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 مستخمص البحث
ىدؼ البحث إلى فحص أثر استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية مستكيات الفيـ 
القرائي لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي. كاعتمد البحث عمى المنيج شبو التجريبي، إذ 

ة رفحاء ( تمميذنا مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي في محافظ70ُطبؽ عمى عينة تككنت مف )
التابعة لمنطقة الحدكد الشمالية في المممكة العربية السعكدية، جرل تكزيعيـ عمى مجمكعتيف: 

( تمميذنا درسكا باستخداـ استراتيجية التدريس التبادلي، كضابطة مككنة 35تجريبية مككنة مف )
ا درسكا بالطريقة االعتيادية. كتمثمت أداة البحث في اختبا35مف ) ر الفيـ القرائي ( تمميذنا أيضن

الذم أعّده الباحثاف لقياس ميارات الفيـ القرائي المستيدفة في البحث الحالي، كبعد التحقؽ مف 
صدؽ االختبار كثباتو، ُطبؽ قبميًّا كبعديًّا. كمف أىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا كجكد فركؽ 

درست باستراتيجية التدريس ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات المجمكعة التجريبية التي 
التبادلي كمتكسطات درجات المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في ميارات 
الفيـ القرائي كمستكياتو: الفيـ الحرفي، كالفيـ االستنتاجي، كالفيـ النقدم، كذلؾ لصالح أفراد 

ة التدريس التبادلي في تنمية المجمكعة التجريبية. كأثبتت النتائج األثر اإليجابي الستراتيجي
ميارات الفيـ القرائي بشكؿ عاـ، كفي تنمية كؿ ميارة مف ميارات الفيـ القرائي عمى انفراد، كىك 
ما دعا الباحثيف إلى التكصية بتكجيو معممي المغة العربية إلى استخداـ استراتيجيات حديثة كمنيا 

ـ، كالتي مف شأنيا رفع مستكيات أداء التالميذ استراتيجية التدريس التبادلي عند تدريسيـ تالميذى
في الميارات المغكية كالدراسية، كتكجيو عممية التفكير كالتعمـ، كتعكيدىـ عمى تحمؿ مسؤكلية 

 التعمـ الذاتي.
 المرحمة االبتدائية. –السياسة التعميمية   -القراءة   -التدريس  الكممات المفتاحية:

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   2910  هارس  -  الثالث العذد   -  33  جمللذا      63
 

 

Abstract 
The research aimed to investigate the effect of using Reciprocal 

Teaching Strategy in developing reading comprehension levels of the 
sixth primary students. The quasi–experimental design was adopted. 
The sample of the research which consisted of  (70) sixth primary 
students  from Rafha` Governorate in Saudi Arabia was distributed into 
two equal  groups; experimental (35) was taught using the Reciprocal 
Teaching Strategy and control (35) was taught using traditional method. 
A reading comprehension test  which was prepared by the researchers 
to examine the students’ reading comprehension skills was checked in 
terms of its validity and reliability and  it was used as pre-post test. 

The  most significant results showed statistical significant 
differences between the means of the experimental group which was 
taught using the Reciprocal Teaching Strategy and the means of the 
control group which was taught using the traditional method in the 
reading comprehension skills and its levels: literal meaning, inferential 
meaning, and evaluative meaning in favor of the experimental group. 
Moreover, results revealed the positive effect of the Reciprocal 
Teaching Strategy in developing reading comprehension skills in 
general, and in developing each skill separately.  Accordingly, the  
researchers  recommended  that  the Arabic   teachers need to use 
modern strategies in their teaching as Reciprocal Teaching Strategy that 
help in improving  the students’ performance in their  study and 
linguistic skills and guiding the process of  learning and  thinking, in 
addition to bearing the responsibility of self learning. 
Keywords: Teaching - Reading - Educational Policy - Elementary 
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 خمفية البحث ومشكمته:
( مف أىـ ميارات القراءة، كىك Reading Comprehensionُيعد الفيـ القرائي )
ؿ إف بعض الباحثيف عد الفيـ القرائي بأنو مف أىـ جدارات القرف المستيدؼ الرئيس ليا، ب

، كبالتالي فيك مف أىـ أىداؼ تدريس القراءة في جميع  (Álvarez, 2013)الحادم كالعشريف
ذا كاف تدريس القراءة في الصفكؼ المبكرة مف المرحمة االبتدائية يرتكز عمى  المراحؿ التعميمية. كا 

القراءة"، فإف تدريس القراءة في الصفكؼ العميا مف تمؾ المرحمة يرتكز  طرؽ ككسائؿ تعمميا "تعمـ
عمى مفيـك "القراءة لمتعمـ"، أم أف يستفيد التالميذ مف الميارات القرائية التي تعممكىا في تكسيع 
                    القراءة المعتمدة عمى الفيـ في مجاالت كمكضكعات عدة سكاء أكانت مقررات تعميمية 
، الرياضيات( أـ مكضكعات قرائية حرة. كلذا، فال غرابة أف يشير بعض  )مثؿ التاريخ، العمـك
الباحثيف إلى أف الضعؼ في أداء التالميذ في العمـك كالرياضيات ال يرتبط فقط بالضعؼ في 
ـ الميارات المتعمقة بتمؾ المكاد بؿ بضعؼ التالميذ في ميارات الفيـ القرائي التي تعينيـ عمى في

 المطمكب عممو في ىذه المكاد )المرجع السابؽ(. 
كالمتمثمة في مستكيات الفيـ وقد حددت األدبيات الحديثة عدة مستويات لمفهم القرائي، 

)الحرفي، كاالستنتاجي، كالنقدم(، كتُقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ في االختبار المعد 
 ( ىذه المستكيات كما يمي: 252 -253، ص ص5002ليذا الغرض. كقد عرؼ العقيمي )

 الفهم الحرفي:
ىك المستكل األكؿ مف مستكيات الفيـ القرائي، "كيعني التقاط المعنى الحرفي الرئيس 
المباشر لمكممة أك الجممة أك الفكرة مف السياؽ، كيتمحكر حكؿ فيـ األفكار كالمعمكمات 

 كتكب".كاألحداث التي كرد ذكرىا صراحةن أك ضمننا في النص الم
 الفهم االستنتاجي:

ىك المستكل الثاني مف مستكيات الفيـ القرائي، "كيعني القدرة عمى قراءة ما بيف السطكر 
كما كراءىا، كالتقاط المعاني الضمنية، كاستخالص النتائج مف المعمكمات المقدمة، كتمييز 

إدراؾ العالقات بيف األحداث الكاردة، كتحميؿ مشاعر الكاتب كالشخصيات كتفسيرىا، فضالن عف 
األسباب كالنتائج، كالتكصؿ إلى بناء تعميمات مناسبة، كتكظيؼ ميارات التنبؤ كالمقارنة 

 كالتصنيؼ".
 الفهم النقدي:

ىك المستكل الثالث مف مستكيات الفيـ القرائي، "كيعني إصدار الحكـ عمى المادة 
ة كمناسبة، مع تقديـ مسكغات المقركءة، مف حيث صدقيا كدقتيا كجكدتيا في ضكء معايير محدد

لألحكاـ التي يتكصؿ إلييا القارئ. كيفترض في القارئ في ىذا المستكل تكظيؼ ميارات التقكيـ، 
كحؿ المشكالت، كالقراءة الناقدة كالتحميمية، كالتعامؿ مع القراءة بكصفيا ميارات تفكير، فضالن 

 النص". عف التمييز بيف الحقائؽ كاآلراء، كالدعاية كاإلعالف في
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كلما يتميز بو الفيـ القرائي مف مكانة بيف الميارات المغكية فقد شيد مجالو بحكثنا 
مثؿ دراسة كدراسات متعددة تناكلتو مف حيث: مفيكمو، كأىميتو، كاستراتيجياتو كطرؽ تنميتو، 

التي استخدمت استراتيجية   (Khusniyah & Lustyantie, 2017)خكسنيو كلكستيانتي 
(SQ4R) صت أثرىا في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل تالميذ جامعة ماتاراـ اإلسالمية كفح

الحككمية في إندكنيسيا، كأظيرت نتائجيا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح تالميذ 
كدراسة سالترز . (SQ4R)المجمكعة التجريبية الذيف درسكا ميارات الفيـ القرائي باستراتيجية 

(Salters, 2008)   التي استيدفت تنمية ميارات الفيـ القرائي بالقراءة المستقمة لدل تالميذ
الصؼ السادس االبتدائي بمدرسة كارفر االبتدائية في كالية الميسيسبي، كأثبتت فاعمية القراءة 

التي استخدمت   (Katherine, 2008)المستقمة في تنمية ميارات الفيـ القرائي. كدراسة كاثريف
ات تدريسية ىي: )استراتيجية نشاط القراءة كالتفكير المكجو، كاستراتيجية الجدكؿ ثالث استراتيجي

(؛ لتنمية ميارات الفيـ القرائي Picture Walks، كاستراتيجية الصكر المتحركة )(KWL)الذاتي 
لدل تالميذ الصؼ الثاني االبتدائي في مدينة نيكيكرؾ، كأثبتت الدراسة فاعمية استراتيجية الصكر 

 حركة كالتفكير المكجو في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل التالميذ.المت
( دراسة ىدفت إلى تعرؼ فاعمية 2012أجرل العقيمي كالعبد القادر )كفي البيئة العربية 

برنامج تدريبي قائـ عمى استراتيجية التصكر الذىني في تنمية مستكيات فيـ المقركء لتالميذ 
نطقة الرياض، كأثبتت النتائج فاعمية البرنامج التدريبي القائـ عمى الصؼ السادس االبتدائي في م

التصكر الذىني في تنمية ميارات المستكيات الثالثة لفيـ المقركء )الحرفي، كاالستنتاجي، 
( دراسة أكدت كجكد ضعؼ لدل التالميذ في الفيـ 2015كأجرل أبك محفكظ )كالنقدم( لمتالميذ. 

أثر استراتيجية الجدكؿ الذاتي لتدريس القراءة في الفيـ القرائي  القرائي، ثـ استيدفت معرفة
لتالميذ الصؼ السادس األساسي، ككاف مف أىـ النتائج أف الستراتيجية الجدكؿ الذاتي فاعمية 

( إلى تقصي أثر 2016في تنمية ميارات الفيـ القرائي. كىدفت دراسة صكماف كعبد الحؽ )
تحسيف ميارات الفيـ القرائي في المغة العربية لدل تالميذ الصؼ استراتيجية ما كراء المعرفة في 

العاشر األساسي في مدينة عّماف، كأثبتت النتائج فاعمية استراتيجية ما كراء المعرفة في النيكض 
( طريقتي القراءة 2016بميارات التالميذ في الفيـ القرائي. كاستخدمت دراسة عياصرة كعاشكر )

تحسيف ميارة فيـ المقركء لدل تمميذات الصؼ السادس األساسي في  المؤقتة كالمتكررة في
األردف، كأثبتت النتائج تفكؽ المجمكعتيف التجريبيتيف عمى المجمكعة الضابطة في اختبار الفيـ 
القرائي البعدم، مما يثبت فاعمية القراءة المؤقتة كالمتكررة في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل 

( تنمية ميارات الفيـ القرائي كاكتساب 2017لت دراسة أبي الريش كأبي لـك )التمميذات. كتناك 
           (SNIPSالمفردات لدل تمميذات الصؼ الرابع األساسي في فمسطيف، باستخداـ استراتيجيتي 

، كأثبتت فاعمية االستراتيجيتيف في تنمية ميارات الفيـ القرائي كاكتساب المفردات SQ3R)ك 
( إلى استقصاء أثر استراتيجيات التعمـ النشط في 2017كىدفت دراسة السميتي )ات. لدل التمميذ
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تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل تالميذ الصؼ الرابع األساسي في األردف، كأظيرت النتائج كجكد 
فركؽ ذات داللة إحصائية في االستيعاب القرائي، تعزل إلى فاعمية استراتيجيات التعمـ النشط. 

( استراتيجية التعمـ المقمكب بيدؼ تنمية ميارات الفيـ القرائي 5022دمت دراسة النشكاف )كاستخ
كمعرفة بقاء أثر التعمـ لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي بمدينة الرياض، كأثبتت النتائج 

دراسة فاعمية االستراتيجية في تنمية ميارات الفيـ القرائي كبقاء أثر التعمـ لدل التالميذ. كىدفت 
( إلى تعرؼ أثر اختالؼ نمط عرض المثيرات البصرية في القصص الرقمية 5022الغامدم )

لتنمية بعض ميارات الفيـ القرائي النقدم كاالستنتاجي لدل تمميذات المرحمة االبتدائية بمنطقة 
الباحة، كقسمت عينة البحث عمى مجمكعتيف تجريبيتيف، المجمكعة األكلى تستخدـ المثيرات 

صرية الكاقعية، أما المجمكعة الثانية فتستخدـ المثيرات البصرية الرمزية، كأظيرت النتائج الب
 كجكد فرؽ داؿ إحصائيًّا بيف متكسط درجات المجمكعتيف لصالح المجمكعة التجريبية الثانية.

كُتعد استراتيجية التدريس التبادلي إحدل استراتيجيات التدريس الحديثة التي تستخدـ في 
ميارات الفيـ القرائي، كالتي تعتمد عمى إيجابية المتعمـ كتفاعمو مع النص القرائي؛ فيي  تحسيف

ا فكريًّا باتجاه النص مف عقكؿ متعددة، يؤدم إلى تحسيف الفيـ القرائي، كتجنب  تمثؿ انفتاحن
عمى الممؿ أثناء تعمـ القراءة، كتساعد التالميذ عمى أف يصبحكا أكثر نشاطنا، كأف يركا القراءة 

أنيا اتصاؿ ذك معنى بينيـ كبيف الكاتب كبيف خبراتيـ السابقة، مما يؤكد التفاعؿ النشط بيف 
 (.2، ص 5022القارئ كالنص )نصر، 

 (Palincsar & Brown, 1984)كقد طكرت الباحثتاف األمريكيتاف بالنكسار كبراكف 
التالميذ، كذلؾ ببناء الفيـ التدريس التبادلي، بيدؼ رفع مستكل الفيـ القرائي لدل استراتيجية 

باالندماج كالتفاعؿ مع النص، إذ تعتمد عمى الحكار كالنقاش بيف المعمـ ك التالميذ حكؿ النص، 
كبيف التالميذ أنفسيـ، فيقكد الحكار قائد لممجمكعة )التمميذ المساعد(، كباالعتماد عمى النمذجة 

ا مف المعمـ، كمف ثـ تنتقؿ المسؤكلية في التعمـ تدريجيًّ  ا إلى التالميذ، إلى أف يصبح التمميذ متعممن
بأربع خطوات لمفهم هي: التنبؤ، والتساؤل، والتوضيح،  مستقالًّ بذاتو. كيككف ىذا التعمـ

، التي تعمؿ عمى تقكية الفيـ كمراقبتو؛ ألنيا تشجع التالميذ عمى االشتراؾ في مياـ والتمخيص
كيز االنتباه، كتحديد الكجكه الميمة في النص، الفيـ الست كىي: تكضيح أىداؼ القراءة، كتر 

كمراقبة القراءة لتحديد ما إذا كاف الفيـ يحدث، كالقياـ بالتساؤؿ الذاتي لمعرفة مدل تحقيؽ 
 أىداؼ القراءة، ثـ القياـ بعمؿ تصحيحي عندما تكتشؼ إخفاقات في فيـ المقركء.

لما يقكلو المؤلؼ في النص،  كيقصد بالتنبؤ تخميف تربكم يعبر بو التمميذ عف تكقعاتو
فالتنبؤ جسر بيف ما يعرفو التمميذ اآلف مف النص، كما ال يعرفو منو. كتتطمب ىذه االستراتيجية 
ا معينة حكؿ ما يمكف أف يقكلو المؤلؼ في النص، كمما خطا في  مف التمميذ أف يطرح فركضن

 (.293، ص5002قراءتو خطكات معينة )طعيمة كالناقة، 
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عمـ إلى مرحمة أعمى في فيـ أنشطة الدرس كىي مرحمة التساؤؿ التي تيدؼ كينتقؿ المت
إلى تحديد المعمكمات التي ليا مغزل كاٍؼ، ككصفيا في صكرة سؤاؿ، ثـ يختبر التمميذ نفسو 
لمتحقؽ مف قدرتو عمى اإلجابة عف األسئمة. كاليدؼ مف ىذه المرحمة تكضيح المعنى في أذىاف 

كار النص كعناصره، كمساعدة التالميذ عمى التفكير أثناء قراءة الدرس التالميذ، كالتأمؿ في أف
(. كيصكغ التالميذ ىنا أسئمة تتعمؽ بالقطعة أك الفقرة التي قرأكىا كعمؿ 252، ص5020)عمي، 

الممخص ليا في المرحمة األكلى، كطرح األسئمة عمى أنفسيـ كأقرانيـ داخؿ المجمكعة، ثـ 
 اإلجابة عنيا.

فيك "تمؾ العممية التي يستجمي بيا التالميذ أفكارنا معينة مف النص أك  أما التكضيح
قضايا معينة أك تكضيح كممات صعبة أك مفاىيـ مجردة يصعب إدراكيا مف التالميذ، كفي ىذه 

، 5002العممية يحاكؿ التالميذ الكقكؼ عمى أسباب صعكبة فيـ النص" )طعيمة كالناقة، 
استراتيجيات تنمية المفردات الصعبة، كالتراكيب التي قد كيعد التكضيح مف أبرز  (.295ص

ف ىذه االستراتيجية تعرؼ التالميذ  تكاجو المتعمـ، مما يساعده في بناء دالالت جديدة لمنص. كا 
بمصادر التعمـ كالمعاجـ؛ لمكشؼ عف معنى الكممة، أك تجريد الكممة مف الزيادات، لمكقكؼ عمى 

مشكالت القرائية التي قد تكاجو المتعمميف، كأنيا تمنحيـ أصميا، كىذا يعد أحد سبؿ حؿ ال
 (.222، ص5022استقاللية في التعمـ )العربي، 

كفي المرحمة األخيرة مف مراحؿ االستراتيجية يجرم تمخيص التالميذ لمدرس بعد قراءتو 
عادة صياغة الدرس بأسم كبيـ، جيدنا، ثـ تحديد األفكار الرئيسة كتجزئتيا إلى أفكار فرعية، كا 

دراؾ العالقات بينيا، مما يؤدم إلى  كربط المعمكمات الميمة كتكامميا، كذلؾ بتنظيـ المعمكمات كا 
تركيز التالميذ عمى النقاط الرئيسة كبمكرتيا في أذىانيـ، كلفت انتباىيـ إلى الجمؿ المفتكحة 

 (.252، ص5020ككتابة المالحظات الميمة )عمي، 
ستراتيجية التدريس التبادلي كرصدت أثرىا في تنمية كقد تناكلت عدة دراسات غربية ا

ميارات الفيـ القرائي لدل التالميذ في المراحؿ التعميمية المختمفة، كمنيا دراسة سبكرير 
، التي أثبتت فاعمية  (Sporer, Brunstein & Kieschke, 2009)كبركنستيف ككيسشؾ 

الفيـ القػػرائي لػدل عػػيػنػة مػػف تالميػذ الصػؼ استراتيجية التدريس التبادلي فػػي تنػمػية ميػػارات 
التي جاءت نتائجيا داّلة عمى أثر استراتيجية (Sun, 2010) الخػػامػػس االبتػدائػػي؛ كدراسػػة صػف 

التدريس التبادلي في تنمية الفيـ القرائي كالكعي فكؽ المعرفي كالكفاءة الذاتية لدل تالميذ المرحمة 
التي تناكلت استراتيجية التدريس  (Ramita, 2014) ايكاف؛ كدراسة راميتا المتكسطة في مدينة ت

التبادلي كاالىتماـ القرائي، كبحثت أثرىما في تنمية الفيـ القرائي لدل تالميذ كمية استانكارنسي، 
 كأثبتت فاعمية استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ىذه الميارات.
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ة دراسات كبحكث عربية مف أىميا دراسة القعطبي كلحقت بتمؾ الدراسات الغربية عد
( التي أثبتت فاعمية استراتيجية التدريس التبادلي في النيكض بميارات التالميذ في الفيـ 2001)

( التي استيدفت معرفة أثر استخداـ استراتيجية التدريس 2008القرائي؛ كدراسة المنتشرم )
ي لدل تالميذ الصؼ األكؿ المتكسط بمكة المكرمة، التبادلي في تنمية بعض ميارات الفيـ القرائ

كأثبتت فاعمية االستراتيجية في تنمية الفيـ القرائي لدل التالميذ؛ كدراسة العمكش كالجيني 
( التي استخدمت أسمكب التدريس التبادلي في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل تالميذ 2016)

ية االستراتيجية في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل الصؼ الثالث المتكسط، كأثبتت النتائج فاعم
( التي أثبتت فاعمية استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية 2016التالميذ؛ ككذلؾ دراسة نصر )

 ميارات الفيـ القرائي لدل تمميذات الصؼ التاسع بغزة. 
 مشكمة البحث وأسئمته:

ية أف مف أىداؼ إعداد كثيقة منيج أكضحت كزارة التعميـ في المممكة العربية السعكد
المغة العربية لممرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة في التعميـ العاـ تقديـ العكف كالمساعدة في "تصميـ 
النشاطات التعميمية/ التعّممية التي تشجع المتعمميف عمى الفيـ كاالستيعاب كاالستنتاج كالتطبيؽ 

              ميـ المغة العربية في التعميـ األساسي (، كجعمت ضمف أىداؼ تع53كحؿ المشكالت" )ص
( في الكثيقة نفسيا "أف يكتسب قدرة لغكية تعينو عمى تفيُّـ األحداث المغكية التي يتعرض 1-9)

ليا كتحميميا كتقكيميا، كتمكنو مف إنتاج خطاب لغكم يتصؼ بالدقة كالطالقة كالجكدة" 
ا ميارات الفيـ القرائ19)ص ي كتحميمو المتطمبة مف تمميذ المرحمة االبتدائية، (. كحددت أيضن

كىي: "إدراؾ الكممات الجديدة كاستراتيجيات الكصكؿ لمعانييا، كاستدعاء التفاصيؿ كاستنتاجيا، 
                 (.129-126كتحميؿ مضمكف النص المقركء، كتحميؿ النصكص كفؽ بنيتيا" )ص ص

 (.1427)كزارة التربية كالتعميـ، 
عمى الرغـ مف تضميف كثيقة منيج المغة العربية لميارات الفيـ القرائي كحث لكف، 

المعمميف عمى التحقؽ منيا، كمع الدراسات الكثيرة التي سعت إلى تنمية ميارات الفيـ القرائي 
لدل التالميذ، إال أنو ما زاؿ ىناؾ بعض القصكر في ميارات فيـ المقركء بمستكياتو المختمفة. 

( ىذا القصكر في دراستو إلى استخداـ طرائؽ التدريس التقميدية التي 2012رم )كقد عزا الشي
تتصؼ بالنمط الجاؼ الذم يجعميا غير قادرة عمى إكساب التالميذ ميارات الفيـ القرائي. 
كحددت دراسات مختمفة مظاىر الضعؼ لدل التالميذ في القراءة عامة، كفي مستكيات فيـ 

(، التي بينت أف ىذا الضعؼ يتجمى 2008راسات دراسة حافظ )المقركء خاصة، كمف ىذه الد
في تحديد المعنى بالسياؽ، كتحديد األفكار الرئيسة كاألفكار الفرعية كالتمييز بينيما، كالتمييز بيف 

( أف مف أبرز أسباب ضعؼ التالميذ في 2009الحقيقة كالرأم. كذكرت دراسة قاسـ كالمزركعي )
طرؽ تقميدية في تدريس القراءة، كقمة المكاقؼ التعميمية التي يتدرب  الفيـ القرائي ىك استخداـ
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( إلى ضعؼ 2011فييا المتعممكف عمى فيـ النص المقركء. كأشارت دراسة الحسف كالغامدم )
المتعمميف في الفيـ القرائي كأنيـ يجدكف صعكبة كبيرة فيو، كيعكد ذلؾ إلى ضعؼ المعمميف 

مو بسبب سمبية طرؽ التدريس التي يتبعكنيا. كأكدت دراسة األحكؿ الذيف تقع عمييـ مسؤكلية تعمي
( كجكد ضعؼ لدل التالميذ في الفيـ القرائي، كأرجعت ىذا الضعؼ إلى اتباع طرؽ 2014)

كأساليب في تعميـ القراءة أضحت غير مجدية، كباتت عقبة في تحقيؽ عممية القراءة ألىـ 
 أىدافيا كىك الفيـ القرائي.

ائج تمؾ الدراسات الحاجة إلى استخداـ استراتيجيات تدريس حديثة لتنمية كيتضح مف نت
فيـ التالميذ لما يقرأكنو، كمف ثـ تحقيؽ أقصى قدر مف الفائدة لمنص المقركء. كقد أظيرت نتائج 
البحكث السابقة )المشار إلييا في مقدمة البحث( فاعمية استراتيجية التدريس التبادلي في منح 

كبيرة لالشتراؾ في الدرس، كالتفاعؿ مع المكقؼ التعميمي، كتحمؿ المسؤكلية؛ فيك التمميذ فرصة 
عندما يأخذ دكر المعمـ، كُيمنح ىذه الثقة يندفع إلى أف يظير بمظير القارئ الجيد، كالمناقش 
ا عندما تُفّعؿ عمميات التنبؤ، كالتساؤؿ، كالتكضيح، كالتمخيص، بشكؿ صحيح  الجيد، كخصكصن

ما أثر استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ىنا يبرز سؤاؿ البحث اآلتي:  كفّعاؿ. كمف
مهارات الفهم القرائي بمستوياته: الحرفي، واالستنتاجي، والنقدي لدى تالميذ الصف السادس 

 االبتدائي؟
 أهمية البحث:

 تبدو أهمية البحث فيما يأتي:
يفيد منيا المعممكف كالمشرفكف  تقديـ استراتيجيات حديثة في تعمـ القراءة كتعميميا -2

 التربكيكف كمطكرك المناىج التعميمية.
التعريؼ باستراتيجية التدريس التبادلي كدكرىا في إتقاف التالميذ لميارات التنبؤ كالتساؤؿ  -5

 كالتكضيح كالتمخيص.  
تزكيد المختصيف بنتائج عممية ميدانية حكؿ أثر استراتيجية التدريس التبادلي في  -3

 لفيـ القرائي.عمميات ا
 حدود البحث: 

 اقتصر موضوع البحث عمى ما يأتي:
تنمية مستكيات الفيـ القرائي الثالثة كىي: الحرفي، كاالستنتاجي، كالنقدم، مع تبني  -2

(، كقائمة مستكيات الفيـ 2005نمكذج مستكيات الفيـ القرائي الذم خُمص إليو العقيمي )
 عرضيا عمى المحكميف.القرائي كمياراتو المعتمدة في البحث بعد 

مكضكعات مف كتاب "لغتي الجميمة" لمصؼ السادس االبتدائي، التي تتصؼ بخصائص  -5
كمكاصفات تشتمؿ عمى ميارات متقدمة في الفيـ القرائي بمستكياتو الثالثة: الحرفي، 

 كاالستنتاجي، كالنقدم.
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 مصطمحات البحث:
 الفهم القرائي:  -2

ني في تصنيؼ بمـك السداسي في المجاؿ المعرفي، الفيـ أك االستيعاب ىك "المستكل الثا
كىك يعني قدرة التمميذ عمى كصؼ كشرح كترجمة كتمخيص المفيـك أك المبدأ أك الفكرة بكمماتو 
كعباراتو الخاصة، كيعني كذلؾ أف التمميذ نجح في ربط التعمـ الحالي بمفاىيـ سبؽ تعمميا" 

( الفيـ القرائي بأنو: 5020بد البارم )(. كعّرؼ ع530، لغة التربكييف، ص2252)العمر، 
"عممية عقمية بنائية تفاعمية يمارسيا القارئ بمحتكل قرائي بغية استخالصو المعنى العاـ 
                  لممكضكع، كيستدؿ عمى ىذه العممية بامتالؾ القارئ مجمكعة مف المؤشرات السمككية"

ط حركي يربط بيف المعمكمات كىك أيضا حسب تعريؼ أندرسكف "نشا(. 32-30)ص ص
حداث مكاءمة كمماثمة بيف ىذه المعمكمات  المرئية المكتكبة كالمعمكمات المخزنة في العقؿ، كا 
كتمؾ، كيشمؿ ىذا النشاط معرفة الغرض مف القراءة، كرأم القارئ في النص المقركء كتحميمو لو، 

كمو بمعرفة الفكرة العامة  كتنظيـ المعاني المتضمنة في النص المقركء، كاالنتياء مف ذلؾ
 . Anderson, 1993, p24) لممكضكع المقركء" )

كيعرؼ البحث الحالي الفيـ القرائي إجرائيًّا بأنو: عممية ربط تمميذ الصؼ السادس 
خراج المعنى مف السياؽ، كاختيار المعنى المناسب، كتنظيـ  االبتدائي بيف الرمز كالمعنى، كا 

تذكر ىذه األفكار كاستخداميا في بعض النشاطات الحاضرة األفكار الكاردة في النص، ك 
 كالمستقبمة.

 استراتيجية التدريس التبادلي: -1
ُتعرؼ بالينسر كبراكف استراتيجية التدريس التبادلي بأنيا: "االستراتيجية التي يستخدـ فييا 

ح ، كطمب التكضي(questioning)، كالتساؤؿ (summarization)التالميذ عمميات التمخيص 
، في تعميـ كؿ منيـ اآلخر مف أجؿ فيـ (prediction)، كالتنبؤ (clarifying)أك االستيضاح 

كتعتمد ىذه االستراتيجية عمى أنشطة   (Palincsar & Brown, 1984).النص الذم يقرؤكف"
ا، بحيث يتبادلكف  تعميمية تأخذ شكؿ حكار بيف المعمـ كالتالميذ، أك بيف التالميذ بعضيـ بعضن

ار كفقنا لالستراتيجيات الفرعية المتضمنة )التنبؤ، كالتساؤؿ، كالتكضيح، كالتمخيص( كذلؾ األدك 
بيدؼ فيـ المادة المقركءة، كالتحكـ في ىذا الفيـ عف طريؽ مراقبتو، كضبط عممياتو 

(Palincsar, 1986, p119) . 
تعميمي يجرم بو نشاط : كتعرؼ استراتيجية التدريس التبادلي إجرائيًّا في ىذا البحث بأنيا

تدريب تالميذ الصؼ السادس االبتدائي عمى الحكار الفكرم حكؿ النص القرائي لممكضكعات 
المقررة لمفصؿ الدراسي الثاني، كيتفرع ىذا النشاط التعميمي إلى أربع استراتيجيات معرفية كما 

 كراء معرفية لفيـ النص كتذكقو كىي: التنبؤ، كالتساؤؿ، كالتكضيح، كالتمخيص.
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 منهج البحث:
استخدـ الباحثاف المنيج شبو التجريبي لمعرفة أثر استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي 
في تنمية مستكيات الفيـ القرائي لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي، كذلؾ بالتصميـ الذم 

ة، يستند إلى تقسيـ عينة البحث عمى مجمكعتيف: إحداىما مجمكعة تجريبية، كاألخرل ضابط
 كبعديًّا. ُيطبؽ عمى كمتا المجمكعتيف اختبار الفيـ القرائي قبميًّا

 عينة البحث:
( تمميذنا، تـ اختيارىـ كتكزيعيـ عمى مجمكعتيف )تجريبية، 70تككنت عينة البحث مف )

مف صفكؼ  (Simple random Sample)كضابطة( باستخداـ الطريقة العشكائية البسيطة 
في التالميذ كبمغ عدد  ة(، في مدرسة طيبة االبتدائية بمحافظة رفحاء،السادس االبتدائي )الثالث

 ق(.1439/ 1438في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي )( تمميذنا، كذلؾ 35كؿ مجمكعة )
 أداة البحث والتحقق من صدقها وثباتها:

ائي المناسبة استخدـ الباحثاف "اختبار الفيـ القرائي" الذم بني في ضكء ميارات الفيـ القر 
لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي. كقد تـ إعداد قائمة بميارات الفيـ القرائي المناسبة لتالميذ 
الصؼ السادس االبتدائي كتصنيفيا في ثالثة مستكيات رئيسة. كلمتأكد مف صدؽ األداة جرل 

تدريسيا، تكزيع قائمة الميارات عمى مجمكعة مف المتخصصيف في مناىج المغة العربية كطرؽ 
كُطمب إلييـ إبداء الرأم فييا مف حيث مناسبة الميارة لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي، كمدل 
انتماء كؿ ميارة لمستكل الفيـ الذم ُصنفت فيو، ككضكح صياغة كؿ ميارة مف الناحية المغكية، 

ا حذؼ، أك تعديؿ، أك إضافة ما يركنو مناسبنا مف ميارات الفيـ القرائي. كقد  كُطمب إلييـ أيضن
 ( ميارة ىي:15أخذت القائمة صكرتيا النيائية متككنة مف )

 تحديد الفكرة العامة لممكضكع. -2
 تحديد األفكار الرئيسة في المكضكع. -5
 تحديد مضاد الكممة. -3
 تحديد مرادؼ الكممة. -2
 معرفة تسمسؿ األفكار كتتابعيا. -2
 استنتاج عناكيف أخرل مناسبة لمنص المقركء. -2
 اتب مف النص المقركء.استنتاج ىدؼ الك -2
 استخالص المعاني الضمنية في النص المقركء. -2
 استنتاج القيـ الشائعة في المكضكع. -9
 تحديد سمات بعض الشخصيات الكاردة في النص المقركء. -20
 التمييز بيف الكاقع كالخياؿ. -22
 إبداء الرأم في حجج الكاتب التي أتى بيا في إثبات آرائو. -25
 كما ال يتصؿ بو. التمييز بيف ما يتصؿ بالمكضكع -23
 التمييز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في النص المقركء. -22
 الكصكؿ إلى نتائج كأحكاـ منطقية عمى النص المقركء. -22
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كتضمف اختبار الفيـ القرائي مجمكعة مف األسئمة التي تقيس ميارات الفيـ القرائي 
الثة )الحرفي، كاالستنتاجي، ( ميارة، تندرج تحت مستكيات الفيـ القرائي الث15كالبالغ عددىا )

 كالنقدم(. ككاف االختبار مف نكع االختيار مف متعدد.
( تمميذنا، ليسكا ضمف 30كلمتحقؽ مف ثبات االختبار ُطبؽ عمى عينة استطالعية قكاميا )

عينة البحث األصمية، ثـ ُأعيد تطبيقو عمى العينة ذاتيا بعد مركر ثالثة أسابيع، كبعد تصحيح 
االختبار قاـ الباحثاف بحساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف مرتي التطبيؽ، كذلؾ لكؿ مستكل مف 

                 ممستكل الحرفي، ( ل0,80مستكيات االختبار، كلممستكل الكمي. كبمغت معامالت الثبات، )
( لممستكل النقدم، كبمغ معامؿ الثبات الكمي 0,85( لممستكل االستنتاجي، ك )0,86ك )

 (، كىك يعد مستكل ثبات جيد لمثؿ ىذا البحث. 0,84)
 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

ة باستخدام لإلجابة عن سؤال البحث قام الباحثان بإجراء المعالجات اإلحصائية الالزم
 لمتحميل اإلحصائي، عمى النحو اآلتي: (SPSS)برنامج 

لحساب نسبة االتفاؽ بيف المحكميف في قائمة ميارات الفيـ  (Cooper)معادلة ككبر  -2
 القرائي.

معادلة الجذر التربيعي لمعامؿ ثبات االختبار لحساب الصدؽ الذاتي رياضيًّا؛ الختبار  -5
 الفيـ القرائي.

 ز الختبار الفيـ القرائي.حساب معامؿ التميي -3
معادلة حساب زمف االختبار، كالمتمثمة في المتكسط ألسرع تمميذ، كآخر تمميذ في التجربة  -2

 االستطالعية الختبار الفيـ القرائي.
 لحساب معامؿ ثبات أداة البحث. (Pearson)معامؿ ارتباط  -2
 معامالت السيكلة كالصعكبة لمفردات االختبار. -2
( لممجمكعات المستقمة؛ لمتحقؽ مف Independent Sample T-testاختبار )ت:  -2

تكافؤ المجمكعتيف )التجريبية كالضابطة( كفحص الفركؽ بيف المجمكعتيف عمى اختبار 
 الفيـ القرائي.

ηاستخداـ مربع إيتا ) -2
 ( لحساب حجـ األثر. 2

 نتائج البحث ومناقشتها:
بادلي في تنمية ميارات الفيـ لإلجابة عف سؤاؿ البحث: ما أثر استراتيجية التدريس الت

 القرائي بمستكياتو: الحرفي، كاالستنتاجي، كالنقدم لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟
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( لتكضيح داللة الفركؽ بيف Independent Sample T-testاستخدـ اختبار )ت: 
اتيجية أكالن بعد تطبيؽ استر  في مهارات الفهم الحرفيمجمكعتي البحث: التجريبية كالضابطة 

 ( اآلتي:1التدريس التبادلي، كجاءت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ )
(" لمفروق بين Independent Sample T-test( نتائج اختبار ")ت: 1الجدول )

 مجموعتي البحث في مهارات الفهم الحرفي بعد تطبيق التجربة

المتكسط  العدد المجمكعة الميارة
 الحسابي

االنحراؼ 
ستكل م قيمة ت المعيارم

 الداللة
حجـ األثر 
 )مربع إيتا(

 ميارات
 الفيـ الحرفي

 1,454 7,3428 35 التجريبية
10,745 0,000 0,629 

 1,022 4,1142 35 الضابطة

( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 1يتبيف مف النتائج التي يكضحيا الجدكؿ )
بية كالضابطة( في ميارات الفيـ بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعتيف )التجري 0,05مستكل 

الحرفي، بعد تطبيؽ استراتيجية التدريس التبادلي لصالح المجمكعة التجريبية، كبمغ حجـ األثر 
(، كىك حجـ مرتفع 0,63لتطبيؽ استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ميارات الفيـ الحرفي )

تابع )تنمية ميارات الفيـ الحرفي( يعكد %( مف التبايف الكمي لممتغير ال63جدًّا. كىذا يعني أف )
إلى المتغير المستقؿ )استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي(، مما يؤكد أثر استراتيجية التدريس 
التبادلي في تنمية ميارات الفيـ القرائي المنتمية لممستكل الحرفي لدل تالميذ الصؼ السادس 

 االبتدائي.
-Independent Sample Tي استخدـ اختبار )ت: كفيما يتعمؽ بالمستكل االستنتاج

test مهارات الفهم (، لتكضيح داللة الفركؽ بيف مجمكعتي البحث: التجريبية كالضابطة في
( 2بعد تطبيؽ استراتيجية التدريس التبادلي، كجاءت النتائج كما يكضحيا الجدكؿ ) االستنتاجي

 اآلتي:
(" لمفروق بين Independent Sample T-test( نتائج اختبار ")ت: 2الجدول )

 مجموعتي البحث في مهارات الفهم االستنتاجي بعد تطبيق التجربة

المتكسط  العدد المجمكعة الميارة
 الحسابي

االنحراؼ 
مستكل  قيمة ت المعيارم

 الداللة
 حجـ األثر 
 )مربع إيتا(

 ميارات
الفيـ 

 االستنتاجي

 1,560 7,0857 35 التجريبية
11,181 0,000 0,648 

 1,145 3,4285 35 الضابطة
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( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند 2يتبيف مف النتائج التي يكضحيا الجدكؿ )
بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعتيف )التجريبية كالضابطة( في ميارات الفيـ  0,05مستكل 

يبية، كبمغ حجـ االستنتاجي، بعد تطبيؽ استراتيجية التدريس التبادلي لصالح المجمكعة التجر 
(، كىك 0,65األثر لتطبيؽ استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ميارات الفيـ االستنتاجي )

%( مف التبايف الكمي لممتغير التابع )تنمية ميارات الفيـ 65حجـ مرتفع جدًّا. كىذا يعني أف )
تبادلي(، مما يؤكد أثر االستنتاجي( يعكد إلى المتغير المستقؿ )استخداـ استراتيجية التدريس ال

استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ميارات الفيـ القرائي المنتمية لممستكل االستنتاجي لدل 
 تالميذ الصؼ السادس االبتدائي.

-Independent Sample Tكفيما يتعمؽ بالمستكل النقدم استخدـ اختبار )ت: 
testمهارات الفهم لتجريبية كالضابطة في (، لتكضيح داللة الفركؽ بيف مجمكعتي البحث: ا

                         ، بعد تطبيؽ استراتيجية التدريس التبادلي، كجاءت النتائج كما يكضحيا الجدكؿالنقدي
 ( اآلتي:3)

(" لمفروق بين Independent Sample T-test( نتائج اختبار ")ت: 3الجدول )
 تطبيق التجربة مجموعتي البحث في مهارات الفهم النقدي بعد

المتكسط  العدد المجمكعة الميارة
 الحسابي

االنحراؼ 
مستكل  قيمة ت المعيارم

 الداللة
حجـ األثر 
 )مربع إيتا(

 ميارات
 الفيـ النقدم

 1,067 2,9142 35 الضابطة 0,667 0,000 11,677 1,671 6,8285 35 التجريبية

فركؽ ذات داللة إحصائية عند ( كجكد 3يتبيف مف النتائج التي يكضحيا الجدكؿ )
بيف متكسطي درجات تالميذ المجمكعتيف )التجريبية كالضابطة( في ميارات الفيـ  0,05مستكل 

النقدم، بعد تطبيؽ استراتيجية التدريس التبادلي لصالح المجمكعة التجريبية، كبمغ حجـ األثر 
(، كىك حجـ 0,67ستنتاجي )لتطبيؽ استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ميارات الفيـ اال

%( مف التبايف الكمي لممتغير التابع )تنمية ميارات الفيـ النقدم( 67مرتفع جدًّا. كىذا يعني أف )
يعكد إلى المتغير المستقؿ )استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي(، مما يؤكد أثر استراتيجية 

تمية لممستكل النقدم لدل تالميذ الصؼ التدريس التبادلي في تنمية ميارات الفيـ القرائي المن
 السادس االبتدائي.

 ( اآلتي:4وفيما يتعمق بمهارات الفهم القرائي عامة، جاءت النتائج كما في الجدول )
(" لمفروق بين Independent Sample T-test( نتائج اختبار ")ت: 4الجدول )

 مجموعتي البحث في مهارات الفهم القرائي بعد تطبيق التجربة

المتكسط  العدد المجمكعة الميارة
 الحسابي

االنحراؼ 
مستكل  قيمة ت المعيارم

 الداللة
حجـ األثر 
 )مربع إيتا(

 ميارات
 الفيـ القرائي

 2,477 10,4571 35 الضابطة 0,718 0,000 13,161 4,175 21,2571 35 التجريبية
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ηيتضح مف حجـ األثر مربع إيتا )
حجـ األثر لتطبيؽ ( أف 4( المكضح في الجدكؿ )2

(. كىذا يعني أف 0,72استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ميارات الفيـ القرائي عاٍؿ، إذ بمغ )
%( مف التبايف الكمي لممغير التابع )تنمية مستكيات الفيـ القرائي( يرجع إلى أثر المتغير 72)

 المستقؿ )تطبيؽ استراتيجية التدريس التبادلي(.
يف مف النتائج التي تكصؿ إلييا البحث أف استخداـ استراتيجية التدريس كبشكؿ عاـ، يتب

التبادلي في تدريس مكضكعات القراءة لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي أّدل إلى تحّسف مستكل 
أداء المجمكعة التجريبية البعدم في اختبار ميارات الفيـ القرائي المستيدؼ تنميتيا في البحث 

داء المجمكعة الضابطة في االختبار نفسو، كيمكف تفسير نتائج البحث التي الحالي، مقارنة بأ
 تكصؿ إلييا كمناقشتيا تبعنا لمستكيات الفيـ القرائي، كما يأتي:

( في مستكل 0,05أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -2
ل ذلؾ إلى المزايا الكثيرة التي الفيـ الحرفي لصالح المجمكعة التجريبية. كيمكف أف يعز 

تتمتع بيا استراتيجية التدريس التبادلي، التي كاف ليا أثر ليس في تنمية مستكل الفيـ 
ا. فخطكات  نما في مستكل الفيـ االستنتاجي، كمستكل الفيـ النقدم أيضن الحرفي فقط، كا 

ثارة األسئمة، كالتكضيح خاصة أدت إلى فيـ معاني المفردات،  مثمما ىي في التنبؤ كا 
السياؽ، كمف ثـ فيـ معنى الجمؿ كالعبارات كالفقرات، كيترتب عمى ذلؾ فيـ الفكرة الرئيسة 

 كاألفكار الداعمة ليا في النص، كذلؾ مف أىـ ميارات الفيـ الحرفي.
ا إلى أف االستراتيجيات الفرعية، كبخاصة  كقد يعكد السبب في ىذه النتيجة أيضن

راتيجية التكضيح ساعدتا القارئ عمى بناء المعنى، باستخداـ المعمكمات استراتيجية التساؤؿ، كاست
المستخرجة مف األبنية المعرفية المختمفة في النص المقركء، كتتضمف تمؾ المعرفة: الحركؼ، 
كالعالقات بيف أصكاتيا، كمعرفة الكممات، كالقكاعد، كالمخططات الذىنية ليا جميعنا. كما قد يعكد 

في الفيـ الحرفي إلى أف التالميذ ركزكا عمى النقاط البارزة في المكضكع، كفيـ  السبب في التفكؽ
 . المعاني المتضمنة، كمراقبة النشاطات الذىنية كالمغكية، التي أدت إلى إتقاف الفيـ الحرفي أكالن
كقد يككف ىناؾ سبب آخر في ىذا التفكؽ يعكد إلى أف التنبؤ قبؿ القراءة، كالتساؤؿ كالتكضيح 

اءىا أدت إلى جعؿ التمميذ يتذكر، كيستفيد مف خبرتو السابقة، كبعد القراءة يكّكف المعاني في أثن
ا إلى أف التمميذ ال يكتفي فقط بإعادة  ذىنو، كبالنتيجة الفيـ العاـ لمنص المقركء. كيعزل ذلؾ أيضن

نما يعمؿ االستدالالت، التي ىي أفعاؿ كأحداث تؤدم إلى بناء معاٍف  المعمكمات كاسترجاعيا، كا 
لمكممات المختمفة في النص، كربط العبارات كالجمؿ، كمؿء الفجكات بالمعمكمات. كثمة سبب 
ا، التي أدت إلى تدريب التمميذ عمى  آخر يتعمؽ باالستراتيجيات الفرعية لمتدريس التبادلي أيضن

مف ثـ الكصكؿ القدرة عمى فرز األفكار الرئيسة عف الثانكية، كربما معرفة الزكائد في النص، ك 
 إلى المعمكمات الميمة العامة كالجزئية في النص.
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ا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -5 ( في 0,05أظيرت النتائج أيضن
مستكل الفيـ االستنتاجي لصالح استراتيجية التدريس التبادلي. كقد يعزل ذلؾ إلى أف 

لتمميذ يقرأ قراءة كاعية يركز فييا عمى أىـ األنشطة المختمفة في ىذه االستراتيجية جعمت ا
األفكار الكاردة في النص، كاإلبحار إلى ما كراء الكممات كالربط بيف األفكار لتككيف معنى 

 متكامؿ، كمف ثـ االستنتاج كالتفسير.
إف استراتيجية التدريس التبادلي عممت عمى إيجاد الثقة لدل التالميذ بقدرتيـ عمى 

ىانيـ، كىذا يعمؿ عمى تكسيع مداركيـ، كاإلفادة مما يمكف استنتاجو مف التعبير عما في أذ
أفكار، كتكظيفو في التعبير، كبالنتيجة إضفاء أفكار جديدة لمنص المقركء، كىذا أىـ مزايا 
ا إلى أف استراتيجية التدريس التبادلي تستند إلى االتجاه  االستنتاج كالتفسير. كقد يعكد السبب أيضن

لتدريس، الذم يعطي المتعمـ أىمية كبيرة كدكرنا فاعالن في التعمـ؛ فيك متعمـ نشط المعرفي في ا
يسعى إلى ترتيب كتنظيـ تعممو، لفيـ الخبرات الجديدة، كيستخدـ العمميات العقمية مف فيـ 
ا إلى أف التمميذ تتكامؿ معرفتو  كتفسير كتحميؿ كاستدالؿ كاستنتاج. كما تعزل ىذه النتيجة أيضن

ضكع، مما يزيد مف مستكل فيمو االستنتاجي، ألنو يتمكف بيذا التكامؿ في المعرفة مف عف المك 
بناء ارتباطات منطقية بيف األفكار، كيعبر عنيا بأشكاؿ مختمفة. إف تكافر اإلجراءات العممية 
العممّية في التدريس التبادلي عمؿ عمى تمكيف التالميذ مف التفاعؿ اإليجابي مع النصكص 

رشاده، كمف ثـ  المقركءة، ا، بتكجيو مف المعمـ كا  تاحة الفرصة ليـ لمناقشة بعضيـ بعضن كا 
 استنتاج ما ىك مطمكب.

( لصالح 0,05أظيرت النتائج كذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) -3
 المجمكعة التجريبية التي درست باستراتيجية التدريس التبادلي في مستكل الفيـ النقدم. كقد
يعكد السبب في ذلؾ أكالن كقبؿ كؿ شيء إلى أف استراتيجية التدريس التبادلي ساعدت 
التالميذ عمى التمييز بيف الكاقع كالخياؿ، ألنيا استراتيجية عممية كاقعية، فضالن عف تشجيع 
عطاء نتائج كأحكاـ منطقية حكؿ  التالميذ عمى إبداء الرأم في آراء الكاتب كحججو، كا 

نت أنشطة استراتيجية التدريس التبادلي ما أدل إلى تنمية الفيـ النقدم النص. كقد تضم
لمنصكص المقركءة؛ كمنيا: إجراء مقارنات كمكازنات، كمعرفة أكجو الشبو كاالختالؼ 
كالتمييز كالتفسير كتقديـ المسكغات كاألدلة، فضالن عف النقد الذم يتضمف بحثنا عف العمؿ، 

، كالتركيز عمى تكليد األفكار، كعدـ االكتفاء باسترجاع كتقكيـ الحجج، كجمع المعمكمات
 كاستيعاب المتكافر منيا.

ثارة المناقشة  إف التنبؤ كالتساؤؿ كالتكضيح كالتمخيص تتطمب عمميات تركيز االنتباه، كا 
كالربط بيف األفكار، كالتركيز عمى المعمكمات، كاستنباط العالقات، كىذا كمو يؤدم إلى تنمية 

دم لمنصكص، بؿ تنمية جميع ميارات التفكير الناقد. أما تفكؽ تالميذ المجمكعة الفيـ النق
التجريبية عمى تالميذ المجمكعة الضابطة في مستكيات الفيـ القرائي جميعيا: الحرفي 
كاالستنتاجي كالنقدم فقد يعكد بشكؿ عاـ إلى أف استراتيجية التدريس التبادلي فّعمت دكر المتعمـ، 

ة المعرفية لديو، كسد الفجكة بيف ما لديو، كما يريد أف يتعممو، كأدل كؿ ذلؾ إلى كربطو بالخمفي
 تحسيف مستكيات استيعابو المختمفة.
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كتعمؿ استراتيجيات التدريس التبادلي الفرعية عمى: تنظيـ المكقؼ التعميمي عمى كفؽ 
معرفية  خطكات كاضحة منظمة كمحددة، كعمى إعادة بناء مكضكعات القراءة في ضكء أسس

كتربكية، كالتمميذ فييا ىك المحكر األساسي في الدرس، كعمى تنظيـ المحتكل بطريقة جيدة، 
كعمى إعداد دليؿ لممعمـ يتضمف جميع أبعاد االستراتيجية، كأدل كؿ ذلؾ إلى تحسيف مستكل 

 الفيـ لدل التالميذ.
بتكضيح  لقد تفكؽ التالميذ في مستكيات الفيـ مدار البحث ألسباب أخرل تتعمؽ

األىداؼ المطمكب تحقيقيا مف قراءة النصكص، كالحث عمى التأمؿ كاالندماج في مستكيات عميا 
مف التفكير، كمراعاة الجكانب النفسية كالتربكية كالمعرفية لممتعمـ. كىناؾ سبب آخر يعكد إلى أف 

ائيـ أدكارنا قيادية في التالميذ في التدريس التبادلي اندفعكا أكثر لمتعمـ، كزادت ثقتيـ بأنفسيـ ألد
الدرس، كالتخمص مف عقدة الخجؿ التي تالـز الكثير منيـ، كىكذا أصبحكا قراء جيديف 

 يستكعبكف ما يقرؤكف.
كتتفؽ ىذه النتائج مع معظـ نتائج البحكث التي أكدت كجكد أثر الستراتيجية        

    ار إليو سالترك ىكرستمافالتدريس التبادلي في تنمية ميارات الفيـ القرائي، كمنيا ما أش
(Slater & Horstman, 2002) ( كقزامؿ 5020(، كعبد البارم )5002، كطعيمة كالناقة ،)

( مف أف استراتيجية التدريس التبادلي تعمؿ عمى تحسيف ميارات الفيـ القرائي بإيجابية 5025)
 المتعمـ كتفاعمو مع النص القرائي، كتحسيف عممية التعميـ كالتعمـ. 

 في ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان بما يأتي:و 
اإلفادة مف ميارات الفيـ القرائي، التي تكصؿ إلييا البحث الحالي، عند بناء مناىج المغة  -2

عداد نصكصيا، كالعمؿ عمى تنمية ىذه الميارات لدل تالميذ الصؼ السادس  العربية، كا 
كسابيا ليـ في دركس القراءة أثناء العممي  ة التعميمية، كتقديـ األنشطة القرائية.االبتدائي، كا 

تكجيو معممي المغة العربية إلى استخداـ استراتيجيات حديثة عند تدريسيـ تالميذىـ، التي مف  -5
في الميارات المغكية كالدراسية، كذلؾ بتكجيو عممية التفكير التالميذ شأنيا رفع مستكيات أداء 

 لذاتي.كالتعمـ، كتعكيدىـ عمى تحمؿ مسؤكلية التعمـ ا
تدريب معممي المغة العربية أثناء الخدمة عمى استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي عند  -3

 تدريس القراءة بشكؿ خاص، كباقي فركع المغة العربية بشكؿ عاـ.
مف ميارات التالميذ تكجيو معممي المغة العربية إلى اعتماد اختبارات متنكعة تقيس ما اكتسبو  -2

 كيميـ ليـ.الفيـ القرائي عند تق
تكجيو مؤلفي المناىج كمطكرييا إلى تخطيط مناىج المغة العربية، بحيث تركز أىدافيا  -2

                كأساليب تدريسيا عمى تنمية ميارات الفيـ القرائي كذلؾ بتطبيؽ استراتيجيات حديثة 
 في التدريس.
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 المصادر والمراجع
 أواًل: المراجع العربية:
، خالد محمد.) أبك الريش، مريـ أحمد؛ في  SQ3Rك SNIPS(. أثر استراتيجيتي 2017كأبك لـك

الفيـ القرائي كالتحصيؿ كاكتساب المفردات لدل طالبات الصؼ الرابع 
-119(، 44، األردف، )العمـك التربكية -دراساتاألساسي في فمسطيف. 

132. 
س القراءة في أثر استراتيجية الجدكؿ الذاتي لتدري (.2015أبك محفكظ، سمية إسماعيؿ.)

االستيعاب القرائي لطمبة الصؼ السادس األساسي المصنفيف بحسب 
. رسالة ماجستير غير منشكرة. عمادة البحث العممي اختبار كمكز

 كالدراسات العميا، الجامعة الياشمية.
(. فاعمية بعض استراتيجيات التدريس في تنمية الفيـ القرائي لدل 2014األحكؿ، أحمد سعيد.)

صؼ األكؿ الثانكم في منطقة الجكؼ بالمممكة العربية طالب ال
 .352-285(، 37، مصر، )مجمة اإلرشاد النفسيالسعكدية. 

(. فاعمية استخداـ استراتيجية التعميـ التعاكني الجمعي كاستراتيجية    2008حافظ، كحيد السيد.)
L-W-K   في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل تالميذ الصؼ السادس

، مصر، مجمة القراءة كالمعرفةائي بالمممكة العربية السعكدية. االبتد
(74 ،)154-228. 

(. فعالية استراتيجية التساؤؿ الذاتي في 2011الحسف، حسف جعفر؛ كالغامدم، بسينة عبد اهلل.)
تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل طالبات المرحمة الثانكية بالمممكة العربية 

                (.146) 1، جامعة األزىر، مصر، بيةمجمة كمية التر السعكدية. 
147-229. 

(. أثر استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية ميارات الفيـ القرائي 2017السميتي، فراس محمكد.)
مجمة كاالتجاه نحك القراءة لدل طمبة الصؼ الرابع األساسي في األردف. 

-197(، 2) 29د، ، كمية التربية، جامعة الممؾ سعك العمـك التربكية
221. 
فاعمية برنامج قائـ عمى نشاطات القراءة في تنمية ميارات (. 2012الشيرم، محمد بف ىادم.)

. رسالة الفيـ القرائي كاالتجاه نحكىا لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي
 دكتكراة غير منشكرة. كمية التربية، جامعة أـ القرل.

(. أثر استراتيجية ما كراء المعرفة في تحسيف 2016رية.)صكماف، أحمد إبراىيـ؛ كعبد الحؽ، زى
ميارات االستيعاب القرائي في المغة العربية لدل طمبة الصؼ العاشر 

، البحريف، . مجمة العمـك التربكية كالنفسيةاألساسي في مدينة عماف
17(4 ،)229-265. 
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ليا بيف المناىج (. تعميـ المغة اتصا2006طعيمة، رشدم أحمد؛ كالناقة، محمكد كامؿ.)
، منشكرات المنظمة اإلسالمية لمتربية كالعمـك كالثقافةكاالستراتيجيات. 

 إيسيسكك.
. استراتيجيات فيـ المقركء أسسيا النظرية كتطبيقاتيا العممية(. 2010عبد البارم، ماىر شعباف.)
 . عماف: دار المسيرة لمنشر كالتكزيع.2ط

يجية التدريس التبادلي في تنمية استيعاب المقركء لدل (. أثر استرات2014العربي، أسامة زكي.)
مجمة مجمع المغة العربية متعممي المغة العربية الناطقيف بمغات أخرل. 

 .227-157(، 5، )عمى الشبكة العالمية
(. نحك بناء معاصر لميارات القراءة كتصنيؼ مجاالتيا 2005العقيمي، عبد المحسف بف سالـ.)

، كمية التربية، جامعة عيف مجمة القراءة كالمعرفة. في المرحمة االبتدائية
 .146-78(، 49شمس، مصر، )

(. فاعمية برنامج قائـ عمى 2012العقيمي، عبد المحسف بف سالـ؛ كالعبد القادر، بدر بف عمي.)
استراتيجية التصكر الذىني في تنمية مستكيات فيـ المقركء لطالب 

(، 133، مصر، )المعرفةمجمة القراءة ك الصؼ السادس االبتدائي. 
240-284. 

(. أثر استخداـ التدريس التبادلي في تدريس اليندسة عمى تنمية 2010عمي، أشرؼ راشد.)
بعض ميارات التفكير الناقد كاالتجاه نحك اليندسة لدل طالب المرحمة 
اإلعدادية كبقاء أثر تعمميـ. دراسات في المناىج كطرؽ التدريس، 

 .173-111(، 154، )كطرؽ التدريس الجمعية المصرية لممناىج
 (. لغة التربكييف. مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج: الرياض.1428العمر، عبدالعزيز.)

(. أثر استخداـ أسمكب التدريس 2016العمكش، إبراىيـ محمد؛ كالجيني، عبداهلل بف حمكد.)
سط التبادلي في تنمية ميارات فيـ المقركء لدل طمبة الصؼ الثالث المتك 

، مجمة جامعة طيبةفي محافظة القريات بالمممكة العربية السعكدية. 
 .14-1(، 11) 1العمـك التربكية، 

(. أثر طريقتي القراءة المؤقتة كالمتكررة في 2016عياصرة، رزاف مطمؽ؛ كعاشكر، راتب قاسـ.)
تحسيف ميارة فيـ المقركء لدل طالبات الصؼ السادس األساسي في 

ة القدس المفتكحة لألبحاث كالدراسات التربكية مجمة جامعاألردف. 
 .40-13(، 4) 13، فمسطيف، كالنفسية
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(. أثر اختالؼ نمط عرض المثيرات البصرية في القصص 2018الغامدم، رفيعة محمد.)
الرقمية لتنمية ميارات الفيـ القرائي النقدم كاالستنتاجي لدل تمميذات 

 -ة الدكلية لمعمـك التربكية كالنفسيةالمجمالمرحمة االبتدائية بمنطقة الباحة، 
-178(، 11، مصر، )المؤسسة العربية لمبحث العممي كالتنمية البشرية

218. 
(. فاعمية حمقات األدب في تنمية ميارات 2009قاسـ، محمد جابر؛ كالمزركعي، كريمة مطر.)

، مجمة القراءة كالمعرفةالفيـ القرائي لدل طالب المرحمة اإلعدادية. 
 .87-59(، 86المصرية لمقراءة كالمعرفة، ) الجمعية

 . القاىرة: عالـ الكتب.طرؽ التدريس المعاصرة(. 2012قزامؿ، سكنيا ىانـ.)
أثر استراتيجية القراءة لمدرس في استيعاب المقركء كثباتو (. 2001القعطبي، محمد بف عمي.)

. رسالة ماجستير غير لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم بمدينة الرياض
 شكرة. كمية التربية، جامعة الممؾ سعكد، الرياض.من

أثر استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية بعض (. 2008المنتشرم، عمي بف أحمد.)
. رسالة ماجستير ميارات الفيـ القرائي لدل طالب الصؼ األكؿ المتكسط

 غير منشكرة. كمية التربية، جامعة الممؾ خالد، أبيا.
في  Learning Flipped(. فاعمية استخداـ التعمـ المقمكب 2017بف محمد.) النشكاف، أحمد

تدريس المغة العربية عمى تنمية ميارات الفيـ القرائي كبقاء أثر التعمـ لدل 
مجمة جامعة الممؾ تالميذ الصؼ السادس االبتدائي بمدينة الرياض. 

 .194-171(، 28، )خالد لمعمـك التربكية
أثر استخداـ استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية ميارات الفيـ (. 2016نصر، سالي سالمة.)

. رسالة ماجستير غير منشكرة. القرائي لدل طالبات الصؼ التاسع بغزة
 كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.

ي كثيقة منيج المغة العربية لممرحمتيف االبتدائية كالمتكسطة ف(. 1427كزارة التربية كالتعميـ.)
 مركز التطكير التربكم. اإلدارة العامة لممناىج: الرياض.التعميـ العاـ. 
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