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ملخص:

الدراسة إلى تعرف أثر برنامج تعليمي قائم على النظرّية السيميائية في تحسين
هدفت ّ
ّ
األردن .وبلغ عدد أفراد
الصف األول الثانوي في
ّ
مهارات استيعاب النص القرائي لدى طالبات ّ
الش َعب عشوائيًّا على
الدراسة( )22طالبة من
ووّزعت ُ
ّ
مدرسة أم كثير الثانوية التّابعة للواء الجامعةُ ،
َ
َعدت الباحثة البرنامج التّعليمي ،وإختبار الستيعاب النص القرائي،
يبية وضابطة .وأ ّ
مجموعتين :تجر ّ
ّ
ّ
وعرض على مجموعة من المحكمين للتأكد من صدقه ،وتمت إعادته للتأكد من الثبات .ودرست
ُ
االعتيادي.
ضابطة وفق البرنامج
يبية وفق البرنامج الت
عليمي ،ودرست المجموعة ال ّ
المجموعة التّجر ّ
ّ
ّ ّ
ولإلجابة عن سؤال الدراسة استخدمت المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري وتحليل التباين

إحصائية عند مستوى
الدراسة وجود فروق ذات داللة
المتعدد( ،)MANCOVAفأظهرت نتائج ّ
ّ
ّ
) (α= 0.05بين المجموعتين تُعزى إلى أثر البرنامج التّعليمي القائم على السيميائية في مستويات
ّ
يبية التي ُدرست
استيعاب النص القرائي (الحرفي ،االستنتاجي ،التطبيقي) لصالح المجموعة التّجر ّ
الدراسة بتوصيات منها :اعتماد البرنامج
وفق البرنامج التعليمي .وفي ضوء نتائج البحث ،أوصت ّ
النصوص
الدراسة
الحالية في تدريس ّ
توصلت إليه ّ
ّ
التّعليمي القائم على النظرّية السيميائية ،الذي ّ
الصف األول الثانوي.
القر ّ
ائية لطالبات ّ
الصف األول الثانوي.
الكلمات المفتاحية :النظرّية السيميائية ،استيعاب النصّ ،
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The Effect of an Instructional Program Based on the Semiotic Theory
on Improving Reading Comprehension Skills, Among Eleventh Grade
Female Students in Jordan
Asma’a Sulieman Attallah*
Prof. Abdul Rahman Al Hashemi**
Abstract:
This study aimed at investigating the impact of an instructional
program based on the Semiotic theory on improving reading
comprehension skills of eleventh grade female students in Jordan. The
sample of the study consisted of 52 student at Om Katheer School.
Students were randomly distributed into two groups. The researcher
developed the instructional program and the reading comprehension test,
which was validated by a group of experts. Reliability of the test was
established via re-test. The experimental group were instructed using the
developed instructional program, while the control group was instructed
using the conventional method. To respond to the questions of the study,
means, standard deviations, and MANCOVA test were computed. Results
showed statistically significant differences at(α= 0.5)between the two
groups which can be attributed to the instructional program at all reading
comprehension levels in favor of the experimental group. The study
recommended adopting the proposed instructional program based on the
semiotic theory developed for the purposes of the current study to teach
reading comprehension texts to eleventh grade female students.
Keywords: Semiotic theory, Reading Text comprehension, grade eleven.
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المقدمة:

اللغة مستودع شعوري هائل يحمل خصائص األمة وتصوراتها وعقيدتها وتاريخها ،ومن

اتصاال وثياقا ،فاألدب هو النتاج
خاللها يتفاعل اإلنسان مع اآلخرين ،وتتصل اللغة مع األدب
ا
الحقيقي للغة الذي يعبر به عن عواطفه وأفكاره التي تتنوع بين النثر والنظم ،ووعاء األدب هو
النصوص األدبية التي ينتجها األديب ،التي تحتل مكانة مهمة بين فروع المعرفة ،والتي تساعد في

تنمية اإلحساس بجمال اللغة وقوتها ،وتدرك ما بين األلفاظ من المعاني وترابط.
بالعملية التعليمية
اتصاال وثياقا باألدب ،ويرتبط
عد استيعاب النص من أكثر المهارات
ا
وي ّ
ّ
ُ
فيحول مدلوالت
مية ،وهو محور عملية القراءة وثمرتها ،ويمّثل نشا ا
التّعّل ّ
طا عقليًّا يقوم به الطالب ّ

ٍ
المؤشر الحقيقي الذي
ذهنية يدركها القارئ ،ومقدار االستيعاب هو
الرموز التي يقرأها إلى
ّ
معان ّ
ّ
حدد قيمة القراءة وأهميتها ( .) Elalimat,2266
ُي ّ

عدة مستويات،
واستيعاب النص مهارة مهمة
تتضمن مجموعة من العمليات ضمن ّ
ّ
النص وبناء المعنى
فاستيعاب النص يحدث فيه اندماج مع المحتوى للوصول إلى تمّثل أفكار ّ

وتعرف
الكلي بتفعيل مجموعة من المهارات مثل فك الرموز وتفسير بعض المفردات الجديدةّ ،
ّ
ئ
كافيا ما لم
ء
المقرو
في
نة
المتضم
فة
ر
للمع
القار
اك
ر
إد
عد
ي
ال
و
ة.
ي
ز
المجا
المعاني
اك
ر
إد
و
دالالتها
ُ ّ
ّ
ا
ّ
الضيق
النص
تتم عمليات االستدالل ،وصنع االستنتاجات والمقترحات؛ لتُخرج القارئ من إطار ّ
ّ
ّ
تعدد األفكار وتجددها في النص الواحد (.)Elwér, 2014
إلى ّ
وعرف طاهر( )Tahir ,2004:38استيعاب النص أنه " :عملية عقلية يقوم بها القارئ

للتفاعل معالنص مستخدما خبراته السابقة وإشا ارت السياق؛ الستنتاج المعاني المتضمنة في

تتضمن تفسير القارئ
عرفه سميث (  (Smith, 1997:611أنه "عملية نشطة
النص" ،كما ّ
ّ
المعرفية" .
وتعديله للمادة المقروءة بما يتالءم وخلفيته
ّ

ويتأثر االستيعاب بمجموعة من العوامل منها :خصائص المقروء (وتشير إلى التركيب

القاعدي للجمل داخل النص ،ومعاني المفردات ودالالتها) ،كما يتأثر بخصائص القارئ من

امتالكه حصيلة وافرة من المفردات ،ومعرفته معانيها ،وتمكنه من قواعد اللغة ،كذلك طريقة
التدريس المتبعة تؤثر في استيعاب النص؛ لذا على المعلم التنويع في طرائق التدريس

))Mostafa,2001
وقد صنف حبيب هللا ( )Habib Allah,2000استيعاب النصوص القرائية إلى ثالثة
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مستويات ،كل منها يحتوي مجموعة من المهارات ذات شكل هرمي:
 الحرفي :ويتضمن قراءة السطور ،واالستيعاب المباشر للمفردات واألفكار والحقائق ومعرفة
الفكرة المحورية المصرح بها.

 التفسيري :يتضمن قراءة ما بين السطور ،ويتعرف معاني النص وأفكاره الواردة المصرح بها أو
الملمح بها ،والتنبؤ باألحداث في ضوء مكونات النص ،ولديه المقدرة على استخالص النتائج
وتحليلها.

 التطبيقي :يتضمن قراءة ما وراء السطور ،ويستفيد القارئ من المادة المقروءة ،ويميز بين
الحقيقة والرأي ،ويوظف ما يستقيده من النص في حل مشكالته.

صنفها بيرنز ورو وسميث ( ،)Burns, Roe & Smith, 2009إلى أربعة مستويات:
وقد ّ
يتضمن معرفة المعاني الظاهرة.
 الحرفي:
ّ
ّ
ي
النتيجة ،والتّنبؤ بالكلمات
و
السبب
بين
العالقة
وتحديد
ة،
الضمني
األفكار
إلى
ل
التوص
:
التفسير

ّ
ّ
ّ
ّ
المحذوفة ،واستنتاج غرض الكاتب.

تذوق جمال المضمون ،والتمييز بين الحقيقة والرأي ،وتفسير المعاني الرمزّية،
الناقد:
ّ 
يتضمن ّ
ّ
وإصدار األحكام.
وحل المشكالت ،وابتكار أفكار جديدة.
يتضمن مقدرة القارئ على
 اإلبداعي:
التصورّ ،
ّ
ّ
ّ
حد سوأ ،ويوجد
على
المسموعة
و
بة
المكتو
صوص
الن
لفهم
مهم
اته
ر
ومها
النص
استيعاب
و
ّ
ّ
ّ

اللغوي قبل
يتطور نظام االستيعاب
لغوي ُيتيح للفرد استيعاب ّ
ّ
نظام ّ
النص المكتوب والمسموع؛ إذ ّ
النصوص
أن يتعّلم األطفال القراءة عن طريق الخبرات
اللغوية المسموعة؛ فيكتسب مهارة قراءة ّ
ّ
ومهارات تمييز الكلمة (.)Burgoyne et. al. 2009

اعتمادا على
ويوضح ذلك عطية ( ( Attia,2221بأن القارئ يفسر كل جزء من النص
ا
تحليله وخبراته السابقة المتعلقة بالنص ذاته ،فالقراءة دون فهم كأن الشخص لم يقرأ ،فالغاية من

القراءة هي الفهم.
ونظر ألهمية استيعاب النص ومهاراته في تعليم اللغة العربية حظي باهتمام الباحثين
اا
فبحثوا عن طرائق تدريس حديثة؛ ألن ممارسات التدريس الشائع استخدامها عاجزة عن القيام
بتحسين مهارات استيعاب النصوص؛ فهي ممارسات سطحية ال تهتم بعمليات التحليل ،واالستنتاج

والتفكير ،وبيان جماليات النص ،وإصدار األحكام ،وال تهتم بإدراك العالقات والترابط بين أجزاء
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النص ،وهذا ما أكدته الدراسات ( Al-Qdah,2015؛ Saada,2016؛ )Khataee,2019لذا
ظهرت نظريات نقدية كثيرة ،تسهم في تنمية الحس الجمالي ،وإدراك الروابط بين أجزاء النصوص،

وتبحث في المعاني بين السطور ،ومن أهمها :النظرية السيميائية ،التي تقوم على دراسة المعنى

الخفي في النصوص ،وال يتحقق ذلك إال بالتأمل والتفكير بعمق ،فالسيميائية تسهم في فتح آفاق
جديدة في البحث أمام الفرد وتنمية حسه النقدي ،وتوسيع دائرة اهتماماته ،بصورة تجعله ينظر إلى
الظاهرة األدبية ،أو االجتماعية بعمق ،فال يقنع بما هو سطحي ،وال يصدر أحكاما سطحية.
وعّرف طاهر ( )Tahir,2004:35السيميائية بأنها" :عملية تأملية مركبة بها كل أنماط
التفكير كالتحليل والتعليل ،تقوم على دراسة بناء المعاني وتوليد أكبر قدر ممكن من األفكار من
ِ ِ
أي نص" ،والسمياء باللغة تعني العالمة ،يقول هللا تعالى " ِسيم ِ
السج ِ
ود "
َ ُ
اه ْم في ُو ُجوه ِهم ّم ْن أَثَ ِر ُّ ُ
( الفتح  ،) 23 :هنا سيماهم تعني العالمة التي تظهر على الجبهة من أثر السجود ،فهذه العالمة
تدل على ما الشيء الكامن في النفس ،فسميت السميائية أيضا بعلم العالمات.

وذكر خليل ( )Khalil,2003بأن السيميائية تعنى بالنص كآلة لغوية ليس من السهل

التحكم بها ،وإنما علينا أن نترك ألجزاء النص وما فيه من عالمات متسعا من الحوار ،والجدل

والتفاعل الداخلي الذي يتكشف عن وجود طرق مختلفة للتعبير ،وال يتحقق ذلك إال إذا جمعنا بين

تحرير النص ،وتحرير مخيلة القارئ حتى تتولد معان كثيرة للنص.

وبما ااا أن البنيويا ااة عنيا اات با ااالمعنى وحرصا اات علا ااى الا اانص ،لكا اان نج ا ااد السا اايميائية تختلا ااف

عنها ااا ،ال ما اان حيا ااث إهمالها ااا للشا ااكل وتجاوزها ااا لا ااه ،ولكا اان لعنايتها ااا با ااالمعنى وحرصا ااها علا ااى أن
ال ا اانص األدبا ا ااي ينط ا ااوي علا ا ااى إمكانيا ا ااات التأوياا اال ،واسا ا ااتخالص المتلقا ا ااي ألنا ا اواع غيا ا اار محا ا اادودة

ما اان الا اادالالت والمعا اااني ،وما اان هنا ااا كا ااان اهتما ااام السا اايميائية با ااالمتلقي اهتماما ااا كبي ا ارا ،كما ااا با ااين
أن هناك صو ار للسيميائية ومنها :التواصل ،الداللية ،الصورة ،المعنى (.)Khalil,2003

ونجا ااد أن الق ا اراءة السا اايميائية ال تلغا ااي الق ا اراءات السا ااابقة عليا ااه إن كانا اات تفيا ااد منها ااا؛ فها ااي

تركا ااز علا ااى ق ا اراءة أعما اااق الا اادال ،وطا اارق إنتا اااج المعا اااني لتفا ااتح المجا ااال واسا ا ااعا لفاعليا ااة الق ا اراءة،
وزيا ا ااادة مها ا ااارة الطاقا ا ااة التخيليا ا ااة ،ليشا ا ااارك أفكا ا اااره وثقافتا ا ااه فا ا ااي اإلبا ا ااداع والكشا ا ااف عا ا اان مخبا ا ااوء
النص(.)Qutus, 2224

وذكر متولي ( )Metwally,2013أن أهم عناصر السيميائية كما حددها الباحثون هي:

 العنصر البنيوي اللغوي :وهو الذي يرتبط ببنية النص ولغته.
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العنصر الفني الجمالي :وهو الذي يرتبط بما يحتوي عليه النص من إبداع فني في
تكوين الشكل.

 العنصر النفعي الداللي :وهو الذي يرتبط بالمؤلف وبيئته والتناص مع النصوص األخرى.
وبما ااا أن النظريا ااة السا اايميائية تها ااتم با ااالمتلقي ،وتجما ااع با ااين تحريا اار الا اانص وتحريا اار مخيلا ااة

ار ممتعا ا ا ااا للمتعلما ا ا ااين،
القا ا ا ااارئ لتوليا ا ا ااد معا ا ا ااان كثي ا ا ا ارة للا ا ا اانص سا ا ا اايجعل تا ا ا اادريس النصا ا ا ااوص أما ا ا ا اا

ويبتع ا اادون ع ا اان ال ا ااروتين واألحكا ا ااام الس ا ااطحية التاا ااي يطلقونهاا ااا علا ا ااى النصاا ااوص ،مماا ااا سا ا اايطور
مهارات اللغة واألدب ،وهذا ما تدعمه دراسة أبو سكينة (.)AbuSakina,2009

وم ا اان الواض ا ااح أن الد ارس ا ااات النقدي ا ااة الحديث ا ااة تتج ا ااه بطبيعته ا ااا إل ا ااى الس ا اايمياء م ا اان حي ا ااث

كونها ا ااا علا ا اام اإلشا ا ااارة الا ا اادال ،بما ا ااا تحتا ا ااوي ما ا اان كشا ا ااف وإطا ا ااالق ل بعا ا اااد االجتماعيا ا ااة والنفسا ا ااية

والتاريخيا ااة والجماليا ااة والدالليا ااة ،وقا ااد قا ااام روالن با ااارت بانتقالا ااه ما اان البنيويا ااة إلا ااى اتجاها ااات غيا اار
قابلا ا ااة للتحديا ا ااد ،كالسا ا اايمياء والتأويا ا اال ،وجماليا ا ااات الق ا ا اراءة؛ إذ أن القا ا ااول فا ا ااي السا ا اايمياء ين ا ا اتعش
بالتأويل وإنتاج المعاني ()Qutus, 2224

ونظر ألهمية دراسة النصوص األدبية وما يرتبط بها من مهارات نقدية وبالغية لدى طالب
اا
المرحلة الثانوية ،فهذه المرحلة يتسع مدى النمو اللغوي لديهم ،وعلى الرغم من ذلك إال أنه من

ضعفا في هذا المجال قد يكون سببه الممارسات التدريسية للمعلم ،فالمعلم هو
المالحظ أن هناك
ا
من يمد الطلبة باألفكار والجمل بصورة جاهزة؛ مما يؤدي إلى ضياع قيمة استيعاب النص وتحليله
وإدراك جمالياته؛ لذا ال بد من اختيار نظريات وطرائق التدريس المناسبة إليصال هذه األفكار إلى
شديدا لدى الطلبة في المراحل الدراسية
قصور
اا
المتعلم ،ال سيما وأن كثي ار من الدراسات أظهرت
ا
()Al-Hajuj,2003;Al-qdah,2015؛ إذ يعاني الطلبة وعلى اختالف مستوياتهم من عدم
المقدرة على ترتيب أفكارهم والربط بينها ،والمقدرة على إصدار األحكام  ،واالستنباط ،واالستنتاج
والتحليل والتفسير؛ لذلك البد من استخدام نظريات تسهم في تنمية مقدرة المتعلمين على اإلبداع
والنقد والتحليل وإصدار األحكام كالنظرية السيميائية ( . )Abu Sakina,2009
ونظرا لما يعانيه الطلبة من ضعف في مهارات اللغة العربية عامة ،ومهارات استيعاب النص
ا
القرائي خاصة حاولت هذه الدراسة أن تكشف عن أثر برنامج تعليمي قائم على النظرية السيميائية

في تحسين مهارات استيعاب النص لدى طالبات الصف األول الثانوي.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها

ضعفا لدى الطلبة
الحظ الباحثان ضعف الطلبة في مهارات اللغة العربية عامة ،كما الحظا
ا
في فهم النصوص وتحليلها؛ مما أدى إلى افتقارهم ل فكار التي فيها أصالة وعمق ،مما أثر في
التحصيل الدراسي في مادة اللغة العربية ،وهذا ما أكدته بعض الدراسات السابقة مثل دراسة

(Abu Al-Haija,2014؛.) Khataee,2019

وتعزو كثير من الدراسات تدني اهتمام الطلبة بمهارات استيعاب النص ،وضعف إدراكهم
لمواطن الجمال إلى اعتماد المعلمين في تدريسهم على طرائق تقليدية ،وإهمال الجوانب النقدية
والجمالية ،وتدريس المتعلمين برتابة وملل؛ مما يؤدي إلى تقمص شخصية المعلم وحفظ األحكام
كما هي ،واالبتعاد عن إعمال العقل ،وهذا ما أكدته عديد من الدراسات ،منها دراسة كل من:

( )Abu Al-Haija,2014;Saada,2016; Al-Barri,2017ومن هنا سعت هذه الدراسة لبناء
برنامج تعليمي قائم على نظرية نقدية؛ لذا جاءت هذه الدراسة محاولة الكشف عن أثر برنامج
تعليمي قائم على النظرية السيميائية في تحسين مهارات استيعاب النص لدى طالبات الصف
األول الثانوي.

وأجابت الدراسة عن السؤال اآلتي:

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.05=αبين المتوسطات الحسابية
ألداء مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) على مهارات استيعاب النص لدى طالبات الصف
األول الثانوي في األردن تعزى إلى طريقة التدريس (البرنامج التعليمي القائم على النظرية
السيميائية ،والبرنامج االعتيادي)؟

أهمية الدراسة:

تستمد هذه الدراسة أهميتها من النتائج المتوقعة من إجرائها ،وأثر نتائجها ،من الناحيتتين

النظرية والعملية:

أ .األهمية النظرية:

إطار نظرايا حول النظرية السيميائية التي قد ترفد األدب
اا
تتبع أهمية هذه الدراسة كونها تقدم
التربوي بمعرفة أساسية عن النظرية وتطبيقاتها التربوية ،وكيفية تحسينها لمهارات استيعاب النص،

جدا.
وال سيما أن الدراسات التي تناولت النظرية السيميائية قليلة ا
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أثر برنامج تعليمي قائم على........
ّ

ب .األهمية العملية:

تجسدت األهمية العملية بتوفير معلومات ونتائج من المتوقع أن يستفيد منها المعلمون

والمشرفون واالقائمون على المناهج منها ،واالستفادة من اإلختبارت التي أعدت لقياس المهارات،
واالستفادة من البرنامج التعليمي الذي أعد للدراسة ،كما تفتح المجال أمام الباحثين الجراء مزيد من
األبحاث للكشف عن أثر برنامج قائم على النظرية السيميائية على مهارات اللغة المختلفة وأثرها

على مباحث مختلفة .
هدف الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف أثر برنامج تعليمي قائم على النظرية السيميائية في تحسين

مهارات استيعاب النص لدى طالبات الصف األول الثانوي في األردن.
مصطلحات الدراسة وتعريفاتها االجرائية

بعد االطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة المرتبطة بمتغيرات الدراسة ،توصل

الباحثان إلى التعريفات اآلتية:
 النظرية السيميائية" :عملية تأملية مركبة بها كل أنماط التفكير كالتحليل والتعليل ،تقوم علىدراسة بناء المعاني وتوليد أكبر قدر ممكن من األفكار من أي نص" ( ،(Tahir,2004:35

كما عرفها بنك ارد (  )Pinkard,2012:16أنها " :علم يبحث داللة العالمات واإلشارات في
الحياة االجتماعية وأنظمتها التربوية من خالل الكشف عن قوانين جديدة تمكننا من عملية
التحليل وإعادة الصياغة ".

وعرفها الباحثان إجرائيا :بأنها النظرية التي تبنتها هذه الدراسة ،وتم بناء البرنامج التعليمي

وفقا لمفهومها ومبادئها ،وقامت على الربط بين المتعلم والنص ،بحيث يكون لدى المتعلم معاني
كثيرة للنص ،ويصدر أحكاما خاصة به على النص.

ائيا :بأنه مجموعة منظمة من األهداف والمحتوى
 البرنامج التعليمي ،وعرفه الباحثان إجر اواألنشطة التعليمية واالستراتيجيات والتقويم ،التي صممت لتدريس كتاب مهارات االتصال
للصف األول الثانوي في األردن للعام الدراسي. 2222/ 2261

 استيعاب النص القرائي" :عملية عقلية يقوم بها القارئ للتفاعل مع النص مستخدما خبراتهالسابقة وإشارات السياق؛ الستنتاج المعاني المتضمنة في النص"( )Tahir,2004:83وعرفه

ائيا :بأنه مقدرة الصف األول الثانوي على فهم النص وتحديد أفكاره الرئيسة
الباحثان إجر ا
855

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد السابع ،العدد الرابع.2222 ،

والثانوية ،وفهم العالقات بين أجزائه ضمن مستوياته الثالثة الحرفي واالستنتاجي والتطبيقي،
وقيس بالدرجة التي حصل عليها الطالب على اختبار استيعاب النص القرائي الذي أعده
الباحثان.

حدود الدراسة:

اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود اآلتية:

 الحدود البشرية والزمانية :اقتصر تطبيق الدراسة على طلبة الصف األول الثانوي في الفصلالدراسي األول .2222/ 2261

 -الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة على مدرسة أم كثير الثانوية التابعة لمديرية لواء الجامعة.

 الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة على ثالث وحدات من كتاب مهارات االتصال للصفاألول الثانوي ،وهي( :أردن الكرامة ،صحة اإلنسان ،من مقامات الهمذاني).

الدراسات السابقة ذات الصلة

بالرجوع إلى األدب التربوي وجد الباحثان دراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة ،وتم عرضها

زمنيا من األقدم إلى األحدث وفق محورين:
األول :الدراسات التي تناولت النظرية السيميائية

لم يعثر الباحثان بالمجال التطبيقي على دراسات تتعلق بالسيميائية إال على دراستين وهما:

دراسة ( (Abu-Sakina,2009; Sarar Kuzu,2016أما في المجال النظري فهناك دراسات
نظرية كثيرة.

هدفت دراسة أبو سكينة (  )Abu-Sakina,2009إلى تعرف فاعلية استرﺍتيجية مقترحة

قائمة على السيميائية في تنمية اإلبداع اللغوي من خالل قراءة النص الرمزي،وقد اختارت ()19
طالبا وطالب اة من شعبة اللغة العربية في كلية التربية من جامعة طنطا في مصر ،وقامت بعمل
ا
اختبار قبلي لهم ثم تدريبهم على االستراتيجية ،وبعدها كلفتهم بدراسة مقاالت دراسة سيميائية
وعمل اختبار بعدي ،وقامت بالمعالجة اإلحصائية عن طريق حزم  SPSSواستخراج النتائج التي

أظهرت وجود فروق لصالح االستراتيجية ،التي أكدت على فاعلية السيميائية في تنمية اإلبداع
اللغوي.
أما دراسة سرار (  )Sarar Kuzu,2016هدفت إلى تحديد مدى تأثير النظرية السيميائية
طالبا من الصف السابع
على مهارات الكتابة لدى الطالب في تركيا ،ولتحقيق ذلك اختار ( )42ا
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في إحدى المدارس التابعة لو ازرة التعليم التركية ،إذ يقوم كل طالب بتطوير نصين لتحليل
الكاريكاتير :أحدهما قبل تجربة تعتمد على النهج التقليدي ،واآلخر بعد تجربة تعتمد على
السيميائية ،ثم تم تحليل االختالفات بين الدرجات المستلمة لكل نص من جميع الطالب ،وأظهرت

النتائج أن التحليل النصي القائم على النظرية السيميائية كان أكثر فاعلية لمهارات الكتابة لدى
الطالب من طريقة الكتابة التقليدية فيما يتعلق بثالثة مجاالت للتقييم :فهم النص ،الوصول إلى
الرسالة ،والتفسير.
الثاني :الدراسات التي تناولت استيعاب النص القرائي

علية برنامج
أجرت الخوالدة (  (Al-Khawaldeh,2012دراسة هدفت إلى الكشف عن فا ّ
اتيجية التّدريس التّبادلي في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طلبة صعوبات
تعليمي قائم على استر ّ
ّ
ّ
ّ
الدراسة من ( )42طالبة من طالبات
نة
عي
نت
تكو
،
األردن
في
ة
األساسي
حلة
المر
في
التّعّلم
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

يبية وضابطة ،وتم إعداد إختبار للفهم
العينة إلى مجموعتين :تجر ّ
صعوبات التّعّلم ،وُق ّسمت ّ
إحصائية بين متوسط العالمات في
القرائي ،وتم تحليل النتائج التي أظهرت وجود فروق ذات داللة
ّ
ّ
مهارات الفهم القرائي تُعزى إلى البرنامج التعليمي.
ّ
ّ
وأجرت أبو الهيجاء( )AbuAl-Haija, 2014دراسة هدفت إلى بناء برنامج تعليمي في
القراءة قائم على المنحى التفاعلي وقياس أثره في تحسين مهارات االستيعاب القرائي والتفكير
الناقد لدى طالبات الصف التاسع األساسي في األردن ،وطبقت الدراسة على ( )32طالبة من
طالبات الصف التاسع من مديرية إربد ،وأُعد إختبار مقالي لمهارات االستيعاب ،وقام بتحليل

النتائج التي أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية على مهارات االستيعاب تعزى إلى البرنامج
التعليمي .
أما دراسة القضاة ( )Al-Qdah,2015فبينت أثر تطبيق استراتيجيتي التعلم التعاوني
والعصف الذهني في تنمية مهارات االستيعاب القرائي لدى طالب الصف الثامن األساسي في
المدارس الحكومية التابعة لعمان الرابعة ،وبلغ عدد أفراد العينة  641طالبا من المدارس الحكومية
في عمان وتم اختيارهم بصورة قصدية ،ووزعوا عشوائيا على ثالث مجموعات ،وتم إعداد إختبار

لالستيعاب ،وقام بإجراء اختبار قبلي واختبار بعدي ثم استخدم التحليالت اإلحصائية ،إذ أظهرت
النتائج وجود أثر لالستراتيجيتين المستخدمتين في مهارات االستيعاب القرائي.
وأجرت سعادة ( )Saada,2016دراسة هدفت للكشف عن أثر برنامج تعليمي قائم على
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نظرية التلقي في مستوى االستيعاب القرائي ومهارات التفكير التأملي لدى طالبات الصف العاشر
األساسي في األردن ،وتكون أفراد الدراسة من ( )614طالبا وطالبة من مديرية لواء الجامعة ،وأُعد

إختبار لالستيعاب ،وتمت معالجة النتائج معالجة إحصائية ،فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات
داللة احصائية على مستويات االستيعاب القرائي يعزى ألثر البرنامج القائم على نظرية التلقي.

أما دراسة البري ) )Al-Barri,2017فقد هدفت لمعرفة أثر استخدام قراءة القصص في

تحسين االستيعاب القرائي لدى طالب الصف الخامس األساسي في مدارس البادية في األردن،
طالبا وزعوا على مجموعتين :تجريبية ُدرست باستخدام القراءة
وتكونت عينة الدراسة من ( )82ا
للقصص ،وضابطة درست وفق الطريقة االعتيادية ،وتم تصميم إختبار لإلستيعاب القرائي،

واجريت التحليالت االحصائية ،فأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية ويعزى ذلك الستخدام
قراءة القصص.

وأجرى ( )Khataee,2019دراسة هدفت لمعرفة أثر استراتيجية  THIEVESعلى الفهم

القرائي ،وتألف عدد أفراد الدراسة من ( )98طا البا من معهد اللغة اإليراني ،وزعت على
مجموعتين :تجريبية ُدرست وفق االستراتيجية ،والضابطة ُدرست وفق الطريقة االعتيادية ،فأظهرت
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في الفهم االستيعابي لصالح المجموعة التجريبية ،وهذا
يدل أن االستراتيجية ساعدت الطلبة على التغلب على مشكالت الفهم.

تعقيب على الدراسات السابقة

بعد مراجعة األدب التربوي ،ومراجعة الدراسات السابقة اتضح قلة الدراسات التطبيقية التي

قامت باستقصاء أثر برنامج تعليمي قائم على النظرية السيميائية في المناهج الدراسية ،واتضح
وجود عديد من الدراسات التي تناولت متغيرات مستقلة متنوعة ،واختبرت أثرها في االستيعاب
إحصائيا في تحسينها وتنميتها لدى الطلبة في مراحل
داال
القرائي ،وقد أظهرت هذه المتغيرات اا
أثر ا
ا
دراسية مختلفة كدراسة)Khataee,2019;Al-qdah,2015;Saada,2016( :
وقد أفاد الباحثان من هذه الدراسات في تحديد اإلطار النظري للدراسة ومشكلتها ،وتعميق

الوعي بمتغيرات الدراسة ،واإلفادة في تصور بناء أدوات الدراسة ،واألساليب اإلحصائية التي قد

تكون مناسبة للدراسة الحالية ،والتعرف إلى المراجع التي تفيد وتثري الدراسة الحالية.

وامتازت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتناولها أثر برنامج تعليمي قائم على النظرية

السيميائية في تحسين مهارات استيعاب النص ،فهي ربطت بين متغيرين لم تتطرق إليها الدراسات
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السابقة ،إذ هدفت إلى تحسين مهارات استيعاب النص لدى الطالبات.
إجراءات الدراسة

منهج الدراسة:

سعت الدراسة الحالية إلى الكشف عن أثر برنامج قائم على النظرية السيميائية في تحسين

مهارات استيعاب النص القرائي لدى طالبات الصف األول الثانوي في األردن؛ لذا اعتمدت هذه
يبية وضابطة ،وعلى قياسين :قبلي
الدراسة المنهج شبه التجريبي الذي قام على مجموعتين :تجر ّ
الدراسة.
وبعدي لمهارات استيعاب النص؛ وذلك لمناسبة هذا المنهج ألغراض ّ
أفرد الدراسة
ا

الدراسة ()22
اختار الباحثان أفراد الدراسة من طالبات الصف األول الثانوي ،وبلغ عدد أفراد ّ
طالب اة منالصف األول الثانوي في مدرسة أم كثير الثانوية من المدارس التابعة للواء الجامعة،
واختيرت المدرسة قصديًّا؛ لوجود معّلمات ذوات خبرة وكفاية ،ولتعاون المدرسة والمعّل َمة مع الباحثة

للصف األول الثانوي.
لتنفيذ إجراءات ّ
الدراسة ،وسهولة الوصول إليها ،ووجود أكثر من ُشعبة ّ
ائيا ،وجرى تقسيمها إلى مجموعتين
واختيرت شعبتان من شعب الصف األول الثانوي عشو ا

ضابطة وتجريبية ،فقد درست المجموعة التجريبية وفق البرنامج القائم على النظرية السيميائية،
والمجموعة الضابطة درست وفق البرنامج االعتيادي ،ويوضح الجدول ( )6توزيع الطالبات .
تبعا لمتغيري المجموعة
الجدول ( )1توزيع أفر ّ
ادالدراسة ً

أدوات الدراسة

المجموعة
يبية
التّجر ّ
الضابطة
المجموع

إناث
23
24

22

الشعبة
أ
ب

الدراسة ،أعد الباحثان إختبار الستيعاب النص
المناسبة لتحقيق أهداف ّ
لغرض جمع البيانات ُ
عليمية ،وتصميم برنامج تعليمي قائم على
القرائي ،كما اقتضت ّ
الدراسة إعداد مجموعة من المواد التّ ّ
ّ
النحو اآلتي:
الدراسة على ّ
النظرية السيميائية ،ويمكن وصف أدوات ّ
اختبار استيعاب النص القرائي :أعدالباحثان إختبار لقياس مهارات استيعاب النص لدى

أفراد الدراسة من نوع األسئلة الموضوعية والمقالية تهدف إلى قياس أداء الطالبات في استيعاب

النص القرائي (الحرفي ،واالستنتاجي ،والتطبيقي) ،واالستعانة باألدب والدراسات السابقة ،كدراسة
كل من ،)Al-qdah,2015;AbuAl-Haija,2014(:واُختير نصان من خارج نصوص الكتاب
852

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد السابع ،العدد الرابع.2222 ،

المدرسي لتكون مادة اختبار استيعاب النص القرائي ،واشتمل االختبار على إحدى وعشرين فقرة ،من
ّ
تعدد ،أربعة بدائل واحدة منها صحيحة ،وسؤال مقالي من أربعة أفرع ،وقد ُوِّزعت
م
من
االختيار
نوع
ُ ّ
أعدل هذا
الدراسة وفق جدول مواصفات ّ
هذه الفقرات على مهارات استيعاب النص القرائي لهذه ّ
الغرض .

إجراءات إعداد اختبار استيعاب النص القرائي
أ ُِعّد اختبار استيعاب النص القرائي وفق اإلجراءت اآلتية:
 .6وضع قائمة بمستويات استيعاب النص القرائي وتتضمن المستويات( :الحرفي ،واالستنتاجي،
ّ
الصف األول الثانوي وقد اعتمد الباحثان عند إعداد القائمةعلى
والتطبيقي) ،بحيث تُناسب طالبات
ّ
السابقة التي
الصلةّ ،
الدراسات والبحوث ّ
مجموعة من المصادر منها :المراجع والمصادر ذات ّ
كل من،)Al-qdah,2015;AbuAl-Haija,2014( :
تناولت مهارات استيعاب االنص كدراسة ّ
حددتها و ازرة التّربية
كما اعتمد الباحثان أهداف تدريس مبحث اللغة العر ّبية للمرحلة االثانوية ،كما ّ
كل مستوى
والتّعليم في
ّ
األردن .وصنفها الباحثان إلى ثالثة مستويات رئيسة ،يندرج تحت ّ
يوضح ذلك:
منهامجموعة من المؤشرات الدالة عليها ،والجدول (ّ )2
الرقم
ّ
6
2
8

الجدول ( )2قائمة مهارات استيعاب النص

المستوى
الحرفي
ّ
االستنتاجي
ّ
االتطبيقي
المجموع

عدد المؤشرات الدالة عليها
2
2
4
64

النوع األدبي ،ومراعاة
 .2اختيار الباحثان
نصوصا مالئمة من حيث :الموضوعات ،و ّ
الشكل العام ،و ّ
ا
ّ
للصف األول الثانوي
مكافأتها ّ
للنصوص القر ّ
ائية ّ
المقررة في منهاج اللغة العر ّبية ّ
النصوص ووضع جدول المواصفات.
 .8تحليل ّ

األولية.
الخاصة باالختبار ،وإخراجه في صورته
 .4وضع الفقرات االختبارّية والتّعليمات
ّ
ّ
صدق االختبار

ألولية على مجموعة من ذوي الخبرة
للتحّقق من صدق محتوى االختبارُ ،عرض في صورته ا ّ
األردنية،
واالختصاص من أعضاء هيئة التّدريس في قسم المناهج والتّدريس في الجامعات
ّ

بوي ،واللغة العر ّبية وآدابها ،وعدد من مشرفي اللغة العربية
و
المتخصصين في القياس والتّقويم التّر ّ
ّ
الصف األول الثانوي ،ووضوح
ومعلميها؛ إلبداء آرائهم من حيث مدى مالءمة االختبار لطلبة ّ
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ّ

مناسبا.
الصياغة وسالمة اللغة ،ومدى انتماء البدائل إلى الفقرة ،وحذف أوإضافة أو تعديل ما يرونه
ا
ّ
السادة المح ّكمين وآرائهم أُجريت التّعديالت المطلوبة.
ملحوظات
ضوء
وفي
ّ
ثبات االختبار
استطالعية على
المبدئية لالختبار وتحكيمها وتعديلها ،أجرى الباحثان تجربة
بعد إعداد الصورة
ّ
ّ
انوية لإلناث التابعة لمديرّية تربية لواء
عينة من طالبات الصف األول الثانوي في مدرسة الخنساء الثّ ّ

ُعيد تطبيق االختبار على أفراد العينة أنفسهم،
الجامعة عددها ( )21طالبة ،وبعد مرور أسبوعين أ َ
ِ
األول والثّاني باستخدام ُمعامل ارتباط بيرسون ،وبلغت قيمة
ُ
وحس َب معامل االرتباط بين التّطبيقين ّ

الكّلي ()2.12
معامل االرتباط
ُ ّ
تطبيق االختبار

طّبق
قبليا
وبعديا على أفراد ا ّلدراسة ،إذ ُ
بعد أن ُعّدل االختبار في صورته النهائيةُ ،
ا
طّبق ا
طّبق بعديًّا بتاريخ  .2222/6/62مع تأكيد ضرورة اإلجابةعن
قبليًّا بتاريخ  ،2261/66/22و ُ

حددة ،وفق تعليمات االختبار ،وبلغت الدرجة العليا
الم ّ
فقرات االختبار جميعها على ورقة اإلجابة ُ
لالختبار خمسون درجة ،وزعت درجتان لكل فرع.

البرنامج الّتعليمي
ّ
النصوص
من
لمجموعة
المعالجات
من
طة
ط
خ
م
و
مدروسة
مجموعة
عليمي
قدم البرنامج الت
ّ
ّ
ُي ّ
ُ
ّ ّ
األردن للعام الدراسي )-2261
للصف األول الثانوي في
ّ
القر ّ
ائية الواردة في منهاج الّلغة العر ّبية ّ
ّ
المتوّقع أن ُيسهم البرنامج في تحسين مهارات
 ،(2222والقائمة على النظرية السيميائية؛ إذ من ُ
استيعاب االنص القرائي لدى طالبات الصف األول الثانوي.
إجراءات إعداد البرنامج الّتعليمي
ّ
طالع على منهاج اللغة العرّبية ودليل المعّلم واإلطار العام وتحديد عناوين الوحدات،
 .6اال ّ
اتيجيات التّدريس والتّقويم ،واألنشطة ،ومصادر التّعّلم.
واستر ّ
كل من(Saada,2016 Al- :
بوي و ّ
الصلة كدراسة ّ
 .2مراجعة األدب التّر ّ
السابقة ذات ّ
الدراسات ّ

حكم.
يتم من خاللها بناء برنامج
تعليمي ُم َ
)Barri,2017؛ للوقوف على ّ
اآللية التي ّ
ّ
المشتّقة من النظرّية السيميائية ومفاهيمها ،ووضع أنموذج لتدريس
 .8وضع قائمة المهارات ُ
النقد األدبي واللغة العربية،
نصوص القراءة وفاقا لذلك من بتواصل الباحثان مع أساتذة في ّ
ومراجعة األدب والدراسات السابقة.
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األولية
األولية ،وأنموذج تدريس القراءة بصورته
ُ .4ع ِرضت قائمة المهارات المشتّقة بصورتها
ّ
ّ
اللغوية
الصياغة
ّ
المح ّكمين؛ إلبداء آرائهم حول مدى مالءمة ّ
على مجموعة من ّ
السادة ُ
طلب إليهم إبداءآرائهم
الصف األول الثانوي ،إذ ُ
ووضوحها ،ومدى مناسبة المهارات لطلبة ّ
ورصد تعديالت قد يقترحونها ل خذ بها .وفي ضوء تلك اآلراء ،عدلت بعض المهارات ،ودمج

اللغوية.
مهارات أخرى ،وتغيير بعض الصياغات
ّ

اسية التي شكلت محتوى البرنامج التّعليمي ،وهي( :أردن الكرامة ،صحة
 .2اعتماد الوحدات ّ
الدر ّ
ّ
للصف األول الثانوي.
اإلنسان ،من مقامات الهمذاني) ،من كتاب مهارات االتّصال ّ
 .1إعداد دليل المعّلم.
الهدف العام من البرنامج :هدف البرنامج إلى تحسين مهارات استيعاب النص القرائي لدى

طالبات الصف األول الثانوي ،من خالل فاعلية البرنامج القائم على النظرية السيميائية .وسعى
البرنامج التعليمي إلى ذلك باستخدام الوسائل المتنوعة واالستراتيجيات المختلفة التي هيأت فرصة
تعليمية أكثر مالءمة؛ لتساعد الطالبات على تحسين المهارات المطلوبة ،وتوظيفها في حديثهن
وكتاباتهن.

النتاجات التعليمية المتوقعة للبرنامج التعليمي:

 .6امتالك الطالبة مهارة القراءة النقدية بما يتناسب مع مقدراتها النمائية.
 .2مساعدة الطالبات على التواصل وتبادل اآلراء ونقل األفكار بينهن.
 .8االتصاف بالجرأة والطالقة في التحدث.

 .4إجادة الطالبات مهارة تحليل النص واستيعابه.
خطوات بناء البرنامج التعليمي:

تم بناء البرنامج التعليمي القائم على النظرية السيميائية من خالل الخطوات اآلتية:

 .6تحديد الهدف العام من البرنامج.

 .2مراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بالنظرية.
 .8تحديد مسوغات البرنامج التعليمي.
 .4تحديد محتوى البرنامج.

 .2تحليل المحتوى التعليمي للبرنامج المقترح تطبيقه.
مسوغات بناء البرنامج التعليمي القائم على النظرية السيميائية :استند الباحثان إلعداد البرنامج
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ّ

التعليمي إلى المسوغات اآلتية:
 .6التوجه نحو الدور االيجابي للمتعلم بدال من االعتماد على الدور الرئيس للمعلم في العملية
التعليمية التعلمية الذي تنتهجها الطرق االعتيادية.

 .2قلة تركيز معلمي اللغة العربية على تحسين مهارات النقد واالستيعاب لدى الطلبة ،وال سيما في
المرحلة الثانوية ،وهذه ما أكدته بعض الدراسات السابقة.
تميز في بعض
 .8حاجة الطلبة في الوقت المعاصر إلى التمكن من وسائل تجعله أكثر اا
المهارات ،وتجعله قاد ار على التمييز بين النصوص الجيدة والرديئة.
 .4أهمية مهارات االستيعاب والنقد في حياة الطلبة داخل المدرسة أو خارجها.

 .2المؤشرات الدالة على ضعف الطلبة في هذه المهارات ،وهذا ما أكده األدب النظري والدراسات
السابقة.
 .1توصيات الدراسات السابقة ذات الصلة ،واألبحاث التي أجريت حول أهمية وضع برامج
لتحسين هذه المهارات.

 .9مساعدة الطلبة على االنتقال من اللغات الدارجة في عصرنا إلى اللغة العربية السليمة.
 .3الحاجة إلى تطوير نظريات وطرائق تدريس للغة بشكل عام ،والمهارات المطلوبة هنا بشكل
خاص.

 .1االنفجار المعرفي وحاجة الطلبة في وقتنا الحالي إلى التمكن من وسائل تجعله أكثر تمي از في
تفكيره وحديثه وقراءاته.
 .62إتاحة وقت ٍ
كاف للطلبة بالتمتع بالتعلم ،وتوليد دافع ذاتي للتعلم ،وتشجيعه على تبادل األفكار
ومناقشتها بحرية تامة.
 .66عدم توافر دراسات ُعنيت ببناء برامج وفق النظرّية السيميائية في األردن ،وقّلتها في الوطن
العربي وذلك في حدود علم الباحثة.
ّ
أسس بناء البرنامج التعليمي القائم على النظرية السيميائية :من هذه األسس:
 .6تحديد األهداف العامة المناسبة لمستوى الطلبة العمري ،والعقلي وفق النظرية ،ومراعاة ميول
وضوحا وأسهل لتنمية المهارات المطلوبة.
الطلبة؛ مما يجعل الطرائق أكثر
ا
 .2مالءمة المحتويات التعليمية لطبيعة المهارة واتقانها ،ومحاولة الوصول بالطلبة إلى تكوين
حصيلة لغوية لتكون معينا على أدائه اللغوي ،وفهم النصوص واستيعابها.
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 .8مهارات اللغة تنمو بالتدريب ،والقيام باألنشطة المطلوبة.
 .4تزويد الطلبة بالتغذية الراجعة المناسبة لمعالجة الضعف.

 .2استخدام وسائل واستراتيجيات لتعلم أكثر جودة وفاعلية وفق النظرية السيميائية.
 .1مراعاة البرنامج التعليمي لبعض األمور من :مهارة تنظيم الصف وإدارته ،العرض والتقديم،
التغذية الراجعة.
 .9مراعاة بعض العوامل المؤثرة مثل :العوامل العقلية ،والنفسية ،والجسمية ،والبيئية ،والتربوية،
واالنفاعلية.

 .3تحديد الوسائل التعليمية التي يقترح البرنامج استخدامها في كل مهارة.
 .1أهمية المهارات اللغوية القائمة على النظرية السيميائية (السياق اللغوي ،االفتراض المسبق،
القراءة الضمنية).
المهارات القائمة على النظرية السيميائية:

 .6توظيف السياق اللغوي (:أن يكشف عن المعنى المراد في األلفاظ ذات الدالالت المتعددة
بالسياق ،أن يميز معنى العالمة اللغوية في كل سياق لغوي ترد فيه ،أن يعرف تركيب الجملة

هل إخبارية أم إنشائية عن طريق الداللة السياقية ،أن يعرف مناسبة الخطاب األدبي ،أن يربط
المواقف الكالمية بالمقام).

 .2التمكن من االفتراض المسبق( :أن يلم بالمعرفة المشتركة التي يتقاسمها جميع أطراف هذا
السياق ،أن يدرس العالقات االجتماعية بين األطراف ،أن يختار المفردات التي تتالءم

والموقف الكالمي ،أن يعرف مقاصد المتكلم).

 .8التمكن من القراءة الضمنية( :أن يتجاوز المعاني الحرفية معتمدا على السياق وأوضاع
المتخاطبين في توليد المعاني ،أن يفرق بين المعاني الحرفية والمعاني الضمنية ،أن يدرك أن

هناك أكثر من تأويل للقول).
صدق البرنامج

المحكمين من ذوي
للتّحقق من صدق محتوى البرنامج التّعليميُ ،ع ِرض على مجموعة من
ّ
ّ
الخبرة واالختصاص من أعضاءهيئة التّدريس في قسم المناهج والتّدريس ،وقسم اللغة العر ّبية وآدابها

طلب إليهم إبداء آرائهم من
في الجامعات
ومعّلميها ،و ُ
ّ
األردنية والعر ّبية ،وعدد من مشرفي الّلغة العر ّبية ُ
وية والتّسلسل
حيث
الصياغة الّلغ ّ
ّ
شمولية البرنامج وتكامل عناصره ،ومدى مالءمة المحتوى ،و ّ
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ّ

واإلخراج.

اإلمالئية،
غوية و
المح ّكمون مجموعة من المقترحات
ّ
تتضمن بعض التّعديالت الّل ّ
ّ
وقد اقترح ُ
متنوعة ،والتعديل على المهارات
الم َ
ستخدمة ،باستخدام استر ّ
وتعديل استر ّ
اتيجيات ّ
اتيجيات التّدريس ُ
وحذفت أخرى وأضيفت مهارات جديدة ،وتعديالت
القائمة على السيميائية إذ ُدمجت مهارات ُ
أجريت على أنموذج التّدريس من إضافة أو تعديل أو حذف.

إج ارءات الدراسة

الدراسة وفق اإلجراءات اآلتية:
تمت ّ
ّ
بوي
الدراسة.
ع
بموضو
لة
الص
ذات
ابقة
الس
اسات
ر
الد
و
المصادر
و
اجع
ر
الم
،
ر
الت
األدب
اجعة
ر
م
.
6
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
 .2بناء األدوات والتّحقق من صدقها وثباتها.
المهمة.
سمية ،وكتاب تسهيل
الر ّ
 .8الحصول على الموافقات ّ
ّ
االستطالعية.
 .4تنفيذ التّجربة
ّ

المعّلم القائم على النظرية السيميائية.
 .2تصميم البرنامج الت
عليمي ودليل ُ
ّ ّ
المعّل َمات.
المستهدفة واالتّفاق مع اإلدارة و ُ
 .1تحديد المدارس ُ
المعّل َمة وتوضيح اإلجراءات ومناقشتها.
 .9لقاء ُ

 .3تطبيق االختبار القبلي لمهارات استيعاب النص القرائي على أفراد الدراسة -المجموعتين
ّ
يبية – في ٍ
آن واحد.
ّ
الضابطة والتّجر ّ
االعتيادي المذكورة في دليل معّلم
الضابطة وفاقا للبرنامج
 .1تطبيق التّجربة بتدريس المجموعة ّ
ّ
األردن ،وتدريس المجموعة
للصف األول الثانوي (و ازرة التّربية والتّعليم) في
ّ
اللغة العربية ّ

منية ذاتها.
يبية وفاقا للبرنامج الت
المدة ّ
عليمي ،وضمن ّ
الز ّ
التّجر ّ
ّ ّ
الصفية ومناقشتها.
 .62متابعة التّطبيق العملي بحضور الحصص
ّ
ّ
النص القرائي على المجموعتين ،ومن ث ّم تصحيح
استيعاب
ات
ر
لمها
عدي
ّ
 .66تطبيق االختبار َ
الب ّ
النتائج وتسجيلها.
االختبار ورصد ّ
المناسبة في ضوئها.
 .62تحليل ّ
النتائج ،وعرضها ،ومناقشتها ،وتقديم التّوصيات ُ
متغيرات الدراسة
اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية :

المتغير المستقل :البرنامج التعليمي ،وله مستويان:
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 البرنامج التعليمي القائم على النظرية التعليمية الرنامج االعتيادي .المتغيرات التابعة:

 -مهارات استيعاب النص القرائي.

تصميم الدراسة :
EG.F : O1 ×O1
CG.F : O1 O1
× المعالجة وهي النظرية السيميائية .
O1االختبار القبلي البعدي لمهارات استيعاب النص .

المعالجة اإلحصائية

لإلجابة عن أسئلة الدراسة حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،واستخدم

تحليل التباين المتعدد للمتغيرات (  )MANCOVAلتعرف أثر المعالجة التجريبية على مهارات
استيعاب النص.
عرض النتائج

سيقوم الباحثان بعرض نتائج الدراسة وفاقا لسؤال الدراسة؛ وذلك باإلجابة عن السؤال اآلتي
موضح في العرض اآلتي:
كما هو ّ
النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة والذي نص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند

مستوى ( )α 0.05بين المتوسطات الحسابية ألداء مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) على

مهارات استيعاب النص كل على حدة ومجتمعة لدى طالبات الصف األول الثانوي في األردن

تعزى إلى نوع البرنامج التعليمي (البرنامج التعليمي القائم على النظرية السيميائية ،والبرنامج
االعتيادي)؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد
المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار مهارات استيعاب النص القرائي (المهارات الفرعية
والدرجة الكلية) القبلي والبعدي .ويظهر الجدول ( )8المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية
القبلية والبعدية لدرجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار مهارات استيعاب

النص).
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الجدول ( )3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية المعدلة لدرجات أفراد
الدراسة على اختبار مهارات استيعاب النص القرائي الفرعية والكلية تبعاً لمتغير المجموعة
القبلي
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
2.28
8.22

البعدي
المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري
6.43
9.29

المتوسط
المعدل

الخطأ
المعياري

7.28

0.33

6.11

2.22

6.31

4.99

0.36

3.14

6.62

8.62

0.32

2.28

5.85

0.35

4.45

0.11
0.12
0.51
0.55

المهارة

المجموعة

استيعاب
النص
الحرفي
استيعاب
النص
االستنتاجي
استيعاب
النص
التطبيقي
االختبار
الكلي

التجريبية

28

الضابطة

24

2.23

التجريبية

28

4.62

2.14

الضابطة

24

1

2.24

2.38

التجريبية

28

4.26

6.64

4.14

2.11

الضابطة

24

8.12

6.42

8.92

6.21

3.94

التجريبية
الضابطة

28
24

11.37
64.13

5.03
4.99

22.82
64.36

2.28
8.14

20.85
14.23

العدد

يبين الجدول ( )8وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

لدرجات أفراد العينة التجريبية والضابطة على اختبار مهارات استيعاب النص القرائي (المهارات

الفرعية والدرجة الكلية) القبلي والبعدي ،ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية

عند مستوى الداللة ( )α = 0.05استخدم تحليل التباين المتعدد المشترك ()MANCOVA

باستخدام اإلحصائي هوتلنج ( ،)Hotellingلدرجات االستجابة عن الفقرات الممثلة الختبار
مهارات استيعاب النص القرائي البعدي وذلك وفقا لمتغير المجموعة ،ويوضح الجدول ( )4نتائج
هذا التحليل اإلحصائي.

الجدول( )4نتائج تحليل التباين المتعدد المشترك ( )MANCOVAللمهارات الفرعية الختبار استيعاب
النص القرائي البعدي تبعاً لمتغير المجموعة

مصدر التباين

المتغير التابع

استيعاب النص
الحرفي القبلي
استيعاب النص
االستنتاجي
القبلي

استيعاب النص
الحرفي البعدي
استيعاب النص
االستنتاجي
البعدي
استيعاب النص
التطبيقي
البعدي
استيعاب النص

استيعاب النص
التطبيقي القبلي
المجموعة

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ف
المحسوبة

الداللة
اإلحصائية

مربع ايتا
η2

17.513

1

17.513

6.891

*.012

0.128

4.953

1

4.953

2.078

*.156

0.042

31.559

1

31.559

100.249

*.000

0.681

44.747

1

44.747

17.606

*0.0002

0.273
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مصدر التباين

المتغير التابع

قيمة هوتلنج =
.31
ف =68.849
الداللة =
2.222

الحرفي البعدي
استيعاب النص
االستنتاجي
البعدي
استيعاب النص
التطبيقي
البعدي
استيعاب النص
الحرفي البعدي
استيعاب النص
االستنتاجي
البعدي
استيعاب النص
التطبيقي
البعدي
استيعاب النص
الحرفي البعدي
استيعاب النص
االستنتاجي
البعدي
استيعاب النص
التطبيقي
البعدي
داللة إحصائية عند

الخطأ

المجموع المعدل

* ذات

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

قيمة ف
المحسوبة

الداللة
اإلحصائية

مربع ايتا
η2

65.264

1

65.264

27.386

*2.0002

0.368

2.231

1

2.231

7.088

*0.011

0.131

119.453

47

2.542

112.007

47

2.383

14.796

47

.315

185.231

51

231.769

51

74.207

51

مستوى الداللة (.)α = 0.05

يتبين من الجدول ( )4أن قيمة اإلحصائي هوتلنج ( )Hotellingلمتغير المجموعة بلغ
( )2.31وقيمة (ف) المحسوبة ( )68.849والداللة اإلحصائية ( ،)2.222وهي أقل من (.)2.22

وهذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )α = 0.05على مهارات استيعاب
النص القرائي (استيعاب النص الحرفي ،واستيعاب النص االستنتاجي ،واستيعاب النص التطبيقي)،
ولفحص أثر البرنامج التعليمي القائم على النظرية السيميائية في تحسين المهارات الفرعية الختبار
استيعاب النص القرائي تم حساب نتائج تحليل التباين المتعدد المشترك (،)MANCOVA

والجدول ( )4يبين هذه النتائج.

ويبااين الجاادول ( )4وجااود فااروق ظاهريااة ذات داللااة إحصااائية بااين المتوسااط الحسااابي ألفاراد

المجموعة التجريبية ،والمتوسط الحسابي ألفراد المجموعة الضابطة على االختبار البعدي للمهارات
الفرعية الستيعاب النص القرائي (استيعاب النص الحرفي ،واستيعاب النص االستنتاجي ،واستيعاب
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النص التطبيقي) ،عند مستوى الداللة ( )α = 0.05تعازى لمتغيار المجموعاة؛ إذ بلغات قيماة (ف)
المحس ااوبة له ااذه المه ااارات عل ااى التا اوالي (17.606؛ 27.386؛  )7.088وبدالل ااة إحص ااائية بلغ اات

لجميع المهارات على التوالي (0.000؛ 0.000؛  )0.011وهي أقل من ( ،)α = 0.05وقاد جااءت

هااذه الفااروق لصااالح أفاراد المجموعااة التجريبيااة اللاواتي تلقااين البرنااامج التعليمااي القااائم علااى النظريااة
السيميائية .ومن أجل الكشف عن مدى فاعلية البرناامج التعليماي القاائم علاى النظرياة السايميائيةفي
درجات اختبار مهارات استيعاب النص القرائي تم إيجاد مربع ايتا) (η2لقياس حجم األثار للمهاارات
الااثالث والتااي بلغاات كمااا يلااي :مهااارة اسااتيعاب الاانص الحرفااي ( ،)%2978مهااارة اسااتيعاب الاانص

االسااتنتاجي ( ،)%8173مهااارة اسااتيعاب الاانص التطبيقااي ( ،)%6876كمااا يالحااظ أن أفضاال نساابة
تحسن في المهارات الثالث حدثت على مهارة استيعاب النص االساتنتاجي ( .)%8173وتشاير هاذه
النسب إلاى أن التبااين فاي درجاات أفاراد العيناة علاى اختباار مهاارات اساتيعاب الانص الق ارئاي يرجاع

إلااى البرنااامج التعليمااي القااائم علااى النظريااة الساايميائية بينمااا يرجااع المتبقااي إلااى عواماال أخاارى غياار

متحكم بها.

كما يبين الجدول( )8وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

لدرجات أفراد العينة التجريبية والضابطة على درجات اختبار مهارات استيعاب النص القرائي

الكلي ،إال أن هذه الفروق تحتاج إلى اختبار داللتها إحصائيا عند مستوى داللة ( )α = 0.05وقد
استخدم لذلك تحليل التباين األحادي المشترك ( .)ANCOVAويبين الجدول ( )2نتائج اختبار

تحليل التباين األحادي المشترك ( )ANCOVAللفروق بين المتوسطات البعدية لدرجات أفراد
المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار مهارات استيعاب النص القرائي الكلي.

الجدول ( )5تحليل التباين األحادي المشترك ( )ANCOVAللفروق بين المتوسطات البعدية لدرجات
أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار مهارات استيعاب النص القرائي الكلي

مجموع
مصدر التباين
المربعات
127.836
القياس القبلي
507.209
المجموعة
342.499
الخطأ
867.630
المجموع المعدل
* ذات داللة إحصائية عند

متوسط
المربعات
127.836
507.209
6.990

درجات
الحرية
1
1
49
51
مستوى الداللة ()α = 0.05

قيمة ف
المحسوبة
18.289
72.564

الداللة
اإلحصائية
*0.000
*0.000

مربع ايتا
η2
0.272
0.597

يباين الجادول ( )2وجااود فاروق ذات داللاة إحصااائية عناد مساتوى الداللااة ( )α = 0.05بااين
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المتوسط الحسابي ألفراد المجموعة التجريبياة ،والمتوساط الحساابي ألفاراد المجموعاة الضاابطة علاى
اختبااار مهااارات اسااتيعاب الاانص الق ارئااي الكلااي البعاادي؛ إذ كاناات قيمااة (ف) المحسااوبة لالختبااار

( )72.564والدالل ااة اإلحص ااائية ( ،)2.222وه ااي أق اال م اان ( )2.22عن ااد درج ااة الحري ااة ( .)6وق ااد
جاااءت هااذه الفااروق لصااالح أف اراد المجموعااة التجريبيااة الااذين تلق اوا البرنااامج التعليمااي القااائم علااى

النظريااة الساايميائية .وماان أجاال الكشااف عاان ماادى فاعليااة البرنااامج التعليمااي القااائم علااى النظريااة
الساايميائية فااي درجااات اختبااار مهااارات اسااتيعاب الاانص الق ارئااي الكلااي لاادى أف اراد العينااة ،تاام إيجاااد
مربع ايتا) (η2لقياس حجم األثر فكان ( )0.60وهذا يعني أن ( )%60من التباين في درجات أفراد
العينة على اختبار مهارات استيعاب النص القرائي الكلي البعدي يرجع إلى البرنامج التعليمي القائم

على النظرية السيميائية بينما يرجع المتبقي إلى عوامل أخرى غير متحكم بها.

ُمناقشة النتائج المتعّلقة بسؤال الدراسة:
نص السؤال :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ()α 0.05
ّ

بين

المتوسطات الحسابية ألداء مجموعتي الدراسة ( التجريبية والضابطة) على مهارات استيعاب

النص كل على حدة ومجتمعة لدى طالبات الصف األول الثانوي في األردن تعزى إلى نوع
البرنامج التعليمي( البرنامج التعليمي القائم على النظرية السيميائية ،والبرنامج االعتيادي ) ؟

إحصائية بين أداء المجموعتين،
أظهرت نتائج التّحليل اإلحصائي وجود فروق ذات داللة
ّ
ّ
قترح القائم على النظرّية السيميائية ،والضابطة التي
الم
عليمي
التّجر ّ
يبية التي درست وفاقا للبرنامج التّ ّ ُ َ
البعدي إلختبار استيعاب النص ،وفي مستوياته
االعتيادي ،في التّطبيق
درست وفاقا للبرنامج
ّ
ّ
المقتََرح
دل من هذه النتائج على فاعلية البرنامج الت
ويستَ ُّ
جميعها لصالح المجموعة التّجر ّ
يبيةُ .
عليمي ُ
ّ ّ
متوسط أداء المجموعة التّجريبية
في تحسين استيعاب النص بدليل الفرق في االختبار
ّ
البعدي بين ّ
الضابطة البالغ (.)14.23
البالغ ()20.85
ومتوسط أداء المجموعة ّ
ّ

النظرة الحديثة أن الطالب
عزى ذلك إلى البرنامج الت
المقتََرح الذي يتفق مع ّ
ويمكن أن ُي َ
ُ
عليمي ُ
ّ ّ
أحكاما ،ويصل إلى المعاني
مية ،فهو من يحلل ويستنتج ويصدر
محور
عليمية التّعّل ّ
للعملية التّ ّ
ّ
ا
منسجما مع النظرة الحديثة التي تركز على
قترح
الضمنية من النص؛فجاء البرنامج الت
الم َ
ا
عليمي ُ
ّ ّ
بتعدد اإلجابات ،وتقلل من عملية الحفظ
الطالب ،وتجعل له مساحة من الحرية ،وتسمح له ّ

دافعيتهم وتحسين استيعابهم
مما ُيسهم في زيادة
ّ
والتلقين ،وتنقلهم إلى دور إنتاج المعانيّ ،
االعتيادية التي تقوم على
طريقة
الضابطة الذين درسن بال ّ
للنصوص ،مقارنة بطالبات المجموعة ّ
ّ
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ضرورة حفظ النصوص كما هي دون إبداء آرائهن ،وتمنعهن من الوصول إلى المعاني الضمنية .

ائية المذكورة في البرنامج التّعليمي
عزى ذلك إلى وضوح خطوات تدريس ّ
وقد ُي َ
النصوص القر ّ
ّ
طالب والمعّلم الموضحة في دليل المعّلم؛ مما ساعد
كل من ال ّ
ووضوح إجراءاتها بتحديد دور ّ
المعّلمة على تنفيذ البرنامج بسهولة ودقة.

كل منAl-Hajuj,2003; Elalimat,2011; Abu ( :
وتّتفق نتيجة هذا السؤال مع دراسة ّ
أن مستويات االستيعاب القرائي
 )Al-Haija,2014; Khawaldah,2012التي أشارت إلى ّ
ّ
نمى إذا ُقّدمت للطالبات ضمن استخدام نظريات واستراتيجيات حديثة.
تُ ّ

قترحات
الم َ
الّتوصيات و ُ
الدراسة ،يوصي الباحثان باآلتي:
في ضوء ّ
توصلت إليها هذه ّ
النتائج التي ّ
الدراسة
 اعتماد البرنامج الت
توصلت إليه ّ
الم َ
قترح القائم على النظرّية السيميائية ،الذي ّ
عليمي ُ
ّ ّ
الصف األول الثانوي.
ّ
الحالية في تدريس طالبات ّ
 تدريب مشرفي الّلغة العر ّبية ومعلميها على توظيف نظريات واستراتيجيات حديثة في تدريس
النصوص.
ّ

بوية حديثة لتحسين مستويات استيعاب النص
 إجراء مزيد من ّ
الدراسات لتطوير تّطبيقات تّر ّ
بوي.
وتوظيفها في الميدان التّر ّ

الدراسات التي تقوم على النظرّية السيميائية في تدريس مهارات الّلغة العر ّبية
 إجراء مزيد من ّ
وعلى مستويات ُعمرّية مختلفة.
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