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 مهارات القراءة الناقدة تنمية إسرتاتيجية قائمة على تعليم التفكري في فاعلية

  الخامس األساسي لدى طلبة الصف
  

  * محمد فؤاد الحوامدة
  

 28/4/2015 تاريخ قبوله                   20/10/2014 تاريخ تسلم البحث

فكيـر  فـي تعلـيم الت  ) TIPS(إسـتراتيجّية   فاعلّيـة الكشف عن هدفت الدراسة  :ملخص
الخـامس األساسـّي فـي محافظـة      لـدى طلبـة الصـف    مهـارات القـراءة الناقـدة    تنمية فيو

ذكـور،  (طلبـة مـوزعين علـى مدرسـتين     ) 109(إربد، وقد تكـّون أفـراد الدراسـة مـن     
فـــي تعلـــيم ) TIPS(، ُدرِّســـت المجموعـــة التجريبّيـــة مـــن خـــالل إســـتراتيجّية  )وإنـــاث

ــر، واشــتملت علــى   ــا و) 28(التفكي ــا المجموعــة الضــابطة فقــد    ) 26(طالًب ــة، أّم طالب
أظهـرت  . طالبـة ) 27(طالًبـا و ) 28(ُدرِّست وفق الطريقة االعتيادّي، واشـتملت علـى   

الخامس  نتائج الدراسة أّن هناك فرًقا ذا داللة إحصائّية في مستوى أداء طلبة الصف
ة، وأظهـرت  القراءة الناقدة، ولصالح أفـراد المجموعـة التجريبيـّ    األساسّي على مهارات

 وجـود فـرق ذي داللـة إحصـائّية فـي مسـتوى أداء طلبـة الصـف         أيًضا نتائج الدراسة

، ولصــالح القــراءة الناقــدة يعــزى إلــى متغيــر الجــنس الخــامس األساســّي علــى مهــارات
لتفاعـل بـين الجـنس وطريقـة     لوعدم وجود فرق ذي داللة إحصـائّية يعـزى    الطالبات،
 .قدَّم الباحث مجموعة من التوصيات وفي ضوء نتائج الدراسة. التدريس

ــة  ــات المفتاحيـ ــتراتيجّية : الكلمـ ــراءة    ) TIPS(إسـ ــارات القـ ــر، مهـ ــيم التفكيـ ــي تعلـ فـ
  .الخامس األساسّي الصف ،الناقدة، تعليم التفكير

 تهوسيل والمجتمع، فهي اإلنسان حياة في عظيًما دوًرا للغة إّن :مقدمة

وعواطفـه، وتعـّد    أفكـاره  عـن  روالتعبيـ  بـاآلخرين، وقضـاء حاجاتـه،    لالتصـال 
اللغة منهًجا للتفكير، وثمرة من ثمراته، فعن طريقها يقوم اإلنسـان بعمليـات   

. وإدراك للعالقات، واستخراج للنتائج ،وموازنة ،وتحليل ،التفكير من تفسير
فهذه العالقة بين اللغة والفكر، وبين المعرفة واللغة هـي األسـاس فـي اعتبـار     

ة اإلنســـان، وطبيعـــة تفكيـــره، وكيانـــه النفســـّي وســـلوكه  اللغـــة مـــرآة لشخصـــّي
 فقـد  وعاداته وطريقة حياتـه؛ لـذا   ،ومعتقداته ،الوجدانّي، وطابعه الشعورّي

 ،وتنميـة مهاراتهـا فـي كـّل المراحـل التعليمّيـة       ،اللغـة  اهـتّم التربويـون بتعلـيم   
بحيث يصـل المـتعّلم لمسـتوى يمّكنـه مـن اسـتخدام اللغـة اسـتخداًما ناجًحـا          

؛ المعتــوق، 2009عاشــور والحوامــدة، (قــراءة وكتابــة واســتماًعا ومحادثــة 
1996.(  

وتحتّل القـراءة فـي تعلـيم فنـون اللغـة مقاًمـا بـالغ األهميـة، فهـي          
الرافد األول لتكوين القاعدة اللغوّيـة وتنميتهـا، وهـي السـبيل األقـوى      
 الستقامة اللسان، وجودة البيان، وصحة الضبط، وهي المنبـع الفيـاض  

عبــد الــرحيم،  (لتزويــد المهــارات اللغوّيــة بغــذائها الفكــرّي المتجــدد      
وتتجلى أهمية القراءة في أول آيـة نزلـت مـن القـرآن الكـريم      ). 1998

اْقــَرْأ ِباْســِم َربِّــَك الَّــِذي  تعــالى فــي غــار حــراء، قــال علــى الرســول 
 ). 2-1العلق، آية ( َخَلَق اِإلنَساَن ِمْن َعَلق َخَلَق

_________________________  
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The Effectiveness of a Strategy Based on Teaching 

Thinking in Developing the Critical Reading Skills of 
Fifth-Grade Students  

 
Mohammad Al-Hawamdeh, Department of Elementary Education, 

Faculty of Education, Yarmouk University, Jordan. 
 

Abstract: This study aimed at examining the effectiveness of the 
TIPS strategy for teaching thinking in developing the critical reading 
skills of fifth-grade students in the Governorate of Irbid. The sample 
of this study consisted of 109 male and female students from two 
separate schools (one school for boys and one school for girls). The 
experimental group included 28 male and 26 female students, who 
were taught to follow the TIPS strategy. On the other hand, the control 
group included 28 male and 27 female students, who were taught by 
means of the traditional approach. The results showed that there was a 
statistically significant difference in the level of performance of the 
participating students in terms of their critical reading skills in favor 
of the experimental group. Moreover, there was a main effect of 
gender (in favor of females) on the level of performance of the 
participating students in terms of their critical reading skills. However, 
there was no statistically significant interaction between gender and 
treatment (i.e., teaching method). A number of recommendations were 
offered in light of the results of the present study. 
Keywords: TIPS strategy for teaching thinking, Critical Reading 
Skills, Teaching Thinking, Fifth Grade. 

  
  

كما تعدُّ القراءة األساس في عمليتي التعّلم والتعليم ومفتاًحا من 
ومهارة أساسّية للنمو المعرفّي، من هنا، تبرز أهمية القراءة  ،مفاتيح المعرفة
 .بالنسبة للطلبة

كثير من الباحثين في القراءة عملّية عقلّية يساوونها بالتفكير، ى ير
تعريًفا للقراءة؛ ألنَّ   (Decoding)وهم يستبعدون األخذ بقضية فك الرموز

ال يتعدى كون القارئ  وتحويل الحروف المكتوبة إلى أصوات ،فّك الرموز
يقوم بعملّية آلّية، وقراءته في هذه الحالة آلّية ليس فيها تفكير، وهي أشبه 
بالقارئ العربّي عندما يقرأ نًصا مكتوًبا باللغة الفارسّية، التي تكتب بحروف 

 اإلنسان، فكر ينمو فبالقراءة .التفكير من تخلو الحالة هذهعربّية، ففي 

 فتنمو وتعبير، تفكير أساليب من فيه انفعاالته، ويكتشف العالم بما بوتتهّذ

؛ 2006طعيمة والشعيبي، (والنقد  والتحليل التفسير على قدرته
  ). 2002عمار،
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ففي القراءة الواعية الفاهمة تبّين أّن القارئ ال يقتصر 
، ولكّنه فحسب إدراك الكلمات ومعرفة الحقائق المعروضةعلى 

يدرك أهميتها، ويقف على العالقات القائمة فيما بينها، وينّمي 
فهمه لألفكار المعروضة فيها، وإّنه يقف من النص المقروء 

وقيمته، والغرض منه،  ،موقف الناقد، فيحكم على مدى صحته
  ). 2001موسى، (وموافقته لطبيعة األشياء 

الذي  األولّي فالمدلول القراءة، مفهوم من هنا، فقد تطور
 الحروف تعرف على من القدرة المتعّلم تمكين إلى كان ينصرف

والنطق الصحيح، أصبح قاصًرا ال يعّبر عن المفهوم  والكلمات
 المعّقدة العملّية تلك على تدّل الحقيقّي لعملّية القراءة التي غدت

 ثم ومن ،)1988السيد، (عقلّية ال فيها العمليات تدخل التي

األداة  أو القراءة اإلبداعّية أو الناقدة،ا القراءة يراد بهت أصبح
 اجتماعّية لمشكالت حلول عن بها للبحث يستعان التي

  .وسياسّية قتصادّيةاو

ومن جهة أخرى، فقد تطّلب التقّدُم العلميُّ والتقنيُّ 
يادة حجم وانتشار وسائل االتصال المختلفة، وز ،الهائل

والمعارف التي يتلقاها الفرد المسموعة أو ها المعلومات وكم
المقروءة أو المكتوبة، وجوَد طلبٍة متميزين في القدرة على 

بحيث يمكنهم  ،والربط، وإصدار األحكام ،الفهم، واالستنتاج
التمييز بين ما هو غّث وما هو ثمين، وبين ما هو ضار وما 

 من خالل تعويد الطلبة على وال يتأّتى ذلك إال. هو نافع
القراءة الناقدة التي من خاللها يستطيعون التعامل مع كّل 

؛ مدكور، 2011أحمد، (ٍة وحذٍر طَنالتغيرات المحيطة بهم بِف
2003.( 

فالقراءة الناقدة ُتعّد من أهم المهارات التي تسعى 
األنظمة التعليمّية في العالم إلى إكسابها للمتعلمين؛ لترتقي 

إلى درجة الوعي واإلدراك والقدرة على الفهم الدقيق  بهم
وتطوير  ،للنص المقروء، واإلفادة منه في حّل المشكالت

ر والتفاعل مع المقروء تفاعًال إيجابيا ق والتدّبوالتحّق ،اإلبداع
  ).2006السليتي، (بّناًء 

قد تعّددت اآلراء والتعريفات التي تناولت مفهوم القراءة و
نشاط عقلّي يقوم به "نهم من عّرفها على أّنها الناقدة، فم

 ،القارىء في مواقف األداء القرائّي من خالل تحليله المقروء
والحكم عليه في ضوء معايير توّضح  ،وتفاعله معه، وفهمه إياه

أو ). 9، 1997الكوري، "(أو نفعه ،أو قيمته ،مدى صحته
والرسوم التي  عملّية عقلّية انفعالّية تشمل تفسير الرموز" أّنها

تلقاها القارئ عن طريق عينيه، وفهم المعاني، والربط بين ي
الخبرة السابقة وهذه المعاني، واالستنتاج، والنقد، والحكم، 

كما ). 105، 1997شحاتة، "(والتذوق، وحّل المشكالت

عملّية عقلّية تشمل االستجابات الداخلّية، لما "ُعّرفت بأّنها 
ت العقلّية، التي تستلزم تدخل هو مكتوب، وتشمل العمليا

بغية تفسير المعاني، والربط،  ؛ة اإلنسان بكّل جوانبهاشخصّي
واالستنتاج، والنقد والحكم على ما يقرأ، والقراءة بعد ذلك 
كّله أسلوب من أساليب النشاط الفكرّي لحّل 

ويعّرفها سباك وإيفلين ). 26، 2001موسى، "(المشكالت
)Spache & Evelyn, 1977, 465 ( من  مستوًى"بأّنها

ة مبنّية على اتجاهات القارىء االستيعاب يتضمن أحكاًما قيمّي
  ."وخبرته، والذي يتفاعل مع المقروء بأسلوب تحليلّي

يّتضح من تعّدد اآلراء والتعريفات التي تناولت مفهوم 
أن هذا االختالف . القراءة الناقدة، وتباينها في بعض األحيان

ارة من أهمية في العملّية التعليمّية، فقد يعكس ما لهذه المه
. نظر إليها كّل باحٍث من زاوية تختلف عن نظرة اآلخر لها

أن القراءة الناقدة تتضمن على ورغم ذلك اتفقت التعريفات 
 ،والتركيب ،والتحليل ،التطبيق(عمليات التفكير العليا 

للنص المقروء، وإصدار أحكام، وإبداء الرأي في ) التقويمو
من هنا، يرى الباحث أن القراءة الناقدة تنطوي على . لمقروءا

مجموعة من المهارات التي يمكن تعّلمها والتدريب عليها وفق 
ومعايير معينة أسس. 

كما تعّددت تصنيفات المتخصصين المتعلقة بتحديد 
وإن اختلف الباحثون في تحديد . مهارات القراءة الناقـدة

، تبقى القراءة الناقدة ممثلة ألحد مستويات االستيعاب القرائّي
فمنهم َمْن . أو أنها تدخل في مستوى منها ،تلك المستويات

صّنفها على أّنها القدرة على تحديد األفكار الرئيسة، وفهم 
المفردات، والتمييز بين الحقائق واآلراء، والتمييز بين األسباب 

يم والنتائج، واستخالص االستنتاجات، وتوقع النتائج، وتقو
وصّنفها شيلها وهاشيمب ). Rosenshine, 1980(المقروء 

)CheLaha & Hashimb, 2014 ( التقييم الشامل على أنها
أو فكرة من النص المقروء، وإظهار  ،معينة ةلمعلوم

الحساسّية، والتعاطف تجاه الشخصية أو الحدث أو الفكرة، 
ويصّنفها فليمنغ . وعمل استنتاجات، وتحديد المغزى

)Flemming, 2002 ( إلى القدرة على التمييز بين الحقائق
واآلراء، والكشف عن التحيز، وعمل االستنتاجات، واالعتراف 

 ,Burns, Roe & Roos(روس ورو وأّما بيرنز . والدعاية

ها إلى القدرة على التمييز بين الحقائق وصّنففقد ) 1996
ز واآلراء، وتحديد أوجه الشبه واالختالف، وكشف تحّي

وقد حّدد . ودوافعه، وإصدار أحكام حول المقروء ،اتبالك
؛ 1996؛ نصر، 2002خضر، (بعض الباحثين والدارسين 

Combs, 1992 ( مهارات القراءة الناقدة في قوائم متشابهة
التفريق بين الحقيقة والرأي، وتحديد أوجه : إلى حّد ما، هي
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 ،صالشبه واالختالف، وتقييم دقة المعلومات الواردة في الن
وموضوعيتها، والربط بين األسباب والنتائج، وكشف تحّيز 

استنتاج النتائج المنطقّية أو الالمنطقّية وودوافعه،  ،الكاتب
  .لعرض الفكرة، واستنتاج اتجاه الكاتب، واستنتاج هدف الكاتب

أن مهارات القراءة الناقدة تتمثل ) 1998(ويرى السيد 
نها، وربط األفكار وإصدار أحكام بشأ ،تقدير المعاني: في

وإدراك العالقة بينها، ومقارنة العبارات  ،بعضها ببعض
المختلفة، وبيان العبارات المختلفة والمتعارضة مع بعضها، 

والقدرة  ،والتمييز بين الحقائق واآلراء، وربط السبب بالنتيجة
على استخالص النتائج من المقدمات، وتحديد هدف الكاتب، 

  .به واالختالف في األفكار والعباراتالشأوجه والتمييز بين 

قائمة بمهارات القراءة  )Ennis, 1987(كما قّدم إنس 
: مهارات التمّكن، وتشمل: الناقدة، صّنفها في ثالث فئات، هي

المالحظة، وتحديد أوجه الشبه واالختالف، والعنونة، 
العمليات، ومهارات  .والترتيب، والتنميط، وإعطاء األولوّية

يل األسئلة، والتفريق بين الحقائق واآلراء، تحل: وتشمل
وموثوقيتها، وتحديد وجهات النظر،  ،ومالَءمة المعلومات

والكشف عن العالقات بين األسباب والنتائج، وإصدار 
: ومهارات اإلجراءات، وتشمل. التوقعات، وتحليل الفرضيات

صنع الخيارات، واتخاذ القرارات، والتعليل المنطقّي، والتقويم 
  .صدار األحكام، وحّل المشكالتوإ

من هنا، يّتضح أن مهارات القراءة الناقدة متعّددة 
ومتنّوعة، األمر الذي دعا الباحث إلى اختيار مجموعة من هذه 

في ) TIPS(غية التدريب عليها وفق إستراتيجّية المهارات ُب
تعليم التفكير، وقد أخذ باالعتبار مجموعة من األمور في 

وطبيعة المادة  ،والمرحلة الدراسّية ،الطلبة متها مستوىمقّد
  ).النصوص القرائّية(

فالطلبة بحاجة إلى أن يتعلموا كيفية التفكير بنشاط في 
األمر الذي يفرض على المعّلم متابعة  ،أثناء عملية القراءة

لضمان  ؛ومراقبة تفاعالتهم مع النصوص المختلفة ،الطلبة
يعاب إلى المستويات العليا انتقالهم من المستوى الحرفّي لالست

)Pressley & Wharton-McDonald, 1997 .( وهذا بالطبع
لدى المعّلم في تعليم  ةال يتّم إال في وجود إستراتيجّية واضح

 فالقراءة على عكس الكالم، ال تكتسب بشكل. القراءة ومهاراتها
بل تحتاج إلى أن نضع الطلبة في مواقف وسياقات  ،طبيعّي

 ,Adams &Bruck(مات وتوجيهات صريحة تتطّلب تعلي

حيث أجريت عّدة دراسات اهتمت بتنمية مهارات  ،)1993
القراءة الناقدة لدى المتعّلمين في المراحل التعليمّية المختلفة، 
وأوصت هذه الدراسات بضرورة االهتمام بمهارات القراءة 

تعليمّي يساعد على تنميتها باستخدام  وتهيئة مناخ ،الناقدة
  .تراتيجيات وطرائق تدريس فّعالةإس

وبالتالي، فإن من األهمية بمكان لتنمية المهارات اللغوّية 
لدى المتعّلمين استخدام إستراتيجّية مناسبة لتحسين تعّلمهم 

؛ لذا ينبغي (Anderson, 2003; Oxford, 1990) هوتنظيم
إعادة تنظيم المدخالت التعليمّية في منظومة اللغة وطرائق 

، التي تقتضي وجود معّلم لّلغة العربّية على درجة عالّية تعليمها
  ).2003مدكور، (من الكفاءة والتمّيز

إستراتيجّية ) Sallie Brown(فقد طوَّرت سالي براون 
في تعليم التفكير، وقد َبَنت هذه اإلستراتيجّية بناًء على نتائج 

ة، كثير من الّدراسات واألبحاث، باإلضافة إلى تجربتها الشخصّي
) Brown, 1987( ومفهومها لعملّية التفكير، حيث ترى براون

 ،وإيجاد العالقات ،استكشاف الفكرة الرئيسةيعني أن التفكير 
وتقوم اإلستراتيجية في تعليم التفكير على . واستخالص النتائج

) TIPS(مجموعة من الخطوات عّبرت عنها باالختصار 
)Topic, Main Idea, Main Points, and Summary .(

وقد تّم توضيحها عند الحديث عن اإلستراتيجّية في إجراءات 
  . الّدراسة

وفي حدود اطالع الباحث لم يجد أّية دراسة أو بحث في 
في تعليم التفكير في ) TIPS(مجال استخدام إستراتيجّية 

تعليم اللغة بشكل وتنميةعام ، مهارات القراءة بشكل خاص ،
لدراسات تناولت فاعلّية استخدام ة األبحاث واوإن غالبّي

إستراتيجيات مختلفة في تنمية مهارات القراءة الناقدة، فقد 
مهارات  الكشف عن) Albeckay, 2014( هدفت دراسة البيكي

وتطوير طالب المرحلة الجامعية في ليبيا، لدى القراءة الناقدة 
 .يمكن استخدامه لتطوير مهاراتهمالناقدة  قراءةبرنامج في 

جامعة  طلبةمن  ةعشوائّيالدراسة بالطريقة الختيار عينة ا وتّم
) 10( حداهما تجريبّيةإ: مجموعتين إلىوقسمت العينة ، سبها

 ضابطةطلبٍة، ُدرِّست وفق برنامج القراءة الناقدة، واألخرى 
النتائج  وقد أظهرت .االعتيادّيةبالطريقة درِّست  طلبٍة،) 10(

، الحقائق واآلراءالتمييز بين (الناقدة مهارات القراءة أهمية 
تحليل ، والتقييم، واالستدالالت، وعمل لغرضوتحديد ا

 .بتخصصهم في اللغة االنجليزّيةثيقة ها الوصلتو طلبةلل) النص
الناقدة في  قراءةإلى فاعلّية برنامج الوتشير النتائج أيًضا 

القراءة الناقدة والفهم لدى طلبة المجموعة  تطوير مهارات
  .ةالتجريبّي

 الكشف عن أثر استخدام) 2011( وهدفت دراسة أحمد

 الناقدة، القراءة في تنمية مهارات المتعددة الذكاءات أنشطة

السادس  الصف طالب لدى لإلنجاز اإلبداعّية، والدافع والكتابة
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تمثلت عينة الدراسة في صفين . االبتدائّي بمدينة طهطا
واآلخر يمثل  طالًبا،) 35(أحدهما يمثل المجموعة الضابطة 

وبعد تطبيق أدوات الدراسة . طالًبا) 35(المجموعة التجريبّية 
اختبار القراءة الناقـدة، واختبار الكتابة اإلبداعّية، ومقياس (

أنشطة  فاعلّية النتائجعلى العينة أظهرت ) الدافع لإلنجاز
الذكاءات المتعددة في تنمية مهارات القراءة الناقدة، ومهارات 

 .بداعّية، وفي تنمية الدافع لإلنجازالكتابة اإل

هدفت الكشف عن  فقد )2011(أّما دراسة سالمان 
ستيراتيجية ما وراء الذاكرة في تنمية التحصيل في فاعلّية إ

وبعض مهارات القراءة الناقدة والكتابة اإلبداعّية ، مادة البالغة
ا لهذا الهدف تّم وتحقيًق ؛لدى طالب الصف الثاني الثانوّي

ختبار مهارات القراءة او ،ختبار التحصيل في البالغةاد إعدا
ختيار عينة اتّم . ختبار مهارات الكتابة اإلبداعّيةاالناقدة، و
ببعض المدارس  من طالب الصف الثاني الثانوّيالدراسة 

: مجموعتين إلىمت العينة الثانوّية بمنطقة الباحة، وقّس
عات البالغة موضودرِّست  طالًبا،) 30( إحداهما تجريبّية

، والثانية بجانب مهارات القراءة الناقدة والكتابة اإلبداعّية
وبعد تطبيق  .االعتيادّيةبالطريقة درِّست  طالًبا) 30( ضابطة

ها قدرة من أهّم النتائجالدراسة خلصت إلى عدد من 
ة ما وراء الذاكرة وفاعلياتها في تحسين التحصيل تيجّياسترإ

والكتابة  الناقدة ّي في مهارات القراءةفي البالغة واألداء اللغو
ًقا تفّو ااإلبداعّية لدى طالب المجموعة التجريبّية، حيث أظهرو

 .ختباراتواضًحا على طالب المجموعة الضابطة في اال

بدراسة هدفت ) 2003(كما قام أبو الهيجاء والسعدي 
تطوير نموذج للقراءة الناقدة، وبيان أثره في تطوير مهارات 

تكونت عينة . الناقدة لدى طلبة الصف الرابع األساسّي القراءة
الدراسة من أربع شعب اختيرت بطريقة عشوائّية، تكونت 

طالًبا ) 85(المجموعة الضابطة من شعبة إناث وأخرى للذكور 
تّم . طالًبا وطالبة) 85(وطالبة، وكذلك المجموعة التجريبّية 

ة والمجموعة تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادّي
وبعد تحليل . التجريبّية دّرست وفق نموذج القراءة الناقدة

نتائج االختبار أشارت نتائج الدراسة إلى أن نموذج التعليم كان 
فاعًال في تطوير مستوى القراءة الناقدة لدى طلبة المجموعة 

  .التجريبّية

دراسة هدفت إلى معرفة أثر ) 2002(وأجرى خضر 
في تحسين مهارات ) Porpe(بوربي  استخدام إستراتيجّية

القراءة الناقدة لدى طلبة الصف العاشر األساسّي في مدارس 
من خمس ) Porpe(وتتكون إستراتيجّية . تربية إربد األولى

التنبؤ، والتنظيم، والتدريب، والممارسة، : خطوات رئيسة، هي

طالًبا من طلبة ) 65(تكونت عينة الدراسة من . والتقويم
شر األساسّي، تّم اختيارهم عشوائيا، وقسموا إلى الصف العا
طالًبا، ومجموعة ) 35(مجموعة ضابطة وعددها : مجموعتين

وقد تّم تطوير عدة أدوات . طالًبا) 30(تجريبّية وعددها 
ألغراض الدراسة، تمّثلت في قائمة مهارات القراءة الناقدة، 

مستخدمة ال) Porpe(واختبار القراءة الناقدة، وإستراتيجّية 
وبعد االنتهاء من تنفيذ التجربة وإجراء . في الدراسة

التحليالت اإلحصائّية المناسبة، أظهرت النتائج وجود فروق 
دالة بين متوسطات عالمات الطلبة في المجموعتين على 

  .االختبار البعدّي لصالح المجموعة التجريبّية

بإعداد برنامج مقترح في القراءة ) 2000(وقام الفي 
العلمّية واالجتماعّية (تصر على بعض القضايا المعاصرة اق

أثره في تنمية التفكير الناقد ، وبيان )والدينّية واإلقتصادّية
 وقد تّم اختيار مجموعة. الثانوّي األول طلبة الصفلدى 

 بنين الثانوّية العريش مدرسي من التجريبّية عشوائيا الدراسة

. طالبة) 27(طالًبا و) 25(عددهم  من الطالب وعينة، وبنات
تدني مستوى أداء طالب الصف األول أظهرت نتائج الدراسة 

الثانوّي في مهارات التفكير الناقد والتحصيل قبل دراسة 
وجود فروق دالة إحصائيا بين ، وه الباحثالبرنامج الذي أعّد

متوسطي أداء طالب الصف األول الثانوّي في مهارات القراءة 
كّل مهارة فرعّية من مهارات القراءة الناقدة  الناقدة ككل، وفي

ا يعني مّم ؛اسة البرنامج وبعده، لصالح االختبار البعدّيرقبل د
 :أن البرنامج كان فعاًال في تنمية مهارات القراءة الناقدة

االستنتاج، ومعرفة المسلمات، واالستنباط والتفسير، وتقويم 
 .الحجج

بدراسة هدفت  )Dignazio, 1998(كما قام ديجنازيو 
إلى فحص القراءة الناقدة لدى طلبة الصف الخامس األساسّي 

تكونت . من خالل صورة واحدة أو صور موازية من القصص
طالٍب وطالبة من طلبة الصف ) 200(عينة الدراسة من 

الخامس األساسّي، قسموا عشوائيا إلى أربع مجموعات حسب 
لطلبة للفروق كشفت الدراسة أن وعي ا. األحداث القصصية

بين الشخصيات لم يزد بشكل دال بعد قراءة نصوص موازية 
مقارنة مع الذين قرؤوا نًصا واحًدا للقصة، وأشارت نتائج 
الدراسة أيًضا إلى وجود فروق ذات داللة إحصائّية بين 
المجموعات فيما يتعلق باستيعاب الطلبة ألسباب وقوع 

  .األحداث

نَّ موضـوع القـراءة الناقـدة    أ جليـا  سبق، يظهـر  ما ضوء في
من الموضوعات المهمـة التـي اهتّمـت بهـا البحـوث والدراسـات،       
إذ أمــــّدت الدراســــات الســــابقة الباحــــث برؤيــــة واضــــحة عــــن       
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وقد أفادت الدراسة الحالّية مـن هـذه الدراسـات فـي     . الموضوع
، تهــاتطــوير أداة الدراســة، وفــي اختيــار مجتمــع الدراســة وعين     

وقــد اتفقــت الدراســة الحالّيــة . ســة الحالّيــةومناقشــة نتــائج الدرا
مــع الدراســات الســابقة فــي هــدف الدراســة المتمثــل فــي البحــث   
 عـــــن إســـــتراتيجّية تنّمـــــي مهـــــارات القـــــراءة الناقـــــدة كدراســـــة 

)Albeckay, 2014  ،أبــو ؛ 2011؛ ســالمان،  2011؛ أحمــد 
ــعدي،  ــاء والسـ ــر، 2003الهيجـ ــي، 2002؛ خضـ ). 2000؛ الفـ

عينـة   فـي اختيـار   السـابقة  الدراسات عن لّيةالحا وتختلف الدراسة
  ).طلبة الصف الخامس األساسّي في األردن(الدراسة 

وفي المقابل، تؤّكد االتجاهات الحديثة في مجال التعليم 
عموًما وتعليم المهارات اللغوّية أنه ال توجد إستراتيجّية ُفضلى 

ولكن هناك إستراتيجيات مناسبة لمحتوى  ،لتعليم أّي مهارة
 ،تالئم أنماط المتعّلمين... معين أو جزئّية معينة أو مهارة

 ,Brown & Miller؛ 2012العدوان والحوامدة، (وحاجاتهم 

2001; Borich, 2000( ؛ األمر الذي دعا القائمين على تعليم
وتنمية مهاراتها إلى البحث باستمرار عن  ،اللغة العربّية

 ،التربية اللغوّيةإستراتيجيات وطرائق تدريس تساهم في نجاح 
فجاءت هذه الدراسة . وإكساب المتعّلمين المهارات اللغوّية

 في تعليم التفكير في) TIPS(للكشف عن فاعلّية إستراتيجّية 

  .مهارات القراءة الناقدة تنمية

   وأسئلتها مشكلة الدراسة

احتلَّ تعليم القراءة مكانة مهمة في المدارس األردنّية، في 
وظائف كثيرة في حياة الطالب، وقد سعت  ضوء ما تؤّديه من

 ،والكتب المدرسّية ،وزارة التربية والتعليم إلى تطوير المناهج
ومهاراتها باستمرار، كان آخرها  ،وإستراتيجيات تعليم القراءة

تطوير مناهج اللغة العربّية وكتبها في المرحلة األساسّية في 
، )2002(ّي ظّل مشروع تطوير التعليم نحو االقتصاد المعرف

ومع ذلك فقد َلِحَظ الباحث في أثناء زياراته الميدانّية للمدارس 
مستوى الطلبة  ومتابعة طلبة التربية العملّية ضعف ،لإلشراف

ه بأّن) 1996(الناقدة، بل وصفه المعتوق  القراءة في مهارات
  .الطالب لغة في عجز

أن هناك فقد أظهرت نتائج عدد من الدراسات والبحوث 
 في الكتب المدرسية، المقروءالنص في التعامل مع ا قصوًر

الذي لم يرتِق إلى ومحاولة فهمه، واستيعاب مضمونه، 
نتيجة استخدام المعّلمين لطرائق  ؛مستويات النقد واإلبداع

إدراك سريع لما  القراءة على أنهعملية اتدريس تتعامل مع 
لح، ؛ مف2010الحوامدة، (ينبغي أن يقوله الكاتب، كدراسة 

أنَّ  ، باإلضافة إلى)2002؛ خضر 2005؛ الهاشمي 2005
الطلبة يقضون معظم الوقت المخصص للقراءة في حّل 

وتدريبات غالًبا ما تقيس مستوى التذكر والحفظ،  اتتمرين
كما أّن كثيًرا من المعّلمين يرّكزون على معرفة الطلبة 
 للمعلومات الخاصة بالنص القرائّي أكثر من التركيز على

ومن ، )2000؛ يونس، 2011أحمد، (مهارات الفهم نفسه 
تعالت أصوات معّلمي المباحث المدرسّية األخرى جهة أخرى، 

من تعثر الطلبة القرائّي، وعدم فهمهم لكثير مّما يقرؤون عليهم 
وقد عزْت نتائج بعض الدراسات ذلك ). 2001عبد الحميد، (

عربّية في القدرة إلى وجود ضعف لدى كثير من معّلمي اللغة ال
، األمر الذي )2005مناصرة، (على تعليم مهارات القراءة 

 ،جعل تعليم القراءة يعتمد المناحي التقليدّية بعيًدا عن اإلبداع
؛ 2003نصر، (واالهتمام بالعمليات الذهنّية الخاصة بالقراءة 

Willis, 2009.(  

يّتضح مّما تقّدم أّن مستوى الطلبة القرائّي متفاوت، 
مام هذا التفاوت تباينت وجهات النظر في توضيح األسباب، وأ

فهناك من يرجع السبب في ذلك إلى القارئ نفسه، أو المنهاج 
وهناك من يرجع السبب . الدراسّي، أو المعّلم وطريقة تدريسه

عاشور (إلى ما آل إليه حال أهل اللغة العربّية عموًما من تدهور
  ).2009والحوامدة، 

ة ملّحة لتنويع أساليب التدريس وطرائقه من هنا، فالحاج
المستخدمة في تدريس مادة اللغة العربّية لمعالجة هذه 

يكون ذلك  واالرتقاء باألداء القرائّي لدى الطلبة، وال ،المشكلة
 ذلك إّن بل المراد، فيتحقق النفوس تخالط سحرّية جاهزة بوصفة

عن وبمزيٍد من البحث،  الجهود، من بمزيٍد يكون إال لن
إستراتيجيات وطرائق حديثة، وهنا ال يقّلل الباحث من قيمة 
استخدام الطرائق التقليدّية فلها إيجابيات، إال أّنه يدعو إلى 
التنويع في إستراتيجيات التدريس، وتجريب طرائق حديثة؛ 

فجاءت . القراءة الناقدة للتأكد من فاعليتها في تنمية مهارات
في ) TIPS(إستراتيجّية  هذه الدراسة للكشف عن فاعلّية

 لدى طلبة الصف مهارات القراءة الناقدة تنمية تعليم التفكير في

 مشكلة تتحّدد أن يمكنو .الخامس األساسّي في محافظة إربد

  :اآلتي السؤالاإلجابة عن  في الدراسة
 مستوى الداللة عند إحصائّية داللة ذات فروق توجد هل -

)0.05=α (الخامس أداء طلبة الصف  في مستوى
) المجموعة التجريبّية والمجموعة الضابطة(األساسّي 

طريقة  اتتعزى لمتغير القراءة الناقدة على مهارات
، )ةوالطريقة االعتيادّي، TIPSإستراتيجّية (التدريس 

  نهما؟بي لتفاعلوالجنس، وا
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  أهمية الدراسة
تســــتمّد الدراســــة الحالّيــــة أهميتهــــا مــــن أهميــــة العملّيــــة   -

ــة، ك ــاالقرائّي ــة ونه ــة اســتخدام     محاول للكشــف عــن فاعلّي
، إســتراتيجّية جديــدة فــي تنميـــة مهــارات القــراءة الناقـــدة     

ــة وثيقـــة بـــين  "حيـــث تشـــير الدراســـات إلـــى   وجـــود عالقـ
ــة      ــن جهـ ــب مـ ــام للطالـ ــيل العـ ــراءة والتحصـ الســـيد، "(القـ

مــــن طلبــــة  %20قــــد ُيرَجــــع تــــأخر و" ، )330، 1998
 ــي ــة دراسـ ــّية والثانوّيـ ــة األساسـ ــعفهم فـــي  المدرسـ ا إلـــى ضـ

 .ومن جهة أخرى) 28، 1985لطفي، "(القراءة 

ُتظهر طروحات المتخصصين في تعليم القراءة ما للتعلـيم   -
المباشــر للمهــارات القرائّيــة مــن دور فّعــال فــي بنــاء معنــى   

 ;Winograd  & Hare, 1988(وفهمــه  ،المقــروء

Reutzel & Cooter, 1996 .( ،ُيْمِكــــن مــــن هنــــا
فـــي تعلـــيم ) TIPS(إســـتراتيجّية  مـــن للمدرســـين اإلفـــادة

ــر فــي  ــة التفكي ــراءة الناقــدة   تنمي ــارات الق ــة ال مه ، فالطلب
ينــــدمجون فــــي التفكيــــر الناقــــد بفاعلّيــــة وحــــدهم، بــــل       

ــاجون إلــى إرشــاد وتعلــيم مباشــر     ). Beyer, 1987(يحت
ويخطـط   ،فالمعّلم هو الذي يختار المهارة المـراد تنميتهـا  

  .إستراتيجّية محددةلتعليمها، ويقوم بتعليمها وفق 

 مهـارات  حـول  بمزيـٍد مـن المعلومـات    التربـويّ  األدب إثـراء  -

الناقـدة، وتسـليط الضـوء تجـاه االهتمـام بتعليمهـا        القـراءة 
 .تربوّية حديثةوإستراتيجيات أسس وفق 

ُيْمِكن اإلفادة من نتائج هذه الدراسة بالنسبة للقائمين  -
مهارات  على إعداد المناهج والكتب المدرسية بتضمين

القراءة الناقدة في محتوى المناهج والكتب، وكذلك يمكن 
 ،المعّلمين للمشرفين اإلفادة من نتائج الدراسة بتدريب

 على استخدام هذهوتشجيعهم  ،وتطوير مهاراتهم

 . بفاعلّية في تنمية مهارات القراءة الناقدة اإلستراتيجيات

  حدود الدراسة ومحدداتها

في ضوء الحدود والمحّددات  سةيمكن تعميم نتائج الدرا
  : اآلتية

قتصار أفراد الدراسة على طلبة الصف الخامس ا -
من ) ذكوًرا وإناًثا(صفّية  شعب أربع األساسّي، في

إربد منطقة المدارس التابعة لمديرّية التربية والتعليم ل
  .2013/2014األولى، للعام الدراسّي 

ارات القراءة مه لقياس االختبار على هذه الدراسة اعتماد -
 إعداد من الصف الخامس األساسّي طلبة الناقدة لدى

األداة المستخدمة  بنوعّية ونتائج الدراسة مرتبطة ،الباحث
 .وثبات صدق من لها تحقق وما ،)االختبار(

  التعريفات اإلجرائية
مجموعـة مـن   : فـي تعلـيم التفكيـر   ) TIPS(إستراتيجّية  -

متسلسل يّتبعهـا   لاإلجراءات التدريسّية المخطط لها بشك
المعّلم مـع طالبـه فـي تنفيـذ درس القـراءة، وتتضـمن هـذه        
ــّية التـــي    ــراءات التدريسـ ــة مـــن اإلجـ ــتراتيجّية مجموعـ اإلسـ

ــي   ــوات، هـ ــع خطـ ــي أربـ ــّدد فـ ــد : تتحـ ــتحديـ ، وعاتالموضـ
 .ملخص للنصو الرئيسة،، والنقاط الفكرة الرئيسةو

أّنهــا تعــرف إجرائيــا فــي هــذه الدراســة ب : القــراءة الناقــدة -
شــكل مــن أشــكال القــراءة، تتكــون مــن مســتويات التفكيــر      

تستهدف تنمية مقدرة الطلبة على التفاعـل بـوعي   العليا، و
مــع الــنص المقــروء، وتبّنــي مواقــف ووجهــات نظــر ناقــدة،  

واالخـتالف،   الشـبه  أوجـه  التمييـز، وتحديـد  والقـدرة علـى   
، وتقاس استنتاجات والعالقة بين األسباب والنتائج، وعمل

بالدرجـــة الكلّيـــة التـــي يحصـــل عليهـــا الطلبـــة فـــي اختبـــار   
  .القراءة الناقدة المعّد لذلك

التي  هي مجموعة من األساليب،: الطريقة االعتيادّية -
 ،القراءة تعليم مهارات في والمعّلمات المعّلمون ينتهجها

الخامس األساسّي، التي وضعت في دليل  الصف لطلبة
 .المعّلم

  اءاتهامنهجّية الدراسة وإجر

 منهج الدراسة 

) TIPS(إستراتيجّية  فاعلّية هدفت الدراسة إلى استقصاء
لدى طلبة  مهارات القراءة الناقدة تنمية في تعليم التفكير في

وفًقا  الباحث استخدم فقد الخامس األساسّي، لذلك الصف
 :هما الدراسة منهجين، لطبيعة

 معرفّي كلهي إليجاد منظمة خطوات وهو: "البنائّي المنهج -1

 فيما قبل، من نفسها بالكيفّية يكن معروًفا لم جديد تربوّي

 الظروف مع ويتواَءم مستقبلّية، باستخدامات يتعلق

 الرؤى من الباحث يفيد إذ الواقعّية، واإلمكانات المتوقعة
 معين؛ مجال في المعنيون أو الخبراء يبديها التي التشاركّية

 هذه وفي). 22، 2001اآلغا،( "معينة أهداف لتحقيق

مهارات لتحديد البنائّي؛  المنهج الباحث الدراسة اتبع
؛ فقد قام باالطالع على األدب التربوّي القراءة الناقدة

النظرّي للدراسة  تدريسها، واإلطار وطرائق ،القراءة وكتب
متخصصة، والدراسات  علمّية من مصادر تضمنه وما

، كدراسة دةالقراءة الناق موضوع تناولت السابقة التي
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)Albeckay, 2014 ،؛ أبو الهيجاء 2011؛ أحمد
على  ، واالطالع)2002؛ خضر، 2003والسعدي، 

األساسّي،  للصف الخامس كتاب اللغة العربّية محتوى
وعلى اإلطار العام والنتاجات العامة والخاصة للغة العربّية 

وعلى ضوء ذلك قام الباحث بتطوير قائمة ). 2005(
بناء موضوع الدراسة، وبعدها  الناقدة مهارات القراءة

  .اختبار مهارات القراءة الناقدة

 التجربة استخدام" عن عبارة وهو :التجريبّي المنهج شبه -2

 من سلسلة ويتخذ طريق التجريب، عن الفروض اختبار في

الكيالني (" األخرى العوامل تأثير لضبط الالزمة اإلجراءات
 على الدراسة يف واعتمد). 70، 2005والشريفين، 

 فاعلّية المجموعتين؛ لمعرفة نظام المنهج شبه التجريبّي
مهارات  تنمية في تعليم التفكير في) TIPS(إستراتيجّية 

  . الخامس لدى طلبة الصف القراءة الناقدة

  أفراد الدراسة

تمَّ اختيار أفراد الدراسة من طلبة الصف الخامس  
منطقة التربية والتعليم ل المدارس التابعة لمديرّية األساسّي، من

حيث تم اختيار . 2013/2014إربد األولى، للعام الدراسّي 
 ومدرسة عبد الرحمن الحلحولي األساسّية للبنين، مدرسة

 أربع اختيار وتمَّقصديا،  ضاحية الحسين األساسّية للبنات
 المجموعتين لشّكلُت المدرستين؛ من عشوائيا شعب

ويعود اختيار الباحث هاتين  ،والضابطتين التجريبيتين
المدرستين بالطريقة القصدّية إلى تعاون إدارة المدرستين، 
وتعاون المعّلم والمعّلمة في تطبيق الدراسة، وتناسب أعداد 

ولتطبيق اإلستراتيجّية على . الطلبة الموجودة في الشعب
تعاون الباحث مع ) ذكور وإناث(المجموعتين التجريبيتين 

 من ومعّلم ضاحية الحسين األساسّية للبنات، ةمدرس من معّلمة
 لهما وُوِضَع عبد الرحمن الحلحولي األساسّية للبنين، مدرسة
في تعليم ) TIPS(إستراتيجّية  استخدامللتدريس ب األساس

 بالمراجع وتزويدهما مهارات القراءة الناقدة، تنمية التفكير في
 المجموعتين والمعّلمة المعّلم ودّرس. الالزمة واإلرشادات
  .يوّضح ذلك) 1(لجدول وا ،االعتيادّي بالبرنامج الضابطتين

  توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس وطريقة التدريس :1 جدول

 الجنس

  طريقة التدريس
المجموعة   المجموع

  الضابطة
  المجموعة
   التجريبّية

  56  28  28 ذكور
  53  26 27 إناث

  109  54  55  المجموع

  أداتا الدراسة

 اختبار مهارات القراءة الناقدة، ويطبَّق قبليا وبعديا: أوًال

إستراتيجّية  لتحقيق أهداف الدراسة بقياس فاعلّية
)TIPS (تنمية مهارات القراءة الناقدة في تعليم التفكير في 

الخامس األساسّي، تمَّ إعداد اختبار مهارات  لدى طلبة الصف
 تحديدوالتمييز، : (تيةالقراءة الناقدة، باعتماد المهارات اآل

 عملوالعالقة بين األسباب والنتائج، وواالختالف،  الشبه أوجه

والمؤشرات السلوكّية الدالة عليها، وتكون  ،)استنتاجات
فقرة من نوع االختيار ) 20( االختبار في صورته النهائية من
، )0.25(عن  تمييزهما قلَّ من متعدد، بعد حذف فقرتين

يوّضح قائمة  )2(والجدول . عالمة) 20(وتحسب العالمة من 
  .القراءة الناقدة والمؤشرات الدالة عليها مهارات

  القراءة الناقدة والمؤشرات الدالة عليها مهاراتقائمة  :2جدول 

  الفقرات  المؤشرات الدالة عليها  المهارة

  التمييز
 الرأي على الدالة والعبارات الجمل يميز

 الحقيقة على الدالة والعبارات الجمل يميز

  والرئيسة الثانوّية األفكار بين يميز
1 ،5 ،10 ،17 ،12 ،16 

 أوجه تحديد

  واالختالف الشبه

 أوجه الشبه على تدّل التي والعبارات الجمل تحديد

 أوجه االختالف على تدّل التي والعبارات الجمل تحديد

  اللفظ في المعنى وتختلف في تتشابه التي الجمل بين التفريق
3 ،6 ،7 ،14 ،15  

العالقة بين 
  األسباب والنتائج

 األسباب على الدالة والعبارات الجمل تحديد

  9، 18، 11، 2  النتائج على الدالة والعبارات الجمل تحديد

  استنتاجات عمل

  
 براستخالص الدروس والِع

  19، 8، 20، 13، 4  على مواقف الكاتب وغرضه تدّل التي والعبارات الجمل تحديد

  



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 120

  وثباتهالختبار صدق ا

تمَّ التحقق من صدق االختبار بعرضه على سبعة محكمين 
من أعضاء الهيئة التدريسّية في الجامعات األردنّية ومعّلمين 

ن يدرسون مادة اللغة العربّية، وُطلب إليهم قراءة فقرات مّم
درجة قياس الفقرات للمهارات : االختبار، وتحديد النقاط اآلتية

 للفقرات، وتقديم اللغوّية الصياغةها، والتي وِضَعت لقياس
تعديلها،  أو ،إضافتها أو ،الفقرات بعض لحذف اقتراحات؛

وقد أخذ الباحث بآرائهم وعّدل في . مناسبة المموهات لألسئلة
الفقرات، وذلك بإضافة بعض الفقرات الجديدة، وحذف بعضها 

من  %80اآلخر، وقد اعتمد الباحث في ذلك على إجماع 
فقرة ) 20( المحكمين، وتكّون االختبار في صورته النهائية من

  .من نوع االختيار من متعدد

وقد تمَّ التحقق من ثبات االختبار بتطبيقه على أفراد 
طالًبا وطالبًة، خارج ) 20(العينة االستطالعّية البالغ عددهم 

عينة الدراسة، وبعد رصد استجابات الطلبة على فقرات 
كيودر ريتشاردسون  معادلة ُحِسَب الثبات وفقاالختبار، 

)Kuder-Richardson Formula-20( قيمته  بلغت حيث
  .، وهذه القيمة تعّد مقبولة ألغراض الدراسة)0.80(

  لالختبار  معامالت الصعوبة والتمييز

للتحقق من معامالت صعوبة فقرات االختبار، تمَّ 
لبالغ عددها استخراج معامالت الصعوبة لفقرات االختبار ا

فقرًة من خالل حساب نسبة الطلبة الذين أجابوا عن ) 20(
الفقرة إجابًة صحيحًة، حيث تراوحت معامالت صعوبة الفقرات 

، مّما يشير إلى أّن معامالت صعوبة )0.78- 0.34(بين 
الفقرات تقع ضمن الحدود المقبولة لمعامالت الصعوبة في 

في القياس والتقويم  إذ يرى كثير من الباحثين. "االختبارات
-0.20(أنَّ المدى المقبول لمعامل الصعوبة يتراوح بين 

؛ بلوم ومادوس وهاستنجس، 297، 1993عودة، )" (0.80
1983 ،107 .(  

وللتحقق من معامالت التمييز لفقرات االختبار، تمَّ 
) 20(استخراج معامالت التمييز لفقرات االختبار البالغ عددها 

ارتباط األداء على كّل فقرة من فقرات  فقرة، من خالل حساب
االختبار مع الدرجة الكلّية المتحققة على االختبار، حيث 

، )0.76-0.25(تراوحت معامالت التمييز لفقرات االختبار بين 
وهذه القيم لمعامالت التمييز تعطي مؤشًرا جيًدا على أن 

  .الفقرات تقيس ما يقيسه االختبار ككل

 تنمية في تعليم التفكير في) TIPS(إستراتيجّية : ثانًيا

  مهارات القراءة الناقدة 

فــي  فــي تعلــيم التفكيــر) TIPS(إســتراتيجّية تــتّم عمليــات 
، وقـد أجـرى الباحـث    )Brown, 1987(أربـع خطـوات أساسـّية    

بعض التعـديالت الطفيفـة علـى اإلجـراءات التـي يـتم مـن خاللهـا         
عـة بمـا يحقـق    تطبيق كّل خطوة من خطوات اإلسـتراتيجّية األرب 

 تنميـة الغاية واألهداف المرجوة من تطبيق هذه اإلسـتراتيجّية ل 

  : مهارات القراءة الناقدة لدى الطلبة، وهي
وتتمثـل باختيـار النصـوص، وتهيئـة     ): Topic(المواضيع  -

ــارة مشــكلة يمكــن حّلهــا بقــراءة       ــا ونفســيا بإث ــة ذهني الطلب
قة بـالنص  الموضوع، تنشيط المعلومات السابقة ذات العال

أو الموضوع من خالل تحضير المعّلم لبعض األسـئلة عـن   
النص المقروء، وإلقائها على الطلبة، وتحفيـز الطلبـة علـى    

. وضـــع فرضـــيات حـــول محتـــوى الـــنص الـــذي ســـيقرؤونه 
  .وتزويدهم بالمعلومات األساسّية الالزمة لفهم النص

وتتضـمن هـذه الخطـوة    ): Main Idea(الفكرة الرئيسـة   -
الـنص قـراءة جـاهرة معبِّـرة مـن المعّلـم وبعـض         بعد قـراءة 

ــا،      ــق محتواهـ ــرات وفـ ــى فقـ ــوع إلـ ــيم الموضـ ــة، تقسـ الطلبـ
ــّزأ حســـب     ــراءة الـــنص مجـ ــة قـ ــم إلـــى الطلبـ ويطلـــب المعّلـ
األفكار المتضـمنة فـي الفقـرة، ومناقشـة الطلبـة فـي الفكـرة        

وذلك مـن أجـل اسـتخالص األفكـار الرئيسـة       ؛العامة للفقرة
ــة بي   ــةنهــا؛ لفهــم  فــي الــنص والعالق و تسلســل أ الــنص بني

 ثـم مناقشـة األفكـار وتحليلهـا وتفسـيرها، لضـمان      ، األفكار
التفاعــل مــع الــنص مــن خــالل التوجيهــات واألســئلة التــي       
يطرحهــا المعّلــم؛ وإلكســاب الطلبــة مهــارات التمييــز بــين       

الــرأي أو علــى  علــى الجمــل والعبــارات مــن حيــث الدالــة  
الثانوّية والرئيسة، وإكسابهم  األفكار بين الحقيقة، والتمييز

أوجـه   علـى  تـدلّ  التـي  والعبـارات  الجمـل  القدرة على تحديـد 
الشـــبه واالخـــتالف بـــين األشـــياء أو المفـــاهيم أو األمـــاكن 

المعنـى   فـي  التي تتشابه الجمل بين والشخصيات، والتفريق
فبناء معنى المقـروء وفهمـه يقـوم علـى      ،اللفظ في وتختلف

  .ارىء والنصالتفاعل النشط بين الق
يعمــل الطــالب بعــد ): Main Points(النقــاط الرئيســة  -

تحديــد المعلومــات  :القــراءة علــى مراجعــة األنشــطة اآلتيــة
التــي لــم يجــدها فــي الــنص، أو التــي وجــدها مختلفــة عــن   
ــا،      ــود إليهـ ــع يعـ ــرح مراجـ ــا يقتـ ــابقة، وربمـ ــيات السـ الفرضـ
والرجــوع إلــى المعجــم أو المصــادر األخــرى للتحقــق مــن     

ومات الواردة في الـنص، واإلجابـة عـن أسـئلة المعّلـم      المعل
ــاذا؟ وكيـــف؟   ( ــاذا؟ ومـ ــن؟ ولمـ ــى؟ وأيـ ــن؟ ومتـ ــي ) مـ التـ

إكســاب وتقــيس مــدى اســتيعاب الطــالب للــنص المقــروء،   
 علـى  الدالـة  والعبـارات  الجمـل  الطلبـة القـدرة علـى تحديـد    

 الدالـة  والعبـارات  الجمـل  تحديـد و األسـباب أو المقـدمات،  



  الحوامدة

 121

قـــد تنـــتج عـــن األســـباب والمقـــدمات  النتـــائج التـــي  علـــى
 .السابقة

وتتضمن هذه الخطوة تلخيص ): Summary(الملخص  -
النص المقروء، من خالل تحديد الطلبة لألفكـار الرئيسـة،   

كمـا تتضـمن   ثم إعادة صوغ هذه األفكار بلغتهم الخاصـة،  
كتابــة عنــاوين أخــرى للــنص، ويشــجع المعّلــم الطلبــة علــى  

ات نظــــرهم حــــول الــــنص  أن يعّبــــروا عــــن آرائهــــم ووجهــــ 
 والعبـارات  الجمـل  تحديدالمقروء، وإكسابهم القدرة على 

ــة فكــرة   وغرضــه، ،علــى مواقــف الكاتــب  تــدّل التــي وكتاب
ولــــم يقتنعــــوا بهــــا مــــع ذكــــر األســــباب،  ،طرحهــــا الكاتــــب

يساعد المعّلم الطلبة على التفكير من خالل سؤالهم عن و
مـن المقـروء   العالقة بين المعرفة الجديدة التـي اكتسـبوها   
ــى     ــاعدهم علــ ــا يســ ــة، ومّمــ ــاتهم اليومّيــ ــتخالص وحيــ اســ

 .الدروس والِعبر

  التطبيق إجراءات
 في كتاب المعتمدة النّصوص من نصوص ثالثة اختيار ّمت -

 الدراسّي للفصل األساسّي الخامس للصف لغتنا العربّية

 من التي المادة التعليمّية لتكون ،2013/2014 الثاني

في تعليم ) TIPS(إستراتيجّية  الطلبة وّظف خاللها
، النّصوص وهذه. مهارات القراءة الناقدة تنمية التفكير في

، )نص أدبّي(ة اإلبداع لّذو، )مقالة(وطننا فلسطين : هي
  ).نص علمّي(كسوف الشمس و

في ) TIPS(بعد التأكد من سالمة إجراءات إستراتيجّية  -
كما  مهارات القراءة الناقدة، تنمية تعليم التفكير في

وصفت سابًقا، تمَّ تطبيقها على المجموعة التجريبّية، 
جلسة مدة كّل ) 12(حيث استغرق تطبيق هذه الدراسة 

دقيقة، استمر التطبيق لمدة ) 45(جلسة حصة واحدة 
  .ثمانية أسابيع

البعدّي على  مهارات القراءة الناقدةتمَّ إجراء اختبار  -
 .القبلّي نفسها المجموعة التجريبّية، وهي فقرات االختبار

كما تمَّ تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادّية، 
حيث استغرق تدريسها الفترة الزمنّية نفسها، وفي نهاية 
تدريس المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادّية، تمَّ 

الذي طّبق - البعدّي  مهارات القراءة الناقدة إجراء اختبار
فقرات االختبار القبلّي  ، وهي-على المجموعة التجريبّية

 .نفسها

 

 

 

   متغيرات الدراسة

  :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية

: طريقة التدريس، ولها مستويان: المتغير المستقل: أوًال
مهارات  تنمية في تعليم التفكير في) TIPS(إستراتيجّية (

 ).والطريقة االعتيادّيةالقراءة الناقدة، 

 ).ذكر، وأنثى(الجنس : فّيالمتغير التصني: ثانًيا

في الدراسة مستوى تحصيل أفراد : المتغير التابع: ثالًثا
  .مهارات القراءة الناقدةاختبار 

  المعالجات اإلحصائّية

 باستخراجالدراسة، فقد قام الباحث  سؤاللإلجابة عن 
المتوسطات الحسابّية، واالنحرافات المعيارّية، واستخدام 

) Two Way ANOVA(لمصاحب تحليل التباين الثنائي ا
  .لبيانات الدراسة) Bonferroni(اختبار بونفيروني 

  عرض نتائج الدراسة 

المتغيرات في  تّم عرض نتائج الدراسة وفًقا لترتيب
  :السؤال الرئيس للدراسة الذي ينص

 مستوى الداللة عند إحصائّية داللة ذات فروق توجد هل -

)0.05=α (مس أداء طلبة الصف الخا في مستوى
) المجموعة التجريبّية والمجموعة الضابطة(األساسّي 

طريقة  اتتعزى لمتغير القراءة الناقدة على مهارات
، )ةوالطريقة االعتيادّي، TIPSإستراتيجّية (التدريس 

  ؟والجنس التدريس طريقة بين لتفاعلوالجنس، وا

ولإلجابة عن هذا السؤال كان البّد أوًال من تحديد داللة 
المتوسطات الحسابّية ألداء أفراد الدراسة من  الفروق بين

طلبة الصف الخامس األساسّي على اختبار مهارات القراءة 
) TIPS(الناقدة الُمحددة مًعا، وذلك تبًعا لمتغير إستراتيجّية 

في تعليم التفكير مدار الدراسة، فقد ُحسبت المتوسطات 
راسة طلبة الحسابّية، واالنحرافات المعيارّية ألداء أفراد الد

الصف الخامس األساسّي القبلّي والبعدّي على مهارات القراءة 
إستراتيجّية (الناقدة، وذلك تبًعا لمتغير إستراتيجّية التدريس 

TIPSوكما هو مبين في الجدول )، اإلستراتيجّية االعتيادّية ،
)3.(  
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لدراسة طلبة الصف الخامس األساسّي القبلّي والبعدّي على اختبار مهارات واالنحرافات المعيارّية ألداء أفراد ا المتوسطات الحسابّية :3جدول 
  القراءة الناقدة، تبًعا لمتغير إستراتيجّية التدريس

إستراتيجّية 
 التدريس

 العدد الجنس
األداء البعدّي األداء القبلّي

المتوسط
 الحسابّي

االنحراف
 المعيارّي

 المتوسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعيارّي

 إستراتيجّية
(TIPS) 

 2.09 13.68 2.19 9.50 28 ذكر

 1.60 14.59 1.85 9.59 26 أنثى

 1.91 14.13 2.01 9.55 54 الكّلي

اإلستراتيجّية 
 االعتيادّية

 1.70 10.32 3.30 8.75 28 ذكر

 2.22 11.04 2.40 9.81 27 أنثى

 1.98 10.67 2.92 9.26 55 الكّلي

 الكّلي
 2.54 12.00 2.80 9.13 56 ذكر

 2.62 12.85 2.12 9.70 53 أنثى

 2.60 12.41 2.49 9.40 109 الكّلي

وجود فرق ظاهرّي بين المتوسـط  ) 3(يتبّين من الجدول 
الحســـابّي القبلـــّي والبعـــدّي ألداء أفـــراد المجموعـــة التجريبّيـــة،  

) TIPS(إســتراتيجّية التــي خضــع أفرادهــا للتــدريس باســتخدام  
لتنميــة مهــارات القــراءة الناقــدة، حيــث كانــت   فــي تعلــيم التفكيــر  

قيمة المتوسط الحسـابّي البعـدّي أعلـى مـن المتوسـط الحسـابّي       
ــّي ــين المتوســط الحســابّي     . القبل وكــذلك وجــود فــرق ظــاهرّي ب

البعــدّي ألداء أفـــراد مجمــوعتي الدراســـة الضــابطة والتجريبّيـــة    
علــى المهــارات، حيــث كانــت قيمــة المتوســط الحســابّي البعــدّي     
ألداء أفراد المجموعة التجريبّية، التـي خضـع أفرادهـا للتـدريس     

 أعلى من في تعليم التفكير ) TIPS(إستراتيجّية باستخدام 

ــدّي ألداء أفــراد المجموعــة الضــابطة،       المتوســط الحســابّي البع
  .التي خضع أفرادها للتدريس باستخدام الطريقة االعتيادّية

الظاهرّية البعدّيـة وفًقـا   ولمعرفة الداللة اإلحصائّية للفروق 
الفــروق فــي  ) حــذف(لمتغيــر إســتراتيجّية التــدريس، بعــد عــزل    

أداء أفراد الدراسة طلبة الصف الخامس األساسّي فـي االختبـار   
القبلــّي علــى مهــارات القــراءة الناقــدة، فقــد تــّم اســتخدام تحليــل 

وذلــك ) Two Way ANCOVA(التبــاين الثنــائّي المصــاحب 
  ).4(جدول كما هو مبين في ال

 نتائج تحليل التباين الثنائي المصاحب للمتوسطات الحسابّية ألداء أفراد الدراسة في االختبار البعدّي لمهارات القراءة الناقدة وفًقا :4جدول 
  لمتغير إستراتيجّية التدريس

 مصدر التباين
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

  متوسط
 المربعات

 قيمة ف
  الداللة

 اإلحصائّية

محج  
 األثر

)المصاحب(االختبار القبلّي ككل   2.625 1 2.625 .713 .400 .007 

 456. 000. 87.139* 320.965 1 320.965 إستراتيجّية التدريس

 041. 038. 4.426* 16.301 1 16.301 الجنس

 001. 728. 122. 449. 1 449.الجنس×إستراتيجّية التدريس

    3.683 104 383.069 الخطأ

     108 723.410  وع المجم 

  )α =0.05(ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة اإلحصائّية * 

) 4(وبالنظر إلى نتائج تحليل التباين الواردة في الجـدول  
يتبـــّين وجـــود فـــرق ذي داللـــة إحصـــائّية عنـــد مســـتوى الداللـــة  

بـــــين المتوســـــطين الحســـــابيين ألداء ) α=0.05(اإلحصـــــائّية 
 الصف الخامس األساسّي البعدّي على  أفراد الدراسة طلبة

مهــارات القــراءة الناقــدة، يعــزى لمتغيــر إســتراتيجّية التــدريس،     
وهي أقل مـن  ) 0.000(حيث كانت قيمة الداللة اإلحصائّية لها 

ولمعرفــة لصــالح َمــْن  ). α=0.05(مســتوى الداللــة اإلحصــائّية  
ذلــــك الفــــرق الــــدال إحصــــائيا؛ اســــتخدم اختبــــار بــــونفيروني       
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)Bonferroni ( هو مبين في الجدول على المتوسطات الحسابّية الُمعدِّلة، وذلك كما)5.(  

على المتوسطات الحسابّية الُمعدِّلة لمهارات القراءة الناقدة بحسب متغير إستراتيجّية ) Bonferroni(نتائج اختبار بونفيروني  :5جدول 
  التدريس

  إستراتيجّية التدريس
 المتوسط الحسابّي

 لالُمعدِّ

  الخطأ
 المعيارّي

  الفرق بين المتوسطين
 الحسابيين الُمعدِّلين

 TIPS( 14.13 .26(إستراتيجّية
3.44* 

 26. 10.69 اإلستراتيجّية االعتيادّية

)α =0.05(ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة اإلحصائّية * 

أّن الفرق الدال إحصائيا كان لصالح ) 5(ُيظهر الجدول 
لبة المجموعة التجريبّية، التي خضع أفرادها للتدريس أداء ط

في تعليم التفكير بمتوسط ) TIPS(باستخدام إستراتيجّية 
، مقابل متوسط حسابّي معّدل )14.13(حسابّي معّدل مقداره 

 خضعألداء طلبة المجموعة الضابطة، التي ) 10.69(مقداره 
إليجاد و. أفرادها للتدريس باستخدام الطريقة االعتيادّية

في تعليم التفكير في تنمية ) TIPS(فاعلّية متغير إستراتيجّية 
 Effectمهارات القراءة الناقدة، فقد تّم إيجاد حجم األثر 

Size  باستخدام مربع إيتاEta Square حيث وجد أنه ،
من التباين في ) %45.6(وهذا يعني أن ) 0.456(يساوي 

مهارات القراءة الناقدة البعدّي على اختبار  أداء أفراد الدراسة
  .عائد لمتغير إستراتيجّية التدريس

وجــود فــرق ذي داللــة   الســابق ) 4(ُيظهــر الجــدول  كمــا 
بــين  ) α =0.05(إحصــائّية عنــد مســتوى الداللــة اإلحصــائّية     

ــة الصــــف    ــة طلبــ ــراد الدراســ ــابيين ألداء أفــ المتوســــطين الحســ
يعـزى  الخامس األساسّي البعـدّي علـى مهـارات القـراءة الناقـدة،      

ــا    لمتغيــــر الجــــنس، حيــــث كانــــت قيمــــة الداللــــة اإلحصــــائّية لهــ
ــائّية     ) 0.038( ــة اإلحصـ ــتوى الداللـ ــن مسـ ــل مـ ــي أقـ = α(وهـ

ــائّيا؛   ). 0.05 ــْن ذلــــك الفــــرق الــــدال إحصــ ولمعرفــــة لصــــالح َمــ
علــى المتوســطات  ) Bonferroni(اســتخدم اختبــار بــونفيروني  

  ).6( الحسابّية الُمعدِّلة، وذلك كما هو مبّين في الجدول

  على المتوسطات الحسابّية الُمعدِّلة لمهارات القراءة الناقدة بحسب متغير الجنس) Bonferroni(نتائج اختبار بونفيروني  :6جدول 

  الجنس
 المتوسط الحسابّي

 الُمعدِّل

  الخطأ
 المعيارّي

  الفرق بين المتوسطين
 الحسابيين الُمعدِّلين

 12.02.26 ذكر
0.78* 

 12.80.26 أنثى

  )α =0.05(ذات داللة إحصائّية عند مستوى الداللة اإلحصائّية * 

أّن الفرق الدال إحصائيا كان لصالح ) 6(ُيظهر الجدول 
، مقابل )12.80(أداء اإلناث بمتوسط حسابّي معّدل مقداره 

وإليجاد . للذكور) 12.02(متوسط حسابّي معّدل مقداره 
ة الناقدة، فقد تّم فاعلّية متغير الجنس على مهارات القراء

 Etaباستخدام مربع إيتا  Effect Sizeإيجاد حجم األثر 

Square وهذا يعني أن ) 0.041(، حيث وجد أنه يساوي
من التباين في أداء أفراد الدراسة طلبة الصف  %)4.1(

الخامس األساسّي البعدّي على اختبار مهارات القراءة الناقدة 
  .عائد لمتغير الجنس

عدم وجود فـروق ذات   أيًضا السابق) 4(ل ُيظهر الجدوو
) α =0.05(داللــة إحصــائّية عنــد مســتوى الداللــة اإلحصــائّية   

ــة الصــف      بــين المتوســطات الحســابّية ألداء أفــراد الدراســة طلب
 الخامس األساسّي البعدّي على مهارات القراءة الناقدة، يعزى 

نت للتفاعل بين متغيري إستراتيجّية التدريس والجنس، حيث كا
وهـي أكبـر مـن مسـتوى      ،)0.728(قيمة الداللة اإلحصائّية لهـا  

  ). α  =0.05(الداللة اإلحصائّية 

  مناقشة النتائج 

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائّية 
أداء طلبة  بين متوسطي) α= 0.05(الداللة عند مستوى 
، يعزى على االختبار) التجريبّية والضابطة(المجموعتين 

لمتغير المجموعة، ولصالح أداء طلبة المجموعة التجريبّية، 
) 0.456(يساوي  Effect Sizeحجم األثر  أنَّ َدِجحيث ُو

 أداء طلبة مستوىمن التباين في ) %45.6(وهذا يعني أن 

القراءة الناقدة عائد األساسّي على مهارات الخامس الصف 
 ةفاعلّيوهذا يدل على . للتباين في متغير المجموعة

مهارات القراءة  تنمية في تعليم التفكير في) TIPS(إستراتيجّية 
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مقارنة مع الطريقة األساسّي الخامس الصف  الناقدة لدى طلبة
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة ونتائج دراسات . االعتيادّية

)Albeckay, 2014 ،؛ أبو 2011؛ سالمان، 2011؛ أحمد
في ) 2000في، ؛ ال2002؛ خضر، 2003الهيجاء والسعدي، 

فاعلّية اإلستراتيجيات والبرامج المستخدمة في تنمية مهارات 
ويعزو الباحث هذه الفروق في ، القراءة الناقدة لدى الطلبة

  :القراءة الناقدة إلى األسباب اآلتية مهارات
في تعليم التفكير الفرصة ) TIPS(لقد وّفرت إستراتيجّية  -

لمعّلم والنص أمام الطلبة للتفاعل مع بعضهم ومع ا
وما تضمنته  ،المقروء، من خالل الخطوات واإلجراءات

من استخدام أنشطة متنوعة اعتمدت على المناقشة 
ويتّم خاللها تحديد األفكار الرئيسة  ،الجماعّية
ثّم مناقشتها باستخدام األسئلة  ،وتدوينها ،للموضوع

مّما  ،)؟من؟ ومتى؟ وأين؟ ولماذا؟ وماذا؟ وكيف(
يادة وعي الطلبة بموضوعات القراءة، ونمو ساعد علـى ز

وأصبحوا على دراية كبيرة بمهارات تحديد  ،مهاراتهم
األفكار، والتمييز بين األفكار الرئيسة والفرعّية وتحديد 

ويرى . هدف الكاتب، والتمييز بين الحقيقة والرأي
أّن الطلبة بحاجة إلى أن ) Dignazio, 1998(ديجنازيو 

المعنى  ثم يتوقعونتنتجوا ويقارنوا يسألوا ويدركوا ويس
كتساب مهارات القراءة االسابقة؛ لفهم و معلى خبرته بناًء

أن الطلبة ) Brown, 1987( وتؤكد براون. الناقدة
يفيدون في أثناء ممارستهم لخطوات اإلستراتيجّية من 

ومن أقرانهم  ،أمامهم مسموعوهو يفكر بصوت  ،المعّلم
مام زمالئهم في الصف أو أمام الذين جربوا طرق التفكير أ

 .المجموعة

مهـارات   تنمية عملت اإلستراتيجّية من خالل خطواتها على -
لقاء، األمـر الـذي سـاهم     كّل في القراءة الناقدة المستهدفة

ــة، فاإلســتراتيجّية أتاحــ    الفرصــة  تفــي تنميتهــا لــدى الطلب
ــيات       ــن فحـــص الفرضـ ــنهم مـ ــات تمكـ ــع معلومـ ــة لجمـ للطلبـ

المقدمة فـي الـنص المقـروء، والتـدرب     والحجج والبراهين 
على استنباط الحلـول للمشـكلة وتوّقـع المبـررات المناسـبة      

 ,Albeckay(لهـا، وهـذا مـا أكَّدتـه نتـائج دراسـة البيكـي        

أن هنــــاك عالقــــة بــــين تحســــين مهــــارات القــــراءة ) 2014
ــا الناقـــدة لـــدى الطلبـــة ومقـــدار  ويؤكـــد . ممارســـتهم لهـ

أنــه مــن الضــروري ا أيضـً ) Dignazio, 1998(ديجنـازيو  
للمعّلمــين لتعلــيم الطــالب القــراءة الناقــدة، إشــراكهم فــي       

تحـدي االفتراضـات التـي    بمناقشات مركزة، والسـماح لهـم   
 .ر نقدي خاص بهمت عليها النصوص، وتطوير تصّوَيِنُب

 تقوم على في تعليم التفكير) TIPS(إستراتيجّية  إّن -

، والخبراتبتبادل اآلراء  تسمح التي األنشطة ممارسة
وحماسهم، األمر الذي ساهم في  الطلبة دافعية وتثير

تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى الطلبة، وهذا ما أكَّده 
طريقة لتطوير مهارات  فضلبأن أ) 2000(حبيب الله 

القراءة الناقدة، هي إثارة جدال ونقاش حول النص 
ويعارض كّل واحد  ،المقروء، حيث يثير الطلبة أسئلة

ثباتات وبراهين منطقّية إتيان بهة نظر اآلخر مع اإلوج
 . تؤّيد وجهة النظر الواحدة ضد األخرى

في تعليم التفكير أسهمت في ) TIPS(إّن إستراتيجّية  -
وتنظيم أفكارهم وترتيبها، ، تشجيع الطلبة على المتابعة

 طريقة وطرح األسئلة الناقدة حول النص المقروء، فهي

هذا األمر قد يعمل  ،ة االعتيادّيةالطريق رتابة عن تخرج
على زيادة دافعّية الطلبة للتعّلم، مّما يؤّثر إيجابيا في 

باإلضافة إلى أن استخدام . تنمية مهارات القراءة الناقدة
الطلبة إلستراتيجّية واضحة ومحددة في التفكير في النص 
المقروء، وجعل الطالب عنصًرا إيجابيا وفعاًال، زاد من 

بنفسه، وبالتالي أّدى إلى التفاعل اإليجابّي والعميق ثقته 
الستثمار ما  مع النص المقروء، بحيث سعى كّل طالٍب

  .لديه من معارف سابقة في بناء المعنى

أظهــرت النتــائج وجــود فــرق ذي داللــة إحصــائّية بــين  كمــا 
ــة الصــف الخــامس األساســّي     المتوســطين الحســابيين ألداء طلب

ــارات ا   ــى مه ــر الجــنس،    البعــدّي عل ــراءة الناقــدة، يعــزى لمتغي لق
، )12.80(ولصـــالح اإلنـــاث بمتوســـط حســـابّي معـــّدل مقـــداره      

ــداره     ــّدل مقــ ــابّي معــ ــط حســ ــل متوســ ــذكور) 12.02(مقابــ . للــ
ــراءة الناقــدة،        ــارات الق ــى مه ــر الجــنس عل ــة متغي وإليجــاد فاعلّي

ــر   َدِجــحيــث ُو ) 0.041(يســاوي  Effect Sizeأن حجــم األث
ــي أن   ــراد الدراســة     %)4.1(وهــذا يعن ــاين فــي أداء أف مــن التب

ــارات        ــار مه ــى اختب ــة الصــف الخــامس األساســّي البعــدّي عل طلب
  .القراءة الناقدة عائد لمتغير الجنس

وجــود فــرق دال إحصــائيا بــين مــن رغم وعلــى الــمــن هنــا، 
الذكور واإلناث إال أن هذا الفرق بسيط جًدا، بحيـث أثـر جـنس    

ألداء علــى اختبــار مهــارات  فــي ا %)4.1(الطالــب فــي أقــل مــن  
ويمكـــن للباحـــث أن يعـــزو هـــذه النتيجـــة إلـــى   . القـــراءة الناقـــدة

ــة      ــة والدرجـ ــرة التعليمّيـ ــي الخبـ ــات فـ ــين والمعّلمـ ــارب المعّلمـ تقـ
وقد تعـزى كـذلك هـذه النتيجـة إلـى تقـارب طلبـة عينـة         . العلمّية

الدراســة فــي الخبــرات الســابقة، وقابلّيــة الــتعّلم لــديهم فهــم مــن   
ــة عم ــة واحــدة، إضــافة إلــى أنهــم مــن مجتمــع واحــد ال      مرحل رّي

تبــاين فيــه، ومــن جهــة أخــرى ُتــَرّد هــذه النتيجــة إلــى أّن الجــنس  
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كأحـــد الخصـــائص الخلقّيـــة ال يـــؤّدي دوًرا فـــاعًال فـــي اكتســـاب 
عام التعّلم بشكل، خاص ومهارات القراءة الناقدة بشكل.  

يوجـد  أّنه ال ) Wright, 1988(فقد أظهرت نتائج دراسة 
أولســون، (أثــر للجــنس فــي القــدرة علــى التفكيــر الناقــد، ويــرى   

أن القـــدرة علـــى القـــراءة تنمـــو مـــع العمـــر، وأن   ) 260، 1962
 أّمــا براينــت وبرادلــي . اإلنــاث يتفــوقن علــى الــذكور فــي القــراءة  

فيفســران الفروقــات فــي القــراءة بــين الــذكور واإلنــاث   ) 1991(
إلـى اخـتالف الجـنس فـي     بإرجاعها إلى تفاوت سرعة النضـج، ال  

 . حدِّ ذاته

عدم وجود فروق ذات داللة أيًضا كشفت نتائج الدراسة و
إحصائّية بين المتوسطات الحسابّية ألداء أفراد الدراسة 
البعدّي على مهارات القراءة الناقدة، يعزى للتفاعل بين 

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى . إستراتيجّية التدريس والجنس
ّية التدريس بما تضمنته من إجراءات وأنشطة أن إستراتيج

 كال لدى تفضيل أثرت في الجنسين بقدر متساٍو، ووجود

في الدراسة، وذلك  لطريقة التدريس المستخدمة الجنسين
لحداثة استخدامها، باإلضافة إلى أن البيئة التعليمّية للذكور 

ة، والوسائل واإلناث متقاربة من حيث التسهيالت المادّي
ة ة واالجتماعّييمّية المتاحة، كما تتشابه الظروف الثقافّيالتعل

، خاصة أن أفراد )الذكور واإلناث(ة لكال الجنسين واالقتصادّي
ة نفسها، وهما مدرستان الدراسة من المنطقة الجغرافّي

  .متجاورتان تقريًبا

  :التوصيات

في ضوء النتائج التي تمَّ التوّصل إليها، يمكن التقّدم 
  :اآلتيةبالتوصيات 

في ) TIPS(إستراتيجّية  الدعوة إلى ضرورة اعتماد -
مهارات القراءة الناقدة وتشجيع  تنمية تعليم التفكير في

أّكدت نتائج الدراسة  ، حيثالمعّلمين على استخدامها
تها في تنمية مهارات القراة الناقدة لدى الحالّية فاعلّي

 .الطلبة

اتيجية االستر هذه بأهمية المعلمين توعية ضرورة -
وتأهيلهم في مجال استخدام األساليب  همتدريبو

، التدريسّية الحديثة في تدريس في تدريس اللغة العربّية
في تعليم ) TIPS(وتنمية مهاراتها، كإستراتيجّية 

 .التفكير

إجراء مزيٍد من الدراسات تبحث في فاعلّية استخدام  -
بة في مهارة الكتا في تعليم التفكير) TIPS(إستراتيجّية 

 والمحادثة واالستماع، وعلى متغيرات جديدة كتنمية
 .أو الكتابة اإلبداعّيةالقراءة  مهارة

  :المراجع
أثر نموذج ). 2003( .أبو الهيجاء، خلدون والسعدي، عماد

التعليم وأسلوب التعلم في تطوير مهارات القراءة الناقدة 
مجلة جامعة دمشق  ،لدى تالميذ الصف الرابع األساسّي

  .232- 131، )1(19 ،م التربويةللعلو
 الذكاءات أنشطة استخدام فاعلّية). 2011(. أحمد، سناء

 والكتابة الناقدة القراءة مهارات على تنمية المتعددة

السادس  الصف تالميذ لدى لإلنجاز اإلبداعّية والدافع
): 30(، العدد التربوية المجلة سوهاج، االبتدائّي، جامعة

83-144.  

 البرامج في البنائي البحث منهج). 2001( .إحسان اآلغا،

  .المقداد دار: غزة للمستقبل، المقترحة التربوّية

، ترجمة تطور نمو األطفال). 1962( .أولسون، ويالرد
: إبراهيم حافظ ومحمد عثمان وسامي الجمال، القاهرة

 .عالم الكتب

مشكالت القراءة لدى ). 1991( .براينت، بيتر وبرادلي، لينت
  .دار الحكمة: ترجمة شاكر العبيدي، بغداد ،األطفال

 .توماس بلوم، بنيامين ومادوس، جورج وهاستنجس،
 تقييم تعّلم الطالب التجميعي والتكويني،). 1983(

ترجمة محمد المفتي وزينب النجار وأحمد شلبي، 
  .للترجمة المركزي الدولي: اإلسكندرية

روء أسس القراءة وفهم المق). 2000( .حبيب الله، محمد
  .دار عمار: ، عمانبين النظرية والتطبيق

أخطاء القراءة الجهرّية في اللغة ). 2010( .محمد ،الحوامدة
العربّية لدى طلبة الصف الثالث األساسّي في محافظة 

 األردنّية في المجلةإربد وعالقتها ببعض المتغيرات، 

  .127-109): 2(6 التربوّية، العلوم
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