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 الدراسة:مدص و

مات المغة ىدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعمية برنامج تدريبي في توعية معم     
العربية بالممارسات المثمى لرفع المقدرة القرائية لمطالب وفق معايير االختبار الدولي لمتقدم 

واتجاىاتين نحوه، وتم توظيف المنيج شبو التجريبي بتصميم  (pirls)في القراءة بيرلز
تم  بناء برنامج تدريبي، ؛ ولتحقيق أىداف الدراسة .ياس القبمي والبعدي لمجموعة واحدةالق
وتم التطبيق عمى عينة . لمكشف عن اتجاىات العينة ومقياٌس  وبعديٌ  يٌ قبم بارٌ م لو اختم  ص  

وجود فروق  وكشفت النتائج عن معممة لمغة العربية في منطقة الرياض،( 49)بمغ عددىا 
ائية لصالح التطبيق البعدي في توعية المعممات بالممارسات المثمى لرفع ذات داللة إحص

وأوصت المقدرة القرائية عند الطالبات ، وأسفرت عن اتجاىات إيجابية نحو البرنامج التدريبي .
بأن تعقد الجيات المعنية بتدريب المعممين في أثناء الخدمة سمسمة من الدورات التدريبية 

يارات المعممين في االرتقاء بالمقدرة القرائية .واقترحت إجراء بحوث عممية اليادفة إلى تنمية م
تمقي الضوء عمى نتائج االختبار الدولي في المقدرة القرائية وتربطو بعدة عوامل منيا ما 

 كممة (  149.) يتعمق بالطالب أو المعمم أو المنيج أو األسرة والمجتمع

 الكممات المفتاحية:
 اتجاىات المعممين – (pirls)بيرلز –المقدرة القرائية  – برنامج تدريبي  
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Abstract:  
  The study aims to reveal the effectiveness of a training 

program in sensitizing Arabic language teachers to best practices for 

raising students' reading ability according to the International 

Reading progress Test criteria and their trends toward it, To achieve 

the objectives of the study, a training program has been built, 

designed for a tribal, remote and measured test. And it was applied 

to (64) teachers. The results revealed differences of statistical 

significance in favor of the dimensional application. It has resulted in 

positive trends toward the training program and has recommended 

that in-service teacher training agencies conduct a series of training 

courses aimed at developing teachers' skills in improving their 

reading capacity.it has suggested that scientific research shed light 

on the results of the international test in their reading capacity and 

relate it to several factors, including those relating to the student 

Teacher, curriculum, family and community (147 words) 
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 الدراسة.املدخن إىل  أٔال:

 :الدراسة وقدوة 
ا ممموسة لمواكبة جيودً في المممكة العربية السعودية لقد بذلت وزارة التعميم     

، حيث أقرت مؤشر تحسين القراءة في عدد 0202متطمبات رؤية المممكة العربية السعودية 
ئية؛ بما ينعكس عمى كفاءتيم مبادراتيا اليادفة إلى رفع مستويات الطالب ومقدرتيم القرامن 

ومنيا  الدولية،العممية بشكل عام، واستنفرت الجيود من أجل االستعداد األمثل لالختبارات 
 .(Pirls)بيرلزاالختبار في المقدرة القرائية لدى الطالب 

وقد حرصت مناىج المغة العربية المطب قة في المممكة العربية السعودية عمى إبراز   
باىتمام (Pirls)تحقق ميارات المغة األساسية وتطورىا، وتحظى دراسة بيرلز األىداف التي 

روع الوطني لممؤشرات وزارة التعميم في المممكة العربية السعودية باعتبارىا جزء من المش
 .  التربوية وتقييم الطالب

أصبح والحق أن ىذا االىتمام باالحتكام إلى محكات دولية في تقييم تحصيل الطالب   
وعكست النتائج الجيود المبذولة في االرتقاء  عديدة،ىتماما مشتركا بين دول عالمية وعربية ا
وانعكست  التربوي،في الميدان  كما دفعت إلى تقييم الممارسات ومعارفيم،ميارات الطالب ب
  الخدمة.لك عمى جيود تدريب المعممين في أثناء كذ
مماء والتربويين، فحددوا مياراتو، حظيت دراسة الفيم القرائي باىتمام الع كما  

وأكدوا بأنو  .ومستوياتو، وأنماطو، كما ناقشوا األساليب واإلجراءات التي تسيم في تحسينو
نما ىو  عممية ليست سيمة تتوقف عند حد التعرف عمى الرموز المكتوبة، والنطق بيا، وا 

مكان عممية معقدة، تسير في مستويات عقمية، وتحتاج إلى كثير ت امتباينة، وتتطمب قدرات، وا 
عمال الفكر، والتفسير، والتحميل، والموازنة، والنقد  ، محمد جاد )من المران، والتدريب، وا 

 (.81: م0220
الجمعية الدولية ومن أىم الجيات التي تيتم بقياس مدى التقدم في الفيم القرائي   

تعمل منذ تأسيسيا عمى  والتي (.IEAلتقييم التحصيل التربوي التي يشار إلييا بالحروف )
 العناصر المؤثرة فيمن  اق واسع من التحصيل العممي وغيرهإجراء دراسات مقارنة عمى نط

 وتعد .التعميم، وذلك بيدف اكتساب الفيم لمسياسات والممارسات داخل أنظمة التعميم المختمفة
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زيز تعمم الطالب ألولئك الذين يعممون عمى تع مصدر بيانات ميم  (Pirls)نتائج دراسة بيرلز
 (Popat and others: 2017) والمحمي. عمى الصعيدين الدولي والوطني

في االختبار ولما كانت النتائج التي كشفت عنيا مشاركة المممكة العربية السعودية     
أصبح مؤشر الفيم القرائي من المؤشرات المستيدفة و صادمة لممجتمع التربوي،  (Pirls)بيرلز

ا أن يقوم التدريب بدوره في رفع كفاءة المعممين ول الوطني، فقد أصبح لزامً في برنامج التح
في الميدان وتأىيميم لألدوار المتوقعة منيم لتحسين نتائج مشاركة المممكة العربية السعودية 

 في االختبارات الدولية. 
استيا ؛ لذا اىتم بدر المستيدفةوكثيرا ما يرتبط التدريب بتكوين االتجاىات لدى الفئة 

اىتم بيا عمماء االجتماع  ؛ حيثالمتعددة ليا الفكرية والبحثية الباحثون ، وتطرقوا لممداخل 
واإلعالم، ونالت دراسة االتجاىات اىتمام التربويين عمى مدى عقود  وعمم النفس المعرفي

 (0:0220عجوة، . )سواء عند المعمم أو المتعمم أو القائد أو المجتمع وأولياء األمور
 :مة الدراسة ٔأسئمتّاوشل

ن عمى أىمية ميارات الفيم القرائي، إال أن واقع تدريس القراءة ييع التربوييتفق جم  
في المممكة العربية السعودية، كما تثبت نتائج البحوث والدراسات ال يعكس تمك األىمية، حيث 

التي فشمت في يكاد ينحصر تدريس القراءة عمى الطريقة المعتادة المتمركزة حول المعمم، و 
تحقيق أىداف تعميميا وتعمميا لدى أغمبية الطمبة، كما فشمت في تنمية العالقات االجتماعية 

 (.804، ىـ8908: ؛ الفقيو9، م 0222: العدوان)بين الدارسين 
كما أشارت نتائج بعض الدراسات العربية إلى ضعف أداء معظم المعممين المرتبط   

لدى طالبيم، أو عدم وعييم بيا، كما أوضحت ىذه الدراسات أن بتنمية ميارات الفيم القرائي 
مستوى التالميذ في القراءة، تدريسيا بأسموب ال يجذب  ضعفمن بين األسباب الرئيسة ل

الفقيو، )اىتمام التالميذ، وال يتحدى تفكيرىم، مما أفقدىم اإلحساس بأىمية القراءة نفسيا 
؛ 001: م8449؛ عوض، 48:م 8441؛ طعيمو، 90:م 0220، ؛ أحمد809، ىـ8908

 (.891:م 8444، عبد الباري
ا عن نتائج مشاركة المممكة العربية ىـ تقريرً 8904وقد أصدرت وزارة التعميم في   

م، حيث مث ل 0284م و0288في عامي  (Pirls)السعودية في اختبار القراءة الدولي "بيرلز"
، 902ان المتوسط العام لدرجة القراءة ىو ا وطالبة، كطالبً  9929المممكة في االختبار األول 
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ن فت المممكة العربية السعودية في المستوى الدولي المنخفض ) (، مما يعني 999-922وص 
أن الطالب ال يجيدون االستدالل المباشر حول السمات األساسية لمشخصيات ودوافعيا 

ثا الطالب المشاركين ومشاعرىا، وال يستطيعون تفسير األحداث تفسيرا بسيطا. ولم يجتز ثم
 (0289المستوى المنخفض من االختبار. )الحربي والقحطاني ،

في بادرة متميزة أطمق المركز الوطني لمتطوير الميني التعميمي في المممكة العربية   
السعودية حزمة من البرامج التدريبية التي تتممس حاجات الميدان التربوي ليمحق بركب الرؤية 

لعربية السعودية ، وأستند في ذلك إلى شراكة قوية مع كميات التربية في الطموحة لمممكة ا
إطالق عدد من البرامج التدريبية في مقر  0284الجامعات السعودية ، وشيد صيف العام 

كميات التربية في الجامعات في مناطق المممكة كافة ، وكان من بينيا البرامج التي أطمقتيا 
ا ، كان من بينيا البرنامج ا تدريبيً ( برنامجً  99ة نورة والتي بمغت )كمية التربية بجامعة األمير 

 التدريبي محل الدراسة الحالية  .
وقد انطمقت الباحثة في اختيار موضوع البرنامج التدريبي من نتائج التقارير عن   

 مشاركة المممكة العربية السعودية في اختبارات القراءة الدولية، وما أسفرت عنو من ظيور
مستوى طالبنا وطالباتنا مقارنة بأقرانيم في العالم، وما أكدتو نتائج البحوث والدراسات  ضعف

من أىمية تنمية التدريب الميني لدعم الجيود الرامية إلى االرتقاء بممارسات المعممين 
 . التدريسية في ىذا المضمار

 : اآلتيوينبثق عن ىذه المشكمة السؤال الرئيس   
مج تدريبي في توعية معممات المغة العربية بالممارسات المثمى لرفع المقدرة ما فاعمية برنا

واتجاىاتين (Pirls) القرائية لمطالب وفق معايير االختبار الدولي لمتقدم في القراءة بيرلز
 نحوه؟ 

 :  اآلتيةويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمة   
لمستويات القراءة ومؤشرات كل مستوى  فاعمية البرنامج التدريبي في إدراك المعممات ما -8

 ؟(Pirls)وفق اختبارات بيرلز
( من والالصفية الصفية)البرنامج في إدراك المعممات لمممارسات المثمى  فاعمية ما- 0

 ؟(Pirls)لالرتقاء بالمقدرة القرائية لمطالبات وفق االختبار الدولي بيرلزواقعين 
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دريبي في محور المادة التدريبية لتنمية المقدرة ما اتجاىات المعممات نحو البرنامج الت-0
 ؟(Pirls)القرائية لمطالبات وفق مؤشرات اختبار بيرلز

 أِىٗـة الدراسة:  

 يمكن إبراز أىمية الدراسة الحالية من خالل ما يمي:        
 األىمية النظرية: - أ
في تحقيق تقدم تواكب ىذه الدراسة تطمعات وزارة التعميم في المممكة العربية السعودية  

ممموس في نتائج المسابقات الدولية واالختبارات المعيارية، وتساعد في الكشف عن العوامل 
 المحققة ليذه الغاية.

 األىمية التطبيقية:-ب
إن األىمية التطبيقية ليذه الدراسة تتمثل في كونيا دراسة جديدة في مجاليا، تقد م         
ن المعمم من بناء خطة متكاممة لرفع المقدرة القرائية عند ا يحتذى في تمكيا تدريبيً برنامجً 

 الطالب بناء عمى أفضل الممارسات والتجارب الدولية الناجحة.
 حدٔد الدراسة: ـ

 :وفًقا لمحدوداآلتيةأ جريت الدراسة الحالية   
  بنت عبد الحـد المكانـي: المممكة العربية السعودية، الرياض، كمية التربية، جامعة األميرة نورة

 الرحمن  
  :وحتى  8992ىـ الفصل الصيفي ابتداء من الرابع من ذي القعدة عام 8992الحـد الزمني

00. 
 أثر البرنامج التدريبي المقد م  الحـد الموضوعي: ستقتصر الدراسة الحالية عمى الكشف عن

من أجل رفع لممعمم ) الصفي ة والالصفي ة (لممعممات في االرتقاء بوعيين بالممارسات المثمى 
من وجية نظر المعممات  (Pirls)المقدرة القرائية لمطالبات وفق مؤشرات اختبار بيرلز

 .واتجاىاتين نحوىا
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 وصطمحات الدراسة:

 الفاعمٗة:    

تعرف الفاعمية في البحوث التجريبية بأنيا: " مدى األثر الذي تحدثو المعالجات    
عمى عامل أو بعض العوامل التابعة، ويتـم تحديد  التجريبية لعامل أو بعض العوامل المستقمة

 (. 002م :0220ىذا األثر إحصـائيا )شحـاتو والنجار، 
توعية معممات المغة العربية  ا بأنيا درجة تأثير البرنامج التدريبي فيوت عر ف إجرائيً   

تقدم في القراءة بالممارسات المثمى لرفع المقدرة القرائية لمطالب وفق معايير االختبار الدولي لم
  .(Pirls)بيرلز

 الربٌاوج التدرٖيب: 

ىو:" مخطط مصمم لغرض التعميم أو التدريب بطريقة مرتبطة، وذلك لتطوير أداء المعمم       
أو الطالب / المعمم بما يناسب مجالو ودوره في التدريس، وتتكون عناصر البرنامج من 

دوات، والمواد، والوسائل المستخدمة، والتقويم األىداف، والمحتوى، واألنشطة التعميمية، واأل
 (.19م: 0220بصورة منظمة ")بوقس، 

وي عر ف إجرائيا بأنو: تخطيط مصمم يتكون من مجموعة من األىداف، والمحتوى،   
واألساليب التدريسية، واألنشطة، والوسائل التعميمية، واألدوات التقويمية، التي تقدم لمعممات 

معممات المغة العربية بالممارسات  رحمة االبتدائية خاصة، بيدف تنمية وعيالمغة العربية بالم
المثمى لرفع المقدرة القرائية لمطالب وفق معايير االختبار الدولي لمتقدم في القراءة 

 (Pirls)بيرلز
 ( بريلز)الدراسة الدٔلٗة لقٗاس ودى تقدً القراءة يف العامل

(pirls) teracy StudyProgress in International Reading Li 

 (iea) ىي دراسة دولية عالية تشرف عمييا الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي  
تقوم عمى أساس المقارنة بين الدول المشاركة في تقييم قدرة طالب الصف الرابع في ميارات 

 ة متنوعة.القراءة بمغتيم األم، وتقيس قدرة القراء الصغار عمى فيم واستخدام أشكال لغوي
(Popat and others:2017) 
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 االجتآ.

ميٌل لالستجابة بشكل إيجابي  أو سمبي تجاه  :االتجاه بأن و( م8499) عر ف زىران  
 (.899ص. )مجموعة خاصة من المثيرات

نحو البرنامج  اآلراءالرأي الغالب أو المييمن عمى بقية  :يقصد بو في ىذه الدراسة 
معممات المغة العربية بالممارسات المثمى لرفع المقدرة  ة وعيالتدريبي اليادف إلى تنمي

موضوع ) (Pirls)القرائية لمطالب وفق معايير االختبار الدولي لمتقدم في القراءة بيرلز
 .بحيث يبدو عمى أنو الرأي الشائع ورأي األغمبية( الدراسة
 
 الدراسة.أدبٗات : ثاٌٗا

 (Pirls)بريلز اءة يف العاملالدراسة الدٔلٗة لقٗاس ودى تقدً القر :8
، وامتدت  8491(  عام IEAتأسست الجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي )  

دولة من الدول األعضاء والمؤسسات، وما  92من نحو  ونأربع قارات، وليا ممثم فروعيا في
ل دولة تشارك في مشاريعيا، التي تركز عمى إنجازات التعميم عمى التحصي 822يقرب من 

تقان الطالب لمواد مثل إوتقوم بقياس مدى ، العممي لمطالب والعوامل المتصمة بو 
جراء تقييمات بشأن التحصيل والتربية والمواطنة؛ والتحقق  الرياضيات، والعموم، والقراءة؛ وا 
من إدراك الطالب لمموضوعات الخاصة بالكمبيوتر والمعمومات؛ كما أجرت أبحاثًا عن مرحمة 

بكرة، وتعميم المعممين. وتيدف الجمعية إلى مساعدة أعضائيا عمى فيم الطفولة الم
الممارسات الفعالة في التعميم وتطوير سياسات قائمة عمى األدلة لتحسينو. وتتيح الدراسات 
المقارنة التي تجرييا الجمعية لألنظمة التعميمية في جميع أنحاء العالم فيًما أفضل لمسياسات 

التقدم التعميمي وتحديد القضايا ذات الصمة في جيود اإلصالح، وتقوم  والممارسات التي تعزز
بدور ميم في مساعدة الدول عمى بناء قدراتيا المعرفية والبحثية. ومن خالل الربط بين 
البحوث والسياسة والممارسة، وقياس مدى نجاح نظمنا التعميمية في إعداد األطفال 

 )متاح عبر الرابط .لممستقبل
65.aspx-2019-e-https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/t) 

دولة من مختمف أنحاء العالم مع اختالف مستوياتيم  92وتشارك في ىذه الدراسة   
اس ميارات القراءة االقتصـادية واختالف ثقافاتيم ولغاتيم ونظم التعميم لدييم، وتعنى بقي

https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/t-e-2019-65.aspx
https://www.moe.gov.sa/ar/news/Pages/t-e-2019-65.aspx


 ............................................ فاعلية برنامج تدريبي في توعية معلمات اللغة العربية بالممارسات المثلى

- 490 - 

وذلك بيدف  ؛بالمغة األم لدى تالميذ المرحمة االبتدائية )الصف الرابع عمى وجو الخصوص
معرفة مستوى ىذه الشريحة في ميارات القراءة المختمفة وتحديد جوانب القوة والضعف لدييم، 

عمى المساىمة  اقادرً  ن جياًل ومن ثم العمل عمى تطوير تمك الميارات واالرتقاء بيا؛ بما يكو  
 (944:0284الفعالة في بنـاء ورقي وطـنو في مخـتمف المـجاالت. )الزعابية والمحرزي، 

إلى إطار شامل يستدعي التأكد من مدى فيم الطالب لعدد كبير من (Pirls)وتستند " بيرلز " 
النصوص المتنوعة وذلك ليدفين ىما: اكتساب المعمومات واستخداميا، واكتساب الخبرة 

عمى التحميل النقدي وليس عمى تكرار حقائق سبق تعمميا  (Pirls)دبية.  كما ترك ز بيرلزاأل
أو قراءتيا. فمن خالل قراءة الطالب يطمب منيم ممارسة نطاق كامل من الميارات 
واالستراتيجيات التي تشمل: استرجاع المعمومات بشكل صريح، والقيام باستدالل واضح 

فكار، وفحص المحتوى وتقييمو وكذلك فحص المغة والعناصر ومباشر، والتفسير ودمج األ
 النصية.

ـــــــز    ـــــــل (Pirls)كمـــــــا يركـــــــز تصـــــــميم دراســـــــة بيرل ـــــــى: تحمي بشـــــــكل أساســـــــي عم
الـــــــنظم المدرســــــــية، بجمــــــــع بيانـــــــات مــــــــن اســــــــتبيانات لمـــــــديري المــــــــدارس والمعممــــــــين 
ــــــاع  ــــــل المرتبطــــــة بارتف ــــــد العوام ــــــن أجــــــل تحدي ــــــا؛ م ــــــور وتحميمي ــــــاء األم والطــــــالب وأولي

ــــــــــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــــــــــرابط م ــــــــــــــــــــــــــاح عب ــــــــــــــــــــــــــراءة. مت ــــــــــــــــــــــــــة الق ــــــــــــــــــــــــــدالت معرف ع
(https://heefa.net/files/PIRLS2011_Framework.pdf:)   

تســــــــتيدف ىــــــــذه االختبــــــــارات جميــــــــع الطــــــــالب المــــــــؤىمين بالصــــــــف الرابــــــــع، ألىميــــــــة 
ويتكــــــــون اختبــــــــار بيرلـــــــــز ىــــــــذه المرحمــــــــة فــــــــي بنــــــــاء شخصــــــــية الطفــــــــل القــــــــارئ. 

(Pirls)،ونصـــــــــًا معموماتيـــــــــًا:  مـــــــــن نصـــــــــين يشـــــــــمالن: قصـــــــــة أو حكايـــــــــة واقعيـــــــــة
ـــــــال النصـــــــين  ـــــــراءة ك ـــــــى الطـــــــالب ق ـــــــة الصـــــــفية، وعم ـــــــذه المرحم يناســـــــبان مســـــــتوى ى
واإلجابـــــــة عـــــــن األســـــــئمة التـــــــي يتكـــــــون مـــــــن أســـــــئمة االختبـــــــار مـــــــن متعـــــــدد  وأســـــــئمة 
ــــــاك خمســــــة  ــــــب، وىن ــــــاس عمــــــق فيــــــم الطال ــــــى قي ــــــي تيــــــدف إل ــــــة المفتوحــــــة الت اإلجاب

كراســــــــة  80مــــــــى نصــــــــوص أدبيــــــــة وخمســــــــة نصــــــــوص معموماتيــــــــة يــــــــتم توزيعيــــــــا ع
اختبــــــار مختمفــــــة تحتــــــوي كــــــل منيــــــا عمــــــى نــــــص أدبــــــي ونــــــص معمومــــــاتي. ويمــــــنح 

ــــــــة عــــــــن أســــــــئمة النصــــــــين.  12الطــــــــالب  ــــــــراءة واإلجاب ــــــــار( لمق ــــــــدة االختب ــــــــة )م دقيق
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح عب مت

(https://heefa.net/files/PIRLS2011_Framework.pdf:)   



 ............................................ فاعلية برنامج تدريبي في توعية معلمات اللغة العربية بالممارسات المثلى

- 490 - 

 ٔوّارتْ.الفّي القرائ٘: وفّٕوْ  -2

ميتمين بالقراءة؛ لقرائي باىتمام كبير من قبل عمماء التربية القد حظي الفيم ال  
لتعمم المقروء، واالستفادة منو. وامتد ىذا االىتمام إلى تفسير الفيم القرائي،  اباعتباره أساسً 

وتحديد مستوياتو، ومياراتو لدى عدد من المؤلفين والباحثين، وقد ذكر سوان سون أن الفيم 
استخالص المعنى من الكممات المقروءة، فاليدف من القراءة عمومًا في القراءة يعني عممية 

 (Swan son ، :1989 (494 ىو اشتقاق المعنى مما يقرأ.

الفيم القرائي بأنو:" عممية عقمية يقوم بيا القارئ لمتفاعل مع النص، مستخدمًا  وي عر ف     
شارات السياق؛ الستنتاج المعاني القيمة ف ي النص المكتوب" )موسى خبراتو السابقة، وا 

 (.10م:  0228،
واتفق الحمواني واألدغم عمى أن الفيم القرائي عممية عقمية معقدة غير قابمة لممالحظة؛      

فالقارئ يفيم النص من خالل البناء الداخمي لممعنى، تشمل عددًا من العمميات العقمية العميا، 
م  0220ًء بالمستوى اإلبداعي )الحيمواني ،وتندرج في مستويات، بدءًا من فك الرموز، وانتيا

 (4م :0229؛ األدغم ،890:
وزاد عمييما )المنتشري( بأنيا عممية استراتيجية تتسم بالبنائية، أي أن القارئ يستحضر    

ما لديو والبناء عمى ما لديو من خبرات سابقة، وينوع من استراتيجياتو القرائية وفقًا لطبيعة 
 (.98م :0229شري ،القرائي )المنت النص

ويتفق التربويون بأن القراءة ال تقف عند اإلدراك البصري لمنظر في الحروف، ونطق   
الكممات، بل تجاوز ذلك إلى المنظور الذىني الذي يتجمى في فيم النص المغوي، وما يتضمنو 
ة من دالالت، واستنتاج ما فيو من مضامين، وتذوق، ونقد، وذلك نتيجة التفاعـل بين خبر 

 (.    810: م0229، راشد )القارئ السابقة، وبين معاني النص المقـروء 
في تفسيره لعممية فيم المادة  8498والحق أن ىذا االتجاه ليس بالجديد فقد أكد يوكـــام     

المقروءة، بأنيا تشمل الربط بين رموز الكممات ومعانييا، واختيار المعنى الصحيح، وتقويم 
تو ألفكار أثناء القراءة، واسترجاع ىذه األفكار من أجل استخداميا في حياالمعاني، وتنظيم ا
 (.89ىـ: 8900اليومية )الجرف، 

م:  0222لميارات التفكير )حبيب اهلل ، اعمميً  اعد ميارات الفيم القرائي انعكاسً وت  
( إلى أن مستويات الفيم القرائي وىي: المستوى 19م: 0228(. حيث أشار فضل اهلل )844
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الحرفي، والمستوى التفسيري، والمستوى التطبيقي. وأضاف ليا عبد الوىاب وآخرون 
 ( المستوى النقدي. 40- 48م: 0220)
( مستويات الفيم القرائي 081- 089م :0220في حين صنف الناقة وحافظ )   

ثم مستوى  ومستوى الفيم النقـدي، مستوى الفيم المباشر ومستوى الفيم االستنتاجي، إلى:
 لفيم التذوقي، وأخيرا مستوى الفيم اإلبداعي الذي يشمل ابتكار أفكار جديدة.ا

      اجتاِاتّي:تدرٖب املعمىني يف أثٍاء اخلدوة ٔدراسة -3

، وخاصة في ظل التعميم مخرجاتوجودة المؤثرة في المعمم أحد أىم العناصر  يعد  
 لذا ؛أساليب التدريس الحديثة التنافس الشديد بين مؤسسات التعميم التي تتطمب تنوعًا في

ليو إمم وتطويره؛ ليتناسب مع ما تيدف االرتقاء بدور المععمى الجيات المعنية بالتعميم عممت 
 (890:0282عبد الحميد، . )الرؤى والتوجيات

وفي مجتمع سريع التغي ر والتطور أصبح التعميم مدى الحياة مبدأ تسير عميو مينة   
ر ميارتيم ومعارفيم، ويجعميم  التعميم، فيطمع المعممون عمى كل جديد في مينتيم بما يطو 

ينخرطون ضمن العمل وفق مبادئ التنمية المستدامة التي تضمن استمرارية إعداد المعم م لكل 
 (14: 0289المركز العربي لمبحوث،. )جديد في مجال عممو

يوم التربية ويرتبط مفيوم تدريب المعممين والمعممات في أثناء الخدمة بمف     
المستمرة، أو التربية مدى الحياة، التي تدعم استمرارية التعميم وارتباطو باستمرار المعمم في 
عممو، من أجل تنمية قدراتو، وصقل مياراتو، وتعديل أفكاره، وتطوير العادات، واألساليب التي 

 (.18م : 20 02يستخدميا لمنجاح والتفوق في عممو )البوىي، 
عمم وتدريبو في أثناء الخدمة من أولويات الدول مه الرؤية أصبح إعداد الونتيجة ليذ  

المتقدمة والنامية عمى حد سواء، وفي المممكة العربية السعودية فقد أفرزت رؤية المممكة 
ا ا بتدريب المعممين والمعممات في أثناء الخدمة، وعدتو أمرً ا كبيرً اىتمامً  0202الطموحة

 السميمة.تفرضو متطمبات التربية 
ذا كان تدريب المعممين بشكل عام يعد مطمبً      ( المغة ةممعم  -من تدريب )معم  إ، فاا ميمً وا 

العربية يعد أكثر أىمية، ذلك أن المغة العربية ليست ماده دراسية فحسب بل ىي أداة الفيم، 
يمية، وخاصة والتفكير، والتعبير، كما أنيا وسيمة لدراسة المواد األخرى، في كل المراحل التعم

 المرحمة االبتدائية.



 ............................................ فاعلية برنامج تدريبي في توعية معلمات اللغة العربية بالممارسات المثلى

- 499 - 

وتأتي أىمية تدريب المعمم أو المعممة في أثناء الخدمة لما ينتج عنو من تعديل    
، بيدف إكسابو معارف وميارات ألداء العمل، وتعديل اظيفيً يجابي لسموك الفرد مينًيا، أو و إ

 (.   819م: 0229مواقفو، لصالح العمل والمنظمة. )األدغم،
برامج التدريب في أثناء الخدمة وفق المفيوم العالجي: الذي يستيدف تصحيح وتقدم   

أخطاء في برنامج اإلعداد واستكمال ما لدى المعممين من نقص في اإلعداد. أو مفيوم النمو: 
الذي يعزز النمو الميني لممعممين، ويزيد دافعيتيم نحو النمو الذاتي لممعمم. وربما تقدم 

ا لتصحيح أخطاء برنامج اإلعداد م خصيصً م  ص   يلمفيوم السموكي: الذبرامج التدريب وفق ا
 8449األساسي لممعممين حتى يمكنيم التكيف مع ما استجد في مجال التربية. )صابر،

 (842م:
، والمخطط ليا؛ لتزويد المتدربين بميارات، ظ مةإلى الجيود المن ىذه المفاىيم وتحتاج     

تغيرات إيجابية مستمرة في خبراتيم، واتجاىاتيم، وسموكيم،  ومعارف، وخبرات متجددة، تحقق
      (42م:0221، أبو النصر، 89م :0220من أجل تطوير كفاية أدائيم" )العطاني، 

ة عمى مجموعة متقوم البرامج التدريبية الموجية لممعممين والمعممات في أثناء الخدو   
واألنشطة التي يقوم بيا المتدرب  من األسس العممية الواضحة وىي: أن تحقق العمميات

أغراضًا واضحة، وأىدافًا محددة. وأن تتصف البرامج باالستمرارية والواقعية. وأن يكون 
ويمبي احتياجاتو ويناسب قدراتو وميولو. كما  ة المعمملتدريب شاماًل لجميع نواحي شخصيا

. )الزىراني، ة والتعديلقاباًل لمحذف واإلضاف يجب أن يكون التدريب في أثناء الخدمة مرنا
 (80ىـ:  8909

ىناك ارتباط كبير بين التدريب واالتجاىات بشكا عام حيث تيدف دراسة االتجاىات و   
ا أو اتخاذ موقف محايد ا أو سمبً إيجابً  راء األفراد أو المجتمع تجاه قضيةآالى التعرف عمى 

لفجوات وبناء مواقف ايجابية أو ، بينما يعمل التدريب عمى تمبية تمك المتطمبات وسد ا تجاىيا
 .سمبية لدى المتدرب

عديدة بحسب المجال الذي تستخدم فيو، والواقع أنيا  تدل كممة االتجاه عمى معانٍ و   
 تستخدم في مجاالت كثيرة من حياة الناس اليومية، كالداللة عمى وجية الرياح أو الطائرة، أو

المنحى الذي تأخذه  ة لسعر عممة ما، أووجية االرتفاع أو االنخفاض في الدراسة العممي
 (890: 8410الرفاعي،. )الدولة في مواجية أمر عام يتصل بسياستيا الداخمية أو الخارجية
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وتعكس االتجاىات حياة اإلنسان وأفكـاره وقيمـو وثقافتـو وسموكو، وتبحث في اتجاىاتو 
صديق، ) لنفسية والسموكيةالخاصة نحـو القـضايا الـسياسية واالجتماعيـة واالقتصادية وا

044:0280) 
االتجاه افتراضي ويجري  أن :وذكرت الدراسات خصائص االتجاىات ومن أىميا  

كما أن االتجاه  .التي تعبِّر عنوالتحقق من وجوده ووجيتو عن طريق دراسة أنماط السموك 
الشخص إنو يبدو عمى شكل استعداد أو نزوع لمقيام بفعل ينطوي عمى عالقة بين  تييؤ،

. مع أو ضد، تحبيذ أو رفض: محوري، ولو محوران والخاصية الثالثة أنو. وموضوع االتجاه
ىي أن  –والتي تنطمق منيا كثير من برامج التدريب لتصحيح المسارات -أما الخاصية الرابعة 

االتجاىات متعمَّمة ومكتسبة تأتي من تفاعل الشخص مع محيطو ومن الخبرات الناجمة عن 
كما . فاعل، ويدخل في ىذه الخبرات المشاعر االنفعالية التي ترافقيا وتكون جزءًا منياىذا الت

يتفق عمماء التربية واالجتماع عمى المكانة المؤثرة لقدرات الشخص العقمية ومعارفو وبناء 
ألن ليذه القدرات والمعارف الشخصية مكانتيا في  شخصيتو في تكون االتجاىات لديو؛

صديق،  ؛890: 8410الرفاعي،) رد ومحيطو ومستوى فيمو لألمور.التفاعل بين الف
44:0280) 

العقمية والعاطفية  :وفي االتجاه ثالث فئات من المضامين تتفاعل فيما بينيا، وىي  
تتألف المضامين أو المكونات العقمية من مجموعة األفكار والقناعات واالعتقادات . واإلجرائية

في حين تتألف المضامين العاطفية أو . بموضوع اتجاىولدى صاحب االتجاه المتعمقة 
االنفعالية من مجموعة العواطف والمشاعر التي تظير لدى صاحب االتجاه في تعاممو مع 

أما المضامين أو المكونات . موضوع االتجاه؛ فتظير من خالل مشاعر التقبل أو النفور
نماط من السموك تتصل بموضوع اإلجرائية فتتمثل في نزوع صاحب االتجاه إلى القيام بأ

االتجاه وذلك حين تدعو الحاجة إلى مثل ذلك اإلجراء أو يتوافر الموقف أو المجال الذي يقع 
 (81:0282الحيزان، . )فيو الشخص وموضوع اتجاىو

وىنا يفيد المختصون  .ومما يجدر التساؤل حولو ىل يمكن تعديل االتجاىات وتغييرىا  
نسبي، فاالتجاىات التي يكتسبيا الفرد في حياتو يمكن أن تخضع  لدى االتجاىات ثبات بأن

فقد ينال االتجاه بعض التعديل في مدى مضمونو أو شدتو، وقد يتغير . لمتعديل والتغيير
 (12:0220حجاب، . )االتجاه ويأخذ منحى جديدًا مختمفًا اختالفًا واضحًا عن السابق
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ديل االتجاه وبعد التطبيق ظيرت لمباحثين وقد كثرت الدراسات التجريبية حول موضوع تع
نحو نوع من  (من العمال والتالميذ المعممين)إمكانية إحداث تغيير ممحوظ في اتجاه أفراد 

طايع، . )الدراسات العممية، أو نوع من األعمال اليدوية كانت مجموعة األفراد ال تفضميا
849:0228) 

 الشابقة.الدراسات  :4

ات والبحوث العربية ذات العالقة باالختبارات الدولية في القراءة إن الباحث في الدراس  
يجد ندرة كبيرة، بينما اىتمت بعض مراكز البحوث والدراسات التابعة لجامعات عالمية مرموقة 
إلى استكتاب الباحثين في ىذا المجال كالتقرير الصادر عن مركز البحوث في جامعة بوسطن 

الدراسات العربية فنجد أن أمل الزعابية؛ والمحرزي  واآلخر الصادر عن اكسفورد. في
( قد أجريا دراسة مشتركة ىدفت إلى معايرة بيانات سمطنة عمان في كتيبات اختبار 0284)
(PIRLS باستخدام نموذج االستجابة المتدرجة. وقد استخدم الباحثان اختبار )(PIRLS) 

طمبة الصف الرابع األساسي  مجموعة من ۲۴كأداة لمدراسة، والمطبق عمى  ۳۱۲۲لعام 
طالبا وطالبة. تم التحقق من افتراضات نظرية  8099بسمطنة عمان بعينة إجمالية بمغت 

االستجابة لممفردة. وقد أسفرت النتائج عن تحقق افتراضات نموذج االستجابة المتدرجة في 
  ابة المتدرجة. من مفردات االختبار لتوقعات نموذج االستج 49بيانات الدراسة، كذلك مالءمة 

حصول ( التي استقصت أسباب ۳۱۲۲الصمدي ) ومن الدراسات العربية كذلك دراسة  
وتناولت  ،PIRLS 0288المغرب عمى المرتبة األخيرة في التصنيف الدولي في اختبار 

الدراسة األدوار األساسية لكل من األسرة والمنزل والمدرسة والبيئة المحيطة بالطالب 
ىج في التأثير عمى المقدرة القرائية؛ مما يستدعي من المسؤولين عن القطاع وتطبيقات المنا

التربوي استثمار النتائج في تقييم المنظومة التعميمية ومعالجة العوامل التي ساىمت في 
 انحدار مؤشرات جودة التعميم في المغرب.

 لدراسة الدوليةمن الدراسات األجنبية  التي استفادت من بيانات ا عديداكما أن ىناك   
 PIRLS( 0289 منيا دراسة راتري, (Ratry  3122التي استخدمت بيانات اختبار 

 FIRLS : لطالب دولة إندونيسيا بيدف الكشف عن تأثير العوامل المحيطة بالطالب من
المنزل وممارسات الوالدين واتجاىات الطالب نحو القراءة و الممارسات القرائية خارج المدرسة 

ام التقنية الحديثة وتفاعميا مع ميارات الفيم القرائي، وكشفت نتائج الدراسة عن ،و استخد
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وجود داللة إحصائية التأثير العوامل المحيطة بالطالب السابق ذكرىا عمى المقدرة القرائية 
  .0288وأداء الطالب في اختيار 

التي اعتمدت عمى  )Zimumierman 2014 (وأظيرت نتائج دراسة زيمرمان  
وذات اإلنجاز  PIRLS 0224لمقارنة بين أداء المدارس ذات اإلنجاز المرتفع في ا

المنخفض وجود تباين بين طرائق التدريس المستخدمة في تدريس الفيم القرائي بين ىذه 
 . المدارس، كما كشفت النتائج عن وجود فجوة بين أداء المعممين والمستوى المطموب

 ،Tunner، Capman 2013، Greaney)أجرى كل من: وفي نيوزلندا   

Prohnow & Arrow)  مستوى طمبة نيوزيالندا في الفيم  ضعفدراسة لمعرفة أسباب
القرائي وتحميميا وتحديد االستراتيجيات المناسبة لرفع ىذا المستوى وذلك من خالل المقارنة 

ص مرتبة ، والتي أشارت إلى تناق0288، 0224بين نتائج طمبة نيوزيالندا في اختبارات ،
نيوزيالندا في السمم العالمي عن المرحمة السابقة ليا. وكشفت الدراسة عن تأثر المقدرة 
القرائية لمطالب بعوامل عدة من أىميا البيئة الثقافية واالقتصادية، لذلك أوصت بضرورة 
تطوير مناىج القراءة وفق آخر مستجدات نظريات التعمم المعاصرة التي أثبتت فاعميتيا. 

 (922:0284عابية والمحرزي، )الز 
 ،Foyواستقصت دراسة أجراىا كل من: فوي ومارتين وميوليس وستانكو،   

Martin، Mullis  &Stanco) (2011  0288الخصائص السيكومترية الختبار 
FIRLS  ،لمدول المشاركة في الدراسة الدولية حيث تم مقارنة كل دولة بالمتوسط العالمي

 الطالب عمى المفردات الثنائية والمتعددة االستجابة.وذلك من خالل استجابات 
دراسة عممت  )Mullis ،Martin & Foy،3122)وأجرى ميوليس ومارتين وفوي   

  & 0288TIMSSدولة في اختبارات الدراسة الدولية  09إلى االستفادة من بيانات 
 PIRLS 0288اختبارات لمتحقق من العالقة بين القدرة القرائية التي تم قياسيا بواسطة 
 PIRLS وكيفية تأثيرىا عمى أداء طالب الصف الرابع في فيم مسائل الرياضيات والعموم في

المقدرة  تدنيوىدفت الدراسة إلى التحقق من العالقة بين ارتفاع  أو  TIMSS .اختبارات
كشفت النتائج و . TIMSS القرائية لدى الطالب واالستطاعة عمى اإلجابة عمى أسئمة اختبار

 PIRLS 2011 عن صحة فرضية الدراسة أن الطمبة ذوي القدرة القرائية العالية في اختبار
بمختمف مستويات صعوبتيا،  TIMSS ىم األفضل في االستجابة عمى جميع مفردات اختبار
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وفي المقابل الطمبة الذين ال يستطيعون القراءة استطاعوا فقط االستجابة عمى المفردات ذات 
والتي تحتوي عمى عدد كممات ورموز ورسوم توضيحية أقل، وأرجعت  ةالمتدنيالصعوبة 

الدراسة ىذا االختالف في نتائج استجابات الطالب إلى االختالف في المناىج الدراسية وطرق 
التدريس، والتي ليا تأثير عمى المجاالت المعرفية لدى الطالب ؛بما ينعكس عمى مستويات 

 القراءة لدييم.
ا بنتائج الطالب في المقدرة القرائية ا عالميً دراسات السابقة نجد اىتمامً وبالنظر إلى ال  

ومحاوالت بناء الفرضيات التي تربطو بعوامل عديدة، بينما نممس شح الدراسات العربية في 
 ىذا المجال

s://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/downloads/P16_Framework_2http

ndEd.pdf5)) 

العناية بتعمم القراءة؛ لكون العالقة بين (Pirls)ويعكس ىذا االىتمام باختبار بيرلز   
المعارف وأىمية القراءة عالقة طردية تكاممية، ونظرا لكونيا من أىم مداخل التربية لتزويد 

مدادىم باأللفاظ والتراكيب، وتنمية ثروة التالميذ المغوية، النشء بالمفاىيم  والحقائق، وا 
ومساعدتيم عمى استخدام المغة العربية استخداما صحيحا قائما عمى ميارات التحميل 

 0228يونس، )والتفسير، وتحقق ليم النمو الذاتي واألخالقي، وتكسبيم الميارات الوجدانية. 
 (811: ىـ8900مدكور،  ؛84: م

 . املٗداٌٗة إجراءات الدراسةثالجا : 

 جمتىع الدراسة: -1

 يتكون مجتمع الدراسة من جميع معممات المغة العربية.        
( معممة من معممات منطقة الرياض المسجالت في 49تكونت العينة من ) عٍٗة الدراسة:-0

م مع كمية التربية البرنامج الصيفي الذي عقده مركز التطوير الميني التابع لوزارة التعمي
 بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، تم تدريبين في أربعة أسابيع متتالية.

 وٕاد ٔأدٔات البحح: -3
 البحح يف األدبٗات. -أًٔلا

اطمعت الباحثة عمى األدب التربوي المتعمق بموضوع الدراسة في عدد من األبحاث   
 لنظري لمدراسة وبناء األدوات.لإلفادة منيا في اإلطار ا السابقة،والدراسات 

https://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/downloads/P16_Framework_2ndEd.pdf5
https://timssandpirls.bc.edu/pirls2016/downloads/P16_Framework_2ndEd.pdf5
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ًٗا   بٍاء وٕاد ٔأدٔات الدراسة. –ثاٌ

 الربٌاوج التدرٖيب املقرتح:-أ

إجراءات بناء البرنامج: قد م ىذا البرنامج إلى مركز التطوير الميني لممعممين التابع   
عنوان حيث قد م ال الصيفي،لوزارة التعميم في المممكة العربية السعودية ضمن برامج التدريب 

  وىي:والمحاورة األساسية لمبرنامج 
واستنتاج  بيرلز،العامة والتفصيمية الختبار  واألىداف الدولية،تحديد نشأة االختبارات   

األىداف العامة والتفصيمية من مشاركة المممكة في اختبار بيرلز، وكذلك تبرير اختيار الفئة 
التعر ف عمى مجاالت ب ناء اختبار بيرلز، ومواده، والتعر ف عمى العمرية الختبار بيرل، ثم  

والتعرف عمى مستويات القراءة ومؤشرات كل  بيرلز،الميارات الفرعية المستيدفة في اختبار 
مستوى وفق اختبارات بيرلز. كم تضمنت المحاورة التدريب عمى نصوص من اختبارات بيرلز. 

 (،ادل الخبرات بين المتدرباتثم تشخيص واقع الممارسات والمشكالت في تعميم القراءة )تب
 (.وتحديد الممارسات المثمى لالرتقاء بالقدرة القرائية لمطالبات )تبادل الخبرات بين المتدربات

ا بناء خطة واقعية تفصيمية لتطوير الممارسات لالرتقاء بالقدرة القرائية لمطالبات وفقا وأخيرً 
 اختبارات بيرلز.

لمجان المختصة في المركز، قامت الباحثة ببناء وبعد اقرارىا واعتمادىا من قبل ا  
 : اآلتية وفق الخطوات البرنامج التدريبي متكاماًل 

تحديد أىداف البرنامج: ييدف البرنامج إلى توعية معممات المغة العربية بالممارسات   
( pirlsالمثمى لرفع المقدرة القرائية لمطالب وفق معايير االختبار الدولي لمتقدم في القراءة)

 واتجاىاتين نحوه.
: اآلتية محتوى البرنامج: قامت الباحثة ببناء البرنامج التدريبي م تِبعًة الخطوات بناء  

( جمسات تدريبية، 4 تحديد أىداف البرنامج، ثم اختيار محتوى البرنامج الذي تضمن )أوالً 
خطة متكاممة قائمة  فييا المحتوى بطريقة متدرجة وصوال إلى بناء أيام، وقد مقد مت في ثالثة 

عمى الممارسات المثمى اليادفة إلى رفع المقدرة لدى الطالب من خالل تبادل الخبرات بين 
 المجموعات التدريبية.

لموسائل  وتحديدا ا تدريبيً ( نشاطً 89والتي بمغت ) :تصميم األنشطة التدريبية  
از الكمبيوتر، جياز العرض المستخدمة من أوراق المالحظات، واألقالم، واألوراق الممونة، جي
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)البروجكتر( وصاحبو تحديد أساليب التدريب لكل جمسة بما يتناسب مع المحتوى واألنشطة 
حيث تنوعت من تنافس بين المجموعات، وربط اإلنجاز بالمدة الزمنية  :تحديد أساليب التقويم

 المستغرقة لتنفيذ، واالختبار القبمي والبعدي كأداة لمحكم عمى فاعمية البرنامج.
تم  تحكيم البرنامج من قبل المختصين في مناىج وطرق تدريس : تحكيم البرنامج  

تدريبية في المركز الوطني لمتطوير الميني المغة العربية من أعضاء لجنة تحكيم البرامج ال
 التعميمي.

إجراءات تنفيذ البرنامج: تم تنفيذ البرنامج لمدة أربعة أسابيع متتالية ابتداء من   
 89بواقع ثالثة أيام من كل أسبوع، وما مجممو  09/88/8992ىـ وحتى 9/88/8992

 ساعة تدريبية.
 التدرٖيب:لمربٌاوج  ختبارابٍاء -ب

 وفق لمطالب القرائية المقدرة لرفع المثمى المعمم ممارسةلقياس مدى ناء االختبار تمَّ ب  
 والتأكد صالحيتو وفق اإلجراءات اآلتية:بيرلز،  لمقراءة الدولي االختبار معايير

 :حتدٖد اهلدف وَ االختبار

 المقدرة لرفع المثمى المعمم ممارسةقياس مستوى في ختبار من االيدف يتمثل ال  
تطبيق البرنامج وذلك قبل وبعد  بيرلز لمقراءة الدولي االختبار معايير وفق لمطالب ائيةالقر 

 وفق لمطالب القرائية المقدرة لرفع المثمى بالممارسات العربية المغة معممات لتوعية؛ التدريبي
( 9) المكون من االختباروذلك حسب  ،PIRLS القراءة في لمتقدم الدولي االختبار معايير
 .أسئمة

 كتابة وفردات االختبار.

طبًقا لالختبارات الموضوعية واختارت أسموب  مفردات االختبار صاغت الباحثة  
  األسئمة المفتوحة.

 :اآلتيةفقراتو النقاط  صياغةالباحث في  توقد راع  
 المعممات. وعدمجذر السؤال بعبارات واضحة ومحد دة، ومناسبة لمستوى  صياغة  

خمو الفقرة من أي تمميح غير مقصود  ك(. وكذل)السؤال ي الجذراستخدام صيغ النفي ف
 باإلجابة الصحيحة.
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 ٔضع تعمٗىات االختبار.
بدقة ولغة سيمة مالئمة لمستوى المعممات، وط مب  التوجييات بكتابة ةالباحث تقام  

 وضوح اليدف فيياي روع ؛االختبار أسئمة عن اإلجابة في الشروع قبل اتيقراء من كل معممو
أن ضرورة قراءة كل سؤال قراءة جيدة قبل إجابتو، و توجيو المعممات إلى و من االختبار، 

ذا تعذر إجابة سؤال يترك  .وينتقل إلى غيره اإلجابة عن جميع األسئمة، وا 
 لالختبار. التقدٖروقٗاس 

عنيا  المعممةاالختبار تكون إجابة  فقرات سؤالمن  فقرةلكل  درجتانحد دت وقد   
، وصفرًا إذا كانت اإلجابة ، ودرجة واحدة إذا إجابة نصف اإلجابة عمى السؤاليحةإجابة صح

. وأ عد  مفتاح لتصحيح االختبار ات( درج82) خاطئة، وبذلك تكون الدرجة العظمى لالختبار
 واإلجابة والدرجة، وطبقًا ليذا المفتاح سيتم  تصحيح االختبار. الفقرةيتضمن رقم 

 :لٗةاالختبار يف صٕرتْ األٔ
بيدف تحكيمو  ؛في صورتو األولية عمى مجموعة من المختصين ض االختبار  رِ ع    

 :اآلتيةوذلك في النواحي والتعرف عمى آرائيم في االختبار، 
اقتراحات التعديل حول و  كل سؤال لممستوى الذي وضع لقياسو. وضوحمدى   

ض نالمحكمو أشاروقد  االختبار. افة المستوى الذي يقيسو ببعض التعديالت في الصياغة، وا 
من ىذه الممحوظات؛ حيث أجريت التعديالت واإلضافات  ةالباحث توقد استفاد .كل سؤال أمامو

 .لتطبيقوالالزمة، وبذلك أصبح االختبار صالحًا 
 ب: وقٗاس االجتآ حنٕ الربٌاوج التدرٖيب: 

ت )عينة البحث( اتجاىات المعمماعن ييدف المقياس إلى الكشف  اليدف من بناء المقياس:
 نحو البرنامج التدريبي.

 :اآلتيةمر  مقياس االتجاه نحو البرنامج التدريبي بالخطوات  املقٗاس:خطٕات بٍاء 
 صياغة فقرات المقياس بتحديد المعاني التي يتضم نيا كل محور من المحاور المستيدفة -

 (: Internal consistently Validity) صدق االتشاق الداخم٘
التأكد من الصدق الظاىري ألداة الدراسة قامت الباحثة بتطبيقيا ميدانيًا وعمى بعد   

بيانات العينة تم التحقق من صدق المقياس عن طريق حساب معامل ارتباط بيرسون بين 
 الدرجة لكل عبارة والدرجة الكمية لممحور.
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(2جذول رلى )  

ثرَايج انرذرَثٍ تانذرجح انكهُح نهًحىريعايالخ ارذثاط تُرضىٌ نعثاراخ اذجاهاخ انًعهًاخ حىل ان  

 يعايم االرذثاط رلى انعثارج يعايم االرذثاط رلى انعثارج

1 1.700**  7 1.000**  

2 1.745**  0 1.775**  

3 1.021**  0 1.731**  

4 1.000**  21 1.772**  

5 1.017**  22 1.724**  

7 1.000**  23 1.067**  

( فألم1.12ائُح )** دال عُذ يطرىي انذالنح اإلحص      
(، أن: قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات موجبة 8يتضح من الجدول رقم )

( فأقل مما يدل عمى صدق اتساقيا وصالحيتيا 2.28إحصائيًا عند مستوي الداللة ) ودالة
 لمتطبيق.

 (: Reliability) ثبات أداة الدراسة
معادلة ألفا كرونباخ، وتبين أن قامت الباحثة بحساب ثبات أداة الدراسة عن طريق 

(، وىذا يدل عمى أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من 2.49معامل الثبات عال حيث بمغ )
 .الثبات يمكن االعتماد عمييا في التطبيق الميداني لمدراسة

 :إجراءات الدراسة-4

ودية اإلعالن عن البرنامج عمى موقع وزارة التعميم في المممكة العربية السع تم  
، ثم انطمق البرنامج ضمن البرامج  لمغة العربية لممرحمة االبتدائية،واشترط البرنامج معممات ا

تطبيق  التدريبية المعتمدة في البرنامج الصيفي الذي قدمتو وزارة التعميم لممعممين ، وتم
من  ومن الشير ذات 00ذي القعدة وحتى  9البرنامج التدريبي لمدة أربعة أسابيع ابتداء من 

في ، وقدم البرنامج التدريبي  واحدة أسبوعيامجموعة  تم تدريب و، م0284-ه8992عام 
ساعة تدريبية ،بواقع خمس ساعات في اليوم .وتم تطبيق االختبار القبمي والبعدي  (89)

وأجريت ليا المعالجة عمى كل مجموعة تدريبية ،ثم جمعت البيانات لممجموعات األربعة 
 . عن أسئمة الدراسة  اإلحصائية لإلجابة
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 وٍّج الدراسة:-5

لما كانت الدراسة الحالية تستيدف قياس فاعمية برنامج تدريبي في توعية معممات 
المغة العربية بالممارسات المثمى لرفع المقدرة القرائية لمطالب وفق معايير االختبار الدولي 

شبو التجريبي، والذي يعد ؛ فإن الباحثة استخدمت منيج البحث PIRLSلمتقدم في القراءة 
أحد أساليب البحث العممي القائم عمى دراسة أثر عامل تجريبي أو أكثر عمى عامل تابع أو 
أكثر؛ واستخدمت الباحثة أحد تصميمات المنيج شبو التجريبي المعروف بتصميم القياس 

 القبمي والبعدي لمجموعة واحدة.
دة تشكيل الواقع عن طريق إدخال وقد تم اختيار ىذا المنيج؛ لكونو يحاول إعا  

تغييرات عميو، وقياس ىذه التغييرات وما تحدثو من نتائج يمكن تعميميا بدرجة عالية من 
 الثقة.

 أسمٕب حتمٗن البٗاٌات:-6

 األساليب اإلحصائية لكون الدراسة تستخدم المنيج شبو التجريبي؛ فإنَّ الباحثة اعتمدت
 ة:اآلتي

أسئمة وذلك مع ( paired groups T-Testترابطة )الملممجموعات  )ت( اختبار 
 .الدراسة

 المغة معممات توعية في تدريبي برنامج نسبة الكسب المعدل لبالك، لمتأكد من فاعمية
 لمتقدم الدولي االختبار معايير وفق لمطالب القرائية المقدرة لرفع المثمى بالممارسات العربية

 القراءة )بيرلز( في
 ٔوقرتحاتّا.الدراسة ٔتٕصٗاتّا عرض ٌتائج  رابعا:

لتحقيق ىدف الدراسة المتمثل بقياس فاعمية برنامج تدريبي في توعية معممات المغة   
العربية بالممارسات المثمى لرفع المقدرة القرائية لمطالب وفق معايير االختبار الدولي لمتقدم 

 الدراسة، من أسئمةسؤال  كل ضوء في النتائج بعرض الباحثة قامت ،PIRLSفي القراءة 
 :اآلتي النحو عمى مستقمة جداول في سؤال كل تكون إجابة بحيث

مستويات القراءة ومؤشرات كل إدراك المعممات لما فاعمية البرنامج التدريبي في  السؤال األول: 
 مستوى وفق اختبارات بيرلز؟
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ت لمتعرف عمى ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجا
مستويات القراءة ومؤشرات كل إدراك المعممات لالتطبيق القبمي والبعدي لمبرنامج التدريبي في 

"  Paired Samples T-test ت:مستوى وفق اختبارات بيرلز استخدمت الباحثة اختبار " 
              :               اآلتينتائج كما يوضحيا الجدول جاءت ال

 (3جذول رلى )

ئدران انًعهًاخ انفرق تٍُ يرىضطٍ درجاخ انرطثُك انمثهٍ وانثعذٌ نهثرَايج انرذرَثٍ فٍ َثٍُ دالنح 

 ًطرىَاخ انمراءج ويإشراخ كم يطرىي وفك اخرثاراخ تُرنسن

 االخرثار
انًرىضظ 

 انحطاتٍ

عذد انًرذرتاخ 

 )انًعهًاخ(
 لًُح "خ" االَحراف انًعُارٌ

يطرىي 

 انذالنح

 1.77 انمثهٍ
75 

1.755 -

20.542 

1.11

 1.057 4.40 انثعذٌ **1

 (1.12**دال عُذ يطرىي )

( يتضح ارتفاع الدرجات في االختبار البعدي عن الدرجات 0وبالنظر إلى الجدول رقم )      
مستويات القراءة ومؤشرات كل مستوى وفق اختبارات إدراك المعممات لفي االختبار القبمي في 

( درجة تمثل نسبة 0.04في التطبيق البعدي ) بيرلز، حيث بمغ متوسط درجات المعممات
%( من مجموع الدرجات، بينما بمغ متوسط درجات المعممات في التطبيق القبمي 19.99)
%( من مجموع الدرجات، ومن تمك النتائج يتضح وجود 84.1( درجة تمثل نسبة )2.49)

تطبيق القبمي ( بين متوسطي درجات ال2.28فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
والبعدي لمبرنامج التدريبي في معرفة المعممات بمستويات القراءة ومؤشرات كل مستوى وفق 

 . ياختبارات بيرلز لصالح التطبيق البعد
 ٌشبة اللشب املعده لبالك:

مستويات القراءة ومؤشرات كل إدراك المعممات لتم حساب فاعمية البرنامج التدريبي في 
، الذي يشير  (Black)بيرلز باستخدام معادلة الكسب المعدل لـ "بالك" مستوى وفق اختبارات 

( فإنو يمكن القول بعدم فعالية 8-إلى أنو إذا كانت نسبة الكسب المعدل تقع بين )صفر
البرنامج أو األسموب المستخدم في التدريب، أما إذا زادت نسبة الكسب المعدل عن الواحد 

نى أن البرنامج أو األسموب المستخدم في التدريب حقق ( فيذا يع8.0الصحيح، ولم تتعد )
( فيذا يعنى أن 8.0الحد األدنى من الفعالية، ولكن إذا زادت نسبة الكسب المعدل عن )

 البرنامج أو األسموب المستخدم في التدريب حقق الحد األقصى من الفعالية.
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 :اآلتيوكانت النتائج كما ىي موضحة بالجدول 
 (4جذول )

ًطرىَاخ انمراءج ويإشراخ كم يطرىي وفك ئدران انًعهًاخ ننكطة انًعذل فٍ دالنح ا

 اخرثاراخ تُرنس

 انُهاَح انعظًً )د(

انًرىضظ انحطاتٍ 

نهرطثُك انثعذٌ 

 )ش(

انًرىضظ انحطاتٍ 

نهرطثُك انمثهٍ 

 )ص(

َطثح انكطة 

 انًعذل
 انذالنح

 ≥دانح ألَها  6.25 1.77 4.40 5

2.3 

مستويات إلدراك المعممات لق أنَّ نسبة الكسب المعدل لبالك ( الساب0يتضح من جدول )
وىي أكبر من الحد األدنى  (،9.89القراءة ومؤشرات كل مستوى وفق اختبارات بيرلز بمغت )

 .وبذلك يمكن الحكم بفاعمية البرنامج التدريبي لمفاعمية،الذي قرره بالك 
( والالصفية الصفية)ت لمممارسات المثمى البرنامج في إدراك المعمما فاعمية ما: السؤال الثاني
 ؟لالرتقاء بالمقدرة القرائية لمطالبات وفق االختبار الدولي بيرلزمن واقعين 

لمتعرف عمى ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات 
الصفية إدراك المعممات لمممارسات المثمى )التطبيق القبمي والبعدي لمبرنامج التدريبي في 

والالصفية( من واقعين لالرتقاء بالمقدرة القرائية لمطالبات وفق االختبار الدولي بيرلز 
جاءت النتائج كما يوضحيا  " Paired Samples T-test :تاستخدمت الباحثة اختبار " 

 :اآلتيالجدول 
 (5جذول رلى )

ئدران انًعهًاخ يج انرذرَثٍ فٍ َثٍُ دالنح انفرق تٍُ يرىضطٍ درجاخ انرطثُك انمثهٍ وانثعذٌ نهثرَا

 نهًًارضاخ انًثهً )انصفُح وانالصفُح( 

 االخرثار
انًرىضظ 

 انحطاتٍ

عذد انًرذرتاخ 

 )انًعهًاخ(

االَحراف 

 انًعُارٌ

لًُح 

 "خ"

يطرىي 

 انذالنح

- 1.775 75 1.67 انمثهٍ

20.370 

1.11

 1.001 75 4.37 انثعذٌ **1

 (1.12**دال عُذ يطرىي )

( يتضح ارتفاع الدرجات في االختبار البعدي عن الدرجات 9ر إلى الجدول رقم )وبالنظ      
إدراك المعممات لمممارسات المثمى )الصفية والالصفية( من واقعين في االختبار القبمي في 

، حيث بمغ متوسط درجات لالرتقاء بالمقدرة القرائية لمطالبات وفق االختبار الدولي بيرلز 
%( من مجموع الدرجات، 18.49( درجة تمثل نسبة )0.09ق البعدي )المعممات في التطبي
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( درجة تمثل نسبة 2.94بينما بمغ متوسط درجات المعممات في التطبيق القبمي )
%( من مجموع الدرجات، ومن تمك النتائج يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية 89.24)

بمي والبعدي لمبرنامج التدريبي ( بين متوسطي درجات التطبيق الق2.28عند مستوى داللة )
إدراك المعممات لمممارسات المثمى )الصفية والالصفية( من واقعين لالرتقاء بالمقدرة في 

 . البعديلصالح التطبيق  القرائية لمطالبات وفق االختبار الدولي بيرلز
 نسبة الكسب المعدل لبالك:

 (6جذول )

 ضاخ انًثهً )انصفُح وانالصفُح( ئدران انًعهًاخ نهًًاردالنح انكطة انًعذل فٍ 

انُهاَح انعظًً 

 )د(

انًرىضظ انحطاتٍ 

نهرطثُك انثعذٌ 

 )ش(

انًرىضظ 

انحطاتٍ نهرطثُك 

 انمثهٍ )ص(

َطثح انكطة 

 انًعذل
 انذالنح

 2.3 ≥دانح ألَها  5.40 1.67 4.37 5

إلدراك المعممات ( السابق أنَّ نسبة الكسب المعدل لبالك 9يتضح من جدول )  
مارسات المثمى )الصفية والالصفية( من واقعين لالرتقاء بالمقدرة القرائية لمطالبات وفق لمم

 لمفاعمية،وىي أكبر من الحد األدنى الذي قرره بالك  (،9.04بمغت ) االختبار الدولي بيرلز
 .وبذلك يمكن الحكم بفاعمية البرنامج التدريبي

في  مج التدريبي في محور المادة التدريبيةما اتجاىات المعممات حول البرنا: السؤال الثالث
توعية معممات المغة العربية بالممارسات المثمى لرفع المقدرة القرائية لمطالب وفق معايير 

 بيرلز؟  االختبار الدولي لمتقدم في القراءة
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 (7جذول رلى )

نرذرَثٍ فٍ ئجاتاخ يفرداخ عُُح انذراضح عهً عثاراخ يمُاش اذجاهاخ انًعهًاخ حىل انثرَايج ا

يحىر انًادج انرذرَثُح فٍ ذىعُح يعهًاخ انهغح انعرتُح تانًًارضاخ انًثهً نرفع انًمذرج انمرائُح 

 نهطالب وفك يعاَُر االخرثار انذونٍ نهرمذو فٍ انمراءج تُرنس يرذثح ذُازنُاً حطة يرىضطاخ االضرجاتح

رلى انعثارج
 

 انعثارج

ار
كر

نر
ا

 

 درجح االضرجاتح
ٍ

ات
ط

ح
ان
ظ 

ض
رى

نً
ا

 ٌ
ار

عُ
نً

 ا
ف

را
ح

الَ
ا

 

ة
ذُ

رر
ان

 

ثح
ط

نُ
ا

ذج 
ش

 ت
ك

اف
يى

 

ك
اف

يى
  ً
 ئن

ك
اف

يى

يا
ذ 

ح
ك 
اف

يى
ر 

غُ
ك  

اف
يى

ر 
غُ

ذج
ش

ت
 

1 

أعرمذ تأٌ انًادج انرذرَثُح 

ذطاهى فٍ ذطىَر يهايٍ 

 انىظُفُح انحانُح.

 

 

 1 1 4 21 62 ن

5.76 1.646 3 

٪ 70.7 26.7 5.7 1 1 

2 

 

 

 

أرغة فٍ يعرفح انكثُر عٍ 

 اخرثار تُرنس  يىاد

 1 1 1 24 62 ن

5.01 1.517 2 

٪ 70.7 31.4 1 1 1 

3 

أعرمذ أٌ انثرَايج انرذرَثٍ 

َذعى ذطىَر يًارضاذٍ 

 انصفُح وانالصفُح 

 1 1 7 21 50 ن

5.77 1.750 5 

٪ 76.1 26.7 0.5 1 1 

4 
أؤَذ كفاَح انًحرىي انًمذو 

 فٍ انثرَايج انرذرَثٍ 

 1 1 0 32 45 ن
5.40 1.737 21 

٪ 64.2 43.0 25.2 1 1 

5 

أعرمذ أٌ هُان ذىافك تٍُ 

األَشطح انرذرَثُح 

 وانًىضىعاخ انًطروحح.

 1 1 4 32 51 ن

5.60 1.607 7 

٪ 73.6 43.0 5.7 1 1 

6 

أرغة فٍ يعرفح انكثُر عٍ 

انًًارضاخ انًثهً نهًعهًٍُ 

فٍ انذول راخ انرجارب 

 انًًُسج فٍ اخرثاراخ تثُرنس

 1 1 7 24 56 ن

5.72 1.767 7 

٪ 71.4 31.4 0.5 1 1 
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رلى انعثارج
 

 انعثارج

ار
كر

نر
ا

 

 درجح االضرجاتح

ٍ
ات

ط
ح

ان
ظ 

ض
رى

نً
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 ٌ
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ف
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ح
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ا

 

ة
ذُ
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ك
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يى

 

ك
اف
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  ً
 ئن

ك
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ح
ك 
اف

يى
ر 
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يى

ر 
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ذج
ش

ت
 

7 
أشعر تأٌ انًادج انرذرَثُح 

 حممد ذىلعاذٍ انشخصُح.

 1 1 7 24 56 ن

5.72 1.767 7 

٪ 71.4 31.4 0.5 1 1 

0 

ال ًَكٍُُ أٌ أفكر تأٌ أغُر 

يٍ يًارضاذٍ انحانُح فٍ 

ذعهُى انطانثاخ يهاراخ انفهى 

 انمرائٍ 

 1 1 7 31 40 ن

5.61 1.777 0 

٪ 60.5 42.4 0.5 1 1 

0 

أفّضم عذو ذهمٍ أٌ ذذرَة 

عٍ كُفُح ذًُُح انًمذرج 

 انمرائُح.

 1 1 7 25 54 ن

5.67 1.707 0 

٪ 77.3 32.0 21.0 1 1 

2

1 

ذُىَع انًًارضاخ واألَشطح 

فٍ أثُاء ذذرَص انُصىص 

انمرائُح َهذر كثُرا يٍ 

 انىلد.

 1 1 4 22 61 ن

5.74 1.653 4 

٪ 70.2 27.3 5.7 1 1 

2

2 

أشعر تعذو أهًُح انرذرَة 

نرًُُح يًارضاخ انًعهًٍُ 

َحى ذطىَر يمذرج انطالب 

 انمرائُح 

 1 1 4 27 55 ن

5.75 1.675 6 

٪ 70.0 37.7 5.7 1 1 

2

3 

يمرُعح تأهًُح انرذرَة عهً 

َصىص يًاثهح الخرثار 

 تُرنس 

 1 1 7 31 40 ن

5.61 1.777 0 

٪ 60.5 42.4 0.5 1 1 

  1.501 5.72 انًرىضظ انعاو
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( أن: مفردات عينة الدراسة موافقات بشدة عمى توجو 4يتضح من الجدول رقم )
المعممات حول البرنامج التدريبي في محور المادة التدريبية في توعية معممات المغة العربية 

ب وفق معايير االختبار الدولي لمتقدم في القراءة بالممارسات المثمى لرفع المقدرة القرائية لمطال
(، وىو متوسط يقع في الفئة الخامسة من فئات المقياس 9من  9.48بيرلز بمتوسط )
(، وىو الفئة التي تشير الى خيار "موافق بشدة" في أداة 9.22إلى  9.08الخماسي )من 

 الدراسة.
في موافقة مفردات عينة  اسً ومن خالل النتائج الموضحة أعاله يتضح أن ىناك تجان

الدراسة عمى اتجاىات المعممات حول البرنامج التدريبي في محور المادة التدريبية في توعية 
معممات المغة العربية بالممارسات المثمى لرفع المقدرة القرائية لمطالب وفق معايير االختبار 

إلى  9.04ن ما بين )الدولي لمتقدم في القراءة بيرلز حيث تراوحت متوسطات موافقتي
(، وىي متوسطات تقع في الفئة الخامسة من فئات المقياس الخماسي والتي تشير إلى 9.12

 )موافق بشدة( في أداة الدراسة.
وأظيرت النتائج أن: مفردات عينة الدراسة موافقات عمى جميع اتجاىات المعممات 

معممات المغة العربية  حول البرنامج التدريبي في محور المادة التدريبية في توعية
بالممارسات المثمى لرفع المقدرة القرائية لمطالب وفق معايير االختبار الدولي لمتقدم في القراءة 

حسب ا (، والتي تم ترتيبيا تنازليً 88 ،0، 82، 8، 0بيرلز أبرزىا تتمثل في العبارات رقم )
 :كما يأتيموافقة مفردات عينة الدراسة عمييا 

ــارة رقــ ــز " 0م )جــاءت العب ــار بيرل (، وىــي: " أرغــب فــي معرفــة الكثيــر عــن مــواد اختب
 (.9من  9.12بالمرتبة األولى من حيث موافقة مفردات عينة الدراسة عمييا بشدة بمتوسط )

(، وىي: " أعتقد بأن المـادة التدريبيـة تسـاىم فـي تطـوير ميـامي 8جاءت العبارة رقم )
يـــث موافقـــة مفـــردات عينـــة الدراســـة عمييـــا بشـــدة الوظيفيـــة الحاليـــة " بالمرتبـــة الثانيـــة مـــن ح

 (.9 من9.99بمتوسط )
(، وىي: " تنويع الممارسات واألنشطة في أثناء تدريس 82جاءت العبارة رقم )

النصوص القرائية ييدر كثيرا من الوقت. " بالمرتبة الثالثة من حيث موافقة مفردات عينة 
 (.9من  9.90الدراسة عمييا بشدة بمتوسط )



 ............................................ فاعلية برنامج تدريبي في توعية معلمات اللغة العربية بالممارسات المثلى

- 498 - 

(، وىـي: " أعتقـد أن البرنـامج التـدريبي يـدعم تطـوير ممارسـاتي 0العبـارة رقـم )جاءت 
ــة الدراســة عمييــا بشــدة  ــردات عين ــث موافقــة مف ــة الرابعــة مــن حي الصــفية والالصــفية " بالمرتب

 (.9من  9.44بمتوسط )
ـــارة رقـــم ) ـــة ممارســـات 88جـــاءت العب ـــدريب لتنمي ـــة الت (، وىـــي: " أشـــعر بعـــدم أىمي

وير مقــدرة الطــالب القرائيــة. " بالمرتبــة الخامســة مــن حيــث موافقــة مفــردات المعممــين نحــو تطــ
 (.9من  9.49عينة الدراسة عمييا بشدة بمتوسط )

ما فاعمية البرنامج التدريبي في توعية معممات المغة العربية  السؤال الرئيس:
ي لمتقدم في القراءة بالممارسات المثمى لرفع المقدرة القرائية لمطالب وفق معايير االختبار الدول

PIRLS؟ 
لمتعرف عمى ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات 
التطبيق القبمي والبعدي لمبرنامج التدريبي في توعية معممات المغة العربية بالممارسات المثمى 

 PIRLSة لرفع المقدرة القرائية لمطالب وفق معايير االختبار الدولي لمتقدم في القراء
" جاءت النتائج كما يوضحيا  Paired Samples T-test ت:الباحثة اختبار "  استخدمت
 :االتيةالجدول 

 (7جذول رلى )

َثٍُ دالنح انفرق تٍُ يرىضطٍ درجاخ انرطثُك انمثهٍ وانثعذٌ نهثرَايج انرذرَثٍ فٍ ذىعُح يعهًاخ 

نهطالب وفك يعاَُر االخرثار انذونٍ نهرمذو فٍ  انهغح انعرتُح تانًًارضاخ انًثهً نرفع انًمذرج انمرائُح

 PIRLSانمراءج 

 االخرثار
انًرىضظ 

 انحطاتٍ

عذد انًرذرتاخ 

 )انًعهًاخ(

االَحراف 

 انًعُارٌ
 لًُح "خ"

يطرىي 

 انذالنح

- 1.703 75 2.34 انمثهٍ

30.642 
1.111** 

 2.504 75 7.77 انثعذٌ

 (1.12**دال عُذ يطرىي )

( يتضح ارتفاع الدرجات في االختبار البعدي عن 9قم )وبالنظر إلى الجدول ر 
الدرجات في االختبار القبمي في توعية معممات المغة العربية بالممارسات المثمى لرفع المقدرة 

، حيث بمغ متوسط  PIRLSالقرائية لمطالب وفق معايير االختبار الدولي لمتقدم في القراءة 
%( من مجموع 10.0( درجة تمثل نسبة )4.44درجات المعممات في التطبيق البعدي )

( درجة تمثل نسبة 8.00الدرجات، بينما بمغ متوسط درجات المعممات في التطبيق القبمي )
%( من مجموع الدرجات، ومن تمك النتائج يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية 89.90)
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مبرنامج التدريبي ( بين متوسطي درجات التطبيق القبمي والبعدي ل2.28عند مستوى داللة )
في توعية معممات المغة العربية بالممارسات المثمى لرفع المقدرة القرائية لمطالب وفق معايير 

نسبة الكسب المعدل . البعديلصالح التطبيق   PIRLSاالختبار الدولي لمتقدم في القراءة 
  لبالك:

 (0جذول )

ًارضاخ انًثهً نرفع انًمذرج انمرائُح نهطالب دالنح انكطة انًعذل فٍ ذىعُح يعهًاخ انهغح انعرتُح تانً

 PIRLSوفك يعاَُر االخرثار انذونٍ نهرمذو فٍ انمراءج 

انُهاَح انعظًً 

 )د(

انًرىضظ انحطاتٍ 

نهرطثُك انثعذٌ 

 )ش(

انًرىضظ 

انحطاتٍ نهرطثُك 

 انمثهٍ )ص(

َطثح انكطة 

 انًعذل
 انذالنح

 2.3 ≥دانح ألَها  5.74 2.34 7.77 5

( السابق أنَّ نسبة الكسب المعدل لبالك لتوعية معممات المغة 1دول )يتضح من ج  
العربية بالممارسات المثمى لرفع المقدرة القرائية لمطالب وفق معايير االختبار الدولي لمتقدم 

 لمفاعمية،وىي أكبر من الحد األدنى الذي قرره بالك  (،9.90) بمغت PIRLSفي القراءة 
البرنامج التدريبي في توعية معممات المغة العربية بالممارسات  وبذلك يمكن الحكم بفاعمية

  .PIRLSالمثمى لرفع المقدرة القرائية لمطالب وفق معايير االختبار الدولي لمتقدم في القراءة 
 :اآلتٗةخمصت الدراسة إىل الٍتائج 

( 2.28وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) المعالجة اإلحصائيةأظيرت  -
بين متوسطي درجات التطبيق القبمي والبعدي لمبرنامج التدريبي في معرفة المعممات 

، مما بمستويات القراءة ومؤشرات كل مستوى وفق اختبارات بيرلز لصالح التطبيق البعدي
ببناء يكشف عن الحاجة المستمرة إلى قيام الجيات المعنية بالتطوير الميني لممعممين 

 حاجات المعممين.  عمىالبرامج التدريبية 
ارتفاع الدرجات في االختبار البعدي عن الدرجات في االختبار القبمي وكشفت النتائج عن  -

في إدراك المعممات لمممارسات المثمى )الصفية والالصفية( من واقعين لالرتقاء بالمقدرة 
 القرائية لمطالبات وفق االختبار الدولي بيرلز

اليادف إلى حول البرنامج التدريبي اإليجابية  ة العربيةالمغ معمماتاتجاىات وكشفت -
بالممارسات المثمى لرفع المقدرة القرائية لمطالب وفق معايير االختبار الدولي  توعيتين

رغبتين في معرفة المزيد من المعارف والتطبيق حول  :عنلمتقدم في القراءة بيرلز 
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دىن بأن البرنامج التدريبي يساىم في تطوير االختبارات الدولية في المقدرة القرائية، واعتقا
سية الصفية والالصفية، وتتفق ىذه النتيجة مع ميامين الوظيفية ودعم ممارستين التدري

 نتائج الدراسات القائمة عمى البرامج التدريبية لمواكبة حاجات الميدان التربوي.
 :تٕصٗات الدراسة

 :أتييوفي ضوء نتائج الدراسة فإن الباحثة توصي بما 
أن تتبنى وزارة التعميم مجموعة من المبادرات اليادفة إلى معالجة كافة الجوانب المؤثرة في  -

 يعالجو.بما يشخص الواقع ثم  القرائي،القراءة وميارات الفيم 
أن تعقد الجيات المعنية بتدريب المعممين في أثناء الخدمة سمسمة من الدورات التدريبية  -

رات المعممين في االرتقاء بالمقدرة القرائية لدى طالبيم، مع قياس أثر اليادفة إلى تنمية ميا
 التدريب.

 القرائي.أن تعنى برامج إعداد المعمم بميارات الفيم  -
  :الدراسة وقرتحات

 :اآلتيةوتقترح الباحثة إجراء الدراسات 
درة القرائية تمقي الضوء عمى نتائج االختبار الدولي في المق متعددةإجراء دراسات وبحوث  -

 والمجتمع.وتربطو بعدة عوامل منيا ما يتعمق بالطالب أو المعمم أو المنيج أو األسرة 
 الدولية،تقصي الممارسات المثمى التي أسفرت عن نتائج مرتفعة في اختبارات المقدرة  -

 السعودية.وتبنييا في المممكة العربية 
جيا بما ينعكس إيجابا عمى الميدان إجراء دراسات مقارنة واالستفادة من تحميل نتائ -

 التربوي.
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 املراجع

 :املراجع العربٗة
القاىرة  إدارة العممية التدريبية )النظرية و التطبيق(.م(. 0221أبو النصر ،مدحت محمد. )

 :دار الفجر لمنشر والتوزيع.
ة في مدى فاعمية التدريب في تطوير الموارد البشري((. 0229أبو سميمة، باسمة عمي. ) )

بغزة:  مكنب األونروا األقميمي، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية.
 كمية التجارة.
تنمية بعض ميارات ما وراء المعرفة لدى الطالب المعممين م((. 0220أحمد، جابر أحمد. ))

جامعة عين شمس: القاىرة: الجمعية المصرية لممناىج  بكمية التربية بسوىاج.
(، كمية 99س، مجمة الدراسات في المناىج وطرق التدريس. العدد )وطرق التدري

 . 99-09التربية ص ص
القاىرة: عالم  تكنولوجيا المعمومات وتحديث التعميم.م(. 0228إسماعيل. الغريب زاىر. )

 .088الكتب، صـ
أثر التدريب عمى بعض استراتيجيات فيم المقروء لدى طالب م(. 0229األدغم، رضا أحمد. )

 ة المغة العربية بكميات التربية في اكتسابيم واستخداميم ليا في تدريس القراءة.شعب
 المنصورة: قسم المناىج وطرق التدريس، كمية التربية، جامعة المنصورة.

دراسات في تعميم القراءة بمراحل التعميم العام بالمممكة ىـ(. 8900الجرف، ريما سعد. )
 الرياض. العربية السعودية.

 الطبعة الثالثة. البحوث اإلعالمية.م(. 0282، محمد بن عبد العزيز. )الحيزان
الكويت: الطبعة األولى مكتبة  تدريس وتقييم ميارات القراءة.م(. 0220الحيمواني، ياسر. )

 .894 890الفالح لمنشر والتوزيع. ص ص
وعات مديرية المطب 8دمشق: ط التقويم والقياس في التربية.م(. 8410الرفاعي، نعيم. )
 .890، ص 8410الجامعية، 

معايرة اختبار الدراسة الدولية لقياس مدى م(. 0284الزعابية أمل؛ المحرزي عبد الحميد. )
سمطنة  بسمطنة عمان باستخدام نظرية االستجابة لممفردة. (PIRLSتقدم القراءة )
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 ،0، عدد80عمان: مجمة الدراسات التربوية والنفسية جامعة السمطان قابوس مجمد 
 .989-944ص ص :

تقويم أداء معممي المغة العربية في تدريس القراءة ىـ(. 8909الزىراني، سعيد محمد. )
الجيرية لتالميذ الصف السادس االبتدائي بمحافظة جدة.رسالة ماجستير غير 

مكة المكرمة: قسم المناىج وطرق التدريس، كمية التربية، جامعة أم القرى.  منشورة.
 .04 08ص ص 

مشاركة األطفال المغاربة في المباراة الدولية القياس م(. ۳۱۲9، محمد سعيد. )الصمدي
  .PIRLSالكفاية القرائية بيرلز 

إثر استخدام التعمم التعاوني في تحصيل طالبات الصفوف م(. 0222العدوان، نورة عبد اهلل. )
لرياض: كمية ا العميا من المرحمة االبتدائية في القراءة. رسالة دكتوراه غير منشورة.

 العموم االجتماعية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.
( 0الرياض: ط ) المدخل إلى البحث في العموم السموكية.م(. 0222العساف، صالح حمد. )
 مكتبة العبيكان.
فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية أداء معممات المغة ىـ (. 8908الفقيو، مشاعل محمد. )

المرحمة االبتدائية في تدريس ميارات الفيم القرائي وفق استراتيجيات ما العربية في 
الرياض: جامعة الممك  وراء المعرفة، رسالة دكتوراه غير منشورة. كمية التربية،.

 سعود.
مفيوم تعميم القراءة لدى معممات المغة العربية بالمرحمة م(. 0220الفقيو، مشاعل محمد. )

القراءة من وجية نظر المشرفات التربويات، رسالة  االبتدائية وواقع تعميمين
 الرياض: جامعة الممك سعود. ماجستير غير منشورة. كمية التربية.

مستقبميات تربوية: الدور المتغير م(. 0284المركز العربي لمبحوث التربوية لدول الخميج. )
لخميج ص ص الكويت: العدد السادس المركز العربي لمبحوث التربوية لدول ا لممعمم.

82-99. 
أثر استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في م(. 0229المنتشري، عمي احمد عبد اهلل. )

تنمية ميارات الفيم القرائي لدى طالب الصف األول المتوسط. رسالة ماجستير غير 
 أبيا: كمية التربية، جامعة الممك خالد. منشورة.
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القاىرة:  تعميم المغة العربية مداخمو وفنياتو.م(.  0220الناقة، محمود كامل؛ وحافظ، وحيد. )
 .081 089الجزء األول. كمية التربية جامعة عين شمس ص ص 

نموذج لبرنامج تدريبي في تنمية ميارات تدريس م (.  0220بوقس، نجاة عبد اهلل. )
 جدة: الدار السعودية لمنشر والتوزيع. المفاىيم العممية بكمية التربية.

القاىرة: دار  دليمك إلى محركات البحث عمى شبكة اإلنترنت.م(. 0228الدين. ) حافظ، حسام
 .4الكتب العممية لمنشر والتوزيع، ص

عمان:  أسس القراءة وفيم المقروء بين النظرية والتطبيق.م(.  0222حبيب اهلل، محمد. ) 
 .844الطبعة الثانية دار عمار ص

،دار 8القاىرة: ط ث اإلعالمية واالجتماعية.أساسيات البحو م(. 0220حجاب، محمد منير. )
 الفجر.

معوقات التعميم االلكتروني في م(. 0221. )810-849دومي، حسن؛ الشناق، قسيم ص:
مجمة العموم التربوية والنفسية،  مادة الفيزياء من وجية نظر المعممين والطمبة.

 .810-849جامعة البحرين، المجمد التاسع، العدد الثاني، يونيو، ص ص:
أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في م(.  0229راشد، حنان مصطفى مدبولي. )

المؤتمر  تنمية ميارات الفيم القرائي لدى طالبات الصف األول اإلعدادي األزىري.
العممي الرابع لمجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة )القراءة وتنمية التفكير(. كمية 

 س.التربية، جامعة عين شم
 القاىرة: عالم الكتب. عمم النفس االجتماعي.م(. 8499زىران، حامد. )

نظريات -مبادئ اإلدارةم(. 8419زويمف، ميدى حسن؛ ومحمد، قاسم، والقريوني. )
 األردن: جمعية عمال المطابع التعاونية. ووظائف.

لقاىرة: ا معجم المصطمحات التربوية والنفسية.م(.  0220شحاتو، حسن؛ والنجار، زينب. )
 الدار المصرية المبنانية.

اتجاىات حديثو في تدريب المعمم أثناء الخدمة مع التطبيق م(. 8449صابر، ممكو حسين. )
فبراير. كمية التربية،  0القاىرة: ال عدد لمتعرف عمى أداء المعممات بمدينة جدة ،.

 . 842جامعة عين شمس: . ص 
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، مجمة جامعة 8دمشق: ط مم االجتماع.االتجاىات من منظور عم(. 0280صديق، حسن. )
 دمشق.
 القاىرة: دار النيضة العربية. بحوث اإلعالم.م(. 0228طايع، سامي. )

األسس العامة لمناىج تعميم المغة العربية إعدادىا وتطويرىا م(. 8441طعيمو، رشدي. )
 القاىرة: دار الفكر العربي. وتقويميا.

فاعمية تصور مستقبمي ألدوار معممات المغة ل(. م، ابري0282عبد الحميد، أماني حممي. )
العربية بالمممكة العربية السعودية طبقا لمعايير الجودة الشاممة والوقوف عمى 

الجمعية المصرية  اتجاىاتين نحو تطبيقيا. دراسات في المناىج وطرق التدريس.
 . 024-809( ص ص 899لممناىج وطرق التدريس)

القاىرة: دار الكتب  عمم النفس االجتماعي المعاصر.م(. 8411عبد الرحيم، طمعت. )
 المصرية.

اإلسكندرية: المكتب  قضايا في تعميم المغة العربية وتدريسيا.م(. 8444عبدالباري، حسني. )
 العربي الحديث.
 بعض التجارب المعاصرة.-تدريب المعممين أثناء الخدمة ىـ(. 8908عثمان، محمد الصائم. )

 .88الثقافية بيشة: مكتبة الخبتي 
 القاىرة: عالم الكتب. العالقات العامة والصورة الذىنية.م(. 0220عجوة، عمي. )

أثر األسئمة التوجييية في القراءة الصامتة عمى تحصيل م(. 8449عوض، فائزة السيد. )
كمية التربية،  التالميذ في القراءة. مؤتمر التعميم وتحديات القرن الحادي والعشرين.

 .012-009، المجمد الثاني. ص ص جامعة حموان
فعالية بعض استراتيجيات ما وراء م(.  0220عوض، فائزة السيد؛ والسيد، سعيد محمدي. )

المعرفة في تنمية الفيم القرائي إنتاج األسئمة والوعي بما وراء المعرفة في النصوص 
جمة القراءة القاىرة: المؤتمر العممي الثالث. م األدبية لدى طالب المرحمة الثانوية.

 .828– 99والمعرفة. كمية التربية، جامعة عين شمس . ص ص 
مستويات الفيم القرائي ومياراتو الالزمة ألسئمة كتب م(.  0228فضل اهلل، محمد رجب. ) 

المغة العربية بمراحل التعميم العام بدولة اإلمارات العربية المتحدة. دراسة تحميمية. 
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( كمية التربية، جامعة عين شمس: . ص 9اىرة: العدد )الق مجمة القراءة والمعرفة. .
19. 

فعالية استراتيجية مقترحة في تنمية بعض ميارات الفيم م(. 0220محمد جاد، لطفي. )
(، 00القاىرة: مجمة القراءة والمعرفة، العدد ) القرائي لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي.

 .94-89جامعة عين شمس، ص ص:
القاىرة: الطبعة الثانية:دار  تدريس فنون المغة العربية.ىـ(. 8900مدكور، عمي أحمد. )
 الفكر العربي.

أثر استراتيجية ما وراء المعرفة في تحسين م(. 0228موسى، مصطفى إسماعيل. )(. . ا. )
نتاج األسئمة لدى تالميذ المرحمة  أنماط الفيم القرائي والوعي بما وراء المعرفة وا 

ؤتمر العممي األول لمجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة )دور القاىرة: الم اإلعدادية.
القراءة في تعميم المواد الدراسية المختمفة( كمية التربية، جامعة عين شمس ص ص 

10 -891. 
القاىرة:  استراتيجيات تعميم المغة العربية في المرحمة الثانوية.م(.  0228يونس، فتحي. )
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