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ٍ
بصوت ٍ
عال في تحسين مهارات
أثر تدريس النصوص القرائية باستراتيجيتي التساؤل والتفكير
القراءة التحليلية والكتابة لدى طالبات الصف الخامس األساسي
يسرى محمد مقبل الزيود*

ملخـص
هدفت الدراسة التعرف إلى أثر تدريس النصوص القرائية باستراتيجيتي التساؤل والتفكير بصوت ٍ
عال في تحسين مهارات القراءة
التحليلية والكتابة لدى طالبات الصف الخامس األساسي .جرى اختيار ثالث مدارس ،من المدارس التابعة لمديرية تربية الزرقاء
ائيا .وبلغ عدد أفراد الدراسة ( )112طالبة .أعدت
األولى .واختيرت شعبة واحدة للصف الخامس األساسي من كل مدرسة عشو ً
الباحثة اختبارين ،األول لقياس مهارات القراءة التحليلية ،والثاني لقياس مهارات الكتابة .توصلت الدراسة إلى تفوق طالبات
المجموعة التجريبية األولى على المجموعة الضابطة في مهارات القراءة التحليلية والكتابة ،وتفوقت المجموعة التجريبية الثانية
على المجموعة الضابطة في مهارات االختبارين المذكورين .ولم تظهر فروق بين المجموعتين التجريبيتين ألي منهما في
اختباري مهارات القراءة التحليلية والكتابة .وأوصت الباحثة بضرورة تضمين أدلة معلمي اللغة العربية في المرحلة األساسية
ٍ
بصوت ٍ
عال ،بوصفهما استراتيجيتين حديثتين لتدريس النصوص القرائية.
األولى استراتيجيتي التساؤل والتفكير
ٍ
بصوت ٍ
عال ،مهارات القراءة التحليلية ،مهارات الكتابة.
الكلمات الدالة :استراتيجية التساؤل ،استراتيجية التفكير

)1997؛).(Abi Samra, 2001
وذكر وديح وبركات وحافظ ( )2004أن للقراءة تأثيرات
متنوعة على المتعلم ،فهي تساعده على اكتساب القيم
واالتجاهات السليمة ،وتوسع دائرة خبرته وتنميها ،وتنشط ذوقه،
وتشبع حب االستطالع النافع لمعرفة نفسه ومعرفة غيره ،وعن
طريقها يمكن أن يكتسب المتعلم قدرة على حل المشكالت
فضال عن نجاحة في حياته المدرسية.
اليومية،
ً
وأما الكتابة فهي حصيلة مهارات اللغة العربية من قراءة
واستماع وتحدث ،واحدى وسائل التواصل بين أفراد المجتمع
مر
اإلنساني في مجاالت الحياة كلها ،وبها يحفظ التراث على ّ
األزمان واألجيال .وبالكتابة يعبر الفرد عن أفكاره في قوالب
لغوية ،وبذلك يعزز ثقته بنفسه ،ويكتسب القدرة على وصف
األحداث ،بتوظيف ما لديه من مخزون لغوي ،وخبرات سابقة
(عامر.)2000 ،
وان الكتابة عمليات بنائية يتعلق بعضها بالشكل ،ويتعلق
بعضها بالمضمون ،لذا أصبحت بالنسبة للمتعلمين مهارة
صعبة ،ففي ك ّل مرة يكتب فيها الطالب جملة يجد نفسه أنه
وقع في أخطاء كثيرة ،وهذا يتطلب تعلم هذه المهارات
وتعليمها ،ليصل الطالب إلى تجويد الكتابة (Farnan and
).Laband Diane and flood, 1992
ومجاالت الكتابة كثيرة ومتعددة ،بعضها يجدها الطالب في

المقدمة
تضم اللغة العربية فنوناً أربعة مترابطة ،هي (االستماع،
التحدث ،والقراءة ،والكتابة) ،وهذه المهارات كلها عمليات
و ّ
ذهنية ،وال يستطيع الطالب االنتقال من مرحلة إلى أخرى من
كبير من الوقت
غير اتقانها ،ويأخذ تعليم اللغة العربية جزًءا ًا
المخصص للتعليم في المرحلة األساسية ،بهدف تزويد الطلبة
استماعا وتحدثًا ،فضالً عن
اءة وكتابـًة و
ً
بالمهارات الالزمة قر ً
اكسابهم المفردات والتراكيب واألفكار والمعاني ،لالنتفاع بها في
حياتهم اليومية.
وتحدث عملية القراءة بتدرجها من القراءة اآللية إلى قراءة
السطور ،وما بين السطور ،وما بعد السطور ،إلى إضفاء
القارئ على المقروء معاني جديدة ،أو من كونها عملية مثير
واستجابة ،إلى سيرها في العقل بأخذها خطّـًا نصف دائري،
لتكون عملية مثير واستجابة ،أو أن ادراك شكل الكلمة هي
أولى مراحل القراءة.
يليها فهم الكلمة ،ثم االستجابة إلى ما تعكسه من معنى ،ثم
استيعاب المعنى ،ليصبح جزءاً من معرفة القارئ (حبيب اهلل،
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يسرى محمد الزيود

أثر تدريس النصوص القرائية......

العمليات المعرفية للفهم القرائي ،وتعبير الطلبة عن أفكارهم
بنحو لفظي عندما يقرؤون ،ويوضحون أنواع االستراتيجيات
التي يستعملها القارئ الماهر في أثناء القراءة ،ويعتمد استخدام
هذه اإلستراتيجية على مجموعة من األفكار حول القارئ الجيد
منها ،القدرة على استحضار خلفيته المعرفية عندما يقرأ ،وعمل
تنبؤات ،وتخيل أحداث النص المقروء ،وتعرف التشويش
واالضطراب في المقروء ،وتحديد أغ ار القراءة ،ومعرفة بناء
النص وتنظيمة ،ومراقبة استعمال االستراتيجيات على وفق
الغر من القراءة (الربابعة.)2007 ،
ٍ
بصوت ٍ
عال يتميز بأنه ال
وأورد شبلي ( )2001أن التفكير
توجد فجوة زمنية بين أداء الفرد للمهمة والتقرير اللفظي ،وأنه ال
يجري تعيين طبيعة استجابة الفرد .وهناك عدد من المشكالت
ٍ
بصوت ٍ
عال للباحثين منها :إن مقاطعة
التي يظهرها التفكير
األفراد في أثناء أداء المهمة ربما يعطل جهدهم ،ويعطل تتابع
عمليات المعالجة ،وأن تسجيل المعلومات في أثناء التفكير
ٍ
بصوت ٍ
عال يمكن أن يستنفد الوقت والطاقة العقلية والمعرفية.
ومن خالل استع ار الباحثة للدراسات السابقة التي تناولت
موضوع الدراسة الحالية لم تعثر الباحثة على دراسات تناولت
القراءة التحليلية والكتابة كمتغير تابع كما هو في الدراسة
الحالية ،اما متغيرات الدراسة االخرى فقد كانت الدراسات
السابقة تقترب منها ،ومن هذه الدراسات :دراسة محمد ()2004
والتي هدفت إلى التعريف بفاعلية إستراتيجيات طرح السؤال،
مهارات القراءة
والتنبؤ القرائي ،والتحويل في تنمية بع
اإلبتكارية ،لدى عينة من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي في
محافظة (المينا) بمصر .وبلغ عدد أفرادها ( )60طالباً ،قسمت
بالتساوي على مجموعتين ضابطة وتجريبية ،ودرست التجريبية
كتاب لغتنا الجميلة باالستراتيجيات المذكورة ،في حين درست
الضابطة بالطريقة المتبعة ،وطبق الباحث اختبا اًر لقياس
مهارات القراءة اإلبتكارية مكوناً من ( )25فقرة من نوع االختيار
أسئلة المقال.وتوصلت الدراسة إلى أن
من متعدد ،وبع
االستراتيجيات التدريسية المقترحة كان لها أثر دال إحصائياً في
تنمية مهارات القراءة اإلبتكارية.
وهدفت دراسة الهلسة ( )2004إلى استقصاء أثر القراءة
اإلستراتيجية بأبعادها :الجدول الذاتي قبل القراءة ،والتفكير
ٍ
بصوت ٍ
عال في اثنائها ،والتلخيص بعد القراءة في االستيعاب
القرائي والتفكير الناقد .وطبقت الباحثة هذه االستراتيجيات على
عينة من طلبة الصف االول الثانوي في محافظة الكرك
باألردن .وبلغ عدد افراد المجموعة التجريبية ( )52طالباً،
وبعددهم كان افراد المجموعة الضابطة .وبعد انتهاء التجربة
طبقت الباحثة اختبا ار في االستيعاب القرائي ،واختبا اًر في

المدرسة ،وبعضها تزخر به الحياة ،ومن هذه المجاالت :كتابة
الرسائل والمذكرات والتقارير ،واعداد الكلمات وكتابة محاضر
االجتماعات ،وشرح األبيات الشعرية ونثرها (خلف اهلل،
.)2002
وأصبح من المهم أن يدرك متعلم الكتابة مهارات الكتابة
المختلفة؛ من الخلو من األخطاء النحوية والصرفية ،إلى
اختيار األلفاظ المالئمة ،وسالمة عر الفكرة ووضوحها ،إلى
ترتيب األفكار والربط فيما بينها تبعـاً ألهميتها ،إلى الصدق في
تصوير المشاعر ووصف األشياء ،إلى تذوق النواحي الجمالية
في انتقاء الكلمة وتأليف العبارة ،إلى الدقة في استخدام
عالمات الترقيم (قورة ،1981 ،الحمادي وظافر.)1984 ،
ولتحقيق أهداف القراءة والكتابة ،وتمكين الطلبة في مراحلهم
الدراسية المختلفة من مهاراتهما ،يجب تدريس النصوص
القرائية المقررة باستراتيجيات وطرائق وأساليب مستحدثة ،تعمل
على تحسين أداء الطلبة القرائي والكتابي (النحالوي.)2001 ،
ووجدت الباحثة أن التربويين يدعون إلى ضرورة التنوع في
متقنا
طرائق التدريس واستراتيجياته وأساليبه ،مما يجعل المعلم ً
لها وعارفًـا بما يصلح لكل موقف من مواقف التدريس ،فهو
يحتاج إلى خبرة خاصة ،ومتابعة التطورات والمستجدات
التربوية والعلمية في مجال تخصصه.
وتشكل إستراتيجية التساؤل أهمية خاصة ،فاألسئلة ،سواء
أكانت تلك التي تُطرح ،أم تلك التي ُيحجم عن طرحها ،هي
محفزات للتفكير حول اإلجابة عنها ،وتعد إستراتيجية طرح
فعال في تحقيق
السؤال من أقوى االستراتيجيات ،ولها دور ّ
األهداف ،وهي غير مكلفة ،وال تحتاج إال لشيء من الشجاعة
والثقة بالنفس والصياغة الجيدة للسؤال قبل طرحه (Woods and
بد
 Moe, 2006وحتى تحقق األسئلة األغ ار المرجوة منها ال ّ
أن يكون السؤال واضح الهدف ،بحيث ال يحتمل أكثر من
تفسير ،وأن يدور حول فكرة واحدة ،وأن يكون حسن الصياغة،
وأن يساعد المعلم في كشف الفروقات الفردية بين الطلبة وذلك
بشمولها للمستويات كافة فضال عن إعطاء الطلبة الوقت
الكافي للتفكير باإلجابة (الخطيب.)2001 ،
ويطرح القارئ أسئلة في أثناء القراءة مثل :ما الهدف من
النص؟ ما التفاصيل التي أحتاجها بعد االنتهاء من القراءة؟ هل
ّ
اريد الخروج من القراءة بتصور عام؟ هل أريد فهم النقاط
األساسية؟ هل قراءة النص كامالً له عالقة بهدفي؟ هل أريد
استحضار حقائق معينة؟ هل أستطيع الحصول على ما أريد
النص وال
بقراءة مقطع محدد؟ ما األفكار التي يتضمنها
ّ
تستدعي اهتمامي؟ ..وغيرها من األسئلة ).(Saricoban, 2002
ٍ
ٍ
عال فتستخدم لتوضيح
بصوت
أما إستراتيجية التفكير
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والتحدث باللغة األخرى ،حيث أن القراءة التحليلية تعزز معرفة
الطالب حول المادة التي يقرأها وتحليلها بسهولة وتقييمها،
وتجعله أكثر قدرة على التعبير عن أفكاره ودمج المعرفة التي
يمتلكها مع رأيه الشخصي.
وفيما يتعلق بالدراسات المتعلقة بمهارات القدرة الكتابية ،فقد
هدفت دراسة درايسه ) (Darayseh, 2003إلى معرفة أثر برنامج
مقترح مبني على إستراتيجية الخريطة الداللية والعصف الذهني
في تطوير القدرة الكتابية لدى طلبة الصف األول الثانوي
العلمي واتجاهاتهم نحوها ،تكونت عينة الدراسة من ()212
طالباً وطالبة من طلبة الصف األول الثانوي العلمي في مديرية
تربية لواء الرمثا (األردن) موزعين على ست شعب ،تم اختيارها
عشوائياً ،وتكونت المجموعة التجريبية من شعبتين للذكور
وشعبتين لإلناث ،والمجموعة الضابطة من شعبة ذكور وشعبة
إناث .وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً لصالح
المجموعات التجريبية التي درست باستخدام برنامج الكتابة
المقترح ،وكذلك وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط عالمات
المجموعة التجريبية تعزى إلى إستراتيجية التدريس المستخدمة
لصالح الخريطة الداللية ،ووجود فروق دالة إحصائياً بين
متوسط عالمات الطلبة تعزى إلى أثر الجنس لصالح اإلناث،
فضالً عن ذلك فقد بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً في
اتجاهات الطلبة نحو الكتابة لصالح المجموعات التجريبية
بشكل عام ،ولصالح مجموعة الخريطة الداللية بشكل خاص.
وهدفت دراسة تميم ( )2004إلى معرفة فاعلية برنامج
مجاالت التعبير
مقترح لتنمية مهارات الكتابة في بع
االبداعي عن طلبة المرحلة الثانوية في مدينة دمشق .واختار
طالبا
الباحث عينة الدراسة بشكل عشوائي ،بلغ عددها (ً )187
وطالبة من ثماني مدارس ثانوية رسمية في أربع مناطق
تعليمية .ولتحقيق هدف الدراسة اعد الباحث استبانة للطلبة
واستبانة للمعلمين للتعرف إلى واقع تدريس مهارة الكتابة ،وأعد
بعديا ،وبرنامج تدريبي لقياس فاعليتة في
ًا
قبليا واخر ً
اختبار ً
تنمية المهارات المحدده سلفًا .وكشفت أهم النتائج في مجال
واقع تدريس التعبير االبداعي عن ان المدرسين يولون التعبير
الوظيفي اهمية اكبر من التعبير االبداعي ،وان مدرسين اللغة
العربية ال يقومون بواجباتهم المهنية على أفضل وجه .اما أبرز
نتائج تطبيق البرنامج المعد فأشارت إلى زيادة متوسط درجات
ذكور واناثًا في االختبار البعدي على متوسط تحصيلهم
الطلبة ًا
في االختبار القبلي في مهارات الكتابة.
وهدفت دراسة بني ياسين ( )2007إلى معرفة فاعلية
أنموذج فالور وهيز األصلي والمعدل في تنمية مهارات التعبير
الكتابي لدى طلبة الصف العاشر األساسي .واختار لتطبيق

التفكير الناقد ،وأظهرت النتائج أث اًر داالً إحصائياً للقراءة
اإلستراتيجية في االستيعاب القرائي بجميع مستوياته الحرفي
والتفسيري والناقد ،وأظهرت أيضاً أث اًر للقراءة اإلستراتيجية في
التفكير الناقد لصالح المجموعة التجريبية.
وأما دراسة الربابعة ( )2007فقد هدفت إلى الكشف عن
أثر إستراتيجية التفكير بصوت مسموع وأسلوب التفكير في
"الناقد واإلبداعي" لدى
تطوير مهارات فهم المقروء بالمستويينّ :
طلبة الصف السابع األساسي .تكونت عينة الدراسة من ()55
طالباً من طلبة الصف السابع األساسي في األردن وتوزعت
هذه العينة على شعبتين ،مثلت إحداهما المجموعة الضابطة
( )27طالباً ،والمجموعة التجريبية ( )28طالباً .وأظهرت نتائج
وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي أداء المجموعتين على
اختبار فهم المقروء لصالح المجموعة التجريبية ،في حين لم
تظهر النتائج فروقاً دالة إحصائياً لدى طلبة الصف السابع
األساسي في فهم المقروء تعزى إلى أسلوب التفكير أو التفاعل
بين اإلستراتيجية واألسلوب.
وهدفت دراسة بيج ) (Beach, 2007إلى معرفة تأثير القراءة
التحليلية على قراءة النصوص وكتابتها بطريقة مقدمة لطالب
الصف التاسع .أجريت الدراسة في ميريالندا ،وقد استخدمت
المنهج التحليلي والمقارن ،حيث تكونت العينة من طالب
الصف التاسع تم تعليمهم ( )13درس مصممة لتعليم مهارات
القراءة التحليلية والكتابة ،واختيرت عينة عشوائية منهم تكونت
من ( )4طالب ثم إجراء المقابالت معهم .وقد توصلت الدراسة
إلى أن ناتج المقارنة بين ما قبل وبعد تمام مهارات القراءة
التحليلية والكتابة كانت إيجابية ،حيث أن الطالب أصبحوا أكثر
قدرة على اتقان مهارات القراءة وتحليل النصوص بدقة وسهولة.
أيضا فقد ساهمت القراءة التحليلية على التطور في الكتابة
و ً
لديهم ،وأظهرت الدراسة أن الطالب الذين تم إجراء المقابالت
معهم وجدوا أن االستراتيجيات التي اتبعت لتعليمهم القراءة
التحليلية كانت مفيدة جداً.
وهدفت دراسة كوبر شفلي ) (Kuprashvili, 2013إلى معرفة
مدى أهمية القراءة التحليلية وتأثيرها على تحسين مهارة
المحادثة عند الطالب .أجريت الدراسة في جورجيا ،وقد
استخدمت المنهج التحليلي ،حيث تكونت العينة من مجموعة
من الطالب الذين تم ضمهم إلى برامج تعليم مهارات القراءة
التحليلية .وقد توصلت الدراسة إلى أن مهارات القراءة التحليلية
تساعد على جعل الطالب متحدثين جيدين للغة ثانية ألنها
تعمل على تطوير المهارات والكفاءات التفاعلية ،وقد تم
استخدام مجموعة من األساليب واألنشطة التي تساعد الطالب
على االنتقال من مرحلة القراءة التحليلية إلى القراءة الجهرية
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هذا الجانب ،ومن ناحية اخرى اهتمت الدراسة بمهارات القراءة
التحليلية والكتابة التي هي أهم المهارات التي يجب تعليمها
للطلبة إذ يعتمد على اتقانها نجاح الطلبة في بقية المواد ،ومع
ذلك فإن الباحثة استفادت من الدراسات السابقة ذات الصلة في
تأصيل األطار النظري الخاص بالدراسة الحالية ،واإلفادة من
الطريقة واالجراءات المتبعة ،وكيفية معالجة المتغيرات،
واستخدام الوسائل اإلحصائية ،وتفسير النتائج ومناقشتها.
مشكلة الدراسة:
تعد مهارات القراءة والكتابة وسائل ذات أهمية كبيرة في
ّ
عملية التواصل البشري والتحصيل المعرفي .وهي أكثر أهمية
للمتعلمين ،فالطالب الذي يعاني من ضعف في القراءة والكتابة
ال يمكنه أن يؤدي ما هو مطلوب منه .ومع أن هذه المهارات
بينا فيهما،
يمكن تعلمها ،إال أن معظم الطلبة يعانون ضعفًا ً
وخصوصا في القراءة التحليلية .وعلى الرغم من أنه ال توجد
ً
دراسات عربية في القراءة التحليلية إال أن هناك دراسات تناولت
القراءة الناقدة ،والقراءة اإلبداعية ،والقراءة بشكل عام .وهناك
كثير عن القراءة الناقدة
من يرى أن القراءة التحليلية ال تختلف ًا
) .(Gunning, 1996فقد أشارت إلى هذا الضعف كل من
دراسات :نصر ( ،)1990وقطاونة ( ،)2004والحايك
(.)2005
وتتأتى مشكلة الدراسة أيضا من ضعف الطلبة في الكتابة،
فقد اشارت دراسة عمار ( )1999إلى ضعف الطالبات في
تربية قصبة المفرق في التعبير الكتابي ،وبين أبو خليل وأبو
حلتم ( )1995في كتابهما (المرشد في كتابة االنشاء) تضاؤل
مستوى الطلبة في المشرق العربي ،ومنه األردن ،في التعبير
الكتابي بشكل واضح.
أسئلة الدراسة:
السؤال األول :ما أثر تدريس النصوص القرائية بإستراتيجية
التساؤل في تحسين مهارات القراءة التحليلية لدى طالبات
الصف الخامس مقارًنا بالطريقة االعتيادية؟
السؤال الثاني :ما أثر تدريس النصوص القرائية
ٍ
بصوت ٍ
عال في تحسين مهارات القراءة
بإستراتيجية التفكير
التحليلية لدى طالبات الصف الخامس مقارًنا بالطريقة
االعتيادية؟
السؤال الثالث :ما أثر تدريس النصوص القرائية
بإستراتيجية التساؤل في تحسين مهارات الكتابة لدى طالبات
الصف الخامس األساسي مقارًنا بالطريقة االعتيادية؟
السؤال الرابع :ما أثر تدريس النصوص القرائية بإستراتيجية
ٍ
بصوت ٍ
عال في تحسين مهارات الكتابة لدى طالبات
التفكير
الصف الخامس األساسي مقارًنا بالطريقة االعتيادية؟

األنموذج عينة مكونة من ( )144طالباً وطالبة من طلبة
الصف العاشر األساسي في مديرية تربية إربد (األردن).
وقسمت العينة على ثالث مجموعات تجريبيتين يطبق على
إحداهما أنموذج فالور وهيز األصلي ،ويطبق على األخرى
األنموذج المعدل .ومجموعة ضابطة تدرس التعبير الكتابي
بالطريقة االعتيادية .وأظهرت النتائج فروق بين المجموعتين
التجريبيتين على المجموعة الضابطة في التعبير الكتابي ،أي
أن أنموذج فالور وهيز األصلي والمعدل كانا ذا أثر دال
إحصائياً .وأظهرت النتائج أيضاً أن الفرق بين األنموذج
األصلي واألنموذج المعدل كان داالً إحصائياً لصالح األنموذج
المعدل .وبينت الدراسة كذلك أنه يوجد فروق بين أفراد
المجموعة التجريبية في أثر األنموذج يعزى إلى متغير الجنس.
وهدفت دراسة األحمدي ( )2008إلى بيان فعالية أسلوب
العصف الذهني في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي وأثره في
التعبير الكتابي لدى طالبات الصف الثالث المتوسط ،تكونت
عينة البحث من ( )40طالبة من طالبات الصف الثالث
المتوسط بمدينة تبوك وتم إعداد أدوات البحث وهي :اختيار
التفكير اإلبداعي ،واختيار التعبير الكتابي ،وقائمة مهارات
التعبير الكتابي التي استخدمت كمعيار لتصحيح موضوعات
التعبير الكتابي ،وبعد تطبيق البرنامج وتطبيق االختبارات
أظهرت النتائج تحسناً واضحاً على عينة الدراسة في اختبار
مهارات التفكير اإلبداعي ،واختبار التعبير الكتابي وبينت
النتائج فعالية البرنامج المقترح في تنمية مهارات التفكير
اإلبداعي ومهارات التعبير الكتابي.
التعقيب على الدراسات السابقة وعالقتها بالدراسة الحالية:
يالحظ أن الدراسات التي تناولت استراتيجيتي التساؤل
ٍ
بصوت ٍ
عال درست هذه المتغيرات ،بوصفها متغيرات
والتفكير
مستقلة ،وقد بحثت في اثر هذه االستراتيجيات في االستيعاب
القرائي ،وفي القراءة االبتكارية ،ومهارات التفكير الناقد ،اما
متغير القراءة التحليلية فلوحظ ندرة الدراسات التي تناولتها.
وتناول المحور الثالث موضوع الكتابة ،بوصفه متغي اًر تابعاً،
كما الحال في الدراسة الحالية ،وكانت المتغيرات المستقلة بناء
برنامج تعليمي ،وأثر استراتيجيات ما قبل الكتابة في جودة
الكتابة لدى الطلبة.
وبمقارنة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة ،فإن هذه
الدراسة اختلفت عن الدراسات السابقة بتناولها طريقة جديدة في
تدريس النصوص القرائية ،وباعتماد استراتيجيتي التساؤل
ٍ
بصوت ٍ
عال .ولم يسبق ألية دراسة سابقة أن تناولت
والتفكير
تدريس النصوص القرائية بهذه الطريقة ،في حدود علم الباحثة
واطالعها ،مما يشكل إضافة جديدة في البحوث والدراسات في
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السؤال
بإستراتيجية
بإستراتيجية
السؤال
بإستراتيجية
بإستراتيجية

ذلك خالل خطوات التدريس جميعها.
ٍ
بصوت ٍ
عال :تعرفها كويرو (Coiro,
إستراتيجية التفكير
لفظيا عندما يقرؤون،
) 2002بأنها الطريقة التي يعبر بها الطلبة ً
ومن ثم يظهرون االستراتيجيات التي يستعملونها لفهم النص،
فرديا أو مع شركاء ،وهذا يعزز التعلم
وقد يستخدمها الطلبة ً
لديهم.
ائيا بأنها :مجموعة الخطوات اإلجرائية المتبعة
وتعرف اجر ً
في تدريس الطالبات (عينة الدراسة) ،التي تحمل هؤالء
الطالبات على ذكر كل ما يخطر لهن من أفكار وتساؤالت
ٍ
بصوت ٍ
عال ،وجعلهن ينغمسن في الحوار فوق
وايضاحات
المعرفي الستيعاب النص المقروء.
مهارات القراءة التحليلية :يعرفها فوران ) (Foran, 2001بأنها
القراءة التي تهتم بترجمة الكلمات المكتوبة إلى أفكار ذكية.
ائيا بأنها :عملية عقلية تتضمن قدرة الطالبات
وتعرف اجر ً
(عينة الدراسة) على فهم المعاني العميقة والرمزية .وتقاس
بدرجة الطالبة التي تحصل عليها باإلجابة عن اختبار مهارات
القراءة المصمم لهذه الغاية.
مهارات الكتابة :يعرفها صومان ( )2006بأنها عملية بنائية
تراكمية ،تتضمن التفكير وما يالزمه من اضطراب أو تنظيم أو
تحسين.
وتعرف اجرًائيا بأنها عملية فكرية إنتاجية تتضمن قدرة
الطالبات (عينة الدراسة) على توظيف عناصر الشكل
والمضمون المرتبطة بكتابة الموضوع ،والمعتمدة في حدود هذه
الدراسة .وتقاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة بإجابتها
عن فقرات االختبار المصمم لهذه الغاية.

الخامس :ما أثر تدريس النصوص القرائية
التساؤل في تحسين مهارات القراءة التحليلية مقارًنا
ٍ
بصوت ٍ
عال؟
التفكير
السادس :ما أثر تدريس النصوص القرائية
التساؤل في تحسين مهارات الكتابة مقارًنا
ٍ
بصوت ٍ
عال؟
التفكير

أهمية الدراسة
تتأتى أهمية الدراسة مما يأتي:
 -1إفادة معلمي اللغة العربية الذين يدرسون الصف
الخامس األساسي في استخدام االستراتيجيتين اللتين تناولتهما
ٍ
بصوت
الدراسة وهما :إستراتيجية التساؤل ،واستراتيجية التفكير
ٍ
عال عند تدريس القراءة.

 -2إفادة مشرفي اللغة العربية في المرحلة األساسية
باإلطالع على االستراتيجيات الحديثة في تدريس القراءة.
 -3إفادة مؤلفي مناهج اللغة العربية ،وبخاصة إعداد أدلة
المعلمين من تضمين هذه األدلة االستراتيجيات الحديثة في
ٍ
بصوت ٍ
عال.
تدريس القراءة ومنها إستراتيجيتاً التساؤل والتفكير
حدود الدراسة :تقتصر الدراسة على:
الحدود المكانية :مدرسة أسماء بنت ابي بكر األساسية،
ومدرسة الشيماء األساسية ،ومدرسة الخنساء األساسية ،وهي
مدارس تابعة لتربية الزرقاء األولى.
الحدود الزمانية :الفصل الدراسي األول من العام الدراسي
.2015/2014
الحدود البشرية :عينة من طالبات الصف الخامس
األساسي.
الحدود الموضوعية :تتحدد نتائج الدراسة بصدق استجابة
أفراد العينة وموضوعيتهم على أدوات الدراسة.

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة:
اتُبع في هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي لقياس أثر
تدريس النصوص القرائية باستراتيجيتي التساؤل والتفكير
بصوت ٍ
عال في تحسين مهارات القراءة التحليلية والكتابة لدى
طالبات الصف الخامس األساسي.
أفراد عينة الدراسة:
جرى اختيار ثالث مدارس للبنات قصديـاً من المدارس
التابعة لمديرية تربية الزرقاء األولى ،واختيرت شعبة واحدة من
كل مدرسة عشوائياً .فقد اختيرت شعبة واحدة للصف الخامس
األساسي من مدرسة أسماء بنت أبي بكر األساسية مثلت
المجموعة التجريبية األولى ،ودرست بإستراتيجية التساؤل،
وشعبة واحدة للصف نفسه من مدرسة الشيماء األساسية مثلت
ٍ
بصوت
المجموعة التجريبية الثانية ،ودرست بإستراتيجية التفكير

التعريفات االصطالحية واإلجرائية
إستراتيجية التساؤل :ويعرفها سوتس ) (Sutties, 2007بأنها
إست ارتيجية تستخدم من قبل المعلم أو الطالب وتهدف إلى
تحديد الهدف من المقروء ،ووضع تصور للنتائج النهائية من
القراءة ،إذ إن وضوح الهدف يم ّكن الطالب من الدخول في
حالة االنتباه مع االسترخاء ،وفي هذه الحالة يبتعد الطالب عن
الملل أو القلق ،مما يزيد من فعالية القراءة لديه.
ائيا بأنها مجموعة الخطوات اإلجرائية المتبعة
وتعرف اجر ً
في تدريس النص القرائي ،والقائمة على األسئلة التي تطرحها
الطالبات (عينة الدراسة) حول النص على أنفسهن ،أو على
المعلمة ،واألسئلة التي تطرحها المعلمة على الطالبات ،ويجري
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ٍ
عال ،وشعبة ثالثة من مدرسة الخنساء األساسية مثلت
المجموعة الضابطة ،وبلغ عدد أفراد الدراسة ( )112طالبة
موزعات على الشعب الثالث ،بواقع ( )30طالبة للمجموعة
التجريبية األولى ،و( )38طالبة للمجموعة التجريبية الثانية،
و( )44طالبة للمجموعة الضابطة.
عد اختباران هما:
أداتا الدراسة :لتحقيق أهداف الدراسة ،أُ ّ
اختبار مهارات القراءة التحليلية ،واختبار مهارات الكتابة.
أوالا :اختبار مهارات القراءة التحليلية:
بعد االطالع على الدراسات التي تناولت مهارات القراءة
التحليلية مثل دراسة :بيج ) ،(Beach, 2007ودراسة لونغ
) ،(Long, 2012ودراسة كوبرشفلي )،(Kuprashvili, 2013
اختبار
ُعد
ودراسة وودز وموي ) .(Woods & Moe, 2006أ ّ
ٌ
مؤلف من ( )24فقرة .وجرى إعداد
لمهارات القراءة التحليلية
ٌ
االختبار وفق الخطوات اآلتية:
 .1تعريف مهارة القراءة التحليلية :على أنها عملية عقلية
تتضمن قدرة الطالبات (عينة الدراسة) على:
أ .تحليل ماجاء في النص ،ومن مؤشراتها الدالة عليها:
تصنيف النص وفقا لنوع الموضوع ،وذكر األفكار الرئيسة في
النص ،وترتيب األفكار بحسب العالقة الرابطة بينها ،وتحديد
المشكلة ،أو المشكالت التي يحاول النص حلها.
ب .تفسير محتوى النص ،ومن مؤشراتها الدالة عليها:
تفسير الكلمات الرئيسة الواردة في النص ،وفهم المقترحات
الواردة في النص ،وتقديم آراء للحكم على ما ورد في النص،
واقتراح بع الحلول للمشكالت الواردة في النص.
ج .نقد النص ،ومن مؤشراتها الدالة عليها :أخذ
المالحظات الستخدامها في تدعيم التفسير ،ومناقشة األفكار
األحكام مدعمة باألمثلة
لفهم المادة بشكل أفضل ،وعر
واألسباب ،وتقديم رأي شخصي حول النص.
 .2اختيار نصين أحدهما نثري ،واآلخر شعري لالستناد
اليهما في وضع فقرات االختبار ،وجرى أخذ النصين من كتاب
"لغتي الجميلة" المقرر على طلبة الصف الخامس االبتدائي في
المملكة العربية السعودية.
 .3استخلصت ثالث مهارات ُعدت أساسية في تكوين
القراءة التحليلية واستندت في مضمونها إلى عدد من
االختبارات المعروفة.
 .4ترجمت المهارات الثالث (تحليل ما جاء في النص،
تفسير محتوى النص ،نقد النص) إلى فقرات اختبار ،بحيث
شملت كل مهارة أربعة أسئلة حول النص النثري ،وأربعة أسئلة
حول النص الشعري .وقد اقتصرت هذه الدراسة على هذه
المهارات لمناسبة محتواها ألعمار الطالبات ونموهن العقلي،

ولقلة الدراسات العربية (في حدود علم الباحثة) ،التي تناولت
هذه المهارات ،إضافة إلى ارتباط هذه المهارات
باالستراتيجيات المقترحة للتدريس.5 .تثبيت اربع فقرات
على كل مهارة من مهارات القراءة التحليلية للنص النثري،
وأربع فقرات للنص الشعري ،وتكون اختبار القراءة التحليلية
بصورته األولية من ( )24فقرة ،موزعة على مهارات القراءة
التحليلية ،بواقع ( )4فقرات لكل مهارة من المهارات الثالث
للنص النثري ،وأربع فقرات للنص الشعري.
صدق اختبار مهارات القراءة التحليلية:
جرى التحقق من صدق اختبار مهارات القراءة التحليلية
بعرضة على مجموعة من المحكمين إلبداء الرأي حول مدى
مناسبة مهارات القراءة التحليلية ،ومدى تمثيل الفقرات لمهارات
القراءة التحليلية ،ومدى وضوح الفقرات وكفايتها ،ومدى مناسبة
المهارات والفقرات الخاصة بها لطالبات الصف الخامس،
إضافة إلى اقتراح أية تعديالت أخرى .وأخذت الباحثة بآراء
المحكمين التي كان من أبرزها :إعادة صياغة بع الفقرات،
واحكام الجانب اللغوي.
لقد ُعدت آراء المحكمين دليالً على صدق محتوى
االختبار .وجرى تطبيق اختبار مهارات القراءة التحليلية على
عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة عددها ( )40طالبة،
وحسب معامل الصعوبة ومعامل التمييز لكل فقرة من فقرات
ُ
اختبار مهارات القراءة التحليلية ،وكانت معامالت الصعوبة بين
( ،)0.86-0.21ومعامالت التمييز بين ( ،)0.82-0.24وهي
معامالت مقبولة ألغ ار هذه الدراسة .وأصبح اختبار مهارات
مكونا من ( )24فقرة.
القراءة التحليلية في صورته النهائية
ً
والدرجة الكلية لالختبار( 60درجة).
ثبات اختبار مهارات القراءة التحليلية :للتحقق من ثبات
االختبار جرى اختيار عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة
عددها ( )40طالبة ،واستخدمت استجاباتهن في حساب معامل
الثبات عن طريق االختبار واعادة االختبار ،ويبين الجدول ()1
القيم الناتجة بعد تصحيحها بمعادلة بيرسون .
الجدول ()1
معامالت الثبات للمهارات الفرعية
الختبار مهارات القراءة التحليلية
تحليل ما جاء في النص

تفسير محتوى النص

0.85

0.83

وعدت هذه القيم مقبولة ألغ ار
ُ
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فقرة من فقرات اختبار الكتابة ،وتراوح معامل الصعوبة بين
( ،)0.86-0.24في حين تراوح معامل التمييز بين (-0.27
 )0.82وهي معامالت جيدة لغايات هذه الدراسة.
ثبات اختبار مهارات الكتابة:
طبق االختبار على عينة استطالعية من خارج عينة
الدراسة عددها ( )40طالبة ،واستخدمت استجاباتهن في حساب
معامل الثبات عن طريق االختبار واعادة االختبار ،بمعادلة
وعدت هذه القيمة مقبولة
بيرسون وكان معامل الثبات (ُ .)0.81
تطبيق االختبار في الدراسة .وتبين كذلك أن الزمن
ألغ ار
المناسب لالختبار هو ( 45دقيقة) ،ووضعت إجابات نموذجية
ألسئلة االختبار ،وسلم تصحيح .وبذلك بلغت العالمة القصوى
صفرا.
على اختبار مهارات الكتابة ( )20درجة والعالمة الدنيا ً
ثبات تصحيح اختبار مهارات الكتابة:
للتحقق من ثبات تصحيح اختبار مهارات الكتابة كررت
الباحثة تصحيح االختبار بنفسها مرتين ،بينهما مدة بلغت
اسبوعين .وقد جرى التصحيح على وفق توافر المهارات الثمان
في كتابة كل طالبة .وبلغ معامل الثبات بين الباحثة ونفسها
عبر الزمن ( .)0.88ولزيادة التحقق من ثبات التصحيح طلبت
الباحثة من إحدى زميالتها المتخصصات في مناهج اللغة
العربية وطرائق تدريسها بتصحيح عينة من كتابات الطالبات،
فوجدت أن معامل ثبات التصحيح بين الباحثة وزميلتها بلغ
( .)0.82ومعامالت الثبات هذه مقبولة إلجراءات تصحيح
اختبار الكتابة.

الدراسة .وتبين كذلك أن الزمن المناسب لالختبار هو (60
دقيقة) ،ووضعت إجابات نموذجية ألسئلة االختبار ،وسلم
تصحيح .وبذلك بلغت العالمة القصوى على اختبار مهارات
القراءة التحليلية ( )60درجة والعالمة الدنيا صف اًر.
ثاني ا :اختبار مهارات الكتابة:
ُعد ألغ ار الدراسة اختبار للكتابة مؤلف من ( )5فقرات،
أ ّ
تقيس كل من المهارات اآلتية :تنظيم الكتابة في فقرات،
استعمال عالمات الترقيم بشكل صحيح ،وضوح الخط ،مراعاة
القواعد النحوية ،مراعاة قواعد اإلمالء ،استعمال أدوات الربط
المناسبة ،مراعاة تسلسل األفكار ،تضمين صور فنية بسيطة.
خطوات بناء االختبار:
 .1تعريف مهارات الكتابة بأنها :عملية فكرية إنتاجية تتضمن
قدرة الطالبات (عينة الدراسة) على توظيف عناصر الشكل
والمضمون المرتبطة بكتابة الموضوع.
 .2استخلصت ثماني مهارات ُعدت أساسية في تكوين الكتابة،
واستندت في مضمونها إلى عدد من االختبارات المعروفة
(الهاشمي ،)1995 ،و(الخولي. )2004 ،
 .3ترجمت المهارات الثماني (تنظيم الكتابة في فقرات ،استعمال
عالمات الترقيم بشكل صحيح ،وضوح الخط ،مراعاة
القواعد النحوية ،مراعاة قواعد اإلمالء ،استعمال أدوات
الربط المناسبة ،مراعاة تسلسل األفكار ،تضمين صور فنية
بسيطة) إلى فقرات اختبار ،واقتصرت هذه الدراسة على
هذه المهارات لمناسبة محتواها ألعمار الطالبات ونموهن
العقلي ،ولكثرة الدراسات التي تناولت هذه المهارات ،إضافة
إلى ارتباط هذه المهارات باالستراتيجيات المقترحة للتدريس.
 .4تكون اختبار مهارات الكتابة بصورته األولية من ()5
فقرات ،موزعة على مهارات الكتابة.
صدق اختبار مهارات الكتابة:
جرى التحقق من صدق اختبار مهارات الكتابة بعرضه
على مجموعة من المحكمين إلبداء الرأي حول مدى مناسبة
مهارات الكتابة ،ومدى تمثيل الفقرات لمهارات الكتابة ،ومدى
وضوح الفقرات وكفايتها ،إضافة إلى اقتراح أية تعديالت أخرى.
وأخذت الباحثة بآراء المحكمين ،وأجراء التعديالت المناسبة
وعدت آراء المحكمين دليالً على صدق محتوى
طبقاً لذلكُ ،
االختبار .وجرى تطبيق اختبار مهارات الكتابة على عينة
استطالعية من خارج عينة الدراسة عددها ( )40طالبة قبل
وحسب معامل الصعوبة ومعامل التمييز لكل
إجراء الدراسةُ ،

تكافؤ المجموعات:
جرى التحقق من تكافؤ مجموعات الدراسة ،المجموعتين
التجريبيتين والمجموعة الضابطة باالعتماد على عالمات
االختبار القبلي الخاص بمهارات القراءة التحليلية ،وعالمات
االختبار القبلي الخاص بالكتابة .واستخدمت الباحثة اختبار
تحليل التباين للمقارنة بين متوسطات عالمات الطالبات في
المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة .ولم تكن للفروق
بين هذه المتوسطات الحسابية أي داللة إحصائية عند مستوى
الداللة ( .)0.05 =αويبين الجدول ( )2المتوسطات الحسابية،
واالنحرافات المعيارية ،علماً بأن النهاية العظمى لالختبار
الخاص بمهارات القراءة التحليلية ( )60درجة ،والنهاية العظمى
الختبار الكتابة هي ( )20درجة .ويبين الجدول ( )3نتائج
تحليل التباين.
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الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطالبات
في المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات القراءة التحليلية واختبار الكتابة القبلي
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
المجموعة
االختبار
7.41
25.43
30
التجريبية()1
8.59
21.79
38
التجريبية ()2
القراءة التحليلية
10.38
23.32
44
الضابطة
3.48
10.80
30
التجريبية()1
4.10
10.29
38
التجريبية ()2
الكتابة
4.35
12.02
44
الضابطة
الجدول ()3
نتائج تحليل التباين لعالمات طالبات المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة،
في االختبار القبلي الخاص بمهارات القراءة التحليلية ،وعالمات االختبار القبلي الخاص بالكتابة.
الداللة
قيمة ف
متوسط
درجات
مصدر التباين مجموع المربعات
االختبار
االحصائية
المحسوبة
المربعات
الحرية
111.382
2
222.763
الطريقة
0.26
1.356
82.140
109
8953.228
الخطأ
القراءة التحليلية
111
9175.991
المجموع
32.561
2
65.121
الطريقة
0.14
1.994
16.327
109
1779.593
الخطأ
الكتابة
111.382
111
1844.714
المجموع
التفكير التأملي ،زيادة درجة التفاعل مع الموقف التعليمي ،إثارة
االنتباه نحو المادة مدار الموضوع.
ولتطبيق هذه المؤشرات أعدت الباحثة أنشطة ضمنتها
إستراتيجية التساؤل .مثال ذلك :لتحقيق مؤشر القدرة على
معرفة مضمون النص ُوضع النشاط اآلتي:
كثير من الناس ال يذكرون آباءهم بخير ألنهم لم يتركوا لهم
ماالً كثي اًر .والمال مهم في الحياة ،إال أن أباك ترك ِ
لك علماً
ِ
حصلت على شهادة في الهندسة أو الطب أو
وأدباً ،أي
الحاسوب بفضل ِ
أبيك ،أيهما أفضل أن يترك لك ماالً أم علماً،
ولماذا؟
ٍ
بصوت
وأُعدت مذكرات الدروس باعتماد إستراتيجية التفكير
ٍ
عال ،بمراعاة المؤشرات اآلتية :القدرة على التعبير عن األفكار

يتضح من الجدول ( )3تكافؤ مجموعات الدراسة ،إذ ال
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة (=α
 ،)0.05بين المتوسطات الحسابية لعالمات طالبات هذه
المجموعات على االختبار القبلي الخاص بمهارات القراءة
التحليلية ،وعالمات االختبار القبلي الخاص بالكتابة.
إعداد مذكرات الدروس:
 .1تحديد وحدات الدراسة:
جرى اختيار الوحدات الثالثة والرابعة والخامسة من منهاج
اللغة العربية للصف الخامس األساسي ،وموضوعاتها (االبن
الصالح ،والدواء في الغذاء ،والقنفذ) .ودرست هذه الموضوعات
ٍ
ٍ
عال،
بصوت
بإستراتيجية التساؤل ،واستراتيجية التفكير
وبالطريقة االعتيادية .وأُعدت أنشطة إستراتيجية التساؤل،
باعتماد المؤشرات اآلتية :القدرة على معرفة مضمون المادة،
التمكن من المهارات العقلية ،القدرة على حل المشكالت ،القدرة
على تنشيط ذهن المتعلم وترشيد جهوده ،تشجيع الطالب على
االبتكار ،تعرف قدرات الطالب واستعداداته ،تهيئة جو من
اإلثارة والحماس في الموقف التعليمي ،تعويد المتعلم على

لفظياً ،القدرة على معالجة األفكار التي يتناولها النص،
االعتماد على النفس في تحليل النص ،تعزيز الجانب التعاوني
التشاركي بين الطلبة ،تحسين القدرة على التنبؤ بمجريات
النص ،القدرة على تخيل المعلومات الموصوفة في النص،
القدرة على ربط المعرفة الجديدة بالخبرة السابقة ،تحسين الفهم
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ٍ
بصوت ٍ
عال
النصوص القرائية باستراتيجيتي التساؤل والتفكير
في تحسين مهارات القراءة التحليلية والكتابة لدى طالبات
الصف الخامس األساسي .أي أن المتغير المستقل هو طريقة
التدريس ولها ثالثة مستويات هي :التدريس بإستراتيجية
ٍ
بصوت ٍ
عال ،التدريس
التساؤل ،التدريس بإستراتيجية التفكير
بالطريقة االعتيادية .وأما المتغيرات التابعة فهي :مهارات
القراءة التحليلية ،مهارات الكتابة.
المعالجة اإلحصائية:
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة جرى استخراج المتوسطات
الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لعالمات طالبات مجموعات
الدراسة على اختبار مهارات القراءة التحليلية ،واختبار مهارات
أيضا تحليل التباين األحادي لمعرفة اتجاه
الكتابة ،واستخدام ً
الفرق بين االستراتيجيتين والطريقة االعتيادية .وجرى ذلك في
اإلجابة عن جميع أسئلة الدراسة.
نتائج الدراسة ومناقشتها:
نتائج السؤال األول ومناقشته والذي نص على :ما أثر
تدريس النصوص القرائية بإستراتيجية التساؤل في تحسين
مهارات القراءة التحليلية لدى طالبات الصف الخامس مقارًنا
بالطريقة االعتيادية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ُحسب المتوسط الحسابي
واالنحراف المعياري لعالمات الطالبات على اختبار مهارات
القراءة التحليلية والجدول ( )4يظهر هذه النتائج.

القرائي لدى المتعلم.
وعلى سبيل المثال ،لتحقيق مؤشر القدرة على التعبير عن
لفظيا ،وضع النشاط االتي:
األفكار ً
ِ
تحدثي لزميالتك عن الكلمات الخمس اآلتية التي وردت
متسلسلة في الفقرات الخمس لموضوع االبن الصالح ،الكلمات
هي( :الثروة ،الصدقة ،الغنى ،يصارعُ ،يمتّع).
تحكيم مذكرات الدروس:
بعد إعداد مذكرات الدروس ،عرضت على مجموعة من
المحكمين ،وذلك للتثبت من صدق المذكرات ،وإلبداء الرأي
حول مدى وضوح األهداف ودقتها ،مدى ارتباط محتوى
الدروس باألهداف ،مدى كفاية مذكرات الدروس حسب الخطة
الموضوعة لتجربة الدراسة ،مدى مسايرة مذكرات الدروس
ٍ
بصوت ٍ
عال) ،اقتراح
الستراتيجيتي التدريس (التساؤل ،والتفكير
أية تعديالت يرونها مناسبة.
وأخذت الباحثة بآراء المحكمين ،وأعيدت صياغة بع
االنشطة،
األنشطة ،وزيدت بع
األهداف ،وحذفت بع
التعديالت المتعلقة بتنظيم الدروس،
فضال عن إجراء بع
واحكام الجانب اللغوي ،طبقاً لما أشار إليه المحكمون.
تصميم الدراسة
تعتمد هذه الدراسة في تصميمها على ما يعرف بتصميم
المجموعات المتكافئة المختارة بطريقة قصدية ،وهو تصميم
(شبه تجريبي) .وكان هدف الدراسة تقصي أثر تدريس

الجدول()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طالبات المجموعة التجريبية
األولى وطالبات المجموعة الضابطة على اختبار مهارات القراءة التحليلية البعدي.
اختبار مهارات القراءة التحليلية
المجموعة
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
8.75
33.50
30
التجريبية األولى (التساؤل)
10.79
24.60
44
الضابط ــة (االعتيادية)
*العالمة الكلية من (.)60

مصدر التباين
الطريقة
الخطأ
المجموع

الجدول ()5
نتائج تحليل التباين األحادي للمقارنة بين متوسطي عالمات طالبات
المجموعتين لتجريبية األولى والضابطة على اختبار مهارات القراءة التحليلية البعدي
الداللة اإلحصائية
قيمة ف
مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات
1415.82
1
1415.82
0.00
14.01
100.42
72
7230.136
73
8645.96
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يبين الجدول ( )4أن المتوسط الحسابي لعالمات طالبات
المجموعة التجريبية األولى اللواتي درسن باستخدام إستراتيجية
التساؤل بلغ ( ،)33.50وأن المتوسط الحسابي لعالمات
طالبات المجموعة الضابطة بلغ ( ،)24.60على اختبار
مهارات القراءة التحليلية .ولمعرفة ما إذا كان هذا الفرق
الظاهري ذا داللة إحصائية أُستخدم تحليل التباين األحادي
( )ANOVAلتحليل عالمات طالبات مجموعتي الدراسة
التجريبية األولى والضابطة على اختبار مهارات الق ارءة
التحليلية البعدي ،والجدول ( )5يبين هذه النتائج.
ويبين الجدول ( )5وجود فرق ذي داللة احصائية عند
مستوى الداللة ( )0.05 = αبين المتوسط الحسابي لعالمات
الطالبات على اختبار مهارات القراءة التحليلية يعزى لمتغير
طريقة التدريس ،لصالح المجموعة التجريبية األولى التي درست
النصوص القرائية بإستراتيجية التساؤل .وهذه النتيجة قد تبدو
منطقية في ضوء تطبيق إستراتيجية التساؤل ،ذلك ألن هذه
اإلستراتيجية تسمح لكل طالبة أن تفكر وتعمل بطريقتها
الخاصة ،مما يسمح لكل طالبة أن تطور أفكارها ،فتق أر قراءة
صحيحة ،تؤدي بها إلى التحليل الصحيح .واتفقت نتائج هذه
الدراسة مع نتائج دراسة وودز وموي )،(Woods & Moe, 2006
احصائيا لصالح المجموعة
التي أظهرت وجود فروق دالة
ً
التجريبية التي جرى تعليمها مهارات القراءة التحليلية عن طريق
األقراص المدمجة حيث تضمنت مجموعة أنشطة صممت وفق
أيضا مع نتائج دراسة بيج (Beach,
إستراتيجية التساؤل .واتفقت ً
) 2007التي أظهرت نتائجها أن الطالب أصبحوا أكثر قدرة

على اتقان مهارات القراءة وتحليل النصوص بدقة ،وأكثر قدرة
على اتقان مهارات الكتابة لديهم بعد تصميم دروس لتعليم
مهارات القراءة التحليلية والكتابة تتضمن مجموعة من األنشطة
بإستراتيجية التساؤل .واتفقت نتائج هذه الدراسة في هذا الجانب
مع نتائج دراسة محمد ( ،)2004التي وجدت أن إستراتيجية
داال إحصائياً في تحسين مهارات القراءة
التساؤل كان لها أثر ً
اإلبتكارية.
نتائج السؤال الثاني ومناقشته والذي نص على :ما أثر
ٍ
بصوت ٍ
عال في
تدريس النصوص القرائية بإستراتيجية التفكير
تحسين مهارات القراءة التحليلية لدى طالبات الصف الخامس
مقارًنا بالطريقة االعتيادية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ُحسب المتوسط الحسابي
واالنحراف المعياري لعالمات الطالبات على اختبار مهارات
القراءة التحليلية ،والجدول ( )6يظهر هذه النتائج.
ويبين الجدول ( )6أن المتوسط الحسابي لعالمات طالبات
المجموعة التجريبية الثانية اللواتي درسن باستخدام إستراتيجية
ٍ
بصوت ٍ
عال كان ( ،)30.87وأن المتوسط الحسابي
التفكير
لعالمات طالبات المجموعة الضابطة كان ( ،)24.60على
اختبار مهارات القراءة التحليلية البعدي .ولمعرفة ما إذا كان
هذا الفرق الظاهري ذا داللة إحصائية ،أُستخدم تحليل التباين
األحادي ( )ANOVAلتحليل عالمات طالبات مجموعتي
الدراسة التجريبية الثانية والضابطة على اختبار مهارات القراءة
التحليلية البعدي ،والجدول ( )7يبين هذه النتائج.

الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طالبات
المجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة على اختبار مهارات القراءة التحليلية البعدي
المجموعة
ٍ
بصوت ٍ
عال)
التجريبية الثانية (التفكير
الضابطة (االعتيادية)

مصدر التباين
الطريقة
الخطأ
المجموع

اختبار مهارات القراءة التحليلية
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
7.88
30.87
10.79
24.60

العدد
38
44

الجدول ()7
نتائج تحليل التباين األحادي للمقارنة بين متوسطي عالمات طالبات
المجموعتين التجريبية الثانية والضابطة على اختبار مهارات القراءة التحليلية البعدي
مجموع المربعات
1260.23
8072.45
9332.68

درجات الحرية
1
80
81

متوسط المربعات
1260.23
100.9
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يبين الجدول ( )7وجود فرق ذي داللة احصائية عند
مستوى الداللة ( )0.05 = αبين المتوسط الحسابي لعالمات
الطالبات على اختبار مهارات القراءة التحليلية يعزى لمتغير
طريقة التدريس ،ولصالح طالبات المجموعة التجريبية الثانية
ٍ
بصوت ٍ
عال .وتعزى هذه
الالتي درسن بإستراتيجية التفكير
ٍ
بصوت ٍ
عال جعلت الطالبة
النتيجة إلى أن إستراتيجية التفكير
تستمع ألفكار المعلمة ،وأفكار زميالتها ،ويكون ذلك إما
بالتعليق أو بالتوضيح أو بالتنبؤ ،وهذه األبعاد ال بد أن تؤثر
في تحسين مهارات القراءة بشكل عام ،وبخاصة مهارات القراءة
التحليلية ،وذلك يؤدي إلى االستيعاب الصحيح .واتفقت هذه
النتيجة مع نتائج دراسة الربابعة ( ،)2007التي أظهرت وجود
فروق دالة إحصائياً بين متوسطي أداء المجموعتين الضابطة
والتجريبية على اختبار فهم المقروء لصالح المجموعة التجريبية
ٍ
بصوت ٍ
عال ،واتفقت
التي درست باستخدام إستراتيجية التفكير
مع دراسة الهلسة ( ،)2004التي اظهرت أث اًر داالً احصائياً
لصالح المجموعة التجريبية التي درست بإستراتيجية التفكير
ٍ
بصوت ٍ
عال.
نتائج السؤال الثالث ومناقشته والذي نص على :ما أثر
تدريس النصوص القرائية بإستراتيجية التساؤل في تحسين
مهارات الكتابة لدى طالبات الصف الخامس األساسي مقارًنا
بالطريقة االعتيادية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ُحسب المتوسط الحسابي
واالنحراف المعياري لعالمات طالبات المجموعة التجريبية
األولى ،والمجموعة الضابطة على اختبارات مهارات الكتابة

البعدي ،والجدول ( )8يوضح ذلك .ويبين الجدول ( )8أن
المتوسط الحسابي لعالمات طالبات المجموعة التجريبية األولى
اللواتي درسن باستخدام إستراتيجية التساؤل كان ( ،)14.97وأن
المتوسط الحسابي لعالمات طالبات المجموعة الضابطة كان
( ،)13.00على اختبار مهارات الكتابة البعدي .ولمعرفة ما إذا
كان هذا الفرق الظاهري ذا داللة إحصائية أُستخدم تحليل
التباين األحادي ( ،)ANOVAوالجدول ( )9يبين ذلك.
يبين الجدول ( )9وجود فرق ذي داللة احصائية عند
مستوى الداللة ( )0.05 = αبين المتوسط الحسابي لعالمات
الطالبات على اختبار مهارات الكتابة ،لصالح طالبات
المجموعة التجريبية األولى الالتي درسن بإستراتيجية التساؤل.
ويعزى ذلك إلى أن الطالبة ،بممارستها أنشطة التساؤل ،التي
كثير على أن تكتب الطالبة
قامت عليها اإلستراتيجية ،ساعد ًا
بتخطيط أفضل ،ومراجعة المكتوب وتصحيحه بنفسها ،وذلك
بحد ذاته عملية تدريب جيدة على ممارسة الكتابةُ .يزاد على
ذلك أن المعلمة في المجموعة التجريبية كانت تحرص على
مناقشة كتابات الطالبات ،فيتعر المكتوب للنقد ،وتبادل أدوار
المراجعة والتقويم ،وهذا أيضا ساعد على تحسين مهارات
الكتابة .واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة بني
ياسين( ،)2007التي أظهرت نتائجها وجود فروق لصالح
المجموعتين التجريبيتين على المجموعة الضابطة ،بعد تطبيق
انموذج فالور وهير األصلي والمعدل لمعرفة اثره في تنمية
مهارات التعبير الكتابي ،وأظهرت النتائج أيضا وجود فروق
حصائيا لصالح االنموذج المعدل.
دالة إ
ً

الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طالبات
المجموعتين التجريبية األولى والضابطة على اختبار مهارات الكتابة البعدي
اختبار مهارات الكتابة
المجموعة
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
2.89
14.97
30
التجريبية األولى (التساؤل)
4.11
13
44
الضابطة (االعتيادية)

مصدر التباين
الطريقة
الخطأ
المجموع

الجدول ()9
نتائج تحليل التباين األحادي للمقارنة بين متوسطي عالمات طالبات
المجموعتين التجريبية األولى والضابطة على اختبار مهارات الكتابة البعدي
قيمة ف
متوسط المربعات
درجات الحرية
مجموع المربعات
66.67
1
66.67
5.24
12.72
72
915.87
73
982.54
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الداللة اإلحصائية
0.025

يسرى محمد الزيود

أثر تدريس النصوص القرائية......

نتائج السؤال الرابع ومناقشته والذي نص على :ما أثر
ٍ
بصوت ٍ
عال في
تدريس النصوص القرائية بإستراتيجية التفكير
تحسين مهارات الكتابة لدى طالبات الصف الخامس األساسي
مقارًنا بالطريقة االعتيادية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال ُحسب المتوسط الحسابي
واالنحراف المعياري لعالمات طالبات المجموعتين التجريبية
الثانية والضابطة ،والجدول ( )10يوضح ذلك.
يبين الجدول ( )10أن المتوسط الحسابي لعالمات طالبات
المجموعة التجريبية الثانية اللواتي درسن باستخدام إستراتيجية
ٍ
بصوت ٍ
عال كان ( ،)14.66وأن المتوسط الحسابي
التفكير
لعالمات طالبات المجموعة الضابطة كان ( ،)13.00على
اختبار مهارات الكتابة البعدي .ولمعرفة ما إذا كان هذا الفرق
الظاهري ذا داللة احصائية استخدم تحليل التباين األحادي
( ،)ANOVAوالجدول ( )11يبين ذلك.
ويبين الجدول ( )11وجود فرق ذي داللة احصائية عند
مستوى الداللة ( )0.05 = αبين المتوسط الحسابي لعالمات
الطالبات على اختبار مهارات الكتابة ،ولمصلحة المجموعة
ٍ
بصوت ٍ
عال.
التجريبية الثانية التي درست بإستراتيجية التفكير
وقد يعزى التوصل إلى هذه النتيجة ،بالدرجة األولى إلى أن
الطالبة وهي تبدي رأيها لفظيـًا ،إنما تستعمل اللغة ،والتواصل
مع المعلمة ومع الزميالت يتطلب منها أن تنتقي الفاظـًا،

وتوظف مفردات إليصال فكرتها إلى اآلخرين ،وذلك يؤدي إلى
دقة استعمال المفردات اللغوية ،وكذلك الجمل والعبارات ،فإذا
تمكنت الطالبة من أداء ذلك شفويا ،فهي كتابيا ستكون أكثر
قدرة على ذلك ،ألنها تتمتع في الكتابة بهامش من الحرية ،في
انتقاء األلفاظ والتراكيب والجمل والعبارات .وتتفق هذه النتيجة
مع نتائج دراسة درايسه ) ،(Darayseh, 2003التي وجدت فروقـًا
دالة إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية التي درست الكتابة
بالتفكير .كما وتتفق أيضا مع نتائج دراسة تميم ( ،)2004التي
أظهرت وجود فروق دالة احصائيا لصالح المجموعة التجريبية
التي طبق عليها برنامج تدريبي لقياس فاعليته في تنمية
ذكور واناثًا
ًا
مهارات الكتابة ،حيث زاد متوسط درجات الطلبة
في االختبار البعدي على متوسط تحصيلهم في االختبار القبلي
أيضا مع نتائج دراسة تميم
في مهارات الكتابة .كما وتتفق
ً
احصائيا لصالح
( ،)2004التي أظهرت وجود فروق دالة
ً
المجموعة التجريبية التي طبق عليها برنامج تدريبي لقياس
فاعليته في تنمية مهارات الكتابة ،حيث زاد متوسط درجات
ذكور واناثًا في االختبار البعدي على متوسط تحصيلهم
الطلبة ًا
في االختبار القبلي في مهارات الكتابة.
نتائج السؤال الخامس والذي نص على :ما أثر تدريس
النصوص القرائية بإستراتيجية التساؤل في تحسين مهارات
ٍ
بصوت ٍ
عال؟
القراءة التحليلية مقارًنا بإستراتيجية التفكير

الجدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طالبات
المجموعتين التجريبية األولى والضابطة على اختبار مهارات الكتابة البعدي
اختبار مهارات الكتابة
المجموعة
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
ٍ
بصوت ٍ
3.27
14.66
38
عال)
التجريبية الثانية (التفكير
4.11
13
44
الضابطة(االعتيادية)
الجدول ()11
نتائج تحليل التباين األحادي للمقارنة
بين متوسطي عالمات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار مهارات الكتابة البعدي.
الداللة اإلحصائية
قيمة ف
متوسط المربعات
درجات الحرية
مجموع المربعات
مصدر التباين
57.838
1
57.838
الطريقة
0.04
4.276
13.528
80
1082.21
الخطأ
81
1140.049
المجموع
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ولإلجابة عن هذا السؤال ُحسب المتوسط الحسابي
واالنحراف المعياري لعالمات طالبات المجموعة التجريبية
األولى ،التي درست بإستراتيجية التساؤل ،وطالبات المجموعة
ٍ
بصوت ٍ
عال
التجريبية الثانية التي درست بإستراتيجية التفكير
على اختبار مهارات القراءة التحليلية البعدي ،والجدول ()12
يوضح ذلك.
يبين الجدول ( )12أن المتوسط الحسابي لعالمات طالبات
المجموعة التجريبية األولى اللواتي درسن باستخدام إستراتيجية
التساؤل كان ( ،)33.50وأن المتوسط الحسابي لعالمات
طالبات المجموعة التجريبية الثانية كان ( )33.87على اختبار
مهارات القراءة التحليلة .ولمعرفة ما إذا كان الفرق الظاهري ذا
داللة إحصائية أُستخدم تحليل التباين األحادي (،)ANOVA
والجدول( )13يبين ذلك.
يتضح من الجدول ( )13أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائيا
عند مستوى الداللة ( ،)α≤0.05بين عالمات الطالبات الالتي
درسن بإستراتيجية التساؤل ،والطالبات الالتي درسن بإستراتيجية

ٍ
بصوت ٍ
عال في تحسين مهارات القراءة التحليلية.
التفكير
نتائج السؤال السادس الذي نص على :ما أثر تدريس
النصوص القرائية بإستراتيجية التساؤل في تحسين مهارات
ٍ
بصوت ٍ
عال؟
الكتابة مقارًنا بإستراتيجية التفكير
ولإلجابة عن هذا السؤال ُحسب المتوسط الحسابي
واالنحراف المعياري لعالمات طالبات المجموعتين التجريبيتين
على اختبارات مهارات الكتابة البعدي ،والجدول ( )14يبين
ذلك.
ويبين الجدول ( )14أن المتوسط الحسابي لعالمات طالبات
المجموعة التجريبية األولى اللواتي درسن باستخدام إستراتيجية
التساؤل كان ( ،)14.97وأن المتوسط الحسابي لعالمات
طالبات المجموعة التجريبية الثانية اللواتي درسن بإستراتيجية
ٍ
بصوت ع ٍ
ال كان ( ،)14.66على اختبار مهارات
التفكير
الكتابة البعدي .ولمعرفة ما إذا كان الفرق الظاهري ذا داللة
احصائية استخدم تحليل التباين األحادي (،)ANOVA
والجدول( )15يوضح ذلك.

الجدول ()12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طالبات المجموعتين التجريبيتين على اختبار مهارات القراءة التحليلية البعدي
اختبار مهارات القراءة التحليلية
المجموعة
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
8.75
33.50
30
التجريبية األولى (التساؤل)
ٍ
بصوت ٍ
7.88
30.87
38
عال)
التجريبية الثانية (التفكير
الجدول ()13
ٍ
نتائج تحليل التباين األحادي للمقارنة بين متوسطي عالمات طالبات المجموعتين التجريبية (التساؤل) والتجريبية (التفكير بصوت ٍ
عال)
على اختبار مهارات القراءة التحليلية البعدي
الداللة اإلحصائية
قيمة ف
مصدر التباين مجموع المربعات درجات الحرية متوسط المربعات
167.183
1
167.183
الطريقة
0.12
2.54
65.76
66
4340.05
الخطأ
67
4507.245
المجموع
الجدول ()14
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طالبات المجموعتين التجريبيتين على اختبار مهارات الكتابة البعدي
اختبار مهارات الكتابة
المجموعة
االنحراف المعياري
المتوسط الحسابي
العدد
2.89
14.97
30
التجريبية األولى (التساؤل)
ٍ
بصوت ٍ
3.27
14.66
38
عال)
التجريبية الثانية (التفكير
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الجدول ()15
نتائج تحليل التباين األحادي للمقارنة
ٍ
ٍ
بين متوسطي عالمات طالبات المجموعتين التجريبية (التساؤل) والتجريبية (التفكير بصوت عال) على اختبار مهارات الكتابة
الداللة اإلحصائية
قيمة ف
متوسط المربعات
درجات الحرية
مجموع المربعات
مصدر التباين
1.04
1
1.04
الطريقة
0.72
0.126
8.274
66
546.077
الخطأ
67
547.118
المجموع
يتضح من الجدول ( )15أنه ال يوجد فرق ذو داللة
احصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤αبين عالمات طالبات
المجموعتين التجريبيين اللتين درستا باستراتيجيتي التساؤل
ٍ
بصوت ٍ
عال على التوالي ،على اختبار مهارات الكتابة
والتفكير
البعدي.
ويمكن أن تعزى نتائج السؤالين الخامس والسادس إلى أن
االستراتيجيتين تعدان جديدتين على الطالبات ،والطالبة ،أو أي
فرد ،يميل إلى الجديد ويهتم به ،ويتفاعل معه .وهذا يعني أن
الطالبات في المجموعتين تفاعلن مع هاتين االستراتيجيتين
بالمستوى ذاته ،فجاءت النتائج متشابهه في القراءة التحليلية
والكتابة .وقد يعزى ذلك أيضاً إلى أن المعلمتين اللتين كلفتا
بتدريس المجموعتين ،أبديتا االهتمام نفسه باالستراتيجيتين،
وحرصتا على تنفيذ األنشطة جميعها فيهما ،مما أدى إلى أن
يكون لهما التأثير نفسه في مهارة القراءة التحليلية والكتابة.
وقد تكون هناك أسباب أخرى أدت إلى التوصل إلى هذه
ٍ
بصوت
النتيجة ،أهمها أن االستراتيجيتين ،التساؤل ،والتفكير
ٍ
عال تتضمنان العوامل نفسها التي تثير التفكير لدى الطالبة،

ٍ
بصوت عا ٍل ،فهي
أخرى .وكذلك الحال في إستراتيجية التفكير
أصال على التفكير ،واعمال الفكر ،واظهار الرأي لفظيا
قائمة
ً
بصوت مسموع ،مثلما يجب إجراء عملية التساؤل بصوت
مسموع أيضاً .ومن هنا كان لالستراتيجيتين األثر نفسه في
القراءة التحليلية والكتابة.
التوصيات :في ضوء نتائج البحث يمكن تقديم التوصيات
اآلتية:
 -1تضمين أدلة معلمي اللغة العربية في المرحلة األساسية
ٍ
بصوت ٍ
عال ،بوصفهما
األولى استراتيجيتي التساؤل والتفكير
استراتيجيتين حديثتين لتدريس النصوص القرائية.
 -2تدريب طلبة برامج التربية العملية في كليات العلوم
التربوية ممن يعدون لتدريس اللغة العربية في المرحلة
األساسية على هاتين االستراتيجيتين.
ٍ
بصوت ٍ
عال في
 -3اعتماد استراتيجيتي التساؤل والتفكير
برامج تدريب معلمي اللغة العربية أثناء الخدمة.
إجراء دراسات أخرى لتدريس فروع اللغة العربية المختلفة
ٍ
ٍ
عال .والكشف عن
بصوت
باستراتيجيتي التساؤل والتفكير
أثرهما في تحسين مهارات التفكير المختلفة ،وتحسين مهارات
األداء اللغوي الشفوي ،أو التذوق األدبي ،أو القراءة الناقدة ،أو
القراءة اإلبداعية...
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Effect of Teaching Reading Texts by Using Thinking Aloud Protocol and Inquiry Strategy
in Improving Analytical Reading and Writing Skills among the Students of the Fifth
Grade
Yosra M. AlZyoud*

ABSTRACT
The study aimed at identifying the effect of teaching reading texts by using thinking aloud protocol and inquiry
strategy in improving analytical reading and writing skills among the students of the fifth grade. Three schools
have been chosen from those schools which pertaining to (Al-Zarqa-first) Education Directorate. One fifth grade
class has been chosen from each school randomly. The population of the study were (112) female. The researcher
has made two exams. The first exam has been made to measure the analytical reading skills, and the second exam
has been made to measure writing skills. The study attained to the following results: The first experimental group
showed superiority in analytical reading and writing skills upon the controlled group, and it also showed that the
second experimental group showed superiority in the two exams which have been mentioned earlier upon the
controlled group. In addition to that the results showed no significant differences between the two experimental
groups in the two tests of analytical reading and writing skills. And the researcher recommended that it is
necessary to include the teacher’s books of the Arabic language for the first essential stage the two strategies of
questioning and loud thinking, as they are two modern strategies for teaching reading texts.
Keywords: Inquiry Strategy, Thinking Aloud Strategy, Improving Analytical Reading, Writing Skills.
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