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هدفت الدرا�سة اإىل حتديد مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية الالزمة ملعلمي اللُّغة العربية
يف املرحلة البتدائية يف مدينة الريا�ص ،وتعرف درجة متكن املعلمني من هذه املهارات ،كما
هدفت اإىل تعرف فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية يف كتاب:
"لغتي اجلميلة" لدى معلمي املرحلة البتدائية .وقد حت َّددت مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية يف
ثالثة جمالت رئي�سة هي :قبل ،ويف اأثناء ،وبعد قراءة الن�ص اللُّغوي ،ولتحقيق اأهداف الدرا�سة
بنى الباحث ا�ستبانة وبطاقة مالحظة ،و�سمم برناجم ًا تدريبي ًا ملعلمي اللُّغة العربية ،فدرب اثني
ع�سر معل ًما؛ ُق رِّ�سموا اإىل جمموعتني جتريبيتني :الأوىل (ن=  )6من مدر�سة اأهلية ،والثانية (ن=
 )6من مدر�سة حكومية ،وذلك لتعرف فاعلية الربنامج ،هذا وقد اأظهرت النتيجة وجود �سعف
يف متكن معلمي اللُّغة العربية يف املرحلة البتدائية من مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية ،فيما مل
توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف هذه املهارات تُعزى ملتغري نوع املدر�سة (اأهلية ،حكومية)،
كما اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني القيا�سني القبلي والبعدي بعد مالحظة
الأداء ل�سالح القيا�ص البعدي ،وذلك يف كل من العينة التجريبية الكلية واملجموعتني التجريبيتني
اللتني خ�سعتا للتدريب على حتقيق مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية.
الكلمات املفتاحية :القراءة ،الن�سو�ص ،معلم اللغة العربية ،املرحلة البتدائية.
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The Effectiveness of a Training Program Based on the Skills
of Reading Linguistic Texts from the Book ‘My Beautiful
Language’ on Developing Elementary Stage
Arabic Language Teachers’ Skills
Dr. Mohammed A. Al-Nassar
Arabic Language Learning Institute
Imam Muhammad bin Saud Islamic University

Abstract
The study aimed to determine the skills of reading linguistic texts of the
teachers of Arabic language in the elementary level in Riyadh, and to measure
these teachers’ mastery level in these skills. It also aimed to identify the
effectiveness of a training program based on the skills of reading linguistic
texts from the book ‘My Beautiful Language’ on developing the reading
performance of Arabic teachers. These skills have been specified in three areas:
before, during, and after reading the text. To achieve the aforementioned aims,
a questionnaire, an observation card, and a training program were designed.
The study’s experimental group consisted of 12 teachers; distributed to two
subgroups: the first group (n = 6) came from a private school, and the second
(n = 6) from a public school. Result revealed a low mastery level of the
skills of reading language texts. While there were no statistically significant
differences in these skills attributed to the type of school (private vs. public),
there were statistically significant differences between the pretest and posttest
in the observation card in favor of the posttest in the general experimental
group and the two experimental groups who were trained to achieve the skills
of reading language texts.
Keywords: reading, texts, Arabic language teachers, elementary stage.
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�ملقدمة
بذلت وزارة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية جهدً ا مبار ًكا يف امل�سروع ال�سامل لتطوير
املناهج ت�سمن تطوير مناهج تعليم اللُّغة العربية ،فجاءت املناهج مراعي ًة لطبيعة املوقف اللُّغوي
واأركان الت�سال الأربعة :ال�ستماع ،الكالم ،القراءة ،الكتابة ،و ُن ِظر اإىل اللُّغة على أا َّنها فنون
فروعا ل يجمع �ستاتها جامع ،واأنَّ هذه الفنون
اأربعة هي ذاتها اأركان املوقف اللُّغوي ولي�ست ً
تتكامل يف عمليتي التعليم والتعلم؛ لأنَّ هناك تاأثري ًا وتاأ ُّثر ًا متباد ًل فيما بينها.
أهمية يف منظومة تعليم وتعلم اللُّغة العربية؛ مهارة القراءة؛
ومن الفنون اللُّغوية ذات ال رِّ
أهم الو�سائل يف التعرف على ثمار احل�سارة الإن�سانية يف �ستى فروع املعرفة ،وبها
التي ُتع ُّد من ا رِّ
نت�سل باأفكار من �سبقنا من الأمم واحل�سارات ،وبها َّ
نطلع على ثمار الثقافات املختلفة لالأمم
املعا�سرة (عليوي.)2010،ويف ال�سياق التعليمي ُينظر اإىل القراءة على اأ َّنها الأداة التي يت�س َّكل
من خاللها وعي املتعلم لغو ًيا وثقاف ًيا وفكر ًيا مبا ُيفرت�ص اأن تقدمه له مناهج اللُّغة العربية
من زاد ثقايف متنوع ي�س ُّد حاجاته وي�سهم يف اإقداره على القراءة املدققة باإدراك املعاين التي
يت�سمنها الن�ص املقروء (�سمارة ،والع�ساف.)2013 ،
وقد ح َّددت وثيقة تعليم اللُّغة العربية اأهداف تعليم القراءة باملرحلة البتدائية يف العمل
على تنمية قدرة املتعلم على التفكري ال�سليم،والفهم ،والتحليل ،والتف�سري ،والتذوق ،با�ستخدام
الأن�سطة اللُّغوية املختلفة ،واأن يتعرف املعاين العامة ،والتفا�سيل املهمة يف املادة املقروءة ،واأن
ي�ستنتج املعاين ال�سمنية التي مل ي�س رِّرح بها الكاتب يف الن�ص ،واأن يحدرِّ د بدقة املعاين غري
املاألوفة من خالل ال�سياق اللُّغوي (وزارة الرتبية والتعليم1426 ،هـ).
ولتحقيق هذه الأهداف توجه منهج اللُّغة العربية يف املرحلة البتدائية اإىل اإغراق املتعلم
بالن�سو�ص اللُّغوية الف�سيحة املم رِّثلة جلميع الوظائف اللُّغوية والأمناط الن�سية ،واإىل تعزيزه
ً
وعر�سا ومتثي ًال ،ومن املبادئ
مبواقف ُلغوية مك َّثفة متار�ص فيها اللُّغة حتد ًثا وتوا�س ًال واإلقا ًء
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التي اعتمدتها كتب لغتي اجلميلة يف املرحلة البتدائية :التمكن من اأداء الوظائف اللُّغوية
والأمناط الن�سية على قدر الدخل اللُّغوي واملمار�سة اللُّغوية (وزارة الرتبية والتعليم1428 ،هـ).
ويتطلب حتقيق هذا املبداأ وغريه من املبادئ املتعلقة بتعليم وتعلم اللُّغة العربية ،وجود معلم
كفء قادر على ترجمة هذه املبادئ اإىل ممار�سات تربوية فعالة ،وهذا ما تطلب بدوره كما
يذكر اإيرهارد وكي�سلر ونيومان واأورثيلولوتز (Erhard, Kessler, Neumann, Ortheil
أمناط متطورة يف برامج اإعداد معلمي اللُّغة
� )& Lotze, 2014سرورة العمل على اإيجاد ا ٍ
وتدريبهم ،واإعادة النظر يف هذه الربامج ،مبا ي�سمن اإعداد املعلم اأكادمي ًيا وم�سلك ًيا ،واأن يكون
ً
ارتباطا باحلاجات املهنية للمعلم.
الإعداد اأكرث عم ًقا واأكرث
ومن ًّثم تنطلق فكرة الهتمام باإعداد املعلم الكفء من اأنَّ جميع العوامل امل�سهمة يف العملية
التعليمية من :منهج وكتاب واإ�سراف اأو و�سائل واإدارة ل تكون قادرة على حتقيق دورها بفاعلية
ما مل يكن هناك معلم موؤهل ومالك ملجموعة من الكفايات واملهارات التدري�سية؛ التي ي�سهم
من خاللها يف اإعداد املتعلمني اإعدادًا ً
فاعال ،فاملعلم هو �سا ٌنع لعملية التدري�ص ،وهو -يف ذات
الوقت -الأداة التنفيذية التي ت�سمن اأدا ًء ً
فعال داخل الف�سل (احلميدي والظفريي)2012 ،؛
بل يرى (الإبراهيمي ،والعبادي ،واجلا�سمي )2010 ،اأ َّنه ل ميكن حتقيق اأهداف الرتبية
واجتاهاتها وبراجمها دون النظر وب�سكل جدي اإىل الكفايات التي يجب اأن ميتلكها معلمو اللُّغة
العربية؛ لذا فاإ َّنه من ال�سروري حتديدها ومعرفتها من اأجل الو�سول باملعلمني اإىل الثقافة
اللُّغوية التي متكنهم من النجاح داخل الف�سل الدرا�سي ،ومتكني املتعلمني من مهارات اللُّغة
املختلفة.
ومع اأه رِّمية اإعداد معلم اللُّغة العربية واأه رِّمية قراءة الن�سو�ص اللُّغوية يف كتب لغتي اجلميلة
املقررة على تالميذ املرحلة البتدائية؛ التي منها ينطلق املعلم يف تقدمي الوظائف النحوية
والإمالئية والكتابية لتالميذه؛ اإل اأ َّنه ُيالحظ اأنَّ معلمي اللُّغة العربية يعتمدون يف تقدمي هذه
الن�سو�ص على اأ�سلوب تقليدي يتمثل يف ترديد الن�ص فقط دون ممار�سة حقيقية للمهارات
خ�سو�سا القراءة اجلهرية ،فواقع الأداء التدري�سي القرائي ملعلمي اللُّغة العربية داخل
اللُّغوية
ً
غرفة ال�سف ل ُي�سهم يف حتقيق الأهداف املن�سودة من الن�سو�ص اللُّغوية املوجودة يف كتاب لغتي
اجلميلة املقرر على تالميذ املرحلة البتدائية يف وزارة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية.
ولكي حتقق الن�سو�ص اللُّغوية الأهداف املن�سودة منها يجدر باملعلم اأن يحقق عددًا من
املهارات الرئي�سة يف قراءته الن�ص اللُّغوي ،فهناك مهارات قبل قراءة الن�ص اللُّغوي ومهارات
يف اأثناء قراءة الن�ص اللُّغوي ومهارات بعد قراءة الن�ص اللُّغوي؛ لذا فاإنَّ الدرا�سة احلالية مع ّنية
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اأو ًل بالك�سف عن مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية مبنهج لغتي اجلميلة باملرحلة البتدائيةَّ ،ثم
بتقدمي برنامج تدريبي مقرتح -على هذه املهارات-بغر�ص تنميتها لدى معلمي اللُّغة العربية.
أهم املهارات التي ميكن اأن ميتلكها الفرد؛ لكونها و�سيلة التفاهم والت�سال،
القراءة من ا رِّ
وال�سبيل اإىل تو�سيع اآفاقه العقلية ،فهي و�سيلته نحو التذوق وال�ستماع ،وعامل من عوامل من رِّوه
العقلي والنفعايل ،كما اأ َّنها اأداة م�ساعفة فر�ص اخلربة الإن�سانية ،فرتاث الإن�سان الثقايف
والجتماعي ينتقل من جيل لآخر عن طريق ما يدون ويطبع من كتب ،ويكفي القراءة اأه رِّمية اأنَّ
ا�س ِم
اأول خطاب من اهلل اإىل ر�سوله الكرمي (�ص) افتتح بكلمة اقراأ ،يف قوله تعاىل):ا ْق َراأْ ِب ْ
ن�سانَ ِمنْ َع َل ٍق ( )2ا ْق َراأْ َو َر ُّب َك الأَ ْك َر ُم ()3ا َّل ِذي َع َّل َم ِبا ْل َق َل ِم ()4
َر رِّب َك ا َّل ِذي َخ َلقَ (َ )1خ َلقَ ا ِلإ َ
ن�سانَ َما َ ْمل َي ْع َل ْم (�( ()5سورة العلق.)5 -1
َع َّل َم ا ِلإ َ
مفهوما حمدودًا ل يتجاوز تعرف الكلمات
وقد كان مفهوم القراءة يف مطلع القرن الع�سرين
ً
والنطق
بها،ثم تغري هذا املفهوم نتيجة لبحوث بع�ص العلماء اأمثال ثورنديك؛ اإذ يوؤكد اأنَّ
َّ
القراءة لي�ست عملية ميكانيكية تقوم على جمرد تعرف الرموز والكلمات والنطق بها؛ بل هي
عملية ت�ستلزم الفهم والربط وال�ستنتاج ،فالقراءة عملية تفكري مع َّقدة ،ت�سمل تف�سري الرموز
املكتوبة -الكلمات والرتاكيب -وربطها باملعاينَّ ،ثم تف�سري تلك املعاين وفق ًا خلربات القارئ
ال�سخ�سية (خاطر ،واحلمادي ،وعبد املوجود ،وطعيمة ،و�سحاتة.)1995 ،
وبنا ًء على ذلك فاإنَّ القراءة تت�سمن عمليتني مت�سلتني :الأوىل؛ ميكانيكية و ُيق�سد بها روؤية
القارئ للرتاكيب والكلمات واحلروف املكتوبة عن طريق العينني ،والنطق بها بوا�سطة جهاز
النطق ،والثانية؛ عقلية يت ُّم من خاللها تف�سري املعنى وت�سمل الفهم ال�سريح وال�ستنتاج والفهم
ال�سمني (فهم ما بني ال�سطور ،والتذوق ،والتحليل ونقد املقروء ،واإبداء الراأي فيه).
أهميتها من كونها اأداة املتعلم التي مت رِّكنه من ا�ست�سراف امل�ستقبل
وتكت�سب القراءة ا رِّ
احل�ساري لأمته وغريها من الأمم ،كما مت رِّكنه من تبني مقايي�ص ذاتية للحكم على جودة الن�ص
املقروء ،وهي بذلك ت�سهم يف تنمية الذكاء والتفكري ،كما ل تقت�سر اأه رِّمية القراءة بالن�سبة اإىل
الفرد على املجال التعليمي؛ بل تتع َّداه اإىل كافة ن�ساطات حياته ،فهو ل ي�ستطيع العي�ص ب�سكل
طبيعي بدون ممار�سة هذه املهارة (.)Constantin, 2014
املعربة املم رِّثلة
وللقراءة اجلهرية اأهداف متعدرِّ دة ففيها تدريب الطالب على القراءة رِّ
ال�سليمة ،من حيث مراعاة َّ
ال�سكل ال�سحيح
للمعنى ،وفيها يتدرب الطالب على القراءة َّ
للكلمات ول �سيما اأواخرها ،وفيها يتدرب الطالب على َّ
ال�سجاعة يف مواقف القراءة ومزاولتها
خجل ،وفيها -اأي�س ًا-
تلعثم اأو ٍ
تهيب اأو ٍ
اأمام الآخرين ب�سوت وا�سح ،واأداء موؤثر دون ٍ
تلجلج اأو ٍ
يتدرب الطالب على القراءة ب�سرعة منا�سبة ،وب�سوت منا�سب ،كما ي�ستمتع الطالب بتذوق
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الن�ص وبجوه الفني والوجداين بالتعبريات واملعاين الرائعة (اخلليفة1424 ،هـ)(ويون�ص،
)2005و(عبد الباري.)Kwon&, Legge, 2012()2010 ،وي�سري وايل (1418هـ� ،ص)48
اإىل مزايا القراءة اجلهرية ،وما تعود به على التلميذ من فوائد متعددة ،ومن هذه املزايا ":
ي�ستخدم القارئ عددًا من احلوا�ص ،رِّ
ويوظفها يف اأثناء القراءة اجلهرية ،في�ستخدم العينني
يف اإب�سار املقروء ،والتعرف عليه ،والل�سان يف النطق ،وحتويل الرموز املكتوبة اإىل رموز
مقروءة ،وي�ستخدم الأذن يف �سبط الإيقاع ،وحتقيق الفهم والإدراك ،وي�ستخدم احلنجرة يف
اإخراج الأ�سوات املنغمة ح�سب املوقف ،وي�ستخدم الوجه يف اإظهار النفعالت مع املقروء.
القراءة اجلهرية ُتعني املعلم على اإخراج التلميذ من دائرة النطواء واخلجل ،وتق�سي على
الرتدد والتلعثم ،وت�ساعد على اكت�ساف عيوب النطق ،ومتنح الطالب ثق ًة يف نف�سه ،تعينه على
مواجهة الآخرين ،ومت ُّده بالطاقة واحليوية املعنوية التي ت�ساعده على مواجهة املواقف.
تك�سف القراءة اجلهرية عن عيوب القـارئ يف نطق الألفاظ والرتاكيب ،وفهم الأفكـار فمن
امل�س َّلم به اأنَّ الرتباط وثيق بني القراءة ال�سحيحة الوا�سحة نطق ًا ،واأدا ًء ،وبني الفهـم التام".
وتتطلب القراءة اجلهرية عددًا من املهارات التي يلزم املعلم الإملام بها ،وقد اأوردت الثقفي
(1421هـ) املهارات الالزمة ملعلمة اللُّغة العربية عند تدري�ص القراءة يف ال�سفوف الثالثة
الأخرية من املرحلة البتدائية فحددت املهارات الالزمة ملعلمة اللُّغة العربية عند تخطيط
الدر�ص وتنفيذه وتقوميه ،وتو�سلت الدرا�سة اإىل حتديد اإحدى وت�سعني مهارة واأنَّ مهارات تنفيذ
الدر�ص لزمة جدً ا من وجهة نظر العينة.
ويوؤ رِّكد اإبراهيم ( )2008على املهارات ال�سوتية ومهارات الوعي ال�سوتي الالزمة ملعلمي
اللُّغة العربية لتعليم القراءة اجلهرية بال�سفوف الثالثة الأوىل من املرحلة البتدائية فينبغي اأن
يتوافر لدى معلم اللُّغة العربية الذي ُيع ُّد لتدري�سها املهارات ال�سوتية ومهارات الوعي ال�سوتي
الالزمة لتعليم مهارات القراءة اجلهرية الالزمة لتالميذ ال�سفوف الثالثة الأوىل التي متكن
املعلم من حتقيق تعلم اأف�سل ملهارات القراءة اجلهرية واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة تدري�ص
املهارات ال�سوتية ومهارات الوعي ال�سوتي يف مقررات تدري�ص اللُّغة العربية بكليات الرتبية
وتقومي اأداء الطالب املعلم يف تطبيقها يف اأثناء التدري�ص.
ولتحقيق الأهداف املرجوة من مادة القراءة يجدر باملعلم اأن يتمكن من مهاراتها،
وي�سعى اإىل تنميتها لدى تالميذه وقد تركزت هذه املهارات -وفق ًا ملا اأورده كل من :الن�سار
(1425هـ) والن�سار (1433هـ) ،والدخيل(1428هـ)،)2007( Moore, Mortan & Price ،
والثقفي (1421هـ) يف ثالثة جمالت رئي�سة هي:
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�ملجال �لأول :تهيئة التالميذ لقراءةالن�ص اللُّغوي كاأن ُي رِّغري املعلم من مكان الن�ص اللُّغوي
(ال�سف ،املكتبة ،نادي التوعية ،حديقة املدر�سة) ،و ُيعد الأدوات امل�ساندة لقراءة الن�ص
يف َّ
اللُّغوي (اأ�سكال ،ر�سوم� ،سور ،دمى)،ويختار الوقت املنا�سب لقراءة الن�ص اللُّ
ُ
غوي،ويناق�ص مع
تالميذه عنوان الن�ص اللُّغوي قبل البدء يف قراءته.
�ملجال �لثاين :ويرتكز يف ما ينبغي للمعلم اأن يقوم به يف اأثناء قراءة الن�ص كاأن ُيعطي اأ�سواتًا
خمتلفة وف ًقا ل�سخ�سيات الن�ص اللُّغوي ،و ُي رِّغري من تعابري وجهه وف ًقا ل�سخ�سيات الن�ص اللُّغوي،
ويُظهِ ر لتالميذه ا�ستمتاعه بالن�ص اللُّغوي الذي يقروؤه عليهم ،ويتوا�سل ب�سر ًيا مع تالميذه يف
اأثناء قراءة الن�ص اللُّغوي ،ويتوا�سل حركي ًا مع تالميذه يف اأثناء قراءة الن�ص اللُّغوي.
�ملجال �لثالث :ويرتكز يف ما ينبغي اأن يقوم به املعلم بعد النتهاء من قراءة الن�ص اللُّغوي،
كاأن يجعل التالميذ يوردون بع�ص الكلمات املرادفة ،ويجعل التالميذ يوردون بع�ص الكلمات
املت�سادة يف الن�ص اللُّغوي ،ويناق�ص تالميذه يف الفكرة الرئي�سة يف الن�ص اللُّغوي ،ويطلب من
تالميذه احلديث عن �سخ�سيات الن�ص اللُّغوي ،ويطلب منهم ا�ستخدام القامو�ص ملعرفة بع�ص
�سج ُعهم على طرح اأ�سئلة يف
الألفاظ الغام�سة ،ويطلب منهم تلخي�ص الن�ص اللُّغوي �سفهي ًا ،و ُي رِّ
مو�سوع الن�ص اللُّغوي.
ومع اأه رِّمية هذه املهارات اإل اأنَّ عددًا من الدرا�سات ت�سري اإىل ق�سور معلمي اللُّغة العربية يف
حتقيقها ،فبينت درا�سة الفقيه (1423هـ) �سعف تطبيق معلمة اللُّغة العربية بال�سفوف العليا
من املرحلة البتدائية ملحاور مفهوم تعليم القراءة من وجهة نظر م�سرفات اللُّغة العربية ،كما
اأظهرت درا�سة الزهراين (1424هـ) �سعف وعي املعلمني مبهارات القراءة اجلهرية ،واأنّ َتنمية
املعلمني ملهارات القراءة اجلهرية لدى تالميذهم كان مب�ستوى متو�سط ،ومل يرق اإىل امل�ستوى
املطلوب ،ويف �سياق مت�سل تو�سلت درا�سة ن�سر ومنا�سرة ( )2010اإىل �سعف معلمي اللُّغة
العربية يف ال�سفوف الأوىل ملفهوم القراءة ومبادئ تعلمها وتعليمها ومن َّثم �سعف ممار�ستهم
لها يف مواقف التعليم ،كذلك ك�سفت نتائج درا�سة احلالق واملخزومي ( )2012عن �سعف
مهارة الإلقاء املتعلقة بالبعد ال�سوتي يف مواقف تعليم القراءة اجلهرية لدى معلمي اللُّغة
العربية باملرحلة الأ�سا�سية.
ويف جمال تقومي الأداء اللُّغوي جاءت درا�سة الغ�سن (1418هـ) لتق رِّوم املهارات التدري�سية
لدى طالبات ق�سم اللُّغة العربية بكلية الرتبية للبنات بالريا�ص يف اأثناء الرتبية العملية ،فتو�سلت
الدرا�سة اإىل اأنَّ طالبات الفرقة الرابعة بق�سم اللُّغة العربية مل يتمكنَّ من مهارات التدري�ص
العامة ،ول املهارات التدري�سية اخلا�سة باللُّغة العربية ،واأنَّ هناك مهارات تدري�سية خا�سة
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باللُّغة العربية مل تتمكن منها ا ُّأي طالبة من الطالبات ،منها على �سبيل املثال" :التحدث بلغة
عربية �سحيحة"،و"التنويع يف نربات ال�سوت ومتثيل املعاين" و"ا�ستخدام عالمات الرتقيم
ا�ستخدام ًا �سحيح ًا على ال�سبورة".
والطالب املعلمون لي�سوا اأف�سل حا ًل من الطالبات املعلمات يف التمكن القرائي؛ اإذ اأ�سارت
درا�سة الروقي (1428هـ) اإىل �سعف م�ستوى متكن الطالب املعلمني من مهارات تدري�ص
القراءة يف ال�سفوف الثالثة العليا من املرحلة البتدائية ،فجاء م�ستوى الإعداد والتقومي
بدرجة متو�سطة وم�ستوى التنفيذ بدرجة �سعيفة ،كما �سعت درا�سة بريكيت(1431هـ) اإىل
تقومي الأداء التدري�سي لدى الطالب معلمي اللُّغة العربية بكلية الرتبية جامعة طيبة يف مادة
القراءة يف �سوء معايري اجلودة ال�ساملة ،وتو�سلت اإىل �سعف درجة حتقق املعايري يف مرحلة
التنفيذ لدر�ص القراءة.
وقد يعود �سعف معلمي اللُّغة العربية ،وكذلك �سعف معلمي امل�ستقبل من طالب وطالبات
كليات الإعداد الرتبوي اإىل �سعف الربامج املخ�س�سة لإعدادهم ،فمع اأه رِّمية القراءة اجلهرية
وما تتطلبه من مهارات اإل اأنَّ برامج اإعداد املعلمني مل ت�سهم يف متكني املعلمني من هذه
املهارات؛ هذا ما توؤكده درا�سة كل من :احلارثي (1435هـ) ،واأبو �ساوي�ص (2012م) ،والعقيلي
(1424هـ) ،واليزيدي (1997م) حيث اأظهرت نتائج هذه الدرا�سات اأنَّ املقررات الدرا�سية
تعاين من خلل و�سعف يف فعاليتها احلقيقية ،فاملعلمون يرون اأنَّ هذه املقررات متو�سطة
امل�ستوى يف معظم جوانبها وخا�سة من حيث ارتباط م�سامينها باحتياجات الطالب واملواقف
احلياتية وتلبيتها لحتياجات معلمي امل�ستقبل من املهارات واملعلومات وم�ساهمتها يف اإعداد
معلمني ناجحني ،ف�س ًال عن غلبة التنظري على التطبيق يف معظم مفردات ومتطلبات املقررات
الدرا�سية ،واأنَّ بع�ص املواد لي�ص لها عالقة بدور املعلم داخل غرفة ال�سف.
ويف حماولة لعالج هذا ال�سعف� ،سعى عدد من الدرا�سات اإىل ت�سميم وبناء برامج
تدريبية ت�ستهدف بالأ�سا�ص تنمية مهارات وكفايات معلمي اللُّغة العربية لتحقيق اأهداف تعليم
وتعلم القراءة اجلهرية للن�سو�ص اللُّغوية ،ف�سعت درا�سة العوي�سي (1422هـ) اإىل تعرف اأثر
برنامج تدريبي قائم على مهارات تعليم املقررات الدرا�سية يف كفاءة الطالبات معلمات اللُّغة
العربية ،وبينت النتائج فاعلية الربنامج التدريبي يف حتقيق اأهداف الدرا�سة ،واأكدت الدرا�سة
على اأه رِّمية ت�سميم الربامج التدريبية وفق مهارات تعليم املقررات الدرا�سية ،وكذلك اأجرى
الهزامية (2005م) درا�سة �سعت اإىل بناء برنامج تدريبي قائم على التعلم الذاتي واختبار اأثره
يف تنمية مهارات تدري�ص القراءة الناقدة لدى معلمي اللُّغة العربية للمرحة الأ�سا�سية العليا
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وا�سحا يعزى اإىل الربنامج التدريبي ل�سالح املجموعة
يف الأردن ،وقد اأظهرت الدرا�سة فر ًقا
ً
التجريبية.
كما �سعت درا�سة الدخيل (1428هـ) اإىل تعرف مدى اإملام معلمي اللُّغة العربية يف ال�سفوف
العليا باملرحلة البتدائية مبفهوم تعليم القراءة ،ومن َّثم ت�سميم برنامج تدريبـي لهم يعينهم
على تنمية مفهوم تعليم القراءة نظري ًا وتطبيقي ًا ،وقيا�ص اأثره يف اأداء معلمي القراءة يف مواقف
تعليمها ،واأظهرت النتائج زيادة الوعي مبفهوم تعليم القراءة ومكوناته لدى اأفراد العينة
على امل�ستوى النظري ،اأ َّما على امل�ستوى التطبيقي فقد حت�سنت درجة ممار�سة معلمي اللُّغة
العربية ملتطلبات مفهوم تعليم القراءة .كما هدفت درا�سة عو�ص والبكر (2013م) اإىل بناء
برنامج تدريبي قائم على البنائية والتحقق من فاعليته يف تنمية مهارات تدري�ص القراءة للفهم
وال�سرعة لدى الطالبات معلمات اللُّغة العربية بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،حيث
تو�سلت نتائج البحث اإىل فاعلية الربنامج يف تنمية كل من مهارات التخطيط والتنفيذ والتقومي
لدرو�ص القراءة.
ويف �سياق مرتبط بتنمية املهارات القرائية لدى معلمي اللُّغة ،اأجرت كون�ستانتني
( )Constantin, 2014درا�سة هدفت اإىل بناء برنامج تدريبي قائم على املمار�سات التطبيقية
للقراءة ،وتطبيقه على معلمي اللُّغة الرومانية ،حيث اأظهرت النتائج وجود اأثر كبري للربنامج
للمعلمني؛ومما �سبق ي�سل الباحث
التدريبي يف تنمية كل من اجلانب املعريف واجلانب الأدائي
َّ
اإىل اأه رِّمية حتديد مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية لدى معلمي اللُّغة العربية ،وكذلك حتديد
م�ستوى متكنهم منها ،ومن َّثم العمل على تنميتها واإثرائها.
م�سكلة �لدر��سة
ت�سري درا�سة الغ�سن (1418هـ) ،ودرا�سة الروقي (1428هـ) ،ودرا�سة بريكيت ()2011
اإىل �سعف ملمو�ص يف متكن الطالب املعلمني من مهارات تدري�ص القراءة يف املرحلة البتدائية،
كما اأظهرت درا�سة اأحمد ( )2001اأنَّ الطالبات املعلمات يف م�سار اللُّغة العربية يقعن يف
اأخطاء عديدة يف اأثناء القراءة اجلهرية ،كذلك اأ�سارت درا�سة الزهراين (1424هـ) ودرا�سة
(الن�سار1425،هـ) اإىل وجود �سعف ظاهر يف اأداء معلمي اللُّغة العربية يف قراءتهم اجلهرية
اللُّغوية؛ فيما اأكدت تو�سيات جممع اللُّغة العربية بالقاهرة (1424هـ) على �سرورة الهتمام-
على نحو خا�ص -بالقراءة اجلهرية والعناية بها اإذ هي عامل اأ�سا�ص يف اكت�ساب اللُّغة وجتويدها
و�سقلها ،كما اأكدت نتائج درا�سة كوزبرو�سكا ( )Kuzborska, 2011على العالقة بني متكن
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�أ�سئلة �لدر��سة
يف �سبيل الوقوف على م�سكلة الدرا�سة �سعى الباحث لالإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
 .1ما مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية الالزمة ملعلمي اللُّغة العربية يف املرحلة البتدائية؟
 .2ما درجة متكن معلمي اللُّغة العربية يف املرحلة البتدائية من مهارات قراءة الن�سو�ص
اللُّغوية؟ وهل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف درجة متكن معلمي اللُّغة العربية يف املرحلة
البتدائية من مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية ُتعزى لنوع املدر�سة (حكومية ،اأهلية)؟
 .3ما فاعلية الربنامج التدريبي يف تنمية مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية يف كتاب" :لغتي
اجلميلة" لدى معلمي املرحلة البتدائية؟
�أه ِّمية �لدر��سة
تتحدد اأه رِّمية الدرا�سة احلالية يف الآتي:
 تتناول مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية الالزمة ملعلمي اللُّغة العربية يف املرحلة البتدائيةوهي مت َّثل الركيزة الأ�سا�ص التي ينطلق منها معلم اللُّغة العربية يف تقدمي اللُّغة العربية
وا�ستماعا.
لتالميذه قراء ًة وكتاب ًة وحتد ًثا
ً
 ُحتدرِّ د مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية الالزمة ملعلمي اللُّغة العربية يف املرحلة البتدائيةب�سورة علمية .وتتيح مل�سريف اللُّغة العربية الإفادة من بطاقة مالحظة مهارات قراءة
الن�سو�ص اللُّغوية ملالحظة الأداء القرائي ملعلمي اللُّغة العربية.
 مل تتوقف عند حتديد درجة متكن معلمي اللُّغة العربية من مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية؛متخ�س�سا ملعلمي اللُّغة العربية؛ لتمكينهم من مهارات قراءة
برناجما تدريب ًيا
بل قدمت
ً
ً
الن�سو�ص اللُّغوية.
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املعلمني من مهارات القراءة اجلهرية وبني امل�ستويات املرتفعة من هذه املهارات لدى تالميذهم.
وقد لحظ الباحث يف اأثناء زيارته ملعلمي اللُّغة العربية يف املرحلة البتدائية �سعف ًا يف تنفيذ
مهارات القراءة اجلهرية للن�سو�ص اللُّغوية كالقراءة ب�سوت وا�سح م�سموع ،مع �سحة النطق،
وح�سن الأداء ،والتعبري عن املعنى املقروء ،فيتحم�ص ،وينفعل ويعجب ،ويتاأمل ،واعتمادهم ـ يف
الغالب ـ على ترديد الن�سو�ص اللُّغوية من قبلهم ومن قبل تالميذهم.
ومما �سبق ميكن القول اإنَّ م�سكلة الدرا�سة حتدد يف وجود �سعف لدى معلمي اللُّغة العربية
َّ
عند قراءتهم الن�سو�ص اللُّغوية يف كتاب" :لغتي اجلميلة" املقرر على تالميذ املرحلة البتدائية.
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�أهد�ف �لدر��سة
 ُحتدرِّ د الدرا�سة مهارات قراءة ن�سو�ص اللُّغوية الالزمة ملعلمي اللُّغة العربية يف املرحلةالبتدائية من خالل قائمة حم َّكمة من قبل خمت�سني.
 ُحتدرِّ د درجة متكن معلمي اللُّغة العربية يف املرحلة البتدائية من هذه املهارات. ت�سعى ملعرفة اأثر التدريب على مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية يف كتاب لغتي اجلميلة يفتنمية الأداء القرائي ملعلمي اللُّغة العربية يف املرحلة البتدائية.
حدود �لدر��سة
اقت�سرت الدرا�سة احلالية يف حدها املو�سوعي على معرفة فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية
مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية يف كتاب" :لغتي اجلميلة" لدى معلمي املرحلة البتدائية ويف
حدها الزماين على تطبيق الدرا�سة باإجراءاتها املختلفة يف الف�سل الثاين للعام الدرا�سي
1435/1434هـ ،ويف حدها املكاين على تطبيق الدرا�سة يف مدينة الريا�ص ،يف مكتبي الÎبية
والتعليم بالرو�سة وقرطبة.
م�سطلحات �لدر��سة
فاعلية ) :(Efficiencyالفاعلية كما عرفها ابن منظور(1423هـ" :)104 ،من مادة َف َعل،
ف ُيقال َف َعل ال�سيء ِف ْع ًال و ِف َعا ًل ،عمله ،وانفعل بكذا :تاأثر به".ويعرفها �سحاتة والنجار()2013
باأ َّنها" :الأثر الذي ميكن اأن حتدثه املعاجلة التجريبية باعتبارها متغري م�ستقل يف املتغريات
التابعة" .ويع رِّرفها الباحث اإجرائي ًا ب أا َّنها :الأثر الإيجابي الذي يظهر يف منو مهارات قراءة
الن�سو�ص اللُّغوية لدى معلمي اللُّغة العربية نتيجة مرورهم بربنامج تدريبي على هذه املهارات؛
مما ُيتيح لهم فر�س ًا للنمو املهني املرتبط مبهاراتهم اللُّغوية.
�لربنامج )ُ :(The programتورد ال�سويدي ( )2012تعريف ًا للربنامج ب أا َّنه" :اخلطوات
التنفيذية -يف �سورة اأن�سطة تف�سيلية من الواجب القيام بها -ت�ستهدف تغيري الأفراد على نحو
ما ،في�سيف معرف ًة اإىل ما لديهم من معرفة ،ومي رِّكنهم من اأداء مهارات مل يكونوا قادرين على
اأدائها ،وي�ساعدهم على حتقيق منو وا�ستب�سار معني" .و ُيع رِّرف الباحث الربنامج اإجرائ ًيا ب أا َّنه:
جمموعة من اخلطوات والإجراءات التي ت�ستهدف حتقيق تغيري اإيجابي يف اأداء معلمي اللُّغة
العربية باإك�سابهم مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

منهج �لدر��سة و�إجر�ء�تها:
منهج �لدر��سة

قامت منهجية الدرا�سة احلالية على املنهج �سبه التجريبي يف التعرف على فاعلية الربنامج
املقرتح يف تنمية مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية ملعلمي اللُّغة العربية يف املرحلة البتدائية،
وا�ستخدم الباحث الت�سميم القائم على جمموعتني جتريبيتني مبدر�ستني (حكومية و اأهلية).
جمتمع �لدر��سة وعينتها:
مي رِّثل معلمو اللُّغة العربية يف املرحلة البتدائية يف مدينة الريا�ص جمتمع الدرا�سة احلالية،
حيث يبلغ عددهم ( )4.897معل ًما (مركز املعلومات بالإدارة العامة لتعليم الريا�ص1433 ،هـ)،
واختار الباحث منهم عينة الدرا�سة -بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة Simple Random
 Sampleبا�ستخدام القرعة بني مكاتب الرتبية والتعليم التي يبلغ عددها ع�سرة مكاتب،
فجرى حتديد مكتبني من مكاتب الرتبية والتعليم (مكتب الرو�سة ،ومكتب قرطبة) ويبلغ عدد
املدار�ص يف مكتب الرو�سة �سب ًعا وثالثني مدر�سة ومكتب قرطبة اإحدى وثالثني مدر�سة .واختار
الباحث ثالثني مدر�سة ابتدائية من كل مكتب خم�ص ع�سرة مدر�سة ،ملعرفة درجة متكن معلمي
اللُّغة العربية من مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية يف كتاب لغتي اجلميلة ،واختار الباحث
مدر�ستني :واحدة اأهلية ،واأخرى حكومية ،وذلك بطريقة ق�سدية ،لتنفيذ الربنامج التدريبي.
متغري�ت �لدر��سة
تتمثل متغريات الدرا�سة يف الآتي:
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مهار�ت قر�ءة �لن�سو�س ) :(Reading texts requirementsذكر ابن منظور (1423هـ،
احل ْذ ُق يف ال�سيء .واملاهرَ :
احل ِاذ ُق بكل عمل ،واأكرث ما
 )184اأنَّ "مادةَ :م َه َر ،املهارة بالفتحِ ،
يو�سف به ال�سابح املجيد ،واجلمع َم َهرة".وعرف اللقاين واجلمل ( )2012املهارة باأن َّها "الأداء
ال�سهل الدقيق ،القائم على الفهم ملا يتعلمه الإن�سان حركي ًا وعقلي ًا ،مع توفري الوقت واجلهد
والتكاليف" ،ويعرف الباحث قراءة الن�سو�ص اإجرائي ًا باأنها :قدرة معلمي اللُّغة العربية على
قراءة الن�سو�ص اللُّغوية على نحو يحقق الأهداف اخلا�سة بها.
كتاب لغتي �جلميلة :هو مقرر اللُّغة العربية للمرحلة البتدائية يف امل�سروع ال�سامل لتطوير
املنهج يف اململكة العربية ال�سعودية.
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� .1ملتغري �مل�ستقل ) :(Independent Variableالربنامج التدريبي على مهارات قراءة
الن�سو�ص اللُّغوية يف كتاب لغتي اجلميلة املق َّدم ملعلمي اللُّغة العربية يف املرحلة البتدائية.
�.2ملتغري �لتابع ) :(Dependent Variableفاعلية الربنامج التدريبي على مهارات قراءة
الن�سو�ص اللُّغوية يف كتاب لغتي اجلميلة يف تنمية مهارات معلمي اللُّغة العربية يف املرحلة
البتدائية.
�أدو�ت �لدر��سة
ملَّا كانت الدرا�سة احلالية تهدف اإىل حتديد مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية يف كتاب لغتي
اجلميلة املقرر على تالميذ املرحلة البتدائية و فاعلية الربنامج التدريبي يف تنمية مهارات
قراءة الن�سو�ص اللُّغوية يف كتاب لغتي اجلميلة يف تنمية مهارات معلمي اللُّغة العربية يف املرحلة
البتدائية؛ فاإنَّ التو�سل اإىل نتائجها تط َّلب من الباحث اإعداد الأدوات الآتية:
قائمة مبهار�ت قر�ءة �لن�سو�س �للُّغوية يف كتاب لغتي �جلميلة يف �ملرحلة �لبتد�ئية.

ا�ستبانة مبهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية ملعرفة درجة متكن معلمي اللُّغة العربية منها،
وبطاقة مالحظة مبهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية ملالحظة الأداء القرائي ملعلمي اللُّغة العربية
قبل تنفيذ الربنامج وبعده.
برنامج تدريبي ملعلمي �للُّغة �لعربية لتنمية مهار�ت قر�ءة �لن�سو�س �للُّغوية.

وفيما يتعلق ببناء كل من :قائمة مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية وال�ستبانة وبطاقة
املالحظة ملهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية يف كتاب لغتي اجلميلة يف املرحلة البتدائية؛
فقد رجع الباحث اإىل عدد من الدرا�سات يف جمال اللُّغة العربية والقراءة اجلهرية (الفقيه،
1423هـ) (الن�سار1425 ،هـ) (عوي�ص2008 ،م) (بريكيت2011 ،م) واجلدول الآتي يو�سح
جمالت القائمة يف �سورتها الأولية:
جدول ()1
جمالت مهار�ت قر�ءة �لن�سو�س �للُّغوية يف �سورتها �لأولية
م
1
2
3
م

املجال
مهارات قبل قراءة الن�ص اللُّغوي.
مهارات يف اأثناء قراءة الن�ص اللُّغوي.
مهارات بعد قراءة الن�ص اللُّغوي.
املجموع

عدد العبارات
( )15عبارة
( )14عبارة
( )16عبارة
( )45عبارة
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جدول ()2
معامالت ثبات قائمة مهار�ت قر�ءة �لن�سو�س �للُّغوية
م

املجال

عدد العبارات

معامل الثبات

1

مهارات قبل قراءة الن�ص اللُّغوي.

(  )7عبارات

0.86

2

مهارات يف اأثناء قراءة الن�ص اللُّغوي.

(  ) 9عبارات

0.84

3

مهارات بعد قراءة الن�ص اللُّغوي.

(  )14عبارات

0.90

30

0.95

املجموع

يتَّ�سح من اجلدول ( )2اأنَّ معامل الثبات لكل جمال جاءت ب�سورة عالية ،واأنَّ معامل
الثبات الكلي بلغ ( ،)0.95وهو معامل مرتفع يدل على ثبات الأداة ،وبعد التحقق من �سدق
وثبات قائمة مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية ،حولها اإىل اأداتني:
ال�ستبانة :طبقت على عينة الدرا�سة الو�سفية (ن=  )160على معلمي اللُّغة العربية يف
املرحلة البتدائية؛ بغر�ص معرفة درجة متكنهم من مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية.
بطاقة املالحظة :طبقت على جمموعتي الدرا�سة التجريبيتني ،قبل تطبيق الربنامج
التدريبي وبعده؛ بغر�ص التحقق من فاعلية الربنامج يف تنمية مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية.
الربنامج التدريبي ملع رِّلمي اللُّغة العربية:
مر ت�سميم الربنامج التدريبي وتطبيقه على العينة التجريبية (مبجموعتيها) وفق
اخلطوات الآتية:
� .1سمم الباحث الربنامج لتنمية مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية يف كتاب" :لغتي اجلميلة"
لدى معلمي املرحلة البتدائية لتحقيق ثالثة اأهداف وهي:
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ال�سدق الظاهري لقائمة مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية ،والتاأ ُّكد من اأ َّنها
وللتح رِّقق من رِّ
تقي�ص ما و�سعت لقيا�سه ،عر�سها الباحث ب�سورتها الأولية على عدد من املح رِّكمني من اأع�ساء
هيئة التدري�ص واخلرباء يف جمال القراءة ،وطلب من املح رِّكمني اإبداء اآرائهم يف درجة انتماء
العبارة اإىل املجال ودرجة و�سوحها ،وترك جمال للتعديل يف العبارات ،ولقرتاح عبارات اأخرى،
وقد خرجت قائمة مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية ب�سورتها النهائية يف ثالثني عبارة ً
بدل من
خم�ص واأربعني عبارة ،وبهذا الإجراء حتقق ال�سدق الظاهري لهذه القائمة.
وللتح رِّقق من ثبات قائمة مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية ا�ستخدم الباحث معامل ثبات
(األفا-كرونباخ) وذلك حل�ساب ثبات رِّ
كل جمال من جمالت القائمة على حدة ،ثم للمجالت
جمتمعة ،وقد جاءت النتائج كما هي مبينة باجلدول الآتي:
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ك�سب الربنامج معلمي اللُّغة العربية املهارات الالزمة قبل البدء يف قراءة الن�ص اللُّغوي.
 ُي ِك�سب الربنامج معلمي اللُّغة املهارات الالزمة يف اأثناء قراءة الن�ص اللُّغوي.
 ُي ِك�سب الربنامج معلمي اللُّغة املهارات الالزمة بعد قراءة الن�ص اللُّغوي.
 ُي ِأهمية
 .2ت�سمن الربنامج التدريبي اأربع وحدات وهي :الوحدة الأوىل :تعريف الن�ص اللُّغوي ،ا رِّ
الن�ص اللُّغوي ،قراءة ال َّن�ص اللُّغوي على التَّالميذ .الوحدة الثانية :مهارات قبل قراءة
الن�ص اللُّغوي .الوحدة الثالثة :مهارات يف اأثناء قراءة الن�ص اللُّغوي .الوحدة الرابعة:
مهارات بعد قراءة الن�ص اللُّغوي.
 .3عر�ص الباحث الربنامج ب�سورته الأولية على عدد من املح رِّكمني املخت�سني يف جمال تعليم
اللُّغة العربية وتعلُّمها؛ بهدف التعرف على قدرته يف حتقيق اأهدافه التي بني من اأجلها.
اخْ ِت َريت مدر�ستان ابتدائيتان :واحدة اأهلية ،واأخرى حكومية ،وذلك بطريقة ق�سدية،
واجتمع الباحث مبديري هاتني املدر�ستني ،وزودهما باإذن تنفيذ الربنامج من اإدارة الرتبية
والتَّعليم.
اجتمع الباحث باملع رِّلمني املر�سحني لتنفيذ الربنامج التدريبي (�ستة معلمني من املدر�سة
احلكومية و�ستة معلمني من املدر�سة الأهلية يد رِّر�سون �ستة ف�سول من ال�سف الأول البتدائي
اإىل ال�سف ال�ساد�ص) َّ
وو�سح لهم الهدف من هذا الربنامج واآلية تنفيذه.
بعد الطمئنان اإىل �سدق بطاقة مالحظة وثباتها -وفق ًا لنتائج قائمة مهارات قراءة
الن�سو�ص اللُّغوية التي ُا�ستقت منها طبقها الباحث قبلي ًا على املجموعتني :التَّجريبية الأوىل
(معلمي اللُّغة العربية باملدر�سة الأهلية) والتجريبية الثانية (معلمي اللُّغة العربية باملدر�سة
احلكومية)؛ لتحديد مدى جتان�سهما قبل البدء يف تطبيق الربنامج ،وحر�ص الباحث على
اأن تكون الزيارة يف احل�سة املخ�س�سة لقراءة الن�ص اللُّغوي،كما ذكر لكل معلم باأنَّ زيارته
ومالحظة قراءته ل يرتتب عليها ا َّأي اإجراء تقوميي اأو اإداري ،وا َّإمنا غر�سها البحث العلمي.
وحتقيق ًا للهدف املرجو من تلك اخلطوة؛ ا�ستخدم الباحث اختبار مان -وتني Mann-Wittny
لدللة الفروق بني متو�سطي عينتني م�ستقلتني يف القيا�سات الالبارامرتية (املجموعات
ال�سغرية) ،وذلك يف الدرجة الكلية لبطاقة املالحظة وجمالتها الثالثة الفرعية ،فاأمكن
التو�سل للنتائج التي ميكن تو�سيحها من خالل اجلدول التايل:

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
جدول رقم ()3
نتائج �ختبار "مان-وتني" لدللة �لفروق بني جمموعتي �لدر��سة يف �لقيا�س
�لقبلي لبطاقة �ملالحظة (�ملجالت �لفرعية و�لدرجة �لكلية)

.1مهارات يف اأثناء عملية قراءة الن�ص اللُّغوي.
.2تهيئة التالميذ لقراءة الن�ص اللُّغوي.
.3مهارات بعد النتهاء من قراءة الن�ص اللُّغوي.
43.00
درجة التمكن جمتمعة

38.00

املجموعة ال�سابطة
(ن=)6
جمموع متو�سط
الرتب
الرتب
5.50
33.00
7.50
45.00

12.00
12.00

غري دالة
غري دالة

7.17

35.00

5.83

14.00

غري دالة

6.33

40.00

6.67

17.00

غري دالة

قيمة
U

اŸح�صوبة

م�ستوى
الدللة

قيمة ( )Uاجلدولية =  ،0.05 = α( 10والختبار بذيلني)

يتبني من اجلدول ال�سابق عدم دللة الفروق بني املجموعتني التجريبيتني يف القيا�ص القبلي
على بطاقة املالحظة ،حيث كانت قيمة املح�سوبة ( )Uاأعلى من قيمة ( )Uاجلدولية ،وذلك يف
كل من املجالت الفرعية والدرجة الكلية لبطاقة املالحظة ،وهذا ما ي�سري بدوره اإىل جتان�ص
املجموعتني قبل تطبيق الربنامج.
نفذ الباحث الربنامج التدريبي يف الف�سل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي 1435/1434هـ
وملدة اأربعة اأ�سابيع يف كل اأ�سبوع يوم تدريبي ويف كل يوم جل�ستان تدريبيتان.
عر�س نتائج �لدر��سة وتف�سريها ومناق�ستها:
�ل�سوؤ�ل �لأ َّول
�أو ًل� :إجابة ُّ

ن�سه :ما مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية الالزمة ملعلمي اللُّغة العربية يف املرحلة
الذي ُّ
البتدائية؟
ال�سوؤال ،اأع َّد الباحث قائمة مبهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية يف كتاب
لالإجابة عن هذا ُّ
لغتي اجلميلة املقرر على تالميذ املرحلة البتدائية ،وقد رجع الباحث اإىل عدد من الوثائق
والدرِّ را�سات عند بناء القائمة ،وا�ستملت قائمة املهارات على :مهارات قبل قراءة الن�ص اللُّغوي
ومهارات يف اأثناء قراءة الن�ص اللُّغوي ومهارات بعد قراءة الن�ص اللُّغوي ،ثم تاأ َّكد الباحث من
�سدقها بعر�سها على عدد من املح رِّكمني املخت�سني يف مناهج اللُّغة العربية وطرق تدري�سها،
وتاأ َّكد من ثباتها با�ستخدام معامل ثبات (األفا-كرونباخ) ،وقد بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة
الكلية للقائمة ( ،)0.95وهي قيمة تك�سف عن توفر موؤ�سر ثبات مرتفع للقائمة احلالية.
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املتغري

املجموعة التجريبية
(ن=)6
متو�سط
جمموع
الرتب
الرتب
7.50
45.50
5.50
33.00
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�ل�سوؤ�ل �ل َّثاين
ثاني ًا� :إجابة ُّ
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ن�سه :ما درجة متكن معلمي اللُّغة العربية يف املرحلة البتدائية من مهارات قراءة
الذي ُّ
الن�سو�ص اللُّغوية؟ وهل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف درجة متكن معلمي اللُّغة العربية يف
املرحلة البتدائية من مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية تعزى لنوع املدر�سة (حكومية ،اأهلية)؟
ال�سوؤال َح َّو َل الباحث قائمة مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية اإىل ا�ستبانة
لالإجابة عن هذا ُّ
يجيب عنها معلمو اللُّغة العربية يف املرحلة البتدائية ،وو رِّزعت ال�ستبانة على مكتبني من مكاتب
الÎبية والتعليم بواقع ( )200ا�ستبانة لكل مكتب وبلغ العائد منها ( )92فقط لكل مكتب،
وحذفت ال�ستبانات غري املكتملة لي�سل العدد النهائي اإىل ( )160م�ستجيب ًا من اإجمايل ()400
ا�ستُخْ رجت
ا�ستبانة بفاقد قدره ( )240ا�ستبانة ،وبعد اإدخال البيانات بوا�سطة (ْ )SPSS
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية؛ ملعرفة درجة متكن معلمي اللُّغة العربية يف املرحلة
رِّ
البتدائية من مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية،كما ح�سب الوزن الن�سبي لبدائل ال�ستجابة-
البالغ عددها اأربعة بدائل -على بنود ال�ستبانة من خالل ما ذكره اأبو عالم ( )2012على
النحو التايل:
طول الفئة = املدى /عدد الفئات .املدى = الفرق بني اأكرب واأ�سغر قراءة (درجة بديل
ال�ستجابة) /عدد بدائل ال�ستجابة .املدى = ( .0.75 =4 /)1-4وبالتايل يكون مقيا�ص
احلكم على درجة توفر مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية لدى معلمي اللُّغة العربية (يف الواقع)
على النحو الآتي:
منعدمة
�شعيفة
متو�شطة
كبرية
اأعلى من  - 3.25اإىل  4اأعلى من  –2.50اإىل  3.25اأعلى من  –1.75اإىل  2.50اأعلى من  –1.00اإىل 1.75

ومن َّثم اأمكن ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لدرجة متكن معلمي
اللُّغة العربية يف املرحلة البتدائية من مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية ،واحلكم عليها وفق ًا
ملقيا�ص التقدير ال�سابق ،واجلدول التايل يبني النتائج التي اأمكن التو�سل اإليها وفق هذا الإجراء.
جدول ()4
�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لدرجة متكن معلمي �للُّغة �لعربية يف �ملرحلة
�لبتد�ئية من مهار�ت قر�ءة �لن�سو�س �للُّغوية مرتبة تنازلي ًا ح�سب �ملتو�سطات �حل�سابية
الرتبة

م

املجال

1
2
3

2
1
3

مهارات يف اأثناء عملية قراءة الن�ص اللُّغوي.
تهيئة التالميذ لقراءة الن�ص اللُّغوي.
مهارات بعد النتهاء من قراءة الن�ص اللُّغوي.
درجة التمكن جمتمعة

املتو�شط
احل�شابي
2.80
2.74
2.60
2.69

االنحراف
املعياري
0.658
0.629
0.663
0.596

درجة التمكن
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

�ملجال �لأول :تهيئة �لتالميذ لقر�ءة �لن�س �للُّغوي.
جدول ()5
�لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية و�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لفقر�ت جمال تهيئة
�لتالميذ لقر�ءة �لن�س �للُّغوي مرتبة تنازلي ًا ح�سب �ملتو�سطات �حل�سابية
الرقم
الرتبة
3

2

3

6

5

4

6

3

7

1

املتو�شط
احل�شابي

2

5

االنحراف
املعياري

1

7

تقدير
درجة
التمكن

3.02 34.4 55 37.5 60 24.4 39

0.861

متو�سطة

2.86 21.9 35 45.6 73

0.789

متو�سطة

2.76 17.5 28 50.0 80

0.843

متو�سطة

2.76 18.1 29 43.1 69

0.791

متو�سطة

2.68 23.8 38 31.3 50

0.954

متو�سطة

2.61 13.8 22 48.8 78

0.904

متو�سطة

2.49 12.5 20 43.8 70

0.952

�سعيفة

2.74

0.629

متو�سطة

منعدمة

�شعيفة

متو�شطة

%

%

كبرية

الفقرات
ن

%

ن

ُيعطي التالميذ اإر�سادات
وتنبيهات للمحافظة على
الهدوء.
يتيح للطالب التنبوؤ
ُ
مبا يف 29.4 47 3.1 5
الن�ص من خالل العنوان.
يختا ُر املعلم الوقت
غوي.املنا�سب 23.8 38 8.8 14
لقراءة الن�ص اللُّ
ُي ُ
ال�سور
تالميذه
ناق�ص مع
35.0 56 3.8 6
املوجودة يف الن�ص اللُّغوي.
ُ
يناق�ص مع تالميذه عنوان
الن�ص ال ّلغويّ قبل البدء يف 34.4 55 10.6 17
قراءته.
ُيع ُّد الأدوات امل�ساندة لقراءة
الن�ص ال ّلغويّ (اأ�سكال22.5 36 15.0 24 ،
ر�سوم� ،سور ،دمى).
ُيغ ُري املعلم من مكان قراءة
الن�ص اللُّغوي يف
(امل�سلى23.8 38 20.0 32 ،
املكتبة ،نادي التوعية،
احلديقة).
ُّ
تهيئة التالميذ لقراءة الن�ص اللغوي جمتمعة
6

3.8

ن

ن

%

يبني اجلدول ( )5اأنَّ املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت مابني ( ،)3.02-2.49حيث
جاءت الفقرة رقم ( )7والتي تن�ص على " ُيعطي التالميذ اإر�سادات وتنبيهات للمحافظة على
الهدوء" يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.02تالها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم
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يبني اجلدول( )4اأنَّ املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت مابني ( ،)2.80-2.60حيث جاء
جمال "مهارات يف اأثناء عملية قراءة الن�ص اللُّغوي" يف املرتبة الأوىل باأعلى متو�سط ح�سابي
بلغ ( ،)2.80تاله يف املرتبة الثانية جمال "تهيئة التالميذ لقراءة الن�ص اللُّغوي" مبتو�سط
ح�سابي بلغ ( ،)2.74بينما جاء جمال "مهارات بعد النتهاء من قراءة الن�ص اللُّغوي" يف
املرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.60وبلغ املتو�سط احل�سابي لدرجة التمكن جمتمعة
(.)2.69وح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة
على فقرات كل بعد على حدة ،حيث كانت على النحو الآتي:
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"يتيح للطالب التنبوؤ مبا يف الن�ص من خالل العنوان" ومبتو�سط ح�سابي بلغ
( )5ون�سها ُ
( ،)2.86تالها يف املرتبة الثالثة الفقرتان رقم ( 2و  )6ون�سهما "يختا ُر املعلم الوقت املنا�سب
لقراءة الن�ص اللُّغوي"و" ُي ُ
ناق�ص مع تالميذه ال�سور املوجودة يف الن�ص اللُّغوي" مبتو�سط ح�سابي
بلغ ( ،)2.76بينما جاءت الفقرة رقم ( )1ون�سها "يغ ُري املعلم من مكان الن�ص اللُّغوي يف
(امل�سلى ،املكتبة ،نادي التوعية ،حديقة املدر�سة)" باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ
( ،)2.49وبلغ املتو�سط احل�سابي للمجال جمتمعة(.)2.74
�ملجال �لثاين :مهار�ت يف �أثناء عملية قر�ءة �لن�س �للُّغوي
جدول ()6
�لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية و�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لفقر�ت جمال مهار�ت
يف �أثناء عملية قر�ءة �لن�س �للُّغوي مرتبة تنازلي ًا ح�سب �ملتو�سطات �حل�سابية
الرقم
الرتبة
3

2

4

9

5

3

6

8

7

4

8

6

9

1

0.787 2.94 24.4 39 49.4 79 22.5 36

متو�سطة

0.843 2.92 26.9 43 43.8

متو�سطة

0.872 2.81 22.5 36 43.1

متو�سطة

0.912 2.79 24.4 39 39.4

متو�سطة

0.866 2.78 21.3 34 43.1

متو�سطة

0.808 2.77 17.5 28 48.8

متو�سطة

0.765 2.76 15.0 24 51.3

متو�سطة

0.832 2.75 17.5 28 47.5

متو�سطة

0.899 2.69 19.4 31 40.0

متو�سطة

0.658 2.80

متو�سطة

ن

ن

ي�سرح ويف�سر بع�ص املعلومات
ُ
الواردة يف الن�ص اللُّغوي.
ُ
يتوا�سل ب�سر ًيا مع
تالميذه يف 70 24.4 39 5.0 8
اأثناء قراءة الن�ص اللُّغوي.
ُيغ ُري من تعابري وجهه
غوي .وفقًا 69 26.9 43 7.5 12
ل�سخ�سيات الن�ص اللُّ
أ�سئلة
ل
ن�ستُ باهتمام
ُي ِ
63 27.5 44 8.8 14
التالميذ وتعليقاتهم.
يُظهِ ُر لتالميذه ا�ستمتاعه
بالن�ص ال ّلغويّ الذي يقروؤه 69 28.1 45 7.5 12
عليهم.
طرح
على
التالميذ
ي�سج
أ�سئلةُعيف مو�سوع الن�ص ال ّل 78 27.5 44 6.3 10 .
ا
غويّ
رِّ
يوظ ُ
ًا
ف
توظي
الرتقيم
عالمات
ف
�سليما يف قراءته للن�ص اللُّغوي82 28.8 46 5.0 8 .
ً
ً
ُ
يتوا�سل حركيا مع
تالميذه يف 76 27.5 44 7.5 12
اأثناء قراءة الن�ص ال ّلغويّ .
ُيعطي اأ�سواتًا
خمتلفة  .وفقًا 64 30.6 49 10.0 16
ل�سخ�سيات الن�ص ال ّلغويّ
مهارات يف اأثناء عملية قراءة الن�ص اللُّغوي جمتمعة
6

3.8

ن

%

املتو�شط
احل�شابي

2

5

الفقرات

ن

%

%

%

االنحراف
املعياري

1

7

منعدمة

�شعيفة

متو�شطة

كبرية

تقدير
درجة
التمكن

يبني اجلدول ( )6اأنَّ املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت مابني ( ،)2.94-2.69حيث جاءت
"ي�سرح ويف�سر بع�ص املعلومات الواردة يف الن�ص اللُّغوي" يف
الفقرة رقم ( )7والتي تن�ص على
ُ
املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.94تالها يف املرتبة الثانية الفقرة رقم ( )5ون�سها
"يتوا�س ُل ب�سر ًيا مع تالميذه يف اأثناء قراءة الن�ص اللُّغوي" ومبتو�سط ح�سابي بلغ (،)2.92
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�ملجال �لثالث :مهار�ت بعد �لنتهاء من قر�ءة �لن�س �للُّغوي
جدول ()7
�لتكر�ر�ت و�لن�سب �ملئوية و�ملتو�سطات �حل�سابية و�لنحر�فات �ملعيارية لفقر�ت جمال مهار�ت
بعد �لنتهاء من قر�ءة �لن�س �للُّغوي مرتبة تنازلي ًا ح�سب �ملتو�سطات �حل�سابية
الرتبة

الرقم

2

14

4

9

5

3

6

10

7

8

8

13

9

1

10

4

ن

تيح للتالميذ ا�ستنتاج
ُي ُ
الدرو�ص والفوائد من 9
الن�ص اللُّغوي.
�سج ُع التالميذ على
ُي رِّ
طرح اأ�سئلة يف مو�سوع 9
الن�ص اللُّغوي.
يحد ُد ال�سواب واخلطاأ
�سخ�سية
يف ت�سرف
�سخ�سيات الن�ص 11
اأو
اللُّغوي.
ُيناق�ص القيم
املت�سمنة 16
يف الن�ص اللُّغوي.
يناق�ص تالميذه الفكرة
الرئي�سة يف الن�ص 11
اللُّغوي.
ُيحدد ال�سخ�سيات
التي اأعجبته يف الن�ص 23
اللُّغوي.
يطرح اأ�سئلة مثرية
لتالميذه ماذا تفعل
تقرتحلو 16
كنت مكان؟ ماذا
؟ مباذا تف�سر ؟
يطلب من تالميذه
ُ
اإعادة �سياغة بع�ص 17
حقائق الن�ص.
ُ
يجعل التالميذ يوردون
املرادفة15 .
بع�ص الكلمات
يطلب من تالميذه
احلديث عن �سخ�سيات 23
الن�ص اللُّغوي.

ن

ن

املتو�شط
احل�شابي

2

11

%

%

%

ن

%

االنحراف
املعياري

1

12

الفقرات

منعدمة

�شعيفة

متو�شطة

كبرية

تقدير
درجة
التمكن

5.6

 0.826 2.81 20.6 33 45.6 73 28.1 45متو�سطة

5.6

 0.841 2.77 20.6 33 41.3 66 32.5 52متو�سطة

6.9

 0.868 2.77 21.9 35 40.6 65 30.6 49متو�سطة

 0.887 2.71 18.8 30 43.1 69 28.1 45 10.0متو�سطة
6.9

 0.827 2.68 16.3 26 42.5 68 34.4 55متو�سطة

 0.926 2.65 16.9 27 45.6 73 23.1 37 14.4متو�سطة

 0.894 2.64 18.1 29 37.5 60 34.4 55 10.0متو�سطة

 0.864 2.59 14.4 23 40.6 65 34.4 55 10.6متو�سطة
9.4

 0.844 2.56 13.8 22 38.1 61 38.8 62متو�سطة

 0.937 2.55 16.9 27 35.6 57 33.1 53 14.4متو�سطة
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تالها يف املرتبة الثالثة الفقرة رقم ( )2ون�سها " ُيغ ُري من تعابري وجهه وف ًقا ل�سخ�سيات الن�ص
اللُّغوي" مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.81بينما جاءت الفقرة رقم ( )1ون�سها " ُيعطي اأ�سواتًا
خمتلفة وف ًقا ل�سخ�سيات الن�ص اللُّغوي" باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.69وبلغ
املتو�سط احل�سابي للمجال جمتمعة (.)2.80
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الرتبة
14

الرقم

13

ن

ُ
يجعل التالميذ يوردون
 2بع�ص الكلمات املت�سادة 11
يف الن�ص اللُّغوي.

6.9

ن

ن

املتو�شط
احل�شابي

12

%

%

%

ن

%

االنحراف
املعياري

11

الفقرات

منعدمة

�شعيفة

متو�شطة

كبرية

تقدير
درجة
التمكن

 0.777 2.52 10.6 17 37.5 60 45.0 72متو�سطة

يطلب من تالميذه
 5تلخي�ص الن�ص اللُّغوي  0.904 2.48 13.8 22 34.4 55 37.5 60 14.4 23متو�سطة
�سفهي ًا.
يطلب من تالميذه
 7اإعداد اأ�سئلة ذات  0.873 2.42 9.4 15 40.0 64 34.4 55 16.3 26متو�سطة
عالقة بالن�ص اللُّغوي.
يطلب من تالميذه
ا�ستخدام
القامو�ص  0.943 2.24 8.8 14 33.1 53 31.9 51 26.3 42متو�سطة
 6ملعرفة بع�ص الألفاظ
الغام�سة.
 0.663 2.60متو�سطة
مهارات بعد النتهاء من قراءة الن�ص اللُّغوي

يبني اجلدول ( )7اأنَّ املتو�سطات احل�سابية قد تراوحت مابني ( ،)2.24-2.81حيث
تيح للتالميذ ا�ستنتاج الدرو�ص والفوائد من الن�ص
جاءت الفقرة رقم ( )12التي تن�ص على " ُي ُ
اللُّغوي" يف املرتبة الأوىل ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.81تالها يف املرتبة الثانية الفقرتان
ي�سج ُع التالميذ على طرح اأ�سئلة يف مو�سوع الن�ص اللُّغوي" ،و"يحدرِّ ُد
رقم ( 11و )14ون�سهما ُ" رِّ
ال�سواب واخلطاأ يف ت�سرف �سخ�سية اأو �سخ�سيات الن�ص اللُّغوي" ومبتو�سط ح�سابي بلغ
( ،)2.77تالها يف املرتبة الثالثة الفقرة رقم ( )9ون�سها " ُيناق�ص القيم املت�سمنة يف الن�ص
اللُّغوي" مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)2.71بينما جاءت الفقرة رقم ( )6ون�سها "يطلب من
تالميذه ا�ستخدام القامو�ص ملعرفة بع�ص الألفاظ الغام�سة" باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي
بلغ ( ،)2.24وبلغ املتو�سط احل�سابي للمجال جمتمعة (.)2.60
يت�سح من نتائج الإجابة عن ال�سوؤال الثاين اأنَّ درجة متكن معلمي اللُّغة العربية يف املرحلة
البتدائية من مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية جاءت متو�سطة يف جمالتها الثالثة :قبل قراءة
الن�ص اللُّغوي ،ويف اأثناء قراءة الن�ص اللُّغوي ،وبعد قراءة الن�ص اللُّغوي .وتتفق هذه النتيجة مع
نتائج درا�سة املجنوين (1435هـ) التي بينت اأنَّ املعلمني ميتلكون م�ستويات متو�سطة يف تقدمي
وتذوق الن�سو�ص اللُّغوية ،يف حني تختلف مع نتائج درا�سة كل من :الروقي (1428هـ) ،وبريكيت
(1431هـ) ،ودرا�سة الزهراين (1434هـ)؛ التي ك�سفت يف جمملها عن وجود �سعف يف م�ستوى
متكن معلمي اللُّغة العربية باملرحلة البتدائية من املهارات اللُّغوية اخلا�سة بالقراءة.
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ويعزو الباحث هذا امل�ستوى املتو�سط من التمكن من مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية اإىل
�سعف تاأهيل معلمي اللُّغة العربية يف املرحلة اجلامعية لتدري�ص القراءة ،وهذا ما تدعمه نتائج
درا�سة العقيلي (1424هـ) يف تقوميه لربنامج اإعداد معلمي اللُّغة العربية يف كليات املعلمني
يف اململكة العربية ال�سعودية وهذا ال�سعف يف برامج اإعداد معلمي اللغة العربية انعك�ص على
الطالب املعلمني؛ واإليه اأ�سارت درا�سة الغ�سن (1418هـ) يف تقوميها املهارات التدري�سية لدى
طالبات ق�سم اللُّغة العربية بكلية الرتبية للبنات بالريا�ص يف اأثناء الرتبية العملية ،ودرا�سة
الروقي (1428هـ) مل�ستوى متكن الطالب املعلمني من مهارات تدري�ص القراءة يف ال�سفوف
الثالثة العليا من املرحلة البتدائية ،ودرا�سة بريكيت ( )2011يف تقومي الأداء التدري�سي لدى
الطالب معلمي اللُّغة العربية بكلية الرتبية جامعة طيبة يف مادة القراءة يف �سوء معايري اجلودة
ال�ساملة.
كما يعزو الباحث هذا امل�ستوى يف مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية اإىل �سعف عناية املعلمني
مبفهوم تعليم القراءة نظري ًا وتطبيقي ًا؛ هذا ما اأ�سار اإليه الدخيل (1428هـ) يف درا�سته لأثر
برنامج تدريبي يف تنمية مفهوم تعليم القراءة لدى معلمي اللُّغة العربية يف املرحلة البتدائية.
كما يعزو الباحث هذا امل�ستوى اإىل �سعف تدريب معلمي اللغة العربية اأثناء اخلدمة على مفهوم
تعليم القراءة ومكوناته وهذا ما ذهبت اإليه الفقيه (1423هـ) يف درا�ستها ملفهوم تعليم القراءة
لدى معلمات اللُّغة العربية باملرحلة البتدائية وواقع تعليمهن القراءة من وجهة نظر امل�سرفات
الرتبويات.
وتبني النتائج اخلا�سة مبجالت ال�ستبانة اأنَّ املجال الثاين (مهارات يف اأثناء عملية قراءة
الن�ص اللُّغوي) قد حاز على الرتبة الأوىل من بني جمالت ال�ستبانة الثالثة ،ويعزو الباحث هذا
اإىل وجود حماولت جادة من ِقبل املعلمني لقراءة الن�ص اللُّغوي كما ينبغي ،فاملحاولت مت رِّثل
اجتهادات ذاتية نحو الأف�سل؛ لذا حازت هذه املهارات على الرتبة الأوىل من جملة املهارات
اخلا�سة بقراءة الن�سو�ص اللُّغوية ،فيما حاز املجال الثالث (مهارات بعد النتهاء من قراءة
الن�ص اللُّغوي) على الرتبة الثالثة والأخرية من بني جمالت ال�ستبانة ،وهذا ما ميكن عزوه
اإىل اعتقاد عام لدى املعلمني مفاده اأ َّنه مع جمرد تقدمي الن�ص للمتعلمني والنتهاء من عر�سه
وقراءته ينتهي دور املعلم ليبداأ دور الطالب ،ومن َّثم فاإنَّ هذه النوعية من املهارات ل تلقى
اهتمام ًا كبري ًا من املعلمني؛ لذا جاءت رتبتها متاأخرة عن املهارات الأخرى.

397

د .حممد �لن�سار

فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية مهار�ت قر�ءة �لن�سو�س �للُّغوية

398

�ل�سوؤ�ل �ل َّثاين
ثال ًثا�:إجابة �ل�سق �لثاين من ُّ

املجلد  17العدد  4ديــ�صـمـبــر 2016

ن�سه :هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند ( )0.05 =aيف درجة متكن معلمي
الذي ُّ
اللُّغة العربية يف املرحلة البتدائية من مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية تعزى لنوع املدر�سة
(حكومية ،اأهلية)؟
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخدم الباحث اختبار "ت" لدللة الفروق بني متو�سطي عينتني
م�ستقلتني ،واجلدول التايل يبني نتائج هذا الإجراء.
جدول ()8
نتائج �ختبار "ت" لأثر نوع �ملدر�سة على درجة متكن معلمي �للُّغة �لعربية
يف �ملرحلة �لبتد�ئية من مهار�ت قر�ءة �لن�سو�س �للُّغوية
املجال
تهيئة التالميذ لقراءة
الن�ص اللُّغوي.
مهارات يف اأثناء عملية
قراءة الن�ص اللُّغوي.
مهارات بعد النتهاء من
قراءة الن�ص اللُّغوي.
درجة التمكن جمتمعة

قيمة
"ت"

املجموعات العدد املتو�شط االنحراف
احل�شابي املعياري
0.694
2.81
80
اأهلية
1.369
0.552
2.67
80
حكومية
0.752
2.70
80
اأهلية
1.9120.535
2.90
80
حكومية
0.749
2.64
80
اأهلية
826.
0.564
2.56
80
حكومية
0.690
2.70
80
اأهلية
0.137
0.488
2.69
80
حكومية

درجات
احلرية

الداللة
االإح�شائية

158

0.173

158

0.058

158

0.410

158

0.891

يتبني من اجلدول ( )8عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية ( )0.05 = aتعزى لأثر
نوع املدر�سة (حكومية ،اأهلية) يف جميع املجالت ويف الأداة جمتمعة ،فلم ت�سل قيمة (ت)
اإىل م�ستوى الدللة يف كل من املجالت الثالثة والدرجة الكلية لال�ستبانة .وهذا ميكن عزوه
اإىل تطبيق نظام ال�سعودة الذي حرم املدار�ص الأهلية التعاقد مع خمت�سني يف اللُّغة العربية
من الدول العربية؛ فا�سطرت املدار�ص الأهلية اإىل التعاقد مع معلمني �سعوديني .فطبيعة
التاأهيل الذي يتلقاه كال املعلمني -يف نوعي املدار�ص احلكومية والأهلية -واحد ،اأي اأنَّ املعلمني
باملدار�ص احلكومية والأهلية يت�سابهون يف اخللفية العلمية املُ َ�س رِّكلة ملهارات قراءة الن�سو�ص
اللُّغوية لديهم ،وبالتايل كان اأداوؤهم لهذه املهارات متقارب ًا فلم تكن هناك فروق جوهرية يف
هذا الأداء بينهما ،كما اأنَّ املمار�سات الإ�سرافية التي يتلقاها املعلمون يف نوعي املدار�ص ،وتوجه
اأدائهم -وفق معايري حمددة -متقاربة اإىل حد كبري ،ومن َّثم جاءت نتائج اختبار (ت) لتبني
أا َّنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف درجة متكن املعلمني من مهارات قراءة الن�سو�ص
اللُّغوية تعزى اإىل متغري نوع املدر�سة.
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ر�بع ًا� :إجابة ُّ
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�أو ًل :جميع �أفر�د عينة �لدر��سة �لتجريبية
�جلدول ()9
نتائج �ختبار ويلكوك�سون) (Wilcoxon Signed Ranks Testلدللة �لفروق بني متو�سطات
�لرتب لأد�ء معلمي �للُّغة �لعربية يف �ملدر�ستني (�حلكومية و�لأهلية) يف �لتطبيقني �لقبلي و�لبعدي
املجال
تهيئة التالميذ لقراءة الن�ص
اللُّغوي بعدي  -تهيئة التالميذ
لقراءة الن�ص اللُّغوي قبلي
مهارات يف اأثناء عملية قراءة
الن�ص اللُّغوي بعدي  -مهارات
يف اأثناء عملية قراءة الن�ص
اللُّغوي قبلي.
مهارات بعد النتهاء من قراءة
الن�ص اللُّغوي بعدي  -مهارات
بعد النتهاء من قراءة الن�ص
اللُّغوي قبلي
درجة التمكن جمتمعة بعدي -
درجة التمكن جمتمعة قبلي

نوعية الرتب

العدد

الرتب ال�سالبة
الرتب املوجبة
الرتب املت�ساوية
املجموع
الرتب ال�سالبة
الرتب املوجبة
الرتب املت�ساوية
املجموع
الرتب ال�سالبة
الرتب املوجبة
الرتب املت�ساوية
املجموع
الرتب ال�سالبة
الرتب املوجبة
الرتب املت�ساوية
املجموع

0
12
0
12
0
12
0
12
0
12
0
12
0
12
0
12

متو�شط
الرتب
0.00
6.50

جمموع
الرتب
0.00
78.0

0.00
6.50

0.00
78.00

0.00
6.50

0.00
78.00

0.00
6.50

0.00
78.00

Z

3.066-

3.061-

3.062-

3.061-

الداللة
االح�شائية
0.002

0.002

0.002

0.002
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ن�سه :ما فاعلية الربنامج التدريبي يف تنمية مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية يف
الذي ُّ
كتاب" :لغتي اجلميلة" لدى معلمي املرحلة البتدائية؟
ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال �سمم الباحث برناجم ًا تدريبي ًا لتنمية مهارات قراءة الن�صو�ص
اللُّغوية يف كتاب" :لغتي اجلميلة" وقد َّ
و�سح الباحث يف اأدوات الدرا�سة (�ص )15اأهداف
الربنامج التدريبي وخطوات تنفيذه .وملعرفة فاعلية الربنامج التدريبي يف تنمية مهارات قراءة
الن�سو�ص اللُّغوية ا�ستخدم الباحث اختبار ويلكوك�سون ()Wilcoxon Signed Ranks Test
لإيجاد دللة الفروق بني متو�سطات الرتب لأداء معلمي اللُّغة العربية يف املرحلة البتدائية يف
التطبيقني القبلي والبعدي جلميع اأفراد عينة الدرا�سة التجريبية ،وعند كل من املجموعتني:
التجريبية الأوىل (�ستة من معلمي املدر�سة الأهلية) ،واملجموعة التجريبية الثانية (�ستة من
معلمي املدر�سة احلكومية) ،واجلداول التالية تبني نتائج هذا الإجراء.
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يت�سح من اجلدول ( )9وجود فروق ذات دللة اإح�سائية ( )0.05 = aبني متو�سط الرتب
يف التطبيقني القبلي والبعدي ،وذلك ل�سالح التطبيق البعدي لعينة الدرا�سة التجريبية الكلية.
ثان ًيا :معلمو �ملدر�سة �لأهلية
�جلدول ()10
نتائج �ختبار ويلكوك�سون ) (Wilcoxon Signed Ranks Testلدللة �لفروق بني متو�سطات
�لرتب لأد�ء معلمي �للُّغة �لعربية يف �ملدر�سة �لأهلية يف �لتطبيقني �لقبلي و�لبعدي
املجال

تهيئة التالميذ لقراءة الن�ص
اللُّغوي بعدي  -تهيئة التالميذ
لقراءة الن�ص اللُّغوي قبلي

مهارات يف اأثناء عملية قراءة
الن�ص اللُّغوي بعدي  -مهارات يف
اأثناء عملية قراءة الن�ص اللُّغوي
قبلي.

مهارات بعد النتهاء من قراءة
الن�ص اللُّغوي بعدي  -مهارات
بعد النتهاء من قراءة الن�ص
اللُّغوي قبلي

درجة التمكن جمتمعة بعدي -
درجة التمكن جمتمعة قبلي

الرتب ال�سالبة

العدد متو�شط
الرتب
0.00
0

جمموع
الرتب
0.00

الرتب املوجبة

6

3.50

21.00

الرتب املت�ساوية

0

املجموع

6

نوعية الرتب

Z

2.214-

الرتب ال�سالبة

0

0.00

0.00

الرتب املوجبة

6

3.50

21.00

الرتب املت�ساوية

0

املجموع

6

2.201-

الرتب ال�سالبة

0

0.00

0.00

الرتب املوجبة

6

3.50

21.00

الرتب املت�ساوية

0

املجموع

6

2.207-

الرتب ال�سالبة

0

0.00

0.00

الرتب املوجبة

6

3.50

21.00

الرتب املت�ساوية

0

املجموع

6

2.201-

الداللة
االح�شائية

0.027

0.028

0.027

0.028

يت�سح من اجلدول رقم ( )10وجود فروق ذات دللة اإح�سائية ( )0.05 = aبني متو�سط
الرتب يف التطبيقني القبلي والبعدي ،وذلك ل�سالح التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية
الأوىل من معلمي املدر�سة الأهلية.
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نتائج �ختبار ويلكوك�سون )(Wilcoxon Signed Ranks Testلدللة �لفروق بني متو�سطات
�لرتب لأد�ء معلمي �للُّغة �لعربية يف �ملدر�سة �حلكومية يف �لتطبيقني �لقبلي و�لبعدي
املجال

تهيئة التالميذ لقراءة الن�ص
اللُّغوي بعدي  -تهيئة التالميذ
لقراءة الن�ص اللُّغوي قبلي

مهارات يف اأثناء عملية قراءة
الن�ص اللُّغوي بعدي  -مهارات يف
اأثناء عملية قراءة الن�ص اللُّغوي
قبلي.

مهارات بعد النتهاء من قراءة
الن�ص اللُّغوي بعدي  -مهارات بعد
النتهاء من قراءة الن�ص اللُّغوي
قبلي

درجة التمكن جمتمعة بعدي درجة
التمكن جمتمعة قبلي

الرتب ال�سالبة

العدد متو�شط
الرتب
0.00
0

جمموع
الرتب
0.00

الرتب املوجبة

6

3.50

21.00

الرتب املت�ساوية

0

0

املجموع

6

0

الرتب ال�سالبة

0

0.00

0.00

الرتب املوجبة

6

3.50

21.00

الرتب املت�ساوية

0

0

املجموع

6

0

الرتب ال�سالبة

0

0.00

0.00

الرتب املوجبة

6

3.50

21.00

الرتب املت�ساوية

0

0

املجموع

6

0

الرتب ال�سالبة

0

00.

0.00

الرتب املوجبة

6

3.50

21.00

الرتب املت�ساوية

0

0

املجموع

6

نوعية الرتب

Z

2.207-

2.201-

2.201-

2.201-

الداللة
االح�شائية

0.027

0.028

0.028

0.028

يت�سح من اجلدول ( )11وجود فروق ذات دللة اإح�سائية ( )0.05 = aبني متو�سط
الرتب يف التطبيقني القبلي والبعدي ،ل�سالح التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية الثانية من
معلمي املدر�سة احلكومية.
وهذه النتائج ت�سري اإىل وجود اأثر للتدريب القائم على مهارات قراءة ن�سو�ص اللُّغوية
يف كتاب لغتي اجلميلة يف اأداء معلمي اللُّغة العربية املرحلة البتدائية يف املدر�ستني الأهلية
واحلكومية ،فظهرت فروق ذات دللة اإح�سائية عند ( )0.05 = aيف درجة متكن معلمي
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املجموعتني التجريبيتني من مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية ،وكانت الفروق ل�سالح القيا�ص
البعدي.
وتتفق هذه النتيجة يف دللتها على فاعلية الربنامج التدريبي يف تنمية م�ستوى متكن معلمي
اللُّغة العربية من مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية مع نتائج درا�سة كل من :درا�سة العوي�سي
(1422هـ) ،والدخيل (1428هـ) ،وكون�ستانتني ( )Constantin, 2014التي ك�سفت نتائجها
عن فاعلية الربامج التدريبية الهادفة اإىل تنمية املهارات اللُّغوية املرتبطة بالقراءة لدى معلمي
اللُّغة.
و ُير ُّد الباحث هذه النتيجة اإىل طبيعة بناء واإعداد الربنامج التدريبي؛ فقد ح َّدد جمموع ًة
من املعارف والن�ساطات التنفيذية املرتبطة بكل جمال من جمالت مهارات قراءة الن�سو�ص
اللُّغوية ،ومن َّثم تقدمي هذه املجموعات املتخ�س�سة من املعارف للمعلمني ،كما ُد رِّر ُبوا على
اخلطوات الإجرائية املتعلقة باأداء كل مهارة ،وذلك وفق ما ورد يف دليل الربنامج التدريبي،
فتمكن املعلمون من اجلانبني :املعريف والأدائي ملهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية ،وكان من جراء
ذلك اأن منت لديهم درجة التمكن من مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية ب�سكل دال اإح�سائي ًا
وفق ما ك�سفت عنه النتائج احلالية.
�لتو�سيات و�ملقرتحات:
 احلر�ص على اختيار معلم اللُّغة العربية يف �سوء معايري علمية ت�سمل عنا�سر الدر�ص اللُّغويالقراءة والكتابة واملحادثة وعدم الكتفاء بالختبارات التحريرية و�سرورة اختبار املعلمني
اختبارات �سفهية يف مهارات القراءة اجلهرية.
 الهتمام باإعداد معلمي اللُّغة العربية واإك�سابهم مهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية بتدري�سهممادة متخ�س�سة يف القراءة ،والتاأكيد على التطبيق العملي على التالميذ يف برنامج الرتبية
العملية.و�سرورة العناية بتدريب املعلمني يف اأثناء اخلدمة على مهارات قراءة الن�سو�ص
اللُّغوية.
كما اقرتح الباحث الدرا�سات الآتية:
خ�سو�سا
 تنفيذ درا�سات م�سابهة تتناول معرفة درجة متكن معلمي التخ�س�سات الأخرىً
العلوم ال�سرعية من مهارات قراءة الن�سو�ص املوجودة يف الكتب الدرا�سية.
 اإجراء درا�سات تهدف اإىل معرفة العالقة بني قراءة التالميذ اجلهرية وقراءة معلميهم. اإجراء درا�سة تهدف اإىل تعرف العالقة بني اجلامعة التي تخرج منها املعلم ودرجة متكنه منمهارات قراءة الن�سو�ص اللُّغوية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية
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 .á«∏ª©dGع َّمان :دار امل�سرية للن�سر والتوزيع والطباعة.
العقيلي ،عبداملح�سن بن �سامل (1424هـ)t »ª∏©e OGóYEG èeÉfôH Ëƒ≤J .
‘ á«Hô©dG á¨∏dG
 .ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ Úª∏©ŸG äÉ«∏cر�سالة ماج�ستري غري من�سورة ،كلية
الرتبية ،جامعة امللك �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية.
k
علوي ،طاهر عبداهلل (t ¢ùjQóJ .)2010
 .ájƒHÎdG ≥FGô£dG çóMC’ É≤ahع َّمان:
á«Hô©dG á¨∏dG
دار امل�سرية للن�سر والتوزيع.

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

¢ùjQóàdG áÄ«g AÉ°†YCGh º¡°ùØfCG ÜÓ£dG ô¶f á¡Lh øe É¡«dEG º¡àLÉMh á«°SGQódG
‘  .á©eÉ÷Gمعهد البحوث العلمية واإحياء الرتاث الإ�سالمي ،مركز البحوث الرتبوية

والنف�سية ،جامعة اأم القرى ،مكة املكرمة.
الن�سار ،حممد عبد العزيز (1425هـ)t »ª∏©e AGOCG ™bGh .
Ú°ü°üîàŸG øe á«Hô©dG á¨∏dG
 .á«dhC’G ±ƒØ°üdG ‘ ºgÒZhر�سالة ماج�ستري غري من�سورة ،كلية الرتبية ،جامعة امللك.
t »ª∏©e
u
n
≈∏Y ¢ü°ü
á«Hô©dG á¨∏dG
الن�سار ،حممد عبد العزيز (1433هـ)IAGôb ôKCG .
n ≤dG
n IAGô≤dG ‘ º¡JGQÉ¡e á«ªæJ ‘ É«∏©dG ±ƒØ°üdG
s
 .…ƒ¨∏dGt AÉcòdGhر�سالة
ájp ô¡r ÷G
s ò«eÓJ
دكتوراه غري من�سورة كلية العلوم الجتماعية ،جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية،
الريا�ص.
الن�سار ،حممد عبد العزيز (1436هـ)t á«ªgC’G ∫ÉØWC’G ¢VÉjQ ‘ ¢ü°ü≤dG IAGôb .
ájƒ¨∏dG
 .ájƒHÎdG äÉÑ∏£àŸGhال�سعودية :اإ�سدارات مركز امللك عبداهلل خلدمة اللُّغة العربية.
ن�سر ،حمدان علي ومنا�سرة ،يو�سف عثمان (t »ª∏©e »Yh ióe .)2010
‘ á«Hô©dG á¨∏dG
‘ É¡d º¡à°SQÉ‡ ióeh É¡ª«∏©Jh É¡ª∏©J ÇOÉÑeh IAGô≤dG Ωƒ¡ØŸ ≈dhC’G ±ƒØ°üdG
 .º«∏©àdG ∞bGƒeاملو�سم الثقايف الثامن والع�سرون ملجمع اللُّغة العربية الأردين ،الأردن،

الفرتة من  2 -1فرباير.338 - 299 ،
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عو�ص ،فايزة ال�سيد حممد والبكر ،فهد عبدالكرمي ( .)2013برنامج تدريبي قائم على
البنائية وفاعليته يف تنمية مهارات تدري�ص القراءة للفهم وال�سرعة لدى الطالب معلمي
اللُّغة العربية بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالميةøH óªfi ΩÉeE’G á©eÉL á∏› .
 ,(á«YÉªàL’Gh á«fÉ°ùfE’G Ωƒ∏©dG) á«eÓ°SE’G Oƒ©°Sال�سعودية ،ع .87 – 15 ،28
العوي�سي ،وفاء (1422هـ)á«°SGQódG äGQô≤ŸG º«∏©J ÖdÉ£e ≈∏Y ºFÉb »ÑjQóJ èeÉfôH ôKCG .
‘  .á«Hô©dG á¨∏dGt äÉª∏©e äÉÑdÉ£dG IAÉØcر�سالة دكتوراه غري من�سورة ،كلية الرتبية،
جامعة امللك عبدالعزيز ،اململكة العربية ال�سعودية.
t
á¨∏dG
الغ�سن ،اإقبال �سالح (1418هـ)º°ùb äÉÑdÉW iód á«°ùjQóàdG äGQÉ¡ŸG Ëƒ≤J .
 .á«∏ª©dG á«HÎdG AÉæKCG ‘ ¢VÉjôdÉH äÉæÑ∏d á«HÎdG á«∏µH á«Hô©dGر�سالة ماج�ستري (غري
من�سورة) ،كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية.
الفقيه ،م�ساعل (1423هـ)t äÉª∏©e iód IAGô≤dG º«∏©J Ωƒ¡Øe .
á∏MôŸÉH á«Hô©dG á¨∏dG
 .äÉjƒHÎdG äÉaöûŸG ô¶f á¡Lh øe IAGô≤dG ø¡ª«∏©J ™bGhh á«FGóàH’Gر�سالة ماج�ستري
غري من�سورة  ،كلية الرتبية ،جامعة امللك �سعود ،اململكة العربية ال�سعودية.
اللقاين ،اأحمد ح�سني واجلمل ،علي اأحمد (‘ á«aô©ŸG ájƒHÎdG äÉë∏£°üŸG ºé©e .)2012
 .¢ùjQóàdG ¥ôWh ègÉæŸGط ،5القاهرة :عامل الكتب.
املجنوين ،نايف هندي (1435هـ)t »ª∏©e øµ“ iƒà°ùe .
á«ªæJ Ö«dÉ°SCG øe á«Hô©dG á¨∏dG
 .áeôµŸG áµÃ §°SƒàŸG ådÉãdG ∞°üdG ò«eÓJ iód »HOC’G ¥hòàdG äGQÉ¡eر�سالة
ماج�ستري غري من�سورة ،كلية الرتبية ،جامعة اأم القرى ،اململكة العربية ال�سعودية.
الن�سار� ،سالح عبد العزيز (1431هـ)äGQÉ¡ŸG øe Oƒ©°S ∂∏ŸG á©eÉL ÜÓW øµ“ áLQO .
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فاعلية برنامج تدريبي يف تنمية مهار�ت قر�ءة �لن�سو�س �للُّغوية

t
á∏MôŸG ‘ á«Hô©dG á¨∏dG
¢ùjQóJ

.)هـ1418(  فا�سل فتحي،وايل
.الأندل�ص للن�سر والتوزيع
á≤«Kh .)هـ1426( وزارة الرتبية والتعليم

‘ á«°SGQódG OGƒª∏d áeÉ©dG á«ª«∏©àdG ±GógC’G
. مركز التطوير الرتبوي: الريا�ص.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH ΩÉ©dG º«∏©àdG πMGôe
t
á«FGóàH’G Úà∏Môª∏d á«Hô©dG á¨∏dG
è¡æe á≤«Kh

.)هـ1428( .وزارة الرتبية والتعليم

. مطبوعات مركز التطوير الرتبوي: الريا�ص.ΩÉ©dG º«∏©àdG ‘ á£°SƒàŸGh
¥ÉaBG á∏› . القراءة واأنواعها وم�سكلة �سعف التالميذ فيها.)1997(  فاطمة نا�سر،اليزيدي
.139 -143 ،10 ، قطر,ájƒHôJ
: القاهرة.ájƒfÉãdG á∏MôŸG ‘ á«Hô©dG á¨∏dGt º«∏©J äÉ«é«JGÎ°SG .)2005(  فتحي علي،يون�ص
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