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ملخص: 

القراءة املوّقتة واملتكّررة يف حت�سني مهارة  ي»اأثر طريقتي  اإىل تق�سّ الّدرا�سة  هدفت 
ف ال�ّساد�س الأ�سا�سّي يف الأردن«. ولتحقيق ذلك بنيت اأداتان؛  فهم املقروء لدى طالبات ال�سّ
اختبار فهم املقروء، والّن�سو�س الع�رشة لتنفيذ طرق الّتدري�س. تكّون اأفراد الّدرا�سة من )87( 
ف ال�ّساد�س موزعات على ثالث �سعب من املدر�سة الّنموذجّية جلامعة  طالبة من طالبات ال�سّ
الريموك، وّزعت اإىل جمموعة �سابطة )28( طالبة در�ست بالطريقة العتيادّية، وجمموعتني 
 )29( والّثانّية  املوّقتة،  القراءة  طريقة  با�ستخدام  در�ست  طالبة   )30( الأوىل  جتريبيتني: 
طالبة، در�ست با�ستخدام طريقة القراءة املتكّررة، وا�ستخدم الّت�سميم �سبه التجريبّي القائم 
على اختبار قبلّي وبعدّي واآجل طّبق على املجموعات الّثالث. ك�سفت نتائج الّدرا�سة وجود 
فروق دالة اإح�سائيًّا بني متو�سطات اأداء الّطالبات اأفراد الّدرا�سة على اختبار فهم املقروء 
ا  تعزى اإىل طريقة الّتدري�س ل�سالح املجموعتني الّتجريبيتني، ووجود فروق دالة اإح�سائيًّ
بني متو�سطات اأداء الطالبات اأفراد الّدرا�سة ملهارة فهم املقروء تعزى اإىل طريقة الّتدري�س 

ل�سالح جمموعة القراءة املوّقتة. 
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The Effect of Timed and Repeated Reading Methods 
on Developing Comprehension Reading Skills 

among 6th Grade Students in Jordan

Abstract: 
The aim of this study is to investigate the effect of timed reading (TR) and 

repeated reading (RR) methods in the performance of sixth basic grade students 
of the speed- reading and comprehension reading skills. To achieve the aim of 
the study two tools were constructed: examination of reading comprehension, 
as well as the ten texts to apply the methods instruction. The subjects of the 
study consisted of (87) sixth- grade female students from University Model 
School. They were distributed into (3) groups a control group (28) students 
taught using the conventional method, and two experimental groups: the first 
(30) students were taught using the timed reading method, and the second 
(29) students were taught using repeated reading. Semi- experimental design 
based on pretest and post- test and delayed test was used, and applied to the 
three groups. The results of the study indicated that there were statistical 
significant differences (a=0,05) between the means of the study subjects 
performance in terms of reading comprehension skills, which are due to the 
teaching method in favor of the two experimental groups (timed and repeated 
reading) . As well as the existence of statistical significant differences (a=0,05) 
between the means of the study subjects performance of the two experimental 
group of reading comprehension skill, in the favor of the timed reading. Based 
on those results, the researcher recommends using the methods of timed and 
repeated reading among basic grade students. 
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مقدمة:
والّتعود،  الّتبّية  بفعل  املتعّلمني  نفو�س  ل يف  تتاأ�سّ و�سلوك وممار�سة،  القراءة عادة 
لكّنها �رشعان ما تزول وتختفي ملا ينتابها من معوقات، ويف مقدمتها املفهوم اخلاطئ 
لقراءة الّن�سو�س، ودور القارئ يف فهمها، فبع�سهم يعتقد وجود املعنى يف زاوية من زوايا 
لبناء  القارئ  نوعّية من  ا�ستجابة  فيها  اآخرون  اإليه، ويرى  الو�سول  القارئ  الّن�س، وعلى 
الواجب حدوثه  الإيجابّي  للتاأثري  اإغفال  احلالتني  كلتا  ا�ستوعبها، ويف  التي  الّن�س  معاين 
للّتفاعل املطلوب بني املادة املقروءة وقارئها )طعيمة، 1998( . وتنبع اأهمّية القراءة من 
اأّن الفهم القرائّي �سمان لالرتقاء بلغة املتعّلم، وتزويده باأفكار ثرّية، واإملامه مبعلومات 
اإبداء الراأّي واإ�سدار الأحكام على  مفيدة، واكت�سابه مهارات الّنقد يف مو�سوعّية، وتعويده 
م�سكالت،  ي�سادفه من  ما  اجلديد ملواجهة  وم�ساعدته على مالحظة  يوؤيدها،  املقروء مبا 
وتزويده مبا يعينه على الإبداع )ف�سل اهلل، 2001( . وي�سكل الفهم القرائّي اأ�سا�س عمليات 
القراءة كّلها، فالّطالب ي�رشع يف القراءتني اجلهرّية وال�سامتة اإذا كان يفهم معنى املقروء، 
الهدف  القرائّي  الفهم  يعّد  لذلك   .  )2000 )عامر،  يقراأ  ما  اإذا جهل معنى  ويتعّث ويتوقف 
غري  اأ�سارت  وقد  الّن�س.  من  املعاين  ا�ستخال�س  على  القارئ  قدرة  وهو  للقراءة،  الأ�سمى 
يجب  التي  القراءة  مهارات  اأهم  اأّن  اإىل   )2009 احلليم،  عبد  2010؛  عي�سى،  )بني  درا�سة 

تعّلمها تتمثل مبهارة الّتعرف، والفهم، وال�رّشعة. 
عّرفه  فقد  القراءة.  جوهر  يعّد  كونه  القرائّي  الفهم  تناولت  التي  الّتعاريف  تعّددت 
بناء  على  القارئ  فيها  يعمل  ن�سطة،  معقدة  عملّية  باأّنه:   )Mcshahe,2005( مك�ساه 
وي�سري  خربات.  من  القارئ  يحمله  ما  مع  املطبوع  الّن�س  مع  الّتفاعل  خالل  من  املعنى 
عدة،  بعوامل  تتاأثر  الّن�س  فهم  على  القارئ  قدرة  اأّن  اإىل   )Ma&Med,2005( وماد  ما 
منها: قدرات القارئ يف ن�ساط القراءة ومهاراته، ونوع الّن�س املقروء، واملو�سوع، وطول 
 )Snow,2012( �سنو  وي�سف  الّن�س.  ت�سّكل  التي  والثقافّية  الجتماعّية  والعوامل  الّن�س، 
الفهم القرائّي باأّنه: عملّية ا�ستخال�س متزامن وبناء للمعنى من خالل الّتفاعل وامل�ساركة 
القراءة عملّية عقلّية مرّكبة من جملة  اأن  �سبق  يّت�سح مما  املكتوب،  والّن�س  القارئ  بني 
وال�ّسياق  الّن�س  مع  القارئ  فيها  يتفاعل  والأدائية،  والذهنّية  الب�رشّية  العملّيات  من 
مع  ين�سجم  مبا  بناّئه  واإعادة  املعنى،  وبناء  املقروء  فهم  نتاجها  الثقايّف،  الجتماعّي 

روؤّية القارئ، و�سولاً اإىل حّل امل�سكالت. 
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 ، ويتاأثر الفهم القرائيرّ مبجموعة من العمليرّات يتطلب وجودها يف العمل القرائيرّ
 : (Pressly, 2000) ومنها

العمليات العقليرّة الدرّنيا: وتتمّثل يف عملّية الّتعرف اإىل الكلمات وخزن معناها . 1
وفّك  الّتعرف  عملّية  وتعّد  عنا�رش،   )7-5( من  ت�ستوعب  التي  املدى  ق�سرية  الّذاكرة  يف 
الكلمة، مما  تعّرف  ا كبرياًا يف  ا عقليًّ يبذل جهداً فالقارئ  الفهم،  الّرموز عملّية جوهرّية يف 
اأن يطّور قدرته على �رشعة  القارئ  ا�ستطاع  فاإذا ما  للفهم،  املبذول  يقّلل اجلهد والنتباه 
ى اأعلى من الفهم، وعليه فاإّن كفاءة الفهم وفعاليته تعتمد على  التّعرف ف�سي�سل اإىل م�ستواً

تعّرف الكلمة ب�سكل اآيّل. 
الكلمة . 2 القارئ م�ستوى تعّرف  اأن يتجاوز  بّد  وهنا ل  العليا:  العقليرّة  العمليرّات 

الكلمة بناءاً على اجلمل والّتاكيب  وحتديد معناها ب�سكل مفرد، والعمل على حتديد معنى 
اجلمل  هذه  بني  الرتباطّية  العالقات  تف�سري  على  والقدرة   ، والّن�سو�س(  الفقرات  )مثل 

والفقرات. 
ابقة: فالقارئ يخّزن يف ذاكرته . 3 الررّبط االآيلرّ بني حمتوى النرّ�س واخلربات ال�سرّ

طويلة املدى الكثري، وُتثَّل هذه املعلومات وُتخزن يف الّذاكرة من خالل خمّططاٍت ذهنّيٍة 
معرفّيٍة تعرف بـ )Schemata( ، وهي تراكيب معّقدة من معلومات الفرد، وتت�سّمن معرفته، 

وتربز اأهمّيتها يف م�ساعدة القارئ على فهم ما يقراأ. 
ملهاراتها  ا  وفقاً القرائّي  الفهم  م�ستويات  ت�سنيف  اإىل  الباحثني  من  عدد  واجّته 
الترّ�سنيفات فاإنرّ جميعها يكاد يجمع  وموؤ�رشاتها الّدالة. وعلى الرغم من تباين هذه 
على جمموعة من امل�ستويات واملوؤ�رشات الدرّالة عليها، وهي: )ا�سماعيل، 2001؛ الناقة 

ووحيد، 2002؛ طعيمة وال�سعيبي، 2006( . 
الّظاهرّي . 1 املعنى  : وهو فهم   )Literal Comprehension( الفهم احلريف  م�ستوى 

للّر�سالة اللغوّية. 
م�ستوى الفهم ال�ستنتاجي )Inferential Comprehension( : واأطلق عليه البع�س . 2

امل�ستوى الّتف�سريي اأو ال�ستدليّل. ويف هذا امل�ستوى تظهر قدرة القارئ على قراءة ما بني 
منّية التي مل يذكرها الّن�س �رشاحة.  ال�ّسطور والتقاط املعاين ال�سّ

م�ستوى الفهم الّناقد )Critical comprehension( : واأُطلق عليه امل�ستوى التقوميي، . 3
اأو قراءة ما وراء ال�ّسطور، ويقوم على الّتفكري الّتحليلّي، ويت�سّمن قدرة القارئ على حتليل 

املقروء، واحلكم على الأفكار واملعلومات التي اأوردها الكاتب يف مو�سوعه. 
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الّتفكري . 4 على  ويقوم   :  )Comprehension Creative( الإبداعّي  الفهم  م�ستوى 
النتقائّي لتوليد اأفكار

ا من الّتكامل بني  جديدة، ويتطّلب هذا الفهم م�ستوى عاليااً من الّتفكري، ويعّد الفهم نوعاً
املعرفة اجلديدة واملعرفة ال�ّسابقة وهو نوع من الّتمثل للجديد. 

وتربز الأهمّية البالغة للفهم القرائّي ومهاراته يف حتديد جناح الطالب اأو اإخفاقه يف 
احلياة الّدرا�سّية، لذلك ل بّد من العمل على تطوير طرائق وا�ستاتيجيات تدري�س لغوّية ت�سهم 
الّنظري  الإطار  وي�ستند  خا�سة.  املقروء  فهم  ومهارة  بعامة،  القراءة  مهارات  حت�سني  يف 
 Pace( ،ا قراءة الّتخطي لفكرة القراءة املوّقتة )Timed reading( ، والتي يطلق عليها اأي�ساً
الّذاكرة  عمل  يف  البحث  اإىل   ،  )accelerated Reading( املتعّجلة  القراءة  اأو   )Reading
الفورّية  واملعاجلة  للخزن  ا  عقليًّ وحتّفز  ُتن�ّسط  التي  املعلومات  اإىل  اإ�سارة  املدى،  ق�سرية 
اأّن حمتواها  الّذاكرة حمدودة، كما  القدرة على الحتفاظ واخلزن يف هذه  اإّن  اإذ  للبيانات، 
املعريّف يتال�سى ب�سكل �رشيع، وتعّد هذه اخل�سائ�س للّذاكرة ق�سرية املدى مبثابة مقّيدات 
ا، لأّن عملّية  ا معقداً ا عقليًّ وحمددات وظيفّية حقيقّية يف اأثناء عملّية القراءة التي تعّد ن�ساطاً
البناء وفهم املعنى يتّم عن طريق الّذاكرة العاملة والق�سرية املدى )Smith,2004( . وتكمن 
اإىل �سعوبة يف  يوؤدي  القراءة مما  اأثناء  بطء يف  يعاين من  القارئ  كان  اإذا  فيما  امل�سكلة 
الفهم، وللعمل على الّتقليل من هذه املعيقات الوظيفّية يف عمل الّذاكرة، اُفت�ست جمموعة 
للّذاكرة، وزيادة  الّتخزينّية  ال�ّسعة  ت�سهم يف زيادة  اأن  �ساأنها  التي من  ال�ستاتيجّيات  من 
قدرتها على الحتفاظ، ومنها طريقة القراءة املوّقتة، حيث تقوم على قراءة الطالب حتت 
�سغط الوقت، بغر�س حت�سني ال�رّشعة القرائّية مع ن�سبة مثالّية من الفهم، من خالل ا�ستثارة 
 . )Chang, 2012( احلافز واجلهد لديه، وبالّتايل زيادة امل�ساحة يف الّذاكرة ملعاجلة املعنى
اأو القراءة املوّقتة بو�سع هدف لن�سبة القراءة باأقل ما  وي�سمح ن�ساط قراءة الّتخطي 
ميكن، ويحدد املعلم �رشعة معّينة تكون فوق �رشعة قراءة الّطالب الطبيعّية، ويقوم املعلم 
الهدف  يتخطى  اأن  طالب  ا�ستطاع  فاإذا  الطالب،  لقدرة  حتدِّيااً  ي�سكل  بحيث  الوقت،  ب�سغط 
 ، )100 كلمة(  لقراءة  ثانية(   45( املحدد  الوقت  ف�سيكون   ، بالدقيقة(  )150 كلمة  بواقع 
لل�رّشعة  ا  وفقاً تخطيها  وحماولة  الّتالية  العالمة  اإىل  النتقال  الّطلبة  املعلم  يخرب  وبعدها 

 . )Anderson,1992( املحددة، وبعد القراءة ُيخترُب الّطالب بفهم املقروء
كتطبيق تربوّي،   )Samuels,1994( اأما طريقة القراءة املتكّررة فهي طريقة طّورها 
يتجم  الّنموذج  لهذا  ا  وطبقاً اآيّل،  ب�سكل  املعلومات  معاجلة  منوذج  اإىل  الّطريقة  وت�ستند 
ا بدون انتباه، لأّن النتباه الّزائد يدفع اإىل ترجمة معاين الكلمات  القارئ الّطلق الّن�سو�س اآليًّ
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اأّن املهارات الآلّية يف ترجمة الكلمة والعلم  والّتكيز على الّتفا�سيل لفهم املقروء، ويرى 
ا، وتوؤثر بقوة يف القدرة على الفهم. وتهدف الّطريقة  امل�سبق ملحتوى الّن�س قد تتفاعل معاً
على  وتقوم  الكلمات،  على  الآيّل  الّتعّرف  القراءة، من خالل  والفهم يف  ال�رّشعة  زيادة  اإىل 
قراءة الّن�س مّرات عدَّة، ويقوم املعلم يف كّل مّرة بح�ساب الوقت الذي ا�ستغرقه الّطالب يف 
ل، وميكن اأن تار�س القراءة املتكررة اإّما ب�سكل  القراءة، ثّم اختباره مب�ستوى الفهم املتح�سّ

 . )Chang,2012( ا اإىل منطوق ا مكتوباً �سامت اأو �سفهّي، حيث يتجم القارئ ن�سًّ
وقد ك�سفت نتائج العديد من الّدرا�سات اأثر طريقتي القراءة املوّقتة و/ اأو املتكّررة يف 
حت�سني مهارة الفهم القرائّي، فقد قامت الباحثة )Millett,2013& Chang( باإجراء درا�سة 
بعنوان: “ حت�سني ن�سبة القراءة والفهم من خالل القراءة املتكّررة املوّقتة وُطبِّقت الّدرا�سة 
على جمموعتني، جتريبية بواقع )13( طالبااً، وجمموعة �سابطة )13( طالبااً. اأظهرت نتائج 
ملهارتي  الّدرا�سة  اأفراد  الّطالب  اأداء  متو�سطات  بني  دالة  اإح�سائية  فروق  وجود  الّدرا�سة 
)القراءة  الّتجريبية  املجموعة  ل�سالح  الّتدري�س  طريقة  اإىل  تعزى  وفهمه  املقروء  ن�سبة 
املتكررة املوّقتة( ، حيث زادت ن�سبة القراءة لطالب املجموعة الّتجريبّية بواقع )47( كلمة 
 %19( ني، وحت�ّسنت م�ستويات فهم املقروء لهذه املجموعة بن�سبة  الّن�سّ الدقيقة لكال  يف 
ابطة )13و7( كلمة يف الدقيقة  ني. بينما بلغت ن�سبة القراءة للمجموعة ال�سّ و17%( للّن�سّ

ني، وبلغت م�ستويات الفهم )5% و %3( .  لكال الّن�سّ
القراءة  ا�ستخدام  »فاعلية  بعنوان:  درا�سة   ),Savaiano E  2013( الباحث  واأجرى 
الدرا�سة  القرائي لدى الطالب �سعاف الب�رش«. هدفت  املتكررة يف حت�سني ال�رشعة والفهم 
اإىل الك�سف عن وجود عالقة بني ا�ستخدام القراءة املتكررة ومعدل القراءة اجلهرية والفهم 
وانخفا�س معدل اخلطاأ يف القراءة اجلهرّية. اأظهرت نتائج التحليل للبيانات اأّن هناك عالقة 
ووجود  امل�ساركني،  من  اثنني  عند  ال�سفوية  القراءة  ومعدل  املتكررة  القراءة  بني  وظيفية 
عدم  النتائج  اأظهرت  كما  امل�ساركني،  جلميع  والفهم  املتكررة  القراءة  بني  وظيفية  عالقة 

وجود عالقة بني القراءة املتكررة ومعدل اخلطاأ. 
ن�ساطات  حت�سني  يف  واملتكّررة  املوّقتة  القراءة  ن�ساطات  »اأثر  بعنوان:  درا�سة  ويف 
من  طالباًا   )35( من  مكونة  عينة  اختريت   ،  )chang ,2012( للباحثة  القرائّية«  الّطالقة 
الطلبة التايوانيني، ق�سموا اإىل جمموعتني جتريبّيتني، مّت قيا�س معدلت وم�ستويات الفهم 
يف ثالثة اأوقات، ما قبل القراءة، بعد القراءة، قيا�س اآجل. اأظهرت نتائج الّدرا�سة اأن القراءة 
الفهم، حيث �سجل  الأوىل من حيث م�ستوى  الّتجريبّية  املوّقتة كانت فاعلة يف املجموعة 
 ،%60 الآتّية )%53،  الّنتائج  القراءة املتكّررة �سجل  اأما فريق   .  )%63  ،%67  ،%53(

53%( على الختبارات القبلّي والبعدّي والآجل على الّتوايل. 



20

أثر طريقتي القراءة املوّقتة واملتكّررة في حتسني مهارة فهم املقروء 
لدى طالبات الّصف الّسادس األساسّي في األردن

أ. رزان مطلق محمد عياصرة
أ. د. راتب قاسم عاشور

كما بحثت )chang, 2010( : “اأثر ن�ساطات القراءة املوّقتة يف حت�سني ال�رّشعة والفهم 
والجّتاهات نحو القراءة”. تكونت عينة الّدرا�سة من )84( طالبااً جامعيااً يف تايوان، ق�سمت 
قاموا  الذين  الّطالب  اأّن  الّنتائج  اأظهرت  �سابطة.  واأخرى  جتريبّية  جمموعتني  اإىل  العينة 
بن�ساطات القراءة املوّقتة زادت لديهم �رشعة القراءة مبتو�سط مقداره )29( كلمة يف الدقيقة 
بن�سبة )25%( ، اأّما الفهم القرائّي فقد ازداد بن�سبة )4%( ، ظهرت الفروق ل�سالح املجموعة 
ابطة، كما اأو�سحت الّنتائج اأّن الّطالب الذين قروؤوا بن�ساطات  الّتجريبّية بفارق كبري عن ال�سّ
توجيه  دون  حققوه  الذي  القراءة  مبعدل  واأعجبوا  باأنف�سهم،  ثقتهم  زادت  املوّقتة  القراءة 

املعلم. 
اأثر طريقتّي القراءة  اأجرى الباحث خ�سري )2010( درا�سة بعنوان:  ويف الإطار ذاته 
ف ال�ّسابع الأ�سا�سّي ملهارات طالقة القراءة اجلهرّية،  املتكّررة والوا�سعة يف اأداء طالب ال�سّ
بني  اإح�سائيًّا  دالة  فروق  وجود  الّدرا�سة  نتائج  اأظهرت  الأردن.  يف  الّتعبريّية  والكتابة 
اإىل  تعزى  اجلهرّية جميعها  القراءة  الّدرا�سة ملهارات طالقة  اأفراد  الّطالب  اأداء  متو�سطات 
ووجود   ، والوا�سعة(  املتكّررة  )القراءة  الّتجريبيتني  املجموعتني  ل�سالح  التّدري�س  طريقة 
لبع�س  والوا�سعة(  )املتكّررة  الّتجريبيتني  املجموعتني  اأداء  متو�سطات  بني  دالة  فروق 
مهارات الّطالقة اجلهرّية ل�سالح جمموعة القراءة املتكّررة. وك�سفت نتائج الّدرا�سة وجود 
فروق دالة بني متو�سطات اأداء الّطالب اأفراد الّدرا�سة لبع�س مهارات طالقة الكتابة الّتعبريّية 
تعزى اإىل طريقة الّتدري�س ل�سالح املجموعتني الّتجريبيتني لبع�س مهارات طالقة الكتابة 

الّتعبريّية ل�سالح جمموعة القراءة الوا�سعة. 

مشكلة الّدراسة وسؤاهلا: 	
اأظهرت نتائج الّتقارير والبحوث الّتبوية، وجود �سعف ملمو�س يف امتالك مهارات 
حالة   )32  :2003( املو�سى  �سّور  فقد  امل�ستويات،  مبختلف  املتعّلمني  لدى  املقروء  فهم 
ا يف الفهم يف اأثناء القراءة قائال: ” يتفاعل  الّطالب يف مراحل الّتعليم العام الذي يعاين �سعفاً
العربّي  الّطالب  اأّن  تكمن يف  فاجعة  ليعّزز ظاهرة  التاكمّي  النطباعّي  القلق  الو�سع  هذا 
املتخّرج من املدر�سة، بل من اجلامعة ل يقراأ كما ينبغي اأن يقراأ قراءة جهرّية معرّبة، ول 
امتة، وهو ل يح�سن ا�ستخدام معاين ما يقراأ، ول يح�سن الّتغلغل  ميتلك ال�رّشعة يف القراءة ال�سّ
يف وراء ال�ّسطور بل اأّنه ب�سورة عامة ل يحّب اأن يقراأ”. واّتفقت درا�سة كّل من )املطاوعة، 
1990؛ العي�سوي، 2000؛ عبد اخلالق، 2006( على اأّن من اأهم اأ�سباب تديّن م�ستوى الفهم 
القرائّي؛ افتقاد مهاراته وق�سور طرائق الّتدري�س املعتادة يف تنمّية فهم املقروء؛ لّت�سافها 
بالّنمط اجلاف الذي جعلها تقف عاجزة عن الوفاء باإك�ساب الطالب مهارات الفهم القرائّي 
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التي ت�ساعده على الّنجاح يف تعليم القراءة، فهذه الّطرائق املعتادة ل تراعي ميول الّطالب، 
ول تثري اهتمامهم، ول تتحّدى تفكريهم، مما يفقدهم الإح�سا�س باأهمّية القراءة

الفهم  مهارات  اأهمّية  من  اإليه  اأُ�سري  ملا  ووفقااً  ال�ّسابقة،  البحوث  نتائج  على  وبناء 
القرائّي كمتطلب رئي�س لعملّية القراءة، فاإّن غر�س هذه الّدرا�سة يتحّدد يف الك�سف عن مدى 
فاعلّية طريقتّي القراءة املوّقتة واملتكّررة يف حت�سني مهارات الفهم القرائّي لدى طالبات 

ف ال�ّساد�س الأ�سا�سّي.  ال�سّ
وؤال االآتي:  وحاولت هذه الدرّرا�سة االإجابة عن ال�سرّ

القبلّي  ● املقروء  فهم  يف  ال�ّساد�س  ف  ال�سّ طالبات  اأداء  م�ستوى  يختلف  هل 
املتكّررة،  والقراءة  املوّقتة،  )القراءة  الّتدري�س  طريقة  باختالف  والآجل  والبعدّي 

؟  العتيادّية(  والطريقة 

أهداف الّدراسة: 

�سعت الدرّرا�سة احلاليرّة اإىل حتقيق االأهداف االآتيرّة: 
الّتعريف اإىل مهارة فهم املقروء، من حيث املفهوم، وامل�ستويات، واأ�سباب ال�سعف . 1

ل عند الّطلبة.  املتح�سّ
الك�سف عن اأثر طريقتي القراءة املوّقتة واملتكّررة يف حت�سني مهارة الفهم القرائّي . 2

ف ال�ّساد�س الأ�سا�سّي.  لدى طالبات ال�سّ

أهمية الدراسة: 

تتحدد اأهميرّة الدرّرا�سة فيما ياأتي: 
تلقي الّدرا�سة احلالّية ال�سوء على واحدة من اأهم مهارات القراءة، وهي مهارة الفهم . 1

با�ستخدام  املهارة  هذه  تنمية  على  العمل  خالل  من  وذلك  املختلفة،  مب�ستوياتها  القرائّي 
ا�ستاتيجيات متنوعة ميكن اأن ت�سهم يف اكت�ساب الّطلبة هذه املهارة بكفاءة واقتدار. 

جاءت الّدرا�سة ا�ستجابة لالجتاهات احلديثة يف جمال الّتدري�س، الّداعية اإىل �رشورة . 2
اكت�ساب الّطلبة مهارات الفهم القرائّي ملواجهة الكّم الهائل من املعلومات واملعارف. 

ا . 3 الطريقتان دعماً تلَّقت هاتان  القراءة املوّقتة واملتكّررة، حيث  تناولها لطريقتي 
القرائّي  الفهم  لفعاليتهما يف حت�سني  ا  نظراً امليدان؛  والبحوث يف هذا  الّدرا�سات  ا من  كبرياً
بهاتني  الوا�سح  الهتمام  من  فبالرغم  الأخرى،  ال�ستاتيجيات  من  العديد  مع  مقارنة 
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الطريقتني يف الّدرا�سات الأجنبية فاإنهما مل تاأخذا حظهما من الّدرا�سات العربية؛ لذلك مّت 
تناولهما وتطبيقهما يف البيئة العربّية. 

 الّتعريفات اإلجرائّية:

تة: تطبيق تربوي قائم على جمموعة من الّتعليمات املحددة  ♦ طريقة القراءة املوقرّ
اأن تنهي به  الذي يجب  الوقت  الّن�سو�س. حتدد املعلمة  القراءة ملجموعة من  لعمل ن�ساط 
تبداأ  حيث  الوقت،  �سغط  حتت  �سيقراأن  الطالبات  اأّن  مبعنى  ما،  ن�س  قراءة  من  الّطالبات 
الطالبات القراءة عند �سماع الأمر )ابداأ( ، مما يعنى اأّن كّل الطالبات يبداأن القراءة يف وقت 
وبعدها  القراءة،  يف  امل�ستغرق  الوقت  ل  ُي�سجَّ القراءة،  من  الّطالبات  تنتهي  وعندما  واحد، 
الأكث  لالأجزاء  القراءة  واإعادة  اأخطاء،  من  به  وقعن  فيما  الّطالبات  املعلم مبناق�سة  يقوم 
�سعوبة يف الّن�س، والإجابة ب�سكل �سحيح عن الأ�سئلة املتعلقة بالفهم، ويتم تقدمي الّتغذّية 

الّراجعة. 
من  ♦ ملجموعة  الّطالبة  قراءة  على  قائم  تربوّي  تطبيق  املتكررّرة:  القراءة  طريقة 

تبداأ  �رشعتها.  ح�سب  طالبة  كّل  تقراأ  حيث  الواحد،  للّن�ّس  مرات  خم�س  بواقع  الّن�سو�س 
�سامتة  قراءة  يقراأنه  ثّم  ت�سجيل،  جهاز  على  م�سّجالاً  الّن�س  اإىل  بال�ستماع  الّطالبات 
اإجاباتهن  من  ويتاأكدن  املقروء،  بفهم  املتعلقة  الأ�سئلة  عن  يجنب  وبعدها  ت�سكيل،  بدون 
من خالل الّتغذية الّراجعة واملناق�سة مع املعلمة، ثّم يقمن بالقراءة اجلهرية للّن�س بواقع 
مّرتني، وبعدها تتبادل الّطالبات القراءة، حيث تقراأ كّل طالبة لزميلتها، ت�ستخدم الطالبات 
هواتفهن النقالة يف ت�سجيل الوقت امل�ستغرق يف القراءة، وتثبيته على ورقة للمقارنة فيما 
اأداءهن  املعلمة  وتقوِّم  الّطالبات،  اأمام  للقراءة  طالبة  تتقدم  ذلك،  بعد  �رشعتهن  زادت  لو 

وتقدم الّتغذية الّراجعة. 
الّطالبات  عليها  ح�سلت  التي  الّدرجة  باأّنه:  الّدرا�سة  هذه  يف  ويعرف  املقروء:  فهم 
على الفقرات اخلا�سة باختبار فهم املقروء بامل�ستويات الآتّية: امل�ستوى احلريّف؛ ويقي�س 
قدرة الّطالبات على: الّتعرف على الفكرة املركزّية امل�رشح بها، وحتديد الّتفا�سيل الواردة 
وتذّكرها، وتطوير الّثوة اللغوّية، وذكر احلقائق، وفهم تنظيم الّن�س وبنائه، وحتديد ت�سل�سل 
الفكرة  الك�سف عن  الطالبة على  قدرة  ويقي�س  ال�ستنتاجي؛  وامل�ستوى  وتتابعها.  الأحداث 
الّتعابري اللغوّية املجازّية، وتكوين مقارنات  ال�سمنّية غري امل�رشح بها يف الّن�س، وفهم 
والّتمييز،  الّتحليل  على  الطالبات  قدرة  ويقي�س  الّناقد؛  وامل�ستوى  منطقّية.  وا�ستنتاجات 

وال�ستنتاج والّتذوق والأ�سلوب والّتقييم واإ�سدار الأحكام. 
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حمّددات الّدراسة: 

حتددت هذه الدرّرا�سة مبا ياأتي: 
جلامعة . 1 الّنموذجّية  املدر�سة  يف  الأ�سا�سّي  ال�ّساد�س  ف  ال�سّ طالبات  من  عّينة 

الريموك، للعام الّدرا�سي 2013/ 2014. واختريت العينة بالطريقة املتي�رشة. 
اقت�رشت الّدرا�سة على قيا�س مهارات فهم املقروء مب�ستوياته )احلريف، ال�ستنتاجي، . 2

الّناقد( . 
اقت�رشت الّدرا�سة على الأدوات التي اأعّدها الباحثان، والتي ارتبطت الّنتائج بها. . 3

أفراد الدراسة: 
ف ال�ّساد�س الأ�سا�سّي موّزعات  تكون جمتمع الّدرا�سة من )87( طالبة من طالبات ال�سّ
املتي�رشة،  بالطريقة  اختريت  الريموك،  جلامعة  النموذجّية  املدر�سة  من  �سعب  ثالث  على 
وذلك لعمل اأحد الباحثني يف املدر�سة واإمكانّية متابعة تطبيق اإجراءات الّدرا�سة ب�سهولة، 
جتريبيتني،  جمموعتني  اإىل  ق�ّسم  حيث  كامالاً،  الدرا�سة  جمتمع  اختري  الّدرا�سة  ولأغرا�س 
ا، وكانت املجموعة التجريبّية الأوىل )�سعبة اأ( بواقع )30( طالبة  وجمموعة �سابطة ع�سوائياً
ا با�ستخدام طريقة القراءة املوّقتة )TR( ، اأّما املجموعة التجريبّية الّثانية فكانت  تلّقت تدريباً
)�سعبة ج( بواقع )29( طالبة تلّقت الّتدريب با�ستخدام طريقة القراءة املتكّررة )RR( ، يف 

ابطة )�سعبة ب( من )28( طالبة در�سن بالطريقة العتيادّية.  حني تكّونت املجموعة ال�سّ

أدوات الّدراسة: 
فقرة  ع�رشة  �ست  فقرة،  واأربعني  اثنتني  من  الختبار  تكّون  املقروء:  فهم  اختبار 
بامل�ستوى  املقروء  فهم  تقي�س  فقرة  ع�رشة  واأربع  احلريف،  بامل�ستوى  املقروء  فهم  تقي�س 
ا باأّن الختبار  ال�ستنتاجي، واثنتا ع�رشة فقرة تقي�س فهم املقروء على امل�ستوى الّناقد، علماً
على امل�ستويات الّثالثة من نوع الختيار من متعدد، لكل فقرة اأربعة بدائل وتوجد اإجابة 

�سحيحة واحدة. 

بناء االختبار: 

اترّبع الباحثان االإجراءات االآتيرّة يف بناء اختبار فهم املقروء: 
حتديد مهارات فهم املقروء بامل�ستوى احلريّف وال�ستناجّي والّناقد، بالطالع على . 1

لة، وحتديد املوؤ�رشات ال�ّسلوكّية الّدالة على كّل م�ستوى.  الأدب ال�ّسابق ذي ال�سّ
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عر�ست . 2 حيث  عليها؛  بناءاً  الختبار  فقرات  ُبنيت  قرائّية  ن�سو�س  ثالثة  اختيار 
مناهج  �سني يف جمال  املتخ�سّ املحّكمني  من  على جمموعة  الختبار  وفقرات  الّن�سو�س 
اللغة العربّية، وطلب اإليهم كتابة ما يرونه منا�سباًا من مالحظات وتعديالت من حيث ال�ّسكل 
ال�ّساد�س،  ف  ال�سّ مل�ستوى  الّن�سو�س  منا�سبة  توؤيد  املحّكمني  تقديرات  وامل�سمون.وكانت 
ا ملالحظات املحّكمني،  وذلك بعد اإجراء جمموعة من الّتعديالت على فقرات الختبار وفقاً
ومنها؛ حذف بع�س الفقرات التي ل تنتمي اإىل املهارات الفرعّية، حيث كان الختبار يف 
منا�سبة  اأكث  باأخرى  املفردات  بع�س  وا�ستبدال  فقرة،   )45( من  يتكّون  الأولّية  �سورته 
بع�س  وكتابة  منا�سب،  ببديل  ذكر(  ما  )جميع  بديل  وا�ستبدال  ال�ّساد�س،  ف  ال�سّ مل�ستوى 
البدائل الق�سرية ب�سكل اأفقّي.وطّبق اختبار املقروئّية )Cloze( للّن�سو�س الّثالثة على عينة 
ف ال�ساد�س من خارج عينة الّدرا�سة، حيث  ا�ستطالعّية مكّونة من )15( طالباًا من طالب ال�سّ
بلغت لّن�س اآداب ال�سيافة )60.7( ، ون�ّس مكارم الأخالق )61.9( ، ون�ّس الفار�س امللثم 

. )61.4(

صدق االختبار: 

املحكمني  من  جمموعة  على  الأولّية  ب�سورتها  ُعر�ست  الأداة،  �سدق  من  للّتحقق 
املتخ�س�سني يف جمال مناهج اللغة العربّية واأ�ساليب تدري�سها، حيث طلب منهم اإبداء الراأي 
ف ال�ّساد�س الأ�سا�سّي، من حيث م�ستوى  يف منا�سبة ن�سو�س الختبار مل�ستوى طالبات ال�سّ
الفرعّية  املهارات  انتماء  ومدى  املقروء،  فهم  املقروء.وم�ستويات  فهم  لقيا�س  املقروئّية 
الّن�سو�س  اُعتمدت  الختبار.وعليه  لفقرات  اللغوّي  البناء  ودقة  لها،  ال�ّسلوكّية  واملوؤ�رشات 
فهم  اختبار  لفقرات  الأولّية  ال�سورة  على  املنا�سبة  الّتعديالت  واأُجريت  لالختبار،  الّثالثة 

املقروء املعتمد يف الّدرا�سة احلالّية.

صدق البناء: 

عينة  على  تطبيقه  بعد  الختبار،  فقرات  لكل  والّتمييز  ال�سعوبة  معامالت  ُح�سبت 
معامالت  قيم  تراوحت  وقد  الّدرا�سة،  عّينة  خارج  من  طالباًا   )20( من  موؤلفة  ا�ستطالعّية 
عوبة للفقرات ما بني )25، -80(، بينما تراوحت قيم معامالت التمييز ما بني )23،  ال�سّ

-65( لالختبار ككل.امللحق )1( 

ثبات االختبار: 

للّتحقق من ثبات الإعادة والّت�ساق الّداخلي لالختبار، ح�سب معامل ثبات الختبار 
بطريقة الإعادة، حيث طّبق مّرتني على عينة قوامها )20( طالباًا من خارج عينة الّدرا�سة 
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بفارق زمنّي مقداره اأ�سبوعان بني الّتطبيقني، حيث بلغ ثبات الّت�ساق الّداخلّي ملهارة فهم 
املقروء با�ستخدام معادلة كودر- ريت�سارد�سون )KR- 20( 20، )،.88( .امللحق )2( 

تصحيح االختبار: 

ا ملفتاح  ، وفقاً اأوراق اختبار فهم املقروء )احلريّف، وال�ستنتاجّي، والّناقد(  حت  حِّ �سُ
الإجابة الّنموذجّية املعّد لهذا الغر�س، ور�سدت عالمة واحدة لالإجابة ال�سحيحة، وعالمة 
�سفر لالإجابة غري ال�سحيحة عن كّل فقرة من فقرات الختبار، يف حني ا�ستبعدت الفقرات 
التي لها اأكث من اإجابة، ثّم ر�سدت درجات الّطالبات الفرعّية على م�ستويات اختبار فهم 

املقروء )احلريّف وال�ستنتاجّي والّناقد( كّل على حده، ثّم ر�سدت درجات الختبار ككل.

نصوص القراءة املوّقتة واملتكّررة: 
اقت�سى تطبيق طرق القراءة مو�سع الّدرا�سة احلالّية )املوّقتة، واملتكررة، والعتيادية( 
، تطوير جمموعة من الّن�سو�س تراوحت عدد كلماتها بني )50-130( ؛ لأغرا�س الّتدريب، 
الّدرا�سة  اإجراءات  فر�ستها  حمددة  معايري  وفق  ن�سو�س،  ع�رشة  الّنهائي  عددها  بلغ 
�سني يف  ا لآراء هيئة من املحّكمني املتخ�سّ والّنتاجات املتوخاة منها، ومّت اختيارها وفقاً

مناهج اللغة العربّية، وعدد من امل�رشفني الّتبويني وبع�س معلمي اللغة العربّية.

 إجراءات تطبيق طرق الّتدريس: 
مراجعة الأدب الّتبوي املتعلق با�ستخدام طريقة القراءة املوّقتة والقراءة املتكّررة، . 1

ما  باأقل  القراءة  لن�سبة  هدف  و�سع  خالل  من  املوّقتة  الّطريقة  تنفيذ  اإجراءات  واُعتمدت 
الّطبيعّية، وتقوم  الّطالبة  ميكن، حيث حتدد املعلمة �رشعة معّينة تكون فوق �رشعة قراءة 
املعلمة ب�سغط الوقت، بحيث ي�سكل حتدِّيااً لقدرة الّطالبة، فاإذا ا�ستطاعت طالبة اأن تتخطى 
 100( لقراءة  ثانية(   45( املحدد  الوقت  ف�سيكون   ، بالدقيقة(  كلمة   150( بواقع  الهدف 
تخطيها  وحماولة  الّتالية،  العالمة  اإىل  النتقال  الّطالبات  املعلمة  تخرب  وبعدها   ، كلمة( 
وفقا لل�رّشعة املحددة.ثّم توزع املعلمة بعد هذه الإجراءات اأ�سئلة تتعلق بالفهم مب�ستوياته 

الثالثة ومناق�سة الّطالبات فيها وتقدمي الّتغذّية الّراجعة.
امل�ساحبة  والأن�سطة  الّن�سو�س  من  عدد  با�ستخدام  نفّذت  فقد  املتكررة  القراءة  اأّما 
ا، حيث ُطبِّقت اأن�سطة القراءة املتكررة  تني اأ�سبوعياً لها على مدار خم�سة اأ�سابيع بواقع ح�سّ
الّن�س  اإىل جمموعات زوجّية وتقّدم املعلمة  الّطالبات  وُق�سمت  لن�ّس واحد يف كل ح�سة، 
للمجموعات، وبعد الّتهيئة املنا�سبة للمو�سوع تكّلف املعلمة الّطالبات لقراءة الّن�س قراءة 
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من  جمموعة  يليها  ثم  القراءة،  هذه  من  الغر�س  وحتدد  الّزمن،  من  حمددة  ملدة  �سامتة 
الأ�سئلة املرتبطة.تقراأ املعلمة الّن�س يف املرة الثانية وت�ستمع الّطالبات اإىل القراءة، ويتم 
اإعالم الّطالبات باملدة امل�ستغرقة يف القراءة، وت�ستمع الطالبات للّن�س م�سجال ومبعدل اأعلى 
من ال�ّسابق.ُتكّلف الطالبات بقراءة الّن�س ذاته قراءة زوجية، تبداأ الطالبة الأكث مهارة، ثم 
كل طالبة  وتقوم  مهارة مبفردها،  الأقل  الطالبة  تقراأ  وبعدها  معا،  الّن�س  الّطالبتان  تقراأ 
املرة اخلام�سة  ال�ّسابقة، ويف  ال�رّشعة  لزميلتها، ومقارنة �رشعتها مبعدل  ال�رّشعة  بح�ساب 
تكلف الّطالبات قراءة الّن�س قراءة جماعّية كورالّية، وتقدم املعلمة الّتغذية الّراجعة، وتنفذ 
زوجّية،  ب�سورة  ن�ّس  لكّل  املقروء  فهم  مبهارات  املتعّلقة  امل�ساحبة  الأن�سطة  الطالبات 

ف بتوجيه املعلمة. وُتناق�س على م�ستوى ال�سّ

إجراءات الّدراسة: 

لتنفيذ الدرّرا�سة اترّبع الباحثان االإجراءات االآتية: 
مراجعة الأدب الّتبوي املتعّلق با�ستخدام كّل من طريقة القراءة املوّقتة واملتكّررة.. 1
ح�سب . 2 منها  لكّل  الالزمة  والّثبات  دق  ال�سّ معامالت  واإجراء  الّدرا�سة  اأدوات  بناء 

الأ�سول.
يف . 3 الأ�سا�سي  ال�ساد�س  ف  ال�سّ طالبات  من  طالبة   )87( بـ  الّدرا�سة  اأفراد  حتديد 

املدر�سة الّنموذجّية جلامعة الريموك للعام الّدرا�سي 2013/ 2014، ق�ّسموا اإىل جمموعتني 
جتريبيتني، وواحدة �سابطة.

اأفراد . 4 على  القرائّي  الفهم  ملهارات  والآجل  والبعدي  القبلي  الختبارات  تطبيق 
ا،  الّدرا�سة وفق جدول زمنّي معّد لذلك، وت�سحيحها وفق معايري الّت�سحيح املذكورة م�سبقاً

لة. ور�سد الّدرجات املتح�سّ
يف . 5 والآجل  والبعدي  القبلّي  الختبار  نتائج  من  لة  املتح�سّ البيانات  اإدخال 

احلا�سوب، وا�ستخدام املعاجلات الإح�سائّية املنا�سبة، وا�ستخراج الّنتائج، ومن ثّم املناق�سة 
ح�سب املنهجّية العلمّية يف هذا ال�ساأن، وقدمت الّتو�سيات املنا�سبة الالزمة.

منهج الّدراسة واملعاجلات اإلحصائية: 
ا�ستخدم يف الّدرا�سة الّت�سميم �سبه التجريبي، والذي يقوم على جمموعتني جتريبيتني؛ 
املتكّررة،  القراءة  بطريقة  الأخرى  تدر�س  بينما  املوّقتة،  القراءة  بطريقة  تدر�س  اإحداهما 

وجمموعة �سابطة در�ست بالّطريقة العتيادّية املو�سوفة يف دليل املعلم.
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لة  املتح�سّ للعالمات  املجموعات  بني  الفروق  ُح�سبت  الّدرا�سة  �سوؤال  عن  ولالإجابة 
لالختبار البعدّي والآجل على اختبار فهم املقروء من خالل ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابّية، 
.ثّم   )MANCOVA( الإح�سائي  اُ�ستخدم  الفروق  دللة  املعيارية.وملعرفة  والنحرافات 

ا�ستخدام )اختبار �سيفيه( للمقارنات البعدّية ما بني املجموعات.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 

املتو�سطات  اُ�ستخرجت  البعدي،  بالختبار  يّتعلق  فيما  الّدرا�سة  �سوؤال  عن  لالإجابة 
والقراءة  املوّقتة،  )القراءة  الّدرا�سة  جمموعات  لأداء  املعيارية  والنحرافات  احل�سابّية، 
القبلّية. وعالماتهم  البعدّي  املقروء  فهم  اختبار  على  العتيادّية(  والطريقة  املتكّررة، 

واجلدول الآتي يو�سح ذلك: 
الجدول (1) 

المتوسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية ألداء مجموعات الّدراسة على اختبار فهم المقروء البعدّي 

العدداملجموعةاملهارة
البعدي

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

2911.691.671القراءة املوقتةم.حريف.بعدي

2811.361.726القراءة املتكررة

2710.702.109ال�سابطة

8411.261.864الكلي

2910.481.765القراءة املوقتةم.�س.بعدي

2810.861.938القراءة املتكررة

279.562.470ال�سابطة

8410.312.117الكلي

298.001.535القراءة املوقتةم.ناقد.بعدي

287.431.620القراءة املتكررة

275.371.944ال�سابطة

846.962.027الكلي

2930.174.158القراءة املوقتةكلي.بعدي

2829.644.253القراءة املتكررة

2725.635.336ال�سابطة

8428.544.973الكلي
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تعلمت  التي  التجريبّية  للمجموعة  احل�سابي  املتو�سط  اأّن   )1( اجلدول  من  يالحظ 
يف   ،  )30.17( بلغ  اإذ  الأعلى  كان  املقروء  فهم  اختبار  على  املوّقتة  القراءة  با�ستخدام 
القراءة املتكّررة )29.64(  حني بلغ املتو�سط احل�سابي للمجموعة التي تعلمت با�ستخدام 
الّطريقة العتيادية  التي تعلمت با�ستخدام  ابطة  ال�سّ ، وبلغ املتو�سط احل�سابّي للمجموعة 
الّدرا�سة ذات دللة  الفروق بني متو�سطات جمموعات  اإذا كانت  ، ولتحديد فيما   )25،63(
اإح�سائّية عند م�ستوى دللة )α≥0،05( مّت تطبيق حتليل التباين امل�ستك متعدد املتغريات 
يو�سحه  الذي  الّنحو  امل�ستك على  الّتباين  نتائج حتليل  )MANCOVA(، وجاءت  التابعة 

اجلدول الآتي: 
الجدول (2) 

 (MANCOVA) نتائج تحليل التباين المشترك متعدد المتغيرات التابعة
للفروق بين متوسطات مجموعات الّدراسة على اختبار فهم المقروء البعدي

جمموعاملهارةم�سدر التباين
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة )ف( 
 املح�سوبة

م�ستوى 
ايتاالداللة

كلي.بعدي

154.1961154.196102.7380.0000.562م.حريف.بعدي

194.5011194.501101.8090.0000.560م.�س.بعدي

124.6361124.63690.2200.0000.530م.ناقد.بعدي

1408.34911408.349369.9930.0000.822كلي.بعدي

طريقة الّتدري�س

15.69827.8495.2300.0070.116م.حريف.بعدي

30.745215.3738.0470.0010.167م.�س.بعدي

110.745255.37340.0820.0000.501م.ناقد.بعدي

378.6152189.30749.7340.0000.554كلي.بعدي

اخلطاأ

120.069801.501م.حريف.بعدي

152.836801.910م.�س.بعدي

110.517801.381م.ناقد.بعدي

304.513803.806كلي.بعدي

الكلي املعدل

288.23883م.حريف.بعدي

371.95283م.�س.بعدي

340.89383م.ناقد.بعدي

2052.89383كلي.بعدي
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 ،)49،734( بلغت  الّتدري�س  لطريقة  بالن�سبـة  )ف(  قيمة  اأن   )2( اجلـدول  من  يظهر 
، مما يدل   )α≥ القيمة دالة عند م�ستوى )0،05  ومب�ستوى دللة ي�ساوي )0.000( وهذه 
باختالف  الّدرا�سة  جمموعات  اأداء  متو�سطات  بني  اإح�سائّية  دللة  ذات  فروق  وجود  على 
طريقة الّتدري�س على اختبار فهم املقروء البعدّي.واُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابّية املعدلة، 

وتظهر الّنتائج يف اجلدول الآتّي: 
الجدول (3) 

المتوسطات الحسابّية المعدلة واألخطاء المعيارّية ألداء مجموعات الّدراسة
على اختبار فهم المقروء البعدي

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملجموعةاملهارة

م.حريف.بعدي
11.650.228القراءة املوقتة

11.460.232القراءة املتكررة

10.640.236ال�سابطة

م.�س.بعدي
10.440.257القراءة املوقتة

10.970.261القراءة املتكررة

9.490.266ال�سابطة

م.ناقد.بعدي
7.960.218القراءة املوقتة

7.520.222القراءة املتكررة

5.320.226ال�سابطة

كلي.بعدي
30.050.362القراءة املوقتة

29.940.369القراءة املتكررة

25.450.376ال�سابطة

يالحظ من اجلدول )3( اأّن املتو�سط احل�سابي املعّدل للمجموعة التي تعلمت با�ستخدام 
اإذ بلغ )30،05( ، يف حني بلغ املتو�سط احل�سابّي للمجموعة  القراءة املوّقتة كان الأعلى 
اأما   ،  )29،94( املعدل  احل�سابي  متو�سطها  كان  املتكّررة  القراءة  با�ستخدام  تعلمت  التي 
املعدَّل  احل�سابي  متو�سطها  فكان  العتيادّية  بالّطريقة  تعلمت  التي  ابطة  ال�سّ املجموعة 
الفروق بني  عائدّية  لتحديد  البعدية  للمقارنات  �سيفيه  اختبار  تطبيق  مّت  كما   ،  )25،45(

املجموعات الّثالث على اختبار فهم املقروء البعدّي.واجلدول يو�سح ذلك: 
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أثر طريقتي القراءة املوّقتة واملتكّررة في حتسني مهارة فهم املقروء 
لدى طالبات الّصف الّسادس األساسّي في األردن

أ. رزان مطلق محمد عياصرة
أ. د. راتب قاسم عاشور

الجدول (4) 
اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين متوسطات أداء مجموعات الدراسة على اختبار فهم المقروء البعدي

املتو�سط احل�سابياملجموعةاملهارة
ال�سابطةالقراءة املتكررةالقراءة املوقتة

11.6511.4610.64

م.حريف.
بعدي

*0.191.01- 11.65القراءة املوقتة

*0.88- 11.46القراءة املتكررة

- 10.64ال�سابطة

م.�س.بعدي

املتو�سط احل�سابياملجموعة
ال�سابطةالقراءة املوؤقتةالقراءة املتكررة

10.9710.449.49

*0.531.48- 10.97القراءة املتكررة

*0.95- 10.44القراءة املوقتة

- 9.49ال�سابطة

م.ناقد.
بعدي

املتو�سط احل�سابياملجموعة
ال�سابطةالقراءة املتكررةالقراءة املوقتة

7.967.525.32

*0.440.64- 7.96القراءة املوقتة

0.20- 7.52القراءة املتكررة

- 5.32ال�سابطة

كلي.بعدي

املتو�سط احل�سابياملجموعة
ال�سابطةالقراءة املتكررةالقراءة املوقتة

30.0529.9425.45

*0.114.60- 30.05القراءة املوقتة

*4.49- 29.94القراءة املتكررة

- 25.45ال�سابطة

يالحظ من اجلدول )4( اأّن الفرق كان ل�سالح املجموعة التي تعلمت با�ستخدام القراءة 
بالطريقة  تعلمت  التي  ابطة  ال�سّ املجموعة  مع  مقارنتها  عند  املتكّررة  والقراءة  املوّقتة 
العتيادّية يف الّدرجة الكلّية، ويف جميع املهارات.وفيما يتعلق بالختبار الآجل اُ�ستخرجت 
فهم  اختبار  على  الّدرا�سة  لأداء جمموعات  املعيارّية  والنحرافات  احل�سابّية،  املتو�سطات 

املقروء الآجل وعالماتهم البعدّية، واجلدول الآتّي يو�سح ذلك: 
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الجدول (5) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء مجموعات الّدراسة

على اختبار فهم المقروء اآلجل وعاماتهم البعدّية

العدداملجموعةاملهارة
االآجلالبعدي

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

م.حريف.اآجل

2911.691.67111.171.58القراءة املوقتة

2811.361.72610.462.13القراءة املتكررة

2710.702.1097.441.87ال�سابطة

Total8411.261.8649.742.46

م.�س.اآجل

2910.481.76510.241.48القراءة املوقتة

2810.861.9389.391.93القراءة املتكررة

279.562.4706.931.88ال�سابطة

Total8410.312.1178.892.24

م.ناقد.اآجل

298.001.5356.521.99القراءة املوقتة

287.431.6205.141.43القراءة املتكررة

275.371.9444.811.30ال�سابطة

Total846.962.0275.511.76

كلي.اآجل
2930.174.15827.933.96القراءة املوقتة

2829.644.25325.004.85القراءة املتكررة

2725.635.33619.194.05ال�سابطة

Total8428.544.97324.145.60

تعلمت  التي  التجريبّية  للمجموعة  احل�سابّي  املتو�سط  اأّن   )5( اجلدول  من  يالحظ 
با�ستخدام القراءة املوّقتة على اختبار فهم املقروء كان الأعلى اإذ بلغ )27.93( ، يف حني 
بلغ املتو�سط احل�سابي للمجموعة التي تعلمت با�ستخدام القراءة املتكّررة )25.00( ، وبلغ 
ابطة التي تعلمت با�ستخدام الطريقة العتيادّية )9.19( ،  املتو�سط احل�سابّي للمجموعة ال�سّ
ولتحديد فيما اإذا كانت الفروق بني متو�سطات جمموعات الّدرا�سة ذات دللة اإح�سائّية عند 
MAN-( ُطبِّق حتليل الّتباين امل�ستك متعدد املتغريات الّتابعة ، )α≥0،05 )��ستوى دللة 
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أثر طريقتي القراءة املوّقتة واملتكّررة في حتسني مهارة فهم املقروء 
لدى طالبات الّصف الّسادس األساسّي في األردن

أ. رزان مطلق محمد عياصرة
أ. د. راتب قاسم عاشور

COVA( ، وجاءت نتائج حتليل الّتباين امل�ستك على الّنحو الذي يو�سحه اجلدول الآتي: 

الجدول (6) 
 (MANCOVA) نتائج تحليل التباين المشترك متعدد المتغيرات الّتابعة
للفروق بين متوسطات مجموعات الّدراسة على اختبار فهم المقروء اآلجل

جمموعاملهارةم�سدر التباين
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة )ف( 
 املح�سوبة

م�ستوى 
ايتاالداللة

كلي.اآجل

16.630116.6304.9800.028م.حريف.اآجل

1.52011.5200.4820.490م.�س.اآجل

0.59710.5970.2270.635م.ناقد.اآجل

20.591120.5911.1140.294كلي.اآجل

طريقة التدري�س

228.0532114.02634.1470.0000.461م.حريف.اآجل

149.433274.71723.6890.0000.372م.�س.اآجل

39.476219.7387.5140.0010.158م.ناقد.اآجل

1040.0242520.01228.1210.0000.413كلي.اآجل

اخلطاأ

267.139803.339م.حريف.اآجل

252.321803.154م.�س.اآجل

210.147802.627م.ناقد.اآجل

1479.3458018.492كلي.اآجل

الكلي املعدل

500.23883م.حريف.اآجل

418.03683م.�س.اآجل

256.98883م.ناقد.اآجل

2600.28683كلي.اآجل

 ،  )28،121( بلغت  الّتدري�س  لطريقة  بالّن�سبـة  )ف(  قيمة  اأن   )6( اجلـدول  من  يظهر 
ومب�ستوى دللة ي�ساوي )0.0000( ، وهذه القيمة دالة عند م�ستوى )α≥.0،05( ، مما يدّل 
باختالف  الّدرا�سة  جمموعات  اأداء  متو�سطات  بني  اإح�سائّية  دللة  ذات  فروق  وجود  على 
طريقة الّتدري�س على اختبار فهم املقروء الآجل.واُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابّية املعّدلة، 

وتظهر الّنتائج يف اجلدول الآتي: 
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الجدول (7) 
المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارّية ألداء مجموعات الّدراسة

على اختبار فهم المقروء اآلجل

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياملجموعةاملهارة

م.حريف.اآجل

11.3340.347القراءة املوقتة

10.5730.349القراءة املتكررة

7.1580.374ال�سابطة

م.�س.اآجل

10.2900.337القراءة املوقتة

9.4260.339القراءة املتكررة

6.8390.364ال�سابطة

م.ناقد.اآجل

6.4870.308القراءة املوقتة

5.1220.309القراءة املتكررة

4.8690.332ال�سابطة

كلي.اآجل

28.1100.816القراءة املوقتة

25.1210.821القراءة املتكررة

18.8670.881ال�سابطة

تعلمت  التي  للمجموعة  املعدل  احل�سابي  املتو�سط  اأّن   )7( اجلدول  من  يالحظ 
با�ستخدام القراءة املوّقتة كان الأعلى اإذ بلغ )28.110( ، يف حني بلغ املتو�سط احل�سابي 
املعّدل  احل�سابي  متو�سطها  كان  املتكرّرة  القراءة  با�ستخدام  تعلمت  التي  للمجموعة 
العتيادّية فكان متو�سطها  بالّطريقة  التي تعلمت  ابطة  ال�سّ اأما املجموعة   ،  )25.121(
احل�سابي )18،867( ، كما ُطبِّق اختبار �سيفيه للمقارنات البعدّية لتحديد عائدّية الفروق 

بني املجموعات الثالث على اختبار فهم املقروء الآجل.واجلدول الآتي يو�سح ذلك: 
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لدى طالبات الّصف الّسادس األساسّي في األردن

أ. رزان مطلق محمد عياصرة
أ. د. راتب قاسم عاشور

الجدول (8) 
اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين متوسطات أداء مجموعات الدراسة على اختبار فهم المقروء اآلجل

املتو�سط احل�سابياملجموعةاملهارة
ال�سابطةالقراءة املتكررةالقراءة املوقتة

11.3310.577.16

م.حريف.اآجل
*0.864.17- 11.33القراءة املوقتة

*3.41- 10.57القراءة املتكررة

- 7.16ال�سابطة

م.�س.اآجل

املتو�سط احل�سابياملجموعة
ال�سابطةالقراءة املتكررةالقراءة املوقتة

10.299.426.84

*0.873.45- 10.29القراءة املوقتة

*2.58- 9.42القراءة املتكررة

- 6.84ال�سابطة

م.ناقد.اآجل

املتو�سط احل�سابياملجموعة
ال�سابطةالقراءة املتكررةالقراءة املوقتة

6.495.124.87

*1.62*1.37- 6.49القراءة املوقتة

*2.25- 5.12القراءة املتكررة

- 4.87ال�سابطة

كلي.اآجل

املتو�سط احل�سابياملجموعة
ال�سابطةالقراءة املتكررةالقراءة املوقتة

28.1125.1218.87

*9.24*2.99- 28.11القراءة املوقتة

*6.25- 25.12القراءة املتكررة

- 18.87ال�سابطة

يالحظ من اجلدول )8( اأّن الفرق كان ل�سالح املجموعة التي تعلمت با�ستخدام القراءة 
ابطة والتي تعلمت بالطريقة  ال�سّ القراءة املتكّررة واملجموعة  املوّقتة، عند مقارنتها مع 
ا ل�سالح القراءة املتكّررة عند  العتيادّية يف الدرجة الكلية ويف مهارة الفهم الّناقد، واأي�ساً
ل�سالح  الفرق  نف�سها.واأي�سا كان  املهارة  الكلّية، ويف  الدرجة  ال�سابطة يف  مقارنتها مع 
احلريّف  الفهم  مهارتّي  يف  ابطة  ال�سّ مع  مقارنتها  عند  املتكّررة  والقراءة  املوّقتة  القراءة 

والفهم ال�ستنتاجي.
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فهم  على  اأدائها  ابطة يف  وال�سّ املتكررة  على  املوّقتة  املجموعة  تفوق  يعزى  ورمبا 
القراءة  ن�ساطات  اأّن  يف  والآجل؛  البعدّي  الختبار  يف  الفرعّية  وم�ستوياته  ككّل  املقروء 
اللفظ  مهارات  على  كبري  وقت  �رشف  عدم  يعني  مما  امل�سح،  مهارات  على  ترّكز  املوّقتة 
املخ�س�سة  والّتكيز  النتباه  م�ساحة  زيادة  يعني  مما  املتكررة،  القراءة  يف  كما  والأداء، 
للفهم يف الّدماغ.كما اأّن حتديد الوقت للقراءة ب�سكل م�سبق يعمل على حت�سني فهم املقروء 
ال�ّسعة  كمحدودية  عملها،  على  القيود  وتقليل  الّطالب،  عند  الّذاكرة  عمل  حتفيز  خالل  من 
الّتخزينّية، والحتفاظ لفتة ق�سرية، فما تخلقه ن�ساطات القراءة املوّقتة من فر�س للّتحدي 
واملتعة والّت�سويق توؤدي اإىل زيادة الّدافعّية للقراءة، وبالّتايل حت�سني م�ستوى الفهم القرائّي 
)Ana.& Stephen M.& Allan and John T.,2009( .وقد تف�رّش هذه النتيجة ما ك�سفت عنه 
نتائج العديد من الّدرا�سات التي اأكدت وجود عالقة ارتباطّية اإيجابّية بني ال�رّشعة القرائّية 
درا�سة  خل�ست  ذاته  الإطار  ويف   ،  )Naseri,M.,&Madani,2014( املقروء،  فهم  ومهارة 
كارل )Carla,2008( ودرا�سة هيد�سون )Hudson Pullen, 2005( اإىل وجود عالقة �سلبية 
الكلمة  الآلّية يف تعّرف  اإىل املهارات  القرائّية والفهم، فالفتقار  الطالقة  ال�سعف يف  بني 
اإىل اأن يجهد القارئ قدراته الإدراكّية يف بناء املعنى للّن�س وتف�سريه.ومن جهة اأخرى ترى 
اأّن الّطالب املاهر يف فهم املقروء يقراأ ب�سكل اأ�رشع ممن يعانون من �سعوبة يف الفهم.كما 
الّتقديرات  اأكث من  اإيجابّي  تاأثري  لها  ذاته  الّطالب عن  ي�سّكلها  التي  الّذاتّية  الّتقديرات  اأّن 
القراءة  تفّوق  يف�رّش كذلك  قد  امل�سارك، وهذا  الّزميل  اأو  املعلم  يتلقاها من  التي  اخلارجّية 
املوّقتة على املتكّررة، حيث اإّن ما يقع به الّطالب من م�سكالت املرغوبّية الجتماعّية يف 
 Ana( ات املطلوبة منه  اإجناز املهمَّ اإ�سافّيا يعوق تقّدمه يف  القراءة املتكّررة ي�سّكل عبئا 

. )at.Al, 2009

كما قد يعزى كذلك اإىل عامل املتعة والّت�سويق والّدافع للقراءة الذي تخلقه ن�ساطات 
القراءة املوّقتة مقارنة بن�ساطات القراءة املتكررة، والتي يغلب على طالبها ال�ّسعور بامللل 
 Chang,( �سانق  اإليه  اأ�سارت  ما  النتيجة مع  ذاتها.وتتفق هذه  للمادة  الّتكرار  ب�سبب كثة 
2010( من اأن ن�سبة الفهم القرائي ازداد )4%( بفارق كبري عن ال�سابطة، كما اأ�سارت اإىل 
اأّن م�ستوى الفهم �سجل يف فريق القراءة املوّقتة )53%، 63%، 67%( ، اأما فريق القراءة 
والبعدّي  القبلّي  الختبارات  على   )%53  ،%60  ،%53( الآتية  النتائج  ل  ف�سجَّ املتكررة 

. )Chang, 2012( والآجل على الّتوايل ل�سالح القراءة املوّقتة
ابطة، فرمبا يعود  اأّما فيما يتعّلق بتفوق جمموعة القراءة املتكررة على املجموعة ال�سّ
وتعّرف  الّرموز،  )فك  من  للقراءة  الّدنيا  العملّيات  يف  املجموعة  اأفراد  مهارات  حت�ّسن  اإىل 
املخ�س�سة  امل�ساحة  من  يزيد  اأّن  �ساأنه  من  وهذا  الآلّية،  القراءة  اإىل  وو�سولهم  الكلمة( 
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لالنتباه يف الّذاكرة لعملّية الفهم وحتليل الّن�س وا�ستخال�س املعنى، ويف�رّش هذا طروحات 
والفهم  الآلّية  القراءة  مهارة  امتالك  بني  اإيجابّية  عالقة  وجود  اأكدت  التي  الآلّية  الّنظرية 
)Samuels& Leberg,1974( .وتتفق هذه النتيجة مع عدد من نتائج الّدرا�سات، مثل درا�سة 

�سيفيانو )Savaiano 2013,( التي ك�سفت عن وجود عالقة بني ا�ستخدام القراءة املتكررة 
ومعدل القراءة اجلهرّية والفهم وانخفا�س معدل اخلطاأ يف القراءة اجلهرّية.ودرا�سة �سانق 
)Millett,2013& Chang( التي خل�ست اإىل وجود حت�سني يف ن�سبة القراءة والفهم من خالل 

القراءة املتكررة املوّقتة، وكذلك درا�سة خ�سري )2010( التي اأظهرت نتائجها وجود فروق 
القراءة اجلهرّية  الّدرا�سة ملهارات طالقة  اأفراد  الّطالب  اأداء  اإح�سائيًّا بني متو�سطات  دالة 
املتكّررة  )القراءة  الّتجريبيتني  املجموعتني  ل�سالح  التّدري�س  طريقة  اإىل  تعزى  جميعها 

والوا�سعة( .
ويف �سوء نتائج الدرّرا�سة يو�سي الباحثان باالآتي: 

ت�سمني مناهج اللغة العربّية جمموعة من املعاجلات اللغوّية التي ترّكز على مهارة . 1
الفهم القرائّي مب�ستوياته املختلفة.

فّية كاأحد . 2 توظيف ا�ستاتيجيتي القراءة املوّقتة واملتكّررة وتفعيلها يف الغرفة ال�سّ
الو�سائل ملعاجلة الطالب الذين يعانون من �سعف يف امتالك مهارة القراءة.

اإجراء درا�سات م�ستقبلية للك�سف عن اأثر ا�ستاتيجيات حديثة يف حت�سني مهارات . 3
الفهم القرائي، وكذلك درا�سات تك�سف فاعلّية طريقتي القراءة املوّقتة واملتكّررة يف حت�سني 

مهارات اأخرى كال�رّشعة القرائّية.
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