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  الدراسة. مستخلص
 :أوال: مستخلص الدراسة باللغة العربية

ة يف تنمية مهارات الفهم القرائي وىف اجتاهات أثر القراءة التفاعلي العنوان:
 متعلمات العربية لغة ثانية. 

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على أثر التدريب على منوذج القراءة التفاعلية يف 
 تنمية مهارات الفهم القرائي ملتعلمات العربية لغة ثانية ويف تغيري اجتاههن حنو القراءة. 

دراسة اسُتخِدم املنهج شبه التجرييب حيث طُِبقت ولتحقيق ما هتدف إليه ال
( متعلمة من متعلمات اللغة العربية لغة ثانية يف 24الدراسة على عينة بلغ حجمها )

املستوى املتقدم وذلك ملعرفة تأثري املتغري املستقل )منوذج القراءة التفاعلية( على املتغريين 
 ومقدار االجتاه اإلجيايب حنو القراءة(. التابعني )مقدار منو مهارات الفهم القرائي ، 

ُاخِتريت العينة بطريقة عشوائية مت توزيعهم على جمموعتني األوىل جتريبية مكونة 
 ( متعلمة. 14( متعلمات والثانية ضابطة مكونة من )10من )

 أدوات الدراسة : 
  اختبار الفهم القرائي بغرض الكشف عن مهارات الفهم القرائي لدى املتعلمات.

واالستبانة بغرض معرفة اجتاهات املتعلمات حنو القراءة ومن مث طبقت الباحثة 
 هـ.  1438 – 1437إجراءات الدراسة امليدانية خالل الفصل الدراسي الثاين 

 وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية:
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط استجابات أفراد اجملموعتني التجريبية  -1

 احملاور جمتمعة،الضابطة يف االختبار البعدي على احملور الثالث "املستوى النقدي" وعلى و 
 .لصاحل أفراد اجملموعة التجريبيةذلك و 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف املتوسطات احلسابية الستجابات أفراد اجملموعة  -2
ألن املتوسط احلسايب  ؛االختبارين القبلي والبعدي لصاحل األداء البعدي يفالتجريبية 
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للمحاور لألداء البعدي أكرب يف احملور الثالث " املستوى النقدي" وكذلك احلال بالنسبة 
 .جمتمعة

اجملموعة التجريبية يف مقياس أفراد درجات  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط -3
لصاحل  ية وبعده،التدريب على منوذج القراءة التفاعلاجتاهات املتعلمات حنو القراءة قبل 

 .التطبيق البعدي
 ويف ضوء تلك النتائج أوصت الباحثة بإجراء بعض الدراسات منها:

إجراء دراسة تبني مدى إدراك معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها، ومعلماهتا  -1
 لنماذج القراءة )احلرفية والكلية والتفاعلية(.

أخرى يف ضوء حتقيق نصوص  تقومي مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات -2
 القراءة لنموذج القراءة التفاعلية.

تقومي أسئلة نصوص القراءة يف مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى يف  -3
 ضوء تنوع املهارات يف مستويات الفهم القرائي املناسبة لكل مستوى لغوي.
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 ثانيًا: مستخلص الدراسة باللغة اإلنجليزية:

Study Abstract 
Title of the study  

Effect of interactive reading in the 

development of reading comprehension skills 

and in attitudes of Arabic famel learners as 

second language.  

Objective of the study:  

The study aimed to identifying the effect of 

training on the interactive reading model in 

developing reading comprehension skills of 

female learners of Arabic as a second language 

and in changing their attitudes towards reading.  

Methodology of the study:  

Quasi – experimental approach was used, 

applied for the study sample consisting of (24) 

female learners of Arabic as a second language 

in advanced level in order to identifying the 

effect of the independent variable (interactive 

reading model) on the two dependent variables 
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(the amount of growth of reading 

comprehension skills and the amount of 

positive attitude towards reading). The sample 

was randomly selected were divided into two 

groups. The first is experimental group (10) 

female learners and the second is control group 

(14) female learners.   

Tools of study:  

Test of reading comprehension to reveal the 

skills of reading comprehension of female 

learners and the questionnaire to identify 

female learners’ attitudes toward reading.  

The researcher then applied the field study 

procedures during the second semester of the 

academic years 1437 – 1438 AH.  

The results of the study showed the following:  

1- There are statistically significant 

difference between the average responses of 

the members of the experimental and 
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control groups in the post-test on the third 

axis “Critical level” and on the axes 

combined in favor of the members of the 

experimental group.  

2- There are statistically significant 

differences in the arithmetical means 

average of the responses of the 

experimental group members, in both the 

pre-post Test and post Test in favor of the 

post-performance, because the arithmetical 

mean  of the post-performance is greater in 

the third axis “critical level” as well as for 

the axes combined.  

3- There are statistically significant 

differences between the average scores of 

the experimental group members in the 

measure attitudes of female learners 

towards reading before and after training on 
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the interactive reading model in favor of the 

post application.  

In light of those results:  

The researcher recommended conducting some 

studies.  

1- Conducting a study to show the extent 

of awareness of teachers and female 

teachers of Arabic to non-native speakers of 

the reading models (e.g vocational – top – 

down and interactive). 

2- Evaluation of Arabic language curricula 

for speakers in other languages, in light of 

achieving reading texts for interactive 

reading model. 

3-  Evaluation of the questions of reading 

texts in Arabic language curricula for 

speakers in other languages in light of the 

variety of skills in the levels of reading 
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comprehension that appropriate for each 

language level.  
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