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مستخلص البحث
يهدف هذا البحث إىل تطوير اسرتاتيجية تعليم مهارة القراءة على ضوء التعلم التعاوين يف فرق
الطالب وأقسام التحصيل لرتقية مهارة القراءة لدي تالميذ مدرسة اخلريات الثانوية مبعهد مدينة العلم دولو
سوالويس الوسطى
و منهج البحث املستخدم يف هذا البحث هو البحث والتطوير الذي قدمه بورج و غال (Borg
) .&Gallو أسلوب مجع البياانت يتكون من مخسة أساليب ،وهي  :املالحظة ،واملقابلة ،واالستبانة،
والواثئق ،واالختبار .وأسلوب حتليل البياانت لنتائج االستبانة من التالميذ واخلبريين هو حتليل التوزيع
التكرر بستخدم برانمج  ،SPSSو وأسلوب حتليل البياانت لنتائج االختبار هو االختبار .T-Test
وأما النتائج من هذا البحث فهي )1( :توفر منوذج اسرتاتيجية تعليم مهارة القراءة على ضوء التعلم
التعاوين يف فرق الطالب وأقسام التحصيل يف مدرسة اخلريات الثانوية مبعهد مدينة العلم دولو سوالويس
الوسطى.
الكلمات املفتاحية  :تطوير ،اسرتاتيجية التعليم ،مهارة القراءة ،التعلم التعاوين ،فرق الطالب وأقسام
التحصيل ).(STAD
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أساسيات البحث
املقدمة

التعليم هو العمل الذي حيدد إىل جودة أمة .فشل التعليم فسوف أيثر على فشل أمة ،وجناحه

فسوف أيثر على جناحها .إن التعليم لديه مدرس ودارس ووسائل ومواد وإدارة ،ومن أمهية من كل هو
مدرس نفسه .املدرس هو الشخص الذي يتواجه مباشرة مع الدارسني1،ولذلك كيفما جيد املنهج الدراسي
املصمم لكن املدرس غري جيد فليس من املمكن أن حيقق فعالية عملية التعليم .عندما نتكلم عن التعليم
فبالطبع البد لنا أن حنقق املدرسني الذين يستخدمون اسرتاتيجيات مثرية الهتمام الدارسني .إن عملية
التعليم تكون فعالية إذا كان املدرس يستخدم اسرتاتيجيات مالئمة أبهداف التعليم.
ويف جمال التعليم ،تعرف اإلسرتاتيجية أبهنا خطة أو أسلوب أو جمموعة من األنشطة املصممة
للحصول على اهلدف التعليمي .وهذا التعريف يدل على شيئني ،أوهلما  :إسرتاتيجية التعليم هي اخلطة أو
اجملموعة من األنشطة اليت حتتوي على استخدام الطرق التعليمية واستفادة خمتلف املوارد والقوة يف عملية
التعليم .وهذا يعين أن إعداد اإلسرتاتيجية يكون يف التخطيط ومل يكن يف التنفيذ .واثنيهما :ختطيط
اإلسرتاتيجية للحصول على األهداف املعينة أو املرجوة .وهذا يعين أن االجتاه من إعداد اإلسرتاتيجية هو
احلصول على األهداف 2.إذا إن اسرتاتيجية التعليم هلا عالقة وثيقة بتنظيم حالة التعليم لتحقيق األهداف
املرجوة ،سواء اكانت عامة أم خاصة.
ومن هنا رأى الباحث أن أسرتاتيجية التعليم هي خطة العمل ألجل حتقيق األهداف املعينة ،أو
أهنا أمناط عامة عن األنشطة للمعلمني والطلبة يف عملية التعليم للحصول على األهداف املقررة .كانت

1

Muhammad Irwan , Strategi Pembelajaran Efektif “Jurnal Iqra”, (2016), 6
Wina Sanjaya، Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan ، (Cet. VI ; Jakarta :
Kencana Prenada Media Group، 2009)، 126
2

185

Vol. 04 No. 02 July - December 2020
ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549-368X

فيها إسرتاتيجيات أساسية اليت تشتمل على حتديد األهداف املرجوة ،وحتديد املادة التعليمية ،وحتديد
اإلجراءات ،وحتديد طرق وأساليب التعليم ،وحتديد املعاير واحلد األدىن للنجاح.
ورأى الباحث والسيما يف تعليم مهارة القراءة يف املدرسة الثانوية أن عملية تعليمها ينبغي هلا أن
تعمل بسرتاتيجية مثرية الهتمام الدارسني ألن القراءة من أهم أدوات اكتساب املعرفة الثقافية اليت يستطيع
الفرد هبا أن يشبع حاجته ،والقراءة من دواعي التفكري وحب االستطالع ،وهي من وسائل التنشئة
االجتماعية اليت من خالهلا يتعرف األفكار إىل العادات والقيم واملثل العليا اليت تسود جمتمعهم .وتسهم
القراءة يف صياغة شخصية الفرد يف جوانبها املختلفة وتزوده بلقدرة على التكيف السوي مع ظروف احلياة
3

املختلفة و مواجهة املشكالت االجتماعية.

عندما قام الباحث بلدراسة التمهيدية يف حتليل االحتياجات بستخدام أسلوب املالحظة يف
مدرسة اخلريات الثانوية مبعهد مدينة العلم دولو سوالويس الوسطي يف السنة الدراسية  2020-2019يف
أول شهر أغسطس  ، 2019فقد وجد فيها املدرسني استخدما الكتاب الدراسي املنهج الدراسي 2013
يف تعليم اللغة العربية.
يف هذه الدراسة التمهيدية أن الباحث قد وزع االستيباانت إىل أربعة و عشرين تلميذا يف هذه
املدرسة ،ومن هذه االستيباانت قد وجد الباحث البياانت اليت أشارت إىل أن التالميذ هنا حمتاجون من
استخدام االسرتاتيجية اجلذابة واملمتعة يف عملية التعليم.
ب .أسئلة البحث
انطالقا من مالمح البحث الذي عرض يف املقدمة فحدد الباحث إىل األسئلة اآلتية:

22

3بشري راشد الزعب ،تنمية مهارات االستيعاب لدى طلبة اللغة العربية الناطقني بغريها( ،عمان :دار البداية،)۲008 ،ص.
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اإلطار النظري
أ -مفهوم التطوير
التطوير من طور -يطور -تطويرا على وزن تفعيل.ومعناه الرتقية والتنمية ،4والتطوير له معان كثرية :
منها التغيري ،والتجديد ،والتوسع ،وهلم جرا .واملفهوم املستخدم للتطوير أشار إىل النشاط الذي ينتج
بطريقة جديدة بعد تقييم الصقل والتحسني حسب الضرورة .وأوضح وينارنو سورْحد أن التنمية هي إعداد
وتنفيذ وتقييم وحتسني.5
وأما املرتابط بلتعليم ،أن وظيفة التطوير تشمل النظرية والتصميم واإلنتاج والتقييم ،واملواد
واالستخدام 6.وعند نورغيان طورو أن التطوير هو عملية تدل على انتاج شيئ .7وأما املراد بعملية التطوير
فهي تصميم وتنفيذ وتكميل .والعملية يف التطوير عند بنبانغ وارسيطا هو العديد من احليثيات الىت تشمل
على )1 :تعيني أهداف التعليم (معايري الكفاية) )2 ،حتليل التعليم )3 ،حتليل الدارسني والسياقات)4 ،
كتابة أهداف التعليم املخصوص )5 ،تطوير أدوات التقييم )6 ،تطوير إسرتاتيجيات التعليم )7،تطوير
املواد التعليمية وانتقائها )8،التصميم والتقومي التكويين وإقامته)9 ،التنقيح )10 ،التصميم وإقامة التقومي
8
التلخيصي.
ب -مفهوم البحث والتطوير

البحث والتطوير
9
اخلاص واختبار فعاليته.

)(Research and Development

هو منهج البحث املستخدم لتحصيل املنتج

 4هانز ويهر ،معجم اللغة العربية املعاصرة عريب-إجنليزي( ،بريوت :مكتبة لبنان ،)1974 ،ص 572

5

Winarno Surakhmad, Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum, (Jakarta: proyek pengadaan buku sekolah
pendidikan guru, 1977), 15
6
Yusuf Hadi Miarso, Menyemai Benih Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2009), 77-78
7
Burhan Nurgiantoro, Dasar-Dasar pengembangan Kurikulum Sekolah, (Yogyakarta: BPFE, 1988), 11
8
Bambang Warsita Teknologi Pembelajaran, Landasan dan Aplikasinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 26
9
Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D، (Cet. Ke 27، Bandung : Alfabeta، 2011)، 297
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ومصطلح "التطوير"كما قاله بورج و غال

)(Borg dan Gall

أن البحث والتطوير عملية لتطوير

املنتج التعليمي وتثبيته .ومميزة هذا املنهج مع مناهج البحث األخرى يف جمال تطوير التعليم هو يدرس
مباشرة احلالة واالحتياجات لتطوير املنتج ،و يدرس مباشرة الظروف امليدانية احلقيقية من خالل الدراسات
10

التمهيدية.

إن البحث التطويري يتكون من اهلدفني الرئيسني مها  :تطوير املنتج و اختبار فعالية املنتج يف حتقيق
األهداف املرجوة .ويسمى اهلدف األول بوصفه وظيفة تطويرية ،واهلدف الثاين يسمي بوصفه لتحقيق
11

صالحية املنتج.

اإلجراءات اليت شرحها بورج و غال يف البحث والتطوير تتكون من عشر خطوات ،وهي :
املشكالت ،ومجع البياانت (حتليل االحتياجات) ،وتصميم املنتج ،وتصديق املنتج ،وتصحيح املنتج،
والتجربة امليدانية احملدودة ،وتصحيح املنتج ،والتجربة امليدانية املوسعة ،وتصحيح املنتج النهائي ،واملنتج
12
النهائي.
ج -أسس تطوير اسرتاتيجية التعليم
األسس العامة اليت ال بد لنا أن ننظر إليها يف تطوير اسرتاتيجية التعليم كما ذكرت يف األسس التنفيذية
للمنهج 13كما تلي :
 .1تطوير اسرتاتيجية التعليم على أساس قوات املتعلمني ومرحلة أعمارهم وأحواهلم .ومن املفرتض أن
يكون عندهم أحسن اخلدمات التعليمية و فرصة لتصوير أنفسهم يف حياهتم اليومية

Borg & Gall، Educational Research : An Introduction، Fifth Edition، (New York : Longman، 1989)، 773
Borg & Gall، Educational Research، 775
12
Borg & Gall، Educational Research، 775
13
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, 7
10
11
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 .2تطوير اسرتاتيجية التعليم على أساس مخسة مبادئ ،وهي  )1التعلم جيعل املتعلمني املؤمنني بهلل
واملتقني )2 ،التعلم عملية للفهم والتدبر )3 ،التعلم عملية لفعالة األعمال )4 ،التعلم عملية للحياة
اجلماعية و منفعة للآلخرين )5 ،التعلم عملية لبناء النفس
 .3تطوير اسرتاتيجية التعليم على أساس اخلدمة التصحيحية املوافقة بقوات املتعلمني ومرحلة أعمارهم
وأحواهلم بهتما اندماج تطوير نفسهم دائما إىل طريقة إهلية ونفسية
و اجتماعية
 .4تطوير اسرتاتيجية التعليم على أساس التقارب و األخوة واملساوة والتعاون بني املتعلمني
 .5تطوير اسرتاتيجية التعليم على أساس استخدام املداخل التعددية االندماجية يف أهداف التعليم و
مواده و وسائله.
وعندما نظرة إىل األسس أو املبادئ العامة يف تطوير املنهج الدراسي حيث أن االسرتاتيجية مكونة
من مكوانته األساسية ،هناك عديد من هذه األسس أو املبادئ ،ومنها اإلهتمام أبهداف التعليم وقوات
املتعلمني ،األساس مناسب مع بيئة املتعلمني وعمورهم ،و أساس الفعلة و الكفاية ،األساس الليين،
14

األساس اإلندماجي ،األساس املراري ،األساس العلمي ،األساس الدميكرايت.
مفهوم تعليم مهارة القراءة

مهارة القراءة هي القدرة على حل الرموز وفهمها والتفاعل معها واستثمار ما يقرأ يف مواجهة
املشكالت اليت مير هبا القارئ واالنتفاع به يف حياته 15.مهارة القراءة هي السهولة والسرعة والدقة يف ربط
الرموز املكتوبة أبصواهتا أو ألفاظها ،وهي أيضا السهولة والسرعة والدقة يف استخالص املعىن من النص.
Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017),

14

31

 15وليد أْحد جابر ،تدريس اللغة العربية – مفاهيم نظرية وتطبيقات عملية ،الطبعة األويل ( ،عمان  :دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع 47 ،)2002 ،
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وأما مفهوم التعليم لغة مصدر علم يعلم مبعىن عرف ،16أو جعله يعلم"
اإلندونيسية مبعىن ”“pengajaran

18

و يف اإلجنليزية مبعىن "

teaching

.و

17

direction

ويطلق عليه يف
و"

instruction

".19
كما سبق ذكره أن تعاريف التعليم تعددت من بحث آلخر واتضح ذلك فيما يلي :التعليم عند
السمان هو "إيصال املعلم العلم واملعرفة إىل أذهان التالميذ بطريقة قومية وهي الطريقة اإلقتصادية اليت توفر
لكل من املعلم واملتعلم الوقت واجلهد يف سبيل احلصول على العلم واملعرفة .20انسج اما مع ذلك قال
سالمة نقال عن اللقائي التعليم هو "إجراء تطبيقي يستخدم ما كشف عنه علم التعلم يف مواقف تعليمية
21

وتربوية داخل الفصل الدراسي يف مجيع الوسائط التعليمية

انطالقا من التعاريف السابقة يرى الباحث أن املعلم يف التعليم يرى أن يف ذهنه جمموعة من املعارف
واملعلومات ويرغب يف إيصاهلا للطالب ألنه يرى أهنم حباجة إليها فيمارس إيصاهلا هلم مباشرة من قبله
شخصيا وفق عملية منظمة انتج تلك املمارسة هي التعليم ،ويتحكم يف درجة حتقق حصول الطالب على
تلك املعارف واملعلومات وما يتملكه من خربات يف هذا اجملال .ولذلك اهلدف من التعليم نقل املعلومات
واخلربات واملعارف يف ذهن املعلم إىل التالميذ احملتاجني هلذه املعلومات واملعارف واخلربات واليت تكونت
لدى املعلم بفعل معلوماته وخرباته وممارسته .فمجاالت التعليم قد تعددت ومل يقتصر على املعلومات فقط

 16جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ( ،الطبعة الرابعة؛  :مصر مكتبة الشروق الدولية 2004 ،م 624 ،
 17لويس معلوف ،املنجد يف اللغة واألعالم.526 ،
18

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhar, Kamus Kontemporer Arab – Indonesia, (Yogyakarta: Yayasan Ali
Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996), 520
19
Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, 636

 20حممود علي السمان ،التوجيه ىف تدريس اللغة العربية( ،القاهرة :دار املعارف 1983 ،م 12 ،
 21عبد احلافظ حممد سالمة ،تصميم التدريس ( ،رايض  :درا اخلرجيي للنشر والتوزيع 1424 ،هـ 16. ،
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بل يكاد يشمل مجيع نواحي الشخصية من عقلية وجسمية واجتماعية .بلرغم أن الرتبية أعم من التعليم
إال يف بعض أحيان أ صبح التعليم مرادفا للرتبية ،فاملعلم هو املريب ،ورجال التعليم هم رجال الرتبية.
و تعليم مهارة القراءة إذا ،إيصال املعلم مواد القراءة أي نصوص القراءة ،سواء أكانت رموزا مكتوبة
أم رموزا منطوقة بطريقة قومية إىل التالميذ أو الطلبة.
نوع القراءة
القراءة تتكون من نوعني على أساس شكلها العام: 22
 -1القراءة الصامتة
هي قراءة ليس فيها صوت وال مهس ،وال حتريك لسان أو شفة ،عمادها سرعة االستيعاب ،وحتصل
بنتقال عني القارئ فوق الكلمات واجلمل دون تلكؤ ودون تردد وإبدراك املدلوالت واملعاين واألفكار
الرئيسية والفرعية 23.تتجسد يف العملية اليت يتم هبا التفسري الرموز الكتابية وإ دراك مدلوالهتا ومعانيها يف
ذهن القارئ ،دون صوت أو مههمة أو حتريك شفاه ،وهي تقوم على عنصرين: 24
أ) جمرد النظر بلعني إىل الرمز املقروء
ب) النشاط الذهين الذي يستثريه املنظور إليه من تلك الرموز
والقارئ الصامت يقرأ لنفسه ليس غري ،ولذلك فهو يركز جهده على معىن املقروء ليدركه ،دون أن
يصرف جهدا آخر من أجل التلفظ ،أو بشغل نفسه مبراعة إخراج احلروف من خمارجها أو متثل املعىن
املتضمن بكيفيات صوتية معينة أو حىت التوقف للتنفس ألنه يستطيع أن يفعل ذالك يف أثناء القراءة.
لذلك كانت القراءة الصامتة أكثر انواع القراءة شيوعا وسرعة يف األداء.
 22مصطفي رسالن ،تعليم اللغة العربية154 ،
 23وليد أحمد جابر ,تدريس اللغة العربية –مفاهم النظرية وتطبيقات عملية26 ,)2002 ,
 24محمد جهاد جمل و سمرروحي الفيصل ,مهارات102-101-,
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 -2القراءة اجلهرية
هي تقتضي من القارئ أن يقوم بتعرف الرموز وفهم املعاين ،وتطلب منه أن يفسر لغريه األفكار
واالنفعاالت اليت حتتوي عليها املادة املقروءة ،فكان القراءة اجلهرية ليست اال تفسريا شفواي ملا يقرؤه
اإلنسان 25.وهي تعين العملية اليت تتم فيها ترمجة الرموز الكتابية وغريها إىل ألفاظ منطوقة وأصوات
مسموعة متبانية الداللة .وهي إذا تعتمد على ثالثة عناصر :
أ) رؤية العني للرمز املقروء
ب) نشاط الذهن يف إدراك معىن الرمز
ت) التلفظ بلصوت املعرب عما يدل عليه ذالك الرمز
يقوم القارئ يف هذا النوع من القراءة جبهد مزدوج يراعي-فوق إدراكه املعىن –قواعد التلفظ ،مثل
إخراج احلروف من خمارجها الصحيحة ،وسالمة بنية الكلمات ،وضبط أواخرها ،ومتثل املعىن بنغمات
الصوت .وهذه كلها حتتاج إىل وقت أكثر من القراءة اجلهرية ألن القارئ يتوقف يف أثنائها للتنفس.
أنواع التعلم التعاون
أ -فرق الطالب وأقسام التحصيل
هذا النموذج قد ذكره الباحث سابقا أنه منوذج من مناذج التعلم التعوين ،إذا ،ليس من املفرتض أن
يكون الباحث يقدمه مرة اثنية يف هذا البحث.
ب -جيغسو
هذا النموذج من التعلم التعاوين الذي أيكد على مبدء املرتابط ) (Interdependensiبني
الدارسني .هذا النموذج جيمع الدارسني يف جمموعة واحدة حيث فيها متنوعة من شخصيتهم ،سواء كانت

 25مصطفي رسالن ،تعليم اللغة العربية154 ،
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26

ذكاءا أو مهارة.أن ألشخصية املتنوعة لدي الدارسني تكون استعدادا أو قوة لتعاون بينهم.

هذا النموذج

حيتوي على اربع خطوات وهي :
 )1املقدمة أو عرض املواد
يف هذه اخلطوة ليس خالفها من اخلطوة األوىل يف التعلم التعاوين يف فرق الطالب وأقسام التحصيل.
 )2تقسيم الصف إىل جمموعة
ويف هذه اخلطوة أيضا ال ختتلف من اخلطوة األوىل يف التعلم التعاوين يف نومذج فرق الطالب وأقسام
التحصيل لكن يف هذا النموذج تشكيل اجملموعة بعد قبل املواد ،ففي النموذج القبلي تشكيل اجملموعة
بعد تقدمي املواد.
 )3تقسيم املواد
27
املدرس يف هذه اخلطوة يوزع مواد التعليم للدارسني .لكل منهم مسؤولن عن نفسه و جمموعته.
 )4تشكيل جمموعة اخلرباء
أما جمموعة اخلرياء اليت تقصد فيه هي جمموعة تتكون من التالميذ املأخوذين من كل جمموعة صغرية
سابقة ،خيتارهم املدرس يف كل جمموعة صغرية.
 )5مناقشة اخلرباء
وبعد تشكيل جمموعة اخلرباء التال ميذ الذين جيتمعون فيها يناقشون عن املواد التعليمية ،وبعد ذالك
لكل منهم يعود إىل كل جمموعته الصغرية لتقدمي نتائج املناقشة يف جمموعة اخلرباء.
ج -جمموعة التحقيق

)(Group Investigation

26
Shlomo Sharan, Handbook Of Cooperative Learning Methods, Terj. Sigit Prawoto, (Cet. 1, Yogyakarta:
IMPERIUM, 2009), 48-49
27
Agus Suprijono, Cooperative Learning, 109
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هذه جمموعة التحقيق لديها أساس فلسفي و أديب منذ بداية سنة هذا القرن .و اشهر من علماء
الذين يف هذا النموذج هو جون داوي.هو رأي أن التعاون يف الفصل شرط من الشروط ملواجهة املشكالت
يف حياة اجملتمع الدميوكرايت .الفصل مكان العملية التعاونية حيث بني املدرس والدارسني يبنون عملية
28

التعليم على أساس اخلطط القيمة.

هذا النموذج يقسم الدارسني أن يكونوا اربعة إىل مخسة اشخاص

يف كل جمموعة .اقسام اجملموعة جائز على أساس أخوة أو عالقة املواد بغري نقص صفات التعلم التعاوين.
منهجية البحث
أ -منهج البحث
أما منهج البحث املستخدم يف هذا البحث هو البحث والتطوير

(Research and

)Development

ب -إجراءات البحث والتطوير
إجراءات البحث والتطوير اليت استخدمها الباحث لتطوير املنتج يف هذا البحث هي
اإلجراءات اليت شرحها بورج و غال

)(Borg & Gall

وهي تتكون من عشر خطوات ،وهي :

املشكالت ،ومجع البياانت (حتليل االحتياجات) ،وتصميم املنتج ،وتصديق املنتج ،وتصحيح املنتج،
والتجربة امليدانية احملدودة ،وتصحيح املنتج  ،والتجربة امليدانية املوسعة ،وتصحيح املنتج النهائي،
واملنتج النهائي.
ج -أسلوب مجع البياانت وأدواته
أسلوب مجع البياانت املستخدم يف هذا البحث يتكون من مخسة أساليب ،وهي :
املالحظة ،واملقابلة ،واالستبانة ،والواثئقية ،واالختبار.

Robert E. Slavin, Cooperative Learning, 214-215
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عرض البياانت ومناقشته
تطوير اسرتاتيجية تعليم مهارة القراءة على ضوء التعلم التعاون يف فرق الطالب وأقسام التحصيل
إن تطوير اسرتاتيجية يف هذا البحث قد قام به الباحث بستخدام سبع خطوات اليت يكون ترتيبها
على مجع البياانت (حتليل االحتياجات) ،وتصميم املنتج ،وتصديق املنتج ،وتصحيح املنتج األول ،والتجربة
امليدانية  ،وتصحيح املنتج الثاين ،واملنتج النهائي .وأما الذي يكون السبب للباحث يف إقامة بتقصري هذه
خطوات البحث والتطوير عند بورج و غال ) (Borg & Gallمن عشر خطوات إىل سبع خطوات اعتبار
اكتفاء أوقات يف عملية البحث ،مع أن الطلبة الذين لديهم منحة دراسية ،عندهم وقت حمدود إلقامة
البحث يف امليدان .وأما الوصف هلذه اخلطوات كما يلي :
أ -حتليل االحتياجات

يف حتليل االحتياجات استخدم الباحث أربعة أساليب ،و هي مالحظة ،ومقابلة ،واستبانة و واثئق

وأما تنفيذه كما يلي :
أ) املالحظة
قد قام الباحث مبالحظة أنشطة املدرسني عند تعليم مهارة القراءة يف مدرسة اخلريات الثانوية
املستوى الثاين عشر الصف الديين "أ" و "ب" مبعهد مدينة العلم دولو سوالويس الوسطى يف السنة
الدراسية  2020-2019يف أول شهر أغسطس  2019مرتني .استخدم املدرسان الكتاب الدراسي
املناسب مع املنهج الدراسي  2013يف تعليم مهارة القراءة.
ب) املقابلة
وبعد املالحظة قد قام الباحث بملقابلة مع مدرسي مهارة القراءة .أما إمسهما حممد إكرام و حممد
أردينشة .ويف هذه املقابلة قدم هلما الباحث أسئلة املتعلقة بسرتاتيجية تعليم مهارة القراءة املستخدمة يف
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هذه املدرسة ،و معرفتهما عن اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف فرق الطالب وأقسام التحصيل ،وإرادهتما على
تطبيق هذه االسرتاتيجية يف هذه املدرسة.
واعتمادا على هذه البياانت وجدها الباحث يف هذه املقابلة مع مدرسي مهارة القراءة أهنا أشارت
للباحث أن االسرتاتيجية املستخدمة يف تعليم مهارة القراءة يف هذه املدرسة التعلم العلمي (scientific
) .learningوأما اسرتاتيجية فرق الطالب وأقسام التحصيل

يف التعلم التعاوين لديهما مل تكن

معروفة ،حىت أرادا استخدامها هنا.
ج) االستبانة
بعد مقابلة مع مدرسي مهارة القراءة ،وزع الباحث االستباانت إىل أربعة وعشرين تلميذا ملعرفة
آرائهم املتعلقة بعملية تعليم مهارة القراءة و احتياجاهتم إىل إسرتاتيجية تعليم مهارة القراءة اجلذابة و املرحية
وغري مملة.
هذه االستبانة أشارت أن نتيجة السؤال األول عن رأيهم إذا كانت عملية تعليم مهارة القراءة جذابة
و مرحية  21تلميذا أي  %87،5الذين أجابوا ب ـ " موافق جدا .و  3تالميذ أي  %12،5الذين أجابوا
ب ـ " موافق" .وليس أحد من التالميذ أجاب ب ـ " غري موافق" .و هذه اإلجابة قد أشارت أن أكثر التالميذ
يريدون عملية تعليم مهارة القراءة جذابة و مرحية وغري مملة.
دلت نتيجة السؤال الثاين عن رأيهم إذا كان تعليم مهارة القراءة يستخدم اسرتاتيجية جذابة و مرحية

أن التالميذ كلهم  24تلميذا أي  %100الذين أجابوا ب ـ " موافق جدا" ،وليس أحد منهم أجاب مبوافق
وبغري موافق .و هذه اإلجابة قد أشارت أن التالميذ كلهم يريدون تعليم مهارة القراءة يستخدم اسرتاتيجية
جذابة و مرحية.
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و دلت نتيجة السؤال الثالث عن رأيهم إذا قيل استخدم املدرس اسرتاتيجية جذابة و مرحية يف
تعليم مهارة القراءة أن  19تلميذا أي  %79،17الذين أجابوا ب ـ "غري موافق" ،و  5تالميذ أي %20،83
الذين أجابوا ب ـ "موافق" ،وليس أحد منهم أجاب ب ـ " موافق جدا" .و هذه اإلجابة قد أشارت أن تعليم
مهارة القراءة مل يستخدم اسرتاتيجية جذابة و مرحية.
ب -تصميم املنتج
قد أشارت البياانت احملصولة من حتليل االحتياجات السابقة إىل أن مدرسي تعليم مهارة القراءة
لديهما إرادة الستخدام فرق الطالب وأقسام التحصيل مبدرسة اخلريات معهد مدينة العلم دولو سوالويس
الوسطى .وكذلك التالميذ هناك حيتاجون إىل اسرتاتيجية جذابة ومرحية و غري مملة يف تعليم مهارة القراءة.
واعتمادا على هذه البياانت ،فقام الباحث بتصميم املنتج عن خطوات التعليم يف اسرتاتيجية تعليم
مهارة القراءة على ضوء التعلم التعاوين يف فرق الطالب وأقسام التحصيل ،وأما هذا منوذج تصميم املنتج
وضعه الباحث يف املالحق.
ج -تصديق املنتج
قام الباحث بتصديق املنتج عن هذه االسرتاتيجية املطورة من اخلرباء للحصول على الآلراء
واملدخالت والتعديالت لكي االسرتاتيجة املطورة على الوجه األحسن و إكمل أجهزة جتربتها يف التجربة
امليدانية .وأما اخلرباء الذين قاموا بتصديق االسرتاتيجية املطورة يتكونون على اخلبريين ،ومها  :اخلبري يف
االسرتاتيجية التعليمية والتكنولوجي التعليمي ( الدكتور احلاج أْحد شاهد املاجستري) ،واخلبري يف تعليم
مهارة القراءة (الدكتور احلاج حممد شريف هاشم املاجستري).
وفيما يلي بيان اخلربين العلمي ،ونتائج تصديقهما عن املنتج ،أي اسرتاتيجية تعليم مهارة القراءة
على ضوء التعلم التعاوين يف فرق الطالب وأقسام التحصيل.
 .1الدكتور احلاج أْحد شاهد املاجستري ،هو خبري ومؤهل يف االسرتاتيجية التعليمية
والتكنولوجي التعليمي .هو خريج يف كلية الرتبية قسم الرتبية اإلسالمية بجلامعة اإلسالمية عالء الدين
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بفالو يف مرحلة البكالوريوس ،ويف مرحلة املاجستري هو خريج يف قسم التكنولوجي التعليمي بجلامعة
احلكومية مباالنج ،ويف مرحلة الدكتوراه هو خريج يف نفس القسم ونفس اجلامعة مباالنج .واآلن هو حماضر
من احملاضرين يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية بفالو ،بلتحديد يف كلية الرتبية يف قسم علوم الرتبية اإلسالمية
(يف مرحلة البكالوريوس واملاجستري والدكتوراه) .وإحدى املواد اليت علمها للطلبة هي االسرتاتيجية التعليمية
والتكنولوجي التعليمي.
وأما النتيجة عن آرائه يف االسرتاتيجية املطورة أي التعلم التعاوين يف فرق الطالب وأقسام التحصيل
يف تعليم مهارة القراءة عرضها الباحث البياانت أشارت إىل أن االسرتاتيجية املطورة عند خبري االسرتاتيجية
التعليمية والتكنولوجي التعليمي موافقة هبدف التعليم على تقدير "موافق جدا" .)%100( 4،00

ولذلك جيوز للقول إن هذه االسرتاتيجية املطورة "ممتازة" من حيث موافقتها هبدف التعليم ،حىت ميكن
استخدامها يف تعليم مهارة القراءة.
 )1مواد التعليم
هذه البياانت أشارت إىل أن االسرتاتيجية املطورة عند خبري االسرتاتيجية التعليمية والتكنولوجي
التعليمي موافقة مبواد التعليم على تقدير "موافق جدا"  .)%100( 4،00ولذلك جيوز للقول إن هذه
االسرتاتيجية املطورة " ممتازة " من حيث موافقتها مبواد التعليم ،حىت ميكن استخدامها يف تعليم مهارة
القراءة.
 )2وسائل التعليم
هذه البياانت أشارت إىل أن االسرتاتيجية املطورة عند خبري االسرتاتيجية التعليمية والتكنولوجي
التعليمي موافقة بوسائل التعليم على تقدير "موافق جدا"  .)%100( 4،00ولذلك جيوز للقول إن
هذه االسرتاتيجية املطورة " ممتازة " من حيث موافقتها بوسائل التعليم ،حىت ميكن استخدامها يف تعليم
مهارة القراءة.
 )3دفعة نشاطات التعلم
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هذه البياانت أشارت إىل أن االسرتاتيجية املطورة عند خبري االسرتاتيجية التعليمية والتكنولوجي
التعليمي قادرة على عطاء دفعة نشاطات تعلم التالميذ على تقدير "موافق جدا" .)%100( 4،00
ولذلك جيوز للقول إن هذه االسرتاتيجية املطورة " ممتازة " من حيث قدرهتا على عطاء دفعة نشاطات
تعلم التالميذ ،حىت ميكن استخدامها يف تعليم مهارة القراءة.
 )4الشعور ابلسعادة
هذه البياانت أشارت إىل أن االسرتاتيجية املطورة عند خبري االسرتاتيجية التعليمية والتكنولوجي
التعليمي قادرة على عطاء الشعور بلسعادة عند التالميذ على تقدير "موافق جدا" .)%100( 4،00
ولذلك جيوز للقول إن هذه االسرتاتيجية املطورة " ممتازة " من حيث قدرهتا على عطاء الشعور بلسعادة
عند التالميذ ،حىت ميكن استخدامها يف تعليم مهارة القراءة.
 )5تقومي التعليم
هذه البياانت أشارت إىل أن االسرتاتيجية املطورة عند خبري االسرتاتيجية التعليمية والتكنولوجي
التعليمي قادرة على تقومي كفاءة التالميذ على تقدير "موافق جدا"  .)%100( 4،00ولذلك جيوز
للقول إن هذه االسرتاتيجية املطورة " ممتازة " من حيث قدرهتا على تقومي كفاءة التالميذ.
اعتمادا على هذه البياانت كلها اليت حصل عليها الباحث من خبري ومؤهل يف االسرتاتيجية
التعليمية والتكنولوجي التعليمي ،فمن املمكن للباحث القول إن استخدام هذه االسرتاتيجية املطورة
صاحلة يف تعليم مهارة القراءة.
 .2الدكتور احلاج حممد شريف هاشم املاجستري ،هو خبري ومؤهل يف مواد تعليم مهارة القراءة.
هو متخرج يف جامعة األزهار بقاهرة يف مرحلة البكالوريوس ،وقسم التفسري يف مرحلة املاجستري والدكتوراه
جبامعة عالء الدين األسالمية احلكومية مباكسر سوالويس اجلنوبية .حىت اآلن هو كاألستاذ اجلامعي يف
مواد تعليم مهارة القراءة.
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وأما نتيجة عن آرائه يف االسرتاتيجية املطورة على ضوء التعلم التعاوين يف فرق الطالب وأقسام
التحصيل يف تعليم مهارة القراءة عرضها الباحث كما يلي :
اجلدول 1
حتليل نتائج االستبانة من خبري مواد تعليم مهارة القراءة
1

2

3

الرقم

املؤشرات موافقة

موافقة

موافقة

4
قدرة

5
قدرة

6
قدرة

االسرتات االسرتات االسرتات االسرتات االسرتات االسرتات
يية مبواد يية

يية
هبدف

التعليم

التعليم

8

7

االسرتات االسرتات
يية

يية

يية على يية على يية على املطورة املطورة

بوسائل

عطاء

عطاء

تقومي

التعليم

تستخدم تستخدم

تشجيع

الشعور

كفاءة

اللغة

اللغة

التعلم

بلسعادة التعلم

العربية

العربية

اجليدة

البسيطة

1

1

و امليسرة
املستج

1

1

1

1

1

1

ب
املعادلة

4،00

4،00

4،00

4،00

 )1أهداف التعليم
201

4،00

4،00

3،00

4،00

Vol. 04 No. 02 July - December 2020
ISSN: 2549-4813 E-ISSN: 2549-368X

هذه البياانت أشارت إىل أن االسرتاتيجية املطورة عند خبري مواد تعليم مهارة القراءة موافقة هبدف
التعليم على تقدير "موافق جدا"  .)%100( 4،00ولذلك جيوز للقول إن هذه االسرتاتيجية املطورة "
ممتازة " من حيث موافقتها هبدف التعليم ،حىت ميكن استخدامها يف تعليم مهارة القراءة.
 )2مواد التعليم

هذه البياانت أشارت إىل أن االسرتاتيجية املطورة عند خبري مواد تعليم مهارة القراءة موافقة مبواد

التعليم على تقدير "موافق جدا"  .)%100( 4،00ولذلك جيوز للقول إن هذه االسرتاتيجية املطورة "
ممتازة " من حيث موافقتها مبواد التعليم ،حىت ميكن استخدامها يف تعليم مهارة القراءة.
 )3وسائل التعليم
هذه البياانت أشارت إىل أن االسرتاتيجية املطورة عند خبري مواد تعليم مهارة القراءة موافقة بوسائل
التعليم على تقدير "موافق جدا"  .)%100( 4،00ولذلك جيوز للقول إن هذه االسرتاتيجية املطورة "
ممتازة " من حيث موافقتها بوسائل التعليم ،حىت ميكن استخدامها يف تعليم مهارة القراءة.
 )4دفعة نشاطات التعلم
هذه البياانت أشارت إىل أن االسرتاتيجية املطورة عند خبري مواد تعليم مهارة القراءة قادرة على
عطاء دفعة نشاطات تعلم التالميذ على تقدير "موافق جدا"  .)%100( 4،00ولذلك جيوز للقول إن
هذه االسرتاتيجية املطورة " ممتازة " من حيث قدرهتا على عطاء دفعة نشاطات تعلم التالميذ ،حىت ميكن
استخدامها يف تعليم مهارة القراءة.
 )5الشعور ابلسعادة
هذه البياانت أشارت إىل أن االسرتاتيجية املطورة عند خبري مواد تعليم مهارة القراءة قادرة على
عطاء الشعور بلسعادة عند التالميذ على تقدير "موافق جدا"  .)%100( 4،00ولذلك جيوز للقول
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إن هذه االسرتاتيجية املطورة " ممتازة " من حيث قدرهتا على عطاء الشعور بلسعادة عند التالميذ ،حىت
ميكن استخدامها يف تعليم مهارة القراءة.
 )6تقومي التعليم
هذه البياانت أشارت إىل أن االسرتاتيجية املطورة عند خبري مواد تعليم مهارة القراءة قادرة على
تقومي كفاءة التالميذ على تقدير "موافق جدا"  .)%100( 4،00ولذلك جيوز للقول إن هذه
االسرتاتيجية املطورة " ممتازة " من حيث قدرهتا على تقومي كفاءة التالميذ ،حىت ميكن استخدامها يف
تعليم مهارة القراءة.

 )7استخدام اللغة اجليدة
هذه البياانت أشارت إىل أن االسرتاتيجية املطورة عند خبري مواد تعليم مهارة القراءة مستخدمة
اللغة العربية اجليدة على تقدير "موافق "  .)%75( 3،00ولذلك جيوز للقول إن هذه االسرتاتيجية

املطورة "جيدة جدا" من حيث استخدام اللغة العربية اجليدة ،حىت ميكن استخدامها يف تعليم مهارة
القراءة بعد تصويبات حمدودة.
 )8استخدام اللغة البسيطة و امليسرة
هذه البياانت أشارت إىل أن االسرتاتيجية املطورة عند خبري مواد تعليم مهارة القراءة مستخدمة
اللغة العربية البسيطة و امليسرة على تقدير "موافق جدا"  .)%100( 4،00ولذلك جيوز للقول إن هذه
االسرتاتيجية املطورة " ممتازة " من حيث استخدام اللغة العربية البسيطة و امليسرة.

اعتمادا على هذه البياانت كلها اليت حصلها الباحث من خبري ومؤهل يف مواد تعليم مهارة القراءة،
فمن املمكن للباحث القول إن استخدام هذه االسرتاتيجية املطورة صاحلة يف تعليم مهارة القراءة.
البياانت السابقة أشارت إىل أن إجابت كلها عند اخلبريين على تقدير "موافق جدا" إال رأاي
واحدا عند خبري مواد تعليم مهارة القراءة يف استخدام اللغة العربية اجليدة على تقدير
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وعلى الرغم ،قيمة معادلتها كلها  )%97،75( 3،91اليت دلت على تقدير " ممتاز " ،و هذه دلت أن
االسرتاتيجية املطورة عند اخلبريين صاحلة استخدامها يف تعليم مهارة القراءة.
د -تصحيح املنتج األول
تصحيح املنتج هو تعديالت وتصحيحات .وبعد حصول الباحث على االقرتاحات و املدخالت
من اخلبريين يف املناقشة عند تصديق املنتج و االستبانة منهما فصحح الباحث املنتج.
عندما تصديق املنتج مع اخلبريين كالمها قد اقرتحا للباحث ألن يشرح كل اخلطوات يف اسرتاتيجية
التعلم التعاوين فرق الطالب وأقسام التحصيل يف الشكل العملي و االجرائي لكي هذه االسرتاتيجية على
الوجه املتضح و السهل عندما تطبيقها يف امليدان .أما نتيجة تصحيح املنتج املقصودة وضعها الباحث يف
املالحق.
ه -التجربة امليدانية
بعد القيام بتصديق املنتج عند اخلبريين عن االسرتاتيجية املطورة مث بتصحيحه ،قام الباحث بتجربة
فعالية املنتج من خالل توزيع االستباانت و االختبار على تالميذ مدرسة اخلريات الثانوية مبعهد مدينة العلم
دولو سوالويس الوسطى يف املستوى الثاين عشر الفصل الديين "أ" الذين يتكونون من إثنا عشر تلميذا.
و هذا الفصل يكون جمموعة جتريبية .وأما الفصل الديين "ب" كان جمموعة ضابطة قد علم فيها الباحث
مهارة القراءة بغري استخدام االسرتاتيجية املطورة على ضوء التعلم التعاوين يف فرق الطالب وأقسام
التحصيل ،بل بستدام االسرتاتيجية يف الكتاب التدريس املناسب مع املنهج الدراسي سنة .2013
و -تصحيح املنتج الثان
بعد القيام بلتجربة امليدانية على تالميذ مدرسة اخلريات الثانوية مبعهد مدينة العلم دولو سوالويس
الوسطى يف الفصل الثاين عشر الفصل الديين "أ" وجد الباحث العديد من اخلواطئ ،سواء أكانت يف
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انحية ختطيط استخدام املنتج أم جتربته قي الفصل أم تقوميه .هذه اخلواطئ كلها قد صححها الباحث بل
قدمها الباحث إىل اخلرباء لكي أن يكون هذا املنتج الذي جربه الباحث يف امليدان على الوجه األحسن
حىت يصلح أن يكون منتجا هنائيا صاحلا.
ز -املنتج النهائي
بعد قيام الباحث بتصحيح املنتج الثاين ،فيكون هذا منتجا خاصا صاحلا للتطبيق يف تعليم مهارة
القراءة على وجه اخلصوص وميكن للمهارات اللغوية األخرى و املواد التعليمية الدينية والعمة على الوجه
العموم .و أما املنتج النهائي من هذا البحث والتطوير توفر منوذج اسرتاتيجية تعليم مهارة القراءة على ضوء
التعلم التعاوين يف فرق الطالب وأقسام التحصيل يف مدرسة اخلريات الثانوية مبعهد مدينة العلم دولو
سوالويس الوسطى.
اإلختتام
أ .اخلالصة
هذه االسرتاتيجية قد أثرت يف ترقية قدرة التالميذ على القراءة أتثريا كبريا ،حيث ارتفعت نتيجة
تعلم مهارة القراءة لدى تالميذ مدرسة اخلريات الثانوية مبعهد مدينة العلم دولو سوالويس الوسطى .هذه
االسرتاتيجية فعالة لرتقية قدرة التالميذ على مهارة القراءة .هذه الفعالة واضحة يف نتيجة االستبانة كلها
حيث قد أجاب التالميذ أن استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف فرق الطالب وأقسام التحصيل موافق
بتعليم مهارة القراءة ،و اجذب من االسرتاتيجية اليت استخدمها املدرس من قبل ،وقادر على عطاء الشعور
بلسعادة يف أثناء التعليم ،و قادر على ترقية تشجيع التعلم ،و قادر على ترقية نشاطات التعلم ،و قادر
على عطاء السهولة يف فهم مواد التعليم  ،و قادر على ترقية اجنازات التعلم ،وهذه اإلجابة أشارت إىل
القيمة املعادلة اإلمجالية  3،92حىت من املمكن تقريب هذه األجوبة  4،00على تقدير "ممتاز" .وعلى
أساس هذه النتيجة أن هذه االسرتاتيجية اليت جربت يف امليدان فعالة يف تعليم مهارة القراءة .و كذلك
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نتيجة االختبار يف اجملموعة التجريبية معادلتها  %85،00و نتائج االختبار يف اجملموعة الضابطة معادلتها
 ،% 73،41ولذلك هذه النتيجة كلها أشارت إىل أن هذه االسرتاتيجية فعالة يف تعليم مهارة القراءة.
ب .التوصيات
)1
-1
-2
)2
-1
-2

انطالق من نتائج البحث السابقة تقدم الباحث التوصيات إىل :
مدرسي اللغة العربية :
أن أيخذوا اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف فرق الطالب وأقسام التحصيل بعني االعتبار يف
تعليم اللغة العربية والسيما تعليم مهارة القراة
أن يستخدموا هذه االسرتاتيجية تطبيقا لتالميذ املدراس الثانوية كلها والسيما املستوى الثاين
عشر
رئيس مدرسة اخلريات الثانوية مبعهد مدينة العلم دولو سالويس الوسطي
توفري االسرتاتيجيات التعليمية احلديثة دائما يف مدرسة اخلريات الثانوية مبعهد مدينة العلم
دولو سالويس الوسطي
إقامة اللقاء العلمي العريب لتنمية كفاءة مدرسي اللغة العربية املتأهلني بالسرتاتيجيات احلديثة
واجلذابة.
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