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 تحسين إتقان القراءة 

باللغة العربية:
النتائج من »اقرأ«، التدّخل في مرحلة 

الدراسة المبكرة بهدف مساعدة 
الطلبة على إتقان مهارات القراءة 

في إمارة رأس الخيمة
ماكس إيكرت ، إليزابيث ويلسون ، هيلين أبادزي ، سويون جيون 

الملخص التنفيذي

عىل مدى أكرث من عقد، أظهرت التقييامت الدولية 

درجات  يسجلون  بالعربية  الناطقني  الطلبة  أن 

من  والعلوم  والرياضيات  القراءة  يف  بكثري  أقل 

وجدت  ذلك،  عىل  عالوة  األخرى.  اللغات  من  الطلبة 

عىل  الطلبة  قدرات  الدولة  مستوى  عىل  التحليالت 

القراءة أوجه قصور كبرية يف الدول الناطقة باللغة 

دون  الطلبة  أداء  يف  تساهم  قد  والتي  العربية، 

املستوى املتوسط يف املواد األخرى والتقييامت 

الدولية بشكل عام. بالتعاون مع األخصائية النفسية 

مؤسسة  قامت  أبادزي،  هيلني  الدكتورة  املعريف 

للصفوف  جديد  منهج  وتجريب  بتصميم  القاسمي 

نتائج  عىل  يعتمد  العربية،  القراءة  لتعليم  املبكرة 

مقارنة  يكشف  املعرفية.  والعلوم  اللغة  علم 

التحكم  مجموعة  بني  القراءة  عىل  الطلبة  قدرة 

حيث  الجديد،  للمنهج  كبري  إيجايب  تأثري  عن  والتدخل 

نصوص  بقراءة  التدخل  فصول  يف  الطلبة  يقوم 

التقرير  يؤكد  أقرانهم.  من  أقل  أخطاء  وارتكاب  أكرث 

وتقييم  األدلة  عىل  القائم  التصميم  أهمية  عىل 

الربنامج  توسيع  ويقرتح  العربية  اللغة  تدريس 

التجريبي ليشمل عينة أكرب من املدارس يف جميع 

أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة. يجب أن تضمن 

الطالب  يقضيه  الذي  الوقت  املستقبلية  التقييامت 

التي  الخارجية  العوامل  إىل  والنظر  القراءة،  يف 

تؤثر عىل تعلم مهارات اللغة، مثل مقاييس الوضع 

االجتامعي واالقتصادي ومشاركة أولياء األمور.
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املقدمة

 أظهــرت تقييــامت الطلبــة الدوليــة الواســعة النطــاق دوراً بــارزاً يف تعزيــز سياســات التعليــم

 يف دول مجلــس التعــاون الخليجــي، مــام ســمح لواضعــي السياســات والباحثــني مبقارنــة نتائــج

 تعليــم محــددة بــني الــدول. تكشــف نظــرة رسيعــة عــىل نتائــج األداء األخــري للــدول يف جميــع

 أنحــاء العــامل العــريب اتجاهــني يبعثــان عــىل القلــق: أوالً، أداء الطلبــة يف جميــع أنحــاء العــامل

 العــريب أقــل بكثــري مــن متوســط األداء التــي حددتــه   منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة،

ــا، تفــاوت مســتوى الطلبــة بشــكل ملحــوظ يف مــادة القــراءة. وثانيً

 أثبتــت نتائــج دراســات العلــوم املعرفيــة بــأن رسعــة ودقــة القــراءة أمــران حاســامن مــن أجــل

ــة ــة نقط ــراءة بطالق ــان الق ــة إتق ــرب عملي ــك، تعت ــًدا. لذل ــرث تعقي ــوص األك ــالب للنص ــم الط  فه

ــية. ــواد الدراس ــع امل ــة يف جمي ــز أداء الطلب ــية لتعزي ــالق أساس انط

 اســتناداً عــىل ذلــك، قامــت مؤسســة القاســمي، بالتعــاون مــع خبــرية علــم النفــس املعــريف

 الدكتــورة هيلــني أبــادزي، بتصميــم برنامــج تدخــل يف مــادة القــراءة للطلبــة يف مرحلــة الصــف

 األول، مــن خــالل االعتــامد عــىل النتائــج األخــرية لبحــوث العلــوم اللغويــة واملعرفيــة التــي تأخــذ

ــود ــذه الجه ــرة ه ــن مث ــريب. تكم ــص الع ــدة للن ــة الفري ــدات البرصي ــار التعقي ــني االعتب  يف ع

 يف ابتــكار منهــج »اقــرأ« الــذي ميكــن تعريفــه عــىل أنــه عمليــة تّدخــل بســيطة ذات تكاليــف

 منخفضــة، يســتند عــىل النتائــج التجريبيــة املبكــرة، ويســعى إىل مســاعدة الطلبــة بشــكل كبــري

يف املراحــل الدراســية املبكــرة عــىل إتقــان مهــارات القــراءة باللغــة العربيــة.

تقــدم هــذه الورقــة رشح حــول برنامــج تجريبــي تــم تنفيــذه يف أربعــة مــدارس ابتدائيــة خــالل 

العــام الــدرايس 2018 – 2019 يف إمــارة رأس الخيمــة، دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة. كــام 

تقــوم بتوضيــح النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا، ومــن ثــم يتــم رفــع بعــض التوصيــات. النتائــج 

التــي تــم التوصــل إليهــا كانــت إيجابيــة للغايــة وتؤكــد بــأن تطبيــق منهــج إقــرأ قــد يعــزز بشــكل 

كبــري رسعــة القــراءة ودقتهــا لــدى الطلبــة يف املراحــل الدراســية األوىل، مــام ســيكون لــه 

تأثري إيجايب محتمل عىل األداء العام للطلبة عموما.ً 
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نظرة عامة

منــذ أكــرث مــن عقــد، وجــدت التقييــامت الدوليــة مثــل بيســا و تيمــز و 

بريلــز أن مســتوى أداء الطلبــة الناطقــني باللغــة العربيــة أقــل بكثــري 

ــم. يف  ــة أقرانه ــة ببقي ــوم مقارن ــات والعل ــراءة والرياضي يف الق

الوقــت الــذي ســّجلت يف جميــع الــدول املشــاركة الناطقــة باللغــة 

ــات  ــري الدراس ــي، تش ــط العامل ــن املتوس ــل م ــدالت أق ــة مع العربي

ــتناداً  ــق اس ــرية للقل ــوة مث ــود فج ــن وج ــة ع ــتوى الدول ــىل مس ع

عــىل لغــة التدريــس، حيــث تظهــر النتائــج أن الطلبــة الذيــن يــؤدون 

االمتحانــات باللغــة العربيــة يحققــون نتائــج منخفضــة بشــكل ملحوظ.

مهــارات  عــىل  مــؤرش  مجــرد  ليســت  بطالقــة  القــراءة  إمكانيــة 

القــراءة الالحقــة فحســب لــدى الطلبــة، بــل تعــد أيًضــا رشط أســايس 

حاســم لتحقيــق النجــاح يف بقيــة املــواد الدراســية، مبــا يف ذلــك 

مــاديت الرياضيــات والعلــوم. وعليــه، ميكــن اعتبــار مشــاكل القــراءة 

ــك  ــن ذل ــم ع ــد ينج ــة، ق ــت دون معالج ــر: إذا ظلّ ــوء تحذي ــة ض مبثاب

فجــوة إنجــاز ســلبية واســعة النطــاق بــني الطلبــة الذيــن يتمكنــون 

مــن إتقــان عمليــة القــراءة بطالقــة مقارنــة ببقيــة زمالئهــم الذيــن 

ــص  ــراءة الن ــة ق ــث رسع ــن حي ــراءة م ــاكل يف الق ــن مش ــون م يعان

.)RTI International، 2017( والدقــة وفهــم املعنــى

يف حــني أن القــارئ الــذي يجيــد القــراءة بطالقــة بإمكانــه التّعــرف 

عــىل شــكل وأصــوات األحــرف عــىل الفــور وبســهولة، فــإن الرسعــة 

املعلومــات  ربــط  خاللهــا  مــن  الدمــاغ  يتمكــن  التــي  األساســية 

وتحويلهــا إىل مفاهيــم أكــرب، مثــل الكلــامت، رضوريــة مــن أجــل 

التفكــري النقــدي ومعالجــة النصــوص املعقــدة. تشــري نتائــج البحــوث 

أنــه عندمــا يتمكــن القارئــني مــن معالجــة النــص مبعــدل 45 - 60 

كلمــة تقريبًــا يف الدقيقــة، تصبــح العمليــة تلقائيــة، مــام يتيــح لهــم 

املزيــد مــن الوقــت للتفكــري يف املحتــوى بــدالً مــن الرتكيــز عــىل 

ــادزي ، 2017(. ــراءة )أب ــة الق ــا عملي ــم فيه ــي تت ــة الت الطريق

العربيــة  باللغــة  الناطقــني  للطلبــة  املنخفــض  األداء  مشــكلة  إن 

مقارنــة بنظرائهــم مــن غــري الناطقــني بالعربيــة تظهــر عنــد دراســة 

ــال،  ــبيل املث ــىل س ــي. ع ــتوى املح ــىل املس ــارات ع ــج االختب نتائ

ــة  ــة الدولي ــام 2012 يف الدراس ــرز يف ع ــدم املح ــم التق يف تقيي

ــة  ــة مرحل ــّجل طلب ــز(، س ــراءة )بريل ــدم يف الق ــدى التق ــاس م لقي

الصــف الرابــع يف املــدارس املتوســطة التــي تقــدم التدريــس 

ــن  ــارب م ــا يق ــج، م ــىل النتائ ــا أع ــي كان لديه ــة، والت ــة العربي باللغ

105 نقطــة أقــل مــن طلبــة مرحلــة الصــف الرابــع يف املــدارس 

باللغــة اإلنجليزيــة،  التدريــس  تقــدم  التــي  الدوليــة  املتوســطة 

والتــي كان لديهــا أعــىل النتائــج. يف حــني يتطلــب التقييــم معالجــة 

النصــوص التــي تحتــوي عــىل مــا بــني 800 – 1000 كلمــة، إال أن 

ــص  ــة ن ــط معالج ــوا فق ــا تعلم ــا م ــة غالبً ــدول العربي ــة يف ال الطلب

يحتــوي عــىل مــا بــني  200 - 400 كلمــة يف نهايــة الصــف الثالــث. 

ــني  ــادل عام ــا يع ــم م ــتواى مهاراته ــع مس ــؤدي إىل تراج ــذا ي وه

ــات  ــم بلغ ــون التعلي ــن يتلق ــن الذي ــة اآلخري ــة بالطلب ــيني مقارن دراس

أخــرى يف دول أخــرى )أبــادزي، 2017(.

وباملثــل، عنــد مقارنــة نتائــج الطلبــة يف التقييــم الــدويل للطــالب 

ــة  ــة والعربي ــدارس اإلنجليزي ــدرايس 2018 يف امل ــام ال ــا للع بيس

املتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  يف  املتوســطة  ملرحلــة 

ــق  ــام يتعل ــدول. في ــني ال ــة ب ــات صارخ ــود اختالف ــة وج ــم مالحظ ت

50 نقطــة،  مبــاديت الرياضيــات والعلــوم، هنــاك فجــوة تقــارب 

يف حــني الفــارق يف نتائــج القــراءة بــني املتقدمــني لالختبــار 

ــة  ــة العربي ــار باللغ ــني لالختب ــة باملتقدم ــة مقارن ــة اإلنجليزي باللغ

ــل  كانــت حــوايل 100 نقطــة. بوجــود متوســط 40 نقطــة التــي متث

عاًمــا دراســيًا واحــًدا، يكشــف هــذا االختــالف عــن وجــود اختــالف 

كبــري يف مهــارة القــراءة )منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 

ــع،  ــور أوس ــاث والذك ــني اإلن ــوة ب ــك، الفج ــة إىل ذل 2009(. باإلضاف

باللغــة  القــراءة  الذكــور يف مــادة  حيــث تتفــوق اإلنــاث عــىل 

العربيــة، كــام تتفــوق اإلنــاث عــىل الذكــور يف مــادة القــراءة 

باللغــة العربيــة مقارنــة باللغــة االنجليزيــة، والنســبة 70 نقطــة 

لإلنــاث مقابــل 46 نقطــة للذكــور بالنســبة للطلبــة الناطقــني باللغــة 

اإلنجليزيــة. 

ــني  ــة الناطق ــىل أداء الطلب ــر ع ــي تؤث ــية الت ــل األساس ــد العوام أح

ــاق،  ــعة النط ــة الواس ــامت الدولي ــذه التقيي ــة يف ه ــة العربي باللغ

ــد  ــن الح ــل م ــم األق ــل ألدائه ــري محتم ــّدم تفس ــايل تق ــي بالت والت

املتوســط، هــو عــدم متّكــن الطلبــة مــن القــراءة بطالقــة. هــذا 

ــوص  ــة النص ــراءة ومعالج ــن ق ــون م ــد ال يتمكن ــة ق ــي أن الطلب يعن

املعقــدة بدقــة أو ببســاطة أو قــد ينفــذ الوقــت قبــل أن يتمكنــون 

ــا. ــم إنجازه ــي عليه ــام الت ــامل امله ــن إك م

عــرب  لغــة   35 يف  القــراءة  مــادة  بحثــت  عامليــة  دراســة  ضمــن 

نســبة  أن  الباحثــون  أظهــر  دولــة،   20 يف  االبتدائيــة  املــدارس 

الطلبــة الذيــن يتمكنــون مــن قــراءة مــا بــني 40 - 50 كلمــة يف 

الدقيقــة بطالقــة وبشــكل صحيــح أعــىل بشــكل ملحــوظ يف البلــدان 

ــرق  ــا وال ــالب يف أفريقي ــة بالط ــط %29( مقارن ــيوية )متوس اآلس

األوســط )متوســط RTI International، 2017( )5%(. وباملثــل، تكشــف 

يف  كبــرية  قصــور  أوجــه  عــن  الدولــة  مســتوى  عــىل  البيانــات 

القــراءة يف الــدول الناطقــة باللغــة العربيــة، حيــث ال يتمكــن ســوى 

فقــط 11 % مــن طلبــة الصــف الثــاين مــن مــرص مــن قــراءة الكلــامت 

برسعــة بطالقــة، و 3 % فقــط مــن الطــالب األردنيــني يصلــون إىل 

العلومالقراءةالرياضياتلغة التدريس

أنثىذكرأنثىذكرأنثىذكر

454457450496441462اللغة اإلنجليزية

389411352422384421اللغة العربية

الجدول رقم 1: نتائج بيسا لعام 2018 يف مدارس دولة اإلمارات العربية املتحدة حسب لغة التدريس
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ــل  ــرى مث ــف دول أخ ــع خل ــا تق ــي إنه ــام يعن ــة، م ــتوى الطالق مس

التــي  أخــرى  مســالة   .)RTI International ،2017( وإثيوبيــا  كينيــا 

ــج مــن درجــات الصفــر ترســم صــورة  تســتدعي القلــق: لقطــة للنتائ

ــل إىل 34%  ــا يص ــني، وم ــالب األردني ــن الط ــوايل %20 م ــة: فح رهيب

مــن الطــالب العراقيــني يف مرحلــة الصــف الثــاين مل يتمكنــوا مــن 

ــة الصــف  قــراءة كلمــة واحــدة مــن نــص مخصــص للطلبــة يف مرحل

.)RTI International ، 2017( األول 

هــذه  يف  للطــالب  العــام  األداء  تحســني  إىل  الحاجــة  حظيــت 

العــامل  أنحــاء  جميــع  يف  النطــاق  واســع  باهتــامم  التقييــامت 

ــات  ــذه التصنيف ــات إىل إدراج ه ــي السياس ــت صانع ــريب، ودفع الع

الوطنيــة  األعــامل  وجــداول  التنميــة  اســرتاتيجيات  صميــم  يف 

)حكومــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، 2017(. إتقــان القــراءة بطالقــة 

ــة  ــة ماس ــاك حاج ــة، وهن ــاح الطلب ــداً لنج ــة ج ــة  مهم ــة العربي باللغ

لتحديــد املزيــد مــن الطــرق مــن أجــل تحســني عمليــة تعليــم اللغــة 

ــن  ــم م ــح، بالرغ ــكل رصي ــا بش ــم تناوله ــك، مل يت ــع ذل ــة، وم العربي

وفــرة األدلــة التــي تؤكــد وجــود فجــوة مقلقــة للغايــة بــني الطلبــة 

الناطقــني باللغــة العربيــة وبقيــة أقرانهــم حــول العــامل. تبــدأ 

العديــد مــن هــذه الصعوبــات بالرتكيبــة الفريــدة للغــة العربيــة، 

وهــذا مــا ســيتم استكشــافه يف األقســام التاليــة.. 

 خصائص اللغة العربية الفريدة

هذه،  وتشمل  العربية.  اللغة  تّعلم  عند  التحديات  من  العديد  هناك 

تعريفها عىل  يتم  التي  الحرص  »ديجلوسيا«،  ال  عىل سبيل املثال 

 )MSA( الحديثة  الفصحى  بطريقة  العربية  اللغة  تعليم  عملية  أنها 

داخل املدارس، والتعقيد البرصي للنص العريب. تقلل هذه التحديات 

مام  بسهولة  االمتحانات  أسئلة  معالجة  عىل  ة  قدرة  من  الفريدة 

)أبادزي،  الوقت املحدد  بالتايل تقديم اإلجابات برسعة خالل  يعيق 

2017، أسدي وآخرين، 2017، كارول  وآخرين، 2017(.

  ديجلوسيا – تعليم اللغة العربية بطريقة

 الفحىص الحديثة

ينظــر الطلبــة يف جميــع أنحــاء العــامل العــريب إىل عمليــة تّعلــم 

اللغــة العربيــة بطريقــة الفصحــى الحديثــة MSA عــىل أنهــا عمليــة 

ــت  ــى وإن كان ــم ، 2014(، حت ــار ، و إبراهي ــة )إيفيات ــة أجنبي ــم لغ تّعل

مــادة إلزاميــة وغالبــاً لغــة التدريــس الرســمية داخــل املــدارس. 

بشــكل  الفصحى وقواعدهــا  العربيــة  اللغــة  مفــردات  تختلــف 

ملحــوظ عــن اللهجــة العاميــة، علــامً أن اللهجــة العاميــة هــي األكــرث 

اســتخداما داخــل املنــزل ومعظــم األوســاط االجتامعيــة مقارنــة 

العــريب  العــامل  يف  ومنطقــة  دولــة  ولــكل  الفصحــى.  باللغــة 

الناطقــة باللغــة العربيــة العديــد مــن اللهجــات العاميــة أو اإلقليمية 

املحليــة، مــع نهايــات فعــل وأســامء، وتعابــري، ومفــردات، وطريقــة 

ــادزي ، 2017(. ــة الفصحى )أب ــن لغ ــريًا ع ــا كب ــف اختالفً ــق، تختل نط

نظــرًا ألن الــدول العربيــة تســتخدم اللهجــات العاميــة الخاصــة فيهــا 

ــد  ــمي، يج ــري الرس ــتوى غ ــىل املس ــل ع ــة للتواص ــيلة مهيمن كوس

الطلبــة الصغــار الذيــن مل يتعلمــوا إال للهجــات العاميــة، بــأن التحــول 

املفاجــئ مــن اللهجــة العاميــة إىل اللغــة الفصحــى الرســمية، 

ــة.  ــألة صعبة للغاي ــدارس، مس ــل امل ــم داخ ــة التعلي ــدء عملي ــد ب عن

ــة  ــي للغ ــا يكف ــة مب ــرض الطلب ــا ال يتع ــا م ــايل، غالبً ــت الح يف الوق

ــبب  ــوى بس ــم للمحت ــة فهمه ــق عملي ــام يعي ــة الفصحى م العربي

ــم  ــب عليه ــي يج ــة، الت ــد النحوي ــار القواع ــة وإط التعقيدات البرصي

ــادزي ، 2017(. ــة )أب ــم باملدرس ــال التحاقه ــا يف ح إتقانه

نظــرًا ألن الــدول العربيــة تســتخدم اللهجــات العاميــة الخاصــة فيهــا 

ــد  ــمي، يج ــري الرس ــتوى غ ــىل املس ــل ع ــة للتواص ــيلة مهيمن كوس

الطلبــة الصغــار الذيــن مل يتعلمــوا إال للهجــات العاميــة، بــأن التحــول 

املفاجــئ مــن اللهجــة العاميــة إىل اللغــة الفصحــى الرســمية، 

ــة.  ــألة صعبة للغاي ــدارس، مس ــل امل ــم داخ ــة التعلي ــدء عملي ــد ب عن

ــة  ــي للغ ــا يكف ــة مب ــرض الطلب ــا ال يتع ــا م ــايل، غالبً ــت الح يف الوق

ــبب  ــوى بس ــم للمحت ــة فهمه ــق عملي ــام يعي ــة الفصحى م العربي

ــم  ــب عليه ــي يج ــة، الت ــد النحوي ــار القواع ــة وإط التعقيدات البرصي

ــادزي ، 2017(. ــة )أب ــم باملدرس ــال التحاقه ــا يف ح إتقانه

التعقيد البرصي للنص باللغة العربية

باإلضافــة إىل مــا يعتــربه الطلبــة عــىل أنــه تّعلــم لغــة أجنبيــة 

األوىل  ســنواتهم  خــالل  فريــدة  ومفــردات  قواعــد  ذات  جديــدة 

العــريب  النــص  قــراءة  أن  أيًضــا  الطلبــة  يجــد  املدرســة،  يف 

يــؤدي  أن  ميكــن  وبالتــايل،  نوعــه.  مــن  آخــر  تحديًــا  ميثــل 

مقارنــة  لألحــرف  بطــيء  بشــكل  معالجــة  أوقــات  إىل  هــذا 

الــدروس  تّســلط  الواقــع،  يف  األخــرى.  باللغــات  باملتحدثــني 

املعرفيــة  والعلــوم  التنمــوي  النفــس  علــم  مــن  املســتفادة 

البرصيــة  والتعقيــدات  الرئيســية  الذاكــرة  وظائــف  عــىل  الضــوء 

للنــص العــريب التــي تحــد مــن إمكانيــة فــك الرمــوز واالحتفــاظ 

)أبادزي، 2017، أبــادزي، و  املكتــوب  النــص  لفهــم  باملعلومــات 

.)1959 2007، برتسون،و بيرتســون،  2014، بريفتي،  ماتريي، 

29 حرفًــا ومثانيــة  العربيــة عــىل  اللغــة  باإلضافــة إىل اشــتامل 

حــركات، ميكــن أن تكتــب بعــض األحــرف بأربعــة أشــكال مختلفــة عــىل 

األقــل اعتــامًدا عــىل موقــع الحرف داخــل الكلمــة )انظــر امللحــق أ(. 

يتــم رســم كل حــرف يف شــكل مســتقل عنــد كتابتــه مبفــرده، لكــن 

ــرى.  ــروف أخ ــه بح ــد توصيل ــرى عن ــكال أخ ــة أش ــه يف ثالث ــم كتابت يت

باإلضافــة إىل ذلــك، ميكــن أن يتغــري شــكل الحــروف العربيــة بشــكل 

ــة. ــات مختلف ــن مخطوط ــري ضم كب

القصــرية  العلــة  مــؤرشات  حــذف  هــو  األخــرى،  التحديــات  مــن 

ــني  ــني املرحلت ــا ب ــادة م ــدأ يف الع ــذي يب ــوب، ال ــص املكت ــن الن م

أن  بالذكــر،  الجديــر  مــن  والرابــع.  الثالــث  الصــف  يف  الدراســيتني 

القــرّاء املتمرســني يتمكنــون مــن قــراءة النــص بشــكل أرسع بــدون 

حــركات، ألنهــم يتعاملــون مــع اللغــة الفصحــى بشــكل متواصــل يف 

حياتهــم اليوميــة )أبادزي، 2017؛ طــه، 2013(، لكــن الحــال يختلــف 

مــع غــري املتمرســني، فعنــد حــذف الحــركات مــن فــوق األحــرف ينجــم 

عنــه إبطــاء عمليــة القــراءة ألن الطلبــة يبذلــون املزيــد مــن الوقــت 

يف محاولــة فــك الرمــوز والتنبــؤ مبــا هــو مكتــوب اســتناداً إىل 

األشــكال املحتملــة لألحــرف داخــل الكلــامت )أبــو ربيعــة، 2001(. تطبــع 

معظــم الــدول العربيــة اختبارتيمز و بريلز بــدون اســتخدام الحــركات 

عــىل األحــرف، عــىل الرغــم مــن حقيقــة أن طلبــة الصــف الثالــث 

والرابــع، رمبــا ال يزالــون يتعلمــون كيفيــة قــراءة النــص بــدون حــركات 

عــىل الحــروف )أســدي   وآخريــن، 2017(. تؤثــر القــراءة البطيئــة وغــري 

ــر  ــد تؤث ــايل ق ــة، وبالت ــرة العامل ــعة الذاك ــىل س ــلبيا ع ــة س الدقيق

ــار. ــئلة االختب ــة ألس ــتجابات الطلب ــىل اس ــلبًا ع س
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 طرق تدريس اللغة العربية: التحديات

التي يواجهها الطلبة

 قبــل عمليــة التعليــم الرســمية، تــم تدريــس مــادة اللغــة العربيــة

 عــرب جميــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن قبــل علــامء الديــن،

ــات ــة والتقني ــات القرآني ــظ اآلي ــالوة، وحف ــىل الت ــدوا ع ــن اعتم  الذي

 الشــفوية )نــارص، 2017(. ويف حــني أن املامرســات التــي تتمحــور

 حــول تعليــم الطلبــة بهــذه الطريقــة وضعــت األســاس لتعليــم اللغة

 العربيــة، فقــد أظهــرت نتائــج البحــوث الحاليــة أوجــه القصــور لنهــج

 التعليــم هــذا لــدى األطفــال، الــذي ينجــم عنــه يف الكثــري مــن

ــك ــوب وكذل ــح واملطل ــكل الصحي ــة بالش ــم الطلب ــدم تّعل ــان ع  األحي

ــليم، 2018(. ــم )س ــم بالتعل ــدم اهتاممه ع

 مــع اكتشــاف النفــط وتأســيس الــدول، تــم إدخــال التعليــم الرســمي

 عــرب دول مجلــس التعــاون الخليجــي يف منتصــف القــرن العريــن.

 وبالرغــم مــن تشــكيل الجهــات الحكوميــة الرســمية ووزارات الرتبيــة

العربيــة، اللغــة  خصوصــاً  الدراســية،  املناهــج  فــإن   والتعليــم، 

 وطريقــة التدريــس كانــت ال تــزال متأثــرة بشــدة يف دول الــرق

 األوســط األخــرى، مبــا يف ذلــك اســترياد املعلمــني، وكذلــك الكتــب

 النصيــة املســتخدمة يف التدريــس )ريــدج و فــرح، 2009(، التــي

أثــرت ســلبياً بشــكل أكــرب عــىل عمليــة تعليــم اللغــة العربيــة. 

ترتيب األحرف  

 تعتــرب اللغــة العربيــة ونصوصهــا مــن اللغــات العريقــة للغايــة،

ــة أو ــل اآلرامي ــخ، مث ــا التاري ــي عرفه ــات الت ــدم اللغ ــن اق ــي م  وه

 العربيــة، والتــي أثــرت أيًضــا عــىل تشــكيل الحــروف األبجديــة العربيــة

أبجــدي، نظــام  املســمى  األصــي،  النظــام  وترتيبهــا.   األوىل، 

ــام ــتبداله بالنظ ــم اس ــك، ت ــع ذل ــة، وم ــذوره القدمي ــن ج ــتق م  مش

 الهجــايئ أو الرتتيــب األبجــدي، الــذي يتزامــن مــع ظهــور الديــن

ــع. ــاق واس ــىل نط ــرءاين ع ــص الق ــم الن ــالمي وتعمي اإلس

ــهل ــي يس ــكلها، والت ــري ش ــي ال يتغ ــروف الت ــال الح ــن إدخ ــدالً م  فب

بجمــع األبجــدي  الرتتيــب  يقــوم  موضوعــي،  بشــكل   معالجتهــا 

 الحــروف بنــاًء عــىل تشــابهها مــع بعضهــا البعــض، وهــذه الطريقــة

الرســمية، والوثائــق  القواميــس،  يف  كبــري  بشــكل   تســتخدم 

مــن للمزيــد  العــريب.  العــامل  أنحــاء  جميــع  يف   واملــدارس 

 املعلومــات وإجــراء مقارنــة بــني النظامــني وترتيــب تسلســل األحــرف

املســتخدم يف منهــج اقــرأ، الرجــاء اإلطــالع عــىل امللحــق أ.

الكتب املدرسية

 بســبب الطبيعــة اللغويــة للغــة العربيــة املذكــورة أعــاله، فــإن

 العديــد مــن الطــالب لديهــم معرفــة ضئيلــة أو معدومــة حــول

ــذه ــف ه ــة. تضي ــاق باملدرس ــل االلتح ــث  قب ــى الحدي ــام الفصح  نظ

الجدول رقم ٢: مقارنة املواد التعليمية الخاصة مبنهاج اقرأ مع املواد التعليمية الخاصة مبنهاج وزارة الرتبية والتعليم اإلماراتية

 منهج وزارة الرتبية ومواضيع املقارنة
التفاصيلمنهج اقرأالتعليم

اللغة العربية الفصحىاللغة العربية الفصحىاللغة التي تم تدريسها
 يحتوي منهج اقرأ عىل بعض الرتكيبات املكونة من

 الحروف املستخدمة لتشجيع ومامرسة القراءة
الرسيعة

 تعتمد عىل مدىالحروف األبجديةترتيب الحروف
 يبدأ اقرأ بأحرف ذات أشكال أقل وأبسطالبساطة

 الكلامت التي تم
تدريسها

 كلامت كاملة ذات
 تختلف باختالف الحروفمقاطع متعددة

التي يتم تدريسها

 يعرض كتاب وزارة الرتبية والتعليم حروف مل يتم
 تدريسها بعد. يقدم كتاب اقرأ تدريجيًا الكلامت بناًء
 عىل الحروف التي يتم تدريسها ، وتتزايد كلام زاد
 عدد الحروف التي يتم تدريسها. يبدأ اقرأ أيًضا يف

تقديم جمل بسيطة كاملة وفًقا لذلك

✗✓استخدام الصور
 يركز اقرأ عىل ترسيع القراءة. مل يتم تضمني الصور.
 يتم استخدام صورة واحدة فقط يف بداية الدرس

ملساعدة الطالب عىل تخمني الحرف

متنوع - يصل إىل 60عادي - حوايل 18حجم الخط

 يهدف برنامج اقرأ إىل تدريب الطالب عىل القراءة
 برسعة بأحجام خطوط مختلفة. تساعد األحجام

 الكبرية األطفال الصغار عىل التعرف عىل الحروف
أكرث

 أحرف العلّه القصرية و
بشكل تدريجيمعاًالتنوين

 يقوم برنامج اقرأ بتقديم حروف العلة وتدريب
الطالب عىل استخدامها بشكل تدريجي
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 اللغــة األجنبيــة عــىل الطــالب تحديــاً عمليــاً آخــراً عــرب جميــع املراحــل

 الدراســية. مــع ذلــك، بــدالً مــن الرتكيــز عــىل القــراءة بطالقــة،

 وإتقــان القــراءة بصــورة صحيحــة، وتطويــر مهــارات القــراءة البحتــة

ــني ــة ب ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــزج مناه ــة األوىل، مت ــة بالدرج  للطلب

ــة. ــراءة والكتاب ــام الق مه

ــارات ــة اإلم ــن دول ــية م ــب مدرس ــن كت ــوذة م ــة املأخ ــح األمثل  توض

ــن ــة. فم ــا الطلب ــي يواجهه ــات الت ــرص التحدي ــدة وم ــة املتح  العربي

 خــالل تحليــل أجــري عــىل الكتــب املدرســية املرصيــة للصفــوف

 األوىل، تــم مالحظــة العديــد مــن املفــردات املعقــدة، مــع مــا

 يصــل إىل ســتة مقاطــع، والتــي تــم اســتخدام العديــد منهــا مــرة

ــة ــارب الحياتي ــق بالتج ــم ال تتعل ــة إىل مفاهي ــط، باإلضاف ــدة فق  واح

 للتالميــذ يف مرحلــة الصــف األول. كــام تــم ادخــال العديــد مــن

ــوف ــة )غ ــورة منعزل ــامت بص ــدم الكل ــل، تق ــن، 2013(. وباملث   وآخري

 الكتــب املدرســية يف دولــة اإلمــارات الحــروف األبجديــة التقليديــة

ــروف ــي أن الح ــذا يعن ــك، ه ــع ذل ــة، وم ــامت الفعلي ــتخدام الكل  باس

 التــي ال تــزال غريبــة عــىل الطلبــة )التــي مل يتعلموهــا بعــد(، يتــم

 خلطهــا مــع األحــرف التــي تعلموهــا يف بدايــة عمليــة التّعلــم. بنــاء

ــريب. ــص الع ــدات الن ــية تعقي ــب الدراس ــس الكت ــك، ال تعك ــىل ذل  ع

 بــدالً مــن ذلــك، يجــب مراعــاة أفضــل املامرســات املســتندة إىل

ــرة ــف الذاك ــني وظائ ــة ب ــول العالق ــة ح ــوم املعرفي ــن العل ــة م  أدل

ــة. ــم الطلب ــة تعلي ــاء عملي ــراءة اثن ــية والق الرئيس

أعضاء هيئة التدريس

يف حــني أن لغــة الفصحــى الحديثــة هــي لغــة الكتــب املدرســية 

والتعليــم داخــل املــدارس، فــإن اســتخدام اللغــة العربيــة الفصحــى 

ــن  ــة، ولك ــط للطلب ــس فق ــا لي ــل تحديً ــية ميث ــول الدراس ــل الفص داخ

ــا املعلمــني الذيــن قــد ال يشــعرون  املعلمــني عــىل حــد ســواء. غالبً

الفصحــى  لغــة  يف  دروســهم  لتقديــم  الراحــة  أو  باالســتعداد 

التــي  العاميــة  اللهجــة  اســتخدام  إىل  مييلــون   ، MSA الحديثــة

ــف  ــل الص ــالب داخ ــهم للط ــاء تدريس ــم أثن ــتخدمونها يف بلدانه يس

ــة يف  ــة العربي ــي اللغ ــن معلم ــد م ــرًا ألن العدي ــري،2012(. ونظ )الح

دول الخليــج هــم مــن املغرتبــني العــرب، كام هــو الحال بالنســبة لدولة 

اإلمــارات العربيــة املتحــدة، فــإن هــذه املشــكلة تعيــق عمليــة إتقــان 

ــات  ــبب تقديم مصطلح ــة بس ــى الحديث ــة الفصح ــع للغ ــالب الرسي الط

ــم. ــة التعلي ــاء عملي ــرى أثن ــة األخ ــات العربي ــن اللهج ــدة م جدي

أنحــاء  جميــع  يف  شــائع  اعتقــاد  هنــاك  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 

العــامل الناطــق بالعربيــة أن لغــة الفصحــى الحديثة MSA صعبــة 

ــم ال  ــا ألنه ــًدا عمليً ــس مفي ــه لي ــا أن ــال، ومب ــبة لألطف ــة بالنس للغاي

يســتخدمونها يف حياتهــم اليوميــة، فــال يجــب أن يتعلمونــه قبــل 

ــرءان  ــة الق ــدود للغ ــم املح ــتثناء تعلمه ــف األول، باس ــة الص مرحل

الكريــم ممــن خــالل حفــظ النــص القــرآين )أيــاري ،1996(. ومــع ذلــك، 

تكشــف األبحــاث أن األطفــال الذيــن يتعلمــون لغــة الفصحــى  الحديثة 

MSA يف وقــت مبكــر لديهــم فهــم أفضــل للنصــوص القرائيــة 

مقارنــة بأولئــك األطفــال الذيــن يتعلمــون اللغــة العربيــة املنطوقــة 

فقــط )أبــو ربيعــه وطــه، 2005(. يف حــني أن الطلبــة الذيــن تعلمــوا 

لغــة الفصحــى بصــورة أكــرب مــن خــالل بيئتهــم املنزليــة ومشــاركة 

الوالديــن، قــد يزيــد هــذا مــن تعزيــز الفجــوات يف فهــم مــادة 

ــادي. ــي واالقتص ــتوى االجتامع ــىل املس ــراءة ع الق

تصميم برنامج اقرأ

كخطــوة أوىل نحــو إعــادة التفكــري الكبــري والشــامل يف عمليــة 

املراحــل  يف  العربيــة  باللغــة  والكتابــة  القــراءة  مــادة  تعليــم 

الخصائــص  االعتبــار  بنظــر  اقــرأ  برنامــج  يأخــذ  األوىل،  الدراســية 

ــل  ــج بتعدي ــوم الربنام ــة. يق ــة العربي ــاله للغ ــورة أع ــدة املذك الفري

األســاليب واملــوارد املســتخدمة لتدريــس القــراءة باللغــة العربيــة 

للصفــوف املبكــرة يف املجــاالت الرئيســية كــام هــو موضــح أدنــاه.

الكتاب املدريس وترتيب األحرف

ــات  ــىل تقني ــي ع ــي الرئي ــه التعليم ــرأ« وكتاب ــج »اق ــد منه يعتم

ــرتح  ــة. يق ــوم املعرفي ــن العل ــة م ــتنرية بأدل ــة مس ــيطة وفعال بس

البحــث أنــه لــي يتمكــن الطلبــة مــن معالجــة النصــوص بشــكل أرسع، 

يجــب أن تشــتمل التعليــامت أوالً عــىل مامرســة تّعلــم الحــروف 

ــرار، إىل أن  ــة التك ــالل عملي ــن خ ــرب م ــكل أك ــة بش ــامت الفردي والكل

Saiegh-2011؛ ، Cohen و ،Dehaene ( ــة ــة تلقائي ــذه العملي ــح ه تصب

الطلبــة  يســاعد  بالتــايل  هــذا   .)2014 ، Joshi و ،Haddad 

املهمــة،  املعلومــات  واســرتداد  أرسع،  بشــكل  القــراءة  عــىل 

ومينحهــم  املزيــد مــن الوقــت للتفكــري النقــدي، مــام يســاعدهم 

بالتــايل مــن الحصــول يف نهايــة املطــاف عــىل درجــات أعــىل يف 

واالختبــارات. التقييــامت 

برتتيــب  العربيــة  الحــروف  تقديــم  هــو  اقــرأ  منهــج  مييــز  مــا 

تسلســي ابتــداء مــن الحــروف التــي يســهل معالجتهــا برصيـًـا، ومــن 

ــروف  ــس الح ــب تدري ــع تجن ــة، م ــتوى الصعوب ــدم يف مس ــم التق ث

مألوفــة  غــري  املقاطــع  متعــددة  معقــدة  كلــامت  باســتخدام 

بالنســبة للطلبــة. يبــدأ الكتــاب بتعليــم الحــروف التــي ال تغــري شــكلها 

ــك  ــد ذل ــخ، بع ــل و ، ر ، ز إل ــة، مث ــع يف الكلم ــىل املوق ــامًدا ع اعت

يتــم تدريــس الحــروف التــي تغــري أشــكالها يف الكلمــة، التــي تكــون 

ــا. ــا برصيً ــة معالجته ــىل الطلب ــب ع أصع

ــم  ــا لتعلي ــارف عليه ــة املتع ــج التعليمي ــن املناه ــض م ــىل النقي ع

اللغــة العربيــة يف املراحــل الدراســية األوىل، يتميــز كتــاب اقــرأ 

مبحتــواه الوظيفــي البســيط وأحرفــه الكبــرية الســهلة القــراءة، مــع 

ــتيت  ــب تش ــور لتجن ــن الص ــل م ــدد قلي ــروف، وع ــني الح ــد ب ــد جي تباع

ــرف  ــراءة كل ح ــة ق ــم الطلب ــك، يتعل ــة إىل ذل ــة. باإلضاف ــكار الطلب اف

مــع مجموعــة مــن أحــرف العلــة القصــرية بحيــث يصبــح التعــرف عــىل 

األحــرف داخــل الكلــامت عمليــة تلقائيــة، وهــذا بالتــايل يســمح للطلبة 

ــة بــأرسع وقــت ممكــن. بدمــج األحــرف الفرديــة يف كلــامت كامل

يتمكــن املعلمــني مــن تدريــس منهــج اقــرأ بأقــل قــدر مــن التدريــب 

ــاب  ــوى الكت ــون س ــث ال يحتاج ــوارد، حي ــن امل ــدر م ــل ق ــالزم، وبأق ال

ــب  ــة التدري ــد عملي ــرض. بع ــاز الع ــة أو جه ــة الكتاب ــدريس ولوح امل

ومراجعــة األحــرف الســابقة التــي تعلمهــا الطلبــة، يتــم تقديــم حــرف 

جديــد يف كل درس، ويطلــب مــن الطــالب مامرســته داخــل الصف. يتبع 

ذك مامرســة التامريــن التــي تجمــع بــني الحــرف الجديــد الــذي  تــم 

تعلمــه والحــروف التــي تــم تعلمهــا يف الســابق. يُطلــب مــن الطلبــة 

بعــد ذلــك قــراءة النصــوص بشــكل مســتقل بعــد عــرض درس اليــوم 

ــدرايس.  ــل ال ــل الفص ــس داخ ــات التدري ــرض أو لوح ــزة الع ــىل أجه ع

يــرف املعلــم عــىل كل طالــب، ويقــدم مالحظــات موجــزة، ويشــجع 

الجميــع عــىل تعزيــز عمليــة التّعلــم ومواصلــة القــراءة.
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ــة  ــدم الطلب ــتوى تق ــون مس ــع الباحث ــدرايس، يتاب ــام ال ــة الع طيل

مــن خــالل إجــراء زيــارات داخــل الفصــول الدراســية وجمــع البيانــات. 

يقــدم القســم التــايل رشح حــول تصميــم املــروع التجريبــي 

ــم  ــن ث ــا، وم ــل إليه ــم التوص ــي ت ــج الت ــك النتائ ــرأ، وكذل ــج اق ملنه

تتــم مناقشــة النتائــج واآلثــار املرتتبــة عــىل الربنامــج فيــام يتعلــق 

ــة. ــص بطالق ــراءة الن بق

املرشوع التجريبي 

ــة  ــذه يف أربع ــم تنفي ــي ت ــج تجريب ــاه إىل برنام ــج أدن ــتند النتائ تس

ــام  ــالل الع ــة خ ــة رأس الخيم ــة يف مدين ــة حكومي ــدارس ابتدائي م

الــدرايس 2018 - 2019. شــاركت كل مدرســة يف مجموعتــي تّدخــل 

ــا. ــوايل 350 طالبً ــت ح ــي تضمن ــيطرة، والت ــي س ومجموعت

ويف  الدراســية،  الســنة  بدايــة  يف  الطلبــة  تقــدم  قيــاس  تــم 

ــم  ــن أداة تقيي ــة م ــخة معدل ــتخدام نس ــا، باس ــا، ونهايته منتصفه

القــراءة املبكــرة )إقــرأ( التــي تقيّــم طالقــة اللغــة العربيــة لألطفــال 

  RTI( ــابًقا يف األردن ــتخدم س ــت تُس ــي كان ــة، والت ــني بالعربي الناطق

International ، 2016(. تــم تدريــس دروس إقــرأ مــن قبــل أحــد أعضاء 

هيئــة التدريــس مبعــدل مرتــني يف األســبوع ملــدة 45 دقيقــة لــكل 

ــس دروس  ــم تدري ــل. ت ــدرايس الكام ــام ال ــدار الع ــىل م ــة ع جلس

ــالل  ــي خ ــدرس تكمي ــة ك ــدارس الحكومي ــام امل ــار نظ ــرأ يف إط إق

فــرتة مخصصــة يف األســاس لألنشــطة الالمنهجيــة. ســمح هــذا 

مــن  إضافيــة  اقــرأ  دروس  بتلقــي  التدخــل  ملجموعــة  التصميــم 

أجــل تعلّــم اللغــة العربيــة، بينــام حصلــت مجموعــة الســيطرة عــىل 

ــة. ــورة منتظم ــط بص ــة فق ــة االعتيادي ــة عربي دروس اللغ

النتائج

عنــد النظــر إىل العــدد اإلجــاميل للحــروف والكلــامت التــي تــم 

التدخــل  مجموعــة  يف  الطلبــة  حقــق  صحيــح،  بشــكل  تحديدهــا 

ــث  ــدي. حي ــار التمهي ــج يف االختب ــس النتائ ــيطرة نف ــة الس ومجموع

متكنــت كلتــا املجموعتــني مــن تحديــد نفــس األعــداد تقريبًــا مــن 

األحــرف وقــراءة نفــس العــدد مــن الكلــامت، مــع فــارق بســيط جــداً 

يف النتائــج بــني املجموعتــني التــي مل يكــن لهــا أي تأثري مــن الناحية 

الشكل رقم 1. متوسط النتائج ما قبل االختبار ومتوسط النتائج ما بعد 

التحديد  التدخل والسيطرة فيام يتعلق بتقييم  االختبار ملجموعتي 

اإلجاميل الصحيح لألحرف. 

نتائج ما بعد  نتائج ما قبل االختبار ومتوسط  الشكل رقم ٢. متوسط 

قراءة  إجاميل  تقييم  حول  والسيطرة  التدخل  ملجموعتي  االختبار 

الكلامت بصورة صحيحة

الجدول رقم ٣: التوزيع التكراري إلجاميل عدد درجات قراءة الكلامت يف مجموعات التدخل والسيطرة
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 تــم تقديــر النســبة املئويــة لتحديــد الحــروف بشــكل صحيــح مــن خــالل قســمة العــدد اإلجــاميل لألخطــاء التــي حققهــا الطلبــة عــىل

العــدد اإلجــاميل للحــروف التــي حــاول الطلبــة قراءتهــا ومــن ثــم طــرح القيمــة التــي تــم الحصــول عليهــا لــكل مجموعــة مــن واحــد.

اإلحصائيــة، كــام هــو موضــح يف الجــدول رقــم 3 يف امللحــق.

نتائــج  كانــت  الــدرايس،  العــام  تقييــم منتصــف  بــدًءا مــن  لكــن، 

مجموعــة التدخــل أعــىل بكثــري مــن نتائــج مجموعــة الســيطرة يف 

كل مــن تقييــامت تحديــد الحــروف وقــراءة الكلــامت. فقــد نجــح 

الطلبــة يف مجموعــة التدخــل مــن تحديــد 52.8 حرفًــا بشــكل صحيــح، 

بينــام حــددت مجموعــة الســيطرة 39.3 حرفـًـا يف الدقيقــة. بالنســبة 

ــت  ــح، متكن ــكل صحي ــامت بش ــراءة الكل ــىل ق ــت ع ــي منح ــج الت للنتائ

مجموعــة التدخــل مــن قــراءة 16.7 كلمــة بشــكل صحيــح مقارنــة 

مبجموعــة الســيطرة التــي مل تتمكــن مــن قــراءة ســوى 12 كلمــة 

يف الدقيقــة.

ــث  ــدرايس، حي ــام ال ــة الع ــم نهاي ــة تقيي ــاه لغاي ــذا االتج ــتمر ه اس

ســجلت مجموعــة التدخــل نتائــج أعــىل بشــكل ملحــوظ عــىل تحديــد 

مبجموعــة  مقارنــة  صحيــح  بشــكل  الكلــامت  وقــراءة  الحــروف 

الســيطرة، كــام هــو موضــح يف الجــدول رقــم 3. مــن نــص يتكــون من 

49 كلمــة، نجــح الطــالب يف مجموعــة التدخــل مــن تحديــد حــوايل 29 

كلمــة بشــكل صحيــح، يف حــني نجــح الطلبــة يف مجموعــة الســيطرة 

مــن تحديــد مــا يقــارب مــن 20 كلمــة فقــط؛ وهــذا يعتــرب تحســن 

ــبة ٪44. ــبي بنس نس

عــالوة عــىل ذلــك، تُظهــر النتائــج املدرجــة يف الجــدول رقــم 4 

أن مجموعــة التدخــل حاولــت تحديــد عــدد أكــرب مــن األحــرف بصــورة 

ــه،  ــيطرة. وعلي ــة الس ــة مبجموع ــل مقارن ــاء أق ــت أخط ــرب وارتكب أك

وفقــاً إىل تقييــم قــراءة الكلــامت بصــورة صحيحــة، نجحــت مجموعــة 

التدخــل مــن تحقيــق ناتــج ذات نســبة مئويــة أعــىل1، مــام يشــري إىل 

أن الطلبــة يف فصــول منهــج إقــرأ متكنــوا مــن قــراءة الكلــامت 

ــة  ــرث دق ــرّاء األك ــرًا ألن الق ــة. نظ ــة 91.5 يف املائ ــح بدق ــكل صحي بش

قــادرون عــىل قــراءة رمــوز كلــامت النــص وتفســريها بتلقائيــة 

ــة  ــم الطلب ــادة فه ــاً بزي ــط ايجابي ــدة ترتب ــة املتزاي ــإن الدق ــرب، ف أك

ــًدا. ــرث تعقي ــوص األك ــريهم للنص وتفس

يف الوقــت الــذي تظهــر فيــه النتائــج نجــاح الطلبــة يف مجموعتــي 

ــالب  ــإن الط ــوظ، ف ــري وملح ــدم كب ــراز تق ــن إح ــيطرة م ــل والس التدخ

الذيــن اســتخدموا منهــج اقــرأ متكنــوا مــن إحــراز تحســًنا أكــرب بكثــري 

مقارنــة بالطــالب اآلخريــن، كــام هــو موضــح يف الشــكلني رقــم 1 و 2.

ــد  ــي تؤك ــة الت ــن األدل ــد م ــاك املزي ــأن هن ــم ب ــج التقيي ــت نتائ وّضح

وجــود تّحســن كبــري يف دقــة القــراءة لــدى الطلبــة. كــام هــو 

موضــح يف الجــدول رقــم 5، كانــت النســبة املئويــة للطلبــة الذيــن 

مل يرتكبــوا أيــة أخطــاء يف الدقيقــة الواحــدة أعــىل يف مجموعــة 

التدخــل مقارنــة بالطلبــة يف مجموعــة الســيطرة )%51.9 مقابــل 

%41.9 بالنســبة للتحديــد الصحيــح للحــروف و %43.7 مقابــل 31.6% 

ــة  ــبة الطلب ــت نس ــل، كان ــح(. وباملقاب ــكل صحي ــامت بش ــراءة الكل لق

الذيــن ارتكبــوا أقــى خمســة أخطــاء مســموح فيهــا أثنــاء التقييــم 

ــة بالطــالب يف  ــل مقارن أقــل بالنســبة للطــالب يف مجموعــة التدخ

ــل  ــروف و %12.1 مقاب ــل %23.5 للح ــيطرة )%8.3 مقاب ــة الس مجموع

%21.1 للكلــامت(.

مــن املثــري لالهتــامم، مــن خــالل االطــالع عــىل نتائــج الطلبــة الذيــن 

حققــوا أقــل املعــدالت، تــم التوصــل إىل أن فئــة الطلبــة الذيــن 

اعتمــدوا عــىل منهــج إقــرأ متكنــوا أيضــاً مــن إحــراز تقــدم أكــرب 

ــم  ــاد لتعل ــج املعت ــىل املنه ــدوا ع ــن اعتم ــم الذي ــة بزمالئه مقارن

ــق  ــام يتعل ــار في ــد االختب ــا بع ــج م ــة نتائ ــد مقارن ــة. عن ــة العربي اللغ

الشكل رقم ٣.  التوزيع التكراري إلجاميل عدد درجات قراءة الكلامت يف مجموعات التدخل والسيطرة
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بإمكانيــة قــراءة الكلــامت بشــكل صحيــح، بالنســبة للطلبــة الذيــن مل 

ــن  ــة الذي ــد أن الطلب ــدة، نج ــة واح ــراءة كلم ــن ق ــابًقا م ــوا س يتمكن

ــن 11.4  ــرث م ــراءة أك ــىل ق ــن ع ــوا اآلن قادري ــرأ أصبح ــاركوا يف إق ش

يف  زمالئهــم  مــن  مقارنــة  صحيــح  بشــكل  املتوسط    يف  كلمــة 

مجموعــة الســيطرة )29 كلــامت بالنســبة إىل أقــرأ مقابــل 17.6 كلمة 

بالنســبة ملجموعــة الســطرية(. كان فــرق املجموعــة ذات داللــة 

ــدالً  ــريه معت ــم تأث ــرية )t298 = 5.21, p < .001(، وكان حج ــة كب إحصائي

)Cohen’s d = 0.60(

يعــرض الشــكل رقــم 3 التوزيــع التكــراري للنســبة املئويــة إلجــاميل 

عــدد الكلــامت التــي قرأهــا الطلبــة بشــكل صحيــح لغايــة ارتكابهــم 

ــدم  ــرزوا أي تق ــن مل يح ــة الذي ــبة الطلب ــت نس ــاء. كان ــة أخط خمس

النصــف  مــن  أقــل  الالحــق  االختبــار  يف  درجــة  أيــة  يحــرزوا  ومل 

ــة  ــة مبجموع ــة( مقارن ــن الطلب ــل )%8 م ــة التدخ ــبة ملجموع بالنس

الســيطرة )%16 مــن الطلبــة(. بشــكل عــام، كانــت نســبة الطلبــة يف 

املســتوى األدىن للتوزيــع أكــرب يف مجموعــة الســطرية، يف حــني 

كانــت نســبة الطلبــة يف املســتوى األعــىل أكــرب يف مجموعــة 

برنامــج  يف  املشــاركني  الطلبــة  أن  أيًضــا  يوضــح  مــام  التدخــل، 

ــم يف  ــة بأقرانه ــرب مقارن ــدم أرسع وأك ــراز تق ــن إح ــوا م إقرأ متكن

ــادة. ــة املعت ــة العربي ــوف اللغ صف

النوع االجتامعي والحالة االجتامعية واالقتصادية

شــملت إحــدى النتائــج اإليجابيــة املشــجعة للربنامــج التجريبــي عــدم 

ــاث. يف  ــة بــني معــدالت الذكــور واإلن ــة إحصائي وجــود فــرق ذو دالل

ضــوء اتســاع فجــوة األداء بــني الجنســني يف العديــد مــن املناطــق 

حــول العــامل، )ريدج، كيبلــز، و تشــونغ، OECD ،2017، 2015(، ميكــن أن 

تســاعد مراقبــة املجموعــة األوىل هــذه مــن طلبــة مرحلــة الصــف 

البيانــات  توليــد  يف  مامثلــة  برامــج  يف  اآلخريــن  والطلبــة  األول 

وتقديــم نظــرة ثاقبــة حــول أيــن ومتــى تنشــأ الفجــوة بــني الجنســني، 

وكيــف ميكــن للتدخــالت املســتهدفة أن تخفــف مــن آثارهــا.

ــالً  ــاًم محتم ــؤرشًا مه ــا م ــة أيًض ــة واالقتصادي ــة االجتامعي ــرب الحال تعت

إلنجــاز الطــالب، حيــث مييــل الطــالب مــن األرس ذات الدخــل املنخفــض، 

أقرانهــم  بقيــة  مــن  أســوأ  تحقيــق أداء  إىل  الذكــور،  وخاصــة 

)ريدج ،كيبلــز ، تشــونغ ، 2017؛ OECD، 2015(. يُظهــر التأثــري اإليجــايب 

الواضــح ملنهــج إقرأ يف تعزيــز مهــارات الطلبــة ذوي األداء املنخفض 

مــام يشــري إىل أن هــذه الربامــج ميكــن اســتخدامها اســرتاتيجيًا كإجراء 

دعــم وقــايئ أو كتدخــالت للطلبة يف مراحل الدراســة األوىل لتحســني 

ــراءة. ــارات الق ــم مله ــز إتقانه ــم وتعزي مهاراته

القيود والتحديات

بشــكل عــام، يقــدم الربنامــج نتائــج واعــدة، ويظهــر تحســينات أكــرب 

يف مســاعدة الطــالب عــىل إتقــان القــراءة باللغــة العربيــة مقارنــة 

املرحلــة  نهايــة  فــرتة  خــالل  الســيطرة.  مجموعــة  يف  بالطلبــة 

التدخــل  مجموعــة  يف  للطلبــة  القــراءة  نتائــج  كانــت  التجريبيــة، 

قابلــة للمقارنــة أو أعــىل مــن نتائــج الطلبــة يف مرحلــة الصــف 

الثــاين يف دول مثــل املغــرب أو مــرص أو األردن، والذيــن كانــوا يف 

املتوســط يتمكنون مــن قــراءة مــا بــني 6 – 16 كلمــة يف الدقيقــة 

ــت  ــة، كان ــة عاملي ــك، يف مقارن ــع ذل ــح )RTI، 2013(. وم ــكل صحي بش

درجــات برنامــج إقــرأ ال تــزال منخفضــة، ألنــه يهــدف إىل تعزيــز 

عمليــة الفهــم، حيــث يتحتــم عــىل الطلبــة قــراءة مــا يقــارب مــن 40 

ــادزي ، 2011(. ــح )أب ــكل صحي ــة بش ــة يف الدقيق كلم

ــج واعــدة خــالل فــرتة زمنيــة قصــرية، ال زال  بالرغــم مــن تحقيــق نتائ

برنامــج إقــرأ ونتائجــه املثمــرة يف مهــده. مــا مل يتــم مواصلــة تكــرار 

البحــث يف املزيــد مــن الفصــول الدراســية، يجــب أن ينتبــه الباحثــون 

ــة الصغــري نســبيًا وتجنــب إجــراء اســتنتاجات  والقــرّاء إىل حجــم العين

عــىل عامــة طلبــة املــدارس االبتدائيــة العربيــة. يجــب أخــذ املتغــريات 

اإلضافيــة بنظــر االعتبــار، مثــل منهــج اللغة العربيــة العــادي والتعرض 

ــة، باإلضافــة إىل مقاييــس الوضــع  الخارجــي للغــة الفصحــى الحديث

التأثــريات عــىل  االجتامعــي واالقتصــادي يف املســتقبل إلثبــات 

طالقــة القــراءة العربيــة للطلبــة بشــكل أكــرث موثوقيــة.

بســبب املشــاركة الطوعيــة للمــدارس يف برنامــج إقــرأ، مل يشــارك 

الطلبــة يف فصــول التدخــل يف منهــج إقــرأ عــىل إنفــراد، بــدالً مــن 

ــم يف  ــة تعليمه ــة إىل مواصل ــج باإلضاف ــاركوا يف الربنام ــك، ش ذل

فصولهــم العربيــة املعتــادة. يجعــل تصميــم الدراســة هــذا مــن 

ــايف  ــري درس إض ــل تأث ــرأ مقاب ــج إق ــري برنام ــني تأث ــز ب ــب التميي الصع

بســيط، مــام يعنــي أننــا ال نســتطيع أن نقــول عــىل وجــه اليقــني 

ــل  ــة مقاب ــة العربي ــم للغ ــايف املنتظ ــم اإلض ــة التعلي ــدى فعالي م

ــرأ. ــج إق برنام

املحافظــة عــىل الوقــت أثنــاء إنجــاز املهــام هــو جانــب آخــر ينبغــي 

دراســته بشــكل أفضــل. فبالرغــم مــن أن املرفــني الحظــوا بشــكل 

ــس،  ــة التدري ــاء عملي ــاب أثن ــني للكت ــتخدام املعلم ــمي اس ــري رس غ

كانــت هنــاك بعــض العوامــل التــي أعاقــت الفــرتة املخصصــة للقراءة 

ــة، إال أنــه مل يتــم تتبــع مقــدار الوقــت الــذي قــام  ومشــاركة الطلب

فيــه الطلبــة بالرتكيــز الفعــي. بشــكل عــام، فــإن طلبــة الصــف األول 

لديهــم فــرتات تركيــز قصــرية، ومل يكــن مــن املفاجــئ مالحظــة 

عــدم انتبــاه الطلبــة بأمــور خارجــة عــن الــدرس وعــدم تركيزهــم 

ــاء تنفيــذ هــذا الربنامــج التجريبــي. ــاً أثن عــىل محتــوى الــدرس أحيان

التوصيات

تطوير رشاكات وثيقة مع املدارس والوزارات املحلية

عمليــة  عــىل  »إقــرأ«  برنامــج  وتنفيــذ  إنشــاء  عمليــة  اشــتملت 

تعاونيــة وتكراريــة للغايــة، والتــي اعتمــدت مــن ناحيــة عــىل الدعــم 

املؤســي القــوي لبحــوث التعليــم، ومــن ناحيــة أخــرى عــىل 

التــزام ودعــم املتطوعــني واألفــراد الذيــن جربــوا املــوارد وقدمــوا 

ســاعات مــن ردود الفعــل العديــدة. بفضــل شــهرة وخــربة مؤسســة 

القاســمي الواســعة النطــاق تــم ابــرام العديــد مــن الــراكات 

القويــة مــع وزارة الرتبيــة والتعليــم اإلماراتيــة واملدربــني املحليــني 

إىل  املهمــة  الحاجــة  عــىل  الضــوء  ســلّطت  فقــد  واملــدارس، 

املشــاركة املتعــددة ألصحــاب املصلحــة. هــذا ينطبــق بشــكل خــاص 

عــىل مــدراء املــدارس، الذيــن يحتاجــون إىل دعــم تنفيــذ الربنامــج 

والســامح بالتقييــامت وتقديــم املالحظــات. وقــد أظهــر املعلمــون 

والقضايــا،  النتائــج،  مناقشــة  خــالل  مــن  قيّمــة  مشــاركة  أيًضــا 

ــامت. ــراء التقيي ــد إج ــر بع ــات النظ ــة ووجه ــاكل القامئ واملش

ســينجم عــن توســيع نطــاق تنفيــذ برنامــج »إقــرأ« ودعــم مبــادرات 
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أخــرى مامثلــة يف جميــع أنحــاء املنطقــة مــن زيــادة التوافــق 

بــني املناهــج الدراســية مــع وزارات التعليــم املحليــة مــن حيــث 

املناهــج الدراســية لتعزيــز عمليــة التعليــم لــدى الطلبــة. يجــب 

ــي،  ــج الوطن ــع املنه ــرأ م ــج إق ــل منه ــول تفاع ــات ح دمــج املناقش

الســيام حــول قضايــا مثــل علــم الصوتيــات أو طريقــة تقديــم ترتيــب 

ــات  ــاع السياس ــني وصّن ــمل املعلم ــع يش ــف واس ــروف يف تحال الح

ــتقبل. ــة يف املس ــتندة إىل األدل ــات املس ــون اإلصالح ــن يدعم الذي

توسيع نطاق الربنامج التجريبي ليشمل املزيد من 

املدارس واملناطق

بنــاًء عــىل النتائــج املشــجعة لهــذا الربنامــج التجريبــي، تــم توســيع 

تدريــس كتــاب إقــرأ ليشــمل مجموعــة ســبعة مــدارس خــالل العــام 

الــدرايس 2019 - 2020، مبــا يف ذلــك متعلمــي اللغــة العربيــة 

ــن  ــة م ــذه املرحل ــالل ه ــة. خ ــطة خاص ــة متوس ــة إنجليزي يف مدرس

ــج  ــن الربام ــد م ــتخدام املزي ــم اس ــة إىل تعمي ــاك حاج ــت، هن الوق

التجريبيــة يف املــدارس، ولكــن األهــم مــن ذلــك، عــرب مختلــف 

الــدول الناطقــة باللغــة العربيــة، مــن أجــل إنشــاء مجموعــة كبــرية 

مــن البيانــات التــي ميكــن االعتــامد عليهــا للتحقــق مــن صحــة نتائــج 

ــي. ــج التجريب ــذا الربنام ه

وجــدت نتائــج البحــوث الســابقة الخاصــة بأهميــة إنشــاء معايــري 

لتعليــم القــراءة والكتابــة أن أحجــام العينــات األصغــر مــن 200 تنتــج 

 .)RTI International 2017( بشــكل عــام نتائــج غــري موثــوق فيهــا

وهــذا يعنــي أن مفتــاح نجــاح إجــراء تقييــم موثــوق للربنامــج ممكــن 

مــن خــالل توســيع حجــم العينــة وتجربــة املنهــج يف مجموعــة 

أنحــاء  جميــع  يف  والثقافيــة  الجغرافيــة  البيئــات  مــن  متنوعــة 

ــعى  ــي تس ــوث الت ــرار البح ــك، تك ــة إىل ذل ــريب. باإلضاف ــامل الع الع

ــة يف  ــة للطلب ــة العربي ــة باللغ ــراءة والكتاب ــة الق ــز عملي ــو تعزي نح

ــول  ــوار ح ــدء ح ــاهم يف ب ــن أن تس ــية األوىل ميك ــل الدراس املراح

ــرأ. ــج اق ــة منه ــزز فعالي ــك تع ــات وكذل ــل املامرس أفض

تضمني مقاييس خاصة مبشاركة الوالدين، والحالة 

االجتامعية واالقتصادية، والبيئة املنزلية

ــذ  ــب أن تأخ ــة، يج ــاز الطلب ــة إلنج ــة املحتمل ــؤرشات املهم ــن امل م

تقييــامت الربنامــج املســتقبلية يف االعتبــار تأثــري الظــروف الفرديــة 

ومشــاركة  واالقتصاديــة  االجتامعيــة  بالحالــة  املتعلقــة  للطلبــة 

ــامت  ــذه التقيي ــد ه ــب أن ترص ــك، يج ــىل ذل ــالوة ع ــور. ع ــاء األم أولي

ــى  ــام الفصح ــالب لنظ ــرض الط ــىل تع ــني ع ــري كال العامل ــة تأث كيفي

ــايل،  ــت الح ــية. يف الوق ــواد الدراس ــع امل ــاركتهم م الحديث ومش

ال يــزال هنــاك معرفــة قليلــة للغايــة حــول العوامــل التــي تســهم 

يف نجــاح الطلبــة خــارج الفصــل الــدرايس. ميكــن أن يكــون تضمــني 

األرسة  حجــم  مثــل  لعوامــل  األخــرى  القياســات  أو  االســتبيانات 

ودخلهــا، ومســتوى تعليــم الوالديــن، عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص، 

مفيــًدا للرتكيــز عــىل تأثــري برنامــج إقــرأ وعــزل العوامــل التــي يحتمــل 

ــة. ــون مربك أن تك

وضع إرشادات للمعلمني ومنح املزيد من الوقت للطالب 

إلنجاز املهام

يف  املعلــم  دليــل  توفــري  ســيتم  اقــرأ،  منهــج  إىل  باإلضافــة 

ــادات  ــني إرش ــك للمعلم ــيوفر ذل ــدرايس. س ــام ال ــذا الع ــة ه نهاي

ــام  ــج. ك ــاق الربنام ــيع نط ــهيل توس ــدروس لتس ــة لل ــة وأدل تفصيلي

سيســاعد املعلمــني يف تبنــي املنهــج الجديــد وضــامن جــودة 

متســقة للتعليــم.

زيــارات  املســتقبلية  التجريبيــة  الدراســة  تصميــامت  ستشــمل 

أســبوعية إىل الفصــول الدراســية، باســتخدام منــوذج مالحظــة مــع 

ــام  ــتناًدا إىل نظ ــام، اس ــاز امله ــت النج ــاس الوق ــيطة لقي أداة بس

املراقبــة يف الفصــول الدراســية Stallings، اللتقــاط التباينــات يف 

وقــت قــراءة الطــالب داخــل الفصــول الدراســية )البنــك الــدويل، 

2015؛ أبــادزي، 2007(. باإلضافــة إىل ذلــك، ميكــن للمــواد التعليميــة 

الخاصــة بربنامــج إقرأ استكشــاف طــرق أفضــل لجــذب انتبــاه الطلبــة 

إىل القــراءة. عــىل ســبيل املثــال، تزويــد املعلمــني  بالتامريــن التي 

ــرتات  ــىل ف ــوس ع ــدد والجل ــوف والتم ــة بالوق ــا الطلب ــوم فيه يق

ــىل  ــول ع ــدروس والحص ــدة ال ــري م ــدرايس أو تقص ــل ال ــاء الفص أثن

ــادة الوقــت يف إنجــاز املهــام  أكــرث مــن درســني يف األســبوع لزي

ــزة  ــل أجه ــًدا، مث ــرث تعقي ــا أك ــتخدام تكنولوجي ــن اس ــة. ميك املطلوب

تتبــع البرصيــات لقيــاس مشــاركة الطلبــة يف الدراســات املســتقبلية 

)جانكوفــي  و  سشــوفيلد، 2017(.

اآلثار املرتتبة عىل التعليم الخاص والطلبة الذين 

لديهم مشاكل يف التعلم

ــل  ــن أج ــدارس م ــع امل ــني يف جمي ــع املعلم ــني م ــاون املرف تع

االحتياجــات  وذوي  املنخفــض  األداء  ذوي  الطلبــة  إرشاك  إعــادة 

الفصــول  داخــل  التعلــم  يف  مشــاكل  لديهــم  والذيــن  الخاصــة 

مؤسســة  موظفــو  قــام  املــدارس،  إحــدى  يف  الدراســية. 

القاســمي بالعمــل بشــكل فــردي مــع الطلبــة ذوي االحتياجــات 

ــذ  ــن تنفي ــات. ميك ــجيل املالحظ ــا بتس ــوا خالله ــك قام ــة وكذل الخاص

برنامــج إقــرأ عــىل مســتوى املجموعــة، وأيًضــا يف ســياق كل 

صعوبــة،  يواجهــون  الذيــن  للطلبــة  بالنســبة  حــدا  عــىل  طالــب 

وذلــك مبســاعدة مســاعد داخــل الفصــل الــدرايس أو متطــوع مــن 

الوالديــن، الــذي بإمكانــه أيًضــا التعــاون مــع الطالــب أثنــاء املامرســة 

املنزليــة.

إقــرأ  برنامــج  تقييــامت  تســاعد  أن  ميكــن  ذلــك،  إىل  باإلضافــة 

املــدارس عــىل تحديــد الطلبــة الذيــن يحصلــون عــىل درجــات أعــىل 

أو أدىن مــن أقرانهــم. ميكــن أن يســاعد التقييــم الــدوري للطلبــة 

املدرجــني يف منهــج إقــرأ املعلمــني عــىل التعــرف عــىل الطلبــة 

الذيــن يحتاجــون إىل عنايــة وتّدخــل، وكذلــك مراقبــة تقــدم الطلبــة 

ذوي االحتياجــات الخاصــة. قــد تســاعد التدخــالت املبكــرة للطلبــة 

ــم  ــة أقرانه ــىل مواكب ــراءة ع ــاكل يف الق ــن مش ــون م ــن يعان الذي

وتخفيــف التحديــات كلــام زادت مســتوى صعوبــة املــواد الدراســية.
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املؤلفون

البحوث  يف  بكالوريوس  درجة  عىل  ماكس  حصل  القاسمي.  صقر  بن  سعود  الشيخ  مؤسسة  يف  بحوث  مساعد  هو  إيكرت  ماكس 

االجتامعية والسياسة العامة من جامعة نيويورك أبوظبي.

هيلني أبادزي أستاذة يف جامعة تكساس يف أرلينغتون. كانت أخصائية تربوية يف البنك الدويل ملدة 27 عاًما ولديها شهاديت دكتوراه ، 

واحدة يف علم النفس واألخرى يف اإلدارة الرتبوية. يستكشف بحثها الحايل تطبيقات علم األعصاب اإلدرايك التي قد تحسن طالقة القراءة 

يف الصف األول.

إليزابيث ويلسون هي مديرة الربامج يف مؤسسة القاسمي.  تركز بحوثها حول كيفية ارتباط رشاكات الجامعات الخارجية باملستويات املحلية 

والوطنية والعاملية.. وهي حاصلة عىل درجة الدكتوراه يف السياسة التعليمية واإلدارة من جامعة مينيسوتا.

سويون جيون باحثة غري مقيمة يف مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي. وهي حاصلة عىل درجة الدكتوراه يف علم النفس الرتبوي من جامعة 
أيوا. تتمثل اهتامماتها البحثية يف الدافع األكادميي للطالب ورفاههم النفيس باإلضافة إىل أساليب تحفيز أولياء األمور واملعلمني وتأثريها عىل 

نتائج الطالب.

شكر و تقدير

يود املؤلفون أن يشكروا د. ناتاشا ريدج و مارفن إرفورث لدعمهام السخي لهذا البحث.
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الجدول أ1: التسلسل األبجدي

ساكناإلسم
 الحرف

األول

 الحرف

الوسط

 الحرف

النهايئ

Alifااـاا

Ba'بـبــبب

Jeemجـجــجج

Dalددـدد

Ha'هـهــهه

Wawوووو

Zaiزززز

H'a'حـحــحح

Tta'طـطــطط

Ya'يـيــيي

Kafكـكــكك

Lamلـلــلل

Meemمـمــمم

Noonنـنــنن

Seenسـســسس

A'inعـعــعع

Fa'فـفــفف

Sadصـصــصص

Qafقـقــقق

Raiررـرر

Sheenشـشــشش

Ta'تـتــتت

Tha'ثـثــثث

Kha'خـخــخخ

Thalذذـذذ

Dhadضـضــضض

Dha'ظـظــظظ

الجدول أ2: التسلسل الهجايئ

د

ساكناإلسم
 الحرف

األول

 الحرف

الوسط

 الحرف

النهايئ

Alifـاـااا

Ba'بـبـبـب

Ta'تـتـتـت

Tha'ثـثـثـث

Jeemجـجـجـج

H'a'حـحـحـح

Kha'خـخـخـخ

Dalدـددد

Thalذـذذذ

Raiرـررر

Zaiزـززز

Seenسـسـسـس

Sheenشـشـشـش

Sadصـصـصـص

Dhadضـضـضـض

Tta'طـطـطـط

Dha'ظـظـظـظ

A'inعـعـعـع

Ghainغـغـغـغ

Fa'ـفـفـفـف

Qafـقـقـقـق

Kafـكـكـكـك

Lamلـلـلـل

Meemمـمـمـم

Noonنـنـنـن

Ha'هـهـهـه

Wawوـووو
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الجدول أ3: تسلسل اقرأ

ساكناإلسم
 الحرف

األول

 الحرف

الوسط

 الحرف

النهايئ

Wawـوـووو

Zaiـزـززز

Raiـرـررر

Dalـدـددد

Thalـذـذذذ

Alifـاـااا

Lamـلـلـلـل

Meemـمـمـمـم

Ya'ـيـيـيـي

Ta'ـتـتـتـت

Noonـنـنـنـن

Tha'ـثـثـثـث

Ba'ـبـبـبـب

A'inـعـعـعـع

Ghainـغـغـغـغ

Ha'ـهـهـهـه

Fa'ـفـفـفـف

Qafـقـقـقـق

Kafـكـكـكـك

H'a'ـحـحـحـح

Jeemـجـجـجـج

Kha'ـخـخـخـخ

Seenـسـسـسـس

Sheenـشـشـشـش

Sadـصـصـصـص

Dhadـضـضـضـض

Tta'ـطـطـطـط
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الجدول ب1 . متوسط  درجات تعريف الحرف و الكلمة 

الوقت

الكلامتاألحرف

  التدخل
العدد=133

 السيطرة
العدد=136

t (267)

 التدخل
العدد=174

  السيطرة
العدد=171

t (343) MSDMSDMSDMSD

0.09-0.291.15.171.13.15-16.726.717.729.8االختبار األويل

*16.717.451217.32.49**52.839.639.338.92.83االختبار النصفي

***29.619.0320.619.24.39**74.236.659.341.93.09االختبار النهايئ

 االختالف بني

 االختبار األويل

 و النهايئ

57.541.441.643.43.06**28.519.2019.418.74.44***

* p < .05, ** p < .01, ***p < .001

   الجدول ب2 . متوسط أعداد األحرف و الكلامت التي تم محاولة قراءتها و األخطاء املرتكبة 

العدد

الكلامتاألحرف

  التدخل
العدد=133

 السيطرة
العدد=136

t (267)

 التدخل
العدد=174

  السيطرة
العدد=171

t (343) MSDMSDMSDMSD

مجموع 

املحاوالت
76.2935.0762.1040.333.08**32.3118.0423.7818.494.34***

*2.10-2.752.193.232.12*2.43-2.122.102.762.24 األخطاء

* p < .05, ** p < .01, ***p < .001





غير  مؤسسة  وهي  الخيمة  رأس  في  العامة  السياسة  لبحوث  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  مؤسسة  تقع 

رأس  إمارة  حاكم  القاسمي،  صقر  بن  سعود  الشيخ  السمو  صاحب  رعاية  تحت    2009 عام  في  تأسست  ربحية 

الخيمة. وللمؤسسة ثالث وظائف رئيسية:

إعالم صانعي السياسات عن طريق إجراء وتكليف البحوث ذات الجودة العالية،

إثراء القطاع العام المحلي، وخاصة التعليم، من خالل تزويد التربويين وموظفي الحكومة  في رأس الخيمة 

بالمواد الالزمة إلحداث تأثير إيجابي على مجتمعهم،

األفراد  بين  العالقات  تعزّز  التي  الهادفة  المشاركة  المشتركة من خالل  والرؤية  والتعاون  الجماعة  روح  بناء 

والمؤسسات.

لمعرفة المزيد عن أعمالنا البحثية، والمنح، واألنشطة، والبرامج يرجى زيارة موقعنا:

www.alqasimifoundation.com 

مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة

تطوير البحوث، ودعم العقول

ص.ب : 12050، إمارة رأس الخيمة، اإلمارات العربية املتحدة

الهاتف: 8060 233 7 971+، فاكس: 8070 233 7 971+

info@alqasimifoundation.rak.ae :الربيد اإللكرتوين

www.alqasimifoundation.com

و  األفراد  بحوث  نر  إىل  العامة  السياسة  لبحوث  القاسمي  صقر  بن  سعود  الشيخ  مبؤسسة  الخاصة  السياسة  أوراق  سلسلة  تهدف 

املؤسسات التي تهتم و تركز عىل تنمية السياسة العامة يف العامل العريب. و تعرب النتائج و االستنتاجات عن آراء أصحابها املؤلفني و 

تعترب كمرجع ملؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة.


