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-K-W( وٕاستراتيجية ة التعلـم التعاونـي الجمعــي فاعلية استخدام إستراتيجي  "عنوان البحث:
L(  فــي تنميـــة مهـــارات الفهـــم القرائـــي لـــدى تالميـــذ الصـــف الســـادس االبتـــدائي

 العربية السعودية بالمملكة

 ).فردي(  نـوع البحـــث:                      

العـدد  تصدر عن الجمعية المصـرية للقـراءة والمعرفـة.والمعرفة،مجلة القراءة  مـكان النشـر:  
 )  ٢٢٨-١٥٤(، ص ص   ) ٧٤(

 م .٢٠٠٨    يناير ر: ـخ النشـتاري

 ملخص البحث
 

 هدف هذا البحث إلى:          هدف البحث:
 

  تنميــة مهــارات الفهــم القرائــي لــدى تالميــذ الصــف الســادس االبتــدائي بالمملكــة العربيــة
 ). k-w-Lالسعودية من خالل استخدام إستراتيجيتي التعلم التعاوني الجمعي و(

  تحديد أي اإلستراتيجيتين أكثر فاعلية فـي تنميـة مهـارات الفهـم القرائـي لـدى    هـؤالء
 التالميذ.

 
 تحقيقًا لألهداف السابقة جاءت  إجراءات البحث في الخطوات التالية:  :   إجراءات البحث

 

تحديد مهارات الفهـم القرائـي المناسـبة لتالميـذ الصـف السـادس االبتـدائي بالمملكـة العربيـة تم  -١
 وذلك من خالل :  السعودية

 ومهاراتها. قراءةالبحوث والدراسات السابقة المرتبطة بال -أ 
 .الفهم القرائي بكل مستوياته الكتابات العربية واألجنبية التي تناولتدراسة  -ب 
 ووضعها في قائمة. الفهم القرائي بمستوياتها المختلفةحصر مهارات  -ج 

ــان مــدى -د         ــى مجموعــة مــن المحكمــين لبي ــذ الصــف  عــرض القائمــة عل مناســبتها لتالمي
 .السادس االبتدائي



۲ 
 

 آراء المحكمين.تعديل القائمة في ضوء  -هـ  

  وٕاسـتراتيجيةاتيجيـة التعلم التعـاوني الجمعــي           تحديد خطـوات استخدام كل من إستر تم  -٢
K-W-L) .( 

إعـــداد دليـــل المعلـــم لكيفيـــة اســـتخدام إســـتراتيجية الـــتعلم التعـــاوني الجمعـــي فـــي تـــدريس تـــم  -٣ 
 تالميذ.الموضوعات القرائية لتنمية مهارات الفهم القرائي لهؤالء ال

)فــــي تــــدريس  (K.W.Lإعــــداد دليــــل آخــــر للمعلــــم لكيفيــــة اســــتخدام إســــتراتيجية كمــــا تــــم  -٤
 الموضوعات القرائية لتنمية مهارات الفهم القرائي لهؤالء التالميذ.

 بناء اختبار الفهم القرائي لتالميذ الصف السادس االبتدائي. تم  -٥

 مين, وتعديلها في ضوء آرائهم. عرض األدوات السابقة على السادة المحك ثم تم -٦

في تنميـة  K.W.Lتحديد فاعلية كل من إستراتيجية التعلم التعاوني الجمعي, وٕاستراتيجية ل و -٧
 تم إجراء اآلتي:مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي 

تلميـًذا وتلميـذة) مـن  ١٣٥عـددها (اختيار مجموعة مـن تالميـذ الصـف السـادس االبتـدائي  -أ    
مدارس: ابتدائية حجر بن عدي، وابتدائية اإلمام محمـد الزهـري، وابتدائيـة حـي الراوبـي بمدينـة 

تقسـيمها إلـى ثـالث مجموعـات متجانسـة: مجموعتـان تم و  .بالمملكة العربية السعوديةالرياض 
 تجريبيتان وواحدة ضابطة.

علــى المجموعــات الــثالث قبــل بــدء تدريســهم الموضــوعات تطبيــق اختبــار الفهــم القرائــي  -ب    
 القرائية المحددة.

المجموعــة  تتــدريس الموضــوعات القرائيــة المحــددة للمجموعــات الــثالث , بحيــث درســ -جـــ     
ـــــى بإســـــترا ـــــة األول ـــــتعلم التعـــــاوني الجمعـــــي, و التجريبي ـــــة  تدرســـــتيجية ال المجموعـــــة الثاني

 بالطرق المعتادة في الميدان. تدرسفضابطة , أما المجموعة ال  K-W-Lبإستراتيجية

 تطبيق اختبار الفهم القرائي (بعديًا) على المجموعات الثالث. تم -٨

 .رصد الدرجات ومعالجتها إحصائياً وأخيرًا تم  -٩
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 توصل  هذا البحث إلى العديد من النتائج أهمها:    نتائج البحث:  

 
المختلـة المناسـبة لتالميـذ الصـف السـادس    االبتـدائي، إن مهارات الفهم القرائي ومسـتوياته  -١

 هي:

 م
ـــــــتويات  مس

 الفهم القرائي
 مهارات الفهم القرائي يف كل مستوى

 أ
الفهـــــــــــــــــم 

 المباشر

 تحديد المعنى المناسب للكلمة من خالل السياق .  .١

 تحديد مضاد الكلمة من خالل السياق.  .٢

 المقروء.تحديد الفكرة العامة (العنوان المناسب) للنص  .٣

 تحديد األفكار الرئيسية في النص المقروء .  .٤

 تحديد األفكار الجزئية (الفرعية) في النص المقروء. .٥

 ب
الفهـــــــــــــــــم 

 الستنتاجيا

 استنتاج عالقات السبب والنتيجة من النص المقروء .  .٦
 استنتاج أغراض الكاتب ودوافعه من النص المقروء. .٧

 جـ
الفهـــــــــــــــــم 

 النقدي

 التمييز بين ما يتصل بالنص المقروء وما ال يتصل به .  .٨
 التمييز بين الحقيقة والرأي في النص المقروء .  .٩

) بــين متوســـطات درجــات تالميـــذ  ٠,٠٥فــروق دالـــة إحصــائيًاَ◌ عنـــد مســتوى (  دو وجــ -٢ 
ــذ  ــي ) وتالمي ــاوني الجمع ــتعلم التع ــي درســت بإســتراتيجية ال ــى ( الت ــة األول المجموعــة التجريبي
المجموعة الضابطة ، في التطبيق البعدي الختبار الفهم القرائي ، لصالح المجموعة التجريبيـة 

 األولى . 

ـــد مســـتوى (  دو جـــو  -٣ ـــة إحصـــائيًا عن ـــروق دال ـــذ  ٠,٠٥ف ـــين متوســـطات درجـــات تالمي ) ب
) وتالميــــذ المجموعــــة  K.W.Lالمجموعــــة التجريبيــــة الثانيــــة ( التــــي درســــت بإســــتراتيجية 

 الضابطة ، في التطبيق البعدي الختبار الفهم القرائي ، لصالح المجموعة التجريبية الثانية.
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ئية بــين متوســطات درجــات تالميــذ المجموعــة التجريبيــة ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــا -٤
ــتعلم التعــاوني الجمعــي) ، وتالميــذ المجموعــة التجريبيــة  األولــى ( التــي درســت بإســتراتيجية ال

) وذلـك فـي مهـارات الفهـم القرائـي فـي المسـتويين:  K.W.Lالثانية ( التي درست إستراتيجية 
جود فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ( على و النتائج في حين دلت  الفهم واالستنتاج,

) بـــين متوســـطات درجـــات تالميـــذ المجموعـــة التجريبيـــة األولـــى ، وتالميـــذ المجموعـــة  ٠,٠٥
 التجريبية الثانية ، وذلك في مستوى الفهم االستنتاجي ، لصالح المجموعة التجريبية الثانية ،

 

      توصيات البحث 
 

 في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج، تم تقديم عدد من التوصيات, أهمها : 

ـ في أثناء تدرس القـراءة ـ علـى تنميـة مهـارات القـراءة  معلمي اللغة العربية ضرورة تركيز  .١
عامــة ، ومهــارات الفهــم القرائــي بكــل مســتوياته ، بــدًال مــن التركيــز علــى المحتــوى الثقــافي 

المحتــوى الثقــافي لتلــك الموضــوعات وســيلة يمكــن مــن  يكــون لــك الموضــوعات ، بحيــثلت
 خاللها تنمية مهارات القراءة ، وليست غاية في حد ذاتها . 

ضرورة تدريب معلمي اللغة العربية ـ في أثناء خدمتهم ـ على كيفية اسـتخدام إسـتراتيجيتي  .٢
ومهــارات  فــي تــدريس مهــارات اللغــة العربيــة عامــة ، K.W.Lالــتعلم التعــاوني الجمعــي و 

 القراءة خاصة . 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 


