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  مستخلص البحث 

� ال�ع�ف على فاعل�ة ب�نامج مق��ح قائ� على ما وراء ال�ع�فة في ا�س�ه"ف ه ا ال�
و م9 أجل ت�ق�6    .جامعة ال/-ف  ل"4 3الب   واالت/اه ن�-هات+��ة مهارات الق�اءة األكاد%��ة  

  ألول في اس�B"م ا  ه ا اله"ف اع��" ال�اح� على ال�+ه/�9 ال-صفي ال��ل�لي و ش�ه ال�/�;�ي،
إلى قائ�ة �Fهارات الق�اءة األكاد%��ة و    Iي ی�-صل  ،س�ق�اء ال"راسات الGاFقة و األدب ال��D-E ا

ال��نامج ت+��ة  ال�ق��ح  ب+اء  في  ال�ق��ح  ال��نامج  فاعل�ة  على  ال�ع�ف  في  الKاني  اس�B"م  و   .
  و االت/اه ن�-ها.   ةاألكاد%��مهارات الق�اءة 

  �ال�اح قام  ق"  3الً�ا  ٦٠(   9م مN-نة  ع�+ة    �ارFاخ�و  اللغة   )  NFال-ر;-س  ب�نامج  في 
آدابها   و  Fالع��Eة  اإلنGان�ة  و  اإلدار;ة  العل-م  Iل��ي  اآلداب �"ی+ة  م9  العل-م  Iل�ة  و  سNاكا، 

�افVة الق�;ات،  �F  ت�و  ��Gاكا)الع�+ة    تقNة في م"ی+ة (س��إلى م/�-ع��9، ت/�; DاوGال�F،   و
الق�;ا  ) م�افVة  في  إ ضاXFة  ت�  أدت).   � ت  واع"اد �ت�  ال�  D ال ال�ق��ح  ال��نامج  ب+اء  و   ،

 -��.٢ت���Zه على م��-4 مق�ر (ن�  ) ال D ی"رسه ج��ع أف�اد الع�+ة وق] إج�اء ال�
Fع"  ال�/�Eة،    و   6��Xو  ت�ق  ��ال� أدوات   6��Xع" لهتF و  ال�عال/ات ها  إج�اء  و  ا، 

أه�   الالزمة؛  ةاإلحZائ� ن�ائج،  ع"ة  إلى  ال�-صل  فت�  اعل�اها:  تامج  ل��نة  في  +��ة  ال�ق��ح 
  و أ%ً_ا ت+��ة االت/اه ن�- الق�اءة األكاد%��ة ل"4 ج��ع م�احلها،  في  مهارات الق�اءة األكاد%��ة  
م9 ال�/�;��ة  �،    ال�/�-عة �ال� و    ع�+ة  ال�-ص�ات  م9  ع"د  تق"%�  ت�  ذل`  ض-ء  في  و 

  ال�ق��حات.
  كاد�	�ة. ءة األ الق�ا –ال	ع�فة  ما وراء  –ب�نامج مق��ح  ال�ل	ات ال	ف�اح�ة: 
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Abstract:  
  

This research aims to identify the effectiveness of a proposed 
program based on metacognition in developing academic reading skills 
and the trend towards them among Jouf University students .    In order to achieve this goal, the researcher relied on the 
descriptive, analytical and quasi-experimental approaches . The first 

approach was used to extrapolate previous studies and educational 
literature in order to find a list of academic reading skills and build the 
proposed program while, the second approach was used to identify the 
effectiveness of the proposed program in developing academic reading 
skills and the trend towards them . 

The researcher selected a sample of (60) students in the Bachelor 
of Arabic Language and Literature program from the Faculties of 
Administrative and Human Sciences in Sakaka City and the College of 
Arts and Sciences in Qurayyat Governorate. The sample was divided 
equally into two groups: The experimental group was in Sakaka City, 
and The control group was in Qurayyat governorate. 
     The research tools were prepared, and the proposed program was 
designed based on the course content (grammar 2) that is studied by all 
members of the sample while conducting the research. 

After applying the experiment; The necessary statistical treatments 
were performed; Accordingly, the research achieved several results, the 
most important of which are: the effectiveness of the proposed program 
in developing academic reading skills in all its stages, and also 
developing the trend towards academic reading in the experimental 
group of the research sample. Finally, recommendations and proposals 
were  suggested. 

  
Key words: proposed program - metacognition - academic reading  
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  المقدمة 
الق�اءة م9 ال�هارات ال_�ور;ة في ع�ل��ي ال�عل� وال�عل��، و;�-قف تق"م ال��عل� في  ع" ت     

ل��ق�6    دراس�ه األكاد%��ة على ع+اص� ع"ی"ة، أه�ها إتقانه ل�هارات الق�اءة، فهي أداة أساس�ة
الXالd %ع��"  ، ح��  م+ه  يس��ا ال/امع   ،و األكاد%�ي في ج��ع م�احل ال�عل��  ال�ف-ق ال"راسي

�، مقارنة Fال��احل ال�عل���ة الGاFقة.الNeFل I��� على نفGه في ال�عل� و ��   
��N    -  و مق�راتها ال��+-عة  اللغة الع��Eة  �Fادةأن مهارات الق�اءة ی+اg تعل��ها  و رغ�  F
  خ�4 ألا  ال"راس�ة  ال�-اد و ال�ق�رات إال أن ج��ع    –في ال�+Xقة الع��Eة     األع�  أنها لغة ال�عل��

ت+���ها في  تGه�  و  للق�اءة،  م�اش�  ،ت��اج  غ��  NeFل  ل-  خلف هللا،  (  .و  وج�ه،   ، ل�9  أب- 
  ) ٢٠١٠م��-د ،
�Fا        ال��Bلفة  العل-م  في  ال�ع�فة  م/االت  ج��ع  ل"راسة  ال��عل�  وس�لة  هي  فالق�اءة 

 -��م م9  و ت�_�+ه   ،��kتف و   ��F م+اهج  و  عل��ة  %N ;ات  ال�ي  األداة  ال���هي  بها  عل�  eف 
لd�k األدب�ة و العل��ة و اإلنGان�ة، ف�� وق بها اآلداب، و %ع�ف بها ال�ار;خ، و %ق�أ  مN+-ن ا

بها أس�ار ال+فm ال��e;ة، و %G�� بها  أغ-ار ال�عاني و دالالت ال�فاه�� العل��ة، و %ع�ف بها  
  ). ٢٠٠٨ و غاز�، (سالمو الق-ان�9 و ال+�V;ات العل��ة.  و ال��ادn   ال�قائ6

القــ�اءة األكاد%��ــة فــي 3ل�عــة أنــ-اع القــ�اءة مــ9 ح�ــ� األه��ــة، ل�ــا ت�Kلــه مهارتهــا  تعــ"  و   
فــي ال��حلــة ال/امع�ــة �KIــً�ا مــ9 ال�هــارات  -ال ســ��ا -ف�ــ"ونها %فقــ" ال�ــ�عل�   ،مـ9 أه��ــة قZــ-4 

، ه ال"راسـيو تق"مـال�ع�ف�ة في م/ال ال�qZB األكاد%�ي؛ م�ا ی+عF mNالGلd على  ت��Zله 
  )٢٠١٥( ال�D�e،  .على م�Gق�له ال�ه+ي Fع" ال��Bجذل` 9 انعNاس ف_ًال ع

ت�kف القارn مع ال+q و ال�عا%r الGلm ال��+اغ� مع    و %ق�_ي ه ا ال+-ع م9 الق�اءة   
ما   إلى  ث�   م9  و  ب�+ها،  ما  إلى  الXG-ر  ما على  ع�-ر  على  الق"رة  له  ی�G+ى  ح�ى  أس�اره؛ 

 م9 خالل نZ-ص ق�ائ�ة م�+-عة.  م+  م�حلة م��Nة لFNe ت"ر;d ال��عل� d ذل`ی�Xل و؛  ورائها
علىف  d;ً�اال  ه ه  ال�"رN�م اس��ات�/�ات  یuدD  ؛�هارات  في   9G�ت الXالب   هاإلى  ل"4 

الع��قة   للق�اءة  دافع��ه�  ن�-ها  ب-جه عام؛ ف_ًال ع9 ز;ادة  االت/اه  أك�K م9 تqZB  و  في 
  )   Mekown, & Barnett, ,2007( .أكاد%�ي

دراك هي إ  : في ه ا ال�Gاق له ثالثة أFعاد رئ�Gة  األكاد%��ة  م الق�اءة مفه-   فإن    م9 ث�و  
م9 ذل`،   جله، و ت�N+ه م9 االس��ات�/�ات و األسال�d ال�ي ت�N+هالقارn للغ�ض ال D %ق�أ م9 أ
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( �-قف الق�ائي.  على الع�ل�ات ال ه+�ة ال�ع�ف�ة، و ف-ق ال�ع�ف�ة أث+اء اله على ال�X�Gة  و ق"رت
 ،D�e�٢٠١٥ال (  

فإن   س�6،  ما  ب+اًء على  اال  و  لع�ل�ات ت�ق�6  تلقائ�ة  ل�m م�Zلة   الق�اءة   س��عاب، 
Fال�الي ی�فاوت االس��عاب في �Iه و �I  ، بل یلxمه مهارات أخ�4 أساس�ة له،األكاد%��ة فه  و 

إلى دراسة   �اح� و لعل ذل` ما ح"ا Fال  .هم9 شqB آلخ� ب+اًء على م"4 ال��9N م9 م�N+ات
ال�ع�ف�ة، و Iل مالع�ل�ات   و م�اق�ة و  تق���...    ا ی"ور في تف��k الXالd م9 تy�XB  ف-ق 

  إلخ. 
ذل`  "Iu;ال�ح�9،  و ع�"  أن  )٢٠٠٣(  إلى  أشار   �االرتقاء    ته"فالق�اءة    ح� إلى 
ت��Zل    4-�G�F  ال"راس�ة ال�ق�رات  ج��ع  في  ال"راسي  تف-قه�  و  م9 خالل الXالب  ال��Bلفة 

ا  م�الك Iل م+ه�ا ال�ع"ًدا م9  ت+��V   ل�هارات  ق�امه    معارفهي ت�N+ه م9  أفkاره م9 خالل  و 
��Gل�ل و ال�ف�و م9 ث� تxB;9 ه ه ال�عل-مات في     .و ال+ق" و ال�ق-;�  Fع�ل�ات االس�+�اج و ال�

  .  �X�Gة عل�ها؛ لل��9N م9 اس��جاعها في ال-ق] ال D %ق�ر ف�ه الXالd ذل`ال اك�ة، و ال
ل�فاه�� و ال�عارف، و ت�ل�لها، و تZ+�فها، و حل قائ6 و ا�ام Fال�لو Fال�الي فإن اإل

  q+الF عالقة  ذات  ج"ی"ة  و  أص�لة،  أفkار  اب�kار  و  الع�ل�ات،  ه ه  ت-اجه  ال�ي  ال�Neالت 
  تع" مهارات أساس�ة في الق�اءة األكاد%��ة. ال�ق�وء، و إك�ال ال�فاص�ل، 

فإن   س��؛  ل�ا  اس�ق�اًء  دون  �اء القو  ت��  ال  األكاد ��ة  القار$ ة  م&  وعي 
ال1ه9�ة ال�ي  ق8م بها، و ق5رته على ال��اق�ة ال1ات�ة و ال�0/�. و ال�ق���،  -الع�ل�ات  

أك5ه   ما  ه1ا  و    )  Bender ,2001(،  Mokhtari,& Reichard, 2000))و 
-�ا  ق8م -ه م&    )٢٠٠٣و بهل8ل (    ) ٢٠٠٢ل��ان(ال= ب1اته، و  -أن وعي  القار$ 

عل�ه م& تG9�� ل�عارفه ش�E أساس  �اءة، و ما ی��تB  مع�ف�ة أث9اء الق  ف8ق   ع�ل�ات
  .ل�Iق�� اله5ف م& ع�ل�ة الق�اءة

على أن تIق�� فه� الN9 ی�8قف   )٢٠٠٨أكL 5ل�ة (  و في ال=�اق نف=ه،   
B على ت/��� اس��ات�Q�ات ما وراء ال�ع�فة ق�ل ع�ل�ة الق�اءة على مO5 ق5رة ال/ال

أث9ائها،  و  وم&    و  -ع5ها.  األكاد ��ة    )٢٠١٣(  ال5Iادش5د  ث�  الق�اءة  أن   على 
ه1ه   و  ال�ق�وء،   N9لل اس��عا-ه   O8�=م ع&  م=Tوًال  القار$  أن  8Uن   Bت�/ل
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ت5Iی5 ال�UWالت ال�ي ت8اجهه، و    و ال�=Tول�ة ت�/لB م9ه م�اق�ة نف=ه أث9اء الق�اءة،
  إ Qاد الIل8ل لها. 

فإن    عل�ه،  ب9اًء  الق�اء و  مهارات  یلYمه  إتقان  األكاد ��ة،   تZ8�فة 
الس��ات�Q�ات ما وراء ال�ع�فة ال0اصة -ع�ل�ة الق�اءة م& ت0/�. و م�اق�ة ذات�ة، و  

  و غ��ها.. إلخ     ت5Iی5 لل�UWالت، و تق���،
م9  تX��6 الس��ات�/�ات ما وراء   تف�_�هالق�اءة األكاد%��ة و ما    إذا Iان] مهارات   و

أه���ه  ال�ع�فة مه�   فإن  ال�عل��،  ال�ي ف  ت�_اعفي ج��ع م�احل  ال/امعي  ال�عل��   في م�حلة 
ق" وصل إلى م�حلة م�ق"مة م9 ال-عي و ال+_ج %�Gح له ب�فه� أه��ة أن    ا%N-ن الXالd ف�ه 

و  أكاد%�ً�ا  قارًئا  في  ان  م"N% 4-ن  األكاد%��ة  ال��|ة  أن  �Iا  ال"راسي.  تف-قه  على  ذل`  عNاس 
Vلة في نKعة ال�عل�  تع" م-ات�ةال/امعة م���كاد%��ة،  مهارات الق�اءة األ إلتقان امها ال"راسي و 3

  ق�ل ال/امعي. ما ال�عل��  و تفع�لها مقارنة ��Fاحل
هي األنdG ل�"ر;d   و على ال��G-4 نفGه م9 األه��ة فإن مق�رات اللغة الع��Eة تع"  

  �N�F ،الب على إتقان ه ه ال�هاراتXة وال�Eعة اللغة الع���اها    3-��خZائZها ال��+-عة، و م
 D�Kان( ال.ال�G ،٢٠١٤.(  

جامعة ال/-ف في ب�نامج NFال-ر;-س اللغة الع��Eة و آدابها NFل�ة العل-م  3الب ;"رس و  
اإلنGان�ة   اإلدار;ة   و  و  العل-م  Iل�ة  XF��جل    و  ال"راس�ةاآلداب  الXBة  مق�رات    وف6  ع"ة 

ال�اح�  م�+-عة    ت�ZZBة م+ها  اخ�ار  مق�ر ،  �ق�رات ال%ع" م9    الع�Eي، ح��   ال+�-  ات أح" 
�-ر;ةال�   qZBك ب�9 ج��ع ف�وعها و مق�راتها، و      ، فه- ع�اد اللغة،في ال���eو القاس� ال�

  ا �ً إ%/اب   ی�-قع أن ی+عmN  او فه� أب-ابه    اتقانه نVً�ا الرت�اg الق-اع" ال+�-;ة Fال�ع+ى، ف+/" أن إ
  اللغة الع��Eة. ب�نامجات األكاد%�ي في Fق�ة مق�ر  على ال���Zل

لk-نه "دعامة العل-م الع��Eة    ؛و االس��عاب   ��ق�6 ه ا الفه�ل  �y مه�  و;ع" ال+�- وس"
    ).٣:٢٠٠٥"(األح-ل،ال D ٌ%ع��" عل�ه في اس�Bالص حقائقها واك�eاف أس�ارها 

  -�واتف6 على ذل` الق"ماء وال��"ث-ن م9 أهل اللغة ، وفي ذل` %ق-ل ال/�جاني:"إن ال+
��ها م9 ل�ف��G واألدب والفلGفة وال�ار;خ وغساس ض�ورD لkل دراسة لل��اة الع��Eة في الفقه واأ

�Gت D ال D-�� العل-م ؛ ذل` ألن ال�غ4x م9 أD نq لغ-D ق" %Bفى إذا ل� ُ%ع�ف ال+Vام ال+
  ).٢٥:١٩٨٩(ال/�جاني ، عل�ه اللغة"
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أD فه� اللغة    ها م9 خالل الفه�  واإلفهام،أه��ة ال+�- ت9�k في ال-��فة ال�ي یuدیو م9 ث� ف   
�Gُت الkالم    ،عح�9  ب-اسXة  لآلخ�;9  و�فهامها  مE-�Nة  ُت�4  ح�9    .   ال�kاFة  أووفه�ها 

  )١٩٩٢،(ع-ض 
فال+�- ه- روح الkالم وض�ورة له فه- ی�Zل اتZاًال وث�قًا Fال�ع+ى ، وه ا ما جعل    "  وعل�ه  

� ال�F ";-ن على أنه إذا أر�الق"ماء ی ه ��ع+ى الkلي أو ال/xئي دون ال+�V إلى ال+�- م9 ح�
  ) ٣٦:١٩٨١(ناصف،.  "- فعال في ت�Neل ذل` ال�ع+ى فق" ضلل+ا الG��له

 ً�Vن لل��عل�  و  األكاد%��ة  الق�اءة  ال�عل��    ا أله��ة  م�احل  ال�عل��  في ج��ع  في  و  عام،  NeFل 
ي ت+���ها؛ فإن ت+��ة االت/اه  ال/امعي على وجه الZB-ص، و دور ب�امج تعل�� اللغة الع��Eة ف

  .ت�اسلها في Fق�ة ال��امج ال"راس�ة و مق�راتها  %Gاع" علىا، ح��  ن�-ها %ع" أمً�ا مه�ً 
ث�ة الق�اءة   و  مهارات  إتقان  ع9  ی+�ج   D ال الق�ائي  الفه�  ت+��ة  ب�9  م+Xق�ة  عالقة 

. ( ع�Gى، �ه دراسةما ت-صل] إل  و ذل`ات/اه ال��عل��9 اإل%/ابي ن�- األخ��ة،  و األكاد%��ة،  
٢٠٠٨(  

�    و�رغ�    ن�- الق�اءة األكاد%��ة أنه  ال�الي على ت+��ة االت/اهی��ر أه��ة ت�x�I ال�
Fالق�اءة    إالأه���ها   مقارنة  ع+ها،  ال��عل��9  عxوف  أث��]  العل��ة  ال"راسات  ن�ائج   �Vمع أن 

  )   Sainsbury & Schagen,2004ال��ف�ه�ة. ( 
األول   gا�الرت ر�Eا  ذل`  م9و  شع-ر  و  نف�Gة،   g-غ_F مXال�-ن    ى  Fأنه�  الXالب 

في م��-اها، ألنه  ق�اءة األكاد%��ة، ال اخ��ار للXالب  ع9 أن ال  ف_ال��جاع Iل ما ق�أوه،  Fاس
عل�ه�.   dالغال في  ع9    مف�وض  ف_ًال  ال�الي،   ��ال� في  ت+���ها  اس�ه"اف  فإن  Fال�الي،  و 

م9    ة ب�9  ما وراء ال�ع�فة و ت+��ة الق�اءة األكاد%��ةأه���ه؛ فإنه م+Xقي، نVً�ا للعالقة اإلم��;ق�
  األكاد%��ة م9 ناح�ة أخ�4.  و الفه� الق�ائي و االت/اه ن�- الق�اءة  -�Iا أش�� ساFًقا   –ناح�ة 

� ال�الي  أن%�dG      ال�اح� ، فإن  م9 ث�و  �ق_�ة ح�-;ة مه�ة لXالب   المmی  ال�
�). في ب�نامج NFال-ر;-س اللغة الع�Eجامعة ال/-ف �  �ة و آدابها ( ع�+ة ال�
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  :اCحساس بالمشكلة 
  Fال�Neلة م9 أك�K م9 مZ"ر: ال�اح� ن�ع شع-ر 

  الدراسات السابقة: 
ال     لف��غ�  ال+G��ة  ا�"اثة  ال"راسات �-ض-ع  قلة  و  األكاد%��ة  الق�اءة  م/ال  في   �� ل�

عل�    –ف�ها    الGاFقة ح"ود  في  األقل  ه+   –  ال�اح� على  أن  Fع� إال  ق"   ال�ي  سات ال"را  اك 
لق�اءة األكاد%��ة م9 زو;ا م�Bلفة  ة ضعف مهارات اغ�� م�اش� مNeل  م�اش� و  المNeF  [Gل
في تZZBه األكاد%�ي ، و تأتي  الق�ائي ال��+-عة    قارn ل��G-;ات الفه�  إتقان ال  ت�علF 6_عف

ح��  في مق"مة ه ه ال"راسات م9 ح�� األه��ة ،     )  Sheila K. Dunphy.2006(  دراسة  
ان�ه  ق�اس  ه"ف] اس Fع"  الق�ائ�ة  ال�ق-;ة  ب�نامج  الق�اأث�  الفه�  ت+��ة  في  ال"راسي  ال�-م  ئي و  اء 

األكاد%��  الق�اءة  ال��حلة  مهارات  3الب  ل"4  األح�اء)  ال/��،  اإلن/ل�x;ة،  اللغة   ) في  ة 
األكاد%��ة، للق�اءة  مق�اس   ���Zب� ال�احKة  قام]  و  ت��Zل  ال��-سXة،  اخ��ارات  ثالثة  �ة  و 

ا الفه�   4-�Gم الق�اس  و  اإلن/ل�x;ة  اللغة  في  ألق�ائي   6��Xت Fع"  و   ، األح�اء  و  دوات ل/�� 
و    Zائ�ة ت� ال�-صل إلى ع"ة ن�ائج أه�ا ز;ادة الفه� الق�ائي  ال"راسة، و إج�اء ال�عال/ات اإلح

� ال ی9 درس-ا ب�نامج ال�ق-;ة الق�ائ�ة Fع�" نها%ة ال�-م  مهارات الق�اءة األكاد%��ة ل"4 ع�+ة ال�
  ال"راسي. 

أب- NFم9  أما دراسات Iل       )، ٢٠٠٧)، و ( ز;ان، ٢٠٠٧، و ( نZار،  )�٢٠٠٦،  ( 
ز;"  و (رز ٢٠٠٧(أب-  ( ٢٠٠٩ق  )،  و   ،(  ، ال��اس+ة  و  الع-;_ي، )  ٢٠١١عل-ان   ) و   ،

ال�Gان،)، و٢٠١١ الkفاءة األكاد%��ة    )٢٠١٤(   4-�Gر االه��ام ب�فع م-Zأك"ت على ق فق" 
ال�عل�� ال��Bلفة NeFل  و ضعف مهارات الق�اءة لل"راسة ل"4 الXالب في م�احل  Xالب،  ل"4 ال

� الهادف ل��ق�6 أك�� درجة م9 أوص] F_، و ال�عل�� ال/امعي NeFل خاص   و  ،عام��ورة ال�
  . و ع�ل��هاو الق�اءة  kفاءة األكاد%��ة ل"4 الXالب، ع9 �3;6 ال-عي �Fهارات ال

أك"ت         (و  و خyX   ) على٢٠٠٨  �إب�اه�دراسة  الع��Eة،  اللغة   d�I ض�ورة ت_��9 
لXالب م9 ال�X�Gة  أنXeة م�"دة ت�9N ا  �9 في ال��امج العاد%ة و ب�امج ال���Eة الBاصةال�عل�

ال��Bلفة ال+Z-ص  ق�اءة  في  األكاد%��ة  ال�هارت  و    ؛على  الق�اءة   -�ن االت/اه  ت+��ة  به"ف 
في ت+��ة مهارات الق�اءة ال��ZZBة و الق�اءة ال��ة؛  ت-��ف ه ا االت/اه اإل%/ابي ن�- الق�اءة  
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في   إلى ض�ور و  إشارة  ال ذل`  األكاد%��ة  الق�اءة  مهارات  م9  الXالب   9Nت� له�  ة  ت_�9  �ي 
  ال�ف-ق ال"راسي و Fال�الي ات/اهه� اإل%/ابي ن�-ها .

دراسة   الع��V  أما  ال�عل  )٢٠١٢(ع�"  الى  قائ�ة  إس��ات�/�ة  مق��حة  ب+اء  � فق" ه"ف] 
الق�ائ�ة ل"4 3الب الZف األول   ال ات   Iفاءة  ال�+�V ذاتً�ا ل�+��ة مهارات الفه� الق�ائي و رفع

ال�ق��حة في رفع Iفاءة  الKان-D، و ق" أك"ت على فاعل الق�ائ�ة ، و  �ة ه ه اإلس��ات�/�ة  ال ات 
د%��ة، وس�ف�" ن Iفاءة ال ات الق�ائ�ة تع" م9 م�Xل�ات إتقان مهارات الق�اءة األكاج"ی� Fال �I إ 

 ��Kه ال�اليات  �KIً�ا م9 ه ه ال"راسة في ت���Z أدو   ال�احF  نامج و تفع�له��و أ%ً_ا ب+اء ال ،
�.  ةالق�اءة األكاد%��في ت+��ة مهارات �  و االت/اه ن�-ها ل"4 ع�+ة ال�

و م9 ناح�ة أخ�4 أك"ت Fع� ال"راسات على العالقة ب�9 ال-عي �Fا وراء ال�ع�فة و     
(  دراسة و      ، )  ٢٠٠٣ ،  بهلول ( دراسة    هارات الفه� الق�ائي NeFل م�اش�، فق" أك"ت ت+��ة م

Iwai, 2Yuko(2009    ا�F ال-عي  اس�B"ام  أن  ال�ع�فةعلى  االس��ات�/�ات    ،وراء   �Fع و 
ت+��ة   في  أسه�  ق"  خاصة  ألغ�اض  اإلن/ل�x;ة  لل+Z-ص  األكاد%��ة  الق�اءة  في  عل�ه  القائ�ة 

ال"ر  ل"4  الق�ائي  ثان�ة)الفه�  للغة اإلن/ل�x;ة (كلغة  دراسة         ،اس�9  أك"ت    ) ٢٠٠٨ع�Gى (و 
أه��ة   ت+��  االه��امعلى  و  األكاد%��ة  الق�اءة  معال/ة صع-Eات  �Fهارات  في  ن�-ها  االت/اه  ة 
  الفه� الق�ائي. 

دراسة    ت-صل]  ال اك�ة   )  Chou ,2009(  و  على  القائ�  الق�ائي  الGل-ك  فاعل�ة  إلى 
خاصة ل"4    اء ال�ع�فة  في ت+��ة مهارات الق�اءة األكاد%��ة  ألغ�اض �Fا ور   و ال-عي  العاملة

  في جامعة أوهای-. ً_اع�+ة م9 دارسي اللغة اإلن/ل�x;ة Iلغة ثان�ة أ% 
فق" أك"ت على فاعل�ة اس��ات�/�ات م�+-عة في    )  Tina S. J , 2008(  أما دراسة   

ت األج+��ة ألغ�اض أكاد%��ة خاصة، و  ة في اللغاض-ء ما وراء ال�ع�فة في ت+��ة مهارات الق�اء
/�ات ما وراء على العالقة ال-ث�قة ب�9 اس��ات�  )٢٠١٥دراسة ال�D�e ("ت  في ال�Gاق نفGه و أك

  ال�ع�فة و الق�اءة األكاد%��ة. 
  و یل�� م9 خالل ما ت-صل] إل�ه ال"راسات الGاFقة اآلتي: 

 ا مهارات  ب�+��ة  ته��  دراسات  إلى  ال�عل�ال�اجة  م�احل  ج��ع  في  األكاد%��ة  �،  لق�اءة 
  س��ا ال��حلة ال/امع�ة. 
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 ة ب�9 م"خل ما وراء ال�ع�فة و ت+��ة مهار ك عه+ا�ات الق�اءة ب-جه عام و القة واض
 على وجه الZB-ص.  و االت/اه ن�-ها  مهارات الق�اءة األكاد%��ة

  ال"راسات ال�ي اه��] ب�+��ة الفه� الق�ائي أو مهارات ا �Vان] م9  معI ،لق�اءة لل"راسة
الل أو غ��ها م9  الع��Eة  اللغة  ذلغات األج+ خالل  اللغة ��ة؛ و  ` یIu" أن ب�امج تعل�� 

الق�اءة األكاد%��ة  الع��Eة تع" م9 ت+��ة مهارات  ال�ي تGه� في  ال��امج  و االت/اه   أه� 
 . ن�-ها

 اس�ه"ف] ت+��ة مهارات ال ،�  ق�اءة األكاد%��ة ال ت-ج" دراسة واح"ة في ح"ود عل� ال�اح
على ل�ع�فة،  اع��" في م��-اه   ب�نامج قائ� على ما وراء ا  م9 خالل  أو االت/اه ن�-ها

 مق�ر في ال+�- الع�Eي. 
   و   رغ� العالقة ال-ث�قة ب�9 ما وراء ال�ع�فة و مهارات الق�اءة األكاد%��ة و الفه� الق�ائي

في ح"ود    –سة ع��Eة واح"ة  إال أن ال ی-ج" درا  –�Iا س�6 ت-ض��ه    –االت/اه ن�-ها
األ   –  ال�اح� عل�   الق�اءة  مهارات  ت+��ة  ن�-ها    كاد%��ة  ه"ف]  االت/اه  في ض-ء و 

 فة، و ه ا یIu" م"4 االح��اج إلج�اء ال"راسة ال�ال�ة.م"خل ما وراء ال�ع� 
 .الدراسة االستطالعية: ٢
 ال�اح� ، فإن    اFقةلGا  ال"راسات   ال��-ث في  رغ� وض-ح م"4 االح��اج ل�Kل ه ا ال+-ع     

ی�أك"  أن  ض�ورة    أراد  م9    ذل`م9   ، ال/-ف  جامعة  إج�اء  لXالب  لل�أD؛خالل   اس�Xالع 
العل-م اإلدار;ة و    في Iل��ي  -ب�نامج NFال-ر;-س اللغة الع��Eة   الب  لل�ع�ف على م"4 مع�فة 3

وواقع م�ارس�ه�    ة،�Fهارات الق�اءة األكاد%��  -NGFاكا، و العل-م و اآلداب Fالق�ا%ات    اإلنGان�ة
دراس�ه�   في  فقام  الفعل�ةلها   ، �لب����Z    ال�اح مN-ن اس�Xالع   Dع9    ل�أ تGاؤالت  ع"ة  م9 

األكاد  الق�اءة  األكاد%��ة  مفه-م  ال�ق�رات  على  تX��قها  �Iف�ة  و  مهاراتها  و  ع�ل�اتها  و   ، %��ة 
آدابها  ال��Bلفة الع��Eة و  Fاللغة  ت� تX��  ،ال��علقة  ث�  ،  على ع�+ة عe-ائ�ة   قهو االت/اه ن�-ها 

  ع9 اآلتي:  و أسف� ت�ل�ل إجاFات الXالب  ،3الً�اع�e;9   مN-نة م9
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9 ح-ل م#8 مع�فة ع�6ة م5 م�4	ع ال012 ) ی-ضح  ن�ائج اس�)الع ال�أ ١ج#ول رق  (
  اءة األكاد�	�ة، و ?�ف�ة ت)�2قها، و ات4اهه  ن1-ها. ;	هارات الق� 

ن��ة اإلجا�ة   مف�دات اس
	الع ال�أ�   م
  ل����ة ا

أD    أضع  ١ لق�اءة  ال��نام   مق�ر خXة  في  ال"راس�ة  للXBة  وفًقا  م9  ج  س/ل�ه 
  ي أD وق] الح6.  ب"ا%ة العام أو ف

٧ ٪  
٢  ��"ی" اله"ف م9 الق�اءة ق�ل ب"ء ع�ل�ة الق�اءة.ب أق-م   ٢ ٪  
م9 أجل ت�ق�6 اله"ف م9 الق�اءة في    أتاFع �3;قة أدائيأث+اء ع�ل�ة الق�اءة    ٣

 -�  ٢مق�ر ال+
٠ ٪  

  ٪ ٦  فقy إذا ان�ه�] م9 الق�اءة.  أق�� م�G-4 فه�ي  ٤
٥  �Gات    أف�في ض-ء فه�ي لX��عة ال�qZB    و ال�فاه�� ال+�-;ةال�XZل

  ال�ZBeة.  ض-ء مع�ف�ي ال في
٠ ٪  

الق�اءة    ٦ اللغ-;ة و       تف��G ال�XZل�ات   أس��XعFع" االن�هاء م9    ال�فاه�� 
  ال�ZBeة.  ت في ال+q م9 وجهة نD�V ي ورد ة ال�أو ال�XZل�ات األدب�

٠ ٪  
الGاFقة    أس��Xع   ٧ الB��ة  ان�قاء  الق�اءة  في   أث+اء  ال/"ی"ة  للB��ة  ال�+اس�ة 

 q+ال�ق�وء. ال  
٠ ٪  

ال�عاني و  أ  ٨ ال�ق�وء في ض-ء   q+لل اللف�Vة  ال�Zاغة  ال��N على  س��Xع 
  الBاصة Fال�qZB . ةال�فاه�� األكاد%��

١٠ ٪  
  ٪ ١٥  ة في ض-ء ال�عاني ال/"ی"ة أث+اء الق�اءة. لB��ات الGاFقس��Xع تع"یل اأ  ٩

  ٪ ٢  �اته م9 خالل الق�اءة.س و  �يك�eف 3��عة ال�qZB األكاد%أ  ١٠
  ٪ ١٠  ك�eف م-اضع الZع-Eة في ال�qZB األكاد%�ي م9 خالل ق�اءة ال+q.أ  ١١
١٢    qZBال� 3��عة  ض-ء  في  تZ+�فه  و   q+ال ه�Nلة  إعادة  ت�X�Gع 

  األكاد%�ي. 
٠ ٪  

y٤.٣  ال��-س ٪  
ال��علقة          الGاFقة  ال�Gاؤالت  الXالب ع9  اس�/اFات  ت�ل�ل  أو  �ف��Fعو م9 خالل  ه� 

�Iا تVه� ال+dG   –  ؛ ت��9، و م9 ث� ات/اهه� ن�-هااءة األكاد%��ةع� مهارات الق� تX��قه� ل�
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�ع في  FالX، و  ال�هار4 -ًرا في ال��G-4 ال�ع�في و  أن ه+اك قZ  -ال�|-;ة  في ال/"ول الGاب6  
الق�ااال  -�ن األكاد%��ةءت/اه  3الب    ة  NFال-ر;-س  ل"4  الع��Eةب�نامج  ع  اللغة  �)ال  �+ة( �� ،

اس�/ا نG�ة  ت�/اوز  ل�   �(ح� �ة ��Zال م"4    )، ٪٤.٣ب�ه�   mNتع جً"ا  م�"ن�ة  نG�ة  هي  و 
  حاج�ه� لل��نامج ال�الي. 

  : لبحث مشكلة ا
  ة ال�ال�ة: %�9N ت�"ی" مNeلة ال"راسة في الع�ارة ال�ق�;�;

ها في Z-ر م�G-4 3الب جامعة ال/-ف ال"ارس�9 ب��نامج NFال-ر;-س اللغة الع��Eة وآدابق"     
كاد%��ة، و ضعف ات/اهه� ن�-ها؛ م�ا ق" %ع4x إلى قZ-ر في االه��ام و  مهارات الق�اءة األ

بها، د   الع+ا%ة  ی��  ال�ي  ال��+-عة  ال�ق�رات  ت+���ها م9 خالل  اس�ه"اف  یuث� و  ق"  راس�ها؛ م�ا 
  " و تف-قه� ال"راسي في تل` ال�ق�رات، و م+ها ال+�- الع�Eي.   FالGلd على ت��Zله�

  :ةال�ال�  األس|لةه ه ال�Neلة م9 خالل اإلجاFة ع9 ل�D"Z ل9N او %�
NFال-ر;-س  ب�نامج  ال�ي %�9N ت+���ها ل"4 3الب    : ما مهارات الق�اءة األكاد%��ة ال�+اس�ة١س

  ؟   ) ٢مق�ر ن�-(و آدابها في جامعة ال/-ف م9 خالل دراسة و ت"ر;m  ع��Eةاللغة ال
وراء ال�ع�فة ل�+��ة مهارات الق�اءة األكاد%��ة و  م"خل ما  : ما ال��نامج ال�ق��ح القائ� على  ٢س

ل"4 3الب   وآدابها  االت/اه ن�-ها   الع��Eة  اللغة  NFال-ر;-س  ال/-ف  ب�نامج  (ع�+ة  في جامعة 
 (��  ؟ )٢مق�ر ن�-(  و ت"ر;m ل دراسةخالم9 ال�

ت+��ة مه ٣س في  ال�ع�فة  القائ� على م"خل ما وراء  ال�ق��ح  ال��نامج  فاعل�ة  الق�اءة ا: ما  رات 
�)   ب�نامج NFال-ر;-س اللغة الع��Eة وآدابها في جامعة ال/-ف ل"4 3الب    األكاد%��ة�  (ع�+ة ال�

   m;م9 خالل دراسة و ت"ر )-�  ؟  )٢مق�ر ن
ما ٤س ال�ع�فةفاع  :  وراء  ما  م"خل  على  القائ�  ال�ق��ح  ال��نامج  ات/اه    في   ل�ة  3الب  ت+��ة 

� هب�نامج NFال-ر;-س اللغة الع��Eة وآداب�  ) ن�- الق�اءة األكاد%��ة؟ ا في جامعة ال/-ف(ع�+ة ال�
  أهداف البحث: 

�Fهارات  .١ قائ�ة  إلى  ال�+اس�ة   ال�-صل  األكاد%��ة  (ن�-   الق�اءة  مق�ر  �"رج لا  )٢لق�اءة 
 جامعة ال/-ف. فيض�9 خXة ب�نامج NFال-ر;-س اللغة الع��Eة وآدابها 

�+��ة مهارات الق�اءة األكاد%��ة و ل  فةقائ� على م"خل ما وراء ال�ع� ب+اء ب�نامج مق��ح   .٢
�).االت/اه ن�-ها  ل"4 (ع�+ة �  ال�
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ت+��ة  .٣ في  ال�ع�فة  وراء  ما  م"خل  على  القائ�  ال�ق��ح  ال��نامج  فاعل�ة  مهارات   اخ��ار 
�)٢مق�ر (ن�- م9 خالل الق�اءة األكاد%��ة � .)  ل"4 (ع�+ة ال�

وراء ال�ع�فة في ت+��ة ات/اه   مال  فاعل�ة ال��نامج ال�ق��ح القائ� على م"خال��ق6 م9   .٤
�) ن�- الق�اءة األكاد%� �  �ة. الXالب (ع�+ة ال�

  : لبحثحدود ا
 ��  على ال�"ود ال�ال�ة:  اق��Z ال�

خXة ب�نامج NFال-ر;-س اللغة الع��Eة  مق�رات ل"راسة %��ة ال�+اس�ة مهارات الق�اءة األكاد  .١
ف، و ق" ت� ال��x�I /- الجامعة   NeFل عام و مق�رات ال+�- NeFل خاص في وآدابها 

ا ل_عف  �ق�رات ال+�- NeFل عام، نF ً�V  مهارات الق�اءة األكاد%��ة الBاصة على
� ) في ال��G-;ات  وفًقا لف�q ن�ائج الXالب ( –الXالب في ه ا العل� �ع�+ة ال�

 ال"راس�ة الGاFقة. 
-س اللغة ر;ل- ج NFام9 ب�نام ع�+ة  م�Kلة للXالب ال"ارس�9 الفعل��9  في ال��G-4 ال�اFع  .٢

�افVة   العل-م اإلدار;ة و اإلنGان�ةالع��Eة NFل��ي �F اكا و العل-م و اآلدابNی+ة س"�F
%ق"مان ب�نامج NFال-ر;-س اللغة الع��Eة،  الق�;ات، و ق" ت� اخ��ار هات�9 الkل���9؛ ألنه�ا 

 ا،ده  �I إنه ی-ج" Iل�ة أخ�4 هي ( العل-م و اآلداب XF��جل)، لk+ه ت� اس��عاج"ی� Fال
نVً�ا لقلة ع"د 3الب ال"فعة ال�ي ت"رس ب�نامج NFال-ر;-س اللغة الع��Eة وق] إج�اء 

� ال�الي.� ال�
� في العام ال/امعي .٣� .هـ ١٤٣٦ –هـ  ١٤٣٥  %X�6 ال�
٤.  �Zنامج ال�ق��ح القائ� على ما وراء ال�ع�فة%ق���4   على  ال-��مق�ر واح" دروس م

، و ال��جع األساس ال�ع��" له، و ه- (  )٢  ( مق�ر ن�- ه-: فقy في اللغة الع��Eة
و ق" ت� ال��x�I على ه ه ال�ق�ر؛ ألنه ه- مق�ر ال+�- ال-ح�" ال D  ش�ح اب9 عق�ل).

� ال�الي.كان ی"رسه مع�V الXالب وف� ًقا للXBة ال"راس�ة زق] إج�اء ال�
  مصطلحات الدراسة: 

ع�ف�ة و ما وراء ال�ع�ف�ة  ة ال�دائ�هي الع�ل�ات ال ه+�ة و األ مهارات الق�اءة األكاد�	�ة: .١
ال�ي %ق-م بها القارn ع+"ما %�Gق�ل معل-مات أو معارف أو مفاه�� في نq ق�ائي  
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 ,McWhorter ,Kathleen T& Sember )   ی+��ي ل�qZB أكاد%�ي Fع�+ه.

Brette M, 2014)   بها في ال012 ال1الي #Cق��)  فاعل الXالب (ع� األداء القابل للق�اس م9 خالل ت  :و �+ة ال�
  –) خالل ثالثة م�احل ( م�حلة ما ق�ل الق�اءة ٢في م��-4 مق�ر ( ن�- ال�ق�وء +q مع ال

  ءة ).م�حلة ما Fع" الق�ا –م�حلة أث+اء الق�اءة  
 االت�اه ن�� الق�اءة األكاد���ة:    .٢

ع  /اFة الXالd ن�- ج��ه- تk-;9 اف��اضي داخلي %�"ث تأث�ً�ا ت-ج�هً�ا أو دی+ام�Nً�ا على اس� 
اقف ال��ت�Xة Fالق�اءة ال�"رس�ة أو ال/امع�ة؛ م�ا ی"فعه ألن %Gل` سل-Iًا ال�-ض-عات أو ال�- 

ا أو رف_ها، و على ذل` %Vه� أث� االت/اه في ال�-اقف  إ%/ابً�ا أو سل�ً�ا س-اء في ات/اه ق�-له
ئً�ا Fال"رجة  اف�ة. و ی��"د  إج�ا ال�ي ت�Xلd م+ه ت�"ی" اخ��اراته ال�ZBeة أو االج��اع�ة أو الKق

    )٢٠٠٨ع�Kان، ( .�Zل عل�ها ال�ف�-ص في " مق�اس االت/اه ن�- الق�اؤة األكاد%��ة ال�ي %

  
: ال"رجة ال���ققة �F"ل-لها ال�kي و ال�kفي  لkل ف�د م9 أف�اد  ال012 ال1الي�قC# ;ه في  

�ال  افي ه ال�اح� ال�ع" م9 ق�ل  مق�اس (االت/اه ن�- الق�اءة األكاد%��ة)على الع�+ة  � �.  
  : البحث منهج

� ال  اع��"   �على    و ش�ه ال�/�;�ي)، ح�� اع��"   ال-صفي ال��ل�لي  �9(على ال�+ه/  ال�الي  �
به"ف ال-ص-ل إلى قائ�ة م9  و األدب ال��D-E ذات الZلة،    الGاFقة  اسات �اء ال"ر في اس�ق  األول

� و م-ض-عهال�+اس�ة ل  مهارات الق�اءة األكاد%��ة�اس��انة، ث�    ص-رة  يضعها فو و  ،  ع�+ة ال�
أ%ً_ا   و   ، ص"قها  م9  لل�أك"   9��N�ال� الGادة  على  في  یع�ضها  نفGه  ال�+هج  اس�B"ام   ��

� ال D ص�� في ض-ء   ��ح ل�+��ة مهارات الق�اءة األكاد%��ة ل"4 ع�+ةت���Z ال��نامج ال�ق�ال�
الGاFقة  مع��ً"ا على م"خل ما ورا ال�ع�فة،القائ�ة   أ%ً_ا ت���Z مق�اس  ء  الق�اءة   و  مهارات 

  . كاد%��ة، و مق�اس االت/اه ن�-هااأل
  : البحثإجراءات 

� وف6 س|لة ال��Kاألم9 أجل اإلجاFة ع9 �  XB-ات ال�ال�ة:لا�ة، %��G ال�
� أوًال. م9 أجل اإلجاFة ع9 الuGال األول م9 أس|لة �  ، و نZه:  ال�
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NFال-ر;-س  ب�نامج  "4 3الب  ال�ي %�9N ت+���ها ل  ة ال�+اس�ة: ما مهارات الق�اءة األكاد%��١س
  و آدابها في جامعة ال/-ف م9 خالل دراسة و ت"ر;m أح" مق�رات ال+�- ؟  اللغة الع��Eة
Fاس�ق�اء ال��-ث و ال"راسات الGاFقة ، و أ%ً_ا األدب ال��D-E ذات الZلة   ال�اح�   قام

�)  (  %��ة ال�+اس�ة لXالب جامعة ال/-فلل-ص-ل إلى قائ�ة �Fهارات الق�اءة األكاد �، ع�+ة ال�
لل�أك" م9 ص"قها م9 خالل ع�ضها على   اس��انة  القائ�ة في ص-رة  ی�� وضع ه ه  Fع"ها  و 

 ،9��N�  في ص-رتها ال+هائ�ة. وضعهاث�  و م9 الGادة ال�
�  الKاني م9 أس|لة الuGال  ثانً�ا.  م9 أجل اإلجاFة ع9�  ، و نZه:  ال�

كاد%��ة و  ال�ع�فة ل�+��ة مهارات الق�اءة األال�ق��ح القائ� على م"خل ما وراء    : ما ال��نامج٢س
ل"4 3الب   وآدابها في جامعةاالت/اه ن�-ها   الع��Eة  اللغة  NFال-ر;-س  (ع�+ة    ب�نامج  ال/-ف 

�) م9 خالل دراسة�  و ت"ر;m أح"  مق�رات ال+�- ؟  ال�
مع  ال��-ث و أ%ً_ا األدب ال��D-E، اس�ق�اء ال"راسات و م9 خالل  –  ال�اح�  قام

ب����Z ال��نامج ال�ق��ح، و ع�ضه على الGادة  -ة الuGال األول د على ن��/االع��ا
  ص-رته ال+هائ�ة. ال��9��N؛ لل�أك" م9 ص"قه، ث� وضعه في  

� م9 أس|لة  Kال� م9 أجل اإلجاFة ع9 الuGال ال : وثالKًا�  ، و نZه:  ال�
ال�ق٣س ال��نامج  فاعل�ة  ت: ما  في  ال�ع�فة  القائ� على م"خل ما وراء  الق�اءة ��ح  +��ة مهارات 

�)  ل"4 3الب    األكاد%��ة�ب�نامج NFال-ر;-س اللغة الع��Eة وآدابها في جامعة ال/-ف (ع�+ة ال�
  م9 خالل دراسة و ت"ر;m  أح" مق�رات ال+�-؟  

مهارات الق�اءة  سب����Z مق�ا   ال�اح�  قام م9 أجل ال�أك" م9 فاعل�ة ال��نامج ال�ق��ح،   
� على ع�+ة   ول، الKاني) ق�ل ال�/�Eة و Fع"هاالuGال�9( األ في ض-ء إجاFة األكاد%��ة�، ث�  ال�

ن�ائج ال�X��ق�9 الق�لي و ال�ع"D، و Fع"ها ی��  ت/�4 ال�عال/ات اإلحZائ�ة ل�Gاب الف�وق ب�9  
   . و تف��Gها " ال+�ائجرص
� م9 أس|لة  ��األخم9 أجل اإلجاFة ع9 الuGال  : وراFًعا�  ، و نZه: ال�
فاعل�ة٤س ما  ا  :  ال�ع�فةال��نامج  وراء  ما  م"خل  على  القائ�  3الب    في   ل�ق��ح  ات/اه  ت+��ة 

� ب�نامج NFال-ر;-س اللغة الع��Eة وآدابه�  ) ن�- الق�اءة األكاد%��ة؟ ا في جامعة ال/-ف(ع�+ة ال�
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%��ة، و Fع" ال�أك" م9 ص"قه و ث�اته  ب����Z مق�اس االت/اه ن�- الق�اءة األكاد  ال�اح� %ق-م   
 ��Xع" ی�� تF ع"ً%ا ، وF لً�ا و�ائ�ة ، ث�  قه على ع�+ة ال"راسة قZها ی�� إج�اء ال�عال/ات اإلح

  و أخ�ً�ا تق"%� ال�-ص�ات و ال�ق��حات.   رص" ال+�ائج، و تف��Gها،
  : البحثأهمية 

 9N�% ��  ف��ا یلي:  اليال� إج�ال أه��ة ال�
ل ه+�ة ال�ي تق-م عل�ها؛ م�ا �ًال ن�Vً;ا ل�هارات الق�اءة األكاد%��ة و الع�ل�ات اق"م تأص % .١

  ود في ح"  –إلى ه ا ال+-ع م9 مهارات الق�اءة ، ح��  �9ال�احKق" %Gه� في لف] أنVار 
 ال ت-ج" دراسة ع��Eة واح"ة اس�ه"ف] ه ا ال+-ع م9 مهارات الق�اءة.   - ال�اح� عل� 

ل�ات  ��ة مهارات الق�اءة األكاد%��ة ل"4 3الب ال/امعة في Iق"م تZ-ًرا مق��ًحا ل�+% .٢
-;ة %�9N اإلفادة بها  في ال�عل��  م�+-عة ( عل��ة و إنGان�ة)؛ م�ا ق" %�Kل رx�Iة ق

 �ً�ا. ال/امعي إقل�
� م9 م+Xل6 ال� .٣�تق"مها و ت+ادD بها الع"ی"ة ال�ي و ال�-ص�ات  �ادرات %أتي ه ا ال�

�جات  لالرتقاء B�Fتعل���ة أف_ل  لBل6 ب�|ةلع��Eة الGع-د%ة ل��لkة ااF  وزارة ال�عل�� 
 ال/امعي. ال�عل��

�  %ف�" ق"  .٤� :م9  م9 ال+اح�ة ال�X��ق�ة ف|ات م�Bلفة ه ا ال�
  Kاح�ل�+ل افي م/ا �9ال% �خار3ة   Fإج�اءاته�Kل اهج و �3ائ6 ال�"ر;m، ح�

ج ال�ي  في ت���Z الع"ی" م9 ال��ام �9ال�اح9N�% 6;�3 K اح� اؤها م9 ق�ل 
ة م�Bلفة. �Iا ت�Kل  احل دراس�ت�Gه"ف ت+��ة مهارات الق�اءة األكاد%��ة في م� 

نقXة ارتkاز و ض�ان إلمNان�ة االنXالق م+ها إلى تq�Be مNeالت   ن�ائ/ه
�F.ة م�+-عة في ه ا ال�/ال�K 

  اتZZBفي ت m;ه�  األسات ة األكاد%���9 أع_اء ه�|ة ال�"ر+Nلفة، ف���Bم
� و تX��قهال� اإلفادة م9 ه  �د%��ة  في ت"ر;d 3البه� على �Iف�ة الق�اءة األكا 

في ت���Z ال�-اد ال�عل���ة   و أ%ً_ا اإلفادة م+ه  ،لل�ق�رات ال"راس�ة ال��Bلفة
+اء دراس�ه�  الXالب اس�B"ام مهارات الق�اءة األكاد%��ة أث �XF;قة تGهل على 

 لها.
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 ة دل�ل یFاK�F تع" ه ه ال"راسة �الXالd إلى الق�اءة  جه- الXالب أنفGه�، ح�
 ال"راسي.و م9 ث� ال�ف-ق   األكاد%��ة ،

  ه� اإلفادة م+ه ال�عل��9 في ال�عل�+N�% �في ت"ر;d 3البه� م+   � العام، ح�
N�ن له   –بال ش`  –�ة، ف ل` �ة على مهارات الق�اءة األكاد%� م�حلة م-Nس�

 ح�اته� ال��Gق�ل�ة.  ع��V األث� على تف-قه� ال"راسي و العل�ي و الع�لي في 
  اCطار النظري للبحث

ت�اه ن��ها في ض�ء اس��ات���ات ما وراء  ءة األكاد���ة و اال ت���ة مهارات الق�ا 
  ال�ع�فة 

� xء أد ا ال/ه  ی�+اول ال�اح� في �اإلجاFة ع9  إلى ، و یه"ف م9 خاللها  ب�ات ال�
�  ( األول، الKاني) الuGال�9�م9 خالل م�-ر;9، على     ول ذل`� ت+ا، و س��م9 أس|لة ال�

  ال+�- ال�الي:
  ، ب-جه عام  و تX��قها في تعل� اللغة الع��Eة ودراس�ها  ،ألكاد%��ةلق�اءة امهارات اال��-ر األول:  

  .NeFل خاص  ة;ال+�-  الق-اع"  فيو 
فاعل�ة   الKاني:  االت/اه    م"خلال��-ر  و  األكاد%��ة  الق�اءة  مهارات  ت+��ة  في  ال�ع�فة  وراء  ما 

�  . -هان
  فإلى تف�Zل ذل`،،، 

ب-جه عام    قها في تعل� اللغة الع��Eة ودراس�هاX��و تمهارات الق�اءة األكاد%��ة  األول:    رال��� 
  .NeFل خاص  ;ةال+�-  الق-اع"  فيو 

ا%�Gه األكاد%��ة  ح�  ل�ا"ف  الق�اءة  مهارات  إلى  ال�-صل  ال��-ر  ه ا  و  م9 
فاد م9  س-ف %،  ;ة على وجه الZB-ص  و الق-اع" ال+�-   للغة الع��Eة،تX��قها في تعل� ا

ال��نامج   ب+اء  في  أ%ً_ا  ال��-ر  مق�اس  ه ا   ) في  م�Kلة   ،��ال� أدوات  و  ال�ق��ح، 
  �ة).ألكاد%� ق�اءة االق�اءة األكاد%��ة، مق�اس االت/اه ن�- ال

  مفه-م الق�اءة األكاد�	�ة: 
الق�اءة ال�ي %Xل م+ها اإلنGان على    NeFل عام هي   تع"  عال�ي  ال+اف ة األه� 

  �kاألج" الف هي  Fال�الي  و  ال�/االت،  ج��ع  في  ال�ع�فة  إكG   رو  ال�/في  ��ع اب 
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  �_�و  ء Fق"رات اإلنGان  و ال�ق"م م9 خالل الF -�Gالف�k و االرتقا  ال�D�e أدوات ال�
  م-اه�ه. 

  9�Kاح�ال و  ال���Eة  تعل�ها رجاالت  Fالق�اءة و  االه��ام  أشغل  األس�اب  له ه  و 
و   ،عل� ال+فm في م/االت  ، و أ%ً_ا  اللغة الع��Eة  تعل��ائ6  � 3و    ال�+اهج  في م/االت 

ااالخ�Zا في  الZلة  ل�ص��9  ذات  األخ�4  العل��ة  خالل/االت  Fإج�اء   م9   ق�امه� 
الع"ی"  ا الeأن  +-عة في هعل��ة م� دراسات   ال��Bلفة، و Iان دأب  ال�عل��  في م�احل 

وو�ائفها ال�ي %أتي    �Fعxل ع9 ه-;�هاو تعل�ها  ة   ی�� تعل�� الق�اءم9 ه ه ال"راسات أالّ 
  ) ٢٠٠٧( خ�;Gات،فه�. في مق"م�ها ت�ق�6 أعلى م�G-;ات ال

` NeFل أك�K  �ف��k، و ی�/لى ذلج" عالقة م�"اخلة ب�9 الق�اءة و الو FالX�ع ت-        
�Iات�xً    وعً�ا و دراسة    الق�اءة األكاد%��ة في dلXلع�ل�ات ال ه+�ةل  ال�ي ت�   Gقها، و ال�ي  ال�ي ت�

Fع"ها تأتي  ال�ي  و  فk؛  تZاح�ها،  إع�ال  على   nالقار ق"رة  على  تع��"   �م+��V  ح� NeFل  �ه 
 dل ع�ل�ة الق�اءة و أث+ائها  ورات�ع"هاقF و.    

ف_ًال   Fعه ا  وع�ه  اع9  م9  ل�ف��k  �ل�ات  %�N+ه  م�ا  ال+q؛  مع  تعا�3ه  �3;قة  و 
أو أث+ائها أو Fع"ها ، �Fا %_�9 له الق"رة  إمNان�ة ال�ع�ف على م-ا93 ال_عف ل"%ه ق�ل الق�اءة  

ل ه+�ة و تع"یله، ث� الع-دة ل�-اصلة الع�ل�ة ال ه+�ة  على القفx إلى م-ضع الBلل في الع�ل�ات ا
  ZF. Mekown, Brigitte A. & Barnett, Cynthia L. (2007"دهاال�ات�ة ال�ي Iان 

ت ت�ًعا لع"ة ع-امل ، أه�ها في الق�ام به ه ال�هارا  ت�Bلف  س�عة القارn   م9 ث� فإنو   
م�ارس�ه لها  م"4  %B_ع  ال�ي   d;ال�"ر ب�امج  أ%ً_ا  و  ZF"د  لها،   D ال  q+ال 3��عة  و   ،

�Fهارات الق�اءة   ارn لل-عيت-جه الق  إحاالت و  ح�-ائه على أنXeة و تkل�فات  دراس�ه، م9 ح�� ا
  )   Sheila K. Dunphy,2006,45( و ال�فاعل معها. ةاألكاد%�� 

الق�اءة األكاد%��ة أن %N-ن القارn أك�K تفاعل�ة  مع ال+q، و ذل` یx;" م9    ت�Gلxم  و      
فال ی�عارض ت-قع م��-4 ال+q مع اك�eاف معاني ج"ی"ة ل� ی�-قعها القارn ق�ل  -قعاته،سقف ت
 ه+�ة ال�ي تG�6 الق�اءة هي ال�ي تx;" م9 دافع�ة القارn  ة، وم9 ث� فإن الع�ل�ات الالق�اء  ع�ل�ة

الق�اءة أث+اء  ت�x�Iه  لل+q.   ؛و  فه�ه   4-�Gم9 م ";xی ب"وره  ذل`  ت-قعاته؛ و  ل��أك" م9 ص�ة 
)Whorter & Sember 2014). ( .  
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�G-;ات الفه� الق�ائي Fق"ر و م9 ث� فإن الق�اءة األكاد%��ة تGه� NeFل فعال في ت+��ة م
Fع�ل��ها و مهاراتها، �Iا أنها ت�+ح ال��عل� الق"رة على اك�eاف ق"راته ال ه+�ة، و ت-ج�ه  ال-عي  

ج مع�فة  إن�اج  و  مغای�ة،  مع�فة  اك�Gاب  في  ال�ع�ف�ة  فإن  م   و  "ی"ة.خ��اته  ث�  ه ه 9  Iل 
%ع ه ا  و  عل�؛  Iل  في  الق�اءة  خZ-ص�ة  على   "Iuت غ��ها  و   qائZBمالمح  ال أه�  م9   "

  ة. الق�اءة األكاد%��
ه+اك Fع" آخ� في مهارات الق�اءة األكاد%��ة، و ه- مهارات ق�اءة ال�qZB، ح�� و 

في  9 غ��ه  الZBائq و ال�Gات ال�ي ت/عله ی�ف�د ع   م9  %��-I Dل تqZB على م/�-عة
�لفة، و عالق�ه  و ال�+اء ال�ع�في ف�ه و مالمح تX��قاته في أن�اg مB    مXZل�اته  و مفاه��ه،

 .Tina S   2008 ,(      فق" تk-ن عالقة ت+ا�� أو ت"اخل أو تkامل.... إلخFالعل-م األخ�4 ،  
J(  

  أسF الق�اءة األكاد�	�ة: 
أس ثالثة  على  تق-م  األكاد%��ة  الق�اءة  فإن  ث�  م9  أه�ها  m و  )،  ٢٠٠٨ع�Gى،  (     :رئ�Gة، 

)Whorter & Sember 2014 : (  
  ی" ه"ف الق�اءة، و"� إدراك القارn ل ل`. ت
  القار م9  إدراك  اله"ف  ت�ق�6   -�ن تق-ده  ال�ي  ال�Xائ6  و  لالس��ات�/�ات   n

 الق�اءة.
   ة العقل�ة و اللغ-;ة ال�ي %ق-م بها في ال�-قفXeالع�ل�ات ال ه+�ة و األنF وع�ه

 . الق�ائي
  خCائG الق�اءة األكاد�	�ة:

، (ال�D�e، )Tina S. J   2008 ,(:  ت���x الق�اءة األكاد%��ة Fع"ة خZائq، أه�ها 
٢٠١٥( :  

   ال��احل ج��ع  في  ال��عل�   dاحZت ال�ي  في  األب�ز  اللغ-;ة  ال�هارة  هي 
 ال�عل���ة. 

 .تع��" على ال"مج ب�9 الع�ل�ات ال�ع�ف�ة و ما وراء ال�ع�ف�ة 
 عها;-X9 تN�%  ات و ال�ق�رات ال"راس�ة. مع ج��ع ال�ZZB 
  ق� �6 اله"ف م+ها. أداؤها %عmN إرادة حق�ق�ة للقارn في ت
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 ها و ت"اخلها إال أن إتقانها %ع" سهًال؛  ال�ي      ت ال ه+�ةرغ� تعق�" الع�ل�ا�لXت�
نVً�ا ألن ال��عل� ق" %�ارسها Fإرادته أو ح�ى دون أن ی"رD م9 خالل ال�kل�فات  

 عة أو ح�ى NeFل ذاتي.- +ال"راس�ة ال��
 V+ال� ال��لل و  ال��لقي و  ی�/اوز دور  أن   nالقار إلى  ت�Xلd م9  لل�عارف   �

 �فة.م�G-4 ال�عالج لل�ع
  الق�اءة مهارات  على  یuث�  رداءته  و  ضعفه  أو  ذاته   الق�ائي   q+ال ج-دة 

ت-اف�ت ع+اص� مق�وئ�ة فkل�ا  الفD�k   ال+q   األكاد%��ة،  ب+ائه  ذل`   ؛و  ساع" 
 ألكاد%��ة، و العmN ص��ح.  مهارات الق�اءة ا  ةعلى ت+�� 
  مهارات الق�اءة األكاد�	�ة:

%��ة في األدب ال��D-E ب�9 م�Gى مهارات أو ��Gات مهارات الق�اءة األكاد +-ع مرغ� ت
إلى ثالثة    [�Gق �إلى ح" I���، ح� أسال�d إال أن م_�-نها Iان م�eابًها  أو  اس��ات�/�ات 

الق�اءة   ق�ل  ما   ) الق�اءة      - م�احل  ه ه    –أث+اء  م9  م�حلة  Iل   [�ت أتى  و   ،( الق�اءة  Fع" 
  ات.، وس��ها Fع� األدب�ات Fاس��ات�/�ال��احل ع"ة مهارات 

الق�اءة األكاد%��ة في ع"ة م�اور   ) مهارات   Whorter & Sember 2014أورد (فق"  
االن�قا  الق�اءة  الk���ة،  الZ-رة  ال+Z-ص،  ش�ح  ال+Z-ص،  مع  ال�فاعل   )   ة الق�اء،    ئ�ةهي: 

��ة  Gة  -ال�xIل�ة  –الق�اءة ال���Zو ال"الال –الق�اءة ال�ف xة)ت، ال�-ارد اللغ- ال��م�;  
أو أما   Iل  و    )،٢٠٠٥(سل��ان، ردته  ما   .2008Sheila K,( م9دراسات 

Dunphy,2006   Tina S. J  –Al- Harbi,2013 - Tracy Griffin(2011)     - 
Whorter & Sember 2014   (،  ا الق�اءة األكاد%��ة ت��Kل  ] عتفقفق"  لى أن أه� مهارات 

  ف��ا یلي: 
 ات فه� ا�لXار م�_�في م�حلة   األكاد%�يل+q حdG 3��عة ال�qZB  اس�

 ما ق�ل الق�اءة.
  ة�ZZBة ال��Vال�م-ز اللف �Zها. ال-اردةح��Gو تف q+في ال 
  .ة لها مع+ى�ZZBل رم-ز تNال�عاني في ش xت�م� 
  ی" ال�عاني ال"الل�ة"� ة في ال+q .اردال- ت
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 عة ال���في ض-ء 3 q+ار ال-رادة في الkعلى ال�فاه�� و األف �N�ع�فة في  ال
 ال�qZB األكاد%�ي.

 N�ال�فاه��  ال و  ال�عاني  ض-ء  في  ال�ق�وء   q+لل اللف�Vة  ال�Zاغة  على   �
 الBاصة Fال�qZB . ةاألكاد%�� 

 ال� q+ة ال/"ی"ة في  ال��Bة لل�قة ال�+اسFاGة ال��Bء. ق�و ان�قاء ال 
  . قةFاGة ال��Bم ال"B% ا�F ال�ق�وء q+ف ال�ع+ى ال/"ی" في ال��kالق"رة على ت 
 قة في ض-ء اFاGات ال��Bال�ق�وء. تع"یل ال q+ل�عاني ال/"ی"ة في ال 
 .األكاد%�ي و س�اته م9 خالل الق�اءة qZBعة ال���اف 3eاك� 
 .q+األكاد%�ي م9 خالل ق�اءة ال qZBة في ال�E-عZاف م-اضع الeاك� 
 األكاد%�ي. اد إع qZBعة ال���فه في ض-ء 3�+Zو ت q+لة الNة ه� 
  ف�ة ق�اءة�kل y�XBاألكاد%�ي في م� ال�  q+ال �ل الق�اءة.حلة ما ق 
 .ال�ق�وء q+ال�ع�فة ال�ق�;�;ة في الF ال-عي ال اتي 
 الF ال�ق�وء.ال-عي ال اتي q+ع�فة اإلج�ائ�ة في ال� 
  q+�3ة في ال�eال�ع�فة الF ء.ق�و ال�ال-عي ال اتي 
 ة ال ات�ة،ال�ال��اق ،��V+ال� ،y�XBال اتي لل�ع�فة و ی�_�9 ( ال� ��V+ق-;�) ال�� 

 رواف" ى م9 ثالثة 6 ؛ فإن مهارات الق�اءة األكاد%��ة ُت�Gقَ و م9 خالل اس�ق�اء ما س�
م�G-;ات    –م�"اخلة، هي: ( ما وراء ال�ع�فة ،  3��عة ال�qZB األكاد%�ي م-ض-ع الق�اءة  

  اد%��ةب�9 مهارات الق�اءة األك ال��"اخلةعالقة ال�_ح توE ا   ل��اد ال-ص-ل إل�ها).ي ا�ائ الفه� الق
  .ماوراء ال�ع�فة  ل م"خ و و االت/اه ن�-ها 

  االت4اه ن1- الق�اءة األكاد�	�ة: 
ال��ف�ه�ة، و االت/اه  الق�اءة   -�الق�اءة في ن-ع�9، ه�ا : االت/اه ن  -�ی��Kل االت/اه ن

) إلى مع�V  ٢٠٠٨  (  ع�Gى  ، و ق" أث��] الع"ی" م9 ال"راسات، �Iا أشار��ةاد%ألكن�- الق�اءة ا
  .یه� ات/اهات سل��ة ن�- ال+-ع الKاني" ل��Bلفة لل�عل�� او الXال�ات في م�احل ا الXالب 

فeل   Sainsbury & Schagen (2004(  ذل`  ب�ر  إلى  ی�جع   d�Gال Fأن 
اء ع�ل�ة الق�اءة، و غ�اب مفه-م ال�قاFة ال ات�ة  أث+ل�  االس��ات�/�ات ال�ع�ف�ة ال�ي %ق-م بها ال��ع

ال�Zا ال-عي  أث+اء  و  لها   dق" ح و  على ص�ة  الق�اءة،  ا  دل  إل�ها  ذل`  ت-صل]  ال�ي  ل+��/ة 
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الBامm  ٢٠٠٤(  .Davenport et al دراسة   الZف  ت-ج�ه 3الب  أسف�    �ال ی9   -) ح�
الق�اءة   تعل�  في  أ3فا  –ل"یه� صع-Eات  اإلش�اف على  اإلى  تعل��  ل�و ل  أث+اء  الق�اءة ع9  ضة 

، و ذل` ل"4 3الب الZف الBامm االب�"ائي  ت+��ة االت/اه ن�- الق�اءة األكاد%��ة و ال���Zل
م إلى  الق�اءة، و ه ه م�اق�ة  أل  �اق��ه�%ع-د  أث+اء ع�ل�ة  م�اFع�ه�  ت-ج�هه� و  ال�وضة و  3فال 

kال�فF ال ات�ة و ال-عي  لل��اق�ة  أك�K فاعل�ة في ت+��ة االت/اه    دور��  غ��;ة، و م9 ث� س�N-ن 
  ن�- الق�اءة األكاد%��ة. 

و قZ-ر الفه� الق�ائي له�ا ء ال�ع�فة،  غ�اب ع�ل�ات ما ورا  و %B�Gلq م�ا س�6 أن
� ال�الي  ت/اه الGل�ي ن�- الق�اءة األكاد%��ة.دور I��� في اال�و ذل` ما ح"F 4ال�اح� في ال�

  ى م"خل ما وراء ال�ع�فة. عل  ًدااس�ه"اف ت+��ة االت/اه ن�-ها اع��ا
المعرفة وراء  ما  استراتيجيات  فاعلية  الثاني:  مهارات    المحور  تنمية  في 

  و االتجاه نحوها.  ا&كاديمية القراءة
عام    Flavellلق" وج" مفه-م ما وراء ال�ع�فة اه��اًما مل�-ًسا م+  �ه-ره على ی" العال�     

اك ارت�ا3ًا وث�ًقا  �ق�ة في ه ا ال��"ان أن ه+ال�kاFات  ال+�V;ة و ال�X�ض�]  و أو     م،  ١٩٧٦
� ی�ت�y األخ�� Fال�ف��k ب-جه عام، و Fف�kة الف�د ع9  ع�فة، حب�9 ع�ل�ة الفه� و ما وراء ال��

تف��kه، �Iف�ة  ع9  الف�د  Fف�kة  و  ت�Gى     نفGه،  و  %ع�ف؟  عَ�   : الف�د  درا%ة  ی�_�9   ه ا  و 
و ت�Gى مهارات ما وراء مع�ف�ة، و ماذا        ع�لت ما وراء مع�ف�ة، و ماذا %�X�Gع أن %معل-ما

  ) ٤١، ٢٠٠٥م�Bائ�ل،  (%ع�ف ع9 ق"راته ال�ع�ف�ة.  
و م9 تع�;فاته : " ال�ع�فة Fال+eا3ات و الع�ل�ات ال ه+�ة و أسال�d ال�عل� و ال���N ال اتي ال�ي 

أ و  الق�اءة  ق�ل   dالXال ال��-اف�ة%B�G"مها  ال�عاني  على  لل�Z-ل  Fع"ها  و  ال+q    ث+ائها  في 
  ) ٣٢،  ٢٠٠٠مXZفى، إمام، صالح ال"ی9، س�"  ( ."ال�ق�وء

%ع�فه      ت�"ی"   )٢٠٠٢(إس�اع�ل،    و  م9  ت�N+ه  ال�ي  Fاإلج�اءات   dالXال وعي  Fأنه 
، و إعادة ال+�V في األسال�d و ال+eا3ات ال ه+�ة و األدائ�ة  ج-انd الق-ة و ال_عف ف��ا %ق�أ

و تع"یل Fغ�ض أا م9 ح ف أو إضافة  الت الالزمة عل�هث� إج�اء ال�ع"ی  ال�ي اس�B"مها، و م9
��ح مGار ال�عل�Zت، F لي الفه�. ال�او  

ورا      ما  ب�9  وث�قة  عالقة  ه+اك  أن  ی�_ح  الGاFق�9   ال�ع�;ف�9  اس�ق�اء  خالل  م9  ء  و 
 (��kال�فF ال-عي   ) االث+�9  م�G-;ات   و  ،ال�ع�فة  عالقة  أ%ً_ا  ی�_ح  و  الق�ائي،    مًعا   الفه� 
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ال األكاد �Fهارات  XF��عة%�ق�اء  و  تف��kه،  Fآل�ات  وعً�ا   nالقار م9  ت�Gلxم  ال�ي  ال D   �ة   q+ال
  في ال+q األكاد%�ي ال ZF D"د ق�اءته.%ق�أه، و أD م�G-4 م9 الفه� ی-د ال-ص-ل إل�ه 

و یل�� أ%ً_ا أن ث�ة تفاعل و ت"اخل ب�9 مهارات الق�اءة األكاد%��ة و مهارات ماوراء      
له"ف م9 ءة األكاد%��ة ت�Xلd م9 القارn تXً�XBا %�"د ف�ه ل+فGه اي أن الق�اال�ع�فة، ت��Kل ف

��لة، ال�ي ت�ق6 له ه"فه، وت�"ی" العق�ات ال��  الق�اءة ، و اخ��ار ال�X;قة ال�+اس�ة في الق�اءة
  و Fع"ها.... إلخ  و �Iف�ة م-اجه�ها أث+اء الق�اءة

اله"ف، و ومع�فة م�ى %قفx�I    x علىك�ا ت�Xلd م+ه م�اق�ة نفGه أث+اء الق�اءة و ال�� 
��  ��هة لالس�"راك ، ث� ی-اصل، و ت�Xلd أ%ً_ا ال�ق��� ال��Gم9 ف�kة ألخ�4، و م�ى ی�-قف ل

نهای�ها، و ال %ق��Z ال�ق-;� ه+ا على ال/-انd ال�ع�ف�ة،   م9 القارn ل+فGه م9 ب"ا%ة الق�اءة إلى
  ته. لk+ه ی�/اوز إلى تق-;� آل�ة تف��kه و م�اق��ه ل ا

ات ماوراء ال�ع�فة " أك"ت ال"راسات على أن ه ه ال�هارات تdZ في مZف-فة مهار و ق
  )٢٠١١حاف� ،  –  ٢٠٠٢ف��ي،  – ١٩٩٩ج�وان،ال���Kلة ف��ا %اتي: (

١�e% و ،y�XBل:.ال� 
 . لةNeی" اله"ف أو ال�"� ت
 . ة لل�+ف��اخ��ار االس��ات�/�ة ال�+اس 
  .لة��� ت�"ی" العق�ات و األخXاء ال�
 � ل�d م-اجهة األخXاء." أسا"یت
  .ال+�ائج ال��-قعةF u�+ال� 

��N، و %�eل: �ة و ال�.ال��اق٢ 
  .رة االه��امuقاء على اله"ف في بFاإل 
 ات أو الع�ل�ا-XBل الGلGفا� على ت� ت.ال
  .مع�فة م�ى االن�قال لع�ل�ة تال�ة 
 .اق�Gال dاخ��ار الع�ل�ة ال�الئ�ة ال�ي ت+اس 
  dاء و ال�غلXاف األخeعل�ها.   اك� 
 .ال�ق-;�، و %�eل: ٣
 .ق6 اله"ف� تق��� م"4 ت
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 على دق �N� Iفای�ها.ة ال+�ائج و ال
 .[م"Bال�ي اس� dتق��� م"4 مالئ�ة األسال� 

��-;ه م9 ع�ل�ات ،  و مهارات الق�اءة األكاد%��ة �Fا تو %B�Gلq م�ا س�6 أن إتقان       
ال���Kل في  ال�ع�فة،    ش� �Fا وراءNل م�ای�أث� eF   ؛��G-;ات الفه� الق�ائيلته"ف إل�ه م9 ت�ق�6  

ع�لي و سل-Iي أث+اء تفاعله مع    ال ه+�ة، و ما ی��تd عل�ها م9 أداء  وعي القارNF nل الع�ل�ات 
  ال+q ال�ق�وء. 

  األح�"D  و    ،Anderson (2008)سات إلى ذك، ف�Iu"  ع"ی" م9 ال"راو ق" أشارت ال
ال/�" ه- ال D   �فة و الق�اءة، Fأن القارn ال�ع  على العالقة ال-ث�قة ب�9 ع�ل�ات ما وراء  ) ٢٠١٢(

 Pinnintiو (    Iwai (2011)لق�اءة. و أك" ال��اق�ة ال ات�ة أث+اء ع�ل�ة ا  %B�G"م ال�y�XB و

ع"ًدا م9 ال�هارات و االس��ات�/�ات للق�اءة األكاد%��ة، Fع_ها  رB�G% n"م على أن القا (2016)
%N-ن   Fع_ها  و  الق�اءة،  ع�ل�ة  ق�ل  فإن    +اءها،أث %N-ن  ث�  م9  و  Fع"ها.  تk-ن  أخ�4    و 

ور  ما  ال�ئ�Gةاس��ات�/�ات  ال�ع�فة  ح�ً�ا  اء  تk-ن مZاح�ة  إج�اءات،  م9  ت��ها  ی+"رج  ما  و   ،
  �ة في ج��ع م�احلها. ل�هارات الق�اءة األكاد%� 

  و ق" ت� تZ+�ف اس��ات�/�ات ماوراء ال�ع�فة في الق�اءة األكاد%��ة في م�اور ثالثة هي: 
    )2008 طلبة ( و  2002) Mokhtari & Reichard( )،٢٠٠٠،  (ع�Xة
 امل، ��ات ( اسI ل  عام وNeF q+ال nه"ف ف�ها القار�G% املة)، ال�يeات الق�اءة ال�/�

م9 اإلج�اءات الف�ع�ة، مKل : ت�"ی" اله"ف م9 الق�اءة، و عالق�ها و ت��-D على ع"د  
الkل�ة ال+�Vة  و  الGاFقة،  ال�  FالB��ات  و   ،q+لل�ات +E-عZال و   ،q+ال ��-;ه % �Fا   u

 nال�ي ی�-قع أن ت-اجه القار . 
   ات  أث+اء ع�ل�ةE-صع nالت: و %أتي دورها ع+"ما ت-اجه القارNeاس��ات�/�ات حل ال�

Fال�ف��k في ع"د م9 الyXB و ال�"ائل؛ ل��/اوز ه ه الZع-Eات، 9 ث� %ق-م  الق�اءة، و م 
أو ت�kار مقXع Fع�+ه أو ت9��B حل-ل له ه   ء" و الع-د على ب      مKل الق�اءة ال��X|ة ،

Gلة أو الNeة  ال�;-�ال�ي ه- ZF"دها، او اس�عادة ت�x�Iه    –مKًال    –uال أو ال�ع_لة ال+
 . وضع��ه ال�Nان�ة أث+اء الق�اءة  و غ��ها م9 الGل-�Iات و ان��اهه م9 خالل تغ��� 

 ان"ةGاصة  اس��ات�/�ات الق�اءة ال�B"و م9 اس�هاأو ال�یل/أ إل�ها ل�"ع�    : و ت nأن القار
� في أح" ال�عاج�  م-قفه أث+اء الق�اءة األكاد%���ة؛ Iأن یل/أ إلى م�اجع إضاف�ة، أو ی�
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� ال�الي، غ��ها م9 ال�Zادر ذات الZلة Fال"رس    أو�ال+�-D م-ضع ال"راسة في ال�
أ%ً_ا،    nالقار إل�ها  یل/أ  و  ی+ه/ها  ق"  ال�ي  الGل-�Iة  اإلج�اءات   �Fع ه+اك  ل: Kم و 

g-Xخ أو  إشارات  وضع   ،  rالهام على  ال�الحVات  لل�عل-مات   رم-زأو    تG/�ل 
 ال�ه�ة.

�ة قائو في ض-ء ما س�N% 6-ن ال�اح� ق" أجاب ع9 الuGال األول Fال�-صل إلى   
%ع��" عل�ها   ال�ي س-ف  األكاد%��ة  الق�اءة  ال�الي�Fهارات   ��ال� في  ال�ق��ح  و    ال��نامج 

�أ%ً_ا في ب+اء أداتي ال�  �: 
  :م�حلة ما ق'ل الق�اءة  
  –فة أو خ��ة ساFقة ال�+اء على مع�  –ف مع�فة ج"ی"ة ت�"ی" اله"ف م9 الق�اءة ( اك�eا .١

��ح مفاه��  –ال�K�] م9 خ��ة ساFقة  Zات تأم   –ت��ل�ق���ه في ض-ء خ q+ل في ال
 ج"ی"ة).

ات �لال�ي ی�-قع ورودها في ال+q، مKل ( ال�XZ ال"رس ال+�-D ت�"ی" مفات�ح ق�اءة  .٢
 ...) الe-اه" ال+�-;ة –  ال�فاه�� –

٣.  "�في ض-ء  ا في ال"رس ال+�-D (م-ضع الق�اءة)هال�ي ی-د ت�ق�ق ی" ن-اتج ال�عل�ت
 اله"ف م9 الق�اءة.

 ی�-قع أن ت-اجهه أث+اء الق�اءة.  اق و الZع-Eة ال�يت�"ی" ع-امل اإلخف  .٤
 سلفا.  ص�اغة آل�ات واض�ة ل�XBي ع-امل اإلخفاق و الZع-Eات ال�ي ت-قعها .٥
  :اء الق�اءة�  م�حلة أث
Z-ص ة حdG ما تق�_�ه ع�ل�ة ق�اءة ال+ �ل الق�اءتX��6 ج��ع مهارات م�حلة ما ق .٦

 . اللغ-;ة م-ضع ال"راسة ال+�-;ة
٧.  q+ق�اءة ال  D-ة) ( م-ضع اللغ;-� األفkارم�"ئً�ا م9 خالل اال3الع على  ال"راسة ال+

    ال��علقة بها.ل�فاه�� �-;ة و اال�ف�Zل�ة ال�ي ت�Kل القاع"ة ال+و  ال�ئ�Gة
٨.  r"ئ�ة.اح�ة ز مف�و رم- ت"و;9 ه-ام�في ض-ء الق�اءة ال� 
��ة  لل+q اللغ-D ذات الZلة %الق_ا%ا ال+�-;ة  ةالق�اء .٩Gم-ض-ع  ال"رس.ال� 

لل+q اللغ-D ذات الZلة %الق_ا%ا ال+�-;ة   الع��قةالق�اءة ال�ف�Zل�ة ال��ل�لة  .١٠
 م-ض-ع  ال"رس
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��اجعة  في  ث+اء الق�اءة أنها ت��اج ل-انd ال�ي الح� أ ال��xIة على ال/ الق�اءة .١١
 ض-ء ال�هارة الGاFقة. 

� ال+�-;ة  فاه� ال� الق�اءة االن�قائ�ة م9 خالل ال��x�I على ال�_�-ن ال�ZZBي .١٢
ال�ئ�m و ما %��-D عل�ه م9 مفاه�� و مXZل�ات   ال�ئ�Gة في ال"رس و تX��قاتها 

 ال�فاص�ل.ت�ZZBة دون اس�غ�اق في 
اه م9 ال اك�ة في ال-ق]  "الالت ال ه+�ة ل�Gه�ل اس�"عاء ما ق� x و الال��م� .١٣

.dال�+اس 
 ا ق�ل الق�اءة. ال�أك" م9 تالفي ع-امل اإلخفاق ال�ي ح"دها سلًفا في م�حلة م .١٤
ل�أملها ث� م+اقeة أس�اذ ال�ق�ر في   –إن وج"ت  –ت"و;9 ع-امل اإلخفاق ال/"ی"ة  .١٥

 آل�ات ال�غلd عل�ها. 
  اءة: م�حلة ما .ع- الق�  

 . ا في م�حلة ما ق�ل الق�اءةال�ي ح"دها ساFقً ع�ل�ة الق�اءة  ال�أك" م9 ت�ق6 أه"اف .١٦
  ال��Bلفة و ال�"ر;�ات  Nال ال�ق-;�ال�أك" م9 ت�ق�6 ن-اتج ال�عل� م9 خالل إن/ازه ألش .١٧

 D-� ال�ي تق�m ذل`.  الى ال"رس ال+
 م�حلة الق�اءة .ي وقع ف�ها أث+اء رص" األخXاء ال�ع�ف�ة أو ما وراء ال�ع�ف�ة ال� .١٨
  .ساع"ته على ت�ق�6 أه"اف الق�اءة ال�ي ج�اءات ت�"ی" أه� الXB-ات أو اإل .١٩
اللغ-D و الe-اه" و  ل+q ا  و ال�"ر;�ات على  ص�اغة م/�-عة م9 أدوات ال�ق-;� .٢٠

 D-�� %N-ن االس�/اFة لها ت�Kل أعلى درجات األمKلة ال�ي وردت في ال"رس ال+��F ،
  .+q  الفه� لل
ــN: إجــر ــراءة ا&كاديميــة و اءات تنميــة ثالث باســتخدام  ،جــاه نحوهــااالتمهــارات الق

 لــدى طــالب  مــدخل مــا وراء مــا وراء المعرفــةالقــائم علــى    المقتــرح    البرنامج
  كالوريوس اللغة العربية جامعة الجوف، برنامج ب

�ح ال�ق�ـ ام ال��نـامج Fاسـ�B"  القـ�اءة األكاد%��ـة و االت/ـاه ن�-هـات+��ـة خXـ-ات  ت� ت�"ی"    
 وقـ# ت	MلـK،  مـ"خل مـا وراء مـا وراء ال�ع�فـةالقـائ� علـى  ال�ق�ـ�ح  سـ�B"ام ال��نـامجاالقائ� علـى  

  :تلO الN)-ات في
ــ#  -١ ل)ــالب ب�نــامج ;Tــال-رS-س اللغــة الع��Pــة  ة ال	6اســ2ة ءة األكاد�	�ــمهــارات القــ�ات1#ی

�Fـا ی+اسـd م/��ـع د%��ـة دون ت�"یـ"ها فال %�9N ت+��ة مهارات القـ�اءة األكا:  جامعة ال4-ف
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�ــ� و ع�+�ــه؛ فهــيال�  xــ�Iنــامج ال�ق�ــ�ح اســ�ةة أسر��ال�-صــل لهــ ه ، وقــ" تــ� %ع��ــ" عل�هــا ال
   ال�هارات م9 ع"ة مZادر، هي:

، و مهــارات القــ�اءة ةمهــارات القــ�اءة األكاد%��ــال��ــ-ث وال"راســات الGــاFقة ال�ــي ت+اولــ] اســة در  -
  الق�اءة االس��ات�/�ة.و مهارات     لل"راسة،

-   �XF ةX�فة عامة وتعل�ل��  6 تعائدراسة األدب�ات ال��تZF ة�Eـفة خاصـة، اللغة الع�ZF -�� ال+
فــي ت+��ــة مهــارات القــ�اءة األكاد%��ــة و  - �ــ" ح�ــ� إن ال��نــامج ال�ق�ــ�ح ال�ــالي ســ-ف %ع�

لغـة الع��Eـة ) ، و هـ- ضـ�9 خXـة NFـال-ر;-س ب�نـامج ال٢على مق�ر( ن�ـ-  -االت/اه ن�-ها  
  ال/-ف.في جامعة 

ــ�ر ( ن�ـــ-  - ــ�ف مقـ ــة ت-صـ ــة ) فـــ٢دراسـ ــال-ر;-س اللغـ ــامج NFـ ــة ب�نـ ــ-م ي خXـ ــة العلـ ــة NFل�ـ الع��Eـ
  اإلدار;ة و اإلنGان�ة، جامعة ال/-ف.

  ��اء وال�9�Z�B.ء الBآرا -
�Zـ� تلـ`    ال�احـ� قـام    Fع"ها  F،-عـة   ؛ووضـعها فـي قائ�ـة  ال�هـارات	تـ  ع�ضـها علـى م4

  م5 الُ	T1	�5 إلب#اء آرائه  ح-ل: 
   الع��Eة.مهارات الق�اءة األكاد%��ة لXالب NFال-ر;-س اللغة م"4 م+اس�ة  -
  ل� ت�د في القائ�ة. مهارات ی�ونهاإضافة أ%ة  -
�.مهح ف أ%ة  -�  ارات %/"ونها غ�� م+اس�ة ل�/��ع ال�

ل�/��ـع ال��ـ�، و %�Nـ9 ة في القائ�ـة م+اسـ�ة ال��_�+ ال�هارات ن أن  رأ4 ال���N- وق"    
 -�  أو غ��ها م9 ال�ق�رات ال"راس�ة في ب�امج اللغة الع��Eة ال/امع�ة.تX��قها على مق�رات ال+

ج��عهــا اس��Gــان ال���Nــ�9 مــ9 ثــ� لــ� یــ�� حــ ف أ%ــة مهــارة مــ9 القائ�ــة، فقــ"  نالــ] و 
   �ة.ئ�ة في ص-رتها ال+هائام9 ال��kارات، و ب+اًء عل�ه، وضع] الق ٪٥٠ب+dG ت/اوزت 

 : نVـً�ااألكاد�	�ة ل)الب ;Tـال-رS-س اللغـة الع��Pـة	هارات الق�اءة  لت1#ی# األه	�ة ال6]�2ة    -٢
فقـ" تـ� �نـامج واحـ"؛ فـي ب ال�+اسـ�ة لهـ�   ج��ع مهـارات القـ�اءة األكاد%��ـةألنه %Zعd ت+��ة  

  �- لهـا فـي تـ"ر;m ال+�ـ�ة م9 خالل االع��ـاد علـى األه��ـة ال+Gـ�  ه ه ال�هارات اخ��ار Fع
لى م/�-عة م9 الُ��9��N ل��"ی" ع)  ٢ت-ص�ف مق�ر (ن�-وذل` م9 خالل ع�ض  الع�Eي،

، وتـــ� رصـــ" آراء  ل�/��ـــع ال��ـــ�  Iـــل مهـــارة مـــ9 مهـــارات القـــ�اءة األكاد%��ـــةمـــ"4 أه��ـــة 
ت�Kــل  قائ�ــةال�-صــل إلــى   مهــارة، ومــ9 ثــ� 9 وحGــاب م�-ســy الــ-زن ال+Gــ�ي لkــل ال���Nــ�
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 ٪٨٠ها ��نGــ أن مــا ح�ــ� اع��ــ�ال��ــ�،  ع�+ــةاءة األكاد%��ــة لل�هــارات القــ� ال+Gــ��ة األه��ــة 
�، و %�Gه"ف ت+���هـا مـ9 خـالل ال��نـامج ال�ق�ـ�ح القـائ�  لع�+ةفأعلى تk-ن ذات أه��ة  �ال�

   على ما وراء ال�ع�فة.
ــ مق�ـــاس القـــ�اءة األكاد�	�ـــة تCـــ	�   -٣ ة ل)ـــالب ب�نـــامج ;Tـــال-رS-س اللغـــة الع��Pـــة جامعـ

ال�ــي حــازت علــى  قائ�ــة مهــارات القــ�اءة األكاد%��ــة فــي ضــ-ء  �ق�ــاسال: تــ� تZــ��� ال4ــ-ف
�، وق" ت�Kل] تل` ال�هارات  لها م9 األه��ة ال+G��ة أعلى ف ٪٨٠نG�ة �  في:  ل�/��ع ال�

  
  مهارات الق�اءة األكاد�	�ة ال�ي ص	  في ض-ئها ال	ق�اس   ) ی-ضح٢ج#ول رق  (

  
الق�اءة   م�احل 

  ة األكاد%�� 
  م�احل الق�اءة األكاد%��ة  ال�هارات ال�ي ت�Kل

أوًال: م�حلة مـا 
  الق�اءة: ق�ل

ج"ی"ة    .١ مع�فة  اك�eاف   ) الق�اءة  م9  اله"ف  ال�+اء    –ت�"ی" 
أو خ��ة ساFقة   ��ح    –ال�K�] م9 خ��ة ساFقة    –على مع�فة Zت

  تأمل في ال+q ل�ق���ه في ض-ء خ��ات ج"ی"ة).  –مفاه��  
ق  .٢ مفات�ح  الت�"ی"   D-�ال+ ال"رس  في  �اءة  ورودها  ی�-قع  �ي 

  الe-اه" ال+�-;ة...) –ال�فاه��   –XZل�ات ( ال�   ال+q، مKل
٣.    D-�ال+ ال"رس  في  ت�ق�قها  ی-د  ال�ي  ال�عل�  ن-اتج  ت�"ی" 

  ض-ء اله"ف م9 الق�اءة.(م-ضع الق�اءة) في 
ث+اء ت�"ی" ع-امل اإلخفاق و الZع-Eة ال�ي ی�-قع أن ت-اجهه أ  .٤

  الق�اءة.
آل�ات و   .٥ الZع-Eات ص�اغة  ل�XBي ع-امل اإلخفاق و  اض�ة 

  ال�ي ت-قعها سلفا. 
ا : م�حلــــة    أث+اء الق�اءة:ثان�ـــً

  
تX��6 ج��ع مهارات م�حلة ما ق�ل الق�اءة حdG ما تق�_�ه    .٦

  �اءة ال+Z-ص اللغ-;ة م-ضع ال"راسة ال+�-;ة.ع�ل�ة ق
ال"راسة  .٧ م-ضع   )  D-اللغ  q+ال م9    ق�اءة  م�"ئً�ا  ال+�-;ة) 

اال3 ال�ف�Zل�ةخالل  و  ال�ئ�Gة   األفkار  على  ت�Kل    الع  ال�ي 
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    القاع"ة ال+�-;ة و ال�فاه�� ال��علقة بها.
  ة.ت"و;9 ه-امr و رم-ز مف�اح�ة في ض-ء الق�اءة ال��"ئ�   .٨
ال+�-;ة    .٩ %الق_ا%ا  الZلة  ذات   D-اللغ  q+لل ��ة  Gال� الق�اءة 

  م-ض-ع  ال"رس. 
الع��قة   . ١٠ ال��ل�لة  ال�ف�Zل�ة  ذات   الق�اءة   D-اللغ  q+لل

  %ا ال+�-;ة م-ض-ع  ال"رسالZلة %الق_ا 
  

الق�اءة    . ١١ أث+اء  ال�ي الح�   dة على ال/-انxIالق�اءة ال��
  رة الGاFقة. أنها ت��اج ل��اجعة  في ض-ء ال�ها

ال�_�-ن   . ١٢ على   x�Iال�� خالل  م9  االن�قائ�ة  الق�اءة 
ال�فاه تX��قاتال�ZZBي  و  ال"رس  في  ال�ئ�Gة  ال+�-;ة  ها  �� 

م9 عل�ه   D-��% ما  و   mة    ال�ئ��ZZBت مXZل�ات  و  مفاه�� 
  دون اس�غ�اق في ال�فاص�ل.

ق�اه    . ١٣ ما  اس�"عاء  ل�Gه�ل  ال ه+�ة  ال"الالت  و   xال��م�
  ة في ال-ق] ال�+اسd.م9 ال اك� 

ال�أك" م9 تالفي ع-امل اإلخفاق ال�ي ح"دها سلًفا في    . ١٤
  لة ما ق�ل الق�اءة. م�ح
ملها  ل�أ  –إن وج"ت    –خفاق ال/"ی"ة  ت"و;9 ع-امل اإل   . ١٥

  ث� م+اقeة أس�اذ ال�ق�ر في آل�ات ال�غلd عل�ها. 
  

ــة  ا: م�حلــــ ــً   ما Fع" الق�اءة:ثالKــــ
ع�ل�ة  . ١٦ أه"اف  ت�ق6  م9  ح"دها    ال�أك"  ال�ي  الق�اءة 

  ساFًقا في م�حلة ما ق�ل الق�اءة.
ن-اتج  . ١٧ ت�ق�6  م9  إن/ازه    ال�أك"  خالل  م9  ال�عل� 

ال�ق-;� ال"   ألشNال  الى  ال��Bلفة  ال�"ر;�ات  ال�ي  و   D-�ال+ رس 
  تق�m ذل`.

رص" األخXاء ال�ع�ف�ة أو ما وراء ال�ع�ف�ة ال�ي وقع   . ١٨
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  ف�ها أث+اء م�حلة الق�اءة . 
١٩ .   "�ی" أه� الXB-ات أو اإلج�اءات ال�ي ساع"ته على  ت

  ت�ق�6 أه"اف الق�اءة. 
ى   /�-عة م9 أدوات ال�ق-;� و ال�"ر;�ات علص�اغة م  . ٢٠

 D-اللغ q+اه"    ال-eو ال ،D-�و األمKلة ال�ي وردت في ال"رس ال+
.  q+ل أعلى درجات الفه� للKة لها ت�Fن االس�/ا-N% ���F  

  : ما یليفي شNل اخ��ار م9 م�ع"د, وق" روعي ع+" ص�اغة األس|لة  ال�ق�اسوق" ت� ص�اغة 
  مهارات الق�اءة األكاد%��ة.على ج��ع اش��ال األس|لة  -
تX��ــ6 مهــارات القــ�اءة األكاد%��ــة علــى ال+Zــ-ص اللغ-;ــة،  �m األســ|لة قــ"رة الXالــd علــىتقــ -

  ).٢ق�ر (ن�-ال�ي ت��-D على مفاه�� ال+�- و ق-اع"ه، س��ا ال�ي ت�Kل ت-ص�ف م
 ول ت�Kلـه، ح�� اشـ��ل علـى ثالثـة مN-نـات: األفي ص-رة م�"ئ�ة  ال�ق�اسوق" ت� وضع  

ــف�ة الغـــالف ــ� ا ، و ت��ـــ-D علـــىصـ ــ- اسـ ــ"ه، و %��ـ ــ� معـ ــاني علـــىل�ق�ـــاس، و اسـ  D ال�Nـــ-ن الKـ
و اإلرشــادات ال�ــي ت-جــه ال�Gــ�ه"ف�9 ( ع�+ــة ال��ــ�) إلــى �Iف�ــة ال�عامــل مــع   صــف�ة ال�عل��ــات 

  ال�ق�اس.أس|لة �ق�اس، أما ال�N-ن األخ��: ف���-D على ال
 ؛علـى م/�-عـة مـ9 الُ���Nـ�9 هع�ض ، ت�و ث�اته �ق�اسو م9 أجل ال�أك" م9 ص"ق ال

  : اآلتي م9 ح�� إلب"اء آرائه� ف�ه 
  ال�ي وضع] م9 أجلها. ل�هارات الق�اءة األكاد%��ة ال�ق�اسم"4 م+اس�ة أس|لة  -
ــ|لة مق�ـــاس - مهـــارات القـــ�اءة األكاد%��ـــة ل�هـــارات قـــ�اءة ال+Zـــ-ص اللغ-;ـــة و  مـــ"4 م+اســـ�ة أسـ

  أD م��-�G% 4ه"ف في ت"ر;m ال+�- الع�Eي.الق-اع" ال+�-;ة، و 
  لغ-;ة ألس|لة ال�ق�اس وE"ائله.الو ال"قة  ال�Zاغة سالمة  -
  .ال�ق�اسوض-ح تعل��ات  -

yF ال�eـــار إل�هـــا وفـــ6 ال_ـــ-ام+اســـ�ة  ل�ق�ـــاسوقـــ" أبـــ"4 ال���Nـــ-ن آراءهـــ� Fـــأن أســـ|لة ا
اس مهـــارات القــــ�اءة ضـــ�ورة ت�اعـــ" األســـ|لة ال�ـــي تGـــ�ه"ف ق�ـــ، و أشـــار ال���Nـــ-ن إلـــى أعـــاله

kــ-ن K�FاFــة مع�+ــات علــى ت-قــع اإلجاFــة لــة Fع�+هــا، ح�ــى ال تاألكاد%��ــة ال�ــي ت+_ــ-D ت�ــ] م�ح
��ة م9 ب�9 ال�"ائل ال��Xوحة أما م Iل سuال.Zال  
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علـى  ال�ق�ـاسوEعـ"ها تـ� تX��ـ6  ة وفـ6 هـ ا الـ�أD.ت� Fالفعل تعـ"یل م-ضـع األسـ|لوق"   
ة NFل�ـة ب ال��G-4 ال�اFع ب��نامج NFـال-ر;-س اللغـة الع��Eـ3الً�ا م9 3ال  ٤٠م/�-عة مN-نة م9  

Fعـــ" مـــ�ور أســـ�-ع�9 علـــى  ه، ثـــ� أُع�ـــ" تX��قـــ دار;ـــة و اإلنGـــان�ة F/امعـــة ال/ـــ-فالعلـــ-م و اإل
الـ D  ال�ق�ـاسهـا إحZـائ�ًا ل�Gـاب معامـل ث�ـات ، ث� تـ� رصـ" ال��انـات ومعال/�ال�/�-عة نفGها

   و م9 ث� %Z�ح ال�ق�اس صالًح لل�X��6.، وه- معامل دال إحZائ�اً  ٠.٨٨وصل إلى 
الــxم9  " ، وذلــ` ب��"یــزمــ9 اإلجاFــة عــ9 أســ|لة ال�ق�ــاس �I إنــه قــ" تــ� حGــاب جــ"ی� Fالــ
لxم9 إجاFـات العام  ث� حGاب ال��-سy ال�ق�اس،في اإلجاFة ع9 أس|لة 3الd  ال D اس�غ�قه Iل  

 ال�ق�ـاسd لإلجاFـة عـ9 أسـ|لة ، فkـان الـxم9 ال�+اسـال�ق�ـاسج��ع أف�اد ال�/�-عة ال�ـي اج�ـازت  
  دق�قة. ٦٠

٤-     �	Cـة  ق�اس االت4اه ن1- امت�	�ل)ـالب ب�نـامج ;Tـال-رS-س اللغـة   لق�اءة األكاد
  : الع��Pة جامعة ال4-ف

���Zال�ق�اس، م9 خالل اإلج�اءات ال�ال�ة ت� ت:  
  ــــ- القـــــ�اءة�اســــ�ه"ف هــــ ا ال�ق�ـــــاس ال�عــــ�ف علــــى ات/ـــــاه الXــــالب ( ع�+ــــة ال��ـــــ�) ن

� ال�الي في ال -%��ة Fع" م�وره� BF��ات ال��نامج ال�ق��ح   األكاد �ة مهـارات ل�+�� -�
 الق�اءة األكاد%��ة في ض-ء ما وراء ال�ع�فة.

  و ال"راسـات  و األدب و ق"م ت� ب+اء ال�ق�اس في ض-ء قائ�ة مهـارات القـ�اءة األكاد%��ـة
ــلة ــاس مـــ9ال��Eـــ-D ذات الZـ ــارات أساســـ�9  م�ـــ-ر;9 ، و مـــ9 ثـــ� تkـــ-ن ال�ق�ـ ( ق��ـــة مهـ

"امها فــي دراســة اللغــة الع��Eــة اه الXــالب ن�ــ- اســ�Bات/ــ –القــ�اءة األكاد%��ــة و أه���هــا 
 مف�دة ت�Kل ال��-ر;9. ٢٤و اح�-4 على     NeFل عام و ال+�- على وجه الZB-ص)،

   "ـل مفـ�دة و وضـ-حها، فـال و قI هـي: ( دقـة ،yFروعي في ص�اغة ال�ق�ـاس عـ"ة ضـ-ا
;قــة ت��ــل م-ضــ-ع�ة ال�فــ�دة و عــ"م ت��xهــا أو صــ�اغ�ها �XF  –+ــى واحــً"ا تع+ــي إال مع

 –تــ-ازن االســ�/اFات ال�-ج�ــة مــع الGــال�ة فــي ال�ق�ــاس  –Xالــd علــى اســ�/اFة Fع�+هــا ال
 �� )-م+اس��ها لZBائq ع�+ة ال�

  ام"Bاسي.اس��Bال�ق�اس ال��"رج ال 

، ت� ع�ضه على  كاد%��ة و ث�اتهاالت/اه ن�- الق�اءة األ مق�اسو م9 أجل ال�أك" م9 ص"ق 
  ه م9 ح�� اآلتي: ء آرائه� ف� م/�-عة م9 الُ��9��N؛ إلب"ا
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  لل��-ر ال D ت+��ي إل�ه. م"4 م+اس�ة أس|لة ال�ق�اس  -
  كاد%��ة  ال��Gه"ف ق�اس االت/اه ن�-ها أس|لة ال�ق�اس ل�هارات الق�اءة األ ت�K�ل  م"4 -
  ال�ق�اس وE"ائله. سالمة ال�Zاغة  و ال"قة اللغ-;ة ألس|لة -
  وض-ح تعل��ات ال�ق�اس.  -

�و ل�  Fأن أس|لة ال�ق�اس م+اس�ة وف6 ال_-اyF ال�eار إل�ها أعاله،   �N-ن آراءه�وق" أب"4 ال�
  ی�"وا أ%ة تع"یالت. 

ا مـ9 3ـالب ال�Gـ�-4 ال�اFـع ب��نـامج  ٤٠ة مN-نـة مـ9 ت� تX��6 ال�ق�اس على م/�-ع  وق"   3ال�ـً F ــة�Eــال-ر;-س اللغــة الع�NF ُامعــة ال/ــ-ف ، ثــ� أ/F ــان�ةGل�ــة العلــ-م و اإلدار;ــة و اإلنN قــه��Xع�ــ" ت
Fعــ" مــ�ور أســ�-ع�9 علــى ال�/�-عــة نفGــها، ثــ� تــ� رصــ" ال��انــات ومعال/�هــا إحZــائ�ًا ل�Gــاب 

  ، م�ا یIu" ث�اته و صالح��ه لل�X��٠.٨٥.6ال D بلغ K�ات ال�ق�اس المعامل 
مهـارات القـ�اءة األكاد�	�ـة و ل�6	�ة    ما وراء ال	ع�فةعلى  القائ     ال	ق��ح  تC	�  ال�2نامج  -٤

  [الب ;Tال-رS-س اللغة الع��Pة .ل#8  هاه ن1- االت4ا
  ف ال�2نامج:اأه#  .أ

رات القــ�اءة األكاد%��ــة مهــاإلــى ت+��ــة القــائ� علــى مــا وراء ال�ع�فــة  یهــ"ف هــ ا ال��نــامج 
ل] مهارات الق�اءة األكاد%��ة فـي و ت�K ،ل"4 3الب NFال-ر;-س اللغة الع��Eة  واالت/اه ن�-ها

  م�حلة ما Fع" الق�اءة ). –م�حلة أث+اء الق�اءة  –�اءة ل القثالث م�احل، هي: ( م�حلة ما ق�
ــ�ا ــارات القـ ــ" مهـ ــ ا الهـــ"ف ت�"یـ ــات ت�ق�ـــ6 هـ ــ9 م�Xل�ـ ــ �I إن مـ ــ"ی� Fالـ ــة جـ ءة األكاد%��ـ

ال�ي اس�ه"ف ت+���هـا  فF/امعة ال/- في ب�نامج NFال-ر;-س اللغة الع��Eة   لل"ارس�9ال�+اس�ة  
) -�ت� ت���Z ال��نامج مع��"ًا  ` ساFًقا، و ق" لى ذل�Iا ت�] اِالشارة إ )٢م9 خالل مق�ر ن

  على: 
كاد%��ة و ما وراء ال�ع�فة مهارات الق�اءة األال"راسات وال��-ث الGاFقة وال�kاFات ال�ي ت+اول]    -
لع��Eــة NFل�ــة العلــ-م اإلدار;ــة و ضــ�9 خXــة ب�نــامج NFــال-ر;-س اللغــة ا ٢ت-صــ�ف مقــ�ر ن�ــ- –

  .ب9 عق�ل ( ال��جع ال�ئ�m لل�ق�ر)ش�ح ا�Iاب  –اإلنGان�ة، جامعة ال/-ف 
  أسF ب6اء ال�2نامج:  .ب

خـالل اسـ�ق�اء  اسـ�قاؤها مـ9ت� ب+اء ال��نامج ال�الي في ض-ء م/�-عة م9 األسـm الفلGـف�ة، تـ� 
ــ9 ــًال عـ ــلة، ف_ـ ــ-D ذات الZـ ــاFقة و األدب ال��Eـ ــات الGـ ــ�ف ب�نـــامج  ال"راسـ ــى ت-صـ ــالع علـ اال3ـ
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) eFــــNل م�ــــ"د. و تــــ� ٢ن�ــــ- ( ت-صــــ�ف مقــــ�ر، و NFــــال-ر;-س اللغــــة الع��Eــــة F/امعــــة ال/ــــ-ف
  ال�-صل إلى م/�-عة م9 األسm على ال+�- ال�الي:

كاد%��ـــة فـــي ج��ـــع م�احـــل القـــ�اءة فـــي ت�ـــاFع و ال�أك�ـــ" علـــى عـــ�ض مهـــارات القـــ�اءة األ .١
�عابها و القــ"رة علــى تX��قهــا eFــNل ع�لــي تGلGــل م+Xقــي، %�Nــ9 ع�+ــة ال��ــ� مــ9 اســ�

 ).٢م��-4 مق�ر ن�-( ة فيأث+ا ق�اءة ال+Z-ص اللغ-;

بـ�9 ال�Nـ-ن ال�ع�فـي لهـ ه ال�هـارات  -في ت+اول مهارات القـ�اءة األكاد%��ـة     -ال�-ازن   .٢
 دائي، والع�ل�ات ال ه+�ة ال�ي ی�Xل�ها إتقانها.وال�N-ن األ

ــة فـــي ج��ـــع م�احـــل القـــ�اءة مـــ9 خـــالل أمKلـــة ت-ضـــ�ح 3��عـــة مهـــارات القـــ�اءة األك .٣ اد%��ـ
، مـــع ال�ـــ�ص علـــى ت+-;ـــع ال�ـــ"ر;�ات و عـــ"م ) ٢ن�ـــ- (قـــ�ر تX��ق�ـــة علـــى م��ـــ-4 م

 ت+��Xها.

�  على تX��6 مهارات الق�اءة  .٤�األكاد%��ة، و إب�از أث� ال��ف�x ال"ائ� للXالب ع�+ة ال�
انX�اعـــات إ%/اب�ـــة ت/ـــاه ذلــ` علـــى ز;ـــادة الفهـــ� الق�ائـــي و ال��Zـــ�ل، و مــ9 ثـــ� تkـــ-;9 

 الق�اءة األكاد%��ة، و ع�ل�ة ال�عل� NIل.

ــ .٥ ــ�) ه الXــــالب ت-ج�ــ ــة ال��ــ ــارات القــــ�اءة (ع�+ــ ــ6 مهــ ــي تX��ــ ا فــ ــً ــ� ذات�ــ ــ�� أدائهــ ــى تق�ــ إلــ
) -� ).٢األكاد%��ة م9 خالل مق�ر ن

ب (ع�+ــة ال��ــ�) مــ9 فهــ� العالقــة بــ�9 مــا وراء ال�ع�فــة و مهــارات القــ�اءة ت�Nــ�9 الXــال .٦
و مـ9 ثـ�  جهـا،ة، و إدراك أن األولى ت�Kل الع�ل�ات ال ه+�ة ، والKان�ـة ت�Kـل ن�ااألكاد%��

ــ�اءة  ــارات القــ ــي مهــ ــ� فــ ــ-ر أداؤهــ ــة تXــ ــا وراء ال�ع�فــ ــات  مــ ــ-عي Fع�ل�ــ ــا زاد الــ ــه Iل�ــ فإنــ
 األكاد%��ة.

ة ال��ــ�) علــى تX��ــ6 مهــارات القــ�اءة األكاد%��ــة eFــNل فعلــي فــي تــ"ر;d الXــالب (ع�+ــ .٧
 ل تkل�فات وواج�ات م+xل�ة؛ ح�ى %Z�ح ال�عل� ذا مع+ى.دراس�ه� لل+�- م9 خال

٨.  -����نامج ال�ق��ح  �XFائ6 م�+-عة؛ ل�+اسـd أن�ـاg الـ�عل� ال��Bلفـة، و ت�ـ+ح 4 التق"%� م
واك�eـــاف العالقـــات بـــ�9 م�غ�ـــ�ات  الXــالب (ع�+ـــة ال��ـــ�) القـــ"رة علـــى ت+Vـــ�� األفkـــار،

� FأنفGه�.� ال�

ال�ـي ت�Iـx  مـع ال���Iـx علـى الـ�عل� ال+eـy ،ال��نـامج  ت+-;ع أسال�d ال�عل� و ال�ـ"ر;d فـي .٩
 و تGk�ه الق"رة على اتBاذ الق�ار، و اخ��ار �3;قة ال�عل� ال�+اس�ة له.   على ال��عل�
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١٠. kو ال�عل�.م�اعاة الف�وق الف�د%ة في ال�هام و ال� d;ال�"ر dل�فات و أسل� 

الت إلـى ال��اجـع العل��ـة، و ت+-;ع مZادر ال�عل� في ال��نامج م9 خالل  اإلحـا .١١
 مZادر ال�عل-مات ال��+-عة.

١٢.  d"ئي ال�ق-   ت+-;ع  أسال��ي  –;� ( م+;-kنـامج،  –ت/��عي  –ت��خ�امي ) فـي ال
ل��نــامج إلــى نهای�ــه، و �Fـا %�Nــ9 الXــالب (ع�+ــة ال��ــ�) مــ9 ت�Gــ�9 أدائهــ� مــ9 ب"ا%ــة ا
ال�Gـ�ه"ف�9 إلـى تX��ـ6  مع ال���Iـx علـى تقـ-;� األداء مـ9 خـالل مهـام و تkل�فـات ت-جـه

 مهارات الق�اءة األكاد%��ة NeFل ع�لي.

  �نامج:ال2 اتمT-نج. 
ب+ي م��ـ-4 ال��نـامج فـي ضـ-ء أسGـه الفلGـف�ة ال�eـار إل�هـا سـاFًقا، �Fـا %�قـ6 أه"افـه، و اشـ��ل 

، أما ع9 دروسه، فقـ" تـ� ال���Iـx علـى فلGف�ه و مN-ناته، و�رشادات  ت"ر;Gه  على مق"مة ت-ضح
(  الــ�ئ�m)، و م�جعــه ٢هــارات القــ�اءة األكاد%��ـة مــ9 خــالل دروس م��ــ-4 مقـ�ر ن�ــ- (ت+��ـة م

ا للXBـة ال"راسـ�ة لهـ� وقـ] تX��ـ6 ال�/�Eـة.  � وفقـً�ك�اب ش�ح اب9 عق�ل) ال�ق�ر على ع�+ة ال�
Iـــاد و  –( Iـــان و أخ-اتهـــا  :علـــى ال+�ـــ- ال�ـــالي اح�ـــ-4 عل�هـــا ال��نـــامجال�ـــي  و Iانـــ] الـــ"روس

  �9 و أخ-اتها). –أخ-اتها  إن و –أخ-اتها 
و هـ- ( ت+��ـة مهـارات القـ�اءة  ال��نـامج سدرو  هافـي ضـ-ئ ب+�]  و Iان أح" أه� ال�+Xلقات ال�ي

ــالي  ــ"ة فـــي ال��ـــ� ال�ـ ــة ال�ع��ـ ــة فـــي Iـــل درس مـــ9 دروساألكاد%��ـ ــام م/��عـ ــ"م جال��نـ )، و عـ
��ــاجت/xئ�هــا و ت-ز;عهــا علــى دروس ال�% nا مــ9 القــار إلــى ج��ــع مهــارات  �نــامج، و ذلــ` انXالقــً

ل�هــارات م�"اخلــة، و %�هــ" ف�هــا ج��ــع االقـ�اءة األكاد%��ــة م/��عــة فــي Iــل درس، ف_ــًال عــ9 أن 
  الGاب6 لالح6، و م9 ث� ال %�9N اج�xاء أD م+ها في درس دون آخ�.

  ل�2نامج:ن	-ذج ب6اء دروس ا
تها أو .... ( Iان و أخ-اتها أو إن و أخ-ا  )٢وفًقا ل���-4 مق�ر ن�- (ع6-ان ال#رس:   .١

 إلخ)

القـ�اءة ،  لمـا ق�ـفـي (م�حلـة د%��ـة مهـارات القـ�اءة األكا  ت�Iـx علـى  األه#اف اإلج�ائ�ة: .٢
��-4 ال"رس ال�ـالي. مـع األخـ م�حلة أث+اء الق�اءة، م�حلة ما Fع" الق�اءة)�F هاXEمع ر  

%��ـة، في االع��ار أن أه"اف م�حلة ق�ل الق�اءة تGـ�ه"ف ال�عـ" ال�X�XBـي للقـ�اءة األكاد 
ال�ــي اشــ��ل]  �هــارات أث+ــاء القــ�اءة تGــ�ه"ف ال�عــ" ال�X��قــي ال�+ف�ــ D لل وأهــ"اف م�حلــة
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عل�هـــا أهـــ"اف م�حلـــة مـــا ق�ـــل القـــ�اءة، و أخ�ـــً�ا أهـــ"اف م�حلـــة مـــا Fعـــ" القـــ�اءة تGـــ�ه"ف 
 لق�اءة ال�eار إل�ها في ال��حل��9 الGاFق��9.ال��ق6 م9 أه"اف ا

 س�-رة ذ�Iة. –XFاقات ورق�ة  –) جهاز ( داتا ش- ال-سائa ال�عل�	�ة: .٣

 مج ZF-رته ال+هائ�ة.ال��نا ارد فيم��-4 ال"رس ال-   : ال	ادة ال�عل�	�ة .٤

  إج�اءات ال�#رFS وال�عل :  .٥
NeFل %�Gح له�   عل�ب�|ة ال�+�V  تع الXالب في م/�-عات حdG رغ�اته� و ;ز ی�� ت-  - 

Gه� في ارت�احه�  Fال�فاعل مع ال+q األكاد%�ي ال�ق�وء و مع Fع_ه� ال�ع� و�Eا %ُ 
  في تل` ال��|ة. 

ل�هـا مهـارات  القـ�اءة األكاد%��ـة ( م�حلـة اقـات عم9  خالل ت-ز;ع XF لل"رس" ��هی�� ال� - 
ح آل�ـة تX��ـ6 هـ ه ما Fع" الق�اءة) و ش� م�حلة   –أث+اء الق�اءة م�حلة   -ق�ل الق�اءة   ما

وراء ال�ع�فــة ال�ــي  و عالقــة ذلــ` ب+�V;ــة مــا فــي ج��ــع ال��احــل ال�eــار إل�هــا،ال�هــارات 
أث+ـاء  ال�ـ�عل�ق-;ً�ا ) ال�ي %ق-م بهـا ا و تته�� ��Fاق�ة الع�ل�ات ال ه+�ة ( تXً�XBا و ت+ف� ً 

 الق�اءة الك�GاFه ال�ع�فة.

ذ أســ�ا ة+اقeــمرس ال�"ونــة أعــاله، و إلــى أهــ"ف هــ ا الــ"  ال�جــ-ع إلــىالXالــd  یــ�� ت-ج�ــه - 
ــ ال�قـــ�ر ــا ثـــ� ات�ـ قـــ�اءة األكاد%��ـــة ال الـــ"رس مـــ9 خـــاللل��ق�ـــ6 أهـــ"اف  ال�عل��ـــات ع اف�هـ

 ال-اردة أدناه لل+Z-ص ال+�-;ة

d على الـ+q اللغـ-D ( م-ضـع الـ"رس ال+�ـ-D)  ال�ـأخ-ذ مـ9 شـ�ح ( �Iـاب الXال  %Xلع - 
، �Iا سلف ذ�Iه  اد%��ة ��Fاحلها الKالث ب�X��6 مهارات الق�اءة األكاب9 عق�ل)، ث� %ق-م 

.  
�ل اخ��ار الفه� الق�ائي  - F dالXل درس.%ق-م الI نها%ة  

  امج:د. اس��ات��4ات ال�#رFS و األنc)ة ال	]�N#مة في ال�2ن
-عــــ] اســــ��ات�/�ات تـــــ"ر;m ال��نــــامج؛ ل��اعـــــي الفــــ�وق الف�د%ـــــة بــــ�9 ع�+ـــــة ال��ــــ�، فeـــــ�ل] ت+

لف�د%ـــة و ال/�اع�ـــة، و حلقـــات ال+قـــاش، و ت-ز;ـــع ال�هـــام، و ال��اضـــ�ة ال�Xـــ-رة و ال�+اقeـــات ا
ل+Zـ-ص اللغ-;ـة مـ�I 9ـاب شـ�ح ابـ9 عق�ـل ( ال��جـع الـ�ئ�m) ل�قـ�ر ال�X��قات الع�ل�ـة عللـى ا

) -�    ).٢ن
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  ت1#ی# ال-سائa ال�عل�	�ة ال	]�N#مة:ه. 
ال�k��ـ-ت�، و  ت+-ع] ال-سائy ال�عل���ة ال�B�G"مة في تـ"ر;m و دراسـة ال��نـامج، فeـ�ل] أجهـxة

  )، الG�-رة ال �Iة، XFاقات تعل���ة. Ppt( داتا ش-)، و ع�وض ( 
  أسال�d و أدوات تق-S  ال�2نامج:و. 

�)، فت+-ع] أسالd تق-;� الXالب ( ع�+ة ال��  kان] على ال+�- ال�الي:
 -  S-ـ6 مق�ـاس القـ�اءة األكاد%��ـة  و   ال�ق��Xنامج مـ9 خـالل ت��ال m;ل ت"ر�"ئي: ت� ق�ال�

 اس  االت/اه ن�-ها.مق�

و األسـ|لة  و ال�هـام  و  تـ� أث+ـاء تـ"ر;m ال��نـامج مـ9 خـالل ال�ـ"ر;�ات   ال�ق-S  ال62ـائي: - 
ا ا ت الفهـ� الق�ائـي ال�-جـ-د نها%ـة Iـل خ��ـاراال�kل�فات ال�_�+ة دروس ال��نـامج، و أ%_ـً

.dدرس، تق"%� ال�غ %ة ال�اجعة في ال-ق] ال�+اس 

ال��نــامج مــ9 خــالل ال�X��ــ6 ال�عــ"D ألداتــي الق�ــاس فــي تــ� فــي نها%ــة  ال�قــ-S  ال6هــائي: - 
 ال��نامج.

 سـ��فاء ق�ـاس فاعل�ـة ال��نـامج مـ9 خـالل مـ9 أدوات ق�ـاس داخـل ال��نـامج، وو ب ا %N-ن قـ" تـ� ا
�.  أدوات �  أخ�4 تق�m فاعل�ة ال��نامج NIل م�Kلة في الق�اس�9 الق�لي و ال�ع"D على ع�+ة ال�

  

  :FS ال�2نامجل�#ر  دل�ل أس�اذ ال	ق�رز. 
"ام ال��نــامج القــائ� Fاســ�B مهــارات القــ�اءة األكاد%��ــةعلــى ت+��ــة  أســ�اذ ال�قــ�رول�Gـاع"ة   

مهـارات �+ف�  ب�نامج ت+��ـة لإلج�ائ�ة X-ات االB ی-ضح لهت� ت���Z دل�ل   ما وراء ال�ع�فة؛على  
سـ�ق-م بهـا الXالـd  اإلجـ�اءات ال�ـي إب�از م9 خالل، ض-ء ما وراء ال�ع�فةالق�اءة األكاد%��ة في 

   في م�احل الق�اءة، و أدوار أس�اذ ال�ق�ر في ت-ج�هه ل ل`...
   اآلتي#ل�ل الق# روعي ع6# تC	�  و 

ت�ق�قهـا،  �نامج ص�اغة إج�ائ�ة %�9N ق�اسها وفي ال�ص�اغة أه"اف دروس ال+�- ال��_�+ة    -
�.ت+��ة مهارات الق�اءة األكاد%��ة ل"4 ع�+ة ال���Fا %�9N م9 خاللها   

  ال��نامج.أث+اء تX��6 ال�ي %ق-م بها الXالd و أس�اذ ال�ق�ر ت�"ی" الXB-ات اإلج�ائ�ة  -
ــائy  ال�عل���ـــة و األنeـــXة ت�"یـــ"  - ــ" ال-سـ ــا ت�"یـ ــ  ال�هـ ــة م ال��ل�+ف�ـ ــامج ل�+��ـ _ـــ�+ة فـــي ال��نـ

  .مهارات الق�اءة األكاد%��ة
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لق�اءة األكاد%��ة لـ"4 الXـالب ( لق�اس م"4 ت+��ة مهارات ات�"ی" م/�-عة م9 أدوات ال�ق-;�   -
.(��  ع�+ة ال�

  :ف	ا یليى م4	-عة م5 ال	T1	�5 إلب#اء آرائه  ، ت  ع�ضه علولل�أك# م5 ص#ق ال#ل�ل
  هاج-دة األه"اف و ص�اغ� -
 أث+ـاء الBاصة ب�X��ـ6 مهـارات القـ�اءة األكاد%��ـة فـي دراسـة ال+�ـ-ض-ح الXB-ات اإلج�ائ�ة  و   -

  ت+ف�  ال��نامج.
;ـة لق�اس مهارات الق�اءة األكاد%��ة مـ9 خـالل الـ"روس ال+�- أدوات ال�ق-;� ال�B�G"مة    م+اس�ة  -

  في ال��نامج.
  ف ال��ج-ة م9 ب+اء ال��نامج.األه"ال��ق�6  ال"ل�ل؛تع"یل أو إعادة ص�اغة ما ی�ونه في  -

   ?ال�الي:وق# أب#8 ال	T1	-ن آراءه  
  للق�اس.ج-دة أه"اف ال��نامج، و وض-حها، و قابل��ها  -
  ال+�-. وضح الXB-ات اإلج�ائ�ة ل�X��6 مهارات الق�اءة األكاد%��ة في ج��ع دروس -
مــا Fعــ" القـــ�اءة  م�حلــة أدوات ال�قــ-;� الBاصــة �Fهـــارات  مــ9 أوصــى ال���Nــ-ن Fإضــافة عـــ"د  -

ــ��ه� Fإعـــادة ال+Vـــ� فـــي أدوار أســـ�اذ ال�قـــ�ر أث+ـــاء م حلـــة ت+ف�ـــ  � األكاد%��ـــة، ف_ـــًال عـــ9 ت-صـ
� نفGه دون ت"خالت م��kرة م9 به"ف إعXاء الف�صة للXالd  أن ی�اقd أداءه، و %ق�ّ الق�اءة، 

ا مـ9 أسـ�اذ ال�قـ�ر تقـ"%� ال�غ %ـة ال�اجعـةأ d إثـ� تX��ـ6 للXالـ س�اذ ال�ق�ر، ح�ـ� Iـان مXل-Eـً
  كل مهارة م9 مهارات  ت+ف�  الق�اءة األكاد%��ة.

ــ"  - ــ�اغة Fعـــ� تـ ــادة صـ ــ-ن Fإعـ ــى ال���Nـ ــا أوصـ ــام ال�احـــ� ر;�ات ال�� �Iـ ــ" قـ ــامج، وقـ ــ   نـ  Fاألخـ
فــي صــ-رته  أصــ�ح  %Nــ-ن الــ"ل�ل قــ" ب�-صــ�ة ال���Nــ�F ،9ــإج�اء ال�عــ"یالت الالزمــة. و بــ ا 

�.ع�+ة الال+هائ�ة صال�ًا لل�X��6 على ��  

ة ال���ان�ة: -��  إج�اءات ال

)  في ٢مهارات الق�اءة األكاد%��ة م9 خالل مق�ر (ن�-ت� ت+ف�  ال�/�Eة ال��"ان�ة ل�+��ة    
مـا القـائ� علـى  ح ال�ق�ـ�  Fاسـ�B"ام ال��نـامج خXة ب�نـامج NFـال-ر;-س اللغـة الع��Eـة F/امعـة الـ-ف

  : ال�ال�ةاإلج�اءات   وراء ال�ع�فة، و ذل` وف6
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  :ال012 	-عةم4 -١
   ��3الب NFال-ر;-س ب�نامج اللغـة الع��Eـة الـ ی9 ی"رسـ-ن مقـ�ر م9    ت� اخ��ار ع�+ة ال�

�افVـــة الق�;ـــات، جامعـــة ) NFل�ـــة العلـــ-م اإل٢(ن�ـــ-�F ل�ـــة العلـــ-م و اآلدابI ـــان�ة وGدار;ـــة و اإلن
  3الً�ا. ٦٠لغ ع"د أف�اد الع�+ة وق" ب  ال/-ف،

  ها وج-د) ی5�2: ع�6ة ال#راسة وأماك5 ٣ج#ول (
  الع#د   ال	4	-عة   ال�ل�ة  م

ــان�ة   ١ كل�ــــــة العلــــــ-م اإلدار;ــــــة و اإلنGــــ
  NGFاكا

  ٣٠  ت/�;��ة
  ٣٠  ضاXFة  �;ات كل�ة العل-م و اآلداب Fالق  ٢
   ألدوات ال012ال�)i�2 الق2لي  -٢

ع�+ـــة ال��ـــ� مـــ9  علـــى و مق�ـــاس االت/ـــاه ن�-هـــا %��ـــةمق�ـــاس القـــ�اءة األكاد تـــ� تX��ـــ6   
   .�/انm ب�+ه�اال�ع�ف على م"4  الوال_اXFة به"ف  ;��ةال�/�-ع��9 ال�/�  3الب 

5 ال��2S�4ة و ال�)i�2 الق2لي ألداتي ال012 على ال	4	-ع��ی-ضح ن�ائج  )٤ج#ول (
  الjا;)ة.

�عة ال������ة   األداة ��عة ال�ا��ة   ال�  ل�ها ق��ة ت و دال  ال
  ع  م  ع  م

مق�اس الق�اءة 
  األكاد%��ة 

١.٤٥  ٢.١٦  ١٠.٠٥٥  ٢.١٨  ١١.٣٦  
  غ�� دالة 

  -�مق�اس االت/اه ن
  الق�اءة األكاد%��ة 

٠.٢٤٦  ٩.٦٤  ٧٥.٣٣  ٩.٤٨  ٧٥.٨٨  
  غ�� دالة 

 3ــالب أنـه ال ت-جـ" فـ�وق دالــة إحZـائ�ًا بـ�9 م�-سـXي أداء ی�_ـح مـ9 ال/ـ"ول الGــاب6   
مق�ـاس القـ�اءة  الق�ـاس الق�لـي علـى Iـل مـ9  ال�/�-عة ال_اXFة فـي3الب  ال�/�-عة ال�/�;��ة و 

؛ م�ـــــا یـــــ"ل علـــــى أن ال�/�ـــــ-ع��9 ال�/�;��ـــــة وال_ـــــاXFة مق�ـــــاس االت/ـــــاه ن�-هـــــا �ـــــة واألكاد%�
ا إلـى أن ال�غ�ـ� الـ D  م�/ان�Gان وت+Xلقـان مـ9 نقXـة ب"ا%ـة واحـ"ة، و �ـ"ث  قـ" �Fـا %eـ�� أ%_ـً%

  D"ع�ل م+ه�ا.ی�جع إلى إح"4  ق" في األداء الI م��9 مع"B�Gال�عال/��9 ال�  
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  : ل012ال�#رFS ل	4	-ع�ي ا -٣
مهـارات ل�+��ـة  ما وراء ال�ع�فـة: ت� ت"ر;m ال��نامج القائ� على ل6]2ة لل	4	-عة ال��2S�4ة;ا  -أ

 أســ�اذ ال�قــ�ر ( دل�ــل ال�علــ�) وذلــ` وفقــًا لــ"ل�ل ، )٢ل مقــ�ر (ن�ــ-القــ�اءة األكاد%��ــة مــ9 خــال
  ال D ت� إع"اده.

ة ال�ع�ـادة وقـ" �;قـFاسـ�B"ام الX )٢(ن�ـ- : فق" ت� ت"ر;m مقـ�ر;ال6]2ة لل	4	-عة الjا;)ة  -ب
  ت�Kل] خX-ات ه ه ال�X;قة في: 

  ش�ح القاع"ة ال+�-;ة م9 أس�اذ ال�ق�ر -
  ل+�-;ةم+اقeة األمKلة و الe-اه" ا -
  Fع� ال�"ر;�ات على ال"رس، إذا س�ح وق] ال��اض�ة ب ل`.حل  -
  2ع#9 الخ�2ار ال	فاه�  الS-16ة: ال�)i�2 ال -٤

� Fان�هاء ال�"ر;m ل�/�-ع�ي ال  � أداتي ال��ـ� عل�ه�ـا( ت� تX��6 ؛;��ة ال_اXFة�/� ال  �
ت�ل�ـل أثـ� ال��نـامج مـ9 ؛ لل�عـ�ف علـى Fعـ"%اً  مق�اس االت/ـاه ن�-هـا) –مق�اس الق�اءة األكاد%��ة 

ج ال�X��ـ6 الق�لـي، و مـ9 ثـ� اسـ�Bالص و معال/�ها إحZائً�ا، و Fال�الي مقارن�ها مع ن�ـائ+�ائج  ال
� ال+هائ�ة، و تق"%� ال�  �ات  و ال�ق��حات. �-صن�ائج ال�

  :و مناقشتها و تفسريها البحثنتائج  
  ف��ا ()' اإلجا$ة ع� ال"!ال األول م� أس�لة ال���، و ن�ه: 

NFال-ر;-س  ب�نامج  ال�ي %�9N ت+���ها ل"4 3الب    : ما مهارات الق�اءة األكاد%��ة ال�+اس�ة١س
  أح" مق�رات ال+�- ؟   ت"ر;m و آدابها في جامعة ال/-ف م9 خالل دراسة و اللغة الع��Eة

قائ�ة   إلى  ال�-صل  م9 خالل  ع+ه  اإلجاFة  ت�]  م9  فق"  األكاد%��ة   الق�اءة  �Fهارات 
��ة لل"راسات الGاFقة و األدب ال��D-E ذات الZلة، و ت-ص�ف مق�ر ( ن�-   خالل دراسةG٢م  

ال"راسة   إج�اء  Xة NFال-ر;-س ب�نامج اللغة الع��Eة و آدابها جامعة ال/-ف ال�ع��" وق]) في خ
ال+هائ�ة ( مل�6 رق�  القائ�ة، وم9 ث� وضعها في ص-رتها  ال�أك" م9 ص"ق  ال�ال�ة، و ق" ت� 

  ' اإلجا$ة ع� ال"!ال ال,اني م� أس�لة ال���، و ن�ه: و ف��ا ()  ).١

ائ� على م"خل ما وراء ال�ع�فة ل�+��ة مهارات الق�اءة األكاد%��ة و  : ما ال��نامج ال�ق��ح الق٢س
ل"4 3الب  ت/اه ن�اال (ع�+ة  -ها   ال/-ف  وآدابها في جامعة  الع��Eة  اللغة  NFال-ر;-س  ب�نامج 

�) م9 خالل دراسة�  و ت"ر;m أح"  مق�رات ال+�- ؟  ال�
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Fا األول،  الuGال  إجاFة  ض-ء  في  ع+ه  اإلجاFة  ت�]  ال"راسات فق"  الس�ق�اء  إلضافة 
اال3 و  الZلة،  ذات   D-Eال�� األدب  و  مق�رالGاFقة  ت-ص�ف  على  خXة  ٢(ن�-   الع  في   (

ال ال"راسة  إج�اء  وق]  ال�ع��"  ال/-ف  جامعة  آدابها  و  الع��Eة  اللغة  ب�نامج  �ال�ة،  NFال-ر;-س 
eاب ش�ح اب9 عق�ل، س��ا ف��ا ی�عل6 ب�-ص�ف ال�ق�ر ال��I اإلضافة إلى ش�حF "ار إل�ه، و ق

  ). ٢ هائ�ة   ( مل�6 رق�ت� ال�أك" م9 ص"ق القائ�ة، وم9 ث� وضعها في ص-رتها ال+
أما ف�	ا �GN ال�6ائج  ال	�علقة ;ق�اس فاعل�ة ال�2نامج ال	ق��ح القائ  على م#خل ما 

ال	ع ب�نامج  وراء  [الب  ل8#  ن1-ها   االت4اه  و  األكاد�	�ة  الق�اءة  مهارات  ت6	�ة  في  �فة 
الT;(012ال-  (ع�6ة  ال4-ف  جامعة  في  وآدابها  الع��Pة  اللغة  ت�4رS-س  ال�ي  و  ع5  ،   d

  ال]kال�5: 
الق�اءة :  ٣س ت+��ة مهارات  في  ال�ع�فة  القائ� على م"خل ما وراء  ال�ق��ح  ال��نامج  فاعل�ة  ما 

�)  ل"4 3الب    األكاد%��ة�ب�نامج NFال-ر;-س اللغة الع��Eة وآدابها في جامعة ال/-ف (ع�+ة ال�
  9 خالل دراسة و ت"ر;m  أح" مق�رات ال+�-؟  م

ال ٤س ال��نامج  فاعل�ة  ما  م" :  على  القائ�  ال�ع�فة�ق��ح  وراء  ما  3الب    في   خل  ات/اه  ت+��ة 
� ب�نامج NFال-ر;-س اللغة الع��Eة وآدابها في جامعة ال/-ف(ع�  ) ن�- الق�اءة األكاد%��ة؟ �+ة ال�

    � ال�-صـل إل�هـا ل��ـان مـ"4 فاعل�ـة ال��نـامج  %ع�ض ف��ا %أتي ال+�ائج ال�ي ت�فإن ال�اح
و  ام Fال�عال/ـات اإلحZـائ�ة الالزمـة لل��انـات،و ذلـ` مـ9 خـالل الق�ـ  ال�ق��ح ال�eار إل�ـه أعـاله،

  ال+�- ال�الي:م9 ث� ع�ض ال+�ائج و تف��Gها على 
  

ال�2نامج  ال6  -أ ال	�ت2)ة ;	#8 فاعل�ة  ت+��ة  �ائج  ال�ع�فة في  القائ� على م"خل ما وراء 
األكاد%��ةم الق�اءة  الuGال     هارات  لإلجاFة ع9  ذل`  و   ،��ال� ع�+ة  الKال� م9  ل"4 

ال� "أس|لة  و ه-:  Fه،  ال��عل6  الف�ض  اخ��ار ص�ة  و   ،��داللة ت   ذات  ف�وق  -ج" 
  4-�Gم ع+"  م�-س  ٠.٠٥إحZائ�ة  أداء  ب�9  و   3الب Xي  ال�/�;��ة  3الب ال�/�-عة 

األكا الق�اءة  مق�اس  في  ال_اXFة  لZالح    د%��ةال�/�-عة   D"ع�3الب درجات  ال  
 جاءت و  ،  �ة ه ا الف�ض الخ��ار ص  ��ار "ت"  اخ  وق" اس�B"م  ال�/�-عة ال�/�;��ة"،  

  على ال+�- ال�الي:ن�ائ/ه  
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ع�ارSة وق�	ة "ت" للف�وق ب�5 ال	4	-ع��5  ) ی5�2 ال	�-س)ات واالن�1افات ال	٥ج#ول (
  ?Tل  كاد�	�ةالق�اءة األ  مق�اسال��2S�4ة والjا;)ة في  

ــارات  مهــــــــ
القــــــــــــ�اءة 
  األكاد���ة

 �اف االن  ال���س�  الع�د  ال����عة
  ال�ع�ار! 

ــة  درجــ
  ال �#ة 

ق��ـــــــــة ت 
  ال� &�%ة

  ال�اللة
ــ�  ع'ــــــــ
 (��م&
٠.٠٥  

ح�- األث�   م�%ع إی�ا
)d(  

ــارات  مهــ
م�حلـــــــة 
ــل  ــا ق2ـ مـ

  �اءةالق

  ١.٥٧٠  ٠.٣٨٣  دالة  ٦.٩٨  ٧٨  ١.٤١  ١٣.١٠  ٣٠  ال��2S�4ة
 ٧٨  ١.٣٩  ١٠.٨٩ ٣٠  الjا;)ة  ك��2 

ــارات  مهــ
م�حلـــــــة 
أث6ـــــــــــاء 

  الق�اءة

  ١.٣٤٩  ٠.٣١٩ دالة  ٥.٩٩ ٧٨  ٢.٦٧  ١٥.٣٣ ٣٠  ال��2S�4ة
  
 ٧٨  ٢.٤٩  ١١.٩٠ ٣٠  الjا;)ة  ��2 ك

ــارات  مهــ
م�حلـــــــة 
ــ#  ــا ;عـ مـ

  الق�اءة

  ١.٤٣٨  ٠.٣٤١ دالة  ٦.٣٨ ٧٨  ٢.٣٨  ١٢.١٨ ٣٠  ال��2S�4ة
 ٧٨  ٢.٠٩  ٩.٣١ ٣٠  الjا;)ة  ك��2

ال	4	-ع 
  ال�لي

  ٢.٣٦٠  ٠.٥٨٥ دالة  ١٠.٤٩ ٧٨  ٣.٨٢  ٤٠.٦١ ٣٠  ل��2S�4ةا
 ٧٨  ٣.٣٧  ٢٩.١٠ ٣٠  الjا;)ة  ك��2 

 ٠.٠٥وج-د ف�وق ذات داللة إحZائ�ة ع+" م�G-4   )٥رق� ( 9 ال/"ول الGاب6ی�_ح م
لZـــالح درجـــات  ال�/�-عـــة ال_ـــاXFة 3ـــالب ال�/�-عـــة ال�/�;��ـــة و  ب 3ـــالبـــ�9 م�-ســـXي أداء 

فـي Iـل ف|ـة علـى الق�ـاس ال�عـ"D علـى مق�ـاس القـ�اءة األكاد%��ـة  فـي��ـة 3الب ال�/�-عة ال�/�;
  –مهــارات م�حلــة أث+ــاء القــ�اءة األكاد%��ــة  –قــ�اءة األكاد%��ــة ، ( مهــارات م�حلــة مــا ق�ــل الةحــ" 

  . و في درجات ال�ق�اس NIل   ة األكاد%��ة)،مهارات م�حلة ما Fع" الق�اء
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) ،  dح/� األث� الk��� ال���Kل فـي قـ�� (  -عاله ول أ " �Iا ورد في ال/  –و یIu" ذل`  
��نـامج ال�ق�ـ�ح فـي ضـ-ء مـا وراء ال�ع�فـة ة ال�/�;��ـة ال�ـي ت�ـ] ب�X��ـ6 الو ذل` ن��/ـة لل�عال/ـ

ا  )٢على ال�/�-عـة ال�/�;��ـة ال�ـي درسـ] مقـ�ر ( ن�ـ- Fاسـ�B"ام مهـارات القـ�اءة األكاد%��ـة وفقـً
_ـاXFة ال�ـي درسـ] ال�قـ�ر نفGـه، Fال�X;قـة ال�ع�ـادة، �Iــا لل��نـامج ال�ق�ـ�ح، مقابـل ال�/�-عـة ال

   اFًقا . أش�� إلى ذل` س
 O5 تف]�� تلT	Sا یلي:ال�6و	ائج ?   

�اءتــه، و الع�ل�ــات مــ"رIًا للهــ"ف مــ9 ق%Nــ-ن إن القــ�اءة األكاد%��ــة إذ ت�Xلــd مــ9 ال�ــ�عل� أن  -
ــ ــى ال-صـ ــاع"ه علـ ــي تGـ ــ�اءة- ال�ـ ــ�ة للقـ ــة ال�+اسـ ــه، و ال�X;قـ ــى ه"فـ ــ�+�اg  ل إلـ ــى اسـ ــه علـ وق"رتـ

��نــامج فــإن ال ؛�هــا... إلــخ مــ9 ال�هــارات األفkــار و ت�ل�لهــا، و إعــ"اد هــ-امr بــ ل`، و م�اجع
ال�/�Eة إلى  ال�ق��ح القائ� على ما وراء ال�ع�فة ق" وف� لXالب ال�/�-عة ال�/�;��ة  م9 ب"ا%ة

ع�لـي مـ9 خـالل تX��ـI 6ـل هـ ه ال�هـارات eFـNل فـي  نهای�ها Iل ذل`، م+ح الXالب الف�صـة  
ــ�٢مق�ر(ن�ـــ- ــال علـــى الـ ــ� فعـ ــ ل` أثـ ــان لـ ــع الـــ"روس، فkـ ــ�اءة ) فـــي ج��ـ ــارات القـ �9N مـــ9 مهـ

  �ة.األكاد%�
9 لع�لــة �م�kــامل��9، بــل وجهــتعــ" مهــارات القــ�اءة األكاد%��ــة و اســ��ات�/�ات مــا وراء ال�ع�فــة  -

ــارات م�حلـــة  ــا مهـ ــا وراء ال�ع�فـــة تقابلهـ ــ�y فـــي مـ ــ�اءة واحـــ"ة، فاســـ��ات�/�ات ال�XBـ ــا ق�ـــل القـ مـ
ــ ــة، و اســـ��ات�/�ات ال��اق�ـــة ال ات�ـــة و ال��ل�ـ تقابلهـــا  ف��ـــا وراء الـــ اك�ة ال�+اقeـــةل و األكاد%��ـ

ــ�اءة األكاد%��ـــة، ــاء القـ ــة أث+ـ ــارات م�حلـ ــ��ات�/�ات ال   مهـ ــا ورا�و اسـ ــ-;� ف��ـ ــة تقابـــل قـ ء ال�ع�فـ
��ل ب"ورها مهارات ما Fع" الق�اءة األكاد%��ة. و م9 ث� ف�G% أن ت�� الق�اءة األكاد%��ة دون إنه

  ل�الي.، و ه ا ما وف�ه و حققه ال��نامج ااس�B"ام الس��ات�/�ات ما وراء ال�ع�فة
مـ9 خـالل دروس ق"م ال��نامج ال�الي، مهارات القـ�اءة األكاد%��ـة فـي ضـ-ء مـا وراء ال�ع�فـة    -

ا علــى ع�+ــة ال��ــ�، و مــ9 ثــ� تــ ٢تــ� تZــ���ها فــي مقــ�ر ن�ــ-  � ال�ــ"ر;d علــى ال�قــ�ر فعل�ــً
ي تX��قـي، Fع�ـً"ا عـ9 ال�+�Vـ� الفلGـف مهـارات القـ�اءة األكاد%��ـة ��Fاحلهـا الKالثـة eFـNل ع�لـي

ــ"ر; ــة و ال�ـ ــ�اءة األكاد%��ـ ــارات القـ ــاع"ه� علـــى تX��ـــ6 مهـ ــ� الXـــالب، و ال %Gـ ــ" ی+فـ d الـــ D قـ
  عل�ها.

ألنـه قـ" تـ�  ؛اعل�ـةساع" تZـ��� دل�ـل ال�علـ� أسـ�اذ ال�قـ�ر علـى تـ"ر;m ال��نـامج Fأر;��ـة و ف  -
اد علــى مــا وراء ال�ع�فــة، و مــ9 ثــ� تقــ"%� ال��نــامج مــ9 خــالل دروس ال+�ــ-، و لkــF 9االع��ــ
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ــ ــ6 أهـــ"اف سـ ــ] نفGـــه %�قـ ــ"ه، و فـــي ال-قـ ــ�ر فـــي م-عـ ــ�ر أن ی+/ـــx ال�قـ ــ` أســـ�اذ ال�قـ اع" ذلـ
  ج.ال��نام

هــارات القــ�اءة و مــ9 ثــ� فــإن ال��نــامج ال�ق�ــ�ح القــائ� علــى مــا وراء ال�ع�فــة قــ" ن�ــى Fالفعــل م  -
F ة�Eال-ر;-س اللغة الع�NF ة)األكاد%��ة ل"4 3الب ب�نامج��امعة ال/-ف ( ال�/�-عة ال�/�;/ 

ة ، و بـــ ا تkـــ-ن ال+�ـــائج ال�ـــي تـــ� ال�-صـــل إل�هـــا و تفGـــ��ها اآلن قـــ" اتفقـــ] مـــع ن�ـــائج دراســـ
،D�e�ال_-ء على عـ"د مـ9 اسـ��ات�/�ات مـا وراء ال�ع�فـة ال�ـي ت  )٢٠١٥(ال [Xـ"م ال�ي سلB

ل�ــة ت/ه�ــx ال�عل-مــات ال�ــي ت-صــل] إلــى فاع )٢٠١٤( الGــ�ان، القــ�اءة األكاد%��ــة، و دراســة 
ل اك�ة العاملة في ت+��ة مهارات الق�اءة لل"راسة و ال�kاFة األكاد%��ة ل"4 الXالب القائ�ة على ا

رات ال�ي ت-صل] إلى ت+��ـة مهـا )٢٠١٤( ال"م�داش و آخ�;9، ودراسة عل�ي اللغة الع��Eة، م
  ب�نامج في الKقافة اللغ-;ة.الق�اءة لل"راسة و ال�kاFة األكاد%��ة  للXالب ال�عل��9 م9 خالل 

ال�ي أك"ت على أه��ـة م�اعـاة اسـ��ات�/�ة  )٢٠١٠( الغام"D، ] أ%ً_ا مع دراسة و اتفق
 لX��عة ال�ZBـq، و هـ ا مـ9 األFعـاد األساسـ�ة فـي تعلـ� القـ�اءة األكاد%��ـة، فالبـ" أنالق�اءة  

�Gــــd 3��عــــة تZZBــــه، %X�ــــ6 الXالــــd مهــــارات القــــ�اءF بــــل  ة األكاد%��ــــة dــــG�F  عــــة��3
.qZBل تI ال�ق�رات داخل   

  
اه االت4ـفـي ت6	�ـة  ما وراء ال	ع�فـة القائ  على    ال	ق��ح  �6ائج الNاصة ;فاعل�ة ال�2نامجال  -أ

سـoلة خ�ـ� مـ5 أن1- الق�اءة األكاد�	�ة لـ#8 ع�6ـة ال12ـ0، و ذلـO لإلجا;ـة عـ5 ال]ـkال األ
ة إحZـائ�ة ع+ـ" "ت-جـ" فـ�وق ذات داللـ�2ار ص1ة الف�ض الNاص ;ه، و ه-:  ال012، و اخ

أداء 3ـــــالب ال�/�-عـــــة ال�/�-عــــة ال�/�;��ـــــة و  3ـــــالب Xي أداء بـــــ�9 م�-ســـــ ٠.٠٥مGــــ�-4 
ــى ــ"D علـ ــاس ال�عـ ــي الق�ـ ــاXFة فـ ــات ال�/�-عـــة  ال_ـ ــالح درجـ ــة لZـ ــ�اءة األكاد%��ـ مق�ـــاس القـ

 ض Fاس�B"ام اخ��ار "ت" وأسف�ت ن�ائ/ه ع9 ال��انات اآلت�ة: ، وق" اخ��� ه ا الف� ال�/�;��ة"
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ل	ع�ارSة وق�	ة "ت" للف�وق ب�5 ال	4	-ع��5  ی5�2 ال	�-س)ات واالن�1افات ا) ٦ج#ول (
  ال2ع#9  اءة األكاد�	�ةمق�اس االت4اه ن1- الق� ال��2S�4ة والjا;)ة في  

االن �اف    ال���س�   ن  ال����عة   أ0عاد ال�ق�اس 
  ال�ع�ار! 

ة درج
  ال �#ة 

ق��ة ت 
  ال� &�%ة 

  ال�اللة 
ع'�  

 (��م&
٠.٠٥  

� ح�- األث  م�%ع إی�ا 
)d(  

ق
	ة مهارات  
الق�اءة 

كاد�	
ة و األ 
  أه	
�ها

  ١.٣٢١  ٠.٣٨٦  دالة  ٦.٢٨  ٧٨  ٢.٩٣  ٢٥.٩٠  ٣٠  ال��2S�4ة 
 ٧٨  ٢.٢٧  ٢٢.٧١ ٣٠  الjا;)ة  ك��2 

ات�اه ال�الب  
  �
ن!  ت��
مهارات  
الق�اءة 

األكاد�	
ة 
ة  في دراس

  اللغة الع�'
ة

  ١.١٤٥  ٠.٢٦٩ دالة  ٥.٦٤ ٧٨  ٢.٧٠  ٢٥.٣١ ٣٠  ال��2S�4ة 
  
 ٧٨  ٢.٠٨  ٢١.٣٦ ٣٠  الjا;)ة  ك��2 

ال	�	 ع  
  ال,لي

  ١.٣٨٨  ٠.٣٨٩ دالة  ٦.٨٩ ٧٨  ٥.٨٦  ٥١.٢١ ٣٠  ال��2S�4ة 
 ٧٨  ٣.١٨  ٤٤.٠٧ ٣٠  ةالjا;)  ك��2 

ــ9 ــح مـ ــات  ی�_ـ ــاب6 ب�انـ ــ"ول الGـ ــ� ( ال/ـ ــ�وق ذات  )٦رقـ ــ-د فـ ــ�9  وجـ ــائ�ة بـ ــة إحZـ داللـ
عـ"D الق�ـاس ال� ال�/�-عـة ال_ـاXFة فـي أداء 3الب  ال�/�-عة ال�/�;��ة و 3الب  م�-سXي أداء  

ءة ق�	ــــة مهــــارات القــــ�ال�ق�ـــاس االت/ـــاه ن�ــــ- القـــ�اءة األكاد%��ـــة فــــي Fع"%ـــه، Iـــٍل علــــى حـــ"ة (
دراسـة اللغـة ات4اه ال)الب ن1- ت)i�2 مهـارات القـ�اءة األكاد�	�ـة فـي    -األكاد�	�ة و أه	��ها

  .)، و  في ال	ق�اس ?Tلالع��Pة
��ـة ال�ـي ت�Kلـ] فـي ق��ـة /ـ� تـأث��  I��ـ� لل�عال/ـة  ال�/�;و یIu" ه ه الف�وق وج"ود ح

)dـار إل�ه�ـeال�ق�ـاس ال� D"عـ�ة ل�ـG+الF 9�Xا أعـاله، و فـي درجـة ال�ق�ـاس ) للف�وق ب�9 ال��-س
فـي االت/ـاه ن�ـ- القـ�اءة األكاد%��ـة  – ، م�ا ی"ل على تف-ق أداء 3الب ال�/�-عة ال�/�;��ةكNل
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ة ال�ــي درســ] Fال�X;قــة ح علــى أداء 3ــالب ال�/�-عــة ال_ــاXFال�ــي درســ] Fال��نــامج ال�ق�ــ�   -
   . ال�ع�ادة

  و;�9N تف��G تل` ال+�ائج �Fا %أتي:  
/اه ت�Xلd  إعادة إكGاب ال��عل� الKقة ب+فGه، و ال�ضاء ع9 أدائه، و ذل` Fال���ر ت+��ة االت  -

ــامج ال�ق�ـــ�ح ا ــ�ه ال��نـ ــا وفـ ــ�اذ ال�قـــ�ر، و ذلـــ` مـ ــة ألسـ ــة ال�Xلقـ ــا وراء مـــ9 ال��ع�ـ ــائ� علـــى مـ لقـ
مهــارات القــ�اءة األكاد%��ــة لــ"4 ع�+ــة ال��ــ�، ح�ــ� وفــ� للXالــd ال��;ــة فــي  ال�ع�فــة ل�+��ــة
ــام  ــ" ال�هـ ــاء ت�"یـ ــا أث+ـ ــ��Xع أن %X�قهـ ــي %Gـ ــة ال�ـ ــة ال��نـ ــ-ات اإلج�ائ�ـ ــاه الXBـ ــة، و أعXـ الق�ائ�ـ

Eة ��Fعة، و Fال�الي ؛ م�ا أشع�ه Fالق-ة و الKقة في ال+فm، و ت�kار ال�/� ال��Bلفة  الق�اءةم�احل 
�ـ- أه��ـة القـ�اءة األكاد%��ـة و ال�غ�ـة فـي تX��قهـا فـي Fق�ـة مقـ�رات ال�ZBـq ن�ى ات/اهه ن

  ع��Eة.في اللغة ال
� على تـ"ر;�ات و أنeـXة م�+-عـة و   -�م�"رجـة تـ"رب اح�-4 ال��نامج ال�ق��ح م-ض-ع ه ا ال�

eFــNل ع�لــي تX��قــي علــى دروس  الXالــd علــى مهــارات القــ�اءة األكاد%��ــة ��Fاحلهــا ال��Bلفــة
دافع�ـة أك�ـ� للــ�عل�، و  أعXـاهتق"مـه أوال Fـأول؛ م�ـا  ب+�ـائج، م�ـا وفـ� للXالـd أن %eـع� ال+�ـ-

Bائه في الع�ل�ات ما وراء ال�ع�ف�ة ال�ي %ق-م بها في م�احـل القـ�اءة ال�Xلفـة، سـ��ا ت/اوز أخ�
  ال��حلة ال-سXى م+ها ( م�حلة أث+اء الق�اءة).

الXالـd  ال�ـالي، و دل�ـل أسـ�اذ ال�قـ�ر مN+ـال�ق�ـ�ح إلج�ائ�ة ال�ي ق"م بها ال��نامج االXB-ات ا  -
اللغــة الع��Eــة؛ م�ــا أســه� فــي ت+��ــة ات/اهــه ن�ــ-  مــ9 تX��ــ6 هــ ه الXBــ-ات علــى Iــل مقــ�رات 

  ة الع��Eة NeFل عام.الق�اءة األكاد%��ة في دراسة اللغ
فــة فــي ت+��ــة ال�ق�ــ�ح القــائ� علــى مــا وراء ال�ع� و ت�فــ6 هــ ه ال+�ــائج ال��علقــة Fفاعل�ــة ال��نــامج  

ــع ن�ـــائج دراســـة  ــ"4 ع�+ـــة ال��ـــ� مـ ــارات القـــ�اءة األكاد%��ـــة لـ ــ" الغ+ـــي،مهـ ال�ـــي  )٢٠١٤(ع�ـ
 ب و ات/ـاهه� ن�-هـا، �ي ت+�ي دافع�ـة الXـالال  اءةاق��ح] ع"ًدا م9 االس��ات�/�ات الفاعلة للق� 

( ع�ــــ" الهــــادD،  ، )Tracy Griffin(2011(، )٢٠٠٦أبــــ- NFــــ�، و دراســـات Iــــل مـــ9 ( 
�ــي أكــ"ت علــى أن ال�ــ"ر;d الق�ائــي وفـــ6 خXــ-ات إج�ائ�ــة م+�Vــة ی+�ــي  مهـــارات ال )٢٠١١

، و یx;ـــ" ال"افع�ـــة لـــ"4 الXـــالب، و ی+�ـــي االت/ـــاه ن�ـــ- ل"راســـة و الفهـــ� الق�ائـــيو ا االســـ� Iار
ر;d علـى ال�ـ"  أن ال�ـي ت-صـل] إلـى )٢٠٠٨ع�Gـى،  (و دراسـة    .ة لل"راسـة و االسـ� Iارالق�اء

  ئي له أث� فعال في ت+��ة االت/اه ن�- الق�اءة األكاد%��ة.اس��ات�/�ة ال�عاون الق�ا
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  :البحثتوصيات 
�ـائج ال�ـي ت-صـل إل�هـا ال12ـ0 ال1ـالي، �	Tـ5 تقـ#�  عـ#د مـ5 ال�-صـ�ات ال6في ض-ء    

  : يعلى ال16- ال�ال
ــو فــي اتXــ-;� تعلــ�� اللغــة الع��Eــة ZFــفة عامــة  -١  ى وجــه الZBــ-ص مــ9ل�علــ�� ال/ــامعي عل

  . مهارات الق�اءة األكاد%��ة في ض-ء ما وراء ال�ع�فة خالل ال�"ر;d على
٢-    d;ام ال��احل ال"راس� 3الب ت"ر"Bلفة على اس��B6 مهارات الق�اءة األكاد%��ـة فـي ة ال���Xت

  .ض-ء ما وراء ال�ع�فة
لـ"4  القـ�اءة األكاد%��ـةمهـارات علـى ت+��ـة  و أسـات ة ال/امعـات   ت"ر;d معل�ي اللغـة الع��Eـة  -٣

  .ما وراء ال�ع�فةفي ض-ء  ل ال�عل�� ما ق�ل ال/امعي و ال�عل�� ال/امعي3الب م�اح
و ال�عل��9 على �Iف�ة ال�"ر;d علـى  لل��eف�9 ال��E-;�9 ورش ع�ل و ت"ر;��ة دورات  عق"   -٤

حــل ال"راســ�ة فــي ال��ا ةالقــ�اءة األكاد%��ــة و ق�اســها مــ9 خــالل مقــ�رات اللغــة الع��Eــ مهــارات 
   ال��Bلفة.

ن�V القائ��9 علـى تXـ-;� ال�ـ�امج األكاد%��ـة ل�علـ�� اللغـة الع��Eـة فـي ال/امعـات ، و ت-ج�ه    -٥
ا ال�+ــ-9�3 ب�Xــ-;� م+ــاهج تعلــ�� اللغــة الع��Eــة فــي ال�علــ�� العــام علــى ضــ�ورة ت_ــ��أ% 9 _ــً

نXeة إث�ائ�ة، و أ%ً_ا مهارات الق�اءة األكاد%��ة في ال���-4 ال�عل��ي في شNل ت"ر;�ات و أ
ــ` ــاة ذلـ ــة  م�اعـ ــي ت+��ـ ــة فـ ــا وراء ال�ع�فـ ــ��ات�/�ات مـ ــالل ت-��ـــف اسـ ــ9 خـ ــ� مـ ــة ال�علـ ــي أدلـ فـ

   األكاد%��ة. مهارات الق�اءة
  البحثمقرتحات 

� ال�الي، %�9N اق�� �  اح ع"د م9 ال��-ث على ال+�- ال�الي:في ض-ء ما أسف�ت ع+ه ن�ائج ال�
�Eـة جامعـة ال/ـ-ف +ق" ب��نـامج NFـال-ر;-س اللغـة الع� تX-;� ت"ر;m  مق�رD ال�الغة و ال - ١

 في ض-ء م�Xل�ات الق�اءة األكاد%��ة.

وراء ال�ع�فــة فـي ت+��ــة مهــارات القــ�اءة األكاد%��ــة لــ"4 فاعل�ـة اســ�B"ام اســ��ات�/�ات مــا  - ٢
  ق ت"ر;m اللغة الع��Eة NFل�ات ال���Eة.3الب ماج���G ال�+اهج و �3 

ــ - ٣ ;ـــة فـــي ضـــ-ء م�Xل�ـــات اللغـــة الع��Eـــة فـــي ال��حلـــة الKان-  ل�عل�ـــي يتقـــ-;� األداء ال�"ر;Gـ
  إتقان 3البه� ل�هارات الق�اءة األكاد%��ة.
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فــي ضــ-ء ة فــي ال��حلــة ال��-ســXة Fال��لkــة الع��Eــة الGــع-د%ة تقــ-;� �Iــاب لغ�ــي الBالــ"  - ٤
 ��ة.مهارات الق�اءة األكاد%

األكاد%��ــــة فــــي  مهــــارات القــــ�اءةفــــي ت+��ــــة  مــــا وراء ال�ع�فــــةقــــائ� علــــى  مق�ــــ�ح ب�نـــامج - ٥
 4 3الب ب�نامج اللغة الع��Eة NFل�ات اآلداب.ال+Z-ص األدب�ة ل" 

  املراجع
  

) إس�اع�ل علي   ، ال��حلة )٢٠٠٨إب�اه��  الKان�ة في  ال�لقة  تالم�   ل"4  الق�اءة   -�ن االت/اه   :
  . ٤، ع"د ٩ال���;9، م/لة العل-م ال��E-;ة و ال+ف�Gة، ال�/ل" االب�"ائ�ة ��Fلkة 

�NF (  أب-  الل�Xف  ب�نا٢٠٠٢، ع�"  فعال�ة  تل�� ات ):  ل"4  الق�ائي  الفه�  لعالج صع-Eات  مج 
اعات ال�Gاق ل���Gن��ج، م/لة دراسات في ال�+اهج  الZف ال�اFع االب�"ائي في ض-ء ن�V;ة إل�

  .٧٩و�3ق ال�"ر;m، الع"د 
�NF س���ة(  أب-  العادات ٢٠٠٦،  تع"یل  في  ف�دD/ج�عي)   )  Dإرشاد ب�نامج  فعال�ة  و   ): 

  �الXال�ات ذوات صع-Eات ال�عل� NFل�ة ال���Eة لل�+ات F/"ة، االت/اهات ن�- ال"راسة ل"F 4ع
  " الGادس، الع"د األول. م/لة Iل�ة ال�عل��9، ال�/ل

) س�"  ز;"، شع�ان  ذ ٢٠٠٧أب-   �V+ال� ال�عل�  اس��ات�/�ات  ال��غ��ات  ):   �ب�ع اتً�ا و عالق�ها 
ل"4   ال��Bة  ال�X�Gة   gأن�ا و  ال�ف�َّ ال�ZBeة  و  الُ�ف9�3�ِ  الXالب  م9  ت��Zلً�ا  ع�+ة   9�3

���Gان-;ة، رسالة ماجKال��حلة الF، .g-ة، جامعة أس��Eل�ة ال��I  
س�"(أب-   شع�ان  ال��غ�� ٢٠٠٧ز;"،   �ب�ع عالق�ها  و  ذاتً�ا   �V+ال� ال�عل�  اس��ات�/�ات  ات  ): 

ال و  ال�ف�9�3  الXالب  م9  ع�+ة  ل"4  ال��Bة  ال�X�Gة   gأن�ا و  ت��Zلً�ا  ال�ZBeة  �ف�9�3 
  ، رسالة ماجI ،���Gل�ة ال���Eة، جامعة أس�-F.gال��حلة الKان-;ة

��م وخلف هللا،  ال��سي  وج�ه   ، ل�9  ال�اف�(أب-  ع�"  تعل��  ٢٠١٠-د  في  ح"یKة  ات/اهات   :(
Gة ال�Eة الع�kة،ال��ل�Eاللغة الع�g،ال/-ف األدبي D١ع-د%ة، ناد .  

  ) . "���ع�فة في ت+��ة  �ة اس�B"ام اس��ات�/�ات ما وراء الم) : فاعل   ٢٠١٢األح�"D، م�;� م
 �3ال  Fع ل"4  ال�ع�في  ف-ق   ��kال�ف على  وأث�  اإلب"اع�ة  الق�اءة  ال��حلة  مهارات  ات   d

�Eالع� اإلمارات  ال��E-;ة، جامعة  �اث Fلأل ال"ول�ة  ال�/لة  و  ال��-سXة.  الKاني  الع"د  ال���"ة،  ة 
 الKالث-ن. 
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ألول الKان-D في  ل م��-d�I 4 ال+�- ل"4 3الب الZف ا): ت�ل�٢٠٠٥األح-ل، أح�" سع�" (
اللغة وت"ر;m وح"ة مق��حة به�ا، رسالة م ال+�- وتkامل�ة  ال���Eة،  ض-ء و��ف�ة  اجI ،���Gل�ة 

 جامعة X+3ا. 
ت+��ة Fع� مهارات ال�kاFة اإلب"اع�ة في  ): أث� ب�نامج مق��ح في  ٢٠٠٢إس�اع�ل، مXZفى (

راسات في ال�+اهج و  4 تالم�  الZف الBامm االب�"ائي، د م/ال القZة و ال-عي القZZي ل" 
  . �3٧٧ق ال�"ر;m، م�Z ، ع"د 

�/�ات ما وراء ال�ع�فة الBاصة Fالق�اءة األكاد%��ة ل"4  ): اس��ات ٢٠١٥ال�D�e، م��" ب9 ش"ی"(
/لة العل-م ال��E-;ة، جامعة اإلمام م��" ب9 سع-د اإلسالم�ة،  ع"د 3الب ال��حلة الKان-;ة، م

  أب�;ل. ، ٢
م) : ات/اهات ح"یKة في اس��ات�/�ات ما وراء ال�ع�فة في تعل��    ٢٠٠٣بهل-ل، إب�اه�� أح�" . ( 

  اءة وال�ع�فة، ال/�ع�ة ال��Z;ة للق�اءة وال�ع�فة، الع"د الKالث-ن. الق�اءة. م/لة الق� 
اه�ة، ): دالئل اإلع/از، ت�ق�6 م��-د شاك�، م�N�ة الBاني، الق١٩٨٩القاه�(    ال/�جاني، ع�" 

g٢ .  
�� ال�ف��k( مفاه�� و تX��قات)، اإلمارات الع��Eة ال���"ة ، الع�9، ): تعل١٩٩٩ج�وان، ف��ي (
  معي.دار ال�kاب ال/ا
) ،م��-د  ا٢٠١١حاف�   m;ت"ر في  الق�ائي  الفه�  اس��ات�/�ات   �Fع اس�B"ام  أث�  ل"راسات ): 

ت/اه ن�-ها ل"4 تالم�  الZف االج��اع�ة على ال���Zل و ت+��ة ال-عي ما وراء ال�ع�في و اال
  . ٣٦اإلع"ادD، م/لة ال/�ع�ة ال��E-;ة لل"راسات االج��اع�ة، م�Z، ع"د  الKاني

م) : أث� إس��ات�/�ة قائ�ة على ما وراء ال�ع�فة في ت�9�G    ٢٠١٣ال�k;� سل�� . (  ال�"اد، ع�"  
;ة وال+ف�Gة، جامعة  الس��عاب الق�ائي ل"4 3الب الZف الKام9 األساسي . م/لة العل-م ال��E- ا

  " ال�اFع، الع"د الKال� . ال���;9 ،ال�/ل
  ) "���ل�هارات األكاد%��ة ال-��ف�ة في  ) : تق+�9 اخ��ار I-ف�ان ل٢٠٠٧خ�;Gات، م��" ع�" ال

في األردن، رسالة ماج���G، جامعة مuتة  ال�Gاب و الق�اءة على 3ل�ة الZف العاش� األساسي 
  .  ٥٥  -١، األردن ص 
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). ب�نامج ت"ر;�ي في الKقافة اللغ-;ة  ٢٠١٤نع�] و ال�اوD، خلف- ش�اته، ح9G (ال"م�داش،  
مهارا و  لل"راسة  الق�اءة  مهارات   �Fع غ�� ل�+��ة  ال�عل��9  للXل�ة  األكاد%��ة  ال�kاFة  ت 

 .١٦ب-رسع�"، ع ال��9�ZZB، م/لة Iل�ة ال���Eة، جامعة  
) ال��Gع  ع�"   "��م ال ات�ة٢٠٠٩رزق،  الkفاءة  ب�وف�ل  ل"4   ):  ال�ع�في  ال"افع  و  ال�"رIة 

Xر ال-Z+ال�F ة�Eل�ة ال��I م/لة ،D-انKف األول الZالF ة، الع"د الب العادی�9 و ال��ف-ق�9 دراسً�ا
  ، ی+ای�. ٦٩

ماج"ة( ع٢٠٠٧ز;ان،  و  ال/امعة  3الب  ل"4  ال"راس�ة  العادات   و  ):  Fال���Zل  الق�ها 
  .٦٧ال�qZB األكاد%�ي، م/لة الق�اءة و ال�ع�فة، ع"د 

):  أث� اس�B"ام اس��ات�/��ي خ�;Xة  �٢٠٠٨اه�� ت-ف�6. (سالم، علي ع�" الع��V ، غازD، إب 
ل�ة في تعل�� الق�اءة ال�-جه ن�- ال�فاه�� على ت��Zل ال�فاه��  ال"اللة، و ت�ل�ل ال�Gات ال"ال

تالم�  اه ن�- دراسة العل-م ، و اس��ات�/�ات اس��عاب ال�ق�وء و مهاراته ل"4  العل��ة، و االت/
  ، ی-ن�-. ٢ال���Eة العل��ة، م�Z ، الع"د  الZف الKاني اإلع"ادD، م/لة

  اراته ال"راس�ة الGل��ة، القاه�ة، عال� الd�k.). عادات االس� Iار و مه٢٠٠٥سل��ان، س+اء(
قائ� على اس�B"ام اس��ات�/�ات ما وراء ال�ع�فة في ت+��ة    ): أث� ب�نامج٢٠٠٢الGل��ان، مها (

الفه الق� مهارات  صع-Eات  تل�� ات  ل"4  الق�ائي  Iل�ة  �  االب�"ائي،  الGادس  الZف  في  اءة 
  ال"راسات العل�ا، جامعة الBل�ج الع�Eي. 

): ن�-ذج ت"ر;Gي قائ� على ت/ه�x ال�عل-مات في ض-ء ال اك�ة ٢٠١٤م�وان أح�" (    ال�Gان،
الXالب الع ل"4  األكاد%��ة  ال�kاFة  و  لل"راسة  الق�اءة  مهارات  ل�+��ة  الع��Eة   املة  اللغة  معل�ي 

 Eل�ات ال��NF) الع"د ،m;�٢٠٤ة، م/لة دراسات في ال�+اهج و �3ق ال�"ر.mXGأغ ،(  
م) : قائ�ة ال-عي Fإس��اتي ج�ة ما وراء ال�ع�فة الBاصة Fالق�اءة   ٢٠٠٨(   3ل�ه، إیهاب ج-دة .

  لG�ع-ن.لق�اءة وال�ع�فة، ال/�ع�ة ال��Z;ة للق�اءة وال�ع�فة، الع"د الGاFع وا. م/لةا
م) : اس��ات�/�ات الفه� الق�ائي ل"4 3الب ال/امعة   ٢٠٠٣  ع�" ال�ح�9، ه"4 مXZفى . (

ئ�ة . ال�uت�� العل�ي الKال� " الق�اءة وE+اء اإلنGان، ال/�ع�ة ال��Z;ة  وعالق�ها Fاه��اماته� الق�ا 
  م، ال�/ل" األول.  ٢٠٠٣ی-ل�-   ١٠ -٩ وال�ع�فة،للق�اءة 

أح� ر;�   ،��Vالع (ع�"  عل٢٠١٢"  قائ�ة  مق��حة  اس��ات�/�ة  ل�+��ة  ):  ذاتً�ا   �V+ال� ال�عل�  ى 
الق�ائ� ال ات  Iفاءة  رفع  و  الق�ائي،  الفه�  م�Bلفي  مهارات   D-انKال األول  الZف  ل"4 3الب  ة 
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3 و  ال�+اهج  في  دراسات  م/لة  ال�عل�،  (أسل-ب  الع"د   ،m;ال�"ر ی-ل�-،  �١٨٤ق   ،(١٤٧  –  
١٩٤ .  

ص"ی6، و   "��م الغ+ي،  (  ع�"  الفاع٢٠١٤علي  االس��ات�/�ات   -�ن أماراFاك،  ).  للق�اءة،  لة 
  . ١٤، ع ٥األكاد%��ة األم�;�Nة الع��Eة للعل-م و ال�k+-ل-ج�ا، مج  

و دافع�ة اإلن/از    ). أث� ب�نامج ت"ر;�ي ق�ائي في مهارات االس� Iار٢٠١١ع�" الهادD، دل�ا (  
ال تالم�   ل"4  الق�ائي  الفه�  وراء  ما  و  ت�E-;ة و األكاد%�ي،  دراسات  االب�"ائي،  الGادس    Zف 

  ، أب�;ل. ٧١نف�Gة، جامعة الxقاز;I ،6ل�ة ال���Eة، ع"د 
  )  . فه�    ٢٠٠٠ع�Xة، م�9G علي  في  ال�ع�فة  وراء  ما  اس��ات�/�ات   : ، األردن  ال�ق�وءم) 

  �e وال�-ز;ع. ال�+اهج لل+  ، دارع�ان
) رن"ه  ال��اس+ة،  و  أح�"  ال ات�ة  ٢٠١١عل-ان،  الkفاءة  Fاس�B"ام  ):  عالق�ها  و  الق�اءة  في 

��E-;ة،  �/�ات الق�اءة ل"4 ع�+ة م9 3ل�ة ال/امعة الهاش��ة، ال�/لة األردن�ة في العل-م الاس��ات 
  ال�/ل" الGاFع ، الع"د ال�اFع.

 ) ع�"ه  أح�"   ، بالغي ١٩٩٢ع-ض   D-�ن م+هج   :(    D-اللغ اإلن�اج  مهارات  ت+��ة  في  وأث�ه 
ال��  د�I-راه غ�� م+e- وال� وق األدبي ل"4 3الب  الKان-;ة، رسالة  ال���Eة، جامعة  حلة  رة، Iل�ة 

  X+3ا. 
وفاء( ع٢٠١١الع-;_ي،  قائ�   d;ت"ر ب�نامج  فاعل�ة  مهارات ):  ت+��ة  في   �I ال�  dأسال� لى 

ل` ع�" العx;x، م/لة دراسات ع��Eة في ال���Eة  الق�اءة لل"راسة ل"4 ع�+ة م9 3ال�ات جامعة ال�
  ). ٤١و عل� ال+فm، ع"د (

ل�"ر;d على اس��ات�/�ة ال�عاون الق�ائي في مفه-م  ): أث� ا٢٠٠٨ع�Gى، ماج" م��" ع�Kان (
األ الق�اءة   -�ن االت/اه  الZف ال ات و  الق�ائي في  الفه�  ذوD صع-Eات  ال�الم�   ل"4  كاد%��ة 

 ،�Zع االب�"ائي،مFالع"د ال�ا ،g-ة جامعة أس��Eل�ة ال��I ،ی-ل�-.  ٢ال�/لة العل��ة  
  ،D"ة في اس�� ٢٠١٠ح�"ان(الغام�ZZBة ألغ�اض  ). الف�وق ال�;xات�/�ات ق�اءة اللغة اإلن/ل�

اآلداب   -ة ال/امع�ة، م/لة جامعة ال�ل` ع�" العx;xأكاد%��ة ل"4 الXالب الGع-دی�9 في ال��حل
  . ٢، ع ١٨و العل-م اإلنGان�ة، مج  
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"ر;m الفلGفة على ت+��ة  ): أث� اس�B"ام اس��ات�/�ات ما وراء ال�ع�فة في ت٢٠٠٢ف��ي، سعاد ( 
ال+اق  ��kأمة  ال�ف  -�الKاني ن العل�ي  ال�uت��  الKان-;ة،  ال��حلة  " ل"4 3الب الZف األول م9 

  ی-ل�-.  ١١  – ١٠ة، ال/�ع�ة ال��Z;ة للق�اءة و ال�ع�فة، قارئ
): م"4 فعال�ة ب�نامج ت"ر;�ي الس��ات�/�ة ما وراء ٢٠٠٠س�" (   مXZفى، إمام، صالح ال"ی9،

األكال اك�ة   ال���Zل  في  أث�ه  و  االس� Iار  ن�-  ع+"  ال�ع�ف�ة  الXالب  ات/اهات  و  اد%�ي 
  �-g، ی+ای�.االس��ات�/�ة، م/لة Iل�ة ال���Eة، جامعة أس

) ناجي  مع�في٢٠٠٥م�Bائ�ل،  وراء  ما  و  مع�فً�ا  ال�;اض�ة  ال�Neلة  حل  العل�ي  ):  ال�uت��   ،
  اض�ات، م�Z.الBامm، ال�غ��ات العال��ة و ال��E-;ة و تعل�� ال�; 

ة ال�ع+ى في ال+ق" الع�Eي،  دار األن"لm للX�اعة و ال+�e، ): ن�V;١٩٨١ناصف، مXZفى (
  القاه�ة. 

 ) ال"راس�ة و ٢٠٠٧نZار، صالح  ال�هارات  ال�ل` سع-د  م9  ت�9N  3الب جامعة  درجة   :(
ه" ، م9 وجهة ن�V الXالب أنفGه� و أع_اء ه�|ة ال�"ر;F mال/امعة، م/لة معحاجاته� إل�ها

  جامعة ام الق�4، ال�/ل" الGاFع، الع"د الKاني. ال��-ث العل��ة و ال��اث اإلسالمي،
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