مستوى طمبة قسم المغة العربية في فهم المقروء
مشكمة البحث:
تعد الدقة والعمق في استيعاب المقروء من المطالب االجتماعية الممقااة عما عااتق
القااارئ اليااوم إال اننااا نجااد أن ق اراءة المااتعمم اليااوم فااي المؤسسااات التعميميااة ال تت اوافر فيهااا ه ا
الدقااة وه ا ا العمااق وأن القااارئ ال يعتنااي بااالقراءة االسااتيعابية التااي تتطمااب الفهاام و القاادرة عم ا
استخالص األفكار واالحتفاظ بالمعمومات والتفاعل مع النص المقروء و اكتشاف هادف الانص(.
شحاتة  9112ص .)921
إن التعمااق فااي تناااول المقااروء مفقااود فااي مؤسساااتنا التعميميااة

وينظاار الا الاانص المقااروء

وياادرس د ارسااة سااطحية تقااف عنااد المفهااوم الميكااانيكي لمق اراءة وعاادم االلتفااات ال ا
نظ ارة سااطحية ُ
الفهاام أو التقااويم إال بصااورة يساايرة أمااا حاال المشااكالت أو ربااط المعمومااات التااي يكتساابها القااارئ
من القراءة بمعموماته السابقة واستعمال ه المعمومات و الخبرات في حال ماا يواجهاه الفارد مان
مشااكالت فااال تحفاال بااه مدارساانا وربمااا حتا جامعاتنااا ( .يااونس  2222ص  ) 242فالطمبااة
ال يفهمون مدلوالت األلفاظ ومدلوالت العبارات والجمل فيفسد لديهم المعنا

وال يجيادون التعبيار

عن ااه ب اال ان ااه ل اايس ل ااديهم الق اادرة عما ا تنظ اايم الم ااادة المق ااروءة او االحتف اااظ بم ااا يقا ا أر أي تا ا كر
المقااروء وينسااحب ه ا ا الضااعف فااي نقااد المقااروء وعاادم االسااتفادة ماان الق اراءة ف اي عمميااات
تنظيم المعرفة .
إن االقتصار في تعميم القراءة عم وفق ه ا المفهوم الميكانيكي ال جدوى مناه إ سيساتمر
ف ااي تخا اري أجي ااال م اان المتعمم ااين م اان وي الق اادرة عما ا التا ا كر

و تنقص ااهم الق اادرة عما ا فه اام

أنفسهم والعالم المحيط بهم .

االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

أوال  :االستنتاجات
في ضوء نتائ البحث يستنت الباحث ما يأتي:

 -9ضعف مستوى الطمبة في فهم المقروء إ إن طمبة المرحمة الرابعة في قسم المغة العربية وقعوا
بأخطاء في فهم المقروء ال تتناسب والمرحمة الدراسية التي هم فيها .

 -2قمة التركيز عم فهم المقروء في اغمب النصوص األدبية التي تدرس لطمبة المرحمة الرابعة في
قسم المغة العربية واالكتفاء بحفظ النصوص وترديدها .

 -1إهمال الهدف من تدريس أي مادة مقروءة واالبتعاد عن إكساب الطمبة القدرة عم فهم المقروء

والقدرة عم التحميل واالستنتاج والنقد واالكتفاء بتحقيق هدف واحد فقط
ال ألفاظ منطوقة .

هو تحويل الرموز المكتوبة

 -4الطريقة التدريسية التي تعتمد في تدريس مادة القراءة او في تدريس المقروء هي طريقة آلية تعتمد
عم الترجمة لممادة المقروءة وال تركز عم تنمية قدرات الطمبة عم استنتاج األفكار وتممس المعاني

الغامضة والصور البالغية وبالتالي ال تنمو لديهم القدرة التعبيرية عن فكرة ما .

ثانيا  :التوصيات
في ضوء نتائ البحث يوصي الباحث باالتي :
 -9العناية بالمادة المقروءة التي تعط

لمطمبة والنصوص األدبية التي تدرس لطمبة قسم المغة

العربية وعدم االكتفاء بالطمب من الطمبة حفظ النصوص فقط واالختبار بها شفويا أو تحريريا .لك

الن فهم المقروء هو ال ي يعود الطمبة عم التحميل واالستنتاج والنقد .

 -2إعادة النظر في تدريس البالغة وعدم االكتفاء بتدريسها في المرحمتين األول والثانية

بل

البد من تدريسها في المراحل الدراسية جميعا عم غرار النحو واألدب العربيين .

ثالثا المقترحات :

يقترح الباحث ما يأتي :
 -9إجراء دراسة لمعرفة الطرائق التدريسية التي تدرس بها المادة المقروءة وعالقتها باألخطاء التي يقع

فيها الطمبة في فهم المقروء .

 -2إجراء دراسة مماثمة لمعرفة مستوى الطمبة في فهم المقروء في مراحل دراسية اخر

