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ملخص: 
هدفت الدِّرا�سة اإىل الك�سف عن اأثر م�ساركة اأولياء الأمور اأبناءهم تعليم القراءة اجلهرية 
يف  الأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طالبات  لدى  الناقدة  والقراءة  التحدث  مهارتي  حت�سني  يف 
الأردن.ولتحقيق اأهداف الدِّرا�سة اأعدَّت الباحثة اختباراً يف التحدث واختباراً اآخر يف القراءة 
مت  الأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طالبات  من  طالبة   )46( من  الدِّرا�سة  اأفراد  الناقدة.تكون 
اختيارهن بطريقة ق�سدية من مدر�ستني حكومتني لالإناث يف مديرية تربية وتعليم حمافظة 
عجلون الأوىل، اإحداهما �سابطة من مدر�سة عبني عبلني الثانوية ال�ساملة للبنات وعددها 
)23( طالبة، والثانية جتريبية من مدر�سة �سخرة الثانوية ال�ساملة للبنات وعددها )23( 
م�ساركة  على  القائمة  ال�سرتاتيجية  اإجراءات  وفق  التجريبية  املجموعة  تعًر�ست  طالبة، 
الطريقة  وفق  ال�سابطة  املجموعة  در�ست  الدِّرا�سة.بينما  هذه  يف  املعتمدة  الأمور  اأولياء 
 )α =  0.05( اإح�سائيًا  دالة  النتائج وجود فروق  اأظهرت  املعلم.وقد  دليل  املو�سوفة يف 
ُتعزى لأثر طريقة التدري�س يف التنغيم ال�سوتي واللفظ وال�سبط، والتقومي، وجاءت الفروق 
ل�سالح الطريقة التجريبية.بينما مل تظهر فروق دالة اإح�سائية يف مهارة الطالقة التعبريية، 
اإح�سائية )α = 0.05( تعزى لأثر ا�سرتاتيجية  كما بينت النتائج وجود فروق ذات دللة 
التدري�س يف جميع املهارات الفرعية، با�ستثناء مهارة التعرف اإىل الغر�س البعيد للكاتب، 
وجاءت الفروق ل�سالح الطريقة التجريبية.ويف �سوء نتائج الدِّرا�سة قدمت الباحثة جمموعة 

من التو�سيات.
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The impacts of parents’ participation in teaching their kids the skills 
of “reading aloud” in order to improve conversation and critical 

reading skills among sixth graders (girls) in Jordan

Abstract: 

The purpose of this study is to investigate the effect of parents’ involvement 
in their children reading in the development of speaking and critical reading 
among sixth grade female students in Jordan.To achieve this, the researcher 
developed a test in speaking and another in critical reading.The participants 
of this study consisted of (46) female students from the sixth grade chosen 
purposefully from two public schools girls in Ajloun First Educational 
Directorate, the control group from Eben-Ebleen School totaling (23) students 
and the experimental group from Sakhra Comprehensive School for Girls 
totaling (23) students.The experimental group studied through the strategy of 
parents’ involvement while, the control group studied through the traditional 
method described in the teachers’ guide.The findings of the study showed that 
there are significant statistical differences at the level of (a =0.05) attributed 
to the teaching method in voice tunes, spelling, accuracy and evaluation in 
favor of the experimental group, and there were no differences in expression 
fluency.Moreover, there are significant statistical differences at the level of 
(a =0.05) attributed to the teaching method in all sub skills except the goals 
of the writer in favor of the experimental group.Based on the findings the 
researcher presented several recommendations.
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خلفية الدِّراسة وأهميتها: 

مقدمة: 
واملدر�سة،  )الأ�رضة،  الأطراف:  جميع  فيها  ي�سارك  اأّن  لبد  جمتمعية  ق�سية  التعليم 
موؤ�س�سة  اأنها  على  املدر�سة  على  العبء  اأ�سبح  الإطار  هذا  .ويف  وغريهم(  واملثقفون، 
القيام  تتطلب  ومرنة  وا�سحة  روؤيا  ذات  تكون  واأّن  بالفاعلية،  تت�سم  لكي  اأكرب  اجتماعية 
اأولياء  م�ساركة  على  العمل  الأهمية  مالمح  اأبرز  ومن  التقليدية،  عن  تبتعد  جديدة  باأدوار 
الأمور يف دعم العملية التعليمية لأبنائهم، بحيث يعملون معًا ب�سكل يحقق الدعم املتبادل 
وُتّعد املدر�سة امتداداً للبيت، فيها ي�ستكمل الطفل تربيته، واإعداده للحياة،  مل�سلحة الأبناء،  
التعاون بني املدر�سة والبيت  الرتبوية جميعها على �رضورة  النظريات والنظم  اأكدت  وقد 

وتكامل الأدوار.
وتاأتي اللغة يف واجهة الهتمام بني البيت واملدر�سة؛ فاللغة مراآة الفكر وو�سيلة اإبرازه 
اإىل حيز الوجود ومراآة احل�سارة الإن�سانية التي تعتمد عليها مفاهيم التخاطب بني الب�رض، 
وو�سيلة للتوا�سل ال�سهل وعليه اهتم الإن�سان بها، وطور اآلياتها ليمكنها من ال�رضوريات، 

لت�سبح قادرة على احتواء كل جديد )عا�سور وحوامدة، 2009( .
ال�سليم،  النطق  على  القدرة  الفرد  اإك�ساب  العربية  اللغة  تعليم  من  الرئي�س  والهدف 
يعني  ل  وهذا  فرعية،  مهارات  من  يتكون  واحد،  كيان  اأنها  على  اللغة  اإىل  ينظر  حيث 
الأربع:  مبهارتها  يتم  اللغة  فاإتقان  اللغة،  اإجادة  هي  واحدة  مهارة  باإتقان  القيام  اأن 
اإىل  مهارة  كل  توؤدي  حيث  مرتابطة  ب�سورة  والكتابة،  والقراءة،  والتحدث،  ال�ستماع، 

. )2005 اأخرى )البجة، 
القدرات  يف  خمتلف  توظيف  اإىل  حتتاج  التي  املهارات  بني  من  الناقدة  القراءة  ُتّعد 
العقلية واأمناط التفكري، لذلك كانت القراءة اأهم الو�سائل التي ت�سمح للفرد تنمية قدرته على 
التفكري الناقد بحيث يتيح للقارئ اكت�ساف الأفكار والعالقات ومراجعتها وتقوميها، وبناء 

. ت�سورات حول م�سامني الن�س املقروء )هبا�سي، 2008( 
الفهم  وهذا  القراءة،  يف  الرئي�سة  والغاية  القراءة  عملية  اأ�سا�س  الناقدة  والقراءة 
يقوم  املعنى، حيث  بناء  تكون حم�سلته  الن�ّس بحيث  يتفاعل مع  اأن  القارئ  يتطلب من 
الن�ّس  الن�ّس املقروء مبا يتفق مع املعلومات املوجودة يف  باإ�سفاء معنى على  القارئ 
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للكاتب من جهة  الأ�سلوب  بخ�سائ�س  ومدى خربته  للقارئ  املعرفية  واخللفية  من جهة 
اأخرى )عطية، 2010( .

ويرى )عا�سور ومقدادي، 2009( اإن القراءة الناقدة عبارة عن »تفاعل القراء مع الكتاب 
القراء وهذا  اللغة للتوا�سل مع  وكاأنهم يتوا�سلون مع بع�سهم بع�سًا و�سواهم ي�ستخدمون 
التفاعل يعتمد على اخللفية املفاهيمية واخلربة ال�سخ�سية والهدف من القراءة، بالإ�سافة 
اإىل ما يحتويه الن�س«.ويرى ال�سويف )2008،163( اإن القراءة الناقدة هي »قراءة ن�سطة 
والقراءة  الكتاب«.  على  واحلكم  النقد  اإىل  تتعداها  بل  العادي،  الفهم  حدود  عند  تتوقف  ل 
الناقدة هي قراءة ما وراء ال�سطور وحل امل�سكالت والإبداع، وتقومي املقروء والتفاعل معه 
والتفريق بني الواقع واخليال، وربط النتيجة بال�سبب واإ�سدار الأحكام )العبد اهلل، 2007( 
قراءة  ال�سطور  وراء  ما  قراءة  »باأنها   )2003،  130( وال�سعدي  الهيجاء  اأبو  عرفها  .بينما 
تطبيقية حتليلية تركيبة تقوميية؛ من اأجل اتخاذ القرارات، واإ�سدار الأحكام ب�ساأن املقروء 

�سكاًل وم�سمونًا«.
وقد اأ�سار ن�رض )1998( بني القراءة الناقدة والتفكري الناقد، اإىل اأن كفاءة مناهج اللغة 
وبرامج تعليم القراءة يجب اأن تقا�س مبدى م�ساهمتها يف التنمية الذهنية للطلبة يف مراحل 
التعليم املختلفة؛ فبالرغم من التحديثات الرتبوية يف املناهج والتدري�س، ويف جمال اإعداد 
املعلمني وتاأهيلهم، فاإن هناك ما ي�سري اإىل اأن الطلبة يواجهون م�سكالت يف كيفية التعامل 

مع الكلمة املطبوعة و�سعف م�ستوى الطلبة يف القراءة.
خاللها  من  يقوم  ومق�سودة  ن�سطة  تفكري  عملية  الناقدة  القراءة  اأن  الباحثان  ويرى 
يف  لالختالف  نتيجة  تتفاوت  وال�ستيعاب  الفهم  على  الأفراد  وقدرة  املعنى  بناء  القارئ 

معرفتهم القبلية وخرباتهم.
والتحدث من اأهم املهارات اللغوية ذات ال�سلة اإن مل تكن اأهمها فقد ذهب املربون 
كما  م�سموع،  وا�ستقبال  اإر�سال،  عملية  اأ�سلها  طبيعة  يف  اللغة  اأن  اإىل  واملتخ�س�سون 
هذه  فاإن  ثم  ومن  امل�سمون،  هذا  عن  واإف�ساح  م�سمون،  اللغة  اأن  اإىل  بع�سهم  يذهب 
ميار�سها  التي  الن�ساطات  اأن  اأهمها  لأ�سباب  القراءة  مهارة  ت�سبق  اأن  يجب  املهارة 
قبل  ت�سحيحها  ي�ستلزم  نطقية  عيوب  ت�سحيح  على  �ستعمل  املحادثة  يف  الأطفال 

.)2010 اأجل �سحتها )زايد،  القراءة من 
الفرد  بها  يعرب  وتوا�سل  ات�سال  »و�سيلة  التحدث  اأن   )2006:20( العجارمة  ويرى 
عن حاجاته، وم�ساعره، واأحا�سي�سه وهي مهمة لكل فرد، اإذ ل غنى ل�سخ�س عن غريه من 
النا�س«.وينظر اأهل اللغة اإىل مهارة التحدث باأنها الهدف الأ�سمى من تعلم اللغة وهي غاية 
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يجب اأن ي�سعى معلمو اللغة وغريهم من معلمي املواد الّدرا�سية الأخرى اإىل متكني الطلبة 
البيان،  نا�سية  امتالك  على  العملي  واملوؤ�رض  اللغة،  لتعلم  النهائية  املح�سلة  فهي  منها 
والكفاءة اللغوية، فالطالب الذي يتمكن من هذه املهارة اللغوية ال�سفوية ي�سهل عليه تعلم 
وحتقيق  ومعاجلتها  املعلومات  نقل  من  ويتمكن  والكتابة،  والقراءة،  ال�ستماع،  مهارات 
)عطية،  ال�سلة  ذات  والرباهني  وتقدمي احلجج  بالتحدث  املرتبطة  الجتماعية  التفاعالت 

Rahman, 2010( وامل�سار اإليها يف )من�سي، 2012( .  ،2008
الذين  الطلبة  اأن   )2009( مدكور  فريى  والتحدث،  القراءة  بني  للعالقة  بالن�سبة  اأما 
عنها،  حتدثوا  واأن  لهم  �سبق  التي  واملو�سوعات  الأ�سياء  تلك  هي  اأكرث  ب�سهولة  يقراأون 
فاملو�سوعات التي تناق�س يف الغرفة ال�سفية ميكن ت�سجيلها لت�سبح مو�سوعات للقراءة 
للطالب نف�سه.ومن هنا تت�سح العالقة جلية بني القراءة والتحدث اإذ كالهما ي�سكل مدخاًل 
لالآخر حيث تعّد القراءة مفتاحًا لكت�ساب مهارات التحدث من خالل تنمية املخزون اللغوي 
القراءات  اأنواع  من  واحدة  اجلهرية  القراءة  والرتاكيبي.وتعدُّ  املفرداتي  القامو�س  وتطوير 

التي ت�سكل اأ�سا�سا لعملية التحدث.
منطوقة  األفاظ  اإىل  وغريها  الكتابية  الرموز  فيها  ُترتجم  “عملية  اجلهرية  والقراءة 
تعتمد على ثالثة  اإذاً  الدللة بح�سب ما حتمل من معنى، وهي  واأ�سوات م�سموعة متباينة 
عنا�رض هي روؤية العني للرمز ون�ساط الذهن يف اإدراك معنى الرمز والتلفظ بال�سوت املعرّب 

عما يدل عليه ذلك الرمز” )زايد، 2006:70( .
جهداً  فيها  يبذل  القارئ  لأن  �سعبة؛  اجلاهرة  القراءة  اأن   )2005( البجة  ويرى 
مراعاة  املحتوى مع  واإدراك  القرائي  ال�ستيعاب  ذلك  اإىل  اإ�سافة  م�ساعفًا عند ممار�ستها 

النطق ال�سحيح ملخارج احلروف والتنغيم ال�سوتي.
وبالرغم من اجلهود التي بذلت -وما زالت تبذل- من اأجل تطوير ا�سرتاتيجيات فّعالة 
احلّية،  اللغات  تعليم  يف  احلديثة  املعا�رضة  بالجتاهات  تاأخذ  القراءة  ن�سو�س  لتعليم 
والتقدم التقني يف هذا امليدان، فاإن ال�سكوى من انخفا�س كفاءة التعليم القرائي ما زالت 
اأجريت يف الوليات املتحدة  اأبحاث  اأظهرت  قائمة، وت�سكل ظاهرة تكاد تكون عامة، فقد 
بحاجة  واأنهم  الفّعال،  التدري�س  مهارات  ميتلكون  ل  القراءة  معلمي  معظم  اأن  الأمريكية 
اللغوية  اأ�ساليب تدري�س تاأخذ بعني العتبار دور التعليم القرائي يف التنمية  اإىل ا�ستخدام 

ال�ساملة )ن�رض، 2003( .
وتعدُّ ا�سرتاتيجية م�ساركة اأولياء الأمور واحدة من ال�سرتاتيجيات الفاعلة يف حت�سني 
اأجرى جينز )Jeynes, 2013( درا�سة حتليلية يف  الناقدة والتحدث.حيث  القراءة  مهارتي 
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الوليات املتحدة الأمريكية هدفت اإىل الك�سف عن اأثر م�ساركة اأولياء الأمور يف برامج تعليم 
القراءة على حت�سيل اأبنائهم يف مهارات القراءة الناقدة وتو�سلت الدِّرا�سة اإىل اأن م�ساركة 
اأولياء الأمور توؤثر ب�سكل اإيجابي يف حت�سيل الطالب العام يف اللغة، كما اأن قراءة اأولياء 
الطالب على  تزيد من قدرة  والقراءة اجلهرية  الق�س�س  قراءة  املنزل، وبخا�سة  الأمور يف 
ا�ستيعاب الأفكار ونقدها وحتليلها ويزيد من اجتاهات الطالب الإيجابية نحو القراءة.كما 
مب�ساعدة  القراءة  اأثر  عن  الك�سف   )Jeni & Andrew, 2007( واندرو  جيني  درا�سة  هدفت 
الدِّرا�سة  تو�سلت  حيث  بريطانيا  يف  لندن  مدينة  يف  التحدث  مهارة  تنمية  يف  الوالدين 
اإىل اأن تفاعل الوالدين مع الأبناء اأثناء القراءة يزيد من مهارات التوا�سل وتبادل الأفكار 

والختالط الجتماعي.

مشكلة الدِّراسة: 
التحدث؛  مهارات  يف  املتعلمني  �سعف  التعليمية  املراحل  معظم  يف  وا�سحا  يظهر 
فاملدار�س ل توليه العناية الكافية و�سعيها لإك�ساب الطلبة مهارات احلديث اجليد ل يفي 
بالغر�س وال�سبب هو عدم فهم املعلمني لهذه املهارات بال�سكل ال�سحيح، وعدم امتالكهم 
لالأ�ساليب وطرق التدري�س احلديثة التي ت�ساعد الطلبة على اكت�ساب هذه املهارات )الراميني، 
2009( .ورغم تطور مفهوم القراءة اإل اأن تدري�سها يف مدار�سنا يكاد يقت�رض على اجلانب 
امليكانيكي فقد اأ�سارت العديد من الدرا�سات اإىل اأن الطلبة يعانون �سعفًا يف القراءة الناقدة 
)الكخن وعتوم، 2007؛ ن�رض، 1996( .وبناًء على ما �سبق، جاءت احلاجة اإىل تطوير برامج 
وطرائق تدري�س حديثة لتح�سني مهارات التحدث والقراءة الناقدة؛ لذا فاإن م�سكلة الدِّرا�سة 
احلالية تكمن يف التحقق من جدوى م�ساركة اأولياء الأمور اأبناءهم تعليم القراءة اجلهرية 

يف حت�سني مهارتي التحدث والقراءة الناقدة لدى طالبات ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي.

أسئلة الدِّراسة: 
بني . 1  )α=0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  يوجد  هل 

متو�سطات الأداء على اختبار مهارات التحدث لدى طالبات ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي تعزى 
اإىل ا�سرتاتيجية التدري�س )م�ساركة اأولياء الأمور والطريقة العتيادية( .

هل يوجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α=0.05( بني متو�سطات . 2
الأداء على اختبار مهارات القراءة الناقدة لدى طالبات ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي تعزى اإىل 

ا�سرتاتيجية التدري�س )م�ساركة اأولياء الأمور والطريقة العتيادية( .
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أهداف الدِّراسة: 

تهدف الدِّرا�صة احلالية اإىل: 
القراءة اجلهرية يف حت�سني . 1 اأبناءهم تعليم  الأمور  اأولياء  اأثر م�ساركة  الك�سف عن 

مهارتي التحدث والقراءة الناقدة لدى طالبات ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف الأردن.
حتديد اإذا ما كان هناك فروق يف الأداء يف مهارات التحدث والقراءة الناقدة لدى . 2

طالبات ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي تعزى مل�ساركة اأولياء الأمور يف تعليمهن القراءة اجلهرية.

أهمية الدِّراسة: 
تكمن اأهمية الدِّرا�سة يف اأنها قد ت�ساعد يف تفعيل اأدوار اأولياء الأمور يف رعاية اأبنائهم 
الدِّرا�سة  اللغة مبا توفره  العون وامل�ساعدة يف تنمية مهارات  البيت واملدر�سة وتقدمي  يف 
من تدريب مق�سود لالأبناء، اإ�سافة اإىل توثيق العالقة بني البيت واملدر�سة وتوا�سل اأولياء 
الأمور مع املدر�سة، وقد ت�سهم نتائج هذه الدِّرا�سة يف فتح اآفاق جديدة يف جمال العالقة 

بني البيت واملدر�سة، ويف م�ساركة اأولياء الأمور اأبنائهم يف حت�سني مهارات اللغة.

التعريفات اإلجرائية: 

م�صاركة اأولياء الأمور: وتتمثل فيما يبذله الأب اأو الأم اأو اأفراد العائلة من اأ�سكال  ◄
املتابعة البيتية للمهمات والواجبات لدى بناتهن من م�ستوى ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي يف 
القراءة اجلهرية من خالل ن�سو�س اإ�سافية متنوعة، مت التدريب على كيفية قراءتها بعقد 
ور�سات تدريبية لهنَّ يف املدر�سة، ومت يف نهاية كل ح�سة مناق�سة الطالبات، فيما قدم لهن 

من ن�سو�س جهرية مب�ساعدة اأولياء الأمور يف البيت.
الرموز  ◄ التقاط  على  الأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طالبات  قدرة  اجلهرية:  القراءة 

املطبوعة وتو�سيلها عرب العني اإىل املخ، ثم اجلهر بها باإ�سافة الأ�سوات وا�ستخدام اأع�ساء 
اأدائها، �سحيحة يف خمارجها،  م�سموعة يف  الأ�سوات  فتخرج  ا�ستخدامًا �سحيحًا،  النطق 

م�سبوطة يف حركاتها، معربة عن املعاين التي ت�سمنتها.
ال�سف  ◄ طالبات  متكن  التي  الفرعية  املهارات  من  جمموعة  التحدث:  مهارة 

الطالقة،  ال�سبط،  مهارات  تراعي  بطريقة  التحدث  من  الدِّرا�سة  اأفراد  الأ�سا�سي  ال�ساد�س 
الدِّرا�سة بالدرجة الكلية التي �ستح�سل عليها الطالبة يف  الأداء، التقومي وتقا�س يف هذه 

اختبار موقفي �سادق وثابت.
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مهارة القراءة الناقدة: اإحدى م�ستويات القراءة، التي ت�ستمل على مهارات فرعية  ◄
الن�س  حول  قرارات  اتخاذ  من  الدِّرا�سة  اأفراد  الأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طالبات  متكن 
املقروء، ال�ستدلل وال�ستنتاج، التعامل مع وجهة نظر الكاتب، الدقة العلمية، وتقا�س يف 
هذه الدِّرا�سة بالدرجة الكلية التي �ستح�سل عليها الطالبة يف اختبار اختيار من متعدد يف 

مهارات القراءة الناقدة.

حدود الدِّراسة: 
تقت�رض الدِّرا�سة على الف�سل الثاين من العام )2014( .. 1
تقت�رض الدِّرا�سة على اأفراد الدِّرا�سة من طالبات ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي التابعة . 2

خمتلفتني  مدر�ستني  يف  �سعبتني  بواقع  عجلون  حمافظة  يف  والتعليم  الرتبية  ملديرية 
املجموعة التجريبية يف مدر�سة �سخره الثانوية للبنات واملجموعة ال�سابطة يف مدر�سة 
ثقافية  اجتماعية  جغرافية  بيئة  يف  املدر�ستان  تقع  حيث  للبنات  الثانوية  عبلني  عبني 

اقت�سادية واحدة.
تكونت اأداتا الدِّرا�سة من اختبار موقفي يف التحدث �سيتكون من موقفني و اختبار . 3

مو�سوعي للقراءة الناقدة و�سوف جترى لهما معامالت ال�سدق والثبات املنا�سبة.

الدراسات السابقة: 
بال�ستناد اإىل متغريات هذه الدِّرا�سة ُجمع عدد من الدرا�سات ذات ال�سلة، حيث ُعر�ست 

الدرا�سات بح�سب ت�سل�سلها الزمني من الأقدم اإىل الأحدث
طولية  درا�سة  باإجراء   )Senechal & LeFever, 2002( وليفيفر  �صن�صال  قامت 
القراءة  تعليم  يف  الوالدين  م�ساركة  اأثر  عن  الك�سف  هدفت  �سنوات،  خم�س  ملدة  ا�ستمرت 
مل�ساركة  دال  اإيجابي  اأثر  وجود  النتائج  لديهم.وبينت  الناقدة  القراءة  حت�سني  يف  لالأبناء 
للطالب،  املعريف  الإدراك  املبكرة ومنو  اللغوية  القراءة على اخلربات  برنامج  الوالدين يف 
والوعي  اللغوية  الرثوة  منو  يف  الوالدين  مل�ساركة  دال  اأثر  وجود  اأي�سًا  النتائج  واأظهرت 

ال�سوتي والقدرة على القراءة الناقدة.
وهدفت درا�سة جرين )Green, 2003( يف اأمريكا اإىل زيادة م�ساركة الآباء يف التّطور 
املعريف للقراءة والكتابة لدى اأبنائهم، وبالتايل حت�سني نوعية العالقة بينهم وبني اأبنائهم 
الطلبة الذي �سيوؤدي بدوره اإىل زيادة فر�س الأبناء يف جناحهم اأكادمييا، وخل�ست الدِّرا�سة 
اإىل اأن )50 %( من الآباء اأقروا باأن الربنامج �ساعد اأبناءهم على القراءة يومًيا مع زيادة 
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الوقت الذي يق�سيه الآباء مع اأبنائهم، مّما اأ�سهم يف ازدياد الر�سا عن اأنف�سهم.
)2003( درا�سة هدفت الك�سف عن دور املنزل، واملدر�سة، يف  �صامل والن�صار  اأجرى 
تدري�س القراءة وحت�سني مهارة القراءة الناقدة، مع الرتكيز على دور املنزل، واأثر الختالفات 
اإىل  وال�ستماع  لالأطفال،  القراءة  مثل:  املنزل،  يف  القراءة  تعلم  اأن�سطة  يف  الجتماعية 
قراءتهم، وتدري�سهم احلروف الأبجدية، وزيادة وعيهم مبخارج احلروف.وقد اأظهرت النتائج 
اأن امل�ستوى القرائي يتح�ّسن مع تقدم العمر.واأن متو�سط الوقت الذي يق�سيه اآباء اأفراد العينة 
اإحدى وثالثني  الأبناء  الأ�سبوع، ويق�سي  واأربع دقائق يف  �ساعة  القراءة لأبنائهم هو  يف 
دقيقة )31( يف الأ�سبوع يف القراءة لآبائهم.واإن معظم الآباء من الطبقتني الو�سطى والعاملة 
ي�ساركون يف تعليم اأبنائهم ن�ساطات الوعي ب�سوت الكلمات، ويعملون على حت�سني كفايات 
ال�ستيعاب والنقد والتف�سري وفهم الأفكار لدى الأبناء، واإن اآباء الطبقة الو�سطى هم الأكرث 

ا�ستخدامًا للو�سائل التي ت�ساعد اأبناءهم يف تعلم القراءة.
فح�ست  اأجنلو�س  لو�س  مبدينة  اأمريكا  يف  .درا�سة   )Leora, 2006( لويرا  واأجرت 
الثاين  ال�سفني  بني  ما  مل�ستوى  ال�سفوي  التوا�سل  مهارات  اأبنائهم  تعليم  يف  الأهل  دور 
وال�سابع، وخل�ست الدِّرا�سة اإىل اأن تاأثري اإ�رضاك الأهل اأّدى اإىل حت�سني اأداء اأبنائهم الطلبة 
اجتاهاتهم  وتطورت  والتحدث،  القراءة  مهارتي  وبخا�سة  الأربع  اللغوية  املهارات  يف 

نحو تعلم اللغة الإجنليزية.
املتحدة  بالوليات  بن�سلفانيا  منطقة  يف  بدرا�سة   .)Shin, 2006( �صني  وقامت 
الأمريكية هدفت فح�س مهارات التوا�سل اللغوي )ال�ستماع والتحدث( على م�ستوى البيت 
من خالل معرفة دور الوالدين يف القراءة لالأبناء لتدريبهم على التحدث.وقد اأ�سارت نتائج 
الدِّرا�سة اإىل اأن هناك اأثًرا داًل يف تطّور املهارات اللغوية لدى الأبناء الطلبة ُيعزى لتدخل 
الأمهات يف عملية تعلم مهارات التحدث مدار البحث وهي )ال�ستنتاج، والتلخي�س، ونقد 

الفكرة( ، وال�ستمـاع وهي )الوعي والفهم( .
وهدفت درا�سة جيني واآندرو )Jeni & Andrew, 2007( اإىل الك�سف عن اأثر القراءة 
مدار�س  اأربع  طالب  الباحثان  اختار  وقد  التحدث،  مهارة  تنمية  يف  الوالدين  مب�ساعدة 
اأ�سا�سية يف مدينة لندن، وبعد جمع البيانات وحتليلها ك�سفت الدِّرا�سة اأّن التقييم النهائي 
ملهارة التحدث كان اأف�سل للمجموعة التجريبية من املجموعة ال�سابطة، كما بينت الدِّرا�سة 
الأفكار  وتبادل  التوا�سل،  مهارات  من  يزيد  القراءة  اأثناء  الأبناء  مع  الوالدين  تفاعل  اأّن 

والختالط الجتماعي.
التفاعل  يف  الق�س�س  �رضد  اأثر  حول  درا�سة   )Poveda, 2008( بوفيدا  واأجرى   
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ال�سوتي “التحدث” لدى الطلبة يف مدينـة مدريد الإ�سبانية مب�ساركة الوالدين، وبعد جمع 
التوا�سل  مهارة  مّنت  الق�سة  �رضد  ا�سرتاتيجية  اأّن  اإىل  الدِّرا�سة  البيانات وحتليلها خل�ست 
الجتماعي عرب التفاعل اللفظي واحلوارات التي مير بها الطلبة، وتو�سلت الدِّرا�سة اأي�سًا اإىل 
اأّن ا�سرتاتيجية �رضد الق�سة ح�ّسنت من عملية تعلم الطلبة مهارة املحادثة، بغ�س النظر عن 

املكان الذي وجد فيه اأفراد العينة ب�سبب م�ساركة الوالدين يف عملية القراءة وال�رضد.
 Huang, Leon,) وبيفريا  واوبريجون  وتوري  وهود�صون  وليون  هواجن  م  وقدَّ
Hodson, (Torre, Obregon & Rivera, 2010( درا�سة يف الوليات املتحدة الأمريكية 
هدفت اإىل تعرف اأثر م�ساركة الوالدين يف القراءة لأبنائهم بعد املدر�سة يف تنمية مهارات 
التحدث والتوا�سل ال�سفوي.واأظهرت النتائج تفوق طالب املجموعة التجريبية على طالب 
اأكرث  اجتاهات  وتكوين  واحلوار،  وامل�ساجلة  الو�سف  مهارات  يف  ال�سابطة  املجموعة 

ايجابية نحو القراءة.
ي اأثر تفعيل اأدوار الأمهات يف الرتبية  واأجرت ال�صبيالت )2010( درا�سة هدفت اإىل تق�سّ
اللغوية، وتنمية مهارات التوا�سل اللغوي لدى بناتهن، واأظهرت نتائج الدِّرا�سة وجود فرق 
دال اإح�سائيًا بني متو�سطات اأداء الأمهات ل�سالح جمموعة الأمهات ممن خ�سعن للربنامج، 
كذلك اأظهرت النتائج وجود فرق دال اإح�سائيًا بني متو�سطات اأداء الطالبات يف كل مهارة 
ل�سالح  والكتابة(  والقراءة  واملحادثة  )ال�ستماع  الأربعة:  اللغوي  التوا�سل  مهارات  من 

املجموعة التجريبية )الطالبات ممن خ�سعت اأمهاتهن للربنامج التدريبي( .
هدفت  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  درا�سة   )Bradley, 2010( براديل  واأجرت 
اإىل الك�سف عن اأثر م�ساركة اأولياء الأمور من اأ�سول اإفريقية يف قراءة اأبنائهم يف حت�سني 
على  التجريبية  املجموعة  طالب  تفوق  الدِّرا�سة  نتائج  الناقدة.واأظهرت  القراءة  م�ستوى 
املعنى.وبينت  بناء  على  القدرة  ويف  القرائي  ال�ستيعاب  مب�ستويات  ال�سابطة  املجموعة 
نتائج املقابالت وجود اأثر ايجابي دال لالأ�رضة يف حت�ّسن مهارات الأبناء اللغوية وبخا�سة 

يف جمال القراءة، واأّن هناك حاجة لربامج قراءة م�سرتكة ومنتظمة بني البيت واملدر�سة.
 Mattingly, Prislin,) وقدَّمت ماتنجللي وبري�صل�صني ومكانزي ورودريجز وكايزر
McKenzie, Rodriguez & Kayzar, 2011( درا�سة يف �سان دييجو بالوليات املتحدة 
الوالدين  م�ساركة  تقومي  على  عملت  درا�سة   )14( من  عينة  حتليل  اإىل  هدفت  الأمريكية 
منهجية  الدِّرا�سة  ع�رض.واتبعت  الثاين  ال�سف  ولغاية  الرو�سة  من  اللغة  تعلم  يف  اأبناءهم 
تعلم  الوالدين يف  م�ساركة  فعالية  تبني  الوثائق حيث  القائمة على حتليل  النوعي  البحث 
اللغة، وبخا�س مهارة القراءة حيث متكن الأطفال من نقد الأفكار وتف�سريها وتفنيدها وفهم 

اأفكار الكاتب واجتاهاتهم.
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 Blanch, Duran, Valdebenito) وفلور�س  وفالدبينتو  ودوران  بالن�س  واأجرت 
Flores, 2012 &( درا�سة يف اإ�سبانيا هدفت اإىل تعرف اأثر م�ساركة الأ�رضة وخ�سائ�سها 

العامة يف برامج القراءة على حت�سني مهارات القراءة الناقدة.واأجرى الباحثون اختباراً يف 
ال�ستيعاب القرائي جلميع الطالب تبني من خالله وجود اأثر اإيجابي دال مل�ساركة الأ�رضة 
يف حت�سني مهارات القراءة الناقدة لدى الأبناء.واأظهرت الدِّرا�سة اأّن اأطفال الأ�رضة املتعلمة 
كانوا اأف�سل من اأطفال الأ�رض غري املتعلمة اأو التي ت�سم والداً واحداً.واأظهرت الدِّرا�سة تفوق 

الإناث على الذكور يف جميع مهارات القراءة الناقدة.
اأجرى جينز )Jeynes, 2013( درا�سة حتليلية يف الوليات املتحدة الأمريكية هدفت 
اإىل الك�سف عن اأثر م�ساركة اأولياء الأمور يف برامج تعليم القراءة على حت�سيل اأبنائهم يف 
مهارات القراءة الناقدة.ولتحقيق هدف الدِّرا�سة ُحّللت نتائج )51( درا�سة ومقالة اأجريت يف 
الوليات املتحدة الأمريكية يف الفرتة من عام 1999 - 2012. وقد اتبع الباحث منهجية 
التحليل النوعي القائمة على حتليل النتائج ومقارنتها، وتو�سلت الدِّرا�سة اإىل اأّن م�ساركة 
اأولياء الأمور توؤثر ب�سكل اإيجابي يف حت�سيل الطالب العام يف اللغة، كما اأّن قراءة الوالدين 
يف املنزل اأو يف املدر�سة وبخا�سة قراءة الق�س�س والقراءة اجلهرية تزيد من قدرة الطالب 
على ا�ستيعاب الأفكار ونقدها وحتليلها، ويزيد من اجتاهات الطالب الإيجابية نحو القراءة.
وبالنظر اإىل الدرا�سات ال�سابقة، التي تتعلق باأثر م�ساركة الوالدين يف تعليم اللغة ب�سكل 
عام لالأبناء ومهارتي التحدث والقراءة الناقدة ب�سكل خا�س، يالحظ قلة الدرا�سات العربية 
يف هذا املجال.و�سوف تفيد الدِّرا�سة احلالية من الدرا�سات ال�سابقة بالقدر الذي يعينها يف 
حتديد اأدوار اأولياء الأمور الالزمة يف القراءة اجلهرية، ويف ت�سميم اأداوت الدِّرا�سة احلالية، 
الأجنبية  الدرا�سات  من  غريها  عن  احلالية  الدِّرا�سة  ميّيز  ما  النظري.ولعّل  الإطار  واإثراء 
ي الآثار الإيجابية لإدوار اأولياء الأمور يف حت�سني تعلم اللغة لدى  ال�سابقة حماولتها تق�سّ
الأبناء من خالل ا�سرتاتيجية جديدة وهي تدري�س مو�سوعات القراءة الإ�سافية املتنوعة 
الدِّرا�سة  الناقدة.كما متيزت  والقراءة  التحدث  لتح�سني مهارتي  القراءة اجلهرية  يف عملية 
احلالية يف جمتمعها واأفرادها )اأولياء الأمور والأبناء( حيث ل يوجد يف حدود علم الباحثة 
درا�سة اهتمت بتنمية مهارتي التحدث والقراءة الناقدة معا من خالل م�ساركة اأولياء الأمور 
يف القراءة اجلهرية، وهو ما ي�سيف ميزة اأُخرى لهذه الدِّرا�سة مقارنة بالدرا�سات ال�سابقة 

ذات ال�سلة التي اأمكن الباحثة العثور عليها.
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الطريقة واإلجراءات: 

منهج الدِّراسة: 

الدقيق  التحكم  اأثر  درا�سة  على  يقوم  منهج  وهو  التجريبي،  �سبه  املنهج  اُ�ستخدم 
القراءة  تعليم  اأبناءهم  الأمور  اأولياء  م�ساركة  اأثر  درا�سة  املختلفة.وقد متت  املتغريات  يف 
اجلهرية يف حت�سني مهارتي التحدث والقراءة الناقدة لدى طالبات ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي 

يف الأردن.

عينة الدِّراسة: 

تكون اأفراد الدِّرا�سة من )46( طالبة من طالبات ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي مت اختيارهن 
بطريقة ق�سدية من مدر�ستني حكومتني لالإناث يف مديرية تربية وتعليم حمافظة عجلون 
طالبة،   )23( وعددها  للبنات  ال�ساملة  الثانوية  عبلني  عبني  مدر�سة  من  �سابطة  الأوىل 
وقد  )23( طالبة،  للبنات وعددها  ال�ساملة  الثانوية  والثانية جتريبية من مدر�سة �سخرة 
ورغبة  الأخرى،  اإحداهما عن  وبعد  الباحثة  �سكن  لقربهما من  املدر�ستان  اختريت هاتان 
الإدارة املدر�سية واملعلمات والطالبات بالتعاون مع الباحثة.تعر�ست املجموعة التجريبية 
وفق اإجراءات ال�سرتاتيجية القائمة على م�ساركة اأولياء الأمور املعتمدة يف هذه الدِّرا�سة.

بينما در�ست املجموعة ال�سابطة وفق الطريقة املو�سوفة يف دليل املعلم.

أداتا الدِّراسة: 

الدِّرا�سة، ومت التحقق من دللت ال�سدق  اأداتا  ُبنيت  الدِّرا�سة احلالية  اأهداف  لتحقيق 
والثبات لهما وفيما ياأتي عر�ٌس لكل اأداة: 

)اأفراد  ◄ الطالبات  اأداء  قيا�س  بهدف  موقفي؛  اختبار  هو  التحدث:  اأولً-اختبار 
الدِّرا�سة يف مهارة التحدث( وقد بني وفق اخلطوات الآتية: 

املوؤ�رضات . 1 على  للوقوف  التحدث  مبهارة  املتعلق  الرتبوي  الأدب  على  الطالع 
ال�سلوكية لهذه املهارة، واملعايري املعتمدة يف تقوميها )البجة، 2005؛ ال�سعدي، 2009( .

الطالع على مناهج اللغة العربية، كتاب “لغتنا العربية” لطلبة ال�سف ال�ساد�س . 2
تدري�س  اأهداف  على  الوقوف  بغر�س  املعلم  ودليل   2014  /2013 الأردن  يف  الأ�سا�سي 

التحدث، ومو�سوعاتها املقررة، واملهارات الفرعية املرتبطة بها.
اختيار موقفني للتحدث، يتاح فيهما للطالبة التحدث ملدة دقيقة واحدة.. 3
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الو�سف: تتاأمل الطالبة ال�سور اخلم�س وتتحدث عن م�سمونها. -
اإبداء الراأي: وذلك يف اإعطاء الطالبة راأيها يف مو�سعني خمتلفني. -
)التنغيم . 4 للتحدث:  فرعية  مهارات  خم�س  طوَّرت  النظري  الأدب  على  الطالع  بعد 

ال�سوتي، واحلركات التعبريية، والطالقة، وال�سبط، والتقومي( .وحّدد )14( موؤ�رضاً �سلوكيًا 
داًل عليها.

صدق االختبار: 

للتاأكد من �سدق الختبار وبطاقة تقومي التحدث ب�سورتيهما الأوليني، مت عر�سهما 
ذوي  من  الأردنية  اجلامعات  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  من  املحكمني  من  جمموعة  على 
امل�رضفني  من  وعدد  تدري�سها  واأ�ساليب  العربية  اللغة  مناهج  يف  والخت�سا�س  اخلربة 
املوؤ�رضات  مالءمة  درجة  يف  الراأي  اإبداء  منهم  طلب  حيث  والتقومي،  والقيا�س  واملعلمني، 
التحدث املعتمدة ومدى مالءمة املواقف لطالبات  ال�سلوكية واملواقف املقرتحة ملهارات 
ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي، و�سحتها اللغوية، واأية مالحظات اأخرى يرونها منا�سبة، حيث 
زود املحكمون الباحثة بجملة من املقرتحات وامللحوظات، التي اُعتمدت يف اإخراج مواقف 
التحدث بال�سورة النهائية، حيث �سححت بع�س املفردات لغويًا، وا�ستبدل يف جمال اإبداء 
الراأي موقف )رجٌل ذو مال ي�سكن والديه يف دور رعاية امل�سنني ومل يرَع �سوؤونهم، مبوقف 
طالبة تهنئ �سديقتها على تفوقها الدرا�سّي بالإ�سافة اإىل تعديل عدد من املوؤ�رضات لغويًا، 
وقد مت الأخذ مبلحوظات املحكمني مبثابة �سدق املحتوى لالأداة، وقد ظهرت بطاقة تقومي 

التحدث بال�سورة النهائية.

ثبات االختبار: 

للتاأكد من ثبات بطاقة التقومي، ُطبِّق اختبار التحدث يف �سورته النهائية على عينة 
ال�ساد�س  ال�سف  الدِّرا�سة، موؤلفة من )21( طالبة من طالبات  ا�ستطالعية من خارج عينة 
الأ�سا�سي اخرتن بطريقة ع�سوائية من مدر�ستني خارج اأفراد الدِّرا�سة، وبعد ت�سوير الختبار 
الدِّرا�سة  اأفراد  قامت الباحثة ومعلمة حتمل درجة املاج�ستري لتقومي ا�ستجابات الطالبات 

وفًقا لبطاقة التقييم اخلا�سة بذلك.
مت ا�ستخراج معامل الثبات با�ستخدام معادلة التوافق وهي: 

ثم ح�سب معامل التوافق بني مالحظة الباحثة ومالحظة الزميلة من خالل عدد مرات 

عدد مرات التفاق ثبات التوافق =
%100 x

عدد مرات التفاق + عدد مرات الختالف
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التفاق والختالف )ثبات امل�سححني( واملو�سح يف اجلدول )1( الآتي: 
الجدول (1) 

ثبات التوافق بين المصححين للمهارات ككل

الرقم املهارة ثبات التوافق

1 التنغيم ال�سوتي 0.81

2 احلركات التعبريية 0.88

3 الطالقة التعبريية 0.83

4 ال�سبط 0.86

5 التقومي 0.88

الكلي 0.85

عدد مرات التفاق

)بني  منا�سب  ثبات  معامل  وهو   )0.85( الطريقة  بهذه  الثبات  معامل  بلغ  حيث 
ل  التقومي  بطاقة  على  الدرجات  اأّن  على  موؤ�رضاً  ويعد  الدِّرا�سة،  هذه  لغايات  امل�سححني( 

تتاأثر باختالف الأ�سخا�س الذين اأعطوا تلك الدرجة.
ثانياً - اختبار القراءة الناقدة: 

هو اختبار يهدف اإىل قيا�س مهارات القراءة الناقدة املحددة يف الدِّرا�سة يتكون يف 
�سورته النهائية من خم�سة وع�رضين )25( �سوؤاًل من نوع الختيار من متعدد وكل �سوؤال 
اإجابة �سحيحة واحدة لكل �سوؤال اأعطي الختبار مدة )50( دقيقة  اأربعة بدائل وتوجد  له 

لالإجابة عنه.
بناء االختبار:

بكر  اأبو  والثاين  حاكم  عدالة  بعنوان:  الأول  ني  ن�سَّ على  الناقدة  القراءة  اختبار  بني 
الطبعة  الأول  اجلزء  الأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف   – لغتنا  العربية  كتاب  من  اختريا  الرازي، 

1432هـ وزارة الرتبية والتعليم دولة الكويت. 2012م -  الثانية 2011/ 
وذلك وفقًا لالإجراءات الآتية: 

وال�سعدي  - الهيجاء  )اأبو  الناقدة  بالقراءة  املتعلق  الرتبوي  الأدب  على  الطالع 
. )2003

ال�ساد�س  - ال�سف  لطلبة  العربية  لغتنا  كتاب  العربية،  اللغة  مناهج  على  الطالع 
الأ�سا�سي املعمول به يف الأردن لعام 2013/ 2014 ودليل املعلم.
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املوؤ�رضات  - الأ�سا�سي وحتديد  ال�ساد�س  لل�سف  الناقدة  القراءة  قائمة مهارات  بناء 
ال�سلوكية الدالة عليها وت�سمنت القائمة خم�س مهارات: )التعرف على الغر�س البعيد لكاتب، 
والتمييز بني الأفكار الرئي�سة والتفا�سيل يف املقروء، والتفريق بني الأ�سباب والنتائج يف 
املقروء، وتقومي املقروء وعمل ا�ستخال�سات وا�ستدللت، ويرتبط بكل واحدة فيها موؤ�رضات 

�سلوكية دالة عليها.
صدق االختبار: 

للتاأكد من �سدق الختبار، عر�ست الباحثة الختبار واملهارات الفرعية للقراءة الناقدة 
اأع�ساء هيئة التدري�س  الدالة عليها على جمموعة من املحكمني من  ال�سلوكية  وموؤ�رضاتها 
واأ�ساليب  العربية  اللغة  والخت�سا�س يف مناهج  الأردنية من ذوي اخلربة  اجلامعات  يف 
تدري�سها وعدٍد من امل�رضفني واملعلمني والقيا�س والتقومي، وقد طلب منهم اإبداء الراأي يف 
مدى �سمولية فقرات الختبار ملهارات القراءة الناقدة ملدار البحث ودرجة مقروئية ن�س 
اللغوية،  ال�سياغة  �سحة  ومدى  الأ�سا�سي،  ال�ساد�س  ال�سف  لطالبات  ومنا�سبته  الختبار 
واأية مالحظات اأخرى يرونها منا�سبة.واقت�رضت التعديالت التي اقرتحها املحكمون على 
قراءة  مهارة  وو�سع  الأ�سئلة،  لبع�س  البدائل  بع�س  وتف�سري  الأ�سئلة  بع�س  �سياغة  تغيري 
ناقدة جديدة وحذف واحدة مثل احلركات التعبريية وحذف الدقة العلمية، فاعتمدت هذه 

التعديالت واأخرج الختبار ب�سورته النهائية.
ثبات االختبار: 

حل�ساب ثبات اختبار القراءة الناقدة اأعادت الباحثة تطبيقه بعد اأ�سبوعني من التطبيق 
الأول على عينة مكونة من )21( طالبة، وقد مت التحقق من ذلك بطريقة الختبار واإعادة 
ارتباط  معامل  ُح�سب  ثم  ومن  تطبيقه،  واإعادة  الختبار  بتطبيق   )test�retest( الختبار 
الثبات بطريقة  اأي�سًا معامل  اإذ بلغ )79.0( .وُح�سب  بري�سون بني تقديراتهم يف املرتني، 
0،80( واعتربت هذه القيم مالئمة  اإذ بلغ  األفا(  الت�ساق الداخلي ح�سب معادلة )كرونباخ 

لغايات هذه الدِّرا�سة
مشاركة أولياء األمور: 

لتحقيق اأهداف الدِّرا�سة عقدت الباحثة ور�سة تدريبية لأولياء اأمور الطالبات للمجموعة 
التجريبية وعددهم )23( ويل اأمر يف مكتبة مدر�سة �سخرة الثانوية ال�ساملة للبنات.بينت 
العون وامل�ساعدة  يد  التعاون ومد  الأمور  اأولياء  الدِّرا�سة، وطلبت من  اأهمية  الباحثة  فيها 
حتى تتحقق اأهداف الدِّرا�سة، وقد وثِّقت الور�سة التدريبية بالت�سوير �سوت و�سورة )ت�سوير 
الباحثة بتوزيع دليل لأولياء  التدريبية �ساعة كاملة.وقامت  الور�سة  ، وكانت مدة  فيديو( 
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اأمور الطالبات للمجموعة التجريبية لتو�سيح كيفية تنفيذ تدري�س الن�سو�س الإ�سافية يف 
املنزل، والذي يعّد كمر�سد لهم يف بيان املهارات الّدرا�سية للتحدث وللقراءة الناقدة وجدول 
التدري�س  مثل:  املنا�سبة  ال�سرتاتيجيات  بيان  مع  للقراءة  املطلوب  الن�ّس  ملعرفة  يومي 
املبا�رض، والتفكري الناقد، واملناق�سة.بعد ذلك تابعت الباحثة اأولياء الأمور من خالل زيارات 
الباحثة بالت�سال  اإليها قامت  الو�سول  ميدانية منزلية، والتي مل ت�ستطع زيارتها وتعذر 

الهاتفي مع اأولياء الأمور للمتابعة.
تكافوؤ املجموعات يف التحدث القبلي: للتحقق من تكافوؤ املجموعات اُ�ستخرجت 
املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية لختبار التحدث القبلي تبعًا ملتغري املجموعة 
)جتريبية، �سابطة( ، ولبيان الفروق الإح�سائية بني املتو�سطات احل�سابية، ا�ستخدم اختبار 

»ت«، واجلدول )2( يو�سح ذلك.
الجدول (2) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار »ت«
تبعًا لمتغير المجموعة على اختبار التحدث القبلي

املجموعة العدد املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة
»ت«

درجات 
احلرية

الدللة 
الإح�صائية

حتدث قبلي جتريبية 23 26.30 2.363 0.866 44 0.391

�سابطة 23 25.48 3.918

يتبني من اجلدول )2( عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية )? = 0.05( تعزى اىل 
املجموعة يف جميع املجالت ويف الدرجة الكلية، وهذه النتيجة ت�سري اإىل تكافوؤ املجموعات.
املجموعات  تكافوؤ  من  للتحقق  القبلي:  الناقدة  القراءة  يف  املجموعات  تكافوؤ 
القبلي  الناقدة  القراءة  لختبار  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت 
املتو�سطات  بني  الإح�سائية  الفروق  ولبيان   ، �سابطة(  )جتريبية،  املجموعة  ملتغري  تبعًا 

احل�سابية، اُ�ستخدم اختبار “ت”، واجلدول )3( يو�سح ذلك.
الجدول (3) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار “ت”
تبعًا لمتغير المجموعة على اختبار القراءة الناقدة القبلي

املجموعة العدد املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة
»ت«

درجات 
احلرية

الدللة 
الإح�صائية

قراءة ناقدة قبلي جتريبية 23 25.43 1.590 1.887 44 0.091

�سابطة 23 23.74 3.558
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تعزى   )α =  0.05( اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )3( اجلدول  من  يتبني 
تكافوؤ  اإىل  ت�سري  النتيجة  وهذه  الكلية،  الدرجة  ويف  املجالت  جميع  يف  املجموعة  اإىل 

املجموعات.

عرض نتائج الدِّراسة: 
ا للنتائج التي تو�سلت اإليها الدِّرا�سة، وقد نظمت وفق منهجية  يت�سمن هذا اجلزء عر�سً
الفر�سيات امل�ساحبة، ويتمثل  اأ�سئلتها ووفق  العر�س، حيث عر�ست يف �سوء  حمددة يف 
ذلك يف عر�س ن�س ال�سوؤال يليه ن�س الفر�سية ال�سفرية، يلي ذلك مبا�رضة الإ�سارة اإىل نوع 
منا�سبة،  البيانات، وو�سعها حتت عناوين  ثم جدولة  امل�ستخدمة،  الإح�سائية  املعاجلات 
بكل  املرتبطة  النتائج  عر�س  يتم  وهكذا  املتح�سلَّة،  النتائج  اأبرز  على  تعليقات  ذلك  يلي 

�سوؤال وفر�سية على حدة.
اإح�صائية  ◄ دللة  ذات  فروق  يوجد  هل  الأول:  ال  ال�سوؤ نتائج  اأول: 

)α= 0.05( بني متو�صطات الأداء على اختبار مهارات التحدث لدى طالبات 
اأولياء  )م�صاركة  التدري�س  ل�صرتاتيجية  تعزى  الأ�صا�صي  ال�صاد�س  ال�صف 
املتو�سطات  اُ�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة  العتيادية(؟:  بالطريقة  الأمور، 
ال�ساد�س  ال�سف  طالبات  لأداء  املعدلة  واملتو�سطات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية 
ملتغري  تبعًا  التحدث  مهارات  لختبار  الكلية  والدرجة  الفرعية  املهارات  على  الأ�سا�سي 
ا�سرتاتيجية التدري�س: )جتريبية، وم�ساركة اأولياء الأمور( ، �سابطة )بالطريقة العتيادية(، 

واجلدول )4( يو�سح ذلك.
الجدول (4) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية المعدلة
ألداء طالبات الصف السادس األساسي على اختبار مهارات التحدث تبعًا لمتغير استراتيجية التدريس

املجموعة
القبلي البعدي

املتو�صط 
املعدل املتو�صط العدد

احل�صابي
النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

التنغيم 
ال�سوتي 

واللفظ قبلي

جتريبية 4.48 0.593 6.65 1.584 6.94 23

�سابطة 4.48 0.730 5.04 0.767 4.76 23

املجموع 4.48 0.658 5.85 1.475 5.85 46

احلركات 
التعبريية

جتريبية 6.65 3.284 8.22 2.373 8.55 23

�سابطة 6.96 4.028 7.96 3.067 7.63 23

املجموع 6.80 3.637 8.09 2.715 8.09 46
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املجموعة
القبلي البعدي

املتو�صط 
املعدل املتو�صط العدد

احل�صابي
النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

الطالقة 
التعبريية

جتريبية 7.35 1.265 14.35 4.376 14.07 23

�سابطة 8.57 1.927 13.09 3.014 13.37 23

املجموع 7.96 1.725 13.72 3.769 13.72 46

ال�سبط
جتريبية 4.30 0.703 9.78 4.199 9.80 23

�سابطة 3.26 0.449 3.48 0.790 3.46 23

املجموع 3.78 0.786 6.63 4.368 6.63 46

التقومي
جتريبية 3.52 1.442 6.17 0.778 5.95 23

�سابطة 2.22 0.422 2.78 0.998 3.01 23

املجموع 2.87 1.240 4.48 1.929 4.48 46

حتدث 
جتريبية 26.30 2.363 45.17 1.497 44.98 23

�سابطة 25.48 3.918 32.35 3.433 32.54 23

املجموع 25.89 3.226 38.76 6.993 38.76 46

املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  يف  ظاهريًا  تباينًا   )4( اجلدول  يبني 
واملتو�سطات املعدلة لأداء طالبات ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي على اختبار مهارات التحدث 
الأمور-،  اأولياء  )جتريبية-م�ساركة  التدري�س  ا�سرتاتيجية  متغري  فئات  اختالف  ب�سبب 
املتو�سطات  بني  الإح�سائية  الفروق  دللة  ولبيان   ، العتيادية-(  �سابطة-بالطريقة 
احل�سابية اُ�ستخدم حتليل التباين الأحادي امل�ساحب املتعدد للم�ستويات، وحتليل التباين 

الأحادي امل�ساحب للدرجة الكلية واجلدولني )5 و 6( يو�سحان ذلك.
الجدول (5) 

تحليل التباين األحادي المصاحب المتعدد ألثر الطريقة على مهارات التحدث الفرعية

م�صدر التباين امل�صتوى جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات قيمة ف الدللة 

الإح�صائية
حجم الأثر
 )η2) 

التنغيم ال�سوتي 
واللفظ القبلي 
)امل�ساحب( 

التنغيم ال�سوتي 
واللفظ  1.181 1 1.181 0.781 0.382 0.020

احلركات التعبريية 22.191 1 22.191 2.933 0.095 0.070

الطالقة التعبريية 21.235 1 21.235 1.882 0.178 0.046

ال�سبط 1.612 1 1.612 0.191 0.664 0.005

التقومي 2.759 1 2.759 3.886 0.056 0.091
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م�صدر التباين امل�صتوى جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات قيمة ف الدللة 

الإح�صائية
حجم الأثر
 )η2) 

احلركات 
التعبريية القبلي 

)امل�ساحب( 

التنغيم ال�سوتي 
واللفظ  0.035 1 0.035 0.023 0.880 0.001

احلركات التعبريية 21.039 1 21.039 2.781 0.103 0.067

الطالقة التعبريية 0.404 1 0.404 0.036 0.851 0.001

ال�سبط 1.509 1 1.509 0.179 0.675 0.005

التقومي 0.474 1 0.474 0.668 0.419 0.017

الطالقة 
التعبريية القبلي 

)امل�ساحب( 

التنغيم ال�سوتي 
واللفظ  1.003 1 1.003 0.663 0.420 0.017

احلركات التعبريية 2.461 1 2.461 0.325 0.572 0.008

الطالقة التعبريية 1.794 1 1.794 0.159 0.692 0.004

ال�سبط 0.724 1 0.724 0.086 0.771 0.002

التقومي 0.293 1 0.293 0.413 0.524 0.010

ال�سبط القبلي 
)امل�ساحب( 

التنغيم ال�سوتي 
واللفظ  1.819 1 1.819 1.202 0.280 0.030

احلركات التعبريية 1.824 1 1.824 0.241 0.626 0.006

الطالقة التعبريية 58.480 1 58.480 5.183 0.028 0.117

ال�سبط 27.103 1 27.103 3.212 0.081 0.076

التقومي 0.137 1 0.137 0.193 0.663 0.005

التقومي القبلي 
)امل�ساحب( 

التنغيم ال�سوتي 
واللفظ  0.000 1 0.000 0.000 0.993 0.000

احلركات التعبريية 0.164 1 0.164 0.022 0.884 0.001

الطالقة التعبريية 37.169 1 37.169 3.294 0.077 0.078

ال�سبط 45.388 1 45.388 5.378 0.026 0.121

التقومي 3.044 1 3.044 4.287 0.045 0.099

الطريقة  التنغيم ال�سوتي 
واللفظ  22.681 1 22.681 14.994 0.000 0.278

هوتلنج =6.371 احلركات التعبريية 4.008 1 4.008 0.530 0.471 0.013

ح=0.000 الطالقة التعبريية 2.322 1 2.322 0.206 0.653 0.005

ال�سبط 192.032 1 192.032 22.755 0.000 0.368

التقومي 41.106 1 41.106 57.890 0.000 0.597

اخلطاأ التنغيم ال�سوتي 
واللفظ  58.995 39 1.513

احلركات التعبريية 295.080 39 7.566
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م�صدر التباين امل�صتوى جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات قيمة ف الدللة 

الإح�صائية
حجم الأثر
 )η2) 

الطالقة التعبريية 440.040 39 11.283

ال�سبط 329.128 39 8.439

التقومي 27.693 39 0.710

الكلي التنغيم ال�سوتي 
واللفظ  97.935 45

احلركات التعبريية 331.652 45

الطالقة التعبريية 639.326 45

ال�سبط 858.717 45

التقومي 167.478 45

لأثر  تعزى   )α =  0.05( اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )5( اجلدول  من  يتبني 
ل�سالح  الفروق  وجاءت  والتقومي،  وال�سبط،  واللفظ  ال�سوتي  التنغيم  يف  التدري�س  طريقة 

الطريقة التجريبية.بينما مل تظهر فروق دالة اإح�سائية يف باقي املهارات.
الجدول (6) 

نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب ألثر إستراتيجية التدريس
على ألداء طالبات الصف السادس األساسي على اختبار مهارات التحدث ككل

م�صدر التباين جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
الإح�صائي )ف( 

الدللة 
الإح�صائية 

)ح( 

حجم الأثر
 (η2) 

الختبار القبلي )امل�ساحب(  102.191 1 102.191 21.297 0.000 0.331

اإ�سرتاتيجية التدري�س 1749.004 1 1749.004 364.498 0.000 0.894

اخلطاأ  206.331 43 4.798    

الكلي املعدل  2200.370 45     

لأثر  يعزى   )α = 0.05( اإح�سائية  دللة  ذي  فرق  وجود   )6( اجلدول  من  يتبني 
ا�سرتاتيجية التدري�س، حيث بلغت قيمة ف 364.498 وبدللة اإح�سائية 0.000، وجاءت 
الفروق ل�سالح الطريقة التجريبية.ومن اأجل الك�سف عن مدى فاعلية ا�سرتاتيجية التدري�س 
على اختبار مهارات التحدث، مت اإيجاد مربع ايتا )η2( لقيا�س حجم الأثر فكان )0.894(، 
وهذا يعني اأّن 89.4 % من التباين يف اأداء طالبات ال�سف الأ�سا�سي على اختبار مهارات 
التحدث يرجع ل�سرتاتيجية التدري�س بينما 11.6 % يرجع لعوامل اأخرى غري متحكم بها.
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ال�سوؤال الثاين: هل يوجد فروق ذات دللة اإح�صائية )α = 0.05( بني  ◄
ال�صف  الناقدة لدى طالبات  القراءة  اختبار مهارات  الأداء على  متو�صطات 
الأمور،  اأولياء  )م�صاركة  التدري�س  ل�صرتاتيجية  تعزى  الأ�صا�صي  ال�صاد�س 
احل�سابية  املتو�سطات  اُ�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة  العتيادية(؟  بالطريقة 
والنحرافات املعيارية واملتو�سطات املعدلة لأداء طالبات ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي على 
املهارات الفرعية و الدرجة الكلية لختبار القراءة الناقدة تبعًا ملتغري ا�سرتاتيجية التدري�س 

)جتريبية، �سابطة( ، واجلدول )7( يو�سح ذلك.
الجدول (7) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية المعدلة
ألداء طالبات الصف السادس على االختبار القراءة الناقدة تبعًا لمتغير استراتيجية التدريس

املجموعة
القبلي البعدي

املتو�صط 
املعدل املتو�صط العدد

احل�صابي
النحراف 
املعياري

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
املعياري

التعرف على 
الغر�س البعيد 

للكاتب 

جتريبية 5.04 1.492 7.22 1.242 7.03 23

�سابطة 5.09 1.379 7.13 1.217 7.32 23

املجموع 5.07 1.421 7.17 1.217 7.17 46

التمييز بني 
الأفكار الرئي�سة 

والتفا�سيل 
يف املقروء

جتريبية 10.70 1.259 13.74 1.764 13.56 23

�سابطة 7.70 1.869 9.87 3.494 10.04 23

املجموع 9.20 2.187 11.80 3.364 11.80 46

التفريق بني 
الأ�سباب 

والنتائج يف 
املقروء

جتريبية 3.43 1.199 9.96 1.261 9.97 23

�سابطة 4.78 0.600 5.00 1.000 4.99 23

املجموع 4.11 1.159 7.48 2.747 7.48 46

تقومي املقروء
جتريبية 2.83 0.937 6.52 0.947 6.41 23

�سابطة 3.48 0.947 5.17 0.834 5.28 23

املجموع 3.15 0.988 5.85 1.115 5.85 46

عمل 
ا�ستخال�سات 

وا�ستدللت

جتريبية 3.43 1.441 5.83 1.072 5.94 23

�سابطة 2.70 1.363 7.39 656. 7.28 23

املجموع 3.07 1.436 6.61 1.183 6.61 46

قراءه ناقدة كلي
جتريبية 25.43 1.590 43.26 1.322 42.51 23

�سابطة 23.74 3.558 34.57 4.347 35.31 23

املجموع 24.59 2.856 38.91 5.424 38.91 46
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املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  يف  ظاهريًا  تباينًا   )7( اجلدول  يبني 
الفرعية  املهارات  على  الأ�سا�سي  ال�ساد�س  ال�سف  طالبات  لأداء  املعدلة  واملتو�سطات 
التدري�س  ا�سرتاتيجية  الناقدة ب�سبب اختالف فئات متغري  القراءة  الكلية لختبار  والدرجة 
)جتريبية، �سابطة( ، ولبيان دللة الفروق الإح�سائية بني املتو�سطات احل�سابية اُ�ستخدم 
الأحادي  التباين  وحتليل  الفردية،  للمهارات  املتعدد  امل�ساحب  الأحادي  التباين  حتليل 

امل�ساحب للدرجة الكلية واجلدولني )8 و 9( يو�سحان ذلك.
الجدول (8) 

تحليل التباين األحادي المصاحب المتعدد ألثر إستراتيجية التدريس
على أداء طالبات الصف السادس األساسي في المهارات الفرعية الختبار القراءة الناقدة

م�صدر التباين امل�صتوى جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات قيمة ف الدللة 

الإح�صائية
حجم الأثر
 )η2) 

التعرف على 
الغر�س البعيد 
للكاتب القبلي 
)امل�ساحب( 

التعرف على 
الغر�س البعيد 

للكاتب 
0.360 1 0.360 0.290 0.593 0.007

التمييز بني الأفكار 
الرئي�سة والتفا�سيل 

يف املقروء
73.978 1 73.978 19.045 0.000 0.328

التفريق بني 
الأ�سباب والنتائج 

يف املقروء
0.796 1 0.796 0.588 0.448 0.015

تقومي املقروء 0.598 1 0.598 0.804 0.376 0.020

عمل ا�ستخال�سات 
وا�ستدللت 0.822 1 0.822 1.120 0.296 0.028

التمييز بني 
الأفكار الرئي�سة 
والتفا�سيل يف 
املقروء القبلي 
)امل�ساحب( 

التعرف على 
الغر�س البعيد 

للكاتب
2.643 1 2.643 2.128 0.153 0.052

التمييز بني الأفكار 
الرئي�سة والتفا�سيل 

يف املقروء
10.861 1 10.861 2.796 0.103 0.067

التفريق بني 
الأ�سباب والنتائج 

يف املقروء
0.011 1 0.011 0.008 0.928 0.000

تقومي املقروء 1.414 1 1.414 1.901 0.176 0.046

عمل ا�ستخال�سات 
وا�ستدللت 0.472 1 0.472 0.643 0.427 0.016
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م�صدر التباين امل�صتوى جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات قيمة ف الدللة 

الإح�صائية
حجم الأثر
 )η2) 

التفريق بني 
الأ�سباب والنتائج 
يف املقروء القبلي 

)امل�ساحب( 

التعرف على 
الغر�س البعيد 

للكاتب
0.080 1 0.080 0.064 0.801 0.002

التمييز بني الأفكار 
الرئي�سة والتفا�سيل 

يف املقروء
10.531 1 10.531 2.711 0.108 0.065

التفريق بني 
الأ�سباب والنتائج 

يف املقروء
0.546 1 0.546 0.404 0.529 0.010

تقومي املقروء 0.442 1 0.442 0.594 0.446 0.015

عمل ا�ستخال�سات 
وا�ستدللت 0.637 1 0.637 0.868 0.357 0.022

تقومي املقروء 
القبلي )امل�ساحب( 

التعرف على 
الغر�س البعيد 

للكاتب
4.583 1 4.583 3.691 0.062 0.086

التمييز بني الأفكار 
الرئي�سة والتفا�سيل 

يف املقروء
4.714 1 4.714 1.214 0.277 0.030

التفريق بني 
الأ�سباب والنتائج 

يف املقروء
0.244 1 0.244 0.180 0.674 0.005

تقومي املقروء 3.432 1 3.432 4.612 0.038 0.106

عمل ا�ستخال�سات 
وا�ستدللت 2.773 1 2.773 3.779 0.059 0.088

عمل ا�ستخال�سات 
وا�ستدللت القبلي 

)امل�ساحب( 

التعرف على 
الغر�س البعيد 

للكاتب
  0.920 1 0.920 0.741 0.395 0.019

التمييز بني الأفكار 
الرئي�سة والتفا�سيل 

يف املقروء
41.476 1 41.476 10.677 0.002 0.215

التفريق بني 
الأ�سباب والنتائج 

يف املقروء
2.011 1 2.011 1.487 0.230 0.037

تقومي املقروء 0.328 1 0.328 0.441 0.511 0.011

عمل ا�ستخال�سات 
وا�ستدللت 0.006 1 0.006 0.008 0.930 0.000
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م�صدر التباين امل�صتوى جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات قيمة ف الدللة 

الإح�صائية
حجم الأثر
 )η2) 

ال�سرتاتيجية 
التعرف على 

الغر�س البعيد 
للكاتب

0.363 1 0.363 0.292 0.592 0.007

هوتلنج =7.367
التمييز بني الأفكار 
الرئي�سة والتفا�سيل 

يف املقروء
54.089 1 54.089 13.924 0.001 0.263

ح=0.000
التفريق بني 

الأ�سباب والنتائج 
يف املقروء

108.021 1 108.021 79.842 0.000 0.672

تقومي املقروء 5.556 1 5.556 7.468 0.009 0.161
عمل ا�ستخال�سات 

وا�ستدللت 7.815 1 7.815 10.650 0.002 0.215

اخلطاأ
التعرف على 

الغر�س البعيد 
للكاتب

48.424 39 1.242    

التمييز بني الأفكار 
الرئي�سة والتفا�سيل 

يف املقروء
151.493 39 3.884    

التفريق بني 
الأ�سباب والنتائج 

يف املقروء
52.765 39 1.353    

تقومي املقروء 29.017 39 0.744    

عمل ا�ستخال�سات 
وا�ستدللت 28.617 39 0.734    

الكلي
التعرف على 

الغر�س البعيد 
للكاتب

66.609 45     

التمييز بني الأفكار 
الرئي�سة والتفا�سيل 

يف املقروء
509.239 45     

التفريق بني 
الأ�سباب والنتائج 

يف املقروء
339.478 45     
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م�صدر التباين امل�صتوى جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات قيمة ف الدللة 

الإح�صائية
حجم الأثر
 )η2) 

تقومي املقروء 55.935 45     

عمل ا�ستخال�سات 
وا�ستدللت 62.957 45     

لأثر  تعزى   )α =  0.05( اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )8( اجلدول  من  يتبني 
الغر�س  على  التعرف  با�ستثناء مهارة  الفرعية،  املهارات  التدري�س يف جميع  ا�سرتاتيجية 

البعيد للكاتب وجاءت الفروق ل�سالح الطريقة التجريبية.
الجدول (9) 

نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب ألثر إستراتيجية التدريس
على أداء طالبات الصف السادس األساسي في اختبار القراءة الناقدة

م�صدر التباين جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
الإح�صائي 

)ف( 

الدللة 
الإح�صائية 

)ح( 

حجم 
الأثر

الختبار القبلي 
)امل�ساحب(  260.102 1 260.102 57.656 0.000 0.573

اإ�سرتاتيجية التدري�س 542.394 1 542.394 120.231 0.000 0.737

اخلطاأ  193.985 43 4.511

الكلي املعدل  1323.652 45

لأثر  يعزى   )α = 0.05( اإح�سائية  دللة  ذي  فرق  وجود   )9( اجلدول  من  يتبني 
ا�سرتاتيجية التدري�س حيث بلغت قيمة ف 120.231 وبدللة اإح�سائية 0.000، وجاءت 
الفروق ل�سالح الطريقة التجريبية.ومن اأجل الك�سف عن مدى فاعلية ا�سرتاتيجية التدري�س 
على اختبار القراءة الناقدة، مت اإيجاد مربع ايتا )η2( لقيا�س حجم الأثر فكان )0.737( ، 
وهذا يعني اأّن 73.7 % من التباين يف اأداء طالبات ال�سف ال�ساد�س الأ�سا�سي على اختبار 
غري  اأخرى  لعوامل  يرجع   %  26.3 بينما  التدري�س  ل�سرتاتيجية  يرجع  التحدث  مهارات 

متحكم بها.

مناقشة النتائج والتوصيات: 
تناول هذا اجلزء مناق�سة لأبرز النتائج املتعلقة بكل �سوؤال من اأ�سئلة الدِّرا�سة، من خالل 
البحث يف العوامل املوؤثرة يف النتائج امل�ستهدفة، ثم كيفية تدعيم التف�سري بنتائج عدة من 
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واملقرتحات  التو�صيات  من  عدد  اقرتاح  اإىل  و�صوًل  العالقة،  ذات  والبحوث  الدرا�سات 
املرتبطة بتلك النتائج التي تو�صلت اإليها الدِّرا�صة.

وجود  ◄ الدِّرا�سة  نتائج  اأظهرت  الأول:  بال�صوؤال  املتعلقة  النتائج  اأوًل-مناق�صة 
التنغيم ال�سوتي  التدري�س يف  اإح�سائية )α = 0.05( تعزى لأثر طريقة  فروق ذات دللة 
واللفظ وال�سبط، والتقومي، وجاءت الفروق ل�سالح الطريقة التجريبية.بينما مل تظهر فروق 
دالة اإح�سائية يف مهارة الطالقة التعبريية.وقد ُيعزى تفوق طالبات املجموعة التجريبية 
بناتهم على تعلم مهارات  الأمور مل�ساعدة  ُقدِّمت لأولياء  التي  والتدريبات  الن�ساطات  اإىل 
ن�ساطهن  وجتديد  الطالبات،  ت�سويق  اإىل  الأمور  اأولياء  م�ساركة  اأدت  فقد  اجلهرية،  القراءة 
ب�سبب تنوعها، وا�ستخدامها حلا�ستي ال�سمع والإب�سار، والتعاون مع الوالدين، مما زاد من 
دافعية الطالبات للتعلم، ومكنهن من التعبري عن اأنف�سهن بو�سوح ودون خوف اأو خجل، كما 
ن الطالبات من تكرار فر�س  اأّن تكرار م�ساركة الوالدين لأبنائهم يف القراءة يف املنزل مكَّ
ن من ا�ستقبال الر�سائل ال�سوتية املت�سمنة  التدريب، وازداد تفاعلهن مع الن�سو�س، ومتكَّ
الأمور  اأولياء  من  عدد  اأ�سار  عدة.وقد  مرات  و�سبطها  الكلمات  ولفظ  اجلهرية،  القراءة  يف 
للباحثة يف اأثناء متابعتها للتطبيق ا�ستمتاع بناتهم مب�ساركة الوالدين يف القراءة اجلهرية، 

ن من التعبري عن اأنف�سهن. مما خف�س من حدة اخلجل لديهن، وبالتايل متكَّ
عالوة على ما �سبق، لقد مكنت ال�سرتاتيجية امل�ستخدمة يف الدِّرا�سة احلالية الوالدين 
اللغة يف مواقف  اللغوية لدى بناتهم با�ستخدام ما يتعلَّمَن من مهارات  من تدعيم الرثوة 
يف  واأهميته  التعلم  اأثر  انتقال  مبداأ  مع  مت�سيًا  وخارجها،  الأ�رضة  داخل  منا�سبة  حياتية 
خا�سة  وتدريبات  معارف  من  للوالدين  ال�سرتاتيجية  قّدمته  عما  اللغة.ف�ساًل  اكت�ساب 
الطالبات  قدرة  كله ح�ّسن  املنا�سبة، وهذا  الظروف  وتهيئة  املنزلية،  البيئة  تنظيم  بكيفية 
يف املجموعة التجريبية على التعبري بطالقة عن اأنف�سهن بالرغم من تقارب النتيجة بينهن 

وبني املجموعة ال�سابطة
ويف �سياق اأهمية م�ساركة الوالدين يف تعليم الأبناء اأكدت �سبيالت )2010( اأّن تقارير 
مببداأ  الأخذ  ب�رضورة  نادت  والع�رضين  احلادي  القرن  يف  الرتبية  حول  ال�سنوية  اليون�سكو 
ال�رضاكة املجتمعية، وتو�سيع امل�ساركة ال�سعبية يف اإدارة الأنظمة الرتبوية �سواء اأكان ذلك 
يف ميدان التخطيط للتعليم اأم يف ميدان تطبيقه فالتن�سيق والتعاون والتكامل بني القطاعني 
العام واخلا�س وبينهما وبني املجتمع املحلي اأ�سبح اأمراً �رضوريًا يف هذا الع�رض، ويتفق 
ذلك مع ما تدعو اإليه الجتاهات احلديثة، من وجوب التو�سع يف اإ�رضاك املجتمع املحلي يف 

احلوار والنقا�س حول ال�سيا�سات الرتبوية وتخطيطها وتقوميها كون التعليم همًا وطنيًا.
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ب�سكل  توؤثر  الأمور  اأولياء  م�ساركة  اإّن  بالقول  ذلك   )Jeynes, 2013( جين�س  واأكد 
اإيجابي يف حت�سيل الطالب العام يف اللغة، كما اأّن قراءة اأولياء الأمور يف املنزل، وبخا�سة 
ونقدها  الأفكار  ا�ستيعاب  على  الطالب  قدرة  من  تزيد  اجلهرية  والقراءة  الق�س�س  قراءة 

وحتليلها، ويزيد من اجتاهات الطالب الإيجابية نحو القراءة.
اأظهرت  التي   )Leora, 2006( الدِّرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة لويرا وتتفق نتيجة 
الأربع،  اللغوية  املهارات  يف  الطلبة  اأبنائهم  اأداء  حت�سني  اإىل  اأّدى  الأهل  اإ�رضاك  تاأثري  اأّن 

وبخا�سة مهارتي القراءة والتحدث، وتطورت اجتاهاتهم نحو تعلم اللغة الإجنليزية.
اأّن  التي بينت   .)Shin, 2006( الدِّرا�سة متفقة مع نتيجة درا�سة �سني  وجاءت نتائج 
يف  الأمهات  لتدخل  يعزى  الطلبة  الأبناء  لدى  اللغوية  املهارات  تطّور  يف  داًل  اأثًرا  هناك 
 ، الفكرة(  ونقد  والتلخي�س،  )ال�ستنتاج،  وهي:  البحث  مدار  التحدث  مهارات  تعلم  عملية 
وال�ستماع وهي )الوعي والفهم( .كما تتفق نتيجة الدِّرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة جيني 
واآندرو )Jeni & Andrew, 2007( التي خل�ست اإىل اأّن تفاعل الوالدين مع الأبناء يف اأثناء 

القراءة يزيد من مهارات التوا�سل والتحدث وتبادل الأفكار والختالط الجتماعي.
واوبريجون وبيفريا  درا�سة هواجن وليون وهود�سون وتوري  بينت  ذاته  ال�سياق  ويف 
)Huang, Leon, Hodson, )Torre, Obregon & Rivera, 2010( تفوق طالب املجموعة 

التجريبية على طالب املجموعة ال�سابطة يف مهارات الو�سف وامل�ساجلة واحلوار، وتكوين 
اجتاهات اأكرث ايجابية نحو القراءة، وذلك يعود مل�ساعدة الوالدين اأبناءهم يف القراءة.

ثانًيا: مناق�صة النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين: اأظهرت نتائج الدِّرا�سة وجود  ◄
فروق ذات دللة اإح�سائية )α = 0.05( تعزى لأثر ا�سرتاتيجية التدري�س يف جميع املهارات 
الفرعية، با�ستثناء مهارة التعرف اإىل الغر�س البعيد للكاتب وجاءت الفروق ل�سالح الطريقة 
التجريبية.وهذا يتفق مع ما اأ�سار اإليه داوننينج )Downing, 2007( باأّن م�ساركة الوالدين 
يف برامج القراءة اأ�سبحت مهمة جداً كونها تزيد من اجتاهات الطالب الإيجابية نحو اللغة 
مثل  الوجدانية  املتغريات  اأّن  اإىل  اأ�سار  ما  بح�سب  ذلك  املختلفة.ويعود  مهاراتهم  وتنمي 
الجتاهات والدوافع وامليول توؤدي دوراً مهمًا بو�سفها متغريات و�سيطة ميكن اأّن ت�سهل اأو 
تعرقل عملية التعليم، كما اأّن م�ساركة الوالدين حتث الطالب على املزيد من القراءة والطالع 

لينعك�س ذلك اإيجابًا على باقي مهارات اللغة وبخا�سة التحدث والقراءة الناقدة.
وترى الباحثة اأّن م�ساركة الوالدين يف القراءة اجلهرية مكنت الطالبات من ممار�سة 
ن�ساطات التعلم القرائي يف جو ي�سوده التعاون واملودة بعيداً عن ال�سغوط ومثريات التوتر، 
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الرئي�سة  الأفكار  الأفكار والتفريق بني  نهَن من متييز  الوقت، وهذا مكَّ وبعيداً عن حمددات 
دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  وحول  واأحداث،  اأفكار  من  ورد  ما  ونقد  الفرعية،  والأفكار 
اإىل  ذلك  الباحثة  تعزو  للكاتب  البعيد  بالغر�س  التعريف  يف  املجموعتني  بني  اإح�سائية 

املرحلة العمرية ال�سغرية للطالبات ولطبيعة الن�سو�س امل�ستخدمة يف اأثناء التدريب.
واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة هندر�سون )Henderson, 2000( التي هدفت 
اإىل حت�سني القدرات القرائية بو�سفها ا�ستجابة لنتائج التح�سيل املنخف�س، حيث اأظهرت 
الدِّرا�سة.وتتفق  �سنوات  مدى  على  وملحوًظا  تدريجًيا  تقدّما  املعيارية  المتحانات  نتائج 
 )Senechal & LeFever, 2002( نتيجة الدِّرا�سة احلالية مع نتيجة درا�سة �سن�سال وليفيفر
التي هدفت اإىل الك�سف عن اأثر م�ساركة الوالدين يف تعليم القراءة لالأبناء يف حت�سني القراءة 
الناقدة لديهم.وقد بينت النتائج وجود اأثر اإيجابي دال مل�ساركة الوالدين يف برنامج القراءة 
على اخلربات اللغوية املبكرة ومنو الإدراك املعريف للطالب، واأظهرت النتائج اأي�سًا وجود اأثر 
دال مل�ساركة الوالدين يف منو الرثوة اللغوية والوعي ال�سوتي والقدرة على القراءة الناقدة.

التي   )Green, 2003( درا�سة جرين  نتائج  مع  اأي�سًا  متفقة  الدِّرا�سة  نتائج  وجاءت 
بينت اأّن )50 %( من الآباء اأقروا باأّن الربنامج �ساعد اأبناءهم على القراءة يومًيا مع زيادة 
الوقت الذي يق�سيه الآباء مع اأبنائهم، مّما اأ�سهم يف ازدياد الر�سا عن اأنف�سهم، وعن اأبنائهم 

وعن طريقتهم يف نقد الن�سو�س القرائية وتقوميها.
وقد ذكر �سامل والن�سار )2003( يف درا�ستهما اأّن امل�ستوى القرائي يتح�ّسن مع تقدم 
العمر.واأّن متو�سط الوقت الذي يق�سيه اآباء اأفراد العينة يف القراءة لأبنائهم هو �ساعة واأربع 
القراءة  الأ�سبوع يف  )31( يف  دقيقة  اإحدى وثالثني  الأبناء  ويق�سي  الأ�سبوع،  دقائق يف 
اأبنائهم  تعليم  يف  ي�ساركون  والعاملة  الو�سطى  الطبقتني  من  الآباء  معظم  لآبائهم.واأّن 
ن�ساطات الوعي ب�سوت الكلمات، ويعملون على حت�سني كفايات ال�ستيعاب والنقد والتف�سري 
التي  للو�سائل  ا�ستخدامًا  الأكرث  هم  الو�سطى  الطبقة  اآباء  واإّن  الأبناء،  لدى  الأفكار  وفهم 

ت�ساعد اأبناءهم يف تعلم القراءة.
كما اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة براديل )Bradley, 2010( التي بينت تفوق 
طالب املجموعة التجريبية التي �سارك فيها الوالدين بقراءة الأبناء على املجموعة ال�سابطة 
مب�ستويات ال�ستيعاب القرائي، ويف القدرة على بناء املعنى.وبينت نتائج املقابالت وجود 
اأثر اإيجابي دال لالأ�رضة يف حت�ّسن مهارات الأبناء اللغوية، وبخا�سة يف جمال القراءة، واإّن 

هناك حاجة لربامج قراءة م�سرتكة ومنتظمة بني البيت واملدر�سة.
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التوصيات:

يف �صوء نتائج الدِّرا�صة احلالية تو�صي الباحثة بالتي: 

توجيه اهتمام القائمني على مناهج اللغة العربية اإىل اأهمية م�ساركة اأولياء الأمور . 1
يف برامج القراءة لتح�سني مهارات التحدث والقراءة الناقدة، وتدريب معلمي اللغة العربية 

على كيفية تطبيقها يف امليدان.
دعوة معلمي ومعلمات اللغة العربية لالهتمام بتدريب الطلبة على كيفية حتديد . 2

اأغرا�س الكاتب من الن�س، وتقدمي ن�سو�س ون�ساطات متعددة للطالب يف �سياق م�ساركة 
الوالدين لتطوير هذه املهارة لديهم.

درا�سات حول فاعلية م�ساركة . 3 اإجراء  اإىل  العليا  الدرا�سات  الباحثني وطلبة  دعوة 
اأولياء الأمور يف حت�سني مهارات ال�ستماع والتحدث لدى الطلبة.

دعوة الباحثني اإىل تطوير اختبارات نوعية يف قيا�س دور الوالدين يف تعلم اللغة، . 4
وبناء برامج تدريبية متخ�س�سة مل�ساعدة الوالدين على تعليم اأبنائهم يف املنزل.
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