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 الملخص

 

في تحسين   (KWLH) الجدول الذاتيهدفت الدراسة إلى التقصي على أثر استخدام استراتيجية 

الطلبة الناطقين بغيرها في جامعة العلوم  ستيعاب القرائي في اللغة العربية لدىمستوى اال

تعرف على هذا األثر قام الباحثان بدراسة نظرية حول االستيعاب ل. ولاإلسالمية الماليزية

القرائي في اللغة العربية، وحول استراتيجيات ما وراء المعرفة ومهاراتها واستراتيجياتها. وقام 

بدراسة شبه التجريبي لمناسبتها بطبيعة الدراسة وظروفها، وتكونت عينة الدراسة من  الباحثان

( طالبا وطالبة من طلبة السنة األولى بجامعة العلوم اإلسالمية الماليزية. وتم اختيارهم 52)

بالطريقة القصدية، وتم توزيعهم عشوائيا إلى مجموعتين متساويتين ومتكافئتين: تجريبية 

 (KWLH) الجدول الذاتيث طبق على طلبة المجموعة التجريبية باستراتيجية وضابطة، حي

والمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية. ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحثان بتصميم دليل 

الجدول وفق استراتيجية  واختبار االستيعاب القرائي للغة العربية المعلم وورقات العمل للطلبة

ا أعدا اختبارا لقياس مستويات االستيعاب القرائي ومهاراته. وأظهرت ، كم(KWLH) الذاتي

نتائج الدراسة أن تفوق طلبة المجموعة التجريبية على طلبة المجموعة الضابطة في اختبار 

االستيعاب القرائي بشكل عام بدرجة عالية. وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، 

وضرورة إجراء ( KWLH) الجدول الذاتياستراتيجية  أوصى الباحثان بضرورة استخدام

                                                                                                   المزيد من الدراسات الختبار فاعلية هذه االستراتيجية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.                                   

(، االستيعاب القرائي في اللغة KWLHالكلمات المفتاحية: استراتيجية الجدول الذاتي )

 العربية، استراتيجيات القراءة، تعليم القراءة العربية للطلبة الناطقين بغيرها
 

 المقدمة1- 

في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي، والتطور المستمر والمتسارع في المعرفة، لم 

د اهتمام التربية والتعليم ينصب على توصيل المعرفة للطالب، ويجب أال يكون يع

هذا هو الهدف، ألن كم المعلومات والمعرفة المطروحة هائل، وال فائدة من حشو 

عقول الطلبة بها، ولكن ال بد من االهتمام بهم من حيث مساعدتهم على امتالك 

 هارة أدوات الفهم والتفكير. وذلك من خالل تنمية م
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تعد مهارة القراءة في ضوء النظرية القرائية الحديثة عملية نشطة يتفاعل فيها 

القارئ مع النص لبناء المعنى. ويعتمد هذا التفاعل على توافر خبرات سابقة متعلقة 

بالنص لدى القارئ وكذلك على االستراتيجيات القرائية التي يستخدمها في العملية 

 ظرية القارئ متعلما نشطا يوجه مصادره المعرفية للتعلم. القرائية، وهذا، جعلت الن

 

وتنقسم هذه االستراتيجية القرائية إلى نوعين، أولها استراتيجيات معرفية يستخدمها 

القارئ لفهم معاني النص، وثانيها استراتيجيات ما وراء المعرفة التي يضبط فيها 

 ,Flavelها في عملية القراءة )القارئ العمليات العقلية المعرفية؛ ويقوم مدى نجاح

1979; Koda, 2005 .) 

 

وقد أكدت البحوث والدراسات الحديثة في مجال التربية العلمية كدراسة أحمد  

( 2014(  ودراسة عبد الرحمن وآخرون )2015( ودراسة نصار )2015ونعمة )

لتأكيد أهمية استراتيجيات ما وراء المعرفة في التدريس، لما لها من دور كبير في ا

على إدراك ووعي الطالب لعمليات تفكيرهم، مما يساعدهم على التخطيط لها 

والتحكم بها وتقويمها، في حين أن عدم الوعي بها يتركه تحت سيطرتها. واالهتمام 

باستراتيجيات ما وراء المعرفة يزداد في العقد األخير منذ القرن الماضي والتي 

وم بها المتعلم للمعرفة باألنشطة والعمليات تعني  مجموعة من اإلجراءات التي يق

الذهنية وأساليب التعلم والتحكم بالذات التي تستعمل قبل وأثناء وبعد التعلم للتذكر 

واالستيعاب والتخطيط واإلدارة وحل المشكالت وباقي العمليات المعرفية األخرى 

(Henson & Eller,1999 .) ئي نظرا لدورها الكبير في االستيعاب القرا

واكتساب المعلومات وتخزينها، أن توظيفها في الصف الدراسي ينسجم مع التوجه 

 (.2007الحديث للتربية الذي يركز على تنمية المهارات العقلية العليا )الحارثي، 

 

فالمتعلم الذي يعتمد على استرتيجيات ما وراء المعرفة يكون على وعي بسلوكياته 

م بأداء مهمة معينة، ويمكن أن يستعمل هذا الخاصة ومدركا لتفكيره عندما يقو

الوعي في السيطرة على ما يفعله والتحكم فيه، والمعلمون يجب أن يساعدوا 

المتعلمين على أن يتعلموا استراتيجيات ما وراء المعرفة؛ من خالل مساعدة 

المتعلمين على أن يخططوا ويقوموا عملية التعلم. واستراتيجيات ما وراء المعرفة 

 المتعلمين أكثر نشاطا ومن ثم تحسين أدائه. وأكد هاريس، وميالر وميرسار تجعل

(Harris et. al, 1995 أن هناك ارتباطا موجبا داال بين درجة وعي المتعلم بما  )

يقوم به ويستخدمه من استراتيجيات ما وراء المعرفة، ومدى إدراكه واستيعابه 

إلى أن  (Boulware et. al., 2007للمعلومات. وأشار باولور وآخرون )

"استيعاب المتعلم ال يتحسن لمجرد قراءة أكبر قدر من نصوص التعلم، بل أن 

استخدامهم واحدة أو متعددة من استراتيجيات ما وراء المعرفة، فإن ذلك سيطور 

أن الستراتيجيات ما  الباحثانستنتج يمما تم تقديمه، استيعابهم بشكل واضح". و

يرا في االستيعاب القرائي عن طريق إسهامها في النظرة في وراء المعرفة دورا كب
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الفاحصة لألفكار في المادة المقروءة، وأن اعتمادها يجعل المتعلم على وعي 

بعملياته الذهنية وتركيزه على المهمة المطلوبة منه، فضال عن ان االستيعاب 

 القرائي من أكثر المهارات العقلية إرتباطا بالعملية التعليمية. 

 

ويعد االستيعاب القرائي جوهرا حقيقيا لعملية القراءة التي تتمحور حولها كل 

العمليات األخرى، فاالستيعاب هو ذروة المهارات القرائية وأساس عمليات القراءة 

جميعها، فالسرعة والبطء في القراءة يتوقف على استيعاب القارئ لما يقرأ )العلوان، 

ي من شخص آلخر، وهي مجموعة من العمليات ( ويختلف االستيعاب القرائ2010

الداخلة والشخصية، وتتضمن ثالثة عناصر، وهي: القارئ والنص القرائي، وسياق 

(. وعملية االستيعاب القرائي في  أساسها عبارة عن Thompson, 2007القراءة )

عملية تكوين معان تنشأ عن التكامل بين المعلومات التي يقدمها النص والمعارف 

( ؛ أي أن الطريقة التي يفسر بها 1999امنة في خلفية القارئ المعرفية )الوقفي، الك

 (.2006المتعلم النص، تعتمد على المعرفة السابقة لديه )عمرو وميادة، 

وتؤدي المعرفة والخبرة السابقة للمتعلم دورا بارزا في فهمه للموضوع، وكلما 

اع أن يربط بين ما يقرأه وبين ما امتلك المتعلم رصيدا من الخبرات الثرية، استط

لديه من خبرات ترتبط بهذا الموضوع، أي أن عملية القراءة تتضمن أمرين، هما: 

المعاني التي يقصدها الكاتب وتفسير القارئ لهذه المعاني في ضوء ما لديه من 

(.  فالمتعلم هنا يحدد هدفه في القراءة 2010خبرات ومعارف سابقة )عبد الباري، 

ق طرح عدد من األسئلة على نفسه، ومن ثم يقرأ النص ويقيم استيعابه له عن طري

(. ومن 2006عن طريق مدى نجاحه في اإلجابة عن أسئلته )عمرو وميادة، 

أن للمعرفة السابقة دورا مهما في االستيعاب  الباحثانستنتج يالعرض السابق، 

نشأ من تفاعل الخبرات القرائي، وأن تشكيل المخططات العقلية للقارئ )المتعلم( ت

السابقة مع خبرات النص الجديدة، فأغلب المتعلمين لديهم معارف وخبرات سابقة 

عن الموضوعات المختلفة وعلى المعلم أن يختار االستراتيجية المالئمة التي تؤدي 

 إلى تفعيل وتنشيطها. 

 

ن الباحثين لقد تعددت مستويات االستيعاب القرائي بتعدد الباحثين، فقد سعى كثير م

والمتخصصين والتربويين إلى تصنيفه إلى مهارات ومستويات لتسهيل تعليمه 

للطلبة، فتعدد هذه التصنيفات اليعني الفصل بين مستويات االستيعاب القرائي بل 

لزيادة قدرة القارئ على الوعي واإلدراك وفهم األفكار سواء أكانت مصرحا بها في 

 (. 2000)مجاور، النص المقروء أو غير مصرح بها 

 

( االستيعاب القرائي إلى مستويان هما: المستوى Smith, 1979لقد صنف سميث )

الحرفي ويشير إلى تذكر األحداث واألفكار  واإلحصائيات الواردة في النص، 

والمستوى االستنتاجي ويشير إلى القدرة على االستنتاج، والتنبؤ، وتكوين اآلراء 

، واختيار عنوان مناسب للنص، ومعرف معاني المفردات، واستنتاج األفكار الثانوية
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ومعرفة األسباب والنتائج، ومعرفة هدف الكاتب، والقدرة على رسم نهاية للقصص، 

 واستنتاج الكلمات المحذوفة.

 

( إلى ثالث مستويات هي: المستوى الحرفي، Robert, 1984وصنفته روبرت )

شير المستوى الحرفي إلى قدرة القارئ والمستوى االستنتاجي، والمستوى الناقد. وي

على استيعاب ما طرحه الكاتب في النص المقروء، ويتم التركيز في هذا المستوى 

على البنية السطحية، ومن مهاراته: تعرف التفاصيل، والقدرة على تحديد األفكار 

ي الرئيسة، وتتبع تسلسل األحداث الواردة في النص المقروء. أما المستوى االستنتاج

فإنه يشير إلى قدرة القارئ على الدخول إلى أعماق النص المقروء الستخالص 

المعني غير المصرح بها بشكل مباشر وتحديد المعاني العميقة، ويمثل هذا المستوى 

قراءة ما بين السطور، ومن مهاراته: التنبوء بالنتائج بناء على المقدمات المعروضة 

فسير الرمزي والمجازي للغة، وتحديد في النص المقروء، والقدرة على الت

المقارنات أو التضاد، والسبب والنتيجة، والقدرة على تحديد سمات بعض 

الشخصيات الواردة في النص المقروء. ويشير المستوى الناقد إلى قدرة القارئ على 

الحكم على األفكار والمعلومات الواردة في النص المقروء، واستجابته لهذه األفكار 

أكان بالقبول أم لرفض، ومن مهاراته: القدرة على التمييز بين الحقيقة سواء 

 والخيال، وبين الحقيقة والرأي، وتحديد القيمة.

 

( إلى أربعة مستويات هي: المستوى Thompson, 2000وصنف ثمسون )

الحرفي، والمستوى االستنتاجي، والمستوى التقويمي، والمستوى الناقد. أما المستوى 

نه يتضمن ذكر الحقائق وتحديد التفاصيل، التسلسل والتتابع، وبيان معاني الحرفي فإ

الكلمات الواردة في النص المقروء، والقدرة على التنبؤ. أما المستوى التقويمي فإنه 

يتضمن القدرة على الحكم على النص المقروء، وقبول أمر ما أو رفضه. ويتضمن 

لحقيقة والرأي، وإدراك القارئ منطقية المستوى الناقد القدرة على التمييز بين ا

األفكار المطروحة، وتمييز الصيغ والعبارات األدبية، والقدرة على تحديد العاطفة 

 التي سيطرت على الكاتب، وتحديد وجهات النظر الواردة في النص المقروء.

 

مستويات االستيعاب القرائيي فيي ثالثية مسيتويات ( فقد صنّف 2009وأما حبيب هللا )

ت شييكل هرمييي، وكييل مسييتوى يعتمييد علييى المسييتويات الّسييابقة، وهييذه المسييتويات ذا

 هي: 

المستوى الحرفي، ويتضمن قيراءة الّسيطور، واالسيتيعاب المباشير للمفيردات  .1

وألفكييار والحقييائق ومعرفيية الفكييرة المحورييية المصييّرح بهييا، وبعبييارة أخييرى 

 معرفة ماذا قال الكاتب؟ 

اءة ما بين الّسطور، حييث يسيتخلص النّتيائج المستوى التّفسيري، ويتضمن قر .2

ويتنبأ باألحداث في ضيوء مكونيات الينّص، ويسيتنتج األفكيار التيي ليم يصيرح 
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بهييا الكاتييب، ويكتشييف العالقييات ،ويحلّييل الّشخصيييات ، تعميمييات، وبعبييارة 

 أخرى معرفة ماذا قصد الكاتب؟

المسييتوى  المسييتوى التّطبيقييي ، ويتضييمن قييراءة مييا وراء الّسييطور، وفييي هييذا .3

يستفيد القارئ من المادة المقروءة في حل مشاكله، وتعيديل سيلوكه، وقيد يقبيل 

 أو يعارض أو ينتقد النّص، ويقدم حلوالً أخرى.

ويتضح مما سبق تعدد التصنيفات الخاصة باالستيعاب القرائي من حيث عدد 

مضمون؛ مستوياتها وتصنيفاتها ومسمياته، وعلى الرغم من ذلك  أنها تتشابه في ال

فجميعها تنظر لالستيعاب القرائي على أنه تذكر للمعارف والحقائق واألفكار الواردة 

في النص المقروء، واستنتاج األفكار الجزئية والتفاصيل المصرح بها والضمنية 

 منها.

 

وفي ضوء تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية بماليزيا تعتبر مهارة القراءة من أهم 

 ,Nik Yusofها لدى الطلبة الماليزيين الناطقين بغير العربية )المهارات الكتساب

( وهذا ألسباب متعددة تعود إلى هدف تعليم وتعلم اللغة العربية في ماليزيا 1998

( وكثير من النصوص في الدراسات اإلسالمية Ismail, 1993لألغراض الدينية )

 .Raja Musa etعربية )الهامة الموجودة في ماليزيا ما زالت مكتوبة في اللغة ال

al., 1999 لذا يبدو أن اكتساب مهارة القراءة مهم لمن يهتم بالدراسات اإلسالمية .)

 واللغة العربية. 

 

والحظ الباحثان من الدراسات المتعلقة بتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها خاصة 

لدى الطلبة في المرحلة الجامعية بماليزيا أن هناك ضعفا في استيعاب القرائي 

(Abdul Sattar, 2000 وهم غير مستعدين بمتطلبات القراءة التي تنبثق من )

تقصيرهم في معرفة استراتيجيات القراءة وقلة ضوابط ما وراء المعرفة خاصة في 

(. ومن األسباب األخرى أنهم Sheorey & Mokhtari, 2001المرحلة الجامعية )

الالزمة للتعلم األمثل التي تسهل عليهم استخدام  لم يمتلكوا المعرفة الكافية بالمفاهيم

( ، وأغلبهم ينتهون من قراءة النص في معظم Paris, 1990) المهارات القرائية

 (.  Haris & Hodges, 1995) األوقات من دون استيعابه

 

وفي الواقع أن الطلبة الماليزيين الناطقين بغير العربية يواجهون مشكالت حينما 

ص باللغة العربية. وهذه المشكالت يسجلها بعض الباحثين مثل يقرؤون النصو

( ،  وتدني مستوى Mustafa, 2006اتجاههم السلبي نحو مهارة القراءة العربية )

 Raja Musa et. al., 1999; Abdulفي الفهم القرائي في النصوص العربية )

Sattar, 2000; Abdullah, 2006جيات ( وقلة الوعي وعدم استخدام استراتي

؛ مصطفى، Hussin, 2003الفهم المقروء في أثناء قراءتهم النصوص العربية )

  (.2011؛ مصطفى، 2009
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ومن هنا كانت الحاجة إلى استخدام استراتيجيات متنوعة لتنمية مهارة القراءة، 

وزيادة وعي القارئ بالمادة المقروءة والتفاعل معها مطلوبة ألن طريقة تدريس 

لحالي غير كافية لتحسين مستوى الطالب في القراءة وتنمية القراءة بوضعها ا

(. ومن االستراتيجيات 2008مهاراتها لديهم خاصة في المرحلة الجامعية )جلهوم، 

التي تحظى باهتمام الباحثين في مجال تنمية االستيعاب القرائي هي استراتيجيات ما 

ما يقوم به من عمليات وراء المعرفة التي تشير إلى وعي القارئ بذاته، ووعيه ب

معرفية في أثناء القراءة، مما يترتب عليه مراقبة تلك العمليات وتنظيمها لتحقيق 

 أهدافه من القراءة.

 

وهناك العديد من االستراتيجيات التي تنمي عمليات ما وراء المعرفة، والتي تساعد 

لى أن ( إ2004المتعلم على التعلم والتأمل فيما يتعلمه، وقد أشار بهلول )

( استراتيجية مختلفة، وأن استراتيجية 31استراتيجيات ما وراء المعرفة تضم )

كيف تعلمت( هي  -تعلمت-أريد أن أتعلم-)أعرف  K.W.L.Hالجدول الذاتي

إحداها، وهي استراتيجية للقراءة تنفع للتعليم االستيعاب الذي هو أحد شروط القراءة 

ا دور في تنشيط معارف المتعلم (. وله83: 2003الجيدة )سليمان وأخرون، 

السابقة، وهي تقوم على التعلم المعرفي فيكون فيها المتعلم نشطا ومكتشفا لما لديه 

من خبرات، فهي تقود بنفسها إلى بناء الخلفية المعرفية، ووضع أغراض للقراءة 

 .(207-204: 2013)قطامي  ، 

 

ق ربط معلومات المتعلمين فضال عن أنها تؤدي دورا مهما في عملية التعلم عن طري

السابقة مع المعلومات الجديدة، واشتراك المتعلين بغضهم مع بعض تعاونيا في تبادل 

المعلومات التي يعرفونها عن الموضوع، كما تمكنهم من وضع أهدافهم للتعلم وتنمي 

(. ويرى الباحثان أن هذه االستراتيجية 185: 2005ضبطهم ومراقبتهم لها )العليان، 

المعلومات السابقة التي يعرفونها المتعلمين، وعن طريقها يحددون المعلومات  تنشط

التي يريدون أن يعرفوها عن الموضوع، وهي بذلك تساعد على تنظيم المعلومات 

وتأسيسا على ما سبق، شعر الباحثان الجديدة التي يبحون عنها ولم يعرفونها من قبل.

ة والتي يقترحان فيها استخدام استراتيجية أنّه من المناسب إلجراء الدراسة الحالي

( في تحسين االستيعاب القرائي لدى الطلبة الناطقين بغير KWLHالجدول الذاتي  )

العربية في المرحلة الجامعية في ماليزيا خاصة في جامعة العلوم اإلسالمية 

 الماليزية. 

 

 مشكلة الدراسة 2- 

يزيا عن هذه القضية ونتائجها أّن هناك وأكدت بعض الدراسات التي أُْجِريَْت في مال

؛ 2007درجة منخفضة لدى الطلبة في وعي استراتيجيات تعلم اللغة )كاما، 

( ، وكشفت أيضا أن عدد استراتيجيات مألوفة Rouyan, 2004؛ 2011مصطفى، 

( ، ويوجد بعض الطلبة يدركون Mat Teh, 2009لدى الطلبة قليلة جدا )
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تامة وال يستطيعون أن يطبقوها في تعلمهم خاصة في  االستراتيجيات بشكلها غير

 (.2011)مصطفى،   مهارة القراءة

 

وهذه الظاهرة كما أكد بعض الباحثين صادرة من التعلم المتمركز حول المعلمين 

وكذلك اهتمامهم في تعلم القواعد اللغوية أكثر من جوانب أخرى. هذا باإلضافة إلى 

م باالستراتيجيات المهمة أثناء قراءتهم وكذلك ال أن المعلمين ال يزودون متعلميه

يزودون بتغذية راجعة إيجابية تساعدهم على مراقبة تعلمهم وضبطهم بهدف بناء 

 . (Butler et. al, 1995تعلمهم بأنفسهم )

 

وهذا يدعو إلى استخدام استراتيجيات تعليم الجديدة التي تثير دوافع الطلبة وتشبع 

ين االستيعاب القرائي للنصوص. ومن هنا كانت الحاجة إلى حاجاتهم المختلفة لتحس

استراتيجيات ما وراء المعرفة  تساعد معلمي اللغة العربية استراتيجية جديدة مثل 

على التخلص من الطريقة التقليدية إلى طريقة تعمل على تنمية مهارات االستيعاب 

ة الدراسة في السؤال القرائي بدال من الحفظ واالستظهار. ومن هنا تتبلور مشكل

 الرئيسي التاتلي : 

 

في تحسين االستيعاب القرائي على المستويات  KWLHما أثر استخدام استراتيجية 

الثالث )الحرفي والتفسيري والتطبيقي( في اللغة العربية لدى الطلبة الناطقين بغيرها 

 في السنة األولى الجامعية في ماليزيا؟

 ن التاليان: ويتفرع من هذا السؤال السؤاال

هل يوجد اختالف بين متوسط درجات طلبة السنة األولى في جامعة العلوم  -1

اإلسالمية الماليزية في اختبار االستيعاب القرائي البعدي في اللغة العربية 

 والطريقة االعتيادية(؟ KWLHتعزى إلى استراتيجية التدريس )استراتيجية 

سنة األولى في جامعة العلوم هل يوجد اختالف بين متوسط درجات طلبة ال -2

اإلسالمية الماليزية في اختبار االستيعاب القرائي البعدي في اللغة العربية 

تعزى إلى المستويات الثالث لالستيعاب القرائي )الحرفي والتفسيري 

 والتطبيقي(؟

 

 فرضيات الدراسة3- 

( بين متوسط درجات طلبة α=0،05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) -1

نة األولى في جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية في اختبار االستيعاب الس

القرائي البعدي في اللغة العربية تعزى إلى استراتيجية التدريس 

 والطريقة االعتيادية(. KWLH)استراتيجية 

( بين متوسط درجات طلبة α=0،05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) -2

إلسالمية الماليزية في اختبار االستيعاب السنة األولى في جامعة العلوم ا
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القرائي البعدي في اللغة العربية تعزى إلى المستويات الثالث لالستيعاب 

 القرائي )الحرفي والتفسيري والتطبيقي(.

 

 هدف الدراسة4- 

في تحسين االستيعاب  KWLHاستراتيجية تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر 

الثالث )الحرفي والتفسيري والتطبيقي( في اللغة القرائي وأثرها على المستويات 

  العربية لدى الطلبة السنة األولى في جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية.

  

 أهمية الدراسة5- 

 تنبع أهمية هذه الدراسة مما يلي:

توجيه اهتمام التربويين والمعلمين إلى إبراز االتجاهات الحديثة في تعليم  -1

لغة العربية التي يجب إدراكها والوعي بها ووضعها في مهارة القراءة  في ال

 االعتبار عند تصميم البرنامج التدريسي للطلبة الناطقين بغيرها.

تساعد مخططي المساقات الدراسية في مراعاة استراتيجية ما وراء المعرفة  -2

في أثناء بنائها، من حيث محتواها وأنشطتها ووسائل تقويمها بطريقة تنمي 

لمين في مهارات التفكير وإيجاد متعلمين ذوي كفاءة في التعامل قدرة المتع

 مع المواقف التعليمية وأداء المهام التعليمية.

انسجام أهداف هذه الدراسة مع خطط التطوير التربوي في جامعة العلوم  -3

اإلسالمية الماليزية التي تدعو إلى تنمية التفكير، والتركيز على المهارات 

يمكن تحقيقها دون ممارسة الطلبة سلوكيات القارئ  تي الالذهنية العليا ال

 االستراتيجي.

ندرة الدراسات لطلبة الناطقين بغير العربية خاصة في ماليزيا التي تناولت   -4

استخدام استراتيجات ما وراء المعرفة في تحسين االستيعاب القرائي التي قد 

 تسد جزءا من الفراغ البحثي في هذا المجال.

 

 ات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:مصطلح6- 

( Zhang, 2010) عرفها زانج(: KWLHأوال : استراتيجية الجدول الذاتي )

"قطعة تعليمية تطور القراءة الفعالة للنصوص التفسيرية أو اإليضاحية وذلك من 

خالل تفعيل الخلفية المعرفية للطالب. وهي تقدم بناًء تركيبيا من أجل استذكار كل 

الطالب عن الموضوع، ومالحظة ما هو الشيء الذي يريد معرفته ووضع  ما يعرفه

 ( Zhang, 2010 : 78قائمة وتسجيل كل ما تعلمه". )

استراتيجية تعلم لالستيعاب القرائي لمادة اللغة العربية التعريف اإلجرائي : " 

شاء األولى في الجامعة تهدف إلى تنشيط المعرفة السابفة وبناء المعنى عن طريق إن

جدول بأربعة حقول من قبل الطلبة )عينة الدراسة(، وتتألف من عدد الخطوات 
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(، وفيه يسجل Know( للداللة على كلمة )Kالمنظمة والمرتبة والمتمثلة في الحقل )

الطلبة قبل قراءة الموضوع. ويبدأ بها السؤال ماذا نعرف حول الموضوع؟ وتعد 

عاء ما لديهم من معلومات مسبقة حول خطوة استطالعية يستطيع بها الطلبة استد

( Wالموضوع أو تتصل به يمكن االستفادة منه في فهم الموضوع الجديد، والحقل )

( التي يبدأ به السؤال ماذا نريد أن نعرف أو ماذا نريد أن Wantللداللة على كلمة )

نحصل؟ الذي يرشد الطلبة إلى تحديد ما يريدون تعلمه وتحصيله من  خالل هذا 

موضوع أو ما يريدون البحث عنه واكتشافه، وفي مرحلة ما بعد القراءة وما بعد ال

( التي يبدأ Learn( للداللة على كلمة )Lإنتهاء الدرس يسجل المعلومات في الحقل )

به السؤال ماذا تعلمنا؟ الذي يريد من الطلبة تقويم ما تعلموه من الموضوع ومدى 

ح المعتقدات الخطأ لدى الطلبة وإكسابهم استفاداتهم منه، وهي تهدف إلى تصحي

المفاهيم العلمية الصحيحة من خالل موازنة ما تم تعلمه بما كانوا يعتقدونه سابقا، 

( الذي يدل على كلمة Hوهي بهذا تسهم في تنظيم التفكير وتلخيصه، أما الحقل )

(Howفيهدف إلى مساعدة المتعلم في الحصول على مزيد من التعلم واالكتشا )  ف

والبحث من مصادر أخرى تنمي معلوماته وتعمق خبراته عن الموضوع.، واإلجابة 

 .(Wعن األسئلة التي لم يتم اإلجابة عنها في الحقل )

بأنه عملية عقلية معرفية يقوم بها القارئ  الباحثانعّرفته  ثانيا : االستيعاب القرائي:

عل بين خبراته السابقة وما من متعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها نتيجة التفا

تتضمنه موضوعات النص المكتوب باللغة العربية من إشارات ورموز مكتوبة 

إلدراك ما تتضمنه المادة المقروءة من معاني والقدرة على تحديد الفكرة الرئيسة 

واألفكار المدعمة لها واالستنتاج وربط السبب بالنتيجة وتكوين رأي حول المقروء 

ل للتمكن من فهم المادة المقروءة. وتقاس في هذه الدراسة بالدرجة ومعرفة التفاصي

 التي حصلها الطلبة في اختبار االستيعاب القرائي القبلي والبعدي المعد لهذا الغرض.

 

 حدود الدراسة ومحدداتها7- 

 اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود التالية:

طلبة الناطقين بغير لا: اقتصرت الدراسة الحالية على  الحدود البشرية -1

العربية في السنة األولى الذين يدرسون مادة اللغة العربية 

( في جامعة العلوم BBA 1012األولى ورقم مساقها )

 اإلسالمية الماليزية.

: اقتصرت الدراسة الحالية على جامعة العلوم اإلسالمية  الحدود المكانية -2

 الماليزية.

الفصل الدراسي األول للعام  طبقت الدراسة خالل :الحدود الزمنية  -3

2015/2016. 

استراتيجية اقتصرت الدراسة الحالية على إعادة  الحدود الموضوعية : -4

، وأما محتوى البرنامج تؤخذ من بعض (KWLHالجدول الذاتي )
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الوحدات في الدروس الواردة في كتاب  اللغة العربية األولى للتحقق من 

 تنفيذها.

الثالثة )الحرفي واالستنتاجي مستويات االستيعاب القرائي  -

 والتطبيقي(

اعتمد تعميم نتائج هذه الدراسة بناء على أدوات الدراسة وخصائصها  -5

 السيكومترية ومدى صدقها وثباتها.

 

 اإلطار النظري 

: هي أحدى استراتيجيات ما وراء المعرفة، وييرى  وتطورها  K.W.Lاستراتيجية 

تفتيرض أن المعنيى يبنيى عين طرييق الميتعلم  البعض أنهيا تتبيع النظريية البنائيية التيي

بالتفاعل بين المعلومات الجديدة والمعلوميات القديمية الموجيودة فيي اليذاكرة وكالهميا 

يعتمييد علييى أهمييية الخبييرات والمعلومييات السييابقة عمييد المييتعلم، فهييي ظهييرت عييام 

كاسيتراتيجية للييتعلم   “ Graham W. Dettickجيراهم ديتيييك “م عليى ييد 1980

، حييث قيدم مجموعية مين االسيتراتيجيات التدريسيية القائمية عليى البنائيية التييي النشيط

( وسييماها اسييتراتيجية 1964" )Piagetترجييع أصييولها إلييى عييالم اليينفس بياجيييه "

( جييزءا ميين أنموذجييه لحييل 1982" )Masonتكييوين المعرفيية، ثييم جعلهييا ماسييون "

رييية البنائييية التييي (. وبييالرغم ميين قييدم تيياري  النظ194: 2008المشييكالت )حييافظ، 

اسييتمدت منهييا هييذه االسييتراتيجية إال أنهييا تعييد أحييدث مييا عييرف ميين نظريييات فييي 

التدريس، إذ تحول التركيز من العوامل الخارجية التي تيؤثر فيي تعليم الطاليب، مثيل: 

متغيرات المعلم، والمدرسة، والمنهج، واألقران، وغير ذلك مين العواميل، ليتجيه هيذا 

 (216-215: 2010الداخلية تؤثر في هذا التعلم )عبد الباري،  التركيز إلى العوامل

 

التي تنسيط كمعرفة المتعلم السابقة وجعلها نقطية إرتكياز  KWLوتهدف استراتيجية 

(. وهيييييذه 142: 2005لربطهيييييا بالمعلوميييييات الجدييييييدة التيييييي يتعلمهيييييا )إبيييييراهيم، 

يط التفكيير أثنياء االستراتيجية هي في الحقيقية حسيب راي دونيا أوغيل )( أنيوذج لتنشي

( ميياذا Know( علييى كلميية )K(. ويييدل الحييرف )12: 2011القييراءة )الزهرانييي، 

أعرف من الموضوع؟ تهدف إلى مساعدة المتعلم بتذكر ما يعرفيه حيول  الموضيوع، 

( مياذا أرييد أن أعيرف؟ تهيدف إليى مسياعدة Want( ييدل عليى كامية )Wوالحرف )

( ميياذا تعلمييت؟ Learnيييدل علييى كلميية )( Lالمييتعلم كييي يقييرر مييا يريييده، والحييرف )

   (.NCRel, 1995: 21تهدف إلى مساعدة المتعلم كي يميز ما تعلمه )

وبسيييبب التطييييور الييييذي طييييرأ عليهيييا، واالسييييتخدام الواسييييع لهييييا، أصييييبحت  

( فيي الكليية الوطنيية للتعلييم فيي Donna Ogleاستراتيجية، فقيد قاميت دونيا أوغيل )

يييات المتحييدة األمريكييية ضييمن برنييامج التخييرج ( فييي الوالEvanstonإيفيين سييتون )

للقيييراءة وفنيييون اللغييية بتطيييوير تليييك االسيييتراتيجية ووضيييعها فيييي صيييورتها النهائيييية 

(Ogle, 1986 التي هي عليها اآلن، وينيدرج ضيمن هيذا األنميوذج تطيوير القيراءة )

النشطة للنصيوص المفسيرة لمسياعدة المتعلميين فيي تفعييل وتطبييق معيرفتهم السيابقة 
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أجل فهم النصوص وتوظيفها بشيكل ينسيجم ميع البنياء المعرفيي للميتعلم )رزوقيي من 

 (، 273: 2014وسهى، 

 

( Donna Ogle & Eileen Carr، قامت دونا أوغل وإيلين كيار )1987وفي عام 

( وذلك بإضيافتين مهمتيين إليهيا مين KWL. Plusبتطوير هذه االستراتيجية لتكون )

(، وهييذا التطييير تمثييل فييي Carr & Ogle, 1987أجييل تطييوير تفكييير الطييالب )

-12: 2011التخطيط بوسياطة خريطية المفياهيم، وتلخييص المعلوميات )الزهرانيي، 

( أنموذجييا فعيياال NRCel, 1995(، ثييم قييدم المركييز اإلقليمييي الشييمالي للتعليييم )13

( إذ KWLHللتفكيير النشيط فيي أثنياء اليتعلم وتنميية مهيارات الفهيم فيي اسييتراتيجية )

( KWL( على المرحلة الرابعة التي أضيفت إليى المراحيل اليثالث )Hرف )يدل الح

 How ca I learnوالتييي تعنييي كيييف يمكيين أن نييتعلم المزيييد عيين الموضييوع؟ )

more? وفيييه يكتييب المييتعلم أسييئلة إضييافية يبحييث عيين إجاباتهييا فيمييا بعييد، وميين ثييم )

( ألنهيا تيرى أن KWLHتستمر عملية التعلم. في هذا البحث يتم اختيار استراتيجية )

( والييذي يعنييي كيييف يمكننييي معرفيية المزيييد؟ يوجييه المييتعلم إلييى أفضييل Hالعمييود )

المصيييادر التيييي تسييياعد فيييي زييييادة المعرفييية لدييييه، وهيييو بيييذلك يوسيييع آفييياق تطيييوير 

المعلومات واألسئلة التي لم يستطيع اإلجابة عنها في المرحلية الثانيية مميا يسياهم فيي 

 وربما يحسن تحصيله ويعمق استيعابه للموضوع.تركيز التعلم واستمراره 

 

   K.W.L.H.خطوات استراتيجية 8- 

وفي أثناء مراجعة األدبيات التربوية التي اهتمت باستراتيجية بأنواعها المختلفية وجيد 

أن خطوات االسيتراتيجية ومراحلهيا مستعرضية بشيكل متيداخل ميع بعضيها اليبعض. 

كييان مستعرضييا بشييكل عييام أيضييا، لييذلك  فضييال عيين أن دور المعلييم  ودور المييتعلم

 حلة من هذه المراحل:يعرض الباحثان مراحل هذه الخطوات في كل مر

وفيما يطلب من ، مرحلة قبل قراءة الموضوع: تتم بخطوتينالمرحلة األولى:  -1

 (، وكما يلي:W( و)Kالمتعلم ملئ العمودين )

دعى ( مييياذا تعيييرف ...؟: وهيييي خطيييوة اسيييتطالعية فيهيييا يسيييتKالعميييود ) -

المتعلمون ما لديهم من معلومات وخبرات مسيبقة عين الموضيوع القرائيي 

لالستفادة منها في فهم المعلومات التي يتضمنها الينص، ليذلك فيإن الميتعلم 

فييي هييذه المرحليية ينشييط معرفتييه ويسييترجع أفكيياره التييي تعلمهييا والبيانييات 

كيون والمعلومات التي مرت به ولها صيلة بالموضيوع الجدييد.ويمكن أن ي

ذلييك بشييكل مجموعييات صييغيرة، وعيين طريييق العصييف الييذهني للكلمييات 

والمصطلحات والمفاهيم المرتبطة بالموضوع، ويقيوم المتعلميون بتسيجيل 

(، ويمكين تشيجيع الميتعلم عليى طيرح األفكيار Kهذه األفكار فيي العميود )

 (.304: 2013المتعلقة بالمعلومات السابقة حول الموضوع )قطامي، 

فيييه يبحييث المييتعلم عمييا يريييد تعلمييه اذا تريوود أت تعوورف : ( مووWالعمووود ) -

واكتشافه في الموضوع، األمر الذي يقتضي إثارة المتعلم وتنشييط دوافعيه 
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نحييو البحييث فييي الموضييوع عمييا يريييد التوصييل إليييه، وتعييد  هييذه المرحليية 

الخطييوة الثانييية ميين مرحليية مييا قبييل القييراءة، وفيهييا يحييدد المييتعلم أهييداف 

ا في صورة أسئلة تحتاج إلى إجابات ويسجل هيذه األسيئلة القراءة يصوغه

 (. Wفي العمود )

: مرحليية أثنيياء القييراءة: وفييي هييذه المرحليية ينتقييل المييتعلم ميين المرحلووة النانيووة -2

مرحلة ما قبل القراءة إلى مرحلة القراءة، فيهيا  يقيرأ المتعلميون الينص قيراءة 

ا فييي المرحليية الثانييية صييامتة، بيياحثين عيين إجابييات لألسييئلة التييي تييم تحديييده

(، ثيم ينياقا المعليم، المتعلميون فيي Wوكتبت في الحقل الثياني مين الجيدول )

 (.55: 2009النص وما هي العمود األول والثاني )الجليدي، 

مرحليية مييا بعييد القييراءة : تييتم بخطييوتين، وفيهييا يطلييب ميين المرحلووة النالنووة:  -3

 (، وكما يلي: H( و)Lالمتعلم ملئ العمودين )

فييي هييذا العمييود يسييأل المييتعلم نفسييه، ميياذا ( موواذا تعلموو   : Lد )العمووو -

تعلمت ...؟ فيجيب عين هيذا السيؤال ذاتييا بكتابية اإلجابيات فيي هيذا الحقيل 

من الجدول الميذكور، ميع تأكييد المعليم عين المعلوميات الجدييدة المرتبطية 

بالمعلومييات السييابقة، فضييال عيين اإلجابيية عيين األسييئلة فييي العمييود الثيياني 

(W)  ،مييع كتابيية أي شيييء وجييدوه ممتعييا فييي اليينص المقييروء )قطييامي

( أي من المحتمل أن يتجاوز ما تعلمه المتعلم حيدود إجابيات 335: 2013

(، بمعنيى يحصيلون عليى معلوميات Wاألسئلة التي تم تثبيتها في العميود )

 ( نشاطا منزليا.Lإضافية. ويمكن عمل العمود )

هيذه المرحلية يضيع الميتعلم أسيئلة  .؟ فيي( كيف أعرف المزيد.Hالعمود ) -

جديدة تتطلب مزيدا من البحث لغرض االستزادة من المعلوميات، ال سييما 

أن المتعلمييين بعييد قييراءة الموضييوع يمكيين أن تسييتجد فييي أذهييانهم أسييئلة 

أخرى لم تكن مطروحة قبل القيراءة، وهيذا يعنيي أن اليتعلم سييكون عمليية 

 (.308: 2014وسهى، مستمرة ال تتوقف عند حد معين )رزوقي 

 

 االستيعاب القرائي9- 

يعد االستيعاب، عملية استراتيجية تمكن من استخالص المعنيى مين الينص المكتيوب. 

وهو عملية معقدة تتطلب التنسيق لعدد من مصيادر المعلوميات ذات العالقية المتبادلية 

(. ويحيييدث االسيييتيعاب عنيييدما يتفاعيييل الميييتعلم ميييع 232: 2003)شيييحاته وزينيييب، 

ادر مختلفيية، مثييل المالحظيية الحسييية المباشييرة للظييواهر التييي يصييادفها والتييي مصيي

ترتبط بالخبرة، أو قراءة شيء عنها، أو مشاهدة أشكال توضيحية ، أو االشيتراك فيي 

المناقشيية تلييك الخبييرة، أو االسييتماع إلييى محاضييرة، أو مشيياهدة فيييلم يعييرض بعييض 

(. وعنييدما يييتمكن المييتعلم ميين 26: 2004المالمييح المرتبطيية بتلييك الخبييرة )قطييامي، 

كشف األسئلة الموجودة ضمنا في المادة المقروءة، يستطيع بما لديه من قيدرة عقليية، 

 (.93: 2008نقد وتحليل ما يقرأ، وعندئذ يمكنه من استيعاب المقروء )مصطفى، 
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وقد صنف بلوم االستيعاب إلى مجموعية مين العملييات، هيي: التعلييل وتعنيي محاولية 

لقييارئ  نفسييه باألفكييار التييي قرأهييا فييي اليينص، وحييل المشييكلة وهييو محاوليية إقنيياع ا

القارئ إيجياد حليول للتسياؤالت التيي تظهير أثنياء القيراءة، وأميا تشيكيل المفهيوم فهيو 

العمليات الذهنية التيي يقيوم بهيا القيارئ إضيفاء معنيى عليى الينص المقيروء بميا يتفيق 

والخلفيية المعفيية للقيارئ، وخبرتيه وطبيعة المعلوميات اليواردة فيي الينص مين جهية، 

 (.7: 2009بالخصائص األسلوبية للكاتب من جهة أخرى )عبد الباري، 

 

 

 مستويات االستيعاب القرائي ومهاراته.

لقد تعددت مستويات االستيعاب القرائي بتعدد الباحثين، فقد سعى كثير من الباحثين 

ويات لتسهيل تعليمه والمتخصصين والتربويين إلى تصنيفه إلى مهارات ومست

للطلبة، فتعدد هذه التصنيفات اليعني الفصل بين مستويات االستيعاب القرائي بل 

لزيادة قدرة القارئ على الوعي واإلدراك وفهم األفكار سواء أكانت مصرحا بها في 

 (. 2000النص المقروء أو غير مصرح بها )مجاور، 

 

ئي إلى مستويان هما: المستوى ( االستيعاب القراSmith, 1979لقد صنف سميث )

الحرفي ويشير إلى تذكر األحداث واألفكار  واإلحصائيات الواردة في النص، 

والمستوى االستنتاجي ويشير إلى القدرة على االستنتاج، والتنبؤ، وتكوين اآلراء 

واستنتاج األفكار الثانوية، واختيار عنوان مناسب للنص، ومعرف معاني المفردات، 

سباب والنتائج، ومعرفة هدف الكاتب، والقدرة على رسم نهاية للقصص، ومعرفة األ

 واستنتاج الكلمات المحذوفة.

 

( إلى ثالث مستويات هي: المستوى الحرفي، Robert, 1984وصنفته روبرت )

والمستوى االستنتاجي، والمستوى الناقد. ويشير المستوى الحرفي إلى قدرة القارئ 

تب في النص المقروء، ويتم التركيز في هذا المستوى على استيعاب ما طرحه الكا

على البنية السطحية، ومن مهاراته: تعرف التفاصيل، والقدرة على تحديد األفكار 

الرئيسة، وتتبع تسلسل األحداث الواردة في النص المقروء. أما المستوى االستنتاجي 

وء الستخالص فإنه يشير إلى قدرة القارئ على الدخول إلى أعماق النص المقر

المعني غير المصرح بها بشكل مباشر وتحديد المعاني العميقة، ويمثل هذا المستوى 

قراءة ما بين السطور، ومن مهاراته: التنبوء بالنتائج بناء على المقدمات المعروضة 

في النص المقروء، والقدرة على التفسير الرمزي والمجازي للغة، وتحديد 

بب والنتيجة، والقدرة على تحديد سمات بعض المقارنات أو التضاد، والس

الشخصيات الواردة في النص المقروء. ويشير المستوى الناقد إلى قدرة القارئ على 

الحكم على األفكار والمعلومات الواردة في النص المقروء، واستجابته لهذه األفكار 
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لحقيقة سواء أكان بالقبول أم لرفض، ومن مهاراته: القدرة على التمييز بين ا

 والخيال، وبين الحقيقة والرأي، وتحديد القيمة.

 

( إلى أربعة مستويات هي: المستوى Thompson, 2000وصنف ثمسون )

الحرفي، والمستوى االستنتاجي، والمستوى التقويمي، والمستوى الناقد. أما المستوى 

ان معاني الحرفي فإنه يتضمن ذكر الحقائق وتحديد التفاصيل، التسلسل والتتابع، وبي

الكلمات الواردة في النص المقروء، والقدرة على التنبؤ. أما المستوى التقويمي فإنه 

يتضمن القدرة على الحكم على النص المقروء، وقبول أمر ما أو رفضه. ويتضمن 

المستوى الناقد القدرة على التمييز بين الحقيقة والرأي، وإدراك القارئ منطقية 

ز الصيغ والعبارات األدبية، والقدرة على تحديد العاطفة األفكار المطروحة، وتميي

 التي سيطرت على الكاتب، وتحديد وجهات النظر الواردة في النص المقروء.

 

مستويات االستيعاب القرائيي فيي ثالثية مسيتويات ( فقد صنّف 2009وأما حبيب هللا )

مسييتويات ذات شييكل هرمييي، وكييل مسييتوى يعتمييد علييى المسييتويات الّسييابقة، وهييذه ال

 هي: 

المستوى الحرفي، ويتضمن قيراءة الّسيطور، واالسيتيعاب المباشير للمفيردات  .1

وألفكييار والحقييائق ومعرفيية الفكييرة المحورييية المصييّرح بهييا، وبعبييارة أخييرى 

 معرفة ماذا قال الكاتب؟ 

المستوى التّفسيري، ويتضمن قراءة ما بين الّسطور، حييث يسيتخلص النّتيائج  .2

ضيوء مكونيات الينّص، ويسيتنتج األفكيار التيي ليم يصيرح ويتنبأ باألحداث في 

بهييا الكاتييب، ويكتشييف العالقييات ،ويحلّييل الّشخصيييات ، تعميمييات، وبعبييارة 

 أخرى معرفة ماذا قصد الكاتب؟

المسييتوى التّطبيقييي ، ويتضييمن قييراءة مييا وراء الّسييطور، وفييي هييذا المسييتوى  .3

ديل سيلوكه، وقيد يقبيل يستفيد القارئ من المادة المقروءة في حل مشاكله، وتعي

 أو يعارض أو ينتقد النّص، ويقدم حلوالً أخرى.

ويتضح مما سبق تعدد التصنيفات الخاصة باالستيعاب القرائي من حيث عدد 

مستوياتها وتصنيفاتها ومسمياته، وعلى الرغم من ذلك  أنها تتشابه في المضمون؛ 

والحقائق واألفكار الواردة فجميعها تنظر لالستيعاب القرائي على أنه تذكر للمعارف 

في النص المقروء، واستنتاج األفكار الجزئية والتفاصيل المصرح بها والضمنية 

 منها.

 

 الدراسات السابقة.10- 

( دراسة هدفت إلى استقصاء أثر استراتيجية الجدول الذاتي 2015نفذ أحمد ونعمة )

(KWLHفي مستويات االستيعاب القرائي في العلوم لطلبات ال ) صف األول

المتوسط وإعداد قائمة مستويات االستيعاب القرائي لهؤالء الطالبات في الرصافة 

األولى ببغداد. واستخدم الباحثان المنهج شبه التجريبي، وتكونت عينة الدراسة من 
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( طالبة للمجموعة الضابطة، وأعدا اختبار 33( طالبة للمجموعة التجريبية و)31)

ستيعاب القرائي لهن بناء على القائمة التي بناها تحصيليا لقياس مستويات اال

الباحثان ولها خمس مستويات: المستوى الحرفي واالستنتاجي والنقدي والوجداني 

واإلبداعي. وتوظف اختبار "ت" في تحليل نتائج الدراسة. وأظهرت النتائج أن هناك 

وأما للمستويات ( على المستويين االستنتاجي والناقد، 0,05فروق دالة عند مستوى )

 (. 0,05الثالث الحرفي والتذوقي واإلبداعي ففروقها غير دالة على مستوى )

 

(  فتهدف إلى تعرف على فاعلية استراتيجية الجدول الذاتي 2015أما دراسة نصار )

(KWLH في تنمية فعالية الذات للتعلم والتحصيل في العلوم لدى تالميذ الحلقة )

طالبا وطالبة من مدرستي  60سي. وتكونت عينة الدراسة من الثانية من التعليم الدرا

جريس ومؤنسة بإدارة أشمون التعليمية وتم تقسيمهم إلى المجموعتين التجريبية 

والضابطة. وأعد الباحث كل من مقياس الفعالية الذاتية، ومقياس الدافعية للتعلم 

اختبار "ت" في  واالختبار التحصيلي في العلوم وطبقها على العينات. واستخدم

تحليل نتائج الدراسة. وأشارت النتائج إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين 

متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في المحاور الثالثة والدرجة 

الكلية لمقياس الفعالية الذانية لصالح المجموعة التجريبية. وأظهرت نتائج الدراسة 

داللة إحصائية بين متوسطات درجات التجريبية والضابطة في أن هناك فروق ذات 

لكلية لمقياس الدافعية للتعلم لصالح المجموعة التجريبية المحاور األربعة والدرجة ا

كما أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعتين 

التجريبية والضابطة في الدرجة الكلية لالختبار التحصيلي لصالح المجموعة 

 التجريبية.

 

يجية الجدول ( هدفت إلى استخدام استرات2014ودراسة  عبد الرحمن  وأخرين )

( في تنمية مهارات القراءة للغة العربية لدى طالب الجامعة KWLHالذاتي )

( طالبا، واعتمدت أنشطة 35اإلسالمية العالمية بماليزيا، وتكونت عينة الدراسة من )

االستاتيجية على قراءة النص العربي للقرآن الكريم وكتابة بعض المعلةمات عنه 

الستراتيجية ومناقشة الطالب فيه، وااستغرقت بالجدول الذي يوضح مراحل ا

الدراسة فصل دراسي، وتم تطبيق استبانة التي تتضمن بعض مهارات القراءة، 

وأشارت النتائج إلى تحسن طفيف في مهارات قراءة نصوص القرآنوقد أوصى 

( في مراحل تعليمية سابقة على KWLHالباحثون باالهتمام بتفعيل استرتيجية )

 امعية.المرحلة الج

 

( فاعلية استراتيجية الجدول Sumardiono, 2013وحددت دراسة سومارديانو )

( في فهم قراءة النصوص الوصفية باللغة اإلنجليزية، وقد اعتمدت KWLHالذاتي )

الدراسة على قراءة بعض النصوص الوصفية من خالل التواصل عن طريق فيس 

الثانوية بأندونسيا، وشارك عدد ( طالبا في المرحلة 40بوك، وتكونت العينة من )
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من معلمي اللغة اإلنجليزية بالتواصل مع الطالب ومناقشتهم في النصوص، 

واستغرقت الدراسة شهرين، تم فيها التواصل عبر فيس بوك وتقديم الجداول 

الخاصة باالستراتيجية، كما اعتمد التقسيم على اإلجابة عن بعض األسئلة وأساليب 

( KWLHد أشارت النتائج إلى فاعلية استراتيجية الجدول الذاتي )التقويم الذاتي، وق

في تنمية الفهم القرائي للنصوص الوصفية، كما أوصت الدراسة باستخدام 

 االستراتيجية في التعلم في كافة المواد الدراسية وداخل الحجرات التعليمية.

 

 (KWLH)ي ( هدفت إلى تعرف أثر استراتيجية الجدول الذات2012ودراسة بور )

في استيعاب طلبة الصف الرابع العلمي للمفاهيم الفزيائية وإكسابهم مهارات التفكير 

فوق المعرفية. واقتصرت الدراسة على طلبة الصف الرابع العلمي في المدارس 

-2011الثانوية في ناحيتي زمار والعياضية/ محافظة نينوي بالعراق للعام الدراسي 

( طالب وطالبة وزعوا إلى أالبع 107راسة من )م. وقد تكونت عينة الد2012

مجموعات، كما تم إعداد اختبارين موضوعيين؛ األول: يقيس استيعاب المفاهيم 

الفيزيائية، والثاني: يقيس مهارات التفكير فوق المعرفي. وقد بينت النتائج وجود 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استيعاب مجموعات الدراسة للمفاهيم 

( KWLHفيزيائية يعزى لمتغير طريقة التعلم لصلح استراتيجية الجدول الذاتي )ال

ووجود فروق داللة إحصائية في اكتساب مهارات التفكير فوق المعرفي لصالح 

 (.KWLHاستراتيجية الجدول الذاتي )

 

( فهيييدفت إليييى معرفييية أثييير اسيييتخدام اسيييتراتيجية 2011وأميييا دراسييية الزهرانيييي )

(K.W.Lعلى  التح ) صيل الدراسي في مقرر اللغة اإلنجليزية ليدى طالبيات الصيف

األول المتوسيط بمدينيية مكيية المكرميية عنييد مسيتويات بلييوم المعرفييية: )التييذكر، الفهييم، 

( طالبيا 62والتطبيق(، تم اتباع المينهج شيبه التجريبيي، وتكونيت عينية الدراسية مين )

لمجموعيية التجريبييية  ( طالبييا وطالبيية31وطالبيية ميين طلبيية الصييف األول المتوسييط، )

( طالبيا وطالبية لمجموعية الضيابطة 31(، و)K.W.Lدرست باسيتخدام اسيتراتيجية )

اختبييارا تحصيييليا، ودليييال  الباحثيياندرسييت باسييتخدام الطريقيية االعتيادييية. وأعييدت 

(. وتوصييلت الدراسيية إلييى K.W.Lإرشيياديا لتييدريس الوحييدة باسييتخدام اسييتراتيجية )

ية بييين متوسييطات درجييات اختبييار طلبيية مجموعيية وجييود فييروق ذات دالليية إحصييائ

الضييابطة، ومتوسييطات درجييات اختبييار طلبيية المجموعيية التجريبييية فييي التحصيييل 

البعدي عند كل من مستويات بليوم المعرفيية )التيذكر، الفهيم، التطبييق( وعنيد الدرجية 

 الكلية لالختبار.

 

طريقية القيراءة ( دراسة تتلخص في المقارنة بيين Ahour, 2010وقد أجرى أحور )

( وأثرهميا KWLHالتعاونية والقراءة الفردية باستخدام استراتيجية الجيدول اليذاتي )

( طالييب ميين طييالب الجامعيية تييم 102فييي كتابيية مقييال، وتكونييت عينيية الدراسيية ميين )

( طالبييا، قامييت 41تقسيييمهم إلييى ثييالث مجموعييات؛ األولييى: تجريبييية نكونييت ميين )
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( طالبيا، 40وجهة، والثانية:  ضابطة تكونت من )بقراءة النصوص بطريقة تعاونية م

(، والثالثية: KWLHقامت بقراءة  النصوص باستخدام اسيتراتيجية الجيدول اليذاتي )

( طالبييا قيرأت نصيوص بالطريقيية االعتياديية، وتيم اسييتخدام 21ضيابطة تكونيت مين )

م اختبييار الكتابيية وفييق مجموعيية ميين المعييايير هييي: تنظيييم المقييال وتماسييكه، واسييتخدا

المفييردات وسييالمة اللغيية، واسييتخدام عالمييات التييرقيم، واألخطيياء اإلمالئييية، طبييق 

الباحث االختبار قبليا وبعديا، وقد أشارت نتائج المقارنية بيين المجموعيات إليى تفيوق 

 المجموعتين األولى والثانية على المجموعة الثالثة.

 

تراتيجية ميا وراء ( دراسة هدفت إلى الكشف عن فاعليية اسي2009وأجرى الجليدي )

( فييي تنمييية مهييارات التييذوق األدبييي لييدى طييالب الصييف K.W.L.Plusالمعرفيية )

الثاني الثانوي، واستخدم الباحث المينهج شيبه التجريبيي، وتكونيت عينية الدراسية مين 

( طالبا في المجموعتين، وتمثلت أدوات البحث في قائمة مهارات التذوق األدبيي 66)

رات التيذوق األدبيي. وقيد توصيلت الدراسية إليى وجيود واختبار تحصييلي لقيياس مهيا

فييروق ذات دالليية إحصييائية فييي التحصيييل البعييدي لمهييارات التييذوق األدبييي لصييالح 

 (.K.W.L.Plusالمجموعة التجريبية التي درست باستخدام استراتيجية )

 

ويتضييح ممييا تييم عرضييه ميين دراسييات، أن هنيياك اهتمامييا علييى المسييتوى العييالمي 

حييدس سييواء باسييتراتيجيات مييا وراء المعرفيية فييي التييدريس؛ وذلييك لمييا والمحلييي علييى 

تظهره هذه الدراسات من أثيار إيجابيية فيي التحصييل ليدى الطلبية. يجيد الباحثيان مين 

اسييتخدام الدراسييات التييي تييم االطييالع عليهييا فييي هييذا المجييال أنهييا قييد تناولييت أثيير 

والتحصييل ليدى طلبية  ي( في االستيعاب القرائيKWLHاستراتيجية الجدول الذاتي )

الجامعي والمدرسي، وأغلب الدراسة تركز على فعالية هذه االستراتيجية  في مستوى

 في مجال اللغة  وفي تنمية االستيعاب القرائي واستراتيجياته ومستوياته ومهاراته.

 

وقد استخدمت هذه االستراتيجية كما أشارتها الدراسات السابقة في مجال اللغات ، 

العلوم. وما تتميز به هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في أنها  وبعضها في

( في االستيعاب KWLHاستخدام استراتيجية الجدول الذاتي )ستحاول البحث في 

القرائي في اللغة العربية لدى طلبة جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية  وهؤالء الطلبة 

 الناطقون بغير اللغة العربية.  

 

 دراسةمنهج ال11- 

أثر في هذه الدراسة المنهج الوصفي وشبه التجريبي بهدف قياس  اناستخدم الباحث

في  االستيعاب القرائي تحسين مهارات في استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة

لدى طلبة جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية. ويعتمد هذا المنهج على  اللغة العربية

ريبية واألخرى ضابطة، ثم تم تعليم المجموعة تصميم مجموعتين إحداهما تج

، بينما تم تعليم (KWLHاستراتيجية الجدول الذاتي )التجريبية باستخدام استراتيجية 



PERSIDANGAN ANTARABANGSA PENGAJIAN ISLAMIYYAT KALI KE-3 (IRSYAD2017) 

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIYYAT STUDIES (IRSYAD2017) 

يةالمؤتمر الدولي الثالث للدراسات اإلسالم  (IRSYAD2017) 

 

629 

 

المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية، وكذلك تم تطبيق أدوات الدراسة على 

ها. ثم حلل مرحلة قبلية يعني قبل تطبيق االستراتيجية ومرحلة بعدية ما بعد تطبيق

 يا للتحقق من فرضيات الدراسة.الباحثان البيانات إحصائ

    

 أفراد الدراسة12- 

تكون مجتمع الدراسة من طلبة السنة األولى في الفصل األول للعام  مجتمع الدراسة:

من قسم دراسات  اللغات الرئيسية في جامعة العلوم  2015/2016الدراسي 

، ويبلغ (BBA 1012)ون مادة اللغة العربية األولى اإلسالمية الماليزية الذين يدرس

 ( طالب وطالبة.200عددهم )

  
لتطبيق الدراسة تم اختيار مجموعتين من مجتمع الدراسة، واختيار عينة الدراسة: 

إحدى هاتين المجموعتين بالطريقة العشوائية العنقودية لتمثل المجموعة التجريبية، 

( 26موعة األخرى ضابطة، وعدد أفرادها )( طالبا وطالبة، والمج26وعددها )

 طالبا وطالبة.

  

 أداة الدراسة13- 
 

 اختبار االستيعاب القرائي. 

ومن أجل إعداده، قد اختار الباحثان نصوصا قرائيا من خارج نصوص الكتاب 

الجامعي، ليكون مادة اختبار االستيعاب القرائي، واعتمد الباحثان نموذج حبيب هللا 

لبناء االختبار يهدف إلى قياس درجة االستيعاب القرائي لدى عينة ( أساسا 2009)

( فقرة، من نوع االختبار من متعدد، لكل واحد منها 40الدراسة، واشتمل على )

أربعة بدائل واحدة منها صحيحة. وتوزعت هذه الفقرات على مستويات االستيعاب 

كون االختبار جيدا من الثالث وهي المستوى الحرفي والتفسيري والتطبيقي. ولكي ي

( أن يحتوي على أسئلة 2009حيث المضمون " درجات التفكير"  اقترح حبيب هللا )

(، ومن الفهم التطبيقي %40(، ومن الفهم التفسيري )%40من الفهم الحرفي )

( من مجموع عدد األسئلة، على أن يعكس كل مستويات المهارات المختلفة 20%)

 فيه.  

 

 اب القرائي صدق اختبار االستيع

تم عرض اختبار االستيعاب القرائي على عشرة محكمين من أساتذة الجامعات 

المتخصصين في مناهج اللغة العربية وتدريسها، ومشرفي اللغة العربية ومعلميها 

ومعلماتها بهدف التحقق من مدى مالءمة هذه األداة لما أعدت له. ويجمع المحكمون 

ختبار لطلبة السنة األولى لمرحلة البكالوريوس، على مالءمة النص المقترح في اال

ويقدمون مالحظات حول بعض بنود االختبار. وقام الباحثان بإجراء هذه التعديالت 

 في ضوء ملحوظات المحكمين.
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 ثبات االختبار

وتم تطبيق االختبار على عينة استطالعية من غير أفراد الدراسة لتحقيق من ثبات 

( طالبا وطالبة، ثم استخدم الباحثان معادلة كرونباخ ألفا 20األداة، وعدد طالبها )

لحساب معامل ثبات االختبار ووجدا أن معامل االرتباط للمقياس ككل يساوي 

( مما يدل على صالحية األداء ألغراض هذه الدراسة. و كما تم حساب 0,952)

رجة (، وتراوحت د0،8  – 0،23المعامالت الصعوبة لألسئلة فتراوحت ما بين )

 (.0،85 -0،43التمييز بين )

 

 إجراءات الدراسة 14- 

اإلطالع على األدبيات والدراسات التي تتعلق بمتغيرات الدراسة لالستفادة   -1

 منها في اعداد اإلطار النظري للبحث.

تحديد مستوى االستيعاب القرائي ومهاراتها المناسبة لمتعلمي اللغة العربية   -2

 يق دراسة: الناطقين بغيرها، وذلك عن طر

 التي تمت في هذا المجال.السابقة الدراسات والبحوث والمجالت  -   

 كتب تعليم اللغة العربية في المرحلة الجامعة. -   

 أهداف تعليم اللغة العربية في المرحلة الجامعة. -   

وبعد توصل إلى مهارات االستيعاب القرائي المناسبة لمستويات االستيعاب 

الدراسة،  تم وضعتها في قائمة، وعرضت على مجموعة من القرائي في هذه 

الخبراء والمحكمين إلبداء آرائهم حول مدى مناسبتها لطلبة الناطقين بغير 

العربية في المرحلة الجامعة، وقد تم تعديلها في ضوء هذه اآلراء والمالحظات 

 وإعداد الصورة النهائية لها. 

متمثلة باختبار االستيعاب القرائي، وتم قام الباحثان بإعداد أداة الدراسة ال  -3

 عرضه في صورته األولية   

على مجموعة من المحكمين للتحقق من صدقه، وعدلت في ضوء مالحظات      

 المحكمين.

اختيار عينة الدراسة والتي هي عبارة عن الطلبة السنة األولى الذين يدرسون  -4

في جامعة العلوم اإلسالمية  مادة اللغة العربية األولى في مرحلة البكالوريوس

 الماليزية. 

 أخذ الموافقات الرسمية الالزمة بعد تحديد أفراد عينة الدراسة. -5

تطبيق أداة الدراسة المتمثلة في اختبار االستيعاب القرائي في مادة اللغة  -6

 العربية األولى تطبيقا قبلياً على أفراد عينة الدراسة. 

7-  ً إلى مجموعتين، إحداهما تجريبية،  توزيع أفراد عينة الدراسة عشوائيا

(، KWLHوتم تدريس مهارة القراءة باستخدام استراتيجية الجدول الذاتي )

ومن قبل المعلمة الواحدة وقد تم تدريبها على المادة التعليمية باستخدام 

(، ومجموعة أخرى الضابطة تم KWLHاستراتيجيات الجدول الذاتي )

 تدريسها بالطريقة االعتيادية.
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م تطبيق وتدريس حصص الصفية على استخدام الطلبة هذه االستراتيجيات ت  -8

من خالل تقديم نموذج عملي منه لتوضيح كل خطوة من خطوات هذه 

 أسابيع.  8االستراتيجية  لمدة 

بعد االنتهاء من تطبيق وتدريس، تم تطبيق اختبار االستيعاب  القرائي  -9

 ضابطة.تطبيقا بعديا على المجموعتين التجريبية وال

 رصد النتائج ومعالجتها إحصائيا وتفسيرها.  -10

 تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء ما أسفرت عنه النتائج.   -11

   

 متغيرات الدراسة15- 

 يشمل التصميم المتغيرات اآلتية: 

   المتغير المستقل ويتضمن استراتيجية التدريس وله فئتان :

 (. KWLHاستراتيجية الجدول الذاتي )( 1) 

  ( الطريقة االعتيادية.2) 

 تحصيل الطلبة في االستيعاب القرائي.  (1: )المتغير التابع ويتضمن

  

 تصميم الدراسة والمعالجة اإلحصائية16- 

بعدي  –اتّبعت الدراسة الحالية من التصاميم شبه التجريبية، وتصميم قبلي    

ء المعرفة على لمجموعتين غير متكافئتين، حيث تم تطبيق استراتيجيات ما ورا

المجموعة التجربيبية، وفي المقابل درست المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية 

الموصوفة في دليل المعلم، وبلغة الرموز يمكن تمثيل التصميم الخاص بهذه الدراسة 

 على النحو اآلتي: 

2X   O1     EG: O 

2O     1       CG: O 

 حيث إن: 

EG.المجموعة التجريبية : 

CG .المجموعة الضابطة : 

1O: االختبار االستيعاب القرائي القبلي 

2O :االختبار االستيعاب القرائي البعدي 

X.استراتيجيات ما وراء المعرفة : 

 

 المعالجة اإلحصائية17- 

استخدمت االحصائيات اآلتية لمعالجة بيانات هذه الدراسة: المتوسطات الحسابية 

التباين المصاحب إلزالة أثر أية فروقات بين واالنحرافات المعيارية وتحليل 

 مجموعتي الداسة قبل إجرائها.
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 عرض النتائج18- 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية فرضية الدراسة األولى ونصها: اختبار 

(0،05=α بين متوسط درجات طلبة السنة األولى في جامعة العلوم اإلسالمية )

ئي البعدي في اللغة العربية تعزى إلى الماليزية في اختبار االستيعاب القرا

(  والطريقة االعتيادية( KWLHاستراتيجية التدريس )استراتيجية الجدول الذاتي )

بعد ضبط التحصيل القبلي. وللتحقق من صحة هذه الفرضية فقد تم استخدام تحليل 

( لتحديد ما إذا كان هناك فروق في نتائج االختبار ANCOVAالتباين المصاحب )

عدي بين طلبة المجموعة التجريبية والضابطة في مهارات االستيعاب القرائي، الب

 ( يوضحان ذلك:2و  1والجدوالن )

 

 (1جدول )

( لتحديد الفروق بين طلبة المجموعة ANCOVAنتائج تحليل التباين المصاحب )

 التجريبية والضابطة في التحصيل البعدي في االستيعاب القرائي

مربع 

 إيتا

مستوى 

 اللةالد

متوسط  قيمة )ف(

 المربعات

درجة 

الحر

 ية

مجموع 

 المربعات

مصدر 

 التباين

0,50

2 

0,00

0 

2

24,724 

450,28

9 

2 a900,578  النموذج

 المعدل

0,46

4 

0,00

0 

42,442 772,97

2 

 التقاطع 772,972 1

0,15

9 

0,00

4 

9,297 169,32

8 

المتغير  169,328 1

المصاح

 ب

0,43

1 

0,00

0 

37,169 676,92

5 

األثر  676,925 1

 التجريبي

 الخطأ 892,403 49 18,212   

    
52 23687,00

0 

 المجموع

    
المجموع  1792,981 51

 المعدل
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a. R Squared = .502 (Adjusted R Squared = .482) 

 

( في التحصيل البعدي 37,169( أن قيمة )ف( بلغت )1ويتضح من الجدول  )

( حيث بلغ 0,05إحصائيا عند مستوى )لمستوى االستيعاب القرائي، وهي دالة 

(، مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة 0,00مستوى الداللة )

المجموعتين التجريبية والضابطة في متوسطات التحصيل البعدي في االستيعاب 

القرائي، وذلك لصالح المجموعة التجريبية، وتعزى تلك الفروق إلى العامل 

 (.KWLHل في استخدام استراتيجية الجدول الذاتي )التجريبي المتمث

 

وفقا لذلك فإن هذه النتيجة تقود إلى رفض الفرضية الصفرية التي تنص على عدم 

وجود  فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين، وقبول الفرضية البديلة المؤكدة 

تين لوجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسط التحصيل بين طلبة المجموع

التجريبية والضابطة في االستيعاب القرائي، بعد ضبط التحصيل القبلي لصالح 

 (.2التجريبية كما أشاره الجدول )المجموعة 

 

 هذا وقد بلغ حجم تأثير طريقة التدريس باستخدام استراتيجية الجدول الذاتي

(KWLH ) والتي تم حسابها وفقا لمربع إيتا على مهارات االستيعاب القرائي ،

( من التباين الكلي للمتغير %43,1(، وهي قيمة عالية، وهذا يعني أن )0,431)

التابع )االستيعاب القرائي( يعود إلى تأثير المتغير المستقل )طريقة التدريس 

ولمعرفة لصالح أي الطريقتين  (.(KWLHباستخدام استراتيجية الجدول الذاتي )

معدلة لعالمات الطلبة أفراد تعزى الفروق، تم حساب المتوسطات الحسابية ال

( هذه 2الدراسة على اختبار االستيعاب القرائي البعدي، حيث يبين الجدول )

 المتوسطات.

 

 (2الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في التحصيل البعدي بين طلبة 

 مجموعتي الدراسة

 )التجريبية والضابطة( في االستيعاب القرائي

د أفراد عد المجموعة

 العينة

المتوسطات 

 الحسابي 

االنحراف 

 المعياري

 5،464 43،42 26 التجريبية 

 4،847 39،85 26 الضابطة

 (40العالمة القصوى على االختبار )              
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( أن المتوسط الحسابي لعالمات المجموعة التجريبية 2ويتضح من الجدول )

عدل لعالمات المجموعة الضابطة ( بينما كان المتوسط الحسابي الم43,42)

(. وهذا يعني أن الستراتيجية التدريس بالمماثلة أثرا فاعال للمجموعة 39،85)

التجريبية في اكتساب االستيعاب القرائي لدى الطلبة الناطقين بغير العربية في 

 مرحلة جامعية.

 

 ينص السؤال الدراسة الثاني على "هل يوجد اختالف بين متوسط درجات طلبة

السنة األولى في جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية في اختبار االستيعاب القرائي 

البعدي في اللغة العربية تعزى إلى المستويات الثالث لالستيعاب القرائي )الحرفي 

المتوسطات  الباحثانوالتفسيري والتطبيقي(؟" وإلجابة هذا السؤال تم إخراج 

تحليل التباين  الباحثانمن المستويات. ثم أجرت  الحسابية واالنحراف المعيارية لكل

المصاحب على كل المستويات لمعرفة حجم أثر استراتيجية الجدول الذاتي 

(KWLH ،في مستويات االستيعاب القرائي لدى الطلبة الناطقين بغير العربية )

 وهي كاآلتي:

 

ريبية ( المتوسطات الحسابية لدرجات الطلبة في المجموعتين التج3الجدول )

 والضابطة على

 اختبار االستيعاب القرائي البعدي بعد عزل أثر االختبار القبلي

الخطأ 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

مستوى  المجموعة

االستيعاب 

 القرائي

 التجريبية 10,58 2,12
 المستوى الحرفي

 الضابطة 8,15 2,66

المستوى  التجريبية 8,04 2,51

 الضابطة 6,31 1,93 التفسيري

المستوى  التجريبية 2,54 0,86

 الضابطة 2,23 1,42 التطبيقي

( إلى أن هناك فروقا ظاهرية بين متوسطات درجات طلبة 3كما يشير الجدول )

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق لالختبار االستيعاب القرائي، حيث 

عة التجريبية في تشير النتائج إلى أن المتوسط الحسابي لدرجات طلبة المجمو
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(، أما 2,12( وبانحراف معياري )10،58التطبيق على المستوى الحرفي كان )

( وبانحراف 8,15المتوسط الحسابي لدرجات طلبة المجموعة الضابطة فبلغ )

( أي أن هناك فرقا ظاهريا في المتوسط الحسابي بين المجموعتين 2,66معياري )

 (.2،23مقداره )

 

ابي لدرجات طلبة المجموعة التجريبية على المستوى كما بلغ المتوسط الحس

( ، وفي حين بلغ المتوسط الحسابي 2,51( وبانحراف معياري )8,04التفسيري )

( أي أن هناك 1,93( وبانحراف معياري )6,31لدرجات طلبة المجموعة الضابطة )

 (.1,73فرقا ظاهريا في المتوسط الحسابي بين المجموعتين مقداره )

 

توى التطبيقي بلغ المتوسط الحسابي لدرجات طلبة المجموعة التجريبية وفي المس

(، وفي حين بلغ المتوسط الحسابي لدرجات 0,86( وبانحراف معياري )2,54)

( أي أن هناك فرقا ظاهريا 1,42( وبانحراف معياري )2,23المجموعة الضابطة )

 (. 0,31في المتوسط الحسابي بين المجموعتين مقداره )

 

( إلى وجود فروق ظاهرية بين متوسطات درجة طلبة 3يشير الجدول )وكما 

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لالختبار االستيعاب القرائي في 

مستويات )الحرفي، التفسيري، التطبيقي( واالختبار الكلي. وقد تم ضبط هذه الفروق 

( بهدف عزل الفروق بين ANCOVAإحصائيا باستخدام تحليل التباين المصاحب )

المتوسطات الحساية لطلبة المجموعتين في االختبار القبلي إحصائيا وكانت النتائج 

 (.4كما في الجدول )

 

( لدرجات طلبة ANCOVA( نتائج تحليل التباين المصاحب )4الجدول )

 المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار االستيعاب القرائي البعدي

2ᶯ   
 لحجم

تأثير   

المتغير 

  المستقل

مستوى 

 الداللة

قيمة ف 

المحسو

 بة

متوسط 

 المربعات

درجة 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

مصدر 

 التباين

مستوى 

 االستيعاب

االختبار  0,610 1 0,610 0,103 0,749 

 القبلي

 الحرفي
 المجموعة 76,74 1 76,74 13,01 0,001 0,210

 الخطأ 289,121 49 5,90   
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 الكلي 366,058 51    

االختبار  18,07 1 18,07 3,81 0,06 

 القبلي

 المجموعة 37,11 1 37,11 7,82 0,007 0,138 التفسيري

 الخطأ 232,43 49 4,74   

 الكلي 289,44 51    

االختبار  2,412 1 2,412 1,773 0,189 

 القبلي

 المجموعة 1,381 1 1,381 1,02 0,319 0,020 التطبيقي

 الخطأ 66,665 49 1,361   

 الكلي 70,308 51    

 

( وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات 4تظهر النتائج في الجدول )

الطلبة في المجموعتين الضابطة والتجريبية على المستوى الحرفي والمستوى 

( للمستوى 13,01التفسيري واالختبار الكلي حيث تراوحت قيم )ف( المحسوبة )

( لالختبار الكلي، وهذه قيم دالة 24,4( للمستوى التفسيري و)7,82ي و )الحرف

(.  وأما المستوى التطبيقي فال يظهر فيه أي α =0,05إحصائيا عند مستوى الداللة )

 فرق في متوسطات درجات الطلبة.

 

 مناقشة النتائج 19- 

الذاتي  استراتيجية الجدولمن العرض السابق لنتائج الدراسة يتضح أن استخدام 

(KWLH ) في تدريس موضوعات القراءة في اللغة العربية لدى طلبة الناطقين

بغير العربية في مرحلة جامعية تؤدي إلى ارتفاع في مستوى أداء  المجموعة 

التجريبية البعدي في مهارات االستيعاب القرائي المستهدف تنميتها، مقارنة بمستوى 

اتها، ويمكن تفسير نتائج الدراسة الحالية أداء المجموعة الضابطة في المهارات ذ

 التي تم التوصل إليها ومناقشتها وفقا لفرضيتها على النحو التالي:  

 

في ضوء ما سبق يتضح أن طلبة المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام 

قد أظهروا تفوقا على طلبة المجموعة ( KWLHاستراتيجية الجدول الذاتي )

االستيعاب القرائي بشكل عام. وهذا ما يؤكد فعالية هذه  الضابطة في اختبار

االستراتيجية في تنمية االستيعاب القرائي لدى عينة الدراسة وتعزى هذه النتيجة إلى 
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ما سبق اإلشارة إليه، إضافة إلى أن الباحثين يران أن هذا التفوق يرجع إلى عدة 

 جوانب من أهمها: 

فيما وضعت من أجله. وهي ( KWLHاستراتيجية الجدول الذاتي )نجاح  .أ

مساعدة المتعلم على االستيعاب القرائي وإلى كيفية تنفيذها، حيث تعمل هذه 

على بناء  –قبل وأثناء وبعد التعلم  –االستراتيجيات في جميع مراحلها 

المعرفة لدى المتعلمين من خالل تدريبهم على توليد األسئلة ذاتيا، حيث 

متعلم قبل القراءة على تنشيط المعرفة السابقة، تساعد هذه االستراتيجية ال

وإلثارة اهتمامه أوال، ثم تأتي المرحلة الثانية داعمة األولى، إذ تعمل على 

تنظيم المعلومات، وتذكرها، وتوليد أفكار جديدة أثناء القراءة، وفي المرحلة 

هم الثالثة بعد التعلم تساعد هذه االستراتيجية المتعلمين على ربط معلومات

السابقة بالمعلومات التي اكتسبوها بعد القراءة، مما يؤدي إلى اكتساب 

 المعرفة وتكاملها، واالستفادة منها في جوانب الحياة المختلفة. 

ساعدت طلبة المجموعة التجريبية ( KWLHاستراتيجية الجدول الذاتي )إن  .ب

قيام على التحكم في عملية تعلمهم، وقد ظهر ذلك التحكم بجالء من خالل 

الطلبة بأنفسهم في التساؤل ذاتيا عما يتضمنه النص المقروء من مهارات؛ 

 مما أدى إلى زيادة دافعيتهم لفهم النصوص القرائية المقدمة لهم. 

استقالل الطلبة أثناء عملية التعلم، واعتمادهم على أنفسهم في اكتساب  .ج

القراءة المعارف، والتفاعل معها بشكل مباشر من خالل أنشطة التعلم و

 الواعية، مما وفر مناخا مالئما للوصول إلى تعلم ذي معنى قائم على الفهم.

المستخدمة ( KWLHاستراتيجية الجدول الذاتي )وظهرت نتائج الدراسة أن  .د

في هذه الدراسة قادرة على رفع مستويات االستيعاب القرائي لدى الطلبة 

 الناطقين بغير العربية بشكل الكلي.    

 

ائج الدراسة الحالية فيما يرتبط بنمو مهارات االستيعاب القرائي وتحسينها وتتفق نت

(، 2015( ، ونصار )2015مع نتائج كثيرة من الدراسات مثل دراسة أحمد ونعمة )

(، 2012(، وبور )2013(، وسومارديانو )2014وعبد الرحمن وأخرون )

تت هذه الدراسات . وقد أثب2009(، والجليدي )2010(، وأحور )2011والزهراني )

في تحسين االستيعاب القرائي ( KWLHاستراتيجية الجدول الذاتي )فعالية استخدام 

 لدى طلبة المراحل التعليمية المختلفة.

 

في تحسين بعض المستويات ( KWLHاستراتيجية الجدول الذاتي )وأما أثر 

ناطقين بغير االستيعاب القرائي )الحرفي، واالستنتاجي، والتطبيقي( لدى الطلبة ال

العربية فيجد الباحثان أنها تؤثر على المستويين فقط وهما المستوى الحرفي 

والمستوى التفسيري بدرجة متواسطة، ويرى الباحثان أن المستوى الحرفي الذي 

يتعلق بما هو موجود حرفيا في النص المقدم لهم من تحديد معنى الكلمة ومضادها، 

ليه كانت قوية عند الطلبة، واختلفت نتيجة هذه فله المؤشرات السلوكية الدالة ع
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دراسة أحمد ونعمة كالدراسة مع الدراسات التي اعتمدت المستوى الحرفي 

(2015.) 

 

وكذلك المستوى التفسيري مهما كان أكثر عمقا ويحتاج عمليات عقلية أكثر تعقيدا 

من المستوى الحرفي ولكن الطلبة يستطيعون الحصول على درجة مقنعة في 

المؤشرات الدالة عليه. واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع الدراسات التي اعتمدت 

 (.2015المستوى االستنتاجي كدراسة أحمد ونعمة )

 

وأظهرت النتيجة أن المستوى التطبيقي اليؤثر في هذه االستراتيجيات لدى هؤالء 

ت التفكير الطلبة وقد تكون هذه الظاهرة تنبثق من طبيعة المستوى تحتاج إلى مهارا

العليا ويعتقد الباحثان أن سبب ذلك أن المؤشرات السلوكية الدالة على مهارة النقد 

وحل المشكالت كانت ضعيفة وال يوجد في الكتاب ما يدرب الطلبة على إضافة 

شيء جديد في النص أو األنشطة المصاحبة. واختلفت نتيجة هذه الدراسة مع 

 (.2015دي كدراسة أحمد ونعمة )الدراسات التي اعتمدت المستوى النق

 

 االقترحات20- 

 االقترحات اآلتية: الباحثانفي ضوء نتائج الدراسة، تقترح 

استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس القراءة بالمرحلة الجامعية  -1

وغيرها من المراحل التعليمية،  لما لها أثر فعال في زيادة االستيعاب 

 القرائي.

ة الناطقين بغير العربية بالجامعة على استخدام استراتيجيات ما تدريب الطلب -2

 وراء المعرفة في تعلمهم اللغوية.

تدريب معلمي اللغة العربية في الجامعة على تطبيق استراتيجيات ما وراء  -3

 المعرفة في تدريس القراءة خاصة واللغة العربية بصفة عامة.

 

 المراجع21- 

. القاهرة: عالم الكتاب، التفكير من منظور تربوي(. 2005إبراهيم، مجدي عزيز. )

 .142ص 

في  KWLH(. أثر استراتيجية  2015أحمد، بسمة محمد ونعمة، سوسن قاسم. )

، مجلة التربية العلميةاالستيعاب القرائي لطالبات الصف األول المتوسط. 

 .140 -105(، ص 3) 18

( KWLHالجدول الذاتي )أثر استراتيجية (. 2012برو، محمد إسماعيل سليمان. )

في استيعاب طلبة الصف الرابع العلمي للمفاهيم الفيزيائية وإكسابهم 

. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، مهارات التفكير فوق المعرفي

 جامعة الموصل، العراق.
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(. اتجاهات حديثة في استراتيجيات ما وراء المعرفة في تعليم 2004بهلول، أحمد. )

، 30 فة.، الجمعية المصرية للقراءة والمعرمجلة القراءة والمعرفةة. القراء

115-157. 

(. فاعلية إحدى استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية 2009الجليدي، حسن. )

. رسالة دكتوراه مهارات التذوق األدبي لدى طالب الصف الناني النانوي

 ة العربية السعودية،.كلية التربية، جامعة أم القرى، المملك-غير منشورة

الوعي بمهارات ما وراء المعرفة لدى طالبات (. 2007الحارثي، ساره مصلح. )

. كلية التربية األقسام العلمية واألدبية وعالقتها بقلق االختبار والتحصيل

 رسالة ماجستر غير منشورة. كلية التربية للبنات، جامعة األميرة نورة. 

(. فاعلية برنامج  قائم على نموذج التعلم البنائي 2008حافظ، وحيد السيد إسماعيل. )

الخماسي في تنمية مهارات الكتابة الهجائية لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية 

، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريسبالمملكة العربية السعودية"، 

 (، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس.2، جـ )132العدد 

أسس القراءة وفهم المقروء بين النظرية والتطبيق: (. 2009حمد. )حبيب هللا، م

 . عمان: دار عمار.3طالمدخل في تطوير مهارات الفهم والتفكير والتعلم. 

(. استراتيجيات تعلم وتعليم 2014رزوقي، رعد مهدي وسهى إبراهيم عبد الكريم. )

 .273، بغداد:  دار العباد. ص 1، طالعلوم حدينا

( على التحصيل KWLأثر استخدام استراتيجية )(. 2011يداء. )الزهراني، غ

الدراسي في مقرر اللغة اإلنجليزية لدى طالبات الصف األول المتوسط 

كلية التربية، جامعة أم  –، رسالة ماجستير غير منشورة بمدينة مكة المكرمة

 القرى، المملكة العربية السعودية.

، 1، طم المصطلحات التربوية والنفسيةمعج( 2003شحاته، حسن وزينب النجار. )

 عمان : دار المسيرة.

(. فاعلية استراتيجية التصور الذهني في تنمية مهارات 2009عبد الباري، ماهر. )

الفهم القرائي لتالميذ المرحلة اإلعدادية، مجلة دراسات في المناهج وطرق 

ة، العدد التدريس، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، كلية التربي

 .7، جامعة عين شمس. ص.145

استراتيجيات فهم المقروء اسسها النظرية (. 2010عبد الباري، ماهر. )

 .24-23عمان:  .دار المسيرة للنشر والتوزيع، ،2وتطبيقاتها العملية. ط

( أثر الغرض من القراءة في االستيعاب 2010العلوان، أحمد فالح والتل،  شادية. )

  . 404 – 367ص  (.26عة دمشق، )مجلة جامالقرائي، 

(. أثر تنشيط المعرفة السابقة على االستيعاب 2006عمرو، مثنى وميادة، الناطور. )

مجلة القرائي لدى عينة من الطلبة ذووي صعوبات التعلمفي مدينة عمان، 

 .16، فبراير، عمان، ص  1، العدد 33، المجلد دراسات العلوم التربوية
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(. أثر تنشيط المعرفة السابقة على االستيعاب 2006لناطور. )عمرو، مثنى وميادة، ا

مجلة القرائي لدى عينة من الطلبة ذووي صعوبات التعلمفي مدينة عمان.  
 .16، فبراير، عمان. ص  1، العدد 33المجلد  ،دراسات العلوم التربوية

. عمان: دار استراتيجية  التعلم والتعليم المعرفية(. 2013قطامي، يوسف. )

 .304مسيرة، ص 

استراتيجيات تعلم اللغة وعالقتها باألخطاء اللغوية (. 2007كاما، نونج لكسنا. )

. لمتعلمي العربية في الجامعة اإلسالمية العالمية في ماليزيا: دراسة تحليلية

بحث تكميلي لنيل درجة الدكتوراه غير منشور، الجامعة اإلسالمية العالمية 

 بماليزيا، كواال لمبور. 

تدريس اللغة العربية في المرحلة النانوية: أسسه (. 2000جاور، صالح الدين. )م

 القاهرة: دار الفكر العربي. .وتطبيقاته التربوية

تنمية مهارات التفكير: المحاور األساسية للشخصية (. 2008مصطفى، فهيم. )

 93. القاهرة: دار الصحوة. ص : المنالية

استراتيجيات  .(2009نان وداود، ندوة. )مصطفى، نيك فرحان و مصطفى، نيك ح

 The Journal of theالقراءة المعاصرة لدى الناطقين بغير العربية 

International Association of Arabic Language.  
. استراتيجيات القراءة المعاصرة لدى الناطقين (2011) .مصطفى، نيك فرحان

جامعة اإلسالمية العالمية رسالة دكتوراه غير منشورة. البغير العربية. 

 بماليزيا،.

( في تنمية فعالية KWLH(. فاعلية استراتيجية )2015نصار، عصام جمعة. )

الذات للتعلم والتحصيل في العلوم لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم 

، الجزء الثاني، ص 164، العدد جامعة األزهر -مجلة كلية التربيةالدراسي. 

849-907. 

. االتجاهات نحو القراءة بالعربية في المدارس (2009) تي سلوى محمد.نور، سي

رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة  النانوية الدينية بوالية ترنجانو.

 اإلسالمية العالمية بماليزيا.  

. عمان: كلية الصعوبات التعليمية في اللغة العربية(. 1999الوقفي، راضي. )

 .42األميرة ثروت،.ص 
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