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أ .منيرة محمد أبوجبل
د .رائد محمود خضير
د .ماجدة فوزي أبو الرب

أثر توظيف الرسوم الكاريكاتيرية في حتسني مهارات الكتابة الناقدة واجلدليّة
ف ّ
الص ّ
لدى طالبات ّ
الثامن األساسي

ملخص
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن �أثر توظيف الر�سوم
واجلدلية لدى
الكاريكاتريية يف حت�سني مهارات الكتابة الناقدة
ّ
ال�ص ّف ال ّثامن الأ�سا�سي يف الأردن .ا�ستخدمت الدرا�سة
طالبات ّ
املنهج �شبه التجريبي ،تكون �أفراد الدرا�سة من ( )64طالبة جرى
اختيارهن بالطريقة املتي�رسة ،وزعوا بالت�ساوي ملجموعتني:
�إحداهما جتريبية من مدر�سة م�ؤتة ،والأخرى �ضابطة من مدر�سة
الإ�سكان .تلقت طالبات املجموعة التجريبية تدري ًبا على الكتابة
واجلدلية بتوظيف الر�سوم الكاريكاتريية ،و ُدر�ست طالبات
الناقدة
ّ
املجموعة ال�ضابطة بالطريقة االعتيادية .وخ�ضعت جمموعتا
الدرا�سة الختبار مهارات الكتابة الناقدة واجلدلية قبل تطبيق
الدرا�سة وبعده ،وقد �أظهرت نتائج التحليل البعدي فرو ًقا ذات
واجلدلية جمتمعة،
داللة �إح�صائية يف مهارات الكتابة الناقدة
ّ
واجلدلية منفردة ل�صالح املجموعة
ويف مهارات الكتابة الناقدة
ّ
التجريبية.
الكلمات املفتاحية :الر�سوم الكاريكاتريية ،الكتابة الناقدة،
الكتابة اجلدلية ،ال�صف الثامن الأ�سا�سي.

Abstract:
The present study aimed at investigating the
effect of using caricatures on improving critical
and argumentative writing skills among female
eighth basic grade students in Jordan. The study
adopted a quasi-experimental research design as two
groups were selected and assigned randomly; one
as experimental and one as control. The sample of
the study was selected conveniently. The number of
the participants in both groups was 64 participants,
distributed into two groups. The first consisted of 32
students representing the experimental group, taught
by using caricatures. The second group consisted of
32 students representing the control group, taught
by the conventional method. In order to achieve the
aim of the study, the two groups were administrated a
pre-post critical and argumentative writing test. The
results of the study revealed a statistically significant
differences between the two groups in the total and
sub- skills of critical and argumentative writing using
caricatures, in favor of the experimental group taught
using caricatures.
Keywords: Caricatures, Critical Writing,
Argumentative Writing, Eighth Basic Grade.

مقدمة
ُتع ُّد اللغة العربية منظومة فك ٍر متكاملة؛ فهي �أداة التوا�صل
163

أدوارا جديدة يف
ّ
اللغوي ،تواكب ع�رص التجدد مع �أبنائها ،وتتخذ � ً
حياتهم لتواكب مهارات القرن اجلديد ،لذا �أخذت الرتبية على عاتقها
�شكل وم�ضمو ًنا -ب�شكلها
تن�شئة جيل قادر على ممار�سة لغته  -اً
واملعب عن
ال�صحيح؛ لأنه احلامل لثقافة �أمته ،املُنتج لأفكارها
رّ
همومها و�آمالها ،ومن هنا ،برزت �أهمية تنمية اللغة والفكر م ًعا
للتعلّم.
يف للجيل احلايلّ ،يكمن يف فقدهم املفتاح
ال�ض َعف الثقا ِّ
� ّإن َ
اجليد للثقافة واملعرفة ،و�إهمال تعلّم اللغة يف اخلطاب
ّ
اللغوي ّ
اليومي املتداول ،ممثلة بال�صحف واملجالت وغريها من و�سائل
ّ
لزاما �أن يرك َز التعليم على
التوا�صل
اليومي ،وللنهو�ض بها؛ كان ً
ّ
ق�ضايا ترتبط باملجتمع ،وتقوم على النقد البناء ،لإعداد جيلٍ قادر
على تق ّدمه (. )Al Bdearat, Nswarat, 2014
لغويُ ،يحكم
وللكتابة دور بارز يف تعلّم اللغة ،كمهارة �إنتاج ّ
وفكرا ،ففي الكلمة
على جودتها يف الأداء اللغوي املكتوب لغ ًة
ً
قوة عظمى قادرة على االبتكار والإبداع ،وهي �أداة نقد و�إقناع،
اللغوية
ت�سري وفق توجيهنا لها ،فال تتوقف حدودها عند املهارة
ّ
أدائية ،و� مّإنا هي �أداة لتغيري العامل وتوجيهه نحو الأف�ضل ،ومما
وال ّ
يدلل على ذلك � ّأن مهارة التعامل مع الكلمة املكتوبة �إن �أُتقنت،
ومت�ساحما مع الآخرين،
جعلت التفكري �أكرث وع ًيا ،وم�شب ًعا بالأفكار،
ً
فالطلبة يكتبون ليتعلموا ،وال يتعلمون ليكتبوا (.)Al Soafe, 2007
وقد �أ�صبح االهتمام بتعليم الكتابة �رضورة تعليمية كجزء ال
يتجز�أ من مهارات احلياة وكمفتاح للتعلم والتعليم ،فهي الطريقة
املثلى لتطوير التفكري وتنميته وحت�سني الكفاءة الفكرية واللغوية
للمتعلم ،كما �أنها املتنف�س لإ�شباع الروح والتعبري عن الذات كو�سيلة
�إعالم وات�صال الميكن �إغفالها مع التقدم التقني وزيادة و�سائل
االت�صال (.)Shahata, 2010
� ّإن الهدف من تعليم الكتابة بو�صفها مهارة للتعبري هو بلوغ
الطالقة اللغوية عند الكتابة بتحويل الأفكار الذهنية واملعلومات
�إىل ن�ص مكتوب ذي معنى ،وهو ما يحتاج �إىل �أن�شطة تدريجية
وخربة تراكمية وثقافة لغوية ،ويعد جناح تعليمها بتوفري الفر�ص
الأمثل ملمار�ستها يف التعليم ومنها؛ ا�ستثمار اخلربات ال�سابقة
للمتعلم وذاكرته الثقافية ،والعمل على تكامل الكتابة مع املهارات
اللغوية الأخرى (ا�ستماع ،حتدث ،قراءة) لزيادة املخزون املعريف
واحل�صيلة اللغوية للمتعلم ( ،)Madkour, 2009وتنظيم �إجراءات
تعلمها وممار�ستها يف �سياقات ومواقف حقيقية ووظائف فعلية
للغة يحاكي فيها املتعلم جمموعة من الوظائف ذات القيمة
االجتماعية وال�سياقات الواقعية لي�سهل متثيل الأفكار لديه (Fadal
.)Allah, 2003
وقد واكبت مهارة الكتابة كمحور تعليمي مداخل متعددة
لتعليمها ،من مدخل قائم على املنتج ،وهو املنهج التقليدي ،ين�صب
فيه الرتكيز على الن�ص ويعتمد على االختيار ال�صحيح لل�صياغات
اللغوية ال�صحيحة (� ،)Fadal Allah, 2003إىل منهج العمليات القائم
على كيفية متثل الكتابة وفق ثالث مراحل للعمليات :التخطيط
والرتجمة واملراجعة ،يعتمد فيها على درجة ممار�سة املتعلم
للكتابة الكت�ساب املهارة و�إدراكه لعملية الت�أليف (& Flower
.)Hayes, 1981
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وقد تطورت �أ�ساليب تعليم الكتابة ،لينظر لها ممار�سة اجتماعية
وثقافية من خالل املدخل التفاعلي ،الذي يهدف �إىل م�ساعدة املتعلم
واقعية للكتابة ،وذلك
توا�صلي ب�أهداف
على ممار�سة الكتابة كغر�ض
ّ
ّ
من خالل تفاعل �أن�شطة القراءة والكتابة ،فيتفاعل فيها الطلبة كقراء
ومنتجني لبناء املعنى ،وي�ستند املدخل التفاعلي �إىل حتليل �أن�شطة
حية توجه اللغة مب�سارات وظيفية ،فالطالب عربها
واقعية وثقافية ّ
قادر على متثل املعرفة وممار�ستها ،وتوجيه �أهدافه يف الكتابة
باختيار ال�صياغات اللغوية التي تتنا�سب وقراءه والبنية الأ�سا�سية
املمثلة للن�ص (.)Newell, Beach, Smith & VanDerHeide, 2011
وتعد الكتابة الناقدة والكتابة اجلدلية منطني من الكتابة
لتنمية مهارات تفكري عليا ،فمن حيث الغر�ض هما نوعان من الكتابة
ميار�سان وظيف ًيا ب�سياقات واقعية بهدف نقل معلومات وحقائق
لق�ضايا ،وحتكمها مهارات منطقية عقلية تنظم ذهن ًيا م�سار التفكري
يف عر�ضهما� ،إال �أنهما تعتمدان على �آراء الكاتب الذاتية مبناق�شة ما
يطرحه من �أفكار فتكون ممار�سة لإبداع يف الطرح وامل�ضمون.
�إن هدف التعبري يف الكتابة الناقدة هو حتقيق االت�صال
مع الآخرين من خالل فكر ناقد لإنتاج ن�ص لغوي ميتاز بالدقة
الكتابية ،ويراعى فيه املقام ومقت�ضى احلال املعرب عنه ،فهو قدرة
الكاتب ال�سيطرة على اللغة كو�سيلة للتعبري والتفكري واالت�صال م ًعا
(.)Madkour, 2009
حتليل نقد ًيا لأحداث وق�ضايا،
وميكن �أن متثل الكتابة الناقدة
اً
يعك�س فيها املتعلم وجهة نظره ككاتب حول الق�ضايا والأحداث
االجتماعية ،من خالل الفح�ص الدقيق للق�ضية ،وفق معايري و�أ�س�س
حتدد بو�ضوح ممار�سة النقد ملواطن القوة وال�ضعف فيها ،و�إ�صدار
احلكم عليها ،فيكون حمور التحليل بناء احلكم على اعتبارات
مو�ضوعية ،وتعليل ال�سبب واحلكم وفق املعيار املحدد م�سب ًقا( (�Gar
. )wan, 2016
وتعرف الكتابة الناقدة ب�أنها “�أداء منظم وحمكم يعرب به
ّ
الإن�سان عن �أفكاره و�آرائه ورغباته ،ويعر�ض عن طريقه معلوماته
و�أخباره ووجهات نظره وكل ما يف مكنوناته ،ليكون دليال على
فكره ور�ؤيته و�أحا�سي�سه و�سببا يف تقدير املتلقي ملا �سطره”
(.)Fadal Allah, 2003: 53
وي�ؤكد �سميث (� ،)Smyth 2004أن تعليم الكتابة الناقدة هو
�إعداد للطالب على تطوير قدراته ومهاراته للتوا�صل مع املجتمع
املحيط به ،فالكتابة الناقدة من �أهم املهارات اللغوية التي يكت�سب
املتعلم من خاللها مهارة التحليل والتفكري املنطقي ،فهي تبنى على
بالتدرب على
حجج منظمة و�أدلة �صحيحة ،ال ي�صل �إليها الطالب �إال
ّ
نقدية ،لتطوير القدرة على تقييم الق�ضايا،
كتابة ومراجعة مقاالت ّ
و�إذكاء الفكر التحليلي والنقدي ،وتطوير حجج منطقية تقدم يف
الكتابة بطرق علمية ،فممار�ستها يف التعليم يزيد من قدرته على
التوا�صل بكفاءة ،ونقل الأفكار وطرحها ك�أفكار منطقية قادرةٍ على
الإقناع.
التو�سط يف الأحكام،
والكتابة الناقدة تك�سب الطالب براعة
ّ
وال�شكّ املعقول فيما يقر�أ ويكتب عنه ،فمهارة الفهم تبنى بالتحقق
من مدى �صحة املعلومة� ،أو مدى معقولية وجهات النظر املطروحة
الودي ،فالكاتب الناقد هو
للنقد ،فهي �إطار ذهني قائم على ال�شك
ّ

قارئ ناقد ،يبحث عن تف�سري للق�ضايا لتقوده �إىل ا�ستنتاج
منطقي والو�صول من خالله �إىل تعميم وفق ما بنيت عليه الق�ضية
)Wallace & Wray, 2016(.
والكتابة الناقدة تبنى على مهارات تفكري ناقد ،وهي العمليات
التي متار�س بق�صد معاجلة املعلومات والبيانات للنقد ،وي�ستدل
عليها من م�ؤ�رشات حمددة داخل ال�سياق الأدبي ،وقد �أورد علي (Ali,
 )2008جمموعة من مهاراتها ،ومنها؛ �أن يبد�أ املتعلم باملالحظة
مييز فيها بني الر�أي
للح�صول على معلومات عن ق�ضية �أو ظاهرة ّ
واحلقيقة ،والتف�سري كمهارة ذهنية تبنى على اخلربة ال�سابقة يتم
من خاللها �رشح ما تعنيه له الق�ضية ،ومهارة اال�ستنتاج تتطلب
املالحظة اجليدة لتفتح فر�ص التنب�ؤ من املعلومات ،ومهارة التقييم
تت�ضمن �إ�صدار �أحكام على ق�ضية �أو جمموعة �أفكار بعد الفح�ص
الدقيق للمعلومات.
تطورت
ومع تعدد م�صادر املعرفة
والتطور الدائم لهذا الع�رصّ ،
ّ
حاجات التعبري والكتابة لدى الطلبة ،فلم ي ُعد كاف ًيا يف ع�رص التطور
يف �أن يقف املتلقي لها ،عند حدود املعارف وفهمها
التقني واملعر ّ
ّ
والتدليل عليها ،و�إمنا فر�ضت �أن يحدد موقفه منها ،ويجادل ويدلل
على �صحة ما ينادي به ،وهو ما ميكن متثله يف الكتابة اجلدلية،
وي�شري مرجي ( )Marji, 2007للكتابة اجلدلية كو�سيلة ات�صال
عر�ضا للآراء املتناق�ضة واملختلفة،
وتوا�صل مع الآخرين ،تت�ضمن ً
ويجري فيها حل امل�شكالت يف حوار ب ّناء تهدف �إىل �إر�ساء ال�سالم
ملن يخالفوننا بالآراء ،فهي �إظهار لدبلوما�سية معا�رصة عرب �إقناع
الآخرين ب�صحة �آرائنا.
وتعرف الكتابة اجلدلية ب�أنها « قدرة الفرد على التعبري عن
ّ
منطقي،
حوار
على
املبني
باجلدل
أي
�
الر
يخالفه
من
على
ذاته والرد
ّ
واحرتام ملن يخالفه الر�أي من خالل مناظرة مكتوبة لها قوتها
يف التعبري عن امل�ضمون ،وب�أ�سلوب يظهر مهارة كاتبها للو�صول
�إىل تغيري موقف القارئ و�إقناعه ،يدمج فيها مهاراته اللغوية مع
مهارات تفكري عليا» (.)Marji, 2007 : 16
عر�ضا
والكتابة اجلدلية تبنى على مهارات جدلية ،تت�ضمن ً
لق�ضية والدفاع عنها ،وتفنيد احلجج املعار�ضة كتابةً ،وجميعها
حتركات للجمل تتعدى حدود الرتكيب النحوي للجمل ،فهي تبنى
على ت�سل�سل فكري هدفها ال�سيطرة على القارئ لإقناعه مبا يقر�أ،
وهي مهارات يراعى فيها الرتتيب والت�سل�سل ،وال يتم االنتقال من
مهارة �إىل �أخرى دون حتقيق الهدف مما �سبقها ،وبذلك تكون عملية
االنتقال منظمة لغو ًيا تراعي الرتابط والتما�سك بني �أجزائها ،فاجلدل
كتاب ًة يعتمد االت�صال مع القارئ دون و�سيط ،وحمور الإقناع فيه
هو اللغة وميكن حتقيقه كتابة من خالل ت�سل�سل الأفكار وال�صياغات
اللغوية )Alarcon & Morales, 2011(.
منظما للجدل،
منوذجا
و ُيع ّد منوذج توملن (),Toulmin 2003
ً
ً
اجلدلية وبنائها ،فقد
الن�صو�ص
وفق ت�صنيفات ب�سيطة ومرنة لفهم
ِ
ّ
أ�سا�سية ،متثل بنية احلُجة
طور منوذجه يف اجلدل على مكونات �
ّ
للإقناع ،وتتمثل مكوناته يف االدعاء والدعم والتربير ،فاالدعاء
مفتاحا
هو النقطة الرئي�سة لطرح الق�ضية على �شكل فر�ضية ،تكون
ً
لبداية الن�ص ،ويجري فيها جمع الأدلة لدعمها بالر�أي ،ومهارة
الدعم هي جمموعة �أ�سباب تعطى لدعم االدعاء ،ك�أدلة و�إثباتات
�ضمنية ،ويح�صل الربط بني االدعاء والدليل
على �شكل حقائق و�آراء
ّ
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أثر توظيف الرسوم الكاريكاتيرية في حتسني مهارات الكتابة الناقدة واجلدليّة
ف ّ
الص ّ
لدى طالبات ّ
الثامن األساسي

من خالل التربير ،وهي االفرتا�ضات املت�ضمنة م�سب ًقا باحلجة،
اختيارية ومنها
اجتماعية ،وقد �أ�ضاف عليها مكونات
كمعتقدات
ّ
ّ
الدح�ض ،ويعني الرد لوجهات النظر املعار�ضة للق�ضية ،وهي تثبت
مب�صداقية ،و� ّإن �ضعفها ي�ؤدي �إىل �ضعف احلجة.
تناول الق�ضية
ّ
وقد حددت درا�سة خطايبة ( )Khtaibeh, 2016مهارات كتابة
مقال جديل وامل�ؤ�رشات الدالة عليها لي�سهل متثلها يف بنية الن�ص
املقايل ،وتتمثل يف مهارة حتديد الق�ضية ،وت�شتمل على �صياغة
الق�ضية املطروحة على �شكل فر�ضية ،ومهارة بناء الر�أي والدفاع
عنه ،وت�شتمل على تربير الآراء املتبناة باحلجج والرباهني ،ومهارة
اجلدل يف اجتاهني ،وت�شتمل على ذكر االدعاء املخالف ،وتفنيده
باحلجج والرباهني املنطقية ،وا�ستعمال �أمثلة واقعية و�شواهد
ملمو�سة لت�أييد الفكرة �أو دح�ضها ،ومهارة توظيف �أ�ساليب الإقناع،
وت�شتمل على ا�ستعمال الأ�سلوب احلواري اجلديلّ ،و�إقناع القارئ
بالدليل املنا�سب ،ومهارة تقدمي حلول للم�شكلة ،وت�شتمل على حتديد
احللول املنا�سبة للق�ضية املطروحة.
وي�ؤكد مرجي (� )Marji, 2007أن تعليم الكتابة اجلدلية يجب �أن
يكون ا�ستجابة توا�صلية ك�أغرا�ض �رصيحة يف �سياقات اجتماعية
وثقافية ،فاملعرفة للمهارة عرب متثل ن�صو�ص جدلية ال يكفي
لتعلمها ،و�إمنا يجب اكت�ساب مهارة الكتابة فيها كغر�ض توا�صلي.
واجلدلية،
وبالرغم من تكامل مهارات الكتابة الناقدة
ّ
وت�شابههما يف الهيكل التنظيمي لبنية الن�ص املقايل ،والت�شابه
م�صداقية املعلومات التي تبنى
يف الطرح للق�ضايا والبحثِ عن
ّ
إقناعا للقارئ� ،إ ّال �أن االختالف بينهما
عليها
الق�ضية لتكون �أكرث � ً
ّ
فالن�ص الناقد يبحث عن نقاط
الن�ص اللغوي؛
ّ
يف الأهداف عند بناء ّ
الق�ضية
الق�ضية ،وي�سلّط ال�ضوء على جوانب
القوة وال�ضعف يف
ّ
ّ
الن�ص اجلديل ،فيبحث عن
ا
أم
�
وحتليلها،
ة
الق�ضي
والهدف منه ك�شف
ّ
ّ
ّ
النقائ�ض؛ لأن الهدف �إقناع الطرف الآخر بوجهة نظره ،لذا؛ ي�سلط
الق�ضية ويحاول تدعيم
ال�ضوء بالدرجة الأكرب على جانب واحد من
ّ
وجهة نظره فيها و�إثباتها (.)Critical Essay 2013
واجلدلية جانبان؛ الوعي
ولتعليم مهارات الكتابة الناقدة
ّ
لتوجيه تفكري القارئ وتنميته ،والثاين �إدراك
مبهارات التفكري
ّ
مهارات التفكري من خالل ممار�سة عمليات الكتابة ومتثيلها
ك�أ�سلوب لغوي ب�صياغات �صحيحة ،ف�أ�صبح من ال�رضورة اختيار
تقنيات فاعلة لتدريب الطلبة على مهارات التفكري وعمليات الكتابة
م ًعا.
وقد فر�ض تعليم مهارة الكتابة يف القرن احلادي والع�رشين،
اللغوي ومنها
إعالمية جديدة �إىل ميدان التعليم
ن�صو�ص �
�إدخال
ٍ
ّ
ّ
حية تعرب عن
حتليل ال�صور كن�صو�ص �إعالمية و�أن�شطة واقعية ّ
ثقافة املجتمع ،فتعليم الكتابة من خالل متثل و�سائل الإعالم قائم
على حتليلها و�إعادة متثيل املعرفة املتح�صلة منها ،تك�سب املتعلم
مهارة ر�صد ثقافة املجتمع ،و�إعداده ب�آليات الت�شكيك فيها ،فيكون
وممار�سا للت�أليف امتلك
الهدف منها �إبراز ذات املتعلم ناق ًدا وكات ًبا
ً
لغوي جديد ومتقن(George,
قادرا على �إنتاج
ّ
زمام مهارته فكان ً
.)2002
وتع ُّد الر�سوم وال�صور لغة ب�رصية غري لفظية ،تفتح �آفاق
التفكري الب�رصي للتوا�صل اللغوي ،وتوظيف املعرفة املرئية فيها
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يف التعليم ،فنجاح العملية التعليمية قائم على تكامل اللغة ببعديها
اللفظي با�ستخدام احلروف والكلمات للتعبري عن امل�ضمون ،وغري
تقنية رمزية لتمثل
اللفظي ك�صور وق�صا�صات و�صور ظلية و�أي ّ
مفهوما �أو فكرة مت�ضمنة يف التعليم ( )Aleasi & Mahdi, 2016
ً
يتم
الكاريكاتريي منط ًا للخطاب
ومي ّثل الر�سم
ّ
التوا�صليّ ،
ّ
و�سيا�سية مثرية للتفكري،
ة
وثقافي
اجتماعية
ر�سالة
فيه التعبري عن
ّ
ّ
يراد �إي�صالها للمتلقي بطرق خمتلفة ،بهدف الت�أثري عليه ،ب�إ�شارات
ق�ضي ًة ما حول
مب�سطة ،وهي على الرغم من ب�ساطتها ف�إ ّنها حتمل
ّ
�سيميائية ذات دالالت عميقة ،الب ّد
هذا العامل ،وهي ُتع ّد �إ�شارات
ّ
لغوية
مفردات
إىل
�
وحتويلها
َهمها
ف
ل
ب�رصيا
من ا�ستقراء معانيها
ًّ
ّ
وفكرية .)Ealimat, 2017) Al
ّ
ويو ِرد اخلطيب ( )Al Kateeb, 2011:129تعريف ال�سيما
لفظ ًيا “ب�أنها وحدة حمددة اجتماع ًيا ،ت�صل ما بني �صورة مدركة
(دال) ،ومفهوم كلي يربط �سل�سلة عالمات (مدلول)” ،وي�شري �إىل �أن
عملية متثل املعنى للداللة ال�سيميائية تعطي بعدين؛ مرئي وخمفي،
فاملعنى املرئي هو البحث يف الداللة ال�سيميائية كعالمة ،تظهر من
خاللها عالقة الدال باملدلول وتظهر املحتوى الظاهر يف املعنى،
بينما املخفي هو �أن تعامل الداللة ال�سيميائية ك�إ�شارة ،فتع ّد رم ًزا
ملو�ضوع �أكرب يكون هو ركيزة املو�ضوع ،وينظر من خالله ملعنى
�أكرب يوازي املعنى الأ�سا�سي.
إيطالية
الكاريكاتريي “ب�أ ّنه كلمة م�شتقة من ال
عرف الر�سم
ّ
ّ
و ُي ّ
( ،)Caricareومعناها املبالغة ،وهو فن ي�شري �إىل �صورة تبالغ يف
�إظهار حتريف املالمح الطبيعية �أو خ�صائ�ص ومميزات �شخ�ص �أو
ج�سم ما ( .),Global Arabic Encyclopedia 1997:50
الكاريكاتريية ،على ترجمة
وتقوم فكرة التدري�س وفق الر�سوم
ّ
البنائية يف التعلّم؛ �إذ � ّإن الدر�س فيها يبنى وفق خطّ ة
للنظرية
عملية
ّ
ّ
ّ
منهجية ،قائمة على التفاعل الن�شط يف بناء املعرفة ،ونقل ميدان
ّ
تعليمية معا�شة للطلبة وواقع ملمو�س ،م�ستخدمني
بيئة
إىل
�
التعلّم
ّ
لغة احلوار والنقا�ش والتدوين؛ للو�صول �إىل تطوير �أفكارهم
لتكون �أكرث ثبا ًتا ودميوم ًة يف التعلّم (2015
اخلا�صة،
ومعارفهم
َ
ّ
.),Topal
ب�رصي من
وقد بد�أ االهتمام بالر�سوم الكاريكاتريية كخطاب
ّ
خالل درا�سة مدهر�ست ودي�سوي�سا(، )Medhurst & DeSousa,1981
و�سع نطاق الدرا�سات يف اخلطاب لي�شمل الكاريكاتري
فهما �أول من ّ
كخطاب ب�رصي ،ال�شتماله نف�س التقنيات البالغية للخطاب مع
اختالف الأ�سلوب يف متثلها ،فالكاريكاتري خطاب �إقناعي ،ي�ستخدم
معتقدات وقيم ومواقف اجلمهور ،وي�سلط ال�ضوء على افرتا�ضات
ي�ستدعيها املتلقي �أثناء ت�أويل اخلطاب.
الب�رصي هو العالقة التي جتمع ما بني
واخلطاب الكاريكاتريي
ّ
واع للتوا�صل ،و�إبداع
ال�صورة والإ�شارة والكالم املت�ضمن ،فهو قرار ٍ
ب�رشي يف �إن�شاء �صورة ،يتخذ خيارات واعية حول ا�سرتاتيجيات يتم
توظيفها يف اخلطاب الب�رصي مثل؛ داللة اللون وال�شكل واحلجم ،ثم
ترتيب العنا�رص الب�رصية وتعديلها كخطاب ب�شكل هادف للتوا�صل
مع اجلمهور (.)Foss Sonja, 2004
اخلربي،
الكاريكاتريية وظائف متعددة ،فمنها:
وللر�سوم
ّ
ّ
�سلبية
وال�سيا�سي،
والرتفيهي،
واجلمايلّ،
والرتبوي؛ كانتقاد ظاهرةٍ
ّ
ّ
ّ
ّ
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لتوجيه الأنظار �إليها ،بطرقٍ غري مبا�رشة للتعامل معها ،وهي �أحد
اجلوانب املهمة التي توجه م�سار املجتمع بالوعي الثقايف ويتم
ر�صدها كموجه للر�أي العام من خاللها (.)AL Quda, 2008
�إن الع�رص احلايل متيز ثقاف ًيا ب�أنه ع�رص اخلطاب امل�صور يف
و�سائل الإعالم ،فال�صورة ت�ضاهي الكلمة �أو تتجاوزها ،ف�إن كانت
على “ ال�صورة ب�ألف كلمة” ،فهناك من ينظر للكاريكاتري ب�أنه
القادر على �إجبارك التفكري بالكلمات الألف وقولها ( Al-Bahrani,
.)Al-Saadi, & Yousif, 2016
وي�ؤكد عتيق (� )Ateeq, 2011أن احل�ضور البارز للر�سم
الكاريكاتريي يف امل�شهد الثقايف �إعالم ًيا لتج�سيد فكرة �أو حدث،
ي�ؤثر يف وعي املتلقي و�إدراكه ،فالإيحاءات والدالالت الرمزية
للكاريكاتري تفتح �آفا ًقا للفكر واملعرفة ،وتعمل على اختزالها ،فهي
ت�ضاهي اخلطاب املكتوب وامل�سموع ،وتتجاوز حدود اللغة ب�رسعة
مفتوحا
والتلقائية ،وهو ما جعله
�إدراكه ،من خالل ب�ساطة التج�سيد
ً
ّ
�أمام �أطياف عدة من الت�أويالت مهما كان م�ستوى املتلقي املعريف
والثقايف.
وي�شري
ا�ستيتيه (� )Estatia, 2002إىل �أن الكاريكاتري ي�ستخدم
ّ
ت�شكيلي لالت�صال مع املتلقي ،فال يق�صد منه
كفن
اخلا�صة
تقنياته
ّ
فكرية يقع من خاللها الت�أثري عليه
فن نقل الواقع ،و�إمنا �إنتاج ر�سائل ّ
الفكاهي؛ فالطرفة
احل�س
عرب و�سائله اخلا�صة بالتوا�صل ،ومنها
ّ
ّ
الكاريكاتريية قائمة على حبكة ،وهي ما تدفع املتلقي للتفاعل
معها ب�إدراكه لفهم م�ضامينها ،ويتعدى فيها حدود ال�ضحك.
خا�صية متيزه عن
�إن جوهر الر�سم الكاريكاتريي قائم على
ّ
غريه من الفنون ،وهو النقد ،فاخلطاب الكاريكاتريي يوجه لك�سب
تعاطف اجلماهري عرب توظيف البالغة املرئية لإقناع اجلمهور للنظر
فنية ومنها:
ب�شكل نقدي يف ق�ضايا املجتمع ،من خالل تقنيات ّ
املبالغة والرمزية والفكاهة ،وهي قادرة على ا�ستنباط م�شاعر قوية
تثري اجلدل ،ويتج�سد الإقناع فيه وفق عنا�رص اخلطابة بال�صدق يف
نقل احلقيقة ،ويكون ذلك مبواكبة الكاريكاتري �أحدا ًث�أ وق�ضايا واقعية
حتتمل ال�صدق لدى املتلقي ،والعاطفة ،وهي جانب مهم يف �إن�شاء
احلجة املرئية لإثارة االهتمام بالق�ضية املراد معاجلتها ،ويكون
للفكاهة الكاريكاتريية دور فيها ،وال�شعارات ،وهي االدعاءات
الكاريكاتريية ،وميكن ت�أكيدها �أو رف�ضها
والأ�سباب لطرح الق�ضية
ّ
ح�سب درجة اقتناع املتلقي بها ،وتوظف هذه الأبعاد بت�ضمينها
كالما على �أ�سا�س املوقف اخلطابي بتقنيات مرئية (Mwetulundila
ً
.)& Kangira, 2015
نف�سية
غنية بجوانب متعددة
ويع ّد الكاريكاتري مادة
ّ
ّ
واجتماعية ،وخطا ًبا للتوا�صل والإدراك ،فهو قائم على دمج عنا�رص
ّ
متباينة لتتكامل يف �شكل لوحة لإن�شاء �صورة موحدة امل�ضمون،
يتم اجلمع فيها بني اثنني �أو �أكرث من امل�ساحات العقلية يف م�ساحة
ذهنية جديدة� ،إذ يبني ر�سام الكاريكاتري فكرته يف �إطار ي�ضغط فيه
على تيارات الوعي املختلفة يف �صورة واحدة ،لذلك؛ عندما حتلل
وتف�رس الر�سوم الكاريكاتريية ال تعامل ك�صورة واحدة ب�سيطة ،و�إمنا
يجب توليف العديد من املهارات لتفريغ واحدة من طبقات الوعي
يف التي �أثارها الر�سم الكاريكاتريي (Medhurst & DeSousa,
الثقا ّ
.)1981

موجه ،هو
جماهريي
وما يت�ضمنه الكاريكاتري كخطاب
ّ
ّ
افرتا�ضات م�سبقة عن اجلمهور والأو�ضاع املحد ّدة لل�سياق واملوقف
اخلطابي الكاريكاتريي ،والتحليل للكاريكاتري هو فهم الأو�ضاع
واالفرتا�ضات واملعلومات املت�ضمنة بداخله واملحددة م�سب ًقا
ل�ضبط التوا�صل مع املتلقي ،فيجب الرتكيز يف التعليم على كيفية
فهم الطلبة لالفرتا�ضات كناقدين وحمللني لها ،و�إنتاج املعاين وفق
نظرتهم �إليها وتف�سريهم لها (.)Forceville, 2014
وقد �أ�صبح من �أولويات العملية التعليمية تعليم جيل ال�صورة
كيفية التعامل مع ع�رصهم ،من خالل فهم وظيفة
من املتعلمني
ّ
ال�صورة التوا�صلية وت�أثريها اجلمايل ،فلل�صورة �سلطة على امل�شاهد،
مبا تنقله من م�شهد يحاكي الواقع يف التقريب بني املعطيات� ،أما
فعل امل�شاهدة ،فهي وظيفة �إبداعية تعمل كعملية ات�صال مع املتلقي
ذهنية
لإيهامه ب�أن ما ينقل هو الواقع بذاته ،ف�سلطة ال�صورة كعملية ّ
وظيفية ومقوالت مرئية
تت�شكل وفق اخلطط التي بنيت مب�سارات
ّ
يحاول منتجها الت�أثري يف مواقف املتلقي (.)Al Sahbe, 2014
واخلطاب الكاريكاتريي يرتبط بالكتابة ،فهو قادر على �أن
يحيل الطالب عند متثل خطابه الب�رصي من منتج لأفكار لغوية �إىل
لغوية
ممار�س حقيقي لعملية الكتابة ،الحتوائه عالقات
ديناميكية ّ
ّ
اللغوية والتفكري
إميائية ،ي�ستخدمها عند قراءته ملعانيها
ّ
مرئية و� ّ
ّ
ب�رصية بداخل املحتوى �ضمن ال�سياق
كقواعد
موجهة
فهي
عربها،
ّ
االجتماعي والثقايف ،كما �أن و�سائل االت�صال احلديثة تعتمد على
الت�أليف والكتابة ،فدمج العالقة بني اللفظ والب�رص يف الكتابة ،هو
تطابق للواقع املعقد لالت�صاالت يف هذا العامل (.)George, 2002
ويع ّد تدريب الطلبة على الكتابة بتوظيف الر�سوم
الكاريكاتريية ،ت�أليف لها ب�إعادة ت�شكيل املعرفة املتحققة
ب�رص ًيا من خاللها ،فا�ستخدام و�سائل الإعالم يف الكتابة ومنها
الكاريكاتري ،هو تدريب للطلبة لي�صبحوا كتا ًبا مبدعني ،من خالل
ت�شجيعهم لي�صبحوا منتقدين لو�سائل الإعالم ،و�إعادة متثل ر�سائلها
الثقافية،
من منظورهم الذاتي ،وهي تتفق مع التحول للنظرية
ّ
القائمة على الربط بني طرق الر�ؤية لل�صور وفهمها والت�أليف عربها،
فتف�سري ال�صور يكون وفق انطباع ذاتي وبالطريقة التي متثل وجهة
نظر املتلقي ،فتربز يف الكتابة كتعبري عن الذات وفهم الت�صورات
املحيطة ،وكيف تدرك املفاهيم املت�ضمنة فيه ،فتظهر �شخ�صية
الطالب يف الكتابة (.)George, 2002
تعب عن
وخلُ�ص الباحثون �إىل �أن الر�سوم الكاريكاتريية رّ
نقدي يف
اخلفية ال ب ّد من تفكري
�أفكار مكتظة ،والكت�شاف �أ�رسارها
ّ
ّ
حتليلها وللدفاع عنها تفكري جديلّ ،وميكن متثلهما �ضمن عمليات
الكتابة ،فتوظيف الكاريكاتري يف الكتابة يكون ا�ستجابة توا�صلية
للمو�ضوع امل�ستمد من خالل حتليل اخلطاب الكاريكاتريي و�إعادة
متثله بر�ؤية ناقدة ودافع جديل ،ف�إن كانت املعرفة متاحة كثقافة
ب�رصية عرب الكاريكاتري ،فالكتابة �أداة متثلها والتفكري قادر على
توجيهها.
مشكلة الدراسة وسؤاالها
واجلدلية كمهارتي
أهمية الكتابة الناقدة
ّ
على الرغم من � ّ
لغوي� ،إال �أن بع�ض الدرا�سات �أثبتت �ضعف الطلبة يف متثلها،
توا�صل ّ
كدرا�سة خطايبة ( )Khtaibeh, 2016ودرا�سة مرجي ()Marji, 2007
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أثر توظيف الرسوم الكاريكاتيرية في حتسني مهارات الكتابة الناقدة واجلدليّة
ف ّ
الص ّ
لدى طالبات ّ
الثامن األساسي

ودرا�سة املزاودة (.)Al Mazawdeh, 2010
وقد يرجع هذا ال�ضعف �إىل غياب االهتمام بهاتني املهارتني
يف امليدان الرتبوي ،كخطة تدري�س فاعلة قائمة على لغة اخلطاب
واجلدلية ،قائم على
والتوا�صل ،فامتالك مهارات الكتابة الناقدة
ّ
تعليمية فاعلة ،و�ضعف الو�سائل
الوعي مبمار�ستها �ضمن و�سائل
ّ
املتبعة يف تعلّمها ي�ضعف قدرة املتعلّم على التفاعل معها يف
العملية التعليمية.
ويع ّد ا�ستخدام الر�سوم الكاريكاتريية كمثري ب�رصي نوعي
الدرا�سية
تعليمية �أثبتت فاعليتها يف تدري�س العلوم واملواد
و�سيلة
ّ
ّ
يف
؛
اللغوي
املجال
ومنها
املختلفة
كمعني ب�رصي وبنا ٍء معر ّ
ٍ
ّ
للمعلومات ،ل�سهولة تثبيت املعلومات عربها� ،إال � ّأن ا�ستثمارها
كمنهج فاعل لتعليم مهارات تفكري عليا مل يوظف كما يجب عرب ًيا
وحمل ًيا �إال بدرا�ستني علي ()Ali, 2008من م�رص ،لتنمية الكتابة
إبداعية ،وخ�ضري ومري�سات(  (�Khodair, & Mra
الناقدة والكتابة ال ّ
 ،)isat, 2019لتح�سني مهارات الكتابة الإبداعية.
الكاريكاتريية
منوذجا لتوظيف الر�سوم
وت�أتي هذه الدرا�سة
ً
ّ
كمهارة توا�صل ،لتقريب فكرة النقد واجلدل للطالبات ،وحتليل
كن�ص
الب�رصي
اخلطاب
الكاريكاتريي وتف�سريه ،و�إعادة ت�صميمه ٍ
ّ
ّ
لغوي ومتثله يف الكتابة الناقدة واجلدلية.
ّ
وتبينّ للباحثني عدم وجود درا�سة يف تق�صي �أثر ا�ستخدام
واجلدلية
الر�سوم الكاريكاتريية يف حت�سني مهارات الكتابة الناقدة
ّ
يف الأردن� ،أو اجلمع بني املهارتني يف درا�سة واحدة ،لذا حاولت
هذه الدرا�سة تق�صي هذا الأثر ،وبالتحديد �سعت للإجابة عن ال�س�ؤالني
الآتيني :
إح�صائية عند م�ستوى
1 .1هل توجد فروق ذات داللة �
ّ
الداللة ( )α= .05بني املتو�سطات احل�سابية لأداء �أفراد الدرا�سة يف
مهارات الكتابة الناقدة جمتمعة ومنفردة تعزى لطريقة التدري�س
الكاريكاتريية)؟
(االعتيادية ،الر�سوم
ّ
ّ
إح�صائية عند م�ستوى
2 .2هل توجد فروق ذات داللة �
ّ
الداللة ( )α= .05بني املتو�سطات احل�سابية لأداء �أفراد الدرا�سة يف
اجلدلية جمتمعة ومنفردة تعزى لطريقة التدري�س
مهارات الكتابة
ّ
الكاريكاتريية)؟
(االعتيادية ،الر�سوم
ّ
ّ
هدف الدراسة
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة �أثر توظيف الر�سوم
واجلدلية لدى
الكاريكاتريية يف حت�سني مهارات الكتابة الناقدة
ّ
ّ
أ�سا�سي.
ل
ا
الثامن
ال�صف
طالبات
ّ
أهمية الدراسة
تتمثل �أهمية هذه الدرا�سة يف ثالثة جوانب:
النظري :تكت�سب هذه الدرا�سة �أهميتها
● ●�أوال :اجلانب
ّ
لتزامنها مع التوجه الذي ت�شهده الرتبية ،بالرتكيز على تعليم
حمكات التفكري �ضمن منهاج اللغة العربية ،وقد مت يف الدرا�سة
ا�ستثمار التحليل النقدي وتنظيم مهارات التفكري لدى الطالبات
واجلدلية ،ويتفق مع تطور طرق
لتنمية مهارات الكتابة الناقدة
ّ
تعليم اللغة ،كو�سيلة حوار وتوا�صل متداول يف جمتمع ميتاز
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يف والثقايف ،من خالل ممار�سة �أن�شطة ثقافية
باالنفتاح املعر ّ
م�ستمدة من واقع املجتمع لت�سهيل فهمها ،وم ّد الطالبات بطرق
ا�ستكمال
كيفية التعامل مع حمتواها الثقايف� ،إ�ضاف ًة �إىل �أ ّنها ت�أتي
اً
الكاريكاتريية كر�سائل تفكري
للجهود ال�سابقة يف ا�ستخدام الر�سوم
ّ
لغوي ،كما �ست�سهم
ن�ص
إىل
�
وحتويلها
ب�رصي
لها �أهميتها كخطاب
ّ
ّ
الرتبوية التي تناولت مو�ضوع الكتابة
الدرا�سة يف َرفد الدرا�سات
ّ
اجلدلية والناقدة وتنمية مهاراتها.
● ●ثان ًيا :اجلانب العملي :تقدم هذه الدرا�سة �أُ
منوذجا للتدري�س
ً
ّ
واختبارا لقيا�س مهارات الكتابة
با�ستخدام الر�سوم الكاريكاتريية،
ً
أ�سا�سي ،وقد ي�ستفيد منها
ال�صف الثامن ال
واجلدلية مل�ستوى
الناقدة
ّ
ّ
ّ
طلبة الدرا�سات العليا يف �إعداد �أدواتهم البحثية� ،إ�ضاف ًة �إىل ذلك،
عملي
تزود هذه الدرا�سة املعلمني وامل�رشفني الرتبويني بدليل
قد ّ
ّ
الكاريكاتريية لتنمية مهارات
لال�سرت�شاد به يف توظيف الر�سوم
ّ
ال�صف الثامن الأ�سا�سي.
طالبات
واجلدلية مل�ستوى
الكتابة الناقدة
ّ
ّ
● ●ثالثًا :اجلانب البحثي :تفتح هذه الدرا�سة �آفا ًقا وا�سعة
�أمام الباحثني لتق�صي �أثر الكاريكاتري كخطاب ب�رصي يف حت�سن
املهارات اللغوية ،ومعرفة مدى فاعليته يف التعليم ككل.
التعريفات اإلجرائية
لق�ضية مثرية،
مب�سط
خطاب
الر�سوم الكاريكاتري ّية:
ّ
ّ
ٌ
ب�رصي ّ
خ�صي�صا بهدف
يجري طرحها من خالل ر�سوم مبالغ فيها �أع ّد ْت
ً
املت�ضمن فيها ،بق�صد �إثارة
جذب انتباه الطالبات �إىل املعنى
ّ
لغوية متار�س
مهارات تفك ٍري ناقد وجديلّ ،وحتويلها �إىل ن�صو�ص ّ
فيها مهارات الكتابة الناقدة واجلدلية وتتمثل يف م�ؤ�شرّ ات كتابية
دالة عليها ،وت�ستهدف ر�سائلها املطروحة ق�ضايا خمتلفة ذات
العمرية املق�صودة.
�أهداف تتنا�سب واملرحلة
ّ
أ�سا�سي على
الكتابة الناقدة :قدرة طالبة ال�صف الثامن ال
ّ
الكاريكاتريية� ،إىل ن�صو�ص
نقدية بعد ا�ستقراء الر�سوم
ّ
حتويل �أفكار ّ
لغوية مكتوبة ،وفق مهارات الكتابة الناقدة ،وتقت�رص يف هذه
ّ
الدرا�سة على مهارات :املالحظة والتف�سري واال�ستنتاج والتقييم،
وقي�ست يف الدرا�سة احلالية بالدرجة التي ح�صلت عليها الطالبة يف
اختبار الكتابة الناقدة املُع ّد لهذا الغر�ض.
أ�سا�سي
الكتابة اجلدل ّية :قدرة طالبة ال�صف الثامن ال
ّ
الكاريكاتريية� ،إىل
جدلية بعد ا�ستقراء الر�سوم
على حتويل فكرة
ّ
ّ
اجلدلية وهي:
لغوية مكتوبة ،م�ستخدمة مهارات الكتابة
ّ
ن�صو�ص ّ
تعرف الق�ضية اجلدلية ،و�إقامة احلجج والرباهني وو�سائل الإقناع
نهائية للمو�ضوع
املختلفة ،لدعم وجهة نظرها ،للو�صول �إىل نتيجة
ّ
اجلديلّ ،وقي�ست يف الدرا�سة احلالية بالدرجة التي ح�صلت عليها
اجلدلية املُع ّد لهذا الغر�ض.
الطّ البة يف اختبار الكتابة
ّ
ال�صف الثامن الأ�سا�سي :هو ال�سنة الدرا�سية الثامنة يف ال�سلّم
ّ
الرتبوي الأردين ،الذي يبد�أه الطّ الب يف عمر �ست
النظام
يف
التعليمي
ّ
ّ
ال�صف الثاين الثانوي،
يف
ع�رشة
الثامنة
�سن
يف
وينهيه
�سنوات،
ّ
وترتاوح �أعمار الطلبة يف ال�صف الثامن الأ�سا�سي بني 14 - 13
�سنة.
حدود الدراسة وحمدداتها
حت ّدد تعميم نتائج هذه الدرا�سة يف اقت�صارها على احلدود
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التالية:
احلدود البشريّة
أ�سا�سية
أ�سا�سي يف مدر�سة م�ؤتة ال
طالبات ال�صف الثامن ال
ّ
ّ
والإ�سكان والبالغ عددهن ( )64طالبة ،يف حمافظة الزرقاء التابعة
ملديرية الرتبية والتعليم يف الزرقاء الأوىل.
احلدود املوضوعيّة
الكاريكاتريية دون غريها يف تنمية
 ا�ستخدام الر�سوم
ّ
مهارات الكتابة اجلدلية والناقدة املحددة يف هذه الدرا�سة.
 �أداتا الدرا�سة وما حتقق لهما من م�ؤ�رشات �صدق وثبات،
اجلدلية والناقدة.
باختباري مهارات الكتابة
ومتمثلة
ّ
ّ
احلدود الزمنيّة
طبقت فيه
 الف�صل الدرا�سي الثاين  ،2019/ 2018الذي ّ
الدرا�سة.

الدراسات السابقة
�أجريت بع�ض الدرا�سات التي �سعت للك�شف عن فاعلية
الكاريكاتريية يف تدري�س مهارات الكتابة
ا�ستخدام الر�سوم
ّ
التعبريية ،ومنها درا�سة علي (� )Ali, 2008أجريت يف م�رص حول
الكاريكاتريية يف تدري�س التعبري وتنمية
فاعلية ا�ستخدام الر�سوم
ّ
إبداعية ،وجرى اختيار( )80طال ًبا من
الكتابة الناقدة والكتابة ال ّ
وبعدي يف الكتابة
قبلي
ّ
طلبة املرحلة الإعداديةّ ،
طبق عليهم اختبار ّ
فاعلية
إىل
�
االختبار
حتليل
بعد
النتائج
إبداعية ،خلُ�صت
ّ
الناقدة وال ّ
والفردي يف �أثناء ا�ستخدام الر�سوم الكاريكاتريية
اجلماعي
التفكري
ّ
ّ
يف تدري�س التعبري الكتابي الإبداعي والناقد ،و�إىل حت�سن مهارات
الكتابة الناقدة والإبداعية لدى الطلبة ،و�أ�شارت تو�صيات الدرا�سة
إبداعية،
�إىل الت�أكيد على تنمية مهارات الكتابة الناقدة وال ّ
الكاريكاتريية عند ت�أليف الكتب يف املناهج
بالر�سوم
ّ
واالهتمام ّ
املدر�سية ،و�إجراء بحوث عن فاعلية ا�ستخدام الر�سوم الكاريكاتريية
يف تنمية مهارات اللغة.
وهدفت درا�سة قامت بها رهايو ( )Rhayu, 2010يف �أندوني�سيا
للتحقق من فعالية ا�ستخدام ال�صور الكاريكاتريية يف حت�سني تعليم
مهارة الكتابة يف التعبري املوجه وزيادة كفاءة الطلبة لتعليم اللغة
العربية كلغة ثانية ،وقد �أجريت الدرا�سة على ( )39طال ًبا ،يف
املرحلة الثانوية� ،أظهرت النتائج فعالية الر�سوم الكاريكاتريية
يف تنمية مهارة الطالب يف الإمالء (كتابة الكلمات) ،ويف اختيار
املفردات ،والقواعد ،والتنظيم ،وامل�ضمون ،و�أو�صت الباحثة �أن
مهما
مدخل ا�ستخدام الكاريكاتري يف تعليم اللغة الثانية يعد مدخال ً
البد من ا�ستثماره يف �شتى املهارات اللغوية ،وخا�صة يف زيادة
احل�صيلة اللغوية لدى الطلبة وزيادة املعلمومات لرفع كفاءة الطلبة
على التعبري ال�صحيح يف ا�ستخدام اللغة ،وزيادة فاعليتهم يف عملية
االت�صال اللغوي.
ويف درا�سة قام بها �سيام�سوري ونورماياين وحم�سن(  (�Muh
 )sin, 2016 Nurmayani & ,Syamsuriيف �أندوني�سيا ،هدفت �إىل
الكاريكاتريية يف
التحقق من فاعلية ا�ستخدام و�سائل الإعالم
ّ

جدلية ،وجرى اختيار عينة ق�صدية من ()131
تعلّم كتابة فقرات
ّ
وق�سموا �إىل �أربع جمموعات؛
طال ًبا و طالبة من طلبة ال�صف العا�رشّ ،
جتريبية و�ضابطة�ُ ،ص ّممت الدرا�سة فيها وفق املنهج املختلط،
ّ
وجتريبي بتحليل نتائج االختبار،
الو�صفية،
البيانات
بتحليل
نوعي
ّ
ّ
اجلدلية با�ستخدام
الكتابة
ّم
ل
تع
بني
فروق
وجود
النتائج
أظهرت
و�
ّ
االعتيادية ل�صالح
الكاريكاتريية وتعلمها بالطريقة
و�سائل الإعالم
ّ
ّ
التجريبية ،و�أو�صت الدرا�سة �أن يكون املعلمون �أكرث
املجموعة
ّ
إبداعا يف اختيار و�سائل التعليم ،و�أكّ دت على ا�ستخدام الر�سوم
� ً
تعليمية يف املدار�س لنقل بيئة التعلّم
كو�سائط
الكاريكاتريية
ّ
ودجمها مع و�سائل الإعالم.
و�أجرى �سارار كوزو ( )Sarar Kuzu, 2016درا�سة يف تركيا،
هدفت �إىل حتديد كيفية ت�أثري نظرية التحليل ال�سيميائي يف اخلطاب
ال�رسدية لدى
الكاريكاتريي و�أثرها يف حت�سني مهارات الكتابة
ّ
الب�رصي،
للتحليل
كاريكاتريية كن�صو�ص
الطلبة ،وقد اختريت ر�سوم
ّ
ّ
مت ت�صميم
تكونت العينة من ( )40طال ًبا من طلبة ال�صف ال�سابع ،و ّ
التجريبي ،و�صممت �أداة الدرا�سة ،باختبار
التجربة وفق املنهج
ّ
الن�صي املعتمد على
قبلي وبعدي ،وخلُ�صت النتائج �إىل � ّأن التحليل
ّ
ال�سيميائية كان �أكرث فعالية لتح�سني مهارات الكتابة لدى
النظرية
ّ
ّ
االعتيادية ،ويف فَهم مو�ضوع اخلطاب والو�صول
الطريقة
من
الطلبة
ّ
�إىل الر�سالة املت�ضمنة فيه وتطوير كتابتها ،و�أو�صت الدرا�سة ب� ّأن
طريقة التحليل ال�سيميائية فاعلة يف تعليم اللغة ،ويجب ا�ستخدامها
يف جتارب �أخرى لتح�سني مهارات الكتابة الإبداعية لدى الطلبة.
وهدفت درا�سة نوعية �أجراها مورا و�أندر�سون وكو�ستا (Mora,
 )Anderson, & Cuesta, 2018يف كولومبيا� ،إىل تنمية قدرات الطلبة
أ�سا�سية
اجلدلية با�ستخدام اجلرافيك وتطوير اجلوانب ال
على الكتابة
ّ
ّ
ال�صف ال�ساد�س،
طلبة
من
ا
ب
طال
()20
اختري
وقد
اجلدلية،
للكتابة
ّ
ً
الكوميدية �ساعدت على
وكان من نتائجها �أن الر�سوم والتنظيمات
ّ
اجلدلية ،وزيادة الرتكيز حول
تقدمي احلجج الداعمة يف الكتابة
ّ
الذاتية لدى الطلبة �أثناء عملية
أ�سا�سية ،وزيادة الكفاءة
الفكرة ال
ّ
ّ
الكتابة.
و�أجريت درا�سة يف الأردن قام بها خ�ضري ومري�سات(  (�Kho
 ،)dair, & Mraisat, 2019هدفت �إىل معرفة �أثر ا�ستخدام الر�سوم
الكاريكاتريية يف حت�سني مهارات الكتابة الإبداعية ،تكونت العينة
ّ
ال�صف العا�رش ،توزعت �إىل جمموعتني
طالبات
من
ة
طالب
من ()50
ً
ّ
جتريبية و�ضابطة ،وجرى ت�صميم الدرا�سة وفق املنهج �شبه
اختبارا
التجريبي ،ولقيا�س مدى فاعلية التجربة� ،أع ّد الباحثان
ً
يف الكتابة الإبداعية� ،أظهرت النتائج فاعلية ا�ستخدام الر�سوم
الكاريكاتريية يف حت�سني مهارات الكتابة الإبداعية جمتمعة ،وكل
ّ
مهارة من املهارات الفرعية ،و�أو�صت الدرا�سة ب�إجراء املزيد من
الكاريكاتريية يف حت�سني
البحوث حول فاعلية ا�ستخدام الر�سوم
ّ
املهارات اللغوية الأربعة.
يف �ضوء ما ُعر�ض من درا�سات ذات �صلة؛ تبني فاعلية
الكاريكاتريية يف حت�سني مهارات الكتابة ككلّ،
ا�ستخدام الر�سوم
ّ
كما يف درا�سة �سارار كوزو ( ،)Sarar Kuzu, 2016وقد �أ�شارت
بع�ض الدرا�سات �إىل �أنها طورت قدرات �إبداعية يف الكتابة وقدرات
عليا يف التفكري ،وهذا ما �أكدته درا�سة خ�ضري ومري�سات (Khodair,
الكاريكاتريية يف
 ،)& Mraisat, 2019ويف زيادة فاعلية الر�سوم
ّ
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أثر توظيف الرسوم الكاريكاتيرية في حتسني مهارات الكتابة الناقدة واجلدليّة
ف ّ
الص ّ
لدى طالبات ّ
الثامن األساسي

تطوير مهارات الكتابة الإبداعية ،و�أثبتت درا�سة علي ()2008
فاعليتها مع مهارات الكتابة الناقدة والإبداعية ،ويف درا�سة مورا
و�آخرون(  ( )Mora et al., 2018ودرا�سة �سيام�سوري و�آخرونSy�( ,
� ،)amsuri.et al 2016أثبت فاعلية ا�ستخدامها يف تطوير مهارات
اجلدلية ،والدرا�سة التي قامت بها رهايو ()Rhayu, 2010
الكتابة
ّ
للتحقق من فاعلية ا�ستخدام ال�صور الكاريكاتريية يف حت�سني تعليم
مهارة الكتابة وزيادة كفاءة الطلبة يف التعبري املوجه لتعليم اللغة
العربية كلغة ثانية ،وجميعها تدعم الر�ؤية والهدف املق�صود يف هذه
الدرا�سة وهو فاعليتها يف تطوير مهارات الكتابة ككلّ ،بالإ�ضافة
فكرية تتطلب مهارات تفك ٍري عليا ،وتتمثل يف
كتابية
�إىل مهارات
ّ
ّ
هذه الدرا�سة مبهارات الكتابة الناقدة واجلدلّية.
وما �ست�ضيف الدرا�سة عما �سبقها من درا�سات اعتماد توظيف
الكاريكاتريية بتحليل اخلطاب الب�رصي ،لفهم الر�سالة
الر�سوم
ّ
املت�ضمنة بداخله ،و�إعادة ت�صميم اخلطاب يف مقال ناقد ومقال
جديل مبهارات موجهة لتفكري الطالبات ،كما �أنها �ستجمع بني
واجلدلية يف درا�سة واحدة.
مهارتي الكتابة الناقدة
ّ

الطريقة واإلجراءات
منهجية الدراسة
ا�ستخدم الباحثون املنهج �شبه التجريبي القائم على ت�صميم
القيا�س القبلي والبعدي ملجموعتني من طالبات ال�صف الثامن
الأ�سا�سي� ،إذ تلقت املجموعة التجريبية تدري ًبا على توظيف الر�سوم
الكاريكاتريية يف الكتابة الناقدة واجلدليةّ � ،أما املجموعة ال�ضابطة،
فقد در�ست بالطريقة االعتيادية.
أفراد الدراسة
تكون �أفراد الدرا�سة من ( )64طالب ًة من طالبات ال�صف
الثامن الأ�سا�سي من مدر�ستني تابعتني ملديرية تربية وتعليم
الزرقاء ،مت اختيارهن بالطريقة املتي�رسة؛ وذلك لتوافر الظروف
امل�ساعدة لتطبيق �أداة الدرا�سة ،كتعاون مديرتي املدر�ستني
واملعلمات ،وت�شابه الظروف االجتماعية واالقت�صادية لأفراد
الدرا�سة يف املدر�ستنيُ ،ق�سمت املجموعتني �إىل �ضابطة من مدر�سة
الإ�سكان للبنات وعددها ( )32طالبةً ،والثانية جتريبية من مدر�سة
م�ؤتة الأ�سا�سية للبنات وعددها ( )32طالبةً.
أداتا الدراسة
لتحقيق �أهداف الدرا�سة� ،أع ّد الباحثون اختبارين؛ الأول
يف الكتابة الناقدة ،والآخر يف الكتابة اجلدلية ،وقد جرى بناء
االختبارين وفق اخلطوات الإجرائية الآتية :االطالع على �أهداف
تدري�س الكتابة لل�صف الثامن الأ�سا�سي ،والرجوع �إىل منهج اللغة
العربية وكتبها املدر�سية من كتاب مهارات اللغة العربية ومهارات
التفكري ،واالطالع على كتاب الرتبية الوطنية ال�ستثمار املوا�ضيع
الثقافية املطروحة لطلبة ال�صف الثامن واملعمول بها يف وزارة
الرتبية والتعليم للعام الدرا�سي  ،2019/ 2018وعمل حتليل
لأهم املوا�ضيع اجلدلية والناقدة واختيار ثالثة موا�ضيع تنطبق
فيها الأ�س�س املو�ضوعة لأهداف الكتابة اجلدلية والناقدة ،القيام
بالتوا�صل مع الفنان الت�شكيلي (عمر البدور) لت�صميم الر�سوم
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الكاريكاتريية املختارة ،والت�أكد من مدى متكن الفنان من �أداء
الأفكار وت�ضمينها بطريقة تربوية موجهة ،مراعيا املرحلة العمرية
امل�ستهدفة ،وموظفا خربات الطلبة ال�سابقة ،وبعد االطالع على
الأدب النظري ،وجمموعة من الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة بالكتابة
الناقدة واجلدلية وجمموعة من الأدلة الرتبوية الختيار امل�ؤ�رشات
ذات ال�صلة باملهارات؛ جرى بناء الأداتني الآتيتينت:
اختبار الكتابة الناقدة:
جرى �إعداد اختبار الكتابة الناقدة باالعتماد على مهاراتها
الفرعية الآتية :التحليل والتف�سري واال�ستنتاج والتقومي ،وو�ضع
فقرات تتنا�سب معها واملو�ضوع امل�ستهدف للكتابة.
اختبار الكتابة اجلدليّة:
اجلدلية باالعتماد على مهاراتها
جرى �إعداد اختبار الكتابة
ّ
الفرعية الآتية :حتديد الق�ضية ،بناء الر�أي والدفاع عنه ،اجلدل يف
اجتاهني ،توظيف �أ�ساليب الإقناع ،تقدمي حلول للق�ضية ،وو�ضع
فقرات تتنا�سب معها واملو�ضوع امل�ستهدف للكتابة.
صدق االختبارين:
للت�أكد من �أن االختبارين يتوافر فيهما ال�صدق ،والقدرة على
قيا�س مهارات الطالبات يف الكتابة الناقدة ،والكتابة اجلدلية وما
يرتبط بهما من م�ؤ�رشات دالةُ ،ع ِر�ض االختباران على جمموعة
حمكمني من ذوي االخت�صا�ص يف مناهج اللغة العربية و�أ�ساليب
تدري�سها واللغة والفنون والت�صميم اجلرافيكي ،من �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف اجلامعات الأردنية وامل�رشفني الرتبويني ،واملعلمني
يف وزارة الرتبية والتعليم ،لإبداء �آرائهم حول �صالحية املو�ضوعات
املقرتحة للكتابة ،ومدى ارتباطها مبهارات الكتابة الناقدة
واجلدلية وم�ؤ�رشاتها ،ومدى �شموليتها ،وتكامل مكوناتها ،ومدى
مالءمة ال�صياغة اللغوية والإخراج ،وقد �أخذ الباحثون مبلحوظات
واقرتاحات ال�سادة املحكمني على االختبارين.
ثبات اختبار مهارات الكتابة الناقدة
للتحقق من ثبات االختبار قام الباحثون بتطبيقه على عينة
ا�ستطالعية  -من جمتمع الدرا�سة ولكن من خارج عينة التطبيق-
م�ؤلفة من ( )17طالبةً ،من طالبات ال�صف الثامن الأ�سا�سي يف
وح�سِ ب معامل الثبات بطريقة االت�ساق
مدر�سة الإ�سكان للبناتُ ،
الداخلي “كرونباخ �ألفا” وقد بلغت قيمة االختبار ككل (،)0.70
وهذه القيمة مقبولة لأغرا�ض �إجناز هذه الدرا�سة.
كما قام الباحثون بالتحقق من ثبات امل�صححني لفقرات
االختبار من خالل قيام الباحثة الأوىل بت�صحيح االختبار ،وبعد
االنتهاء من ت�صحيحه ور�صد العالمات �أعيد ت�صحيحه مرة ثانية
من معلمة لغة عربية لها خربة تزيد على ع�رشين �سنة ،وفق معيار
الت�صحيح املعتمد؛ �إذ ق�سمت العالمة الكلية لالختبار جلزئني ،الأول
ي�ستدل بها على مهارة التفكري ،حتت�سب من �إجابة الطالبة على
فقرات التحليل للكاريكاتري ،والق�سم الثاين قدرة الطالبة على �صياغة
الأفكار من التحليل بجمل و�صياغات �صحيحة بفقرة تتنا�سب وبنية
الن�ص للمقال؛ مقدمة وعر�ض وخامتة ،ثم احت�ساب جمموع عالمات
كل مهارة والأ�سلوب الدال عليها يف الكتابة لكل عن�رص من عنا�رص
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املقال ،مثال :العالمة لعن�رص املقدمة (( :)18مهارة التفكري(+ )8
�أ�سلوب كتابة( ،))10وال�ستخراج العالمة النهائية مت جمع العنا�رص
الثالث للمقال؛ مقدمة ( ،)18عر�ض( ،)44خامتة( ،)18ليكون
جمموعها عالمة لالختبار ككل من (.)80
واح ُت�سِ ب معامل ثبات امل�صححني با�ستخدام معادلة
هول�ستي ،وقد بلغت قيمته االختبار ككل ( ،)0.84وهي قيمة مقبولة
لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة على اختبار مهارات الكتابة الناقدة
للتحقق من تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة (التجريبية وال�ضابطة)
واح ُت�سِ بت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء �أفراد
الدرا�سة على اختبار مهارات الكتابة الناقدة القبلي جمتمعة ،وف ًقا
ملتغري طريقة التدري�س (الطريقة االعتيادية ،الر�سوم الكاريكاتريية)،
وجدول ( )1يو�ضح ذلك:
جدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على اختبار مهارات الكتابة
الناقدة القبلي مجتمعة ً
وفقا لمتغير طريقة التدريس (الطريقة االعتيادية ،الرسوم الكاريكاتيرية)

الإح�صائي

مهارات الكتابة الناقدة ككل
(القيا�س القبلي)

املتو�سط احل�سابي

32.00

عدد الأفراد

32

االنحراف املعياري

6.02

املتو�سط احل�سابي

33.53

عدد الأفراد

32

طريقة التدري�س

الطريقة االعتيادية

الر�سوم الكاريكاتريية

االنحراف املعياري
الكُلي

7.54

املتو�سط احل�سابي

32.77

عدد الأفراد

64

االنحراف املعياري

�إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α=. 05بني املتو�سطني
احل�سابيني لأداء �أفراد الدرا�سة القبلي على اختبار مهارات الكتابة
الناقدة القبلي جمتمعة تعزى �إىل متغري طريقة التدري�س (الطريقة
االعتيادية ،الر�سوم الكاريكاتريية)� ،إذ كانت قيمة الداللة الإح�صائية
للدرجة الكلية لالختبار ( ،) .373وهي �أعلى من م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( ،)α= .05ما يدل على تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة.
ثبات اختبار مهارات الكتابة اجلدلية
للتحقق من ثبات االختبار قام الباحثون بتطبيقه على عينة
ا�ستطالعية  -من جمتمع الدرا�سة ،ولكن من خارج عينة التطبيق-
م�ؤلفة من ( )17طالبةً� ،إذ ُح�سِ ب معامل الثبات بطريقة االت�ساق
الداخلي “كرونباخ �ألفا” وقد بلغت لالختبار ككل ( ،) .79وهذه
القيمة مقبولة لأغرا�ض �إجناز هذه الدرا�سة.
كما قام الباحثون بالتحقق من ثبات امل�صححني لفقرات
االختبار من خالل قيام الباحثة الأوىل بت�صحيح االختبار ،وبعد
االنتهاء من ت�صحيحه ور�صد العالمات �أعيد ت�صحيحه مرة ثانية
من معلمة لغة عربية لها خربة تزيد على ع�رشين �سنة ،وفق معيار
الت�صحيح املعتمد ،وح�ساب معامل ثبات امل�صححني با�ستخدام
معادلة هول�ستي ،وقد بلغت قيمته االختبار ككل ( ،) .87وهي قيمة
مقبولة لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
تكاف�ؤ املجموعتني على اختبار مهارات الكتابة اجلدلية
للتحقق من تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة (التجريبية وال�ضابطة)
ُح�سِ بت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء �أفراد
الدرا�سة على اختبار مهارات الكتابة اجلدلية القبلي جمتمعة ،وف ًقا
ملتغري طريقة التدري�س (الطريقة االعتيادية ،الر�سوم الكاريكاتريية)،
وجدول ( )3يو�ضح ذلك:
جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على اختبار مهارات
الكتابة الجدلية القبلي مجتمعة ً
وفقا لمتغير طريقة التدريس (الطريقة االعتيادية ،الرسوم
الكاريكاتيرية)

6.81

طريقة التدري�س

يتبني من جدول ( )1وجود فرق ظاهري بني املتو�سطني
احل�سابيني لأداء �أفراد الدرا�سة على اختبار مهارات الكتابة الناقدة
القبلي جمتمعة ،وف ًقا ملتغري طريقة التدري�س (الطريقة االعتيادية،
الر�سوم الكاريكاتريية) ،وملعرفة الداللة الإح�صائية لهذا الفرق
الظاهري وف ًقا ملتغري طريقة التدري�س(الطريقة االعتيادية ،الر�سوم
الكاريكاتريية)؛ ا�س ُتخدِم حتليل التباين الأحادي ،وذلك كما هو
مبني يف جدول (.)2

الطريقة االعتيادية

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ألداء أفراد الدراسة على اختبار مهارات الكتابة الناقدة
القبلي مجتمعةً ،
وفقا لمتغير طريقة التدريس (الطريقة االعتيادية ،الرسوم الكاريكاتيرية)

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

و�سط
املربعات

قيمة
ف

بني املعاجلات

37.516

1

37.516

.807

.373

داخل املعاجلات

2883.969

62

46.516

الكُلي

2921.484

63

ُيالحظ من النتائج يف جدول ( )2عدم وجود فرق ذي داللة

املتو�سط احل�سابي

عدد الأفراد
االنحراف املعياري
الر�سوم الكاريكاتريية املتو�سط احل�سابي
عدد الأفراد
االنحراف املعياري
املتو�سط احل�سابي
الكُلي
عدد الأفراد
االنحراف املعياري

جدول ()2

الداللة
الإح�صائية

الإح�صائي

مهارات الكتابة اجلدلية
ككل (القيا�س القبلي)
21.78
32
6.91
25.50

32
9.90
23.64

64
8.67

يتبني من جدول ( )3وجود فرق ظاهري بني املتو�سطني
احل�سابيني لأداء �أفراد الدرا�سة على اختبار مهارات الكتابة اجلدلية
القبلي جمتمعة ،وف ًقا ملتغري طريقة التدري�س (الطريقة االعتيادية،
الر�سوم الكاريكاتريية) ،وملعرفة الداللة الإح�صائية لهذا الفرق
الظاهري وف ًقا ملتغري طريقة التدري�س(الطريقة االعتيادية ،الر�سوم
الكاريكاتريية)؛ ا�س ُتخدِم حتليل التباين الأحادي ،وذلك كما هو
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أثر توظيف الرسوم الكاريكاتيرية في حتسني مهارات الكتابة الناقدة واجلدليّة
ف ّ
الص ّ
لدى طالبات ّ
الثامن األساسي

مبني يف جدول (.)4
جدول ()4
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ألداء أفراد الدراسة على اختبار مهارات الكتابة الجدلية
القبلي مجتمعةً ،
وفقا لمتغير طريقة التدريس (الطريقة االعتيادية ،الرسوم الكاريكاتيرية)

م�صدر
التباين
بني
املعاجلات
داخل
املعاجلات
الكُلي

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

و�سط
املربعات

قيمة
ف

الداللة
الإح�صائية

221.266

1

221.266

3.038

.086

4515.469

62

72.830

4736.734

63

ُيالحظ من النتائج يف جدول ( )4عدم وجود فرق ذي داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α= .05بني املتو�سطني
احل�سابيني لأداء �أفراد الدرا�سة القبلي على اختبار مهارات الكتابة
اجلدلية القبلي جمتمعة تعزى �إىل متغري طريقة التدري�س (الطريقة
االعتيادية ،الر�سوم الكاريكاتريية) ،حيث كانت قيمة الداللة
الإح�صائية للدرجة الكلية لالختبار ( ،) .086وهي �أعلى من م�ستوى
الداللة الإح�صائية ( ،)α= .05مما يدل على تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة.
املعاجلة الإح�صائية :للإجابة عن �س�ؤايل الدرا�سة ُح�سبت
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء جمموعتي
الدرا�سة التجريبية وال�ضابطة على مهارات الكتابة الناقدة واجلدلية
مجُ تمعةً ،ولفح�ص داللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية لأداء
�أفراد الدرا�سة على مهارات الكتابة الناقدة مجُ تمع ًة ومهارات
الكتابة اجلدلية جمتمعة ،وفق ًا ملتغري طريقة التدري�س (االعتيادية،
الر�سوم الكاريكاتريية) ،ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي امل�صاحب
( ،)One Way ANCOVAولفح�ص داللة الفروق بني املتو�سطات
احل�سابية لأداء �أفراد الدرا�سة على كل مهارة من مهارات الكتابة
الناقدة واجلدلية وفق ًا ملتغري طريقة التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم
الكاريكاتريية) ،ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي املتعدد امل�صاحب
( ،)MANCOVAثم ا�ستخدم م�ؤ�رش مربع �إيتا ( )Eta Squareملعرفة
حجم الأثر (الفاعلية) ( )Effect Sizeلطريقة الر�سوم الكاريكاتريية.
إجراءات تنفيذ الدراسة
وجرى تنفيذ الدرا�سة وفق اخلطوات الآتية:
1 .1اختيار �أفراد الدرا�سة.
2 .2االطالع على الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة لإعداد
�أداتي الدرا�سة “ اختبار الكتابة الناقدة واختبار الكتابة اجلدلية”،
وحتديد معايري الت�صحيح.
�3 .3إعداد �أداتي الدرا�سة و�إجراء معامالت ال�صدق والثبات
املنا�سبة لهما.
4 .4تطبيق االختبارين القبليني لكل من الكتابة الناقدة
والكتابة اجلدلية.
�5 .5إعداد دليل املعلم الذي يت�ضمن املحاور التالية:
 �أوراق عمل تت�ضمن الر�سوم الكاريكاتريية من تنفيذ
الفنان الت�شكيلي (عمر البدور) يج�سد عربها الق�ضايا املطروحة
للنقد واجلدل وامل�ستمدة من حتليل منهاج ال�صف الثامن.
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 �أوراق عمل تت�ضمن حمكات التفكري كمعرفة باملهارة
واملمار�سة لها من خالل حتليل الر�سوم الكاريكاتريية ب�أ�سئلة ي�ستمد
من خاللها على االفرتا�ضات واملعلومات التي بداخل الر�سوم.
 بناء املعلومات التي جرى حتليلها على هياكل تنظم بنية
الن�ص لكل عن�رص من عنا�رص املقال مل�ساعدة الطالبة على �إدراك
العالقات بني اجلمل والأفكار قبل كتابة املقال.
 �إجراء عمليات الكتابة وفق النموذج املبني يف ال�شكل ()1
لكتابة مقال ناقد و�آخر جديل بتكرار عمليات الكتابة لكل عن�رص من
عنا�رص املقال.

الشكل ( :)1نموذج كتابة المقال

 يتبني من النموذج التدريبي �أن مرحلة ما قبل الكتابة
تعتمد على حتليل الر�سوم الكاريكاتريية ،وت�ستند �إىل معايري حمددة
م�سب ًقا ملهارة التفكري امل�ستهدفة ،و�أثناء الكتابة تقوم على توليد
الأفكار من التحليل ،وتنظيمها على هياكل لبنية الن�ص لإدراك
العالقات بني اجلمل ،و�إجراء التقييم الذاتي والتحرير لكل فقرة
كم�سودة �أولية للكتابة ،وما بعد الكتابة ت�شمل املراجعة بتبادل
الكتابات بني الطالبات ،وتقدمي الإر�شاد والدعم من املعلمة ا�ستنا ًدا
لتحقق املعايري امل�ستهدفة م�سب ًقا مبهارة التفكري.
 جرى تطبيق النموذج لعمليات الكتابة بواقع ح�صة لكل
مهارة من مهارات الكتابة نفذت يف ثالثة �أ�سابيع ،وبعد التدرب
على �إجراء عمليات الكتابة جرى تنفيذ النموذج لكتابة كل عن�رص
من عنا�رص املقال ،بواقع ثالث ح�ص�ص �صفية لكتابة مقال ،وقد
مت تنفيذ  15ح�صة لكتابة �أربع مقاالت مقالني ناقدين ومقالني
جدليني.
6 .6تطبيق التجربة على مدى (� )7أ�سابيع بواقع ثالث ح�ص�ص
أ�سبوعيا ،حيث بلغ عدد احل�ص�ص ( )20ح�صةً ،مدة كل ح�صة ()45
�
ًّ
دقيقة ،قامت الباحثة الأوىل بتدري�س املجموعة التجريبية بتوظيف
الر�سوم الكاريكاتريية ،بينما قامت معلمة لغة عربية �أخرى بتدري�س
املجموعة ال�ضابطة وفق الطريقة االعتيادية.
7 .7جرى تطبيق االختبارين البعديني يف الكتابة الناقدة

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )32كانون أول 2020م

واجلدلية على جمموعتي الدرا�سة ،بعد تطبيق التجربة� ،ضمن املدة
معياري الت�صحيح املعتمدين
املحددة ،وت�صحيح االختبارين وفق
ّ
ور�صد النتائج املتحققة؛ لإجراء املعاجلات الإح�صائية الالزمة.
 8 .8عر�ض النتائج ،ومناق�شتها ،وتف�سريها ،وتقدمي التو�صيات
واملقرتحات يف �ضوئها.

جدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على اختبار مهارات الكتابة
الناقدة القبلي والبعدي مجتمعة ً
وفقا لمتغير طريقة التدريس (االعتيادية ،الرسوم الكاريكاتيرية)

النتائج
ن�ص على“ :هل توجد فروق ذات
نتائج ال�س�ؤال الأول الذي َّ
داللة �إح�صائية بني متو�سطات �أداء �أفراد الدرا�سة يف مهارات
الكتابة الناقدة جمتمعة ومنفردة تعزى �إىل طريقة التدري�س
(الطريقة االعتيادية ،الر�سوم الكاريكاتريية)؟”؛ للإجابة عن ال�س�ؤال
الأول؛ فقد ُح�سِ بت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
واملتو�سطات املعدلة ملهارات الكتابة الناقدة تبعا ملتغري طريقة
التدري�س (الطريقة االعتيادية ،الر�سوم الكاريكاتريية) ،كما ُح�سِ بت
داللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية لأداء �أفراد الدرا�سة على كل
مهارة من مهارات الكتابة الناقدة (املالحظة ،التف�سري ،اال�ستنتاج،
التقومي) ،وعلى الدرجة الكلية الختبار مهارات الكتابة الناقدة
البعدي ،وذلك تب ًعا ملتغري طريقة التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم
الكاريكاتريية) .وفيما ياتي تو�ض يح لذلك.
�أولاً  :مهارات الكتابة الناقدة جمتمعة

طريقة
التدري�س

الإح�صائي

مهارات الكتابة
الناقدة ككل
(القيا�س القبلي)

مهارات الكتابة
الناقدة ككل
(القيا�س البعدي)

االعتيادية

املتو�سط احل�سابي

32.00

36.34

عدد الأفراد

32

32

االنحراف املعياري

6.02

6.71

املتو�سط احل�سابي

33.53

61.97

عدد الأفراد

32

32

االنحراف املعياري

7.54

11.16

املتو�سط احل�سابي

32.77

49.16

عدد الأفراد

64

64

االنحراف املعياري

6.81

15.82

الر�سوم
الكاريكاتريية

الكُلي

يتبني من جدول ( )5وجود فرق ظاهري بني املتو�سطني
احل�سابيني لأداء �أفراد الدرا�سة على اختبار مهارات الكتابة الناقدة
البعدي جمتمعة ،وف ًقا ملتغري طريقة التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم
الكاريكاتريية) ،وبهدف عزل (حذف) الفروق القبلية يف �أداء �أفراد
الدرا�سة على اختبار مهارات الكتابة الناقدة جمتمعة ،وملعرفة
الداللة الإح�صائية لذلك الفرق الظاهري وف ًقا ملتغري الدرا�سة طريقة
التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم الكاريكاتريية) ،فقد ا�س ُتخدِم حتليل
التباين الأحادي امل�صاحب ( ،)One Way ANCOVAوذلك كما هو
مبني يف جدول (.)6

جرى ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لأداء �أفراد الدرا�سة على اختبار مهارات الكتابة الناقدة القبلي
والبعدي جمتمعة ،وف ًقا ملتغري طريقة التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم
الكاريكاتريية) ،وجدول ( )5يو�ضح ذلك:

جدول ()6
نتائج تحليل التباين المصاحب للمتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسة على اختبار مهارات الكتابة الناقدة البعدي مجتمعةً ،
وفقا لمتغير طريقة التدريس (الطريقة االعتيادية ،الرسوم
الكاريكاتيرية)

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

و�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

حجم
الأثر

امل�صاحب (االختبار البعدي)

3614.260

1

3614.260

134.439

.000

.688

املجموعة (طريقة التدري�س)

9030.157

1

9030.157

335.893

.000

.846

اخلط�أ

1639.927

61

26.884

املجموع املعدل

15760.437

63

*العالمة القصوى الختبار مهارات الكتابة الناقدة ()80

بالنظر �إىل نتائج حتليل التباين الأحادي امل�صاحب يف
جدول ( )6يتبني وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية ( )α= .05بني املتو�سطني احل�سابيني لأداء �أفراد الدرا�سة
البعدي على اختبار مهارات الكتابة الناقدة جمتمعة تعزى �إىل
متغري طريقة التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم الكاريكاتريية) ،حيث
كانت قيمة الداللة الإح�صائية للدرجة الكلية لالختبار البعدي وف ًقا
لطريقة التدري�س ( ،) .000وهي �أقل من م�ستوى الداللة الإح�صائية
(.)α= .05

ولتحديد قيمة الفرق الدال �إح�صائ ًيا بني املتو�سطني
احل�سابيني لعالمات �أفراد الدرا�سة على االختبار البعدي ككل
وف ًقا ملتغري طريقة التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم الكاريكاتريية)،
واجتاه الفرق ل�صالح �أي من املجموعتني ،ا�س ُتخدِمت املقارنات
البعدية باختبار بونفريوين (� ،)Bonferoniإذ ُح�سِ بت املتو�سطات
احل�سابية املع ّدلة لعزل �أثر �أداء �أفراد جمموعتي الدرا�سة (ال�ضابطة،
والتجريبية) يف االختبار القبلي ،على �أدائهما يف االختبار البعدي،
وكانت النتائج كما يف جدول (.)7
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أثر توظيف الرسوم الكاريكاتيرية في حتسني مهارات الكتابة الناقدة واجلدليّة
ف ّ
الص ّ
لدى طالبات ّ
الثامن األساسي

جدول ()7
نتائج اختبار بونفيروني ( )Bonferoniللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ألداء
أفراد عينة الدراسة على اختبار مهارات الكتابة الناقدة البعدي مجتمعةً ،
وفقا لمتغير طريقة
التدريس (الطريقة االعتيادية ،الرسوم الكاريكاتيرية)

طريقة التدري�س

املتو�سط
املعدل

اخلط�أ
املعياري

قيمة الفرق
بني املتو�سطني
احل�سابني

الداللة
الإح�صائية

الطريقة االعتيادية

37.201

.920

*23.911

.000

ار�سوم كاريكاتريية

61.112

.920

*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية ()0.05

ت�شري النتائج يف جدول (� )7إىل وجود فرق دال �إح�صائ ًيا
عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α= .05على اختبار مهارات
الكتابة الناقدة جمتمعة ككل بني �أداء �أفراد املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة ،ول�صالح املجموعة التجريبية.

ولإيجاد فاعلية طريقة التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم
الكاريكاتريية) على اختبار مهارات الكتابة الناقدة جمتمعةُ ،ح�سِ ب
حجم الأثر ( )Effect Sizeبا�ستخدام مربع �آيتا ( ،)Eta Squareحيث
يالحظ من جدول (� )6أنه ي�ساوي ( ،) .846وهذا يعني �أن متغري
طريقة التدري�س (الر�سوم الكاريكاتريية) ف�رس حوايل ( )%85من
التباين يف املتو�سط احل�سابي لأداء �أفراد الدرا�سة على اختبار
مهارات الكتابة الناقدة ككل.
ثان ًيا :املهارات الفرعية الختبار مهارات الكتابة الناقدة
(املالحظة ،التف�سري ،اال�ستنتاج ،التقومي)
ُح�سِ بت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لأداء �أفراد الدرا�سة على اختبار مهارات الكتابة الناقدة الفرعية
(املالحظة ،التف�سري ،اال�ستنتاج ،التقومي) القبلي والبعدي ،وف ًقا
ملتغري طريقة التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم الكاريكاتريية) ،وجدول
( )8يو�ضح ذلك:
جدول ()8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على اختبار مهارات الكتابة الناقدة الفرعية القبلي والبعدي ً
وفقا لمتغير طريقة التدريس (الطريقة االعتيادية ،الرسوم
الكاريكاتيرية)

طريقة التدري�س

الطريقة االعتيادية

الر�سوم الكاريكاتريية

الكُلي

مهارات الكتابة الناقدة (القيا�س القبلي)

الإح�صائي

مهارات الكتابة الناقدة (القيا�س البعدي)

املالحظة

التف�سري

اال�ستنتاج

التقومي

املالحظة

التف�سري

اال�ستنتاج

التقومي

املتو�سط احل�سابي

7.78

7.88

8.84

7.50

9.09

9.00

10.31

7.94

عدد الأفراد

32

32

32

32

32

32

32

32

االنحراف املعياري

2.09

2.12

2.48

1.85

2.81

2.27

2.40

1.64

املتو�سط احل�سابي

7.53

7.84

10.72

7.44

15.09

16.13

17.16

13.59

عدد الأفراد

32

32

32

32

32

32

32

32

االنحراف املعياري

2.60

2.48

2.41

2.31

2.87

3.58

3.23

3.04

املتو�سط احل�سابي

7.66

7.86

9.78

7.47

12.09

12.56

13.73

10.77

عدد الأفراد

64

64

64

64

64

64

64

64

االنحراف املعياري

2.34

2.29

2.60

2.08

4.13

4.66

4.46

3.74

يتبني من جدول ( )8وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات
احل�سابية البعدية لأداء �أفراد الدرا�سة على اختبار مهارات الكتابة
الناقدة الفرعية ،وف ًقا ملتغري طريقة التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم
الكاريكاتريية) ،وبهدف عزل (حذف) الفروق القبلية يف �أداء �أفراد
الدرا�سة على اختبار مهارات الكتابة الناقدة الفرعية ،وملعرفة

الداللة الإح�صائية لتلك الفروق الظاهرية وف ًقا ملتغري الدرا�سة
طريقة التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم الكاريكاتريية) ،فقد ا�ستخدِم
حتليل التباين امل�صاحب املتعدد ( ،)MANCOVAوذلك كما هو
مبني يف جدول (:)9

جدول ()9
نتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد للمتوسطات الحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة على اختبار مهارات الكتابة الناقدة البعدي الفرعيةً ،
وفقا لمتغير طريقة التدريس (الطريقة االعتيادية،
الرسوم الكاريكاتيرية)

م�صدر التباين

املتغري التابع

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

و�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

امل�صاحب (االختبار البعدي)

املالحظة

201.550

1

201.550

41.272

.000

التف�سري

292.130

1

292.130

67.151

.000

اال�ستنتاج

235.056

1

235.056

53.494

.000
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حجم
الأثر
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م�صدر التباين

جمموع
املربعات

املتغري التابع
التقومي
املالحظة

182.210

درجات
احلرية

و�سط
املربعات

قيمة ف

1

182.210

59.316

1

494.468

101.255

494.468

الداللة
الإح�صائية

حجم
الأثر

.000
.000

.624

Hotelling›s Trace=5.591

التف�سري

695.883

1

695.883

159.961

.000

.724

Wilks’ Lambda= 0.152

اال�ستنتاج

648.278

1

648.278

147.535

.000

.707

الداللة الإح�صائية = 0.000

التقومي

438.886

1

438.886

142.873

.000

.701

61

4.883

التف�سري

265.370

61

4.350

اال�ستنتاج

268.037

61

4.394

التقومي

187.383

61

3.072

املالحظة

1075.438

63

اخلط�أ

الكُلي املعدل

املالحظة

297.888

التف�سري

1369.750

63

اال�ستنتاج

1252.484

63

التقومي

881.484

63

بالنظر �إىل نتائج حتليل التباين امل�صاحب املتعدد يف
جدول ( )9يتبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة الإح�صائية ( )α=0.05بني املتو�سطات احل�سابية لأداء
�أفراد الدرا�سة البعدي على اختبار مهارات الكتابة الناقدة الفرعية
(املالحظة ،التف�سري ،اال�ستنتاج ،التقومي) تعزى �إىل متغري طريقة
التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم الكاريكاتريية)� ،إذ كانت قيمة
الداللة الإح�صائية للدرجة الكلية لالختبار البعدي وف ًقا لطريقة
التدري�س على املهارات الفرعية �أقل من م�ستوى الداللة الإح�صائية

 ،)α=0.05ولتحديد قيمة الفرق الدال �إح�صائ ًيا بني املتو�سطني
احل�سابيني لدرجات �أفراد الدرا�سة البعدي على اختبار مهارات
الكتابة الناقدة الفرعية وف ًقا ملتغري طريقة التدري�س (االعتيادية،
الر�سوم الكاريكاتريية) ،واجتاه الفروق ل�صالح �أي من املجموعتني،
ا�س ُتخدِمت املقارنات البعدية باختبار بونفريوين(� ،)Bonferoniإذ
اح ُت�سِ بت املتو�سطات احل�سابية املع ّدلة لعزل �أثر �أداء �أفراد جمموعتي
الدرا�سة (ال�ضابطة ،والتجريبية) يف االختبار القبلي ،على �أدائهم يف
االختبار البعدي ،وكانت النتائج كما يف جدول (.)10

جدول ()10
نتائج اختبار بونفيروني ( )Bonferoniللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة على اختبار مهارات الكتابة الناقدة الفرعية البعديً ،
وفقا لمتغير طريقة التدريس
(الطريقة االعتيادية ،الرسوم الكاريكاتيرية)

املهارة
املالحظة

التف�سري

اال�ستنتاج

التقومي

طريقة التدري�س

املتو�سط املعدل

اخلط�أ املعياري

الطريقة االعتيادية

9.296

0.392

الر�سوم الكاريكاتريية

14.891

0.392

الطريقة االعتيادية

9.244

0.370

الر�سوم الكاريكاتريية

15.881

0.370

الطريقة االعتيادية

10.531

0.372

الر�سوم الكاريكاتريية

16.938

0.372

الطريقة االعتيادية

8.130

0.311

الر�سوم الكاريكاتريية

13.401

0.311

قيمة الفرق بني املتو�سطني احل�سابني
*5.595

*6.638

*6.407
*5.271

الداللة الإح�صائية
0.000

0.000

0.000

0.000

*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية ()α= .05

ت�شري النتائج املبينة يف جدول (� )10إىل وجود فروق دالة
�إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( ،)α= .05بني �أداء

�أفراد الدرا�سة يف املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على اختبار
مهارات الكتابة الناقدة الفرعية (املالحظة ،التف�سري ،اال�ستنتاج،
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أثر توظيف الرسوم الكاريكاتيرية في حتسني مهارات الكتابة الناقدة واجلدليّة
ف ّ
الص ّ
لدى طالبات ّ
الثامن األساسي

التقومي) تعزى �إىل متغري طريقة التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم
الكاريكاتريية) ،حيث كانت الفروق ل�صالح املجموعة التجريبية.
وملعرفة فاعلية طريقة التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم
الكاريكاتريية) على اختبار مهارات الكتابة الناقدة الفرعية
(املالحظة ،التف�سري ،اال�ستنتاج ،التقومي) ،فقد ُح�سِ ب حجم الأثر
( )Effect Sizeبا�ستخدام مربع �آيتا ( ،)Eta Squareوقد وجد من
جدول (� )9أن قيمة مربع �إيتا ملهارة املالحظة بلغت (،) .624
وملهارة التف�سري ( ،) .724وملهارة اال�ستنتاج ( ،) .707وملهارة
التقومي () .701؛ وهذا يعني �أن متغري طريقة التدري�س (الر�سوم
الكاريكاتريية) ف�رس ما ن�سبته تقري ًبا ( )%62ملهارة املالحظة،
و( )%72ملهارة التف�سري ،و( )%71ملهارة اال�ستنتاج ،و()%70
ملهارة التقومي من التباين يف املتو�سط احل�سابي لأداء �أفراد الدرا�سة
على اختبار مهارات الكتابة الناقدة الفرعية املذكورة �سابقا.
ن�ص على:
النتائج املتعلقة ب�س�ؤال الدرا�سة الثاين الذي َّ
“هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
الإح�صائية  α= .05بني املتو�سطات احل�سابية لأداء �أفراد الدرا�سة
يف مهارات الكتابة اجلدلية تعزى لطريقة التدري�س(االعتيادية،
الر�سوم الكاريكاتريية)؟” للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة؛ فقد ُح�سِ بت
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واملتو�سطات املع ّدلة
ملهارات الكتابة اجلدلية تبعا ملتغري طريقة التدري�س (الطريقة
االعتيادية ،الر�سوم الكاريكاتريية) ،كما جرى احت�ساب داللة
الفروق بني املتو�سطات احل�سابية لأداء �أفراد الدرا�سة على كل
مهارة من مهارات اختبار الكتابة اجلدلية (حتديد الق�ضية ،بناء
الر�أي والدفاع عنه ،اجلدل يف اجتاهني ،توظيف �أ�ساليب االقناع،
تقدمي حلول للم�شكلة) ،وعلى الدرجة الكلية الختبار مهارات الكتابة
اجلدلية البعدي ،وذلك تب ًعا ملتغري طريقة التدري�س (االعتيادية،
الر�سوم الكاريكاتريية) .وفيما ي�أتي تو�ضيح لذلك:
اً
أول :مهارات الكتابة اجلدلية جمتمعة
جرى ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية

لأداء �أفراد الدرا�سة على اختبار مهارات الكتابة اجلدلية القبلي
والبعدي جمتمعة ،وف ًقا ملتغري طريقة التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم
الكاريكاتريية) ،وجدول ( )11يو�ضح ذلك:
جدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على اختبار مهارات
الكتابة الجدلية القبلي والبعدي مجتمعة ً
وفقا لمتغير طريقة التدريس (االعتيادية ،الرسوم
الكاريكاتيرية)

طريقة التدري�س

الطريقة
االعتيادية

الر�سوم
الكاريكاتريية

الكُلي

الإح�صائي

مهارات الكتابة
اجلدلية ككل
(القيا�س القبلي)

مهارات الكتابة
اجلدلية ككل
(القيا�س البعدي)

املتو�سط احل�سابي

21.78

30.09

عدد الأفراد

32

32

االنحراف املعياري

6.91

6.94

املتو�سط احل�سابي

25.50

53.47

عدد الأفراد

32

32

االنحراف املعياري

9.90

11.12

املتو�سط احل�سابي

23.64

41.78

عدد الأفراد

64

64

االنحراف املعياري

8.67

14.94

يتبني من جدول ( )11وجود فرق ظاهري بني املتو�سطني
احل�سابيني لأداء �أفراد الدرا�سة على اختبار مهارات الكتابة اجلدلية
البعدي جمتمعة ،وف ًقا ملتغري طريقة التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم
الكاريكاتريية) ،وبهدف عزل (حذف) الفروق القبلية يف �أداء �أفراد
الدرا�سة على اختبار مهارات الكتابة اجلدلية جمتمعة ،وملعرفة
الداللة الإح�صائية لذلك الفرق الظاهري وف ًقا ملتغري الدرا�سة طريقة
التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم الكاريكاتريية) ،فقد ا�س ُتخدِم حتليل
التباين الأحادي امل�صاحب ( ،)One Way ANCOVAوذلك كما هو
مبني يف جدول (.)12

جدول ()12
نتائج تحليل التباين المصاحب للمتوسطات الحسابية ألداء أفراد عينة الدراسة على اختبار مهارات الكتابة الجدلية البعدي مجتمعةً ،
وفقا لمتغير طريقة التدريس (الطريقة االعتيادية ،الرسوم
الكاريكاتيرية)

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

و�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

حجم
الأثر

امل�صاحب (االختبار البعدي)

3152.875

1

3152.875

88.392

.000

0.592

املجموعة (طريقة التدري�س)

6265.387

1

6265.387

175.653

.000

0.742

اخلط�أ

2175.813

61

35.669

املجموع املعدل

14070.937

63

بالنظر �إىل نتائج حتليل التباين الأحادي امل�صاحب يف
جدول ( )12يتبني وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة الإح�صائية ( )α= .05بني املتو�سطني احل�سابيني لأداء �أفراد
الدرا�سة البعدي على اختبار مهارات الكتابة اجلدلية جمتمعة تعزى
�إىل متغري طريقة التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم الكاريكاتريية)؛ �إذ
كانت قيمة الداللة الإح�صائية للدرجة الكلية لالختبار البعدي وف ًقا
175

لطريقة التدري�س ( ،) .000وهي �أقل من م�ستوى الداللة الإح�صائية
(.)α= .05
ولتحديد قيمة الفرق الدال �إح�صائ ًيا بني املتو�سطني
احل�سابيني لعالمات �أفراد الدرا�سة على االختبار البعدي ككل
وف ًقا ملتغري طريقة التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم الكاريكاتريية)،
واجتاه الفروق ل�صالح �أي من املجموعتني ،وا�س ُتخدمت املقارنات
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البعدية باختبار بونفريوين( ،)Bonferoniحيث ُح�سِ بت املتو�سطات
احل�سابية املع ّدلة لعزل �أثر �أداء �أفراد جمموعتي الدرا�سة (ال�ضابطة،
التجريبية) يف االختبار القبلي ،على �أدائهما يف االختبار البعدي،
وكانت النتائج كما يف جدول (:)13

ولإيجاد فاعلية طريقة التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم
الكاريكاتريية) على اختبار مهارات الكتابة اجلدلية جمتمعة،
اح ُت�سِ ب حجم الأثر ( )Effect Sizeبا�ستخدام مربع �إيتا (Eta
)Square؛ �إذ يالحظ من جدول (� )12أنه ي�ساوي ( ،) .742وهذا
يعني �أن متغري طريقة التدري�س (الر�سوم الكاريكاتريية) ف�رس
حوايل ( )%74من التباين يف املتو�سط احل�سابي لأداء �أفراد
الدرا�سة على اختبار مهارات الكتابة اجلدلية ككل.
ثان ًيا :املهارات الفرعية الختبار مهارات الكتابة اجلدلية
(حتديد الق�ضية ،بناء الر�أي والدفاع عنه ،اجلدل يف اجتاهني،
توظيف �أ�ساليب الإقناع ،تقدمي حلول للم�شكلة).
اح ُت�سِ بت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء
�أفراد الدرا�سة على اختبار مهارات الكتابة اجلدلية الفرعية (حتديد
الق�ضية ،بناء الر�أي والدفاع عنه ،اجلدل يف اجتاهني ،توظيف
�أ�ساليب االقناع ،تقدمي حلول للم�شكلة) القبلي والبعدي ،وف ًقا ملتغري
طريقة التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم الكاريكاتريية) ،وجدول ()14
يو�ضح ذلك:

جدول ()13
نتائج اختبار بونفيروني ( )Bonferoniللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية
ألداء أفراد الدراسة على اختبار مهارات الكتابة الجدلية البعدي مجتمعةً ،
وفقا لمتغير طريقة
التدريس (الطريقة االعتيادية ،الرسوم الكاريكاتيرية)

طريقة التدري�س

املتو�سط
املعدل

اخلط�أ
املعياري

الطريقة االعتيادية

31.647

1.069

الر�سوم الكاريكاتريية

51.915

1.069

قيمة الفرق
بني املتو�سطني
احل�سابني

الداللة
الإح�صائية

*20.268

.000

*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية ()0.05

ت�شري النتائج يف جدول (� )13إىل وجود فرق دال �إح�صائ ًيا
عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α= .05على اختبار مهارات
الكتابة اجلدلية جمتمعة ككل بني �أداء �أفراد املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة ،ول�صالح املجموعة التجريبية.

جدول ()14
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على اختبار مهارات الكتابة الجدلية الفرعية القبلي والبعدي ً
وفقا لمتغير طريقة التدريس (الطريقة االعتيادية ،الرسوم
الكاريكاتيرية)

مهارات الكتابة اجلدلية (القيا�س القبلي)
طريقة
التدري�س

الطريقة
االعتيادية

الر�سوم
الكاريكاتريية

الكُلي

مهارات الكتابة اجلدلية (القيا�س البعدي)

حتديد
الق�ضية

بناء
الر�أي
والدفاع
عنه

اجلدل يف
االجتاهني

الو�سط احل�سابي

4.41

4.88

3.72

4.13

عدد الأفراد

32

32

32

32

32

االنحراف املعياري

2.27

1.48

1.75

1.84

2.16

2.40

الو�سط احل�سابي

5.56

4.53

4.56

4.28

6.56

13.38

9.09

عدد الأفراد

32

32

32

32

32

32

32

32

االنحراف املعياري

2.64

1.76

2.29

2.63

2.61

3.51

2.10

2.65

2.49

الو�سط احل�سابي

4.98

4.70

4.14

4.20

5.61

9.94

7.63

7.72

7.52

8.98

عدد الأفراد

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

االنحراف املعياري

2.51

1.62

2.06

2.255

2.57

4.57

2.26

3.32

2.89

3.55

الإح�صائي

توظيف
ا�ساليب
الإقناع

تقدمي
حلول
للم�شكلة

حتديد
الق�ضية

4.66

6.50

6.16

32

32

32

1.25

2.01

1.64

10.06

9.41

11.53

32

32
2.70

يتبني من جدول ( )14وجود فروق ظاهرية بني املتو�سطات
احل�سابية البعدية لأداء �أفراد الدرا�سة على اختبار مهارات الكتابة
اجلدلية الفرعية ،وف ًقا ملتغري طريقة التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم
الكاريكاتريية) ،وبهدف عزل (حذف) الفروق القبلية يف �أداء �أفراد
الدرا�سة على اختبار مهارات الكتابة اجلدلية الفرعية ،وملعرفة

توظيف
ا�ساليب
الإقناع

تقدمي
حلول
للم�شكلة

بناء الر�أي
والدفاع
عنه

اجلدل يف
االجتاهني

6.44

5.38

5.63
32

32
2.21

الداللة الإح�صائية لتلك الفروق الظاهرية وف ًقا ملتغري الدرا�سة
طريقة التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم الكاريكاتريية) ،فقد ا�س ُتخدِم
حتليل التباين امل�صاحب املتعدد ( ،)MANCOVAوذلك كما هو
مبني يف جدول (:)15
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أثر توظيف الرسوم الكاريكاتيرية في حتسني مهارات الكتابة الناقدة واجلدليّة
ف ّ
الص ّ
لدى طالبات ّ
الثامن األساسي

جدول ()15
نتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد للمتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسة على اختبار مهارات الكتابة الجدلية البعدي الفرعيةً ،
وفقا لمتغير طريقة التدريس (الطريقة االعتيادية ،الرسوم
الكاريكاتيرية)

املتغري التابع

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

و�سط
املربعات

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

حتديد الق�ضية

227.930

1

227.930

41.933

.000

امل�صاحب

بناء الر�أي والدفاع عنه

70.845

1

70.845

37.877

.000

(االختبار البعدي)

اجلدل يف االجتاهني

120.822

1

120.822

33.116

.000

توظيف ا�ساليب الإقناع

99.971

1

99.971

34.798

.000

تقدمي حلول للم�شكلة

135.624

1

135.624

34.155

.000

حتديد الق�ضية

556.347

1

556.347

102.353

.000

بناء الر�أي والدفاع عنه

93.183

1

93.183

49.820

.000

.450

اجلدل يف االجتاهني

253.801

1

253.801

69.565

.000

.533

توظيف ا�ساليب الإقناع

158.924

1

158.924

55.318

.000

.476

تقدمي حلول للم�شكلة

301.940

1

301.940

76.040

.000

.555

حتديد الق�ضية

331.570

61

5.436

بناء الر�أي والدفاع عنه

114.093

61

1.870

اجلدل يف االجتاهني

222.553

61

3.648

توظيف ا�ساليب الإقناع

175.248

61

2.873

تقدمي حلول للم�شكلة

242.220

61

3.971

حتديد الق�ضية

1315.750

63

1315.750

بناء الر�أي والدفاع عنه

323.000

63

323.000

اجلدل يف االجتاهني

694.938

63

694.938

توظيف ا�ساليب الإقناع

503.984

63

503.984

تقدمي حلول للم�شكلة

792.984

63

792.984

م�صدر التباين

=Hotelling›s Trace
2.929
Wilks› Lambda= 0.255
الداللة الإح�صائية = 0.000

اخلط�أ

الكُلي املعدل

بالنظر �إىل نتائج حتليل التباين امل�صاحب املتعدد يف
جدول ( )15يتبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة الإح�صائية ( )α= .05بني املتو�سطات احل�سابية لأداء �أفراد
الدرا�سة البعدي على اختبار مهارات الكتابة اجلدلية الفرعية
(حتديد الق�ضية ،بناء الر�أي والدفاع عنه ،واجلدل يف اجتاهني،
توظيف �أ�ساليب الإقناع ،تقدمي حلول للم�شكلة) تعزى �إىل متغري
طريقة التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم الكاريكاتريية)؛ �إذ كانت قيمة
الداللة الإح�صائية للدرجة الكلية لالختبار البعدي وف ًقا لطريقة
التدري�س على املهارات الفرعية �أقل من م�ستوى الداللة الإح�صائية

حجم الأثر

.627

( ،)α= .05ولتحديد قيمة الفرق الدال �إح�صائ ًيا بني املتو�سطات
احل�سابية لدرجات �أفراد الدرا�سة البعدي على اختبار مهارات
الكتابة اجلدلية الفرعية وف ًقا ملتغري طريقة التدري�س (االعتيادية،
الر�سوم الكاريكاتريية) ،واجتاه الفروق ل�صالح �أي من املجموعتني،
ا�ستخدِمت املقارنات البعدية باختبار بونفريوين()Bonferoni؛ �إذ
اح ُت�سِ بت املتو�سطات احل�سابية املع ّدلة لعزل �أثر �أداء �أفراد جمموعتي
الدرا�سة (ال�ضابطة ،والتجريبية) يف االختبار القبلي ،على �أدائهم يف
االختبار البعدي ،وكانت النتائج كما يف جدول (.)16

جدول ()16
نتائج اختبار بونفيروني ( )Bonferoniللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية ألداء أفراد الدراسة على اختبار مهارات الكتابة الجدلية الفرعية البعديً ،
وفقا لمتغير طريقة التدريس
(الطريقة االعتيادية ،الرسوم الكاريكاتيرية)

املهارة
حتديد الق�ضية

طريقة التدري�س

الو�سط املعدل

اخلط�أ املعياري

الطريقة االعتيادية

6.918

.417

الر�سوم الكاريكاتريية

12.957

.417
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قيمة الفرق بني
املتو�سطني احل�سابني

الداللة
الإح�صائية

*6.040

.000

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )11العدد ( - )32كانون أول 2020م

املهارة
بناء الر�أي والدفاع عنه

اجلدل يف اجتاهني

توظيف �أ�ساليب الإقناع

تقدمي حلول للم�شكلة

طريقة التدري�س

الو�سط املعدل

اخلط�أ املعياري

الطريقة االعتيادية

6.389

.245

الر�سوم الكاريكاتريية

8.861

.245

الطريقة االعتيادية

5.679

.342

الر�سوم الكاريكاتريية

9.758

.342

الطريقة االعتيادية

5.902

.303

الر�سوم الكاريكاتريية

9.130

.303

الطريقة االعتيادية

6.760

.357

الر�سوم الكاريكاتريية

11.209

.357

قيمة الفرق بني
املتو�سطني احل�سابني

الداللة
الإح�صائية

*2.472

.000

*4.079

.000

*3.228

.000

*4.449

.000

*دال إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية ()α= .05

ت�شري النتائج املبينة يف جدول (� )16إىل وجود فروق دالة
�إح�صائ ًيا عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( ،)α= .05بني �أداء �أفراد
الدرا�سة يف املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على اختبار مهارات
الكتابة اجلدلية الفرعية (حتديد الق�ضية ،بناء الر�أي والدفاع
عنه ،اجلدل يف اجتاهني ،توظيف �أ�ساليب االقناع ،تقدمي حلول
للم�شكلة) تعزى �إىل متغري طريقة التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم
الكاريكاتريية)؛ �إذ كانت الفروق ل�صالح املجموعة التجريبية.
وملعرفة فاعلية طريقة التدري�س (االعتيادية ،الر�سوم
الكاريكاتريية) على اختبار مهارات الكتابة اجلدلية الفرعية (حتديد
الق�ضية ،بناء الر�أي والدفاع عنه ،اجلدل يف اجتاهني ،توظيف
�أ�ساليب االقناع ،تقدمي حلول للم�شكلة) ،فقد مت احت�ساب حجم الأثر
( )Effect Sizeبا�ستخدام مربع �آيتا ( ،)Eta Squareوقد وجد من
جدول (� )15أن قيمة مربع �آيتا ملهارة حتديد الق�ضية بلغت (.627
) ،وملهارة بناء الر�أي والدفاع عنه ( ،) .450وملهارة اجلدل يف
اجتاهني ( ،) .533وملهارة توظيف �أ�ساليب الإقناع (،) .476
وملهارة تقدمي حلول للم�شكلة ()0.555؛ وهذا يعني �أن متغري طريقة
التدري�س (الر�سوم الكاريكاتريية) ف�رس ما ن�سبته تقري ًبا ()%63
ملهارة حتديد الق�ضية ،و( )%45ملهارة بناء الر�أي والدفاع عنه،
و( )%53ملهارة اجلدل يف اجتاهني ،و( )%48ملهارة توظيف
�أ�ساليب الإقناع ،و( )% 56ملهارة تقدمي حلول للم�شكلة من التباين
يف املتو�سط احل�سابي لأداء �أفراد الدرا�سة على اختبار مهارات
الكتابة اجلدلية الفرعية املذكورة �سابقا.

مناقشة النتائج
أوالً :مناقشة نتائج السؤال األول
�أظهرت نتائج هذا ال�س�ؤال وجود فرق دال �إح�صائ ًيا بني
�أداء �أفراد جمموعتي الدرا�سة يف مهارات الكتابة الناقدة جمتمعة،
ول�صالح املجموعة التجريبية .وتدل هذه النتيجة على فاعلية
توظيف الر�سوم الكاريكاتريية يف حت�سني �أداء طالبات ال�صف
الثامن الأ�سا�سي يف مهارات الكتابة الناقدة جمتمعة يف االختبار
البعدي ،وهو ما يتفق مع درا�سة علي ( ،)Ali, 2008وقد يعزى
حت�سن مهارات الطالبات يف مهارات الكتابة الناقدة جمتمعة ،لأن

الر�سوم الكاريكاتريية مت ّثل للنقد ،وقد عزز ربط مو�ضوعات الكتابة
ن�صا ب�رص ًيا
ببيئة الطالبات
ّ
دافعيتهن للنقد ،فالكاريكاتري يعر�ض ً
ثر ًيا مبعلومات م�ستمدة من احلياة اليومية ،ويج�سد النقد بق�ضايا
وحوادث واقعية لت�صبح ملمو�سة ومدركة ،وتب�سيطها من خالل
الفكاهة املغلفة باملبالغة ،وي�شري ا�ستيتية (� )Estatia, 2002إىل �أن
ت�رسع الفهم للنقد
الفكاهة الكاريكاتريية ترتبط مبهارات معرفية ّ
والإبداع اللغوي ،كما تعمل على تطوير الوعي بامل�شكلة االجتماعية.
أي�ضا �إىل الدقة يف توجيه الطالبات
وقد تعزى هذه النتيجة � ً
ملمار�سة الكتابة يف مهمات تعليمية ،وتنظيم الإعدادت والإجراءات
التعليمية وظيف ًيا لتتنا�سب مع توظيف الر�سم الكاريكاتريي كخطاب
فكاهي وفكري يف مراحل حمددة ،فقد جرت ممار�سة اللغة ودجمها
ب�أن�شطة تفاعلية حتليلية يف �سياقات طبيعية من خالل املناق�شة
الب�رصية ملحتوى الكاريكاتري ،مل�ساعدة الطالبات على �إعطاء
ت�صور للمعلومات يف مرحلة التخطيط للكتابة ،وترجمة املعلومات
�إىل �أفكار مكتوبة و�صياغتها يف فقرات من خالل عمليات الكتابة
مبراحل متتابعة ،ففي مرحلة ما قبل الكتابة ُح ّددت الأهداف املراد
حتقيقها م�سب ًقا لكل مرحلة وتنظيمها ،وتدريب الطالبات على
تف�سري بنية اخلطاب الكاريكاتريي وحتليله كمقال ناقد بتوجيه
�أ�سئلة ناقدة مل�ساعدة الطالبات على توليد الأفكار ،وخلق �أبعاد يف
التفكري عند حتليله ،وا�ستثمار الرثاء الب�رصي الكاريكاتريي لتمثل
املعلومات وفهم الفكاهة الكاريكاتريية النقدية.
وت�شري رهايو (� )Rhayu, 2010إىل �أن الكاريكاتري يح�سن
املوجه ،ملنا�سبته خ�صائ�ص
عملية تعلم الكتابة يف التعبري
ّ
املتعلمني العقلية واجل�سدية واالنفعالية ،بطرحه موا�ضيع تتنا�سب
ومرحلتهم العمرية وم�ستواهم التعليمي ،وفتحه لآفاق االكت�شاف
والت�أمل عربه ،وهو احلافز والدافع الأهم لتعلم الكتابة .كما �أن
حية لتوظيفه
الكاريكاتري يتيح للطلبة ممار�سة اللغة كتجربة ّ
مواقف اجتماعية و�سياقات ثقافية حقيقية للتعلم ،فيعمل على
ا�ستثمار الذاكرة ال�شعبية لدى املتعلم وخمزونه اللغوي لتوليد �أفكار
وا�ضحة عما يريد التعبري عنه (،)Medhurst & DeSousa, 1981
وهي املرحلة الأهم ملا قبل الكتابة.
وقد يعزى حت�سن مهارات الطالبات يف الكتابة الناقدة �إىل
تدريبهن يف �أثناء الكتابة على ا�ستخدام هياكل لتنظيم بنية الن�ص
ّ
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أثر توظيف الرسوم الكاريكاتيرية في حتسني مهارات الكتابة الناقدة واجلدليّة
ف ّ
الص ّ
لدى طالبات ّ
الثامن األساسي

التي �ساعدت على تنظيم املعرفة املتح�صلة من حتليل الر�سم
موجهة للتفكري وتوليد �أفكار منها لإدراك
الكاريكاتريي ب�أ�سئلة ّ
مدى ترابط اجلمل وعالقتها ببع�ضها قبل حتويلها �إىل فقرات،
وقراء
كما جرى تدريب الطالبات على �أن يقيمن كتاباتهن ككتاب ّ
ملا يكتبون ،وت�شجيعهن على حترير كل الفقرة من حيث ال�صياغة
والأ�سلوب ،و�سالمة اللغة ،وا�ستثمار ما تعلمنه من ح�صة النمذجة
الأوىل ملطابقة املعايري التي يحكم من خاللها على جودة املقال
النقدي.
وقد يعزى الأثر لقلة الأخطاء الإمالئية والنحوية عند تركيب
اجلمل وزيادة القدرة على التعبري ،لتدريب الطالبات يف مرحلة ما
بعد الكتابة ،على مراجعة الأقران واملعلمة با�ستمرار بعد كتابة كل
عن�رص من عنا�رص املقال ،حيث ُ�صحِ حت الأخطاء ب�شكل جماعي،
كما ُقدِمت الإر�شادات والتعليمات ملالحظة مدى تطوير الأفكار
املت�ضمنة من �إجابات �أ�سئلة التحليل للكاريكاتري ،وت�ضمنت عملية
املراجعة قراءة الطالبات ن�صو�صهن بالتبادل ،وهذه اخلطوة �ساعدت
على �إدراك �أهمية متثل القارئ للن�ص ،ومدى مطابقة الأفكار املعرب
عنها ودرجة فهم الآخرين لها.
وقد تعزى النتيجة لتحقق املعنى يف ذهن الطالبات من خالل
تفاعل الطالبات مع الكاريكاتري ،فعزز الدافع الذاتي للكتابة ،و�سهل
عملية متثل ال�شكل ال�صحيح للكلمة وتركيب اجلمل ال�صحيحة قواعديا
بالنحو والإمالء وبامل�ضمون والتنظيم( (�Rhayu, 2010 ; Unal &Ya
 ،)gen, 2013كما �أن ممار�سة التفكري الناقد من خالل حتليل بنية
الكاريكاتري جعلت املمار�سة والوعي با�ستعمال اللغة ينقلها �إىل
اال�ستعمال الوظيفي للغة والإدراك ،وهو ما قد يكون له الأثر بجعل
الطالبات ميار�سن ا�ستخدام اللغة ب�شكلها ال�صحيح قواعد ًيا.
وقد يعزى هذا الأثر ملهارات لغوية كان للكاريكاتري �أثر يف
ا�ستخدامها ،كاختيار اللفظ املنا�سب واملحقق للمعنى ،فالكاريكاتري
�سهل على الطالبات تذكر املفردات و�رسعة تكييف املعنى بلفظ
منا�سب له ،وتوارد املفردات �ساعد على عملية التوا�صل بالكتابة
وا�ستمرارها ،وي�شري جوفان وبكدا�س ()Guvan & Bekdas, 2018
�إىل �أن الكاريكاتري يثري ف�ضول املتعلمني حول الأحداث والق�ضايا
وي�شجعهم على التفكري وا�ستح�ضار املفردات وتوليدها ب�رسعة
واالحتفاظ بها ،وي�شري توبال (� )Topal 2015إىل � ّأن املفردات تخزن
ب�شكل ترميز ب�رصي ذهن ًيا ،والكاريكاتري حمرك لها ب�شكل ملمو�س
كمحفز ب�رصي ،فيجري من خالله ا�ستدعاء املفردات وا�ستخدامها
يف �سياقات وظيفية طبيعية.
�أما عن وجود فرق دال �إح�صائ ًيا يف كل مهارة من مهارات
الكتابة الناقدة ،فقد كان لتوظيف الكاريكاتري دور وا�ضح وجلي يف
حت�سني مهارة (التف�سري) بن�سبة �أعلى من مثيالتها وذلك الرتباط
الكاريكاتري مبهارة التف�سري وت�سهيله لها ،فقد تدربت الطالبات
على مهارات التحليل والتف�سري بفهم املهارة �أوال ،ثم بالرتكيز
على فهم االفرتا�ضات املت�ضمنة بداخل الكاريكاتري من �إيحاءات
ودالالت ،وربطها باخلربات ال�سابقة وبيئة الطالبات للم�ساعدة
على فهمها وتف�سريها ك�أفكار ب�رصية متثل املعنى بداخلها ،وقد
اختلفت تف�سريات الطالبات للكاريكاتري ومل تكن �إجابة حمددة ،تبعا
للتفاوت يف درجة الفهم له واملعرفة واخلربات ال�سابقة لكل طالبة.
وي�ؤكد فور�سفل (� )Forceville, 2014أن التف�سري للكاريكاتري
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قائم على التمييز بني املعنى ال�رصيح واملعنى ال�ضمني للكاريكاتري،
وهو تقييم لالفرتا�ضات املت�ضمنة بداخله ،ومطابقة ملدى �صحتها
�أو خطئها ،ومواكبة الر�سوم الكاريكاتريية للأحداث �ضمن ال�سياق
االجتماعي والثقايف ،يحفز عملية الفهم والتف�سري له ب�شكل منطقي،
ويف الدرا�سة ُد ّربت الطالبات على زيادة الوعي باالفرتا�ضات
التي يت�ضمنها الكاريكاتري ،من خالل توجيه الأ�سئلة كم�ؤ�رشات
للتف�سري ،للك�شف عن حتيز االفرتا�ضات �أو منطقيتها ،ور�صدها
بالفهم والتف�سري لأهميتها كموجه للثقافة الب�رصية القائم عليها
الكاريكاتري.
وعن مهارة (اال�ستنتاج) فقد جاءت يف املرتبة الثانية،
وتقرتب من مهارة التف�سري ،وقد يعزى هذا الأثر لتدريب الطالبات
على فهم مهارة اال�ستنتاج نظر ًيا وتطبيقها ب�أ�سئلة منظمة يف عملية
التحليل للكاريكاتري ،كما جرى تعميق الوعي املتح�صل من مهارتي
املالحظة والتف�سري ال�سابقتني ملهارة اال�ستنتاج وربطها بهما.
وي�ؤكد فور�سفل (� )Forceville, 2014أن مهارة اال�ستنتاج تعتمد على
املالحظة والتف�سري يف حتليل الكاريكاتري ،ومما يعزز اال�ستنتاج يف
الكاريكاتري هو روح االكت�شاف الذي يخلقه ثراء ال�صورة بالدالالت،
فالكاريكاتري اليقدم كل جزئية يف ال�صورة بل يرتك م�ساحة للتفكري
والتنبوء من خالل املعرفة ال�سابقة للمتعلم والتي حتدد �أي�ضا مقدار
اال�ستنباط وبالتايل ت�ؤدي لال�ستنتاج.
وح�صلت مهارة (التقومي) على املرتبة الثالثة بني املهارات،
وقد تعزى النتيجة للدقة يف �إعداد احل�صة ال�صفية وحتليل الطالبات
للخطاب الكاريكاتريي لفهم االدعاءات والأ�سباب للق�ضايا
املطروحة ،و�إدراك املعنى املت�ضمن بداخله فكر ًيا وعاطف ًيا وت�شجيع
الطالبات على �إ�صدار احلكم � ّإما باالتفاق �أو برف�ض ما ورد فيه وفق
فهم النقد املوجه بداخله ،فالكاريكاتري غني بالتمثيالت الب�رصية
إقناعا ب�رص ًيا وت�ؤثر يف مواقف القارئ للخطاب
التي حتمل � ً
الكاريكاتريي ،وقد جرى تدريب الطالبات على فهم الر�سائل املبطنة
الكاريكاتريية لأثرها يف توجيه الفكر الثقايف للطالبات.
أثرا بني املهارات
وعن مهارة (املالحظة) فقد كانت الأقل � ً
الناقدة ،وقد يعزى ذلك لأن املالحظة كانت �أوىل املهارات كمدخل
للتحليل ،ومل ت�ألف الطالبات جميع الدالالت ،فهي تتطلب تدري ًبا
وممار�سة الكت�سابها� ،إال �أن النتيجة كانت دالة على التح�سن ،وميكن
�أن تعزى لتدريب الطالبات على فهم املهارة وتطبيقها من خالل
ا�ستثمار الكاريكاتري دالالت من بيئة الطالبات عند ت�صميمه،
وممار�سة مهارة التفكري يف الداللة ك�إ�شارات ورموز ال�ستنتاج
الدالالت واملفاهيم للمو�ضوع ،وي�ؤكد �سارار كوزو (Sarar Kuzu,
� )2016أن الكاريكاتري قائم على الرموز الأيقونية ،وفهم الطالب
انطباعا �إيجاب ًيا وداف ًعا للإبداع
للعالمات ك�إ�شارات ورموز تعطي
ً
يف الكتابة ،وي�شري فور�سفل (� )Forceville, 2014إىل �أن املالحظة
هي القادرة على جعل الطالب يهتم بر�ؤية التفا�صيل للق�ضية
الكاريكاتريية ،ملا تبنى عليه كمحفز ب�رصي لإدراك الإيحاءات
والدالالت جلذب االنتباه ملعاجلة االفرتا�ضات املت�ضمن فيه ،وتعميق
الفهم العام للمو�ضوع وحتديد الق�ضية املحورية للكاريكاتري.
مناقشة نتائج السؤال الثاني
�أظهرت نتائج هذا ال�س�ؤال وجود فرق دال �إح�صائ ًيا بني �أداء
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�أفراد جمموعتي الدرا�سة يف مهارات الكتابة اجلدلية جمتمعة،
ول�صالح املجموعة التجريبية .وتدل هذه النتيجة على فعالية
توظيف الر�سوم الكاريكاتريية يف حت�سني �أداء طالبات ال�صف
الثامن الأ�سا�سي يف مهارات الكتابة اجلدلية جمتمعة يف االختبار
البعدي ،وهي بذلك تتفق مع درا�سة مورا و�آخرون (Mora et al.,
 )2018ودرا�سة �سيام�سوري و�آخرون)et al Syamsuri.2016( ,
وميكن �أن تعزى النتيجة ملمار�سة الطالبات مهارات تفكري ناقد يف
حتليل الكاريكاتري والتدرب لكتابة مقال ناقد �أوال ،ف�أعطى للطالبات
فهما �أعمق للق�ضية املطروحة ،وقد تعزى النتيجة لتدريب الطالبات
ً
وتنظيم الإجراءات على مراحل يف عمليات الكتابة اجلدلية ،ففي
تدربت الطالبات على حتليل بنية الكاريكاتري
مرحلة ما قبل الكتابة ّ
وفق العنا�رص اجلدلية ،من خالل تنظيم التفكري ب�أ�سئلة جدلية لكل
عن�رص من عنا�رص املقال ،ف�ساعد على التخطيط للكتابة ،وتوليد
الأفكار ،وحتديد الق�ضية يف �أذهان الطالبات والوعي باملحتوى،
وهي املرحلة الأهم لتح�سن عملية الكتابة.
ويف �أثناء الكتابة ُ�ش ِجعت الطالبات على �إن�شاء تف�سريات
خا�صة بالق�ضايا ب�صياغات لغوية منا�سبة للكتابة اجلدلية،
وتنظيم الأفكار با�ستخدام الهياكل لبنية املقال اجلديل ،وهو ما
كان له �أثر يف زيادة الوعي بالعنا�رص اجلدلية وتنظيمها ،و�إدراك
العالقات بني اجلمل وترابطها ب�شكل منطقي قبل حتويلها اىل فقرات
ون�صو�ص وفق عنا�رص املقال ،مقدمة وعر�ض وخامتة ،كما كان
وقراء ملا يكتبون،
لتدريب الطالبات على �أن تقييم
ّ
كتاباتهن ككتاب ّ
وت�شجيعهن االهتمام بالفقرة من حيث ال�صياغة والأ�سلوب ،و�سالمة
اللغة ،وتقدمي تعليمات موجهة للطالبات بالتعليق على الأحكام اجلدلية
امل�ستنبطة من التحليل ،وعملية املراجعة للت�أكد من تنظيم الأفكار،
وي�شري �سيام�سوري و�آخرون� )Syamsuri et al . 2016( ,أن ما ي�ؤثر
يف تطوير الأفكار يف الكتابة اجلدلية ،هو توظيف الكاريكاتري
لق�ضايا جدلية م�ستمدة من بيئة الطالب ،وتعرب عن ظاهرة اجتماعية
حقيقية ،في�ساعد على ا�ستخدام املفردات يف �سياقاتها ال�صحيحة.
وقد تعزى النتيجة لتما�سك املقال اجلديل ،مبا جرى تنفيذه
من مراجعة للمقال اجلديل من قبل الطالبات واملعلمة يف مرحلة ما
بعد الكتابة ،كتقييم تكويني لكل عن�رص من عنا�رص املقال اجلديل.
وتتفق نتيجة الدرا�سة لتح�سن الطالبات يف الكتابة اجلدلية
رغم �صغر �سن املرحلة العمرية امل�ستهدفة وهي ال�صف الثامن مع
درا�سة مورا و�آخرون ( ،)Mora et al., 2018فالكاريكاتري �أعطى
الطالبات داف ًعا للكتابة اجلدلية ،و�سهل عملية ا�سرتجاع وربط
املعلومات املختلفة ،كما �أعطي للق�ضية املطروحة من خالله جوانب
أفكارا م�ستمدة منه ،وزاد من املعرفة باملو�ضوع ،وقد
�أ�سا�سية و� ً
دللت النتائج النهائية املتح�صلة �أن الطالبات الأقل قدرة بالكتابة
تقدما يف االختبار البعدي بكتابة ن�صو�ص منطقية
اجلدلية� ،أظهرن ً
مت�سل�سلة ومنظمة ،وتقرتب من �أهداف التوا�صل الرئي�سية كحوار
جديل مكتوب يطرح �أدلة واقعية ترتبط بالق�ضية.
�أما عن وجود فرق دال �إح�صائ ًيا يف كل مهارة من مهارات
الكتابة اجلدلية ،فقد كان لتوظيف الكاريكاتري دور وا�ضح يف
حت�سني مهارة (حتديد الق�ضية) ،فقد كانت الأعلى بني املهارات،
وقد تعزى هذه النتيجة لأن الطالبات قد حددن موقفهن امل�سبق
من الق�ضية التي طرحها الكاريكاتري باالتفاق �أو االختالف ب�إ�صدار

احلكم عليها يف مرحلة التدرب على الكتابة الناقدة ،وقد تعزى
النتيجة لتلقي الطالبات تدري ًبا على مهارة حتديد الق�ضية ،بفهم
املهارة و�إدراكها من خالل �أن�شطة املناق�شة واحلوار بني الطالبات،
مما �شجعهن على التفاعل مع بنية الكاريكاتري وتبني موقف ووجهة
نظر والدفاع عنها بعد فهمهن لل�سياق العام له ،ف�ساعد كل ذلك على
حتديد الق�ضية ب�شكل وا�ضح يف �أذهانهن ،كما كان لتنظيم التحليل
بنماذج قيا�سية على هياكل لبنية املقال اجلديل دور يف فهم عنا�رص
اجلدل ككل ب�شكل �أكرب ،وفهم الق�ضية وحتديدها.
وعن مهارة (احلل) فقد جاءت يف املرتبة الثانية وهي تقرتب
كنتيجة من مهارة حتديد الق�ضية ،وتعد هذه النتيجة متوقعة؛ لأن
احلل يرتبط بتحديد امل�شكلة ،وهو ما ي�شري �إليه توملن (Toulmin,
 )2003يف �أن احلجج املتمثلة يف االدعاء يف بداية حتديد الق�ضية
هي التي تربر احلل وترتبط بها ،وقد ُدربت الطالبات لزيادة قدرتهن
على الرتكيز يف الق�ضية من خالل حتليل الكاريكاتري ،وتقدمي الدعم
لهن ال�ستنتاج �أدلة تتنا�سب وحل الق�ضية املتبناة ،واملحددة يف
بداية املقال اجلديل ،وم�ساعدة الطالبات على تطوير احلجج املالئمة
وتربير احللول التي اختاروها.
بالإ�ضافة �إىل دور الأ�سئلة املنظمة للتفكري وربطها بدالالت
تتنا�سب وق�ضايا تعاي�ش الو�ضع الراهن ،وت�شجيع الطالبات على
تقدمي حلول واقعية ملعاجلة هذه الق�ضية ،وقد �ساعدت هذه اخلطوة
الطالبات على �صياغة الأفكار كخطوة �أوىل قبل متثلها يف عمليات
الكتابة ،وي�ؤكد )Syamsuri et al.2016( ,ب�أن الكاريكاتري مبعاي�شته
لق�ضايا متثل الو�ضع الراهن و�أو�ضاع تعاي�ش الواقع ،يربز �أثره يف
تقدمي الطلبة يف الكتابة حللول واقعية ملعاجلة الق�ضية اجلدلية.
وح�صلت مهارة (اجلدل يف اجتاهني) على املرتبة الثالثة،
وهي نتيجة مقبولة مل�ستوى الطالبات ،وقد تعزى هذه النتيجة
لقدرة الطالبات على الك�شف عن التحيز ،وا�ستنتاج الأ�سباب
واحلجج امل�ضادة ،وذلك لتنظيم التفكري اجلديل للطالبات بالأ�سئلة
املحفزة و�إعادة النظر يف االفرتا�ضات التي وفرها الكاريكاتري،
كما ُد ّربت الطالبات على متثل الر�أي املعار�ض للق�ضية بتحليل
اخلطاب الكاريكاتريي ،وتنظيم مناق�شة الأقران ك�أطراف متعار�ضة
يف مناظرة �شفهية قبل البدء بالكتابة ،مل�ساعدة الطالبات على
املقارنة بني موقفني متعار�ضني و�إعطائهن القدرة على الت�شخي�ص
للمواقف ،وا�ستثمار الفكاهة الكاريكاتريية يف عر�ض التناق�ضات
بني الأحداث واملواقف التي يبنى عليها الكاريكاتري ،وذلك بعر�ض
�أكرث من �صورة لتمثل الق�ضية اجلدلية مل�ساعدتهن على فهم املوقف
املتعار�ض يف اجلدل ،وقد ن ّفذ يف الدرا�سة احلالية مواجهة �أكرث من
�صورة كاريكاتريية متعار�ضة للتحليل.
وي�ؤكد نيويل و�آخرون (ّ � )Newell et al., 2011أن احلوار
والتفاو�ض بني املتعلمني يف املهمات االجتماعية بتحليل �صور
ون�صو�ص جدلية ي�ساعد على حتليل وجهات النظر املختلفة وحتديد
املنطق اجلديل ،فتك�سبهم الر�سوم وال�صور والأن�شطة لغة للحوار
التخاذ قرارات مهمة والتعبري عنها ،فهم كقراء وكتاب لبناء املعنى
يجعلهم قادرين على بناء حجج خا�صة ومتثلها يف الكتابة اجلدلية،
فيكت�سب الطلبة املعرفة و�صنع املعنى م ًعا ،وهو ما يتفق والإجراءات
التي مار�ستها الطالبات �أثناء التدرب على حتليل الكاريكاتري كبنية
جدلية.
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أثر توظيف الرسوم الكاريكاتيرية في حتسني مهارات الكتابة الناقدة واجلدليّة
ف ّ
الص ّ
لدى طالبات ّ
الثامن األساسي

وح�صلت مهارة (الإقناع) على املرتبة الرابعة وهي �أقل من
املهارات ال�سابقة ،وقد تعزى نتيجة حت�سن الطالبات بها اىل ربط
الق�ضايا املطروحة بالكاريكاتري بواقع احلياة �أثناء حتليل بنيته
اجلدلية ،لي�سهل تفاعل الطالبات معها عاطف ًيا ،وت�شجيعهن على
فهم الق�ضية الأ�سا�سية و�أ�سبابها ،لتقدمي �أدلة تتنا�سب واملرحلة
العمرية من �إثباتات واقعية وانفعالية ،وي�ؤكد موتولونديال
وكينجورا ( )Mwetulundila & Kangira, 2015ب�أن م�صادر الإقناع
يف الكاريكاتري ال تعتمد على تبنى تف�سري عقالين فقط و�إمنا تبنى
�أي�ضا بتف�سريات انفعالية ،وهو ما يتنا�سب مع بنية الكاريكاتري
كبالغة مرئية حتتوي على �إقناع عاطفي ،وت�ؤثر يف قدرة الطالب
على التفاعل معه وتبني ادعاءاته.
أثرا بني املهارات
وعن مهارة (بناء الر�أي) فقد كانت الأقل � ً
الناقدة ،وقد يعزى ذلك لأن مهارة بناء الر�أي كانت يف بداية
التحليل ،وتعتمد على كتابة املقدمة للمقال ،والطالبات يجدن
�صعوبة يف �صياغة �آرائهن ب�شكل حمدد والتعبري عنها يف املقدمة،
اهتمامهن يف املقدمة على حتديد الق�ضية
وجهن
ّ
كما �أن الطالبات ّ
و�أغفلن التعبري عن الر�أي� ،إال �أن النتيجة كانت مقبولة مل�ستوى
الطالبات ،ويعزى حت�سن الطالبات بها �إىل التدريب الذي تلقته
الطالبات على �صياغة �آراء حمددة من خالل فهم الق�ضية وحتديدها،
وتنظيم املهارة ب�أ�سئلة حمفزة للتفكري لي�سهل �أخذ املعلومة من
الكاريكاتري و�إعادة �صياغتها يف مراحل الكتابة.
توصيات الدراسة ومقرتحاتها:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحثون بالآتي:
1 .1توظيف الر�سوم الكاريكاتريية يف املناهج املدر�سية.
�2 .2إجراء درا�سات مماثلة تتناول �صفوفًا درا�سية �أخرى،
ومراحل تعليمية خمتلفة.
3 .3بحث �أثر توظيف الر�سوم الكاريكاتريية كخطاب ب�رصيي
ومثري نوعي على املهارات اللغوية الأخرى.
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