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 هدفت الدراسة الكشف عن درجة تطبيق معلمي الحلقة األساسية األكلى الستراتيجيات تدريس االستيعاب:ملخص
 معلما كمعلمة استمدت150  كتكونت العينة من،)RAMP(  في ضوء برنامج الرامب،القرائي في اللغة العربية
 كحللت النتائج باستخداـ برمجية، ثم كزّعت عليهم استبانة البحث، مدرسة بلواء الرمثا في األردف39 من
 كقد أظهرت النتائج إلماـ. كقد سلك الباحثاف في ذلك (المنهج الوصفي) لمناسبته هدؼ الدراسة، )SPSS)
 حيث، كاألثر اإليجابي لها على الطلبة، كشمولية تطبيقها،المعلمين باستراتيجيات تدريس االستيعاب القرائي
 كما بينت النتائج عدـ كجود فركؽ.ظهر لديهم التعلم النشط الذم ساهم برفع مستول استيعابهم للنصوص
 أك،ذات داللة إحصائية مما يؤثر على المعلم في تدريس استراتيجيات االستيعاب القرائي تعزل لمتغير الجنس
. كفي نهاية الدراسة تم تقديم مجموعة من المقترحات كالتوصيات. أك الجنس كالخبرة معا،الخبرة
.)RAMP(  برنامج الرامب، الحلقة األساسية األكلى، االستيعاب القرائي، استراتيجيات التدريس:كلمات مفتاحية
_____________________________________________

The Degree of Application of Teachers in the First Basic Seminar in Jordan for Teaching
Strategies to Teach Reading Comprehension in Arabic in the Light of RAMP Program
Mohammad A. Mosleh* & Abeer K. Alshaboul
Ministry of Education, Jordan
____________________________________________

Abstract: The study aims to identify the degree of application of the early learner teachers of the
strategies of teaching reading comprehension in the Arabic language in light of the RAMP
program. The sample consisted of 150 teachers from 39 schools in Ramtha, Jordan, and the results
were analyzed using the SPSS software, where the two researchers followed (the descriptive
approach) for the purpose of the study. The results showed the teachers' knowledge of the
strategies of teaching reading comprehension, the comprehensiveness of its application, and the
positive impact it has on the students, where they showed active learning, which contributed to
raising their level of comprehension of texts. The results also showed that there are no statistically
significant differences which affect the teacher in teaching reading comprehension strategies due
to gender, experience, and gender by experience. At the end of the study, a series of proposals
and recommendations were presented.
Keywords: Teaching strategies, reading comprehension, the first basic episode, RAMP program.

*aamer982@yahoo.com

108

الفهم على استجابات الفرد .كترل
عبدالرحمن ( )2010أفّ االستيعاب القرائي هو
تفاعل القارئ مع النص المقركء الستنتاج
معاني الكلمات من السياؽ ،كتحديد الفكرة
العامة للموضوع ،كاستنتاج األفكار الضمنية،
كتحديد الهدؼ الذم يرمي إليه الكاتب من
خالؿ النص .كبذلك فقد شمل االستيعاب
القرائي معرفة المفردات ،كالربط بين
المعاني كتحديد األفكار في النص.

القراءة كسيلة كنافذة مهمة يطل منها
القارئ على المعارؼ كالعلوـ كالثقافات
المختلفة ،كهي كسيلة الطالب للتعلم
كالنجاح كالتحصيل الدراسي ،كهي عملية
معقدة تبدأ بفك الرموز كالتعبير عنها
بأصوات الحركؼ فاالندماج كالتفاعل مع
اللغة المكتوبة؛ ما ينشئ للقارئ فهمه
الخاص كاستيعابه لألفكار كالمعاني
الموجودة في النص ،كبهذا الفهم يدرؾ
الفرد المعاني الظاهرة كالباطنة الخفية في
المقركء .كقد يختلف الفهم كاالستيعاب من
طالب آلخر الختالؼ المعارؼ كالخبرات
السابقة بين الطلبة أنفسهم ،أك لضعف تفاعل
كاندماج الطلبة مع النص المكتوب؛ لعدـ
تنويع المعلم الستراتيجيات التدريس،
كتقيدق بالطرؽ التقليدية لعرض األفكار،
مثل كتابتها على السبورة ،أك طرح األسئلة
المقولبة كاإلجابة عنها بشكل مباشر ،كغيرها
من األساليب التي ترتكز على المعلم ،كل
هذا جعل من التنوع باستراتيجيات تدريس
االستيعاب القرائي ضركرة ،كحاجة للطالب
يجب على المعلم مراعاتها كاألخذ بها لتقديم
تدريس فعاؿ ،كتدريب كاؼ؛ لتمكين الطلبة
من تطوير مهاراتهم في استيعاب النصوص
التي يقرؤكنها بغية أف يحققوا الغاية
كالهدؼ األسمى من القراءة أال كهو
االستيعاب القرائي ،الذم يعد أساس عملية
القراءة كجوهرها.

أما أهمية االستيعاب القرائي فهي كبيرة في
العملية التعليمية ،إذ يعد حجر األساس في
عملية القراءة ،فمن خالله يمكن التحكم
بمهارات اللغة كلها ،كهذا يبرر مدل أهمية
تدريب الطلبة على مهارات االستيعاب
القرائي ،فهي السبيل إلى تحقيق النجاح،
كيتطلب ذلك تدريبا دقيقا كمستمرا للفرد
على النقد كالتحليل كالتفسير (جاد،)2003 ،
كما أفّ هذا االستيعاب يجعل الفرد مندمجا
بالنص المقركء متفاعال معه ،كما يمكّن
القارئ من إعادة صياغة النص ،كتوليد أفكار
جديدة تثرم المقركء كتنمي التفكير ،كما
يعد االستيعاب القرائي من مستويات اللغة
العليا ،المتضمن ما يستوعبه القارئ من
أفكار ،كما يستنتجه من معارؼ كمعلومات
باالستناد لما في ذهنه من خبرات مختزنة،
فالقارئ يسعى جاهدا أف يضيق الفجوة بين
ما لديه من خبرات سابقة كبين مضامين
المادة المكتوبة؛ باعتمادق على اإلدراؾ العقلي
أكثر من اإلدراؾ الحسي ،فنراق يمارس
التركيز كاالنتباق كتحليل العناصر
كتركيبها (البرم ،)2009 ،كما يعد
االستيعاب القرائي مطلبا ضركريا كأساسيا
في القراءة ،حيث يشمل جميع المواد
الدراسية من لغات كعلوـ ،فيحسن من كاقع
المتعلم ،كيساعدق على تطوير مستواق
التعليمي ،كيكسبه مركنة في التكيف مع ما
يدكر حوله من مستجدات في كافة الميادين،
كما يترؾ أثرا إيجابيا في عملية التعلم من
خالؿ تذكيت المعرفة (رزؽ.)2018 ،

كقد تعددت تعريفات االستيعاب القرائي
كتشعبت ،فنجدق عند حراحشة ( )2007معرفا
إياق بأنه تمكين المتعلم من معرفة معنى
الكلمة كمعنى الجملة كالربط بين المعاني
بشكل منظم كمنطقي كمتسلسل ،كاالحتفاظ
بهذق المعاني كاألفكار كتوظيفها في مختلف
المواقف الحياتية اليومية .كيعرّفه عوف
كالعطار ( )2014بأنه العمليات العقلية التي
يؤديها الفرد في فهم معنى النص الذم أرادق
الكاتب ،كإدراؾ العالقات القائمة بين أجزاء
النص ،من حيث معاني المفردات كالتراكيب،
كاألفكار الجزئية كالرئيسة ،كانعكاس هذا
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كيتأثر االستيعاب القرائي بمجموعة من
العوامل أكلها خصائص القارئ :إذ يتوقف
الفهم كاالستيعاب القرائي على مستول ثقافة
القارئ كحصيلته اللغوية ،كمدل نمو
مفرداته ،كمقدرته على تفسير الكلمات،
كتحويلها إلى مفاهيم كأفكار ،كصور
كدالالت كاضحة المعنى بالنسبة له ،فالقارئ
يكوّف لنفسه مفردات ذات معنى عن طريق
سماعه المستمر للكلمات كاستخداماتها أيضا.
كثانيها نوع القراءة :إفّ المقصود بنوع
القراءة هو نوعي القراءة :الجهرية
كالصامتة ،حيث تتطلب القراءة الجهرية
الفهم العميق ،كالتفاعل مع المادة المقركءة،
في حين أفّ القراءة الصامتة تتطلب الفهم
العاـ ،كإدراؾ معاني المادة المقركءة بصورة
إجمالية فقط .كثالثها فهم معنى النص
كدالالته :حيث يعدّ النص القرائي السياؽ
األهم كالكلي ،الذم يتكوّف من فقرات متعددة
تعالج األفكار الرئيسة ،كترتبط هذق الفقرات
معا بعالقات مختلفة ،كتتركب بشكل خفي
تشير إليه نهايات الفقرات كبدايتها ،كلها
أيضا تركيب ظاهرم يتوضّح من خالؿ
األفكار الجزئية التي تنتهي بها الفقرة؛
لتمهد من خالله توضيح فقرة أخرل الحقة.
كإفّ هذا المعنى للنص يتحدد في ضوء
تنظيم هذق الكلمات كالجمل كالفقرات،
كعالقات التركيب التي تربطها سويا،
كالمتعلقة أصال بالنمط التنظيمي للنص،
سواء نص معلومات ،أك نص قصصي ،أك
غيرها من أنماط النصوص .كرابعها
خصائص المادة المقركءة :كتتعلق بالربط
بين مجموع الكلمات كالمعنى الكلي لها،
فربما تحمل الكلمة الواحدة أكثر من
مدلوؿ ،كيختلف هذا المدلوؿ باختالؼ
موضعها في الجملة ،كالمعاني المتعددة
للمفردة الواحدة في النصوص المختلفة
(طعيمة كالشعيبي2006 ،؛ عطية.)2016 ،
كمن ناحية أخرل فإفّ االستيعاب القرائي
يتضمن عددا من المستويات ،حيث يحوم
كل مستول منها على مجموعة من المهارات

الفرعية ،التي تختلف عن مهارات المستويات
األخرل ،كلقد قاـ العديد من الباحثين
كالدارسين كخبراء القراءة بتطوير عدد من
تصنيفات المستويات ،فنرل االستيعاب
القرائي عند مقدادم كالتل ( )1991يتدرّج في
مستوياته من حيث البساطة كالتعقيد في فهم
المضامين كاألفكار في النص ،فيبدأ من
المستول األكؿ كهو الفهم الحرفي السطحي:
الذم يقتصر على فك الرموز ،كإدراؾ
الكلمة ،كفهم المعنى الحرفي للرموز،
كصوال إلى الفكرة المركزية المصرّح بها،
كذلك في ضوء توالي الكلمات كالعالقات
النحوية بينها ،كإفّ تطوير مهارات هذا الفهم
يمكّن التلميذ مستقبال من االنتقاؿ إلى
مستويات الفهم العليا ،ثم يأتي المستول
الثاني كهو مستول االستيعاب االستنتاجي:
كهنا يتمكن القارئ من التعرؼ إلى غرض
الكاتب ،كعلى المعاني الضمنية غير المصرّح
بها ،ثم يأتي المستول الثالث كهو االستيعاب
الناقد :كينتقل القارئ في هذا المستول من
الفهم لألفكار كالمعاني المتضمنة في
المقركء ،ليصل إلى الفكرة غير المصرّح بها،
كيصوغ قواعد كتعميمات ،كتلخيصات لما
يقرأ ،ثم يصل إلى المستول الرابع كهو
الفهم التطبيقي :كفي هذا المستول ينتقل
المتعلم إلى مرحلة القراءة الواعية التي
تجعله أقدر على نقد المقركء ،أك إصدار
أحكاـ على ما يشتمل عليه النص من أفكار،
أك معلومات ،فيميز بين الحقائق كاآلراء،
كبين العاـ كالخاص ،كيكتشف العالقات في
المقركء ،ككذلك يقيّم ما يقرأ ،كيتفاعل
معه ،كيصدر تعميمات حوؿ النص ،كيستفيد
ممّا يقرأ لحل مشاكله التي تواجهه ،لتصبح
القراءة قاعدة له في إثراء حياته ،كتوسيع
معارفه كخبراته ،كأخيرا يصل إلى المستول
الخامس كهو الخلق كاإلبداع :كهي المرحلة
التي تجرم بها إعادة بناء النص لتوليد نص
جديد ،كاستخداـ المادة المقركءة في توسيع
مدارؾ القارئ كنظرته إلى العالم.

كمن أجل تحقيق الفهم كاالستيعاب للمقركء
كاف ال بد من اللجوء الستراتيجيات تدريس
االستيعاب القرائي ،التي يتمكن من خاللها
الطالب استيعاب المقركء .كقد تعددت هذق
االستراتيجيات ،كتفاكتت في مدل اهتماـ
العلماء بها ،كمن أشهرها نجد استراتيجية
"التصور العقلي" التي من خاللها تتطور
القدرة على التصور العقلي بما يساعد الطلبة
على فهم األحداث المتعلقة بالنصوص
السردية ،كتحسين قدرتهم على الفهم ،كتعلم
المفردات اللغوية ،حيث يساعد التصور
العقلي الطلبة على رسم صور لمثيرات
حسية تربط الخبرة السابقة بالتعلم الجديد،
كبالتالي جعل عملية االستيعاب القرائي سهلة
ميسرة على الطلبة ( ،)Jenkins, 2009كما
ظهرت استراتيجيات تعتمد على برامج
محوسبة تهدؼ إلى تنمية مهارات االستيعاب
القرائي ،كدعمها بالقدرات الحاسوبية ،بما
توفرق من نصوص غنية كمعمقة تناسب
حاجات المتعلمين ،فقد بينت العديد من
الدراسات التقويمية أفّ محتويات برامج
االستيعاب القرائي الحاسوبية كانت تتسم
بالمتعة كاألصالة ،كقربها من حياة الطلبة
كخبراتهم ،كما أنها تعرض بأساليب مثيرة
لما يتوافر في البرمجيات المحوسبة من
ميزات ،مثل الحركة ،كالصوت ،كاللوف
بطريقة سهلة كميسرة (البرم.)2009 ،
كبالرغم من أهمية استراتيجيات تدريس
االستيعاب القرائي في مساندة الطلبة في
عملية االستيعاب القرائي إال أنه يوجد عدة
عوامل تعيق الطلبة في تحقيق هذا الفهم،
منها القدرة العقلية ،أك مستول الذكاء عند
الطلبة ،كالخبرات السابقة للطلبة ،كصعوبة
كغرابة المفردات ،كالتركيب المعقد للجمل
كغيرها ،كل هذا يقف عائقا أماـ الطلبة في
عملية االستيعاب ،كعلى المعلم مراعاة ذلك
أثناء تدريسه للنصوص.
كانطالقا من أهمية تدريب المعلمين على
تدريس مهارات اللغة العربية عامة،
كاالستيعاب القرائي خاصة فقد قامت كزارة

التربية كالتعليم في األردف باإلشراؼ على
الكثير من الدكرات التي تهدؼ لزيادة كفاية
المعلم كتطويرق معرفيا كعمليا؛ لتكسبه
بذلك مهارات تساعدق في عملية التدريس،
كمن هذق البرامج كاف برنامج الرامب الذم
استهدؼ معلمي رياض األطفاؿ كالصفوؼ
األساسية الثالثة األكلى في المدارس
الحكومية .حيث يعتبر التدريب في كقتنا
الحاضر من المفاهيم كالممارسات الحديثة
الهامة؛ لضركرة مواكبة التطورات السريعة
في عالمنا ،كيستهدؼ هذا التدريب األفراد
باعتبارهم األداة الفاعلة في التغيير
كالتطوير ،فمن خالؿ التدريب تتطور
الموارد البشرية كما كنوعا ،ما يعمل على
تزكيد األفراد بالمعلومات كالمهارات الالزمة
ألداء أعمالهم بكفاءة كجودة ،كمن هذا
التدريب ما تقوـ به كزارات التربية كالتعليم
المختلفة من أجل تطوير أداء مشرفيها
التربويين ،حيث أكدت الكثير من الدراسات
فاعلية هذا التدريب ،كأثرق اإليجابي على أداء
المشرفين أكال ،ثم على المعلمين ثانيا ،ثم
على الطلبة أخيرا (بطاينة2018 ،؛ الزغوؿ،
.)2014
برنامج الرامب
AND

RAMP

READING

GRADE

EARLY

 MATHEMATICS PROJECTالتي تعني
للصفوؼ
"مبادرة القراءة كالحساب
المبكرة" ،كالمختصر بالرامب (،)RAMP
برنامج ترعاق كتشرؼ عليه كزارة التربية
كالتعليم في األردف ،كهو موجّه لمعلمي
الركضة كالصفوؼ األساسية الثالثة األكلى،
في المدارس الحكومية من كال الجنسين،
كعدد ساعاته  75ساعة تدريبية ،كيهدؼ
لتنمية المهارات المختلفة لدل الطلبة في
مادتي القراءة كالحساب.
كقد ارتكز البرنامج في تدريس القراءة على
خمس مهارات أساسية ،هي :الوعي الصوتي،
كقراءة أصوات الحركؼ ،كالمفردات،
كاالستيعاب القرائي ،كالكتابة .كقد تناكؿ
الباحثاف في دراستهما عنصر "االستيعاب
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القرائي" ،الذم من خالله يتمكن الطالب من
استيعاب األفكار كبناء المعاني ،حيث يتفاعل
الطالب مع النص المكتوب ،ليكوّف فهمه
الخاص لما يقرأ ،ثم ينمي مهاراته المختلفة
كالتنبؤ ،كتدكين المالحظات ،كتذكر
األفكار الرئيسة ،كإعادة السرد ،كالتلخيص،
كبناء العالقات كالركابط ،كالكتابة (الوظيفية
كاإلبداعية) ،كتنشيط الخبرات السابقة،
كالقدرة على التخيل ،كبناء الصور الحسية
كغيرها.
كمن أجل تحقيق هذا الهدؼ للطالب درّب
المعلم على ست استراتيجيات لتدريس
االستيعاب القرائي في اللغة العربية ضمن
برنامج الرامب ،كما زكّد أيضا بملف للغة
العربية حول هذق االستراتيجيات (التفكير
بالمعرفة السابقة حوؿ النصّ ،التنبّؤ قبل
كأثناء القراءة ،تكوين صور حسية ،طرح
أسئلة كاإلجابة عنها ،إعادة السرد ،التلخيص)
بمكوّنها النظرم ،كإرشادات التطبيق ،كنماذج
أكراؽ العمل الخاصة بها ،بما يساعد المعلم
على فهم ككسب مهارة تطبيق هذق
االستراتيجيات في العملية التدريسية ،كقد
جعل الباحثاف من هذق االستراتيجيات الست
محور الدراسة .كتتجلى أهمية توظيف
استراتيجيات االستيعاب القرائي في مساعدة
القارئ قبل ،كأثناء ،كبعد قراءة النص،
كللوقوؼ على هذق االستراتيجيات الست
موضع الدراسة إليك توضيحا لها كما
كردت في ملف المعلم الخاص ببرنامج
الرامب:
أكال :التفكير بالمعرفة السابقة حوؿ النص:
تساعد هذق االستراتيجية على استدعاء
كتنشيط المعلومات ،كالمفاهيم ،كاألساليب
المختزنة في الذاكرة حوؿ موضوع النص،
مما يساعد على فهم النص بشكل أكسع
كأعمق .كتشمل المعرفة السابقة خبرات
القارئ حوؿ العالم (كتتضمن ما قرأ سابقا)،
باإلضافة إلى مفاهيمه حوؿ الكلمات
المطبوعة ،من مثل إدراؾ الكلمات كمعانيها،

كتنظيمات النصوص المختلفة ،كإفّ معرفة
القراء السابقة ضركرية جدا في تحديد قدرة
الطلبة على فهم ما سيقرؤكف.
ثانيا :التنبؤ (قبل كأثناء القراءة) :تعزز هذق
االستراتيجية قدرة القارئ على فهم النص
من خالؿ القياـ بتنبؤات مستندة إلى
المعطيات كالدالئل التي في النص ،كيوظف
القراء الماهركف التنبؤ كوسيلة لربط
معرفتهم الحالية بالمعلومات الجديدة التي
يقدمها النص؛ من أجل التوصل إلى فهم ما
يقرؤكف .أما قبل القراءة فقد يوظف القراء
ما يعرفوف حوؿ الكاتب كالعنواف في تنبؤ
محتول النص ،كقد يستثير العنواف كالصور
الذاكرة كيحفزها على تذكر نصوص ،أك
خبرات ذات محتول مشابه ،مما يسمح للقارئ
بالتنبؤ بمحتول النص الجديد ،أما في أثناء
القراءة فيقوـ القراء الجيدكف بتنبؤات حوؿ
ما سيحدث الحقا ،أك حوؿ األفكار كاألدلة
التي سيسوقها الكاتب لدعم فكرته الرئيسة،
أك فرضيته ،كما يميل القراء الجيدكف أيضا
إلى تقييم كمراجعة تنبؤاتهم بشكل مستمر
أثناء القراءة.
ثالثا :تكوين صور حسية :تمكن هذق
االستراتيجية القراء من صنع صور حسية في
مخيلتهم كوسيلة لفهم األحداث ،أك
المعلومات أثناء القراءة ،كباإلضافة لكوف
هذق القدرة مؤشرا على فهم القراء لما
يقرؤكف ،تبرز أهميتها أيضا في مساعدتهم
على استدعاء ما تم قراءته.
رابعا :طرح أسئلة كاالجابة عنها :يقصد بهذق
االستراتيجية قياـ القراء بطرح أسئلة على
أنفسهم أثناء قراءتهم للنص .كتبرز قيمة
كأهمية هذق االستراتيجية في مساعدة القراء
على دمج المعلومات ،كتحديد األفكار
الرئيسة ،كتلخيص النص ،كتفيد أيضا
بمساعدة المعلم طلبته على طرح األسئلة
الجيدة كالصحيحة التي تركز على
المعلومات األكثر أهمية في النص.

خامسا :إعادة السرد :تقوـ هذق االستراتيجية
على إعادة سرد القارئ لما قاـ بقراءته بشكل
شفوم ،كبػأسلوبه ،ككلماته الخاصة بعد
االنتهاء من قراءة جزء من النص أك جميعه.
كيمكن البدء بتدريب األطفاؿ على إعادة
السرد منذ مرحلة ما قبل القراءة عندما تقرأ
األـ أك المعلمة قصصا مصورة ،ثم يعيد
الطفل سرد ما سمعه بلغته الخاصة من خالؿ
النظر إلى الصور ،أك من الذاكرة ،كلتدريب
الطلبة بشكل فاعل على هذق االستراتيجية في
غرفة الصف يستحسن توزيعهم في ثنائيات،
لكي تتاح الفرصة أماـ جميع الطلبة للتدرب
على إعادة السرد ،كال ضير إف زادت كلمات
إعادة السرد عن كلمات النص ،ألفّ الهدؼ
هو تدريب الطالب على التعبير عن فهمه
للنص المقركء موظفا حصيلته الخاصة من
المفردات ،كالتراكيب ،كتكوين الجمل.
سادسا :التلخيص :تعني هذق االستراتيجية
قدرة القارئ على اختصار النص بشكل
يحافظ على أبرز األفكار الواردة فيه ،كقد
يقوـ القارئ بتلخيص النص شفويا أك
كتابيا .كتعتبر استراتيجية التلخيص
متقدمة بالمقارنة مع إعادة السرد ،حيث
تتطلب تدريبا متكررا على كيفية تحديد
األفكار األكثر أهمية في النص ،ففي القصة
يحتاج الطالب تدريبا حوؿ كيفية تحديد
الشخصيات ،كاألماكن األكثر أهمية،
كتحديد األحداث األكثر أهمية ،كالمغزل
من القصة ،أما عند قراءة نص معرفي
فالطلبة بحاجة إلى تدريب حوؿ تحديد
الفكرة األكثر أهمية كاألفكار التي تدعمها
(كزارة التربية كالتعليم.)2015 ،
مشكلة الدراسة
من خالؿ طبيعة عمل الباحثين الذم يعمل
أحدهما مدربا لبرنامج الرامب ،كمشرفا
تربويا في كزارة التربية كالتعليم ،كيعمل
اآلخر معلما لطلبة الحلقة األساسية األكلى،
كقد اجتاز برنامج الرامب ،الحظا من خالؿ
تفاعلهما مع الطلبة في عملية التدريس

للصفوؼ األساسية الثالث األكلى (الحلقة
األساسية األكلى) ضعف تفاعل الطالب مع
النصوص الجديدة التي ترد في دركس اللغة
العربية ،ما أدّل لضعف عملية إنشاء كتكوين
فهمه الخاص لما يقرأ ،كبهذا فقد الطالب
الكثير من مهاراته كالتنبؤ ،أك تكوين الصور
الحسية ،أك إعادة السرد ،أك التلخيص
(الشفوم كالكتابي) ،كهذا ما أكّدق معلمو
الصفوؼ الثالث األكلى أيضا ،كقد دلّت الكثير
من الدراسات على ضعف الطلبة في استيعاب
المقركء ،كدراسة (السيد ،)2003 ،كدراسة
(هلسة ،)2004 ،كدراسة (التل كالعلواف،)2005 ،
كدراسة (الزبيدم ،)2007 ،كدراسة (أبو
مشنك ،)2007 ،كدراسة ( & Joffe, Cain
 ،)Maric, 2007كدراسة (برم )2009 ،كغيرها
من الدراسات ،ما أثار تساؤؿ الباحثاف عن
مدل تطبيق المعلمين الستراتيجيات تدريس
االستيعاب القرائي ،كما كردت مفصّلة في
برنامج الرامب ،ككذلك عن دكر الجنس
كالخبرة في التأثير على درجة تطبيق
المعلمين الستراتيجيات تدريس االستيعاب
القرائي.
كيعتقد الباحثاف أفّ أبرز أسباب المشكلة
تكمن في قلة تفعيل المعلمين الستراتيجيات
تدريس االستيعاب القرائي ،ما يجعل الطالب
يعتمد على المعلم في تلقين األفكار الجديدة،
فيفقد بذلك الطالب دكرق في عملية
التفكير ،كالتفاعل ،كاالستنباط مع النصّ
لبناء فهمه الخاص ،ما يجعل األفكار الجديدة
سريعة النسياف؛ لتلقيها تلقينا ،كحفظها بدال
من فهمها كتعلمها بشكل نشط ،كمن هنا
يحاكؿ الباحثاف في هذق الدراسة أف يجيبا
عن السؤالين اآلتيين:
 .1ما درجة تطبيق استراتيجيات تدريس
االستيعاب القرائي في اللغة العربية،
كفق برنامج الرامب ،لدل معلمي
الحلقة األساسية األكلى في لواء
الرمثا؟
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درجة تطبيق معلمي كمعلمات الحلقة األساسية األكلى في األردف
محمد مصلح كعبير الشبوؿ

 .2هل يوجد فركؽ ذات داللة إحصائية
عند مستول داللة ( )α= 0.05لتطبيق
االستيعاب
تدريس
استراتيجيات
القرائي في اللغة العربية ،كفق
برنامج الرامب ،بين معلمي الحلقة
األساسية األكلى في لواء الرمثا تعزل
لمتغيرم الجنس كالخبرة؟
الدراسات السابقة
بعد االطالع تبين للباحثين كجود عدة من
الدراسات التي تناكلت االستيعاب القرائي،
منها ما تناكؿ االستيعاب القرائي كنوع
القراءة (الجهرية كالصامتة) ،أك االستيعاب
القرائي كالدافعية للقراءة ،أك االستيعاب
القرائي كالتحصيل الدراسي ،كما تناكؿ
بعض الدراسات الكشف عن أثر برنامج
مصمم لالستيعاب القرائي على التعلم.
كإليك جملة من الدراسات األجنبية
كالعربية من أجل الوقوؼ على حالة المعرفة
المرتبطة بمشكلة الدراسة أثناء إجرائها،
مرتبة من األقدـ إلى األحدث:
قاـ

مكّالوـ

كشارب

كبيل

كجورج

()Mccallum, Sharp, Bell & George, 2004

بدراسة هدفت الكشف عن فاعلية القراءة
الجهرية كالصامتة في االستيعاب القرائي،
كتكونت عينة الدراسة من  108طالبا من
الذكور كاإلناث من طلبة المرحلة األساسية
في شرؽ تنسي بأمريكا ،حيث قاـ  39طالبا
بالقراءة الصامتة ،ك 35بالقراءة الجهرية.
كقد أظهرت النتائج عدـ كجود فركؽ ذات
داللة إحصائية بين نتائج القراءتين الصامتة
كالجهرية على االستيعاب القرائي ،كلكن مع
حاجة الطلبة الذين قرأكا قراءة جهرية
لوقت أطوؿ بنسبة  %30إلكماؿ النصوص.
ككضح أبو كايد في دراسته ( )2004أثر
استخداـ طريقة سرد القصة في تنمية
مهارات االستيعاب القرائي لدل طلبة الصف
السابع األساسي في محافظة جرش ،حيث
تكونت عينة الدراسة من  100طالب كطالبة
من طلبة الصف السابع األساسي الذين

يدرسوف في أربع مدارس تابعة لمحافظة
جرش ،كتوزعت العينة على مجموعتين
ضابطة يدرسوف بالطريقة التقليدية من
الجنسين ،كمجموعة تجريبية يدرسوف كفقا
لطريقة سرد القصة من الجنسين أيضا،
ككشفت الدراسة كجود أثر لصالح
المجموعة التجريبية الذين يستخدموف
طريقة سرد القصة في تنمية مهارات
االستيعاب القرائي.
كهدفت دراسة السالمة ( )2004إلى كشف
أثر مقومات النص في االستيعاب القرائي،
حيث تكونت العينة من  320طالبة من طالبات
الصف العاشر في مدينة السلط ،كقد قسمت
إلى ثماني مجموعات تجريبية ،خضع جميع
أفراد كل مجموعة الختبار استيعاب قرائي
مكوف من سبعين سؤاال يقيس االستيعاب
القرائي بمستوياته (الحرفي كالتفسيرم
كالتطبيقي) ،حيث أشارت الدراسة إلى كجود
أثر داؿ إحصائيا يعزل إلى كل من المعنى
كالتفاعل الثنائي
كالتركيب كاألسلوب
(تركيب*األسلوب) في االستيعاب القرائي.
كما أجرل علياف ( )2007دراسة لكشف أثر
استراتيجية التخيل الموجه لتدريس التعبير
في تكوين الصور الفنية الكتابية ،كتنمية
مهارات التفكير اإلبداعي لدل طلبة المرحلة
األساسية في األردف ،حيث بلغ عدد أفراد
العينة  158طالبا كطالبة ،كاشتملت الدراسة
على  12موقفا تدريبيا على التخيل،
كاختبارين متكافئين ،حيث أظهرت النتائج
تحسن المجموعة التجريبية في تكوين
الصور الفنية الكتابية كمهارات التفكير
اإلبداعي ،كأظهرت الدراسة أيضا التفاعل بين
االستراتيجية كالجنس لصالح الذكور ،دكف
أف يكوف هناؾ تفاعل بين الجنس كالمهارات.
كقد أجرل جوفي ككين كماريس
 )Cain & Maric, 2007دراسة هدفت إلى
تقصي مشكالت القراءة كاالستيعاب القرائي
لدل الطلبة الذين يعانوف من صعوبات
قرائية خاصة في الواليات المتحدة
( Joffe,

األمريكية ،حيث تكونت العينة من  18طالبا
في المدارس االبتدائية ،تم توزيعهم على
مجموعتين تجريبية مكونة من  9طالب
كمجموعة ضابطة مكونة من  9طالب ضمن
الفئة العمرية  16 -9سنة ،حيث كشفت نتائج
الدراسة عن تفوؽ المجموعة التجريبية التي
تم تدريبها على النصوص السردية المستندة
للصور العقلية على المجموعة الضابطة في
الفهم كتذكر القصة.
كقاـ هيل كسكنر
كنيدنريب كدايزر

ككليامز
Skinner,

كهوكنز
(Hale,

& Williams, Hawkins, Neddenriep, Dizer
 )2007بدراسة هدفت الكشف عن فاعلية

القراءة (الجهرية كالصامتة) كالمستول
الصفي في االستيعاب القرائي ،كتكونت عينة
الدراسة من  42طالبا من الذكور كاإلناث من
طلبة المرحلة الثانوية ،ك 51من المرحلة
االبتدائية من طلبة مدارس جنوب أمريكا،
كقد أظهرت النتائج كجود فركؽ دالة
إحصائيا بين نتائج القراءتين الصامتة
كالجهرية على االستيعاب القرائي ،لصالح
طلبة القراءة الجهرية بغض النظر عن
مستول الصف.
كأجرل عاشور كالحوامدة ( )2009دراسة
حوؿ أثر برمجية محوسبة في اللغة العربية
في تنمية مهارات االستيعاب القرائي لطالب
المرحلة األساسية كاتجاهاتهم نحوها،
كتكونت العينة من  40طالبا من طالب الصف
التاسع األساسي ،قسمت إلى مجموعتين
تجريبية كضابطة بواقع  20طالبا لكل
مجموعة ،حيث كشفت الدراسة عن كجود
فركؽ ذات داللة إحصائية بين متوسطات
الطالب على كل مستول من مستويات
االستيعاب القرائي تعزل إلى أثر البرمجية
المجموعة
لصالح طالب
المحوسبة،
التجريبية ،كما أشارت أيضا إلى كجود
فركؽ ذات داللة إحصائية تعزل ألثر
البرمجية المحوسبة في اتجاهات الطالب
لصالح طالب المجموعة التجريبية.

كقدـ جنكينز ( )Jenkins, 2009دراسة تناكلت
أثر التصور العقلي في قراءة نصوص العلوـ
كاستيعابها .كقد تكونت عينة الدراسة من 56
طالبا من طلبة الصف السابع تم تقسيمهم
إلى مجموعتين تجريبية كضابطة ،كقد
أشارت نتائج الدراسة إلى تحسن أداء الطلبة
في المجموعة التجريبية التي درست
النصوص من خالؿ تنمية الصور العقلية
مقارنة بالمجموعة الضابطة ،كأشارت النتائج
المتعلقة بفحص أثر الزمن على فهم
النصوص بالنسبة للطلبة إلى عدـ كجود
فركؽ.
كهدفت دراسة عبد البارم ( )2009إلى تقصي
فاعلية استراتيجية التصور العقلي في تنمية
مهارات االستيعاب القرائي لطلبة المرحلة
اإلعدادية في العاصمة القاهرة ،حيث تكونت
عينة الدراسة من  83طالبا من الصف الثاني
اإلعدادم تم اختيارهم عشوائيا ،كقد كزعوا
بين مجموعتين تجريبية مكونة من  41طالبا
كضابطة مكونة من  42طالبا ،كقاـ الباحث
بتطبيق برنامج مقترح لتنمية التصور
العقلي ،ككشفت النتائج عن كجود فركؽ
ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة
التجريبية التي درست باستراتيجية التصور
العقلي على طلبة المجموعة الضابطة التي
درست باستخداـ الطريقة االعتيادية.
كقامت عدكاف ( )2010بدراسة هدفت إلى
التعرؼ على العالقة االرتباطية بين مستول
كفاءة الطالبة في االستيعاب القرائي
كمستول كفاءتها في التحصيل الدراسي
العاـ في السنة الدراسية األكلى من المرحلة
الجامعية ،كبلغت عينة الدراسة  47طالبة من
التخصصات اإلنسانية ،ك 42من التخصصات
العلمية من طالبات السنة األكلى في جامعة
الملك سعود ،كقد أظهرت النتائج كجود
ارتباط موجب بين متغيرم الدراسة ،ما يثبت
تأثير االستعاب القرائي على التحصيل
الدراسي.
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كأجرل حسن ( )2011دراسة حوؿ أثر
استراتيجية مبنية على التخيل في تطوير
التفسيرم
القرائي
االستيعاب
مهارة
كاإلبداعي كالتعبير الكتابي اإلبداعي لدل
طلبة الصف العاشر في دكلة الكويت ،حيث
تشكلت العينة من  44طالبا ،قسموا إلى
مجموعتين تجريبية كضابطة ،كبلغ عدد كل
مجموعة  22طالبا ،استمرت مدة الدراسة 10
أسابيع ،حيث أظهرت النتائج تفوؽ طلبة
المجموعة التجريبية في  4مهارات من
مهارات االستيعاب القرائي التفسيرم
كاإلبداعي كالتعبير الكتابي اإلبداعي.

كقد تشكلت العينة من  60طالبا ،كزعوا على
مجموعتين تجريبية كضابطة بواقع  30طالبا
لكل مجموعة ،حيث خضعت المجموعة
التجريبية لبرنامج تدريبي مكوف من 16
جلسة موزعة على  8أسابيع تدرب فيها طلبة
المجموعة التجريبية على تكوين الصور
العقلية اإلبداعية ،كقد أشارت نتائج الدراسة
كجود فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح
المجموعة التجريبية التي درست بواسطة
الصور العقلية اإلبداعية على أفراد
المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة
االعتيادية.

كهدفت دراسة برككر ( )Brooker, 2013إلى
بحث أثر التصور العقلي البصرم كالكلمات
المفتاحية في الذاكرة كاالستيعاب كمعرفة
معاني المصطلحات كالمفاهيم لدل طلبة
الصف الثالث األساسي في كالية كاركالينا
الجنوبية في الواليات المتحدة األمريكية،
كقد تكونت عينة الدراسة من  98طالبا من
طلبة الصف الثالث األساسي ،كزعوا على
أربعة مجموعات بالتساكم ،كقد تم تدريب
المجموعة األكلى على التصور العقلي
البصرم أثناء القراءة ،كالمجموعة الثانية
على الكلمات المفتاحية بعد القراءة،
كالمجموعة الثالثة على التصور العقلي
البصرم أثناء القراءة كالكلمات المفتاحية
بعد القراءة ،كالمجموعة الرابعة تم تدريبها
على االستراتيجيات االعتيادية للحفظ
كالفهم ،كقد أشارت نتائج الدراسة إلى أف
المجموعات األكلى كالثانية كالثالثة قد
تفوقت على المجموعة الرابعة ،كما تفوقت
المجموعة الثالثة على األكلى كالثانية في
حين لم تظهر فركقا بين المجموعة األكلى
كالثانية.

كبينت دراسة رزؽ ( )2018فاعلية برنامج
تدريبي مستند على التصور العقلي كأثرق في
تنمية االستيعاب القرائي لدل طلبة الصف
السابع األساسي في األردف .حيث طبقت
الدراسة على مجموعتين ،ضابطة مكونة من
 38طالبا طبق عليها اختباراف بعدم كقبلي،
كأخرل تجريبية مكونة من  42طالبا طبق
عليها اختباراف قبلياف كبرنامج مستند على
التصور العقلي كاختباراف بعدياف .كقد
أظهرت نتائج هذق الدراسة أفّ الطلبة الذين
تعرضوا إلى البرنامج المستند على التصور
العقلي قد أظهركا تحسنا في االستيعاب
القرائي.

كسعت دراسة يوسف ( )Yusuf, 2016إلى بحث
أثر التدريب على الصور العقلية اإلبداعية
لدل الطلبة على االستيعاب القرائي في
المدارس األساسية في نيجيريا .كقد
استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي،

تعقيب على الدراسات
أظهرت الدراسات السابقة كجود عدد من
استراتيجيات تدريس االستيعاب القرائي قد
يلجأ إليها المعلم في توضيح أفكار النص،
لكن بالرغم من ذلك فقد كاف
الستراتيجيتي "الصور العقلية" ك"التخيل"
النصيب األكبر من اهتماـ الباحثين ،كما
في دراسات( :عليافJoffe, Cain & ( ،)2007 ،
( ،)Jenkins, 2009( ،)Maric, 2007عبد البارم،
( ،)2009حسن.)Brooker, 2013( ،)2011 ،
ككذلك لقي نوع القراءة (الجهرية
كالصامتة) اهتماما أيضا ،كما في دراسة
(،)Mccallum, Sharp, Bell & George, 2004

كدراسة

( Williams,

Skinner,

Hale,

.)Hawkins, Neddenriep, Dizer & 2007

كبالعودة الستراتيجيات تدريس االستيعاب
القرائي الستة موضع الدراسة فإفّ
استراتيجيات :التفكير بالمعرفة السابقة
حوؿ النصّ ،كطرح أسئلة كاإلجابة عنها،
كالتلخيص ،لم تشمل بهذق الدراسات السابقة
ما يجعل من تسليط الضوء عليها حاجة
كضركرة للكشف عنها.
أخيرا فإفّ هذق الدراسة قد أتت للكشف عن
درجة تطبيق استراتيجيات االستيعاب القرائي
بشكل كاسع كمسحي للمعلمين الذين خضعوا
للتدريب ضمن برنامج الرامب ،كبذلك فقد
امتازت عن غيرها من الدراسات بشمولية
االستراتيجيات ،كعدـ االقتصار على كاحدة
منها ،أك اثنتين ،ما يعطي المعلم األفضلية في
الحرّية كالمركنة أثناء تدريسه لالستيعاب
القرائي ،كما يطرد الملل كالرتابة لدل
المعلم كالطلبة على حد سواء .كمن ناحية
أخرل فقد كاف المستهدؼ بهذق الدراسات
هو الطالب ،كلم تتطرؽ أم من الدراسات
السابقة للمعلم كشفا عما يواجهه من عقبات
في تدريس هذق االستراتيجيات ،أك عما
يفضل منها ،أك درجة تطبيقها؛ ما يضيف
لهذق الدراسة ميزة كأهمية عن غيرها.
أهداؼ الدراسة
هدفت الدراسة الكشف عن درجة معرفة
المعلم الستراتيجيات تدريس االستيعاب
القرائي في اللغة العربية بضوء برنامج
الرامب ،كالتزامه كحرصه باالستعانة بالملف
كأكراؽ العمل الخاصة بالبرنامج ،كما هدفت
الكشف عن دكر الجنس كالخبرة في تطبيق
استراتيجيات تدريس االستيعاب القرائي،
ككذلك سعت الدراسة الوقوؼ على انعكاس
تطبيق هذق االستراتيجيات على تعلم الطلبة
من حيث الفهم كالتطبيق ،من كجهة نظر
المعلمين.
أهمية الدراسة
تأتي أهمية الدراسة من أهمية فهم اللغة
بشكل صحيح كفاعل في الصفوؼ األساسية

الثالثة األكلى من حياة الطالب المدرسية،
كمن تسليط الضوء على أهم االستراتيجيات
الناجعة كالفاعلة في تعلم االستيعاب القرائي
في صفوؼ الحلقة األساسية األكلى من
كجهة نظر معلمي الميداف ،كمن خالؿ لفت
أنظار القائمين على برنامج الرامب في
كزارة التربية كالتعليم ،كالمعنيين من
المعلمين ،كأكلياء األمور لإلفادة من نتائجها
كتوصياتها ،بهدؼ التطوير كالتحسين على
هذا البرنامج ،باإلضافة إلى التركيز على
نقاط القوة كالضعف فيه .كما ستساعد
الدراسة على فتح المجاؿ أماـ الباحثين
كالمهتمّين إلجراء دراسات حوؿ مكونات
البرنامج األخرل لدل عينات جديدة في
بيئات مختلفة .ككذلك بتقديم دراسة
تناكلت موضوعا اتّسم بالحداثة ،فبرنامج
الرامب لم يمض على انطالقه سول أربعة
أعواـ فقط ،كمن ناحية أخرل قلما نجد
دراسات جعلت من استراتيجيات تدريس
االستيعاب القرائي للصفوؼ األساسية الثالثة
األكلى محورا مستقال للبحث فيه ،فجاء
العمل بذرة سباقة في هذا المجاؿ.
التعريفات اإلجرائية
برنامج الرامب

(:(RAMP

"EARLY GRADE

"،READING AND MATHEMATICS PROJECT
كتعني "مبادرة القراءة كالحساب للصفوؼ
المبكرة" .هو برنامج ترعاق كتشرؼ عليه
كزارة التربية كالتعليم في األردف ،كموجّه
لمعلمي الركضة كالصفوؼ األساسية الثالثة
األكلى ،في المدارس الحكومية من كال
الجنسين ،كعدد ساعاته  75ساعة تدريبية.
استراتيجيات تدريس االستيعاب القرائي :ست
استراتيجيات معتمدة في برنامج الرامب،
كمرفقة بملفّ المعلم (ملف لمادة اللغة
العربية ضمن البرنامج يحوم الجانب
النظرم ،كإرشادات التطبيق ،كنماذج أكراؽ
العمل ،كيزكّد به المعلم فور التحاقه
بالبرنامج) ،كهي :التفكير بالمعرفة السابقة
حوؿ النص ،كالتنبؤ ،كتكوين صور حسية،
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كطرح أسئلة كاإلجابة عنها ،كإعادة السرد،
كالتلخيص.
معلم الحلقة األساسية األكلى :المعلم الذم
يدرس جميع المواد الدراسية ،باستثناء اللغة
اإلنجليزية ألحد صفوؼ الحلقة األساسية
األكلى في التعليم ،كهي :الصف األكؿ،
كالصف الثاني ،كالصف الثالث.
حدكد الدراسة
الحدكد الزمانية :أجريت الدراسة خالؿ
الفصل الثاني ،من العاـ الدراسي (-2018
.)2019
الحدكد المكانية :طبقت الدراسة في
المدارس الحكومية ،في لواء الرمثا ،في
محافظة إربد -األردف.
الحدكد البشرية :تكوف مجتمع الدراسة من
معلمي الحلقة األساسية األكلى ،الذكور
كاإلناث في المدارس الحكومية ،الذين
خضعوا لبرنامج الرامب.
الحدكد المنهجية :استخدـ الباحثاف المنهج
الوصفي ،نظرا لمناسبته هدؼ الدراسة
كأسئلتها.

جدول 1
بيانات عينة الدراسة بحسب متغيرات الجنس والخبرة
المتغير
الجنس

ذكر

الخبرة

العدد
77

النسبة المؤية
0.88

أنثى

871

0.87

المجموع

850

8.00

88 -80

59

0.191

9 -8

أداة الدراسة
بعد االطالع على الدراسات السابقة كباإلفادة
منها تمثلت أداة الدراسة الرئيسة باالستبانة،
حيث قاـ الباحثاف ببنائها ،كقد تكوّنت من 24
فقرة ،موزعة على ثالثة مجاالت ،المجاؿ
األكؿ :معرفة المعلم باستراتيجيات تدريس
االستيعاب القرائي ،كقد تكوف من  5فقرات،
كالمجاؿ الثاني :تطبيق المعلم الستراتيجيات
تدريس االستيعاب القرائي ،كقد تكوف من 10
فقرات ،كالمجاؿ الثالث :انعكاسات تطبيق
استراتيجيات تدريس االستيعاب القرائي على
الطلبة ،كقد تكوف من  9فقرات ،كقد كزعت
االستبانة كاستلمت اإلجابات بشكل إلكتركني.
حيث تم اعتماد مقياس ليكرت ()Likert
الخماسي لتقدير السمة كمقياس لإلجابة
عن الفقرات ،كأعطيت الفقرات جميعها أكزانا
متساكية على هذا المقياس ،كفق اآلتي5 :
دائما 4 ،غالبا 3 ،أحيانا 2 ،نادرا 1 ،مطلقا).
صدؽ األداة

مجتمع الدراسة كعينتها

الفئة

لإلناث ،موضحا إياها في جدكؿ  .1أما سبب
استثناء المدارس الخاصة فهو عدـ خضوعها
ضمن خطة كزارة التربية كالتعليم الراعية
كالمشرفة على تطبيق البرنامج.

81

 -89فأكثر

8

المجموع

850

0.551
0.051
8.00

تكوف مجتمع الدراسة من معلمي الحلقة
األساسية األكلى ،في المدارس الحكومية
بلواء الرمثا ،من كال الجنسين المقدّر
عددهم  290معلما .أما العينة فقد تشكلت من
 150معلما كمعلمة ،استمدّت من  39مدرسة،
كاف للذكور  11مدرسة ،ك 28مدرسة

عرضت االستبانة على  20محكما من ذكم
الخبرة من حملة الدكتوراق ،كالماجستير
في اختصاصات :مناهج التدريس ،كاإلدارة
التربوية ،كالقياس كالتقويم ،ك 15معلما
كمعلمة من معلمي الميداف من ذكم الخبرة،
ثم عدّلت في ضوء مالحظاتهم ،من حيث
انتماء كل فقرة للمجاؿ الذم تندرج فيه،
كسالمة الصياغة اللغوية ككضوح المعنى،
فتمّ على إثرق تثبيت المجاالت ،كحذؼ
الفقرات غير المالئمة ،حيث أجمع المحكّموف
على ما نسبته  %84من الفقرات ،حتى انتهت
االستبانة بصورتها النهائية ،ليتحقق بذلك
صدؽ المحتول الظاهرم لالستبانة ،بما يكفي
ألغراض الدراسة.

للكشف عن ثبات المجاالت كاالستبانة ككل،
باعتبار العينة المكونة من  150معلما كمعلمة
هي عدد المستجيبين جميعا ،كيوضّح الجدكؿ
 3معامالت الثبات للمجاالت كاالستبانة ككل،
حيث أظهرت النتائج معامالت ثبات عالية ،بما
يضمن نتائج ثابتة لتطبيق األداة.

كمن أجل الكشف عن صدؽ البناء متمثال
باالتساؽ الداخلي لالستبانة ،قاـ الباحثاف
بإعداد مصفوفة االرتباطات الموضّحة بجدكؿ
 ،2حيث لجأ الباحثاف لمعامل ارتباط بيرسوف
( )Pearsonإليجاد االرتباطات بين الفقرات
مع مجاالتها ،كالفقرات مع االستبانة،
ككذلك ارتباطات المجاالت مع االستبانة،
كقد دلّت النتائج جميعها على كجود معامالت
ارتباط موجبة ،كذات داللة إحصائية عند
مستول داللة ( ،)α= 0.05بين جميع
المكونات ،ما يدؿ على تحقق صدؽ البناء
(االتساؽ) لالستبانة بما يخدـ مصداقية
نتائج البحث.

االستيعاب القرائي

ثبات األداة

االستيعاب القرائي عمى الطمبة

جدول 3
معامالت كرونباخ ألفا ( )CAلممجاالت واالستبانة
كرونباخ ألفا ()CA

المجال
معرفة المعمم باستراتيجيات تدريس

االستيعاب القرائي

تطبيق المعمم الستراتيجيات تدريس
انعكاسات تطبيق استراتيجات تدريس

االستبانة

تحقق الباحثاف من شرط ثبات األداة باعتماد
معامل ثبات االتساؽ الداخلي ،مستخدماف
طريقة كركنباخ ألفا (،)Cronbach's Alpha

0.770
0.886
0.815
0.807

جدول 2
مصفوفة االرتباطات بين الفقرات والمجاالت واالستبانة
المكون

المجال األول
**

فقرة 8

0.546

فقرة 7

0.580

فقرة 1
فقرة 4
فقرة 5
فقرة 6
فقرة 7

**

-

**

-

**

-

0.744
-

فقرة 80
فقرة 88

-

فقرة 81

-

-

فقرة 86

8.00

المجال الثالث

-

االستبانة

**

0.761

0.785

**

-

0.801

**

0.758

**

0.767

**

0.808

**

0.749

**

**
**

**

**

**

**

**

**

**

0.818

0.901
0.879

-

8.00
**

0.815

* :دالة إحصائيا عند ( :** .)α=0.05دالة إحصائيا عند (.)α=0.08

0.785

**

0.808

-

-

0.696

**

0.787

-

-

المجال الثاني

**

-

0.760

-

-

**

-

-

0.845

0.781

**

-

**

**

-

المجال األول

-

0.881

فقرة 84

فقرة 87

**

0.771

-

فقرة 85

**

0.787

-

0.590

**

-

0.807

-

**

-

0.766

-

**

-

**

-

-

فقرة 87

-

-

0.708

0.757

فقرة 8
فقرة 9

**

-

-

0.676

0.676

-

المجال الثاني

المجال الثالث

االستبانة
**

-

0.681
0.681
0.748
0.777
0.755

**

0.791

**

0.816

8.00

**

0.781

**

0.751

8.00

(ذكر ،أنثى) ،كالمتغير الثاني الخبرة ،كله
ثالثة مستويات  -19 ،18 -10 ،9 -1فأكثر.

إجراءات الدراسة
تُخضع كزارة التربية كالتعليم في األردف
جميع المعلمين بشكل إلزامي لبرنامج
الرامب منذ انطالقه في عاـ ( ،)2013عبر
عقد كرش تدريبية على ثالث مراحل في
كل عاـ دراسي ،يتدرب خاللها المعلم على
مهارات المبادرة كاملة ،ثم بعد استكماؿ
ساعات البرنامج المعتمدة يرشّح المعلم
الختبار تحريرم محكّي المرجع ( ،)CRTيناؿ
من يجتازق شهادة تثبت نجاحه في البرنامج.
ثم تستمر عجلة متابعة تطبيق البرنامج في
الصفوؼ الدراسية ،من قبل مدربي كمشرفي
البرنامج ،عبر زيارات دكرية منظمة كهادفة
لكل معلم على مدار العاـ الدراسي ،للوقوؼ
على سير البرنامج بشكل فاعل ،كما يتم
اختبار جميع الطلبة المستهدفين من قبل
مشرفي البرنامج مع بداية كل عاـ دراسي
للوقوؼ على كسب الطلبة للمهارات
األساسية التي تناكلها البرنامج في مادتي
القراءة كالحساب خالؿ العاـ السابق ،كمن
هنا فقد كاف ألحد الباحثين الدكر في هذا
كله كونه مدربا معتمدا لبرنامج الرامب
من قبل كزارة التربية كالتعليم ،كمتابعا
لتطبيق البرنامج أيضا ،أما الباحث اآلخر فقد
كاكب هذا أيضا حيث خضع للبرنامج ،ثم
اجتازق بنجاح بصفته معلما للصفوؼ
األساسية الثالثة األكلى.

ثانيا :المتغيرات التابعة :متغير كاحد ،كهو
درجة تطبيق معلمي الحلقة األساسية األكلى
في لواء الرمثا الستراتيجيات تدريس
االستيعاب القرائي في اللغة العربية ،متمثال
بالدرجة على االستبانة ككل ،كمجاالتها
الثالثة ،اآلتية:
المجاؿ األكؿ :معرفة المعلم باستراتيجيات
تدريس االستيعاب القرائي.
المجاؿ الثاني :تطبيق المعلم الستراتيجيات
تدريس االستيعاب القرائي.
المجاؿ الثالث :انعكاسات تطبيق استراتيجيات
تدريس االستيعاب القرائي على الطلبة.
محددات الدراسة
 .1اقتصرت الدراسة على عينة من معلمي
الحلقة األساسية األكلى في المدارس
الحكومية التابعة لمديرية التربية
كالتعليم بلواء الرمثا في األردف،
كعليه فإفّ تعميم النتائج سيقتصر
على مجتمع الدراسة كالمجتمعات
المماثلة لها.
 .2يتحدد تعميم النتائج في ضوء صدؽ
كثبات األدكات المستخدمة في
الدراسة.

كقد تم توزيع االستبانة على المعلمين
كاستالـ اإلجابات عليها إلكتركنيا ،كقد
احتوت االستبانة في بيانات المعلم على فقرة
توضح خضوع المعلم للبرنامج من عدمه ،ثم
استثني من خاللها جميع المعلمين الذين لم
يخضعوا للبرنامج ،كبهذا تناكلت الدراسة
المعلمين الذين استكملوا التدريب على
البرنامج كأنهوا محاكرق كساعاته المعتمدة.

المعالجات اإلحصائية
استعاف الباحثاف بمجموعة من األساليب
اإلحصائية في تحليل البيانات ،أبرزها
مقاييس النزعة المركزية كالتشتت،
ككذلك النسب المؤية ،كاألكزاف النسبية،
كتحليل التباين الثنائي ،باستخداـ برمجية
( .)SPSSفكانت المعالجات على النحو اآلتي:
السؤاؿ األكؿ :استخدمت في اإلجابة عنه
المتوسطات الحسابية ،كاالنحرافات المعيارية،
كالتباينات ،كاألكزاف النسبية.

متغيرات الدراسة
تشتمل الدراسة على المتغيرات اآلتية:
أكال :المتغيرات المستقلة :كهما متغيراف
اثناف ،المتغير األكؿ الجنس ،كله فئتاف

السؤاؿ الثاني :استخدـ في اإلجابة عنه
تحليل التباين الثنائي (،)Tow Way ANOVA
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درجة  ،4.09أم أفّ المعلمين يقعوف ضمن فئة
(غالبا) ،ما يشير لتطبيق االستراتيجيات
بدرجة مرتفعة ،كهذا مؤشّر مرض على
حرصهم كمضيهم نحو تطوير أنفسهم
كالعملية التدريسية بكل ما هو جديد ،كعدـ
التوقف عند األساليب القديمة التقليدية ،ما
يدؿ على ثقة المعلم برؤية كأهداؼ كآليات
تطبيق برنامج الرامب .أما المجاؿ الثالث
فقد كاف للكشف عن درجة انعكاس تطبيق
االستراتيجيات على الطلبة ،حيث عنوف باسم
"انعكاسات تطبيق استراتيجيات تدريس
االستيعاب القرائي على الطلبة" ،كقد حصل
المجاؿ على درجة  ،3.96أم ضمن فئة
(غالبا) ،ما يدؿ على أفّ انعكاس تطبيق
االستراتيجيات على الطلبة كاف إيجابيا،
كهذا ما حقق هدؼ االستراتيجيات بجعل
الطالب فاعال كنشطا في تعلمه ،ما أدل لفهم
كاستيعاب النصوص بشكل أفضل .أما على
مستول االستبانة ككل فقد بلغت القيمة
 4.05كهذق نتيجة متوقعة ،كهي مرتفعة
كإيجابية كتقع ضمن فئة (غالبا) كذلك ،ما
يؤكد على تحقيق أهداؼ برنامج الرامب،
الذم زاد من كفاية المعلم كفاعلية الطالب،
كبذلك تحقق التعلم النشط في الغرفة
الصفية ،كهذا هو من أهمّ أهداؼ العملية
التدريسية الحديثة .أما إحصائيات الفقرات
فقد بينت في جدكؿ  1المرفق في ملحق ،1
حيث يكشف الجدكؿ أفّ الفقرتين  9ك1

إليجاد داللة الفركؽ بين المتوسطات
الحسابية ،كما يتبعه من اختبارات المقارنات
البعدية.

نتائج الدراسة كمناقشتها
بعد جمع البيانات كمعالجتها ،توضّحت نتائج
الدراسة من خالؿ اإلجابة عن تساؤليها،
كاآلتي:
أكال :ما درجة تطبيق استراتيجيات تدريس
االستيعاب القرائي في اللغة العربية كفق
برنامج الرامب ،لدل معلمي الحلقة األساسية
األكلى في لواء الرمثا؟
لإلجابة عن هذا السؤاؿ تم استخراج
المتوسّطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية
كالتباينات كاألكزاف النسبية للمتغيرات ،كما
في الجدكلين  4ك .5
يبين الجدكؿ  4حصوؿ المجاؿ األكؿ على
درجة  ،4.12أم كقوع المعلمين ضمن فئة
(غالبا) ،كتعد هذق القيمة األعلى من بين
المجاالت الثالث ،كتشير لمعرفة المعلمين
باستراتيجيات تدريس االستيعاب القرائي
بدرجة مرتفعة ،كهذا يعدّ مؤشرا إيجابيا
للمضي قدما نحو المجاؿ الثاني ،كالذم
تركّز بشكل مباشر نحو تطبيق
االستراتيجيات ،كقد عنوف "تطبيق المعلم
الستراتيجيات تدريس االستيعاب القرائي"،
حيث أظهرت النتائج حصوؿ المجاؿ على
جدول 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتباينات واألوزان النسبية لممجاالت
المجال
معرفة المعمم باستراتيجيات تدريس االستيعاب القرائي
تطبيق المعمم الستراتيجيات تدريس االستيعاب القرائي
انعكاسات تطبيق استراتيجات تدريس االستيعاب القرائي

عمى الطمبة
االستبانة

الجنس
ذكر

العدد
77

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

التباين

الوزن

النسبي

أنثى

871

70.7
70.6

1.8

9.6

0.88

ذكر

77

40.4

5.5

10.7

0.88

14.6

4.1

88.4

0.88

أنثى

871

48.0

أنثى

871

15.8

ذكر

77

ذكر

أنثى

المجموع

77

871
850

1.8
5.0

9.6
75.0

0.87
0.87

5.00

75.0

95.8

88.1

877.6

0.88

97.7

88.7

816.8

8.00

97.5

88.8

819.7

0.87
0.87

تقدير

السمة
4.87
4.09
1.96
4.05
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درجة تطبيق معلمي كمعلمات الحلقة األساسية األكلى في األردف
محمد مصلح كعبير الشبوؿ

الجانبين النظرم كالتطبيقي؛ كذلك
لتعبيرها عن فهم المعلم للهدؼ العاـ
الستراتيجيات تدريس االستيعاب القرائي
المتمثل بعدـ تقديم األفكار صريحة للطالب،
بل باستخالص الطالب ألفكار النص كحدق،
كما دكر المعلم إال تحفيز كتوجيه الطالب
نحو بناء فهمه الخاص لألفكار بتفاعله مع
النص استنادا إلى خبراته كمعارفه السابقة.
أخيرا فقد كشفت الفقرة  22ذات أدنى
متوسط حسابي على ضعف المعلمين بتطبيق
استراتيجية "طرح أسئلة كاإلجابة عنها"،
كيدؿ ذلك على عدـ إعطاء الطالب فرصة
بتشكيل األسئلة كطرحها على زميله ،ما يفقد
المعلم دكرق بمساعدة طلبته على بناء كطرح
األسئلة الجيدة كالصحيحة التي تركز على
المعلومات األكثر أهمية في النص ،كما
تدؿ هذق الفقرة على اقتصار المعلم لإلجابة

قد حصلتا على أعلى متوسط حسابي ،حيث
بلغت قيمتيهما 4.8 :ك  4.4على التوالي ،أما
الفقرتين  7ك 22فقد سجّلتا أدنى القيم
فبلغتا 3.5 :ك 3.6على التوالي .كتدؿ الفقرة
 9التي سجلت أعلى قيمة بين المتوسطات
على شمولية كقوة تطبيق المعلم
الستراتيجيات تدريس االستيعاب القرائي،
كدلت أيضا على مركنة برنامج الرامب ،حيث
قدـ البرنامج مجموعة من االستراتيجيات
الواضحة كالبسيطة التي تناسب طلبة الحلقة
األساسية األكلى ،كالتي يتنقل من خاللها
المعلم من استراتيجية إلى أخرل بما يحقق
هدؼ الفهم كاالستيعاب للنص .أما الفقرة 1
قد بينت قوة إدراؾ المعلم ألهمية
استراتيجيات تدريس االستيعاب القرائي،
كالفقرة  7التي كقعت بأدنى قيمة فقد دلت
بوضوح على قوة برنامج الرامب في
جدول 5

نتائج تحميل التباين الثنائي لالستبانة
مصدر التباين
خبرة

مجموع المربعات
811.908

جنس

56.077

جنس * خبرة

94.807

الخطأ

70797.775

المجموع

درجات الحرية

متوسط المربعات

7

66.950
56.077

8

47.408

7
844

8418179.000

840.989

-

850

قيمة "ف"

مستوى الداللة

475,0

671,0

116,0

758,0

579,0

198,0

-

-

-

-

جدول 6

نتائج تحميل التباين الثنائي لممجاالت
المجال
معرفة المعمم

باستراتيجيات تدريس
االستيعاب القرائي

تطبيق المعمم

الستراتيجيات

تدريس االستيعاب
القرائي

انعكاسات تطبيق

استراتيجات تدريس

االستيعاب القرائي
عمى الطمبة

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة "ف"

مستوى الداللة

خبرة

9.887

7

4.558

466,0

679,0

جنس

017,0

8

017,0

001,0

954,0

9.784

خبرة * جنس

78.088

8408.817

844

المجموع

65187.000

850

-

جنس

78.805

8

78.805

خبرة * جنس

78.488

الخطأ

خبرة

الخطأ

16.484

1867.708

7

7
7

80.509

8.074

-

144,0
-

88.707

678,0

8.077

107,0

84.744

510,0

590,0

-

-

-

المجموع

754970.000

844
850

76.859

خبرة

-

509,0

-

8.408

7

4.700

877,0

847,0

خبرة * جنس

80.954

7

5.477

774,0

800,0

الخطأ

1577.847

844

جنس

المجموع

5.779

894487.000

8

850
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5.779
74.459

-

786,0
-

641,0
-

اللغة العربية قد أكسب معلم الحلقة
األساسية األكلى مهارات جديدة أفادته كثيرا
في تطوير مهنته كمعلم ،ما انعكس إيجابا
على الطلبة ،كإفّ أصالة البرنامج ساهمت
بنقلة نوعية مهنية للمعلم بما حواق بمكونيه
النظرم كالعملي ،ما قدـ للمعلم كجبة
تدريبية متكاملة عبّر عنها بتفاعله اإليجابي
مع طلبته ،كما يرل الباحثاف أفّ اكتساب
الطالب لمهارات االستيعاب القرائي ال يتم عن
طريق اعتماد استراتيجية كاحدة فقط ،بل
من خالؿ التنوع في االستراتيجيات ،ما يحقق
لدل الطالب هدؼ كغاية القراءة كهو الفهم
كاالستيعاب.

عن أسئلة الكتاب المتعلقة باستماع النص في
بداية كل درس.
السؤاؿ الثاني :هل يوجد فركؽ ذات داللة
إحصائية عند مستول داللة ()α= 0.05
لتطبيق استراتيجيات تدريس االستيعاب
القرائي في اللغة العربية كفق برنامج
الرامب بين معلمي الحلقة األساسية األكلى
في لواء الرمثا تعزل لمتغيرم الجنس
كالخبرة؟
لإلجابة عن هذا السؤاؿ قاـ الباحثاف
باستخداـ تحليل التباين الثنائي ( Two Way
 ،)ANOVAكالجدكالف  5ك 6يوضحاف النتائج.
يكشف الجدكؿ  5أفّ متغير الخبرة ال يؤثر
كحدق على تطبيق المعلمين الستراتيجيات
تدريس المفردات ،فقد بلغت القيمة الحرجة
له ( ،)sig= 0.623كهي قيمة غير دالة
إحصائيا عند مستول داللة ( .)α= 0.05كما
أفّ متغير الجنس كذلك ال يؤثر كحدق على
تطبيق المعلمين الستراتيجيات تدريس
المفردات ،فقد بلغت القيمة الحرجة له
( ،)sig= 0.529كهي قيمة غير دالة إحصائيا
عند مستول داللة ( ،)α=0.05كما أفّ
متغيرم الخبرة كالجنس ال يؤثراف معا على
تطبيق المعلمين الستراتيجيات تدريس
المفردات ،أم أنه ال يوجد أثر لتفاعلهما مع
بعضهما البعض ،فقد بلغت القيمة الحرجة
لهما ( ،)sig= 0.715كهي قيمة غير دالة
إحصائيا عند مستول داللة ( ،)α=0.05كهذا
دراسة
نتائج
مع
تتفق
النتيجة
( ،)Alkhawaldeh, 2011كدراسة (الحجاج،
 ،)2000كدراسة (الزبيدم ،)2007 ،كغيرها من
الدراسات .كما يكشف أيضا جدكؿ  6كبكل
مجاالته على عدـ كجود أثر للجنس أك
الخبرة أك لتفاعل الجنس كالخبرة معا في
التأثير على درجة تطبيق تدريس
استراتيجيات تدريس المفردات حيث بينت
القيم الحرجة ذلك.

التوصيات كالمقترحات
 .1يوصى معلمو الحلقة األساسية األكلى
بتدريس االستيعاب القرائي بأكثر من
استراتيجية ،كتدريب الطلبة على
ذلك ،كعدـ االكتفاء بتقديمها بشكل
مباشر تلقينا.
 .2ضركرة اطالع معلمي الحلقة
األساسية األكلى على ملف المعلم للغة
العربية ،كاإلفادة من شركحاته،
كإرشادات التطبيق ،كنماذج أكراؽ
العمل فيه؛ لتطوير أنفسهم كتحسين
أدائهم في تدريس االستيعاب القرائي
في اللغة العربية.
 .3ضركرة تأكيد اإلشراؼ التربوم في
مديريات التربية كالتعليم على أهمّية
تفعيل برنامج الرامب ،كملحقاته
كملف المعلم لمادة القراءة.

المراجع
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أبو كايد ،عاصم محمود ( .)2004أثر
استخداـ طريقة سرد القصة في تنمية
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حواق من استراتيجيات في تدريس مفردات
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ملحق 1
جدول 1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتباينات لمفقرات
الرقم

المتوسط

الفقرة

االنحراف

الحسابي

المعياري

التباين

تقدير

السمة

8

أدرك أىمية تفعيل استراتيجيات االستيعاب القرائي.

4.1

0.70

0.50

دائما

7

أستوعب استراتيجيات تدريس االستيعاب القرائي المرفقة بممف المعمم.

4.1

0.68

0.47

دائما

1

أستعين بممف المعمم لمادة المغة العربية في توضيح استراتيجيات تدريس االستيعاب القرائي.

4.8

0.98

0.84

غالبا

1.9

0.94

0.89

غالبا

1.9

8.01

8.08

غالبا

4.8

0.78

0.68

غالبا

1.9

0.99

0.98

غالبا

4

ألجأ إلرشادات التطبيق وأوراق العمل المرفقة في ممف المعمم لتفعيل استراتيجيات االستيعاب

القرائي.

5

أضمن استراتيجيات تدريس االستيعاب القرائي في دفتر تحضير الدروس اليومي.
ّ

7

أذكر أفكار النص لمطمبة في بداية الدرس لعدم تمكنيم من معرفة ىذه األفكار وحدىم.

6

أنوع في استراتيجيات تدريس االستيعاب القرائي.

8

أسارع في توضيح الفكرة إذا عجز الطمبة عن فيميا وتحديدىا بأنفسيم.

9

ألجأ إلى استراتيجية أخرى إذا عجز الطمبة عن توضيح الفكرة في النص من خالل

1.5

8.06

0.81

غالبا

4.8

0.87

0.67

دائما

4.7

0.86

0.77

دائما

4.0

0.85

0.77

غالبا

4.0

0.87

0.68

غالبا

4.0

0.68

0.46

غالبا

4.7

0.79

0.61

دائما

1.8

0.97

0.95

غالبا

4.7

0.75

0.57

دائما

4.8

0.69

0.48

غالبا

1.9

0.79

0.46

غالبا

4.8

0.67

0.46

غالبا

1.8

0.79

0.61

غالبا

78

يمتمك الطمبة القدرة عمى تكوين صور في مخيمتيم لما يسمعون ويقرؤون من النص.

4.0

0.88

0.66

غالبا

77

يتمكن الطمبة من طرح أسئمة عمى أنفسيم أثناء قراءة النص لألفكار الواردة فيو.

1.6

0.86

0.74

غالبا

1.8

0.78

0.68

غالبا

1.7

0.85

0.71

غالبا

80
88
87
81
84
85
86
87
88
89
70

71
74

االستراتيجية األولى.

النص" لتنشيط الخبرات والمعمومات السابقة
أطبق استراتيجية "التفكير بالمعرفة السابقة حول
ّ
في ذاكرة الطالب لإلفادة منيا في فيم ما سيق أر الحقا.

أطبق استراتيجية "التنبؤ" (قبل وأثناء القراءة) ليدرك الطالب أفكار النص من خالل
المعطيات والدالئل الواردة فيو.

أطبق استراتيجية "تكوين صور حسية" لبناء صور حسية في مخيمة الطالب لفيم وتصور

األحداث أثناء القراءة.

أطبق استراتيجية "طرح أسئمة واإلجابة عنيا" ليساعد الطمبة أنفسيم أثناء القراءة في تحديد
أفكار النص.

أطبق استراتيجية "إعادة السرد" ليعبر الطالب بشكل شفوي عن فيمو الخاص لمنص بأسموبو

وكمماتو.

أطبق استراتيجية "التمخيص" شفويا أو كتابيا ليتدرب الطالب عمى اختصار النص مع

الحفاظ عمى أفكاره الرئيسو.

يصبح الطمبة أكثر نشاطا وحيوية في فيم أفكار النص عند استخدام استراتيجيات متنوعة

في تدريس االستيعاب القرائي.

يتوصل الطمبة بسيولة ويسر ألفكار النص عند تطبيق إحدى استراتيجيات تدريس

االستيعاب القرائي.

يجد الطمبة سيولة في تذكر المعمومات السابقة والخبرات المتعمقة بالنص الجديد.

تساعد المعمومات والخبرات السابقة الطمبة في التنبؤ بمحتوي النص الجديد من خالل

عنوانو أو الصور المرفقة معو.

يستطيع الطمبة التنبؤ (بشكل صحيح أو خاطئ) بما سيجري الحقا من أحداث النص بعد

قراءة جزء منو.

يقدر الطالب عمى إعادة سرد ما ق أر من النص بشكل شفوي وبأسموبو ليعبر عن فيمو

الخاص لمنص.

يتكمن الطالب من تمخيص النص بعد قراءتو بعدد أقل من الكممات مع الحفاظ عمى أفكار
النص الرئيسة.
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