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 :الملخص
استهدف البحث بناء برنامج قائم على مراقبة الفهم لعالج الضعف في مهارات فهم 
المقروء وكفاءة الذات القرائیة لدى طالب الصف الثالث المتوسط؛ ولتحقیق هدف الدراسة 

الث المتوسط، وتم أعد الباحث قائمة بمهارات فهم المقروء الالزمة لدى طالب الصف الث
عرض هذه القائمة على مجموعة من الخبراء والمحكمین إلبداء الرأي حولها، وتم تعدیلها 
ًفي ضوء آرائهم ومقترحاتهم الوجیهة، كما أعد الباحث اختبارا لقیاس مهارات فهم المقروء 

عد لدى طالب الصف الثالث المتوسط، وطبق الباحث أداة لقیاس كفاءة الذات القرائیة، ب
ذلك شرع الباحث ببناء البرنامج القائم على مراقبة الفهم لعالج الضعف في مهارات فهم 
المقروءة وكفاءة الذات القرائیة لدى طالب الصف الثالث المتوسط، حیث استعان 

إستراتیجیة عالقة السؤال باإلجابة، : بإستراتیجیتین من استراتیجیات مراقبة الفهم، هما
 التبادلي، ثم شرع في تطبیق برنامج الدراسة على مجموعة من طالب ٕواستراتیجیة التساؤل

الصف الثالث المتوسط في متوسطة األمیر ماجد بن عبدالعزیز بحي العوالي بالعاصمة 
، حیث استعان الباحث بالتصمیم التجریبي ذي المجموعتین )مكة المكرمة(المقدسة 

ء قائمة بمهارات فهم المقروء الالزمة وكشفت نتائج الدراسة عن بنا .التجریبیة والضابطة
لدى طالب الصف الثالث المتوسط بلغت عشر مهارات، كما أسفر البرنامج عن فاعلیته 
في عالج الضعف في مهارات فهم المقروء وكفاءة الذات القرائیة لدى طالب الصف الثالث 

الثالث المتوسط، ویعزو الباحث هذه النتیجة إلى البرنامج الذي مكن طالب الصف 
  .المتوسط من عالج المهارات المستهدفة

 كفاءة الذات ، عالج الضعف في مهارات فهم المقروء،فاعلیة برنامج: الكلمات المفتاحیة
 . طالب الصف الثالث المتوسط،القرائیة
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A Program Based on Monitoring Comprehension for In 
Treating Reading Weakness of Reading Comprehension and 
Reading Self-Efficacy among the Third Grade Prep School 
Students 
Abdullah M. A. Al-Tameem 
Curriculum and Instruction Department (Arabic Language), 
Faculty of Education, Umm Al-Qura University, Makkah, K.S.A 
Email: Amtameem@uqu.edu.sa 
Abstract: 
The research aimed to build a monitoring-based comprehension 
program to treat weaknesses in reading comprehension skills 
and reading self-efficacy among middle-grade students. To 
achieve the previous goal, the researcher prepared a list of 
reading comprehension skills necessary for middle third grade 
students, and this list was presented to a group of experts and 
arbitrators to express an opinion about it, and it was modified in 
the light of the opinions of experts and arbitrators. The 
researcher also prepared a test to measure reading 
comprehension skills among third-grade middle students, and 
the researcher also prepared a tool for measuring academic self-
efficacy and the researcher codified these two tools (verifying 
validity and reliability, then the researcher built a program 
based on monitoring comprehension to treat weaknesses in 
reading comprehension skills and self-efficacy Reading among 
middle school students, where he used two strategies of 
monitoring comprehension, namely: the question-answer 
strategy, and the strategy of cross-examination, and the study 
program was applied to a group of middle-grade students in one 
of the schools of (Makkah Al-Mukarramah), where he used 
Researcher with experimental two group design. The results of 
the study revealed the construction of a list of reading 
comprehension skills necessary for third-grade middle school 
students in the Kingdom of Saudi Arabia, and the effectiveness 
of the study program in developing reading comprehension skills 
among middle-grade third students as a whole, and the 
researcher attributes this result to the program that enabled 
middle-grade students from how to understand the reciter 
Effectiveness of the current study program in treating weakness 
in the readability of the self. 
Keywords: program effectiveness, treatment of weakness in 
reading comprehension skills, reading self-efficacy, third grade 
prep school students.  
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  :المقدمة
تعد القراءة والفهم القرائي من الضرورات الحیاتیة، وأهم المهارات الدراسیة، فهي 

لوسیلة المثلى لتحصیل المعلومات، وتوسیع مطلب أساس لكل أشكال التعلم، باعتبارها ا
  . الخبرات؛ لتنمیة القدرات المختلفة، وصنع اإلنسان المتكامل

ویعتبر فهم المقروء من أهم عملیات القراءة؛ حیث تمثل السیطرة اآللیة على عملیات 
القراءة إحدى األساسیات التي یتوقف علیها فهم المقروء، حیث تتحدد عملیات القراءة في 

الشكل المیكانیكي أي االستجابة الفسیولوجیة لما هو : ملیتین متصلتین، العملیة األولىع
عملیة عقلیة یتم من خاللها تفسیر المعنى وتشمل هذه العملیة : مكتوب، والعملیة األخرى

 ).2012:117شحاتة والسمان، (التفكیر واالستنتاج 
ین، حیث أجري الكثیر من ونظرا ألهمیة فهم المقروء فقد حظیت باهتمام الباحث

؛ 2015؛ وسلیمان، 2012عبد العظیم، (دراسات : الدراسات في هذا المجال ومنها
 ).2019؛ والطلحي، 2017؛ السلیتي، 2016والعموش، 

وتعد الذات القرائیة وفاعلیتها من أهم مؤشرات قدرة الطالب على القراءة، فهي 
ه للنص المقروء ومدى سهولته أو المحصلة النهائیة لمعتقدات الطالب عن مدى فهم

صعوبته ومدى تمكنه من السیطرة علیه واستیعاب فكرته، وما یتبع ذلك من شعور الطالب 
 ).14: 2012عبد العظیم، (بالثقة أو اإلحباط 

كما حظیت فاعلیة الذات القرائیة باهتمام الباحثین وبیان أهمیتها في تحسین مهارات 
ت القرائیة، ومن أهم تلك الدراسات دراسة شهزاد وآخرون الطالب اللغویة وخاصة المهارا

)Shehzad, et al., 2019 ( ودراسة عبد الباري)ودراسة كارول وفوكس )2018 ،
)Carroll; & Fox, 2017( ،ودراسة عبد العظیم ،)2012.(  

كما تعد كفاءة الذات القرائیة من أهم منبئات النجاح األكادیمي لدى الطالب، حیث 
د الطالب بقدرته على أداء المهام القرائیة وفهم المقروء یزید من تركیزه واندماجه إن اعتقا

ٕفي التعلم، لیس فقط في اللغة العربیة وانما في كل المواد الدراسیة؛ فالطالب یبذل الجهد 
للتعلم في ضوء ما یعتقد من امتالكه للقدرات التي تساعده على التقدم في عملیة التعلم 

  ).5: 2016بعیجي، الكعبي ؛ وال(
كما ال یخفى أن صعوبات الفهم القرائي تعد محور صعوبات التعلم الدراسیة، وسببا 
مؤثرا في جمیع أشكال التعلم المتعددة، إذ إن الفهم القرائي ال یعد منهجا دراسیا مألوفا، بل 

في شكال من أشكال النشاط العقلي الكامن؛ الذي یصعب على المعلم مالحظته أو اكتشافه 
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 السبیل في التحصیل واإللمام – الفهم القرائي –الحجرة الدراسیة، وفي الوقت نفسه یظل 
  .التام بالمعرفة في المواد الدراسیة المتنوعة

وتعد مراقبة الفهم من المداخل التدریسیة التي یمكن أن تسهم في عالج الضعف لدى 
ماذا : ن طرح أسئلة على نفسهّالطالب في فهم المقروء؛ فهي إستراتیجیة تمكن المتعلم م

فهمت مما قرأت، أو ما سمعت؟ وما الذي لم أستطع فهمه من النص؟ وما الذي منعني 
من فهم النص المقروء؟ وما الذي یساعدني على فهم مالم أستطع فهمه؟ وما الذي 

 ).86: 2016صیاح، (استفدت منه لقراءاتي المستقبلیة في مجال االستیعاب 
م من استراتیجیات ما وراء المعرفة وهي استراتیجیات لها دور حیوي وتعد مراقبة الفه

في تنمیة المهارات اللغویة؛ حیث إن استخدام الطالب لهذه االستراتیجیات، ووعیهم بها، 
وقدرتهم على إدارتها، یؤدي إلى التقلیل من صعوبات التعلم، وعالج ضعف مهارات 

قاء بالطالب إلى مستویات عالیة من التفكیر؛ القراءة، كما یسهم في الوقت نفسه في االرت
  ).261: 2011إسماعیل، (مما یؤدي إلى تحقیق أهداف المدرسة من عملیة تعلم اللغة 

ًونظرا ألهمیة مراقبة الفهم فقد حظیت باهتمام كثیر من الباحثین، حیث اهتم كثیر من 
قروء وعالج ذوي الباحثین بالتحقق من فاعلیتها في عالج الضعف في مهارات فهم الم
دراسة المغامسي : صعوبات التعلم في القراءة وفروع اللغة األخرى، ومن تلك الدراسات

، والشبلي )2018(، ودراسة عبد الباري )Wang, 2019(، ودراسة وانج )2019(
، ودراسة أدیمورا وآخرون )Kim, et al., 2018(،، ودراسة كیم وآخرون)2018(
)Adimora, et al., 2014.(  
  :شكلة الدراسة وأسئلتهام

تجلى االهتمام بتنمیة فهم المقروء وتنمیة فاعلیة الذات القرائیة، في جعلها من أهم 
أهداف تعلیم اللغة العربیة في المناهج، كما اهتمت الدراسات بكیفیة تنمیتها من خالل 

تلك استراتیجیات وبرامج تربویة حدیثة؛ وعلى الرغم من ذلك یعاني الطالب من ضعف في 
؛ وسلیمان، 2012عبد العظیم، (المهارات، وأكد على ذلك نتائج عدد من الدراسات 

حیث أشارت تلك ) 2019؛ والطلحي، 2017؛ السلیتي، 2016؛ والعموش، 2015
الدراسات إلى أن هناك ضعفا في مهارات فهم المقروءة، ومن أهم مظاهر الضعف عدم 

لمة من السیاق، أو وضع عنوان مناسب  قدرة الطالب على تحدید المعنى المناسب للك
للفقرة، وضعف القدرة على استنتاج المعاني الضمنیة في الدرس، وضعف القدرة على 

 ).2019المغامسي، (استنتاج غرض الكاتب من تألیف النص وغیرها من المظاهر 
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ُویعزى ضعف امتالك طالب المرحلة المتوسطة لمهارات فهم المقروء إلى غیاب 
ربویة لتعلیم هذا الفن اللغوي، وتجلى ذلك في ضعف محتوى القراءة، وضعف األسس الت

التدریس واستخدام استراتیجیات تدریس تقلیدیة تقوم على الحفظ والتردید، والقراءة دون 
فهم، وعزوف المعلمین عن استخدام مداخل تدریس حدیثة تتحدى قدرات الطالب وتنمي 

  ).263: 2015آل تمیم، (مهاراتهم اللغویة 
وبالنظر إلى فاعلیة مراقبة الفهم اتضح للباحث أنها أسهمت في تنمیة بعض مجاالت 

 سعت لعالج -في حدود علم الباحث-القراءة المختلفة؛ ومع ذلك لم توجد دراسة عربیة 
 من 2030الضعف في مهارات فهم المقروء، خاصة في ضوء ما تتطلبه رؤیة المملكة 

ٍطالب قارئ واع مثقف یقود ٍ ٍ  . قطار التنمیة، ومن هنا نبعت فكرة هذا البحثٍ
ومن ثم تتحدد مشكلة الدراسة الحالیة في ضعف مهارات فهم المقروء لدى طالب 
المرحلة المتوسطة، مما یستدعي تنمیة هذه المهارات باستخدام استراتیجیات تقوم على 

 :لیةاستثارة التفكیر؛ وللتصدي لهذه المشكلة یطرح الباحث التساؤالت التا
 ما مهارات فهم المقروء المناسبة لطالب الصف الثالث المتوسط؟ .1
 ّما مستوى تمكن طالب الصف الثالث المتوسط من مهارات فهم المقروء؟ .2
 ما مستوى كفاءة الذات القرائیة لدى طالب الصف الثالث المتوسط؟ .3
م ما البرنامج المقترح القائم على مراقبة الفهم في عالج الضعف في مهارات فه .4

 المقروء وكفاءة الذات القرائیة لدى طالب الصف الثالث المتوسط؟
ما فاعلیة برنامج قائم على مراقبة الفهم لعالج الضعف في مهارات فهم المقروء  .5

  وكفاءة الذات القرائیة لدى طالب الصف الثالث المتوسط؟
 :أهمیة الدراسة

 :تبرز أهمیة الدراسة فیما یمكن أن تسهم به في اآلتي
 :إفادة الفئات اآلتیة) أ(

حیث تقدم هذه الدراسة إستراتیجیة من استراتیجیات : مخططي المناهج ومطوریها .1
التعلم التي ربما تسهم في عالج الضعف في مهارات فهم المقروءة وتنمیة كفاءة 
الذات القرائیة لدى طالب الصف الثالث المتوسط، ویمكن تضمینها في أدلة 

 .معلمي اللغة العربیة
حیث قدمت الدراسة بعض األدوات لتقویم مهارات : لمین والمشرفین التربویینالمع .2

 .فهم المقروء لطالب الصف الثالث المتوسط وكیفیة تصحیحها موضوعیا
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حیـــث تقـــدم لهـــم الدراســـة إســـتراتیجیة مـــن : طـــالب الـــصف الثالـــث المتوســـط .3
ع اســتراتیجیات تعلــم اللغــة وتــساعد فــي عــالج ضــعف مهــارات فهــم المقــروء ورفــ

مــستوى كفــاءة الــذات القرائیــة أثنــاء القــراءة، وتــدربهم علــى التخطــیط الجیــد لمــا 
یقومون به ومراقبـة أدائهـم أثنـاء القـراءة، ثـم الحكـم علـى هـذا األداء وتحدیـد مـا 

 .أنجز من أهداف وما لم ینجز
فتح المجال أمام الباحثین إلجراء مزید من الدراسات لعالج الضعف في مهارات فهم ) ب(

 .مقروء ورفع مستوى كفاءة الذات القرائیة باستخدام استراتیجیات تعلم حدیثةال
 :فرضیات الدراسة

في ضوء دراسة الباحث للدراسات والبحوث السابقة في میدان تعلیم القراءة وعالقتها 
  :بمراقبة الفهم یمكن صیاغة الفروض التالیة

متوسطي درجات بین ) α≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  .1
طالب المجموعة التجریبیة وطالب المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي 

 .لمقیاس مهارات فهم المقروء لصالح المجموعة التجریبیة
بین متوسطي درجات ) α≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  .2

رات فهم طالب المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس مها
 .المقروء لصالح التطبیق البعدي

بین متوسطي درجات ) α≥0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى  .3
طالب المجموعة التجریبیة وطالب المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي 

 .لمقیاس مهارات كفاءة الذات القرائیة لصالح المجموعة التجریبیة
بین متوسطي درجات ) α≥0.05(عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائیة  .4

طالب المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس مهارات كفاءة 
 .الذات القرائیة لصالح التطبیق البعدي

 :أهداف الدراسة
 :یستهدف البحث تحقیق مجموعة من األهداف منها

 متوسطتحدید مهارات فهم المقروء الالزمة لطالب الصف الثالث ال. 
 ّتشخیص مستوى تمكن هؤالء الطالب من هذه المهارات. 
 تشخیص مستوى كفاءة الذات القرائیة لطالب الصف الثالث المتوسط. 
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  بناء برنامج قائم على مراقبة الفهم لعالج الضعف في مهارات فهم المقروء
 .وكفاءة الذات القرائیة لدى طالب الصف الثالث المتوسط

 مج قائم على مراقبة الفهم في عالج الضعف في مهارات التحقق من فاعلیة برنا
 .فهم المقروء وكفاءة الذات القرائیة لدى طالب الصف الثالث المتوسط

 :حدود الدراسة
 :التزمت الدراسة الحالیة بالحدود اآلتیة

عالج الضعف في مهارات فهم المقروء وكفاءة الذات القرائیة لدى طالب الصف  .1
 .كشفت عنها نتائج الدراسة التشخیصیةالثالث المتوسط، التي 

طالب الصف الثالث المتوسط؛ وذلك ألن طالب هذه المرحلة مقبلون على مرحلة  .2
ّجدیدة وهم في أمس الحاجة للتزود باإلمكانات الذهنیة التي تمكنهم من إعمال  ّ
عقولهم فیما یقرؤون، وبالتالي نمو القدرة على التعلم؛ من خالل السیطرة الناضجة 

 .ٕ المفردات القرائیة وعلى مدلوالتها وعیا وادراكا وتفسیراعلى
بالفصل الدراسي ) لغتي الخالدة(موضوعات القراءة المضمنة في منهج اللغة العربیة  .3

الثاني؛ لمناسبتها طبیعة مهارات فهم المقروء مقارنة بموضوعات الفصل الدراسي 
 .األول

 :مصطلحات الدراسة
 :رائي لمصطلحاتها على النحو التاليتلتزم الدراسة بالتحدید اإلج

  .مهارات فهم المقروء .1
فهم الطالب للنص المكتوب وتفاعله مع النص : بأنها) 64: 2015(عرفها بدوي 

  .من خالل توظیفه لعملیات عقلیة مثل الشرح والتحلیل واالستنتاج وغیرها
لصف الثالث قدرة طالب ا"ویعرف الباحث مهارات فهم المقروء في البحث الحالي بأنها 

المتوسط الذهنیة على استقبال المعلومات من النصوص المكتوبة بعد قراءتها، واستخدام 
عملیات عقلیة عالیة الرتبة، وذلك بتفسیر األفكار األساسیة والفرعیة للنص؛ للوصول 

، وتقاس هذه "لصیاغة جدیدة تعینه على توظیف هذا الفهم والتفسیر في مواقف مختلفة
ائیا في البحث الحالي من خالل اختبار فهم المقروء الذي أعده الباحث لهذا المهارات إجر

  .الغرض
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  :كفاءة الذات القرائیة .2
فاعلیة الذات، الذات الفاعلة، الكفاءة : یطلق هذا المصطلح وله مرادفات كثیرة، منها

  .الذاتیة؛ وله ارتباطات بنظریة التعلم االجتماعي المعرفي
االعتقاد المدرك لدى الطالب في : بأنها) 404: 2011(نة عرفها العلوان والمحاس

  .قدرته على أداء المهام القرائیة
ثقة طالب الصف الثالث "ویعرف الباحث كفاءة الذات القرائیة في البحث الحالي بأنها 

، وتقاس هذه "المتوسط بقدرته على فهم النصوص المقروءة، وتقویم أدائه القرائي
ّلبحث الحالي من خالل قیاس كفاءة الذات القرائیة الذي طبقه المهارات إجرائیا في ا

 .الباحث لهذا الغرض
  :مراقبة الفهم .3

بأنها مدخل تدریسي یقوم على وعي الطالب ) 57: 2018(عرفها عبد الباري 
ٕوادراكهم لما یقومون بتعلمه، وقدرتهم على وضع خطط محددة؛ للوصول إلى أهدافهم، 

ناسبة وتعدیلها، أو التخلي عنها، واختیار استراتیجیات جدیدة، واختیار االستراتیجیات الم
  ".باإلضافة إلى تمتعهم بدرجة كبیرة من القدرة على مراجعة ذواتهم وتقییمها باستمرار

مجموعة من العملیات الذهنیة الواعیة والمحددة، "ًوتعرف إجرائیا في هذا البحث بأنها 
ط بصورة مقصودة وواعیة أثناء قراءة النص، التي یستخدمها طالب الصف الثالث المتوس

ٕتمكنهم من تنمیة وعیهم وادراكهم للنص المقروء، واحاطتهم بفكرته العامة وأفكاره  ٕ
 ".الفرعیة

 البرنامج القائم على استراتیجیات مراقبة الفهم  .4
عبارة عن منظومة تعلیمیة تشتمل على األهداف التعلیمیة، والمحتوى، وتدریب 

ٕ، واعادة بنائها في ظل )الحالیة والسابقة(یم ودراسة بنیة النص القرائي الطالب على تنظ
عالقات جدیدة، لمزید من جالء وتوضیح المعنى؛ بما یسهم في عالج الضعف في مهارات 
فهم المقروء وكفاءة الذات القرائیة لدى طالب الصف الثالث المتوسط، وتحدید الوسائل 

د من مدى تحقق أهداف البرنامج في ضوء المعاییر واألنشطة، ثم أدوات التقویم؛ للتأك
 .الالزمة لهذا األداء
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 :ٕاإلطار النظري واجراءات الدراسة المیدانیة
هناك بعض المتغیرات التي تشكل اإلطار النظري الذي ارتكزت علیه الدراسة الحالیة، 

 :ویمكن إجمالها فیما یلي
 فهم المقروء، مفهومه، أهمیته، مهاراته-َأوال
  :هوم فهم المقروءمف

بأنه عملیة تفكیر معقدة متعددة ) 232، ص2011: شحاتة والنجار(عرفه 
األبعاد وتتضمن تفاعال بین القارئ والنص المقروء والسیاق، من خالل الفهم للنص 

  .واستخالص المعنى العام والمعاني الضمنیة والتفصیلیة
ا القارئ، نتیجة عملیة عقلیة یقوم به: بأنه) 419: 2012السید، (عرفته 

التفاعل بین خبراته السابقة وما تتضمنه موضوعات المادة الدراسیة من إشارات ورموز 
مكتوبة؛ إلدراك ما یتضمنه النص المقروء من معاني، والقدرة على تحدید الفكرة الرئیسیة 

وء ّواألفكار المدعمة لها، واالستنتاج وربط السبب بالنتیجة، وتكوین رأي حول النص المقر
  .ومعرفة التفاصیل؛ للتمكن من فهم المادة المقروءة

وتتضمن عملیة فهم المقروء ثالثة مكونات أساسیة أولها تنشیط الخبرة السابقة، 
وثانیها المشاركة الفاعلة مع النص المقروء، وثالثها المعالجة اإلستراتیجیة للنص 

ة عن عملیة تفكیر عالیة المقروء، وهي عناصر مركبة ومتداخلة؛ ألن فهم المقروء عبار
المستوى تستحضر المعرفة السابقة المرتبطة بالموضوع المقروء؛ لیستنتج الفكرة العامة 

  ).3: 2016العموش، (من النص وأفكاره الرئیسیة 
قدرة طالب الصف الثالث "ومما سبق یعرف الباحث فهم المقروء إجرائیا بأنه 

 النصوص المكتوبة بعد قراءتها، واستخدام المتوسط الذهنیة على استقبال المعلومات من
عملیات عقلیة عالیة الرتبة؛ وذلك بتفسیر األفكار األساسیة والفرعیة للنص؛ للوصول 

  ".لصیاغة جدیدة تعینه على توظیف هذا الفهم والتفسیر في مواقف مختلفة
 :أهمیة فهم المقروء

 لغة، وهو الغایة فهم المقروء هو محور عملیة القراءة، وأهم أهداف تدریس ال
 ).206: 2017السلیتي، (من القراءة والهدف الذي یسعى إلیه كل معلم 

  یعتبر فهم المقروء أساس المهارات اللغویة، وبدونها تفقد عملیة القراءة وظیفتها
وتتحول إلى مجرد وظیفة فسیولوجیة هدفها التعرف على الرموز وفك شفرات 

 ).4: 2019الطلحي، (الحروف 
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  المقروء أهمیة للفرد في التواصل اللغوي الفعال وفهم الرسالة بین یمثل فهم
الكاتب والقارئ والمتحدث والسامع، لما ینطوي علیه من أسس نفسیة تتعلق 
باألنشطة العقلیة عالیة المستوى كالتحلیل والتركیب والتقویم واألصالة واالستنتاج 

 ).28: 2018الكیم، (واالستدالل 
 رائي أهم أسباب التأخر الدراسي وصعوبات التعلم؛ وبالتالي یعتبر ضعف الفهم الق

 ).70: 2015بدوي، (فعالجه یعني معالجة مشكالت التأخر الدراسي للمتعلم 
  :مهارات فهم المقروء

  :إلى مستویات لمهارات فهم المقروء وهي) 12: 2019الطلحي، (أشار 
  : مستوى  الفهم الحرفي، ویشمل-ًأوال

 ا اللغويحل الكلمة إلى جذره. 
 التمییز بین السوابق واللواحق للكلمة. 
 تحدید المعنى المعجمي للكلمة. 
 تعرف المشترك اللفظي للكلمة. 

  : مستوى الفهم االستنتاجي، ویشتمل على-ًثانیا
 استنتاج األفكار الرئیسیة للموضوع. 
 التمییز بین األفكار الفرعیة واألفكار الرئیسیة. 
 ّوضع عنوان معبر عن الموضوع. 
 استنتاج أسلوب الكاتب. 
 استنباط العاطفة السائدة في النص. 
 استنتاج الهدف العام للكاتب. 

 : مستوى الفهم الناقد، ویشتمل على-ثالثا
 التمییز بین ما له صلة بالموضوع وما لیس له صلة. 
 التمییز بین الواقع والخیال. 
 تحدید مواطن إجادة الكاتب. 
 التفریق بین الفروض والمسلمات. 
 ییز مظاهر الجدة في النصتم. 
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 : مستوى الفهم التذوقي، ویشتمل على-ًرابعا
 تحدید القیم السائدة في النص. 
 تحلیل الصور األدبیة إلى عناصرها. 
 استنتاج القیمة اإلیحائیة لأللفاظ. 
 الكشف عن داللة بعض الكلمات الرمزیة في العمل األدبي. 

  : قروءالدراسات والبحوث السابقة المتصلة بفهم الم
أجریت العدید من الدراسات التي تناولت فهم المقروء، منها دراسة شهزاد وآخرون 

)Shehzad, et al., 2019 ( التي هدفت إلى التعرف على مدى وجود دور وسیط
لفاعلیة الذات القرائیة في العالقة بین مصادر فاعلیة الذات وفهم المقروء، ولتحقیق 

فاعلیة الذات، ومقیاس فاعلیة الذات القرائیة، ومقیاس الهدف تم استخدام مقیاس مصادر 
طالبا من طالب الجامعات السعودیة في أحد ) 351(فهم المقروء، على عینة قوامها 

مقررات اللغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة؛ وخلصت النتائج إلى أن مصادر فاعلیة الذات 
تبطت إیجابیا بمستوى فهم المقروء ارتبطت إیجابا بفاعلیة الذات القرائیة، كما أن الخبرة ار

 .لدى الطالب
إلى التعرف على فاعلیة إستراتیجیة الخریطة ) 2019(وهدفت دراسة الطلحي 

الداللیة في عالج الضعف في مهارات فهم المقروء لدى طالبات المرحلة المتوسطة، 
 إلى طالبة تم تقسمیهن) 38(واعتمدت الدراسة المنهج التجریبي، وتكونت العینة من 

، طالبة، وتم إعداد اختبار فهم المقروء) 19(طالبة، وتجریبیة ) 19(مجموعتین ضابطة 
الفهم المباشر، الفهم (وأظهرت النتائج التوصل لخمس مهارات أساسیة لفهم المقروء 

 مهارة 17وانبثقت عنها ) االستنتاجي، الفهم النقدي، الفهم التذوقي، الفهم اإلبداعي
لنتائج وجود فروق ذات داللة بین متوسطي رتب درجات المجموعة فرعیة، كما أظهرت ا

التجریبیة، والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لمهارات الفهم القرائي ككل والمهارات 
 .الفرعیة لصالح المجموعة التجریبیة
إلى التعرف على مدى ) Carroll; & Fox, 2017(وهدفت دراسة كارول وفوكس 

علیة الذات القرائیة بفهم المقروء لدى الذكور اإلناث، ولتحقیق الهدف تم إمكانیة تنبؤ فا
) 86(استخدام مقیاس فاعلیة الذات القرائیة، وفهم الكلمة، وفهم المقروء، على عینة من 

تلمیذة من الصف الثالث حتى الخامس االبتدائي في مدینة كوفنتري ) 93(تلمیذا و
علیة الذات القرائیة تنبأت بفهم الكلمة ولم تتنبأ بفهم بإنجلترا، أشارت النتائج إلى أن فا

 .المقروء
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إلى استقصاء أثر استراتیجیات التعلم النشط في ) 2017(كما سعت دراسة السلیتي 
االستیعاب القرائي لدى طلبة الصف الرابع األساسي في األردن، خالل الفصل الدراسي 

بتین تجریبیة واألخرى ضابطة، بلغ ، وتكونت عینة الدراسة من شع2016/ 2015الثاني 
طالبا من طالب الصف الرابع األساسي من مدارس مدیریة ) 68(عدد الطلبة فیهما 

التربیة والتعلیم في لواء بني كنانة بمحافظة إربد، وتحقیقا لهدف الدراسة تم إعداد خطط 
لقیاس الفهم لمهارات الفهم القرائي وفق استراتیجیات التعلم النشط، وتم تصمیم اختبار 

فقرة، ) 15(فقرة، ومقیاس االتجاه نحو القراءة والمكون من ) 28(القرائي تكون من 
وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائیة في االستیعاب القرائي لصالح 

 .المجموعة التجریبیة، تعزى إلى فاعلیة استراتیجیات التعلم النشط
لى الكشف عن أثر استخدام أسلوب التدریس إ) 2016(كما هدفت دراسة العموش 

التبادلي في عالج الضعف في مهارات فهم المقروء لدى طلبة الصف الثالث المتوسط في 
محافظة القریات، وأجریت الدراسة على عینة من طالب الصف الثالث المتوسط، تألفت 

ّطالبا في فصلین، أحدهما مثل المجموعة التجریبیة التي درست ) 61(من  بأسلوب ً
ّالتدریس التبادلي، واآلخر مثل المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة العادیة، وقد 

لقیاس مهارات فهم المقروء، وأسفرت نتائج الدراسة " اختبار فهم المقروء"وظف الباحث 
عن فاعلیة استخدام أسلوب التدریس التبادلي في عالج الضعف في مهارات فهم المقروء 

 .ى طالب الصف الثالث المتوسطفهم المقروء لد
إلى التحقق من فعالیة استراتیجیات ما ) 2015(من جانبها سعت دراسة سلیمان 

ودافعیة القراءة وأثر ذلك في ، وراء المعرفة في تحسین الفهم القرائي ما وراء المعرفي
وبات واالتجاه نحو القراءة لدى التالمیذ الموهوبین ذوي صع، تنمیة مفهوم الذات القرائي

تلمیذا وتلمیذة من الموهوبین ذوي ) 30(تعلم القراءة، وتكونت عینة الدراسة األساسیة من 
صعوبات تعلم القراءة من تالمیذ الصف السادس االبتدائي في المنصورة بمصر، وتم 

واختبار ، تطبیق مقیاس الخصائص السلوكیة للتالمیذ الموهوبین ذوي صعوبات التعلم
واختبار القدرة العقلیة، واختبار مهارات التفكیر ،  في القراءةتشخیص صعوبات التعلم

واختبار دافعیة القراءة، ومقیاس مفهوم ، االبتكاري، واختبار الفهم القرائي ما وراء المعرفي
الذات القرائیة، وتوصلت الدراسة إلى فعالیة استراتیجیات ما وراء المعرفة في تحسن الفهم 

دافعیة القراءة، األمر الذي أدى إلى تنمیة مفهوم الذات القرائیة القرائي ما وراء المعرفي و
واالتجاه نحو القراءة لدى تالمیذ المجموعة التجریبیة ولم یظهر هذا التحسن لدى نظرائهم 

 .في المجموعة الضابطة
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تعرف فاعلیة إستراتیجیة حل المشكالت في عالج ) 2015(واستهدفت دراسة بدوي 
م القرائي للصف األول اإلعدادي، واستخدم الباحث المنهج الضعف في مهارات الفه

التجریبي، وتم بناء قائمة مهارات الفهم القرائي، واختبار تحصیلي لمهارات الفهم القرائي 
) 74(الالزم توافرها لدى تالمیذ الصف األول اإلعدادي، وجرى التطبیق على عینة قوامها 

محافظة الفیوم في مصر، وتوصل الباحث إلى تلمیذا من تالمیذ الصف األول اإلعدادي ب
وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة التي 
درست بإستراتیجیة حل المشكالت والمجموعة الضابطة في التطبیق البعدي لصالح 

روق ذات المجموعة التجریبیة في اختبار مهارات الفهم القرائي، كما توصل إلى وجود ف
داللة إحصائیة ببن متوسطي درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة التي درست بإستراتیجیة 

  .لصالح التطبیق البعدي) القبلي و البعدي(حل المشكالت في التطبیقین 
من خالل العرض السابق للدراسات التي تناولت فهم المقروء ومهاراته اتضح وجود 

د من الدراسات التي تسد حاجة المیدان وتنطلق من ضعف لدى الطالب وأنهم بحاجة لمزی
أسس علمیة وبرامج حدیثة،كما أن هذه الدراسات كشفت عن تحدید مجموعة من مهارات 
فهم المقروء األساسیة والفرعیة المناسبة لطالب عدد من المراحل المختلفة، استرشد 

صف الثالث المتوسط، الباحث بها عند إعداده لقائمة مهارات فهم المقروء لدى طالب ال
كما استعانت هذه الدراسات باختبارات، استرشد الباحث بها عند إعداده الختبار مهارات 

  .فهم المقروء
ــــا ــــة الفهــــم-ثانی مفهومهــــا، أهمیتهــــا، أســــس تعلمهــــا، :  اســــتراتیجیات مراقب

 :إجراءاتها التدریسیة
  :مفهوم مراقبة الفهم

 الذین لدیهم وعي بآلیات الفهم القرائي یشیر مفهوم مراقبة الفهم إلى أولئك الطالب
  .للنص فهما دقیقا؛ من خالل التحدید العمیق لألشیاء والعناصر المبهمة فیما یقرؤون

أحد استراتیجیات ما وراء المعرفة وتعني وعي : بأنه) 10: 2009(تعرفه ندى زیدان 
 استخدام الفرد لما یستخدمه من استراتیجیات للتعلم أو حل للمشكلة، وقدرته على

االستراتیجیات البدیلة؛ لتصحیح الفهم أو أخطاء األداء والمراقبة، وتظهر باإلبقاء على 
  .الهدف في بؤرة االهتمام والحفاظ على تسلسل الخطوات

توجیه مسار التعلم بصورة ذاتیة وواعیة، نحو ): 14: 2009(وعرفه الشمري بكونه 
ول على نتائج فاعلة ومؤثرة لتحقیق هذه الهدف أو األهداف المنشودة من القراءة؛ للحص

  .األهداف
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بأنه قدرة الفرد على تعلم القراءة باالعتماد على ) 128: 2009عطا اهللا، (وعرفه 
نفسه، ویتطلب ذلك وضع خطة للتعلم مع الوعي بمراحلها ومراقبة مدى التزامهم بها أثناء 

  .ضل نتائج الفهم القرائيتنفیذها، وكیفیة تفعیل مسار التعلم الذاتي للحصول على أف
مجموعة من العملیات الذهنیة الواعیة والمحددة، : "ویعرف إجرائیا في هذا البحث بأنه

التي یستخدمها طالب الصف الثالث المتوسط بصورة مقصودة وواعیة أثناء قراءة النص، 
ٕتمكنهم من تنمیة وعیهم وادراكهم للنص المقروء، واحاطتهم بفكرته العامة وأفكاره  ٕ

  ".الفرعیة
  :أهمیة مراقبة الفهم

تقوم إستراتیجیة مراقبة الفهم بدور كبیر في تفعیل الدور اإلیجابي للمتعلم، وتمكینه 
من التفاعل بنشاط مع النص المقروء، من خالل توظیف استراتیجیات مناسبة للمواقف 

ص المقروء القرائیة المتنوعة، وتدریبه على كیفیة استخدام تقنیات تزید فهم الطالب للن
  ).64: 2018عبد البارئ، (

  :أن من أهم مزایا إستراتیجیة مراقبة الفهم ما یلي) 143: 2009عطا اهللا، (وذكر 
 قابلیتها للتطبیق في المواقف الواقعیة الحیاتیة مثل المقابالت الوظیفیة. 
 تسمح لكل طالب أن یستمر في عملیة التعلم وتمده بتقنیات تساعده على الفهم. 
  المتعلمین على نقد وتقییم المعلومات التي یحصلون علیهاتساعد. 
  تساعد المتعلمین على استعادة الفهم المفقود ومعالجة األخطاء التي تؤدي إلى

 .حصول ذلك الفهم الخاطئ
  تسهم في تطویر العملیات العقلیة لدى المتعلم ونمو مهاراته المعرفیة وبالتالي

  .تحسن من تعلمه
 :فهمأسس تعلم مراقبة ال

                         على المعلم دور كبیر في نجاح عملیة مراقبة الفهم لدى الطالب
 :ومن أهم تلك المسؤولیات) 184: 2012 عبد العال،(

  یجب تهیئة األجواء المناسبة، بمعنى تذلیل العقبات التي تحول دون دمج
 .الطالب في القراءة الواعیة للنص المقروء

 ءة النص، بحیث یكون مفهوما لدى الطالب من أجل وضع الهدف من قرا
 .التحفیز

 توجیه الطالب نحو تنشیط الخبرات السابقة وربطها بأفكار مؤلف النص المقروء. 
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 توجیه الطالب نحو نقد النص المقروء، وهل یمكن إعادة صیاغته. 
 متابعة الطالب باستمرار في نشاط تعلمهم الخاص بقراءة النص ومتابعة فهمه. 
 یه الطالب إلى استخالص النتائج والتعمیمات، وتطبیق ما یستخلصونه من توج

 .قراءتهم من معلومات في حل مشكالت الحیاة الیومیة
  توجیه الطالب إلى إمكانیة االرتداد للوراء عند قراءة النص؛ من أجل الوصول

 .إلى فهمه والعمل على إزالة الغموض فیه
  :راقبة الفهم لتنمیة فهم المقروءاإلجراءات التدریسیة الستراتیجیات م

ستتبنى الدراسة الحالیة إستراتیجیتین تتالءم مع طبیعة مهارات فهم المقروء خاصة، 
 Question-Answer(إستراتیجیة عالقة السؤال باإلجابة : وهذه االستراتیجیات هي

Relationship ( ٕواستراتیجیة  التساؤل التبادلي)Reciprocal Questioning) ( عبد
 : وهي) 61: 2018الباري، 

 إستراتیجیة عالقة السؤال باإلجابة 
) Question-Answer Relationship:( 

ویتم فیها إلقاء أسئلة من قبل المعلم على الطالب بحیث تتطلب تفكیر عمیقا في 
النص المقروء وتحفز الطالب على استحضار خبراتهم السابقة؛ لربطها بالخبرة الجدیدة 

النص المقروء، كما تسهم تلك األسئلة في استنتاج األفكار الرئیسیة الناتجة عن فهم 
  .للنص والمعلومات الهامة فیه وتفاصیل النص

  إستراتیجیة التساؤل التبادلي)Reciprocal Questioning (وهي: 
وهي إستراتیجیة تقوم على تبادل األسئلة بین المعلم والطالب، وتتم عن طریق 

 في النص وشرحها، ثم إلقاء أسئلة حول النص بطریقة تفاعلیة تلخیص المعلومات الواردة
  .بین المعلم والطالب

 :وتسیر إجراءات إستراتیجیة المراقبة الذاتیة في ضوء الخطوات التالیة
في ضوء طبیعة عملیة مراقبة الفهم واستراتیجیاتها یمكن تحدید إجراءات البرنامج 

  :ة كفاءة الذات القرائیة كالتاليلعالج الضعف في مهارات فهم المقروء وتنمی
 :مرحلة ما قبل القراءة .1

ویتم في هذه المرحلة تقسیم الطالب إلى مجموعات صغیرة، وفق التعلم التعاوني، 
ٕوطلب المعلم من الطالب التفكیر في أسئلة والقائها على المعلم، وتنبؤ بما یمكن أن یكون 
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یة، والتحفیز، وزیادة كفاءة الذات رد المعلم، والهدف من هذه المرحلة التهیئة الذهن
 .القرائیة

 :مرحلة القراءة .2
ویتم في هذه المرحلة قراءة النص قراءة متأنیة، وتسجیل األفكار الرئیسة التي جاءت 
فیه، وتكلیف الطالب بوضع أسئلة تدور حول الفكرة األساسیة واألفكار الفرعیة للنص، 

 ثم یقوم المعلم بتبدیل األدوار فیطرح هو ویقوم المعلم باإلجابة على تلك األسئلة، ومن
  :أسئلة على الطالب، ویقوم الطالب باإلجابة على تلك األسئلة مستخدمین تقنیات هي

 تقنیة إعادة القراءة التأملیة. 
 تقنیة القراءة الخاطفة. 
 تقنیة تحدید المعلومات المهمة في النص المقروء. 
 ات الجدیدة الواردة في النص تقنیة ربط معلومات الطالب السابقة بالمعلوم

 .المقروء
 تقنیة طلب استیضاح من المعلم. 
 تقنیة تلخیص النص المقروء. 
 تقنیة التعبیر عن صعوبات الطالب التي مرت بهم أثناء قراءة النص إن وجدت. 
 تقنیة التفاعل االستراتیجي مع النص المقروء. 

 :مرحلة ما بعد القراءة .3
ب على صیاغة أسئلة مبتكرة تتعلق بتفاصیل في ویتم في هذه المرحلة تشجیع الطال

النص المقروء، ویلقونها على المعلم، ویجب علیها بدوره، ثم یقوم هو بإلقاء أسئلة هادفة 
على الطالب تتطلب البحث والتنقیب في تفاصیل النص، ثم یطلب المعلم من طالبه التنبؤ 

  .بتلخیص فحوى النصبما في النص المقروء من قیم، وأخیرا یكلف أحد الطالب 
الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة باستراتیجیات مراقبة الفهم مع كفاءة 

 :الذات القرائیة
أجریت العدید من الدراسات التي تناولت مراقبة فهم وكفاءة الذات القرائیة ومن تلك 

 التي هدفت للتعرف على مدى  فاعلیة استراتیجیات) 2019(الدراسات دراسة المغامسي 
مراقبة الفهم في عالج الضعف في مهارات الفهم القرائي وعادات العقل المنتج لدى 
متعلمي اللغة العربیة الناطقین بلغات أخرى، وتم استخدام المنهج شبه التجریبي، وتكونت 

طالبا من طالب المستوى الرابع  بمعهد تعلیم اللغة العربیة لغیر ) 60(عینة البحث من 
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معة اإلسالمیة، جرى تقسیمهم بالتساوي لمجموعتین تجریبیة وضابطة، الناطقین بها بالجا
وتم تطبیق استبانة مهارات الفهم القرائي، واستبانة عادات العقل المنتج لدى متعلمي اللغة 
العربیة الناطقین بلغات أخرى، واختبار مهارات الفهم القرائي، ومقیاس عادات العقل المنتج 

ناطقین بلغات أخرى، وتوصل البحث إلى أن استخدام استراتیجیات لمتعلمي اللغة العربیة ال
مراقبة الفهم حقق فاعلیة عالیة في عالج الضعف في مهارات فهم المقروء الفهم القرائي 

 .وعادات العقل المنتج لدى طالب المجموعة التجریبیة
 إلى دراسة مدى فاعلیة استراتیجیات مراقبة) Wang, 2019(وهدفت دراسة وانج 

الفهم عبر مقرر إلكتروني في عالج الضعف في مهارات فهم المقروء، ولتحقیق الهدف تم 
استخدام اختبار مهارات فهم المقروء على عینة من تالمیذ الصف الثالث والرابع قواها 

معلمین في مدینة ألباني بالوالیات المتحدة، وأشارت النتائج ) 8(طالبا من الطالب و) 85(
 .استراتیجیات مراقبة الفهم أدى إلى ارتفاع مستوى فهم المقروءإلى أن استخدام 

عالج الضعف في مهارات فهم النص ) 2018(كما استهدفت دراسة عبد الباري 
األدبي، وتنمیة أبعاد الذات األدبیة لطالب الصف األول الثانوي مع تحدید العالقة بینهما؛ 

استراتیجیات مراقبة الفهم؛ ولتحقیق وذلك باستخدام إستراتیجیة مقترحة قائمة على بعض 
الهدف السابق أعد الباحث قائمة بمهارات فهم النص األدبي، وقائمة بأبعاد الذات األدبیة 
الالزمة لطالب المرحلة الثانویة، كما تم بناء اختبار لقیاس مهارات فهم النص األدبي، 

وطالبة من طالب الصف طالبا ) 86(ومقیاس ألبعاد الذات األدبیة، وطبقت الدراسة على 
األول الثانوي في مدرستین من مدراس إدارة بنها التابعة لمحافظة القلیوبیة بمصر، قسمت 

تجریبیة وضابطة، وأظهرت النتائج فاعلیة اإلستراتیجیة المقترحة القائمة : إلى مجموعتین
ارات على استراتیجیات مراقبة الفهم في عالج ضعف الطالب الصف األول الثانوي في مه

فهم النص األدبي، وكذا فاعلیتها في تنمیة أبعاد الذات األدبیة، ووجود عالقة ارتباطیة 
 .موجبة بین عالج مهارات فهم النص وتنمیة أبعاد الذات األدبیة لدى الطالب

إلى الكشف عن فاعلیة برنامج قائم على ) 2018(من جانبها هدفت دراسة الشبلي 
دة في تنمیة التحصیل ومهارات التجوید في القرآن الكریم لدى مراقبة الفهم والوسائط المتعد

طالبات الصف الحادي عشر في سلطنة عمان، واستخدمت الباحثة اختبار التحصیل 
المعرفي لقیاس الجانب النظري ألحكام التجوید، واختبار شفهي لقیاس الجانب التطبیقي 

ة، وتوصلت الدراسة إلى وجود ألحكام التجوید، وتم رصد األداء من خالل بطاقة مالحظ
لتجریبیة في فرق دال إحصائیا بین متوسطي درجات طالبات المجموعتین الضابطة وا

القیاس البعدي في اختبار التحصیل المعرفي لمهارات التجوید ككل، وفي كل مجال من 
مجاالت صفات الحروف وكذلك في كل مهارة من المهارات المرتبطة بتلك المجاالت، وهذا 

 .الفرق لصالح المجموعة التجریبیة، یعزى لفاعلیة البرنامج القائم على مراقبة الفهم
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إلى التعرف على مدى قدرة ) Kim, et al., 2018(، كیم وآخرونوهدفت دراسة
إستراتیجیة مراقبة الفهم على التنبؤ بفهم المقروء؛ ولتحقیق الهدف تم  تطبیق مقیاس 

تلمیذا من تالمیذ الصف الثاني االبتدائي في ست ) 319(مهارات فهم المقروء على 
ج إلى أن إستراتیجیة مراقبة الفهم تنبأت مدارس ابتدائیة بالوالیات المتحدة، وأشارت النتائ

 .بقراءة الكلمة والفهم االستماعي، ولم تتنبأ  بفهم المقروء
التي سعت للتعرف على ) Adimora, et al., 2014(ومنها دراسة أدیمورا وآخرون 

تأثیر إستراتیجیة مراقبة الفهم على مستوى فهم المقروء لدى الطالب منخفضي التحصیل، 
طالبا من ) 127(ف الدراسة تم استخدام مقیاس فهم المقروء على عینة من ولتحقیق هد

طالب الصف الحادي عشر بمدرستین في نیجیریا وأشارت النتائج إلى فاعلیة إستراتیجیة 
  .مراقبة الفهم في رفع مستوى فهم المقروء لدى الطالب منخفضي التحصیل

لت استراتیجیات مراقبة الفهم من خالل العرض السابق للدراسات والبحوث التي تناو
في تنمیة فهم المقروء یتضح أن دراسات هذا المحور حددت كدراسات المحور السابق 

الستراتیجیات مراقبة الفهم في عالج الضعف في مهارات فهم ) كإطار عام(عدة إجراءات
 .الدراسةالمقروء وكفاءة الذات القرائیة، واستعان الباحث بهذا اإلطار عند إعداده لبرنامج 

 إجراءات بناء برنامج قائم على استراتیجیات مراقبة الفهم لعالج - ثالثا
الضعف في مهارات فهم المقروء وكفاءة الذات القرائیة لدى طالب 

 :الصف الثالث المتوسط
تستهدف الدراسة الحالیة عالج الضعف في مهارات فهم المقروء وكفاءة الذات 

لمتوسط باستخدام برنامج قائم على استراتیجیات مراقبة القرائیة لدى طالب الصف الثالث ا
 :الفهم؛ ولتحقیق الهدف السابق سیعرض الباحث لإلجراءات التالیة

 :قائمة مهارات فهم المقروء المناسبة لطالب الصف الثالث المتوسط .1
استهدفت هذه القائمة تحدید مهارات فهم المقروء لطالب الصف الثالث المتوسط، وتم 

 :ذه المهارات من عدة مصادر، هياشتقاق ه
 الدراسات والبحوث السابقة العربیة واألجنبیة المرتبطة بالفهم القرائي. 
 األدبیات المتصلة بالقراءة عامة وبالفهم القرائي خاصة. 
 أهداف تعلیم القراءة بالمرحلة المتوسطة. 
 طبیعة الطالب بالمرحلة المتوسطة. 



  م 2020 لسنة أبریل) الثاني، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
 

 -478-

  :لدى طالب المرحلة المتوسطةتحكیم قائمة مهارات فهم المقروء . أ
قام الباحث بحصر تلك المهارات المناسبة للطالب، وتم عرضها في صورتها المبدئیة 
على تسعة عشر محكما من أساتذة المناهج وطرق تدریس اللغة العربیة ومن خبراء 

 :المیدان من المعلمین والموجهین؛ إلبداء وجهات نظرهم حول ما یلي
  من هذه المهارات لطالب الصف الثالث المتوسطمدى مناسبة كل مهارة  . 
 مدى أهمیة كل مهارة لطالب الصف الثالث المتوسط. 
 سالمة الصیاغة اللغویة لهذه المهارات. 
 ًإضافة أو حذف أو تعدیل ما یرونه مناسبا لمزید من ضبط هذه القائمة.  

ب الوزن النسبي لقائمة مهارات فهم المقروء لدى طالب الصف الثالث 
 :لمتوسطا

حدد الباحث معیارا النتقاء تلك المهارات وهي التي حظیت بنسبة اتفاق بین المحكمین 
  :فأكثر، ولذا فقد توصلت القائمة إلى المهارات العشر التالیة% 80بنسبة 

 .تحدید المعنى المناسب للكلمة من السیاق .1
 .تحدید أنسب عنوان للفقرة .2
 .استنتاج المعاني الضمنیة في الدرس .3
 .د هدف الكاتب من تألیف النصتحدی .4
 .التمییز بین ما یتصل بالموضوع وما ال یتصل به .5
 .التمییز بین الحقیقة والرأي في معلومات النص المقروء .6
 .صیاغة عنوان جدید للنص المقروء .7
 .تحدید القیم اإلیجابیة التي تشیع في الدرس .8
 .إدراك الحالة الشعوریة الغالبة على جو النص .9

 .ات النصتحدید بعض جمالی .10
أن البحث : وقد كان اكتفاء الباحث بهذه المهارات دون زیادة لها لعدة أسباب

العلمي تعمیق ولیس تسطیح، وكذلك فإن البحث یستهدف العالج لصعوبات فهم المقروء 
ومن الحكمة والدرایة الصائبة عدم اإلكثار على من كان مستواهم ضعیفا بسیل من 

ٕاس آخر یتعلق بكفاءة الذات القرائیة، وان أتقن الطالب المهارات، إضافة إلى وجود مقی
  .هذه المهارات، وتمثلوا كفاءة الذات القرائیة؛ فهم إلى ما تالها وعداها أتقن وأفهم
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 :بناء اختبار مهارات فهم المقروء لدى طالب الصف الثالث المتوسط .2
لمتوسط؛ وقد یستهدف االختبار قیاس مهارات فهم المقروء لدى طالب الصف الثالث ا

تم في هذا االختبار قیاس عشر مهارة من مهارات فهم المقروء، وهي المهارات التي 
حظیت بنسب االتفاق بین أصحاب السعادة المحكمین على قائمة المهارات، وقد وضع 
الباحث لكل مهارة ثالثة أسئلة، أي أن االختبار تضمن ثالثین مفردة اختباریة، واستند 

مهارات فهم المقروء المناسبة : صادر لبناء اختبار فهم المقروء منهاالباحث إلى عدة م
لدى طالب المرحلة المتوسطة، والدراسات والبحوث السابقة العربیة واألجنبیة المرتبطة 
بفهم المقروء، واألدبیات المتصلة باختبارات فهم المقروء وكیفیة قیاسها، وطبیعة طالب 

 .المرحلة المتوسطة
  : ار مهارات فهم المقروء لدى طالب الصف الثالث المتوسطتحكیم اختب. أ

تم عرض االختبار على عشرة محكمین من أساتذة المناهج وطرق تدریس اللغة 
العربیة، ومن أساتذة علم النفس التربوي، وطلب الباحث من المحكمین التعبیر عن آرائهم 

  :حول الجوانب التالیة
  لطالب الصف الثالث المتوسطقائمة مهارات فهم المقروء المناسبة. 
  الدراســات والبحــوث الــسابقة العربیــة واألجنبیــة المرتبطــة بــالقراءة عامــة وفهــم

 .المقروء خاصة
 األدبیات المتصلة بمهارات القراءة عامة وفهم المقروء خاصة. 
  طبیعة طالب المرحلة المتوسطة. 

سه، مع أهمیة ٕوقد أقر المحكمون بصالح االختبار واجازته لقیاس ما وضع لقیا
تحدید دقیق للزمن الذي سیستغرقه، وهو ما راعاه الباحث عند التطبیق؛ بحیث لم یكن 

 .زمن االختبار عشوائیا
  : ضبط اختبار فهم المقروء لدى طالب الصف الثالث المتوسط-ب

طالبا من طالب الصف ) 30(تم تطبیق اختبار فهم المقروء بصورته النهائیة على
 متوسطة األمیر ماجد بن عبدالعزیز بحي العوالي بالعاصمة المقدسة الثالث المتوسط في

، وتم ذلك یوم األحد الموافق السابع من شهر جمادى األول سنة )مكة المكرمة(
  :م، وذلك لحساب ما یلي2019هـ، الموافق الثالث عشر من شهر ینایر سنة 1440
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  :حساب زمن االختبار  -  أ
وء قام الباحث بتطبیق االختبار على المجموعة لحساب زمن اختبار مهارات فهم المقر

حساب متوسط الزمن ألسرع خمسة : سالفة الذكر، وقام الباحث بحساب الزمن كما یلي
طالب أجابوا عن االختبار، وحساب متوسط الزمن ألبطأ خمسة طالب أجابوا عن االختبار؛ 

ختبار، وأبطأ طالب وذلك ألن اعتماد كثیر من الباحثین على أسرع طالب إجابة على اال
إجابة عن االختبار كطریقة لحساب زمن االختبار ال تعد الطریقة األفضل؛ ألنها ربما ترجع 

 .إلى حاالت فردیة للطالب األول وللطالب األخیر
لذا قام الباحث بتسجیل الوقت الذي استغرقه الخمسة طالب األوائل، والخمسة طالب 

 األواخر كما یوضحه
  :الجدول التالي

 یوضح حساب زمن اختبار مهارات فهم المقروء): 1(ول جد
  الزمن المستغرق  الطالب األبطأ أداء  الوقت المستغرق  الطالب األسرع أداء

   دقیقة45  األول   دقیقة30  األول
   دقیقة50  الثاني   دقیقة25  الثاني
   دقیقة45  الثالث   دقیقة30  الثالث
   دقیقة50  الرابع   دقیقة30  الرابع

   دقیقة50  الخامس   دقیقة25  الخامس
   دقیقة48  المتوسط   دقیقة28  المتوسط

  . دقیقة38= المتوسط الزمني للمجموعتین معا 

  : ثبات اختبار مهارات فهم المقروء لدى طالب الصف الثالث المتوسط
لحساب ثبات االختبار تم إعادة تطبیق االختبار بعد مرور أسبوعین على المجموعة 

 1440 وكان ذلك یوم األحد الموافق الواحد والعشرین من جمادى األول سنة نفسها،
 . میالدیة2019هجریة، الموافق للسابع والعشرین من ینایر سنة 

ولحساب ثبات اختبار مهارات فهم المقروء قام الباحث برصد درجات الطالب في 
ل برنامج التحلیل التطبیقین األول والثاني، وتم إدخال البیانات ومعالجتها من خال

، وتم التحقق من داللة هذا الثبات بإیجاد معامل االرتباط من خالل SPSSاإلحصائي 
، وهو معامل ثبات دال إحصائیا )0.86(البرنامج السابق، حیث بلغت قیمة ثبات االختبار 

  ).0.05(عند 
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 :تطبیق مقیاس كفاءة الذات القرائیة لطالب الصف الثالث المتوسط .3
: ترجمة وتقنین) Chapman, et al., 1998(تشابمان وآخرون : دوهو من إعدا

 ).2008(نرمین محمود 
عبارة تمثل ثالثة جوانب مترابطة بكفاءة ) 30(ّتكون مقیاس كفاءة الذات القرائیة من 

ٕإدراك الكفاءة في القراءة، وادراك الصعوبة في القراءة، واالتجاهات : الذات القرائیة، وهي
  ).نحو القراءة

هـ، الموافق 1440م ذلك یوم األحد الموافق السابع من شهر جمادى األول سنة وت
م، وجرى التطبیق على المجموعة التي طبق 2019الثالث عشر من شهر ینایر سنة 

  .علیها اختبار مهارات فهم المقروء
  : ثبات مقیاس كفاءة الذات القرائیة لدى طالب الصف الثالث المتوسط

قام الباحث بإعادة تطبیق االختبار على المجموعة نفسها، لحساب ثبات االختبار 
 هجریة، 1440وكان ذلك یوم األحد الموافق الواحد والعشرین من جمادى األول سنة 

 . میالدیة2019الموافق للسابع والعشرین من ینایر سنة 
ولحساب ثبات مقیاس كفاءة الذات القرائیة قام الباحث برصد درجات الطالب في 

ین األول والثاني، وتم إدخال البیانات ومعالجتها من خالل برنامج التحلیل التطبیق
، وتم التحقق من داللة هذا الثبات بإیجاد معامل االرتباط من خالل SPSSاإلحصائي 

، وهو معامل ثبات دال إحصائیا )0.91(البرنامج السابق، حیث بلغت قیمة ثبات المقیاس
 ).0.05(عند 

ة فهم المقروء لدى طالب الصف الثالث المتوسط بناء برنامج تنمی) 4(
 :ِباستخدام بعض استراتیجیات مراقبة الفهم

یستهدف هذا البرنامج عالج الضعف في مهارات فهم المقروء :  أهداف البرنامج- أ
لدى طالب الصف الثالث المتوسط،ولذا فإن األهداف العامة التي یسعى البرنامج لتحقیقها 

 :هي
 لیة القراءة عامةرفتك بطبیعة عممع. 
  تنمیة وعیك بمهارات فهم المقروء، مع أخذك ذلك في االعتبار أثناء قراءة

 .الموضوع
 تحدید المعنى المناسب للكلمة من السیاق. 



  م 2020 لسنة أبریل) الثاني، الجزء 186: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
 

 -482-

 تحدید أنسب عنوان للفقرة. 
 استنتاج المعاني الضمنیة في الدرس. 
 تحدید هدف الكاتب من تألیف النص. 
 ا ال یتصل بهالتمییز بین ما یتصل بالموضوع وم. 
 التمییز بین الحقیقة والرأي في معلومات النص المقروء. 
 صیاغة عنوان جدید للنص المقروء. 
 تحدید القیم اإلیجابیة التي تشیع في الدرس. 
 إدراك الحالة الشعوریة الغالبة على جو النص. 
 تحدید بعض جمالیات النص. 

ء فهم المقروء أسس بناء برنامج عالج الضعف في مهارات فهم المقرو. ب
  :لدى طالب الصف الثالث المتوسط

یستند برنامج مهارات فهم المقروء لدى طالب الصف الثالث المتوسط على ثالثة   
 :أسس، هي

 .)العملیات، والمهارات: (طبیعة القراءة عامة وفهم المقروء خاصة من حیث .1
 .بیعة استراتیجیات مراقبة الفهم، وطرائق التدریب علیهاط .2
 .ب الصف الثالث المتوسطبیعة طالط .3

  :محتویات البرنامج. ج
: وتتكون من نص استماع ونص فهم المقروء بعنوان: وحدة فهم المقروء .1

 ".إنسانیة ملك"
ْوتمثل نص استماع ونص قراءة مركزین : ّوحدة الفهم المركز للمقروء .2 ّ ُ

 ".الجیولوجي الصابر: "بعنوان
نص استیعاب للمقروء وتتكون من نص استماع و: وحدة استیعاب المقروء .3

 ".الجبل األشم: "بعنوان
وتتكون من نصوص قرائیة إثرائیة : وحدة النصوص القرائیة اإلثرائیة .4

 .متنوعة
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 :تطبیق برنامج تنمیة فهم المقروء لدى طالب الصف الثالث المتوسط) 5(
  : عینة الدراسة. أ

طة األمیر ماجد اختار الباحث مجموعتین من طالب الصف الثالث المتوسط في متوس
، إحداهما تجریبیة )مكة المكرمة(بن عبدالعزیز بحي العوالي بالعاصمة المقدسة 

 .واألخرى ضابطة
  :التطبیق القبلي.ب

قام الباحث بالتطبیق القبلي ألدوات الدراسة على المجموعتین، وتم ذلك یوم األحد 
 .م2019ر سنة  هـ، الموافق للثالث من فبرای1441 جمادى األول سنة 28الموافق 

تدریب طالب المجموعة التجریبیة على برنامج عالج الضعف في مهارات . ج
  :فهم المقروء وكفاءة الذات القرائیة

طبق البرنامج القائم على مراقبة الفهم لعالج الضعف في مهارات فهم المقروء 
 من العام وكفاءة الذات القرائیة على طالب المجموعة التجریبیة في الفصل الدراسي األول

هجریة، وتم ذلك یوم االثنین التاسع والعشرین من شهر جمادى 1441/ 1440الدراسي  
 م، واستغرق تطبیق 2019 هـ، الموافق للرابع من شهر فبرایر سنة 1440األول سنة 

برنامج الدراسة شهرین كاملین؛ حیث انتهى التطبیق یوم الخمیس الثامن والعشرین من 
 .م2019 الموافق للثالث من أبریل سنة هـ،1440شهر رجب لعام 

  :التصمیم التجریبي. د
المجموعتین : اعتمد الباحث في الدراسة الحالیة على التصمیم التجریبي التالي

 .التجریبیة والضابطة ذات القیاس القبلي والبعدي
 : نتائج الدراسة-رابعا

، وتطبیق اختباري بعد تطبیق البرنامج القائم على مراقبة الفهم على عینة الدراسة
مهارات فهم المقروء وكفاءة الذات القرائیة قبلیا وبعدیا على عینة الدراسة، كان كل ما 

  :سبق للتحقق من
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فاعلیة مراقبة الفهم في تنمیة مهارات فهم المقروء لدى طالب الصف  )1(
 :الثالث المتوسط

 :ومن أجل ذلك سعى البحث الختبار صحة فروض الدراسة
  :ولنتائج الفرض األ

توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى : "ینص هذا الفرض على أنه
)α≥0.05 ( بین متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة وطالب المجموعة الضابطة

  ".في التطبیق البعدي لمقیاس مهارات فهم المقروء لصالح المجموعة التجریبیة
للمجموعتین ) ت(ساب قیمة لتحقق الباحث من صحة الفرض األول قام الباحث بح

  :المستقلتین كما هو موضح في الجدول التالي
للمجموعات المستقلة للتعرف على الفرق بین المجموعتین ) ت(نتائج اختبار ): 2(جدول 

 التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي لمقیاس مهارات فهم المقروء 

المتوسط   العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   )ت(قیمة  المعیاري

  الداللة
حجم التأثیر 

  )مربع إیتا(
  0.64  5.76  30  التجریبیة
  0,98 1,21  30  الضابطة

31.45  0,01  0,92  

من خالل الجدول السابق یتضح وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي 
درجات الطالب في المجموعتین التجریبیة والضابطة لمقیاس مهارات فهم المقروء لصالح 

، وهو معامل تأثیر مرتفع یدل على فاعلیة )0,92(التطبیق البعدي، وبلغ حجم التأثیر 
 .البرنامج القائم على مراقبة الفهم

  :نتائج الفرض الثاني
توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى : "ینص هذا الفرض على أنه

)α≥0.05 (القبلي بین متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة في التطبیقین 
  ".والبعدي لمقیاس مهارات فهم المقروء لصالح التطبیق البعدي

لمجموعتین ) ت(لتحقق الباحث من صحة الفرض الثاني قام الباحث بحساب قیمة 
  :، والجدول التالي یوضح ذلكSPSSمرتبطتین، مستعینا بحزمة البرنامج اإلحصائي 
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ات طالب المجموعة التجریبیة للفرق بین متوسطي درج) ت(نتائج اختبار ):  3( جدول 
 30=في التطبیقي القبلي والبعدي لمهارات فهم المقروءن

المتوسط   المهارات الفرعیة  التطبیق
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   )ت(قیمة  المعیاري

  الداللة
حجم التأثیر 

  )مربع إیتا(
  0.49  2  القبلي

  بعديال
تحدید المعنى 

المناسب للكلمة من 
  0.93  0.01  37.76  0.51  5.89  .السیاق

  0.32 1.52  القبلي
  البعدي

تحدید أنسب عنوان 
  0.91  0.01  33.54 0.73 5.91  .للفقرة

  0.45  2.1  القبلي
  البعدي

استنتاج المعاني 
  0.92  0.01  31.93  0.72  5.78  .الضمنیة في الدرس

  0.42  2.7  القبلي
  لبعديا

تحدید هدف الكاتب 
  0.95  0.01  29.52  0.62  5.46  .من تألیف النص

  0.42  2.2  القبلي
  البعدي

التمییز بین ما یتصل 
بالموضوع وما ال 

  0.93  0.01  28.42  0.55  5.81  .یتصل به

  0.44  1.9  القبلي
  البعدي

التمییز بین الحقیقة 
والرأي في معلومات 

  0.95  0.01  29.63  0.51  4.95  .النص المقروء

  0.46  2.2  القبلي
  البعدي

صیاغة عنوان جدید 
  0.94  0.01  38.33  0.٥4  5.76  . المقروءللنص

  0.41 1.47  القبلي
  البعدي

تحدید القیم اإلیجابیة 
التي تشیع في 

  0.92  0.01  31.39 0.64 5.98  .الدرس

  0.46  2.3  القبلي
  البعدي

إدراك الحالة الشعوریة 
الغالبة على جو 

  0.93  0.01  29.76  0.68  6.44  .النص

  0.44  2.5  قبليال
  البعدي

تحدید بعض جمالیات 
  0.94  0.01  28.65  0.56  5.65  .النص

  0.56  2.089  القبلي
  البعدي

كل مهارات فهم 
  0.932  0.01  31.893  0.64  5.763  المقروء

كما قام الباحث بحساب مربع إیتا؛ لقیاس حجم التأثیر للبرنامج من خالل المعادلة التالیة 
  )339، 1991ق، أبوحطب، وصاد(
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 ) =  η(مربع إیتا 

من خالل الجدول السابق یتضح وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي 
درجات الطالب في التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس مهارات فهم المقروء لصالح التطبیق 

فاعلیة البرنامج ، وهو معامل تأثیر مرتفع یدل على )0,932(البعدي، وبلغ حجم التأثیر 
  .القائم على مراقبة الفهم

فاعلیة مراقبة الفهم في تنمیة مهارات كفاءة الذات القرائیة لدى طالب  )2(
 :الصف الثالث المتوسط 

  :نتائج الفرض الثالث
توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى :"ینص هذا الفرض الثالث على أنه

)α≥0.05 (التجریبیة وطالب المجموعة الضابطة بین متوسطي درجات طالب المجموعة 
 ".في التطبیق البعدي لمقیاس مهارات كفاءة الذات القرائیة لصالح المجموعة التجریبیة

للمجموعتین ) ت(لتحقق الباحث من صحة الفرض الثالث قام الباحث بحساب قیمة 
  :المستقلتین كما هو موضح في الجدول التالي

موعات المستقلة للتعرف على الفرق بین المجموعتین للمج) ت(نتائج اختبار ): 4(جدول 
 التجریبیة والضابطة في التطبیق البعدي لمقیاس كفاءة الذات القرائیة 

  العدد  المجموعة
  المتوسط
   الحسابي

االنحراف 
مستوى   )ت(قیمة  المعیاري

  الداللة
حجم 
التأثیر 

  )مربع إیتا(
  1.52  8.51  30  التجریبیة
  0,96  3,54  30  ةالضابط

32.36  0,01  0,91  

من خالل الجدول السابق یتضح وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي 
درجات الطالب في المجموعتین التجریبیة والضابطة لمقیاس مهارات كفاءة الذات القرائیة 

، وهو معامل تأثیر مرتفع یدل )0,91(لصالح المجموعة التجریبیة، وبلغ حجم التأثیر 
 .برنامج القائم على مراقبة الفهمعلى فاعلیة ال
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  :نتائج الفرض الرابع
توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى : "ینص هذا الفرض الرابع على أنه

)α≥0.05 ( بین متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي
 ."والبعدي لمقیاس مهارات كفاءة الذات القرائیة لصالح التطبیق البعدي

لمجموعتین ) ت(لتحقق الباحث من صحة الفرض الرابع قام الباحث بحساب قیمة 
  :، والجدول التالي یوضح ذلكSPSSمرتبطتین، مستعینا بحزمة البرنامج اإلحصائي 

للفرق بین متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة ) ت(نتائج اختبار ):  5(جدول 
 الذات القرائیةفي التطبیقین القبلي والبعدي في كفاءة 

المتوسط   المهارات الفرعیة  التطبیق
  الحسابي

االنحراف 
مستوى   )ت(قیمة  المعیاري

  الداللة
حجم التأثیر 

  )مربع إیتا(
  0,34 1,67  القبلي
  البعدي

إدراك الكفاءة في 
  0,71  5,89  القراءة

32.53  0,01  0,92  

  0,39 2,11  القبلي
  البعدي

إدراك الصعوبة في 
  0,67  6,88  القراءة

29.86  0,01  0,94  

  0,41 1,77  القبلي
  البعدي

اتجاهات نحو 
  0,75  6,23  القراءة

31.39  0,01  0,93  

  0,38 1,85  القبلي
  البعدي

  كل المقیاس
8.51  0,71  

31.26  0,01  0,93  

) 0.05(من خالل الجدول یتضح وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
بیقین القبلي والبعدي لمهارات كفاءة الذات القرائیة، حیث بلغ بین متوسطي درجات التط

، وهو معامل تأثیر مرتفع یطمئن الباحث لفاعلیة البرنامج )0,93(معامل التأثیر للبرنامج 
  . في عالج ضعف كفاءة الذات القرائیة
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  :مناقشة النتائج
  اتضح من النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى)α≥0.05 ( بین

متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة وطالب المجموعة الضابطة في التطبیق 
البعدي لمقیاس مهارات فهم المقروء لصالح المجموعة التجریبیة، وكذلك وجود فروق 

بین متوسطي درجات طالب المجموعة ) α≥0.05(ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
ي لمقیاس مهارات فهم المقروء لصالح التطبیق التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعد

، وهو معامل تأثیر مرتفع یدل على فاعلیة )0,93(البعدي، وقد بلغ حجم التأثیر 
  .البرنامج القائم على استراتیجیات مهارات فهم المقروء

، )2019(نتائج دراسة المغامسي : وتتفق هذه النتیجة مع نتائج بعض الدراسات مثل
، )2018(، والشبلي )2018(، ودراسة عبد الباري )Wang, 2019(ودراسة وانج 

، ودراسة أدیمورا وآخرون )Kim, et al., 2018(،ودراسة كیم  وآخرون
)Adimora, et al., 2014.(  

كما تتفق هذه النتیجة من ما ورد من إطار نظري، حیث إن البرنامج القائم على 
یاق ومضمون النص المقروء من خالل مراقبة الفهم قد ساعد الطالب على إدراك وفهم س

تقنیات طرح األسئلة التبادلي وغیرها من تقنیات مراقبة الفهم، وهو ما أدى إلى تحول 
حالة الضعف لدى الطالب في فهم النص المقروء إلى مستوى مرتفع من المهارات، خاصة 

سئلة حولها، بعدما ساعد البرنامج الطالب على تحدید العناصر التي ال یفهمونها، وطرح أ
 .لیصل األمر إلى زوال تلك الصعوبات

 :ویفسر الباحث النتیجة السابقة كما یلي
أن برنامج الدراسة الحالیة قد درب طالب الصف الثالث المتوسط على مهارات فهم  .1

 .المقروء
أن البرنامج الحالي قد أتاح فرصا متعددة لدى طالب الصف الثالث المتوسط لتنظیم  .2

خالل وعي الطالب بعملیات تفكیرهم، وضبط هذا التفكیر، وتوجیهه فهمهم، وذلك من 
 بما یحقق الغرض العام من القراءة

ٕساعد البرنامج الحالي الطالب على مراقبة فهمهم للنصوص المقروءة وازالة الغموض  .3
 .حول النص

ساعد البرنامج الطالب على ربط خبراتهم السابقة بالخبرات الحالیة المتولدة من  .4
 .النص
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ساهم البرنامج بتمكین الطالب من القراءة اإلستراتیجیة أي تحدید الطالب للصعوبات  .5
التي تواجههم في النص المقروء، ومساعدة المعلم على تخطي تلك الصعوبات 

 .والوصول لفهم النص
األنشطة اإلثرائیة الواردة ببرنامج الدراسة، أتاحت الفرصة أمام الطالب، الكتساب  .6

 . المتوسط مهارات هذا الجانب بالتدریب المستمر علیهاطالب الصف الثالث
أن هذه االستراتیجیات قد ساعدت الطالب على التنظیم الجید لعملیات الفهم لدیهم،  .7

 .وانعكس هذا التنظیم على عالج الضعف في مهارات فهم المقروء لدیهم
دة المعلم مكن البرنامج الطالب عن طریق تقنیات مراقبة الفهم من طرح أسئلة ومساع .8

 .في اإلجابة عنها؛ وهو ما أدى إلى فهم بنیة النص المقروء
  اتضح من النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى)α≥0.05 ( بین

متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة وطالب المجموعة الضابطة في التطبیق 
وعة التجریبیة، وكذلك البعدي لمقیاس مهارات كفاءة الذات القرائیة لصالح المجم

بین متوسطي درجات ) α≥0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى 
طالب المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس مهارات كفاءة الذات 

، وهو )0,93(القرائیة لصالح التطبیق البعدي، حیث بلغ معامل التأثیر للبرنامج 
طمئن الباحث لفاعلیة البرنامج في عالج ضعف كفاءة الذات معامل تأثیر مرتفع ی

نتائج دراسة شهزاد : وتتفق هذه النتیجة مع نتائج بعض الدراسات مثل. القرائیة
، ودراسة )2018(، ودراسة عبد الباري )Shehzad, et al., 2019(وآخرون 

  ).2012(، ودراسة عبد العظیم، )Carroll; & Fox, 2017(كارول وفوكس 
ا تتفق مع اإلطار النظري للدراسة الحالیة من أن فهم المقروء تمكن الفرد من كم

  :تحسین كفاءة الذات القرائیة؛ ویفسر الباحث النتیجة السابقة كما یلي
أن البرنامج الحالي ساعد الطالب من خالل تقنیات مراقبة الفهم على استیعاب  .1

ءة الطالب القرائیة المدركة، موضوع النص والسیاق المحیط به، وهو ما زاد من كفا
وما صاحبه من انفعال الثقة بالنفس، وهو انفعال مرتبط بالتحصیل؛ یقوم بتحفیز 

 .الطالب نحو التعلم
ما قدمه البرنامج من أنشطة أسهمت في تحفیز الطالب على التقدم في عملیات  .2

یجابیة القراءة، وشعورهم بتحسن فهمه للنصوص المقروءة؛ أدت إلى وجود معتقدات إ
 .لدى الطالب تتعلق بقدرتهم على القراءة

ما وفرته تقنیات مراقبة الفهم من تمكین الطالب من مواجهة صعوبات بعض عناصر  .3
 .النص المقروء، وهو ما أكسبهم شعورا بالكفاءة بالتمكن من القراءة
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 :  توصیات الدراسة- خامسا
 :كن تقدیم التوصیات التالیةبناء على النتائج التي أسفرت عنها الدارسة الحالیة، یم

ضرورة تضمین مهارات فهم المقروء في كل المراحل الدراسیة بما یتالءم مع المستوى  .1
 .العقلي واللغوي لمتعلمي كل مرحلة

ضرورة تضمین مناهج اللغة العربیة في المرحلة المتوسطة أنشطة إثرائیة؛ تساعد  .2
 .الطالب على فهم النصوص المقروءة

نصوص المقروءة البعیدة عن التعقید، والمناسبة في صیاغتها ضرورة اختیار ال .3
 .وعباراتها وألفاظها لمستوى نمو الطالب

: ضرورة تفعیل األنشطة المدرسیة أنشطة تشجع على القراءة الناقدة والواعیة مثل .4
جماعة الصحافة المدرسیة، والجماعة األدبیة، وأن تعزز األنشطة المتمیزة للطالب، 

 .تشجیعها من جهة أو إقامة معارض لها من جهة أخرىوذلك من خالل 
ضرورة تدریب طالب المراحل التعلیمیة المختلفة على مهارات فهم المقروء التي  .5

تجذب القارئ، مع الحرص على التتابع واالستمرار من صف آلخر عند التدریب على 
 .هذه المهارات

راءة، والتركیز فیها على ضرورة بناء وتطبیق برامج عالجیة لذوي صعوبات تعلم الق .6
 .فهم النص المقروء

ضرورة تدریب معلمي اللغة العربیة على استراتیجیات مراقبة الفهم عند تدریس اللغة  .7
 .العربیة في المرحلة المتوسطة

ضرورة تدریب المعلمین على توظیف استراتیجیات تدریس مناسبة وحدیثة، تنمي  .8
 .الفهم والقدرات العقلیة وعملیات التفكیر

الحرص على تنمیة عملیات التفكیر المصاحبة للقراءة؛ ألن التفكیر الجید یؤدي إلى  .9
 .فهم جید للنص المقروء

تشجیع الطالب على توظیف عملیات التفكیر عالي الرتبة في أثناء قراءة النصوص  .10
التأمل والتنبؤ واالستدالل والحكم والتقویم؛ من أجل تمكین الطالب من فهم تلك : مثل

 .النصوص
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 :  مقترحات الدراسة-سادسا
في ضوء العرض السابق لنتائج الدراسة الحالیة، ومشروعها المقترح، وتوصیاتها، 

 یخلص الباحث إلى تقدیم
 :ِمجموعة من المقترحات؛ للقیام بالبحوث مستقبلیة

دراسة تشخیصیة الستراتیجیات مراقبة الفهم المستخدمة في فهم المقروء لدى  .1
 .لدراسیة المختلفةطالب المراحل ا

فاعلیة برنامج قائم على المدخل الوظیفي في عالج الضعف في مهارات فهم  .2
 .المقروء لدى طالب المراحل الدراسیة المختلفة

برنامج لعالج الضعف في مهارات فهم المقروء فهم المقروء للطالب المعلم  .3
 .بكلیات التربیة باستخدام استراتیجیات مراقبة الفهم

یة فهم المقروء لدى طالب المراحل الدراسیة المختلفة باستخدام برنامج لتنم .4
 .بعض استراتیجیات تنظیم الذات

فاعلیة إستراتیجیة التفكیر بصوت عال لعالج الضعف في مهارات فهم المقروء  .5
 .فهم المقروء لدى طالب المرحلة المتوسطة

 . المقروءتقویم منهج اللغة العربیة بالمرحلة المتوسطة في ضوء مهارات فهم .6
برنامج تدریبي لمعلمي اللغة العربیة قائم على استراتیجیات مراقبة الفهم لتنمیة  .7

  .المهارات التدریسیة المتعلقة بفهم المقروء
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