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 المستخلص: 

في تنمية مهارات، فقامت هدفت هذه الدراسة إلى تعرف أيهما أفضل استراتيجية التدريس التبادلي أم استراتيجية التدريس المتمايز 

الباحثة بإعداد أدوات الدراسة وهي قائمة بمهارات الفهم القرائي، واختبار لمهارات الفهم القرائي، وقامت كذلك بتصميم دروس بعض 

 الوحدات باستخدام استراتيجيتي التدريس التبادلي واستراتيجية التدريس المتمايز، وتم عرض األدوات على مجموعة من الخبراء

 المحكمين وتم التعديل في ضوء آرائهم، وتم التطبيق القبلي الختبار مهارات الفهم القرائي، وبعد التأكد من تكافؤ المجموعتين تم تطبيق

التدريس باستخدام االستراتيجيتين مع المجموعتين التجريبيتين، وبعد انقضاء التجربة تم تطبيق اختبار مهارات الفهم القرائي تطبيقا 

وأشارت النتائج إلى تساوي االستراتيجيتين في تنمية مهارات الفهم القرائي، وعدم تفوق أحدهما على اآلخر، وفاعلية كل منهما  بعديا،

 على حدا في تنمية مهارات الفهم القرائي.
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Compared the effectiveness of reciprocal teaching strategies and teaching 

differentiated in the development of reading comprehension skills of students 

Qassim private colleges 

 

Abstract:  

This study aimed to know which is better reciprocal teaching strategy or teaching differentiated 

strategy in the development of skills, so researcher prepare a study tools, a list of the skills of Reading 

Comprehension, and test the skills of Reading Comprehension, and has also designed some units 

classes using strategies reciprocal teaching strategy and teaching differentiated, were displayed tools 

on a group of arbitrators, experts have been edited in light of their views, were tribal application to test 

Reading comprehension skills, and after making sure that equal two groups was applied teaching using 

strategies with the two experimental groups, and after the experiment was a test application Reading 

comprehension skills in application after, and the results indicated equal to two strategies in the 

development of Reading comprehension skills, lack of superiority of one over the other, and the 

effectiveness of each of them separately in the development of Reading comprehension skills. 

Keywords: Rreciprocal teaching strategy - Teaching differentiated strategy - Reading 

Comprehension  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

 مقدمة:

لذا عنيت المؤسسات التعليمية بالفهم القرائي، فجعلته هدفًا رئيًسا من التقدم والحضارة بنى عليه األساس الذي يتعد القراءة 

ا أهداف التعليم في المراحل كافّة، ألنَّ أهمية القراءة تقاس بمدى الفهم، واالستيعاب، وقدرة القارئ على االحتفاظ بالمعلومات وتوظيفه

اقف مختلفة، وقد أشارت نتائج بعض الدراسات إلى وجود ضعٍف شديد في فهم ما يقرأه المتعلّمون، وأّن صعوبات الفهم القرائي في مو

لذا حرص من أكثر المشكالت تأثيراً عليهم، مثلما أّن الفهم القرائي ليس من السهل عالجه من دون توظيف استراتيجيات حديثة وفّعالة، 

 يتروقد أجومن هذه االستراتيجيات استراتيجية التدريس التبادلي،  ستراتيجيات لتنمية الفهم القرائيعن أفضل االالباحثون على الكشف 

( التي أثبتت نتائجها األثر االيجابي 2008) المنتشريالعديد من الدراسات حول هذه االستراتيجية ومن هذه الدراسات دراسة 

هارات الفهم القرائي بشكل إجمالي، وفي تنمية كل مهارة من مهارات الفهم القرائي على حدة، الستراتيجية التدريس التبادلي في تنمية م

 رائيى االستيعاب القلتيجية التدريس التبادلي عراستا ثرأإلى استقصاء  التي هدفت ((Moore & Tuck, 1994  ،وكمور وتودراسة 

لم مع التدريس التبادلي من قبل راتيجيةستة عن إمكانية تطبيق االدراس سفرت نتائجوأ ،ة في صف عاديراءفي الق الضعافللطالب 

 ئي.القرا م صعوبات االستيعابالصف العادي، ومع طالب لديه

ومن استراتيجية التدريس المتمايز، أيًضا اهتم بها التربويون وأجروا حولها العديد من الدراسات ومن االستراتيجيات التي 

بان التمايز التعليمي في المنهج كان له أثر إيجابي  هاأظهرت نتائجالتي ( (Chalupa, 2004شلوبا  دراسةالدراسات التي أجريت فيها 

ه( التي كانت بعنوان فعالية برنامج إليكتروني قائم على استراتيجية التعليم  1432وكذلك دراسة المغربي ) ،على تحصيل التالميذ

المستخدمة لحديث وتبين وجود فروق دالة إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية المتمايز في تنمية االستيعاب المفاهيمي في مادة ا

 ه(. 1433وذلك ما أظهرته أيًضا دراسة الحليسي ) مقارنة بالمجموعة الضابطةللتدريس المتمايز 

 

 :مشكلة الدراسة

لي واستراتيجية التدريس المتمايز( تحاول الدراسة الحالية المقارنة بين هاتين االستراتيجيتين )استراتيجية التدريس التباد

ظهرت العديد من الدراسات التي اهتمت بالفهم القرائي وقد لمعرفة مدى فاعليتهما في تنمية مهارات الفهم القرائي، وأيهما أكثر فاعلية، 

 ،الحظته الباحثة بحكم عملهاوتنميته وعلى الرغم من تعدد هذه الدراسات واهتمام الباحثين بتنمية الفهم القرائي إال أن الواقع الذي 

أشارت إلى ضعف الفهم القرائي لدى طالب المراحل الدراسية المختلفة ومن  التي أجريت حول الواقع التعليمي والدراسات األخرى

مظاهر هذا الضعف، القصور في تحديد تفاصيل الموضوع، التدني في استنتاج الفكرة الرئيسة للفقرة، الضعف في استنتاج هدف 

 .اتب، عدم التمييز بين الحقيقة والرأي، عدم التمييز بين ما يتصل بالموضوع وما ال يتصل بهالك

لذا كان من المهم إجراء دراسات للمقارنة بين فاعلية بعض االستراتيجيات الحديثة في تنمية الفهم القرائي ومدى فاعليتها، وهذه  

 الدراسة جزء من هذا الدراسات. 
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 سة في السؤال الرئيس التالي:ويمكن إجمال الدرا

لدى طالبات كليات  "أيهما أكثر فاعلية في تنمية مهارات الفهم القرائي استراتيجية التدريس التبادلي أم استراتيجية التدريس المتمايز

 "القصيم األهلية؟

 :وينبثق من هذا السؤال عدة أسئلة فرعية هي

استراتيجية التدريس التبادلي أم استراتيجية  مهارات الفهم القرائي؟ ما مدى تفوق كل استراتيجية على األخرى في تنمية .1

 التدريس المتمايز؟

 القرائي لدى طالبات كليات القصيم األهلية؟تنمية مهارات الفهم ما مدى فاعلية استراتيجية التدريس التبادلي في  .2

 ائي لدى طالبات كليات القصيم األهلية؟ما مدى فاعلية استراتيجية التدريس المتمايز في تنمية مهارات الفهم القر .3

 

 :الدراسة وضفر

المستخدمة  بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية األولى 0.05عند مستوى ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية   .1

  ائي البعدي.في اختبار مهارات الفهم القرللتدريس التبادلي والمجموعة التجريبية الثانية المستخدمة للتدريس المتمايز 

المستخدمة  بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية األولى 0.05عند مستوى ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية  .2

 في اختبار مهارات الفهم القرائي القبلي والبعدي.للتدريس التبادلي 

المستخدمة  ة التجريبية الثانيةبين متوسطي درجات طالبات المجموع 0.05عند مستوى ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية  .3

 في اختبار مهارات الفهم القرائي القبلي والبعدي.للتدريس التبادلي 

 

 :أهمية الدراسة

 :تعود أهمية الدراسة إلى

 وتحديد أيهما أكثر فاعلية.محاولة تعرف أثر بعض االستراتيجيات الحديثة في تنمية مهارات الفهم القرائي ،  

 اتيجية التدريس التبادلي في تنمية الفهم القرائيمعرفة أثر استخدام استر. 

 .معرفة أثر استخدام استراتيجية التدريس المتمايز في تنمية الفهم القرائي 

  والطالبات لدى الطالب القرائيمحاولة عالج القصور في الفهم . 

  الحديثة ومدى فاعليتها المقارنة بين االستراتيجياتتمهيد الطريق أمام كثير من الدراسات واألبحاث في مجال. 
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 :الدراسة حدود

 اقتصرت الدراسة على:

 طالبات كليات القصيم األهلية. علي الحالية الدراسة عينة اقتصرت: البشرية الحدود .1

 على كليات القصيم األهلية. الحدود المكانية: اقتصرت .2

 هـ.1438 -1437الدراسي  مالعا من األول الدراسي الفصل في الدراسة هذه تطبيق تم: الزمانية الحدود .3

 ثالث وحدات من كتاب المهارات اللغوية المقرر على الطالبات. ىعل الدراسة تقتصر :الموضوعية الحدود  .4

 

 :الدراسة واتأد

 :التالية األدواتى لاعتمدت الدراسة الحالية ع

 م القرائياختبار الفه. 

 هم القرائيت الفاراهم التدريس التبادلي لتنمية استراتيجيةى لع وحدات قائمة 

 وحدات قائمة على استراتيجية التدريس المتمايز لتنمية مهارات الفهم القرائي 

 

 مصطلحات الدراسة:

عبارة عن أنشطة تعليمية تأتي على هيئة حوار بين المعلم والطالب، أو بين الطالب بعضهم البعض،  التدريس التبادلي:استراتيجية 

والتلخيص(  –والتصور الذهني  –والتوضيح  –والتساؤل  –تراتيجيات الفرعية الُمتضمنة )التنبؤ بحيث يتبادلون األدوار طبقًا لالس

 (Palincsar, 1986بهدف فهم المادة المقروءة، والتحكم في هذا الفهم عن طريق مراقبته وضبط عملياته )

يستطيع أن يرشد المعلمين والمعلمات في  مدخل شامل للتدريس اأنهب: 2001 توملينسون اعرفته استراتيجية التدريس المتمايز:

عملهم عن طريق إعادة تنظيم ما يجري في غرفة الصف لكي تتوفر للمتعلمين خيارات متعددة للوصول للمعلومة، وتكوين  جوانب

تكوين معنى لألفكار معنى لألفكار وللتعبير عما تعلموه، وبمعنى آخر يوفر التعليم المتمايز سبالً مختلفة للتمكن من المحتوى، ومعالجة 

 وتطوير منتجات تمكن كل متعلم من التعلم بفعالية

مجموعة من أفضل الممارسات: في مجال التدريس ونظريات التعليم، والممارسات التي تدعم  ابأنه( Koeze, 2007كويزي ) اوعرفته

 التحصيل العلمي للطالب.

ك الصحيح لما يدل عليه الرمز اللغوي سواء أكان كلمة أو جملة أو فقرة أو التعرف واإلدرا علىهي قدرة الفرد  الفهم القرائي:مهارات 

السياق العام للنص مع القدرة علي النقد والتحليل، وإدراك العالقات المختلفة بين مفردات النص، وبين حصيلة الفرد من  عبارة وسط

 (2007الخبرات )جاب هللا، 
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 الثة، استراتيجية التدريس التبادلي واستراتيجية التدريس المتمايز، والفهم القرائي. لمحاور الدراسة الث ومناقشة وفيما يلي عرض

 استراتيجية التدريس التبادلي:

والتي مفادها أن التفاعل  (Vygotsky) فيجوتسكي صاغتها أعمال التي األفكار األوليةبناء على  ن فكرة التدريس التبادلي تطورتإ

 وان Michigan انجمن جامعة متش plaincsar ثير فعال جداً في عملية التعليم مما حدا بكل منأت له جتماعي أثناء الحوار الصفياال

زيادة الفهم  لتطوير تكنيك التدريس التبادلي بهدف 1986 -1984 لألعوام ،Illinoisمن جامعة الينوى   Anne brown براون 

 (2011)الكبيسي،  م بصفه خاصةذوي صعوبات التعلي الببصفة عامة والط البالقرائي لدى الط

مهارات  من مزايا عديدة للطالب أهمها اكتساب الى أهمية استخدام استراتيجية التدريس التبادلي لما لهوأشارت العديد من الدراسات إ

لذاتي فيها، وأيضا ا واالستقاللعملية التعليم  تجاه تجاه أهداف الجماعة المرجعية وااللتزام اجتماعية مثل التعاون وتحمل المسئولية

، حيث أكدت هذه اآلخر ء من نفس العمر أو المدرسين واحترام الرأيالسواء الزم خرينآلاكتساب مهارات إدارة الحوار الجيد مع ا

أنها كما  ،الستقصاء والتفكير الناقدا على فاعلية التدريس التبادلي في تنمية الفهم القرائي ومهارات التفكير العلمي ومهارات الدراسات

، حيث التهم وحواراتهم مع قرنائهمتفاع خاللمن  هواستراتيجيات معلومات مناسبة ونماذج جديدة من التفكير تساعد الطالب في اكتساب

 (2006حسن، )هم دمونها في اتصاالتالجماعية استراتيجيات جديدة يستخ همالتيكتسبون عبر مباد

( والتي هدفت إلى استقصاء فاعلية التدريس التبادلي 2006وأثره دراسة بلجون، )الدراسات التي اهتمت بالتدريس التبادلي هذه ومن 

ث في تنمية مهارة االستدالل العلمي لدى تلميذات المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية في مادة العلوم، وكان من نتائج البح

ل تعزى إلى المستوى التعليمي أي بين الرابع في والخامس، بينما عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار مهارات االستدال

دراسة  االستدالل وحسب متغير التحصيل لصالح المجموعات التجريبية، و  يوجد فروق ذات داللة إحصائية في اختبار مهارات

ة مهارات ما وراء المعرفة في القراءة ( والتي هدفت إلى معرفة فاعلية استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في تنمي2008الحارثي)

وقد  ،"التخطيط للقراءة"، المراقبة والتحكم في القراءة، وتقويم القراءة منفصلة ومجتمعة، في مادة القراءة لدى طالب المرحلة الثانوية

والتحكم  راقبة، والمراءةللق التخطيطمهارات بين متوسط درجات المجموعتين في إحصائية  تم التوصل إلى انه توجد فروق ذات داللة

األثر االيجابي ( التي أثبتت نتائجها 2008)سة المنتشريرادو، وذلك لصالح المجموعة التجريبية القراءة، وتقويم راءةفي الق

، حدة علىمهارات الفهم القرائي بشكل إجمالي، وفي تنمية كل مهارة من القرائي الفهم مهارات التدريس التبادلي في تنمية  الستراتيجية

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية التي درست لى أنهالتي أشارت إ( 2009) سة العصيلرادو

بالطريقة التقليدية في االختبار التحصيلي  التدريس التبادلي ومتوسطي درجات المجموعة الضابطة التي درست استراتيجيةباستخدام 

متوسط درجات اختبار التواصل الرياضي  وتم التوصل إلى أنه توجد فروق دالة احصائيا في( 2011)نة وحمشعفا، ودراسة البعدي

عن هما وقد أسفرت نتائج(  2012( ودراسة  العالن )2011) الكبيسي ودراسة، المستخدمة والمجموعة التجريبية االستراتيجيةلصالح 

على االختبار  مهارات الفهم القرائيالمجموعتين التجريبية والضابطة في أفراد وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات 

ودراسة  ،,Frances & Eckart) 1992) دراسة فرانس وايكارتو ،ليمي، ولصالح المجموعة التجريبيةالتع البعدي تعزى للبرنامج

بين درجات تالميذ اإلحصائية الفروق في ة داللوجود إلى  نتائجهماوأشارت  (Bottomley & Osborn, 1993)بوتملي واسبورن 

ودراسة تيلر  ((Jiffrey, 1997 وكذلك دراسة جفريلصالح المجموعة التجريبية،  القراءة التطبيق البعدي الختبار  المجموعتين في

ا إلى وقد أشارت نتائجها جميع  (  (Hertzog & Lemlech, 1999ودراسة هيرتزوج وليملك  ((Taylor & Cox, 1997وكوكس 

  .بالمجموعة الضابطة مقارنةالمستخدمة الستراتيجية التدريس التبادلي المجموعة التجريبية طالب تحسن أداء 



 

7 
 

 

وقد  (Leiker, 2010)ليكر ودراسة  (Sandra et al, 2007)ودراسة ساندرا وآخرون  ,Weedman) 2003ويدمان )ودراسة   

 أفراد المجموعة التجريبية. والفهم لدى  قدرات القراءةفعاال في زيادة ن التدريس التبادلي كان تدخال أظهرت نتائجهم أ

أن االستراتيجيات المتضمنة داخل استراتيجية التدريس التبادلي هي    (Brown, A, Campione, 1992) براون وكامبيوني وذكر

 :التالي

قعاٍت عما سيناقشه المؤلف في الخطوة التالية من النص، تتطلب هذه االستراتيجية من القارئ أن يضع فروًضا أو يصوغ تو  :التنبؤ .أ

؛ لمحاولة تأكيد أو دحض هذه التوقعات، كما أنه يتيح فرًصا أمام ويضمن التركيز في أثناء القراءة األمر الذي يوفر هدفًا أمام القارئ،

، باإلضافة إلى ما يؤدي إليه ذلك من تمكين القارئ لربط المعلومات الجديدة التي سيحصل عليها من النص مع تلك التي يمتلكها فعالً 

القارئ من عملية استخدام تنظيم النص عندما يتعلم ويدرك أن العناوين الرئيسة والفرعية واألسئلة المتضمنة في النص تعد وسائل مفيدة 

 في كل جزء من أجزاء النص المقروء. لتوقع ما يدور حوله المحتوى

تتيح الفرصة أمام القارئ لتحديد األفكار الرئيسة في النص المقروء، وأيًضا إلحداث تكامل بين هذه االستراتيجية  . التلخيص:ب

 .المعلومات المهمة في النص، من خالل تنظيم وإدراك العالقات بينها

مقروء، وصالحيتها أن ندما يولِّد القارئ أسئلة حول ما يقرأ، فإنه بذلك يحدد درجة أهمية المعلومات المتضمنة بالنص الع: التساؤلجـ. 

 .تكون محور تساؤالت، كما أنه يكتسب مهارات صياغة األسئلة ذات المستويات المرتفعة من التفكير

يقوم القارئ بالتعبير عن انطباعاته الذهنية حول المحتوى المقروء من خالل رسم الصورة الذهنية التي انعكست في  :التصور الذهني .د

 .ه على الفهم الجيد للمعاني التي تعبر عنها األلفاظ المستخدمة في النص المقروءمخيلته عما قرأ، مما يساعد

م عند ما ينشغل القارئ في توضيح النص، من خالل تحديد نقاط الصعوبة فيه سواء من المصطلحات أم المفاهيم أ: التوضيح .هـ

هذه الصعوبات إما بإعادة القراءة أو االستمرار أو طلب  ، فإن هذا اإلجراء يوجهه إلى االستراتيجية البديلة للتغلب علىالتعبيرات

أي أن المقصود بهذه االستراتيجية: اإلجراءات التي تتبع لتحديد ما قد يمثل عائقًا في فهم المعلومات المتضمنة بالمقروء  ،المساعدة

ب على استخدام األلفاظ واألساليب في التعبير سواء كلمات أم مفاهيم أم تعبيرات أم أفكار، مما يساعد القارئ على اكتشاف قدرة الكات

 : عن المعاني، واالستعانة بمساعدات من داخل القطعة أو خارجها للتغلب على هذه الصعوبات من مثل

 نطق الكلمات جهريًا الستدعاء مرادفات من الذاكرة. 

 االستعانة بالسياق لتوضيح المعنى. 

 فهاميةتحديد نوع الجمل والعبارات أهي خبرية أم است. 

 االستعانة بعالمات الترقيم لتوضيح العالقات بين الكلمات والجمل. 

 استخدام المعجم للكشف عن المعاني. 

ر مألوفة أو تمثل ويمكن للمعلم تحقيق ذلك بتوجيه الطالب إلى وضع خط تحت الكلمات أو المفاهيم أو التعبيرات التي قد تكون غي

، والتفكير بصوت مرتفع حول وضحة أو بعًضا منها بغرض التوضيحطبيق اإلجراءات الم، أو مطالبته الطالب بتصعوبة في الفهم

 كيفية تحديد عوائق الفهم، وكيفية استخدام إجراءات التوضيح.
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 :التبادلي وهي على النحو التالي التدريسأما العمليات أثناء القراءة حين تطبيق استراتيجية 

 .المعرفة السابقة، والتنبؤ والتساؤل نشيطوتشمل: ت : مرحلة ما قبل القراءةاألول

 :وتشمل : مرحلة أثناء القراءثانيا

  المقروءة األفكاربحث واستيضاح من الطالب حول. 

 ممارسة القيادة التبادلية بين الطالب أثناء القراءة. 

 :وتشمل ثالثا: مرحلة ما بعد القراءة

 (2012ص )بلجون، التلخي ، ومن ثم عمليةاألسئلةثم طرح ، األولىوالمناقشة، ثم الرجوع الى التنبؤات  االستفسار. 

 فهي: النقاط األساسية التي ينبغي التأكيد عليها خالل عمليات التدريس التبادليومن حيث  

 بين المعلم والطالب أن اكتساب االستراتيجيات الفرعية المتضمنة في التدريس التبادلي مسئولية مشتركة.  

 لمسئولية المبدئية للتعليم ونمذجة االستراتيجيات الفرعية، فإن المسئولية يجب أن تنتقل تدريجيًا إلى بالرغم من تحمل المعلم ا

 .الطالب

 جعة، أو تكييف ايتوقع أن يشترك جميع الطالب في األنشطة المتضمنة، وعلى المعلم التأكد من ذلك وتقديم الدعم والتغذية الر

 .بالتكليفات وتعديلها في ضوء مستوى كل طال

  ،ينبغي أن يتذكر الطالب باستمرار أن االستراتيجيات المتضمنة وسائط مفيدة تساعدهم على تطوير فهمهم لما يقرءون

وبتكرار محاوالت بناء معنى للمقروء، يتوصل الطالب إلى التحقق من أن القراءة ليست فقط القدرة على فك شفرة الكلمات 

 (Jeffrey, 2000) بل أيضا فهممها وتمييزها والحكم عليها

 

 :مزايا التدريس التبادلي

 .المزايا في النقاط التاليةيمكن تلخيص هذه 

 سهولة تطبيقه في الصفوف الدراسية في معظم المواد. 

 تنمية القدرة على الحوار والمناقشة. 

  الكبيرة األعدادإمكانية استخدامه في الصفوف الدراسية ذات. 

 لدراسيةزيادة تحصيل الطالب في كافة المواد ا. 

 والمبتدئين في تعلم القراءة تنمية القدرة على الفهم القرائي خاصة لدى الطالب ذوي القدرة المنخفضة في الفهم القرائي. 

 ها نشاط يتفاعل فيه القارئ مع النص.اتفاقه مع وجهة النظر المعاصرة للقراءة باعتبار 

 سالفة الذكر األربعبادلي الخجولين في استراتيجيات التدريس الت البتشجيع مشاركة الط 

 .(2007)حسين،  حيث تزيد ثقة الطالب بنفسه. 



 

9 
 

 

 :في هذه الدراسة إجراءات تطبيق استراتيجية التدريس التبادلي

 .استخدامها وتطبيقها على كيفية ماستراتيجية التدريس التبادلي وتدريبهب اتفي البداية تعريف الطالبتم 

  ستراتيجيات الفرعية والتي هيالابتطبيق  ائم بإدارة الحوارقام القلدرس لى من ااألوفي المرحلة: 

 خامسا: التوضيح     رابعا: التصور الذهني      التساؤلثالثا:      قراءةال ثانيا:       : التنبؤاألول

  (لمتضمنةاستراتيجيات الفرعية الل )طبقاطالبات  كل مجموعة خمس إلى مجموعات تعاونيةالطالبات  تقسمثم 

 المتوقع-الموضح  –المتسائل  – صالملخ :دوار التالية ما بين أفراد كل مجموعة بحيث يكون لكل فرد دور واحد منهاألا توزع. 

  (غيره من أفراد المجموعة )مع مراعاة أن يتبادل دوره مع في إدارة الحوار ةيقوم بدور المعلموتعيين قائد لكل مجموعة تم 

  اكل مجموعة بعرض مهمته داخل طالبةكل  قامتالقائد/المعلم الحوار، و حيث أدارتات بدء الحوار التبادلي داخل المجموع 

 .به تجيب عن استفساراتهم حول ما قاموت لباقي أفراد المجموعة،

 ةوفي كل يوم يتم تعريف الطالب، السالفة الذكر لمدة أربعة أيام متعاقبة األنشطةعلى ممارسة  ةمن قبل المعلم اتدريب الطالبتم ت 

 .ةثم التدريب على ممارسته من قبل الطالب ةقوم به المعلمت بيان عملي خاللوكيفية تنفيذه من  األنشطةبواحد من هذه 

  مستوى التساع ومناسب من حيث ا تخدم في التدريس التبادليالمس ، بحيث يكون النص، ورقة عملمن الدرستوزع قطعة قراءة

 .المراحل بصورة جيدة تماموإة سمح بحرية الحركة الفكريحتى ي ةفهم الطالب

 كتب ، أو تاألفكار األساسيةخطوط أسفل  إعطاء الفرصة لكل فرد في المجموعة لقراءة القطعة قراءة صامتة ووضع ما يشاء من

ثم  ةثم المتسائل ابدوره صةفي المجموعة فيما يعقب ذلك قيام الملخ امالئهز طرحها علىالتي ست األفكارفي ورقة مستقلة بعض 

ستمع تو، ما يجري في كل مجموعة ةتابع المعلمأفراد المجموعة الواحدة في حين ت ويتخلل ذلك مناقشة بينة، ثم المتوقع ةموضحال

تكليف فرد واحد من كل مجموعة بالبدء في استعراض  تمو، قدم العون والدعم متى كان ضروريالما يجري من حوارات وت

 .عن أسئلة التقويم اإلجابة

 لتدريس المتمايز:استراتيجية ا

ت لقد تعددت مسميات التدريس المتمايز حيث أطلق عليه كذلك التعليم المتنوع، والتعليم المتمايز، والتعليم المتباين ورغم تعدد التعريفا 

عة التعليم إال أنها جميعها تشير إلى مفهوم واحد وهو مراعاة االختالفات المتعددة والمستويات لدى المتعلمين، كما تعدد تحديد طبي

المتمايز من حيث كونه طريقة تفكير في التعليم أو نظام تعليمي، أو طريقة تدريس، أو استراتيجية تدريس، لكن استراتيجية تدريس 

التدريس تعبر عن الخطة التدريسية  استراتيجية ( أن2010مع طبيعة التدريس المتمايز،  حيث ذكر )طه،  ايعتبر المسمى األكثر تناسبً 

والمدخل، حيث تشمل  و وحدة دراسية، وهي أعم واشمل من الطريقةأمتعددة، وتستخدم لتدريس مقرر دراسي  األمد لمواقفطويلة 

 .تحتاج إلى وقت وتتابع وتكامل في الخبرات أكثر من طريقة تدريس لتحقيق أهداف بعيدة المدى، والتي االستراتيجية

ن المدرسة ذات الصف أ ,Retdlge) 2003حيث ذكر ريتدلدج )التربية والتعليم،  لالتعليم المتمايز ال يعتبر ظاهرة جديدة في مجاو

ن المذهب المعاصر للتعليم أالمختلفة للطالب من خالل العمل مع قدرات مختلفة، و الواحد في الماضي وجدت طريق لتلبي االحتياجات

الخاصة، وتعليم الموهوبين،  لممارسات في مجال التربيةشكله من نمو األبحاث في مجال التعليم معتمدة على أفضل ا خذأالمتمايز 

 الذكاءات المتعددة.على الدماغ و والفصول ذات األعمار المختلفة، وإضافة إلى ذلك األبحاث الحديثة
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يم أن تطور أبحاث الذكاء قد عززت مفهوم التعل في دراسته التي أجريت على المخ ومعرفة كيفية عمل المخ Gardnerوذكر جاردنر 

 طالبهتماشى تماًما مع مفهوم التعليم المتمايز حيث يحاول المعلم أن يقدم الموضوع ذاته لت ة، حيث إن نظرية الذكاءات المتعددالمتمايز

التعليم المتمايز يستند إلى دراسات الذكاء التي أجراها طالب، ومن أسلوب لكي تتناسب هذه األساليب مع الذكاءات المختلفة لل بأكثر

 لذكاء متعدد األوجه.وعلم النفس والتي خلصت إلى مجموعة من النتائج المهمة ومنها أن ا ة من علماء التربيةمجموع

 :مجموعة من االفتراضات منهاوالتدريس المتمايز يقوم على  

 عدم قدرة المعلمين على تحقيق المستوى المطلوب من التعلم لجميع الطالب باستخدام طريقة واحدة في التدريس. 

 دم وجود طريقة تدريس واحدة مناسبة لجميع الطالبع. 

  أن التدريس المتمايز يوفر بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطالب ألنه يقوم على أساس تنويع الطرق واإلجراءات واألنشطة األمر

)الحليسي، ( 2009)عطية،  الذي يمكن كل طالب من بلوغ األهداف المطلوبة بالطريقة واألدوات والنشاط الذي يالئمه

2012) 

ثر التعليم أكانت بعنوان والتي ( (Chalupa, 2004المتمايز: دراسة شلوبا استراتيجية التدريس ومن الدراسات التي أجريت في أثر 

المتمايز على مجموعة من تالميذ الصف الخامس الموهوبين، وكان هدف هذه الدراسة استقصاء ما إذا كان استخدام التعليم المتمايز 

يعزز التحصيل الدراسي لمجموعة من الطالب في مقرر القراءة، وقد أظهرت نتائج الدراسة بان التمايز التعليمي في المنهج كان سوف 

، junوكذلك أجرى جوون )له أثر إيجابي على تحصيل التالميذ ولكن النتائج لم تبين وجود اثر للتعليم المتمايز على دافعية التالميذ، 

، دارس الموهوبينوجهة نظر معلمات الطالب الموهوبين في م هدف منها هو تحديد فوائد التدريس المتباين منالكان دراسة ( 2004

وكان من بين فوائد التدريس المتباين  ، وكيفية تجميعهم للطالب أثناء تدريسهم، واثر ذلك كله على تدريسهم ونوع المساندة التي يتلقونها

 . ، وانه يعمل على تحفيزهم وإثارة دافعيتهمين الموهوبين من حيث مجال تفوقهمالفروق ب اين يقابلالتي أشير إليها أن التدريس المتب

المدارس الثانوية والمتوسطة وأثرها على بعنوان تحليل لتطبيق استراتيجيات التعليم المتمايز في  Burns, 2004)بورنس ) ودراسة

المدارس  التعليم المتمايز يمكن المعلمين في استراتيجياتالنتائج أن استخدام  وقد أظهرت، محتويات المنهاج وتحصيل الطالب الدراسي

المتوسطة إمكانية إنهاء محتوى المواد الدراسية  ظهر المعلمون في المدارسأالثانوية من إنهاء محتوى المواد الدراسية بفعالية بينما 

 التعليم المتمايز يزيد من تحصيل استراتيجياتائج السابقة أن استخدام كما أظهرت النت، الثانوية ولكن ليس بنفس الفعالية في المدارس

 Swift, 2009)وأجرت سويفت )، الدراسية تزيد من اهتمامهم ومشاركتهم وفهمهم للمواد االستراتيجياتالطالب الدراسي الن هذه 

ولقد تبين تحسن درجات الطالب عندما تم استخدام  ،الدراسات االجتماعية على أداء الطالب بعنوان تأثير التعليم المتمايز فيدراسة 

 استراتيجية( دراسة عنوانها أثر 2009أجرت الطويرقي )كذلك و ،، وكان للطالب الحرية في اختيار طريقة التقييمالمتمايز التعليم

بالثانويات المطورة عند  لثانويتنمية الدافعية والتحصيل الدراسي والتفكير الرياضي لدى طالبات الصف األول ا التدريس المتباين على

التجريبية  دراستهن للمعادالت الرياضية" وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين

وجميع متغيراتها، باإلضافة إلى وجود فروق في  والضابطة ككل لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي ألدوات الدراسة

 ،المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح فئات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي ت فئات التحصيل المختلفة فيدرجا
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 متعلمي اللغة االنجليزية في المرحلة الثانوية وأشارت دراسة بعنوان  أثر التعليم المتمايز على (Hubbard, 2009)هيوبرد  أجرىو 

 Kiley)اإلنجليزية، ودراسة كايلي دوان  متعلمي اللغةلت التعليم المتمايز تؤثر على التطور اللغوي نتائج الدراسة بان استراتيجيا

Duane, 2011) تحليل مستوى التنفيذ والعوامل التي تؤثر على الممارسة وأسفرت النتائج إلى أن  التعليم المتمايز في الصف الثانوي

( دراسة عن استقصاء 2011وأضاف البوريني )، استخدام التعليم المتمايز منالمشاركين قد أشاروا إلى مستوى متوسط ومرتفع 

اإلمارات العربية  تطبيق أساليب التدريس المتمايز من خالل دراسة استكشافية حول واقع التعليم بدولة خبرات المعلمين واتجاهاتهم نحو

بالتعليم العام ومدارس دمج ذوي االحتياجات  دريس المتمايزالت استراتيجيةوقد أسفرت نتائج الدراسة عن إمكانية تطبيق ، المتحدة

استراتيجيات وأوصت الدراسة بضرورة تدريب المعلمين على  االستراتيجيةدون تفعيل  الخاصة باإلضافة إلى ظهور معوقات تحول

ة استقصائية لقياس مدى فهم دراس (Kerri, 2012)، وكذلك أجرى آن كيري التدريس المتمايز خاصة لمعلمي الدمج والتربية الخاصة

البيانات إلى أن المعلمين يجدون صعوبة في  وتشيروالية ماساتشوستس،  المعلم وتنفيذه للتعليم المتمايز في مدارس منطقة جنوب شرق

ودراسة دروس وكذلك يجدون صعوبة في تنفيذ عملية التعليم المتمايز وتنويع خطط ال التمكن من التدريس باالستفادة من اهتمام الطلبة،

التعليم المتمايز في فصول الرياضيات  فهم العوامل الشخصية والظروف التنظيمية التي تيسرالتي تيسر  (Abbati, 2012)  أباتي

اختيارهم كانوا بوجه عام متفائلين ومستعدين للمشاركة في هذه  وتبين من نتائج الدراسة أن المعلمين الذين تم ،للمرحلة االبتدائية

تنمية مهارات الحياة  ( دراسة بعنوان: فعالية استخدام التدريس المتمايز في2012وأجرت إيمان لطفي )، لتحسين ممارساتهم الدراسة

، الجامعة، وقد تبين فعالية البرنامج القائم على التدريس المتمايز األسرية )الصحية والتعامل مع ضغوط الحياة( لدى طالب وطالبات

ستراتيجية التعليم المتمايز في تنمية االستيعاب ا ه( دراسة بعنوان فعالية برنامج إليكتروني قائم على 1432ما أجرت المغربي )ك

فروق دالة إحصائيًا لصالح المجموعة  الصف السادس االبتدائي في مدينة الرياض وتبين وجود المفاهيمي في مادة الحديث لدى طالبات

التحصيل  التعليم المتمايز على استراتيجيةه( عنوانها أثر استخدام  1433الحليسي )أجرى و التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة

إلى استقصاء أثر التدريس المتمايز على التحصيل  الدراسي في مقرر اللغة االنجليزية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي، هدفت

الصف  بشكل مجتمع وذلك في مقرر اللغة االنجليزية لدى تالميذالتطبيق بشكل منفصل و من ثم  الدراسي عند مستويات التذكر، الفهم،

التحصيل البعدي بين متوسط درجات المجموعة  السادس االبتدائي في محافظة القنفذة، وأظهرت النتائج وجود فروق إحصائية في

 ة، التي درست باستخدام الطريقةالتعليم المتمايز، ومتوسط درجات المجموعة الضابطاستراتيجية التجريبية )التي درست باستخدام 

والتحصيل الكلي بعد ضبط التحصيل  والفهم والتطبيق التقليدية، بمقرر اللغة االنجليزية للصف السادس االبتدائي عند مستوى التذكر،

 .القبلي، وذلك لصالح المجموعة التجريبية

 :التدريس المتمايز استخدام استراتيجية مبررات

البشري  خنظريات الم-حقوق اإلنسان -طبيعة الطالب همية استخدام استراتيجية التدريس المتبادل منها: هناك مبررات تجعل من األ

وجود منهج واحد أدى إلى ضرورة تقديمه ليناسب  -مشكالت التعليم-الدافعية لدى المتعلم -أهداف العملية التعليمية -وأنماط التعلم 

 (2012)الحليسي،  التعليمية لجميع الطالبتكافؤ الفرص -االحتياجات المختلفة للطالب 
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 :التدريس المتمايز استراتيجيةدور المعلم في تنفيذ 

مختلفة  استراتيجياتيواجه تحديد استخدام  التدريس المتمايز مرتبطة ارتباطًا أساسيا بالمعلم ألنه الشخص الوحيد الذي استراتيجيةإن 

التعليم المتمايز بمعرفة احتياجات كل طالب،  استراتيجيةتتحدد الخطوة األولى في  إذ ،يةتتناسب مع قدرات كل طالب داخل الغرفة الصف

إلى األهداف الرئيسية  معينة بهدف الوصول استراتيجيةغالبًا بتقسيم الطالب إلى مجموعات بحيث تتبع كل مجموعة  ثم يقوم المعلم

الذي يقوم على إعطاء الطالب نفس النشاط للوصول إلى  لتعليم التقليديإن إتباع هذه الطريقة يبتعد كل البعد عن أسلوب ا ،للمنهاج

 (2005 نتيجة واحدة )توميلينسون،

 :أهداف التدريس المتمايز

 تطوير مهمات تتسم بالتحدي واالحتواء لكل طالب. 

 توفير مداخل تتسم بالمرونة لكل من المحتوى والتدريس والمخرجات. 

 دى الطالباالستجابة لمستويات االستعداد ل. 

 توفير الفرص للطالب للعمل وفق طرف تدريسية مختلفة. 

 إعداد الطالب الذي يستطيع القيام بمهمات حياتية وواقعية متنوعة وغير متوقعة. 

 يعمل على تحقيق الدرجة القصوى من التعلم لجميع الطالب مراعيًا مختلف أنماط التعلم والميول والقدرات واالتجاهات. 

 ات تعليمية جديدة للمعلمينيضيف استراتيجي. 

 (2013)الطويرقي، ( 2012)الحليسي،  يلبي متطلبات المنهج الدراسي بطريقة ذات معنى لتحقيق نجاح الطالب. 

 

 من أجل تنمية مهارات الفهم القرائي:  دريس المتمايزنموذج تطبيقي للت

للطالب من خالل استخدام أحد استراتيجيات  الدرسفي تقديم يز بالتما ما لدى الطالب من خبرات سابقة، وثم يقومالمعلم بالكشف ع يبدأ

 تي:يحتاجه كل طالب من خالل اآل ما والتعرف على ،لديهم من خبرات سابقة بعد التعرف على ماو التدريس المتمايز،

  معنى الدرس.يمثل أو عرض ثابت أو متحرك بدء الدرس برسم 

  شعرية أبياتبعض أفكار الدرس في شكل أنشودة أو عرض. 

 الواردة بالدرسمعاني التعريف الطالب ب. 

  األفكار والمعاني والتصورات الواردة بهطلب منهم تحديد ثم يإعطاء الطالب نص. 

  التي وردت فيه األفكار والمعاني والتصوراتيقرأ المعلم نًصا ثم يطلب من الطالب تسجيل. 

 بعض األفكار الواردة بالدرسلة بوضع إعطاء الطالب نشاط مكون من فقرات ويطلب منهم إكمال الجم. 

 ،فكرة أو معلومة من أفكار الدرسوقبل البدء يضع كل طالب على صدره بطاقة تحمل  لعبة شد الحبل. 

  ويمكن أن يقوم أحد الطالب بذلكأفكار ومعلومات واردة بالدرس، سرد قصة للطالب تتحدث عن. 

  وبعد ذلك الجزء الخاص به من الدرس، بحيث يدرس كل طالب  الب،على الطاألفكار والمعلومات الواردة بالدرس توزيع

 .ويقدم األمثلة لذلك ،يخصه لزمالئه يشرح كل ما
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  فكرة ومعلومةاستخدام محطات التعلم بحيث يتم عمل محطة لكل. 

  لبعض المعلومات بالدرسالنماذج المجسمة بعض استخدام. 

بل يجب على  يعني التقيد بهذه فحسب، إال أن ذلك ال ،مهارات الفهم القرائيهذه بعض النماذج التي يمكن للمعلم اتخاذها في تدريس    

فهذه االستراتيجية تتطلب أن يكون المعلم  المعلم في استراتيجية التدريس المتمايز أن يتفهم احتياجات وميول الطالب ثم يقدم المالئم لهم،

 .في طريقة تقديمه وعرضه وتقويمه للمحتوىمبدًعا 

 الفهم القرائي:مهارات 

 وتفاعلية بنائية عملية بأنه (Thompson, 2000) طومسون  عرفته حيثتعددت تعريفات الفهم القرائي فالبعض يعتبره عملية بنائية 

 الداخلية العمليات من مجموعة هو أو ،سياقوال القرائي، والنص ،ئالقار: هي صراعن ثالثة العملية هذه وتتضمن ،ئلقارا بها يقوم

 . لمرحلة مرحلة ومن ألخرى، فترة من الفرد عند تختلف إنها بل آلخر، شخص من تختلف التي ،الشخصية

بأن الفهم القرائي عملية عقلية تتضمن إدراك القارئ لجميع المعلومات في الموضوع المقروء  (Taylor, 1990)تايلور يريفي حين 

هذه المعلومات بين الجوانب اللغوية، والرسومية، وبين المعلومات الصريحة والضمنية، ويتضمن الفهم القرائي العديد من مع تكامل 

 .األمور

( بأنه عملية عقلية غير قابلة للمالحظة، أي أنها عملية تفكير، فالقارئ يفهم النص من خالل البناء 2003عرفه )الحيلواني، كذلك و

، فهو عملية تتطلب من القارئ يقرأهلتفاعل مع النص الذي اضمن نطاق الجهاز المعرفي للقارئ( عن طريق  الداخلي للمعنى )أي

 اكتشاف المعنى المطلوب؛ لتحقيق هدف معين.

 مستويات الفهم اللغوي:

 ( مستويات الفهم القرائي إلي أربعة مستويات هي:  Thompson،2000قسمت طومسون )

 أو الظاهري أو السطحي، ويتضمن هذا المستوى ما يلي:أوال: مستوى الفهم الحرفي 

 ذكر الحقائق 

 تحديد التفاصيل الواردة بالموضوع 

 تحديد التسلسل والتتابع 

 تحديد معاني الكلمات 
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ثانيا: مستوى الفهم التفسيري أو االستنتاجي أو االستداللي، ويقوم هذا المستوى علي دمج المعلومات التي فهمها القارئ في 

 مستوى الفهم الحرفي، مع ما يمتلكه من معارف سابقة لتحديد اآلتي:

 .تحديد التناقضات والتضاد الوارد في الموضوع 

 .تحديد عالقات السبب والنتيجة 

 .الشرح والتفسير لبعض المعلومات الواردة 

 .التنبؤ 

 .شرح وتفسير األفكار الرئيسة 

 ى تكوين رأي شخصي بناء على المعلوماتثالًثا: مستوى الفهم التقويمي، ويتضمن هذا المستو

 الواردة في الموضوع، ومن مهارات هذا المستوى ما يلي:

 .الحكم على المقروء 

 .الحكم على كفاية البدائل الواردة في الموضوع 

 .الدافع عن أمر ما أو رفضه 

 روءة فيرابًعا: مستوى الفهم الناقد، ويتضمن هذا المستوى قدرة القارئ على تحليل المادة المق

 عدد من المصطلحات، أو صيغ، أو أساليب الكاتب، ومن مهارات هذا المستوى ما يلي:

 التمييز بين الحقيقة والرأي 

 .تعرف القارئ على منطقية المكتوب، ومدى اتساق تفكير الكاتب 

 .تمييز الصيغ أو العبارات األدبية 

 .تحديد العاطفة المسيطرة علي الكاتب 

 اردة في الموضوع.تحديد وجهات النظر الو 

 :أنه يمكن تقسيم مستويات الفهم القرائي إلى ما يلي (2011ذكر عبد الباري )و

 :ويندرج تحت هذا المستوى المهارات الفرعية التالية أو الفهم الحرفي مستوى الفهم المباشر، .1

 تحديد معاني بعض الكلمات الواردة بالنص المقروء. 

 تحديد مضاد بعض األسماء. 

 رد المناسب لبعض الكلماتتحديد المف. 

 تحديد الجمع الصحيح لبعض األسماء المفردة التي وردت في النص. 

 توضيح العالقة بين كلمتين. 

 توضيح العالقة بين فقرات النص ونوع هذه العالقة. 
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 تحديد األفكار األساسية بالنص المقروء. 

 تحديد األفكار الفرعية. 

 ترتيب األحداث وفقاً لتسلسلها المنطقي. 

 تحديد البيانات والمعلومات المطلوبة من النص. 

 تصنيف الكلمات المتشابهة بالمعني في مجموعات تنتمي إليها. 

 لربط بين النص المقروء وخبرات القارئ ومعارفه السابقةا. 

 :ما يلي مستوى الفهم االستنتاجي، ويندرج تحت هذا المستوى مهارات فرعيـة تتضـمن اسـتنتاج .2

 نتيجةعالقات السبب بال 

 العنوان المناسب للمقروء. 

 أهداف الكاتب في النص. 

 خصائص أسلوب الكاتب. 

 سمات الشخصيات من خالل الحوار واألحداث الواردة بالنص. 

 القيم المتضمنة بالنص المقروء. 

 أوجه الشبه واالختالف بين عناصر الموضوع. 

 النتائج من خالل مجموعة من المقدمات. 

 ن ان نرسمها لصاحب النصالمالمح الشخصية التي يمك. 

 :مستوى الفهم الناقد: ويتضمن. 3

 التمييز بين المسلمات والفروض. 

 التمييز بين الحقائق واآلراء. 

 التمييز بين ما يتصل بالموضوع وما ال يتصل بالموضوع. 

 التمييز بين األفكار الرئيسة والثانوية. 

 التمييز بين األهداف الضمنية والمعلنة. 

 واقع والخيال في المقروءالتمييز بين ال. 

 :مستوى الفهم التذوقي، ومن مهاراته. 4

 ترتيب األبيات حسب قوة المعنى. 

 اختيار أنسب المعاني التي تضمنها النص األدبي. 

 تحليل بعض مواطن الجمال في النص األدبي. 

 توضيح مدى الترابط بين الفكر والوجدان. 

 اراتإدراك القيمة الداللية في بعض الكلمات والعب. 
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 تحديد مدى مناسبة األلفاظ لمشاعر الكاتب وعاطفته. 

 فهم المعاني الرمزية المتضمنة بالنص المقروء. 

 تلخيص النص المقروء بإيجاز غير مخل. 

 :مستوى الفهم اإلبداعي: ويندرج تحته. 5

 إعادة ترتيب األحداث أو األفكار بصورة مبتكرة. 

 بالنص المقروء اقتراح حلول جديدة لبعض المشكالت الواردة 

 استخدام اللغة المجازية والكلمات المثيرة للعاطفة في أساليب لغوية خاصة. 

 إعادة صياغة المقروء وترتيب أحداثه. 

 كتابة مادة مقروءة مشابهة للمادة التي قرأها. 

 .وضع نهاية مناسبة لقصة معينة لم يوضح كاتبها نهاية لها 

 .(2011ابق لعبد الباري )وتتبنى الدراسة الحالية هذا التقسيم الس

( التي هدفت إلى فحص أثر 1991دراسة )التل، ومقدادي وهناك العديد من الدراسات التي اهتمت بالفهم القرائي ومن هذه الدراسات 

كل من القدرة القرائية لطالب الصف الثامن األساسي وطريقة عرض النصوص في استيعابهم الحرفي والضمني لنصوص مختارة، 

نتائج الدراسة عن أن متوسط عالمات الطالب ذوي المستوى القرائي القوي، كان أعلى من متوسط عالمات الطالب ذوي وأسفرت 

المستوى القرائي الضعيف في االستيعاب القرائي، ولم تكشف النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا في االستيعاب تعزى إلى كل من 

 ,Noseworthy)، ودراسة نوزورثي ين طريقة عرض النصوص والقدرة القرائيةطريقة عرض النصوص أو التفاعل المشترك ب

التي هدفت إلى تقصي أثر برنامج فردي في تعليم القراءة واالستيعاب القرائي، وأسفرت نتائجها عن تحسن أداء الطالب على   (1992

( والتي استهدفت استخدام المدخل القصصي 1993ن، )زيا ودراسة برنامج الفردي،اختبار االستيعاب القرائي البعدي، بعد الخضوع لل

في تنمية بعض مهارات الفهم القرائي والسلوك القيمي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية؛ وتوصلت الدراسة إلي فاعلية البرنامج القائم علي 

السليم  مهارات الفهم القرائي ، واألداء( التي هدفت إلي بناء برنامج لتنمية 2000القصص في تنمية هذه المهارات، ودراسة )القليني ، 

في تنميته لمهارات الفهم القرائي،  في التعبير الكتابي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي؛ وتوصلت الدراسة إلي فاعلية البرنامج

ية مهارات الفهم القرائي ( والتي استهدفت بناء برنامج لتطوير تدريس القراءة في ضوء قضايا العولمة لتنم2006ودراسة )عبد الاله، 

والوعي بتلك القضايا لدى طالب الصف األول الثانوي، وكشفت نتائج الدراسة عن فاعلية البرنامج المقترح في تنميته لمهارات الفهم 

 التي استهدفت تنمية الفهم( (Amanda ; Jennifer & Cynthia, 2007في ضوء قضايا العولمة، ودراسة )آماندا وجينفير وسنسيا 

 القرائي لدى تالميذ الصف األول والثاني اإلعدادي باستخدام استراتيجية التعلم التعاوني؛ وكشفت الدراسة عن فاعلية استراتيجية التعلم

 & McKownالتعاوني في تنمية الفهم القرائي، وتدريب الطالب علي التفاعل اإليجابي مع األقران، ودراسة ماكون وبرانت 

Barnett, 2007)ي استهدفت تنمية الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الثاني والثالث بالمرحلة اإلعدادية من خالل مهارات التفكير ( والت

( والتي استهدفت 2008، عبد الوهابالعليا وتوصلت الدراسة إلي فاعلية االستراتيجية في تنمية الفهم لدى هؤالء الطالب، ودراسة )

الميذ ذوي صعوبات التعلم بالمرحلة االبتدائية باستخدام استراتيجية من استراتيجيات ما وراء تنمية مهارات الفهم القرائي لدى الت

 المعرفة،
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وكشفت الدراسة عن فاعلية استراتيجية ما وراء المعرفة في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الخامس ذوي صعوبات  

نوية باستخدام طريقة والتي استهدفت تنمية مهارات الفهم القرائي لطالب المرحلة الثا (2009التعلم، ومنها دراسة )قاسم، والمزروعي، 

 .وكشفت نتائج الدراسة عن فاعلية هذه الطريقة في تنمية مهارات الفهم القرائي لطالب الصف الثاني اإلعدادي؛ حلقات األدب

 إجراءات الدراسة:

 .ونتائج الدراسة ت المستخدمة، وتطبيق التجربة واألساليب اإلحصائيةواألدواتتضمن إجراءات الدراسة التصميم التجريبي 

 التصميم التجريبي:

اعتمدت الدراسة على استخدام مجموعتين تجريبيتين متكافئتين، المجموعة التجريبية األولى وتتعرض للمتغير المستقل )التدريس 

  .قل )التدريس المتمايز(التبادلي(، والمجموعة التجريبية الثانية وتتعرض للمتغير المست

 تكافؤ المجموعتين:

حيث تم استخدام معادلة تم تطبيق االختبار القبلي لمهارات الفهم القرائي على المجموعتين التجريبيتين واتضح تكافؤ المجموعتين 

قبول الفرض الصفري وهذا يدل على ( 0.05) اختبار ت لعينتين مستقلتين وتبين أن ت المحسوبة أصغر من ت الجدولية عند مستوى

 بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبيتين في االختبار القبلي للفهم القرائي.

 :الدراسة واتأد

قائمة بعد االطالع على الدراسات واألبحاث الخاصة بمهارات الفهم القرائي قامت الباحثة بإعداد مهارات الفهم القرائي:  .1

طالبات، وتضمنت هذه القائمة خمس مهارات رئيسة يندرج تحتها فهم القرائي التي ينبغي تنميتها لدى التتضمن مهارات ال

مهارات فرعية، مهارة الفهم االستنتاجي  3مجموعة من المهارات الفرعية وهذه المهارات هي: مهارة الفهم الحرفي وتتضمن 

مهارات  3ارات فرعية، مهارة الفهم التذوقي وتتضمن مه 4مهارات فرعية، مهارة الفهم النقدي وتتضمن  4وتتضمن 

 ، مهارة الفهم اإلبداعي وتتضمن مهارتين فرعيتين.فرعية

أربعين فقرة من نوع أسئلة القطعة اختبار مهارات الفهم القرائي: أعدت الباحثة اختبار الفهم القرائي، وقد تكون من  .2

 5فقرات(، الحكم على الصحة والخطأ ) 5واالختيار من متعدد )فقرات(،  10فقرة(، وإكمال الفراغ ) 15واالستنتاج )

فقرات(، وكانت الدرجة الكلية لالختبار من أربعين درجة، وقد تراوحت معامالت  5تغيير الجملة حسب المطلوب )فقرات(، 

 (.%80 - %30(، وتراوحت معامالت تميز الفقرة بين )%80 - %32السهولة والصعوبة ألسئلة االختبار ما بين )

 صدق االختبار:

من المحكمين ذوي الخبرة  11الباحثة بعرض فقرات االختبار بصورته األولية على عدد قامت من أجل التأكد من صدق االختبار فقد 

وذلك لالطالع على فقرات االختبار وتحديد مدى مالئمة الفقرات للهدف واالختصاص في مجال طرق تدريس اللغة العربية، 

 جله، وفي ضوء آرائهم تم تعديل بعض الفقرات وإلغاء البعض اآلخر.الموضوعة من أ
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 ثبات االختبار: 

باستخدام يوما، وتم حساب معامل الثبات  15( طالبة، وكانت الفترة الزمنية بين التطبيقين 40تم تطبيق االختبار على عينة قوامها )

مما  0.87ت مستويات الفهم القرائي بإعادة التطبيق حيث بلغ معامل الثبات طريقة اإلعادة، معامل ألفا للثبات، وأشارت النتائج إلى ثبا

 يشير إلى ثبات فقرات االختبار.

 تطبيق التجربة:

هـ لمدة ستة أسابيع، حيث تم التدريس باستخدام استراتيجية التدريس 1438/ 1437تم تطبيق التجربة خالل الفصل الدراسي األول 

 األولى، وباستخدام التدريس المتمايز للمجموعة التجريبية الثانية بواقع ثالث ساعات أسبوعيا. التبادلي للمجموعة التجريبية

 عرض النتائج وتفسيرها:

 والذي نصه: األولالدراسة  صحة فرضللتحقق من 

مة المستخد بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية األولى 0.05عند مستوى ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية   .1

  في اختبار مهارات الفهم القرائي البعدي.للتدريس التبادلي والمجموعة التجريبية الثانية المستخدمة للتدريس المتمايز 

 اختبار )ت( لمجموعتين مستقلتين والجدول التالي يوضح ذلك:معادلة فقد تم التحقق من صحة هذا الفرض باستخدام 

 المتوسطات الحسابية للمجموعتين التجريبيتين األولى والثانية في اختبار مهارات الفهم القرائي البعدي لفرق بينا 1 جدول

 المجموعة المهارة
عدد 

 الطالبات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

الداللة اإلحصائية  القيمة التائية

عند مستوى 

0.05 
 الجدولية المحسوبة

 حرفيالفهم ال
 38 0.94 8.05 20 التجريبية األولى

 غير دال 2.02 0.16
 38 1.67 7.55 20 التجريبية الثانية

 الفهم االستنتاجي
 38 0.99 7.85 20 التجريبية األولى

 غير دال 2.02 0.87
 38 1.06 7.8 20 التجريبية الثانية

 الفهم النقدي
 38 1.15 7.45 20 التجريبية األولى

 غير دال 2.02 0.11
 38 1.51 6.8 20 التجريبية الثانية

 الفهم التذوقي
 38 1.05 7.45 20 التجريبية األولى

 غير دال 2.02 0.12
 38 1.00 8.05 20 التجريبية الثانية

 الفهم اإلبداعي
 38 1.10 7.5 20 التجريبية األولى

 غير دال 2.02 0.14
 38 1.31 8.15 20 التجريبية الثانية

مهارات الفهم 

القرائي )المجموع 

 الكلي(

 38 1.06 7.66 20 التجريبية األولى

 غير دال 2.02 0.96
 38 1.39 7.67 20 التجريبية الثانية
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بين متوسطي درجات طالبات المجموعة  0،05من خالل الجدول السابق يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

في  مة الستراتيجية التدريس المتمايزلى المستخدمة الستراتيجية التدريس التبادلي، والمجموعة التجريبية الثانية المستخدالتجريبية األو

، كما أن قيمة المتوسط الحسابي لكلتا 0.96إلى  0.11حيث تفاوتت قيمة ت المحسوبة ما بين  اختبار مهارات الفهم القرائي البعدي

وعدم تفوق االستراتيجيتين في تنمية مهارات الفهم القرائي فاعلية  تساوي يدل على مما  8.15إلى 6.8المجموعتين كانت ما بين 

 كما. أحدهما على اآلخر

 وللتحقق من صحة فرض الدراسة الثاني والذي نصه:

ستخدمة للتدريس الم بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية األولى 0.05عند مستوى ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية  

 في اختبار مهارات الفهم القرائي القبلي والبعدي.التبادلي 

 فقد تم التحقق من صحة هذا الفرض باستخدام اختبار )ت( والجدول التالي يوضح ذلك:

تبار مهارات الفهم القرائي القبلي الفرق بين المتوسطات الحسابية للمجموعة التجريبية األولى )التدريس التبادلي(  في اخ2جدول 

 والبعدي

 المهارة

 

 المجموعة

 

عدد 

 الطالبات

 

المتوسط 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

 

درجة 

 الحرية

 

 القيمة التائية

 
المحسو

 بة
 الجدولية

 الفهم الحرفي

 

 3.19 38 0.79 2.75 20 قبلي

 

2.02 

 
 دال

 38 0.94 8.05 20 بعدي

تاجيالفهم االستن  

 

 2.29 38 0.67 2.65 20 قبلي

 

2.02 

 
 دال

 38 0.99 7.85 20 بعدي

 الفهم النقدي

 

 4.59 38 0.72 2.75 20 قبلي

 

2.02 

 
 دال

 38 1.15 7.45 20 بعدي

 الفهم التذوقي

 

 3.68 38 0.75 2.6 20 قبلي

 

2.02 

 
 دال

 38 1.05 7.45 20 بعدي

 الفهم اإلبداعي

 

73.0 2.7 20 قبلي  38 3.25 

 

2.02 

 
 دال

 38 1.10 7.5 20 بعدي

مهارات الفهم القرائي  

 )المجموع الكلي(

 

 38 0.72 2.69 20 قبلي
3.70 

 

2.02 

 
 دال

 38 1.06 7.66 20 بعدي

بين متوسطي درجات طالبات المجموعة  0،05من خالل الجدول السابق يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

فاعلية استراتيجية  ىمما يدل عل، في اختبار مهارات الفهم القرائي القبلي والبعديالمستخدمة للتدريس التبادلي  تجريبية األولىال

 ،التدريس التبادلي في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالبات كليات القصيم األهلية
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قيمة المتوسط الحسابي  ب كل مهارات الفهم القرائي، وقد بلغتفي حسا ،4.59إلى  2.29فقد تفاوتت قيمة ت المحسوبة ما بين  

في التطبيق البعدي مما يدل على فاعلية  8.05إلى  7.45في التطبيق القبلي، وبلغت   2.75إلى 2.6ما بين  للتطبيقين القبلي والبعدي

( 2008ع دراسات كل من الحارثي)وهذه النتيجة تتفق م استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية مهارات الفهم القرائي،

وبوتملي واسبورن  ,Frances & Eckart) 1992) فرانس وايكارتو(  2012( والعالن )2011( والكبيسي )2008والمنتشري)

(Bottomley & Osborn, 1993) 2003ويدمان )و (Weedman, وساندرا (Sandra et al, 2007)  يمكن تفسير فاعلية و

الحوار والمناقشة،  مهارات، كما تحسن من هولة تطبيقها في الصفوف الدراسيةلعدة أسباب منها س ادليالتدريس التباستراتيجية 

 تنمية القدرة على الفهم القرائي، واتفاقها مع وجهة النظر المعاصرة للقراءة باعتبارها نشاط يتفاعل فيه القارئ مع النص. فيقدرتها لو

 ي نصه:وللتحقق من صحة فرض الدراسة الثالث والذ

المستخدمة للتدريس  بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية الثانية 0.05عند مستوى ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية  

 في اختبار مهارات الفهم القرائي القبلي والبعدي.التبادلي 

 فقد تم التحقق من صحة هذا الفرض باستخدام اختبار )ت( والجدول التالي يوضح ذلك:

 

الفرق بين المتوسطات الحسابية للمجموعة التجريبية الثانية )التدريس المتمايز( في اختبار مهارات الفهم القرائي القبلي 3 ول جد

 والبعدي

 المجموعة المهارة
عدد 

 الطالبات

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

 القيمة التائية
ة عند الداللة اإلحصائي

 0.005مستوى 
المحسو

 بة
 الجدولية

 الفهم الحرفي
 38 0.69 2.5 20 قبلي

 دال 2.02 4.82
 38 1.67 7.55 20 بعدي

 الفهم االستنتاجي
 38 0.72 2.75 20 قبلي

 دال 2.02 6.10
 38 1.06 7.8 20 بعدي

 الفهم النقدي
 38 0.94 2.45 20 قبلي

 دال 2.02 2.70
 38 1.51 6.8 20 بعدي

 الفهم التذوقي
 38 0.86 2.7 20 قبلي

 دال 2.02 2.75
 38 1.00 8.05 20 بعدي

 الفهم اإلبداعي
 38 1.10 2.55 20 قبلي

 دال 2.02 3.22
 38 1.31 8.15 20 بعدي

مهارات الفهم 

القرائي  )المجموع 

 الكلي(

 38 0.87 2.59 20 قبلي

 دال 2.02 3.53
 38 1.39 7.67 20 بعدي

 



 

21 
 

 

بين متوسطي درجات طالبات المجموعة  0،05من خالل الجدول السابق يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

فقد تفاوتت قيمة ت المحسوبة ما بين ، في اختبار مهارات الفهم القرائي القبلي والبعديالمستخدمة للتدريس المتمايز  التجريبية الثانية

 2.5في حساب كل مهارات الفهم القرائي، وقد بلغت قيمة المتوسط الحسابي للتطبيقين القبلي والبعدي ما بين  ،2.82إلى  2.70

التدريس المتمايز في تنمية  ي مما يدل على فاعلية استراتيجيةفي التطبيق البعد 8.15إلى  6.8في التطبيق القبلي، وبلغت   2.75إلى

جوون و( (Chalupa, 2004شلوبا  كل منات القصيم األهلية، وهذه النتيجة تتفق مع دراسات مهارات الفهم القرائي لدى طالبات كلي

(jun ،2004 )بورنس )و(Burns, 2004 سويفت )و(Swift, 2009 هيوبرد و( 2009الطويرقي )و(Hubbard, 2009) كايلي و

متمايز إلى استراتيجية التدريس ال اعليةويمكن تفسير ف، ه(1433الحليسي )وه( 1432المغربي )و (Kiley Duane, 2011)دوان 

طبيعة الطالبات ونظريات المخ البشري وأنماط التعلم كما أنها تحقق أهداف العملية التعليمية والدافعية لدى المتعلم وتعمل اتفاقها مع 

 على تكافؤ الفرص التعليمية لجميع الطالبات.

 توصيات الدراسة:

 الباحثة بما يلي:في ضوء نتائج الدراسة السابقة توصي 

 المهارات اللغوية.في تنمية تي التدريس التبادلي والتدريس المتمايز ضرورة استخدام استراتيجي 

 وكيفية استخدام هاتين االستراتيجيتين، إجراءات  على؛ لتدريبهم ات تدريبية للقائمين على تدريس اللغة العربيةعقد دور

 .فهم اللغةا التوظيف األمثل في متوظيفه

 االهتمام بكل طالب ومراعاة إمكانياته وقدراته واألخذ بمبدأ تكافؤ  علىاللغة العربية  القائمين على تدريستدريب  يةأهم

 الفرص كما اتضح من استراتيجية التدريس المتمايز.

 كما اتضح من  أهمية تدريب القائمين على تدريس اللغة العربية على تنمية مهارات المناقشة الحوار وأنشطة التفاعل مع النص

 استراتيجية التدريس التبادلي.

  كما اتضح من نتائج االستراتيجيتين.مع المقروء  القارئعملية عقلية بنائية تفاعلية يمارسها العمل على جعل القراءة 

  وتوصيفها.مراعاة تضمين االستراتيجيات الحديثة التي تعمل على تنمية مهارات القراءة والتفكير والنقد عند إعداد المقررات 
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