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فاعلية استخذام منىرج هارزانى للتعلن يف تنوية ههارات 
االستيعاب القرائي لذي طالب املرحلة االبتذائية يف اإلدارة 

 العاهة للرتبية والتعلين مبذينة الطائف )بنني(
 .      زياد أحمد سالمة البطاينة                                ناصر محمود سميمان المخزومي       

 المساعد أستاذ مناهج المغة العربية وطرائق تدريسها        أستاذ مناهج المغة العربية وطرائق تدريسها        
 قسم المناهج وتكنولوجيا التعميم               قسم المناهج وتكنولوجيا التعميم                      

 فجامعة الطائ -التربية كمية                          جامعة الطائف  -كمية التربية 
 

تعرؼ أثر استخداـ نموذج مارزانو لمتعمـ  إلىىدفت الدراسة  _الممخص
في تنمية ميارات االستيعاب القرائي لدى طالب المرحمة االبتدائية، 

( طالبًا مف طالب 101عينة عشوائية مف ) تكونتولتحقيؽ ىذا اليدؼ 
تدائية لمبنيف ومدرسة الصؼ السادس االبتدائي في مدرستي الممؾ خالد االب

االبتدائية لمبنيف. تـ توزيعيـ عمى أربع شعب، وزعت ىذه  أميةصفواف بف 
الشعب عشوائيًا عمى مجموعتيف تجريبية وضابطة، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة 
أعد الباحثاف اختبارًا في ميارات االستيعاب القرائي، وحسبت المتوسطات 
الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات مجموعتي الدراسة، وأظيرت 

( بيف متوسطي α  =0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) وجود
عالمات طالب المجموعتيف الضابطة والتجريبية لصالح المجموعة 

 التجريبية التي استخدمت نموذج مارزانو لمتعمـ.
 .: نموذج مارزانو، الميارة, االستيعاب القرائيالكممات المفتاحية

 المقدمة .1
لمغة العربية أىمية كبيرة في المجاالت كافة؛ فيي وسيمة       

التفاىـ والتعمـ وأداة نقؿ األفكار والحس والشعور. والمغة ألية أمة 
ىي الرابط التاريخي الذي يشد أبناءىا إلييا، ويعزز لدييـ شرؼ 

. لذا والقرآف الكريـ التي احتوت معاني االنتماء، ولغتنا العربية لغة
باحثوف والدارسوف عمى تقديـ كؿ جديد ومستحدث في يحرص ال
 تدريسيا. 

ونظرة إلى الواقع العربي والمحمي فيناؾ ضعفًا عامًا في جميع       
ميارات المغة العربية؛ مما ينعكس عمى المباحث والتخصصات 
األخرى، فما عالقة المغة العربية بالتخصصات األخرى؟ وما مدى 

 لعربية عمى الطمبة في المباحث األخرى؟ األثر الذي تتركو المغة ا
إف الحديث عف عامؿ واحد ومسبب لذلؾ الضعؼ يعد تجنيا       

وحكمًا مطمقًا بعيدًا عف الصواب، إال أنو يمكف الحديث عف جممة 
مف األسباب التي ليا األثر األكبر في تراجع التعميـ خاصة في 

واردىا المادية والبشرية، المغات، فالنظـ اإلدارية، والبيئة المدرسية بم
وكذلؾ المجتمع واألسرة والمنياج المدرسي والطالب. والمعمـ واحد 
ممف يتحمموف مسؤولية كبرى باعتباره حامؿ رسالة تربوية رائدة وىو 
قائد تربوي، لذا فإف عميو أعباء ومسؤوليات ال تقؼ عند الجانب 

و وفي النظري فحسب، إنو المعمـ ىو القدوة داخؿ الصؼ وخارج
المجتمع، يرمقو الطالب في كؿ مكاف وزماف بعيف مف االحتراـ 

 والتقدير. 
نّوه القرآف الكريـ ألىمية القراءة في أوؿ سورة نزلت عمى نبينا      

خمؽ اقرأ باسـ ربؾ الذي خمؽ (  صمى اهلل عميو وسمـ محمد )
عّمـ اإلنساف ما الذي عّمـ بالقمـاقرأ وربؾ األكـراإلنساف مف عمؽ

 . [1]لـ يعمـ 
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تعد القراءة عنواف الرقي، والتقدـ وىي أداة ووسيمة األمـ       
في العصر  خاصةلمواكبة كؿ جديد، والتطمع نحو مستقبؿ أفضؿ، 

المعرفي والتكنولوجي الذي نعيش، والقراءة واحدة مف ميارات أربعة 
رئيسة ىي: االستماع والمحادثة والكتابة والقراءة. ومف يجيد القراءة 
يبمغ الغاية مف الفيـ واالستيعاب، فالقراءة وسيمة لمواكبة التطور، 

س أف فولتير عندما سئؿ عف الذي سيقود الجن [2]ويروي الدليمي 
البشري أجاب الذيف يعرفوف كيؼ يقرؤوف ويكتبوف، فالقراءة تصنع 

 اإلنساف الكامؿ. 
 تتكوف القراءة مف مجموعة مف العمميات، أىميا:      
 عممية االتصاؿ واستجابة لرموز مكتوبة، تترجـ لكممات.  -
 عممية تتعدى فؾ الرموز وتيجئة الكممات المطبوعة.  -

تفاعؿ متكاممة يدرؾ القارئ الكممات بالعيف، ثـ يفكر فييا  -
  .ويفسرىا وفؽ معارفو السابقة

 عممية اتصاؿ تتضمف نقؿ معمومات مف المرسؿ إلى المستقبؿ.  -

 عممية تيدؼ لموقوؼ عمى المعنى بوساطة األحرؼ والكممات.  -

إف مفيـو القراءة قد تطور مف كونيا عممية ديناميكية بسيطة      
ى عممية معقدة تقـو عمى نشاط عقمي تستدعي تدخؿ اإلنساف إل

بجوانبو كافة، مف ربط واستنتاج وفيـ، وقد أصبحت نشاطًا فكريًا 
ذات ميارات، تتمثؿ في جانبيف:  فسيولوجي يشتمؿ عمى تعرؼ 
الحروؼ والكممات والنطؽ بيا بصورة صحيحة بالنظر لحركة العيف 

 .... إلخوالتحكـ بالمساف والشفتيف
عقمي، يتمثؿ بالثروة المغوية، وفيـ المعاني والتفاعؿ مع و     

 المفيـو ونقده، فيدؼ القراءة ىو الفيـ. 

والقراءة ليست غاية في ذاتيا، بؿ ىي وسيمة تواصؿ ونافذة       
يطؿ منيا الفرد عمى العالـ وعف طريقيا يتصؿ بتراثو، ويبني 

ختمؼ المراحؿ شخصيتو المتكاممة، فيي تالـز اإلنساف في م
 التعميمية وما بعدىا، وتساعده عمى النجاح وفيـ المادة العممية. 

إف القراءة عممية عقمية تفاعمية تتضمف الرموز والصور التي      
ربط بيف يتمقاىا القارئ عف طريؽ بصره أواًل، وفيـ المعنى وال

وىي عممية عقمية تعني إدراؾ القارئ  ،[3] الخبرات ثانيًا إبراىيـ
لمرموز المكتوبة، والنطؽ بيا وصواًل إلى فيـ المعاني التي قصدىا 

ادة منيا في الكاتب، واستخالصيا وتنظيميا والتفاعؿ معيا، واإلف
  .[4]  حؿ مشكالتو

 يقرأهوتقـو القراءة عمى تفاعؿ مع النص واستخالص ما       
ي وتوظيفو بصورة خبرات لمواجية مشكالتو اليومية، واالنتفاع بيا ف

المواقؼ الحياتية، وبمراجعة مراحؿ تطور القراءة يمكف الحديث عف 
 الجوانب اآلتية: 

في العقد األوؿ مف القرف الماضي ) العشريف ( وقؼ مفيـو  -
القراءة عند تعّرؼ الحروؼ اليجائية والنطؽ بيا، وكاف تعميـ القراءة 

 .طمبة منيا شكاًل ورسماً يقتصر عمى تمؾ الحروؼ، وتمكيف ال
تطور مفيـو القراءة في العقد الثاني مف القرف ) العشريف (  -

ليشمؿ المادة المقروءة في ضوء نمو الفرد وتطوره، حيث أصبحت 
عماؿ العقؿ  توائـ بيف التعرؼ البصري والنطؽ الصوتي مف جية، وا 

، وقد اتسع المفيـو ليشمؿ تحميؿ معاني لفيـ المقروء مف جية أخرى
، لكنو يا ونقدىا. فالمتعمـ ليس مستقباًل فقطلمادة المقروءة ومناقشتا

 يتدخؿ تدخاًل واعيًا يصؿ لألجزاء الدقيقة لممادة المقروءة. 

في العقد الثالث مف القرف ) العشريف ( اتسع مفيـو القراءة  -
، لتصبح القراءة المادة المقروءة في حؿ المشكالت ليشمؿ اإلفادة مف

   مصدر خبرة ومعينًا عمى الفيـ والتصرؼ.

في العقد الخامس مف القرف ) العشريف ( تطور مفيـو القراءة  -
ليشمؿ القراءة لالستمتاع بالمادة المقروءة، وذلؾ عندما يخمو القارئ 

 بنفسو في وقت اليدوء. 

ويرى الباحثاف بساطة مفيـو القراءة في البداية حيف أشارا إلى       
، ثـ قارئاً  ، واليدؼ أف يصبح الطالبتعرؼ الرموز والنطؽ بيا

توسع المفيـو وأصبح أكثر تعقيدًا ليشير إلى استخداـ المقروء في 
مواجية المشكمة الحياتية، بمعنى أف االستيعاب ىو الغاية الجوىرية 

 مف المقروء. 
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وبما أف الغرض األساسي لعممية القراءة ىو تمكيف القارئ مف       
، ونمو القدرات استيعاب ما يقرأ، بوصفو األساسي لمبناء المعرفي

العقمية، ركزت االتجاىات الحديثة لمتدريس عمى تطوير استراتيجيات 
ا، االستيعاب المقروء، حيث أف تطور أي أمة مقترف بما يقرأ أبناؤى

، وقد ُسئؿ المفكر فولتير عمف [5]السيد وكيؼ يفيموف ما يقرؤوف
 الذيف يعرفوف كيؼ يقرؤوف ويكتبوفسيقود العالـ فأجاب: 

 .[6]الياشمي
ويأتي االستيعاب في مقدمة الموضوعات المتعمقة بالدراسات       

 المغوية، لما يمثمو مف أىمية في التواصؿ، وفيـ المقروء.
ومف ىذا المنطمؽ لـ يعّد االستيعاب مجرد معرفة الحقائؽ       

المتضمنة في الرموز المكتوبة، بؿ أصبح ينظر إليو نشاطّا ذىنيًا ذا 
ية التي قصد تعددة ينطوي عمى تكويف بنية ذىنية مطابقة لمبنأبعاد م

 .[7] ديشيف الكاتب نقميا
ويقـو القارئ عند القراءة بعممية استحضار المفاىيـ والصور       

والمعمومات غير الموجودة في النص، وبيذا يمكف النظر إلى 
 االستيعاب عمى أنو القدرة عمى التواصؿ إلى المعنى بإعادة تنظيـ

 واألفكار الجديدة في النصالمعرفة السابقة، لتتالءـ مع المعمومات 
وعادة يقـو القارئ بعممية استيعاب النص بتفحص  .[8]المذكور 

، ثـ تحدث عممية مفة التي يطرحيا الكاتبوجيات النظر المخت
التفاعؿ بيف أفكار الكاتب ومعرفة القارئ السابقة، مما يمكنو مف 

 . [9]تاجات خاصة الوصوؿ إلى  استن
أف االستيعاب ىو قدرة القارئ عمى  [10] ويرى فولتانو      

 استخالص المعنى مف نص مكتوب لغاية معينة.
أف االستيعاب ىو القدرة عمى تنظيـ  [11]ويرى أبذرو       

المعرفة السابقة وتفاعميا مع المعمومات الواردة في النص االستنباط 
 .المعنى الذي أرادة الكاتب

فقد نظروا إلى عممية  [12]وماريا  الأما شيرؿ وجنكار       
االستيعاب بأنيا عممية تمر بمراحؿ عدة: تبدأ بفيـ المعنى الحرفي 

وبعد العممية الفيـ السطحي لممعاني،  لمرموز المغوية المكتوبة،

يحاوؿ القارئ التوصؿ إلى المعاني التي قصدىا الكاتب، 
: مستوى ما بيف ، ويسمى ىذا المستوىواستخالص األفكار الرئيسية

وراء السطور، فإف القارئ  ، أما المستوى األخير فيسمى ماالسطور
يستخمص بو تعميمات وأفكار جديدة تساعده عمى حؿ مشكالت 

 مشابية.
ويالحظ الباحثاف مما تقدـ أف االستيعاب عممية عقمية عميا،       

صدار األحكاـ، ترتبط  بقدرة القارئ عمى الفيـ والتحميؿ  والتركيب وا 
وأف نجاح عممية االستيعاب يعتمد إلى حٍد بعيد عمى خبرة القارئ 
السابقة، وما يستطيع أف يحممو منيا إلى النص المقروء، فالقراء 
الذيف ال يمتمكوف معارؼ وخبرات سابقة، سيكوف لدييـ قصور في 

يفرغ  ، مماعاب والوصوؿ إلى الغاية المنشودةإتماـ عممية االستي
عممياتيـ القرائية مف مضمونيا وتصبح عممية آلية قائمة عمى فؾ 

 الرموز.
وىذا يتفؽ وما ذىبت إليو نظريات المغة وعمـ النفس، التي       

أشارت إلى أف عممية االستيعاب عممية مف عمميات التفكير التي 
 .[13]دؼ إلى اكتساب المعرفة وتحصيميا تتطمب نشاطًا ذىنيًا يي

أف الحاجة تزداد إلى االستيعاب كمما [14] ويرى الربيحات       
تعددت مناحي القراءة، وتشعبت أطرافيا، في ىذا العصر الذي 
، حتى  تزدىر فيو المعرفة وتزداد تشابكًا وتعقيدًا يومًا بعد يـو
أضحت المناىج تغص بألواف المعارؼ مف كؿ شكؿ ولوف، وىنا 

لنجاح المتعمـ في المواد  تتجمى أىمية االستيعاب ألنو األساس
الدراسية المختمفة، والوصوؿ إلى الغايات واألىداؼ المتوخاة، السيما 
أف االستيعاب ينمو طرديًا مع نمو القارئ المغوي والمعرفي. فكمما 
ارتقى القارئ يجعؿ مف الضروري بمكاف أف يتمكف الطالب مف 

تعتمد عمى  ميارات االستيعاب، استعدادًا لمولوج إلى مرحمة جديدة
صدار األحكاـ بدرجة أكبر ميارات الذاتية في التنبؤ، والتخ ميص، وا 

[15] . 
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عدة مستويات لالستيعاب منيا  [16]وذكر عاشور والحوامدة       
الحرفي واالستنتاجي، والتطبيقي، والناقد، وتتطور ىذه المستويات 

 مع النمو الفردي المغوي والمعرفي.
ستيعاب نادى بعض المتخصصيف بضرورة ونظرًا ألىمية اال      

تعميمو بفعالية عالية؛ ألف القراءة التي تجري مف دوف وعي 
، وىذا ما ذىب إليو [17]ضموف وفيمو ما ىي إاّل مجرد عبث لمم

مف أف ضعؼ الطمبة في استيعاب المقرر في  [15]عبد المجيد 
الصفوؼ المتأخرة يؤدي إلى اإلحساس بالفشؿ، وبالنتيجة ترؾ 
 المدرسة، وىو السبب نفسو الذي يؤدي لتسرب العديد مف الطمبة.  

يعّد االستيعاب القرائي جوىر القراءة، وقد بدأت تجد اىتماما       
مى أنيا تفكير مقصود منذ ثالثيف عامًا فقط وصار ينظر إلييا ع

يفيـ مف خاللو المعنى في أثناء التفاعؿ والتبادؿ المشترؾ لألفكار 
 بيف القارئ والكاتب في نص معيف. 

ف االستيعاب القرائي عممية تفاعمية أإلى  [18]يشير البجو       
بيف توقعات القارئ وبيف معمومات النص. فعند استيعاب النص 

في أطر لممساعدة عمى معالجة تستثار المعرفة لدى الفرد 
المعمومات الجديدة المتمثمة في أفكار النص. ويتفؽ ىذا مع ما ذكره 
)أوزوبؿ( مف أف المعمومات القديمة في الذاكرة يمكنيا أف ترتبط 
بالمعمومات الجديدة، فاالستيعاب القرائي محصمة ما يستوعبو القارئ 

خمفية المعرفية التي وما يستنتجو مف معارؼ وحقائؽ استنادًا إلى ال
تبدأ بإدراؾ الرموز المكتوبة أي غرض الكاتب، وعميو فإف 

، فاالستيعاب يعتمد ءيناميكي حيوي بيف القارئ والمقرو االستيعاب د
عمى اإلدراؾ العقمي أكثر مف الحسي عمى الرغـ مف أنو يبدأ حسيًا 
ؿ لرموز الكممات المكتوبة إال أنو يتطمب التركيز واالىتماـ وتحمي

 العناصر وتركيبيا. 
ميارات االستيعاب القرائي  Houghton [19] وقد عّرؼ      

دراؾ الصحيح لما يّدؿ عميو الرمز  بأنيا قدرة الفرد عمى تعّرؼ وا 
المغوي سواء أكاف رمز أو كممة أو جممة أو فقرة أو عبارة في 

دراؾ العالقات  السياؽ العاـ لمنص مع القدرة عمى النقد والتحميؿ وا 
 المختمفة بيف مفردات النص وحصيمة الفرد مف الخبرات. 

 االستيعاب القرائي إلى مراحؿ ثالثة:  [20]قسـ الرسف       
المكتوبة إلى ما وفييا تحوؿ الرموز  :مرحمة االستقباؿ الحسي -

 . يمثميا مف ألفاظ
حيث تحوؿ األلفاظ إلى ما يماثميا  :مرحمة اإلبانة عف المعنى -

 مف معاف في الذاكرة. 

وتربط فييا المعاني والمعمومات المكتوبة  :مرحمة التوظيؼ -
 بالمعمومات الموجودة في الذاكرة. 

ثالث عمميات لالستيعاب القرائي يؤدييا  [21]ويذكر العربيات      
 القارئ في آف واحد، ىي: 

االختيار، حيث يختار القارئ العناصر التي يراىا تتفؽ وأىدافو  -
 وبذلؾ يتحقؽ لو فيـ أولي لمنص المقروء.

 التصنيؼ، ويصنؼ القارئ العناصر التي اختارىا وفؽ أىدافو.  -

التحديد، إذ يحدد القارئ مف العناصر التي اختارىا ما يحقؽ لو  -
 الفيـ الكمي المتكامؿ.  

 قائمة مف أنماط السموؾ:  صنفيا بمـو فيو       

 التذكر، وتعني استدعاء المعرفة مف مخزوف الذاكرة.  -
 يقرأىاالتعميؿ، يحاوؿ القارئ إقناع نفسو باألفكار والعالقات التي  -

 ويجد ليا تفسيرًا.

 حؿ المشكمة، فالقارئ تتولد لديو تساؤالت عند قراءة النص. -

، حيث يجري القارئ عمميات ذىنية ت -  جعمو قادراً تشكيؿ المفيـو
 عمى تصنيؼ المعرفة في النص. 

، حيث يقـو القارئ األفكار الواردة في النص اإلبداعيالتفكير  -
 وينقؿ التعمـ لمواقؼ جديدة. 

 تعرؼ عالقات السبب والنتيجة في النص.  -

يتأثر االستيعاب القرائي بخصائص عدة، أىميا القارئ نفسو       
تو، والسياؽ العاـ لمقراءة، فعند والكتاب المدرسي، وبنية النص وطبيع

قراءة الطالب لنص ما واستيعابو فإف ذلؾ يؤدي جممة أنشطة قبؿ 
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القراءة وأثناءىا وبعدىا، وىو يستخدـ في ذلؾ ميارات معرفية وفوؽ 
معرفية الستيعاب معمومات النص الجديد، وىذا االستيعاب يعتمد 

 عمى عوامؿ متنوعة أىميا: 

، حيث إف اليدؼ يحدد الميارة طبيعتووجود ىدؼ عند القارئ و  -
 االستيعاب المطموبة.  واستراتيجيةالقرائية 

المستوى االستيعابي لمقارئ وامتالكو الثروة المغوية، حيث إف  -
 الطالب الضعيؼ يواجو صعوبات في تقييـ استيعابو. 

، إضافة إلى ذلؾ ىناؾ عوامؿ المعرفة القميمة بموضوع النص -
 تساعد عمى االستيعاب القرائي، أىميا: 

 .مفردات التي تساعد عمى االستيعابامتالؾ الفرد لمعاني ال -
 بيئة القارئ المادية والبشرية. -

 .طبيعة المادة المقروءة -

مياراتو في عرض ، وتتضمف سموكياتو و عوامؿ تتعمؽ بالمعمـ -
 .[22]المحتوى الدراسي 

أف القراءة عممية تفاعؿ بيف القارئ والنص،  [23] جونستوفيرى 
 . واالستيعاب ىو أحد مظاىر القراءة

، إلى أف االستيعاب عممية [24]وقد أشار جيرالد، وجورج، ولورا     
 عقمية تجري عمى ثالث مراحؿ:

األولى: وتجري بعد تمقي الرسالة، وفي ىذه الحالة  المرحمة -
 تستخدـ ميارات عقمية دنيا.

المرحمة الثانية: تسمى مرحمة النشاط التأممي: حيث يخضع  -
، وتحتاج إلى قدرات عقمية المقروء لمتدقيؽ بشكؿ أكثر عمقاً النص 

 أعمى مف المرحمة األولى.

اج إلى عمميات المرحمة الثالثة: مرحمة التقويـ أو الحكـ وتحت -
عقمية معقدة أكثر مف التي استخدمت في مرحمة النشاط التأممي، 

 وكؿ مرحمة بحاجة إلى ميارات إجرائية لفيـ الرسائؿ المكتوبة.

وتأتي أىمية االستيعاب مف أنو األساسي لنجاح المتعمـ في       
المواد الدراسية، وأف االستيعاب ينمو طرديًا مع نمو القارئ فكمما 

عمى االستيعاب  هـ القارئ في المراحؿ القرائية قّؿ اعتمادتقد
 .[25]االستماعي وزاد االستيعاب القرائي 

وبالرغـ مف األىمية الواضحة لعممية  االستيعاب، إاّل أف       
المتتبع يممس ضعفًا واضحًا لدى المتعمميف، وأف ىناؾ إغفااًل 

لى إحساس المتعمـ ي يؤدي إلمستويات االستيعاب العميا، األمر الذ
، مما يسبب تدني مستوى المخرجات التعميمية، التي تدخؿ بالفشؿ

إلى مؤسسات التعميـ العالي مثقمة بيذه األعباء، وىذا ما يربؾ برامج 
اإلعداد، التي يفترض أف تبني عمى معارؼ المتعمـ السابقة، وقد 

 لتالءـاضطرت المؤسسات التعميمية إلى إعادة تكييؼ برامجيا 
لمدخالت الجديدة، حيث أدى ذلؾ إلى تراجع مستوى المخرجات ا

العميا، لتعود إلى التعميـ العاـ في مستوى أقؿ مف المأموؿ، وىذا 
التراجع ينعكس عمى المستوى القومي في ىدر الطاقات البشرية، 
ويحد مف إمكانية نجاح الخطط التنموية، في عصر يتجو نحو 

إف الضعؼ في  :[26] الزياتلة اقتصاد المعرفة. ويتفؽ ذلؾ ومقو 
ويؤثر في صورة  ،يمثؿ سببًا رئيسًا لمفشؿ المدرسيالفيـ القرائي 

- ، وعمى شعوره، وبالكفاية الذاتية، بؿ قد يقودالذات لدى الطالب
إلى انحصار تقديره لذاتو، وتسربو مف المدرسة، وما  -الفشؿ القرائي

 .يصاحب ذلؾ مف خسارة
الدراسات والبحوث أف ىناؾ ضعفًا واضحًا لقد بينت معظـ       

في مستويات االستيعاب في المراحؿ الدراسية المختمفة، ومف ىذه 
الدراسات التي أشارت إلى ىذا الضعؼ عمى الصعيد العالمي 

، المذكورة في بيميؿ وفاف (OECDالدراسة التي قامت بيا منظمة )
ستيعاب في ، حيث تشير الدراسة إلى تدني مستوى اال[27]سكوتت 

العديد مف البمداف المتقدمة، وتظير نتائج الدراسة: أف حوالي 
%( مف البالغيف في ىولندا لدييـ مشاكؿ في فيـ المقاالت في 15)

الصحؼ المحمية والمجالت، وتصؿ ىذه النسبة في ألمانيا إلى 
%(، وفي الواليات المتحدة وصمت 16.6%(، وفي كندا )14.4)

إف ىذه النسب تدؽ ناقوس الخطر كما يقوؿ . %(20.7النسبة إلى )
 الكاتب.
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 [28]ولقد أورد روبرت ثورا بزيؾ المشار إليو في حبيب اهلل      
في الدراسة التي أجراىا في خمس عشرة دولة، التي أوضحت أف 

 ، لـ يكف، وفيـ المقروء بيف الطمبةالفرؽ في نتائج امتحانات القراءة
، بؿ بمستوى التحدي العقمي الذي ببسبب المغة التي يتكمميا الطال

 يطرحو السؤاؿ وعدـ القدرة عمى فيـ ىذا السؤاؿ.
، دراسة ت العربية التي اىتمت بيذا الضعؼومف الدراسا      
، رمف طمبة المرحمة اإلعدادية في مصعمى عينة  [29]موسى 

حيث ظير تدني مستوى االستيعاب لدى الطمبة عينة الدراسة، إذ لـ 
%( مف مجموع الطمبة الذيف طبؽ عمييـ االختبار 22)ينجح إاّل 

والذيف نجحوا لـ يصؿ إلى المستوى المفضؿ بؿ في الحدود الدنيا 
 لالستيعاب.

في األردف أظيرت  [30]كذلؾ ىناؾ دراسة أجراىا اليزايمة       
مغوية لدى نتائجيا وجود ضعؼ في استيعاب النصوص لموحدات ال

ث كشفت نتائج الدراسة عف وجود ، حيطمبة المرحمة األساسية
 .ـ في مستويات االستيعاب المختمفةضعؼ عا

إف المتتبع لمواقع التعميمي في المدارس والمؤسسات التعميمية       
د ىذا الضعؼ ثمة ضعفًا في االستيعاب القرائي، وقد يعو  يالحظ أف

لدى الطالب بسبب عوامؿ عدة منيا، أّف المعمميف يقتصروف عمى 
جيات في التدريس ال تخرج في الغالب عف الدور التقميدي استراتي

، فالطمبة ال عمى المستويات الدنيا مف التفكيرلممعمـ الذي يركز 
يوظفوف ميارات االستيعاب في قراءتيـ وكتاباتيـ وأحاديثيـ في 
مواقؼ الحياة المختمفة، وال يأخذ الطالب الدور الفاعؿ في التطبيؽ. 

خالؿ عمميما في تدريس المغة العربية تدني وقد الحظ الباحثاف مف 
مستوى تحصيؿ الطمبة في ميارات االستيعاب القرائي، وعدـ قدرتيـ 
عمى تنمية ميارات االستيعاب القرائي، وقد تجمى في قراءتيـ 
لمنصوص المختمفة، عمى الرغـ مف أف الطمبة لدييـ معرفة بيذه 

ـ ال يمتمكوف القدرة يالميارات، ولدييـ القدرة عمى استذكارىا، ولكن
 . عمى توظيفيا

وفي ضوء ىذا الواقع أصبح لزامًا عمى المتخصصيف       
، البحث عف ج المغة العربية وأساليب تدريسياوالقائميف عمى مناى

أحد ركائز وسائؿ جديدة في تدريس االستيعاب القرائي الذي يعد 
يحتـ عمى ،  لمتقميؿ مف ىذا الضعؼ، وىذا المغة العربية الرئيسة

المؤسسات التعميمية أف تعيد النظر في أسس اختيار وتخطيط وبناء 
المناىج وأساليب التعامؿ مع المعرفة، مف حيث طرائؽ تدريسيا 

 . موب تعامؿ الطمبة والمعمميف معياوأس
ويرى الباحثاف أنو قد يكوف الستخداـ نموذج مارزانو بأبعاده       

تمثؿ عالج ىذا التدني. حيث الخمسة في التدريس دور فاعؿ في 
أبعاد التعمـ اإلطار التعميمي الذي يعتمد عمى أفضؿ ما يتوافر 
نتيجة لمدراسات والبحوث العممية عف التعمـ وىي أساسية لمتعمـ 
الناجح، وقد صمـ مارزانو لمتعمـ لمساعدة المعمميف لمتخطيط لمنيج 

يؼ يتعمـ التعمـ التعميمي عمى نحو أفضؿ باستخداـ ما يعرؼ عف ك
الطالب، ويشمؿ ىذا النموذج عمى بناء متكامؿ لطرائؽ تعميـ 
الطالب باإلضافة إلى مدى واسع مف االستراتيجيات الستخداميا في 

 المدارس.
ويعد نموذج مارزانو مف النماذج الحديثة في مجاؿ التدريس؛       

ألنو يمثؿ اإلطار التعميمي المتكامؿ لتنظيـ مخرجات التعمـ ويمكف 
يـ في أي مجاؿ استخدامو في مختمؼ المراحؿ الدراسية لتحسيف التعم

 .[31]مف مجاالت المحتوى
أف النتائج التي [32] ويذكر سميماف المشار إليو في الحجايا       

أسفرت عنيا األبحاث في ميداف التعمـ تؤكد أف تحديد أطر عبر 
ا، التخصصات المختمفة يؤدي إلى تقدـ عممية التعمـ وتحسيني

ويعتمد ىذا النموذج ست مسممات تربط بشكؿ واضح بيف التعميـ 
والتعمـ وأىمية توظيؼ نتائج نظريات التعمـ وأبحاثو في العممية 

 التعميمية.
ويستند نموذج مارزانو ألبعاد التعمـ إلى الفمسفة البنائية التي       

خبراتو تؤكد أف المعرفة تعّد متطمبًا سابقًا يبني مف خاللو الفرد 
 .[33]البعميعناصر ومتغيرات العالـ مف حولو  وتفاعالتو مع
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ومف خالؿ النظرة البنائية يرى الباحثاف تحوؿ التركيز في        
العوامؿ التي تؤثر في تعمـ الطالب مف العوامؿ الخارجية مثؿ: 

)الدافعية،  :)المدرسة، المعمـ، والمنياج( إلى العوامؿ الداخمية مثؿ
والقدرة عمى معالجة المعمومات(، أي أف التركيز أصبح  اإليجابية،

عمى ما يجري داخؿ عقؿ الطالب عند تعرضو لموقؼ تعميمي، 
لذلؾ سعى المنظروف التربويوف إلى تطبيؽ ىذه األفكار في التعميـ، 

     . [34]وتوليؼ بيئات تعمـ تتناسب والمنظور البنائي 
 ولمتعمـ خمسة أبعاد ىي: 

 .[35] وآخروف مارزانواالتجاىات اإليجابية نحو التعمـ  البعد األول:
ويرى الباحثاف أنو في ىذا البعد يتـ الوقوؼ عمى تعمـ الطمبة        

الخبرة السابقة وجذب انتباىيـ نحو الموضوع وتحفيزىـ لو، وشعورىـ 
بالبحث عف حٍؿ لمشكمة قد تواجييـ مف خالؿ شعور الطالب 

عالقات فيما بينيـ ليصموا في النياية إلى بالمقبولة، ومحاولة تكويف 
 االتصاؿ والتواصؿ.

اكتساب المعرفة وتكامميا. وفي ىذا البعد يمكف  البعد الثاني:
االستفادة مف أفكار أوزبؿ خاصة فيما يتعمؽ بالمنظمات المتقدمة 
التي تساعد عمى دمج المعمومات الجديدة بالخبرات التعميمية حيث 

لمفرد جزءًا ال يتجزأ منو ويكوف التعمـ ذا معنى  تصبح البيئة المعرفية
 .[36]"  التذويت "

 .[35]و وآخروفمارزان تعميؽ المعرفة وصقميا البعد الثالث:
عمى [37] ير ولويد المشار إلييما في صبريويتفؽ كؿ مف ما      

أف التوسع يساعد الفرد في تخزيف المعمومات في الذاكرة بعد انتقاليا 
قصيرة المدى إلى الذاكرة طويمة المدى، وربطيا مف الذاكرة 

 بالمعمومات الموجودة لديو.
 استخداـ المعرفة استخدامًا ذا معنى. البعد الرابع:

، أف [38]ادات العقؿ المنتجة، حيث يرى كوستعا البعد الخامس:
إىماؿ استخداـ عادات العقؿ يسبب الكثير مف القصور في نتائج 

 العممية التعميمية.

عادات عقمية ينبغي إكسابيا لمطمبة  [39]وقد حدد مارزانو       
 أىميا:

 تنظيـ الذات. -أ 
 التفكير الناقد.  -ب 
 التفكير أالبتكاري. -ج 

 مشكمة الدراسة .2
يرى الباحثاف أف ىذه الدراسة ىي استجابة لمعديد مف نتائج        

الدراسات السابقة والبحوث التي أجريت في أماكف شتى، حيث دلمت 
تمؾ الدراسات عمى الضعؼ المستفحؿ في موضوع االستيعاب نتائج 

 القرائي بيف الطمبة.
مف عمؿ الباحثيف في مجاؿ تدريس المغة العربية  وانطالقاً       

وشعورىما بضعؼ الطمبة في ىذا الجانب الميـ مف جوانب المغة، 
حيث لمسا ىذا الضعؼ خالؿ الزيارات الميدانية إلى المدارس في 

 ذ برامج التربية العممية )الميدانية( المتكررة.أثناء تنفي
كما أكدت العديد مف نتائج الدراسات السابقة أف ىناؾ        

ستيعاب القرائي ضعفًا لدى الطالب في استخداـ استراتيجيات اال
ودراسة عبد المجيد  [11]، دراسة أندرو [40]ومنيا دراسة فيمي

الغرفة الصفية  ، التي أوضحت أف معظـ وقت الطمبة في[15]
يصرؼ عمى ميارات تعرؼ الكممة، وزيادة الطالقة المغوية عمى 

.  حساب االستيعاب الذي ال يحظى باالىتماـ الالـز
وبالنظر إلى أىمية االستيعاب القرائي في مساعدة المتعمـ       

عمى الوعي بما يدور حولو، ومعالجة المشكالت التي يمكف أف 
اوؿ ىذا الموضوع ؽ الباحثاف لتنتواجيو بأسموب منيجي انطم

، وذلؾ الستقصاء فاعمية نموذج مارزانو لمتعمـ في بالبحث والدراسة
تنمية ميارات االستيعاب القرائي لدى طالب المرحمة االبتدائية في 

 مدينة الطائؼ، ومف خالؿ اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي: 
مية ميارات ما فاعمية استخداـ نموذج مارزانو لمتعمـ في تن -

االستيعاب القرائي لدى طالب الصؼ السادس االبتدائي في 
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، ينة الطائؼالمدارس التابعة إلدارة التربية والتعميـ ) بنيف ( في مد
 ؟ بالطريقة االعتيادية في التدريس مقارنة

 رضية الدراسة: ف . أ
بيف  (α=0.05)ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى  -

متوسطي عالمات طالب المجموعتيف الضابطة والتجريبية مف 
طالب الصؼ السادس االبتدائي عمى اختبار تحصيؿ ميارات 
االستيعاب القرائي يعزى الستخداـ نموذج التدريس ) نموذج مارزانو 

 . (لمتعمـ والطريقة االعتيادية في التدريس
 أهمية الدراسة:  . ب

لية في بياف فاعمية استخداـ نموذج تكمف أىمية الدراسة الحا      
مارزانو لمتعمـ في تنمية ميارات االستيعاب القرائي لطالب المرحمة 

 االبتدائية في أنيا: 
تزود مؤلفي كتب المغة العربية والقائميف عمى تطوير مناىج  -

 المغة ببعض المؤشرات التي ينبغي مراعاتيا عند وضع المناىج.
، ومرشدًا لممتعمـ؛ لتحقيؽ تعمـ ياً تجعؿ معمـ المغة العربية موج -

ذي معنى بأفضؿ الوسائؿ واألساليب؛ بما يزيد فاعمية التعمـ 
 وتحسيف تحصيؿ الطالب في ميارات االستيعاب القرائي. 

قد تفتح المجاؿ أماـ الميتميف بالبحث التربوي إلجراء دراسات  -
، ات االستيعاب القرائي لدى الطالبالحقة مف أجؿ تنمية ميار 

وتمكنيـ مف توظيؼ ىذه الميارات في مواقؼ جديدة في المراحؿ 
 التعميمية المختمفة. 

 
 

 : يفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسةالتعر  ج.
وذج لمتدريس وضعو مارزانو نمنموذج مارزانو لمتعمم:  -

، وظفو الباحثاف لتدريس ميارات االستيعاب القرائي لدى وآخروف
يتضمف عدة خطوات إجرائية متتابعة تركز طمبة المرحمة االبتدائية، 

دراكات  عمى التفاعؿ بيف خمسة أبعاد متمثمة في: اتجاىات وا 
إيجابية عف التعمـ، واكتساب المعرفة وتحقيؽ تكامميا، وتوسيع 

المعرفة وصقميا، واستخداـ المعرفة عمى نحو لو معنى، وتكويف 
 عادات العقؿ المنتجة.

الب المرحمة االبتدائية عمى فيـ ىو قدرة طاالستيعاب القرائي:  -
، وربطو ، والتفاعؿ معوالنص القرائي وتفسيره، واستنتاج أفكاره

بخبراتيـ السابقة، وقيس بالدرجة التي حصؿ عمييا الطالب 
باالختبار الذي أعده الباحثاف لقياس االستيعاب القرائي لدى طالب 

 المرحمة االبتدائية في مدينة الطائؼ.
ىي طريقة التدريس التي يمتـز المعمـ  دية:الطريقة االعتيا -

 بتنفيذىا وفؽ ما ىو وارد بدليؿ المعمـ. 

 : محددات الدراسة د.
 : الدراسة في ضوء المحددات اآلتية يمكف تعميـ نتائج      

عينة مف طالب الصؼ السادس االبتدائي في إدارة التربية  (1
، ػى1432/1433والتعميـ بمدينة الطائؼ خالؿ الفصؿ الثاني 

 ويعتمد تعميـ النتائج عمى مدى تمثيؿ أفراد الدراسة لمجتمع الدراسة. 
األدوات المستخدمة في ىذه الدراسة مف إعداد الباحثيف،  (2

 وتعتمد دقة نتائجيا وتعميميا عمى مدى صدؽ ىذه األدوات وثباتيا. 

 الدراسات السابقة .3
 الباحثاف الدراسات ذات الصمة إلى محوريف ىما: قسـ      

 :الدراسات المتعمقة بنموذج مارزانو لمتعمم - أ
دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ  [32]أجرى الحجايا      

نموذج مارزانو لمتعمـ في تنمية المفاىيـ النحوية وميارات التعبير 
ىذه  الشفوي لدى طمبة المرحمة األساسية في األردف، ولتحقيؽ

( طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ السابع 147الدراسة اختار )
األساسي ووزعيـ عشوائيًا عمى مجموعتيف تجريبية وضابطة، وأعد 
اختبارًا في المفاىيـ النحوية، وآخر في ميارات التعبير الشفوي، وبعد 

 انتياء الدراسة توصؿ الباحث إلى النتائج اآلتية:

ة بيف متوسطي عالمات طمبة وجود فروؽ ذات داللة إحصائي -1
المجموعتيف الضابطة والتجريبية عمى اختبار تحصيؿ المفاىيـ 

 النحوية يعزى الستخداـ نموذج التدريب )نموذج مارزانو لمتعمـ(.
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عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي عالمات  -2
المجموعتيف التجريبية والضابطة في تنمية المفاىيـ النحوية تعزى 

 التفاعؿ بيف الجنس واستخداـ نموذج التدريب )مارزانو لمتعمـ(.إلى 
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي عالمات طمبة  -3

المجموعتيف الضابطة والتجريبية في تنمية ميارات التعبير الشفوي 
 تعزى الستخداـ نموذج التدريب )مارزانو لمتعمـ(.

سطي عالمات عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متو  -4
المجموعتيف التجريبية والضابطة في تنمية ميارات التعبير الشفوي 

 تعزى إلى التفاعؿ بيف الجنس واستخداـ نموذج التدريس.

دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر  [41]وأجرى السالمات       
مبنية عمى نموذج أبعاد التعمـ لمارزانو في التحصيؿ  استراتيجية

وميارات التفكير الناقد واتجاىات الطمبة نحو  لممفاىيـ الفيزيائية،
( 60مادة الفيزياء. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة اختار عينة مكونة مف )

طالبًا مف طالب الصؼ العاشر األساسي في األردف، قسمت عينة 
الدراسة إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة، وأعد الباحث اختبارًا 

ارا آخر في التفكير الناقد تحصيميًا في المفاىيـ الفيزيائية، واختب
واختبار االتجاىات نحو الفيزياء، وتوصمت الدراسة إلى وجود فرؽ 
جوىري بيف متوسطي عالمات طالب مجموعتي الدراسة الضابطة 
والتجريبية عمى اختباري المفاىيـ الفيزيائية والتفكير الناقد لصالح 

 طالب المجموعة التجريبية.

دراسة ىدفت إلى قياس أثر استخداـ  [42]وأجرى أبو بكر        
نموذج مارزانو ألبعاد التعمـ في تحصيؿ طمبة المرحمة الثانوية 
بسمطنة عماف لمبالغة واتجاىاتيـ نحوىا، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة 

( طالبًا مف طمبة الصؼ الثاني ثانوي 84اختار عينة مكونة مف )
لمتحصيؿ  قسموا إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة، وصمـ اختباراً 

في مادة البالغة، وآخر في االتجاه نحوىا، وقد أظيرت نتائج 
الدراسة فعالية نموذج مارزانو ألبعاد التعمـ في زيادة التحصيؿ 

 وفعاليتو في زيادة نمو االتجاه نحو مادة البالغة.

 : الدراسات المتعمقة باالستيعاب القرائي - ب

 استراتيجيتيدراسة ىدفت إلى معرفة أثر  [43] أجرت شاكر     
روبنسوف األصمية والمطورة في تنمية ميارات االستيعاب القرائي 
والدافعية لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في األردف، ولتحقيؽ 

( 116أغراض الدراسة اختارت الباحثة عينة عشوائية مكونة مف )
األساسي، وزعوا عشوائيًا إلى طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ العاشر 

مجموعتيف تجريبية وضابطة، وأعدت الباحثة اختبارًا تكوف مف عدد 
مف النصوص القرائية صمـ لقياس مستوى الطمبة في االستيعاب 
القرائي في المستويات )الحرفي، واالستنتاجي والناقد(، وتكوف 

 ( فقرة، كما اعتمدت مقياس30االختبار بصورتو النيائية مف )
لقياس دافعية التحصيؿ لدى طمبة  [44] الدافعية الذي أعدتو عوض

( فقرة خماسية 42المرحمة األساسية العميا، وتألؼ المقياس مف )
 التدريج، وتوصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات أداء مجموعتي  -
لقرائي لصالح المجموعة الدراسة عمى اختبار ميارات االستيعاب ا

 التجريبية.

التدريس  واستراتيجيةعدـ وجود تفاعؿ داؿ إحصائيًا بيف الجنس  -
 في تنمية ميارات االستيعاب القرائي.

 استراتيجيةدراسة ىدفت إلى معرفة فعالية  [45]وأجرى حداد        
SRQ2R  في االستيعاب القرائي لدى طالب الصؼ الثامف

ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة اختار الباحث عينة  األساسي في األردف،
طالبًا مف طالب الصؼ الثامف األساسي ُقسموا  (112مكونة مف )

إلى مجموعتيف تجريبية وضابطة، وأعد اختبارًا تحصيميًا في 
 استراتيجيةاالستيعاب القرائي، وأظيرت نتائج الدراسة أف استخداـ 

SRQ2R  زادت مف استيعاب طالب المجموعة التجريبية القرائي
مقارنة بأقرانيـ مف طالب المجموعة الضابطة، لـ ُتظير النتائج 

التدريس  استراتيجيةوجود فرؽ داؿ إحصائيًا ُيعزى إلى التفاعؿ بيف 
 ومستوى التحصيؿ.

دراسة ىدفت إلى فحص تأثيرات تعميـ  [46] كما أجرى براوف      
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في االستيعاب القرائي والقدرة القرائية  (SQ3R)سوف نموذج روبن
لدى طمبة جامعة إيسؿ، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة اختار عينة مكونة 

( طالبًا وطالبة مف الطمبة األمريكييف ذوي المغة األـ، وفي 45مف )
نياية الدراسة أظيرت أف استخداـ نموذج روبنسوف مفيد جدًا في 

 درة القرائية مقارنة بالطريقة االعتيادية.تنمية االستيعاب القرائي والق

دراسة ىدفت إلى فاعمية استخداـ  [33]كما وأجرى البعمي      
نموذج مارزانو ألبعاد التعمـ في تدريس العمـو في التحصيؿ وتنمية 
بعض عمميات التعمـ لدى طمبة الصؼ الثاني اإلعدادي. تكونت 

طمبة الصؼ الثاني ( طالبًا وطالبة مف 159عينة الدراسة مف )
، تـ القميوبيةباح اإلعدادية بمحافظة اإلعدادي في مدرسة بالؿ بف ر 

، ( طالبًا وطالبة81: تجريبية تكونت مف )تقسيميـ إلى مجموعتيف
( طالبًا 78درست وفؽ نموذج مارزانو لمتعمـ، وضابطة تكونت مف )

ود ة درست باستخداـ الطريقة االعتيادية، وأظيرت الدراسة وجبوطال
فرؽ ذي داللة إحصائية بيف متوسطي عالمات المجموعتيف 
التجريبية والضابطة في االختبار التحصيمي لصالح طمبة المجموعة 

 التجريبية.

دراسة ىدفت إلى تعرؼ أثر استخداـ  [47]وأجرى دوجاري      
المؤىؿ نموذج مارزانو ألبعاد التعمـ في تدريس العمـو العامة 

ىذا النموذج في تدريس وحدتيف دراسيتيف لمدة  لمجامعة، تـ استخداـ
أربعة أسابيع، ثـ استقصاء أثره في تحسيف التحصيؿ، وتكونت عينة 

( طالبًا وطالبة قسموا عشوائيًا إلى مجموعتيف: 60الدراسة مف )
، درست ( طالباً 30ضابطة وتجريبية تكونت كؿ منيما مف )

بية درست التجري ، ولكف طمبة المجموعةالمجموعتيف المادة نفسيا
، أما المجموعة الضابطة فقد درست باستخداـ نموذج مارزانو

بالطريقة االعتيادية. توصمت نتائج الدراسة إلى وجود فرؽ داؿ 
، لصالح وسطي طمبة المجموعتيف في التحصيؿبيف مت إحصائياً 

 طمبة المجموعة التجريبية. 

التدريب دراسة ىدفت إلى قياس أثر  [36]وأجرى سميماف       

عمى نموذج مارزانو ألبعاد التعمـ في األداء التدريسي لمطالب المعمـ 
رابعة ( طالبًا مف طمبة الفرقة ال11بشعبة المغة العربية وعددىـ )

، استخدـ الباحث بطاقات المالحظة لمالحظة بكمية التربية بدمياط
 أداء عينة الدراسة، وقياس أثر التدريب عمى نموذج مارزانو ألبعاد

بيف متوسطي أداء  إحصائياً التعمـ. دلت النتائج عمى وجود فرؽ داؿ 
مجموعة الدراسة القبمي والبعدي في األداء التدريسي الذي يعكس 
األبعاد الثالثة األولى مف أبعاد التعمـ في نموذج مارزانو الذيف دربوا 
 عمييا، والفرؽ لصالح التطبيؽ البعدي في كؿ مف األبعاد الثالثة. 

دراسة ىدفت إلى استقصاء فاعمية  [48]وأجرى حسف      
قائمة عمى التخيؿ في تحسيف ميارات االستيعاب القرائي  استراتيجية

التفسيري واإلبداعي والتعبير الكتابي اإلبداعي لدى طمبة الصؼ 
العاشر بدولة الكويت، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة اختار الباحث عينة 

مجموعتيف: تجريبية بمغ تعداد ( طالبًا قسمت إلى 44تكونت مف )
( طالبًا درست باستخداـ نموذج مارزانو لمتعمـ، وضابطة 22أفرادىا )

( طالبًا درست باستخداـ الطريقة االعتيادية. 22بمغ تعداد أفرادىا )
( ميارات مف 4أظيرت النتائج تفوؽ طمبة المجموعة التجريبية في )

ير أي داللة إحصائية ميارات االستيعاب القرائي التفسيري، ولـ تظ
ألي ميارة فرعية مف ميارات االستيعاب القرائي التفسيري عند 

( في حيف تفوقت المجموعة التجريبية في ميارات α=0.05مستوى )
، وأظيرت النتائج إحصائياً االستيعاب القرائي اإلبداعي بفارؽ داؿ 

تفوؽ المجموعة التجريبية أيضًا في ميارات التعبير الكتابي 
 .(α=0.05داعي بداللة إحصائية عند مستوى )اإلب

 تالطريقة واإلجراءا .4
  عينة الدراسة:  أ.

( شعب 4( طالبًا وزعوا في )101تكونت عينة الدراسة مف )      
مف شعب الصؼ السادس االبتدائي في مدرستي الممؾ خالد 
االبتدائية لمبنيف، ومدرسة صفواف ابف أمية االبتدائية لمبنيف، وقد 
اختيرت ىاتيف المدرستيف بالطريقة القصدية، وذلؾ لتوافر شعب 
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الصؼ السادس االبتدائي فييما، ولتعاوف المعمميف والمديريف مع 
الباحثيف، واستعدادىـ لتطبيؽ الدراسة في المدرستيف، مما سيؿ 

د العينة عممية تنفيذ إجراءات الدراسة ومتابعتيا، وقد وزع أفرا
  :عشوائيا عمى المدرستيف

( طالبًا تـ تدريسيـ 50: تكونت مف )ةالمجموعة التجريبي -
 باستخداـ نموذج  مارزانو لمتعمـ. 

، تـ تدريسيـ ( طالباً 51المجموعة الضابطة: تكونت مف ) -
 باستخداـ الطريقة االعتيادية. 

 أدوات الدراسة:  ب.
أعد الباحثاف اختبار االستيعاب القرائي تكوف في صورتو       

( فقرة مف نوع االختيار مف متعدد، لكؿ فقرة أربعة 60)األولية مف 
بدائؿ، وقد صمـ ىذا االختبار لقياس مستوى الطالب في ميارات 
االستيعاب القرائي، لدى طالب الصؼ السادس االبتدائي، وقد 

 : وطنؾ العربي، أمة عظيمة،تضمف االختبار  الموضوعات اآلتية
، مف ، إلى ولديالجزيرة، أسد ماذا تعرؼ عف المدينة المنورة ؟

كتاب لغتي الجميمة المقرر تدريسو لطالب الصؼ السادس االبتدائي 
 .ىػ1433/ 1432خالؿ الفصؿ الثاني مف العاـ الجامعي 

 وقد اتبع الباحثاف الخطوات اآلتية في إعداد االختبار:       
تحديد مستويات االستيعاب القرائي، والمؤشرات الدالة عمييا،  -1

الباحثاف بعد االطالع عمى األدب التربوي مستويات  وقد اعتمد
روس  مثؿ االستيعاب القرائي الخمسة التي صنفيا بعض الباحثيف

المستوى  ، وىي:[50] ، وعميمات[28]وحبيب اهلل  ،[49]وريجموث 
الحرفي، والمستوى التفسيري، والمستوى االستنتاجي، والمستوى 

ؤشرات الدالة عمى كؿ ، وحددت الم، والمستوى اإلبداعيالناقد
 مستوى مف مستويات االستيعاب القرائي. 

تحميؿ المادة التعميمية الواردة في الدروس التي تـ اختيارىا  -2
وىي: وطنؾ العربي، أمة عظيمة، ماذا تعرؼ عف المدينة المنورة؟ 

، إلى ولدي، مف أجؿ تحديد الحقائؽ والمفاىيـ أسد الجزيرة
 . في المحتوىحات واألفكار الواردة والمصطم

صياغة نتاجات التعمـ التي يتوقع مف الطالب إتقانيا في نياية  -3
 كؿ حصة مف الحصص المستيدفة. 

صياغة فقرات اختبار االستيعاب القرائي مف نوع االختيار مف  -4
 متعدد. 

 صدق االختبار:  ج.
، ومما اعتمد عميو الباحثاف في ىناؾ أنواع عديدة لمصدؽ    

لمحتوى، ويعنى مدى تمثيؿ بنود حساب الصدؽ ىو صدؽ ا
 .[51] العساؼاالختبار لممحتوى المراد قياسو 

وقد كانت أسئمة اختبار االستيعاب القرائي ممثمة تمثيال صادقًا       
لمختمؼ أجزاء وأىداؼ المادة المدروسة، ويتوقؼ الصدؽ عمى 
عممية تحميؿ المحتوى، وصياغة األىداؼ وتصنيفيا، وعدد مفردات 
االختبار، وبناًء عمى ذلؾ فقد عرض االختبار في صورتو األولية 

ميف المتخصصيف في المناىج وطرائؽ عمى مجموعة مف المحك
التدريس، مرفقًا بو تحميؿ المحتوى واألىداؼ السموكية وتصنيفاتيا ) 

إبداء الرأي في  تذكر، فيـ، تطبيؽ، تحميؿ، تركيب ( مف أجؿ
محتوى العممي : ارتباط فقرات االختبار بالاالختبار مف حيث

، ماذا تعرؼ ظيمةوطنؾ العربي، أمة ع المتضمف في موضوعات:
أسد الجزيرة، إلى ولدي، مف كتاب لغتي  المنورة؟   عف المدينة

 .الجميمة لمصؼ السادس االبتدائي
وضوح فقرات االختبار، وسالمتيا العممية والمغوية: وفي ضوء      

دائؿ في آراء المحكميف المتخصصيف ومالحظاتيـ، ُعدلت بعض الب
وبذلؾ أصبح االختبار يتكوف ، الفقرات بعض الفقرات، وُحذفت بعض

 ( فقرة، وجاىزًا لمتطبيؽ.50مف )

 االستطالعية:  دراسةال د.  
قاـ الباحثاف باختيار عينة مف طالب الصؼ السادس االبتدائي      

مع الدراسة خالفًا لعينة في مدرسة القديرة االبتدائية لمبنيف، مف مجت
 التأكد مف:( طالبًا مف أجؿ 25، وقد بمغ عددىـ )الدراسة
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( دقيقة بعد 50: بمغ زمف االختبار )تحديد زمن االختبار - أ
، وىو مناسب لطالب ىذه حساب الزمف ألسرع طالب وآخر طالب

 المرحمة. 
: بحساب معامؿ الصعوبة وفؽ حساب معامل الصعوبة - ب

 المعادلة التالية:
 عدد الطالب الذيف أجابوا عف السؤاؿ إجابة  صحيحة

 مجموع الطالب
  X 100 

( أسئمة تراوحت معامالت صعوبتيا بيف 10وجد أف ىناؾ )      
( وبالتالي تـ حذفيا، حيث أصبح عدد أسئمة االختبار 0.3 – 0.1)

( سؤااًل تراوحت معامالت الصعوبة فييا بيف 50بشكمو النيائي )
، وىو معامؿ صعوبة مناسب إلجراء مثؿ ىذه (0.79 – 0.40)

 الدراسة.
: وبحساب معامؿ ألسئمة االختبارحساب معامل التمييز  -ج

 التمييز وفؽ المعادلة اآلتية: 

 س  صمعامؿ التمييز =      
 ف

: وجد أف معامالت التمييز تقع بيف  

 . (، وىو معامؿ تمييز جيد0.78 – 0.31)
: المقصود بالثبات إلى أي درجة يعطي حساب ثبات االختبار -د

فييا )عمى نفس تقاربة عند كؿ مره يستخدـ المقياس قراءات م
-KR(، وقد استخدـ الباحثاف معادلة كود ريتشارد سوف )المجموعة

 . [52]ي دراسة القحطاني واخروف ( الواردة ف20
ىو ثبات و  (،0.84وقد بمغ ثبات اختبار االستيعاب القرائي )      

 ، مما يدؿ عمى صالحيتو وجاىزيتو لمتطبيؽ.  مناسب جداً 
 إجراءات الدراسة:  .ـه  

 : بع الباحثان اإلجراءات اآلتيةات      
الحصوؿ عمى خطاب لتسييؿ ميمة الباحثاف مف سعادة المدير  -

 العاـ إلدارة التعميـ في الطائؼ موجو لمديري المدارس االبتدائية. 
، ومؤشراتيا ستيعاب القرائي بمستوياتو الخمسةتحديد ميارات اال -

السموكية، وعرضيا عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في 

مناىج المغة العربية وطرائؽ تدريسيا، لمتأكد مف صدقيا ومناسبتيا 
 لطالب الصؼ السادس االبتدائي. 

، وااللتقاء بمديرييما ومعممي المغة العربية زيارة المدرستيف -
يما، لتوضيح شعب الصؼ السادس االبتدائي فيالذيف يدرسوف 
، واآلليات التي يريد الباحثاف استخداميا لتنفيذ أىداؼ الدراسة

 فعالياتيا المختمفة. 

، وعرضو ، ومفاتيح تصحيحوإعداد اختبار االستيعاب القرائي -
عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في مناىج المغة العربية 
وطرائؽ تدريسيا؛ لمتأكد مف صدقو ومالءمتو لطالب الصؼ 

 سادس االبتدائي. ال

لغايات قياس ثبات االختبار وقياس الزمف المناسب إلجرائو تـ  -
تجريبو عمى عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة خالفًا لعينة 

 الدراسة. 

تحديد الدروس التي ستجري عمييا الدراسة مف كتاب لغتي  -
 الجميمة.

اختيار أفراد عينة الدراسة، وحصرىا في طالب الصؼ  -
، تي الممؾ خالد االبتدائية لمبنيفاالبتدائي، في مدرسالسادس 

إلدارة التعميـ في  ومدرسة صفواف ابف أمية االبتدائية لمبنيف التابعتيف
 . مدينة الطائؼ

عمييا مف الصؼ  تحديد الشعب الدراسية المراد تطبيؽ الدراسة -
 .السادس االبتدائي

راسة تحديد الحصص الالزمة لتطبيؽ الدراسة، حيث طبقت الد -
، وبمجموع حصص ( حصص أسبوعياً 4( أسابيع، بواقع )5في )

 ( حصة. 20بمغت )

 تدريب المعمميف الذيف توليا تدريس المجموعة التجريبية.  -

تطبيؽ اختبار االستيعاب القرائي الذي أعده الباحثاف قبميًا عمى  -
 مجموعتي الدراسة. 

 عمـ.تدريس المجموعة التجريبية باستخداـ نموذج مارزانو لمت -
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تدريس المجموعة الضابطة باستخداـ الطريقة االعتيادية  -
 المعتمدة عمى دليؿ المعمـ لمصؼ السادس االبتدائي. 

تطبيؽ اختبار االستيعاب القرائي البعدي عمى المجموعتيف،  -
 بعد االنتياء مف إجراء الدراسة. 

 تصحيح االختباريف القبمي والبعدي لالستيعاب القرائي.  -

 : اتتكافؤ المجموع
لمعرفة ما إذا كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في       

متوسطات أداء أفراد عينة الدراسة عمى االختبار القبمي السابؽ 
لمتجربة، تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 (. 2، 1لدرجات الطالب عمى االختبار القبمي كما في الجدوليف )
 1جدول 

 ، ونتائج اختبار )ت( لمقارنة أداء مجموعتي الدراسة عمى االختبار القبمي بمدرسة الممك خالد االبتدائية لمبنين، واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية
 ) ت ( المحسوبة قيمة االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي عدد األفراد المجموعة

 0.40 2.87 21.61 25 التجريبية

 3.11 20.82 25 الضابطة

 2جدول 
 لمبنين، واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار )ت( لمقارنة أداء مجموعتي الدراسة عمى االختبار القبمي بمدرسة صفوان ابن أمية االبتدائية المتوسطات الحسابية

 قيمة ) ت ( المحسوبة االنحراؼ المعياري الحسابي المتوسط عدد األفراد المجموعة

 0.48 3.65 21.02 25 التجريبية

 3.70 20.89 26 الضابطة

تشير نتائج أداء الطالب عمى االختبار القبمي في مدرسة       
( إلى تدني 1الممؾ خالد االبتدائية لمبنيف المتضمنة في الجدوؿ )

، مما يدؿ عمى الصعوبة التي يواجييا الطالب أداء الطالبمستوى 
، حيث كاف يعاب القرائي بمستوياتو المختمفةأثناء تعمـ االست

( بانحراؼ 21.61المتوسط الحسابي ألداء المجموعة التجريبية )
(، في حيف بمغ المتوسط الحسابي ألداء 2.87معياري قدره )

، (3.11اري قدره )( بانحراؼ معي20.82المجموعة الضابطة )
( إلى تدني أداء الطالب عمى االختبار 2وتشير نتائج الجدوؿ )

القبمي بمدرسة صفواف ابف أمية االبتدائية لمبنيف، حيث كاف 
(، بانحراؼ 21.61المتوسط الحسابي ألداء المجموعة التجريبية )

( في حيف بمغ المتوسط الحسابي ألداء 3.65معياري قدره )
 (.3.70( بانحراؼ معياري قدره )20.82) المجموعة الضابطة

( نتائج اختبار )ت( لمقارنة 2، 1كما بيف الجدوالف )       
. االختبار القبمي السابؽ لمتجربة متوسطات أفراد الدراسة عمى

( عدـ وجود فروؽ ذات داللة 2، 1ويتضح مف الجدوليف )
مما  ،، والضابطةإحصائية، بيف متوسطات أفراد المجموعة التجريبية

يشير إلى تكافؤ مجموعتي الدراسة بكؿ مدرسة مف مدرستي التجربة 
 في المعرفة السابقة لالستيعاب القرائي بمستوياتو المختمفة. 

 
 
 

 نتائج الدراسة .5
ما فاعمية استخداـ : وولإلجابة عف سؤاؿ الدراسة، الذي نص      

لدى  نموذج مارزانو لمتعمـ في تنمية ميارات االستيعاب القرائي
 ؟ادس االبتدائي بمدينة الطائؼطالب الصؼ الس

ـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات ت      
، الذي التحصيمي البعدي المباشرأفراد عينة الدراسة عمى االختبار 

كانت فقراتو ىي فقرات االختبار التحصيمي القبمي نفسيا. ويوضح 
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 ىذا التحميؿ. ( النتائج اإلحصائية لمجموعتي الدراسة الداخمة في 4، 3الجدوالف )
 3 جدول

 الممك خالد االبتدائية لمبنينالمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار )ت( لمقارنة أداء مجموعتي الدراسة عمى االختبار البعدي المباشر بمدرسة 
 قيمة ) ت ( المحسوبة االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي عدد األفراد المجموعة

 4.77 3.00 42.15 25 التجريبية

 4.12 27.20 25 الضابطة

 4جدول 
بمدرسة صفوان ابن أمية االبتدائية ، واالنحرافات المعيارية، ونتائج اختبار )ت( لمقارنة أداء مجموعتي الدراسة عمى االختبار البعدي المباشر المتوسطات الحسابية

 لمبنين
 قيمة ) ت ( المحسوبة االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي عدد األفراد المجموعة

  5.69 43.90 25 التجريبية
 4.03 28.10 26 الضابطة 3.80

أداء ( أف ىناؾ تحسنًا واضحًا في 4، 3يالحظ مف الجدوليف )     
أفراد مجموعتي الدراسة بمدرسة الممؾ خالد االبتدائية لمبنيف، حيث 

، (42.15بمغ المتوسط الحسابي ألداء أفراد المجموعة التجريبية )
(، بينما بمغ المتوسط الحسابي ألداء أفراد 4وبانحراؼ معياري قدره )
(، في 4.12(، وبانحراؼ معياري قدره )27.20المجموعة الضابطة )

غ المتوسط ألداء أفراد المجموعة التجريبية بمدرسة صفواف حيف بم
(، وبانحراؼ معياري قدره 43.90ابف أمية االبتدائية لمبنيف )

(، بينما بمغ المتوسط الحسابي لدى أفراد المجموعة الضابطة 5.69)
 (.4.03(، وبانحراؼ معياري قدره )28.10)

ختبار )ت( لبيانات ولتحديد أثر المعالجات استخداـ الباحثاف ا      
د المجموعتيف التجريبية غير مرتبطة لمقارنة متوسطات درجات أفرا

، في كؿ مدرسة مف مدرستي التجربة عمى االختبار والضابطة
( خالصة ىذه 4، 3التحصيمي البعدي المباشر، ويبيف الجدوالف )

 النتائج.
( وجود فروؽ ذات داللة 4، 3كما يالحظ مف الجدوليف )       

ء المجموعتيف التجريبية بيف أدا(α=0.01)ائية عند مستوى إحص
، ولصالح المجموعة التجريبية، مما يدؿ والضابطة، في كؿ مدرسة

عمى تفوؽ المجموعة التجريبية التي تعممت باستخداـ نموذج مارزانو 

لمتعمـ عمى المجموعة الضابطة التي تعممت بالطريقة االعتيادية، 
، وسطات تؤدي إلى رفض الفرض الصفريوداللة الفروؽ في المت

وىذا يعني أف الفروؽ في المتوسطات فروؽ جوىرية، ويمكف 
، وىو استخداـ نموذج رجاعيا إلى سبب آخر غير المصادفةإ

مارزانو لمتعمـ، األمر الذي يؤدي إلى القوؿ فيو: أف استخداـ نموذج 
مارزانو لمتعميـ يساعد عمى تحسيف كبير في تنمية ميارات 

ستيعاب القرائي لدى الطالب وكذلؾ في تحسيف أدائيـ في اال
 . بالطريقة االعتيادية في التدريس االختبار التحصيمي مقارنة
 مناقشة النتائج .6

ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ فاعمية استخداـ نموذج مارزانو       
لمتعمـ في تنمية ميارات االستيعاب القرائي لدى طمبة المرحمة 

سؤاؿ الرئيس االبتدائية في مدينة الطائؼ، وقد أظيرت نتائج ال
ما فاعمية استخداـ نموذج مارزانو لمتعمـ في لمدراسة الذي  نصو: 

تنمية ميارات االستيعاب القرائي لدى طمبة الصؼ السادس 
 ؟ ة بالنموذج االعتيادي في التدريساالبتدائي في مدينة الطائؼ مقارن

ات داللة إحصائية بيف متوسطي عالمات إف ىناؾ فروؽ ذ      
طالب مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة عمى اختبار 
االستيعاب القرائي، وقد كاف التفوؽ لصالح أفراد المجموعة التجريبية 
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الذيف درسوا باستخداـ نموذج مارزانو لمتعمـ، إذ بمغ المتوسط 
ية عمى االختبار الحسابي ألداء أفراد الدراسة في المجموعة التجريب

(، 42.15القرائي البعدي في مدرسة الممؾ خالد االبتدائية لمبنيف )
وبمغ متوسط أفراد المجموعة التجريبية في مدرسة صفواف لبف أمية 

(، مقارنة بنظرائيـ الذيف درسوا بالنموذج 43.90االبتدائية لمبنيف )
سة صفواف االعتيادي في مدرستي الممؾ خالد االبتدائية لمبنيف، ومدر 

 (.28.10( و )27.20ابف أمية عمى التوالي )
وىذا يدؿ عمى فاعمية نموذج مارزانو لمتعمـ في التدريس مف       

خالؿ اإلجراءات التدريسية التي تـ إتباعيا مع  طمبة المجموعة 
التجريبية، وفؽ أبعاد نموذج مارزانو لمتعمـ، وكانت ىذه اإلجراءات 

لمعمومات واألفكار في بداية كؿ حصة عمى تيتـ بتقديـ المفاىيـ، وا
شكؿ أسئمة متنوعة تساعد عمى إدراؾ الخصائص والعالقات 
المشتركة بيف المعارؼ واألفكار والمعمومات، وتحميميا وتحديد أوجو 
التشابو واالختالؼ بينيا، ومقارنتيا بالمعمومات واألفكار التي 

يؤدي ذلؾ إلى تحسيف يمتمكيا المتعمـ في بنيتو المعرفية، وبالتالي 
 في التحصيؿ. 

نتائج عدد مف الدراسات، وتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع       
، [33] ؛ البعمي[42] ر؛ أبو بك[53]القضاة،  سكدراسة: 

Dugari,[47]. 
حيث أف نتائج ىذه الدراسات اتفقت مع نتائج ىذه الدراسة في       

أف استخداـ نموذج مارزانو لمتعمـ يؤدي إلى تحسيف التحصيؿ 
 الدراسي. 

ويرى الباحثاف أف تمثؿ المعرفة في ذىف الطالب قد يفضي       
إلى تحسيف األداء في ميارة صياغة التعميمات، وقد ساعدت مراحؿ 

مـ بما فييا مف تدرج منطقي مبتدئو باسترجاع نموذج مارزانو لمتع
الخبرات السابقة والبناء عمييا، مرورًا بتوظيؼ الحواس والتمخيص، 
وانتياًء بمرحمة التوسع، كؿ ما سبؽ يسيـ إيجابا في تحسيف ميارة 
صياغة التعميمات التي تفضي في نياية األمر إلى االستيعاب 

 القرائي. 

وود  ،[55] األدغـ إليو دراسة كؿ مف ا ذىبتوىذا يتفؽ مع م      
ندريس  [54]. وا 

 
 
 

 التوصيات .7
تشجيع معممي المغة العربية عمى استخداـ نموذج مارزانو لمتعمـ  -

 في تدريس فنوف المغة العربية بالمرحمة االبتدائية. 
إجراء المزيد مف الدراسات الستقصاء فاعمية استخداـ نموذج  -

 مارزانو ألبعاد التعمـ في تدريس فروع المغة األخرى. 

 المراجع .8
 المراجع العربية: ( أ

 القراف الكريـ. [1]
. أساليب تدريس المغة العربية. (2005الدليمي، كامؿ محمود ) [2]

 عماف: دار المناىج لمنشر والتوزيع.
 -، عماف موسوعة التدريس(. 2004إبراىيـ، مجدي عزيز ) [3]

 دار المسيرة لمنشر والتوزيع. 
المرجع في تدريس ميارات  .(2010الحالؽ ، عمي سامي ) [4]

 المؤسسة الحديثة لمكتاب. -. طرابمس المغة العربية وعموميا
تعميـ المغة العربية بيف الواقع (. 1988السيد، محمود أحمد ) [5]

 . دمشؽ: أطالس لمدراسات والترجمة والنشر.والطموح
طرؽ إعداد المعمميف (. 2005الياشمي، عبد الرحمف )[6] 

. سمسمة محاضرات غير منشورة، جامعة عماف وتنميتيـ
 األردف. -العربية لمدراسات العميا، عماف 

. ترجمة استيعاب النصوص وتأليفيا(. 1991ديشيف، أندريو ) [7]
 الجامعية لمدراسات. ىيـ لمع، بيروت: مؤسسة

. طرائؽ تدريس المغة العربية(. 2007مدكور، عمي أحمد ) [8]
 عماف: دار المسيرة.



 2012تشريف أوؿ،  –( 9العدد ) ( ،1المجمد ) المتخصصة، التربوية الدولية المجمة

 

555 
 

أثر التدريس وفقاً (. 2009الربيحات، غازي محمد عطية )[14] 
تناؿ القمر في استيعاب النص األدبي والتفكير  الستراتيجية

. أطروحة الناقد لدى طمبة المرحمة األساسية في األردف
دكتوراه غير منشورة، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، 

 األردف. -عماف
معرفية  استراتيجية(. فعالية 2000) عبد المجيد, عبد المجيد [15]

معيف في تنمية بعض الميارات العميا لمفيـ في القراءة لدى 
، العدد مجمة القراءة والمعرفةطمبة الصؼ األوؿ الثانوي. 

 .236 - 191(، ص 1)
أساليب (. 2007عاشور، راتب قاسـ والحوامدة، محمد فؤاد )[16] 

. عماف: دار تدريس المغة العربية بيف النظرية والتطبيؽ
 المسيرة.

أساليب تدريس ميارات المغة (. 2005البجة، عبد الفتاح )[18] 
 العيف: دار الكتاب الجامعي. .العربية وآدابيا

استخداـ استراتيجية التدريس أثر (. 2004العربيات، عالية )[21] 
فوؽ المعرفي في االستيعاب القرائي لطالبات  المعرفي و

جامعة عّمف العربية لمدراسات  -. عماف المرحمة األساسية
 العميا. 

الميارات (. 2005عاشور، راتب ومقدادي، محمد فخري ) [22]
. عماف: دار القرائية الكتابية )طرائؽ تدريسيا واستراتيجياتيا(

 سيرة لمنشر والتوزيع.الم
كيؼ (. 1987جيرالد، دوفي وجورج، شيرماف ولورا، روىمر ) [24]

ترجمة إبراىيـ الشافعي،  .تدرس القراءة بأسموب منظـ
 الكويت: دار الفالح .

أثر مقومات النص في (. 2004السالمة، عماد محمد ) [25]
أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة  .االستيعاب القرائي

 األردف. -عماف العربية لمدراسات العميا، عماف

صعوبات التعمـ األسس النظرية (. 1998الزيات، فتحي ) [26]
 القاىرة: دار النشر لمجامعات. والتشخيصية.

 
أسس القراءة وفيـ المقروء بيف (. 1997حبيب اهلل، محمد ) [28]

 . عماف: دار عمار.النظرية والتطبيؽ
أثر استراتيجية ما وراء  (.2001) إسماعيؿ، مصطفى موسى [29]

المعرفة في تحسيف أنماط الفيـ القرائي والوعي بما وراء 
نتاج األسئمة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.  مجمة المعرفة وا 

 (.152 -129(، ص )13، يوليو العدد )القراءة والمعرفة
تقويـ االستيعاب القرائي (. 1998محمد )اليزايمة، سامي  [30]

لموحدات المغوية لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي في 
سالة ماجستير غير منشورة، جامعة . ر مدارس قصبة المفرؽ

 األردف. - اليرموؾ، إربد
أبعاد (. 1998) مارزانو، وبيكرنج، وأريدوندو، وبالكبورف [31]

الحميد، صفاء األعسر، ، ترجمة جابر عبد التعمـ دليؿ المعمـ
 نادية شريؼ، القاىرة: دار قباء لمطباعة والنشر.

أثر استخداـ نموذج (. 2009الحجايا، قاسـ مزعؿ خميؿ )[32] 
مارزانو لتعمـ في تنمية المفاىيـ النحوية وميارات التعبير 

 أطروحة. الشفوي لدى طمبة المرحمة األساسية في األردف
 ماف العربية، عماف، األردف.دكتوراه غير منشورة، جامعة ع

فاعمية استخداـ نموذج (. 2003عبد العزيز ) إبراىيـالبعمي، [33] 
مارزانو ألبعاد التعمـ في تدريس العموـ في تحصيؿ وتنمية 
. بعض عمميات العمـ لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي

 .94 -65(.ص 46مجمة التربية العممية، )
أبعاد التعمـ تقويـ األداء (. 2000ومكتي )مارزانو، وبيكرنج، [35] 

، ترجمة جابر عبد الحميد، باستخداـ نموذج أبعاد التعمـ
صفاء األعسر، نادية شريؼ، القاىرة: دار قباء لمطباعة 

 والنشر.
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(. أثر التدريب عمى 2004سميماف، محمود جالؿ الديف )[36] 
بة أبعاد التعمـ في األداء التدريسي لمطالب المعمميف بشع

 - 47( ص 38) . العددجمة القراءة والمعرفةمالمغة العربية. 
83. 

براىيـ محمد تاج الديف )[37]  (. 2000صبري، ماىر إسماعيؿ وا 
مقترحة قائمة عمى بعض نماذج التعمـ  استراتيجيةفعالية 

التعمـ لدى معممات العمـو قبؿ الخدمة  أساليبالبنائي وخرائط 
, مكتب رسالة الخميج العربيبالمممكة العربية السعودية. 

 .137 - 49( ص 77) التربية العربي لدولة الخميج، العدد
ما  استراتيجية(. فعالية 2003عبد الرحيـ ) إحساففيمي،  [40]

وراء المعرفة في تنمية ميارات القراءة الناقدة لدى طالبات 
، (23. العدد )مجمة القراء والمعرفةالصؼ األوؿ الثانوي، 

 .157 - 117ص 
 استراتيجيةاستقصاء أثر (. 2007السالمات، محمد خير )[41] 

مبنية عمى نموذج أبعاد التعمـ لمارزانو في التحصيؿ لممفاىيـ 
الفيزيائية وميارات التفكير الناقد واالتجاىات نحو مادة 

دكتوراه غير  أطروحة .الفيزياء لدى طالب المرحمة األساسية
 منشورة، جامعة عماف العربية، عماف، األردف.

(. أثر استخداـ 2003أبو بكر، عبد المطيؼ عبد القادر ) [42]
نموذج أبعاد التعمـ في تحصيؿ طالب المرحمة الثانوية  

مجمة القراءة بسمطنة عماف لمبالغة واتجاىاتيـ نحوىا. 
 .47-21( ص ص 24،  العدد )والمعرفة

روبنسوف  استراتيجيتيثر أ(. 2011) ميا شفيؽ كايد شاكر،[43] 
األصمية والمطورة في تنمية ميارات االستيعاب القرائي 
. والدافعية لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في األردف

دكتوراه غير منشورة، جامعة عماف العربية، عماف،  أطروحة
 األردف.

 الدافعية اختبار(. 2004) الرؤوؼ عبد فتحية عوض،  [44]
 .الكويت، والتعميـ التربية وزارة لمنجاز،

قرائية مقترحة  استراتيجية(. فاعمية 2006عبد الكريـ ) ،حداد [45]
في االستيعاب القرائي لدى طالب الصؼ الثامف األساسي. 

 .162-157( ، ص 1( , ع )20) ، ـمجمة جامعة دمشؽ
ما وراء  استراتيجية(. أثر 2001حسف، محمد إسماعيؿ ) [48]

المعرفة في تحسيف أنماط الفيـ القرائي والوعي بما وراء 
نتاج األسئمة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.  مجمة المعرفة وا 

 .152-129(. ص 13، يوليو العدد )القراءة والمعرفة
أثر القراءة االستراتيجية التفاعمية (. 2007العميمات، حمود )[50]  

االستيعاب القرائي والتفكير لدى طمبة في تنمية مستويات 
. أطروحة دكتوراه غير الصؼ السادس األساسي في األردف

ميا، عماف، جامعة عماف العربية لمدراسات العمنشورة، 
 األردف.

المدخؿ إلى البحث في (. 2003، صالح بف حمد )العساؼ [51] 
 ، الرياض: مكتبة العبيكاف.3. ط العمـو السموكية

القحطاني، سالـ سعيد؛ العامري، أحمد سميماف؛ آؿ مذىب،  [52]
منيج (. 2004معدي محمد؛ العمر، بدراف عبد الرحمف )

 . الرياض: مكتبة جرير.البحث في العمـو السموكية
العصؼ  استراتيجيتيأثر (. 2011القضاة، يحيى محمد )[53] 

الذىني والتعمـ التعاوني في تنمية ميارات االستيعاب القرائي 
أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة عماف  .والتعبير الكتابي

 األردف. -العربية لمدراسات العميا، عماف
(. أثر استخداـ نموذج مارزانو 2004األدغـ، رضا أحمد ) [55] 

ؿ واالتجاه ألبعاد التعمـ في تدريس النحو عمى التحصي
وتحسيف األداء المغوي لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي 

 – 260(، ص 47، العدد )مجمة كمية التربيةبسمطنة ُعماف. 
290.   
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THE EFFECTIVENESS OF  USING MARZANO LEARNING 

MODEL ON DEVELOPING READING COMPREHENSION 

SKILLS OF  PRIMARY STAGE PUPILS  OF TAIF  GENERAL 

ADMINISTRATION OF EDUCATION (BOYS). 
 

Nasser Al-Magzomy                                                         Ziad Al- Bataineh 

 

Abstract- The present study aimed at identifying the effectiveness of using Marzano Learning model on 

developing reading comprehension skills of primary stage pupils. To achieve this goal , a number of 101 

pupils were randomly chosen from among six-graders of King Khaled and Safwaan primary schools for 

boys. They were distributed among four sections which were randomly divided into two groups, 

experimental and control ones. The two researchers developed a test in reading comprehension skills. Also, 

means, standard deviations were calculated .Results revealed that there were statistically significant 

differences at (0.05) between total scores of both the experimental and control group subjects favoring the 

experimental group that utilized Marzano model of learning. 

 
 Keywords: Sample Marzano, skill, reading comprehension. 
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