
443

20
16

  
و

ـ
ي

ـ
ـ
ن
و

ـ
ـ
ي
 2

  
د 

د
ع

ل
ا
  
17

د  
جل

مل
ا

جملة العلوم الرتبوية والنف�شية

فاعلية برنامج قائم على مدخل �لقر�ءة 
�ل�سرت�تيجية �لت�ساركية لتنمية مهار�ت �لقر�ءة 

�لناقدة لدى تالميذ �ملرحلة �لإعد�دية

د. ماهر �سعبان عبد �لباري
ق�سم املناهج وطرق التدري�ص
كلية الرتبية – جامعة بنها

Mahershaban@yahoo.com



444

د. ماهر عبد �لباري فاعلية برنامج قائم على مدخل �لقر�ءة �ل�سرت�تيجية �لت�ساركية

20
16

  
و

ـ
ي

ـ
ـ
ن
و

ـ
ـ
ي
 2

  
د 

د
ع

ل
ا
  
17

د  
جل

مل
ا

�مللخ�س

لتنمية  الت�ساركية  ال�سرتاتيجية  القراءة  مدخل  على  قائم  برنامج  بناء  الدرا�سة  ا�ستهدفت 

الباحث  اأعد  ال�سابق  الهدف  ولتحقيق  الإعدادية؛  املرحلة  لدى تالميذ  الناقدة  القراءة  مهارات 

قائمة مبهارات القراءة الناقدة املنا�سبة لتالميذ املرحلة الإعدادية، ومت بناء اختبار لقيا�ص هذه 

ومت  مهارة،  ع�سرة  �سبع  تقي�ص  اختبارية  مفردة  وخم�سني  اإحدى  من  الختبار  وتكون  املهارات، 

الت�ساركية،  ال�سرتاتيجية  القراءة  مدخل  على  القائم  الربنامج  ببناء  الباحث  قام  كما  �سبطه. 

اإىل  ق�سمت  الإعدادي،  الأول  ال�سف  تالميذ  من  تلميًذا  وثمانني  خم�سة  على  الدرا�سة  وطبقت 

جمموعتني: �سابطة وبلغ عددها اثنني واأربعني تلميًذا تدر�ص بالطريقة املعتادة، والثانية جتريبية 

وعددها ثالثة واأربعون تلميًذا تدر�ص برنامج الدرا�سة احلالية. وك�سفت نتائج الدرا�سة عن فاعلية 

الربنامج القائم على مدخل القراءة ال�سرتاتيجية الت�ساركية يف تنميته ملهارات القراءة الناقدة 

الفرعية  املهارات  تنمية  يف  فاعليته  الربنامج  واأثبت  الإعدادي.  الأول  ال�سف  تالميذ  لدى  ككل 

اأنها  للقراءة على  التقليدي  الت�سور  التحرر من  الدرا�سة ب�سرورة  اأو�ست  الناقدة. وقد  للقراءة 

عملية ا�ستقبال �سلبي. اإنها على العك�ص من ذلك عملية عقلية تفاعلية بنائية تقوم على العالقة 

بني الكاتب والقارئ. وب�سرورة ت�سمني مهارات القراءة الناقدة يف منهج لغتي اخلالدة، واقرتحت 

عددًا من م�سروعات البحث التي ميكن اإجراوؤها لتنمية مهارات القراءة عامة والقراءة الناقدة 

خا�سة.

الكلمات املفتاحية: مدخل القراءة ال�سرتاتيجية الت�ساركية، مهارات القراءة الناقدة، تالميذ املرحلة 

الإعدادية، الربنامج القائم على مدخل القراءة ال�سرتاتيجية الت�ساركية.

* تاريخ ت�سلم البحث: 2014/4/15م                                                                                                                   * تاريخ قبوله للن�سر: 2014/11/25م
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The Effectiveness of Program Based on Collaborative Strategic 
Reading Approach for Developing Critical Reading Skills 

among Junior High School Students

Abstract

The Study aimed at building a program based on collaborative strategic 
reading approach for developing critical reading skills among junior high 
school students. To achieve this objective, The Researcher prepared a list of 
critical reading skills for junior high school students and prepared a test to 
measure these skills. The test consisted 51 questions to measure 17 sub critical 
reading skills, then the researcher built the program based on collaborative 
strategic reading approach which consisted of three units. The Program was 
conducted to two groups in the seventh class junior high school students: 
control group (n=42) and experimental group (n= 43). 

The Study results revealed the effectiveness of the Program based on 
collaborative strategic reading approach for developing critical reading skills 
among junior high school students in general & the effectiveness it has in 
particular sub critical reading skills among seventh junior high school students. 

The study recommended the need for freedom from the traditional 
perception of reading as a negative receptive process. It is to the contrary, a 
mental construction based on the relationship between the writer and the reader 
interactive process. It also proves the need to include critical reading skills in 
the curriculum of our immortal language. A number of research projects that 
can be made for the development of a public-private reading skills and critical 
reading are proposed. 

Keywords: collaborative strategic reading approach, critical reading skills, junior 
high school students, Program based on collaborative strategic reading 
approach.

Dr. Maher S. Abd El Bary
Faculty of Education

Benha University- Egypt
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�ملقدمة:
اأطلق على هذا  ي�سود العامل يف القرن الواحد والع�سرين ثورة معرفية وتقنية وا�سعة حتى 

اإنتاج فكري  املطابع من  تفرزه  ويتبدى ذلك مع كرثة ما  املعرفة،  ا�سم ع�سر جمتمع  الع�سر 

ومعريف مبعدلت هائلة يومًيا، واأ�سبحت املعرفة قوة متكن الإن�سان من الولوج الآمن اإىل القرن 

احلادي والع�سرين، مبا يتميز من تطورات وتناق�سات، وتقدم تكنولوجي متالحق اخلطى، ويف 

كل  مواجهة  بها يف  والتح�سن  املعرفة،  بامتالك  اإل  لالإن�سان  �سبيل  من  لي�ص  كله  ذلك  �سبيل 

التحديات، ولن يتاأتى ذلك اإل بالقراءة الناقدة.

تتطلب  واإمنا  باملقروء،  اإحاطة  فقط  يتطلب  ل  القراءة  اأنواع  من  نوع  الناقدة  والقراءة 

ممار�سة العديد من العمليات العقلية العليا مثل: حتليل الن�ص املقروء، ونقده، واإبداء الراأي 

يتطلب  هو  وبالتايل  واملو�سوعية،  الدقة  معايري  و�سالمته يف �سوء  واإظهار مدى �سحته،  فيه، 

ال�سابقة  القدرة على ربط معلوماته ومعارفه  لديه  بن�ساط وفاعلية،  القراءة  قارًئا قادًرا على 

 Mental بالأفكار اجلديدة الواردة يف املقروء، عالوة على بنائه جمموعة من ال�سور العقلية

Images لأفكار املو�سوع وطرحه العديد من الأ�سئلة قبل القراءة ويف اأثنائها وبعدها، عالوة 

كاإبداء  والتقومي  كال�ستنتاج،  والتحليل  واملقارنة،  كالتمييز  اأخرى،  مهارات  من  متكنه  على 

الراأي، واإ�سدار الأحكام وفق معايري الو�سوح، وال�سحة، والدقة، والرتباط، والعمق، والت�ساع، 

 .)Tierney, 2005( واملنطق

على  تفر�ص  عقلية  عملية  الناقدة  القراءة  لأن  الناقد؛  بالتفكري  الناقدة  القراءة  وترتبط 

القارئ الدخول يف حوار �سامت Silent Dialogue مع كاتب املو�سوع وم�ساركته اإياه يف عملية 

اليقظة  من  عالية  درجة  القارئ  على  تفر�ص  القراءة  فعملية  ثم  ومن  وبنائه،  املعنى  تف�سري 

القارئ  اأن  يعني  . وهذا  الأحكام،  اإ�سدار  الت�سرع يف  اأو  النحياز  واملو�سوعية، وعدم  الفكرية 

الناقد لديه من القدرات الكبرية القادرة على الت�سكيك يف �سلطة الن�ص، والنطالق منه اإىل 

 .)Block, 2001( معاٍن اإ�سافية مل ي�سرح بها الكاتب الأ�سلي
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املادة  حتليل  على  القارئ  قدرة  يف  ”تتمثل  الناقدة  القراءة  باأن   )Junrau, 1992( يرى 

القرائية وتف�سريها واحلكم عليها يف �سوء معايري مو�سوعية مبنية على خربة القارئ ال�سابقة، 

بني  واملوازنة  وتف�سريها  الآراء  ومناق�سة  املقروء،  الن�ص  يف  املت�سمنة  اجلديدة  اخلربة  وعلى 

توؤيدها اجتاًها معيًنا، واحلكم على املقروء حكًما مو�سوعًيا يف �سوء  التي  احلجج والرباهني 

مبادئ العقل واملنطق“.

ويعرفها )Harris & Smith, 1992( باأنها ”عملية عقلية تقوم على جتاوز القارئ للمعنى 

الظاهري اأو احلريف للن�ص املقروء اإىل مناق�سة الن�ص وحتليله وتقوميه للمادة املكتوبة“. 

معايري  �سوء  يف  عليها  واحلكم  املقروءة،  للمادة  القارئ  ”تقومي  عملية  باأنها  عرفت  كما 

مو�سوعية مما ي�ستدعي من القارئ فهم املعاين املت�سمنة يف الن�ص املقروء، وتف�سري دللته 

تف�سرًيا منطقًيا مرتبًطا مبا يت�سمنه من معارف“ )ليف، 2006(. 

وي�سري )طعيمة وال�سعيبي، 2006( باأن القراءة الناقدة هي“ الن�ساط العقلي الذي يقوم به 

القارئ بهدف فهم م�سمون املو�سوع وحتليله، ثم اإ�سدار احلكم عليه من حيث بيان اأوجه القوة 

ومواطن ال�سعف به يف �سوء معايري علمية، والقراءة للنقد هدف من اأرقى الأهداف اإذ يتمثل 

املقروءة، وبحكم طبيعة  املادة  واإ�سدار احلكم على  واملوازنة  التعليل  والقدرة على  الوعي  فيه 

هذا النوع تتاألف مادته عادة من املو�سوعات الغزيرة اأو العميقة يف اأفكارها، ومن هنا يتطلب 

هذا النوع من القراءة م�ستوى معيًنا من الثقافة والن�سج ول يقوم به اإل من ي�ستطيع اأن ي�سدر 

الأحكام الأدبية اأو العلمية على املادة املقروءة«. 

ويعرفها )الظنحاين، 2011( باأنها »اإ�سدار حكم على املادة املقروءة لغوًيا ودللًيا ووظيفًيا 

وتقوميها من حيث جودتها ودقتها ومدى تاأثريها يف القارئ وفق معايري م�سبوطة ومنا�سبة«.

ولقد اأ�سار )ع�سر، 1997( اإىل اأن القراءة الناقدة »عملية عقلية معقدة تقوم على توظيف 

وي�سبقه تدرج وحتليل،  يلزمه  واإمنا  ابتداًء،  الفرعية، فهي عمل ل يكون  العمليات  العديد من 

وهذان الأمران مًعا ي�ستلزمان التفاعل بني القارئ والن�ص املقروء، وهي ن�ساط ذهني بني قارئ 

يتناول فح�ص  ثم  اإياه، �سكاًل وحمتوى )م�سموًنا(،  القارئ حملاًل  يتفاعل معه  ون�ص مكتوب 

اأفكار  من  موقف ذهني  وتكوين  مبالغاته،  اأو  متناق�ساته  وتقومي  املقروء،  الن�ص  امل�سمون يف 

اإجرائًيا من خالل مقيا�ص ذي ثالثة حماور:  القراءة  تلك  وتقا�ص  املقروء،  الن�ص  الكاتب يف 

الرتكيب وامل�سمون وال�ستدلل والتقومي، وهو مقيا�ص اأعد لهذا الغر�ص �سادًقا مو�سوعًيا ثابًتا«. 

وتنطوي القراءة الناقدة على العديد من العمليات العقلية التي ميار�سها القارئ عند قراءته 

ملو�سوع ما ومن هذه العمليات ما يلي )طعيمة وال�سعيبي، 2006(: ”التحليل Analysis: وهي 



448

د. ماهر عبد �لباري فاعلية برنامج قائم على مدخل �لقر�ءة �ل�سرت�تيجية �لت�ساركية

20
16

  
و

ـ
ي

ـ
ـ
ن
و

ـ
ـ
ي
 2

  
د 

د
ع

ل
ا
  
17

د  
جل

مل
ا

التحليل  وي�ستخدم  ككل،  والن�ص  التفا�سيل  لفهم  اأجزائه  اإىل  الن�ص  تق�سيم  فيها  يتم  عملية 

يرى  ولكي  فيه؛  الواردة  البيانات  اأو  والأحداث  واحلقائق  كاملفاهيم  الن�ص،  مكونات  ل�سرح 

عملية  من  غر�سه  تو�سح  اأ�سئلة  نف�سه  على  يطرح  فاإنه  يقراأ،  ما  عنا�سر  اأو  تفا�سيل  القارئ 

التحليل، التف�سري، ويتم يف هذه العملية فح�ص العالقات بني اأجزاء الن�ص والن�ص ككل، وعليه 

للن�ص  العام  املعنى  لإدراك  متهيًدا  التفا�سيل؛  من  املغازي  اأو  املعاين  تف�سري  القارئ  يبداأ  اأن 

وعن  والكل  الأجزاء  بني  ترابطات  عمل  خاللها  من  يتم  التي  العملية  وهي  الرتكيب،  كاماًل، 

طريق ذلك ي�سل القارئ اإىل ا�ستنتاجات مقبولة حول العالقات وت�سميناتها، ومن جانب اآخر 

ال�سابقة،  خربته  من  اأو  الن�ص  داخل  من  حم�سو�سة  باأدلة  الأفكار  دعم  من  ميكنه  فالرتكيب 

التقومي، ويف هذه العملية يتوقع من القارئ الناقد اأن ي�سدر حكًما على قيمة وجودة ما يقراأ، 

التحليل  لعمليات  اإتقانه  ذلك  يف  وي�ساعده  املعايري،  من  جمموعة  على  اأحكامه  يف  م�ستنًدا 

والتف�سري والرتكيب �سالفة الذكر“. 

الناقد  التفكري  مبهارات  ع�سوًيا  ارتباًطا  ترتبط  الناقدة  القراءة  اأن  اإىل  اأ�سري  وقد 

وتركيبه  وحتليله  املقروء  الن�ص  لفهم  وفاعليته  القارئ  ن�ساط  على  تقوم  عقلية  وهي:عملية 

ومراقبته  باملقروء  ترتبط  التي  الأ�سئلة  من  للعديد  القارئ  طرح  على  ف�ساًل  عليه،  واحلكم 

 Prior وقيامه بعمل ترابطات بني معارفه ال�سابقة ،Monitoring Comprehension لفهمه

Knowledge واملعلومات اجلديدة املكت�سبة“، وتت�سمن هذه العملية العديد من العمليات كما 

له،  ومتثله  القرائي  للن�ص  القارئ  ”ا�ستيعاب  به  ويق�سد  الفهم،   :)Blerkom, 2013( يلي 

التطبيق، وتتمثل هذه العملية يف ات�سال القارئ باملو�سوع وا�ستح�ساره ملعارفه ال�سابقة والتي 

املقروء  الواردة يف  املعلومات  وتقوم على جتزئة  التحليل،  ا�ستخدامها بطريقة جديدة،  ميكن 

اإىل عنا�سرها الأ�سا�سية، وحتديد الأفكار الرئي�سة والتفا�سيل الداعمة يف املقروء، الرتكيب، 

وهي عملية تقوم على جتميع املعلومات مًعا يف عبارات خا�سة اأو فكرة عامة، اأو اأفكار رئي�سة اأو 

مفاهيم، التقومي، وتتمثل يف حكم القارئ على قيمة املعلومات الواردة يف املقروء وحتديد مدى 

دقتها، وحتديد درجة مو�سوعية الكاتب“. 

ومنها  متعددة  ت�سنيفات  �سنفت  ف�سنجدها  الناقدة  القراءة  مهارات  اإىل  نظرنا  واإذا 

 :)2009 والعتماد،  التعليم  جودة  ل�سمان  القومية  الهيئة   ،2007 ح�سني،   2006 )حممد، 

التمييز  والفرعية،  الأ�سا�سية  الأفكار  التمييز بني  املهارات:  وتت�سمن هذه  التمييز،  ”مهارات 
بني الأفكار املرتبطة وغري املرتبطة، والتمييز بني ما يت�سل باملو�سوع وما ل يت�سل، والتمييز 

ا�ستنتاج  الفرعية:  املهارات  من  العديد  وتت�سمن  ال�ستنتاج،  مهارات  والآراء،  احلقائق  بني 
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هدف الكاتب، ا�ستنتاج الفكرة العامة للمو�سوع، ا�ستنتاج املعاين ال�سمنية للمو�سوع ، ومهارات 

مقاومة الدعاية وتاأثري الإعالن وت�سمل على املهارات الفرعية التالية: اكت�ساف احليل الدعائية 

والإعالمية التي ي�ستخدمها الكاتب، تبيان املعلومات التي تعمد الكاتب حذفها، تعرف الأفكار 

املنحازة، حتديد اجتاهات الكاتب من خالل اأفكاره، ومهارات التقومي واإ�سدار احلكم، وحتوي 

ما يلي، احلكم على كفاءة املوؤلف يف املو�سوع، احلكم على �سحة عنوان مو�سوع القراءة، احلكم 

على مدى مو�سوعية الكاتب، واحلكم على الأدلة التي ي�ستدل بها الكاتب على وجود م�سكلته“. 

ونظًرا لأهمية القراءة الناقدة، فقد جعلتها وزارة الرتبية والتعليم بجمهورية م�سر العربية 

ي�ستنتج  اأن  �سرورة  ”على  ن�ست  حيث  الإعدادية،  باملرحلة  القراءة  تعليم  اأهداف  من  هدًفا 

التالميذ املعاين ال�سمنية التي مل ي�سرح بها الكاتب يف الن�ص، واأن ي�سدروا حكًما على الأفكار 

الواردة يف املقروء، واأن يحللوا هذه الأفكار مع تف�سريها ومناق�ستها مناق�سة مو�سوعية“ )وزارة 

الرتبية والتعليم بجمهورية م�سر العربية، 2013(. 

ويرى )يون�ص، 2010( اأن القت�سار يف تعليم القراءة على مفهومها الب�سيط �سيوؤدي بنا اإىل 

وجود مواطن يقد�ص الكلمة املكتوبة، ول ي�ستطيع نقدها اأو مناق�ستها اأو حتليل ما يقراأ اأو اإبداء 

الراأي فيه اأو التفاق مع ما يقراأ والختالف معه.

وتتجلى اأهمية القراءة الناقدة يف حت�سني القارئ، ومتكينه من اإ�سدار اأحكام موثوق فيها، 

وعدم جماراة الأخطاء ال�سائعة بني النا�ص، فقد يواجه الفرد بالعديد من الكتابات التي تت�سمن 

الدعايات،  وكذلك  واأخرى غري مقبولة،  وقيما مقبولة،  دقيقة،  واأخرى غري  دقيقة،  معلومات 

والإعالنات التي ت�سعى للنفاذ اإىل قلوب النا�ص، وعقولهم مبا ي�ستلزم الوقوف عند هذا كله، 

وفح�سه فح�سا ناقدا، واحلكم عليه مبو�سوعية، بعيدا عن التع�سب، اأو الت�سليم ب�سحة كل ما 

ُيقراأ؛ حتى ل يقع فري�سة �سائغة لأ�سحاب الأهداف والنوايا ال�سيئة.

وتربز اأهمية القراءة الناقدة لتالميذ املرحلة الإعدادية مع تعدد قنوات املعلومات وال�سرعة 

لي�ص  يكتب  ما  بع�ص  كان  واإذا  خاللها،  من  تعر�ص  التي  و�سائلها  وتعدد  انت�سارها  يف  املذهلة 

مبا  والتنبوؤ  والكتاب  املوؤلفون  يقدمه  ما  مناق�سة  على  املتعلمني  تدريب  يجب  فاإنه  مرغوًبا، 

يريدونه، وا�ستنتاج الأفكار التي توؤثر وقت كتابتهم ملو�سوع معني و وتقومي حيثيات املو�سوع، مع 

بيان اأ�سباب الدعاية والإعالن التي تروج لفكرة معينة اأو لراأي معني )ليف، 2006(.

�لدر��سات و�لبحوث �لتي تناولت �لقر�ءة �لناقدة وتنمية مهار�تها: 

من  العديد  ا�ستخدمت  فقد  الباحثني  قبل  من  بالهتمام  الناقدة  القراءة  حظيت 

ال�سرتاتيجيات لتنمية مهاراتها ومن هذه الدرا�سات درا�سة )�سعبان، 2003( التي هدفت اإىل 
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تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طالبات املرحلة الثانوية با�ستخدام ا�سرتاتيجية الت�ساوؤل 

الذاتي، واأظهرت النتائج فاعلية ل�سرتاتيجية ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات القراءة الناقدة 

لدى طالبات ال�سف الأول الثانوي، اإذ اإن هذه ال�سرتاتيجية عاونت الطالبات على التاأمل يف 

نتاجات تفكريهن، ومراجعة خططهن.

2003( باإعداد درا�سة ا�ستهدفت بناء برنامج قائم على ا�سرتاتيجية  وقامت )ال�سراف، 

تعليم  العربية  اللغة  �سعبة  طالب  لدى  الناقدة  القراءة  مهارات  بع�ص  لتنمية  التعاوين  التعلم 

على  التجريبية  املجموعة  طالب  تفوق  النتائج  وك�سفت  طنطا.  جامعة  الرتبية  بكلية  اأ�سا�سي 

توظيف  ب�سرورة  الدرا�سة  واأو�ست  الناقدة،  القراءة  مهارات  يف  ال�سابطة  املجموعة  طالب 

مداخل اأو ا�سرتاتيجيات تعليمية حديثة لتنمية مهارات القراءة الناقدة لدى الطالب مبراحل 

التعليم العام.

2007( درا�سة هدفت اإىل التحقق من ا�ستخدام التعلم التعاوين والتنبوؤ  واأجرى )اأ�ستيه، 

والت�ساوؤل الذاتي يف تنمية مهارات القراءة الناقدة وم�ستوى الوعي مبا وراء املعرفة لدى طالب 

ال�سف الثامن بال�سفة الغربية، وتو�سلت الدرا�سة اإىل حتديد بع�ص مهارات القراءة الناقدة 

ومنها حتديد هدف الكاتب، والتمييز بني احلقيقة واخليال، وفهم ما بني ال�سطور من اإ�سارات 

الناقدة  القراءة  وتلميحات. كما ك�سفت عن فاعلية ال�سرتاتيجيات الثالث يف تنمية مهارات 

والوعي مبا وراء املعرفة، واأو�ست الدرا�سة ب�سرورة تنمية مهارات القراءة الناقدة با�ستخدام 

ا�سرتاتيجيات التعلم احلديثة. 

ا�سرتاتيجية  فاعلية  من  التحقق  اإىل  هدفت  والتي   )2010 احلكم،  )عبد  درا�سة  ومنها 

الثانوي  الأول  ال�سف  طالب  لدى  الناقدة  القراءة  مهارات  بع�ص  تنمية  يف  املفاهيم  خرائط 

العام، واأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن تفوق طالبات املجموعة التجريبية على طالبات املجموعة 

ال�سابطة يف القيا�ص البعدي لختبار مهارات القراءة الناقدة ككل.

واأجرى )حممد، 2010( درا�سة ا�ستهدفت التحقق من فاعلية ا�ستخدام بع�ص ا�سرتاتيجيات 

التطبيق  وبعد  الثانوية،  املرحلة  طالب  لدى  الناقدة  القراءة  مهارات  لتنمية  التفكري  تنمية 

)قبعات  املقرتحتني  ال�سرتاتيجيتني  فاعلية  اإىل  الباحثة  تو�سلت  لالختبار  والبعدي  القبلي 

التفكري ال�ست – �سكامرب( يف تنمية مهارات القراءة الناقدة، وقد اأظهرت النتائج تفوق طالب 

املجموعة التجريبية الأوىل والتي تدر�ص بطريقة القبعات ال�ست للتفكري على طالب املجموعة 

التجريبية الثانية التي تدر�ص بطريقة �سكامرب يف نتائج البحث. 
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ال�سورة  قراءة  على  قائم  برنامج  اأثر  تعرف  ا�ستهدفت  درا�سة   )2011 )�سعالن،  واأجرى 

يف تنمية مهارات القراءة الناقدة والكتابة الإبداعية لطالب ال�سف الأول الثانوي؛ وقد تو�سل 

القراءة  مهارات  تنمية  يف  ال�سورة  قراءة  با�ستخدام  املقرتح  الربنامج  فاعلية  اإىل  الباحث 

الناقدة والكتابة الإبداعية التي عنيت بها الدرا�سة، وقد عزا الباحث ذلك الوحدة التمهيدية 

للربنامج، واختيار ال�سور والأفكار التي �سمم منها حمتوى هذا الربنامج.

ا�سرتاتيجية  فاعلية  من  التحقق  اإىل  هدفت  درا�سة   )Abdel-Moghni, 2011( واأجنز 

وك�سفت  الثانوي،  الأول  ال�سف  طالب  لدى  الناقدة  القراءة  مهارات  لتنمية  الذاتي  الت�ساوؤل 

لدى طالب  الناقدة  القراءة  مهارات  لتنمية  الذاتي  الت�ساوؤل  ا�سرتاتيجية  فاعلية  النتائج عن 

ال�سف الأول الثانوي. 

وقام )ال�سليتي ومقدادي، 2012( باإعداد برنامج قائم على املدخل الوظيفي لتنمية مهارات 

القراءة الناقدة لدى تالميذ ال�سف التا�سع بالأردن، وك�سفت النتائج عن فاعلية الربنامج القائم 

على املدخل الوظيفي يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى تالميذ ال�سف التا�سع بالأردن.

تالميذ  لدى  الناقدة  القراءة  مهارات  تنمية  ا�ستهدفت  درا�سة   )2012 )اأحمد،  واأجرى 

ال�سف الأول املتو�سط باململكة العربية ال�سعودية با�ستخدام النموذج التوليدي، وك�سفت الدرا�سة 

عن مهارات القراءة الناقدة ومنها: التمييز بني الأفكار الرئي�سة والفرعية، وا�ستنتاج طريقة 

الكاتب يف تناول املو�سوع، واإبراز مواطن اجلمال يف املو�سوع واحلكم على قيمة املو�سوع كما 

اأكدت الدرا�سة فاعلية النموذج التوليدي يف تنمية مهارات القراءة الناقدة، واأو�ست الدرا�سة 

ب�سرورة تدريب املعلمني على ال�سرتاتيجيات التدري�سية والنماذج احلديثة التي تنمي مهارات 

القراءة الناقدة لدى طالبهم. 

 )Mohamed, 2012( ومن الدرا�سات التي اهتمت بتنمية مهارات القراءة الناقدة درا�سة

التي هدفت اإىل تنمية بع�ص مهارات القراءة الناقدة لعينة من الطالب املعلمني يف ق�سم اللغة 

الإجنليزية يف كلية الرتبية بالإ�سماعيلية من خالل ا�ستخدام مهارات ال�ستدلل. وك�سفت نتائج 

الدرا�سة التجريبية اأن الطالب املعلمني يواجهون �سعوبات خطرية فيما يتعلق بالقراءة الناقدة 

تنمية  يف  ال�ستدلل  مهارات  على  القائم  الربنامج  فاعلية  الدرا�سة  ك�سفت  كما  ومهاراتها، 

مهارات القراءة الناقدة.

وتنمية  الناقدة  بالقراءة  املت�سلة  ال�سابقة  والبحوث  للدرا�سات  ال�سابق  العر�ص  من خالل 

القراءة  مهارات  من  جمموعة  حددت  قد  ال�سابقة  والدرا�سات  البحوث  اأن  يت�سح  مهاراتها 

الناقدة الرئي�سة وهي: مهارات التمييز واملقارنة، مهارات الأ�سلوب، مهارات التذوق، مهارات 

ال�ستنتاج، مهارات احلكم، و�سوف ي�سرت�سد الباحث بهذه املهارات عند اإعداده لقائمة مهارات 
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القراءة الناقدة، كما اأعدت هذه الدرا�سات جمموعة من الختبارات التي مت من خاللها قيا�ص 

مهارات القراءة الناقدة لدى التالميذ والطالب مبراحل التعليم العام، و�سوف ي�ستعني الباحث 

بالإجراءات العملية لبناء هذا الختبار و�سبطه �سبًطا علمًيا، كما اأن الدرا�سات ال�سابقة قد 

التعاوين  والتعلم  الذاتي  الت�ساوؤل  ا�سرتاتيجية  منها:  ال�سرتاتيجيات  من  مبجموعة  ا�ستعانت 

وا�سرتاتيجيات  مداخل  تبني  ب�سرورة  الدرا�سات  بع�ص  اأو�ست  كما  التوليدي،  التعلم  ومنوذج 

حديثة لتنمية مهارات القراءة الناقدة والدرا�سة احلالية تعد ا�ستجابة لهذه التو�سيات. 

 Collaborative Strategic Reading( الت�ساركية  ال�سرتاتيجية  القراءة  مدخل  ويعد 

 ،Klinger & Vaughn من املداخل التدري�سية التي ظهرت �سنة 1987 على يد كل من  )CSR

واللذين قاما بتطوير هذا املدخل الذي ي�سم اأربع ا�سرتاتيجيات رئي�سة هي: العر�ص التمهيدي 

Preview، وحتديد العنا�سر املفهومة اأو ال�سعبة يف الن�ص القرائي Click & Clunk، وفهم 

 .)Wrap UP Abidin, 2012( واأخرًيا اخلامتة ،Getting the Gist جوهر الن�ص

مت  �سمويل  كلي  ”مدخل  اأنه  على  الت�ساركية  ال�سرتاتيجية  القراءة  مدخل  اإىل  وينظر 

العمل  اللغوية، وتنمية مهارات  القرائي، وتنمية احل�سيلة  الفهم  ا�ستخدامه لتح�سني مهارات 

ذو  باأنه  املدخل  ويت�سم  التعلم،  �سعوبات  من  يعانون  والذين  العاديني  الطالب  لدى  التعاوين 

كيفية  على  الطالب  تدريب  يف  يتمثل  املدخل  هذا  يف  رئي�ص  دور  وللمعلم  متعددة،  م�ستويات 

.)Klingner & Vaughn, 1998(  “توظيف ال�سرتاتيجيات بكفاءة وفاعلية

عام  اإطار  ”هو  الت�ساركية  ال�سرتاتيجية  القراءة  مدخل  باأن   )Grabe, 2009( وي�سري 

ا�ستخدم يف تعليم اللغة الأم وتعليم اللغة الثانية، وهو ح�سيلة الدمج بني ا�سرتاتيجية التدري�ص 

العمل  على  الطالب  ملعاونة  املدخل  هذا  �سمم  وقد  التعاوين،  التعلم  وا�سرتاتيجيات  التباديل 

يف جمموعات تعاونية، وتن�سيطهم ملعارفهم وخرباتهم ال�سابقة حول املقروء، وعمل جمموعة 

الرئي�سة  لالأفكار  حتديدهم  مع  لديهم،  الفهم  �سعوبات  ومراقبة  املقروء،  حول  التنبوؤات  من 

واملحورية للمو�سوع املقروء واأخرًيا تلخي�سهم لأهم الأفكار الواردة يف املو�سوع“. 

 وعرف باأنه ”مدخل تدري�سي يقوم فيه املعلمون باإعداد ال�سرتاتيجيات املت�سمنة يف هذا 

وا�سرتاتيجية  الفهم،  مراقبة  وا�سرتاتيجيات  التمهيدي،  العر�ص  ا�سرتاتيجية  وهي:  املدخل 

التلخي�ص وطرح الأ�سئلة، وتدريب طالبهم على ا�ستخدامها وذلك من خالل العديد من الفنيات 

منها: تقدمي منوذج عملي لكيفية تنفيذ ال�سرتاتيجيات، ولعب الأدوار، والتفكري ب�سوت مرتفع، 

�سغرية  تعاونية  جمموعات  يف  العمل  خالل  من  ال�سرتاتيجيات  هذه  بتنفيذ  الطالب  ويقوم 

م�ستعينني مبجموعة من الأ�سئلة هي ملاذا ا�ستخدم هذه ال�سرتاتيجيات ومتى وكيف اأ�ستخدمها 

.)Fletcher, Lyon, Fuchs & Barnes, 2007(
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ويف ال�سياق نف�سه اأ�سار )Paris, Wasik & Turner 1991( اإىل اأن تعليم مدخل القراءة 

القراءة  مدخل  اأن  منها:  اأ�سباب  لعدة  القراءة  تعليم  عند  ملحة  ”�سرورة  يعد  ال�سرتاتيجية 

ال�سرتاتيجية ي�سمح بتقييم املعلومات والأفكار امل�سمنة يف الن�سو�ص القرائية املختلفة، ف�ساًل 

التعلم  ا�سرتاتيجيات  من  العديد  تطوير  مع  يتزامن  القراءة  ا�سرتاتيجيات  اكت�ساب  اأن  عن 

املعرفية والتي تعني على حت�سني النتباه والذاكرة والتوا�سل يف اأثناء التعلم، واأن ا�سرتاتيجيات 

القراءة هي اأدوات معرفية �سخ�سية ميكن ا�ستخدامها ب�سكل انتقائي ومرن مع جميع املو�سوعات 

القرائية بالإ�سافة اإىل اأن القراءة ال�سرتاتيجية توظف ما وراء املعرفة والدافعية؛ لأن القراء 

يف حاجة اإىل املعرفة والنزعة لتوظيف هذه ال�سرتاتيجيات التوظيف الأمثل، واأن ا�سرتاتيجيات 

التعلم التي تعزز القراءة والتفكري ميكن تعليمها ب�سكل مبا�سر من قبل املعلمني، واأخرًيا فاإن 

القراءة ال�سرتاتيجية ميكن لها اأن تعزز التعلم يف املنهج املدر�سي“.

وملدخل القراءة ال�سرتاتيجية الت�ساركية اأهمية خا�سة يف ”اأنه يدرب الطالب على العديد 

من املهارات منها: حتمل م�سوؤولية تعليم اأنف�سهم، وذلك من خالل اأخذ زمام املبادرة بقراءة 

الن�ص قراءة �سريعة تقوم على الع�سف الذهني وا�ستح�سار الأفكار ال�سابقة املرتبطة باملو�سوع، 

ف�ساًل عن التنبوؤ مبا ميكن اأن يرد يف املو�سوع من اأفكار اأو اآراء، ثم مراقبتهم مل�سار تفكريهم 

وملدى فهمهم للمو�سوع واحلكم على درجة هذا الفهم وتقييمه وحتديد النقاط ال�سعبة التي 

املو�سوع  تلخي�ص  واأخرًيا  للعمل،  احلقيقي  املغزى  حتديد  وكذلك  اإليها،  الو�سول  عليهم  تعرث 

ا يركز على عنا�سره العامة والرئي�سة“.  تلخي�سً

ويوؤكد )Bender & Larkin, 2009, Slavin, 1995( اأهمية مدخل القراءة ال�سرتاتيجية 

الت�ساركية وخا�سة لدى الطالب الذين يعانون من �سعوبات يف فهم املقروء، كما اأنه ي�ساعد يف 

تنمية احل�سيلة اللغوية لدى املتعلمني، وتنح�سني مهارات العمل التعاوين، وتنمية مهارات الفهم 

القرائي من خالل العديد من الأمور منها: مراقبة عمليات الفهم، وتدريب الطالب على اإعداد 

منظمات ر�سومية وتخطيطية عن املو�سوعات املقروءة، وطرح جمموعة من الأ�سئلة املرتبطة 

باملو�سوع والإجابة عنها، وتوليد العديد من الأ�سئلة، والوقوف على تركيب الق�سة وغريها. 

الذي  وفيجوت�سكي  باندورا  لألربت  الجتماعي  التعلم  »نظرية  من  املدخل  هذا  وينطلق 

يقوم علي فكرة حمورية اأ�سا�سها التفاعل بني العوامل املختلفة Interaction وهو موقف يقر 

بالتاأثريات الداخلية واخلارجية علي حٍد �سواء، وقد �سور كيفية حدوث هذا التفاعل يف �سور 

ثالثة تختلف اختالًفا اأ�سا�سًيا، واأول هذه الختالفات تكمن يف النظرة اإىل الفرد والبيئة كما 

الثاين  والطريق  ال�سلوكي،  النتاج  لإحداث  خمتلفة؛  بطرق  يتحدان  م�ستقلني  كيانني  كانا  لو 
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لو�سع ت�سور للنظرة القائلة بالتفاعل هي النظر للفرد وللبيئة ك�سببني معتمدين علي بع�سهما 

البع�ص؛ لإحداث الأثر ال�سلوكي، ولي�ص كاأ�سباب م�ستقلة عن بع�سها البع�ص، اأما الطريق الثالث 

للتفاعل فهو ت�سور ال�سلوك والوحدات الفردية والبيئية، كما لو كانت جميعها نظاًما مت�سابًكا 

من التاأثريات املتبادلة اأو املتماثلة“ )جي، كورنيليو�ص، و�سيجاوا هولندو اأكرب اأكوبا، 1986(. 

ولعل اأهم ما قدمته نظرية التعلم الجتماعي هي تركيزها على التعلم القائم على املالحظة 

Learning by Observation، حيث اإن التعلم يحدث عندما نتعامل مع الآخرين، حيث يتم 

اإىل  بالإ�سافة  ومعلمينا،  واآبائنا  زمالئنا  �سلوك  مالحظة  عند  ال�سحيحة  ال�ستجابات  تعلم 

تتابعات هذا ال�سلوك، وميكن للفرد اأن يكت�سب بع�ص اأمناط ال�سلوك اجليد من خالل املالحظة 

واجلانب  الإنتاج،  واإعادة  والحتفاظ،  النتباه،  هي:  اأ�سا�سية  جوانب  اأربعة  وجود  على  توؤكد 

الدافعي )من�سي، 2003(. 

ويبدو اأن خ�سائ�ص النموذج )املعلم الذي يدرب طالبه على كيفية توظيف ال�سرتاتيجيات 

النابعة من املدخل( توؤثر تاأثرًيا جوهريًا يف مدى فاعلية التعلم بالنموذج )التعلم باملالحظة(، 

وتعد مكانة النموذج، ومدى الت�سابه مع املالحظ من اأكرث اخل�سائ�ص اأهمية يف هذا ال�سدد.

ونبع كذلك من النظرية البنائية الجتماعية Social Constructivism التي ترى اأن كل 

التعريف  اأن�سار هذا  بناء �سخ�سي، ومن  اإل  اأن املعرفة ما هي  اأي  فرد يبني املعرفة بنف�سه، 

ت�سري  Stephen Lerman، حيث  و�ستيفن لريمان   ،Von Glasersfeld فون جال�سر�سفيلد 

فاإن  وعليه  الالحقة،  الفرد  اأفعال  يوجه  البناء  وهذا  بناء عقلي،  اإىل عملية  البنائية  النظرية 

البنائية تقوم على مبداأين اأ�سا�سيني هما )النجدي، و�سعودي، ورا�سد، 2005(: 

1( اأن املعرفة ل يتم تلقيها ب�سورة �سلبية، ولكن يتم بناوؤها ب�سور ن�سطة بوا�سطة الذات 

العارفة .

على  ولي�ص  اخلرباتي،  العامل  تنظيم  على  تعمل  اإنها  حيث  تكيفية،  املعرفة  وظيفة  اأن   )2

اكت�ساف الواقع.

 :)Oczkus, 2003( ويقوم هذا املدخل على اأربع م�سلمات هي

Scaffolding يف مدخل القراءة ال�سرتاتيجية تتم من خالل مالحظة  التدعيم  اأو  امل�ساندة 

القراء )الطالب( لنموذج عملي Modeling ميار�ص ال�سرتاتيجيات الفرعية ملدخل القراءة 

ال�سرتاتيجية يف در�ص قرائي، ثم يقوم الطالب مبحاكاة هذا النموذج حتت اإ�سراف وتوجيه 

املعلم Work Independently؛ ملحاولة فهم الن�ص، ثم يبداأ املعلم يف الن�سحاب التدريجي 

حتى ي�ستطيع الطالب تنفيذ ال�سرتاتيجيات الفرعية ب�سكل م�ستقل.
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Think Aloud: وتعد فنية التفكري ب�سوت مرتفع من الفنيات التي  مرتفع  ب�سوت  التفكري 

الفنية  اأثناء قراءتهم ملو�سوع ما، ولذا فاإن هذه  تك�سف عن القراء املهرة، وعما يفكرون فيه 

تدعم ب�سكل كبري مهارة الطالب يف فهم للن�ص على الوجه الأكمل.

Metacognition: وت�سري ما وراء املعرفة اإىل وعي القارئ بتفكريه، وحتكمه  ما وراء املعرفة 

يف عملياته العقلية التي ميار�سها عند قراءته للمو�سوع، ومن ثم تتكاتف فنية التفكري ب�سوت 

مرتفع مع ما وراء املعرفة بحيث ي�سهمان يف تنمية مهارات الطالب يف توظيف ال�سرتاتيجيات 

الفرعية النابعة من املدخل.

التعاوين Cooperative Learning: حيث اإن التعلم التعاوين يعتمد على املناق�سة  التعلم 

وتبادل الآراء حول املقروء، وا�ستح�سار كل طالب معارفه وخرباته ال�سابقة حول هذا املو�سوع 

اأو ذاك، ولن يتم ذلك اإل من خالل التفاعل الجتماعي بني اأفراد كل جمموعة من جهة، وبني 

تفاعل املجموعات الأخرى من جهة ثانية.

من  ينبثق  رئي�سة،  ا�سرتاتيجيات  اأربع  العديد  ال�سرتاتيجية  القراءة  مدخل  ويت�سمن 

 Summarizingاملعلومات تلخي�ص  منها:  الفرعية  ال�سرتاتيجيات  بع�ص  ا�سرتاتيجية  كل 

 Asking & Answering عنها  والإجابة  الأ�سئلة  من  جمموعة  طرح   ،Information

 Peerالقرين ومناق�سة   ،Comprehension Monitoring الفهم  ومراقبة   ،Questions

Discussion، ويتم ا�ستخدام ال�سرتاتيجيات الفرعية يف �سوء ثالث مراحل هي: مرحلة ما 

قبل القراءة واأثناء القراءة وبعد القراءة ويتم تفعيل هذه ال�سرتاتيجيات من خالل اإجراءات 

يف  زمالئه  وتوجيه  اإر�ساد  على  وم�سوؤوًل  حمدًدا  دوًرا  طالب  لكل  اإن  حيث  التعاوين،  التعلم 

.)Klingner & Alison, 2007, Sousa & David, 2005( املجموعة التي ينتمي اإليها

اخلطوات الإجرائية ملدخل القراءة ال�سرتاتيجية الت�ساركية:

الفرعية  ال�سرتاتيجيات  الباحث  يتناول  ال�سرتاتيجيات  ال�سوء على هذه  اإلقاء  ملزيد من 

ملدخل القراءة ال�سرتاتيجية الت�ساركية على النحو التايل:

 :Preview أوًل: ��سرت�تيجية �لعر�س �لتمهيدي�

املو�سوع، وذلك من  بقراءة  الطالب لالهتمام  الهدف من هذه ال�سرتاتيجية هي حتفيز 

خالل ا�ستح�سار معلوماتهم ال�سابقة عن املقروء، والتنبوؤ مبا ميكن اأن يرد يف املقروء من اأفكار 

اأو معلومات، وتتم العمليتان ال�سابقتان من خالل ت�سفح املو�سوع ت�سفًحا �سريًعا وت�ستغرق هذه 

العملية من دقيقتني اإىل ثالث دقائق، وذلك بحًثا عن املعلومات التي تعني على و�سع توقعات 

اأو تنبوؤات عن املو�سوع املقروء، ومن الإجراءات التي ت�ستخدم لقراءة املو�سوع قراءة �سريعة 
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اأية جداول  اأو  اأو الأ�سكال  اأو املخططات،  الرئي�سة يف املو�سوع، قراءة ال�سور  العناوين  قراءة 

اأو منظمات ر�سومية يف املقروء، التفكري يف املعاين امل�سمنة يف العناوين الرئي�سة اأو الفرعية، 

اأو يوجد  اأ�سود غامق  لون  اأية كلمات ذات  اأو   ،Key Words املفتاحية  الكلمات  الرتكيز على 

حتتها خط والتفكري يف معناها وعالقتها باملو�سوع، قراءة الفقرة الأوىل من املو�سوع، وتعقب 

املرحلة يف  تتم هذه  اأن  املو�سوع على  تعلموه من  ملا  الطالب  ال�سريعة مناق�سة  القراءة  عملية 

.)Klingner & Sharon, 1998(غ�سون �ست دقائق

 :Click & Clunk ثانًيا: ��سرت�تيجية حتديد �لعنا�سر �ملفهومة �أو �ل�سعبة يف �ملو�سوع

 Monitor الفهم  مراقبة  على  الطالب  تدريب  ال�سرتاتيجية  هذه  ت�ستهدف 

املعرفة  وراء  ما  مهارات  وتنمية   ،Self-Learning الذاتي  والتعلم   ،Comprehension

Metacognitive Skills، وكذلك تدريبهم على فهم الكلمات واملفاهيم ال�سعبة الواردة يف 

عند  املثابرة  تعليمهم  ف�ساًل عن  لديهم،  الفهم  على  ت�ستع�سي  التي  الفكرة  املقروء، وحتديد 

اأو الهدف الذي يق�سده كاتب املو�سوع  قراءة الن�سو�ص املختلفة، وذلك للوقوف على املغزى 
 .)Stephanie & Macceca, 2007(

ومن الإجراءات التي ميكن ا�ستخدمها بتفعيل هذه ال�سرتاتيجية ما يلي: قراءة اجلمل دون 

الكلمات ال�سعبة املت�سمنة فيها، وحماولة فهم اجلملة دون هذه الكلمات، ال�ستعانة باإملاعات 

ال�سياق الواردة يف املو�سوع، النظر يف ال�سوابق اأو اللواحق الواردة يف الكلمات، حتليل الكلمة 

 Klingner & Schumm,( للكلمة  الرئي�ص  املعنى  وتخمني   The Root اللغوي  اإىل جذرها 

 .)1998

:Get The Gist ثالًثا: ��سرت�تيجية حتديد جوهر �ملو�سوع

الهدف من هذه ال�سرتاتيجية هي تدريب الطالب على حتديد الفكرة الرئي�سة يف املو�سوع 

يف  املهمة  اأو  ال�سرورية  غري  التفا�سيل  كافة  وا�ستبعاد  اخلا�سة،  بلغتهم  و�سياغتها  القرائي، 

يقوم  حتلياًل  املقروء  يف  الواردة  املعلومات  حتليل  على  يتدربون  الطالب  فاإن  وعليه  املو�سوع، 

على م�سح عدد كبري من الفقرات الواردة فيه؛ للوقوف على الكلمة التي متثل املفهوم الرئي�ص 

اأو حتديد الفكرة الأكرث اأهمية، وميكن ال�ستعانة بفنية طرح الأ�سئلة من قبيل من، ما اأو ماذا 

 .)Klingner & Alison, 2007(

 :Wrap UP ر�بًعا: ��سرت�تيجية �لتلخي�س �أو �خلامتة

الهدف من هذه ال�سرتاتيجية هي تدريب الطالب على فهم املو�سوع وتنمية الذاكرة وذلك 

من خالل تلخي�ص املو�سوع املقروء، وذلك من خالل �سياغة جمموعة من الأ�سئلة حول الأفكار 
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متكن  فاإذا  الأ�سئلة،  لهذه  اإجابة  عن  البحث  ثم  املو�سوع،  يف  وردت  التي  املهمة  اأو  الرئي�سة 

فالعك�ص  واإل  ال�سوؤال  �سياغة  جلودة  جيد  موؤ�سر  فهذا  الأ�سئلة  هذه  عن  الإجابة  من  الطالب 

 .)Grabe, 2009( سحيح�

لكل طالب  تعاونية �سغرية، يخ�س�ص  املدخل يف جمموعات  اإطار هذا  ويعمل الطالب يف 

 :)Klingner, 2010( داخل جمموعته تنفيذ دور حمدد، ومن هذه الأدوار ما يلي

من  النابعة  التعلمية  ال�سرتاتيجيات  لتطبيق  املجموعة  يقود  الذي   :The Leader �لقائد 

التي  املقروءة  للمادة  حتديده  خالل  من  وذلك  الت�ساركية،  ال�سرتاتيجية  القراءة  مدخل 

�سيقوم اأفراد جمموعته بقراءتها، كما اأنه يحدد لهم ال�سرتاتيجيات التي �سينفذونها، كما 

اأنه يقوم بدور املن�سق بني زمالئه واملعلم.

خبري حتديد �لعنا�سر �ل�سعبة Clunk Expert: ويتم ذلك من خالل ا�ستخدام جمموعة 

من البطاقات التي ت�ساعدهم يف حتديد معاين املفردات واملفاهيم ال�سعبة. 

�ملعلن Announcer: وهو ال�سخ�ص الذي يقوم بالتوا�سل مع اأفراد املجموعة كافة لت�سجيعهم    

على القراءة وامل�ساركة يف املناق�سات التي تدور حول املو�سوع، والتاأكد من اأن كل طالب يف 

املجموعة ي�سارك باإيجابية، واأن م�ساركته تتم يف الوقت املحدد واملنا�سب له.

راجعة  تغذية  ويقدم  املجموعة  اأداء  ي�ساهد  الذي  الطالب  وهو   :Encourager �مل�سجع    

امل�ساركني بفاعلية، وكذلك يقدم جمموعة من  اأداء املجموعة ككل، وحتديد الطالب  عن 

املقرتحات لتطوير اأداء املجموعة.

طرحتها  التي  الرئي�سة  الفكرة  عن  تقريًرا  يقدم  الذي  ال�سخ�ص  وهو   :Reporter �ملقرر   

املجموعة التعاونية، واأهم الأ�سئلة املف�سلة التي متكنت هذه املجموعة من توليدها وطرحها.

كل  ل�ستخدام  املخ�س�ص  الوقت  يحدد  الذي  الطالب  وهو   :Time Keeper �ملوؤقت 

اإىل  ا�سرتاتيجية  من  النتقال  للمجموعة  ميكن  متى  كذلك  ويحدد  فرعية،  ا�سرتاتيجية 

ا�سرتاتيجية اأخرى.

يف �سوء عر�ص الباحثني ال�سابق لالإجراءات العملية النابعة من مدخل القراءة ال�سرتاتيجية 

الت�ساركية ي�ستخل�ص الباحث اخلطوات الإجرائية الآتية لتدريب تالميذ ال�سف الأول الإعدادي 

على مدخل القراءة ال�سرتاتيجية الت�ساركية، وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي: 

 �أوًل: مرحلة ما قبل �لقر�ءة: ويتم يف هذه املرحلة ما يلي: تق�سيم الطالب اإىل جمموعات 

تعاونية �سغرية من )6 – 8( طالب يف كل جمموعة.
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1( ا�ستخدام ا�سرتاتيجية العر�ص التمهيدي، وذلك من خالل: 

عملية ع�سف ذهني حول املو�سوع املقروء، وذلك بتن�سيط معلوماتهم ومعارفهم  اإجراء 

ال�سابقة عن املو�سوع املقروء.

الطالب عند قراءتهم للمو�سوع. يتعلمه  اأن  ميكن  مبا  التنبوؤ 

�سامتة. قراءة  املو�سوع  قراءة 

ثانًيا: مرحلة �لقر�ءة: ويتم يف هذه �ملرحلة �خلطو�ت �لآتية:

2( ا�ستخدام ا�سرتاتيجية العنا�سر املفهومة اأو غري املفهومة يف املقروء من خالل مراقبة درجة 

فهمهم للمو�سوع، ويتم ذلك باتباع الإجراءات التالية:

املو�سوع. يف  الواردة  ال�سعبة  اللغوية  املفردات  حتديد 

اإعادة  ال�ستعانة مبجموعة من اخلطوات الإجرائية للتغلب على �سعوبة الكلمات منها: 

قراءة اجلملة، قراءة اجلملة دون وجود املفردات ال�سعبة، جتريد الكلمة اإىل جذرها 

اللغوي، حتديد ال�سوابق واللواحق. 

3( ا�ستخدام ا�سرتاتيجية حتديد جوهر املو�سوع، وذلك من خالل: 

اأفراد املجموعة لتحديد الفكرة الرئي�سة للمو�سوع. بني  اجلماعية  املناق�سة 

اأو الأ�سخا�ص ذات التاأثري يف املو�سوع املقروء. الأماكن  اأهم  حتديد 

4( حتليل الآراء اأو الأفكار الواردة يف املقروء ونقدها.

5( تكرار الإجراء الثالث والرابع مع جميع فقرات املو�سوع.

ثالًثا: بعد �لنتهاء من �لقر�ءة، يتم ��ستخد�م ما يلي: 

6( ا�ستخدام ا�سرتاتيجية التلخي�ص واخلامتة وذلك من خالل التايل: 

الأ�سئلة التي تنم عن فهم الطالب للمو�سوع املقروء ونقدهم له. من  جمموعة  �سياغة 

املطروحة. لالأ�سئلة  وافية  اإجابات  عن  البحث 

الرئي�سة للمو�سوع بلغتهم اخلا�سة. الفكرة  �سياغة 

الذين  للطالب  الت�ساركية على وجه اخل�سو�ص  ال�سرتاتيجية  القراءة  ولقد �سمم مدخل 

يعانون من �سعوبات التعلم Learning Disabilities، والطالب الذين يعانون �سعًفا قرائًيا، 

ويتم يف هذا املدخل الدمج بني القراءة التبادلية Reciprocal Reading وبني التعلم التعاوين، 
)Giuliani & Pierangelo, 2006(

الناقدة؛  القراءة  وثيقة مبهارات  الت�ساركية بعالقة  ال�سرتاتيجية  القراءة  ويرتبط مدخل 

فالقارئ ي�ستخدم العديد من ال�سرتاتيجيات التي تعينه على حتليل املو�سوع القرائي حتلياًل 
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دقيًقا بدًءا من مرحلة ما قبل القراءة وما تتطلبه هذه املرحلة من اإجراء عملية ع�سف ذهني 

للمقروء وحماولة التنبوؤ بالأفكار الرئي�سة اأو الفرعية للمقروء، ومروًرا ومراقبته الذاتية لدرجة 

للمو�سوع،  احلقيقي  املغزى  على  للوقوف  القارئ  �سعي  ثم  تفكري،  م�سار  يف  وحتكمه  له  فهمه 

ا عاًما للمو�سوع، مع طرح العديد من الأ�سئلة حول  واأخرًيا املراجعة النهائية التي متثل تلخي�سً

هذا املو�سوع اأو ذاك، واملتعلم يف كل هذه املراحل يوظف العديد من العمليات العقلية التي تتمثل 

يف التحليل والتعليل وال�ستنتاج والتقومي واإ�سدار الأحكام. 

�لدر��سات �لتي تناولت مدخل �لقر�ءة �ل�سرت�تيجية �لت�ساركية: 

ونظًرا لأهمية مدخل القراءة ال�سرتاتيجية الت�ساركية فقد اأجريت العديد من الدرا�سات 

ومنها درا�سة )Vaughn & Klingeer, 1998( والتي هدفت اإىل تنمية مهارات الفهم القرائي 

لدى التالميذ ذوي �سعوبات التعلم، واأ�سفرت نتائج الدرا�سة عن تنمية مهارات الفهم القرائي 

املناق�سات  يف  التالميذ  ا�سرتاك  اإىل  ذلك  ويرجع  التعلم،  �سعوبات  ذوي  من  الطالب  لدى 

اجلماعية مع تبادلهم للتجارب واخلربات حول املو�سوع املقروء. 

 )Klinngner, Vaughn, Arguelles, Hughes & Leftwich, 2004( ومنها درا�سة

والتي هدفت اإىل تنمية مهارات الفهم القرائي التف�سريي لدى تالميذ ال�سف الرابع البتدائي 

املجموعة  تالميذ  اأداء  تفوق  النتائج  واأظهرت  ال�سرتاتيجية،  القراءة  مدخل  با�ستخدام 

التجريبية على املجموعة ال�سابطة يف اختبار الفهم القرائي.

ال�سرتاتيجية  القراءة  فاعلية  من  التحقق  ا�ستهدفت  والتي   )Standish, 2005( وقامت 

ال�سف  طالب  لدى  الإقناعية  الكتابة  مهارات  لتنمية  املبا�سر  الإقناعي  والتدري�ص  الت�ساركية 

ال�ساد�ص البتدائي، وك�سفت نتائج الدرا�سة عن اأن الطالب امل�ساركني كان لهم تاأثري كبري على 

تنمية مهارات الكتابة الإقناعية، مقارنة با�ستخدام التعليم املبا�سر وحدة.

 Kimm, Vaughn, Klingner, Woodruff, Reutebuch & Kouzekanani,( واأعد

2006 درا�سة ا�ستهدفت تنمية مهارات الفهم القرائي با�ستخدام مدخل القراءة ال�سرتاتيجية 

�سعوبات  من  يعانون  الذين  الإعدادية  املرحلة  طالب  لدى  احلا�سوب  على  املعتمد  الت�ساركية 

الفهم  تنمية  يف  الت�ساركية  ال�سرتاتيجية  القراءة  مدخل  فاعلية  النتائج  واأ�سفرت  قرائية، 

القرائي ول�سيما مهارة حتديد الأفكار الرئي�سة يف املو�سوع، ومهارة توليد الأ�سئلة. 

القراءة  ا�ستخدام  فاعلية  من  التحقق  ا�ستهدفت  التي   )Atteya, 2007( درا�سة  ومنها 

القرائي  الفهم  مهارات  تنمية  على  الإجنليزية  اللغة  تدري�ص  يف  الت�ساركية  ال�سرتاتيجية 

والدافعية القرائية لدى طالب املرحلة الثانوية مبدار�ص اللغات، وتو�سلت الدرا�سة اإىل فاعلية 
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القراءة ال�سرتاتيجية الت�ساركية يف تنمية مهارات الفهم القرائي والدافعية القرائية، واأو�ست 

الدرا�سة ب�سرورة التحقق من فاعلية هذا املدخل يف تنمية فنون وفروع لغوية خمتلفة. 

واأعد )عي�سى، 2008( درا�سة ا�ستهدفت التحقق من اأثر التدريب على ا�سرتاتيجية القراءة 

ال�سرتاتيجية التعاونية يف مفهوم الذات والجتاه نحو القراءة الأكادميية لدى التالميذ ذوي 

الذات  مفهوم  حت�سن  النتائج  واأظهرت  البتدائي،  الرابع  بال�سف  القرائي  الفهم  �سعوبات 

القرائية والجتاه نحو القراءة الأكادميية والفهم القرائي لدى تالميذ ال�سف الرابع البتدائي 

ذوي �سعوبات التعلم.

واأجرى )Wang, 2008( درا�سة ا�ستهدفت التحقق من فاعلية مدخل القراءة ال�سرتاتيجية 

البتدائي  ال�ساد�ص  ال�سف  تالميذ  لدى  القرائي  الفهم  مهارات  تنمية  على  املعدل  الت�ساركية 

بتايوان، واأظهرت النتائج على فاعلية هذا املدخل يف تنمية مهارات الفهم القرائي ب�سكل عام، 

للغة  تعلمهم  دافعية  من  وزاد  اأف�سل،  ب�سكل  الق�سة  مل�سمون  التالميذ  فهم  يف  عاون  اأنه  كما 

الإجنليزية. 

اإىل التحقق من فاعلية القراءة ال�سرتاتيجية  والتي هدفت   )Fan, 2009( ومنها درا�سة 

الت�ساركية لتنمية مهارات الفهم القرائي باللغة الإجنليزية لدى الطالب التايوانيني، واأ�سارت 

ومنها  القرائي  الفهم  مهارات  تنمية  الت�ساركية يف  ال�سرتاتيجية  القراءة  فاعلية  اإىل  النتائج 

مهارة حتديد الفكرة الرئي�سة، واإيجاد التقا�سيل الداعمة للفكرة الرئي�سة، عالوة على م�ساركة 

Scaffolding من قبل  الكايف  التدعيم  للمعنى من خالل ح�سولهم على  الطالب يف بنائهم 

املعلمني.

واأجرت )Seacrist, 2012( درا�سة هدفت اإىل التحقق من فاعلية القراءة ال�سرتاتيجية 

الرابع  ال�سف  تالميذ  من  تالميذ  �ستة  لدى  القرائي  ال�ستيعاب  مهارات  لتنمية  الت�ساركية 

تنمية  يف  املدخل  هذا  فاعلية  عن  الدرا�سة  نتائج  وك�سفت  التعلم،  �سعوبات  ذوي  البتدائي 

مهارات ال�ستيعاب القرائي لدى هوؤلء التالميذ. 

واأعد )Al Mashrafi, 2012( درا�سة ا�ستهدفت تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالب 

الت�ساركية،  ال�سرتاتيجية  القراءة  مدخل  با�ستخدام  عمان  ب�سلطنة  الإعدادي  الأول  ال�سف 

وك�سفت النتائج عن فاعلية الربنامج يف تنمية مهارات الفهم القرائي. 

ال�سرتاتيجية  القراءة  مدخل  تناولت  التي  والبحوث  للدرا�سات  ال�سابق  العر�ص  �سوء  يف 

اأو  عامة  القرائي  الفهم  مهارات  لتنمية  اأجريت  قد  الدرا�سات  هذه  جل  اأن  يت�سح  الت�ساركية 

– يف  درا�سة  توجد  ومل  القرائي،  الفهم  �سعوبات  عالج  اأو  التف�سريي،  الفهم  مهارات  تنمية 
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حدود علم الباحث – حاولت تنمية مهارات القراءة الناقدة با�ستخدام هذا املدخل، وهذا مربر 

لإجراء الدرا�سة احلالية، كما اأن الباحث قد ا�ستفاد من الدرا�سات ال�سابقة بع�ص اخلطوات 

الدرا�سات  اأو�ست  وكذلك  الناقدة،  القراءة  مهارات  لتنمية  توظيفها  ميكن  التي  الإجرائية 

ال�سابقة ب�سرورة توظيف اإجراءات هذا املدخل مع فنون لغوية خمتلفة والدرا�سة احلالية تعد 

ا�ستجابة لهذه التو�سية. 

م�سكلة �لدر��سة:
العربية،  بجمهورية م�سر  الرتبية  وزارة  واهتمام  الناقدة  القراءة  اأهمية  من  الرغم  على 

بلوغ  عدم  اأظهرت  قد   )2004 )مفلح،  درا�سة  اأن  اإل  بدورها،  الباحثني  من  العديد  واهتمام 

% من   75 وهو  الناقدة  القراءة  مهارات  اختبار  التمكن من  الثانوي حد  الأول  ال�سف  طالب 

اإجمايل الدرجة الكلية لالختبار، اإذ بلغ متو�ّسط حت�سيل الطالب يف اختبار القراءة الناقدة 

القبلّي 40.66 %، وهذه الدرجة تدّل على عدم التمّكن من مهارات القراءة الناقدة يف �سوء 

املعيار الذي و�سعه الباحث للتمّكن من هذه املهارات.

والتي   )2013 وعثمان،  )البلو�سي  درا�سة  نتائج  اإليه  تو�سلت  ما  ال�سابقة  النتيجة  ودعم 

اأ�سارت اإىل �سعف طالب ال�سف العا�سر الأ�سا�سي يف مهارات القراءة الناقدة، حيث مل يبلغ 

اختبار  على  اإجاباتهم  متو�سط  وكان  الناقدة،  القراءة  مهارات  يف  التمكن  م�ستوى  الطالب 

القراءة الناقدة بلغ املتو�سط العام 48.60 %.

قدرة  عدم  من   )2012 )اأحمد،  درا�سة  اإليه  اأ�سارت  ما  ال�سعف  هذا  مظاهر  من  ولعل 

الطالب على التفريق بني الفكرة الرئي�سة والفرعية، وكذلك عدم التمييز بني احلقيقة والراأي، 

اأو الق�سور يف ا�ستنتاج هدف الكاتب من الن�ص املقروء، مع �سعفهم ال�سديد يف حتديد املعاين 

ال�سمنية يف الن�ص املقروء، و�سعفهم كذلك يف تقومي الن�ص املقروء اأو احلكم عليه. 

الطالب  اأن  اأكدت  التي   )Mohamed, 2012( درا�سة  نتائج  كلها  ال�سابقة  النتائج  ودعم 

هذا  مظاهر  ومن  الناقدة،  القراءة  مبهارات  يتعلق  فيما  خطرية  �سعوبات  يواجهون  املعلمني 

وتدنيهم يف حتديد  للمو�سوع،  الرئي�سة  الأفكار  فهم  البنيِّ يف  املعلم  الطالب  �سعف  ال�سعف، 

والآراء  احلقائق  بني  التمييز  على  قدرتهم  وعدم  الداعمة،  والتفا�سيل  الرئي�سة  الأفكار 

ال�سخ�سية.

ولعل ال�سبب الرئي�ص يف هذا التدين هو عدم ممار�سة معلمي اللغة العربية ملهارات تدري�ص 

القراءة الناقدة، ف�ساًل عن عدم توظيف ال�سرتاتيجيات الفاعلة التي حتقق لطالبهم تنمية 
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معلمي  اأن  اإىل   )2011 الزر،  واأبي  )الوائلي  درا�سة  نتائج  اأ�سارت  هذا  واإىل  املهارات،  هذه 

ن�سبة  بلغت  متدنية  بدرجة  الناقدة  القراءة  تدري�ص مهارات  العربية ميار�سون  اللغة  ومعلمات 

27.5 %، واأن ن�سبة الذين ميار�سون مهارات القراءة الناقدة بدرجة متو�سطة بلغت 52.5 % 

يف حني اأن ن�سبة الذين ميار�سون تدري�ص مهارات القراءة الناقدة بدرجة مرتفعة هم 20% من 

اإجمايل عينة البحث.

ت�سجيع  ب�سرورة   )2008 حافظ،   ،2008 )حممود،  الدرا�سات  من  العديد  اأو�ست  ولذا 

التالميذ مبرحلة التعليم الأ�سا�سي على ال�ستجابات التي توؤدي اإىل تعميق تف�سرياتهم للن�سو�ص 

منطقًيا،  حتلياًل  املو�سوع  حتليل  ب�سرورة  الهتمام  مع  املناق�سات،  تعدد  خالل  من  القرائية 

وممار�سة العديد من العمليات العقلية مثل: ال�ستنتاج، والتقومي واإ�سدار الأحكام، ف�ساًل عن 

اهتمام التالميذ مبراقبة فهمهم للمو�سوع، مع الهتمام بخربات التالميذ ال�سابقة والعتماد 

عليها يف تقدمي وبناء اخلربة اجلديدة، بحيث تكون اخلربة اجلديدة مزيًجا من خربة التلميذ 

ال�سابقة، واخلربة اجلديدة املكت�سبة من املو�سوع القرائي. 

�أ�سئلة �لدر��سة:
ويف �سبيل معاجلة امل�سكلة ال�سابقة يطرح الباحث الت�ساوؤلت الآتية: 

1( ما مهارات القراءة الناقدة املنا�سبة لتالميذ املرحلة الإعدادية؟

مهارات  لتنمية  الت�ساركية  ال�سرتاتيجية  القراءة  القائم على مدخل  املقرتح  الربنامج  ما   )2

القراءة الناقدة لدى تالميذ ال�سف الأول الإعدادي؟

3( ما فاعلية الربنامج يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى تالميذ ال�سف الأول الإعدادي؟

فر�سيتا �لدر��سة:
ت�سعى الدرا�سة احلالية للتحقق من �سحة الفر�سيتني الآتيني:  

درجات التطبيق القبلي والبعدي يف اختبار  متو�سطي  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد 

البعدي  التطبيق  ل�سالح  الإعدادي  الأول  ال�سف  لتالميذ  ككل  الناقدة  القراءة  مهارات 

للمجموعة التجريبية. 

توجد فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات التطبيق القبلي والبعدي يف كل مهارة 

فرعية لختبار مهارات القراءة الناقدة لتالميذ ال�سف الأول الإعدادي ل�سالح التطبيق 

البعدي للمجموعة التجريبية. 
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�أهمية �لدر��سة:
تربز اأهمية الدرا�سة احلالية فيما ميكن اأن ت�سهم به يف:

)�أ( �إفادة �لفئات �لآتية: 

عامة  العربية  اللغة  تعليم  مناهج  تطوير  خالل  من  وذلك  ومطوريها:  املناهج  خمططي   )1(

ال�سرتاتيجية  القراءة  مدخل  اإجراءات  �سوء  يف  خا�سة،  القراءة  تعليم  مناهج  وتطوير 

الت�ساركية، وكذلك املعاونة يف بناء اأدلة للمعلمني ميكن من خاللها توظيف ال�سرتاتيجيات 

النابعة من هذا املدخل. 

)2( املعلمني واملوجهني: وذلك من خالل تزويدهم بقائمة مهارات القراءة الناقدة والتي ميكن 

ال�ستعانة بها لتنمية هذه املهارات لدى الطالب، وكذلك تزويدهم باختبار لقيا�ص مهارات 

القراءة الناقدة ميكن ال�سرت�ساد به لقيا�ص مهارات القراءة الناقدة لدى طالبهم. 

)3( تالميذ ال�سف الأول الإعدادي: وذلك من خالل تدريب الطالب على توظيف العديد من 

اأثناء القراءة، وتدريبهم على القراءة الناقدة الواعية التي تقوم  ا�سرتاتيجيات التعلم يف 

على احلكم على املقروء اأو على كاتبه، اأو ما يت�سمنه من مبالغات اأو حتيزات. 
)ب( فتح �ملجال �أمام �لباحثني لإجر�ء مزيد من �لدر��سات لتنمية مهار�ت �لقر�ءة �لناقدة 

با�ستخد�م مد�خل تدري�سية جديدة.

حمدد�ت �لدر��سة:
 تقت�سر الدرا�سة احلالية على احلدين التاليني:

بع�ص مهارات القراءة الناقدة، و�ستكون الأهمية الن�سبية للمهارات هي املعيار الذي �سي�ستعان 

به لتحديد املهارات التي �سيتم تنميتها.

من تالميذ ال�سف الأول الإعدادي؛ لأنهم ي�سلون اإىل درجة من الن�سج اللغوي  جمموعة 

املعلومات  على  واحلكم  الكاتب،  هدف  وا�ستنباط  املقروءة،  املادة  لنقد  يوؤهلهم  والعقلي 

الواردة فيه، واإبداء راأيهم حول ما يقراأون.

�لتعريف بامل�سطلحات:
�لقر�ءة �لناقدة Critical reading: عرفها )Manzo & Manzo, 1990( ”باأنها ممار�سة 

 Prior مهارات التفكري الناقد يف اأثناء القراءة، وتقوم على ا�ستح�سار القارئ ملعارفه ال�سابقة

Knowledge لبناء معنى خا�ص للمقروء، وا�ستثمار هذه املعارف يف قراءات اأخرى)القراءة 

املو�سعة(، ف�ساًل عن نقده للمقروء واإبداء وجهة نظره حوله“. 
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وتعرفها )هبا�سي، 2008( ”باأنها قدرة عقلية عليا تقوم على خم�ص مهارات اأ�سا�سية هي: 

التمييز واملقارنة وال�ستنتاج والتنبوؤ والتقومي، وتتيح للقارئ التفاعل مع الن�ص املقروء وتقوميه 

واحلكم عليه“. 

ويعرفها الباحث اإجرائيًا يف البحث احلايل باأنها: تفاعل تالميذ ال�سف الأول الإعدادي مع 

الن�ص القرائي تفاعاًل يقوم على ا�ستثمار ما لديهم من معارف وخربات �سابقة حول املقروء، 

اأفكار  واإ�سدار جمموعة من الأحكام حول ما يرد فيه من  وتبني وجهات نظر خمتلفة حوله، 

القراءة  مهارات  اختبار  خالل  من  ال�سابقة  املهارات  وتقا�ص  الكاتب  هدف  وا�ستنتاج  واآراء، 

الناقدة الذي �سيعده الباحث لهذا الغر�ص.

 Collaborative Strategic Reading �لت�ساركية  �ل�سرت�تيجية  �لقر�ءة  مدخل 

من  العديد  توظيف  على  الطالب  ت�ساعد  التي  املنطلقات  من  جمموعة  «هو   :Approach
ا�سرتاتيجيات فهم املقروء بكفاءة وفاعلية، وذلك من خالل عمل الطالب يف جمموعات تعاونية 

�سغرية، وتتمثل ال�سرتاتيجيات الأربع يف ا�سرتاتيجية املراجعة، وحتديد العنا�سر ال�سعبة وغري 

 Cohen &( املفهومة من املقروء، وحتديد فحوى املو�سوع، ومراجعته بعد النتهاء من القراءة

 .)Cowen, 2008

 Instructional Framework باأنه اإطار تدري�سي« )Bender & Larkin, 2009( ويعرفه

العمل  لديهم  وينمي  اللغوية  ح�سيلتهم  وزيادة  القراءة  اأثناء  يف  الفهم  على  الطالب  يعني 

التعاوين، ويقوم هذا الإطار على توظيف اأربع ا�سرتاتيجيات اأ�سا�سية تتم يف ثالث مراحل هي 

 ،Preview التمهيدي  العر�ص  القراءة وت�ستخدم يف هذه املرحلة ا�سرتاتيجية  مرحلة ما قبل 

 Click ال�سعبة  اأو  املفهومة  العنا�سر  حتديد  ا�سرتاتيجيتي  ا�ستخدام  ويتم  القراءة  ومرحلة 

توظيف  ويتم  القراءة  بعد  ما  ومرحلة   ،Get The Gist املو�سوع  Clunk & وحتديد جوهر 

ا�سرتاتيجية اخلامتة Wrap Up، وت�ستخدم هذه ال�سرتاتيجيات الأربع ب�سكل تكاملي“. 

على  يقوم  عام  وتعليمي  تدري�سي  اإطار  باأنه:  احلايل  البحث  يف  اإجرائيًا  الباحث  ويعرفه 

الأول  ال�سف  تالميذ  توظيف  خالل  من  وذلك  التعاوين،  والتعلم  التباديل  التدري�ص  مبادئ 

الإعدادي للعديد من ا�سرتاتيجيات الفهم وهي: العر�ص التمهيدي، وحتديد العنا�سر املفهومة 

القراءة  مهارات  لتنمية  التلخي�ص؛  واأخرًيا  املو�سوع  فحوى  وحتديد  املقروء،  يف  الغام�سة  اأو 

الناقدة من حتديد لهدف الكاتب، والتمييز بني احلقيقة والراأي، واحلكم على املقروء يف �سوء 

معايري معينة.

 Program Based on �لت�ساركية  �ل�سرت�تيجية  �لقر�ءة  مدخل  على  قائم  برنامج 

منظومة  باأنه  اإجرائًيا  الباحث  يعرفه   :Collaborative Strategic Reading Approach
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تعليمية �ساملة من اأهداف وحمتوى وا�سرتاتيجيات تدري�ص واأ�ساليب تقومي، تقوم على توظيف 

العديد من ا�سرتاتيجيات تدري�سية وتعلمية وهي: ا�سرتاتيجية العر�ص التمهيدي، وا�سرتاتيجية 

حتديد العنا�سر الغام�سة يف الن�ص القرائي، وا�سرتاتيجية حتديد م�سمون الن�ص، وتلخي�ص 

ا وافًيا؛ لتنمية مهارات القراءة الناقدة لدى تالميذ ال�سف الأول الإعدادي.  املو�سوع تلخي�سً

�لطريقة و�لإجر�ء�ت:
منهج �لدر��سة:

الفر�سيات  وفر�ص  املالحظة  يقوم على  الذي  التجريبي،  �سبه  املنهج  الباحث على  اعتمد 

يف  التحكم  بوا�سطتها  ويتم  الفرو�ص،  هذه  �سحة  من  للتحقق  امل�سبوطة  الدقيقة  والتجربة 

الظروف وال�سروط يف اأثناء اإجراء التجربة، وتت�سح خالله معامل الطريقة العلمية يف التفكري، 

ويتمثل هذا املنهج يف البحث احلايل من خالل جمع املعلومات املتعلقة مبهارات القراءة الناقدة 

اختبار  يف  املتو�سط  الأول  ال�سف  تالميذ  متو�سطات  بني  الفروق  اإيجاد  خالل  من  وحتليلها 

القراءة الناقدة ككل، ويف املهارات النوعية لهذه املهارات، حيث طبق الباحث الربنامج القائم 

تالميذ  على  الناقدة  القراءة  مهارات  لتنمية  الت�ساركية  ال�سرتاتيجية  القراءة  مدخل  على 

املجموعة التجريبية، يف حني در�ست املجموعة ال�سابطة بالطريقة املعتادة. 

عينة �لدر��سة:
تتمثل عينة الدرا�سة يف تالميذ ال�سف الأول املتو�سط، وقد مت اختيارهم اختياًرا ع�سوائًيا 

باململكة  الدمام  مبدينة  املتو�سطة  عامر  بن  اهلل  وعبد  املتو�سطة،  املدين  نافع  مدر�ستي  من 

واأربعني  اثنني  وبلغ عددهم  ال�سابطة  املجموعة  الأوىل  املجموعة  مثلت  اإذ  ال�سعودية،  العربية 

تلميًذا، بينما مثلت املجموعة الثانية املجموعة التجريبية وبلغ عددها ثالثة واأربعني تلميًذا.

�أدو�ت �لدر��سة:
ت�سمنت الدرا�سة احلالية العديد من الأدوات وهي كالتايل: 

1( قائمة مهار�ت �لقر�ءة �لناقدة لتالميذ �ملرحلة �لإعد�دية: 

ا�ستهدفت هذه القائمة حتديد مهارات القراءة الناقدة املنا�سبة لتالميذ املرحلة الإعدادية، 

ومت العتماد على العديد من امل�سادر لتحديد هذه املهارات ومنها: الدرا�سات والبحوث ال�سابقة 

واأهداف  الناقدة،  بالقراءة  املت�سلة  الأدبيات  الناقدة،  بالقراءة  املرتبطة  والأجنبية  العربية 

تعليم القراءة باملرحلة الإعدادية وم�ستوياتها املعيارية، وطبيعة تالميذ هذه املرحلة، وقد قام 
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الباحث بح�سر مهارات القراءة الناقدة املنا�سبة لتالميذ املرحلة الإعدادية، ومت و�سعها يف 

قائمة حتتوي املهارات اأربع مهارات رئي�سة هي: مهارات التمييز، وال�ستنتاج، ومهارات مقاومة 

الدعاية، ومهارات التقومي واإ�سدار الأحكام.

وملزيد من �سبط القائمة مت عر�سها على جمموعة من خرباء امليدان من اأ�ساتذة املناهج 

وطرائق التدري�ص ومعلمي اللغة العربية وموجهيها بلغ عددهم خم�سة ع�سر حمكًما؛ لإبداء الراأي 

من  والتحقق  لها،  تنتمي  التي  الرئي�سة  املهارات  مع  الفرعية  املهارات  ات�ساق  مدى  يلي:  فيما 

منا�سبة كل مهارة من هذه املهارات لتالميذ املرحلة الإعدادية، وحتديد الأهمية الن�سبية لهذه 

املهارات لتالميذ ال�سف الأول الإعدادي، وكذلك التحقق من ال�سياغة اللغوية لهذه املهارات. 

وقام الباحث بح�ساب الوزن الن�سبي بناء على اآراء ال�سادة املحكمني لقائمة مهارات القراءة 

الناقدة، وذلك لالحتكام اإىل هذه الن�سب يف ا�ستبعاد بع�ص هذه املهارات ،ولقد حدد الباحث 

معياًرا لختيار املهارات التي �ستنمي يف برنامج الدرا�سة احلالية، وقد مت اعتماد املهارات التي 

يو�سح  التايل  واجلدول   ،%100 اإىل   %80 من  تقدر  بن�سب  املحكمني  بني  اتفاق  بن�سب  حظيت 

ذلك: 

جدول )1(
�لوزن �لن�سبي ملهار�ت �لقر�ءة �لناقدة �ملنا�سبة لتالميذ �ملرحلة �لإعد�دية

مهارات القراءة الناقدة لتالميذ املرحلة االإعدادية
مدى اأهميتها

القيمة 
العظمى

الوزن 
الن�شبي مهمة 

مهمة اإىل مهمةجًدا
حد ما

اأول: مهارات التمييز:
113204395.55( التمييز بني الأفكار الأ�سا�سية والفرعية .

212214191.11( التمييز بني الأفكار املرتبطة وغري املرتبطة .

310223680( التمييز بني ما يت�سل باملو�سوع وما ل يت�سل به.

413114293.33( التمييز بني احلقائق والآراء .

ثانًيا : مهارات ال�ستنتاج:
5150045100( ا�ستنتاج هدف الكاتب.

614104497.77( ا�ستنتاج الفكرة العامة للمو�سوع املقروء .

712124088.88( ا�ستنتاج املعاين ال�سمنية يف املقروء.

810323884.44( ا�ستنتاج اخل�سائ�ص الأ�سلوبية لكاتب املو�سوع.

911223986.66( ا�ستنتاج اأ�سلوب الكاتب)اأدبي، علمي، علمي متاأدب(.

ثالًثا : مهارات مقاومة الدعاية:
1010233782.22( حتديد املعلومات التي تعمد الكاتب حذفها .

1112124088.88( تعرف الأفكار املنحازة يف الن�ص املقروء.

1210323884.44( حتديد اجتاهات الكاتب.
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تابع �جلدول رقم )1(

مهارات القراءة الناقدة لتالميذ املرحلة االإعدادية
مدى اأهميتها

القيمة 
العظمى

الوزن 
الن�شبي مهمة 

مهمة اإىل مهمةجًدا
حد ما

رابًعا : مهارات التقومي واإ�سدار الأحكام:
1311223986.66( احلكم على مدى ت�سل�سل الأفكار الواردة يف املقروء.

1410323884.44( حتديد الأفكار املتناق�سة يف املقروء.

1512124088.88( احلكم على الأدلة الواردة يف املقروء.

1613114293.33( احلكم على ترابط الأفكار.

1712124088.88( احلكم على مو�سوعية الكاتب.

2( بناء �ختبار مهار�ت �لقر�ءة �لناقدة لتالميذ �ل�سف �لأول �لإعد�دي: 

ا�ستهدف هذا الختبار قيا�ص مهارات القراءة الناقدة لدى تالميذ ال�سف الأول الإعدادي، 

�سبع ع�سرة  لقيا�ص  اختبارية، و�سعت  اإحدى وخم�سني مفردة  بلغ عدد مفردات الختبار  وقد 

مهارة، بواقع ثالث مفردات لكل مهارة، وقد ا�ستعان الباحث مبجموعة من امل�سادر لبناء هذا 

الختبار ومنها: قائمة مهارات القراءة الناقدة املنا�سبة لتالميذ املرحلة الإعدادية، والدرا�سات 

مبهارات  املت�سلة  الأدبيات  الناقدة،  بالقراءة  املرتبطة  والأجنبية  العربية  ال�سابقة  والبحوث 

القراءة الناقدة، واأخرًيا طبيعة تالميذ املرحلة الإعدادية. 

وقد مت عر�ص هذا الختبار على جمموعة من اخلرباء املتخ�س�سني يف امليدان بلغ عددهم 

خم�سة ع�سر حمكًما من اأ�ساتذة املناهج وطرائق تدري�ص اللغة العربية ومن معلمي اللغة العربية، 

وقد اأ�سار بع�ص املحكمني اإىل اأن املو�سوع الأول طويل ن�سبًيا على التالميذ، والباحث ل يرى هذا 

الراأي؛ لأن التالميذ يدر�سون بع�ص املو�سوعات القرائية التي تتجاوز الثالث �سفحات، كما اأثنى 

بع�ص املحكمني على التنوع يف اختيار املو�سوعات التي ت�سمنها اختبار القراءة الناقدة، وملزيد 

ا�ستطالعًيا  بتطبيق الختبار تطبيًقا  الباحث  الناقدة قام  القراءة  من �سبط اختبار مهارات 

على خم�سة وثالثني تلميًذا من تالميذ ال�سف الأول الإعدادي مبدر�سة املعت�سم باهلل املتو�سطة 

املوجودة مبدينة الدمام باململكة العربية ال�سعودية، ومت ذلك يوم الأحد املوافق 2 من ذي القعدة 

�سنة 1434 هـ املوافق الثامن من �سبتمرب �سنة 2013 ميالدية، وذلك حل�ساب ما يلي: 

1.  ح�ساب زمن �لختبار: 

الأ�سرع  اخلم�سة  الطالب  ا�ستغرقه  الذي  الزمن  بق�سمة  وذلك  الختبار  زمن  ح�ساب  مت 

اأدائه، ومت ح�ساب متو�سط الزمن والذي  اأداء الختبار واخلم�سة طالب الأبطاأ يف  انتهاًء من 

حتدد بثماٍن واأربعني دقيقة، اأي ما يعادل ح�سة درا�سية كاملة. 
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2. ح�ساب معامل �ل�سهولة و�ل�سعوبة لختبار مهار�ت �لقر�ءة �لناقدة: 

حل�ساب معامل ال�سهولة وال�سعوبة اعتمد الباحث على املعادلة الآتية )ال�سيد، 2011(: 

· معامل ال�سهولة =                               الإجابات ال�سحيحة               
                                            الإجابات ال�سحيحة + الإجابات اخلاطئة

ال�سعوبة = 1 - معامل ال�سهولة. · معامل 
اأجابوا عن كل  الذين  التالميذ   وللتحقق من �سهولة و�سعوبة مفردات الختبار مت ح�سر 

مفردة اإجابة �سحيحة اأو اأجابوا اإجابة خطاأ، ومت التو�سل اإىل اأن معامل ال�سهولة وال�سعوبة قد 

ترواح بني 0.62 �سهولة اإىل 0.38 �سعوبة ما عدا ال�سوؤالني التا�سع ع�سر والثامن والثالثني ومت 

تعديلهما ليتالءما مع املعدل املتعارف عليه لل�سهولة وال�سعوبة وهو 0.3 اإىل 0.80 . 

3. ح�ساب معامل �لقوة �لتمييزية لختبار مهار�ت �لقر�ءة �لناقدة: 

مت ح�ساب معامل القوة التميزية لالختبار من خالل املعادلة التالية : 

                                ن2 – جمك2 م                                  

               معامل التمييز = ن2 – )ن2 ÷ ن(

حيث اإن: ن = عدد العينة، ومج ك2 م = جمموع مربع التكرار )خريي، 2008(.

وقد بلغ معامل القوة التميزية لختبار مهارات القراءة الناقدة 0.89 وهو معامل متييز قوي 

يطمئن على القوة التمييزية لالختبار.

4. معامل ثبات �لختبار: 

مت ح�ساب معامل ثبات الختبار با�ستخدام طريقة اإعادة تطبيق الختبار بعد م�سي خم�سة 

ع�سر يوًما من التطبيق الأول، ومت ذلك يوم الثنني املوافق ال�سابع ع�سر من ذي القعدة �سنة 

معامل  وبح�ساب  ميالدية،   2013 �سنة  �سبتمرب  �سهر  من  والع�سرين  الثالث  املوافق  هـ   1434

الرتباط لبري�سون من خالل برنامج SPSS, V.22(( تبني اأنه بلغ 0.75 وهو معامل ارتباط 

مرتفع مرتفع ي�سري اإىل اإعطاء اختبار مهارات القراءة الناقدة للنتائج نف�سها اإذا اأعيد تطبيقه 

مرات متتالية.

مهار�ت  لتنمية  �لت�ساركية  �ل�سرت�تيجية  �لقر�ءة  مدخل  على  �لقائم  �لربنامج  بناء   )3
�لقر�ءة �لناقدة لتالميذ �ملرحلة �لإعد�دية: 

1- هدف �لربنامج:

الإعدادي،  الأول  ال�سف  لتالميذ  الناقدة  القراءة  تنمية مهارات  الربنامج  ا�ستهدف هذا 

ومتثلت هذه املهارات يف اأربع مهارات رئي�سة هي: اأول: مهارات التمييز، ومهارات ال�ستنتاج، 
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ومهارات مقاومة الدعاية، واأخرًيا مهارات التقومي واإ�سدار الأحكام، وتت�سمن كل مهارة رئي�سة 

جمموعة من املهارات الفرعية التي تنتمي اإليها. 

2- م�سلمات �لربنامج : 

ينطلق الربنامج احلايل من عدة م�سلمات هي: 

1( القراءة الناقدة مهارة �سرورية ورئي�سة للطالب يف جميع املراحل الدرا�سية، وخا�سة مع 

ما ي�سهده العامل – الآن- من ثورة معرفية وتقنية جتعل من ال�سعوبة مبكان مالحقة ما 

تخرجه املطابع كل يوم اإل بعقل ناقد قادر على التمييز وال�ستنتاج والتحليل والنقد واإ�سدار 

الأحكام واكت�ساف الدعاية. 

التي  احلديثة  وال�سرتاتيجيات  املداخل  با�ستخدام  الناقدة  القراءة  مهارات  تنمية  ميكن   )2

تقوم على ا�ستثمار ما لدى املتعلم من معلومات ومعرفة �سابقة؛ للتفاعل مع املقروء ونقده.

3( مدخل القراءة ال�سرتاتيجية الت�ساركية من املداخل احلديثة ن�سبًيا التي اأثبت فاعليته يف 

تنمية بع�ص املهارات املرتبطة بالقراءة ومنها: مهارات فهم املقروء، وعالج �سعوبات تعلم 

القراءة.

4( كلما تعددت ال�سرتاتيجيات املنبثقة من مدخل القراءة ال�سرتاتيجية الت�ساركية اأتاح ذلك 

مزيًدا من ا�ستثمار قدرات التالميذ اللغوية والعقلية. 

3- م�سادر بناء برنامج �لدر��سة �حلالية:

ا�ستند هذا الربنامج على جمموعة من امل�سادر منها: البحوث ال�سابقة العربية والأجنبية 

تعليمها  واأهداف  الناقدة،  القراءة  مبهارات  املرتبطة  والأدبيات  البحث،  مبتغريي  املرتبطة 

انبثق عنه  وما  الت�ساركية،  ال�سرتاتيجية  القراءة  الإعدادية، وطبيعة مدخل  باملرحلة  وتعلمها 

من ا�سرتاتيجيات، واأخرًيا طبيعة تالميذ ال�سف الأول الإعدادي.

4- تو�سيف برنامج �لدر��سة �حلالية: 

 يت�سمن الربنامج احلايل ثالث وحدات درا�سية تت�سمن كل وحدة جمموعة من املو�سوعات 

القرائية واجلدول التايل يو�سح ذلك: 
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جدول )2(
�لتو�سيف �ملو�سوعي و�لزمني لربنامج تنمية مهار�ت �لقر�ءة

�لناقدة لتالميذ �ل�سف �لأول �لإعد�دي

الزمن امل�شتغرقاملو�شوعا�شم الوحدةرقم الوحدة

القيم الإ�سالميةالأوىل
ح�ستانالإ�سالم وقيمة النف�ص الب�سرية

ح�ستانجدتي عليك رحمة اهلل

الإعالمالثانية

ثالث ح�س�صحممد �سلى اهلل عليه و�سلم خامت املر�سلني

ثالث ح�س�صو�سارت ال�سماء قريبة.

ثالث ح�س�صاأم �َسّلمة.

الوطنالثالثة

ح�ستانالأفعال ت�سبق الأقوال

ثالث ح�س�صبئر الدمام رقم )7(

�ُص ثالث ح�س�صالرَّ

5- �لت�سميم �لتجريبي للدر��سة �حلالية: 

التجريبية، حيث  واملجموعة  ال�سابطة  املجموعة  التجريبي  الت�سميم  على  الباحث  اعتمد 

القراءة  مدخل  على  القائم  الدرا�سة  برنامج  على  التجريبية  املجموعة  طالب  تدريب  مت 

القراءة  مهارات  لتنمية  وذلك  الدرا�سة  يف  امل�ستقل  املتغري  بو�سفه  الت�ساركية  ال�سرتاتيجية 

الناقدة بو�سفه املتغري التابع، ومت تدري�ص مو�سوعات القراءة على طالب املجموعة التجريبية 

بالطريقة املعتادة، وقد اختار الباحث عينة البحث من تالميذ ال�سف الأول املتو�سط مبدر�سة 

املجموعة  تالميذ  اختري  بينما  تلميًذا،  واأربعني  اثنني  عددهم  وبلغ  املتو�سطة  املدين  نافع 

التجريبية من تالميذ ال�سف الأول املتو�سط مبدر�سة عبد اهلل بن عامر املتو�سطة، وبلغ عددهم 

ثالثة واأربعني تلميًذا، وكلتا املدر�ستني موجودتان مبدينة الدمام باململكة العربية ال�سعودية.

6- تكافوؤ جمموعتي �لدر��سة:

اختبار  تطبيق  خالل  من  ذلك  ومت  الدرا�سة،  جمموعتي  تكافوؤ  من  بالتحقق  الباحث  قام 

مهارات القراءة الناقدة على طالب كلتا املجموعتني يومي الثالثاء والأربعاء املوافقني الثامن 

واخلام�ص  والع�سرين  الرابع  املوافق  هـ،   1434 �سنة  القعدة  �سهر ذي  والتا�سع ع�سر من  ع�سر 

والع�سرين من �سهر �سبتمرب �سنة 2013 م، ومت ح�ساب قيمة )ت( لهما، واجلدول التايل يو�سح 

ذلك: 
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جدول )3(
نتائج �ختبار )ت( للفرق بني متو�سطي درجات تالميذ �ملجموعة

�لتجريبية و�ل�سابطة يف �لختبار �لقبلي للقر�ءة �لناقدة

م�شتوى الداللةقيمة )ت(درجة احلريةاالنحراف املعيارياملتو�شطالعدداملجموعة

4216.854.06ال�سابطة

غري دالة830.54
4316.393.81التجريبية

يت�سح من اجلدول ال�سابق عدم وجود فرق ذي دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات تالميذ 

املجموعة ال�سابطة والتجريبية يف الختبار القبلي ملهارات القراءة الناقدة، حيث بلغت قيمة 

0.54، وهذا يدل على تكافوؤ جمموعتي الدرا�سة، وهذا يطمئن الباحث ل�سحة اختيار  )ت( 

عينة الدرا�سة التي �سيطبق عليها البحث احلايل.

4(�إجر�ء�ت �لدر��سة �مليد�نية: 

مبدينة  الإعدادي  الأول  ال�سف  تالميذ  من  عينة  على  بحثه  اأدوات  بتطبيق  الباحث  قام 

الدمام باململكة العربية ال�سعودية، وبلغ عددهم خم�سة وثمانني تلميًذا، ومت ذلك من خالل: 

1-�لتطبيق �لقبلي لختبار مهار�ت �لقر�ءة �لناقدة :

اعتمد الباحث على التطبيق القبلي اختبار مهارات القراءة الناقدة لتالميذ ال�سف الأول 

الإعدادي، والذي اأجراه للتحقق من تكافوؤ جمموعتي الدرا�سة، وكان هذا التطبيق يوم الثالثاء 

�سهر  والع�سرين من  الرابع  املوافق  هـ،   1434 �سنة  القعدة  �سهر ذي  الثامن ع�سر من  املوافق 

�سبتمرب �سنة 2013 ميالدية.

2-تطبيق برنامج �لدر��سة: 

مت تطبيق برنامج الدرا�سة على تالميذ املجموعة التجريبية وذلك يوم الأحد املوافق الثالث 

والع�سرين من �سهر ذي القعدة املوافق التا�سع والع�سرين من �سهر �سبتمرب �سنة 2013 ميالدية، 

وقد ا�ستمر تطبيق برنامج الدرا�سة احلالية ملدة ثمانية اأ�سابيع، بواقع اأ�سبوع لكل مو�سوع قرائي. 

3-�لتطبيق �لبعدي لختبار مهار�ت �لقر�ءة �لناقدة: 

مهارات  لختبار  البعدي  التطبيق  مت  احلالية،  الدرا�سة  برنامج  تطبيق  من  النتهاء  بعد 

القراءة الناقدة على جمموعتي الدرا�سة )ال�سابطة، والتجريبية( ومت ذلك يوم الأحد املوافق 

الثامن والع�سرين من �سهر املحرم �سنة 1435 هـ، املوافق الثاين من �سهر نوفمرب �سنة 2013 

ميالدية.
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5( نتائج �لدر��سة ومناق�ستها: 

بعد تطبيق برنامج الدرا�سة احلالية وتطبيق اختبار مهارات القراءة الناقدة، مت التو�سل 

اإىل النتائج الآتية: 
1( فاعلية �لربنامج �لقائم على مدخل �لقر�ءة �ل�سرت�تيجية �لت�ساركية يف تنمية مهار�ت 

�لقر�ءة �لناقدة ككل لدى تالميذ �ل�سف �لأول �ملتو�سط: 

تن�ص الفر�سية الأوىل على ”وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات التطبيق 

القبلي والبعدي يف اختبار مهارات القراءة الناقدة ككل لتالميذ ال�سف الأول الإعدادي ل�سالح 

الباحث  قام  ال�سابقة  الفر�سية  �سحة  من  وللتحقق  التجريبية“.  للمجموعة  البعدي  التطبيق 

اأداء تالميذ املجموعة ال�سابطة واملجموعة  بح�ساب قيمة )ت( حل�ساب الفرق بني متو�سطي 

الربامج  جزمة  خالل  من  ذلك  ومت  ككل،  الناقدة  القراءة  مهارات  اختبار  يف  التجريبية 

الإح�سائية SPSS, V.22، واجلدول التايل يو�سح ذلك: 

جدول )4(
نتائج �ختبار )ت( للفرق بني متو�سطي درجات تالميذ �ملجموعة �لتجريبية

و�ل�سابطة يف �ختبار �لقر�ءة �لناقدة ككل يف �لتطبيق �لبعدي

االنحراف املتو�شطالعدداملجموعة
املعياري

درجة 
م�شتوى قيمة )ت(احلرية

حجم االأثرالداللة

429.692.23ال�سابطة

8355.240.010.97

4348.413.95التجريبية

كما قام الباحث بح�ساب مربع اإيتا لقيا�ص حجم الأثر، وي�سمى اأحيانًا بن�سبة الرتباط بني 

العينات مو�سع البحث وميكن احل�سول عليها باختبار »ت » )T( باملعادلة التالية )اأبو حطب 

و�سادق، 1991(:

)T ²(   ²ت     = )²η ( مربع اإيتا 
                         تT ²(   ²( + درجات احلرية

يبني اجلدول ال�سابق فاعلية الربنامج القائم على مدخل القراءة ال�سرتاتيجية الت�ساركية 

اأظهرت  حيث  الإعدادي،  الأول  ال�سف  تالميذ  لدى  ككل  الناقدة  القراءة  مهارات  تنمية  يف 

النتائج وجود فرق ذي دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات اأداء املجموعة ال�سابطة واملجموعة 

التجريبية يف اختبار القراءة الناقدة، وكانت النتائج دالة عند م�ستوى 0.01، وبلغ حجم التاأثري 

0.97 وهو معامل تاأثري مرتفع جًدا؛ مما يدلل على فاعلية الربنامج وقوة تاأثريه يف تنمية هذه 
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املهارات، والنتيجة ال�سابقة تتفق مع نتائج درا�سة )Vaughn & Klingeer, 1998(، ودرا�سة 

درا�سة  ونتائج   ،)Klingner, Vaughn,  Arguelles, Hughes, & Leftwich, 2004(

اإطار  من  ورد  ما  مع  ال�سابقة  النتيجة  تتفق  كما   )2010 )وزير،  ودرا�سة   ،)Wang, 2008(

نظري يرتبط مبدخل القراءة ال�سرتاتيجية الت�ساركية وما انبثق عنه من ا�سرتاتيجيات تعليمية 

تقوم على ا�ستح�سار اخلربات واملعلومات ال�سابقة للمقروء، وحماولة التنبوؤ مبا ميكن اأن يرد 

فيه من اأفكار، وحتديد العنا�سر ال�سعبة وغري املفهومة فيه، ف�ساًل عن حتديد التالميذ جلوهر 

املقروء، ثم تلخي�سه يف النهاية، وما تتطلبه كل الإجراءات ال�سابقة من تاأمل التالميذ لذواتهم، 

ومراقبتهم لأدائهم القرائي، وحكمهم على هذا الأداء، بالإ�سافة اإىل الت�سارك مع اأترابهم حول 

الأفكار التي وردت يف املو�سوع.

ويف�سر الباحث النتيجة ال�سابقة كما يلي: 

تاأ�سي�ص برنامج الدرا�سة احلالية على اأربع م�سلمات رئي�سة وهي: تقدمي امل�ساندة والتدعيم   )1

من قبل املعلم اإذا لزم الأمر ذلك، وكذلك حماولة ت�سجيع التالميذ على التفكري ب�سوت 

مرتفع، والتفكري يف تفكريهم )ما وراء املعرفة القرائية(، واأخرًيا التعاون الإيجابي فيما 

بينهم.

جمموعة  وتكوينهم  املقروء،  حول  ال�سابقة  معلوماتهم  ا�ستح�سار  على  التالميذ  ت�سجيع   )2

املعلومات  الربط بني  وذلك من خالل  املو�سوع  لهذا   Schemata العقلية  املخططات  من 

اجلديدة املكت�سبة وبني معلوماتهم القدمية املت�سلة باملقروء.

ت�سجيع التالميذ على التنبوؤ بالأفكار التي ميكن اأن ترد يف املو�سوع املقروء، واحلكم على   )3

�سحة توقعاتهم اأو خطاأها.

نقًدا  املقروء  نقد  التي تعني على  الإثرائية  الأن�سطة  العديد من  التالميذ مبمار�سة  تكليف   )4

مو�سوعًيا.

حث التالميذ على تلخي�ص املو�سوع بلغته اخلا�سة، ويف هذا نوع من النقد بني املهم وغري   )5

املهم وما يرتبط باملو�سوع وما ل يرتبط به.

قدراتهم  عن  الك�سف  ي�ستطيعون  خاللها  من  التي  الذاتي  التاأمل  باأداة  املتعلمني  تزويد   )6

حتديدهم  عن  ف�ساًل  املو�سوع،  درا�سة  عند  تواجههم  التي  ال�سعوبات  وحتديد  القرائية، 

ملجموعة من الإجراءات التي ت�ساعهم يف التغلب على مثل هذه ال�سعوبات.
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2( فاعلية �لربنامج �لقائم على مدخل �لقر�ءة �ل�سرت�تيجية �لت�ساركية يف تنمية �ملهار�ت 

�لفرعية للقر�ءة �لناقدة لدى تالميذ �ل�سف �لأول �ملتو�سط: 

تن�ص الفر�سية الثانية على وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات التطبيق 

الأول  ال�سف  لتالميذ  الناقدة  القراءة  مهارات  فرعية لختبار  مهارة  كل  والبعدي يف  القبلي 

بن�سها  الفر�سية  تعاد  اأن  )الأ�سل  التجريبية؛  للمجموعة  البعدي  التطبيق  ل�سالح  الإعدادي 

حرفيًا(. وللتحقق من �سحة الفر�سية ال�سابقة قام الباحث بح�ساب قيمة )ت( حل�ساب الفرق 

بني متو�سطي اأداء تالميذ املجموعة ال�سابطة واملجموعة التجريبية، واأظهرت النتائج ما يلي: 

1- فاعلية �لربنامج �لقائم على مدخل �لقر�ءة �ل�سرت�تيجية �لت�ساركية يف تنميته ملهار�ت 
�لتمييز لدى تالميذ �ل�سف �لأول �لإعد�دي:

قام الباحث بح�ساب قيمة )ت( لكل مهارة رئي�سة من مهارات القراءة الناقدة لدى تالميذ 

ال�سف الأول املتو�سط، ومن هذه املهارات مهارات التمييز، واجلدول التايل يو�سح ذلك: 

جدول )5(
نتائج �ختبار )ت( للفرق بني متو�سطي درجات تالميذ �ملجموعة �لتجريبية و�ل�سابطة

يف �ملهار�ت �لفرعية لختبار �لقر�ءة �لناقدة )مهار�ت �لتمييز(

االنحراف املتو�شطالعدداملجموعة
م�شتوى قيمة )ت(درجة احلريةاملعياري

الداللة
حجم 
االأثر

422.401.08ال�سابطة

8333.690.010.93

4310.931.24التجريبية

اإحدى  التمييز باعتبارها  ال�سابق فاعلية برنامج الدرا�سة يف تنمية مهارات  يبني اجلدول 

دللة  ذي  فرق  وجود  عن  النتائج  اأ�سفرت  حيث  الناقدة،  القراءة  ملهارات  الفرعية  املهارات 

واملجموعة  ال�سابطة  املجموعة  تالميذ  اأداء  متو�سطي  بني   0.01 م�ستوى  عند  اإح�سائية 

التجريبية يف هذه املهارات، وبح�ساب حجم التاأثري تبني اأنه بلغ 0.93 وهو حجم تاأثري مرتفع 

درا�سة  ومنها  الدرا�سات  بع�ص  نتائج  مع  ال�سابقة  النتيجة  وتت�سق  الربنامج،  فاعلية  يدل على 

 Atteya,( ونتائج درا�سة ،)Kim, Woodruff, Reutebuch & Kouzekanani, 2006(

2007(، ونتائج درا�سة )اأ�ستيه، 2007(، وكذلك درا�سة )Al Mashrafi, 2012(  كما ترتبط 

املنبثقة من مدخل  ال�سرتاتيجيات  اإطار نظري حيث مكنت  ورد من  ما  مع  ال�سابقة  النتيجة 

وذلك  الأول،  ال�سف  تالميذ  لدى  القرائي  التمييز  مهارات  تنمية  من  ال�سرتاتيجية  القراءة 

يرتبط  ما  اأو  والفرعية  الرئي�سة  الأفكار  اأو  والرئي�سة،  العامة  الفكرة  من خالل متييزهم بني 

باملو�سوع وما ل يرتبط به.
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ويعزو الباحث النتيجة ال�سابقة اإىل ما يلي: 

ت�سجيع التالميذ على ا�ستح�سار معلوماتهم ال�سابقة عن املو�سوع ومتييزها عن املعلومات   )1

اجلديدة املكت�سبة، ومتييزهم للحقائق والآراء الواردة باملقروء.

باعتبارها  التمييز  على  ت�سجعهم  التي  الإثرائية  الأن�سطة  من  مبجموعة  التالميذ  تكليف    )2

اأو  الأ�سخا�ص،  م�ستوى  على  ذلك  اأكان  �سواء  الناقدة  القراءة  مهارات  من  نوعية  مهارة 

املو�سوعات، اأو اخلربات والتجارب ال�سابقة املرتبطة باملقروء.

ت�سجيع التالميذ على التمييز بني املو�سوعات القرائية ال�سهلة وال�سعبة، ومعاونتهم على   )3

كيفية التغلب على بع�ص هذه ال�سعوبات �سواء اأكانت على م�ستوى املفردات اأو على م�ستوى 

الأفكار.

بنيتهم  عن  الك�سف  على  تعينهم  التي  املحفزة  الأ�سئلة  من  مبجموعة  التالميذ  ا�ستثارة   )4

املعرفية، وحماولة الو�سول اإىل نقطة التقاء بني املعلومات القدمية واجلديدة.

التفاعل البناء بني اأفراد املجموعة من جهة وبني اأفراد املجموعات الأخرى اأدى ذلك اإىل   )5

متييز ما ميتلكونه بالفعل وما ميتلكه اأترابهم حول املو�سوع مو�سع الدرا�سة.

2- فاعلية �لربنامج �لقائم على مدخل �لقر�ءة �ل�سرت�تيجية �لت�ساركية يف تنميته ملهار�ت 
�ل�ستنتاج لدى تالميذ �ل�سف �لأول �لإعد�دي:

قام الباحث بح�ساب الفرق بني متو�سطي درجات تالميذ املجموعة ال�سابطة والتجريبية 

يف مهارات ال�ستنتاج وذلك لكونها اإحدى املهارات الرئي�سة ملهارات القراءة الناقدة، واجلدول 

التايل يو�سح ذلك: 

جدول )6(
نتائج �ختبار )ت( للفرق بني متو�سطي درجات تالميذ �ملجموعة �لتجريبية يف

�ملهار�ت �لفرعية لختبار �لقر�ءة �لناقدة )مهار�ت �ل�ستنتاج(

االنحراف املتو�شطالعدداملجموعة
املعياري

درجة 
م�شتوى قيمة )ت(احلرية

الداللة
حجم 
االأثر

422.761.37ال�سابطة

8340.240.010.95

4313.901.17التجريبية

بقراءة اجلدول ال�سابق يت�سح وجود فرق ذي دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات تالميذ 

املجموعة ال�سابطة والتجريبية يف مهارات ال�ستنتاج، اإذ كانت النتائج دالة عند م�ستوى 0.01، 

وبلغ حجم تاأثريها 0.95، وهذا يدل على اأن برنامج الدرا�سة ا�ستطاع ا�ستثارة مهارات التفكري 

العليا يف القراءة لدى التالميذ وتت�سق النتيجة ال�سابقة مع نتائج بع�ص الدرا�سات ومنها درا�سة 
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)Standish, 2005(، ودرا�سة )عي�سى، 2008(، ودرا�سة )Seacrist, 2012( وتت�سق النتيجة 

ال�سابقة مع الإطار النظري للدرا�سة احلالية، حيث اإن مدخل القراءة ال�سرتاتيجية الت�ساركية 

تعني التالميذ على التفاعل مع املقروء تفاعاًل يقوم على ممار�سة العديد من العمليات العقلية 

العليا من قبيل: الت�سنيف، والتحليل، وال�ستنتاج، والتعليل؛ وذلك لالإحاطة بالأفكار الرئي�سة 

فيه من جهة، ثم نقده بعد ذلك على اأ�س�ص مو�سوعية.

ويف�سر الباحث النتيجة ال�سابقة كما يلي: 

1(  كان ل�سرتاتيجية ا�ستخال�ص جوهر الن�ص اأثرها البارز يف تنمية مهارات ال�ستنتاج؛ لأنه 

ل ميكن باأي حال من الأحوال الو�سول اإىل هذا اجلوهر اإل من خالل ممار�سة العديد من 

مهارات التفكري العليا Higher Order Thinking Skills ومنها مهارة ال�ستنتاج.

2(  تكليف الطالب مبجموعة من الأن�سطة الإثرائية التي تعني على ح�سن ال�ستنتاج �سواء اأكان 

ذلك على م�ستوى كاتب املو�سوع، او على م�ستوى اأفكاره. 

من  مزيد  عمل  على  اأعانتهم  والتي  الذاتي؛  التاأمل  لبطاقة  بال�ستجابة  التالميذ  تزويد    )3

ال�ستنتاجات التي تت�سل باملقروء.

املجموعات  مع  وتناف�سهم  الواحدة،  املجموعة  داخل  البع�ص  بع�سهم  مع  التالميذ  تفاعل    )4

الأخرى اأدى ذلك اإىل تنمية هذه املهارات.

5(  ما قدمه املعلم من دعم وم�ساندة Scaffolding، وخا�سة عندما يرى تالميذه قد توقفوا 

عن القراءة اأو التفكري يف املو�سوع ب�سبب �سعوبة من ال�سعوبات. 

3- فاعلية �لربنامج �لقائم على مدخل �لقر�ءة �ل�سرت�تيجية �لت�ساركية يف تنميته ملهار�ت 

مقاومة �لدعاية لدى تالميذ �ل�سف �لأول �لإعد�دي:

مت ح�ساب الفرق بني متو�سطي درجات تالميذ املجموعة ال�سابطة والتجريبية يف مهارات 

اأظهرت  وقد  الناقدة،  القراءة  ملهارات  الفرعية  املهارات  اإحدى  باعتبارها  الدعاية  مقاومة 

النتائج ما يلي: 

جدول )7(
نتائج �ختبار )ت( للفرق بني متو�سطي درجات تالميذ �ملجموعة �لتجريبية و�ل�سابطة يف 

�ملهار�ت �لفرعية لختبار �لقر�ءة �لناقدة )مهار�ت مقاومة �لدعاية(

االنحراف املتو�شطالعدداملجموعة
املعياري

درجة 
م�شتوى قيمة )ت(احلرية

حجم االأثرالداللة

421.521.06ال�سابطة

8335.560.010.93

438.460.70التجريبية
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درجات  متو�سطي  بني  اإح�سائية  دللة  ذي  فرق  وجود  يت�سح  ال�سابق  اجلدول  خالل  من 

الدعاية، وقد  0.01 يف مهارات مقاومة  وال�سابطة عند م�ستوى  التجريبية  تالميذ املجموعة 

بلغ حجم تاأثري الربنامج يف هذا اجلانب 0.93 وهو معامل تاأثري مرتفع؛ مما يدل على فاعلية 

درا�سة  ومنها:  الدرا�سات  بع�ص  نتائج  مع  ال�سابقة  النتيجة  وتت�سق  احلالية،  الدرا�سة  برنامج 

ودرا�سة   ،)2012 ومقدادي،  )ال�سليتي  درا�سة  ونتائج   ،)Vaughn & Klingeer, 1998(

)اأحمد، 2012( كما تتفق هذه النتيجة مع الإطار النظري للدرا�سة احلالية، وذلك من خالل 

تاأ�سي�ص هذا املدخل على جانبني وهما: ما وراء املعرفة باعتبارها مهارات عقلية معقدة تعد 

من اأهم مكونات ال�سلوك الذكي يف معاجلة املعلومات وتقوم مبهمة ال�سيطرة على جميع اأن�سطة 

التفكري العاملة واملوجهة حلل امل�سكلة، وا�ستخدام القدرات اأو املواد املعرفية للفرد بفاعلية يف 

مواجهة متطلبات مهمة التفكري، والثاين التفكري ب�سوت مرتفع: وما يتطلبه هذا اجلانب من 

التخطيط لعملية القراءة ومراقبتهم للن�ص القرائي وما ت�سمنه من ادعاءات.

وُتعزى النتيجة ال�سابقة اإىل ما يلي: 

املقروء  تفاعلهم مع  اأثناء  العقلية يف  العمليات  العديد من  التالميذ على ممار�سة  تدريب   )1

وعدم ت�سليمهم للوهلة الأوىل مبا يرد يف املو�سوع.

تاأمل املقروء تاأماًل يف�سي اإىل ك�سف الدعاءات اأو التحيزات التي – رمبا – ترد فيه.  )2

قد  الأخرى  املجموعات  وبني  جهة،  من  الواحدة  املجموعة  اأفراد  بني  اجلماعية  املناق�سة   )3

�ساعد بدرجة كبرية يف ك�سف الدعاءات املت�سمنة يف املقروء.

طبيعة مدخل القراءة ال�سرتاتيجية التي اأعانت التالميذ على اأن تكون لديهم القدرة على   )4

ثقافة  اأو مبا يتالءم مع  املو�سوع،  الواردة يف  الأفكار  تغيري منط تفكريهم مبا يتالءم مع 

كاتب املو�سوع من جهة اأخرى.

ا�ستمارة التاأمل الذاتي التي اأعانت التالميذ على عدم الت�سليم باملقروء اأو الإبحار فيما وراء   )5

املقروء؛ ل�ستكناه هدف الكاتب والوقوف على اأغرا�سه ومراميه.

4- فاعلية �لربنامج �لقائم على مدخل �لقر�ءة �ل�سرت�تيجية �لت�ساركية يف تنميته ملهار�ت 

مقاومة �لدعاية لدى تالميذ �ل�سف �لأول �لإعد�دي:

التجريبية  املجموعة  تالميذ  اأداء  متو�سطي  بني  الفرق  حل�ساب  )ت(  قيمة  ح�ساب  مت 

وال�سابطة ملهارات التقومي واإ�سدار الأحكام، وقد ك�سفت النتائج عن الآتي: 
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جدول )8(
نتائج �ختبار )ت( للفرق بني متو�سطي درجات تالميذ �ملجموعة �لتجريبية و�ل�سابطة يف 

�ملهار�ت �لفرعية لختبار �لقر�ءة �لناقدة )�لتقومي و�إ�سد�ر �لأحكام(

االنحراف املتو�شطالعدداملجموعة
املعياري

درجة 
م�شتوى قيمة )ت(احلرية

حجم االأثرالداللة

421.881.45ال�سابطة

8323.740.010.87

438.391.04التجريبية

بقراءة اجلدول ال�سابق يت�سح وجود فرق ذي دللة اإح�سائية بني متو�سطي درجات تالميذ 

املجموعة التجريبية وال�سابطة عند م�ستوى 0.01، ومبعامل تاأثري 0.87، مما يدل على فاعلية 

الدرا�سة  يف  املت�سمنة  ال�سابقة  الدرا�سات  مع  تت�سق  النتيجة  وهذه  احلالية،  الدرا�سة  برنامج 

احلالية، وهي درا�سة )Standish, 2005( ، ودرا�سة )�سعبان، 2003(، ودرا�سة )ال�سراف، 

2003(، ودرا�سة  عطية )Atteya, 2008( ودرا�سة )عي�سى، 2008( كما اأن النتيجة ال�سابقة 

تت�سق من اأن مهارات القراءة الناقدة تتطلب من القارئ القدرة على حتليل الن�ص اإىل عنا�سره 

واإبداء راأيه فيه، واحلكم عليه حكًما علمًيا م�سفوًعا بالأدلة ال�سحيحة التي ل تقبل الهوى اأو 

التحيز.

وتف�سر النتيجة ال�سابقة كما يلي: 

اأعانتا  والتلخي�ص  التمهيدي  العر�ص  ا�سرتاتيجيتي  احلالية  الدرا�سة  برنامج  ت�سمني   )6

قبيل  من  الأمر  وهذا  املو�سوع،  يف  املهمة  غري  من  املهمة  العنا�سر  حتديد  على  التالميذ 

احلكم على املقروء.

تقدمي جمموعة من خرائط التفكري التي تعني التالميذ على تلخي�ص اأهم الأفكار الواردة   )7

يف الن�ص القرائي.

تكليف التالميذ مبجموعة من الأن�سطة العقلية التي تتطلب اأن ي�سدر حكًما اأو يقارن، او   )8

ينقد مدلاًل ما يقول بالأدلة التي ل تقبل ال�سك.

النظر  وجهات  من  مزيد  عر�ص  اإىل  اأدى  الواحدة  املجموعة  اأفراد  بني  التعاون  تعزيز   )9

املتقاربة اأحياًنا واملختلفة يف اأحايني كثرية، مما عاون يف تنمية مهارات التقومي املو�سوعي 

على الأ�سياء اأو الأ�سخا�ص اأو الأفراد.

6( تو�سيات �لدر��سة ومقرتحاتها: 
بناء على نتائج الدرا�سة ال�سابقة فاإن الباحث يو�سي مبا يلي: 

اإىل التحرر من الت�سور التقليدي للقراءة على اأنها عملية ا�ستقبال  �سرورة ال�سعي الدائب   ·
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�سلبي للمقروء، و�سرورة النظر اإليها على اأنها عملية عقلية تفاعلية بنائية تقوم على العالقة 

بني الكاتب والقارئ. 

منهج لغتي اخلالدة؛ حتى يت�سنى للتالميذ  يف  الناقدة  القراءة  مهارات  ت�سمني  �سرورة   ·
ح�سن التعامل مع ما ت�سخه املطابع كل يوم من مطبوعات بفكر م�ستنري ومو�سوعي.

�سرورة اإعداد ور�ص عمل حقيقية لتدريب معلمي اللغة العربية على توظيف مدخل القراءة   ·
ال�سرتاتيجية الت�ساركية، با�سرتاتيجياته الأربع.

اأدوات قيا�ص علمية؛ لقيا�ص مهارات القراءة الناقدة لدى التالميذ والطالب مبراحل  توفري   ·
التعليم العام.

ملدخل  النوعية  ال�سرتاتيجيات  توظف  التي  املعلمني  اأدلة  من  جمموعة  اإعداد  �سرورة   ·
القراءة ال�سرتاتيجية الت�ساركية.

وبناء مناهج تعليم اللغة بكافة املراحل الدرا�سية يف �سوء هذا املدخل الذي  ت�سميم  اإعادة   ·
يعطي للمتعلم دوًرا اأكرب وم�ساحة اأوفى، ويدفعه دفًعا لإعمال عقله، وتنمية مهاراته القرائية 

وقدراته العليا.

ويف �سوء نتائج الدرا�سة وتو�سياتها يقرتح الباحث اإجراء العديد من امل�سروعات البحثية كما يلي: 

لدى  القرائية  الطالقة  مهارات  لتنمية  الت�ساركية  ال�سرتاتيجية  القراءة  مدخل  فاعلية   )1

تالميذ املرحلة البتدائية.

فاعلية برنامج قائم على مدخل القراءة ال�سرتاتيجية الت�ساركية لتنمية م�ستويات الفهم   )2

القرائي ومهاراته لدى تالميذ وطالب املراحل الدرا�سية املختلفة.

برنامج قائم على مدخل القراءة ال�سرتاتيجية الت�ساركية لتنمية مهارات القراءة الناقدة   )3

لطالب املرحلة الثانوية والوعي بعمليات القراءة. 

برنامج قائم على مدخل القراءة ال�سرتاتيجية الت�ساركية لتنمية مهارات فهم الن�سو�ص   )4

الأدبية لدى تالميذ املرحلة الإعدادية.

برنامج قائم على مدخل القراءة ال�سرتاتيجية الت�ساركية لعالج �سعوبات الفهم القرائي   )5

لدى تالميذ املرحلة البتدائية.

برنامج قائم على مدخل القراءة ال�سرتاتيجية الت�ساركية لتنمية مهارات القراءة الإبداعية   )6

لدى طالب املرحلة الثانوية.

7( برنامج قائم على مدخل القراءة ال�سرتاتيجية الت�ساركية لتنمية مهارات ما وراء املعرفة 

القرائية لدى معلمي اللغة العربية مبراحل التعليم العام.
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