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امللخ�ص
هدفت الدِّ را�سة التعرف �إلى فاعلية ا�سرتاتيجية تنال القمر يف تنمية مهارات فهم املقروء واالحتفاظ
بها لدى تالميذ ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج �شبه التجريبي ،ولتحقيق �أهداف
الدرا�سة مت �إعداد قائمة مبهارات فهم املقروء ،واختبار مهارات فهم املقروء ،وبعد التحقق من �صدقه وثباته
مت تطبيقه قبلي ًا وبعدي ًا ثم �إعادة تطبيقه بعد ثالثة �أ�سابيع على عينة مكونة من ( )76تلميذ ًا من تالميذ
ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي من مدر�سة ذكور خان يون�س االبتدائية (�أ) لالجئني وزعت على جمموعتني :الأولى
جتريبية بلغ عددها ( )37تلميذ ًا در�ست با�سرتاتيجية تنال القمر ( ،)POSSEوالثانية �ضابطة بلغ عددها
( )39تلميذ ًا در�ست بالطريقة االعتيادية ،و�أظهرت نتائج الدِّ را�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( )0.05 = αبني متو�سطي درجات جمموعتي الدرا�سة يف اختبار حت�سني مهارات فهم
املقروء البعدي واملرج�أ ل�صالح املجموعة التجريبية ،وقد كان حجم الأثر كبريا حيث بلغ ( ،)0.507و�أو�صت
الدِّ را�سة ب�ضرورة ت�ضمني ا�سرتاتيجية تنال القمر ( )POSSEيف برامج تدريب معلمي اللغة العربية ،وحثهم
على توظيفها يف كل فروع املبحث.

الكلمات املفتاحية :اا�سرتاتيجية تنال القمر ،مهارات فهم املقروء ،ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي.
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Abstract

The study aimed to identify the effectiveness of (POSSE) strategy in the
development of Reading Comprehension skills and retention for fifth graders. The
study used a quasi-experimental approach, and to achieve objectives of the study,
a list of Reading Comprehension skills was prepared, and Reading Comprehension
Skills test and after confirmation of its validity and reliability, it has been applied as
pre and posttest and after three weeks of post application to a sample of (76) pupils
from the fifth grade pupils of Khanyounis Primary School(A) for boys; distributed
to two groups one experimental counted (37) pupils studied by (POSSE) strategy and
the second control group studied in the usual way counted (39) pupils.
The results of the study showed statistically significant differences at the level
of significance (α ≥0.05) in the development of the Reading Comprehension Skills
post and delayed test between mean scores of two groups of study in favor of the
experimental group, and the effect size was high (0.507), so the study recommended
(POSSE) strategy in the programs of training teachers of Arabic language, and
encouraging them to employ it in all branches.

Keywords: (POSSE) strategy, Reading Comprehension skills, Fifth Graders.
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مقدمة:
متثل اللغة قلب التفاعل الب�شري الناب�ض ،فال
يتم التوا�صل مع �إال بها ،وال ميكن التعبري عما يجول
يف النف�س ،وما يدور يف العقل ،وما يختلج يف القلب
�إال من خاللها ،كما ال ميكن التعرف �إلى ثقافات
الأمم وال�شعوب وح�ضاراتهم �إال بوا�سطتها.
وللغة دور فاعل يف العملية التعليمية؛ فهي
الدعامة الرئي�سة التي ت�ساعد املدر�سة يف حتقيق
�أهدافها ،وهي �أداة التوا�صل والتفاعل التي ت�ساعد
املتعلم على حتقيق التكيف النف�سي والفكري
واالجتماعي مع بيئته ،كما �أنها �أداة حت�صيل
العلوم ،والأ�سا�س الذي ي�ستند �إليه التعلم يف كافة
املجاالت (املخزومي والبطاينة.)62 :2012 ،
وت�شرتك جميع اللغات الإن�سانية يف �أنظمة
تتمثل يف الأ�صوات ،والدالالت ،والرتاكيب ،وتتميز
كل لغة بنظام قرائي خا�ص بها ميثل �أعظم �إجناز
ح�ضاري �ساعد الإن�سان يف حتقيق الكثري من
غاياته و�أهدافه ،وبذلك �أ�صبحت القراءة لي�ست
غاية يف ذاتها و�إمنا و�سيلة للح�صول على العلم
واملعرفة (�سعد ،)78 :2006 ،فهي �أ�سا�س كل تقدم
ب�شري فمن خاللها يكت�سب الفرد فكره واجتاهاته
وقيمه ،وتوا�صله بالعامل املحيط به ،وت�ساعده على
التفاعل داخل نظامه االجتماعي ،كما �أنها حتقق
له املتعة والراحة النف�سية ،وهي و�سيلة للتنمية
http://journals.uob.edu.bh

الفكرية والوجدانية (�شعالن.)223 :2011 ،
فالقراءة من �أهم الدعائم التي البد من
وجودها لإمداد الفكر الإن�ساين ب�أ�س�س الإبداع؛ �إذ
يعي�ش الإن�سان بالقراءة حياة احلا�ضر واملا�ضي
مع ًا ،ويعي�ش بالقراءة ع�صو ًرا و�أزما ًنا بعيدة ممتدة
ي�شارك �أهلها معارفهم وخرباتهم ،وي�ستوحي منهم
ومما �أبدعته عقولهم �إبداعاته اجلديدة (حافظ،
.)155 :2008
ولقد ك ّرم اهلل القراءة يف �أول �آية نزل بها الأمني
جربيل على نبينا حممد– �صلى اهلل عليه و�سلم-
ا�س ِم
حتث على القراءة يف قوله ج َّل يف عاله « ا ْق َر�أْ ِب ْ
ال ْن َ�سانَ ِمنْ َع َل ٍق ()2
َر ِّب َك ا َّل ِذي َخ َلقَ (َ )1خ َلقَ ْ ِإ
الَ ْك َر ُم ( )3ا َّل ِذي َع َّل َم ِبا ْل َق َل ِم (َ )4ع َّل َم
ا ْق َر�أْ َو َر ُّب َك ْ أ
ال ْن َ�سانَ َما لمَ ْ َي ْع َل ْم» (العلق ،)5-1 :وتتبو�أ القراءة
ْ ِإ
مكانة متميزة بني فنون اللغة الأربعة كونها مالزمة
للإن�سان يف كل مراحل التعليم ،وتعد بهذا من �أهم
و�سائل اكت�ساب املعرفة الإن�سانية التي ينهل منها
فك ًرا وثقافة (حجازي.)2 :2008 ،
ويتفق الباحث مع �إبراهيم ( )59 :2010يف
ازدياد حاجة الأفراد لفهم املقروء مع قدرتهم
على القراءة ال�سليمة ال�صحيحة؛ بهدف تعزيز
مهارات االت�صال ال�شفوية والتحريرية املتمثلة يف
القدرة على قراءة الكتب ،والروايات ،وال�صحف،
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واملجالت ،والكتب التعليمية ،والقدرة على فهم
املقروء وتذكره ،بالإ�ضافة �إلى التوا�صل ب�شكل
فعال مع ما يتم تعلمه من القراءة ،كما يرى �إكهر
(� )Ekher, 2014: 2أن القراءة عملية ن�شطة تغذي
�أفكار الطلبة ومعتقداتهم وتزيد معرفتهم ،وحتتاج
�إلى ا�ستيعاب املعنى وتف�سريه.
ويعد اال�ستيعاب القرائي اجلوهر احلقيقي
لعملية القراءة ،والعملية الكربى التي تتمحور
حولها كل العمليات الأخرى ،فاال�ستيعاب هو ذروة
ثمرات القراءة و�أ�سا�س عملياتها ،فاالنطالق
والبطء يف القراءة يتوقف على ا�ستيعاب التلميذ ملا
يقر�أ ،بل �إن اال�ستيعاب عامل �أ�سا�سي يف ال�سيطرة
على فنون اللغة كلها (ال�صيداوي.)3 :2015 ،
وفهم املقروء مطلب لغوي وتعليمي وتربوي؛ لأنه
الهدف الأ�سمى للقراءة موجهة كانت �أم حرة،
فهو غايتها املن�شودة ،ويعد فهم املقروء -خا�صة
يف مواقف التعليم� -ضما ًنا لالرتقاء بلغة املتعلم،
وتزويده ب�أفكار ثرية ،و�إملامه مبعلومات مفيدة،
و�إك�سابه مهارات النقد مبو�ضوعية ،وتعويده على
�إبداء الر�أي و�إ�صدار الأحكام املقرونة مبا ي�ؤيدها
(ف�ضل اهلل.)82 :2001 ،
وال يتوقف فهم املقروء عند حد التع ُّرف على
الرموز املكتوبة ،والنطق بها ،و�إمنا هو عملية
معقدة ت�سري يف م�ستويات متباينة ،وتتطلب قدرات
و�إمكانيات عقلية ،وحتتاج �إلى كثري من املران،
والتدريب ،والتف�سري ،والتحليل ،واملوازنة  ،والنقد
من خالل بع�ض ا�سرتاتيجيات الفهم� ،أو بع�ض
طرائق التدري�س؛ مما يجعل فكر التلميذ يف منو
م�ستمر ،وخرباته يف تفاعل دائم (حجازي:2008 ،
 ،)5ومن هنا ُيعد الفهم القرائي نقطة االنطالق
للمتعلم نحو تعلم مو�ضوعات اللغة العربية
وا�ستيعابها ،وكذلك مو�ضوعات املواد الدرا�سية
الأخرى بدرجات متفاوتة؛ لذا يظل حت�سني مهارات
فهم املقروء بكل م�ستوياته هدف ًا من الأهداف
الأ�سا�سية التي ي�سعى املربون ،وعلماء اللغة،
وعلماء النف�س �إلى حتقيقها دوما لدى املتعلمني يف
كل املراحل التعليمية (حممود.)222 :2012 ،
http://journals.uob.edu.bh
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وفهم املقروء عملية عقلية يتفاعل فيها التلميذ
�إيجا ًبا مع الن�ص موظ ًفا معلوماته ال�سابقة يف
الربط بني الرمز واملعنى ،بهدف الو�صول �إلى
املعنى املت�ضمن يف الن�ص من خالل ال�سياق،
وحتديد الأفكار وتنظيمها والتمييز بينها ،وحتديد
احلقائق والآراء ،للخروج بخربات جديدة يوظفها
– فيما بعد -يف حياته الواقعية (حافظ:2008 ،
.)159
وبهذا يكون تفاعلاً حركي ًا بني التلميذ وخرباته
ال�سابقة عن املو�ضوع ،والن�ص ومدى و�ضوحه
وتنظيمه ومالءمته مل�ستوى التلميذ ،وال�سياق ،وال
ي�ستطيع التلميذ �أن يحقق �أهداف فهم املقروء �إال
�إذا ا�ستخدم ا�سرتاتيجيات متنوعة ومتعددة ت�سهل
عملية اال�ستيعاب ،وتي�سر تفاعله مع الن�ص ،وتوفر
�آليات الو�صول �إلى املعاين ال�سطحية والعميقة يف
الن�ص.
ويبني ديفي�س (� )Davis, 2011: 4أن التلميذ
املتطور هو الذي ي�ستخدم ا�سرتاتيجيات فهم
املقروء مثل :اال�ستح�ضار والبحث من خالل
تركيز االنتباه ،ومعرفة العالقات بني احلروف
والأ�صوات ،والتوقع والتنب�ؤ مبا ميكن �أن يدور حوله
الن�ص با�ستخدام املعرفة ال�سابقة لديه ،والتدقيق
و�إعادة القراءة للتحقق والت�أكد من معاين الن�ص،
والت�صحيح الذاتي عند احلاجة ،كما ي�ؤكد كومار
(� )Kumar, 2010: 8أن �أ�سئلة فهم املقروء تخترب
مهارات القراءة والفهم ،وهذا ي�ستدعي من
التلميذ عند الإجابة عن الأ�سئلة �أن ميتلك فه ًما
دقي ًقا للمقروء ،واخليارات �أو البدائل املتاحة.
وتتمثل �أهمية الفهم ب�أنه �أ�سا�س لكل مقروء،
ويرتقي بلغة التلميذ ،ويعمل على ات�ساع �أفكاره،
وثراء معلوماته ،كما ي�ساعده على التعمق يف الن�ص
املقروء والتو�صل �إلى عالقات جديدة ،ويك�سبه
مهارات النقد ،والر�أي ،والتذوق ،والإبداع ويجعله
ي�سيطر على فنون اللغة الأخرى ،كما ي�ساعده يف
�إدراك العالقات بني الأ�سباب والنتائج؛ مما ميكنه
من ا�ستنتاج الأدلة والرباهني ،ويوفر له فر�ص
اال�ستفادة من املقروء ب�أف�ضل �صورة ممكنة يف
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حل امل�شكالت والتفوق الدرا�سي يف كافة املجاالت
(�أحمد )221 :2011 ،وحافظ (-166 :2008
 )167وال�شهري (.)44:2012
ويرى الباحث �أن فهم املقروء اليتم يف فراغ،
ولكنه يحتاج �إلى عوامل كثرية متداخلة ومتنوعة
حلدوثه؛ مما يتطلب من املعلم العمل على تهيئة
البيئة التعليمية املنا�سبة املادية والنف�سية املريحة
املحفزة للتالميذ على القراءة اجليدة التي تدعم
فهمهم ملا يقر�ؤون.
ومن العوامل التي ت�ساعد على فهم املقروء
كما ذكرها (حراح�شة )2007 ،قامو�س التلميذ
اللغوي ،ومدى �إملامه باملفردات اللغوية ،فكلما
زادت ثروته من املفردات زادت قدرته على فهم
ما يقر�أ ،وقدرته على ا�ستنتاج الأفكار من املقروء؛
لتكوين الفكرة ،والقدرة على فهم الفكرة الرئي�سة،
والأفكار الفرعية والثانوية ،ومدى ترابطها يف
تكوين ال�صورة الكاملة للن�ص.
وبا�ستطالع الأدب الرتبوي تبني �أن هناك
العديد من العوامل التي ت�ؤثر يف فهم املقروء
منها :خ�صائ�ص التلميذ وتت�ضمن ذكاءه ،وخربته
ال�سابقة ،ومدى منو مفرداته ،وقدرته على التحليل،
واال�ستق�صاء (م�صطفى ،)2001 ،وخ�صائ�ص
الن�ص املقروء كما �أن و�ضوح املفردات والرتاكيب
واجلمل ي�ؤدي �إلى فهم �أف�ضل (�إ�سماعيل،
 ،)2005وطريقة التدري�س ،وقد �أثبتت العديد من
الدرا�سات �أن تنويع طرائق التدري�س مبا يتالءم مع
يح�سن من فهم املقروء
املوقف التعليمي والتعلم ّ
(العبداهلل ،)2007 ،ونوع القراءة �إن كانت جاهرة
�أو �صامتة �أو ا�ستماع ،وتعد القراءة ال�صامتة
الأن�سب �إذا كان الهدف فهم املقروء (عرقاوي،
 ،)2010والغر�ض من القراءة �إن كانت للتح�صيل
�أو اال�ستمتاع (العلوان والتل.)2010 ،
ويحدد �أندر�سون ( )Andersonامل�شار �إليه يف
( )Aprilia, 2015: 17-18مبادئ حت�سني مهارت
فهم املقروء يف �ضرورة ا�ستغالل املعرفة ال�سابقة
للمتعلم ،وبناء قاعدة مفردات قوية لديه ،وزيادة
http://journals.uob.edu.bh

�سرعته القرائية ،وتعليمه ا�سرتاتيجيات القراءة
ومهاراتها ،وبناء تقدير وتقييم كمي ونوعي خا�ص
باملعلم �أثناء التدري�س ،وال�سعي امل�ستمر لتح�سني
مهارات فهم املقروء لديه.
ولفهم املقروء عدد من امل�ستويات املتدرجة
هرم ًيا ،ففهم امل�ستويات العليا ال يتم �إال بفهم
امل�ستويات الدنيا ،وقد اختلف الرتبويون يف حتديد
م�ستويات فهم املقروء وم�سمياته على الرغم من
وجود ت�شابه كبري بينهم يف الت�صنيفات وامل�سميات
واملهارات التي حتتويها امل�ستويات ،فقد ذكر بو�س
وفون ( )Bos & Vaugh, 2009: 314ثالثة �أنواع
من الفهم القرائي الأول ينتمي �إلى ما هو �صريح
ووا�ضح ن�صيا ال يحتاج فيه القارئ �إلى خلفية
لغوية عميقة ،والنوع الثاين ينتمي �إلى فهم الن�ص
ال�ضمني ،ويحتاج فيه القارئ �إلى املعرفة الأ�سا�سية
ال�سابقة للبناء عليها ،والنوع الأخري ينتمي كتابيا
�إلى ما هو �ضمني.
وي�صنف كات�س وكامهي (Catts & Kamhi,
 )2009فهم املقروء يف �أربعة م�ستويات هي :امل�ستوى
احلريف ،والتحليلي ،وامل�سحي ،والنقدي املقارن،
وتعتمد الدرا�سة احلالية على م�ستويات الفهم
القرائي التالية:
 م�ستوى الفهم املبا�شر (احلريف) :ويت�ضمنحتديد �أ�سماء �أ�شخا�ص وردت يف الن�ص
املقروء ،وترتيب الأحداث وف ًقا لت�سل�سلها
املنطقي ،وحتديد الأماكن والأزمنة الواردة يف
الن�ص (عبد الباري.)92 :2011 ،
 م�ستوى الفهم التف�سريي :ويت�ضمن تف�سري بع�ضاملفردات الواردة يف الن�ص ،و�شرح بع�ض
�أحداث الن�ص ،وحتديد �أ�سباب حدوث بع�ض
الظواهر (عرقاوي.)32 :2010 ،
 م�ستوى الفهم اال�ستنتاجي :ويت�ضمن ا�ستنتاجالفكرة العامة للن�ص والأفكار الفرعية،
و�صفات �شخ�صيات الن�ص ،والعاطفة ال�سائدة
مثل :الفرح  -احلزن -الأمل (عبد الباري،
.)93 :2011
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 م�ستوى الفهم التطبيقي :ويت�ضمن توظيفاملفردات والأ�ساليب والرتاكيب يف جمل من
�إن�شائه ،وربط ما تعلمه مبواقف من احلياة
اليومية (العلوان والتل.)371 :2010 ،
 م�ستوى الفهم الإبداعي :ويت�ضمن طرحعناوين خمتلفة للن�ص ،والإتيان ب�أكرث من
مرادف للكلمة ،واقرتاح �أكرث من حل لق�ضية
واحدة ،واقرتاح نهايات مل يتطرق لها الكاتب
(عرقاوي.)33 :2010 ،
واجتهد الرتبويون يف البحث عن ا�سرتاتيجيات
تدري�س تعمل على حت�سني مهارات الفهم القرائي،
وتزيد من قدرات حتكم التلميذ يف تفكريه،
وامتالك كفايات نقده وتقوميه ،وربطه مبا لديه
من خربات �سابقة ومن هذه اال�سرتاتيجيات:
التدري�س التباديل ،والع�صف الذهني ،والتفكري
ب�صوت عال ،وبناء املعنى ،و�إملاعات ال�سياق.
وترى ماها و�سيباراين (Maha & Sibarani,
� )2013: 2أنه من �أجل جعل عملية التعليم
والتعلم مثرية لالهتمام وفعالة يحتاج املعلمون
�إلى ا�سرتاتيجية جديدة لتدري�س القراءة هي
ا�سرتاتيجية تنال القمر ( )posseحيث ميكن لهذه
اال�سرتاتيجية �أن تزيد فاعلية فهم التالميذ ملا
يقر�ؤون؛ لأنها ت�ساعدهم يف ا�ستخدام التنب�ؤ
ك�أداة تعني على الفهم ،كما ت�ساعدهم على ترتيب
�أفكارهم للو�صول �إلى الأفكار الرئي�سية ب�سهولة يف
الن�ص.
“ولقد مت تطوير هذه اال�سرتاتيجية من قبل
تانا �أك�سر ( ،)Tina Oxerوقدمتها عام ()1992
يف امل�ؤمتر ال�سنوي الإر�شادي للأطفال اال�ستثنائي
(The Annual Conrention of Counseling for

 ،)Exceptional Childrenون�شرتها يف كتاب
ا�سرتاتيجيات تعليم الطالب ذوي امل�شكالت
ال�سلوكية والتعلميةStrategies for teaching ،
).student with learning) and behavior proplem
ويف عام ( )1996قامت مرجريت داير�سون
( )Margaraot Dyrsonبتطويرها مبا يتنا�سب مع
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متطلبات تدري�س اللغات ،وقامت مدار�س الظهران
الأهلية يف اململكة العربية ال�سعودية برتجمة الكتاب
ون�شره يف نف�س العام” (العليمات.)82 :2011 ،
وتعترب ا�سرتاتيجية تنال القمر( )posseيف نظر
داير�سون (  )3-2 :2012قوة ت�ساعد التلميذ يف
�إيجاد الأفكار الرئي�سة يف الن�ص الذي ي�سمعه
التلميذ �أو يقر�ؤه ،باعتبار �إيجاد الفكرة الرئي�سة يف
الن�ص عملية �صعبة بالن�سبة لكثري من التالميذ،
كما ترى من فوائدها �أنها جتعل املتعلم م�ستقلاً
مفهوما �أقوى عن ذاته
بذاته فيقر�أ ليتعلم ،وتبني
ً
بالتنب�ؤ والتلخي�ص واتفاق �أفكاره مع �أفكار الكاتب،
كما حددت خ�صائ�ص الن�ص املقروء ب�ضرورة
احتوائه على معلومات جديدة ،ومالءمة مفرداته
وتراكيبه اللغوية مع م�ستوى التالميذ ،وتوافر
معرفة �سابقة لديهم عنه.
وتدر�س القراءة وفق ا�سرتاتيجية تنال القمر
من خالل ثالثة مراحل وهي مرحلة ما قبل
القراءة� ،أثناء القراءة ،وبعد القراءة ،ومت تنفيذ
خطوات التنب�ؤ والتنظيم يف مرحلة ما قبل القراءة،
بينما طبقت خطوات البحث ،التلخي�ص ،والتقييم
�أثناء القراءة واملراحل الالحقة للقراءة.
وتتمثل خطوات ا�سرتاتيجية تنال القمر بخم�س
خطوات مت�سل�سلة هي:
تنب�أ ( )Predictوتعني ا�ستمطار �أفكار التالميذ
من خالل الع�صف الذهني حول املو�ضوع من خالل
دالئل الن�ص مثل العنوان ،والعناوين الفرعية،
وال�صور ،واملخططات �أو الفقرات الأويل للربط بني
معرفة التلميذ ال�سابقة والالحقة (Boyle, 2010:
.)210
ّ
نظم ( )Organizeويكون بر�سم خريطة معرفية
لهذه التنب�ؤات؛ لتن�شيط املعرفة ال�سابقة ا�ستعدادًا
لدجمها باجلديدة ،و�إعطاء تقييم م�سبق،
وم�ساعدة التالميذ يف تعلم الكلمات وربطها مع
الكلمات الرئي�سة �أو الأفكار ذات ال�صلة ويف خطوة
التنظيم �أي�ضا ،يعد الطالب �أنف�سهم للقراءة
ويناق�شهم املعلم يف الأفكار اجلديدة التي يت�ضمنها
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املو�ضوع
ابحث ( )Searchالبحث هو اخلطوة عندما
يبد�أ الطالب يف قراءة الن�ص بهدف البحث عن
الفكرة الرئي�سية ،وفيها يحث املعلم التالميذ على
قراءة الن�ص بعناية للت�أكد من �صحة التنب�ؤات
(داير�سون.)24 :2012 ،
خل�ص ( )Synopsisويتمثل بت�صميم خريطة
معرفية للن�ص وفيها يقوم التالميذ بتلخي�ص
الن�ص بكلماتهم اخلا�صة ،مع اال�ستفادة من
العنوان ،والفكرة الرئي�سية لكل فقرة (Klingner et
.)al, 2007: 134
ق ّيم ( )Evaluateوتكون اخلطوة النهائية
يف ا�سرتاتيجية تنال القمر والتي تتم مبقارنة
اخلريطة املعرفية للتنب�ؤات التي بناها التلميذ
قبل قراءة الن�ص مع اخلريطة املعرفية بعد قراءة
الن�ص ،مع ربط املعرفة ال�سابقة باملعرفة اجلديدة
يف تكوين معريف جديد (.)Reardon, 2009: 2
وقد �أو�ضحت داير�سون (� )7-5 :2012أن
مراحل التدري�س با�سرتاتيجية تنال القمر ()posse
ت�شمل ثالثة مراحل :تتمثل الأولى يف مرحلة تقدمي
اال�سرتاتيجية من خالل خطواتها اخلم�س ،تنب�أ –
ّ
نظم -ابحثّ -
خل�ص -ق ّيم ،وتتمثل الثانية مبرحلة
التدريب املوجه بنف�س اخلطوات اخلم�س مع
�إجراء بع�ض التو�سع فيها ،وتتمثل الثالثة مبرحلة
التدريب امل�ستقل ،وتتم بنف�س اخلطوات با�ستثناء
�أن اخلطوة الأولى والثانية تنفذان داخل قاعة
الدر�س ،واخلطوات الثالثة والرابعة واخلام�سة
تتحول �إلى واجب بيتي ،ويتم ت�سليم الإجراءات
اخلا�صة بها مكتوبة �إلى املعلم على �أن يقدم
التالميذ مقرتحاتهم لتح�سني الن�ص ليتناق�ش فيها
التالميذ.
ومما �سبق نتبني �أن ا�سرتاتيجية تنال القمر
( )posseتعتمد على مهارات عقلية عليا متنوعة قد
ت�ساعد املتعلم على امتالك مهارات فهم املقروء،
ولقد قام الباحث مب�سح الأدب الرتبوي املتعلق
مبو�ضوع الدرا�سة احلالية (ا�سرتاتيجية تنال
(.)Inlingner & Vaughn, 2007: 61
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القمر) ،حيث وجد قلة يف الدرا�سات التي تناولته
وفيما يلي عر�ض لتلك الدرا�سات من احلديث �إلى
القدمي:
قامت العيد ( )2016بدرا�سة هدفت �إلى
ا�ستق�صاء �أثر ا�سرتاتيجية تنال القمر يف تنمية
مهارات اال�ستيعاب القرائي لدى طالبات ال�صف
الأول متو�سط يف مدينة حائل يف اململكة العربية
ال�سعودية ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج �شبه
التجريبي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()60
طالبة من طالبات ال�صف الأول املتو�سط،
وزعت على جمموعتني الأولى جتريبية در�ست
با�سرتاتيجية تنال القمر والثانية �ضابطة در�ست
بالطريقة االعتيادية ،ومتثلت �أداة الدرا�سة يف
اختبار اال�ستيعاب القرائي ،طبق قبل ًيا وبعد ًيا،
و�أظهرت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بني
درجات طالبات املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
يف االختبار البعدي مل�ستوى اال�ستيعاب احلريف
يف جميع املهارات الفرعية ل�صالح املجموعة
التجريبية ،و�أن حجم الأثر كان كب ًريا .كما تبني
وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بينهما يف االختبار
البعدي مل�ستوى اال�ستيعاب اال�ستنتاجي يف جميع
املهارات ،وكانت هذه الفروق ل�صالح املجموعة
التجريبية ،و�أن حجم الأثر كان كبريا يف معظم
املهارات عدا مهارة ا�ستنتاج العربة والفائدة من
الن�ص حيث كان حجم الأثر فيها متو�سطا ،كما
بينت النتائج وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا بينهما يف
جميع املهارات اخلا�صة بامل�ستوى النقدي وكانت
هذه الفروق ل�صالح املجموعة التجريبية ،و�أن
حجم الأثر كان كبريا يف مهارة ا�صدار الأحكام
على احللول التي يطرحها الكاتب للتعامل مع
م�شكلة ما ويف مهارة اال�ستيعاب النقدي ككل بينما
كان حجم الأثر متو�سطا يف املهارات الأخرى.
�أجرت �أبريليا ( )Aprilia 2015درا�سة هدفت �إلى
حت�سني القراءة والفهم لدى طالب ال�صف الثامن
يف يوجياكرتا من خالل ا�سرتاتيجية تنال القمر
( ،)posseوا�ستخدمت الباحثة املنهجني الو�صفي
و�شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()34
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طالبا من ال�صف الثامن ومت جمع البيانات الكمية
عن طريق تطبيق اختبار لفهم املقروء ،والبيانات
النوعية عن طريق املالحظة واملقابالت ،و�أظهرت
النتائج فاعلية ا�سرتاتيجية (تنال القمر )posse
يف حت�سني م�ستوى القراءة والفهم لدى الطالب
يف كافة املمار�سات التنب�ؤ ،والتنظيم ،والبحث،
والتلخي�ص ،والتقييم ،كما �أظهرت فاعليتها يف
�إثارة دافعية الطالب وم�شاركتهم الفاعلة يف
التعليم والتعلم.
كما قام ال�صيداوي ( )2015بدرا�سة هدفت
تعرف �أثر ا�ستخدام ا�سرتاتيجية تنال القمر يف
تنمية مهارات فهم املقروء لدى تلميذات ال�صف
الرابع الأ�سا�س ،وا�ستخدم الباحث املنهج �شبه
التجريبي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )80تلميذة
وزعت بالت�ساوي على جمموعتني جتريبية در�ست
وفق ا�سرتاتيجية تنال القمر و�ضابطة در�ست
بالطريقة االعتيادية ،ومتثلت �أدوات الدرا�سة يف
قائمة مهارات الفهم القرائي ،واختبار مهارات
فهم املقروء ،و�أظهرت نتائج الدرا�سة فروقا ذات
داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات املجموعة
واملجموعة ال�ضابطة يف جميع مهارات فهم املقروء
وم�ستوياته :الفهم احلريف ،الفهم اال�ستنتاجي،
الفهم النقدي ،الفهم التذوقي ،الفهم الإبداعي
ل�صالح �أفراد املجموعة التجريبية ،كما �أظهرت
النتائج �أث ًرا كب ًريا ال�سرتاتيجية “تنال القمر” يف
تنمية مهارات فهم املقروء لدى تلميذات ال�صف
الرابع الأ�سا�سي حيث بلغ حجم الأثر ال�سرتاتيجية
تنال القمر (.)0.59
كما �أجرت ملجيوليتا ( )Meljulita, 2013درا�سة
هدفت �إلى املقارنة بني ت�أثري ا�سرتاتيجية تنال
القمر ( )posseوا�سرتاتيجية ال�س�ؤال واجلواب يف
القراءة وفهم املقروء ،وا�ستخدمت الباحثة املنهج
�شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()90
طالب ًا من طالب ال�صف الثامن للعام الدرا�سي
 2013/2012وزعت على ثالثة ف�صول بواقع
جمموعتني جتريبيتني ،وجمموعة �ضابطة الأولى
تدر�س با�سرتاتيجية تنال القمر ،والثانية تدر�س
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با�سرتاتيجية ال�س�ؤال واجلواب ،والثالثة �ضابطة
تدر�س بالطريقة االعتيادية ومتثلت �أداة الدرا�سة
يف اختبار حتريري ،و�أظهرت النتائج الأثر الكبري
ال�سرتاتيجية تنال القمر ( )posseيف القراءة ،وفهم
املقروء مقارنة با�سرتاتيجية ال�س�ؤال واجلواب
والطريقة االعتيادية على طالب ال�صف الثامن،
كما �أظهرت النتائج ث�أث ًريا �أف�ضل على القراءة
والفهم من ا�سرتاتيجية ال�س�ؤال واجلواب مقارنة
بالطريقة االعتيادية.
وقامت ماها و�سيباراين (Maha & 2013
 ,Sibaraniبدرا�سة هدفت تعرف �أثر تطبيق
ا�سرتاتيجية تنال القمر (( )posseالتنب�ؤ-
التنظيم -البحث -التلخي�ص -التقومي) على
الطالب يف فهم املقروء ،وا�ستخدمت الدرا�سة
املنهج �شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )60طالب ًا وزعت على جمموعتني الأولى جتريبية
در�ست با�سرتاتيجية تنال القمر ،والثانية �ضابطة
در�ست بالطريقة االعتيادية ،ومتثلت �أداة الدرا�سة
يف اختبار فهم املقروء  ،و�أظهرت النتائج �أثر ًا
كبري ًا لتطبيق ا�سرتاتيجية تنال القمر على الطالب
يف فهم املقروء ل�صالح املجموعة التجريبية.
وقام املخزومي والبطاينة ( )2012بدرا�سة
هدفت تعرف �أثر ا�سرتاتيجية تنال القمر يف حت�سني
اال�ستيعاب القرائي والتعبري الكتابي لدى طلبة
املرحلة الأ�سا�سية يف الأردن ،وا�ستخدم الباحثان
املنهج �شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدرا�سة من
(ً )69
تلميذا وتلميذ ًة من تالميذ ال�صف ال�سابع
الأ�سا�سي وزعت على �أربع �شعب� ،شعبتان للإناث
من مدر�سة النعيمة الثانوية ال�شاملة للبنات :الأولى
�ضابطة وعددها ( )18تلميذة ،والثانية جتريبية
وعددها ( )14تلميذة ،و�شعبتان للذكور من
مدر�سة ابن تيمية الأ�سا�سية للبنني :الأولى �ضابطة
وعددها (ً )17
تلميذا ،والثانية جتريبية وعددها
(ً )20
تلميذا ،بحيث در�ست ال�شعبتان التجريبيتان
(ذكورا و�إناثا) با�سرتاتيجية تنال القمر ،ودر�ست
ال�شعبتان ال�ضابطتان (ذكورا و�إناثا) بالطريقة
االعتيادية ،ومتثلت �أداتا الدرا�سة يف (اختبار
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اال�ستيعاب القرائي ،واختبار التعبري الكتابي)،
و�أظهرت النتائج تفوق املجموعة التجريبية �إنا ًثا
وذكو ًرا يف االختبار البعدي لال�ستيعاب القرائي
حيث كان اهتمام التالميذ والتلميذات متقار ًبا
من خالل ا�سرتاتيجية (تنال القمر) ،كما
�أظهرت تفوق املجموعة التجريبية �إنا ًثا وذكو ًرا يف
االختبار البعدي للتعبري الكتابي ،و�أظهرت النتائج
املتعلقة ب�أثر اجلن�س يف حت�سني مهارات التعبري
الكتابي حت�س ًنا لدى الطالبات الإناث يف املجموعة
التجريبية ب�شكل ملحوظ �أكرث من �أقرانهن عند
الذكور.
وقام العليمات ( )2011بدرا�سة هدفت تعرف
�أثر ا�سرتاتيجية تنال القمر( )posseيف تنمية
اال�ستيعاب القرائي لدى تالميذ ال�صف ال�ساد�س
الأ�سا�سي ،وا�ستخدم الباحث يف هذه الدرا�سة
املنهج �شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدرا�سة من
تلميذ وتلميذ ٍة من تالميذ ال�صف ال�ساد�س
(ٍ )100
الأ�سا�سي ،وزعت على �أربع �شعب� ،شعبتان للإناث
من مدر�سة وحي العليمات الأ�سا�سية للإناث:
الأولى �ضابطة وعددها ( )27تلميذة ،والثانية
جتريبية وعددها ( )26تلميذة ،و�شعبتان للذكور
من مدر�سة فوزي امللقي الأ�سا�سية للبنني :الأولى
�ضابطة وعددها (ً )23
تلميذا ،والثانية جتريبية
ً
تلميذا ،بحيث در�ست ال�شعبتان
وعددها ()24
التجريبيتان (ذكو ًرا و�إنا ًثا) با�سرتاتيجية تنال
القمر ،ودر�ست ال�شعبتان ال�ضابطتان (ذكو ًرا
و�إنا ًثا) بالطريقة االعتيادية ،ومتثلت �أدوات
الدرا�سة يف( :اختبار اال�ستيعاب القرائي ،واختبار
للتفكري اال�ستداليل) طبقا قبل ًيا وبعد ًيا ،و�أظهرت
نتائج الدرا�سة تفوق �أفراد املجموعة التجريبية
الذين در�سوا وفق ا�سرتاتيجية تنال القمر يف اختبار
اال�ستيعاب القرائي واختبار التفكري اال�ستداليل،
كما �أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة تعزى
لأثر التفاعل بني اال�سرتاتيجية واجلن�س.
و�أجرى ال�ساعدي ( )2010درا�سة هدفت
تعرف �أثر ا�سرتاتيجية تنال القمر يف تنمية
مهارات القراءة اجلهرية (�سرعة القراءة  ،و�صحة
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القراءة ،وفهم املقروء) عند تالميذ ال�صف
اخلام�س الأ�سا�سي ،وا�ستخدم الباحث املنهج �شبه
التجريبي ،وتكونت عينة الدرا�سة من (ً )61
تلميذا
وزعت على جمموعتني الأولى جتريبية وعددها
ً
تلميذا در�ست با�سرتاتيجية تنال القمر،
()30
ً
تلميذا در�ست
والثانية �ضابطة وعددها ()31
بالطريقة االعتيادية ،ومتثلت �أداة الدرا�سة يف
ثالثة اختبارات طبقت قبل ًيا وبعد ًيا الأول لقيا�س
�سرعة القراءة ،والثاين لقيا�س �صحة القراءة،
والثالث لقيا�س فهم املقروء ،و�أظهرت النتائج تفوق
تالميذ املجموعة التجريبية على تالميذ املجموعة
ال�ضابطة يف مهارات القراءة الثالث (�سرعة
القراءة ،و�صحة القراءة ،وفهم املقروء) ،كما
�أظهرت فاعلية ا�سرتاتيجية تنال القمر يف تنمية
مهارات القراءة اجلهرية.
وقام الربيحات ( )2009بدرا�سة هدفت تعرف
�أثر ا�سرتاتيجية (تنال القمر) يف تنمية ا�ستيعاب
الن�ص الأدبي والتفكري الناقد لدى تالميذ املرحلة
الأ�سا�سية يف الأردن ،وا�ستخدم الباحث املنهج
�شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()120
ً
تلميذا وتلميذ ًة من ال�صف التا�سع الأ�سا�سي من
مدر�ستي العي�ص الثانوية للبنني ،وعني البي�ضاء
الثانوية للبنات يف حمافظة الطفيلة خالل العام
الدرا�سي  ،2009/2008موزعني على �أربع �شعب
درا�سية وزعت ع�شوائي ًا بواقع �شعبتني لكل منهما،
ومتثلت �أداتا الدرا�سة يف اختبار لقيا�س ا�ستيعاب
الن�صو�ص الأدبية ،واختبار لقيا�س التفكري الناقد
طبقا قبل ًيا وبعد ًيا ،و�أظهرت النتائج وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستيعاب الن�صو�ص
الأدبية ،وتنمية مهارات التفكري الناقد تعزى
ال�سرتاتيجية التدري�س ل�صالح التالميذ الذين
در�سوا با�ستخدام ا�سرتاتيجية (تنال القمر)،
كما �أظهرت عدم وجود تفاعل بني اال�سرتاتيجية
واجلن�س يف ا�ستيعاب الن�صو�ص الأدبية ،وم�ستوى
التفكري الناقد.
يت�ضح من عر�ض الدرا�سات ال�سابقة التي
تنوعت بني العربية والأجنبية �أنها اهتمت بتوظيف
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ا�سرتاتيجية (تنال القمر) ،وتنوعت يف عيناتها بني
ال�صف الرابع والتا�سع الأ�سا�سي ،واتفقت جميعها
يف املنهج �شبه التجريبي با�ستثناء درا�سة �أبريليا
( ),Aprilia 2015التي تناولت املنهج الو�صفي �إلى
جانب املنهج التجريبي ،واتفقت جميعها على
االختبار �أداة لها با�ستثناء درا�سة �أبريليا (2015
 ),Apriliaالتي ا�ستخدمت املالحظة واملقابلة
�إلى جانب االختبار ك�أدوات للدرا�سة ،واتفقت يف
جمموعها على فاعلية ا�سرتاتيجية تنال القمر يف
حت�سني مهارات الفهم القرائي.
واتفقت الدرا�سة احلالية مع الدرا�سات
ال�سابقة يف توظيف ا�سرتاتيجية (تنال القمر)
لتح�سني فهم املقروء الذي ما زال ق�ضية حتظى
باهتمام الباحثني والرتبويني؛ مما �أعطاها
�أ�صالتها العلمية ،و�أهميتها البحثية والرتبوية.
وتفردت بقيا�س االحتفاظ بفهم املقروء.
ولقد ا�ستفادت الدرا�سة احلالية من
الدرا�سات ال�سابقة يف الت�أ�صيل الرتبوي والتاريخي
ال�سرتاتيجية (تنال القمر) ،واختيار املنهج
البحثي ،ويف ت�صميم �أداة الدرا�سة ،واملعاجلات
الإح�صائية.
م�شكلة الدرا�سة:
�إن املتلم�س لواقع تالميذ املرحلة الأ�سا�سية
العليا يف فل�سطني فيما يتعلق بفهمهم ملا يقر�ؤون
وا�ضحا يف مهاراته ،وهذا ما دلت عليه
يجد �ضع ًفا
ً
نتائج التقرير الأويل ال�صادر عن وزارة الرتبية
والتعليم العايل الفل�سطينية ( )2012لالختبار
الوطني يف مبحث اللغة العربية لل�صفني الرابع
والعا�شر الأ�سا�سيني لنف�س العام ،وما �أثبتته نتائج
اختبارات اللغة العربية لل�صف اخلام�س الأ�سا�سي
نهاية الف�صل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي
 2016/2015يف مدار�س وكالة غوث وت�شغيل
الالجئني ،وما �أكدتها نتيجة مقابلة الباحث مع
عينة من العاملني يف التعليم تكونت من� :ستة
معلمني للغة العربية لل�صف اخلام�س ،و�أربعة
�أخ�صائيني تربويني حيث �أكدوا جميع ًا وجود �ضعف
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وا�ضح وملمو�س يف مهارات فهم املقروء وهذا ما
�أكدته درا�سة الغلبان (.)2014
ويرى الباحث �أن هناك حاجة ملحة لتمكني
التالميذ من القراءة ال�صحيحية ،وفهم املقروء،
والإفادة منها نف�س ًيا ،واجتماع ًيا ،وتربو ًيا ،وهذا
ال يتم �إال بالبحث عن ا�سرتاتيجيات ،وطرائق،
و�أ�ساليب ،وو�سائل تعليمية حديثة مالئمة ميكن
من خاللها جتاوز هذه امل�شكلة والتمكن منها؛
لذلك اختار الباحث ا�سرتاتيجية تنال القمر ظ ًنا
منه �أنها بخطواتها العقلية اخلم�س (تنب�أ ،نظم،
ابحث ،خل�ص ،قيم) �ست�ساعد التلميذ يف فهم
املقروء ف�ضلاً عن تلخي�صه ،ونقده ،وتقوميه،
كما تعودهم االعتماد على الذات �سيما وقد �أكدت
على فاعليتها العديد من الدرا�سات منها� :أبريليا
( ،)2015وال�صيداوي ( ،)2015وميلجوليتا
( ،)2013وماها و�سيبارتي ( ،)2013والبطاينة
واملخزومي ( ،)2012والعليمات (،)2011
وال�ساعدي ( ،)2010والربيحات ()2009؛ لذلك
تبلورت م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�س التايل:
ما فاعلية ا�سرتاتيجية تنال القمر يف حت�سني
مهارات فهم املقروء واالحتفاظ بها لدى تالميذ
ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي؟
ويتفرع من هذا ال�س�ؤال الأ�سئلة الفرعية الآتية:
1.1هل يوجد اختالف يف تنمية مهارات فهم املقروء
لدى تالميذ ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي يعزى
لطريقة التدري�س (تنال القمر -االعتيادية)؟
2.2هل يوجد اختالف يف االحتفاظ مبهارات فهم
املقروء لدى تالميذ ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي
يعزى لطريقة التدري�س (تنال القمر-
االعتيادية)؟
فر�ضيات الدرا�سة:
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( )0.05 = αيف متو�سط درجات تالميذ
املجموعة التجريبية ومتو�سط درجات �أقرانهم يف
املجموعة ال�ضابطة يف االختبار البعدي ملهارات
فهم املقروء.
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ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى ( )0.05 = αيف متو�سط درجات تالميذ
املجموعة التجريبية ومتو�سط درجات �أقرانهم يف
املجموعة ال�ضابطة يف االختبار املرج�أ ملهارات فهم
املقروء.
�أهداف الدرا�سة :تتمثل �أهداف الدرا�سة فيما
يلي:
1.1التعرف �إلى مهارات فهم املقروء الالزمة
لتالميذ ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي.
2.2التعرف �إلى فاعلية ا�سرتاتيجية تنال القمر يف
حت�سني مهارات فهم املقروء واالحتفاظ بها
لدى تالميذ ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي.
�أهمية الدرا�سة:
�أو ًال :الأهمية النظرية
تنبع �أهمية الدرا�سة احلالية من جوهر
مو�ضوعها الذي تناول فاعلية ا�سرتاتيجية تنال
القمر يف حت�سني مهارات فهم املقروء لدى تالميذ
ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي.
توفر هذه الدرا�سة �أد ًبا تربو ًيا وتاريخ ًيا يتعلق
با�سرتاتيجية تنال القمر مما قد يفيد الباحثني.
ت�أتي هذه الدرا�سة ا�ستجابة لنداءات الرتبويني
للك�شف عن ا�سرتاتيجيات وطرائق تدري�س جديدة
تزيد من تفاعل التلميذ وم�شاركته يف عملية التعلم.
ثان ًيا الأهمية العملية:
ُي�ؤمل من هذه الدرا�سة �أن تنمي مهارات فهم
املقروء لدى تالميذ ال�صف اخلام�س مما يزيد من
حت�صيلهم يف خمتلف املواد الدرا�سية ،ويح�سن
مهارات تفكريهم وي�ساعدهم يف حل امل�شكالت.
قد ت�ساعد هذه الدرا�سة املعلمني يف توظيف
ا�سرتاتيجية تدري�س حديثة (تنال القمر)؛ مما قد
ي ّغري من بع�ض الأدوار التقليدية التي ي�ستخدمونها،
وتخرجهم بذلك �إلى التحديث والبعد عن النمطية.
توفر هذه الدرا�سة قائم ًة مبهارات فهم املقروء،
واختبا ًرا مقننا لقيا�س هذه املهارات مما قد يفيد
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طلبة البحث والعلم.
قد تفتح هذه الدرا�سة �آفاق ًا بحثية جديدة �أمام
الباحثني.
حمددات الدرا�سة :ميكن تعميم النتائج يف
�ضوء املحددات التالية:
اقت�صرت الدرا�سة احلالية يف حدها املكاين على
مدر�سة ذكور خان يون�س االبتدائية (�أ) لالجئني
يف منطقة غرب خان يون�س التعليمية ،ويف حدها
الزماين على الف�صل الثاين من العام الدرا�سي
2016/2015م ،ويف حدها الب�شري على طالب
ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي ،ويف حدها املو�ضوعي
على مهارات م�ستويات الفهم القرائي اخلم�س:
الفهم احلريف املبا�شر ،والفهم التف�سريي ،والفهم
اال�ستنتاجي ،والفهم التطبيقي ،والفهم الإبداعي،
وعلى اختبار مهارات فهم املقروء.
التعريفات الإجرائية:
الفاعلية:
هي قدرة ا�سرتاتيجية (تنال القمر) على
حتقيق نتائج ذات داللة �إح�صائية فيما يتعلق
بتنمية مهارات فهم املقروء ،واالحتفاظ بها لدى
طالب ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي ،وتقا�س من
خالل الدرجات التي يح�صلون عليها يف اختبار
الفهم القرائي البعدي واملرج�أ.
ا�سرتاتيجية (تنال القمر):
هي جمموعة من اخلطوات املتتابعة واملت�سل�سلة
التي يتبعها الطالب ب�إ�شراف املعلم للو�صول
�إلى فهم الن�ص املقروء وهي ،التنب�ؤ ،والتنظيم،
والبحث ،والتلخي�ص ،والتقييم.
مهارات فهم املقروء:
هي جمموعة الأداءات وال�سلوكات التي
ميار�سها التالميذ يف تفاعالتهم مع الن�ص املقروء،
وتظهر هذه الأداءات يف م�ستويات فهم التلميذ
للمقروء مثل :ا�ستنتاج �أفكار الن�ص ،وتف�سري بع�ض
املفردات ،وتوظيفها يف جمل من �إن�شائه ،و�شرح
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بع�ض �أحداث الن�ص ،وربط ما تعلمه مبواقف
حياتية ،و�إ�صدار الأحكام على املواقف والأحداث،
وحتديد عاطفة الكاتب ،واال�ستدالل على فكره
و�آرائه ،وا�ستخراج مواطن اجلمال ،وطرح عناوين
خمتلفة للن�ص ،واقرتاح نهايات جديدة.
االحتفاظ:
هو ما تبقى لدى تالميذ ال�صف اخلام�س
الأ�سا�سي من املعارف واخلربات من الن�صو�ص
القرائية يف مادة اللغة العربية بعد ثالثة �أ�سابيع
من درا�ستهم لها ،ويقا�س بالدرجة التي يح�صل
املجموعتان
جتريبية
�ضابطة

اختبار
قبلي

املتغري امل�ستقل
تنال القمر
الطريقة االعتيادية

عليها التلميذ يف اختبار فهم املقروء املرج�أ والذي
�سيطبق بعد ثالثة �أ�سابيع من التطبيق البعدي.
الطريقة والإجراءات:
منهج الدرا�سة:
اعتمدت الدرا�سة املنهج �شبه التجريبي
بت�صميم املجموعتني التجريبية وال�ضابطة حيث
در�ست املجموعة التجريبية با�سرتاتيجية (تنال
القمر) ،بينما در�ست املجموعة ال�ضابطة بالطريقة
االعتيادية كما هو مو�ضح يف ال�شكل (.)1
اختبار

املتغري التابع

اختبار

بعدي

الفهم القرائي
واالحتفاظ

مرج�أ

�شكل ( )1الت�صميم التجريبي للدرا�سة

جمتمع الدرا�سة:
تك ّون جمتمع الدرا�سة من جميع تالميذ ال�صف
اخلام�س الذين يجل�سون على مقاعد الدرا�سة
يف مدار�س غوث وت�شغيل الالجئني يف مدينة
خان يون�س يف الف�صل الدرا�سي الثاين من العام
الدرا�سي  .2016/2015عينة الدرا�سة:
مت اختيار مدر�سة ذكور خان يون�س االبتدائية

(�أ) لالجئني بطريقة ق�صدية؛ لوجود مدير
مدر�سة متعاون ب�شكل كبري وم�شجع لإجراء مثل
هذه الدرا�سات على التالميذ ،ف�ضلاً عن وجود
معلم متميز يبحث عن التح�سني والتطوير لأدائه
ما �أمكن ،بينما مت اختيار �شعبتي العينة بطريقة
ع�شوائية واجلدول ( )1يو�ضح ذلك:

اجلدول ( )1توزيع عينة الدرا�سة
طريقة التدري�س

ال�شعبة

التجريبية

التجريبية

اخلام�س ()3

37

ال�ضابطة

اخلام�س ()1

39

املجموع

�أدوات الدرا�سة:
قام الباحث ب�إعداد قائمة املهارات ،واختبار
الفهم القرائي بالرجوع �إلى الأدب الرتبوي
والدرا�سات ال�سابقة مثل درا�سة ال�صيداوي
( ،)2015والبطاينة واملخزومي (،)2012
والعليمات ( ،)2011وال�ساعدي (،)2010
والربيحات ( ،)2009وحجازي ( )2008حيث مت
http://journals.uob.edu.bh
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بناء قائمة �أولية من ( )25مهارة موزعة على ()7
م�ستويات.
�صدق قائمة املهارات:
مت عر�ض قائمة املهارات على جمموعة من
املخت�صني يف املناهج وطرائق التدري�س؛ للت�أكد من
و�ضوحها ،ودقتها اللغوية ،ومدى ارتباط املهارات
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الفرعية بامل�ستويات التابعة لها ،ومنا�سبتها لتالميذ
ال�صف اخلام�س ،وقد مت الأخذ مبالحظات ال�سادة
املحكمني و�آرائهم ،و�إجراء بع�ض التعديالت لت�صل

القائمة يف �صورتها النهائية �إلى ( )19مهارة
موزعة على ( )5م�ستويات واجلدول ( )2يو�ضح
م�ستويات فهم املقروء للقائمة وعدد مهاراته.

جدول ( )2م�ستويات فهم املقروء للقائمة وعدد مهاراته.
م
1
2
3
4
5

امل�ستوى
الفهم احلريف (املبا�شر)
الفهم التف�سريي
الفهم اال�ستنتاجي
الفهم التطبيقي
الفهم الإبداعي
املجموع

�إعداد اخلطط التدري�سية با�سرتاتيجية تنال
القمر:
قام الباحث ب�إعداد اخلطط التدري�سية اليومية
للدرو�س الثالثة املقررة وهي (�شرطي املرور ،علم
بالدي ،ن�ص �إلى �أمي) با�سرتاتيجية تنال القمر،
وقد مت عر�ض هذه اخلطط على جمموعة من
املخت�صني يف جمال طرائق تدري�س اللغة العربية،
وامل�شرفني الرتبويني ،وبع�ض املدر�سني املتميزين
بعد �شرح وتو�ضيح خطوات ا�سرتاتيجية تنال القمر
لهم ،ومت مراعاة التعديالت املقرتحة ،والأخذ
مبالحظاتهم و�آرائهم يف الإعداد النهائي للخطط
التدري�سية.
�إعداد اختبار مهارات فهم املقروء:
يف �ضوء قائمة مهارات فهم املقروء وم�ستوياته
مت �إعداد االختبار وفق اخلطوات التالية:
حتديد الغر�ض من االختبار:
وهو قيا�س مهارات فهم املقروء املراد تنميتها
لدى تالميذ ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي ،ومت بناء
االختبار بثالث �صيغ من الأ�سئلة :املقالية املقننة،
االختيار من متعدد ،وال�صح واخلط�أ.
�صياغة مفردات االختبار:
تك َّون االختبار يف �صورته النهائية من ()38
فقرة ،و�أ�صبحت بعد حتكيمها حمددة ووا�ضحة،
http://journals.uob.edu.bh

عدد املهارات
3
3
6
3
4
19

و�سليمة من الناحيتني اللغوية والعلمية ،ومنتمية
ملحتوى املادة ،وممثلة للأهداف ،ومنا�سبة مل�ستوى
التالميذ.
و�ضع تعليمات االختبار:
متت �صياغة تعليمات االختبار بجمل حمددة
و�سهلة ووا�ضحة.
التجربة اال�ستطالعية لالختبار :مت تطبيق
االختبار على عينة ا�ستطالعية خارج عينة الدرا�سة
قوامها (ً )34
تلميذا من ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي
من (مدر�سة ذكور خان يون�س االبتدائية (�أ)
لالجئني) بهدف ح�ساب ثبات االختبار ،ومعامالت
ال�سهولة والتمييز لفقراته ،وحتديد زمنه.
�صدق االختبار:
مت عر�ض االختبار على جمموعة مكونة من
خم�سة خمت�صني من �أ�ساتذة اجلامعات ،و�أربعة
من امل�شرفني الرتبويني وثالثة من معلمي اللغة
العربية املتميزين لل�صف اخلام�س؛ بهدف الت�أكد
من �سالمة ال�صوغ ،ومدى مالءمة املفردات مل�ستوى
تالميذ ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي ،ومت مراعاة
التعديالت املقرتحة والأخذ ب�آرائهم.
االت�ساق الداخلي:
مت ح�ساب االت�ساق الداخلي الختبار مهارات
فهم املقروء وذلك من خالل ح�ساب معامل
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االرتباط بني كل فقرة من الفقرات مع الدرجة
الكلية لالختبار على جميع �أفراد العينة البالغ

قوامها (ً )34
تلميذا ،واجلدول ( )3يو�ضح نتائج
معامالت االرتباط.

جدول ( )3معامل االرتباط بني كل فقرة من الفقرات اختبار مهارات فهم املقروء مع الدرجة الكلية لالختبار
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

معامل االرتباط
)**(.559
)**(.443
)**(.612
)**(.450
)**(.633
)**(.615
)**(.756
)**(.559
)**(.443
)**(.612
)**(.450
)**(.633
)**(.615
)**(.756
)**(.552
)**(.656
)**(.675
)**(.719
)**(.683

م�ستوى الداللة
0.001
0.009
0.000
0.008
0.000
0.000
0.000
0.001
0.009
0.000
0.008
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000

** ارتباط معنوي عند م�ستوى داللة 0.01

يتبني من اجلدول (� )3أن معامل االرتباط
جلميع فقرات اختبار مهارات فهم املقروء كانت
دالة �إح�صائيا مما ي�شري �إلى وجود ات�ساق داخلي
لفقرات االختبار وهذا يدلل على �صدق االختبار.
ثبات االختبار:
مت ح�ساب معامل الثبات بطريقة ريت�شارد
�سون ( )21حيث بلغ معامل الثبات للدرجة الكلية
لالختبار ككل ( )0.95وهي ن�سبة مرتفعة تطمئن
الباحث �إلى تطبيق االختبار على العينة.
كما مت ح�ساب معامل الثبات بطريقة التجزئة
الن�صفية حيث مت �إيجاد معامل االرتباط بني معدل
http://journals.uob.edu.bh

الفقرة
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

معامل االرتباط
)**(.639
)**(.787
)**(.615
)**(.615
)**(.559
)**(.443
)**(.612
)**(.450
)**(.633
)**(.615
)**(.756
)**(.552
)**(.656
)**(.675
)**(.719
)**(.683
)**(.639
)**(.787
)**(.615

م�ستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.009
0.000
0.008
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

*ارتباط معنوي عند م�ستوى داللة 0.05

درجات الفقرات الفردية البالغة ( )19فقرة،
ومعدل درجات الفقرات الزوجية والبالغة ()19
فقرة ،وقد بلغ معامل االرتباط قبل الت�صحيح
( ،)0.93وبلغ بعد ت�صحيحه مبعادلة �سبريمان
براون ( )0.96وهي قيمة مرتفعة تدلل على قوة
االختبار وثباته.
حتديد زمن االختبار:
مت ح�ساب زمن االختبار من خالل ح�ساب
املتو�سط احل�سابي لزمن �إجابة التلميذ الأول،
وزمن �إجابة التلميذ الأخري ،فبلغ متو�سط الزمن
( )50دقيقة.
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ت�صحيح االختبار:
مت حتديد درجات االختبار بتخ�صي�ص درجة
واحدة للإجابة ال�صحيحة على كل فقرة من
فقرات االختبار لت�صبح النهاية العظمى لالختبار
( )38درجة ،والنهاية ال�صغرى (�صفر).
حتليل فقرات اختبار مهارات فهم املقروء
وي�شمل:
.1معامل ال�صعوبة:
وهو عبارة عن الن�سبة املئوية للتالميذ الذين
�أجابوا عن الفقرة �إجابة �صحيحة ،ويح�سب
باملعادلة التالية:
معامل ال�صعوبة = �س ×100
ن
حيث �إن� :س = عدد التالميذ الذين �أجابوا عن
الفقرة �إجابة �صحيحة.
ن = عدد التالميذ الكلي (�أبو دقة.)162 :2007 ،
 .2معامل التمييز:
مت ح�ساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات

االختبار وفق املعادلة التالية:
معامل التمييز� = :س � -ص
ن
�س = عدد تالميذ الفئة العليا يف التح�صيل
الذين �أجابوا الفقرة �إجابة �صحيحة.
�ص = عدد تالميذ الفئة الدنيا يف التح�صيل
الذين �أجابوا على الفقرة �إجابة �صحيحة.
ن= عدد تالميذ �إحدى املجموعتني (�أبو دقة،
.)164 :2007
حيث ّمت تق�سيم جمموع تالميذ العينة
ً
تلميذا �إلى
اال�ستطالعية البالغ عدده ()34
جمموعتني بعد ترتيب درجاتهم ترتي ًبا ت�صاعد ًيا،
بحيث حتتوي املجموعة الأولى على ( ،)%50بواقع
(ً )17
تلميذا من جمموع التالميذ الذين ح�صلوا
على �أدنى درجات ،واملجموعة الثانية ت�ضمنت
التالميذ الذين ح�صلوا على �أعلى درجات مبقدار
( ،)%50بواقع (ً )17
تلميذا من املجموع الكلي
للتالميذ ،ومت ح�ساب معامل التمييز بني املجموعة
الأولى والثانية ،واجلدول ( )4يو�ضح نتائج معامل
ال�صعوبة والتمييز جلميع فقرات االختبار.

جدول ( )4يو�ضح نتائج معامل ال�صعوبة والتمييز جلميع فقرات اختبار مهارات الفهم القرائي
الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ال�صعوبة
0.62
0.53
0.50
0.56
0.62
0.59
0.44
0.62
0.53
0.50
0.56
0.62
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التمييز
0.41
0.35
0.53
0.29
0.41
0.47
0.76
0.41
0.35
0.53
0.29
0.41

الفقرة
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ال�صعوبة
0.47
0.35
0.59
0.59
0.62
0.53
0.50
0.56
0.62
0.59
0.44
0.65

التمييز
0.59
0.71
0.47
0.47
0.41
0.35
0.53
0.29
0.41
0.47
0.76
0.59
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0.59
0.44
0.65
0.71
0.62
0.59
0.50

13
14
15
16
17
18
19

0.47
0.76
0.59
0.59
0.65
0.71
0.65

يتبني من جدول (� )4أن معامالت �صعوبة
فقرات االختبار تراوحت بني ()%71 – 35
مبتو�سط عام ( ،)%57كما تراوحت معامالت
التمييز بني ( )%76 -29مبتو�سط عام ()%51؛
مما ي�شري �إلى �أن جميع فقرات االختبار تقع �ضمن
امل�ستوى املقبول ملعامالت ال�صعوبة والتمييز ،وهذا

32
33
34
35
36
37
38
املتو�سط

0.59
0.65
0.71
0.65
0.59
0.71
0.47
0.51

0.71
0.62
0.59
0.50
0.47
0.35
0.59
0.57

يدلل على �صالحية االختبار للتطبيق.
تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة:
�أوال� :ضبط جمموعتي الدرا�سة يف التح�صيل
العام يف اللغة العربية والعمر واجلدول ( )5يو�ضح
ذلك.

جدول ( )5نتائج اختبار (ت) للفروق بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف متغريي العمر والتح�صيل يف اللغة
العربية
املتغري
العمر
التح�صيل
يف اللغة العربية

املجموعة

عدد
التالميذ

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة
“ت“

التجريبية
ال�ضابطة
التجريبية
ال�ضابطة

37
39
37
39

10.6
10.52
71.3
72.86

0.36
0.43
0.46
0.46

0.91
0.74

الداللة
الإح�صائية
0.45
0.34

قيمة  tاملح�سوبة لدرجات حرية ( )74عند م�ستوى داللة  0.05على التوايل = 1.96

يت�ضح من اجلدول (� )5أن م�ستوى الداللة
ملتغريي العمر والتح�صيل يف اللغة العربية والدرجة
الكلية عند املجموعتني التجريبية وال�ضابطة كانت
�أكرب من م�ستوى الداللة املقبول يف الدرا�سة وهو

( )0.05مما ي�شري �إلى تكاف�ؤ املجموعتني يف
املتغريين.
ثان ًيا� :ضبط جمموعتي الدرا�سة يف مهارات
الفهم القرائي يف القيا�س القبلي.

جدول ( )6نتائج اختبار(ت) للفروق بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف االختبار القبلي ملهارات الفهم القرائي
االنحراف
املتو�سط
م�ستوى الداللة
قيمة t
العدد
املجموعة
املهارة
املعياري
احل�سابي
الفهم احلريف
0.84
1.11
37
جتريبية
0.18
1.34
1.09
1.41
39
�ضابطة
(املبا�شر)
1.18
1.30
37
جتريبية
0.96
.043
الفهم التف�سريي
0.95
1.31
39
�ضابطة
http://journals.uob.edu.bh
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الفهم اال�ستنتاجي
الفهم التطبيقي
الفهم الإبداعي
الدرجة الكلية

جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة
جتريبية
�ضابطة

37
39
37
39
37
39
37
39

1.14
1.44
0.97
1.33
1.22
1.56
5.46
7.05

0.92
1.05
0.87
1.11
0.98
1.31
4.37
4.86

1.33

0.18

1.57

0.12

1.30

0.19

1.50

0.13

قيمة  tاملح�سوبة لدرجات حرية ( )74عند م�ستوى داللة  0.05على التوايل = 1.96

يت�ضح من اجلدول (� )6أن قيمة (ت) املح�سوبة
�أ�صغر من قيمة (ت) اجلدولية ،و�أن م�ستوى الداللة
جلميع مهارات فهم املقروء يف القيا�س القبلي
للمجموعتني التجريبية وال�ضابطة �أكرب من م�ستوى
الداللة املقبول يف الدرا�سة وهو ()0.05؛ مما
ي�شري �إلى تكاف�ؤ املجموعتني التجريبية وال�ضابطة.
عر�ض نتائج الدرا�سة وتف�سريها:
نتائج �س�ؤال الدِّ را�سة الأول والذي ين�ص على:
هل يوجد اختالف يف حت�سني مهارات فهم املقروء
لدى تالميذ ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي يعزى
لطريقة التدري�س (تنال القمر -االعتيادية)؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت اختبار الفر�ضية

الأولى والذي تن�ص على :ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 = αيف متو�سط
درجات املجموعة التجريبية ومتو�سط درجات
�أقرانهم يف املجموعة ال�ضابطة يف االختبار البعدي
ملهارات فهم املقروء.
وللتحقق من �صحة هذه الفر�ضية مت ا�ستخدام
اختبار ( )t- testللعينات امل�ستقلة للتعرف �إلى داللة
الفروق بني متو�سط درجات املجموعة التجريبية
التي مت تدري�سها با�سرتاتيجية تنال القمر ،وبني
متو�سط درجات املجموعة ال�ضابطة التي مت
تدري�سها بالطريقة االعتيادية ،واجلدول ()7
يو�ضح النتائج.

جدول ( )7نتائج اختبار (ت) للفروق بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف االختبار البعدي ملهارات فهم املقروء
م�ستوى
املتو�سط
االنحراف املعياري قيمة t
العدد
م�ستوى الفهم القرائي املجموعة
الداللة
احل�سابي
0.32
5.89
37
جتريبية
0.00 6.150
الفهم احلريف (املبا�شر)
0.55
5.25
39
�ضابطة
0.56
5.56
37
جتريبية
0.00 6.644
الفهم التف�سريي
0.56
4.71
39
�ضابطة
1.08
10.05
37
جتريبية
0.00 6.306
الفهم اال�ستنتاجي
0.91
8.61
39
�ضابطة
0.35
5.86
37
جتريبية
0.00 7.144
الفهم التطبيقي
0.58
5.07
39
�ضابطة
0.85
6.86
37
جتريبية
0.00 6.436
الفهم الإبداعي
0.73
5.69
39
�ضابطة
2.45
34.24
37
جتريبية
0.00 8.73
الدرجة الكلية
2.42
29.35
39
�ضابطة
قيمة  tاملح�سوبة لدرجات حرية ( )74عند م�ستوى داللة  0.05على التوايل = 1.96
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يت�ضح من اجلدول (� )7أن قيمة (ت) املح�سوبة
�أكرب من قيمة (ت) اجلدولية ،و�أن م�ستوى الداللة
جلميع املهارات وللدرجة الكلية عند املجموعتني
التجريبية وال�ضابطة �أقل من م�ستوى الداللة
املقبول يف الدرا�سة وهو ( ،)0.05وبذلك نرف�ض
الفر�ضية ال�صفرية ونقبل بالفر�ضية البديلة ،وهذا
ي�شري �إلى وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى داللة ( )0.05 = αيف تنمية مهارات فهم
املقروء لدى تالميذ ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي
يعزى لطريقة التدري�س (تنال القمر -االعتيادية)
ل�صالح املجموعة التجريبية.
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إلى �أن ا�سرتاتيجية
تنال القمر بخطواتها اخلم�س التي تبد�أ بالتنب�ؤ
حتفز التالميذ على التفاعل مع الن�ص املقروء من
خالل ا�ستمطار الأفكار حول املو�ضوع ،ثم التنظيم
الذي يدفعهم �إلى ا�ستدعاء اخلربات ال�سابقة
ودجمها باخلربة احلالية ،ثم البحث الذي يحفز
التالميذ على املزيد من االهتمام و�إعداد الدرو�س
ب�شكل مبكر ،ثم التلخي�ص الذي يزيد من معجم
التلميذ اللغوي ،ويك�سبه ثقة بنف�سه ،و�أخ ًريا التقييم
الذي يك�سب التالميذ الثقة ب�أنف�سهم ويزيد من
مهارات التفكري لديهم ،كما ت�ساعد خطوات هذه
اال�سرتاتيجية يف جذب انتباه التالميذ وت�ضاعف
من �إثارة دافعيتهم؛ كما توفر بدائل �أف�ضل للتعليم
االعتيادي؛ مما يزيد من فاعلية العملية التعليمية،
فر�صا
وي�ضفي متعة على اجلو الدرا�سي ،ويهيئ ً
�أف�ضل ال�ستيعاب الن�ص املقروء وفهمه ،وهذا
يجعل التلميذ �إيجاب ًيا م�شار ًكا �أقرانه يف طرح
الآراء وعر�ض الأفكار ،الأمر الذي يرثي ح�صيلته
املعرفية والفكرية.
وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة
�أبريليا ( )Aprilia, 2015التي �أ�شارت �إلى فاعلية
ا�سرتاتيجية (تنال القمر  )posseيف حت�سني
م�ستوى القراءة والفهم لدى التالميذ يف كافة
املمار�سات التنب�ؤ ،والتنظيم ،والبحث ،والتلخي�ص،

http://journals.uob.edu.bh

والتقييم ،كما �أظهرت فاعليتها يف �إثارة دافعية
التالميذ وم�شاركتهم الفاعلة يف التعليم والتعلم،
كما تتفق مع درا�سة ال�صيداوي ( )2015التي
�أظهرت نتائجها فرو ًقا ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطات درجات املجموعة التجريبية واملجموعة
ال�ضابطة يف جميع مهارات فهم املقروء وم�ستوياته:
الفهم احلريف ،الفهم اال�ستنتاجي ،الفهم
النقدي ،الفهم التذوقي ،الفهم الإبداعي ل�صالح
�أفراد املجموعة التجريبية ،كما تتفق مع درا�سة
ملجيوليتا ( )Meljulita, 2013التي �أظهرت نتائجها
�أن ا�سرتاتيجية (تنال القمر  )posseلها ت�أثري كبري
يف القراءة وفهم املقروء مقارنة با�سرتاتيجية
ال�س�ؤال واجلواب والطريقة االعتيادية على طالب
ال�صف الثامن ،وتتفق �أي�ضا مع درا�سة العليمات
( )2011التي �أظهرت نتائجها تفوق �أفراد
املجموعة التجريبية الذين در�سوا وفق ا�سرتاتيجية
تنال القمر يف اختبار اال�ستيعاب القرائي واختبار
التفكري اال�ستداليل ،كما تتفق �أي�ضا مع درا�سة
الربيحات ( )2009التي �أ�شارت نتائجها �إلى وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�ستيعاب الن�صو�ص
الأدبية ،وتنمية مهارات التفكري الناقد تعزى
ال�سرتاتيجية التدري�س ل�صالح التالميذ الذين
در�سوا با�ستخدام ا�سرتاتيجية (تنال القمر)
وللتعرف �إلى حجم �أثر الفروق بني املجموعة
التجريبية وال�ضابطة على القيا�س البعدي مت
ا�ستخدام مربع �إيتا  ،nواملعادلة التالية تو�ضح
قيمة مربع �إيتا.
2

حيث �إذا كانت قيمة مربع �إيتا (  )nت�ساوي
� 0.01أو �أقل فيعترب حجم الأثر �صغري ًا ،و�إذا كانت
هذه القيمة �أكرب من  0.01و�أقل من  0.14فيعترب
حجم الأثر متو�سط ًا ،و�إذا كانت  0.14ف�أكرب ف�إنه
يعترب حجم �أثر كبري ًا (�أبو دقة ،و�صايف:2013 ،
 ،)42واجلدول ( )8يو�ضح ذلك.
2
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جدول ( )8قيمة «ت» ومربع �إيتا  2µلإيجاد حجم الأثر يف االختبار البعدي ملهارات فهم املقروء
املهارة
الفهم احلريف
(املبا�شر)
الفهم التف�سريي
الفهم �أال�ستنتاجي
الفهم التطبيقي
الفهم الإبداعي
الدرجة الكلية

t

درجات احلريةdf

مربع ايتا

حجم الأثر

6.15

74

0.34

كبري

6.64
6.31
7.14
6.44
8.73

74
74
74
74
74

0.37
0.35
0.41
0.36
0.51

كبري
كبري
كبري
كبري
كبري

يت�ضح من اجلدول (� )8أن حجم الأثر بني
املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف جميع
م�ستويات فهم املقروء والدرجة الكلية كبري،
حيث كان �إجمايل درجات املجموعة التجريبية
الذين تعلموا بطريقة تنال القمر �أكرب من درجات
املجموعة ال�ضابطة الذين تعلموا بالطريقة
االعتيادية.
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إلى قدرة هذه
اال�سرتاتيجية بخطواتها اخلم�س على دمج التلميذ
يف العملية التعليمية بو�صفه حمور ًا لها ،ومن خالل
ما توفره له من بيئة داعمة ت�سمح له باحلركة،
والتحاور ،واملناق�شة ،والتفاعل مع �أقرانه ب�شكل
فردي� ،أو زمري� ،أو جماعي يف خطوات البحث
والتلخي�ص والتقييم ،الأمر الذي ي�سمح بتوفري
مناخ تعليمي داعم يزيد من دافعية التلميذ
واهتمامه ،وي�ضاعف ثقته بنف�سه ،ويعزز قدراته،
ويح�سن مهاراته؛ مما ي�ؤدي �إلى تنمية مهارات فهم
املقروء لديه ويعطي نتائج تعليمية �أف�ضل.
وتتفق نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة
ال�صيداوي ( )2015التي �أظهرت نتائجها �أثر
هذه اال�سرتاتيجية الكبري يف تنمية مهارات فهم
املقروء لدى تلميذات ال�صف الرابع الأ�سا�سي
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حيث بلغ حجم الأثر ( ،)0.59كما تتفق مع درا�سة
ملجيوليتا ( )Meljulita, 2013التي �أ�شارت نتائجها
�إلى �أن ا�سرتاتيجية (تنال القمر  )posseلها
ث�أثري �أف�ضل على القراءة والفهم من ا�سرتاتيجية
ال�س�ؤال واجلواب مقارنة بالطريقة االعتيادية،
كما تتفق مع نتائج درا�سة ماها و�سيباراين (2013
 Maha & Sibaraniالتي �أظهرت �أث ًرا كب ًريا لتطبيق
ا�سرتاتيجية تنال القمر على التالميذ يف فهم
املقروء.
نتائج �س�ؤال الدِّ را�سة الثاين الذي ين�ص على:
هل يوجد اختالف يف االحتفاظ مبهارات فهم
املقروء لدى تالميذ ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي
يعزى لطريقة التدري�س (تنال القمر -االعتيادية)؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت اختبار الفر�ضية
الثانية والتي تن�ص على :ال توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى ( )0.05 ≥ αيف متو�سط
درجات تالميذ املجموعة التجريبية ومتو�سط
درجات �أقرانهم يف املجموعة ال�ضابطة يف االختبار
املرج�أ ملهارات فهم املقروء.
وللتحقق من �صحة هذه الفر�ضية مت ا�ستخدام
اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة ،واجلدول ()9
يو�ضح النتائج.
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جدول ( )9نتائج اختبار (ت) للفروق بني املجموعتني التجريبية وال�ضابطة يف االختبار املرج�أ ملهارات فهم املقروء
م�ستوى
م�ستوى الفهم
قيمة t
املجموعة العدد املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
الداللة
القرائي
0.37
5.84
جتريبية 37
الفهم احلريف
0.000
5.45
0.67
5.15
39
�ضابطة
(املبا�شر)
0.65
5.51
جتريبية 37
0.00
6.25
الفهم التف�سريي
0.64
4.59
39
�ضابطة
1.13
10.00
جتريبية 37
0.00
5.88
الفهم اال�ستنتاجي
1.07
8.51
39
�ضابطة
0.40
5.81
جتريبية 37
0.00
6.32
الفهم التطبيقي
0.71
4.97
39
�ضابطة
0.88
6.81
جتريبية 37
0.00
6.06
الفهم الإبداعي
0.88
5.59
39
�ضابطة
2.78
33.97
جتريبية 37
0.00
7.25
الدرجة الكلية
3.40
28.79
39
�ضابطة
قيمة  tاملح�سوبة لدرجات حرية ( )75عند م�ستوى داللة ( )0.05على التوايل = 1.96

يت�ضح من اجلدول (� )9أن قيمة (ت)
املح�سوبة �أكرب من قيمة (ت) اجلدولية� ،أي �أن
م�ستوى الداللة يف جميع املهارات ،والدرجة الكلية
عند عينة الدرا�سة كانت �أقل من م�ستوى الداللة
املقبول يف الدرا�سة وهو ( )0.05وهذا يعني وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة (α
≥ )0.05يف اختبار فهم املقروء املرج�أ ل�صالح
املجموعة التجريبية التي تعلمت با�سرتاتيجية تنال
القمر وعلى ذلك ف�إننا نرف�ض الفر�ضية ال�صفرية
ونقبل بالفر�ضية البديلة.
وتعود هذه النتيجة يف نظر الباحث �إلى �أن
خطوات ا�سرتاتيجية تنال القمر التي تتمثل
بالرتتيب يف التنب�ؤ الذي يدفع التلميذ لالعتماد
على نف�سه يف ا�ستح�ضار العناوين وال�صور املتعلقة
باملو�ضوع وربطها باملعرفة ال�سابقة؛ مما يعزز
عملية التعلم وبقاء �أثرها لديه ،كما �أن خطوة
التنظيم تنمي لديه مهارات التعلم الذاتي ،وتعزز
ثقته بنف�سه ،وتنمي قدراته يف التعامل مع الن�ص
املقروء ،وتوفر خطوة البحث بيئة تعليمية خ�صبة
ت�سمح للتلميذ بالتفاعل مع �أقرانه مما يث ّبت
املعلومات يف ذهنه ،وت�ساعد خطوة التلخي�ص على
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ا�ستخدام اللغة اخلا�صة بالتلميذ يف بناء معرفته
الذاتية ،وتنمي خطوة التقييم مهارات النقد
واحلكم على املعلومات الأمر الذي يزيد بدوره
من االحتفاظ باملعلومات ب�شكل �أكرب ،كما ي�ساعد
تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية على مراعاة الفروق
الفردية ح�سب قدرات التلميذ اخلا�صة ،و�إمكاناته
حيث �إنها تركز على القدرات الذاتية للتلميذ من
خالل كل مراحل تطبيقها ال �سيما املرحلة الأخرية
يف تنفيذها وهي (التدريب امل�ستقل) الذي ي�ساعد
التلميذ على البحث املنفرد عن �إجابات الأ�سئلة يف
الن�ص املقروء ،وتلخي�ص �أفكاره وتقييمها ،و�إعداد
تقرير حول املو�ضوع يقوم بعر�ضه على التالميذ
يف اليوم التايل ،كما تتيح له الفر�صة للبحث يف
م�صادر متنوعة تدعم الن�ص املقروء لإثراء عملية
الفهم واال�ستيعاب ،وكلما ح�صل التلميذ على
املعلومات مبفرده با�ستخدام عملياته العقلية زاد
بقاء �أثر التعلم �إلى �أطول فرتة ممكنة.
تو�صيات الدرا�سة:
بناء على نتائج الدرا�سة احلالية التي �أظهرت
فاعلية كبرية ال�سرتاتيجية تنال القمر يف تنمية
مهارات فهم املقروء يو�صي الباحث مبا يلي:
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1.1حث معلمي اللغة العربية العاملني يف مدار�س
وكالة الغوث الدولية على توظيف ا�سرتاتيجية
تنال القمر يف كل فروع املبحث لفاعليتها
الكبرية يف تنمية مهارات فهم املقروء لدى
التالميذ.
�2.2ضرورة ت�ضمني ا�سرتاتيجية تنال القمر
لربامج تدريب معلمي اللغة العربية العاملني يف
مدار�س وكالة الغوث الدولية؛ لآثارها الوا�ضحة
يف �إك�ساب التالميذ مهارات التعلم الذاتي،
وامل�شاركة والتفاعل مع الأقران من خالل ما
توفره من بيئة تعليمية حيوية م�شجعة على
التعلم.
3.3تبني القائمني على التعليم يف دائرة الرتبية
والتعليم يف وكالة الغوث الدولية ال�سرتاتيجية
تنال القمر باعتبارها �إحدى اال�سرتاتيجيات
التدري�سية الفاعلة يف تنمية مهارات الفهم
واال�ستيعاب القرائي.
�4.4إجراء بحوث ودرا�سات متعددة ومتنوعة على
ا�سرتاتيجية تنال القمر يف كافة فروع اللغة العربية.
قائمة املراجع:
�إبراهيم ،كري�ستني زاهر حنا .)2010( .الفهم
القرائي وم�ستوياته ،جملة القراءة واملعرفة ،ع
( ،58 – 85 ،)105القاهرة.
�أبو دقة� ،سناء .)2007( .القيا�س والتقومي ال�صفي،
املفاهيم والإجراءات لتعلم فعال ،ط .¹غزة:
مكتبة �آفاق للطباعة والن�شر والتوزيع.
�أبو دقة� ،سناء و�صايف� ،سمري .)2013( .تطبيقات
عملية با�ستخدام الرزم الإح�صائية للعلوم
االجتماعية يف البحث الرتبوي والنف�سي ،غزة،
فل�سطني.
�أحمد� ،سناء .)2011( .فاعلية ا�سرتاتيجية
التدري�س التباديل يف تنمية مهارات الفهم
القرائي واالجتاه نحو العمل التعاوين لدى
تالميذ ال�صف الثالث الإعدادي ،املجلة
الرتبوية ،ع ،261 -205 ،29جامعة �سوهاج.
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�إ�سماعيل ،زكريا .)2005( .طرق تدري�س اللغة
العربية ،القاهرة :دار املعرفة اجلامعية.
حافظ ،وحيد ال�سيد .)2008( .فاعلية ا�ستخدام
ا�سرتاتيجية التعلم التعاوين اجلمعي
وا�سرتاتيجية ( )K-W-Lيف تنمية مهارات الفهم
القرائي لدى تالميذ ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي
باململكة العربية ال�سعودية ،جملة القراءة
واملعرفة ،ع ،228-154 ،74القاهرة.
حجازي� ،أمين يو�سف طه .)2008( .فعالية
ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف
تنمية مهارات الفهم القرائي وامليول القرائية
لدى تالميذ ال�صف ال�ساد�س الأ�سا�سي
بفل�سطني� .أطروحة دكتوراة غري من�شورة،
معهد البحوث والدرا�سات العربية ،م�صر.
حراح�شة� ،إبراهيم حممد على ( )2007املهارات
القرائية وطرق تدري�سها بني النظرية والتطبيق.
الأردن ،دار اخلزامي للن�شر والتوزيع.
داير�سون ،مارغريت .)1996( .ا�سرتاتيجيات
اال�ستيعاب القرائي ،اململكة العربية ال�سعودية:
دار الكتاب الرتبوي للن�شر والتوزيع.
الربيحات ،غازي حممد عطية� .)2009( .أثر
التدري�س وفق ًا ال�سرتاتيجية تنال القمر يف
ا�ستيعاب الن�ص الأدبي والتفكري الناقد لدى
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