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 امللّخص

 هبا يقوم ةفرعي عمليات ةعد من مدجمة عملية وهو واكتسابه، املعىن على احلصول تستهدف عقلية عملية القرائي لفهما
الهتمام الضروري ا منو  .السابقة هوخربات املعرفية خلفيته على بناء   املقروءة املادة رفس  يو  املعىن، الستنباط القارئ
دريس الت تيجياتاسرتان تكون مت ةمييتعلالهج انامل ألن ،تطويرا هلا هذه املهارة اكتسابة يف تعليم و املستخدم تيجيةسرتاابال

غريها لدى الناطقني ب العربية للغةتعل مي ام عند القرائيالفهم  ةمهار تنمية ىل إ"التدريس التباديل"  تيجيةاسرتا هتدف ،وطرائقه
" يف التدريس التباديل"ية تيجرتااسخدام ما مدى فاعلية است :التايل الدراسة إىل اإلجابة عن السؤال تسعىو  من طلبة اجلامعة،

 تنمية مهارة الفهم القرائي لدى متعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها؟
 بلدددددي والبعدددددديالق ينبدددددار ختالا عددددددادأدوات الدراسدددددة إ واعتمددددددت علدددددى ،مدددددنهج اللدددددبه التجدددددريي دراسدددددةت الاعتمدددددد

 علددددددوم الرتبويددددددة يفقسددددددم اللبددددددة طمددددددن  ارةعينددددددة  تدددددد علددددددى وطبقددددددح البادرددددددة الدراسددددددة ،لعربيددددددةللغددددددة ا لقيددددددام الفهددددددم القرائددددددي
مت  ،طالبددددددة (60)كونددددددح عينددددددة الدراسددددددة مددددددن ،  2019-2018ع( يف طهددددددران للعددددددام الدراسددددددي )مددددددام الصددددددادقجامعددددددة اإل

موعددددددة علددددددى جموادتددددددوت كدددددد   ةضددددددابطجمموعددددددة جتريبيددددددة و موعددددددة مترلددددددح يف جم متكدددددداف تني جممددددددوعتني إىل تددددددوعيعهم علددددددوائيا  
وعدددددددة يديدددددددة علدددددددى ا مريقدددددددة التقلالتددددددددريس التبددددددداديل" علدددددددى ا موعدددددددة التجريبيدددددددة، والط" تيجيةاسدددددددرتا بقدددددددحوط   ،طالبدددددددة 30

 ج احلدددددددددددد مرب مبددددددددددددة االسددددددددددددتعاندصددددددددددددائية املناسددددددددددددبة و إلم األسددددددددددددالي  امعاجلددددددددددددة البيددددددددددددا ت ابسددددددددددددتخدا فبعددددددددددددد الضددددددددددددابطة،
ة بددددددددني ا موعدددددددد يةدصددددددددائإوجددددددددود فددددددددروق ذات داللددددددددة مددددددددن أ هددددددددا: نتددددددددائج  توصددددددددلح الدراسددددددددة إىل ،((spssةدصددددددددائياإل

مدددددددن  ا  ددعددددددددمح البادردددددددة قدددددددويف ختدددددددام الب ددددددد  . لصددددددداة ا موعدددددددة التجريبيدددددددةذلددددددد  و  ا موعدددددددة الضدددددددابطةو  ،التجريبيدددددددة
لفهدددددددددم القرائدددددددددي ايف تعلددددددددديم  "تيجية "التددددددددددريس التبددددددددداديلاسدددددددددرتا عتمدددددددددادامدددددددددن أ هدددددددددا التوصددددددددديات واملقرتددددددددددات املسدددددددددتقبلية 

 صة يف اللغة العربية للناطقني بغريها.للنصوص املتخص  
 

 .هالناطقني بغري ل ةلغة العربيل، تعليم امهارة القراءة ،"التدريس التباديل" تيجيةاسرتا :الرئيسة الكلمات
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 املقدمة 
 فرعية عمليات ةدع منمدجمة  ليةعم وهو واكتسابه، املعىن على احلصول تستهدف ةعقلي   ةعملي   القرائي الفهم
 وخرباته عرفيةامل لفيتهخ على بناء   ءةاملقرو  املادة بتفسري القارئ يقوم دي  املعىن، الستنباط القارئ هبا يقوم

 العقلي إلدراكا على مدتعت معق دة ةيعمل   يوه والكات ، القارئ بني تفاع  يةعمل   االستيعابالفهم و ف السابقة،
 ،دوالن ق ،طالر بو  ،تنتاجواالس ،لت  لي وا ،واالنتباه ،الرت كي  يتطل  لذا احلسي؛ اإلدراك على اعتمادها من أكرر

 .(27: 2010عبد الباري،) األدكام وإصدار
 الدي علومداتامل ربدط عمليدة تتضدمن معقددة، مركبدة عمليدة القرائدي فهدمال أن  » مسيد  يدذكر
 قارئ أبنه نفسه يصف أن   املرء على يصع  وبذل  الس ابقة؛ القارئ خبربات الن ص عنها يكلف
 وربط املختلفة، أج ائه بني طترب الي العالقات وحتلي  القراءة، مبوضوع الت فكري يف ميعن مل ما ماهر

 مبدا ويقارهندا، الدنص موضدوع عدن سدابقة معدارف مدن لديده مبدا الدن ص كاتد   يطردهدا الدي األفكدار
 الص ريح ملعىنا اقتبام عمليةقراءة ال أن  » جودمان ويرى .Smith, 1997: 18) ) «قب  من تعلمه

 تضديي  علدى ا  منصدب   يكدون ،للقدارئ الرئيسدي االهتمدام ن  إ إذ طوقدة،املن أو املكتوبة للمادة الضمين أو
 ذكدر لنداو  .(Goodman,1994: 135)«الدن ص معلومدات وبدني لديده الدي الس دابقة املعرفدة بدني الفجدوة
من أمنداط  رك  يتكونمكتنظيم   ىمتن  عملية ذهنية أتملية، ينبغي أن »: وهی مفهوم القراءةطعيمة 

م لتقددوو واحلكددري، واأمندداط التفكدد ، إهنددا نلدداط ينبغددي أن لتددوي علددی كدد   ا  ذات عمليددات عقليددة عليدد
 .(523و 512 م:1986 ،)طعيمة «والت لي  والتعلي  ود  امللكالت

 وهدد فتعر  فاعدد ؛ فددالف والفهددم والنقددد والتالتعددر   :يتكددون مددن أربعددة عناصددر هددتفددالقراءة نلدداط 
ريهددددا مددددن هددددا عددددن  لكلمددددة وصددددورهتا ومتيي  الرمددددوع املكتوبددددة والددددربط بددددني صددددوت ا القدددددرة علددددی فدددد   

هم الدالالت فو اجلم  راك العالقة بني معاين الكلمات و يقصد ابلفهم، القدرة علی إدو ، الكلمات
نقددد لقددراءة هددو الهددم يف اأو  ددري مباةددرة والعنصددر امل كانددح دالالت مباةددرة    أ الددي تعددرب عنهددا سددواء  

ه يستسديغه عقلد قبول مالفرد، وإبداء الرأي فيه و دي  يقصد به القدرة علی احلكم علی ما يقرؤه ا
د مددن أفكددار فدده الفددر ورفددم مددا هددو  ددري منطقددي، واملواعنددة بددني مددا ورد يف الددنص مددن أفكددار ومددا يعر 

  .سابقة يف املوضوع نفسه
د مهارة ع  تد  ، حبي  ئار وتتدرج كت  القراءة األساسية يف تقدو املهارات الي تعد مهمة للق

ات اللغة األساسية وهي ذات عالقة قوية مع بقية مهارات اللغة األخرى، القراءة إددى مهار 
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نلاط ينبغي أن  والقراءةتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، الربامج وحتظى عادة أب ية كبرية يف 
ا نلاط عقلي هن  أي إ ؛امللكالت أمناط التفكري والتقوو واحلكم والت لي  ود    ك   على  توي حت

 .(116: 2014 ةعي ،) بك  جوانبها   ةخصية اإلنساندخ  يستل م ت
وء تفاعال  املقر  رئ مععملية القراءة، وهذا الفهم يتطل  تفاع  القاوالفهم القرائي أسام 

 ف  وطبيعةيت   وء مباقر امل تكون حمصلته بناء املعىن، دي  يقوم القارئ إضفاء معىن على النص  
 لتقدو املالئمة الت دريس طريقة تقاءان عند ات باعها ميكن الي عايريامل ، وتتنو عهفي املعلومات الواردة

 ل ،امل عن ينَأون وابلتايل املتنو عة، األنلطة مع املتعل مون إال يتفاع  ال إذ والواقعية، كالت نو ع اللغة
م ة يف تعليوالرتمجة منتلر   ت ل طريقة الن وومل .(23: 2010 عبد الباري،) التنو ع معيار ما يعنيه وهذا

اللغة  لمتع بذل  انتق ف صلية،لتواالعربية للناطقني بغريها، وإن  ععتها يف العقود القريبة الطريقة ا
إىل  -الرتاكي فردات و  وية مع ترمجة املمن خالل معرفة القواعد الن-لنص القرائي من جمرد فهم ل

ة الية )القراءالستقبات ااملهار أن أصبح ملكة عند متعلم اللغة تتكام  فيها املهارات األربعة: 
هو و تعلم اللغة  لود منملنا  اهلدف لت ق   واالستماع(، واملهارات اإلنتاجية )احملادثة والكتابة(

 .(243: 2017)صنوبر، التواص  
 

 مشكلة البحث  1-1
 اراتبري على املهكأتثري   هلا عابيةيستامهارة القراءة من املهارات اللغوية املهمة، وهي مهارة  إن  
الطرق  ن خاللمهبا  عل مي  تاج إىل طرق وأسالي  دديرة  ري الي لنتاجية، وجند أن تعليمها اإل

الر م من  علىو  .لجم لالتقليدية الي تسعى إىل دفظ املرتادفات والنصوص والرتمجة احلرفية 
ا يواجهون عالو  مالمني املتع أن   اجلهود الي ب ذلح من أج  تيسري تعليم اللغة العربية وتعليمها إال  

مون يعم  املتعل ت الياراهم املة مهارة القراءة، بوصفها من أه  م مهارهتا، خاص  صعوابت يف تعل  
، وما ناصر اللغوية  ابلعتعل    معاجلة تفهم النصوص يتطل   وإن  ة هلا، قاهنا؛ حلاجتهم املاس  على إت

م اجلوان  رفة بعمع القارئ  للمعاجلة فعلىستويني  ميرتبط هبا من مفاهيم وعالقات، ويتطل  
إىل  وبة وترمجتهااملكت غويةوضوع من جهة، وقدرته على تفسري الرموع اللة يف املاللغوية املتضمن  
  ة.ة من جهة اثنيدالالت حمدد  
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، وطالب لعربيةالغة ة على طالب الت املقرر  من الوددا صةومبا أن  دروم النصوص املتخص  
مام إلمعة ايف جا بويةسالمية للعلوم الرت   قسم املعارف اإللالقانون والفقه والفلسفة، وكذ

نون يعا ع(الصادق) جامعة اإلمام بطال  من مني املتعل  أن بعم )ع(، الدظح البادرة الصادق
 الفهم العامو  ة،راءومن مظاهر هذا الضعف: األخطاء يف ص ة الق، ضعفا  واض ا  يف القراءة

ناها فهم مع وأاهتا صو أيتقن نط   أنليس  هوففردات م املتعل  ، واالستيعاب، ومن دي  للنص  
 النص  ت مفردا تعليم ة يفءفاكمعيار ال نأ، ب  فقط لة، أو معرفة االةتقاق منهامستق  بصورة 
اسبة يف ة املنلمكم الی استخداإل، ابإلضافة متمكنا  من القراءةون الطال  كن يأهو القرائي 

لی قدرة عتمد عي  توظيفا  للمفردات هي القراءة درر املهارات تكالسياق املناس ، ولع  أ
عضها البعم، بني ب القةالع كدراإون منها النص املقروء و ك  يت القارئ علی فهم املفردات الي

 للعصر ةبكملوا يرة وااحلد ر النصوصعدم توف  و  .تفتقد هذه املي ةت  تعليم اللغة العربية كومعظم  
 ة فقطوص القدميساتذة علی النصي  األكالنصوص وتر هذه يف الطالب أدى إىل ضعف الراهن 

من  ميكن يجيةتاسرتاألمر الذي دعا إىل ضرورة الب   عن مداخ  و ا .(371: 1395 )حمسين نژاد،
ي ي رى القرائي الذ الفهم نميةجلة مهارة القراءة لدى الطالب  ري الناطقني ابلعربية، وتعاخالهلا م

يسعى هذا  ت، لذاهاراسني الذين تنقصهم هذه امل املدر  فيه هذا الضعف، وهذا رمبا يرجع إىل
ملقروء مهارة فهم ا تطوير ه يفأتثري  تيجية "التدريس التباديل" لدراسةاسرتاالب   إىل االستفادة من 

هنا  التعليم أليف يجيةتاسرت ، ومن الضروري توظيف االي اللغة العربية للناطقني بغريهالدى متعلم
ي للمهارة لالواعاخدام تيجية إىل ملكة االستسرتااالستخدام الواعي لالالة تنق  الطال  من د

 .(258: 2017)صنوبر،  تكون ضمن الوعي املباةر للقارئ وهي ال
 
 أمهية البحث 2-1

 يت:تنبع أ ية الب   من اآل
ب لطالابية يعتمد ااستيع هارةمأ ية مهارة القراءة من بني املهارات اللغوية األربعة وخاصة أهنا  -

 عليها كرريا  يف تنمية معارفهم ومهاراهتم.
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اطقني للنالعربية  اللغة ميتعل  ملاملهارات اللغوية تيجية "التدريس التباديل" يف تعليم اسرتاأ ية  -
يف  ة، وخاص  جنبيةغات األالل جنادا  كبريا  يف تعليم ةقق  احمل تيجيةسرتابغريها، بوصفها إددى اال

 مهارة القراءة. جمال
ة التدريس تيجياسرت مي الواحملتوى العل ،لقيام الفهم القرائي االختبار ستفادة مناالأ ية  -

بية س اللغة العر   تدريرائطص ييف تطوير العملية التعليمية التعلمية بلك  عام ويف ختص ،التباديل
 لغري الناطقني هبا.

 تهوفرضي البحث سؤال 3-1
  يت:السؤال اآل ن  ملكلة الدراسة يف اإلجابة عتتمر  
لقرائي لدى لفهم اارة اتيجية "التدريس التباديل" يف تنمية مهاسرتاما مدى فاعلية استخدام -

 مي اللغة العربية للناطقني بغريها؟ متعل  
 اآلتية: ةقي  هدف الب   متح صيا ة الفرضيولغرض حت    
ى هم القرائي لدالفرة ة مهاتيجية التدريس التباديل يف تنمياسرتاة فاعلية كبرية الستخدام ث   -

  .ي اللغة العربية للناطقني بغريهامتعلم
 
 دراسات السابقةال 4-1
ري ر يتناول أتث، واآلخعلةالفا تيجيةسرتاالة على حمورين: حمور يتعل  ابع الدراسات السابقتتوع  

 يلي: الفهم القرائي، وهي كمامستوى رفع  علىتيجية التدريس التباديل اسرتا
 بد ن عنو املدة اندرسون يف الوالايت املت  مAL – Hilawane ( 1993) دراسة  -

Implementing 
Reciprocal Teaching: Was it Effective؟اال  فع   نكا  ه : التباديل التعليم تطبي  ؟ 

موعة الب ا طأن  تقسيم الطالب إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية، وأةارت النتائج دي  مت  
 ائي لديهم.م القر الفه تيجية التدريس التباديل قد رفع مستوىاسرتاالتجريبية واملطب  عليهم 

ن مقراءة والفهم حتسني الد بد ةمعنونوهي رسالة ماجستري ( م1999ن )يآخر دراسة كاهر و  -
ة يف مشال ملتوسطاو  ائيةالب   من تالميذ املدارم االبتدعينة تكونح ، خالل التدريس التباديل

 ة.لقراءى التالميذ يف مهارة االستماع والودظ ارتفاع مستو و ، والية ايلينوي 
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فهم  تيجيةاسرتام أثر التدري  على بع» معنونة بديف سلطنة عمان  (م2004)دراسة األد م  -
م هبم استخدامهاكتسا ن يفاملقروء لدى طالب ةعبة اللغة العربية بكليات الرتبية  فی سلطنة عما

دى س التباديل لالتدريلية و جية اخلرائط الدالتياسرتاتناولح هذه الدراسة  «ا يف تدريس القراءةهل
لمني قد دق  ب املعلطالطالب اللغة العربية، مث جاءت النتائج أن الرب مج املقرتح لتدري  ا

 مستوى جيدا  من الفعالية والكفاية يف حتقي  أهدافه.

غة القراءة ابلل عرض منوذج مناس  لكس  مهارة»يف إيران  م(2005) دراسة مريعايي ونظري -
ذه هلناسبة دة مس مفيةارت النتائج بضرورة وجود طرق تدريأ« العربية لطالب فرع احلقوق

ة رتبطبات املتدريحتديد الو  وق،انقيص وددات دراسية متخصصة لطلبة الكذل  ختصاملهارة، و 
 .انونقصة يف فرع الر نصوص عربية متخص  ضرورة اختياو درم،  ك   ب
يا  ملعاصر تواصلاة مدى فعالية تدريس األدب العريب دراس»( م2013) نيدراسة جالئي وآخر  -

 بادرونخدمح الستا «صفهان منوذجا  إاإليرانيني،  العربيةاللغة على مهارة الكالم لدى طالب 
لح ادثة، وتوصارة احمل مهيفاملنهج التطبيقي واللبه التجريي، ملعرفة مدى بني الفاعلية الطالب 

دخ  تطبي  امل أن  بية، و تجريصائية بني ا موعتني الضابطة والأن ثة فرقا  ذا داللة إد مدراسته
 التواصلي كان مؤثرا  يف تنمية مهارة الكالم.  

هارات تعليم امل تيجية التدريس التباديل يفاسرتااستخدام » وهي: (م 2014) دراسة ةعي  -
تيجية سرتاى هذه االجدو ىل ئج إأةارت النتا« العربية، مهارة القراءة منوذجا   اللغوية للناطقني بغري

 يف مهارة القراءة، وكذل  تتيح التعليم الذايت للطالب.
مية يف تن ة التفاعليةثر القراءأ» اململكة العربية السعودية، وهي يف (م2017)دراسة اللرتي  -

وق إىل وجود فر  لنتائجاارت أة «اثنية   مهارات الفهم القرائي، ويف اجتاهات متعلمات العربية لغة  
 ية.لتفاعلاراءة دصائية، لصاة ا موعة التجريبية الي ط بقح عليها القإاللة ذات د

م على مهارة فه اقدنلا ريكالتفأتثري مهارت دراسة »وهي  (م2017) مساعيلي ومتقي عادهدراسة إ -
ثري مهارة عرفة أتاسة هو مهدف الدر  «إيران اللغة العربية يفلطالب فرع  ةدبياأل للنصوص املقروء
استنتجح صصة، و ملتخري الناقد على رفع مستوى مهارة االستيعاب يف النصوص األدبية االتفك

 الناقد. لتفكرياارة دصائية على الطالب املستخدمني ملهك فروق ذات داللة إالدراسة أن هنا
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دى متعلمي رتمجة لة كفاءة الفاعلية الطريقة التعاونية يف تنمي»املعنونة بد  (م2017)عارع دراسة  -
استخدم  «جا  منوذ مظة فار طالب املردلة الرانوية مب اف –ة العربية يف املدارم اإليرانية اللغ

ائية بني لة إدص ذات دالأن هناك فروقا  إلی  الدراسة وقد توصلح تجريي، الالباد  املنهج ةبه 
ترمجة  ريسية على تدلتعاونايقة وأن ثة أثرا  إجيابيا  لتطبي  الطر  ا موعتني التجريبية والضابطة

 الرتمجة وترسيخ املعلومات للعينة. النصوص يف تنمية كفاءة
 رفع كفاءة مهارة "لع  األدوار" يف تيجيةاسرتادور » (م2018) وةفيعي حمسين نژاد دراسة -

ة االمام امعجبس دراسة جتريبية لطالب مردلة الليسان –احملادثة العربية للناطقني بغريها 
على  ةد، معتمادثةأداة لقيام مستوى الطالبات يف مهارة احمل تانت البادرطور   «الصادق)ع(
ثة ادهارة احملاع مستوى مىل ارتفإنتائج حتلي  البيا ت أةارت و  ،االختبار اللفوي االستبيان و

 فسية،نالوالعاطفية  هارية،امل من النادية جيايبإلالتغيري اضافة إىل لصاة ا موعة التجريبية ابإل
 ية.والنادية املعرف

بية غة العر راءة طالب قسم اللقتقوو مهارة »ونة بداملعنران إييف  (م2018) نيمتقي عاده وآخر دراسة  -
لقراءة هارة امة يف أةارت النتائج إىل ضعف طالب أقسام اللغة العربي« على مستوى الليسانس

 م.صة هبويعود السب  إىل عدم ختصيص دروم متخصصة يف املنهج الدراسي ووددات خا
ارات س املهرة يف تدرياحلدي تيجيةسرتااالقد رك ت على املالدظ أن الدراسات السابقة من     

وعها يف األوىل من ن اسةلدر  اا تعترب  دراستنا عن الدراسات السابقة يف إيران أهن  األربع، وما ميي  
ها ها هو تطبيقعمن نو  ريدةفتيجية التبادلية لتنمية الفهم املقروء، وكذل  جيعلها سرتاتطبي  اال

ى سمصادق)ع( ي  ام الماإل هذا الفرع يف جامعة أن   ، والعلة ترجع إلیعلى طالب العلوم الرتبوية
 ا االت يف طالبالهم فوتنمية  ومن أهم أهدافه ترسيخسالمية والعلوم الرتبوية بداملعارف اإل

مية من سالاإل النصوص ضوء علىو اإلسالمية  اللريعة مبادئ وف  الرتبية لعلوم والتطبيقية النظرية
هذه  طبي ت، لذل  إن ، والنصوص املعاصرةأه  البيحوأدادي   وهنج البال ة القرآن

  تعترب التجربة األوىل من نوعها.لطالب تيجية على هؤالء اسرتااال
 
 
 

 نظري الطار اإل .1
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 مهارة فهم املقروء  2-1
 كما  ا،هب التفكري منتض  ي- اصةخ بصفة املقروء فهم ومهارات عامة بصفة اللغة مهارات تعلم إن  
 وال عليها،ي لنمطا التدري  دجمر   وليس املعىن من إطار يف متت   الي هي لغةل الواعية املمارسة أن

 أن دالب تعلمامل أن يعين اوهذ وراءها، احلقيقية األسباب معرفة دون رةمكر   منطية لتدريبات جمال
  تإمكا لديه نموت دىت للغة؛ األساسي ظامالن على الواعية السيطرة من درجة لديه يتوافر

 .(46-45 :2006مدكور وهريدي، ) طبيعية مواقف يف ويسر بسهولة استعماهلا
قرائي، وذل  عاب الستيواال ،داول بعم البادرني التفري  بني مصطل ني  ا: الفهم القرائيوقد 

لفهم، وكلمة ين اوالي تع، Understandingانطالقا من وجود كلمتني إجنلي يتني  ا: 
comprehension ، ن هم؛ أللمة الفك  من  كلمة االستيعاب أعم وأمشو ، االستيعابوالي تعين

حلريف اقف ابلقارئ عند دد املعىن الظاهري أو السط ي أو ي -من وجهة نظرهم-الفهم 
Literal Comprehension  أما االستيعاب والي مترله كلمةComprehension ،يعين ف

وما وراء  لسطور،اا بني يفهم ما على السطور، وم إذ ،قارئ ابلنص القرائي إداطة اتمةالإداطة 
صطلح الفهم عريف متعن  أما .السطور، كما أنه يراق  تفكريه قب  القراءة، ويف أثنائها وبعدها

معلومات:  حتصي  ه عمليةالفهم ابعتبار الف.  هي:و  يمكن تعريفه يف إطار ثالثة مناح  فالقرائي 
تهاء من عد االنب ص:الفهم ابعتباره عملية أتم  وف ب. فة احلقائ  الي لتويها النص.معر 

لى اخلربات عقائمة فة اليف مضامينها واكتلاف العالقات املختل حتصي  املعلومات، جي  التفكري
اختاذ  جي  ا،ف صهو الفهم ابعتباره عملية تقييم أو دكم: بعد فهم املعلومات ت. املاضية.
 .(27: 2010 ،عبد الباري) اءها إما قبوهلا، أو رفضها، أو الب   عن امل يدموقف إع 
 ارةمه لقراءةا تعد دي  ا؛بغريه الناطقني العربية اللغة معلمي لدى خاصة أ ية املقروء ولفهم
 يف والت دث ستماعاال من ك   أ ية من الر م فعلى أجنبية، لغة أي تعلم مهارات من أساسية
 بسب  ل وذ ارتنيامله هاتني اماستخد ماملتعل   على ريتعذ   ما كرريا    أنه إال خدامهاواست اللغة تعلم
 واص الت يف بديلة   مهارة   ةالقراء تصبح مث   ومن ؛ةفواي   اللغة ملمارسة له تتاح الي الفرص ةقل  

 ك   نأل املعرفة؛ وفصن بقية يف العلمي تقدمه املتعلم يواص  أن يستطيع وبواسطتها اللغوي،
 اللغوية موعالر  هيلمت مقررا   أو مكتواب   فكرا   إال ليسح املتعلم، خرباهتا يف مير الي الدراسية ملوادا

 نم مملتعل  ا نمتك   لقراءةا إن   ب  الفكر، هذا مضامني تعرف وسيلة الرموع هذه وقراءة املكتوبة،
 .(135 :2008 الن،رس) واالجتماعي اللخصي التواف  عملية
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 التدريس التباديلتيجية اسرتا 2-2
وار ددددددددنلددددددداط تعليمدددددددي  خدددددددذ ةدددددددك   Reciprocal Teachingيقصدددددددد ابلتددددددددريس التبددددددداديل 

 نيلمددددداملعلعدددد  كدددد  نلدددداط ي. ويف هددددذا المعينددددا   قرائيدددددا   ا  بددددني املعلمددددني والطددددالب فيمددددا  ددددص نص دددد
ا دددددددال  سدددددددحية تفتيجسدددددددرتاهدددددددذه االة(، و دوره علدددددددى افدددددددرتاض قيدددددددادة املعلدددددددم للمناقلددددددد والطدددددددالب
نص ذاتددددده ثدددددراء الدددددإفريددددد  مدددددن أجددددد  كن يقدددددود النقددددداا اجلمددددداعي واحلدددددوار مدددددع عمالئددددده  للطالددددد  أل

 . (120: 2014ةعي ،) الطالبعند مستوى معريف معني يتناس  مع إدراك 
 تددددددريس يف يردددددةدد تيجيةاسدددددرتا هنددددداك أن جندددددد التددددددريس وطرائددددد  النظدددددري األدب وابسدددددتقراء     

 يتدددددداناألمريك املتددددددانالع صددددددم متها الددددددي التبدددددداديل التعلدددددديم تيجيةاسددددددرتا منهددددددا القرائددددددي، االسددددددتيعاب
 بتطبيدد  اوقامتدد (1984) عدام ميتلدديغان جامعددة مدن (Brown) وبددراون ،(Palinscar)ابلينسدكار

 هلدادو  وأجريدح فداق،اآل وبلغدح تيجيةسدرتااال انتلدرت مدا وسدرعان الط لبدة، علدى تيجيةسرتااال هذه
 فاعليتهدددددا ثبتددددحوأ االجتماعيدددددة، والعلددددوم توالر ايضددددديا العلددددوم يف واسدددددتخدمح الدراسددددات، م ددددات

نيا سيةاألسا الص فوف من املستوايت و تلف األعمار، لكافة ومناسبتها وكفاءهتا،  املرادد  إىل الدد 
 .(Salter & Horstman, 2002) العليا اجلامعية

 لت علددديما نويتضدددم بسدددهولة، واملعلمدددون الط لبدددة يتقنددده أن   ميكدددن الت طبيددد ، سددده  الت بددداديل والت علددديم
 اكمدد  واملعلددم، لبددةالط   وبددني فسددهم،أن الط لبددة بددني والن قدداا احلددوار، علددى مبنيددا   تعاونيددا   تعلمددا   الت بدداديل
 وجيعدد  ،الت عليميددة لعمليددةا يف بدددورهم الط لبددة يلددعر ديدد  والط لبددة، املعلددم بددني األدوار تبددادل ميكددن

 ىلإ تلددري كبددرية  اللددةد لمدد  ت لخدديصال أن املعلددوم ومددن الت لخدديص، علددى وتعيددنهم معددىن، ذا تعلمهددم
 (.Gruenbaum, 2012؛ (Jeffrey, 2000 والت مكن الفهم

 هددددذه :(Predicting) الت نبددددؤ.1: هددددي فرعيددددة تيجيةاسددددرتا أربددددع مددددن الت بدددداديل التع لدددديم ويتكددددون
 وهدذا وأفكدار، معلومدات مدن الدن ص سيتضدمنه مدا يتوقعدوا أن   الطلبة أمام الفرصة تتيح تيجيةسرتااال
 أةددكال مددن لويدده ومددا الفرعيددة، والعندداوين الددر ئيس عنواندده علددى واالط ددالع الددن ص مسددح بعددد تددأتىي

 :(Questioning) الت سداؤل.2 .املوضوع دول الس ابقة خرباته من مستفيدا   وتوضي ات، ورسوم
 ملقروءا الن ص دول واستداللية مباةرة أس لة يطردوا أن   الطلبة أمام الفرصة تتيح تيجيةسرتااال هذه

 لتلددد  إجددداابت عدددن للب ددد  توجهدددوا ابلقدددراءة بددددؤوا مدددا إذا ددددىت تعلمهدددا، هبددددف عنهدددا واإلجابدددة
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 واسددتيعاب أوسددع، فهددم إىل يقددودهم وهددذا الرت كيدد ، مددن بلدديء سدديقرؤون أهنددم يعددين وهددذا األسدد لة،
 تيجيةاسدرت اال أتيت وهندا مبهمدة مفدردة أو  امضدة، فكدرة على الطلبة وقف رمبا القراءة وأثناء أعم ،
 ما إىل يتنبهوا أن   الطلبة أمام الفرصة تتيح تيجيةسرتااال هذه :(Clarifying) الت وضيح.3 .الر الرة
 يعتددد مل صدور أو مألوفددة،  دري مفدداهيم أو  امضدة، فكددرة كوجدود  الفهددم صدعبة املددادة جيعد  أن ميكدن
 يسدعفه ال وددني عليدا،ال العقليدة العمليدات اسدتخدام علدى لف هم وهذا مبهمة، مفردات أو عليها،
 الت لخدددددديص.4 .خددددددارجي مبرجددددددع اسددددددتعان ورمبددددددا عمددددددالءه، ولدددددداور ،علمدددددده  م   يسددددددأل املعددددددريف   وندددددده

(Summarizing): ددا يعدربوا أن   الطلبددة أمددام الفرصدة تتدديح تيجيةسددرتااال هدذه  أبسددلوهبم فهمددوه عم 
 والت كدرار واإلضدافات ئدال  وا من جتريده بعد،  املوضوع ل    إىل ليصلوا اخلاصة وكلماهتم اللخصي

(Palinscar & Brown,1984,132.) 
 :هدي سدسأ أربعدة إىل يسدتند الت بداديل الت علديم أنوعن أسس التعلديم التبداديل، فديمکن القدول 

 لفرعيددةا تيجيةسددرتااال  وتطبيدد اكتسدداب يف والط لبددة املعلددم بددني ملددرتكة فاملسددؤولية: الت لدداركية.1
 للت علددديم املبدئيدددة ملسدددؤوليةا املعلدددم حتمددد  مدددن ابلدددر م: الن مذجدددة.2. الت بددداديل الت علددديم يف املتضدددمنة
: عليددةفاتال.3 .الطلبددة إىل تدددرجييا   تنتقدد  أن جيدد  وليةؤ املسدد فدد ن، الفرعيددة تيجيةسددرتااال ومنذجددة
 ع يد الت وتقددو ذلد ، نمد التأكدد املعلدم وعلى املتضمنة، األنلطة يف الط لبة مجيع ملاركة يتوقع

ات الواجبدات مناسدبة االعتبدار بعدني آخدذا   ر اجعدة،ال والت غذية : البنائيدة.4 .الط لبدة سدتوىمل واملهم د
 يقددددرؤون، ملددددا هددددمفهم تطددددوير يف تسدددداعدهم املتضددددمنة تيجيةسددددرتااال أن الطلبددددة يتددددذكر أن ينبغددددي

ابقة وخرباتدده الط الدد  معددارف وتنلدديط  اروإصددد بنائهددا ادةوإعدد اجلديدددة ابملعلومددات وربطهددا الس دد
 .(Lederer, 2004) ليهاع احلكم

 والد راسدددات الرتبدددوي األدب يبدددنيوعليندددا أن نلدددري إلدددی أهدددداف اسدددرتاتيجية التعلددديم التبدددادي، ف
 االسدددتيعاب مهدددارات تنميدددة.1 :أبرعهدددا ةعدددد   أهددددافا    حتق ددد الت بددداديل الت علددديم تيجيةاسدددرتا أن   امليدانيدددة

 (.والت لخدددديص ،والت وضدددديح ،والت سدددداؤل ،نبددددؤالت  ) :الت بدددداديل للت علدددديم الفرعيددددة تيجيةسددددرتااال ابسددددتخدام
 وأثناءهددا القددراءة، قبدد  تسددتخدم الددي تيجيةسددرتاابال وأتمدد  وعددي علددى يكونددوا كددي  الط لبددة إرةدداد.2

 الت بداديل الت علديم تيجيةاسدرتا ابسدتخدام القرائدي للدن ص فهمهدم مراقبدة يف الط لبدة ةمسداعد.3 .وبعدها
ددا.4 .الفرعيدة  والت نبددؤ، الددذايت، والت سدداؤل رضالعد: مردد  القرائددي الفهدم تيجيةااسددرت  مددن جد ءا   متردد  أهن 
 و االجتمداعي اجلاند  حتسدني.5 .والت قدوو والت لخديص، واملراقبدة، الكلمدات، داللدة وتعدرف والربط،
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 جهدددة مددن ا موعددات بددني التنافسددي والددت علم جهددة مددن الواددددة ا موعددة أفددراد بددني الت عدداوين الددت علم
 .( Kelly, 2011و 237: 2010 ي،البار  عبد) أخرى

 

 تيجية التدريس التباديلسرتااألساس العلمي ال  3-2
 املبادئ، وبنيو نظرية ى البني فلسفة تدريس اللغة على مستو  جوهراي   ا  من الطبيعي أن  هناك فرق

يكي انطوين األمر  لغويعلى ذل  اقرتح ال جمموعة اجراءات تعليم اللغة امللتقة منها، وبناء  
Anthony   :ه  املذ ططا  لذل ، وددد ثالث مستوايت ومساهاApproach ، طريقة لاو

Method ، سلوباألو Technique،   لذي لدد ا املذه  هو أن   لنموذج انطوين جند وتبعا 
نظرية ال طب  بهذي نات واملعتقدات اخلاصة ابللغة، والطريقة هي املستوى اليفرضال ستىوىم

ستوى سلوب فهو املما األأاس ، احملددة الي نود تعليمها، واحملتوى املنوالذي خنتار فيه املهارات 
 .Richards,2014: 28-29))الذي نصف فيه االجراءات الصفية 

 هذه: لييكما   وهي ياالجتماعم التعل  نظرية تيجية التدريس التباديل تندرج ضمن اسرتاو     
ي تقوم على ، واليجوتسكت ابندورا وفيظرية التعلم االجتماعي أللرب ضمن نتندرج  تيجيةسرتااال

الي تؤثر  ررياتن املمأن اإلنسان يف تفاع  دائم ومستمر مع بي ته، دي  يتلقى العديد  أسام
ذي ع التعلم، الن أنوا وع منف التعلم االجتماعي أبنه عر  عليه، وتدفعه لالستجابة هلا. من هنا ي  

لم ه نظرية التعا قدمتمم ه  ولع  أ . سياق اجتماعييهتم بدراسة املرريات االجتماعية اإلنسانية يف
 ، Learning by Observationملالدظةااالجتماعي هي تركي ها على التعلم القائم على 

  ة عندالص ي يتم تعلم االستجاابتو اآلخرين،  دي  إن التعلم لدث عندما نتعام  مع
كن للفرد أن ك، وميسلو بعات هذا المالدظة سلوك عمالئنا وآابئنا ومعلمينا، ابإلضافة إىل تتا

 خرينيات اآلسلوكيكتس  بعم أمناط السلوك اجليد من خالل املالدظة الدقيقة والواعية ل
 .(133-132 :1986)كورنيليوم جي، وهوالندو أكواب سيجاوا، 
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 يف صفوف القراءة تيجية التدريس التباديلاسرتا توظيف 2-4
 تيجية التدريس التباديل اسرتا (1
 :تيجيةسرتاهذه اال قوم عليهاسس الي تألاأهم من 
دف هت(؛ صيالتلخو يح، والتساؤل، والتوض ،الفرعية )التنبؤ اتتيجيسرتاحتوي جمموعة من اال .1

 .مجيعها إىل حتقي  الفهم القرائي
ية تيجرتاسألكرب يف هذه االاتدريس، مبعىن أن اجلهد  تيجيةاسرتاوليسح  ،متعل   تيجيةاسرتا أهنا .2
  .لطال  ونلاطه الواعي واملقصودتوقف على أداء اي
 به، مث تقدومام طالأ جيةتيسرتايتمر  يف منذجة االو تيجية، سرتادور املعلم أساسي يف هذه اال .3

  .الدعم واملساندة
ر أموهو بعدها راءة و ء القأثناقب  القراءة، و  النلاطات الي يقوم هبا الطال  يفأداء  مراقبة .4

 .تيجيةسرتاجوهري هلذه اال
 .معارف الطال  السابقة، وربط املعلومات اجلديدة ابلقدمية تنليط .5
 سامأ األخرى موعاتا ني والتعلم التنافسي ب التعاوين بني أفراد ا موعة التعلمتقوم على  .6

 .تيجية التدريس التباديلاسرتاآخر من أسس 
جلميع  ا تصلحأهن كما،تيجية تصلح للمجموعات الصغرية والكبرية على دد سواءاسرتاأهنا  .7

 .دبية أو علمية( نصوص صغرية احلجم أو كبرية احلجمأالنصوص املقروءة )
يص، تنتهي ابلتلخو  رال  مؤ( تيجية )التنبسرتااب أا ال تبدليس هلا نقطة بداية معينة مبعىن أهن   .8

ية للتدريس الفرع يجيةتسرتاوهكذا يستمر تطبي  اال ولكنها أتخذ اللك  الدائري عند تطبيقها،
  التباديل.

 

  ةتجريبيفوف الاليت مت تطبيقها يف الصو تيجية التدريس التباديل اسرتا ذتنفي (2
 تصميم املادة التعليمية: :ألف

 ولتصميم املادة التعليمية اختذ الباد  اإلجراءات التالية:
 ء.اخلرباو صصني معاجلة موضوعات مقرر القراءة الي مت اختيارها ابلتلاور مع املتخ .1
 يناس  املوضوعات الي مت اختيارها. اختيار التنظيم الذي .2
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 بوية.م الرت عات املتخصصة يف العلو املادة العلمية الي مت اختيارها من املوضو  .3
 من كتاب: علی سبيل املثال، ختارة املوضوعات امل    
 دارة الصف وتعدي  السلوك الصفي.إ (2011)فاداي أبوخلي   (1

 
 مهارات التفاعل الصفي

مهارات  لی أربععمني اع  الصفي ال يتأتی إال من خالل تدري  املعلإن أسام أي تطوير للتف»
 هي:و رئيسة 
  توجيه األس لة الصفية.مهارة صيا ة و 
 .مهارة استرارة الدافعية 
 .مهارة توعيع املرريات 
 .مهارات االتصال والتفاع  االنساين 

لم ر كفاءة املعس، وتظهتدريمهارة صيا ة وتوجيه األس لة الصفية تعد األس لة عامال  مهما  يف ال
ف ن  ة أخری،ن جهعندما يتمكن من املهارات اخلاصة بصيا ة األس لة وأسالي  توجهها. وم

 .لصفاداخ   جيايبلتالميذ ي يد من التفاع  االجاابت بني املعلم وااألس لة واإل تناول
 تطوير أداء املعلم. (2008) د. هاةم عواضة (2
 

 التعّلم  –طرائق الّتعليم 
  الت عليمي ة تيار الط رائسن اخلأن  لطرائ  دورا  مرك اي  يف إدارة نلاط املتعل مني، علی املعل ملع  ات
 ماعي:التعل م اجل –عليم الت   التعل مي ة بعم األسس واإلرةادات املساعدة للمعل م يف جمال إدارة –

ا بينهم ملبادالت فيملجيع اا وتالت خفيف من إلقاء املعلومات ود   املتعل مني علی الت ميي  والن قا
ستماع إلی كوت لالالس  وعدم الت سر ع يف إلقاء املعلومات أو الل رح أي تعل م ضبط الن فس و 

تعل مني يؤد ي املاملعل م و  ظي بنيلل فاالت فاع   إن  املتعل مني ولع  دور احملر ك ألفكارهم  واملنظ م هلا. 
 وظائف عديدة منها:

 عهم.ماص  ل مني واملساعدة علی جتن   قطع الت و الت عر ف إلی أفكار املتع 
  ات الفكري ة للمتعل مني والس عي إلی عالج االختالالت املالَدظَة بني أفكار مواكبة الت غري 
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 املتعل مني و املفاهيم العلمي ة.
 .إعطاء الص دقي ة للمعارف املكتسبة 
 إدارة العنف وإدالل العالقات الود ي ة مكانه. 
 

 ف التجريبية:يف الصفو تيجية رتاس: تنفيذ االب
 يلي:فيما تيجية التدريس التباديل اسرتادور املعلم يف  Hartmanعرض 

 .تيجية التدريس التباديلسرتاال ا  وافي يقدم املعلم ةردا  أن وال : أ
  .األربعة اتتيجيسرتاالاملعلم يف تدري  طالبه على ا أاثنيا  : يبد

ة يف  ثاني إىل بسة طالني مخموعات تعاونية يرتاوح عددها ما باثلرا : يقسم املعلم الطالب إىل جم
  .ك  جمموعة ويكلف أددهم بقيادة ا موعة

 علم.من امل توجيهو  ةرافح إحت موجهة   تيجية التدريس التباديل ممارسة  اسرتارابعا : ميارم الطالب 
 :1994) املعلم من ساعدةبلك  مستق  دون م تيجيةسرتاالطالب يف تنفيذ اال أخامسا : يبد

39, Hartman ). 

ية موعة التجريب ا يفبقح كما ط  و تيجية سرتااملراد  التمهيدية لدور املعلم والطال  يف هذه اال
 يلى: ماوهي ك

 
 )قبل القراءة( دور املعلم( أوالا 
 التمهيد :ألف

 يطرح املعلم عدة أس لة علی الطالب. .1
 ة ورقية.يف لود جاابهتم علی السبورة أوإيقوم بتسجي   .2
 جاابت. تار أفض  اإل .3
 يقدم املعلومات الص ي ة بعد انتهاء مناقلة الطالب. .4

 الوسائ  التعليميةب: 

 .يتم فيه عرض فيلم تعليمي/ ونلر بعم الصور الفوتو رافية .1
 .Power Pointيتم فيه استخدام بر مج العروض التقدميية  .2
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 )قبل القراءة( دور الطالب( نياا اث
 التنبؤ :ألف
 أ الطالب عنوان الدرم.يقر 

  ت.ا يتضمنه الدرم من معلوماملالتوقعات  يصنعون جمموعة من التنبؤات أو
 من التساؤالت واإلجاابت. ةيطردون جمموع

 )أثناء القراءة( : التساؤلب
 .يقرأ الطال  الفقرة األولی

 .اآلخرين وجيي يسأل الطال  
 )قبل القراءة( : التوضيحج

   ري اجلم وأعبة الكلمات الص علی الفقرة السابقة. لتوضيح بعم تيجية التوضيحاسرتاتتم 
 املفهومة كما يلي:

  عبة.صفردات ممن   من الطال  املعنی العام للفقرة السابقة دون الوقوف علی ما اعرتضه
 الفكرة العامة(.) الوصول ايل املعنی العام وهي

 )بعد القراءة( : التلخيصد
 دلو ا هوئدة ومال ا الرئيسة للفقرة السابقة بعد دذف الكلماتيقوم الطال  بت ديد الفكرة 
 ليخلص إلی الفكرة الرئيسة.

ية من لى فقرة قرائعلفرعية ا يةتيجسرتااال ا  الدرم يقود املعلم احلوار، مطبق من يف املرحلة األوىل
ل من خال تيجيةاسرت علم على الطالب كيفية استخدام االالنمذجة يعرض امل من خالل .نص ما

، مع لى ددةعنها مالتفكري بصوت مرتفع؛ لتوضيح العمليات العقلية الي استخدمها يف ك  
 .ترتي   أييفتوضيح املقصود بك  نلاط، والتأكيد على أن هذه األنلطة ميكن أن تتم 

ء الطالب أثنا ي  يقومية، دالفرع تيجيةسرتاتوعيع بطاقات املهمات يف اال الثانية: يف املرحلة
 .يف الوضع املعتادجلوسهم 

ة لفقرة من الصامت لقراءةبدء التدريبات املوجهة، دي  يقوم الطالب اب لثالثة:ا يف املرحلة
 .ك  منهم  مات معملهلبطاقات ا النص، على أن يتبادل الطالب بعدها احلوار بلك  مجاعي طبقا  

 ية:لتالا س لةالفرعية، من خالل طرح األ تيجيةسرتامراجعة املهمات املتضمنة ابال
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 التوضيح: ه  توجد كلمات يف الفقرة ليسح مفهومة ابلنسبة ل ؟ أ. 
  س لة املعلم على الفقرة املقروءة.أس لة بنفس جودة أب. التساؤل: ضع 

 ج. التلخيص: ما الفكرة األساسية هلذه الفقرة؟ 
 د. التنبؤ: ماذا تتوقع دول الفقرة التالية من النص؟ 

وعة بعرض د داخ  ا م  فر ك  يقومو بدء احلوار التباديل داخ  ا موعات أبن يدير القائد املعلم احلوار، 
خ  من ك  ادد دارد و ف يفلكتوعيع أوراق التقوو الي تضم أس لة على القطعة كاملة. ت .املهمة

 .جمموعة ابلبدء يف استعراض اإلجابة من أس لة التقوو
 

 علم:املهمة األساسية للم
ف لي سو ية اتيجسرتاأ ية هذه اخلطوة تكمن يف عرض منوذج لال إن: عرض املعلم .1

بري دى املعلم اخللتوافر لة تيف املردلتني الرالرة والرابعة، ويف هذه املرد طالبال تبنياها
 عرفية. ات اململهار  ري قادرين على تطبي  ا الطالباملعرفة واملهارات يف دني يكون 

دماج أن ان ر م منقيام املعلم بدور اخلبري على ال يستمر: ممارستهو  الطالبتعلم   .2
 .د  املعلم، وعن طري  املمارسة املوجهة ي ي داد عن طر  الطالب

لصغرية، اماعة قف اجلىل مو هذه املردلة ينتق  الرتكي  إ يفطالب: جمموعات املعلم وال  .3
يقوموا بدور لهم لجع، ويربعةالفهم األ تيجيةاسرتااملعلم ويبادر يف احلوار عن  دأدي  يب

ة  قيادار يفاألدو طالب ب ، وميضي الوقح يتبادل هؤالء العن ذي ق أكرر نلاطا  
 . اجلماعة

 
 همع تقبلم لطالبالغة  التعليم من لغة املعلم إىل لغةعند هذه النقطة حيدث تغري يف 

 مساند. ورذ دندئععلم األربع ويصبح دور امل تيجيةسرتااآلخرين، ومراجعة استخدام اال
عم لم الديوفر املعو علم اآلن ليخرج من اجلماعة، يت رك املللطال : مساند املعلم    .4

مر ، ويستاددةو من أن يتم ذل  على مستوى مجاعة  واملساندة عرب اجلماعات بدال  
ملساندة فرين ا، مو نفسها كما يف املردلة الرالرة تيجيةسرتايف استخدام اال الطالب

 يف اجلماعة. اآلخرين  لطالبل
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 الفهم ةتيجيرتااسا إىل هذه املرحلة إال ويكونوا قد اكتسبو  ذما أن يصل التالمي
ية أناك ه ألنه مل تعد ندة،األربع، واستوعبوا القيام هبا، عندئذ يستغين الطالب عن املسا

 حاجة إليها.
 
 اجملموعة الضابطةعلى ليت مت تطبيقها ا الرتمجة  -طريقة القواعد (3

  Grammar- Translation Method الرتمجة  -يقة القواعدطر  اجراءات
ويلة خدمح لفرتة طي  استدية  ريقية واللغة اإلترجع هذه الطريقة جبذورها إلی تعليم اللغة الالتين

طبي  د، وةواذ، وتن قواعا ميف تعليم هاتني اللغتني، عندما كان الت لي  املنطقي للغة ودفظ ما هب
 . (68: 1985، الناقة) قوية عق  التلميذيعترب وسيلة من وسائ  ت

ترك  هذه الطريقة علی القواعد الن وية ابعتبارها أساسا  للرتمجة من اللغة الرانية إلی اللغة 
املتخصصني يف جمال دراسة األدب واآلاثر  إعداد الطالب األصلية، واهلدف من هذه الطريقة هو

 (.37: 2011 ،جسنت) ات الدراسية الصعبةدراك املوضوعإاملكتوبة. وترفع قدرة الطالب يف 
تع لم .2 .ستعمال قلي  للغة اهلدفت قدم الدروم ابللغة األم، مع ا.1 :ومن أهم خصائصها

يرك  التدريس .4 .القواعد لتنظيم الكلمات ي قدم الن و.3 املفردات يف قوائم من كلمات مع ولة.
 ا تدريبات علی الت لي  الن ويصوص ابعتبارهنوهتتم ابل.5 الكلمات وتصريفها.علی صيغ 

 .(102:1994،براون)
  

 الدراسة إجراءات .3
 دراسةجمتمع ال 3-1

لدراسية اراد  ع املع( من مجي)مام الصادقبطالبات جامعة اإلحتدد ا تمع اإلدصائي للب   
 (2019-2018) سيطالبة جامعية للعام الدرا 150 الغ عددهقسم العلوم الرتبوية الب ومن
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  دراسةالعينة  3-2
 ،ع( يف طهران)لصادقام امقسم العلوم الرتبوية /جامعة اإلعينة الدراسة من طالبات  مت اختيار 

يبية جتر ني متكاف ت عتنيومت توعيعهم إىل جممو علوائية، ( طالبة منهم بصورة 60مت اختيار) دي 
 ( طالبة لك  جمموعة.30) وضابطة بواقع

 تكافؤ اجملموعتني 3-4
 تكافؤ بني ا موعتني التجريبية والضابطة:من أج  حتقي  ال

صرف لاة من دراسياختيار طالب الفص  السابع وذل  للتأكد من اجتياعهم الوددات ال  .1
 بال ة.الو ن و الو 
ر اخلربة أث جن ل  لتمت التأكد من عدم وجود طالبة قد درسح املقرر للمرة الرانية، وذ .2

 السابقة يف االختبارات.
 دصائي على أسام االختبار القبلي.اإل أجريح عملية التكافؤ .3

 دراسةحدود ال 3-5
 مهارة الفهم تعليم ديل يفتيجية التدريس التبااسرتا تقتصر هذه الدراسة على :احلدود املوضوعية

 موضوعات متخصصة يف قسم العلوم الرتبوية.، وعلی القرائي
 ،نهران يف ايراات، بطلية البنك  -ع()مت تطبي  الدراسة يف جامعة االمام الصادق :احلدود املكانية

ادثة واحمل لن وعلى طالبات الفص  السابع، دي  اجتاع الطالب مقررات الصرف وا وأيضا  
 امعة.هذه اجلواالستماع يف 
 لعام الدراسيللراين دراسي االدراسة يف الفص  الجراء الفرتة ال منية إلحتددت  :احلدود ال مانية

بة التجر  تيجية وتصميمسرتاام واالاإلطار النظري واملقيالذي مت فيه بناء  (2019 -2018)
 وتطبيقهما على العينة واستخالص النتائج.

 
 الدراسةوأداة  منهج   3-6

يام مدى القبلي والبعدي، دي  كان اهلدف ق الب   على استخدام أداة االختبار اعتمد منهج
مت ذل  قد و  ،لغة العربية للناطقني بغريهايف تنمية الفهم القرائي ملتعلمي ال فاعلية التدريس التباديل
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التجريبة  وعتنيالفهم القرائي للمجم ىابستخدام اختبارات مصممة للكلف عن مستو 
 والضابطة.

تيجية ااسرت ي  قب  تطب ، ومت تنفيذ االختبارأعدت البادرة اختبارا  لق  أهداف الدراسة    
وضوعات الي امل.1 ي:هر إعداد االختبار مصادكانح و  ؛بعد تطبيقهاكذل  التدريس التباديل، و 

ت ي تناولح اختبارااالطالع على الدراسات السابقة، وال.2 مت اختيارها من مقرر القراءة.
 اخلربة اللخصية للبادرة..3 مهارات الفهم اللغوي.

 قسامعة ألى أربعلتم  ي، والنص للقراءةيف صورته النهائية من نصني  ون حمتوى االختبارتك  
ودرجة  فقرة 20فقرات، ليبلغ عدد فقرات االختبار  5، وك  سؤال يتضمن  لة(أس4)

 .20االمت ان من 
حتديد .2 وية، والوضوح.السالمة اللغ.1 وقامح البادرة بوضع تعليمات مراعية  فيها التايل:

 ت األس لة.درجاحتديد .4 حتديد الوقح املخصص لإلجابة..3 نوع األداء املطلوب.
 

 بار:ضبط االخت 3-7
 :ولضبط االختبار مت الت ق  من

 مت ، دي من املتخصصنيألف( صدق االختبار: عرضح البادرة االختبار على جمموعة 
خلرباء امن احملكمني  لتقييمه خرباء 9 قب  من (CVR) احملتوى صدق معام  استخدام

باطه تدى ار ا، ومإلبداء آرائهم دول االختبار، من دي : ص ح فقراته، ودقته واملتخصصني
لتعديالت بعم ا بادرةلغة االختبارت. وقد أجرت الو ارة املستهدفة، ووضوح التعليمات، ابمله

 األس لة نم لعديدا تعدي  ومت عليها، املوافقة حمتوقد  .على آراء احملكمني على االختبار بناء  
ناصر: أربعة ع ىعلالنهائي  ةكله يف )االختبار( املقياممش  وقد  .اخلرباء آراء على بناء   األخرى

 ل، التوضيح.ؤ التنبؤ، والتلخيص، والتسا

ب( ثبات االختبار: مت دساب معام  الربات بتطبي  معادلة )ألفا كرونباخ(، وقد بلغ معام  
( 0.84يف االختبار القبلي، كما دص  االختبار البعدي على قيمة )( 0.86ثبات االختبار )



 1400 صيف ،59 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

20 

 & Johnson).االختبار تطبي صالدية وهو معام  ثبات مقبول إدصائيا ، ويدل على 

Christensen: 2016).  
 
 تطبيق االختبار القبلي: 3-8

قبلي  ن اطالعودو  مت تطبي  االختبار البعدي يف بداية الفص  الدراسي على عينة الدراسة
ء من النتهاىت اللمجموعتني وذل  لت قي  التكافؤ بينهما، وادتفظ الباد  ابلدرجات، د

 يا .ملقارنتها بدرجات االختبار البعدي، ومعاجلتها إدصائ تطبي  التجربة،
 يق االختبار البعديتطب 3-9
 ة علىالتبادلي ةيتيجسرتااال و ا موعة الضابطة، ىتيجية التقليدية علسرتااالةرعح البادرة بتطبي   

عتني أسبوعا ، مبعدل سا 15ملدة  (2019-2018)ا موعة التجريبية، يف الفص  الدراسي األول 
 ساعة. 30ما يعادل  أسبوعيا ، أي

لابه راعاة تمبطة، مع وطبقح البادرة االختبار البعدي على ا موعتني التجريبية والضا    
 عرض البياانت وحتليلهاي أجري فيها االختبار القبلي.ذالظروف ال

 
 التحليل الوصفي 4-1

 60وكانح عددها  ،ان( يف طهر ع)ادقمام الصاإللرتبوية /جامعة قسم العلوم ايف البداية مت تعيني عينة الدراسة من طالبات 
ومت عرض  طالبة لك  جمموعة. (30) قعجتريبية وضابطة بوامتكاف تني  ومت توعيعهم إىل جمموعتنيعلوائية، طالبة منهم بصورة 

 مدالته لي وحت ادلة،املتبو  التقليدية تيجيةسرتااال طبي ت وبعد قب  وصفي، بلك  ا موعتني كال  يف الطالب درجات
 ما يلي:( ك1) كما نالدظ يف اجلدول  الوصفية املؤةرات ابستخدام
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 الدراسة الوصفية نتائج جدول: (1) جدول

 العينة  ا موعة
أقل 

 الدرجات
أعلى 

 املتوسط الدرجات
اخلطأ 

 املعياري
احنراف 

 التفرطح اإللتواء الفرق املعيار

تيجية سرتااالتطبي  قب   الضابطة
 تقليدية()ال

30 10 20 15.63 0.456 2.49 6.24 0.19- 0.19- 

 لضابطةا
 تيجيةسرتااال تطبي بعد 

 0.31 -0.54 3.43 1.85 0.33 16.86 20 12 30 )التقليدية(

 التجريبية
 تيجيةسرتااالتطبي  قب  

 -0.42 -0.20 4.04 2.01 0.36 16.43 20 12 30 )التبادلية(

ية تيجسرتااال تطبي بعد  التجريبية
 -0.05 -0.63 1.34 1.15 0.21 18.63 20 16 30 )التبادلية(

 الدرجات، متوسط: مر  معلومات على اجلدول هذا لتوي (1) اجلدول يف مبني هو كما
 لك  عياريامل طأواخل حنرافواال والدنيا، العليا والدرجات ي،املعيار  واخلطأ املعياري، واالحنراف
 كماو . وبعده بي التط قب  منفص  بلك  التجريبية موعاتوا  الت كم جمموعات من جمموعة
 هو ديةالتقلي تيجيةرتاساال تطبي  قب  الضابطة ا موعة يف الطالب درجات متوسط ف ن يتضح،
 متوسط بلغو . يديةالتقل تيجيةسرتااال تطبي  بعد 16.86 إىل توسطارتفع امل بينما ،15.63
 هذا ارتفع ينماب ،43/16 بد التبادلية تيجيةسرتاتطبي  اال قب  التجريبية ا موعة طالب درجات
 أن مالدظة كنميو . ا موعة هذه طالبعلى  تيجيةسرتاالا تطبي  بعد 63/18 إىل املعدل
 جيةتيسرتااال طبي ت دوبع قب  الطالب لدى القراءة مهارات دول معلومات لنا يوفر (1) اجلدول
 ااستخدمن الدقة من  يدمب تيجيةسرتااال فعالية ف ص أج  منو  ذل ، ومع ،ةيتبادلوال التقليدية

 .يما بعدسوف نتناوهلا فو  قة،موث نتائج لنا دحاتأ الي اإلدصائية االختبارات
 

 حصائيالتحليل اإل 4-2
 أتكيد أو رفمدي  أن  التفصي  من مب يد الفرضية لف ص اإلدصائية االختبارات ستخداممت ا

كان علينا   األوىل، اخلطوة فيف. ملوجودةا العينة من مجعها مت الي املعلومات علىتعتمد  فرضيتنا
العوام   أتثريداولنا إبعاد و  ،ةيالتجربو  الضابطة جمموعي يف الطالب درجات تكافؤ من لتأكدا

 التقليدية تيجيةسرتااال تنفيذ قب  ا موعتني كال  يف الطالب درجات ةقارنفتمح م ،امللوةة
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 ا موعتني، كال  يف القبلي االختبار درجات فرضية ف صار البعدي. وقمنا بيف االختب ةيتبادلوال
 :(2،كما نالدظ يف اجلدول )ر ةابرويل اختبا ابستخدام إجراؤها مت والي

 لطالب يالقبل ختباراال لدرجات توزيع الطبيعيال من للتحقق شابرويلك اختبار: (2) جدول
 والتجريبية اجملموعة الضابطةيف 

 
من  كانح أق   والتجريبية الضابطة ا موعتني من ك   يف للطالب القبلي االختبار درجات ،(2) اجلدول من يتضح كما
 .موعتنياختبار ا  دصائية بنيدل على عدم وجود فروق ذات داللة إمما ي (0.497 و 0.315> 0.05) 0.05 توىمس

 تيجيتنيسرتااال اتفعالي مقارنةكذل  و  والتجريبية الضابطة لمجموعتنيالبعدي ل االختبار يف الطالب نتائج مقارنة وعند     
، كما طبيعيةانح ك   جريبيةوالت لضابطةا ا موعتني يف للطالبالبعدي  االختبار درجاتتوعيع  أن وجد  .ةيتبادلوال التقليدية

 :( كما يلي3نالدظ يف  اجلدول)
 

 والتجريبية الضابطة اجملموعتني يف ياالختبار البعد لدرجات الطبيعية احلالة من شابرويلك للتحقق اختبار: (3) جدول

 
 جند ،0.05 ابلقيمة ومقارنتهاستوى الداللة مب املتعلقة القيم نالدظ (3) اجلدول من يتضح كما
 مستوى عند أتكيده مت قد الضابطة ا موعة يف للطالببعدي ال االختبار درجات افرتاض أن

< 0.05) امل وية النسبة رفم متفقد  التجريبية ا موعة يف للطالبأما ابلنسبة  ،٪5 داللة
من هذا  كان توعيعا  طبيعيا .  ا موعتني كلتا  درجاتمل حتق  فرضية توعيع  وابلتايل(. 0.003
 يف للطالبالبعدي  االختبار درجات ملقارنة ، وذل املستق  t راختبا استخدامال ميكن  املنطل  

 مستوى الداللة درجة احلرية االختبار حصاءاتإ 

 0.315 30 0.960 ةالقبلي للمجموعة الضابط درجات االختبار

 0.497 30 0.968 ةبيدرجات االختبار القبلي للمجموعة التجري

 ى الداللةمستو  درجة احلرية االختبار اإلحصائي اجملموعة 

 0.013 30 0.908 الضابطة البعدي للمجموعة الضابطة درجات االختبار

 0.008 30 0.899 التجريبية ةالبعدي للمجموعة التجريبي درجات االختبار
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من ضمن املقاييس  ري  ويتين مان اختبار استخدام متلذل   والتجريبية، الضابطة ا موعتني
 (:4كما يف اجلدول )املعلمية،  

 والتجريبية طةالضاب اجملموعتني يف الطالب ملقارنة ويتين مان اختبار: (4) جدول
 مستوى الداللة Zحصاءات إ ويتنی حصاءات اختبار يو منإ جمموع الرتب وسط الرتبمت العينة 

 654 21.80 30 الضابطة

 1176 39.20 30 التجريبية 0.000 -3.930 189

   60 جمموع ك  طالب العينة

 
 كبري  فرق وجود جند ،0.05 ابلرقم مقارنتهاعند  مستوى الداللةأن  (4) اجلدول يف نالدظ كما
 عند يدهأتك متالذي و  والتجريبية الضابطة ا موعتني يف للطالبالبعدي  االختبار درجات يف

 أتثريات تيجيتنياسرت اال اتنيهلتكون  أن ميكنه   وابلتايل، ،(0.000< 0.05) ٪5 أ ية مستوى
  ؟الطالب لدى القراءة مهارات على  تلفة
 حتقي  ، متاألخرى من فاعلية أكرر حكان  تيجيتنيسرتااال هاتني من أي معرفة أج  منو     
ا لن حتض  ي كماو . جريبيةوالت الضابطة ا موعتني يف الطالب رت  متوسط مقارنةعن طري   ذل 

 يف الطالب تبةر  متوسط ولكن ،21.80 هو الضابطة ا موعة يف الطالب رت  متوسط نأ
موعة دصائية بني ا إق ذات داللة ج تلري إىل وجود فرو النتائ ،39.20 التجريبية ا موعة

  ة ا موعة التجريبية.االتجريبية والضابطة وذل  لص
 وبعد قب  ،ضابطةوال التجريبية الطالب درجات متوسط تغريات لنا يوضح (1اللك  )و     

 درجات ومن متوسط أن مالدظة وميكن. والتجريبية الضابطة ا موعتني يف تيجيةسرتااال تطبي 
 لضابطة،ا ا موعة يف بالطال درجات منو متوسط من أعلى كانح  التجريبية ا موعة يف بالطال
 مقارنة   لقراءةانمية مهارة تالتبادلية يف  التدريس تيجيةاسرتا أتثري فعالية إىل ا  أيض يلري مما
  التقليدية. التدريس تيجيةسرتااب

 



 1400 صيف ،59 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

24 

 ة(والضابط بيةالتجري) الطالب درجات متوسط الرسم البياين لتغريات: (1) الشكل
بضرورة االعتماد على التعلم  The National Reading Panelالفري  الوطين للقراءة  أوصى

التعاوين؛ ألنه لسن وينمي مهارات الفهم القرائي لدى الطالب؛ ألن التعلم التعاوين يعتمد على 

راد ك  جمموعة من جهة، وبني تفاع  التفاع  االجتماعي بني أف من فنية املناقلة، مبا لق  نوعا  
 ا موعات األخرى من جهة اثنية. 

ديل، لتدريس التبام يف التدعيو الفنية املساندة أ ا  م التعاوين من األمور املهمة جدل  ويعد التع    
يف  ب امللاركني  الطاليح لكالتفكري بصوت مرتفع، وملا وراء املعرفة، وذل  ألهنا تت فنيةل ل وكذ

ح فهما أكرر ا يتيم؛ مممعارفهم السابقة دول املوضوع، وحماولة تبادهلا مع بعضهم البع تنليط
 (.170: 2010 الباري، عبد) ملوضوع القراءة عمقا  
بادئ من عدة م تنطل  يس التباديلتيجية التدر اسرتامن خالل ما سب  ميكن اإلةارة إىل أن     

ملعلم بني ا لرتكةمولية ؤ ص القرائية هي مسهم الطالب للنصو أن فأ. و مسلمات أساسية هي: أ
 منذجته ن طري البه ععني طب. املساندة أو التدعيم مير  الدور الرئيس للمعلم، دي  ي .واملتعلم

يبدو تيجية و سرتاالهذه ا يف حمورية   الفرعية للتدريس التباديل. ج. أن للطالب دورا   تيجيةسرتالال
 :ذل  فيما يلي



 * سهيال حمسين جناد  البکالوريوس فی تنمية مهارة الفهم القرائی للغة العربية لدی الناطقني بغريها من طلبة« التدريس التبادلی»ة إسرتاتيجية فاعلي

25 

 . هلا الطال  ينتمي الي موعةا  أفراد مع التعاون •
 . القراءة مبوضوع ترتبط ومعلومات معارف من لديه ما است ضار •
 . سابقة ومهارات معارف من املتعلم ميتلكه مبا اجلديدة املعلومات ربط •
 تيجية. اسرتاتنفيذه لك   أثناء يف مرتفع بصوت التفكري •
 .املوضوع من الطال  فهمه ملا كمواحل والتنظيم، واملراقبة، والوعي، التخطيط، •
 

 النتيجة .4
تباديل" يف ريس ال"التد تيجيةاسرتاما مدى فاعلية استخدام سؤال الدراسة وهو: لإلجابة على 

 أن إىل النتائج ةارتأ ها؟بغري  تنمية مهارة الفهم القرائي لدى متعلمي اللغة العربية للناطقني
عربية علمي اللدى مت روءتنمية فهم املق يف ية  فاعل كانح أكرر  التباديل التدريس تيجيةاسرتا

تيجية اسرتاستخدام رية الية كبأن هناك ثة فاعل وهذا ما يؤيد فرضيتنا األساسية: .للناطقني هبا
  .اطقني بغريهاية للنلعرباالتدريس التباديل يف تنمية مهارة الفهم القرائي لدى متعلمي اللغة 

دي  تفوق ، م((AL – Hilawane 1993احللواين دراسة ع حلالية ما الدراسة نتائج اتفقح    
كما انسجمح   ضيح.تيجية الفرعية من تساؤل وتلخيص وتنبؤ وتو سرتاالطالب يف استخدام اال

 .تص ابلفهم القرائيلراين الذي  يف القسم ا م(  Kahre ,1999) نيخر اآلدراسة كاهر و دراستنا مع 
ر جمهم املقرتح توافقح مع دراستنا من دي  أن بفقد  (2004)دراسة األد م أما ابلنسبة ل

ما أما في قروء،فهم املة الواالختبار البعدي املصمم هلم كان له أثر ملموم حتسن اكتساهبم ملهار 
طات يف النلا وظفقح دراستنا معها يف حتقي  جناح مل فقد توا م( 2014) دراسة ةعي ختتص 

 م ومقدراهتم اللخصية.األربع ، كذل  يف تنمية ثقة الطالب أبنفسه
 من اديلالت ب مالت علي تيجيةرتااس عليه اةتملح ما إىل الت جريبية ا موعة طلبة تفوقمن أسباب و     

ا ، و تفاعلية ومواقف وأنلطة أسالي  ، ابقةالس   مخرباهت تدعاءاس على ودف  هتم الطلبة ةج عحأهن 
 :ىلإ ذل  فأدى ئي،القرا الن ص يهالتو  الي املعلومات دول وتنبؤات توقعات وضع خالل من
 .ميةالت عل الت عليمية األنلطة يف واندماجهم ابملسؤولية وإدساسهم الطلبة، دافعية عايدة  .1
 . املم وتنيالر   عن همداوابتع الص فية، الغرفة يف ارتفاع نسبة فاعلية الطالب  .2
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 كاراألف لةومناق راء،آلوا احلقائ  بني الت ميي  يف تفكريهم يةنمتو  الطالب اهتمام ةاثر إ  .3
 ادةإع على ةلبالط وةجع ،معىن ذا مرمرا   تعليما   دق  مما ابلن تائج األسباب وربط الرئيسة،

 .والط لبة املعلم مع دوله األفكار وتبادل النص، بناء
 يف نةاملتضم واألفكار ماتاملعلو  أ ية درجة حتديد من الطلبة نمتك   التساؤل تيجيةاسرتا ن  إ .4

  .الن ص
  .ةاخلاص لغتهمب الرئيسة األفكار صيا ة إعادة من الطلبة متكن التلخيص تيجيةرتااس .5
 يف رهدو  تفعي و  املعلم حتفي  لىع عملح الت باديل الت عليم تيجيةاسرتا أن   إىل اإلةارة من بد وال    

  .واملساندة الد عم وتقدو الن مذجة
 

 التوصيات
 :ابآليت ةالباحث صيتو  ،اسةالّدر  إليها توصلت اليت الّنتائج ضوء يف

 تيجيةاسرتا يةأ  إىل هاللناطقني بغري  العربية الل غة مناهج على القائمني اهتمام توجيه 
 .الت باديل الت عليم
 يمالت عل تيجيةاسرتا  تطبي على ومعلماهتا العربية الل غة معلمي لتدري  عم  ورةات عقد 

 . لقراءةارة امه تدريس يف خاصة كفاءهتم  لرفع الت باديل،
 أخرى ةلغوي مهارات وتناول،  تلفة عينات على الد راسات من م يد إجراء. 
 
 راملصاد

 تبكال (أ
 العربية 

 وت: ان، بري بأمحد ةع يعلو  ،يعبده الراج  ترمجة تعليمها،و أسس تّعلم اللغة العربية ، (1994) براون، دوجالم
 النلر.و دارالنهضة العربية للطباعة 

 ملصرية.ابة األجنلو حممد جني  الصبوة، القاهرة: مكت ، ترمجةعلم النفس املعريف ،(2006) روبرت سولسو 
 ( 1989طعيمة ،رةدي أمحد،) رات املنظمة ض، منلو الراي اليبه،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا، مناهجه أس

 اإلسالمية للرتبية والعلوم والرقافة ايسيسكو.
 ،تنوع،خمتلفة جلمهور م تيجيةااسرت تعليم القراءة واألدب (، 2006) ن اللعييوحممد عالء الدي طعيمة، رةدی أمحد 

 القاهرة: دار الفكر العريب.



 * سهيال حمسين جناد  البکالوريوس فی تنمية مهارة الفهم القرائی للغة العربية لدی الناطقني بغريها من طلبة« التدريس التبادلی»ة إسرتاتيجية فاعلي

27 

 لرابط: ا ،تيجياتسرتاهج واالبني املنا تعليم اللغة اتصالياا  ،(2006) و حممود كام  الناقه ،طعيمة، رةدی أمحد
 . يسكوالرقافة. ايسسالميه للرتبية والعلوم و ظمة اإلمنلورات املن

 دار  ،عمان، 1ط ،قاهتا العمليةتيجية الفهم املقروء، أسس النظرية وتطبياسرتا، (2010) عبد الباري، ماهر ةعبان
 ،التطبيقو  الناطقني هبا، النظرية تعليم اللغة العربية لغري (،2006) مذكور ،على أمحد ، وإميان أمحد هريدي، .املسرية

 القاهرة، دار الفكر العريب.
  ،امعة أم القری سعودية: جة العربية الكل، املمتعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخری، م(1985) ام كحممود   الناقة

 معهد اللغة العربية.
 الفارسية

   ،هتران: انتلارات  ،5چ ،ترمجه حممود نورحممدی ،موزش زابن دومآگسرتش مهارت های  ،(2011) نحكچسنت
  .ده، اپيي كعابن

 ةاجلامعي الرسائل (ب
 العربية
 ( 1985رسالن، مصطفى ،)«نلورة،كلية مه  ري ارسالة دكتور  ،«بر مج متدرج لتعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

 الرتبية جامعة عني مشس، مصر. 
  علمات جتاهات متفهم القرائي، ويف اأثر القراءة التفاعلية يف تنمية مهارات ال» ،(2017) براهيمإاللرتي، جنالء بنح
 ودية.بية السعر اململكة الع -ميةسالام حممد بن سعود اإلمرسالة دكتوراه، جامعة اإل« ربية لغة اثنيةالع
 م 1981لسنوات ا ايران خالل مهارة احملادثة العربية علی مستوی البكالوريوم يف»، م(2015)  ، سهيالادحمسين جن
كتوراه، كلية د رسالة  ،خلوارعميا، جامعة «التواصلي()دراسة وتقدو أمنوذج متكافئ على أسام منهج التعليم  م2011 اىل

 اآلداب والعلوم االنسانية.
 دورایتالج( 

 العربية
 (1392جالئی،مرو، ونرجس گنجی ،)«م ارة الكالواصليا  على مهتمدى فاعلية تدريس األدب العريب املعاصر  دراسة

للغات اصف سنوية لكلية ن، اهباية وآدث يف اللغة العربجملة حبو ، «إليرانيني، جامعة اصفهان منوذجا  لدى طالب العربية ا
 .54-35 صص، 8صفهان، العدد األجنبية جبامعة ا

   دى متعلميمية كفاءة الرتمجة لفاعلية الطريقة التعاونية يف تن» ،(1396) گنجی، ومرو جالئیعارع، ساجد، ونرجس 
يرانية للغة لة اجلمعية اإلجم ،«ذجا (م منو مب افظة فار  لرانوية)طالب املردلة الرالرة ا اللغة العربية يف املدارم اإليرانية

 .78 -57 ص، ص45فصلية علمية حمكمة، العدد الد  العربية  وآداهبا،
 قني وية للناطعليم املهارات اللغتيجية التدريس التباديل يف تاسرتااستخدام » ،(2014) عبدهللا، ةعي ، أبوبكر علي

 .158-115ص ص ،17، العدد جملة العربية للناطقني بغريها ،«منوذجا  العربية، مهارة القراءة  بغري
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 هارات تدريس م يل التدرييب يفالدل، «ارة القراءة النظرية والتطبيقيةدريس مهت» (،2017محد عبد اجلبار )أ ،صنوبر
اللغة العربية،   خلدمةالدويل  ي ن عبدالع بمرك  املل  عبدهللا ،اللغة العربية وعناصرها للناطقني بغريها، النظرية والتطبيق

 .280-243ص ص. ، الرايضالسعودية
 ادثة  رفع كفاءة مهارة احمليفتيجية "لع  األدوار" اسرتادور »(، 1397) حمسىن نژاد، سهيال، وفاطمه صغرى ةفيعي

دراسات يف  ،«نيى املدرسيم لدتيجية التعلاسرتاالعربية لطالب مردلة الليسانس، جامعة االمام الصادق)ع( ابستخدام 
 .128 -105، 4، العدد 2السنة  تعليم اللغة العربية وتعلمها،

 الفارسية:
 دب فكر درك مطل  متون ابررسي اتثري نقادانه بر مهارت هاى ت» (،1396) وعيسى متقي عاده ،امساعيلى، سجاد

 .101 -25صص(، 37اپی)پي2مشاره  ،دوماهنامه جستارهاى زابىن، «دانلجواين رةته عابن وادبيات عرىب در ايران
 انلجواين كارةناسى دارعاييب مهارت خواندن » ،(2108) ،ويين وسيدرضا موسويپر وخلي   ،متقي عاده، عيسى

 .296 -273، صص جمله جستارهاي زابين، «رةته عابن وادبيات عريب
 ن عربی واندن عابس  مهارت خكمناس  جهح  آموعةی  یالگو ارائه » ،(2005) ،مريعايي، فرامرع وعلي نظري

 .141 -113صص ،2مشاره ، من ايران زابن وادبيات عرىبجناجمله  ،«رةته دقوق
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 لكرتونية:إلاملواقع اد( 
لغددددة العربيددددة الب ةددددعبة الفهددددم املقددددروء لدددددى طدددد تيجيةاسددددرتاأثددددر التدددددري  علددددى بعددددم »األد ددددم، رضددددا أمحددددد دددددافظ، 

  « ةعمان يف اكتساهبم واستخدامهم هلا يف تدريس القراء سلطنةفی  بكليات الرتبية 
http://www.4shared.com/office/m9u19UN 

 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/recordDetails.jsp?searchtype=advanced&pageSize=10&ERICExtSearch_SearchCount=1&ERICExtSearch_SearchValue_0=reciprocal+teaching&eric_displayStartCount=11&ERICExtSearch_Operator_1=and&ERICExtSearch_SearchType_1=kw&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b804a0370&accno=EJ955191&_nfls=false
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/recordDetails.jsp?searchtype=advanced&pageSize=10&ERICExtSearch_SearchCount=1&ERICExtSearch_SearchValue_0=reciprocal+teaching&eric_displayStartCount=11&ERICExtSearch_Operator_1=and&ERICExtSearch_SearchType_1=kw&ERICExtSearch_SearchType_0=kw&_pageLabel=RecordDetails&objectId=0900019b804a0370&accno=EJ955191&_nfls=false
http://www.4shared.com/office/m9u19UN
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زبان عربی نزد  بر افزایش درک مطلب« تدریس متقابل»تاثیر راهبرد 

 دانشجویان غیرگویشور در دورة کارشناسی
 نوع مقاله: پژوهشی

 *ادژنی سهیال محسن
 پردیس خواهران )ع( دانشگاه امام صادقگروه زبان و ادبیات عربی استادیار، 

 چکیده

 ندینچ با فرایند است. این متن مفهوم به دستیابی است که هدف آن ذهنی فرایند یک مطلب درک

 توجه با را مطلب و یابددرمی را معنی هاآن کمک به خواننده که است آمیخته درهم دیگر فرعی فرایند

 به باید لبمط درک مهارت در پیشرفت برای. کندمی تفسیر هایشتجربه و شناختی پیشینه به

 از آموزشی هایوهشی زیرا. کرد توجه شودمی گرفته کار به زبان یادگیری و آموزش در که راهبردهایی

 فراگیران «طلبم درک« مهارت رشد «متقابل تدریس» راهبرد هدف گیرند،می شکل تدریس راهبردهای

 راهبرد یریبیابد. بکارگ را سؤال این پاسخ دارد تالش پژوهش. است دانشجویان جمله از عربی زبان

 ت؟ ایناس بوده مؤثر عربی زبان فراگیران مطلب درک مهارت پیشرفت در مقدار چه متقابل تدریس

. است شده استفاده آزمونپس و آزمونپیش از آن روند در و گرفته انجام تجربیشبه شیوه به پژوهش

 1398-1397 تحصیلی سال در تهران( ع) صادق امام دانشگاه دختر دانشجوی 60 شامل آماری جامعه

 تشکیل نشجودا 30 از گروه هر. نداشده تقسیم گواه و آزمایش گروه دو به تصادفی طور به که است

 از پس. شد اجرا گواه گروه در را سنتی روش و آزمایش گروه در را «متقابل تدریس» راهبرد سپس شد

 اعضای که داد نشان نتایج spss آماری افزارنرم و مناسب آماری هایازروش استفاده با هاداده بررسی

 اعضای به تنسب بهتری نمرات( اندخوانده درس لمتقاب تدریس راهبرد اساس بر که) آزمایش گروه

 برای هاداتیپیشن پایان در اندکرده کسب( اندخونده درس سنتی روش اساس بر که) گواه گروه

 مطلب درک آموزش در متقابل تدریس راهبرد از استفاده جمله از است شده ارائه آتی هایپژوهش

 زبان.عرب غیر گویشوران برای عربی زبان تخصصی متون

های ن، روش، درک مطلب، آموزش زبان عربی، غیرگویشورا«تدریس متقابل»راهبرد  :هاکلیدواژه

 تدریس.
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Abstract 

Comprehension is a mental process and its goal is to achieve the meaning of 

the text. This process is intertwined with several other sub-processes through 

which the reader understands the meaning and interprets the material 

according to their cognitive background and experiences. To improve 

comprehension skills, one must pay attention to the strategies used in 

language teaching and learning, because teaching methods are shaped by 

teaching strategies. The goal of the "reciprocal teaching" strategy is to 

develop the "comprehension" skills of Arabic learners, including students. 

Research is trying to find the answer to this question. To what extent has the 

application of the Reciprocal Teaching strategy been effective in improving 

the comprehension skills of Arabic language learners? This research has 

been done in a quasi-experimental way and in the process, pre-test and post-

test have been used. The statistical population includes 60 female students of 

Imam Sadegh (AS) University of Tehran in the academic year 1397-1398 

who are randomly divided into experimental and control groups. Each group 

consisted of 30 students, then the strategy of "reciprocal teaching" was 

implemented in the experimental group and the traditional method was 

implemented in the control group. After reviewing the data using appropriate 

statistical methods and SPSS statistical software, the results showed that the 

members of the experimental group (who studied according to the reciprocal 

teaching strategy) scored better than the members of the control group (who 

studied according to the traditional method). Suggestions for future research 

have been made, including the use of the reciprocal teaching strategy in 

teaching comprehension of specialized Arabic texts to non-Arabic speakers. 

 

Key words: Reciprocal teaching strategies, comprehension, teaching Arabic 

language, non-speakers, teaching methods 

                                                                                                                                        
*Corresponding Author                                                                Smohseny@isu.ac.ir 



 1400 صيف ،59 الـ العدد حمكمة ةيعلم فصلية، وآداهبا العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة

32 

 


