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 امللخص

( المحوسبتين لتدريس المطالعة في تنمية SQ3R( وروبنسون )KWLكان الهدف من الدراسة التعرف على أثر استراتيجيتي الجدول الذاتي )
وجهة نظر المعلمات. تم استخدام المنهج الوصفي  مهارات األداء التعبيري الشفوي والكتابي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في العراق من  
، واستخدمت  2020/2021( معلمة  في العام  100التحليلي، من خالل عينة تكونت من المعلمات في المرحلة المتوسطة والبالغ عددهن )

الدراسة إلى وجود أثر ال المعالجة االحصائية توصلت  الدراسة، وبعد اجراء  الذاتي  االستبانة كأداة لجمع بيانات  ستخدام استراتيجية الجدول 
(KWL( واستراتيجية روبنسون )SQ3R لتدريس المطالعة في تنمية مهارات األداء التعبيري الشفوي والكتابي لدى طالبات الصف الثاني  )

 مام المتخصصين في المتوسط يعزى لمتغير سنوات الخبرة والمؤهل العلمي، ولم توجد فروق تعزى للجنس، وقد أوصت الدراسة بضرورة اهت
( المحوسبتين لتدريس المطالعة  SQ3R( وروبنسون )KWLبإعداد دروس تطبيقية حول استراتيجيتي الجدول الذاتي ) التدريس وطرق  المناهج

 في تنمية مهارات األداء التعبيري الشفوي والكتابي.
 المحوسبتين، مهارات األداء التعبيري الشفوي والكتابي.( SQ3R( وروبنسون )KWLالكلمات المفتاحية: استراتيجيتي الجدول الذاتي )

Abstract 

The Study Aimed To Identify the Effect of (KWL) Self-Table & Robinson (SQ3R) Computerized Strategies 

of Reading Comprehension in The Development of the Performance Oral  & Written Expression Skills 

Among 2nd Grade Secondary Female Students in Iraq from Female Teachers Point of View. 

The descriptive analytical method is used through a simple which consisted of the female teachers at the 

medium stage, their number was (100) in the scholastic year 2021/2020. The questionnaire is used as the tool 

for collecting the study’s data, and after conducting the statistical processes the study reached the presence of 

effect of using the computerized self - table (KWL) and Robinson’s (SQ3R) strategies to teach the reading in 

developing the expressive, oral and written performance skills of the second medium female students attribute 

to years of experience, and scientific qualification and the absence of differences attribute to gender. 

The study recommended the necessity for the interest of the specialists in the curricula and teaching methods 

to prepare applied lessons about self-table (KWL) and Robison’s (SQ3R)computerized strategies for teaching 

the reading in developing expressive, oral and written performance skills. 

Keywords: computerized self-table (KWL), and Robinson’s (SQ3R) strategies, expressive, oral and written, 

performance skills  

 مقدمة

 تعدد اللغدة العربيدة من اللغدات الحيدة والهدامدة بين لغدات العدالم، ومدا يميزهدا عن ايرهدا من لغدات العدالم أن اللربن الكريم نزل بلسددددددددددددددان عربي
اردة، حيث تم تبليغ الرسددالة )رسددالة ا(سددالم( من خاللها لجميع األجناس من بني فصددبم مبين، األمر الذي داد من منانتها كلفة معروفة وب

(.وفي كالم بليغ للعالمة ابن خلدون عن اللغة العربية حيث قال: "إن البة اللغة بغلبة أهلها، وإن منزلتها 7، ص2018البشدددددر )الن،يمات،  
(.ويسددددددتفاد من النب السددددددابا في بيان منانة اللغة العربية أن اللغة 7ص  ،2017بين اللغات صددددددورة لمنزلة دولتها بين األمم" )التويجري،  

(.وال العربية تتبوأ منزلة بينة، في حال االهتمام بها، وأنها بذلك تصددددددددبم عنوانا  للتلدم واالددهار والرقي وهو ما عبمر عن  بمصددددددددطلم )الغلبة
وجودة تللينها، وقومة تأثيرها في محيطها االخب ومجالها العام، وكل   يمنن بأي حال ان يتم االرتلاء باللغة: ال من خالل حسددددددددددددددن تعليمها،

ذلك مرتبط بالمنهج الذي يتم تدريسددددددد ، وطرق التدريس، وبالمسدددددددتوى المعرفي وخبرة المعلمين، ذلك أن اللغة العربية من اللغات التي تحتا  
يها عوامل عدة وال تخلو من التعليد، حيث تنطوي على صددددددددعوبات لبذل مزيد من الجهد في تعليمها كون تعليم اللغة عملية مركبة تتداخل ف

 ليس من السدددددددددددهل تذليلها، إال من خالل إيجاد مفاويم فاعلة، وتوفير المسدددددددددددتوى الرويع، كما واللغة تمثل هوية األمة وعنوانها ورحها، ورمزا  
فظة عليها، وصدانوها ونهضدوا بها، وقاموا بواجبهم نحوها بما لوجودها، ووعاء  لثلافتها، ومصددرا  (عدعاعها، في حال أن تعهدها أهلها بالمحا

يؤدي لعلو عددأنها بين سددائر اللغات األخرى، وينتشددر إعددعاعها فتكون لغة حية نابضددة بالحياة، ومزدهرة باددهار الحضددارة التي تنتمي إليها 
وبما لها من اللدرات الذاتية لإلبداع في عدتى حلول   لما تمتلك  من ملومات النمو وعدرو  التطور وصدعوبات إثبات الحضدور النافذ والمشدع،

(.وتلوم مهارة التعبير على 7، ص2016المعرفة ا(نسدددانية، بحيث تسددداير العصدددر فتكون لغة الحاؤدددر الذي يؤسدددس للمسدددتلبل )اللوصدددي،  
 (.23، ص2013والبالاة )الشرعة، معرفة الرمود الكتابية وقواعد ا(مالء والخط، والترقيم والصوامت والصوائب ثم قوعد النحو والصرف 
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ويعرمف التعبير على أن : "أداء منظم ومحنم يعبر ب  الفرد عن أفكاره ومشداعره وأحاسديسد  وتكون عداهدا  ودليال  على وجهة نظره، 
( إحدى االسدددتراتيجيات ما وراء K.W.Lوُتعدم اسدددتراتيجية الجدول الذاتي )(.11، ص2015فضدددال  عن سدددبب حنم الناس علي " )الفارسدددي،  

أفكار ( متأثرا بGraham W. Dettrickالمعروية واسددددددتراتيجيات التعلم النشددددددط، التي ةهرت في بداية الثمانينيات على يد جراهام ديتريك )
لى النظرية البنائية )حافظ، إذ قدم مجموعة من االستراتيجيات التدريسية اللائمة ع  (، وأطلا عليها استراتيجية بناء المعرفة،Piagetبياجي  )
ماذا :  (K)األسدددددددددداسددددددددددية الثال ، وهي المعرفة على مراحل  (K.W.L)(. وتدل حروف اسددددددددددتراتيجية الجدول الذاتي  2009عطية،  ؛  2008

 ،(Want)  ماذا أريد أن أعرف عن الموؤدددوع؟، وترمز لكلمة(: (Wابلة؛ وأي المعرفة السددد ،(Know)  وترمز لكلمة  ؟أعرف عن الموؤدددوع
، أي المعرفدة المنتسددددددددددددددبدة. وتلوم هدذه  (Learned)لكلمدة  مداذا تعلمدت بدالفعدل عن الموؤددددددددددددددوع؟، وترمز:  (L)و،  أي المعرفدة الملصددددددددددددددودة

ؤدددددوع. ثم منحهم فرصدددددة التأمل والتفكير ويما مو الاالسدددددتراتيجية على إعطاء الطلبة الفرصدددددة ليتذكروا ويعرؤدددددوا ما يمتلكون من معرفة عن  
يرابون في تعلمدد  بعددد الموقف التعليمي، فضددددددددددددددال  عن تلددديمهم للمعلم وأقرانهم تغددذيددة راجعددة عمددا تعلموه فعليددا  في نهددايددة الدددرس )حددافظ، 

 (:2008اآلتي )الهاعمي والدليمي، (، فتتلخب في SQ3Rأما استراتيجية روبنسون ).(2008
، وتعني إللاء نظرة عامة على النب، بحيث يأخذ الطالب مخططا  تمهيديا   المسح(، أي  Surveyالحرف األول من كلمة )(، وهو  Sالحرف ) -1

 للمعلومات التي يتضمنها، وكيفية سيره في قراءة هذه المعلومات. 
 بالحصول على إجابات عن هذه األسئلة.، ومع توقع الطالب  طرح األسئلة(، وتعني  Questions(، وهو الحرف األول من كلمة )Qالحرف ) -2
، وفيها يحاول الطالب ا(جابة عن األسئلة التي صااها  أقرأ(، أي  Read(، ويتفرع من  ثال  كلمات تبدأ بهذا الحرف، وهي: ) Rالحرف ) -3

(، أي Reviewها سابلا ؛ )، وفيها يحاول بتأن عديد أن يجيب وبصوت عاٍل عن األسئلة التي أثار سم ِّع(، أي  Reciteفي الخطوة السابلة؛ )
 ، وفيها يراجع المادة بتكرار األجزاء المهمة من النب، وبهذا يتحلا من صحة ا(جابات التي أعطاها سابلا .راجع

 مهارة القراءة:
األفكار، ولها نوعان رئيسدددديان تعرمف اللراءة على أنها إحدى العمليات الفكرية العللية هدفها الفهم وترجمة الرمود المنتوبة إلى مدلوالتها من 

هما: اللراءة الصددددددامتة وتشددددددمل في اسددددددتقبال الرمود المنتوبة وإعطائها معنى مناسددددددبا  متكامال  في إطار خبرات اللار  السددددددابلة عالوة على 
ارة عن التلا  رمود التفاعل مع المعاني الجديدة وإؤدددافة خبرات جديدة وفهمها دون توةيع أعضددداء النطا، واللراءة الجهرية والتي هي  ب

منتوبة أو مطبوعة وتوصدديلها عبر العين إلى المو وفهمها بالجمع بين الرمز كشددنل مجرد والمعنى المختزن ل  في المو ثم الجهر بإؤددافة 
(.أما أهداف تدريس مهارة اللراءة فتظهر من خالل 20، ص2009األصددوات واسددتخدام أعضدداء النطا بشددنل سددليم )عبد الهادي وبخرون،  

 (:36، ص2015الفارسي، )
 ليتمنن المتعلمون من الربط بين الرمود المنتوبة واألصوات التي تعبر عنها في اللغة العربية. .1
 حتى يتمنن المتعلمون من قراءة النصوص جهريا  بنطا صحيم. .2
 التركيب. كي يتمنن المتعلمون من استيعاب المعنى العام مباعرة من الصفحة المطبوعة وإدراك تغير المعنى بتغير .3
 تعرمف معاني المفردات من معاني السياق والفرق بين مفردات الكتابة ومفردات الحديث. .4
 فهم معاني الجمل وإدراك عالقات المعنى التي تربط بينها. .5
 الطالقة اللرائية دون أن يعوق ذلك قواعد اللغة العربية وصرفها. .6
 تعرف عالمات الترقيم والفرق بينها ووةيفة كل منها. .7
 (:43، ص2012طرق تدرسي مهارة اللراءة فتتمثل في اآلتي )السيد،  أما
 اللراءة الجهرية: يمنن تدريس اللراءة الجهرية بإتباع اآلتي: -1
تلديم المعلم لنموذ  صددددددددددحيم في اللراءة الجهرية كلراءة نب أو محادثة مع متابعة الطلبة لللراءة ثم يلومون تلليد المعلم في الصددددددددددوت   -أ

 والنطا.
 نب قصير وسهل ومفهوم بحيث تركز اللراءة على النطا.ان يلدم  - ب
 تخصيب وقت كاف للطلبة لسماع نصوص مسجلة متابعين هذه النصوص من مصادرها.  - 
 تدريب الطلبة على اللراءة الفردية والجما ية.  -د

http://www.malarwah.com/malarwah28253/
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 تلديم المعلم للتغذية الراجعة. -هد
 لمستويات:اللراءة الصامتة: يجب أن يتم تدريسها وفلا   -2

 المستوى األول: يتم من خالل قراءة المواد والنصوص في الملرر الدراسي.
 المستوى الثاني: تلديم مواد لم يدرسها المطلبة من قبل، بحيث ينون عبيها  لمواد درسوها.

ع في موؤوع اللراءة ويما بعد.   وسيتم التوسم
 مهارة التعبري:

(.  437:  2005لتعبير لفظا هو "ا(بانة وا(فصاح عما يجول في خاطر ا(نسان من أفكار ومشاعر، بحيث يفهم  اآلخرون" )الدليمي والوائلي،  ا
( بأن : تدفا الكالم على لسان المتكلم، أو الكاتب ويصور ما يحس أو يحس ب ، أو ما يريد أن يسأل أو يستوؤم عن ،  2005ويرى أبو مغلي )

طار ينتنف خالصة الملروء من فروع اللغة وبدابها والمعارف المختلفة.أما التعبير اصطالحا ، فهو: العمل المدرسي المنهجي الذي يسير وهو إ
ة، وفا وفا خطة متكاملة،  للوصول بالطالب إلى مستوى يمنن  من ترجمة أفكاره ومشاعره ومشاهدات  وخبرات  الحياتية عفويا  وكتابيا  بلغة سليم

سا فكري معين. والتعبير على الصعيد المدرسي نشا  لغوي مستمر، فهو ليس ملررا  في درس التعبير، بل يمتد إلى جميع فروع مادة اللغة  ن
(.ويعد التعبير الجيد من أسس التفوق  2005داخل الغرفة الصفية وخارجها، كما يمتد إلى جميع المواد الدراسية األخرى )الدليمي والوائلي،  

ي في المجال اللغوي وكافة مجاالت الحياة المدرسية والموؤوعات الدراسية؛ ألن من يسيطر على مهارات األداء التعبيري، يستطيع  المدرس
ابة في عتى  السيطرة على الكلمة المناسبة وال،بارة الهادفة، والتفوق في الحياة العملية، فغاية التعبير أن يجعل الطالب قادرا  على التحد  والكت

(.يعد التعبير الشفوي الَمعَبر 2010وؤوعات، بأسلوب سليم منسجم، ومحنم الوؤع، وحسن الترتيب، وقوي التأثير نفس المتللي )سبيتان،  الم
الحديث  الرئيس والتمهيد الضروري للتعبير الكتابي، ويناد المربون يجمعون على أن الغرض الرئيس من تعلم اللغة هو ملدرة الطلبة على التعبير و 

والتفوق وي ، يعدان أعلى رتب التميز واالرتلاء في فروع اللغة األخرى؛ ألن الفروع روافد    ،جيد السليم، إذ إن اللدرة على هذا النوع من التعبيرال
 (. 2007وقنوات تتوافد لتشنيل بنيان  ومحتواه )البجة،  

 أهمها: ( جوانب متعددة من مهارات التعبير الشفوي، ومن2008وحدد البشير والوائلي )
الفكري  (1 المحددة، والمبتكرة والمتوالدة والمتسلسلة، والمترابطة، والواؤحة  الجانب  الرئيسية  األفكار  الجانب في  تتمثل مهارة هذا  : حيث 

 والمتنوعة والممتعة.
باعرة، والمركزة، والضبط : وتتمثل مهارات  في استخدام اللغة الفصيحة، والتراكيب اللغوية، والكلمات الموحية، والجمل المالجانب اللغوي  (2

 النحوي السليم. 
 : وتتمثل مهارات  في وؤوح الصوت، وااللتزام بمخار  الحروف، ومالئمة طبلة الصوت للمعنى، والوقف الصحيم. الضبط الصوتي (3
(يماءات والحركات : ويتمثل في تعبيرات الوج  التي تلوي المعنى، وإعراك المهارات، واللدرة على استخدام ا(عارات واالجانب الملمحي (4

 اير اللفظية استخداما  معبرا  عما يريد المتكلم توصيل .
: والذي تتمثل مهارات  في إثارة المستمعين، واستمالتهم واحترامهم، وإثراء الحديث بوسائل مرئية، وا(يجاد،  الجانب التفاعلي اإللقائي (5

بصو  الحديث  وختم  المستمعين،  آلراء  بعناية  واالستماع  متداخلة  والتركيز  مراحل  ذات  وأدائية  فكرية  عملية  الكتابي  التعبير  ويعد  مريحة.  رة 
( بأن  قدرة الفرد على التعبير  2000ومتشابنة، وإجراءات بنائية تراكمية، تبدأ قبل الكتابة، وتستمر خاللها، وتنتهي بعد انتهائها وعرف  مجاور )

تتكون مهارات التعبير الكتابي من اللار  من الوصول بيسر إلى ما يريده الكاتب.عن أحاسيس  وأفكاره ومشاعره بوؤوح وتسلسل، بحيث يتمنن  
موقف  عدة مهارات متداخلة، تلوم على عالقة وثيلة متصلة ومترابطة، ولكي تتم الكتابة بفاعلية ونجاح، ال بد أن تكتمل المهارات جميعها في ال

 الكتابي ثال  مهارات أساسية، هي:  (. وتتضمن مهارات التعبير2004الكتابي الواحد )خمايسة، 
: وهي اللدرة على تلسيم الموؤوع إلى ملدمة وعرض وخاتمة، وكتابة فكرة رئيسة في فلرة مستللة، فالتنظيم عملية المهارات التنظيمية •

 (. 2001مركبة متصلة، تتم خالل عمليات بنائية تتضمن التخطيط، والكتابة، والمراجعة، والتحرير )يونس، 
: وتشمل اختيار الكلمة المناسبة، ومراعاة التطابا في ؤم الكلمات ببعضها، واستخدام أدوات الربط المناسبة المهارات األسلوبية اللغوية •

 (. 2001والضبط ا(مالئي والنحوي )يونس، 
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ع، فضال  عن الترتيب المنطلي والتسلسل  : وتتمثل بتوافر الحداثة والطرافة في األفكار، والوحدة والتماسك في تناول الموؤو المهارة الفكرية •
 (:13، ص2016(.وتوجد أهداف لتدريس مهارة التعبير تظهر في )المالحي، Blachowicz & Ogle, 2001)في عرض األفكار 

 أن ينتب الطلبة بشنل واؤم الحروف والكلمات والجمل والفلرات وفا عالمات الترقيم واللواعد ا(مالئية. .1

 ل باستعمال  بارات وأمثال وحنم عن طريا الكتابة.إكمال الفلرات والجم .2
 التعبير عن األفكار بأسلوب صحيم. .3
 توةيع اللغة في تعبئة االستمارات بشنل صحيم. .4
 كتابة األفكار من المواد المسموعة والملروءة. .5
 الكتابة ا(نشاء والتحليالت الموجزة وا(عالنات والنشرات والحوارات والخطب والتلارير. .6

 (:44، ص2010طريا تدريس مهارة الكتابة فتتمثل ويما يلي )مدكور، أما عن 
 التمهيد للكتابة من خالل تشويا الطلبة بالتحد  عن الموؤوع. .1
 تحديد موؤوع ما من قبل المعلم وكتابت  أمام الطلبة. .2
 ة الثالثة.إعطاء الطلبة فرصا  للتفكير ومن ثم تأتي مرحلة التوجي  وا(رعاد بطريلة صحيحة ألنواع الكتاب .3
 العمل على تفعيل الموؤوع مع الطلبة وإللاء األسئلة عليهم وا(جابة عليها ثم تجميع األفكار وتنسيلها وكتابتها. .4
العمل على تجميع األخطاء وتصدددددددحيحها أمام الطلبة كي يسدددددددتفيد الجميع منها ثم يطلب المعلم من الطلبة أن ينتبوا  .5

 الموؤوع على دفاترهم.
ا  وترى الباحثة أن المهارات األبع السددددددددابلة ترتبط باللغة، ال سدددددددديما أنها ةاهرة إنسددددددددانية أي أنها ملصددددددددورة على بني البشددددددددر، كما تكمن أهميته 

بالتواصددل االجتماعي بين األفراد والجماعات البشددرية؛ كما يظهر ا(نسددان تفوق  في كثير من المجاالت بأسددلوب لغوي، من خالل إثبات نفسدد  
 د  لبا.كمتح

 (KWLاسرتاتيجية اجلدول الذاتي )
( بأنها  استراتيجية أو طريلة  Ogle, 1986(، فلد عرفتها أوال ) K.W.Lهناك العديد من التعريفات التي تناولت استراتيجية الجدول الذاتي )

الذي يعتلد أن يعرف  عن المتعلم ما  المعنى وتكوين  لدى الطلبة، حيث يحدد  الموؤوع، وماذا يريد أن يعرف عن    مؤثرة تعمل على  بناء 
(  Perez, 2008الموؤوع، ويطرح األسئلة على نفس  ويدونها، وبعد اللراءة أو االستماع أو المالحظة، يحدد ما الذي تعلم . وعرفها بيرد )

ا يعرف  من معلومات حول الموؤوع، بأنها استراتيجية تتضمن العصف الذهني، والتصنيع، وإثارة األسئلة، واللراءة الموجهة، يحدد فيها الطالب م
ثم يدون ما يريد معرفت  عن ، وبعد ذلك، يبحث عن إجابات لألسئلة التي قام بوؤعها؛ ويلرأ المعلم النب قراءة صامت  أو بصوت عال، أو  

 بمفرده أو من خالل مجموعات صغيرة. (K.W.L)يلرأه الطالب مع دميل ؛ كما يمنن أن ينشئ مخططا  
( في كونها تجعل المتعلم محور العملية التعليمية التعلمية، وتؤكد على مبدأ التعلم الذاتي والتعلم  K.W.Lتيجية الجدول الذاتي )وتتميز استرا

لجديد؛  التعاوني؛ وتتيم للمتعلم مراقبة تفكيره من اجل الوصول للتعلم المنشود؛ وتعمل على جذب انتباه المتعلمين وإثارة فضولهم نحو التعلم ا
في بناء   أنها تنشط المعرفة السابلة، وربطها بالتعلم الجديد؛ وتتيم ل  تلرير وتحديد ما يريد أن يتعلم، وكذلك تلييم تعلم  بنفس ؛ كما تساعدهكما  

مفاويم تعلم ذي معنى، وذلك من خالل تنظيم المعرفة السابلة وتوةيفها في التعلم الجديد؛ با(ؤافة إلى أنها تساعد في تصحيم المعلومات وال
ختلف الخاطئة لدى المتعلم، وذلك من خالل ملارنة المعارف السابلة بالمعارف الجديدة؛ كما أن  يمنن استخدامها في جميع المجاالت العلمية وم

 (. 2013المراحل التعليمية )العفيفي، 
 (: 2008)الهاعمي والدليمي، (، إلى أربع مراحل على النحو اآلتي KWLوتلسم استراتيجية الجدول الذاتي )

: وتهدف هذه المرحلة االستطال ية إلى مساعدة الطلبة على تذكر كل ما يعرفون  عن الموؤوع من معلومات مرحلة ما قبل القراءة •
لثاني من هذه المرحلة  وبيانات واستدعائ . وهنا يدون المعلم والطلبة مالحظاتهم وأفكارهم الرئيسية في العمود األول من الجدول الذاتي. والمحور ا 

ا في  هو تحديد )ما الذي أريد أن أعرف ؟(، وهنا يبدأ الطلبة بتحديد أهداف اللراءة، والتي يمنن صيااتها على عنل أسئلة، والتي يجري تدوينه
 العمود الثاني.
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 لطلبة بالبحث عن إجابات ألسئلتهم.: بعد تدوين األسئلة، يدخل الطلبة مرحلة أثناء اللراءة، والتي يبدأ فيها امرحلة أثناء القراءة •
: وهنا يبدأ الطلبة بتعبئة العمود الثالث من الجدول بمعلومات وإجابات مختلفة تشنل ما تعلموه من قراءتهم. وإذا  مرحلة ما بعد القراءة •

 لث. احتا  الطلبة إلى معلومات إؤاوية خارجة عن نطاق األسئلة التي جرى طرحها، يجري تدوينها في العمود الثا
: وفي هذه المرحلة دعوة للبحث والتعلم، حيث يزيد الطلبة من أسئلة جديدة تشنلت في أذهانهم بعد اللراءة. مرحلة تطوير النموذج األصلي •

 ويجب على المعلم أن يشجع الطلبة على البحث والتلصي، وعدم التوقف عند نلطة معينة، ألن المعرفة مستمرة وال حدود لها.
 ( SQ3Rون )استراتيجية روبنس

( لمساعدة  1941إحدى االستراتيجيات ما وراء المعروية، وهي استراتيجية منظمة وؤعها روبنسون عام )(  SQ3Rتعد استراتيجية روبنسون )
الة، وتدعى أيضا باسم استراتيجية اللراءة المركزة )  (.  2012الموسوي، الطلبة في قراءة الكتب والنصوص العلمية بطريلة فعَّ

االستراتيجية في صالحيتها للراءة معظم المواد األكاديمية كالعلوم بأنواعها والفنون وا(نسانيات، ولكنها ال تصلم للراءة الموؤوعات    وتتميز هذه
فا  ذات الطبيعة الرقمية، كالرياؤيات وا(حصاء، كما أنها تجعل اللراءة عملية نشطة، مما يساعد على انتباه اللار  وتحسين تذكره. وتجري و 

 (: 2008خطوات اآلتية )الهاعمي والدليمي، ال
: وفي هذه الخطوة يحول اسم الدرس وعناوين  الفر ية إلى أسئلة، ويلرأ األسئلة في نهاية كل يتساءل المتعلم وهو يتصفح الموضوع (1

 عنوان رئيس أو فرعي، ويسأل نفس : ماذا تعلمت من هذا النب؟ 
إجابة لألسئلة، ويدقا النظر في الصور والجداول والرسومات التوؤيحية، ويعيد قراءة الفلرات : وفي هذه الخطوة يبحث عن  يبدأ بالقراءة  (2

 التي لم يفهمها جيدا ، ويحد  نفس  بما فهم  من الفلرة قبل االنتلال إلى الفلرة التالية. 
أبرد األفكار الواردة، ويركز على  : وفي هذه الخطوة يلخب إجابت  عن األسئلة، يدون بأسلوب   يسمع كل مقطع بعد قراءته مباشرة  (3

 النلا  المهمة في الموؤوع بوؤع خط تحتها. 
: وفي هذه الخطوة ينتب أسئلة حول الموؤوع بنامل ، وينتب أسئلة حول المالحظات التي دونها أثناء اللراءة، يراجع ما قرأه باستمرار  (4

يب عن األسئلة الهامشية دون النظر للموؤوع، وينتب األسئلة الص،بة  ويتصفم الموؤوع بأكمل  مرة أخرى ليتذكر النلا  الرئيسة وي ، ويج
 على بطاقات خاصة لمراجعتها ويما بعد. 

 حوسبة االسرتاتيجيات
التعليمية   يتسم العصر الحالي بالتوسع والتلدم في جميع المجاالت، وقد أحد  التلدم العلمي والتطور التكنولوجيا الهائل أثرا  كبيرا  في العملية

لتعلمية التي تطورت بدورها، إذ أصبحت تسهم وبشنل كبير في خلا التصورات ا(يجابية لدى ا(نسان، بما تفرده من نظريات، وأسس كفيلة ا
ية  بتزويده باللدرات الالدمة (حدا  التغيير في بيئة المجتمع نحو األفضل، كما أسهمت نتائج البحو  والدراسات التي أجريت في مجال الترب

)وعلم   الدراسية وتطويرها  بالمناهج  االهتمام  ديادة  إلى  أجزائها،  وتكامل  الدراسية  المناهج  بين  الربط  نادت بضرورة  والتي   ,Aroonالنفس، 
(.وتعد تكنولوجيا التعليم عملية منهجية لتحسين العمل ا(نساني، تلوم على إدارة تفاعل بشري منظم مع مصادر التعلم المتنوعة لتحليا 2002
 محددة. كما أنها تشير إلى الجوانب العملية والهندسية والفنية وا(دارية، المستخدمة في تناول المعلومات ومعالجتها وتطبيلها، وتناولأهداف  

  (.ولضمان مسايرة 2008الحواسيب وتفاعلها مع ا(نسان واآلالت واللضايا االجتما ية واالقتصادية والثلاوية المرتبطة بها )الهاعمي والدليمي،  
دور التربية    هذا التوسع المعرفي، والتطور العلمي والتلني، وتحقيلا  لمبدأ تكنولوجيا التعليم الذي يعد أبرد مهارات اللرن الحادي والعشرين، يصبم 
الطالب توةيع هو تنمية الطالب في جميع الجوانب المعروية والمهارية والوجدانية، وذلك بأساليب واستراتيجيات تدريس حديثة متعددة، تغرس في  

 التكنولوجيا في الحياة اليومية. 
 الدراسات السابقة

الباحثة   اللغوي بشقي ، حيث يتم تلسيمها إلى ثالثة    -وفي حدود علمها-يجري تناول الدراسات السابلة التي توافرت لدى  والمتعللة بالتعبير 
ولت التعبير الكتابي، والدراسات التي تناولت التعبير الشفوي والكتابي محاور، هي: الدراسات التي تناولت التعبير الشفوي، والدراسات التي تنا

 معا ، وعرؤها وفا الترتيب الزمني من األقدم فاألحد .
 الدراسات التي تناولت التعبير الشفوي  (أ
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اءة الناقدة واألداء التعبيري  ( في تنمية مهارات اللر K.W.L( دراسة سعت إلى التعرف على أثر استراتيجية الجدول الذاتي )2012أجرى المالكي )
( طالبة من إحدى المدارس االبتدائية التابعة للمديرية العامة لتربية بغداد، 66الشفوي لدى طالبات الصف الثالث. وتكونت عينة الدراسة من ) 

جموعة ؤابطة درست بالطريلة تم توديعهن عشوائيا  على مجموعتين متساويتين، مجموعة تجريبية درست المطالعة بطريلة الجدول الذاتي، وم
موعة التجريبية التلليدية. ولتحليا أهداف الدراسة تم إعداد اختبارين لمهارات اللراءة الناقدة، واألداء التعبيري. وأةهرت النتائج تفوق طالبات المج

( الذاتي  الجدول  باستراتيجية  المطالعة  مادة  درسن  اK.W.Lالالئي  الضابطة  المجموعة  طالبات  على  بالطريلة (،  نفسها  المادة  درسن  لالئي 
نمية مهارات التلليدية في اختبار مهارات اللراءة الناقدة واألداء التعبيري وبداللة إحصائية، مما يدل على فاعلية استراتيجية الجدول الذاتي في ت

إلى الكشف عن    (Awang, Mohamed &  Abd. Rahim, 2013)  عبد الرحيموهدفت دراسة أوانج ومحمد و .اللراءة الناقدة واألداء التعبيري 
( طالبا  من 25فعالية أنشطة العمل الجماعي في تدريس مهارات التحد  باللغة العربية لدى الطلبة الجامعيين. وتكونت عينة الدراسة من )

الملابالت عب  منظمة، والمناقشات الجما ية،    طالب السنة األولى لدراسة اللغة العربية في إحدى الجامعات ماليزية. وتم جمع البيانات من خالل
والمالحظات المباعرة. وأعارت نتائج الدراسة إلى أن أنشطة العمل الجماعي كان لها أثر دال إحصائيا  على مهارات التحد  بلغة أجنبية، 

وسعت م أقرانهم بنل سهولة، ودون تردد أو خوف.وساعدت على ديادة مستوى الثلة لدى الطلبة الخجولين، إذ تمننوا من التحد  باللغة العربية أما
( إلى تلصي فاعلية برنامج قائم على الحنايات في تنمية مهارات التعبير الشفوي لدى طالبات الصف الرابع األساسي.  2014دراسة دحالن ) 

فلسطين، تم اختيارهن بالطريلة ( طالبة من طالبات الصف الرابع األساسي في إحدى مدارس خان يونس في  68وتكونت عينة الدراسة من )
العشوائية، ودعت على مجموعتين متساويتين، مجموعة تجريبية درست وفا البرنامج الملترح، ومجموعة ؤابطة درست بالطريلة االعتيادية. 

الحظة. وأةهرت النتائج وجود وتمثلت أدوات الدراسة في قائمة مهارات التعبير الشفوي، ودليل المعلم اللائم على الحنايات الشعبية، وبطاقة الم
فروق دالة إحصائيا  في متوسط درجات طالبات المجموعتين تعزى لطريلة التدريس ولصالم طالبات المجموعة التجريبية، حيث بلغ معدل الكسب 

 (. 1.2للمجموعة التجريبية )
 الدراسات التي تناولت التعبير الكتابي (ب

  .( في تحسين األداء التعبيري الكتابي لدى طلبة الصف الثامن Wordثير استخدام برنامج )( إلى معرفة درجة تأ2013هدفت دراسة سالمة ) 
 مجموعتين: إلى  العينة وقسمت عشوائيا . اختيروا  عمان  بمدينة األهلية  بالمدارس الثامن الصف طلبة  من  وطالبة طالبا   (60) من العينة تكونت
 (30) عددهم بلغ والورقة  الللم استخدمت وؤابطة وطالبة،  طالبا   ( 30) وعددهم   التعبير موؤوع كتابة في   (Word)برنامج   استخدمت تجريبية
وجود فروق ذات داللة    :أهمها من نتائج، عدة عن  الدراسة  وأسفرت.  المجموعتين بين والتكافؤ االختبار، ثبات من  التأكد وتم  وطالبة. طالبا

ئية إحصائية بين درجات الطلبة على أداء التعبير الكتابي تعزى لطريلة التدريس لصالم المجموعة التجريبية، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصا
وكانت الفروق لصالم    تعزى لمتغير الجنس، ووجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للتفاعل بين الطريلة والجنس ولصالم المجموعة التجريبية،

 الذكور، بينما تساوت الفروق عند الذكور وا(نا  في المجموعة الضابطة.
 ج( الدراسات التي تناولت التعبير الشفوي والكتابي 

طلبة  ( دراسة هدفت إلى تلصي أثر استراتيجيتي االستلصاء والتعلم التعاوني في تحسين مهارات التواصل اللغوي لدى  2012أجرى بني عامر )
( طالبا  وطالبة من طلبة الصف العاعر في ثال  مدارس حنومية تابعة لمحافظة عجلون في  165الصف العاعر. وتكونت عينة الدراسة من )

( طالب في كل  27( طلبة بواقع ععبتي ذكور، )110األردن، والذين تم اختيارهم بالطريلة المتيسرة، وتم تلسيمهم إلى مجموعتين: تجريبية )
( طالبة في كل ع،بة، حيث تم تدريسهم مهارات التحد  والكتابة باستخدام استراتيجيتي االستلصاء والتعلم  28وععبتي إنا  بواقع )ع،بة،  

طالبة(. ولتحليا أهداف الدراسة تم إعداد    28طالبا(، وع،بة إنا  )  27( طالبا  وطالبة، بواقع ع،بة ذكور )55التعاوني. ومجموعة ؤابطة )
ار موقفي في التعبير الشفوي، واختبار موقفي في التعبير الكتابي. وأةهرت النتائج وجود فروق دالة في متوسطات أداء الطلبة في  أداتان: اختب

دالة  مهارتي التعبير الشفوي والكتابي وجميع المهارات الفر ية لهما تعزى إلى استراتيجية التدريس ولصالم المجموعة التجريبية، ووجود فروق  
 في مهارات التعبير الشفوي مجتمعة والكتابي مجتمعة، وفي معظم المهارات الفر ية لهما، تعزى لمتغير الجنس ولصالم ا(نا . إحصائيا  

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
عند استعراض واقع تدريس التعبير الشفوي والكتابي في المدارس تتجلى جملة من المشنالت التي ترتبط أساسا  بالنظرة إلى مفهوم 

ومن أبرد العيوب التي    لتعبير والطريلة التي تتبع في تعليم هذه المهارة وتحديد الغاية منها، والمادة التي ينطلا منها النشا  اللرائي والكتابيا
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  وتعد مشنلة الضعف في التعبير مشنلة قومية يعاني منها الطلبة في تالحظ في كالمهم وكتاباتهم الغموض، والتعميم، واختال  األفكار  
(، أن ؤعف الطلبة  1994الوطن العربي، إذ أةهر التلرير الذي أصدرت  المنظمة العربية للتربية وللثلافة والعلوم، في مؤتمر الشارقة عام )

( KWL(، ومن خالل ندرة الدراسات التي تناولت أثر استراتيجيتي الجدول الذاتي ) 2001التعبير يشمل جميع مراحل التعليم )سيد،  في  
 ( المحوسبتين لتدريس المطالعة في تنمية مهارات األداء التعبيري الشفوي والكتابي فإن ذلك يعد مشنلة تحتا  إلى بحث. SQ3R)وروبنسون  

كما الحظت الباحثة بعملها في مجال تدريس اللغة العربية ألكثر من عشر سنوات في المدارس الحنومية والخاصة في العراق، أن  ال توجد  
انعنس  منهجية واؤحة في تدريس التعبير في ودارة التربية والتعليم العراقية كي تعمل على تنمية التعبير الشفوي والكتابي لدى الطالبات، مما  

 با  على أدائهن التعبيري بشقي . سل
 أسئلة الدراسة

 تجيب الدراسة عن األسئلة التالية:
لتدريس المطالعة في تنمية مهارات األداء التعبيري    (  SQ3R( واستراتيجية روبنسون )KWLاستراتيجية الجدول الذاتي )ما أثر استخدام   .1

 ؟ نظر المعلمات الشفوي والكتابي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط من وجهة 
أثر استخدام   .2 الذاتي )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في  الجدول  لتدريس   (  SQ3R( واستراتيجية روبنسون )KWLاستراتيجية 

 يعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي والخبرة المطالعة في تنمية مهارات األداء التعبيري الشفوي والكتابي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط
 الوةيفية؟ 

 أهمية الدراسة
ي مما يعد تكمن أهمية هذه الدراسة ويما يأتي: تتأتى أهمية الدراسة من أهمية الموؤوع الذي تناولت ، وهو األداء التعبيري بشقي  الشفوي والكتاب

 ات التالية منها: أما من الناحية العملية تتمثل أهمية الدراسة في إمنانية استفادة الفئإؤافة جديدة للمنتبة العربية. 
الذاتي )المهتمون بالميدان التربوي من معلمي ومشرفي ومسؤولين للتعرف على أثر استخدام   .1 ( واستراتيجية KWLاستراتيجية الجدول 

 . لتدريس المطالعة في تنمية مهارات األداء التعبيري الشفوي والكتابي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط ( SQ3Rروبنسون )
 الباحثون من خالل جعل الدراسة نواة لدراسات مشابهة.  .2

 التعريفات اإلجرائية
استراتيجية تعليمية تسير على وفا خطوات منظمة تعتمد على استدعاء معارف الطالبة السابلة،   :(K.W.L)الجدول الذاتي    استراتيجية •

تسير هذه االستراتيجية على ثال  خطوات: ماذا أعرف؟، ماذا أريد وإطالق رابتها في االستزادة من المعلومات، ثم الوعي بما جرى تعلم . و 
 أن أعرف؟، ماذا تعلمت؟ 

استراتيجية تعليمية تسير على وفا خمس خطوات منظمة ومتسلسلة، هي: المسم، وطرح األسئلة،  :  ( SQ3R)روبنسون    استراتيجية •
 واللراءة، والتسميع، والمراجعة.

طالبة الصف الثاني المتوسط عند التعبير عفويا  أو كتابة عن موؤوع في درس التعبير, لإلفصاح  : هو إنجادالتعبير الشفوي والكتابي •
 عن مشاعرها وأفكارها بأسلوب سليم. ويلاس بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة بإجابتها عن اختباري األداء التعبيري الشفوي والكتابي.

 حدود الدراسة وحمدداتها

 تتحدد نتائج الدراسة الحالية في ما يأتي: 
 . 2020/2021ُتجرى هذه الدراسة خالل العام الدراسي الحدود الزمنية:  -
 المدارس الحنومية التابعة لمحافظة االنبار.   الحدود المكانية:  -
جراءاتها، وطبيعة المجتمع والعينة من تتحدد هذه الدراسة ونتائجها بأدوات جمع البيانات ودالالت صدقها وثباتها، وإالحدود الموضوعية:   -

 طالبات الصف الثاني المتوسط.
 الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة:  
 تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لمالءمت  الاراض الدراسة.  

 عينة الدراسة
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 .  2020/2021( معلمة  في العام 100قامت الباحثة باختيار عدد من المعلمات في المرحلة المتوسطة والبالغ عددهن ) 
 أداة الدراسة

 االستبانة بعد االطالع على األدب النظري، والدراسات السابلة المتعللة بالموؤوع. قامت الباحثة باعداد
 صدق األداة

للتحلا من صددق االداة، ُيعرض األداة على مجموعة  من أسداتذة الجامعات المتخصدصدين في مجال مناهج اللغة العربية وأسداليب وتدريسدها، 
 ها ألهداف الدراسة، فضال  عن صيااتها اللغوية، ودقتها العلمية.وطلب منهم إبداء الرأي حول مدى تمثيلها ومالءمت

 ثبات االداة
للتحلا من ثبات هذا االداة، تم اختيار عينة من خار  عينة الدراسددددددددددة، وتم تطبيا االداة مرتين بفارق أسددددددددددبوعين بين التطبيلين،  واسددددددددددتخر   

 وهو مناسب للدراسة.. 0.88معامل الثبات بين التطبيلين وبلغ 
 ملعاجلة اإلحصائيةا

 تم استخدام المعالجات ا(حصائية التالية:  
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم،يارية.  .1
 .T-Testاختبار  .2
 . One Way Anovaتحليل التباين األحادي  .3
 معامل كرونباخ ألفا للثبات  .4

 نتائج الدراسة: 

لغايات التعرف على خصائب متغيرات الدراسة االحصائية فلد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم،يارية بحسب ما يظهر في 
 (  1الجدول ) 

 :التعبري الشفوي
 التعبير الشفوي لمهارات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  -(:1جدول )

الوسط  الفقرة  الترتيب 
 الحسابي 

االنحراف  
 المستوى  المعياري 

1 
يطلب المعلم من الطلبة بفهم ما يفكر ب  اآلخرون 

 من خالل قراءة اللصة. 
 مرتفع  0.66 4.24

2 
يدفع المعلم الطلبة على التركيز او االنتباه لما  

 يلومون بلراءت . 
 مرتفع  0.73 4.23

 مرتفع  0.54 4.17 يعمل المعلم بالتركيز على أخطاء التعبير الشفوي  3

4 
يطلب المعلم من الطلبة فهم المعنى من خالل  

 اللراءة
 مرتفع  0.61 4.13

 مرتفع  0.64 4.12 يطلب المعلم من الطلبة تلخيب المعلومات   5

6 
يطلب المعلم إعطاء كلمات دالة أخرى حول  

 المفاويم الملروءة
 مرتفع  0.70 4.10

الموؤوعات  يساعد المعلم الطلبة على ربط  7
 الملروءة ببعضها وتحديد االخطاء االولويات. 

 مرتفع  0.75 4.07

8 
يساعد المعلم الطلبة على تلخيب المادة الملروءة 

 عفويا  
 مرتفع  0.82 4.02
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9 
يطلب المعلم ا(جابة عن األسئلة حول المادة  

 الملروءة
 مرتفع  0.74 4.00

 مرتفع 0.57 4.11 االجمالي العام   

حيث أعلى قيمة للمتوسط الحسابي كان للسؤال   التعبير الشفوي يمثل الجدول أعاله قيم الوسط الحسابي واالنحراف الم،ياري لمتغير مهارات 
"، حيث بلغت قيمة المتوسط  الحسابي يطلب المعلم من الطلبة بفهم ما يفكر ب  اآلخرون من خالل قراءة اللصة. ( والذي ينب على " 1)
يطلب المعلم ا(جابة عن األسئلة حول   ( والتي تنب على "9(، كما ان اقل متوسط حسابي كان للفلرة )0.66حراف م،ياري )( وبان4.24)

( وبانحراف م،ياري  4.11(، اما المتوسط العام فلد بلغ )0.74( بانحراف م،ياري )4.00" والتي بلغ متوسطها الحسابي ) المادة الملروءة
 التعبير الشفوي يزيد من تحسين مهارات  االستراتيجيتين، ويمنن تفسير ذلك من خالل أن المشرفين يجدون ان ( وبمستوى عام مرتفع0.57)

لغايات التعرف على خصائب متغيرات الدراسة االحصائية فلد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات الم،يارية بحسب ما للطلبة. 
 (  2يظهر في الجدول )

 التعبير الكتابي لمهارات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  -(:2جدول )

الوسط  الفقرة  الترتيب 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 المستوى 

يشجيع المعلم الطالب على توؤيم ما يفكر ب  عن طريا   10
 الرسم 

 مرتفع  0.71 4.05

 مرتفع  0.64 3.88 يشجع المعلم الطلبة على مناقشة ما ينتبون  11
 مرتفع  0.63 3.95 يشجع المعلم الطلبة على استخدام تمارين للكتابة 12

13 
يشجع المعلم الطلبة على الكتابة لتحديد اللوي منهم 

 والض،يع.
 مرتفع  0.69 4.07

14 
بعض المفاويم   يشجع المعلم الطلبة على الكتابة (ستيعاب

التربوية ذات العالقة بعنصر الكتابة مثل قارن، فكر، حلل،  
 عرف، قيم. 

 مرتفع  0.64 4.00

 متوسط  0.90 3.54 يدرب المعلم الطلبة على الكنابة 15

16 
يلوم المعلم بنتابة األفكار على السبورة لتوؤيم ما هو  

 اامض منها 
 مرتفع  0.56 4.25

 متوسط  1.00 2.73 على استخدام تمارين للكتابةيشجع المعلم الطلبة   17

 مرتفع 0.48 3.80 االجمالي العام  

(  16، حيث أعلى قيمة للمتوسط الحسابي كان للسؤال )التعبير الكتابييمثل الجدول أعاله قيم الوسط الحسابي واالنحراف الم،ياري لمتغير 
(  4.25"، حيث بلغت قيمة المتوسط  الحسابي ) يلوم المعلم بنتابة األفكار على السبورة لتوؤيم ما هو اامض منها والذي ينب على "
يشجع المعلم الطلبة على استخدام تمارين  ( والتي تنب على "17(، كما ان اقل متوسط حسابي كان للفلرة )0.56وبانحراف م،ياري )

(  0.48( وبانحراف م،ياري )3.80(، اما المتوسط العام فلد بلغ )1.00( بانحراف م،ياري )2.73) " والتي بلغ متوسطها الحسابي للكتابة
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االستراتيجيتين في تحسين وبمستوى عام مرتفع، ويمنن تفسير ذلك من خالل أن ويمنن تفسير ذلك من خالل أن المشرفين يدركون اهمية 
 . التعبير الكتابي

 االجابة عن اسئلة الدراسة:
(  لتدريس المطالعة في تنمية مهارات األداء التعبيري SQ3R( واستراتيجية روبنسون )KWLأثر استخدام استراتيجية الجدول الذاتي )ما 

تم اجراء تحليل االنحدار المتعدد والذي يظهر نتائج    ا السؤال لإلجابة عن هذ الشفوي والكتابي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط ؟ 
 (    3بالجدول )

(  SQ3R( واستراتيجية روبنسون )KWLاستخدام استراتيجية الجدول الذاتي )نتائج تحليل االنحدار المتعدد ألثر  -(:3ول )جد
 لتدريس المطالعة في تنمية مهارات األداء التعبيري الشفوي والكتابي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط

 الداللة  ف معامل التحديد  االرتباط
0.83 0.68 18.91 .000b 

فاقل، وهذا يشير إلى   0.05بمستوى داللة    18.91وان قيمة االحصائي ف كانت    0.83( يتضم بان معامل االرتبا  بلغ  3من الجدول )  
( من التباين في المتغير التابع قد فسر بالمتغيرات المستللة  مما يشير الى  0.68( وهو يشير إلى أن )0.68أن قيمة معامل التحديد بلغت )

لتدريس المطالعة في تنمية مهارات األداء التعبيري   (  SQ3R( واستراتيجية روبنسون )KWLاستراتيجية الجدول الذاتي )تخدام السوجود أثر 
( KWLاستراتيجية الجدول الذاتي )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في أثر استخدام  .الشفوي والكتابي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط

  لتدريس المطالعة في تنمية مهارات األداء التعبيري الشفوي والكتابي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط   (  SQ3Rواستراتيجية روبنسون )
 يعزى لمتغير الجنس والمؤهل العلمي والخبرة الوةيفية؟  

 الجنس 
طات الحسابية واالنحرافات الم،يارية    ( SQ3R( واستراتيجية روبنسون )KWLجدول الذاتي )استراتيجية الأثر استخدام تم حساب المتوسم

، كما تم الجنس يعزى لمتغير  لتدريس المطالعة في تنمية مهارات األداء التعبيري الشفوي والكتابي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط
 ( ذلك.  4( ويظهر الجدول ) t-testتطبيا اختبار )

( واستراتيجية KWLأثر استخدام استراتيجية الجدول الذاتي )الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار ت في  المتوسطات(4الجدول ) 
(  لتدريس المطالعة في تنمية مهارات األداء التعبيري الشفوي والكتابي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط يعزى SQ3Rروبنسون )

 الجنس لمتغير 

ط  العدد  الجنس  المجال  المتوس 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 مستوى  قيمة ت 
 الداللة 

 اللراءة
 0.196 1.300 0.63 3.49 30 ذكر
   0.65 3.63 20 إنثى

 الكتابة
 0.906 0.118 0.54 3.43 30 ذكر
   0.51 3.44 20 إنثى
   0.28 3.55 30 إنثى

أثر استخدام استراتيجية الجدول  (  في  α  ≤  0.05( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 4تشير النتائج في الجدول )   
(  لتدريس المطالعة في تنمية مهارات األداء التعبيري الشفوي والكتابي لدى طالبات الصف  SQ3R( واستراتيجية روبنسون )KWLالذاتي )

 ( للدرجة الكلية .0.512( وبمستوى داللة ) 0.658الجنس ، استنادا  إلى قيمة )ت( المحسوبة إذ بلغت )عزى لمتغير الثاني المتوسط ي
 المؤهل العلمي 
( يبين المنوسطات الحسابية وا(نحرافات 5لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين األحادي تعزى للمؤهل العلمي. والجدول )  

 يات الخبرة الثالثة.الم،يارية لمستو 
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 المتوسطات الحسابية وا(نحرافات الم،يارية لعناصر التعلم النشط تبعا الختالف المؤهل العلمي  (5)  الجدول
المؤهل 
 العلمي

 فوق البكالوريوس  بكالوريوس   دبلوم عال 

لمجاالت  
عناصر التعلم  

 النشط 

 العدد 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الم،ياري 

 العدد 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الم،ياري 

 العدد 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الم،ياري 

49 4.134 0.42 74 3.769 0.84 127 3.885 0.79 
( أن أعلى المتوسطات الحسابية كانت لدى المستجيبين ممن لديهم مؤهل دبلوم عال. ولمعرفة داللة هذا  5يتضم من الجدول )  

 ( 6) الجدول ( يبين ذلك:6الخبرة، تم إجراء اختبار تحليل التباين األحادي والجدول )االختالف حسب متغير 
المطالعة  (  لتدريسSQ3R( واستراتيجية روبنسون )KWLأثر استخدام استراتيجية الجدول الذاتي )نتائج تحليل التباين األحادي في  

 المؤهل العلمي في تنمية مهارات األداء التعبيري الشفوي والكتابي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط يعزى لمتغير

 مصدر التباين العنصر
مجموع  
 المربعات 

SOS 

متوسط مجموع  
 المربعات 

MS 

درجات 
 الحرية 

DF 

 قيمة 
F  

 المحسوبة

 قيمة 
F 

 الجدولية 

مستوى 
 الداللة 
Sig.* 

 التعبير الشفوي 
 2 1.99 3.99 بين المجموعات

 48 0.47 115.84 داخل المجموعات  0.015 3.032 4.25*
 50  119.82 المجموع

 التعبير الكتابي 
 2 4.26 8.51 بين المجموعات

 48 0.95 235.45 داخل المجموعات  0.012 3.032 4.46*
 50  243.97 المجموع

 الكلية الدرجة  
 2 1.26 2.51 بين المجموعات

 48 0.35 85.53 داخل المجموعات  0.028 3.032 3.63*
 50  88.04 المجموع

 * دالة إحصائيا   
( واستراتيجية روبنسون KWLأثر استخدام استراتيجية الجدول الذاتي )في  ( وجود فروق ذات داللة إحصائية 6)  يظهر من الجدول

(SQ3R  )المؤهل  لتدريس المطالعة في تنمية مهارات األداء التعبيري الشفوي والكتابي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط يعزى لمتغير
 .  ( لمجالي )اللراءة ؛ الكتابة(F)المحسوبة أقل من القيم الجدولية لد  ( F، وكذلك على الدرجة الكلية. حيث كانت قيم )العلمي
 الخبرة: - 

 ( ذلك.  7ات الحسابية واالنحرافات الم،يارية ، تبعا  لمتغير سنوات الخبرة، ويظهر الجدول )تم حساب المتوسط
 ( 7الجدول ) 

( واستراتيجية KWLأثر استخدام استراتيجية الجدول الذاتي )في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الجابات افراد الدراسة 
المطالعة في تنمية مهارات األداء التعبيري الشفوي والكتابي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط يعزى  (  لتدريسSQ3Rروبنسون )

 سنوات الخبرة  لمتغير
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 العدد  سنوات الخبرة  المبادئ 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 التعبير الشفوي 

 0.53 3.53 183 سنوات فأقل  3 
 0.57 3.56 88 سنوات  6سنوات الى اقل من   4
 0.52 3.55 31 سنوات فاكثر 7

 0.54 3.54 302 المجموع

 التعبير الكتابي 

 0.66 3.65 183 سنوات فأقل  3 
 0.57 3.94 88 سنوات  6سنوات الى اقل من   4
 0.74 3.71 31 سنوات فاكثر 7

 0.66 3.74 302 المجموع

 الدرجة الكلية 

 0.38 3.56 183 سنوات فأقل  3 
 0.35 3.70 88 سنوات  6سنوات الى اقل من   4
 0.40 3.60 31 سنوات فاكثر 7

 0.38 3.60 302 المجموع
افراد الدراسة تبعا  لمتغير سنوات الخبرة، إذ حصلت    (  وجود فروق ةاهرية بين المتوسطات الحسابية الجابات7يالحظ من الجدول )            

سنوات فاكثر( بمتوسط    7(،  يليهم اصحاب فئة )3.70سنوات( في الدرجة الكلية على أعلى متوسط حسابي )  6سنوات الى اقل من    4فئة )
( تم  تطبيا تحليل  ≤   0.05لة )( ولتحديد ويما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى دال3.60حسابي )

 (، وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوؤح  الجدول اآلتي:  One way ANOVAالتباين األحادي ) 
( للفروق  (8الجدول  األحادي  التباين  الدراسة  في  تحليل  أفراد  )في  إجابات  الذاتي  الجدول  استراتيجية  استخدام  ( واستراتيجية  KWLأثر 

(  لتدريس المطالعة في تنمية مهارات األداء التعبيري الشفوي والكتابي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط يعزى SQ3Rروبنسون )
 سنوات الخبرة  لمتغير

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين  المبادئ 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

مستوى  قيمة ف 
 الداللة 

 التعبير الشفوي 
 0.878 0.130 0.039 2 077. المجموعاتبين 

   0.297 299 88.677 داخل المجموعات 
    301 88.755 المجموع

 التعبير الكتابي 
 0.002* 6.204 2.578 2 5.156 بين المجموعات

   0.416 299 124.242 داخل المجموعات 
    301 129.397 المجموع

 الدرجة الكلية 
 0.013* 4.407 0.630 2 1.260 بين المجموعات

   0.143 299 42.751 داخل المجموعات 
    301 44.011 المجموع
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تبعا   (  في اجابات افراد الدراسة ، ≤  0.05( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )8تشير النتائج في الجدول )         
 للدرجة الكلية.  (0.013(، وبمستوى داللة )4.407لمتغير سنوات الخبرة ، استنادا  إلى قيمة ف المحسوبة إذ بلغت )

 النتائج والتوصيات
 النتائج: 

المطالعة في تنمية مهارات األداء  (  لتدريسSQ3R( واستراتيجية روبنسون )KWLوجود أثر الستخدام استراتيجية الجدول الذاتي ) .1
 سنوات الخبرة  التعبيري الشفوي والكتابي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط يعزى لمتغير

(  لتدريس المطالعة  SQ3R( واستراتيجية روبنسون )KWLأثر استخدام استراتيجية الجدول الذاتي )وجود فروق ذات داللة إحصائية في  .2
 المؤهل العلمي،  لتعبيري الشفوي والكتابي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط يعزى لمتغيرفي تنمية مهارات األداء ا

( واستراتيجية روبنسون  KWLأثر استخدام استراتيجية الجدول الذاتي )(  في  α ≤ 0.05عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) .3
(SQ3R لتدريس المطالعة في تنمية مهارات األداء التعبير  ) الجنس ي الشفوي والكتابي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط يعزى لمتغير 

 التوصيات:
 بما يلي: ةوصي الباحثتفي ضوء نتائج الدراسة  
 وطرق  ، وإستراتيجيات  ، ومنونات  ، حيث ماهيت  من استراتيجيات التدريس موؤوع تتناول الخدمة، أثناء للمعلمين تدريبية دورات علد .1

 العام الذي التعليم مراحل في خاصة ، بمنان األهمية من تطبيلها يعد والتي ، التدريس إكسابهم مهارات  في يساعد قد مما ، عليها التدريب
 . التدريس في التلليدية يسوده الطريلة

( وروبنسون  KWLاستراتيجيتي الجدول الذاتي )بإعداد دروس تطبيقية حول   التدريس وطرق  المناهج ؤرورة اهتمام المتخصصين في .2
(SQ3Rالمحوسبتين لتدريس المطالعة في تنمية مهارات األداء التعبيري الشفوي والكتابي ). 
حوسبتين ( المSQ3R( وروبنسون )KWLباستراتيجيتي الجدول الذاتي ) للتعريع ؛  التخصصات مختلف في للمعلمين تربوية نشرات إعداد .3

 . وي  والمتعلم المعلم من كل ودور ، ومزاياه ، وطرق تطبيل  .،لتدريس المطالعة في تنمية مهارات األداء التعبيري الشفوي والكتابي
 المختلفة التعليم مراحل في تطبيلها وكيفية ، إستراتيجية ونماذ  لكل ، ماهيتها : إستراتيجية لكل مفصل توؤيم .4
( المحوسبتين لتدريس المطالعة في تنمية SQ3R( وروبنسون )KWLاستراتيجيتي الجدول الذاتي ) إجراء دراسة ميدانية تتناول تطبيا    .5

والكتابي الشفوي  التعبيري  األداء  والمستوى  مهارات  التعليم،  على  المشرفة  كالسلطة  جديدة  وبمتغيرات  والثانوية  األساسية  المرحلتين  في   .
 جتماعي للمعلمات، ونو ية التخصب الدقيا للمعلمين.االقتصادي واال

( المحوسبتين لتدريس SQ3R( وروبنسون )KWLاستراتيجيتي الجدول الذاتي )إجراء دراسة ميدانية أخرى تتناول اتجاهات المعلمين نحو   .6
 .وعالقة ذلك بالداف،ية. المطالعة في تنمية مهارات األداء التعبيري الشفوي والكتابي

 لعربيةالمراجع ا
 . عمان: دار البداية. األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية(. 2005أبو مغلي، سميم. )
 . عمان: دار الفكر. 2.  أصول تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق(. 2007البجة، عبد الفتاح. )

  دراسة :  األردن  في   األساسي   السابع  للصف  العربية  اللغة   منها   في (  الشفوي   التعبير)  الكالم   (. مهارة2008البشير، أكرم والوائلي، سعاد. )
 . 23-1(:  2)9, البحرين جامعة, والنفسية التربوية العلوم مجلة تحليلية.

أثر استخدام استراتيجيتي االستقصاء والتعلم التعاوني في تحسين مهارات التواصل اللغوي التعبير الشفوي  (.  2012بني عامر، خالد. )
 . أطروحة دكتوراه اير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، األردن. والكتابي لدى طلبة الصف العاشر في األردن

 لدى  اللرائي الفهم مهارات تنمية في  (K.W.L) ةستراتيجياالجمعي و  التعاوني التعلم ستراتيجيةااستخدام   فاعلية(.  2008)   .وحيد ،حافظ
  .288 –153:  74 والمعرفة، القراءة مجلة .السعودية العربية االبتدائي في المملكةالسادس  الصف تالميذ

. أطروحة  بناء برنامج تعليمي مقترح لتنمية مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة الصف السادس األساسي في األردن(.  2004خمايسة، إياد. )
 العليا، عمان.دكتوراه اير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات 
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. رسالة  فاعلية برنامج قائم على الحكايات في تنمية مهارات التعبير الشفوي لدى طالبات الصف الرابع األساسي(. 2014دحالن، بيان. )
 ماجستير اير منشورة، الجامعة ا(سالمية، ازة. 

 بد: عالم الكتب الحديث.. إر اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية(. 2005الدليمي، ط  والوائلي، سعاد. )
 . عمان: دار الجنادرية للنشر والتوديع.أصول وطرائق تدريس اللغة العربية(. 2010سبيتان، فتحي. )

في تحسين األداء التعبيري الكتابي لدى طلبة الصف  (  Microsoft office Word)  استخدام برنامج  أثر(.  2013سالمة، عبد الحافظ. ) 
 . 352-334(: 1)40دراسات: العلوم التربوية، في المدارس الخاصة في عمان.  الثامن

على بلوغ مستوى التمنن في   اختيار موؤوعات التعبير، وسبا التعبير الشفوي أو عدم ،  أثر اختالف طريلة  (.2001)  .سيد، عبد المنعم
 . 166-129: 5والمعرفة،  الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، مجلة القراءة الثانوية.  التعبير الكتابي لدى طلبة المرحلة 

 . عمان: دار المناهج.استراتيجيات ما وراء المعرفة في فهم المقروء(.  2009)  عطية، محسن.
في تعديل التصورات للمفاهيم التكنولوجي العلوم لدى طالبات الصف السابع   K.W.Lستراتيجية  اأثر توظيف  (.  2013)  العفيفي, أماني.

 ازة.، , الجامعة ا(سالميةاير منشورة . رسالة ماجستيراألساسي
 . اللاهرة: دار الفكر العربي. تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية. أسسه وتطبيقاته التربوية(. 2000مجاور، محمد. )

والتساؤل الذاتي في تنمية االستيعاب القرائي وإنتاج األسئلة الذاتية عند طالبات    أثر استراتيجيتي روبنسون   (.2012ؤياء. )الموسوي،  
 أطروحة دكتوراه اير منشورة، جامعة بغداد، العراق.. الصف الثاني المتوسط

 . عمان: دار الشروق للنشر والتوديع. ساستراتيجيات حديثة في فن التدري(. 2008الهاعمي، عبد الرحمن والدليمي، ط . )
 ( دراسات في اللسانيات العربية المشاكلة، التنغيم، رؤى تحليلية، عمان: دار الحامد.2012السيد، عبد الحميد )

 ( طرائا تدرسي اللغة العربية، عمان: دار المسيرة للنشر والتوديع.2010مدكور، علي )
الطلبدة اير النداطلين بدالعربيدة لمهدارات الكتدابدة في جدامعدة بل البيدت، أطروحدة دكتوراه اير منشددددددددددددددورة،  ( مددى امتالك  2016المالحي، بمندة )

 جامعة بل البيت، المفرق، األردن.
 ( اللغة العربية مناهجها وطرق تدريسها، عمان: دار الشروق للنشر والتوديع.2003الدليمي، ط  والوائلي، سعاد )

 ( مهارات في اللغة والتفكير، عمان: دار المسيرة للنشر.2009د العزيز، وبسندي، خالد )عبد الهادي، نيبل وأبو حشيش، عب
 ( اللغة العربية ألاراض أكايمين بين النظرية والتطبيا تإصيل وتجديد، ماليزيا، الجامعة ا(سالمية.2015الفارسي، إبراويم )
تراتيجيات في اللراءة واختبار أثره في تحسدددددين مهارات التحد  والكتابة ( بناء برنامج تعليمي قائم على عدد من االسددددد2013الشدددددرعة، عبلة )

 لدى الطلبة الناطلين بغير اللغة العربية، اطروحة دكتوراه اير منشورة، جامعة العلوم ا(سالمية العالمية، عمان: األردن.
االولى، رسالة ماجسيتر اير منشورة، جامعة فيالدلفيا، ( أثر تعلم النمو في مهارة الكتابة: المرحلة المتوسطة  2018الن،يمات، دين منصور)

 عمان: األردن.
 (  بلرية اللغة العربية، الربا ، منشورات المنظمة ا(سالمية للتربية والعلوم والثلافة ايسيسنو.2016اللوصي، محمد )

( تعليم اللغدة العربيدة، تحدديدات ومعدالجدات، الربدا ، منشددددددددددددددورات المنظمدة ا(سددددددددددددددالميدة للتربيدة والعلوم والثلدافدة  2017التويجري، عبدد العزيز )
 ايسيسنو.
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