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  استخدام اسالیب التفكیر بصوت مرتفع الستیعاب الفھم النصي  

    جاك بارتو لون   

  ٢٠٠٤ -الوالیات المتحدة  – شیكاغو والیة  جامعة –رسالة دكتوارة 

  

  :ھد ف البحث

دراسة مدي توافر ادلة وبراھبن تدعم نظریة مایرز  ودافي والتي تري ان التذكر الترمیزي الحدي 
  عدد من المسارات المحتملة  وایضا االجابة علي التساؤالتالجمل من خالل 

  ١٦ص.التي اثارتھا نظریات مایرز واخرون 

واستخدام تحلیل النشاط واجراءات التفكیر بصوت مرتفع اثناء القراءة لتقدیر استھامات خصائص 
  الملخص. النص وفھم القارئ عبر االنترنت

  :البحث

ث جاك بارتولون توسعة نتائج دراسة مایرز واختبار مقیاس في اطار الدراسةالحالیة حاول الباح
العالقة السببیة كمتغیر مرتبط بالتذكر ،كما استخدم الشبكات التي ابتكرھا المشاركون في جماعة 
التفكیر بصوت مرتفع  الختبار فرضیة ان القارئ یمكنھ ابتكار شبكات تقلیدیة ھبر مسارات ثنائبات 

سط  بدرجة اكبر من الثنائیات ذات االرتباط المرتفع او المنخفض وان عدد  الجمل ذات االرتباط المتو
   ٥٣. المھارات التي یبتكرھا ترتبط بالتذكر الالحق

واظھرت نتائج الدراسة ان المبحوثین في جماعة التفكیر بصوت مرتفع تحسن ادائھم في نشاط التذكر 
لتمثیل الذھني المفصل یفسر التحسن بدرجة افضل من المبحوثین في الجماعات االخري ، وان ا

  ٥٤. الشدید في التذكر لدي المبحوثین في جماعة التفكیر بصوت مرتفع

وبذلك یمكننا القول انھ كلما ازدادت قوة االرتباط بین الجمل المستھدفة والترمیزیة ،كلما اصبح من 
  السھل علي المبحوثین النجاح وتذكر الجمل المستھدفة عند عرضھا بالترمیزات 
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وتمثلت افضل نتائج الدراسة في ان بروتوكوالت التفكیر بصوت مرتفع لتوسعة تمثیالت النص 
   ٥٥.ي القارئ والتي ال تعتمد فقط علي النص وانما ایضا علي المشاركة االیجابیة للقارئ الذھنیة لد

مبحوث من جامعة شیكاغو ، تم اختیارھم عشوائیا وتقسیمھم الي ثالثة  ٣٢شارك في الدراسة : العینة
  :مجموعات

  مبحوث ١٦مجموعة التفكیر بصوت مرتفع وتضم  - 

  مبحوثین٨وتضم  مجموعة المسار الذاتي المقیدة - 

  مبحوثین٨مجموعة مقیدة بالوقت وتضم   - 

دوالرات ١٠ثم قام كل مبحوث باداء التجربة علي  الب توب ماكنتوش ، وقد منح المشاركون 
  ١٩- ١٨.  للمشاركة في الدراسة

  

  :منھج البحث

 قصة٣٢اتبعت الدراسة التصمیم التجریبي واعتمدت علي الثنائیات من الجمل تم استقائھا من 
استخدمھا مایرز واخرون ، بحیث ان كل قصة تتكون من  جملة ختامیة واربعة جمل في البدایة ، 
وبالنسبة لكل قصة یقوم  كل مبحوث بقراءة زوج من الجمل تتألف من جملة واحدة من جمل البدایة 

  ٢٠ص. االربعة یتبعھا جملة نھایة ثابتة 

قصص ،ثم اداء النشاط العام ، وفي جماعة التفكیر بصوت مرتفع ونشاط ٨كل مبحوث یقوم بقراءة 
   ٢١.القراءة في المجموعات االخري علي الب توب 

  : اسئلة البحث 

  :حاولت الدراسة االجابة علي التساؤالت الخمسة التالیة 

ھل یتوصل االفراد تلقائیا للفھم عند قراءة ثنائیات الجمل ، وھل یتبعون االنماط التي اقترحھا كل  - 
  من مایرز ودافي 

  لماذا  یوجد نقص في تذكر ثنائیات الجمل  ذات االرتباط المرتفع ،كما اشار مایرز واخرون ؟-  
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نقوم بآداء شئ لیس جزء من من خالل سؤال المبحوثین ملء الفراغات بین الجمل بالقصة ،ھل  - 
  عملیة الفھم الطبیعیة؟

ھل شبكات القصة التي ابتكرھا المبحوثین في جماعة التفكیر بصوت مرتفع  من عوامل التنبؤ  - 
  باالستدعاء بدرجة افضل من تنبؤات تحلیل  النشاط القصصي ل النجستون وتراباسو 

  .١٨- ١٦التي تعتمد  علي القصةاالصلیة؟   ١٩٩٩

  لیة التفكیر بصوت مرتفع تحسن من التذكر لدي المبحوثین ؟ ھل عم - 

  

  :نتائج الدراسة

ھل یقوم األفراد تلقائیا بالتوصل للفھم  عند قراءة ثنائیات :فیما یتعلق باإلجابة على التسائل األول 
  الجمل ؟ وھل یتبعوا األنماط التى اقترحھا كال من مایرز و دافى ؟

اإلرتباط السببى لثنائیات الجمل أثر على مقدار اإلسھاب الذى  توصلت الدراسة الى ان مستوى
  یشارك  المبحوثین بھ 

لماذا یوجد نقص فى تذكر  ثنائیات الجمل ذات اإلرتباط المرتفع كما اشار :فیما یتعلق بالتساؤل الثانى 
  مایرز وٱخرون ؟ 

اركون بإبتكار شبكات جاءت نتائج الدراسة داعمة لما توصل الیھ مایرز وٱخرون حیث قام المش
دعمت نظریة مایرز و دافى فى ان تذكر الجمل یكون مرتفعا للجمل ذات اإلرتباط المتوسط مقارنة 

   ٣٣- ٣٢بالجمل ذات اإلرتباط المرتفع وطبقا لتلك النتائج یزداد التذكر مع زیادة اإلرتباط السببى ص

  

  فع تحسن من التذكر لدى المبحوثین؟ ھل عملیة التفكیر بصوت مرت: فیما یتعلق بالتساؤل الثالث 

  أظھرت النتائج ان المبحوثین فى جماعة التفكیر بصوت مرتفع حققوا درجات تذكر عالیة 

من خالل سؤال المبحوثین امأل الفراغات بالقصة بین : فیما یتعلق باالجابة على التساؤل الرابع 
  یة ؟الجمل ھل نقوم بأداء شئ  لیس جزءا من عملیة الفھم الطبیع
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وبذلك یتضح ان ھناك عالقتة بین قوة اإلرتباط المباشر لثنائیات الجمل األصلیة في شبكات ابتكرھا 
  ٤٦.المشاركون ودرجات التذكر لدى المجموعات

وبناء على تلك النتائج یمكن اإلستنتاج ان افضل مؤشر للتنبؤ بالنجاح على نشاط التذكر الترمیزى 
بین الجمل الترمیزیة والمستخدمة فى الشبكات التى ابتكرھا  ھى متوسط قوة اإلرتباط المباشر

  ٤٩ص . المشاركون فى جماعة التفكیر بصوت مرتفع 

  التى تعتمد على الجمل األصلیة 

اظھرت الدراسة ان المقاییس المستقاه من  التفصیل الفعلى ترتبط بقوة اكبر من المقاییس المستقاه من 
  ٤٩ص . القصص األصلیة فى درجات التذكر

وأن قوة اإلرتباط المباشر بین ثنائیات الجمل األصلیة أفضل نموذج للتنبؤ فى كل من الدراسة الحالیة  
  ٥٠ص( ١٩٩٩)ودراسة النجستون و تراباسو 

  : اإلستنتاجات 

إمكانیة استخدام طریقة التفكیر بصوت مرتفع إلستكشاف العملیات التى یشارك بھا األفراد اثناء  - ١
  دى فھم النص الفر

ان المقاییس المستقاه من طریقة التفكیر بصوت مرتفع التى تمذج النص األصلى واستیعا ب  -   ٢
. واستدالل القارئ  من افضل عوامل التنبؤ بالتذكر وذلك مقارنة بالمقاییس المعتمدة علي النص فقط 

  ٥٢ص 

 ---------------------------------------------------------   
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