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فاعلية برنامج قائم على مدخل القراءة التشاركية لتنمية مهارات القراءة الناقدة واالتجاه نحو القراءة 
 لدى طالبات الصف األول الثانوي

 روال نعيم سليم حسن
 جامعة شقراء

 هـ26/6/1439 وقبل - هـ6/5/1439 قدم للنشر

 
واالجتـاه حنـو القـراءة  ،ارات القـراءة الناقـدةعلـى ننميـة مهـ وقياس فاعليتـ  القراءة التشاركية مدخل برنامج قائم على بناء ىلإ الدراسة هدفت المستخلص:

ومت  ،ثـانويالأعـدت الباثثـة قائمـة رهـارات القـراءة الناقـدة ا ناسـبة لاالبـات الصـف األول  ول الثانوي. ولتحقيق هـد  الدراسـةلدى طالبات الصف األ
الناقدة ، كما قامت الباثثة ببناء برنامج قـائم علـى مـدخل القـراءة التشـاركية ، واعتمـدت الباثثـة مقيـاس أزاة  جـاه ة بناء اختبار لقياس مهارات القراءة 

 بالاريقـة نعلمـت ( طالبـة،40بلـ  عـدزها )ضـاباة  إثـدااا جممـوعت:: علـى موزعـة طالبـة (80) مـ  الدراسـة عينـة نكونت لقياس االجتاه حنو القراءة.

 واختبـار قبلـ  اختبار إىل الدراسة عينة أفراز مجيع ( طالبة، نعلمت باريقة مدخل القراءة التشاركية، خضع40بل  عدزها ) ريبية،ى جتالتقليدية، واألخر 

 .(05 مسـتوى  ) عنـد إثصائيا   زال فرق وكشفت نتائج الدراسة ع  وجوز القراءة، حنو االجتاه مقياس نابيق مت وكذلك بعدي  هارات القراءة الناقدة،
 وجـوز أظهـرت كمـا التجريبيـة، اجملموعـة لصـاح مهارات القراءة الناقـدة الختبار البعدي التابيق يف والضاباة التجريبية اجملموعت: زرجات متوسا  ب:

 لصـاح لقـراءةا حنـو االجتـاه  قيـاس البعـدي التابيـق يف والضـاباة التجريبيـة اجملمـوعت: زرجـات متوسـا  بـ: .(05) مسـتوى عنـد إثصـائيا   زال فـرق

 . التوصيات م  جمموعة إىل الدراسة نلك النتائج خلصت التجريبية. ويف ضوء اجملموعة

 .القراءة حنو االجتاه مهارات القراءة الناقدة، مدخل القراءة التشاركية،   :المفتاحية الكلمات 
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 المقدمة

ا، مما يربز ا متالثق  ا، ونكنولوجي  ا معرفي  شهد العامل ناور  
أاية اكتساب الفرز  هاران ، وقدرات خاصة لفهم مايدور 
ثول  ومالثقة العلوم، وا عار  اجلديدة، والتواصل معها، 
فم  خالل السنوات ا اضية أكدت جمريات األثداث ثجم 
التحديات الرتبوية اليت نواج  األنظمة التعليمية يف البلدان 

ميدان التعلم العربية يف مجيع ميازي  التعلم، وعلى األخص 
اللغوي، وعلي  فقد أضحى م  الضروري االهتمام با تعلم:؛ 

ية  ا وفعالية يف اكتساب مهارات لغو ليصبحوا أكثر جناث  
نعد م  ا هارات اللغوية  إذكمهارات القراءة الناقدة ، 

ر او  ن معارف ، وي  كو  هبا يبين ا تعلم شخصيت ، وي   الرئيسة،
 بنفس  وجمتمع . ميول ، واجتاهان ؛ لرينق 

ه  الرافد األول لتكوي  القاعدة اللغوية  فالقراءة
وجوزة   السبيل األقوى الستقامة اللسان، وننميتها، وه 

وصحة الضبط، وا رآة اليت جيد فيها القارئ مناشط  البيان،
احلياة يف جمتمع  ويف العامل م  ثول ، وه  ا نبع الفياض 

 ،)عبد الرثيم ا الفكري ا تجدزذائهلت ويد ا هارات اللغوية بغ
1998) 
 أثد قام فقد الناقدة القراءة نكتسبها اليت لألاية انظر  و 

 ورشة بعقد األمريكية ا تحدة الواليات يف التعلم مراك 
 عامة، الناقد التفكري يف ا تدرب: مهارات ناوير يف متخصصة

 هدف: الورشة أن هناك وأظهرت خاصة، الناقدة والقراءة

 أو لدعم بدليل الت وز يف األول يتمثل النقدية، للقراءة سي:أسا

يم يتمثل يف نقي الثاين اهلد  كان فيما ما، نظر وجهة حتدي
 (2007 ،)أبو جازو ونوفل النص ا قروء

عملية عقلية نندرج ضم  نرى الباثثة أن القراءة الناقدة و 
اعل ، واليت يكون فيها نفالعلياأثد مستويات الفهم القرائ  

يوظف القارئ  إذعاطف  وعقل  ب: القارئ وا ؤلف، 
على ا قروء وفق  إلصدار ثكم ؛مهارات التفكري الناقد

واستجابت  ل  بالقبول أو الرفض،  ،معايري موضوعية
 واالستفازة م  ذلك كل  يف ثيان  اليومية.

ومما يع ز أاية ا هارات التدريسية يف العملية التعليمية، 
على أن صص: يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية، نأكيد ا تخ

ت نكون عرضة درسها الاالبانا علومات واخلصائص اليت 
)    ال م فه  باقية األثر  دة طويلة م اتللنسيان، أما ا هار 
 .( 2003،الدليم  والوائل 

ونناول الباثثون مهارات القراءة الناقدة بالدراسة 
ا، ومل يتفقوا على عدز حمدز ، واختلفت آراؤهم ثوهلالبحثو 

 فقد صنفها شيلها وهاشيمبهلا، 
(Chelaha&Hashimb,2014 على أهنا التقييم الشامل  علومة )

أو فكرة م  النص ا قروء، وإظهار احلساسية،  معينة،
والتعاطف جتاه الشخصية أو احلدث أو الفكرة وعمل 
استنتاجات، وحتديد ا غ ى. ويصنفها فليمن  

(Flemming,2002 إىل القدرة على التميي  ب: احلقائق )
 والكشف ع  التحي ، وعمل االستنتاجات، واآلراء،

 .والدعاية ،واالعرتا 
أجريت عدة زراسات اهتمت بتنمية مهارات القراءة  وقد

، وأوصت ا ختلفةالناقدة لدى ا تعلم: يف ا راثل التعليمية 
راءة الناقدة  هذه الدراسات بضرورة االهتمام رهارات الق
ها باستخدام وهتيئة مناخ نعليم  يساعد على ننميت

 ، فإن م  األاية م  مثوطرائق ندريس فعالة، و  سرتانيجياتا
لتنمية ا هارات اللغوية  ؛مناسبة ةاسرتانيجيركان استخدام 

 وننظيم  نعلمهم لتحس:و  لدى ا تعلم:،
((Anderson,2003;Oxford,1990  

ا يف عملية القراءة ا أساسي  و القراءة حمور  وميثل االجتاه حن
اءة والرغبة فيها م  جهة ويف خلق الدافعية للقر  ،  جهةم

ن أبرز مؤشر يدل على أاية االجتاه حنو القراءة هو إأخرى. و 
ن وجوز إواالجتاه حنوه، و  القراءةنعلم  ذلك الذي يربط ب:

ثمر، االجتاه حنو القراءة هو السبب ا باشر يف التعلم ا 
    وفقدان  أو ضعف  يؤزي إىل فشل التعلم وعدم النضج القرائ 

  (2006)النصار وآخرون، 
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حنو  مثة عوامل نؤثر يف اجتاه الالبة والشك أن هناك
العوامل: اخلربة الشخصية  أهم هذهولعل م   ،القراءة
 ع  طبيعة وأسلوب ا علم يف ندريس القراءة، فضال   ،للاالب

ء أكان ذلك يف الشكل أم ا ضمون، النص ا قروء سوا
 )عبداحلميد، ونوافر عناصر التنسيق واجلذب والتشويق

2000.) 
نقدم فإن  يقع على معلم  اللغة العربية  ا على ماونأسيس  

، بداية م  حتس: القراءةزور كبري يف نع ي  اجتاه الاالب حنو 
ساليب ونشاطات وطرق ندريس زور ا علم، واستخدام  أ

ا للعملية التعليمية، ا وحمور  وفعالة، جتعل الاالب مرك    ةإجيابي
إضافة إىل العناية ببيئة التعلم ؛ لتكون زاعمة وغنية 

ا ن اجتاه  كو  ة، اليت جتعل الاالبة ن  باحملف ات، والدوافع اإلجيابي
 حنو القراءة. اجيابي  إ

 ن إىل القول إ (2001هب الناصر)ذلك االجتاه ذويف 
الالبة  قتو ا علم و نستن   جهد ليدية طرق التدريس التق

ومساعها م  كل  ا،ا ونكرار  بإعازة القراءة اجلهرية اآللية مرار  
م إمنا نظل مستمرة نالزم الالبة طوال عملية الفه طالب؛

ات وقدرات الالبة ولك  األهم م  ذلك معرفة إمكان
سرتانيجية الفاعلة اليت ننسجم وندريس النص واال الفعلية،
ل النص بالشكل ا الوب، مع األخذ ي، وكيفية نفعالقرائ 

ا  ا حيققون بع: االعتبار أن الالبة خيتلفون يف الفهم، وفق  
 واهتماماهتم. مع أغراضهم
ات اليت هم االسرتانيجيأ م  لتشارك التعلم اورا أن 

وذلك ألهنا نعمل على نوفري إمكانية  ؛أثبتت متي ها وأايتها
يقتصر اهلد  الرئيس للتعلم  الإذ  البة؛نبازل اخلربات ب: ال

بل  ،ى اكتساب ا عرفة ومشاركتها فحسبالتشارك  عل
يتعدى ذلك إىل اكتساب الفرز القدرة على بناء ا عرفة بارق 

 .(Paavola et al. 2004)مبتكرة وجديدة 
القراءة التشاركية  خلعلى أن مد (2007) ثسن: ويؤكد

 يستخدمها ا علمون؛ أثد أساليب التعلم احلديثة اليت
لتشجيع ا ساعدة ا تبازلة وا شاركة النشاة ب: مجيع عناصر 

اجملموعة، ويهد  إىل حتس: وننشيط أفكار الدارس: الذي  
ما  يف نتحاورا، و يعملون يف جمموعات يعلم بعضها بعض  

ا، مما يؤزي إىل منو روح الفريق ب: الدارس: خمتلف  بينه
هارات االجتماعية، ونكوي  االجتاه القدرات، وننمية ا 

السليم حنو ا واز الدراسية، وحتس: قدرة ا تعلم على 
التحصيل، وننمية التفكري ونعلم ا عرفة وا هارات يف مواقف 

 .نعلم ثقيقية وواقعية
ا داخل الرتبوية دخل القراءة التشاركية م  وكذلك يعد م

اءة لدى الاالب سهم يف ننمية مهارات القر ياحلديثة، اليت 
وعات نشاركية، وأزاء أزوار مم  خالل نفاعلهم يف جم

م   وعةحمدزة، ونابيق عمل  مرن جملموعة متن
؛ مما  هابعد مأ هاأثناء مأ القراءةقبل أاالسرتانيجيات سواء 

يؤزي إىل حتقيق فهم أعمق للنصوص ا قروءة، والقدرة على 
 . (Vaughn et al,2011) نقدها بكفاءة وفاعلية

أن مثة عالقة وثيقة نربط ب: مدخل القراءة  ونرى الباثثة
يكمل بعضهما إذ  التشاركية وننمية مهارات القراءة الناقدة؛

ا سرتانيجية نابيق  فم  خالل نابيق الاالبات هلذه اال ،ابعض  
ا أثناء القراءة التشاركية فإن هذا يؤزي إىل قدرهت  صحيح  

 قدة.على ننمية مهاراهت  القرائية النا
ويف ظل كثرة –، ختلص الباثثة وبناء على ماسبق

لتشاركية يعد م  إىل أن مدخل القراءة ا -اسرتانيجيات التعلم
ة لدى ا ستخدمة لتنمية مهارات القراءة الناقد أهم ا داخل

ألهنا نساعده  على نبازل  طالبات الصف األول الثانوي؛
وإصقال  خرباهت ، مما يكسبه  القدرة على بناء معرفته 

 مهارهت .

 مشكلة الدراسة:

أظهرت نتائج الدراسات السابقة وجوز ضعف وقصور 
يف مهارات القراءة الناقدة لدى الاالب يف خمتلف ا راثل 
التعليمية ويف معظم البلدان العربية ومنها ا ملكة العربية 

)اجلراح،  وم  هذه الدراسات زراسة كل م : السعوزية،
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، عبد احلميد؛ و 2000، صدق و  ؛2000، سامل؛ و 1997
، ظفريي؛ وال2003، فهم ؛ و 2001، موسى؛ و 2001
؛ وأمحد، 2010، حممد؛ و 2008، ثافظ؛ و (2006
 (.2013،؛ والبلوش 2012، السيد؛ و 2012

لبات يف فهم وميك  أن يكون أثد أسباب ضعف الاا 
سرتانيجيات التعليمية اليت يستخدمها ا قروء الارائق واال

سرتانيجيات التقليدية لعربية؛ إذ إن الارائق واالللغة امعلمو ا
كبري على   بوج  لل للاالبات، وألهنا نعتمد قد نسبب ا

، ونكون الدافعية واإلثارةا علم فه  ختلو م  عنصر التشويق 
 .ةللتعلم فيها ضعيف

وقد ظهرت مشكلة هذه الدراسة بصورة واضحة عندما 
على طالبات  أثناء إشرافهايف الباثثة نكررت مالثظة 
اعتماز الاالبة ا علمة بشكل رئيس على  ،التدريب ا يداين

، زون إناثة فرص القراءةطرق التدريس ا عتازة أثناء ندريس 
، األمر  يف ثدوز ضيقةاحلوار وا شاركة والنشاط التعاوين إال

 ا.ا ومكان  الذي ميثل إشكالية ممتدة زمان  
يف مهارات يرتنب على ضعف الاالبات  خيفى ما وال

م   وجوز اجتاه إجيايب حنو القراءة، القراءة الناقدة، ويف عدم
 يرنبط بالفهم واالستيعاب والتحليل، منها ما آثار سلبية؛
 ع  أثر ذلك فضال   يتعلق بتذوق النصوص ومتثلها، ومنها ما

 الضعف على ا ستوى العام للتعلم والثقافة.
تدريس وطرائق  ؛ لتنويع أساليب الفاحلاجة ملحة ،م  هنا

؛  عاجلة هذه دمة يف ندريس مازة اللغة العربيةا ستخ
د م  ا شكلة، واالرنقاء باألزاء القرائ  لدى الاالبات، فالب

سرتانيجيات وطرائق ثديثة  ام يد م  البحوث واجلهوز ع  
وجتريبها للتأكد م  فاعليتها يف ننمية مهارات القراءة الناقدة. 

لكشف ع  أثر ندريس القراءة لالدراسة؛ فجاءت هذه 
التشاركية على ننمية مهارات القراءة الناقدة للمرثلة الثانوية 

 واالجتاه حنو القراءة.
، الذي ننتظم التقليديونرى الباثثة أن الواقع التعليم  

ويف ا رثلة  ب  زروس اللغة العربية يف مجيع ا راثل الدراسية،

ا أمام ننمية مهارات ا كبري  الثانوية بوج  خاص، ميثل حتدي  
 ونع ي  االجتاهات اإلجيابية حنو القراءة؛ ،القراءة الناقدة 

وهو أمر يستدع   ا بالتقليد واجلموز،ا مأزوم  لكون  واقع  
وهو  البحث والتدريس والتحليل يف سبيل التاور واالرنقاء،

  نسعى الدراسة يف سبيل . ما

 الدراسة: هدفأ

دة الالزمة لاالبات الصف حتديد مهارات القراءة الناق-1
 األول الثانوي.

حتديد أسس بناء الربنامج التعليم  لاالبات الصف -2
 األول الثانوي باستخدام مدخل القراءة التشاركية.

فاعلية استخدام مدخل القراءة التشاركية  على تعر ال-3
والفرق بينها وب: الاريقة التقليدية يف ننمية مهارات القراءة 

 طالب الصف األول الثانوي قدة لدىالنا
القراءة التشاركية يف حتس:  مدخلفاعلية  على تعر ال-4

 اجتاهات الاالب حنو القراءة.

 أهمية الدراسة:

يف ننمية  مدخل القراءة التشاركيةإظهار جدوى استخدام -1
 مهارات القراءة الناقدة.

سرتانيجية ثديثة ميك  أن ان ويد معلم  اللغة العربية ب-2
 يف رفع مهارات القراءة الناقدة لدى الاالبات.نسهم 

ن ويد خماا  مناهج اللغة العربية بقائمة مهارات القراءة -3
؛ لإلفازة منها االثانوي دة ا ناسبة لاالبات الصف األولالناق

 عند ختايط منهج القراءة.
أن نكون هذه الدراسة إضافة علمية يف جمال القراءة -4

 اسات أخرى يف اجملال نفس .التشاركية، وأن متهد لدر 
نأيت هذه الدراسة استجابة للتوجهات احلديثة يف ناوير -5

،  ننمية ا هارات العقلية العليا، الداعية إىلالعربيةمناهج اللغة 
ا ا ومكون  اليت نعد مهارات القراءة الناقدة رستويات عليا رافد  

 ا م  مكونات العمليات العقلية.رئيس  
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 أسئلة الدراسة:

 الدراسة احلالية إىل اإلجابة ع  األسئلة اآلنية: تسع
ما مهارات القراءة الناقدة ا ناسبة لاالبات الصف األول  -1

 الثانوي؟
ما أسس بناء الربنامج التعليم  لاالبات الصف األول  -2

 الثانوي باستخدام مدخل القراءة التشاركية؟
ما فاعلية استخدام مدخل القراءة التشاركية يف ننمية  -3
 ؟الناقدةهارات القراءة م
فاعلية استخدام مدخل القراءة التشاركية يف ننمية  ما -4

 ؟القراءةاالجتاه حنو 
 وقد انبثق عنها الفرضيات اآلنية:

نوجد فروق ذات زاللة إثصائية ب: متوسا  زرجات  -1
طالبات اجملموعت: التجريبية والضاباة يف القياس البعدي 

لمهارات الرئيسة والدرجة الكلية على اختبار القراءة الناقدة ل
 لصاح طالبات اجملموعة التجريبية.

نوجد فروق ذات زاللة إثصائية ب: متوسا  زرجات  -2
طالبات اجملموعت: التجريبية والضاباة يف القياس البعدي 

 على مقياس االجتاه لصاح طالبات اجملموعة التجريبية.

 التعريفات اإلجرائية:

منط ندريس  يعتمد على قيام ركية: مدخل القراءة التشا
(، بأزوار حمدزة، 6-4الاالب يف جمموعات نعاونية م  )

سرتانيجيات متنوعة ومتكاملة خالل مراثل اونابيق أربع 
 قراءة النص؛ للوصول إىل فهم عميق حملتواه.

مستوى متقدم م  القراءة نستهد  ننمية : القراءة الناقدة
ة م  خالل آليات نعمل على القدرات العقلية العليا الناقد

حتقيق مؤشراهتا، وقيست بالدرجة الكلية ا تحصلة على 
 اختبار صازق وثابت م  إعداز الباثثة.

أزاء طالبات الصف األول الثانوي  :مهارات القراءة الناقدة
يف حتليل النص ا قروء ونقده، واحلكم علي  بيسر مع  نوفري 

قلية العليا كالتميي  الوقت واجلهد، باستخدام القدرات الع
واالستنتاج والتقومي ومقاومة الدعاية، ونقاس بالدرجة اليت 

 ثصلت عليها الاالبة يف اختبار مهارات القراءة الناقدة.
ثالة االستعداز الفعل  لدى الفرز، ننظم ع  طريق : االتجاه

جيايب إلالستجابات حنو ش ء مع: بأسلوب خربن  السابقة 
 أو سليب.

 نظرية للدراسةالخلفية ال

سيتم  ،النظرية للدراسة حموري  أساسي:ونشمل اخللفية 
 التارق إليهما بش ء م  الشرح والتحليل.

 القراءة الناقدة المحور األول:
 مفهوم القراءة الناقدة

نعدزت اآلراء والتعريفات اليت نناولت مفهوم القراءة 
اءة الناقدة، فمنهم م  عرفها على أهنا "نوع م  أنواع القر 

يتالب م  القارئ التمك  م  بعض مهارات الفهم كالتميي  
وا قارنة، ومهارات التحليل كاالستنتاج، ومهارات التقومي  

 ،ثكام وفق معايري الوضوحكإبداء الرأي، وإصدار األ
وا ناق"  واالنساع، والعمق، باط،، والدقة، واالرنوالصحة
نقومي ( ومنهم م  عرفها على أهنا "عملية 2004)مفلح،

للمازة ا قروءة واحلكم عليها يف ضوء معايري موضوعية مما 
يستدع  م  القارئ فهم ا عاين ا تضمنة يف النص ا قروء، 

ا را يتضمن  م  ا مرنبا  ا مناقي  ونفسري زالالن  نفسري  
عملية عقلية كما مت نعريفها بأهنا " (2012، معار ")اليف

مكتوب، ونشمل نشمل االستجابات الداخلية،  ا هو 
ندخل شخصية اإلنسان بكل  العمليات العقلية، اليت نستل م

، والنقد اجتبغية نفسري ا عاين، والربط واالستن ؛جوانبها
واحلكم على ما يقرأ، والقراءة بعد ذلك كل  أسلوب م  

 (. 2001ى،)موس أساليب النشاط الفكري حلل ا شكالت"
ماه  إال عملية  وختلص الباثثة إىل أن القراءة الناقدة

عقلية نعمل على حتفي  ذه  الاالبة يف التفكري فيما نقرأه 
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 ونستايع م  خالهلا حتليل النص ا قروء، ،ناقدةباريقة 
 وإصدار األثكام.

 أهمية القراءة الناقدة
نربز أاية القراءة الناقدة مع نعدز قنوات ا علومات يف 

ليت الوسائل ا والسرعة ا ذهلة يف انتشارها ونعدزثياننا 
ا يكتب ليس مرغوب   ما وإذا كان بعض نعرض م  خالهلا،

فإن   أو كان علينا أن حنس  الظ  يف كانبي  أو ناشري ، في ،
والتنبؤ  ما يقدم  ا ؤلفون،جيب ندريب الاالب على مناقشة 

واستنتاج األفكار اليت نؤثر فيهم وقت كتاباهتم  يدون ،را ير 
ات اليت يستخدموهنا عند مناقشة ثيونقومي احلي وضوع مع:، 

وضوع ما، وما قد يصيبهم م  ضعف يف بيان األسباب م
 .(2012اعية  وقف يف قضية معينة )اليف، الد

ونكم  أاية القراءة الناقد يف أهنا نعد ضرورة م  
  طريقها ، فعا  زهرضرورات اجملتمع ا تحضر النام  ا تاور 

ثقافية والفكرية زاخل اجملتمع، متحص األفكار، وننمو احلياة ال
فالدعوة للقراءة  وع  طريقها يتشكل ا واط  ا نتج ا ستنري،

ل وإبداء الرأي ، والتفكري الناقدة ه  زعوة إىل إعمال العق
 (.2004)اجلالل، السليم

نساعد على فهم كوهنا ونرجع أاية القراءة الناقدة إىل  
ا، واستثارة ا عميق  ة فهم  الرسالة ا راز إيصاهلا با ازة ا قروء

ها را يقرأ، والتفتح العقل ، اخلربات السابقة للاالب لربا
ا على ا ختلفة واألفكار اجلديدة، ونعمل أيض   ل الرؤىونقب

جتنب التحي  الفكري، ونساعد يف إصدار األثكام 
واالفرتاضات  ا وضوعية، ونكشف ع  األسباب اخلاطئة،

ة، انعة، والنتائج غري ا ناقيغري ا دعمة، والعالقات ا ص
ونفاعل مع  ،ة زائمةوجتعل كذلك الاالب يف ثالة يقظ

الكانب، ونعمل على حتصين  ضد التأثريات اإلقناعية 
 .(Parlindungan,2012) ا غلوطة

وختلص الباثثة إىل أن القراءة الناقدة نسهم يف نكوي  
داز القازة وأصحاب القرارات ، ويف إعالواعدةالشخصية 

 ا را حتقق  م  أعمال اخليال وانساع ا دارك،سليم   از  اإعد

كذلك نسهم يف حتس: قدرة ومعرفة طريقة التفكري السليم، و 
الاالبات يف حتصيله  الدراس  يف ا واز ا ختلفة، وننمية 

 ثقته  الذانية ، وحتمله  مسؤولية التعلم.
 مهارات القراءة الناقدة

ءة الناقدة عملية عقلية لقراكما نب: لنا فيما سبق بأن ا
ة كربى يف ننمية شخصية الاالبات، ونع ي  ثقته  هلا أاي

فكان البد هل  م  امتالك مهارات  ورفع مستواه  الفكري،
ذلك هو نسهيل فهمها،  القراءة الناقدة، واهلد  م 

ومناقشتها ونساعد كذلك ا علم يف إعداز أهدا  القراءة، 
ية ا ساعدة يف نقد ا ازة ا قروءة. واستخدام الارائق التدريس

وقد ذهب كثري م  الباثث: إىل حتديد أهم مهارات القراءة 
 الناقدة.

( مهارات القراءة الناقدة يف 2007) ثس:فقد ثدز 
عدز م  ا هارات الفرعية على عدة حماور رئيسة ينبثق عنها 

 :النحو اآليت
ع الالبة م  حتديد أفق التوقعات: وم  خالهلا يستاي: أوال  

ا هناية قصة نوقع أفكار النص م  خالل عنوان ، ويتوقع أيض  
معلومات  على ا، ويستدل كذلك م  فقرات النصهنيقرؤو 

 جديدة ميك  أن يبىن عليها موضوع النص.
مقارنة النص: وفيها يوازن الالبة ب: األفكار الرئيسة  ا:ثاني  

 ناسبة يف النص ا قروء يف ضوء نوقع  م  أفكار ومدى ا
بينهما، ويستايع م  خالهلا التعبري ع  معىن النص را 

ان ، وكذلك حيدز مدى إسهام ميول  وقدر  مع يتناسب
زات يف بناء الصورة اليت عرب عنها الكانب مع نوظيف ا فر 

بعض األلفاظ الوارزة يف النص يف سياقات لغوية جيدة 
 ومتعدزة.

ديد مواضع ا: ملء الفجوات يف النص: ع  طريق حتثالث  
اإلجياز باحلذ  والكشف ع  نلميحات الكانب يف النص، 
وإثارة األسئلة ثول اجلوانب الغامضة يف النص والتميي  ب: 

 التعميم القائم على زليل والتعميم ال ائف.
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ا: االستنتاجات ا وسعة: نكشف ما يستل م  ا وضوع رابع  
ارها أث الت  شكواقرتاح معلومات مكملة وثلوال   ،أفكارم  

موضوع النص، وبناء معلومات جيدة يف ضوء معلومات 
 النص.

إىل أن مهارات القراءة  (2008)ذهب ثافظ وكذلك 
 الناقدة ميك  إمجاهلا فيما يأيت:

ونتمثل يف استنتاج هد  الكانب  :االستنتاجمهارات  :أوال  
وكذلك  وزوافع  م  كتابة ا وضوع والنتائج م  النص ا قروء،

 رئيسة للفقرة.الفكرة ال
 والرأي،ا: مهارات التميي : وختتص يف التميي  ب: احلقيقة ثاني  

يتصل با وضوع، وما  وما وا عقول وغري ا عقول م  األفكار،
 ال يتصل.

: ويتعلق ذلك يف األثكاما: مهارات التقومي وإصدار ثالث  
إصدار األثكام على صحة عنوان النص ا قروء، واألزلة اليت 

ومدى  يها ا شكلة، ومدى حتي  الكانب ألهداف ،نقوم عل
 حتقيقها، وكفاءة الكانب يف اختيار ا وضوع.

( فقد ثدز مهارات القراءة الناقدة يف 2012) السيدأما 
 اآليت:
 حتديد الفكرة الرئيسة -
 التوصل إىل استنتاجات -
 التفرقة ب: احلقائق واآلراء. -
 ا قارنة والتقابل. -
 ج التنظيم  للنص.حتديد النموذ  -
 حتديد العالقة ب: السبب والنتيجة. -

 :مدخل القراءة التشاركية المحور الثاني:
 :مدخل القراءة التشاركيةمفهوم 

لتحس:  متم  ص   ،سرتانيجياته  جمموعة م  اال
القدرة على استيعاب النصوص ا قروءة ونرقية استيعاب 

لنصوص احملتوى النق  لدى الاالب، ونسهيل الوصول ل
عالية ا ستوى، باإلضافة إىل ننشيط مشاركة الاالب  

(Boardman et al ,2015وم  خالل ما ذهب إل .) ي  بورزمان

سرتانيجية نقوم على زمج التعليم وآخرون نرى أن هذه اال
يف  (Zaionl, 2012) زيل هبا، وهذا مايذهب إلي  زينولالتبا

نهج معدل يدمج سرتانيجية بأهنا عبارة ع  منعريف  هلذه اال
يرك  على الفهم سرتانيجية التعلم التعاوين، و اليم التبازيل و التع

سرتانيجية كفكرة بدأت ممارسة هذه اال إذلدى ا تعلم ، 
ة نوليف ندمج ب: مكون: نعليمي: يتمثالن يف إعاز

 بالنكسر وبراون التدريس التبازيل على يد

(Palincsar&Brown,1984) وين على يد وب: التعليم التعا
. وم  هنا فإن التعليم التبازيل (1987) جونسون وجونسون

يؤكد على قيام ا علم: وطلبتهم بإجراء ثوار نعليم ؛ 
وفهم ا واز   ساعدة الالبة لتجاوز صعوباهتم يف نعلم

سرتانيجيات التلخيص والتوضيح االتعليمية م  خالل 
ت مدجمة والتساؤل والتنبؤ، مث ناويرها يف خاوات وإجراءا

بالتعلم التشارك  ليتم اسخدامها على يد كلنجر وفاغون 
 يف عام مدخل القراءة التشاركيةاللذي  يعوز هلما فضل ناوير 

وا الثظ هنا أن القراءة  (Zainol, 2012)( زينول1987)
سرتانيجيات الفهم اتشاركية مدخل يتم في  الدمج ب: ال

دريب يتم ن إذتعاوين؛ القرائ  للنصوص القرائية وب: التعلم ال
  لقراءة مع جمموعات صغرية؛ ا سرتانيجياتاا تعلم: على 

 للتوصل إىل فهم عميق  ا يتضمن  النص ا قروء م  معان

Klingner&alison,2007 )  ) 
وهذا يؤكد على أن هذا ا نهج جاء لتع ي  مستوى فهم 

صمم بصورة خاصة؛  ، وقد قروءة لدى الالبةالنصوص ا
سرتانيجيات استيعاب نلك النصوص، اوننشيط  لتدريس

ا ألزوار وبناء علي  يعمل الاالب يف جمموعات نشاركية وفق  
 2005) ذهبت إلي  ستاندش معينة أثناء القراءة، وهذا ما

Standish,  )أشارت إىل أن مدخل القراءة التعاونية يعتمد  إذ
على نظرية التعلم البنائ  االجتماع  يف نعلم ا وضوعات 

ينشط ا تعلمون فيها للتفاعل مع النصوص  إذالقرائية؛ 
ستشعرون  ا  ا يبعض؛ إلضفاء معان متنوعة وفق  مع بعضهم 

اول ، وهو يؤكد على مدخل ننيف النص م  معان وأثداث
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سرتانيجيات التعليم التبازيل االنص ا قروء م  خالل ناوير 
: ونات متنوعة م  ا تعلم: ا تعاوننفيذها خالل جمموع

بعض يف أزوار نشاركية متكاملة؛ لتحقيق مع بعضهم 
 أهدا  متنوعة.

( عندما ذكر أن  , 2013Al-Roomy) وهذا مايراه الروم 
م  الضروري معرفة أن القراءة التشاركية مبنية على نظريات 
فيجونكس  يف التعليم والبنائية االجتماعية. ومهما يك  م  

مدخل القراءة التشاركية ن أمر فإن  ويف ضوء ما نقدم يتضح أ
وراء ا عرفة لتنمية  سرتانيجيات ا عرفية وما ج ب: االمي

 ا هارات العليا للقراءة يف النقد والتذوق واإلبداع.

مدخل القراءة م  خالل بيان مفهوم  وخلصت الباثثة
جمموعة م  اإلجراءات التعليمية اليت يقوم  التشاركية إىل أن 

بعض يف جمموعات مع نشاركية بعضهم هبا الالبة يف عملية 
ا عاين  متنوعة؛ لتناول النص األزيب وذلك بإعازة بناء

سرتانيجيات متنوعة خالل مراثل اا تضمنة في  باستخدام 
 قراءة النص؛ لفهم مدلوالن  ونذوق مجاليان .

 :مدخل القراءة التشاركية وخطواته
 سرتانيجياتام  مدخل القراءة التشاركية أربع ويتض
سرتانيجيات الفرعية بعض اال سرتانيجيةاثق م  كل رئيسة، ينب

طرح جمموعة م   ويف ما يأيت بعضها: نلخيص ا علومات،
ومناقشة القري ، ويتم األسئلة واإلجابة عنها ومراقبة الفهم، 

سرتانيجيات الفرعية يف ضوء ثالث مراثل ه : استخدام اال
ة، ويتم بعد القراء ماقبل القراءة، وأثناء القراءة، و  مرثلة ما

ل إجراءات التعلم سرتانيجيات م  خالنفعيل هذه اال
إرشاز  يف ا ومسؤوال  ا حمدز  لكل طالب زور   نإ إذالتعاوين؛ 

 Kligner et al)ونوجي  زمالئ  يف اجملموعة اليت ينتم   إليها ) 

,2007 . 

جمموعة م   ) (Schmih, 1990ثدز سكميت 
يب على نناول ا ازة ا قروءة اإلجراءات اليت نستخدم للتدر 

وا راجعة  التنبؤ، لفهم والتفسري والتذوق ونتمثل يفبا

)ا االعة(، ووضع أهدا  القراءة، والتساؤل الذايت، ونوضيح 
 سرتانيجيات.لفهم والتلخيص ونصحيح استخدام االا

إىل أن  Klinger&Vaughn,1998))فوننجر وقد أشار كل
ندريب القراء على فهم النص ا قروء القراءة التعاونية يتم فيها 

، ل جمموعة م  اإلجراءات نتمثل يف: ا عاينةم  خال
)نقدم نوقف(، واستنتاج جوهر فهم النص،  واالندماج

 Bremer,et) ) واالختتام وهذا ماذهب إلي  برمير وآخرون

al,2002   ة ن لاليت نعد ر سرتانيجياتم  اال عدز ابأن هناك
تعلمون يف جمموعات نعاونية صغرية إجراءات ميارسها ا 

أثناء وبعد( ونتمثل يف: خالل مراثل قراءة النص) قبل ويف 
 نوقف( ، والتنبؤ ، والتلخيص.–، واالندماج )نقدم ا عاينة

دخل القراءة التشاركية أربع ونرى الباثثة بأن  
سرتانيجية العناصر اه : العرض األويل، و  سرتانيجياتا

حتديد جوهر  سرتانيجيةا، و النصيف  ا فهومة أو الصعبة
افة إىل ضاإلسرتانيجية التلخيص واخلامتة ـ باا وضوع، و 

،   ثدهعلى استخدامها و  الباتإجراءات أخرى نع: الا
ينة م  خالهلا ا ستويات ا تباذوات  ونابق الاالبات

قراءة ج ء مع: م   أثناءيف على الفهم  ينه سرتانيجيات نعا
  جمموعات مكونة م  مخس أو ست ضم  النص. ويعمل

كون زور ا، ويحمدزة مسبق   اأزوار    ، وإعااء كل منهالباتط
سرتانيجيات األربع بأكملها قبل ا علم/ ا علمة بيان اال

 نلق  الباثثة أيت، ونوضيح كيفية نابيقها، وفيما ياستخدامها
 على خاوات كل اسرتانيجية: الضوء

 : العرض األولي:أواًل 
ا رنهج ا وثيق  سرتانيجيات اليت نرنبط ارنباط  االوه  أوىل 

، ونتم  ننشيط ا عرفة السابقة والتنبؤالقراءة التشاركية؛ ونعين
يضم العرض األويل القيام بالتنبؤ  إذقبل قراءة النص، 

عرفة واالنصال باخلربات ا عرفية األولية والربط بينها وب: ا 
ند الاالبات الرغبة ، مما يولد عا كتسبة م  النص ا قروء

والتشجيع على القراءة الفعالة، وهذا ماذهب إلي  
أوضح بأن العرض األويل يعد  إذ(  ,Al-Room 2013الروم )



 : فاعلية برنامج قائم على مدخل القراءة التشاركية لتنمية مهارات القراءة الناقدة واالجتاه حنو القراءةروال نعيم سليم

 

87 

، ويساعد الاالب على قبل قراءة النص سرتانيجية ماا
ا ع  ا وضوع ا قروء، وصنع يعرفون  مسبق   استحضار ما

از قراءهتا، كما التكهنات عما ميك  أن حتتوي  القاعة ا ر 
سرتانيجية الاالب م  إثداث الرغبة والدافعية االمتك  هذه 

رض للقراءة، وربط اخلربات با عرفة، غلقراءة النص، ومتدهم بال
 واستكشا  األفكار عما سيقرؤون  يف النص.

ويتم يف هذه ا رثلة اطالع الاالب على النص كوثدة 
 لخلص زينو  إذ، من واثدة قبل قراءة كل ج ء 

  (Zainol,2012)أهدا  االستعراض يف اآليت:
معرفة أقصى ماميكنهم م  القاعة يف فرتة زمنية   -أ

 .زقائق النتجاوز زقيقت: أو ثالث
 ننشيط اخللفية السابقة ع  ا وضوع. -ب
 مساعدة الاالب على صنع التنبؤات عما يدرسون . -ج

  ينبثــــق عنهــــاســــرتانيجية العــــرض األويلاونــــرى الباثثــــة أن 
سرتانيجية الرئيسة نستخدمان لتابيق االان سرتانيجيتان فرعيتا

 واا:
العصف الذهين: الستثارة ا عرفة السابقة للاالب  -أ

 ثول النص ا قروء.
التنبؤ: را سيتعلم  الاالب ع  موضوع النص. -ب  
 ستراتيجية تحديد العناصر المفهومة أو الصعبة:ا: اثانيً 

 نابق خالل مرثلة القراءة سرتانيجية اليتنرنبط هذه اال
  م  حتديد فهمه البات راقبة الذانية، مما ميك  الارفهوم ا

ألج اء معينة يف النص؛ أي أن  عندما نقرأ فإننا قد نفهم 
النص ومعاين الكلمات، أو قد نتوقف ع  القراءة بسبب 
عدم القدرة على فهم كلمة ال ندرك معناها رعىن أن 

قد نعال، لذا ينبغ  ندريس  ةاالستيعاب يف هذه الفرت 
  ساعدهت  فكرة البحث ع  األفكار األساسية؛ الباتالا

على معرفة معاين الكلمات أو قراءة اجلمل بعد أو قبل نلك 
 معرفة معانيها.   فهومة؛ للتأكد م  استااعتهالعناصر غري ا

ور احلاسم ونرى الباثثة أن  على ا علم: االنتباه للد 
زات يف النص ا قروء بالنسبة للكلمات ور ا فر الذي يلعب  نا

غري ا فهومة عند م  نعال االستيعاب عندهم؛ ألن يف 
وهذا يقوز على استيعاهبم للنص ا قروء،  امباشر   اذلك نأثري  
زات اليت ندرس، اهتمام ا علم: بنوعية ا فر  إىل ضرورة

سرتانيجيات وقد اقرتح كلينجر بعض االوكيفية ندريسها. 
 سرتانيجية الرئيسة ونتمثل يف:صالح اخللل يف االإل ؛لفرعيةا

إعازة قراءة اجلمل بدون الكلمة الصعبة، والبحث  - أ
يف أي معلومات متاثة ميك  أن نساعد يف فهم معىن نلك 

 الكلمة.
إعازة قراءة اجلملة مع وجوز الكلمة الصعبة،  - ب

ا ع  أي حبث   هاأو بعدوالرتكي  على اجلمل قبل نلك الكلمة 
 خيوط وزالئل نقوز إىل فهم ا عىن.

 البحث ع  سوابق أو لواثق يف الكلمة. -ج
حتليل الكلمة إىل أج اء صغرية، مث البحث م  بينها  -ز

 عما ميك  أن يقوز إىل فهم ا عىن.
سرتانيجية ك  ندريس هذه االونذهب الباثثة إىل أن  مي

قات ا يف سيا، واستخدامهالدراس منذ بداية العام  الباتللا
لبداية سرتانيجية اإلصالح يف اا نابق الاالباتخمتلفة، و 

  يف جمموعاهت ا الاالبات وثده نابقهرساعدة ا علم، مث 
 الصغرية.
 ستراتيجية تحديد جوهر الموضوع:اا: ثالثً 

سرتانيجية أاية كربى للمتعلم:؛ حلاجتهم إىل هلذه اال
م قو ن إذمات معينة م  النص ا قروء، استخالص معلو 

يف هذه ا رثلة بقراءة كل فقرة م  فقرات النص  الاالبات
ا ع  األفكار األساسية لكل فقرة والنص بصورة سريعة حبث  

 بكامل  أو لتلخيص ا علومات ا همة.
سرتانيجية ه  ندريب الاالب على واهلد  م  هذه اال

حتديد الفكرة الرئيسة م  ا وضوع القرائ ، وصياغتها بلغتهم 
التفاصيل غري الضرورية أو ا همة يف  كلاستبعاز  اخلاصة، و 

ا وضوع، وعلي  فإن زور الاالب يف هذه ا رثلة التدرب 
 يقوم على على حتليل ا علومات الوارزة يف ا قروء حتليال  

مسح عدز كبري م  الفقرات الوارزة في ؛ للوقو  على 
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 الكلمة اليت متثل ا فهوم الرئيس أو حتديد الفكرة األكثر
أو  وميك  االستعانة بفنية طرح األسئلة م  قبل م ، ما أاية،
 (Klingne et al 2007)  .         ماذا

سرتانيجية نكم  يف نعلم االونرى الباثثة أن أاية هذه 
؛ وذلك أايةكيفية استبعاز التفاصيل األقل   الباتالا

 األسئلة.  الكلمات ا ستخدمة يف اإلجابة عبتقليص عدز 
 : الخاتمة أو التلخيص:ارابعً 

، ونتم بعد سرتانيجياتاالسرتانيجية ه  آخر وهذه اال
نتهاء م  القراءة . وه  عبارة ع  نوليد ورز على األسئلة اال

 ، إضافة إىل اختصار األفكار األساسية ا وجوزة نعما يقرؤو 
فة وفهم ونذكر حتس: مستوى معر  ويف النص. وهدفها ه

 .(Ghorab,2013 ) ؤوهالاالب  ا قر 
أن اهلد  م  هذه Grabe,2009) وذكر غراب )

سرتانيجية هو ندريب الاالب على فهم ا وضوع، وننمية اال
ع ا قروء بصياغة اكرة؛ وذلك م  خالل نلخيص ا وضو الذ

جمموعة م  األسئلة ثول األفكار الرئيسة أو ا همة اليت 
إذا ورزت يف ا وضوع ، مث البحث ع  إجابة هلذه األسئلة، ف

متك  الاالب م  اإلجابة ع  هذه األسئلة  فهذا مؤشر 
 جيد جلوزة صياغة السؤال، وإال فالعكس صحيح.

سرتانيجية هلا أاية كربى، ونرى الباثثة أن هذه اال
سرتانيجيات اليت مثل هذه األاية يف كوهنا آخر االونت

 ا   يف فهمه الباتم  خالهلا احلكم على قدرة الا نستايع
سرتانيجيت: فرعيت: اويتم ذلك م  خالل استخدام ،  نقرأ

 ، وا راجعة والتقومي.ونوليدهااا: طرح األسئلة 

دور كل من المعلم والمتعلم في مدخل القراءة 
 التشاركية

المعلمدور : أواًل   
يكم  زور ا علم بالقراءة التشاركية يف زور ا وج ، 

ف التعليم  إزارة ، وا سهل للتعلم، وكيفية إزارة ا وقرشدوا 
هذا يتالب من  ذكية، حبيث يوج  ا تعلم: حنو اهلد ، و 

مة، نتصل بارح األسئلة، وإزارة هماإل ام رهارات 
 ا ناقشات، ونصميم ا واقف التعليمية ا شوقة وا ثرية.

وعلى ا علم أن يتخذ القرارات اخلاصة باألهدا ، 
يجية، والتقومي سرتانشكيل اجملموعات ،وشرح أساسيات االون

الشامل ألعمال الاالبات، كما جيب علي  أن خيتار األنشاة 
 اليت ن يد م  زافعية ا تعلم: .

إن نوظيف ا علم ألساسيات القراءة التشاركية العملية 
لشربيين، ا ب: ا علم والاالب ا مشرتك  التعليمية خيلق نفاعال  

 (.2008(، )زعمس، 2001، الانااوي
 الطالب:دور  ا:ثانيً 
 ((Klingner,2010 يقوم بعدة أزوار منها كلنجر إذ 
قائد: يقوم أثد ا تعلم: بقيازة اجملموعة؛ لتنفيذ ا هام ال -1

أفراز  نوجي ا الوبة منهم يف القراءة التشاركية ع  طريق 
سرتانيجيات إىل ما يقرؤون  م  خالل نابيق االاجملموعة 

 علم إذا نالب األمر ا الئمة مع استخدام ا ساعدة م  ا
 ذلك.

العناصر الصعبة: والذي يقوم بتوزيع  حتديدخبري  -2
حديد بااقات العمل لتذكري اجملموعة بانباع خاوات معينة لت

زات وا فاهيم ا تضمنة يف النص مواط  الصعوبة يف فهم ا فر 
 القرائ  ونذوقها.

وهو الذي يقوم بالتواصل مع أفراز اجملموعة   : ا عل -3
افة؛ لتشجيعهم على القراءة وا شاركة يف ا ناقشات اليت ك

ندور ثول ا وضوع، والتأكد م  أن كل طالب يف اجملموعة 
يشارك بإجيابية، وأن مشاركتهم نتم يف الوقت احملدز وا ناسب 

 ل .
ا شجع: يقوم رشاهدة أزاء اجملموعة وإعااء نغذية  -4

دعم ل مالئ  ويقدم يقدم ال إذراجعة ع  مدى نقدم اجملموعة 
 هلم اقرتاثات؛ لتحس: األزاء.

والذي يقوم بالتواصل ب: أفراز اجملموعة للقراءة  ا قرر: -5
كل فرز مشارك يف   وا شاركة يف نناول األفكار وهو ما جيعل

 .املةع  نعلم اجملموعة ك ؤوال  اجملموعة مس
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ا ؤقت: وهو الذي حيدز زم  نناول كل مهمة م  مهام  -6
 اءة الناقدة يف ضوء ال م  احملدز هلا.القر 

 لدراسات السابقةا

 لقراءة الناقدةاالدراسات الخاصة بمهارات 
( زراسة هدفت إىل قياس 2013) أجرت البلوش 

مستوى متك  طلبة الصف العاشر األساس  م  مهارات 
القراءة الناقدة، ومستواهم يف األزاء التحصيل  يف مازة اللغة 

ا يف مستوى متك  ت النتائج أن هناك ضعف  العربية. وقد أظهر 
طلبة الصف العاشر األساس  م  مهارات القراءة الناقدة،  

ا ب: متوساات كما أظهرت وجوز فروق زالة إثصائي  
زرجات الالبة يف اختبار مهارات القراءة الناقدة وفق متغري 

ا ب: متوساات ، وبينت الدراسة فروق  اإلناثالنوع لصاح 
ة يف اختبار مهارات القراءة الناقدة وفق متغري زرجات الالب

 ا ستوى التحصيل  يف مازة اللغة العربية لصاح األعلى)ممتاز(
(  إىل التعر  على أثر 2013وهدفت زراسة هند )

سرتانيجية التدريس التبازيل يف ننمية مهارات الفهم ااستخدام 
ع القرائ ، واالجتاه حنو القراءة لدى طالبات الصف الساب

بدولة الكويت، وأسفرت النتائج ع  وجوز فروق زالة 
ا ب: متوسط زرجات الاالبات يف اجملموعة إثصائي  

التجريبية، ومتوسط زرجات اجملموعة الضاباة يف االختبار 
 البعدي للفهم القرائ  وذلك لصاح اجملموعة التجريبية.

ا ب: وأسفرت الدراسة ع  عدم وجوز فروق زالة إثصائي  
زرجات الاالبات يف اجملموعة التجريبية ومتوسط متوسط 

زرجات الاالبات ق  اجملموعة الضاباة يف مقياس االجتاه 
 حنو القراءة .

( بالكشف ع  2012) وقام كل م  السلييت ومقدازي
أثر برنامج نعليم  قائم على ا دخل الوظيف  يف ننمية 
 مهارات القراءة الناقدة لدى طالب الصف التاسع األساس 

ا ا نعليمي  الدراسة صمم الباثثان برناجم    هد ، ولتحقيق
ا على ا دخل الوظيف ، وأظهرت النتائج وجوز فروق قائم  

ذات زاللة إثصائية يف اختبار القراءة الناقدة نع ى ألثر 
 طريقة التدريس، وجاءت الفروق لصاح الاريقة التجريبية.

لية ( بدراسة هدفت إىل معرفة فاع2012) قام الشهري
ننمية مهارات برنامج قائم على استخدام نشاطات القراءة يف 

جتاه لدى نالميذ الصف السازس الفهم القرائ ، واال
ت ابتدائ . وخلصت النتائج إىل وجوز فروق لصاح مهار اال

، كما بداع االستنتاج  والناقد والتذوق  واإلا ستوى احلريف و 
 يوجد فروق لصاح االجتاه.
( إىل الكشف ع  أثر 2011) دوهدفت زراسة أمح

استخدام أنشاة الذكاءات ا تعدزة يف ننمية مهارات القراءة 
لإلجناز لدى طالب الناقدة والكتابة اإلبداعية، والدافع 

وأسفرت النتائج  بتدائ  ردينة طهاا.الصف السازس اال
اءة فاعلية أنشاة الذكاءات ا تعدزة يف ننمية مهارات القر 

 بداعية، ويف ننمية الدافع لإلجنازت الكتابة اإلالناقدة، ومهارا
( زراسة هدفت إىل نصميم 2008) وأجرى السخين

برنامج نعليم  قائم على الكورت والكشف ع  أثره يف ننمية 
مهارات فهم ا قروء با ستوي: الناقد واإلبداع  لدى طلبة 
الصف العاشر األساس ، م  خالل نوفري الفرص التدريبية 

)ومراعاة مبدأ ا رونة يف التعلم(، وأظهرت النتائج  للالبة ؛
ا يع ى إىل طريقة التعليم لصاح وجوز أثر زال إثصائي  

ا يع ى إىل اجملموعة التجريبية، ومل يظهر أي أثر زال إثصائي  
 .متغري اجلنس، أو التفاعل ب: طريقة التعليم واجلنس

أثر  إىل زراسة هدفت (Hopps,2005) أجرى هوب 
نيجية ندريس نتعلق بالفكرة الرئيسة وإجراءات مراقبة اسرتا

 النص ا قروء يف ا ستوى الناقد، استيعابالذات على 
وأشارت النتائج إىل أن اإلجراءات ا ستخدمة يف ندريس 
الاالب زازت م  قدرهتم على استيعاب الفكرة الرئيسة يف 

 ا ستوى الناقد.

ىل بناء برنامج ( بدراسة هدفت إ2004) وقام القااونة   
وقياس  نعليم  حموسب يف القراءة الناقدة للصف العاشر،

مت نوزيع  عينة الدراسة على و  بالقراءة واالجتاه حنوها،  فاعليت
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ثالث جمموعات ه : جمموعة جتريبية ندرس الربنامج 
وجمموعة جتريبية ندرس الربنامج م  زون  باحلاسوب،

، االعتيازيةثاسوب،  وجمموعة ضاباة ندرس بالاريقة 
وأزت النتائج إىل نفوق اجملموعة التجريبية اليت زرست 

: يف   احملوسب على اجملموعت: األخريبالربنامج التعليم
مهارات القراءة الناقدة، ونفوقت اجملموعة اليت زرست 
بالربنامج التعليم  م  زون ثاسوب، على اجملموعة الضاباة 

ا ناك فرق زال إثصائي  يف ا هارات نفسها، يف ث: مل يك  ه
ب: اجملموعت: التجريبيت: يف نلك ا هارات. أما اجتاه 

ا لدى الاالب عينة الدراسة حنو القراءة فقد كان إجيابي  
اجملموعت: التجريبيت:؛ إذ نفوقتا على اجملموعة الضاباة، ومل 

 يك  هناك فرق يف االجتاه ب: اجملموعت: التجريبيت:.
 بالقراءة التشاركيةالدراسات الخاصة 

سبانيا إيف ( Al-Mashrafi,2012) أجرى ا شرايف زراسة
ة سرتانيجية التعلم التشارك  يف ننمياأثر   هدفت للكشف ع

سبان الذي  يتعلمون اللغة مهارات التحدث والقراءة لدى اإل
اإلجنلي ية كلغة ثانية، هدفت إىل التعر  ع  أثر التفاعل 

 ثواراهتم ونقاشاهتم م  جهة،ب: الالبة عرب   التشارك
وأسفرت النتائج ع  أن  ونفاعلهم مع ا علم م  جهة أخرى،

العمل التشارك  يف مجاعات صغرية أزى إىل حتس: مهارات 
التحدث، وكذلك القدرة على نشكيل ا عىن لدى الالبة 
الذي  يتعلمون اللغة اإلجنلي ية كلغة ثانية، كما نب: حتس  

 ة.اجتاهاهتم حنو اللغ
زراسة هدفت  Chu et al .2011)) أجرى نشو وآخرونو 

تشاركية يف حتس: للكشف ع  أثر أساليب التدريس ال
ا قروء لدى عينة م  الالبة، ونوصلت التحصيل، وفهم 

ءة التشاركية يف القدرة دخل القراالنتائج إىل وجوز أثر إجيايب  
زيازة  ا مما أزى إىلك  الاالب م  العمل مع  مي،  القرائية

سرعتهم يف القراءة وننمية ثروهتم اللغوية، وحتس  اجتاهاهتم 
 .بسبب نعلم القراءة التشاركية

بدراسة  (Vaughn et al ,2011) وقام فوج  وآخرون
رتانيجية القراءة ساإىل ن ويد الاالب عينة الدراسة بهدفت 
لتحس: مهارات الفهم القرائ ، وكان الاالب  ؛التشاركية

ات يف مهارة القراءة، بينت الدراسة وجوز فروق يعانون صعوب
ذات زاللة إثصائية يف مستويات فهم ا قروء لصاح 
اجملموعة التجريبية، واززياز فاعلية ا علم: يف أثناء التدريس 

 مما زاز زافعية الاالب.
( بدراسة هدفت إىل بناء برنامج 2011) وقام سليمان

التعاونية للنصوص  قائم على مدخل القراءة االسرتانيجية
األزبية لتنمية مهارات التذوق األزيب لدى طالب ا رثلة 

وقد أسفرت النتائج ع  وجوز فروق ذات زاللة  الثانوية.
، ووجوز فروق كلي اإثصائية يف ننمية مهارات التذوق األزيب  

 لكل مهارة لصاح اجملموعة التجريبية. ةزال
كشف ع  (  زراسة هدفت لل,2010Fan)  وأجرى فان

سرتانيجية القراءة التشاركية يف فهم ا قروء لدى  الالبة اأثر 
ايب زال إجيوأسفرت النتائج ع  وجوز أثر  ،التايواني:

سرتانيجية القراءة التشاركية يف مستويات فهم ا قروء لدى ال
طلبة اجملموعة التجريبية، ومتك  الالبة م  طرح أسئلة 

رئيسة، وإجياز زالئل ندعم استيعابية، واستخالص األفكار ال
سرتانيجية القراءة التشاركية م  متك: اوأسهمت األفكار، 

زات، واالقتباس، فر طلبة اجملموعة التجريبية م  التنبؤ رعاين ا 
 زات اجلديدة يف ثل ا شكالت.ونوظيف ا فر 

استهدفت التحقق م   بدراسة (Wang,2008وقام وانج )
ننمية  ءة التشاركية ا عدل علىالقراسرتانيجية افاعلية مدخل 

دائ  الفهم القرائ  لدى نالميذ الصف السازس االبتمهارات 
فاعلية ا دخل يف ننمية مهارات  بتايوان، وأظهرت النتائج

عام، كما أن  ساعد يف فهم التالميذ  وج الفهم القرائ  ب
، وزاز م  زافعية نعلمهم للغة أفضل وج  ضمون القصة ب

 جنلي ية.اإل
بدراسة استهدفت ننمية  Ganem,2008)ام جانيم )وق

دازي مهارات الفهم القرائ  لدى طالب الصف األول اإلع
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 ،التشاركيةسرتانيجية القراءة ابسلانة عمان باستخدام مدخل 
وكشفت النتائج ع  فاعلية الربنامج يف ننمية مهارات الفهم 

 القرائ .
اسة ( زر   Andrews-Tobo,2009) نوبو -وأجرى أندروز

يف جورجيا بالواليات ا تحدة األمريكية هدفت للكشف ع  
أثر اسرتانيجية التعليم التشارك  يف حتس: االستيعاب القرائ  

األساسية ا توساة، وفهم الرياضيات لدى طلبة ا رثلة 
ا وطالبة م  طلبة ( طالب  92) م  الدراسة نكونت عينة 

وأظهرت   توساة،ة اياألساس الصف: السابع والثام  للمرثلة
والتقييم  ا يف التفسرينتائج الدراسة وجوز فروق زالة إثصائي  

وعدم وجوز فروق والتحليل لصاح طلبة اجملموعة التجريبة، 
نع ى  بية متوساات أزاء اجملموعة التجريب: ازالة إثصائي  

  تغريي الصف واجلنس.
 Aliakbari&Nejad, 2010))  وأجرى عل  أكربي وجناز

يف إيران هدفت إىل الكشف ع  أثر التعليم التشارك   زراسة
يف حتس: مهارات القراءة والقواعد عند متعلم  اللغة 

ا م  ( طالب  58اإلجنلي ية كلغة ثانية. نكونت العينة م  )
طالب الصف األول ا توسط يدرسون يف إثدى مدارس 

وأظهرت النتائج وجوز فروق ذات زاللة  الذكور يف طهران،
ائ  لصاح ة يف حتصيل القواعد واالستيعاب القر إثصائي

الذي  زرسوا باسرتانيجية التعليم  يبيةطالب اجملموعة التجر 
 التشارك .

 التعقيب على الدراسات السابقة

نناولت مهارات القراءة  باستقراء الدراسات السابقة اليت
يأيت: ميك  استنتاج ما تشاركيةالقراءة الومدخل الناقدة 

لدراسات جمموعة م  خاوات القراءة قدمت هذه ا 
التشاركية واليت مت االستفازة منها يف حتديد اخلاوات 
 اإلجرائية لتدريس القراءة لتنمية مهارات القراءة الناقدة، كما
أفازت الباثثة م  الدراسات السابقة يف ناوير زراستها م  
ثيث مهارات القراءة الناقدة واإلطار النظري، كما أفازت يف 

م ا نهج شب  اير أزوات البحث، وبلورة ا شكلة واستخدناو 
 التجرييب.

ومتي ت الدراسة احلالية ع  الدراسات األخرى يف أهنا نعد 
الدراسة العربية األوىل يف ا ملكة العربية السعوزية اليت نبحث 

للقراءة التشاركية لتحس  مهارات القراءة برنامج يف بناء 
 ءة.الناقدة واالجتاه حنو القرا

 حدود البحث:

 :اآلنيةيقتصر البحث على احلدوز 
، مهارات مدخل القراءة التشاركية :ا وضوعيةاحلدوز 

 القراءة الناقدة، االجتاه حنو القراءة.
: طالبات الصف األول الثانوي رحافظة البشريةاحلدوز 

( ألن طالبات والثانوية الثانية نوية األوىل،الثا) ا  امحية مدرسة
إىل مستوى مناسب م  النضج رثلة قد وصل  هذه ا 
 .العقل 

األول احلدوز ال مانية: طبقت عرب الفصل الدراس  
  دة شهر 2017

 إجراءات البحث:

استخدمت الباثثة ا نهج شب   :وتصميمهمنهج البحث 
على  مدخل القراءة التشاركيةالتجرييب؛ لدراسة أثر استخدام 
واالجتاه حنو القراءة لدى  ننمية مهارات القراءة الناقدة ،
 طالبات الصف األول الثانوي

 :متغيرات البحث
 . مدخل القراءة التشاركية :المستقلالمتغير 

مهارات القراءة الناقدة ، واالجتاه حنو  المتغيرات التابعة:
 القراءة

طالبة م   (40نكونت عينة الدراسة م  ) أفراد الدراسة:
افظة ا  امحية يف ا ملكة طالبات الصف األول الثانوي يف حم

لتشكيل اجملموعة التجريبية ومت ندريسها  العربية السعوزية؛
باستخدام الربنامج التعليم  القائم على مدخل القراءة 
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( طالبة م  طالبات الصف األول الثانوي 40و) التشاركية،
لتشكيل اجملموعة  ؛رسة الثانوية الثانية با  امحيةيف ا د

، وقد مت اختيار ريسها بالاريقة االعتيازيةومت ندالضاباة، 
 ا بصورة قصدية؛ لسهولة التوصلا درست: ا ذكورن: آنف  

 . رست: مع الباثثةا د، وإلمكانية نعاون إزاريت إليهما

 :أساليب المعالجة اإلحصائية

لتحقيق أهدا  الدراسة مت استخدام برنامج احل م 
تحليل البيانات ( لSPSSاإلثصائية للعلوم االجتماعية )

 :وذلك على النحو اآليتواحلصول على النتائج 
 ( معامل ارنباط بريسونPearson Correlation للتحقق )

 م  صدق االنساق الداخل .

 ( معامل ألفا كرونباخCronbach's Alpha  للتحقق م )
 الثبات.

  :اختبار "ت" للعينات ا ستقلة  عرفة زاللة الفروق ب
 جمموعت: مستقلت:.

 استخدمت الباثثة األزوات اآلنية:: البحثأدوات 
: قائمة مهارات القراءة الناقدة لطالبات األول أواًل 

 الثانوي.
 ماص على "  السؤال األول، والذي ينلإلجابة ع

مهارات القراءة الناقدة ا ناسبة لاالبات الصف األول 
 ؟ مت انباع اآليت:ثانوي"ال

 ناقدة:: قائمة مهارات القراءة الأواًل 
هدفت هذه القائمة إىل حتديد  هد  بناء القائمة:-أ

 مهارات القراءة الناقدة .
االطالع على بعض الكتب  مصازر بناء القائمة: -ب

 وا راجع اليت نناولت القراءة الناقدة.
االطالع على الدراسات والبحوث اليت نناولت القراءة  -
 الناقدة.
بية وآزاهبا وطرق آراء بعض ا تخصص: يف اللغة العر  -

 ندريسها.
بعد إعداز القائمة يف صورهتا األولية،  ضبط القائمة: -ج

مت عرضها على جمموعة م  ا تخصص: يف اللغة العربية 
وآزاهبا وا ناهج وطرق ندريس اللغة العربية؛ وذلك إلبداء 

في ،  ةيث انتماء ا هارة للمحور الوارزالرأي يف القائمة م  ث
رة للاالب عينة البحث، وإضافة أو ثذ  أو ومناسبة ا ها

نعديل صياغة ا هارة، ويف ضوء مالثظات السازة احملكم: 
 مت مراجعة القائمة وإجراء التعديالت اليت أشاروا إليها.

بعد االطالع على ماسبق، مت ثصر : القائمةحمتوى -ز
أربعة( مستويات مهارات القراءة الناقدة، ونصنيفها يف )

م  كل مستوى ا ؤشرات السلوكية اليت ننتم  رئيسة ويتض
 لذلك ا ستوى واجلدول اآليت يوضح ذلك:

 (1) جدول
 محتوى قائمة مهارات القراءة الناقدة 

 المهارة المؤشر السلوكي الدال عليها
 االستنتاج حتديد هد  الكانب واجتاه 
 حتديد مواط  اجلمال يف التعبري

 استخالص النتائج يف ا قدمات

 التميي  التميي  ب: األفكار الرئيسة والثانوية

 التميي  ب: احلقيقة والرأي واخليال

 التميي  ب: مايتصل با وضوع وماال يتصل ب 

 التقومي حتديد مدى مناقية األفكار ونسلسلها

 حتديد مواضع حتي  الكانب أو موضوعيت 
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 المهارة المؤشر السلوكي الدال عليها
 احلكم على كفاية ا علومات الوارزة يف النص

 مقاومة الدعاية ديد ا علومات اليت نعمد الكانب ثذفها.حت
 نعر  األفكار ا نحازة يف النص ا قروء..

 حتديد اجتاهات الكانب

 ا برنامج القراءة التشاركية:ثانيً 
أسس بناء الربنامج التعليم  باستخدام مدخل القراءة 

 التشاركية:
 قائمة مهارات القراءة الناقدة-
ل ث والدراسات السابقة اليت نناولت مدخزراسة البحو -

 يف التدريس. القراءة التشاركية، واستخدام 
زراسة األزبيات اليت نناولت طبيعة مدخل القراءة التشاركية 

 وطرق  وأساليب .
 آراء اخلرباء وا ختص:.-

  :الهدف من بناء البرنامج
استهد  الربنامج ننمية مهارات القراءة الناقدة لاالبات 

ف األول الثانوي، ومتثلت هذه ا هارات يف أربع مهارات الص
 أساسية.

 :مصادر بناء البرنامج
مت بناء الربنامج يف ضوء ا صازر اآلنية: نتائج الدراسات 
السابقة ذات الصلة رهارات القراءة الناقدة، نتائج الدراسات 

دخل القراءة السابقة ذات الصلة باالجتاه حنو القراءة، طبيعة م
سرتانيجيات، اإلطار النظري ام   عن  نبثقشاركية، وما االت

 للدراسة احلالية، وطبيعة طالبات الصف األول الثانوي.
 محتوى البرنامج:

 يعتمد الربنامج على احملتوى الدراس  اآليت:
 دليل المعلم:-1

يهد  زليل ا علم يف هذه الدراسة إىل نقدمي بعض 
علم على نسهيل اإلرشازات والتوجيهات اليت نساعد ا 

العملية التعليمية وحتقق سريها يف االجتاه السليم، ويقدم 
دريس القراءة للصف األول ا خلاوات السري يف نا وافي  عرض  
على   مدخل القراءة التشاركية مع الوقو ستخدام باثانوي ال

األهدا  ا رجو حتقيقها م  ندريس نلك ا وضوعات 
، واألنشاة كل زرسل التعليمية ا ستخدمة يف  والوسائ

التعليمية ا صاثبة ل ، وأساليب التقومي ا ناسبة، وزور كل 
م  ا علم وا تعلم يف أثناء ننفيذ خاوات برنامج القراءة 

، علم على العناصر اآلنية: ا قدمةواشتمل زليل ا  التشاركية
الربنامج الفلسف  الذي يقوم علي  الدليل، برنامج القراءة 
التشاركية، مراثل برنامج القراءة التشاركية، التوجيهات اليت 
جيب مراعاهتا عند ندريس ا وضوعات باستخدام مدخل 

ج القراءة تدريس، برنامالقراءة التشاركية، اخلاة ال منية لل
 زروس عمليات القراءة ا رك ة، القراءة ا تعمقة، التشاركية،
بعد القراءة، القراءة التمهيدية  قبل القراءة، أسئلة ما أسئلة ما
ا لربنامج سرتانيجيات الرتكي  وزيازة الفهم وفق  ا السريعة،

 القراءة التشاركية للصف األول الثانوي.
ة وفق برنامج وقد نضم  كل زرس م  الدروس ا عد 

ا م  العناصر اآلنية: اليوم، والتاريخ، القراءة التشاركية عدز  
دا  اهلد  العام، األه موضوع الدرس، رقم الصفحة،

سرتانيجية ا ،، العرض األويلالسلوكية، الوسائل التعليمية
سرتانيجية حتديد جوهر ايد العناصر ا فهومة أو الصعبة، حتد

 .اخلامتة أو التلخيص ا وضوع،
 أوراق عمل للطالبات:-2

هدفت إىل نيسري زراسة الاالبات موضوعات القراءة 
قبل وأثناء وبعد ) وفق الربنامج خالل مراثلها الثالث

القراءة(. مع نقدمي بعض التعليمات واإلرشازات ا بساة 
لتنفيذ الربنامج؛ لتنمية مهارات القراءة الناقدة لدى 

 الاالبات.
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 :آراء المحكمين
ثلت آراء السازة احملكم: يف مناسبة ننظيم احملتوى وقد مت

احلصص الدراسية لكل  لربنامج القراءة التشاركية، وكفاية
زرس، وكفاية األزوار اليت يقوم هبا ا علم والاالب يف كل 
مرثلة؛ باإلضافة إىل كفاية وننوع األنشاة وأساليب التقومي 

وفق آراء  وارنباطها باألهدا ، وقد مت إجراء التعديالت
السازة احملكم: ثىت نوصلت الباثثة إىل الصورة النهائية 

ا ، وبذلك أصبح برنامج القراءة التشاركية صاحل  ا علملدليل 
 للتابيق.

 :خطة تطبيق البرنامج
نشمل خاة نابيق الربنامج على زروس عمليات القراءة 

د أسئلة ماقبل القراءة، أسئلة مابع ا رك ة، القراءة ا تعمقة،
سرتانيجيات الرتكي  وزيازة ا القراءة، القراءة التمهيدية السريعة،

الفهم، واستغرق نابيق ندريس ا وضوعات ا صوغة بأسلوب 
ثصة زراسية م   20التشاركية شهرا بواقع  ةبرنامج القراء

 .2018-2017الفصل الدراس  األول 
 مت نابيق الربنامج م  قبل ا علمة على اجملموعة التجريبية

، وذلك بعد ندريب ا علمة اليت اشهر  لفرتة زمنية استغرقت 
قامت  بتدريس الصف األول الثانوي على الربنامج ، وكيفية 

 نابيق .
 ننفيذ جتربة الدراسة ونابيق األزوات:

 نتضم  مايأيت:
 التابيق القبل  ألزوات الدراسة:-1

 مت نابيق اإلجراءات على النحو اآليت:
وعت:: التجريبية ملاالب اجمل مت نابيق االختبار-1

 والضاباة يف الفصل الدراس  األول يوم األثد ا وافق

ومت نصحيح االختبار، ورصدت النتائج، ومت  15/10/2017
ا ا للتأكد م  عدم وجوز فرق زال إثصائي  معاجلتها إثصائي  

ب: طالبات اجملموعت:: التجريبية والضاباة يف التحصيل 
 الدراس .

مقياس االجتاه حنو القراءة على طالبات مت نابيق -2
ول يوم ، الضاباة والتجريبة يف الفصل الدراس  األاجملموعت:

، ومت نصحيح ا قياس، 15/10/2017األثد ا وافق 
ا للتأكد م  عدم ورصدت النتائج، ومت معاجلتها إثصائي  

وجوز زاللة إثصائية ب: طالبات اجملموعت: التجريبية 
 توى االجتاه حنو القراءة.والضاباة، يف مس

 موعة التجريبية وفق مدخل القراءةالتدريس للمج-3

، بعد أن عقدت الباثثة عدة لقاءات مع معلمة التشاركية
الفصل، للتأكد م  كفاءهتا يف استخدام مدخل القراءة 

 وفق اخلاوات ا وضحة يف زليل ا علم. التشاركية،
 :التطبيق البعدي ألدوات الدراسة

نتهاء م  ندريس ا وضوعات ا ختارة لاالبات بعد اال
اجملموعة التجريبية باستخدام برنامج القراءة التشاركية وندريس 
ا وضوعات نفسها للمجموعة الضاباة بالاريقة التقليدية، 

مت نابيق أزوات الدراسة  16/11/2017 يوم اخلميس ا وافق
 ا على عينة اجملموعت:نفسها اليت سبق نابيقها قبلي  

 وذلك على النحو اآليت: ا،ا بعدي  التجريبيت: والضاباة نابيق  
مت نابيق االختبار على طالبات اجملموعت:: التجريبية -أ

، ومت نصحيح م19/11/2017 والضاباة يف يوم األثد
ا ا متهيد  االختبار، ورصد النتائج، ومت معاجلتها إثصائي  

 لتفسريها ونقدمي التوصيات وا قرتثات.
ابيق مقياس االجتاه حنو القراءة على طالبات مت ن-ب

اجملموعت:: التجريبية والضاباة يف يوم األثد 
ومت نصحيح ا قياس، ورصد النتائج،  م19/11/2017

ا لتفسريها ونقدمي التوصيات ، متهيد  اإثصائي  ومعاجلتها 
 وا قرتثات.

 اختبار القراءة الناقدة. ا:ثالثً 
س بعض مهارات القراءة مت حتديد هد  االختبار يف قيا

 الناقدة لدى عينة م  طالبات الصف األول الثانوي.
، ومت اختيار موضوع: ةمت وضع االختبار يف صورن  األولي

، وصيغت الصف األول الثانوييتناسبان مع مستوى طالبات 
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زات االختبار م  نوع أسئلة االختيار م  متعدز. وقد مفر 
مهارات أساسية،  4يس ، يق( سؤاال  36بل  عدز األسئلة )
ثالثة أسئلة لكل مهارات فرعية، بواقع  3ولكل مهارة رئيسة 

( لإلجابة الصحيحة، 1نعاى الدرجة ) إذمهارة فرعية، 
كون جمموع زرجات ياخلاطئة، وبذلك  ( لإلجابة0والدرجة )
 ( زرجة .36االختبار)

 :صدق االختبار
م  وللتأكد م  صدق االختبار، مت عرض  على جمموعة 

احملكم: ا تخصص: يف علم النفس ويف ا ناهج وطرق 
إلبداء مالثظاهتم ثول  يس، ويف اللغة العربية وآزاهبا،التدر 

االختبار، م  ثيث مالءمة حمتوى االختبار م  نصوص 
وأسئلة للاالب ، وارنباط فقرات االختبار رهارات القراءة 

ام فقرات حتتوي على أرق الناقدة؛ إذ زوز احملكمون بقائمة
، وما ميثلها م  مهارات، ومدى مناسبة زم  االختبار

االختبار وزقة الصياغة اللغوية ووضوح نعليمان ، وما يرون  
االختبار، ومت األخذ  م  نعديالت ومالثظات؛ لتحس:

خراج  يف صورن  إرائهم، ومقرتثاهتم يف نعديل االختبار و آب
 النهائية.

الختبار اليت نقيس كل وقد مت حتديد ا هارات وفقرات ا
 واجلدول اآليت يوضح ذلك:مهارة 

 
 (2جدول )

 أسئلة االختبار وبيان بالمهارات التي تقيسها 
 المهارة األسئلة التي تقيسها

 حتديد هد  الكانب واجتاه  14 16 23

 حتديد مواط  اجلمال يف التعبري 2 8 25

 استخالص النتائج يف ا قدمات 3 17 19

 ميي  ب: األفكار الرئيسة والثانويةالت 9 11 26

 التميي  ب: احلقيقة والرأي واخليال 1 12 18

 التميي  ب: مايتصل با وضوع وماال يتصل ب  20 27 29

 حتديد مدى مناقية األفكار ونسلسلها 7 15 24

 حتديد مواضع حتي  الكانب أو موضوعيت  4 21 28

 وارزة يف النصاحلكم على كفاية ا علومات ال 5 10 33

  علومات اليت نعمد الكانب ثذفهاحتديد ا 6 13 35
 ألفكار ا نحازة يف النص ا قروءنعر  ا 22 31 34
 حتديد اجتاهات الكانب 30 32 36

 صدق االتساق الداخلي لالختبار:
للتحقق م  صدق االنساق الداخل  لالختبار مت 

ب: كل سؤال  استخدام معامل ارنباط بريسون لقياس العالقة

على النحو  نتم  ل ، وكانت النتائج والدرجة الكلية للمهارة ا
 :اآليت

 (3جدول )
 ليهإ بالدرجة الكلية للمهارة المنتميةمعامالت ارتباط األسئلة 

 معامل االرتباط السؤال معامل االرتباط السؤال المهارة

 **0.551 2 **0.627 23 االستنتاج
16 0.611** 19 0.510** 
14 0.590** 17 0.597** 
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 معامل االرتباط السؤال معامل االرتباط السؤال المهارة

25 0.648** 3 0.620** 
8 0.443**   

 **0.654 1 **0.628 26 التمييز
11 0.637** 29 0.682** 
9 0.701** 27 0.626** 

18 0.498** 20 0.626** 
12 0.791**   

 **0.497 4 **0.505 24 التقويم
15 0.671** 33 0.521** 
7 0.685** 10 0.501** 

28 0.657** 5 0.615** 
21 0.642**   

 **0.648 22 **0.576 35 مقاومة الدعاية
13 0.524** 36 0.607** 
6 0.576** 32 0.512** 

34 0.565** 30 0.582** 
31 0.512**   

 (0.01** زالة عند )
( أن مجيع معامالت االرنباط ب:  3يتضح م  اجلدول )

ليها كانت موجبة إهارة ا نتم  والدرجة الكلية للمكل سؤال 
 .(0.01ا عند مستوى )ثصائي  إوزالة 

 (4جدول )
 معامالت ارتباط كل مهارة بالدرجة الكلية لالختبار

 معامل االرتباط المهارة

 **0.910 االستنتاج

 **0.881 التميي 
 **0.899 التقومي

 **0.894 مقاومة الدعاية
 (0.01** زالة عند )

( معامالت ارنباط كل مهارة بالدرجة 4)ويب: اجلدول 
ا عند ثصائي  إتبار، ومجيعها كانت موجبة وزالة الكلية لالخ
وهذا يدل على أن مجيع أسئلة االختبار   (،0.01مستوى )

 كانت صازقة ونقيس اهلد  الذي وضعت م  أجل .

از إجيللتحقق م  ثبات االختبار مت  ثبات االختبار:
 لي اختبار ك هارات االختبار واال لفا كرونباخأمعامالت ثبات 
 :على النحو اآليتوكانت النتائج 
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 (5جدول )
  ليًاقيم معامالت الثبات لمهارات االختبار واالختبار ك

 معامل الفاكرونباخ المهارة

 0.750 االستنتاج
 0.828 التميي 
 0.762 التقومي

 0.734 مقاومة الدعاية
 0.928 لي ااالختبار ك

( قيم معامالت ألفا كرونباخ  هارات 5ول )يب: اجلد
، ومجيعها كانت مرنفعة، مما يامئ  لي ااالختبار واالختبار ك

 إىل أن االختبار يتمتع بقدر مرنفع م  الثبات.
 :حساب زمن االختبار

د ال م  ا ناسب لإلجابة ع  أسئلة االختبار م  يمت حتد
ول خالل ثساب ا توسط ل م  االنتهاء م  اإلجابة أل

طالبة، وآخر طالبة، مث مت إضافة مخس زقائق؛  لقراءة 
 ( زقيقة.45نعليمات االختبار، فأصبح ال م  ا ناسب هو )

 معامل صعوبة االختبار:
بعد نابيق معازلة معامل السهولة، وجد أن معامالت 

 %(80 -%016السهولة نراوثت ب: )
 تكافؤ مجموعتي الدراسة:

وعيت الدراسة يف االختبار للتأكد م  نكافؤ طالبات جمم
القبل  للقراءة الناقدة للمهارات الرئيسة والدرجة الكلية، مت 

ا ستقلة، كما يوضح اجلدول  استخدام اختبار )ت( للعينات
 :يتاآل

 (6جدول )
بححات المجمححوعتين لداللححة الفححروق بححين متوسححطي درجححات طال (Independent-Samples T test)يوضححن نتححائج اختبححار )ت( للعينححات المسححتقلة 

 التجريبية والضابطة في االختبار القبلي للقراءة الناقدة للمهارات الرئيسة والدرجة الكلية
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية المهارة

 ت
يمة

ق
حرية 

ة ال
درج

اللة 
الد

وى 
مست

ط  
وس

لمت
ا

ابي
حس

ال
ف  

حرا
االن

ري
معيا

ال
ط  

وس
لمت

ا
ابي

حس
ال

ف  
حرا

االن
ري

معيا
ال

 

 0.946 78 0.068 1.786 2.88 1.464 2.90 تنتاجاالس

 0.381 78 0.881- 1.679 3.45 1.350 3.15 التمييز
 0.222 78 1.232- 2.181 3.25 1.585 2.73 التقويم

 0.830 78 0.215- 1.642 2.85 1.476 2.78 مقاومة الدعاية
 0.437 78 0.781- 5.935 12.43 3.876 11.55 الدرجة الكلية

أن قيم مستويات الداللة نراوثت  )6دول رقم )ويب: اجل
(، 0.05ومجيعها كانت أكرب م  ) (0.946 – 0.222ب: )

وهذا يعين عدم وجوز فروق ذات زاللة إثصائية ب: 
متوساات زرجات طالبات اجملموعت: التجريبية والضاباة يف 
االختبار القبل  للقراءة الناقدة للمهارات الرئيسة والدرجة 

وهذا يدل على نكافؤ جمموعيت الدراسة قبل نابيق  الكلية،
 الربنامج ا قرتح.

 :مقياس االتجاه نحو القراءة ا:ابعً ر 
ا؛  عرفة اجتاه طالبات ا جاه   اعتمدت الباثثة مقياس  

 ة. وهو ا قياس الذي بناه القااونالثانويالصف األول 

والسبب يف  شر يف مازة القراءة،( لالبة الصف العا2004)
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يناسب قياس  أن الباثثة وجدت  يف هذا ا قياس ما كذل
اس م  انصال ياسة احلالية؛ وذلك  ا هلذا ا قاجتاه عينة الدر 

وثيق روضوع االجتاه حنو القراءة، وألن الفقرات ا ستخدمة 
ميي  هذا  في  مناسبة لاالبات الصف األول الثانوي، وما

إىل أن  قد روع  إضافة  ا قياس أن  ميتاز بالسهولة والوضوح،
اجتاه إجيايب(، معربة ع  نأييد موضوع االجتاه ) فيها أن نكون
)اجتاه سليب(. وقد  ا ع  رفض موضوع االجتاهومعربة أيض  

اختار القااونة يف مقياس  الذي بناه مقياس بيكرت 
أوافق، ال أوافق  اخلماس  )أوافق بشدة، أوافق، مرتزز، ال

 ع  فقرات ا قياس.بشدة(؛ لتقدير إجابات الاالب 
واعتمد القااونة يف صدق مقياس  بعرض  على ستة عشر 

د  م  ذلك صحاب االختصاص، وكان اهلأا م  كم  حم

إبداء مالثظاهتم ثول فقرات ا قياس، م  ثيث مدى 
راءة مناسبة الفقرات لقياس اجتاه طلبة الصف العاشر حنو الق

صياغة  ننتم  إلي ، وزقة ذيوارنباط كل فقرة بالبعد ال
، واقرتاح فقرات فقراتالفقرات ووضوثها ونعديل ما يل م م  

الت ء التعديجراإأخذ ا قياس صورن  النهائية بعد جديدة، و 
 ألغراض الدراسة. ؛اليت طلبها احملكمون

 صدق االتساق الداخلي للمقياس:
للتحقق م  صدق االنساق الداخل  للمقياس مت 

اس العالقة ب: كل عبارة استخدام معامل ارنباط بريسون لقي
على النحو  نتم  ل ، وكانت النتائج والدرجة الكلية للبعد ا

 :اآليت

 (7جدول )
 لها بالدرجة الكلية للبعد المنتميةمعامالت ارتباط العبارات 

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة البعد

 **0.769 12 **0.833 1 أهمية القراءة
2 0.733** 13 0.804** 
3 0.732** 14 0.807** 
4 0.829** 15 0.798** 
5 0.799** 16 0.764** 
6 0.817** 17 0.780** 
7 0.829** 18 0.824** 
8 0.713** 19 0.746** 

9 0.749** 20 0.796** 
10 0.683** 21 0.758** 
11 0.756** 22 0.759** 

 **0.816 31 **0.733 23 االستمتاع بالقراءة
24 0.801** 32 0.747** 
25 0.831** 33 0.840** 
26 0.739** 34 0.774** 
27 0.834** 35 0.798** 
28 0.874** 36 0.820** 
29 0.843** 37 0.804** 
30 0.794**   

 (0.01** زالة عند )
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( أن مجيع معامالت االرنباط ب:  7يتضح م  اجلدول )
ليها كانت موجبة إة للبعد ا نتم  ة والدرجة الكليكل عبار 
 (.0.01ا عند مستوى )ثصائي  إوزالة 

 (8جدول )
 معامالت ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس

 معامل االرتباط البعد

 **0.992 أهمية القراءة

 **0.984 االستمتاع بالقراءة
 (0.01** زالة عند )

جة ( معامالت ارنباط كل بعد بالدر 8ويب: اجلدول )
ا عند ثصائي  إقياس، ومجيعها كانت موجبة وزالة الكلية للم
(، وهذا يدل على أن مجيع عبارات ا قياس  0.01مستوى )

 كانت صازقة ونقيس اهلد  الذي وضعت م  أجل .
 ثبات المقياس:

لفا  أجياز معامالت ثبات إا قياس مت  للتحقق م  ثبات
على النتائج  وكانت لي ا قياس ككرونباخ ألبعاز ا قياس وا

 :النحو اآليت

 (9جدول )
 قيم معامالت الثبات للمقياس وأبعاده

 لفاكرونباخأمعامل  البعد

 0.969 أاية القراءة

 0.960 االستمتاع بالقراءة

 0.982 لي اا قياس ك

( قيم معامالت ألفا كرونباخ ألبعاز 9يب: اجلدول )
مما يامئ  إىل ، ومجيعها كانت مرنفعة، لي اك  ا قياس وا قياس

 أن ا قياس يتمتع بقدر مرنفع م  الثبات.

 تكافؤ مجموعتي الدراسة:
للتأكد م  نكافؤ طالبات جمموعيت الدراسة يف مقياس 

ا ستقلة،   االجتاه القبل ، مت استخدام اختبار )ت( للعينات
 :يتكما يوضح اجلدول اآل

 (10جدول )
لداللحححة الفحححروق بحححين متوسحححطي درجحححات طالبحححات  (Independent-Samples T test)يوضحححن نتحححائج اختبحححار )ت( للعينحححات المسحححتقلة  

 المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس االتجاه القبلي
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية البعد

يمة
ق

ت 
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د
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 0.205 78 1.277- 0.494 3.16 0.305 3.04 أاية القراءة
 0.554 78 0.595- 0.436 3.01 0.363 2.96 االستمتاع بالقراءة

 0.283 78 1.081- 0.442 3.10 0.300 3.01 لي اا قياس ك

أن قيم مستويات الداللة  (10) اجلدول رقمويب: 
كانت أكرب م  ( ومجيعها  0.554 –0.205نراوثت ب: )

(، وهذا يعين عدم وجوز فروق ذات زاللة إثصائية 0.05)
ب: متوساات زرجات طالبات اجملموعت: التجريبية 
والضاباة يف مقياس االجتاه القبل ، وهذا يدل على نكافؤ 

جمموعيت الدراسة يف مقياس االجتاه قبل نابيق الربنامج 
 ا قرتح.
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  تائج البحث وتفسيرهان

: توجد فروق ذات داللة تعلقة بالفرض األولالنتائج الم
حصائية بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية إ

والضابطة في القياس البعدي على اختبار القراءة الناقدة للمهارات 
 الرئيسة والدرجة الكلية لصالن طالبات المجموعة التجريبية.

وللتحقق م  وجوز فروق ذات زاللة إثصائية عند 
 ( ب: متوسا  زرجات طالبات0.05توى الداللة )مس

اجملموعت: التجريبية والضاباة يف القياس البعدي على اختبار 
القراءة الناقدة للمهارات الرئيسة والدرجة الكلية مت استخدام 

 :يتختبار )ت( كما يوضح اجلدول اآلا
 (11جدول )

( لداللحححة الفحححروق بحححين متوسحححطي درجحححات طالبحححات Independent-Samples T test)يوضحححن نتحححائج اختبحححار )ت( للعينحححات المسحححتقلة 
 المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي للقراءة الناقدة للمهارات الرئيسة والدرجة الكلية

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية المهارة
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 0.149 0.001 78 3.337 2.259 4.85 1.391 6.25 االستنتاج

 0.191 0.000 78 4.287 1.856 4.20 1.335 5.75 التمييز
 0.189 0.000 78 4.268 2.564 4.30 1.559 6.33 التقويم

 0.152 0.000 78 3.740 2.307 4.60 1.493 6.23 مقاومة الدعاية
 0.221 0.000 78 4.706 8.025 17.95 3.775 24.55 الدرجة الكلية

( أن مجيع قيم مستويات الداللة  11رقم )ويب: اجلدول 
(، وهذا يعين قبول الفرضية ويدل على 0.05كانت أقل م  )

وجوز فروق ذات زاللة إثصائية ب: متوساات زرجات 
لضاباة يف القياس البعدي طالبات اجملموعت: التجريبية وا

للقراءة الناقدة للمهارات الرئيسة والدرجة الكلية، وم  
ا توساات احلسابية نب: أن هذه الفروق كانت لصاح 

 اجملموعة التجريبية.
نراوثت  إذ اكما بينت النتائج أن ثجم األثر كان كبري  

وهذا يدل على  (،0.221 – 0.149يتا ب: )إقيم مربع 
ري الستخدام مدخل القراءة يف ننمية مهارات وجوز أثر كب

األول القراءة الناقدة حنو القراءة لدى طالبات الصف 
 .ثانويال

  ينشو وآخر  هذه الدراسة مع زراسة كل م  نتفق نتائج
(Chu,etal,2011)  يوآخر  فوج و  ((Vaughn et al,2011  وفان 

(Fan,2010) ووانج (Wang,2008)  جانيمو (Ganem,2008) 

-Andrewsنوبو)-واندروز (Al-Mashrafi,201) شرايفوا 

Tobo,2009)  وعل ( أكربي وجنازAliabkbari&Nejad.2010) 
فروق ذات  جوزو  اقشة الفرض األول والذي ينص علىمن

زاللة إثصائية ب: متوسا  زرجات طالبات اجملموعت: 
التجريبية والضاباة يف القياس البعدي على اختبار القراءة 

ة للمهارات الرئيسة والدرجة الكلية لصاح طالبات الناقد
 اجملموعة التجريبية.

مدخل القراءة التشاركية نع و الباثثة هذه النتائج إىل أن 
على حتفي  الاالبات لالهتمام بقراءة ا وضوع م   عمل

خالل استحضار معلوماهت  السابقة ع  النص ا قروء، 
ك بانصال الاالبات والتنبؤ را ميك  أن يرز في ، ويتم ذل

سرتانيجية رباها بالنص ا قروء، وأن هذه االخبرباهت  األولية و 
ولدت الرغبة وشجعت الاالبات على القراءة الفعالة الناقدة 
وأهنا أناثت هل  فرصة التدريب على فهم النص ا قروء م  
خالل طرح األسئلة الذانية على أنفسه ، ونقد ونعديل 
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اوات نفكريه ، وجعله  على مسار نعلمه ، ونقييم خ
وع  بعمليات التفكري اليت يقم  هبا، وهذا يعوز إىل أاية 
هذه االسرتانيجية اليت نعمل على ننمية مهارات القراءة 

إن ندريب الاالبات على الوع  بعمليات التنبؤ  إذالناقدة؛ 
ا واالنصال باخلربات ورباها بالنص ا قروء يفتح هل  آفاق  

 هلذه ا هارات. لسرعة اكتساهب 
مدخل القراءة ا إىل أن ونع و الباثثة هذه النتائج أيض  

الاالبات فرصة التدريب على مراقبة الفهم  التشاركية منح
الاالبات  فهوم ا راقبة الذانية مما مك والتعلم الذايت ا رنبط ر

ألج اء معينة يف النص ا قروء، وكذلك  ه م  حتديد فهم
مات وا فاهيم الصعبة، وحتديد ندريبه  على فهم الكل

الفكرة اليت نستعص  على الفهم لديه ، مما ينم  عند 
الاالبات الرغبة وا ثابرة يف قراءة النصوص ا ختلفة؛ وذلك 
للوقو  على جوهر ا وضوع يف النص ا قروء أو حتديد فكرن  
م  خالل ا ناقشة اجلماعية ب: أفراز اجملموعة؛ وذلك ع  

آلراء واألفكار الوارزة يف النص ا قروء ونقدها، طريق حتليل ا
 ويتم التعامل هبا يف كل فقرات النص.

سرتانيجية على نعليم الاالبات إعازة ونعمل هذه اال
كوسيلة لضمان    غة أهم النقاط باستخدام مفرزاهتصيا

سرتانيجية م   ا نتمتع ب  هذه اال افهمه   ا قرأن  مسبق  
 ا سبق هل   ونذكر الاالبات ،فهمخاصية حتس: مستوى 

الاالبات على اكتساب مهارات القراءة  نعلم ، وهذا يساعد
 الناقدة.

عند  ىمدخل القراءة التشاركية منم ا أن ونرى الباثثة أيض  
الاالبات ذاكرهت ، وذلك م  خالل نوليد األسئلة فيما 
يتعلق با علومات واألفكار اجلوهرية زاخل النص ا قروء، مما 

على حتس: مستوى معرفة وفهم ونذكر الاالبات  ا  عمل
قرأن ، ومما ال شك في  أن طرح األسئلة ونوليدها واإلجابة 
عنها ونقدها زاخل اجملموعة ل  مؤشر جيد على اكتساب 

مدخل القراءة  وهيأ .الناقدة هارات القراءة  الاالبات
ا ا مناسب  للاالبات م  خالل ممارسته  هلا جو   التشاركية

أكثر إجيابية  إلبداء الرأي ونقبل الرأي اآلخر، وجعلته 
وزميالهت ، وأناثت هل  فرصة ا شاركة    مع معلمتهونفاعال  

 يف احلوار وا ناقشة. 
يف  مدخل القراءة التشاركيةومما خلصت ل  الباثثة أن 

عند الاالبات مهارات القراءة الناقدة؛  تطريقة ندريس  منم 
تشارك  يضم جمموعة كبرية م  الوذلك ألن التعليم 

سرتانيجيات اليت نالئم مجيع ا واقف التعليمية، وميك  اال
ألهنا نتسم  نابيقها واستخدامها يف مراثل نعليمية متعدزة؛

 ، وحتقيق األهدا  الرتبوية ا رجوة.با رونة واجلاذبية

مدخل القراءة وذهبت الباثثة إىل أن سبب فعالية 
هارات القراءة الناقدة لدى الاالبات يف حتس: م التشاركية

يعوز إىل التنظيم اجليد يف إزارة الغرفة الصفية م  خالل نوزيع 
الاالبات يف جمموعات نعاونية خمتلفة مما شجعه  وزاز م  
زافعيته  وشد انتباهه  وزيازة اهتمامه  ونشويقه  للنص 

ل ويتم نوزيع الاالبات يف اجملموعات بتحديد أزوار ك ا قروء،
فرز م  أفرازها ، فلكل جمموعة قائد وخبري ومعل  ومشجع 

 ومقرر ومؤقت.
 اونرى الباثثة أن مدخل القراءة التشاركية يرنبط ارنباط  

ا رهارات القراءة الناقدة؛ وذلك ألن الاالبات وثيق  
سرتانيجيات اليت نعينه  على حتليل م  اال عدز ايستخدم  

 قبل القراءة وما ا م  مرثلة ماا بدء   زقيق  النص ا قروء حتليال  
وحماولة  نتالب  م  إجراء عملية عصف ذهين للنص ا قروء،
ومراقبته   التنبؤ باألفكار الرئيسة أو الفرعية لذلك النص،

الذانية بدرجة فهم  وحتكم  يف مسار نفكريه ، وسعيه  
ا ا راجعة للوقو  على اهلد  احلقيق  للموضوع، وأخري  

ا للنص ا قروء، مع نوليد ا عام  ثل نلخيص  النهائية اليت مت
م   الكثري األسئلة ثول ، وا تعلم يف كل هذه ا راثل يوظف

العمليات العقلية اليت نتمثل يف التحليل والتعليل واالستنتاج 
 والتقومي وإصدار احلكم.

 الثاني: توجد فروق ذات داللة ض النتائج المتعلقة بالفر 
طالبات المجموعتين التجريبية حصائية بين متوسطي درجات إ
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والضابطة في القياس البعدي على مقياس االتجاه لصالن طالبات 
 المجموعة التجريبية.

وللتحقق م  وجوز فروق ذات زاللة إثصائية عند 
( ب: متوسا  زرجات طالبات 0.05مستوى الداللة )

مت  اجملموعت: التجريبية والضاباة يف مقياس االجتاه البعدي
:يتما يوضح اجلدول اآلعلى حنو م اختبار )ت( استخدا

 (12جدول )
لداللحححة الفحححروق بحححين متوسحححطي درجحححات طالبحححات  (Independent-Samples T test)يوضحححن نتحححائج اختبحححار )ت( للعينحححات المسحححتقلة  

 المجموعتين التجريبية والضابطة في مقياس االتجاه البعدي
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية البعد
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 0.633 0.00 78 11.603 0.537 3.24 0.382 4.45 أاية القراءة

 0.469 0.00 78 8.292 0.454 3.18 0.474 4.04 االستمتاع بالقراءة
 0.612 0.00 78 11.082 0.473 3.21 0.383 4.28 كليًا المقياس

أن مجيع قيم مستويات الداللة   (12(ويب: اجلدول رقم 
(، وهذا يعين قبول الفرضية ويدل على 0.05كانت أقل م  )

وجوز فروق ذات زاللة إثصائية ب: متوساات زرجات 
طالبات اجملموعت: التجريبية والضاباة يف مقياس االجتاه 

 توساات احلسابية نب: أن هذه الفروق  البعدي، وم  ا
 كانت لصاح اجملموعة التجريبية.

نراوثت  إذا كان كبري    كما بينت النتائج أن ثجم األثر
(، وهذا يدل على وجوز 0.633 –0.469يتا ب: )إقيم مربع 

أثر كبري الستخدام مدخل القراءة يف ننمية االجتاه حنو القراءة 
 انوي.لدى طالبات الصف األول الث
( 2012) مع الشهريلفرض وانفقت نتائج هذا ا
 (.2004( والقااونة )2013واختلفت مع كل م  ا يعان)

نع و الباثثة هذه النتائج إىل أن مهارات القراءة و 
التشاركية نقوم على إجيابية الاالبات يف العملية التعليمية، 
وإجياز بيئة صفية فاعلة ونشاة، وذلك م  خالل األسئلة 

، مما اانفعالي  ا نارثها الاالبات ألنفسه ، وهذا خيلق جو   اليت
ي يد م  إثارة الدافعية ا عرفية لديه ، وبذلك يصبح  أكثر 
قدرة على حتمل مسؤولية نعلمه ، مما يدفعه  إىل البحث 

والتفكري بشكل جاز، وهذا بدوره ينعكس على اجلوانب 
إلجيايب الفاعل الوجدانية لديه  اليت نع ز يف نفوسه  االجتاه ا

 حنو ا ازة الدراسية.
وكذلك ميك  أن نع ى هذه النتائج إىل أن الاالبات 

وذلك  مة يف النص؛هأكثر قدرة على متيي  الفكرة ا  أصبح 
بسبب احلرية القائمة على احلوار وا ناقشة، ومتابعة فهمه  

ا باجل ء ا فهوم وغري للنص ا قروء، وهلذا أصبح  أكثر وعي  
م م  النص بارح األسئلة على أنفسه  وزميالهت ، ا فهو 

وهذا يؤزي إىل اعتماز الاالبات على أنفسه  يف الوصول 
  ىن، وهذا يسهم يف ننمية اجتاهاهتإىل البناء ا عريف ذي ا ع

 اإلجيابية حنو ا ازة الدراسية.
ا ونرى الباثثة أن الستخدام مهارات القراءة التشاركية أثر  

يف ننمية اجتاهاهت  حنو القراءة؛ وذلك ألهنا نتفق ا ا وكبري  مهم  
والتوجهات الرتبوية احلديثة، واليت جعلت م  الاالبات 

، وبناء قدراهت  الذانية يف أنفسه شخصية اعتمازية على 
 التعلم.
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 :التوصيات

لدى ا تعلم: يف  ل على ننمية االجتاهات اإلجيابيةالعم -1
 للتعلم الذايت  ثلىالوسيلة ا و القراءة؛ بوصفهاالتعليم العام حن

وحنو اللغة العربية ونعلمها ونعليمها بوصفها لغة ، ا ستمرو 
األصالة ، والدي  ورم  االنتماء واهلوية، والقازرة على مسايرة 

 التاور يف احلياة ا عاصرة.
 ويف اخلدمة قبل العربية اللغة معلم  بإعداز االعتناء  -2

 مهارات القراءة خيص فيما يدجد هو ما بكل ون ويدهم أثنائها،

 مأ قياسها مأ مهاراهتا مأ طبيعتها مأ مفهومها يف سواء الناقدة
 اخلاصة هبا. سرتانيجياتاال مأ ندريسها طرق

ناوير برامج إعداز معلم  اللغة العربية يف ضوء مهارات   -3
 .الناقدةالقراءة 

 بتوظيف ا علم: يف ا يدان الرتبوي  دخلاالهتمام   -4
 لتنمية مهارات القراءة الناقدة. ؛التشاركية القراءة

استخدام خاوات  على الاالبات قدرة بتنمية االهتمام  -5
 ا قروء با ستوى الناقد فهم يسهل ثىت ؛القراءة التشاركية

 .لديه 

 يف مدخل القراءة التشاركية استخدام على ا علم: ندريب  -6
 .القراءة الناقدةرات اننمية مه يف م  أاية ل   ا القراءة؛ ندريس

 حات الدراسة:مقتر 

رتح الدراسة إجراء الدراسات على ضوء نتائج الدراسة نق
 ية:اآلن
زراسة ع  مدى نأثري منوذج القراءة التشاركية يف ننمية -1

 ا هارات اللغوية لدى الاالب يف مراثل التعليم العام.
زراسة ع  أثر منوذج القراءة التشاركية على ننمية -2

  حنو فروع اللغة العربية با راثل التعليمية ا ختلفة.ا تعلم:
أثر استخدام منوذج القراءة التشاركية يف ننمية مهارات -3

 القراءة اإلبداعية لاالب ا رثلة الثانوية.

علم برنامج قائم بالقراءة التشاركية يف عالج صعوبات ن -4
 بتدائية.القراءة لدى طالب ا رثلة اال

 المراجع 

 على ا تعدزةالذكاءات  أنشاة استخدام فاعلّية ( 2011 ) .سناء أمحد،
 لدى لإلجناز والدافع اإلبداعّيةوالكتابة  الناقدة القراءة مهارات ننمية
 الرتبوية، اجمللة ،سوهاج جامعة السازس االبتدائّ ، الصف نالميذ
 83-144.(30العدز)

  األساس شرالعاك  طلبة الصف (.مستوى مت2013) البلوش ، نوال سيف
مريكية اجمللة اإلمايت، عصر الثراء ا علو م  مهارات القراءة الناقدة يف 

 110-97(. 8)4للعلوم والتكنولوجيا.العربية 
 التفكري نعليم .( 2007 )بكر حممد ونوفل، عل  حممد صاح جازو، أبو

 .ا سرية زار :عمان .األوىل الابعة .والتابيق النظرية
لقراءة الناقدة رهارات ا( مدى نوافر األسئلة ا رنباة 1997اجلراح، رميا عل  )

فو  األوىل م  ا رثلة األساسية والنصوص للصيف كتب ا االعة 
 األرزن. هلذه األسئلة، جامعة الريموك، وممارسة ا علم:

ة (.مدى انقان طلبة ا رثلة الثانوية  هارات القراء2004) عل  حممد اجلالل،
 .جامعة صنعاء :كلية الرتبية غري منشورة، توراهالناقدة. رسالة زك
الداللية يف ننمية سرتانيجية اخلرياة ا( فاعلية 2008ثافظ، وثيد السيد، )

زراسات يف  -ثانويةا رثلة الهارات القراءة الناقدة لدى طالب م
 .247-194(، 131مصر، ع)-التدريسا ناهج وطرق 

زار جمدالوي  عمان: ،(،التعلم التشارك 2007) ثس: حممد ثسن:،
 للنشر والتوزيع.

ظرية فاعلية برنامج مقرتح قائم على ن. (2007) ثس:، السيد ثس: حممد
 التلق  يف ننمية مهارات القراءة الناقدة لدى التالميذ ا تفوق: با رثلة

بدمياط،  ،غري منشورة، كلية الرتبية ، رسالة زكتوراهاإلعدازية العامة
 جامعة ا نصورة.

وأساليب اسرتانيجيات ناوير ا نهاج  .(2008) مصافى منر مس،زع
 والتوزيع.زار الغيداء للنشر  عمان: احلديثة،التدريس 

وطرائق غة العربية مناهجها (. الل2003) الدليم ، ط  وسعاز الوائل 
 .عمان:زار الشروق.1ندريسها.ط

يف مساعدة (، مدى فاعلية التعليم اجلامع  2000سامل، حممد أمحد )
زراسات يف  -لناقدةمهارات القراءة ا تخرج: على اكتساب بعض ا 

 .231-5-2(، 62) ، عمصر -التدريسا ناهج وطرق 
نصميم برنامج نعليم  قائم على الكورت . (2008أمي .) السخين،

والكشف ع  أثره يف ننمية مهارات فهم ا قروء با ستوي: الناقد 
" أطروثة زكتوراه غري  واإلبداع  لدى طلبة الصف العاشر األساس

 جامعة الريموك. األرزن. منشورة.
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أثر برنامج نعليم  قائم على  (.2012) فؤاز مقدازي، فراس، السلييت،
ا دخل الوظيف  يف حتس: مهارات القراءة الناقدة لدى طالب 

 جامعة النجاح لألحباث، جملة الصف التاسع األساس  يف األرزن.
 (.9)26اجمللد

برنامج قائم على مدخل القراءة  (.2011) انمجال سليم سليمان،
االسرتانيجية التعاونية للنصوص األزبية لتنمية مهارات التذوق األزيب 

جملة زراسات يف ا ناهج وطرق  -لدى طالب ا رثلة الثانوية
 (.172ع ) مصر-التدريس

القبعات الست يف م اسرتانيجية فاعلية استخدا .(2012السيد، هدى وزير)
جملة  -صف األول الثانويطالب الت القراءة الناقدة لدى ية مهارامنن

 .  57-38، (102مصر) -وا عرفةالقراءة 
 ناهج يف ناوير امداخل عا ية  (.2001)، عفتااويالشربيين، فوزي، الان

، القاهرة: مكتبة لعشري القرن احلازي واالتعليمية يف ضوء حتديات 
 ا صرية.جنلو األ

استخدام فاعلية برنامج قائم على  .(2012) الشهري، حممد هازي
ه حنوها القرائ  واالجتا نشاطات القراءة يف ننمية مهارات الفهم 
غري منشورة،  ه"أطروثة زكتورا .لدى نالميذ الصف السازس االبتدائ 

 مكة. -القرىجامعة أم 
، رسالة الكتايبأثر القراءة الناقدة يف التعبري  .(2000) فارس صاح صدق ،
 األرزنية، عمان. غري منشورة، اجلامعة جستريما

مهارات برنامج مقرتح يف ننمية  فعالية .(2006) الظفريي، حممد زهيم
لكويت ختصص اللغة القراءة الناقدة لدى طالب كلية الرتبية جامعة ا

 .59- 58،( 51) مصر،-جملة القراءة وا عرفة -جتريبيةالعربية زراسة 
ى ننمية التعاوين علثر إسرتانيجية التعلم أ .(2001م )عبد احلميد، أماين ثل

سلوك التعاوين وبقاء أثر واكتساب أمناط المهارات القراءة الناقدة 
وا عرفة،  جملة القراءة لدى نالميذ الصف الثالث اإلعدازي، التعلم 
 (.12ع)

سرتانيجيات معرفية معينة يف ننمية ا(.فعالية 2000) عبداهلل بد احلميد،ع
عليا للفهم يف القراءة لدى طلبة الصف األول هارات الا بعض 
 .231-231 (2) جملة القراءة وا عرفة .مصرالثانوي.

ا عرفة يف ما وراء  سرتانيجيةافعالية  .(2003) إثسان عبد الرثيم فهم ،
جملة طالبات الصف األول الثانوي، مية مهارات القراءة الناقدة لدى نن
 .157-115، (23مصر، ع)-وا عرفةقراءة ال
ة القراءة الناقدبناء برنامج نعليم  حموسب يف (. 2004)سام  ،ةالقااون

اعليت  يف القراءة األرزن وقياس فلاالب الصف العاشر األساس  يف 
 رزن.األ عمان، العربية.اه جامعة عمان رسالة زكتور  حنوها.جتاهاهتم وا

 :القاهرة .لثانيةا الابعة .التفكري وننمية القراءة .2012) اهلل عبد سعيد الىف،
 الكتب عامل

 الناقدة القراءة مهارات ننمية يف ندرييب برنامج فاعلية (2004) غازي مفلح،
 حمافظة مدارس يف زراسة جتريبية مالعا الثانوي األول الصف طلبة لدى

 الرتبية، كلية زكتوراه، رسالة .متنوعة ندريسية بأساليب القنيارة
 .زمشق جامعة

طالب اكتساب فعالية التعلم التعاوين يف  (2001) موسى، حممد حمموز
زراسات يف ا ناهج  -الناقدةالقراءة الصف األول الثانوي مهارات 

 .80-13(،74) ع مصر، -التدريسوطرق 
سرتانيجية التدريس التبازيل على ا(.أثر استخدام 2013) هند أمحد ان،ا يع

 ةالسابع بدول الفهم القرائ  واالجتاه حنو القراءة لدى طالبات الصف
 جامعة السلاان قابوس-جملة الدراسات الرتبوية والنفسيةالكويت.

 254-244ص.
 ا رثلة يف اللغوي التفكري وآليات القراءة (.2001) ثس  الناصر،

 .210-180 (1الرتبوية والنفسية ) العلوم جملة ،االبتدائية
عض ها ببوعالقت(.الدافعية 2006) شم، سامل وحممدالنصار، صاح وأبو ها

جملة كلية لدى طالب ا رثلة ا توساة ا تغريات الشخصية وا عرفية 
 ، العدز الثاين، اجل ء الرابع.ع: مشس الرتبية.
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 Abstract: This study aimed at building a program based on Collaborative Reading approach and Inclination towards reading 

,and to Evaluate its efficiency on developing critical reading skills and inclination towards reading among first year 

secondary school female students. To achieve the study objectives, the researcher prepared a suitable list for the sample 

contained critical reading skills. Tools for data collection were a test designed to assess critical reading skills in addition to, 

the researcher built a program based on Collaborative Reading approach, and she used a ready scale for assessing inclination 

for reading. The sample subjects were( 8) students divided into two groups: a controlled one included (40) students who were 

instructed by traditional methods while the experimental group (42) was taught by using Collaborative Reading approach. 

Then pre/post tests were conducted to all the sample subjects to assess critical reading skills, also the scale for assessing 

inclination towards reading was applied. The results revealed that there were statically significant differences at a (=0.05) 

between the mean scores of the controlled group and those of the experimental one on the critical reading skills post –test, 

and inclination towards reading post application of the scale in favor of the experimental group.  According to the findings, 

the study suggests many recommendations. 

Keywords: Collaborative Reading approach, critical reading skills, inclination towards reading 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


