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في تحصيل طلبة الصف الخامس في القراءة واتجاهاتهم  K-W-Lأثر استخدام استراتيجية 
  في محافظة نابلسنحو تعلمها في المدارس الحكومية 

 إعداد

  جنى سامي راجح مبسلط
  إشراف

  علي حسن حبايب. د

  الملخص

K- استراتيجيةستخدام مستند إلى ا فاعلية برنامج تعليمي معرفةهدفت هذه الدراسة إلى 

L-W  خامسمهارة القراءة لدى طلبة الصف التعلم في نـابلس  في مدارس محافظـة   األساسي
مـا أثـر اسـتخدام    " :اإلجابة عن السؤال الـرئيس اآلتـي   الدراسةة، وتحديداً حاولت الحكومي

في تحصيل طلبة الصف الخامس في مهارة القراءة واتجاهاتهم نحو  (K-W-L) استراتيجية

  "مها في المدارس الحكومية في محافظة نابلس؟تعلّ

 طالباتوقد تكون مجتمع الدراسة من ، تم استخدام المنهج شبه التجريبي في هذه الدراسة
من  ةطالب) 16(، وتألفت عينة الدراسة من نابلساألساسي في مدارس محافظة  خامسالصف ال
درسـت   إذ إلى مجموعتين تجريبيـة وضـابطة،   نتم تقسيمهواألساسية، ياسر عرفات مدرسة 

درسـت المجموعـة الضـابطة     في حين، L-W-K استراتيجيةالمجموعة التجريبية باستخدام 
مسـتند إلـى    ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم برنـامج تعليمـي  . باستخدام الطريقة التقليدية

يقيس مهـارة   اًفي تنمية مهارة القراءة، كما أعدت الباحثة اختبارا تحصيليL-W-K  استراتيجية
وحللـت   .من صدق األداتين وثباتهمالتأكد ، وقد تم ام القراءةومقياساً لالتجاهات نحو تعلّ القراءة

، ومعامل ارتباط بيرسـون ، (ANCOVA) بالبيانات باستخدام تحليل التباين األحادي المصاح
بين متوسطي  )α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى  اتق ذوأظهرت نتائج الدراسة وجود فرو

فـي  ) الطريقة التقليديـة (ودرجات طلبة المجموعة الضابطة  درجات طلبة المجموعة التجريبية
على يضا أوأظهرت النتائج . ومقياس االتجاهات نحو تعلم القراءة اختبار تحصيل مهارة القراءة

وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التحصيل الدراسي واالتجاهات نحو تعلّم القراءة 



 ل 

هـذه  ن البحـوث حـول   المزيد م إجراءوقد أوصت الباحثة . لطالبات الصف الخامس األساسي
مقارنة بالطريقة التقليدية على التحصيل في صفوف ومواد دراسية مختلفة حتى يتم  ستراتيجيةاال

سـتراتيجيات  للمعلمين من أجل تطبيق مثل هـذه اال وعقد دورات تدريبية  ،تعميمها بشكل أكبر
  .بسهولة ويسر
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راسةمصطلحات الد  
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  الفصل األول

مشكلة الديتهاراسة وأهم  
مة مقدراسة  الد  

فهي مـن أهـم نوافـذ المعرفـة      ؛ة القراءة في المجتمعات المعاصرةال أحد ينكر أهمي
وهي أداتـه   ،وعمقاً واتساعاً طوالً وعرضاً، ياإلنسانية التي يطل منها الفرد على الفكر اإلنسانّ

فهي ال تقف باإلنسان عند معرفة معاصريه  ،في التعرف واالرتباط بالثقافات المعاصرة والغابرة
فـي ماضـيه الحافـل بـالعبر      نها تعبر به آفاق الوجود اإلنسانيولكّ ،فحسب وال ثقافة عصره

المستقبل بل وتشتق به غمار  ختلف مجاالت الحياة،وفي حاضره المليء بالتغير في م األحداث،و
شعراً يمس العاطفة، و ينتجه الفنانون أدباًوبها يستنشق اإلنسان عبير الفن  ،وإشراقا وتطلعاً أمالً
كما أن القراءة لها  نسان،وبها يلتقي اإلنسانية مع فكر اإل اطب الوجدان، وقصة تؤنس الفؤاد،يخ

ن تفكيره وتخلق لديه ته تكوفقراء نسان صنع بيئته وصنع ثقافته،فاإل ،تأثيرها في بناء الشخصية
  .أو تعدل من هذه االتجاهات ،اتجاهات متنوعة

بـل   جية عقلية تتمثل في تعرف المقروء، وفهمه، والتفاعل معه،والقراءة عملية فسيولو
، كمـا  )2010عبد الباري، (والمشاركة مع كاتب الموضوع أو الرسالة في بناء المعنى وتكوينه 

تي يتلقاها القارئ عن طريق عينيه، وفهـم  تشمل تفسير الرموز والرسوم ال عملية انفعالية،أنّها 
المشـكالت   واالستنتاج والنقد والحكم والتذوق وحّل بينها وبين الخبرة السابقة، والربط المعاني،

واأللفاظ  ،من المعاني تتألف لغة الكالمالرموز الكتابية، حيث بهدف إيجاد الصلة بين لغة الكالم و
  ).2006 زايد،(التي تؤدي هذه المعاني 

إذ  داد الفكر اإلنساني بأسس اإلبداع،فالقراءة من أهم الوسائل التي ال بد من وجودها إلم
يعيش بالقراءة عصـوراً وأزمانـاً بعيـدة     ،يعيش اإلنسان بالقراءة حياة الماضي والحاضر معاً

إبداعات جديـدة   ،ومما أبدعته عقولهم حي منهم،معارفهم وخبراتهم، ويستو يشارك أهلها دة،ممت
   ).2009، الراميني(
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ألنها تمثل أداتـه فـي اكتسـاب     ؛وتعد القراءة من أهم المهارات اللغوية في حياة الفرد
تي تشكل شخصيته وتحدد مالمح والخبرات العامة وتكوين الميول واالتجاهات واآلمال ال المعرفة
  ).2011 ،الجعافرة(لذا حرصت األمم على تعليمها ألبنائها منذ بدء المرحلة االبتدائية  فكره؛

إذ . إلى َأنه تقع على عاتق المعلم مهمة تنمية مهارات القـراءة ) 2010(شار كلش وقد أ
يستطيع تحقيق ذلك من خالل استخدام إستراتيجيات وطرق تدريس تتناسـب مـع الخصـائص    

ت لذلك يعد اختيار أسلوب التدريس الجيـد لموضـوعا  . الخامس األساسيالعمرية لطلبة الصف 
م ستراتيجيات لتفريـد التعلـيم، والـتعلّ   هرت اوفي هذا الصدد ظ. األهميةالقراءة أمراً في غاية 

 ال ولزيادة تحصيل الطلبة في القراءة، ،K-W-L استراتيجيةواستخدام  والتعلم التعاوني، الذاتي،
  .جيدة تناسب خصائص الطلبة استراتيجية اختيارمن  لمعلمبد ل

السـتراتيجيات الفعالـة فـي    مـن ا  K-W-Lاستراتيجية أن إلى) 2006(وأشار جابر 
 ستراتيجيةألن هذه اال ءة؛متوقع أن تكون ذات أثر في تنمية مهارات القراال من والتي التدريس،

تعمـل هـذه   و مـن الـنص،  قصود تعتمد على زيادة الفهم القرائي للطالب ومعرفة المعنى الم
، وهذا األمر يساعدهم علـى النجـاح،   على إيجابية التالميذ والعمل بروح الفريق ستراتيجيةاال

  .ائج المجموعة هي حصيلة نتاج جماعينت وإن، مشتركالوتحمل مسؤولية مصيرهم  واإلنجاز،

 ،التعليميةمن االستراتيجيات التي تجعل المتعلم محور العملية  K-W-Lستراتيحيةوتعد ا
رائية لدى المتعلم ذات معنى وتجعل النصوص الق ،وتركز على إيجابية المتعلم وزيادة ثقته بذاته

إذ يقوم التلميذ بمزج األفكار الجديدة عن طريق  ،من خالل ربطها بالمعلومات السابقة لديهلديه، 
  ).2006 الجمل،(لما يقرأ فاهماً  متميزاً، األمر الذي يجعله قارئاً بما تعلمه سابقاً، القراءة

فكلما نجحـت   ستراتيجيات التدريس الناجحة،رة الويعد تحسين االتجاهات نحو التعلّم ثم
ت اتجاهاتهم نحو المادة الدراسية، ممـا  تحسن دريس في تحقيق تفاعل أكثر للطلبة،الت استراتيجية

لذا فإننا . ثقة المتعلم بنفسهوأيضا زيادة  يزيد من دافعية الطلبة وبالتالي زيادة تحصيلهم العلمي،
المواقف التي يتخذها اإلنسان نحو مكونـات   بأنها) 2000( صالحالكما بينها نقصد باالتجاهات 
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فهي تمثل وجهة نظره نحوها وموقفـه منهـا   . معنوية مادية أمنت هذه المكونات بيئته سواء أكا
وتحدد  وتكسبه نوعاً من الثبات،ه السلوك واالتجاهات هي التي توج. ونظرته إليها وفكرته عنها

مكونـات البيئـة    الموقف الذي يتخذه من جميععقيدة أو الفكرة أو الالتجاه يعبر عن فا. الغايات
  ).2009 الخطيب،(الحياة و

وما تحققه من فوائد تعليمية لمهارة القراءة وتحسين  ،K-W-Lاستراتيجيةونظراً ألهمية 
فـي   K-W-Lاسـتراتيجية تأتي هذه الدراسة لتقصي أثر استخدام  مها،اتجاهات الطلبة نحو تعلّ

تحصيل طلبة الصف الخامس في مهارة القراءة واتجاهاتهم نحو تعلمها في المدارس الحكوميـة  
  . في محافظة نابلس

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

في تدني مهارات القراءة لدى تالميـذ الصـف الخـامس     الدراسة الحاليةتتحدد مشكلة 
 ،وقد يرجع ذلك إلى األساليب التقليدية السائدة في تدريس القـراءة  ؛األساسي في محافظة نابلس

ستراتيجيات وأساليب التدريس الحديثة في تعلـيم مهـارات القـراءة،    افتقار المعلمين لال وأيضاً
أدى ذلك  ؛ستراتيجيات حديثة في تدريس القراءةتقارهم الوبسبب اف ،وتشجيع المتعلم على القراءة

يحتاجون إلـى   الطلبة نأ، كما ستراتيجيات الفهمى أن معظم الطلبة لم يتدربوا على استخدام اإل
ستراتيجيات ما بعد ا ،ستراتيجيات أثناء القراءةوا ،ستراتيجيات ما قبل القراءةتعلّم كيفية توظيف ا

ورفع مستوى تحصيلهم في مهـارات   ،ية فهم القراءة بالطريقة الصحيحةعمل ، لكي تسيرالقراءة
  .زيادة دافعيتهم للقراءةو ،القراءة المطلوبة

أن  ،وقد أشارت الدراسات الدولية للتقدم بالقراءة والتي شاركت بها أكثر من ستين دولة
 (Mullis & Martin,2006)هناك ضعفاً في القراءة ومهاراتها لدى طلبة المرحلة األساسـية  

 ،أشارت نتائج االختبارات الوطنية التي تعقدها وزارة التربية والتعليم الفلسطينيةهذا السياق وفي 
ستراتيجيات حديثـة  أوصت المعلمين بضرورة استخدام او. تدني مستوى الطلبة في القراءة إلى

 كمـا . )2008، الفلسطينيةوزارة التربية والتعليم (تساعد على تنمية مهارات القراءة وتطويرها 
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ويرجـع   ،يقرؤون دون فهم النص المقروء ،الكثير من طلبة المرحلة األساسية أيضاً أن يالحظ
وهي عبارة عن خطوات  ،المعلمين أساليب نمطية في تدريس القراءةبعض هذا السبب إلى اتباع 

لمعلمون يتبعـون  فأصبح ا خر أو من درس آلخر،ثابتة ال تختلف من معلم آلخر أو من صف آل
يسـتمع   ءة الجهرية فـي حـينٍ  وهي أن يبدأ المعلم في القرا ،طريقة واحدة في تدريس القراءة

وبعد ذلك يطلب المعلم قـراءة   الجهرية ألحد التالميذ المتميزين،وأحيانا تترك القراءة  التالميذ،
  ). 2002، فظوحا ناقةال(ة التالميذ وراء القارئ أجزاء منفصلة من الموضوع، ويردد بقي

في ) ماذا أعرف؟ ماذا أريد أن أتعلم؟ ماذا تعلمت؟( K-W-L استراتيجيةولعلَّ استخدام 
 ستراتيجيات التي تجعـل هي من اال لدى طلبة الصف الخامس، وتطويرها ات القراءةتنمية مهار

وتعـزز   راءة،وإيجابيته نحو التعلم والق بنفسه ثقة المتعلم وتعزز المتعلم محور العملية التعليمية،
 ،والعمل ضـمن روح الفريـق   والتعاون ،وتحمل المسؤولية ،المعلوماتاالحتفاظ بالقدرة على 

  .والقدرة على فهم المقروء

ما أثر اسـتخدام  : "ة تسعى لإلجابة عن السؤال اآلتيفإن هذه الدراس ،وبناء على ما تقدم
القراءة واتجاهـاتهم نحـو   في تحصيل طلبة الصف الخامس في مهارة  (K-W-L) استراتيجية

  "تعلمها في المدارس الحكومية في محافظة نابلس؟

ة اآلتيةويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعي:  

التحصيل في مهارة القراءة لـدى طلبـة الصـف    في  K-W-Lاستراتيجيةما أثر استخدام  -1
 ؟محافظة نابلسالمدارس الحكومية في  الخامس األساسي في

في االتجاهات نحو تعلّم القراءة لـدى طلبـة الصـف     K-W-Lاستراتيجيةم ما أثر استخدا -2
 محافظة نابلس؟مس األساسي في المدارس الحكومية في الخا

هل توجد عالقة بين تحصيل طلبة المجموعة التجريبية في مهارة القراءة واتجاهاتهم نحـو   -3
 القراءة؟ 
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  فرضيات الدراسة

  :كالتالي تتحدد فرضيات الدراسة

بين متوسطات تحصيل  )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .1
وطلبة المجموعة الضابطة ، K-W-L) استراتيجيةالتدريس وفق (طلبة المجموعة التجريبية 
  .في تطبيق االختبار البعدي

 بين متوسطات تحصيل )α=0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
وطلبة المجموعة الضابطة ، K-W-L) استراتيجيةالتدريس وفق (طلبة المجموعة التجريبية 

  .في تطبيق مقياس االتجاهات نحو تعلم القراءة

بين تحصـيل طـالب    )α=0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .3
  .المجموعة التجريبية في القراءة واتجاهاتهم نحو تعلمها

  الدراسةأهمية 

في تنمية مهارة القـراءة   (K-W-L)استراتيجيةتنبع أهمية الدراسة من أهمية استخدام 
  :في من هذه الدراسة يتوقع أن يستفادومن هنا ، لدى طلبة الصف الخامس األساسي

 فـي تعلـيم   حديثة باستراتيجيةخامس، طلبة الصف الل تزويد من يعد منهاج اللغة العربية -1
 .ظيفها عند تخطيطهم لمنهج القراءةلالستفادة منها وتو القراءة،

سـتراتيجيات  من خالل اسـتخدامهم ا  ،تطوير أساليب التدريس لدى معلمي اللغة العربية -2
 .في مهارة القراءة (K-W-L)استراتيجيةك ،حديثة بالتدريس

الصف الخامس األساسي على فهم النصوص المكتوبة من خالل ربـط   قدرات طلبةتنمية  -3
 .وإكسابهم مهارات القراءة المناسبة ،معلومات السابقة بالحاليةال
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ستراتيجيات الحديثـة  ن البحوث والدراسات المتعلقة باالفتح مجال كبير إلجراء المزيد م -4
 .K-W-L)( استراتيجيةك

 .نحو القراءة وزيادة الثقة بأنفسهم ودافعيتهم الطلبة معلمين على زيادة اتجاهاتمساعدة ال -5

  أهداف الدراسة 

  :منها، تحقق هذه الدراسة أهدافاً عدة

1- استراتيجية مستند إلى ،في مهارة القراءة بناء برنامج تعليمي K-W-L،  لدى طلبة الصف
 .الخامس األساسي في المدارس الحكومية

لدى طلبـة الصـف الخـامس     ،في تنمية الفهم القرائي K-W-Lاستراتيجيةتحديد فعالية  -2
  .األساسي في المدارس الحكومية لمحافظة نابلس

  حدود الدراسة 

تتحدالدراسة الحالية بالحدود اآلتية د:  

  )الفصل الدراسي األول( 2016-2015 العام الدراسي :نيةالحدود الزما

  .المدارس الحكومية في محافظة نابلس: الحدود المكانية

  .الصف الخامس األساسي في مدارس محافظة نابلس طالبات: الحدود البشرية

  مصطلحات الدراسة

من أبرزهـا مـا   و ،بد التركيز عليها عدة مصطلحات مهمة الأشارت هذه الدراسة إلى 
  :يلي

ري باألساس وتعني الخطـة  هي مصطلح عسكو ،هي علم التخطيط بصفة عامة: ستراتيجيةاال
هـي   نفسه الوقتفي و ،أو هي فن التخطيط في العمليات العسكرية قبل نشوب الحرب الحربية،
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مسـبقاً   ةالخطط المحـدد  ستراتيجيةوتعكس اال عقب نشوب الحرب،وإدارتها ات فن تلك العملي
أو التي يمكن الحصول عليها  لتحقيق هدف معين على المدى البعيد في ضوء اإلمكانيات المتاحة

  ).2005، يعقوب(

هي الخطة واالجراءات والطريقة واألساليب التي تتبع للوصـول إلـى   : تعرفها الباحثة إجرائياً
  . المخرجات والنواتج

ماذا أعرف؟ ماذا أريد أن ( استراتيجية نأ (Harris, 2000)ذكر هاريس :K-W-Lاستراتيجية 
وتكمن فائدتها  ،)1987(في عام  (Donna ogle)ابتكرتها  استراتيجيةهي ) ؟ ماذا تعلمتأتعلم

وتتكون من ثالث خطوات يشير إليها كـل حـرف باللغـة    . بشكل خاص في قراءة النصوص
  :نجليزية على النحو اآلتياإل

K: What I know? ماذا يعرف المتعلم عن الموضوع؟: ويقصد بها  

W:What I want to learn ? ماذا يريد المتعلم أن يعرف عن الموضوع؟ : ويقصد بها  

L: What I learned ? وما الذي هو بحاجة إلى  ؟المتعلم عن الموضوع تعلّمماذا : ويقصد بها
  ؟ تعلمه

  .معلومات يمتلكها المتعلم سابقاً: (K): إجرائياً بأنها K-W-Lوتعرف الباحثة استراتيجية 

(W) :إلخ... البحث -النشاط -لتفاعل مع المعلممعلومات يتم الحصول عليها من خالل ا.  

(L) : يتم طرح أسئلة الختبار مدى إنجازه المهمة، نهاية المهمةفي.  

وصوالً إلى فهـم  ، بهاهي عملية عقلية تعني إدراك القارئ الرموز المكتوبة والنطق " :القراءة
واإلفادة منهـا فـي حـل    ، واستخالصها وتنظيمها والتفاعل معها، قصدها الكاتب المعاني التي

   ).2010، الحالق("مشكالته
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، هي عملية يراد بها إيجاد الصلة بين لغة الكالم والرموز الكتابية: الباحثة إجرائياً بأنهوتعرفها 
، اللفـظ الـذي يؤديـه   ، المعني الذهني: ويفهم من هذا أن عملية القراءة ذات عناصر ثالث هي

  .الرمز المكتوب

المدرسـي   مستوى محدد من اإلنجاز، أو براعة العمـل : بأنه يعرفه جابلين: الدراسي التحصيل
الذي يقيسه المعلمون، أو االختبِارات المقررة، والمقياس الذي يعتمد عليـه لمعرفـة مسـتوى    

هو مجموع الدرجات التي يحصل عليها التلميذ في نهاية العام الدراسي، أو والتحصيل الدراسي 
العيسـوي  (نهاية الفصل األول، أو الثاني، وذلك بعد تجاوز االختبارات واالمتحانـات بنجـاح   

، ويقاس التحصيل إجرائياً في هذه الدراسة باختبار التحصيل الدراسي المعـد  )2006، وآخرون
   .ألغراض الدراسة

التحصـيل لمهـارة    اختبـار الدرجة التي يحصل عليها التلميذ في  :بأنه وتعرفه الباحثة إجرائياً
  .القراءة الذي ُأعد خصيصاً ألغراض هذه الدراسة

المعتقدات المكتسبة لدى الفرد من خالل احتكاكه مع البيئة من حوله، فقط يحبذ هي  :االتجاهات
شيئاً ويقبله أو يعترض عليه ويرفضه، فمثالً عند تناول موضوع ما لمناقشته مع مجموعة مـن  
األفراد فإن كالً منهم يستجيب تبعاً النطباعاته ومشاعره وأحاسيسه فيكون مؤيداً أو رافضـاً أو  

   ).2013، أبوحمام(وهذا يعبر عن االتجاه  محايداً

الدرجة التي يحصل عليها طالب الصف الخامس األساسي : بأنه إجرائياً االتجاه الباحثة وتعرف
  .في مقياس االتجاه نحو تعلّم القراءة المعد خصيصاً ألغراض الدراسة الحالية

الصـف األول  (التي تبدأ من  هم طلبة مرحلة التعليم األساسية: طلبة الصف الخامس األساسي
) سـنوات  10-9(ما بين  عمار طلبة الصفّ الخامس األساسيتتراوح أو ،)حتى الصف العاشر

  ).2010، وزارة التربية والتعليم(

   



10 

  

  

  

  الفصل الثاني

اإلطار النظري والدابقةراسات الس  
  

  اإلطار النظري: أوالً

  ابقةراسات السالد: ثانياً

  ابقةراسات السعلى الدعقيب التّ: ثالثاً
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  الفصل الثاني

والدراسات السابقة اإلطار النظري  

أهميـة القـراءة ومفهومهـا     ،تناولت الباحثة في هذا الفصل من خالل اإلطار النظري
وأيضا تناولت أهمية ، باإلضافة إلى االتجاهات ووظائفها، وأهدافها وأنواعها ووظائفها ومهاراتها

باإلضـافة إلـى    ،دور المعلم والمتعلممميزاتها وفي القراءة وفوائدها و (K-W-L)استراتيجية 
  .(K-W-L)استراتيجيةالدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات العالقة بالقراءة و

  اإلطار النظري: أوالً

 عرضاً لإلنتاج الفكري المبني على التصـورات النظريـة،  تقدم الباحثة في هذا الفصل 
مـن   فاهيم الخاصة بـالقراءة بالم الفضل ويعنى القراءة،اتية للباحثين في مجال واالنطباعات الذ
 ستراتيجيات الخاصة بهـا، راتها واالوأهميتها وأهدافها وأنواعها ووظائفها ومها حيث تعريفها،

 اسـتراتيجية مفهوم و ومكوناتها وأنواعها وطرق التعبير عنها وأهدافها باإلضافة إلى االتجاهات
(K-W-L) المتعلممميزاتها ودور المعلم وفي القراءة وفوائدها و.  

  أهمية القراءة 

نزلت على  ل آيةن الكريم إلى أهميتها في أوه القرآوقد نو ،القراءة مفتاح الحياة وسرها
قْـرْأ  ا، خَلَقَ اِإلنسان من علَق ،قْرْأ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَقَا " -صلى اهللا عليه وسلّم-سيدنا محمد 
ماَألكْر كبربِالّقَلَمِ ، و لَّمالَّذي ع، لَّعاِإل منسان ا لَمم يلَع96 سورة العلق( "م.(   

تعد منذ القدم من أهم وسائل التعلم اإلنساني والتي من خاللها يكتسب اإلنسـان   فالقراءة
كانـت   وتفتح أمامه آفاقاً جديدة المعارف والعلوم واألفكار، فهي التي تؤدي إلى تطوير اإلنسان

حرصـت األمـم    إذ وتعد القراءة من أكثر مصادر العلم والمعرفة وأوسعها، .بعيدة عن متناوله
  ).2010: عبد الباري( المتيقظة على نشر العلم وتسهيل أسبابه، من خالل تشجيع القراءة
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تزال من أهم وسائل نقل ثمرات العقـل البشـري وآدابـه وفنونـه      ماوالقراءة كانت و
ومنجزاته ومخترعاته، وهي الصفة التي تميز الشعوب المتقدمة التـي تسـعى دومـاً للرقـي     

  ).1002باري،عبد ال( والصدارة

وهي مـن   غوي في حياة الفرد والجماعة،تعد القراءة مجاالً من أهم مجاالت النشاط اللو
ها من أهـم وسـائل   نّثم إ ،واالتصال بنتاج العقل البشري اكتساب المعرفة والثقافة، أهم أدوات

وتنشـط قـواهم    ،في المدرسة توسع دائرة خبرة التالميـذ وتنميهـا  ف ،الرقي والنمو االجتماعي
 شحاتة،(، ومعرفة اآلخرينلمعرفة أنفسهم هم حب االستطالعوتشبع في ،وتهذب أذواقهم ،الفكرية
2000.(  

تستخدم كوسيلة عالج فعـال   على المستوى الفردي والمجتمعي إذكما أن للقراءة أهمية 
يطلق عليها العـالج بـالقراءة أو    إشراف الطبيب النفسي أو األختصاصي االجتماعي إذ تحت

الببيليوثيرابيا، ولذلك تعد القراءة من أهم المعايير التي تقاس بها المجتمعات تقـدماً أو تخلفـاً،   
تمع القارئ هو المجتمع المتقدم الذي ينتج الثقافة والمعرفة، ويطورها بما يخدم تقدمه وتقدم فالمج

تروض الفكـر   أنهاكما  ه المجتمع الذي ينتج الكتاب ويستهلكه قراءة ودرساًعاً، إنّياإلنسانية جم
، أحمـد ( على سالمة الفهم والمراجعة والتمحيص، وتنمي القدرة على النقـد وإصـدار الحكـم   

2002.(  

استخالص للمعنـى مـن    :هابأنّ )1998( طحيمر تعريف للقراءة تعريفات كثيرة منهاو
وعرفهـا   .المكتوبة على فك رموز المعاني من األشكال القدرةبالمادة المطبوعة أو المكتوبة، أو 

عملية عقلية تقوم على تفسير الرموز التي يتلقاها القارئ عن  :هاعلى أنّ) 2000( والكندي يونس
تتألف من عمليات متشـابكة   ،عملية مركبة :القراءة بأنّها) 2000(ويرى شحاتة . طريق عينيه

واإلفـادة   عادة تنظيمـه، واستخالصه أو إ معنى الذي قصده الكاتب،لل وصوالً ،يقوم بها القارئ
التفكير  ل أنماطمنشط ينبغي أن يحتوي على ك :هاقراءة بأنّعن ال) 2001(عليوات  ويضيف. منه

 ،والحكم والتحليل وحل المشكالت وليست مجرد نشاط بصري ينتهي بتعرف الرموز المطبوعة
  .بل هي عملية الفهم واإلدراك والربط والموازنة واالختيار والتذكير والتنظيم
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  أهداف تدريس القراءة 

 وخليفـة  العديد من األغراض كما وضـحها الحسـون   يهدف تعليم القراءة إلى تحقيق
تنشيط ، وءة الواسعة في المجاالت المتعددةتوسيع خبرات التالميذ عن طريق القرا منها) 2002(

وسيلة مـن وسـائل التفـاهم    ، ولة من وسائل التنفيس لدى المتعلموسي، وخيال التالميذ وتنميته
، ة الرغبة والشوق إلـى القـراءة واالطـالع   تنمي، وفهم الكلمة والنصوص البسيطة، والعالمي

إدراك عالقـات األلفـاظ   ، واختيار عناوين مناسبة لما يقـرأ ، وإدراك هدف الكاتب واتجاهاتهو
   .بمعانيها

  أنواع القراءة

 ،وقـراءة صـامتة   ،قراءة جهريـة  :إذ تنقسم من حيث األداء إلى ،للقراءة أنواع عديدة
  . وهذه األقسام للقراءة ليست منفصلة عن بعضها البعض. وقراءة االستمتاع ستماع،وا

 من حيث األداء 

 : ىتصنف القراءة من حيث األداء إل

هي عملية تحويل الرموز المكتوبة إلى ألفاظ مفهومة من القارئ من و: القراءة الصامتة •
ما يقع  ،القراءةعملية  ،وهي ،ي من دون صوت أو همس أو تحريك الشفاهأ، دون نطقها

ما جملة جملة أو أكثر إنّو فالقارئ ال يقرأ كلمة كلمة،. واحد تحت مساحة النظر في آنٍ
وكلما تدرب عليهـا القـارئ زادت إنتاجيتـه مـن دون     . تبعاً لمساحة إدراكه البصري

والسـرعة فـي    استيعابه،لمقروء وبالفهم ل: لصامتةتمتاز القراءة او. التضحية بالمعنى
 ).2007 عطية،(أكثر إنتاجية من الجهرية و تعد  .القراءة

وفهـم معانيهـا    ،هي ترجمة الرموز المكتوبة إلى ألفاظ منطوقـة و: القراءة الجهريـة  •
وفيها تشترك العين والذهن . ويشكل محوراً رئيساً فالنطق فيها عنصر فعال،. وتقويمها
وتعد القراءة الجهرية وسيلة من وسائل التدريب على إجـادة  ). 2007، عطية(واللسان 
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وعالجها والتدريب على اإللقاء الجيـد   نطق،والكشف عن عيوب ال ،النطق عند القارئ
 .)2001، جابر(تشجيع التالميذ الذين يهابون الحديث ، وفي الشعر والنثر

لمعاني واألفكـار الكامنـة   هي العملية التي يستقبل بها اإلنسان او: القراءة االستماعية •
و المتحدث أ ،وراء ما يسمعه من األلفاظ والعبارات التي ينطق بها القارئ قراءة جهرية

فهي تحتـاج  . أو المترجم لبعض الرموز واإلرشادات ترجمة مسموعة في موضوع ما،
لحسن اإلنصات ومراعاة آداب االستماع والبعد عن المقاطعة والتشويش أو االنشـغال  

  ).2010 طاهر،ال(ال بشواغل خارجية قعما ي

  وظائف القراءة

  :تتمثل بما يلي) 2010، الطاهر(تقوم القراءة بعدة وظائف كما وضحها 

  الوظيفة المعرفية. 1

تعد القراءة من أهم الوسائل في التعرف على ثمار الحضارة اإلنسانية في شتى فـروع  
لع على ثمـار الثقافـات   وبها نطّ. والحضاراتوبها نتصل بأفكار من سبقنا من األمم . المعرفة

  .ةالمختلفة لألمم المعاصر

إذ تعد القراءة إحـدى وسـائل   ، وتساعد القراءة الفرد على التقدم في التحصيل الدراسي
وكـذلك  ، وحلوالً لبعض مشاكلنا، وعن طريقها نجد إجابات لكثير من تساؤالتنا. البحث العلمي

ن استعداداته العقلية تنمو وتتشكل في أفضل صورة ممكنة عـن  أل. تسهم في النمو العقلي للفرد
  .طريق القراءة

  الوظيفة النفسية. 2

فهي تشيع حاجاته لالتصال باآلخرين ومشاركتهم . تشبع القراءة في الفرد حاجات كثيرة
 عتماد على نفسه فيألنّها تمكنه من اال، ستقاللكما تشبع حاجة الفرد لال. في أفكارهم ومشاعرهم

، وتتيح له فرصة اكتشاف عوالم مجهولة وحقائق كانت بالنسبة له غير معلومة، تحصيل المعرفة
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وكذلك تساعد الفرد على التكيف النفسي في مواجهة الصراع وحاالت اإلعاقة أو القصور عـن  
بعض الضغوط النفسية إذ قد يلجأ الفرد إلى قراءة القصص لينفّس عن نفسه من ، تحقيق األهداف

  .يعانيها التي

واالستفادة من أوقـات  ، دورها في تنمية ميول الفرد وزيادة اهتماماته ذلك إلى ويضاف
  .شعوراً بالمتعة والسعادة األنّه يجد فيه، واالستمتاع بحياته، فراغه

  الوظيفة االجتماعية. 3

، وقيمـه فمنها يكتسب أفكاره واتجاهاته ، تسهم القراءة في إعداد الفرد للحياة االجتماعية
، المحيط به وعبرها يتفهم النظام االجتماعي، ومن خاللها يتعرف على سلوك غيره ومشاعرهم

، تعد القراءة وسيلة هامة من وسائل النقل االجتماعي من جيل إلى جيـل  إذ، ويتكيف مع محيطه
مة وبدونها يبقى جزء كبير من تراث األ، وتنميته وتطويرهفهي عامل من عوامل إحيائه وتنقيته 

وهي وسيلة لالتصال الفكري والتبادل الثقافي بـين الشـعوب   ، خامداً ومهمالً في بطون الكتب
   .خاصة في عالمنا المعاصر، مختلفةال

   مكونات القراءة

  :تنطوي عليها هي )2001( وعدنان من وجهة نظر عليوات للقراءة مكونات

ومعرفة المعنى الذي تؤديه في السـياق الـذي    إدراك الرموزيعني : تعرف الرموز اللغوية •
  :وهذه الخطوة تتطلب القدرات اآلتية. تكون فيه

  .أ ـ القدرة على ربط المعنى المالئم بالرمز المكتوب

  .اختيار األدق منهاياق وسيلة لتعرف معاني الكلمات وب ـ القدرة على استخدام الس

  .تعرف أجزائهاج ـ القدرة على التحليل البصري للكلمات من أجل 

  .د ـ القدرة على التمييز بين أصوات الحروف
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  .هـ ـ القدرة على ربط الصوت بالرمز المكتوب الذي يراه القارئ

وهو الهدف من عمليات القراءة كلها، والخطوة األولى فيه ربط خبرة القارئ بالرمز : الفهم •
، ولكن القـارئ الجيـد   وقد ال تؤدي المعنى كلمة واحدة. وهو أول أشكال الفهم. المكتوب

يستطيع تفسير الكلمات من تركيبها السياقي؛ وبذلك يفهم الكلمات بصفتها أجـزاء للجمـل،   
  .لذي يشكل الكل المقصودوالجمل بصفتها أجزاء للفقرات، والفقرات بصفتها أجزاء للنص ا

• مـا يقـرأ    بد من أن يمتلك القارئ القدرة على الحكم على من أجل إتقان القراءة، ال: مكْالح
ونقده، ليتبين الغث من السمين والصالح من الفاسد، وهذا ال يأتي إال بعد فترة من التدريب 

والغايـة  . القراءة الناقدة حصيلة جهد كبير، وثمرة تربية متواصلة والمران؛ وهذا يعني أن
اوت أحوال وتتف. األخيرة من تعليم القراءة ينبغي أن تكون إعداد التالميذ المتالك هذه القدرة

اء من ردود فعلهم على ما يقرؤونه، فقد يكون رد الفعل بالرضا أو الشك أو المتعـة أو  القر
 . بفهمه أو شعوره بأفعال الكاتب الذي يقرأ له الرفض، وأحياناً يتأثر القارئ

  طرائق تعليم القراءة

السابقة، ونمـو  يعتمد تعليم القراءة على نضج اإلنسان الذهني، ونمو شخصيته وتجاربه 
الطريقـة الجزئيـة أو التركيبيـة    : لغته الشفوية، وأشهر طرائق تعليم القـراءة اثنتـان همـا   

والثانية تبدأ . الحرف إلى المقطع فالكلمة فالجملة فاألولى تنتقل من. أو التحليلية الكلية والطريقة
  .)2000، الصالح( على العكس من األولى، بالجملة ثم تنتقل إلى الكلمة فالمقطع فالحرف

وقد وجه لكل من هاتين الطريقتين انتقادات، تمثلت فيما يخص األولى بأنهـا مخالفـة   
بالكل، وأنها غير مشوقة وغير فعالة، ألن الطفـل  لطبيعة اإلدراك لدى اإلنسان، الذي يبدأ دائماً 

  .يستغرق وقتاً طويالً قبل أن ينتقل إلى الجملة ويفهم معناها متكامالً

أنها ال تساعد التلميذ على تعلّـم الحـروف    الكلية ومن االنتقادات الموجهة إلى الطريقة
  .التعلم وإتقان أصواتها، ويبدو ذلك جلياً في اعتماد الصور وسيلة مساعدة على
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وتالفياً لعيوب الطريقتين، وإفادة من الجوانب اإليجابية فيهما، اتجه المربون إلى طريقة 
ة بعينها ثالثة عرفت بالتوليفية التي تجمع بين خصائص الطريقتين، انطالقاً من أنّه ال توجد طريق

  ).2000، الصالح( مالئمة لمختلف األطفال وكافية لتنمية كامل قدراتهم القرائية

  )ماذا تعلمت؟ ؟ماذا أريد أن أعرف ؟ماذا أعرف( K-W-L استراتيجية

ستراتيجيات ما وراء المعرفة التـي  واسعة االستخدام، وهي إحدى اهي استراتيجية تعلم 
فـي   بوضع هذه االستراتيجية (Donna Ogle)قامت  1987وفي عام  تفيد في تدريس القراءة،

بصفتها استراتيجية فاعلـة للقـراءة وتنمـي     في أمريكا) إيفانيستون(الكلية الوطنية للتعليم في 
السابقة وجعلها نقطـة انطـالق أو محـور     الطلبة مهارات القراءة، وتهدف إلى تنشيط معارف
تطوير تتناول هذه االستراتيجية  .في النص المقروء ارتكاز لربطها بالمعلومات الجديدة الموجودة

للنصوص المفسرة والشارحة لمساعدة الطلبة في تفعيـل   (Active Reading)القراءة النشطة 
عرفهـا  و .معرفتهم السابقة من أجل فهم النص وتوظيفه بشكل ينسجم مع البناء المعرفي للمتعلم

والمخططة المدرجة في دليل المعلمة والتـي   هي عرض الخطوات المرتبة"): 2008، يالبركات(
وأسـاليب التقـويم   ، والوسـائل ، طُلب من المعلمة تنفيذ األنشطة واستخدام الطرق واألسـاليب 

أسئلة  ةالمتنوعة والتي تهتم في تنظيم التفكير وتخليصه من ثالثة أعمدة تتطلب اإلجابة على ثالث
مما يـؤدي  ، يتعلم وماذا تعلم عن الموضوعحول معرفة المتعلم عن الموضوع وما الذي سوف 

بأنّها : "(Kopp, 2010)عرفها و ."إلى ترتيب األفكار وتعيين جهود المتعلم في الدراسة والبحث
في موضوع الدرس قبـل أن يحـدث    بةاستراتيجية جيدة يستخدمها المعلمون لتنشيط تفكير الطل

، إحدى استراتيجيات الـتعلم البنـائي  : "فعرفاها بأنها) 2008(أما عطية وصالح ". التعلم الجديد
حيث يسجل التلميذ كل ما لديه من معلومات سابقة عن الموضوع، ثم يقرر ويسجل ما يحتاجـه  

ثم يسـجل أهـم   ، بالفعلفي ضوء ما يطرحه المعلم من المعلومات، ويعد ذلك يسجل ما تعلمه 
ظمهـا المعلـم   ذلك في شكل فردي أو في مجموعات ينالتطبيقات على ما تعلمه، ويمكن أن يتم 

   ".حسب ما يتطلبه الموقف
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، تضمن العصف الـذهني، والتصـنيف  تبأنها استراتيجية  (Perez,2008)يرى بيرز و
ه من معلومات حول الموضوع، يحدد فيها الطالب ما يعرف ، إذوإثارة األسئلة، والقراءة الموجهة

وفي النهاية يبحث عن إجابات لألسئلة التـي قـام    ،ثم يكتب ما يريد معرفته عن هذا الموضوع
أو يقرأه الطالب مع زميله،  لم النص قراءة صامتة أو بصوت عاٍلبوضعها، ويمكن أن يقرأ المع

  .بمفرده أو مع مجموعات صغيرة K-W-Lكما يمكن أن يعمل مخطط 

  :يتضح أنها K-W-Lالستراتيجية  ستعراض التعريفات السابقةوبعد ا

  .إحدى استراتيجيات التعلم البنائي وكذلك من استراتيجيات ما وراء المعرفة •

  .ما لديهم من معلومات سابقة بةتعتمد على استدعاء الطل •

 .تتضمن مجموعة من الخطوات المرتبة في جدول خاص •

 .تنمية الفهم القرائي لديهممن حيث بة ذات تأثير إيجابي على الطل •

، المعرفـة المـراد تعلمهـا   و، بتحديد المعرفة السابقة K-W-Lتتمثّل خطوات استراتيجية  •
 .والمعلومات المتعلمة

  K-W-Lمراحل تنفيذ استراتيجية 

أرادت أنK-W-L  وسـمته  ، هذا النموذج التدريسي (Donna Ogle)عندما طورت 
  :تدلل تلك الحروف على مراحل المعرفة األساسية الثالث

(K) وترمز لكلمة ، ماذا أعرف عن الموضوع؟(Know) المعرفة السابقة.  

(W) أعرف عن الموضوع؟ وترمز لكلمة ، ماذا أريد أن(Want) المعرفة المقصودة.  

(L) وترمز لكلمة ، ماذا تعلمت بالفعل عن الموضوع(Learned) معرفة المكتسبةال.  
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  وخطواتها الثالث K-W-Lاستراتيجية

تتناول هذه االستراتيجية تطوير القراءة النشطة للنصوص المفسرة والشارحة لمسـاعدة  
توظيفـه بشـكل   رفتهم السابقة من أجل فهم النص وطلبة الصف الخامس األساسي في تفعيل مع

لفهم القرائـي  الصف الخامس األساسي على اينسجم مع البناء المعرفي للمتعلم، ولمساعدة طلبة 
لمعلومـات  السابقة وجعلها نقطة استذكار لربطهـا با  للنصوص المطلوبة وتنشيط معرفة الطلبة

  .في موضوع الدرس قبل أن يحدث تعلم جديد لتنشيط تذكر الطلبةالجديدة التي يتعلمها و

   K-W-Lخطوات استراتيجية 

  ):2004، البهلول(خطوات متماسكة، كما ذكرها  من ثالث K-W-Lتتألف استراتيجية

 .قبل القراءة واالستماع أو المالحظة والتصرف حدد ما تعرفه من الموضوع -1

 . أثناء القراءة واالستماع أو المالحظة والتصرف حدد ما تريد أن تعرفه من الموضوع -2

 .بعد القراءة واالستماع أو المالحظة والتصرف حدد ما تعلمته من الموضوع -3

مرحلة ما قبـل القـراءة،   : إن إجراءات هذه االستراتيجية تتمثل في المراحل األساسية
  .مرحلة أثناء القراءة، مرحلة ما بعد القراءة

  مرحلة ما قبل القراءة. 1

  :هي، تتكون من أربع خطوات

أن يقوموا بالتفكير وعصف الذهن حـول مـا    يطلب المعلم من الطلبة: الذهنيالعصف  •
ما لديهم من معلومـات حـول   من ثم يقوم الطلبة باستحضار ، نه عن الموضوعيعرفو

ويمكن للمعلم أن يوجه مجموعة من األسئلة للمتعلمين لكي . ومناقشتها موضوع القراءة
أين تعلمت هذا؟ كيف : ، مثلوتنشيطها معارفهم ومعلوماتهم ستثارةاليتعمق تفكيرهم، و

ر على السبورة ليراها جميع لم بتسجيل جميع األفكاويقوم المع. يمكنك إثبات ذلك؟ وهكذا
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إجابات كافية عن بعض األسـئلة التـي    يجدوا إذا لمفإن الطلبة في هذه الخطوة . الطلبة
وبعد العصف الذهني، يقوم المتعلمـون  . أثناء القراءةسيجدون هذه اإلجابات لديهم فإنهم 

الستراتيجية وذلـك بـالجزء   بتسجيل ما يعرفونه عن موضوع القراءة في نموذج هذه ا
 .ما الذي أعرفه عن الموضوع؟ (K)الخاص بـ

 ،تصنيف المعلومات التـي ذكروهـا  بفي هذه الخطوة  يقوم الطلبة: تصنيف المعلومات •
احدة، ويقوم يبحث المتعلمون عن مجموعة من األفكار المتشابه لجعلها في مجموعة وو

 أن يعين ويمكن ودمج بعضها مع اآلخر،بتصنيف هذه المعلومات،  ةبالمعلم بمناقشة الطل
من خالل تسجيله لألفكار المتشابهة في مجموعـة واحـدة    ،في هذه الخطة طلبته المعلم

ومـن  المجموعة؟  لماذا وضعنا هذه األفكار في هذه: على السبورة، ويسأل المعلم الطلبة
أن يفكروا بصوت مسموع، ويقوم المعلم بتسجيل األفكار  الممكن أن يسمح المعلم للطلبة

باستكمال تصنيف المعلومـات واألفكـار    وبعد ذلك يقوم الطلبة. مام الطلبةالمتشابهة أ
 .المتشابهة في مجموعات

ماهرين في التعامل مع النصوص، عندما يكون لديهم القدرة  يصبح الطلبة: توقع الطلبة •
ولكي يبدأ الطـالب  . مه المعلم من معلومات عن هذا النصعلى التنبؤ والتوقع بما سيقد

لو أردنا أن نكتب عن هذا الموضوع، فمـا  : فإن المعلم يمكنه أن يقول لهم بهذه العملية،
  أصناف المعلومات التي يمكن أن يتضمنها هذا النص؟ ومن خالل هذه الخطـوة، فـإن 

 .ن يحتويها النصمكن أسيفكرون بالعديد من المعلومات المتقدمة التي ي ةبالطل

تها في أثناء القراءة، امعرفة إجابب سئلة التي يرغبونبكتابة األ يقوم الطلبة: أسئلة الطلبة •
. ريدون معرفته عن موضوع القراءةبما ي (W)ومن هنا يقومون بتعبئة العمود الخاص

في التركيـز علـى األسـئلة     معلم في هذه الخطوة مهم جداً، إذ يساعد الطلبةدور ال إن
، وذلـك  المهمة، وفي توضيح المعلومات الجزئية ودفع التعـارض بـين المعلومـات   

مـن  في توجيههم ومعرفة هدفهم  ةبساعد الطلي طرح األسئلة نإماذا تقصد بهذا؟ ف:بقوله
 .النص ويراقبون قراءتهمالقراءة وتشجعهم على القراءة، وهذا يجعلهم يركزون في 
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  أثناء القراءةمرحلة . 2

في هذه المرحلة بالقراءة النشطة، والبحث عن المعلومات الجديـدة،   تتمثل مهمة الطلبة
تقسيم النص إلى فقرات، ثـم  ب البدايةيقوم المعلم في . باإلضافة إلى محاولة اإلجابة عن األسئلة

عـن   بتحديد إجاباتهم في كل فقـرة أو فقـرتين   يقومونتم  ،بعد ذلك بالشيء نفسه ،ةبيقوم الطل
عـن الموضـوع؟ وبالتـالي     عرفهأما الذي ( (K) التي كتبوها في نموذج االستراتيجية األسئلة

أثناء  ةبالطل. أو يستوعبوهين قبل قراءة النص لما تعلموه، وكذلك لما لم يفهموه ة واعبيصبح الطل
أسـئلة جديـدة    أثنـاء القـراءة   نهم أن يضـيفوا يمكو بلون معلومات جديدة،القراءة وعندما يقا

ناء القراءة سيفكرون أث الطلبة ، ولهذا فإن)؟ما الذي ُأريد أن أعرفه عن الموضوع( (W)للعمود
ـ طلال كذلك فإن. أثناء القراءة وربما يبدعون أسئلة جديدة وا؟ وسيراقبون تعلمهمماذا قرأ: في  ةب

، وهذا سـوف  )ما الذي تعلمته؟( (L)ت الجديدة في عمودأثناء القراءة عليهم أن يسجلوا المعلوما
 .يساعدهم في اختيار المعلومات الجديدة من كل نص

  مرحلة ما بعد القراءة. 3

لتي طرحوها قبل القراءة ومراجعة األسئلة ااء القراءة، بمناقشة ما تعلموه أثن ةبيقوم الطل
المعلم يمكـن أن   أسئلة لم يجب عنها، فإنثمة  من أجل تحديد الموقف منها، فإذا كانت وأثناءها

على البحث عن معلومات إضافية وذلك بقراءة مواد إضافية تساعدهم في اإلجابـة   يشجع الطلبة
عن األسئلة التي لم يستطع الطالب اإلجابة عنها، إذ يقوم الطالب بـربط المعلومـات السـابقة    

 .هدف منهبالمعلومات الجديدة، من أجل إثراء الموضوع وتحديد ال

سابقة تعد ناجحة في تعلـيم  أن هذه االستراتيجية بمراحلها الثالث ال  )البهلول(وقد أكد 
ومن الممكن أن تكون الفائدة أكبر وأكثر . ومراقبة قراءتهم واالستفادة من خبراتهم السابقة ةبالطل

تقدما في حالة إضافة النشاط الكتابي لها، وأن النشاط المتمثل في المفهوم الخرائطي والتلخيص 
موا ي قـا كي يفكروا بدقة وينقدوا المعلومات الت ةبلتعلم الذاتي، وذلك بمساعدة الطليوسع مفهوم ا
  .ها، ويطبقوا ما تعلموهبتصنيفها وبنائ
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  K-W-Lدور المعلم أثناء تطبيق استراتيجية 

ر ، ويعتمد نجاحها علـى الـدو  K-W-Lيلعب المعلم دوراً أساسياً في تنفيذ استراتيجية 
وقـد حـدد   ، ومدى معرفته لهذا الـدور ، في تنفيذ االستراتيجية ةبالذي يقوم به المعلم تجاه الطل

  :هذا الدور كما يلي) 2008(البركاتي 

ماذا أعـرف  ( ومن ثم سؤال أنفسهم السؤال األول، توجيه المتعلمين نحو قراءة الموضوع •
مع التقـدم فـي   ، على توليد أكبر قدر من األسئلة ممع ضرورة مساعدته) عن الموضوع؟

  .تراتيجيةاستخدام االس

متابعة زيادة األسئلة، وذلك بحساب الوقت المالئم لمقدار تنمية طالقة المتعلمين، فكلما زاد  •
عطيت االسـتراتيجية  ُأ، ع تقدم الوقت في زمن قصيرم، عدد األسئلة التي يضعها كل متعلم

  .فعالية أكثر

وإن ، بالموضـوع مع ضرورة قبول أي فكرة لها عالقـة  ، كتابة األفكار في العمود األول •
  .كانت خطأ

ويحصل ) ماذا تريدون معرفته عن الموضوع؟(قبل القراءة، على المعلم أن يسأل المتعلمين  •
  .أفكار ويكتب األسئلة حولها) خمسة أو ستة(على 

يبدأ المعلم بتوجيه المتعلمين بوضع الهدف ألنفسهم من القراءة، وضرورة البدء بصـياغة   •
  .األسئلة بصياغة العموم

  .ثناء القراءةبقرب الفكرة أ"*" وضع عالمة  يتم •

ئق، يقرأ المتعلمون الـنص،  ما بين ثالث إلى خمس دقا ةببعد ذلك يتيح المعلم الفرصة للطل •
ويمكـن عملـه   ) ؟ما الذي تعلمته عن الموضوع(بملء العمود الثالث من الجدول  ويقومون

 .كنشاط منزلي
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االستراتيجية هو دور الموجه والمرشد أن دور المعلم في هذه ) 2009(ويضيف الجليدي 
يستطيع من خاللها أن  وجه مجموعة من األسئلة على الطلبةالذي يستطيع بأسلوبه التربوي أن ي

يستثير أفكارهم ومعلوماتهم مع قيامه بتسجيل جميع األفكار مراعياً في ذلك معـايير العصـف   
، إغفالهـا لمتعلقة بالموضـوع وعـدم   قبول جميع األفكار ا ولعل من أبرز هذه المعايير، الذهني

ه وحدة واحدة في صفهم الدراسي، أو يقوم بتقسيمهم إلى مجموعات تبوعلى المعلم أن يجعل طل
 صغيرة يوجزون معرفتهم السابقة عن الموضوع، ثم يقوم هو بكتابة جميع ما ذكروه في جدول

K-W-L هم الذين يقومون بكتابتها ةبأو يجعل الطل.  

  :يتمثل في اًكبير اًن للمعلم دوروترى الباحثة أ

  .تحديد معارف الطلبة السابقة كمنطلق للتعلم الجديد .1

  .تنظيم معارف الطلبة باستخدام مخطط االستراتيجية .2

تصحيح التصورات البديلة لدى الطلبة من خالل مقارنة ما تم تعلمه بما كـانوا يعتقدونـه    .3
  .سابقاً

  .على مشاركة أكبر عدد ممكن من الطلبةتشجيعهم على طرح أفكار جديدة والتأكيد  .4

  .استثارة فضولهم عن طريق المناقشة وأسلوب العصف الذهني وتحفيزهم .5

  .تعزيز األفكار الجيدة، وتقديم التغذية الراجعة لالستفادة من تعلمهم .6

والتنافس بين المجموعات في عـرض  ، غرس قيم إيجابية كالتعاون بين أفراد المجموعة .7
 .نتائج تعلمهم

  K-W-L ستراتيجيةالمتعلم في ا دور

ـ تيجية يقتضي توزيع جـدول علـى الطل  ستراأن التعلم بهذه اال) 2009(د عطية أور  ةب
  :وهو كالتالي ،يتضمن عدة حقول كل حقل يخصص لمرحلة من المراحل السابقة
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  .يملؤون الحقل األول بما يعرفونه عن الموضوع .1

  .يملؤون الحقل الثاني بما يريدون معرفته .2

بعد دراسة الموضوع يملؤون العمود الثالث بما تعلموه مع ذكر األشياء التـي يريـدون    .3
  .معرفتها

  .يقارنون ما تعلموه بما أرادوا أن يتعلموه .4

فإن وجدوا خطأ فيمـا اعتقـدوه سـابقاً يـدخلون      ،يقارنون ما تعلموه بما كانوا يعتقدون .5
   .التعديالت الالزمة عليه في الحقل األول

  :في هذه االستراتيجية يتمثل في اًإيجابي اًسبق يتضح للباحثة أن للطلبة دورمن خالل ما 

  ).ماذا أعرف عن الموضوع؟(تحديد معرفتهم السابقة وتسجيلها في الحقل األول  .1

  ).ماذا أريد أن أعرف؟(تحديد األسئلة التي يريدون اإلجابة عنها وكتابتها في الحقل الثاني  .2

  ).ماذا تعلمت؟(وتسجيله في الحقل الثالث ، قراءة الموضوعتدوين ما تم تعلمه بعد  .3

  .يريدون أن يتعلموه في الحقل الثاني وامقارنة ما تم تعلمه في الحقل الثالث بما كان .4

حيث يقومون بتصحيح المفـاهيم واألفكـار    مقارنة ما تم تعلمه بما كانوا يعتقدونه سابقاً .5
  .الخطاْ

   K-W-Lفوائد استراتيجية 

  )أعرف؟ ماذا ُأريد أن َأعرف عن الموضوع؟ ماذا تعلمت؟ ماذا(

تعد هذه االستراتيجية ذات فائدة كبيرة على المتعلم وعلى شخصيته وأيضا علـى فهـم   
 تفوق الطالبات الالتـي درسـن  ) 2002(فقد أظهرت دراسة عوض وسعيد . المقروء من النص

لى احتواء هذه االستراتيجية على ويرجع هذا إ ،K-W-Lالنصوص األدبية باستخدام استراتيجية 
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الطالبات الالتـي   ظهرت النتائج بأنأإذ  ،بنفسه تهُأسس ترتبط بالتعلم النشط، وعلى إيجابية وثق
بهده االستراتيجية، حصلن وكـذلك  . على معدالت أعلى من التدريس بالطريقة التقليديـة  درسن

تنمية بعـض  في أنها ساهمت  حول هذه االستراتيجية إلى )2007، حسين(ج دراسة أشارت نتائ
كما أكدت . ، مما ساعدهم في بناء معنى النص المقروءالمفاهيم العلمية ومهارات التفكير العلمي

على المتعلمـين فـي فهـم     اًإيجابي اًلهذه االستراتيجية تأثير أن (Burns, 2002)نتائج دراسة 
  .المقروء

القارئ من خاللها  الة في القراءة، إذ يقومستراتيجيات الفعمن االوتعد هذه االستراتيجية 
وبالتالي يصبح قارئاً مستقالً، ويمـزج األفكـار الجديـدة    وتطويرها معلوماته السابقة  بمراجعة

مما يجعله قارئاً ماهراً الستخدامه هذه العمليات أثنـاء القـراءة،   ، ويقارنها بما قد تعلمه من قبل
  ):2004(بهلول ال كما وضحها هذه االستراتيجيةومن بعض مميزات 

تؤكد على نشاط المتعلم في تكوين المعنى من المعلومات، فالمتعلم ينظم المعلومات ويميز  -1
 -المبادئ -األسباب -السياق -الحقائق(األنواع المختلفة من المعلومات المهمة في الدرس 

 ).المفاهيم -المشكالت والحلول

 .التي تجعل المتعلم محور العملية التعليمية بدالً من المعلمتعزيز فكرة التعلم  -2

 .عزيز بيئة التعلمتعظيمة ل ثوابت تمكن المعلم من أن يحقق -3

ه بشكل تبضحة يضعها مسبقاً، ثم يفكر مع طليمكن أن يبدأ المعلم العام الدراسي بأهداف وا -4
 م ال؟متعاون ما إذا كانت هذه األهداف تحققت أ

سي، بسبب قوة األسـاس  دام هذه االستراتيجية في مستوى أي صف درايمكن للمعلم استخ -5
 .ليهالتي تستند إ

نجاحهم في تعلمهم  ن يعزو، ومن واجب المعلم أوقيادته تعلمهم الخاص ة تقريربيمكن للطل -6
 .ا قاموا به من جهدالذاتي إلى م
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ستراتيجيات التي تجية واحدة من أهم االستراإلى أن هذه اال (Farrell, 2003) وقد أشارت
يدخلون للفصل ولـيس   ةبمعظم الطل نإ امها اللتقاط المعنى من النص، إذيستطيع الطالب استخد

تعليمهم هـذه  إنما يحتاجون إلرشاد ومساعدة للديهم أي استراتيجية اللتقاط المعنى من النص، و
  .لهم غير مألوفة اًاالستراتيجية من أجل استخدامها بأنفسهم عندما يواجهون نصوص

  أهمية المعارف والمعلومات السابقة في تدريس القراءة 

ة السابقة، فيما عرض بعلى مفهوم مركزي هو معلومات الطل K-W-Lاستراتيجية  تُبنى
، المعلومات والمعارف السابقة للمتعلم إلى أن )2014(طعمة أشار لقد  أهمية المعلومات السابقة؟

تعد الخاتمة لكل ما يتعلق بسيكولوجية التربية، حيث ذكر أنه لو خُيـر أن يقلـص مـا يتعلـق     
. فإن أهم عامل يؤثر في التعلم، هو المعلومات السـابقة ، بسيكولوجية التربية إلى مبدأ واحد فقط

ه القارئ ما يقـرأ  ينبغي أن يربط" فقاال ةإلى أهمية هذه القضي) 2001(وقد ذكر يونس والكندي 
بخبرته السابقة، وينبغي أن يفسر المادة ويقومها، ويستخدم في ذلك التفكير والتخيـل، ويمـزج   

  ."األفكار الجديدة، ويقارنها بما قد تعلمه من قبل

 لقد أدى التركيز في تعليم القراءة على العمليات العقلية الداخلية للقارئ في أثناء عمليـة 
القراءة إلى أن أصبحت عملية القراءة عملية ذات معنى يؤدي القارئ فيها دوراً إيجابياً، يـربط  

يـونس  ( قـروءة فيها المعرفة السابقة الموجودة في بنائه المعرفة بالمعرفة الواردة من المادة الم
  .)2000، والكندي

تلك  يربط الطلبةعندما أن تعلم معلومات جديدة أسهل بكثير  (Lenski, 2000)وقد أكد 
المعلومات والمعارف السابقة عن الموضـوع   أنضافة إلى باإل. المعلومات بالمعلومات السابقة

ـ  وصبالتعامل مع النص متسمح له  ونزالجديدة براحة تامة وتمنحهم ثقة أكبر، مما يجعلهم يركّ
ـ  ة، ممـا يجعلهـم   على األفكار الكبيرة بدالً من تشتيت انتباههم في البحث عن التفاصيل الدقيق

صحاب يسيطرون ويفهمون النصوص بشكل أفضل من الذين لديهم معلومات قليلة ويسيرة، أما أ
  .ون النصوص بشكل بطيء وصعبالمعلومات اليسيرة فسوف يقرأ
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  : ما يليالسابقة وذلك فيف معارالمعلومات ولد لئاعدة فو) 2008(عبد الوهابذكر 

  .وبناء معنى له مساعدة القارئ في تكوين إحساس بالنص، -1

  .مساعدة القارئ في تحديد أهمية المعلومات ورسم االستنتاجات واالستدالالت -2

  .مساعدة القارئ في زيادة فهمه وتطوره للنص المقروء -3

، المهمة في هذه االستراتيجيةوتعد المعارف والمعلومات السابقة واحدة من أهم المفاهيم 
ه عمليات معقدة تقـوم علـى   نّإحيث تقدم مفهوماً جديداً مغايراً لطبيعة فهم المقروء، من حيث 

  . مهاراتهوالقارئ مجمل خبراته السابقة و ،ن النص ومكوناته وطبيعة تركيبهاألسلوب التفاعلي بي

السـابقة   الخبـرات أن تصف وتحلل كيف تؤثر المعـارف و  وتحاول هذه االستراتيجية
فـي   وتنظيمهـا  المعرفة، باإلضافة إلى طبيعة بناء للقارئ في المعلومات التي يتضمنها النص

والمعلومات الواردة في الـنص   ومعارفه القارئ ف تدعيم التفاعل بين خبراتالذهن، وذلك بهد
  ). 2008، عبد الوهاب(

ءة عملية بنائية نشطة القرا نإ: أهمها، وتتركز هذه االستراتيجية في مجموعة من األسس
ومستمرة يوجهها الهدف، وتتضمن عملية القراءة إعادة القارئ بناء معرفته من خالل تفاعله مع 

عـال  النص والمعرفة السابقة إليجاد روابط بين الخبرات الجديدة والسابقة، ويعتمد التـدريس الف 
يتمكن القارئ مـن  حتى  من منطلق هذه االستراتيجية على مدى تهيئة الفرص المناسبةللقراءة 

بين المتعلمـين والمعلـم   وعلى التفاعل المشترك ، يجابي في عمليات بناء المعنىالقيام بدوره اإل
  .)2008، عبد الوهاب(

  في التدريس K-W-Lأهمية استخدام استراتيجية 

تساهم في تعلم المعرفة التقريرية بأنواعها  K-W-Lأن استراتيجية ) 2007(أكدت سالم 
باإلضافة إلـى تنشـيط   ، وتخزين المعلومات ،وتنظيم المعلومات، المعنى البنائي: المختلفة مثل

وزيادة مهارة التساؤل واالستجواب الذاتي، ، المعرفة السابقة المخزونة في الذاكرة طويلة المدى
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، لتفكير وعملياته وتسلسـلها تسهم في تنظيم او، بةكن تنشيط عمليات المراقوالتي من خاللها يم
ة معلومـات، ولـيس   أسئلة االستراتيجية يتطلب عرض األفكار، وإضاف خاصة أن اإلجابة عن

 ع والتفكير المتجدد والجانبي، إذوتسهم في تكوين فرص لإلبدا، جمل بسيطة مجرد اإلجابة عن
  .ابقة ومحاولة إعادة صياغتها في شكل جديديعتمد هذا النوع من التفكير على تنشيط المعرفة الس

  االتجاهات

وله أثـر  ، يحتل موضوع االتجاهات أهمية خاصة في علم النفس االجتماعي والتربوي
وتعد االتجاهات أحد أهم الموضـوعات  ، كبير على سلوك الفرد في حياته وعلى توجيه سلوكه
وعـن طريـق معرفـة    ، التربية والتعليمالتي تهم المعلمين وأولياء اُألمور والعاملين في مجال 

وعن طريق تحديد ، اتجاهات الفرد نحو موضوع معين يمكن التنبؤ بدرجة تحقيقه لهذا الموضوع
اتجاهات األفراد تحديداً دقيقاً يمكن التعرف أيضاً على أسباب فشلهم في تحقيـق النجـاح ألداء   

وتتكون االتجاهات مـن خـالل    ،بعض األعمال أو عدم توافقهم مع مجموعة أخرى من األفراد
فمن خالل الخبرة المباشرة والممارسة الفعلية للخبرة يتكـون اتجـاه   ، عملية التنشئة االجتماعية
  ).2010، عماشه(الفرد نحو موضوع ما 

تلعب االتجاهات والقيم الشخصية واالجتماعية دوراً كبيراً في اختيار الفرد لنوع ما من و
ويزداد تـأثير  ، مة التعليم أو العمل لهذا الفردما من األعمال وفي مالءتحاق بنوع التعليم أو االل

والقيم واالتجاهات سـواء منهـا   ، المجتمع لتغيرات أساسيةقوة حين يتعرض االتجاهات والقيم 
من و. دوث هذه التغيرات أو المعوقة لهااالجتماعية أو الشخصية تكون من العوامل المشجعة لح

ة عامة أن تكون لدى الناشئة اتجاهات تساعدهم علـى التكيـف مـع    أهم وظائف التربية بصف
والتـي تعـوق تطـور     على تغيير االتجاهات غير المرغوب فيهاوأن تعمل ، مشكالت العصر

  ).2013، أبو حمام(المجتمع 

بـد   وقبل أن يتم التعرض لمختلف التعريفات ال ،وهناك تعريفات كثيرة جداً لالتجاهات
وبمعنى ، واجه: ولكن وردت بمعنى، بهذا النص حيث لم ترد كلمة االتجاهاتمن تعريفها لغوياً 



29 

ووجه كل شيء مستقبله وفي التنزيل العزيز ، الوجه معروف والجمع وجوهو. وبمعنى جاه، اتجه
  .)115: البقرة(" فأينما تولوا فثم وجه اهللا"

اسـتخدموا  من أوائل علمـاء الـنفس الـذين    ) هربرت سبنسر(ويعد المفكر االنجليزي 
فهوم افتراضي يمثل ما يحبـه الفـرد ومـا    م"مصطلح االتجاهات وتعرف االتجاهات على أنها 

إما أن يكون سلوكاً ، واالتجاهات هي وجهات نظر إيجابية أو سلبية تجاه شيء، "يكرهه لشيء ما
حازين وهذا يعني أنهم يكونون من، وقد يكون الناس متناقضين تجاه هدف ما، أو شخصاً أو حادثاً

  ). 1996، خليفة ومحمود(سلبياً أو ايجابياً تجاه االتجاه ولكن بشيء من الحذر 

  مكونات االتجاه

أساسـية  أن لالتجاه ثالثة عناصر أو مكونات ، )1996(ة ومحمود فيلقد أكد كل من خل
إذ يتمثل كـل  ، وسلوكي، وعاطفي، معرفي: ظهرت واضحة ومتأصلة في وصفهم لالتجاه وهي

  :يليمكون فيما 

  .يمثل معلومات الفرد عن موضوع معين: مكون معرفي .1

السالبة أو الموجبة مع أو ضد هذه ، يمثل انفعاالت الفرد السابقة أو مشاعره: مكون عاطفي .2
  .الموضوع

يمثل الفرد أو استعداده للقيام أو الموافقة علـى سـلوكيات مرتبطـة بهـذا     : مكون سلوكي .3
  ). 2013، أبو حمام(الموضوع 

  االتجاهاتأنواع 

  ):2010(تتمثل أنواع االتجاهات فيما يلي كما تراها عماشة 

التي يشترك فيها عدد كبيـر مـن   هي االتجاهات الجماعية : والفرديةاالتجاهات الجماعية  •
  .واالتجاهات الفردية التي تميز فرداً عن اآلخر، أفراد المجتمع
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الذي يظهره الفرد دون حـرج أو  االتجاه الشعوري هو : االتجاهات الشعورية والالشعورية •
  .واالتجاه الالشعوري يخفيه الفرد وال يفصح عنه، تحفظ

واالتجاهات العامة هي التي لها صفة العمومية وتنتشـر  : اتجاهات عامة واتجاهات خاصة •
حي الذاتية مثـل  اعلى النو واالتجاهات الخاصة هي التي تنصب، وتشيع بين أفراد المجتمع

  .الفردية

، االتجاهات الموجبة هي التي تقوم على تأييـد الفـرد وموافقتـه   : وجبة وسالبةاتجاهات م •
  .واالتجاهات السالبة هي التي تقوم على معارضة الفرد وعدم موافقته

االتجاهات القوية هي التي تبقى قوية على مـر الـزمن   : اتجاهات قوية واتجاهات ضعيفة •
 ،التجاهات التي من السهل التخلي عنهاواالتجاهات الضعيفة هي ا، نتيجة لتمسك الفرد بها

  .وقبولها للتحول والتغير تحت وطأة الظروف والشدائد

  طرق التعبير عن االتجاهات

  :تتمثل فيما يلي، أن طرق التعبير عن االتجاهات) 1996(يرى كل من خليفة ومحمود 

  .اللفظي المستثار واالتجاه، التي تنقسم إلى نوعين هما االتجاه اللفظي التلقائي: طرق لفظية •

  .وذلك حينما يعبر الفرد عن اتجاهه بشكل عملي في سلوكه: طريقة عملية •

  أهداف االتجاهات

، تساعد االتجاهات الفرد على معرفة السبيل الذي سيتخذه في مجاالت عديدة من الحيـاة 
  :كاآلتي

الفرد يندفع لتحقيق ذلك ألن جاهات الدوافع التي يحملها الفرد؛ تخدم االت: اتباع دوافع الفرد .1
  .ويبذل جهوداً من أجل تحقيق هذا الهدف، وتجنب العقاب، الثواب
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، إذ تسهم االتجاهات في صقل شخصية الفـرد اإلنسـانية  : تزويد الفرد بالمعايير المختلفة .2
وتكتسب هـذه المعرفـة    ،فيدفع األفراد إلى التزويد بالمعرفة بهدف إضفاء معرفة لحياتهم

  ).2010، عماشة(والمراكز العلمية المتنوعة ، عالمية المختلفةعن طريق الوسائل اإل

  الدراسات السابقة: ثانياً

كان البد من الرجـوع  ، وفاعليتها في تدريس القراءة K-W-Lاستراتيجيةلتأكيد أهمية 
أو تلك على تدريس القراءة  ستراتيجيةسابقة التي تحدثت عن تأثير هذه االالبحاث األلدراسات ول

اإلطالع على ما أثبتته باإلضافة إلى . ستراتيجيات اُألخرى في الميدانقارنت بينها وبين االالتي 
هـذه   بعـض  عرض فيما يأتيو، من مزايا وفوائد في تدريس مهارة القراءة ستراتيجيةهذه اال

  :الدراسات

  الدراسات العربية

  )2012(عرام دراسة 

ـ ف K.W.L استراتيجية ستخدام ا ــرثأ ـةفرمع ـىلإ ةـسدارلا ـذهه تفـده  يـ
 ولتحقيق ذلك تـم  األساسيلدى طالبات الصف السابع  مهارات التفكير الناقدو  مفاهيم اكتساب 
اكتسـاب   في K.W.L اسـتراتيجية ما أثر استخدام   :مشكلة الدراسة في السؤال التالي تحديد 
ويتفرع عـن السـؤال     ؟األساسيطالبات الصف السابع   لدى ومهارات التفكير الناقد مفاهيم 

  :  الرئيسي األسئلة التالية

1  . KLMNOPا RLهTUMPا TV ؟لطالبات الصف السابع األساسي التي ينبغي اكسابها   

2 . WXTYPا ZL[U\Pرات اT_V `ه TV ؟الواجب إكسابها لطالبات الصف السابع األساسي   

طالبات Tpqc\V rLsت ) Zl Wmcn  )0.05≥ αوق ذات دKPa إc\dV WYe KLfTghى اKPaWP  هل . 3
     ؟في اختبار المفاهيم العلمية المجموعة التجريبية والضابطة
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Tpuqc\V rLusت TuvPTwت    ) α ≤ 0.05( الداللـة  مسـتوى  ــدtعهل توجد فروق ذات داللة . 4

KpsTxPوا KLvyZz\Pا KecMzMP؟ التفكير الناقد اختبار مهارات في ا   

) 97( من وقد اتبعت الباحثة المنهج التجريبية وكانت عينة الدراسة عينة قصدية مكونة
Run �uLh    ،{Tuن tcuy}   بمدينة طالبة من طالبات الصف السابع االساسي مدرسة عيلبون األساسية

rL\ecMzV �Pإ KqراWPا KYLe RLd�n، TادهZlد أWe �Ns KLvyZzn KecMzV  )48  (عة ضابطة ومجمو
 العـام  مـن  األول الدراسي الفصل يـف الدراسة تنفيذ Run  ـدقو ،طالبة )49(  بلغ عدد أفرادها

 بمهـارات  وقائمـة  ،TuUMPTsهRL اRun   KuLMNOP إWueاد KuMfTX     ،ولتحقيق أهداف الدراسة 2011-2012
 ،عمل الطالباتودليل المعلم وصحائف  وكذلم مهارات التفكير الناقد للمفاهيم العلمية التفكير الناقد

� ا�{\Tvر اNv�P` واWOvPي WNPرا�uNe Kuq    وبعد التحقق من صدقها وثباتها تم Lvpn Rn لاVmVةـعو 
Tpuqc\V rLusت    وحللت النتائج للتعرف علـى داللـة الفـروق    ،التجريبية والمجموعة الضابطة

    ر�uuLh ا�VW�\uuq اKuu�hTvP ا{\Tuuv ،فــي المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة درTuumت اTuuvPTpPت
)T-test (دقو. التجريبية والضـابطة  درجات طالبات المجموعة لقياس الفروق بين متوسطات 

) α≤0.05( عند متوسطات الداللة c\dVى ذات دKPa إKLfTugh  وجود فروق : أسفرت النتائج عن
لصـالح    المفـاهيم  في اختبار المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية Tpuqc\V rLusت TuvPTwت   

درجـات   Tpuqc\V rLsت ) α ≥0.05( وجود فرق ذات داللة إحصائية عند. التجريبيةالمجموعة 
التفكيـر   في اختبار مهارات عن التفكير الناقد للمجموعة الضابطة  طالبات المجموعة التجريبية
الستراتيجيات ما  الطلبة Tsه\TuMم اW�\uqa Ku�hTvPام    أوصت الدراسة . لصالح المجموعة التجريبية

 علـى اسـتخدام   وحث المعلمـون  ،بصفة عامة k-w-lواستراتيجية  KuVTe KUgs  ةوراء المعرف
  .والعلمي التفكير الناقد وتنمية مهارات التفكير وخاصة ،WnرZ\q K�yWh {yاTLzLnتا

  )2001(دراسة اللهيبي 

أثر طريقة الباحث إلى معرفة وهدف ، كلية التربية -أجريت الدراسة في جامعة الموصل
 –كلية التربية  -االستجواب في التحصيل وتنمية االتجاهات األدبية لدى طلبة قسم اللغة العربية

) 29(طالباً وطالبة بواقـع  ) 58(وتكونت عينة الدراسة من . جامعة الموصل في األدب العربي
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طالبـاً  ) 29(و ، طالباً وطالبة يمثلون المجموعة التجريبية درسوا المادة بطريقـة االسـتجواب  
واستغرقت الدراسة فصالً ، وطالبة يمثلون المجموعة الضابطة درسوا المادة بطريقة المحاضرة

أمـا الثانيـة   ، فقرة) 64(مكوناً من األولى اختباراً تحصيلياً ، وأعد الباحث أداتين، دراسياً كامالً
ئل اإلحصـائية اآلتيـة   واستخدم الباحث الوسا، فقرة) 60(مقياساً لالتجاهات األدبية مكوناً من 

  :وتوصل إلى النتائج اآلتية) معامل ارتباط بيرسون، مربع كاي، االختبار التائي(

بين مجموعتي البحث في تحصيل مادة األدب العربـي   إحصائيةتوجد فروق ذات داللة   - أ
  .ولصالح المجموعة التجريبية

 . األدبية بين مجموعتي البحث في االتجاهات إحصائيةال توجد فروق ذات داللة   - ب

  )2004(دراسة العجاج 

إلـى معرفـة أثـر     الدراسة وهدف، كلية التربية -أجريت الدراسة في جامعة الموصل
في تحصيل طالبات الصف الخامس األساسي في  K-W-Lواستراتيجية  استخدام طريقة المناقشة

) 22(بواقع ، طالبة) 44(وتكونت عينة الدراسة من ، مادة األدب والنصوص واتجاهاتهن نحوها
طالبـة  ) 22(و ،K-W-Lواستراتيجية  بطريقة المناقشة يمثلن المجموعة التجريبية درسن طالبة

، واستغرقت الدراسة فصالً دراسياً كـامالً ، بالطريقة االعتيادية وعة الضابطة درسنيمثلن المجم
، عية ومقاليـة فقـرة موضـو  ) 24(األولى اختباراً تحصيلياً مكوناً من ، و أعدت الباحثة أداتين

، االختبـار التـائي  (واستخدمت الباحثة ، فقرة) 32(والثانية مقياساً لالتجاه نحو المادة مكوناً من 
  :وتوصلت إلى النتائج اآلتية) ومعامل بيرسون، ومربع كاي

توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسط تحصيل طالبات مجمـوعتي البحـث فـي      - أ
  .ولصالح المجموعة التجريبية، والنصوص االختبار التحصيلي في مادة األدب

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط اتجاه مجموعتي البحث في االتجاه نحو   - ب
 .مادة األدب والنصوص
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  )2006(دراسة بدر 

هدفت الدراسة إلى بيان أثر التدريب على استراتيجيات ما وراء المعرفـة فـي تنميـة    
طالبـة  ) 67(بلغت عينة الدراسة و. طالبات قسم الرياضيات في كلية التربية لدىأساليب التفكير 

، K-W-Lوهـي  ، اختارت الباحثة خمس استراتيجيات من اسـتراتيجيات مـا وراء المعرفـة   
درست الباحثة نفسها عينة و. والتعلم التعاوني، والتفكير بصوت عاٍل، والتساؤل الذاتي، والنمذجة

أما أداة الدراسة فكانت اختباراً فـي  . أسبوعاً) 12( لتجربة التي استمرتالدراسة في أثناء مدة ا
طبقته الباحثة قبلياً وبعـدياً  ) والواقعي، والتحليلي، والعملي، والمثالي، التركيبي(أساليب التفكير 

  .فكانت النتائج لصالح المجموعة التجريبية التي طُبقتْ عليها التجربة، على مجموعة الدراسة

، ومعامل ألفا كرونبـاخ ، االختبار التائي: الوسائل اإلحصائية اآلتيةت الباحثة استخدمو
  :نات إحصائياً توصلت الدراسة إلى أنوبعد تحليل البيا

االستراتجيات الخمس السابقة لها تأثير إيجابي في تنمية كل من أسلوبي التفكير التركيبي 
   .والتحليل

  )2007(دراسة الحيدري 

مـادة العلـوم وتنميـة    هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر أنموذج وودز في تحصـيل  
  .المهارات العقلية لدى طالبات الصف األول المتوسط

عشوائياً بين  ن طالب الصف األول المتوسط وزعواطالباً م) 53(شملت عينة الدراسة و
وآخـرى ضـابطة   ، دزوفق أنموذج ووطالباً درست ) 26(جريبية ضمت مجموعتين إحداهما ت

نفسه طـوال مـدة   قام الباحث بالتدريس . التقليديةطالباً درست على وفق الطريقة ) 27(ضمت 
  :فكانت نتائج الدراسة ما يأتي، أسابيع) 10(التجربة التي استغرقت 

المجموعة  وفق أنموذج وودز في التحصيل على ستتفوق المجموعة التجريبية التي در  - أ
  .وفق الطريقة التقليدية الضابطة التي درست
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وجود فرق ذي داللة إحصائية بين درجات اختبار المهارات العقليـة القبلـي والبعـدي      - ب
 .وفق أنموذد وودز التجريبية التي درستلصالح المجموعة 

  )2004(دراسة علي 

تنميـة  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة فـي  
، مدينة غـزة في المفاهيم العلمية والمهارات الحياتية بالعلوم لدى طلبة الصف الخامس األساسي 

تم اختيار عينـة  و .كإحدى استراتيجيات ما وراء المعرفة K-W-L حيث استخدمت استراتيجية
طالبة والتي طبق عليها اسـتراتيجية  ) 40(وبلغ عدد المجموعة التجريبية ، اًالدراسة عشوائيK-

W-L ، وقد أظهرت النتائج تفوق  .طالبة أيضاً) 40(والمجموعة الضابطة وبلغ عدد أفراد العينة
ويعزى هذا التفوق إلى ما تنطوي عليه هذه ، K-W-Lالطالبات الالتي طُبق عليهن استراتيجية 

  .باإلضافة إلى حداثة هذه االستراتيجية، أسس ترتبط بالتعلم النشط نماالستراتيجية 

  )2007(دراسة سالم 

-K هدفت هذه الدراسة إلى تنمية مهارات ما وراء المعرفة باستخدام كل من استراتيجية

W-L  وبرنامج دافعية االلتزام بالهدف وأثره على التحصيل لدى األطفال في ضوء نظرية التعلم
اتبعـت الباحثـة المـنهج التجريبـي ذا     و، الهـدف ب االلتزام دافعية ى الدماغ ونظريةالمستند إل

واشتملت عينة البحث على ثالثـة فصـول تـم    ، المجموعة الضابطة والمجموعتين التجريبيتين
تم تقسيم عينة البحث إلى ثالث ، )27-15(وتتراوح عدد تلميذات كل فصل ، اختيارها عشوائياً

) 15(قوامهـا  ) 1(بيـة  ومجموعة تجري، تلميذة) 15(مجموعة ضابطة كان قوامها ، مجموعات
تلميذة طبق عليها ) 15(قوامها ) 2(ومجموعة تجريبية ، K-W-L-Hتلميذة طبق عليها برنامج 

واختبـار  ، وتكونت أدوات الدراسة من اختبار ما وراء المعرفة، برنامج دافعية االلتزام بالهدف
لـة إحصـائية بـين    وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات دال، دافعية االلتزام بالهدف

في القياسات البعديـة  ) 2(والمجموعة التجريبية ) 1(المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية 
لكـن ال توجـد   ، لصالح المجموعتين التجريبيتين) في أنواع المعرفة المختلفة(لمتغيرات البحث 
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ن في أنـواع  مما يدل على تحسن أداء المجموعتي) 2(و ) 1(فروق بين المجموعتين التجريبية 
داللـة علـى    (H)وحرف ، المعرفة التقريرية واإلجرائية والشرطية نتيجة التعرض للبرنامجين

كيف نستطيع التعلّم أكثر؟ و يساعد الطالب على الحصول علـى  : وتيدأ بها السؤال Howكلمة 
في  مزيد من التعلّم واالكتشاف والبحث من مصادر تعلم اخرى لتنمية معلوماته وتحقيق خبراته

   .هذا الموضوع

  )2008(دراسة البركاتي 

، أثر التدريس باستخدام استراتيجيات الذكاءات المتعـددة هدفت هذه الدراسة إلى معرفة 
في التحصيل والترابط والتواصـل الرياضـي لـدى    . K-W-Lواستراتيجية ، والقبعات الست

وقد أعدت الباحثة دليالً للمعلـم واختبـاراً    ،طالبات الصف الثالث المتوسط بمدينة مكة المكرمة
اسـتخدمت  و، للطالبات وكذلك اختباراً لقياس مهارتي التواصل والتـرابط الرياضـي   تحصيلياً

طالبة والتي ) 33(باختيار المجموعة التجريبية المكونة من  الباحثة المنهج شبه التجريبي وقامت
طالبة فقد درسـت بالطريقـة   ) 28(مكونة من أما المجموعة الضابطة ال، الدراسة استطبق عليه

في التحصيل الدراسي  K-W-Lفاعلية استخدام استراتيجية  إلى وأشارت نتائج الدراسة، التقليدية
  .والتواصل والترابط الرياضي لدى طلبة المجموعة التجريبية

  )2002(دراسة عوض وسعيد 

ستراتيجيات ما وراء المعرفة فـي  سة هدفت إلى معرفة ُأسس استخدام اقام الباحثان بدرا
فـي   K-W-Lاسـتراتيجية ومعرفة مدى فاعلية  دبية في المرحلة الثانوية،تدريس النصوص األ

وتنميـة   ،على إنتاج األسئلة من النصـوص األدبيـة   وتنمية قدرة الطالبات، القرائيتنمية الفهم 
ول الوعي بما وراء معرفة هذه النصوص األدبية، وقد طبقت الدراسة على طالبات الصـف األ 

األولـى تمثـل    ،س محافظة القـاهرة ين من مدارمن مدرست الدراسةتم اختيار عينة  إذ ثانوي،
والمجموعة اُألخرى هي الضابطة وبلغ عدد  طالبة،) 23(عينة بلغ عدد الوالمجموعة التجريبية 

ثـانوي  الطالبة أيضا، وقد درست النصوص األدبية المقررة في الصف األول ) 23(راد العينة أف
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  اسـتراتيجية لطالبات المجموعة التجريبية باسـتخدام   م2002\2001في الفصل الدراسي الثاني 
K-W-L. تباع الطرائق وذلك با ،كما درست هذه النصوص األدبية لطالبات المجموعة الضابطة

ومناقشـته مناقشـة    النص، ومن ثم قراءته قراءة صامتة،التقليدية التي تتمثل في تهيئة دراسة 
 ،وتسجيل األفكار والمفردات على السبورة إلقاء بعض األسئلة التي تتعلق به،عن طريق  ،علنية

ثـم   الجمـل، مواطن ومناقشة  ، ثم من بعض الطالبات،ومن ثم قراءته قراءة جهرية من المعلمة
النصـوص   لنتائج تفوق الطالبات الالتـي درسـن  مناقشة أسئلة الكتاب المدرسي، وقد أظهرت ا

 ستراتيجيةويعزى هذا التفوق إلى ما تنطوي عليه هذه اال ،K-W-Lاستراتيجيةباستخدام  األدبية،
  .هذه اإلستراتجيةباإلضافة إلى حداثة  وثقته بذاته، لطلبةجابية امن ُأسس ترتبط بالتعلم النشط وإي

  )2011(دراسة الزهراني 

على التحصيل الدراسي في  K-W-Lهدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية 
المتوسط بمدينة مكة المكرمة عنـد مسـتويات   ة لدى طالبات الصف األول مقرر اللغة اإلنجليزي

 تم اتبـاع المـنهج شـبه   ، وعند الدرجة الكلية لالختبار) التطبيق، الفهم، التذكر: (بلوم المعرفية
) 31(، طالبة من طالبات الصـف األول المتوسـط  ) 62(تكونت عينة الدراسة من و، التجريبي

مجموعـة  (طالبـة  ) 31(و، K-W-Lدرست باستخدام اسـتراتيجية  ) مجموعة تجريبية(طالبة 
 اًإرشـادي  ودلـيالً ، وأعدت الباحثة اختباراً تحصيلياً، درست باستخدام الطريقة التقليدية) ضابطة

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللـة  ، K-W-L لتدريس الوحدة باستخدام استراتيجية
، بين متوسطات درجات اختبار طالبات المجموعة الضابطة (α ≤ 0.05)إحصائية عند مستوى 

ومتوسطات درجات اختبار طالبات المجموعة التجريبية في التحصيل البعدي عنـد كـل مـن    
  .وعند الدرجة الكلية لالختبار) التطبيق، الفهم، التذكر(مستويات بلوم المعرفية 

  )2010(دراسة عقيلي 

استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس العلوم  هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام
اسـتخدم  ، المكفوفين ه نحو المادة لدى الطلبةعلى التحصيل ومهارات ما وراء المعرفة واالتجا
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-K ،التساؤل الذاتي، النمذجة :حث ثالث استراتيجيات من استراتيجيات ما وراء المعرفة هياالب

W-L ،تقسيم الفصل إلى إذ ، لمكفوفين بمدينة سوهاجنور لتكونت عينة الدراسة من مدرسة ال تم
طالب، ومجوعة ) 5(مجموعتين تجريبية تدرس باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة عددها 

، تم فصل المجمـوعتين أثنـاء التـدريس   و، طالب) 5(ريقة العادية عددها ضابطة تدرس بالط
، تمثلت أدوات الدراسة في اختبار تحصـيلي ، حث المنهج شبه التجريبي في دراستهااستخدم البو
وقد توصلت النتـائج إلـى   ، مقياس اتجاه نحو مادة العلومو، مقياس مهارات ما وراء المعرفةو

المجموعة التجريبية ودرجات طـالب المجموعـة    درجات طالبوجود فرق دال إحصائياً بين 
لصـالح طـالب المجموعـة     (0.05)ل األكاديمي عند مسـتوى  الضابطة في اختبار التحصي

  .التجريبية

  )2009(دراسة الجليدي 

فـي   K-W-L-Pهدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استراتيجية ما وراء المعرفـة  
واستخدم الباحث المـنهج شـبه   ، تنمية مهارات التذوق األدبي لدى طالب الصف الثاني الثانوي

وتمثلت أدوات البحـث فـي   ، طالباً في المجموعتين) 66(الدراسة من  وتكونت عينة، التجريبي
وقـد توصـلت   ، اختبار تحصيلي لقياس مهارات التذوق األدبيو، قائمة مهارات التذوق األدبي

في التحصـيل   (0.01)نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
، K-W-L-Pالبعدي لمهارات التذوق األدبي لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام 

وأوصت الدراسة بتبني أساليب التعلم الذاتي ممثالً في استراتيجيات ما وراء المعرفة التي تتـيح  
ين لعمليات العلم والتي تعمل على تحسين اكتساب المتعلم، للمتعلم الفرصة في المشاركة اإليجابية

  .المختلفة

  )2009(دراسة أبو عجوة 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمية مهارات 
وقد اتبع الباحث المنهج التجريبي حيث تـم  ، حل المسألة الكيميائية لطالب الصف الحادي عشر
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طالباً مـن مدرسـة   ) 31(وأخرى ضابطة عددها  طالباً) 31(اختيار عينة تجريبية بلغ عددها 
وقد أعد الباحث قائمة بمهارات حل المسـألة الكيميائيـة واختبـاراً    ، عرفات الثانوية للموهوبين

بمهارات حل المسألة الكيميائية وقد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد   
يبية والضابطة تعزى لتوظيف استراتيجية بين طالب المجموعة التجر (α ≤ 0.05)مستوى داللة 

  .التساؤل الذاتي في مهارة حل المسألة الكيميائية

  )2008(دراسة أحمد 

هدفت هذه الدراسة إلى تحسين أداء معلمات العلوم وتطويره من خالل تـدريبهن علـى   
بصور كسابهن مهارات التدريس اإلبداعي بما قد ينعكس تراتيجيات ما وراء المعرفة بهدف إاس

من خالل إعداد برنـامج تـدريبي فـي     كويتم ذل، إيجابية على التفكير التباعدي لدى تلميذاتهن
استراتيجيات ما وراء المعرفة لمعلمات العلوم لتنمية مهارات التدريس اإلبداعي لديهن وتعـرف  

على البرنامج في تنمية التفكير التباعدي لدى تلميذاتهن ـ  ، أثر تدريبهن ث علـى  واقتصـر البح
الـتعلم   -العصـف الـذهني  (التدريب على بعض أساليب استراتيجيات ما وراء المعرفة التالية 

وقـد  ، )التدريس التبـادلي  -لعب األدوار -التعلم من خالل األنشطة -التساؤل الذاتي -التعاوني
 يقْمن عينة من معلمات العلوم الالتيوتم اختيار ال، استخدمت الباحثة المنهج التجريبي في البحث

بوالية صور بالمنطقـة الشـرقية    بالتدريس لتلميذات الصف الخامس األساسي للتعليم األساسي
لـيم  وعينة من تلميذات الصف الخـامس األساسـي للتع  ، معلمات) 6(لسلطنة عمان بلغ عددها 

لـى  وتقسـيمها إ ، التي تم اختيار عينة المعلمات منهانفسها المدارس األساسي تم اختيارهن من 
) 120(مجموعتين إحداهما تجريبية تدرس وفقاً الستراتيجيات ما وراء المعرفـة بلـغ عـددها    

وتمثلت أدوات ، طالبة) 120(واألخرى ضابطة تدرس وفقاً للطريقة التقليدية بلغ عددها ، طالبة
مقيـاس التفكيـر   ، البحث في بطاقة مالحظة مهارات التدريس اإلبداعي لدى معلمـات العلـوم  

وقد توصلت الدراسة إلى وجود فـروق  ، ي لدى تلميذات الصف الخامس للتعليم األساسيالتباعد
ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في مقيـاس التفكيـر   

مما يدل على أن البرنامج التجريبي في استراتيجيات مـا  ، التباعدي لصالح المجموعة التجريبية
  .كان له األثر في تنمية التفكير التباعدي لدى تلميذات المجموعة التجريبيةوراء المعرفة 
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  )2008(دراسة عبد الوهاب 

هدفت الدراسة إلى التحقق من فاعلية التدريب على استراتيجيات ما وراء المعرفة فـي  
مواقف الفصل الدراسي المعتاد في تحسين مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي صـعوبات  

وكذلك التحقق من فاعلية التدريب على استراتيجية ما وراء المعرفة في مواقف تعاونيـة  ، تعلمال
في الفصل الدراسي المعتاد في تحسين مستوى الفهم القرائي لـدى التالميـذ ذوي الصـعوبات    

وقد اقتصر الباحث في دراسته على تدريب التالميذ مع استخدام أربـع اسـتراتيجيات   ، التعليمية
تكونـت عينـة الدراسـة    و، التوضـيح ، التنبؤ، التلخيص، التساؤل: ا وراء المعرفة هيفقط لم

تم توزيعها على مجموعـات  ، تلميذاً من تالميذ ذوي صعوبات تعلم القراءة) 48(التجريبية من 
تلميـذاً علـى   ) 15، 18، 15(فكانـت  ) ضابطة، تجريبية ثانية، تجريبية أولى(الدراسة الثالث 

، بالصـف الخـامس األساسـي    تلميذاً) 415(تشخيصها من عينة أولية قوامها  وقد تمالترتيب 
استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي القائم على تصميم المجموعتين التجريبية و

وقد استخدم الباحث اختبار الذكاء غير ، ومجموعة ضابطة واحدة ذات القياسات القبلية والبعدية
وقد توصلت الدراسة إلى فاعلية التدريس القـائم علـى   ، مهارات الفهم القرائي اللغوي واختبار

استراتيجيات ما وراء المعرفة في مواقف تعاونية في تنمية مهارات الفهم القرائي وكذلك فاعلية 
  .التدريس في المواقف الصفية المضادة في تنمية مهارات الفهم القرائي

  )2008(دراسة قشطة 

معرفة أصر توظيف استراتيجيات ما وراء المعرفـة علـى تنميـة    لى هدفت الدراسة إ
، زةغ مس األساسي ومدارس محافظةلدى طلبة الصف الخا المفاهيم العلمية والمهارات الحياتية

تم تقسيمها إلى  اًطالب )74(من وتكونت عينة الدراسة ، اتبع الباحث المنهج الوصفي والتجريبيو
قد أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد   و، مجموعتين تجريبية وضابطة

  .لصالح المجموعة التجريبية في اختبار المفاهيم والمهارات العلمية (α ≤ 0.05)مستوى الداللة 
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  )2007(دراسة حسين 

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مدى فاعلية استراتيجيات ما وراء المعرفة فـي تنميـة   
ومهارات التفكير العلمي والدافعية لإلنجاز لدى تالميـذ الصـف الثـاني     بعض المفاهيم العلمية

حيث قسمت العينة ، اإلعدادي في مدرستي إسماعيل القباني اإلعدادية والجالء اإلعدادية بأسيوط
وقـد اسـتخدم   ، تلميذاً مجموعة ضـابطة ) 34(و ، تلميذاً مجموعة تجريبية) 34(بالتساوي إلى 

والمنهج شبه التجريبي فـي  ، في إعداد اإلطار النظري وأدوات البحثالباحث المنهج الوصفي 
، لمهارات التفكير العلمـي  واختبار، ار للمفاهيم العلميةوتم تطبيق اختب، التجربة الميدانية للبحث
، النمذجـة (وبرنامج يستخدم بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة وهي ، واختبار الدافع لإلنجاز

وتوصل البحث إلى وجود عالقة ارتباطيـة  ). لرسوم واألشكال التوضيحيةا، خرائط المعلومات
بين متوسطات درجات التالميذ الذين درسوا الوحدة باستخدام  (0.05)دالة إحصائياً عند مستوى 

والـدافع  ، والتفكيـر العلمـي  ، نمو المفاهيم العلمية(استراتيجيات ما وراء المعرفة على كل من 
  .لصالح تالميذ المجموعة التجريبيةوهذه الفروق ) لإلنجاز

  )2007(الدين  دراسة علي

فاعلية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية مهارات  هدفت الدراسة معرفة 
وقد اقتصـرت  ، مةالمرحلة الثانوية العا ةبالل تدريس مادة علم االجتماع لطلالتفكير الناقد من خ
والتفكير بصوت ، التساؤل الذاتيو، K-W-L(استراتيجيات ما وراء المعرفة  الدراسة على ثالث

وكذلك المنهج التجريبي ، وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي لتحليل محتوى الوحدة، )مرتفع
الناقد في مادة علـم االجتمـاع   لتطبيق أدوات الدراسة والتي تمثلت في اختبار لمهارات التفكير 

ينة البحث تم اختيار ع، ةبر تحصيلي لقياس مستوى تحصيل الطلواختبا، ثانويةالمرحلة ال ةبلطل
وقد ، المرحلة الثانوية العامة وتم تقسيمها إلى مجموعة ضابطة وتجريبية عشوائياً من بين طلبة

بـين متوسـطات    (0.05)أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  
ن التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي لصالح درجات طالبات المجموعتي

بـين   (0.05)وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى    ، المجموعة التجريبية
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متوسطات درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير 
  .ريبيةالناقد لصالح طالبات المجموعة التج

  الدراسات األجنبية

 ,Peter & Vercorijer & Remey and Ricers)فيركلر وريمي وريكرس دراسة بيتر و

2005)  

أثر تنشيط المعرفة السابقة على زمن الدراسـة واالسـتدعاء    هدفت الدراسة إلى معرفة
الدراسـة  سعت و ،شبه تجريبيالاستخدم الباحثون المنهج  ،K-W-Lالحر باستخدام استراتيجية 

المجموعة التجريبية التي طُبقت عليها ، طالب إلى مجموعتين) 80(إلى تقسيم العينة المكونة من 
وكانت أداة الدراسة اختبـاراً   ،ق عليها األسلوب التقليديوالمجموعة الضابطة التي طُب، الدراسة

وأشـارت   ،الحـر تحصيلياً لمعرفة أثر تنشيط المعرفة السابقة على زمن الدراسة واالسـتدعاء  
النتائج إلى فاعلية استخدام االستراتيجية في توسيع المعرفة المتعلمة وتعميـق فهمهـا وتنشـيط    

األمر الذي يزيد من التكامل الوظيفي لكل ، عمليات تفصيل المعرفة لصالح المجموعة التجريبية
  .منها

   (Blaskowski, 2008)دراسة بالسكوسكي 

 K-W-L-Hاعلية استخدام استراتيجية الجدول الذاتي هدفت الدراسة إلى التعرف على ف
في تنمية الفهم العميق للمفاهيم العلمية المتعلقة بموضوع الحشرات من خالل تـدريس العلـوم   

استخدمت الباحثة  ،لتالميذ الصف الرابع األساسي بمدينة ويسكونسن بالواليات المتحدة األمريكية
ـ   اًطالب) 45(التجريبية من وعة وتكونت المجم ،المنهج شبه تجريبي  اوطالبة والتي طُبـق عليه

وطالبة والتي طُبق عليها األسلوب  اًطالب) 30(أما المجموعة الضابطة فقد تكونت من ، الدراسة
ثم يطلب من الطلبة ، وقد صممت الباحثة اختباراً لقياس الفهم العميق للمفاهيم العلمية، االعتيادي

 وقد ظهرت النتائج لصـالح المجموعـة التجريبيـة   ، فقرة) 33(ى ثم اإلجابة علو قراءة الدرس
كيف نستطيع التعلم أكثر؟ ويساعد الطالب علـى  : تبدأ بها السؤال Howداللة على كلمة  (H)و
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الحصول على مزيد من التعلم واالكتشاف والبحث من مصادر تعلم أخـرى لتنميـة معلوماتـه    
  .وتحقيق خبراته في هذا الموضوع

  (Tok, 2008) دراسة توك

واسـتراتيجية تـدوين   ، K-W-Lهدفت الدراسة إلى تحديد أثر اسـتخدام اسـتراتيجية   
، المالحظات في التحصيل الدراسي للتالميذ واتجاهاتهم نحـو مقـررات العلـوم والتكنولوجيـا    

تلميذاً من تالميـذ  ) 121(من تكونت عينة الدراسة و، تجريبيالاستخدمت الدراسة المنهج شبه و
تم تقسـيم العينـة إلـى    و، الصف الخامس األساسي في المدارس العامة بمقاطعة هاتاي بتركيا

ومجموعة ، K-W-Lمجموعة تجريبية أولى تدرس باستخدام استراتيجية ، مجموعتين تجريبيتين
تدرس باستخدام ومجموعة ضابطة ، تجريبية ثانية تدرس باستخدام استراتيجية تدوين المالحظات

واستراتيجية  K-W-Lوتوصلت نتائج الدراسة إلى فاعلية استخدام استراتيجية ، الطريقة التقليدية
  .تدوين المالحظات في تنمية التحصيل الدراسي واالتجاه نحو مقرر العلوم والتكنولوجيا

  (Stahel, 2008)دراسة ستاهل 

-K-W-التفكير الموجه: (ثالث استراتيجيات تدريسية هي هدفت الدراسة إلى معرفة أثر

L- تلميـذاً مـن   ) 32(تكونت عينة الدراسة من و، وفهمه العلومعلى قراءة ) الصور المتحركة
مجموعة تجريبية أولـى   :تقسيم العينة إلى أربع مجموعات تمو، تالميذ الصف الثاني بنيويورك
، K-W-Lجريبية ثانية تدرس باستخدام استراتيجية مجموعة تو، تدرس باستخدام التفكير الموجه

وتوصلت ، ومجموعة رابعة ضابطة، مجموعة تجريبية ثالثة تدرس باستخدام الصور المتحركةو
نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تالميـذ المجموعـة   

ينما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب، الضابطة في االختبار لصالح المجموعتين التجريبيتين
 K-W-Lبين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام اسـتراتيجية  

   .ومتوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة

   



44 

   (Siribunam & Tayrkham, 2009)دراسة سيربونام و تايركهام 

فـي تنميـة    K-W-L استراتيجيةالتعلم وهدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام دورة 
 ،بتايلند) مهاسار أكام(التفكير التحليلي والتحصيل العلمي واالتجاه نحو تعلم الكيمياء في مقاطعة 

األولـى مجموعـة   ، حيث قسمت إلى ثالث مجموعاتطالباً ) 154(تكونت عينة الدراسة من و
 استراتيجيةوالمجموعة الثانية هي أيضاً تجريبية باستخدام  دورة التعلم، تُدرس باستخدام ،تجريبية

K-W-L وجود وبينت النتائج المجموعة الثالثة هي الضابطة، التي تُدرس بالطريقة التقليدية، و
فروق ذات داللة إحصائية في اختبار التفكير التحليلـي والتحصـيل بـين الطـالب لصـالح      

هاتين المجموعتين مرتفعة أكثـر مـن المجموعـة    وكانت اتجاهات  ،المجموعتين التجريبيتين
  .الضابطة

 (Hamdan, 2014)دراسة حمدان 

على أداء طلبـة الصـف    K-W-Lفعالية استراتيجية إلى معرفة أثر الدراسة  هدفت  
الدراسة مـن   ولتحقيق هذا الهدف، تم اختيار عينة. العاشر الذكور األردنيين في القراءة والفهم

ـ بيالمشاركين إلى مجموعة تجر الباحث موقد قس ،عامةمدرسة خاصة ومدرسة  ة ومجموعـة  ي
. التي طبقت عليها هذه االستراتيجية المجموعة التجريبية ةيمثل كل طلبة المدارس العام ،ضابطة

يـدرس   الباحـث  كـان و .في المدارس الخاصة بالمجموعـة الضـابطة   بةيمثل الطلفي حين، 
كانت تدرس المجموعة الضابطة  في حين، K-W-Lالمجموعة التجريبية القراءة مع استراتيجية 

 القـراءة نت تدار اختبارات الفهـم قبـل   لجمع البيانات، كاو. مع استراتيجيات القراءة التقليدية
ـ    تم إجراء عملية اختبار ما قبل و. وبعدها ات تطبيق هذه االستراتيجية، وقـد تـم تحليـل البيان

وأشارت النتائج إلى أن . والتغاير) ت(باستخدام متوسطات درجات، االنحراف المعياري، اختبار 
القراءة والفهم ما بعد االختبارات ب عالماتالمجموعة التجريبية من المدارس العامة سجلت أعلى 

حسين خص الباحث إلى أن االستراتيجية كانت فعالة في تلو. ةمن أقرانهم في المجموعة الضابط
لغة اإلنجليزيـة  ل ناهج الدراسيةأداء القراءة والفهم، وأوصى أن االستراتيجية يجب دمجها في الم

  .المدارس األردنية في
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  (Roozkhoon & Bagheri & Yamini, 2013) روزخون و بغيري و يامينيدراسة 

ية الخرائط على فهـم  استراتيج KWL استخدامفاعلية أثر  معرفة الدراسة إلى هدفت  
في المدارس العامة فـي  " من نصوص غير مألوفة ثقافياً"غة اإلنجليزية كلغة أجنبية للالمتعلمين 

: ثالث مجموعاتإلى طالباً تم تقسيمها ) 160(تكونت عينة الدراسة من  لهذا الغرض،و. إيران
طبقـت علـى   و. ، والمجموعة الضـابطة )2( ة، والمجموعة التجريبي)1( التجريبية المجموعة

 مجموعـة الو  KWLام اسـتراتيجية من خـالل اسـتخد   قراءة مقاطع) 1(التجريبية المجموعة 
وتم إعداد ، الطريقة التقليدية اوالمجموعة الضابطة طبق عليه، ستجوابإلبطريقة ا )2(التجريبية 

يبية االختبار لصالح المجموعة التجر كانف، المتعلمين للغة اإلنجليزية اختبار تحصيلي لقياس فهم
إلـى وجـود فـروق ذات داللـة     نتائج وتشير ال KWLاتيجية التي درست باستخدام استر) 1(

إلى أهمية  هذه الدراسة تشيرو). 1(إحصائية في االختبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية 
لمساعدة  وسيلةً عدهاويمكن ، في فصول القراءة ةبوتأثيراتها على أداء الطل KWLية استراتيج

  .لدى الطالب، وتسهيل التعاون والتفاعل داخل الصف المهارات زيز، وتعمتعلمين على التعلمال

  قة التعليق على الدراسات الساب: ثالثا

أثـر اسـتخدام    معرفة فبعضها هدف إلى أهداف الدراسات السابقة وأغراضها،تنوعت 
وبعضها اآلخر كان يهدف إلى تقصي أثر استخدام ، في التحصيل الدراسي K-W-L استراتيجية
دراسـات  وقد اتفقت نتائج معظم ال. في التحصيل الدراسي وفعاليتها ما وراء المعرفة استراتيجية

بشكل خاص  K-W-Lاستراتيجيةو، ما وراء المعرفة بشكل عام استراتيجية السابقة على أهمية
وتنمية مهـارات التفكيـر   ، لتعلموزيادة دافعية المتعلم ل ،دى الطلبةالتحصيل الدراسي لفي رفع 

المستخدمة مـع الطريقـة    ستراتيجيةة االنالتجريبي لمقار شبه كما اتفقت باستخدام المنهج ،لديه
  .التقليدية

أغلبية الدراسات السابقة سواء أكانت عربية أم أجنبية تؤكد على أهمية الدراسات  كما أن
  .في الواقع التربوي أثراً ملموساً ومقنعاً ها تعطيألنّ ،تطوير العملية التربوية التجريبية في
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  :هذه الدراسة من الدراسات السابقة في توقد استفاد

وما هي األمـور التـي يجـب     ،ستراتيجيةالتعرف على اإلطار النظري المرتبط بهذه اال •
 .اإلطالع عليها

وما هي مواصفات االختبار الجيد فـي ظـل هـذه     عرف على كيفية بناء أداة الدراسة،الت •
 .ستراتيجيةاال

  :راسة عن الدراسات السابقة في أن لبدراسات السابقةوتختلف هذه الد

ألساسي ولم يتم تصـميم  لصف الخامس ااتجاهات طلبة افي  ستراتيجيةلم تطبق هذه اال
ستراتيجيةعلى هذه اال دروس بناء.  
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  الفصل الثالث

  منهج الدراسة وإجراءاتها

وأدوات الدراسة وإجراءاتهـا   العينة،قة اختيار وطري هذا الفصل منهج الدراسة، يصف
  .وتصميمها والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في استخالص النتائج

  منهج الدراسة

القائم على فحـص أثـر   ، بأحد صوره شبه التجريبي ،الباحثة المنهج التجريبي وظّفت
تحصيل الطلبـة فـي   (على المتغيرين التابعين )K-W-Lاستراتيجيةالتدريس ب(المتغير المستقل 

، وذلك عن طريق جمـع البيانـات وإجـراء التحليـل     )االتجاهات نحو تعلم القراءةوالقراءة، 
  .اإلحصائي المناسب الستخراج النتائج

  مجتمع الدراسة

مجتمع الدراسة جميع طالبات الصف الخامس األساسي في المـدارس الحكوميـة    شمل
طالبة وفق إحصاءات مديرية التربية والتعليم في نـابلس  ) 2707(لغ عددهن نابلس والبا دينةلم

  .2016-2015للفصل األول 

  عينة الدراسة 

المدرسة في إجراء  إدارةووذلك لتعاون المعلمة  ،تم اختيار عينة الدراسة بطريقة قصدية
وتكونت عينة الدراسة من طالبات الصف الخامس األساسي في مدرسة ياسر عرفـات   التجربة،
عشـوائياً  ) ب(وتم اختيار الشعبة  طالبة،) 61(شعبتين والبالغ عددهن موزعين على ، األساسية

موعة المج في المجموعة الضابطة، وقد بلغ عدد طالبات) أ(لتكون المجموعة التجريبية والشعبة 
  .طالبة) 31(بلغ عدد طالبات المجموعة الضابطة  طالبة، في حين )30(التجريبية 

   K-W-Lدليل التدريس وفق استراتيجية

خليل السكاكيني وموقف حرج س وللدر K-W-Lاستراتيجيةتم إعداد خطط تدريس وفق 
وكانت هـذه الخطـط تتضـمن خطـوات      وجمعية الهالل األحمر الفلسطيني من الجزء األول



49 

التي تبدأ بماذا يعرف المتعلم؟ ماذا عليه أن يتعلم؟ ماذا تعلم؟ وهذه الخطط  K-W-L استراتيجية
كل هـذه العناصـر تـم    و األهداف ودور المعلم والمتعلم واألنشطة وأخيراً التقويم، تكونت من

استراتيجيةعلى  تصميمها بناءK-W-L وأيضاً بناء علـى   نحو التعلم، التي تنمي دافعية المتعلم
والـدروس التـي تـم     .ة التي تتصف بها طالبات الصف الخامس األساسيخصائص العمريال

استراتيجيةعلى  تصميمها بناءK-W-L خليل مميزات  درس خليل السكاكيني الذي يعرض أهم
يتحدث عن موقف حدث في عيد ميالد وأحرج  الذي ودرس موقف حرج ،وإنجازاته السكاكيني

مـن أقسـام الهـالل األحمـر     طيني وما يحتويـه  وأخيراً جمعية الهالل األحمر الفلس حبه،صا
والتعرف علـى المعلومـات التـي     ستراتيجيةعلى هذه اال وضع األهداف بناء تم إذ ووظائفها،

في الحصة التعليمية أكثر من  سائدوكان دور المتعلم هو ال ها المتعلم المتعلقة بهذه الدروس،يمتلك
 معلومات وما الذي يريد أن يتعلمـه، بما يمتلكه من تهتم بالمتعلم و ستراتيجيةهذه اال ألن ؛المعلم

) 3(هو تقسيم الطالبات إلـى  ف ستراتيجيةأما بالنسبة لألسلوب الذي اتبعته الباحثة لتطبيق هذه اال
من ، قائد بموافقة أفراد المجموعة مع اختيار اسم لكل مجموعة ، وعين لكل مجموعةمجموعات

كان الجو السـائد  لحصص بشكل فعال وبسهولة ويسر، والفعال كانت تسير اخالل هذا األسلوب 
الطالبات آراء بعضهن البعض باإلضافة إلى المنافسة  اً، وفيه احترمتفي الحصة التعليمية إيجابي
الباحثة لكل حصة  فخصصت نسبة لألنشطة والوسائل التعليمية،أما بال. الشريفة بين المجموعات

عـرض حيـاة خليـل    : ووسائل تعليمية مختلفة عن األخرى ومن األمثلة عليهاتعليمية أنشطة 
ـ تمث قصة، كتابة قصة عن شخصية مشهورة، السكاكيني على شكل ـ  اًيل الطالبات موقف  اًمحرج

ع بعض زميالتها أمـام طالبـات الصـف،   على شكل مسرحية قصيرة بالتعاون م حصل معهن 
التعرف على أقسام جمعية الهالل األحمر من خالل عمل مجسم يوضح أجزاء جمعيـة الهـالل   

يراعي الفروق الفرديـة ويغطـي جميـع     اًكان متنوعف، أما بالنسبة للتقويم ...األحمر وغيرها
  .K-W-L استراتيجيةوفق  دليل التدريسيبين ) 1(المستويات العقلية، والملحق 

  الدراسة  أدوات

  :د أداتين هماف الدراسة تم إعدااهدألتحقيق 
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 .تبار تحصيلي لقياس مهارة القراءةاخ -1

 .مقياس اتجاهات الطلبة نحو تعلّم القراءة -2

  :ي الدراسة وتطويرهما كما يليأداتَ إعدادوسار 

  س مهارة القراءة االختبار التحصيلي لقيا: أوالً

  :بما يلياد االختبار التحصيلي في القراءة، قامت الباحثة من أجل إعد

 )الجزء األول(لغتنا الجميلة اطلعت الباحثة على الدروس السادس والسابع والثامن من كتاب  -1
 .للصف الخامس األساسي

 )2(ملحق. فات اختبار التحصيل في القراءةقامت الباحثة بإعداد جدول مواص -2

فقرة تقيس مستويات عقلية مختلفة كالتذكر والفهم واالستيعاب والتطبيق ) 16( بت الباحثةكت -3
 . والتحليل

من المحكمين من ذوي الخبـرة واالختصـاص فـي    ) 5(تم عرض اختبار التحصيل على  -4
المناهج وطرق التدريس واللغة العربية إلبداء رأيهم فيه حول مجموعة من النقاط تمثلت في 

  )7(ملحق .الفقرات باإلضافة إلى وضوح، غوي لالختبارالمستوى المعرفي والل

بواقع  ستراتيجيةتطبيق االبدء تم تطبيق االختبار التحصيلي البعدي بعد أسبوعين تقريباً من  -5
 .حصة ومن ثم تحليل النتائج و تفسيرها) 14(

  االختبارصدق 

تم عرض فقراتها على مجموعـة مـن    ،)االختبار التحصيلي(صدق األداة  للتحقق من
وبناء  والمناهج وطرق التدريس،، العربية المحكمين وهم من ذوي الخبرة والتخصص في اللغة

 فقرة،) 16(تهم أعيدت صياغة بعض الفقرات، وقد تكون االختبار من على مالحظاتهم وتوصيا
بعـض   كمين حـول وكانت مالحظات المح لفقرات على مستويات عقلية متنوعة،اشتملت ا وقد
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وبذلك تم تعديل المالحظات  خطاء في بعض األهداف المكتوبة،األو ،نحوية واإلمالئيةالخطاء األ
  .فقرة) 21(الواردة من المحكمين وخرج االختبار بصورته النهائية حيث تكون من 

  االختبارثبات 

التجريبية والضابطة من مدرسـة   تينعلى العين استخدمت الباحثة طريقة تطبيق االختبار
 اسـتراتيجية بعد تطبيق ) أسبوعين(بفاصل زمني  ،)61(اسر عرفات األساسية وعددهم بنات ي

K-W-L،    وتم حساب معامل ثبات االختبار باستخدام معامل االرتباط بيرسون وبلغـت قيمتـه
  .وهي قيمة مناسبة) 0.819(

  مقياس االتجاهات نحو تعلم القراءة :ثانياً

 الخامس األساسي نحو تعلم القراءة،الصف  الباتتم بناء مقياس للتعرف إلى اتجاهات ط
 ،K-W-L اسـتراتيجية القراءة باستخدام  نعند تعلمه هنوذلك بهدف معرفة مدى تغير اتجاهات

 الطالبات للقراءة بشوق، دنمن زيادة الدافعية واالستعداد ع ستراتيجيةوذلك بما قد توفره هذه اال
 )الجـزء األول (والثامن من كتاب لغتنا الجميلـة  دة الفهم القرائي للدروس السادس والسابع وزيا

  .للصف الخامس األساسي

  وصف المقياس 

لدراسة اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي  على تصميم مقياس خاص عملت الباحثة
  :وفق الخطوات اآلتية، نحو تعلم القراءة

إلى تحديد اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي هدف المقياس : ديد الهدف من المقياستح -1
 .في القراءة K-W-Lاستراتيجيةنحو استخدام 

االطالع على األدب التربوي والدراسات ذات العالقة وبعض مقاييس االتجاهات في مجال  -2
 .علم النفس
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وما يتعلق باالتجاه نحـو   ومادتها، يل الدراسات السابقة ذات العالقة، بموضوع الدراسةتحل -3
 .في القراءة K-W-Lاستراتيجيةاستخدام 

  .مراعاة أن تكون بعض فقرات المقياس موجبة وبعض الفقرات سالبة -4

  صدق المقياس

للتأكد من صدق محتوى مقياس اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسـي نحـو تعلـم    
من المحكمين متمثلة في أعضاء هيئة التـدريس  ) 4(تم عرضه بصورته األولية على  ،القراءة

 ،والتربية وعلم النفس في جامعة النجـاح الوطنيـة   ،المتخصصين في المناهج وطرق التدريس
 لغة العربية للصف الخامس األساسـي، وكذلك باإلضافة لمعلمة اللغة العربية التي تدرس مادة ال

  :على المقياس من حيث وطُلب منهم الحكم

 .لمقياسا الفقرات إلى انتماءمدى   -1

 .في القراءة K-W-L استراتيجيةمدى أهمية البنود في قياس اتجاهات الطلبة نحو استخدام   -2

 .سالمتهامدى وضوح الصياغة اللغوية و  -3

أكد من صـياغتها  والت اتجاهات الطلبة نحو تعلم القراءة،وذلك للتأكد من أن بنوده تقيس 
ووضع التعديالت المناسبة من أجل الوصول إلى مقياس يمكن من خاللـه   بشكل سليم ومفهوم،

 في القراءة، K-W-Lاستراتيجيةقياس اتجاهات طالبات الصف الخامس األساسي نحو استخدام 
  .بأكبر درجة ممكنة من الدقة

  ثبات المقياس

وجمع المعلومـات   على طالبات الصف الخامس األساسي، بعد تطبيق مقياس االتجاهات
  ).كرونباخ ألفا(باستخدام معادلة  حساب معامل الثبات، تملبيانات ووا
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  إجراءات الدراسة 

  :ي اإلعداد المسبق لتنفيذ الدراسةاتبعت الباحثة الخطوات اآلتية ف

تسهيل مهمة الباحثة من عمادة كلية الدراسات العليا في جامعـة النجـاح    الحصول على  -1
 .الوطنية

 )4(ملحق  .التربية والتعليم من أجل تطبيق الدراسةوزارة موافقة الحصول على   -2

 .االطالع على األدبيات التربوية والبحوث والدراسات السابقة ذات العالقة بالموضوع  -3

إحداهما تجريبيـة واألخـرى   ) بأ،(فيها شعبتان ، سيةرفات األسااختيار مدرسة ياسر ع -4
 .ث تم اختيار العينة بطريقة قصديةضابطة في نابلس حي

الهالل جمعية (والثامن  ،)حرجموقف (، والسابع )خليل السكاكيني(الدروس السادس  تحديد -5
 .للصف الخامس األساسي )الجزء األول(من كتاب لغتنا الجميلة ) الفلسطينياألحمر 

 )7) (6(ملحق  .د أداتي الدراسة وتحكيمهماإعدا -6

ة الضـابطة وفـق   وتعليم المجموع ،K-W-L استراتيجيةتعليم المجموعة التجريبية وفق  -7
 .الطريقة التقليدية

 .راد المجموعة التجريبية والضابطةتطبيق االختبار البعدي على أف -8

 . تجميع االختبار من أفراد العينة وترميزه وإدخاله إلى الحاسوب ومعالجته إحصائياً -9

 .استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها ومقارنتها مع الدراسات السابقة وكتابة التوصيات - 10

  متغيرات الدراسة

  :ذه الدراسة على المتغيرات اآلتيةاحتوت ه
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لتدريس بمستويين متغير مستقل وهو طريقة ااشتملت الدراسة على : المتغيرات المستقلة -1
  :هما

 .K-W-Lاستراتيجيةالتدريس باستخدام   - أ

 .التدريس بالطريقة التقليدية   - ب

 :الدراسة على متغيرين تابعين وهمااشتملت  :المتغيرات التابعة -2

 .التحصيل الدراسي  - أ

 .اتجاهات الطالبات نحو تعلّم القراءة  - ب

  تصميم الدراسة 

تصميماً شبه تجريبي، ويشير المخطط المرفق إلـى التصـميم شـبه    اعتمدت الدراسة 
      .التجريبي للدراسة

EG: O1 X O1 O2  

CG: O1 _ O1 O2 

EG:  المجموعة التجريبية  

CG: المجموعة الضابطة  

O1: اختبار التحصيل البعدي  

O2: مقياس االتجاهات نحو تعلّم القراءة  

X:  استراتيجيةالتدريس باستخدام (المعالجة التجريبية K-W-L(  
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  اإلحصائية  المعالجات

سـتقوم الباحثـة باسـتخدام الرزمـة      ،لتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من فرضياتها
وذلك بحسـاب المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات     ) SPSS(اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

ياس االتجاهات في التطبيـق  المجموعتين على االختبار التحصيلي ومقالمعيارية لدرجات أفراد 
ولمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات فقد تم استخدام تحليل التباين األحادي المصاحب  القبلي،

)One Way ANCOVA.(  
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

 أداتـي تطبيق تنفيذ التجربة الميدانية، وبعد  نتائج الدراسةالفصل هذا الباحثة في  تناولت
-K-W استراتيجيةإذ تقصت الدراسة أثر استخدام ، معالجتها إحصائياًالبيانات و إدخالالدراسة و

L  في مدارس محافظة نابلس الحكومية الصف الخامس األساسي طالباتفي مهارة القراءة لدى.  

   :أسئلة الدراسةوفيما يلي عرض لنتائج 

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول للدراسة 

الخامس في مهـارة  في تحصيل طلبة الصف   (K-W-L)استراتيجيةما أثر استخدام 

  "القراءة في المدارس الحكومية في محافظة نابلس؟

 الداللـة  داللة إحصائية عند مستوى ال توجد فروق ذات: "وُأشتقت منه الفرضية اآلتية
)0.05=α(  طلبة المجموعة التجريبية تحصيل بين متوسطي) اسـتراتيجية استخدام K-W-L( ،
  ".في تطبيق االختبار البعدي) ةالتقليديالطريقة (طلبة المجموعة الضابطة و

االنحرافـات المعياريـة لـدرجات طلبـة     و المتوسطات الحسابية )1(يعرض الجدول 
 )الطريقة التقليديـة (والمجموعة الضابطة  ،)K-W-L استراتيجيةاستخدام (المجموعة التجريبية 

   .على اختبار تحصيل مهارة القراءة

 القبلياالختبار  في الباتالط لعالمات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: )1( جدول
  تبعاً لمجموعتي الدراسة )التحصيل في مهارة القراءة( البعدياالختبار و

 العدد المجموعة

المدرسية في  العالمات( القبلي
 )اللغة العربية

 )50العالمة ( البعدي

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 6.61 35.16 6.90 35.66 31 الضابطة

 7.09 38.83 7.16 36.77 30 التجريبية
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بينما بلغ ) 35.16(مجموعة الضابطة للالمتوسط الحسابي إلى أن ) 1(الجدول رقم  يشير
بين المجموعتين في  اًظاهري اًأي أن هناك فرق ،)38.83(المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية 

سـتخدم  ا فقـد  ين،الحسابي ينداللة الفرق بين المتوسط فحصول اختبار تحصيل مهارة القراءة،
  .)2( كما في الجدول لنتائجوكانت ا ANCOVA)(تحليل التباين األحادي المصاحب 

 الباتط درجاتلفحص الفرق بين متوسطي تحليل التباين األحادي المصاحب  نتائج: )2( جدول
في  البعدي التحصيل اختبار في والتجريبية الضابطة المجموعتين في األساسي الخامس الصف

  مهارة القراءة

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

F 
 الداللة

 اإلحصائية

  0.454  0.567  26.828  1  26.828 القبلي االختبار
  *0.037  4.575  216.424  1  216.424 التدريس طريقة

      47.311  58  2744.032 الخطأ
    60  2987.284 المجموع

  ).α=0.05( الداللة مستوى عند إحصائيا دالة*

وبالتالي وجـود فـرق ذي داللـة     ،فرضية الصفريةال عدم قبول) 2(جدول المن  يتبين
 التجريبيـة  تينالمجموع الباتط تحصيل متوسطي بين) α=0.05( الداللة مستوى عندإحصائية 
لصـالح   وذلك ).K-W-L استراتيجيةاستخدام  ،التقليدية( التدريس طريقة إلى تعزى والضابطة

لغتنـا الجميلـة   من كتاب  والثامن، السابعو السادس، دروسالالمجموعة التجريبية التي درست 
  K-W-L.استراتيجيةاألساسي باستخدام الخامس لصف ل )الجزء األول(

استراتيجيةاستخدام  وهذه النتيجة تعني أنK-W-L  في مهارة القراءة يؤثر في التحصيل
  .في مدارس محافظة نابلس الحكومية في مهارة القراءة لدى طلبة الصف الخامس األساسي
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  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني للدراسة 

تعلّم القراءة لدى طلبة الصف في االتجاهات نحو  K-W-Lةاستراتيجيما أثر استخدام 

  "ية لمحافظة نابلس؟لمدارس الحكومالخامس األساسي في ا

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة " :ت منه الفرضية اآلتيةقّشتُوا
)0.05=α( طلبة المجموعة التجريبية  يبين متوسط)اسـتراتيجية  استخدام (K-W-L،   وطلبـة

  ".تطبيق مقياس االتجاهات نحو تعلم القراءةفي ) التقليديةالطريقة (المجموعة الضابطة 

استخدام (التجريبية  تينلمجموعلاالنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية وحساب  تمو
 يلخـص و، في مقياس االتجاهات نحو تعلم القراءة) التقليدية(والضابطة  ،)K-W-L استراتيجية

  .اإلحصاءات الوصفية لمجموعتي الدراسة في مقياس االتجاهات نحو تعلّم القراءة )3(الجدول

طالبات المجموعتين الضابطة  لعالمات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: )3( جدول
  نحو تعلّم القراءة البعديالقبلي و مقياس االتجاهات في والتجريبية

 العدد  المجموعة

 البعدي القبلي

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 0.95 3.47 0.62 3.39 31 الضابطة

 0.54 3.90 0.53 3.25 30 التجريبية

بلغ المتوسـط   ينماب) 3.47(لمتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة أن ا) 3(الجدول  يبين
وهو فرق ظاهري في االتجاهات نحو تعلّـم القـراءة،    ،)3.90(الحسابي للمجموعة التجريبية 

ين في القياس البعدي لالتجاهات نحـو  الحسابي ينداللة الفرق اإلحصائي بين المتوسط فحصول
 )4(الجـدول  و ،ANCOVA)(تحليل التباين األحادي المصاحب تعلّم القراءة، فقد تم استخدام 

  .يوضح النتائج

   



60 

 علـى  K-W-L استراتيجيةاستخدام  ألثرتحليل التباين األحادي المصاحب  نتائج: )4( جدول
 الضـابطة  المجموعتين في نحو تعلم مهارة القراءة األساسيالخامس  الصف اتجاهات طالبات

  والتجريبية

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

F  
 الداللة

 اإلحصائية

  0.664  0.191  0.115  1  0.115 القبلي االختبار
  *0.045  4.179  2.523  1  2.523 التدريس طريقة

      0.604  58  35.027 الخطأ
    60  37.665 المجموع

  ).α=0.05( الداللة مستوى عند إحصائيا دالة*

 يفـرق ذ  دوجـو  وهذا يؤدي إلى ،الفرضية الصفرية عدم قبولإلى ) 4( الجدول أشار
اتجاهات الطالبات نحو تعلم مهارة بين متوسطي ) α=0.05(الداللة  مستوى ندداللة إحصائية ع

لصالح المجموعة التجريبية  وذلك). K-W-L استراتيجية ،تقليدية(التدريس  يقةطر وفق القراءة
األساسي الخامس لصف ل لغتنا الجميلةمن كتاب  والثامن ،السابعو السادس، الدروسالتي درست 

  .K-W-Lاستراتيجية  امباستخد

استراتيجيةاستخدام  وهذه النتيجة تعني أنK-W-L طالبات الصـف  ؤثر في اتجاهات ي
  .نحو تعلم مهارة في مدارس محافظة نابلس الحكوميةالخامس األساسي 

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث للدراسة

واتجاهاتهم القراءة هل توجد عالقة بين تحصيل طلبة المجموعة التجريبية في مهارة 

  .نحو القراءة؟

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  " :قت منه الفرضية اآلتيةشتُوا
)α=0.05( المجموعة التجريبية  ةببين تحصيل طل)اسـتراتيجية استخدام بK-W-L(ـ ، وطل  ةب

  ".القراءة واتجاهاتهم نحو تعلمها يف المجموعة الضابطة
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 Pearson Correlationالفرضية تـم حسـاب معامـل ارتبـاط بيرسـون      لفحصو

Coefficient لمهـارة القـراءة   بين عالمات طالبات المجموعة التجريبية في االختبار البعدي، 
  يعرض النتائج )5(الجدول  و، في مقياس االتجاهات نحو تعلم القراءة وعالماتهن

  هاواالتجاهات نحو تعلم في مهارة القراءة الدراسيمعامل االرتباط بين التحصيل : )5(جدول 

 نحو تعلم القراءة االتجاهات  في مهارة القراءة التحصيل
 مستوى الداللة قيمة ر

 االنحراف المتوسط االنحراف المتوسط

38.83 7.09 3.90 0.54 0.725 0.040* 

عالقة ارتباطيـة   مما يعني وجود، إلى عدم قبول الفرضية الصفرية) 5(الجدول  يشير
 لطالبات المجموعة التجريبية فـي مهـارة القـراءة    ذات داللة إحصائية بين التحصيل الدراسي

  .هاواالتجاهات نحو تعلم

، أي مرتفعة وهي قيمة موجبة 0.725= ويبين الجدول قيمة معامل االرتباط بيرسون ر
واالتجاهات نحو تعلـم   لقراءةفي مهارة ا بين التحصيل الدراسيإيجابية أن هناك عالقة طردية 

  .القراءة

استراتيجية تحصيل الطالبة التي درست اللغة العربية وفق وهذه النتيجة تعني أنK-W-

L قد تحسنت اتجاهاتها نحو تعلم القراءة .  
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات

  اسـتراتيجية هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج تعليمي مسـتند إلـى اسـتخدام    
K-W-L  القراءة لدى طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس محافظة نابلس في تنمية مهارة
ويتناول هذا الفصل نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها بعد المعالجـات اإلحصـائية    .الحكومية

  .وتوصياتها

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول للدراسة 

الصف الخامس في مهـارة  في تحصيل طلبة  (K-W-L)استراتيجيةما أثر استخدام 

  القراءة في المدارس الحكومية في محافظة نابلس؟

بين  )α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى  ال توجد فروق ذات" :وانبثقت عنه الفرضية
 استراتيجيةالبرنامج التعليمي المستند إلى استخدام (متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية 

K-W-L في اختبـار  ) الطريقة التقليدية(جات طلبة المجموعة الضابطة ودر) في مهارة القراءة
وأظهرت نتائج تحليل التباين األحادي أثر البرنـامج التعليمـي علـى    ". تحصيل مهارة القراءة

 أظهرت درجات الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار تحصيل مهارة القراءة
بين متوسطي درجات طلبة المجموعـة   )α=0.05(وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى 

) فـي مهـارة القـراءة    K-W-L استراتيجيةالبرنامج التعليمي المستند إلى استخدام (التجريبية 
  .في اختبار تحصيل مهارة القراءة) الطريقة االعتيادية(ودرجات طلبة المجموعة الضابطة 

 اسـتراتيجية نتائج التي تشير إلى أثر برنامج تعليمي مستند إلى استخدام ويمكن تفسير ال
K-W-L ،؛وبالتالي زيادة التحصيل في تنمية مهارة القراءة استراتيجية إلى أن K-W-L   تتـيح

كما أنها تساعد علـى   ن مهارات جديدة في مهارة القراءة،للطلبة التفاعل مع بعضهم مما يكتسبو
 من اًألنها تخلق جو ؛وتزيد من دافعيتهم نحو تعلم المادة الدراسية ،واحترام آراء بعضهم البعض

وبالتالي زيـادة فـي    مما يؤدي إلى تنمية مهارة القراءة التفاعل والحماس داخل غرفة الصف،
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ات الحديثـة التـي تحـث    ستراتيجيواحدة من أهم اال ستراتيجيةكما تعد هذه اال نسبة التحصيل،
  .وربط ما تعلمه بالمخزون المعرفي عنده ،المتعلم على تعلم موضوعات مختلفة

 استراتيجيةكما أنK-W-L   فاعلة في تنمية مهارة القراءة عند الطالبات في مادة اللغـة
الطالبات داخل الصف ضـمن   العربية مقارنة بالطريقة التقليدية، كونها أتاحت فرصة لمشاركة

بطريقة وكذلك عرض الدرس  هن مما يثير الدافعية نحو العمل،وتفاعلهن مع زميالت مجموعات،
يتحمس جديدة على الطالبات تجعلهن،للعمل الجديد فيثير انتباههن روتـين  كذلك الخروج عن  ن

فعالـة مثـل   الكتاب وطريقة عرضه للدرس من خالل اسـتخدام أسـاليب تـدريس جديـدة و    
ها تعزز ثقة إلى أنّباإلضافة ، علم هو محور العملية التعليميةوالتي تجعل المت K-W-Lاستراتيجية

  .يشعر بالمسؤولية وبالدور الكبير الذي يكلف به إذ المتعلم بنفسه،

، )2007، حسـين (دراسـة   يد من الدراسـات منهـا  اتفقت هذه النتيجة مع نتائج العدو
جـود فـروق ذات داللـة    بو، )2009، الجليدي(و، )2008، وهابال عبد(و، )2008، قشطة(و

بين متوسطات درجات التالميذ الذين درسـوا باسـتخدام    (0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 
  .استراتيجيات ما وراء المعرفة لصالح تالميذ المجموعة التجريبية

  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني للدراسة 

في االتجاهات نحو تعلّم القراءة لدى طلبة الصف  K-W-Lاستراتيجيةخدام ما أثر است"

  ".الخامس األساسي في المدارس الحكومية لمحافظة نابلس؟

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة     : "وانبثقت عنه الفرضية
)α=0.05(  بين متوسطات تحصيل طلبة المجموعة التجريبية) اسـتراتيجية التدريس وفق (K-

W-L،  في تطبيق مقياس االتجاهات نحو تعلـم  ) الطريقة االعتيادية(وطلبة المجموعة الضابطة
ألثـر البرنـامج    ANCOVA)(وأظهرت نتائج تحليل التباين األحادي المصـاحب  ". القراءة

التعليمي على درجات الطالبات في المجموعتين التجريبية والضابطة على اتجاهات الطلبة نحو 
لصالح المجموعة التجريبية التـي  ، )α=0.05(تعلم القراءة إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية 

  . ارة القراءةفي مه K-W-L استراتيجيةدرست باستخدام البرنامج التعليمي المستند إلى استخدام 
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استراتيجيةاستخدام  ويمكن تفسير النتائج التي تشير إلى أن K-W-L  ًقد ترك أثراً كبيرا
ت هـذه  وبتـالي سـاعد   ،يجة توفر الدافعية والحماس لـديهن على تحسين اتجاهات الطالبات نت

القراءة، على زيادة فعالية الطالبات في اكتساب خبرات ومهارات عديدة في مهارة االستراتيجية 
ال وتشجيعهنالحصول س بطالبات الصف الخام ستراتيجيةهذه اال تكما ساعد، على التفكير الفع

، كانـت قبـل تطبيـق    دافعية الطالبات لتعلم مهـارة القـراءة  ألن  على نتائج أفضل من قبل؛
وتوزيع  ستراتيجيةوبعد تطبيق هذه اال داً وكانت االتجاهات سلبية نحوها،متدنية ج ،االستراتيجية

وتبـادل   الطالبات على شكل مجموعات داخل غرفة الصف ومشاركة جميع الطالبات والتحاور
  . كل هذا أدى إلى زيادة دافعية الطالبات نحو تعلم مهارة القراءة ،ما بينهنفي اآلراء

استراتيجية كما ترى الباحثة أن K-W-L وفهـم   ت من دافعية الطالبات نحو التعلم،زاد
بعرض هـذه   قامت كل منهن إذ في الدرس التعليمي بطريقة فعالة،المفردات والمفاهيم الواردة 

ممـا زادت   ،نظر زميالتها ، واحترام وجهاتوتعاوني سلوبها الخاص بشكل جماعيالمفاهيم بأ
  .دافعيتهن نحو تعلم القراءة وبالتالي زاد التحصيل

، )2001، اللهيبـي (ودراسـة  ، )2002( سعيدمع دراسة عوض و وهذه الدراسة اتفقت
يعـود   الذي تفوقاً في مقياس االتجاهاتحيث أظهرت هذه الدراسات ، )2004، عجاجال(ودراسة 

  .K-W-Lأسلوب استراتيجية إلى 

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث للدراسةمناقشة 

قراءة واتجاهاتهم هل توجد عالقة بين تحصيل طلبة المجموعة التجريبية في مهارة ال"

  "نحو القراءة؟

ال توجد عالقة ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة     : "وانبثقت عنه الفرضية
)α=0.05 (المجموعة التجريبية  ةببين تحصيل طل) التي خضعت للبرنامج التعليمي المستند إلى

تم رفض الفرضـية  ه أي أنّ". ي القراءة واتجاهاتهم نحو تعلمهاف )K-W-Lاستراتيجيةاستخدام 
وبالتالي يوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين ، (α=0.05)الصفرية عند مستوى الداللة
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التحصيل الدراسي واالتجاهات نحو تعلم القراءة، لطالبات الصـف الخـامس األساسـي فـي     
  .وهي قيمة موجبة 0.725= المجموعة التجريبية، وكانت قيمة معامل االرتباط بيرسون ر

البرنـامج التعليمـي المسـتند إلـى اسـتخدام       يمكن تفسير النتائج التي تشير إلى أنو
هناك عالقة طردية بين تحصـيل طلبـة الصـف     بأن ،في مهارة القراءة K-W-L استراتيجية

دافعية الطلبـة وفعـاليتهم    تأي كلما زاد ة،الخامس األساسي واتجاهاتهم نحو تعلم مهارة القراء
لها أثـر   ستراتيجيةهذه االإن وبمعنى آخر  القراءة، زاد التحصيل عند الطلبة،نحو تعلم مهارة 

التـي   K-W-L تحصيل الطالبات إذا تم استخدام استراتيجيات حديثة مثل استراتيجيةكبير على 
زيادة رغبتهم في تعلم مهارة القراءة وزيادة المشـاركة  إلى زيادة التحصيل عند الطلبة و تؤدي

   .حصةوالتفاعل في ال

مي في مدرسـة ياسـر عرفـات    كما رأت الباحثة أثناء التطبيق العملي للبرنامج التعلي
 وأيضـاً ارتفـاع تفاعـل    ،ستراتيجيةزيادة دافعية الطالبات عندما تم تطبيق هذه اال الحكومية،
لقراءة واحتـرام  في تعلم مهارة ا في الحصة التعليمية وزيادة الرغبة عندهن وحماسهن الطالبات

عبير عما قرأته بطريقتهـا  قامت كل طالبة في المجموعة التجريبية بالت إذ البعض، آراء بعضهن
بأنها تشجع الطالبـات علـى    ستراتيجيةتمتاز هذه االو. مما أدى لزيادة في تحصيلهنالخاصة؛ 

ن خالل تقسيم الصـف  وتنمي روح العمل الجماعي م فكار،التفاعل والحوار وتبادل اآلراء واأل
المـتعلم هـو    ها تعدأنّوأهم ميزة  ح المنافسة الشريفة بين الطالبات،تعزيز رومجموعات و إلى

  .ولو كانت جزءاً بسيطاً ها،الذي يمتلكهو و ،مصدر للمعرفة

ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بأنّ) 2004(واتفقت هذه النتيجة مع دراسة العجاج 
  .االتجاه نحو كتاب لغتنا الجميلةي بين متوسط اتجاه مجموعتي البحث ف

بأنه ال توجد فـروق ذات داللـة   ) 2001(يبي هواتفقت هذه النتيجة أيضاً مع دراسة الل
  .ث في تعلم مهارة الفهم القرائيإحصائية بين مجموعتي البح
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  التوصيات والمقترحات 

  التوصيات

  :يأتيفإن الباحثة توصي بما ، في ضوء ما أتت به الدراسة من نتائج

أن توفر وزارة التربية والتعليم اإلمكانيات الالزمة من حيث البنية التحتية وعدد الحصص  .1
 .K-W-L استراتيجيةلتطبيق الطرائق الحديثة وخاصة 

ضرورة تنويع المعلمين في طرائق التدريس الحديثة عند شرح الحصص الواردة وباألخص  .2
 .زيادة التحصيللما لها بصمة إيجابية في  K-W-Lاستراتيجية

أو أي طريقة تدريس  K-W-Lاستراتيجيةعقد دورات تدريبية للمعلمين حول كيفية تطبيق  .3
 .حديثة حتى يتمكنوا من تطبيقها بسهولة ويسر

-K-Wواستراتيجية ، إعداد دليل معلم يوضح كيفية استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة .4

L بصفة خاصة. 

عند تقويم المعلمين  K-W-Lاستراتيجيةخذ بعين االعتبار تركيز مشرفي اللغة العربية واأل .5
  .من العملية التقويمية اًواعتبارها جزء

  المقترحات

توصي بإجراء الدراسـات المسـتقبلية    الباحثة توصيات الدراسة الحالية، بعدما ذكرت
  :التالية

اما في التعلـيم،  إدخال الدر: ستراتيجيات تدريسية أخرى مثلدراسات للتعرف على فاعلية ا .1
 استخدام أسلوب ميرال،واستخدام القصص في التعليم، والعصف الذهني، والتعلم التعاوني، و

ستراتيجيات التعليم الحديثة التي تساعد على تنمية مهـارة  وخارطة المفاهيم وغيرها من اال
 .القراءة
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في مـواد تعليميـة أخـرى     K-W-L استراتيجيةدراسات تستهدف قياس فاعلية استخدام  .2
 .صفوف متنوعةو

 .دراسات لتطوير كتب المواد التدريسية و باألخص كتب اللغة العربية .3

ستراتيجيات ادراسات للتعرف على الخصائص العمرية لكل مرحلة تعليمية فيما يتناسب مع  .4
 .التعليم الحديثة

، التـأملي (في اكتساب مهارات تفكيـر أخـرى    K-W-Lدراسات توضح أثر استراتيجية  .5
 ).البصري

صـعوبات   من ذوي طلبةالفي تحصيل  K-W-L دراسات توضح أثر توظيف استراتيجية .6
 .التعلم

واستعدادهم في اسـتخدام مثـل هـذه الطـرق      المعلمين ات للتعرف عن مدى قابليةدراس .7
   .ستراتيجيات الحديثة في التدريسواال
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  K-W-Lتخطيط الدروس وفق استراتيجية ) 1(ملحق 

  خطة تدريس

  .الصف الخامس األساسي

  .خليل السكاكيني: عنوان الوحدة

  .هارون هاشم رشيد ، إننا لعائدون، خواتهاأن وإ، السكاكينيخليل : محتويات الوحدة

  .حصص6: عدد الحصص

  

  األهداف

  .أن يجمع المتعلم معلومات قيمة عن خليل السكاكيني بطرق مختلفة •

  .أن يذكر المتعلم ما يعرفه من معلومات عن خليل السكاكيني بالتعاون مع زمالئه •

  .من خالل تمثيل قصة حياة خليل السكاكينيأن يتحلى المتعلم بأخالق خليل السكاكيني  •

  .أن يستخرج المتعلم المعاني الواردة في النص المذكور بالتعاون مع زمالئه •

• وأخواتها بالتعاون مع زمالئه أن يذكر المتعلم كل ما يعرفه عن إن.  

  .وأخواتها وسائل البحث عن وظائف إن أن يبحث المتعلم باستخدام •
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 .وأخواتها بالتعاون مع زمالئه و المعلم نأن يمثل المتعلم أدوار إ •

   K-W-Lخطوات تدريس استراتيجية 

 .قبل القراءة واالستماع أو المالحظة و التصرف حدد ما تعرفه من الموضوع •

 . أثناء القراءة واالستماع أو المالحظة والتصرف حدد ما الذي تود أن تعرفه من الموضوع •

 .والتصرف حدد ما تعلمته من الموضوعبعد القراءة واالستماع أو المالحظة  •

  األنشطة والوسائل المستخدمة

  .جهاز العرض •

  . لوحة بطاقات الجيوب •

  . التعلم الجماعي و التعاوني •

  . استخدام أسلوب القصة •

  ) التمثيل(من أجل القيام بالمشهد التعليمي ، استخدام أدوات متوفرة في بيئة المتعلم ومحيطه •

 . السبورة •

، مرحلة ما قبـل القـراءة  : تتمثل في المراحل األساسية KWLباستخدام إستراتيجيةدور المعلم 
  .مرحلة ما بعد القراءة، مرحلة أثناء القراءة

 تتكون من أربع خطوات : مرحلة ما قبل القراءة •

ونـه عـن   يطلب المعلم من المتعلمين أن يقوموا بالتفكير حول مـا يعرف : العصف الذهني •
 باستحضار ما لديهم من معلومـات حـول موضـوع القـراءة     ةبثم يقوم الطل، الموضوع
 واستثارة، ويمكن للمعلم أن يوجه مجموعة من األسئلة للمتعلمين لتعميق تفكيرهم. ومناقشتها
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أين تعلمت هذا؟ كيف تتوقع شكل الشخصية المهمة؟ : مثل، ومعلوماتهم وتنشيطها معارفهم
ها تشـبه شخصـية   شخصية مرموقة تعرفماذا تعرف عن شخصية خليل السكاكيني؟ اذكر 

ويقـوم  . والمعلم وهكذا ةبتم اإلجابة عن هذه األسئلة بالتعاون مع الطلخليل السكاكيني؟ وت
 ةبوفي هذه الخطوة فإن الطل. ةبار على السبورة ليراها جميع الطلالمعلم بتسجيل جميع األفك

حتفظون بها وهي جـزء مـن   ي ،بعض األسئلة التي لديهم يجدوا إجابات كافية عن الذين لم
يقـوم المتعلمـون   ، وبعد العصف الذهني. المعلومات التي يبحثون عن إجابتها أثناء القراءة

وذلك بالجزء الخاص  ستراتيجيةن موضوع القراءة في نموذج هذه االبتسجيل ما يعرفونه ع
 ؟ما الذي أعرفه عن الموضوع (K)ب 

، بتصنيف المعلومات التـي ذكروهـا  لخطوة يقوم المتعلمون في هذه ا: تصنيف المعلومات •
لمعلـم  ويقوم ا، لجعلها في مجموعة واحدة عن مجموعة من األفكار المتشابةيبحثون  بحيث

ه تبويمكن للمعلم أن يعين طل، ودمج بعضها ببعض، علوماتبتصنيف هذه الم ةببمناقشة الطل
، دة علـى السـبورة  في هذه الخطوة من خالل تسجيله لألفكار المتشابهة في مجموعة واح

ـ لماذا وضعنا هذه األفكار في نفس المجموعة؟ ومن الممكن أن يسـمح لهـم   : ويسأل أن ب
ـ وبعد ذلك يقـوم الطل . ابهة أمامهمويقوم بتسجيل األفكار المتش، يفكروا بصوت مسموع  ةب

 .باستكمال تصنيف المعلومات واألفكار المتشابهة في مجموعات

عندما يكون لديهم القدرة ، ماهرين في التعامل مع النصوصيصبح المتعلمون  :توقع التالميذ •
بهـذه   ةبولكي يبدأ الطل. نصعلى التنبؤ والتوقع بما سيقدمه المعلم من معلومات عن هذا ال

، لو أردنا أن نكتب عن شخصية خليل السكاكيني: ن يقول للطلبةفإن المعلم يمكنه أ، العملية
فـإن  ، ؟ ومن خالل هذه الخطـوة منها هذا النصفما أصناف المعلومات التي يمكن أن يتض

 .سيفكرون بالعديد من المعلومات المتقدمة التي يمكن أن يحتويها النص ةبالطل

ومن ، أثناء القراءة بتدوين األسئلة التي يودون في معرفة إجابتها ةبيقوم الطل: أسئلة التالميذ •
إن دور . ن موضوع القـراءة بما يريدون معرفته ع (W)هنا يقومون بتعبئة العمود الخاص

وفـي  ، في التركيز على األسئلة المهمـة  ةبإذ يساعد الطل، معلم في هذه الخطوة مهم جداًال



82 

 ؟ إذماذا تقصد بهذا: وذلك بقوله، توضيح المعلومات الجزئية ودفع التعارض بين المعلومات
طرح األسئلة ي ويشـجعهم علـى    ،في توجيههم ومعرفة هدفهم من القراءة ةبساعد الطلإن

 .ويراقبون قراءتهم، يركزون بالنص وهذا يجعلهم، القراءة

لبحـث عـن   وا، في هذه المرحلة بالقراءة النشطة ةبتتمثل مهمة الطل: ءةمرحلة أثناء القرا •
بداية بتقسيم يقوم المعلم في ال. األسئلة باإلضافة إلى محاولة اإلجابة عن ،المعلومات الجديدة
يقوم الطالب في هذه المرحلـة  و، ثم يقوم الطالب بعد ذلك بتقسيم النص، النص إلى فقرات

ما الذي ( (K)،ستراتيجيةوها في نموذج االبتحديد إجاباتهم في كل فقرة أو فقرتين التي كتب
وكذلك ، ين قبل قراءة النص لما تعلموه؟ وبالتالي يصبح الطالب واععرفه عن الموضوعأ

فإنه بإمكـانهم  ، وعندما يقابلون معلومات جديدة، ةاء القراءأثن، لما لم يفهموه أو يستوعبوه
 ولهـذا فـإن  ، )؟ذي ُأريد أن أعرفه عن الموضـوع ما ال( (W)إضافة أسئلة جديدة للعمود 

وربما يبـدعون أسـئلة   ، سيراقبون تعلمهم؟ وواماذا قرأ: قراءة سيفكرون فيأثناء ال ةبالطل
أثناء قراءتهم عليهم أن يـدونوا المعلومـات    ةبطلال كذلك فإن. ثناء القراءةجديدة تقودهم أ

تيار المعلومات الجديدة من وهذا سيساعدهم في اخ، )؟ما الذي تعلمته( (L)الجديدة في عمود
وتسـهيل المهمـة    المعلم التركيز على أسئلة الطالبوفي هذه المرحلة يجب على  كل نص

حتى يستطيع الطالب الحصول على المعلومـات  ، عليهم من خالل تقسيم النص إلى فقرات
والعمل علـى  ، ةبة الطلأسئلوعليه أن يلحظ بدقة ، ربطها بما يعرفه من معلوماتالمفيدة و

 .تصحيح المعلومات الخاطئة إن وجدت

ومراجعة األسئلة التي ، أثناء القراءةيقوم الطالب بمناقشة ما تعلموه : مرحلة ما بعد القراءة •
اإلجابـة   ةلبفإن لم يستطع الط، د الموقف منهامن أجل تحدي، طرحوها قبل القراءة وأثنائها

وذلك بقراءة مـواد  ، يشجعهم المعلم على البحث عن معلومات إضافية، بعض األسئلة عن
 وبذلك يقوم الطلبة، عنها ا اإلجابةإضافية تساعدهم في اإلجابة عن األسئلة التي لم يستطيعو

 .من أجل إثراء الموضوع وتحديد الهدف منه، بربط المعلومات السابقة بالمعلومات الجديدة
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  دور المعلم 

) مـن أنـا  ( الحصة باالطمئنان عن أحوال التالميذ وبطرح لعبة بسيطة بعنوان مـثال أبدأ  •
  .منهم الجلوس على شكل مجموعات وأطلب، لتحميس التالميذ

  من منكم سمع عن شخصية خليل السكاكيني؟ أو ماذا تعرفون عن خليل السكاكيني؟أسأل  •

ـ من المتعلمين المناقشة فيما بينهم وتلخيص ما جمعوه أو ما يعرفو طلبأ • ه عـن خليـل   ن
  .السكاكيني

أعرض لهم حياة خليل السكاكيني وإنجازاته على شكل قصة مثيرة عـن طريـق جهـاز     •
  .العرض

  .وأخواتها؟ دعى إننكم سمع عن شخصية تُمن م: نأسأل المتعلمي •

  .بطريقة مبتكرة أعرض لهم قصة إلن وأخواتها •

• اتها بطرق عديدة ومثيرةوأخو أشرح لهم أدوار إن.  

  .أخواتها توضح وظائف إنوزع بطاقات عليهم ُأ •

 .وأدوارها وأخواتها إن تمثيل وظائفب منهم لُأطْ •

  دور المتعلم 

  .وتنتخب كل مجموعة قائداً لها، اتمجموعيجلس المتعلمون على شكل  •

ومن ثم يقوم قائد كل مجموعة بكتابـة  ، ه عن خليل السكاكينييبدأ كل طالب بكتابة ما يعرف •
  .على السبورة ما توصلت له المجموعة

يبدأ المتعلم بالسؤال عن األمور التي لم يكن يعرفها عن خليل السكاكيني وربطها باألفكـار   •
    .تكوين أفكار جديدةالتي يعرفها و 
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  .أخواتهاو واإلجابة بكل ما يعرفونه عن إنيبدأ المتعلمون بالمشاركة  •

ثم يبدأ المتعلم بالسؤال واالستفسار عمـا    ،تذهب أذهان المتعلمين وعقولهم مع شرح المعلم •
عدة المعلم واسـتخدامه أسـاليب   بمسا ويحاول تصحيح المعلومات الخاطئة ،يدور في ذهنه

  .لتصويب األفكار الخاطئة إن وجدت شائعة

، يتعاون المتعلمون مع بعضهم في تركيب وظائف إن وأخواتها الموجودة علـى البطاقـات   •
  .وإخواتها إلنقوم كل طالب باستخراج جمل جديدة وي

  .ووظائفها إن وأخواتهادوار يقوم المتعلمون بإعداد مسرحية يوضحون من خاللها أ •

   نتائج التعلم

ل زيـادة الثقـة بـأنفس    من أج ،والتحلي بأخالقه، شخصية خليل السكاكيني التعرف على •
  .خراج جيل متعاون في بنائهالمتعلمين إلعمار المجتمع وإ

ذات  وبناء جمل مفيدة، عن طريق الفهم وليس الحفظوأدوارها إن وأخواتها معرفة وظائف  •
وأخواتها عالقة بإن. 

  التقويم

اكتـب   ثـم ، برسم شخصية خليل السكاكيني كما تتخيلهـا قم ، زميلك من خالل تعاونك مع .1
 .خواتها عليهماوأدخل إن أو إحدى أ ،إنجازاته جملتين اسميتين في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ـــــــــــــــــــــــ
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ي أرجوك ساعدني في الوصول إلخوت) لكن(أنا صديقتك بالصف الخامس وأدعى . .مرحبا .2
 وحديفأنا لم استطيع الوصول إليهن. 

   

  

 

قم بجمع معلومات باستخدام محركات البحث عن شخصية مرموقة تعتقـد  ، عزيزي الطالب .3
 .ثم قم بتلخيص المعلومات المفيدة واعرضها على زمالئك ،أنها تمثلك

4. وأخواتها مع زمالئك قم بتمثل أدوار إن. 

5.   

  

  

  

  

  

   

 أّن إّن
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  خطة دراسية للدرس السابع

  جرِح موقفٌ :عنوان الدرس

  .المفتوحة والمربوطة التاء، الفعل الماضي، موقف محرج :وحدةمحتويات ال

فٌخطة تدريس درس موق رِحج  

  حصص 3: عدد الحصص

  

  األهداف 

  . المتعلم الدرس بأسلوب القصة القصيرة التعليمية قراءة معبرة أيقر أن •

  .قام بها أن يذكر المتعلم مناسبة اجتماعية •

  .تعلم الحكمة الموجودة في القصةأن يستشعر الم •

  .في القصة في مواقف حياتية مختلفةأن يطبق المتعلم الحكمة الموجودة  •

  .تعلم منه في قصة قصيرة اًتعلم موقفأن يكتب الم •
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  التعليمية الوسائل واألنشطة

  .مسجل صغير •

   .جهاز العرض •

   .قصص تعليمية متنوعة •

   .صنع بعض من الحلوى •

   دور المعلم

رة؟ ماذا اسـتفدت  من منكم قرأ قصة قصي، ثم أسال ةببطرح السالم على الطل الحصة بدُأأ •
  إلخ. .ها علينا؟؟ من منكم لديه قصة جميلة يقصمنها

لو كنت مكان هـذه   ؟وأسأل ماذا استفدتم من هذه القصة، قصة تعليمية على المتعلمين أقرُأ •
  إلخ ... .؟الشخصية ماذا ستفعل

يتغير  واختيار قائد يمثل كل مجموعة على أن، أطلب من المتعلمين الجلوس في مجموعات •
المطروحة في المقرر بصوت جـذاب ومتنـوع لجـذب     ثم أقرأ القصة، هذا القائد أسبوعياً

  .انتباههم

• ع النظر على جميع المتعلمين وتغيير إيماءات الوجه حسب ما يتطلب كل موقفأوز.  

  .أطلب من المتعلمين شرح القصة بطريقتهم •

على أن تكون ( في نهاية القصة؟ ماذا تتوقعون أن يحدث: أسأل المتعلمين قبل نهاية القصة •
ها هل ستتصرف نفس ئأصدقالو كنت مكان سامية و ،)عليها من كل مجموعة اًفقابة متاإلج

  .؟التصرف

  .التعديالت الالزمة إن تطلب األمرأشجع المتعلم على كتابة القصص والقيام ب •
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ها لزميلـه فـي الصـف    ءوإهـدا أو كتابة قصة قصة تعليمية  أطلب من كل طالب شراء •
  .تهااءلقر

  .لتمثيل القصة ةببالتعاون مع الطلثم أقوم بصنع الكعك  أحضر مكونات صنع الكعك •

بحيث يقـوم  ، على ورقة، أطلب من المتعلمين في بداية كل يوم كتابة حكمة رائعة تعلموها •
  .قة على لوحة خاصة داخل غرفة الصفقائد كل مجموعة بتعليق الور

  دور المتعلم 

  .ايخبرهم ما الحكمة منهخبر المتعلم زمالءه قصة يعرفها وي •

  .بطريقة منظمة سلجلوبا أفراد المجموعة يطلب قائد كل مجموعة •

األسئلة التـي طرحهـا   على  ثم يجيب، لتي طرحها المعلميستمع المتعلم للقصة التمهيدية ا •
  .المعلم بالتعاون مع مجموعته

  .ئلة المتعلم التي طرحها عن القصةيجيب الطالب على أس •

   .بتمثيل القصةيقوم المتعلم بالتعاون مع زمالئه  •

  .يقوم الطالب بإحضار قصة ويهديها لزميله •

  .قصة جميلة ويعرضها على زمالئه ويتعاون مع زميله في كتابة القصة يكتب المتعلم •

  .هالمتعلم بتمثيل القصة مع زمالئيقوم  •

  التقويم 

 .ثم أخبر زميلك ماذا استفدت منها قم بتلخيص القصة الواردة في الدرس -1

 ؟كتب الحكمة منهااقصة من قبل؟  هل قرأت، العزيزمرحبا صديقي  -2
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 ؟سامية كما تتخيلها بمساعدة زميلكرسم أحداث حفلة نجاح ا -3

 ؟ثم ارسم هذا الموقف ،تعلمت منهموقف حدث في حياتك و حول اكتب -4

 :أستخرج أضداد الكلمات اآلتية -5

  ظهرت، حزنت، قبيحة
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  سابعخطة تدريس للدرس ال

  .الماضيالفعل  :عنوان الدرس

  .حصص2 :عدد الحصص

   األهداف

  .سِأمقام به  اًأن يذكر المتعلم حدث •

  .ن يفرق المتعلم بين أقسام الكالمأ •

  .أن يستخرج المتعلم الفعل الماضي من قطعة معدة بالتعاون مع زمالئه •

  التعليمية األنشطة والوسائل 

  .قصص تعليمية وتاريخية •

  .بطاقات ملونة •

 . تمثيل مسرحية •

، مرحلة ما قبل القراءة: تتمثل في المراحل األساسية KWLستراتيجيةادور المعلم باستخدام 

  .مرحلة ما بعد القراءة، ثناء القراءةمرحلة أ

  دور المعلم 

؟ أمسِتاريخ اليوم؟ ما التاريخ ما هو ال: مثل ،طلبةبطرح أسئلة تمهيدية على ال الحصة بدُأأ •
  .؟أمسِ ؟ ماذا أفطرتحماذا فعلت في الصبا

قصة تدل على الفعل الماضي مع التركيـز علـى األفعـال الماضـية      ةبأطرح على الطل •
  .القصة بنبرات صوت مرتفعة قليالً الموجودة في
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  ؟ ماذا فعل سامي: مثال، اث القصة؟ ثم أسأل عن أحدماذا استفدتم من القصة طلبةأسأل ال •

• يقة مبسطة عن الفعل الماضي بطرثم أشرح ، ضيفنا اليوم هو الفعل الماضي ثم أخبرهم بأن
  .بالوسائل التعليمية مستعينةو، أقسام الكالم بتعريفهم ةًئمبتد

ل على أن تقوم كل مجموعـة بتبـدي   موعة كتابة مجموعة جمل بالماضيأطلب من كل مج •
  .وجدت ن الفعل الماضي و تصحيح األخطاء إنيتعيتها واءجملها وقر

  .واستخراج األفعال الماضية منهاإحضار فقرة خارجية ب ةبأكلف الطل •

  دور المتعلم

  .المعلم يجيب المتعلم على األسئلة التي يوجهها •

مكانية مشاركة زميله في تسجيل المالحظات إلم للقصة التي يسردها المعلم مع يستمع المتع •
  .المطلوبة

العبرة من هذه  األسئلة التي وجهها المعلم على القصة التمهيدية موضحاً لىيجيب المتعلم ع •
  .القصة

  .في شرح األمور الغامضةيشارك المتعلم الشرح مع المعلم ويساعد زميله  •

 تبـدل كـل مجموعـة    أن على كلمات بالفعل الماضي، بمساعدة المجموعة ،يكتب المتعلم •
  .الكلمات

ثم يقرأهـا  ، أي كتاب تعليميسواء من جريدة أم مجلة أم ، يحضر كل طالب فقرة خارجية •
  .مستخرجاً األفعال الماضية منها ةبطلال على جميع
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   التقويم

 -:ضع الفعل الماضي في المربع -1

ا، يلعبَلسَأ، كتب، ُأ، يأكُل، ذهبركض ،درس ،نام.  

  

            

  
 :رتب الجمل اآلتية بطريقة مفيدة -2

• عن، الجندي ،وطنه ،دافع.  

  .نام، الولد، باكراً •

 .فعلته في الصباح أكتب حدثاً -3

 :اًتام ات التي تحتها خط إعراباًأعرب الكلم -4

  .التفاحة الولد أكَل •

• صالح الدين األيوبي البالد قواتُ تْحرر.  

  .في الملعب الولد بعلَ •
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  خطة الدرس الثامن

  .الفلسطيني الهالل األحمر: عنوان الدرس

  .حصص 3: عدد الحصص

  

   األهداف

  .الهالل األحمر الفلسطيني التي يعرفهاأن يذكر المتعلم بمساعدة المجموعة خدمات  •

  .أن يقدم المتعلم المساعدة لمن يحتاج المساعدة •

  .أن يتعرف المتعلم على الخدمات التي يقدمها الهالل األحمر •

  .أن يعدد المتعلم أقسام الهالل األحمر الفلسطيني •

  .الهدف من إنشاء جمعية الهالل األحمر أن يذكر المتعلم •

  األنشطة والوسائل التعليمية 

  .جهاز العرض •

  .لوحة تعليمية ألقسام الهالل األحمر •

  .زيارة الهالل األحمر •

  .استخدام محركات البحث •

 .زيارة مكتبة المدرسة •
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  دور المعلم 

سـأل  تثـم  ، األحمر باستخدام جهاز العرضالحصة بعرض فيديو عن جمعية الهالل  بدُأت •
 ؟ هل سـبق الفلسطيني الهالل األحمر مرأيكم فيه؟ ماذا شاهدتم؟ هل سبق وزرت ما: الطالب

  .وقدمت مساعدة ألناس محتاجين؟ هل تعرف موقع جمعية الهالل األحمر في مدينتك؟

  .رأطلب من كل مجموعة كتابة الخدمات المتوقعة التي يقدمها الهالل األحم •

ضح أقسام الهالل األحمر والخـدمات  أقوم بشرح الدرس بوساطة وسيلة تعليمية مجسمة تو •
  .االتي تقدمهم

  .من كل مجموعة البحث عن طريق محركات البحث سبب تسميته بهذا االسم أطلب •

  .وُأكلف الطالب تسجيل مالحظاتهم، أخطط لرحلة لزيارة الهالل األحمر •

  دور المتعلم

أفكـاره التـي   يجيب المتعلم على األسئلة التي يطرحها المعلم على طالبه محاوالً عرض  •
  .يعرفها عن جمعية الهالل األحمر

يكتب المتعلم بمساعدة مجموعته عن الخدمات التي يتوقعون أن يقدمها الهالل األحمر والتي  •
  .ال يعرفونها

 ويقـوم ، الفلسطيني وأقسـامه  الهالل األحمر ع المعلم عند شرحه لوظائفيتفاعل المتعلم م •
  .بتسجيل مالحظاته في المكان المخصص

ويعرضها على  الفلسطيني تخص الهالل األحمر اًيحضر المتعلم معلومات إضافية أو صور •
  .زمالئه في الصف

وتسـجيل  ، يحضر المتعلم بالتعاون مع زمالئه ومعلمه هدية رمزية للجمعية عند زيارتهـا  •
  .المالحظات الواردة
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  التقويم 

  ؟صةالهالل األحمر على شكل قكتب ما شاهدته خالل زيارتك لجمعية ا •

  أن تقدمها جمعية الهالل األحمر؟ في ما الخدمات التي ترغب •

  لماذا سميت جمعية الهالل األحمر بهذا االسم؟، فكر معنا •

   ؟ألحمر بجميع أقسامها كما تتخيلهارسم جمعية الهالل اا •
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  جدول المواصفات )2(ملحق 

  المجموع    تطبيق    فهم    معرفة  المستوى  المحتوى

  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد  نسبة  عدد    

  23.5  12  5.9  3  7.8  4  9.8  5  قراءة

  27.5  14  9.8  5  11.8  6  5.9  3  قواعد

  49.0  25  13.7  7  17.6  9  17.6  9  إمالء

  100.0  51  29.4  15  37.2  19  33.3  17  المجموع
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  قائمة أعضاء لجنة تحكيم المادة التعليمية واختبارات الدراسة) 3(ملحق 

  مكان العمل  التخصص  المحكم  الرقم
  جامعة النجاح الوطنية  دكتوراه مناهج وطرق تدريس  سهيل صالحة. د  1
  جامعة النجاح الوطنية  ماجستير أساليب لغة عربية  هأستاذ محمد ط  2
  جامعة النجاح الوطنية  ماجستير أساليب لغة عربية  أستاذ عالم شتية  3
  جامعة النجاح الوطنية  العلومدكتوراه مناهج طرق تدريس   محمود الشمالي.د  4
  مدرسة ياسر عرفات  أساليب تدريس اللغة العربية  سمر حالوة  5
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  موافقة التربية والتعليم من أجل تطبيق الدراسة) 4(ملحق 
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  موافقة كلية الدراسات العليا على عنوان األطروحة) 5(ملحق 
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  مقياس االتجاهات) 6(ملحق 

  نحو تعلم القراءةاستبانة اتجاهات الطالبات 

تحتوي هذه االستبانة على مجموعة من الفقرات التي تقيس اتجاهات الطالبات نحو تعلم القراءة، 
وهذا المقياس ألغراض البحث العلمي، لذا يرجى اإلجابـة عنـه بموضـوعية حسـب رأيـك      

  .ومعرفتك

  :فقرات االستبانة

 تحت االختيـار الـذي تجدينَـه   ) X(ثم ضعي إشارة ، فقرة من الفقرات اآلتيةيرجى قراءة كل 
  .مناسباً

 الفقرة
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 

 بشدة

       القراءةأحب  ةأسلوب المعلميجعلني 

سـهلة   يحةلغة عربية فص ةستخدم المعلمت
  .درس بسهولةتساعدني على فهم ال

     

أثنـاء  فـي   الباتآلراء الط ةستمع المعلمت
 .الشرح

     

      .لزيادة الفهم في حديثها ةالمعلمتنوع 

      .تحترم المعلمة وجهة نظري في الحصة

تستخدم المعلمة أساليب متنوعـة لقـراءة   
 .الدرس

     

اسـتخدام  علـى   الباتالط ةشجع المعلمت
 .مصادر خارجية لفهم الدرس

     

       .دون تمييز الباتبجميع الط ةهتم المعلمت

       .الفروق الفردية بين الطلبةتراعي المعلمة 

     قبل البدء في  الدرسأهداف  ةحدد المعلمت
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  .التدريس
وقةشَّأشعر بأن طريقة تدريس المعلمة م.       

 الفقرة
أوافق 
 بشدة

 أعارض محايد أوافق
أعارض 

 بشدة

الوقـت الكـافي    الباتالط مةعطي المعلت
  .ما أخذوه في الحصة قراءةل

     

       .واجبات بيتية مفيدةب ةالمعلمتكلفني 

       .فهم القراءة بسهولةأ

      .أتعاون مع زمالئي في قراءة الدرس

أستفيد من مادة اللغة العربية في حيـاتي  
 .اليومية

     

      .العربية تجعلني أعتز بعروبتيمادة اللغة 

      .شارك في حصة اللغة العربيةأ

      .قراءة الدرسشعر بالراحة أثناء أ

      .تتناسب القراءة مع مستواي العقلي

مادة اللغة العربية تساعدني على فهم مواد 
  .أخرى
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  االختبار التحصيلي) 7(ملحق 

  الفقرة األولى

في الذهاب إلى صديقه مصطفى؛ ليدرس معه، فقالت له ُأمه ههـل أخبـرتَ   : استأذن ساري أم
ستزوره صطفى أنكاليوم؟ م  

، يجب أن تخبره قبل زِيارته؛ فقد ال يكون في البيـت : قالت ُأمه، ال، لَقَد نسيتُ ذلك: قال ساري
  .وقد يكون أهله غَير مستعدين الستقباِل الضيوف

وجلَس ، وفي الموعد المحدد وصل ساري إلى بيت مصطفى، أخبر ساري مصطفى أنه سيزوره
د الجيران، كان زهير قـد  الحديقة يدرسان، وفجأة عال صوتُ المذياعِ عن الصديقانِ في ركنٍ من

  .رفع صوت المذياع، ثم خَشي أن يزعج الناس حوله؛ فخفض الصوت

ينبغي أن : نظر زهير من الشباك فرأى مصطفى وصديقه في الحديقة، فَكّر زهير لحظةً ثُم قال
ذَهب زهير إلى مصطفى وساري واعتذر لهما ، العاليأذهب إليهما لالعتذار عن صوت المذياع 

معهمـا؛ فقـد أكمـال     مصطفى أن يجلس ي جاء من صوت مذياعه، طلب منهعنِ اإلزعاج الذ
  .دراستهما، ثم اتفق الثالثةُ على الذَهابِ إلى الملعبِ القَريب

  .ثُم استأذن ساري في العودة إلى البيت، لَعب األوالد

  :ألسئلة اآلتيةأجيبي عن ا

  ماذا نَسي ساري أن يفعَل؟ .1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  المذياع؟ ولماذا ذهب زهير إلى مصطفى وساري؟من أين كان يأتي صوتُ  .2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فقدمت عذراً اذكري موقفاً أخطأت فيه؛ .3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الفقرة الثانية

كان تميم وأصدقاؤه يتسـاءلون عـن ذلـك    . حديدي كبير أمام بيت تميم شارع واسع فيه غطاء
طاءتحته؟: الغ ماذا يوجد  

وأقاموا سياجاً ، نزل عدد من الرِجاِل من السيارة، أمام البيتوقفت سيارةٌ كبيرةٌ  وفي أحد األيام
وج وكان تميم وزمـالؤه ينتظـرون خُـر   ، ثُم نزل أحد الرجاِل داخَل الحفرة، حول ذلك الغطاء

  .وال يعرفون ماذا يفعل هناك، العامِل

فرةجُل من الحخرج الر دةبالسؤال، وبعد م تميم هل لك أن تُخبرني ماذا في تلك الحفرة؟ : فبادره
: قال تميم. وقد نزلتُ لصيانتها ،في الحفرة أسالك للهاتف وأنابيب: ولماذا نزلتَ فيها؟ قال الرجل
وأزال بعـض الغبـار عـن    ، ومسح العرق عن جبينه، تسم الرجُلوهل فيها شيء غير ذلك؟ اب

ثم قال، شعره :مدفون كنز ؟: وقال، !دهش تميم، في الحفرةَأحقاً فيها كنز !الر كحُلضوقال، ج :
  .ففي العمل حياةٌ، ه أكسب قوتي وقوت أوالديومن، هنا عملي، نعم
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  :آلتيةأجيبي عن األسئلة ا

  تميم وأصدقاؤه؟ عن أي شيء تساءل •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما المقصود بالكنز المدفونِ في الحفرة؟ •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لماذا يصنع الغطاء من الحديد؟ •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .على إتقان العمل؟ اذكريه اً شريفاً يحثُّل تحفظي حديثاً نبويه •

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   



105 

  :فيما يأتي اإلجابة الصحيحة دائرة حول ضعي

  .يدرسانِ.....  •

  التالميذ -ج التلميذانِ -ب التلميذةُ  - أ

  ....جلس الرجالنِ

 يتحدثون -ج تَتَحدثانِ -ب يتحدثانِ  - أ

• تَلعبانِ... .أخَذَت.  

 البِنتان -ج البناتُ -ب البنتُ  - أ

  ....وقٌفت التلميذتان  - ب

  تنشد -ج تنشدانِ -ب ينشدانِ  - أ

  :الفقرة الثالثة

ّالدراسي فَرِحاً مسروراً، الجديد بدأ العام إلى مدرسته في القرية بشار فجاء ،    عيـدفـرأى مـن ب
، جلس بشار إلـى صـديقه  ، فقد مضت مدةٌ طويلةٌ دون أن يراه، فَرِح بشار كثيراً. صديقه علياً

حدفي وأخذ كل منهما ي لهثُ اآلخر بِما فَعالصيفية طلةالع.  

ب الجميـع بسـعيد   رح، إنه طالب جديد، هذا سعيد: قال هاشم، ثُم جاء هاشم ومعه طالب آخر
ثُم انتقَل إلى ، ويدرس في إحدى مدارِسها، كان سعيد يسكن عمان: قال هاشم، وعرفوه أسماءهم

فَقَد كانت أسـرتي  ، نا في هذه القريةلقد رجع أبي؛ ِليزرع أرض: قال سعيد. مدرستنا هذه السنة
  .تسكن هنا قبل أن نَرحل إلى عمان

وعرفوه في المدرسة وغرفـة  ، وغرفـة النشـاط  ، والمكتبةَ، المالعب: تَجوَل التالميذ مع سعيد
وشكر لهم ، ائه الجددقسر سعيد بأصد. ثُم طلبوا إليه أن يكون معهم في فريق كُرة القدم، الصف
سناستقبالهم ح.  
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ما أجمل أن يكون لإلنسانِ أصدقاء: قال سعيد!  

  :فيما يأتي عزيزتي الطالبة ضعي حرف السين أو العين أو القاف في الفراغ المناسب

  .ـــــــها...في إحدى مدار... مان ويدر...كُن...يـــــــــــعيد ...كان

  .أرضنا... ِليزررية ...أبي إلى الـــــ... د رج...لــ

  :لتكوني منها جملة مفيدة عزيزتي الطالبة رتبي الكلمات التالية ترتيباً صحيحاً

  .بالدواء، الشَّجرةَ، الفَالح، المريضةَ، رشَّ  - أ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بالمفاجأة، سرت، ُأختي، أعددناها، التي  - ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .يسام، عن، جدته، اعتذر، في، زيارة، تأخره  - ت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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Abstract 

The aim of this study is to explore the effect of an educational 

program based on K-W-L strategy in acquiring the reading skills of the 

fifth grade students in public schools within Nablus Governorate. The main 

question of the study tries is as follows: What is the effect of the K-W-L 

strategy on acquiring reading skills on the fifth grade students, and their 

attitudes towards reading using this strategy in the schools of Nablus 

Governorate? The population of this study consists of female students in 

the fifth grade within Nablus governorate, with a sample of (61) students 

from Yasser Arafat’s elementary school split into 2 groups, Experimental 

and control. The experimental group was taught using the K-W-L strategy, 

while the control group was taught using the traditional methods. An 

educational program based on K-W-L strategy to develop the reading skills 

was designed to achieve the goals of this study, the researcher has carried 

out an achievement exam that measures the reading skills and the students’ 

attitudes towards learning this skill, the validity and reliability of both tools 

was confirmed and certified. The data have been analyzed using 

(ANCOVA), the results have revealed that there are statistical differences 

at the level (α =0.05) in the mean grades of the experimental group, and the 

control group in the achievement of reading skill and the attitudes towards 
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learning the reading skill, the study also highlighted a relation between the 

achievement and the attitudes towards learning the reading skills among the 

fifth grade students. The researcher has recommended doing more 

researches and initiatives around this strategy comparing it with the 

traditional methods on a wider scale including more different grades and 

topics, and conduct training sessions for teachers to ease and smoothen the 

process of applying such strategies. 




