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 استراتيجيات استيعاب المقروء

 

 خلفية

تقدم هذه الصفحة ملخًصا وتحليًال للدراسات الفردية حول استراتيجيات القراءة واالستيعاب الُمطّبقة 

في العالم العربي، وعلى خالف مجموعة األدوات، فإنها تتضمن دراسات ال تقدم تقديًرا لألثر، وإنما 

شأنها تحسين مهارات القراءة واالستيعاب لدى الطلبة الناطقين تبحث في تطبيق التدخالت التي من 

بالعربية، وُتعد هذه المعلومات مفيدة بالنسبة لمديري المدارس والمعلمين الراغبين في االطالع 

  .على أمثلة محددة عن استراتيجيات القراءة واالستيعاب التي طّبقت في الوطن العربي

 

 العربي لعالمافي  األبحاث التي أجريتلخص ُم 

ثبت أن تطبيق استراتيجيات القراءة واالستيعاب في حصص اللغة يدعم تعليم الطلبة بشكل عام وُيحّسن 

تحصيلهم األكاديمي، كما أن قدرة الطلبة على القراءة بطالقة واستيعاب المقروء ستساعدهم على 

 .)Gallagher, 2011النجاح في مواد أخرى بما فيها الرياضيات والعلوم (

 

في سياق اللغة العربية، وجدت الدراسات أن قدرة الطلبة على القراءة واالستيعاب تحدد بصورة كبيرة 

استناًدا إلى معرفتهم وفهمهم للسمات اإلمالئية للغة (انظر أيًضا الصوتيات)، وهذا األمر يفرض على 

 ;Asadi, 2018الكلمات (الباحثين في العالم العربي استكشاف طرق لتعزيز مهارات الطلبة في تفكيك 

Hussein, 2014) والوعي الصوتي (Asaad  &Eviatar, 2014 وكذلك اكتشاف استراتيجيات جديدة لتعليم (

 ).Abu-Hamour, 2013القراءة واالستيعاب (

 

تحقيًقا لهذه الغاية، بحثت دراسات كثيرة في طرق تحسين فهم الطلبة للنص، مثل استنتاج المعنى 

يص النقاط الرئيسة الواردة فيه أو تحديدها، وإعادة السرد، واستخدام المنظمات من السياق، وتلخ

البصرية أو الداللية، والمقارنة بين األفكار أو الشخصيات أو األحداث، والتنبؤ، واستخدام الدالئل الصرفية 

الصعوبات لفهم المفردات الجديدة، وتطوير استراتيجيات طرح األسئلة، ومتابعة استيعابهم، وتحديد 

 ).Al-Alwan, 2012;  Alshehri, 2014; Alhawamdeh, 2016بأنفسهم (

 

يطلب المعلمون الذين يدّرسون القراءة واالستيعاب في العالم العربي من طلبتهم أن يقرأوا النص 

قراءة صامتة، ثم يطرحون على الطلبة أسئلة شفهية أو مكتوبة، ومن أجل دراسة االستراتيجيات 

يبية على ) دراسة شبه تجر Abu-Hamour )2013الجديدة الرامية إلى تحسين القراءة واالستيعاب، أجرى 

من طلبة الصف الخامس في مدرسة خاصة في األردن. استخدمت المجموعة الضابطة الطريقة  66

التقليدية لتعليم القراءة واالستيعاب والتي تعتمد بشكل كبير على طرح األسئلة على الطلبة بعد 
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راتيجيات القراءة قراءتهم النص قراءة صامتة، بينما تلّقت المجموعة التجريبية تعليًما مباشًرا الست

دقيقة تقريًبا لكل جلسة، مثل: (أ) تكوين الصور الحسّية أو  40واالستيعاب أربع مرات في األسبوع مدة 

تكوين صور ذهنية لما يقرؤونه، (ب) تكوين الروابط عن طريق التفكير في المعرفة السابقة، (ج) طرح 

الستنتاج أثناء القراءة وبعدها، (هـ) تحديد األسئلة قبل القراءة وأثناءها وبعدها، (د) االستدالل وا

األفكار الرئيسة أو المواضيع المتكررة في النص، (و) تجميع المعلومات، (ز) استخدام استراتيجيات 

  ) عندما يكون ثمة شيء غير مفهوم.Fix-upالتصحيح لتعديل الفهم (

 

الستيعاب من الطلبة في وقد حقق الطلبة في المجموعة التجريبية نتائج أفضل في القراءة وا

المجموعة الضابطة؛ خصوًصا عندما شرح معّلمهم استراتيجية االستيعاب بوضوح، وقّدم نموذًجا 

مهم لالستراتيجية وتطبيقها، وَجَعلهم يتمّرنون على  لالستراتيجية، وأرشد الطلبة أثناء تعل�

 االستراتيجية حتى تمّكنوا من تطبيقها بشكل مستقل.

 

، يجب تعليم استراتيجيات الطالقة القرائية والقراءة واالستيعاب في الغرفة الصفّية من ناحية أخرى

في إطار برنامج قراءة في اللغة العربية يكون جيد التصميم، ومنظًما وقائًما على األدلة، ويتضمن 

القراءة أنواًعا مختلفة من القراءة مثل القراءة الجهرية، والقراءة المشتركة، والقراءة الموّجهة، و

). على Taha-Thomure  &Speaker, 2018المستقلة باإلضافة إلى التعليمات الواضحة والمباشرة (

سبيل المثال، ثبت أن قراءة المعلم الجهرية لها تأثير إيجابي كبير على القراءة واالستيعاب لدى 

الطلبة من ربط خبراتهم  الطلبة ألنها تتيح لهم فرًصا لالستماع إلى اللغة في السياق، كما أنها ُتمكن

الخاصة ومعرفتهم الشخصية بالنصوص ومشاركة آرائهم، وقد أسهمت هذه االستراتيجية في إثراء 

 ).Alshehri, 2014المفردات العربية للطلبة وبناء معرفتهم (

 

حّسنت القراءة االستراتيجية التعاونية من القراءة واالستيعاب لدى طلبة الصف السابع الناطقين 

). Demachkie  &Oweini, 2011بالعربية عند مقارنتهم بالمجموعة التي تلّقت التعليم التقليدي (

وأظهرت هذه الدراسة التي أجريت بأسلوب البحث متعدد األساليب أن العمل في مجموعات أتاح 

 للطلبة فرصة التفاعل بشكل مستمر، ودعم بعضهم بعًضا، ما زاد ثقتهم بأنفسهم وحّسن مهاراتهم

في التواصل. مع األخذ بعين االعتبار أن هذه النتائج تحققت عندما تدّرب الطلبة على مهارات العمل 

 الجماعي وتحديد دور كل طالب/ة في المجموعة.

 

عالوة على ذلك، أّكدت األبحاث الحديثة ضرورة استخدام االستراتيجيات فوق المعرفية لتحسين القراءة 

ل فقد أّدى تعليم القراءة واالستيعاب باستخدام برنامج رقمي يستند واالستيعاب، وعلى سبيل المثا

إلى استراتيجيات فوق معرفية في تصميمه إلى تحسين القراءة واالستيعاب، والتفاعل، ومهارات 

التفكير العليا لدى الطلبة عند مقارنتهم بطلبة المجموعة الضابطة الذين تعلموا بالطرق التقليدية 

)Alenizi  &Alanazi, 2016 وفي هذه الدراسة، أدى استخدام استراتيجيات التعليم فوق المعرفية إلى .(
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طالًبا في المرحلة االبتدائية في المدارس الحكومية في السعودية، وأّثر بشكل إيجابي في  65تحفيز 

" KWL-Plusإدراكهم المفاهيم، وفهمهم االستنباطي والنقدي، باإلضافة إلى ذلك، فإن استراتيجية "

(ماذا أعرف؟ ماذا أريد أن أتعلم؟ ماذا تعلمت؟) هي استراتيجية فوق معرفية أخرى أثبتت فعاليتها 

)؛ حيث حققت Hamdan ,2014في تحسين أداء طالب الصف العاشر األردنيين في القراءة واالستيعاب (

ن المجموعة المجموعة التجريبية التي تعلمت القراءة باستخدام هذه االستراتيجية نتائج أعلى م

الضابطة التي تعلمت باستخدام استراتيجيات القراءة التقليدية، مع األخذ بعين االعتبار أنه تم اختبار 

هذه االستراتيجية على اللغة اإلنجليزية، ولذلك سيكون من المفيد معرفة تأثيرها على القراءة 

 واالستيعاب في اللغة العربية.

 

) في تأثير استخدام استراتيجيات القراءة فوق Al-Alwan )2012في دراسة تجريبية أخرى، بحثت 

المعرفية في قراءة واستيعاب النصوص العربية لطالبات الصف التاسع في األردن؛ حيث تعلمت 

المجموعة الضابطة نصوص القراءة باستخدام الطريقة التقليدية، في حين تعلمت المجموعة 

يات القراءة فوق المعرفية، وتضمنت هذه التجريبية النصوص نفسها باستخدام استراتيج

االستراتيجيات قيام المعلمات بالنمذجة؛ والتلخيص؛ وتكوين الصور الحسّية (عندما تقوم القارئات 

ر وفهم المقروء)؛ والتنبؤ،  بتكوين صور ذهنية للقصة أثناء قراءة النص لمساعدتهن على تذك�

ظيم النص، لمساعدة الطالبات على ربط المفاهيم لمساعدة القارئات على تحديد هدف لقراءتهن؛ وتن

الرئيسة مًعا؛ لفهم المادة وتذكرها بشكل أفضل من مجرد النظر إلى النص على أنه سلسلة من 

األفكار المعزولة عن بعضها بعًضا. ونتيجة الستخدام استراتيجيات القراءة فوق المعرفية تحّسنت 

م، كما تحّسنت مهارات التفكير العليا والوعي الذاتي القراءة واالستيعاب لدى الطالبات بشكل عا

 والتحليل النقدي ومهارات التأمل.

 

) في األثر اإليجابي الستخدام استراتيجيات Alhawamdeh )2016وفي دراسة شبه تجريبية، بحث 

االستكشاف والتفكير بصوٍت مسموع في تطوير مهارات القراءة التحليلية ومهارات الذكاء اللغوي 

البات الصف الثاني متوسط في السعودية. في هذه الدراسة شّجعت المعلمات الطالبات على لط

تخمين أو تجريب أو صياغة افتراض حول معنى النص المقروء، ثم التعبير عن أفكارهن بصوٍت مسموع. 

رصة ونتيجة لذلك، تمّكنت المعلمات من معرفة مهارات التفكير لدى طالباتهن، وأَتْحن للطالبات الف

لن إليه، كما زادت هذه االستراتيجية من قدرة  لمراجعة أي استنتاج غير صحيح أو غير مكتمل توص�

الطالبات على استخدام اللغة العربية ومفرداتها، باإلضافة إلى ذلك ومن خالل طريقة االستكشاف، 

ق في سياقه  .اكتسبت الطالبات مهارات في تقسيم النص المقروء إلى أجزائه والتعم�

 

على الرغم مما قّدم أعاله من ملخصات أبحاث إال أن ثمة فجوة واضحة في األبحاث التي تحدد 

االستراتيجيات والتدخالت الفعالة التي يمكن أن ُتحّسن من القراءة واالستيعاب لدى الطلبة في العالم 

تراتيجيات التعليم التي العربي، لذا يوصى الباحثون بإجراء دراسات طولية واختيار عينات أكبر لدراسة اس
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يمكن أن تؤثر في القراءة واالستيعاب لدى الطلبة، فعلى سبيل المثال استكشاف أثر استراتيجية 

القراءة التعاونية وطرق االستكشاف والتفكير بصوت مسموع مدة أطول من الزمن سيثري األدب 

 ,Alhawamdehى الطلبة (النظري ببيانات موثوقة وصحيحة تتعلق بتطوير القراءة واالستيعاب لد

2016; Demachkie  &Oweini, 2011.( 

 

كما يوصي باحثون آخرون أيًضا باستكشاف أثر المنهجيات التي ُتيّسرها التكنولوجيا في القراءة 

واالستيعاب، مثل برنامج القراءة المتدرجة المستند إلى شبكة اإلنترنت، مقارنًة بالمنهجيات السائدة 

ه الدراسة مطلوبة بشدة؛ ألن الدراسات التي أجريت حتى اآلن تناولت تأثير التقنيات إن هذ .(التقليدية)

الرقمية في مواقف الطلبة ومشاركتهم في القراءة باللغة العربية ولم تتناول مسألة تطوير 

 .(Hammad, 2019)فهمهم أو تفكيرهم النقدي 
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 الُملخص

استراتيجيات لتحسين القراءة واالستيعاب، بما  بحثت دراسات ُنفذت في دول ناطقة باللغة العربية

فيها: التعليم المخصص للقراءة واالستيعاب، والقراءة االستراتيجية التعاونية، واالستراتيجيات فوق 

 المعرفية، والقراءة الجهرية في الصف، واستخدام التكنولوجيا الرقمية.

 

دارس في السعودية واألردن تبّين أنها زادت وبعد اختبار االستراتيجيات فوق المعرفية في عدد من الم

مهارة الطلبة في تحديد معنى النصوص وداللتها، وحّفزتهم على التفكير النقدي والتأملي. وخلصت 

دراسة أجريت في األردن إلى أن التعليم المباشر الستراتيجيات القراءة واالستيعاب حقق نتائج واعدة 

يجيات لطلبتهم. وفي تدخل آخر حّسن استخدام برنامج رقمي عندما قام المعلمون بنمذجة االسترات

مصمم لتعليم القراءة واالستيعاب فهم التالميذ في السعودية للمفاهيم، وطّور فهمهم 

 االستنباطي والنقدي، ونتيجة لذلك تطورت مهارات التفكير العليا لديهم.

 

راتيجيات والتدخالت الفعالة التي يمكن غير أنه ما تزال ثمة فجوات في األدب النظري الذي يحدد االست

 .أن ُتحّسن القراءة واالستيعاب لدى الطلبة في العالم العربي
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هم ؤوإنجازهم وأدا الطلبةمهارات القراءة؛ تحصيل  ؛ل القراءة؛ تدخ� ءة واالستيعاباستراتيجيات القرا

 العربية.باللغة القراءة نتائج الطلبة في اختبارات العربية؛ باللغة ونجاحهم في القراءة 

 

 قواعد البيانات التي تم البحث فيها

Academic Search Complete  

ERIC 

Google Scholar 

ProQuest Central 
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