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  ملخص
تنمية  في هدفت هذه الدراسة الكشف عن أثر برنامج تعليمي قائم على المدخل الوظيفي

صمم ولتحقيق هدف الدراسة . مهارات القراءة الناقدة لدى طالب الصف التاسع األساسي
فقرة من االختيار  ١٢ًا تكون من اختبارو، ًا قائمًا على المدخل الوظيفيتعليميًا برنامجالباحثان 
طالبا من طالب الصف ) ٥٦(تكونت عينة الدراسة من  .ةالناقد مهارات القراءةس اقيل من متعدد
تربية والتعليم إلربد بيت يافا الثانوية الشاملة للبنين التابعة لمديرية ال األساسي في مدرسة التاسع
وقد قسم األفراد إلى ، اختيرت بطريقة قصدية ميسرة، ٢٠١١-٢٠١٠للعام الدراسي و، األولى

. طالًبا في المجموعة الضابطة) ٢٨(و، طالًبا في المجموعة التجريبية) ٢٨( :مجموعتين
ألثر طريقة تعزى ، إحصائية في اختبار القراءة الناقدةوأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة 

  ). البرنامج التعليمي(وجاءت الفروق لصالح الطريقة التجريبية ، التدريس

  .خل الوظيفي، البرنامج التعليميالمد، القراءة الناقدة :الكلمات المفتاحية
 
Abstract 

The current study aimed at investigating the effect of a functionally-
based Instructional program on developing tenth grade students' critical 
reading skills. To achieve the aim of the study, the researchers designed a 
functionally-based instructional program, and a test consisted of 12 
multiple choice items to measure the critical levels of reading. The 
sample of the study consisted of 56 students from Beit Yafa secondary 
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school for boys in Irbid first directorate of education for the academic 
years 2010- 2011. They were chosen purposefully: 28 of them 
represented the experimental group and the other 28 represented the 
control groupe. The result of the study revealed that there were 
statistically significant differences in the test of critical reading due to the 
way of teaching and in favor of the experimental group (Instructional 
program). 

Keywords: Critical Reading, Functional Approach, Educational 
Program. 

 
  المقدمة

التطور الكبير الذي يشهده العصر الحاضر في مجاالت العلم والتكنولوجيا وما رافقه من 
نمو متسارع للمعارف والحقائق العلمية في مختلف المجاالت واألصعدة ترك تأثيرات واضحة 

  .مجال التربية والتعليم آل المجاالت بما فيها في

رات المتالحقة المتسارعة في تقنيات االتصال وبالنظر إلى التدفق المعرفي الهائل والتطو
ال يمكن أن تعتمد النظم التعليمية والثقافية على حصر دور المتعلم في اختزان ، التي نعيشها
تلك التنمية التي تتطلب عمليات التفكير التحليلي ، من غير تنمية مستويات تفكيره، المعلومات

وآذا عمليات التصنيف والترآيب ، المعلوماتوالناقد الذي يربط بين المعلومة وغيرها من 
  .فترتقي عمليات التفكير لديه حتى تصل إلى المستوى الناقد

نظرا للتقدم المعرفي الهائل  وتنميته أهم وظائف التربية الحديثة؛، التفكير ضرورة حيويةو
ج الدراسية األمر الذي جعل القائمين على صناعة المناه، الذي يشهده العالم في مختلف المجاالت

، تتمثل في تحديد أي جوانب المعرفة أولى بأن يضمن في المناهج، أمام تساؤالت وتحديات آبيرة
 هوإلى متى ستبقى األفضلية لهذ، وتحديد معايير األفضلية في ذلك، وأيها ينبغي أن ينحى جانبًا

  .الجوانب من المعرفة دون األخرى

 آل من رىالتفكير المرآبة الذي يلعليا أو عمليات من مستويات التفكير ا التفكير الناقديعد و
من التعليم األساسي وما بعده هي الفترة المناسبة  أن الحلقة الثانية )١٩٩٧:٤( ويلبرججيمس و

والتفكير ، والتفكير الناقد، واتخاذ القرار، حل المشكالت: وتلك العمليات هي، للتدريب عليها
فية المتنامية للمتعلم فرصة مثلي للتحدي عن طريق تقديم حيث توفر اإلمكانات المعر، االبتكاري

  .المزيد من المواقف التي توظف عمليات التفكير المرآب

التفكير الناقد عملية تبني قرارات وأحكام قائمة على أسس موضوعية تتفق مع الوقائع 
جية التي تفسد التي تتم مناقشتها بأسلوب علمي بعيدًا عن التحيز أو المؤثرات الخار، المالحظة
، وعفانة عبيد( أو تعرضها إلى تدخل محتمل للعوامل الذاتية، أو تجنبها الدقة، ائعتلك الوق
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فهو . وليس متلقيا سلبًيا، ومشارك نشيط، فالقارئ الناقد بالضرورة قارئ متفاعل .)٢٠٠٣:٥٤
فهو مفكر ناقد  ،وبالتالي، ما رأيك؟ ما موقفك؟ ماذا تفضل؟ ويقّوم ما يقرأ: يطرح األسئلة مثل

 ,Rise, 1987; Collins(راءة ـيستخدم خبراته ومعارفه السابقة في عملية الق، ومتعلم ناقد
1994(.  

، تبرز أهمية هذا النوع من التفكير في الحاجة إلى التكيف مع المواقف الجديدة والمعقدة
م على درجة والحك، وضرورة معرفة المعاني الحقيقية للمفاهيم، وتقويم الواقع وتجديده وإثرائه

، العملوالحاجة إلى إدراك الصواب من الخطأ في الفكر والقول و، مصداقية مصادر التعلم
شكلة وعندما يتطلب األمر المالحظة المتعمقة والتعرف إلى الم، وإدراك التباين والتناقض

 ٣٦، ؛ عثمان٢٠٠٣: ١٤، فخرو(واالنتقاء من عدة بدائل ، ووضع االفتراضات، وتحديدها
١٩٩٢.(   

ذلك يؤدي إلى فهم عميق  نا أمنه ،التفكير الناقد إلى عدة اعتباراتيعود االهتمام بتنمية 
وأن توظيف التفكير الناقد في التعلم يحول عملية اآتساب ، الذي يتعلمه الطلبة للمحتوى المعرفي

اصره بعضها وربط عن، إلى نشاط عقلي يقود إلى إتقان تعلم المحتوى، المعرفة من عملية خاملة
  .بأفكار دقيقة وصحيحةآما أن استخدام التفكير الناقد يسهم في خروج الطالب ، ببعض

وما صاحب ذلك من ظروف مختلفة تمر بها المجتمعات ، نتيجة لتطور مفهوم القراءة
آل ذلك أدى إلى أن تطلب هذه ، ودور القراءة الناقدة بالذات، جعلها تعي دور القراءةالعالمية مما 

، ويالحق التطورات الحديثة، جتمعات من مدارسها أن تكّون قارئًا ناضجًا ينهض بمسؤولياتهالم
  .ويشارك بصورة إيجابية في مشكالت مجتمعه وقضاياه

فباإلضافة إلى تكوين المواطن ، هنالك أسباب تفرض علينا االعتناء بالقراءة الناقدةو
ة الناقدة تسهم في تحصين األفراد ضد فإن القراء، المشارك بفاعلية في المؤسسات الوطنية

وما تمارسه هذه الدعاية من ضغوط فكرية ونفسية على أبنائنا في مختلف ، وحيلهاالدعاية 
مما يشكل خطورة على األجيال الناشئة التي ، الميادين لتؤثر في معتقداتهم واتجاهاتهم وميولهم
  .يخشى عليها الوقوع ضحية الدعايات المضللة

ز تأآيد خبراء المناهج وطرق التدريس على ضرورة االهتمام بالتنمية الذهنية ولعل ما يبر
وتزويدهم بمهارات القراءة الناقدة مرده التخوف ، الشاملة للطلبة في مختلف مراحل التعليم

واالعتقاد بأن مظاهر التقنية المعاصرة تشير بما ال يقبل الشك بأن مظاهر الحياة سوف تكون 
مما يستوجب إعدادهم لمواجهة المستقبل من خالل ، غير وتجدد المعرفةبسرعة الت محكومة

، بضرورة تطوير المناهج الدراسية آما وأوصوا، لناقدةإآسابهم مهارات التفكير الناقد والقراءة ا
، بحيث تتجه إلى تربية أعماقه، وتحديث محتوياته بما يساعد على إعادة تشكيل اإلنسان المتعلم

وقدرة على النفاذ ببصيرته إلى غوامض الوجود بمقدار ما ، يكون أآثر وعيًاوعقله؛ل، وتفكيره
  .لى اإلبداع واالبتكاريملكه من حدس وعقل ووجدان وقدرة ع
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في األردن على أن هدف التربية والتعليم  ١٩٩٤وينص قانون التربية والتعليم الصادر عام 
نًا قادرًا على التفكير النقدي يتمثل في أن يصبح الطالب في نهاية مرحلة التعليم مواط

، جرادات( األسلوب العلمي في المشاهدة والبحث وحل المشكالت تباعوا، الموضوعي
٢٠٠٢:٤.(  

إن التباين في المداخل والطرائق التي يتبعها المعلمون يعّد أمرا إيجابيا في العملية التعليمية 
ولكل من هذه المداخل  ، ة للتدريسإذ يوجد لكل موقف تعليمي مدخل أو طريقة مناسب، التعلمية

  .والطرائق مبادئها وأسسها الخاصة بها

وعلى الرغم من المناداة المستمرة والتأآيد العالي من الخبراء والتربويين على ضرورة 
ن فإ، لمحاورات الفردية والجماعيةظهور صوت المتعلم في غرفة الصف من خالل المناقشات وا

 لمون معلميهم للقيام بفحصوهذا أدى إلى أن يترك المتع، المعلمين ذلك لم يلق إقباال فعاال من
  .)Jill & Jolanda, 2004(واتخاذ القرارات بدال عنهم  واختبارها وجهات النظر

يتم ، ويعد المدخل الوظيفي من المداخل التي يظهر فيها المعلم والمتعلم في موقف إيجابي
ه تبادل اآلراء للوصول إلى تعلم فاعل ضمن ويتم بعد، فيه طرح مشكلة أو قضية أو موضوع

من خالل ، بيئة مناسبة تعمل على خلق الدافعية عند المتعلمين للتعلم والحصول على المعرفة
  .المشارآة الفعلية دون انتظار تقديمها جاهزة من قبل المعلم

الوظيفة يأتي االهتمام بالمدخل الوظيفي في تعليم اللغة ومهاراتها المختلفة انطالقا من 
فاللغة وسيلة الفرد لتنفيذ األعمال ، وهي تصريف شئون المجتمع، االجتماعية التي تؤديها اللغة

والفرد عندما ، والتعبير عن األفكار والعواطف واالنفعاالت ونقلها لآلخرين، وقضاء الحاجات
، اللغة وعندما يشتري أو يبيع أو يتعامل مع الناس يستخدم، يحاول حل مشكلة يستخدم اللغة

  ).٢٠٠٤، قاسم وآخرون(وحتى وهو يفكر مع نفسه يستخدم اللغة 

ويتم ، من خالل تحدي المعلمين لقدرات المتعلمين وإمكاناتهم) الواقعي(يبدأ التعلم الحقيقي 
ذلك من خالل المدخل الوظيفي الذي يعتمد على أسلوب حل المشكالت وطرح أسئلة واقعية 

في موقف يتطلب منه استغالل آافة قدراته وإمكاناته للوصول تحتاج إلى حلول وتضع المتعلم 
ذات  مهاراتأن يكون لديه القدرة على تطوير الولكن هذه األسئلة تتطلب من المعلم ، إلى الحل

  ).Vector, 2005( العالقة بالقراءة الناقدة

القارئ تعليمي ويتمثل في رغبة : األول، أن للقراءة هدفين رئيسيين) ١٩٩٩(ويرى مقدادي 
وتجاربهم في ، وآرائهم المكتوبة، ومعرفة أفكار اآلخرين، في معرفة الحقائق الحياتية والعلمية

تعلمي يتمثل في : والهدف الثاني. الحياة؛ لمعرفة آيفية معالجتهم لمشاآل الحياة ومسائلها المختلفة
وتنمية مهاراتهم وحفز ، وتنمية قدراتهم التي تمكنهم من بناء شخصياتهم، تنظيم أفكار المتعلمين

وذلك لمسايرة االنفجار المعرفي والثورة المعلوماتية التي أفرزتها ، دوافع اإلبداع في نفوسهم
  .التغيرات السريعة في جوانب الحياة الواقعية
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شتمل على مجموعة من المهارات  القراءة الناقدة وظيفيا ال بد من أن توحتى يتم تعليم 
  :بالمهارات اآلتية) Warner & Hample, 2008(حددها ، الوظيفية

): أ: (مثل، وهي القراءة الدقيقة في ضوء أهداف معينة: القدرة على استيعاب المقروء .١
القراءة ): ج(، القراءة إلصدار حكم معين): ب(، القراءة لجمع مادة حول مشكلة معينة

باع توجيهات أو القراءة الت): هـ(، القراءة لتحقيق قول أو رأي): د(، لتكوين رأي معين
 .إرشادات

معرفة موضوعات الكتاب وأغراضه ): أ(وتتضمن : القدرة على تعيين موضع المعلومات .٢
وفصول ، والرسوم، وقائمة الخرائط، والفهرسة، والمقدمة، من خالل عنوان الكتاب

القدرة على ): ب(، والجداول والرسوم البيانية، والعناوين الرئيسة والجزئية، الكتاب
ومعرفة ، معرفة الغرض من الفهرس ومحتوياته: ويشمل ذلك، ل فهرس الكتاباستعما

ومعرفة الطرق المختلفة التي ، ومعرفة الحروف األبجدية، مكان الموضوعات في الفهرس
، والقدرة على استعمال المراجع، يمكن أن تكتب بها موضوعات الكتاب في الفهرس

القدرة على ): ج(، ي يشير إليها الفهرسوالقدرة على تعيين المعلومات في الصفحة الت
القدرة على استعمال ): هـ(، القدرة على استعمال المعاجم): د. (استعمال بطاقات المكتبة

 .معرفة وظيفة المكتبة ونظامها وطريقة االنتفاع بها): و(، المصور الجغرافي والخرائط

 .القدرة على اختيار مادة القراءة وتقويمها .٣

القدرة على تعيين الموضوع الرئيس ): أ(وذلك يشتمل على : المقروء القدرة على تنظيم .٤
القدرة على تعيين العبارات ): ج(، القدرة على مالحظة العالقة بين الفقرات): ب(، للفقرة
): و(، القدرة على التلخيص): هـ(، القدرة على عمل خطة عامة لموضوع ما): د(، الهامة

 .القدرة على ترتيب األفكار

بعض المهارات التي ال بد منها لتوظيف القراءة في الحياة ) ٢٠٠٥( رد طعيمةوقد أو
والتدرب على السرعة القرائية بحسب ما ، استخالص األفكار من النص: اليومية الواقعية ومنها

  .واستخدام المعاجم ودوائر المعارف العربية، تتطلبه األغراض المختلفة للقراءة

بشكل وظيفي ال بد من  مهارات القراءة الناقدةنه لتعليم أ) ٢٠٠٣(في حين يرى إسماعيل 
  :تنمية المهارات اآلتية عند المتعلمين

تحديد األفكار : وتشمل هذه المهارة مهارات جزئية متعددة مثل، استيعاب المواد القرائية .١
وتحديد العالقات بين فقرات النص ، وإتباع التعليمات المكتوبة، الرئيسة واألفكار الجزئية

 .المقروء

التمييز بين األفكار الرئيسة : وتشمل هذه المهارة مهارات جزئية مثل، تقويم المواد القرائية .٢
وتحديد ما ، والتمييز بين الحجج القوية والضعيفة، والتمييز بين الحقيقة والرأي، والجزئية

 .هو وثيق الصلة بالموضوع
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استخالص : رة على مهارتين هماوتشمل هذه المها، السرعة في تحديد المعلومات المطلوبة .٣
وتعيين معلومات محددة من المادة المقروءة في ، األفكار الرئيسة في القراءة السريعة

 .القراءة السريعة

وتلخيص المعلومات في رسوم ، وتشمل على تلخيص البيانات آتابيا، تنظيم المعلومات .٤
 .بيانية وأشكال ومخططات وخرائط

استخدام : شمل على مصادر المعلومات في الدراسة مثلوت، استخدام مصادر المعلومات .٥
، والمعاجم المتخصصة، والمعاجم اللغوية، والدوريات، ودوائر الموسوعات، الكتب

وتشمل استخدام المواد القرائية : ومصادر المعلومات في الحياة اليومية الواقعية، والفهارس
ولوحات اإلرشاد ، الصحف اليومية وإعالنات، آتيبات تعليمات المنتجات التجارية: اآلتية

ومصادر المعلومات . ودليل البرامج التلفزيونية، ودليل الهاتف، في األماآن العامة
أو ) اإلنترنت(وتشمل المواد اإللكترونية المتاحة في شبكة المعلومات : اإللكترونية

 .األقراص الصلبة مثل الكتب والموسوعات والصحف
 

  مشكلة الدراسة وأسئلتها
وأخذا بتوصيات بعض الدراسات ، تنادا إلى المسوغات الواردة في مقدمة الدراسةاس

الذي عقد في األردن عام  الثاني وعمال بتوصيات مؤتمر التطوير التربوي، العربية واألجنبية
، اءة لمرحلة التعليم األساسيالتي من أبرزها اعتماد االستيعاب أحد أهداف تعليم القر) ١٩٩٩(

ويمكن تحديد مشكلة الدراسة ، ةالناقدالقراءة برنامج تعليمي هدفه تنمية مهارات فقد تم بناء 
لدى  الناقدة أثر برنامج تعليمي قائم على المدخل الوظيفي في تنمية مهارات القراءة"الحالية في 

وتمثل هذه الدراسة محاولة إلعادة النظر في طريقة ". طالب الصف التاسع األساسي في األردن
مهارات االعتيادية واستخدام البرامج والطرائق المالئمة لمعالجة القصور الواقع في  التدريس
  .عند المتعلمين ةالناقد القراءة

  :وستحاول هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال اآلتي

بين متوسطي أداء طلبة ) ٠.٠٥=  α(هل توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 
البرنامج (ختبار القراءة الناقدة تعزى إلى طريقة التدريس األساسي على ا التاسعالصف 
 ؟)الطريقة االعتيادية/ التعليمي
  

  فرضيات الدراسة
بين متوسطي أداء طلبة الصف ) ٠.٠٥=  α(توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى الداللة 

/ لتعليميج االبرنام(األساسي على اختبار القراءة الناقدة تعزى إلى طريقة التدريس  التاسع
  .ولصالح البرنامج التعليمي، )الطريقة االعتيادية
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  التعريفات اإلجرائية
أحد مداخل تعلم وتعليم اللغة ظهر في السبعينيات بديًال عن المدخل : لمدخل الوظيفيا

ويهتم باللغة بوصفها أداة للتعامل االجتماعي أآثر من آونها نظاًما . الترآيبي في العالم العربي
ويعّد المتعلم آائًنا اجتماعًيا يبحث في الطريقة التي يكتسب بها اللغة ويستخدمها في ، مستقًال

وله طروحات خاصة بشأن التعلم . االتصال باآلخرين في البيئة االجتماعية التي يعيش فيها
  .واللغة والتعليم والمنهاج تختلف عن طروحات المداخل األخرى

الي أداء الطلبة القرائي المرتبط بمهارات القراءة ويقصد بالمهارة في البحث الح: مهارةال
وتقاس المهارة في البحث الحالي بالدرجة الجزئية والكلية المتحققة على اختبار أداء . الناقدة

حيث يوضع الطالب في موقف اختباري يتطلب منه إظهار ، صادق وثابت ُصِمَم لهذه الغاية
  .بالقياسالسلوك الدال على توافر المهارة المستهدفة 

المرحلة الثالثة من مراحل التعليم  المرتبة الثانية فيهو الصف الذي يمثل : سعلتااالصف 
  . الذي تم اعتماده من وزارة التربية والتعليم في المملكة األردنية الهاشمية، األساسي

  
  أهداف الدراسة وأهميتها

  :تكمن أهمية الدراسة وأهدافها الحالية في النقاط اآلتية

  .في تعليم مهارات القراءة الناقدة، قائم على المدخل الوظيفي يمكن اإلفادة منهم برنامج تقدي .١

الترآيز على تعليم المتعلم آيف يضع المهارات اللغوية موضع التطبيق في أدائه  .٢
 .وممارساته

، وحل مشكالته، تأآيد آيفية اإلفادة من المحتوى الثقافي لدروس اللغة في حياة المتعلم .٣
 .استخدامه وتوظيفه للحجج والبراهينوآيفية 

وبينت أثره في تنمية ، إنها من الدراسات القليلة التي تناولت مدخًال من مداخل تعليم اللغة .٤
 . مهارات القراءة الناقدة

فتح المجال أمام الباحثين وتشجيعهم إلجراء المزيد من الدراسات التي تتناول مداخل اللغة  .٥
 .صةوالقراءة بخا، العربية بعامة

  .تكمن أهمية هذه الدراسة في محاولة تحويل النظرية إلى التطبيق والربط بينهما .٦
  

  محددات الدراسة

  :اقتصرت الدراسة على المحددات اآلتية

للعام الدراسي ، األساسي في مدارس تربية إربد األولى التاسععينة من طالب الصف  .١
 .وذلك لسهولة الوصول إليهم ٢٠١١/ ٢٠١٠
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يمي القائم على المدخل الوظيفي فقط من غير تعميم النتائج على باقي مداخل البرنامج التعل .٢
 .اللغة األخرى

. تحديد وجوه الشبه ووجوه االختالف. التمييز بين الحقائق واآلراء :مهارات القراءة الناقدة  .٣
 .عمل تعميمات واستنتاجات. التفريق بين األسباب والنتائج

 
  الدراسات السابقة

وتعليمها؛  المدخل الوظيفي في تعلم اللغة تثان على أي دراسة عربية تناوليعثر الباحلم 
في االستيعاب  واالستراتيجيات الدراسات التي تناولت أثر البرامج والنماذج إلىا لذلك عمد
وتم عرض الدراسات باستخدام المنهج التاريخي من األقدم  وخصوصا المستوى الناقد القرائي

  : و اآلتيوعلى النح، إلى األحدث

إلى تقصي أثر استخدام نشاطات آتابية شفاهية مصاحبة ) ١٩٩٦(هدفت دراسة نصر 
تكونت عينة ، لدروس المطالعة والنصوص على تنمية خمس مهارات فرعية للقراءة الناقدة

اعتمد الباحث اسلوب .طالبة من طالبات الصف العاشر األساسي في األردن) ١٠٧(الدراسة من 
وأظهرت ، البعدي ياستخدام اختبار القراءة الناقدة الذي أعده ألغراض الدراسةالقياس القبلي و

النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا على اختبار القراءة الناقدة تعزى إلى نوع النشاط اللغوي 
  .المصاحب

في ) Porpe(دراسة هدفت بيان أثر استخدام استراتيجية بوربي ) ٢٠٠٢(أجرى خضر 
من طالب الصف ، طالًبا) ٦٠(وتكونت عينة الدراسة من ، القراءة الناقدةتحسين بعض مهارات 

طالًبا ومجموعة تجريبية ) ٣٠(مجموعة ضابطة تكونت من : العاشر تم تقسيمهم إلى مجموعتين
وإستراتيجية ، وتكونت أدوات الدراسة من اختبار القراءة الناقدة. طالبًا) ٣٥(مكونة من 

)Porpe (وبعد إجراء االختبار وجمع البيانات وتحليلها أظهرت النتائج ، سةالمستخدمة في الدرا
  . ستراتيجية المستخدمةالوجود فروق دالة إحصائًيا لصالح المجموعة التجريبية تعزى ل

دراسة هدفت قياس أثر نموذج التفكير القرائي الموجه وأسلوب ) ٢٠٠٣(وأجرت مهيدات 
) ٥٨(وتكونت عينة الدراسة من ، عاشر األساسيالتعلم في فهم المقروء لدى طالبات الصف ال

) ٣٠(وآان عددها ، وتوزعت العينة على مجموعتين مثلت إحداهما المجموعة التجريبية، طالبة
وبعد إجراء االختبار ، طالبة) ٢٨(واألخرى مثلت المجموعة الضابطة وآان عددها ، طالبة

، قد لفهم المقروء على المجموعتينفقرة تغطي المستويين االستنتاجي والنا) ٢٤(المكون من 
أشارت النتائج بعد معالجتها وتحليلها إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى نموذج 

وعدم وجود فروق ذات دالة إحصائية تعزى إلى أسلوب التعلم وآذلك الحال بالنسبة إلى ، التعليم
  .التفاعل بين نموذج التفكير القرائي وأسلوب التعلم

دراسة هدفت الكشف عن أثر نموذج التعليم ) ٢٠٠٣(أبو الهيجاء والسعدي  وأجرى
وتكونت عينة الدراسة من أربع شعب اثنتين . وأسلوب التعلم في تطوير مهارة القراءة الناقدة
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وآذلك ، وقد تكونت المجموعة الضابطة من شعبة إناث وشعبة ذآور، للذآور واثنتين لإلناث
، وبعد تدريس المجموعة التجريبية بأنموذج القراءة الناقدة، لتجريبيةالحال بالنسبة للمجموعة ا

وجد أن هناك فروًقا دالة إحصائًيا لصالح المجموعة ، وإجراء المعالجات والتحاليل اإلحصائية
  .التجريبية تعزى لنموذج التعليم

ق معرفة أثر استخدام استراتيجية التدريس المعرفي وفو) ٢٠٠٤( وهدفت دراسة عربيات
آما هدفت أيضا إلى زيادة ، المعرفي في االستيعاب القرائي لطالبات المرحلة األساسية العليا

تيجيات معرفية تمثلت بربط المعرفة ؤولية تعلمهن وضبطه من خالل استراوعي الطالبات بمس
واستخدمت آذلك . والتقويم، والتنبؤ، واالستدالل، والتلخيص، السابقة بالمعرفة الجديدة

وأظهرت نتائج . والتقييم، والتحكم، والمراقبة، يجيات فوق معرفية تمثلت بالتخطيطاسترات
، الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط عالمات الطلبةفي المجموعة التجريبية

وفي المستويات الثالثة ، المجموعة الضابطة في االستيعاب القرائي الطلبة فيومتوسط عالمات 
  .  القرائي لصالح المجموعة التجريبيةفي االستيعاب 

دراسة هدفت الكشف عن أثر نموذج التعليم الدوري في ) ٢٠٠٧(آذلك أجرت الزبيدي 
وتكونت عينة ، تطوير مهارات استيعاب المقروء بالمستويين االستنتاجي والناقد في ضوء الجنس

، المجموعة الضابطة توزعت على أربع شعب مثلت شعبتان، طالًبا وطالبة) ١١٨(الدراسة من 
بينت النتائج ، وبعد إجراء المعالجة اإلحصائية، ومثلت الشعبتان األخريان المجموعة التجريبية

ولم تظهر النتائج فروًقا دالة إحصائًيا ، وجود فروق دالة إحصائًيا لصالح المجموعة الضابطة
  .والجنسأو التفاعل بين نموذج التعليم الدوري ، لدى الطلبة تعزى إلى الجنس

دراسة هدفت تصميم برنامج تعليمي قائم على الكورت والكشف ) ٢٠٠٨(وأجرى السخني 
عن أثره في تنمية مهارات فهم المقروء بالمستويين الناقد واإلبداعي لدى طلبة الصف العاشر 

 وتألفت عينة، من خالل توفير الفرص التدريبية للطلبة ومراعاة مبدأ المرونة في التعلم، األساسي
ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ، طالبا وطالبة من طلبة الصف العاشر) ١١٣(الدراسة من 

وأظهرت النتائج وجود أثر دال ، آما تم بناء اختبار لقيس فهم المقروء، ببناء البرنامج التعليمي
ئيا ولم يظهر أي أثر دال إحصا، إحصائيا يعزى إلى طريقة التعليم لصالح المجموعة التجريبية

  .أو للتفاعل بين طريقة التعليم والجنس، يعزى إلى متغير الجنس
  

  التعقيب على الدراسات السابقة
يتبين من خالل استعراض ومراجعة الدراسات السابقة وجود ضعف عند الطلبة في 

إلجراء  انمما حفز الباحث، وخصوصا ذات الصلة بالمستوى الناقد مهارات االستيعاب القرائي
ة وهناك تباين في الدراسات من حيث تناولها للمستويات؛ فبعضها تناول المستويين هذه الدراس

أبو (وآان هناك تشابه في دراستي ، )٢٠٠٣، المهيدات، ٢٠٠٧، الزبيدي( االستنتاجي والناقد
  .في تناولهما لمهارات القراءة الناقدة، )٢٠٠٢، خضر، ٢٠٠٣، هيجاء والسعديال
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واستخدام مجموعة ، ة على استخدام األسلوب شبه التجريبيوتكاد تجمع الدراسات السابق
، السخني(وتدور غالبية الدراسات حول فعالية البرامج ، ضابطة أو أآثر وأخرى تجريبية

التي ) ٢٠٠٤، المهيدات، ٢٠٠٣، أبو الهيجاء والسعدي، ٢٠٠٧، الزبيدي(والنماذج ) ٢٠٠٨
آزت على فحص أثر الجنس وتفاعله مع تلك ومن الجدير بالذآر أن الدراسات ر، وظفها باحثوها

من إصرار الالحق  انويستغرب الباحث، وآلها نفت وجود أثر لذلك التفاعل، البرامج والنماذج
  .على استخدام ما اثبت السابق عدم جدواه

مهارات القراءة من حيث  مامن الدراسات السابقة في تطوير دراسته انوقد أفاد الباحث
في تطوير أدوات البحث وبلورة المشكلة واستخدام المنهج  اآما أفاد. نظريواإلطار ال، ةالناقد

  . شبه التجريبي

وتميزت الدراسة الحالية عن باقي الدراسات في أنها تعد الدراسة العربية األولى التي تبحث 
د الذي يعتم في تنمية مهارات القراءة الناقدة المدخل الوظيفي فلسفة في برنامج تعليمي قائم على

وضمن ، مناقشةأساسا على البراجماتية وأسلوب حل المشكالت وطرح األسئلة والحوار وال
   .لتحسين مهارات القراءة الناقدة، مواقف مجموعات و

  
  منهجية الدراسة

  عينة الدراسة
، من طالب مدرسة بيت يافا الثانوية الشاملة للبنين، طالًبا) ٥٦(تكون أفراد الدراسة من 

لسهولة تطبيق  ارها بالطريقة القصديةتم اختي، وهي عينة متاحة، إربد األولى التابعة لمديرية
وجرى اختيار شعبتين من ، نظرا لقلة عدد أفراد المتعلمين في الشعبة الواحدةو، الدراسة فيها

طالبا درست ) ٢٨(شعبة مثلت المجموعة التجريبية بلغ عدد أفرادها . الشعب األربع الموجودة
) ٢٨(وشعبة مثلت المجموعة الضابطة بلغ عدد أفرادها، ليمي المعد لهذه الغايةبالبرنامج التع

  . طالبا درست بالطريقة االعتيادية المعدة في دليل المعلم
  

  أدوات الدراسة
  :تم بناء األدوات اآلتية، لتحقيق أهداف الدراسة

  القراءة الناقدةاختبار  .أوال
ُوصمم هذا االختبار ). أ(قراءة الناقدة الملحق الدراسة ُأعّد اختبار ال سؤال لإلجابة عن

  ).االختيار من متعدد(من نوع  االختبار موضوعياوآان . القراءة الناقدةليقيس مهارات 

  بناء االختبار

  :تم بناء االختبار وفق الخطوات اآلتية
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وذلك ، )ب(لة عليها الملحق ية الداوالمؤشرات السلوآ، ةالناقدالقراءة تحديد مهارات   .أ 
الرجوع إلى األدب التربوي السابق من دراسات وأبحاث ومقاالت ذات الصلة باستيعاب ب

، ؛ السليتي٢٠٠٦، ؛ حداد٢٠٠٧، ؛ الزبيدي٢٠٠٨، ؛ السخني٢٠٠٩، أبو غزلة(المقروء 
؛ ١٩٩٦، ؛ نصر٢٠٠٢، ؛ خضر٢٠٠٣، أبو الهيجاء والسعدي، ٢٠٠٥، ؛ عاشور٢٠٠٥

Catts & Kamhi, 1999؛  Ausubel.,etal 1978  ;Barrett, 2001).     

ها على مجموعة من والمؤشرات السلوآية الدالة علي القراءة الناقدة عرض قائمة مهارات  .ب 
نجليزية والقياس ب تدريس اللغة العربية واللغة اإلمن ذوي االختصاص في أساليالمحكمين 
لرأي في مدى وطلب إليهم إبداء ا. ومعلميها، وعلى عدد من مشرفي اللغة العربية، والتقويم

وقد تم إجراء التعديالت ، انتماء المؤشرات السلوآية لكل مهارة من مهارات القراءة الناقدة
شراتها السلوآية آما هي في وجاءت المهارات ومؤ. التي أوصى بها معظم المحكمين

  ).ب(الملحق 

روعي في اختيارها أن تكون مناسبة ، اختيار عدة نصوص إلعداد فقرات االختبار  .ج 
وتم تحليلها واستخراج المفاهيم والمفردات والقيم ، تويات المتعلمين وقدراتهم ومعارفهملمس

  .لبناء فقرات االختبار بالمستوى الناقد، واالتجاهات

مستوى  بحيث جرى توزيع أسئلة االختبار على، إعداد جدول مواصفات لفقرات االختبار  .د 
، سيتناوله االختبارت المحتوى الذي وقد أظهر جدول المواصفا، النقدي االستيعاب القرائي

وعدد األسئلة التي ، مع بيان مستويات األهداف التي سيجري قياسها من خالل االختبار
  ). ١(ويبين ذلك الجدول . يتكون منها

  .جدول المواصفات لفقرات االختبار: )١(جدول 

  األهــداف
 %٥٢االستيعاب النقدي   النسبة المئوية المحتــوى

 سؤال واحد  %٨ التراآيبالمفردات و
 أسئلة ٥  %٤٦.٢ األفـكـار العامة

 سؤاالن  %١٥.٤ العواطـف
 سؤاالن  %١٥.٤ القـيم واالتجاهات
 سؤاالن  %١٥.٤  القضايا البالغية
 سؤاال ١٢  %١٠٠ المجموع الكلي

  صدق االختبار

لى ع، سؤاًال) ١٢(جرى التحقق من صدق االختبار من خالل عرض أسئلته البالغ عددها 
وبأساليب تدريسها في جامعة اليرموك والجامعة ، عدد من المحكمين المختصين باللغة العربية

، وعدد من مشرفي اللغة العربية، ووزارة التربية والتعليم، والجامعة الهاشمية، األردنية
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وقد طلب إليهم إبداء مالحظاتهم وأرائهم حول مدى انسجام فقرات االختبار مع ، ومعلميها
وعدد ، ومناسبة لغة االختبار لطلبة الصف التاسع، االسلوآية الدالة عليه والمؤشرات راتالمها

وجرى األخذ بآراء المحكمين ، والمالحظات التي يرونها ضرورية لالختبار، الفقرات
  . وتعديل االختبار وفق ذلك، ومقترحاتهم

ال شيء مما ، يحجميع ما ذآر صح(حذف الخيارات التي تحوي ، ومن أمثلة ذلك التعديل
العنوان :(وتم تعديل صياغة السؤال الثاني عشر وبدائله على النحو اآلتي... ) ب + أو أ، ذآر

  :هو) األنسب للنص غير المذآور

  .تغريد طائر - ب.                                 صوت الطائر -أ

  .الطيورأسباب تغريد  -د.                                أنشودة الطائر - ج

  ):العنوان األنسب للنص هو(ليصبح بعد التعديل 

  .تحليق الطيور - ب.                                 غزل الطيور -أ

  .أسباب تغريد الطيور -د.                              أنشودة الطيور - ج

ب الكاتب ح(إلى ) وفاء الكاتب لدمشق(في السؤال السابع من ) د(آما تم تعديل البديل 
  ). اطلب ما تشاء(إلى ) خذ ما تشاء(في السؤال الحادي عشر من ) د(وتعديل البديل ). لدمشق

  ثبات االختبار
وقد ، للتحقق من ثبات االختبار حددت عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة األصلية

ة بعد التحقق من ثم ُطبق االختبار على هذه العين، طالًبا) ٢٠(تكونت العينة االستطالعية من 
 Kuder -٢٠(ة آودر ريتشاردسون وبعد ظهور النتائج  ُحسب معامل الثبات وفًقا لمعادل، صدقه

Richardson ( وبعد إجراء المعادلة بلغ معامل الثبات)وهي نسبة ثبات مناسبة ، )٠.٨٨
  .ألغراض الدراسة

الذي استغرقه أسرع بحساب الزمن  انفقد قام الباحث، أما فيما يخص تحديد زمن االختبار
، ثم حسب متوسط الزمن الذي استغرقه الطالب، وأبطأ خمسة طالب من العينة، خمسة طالب

  .دقيقة) ٢٥(فحدد الزمن المناسب لإلجابة عن فقرات اختبار االستيعاب القرائي بــ 
  

  تمعامالت الصعوبة والتمييز للفقرا
حسبت معامالت ، اد الدراسةولمزيد من التثبت من مدى مالءمة فقرات المقياس ألفر

: ونالت الفقرتان) ٠.٧٨- ٠.٢٣(وتراوحت معامالت الصعوبة بين ، الصعوبة والتمييز للفقرات
ة أعلى معامل فيما نالت الفقرة السادس، )٠.٢٣(السابعة والثامنة أدنى معامل صعوبة بلغ 

فقرة التاسعة أدنى ونالت ال) ٠.٦٥ -٠.٢٩(وتراوحت معامالت التمييز بين ). ٠.٧٨(صعوبة بلغ 
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فيما نالت الفقرة الثانية عشرة أعلى معامل تمييز حيث بلغ ، )٠.٢٩(معامل تمييز حيث بلغ 
  ).و(ملحق .القيم مناسبة ألغراض هذه الدراسة وتعد هذه ). ٠.٦٥(

  ختبارتطبيق اال
  :ُطبق االختبار القبلي والبعدي وفق الخطوات اآلتية

وعقد لقاء مع المراقبين والمعلمين لتهيئة الطالب ، لبنينزيارة مدرسة بيت يافا الثانوية ل .١
  .لالختبار

 .توزيع أوراق االختبار على آل طالب من المجموعتين التجريبية والضابطة في آن واحد .٢

على اإلجابة ) ×(تكليف الطالب باإلجابة عن جميع فقرات االختبار بوضع إشارة  .٣
  .وذلك في المكان المخصص لها، الصحيحة

 .دقيقة) ٢٥( رة إلى ضرورة التقيد بزمن االختبار وهواإلشا .٤

 .متابعة المتعلمين في أثناء االختبار لإلجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم .٥

  .والتأآد من عددها، االختبارجمع أوراق  .٦

  تصحيح االختبار
ثم صححت إجابات ، )ج(إعداد مفتاح لإلجابة الصحيحة لفقرات االختبار الملحق تم 

وعالمة صفر ، وإعطاء عالمة واحدة لإلجابة الصحيحة لكل فقرة، فق هذا المفتاحالمتعلمين و
  .آما استبعدت الفقرات التي لها أآثر من إجابة، لإلجابة غير الصحيحة

  تكافؤ المجموعات
للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة في مدى امتالآهم للمؤشرات السلوآية الدالة على 

ختبار على اال انطبق الباحث، البدء بتطبيق البرنامج التعليمي قبل ةالناقد مهارات القراءة
ولتحديد ما إذا آانت الفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي عالمات ، مجموعتي الدراسة

واستخرجت المتوسطات ، )ت(استخدم اختبار ، المتعلمين في المجموعتين الضابطة والتجريبية
  ).٢(بين ذلك الجدول وي، واالنحرافات المعيارية، الحسابية

للمجموعة على وفقا " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار : )٢(جدول 
  .القبلي اختبار مهارات القراءة الناقدة

المتوسط   العدد  المجموعة  المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  قيمة
  "ت"

درجات 
  الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

مهارات االستيعاب 
  قرائي ال

 ,٣٩٧ ٥٤ ,٨٥٣- ٢.٩١ ٩.٢٥ ٢٨ تجريبية
    ٢.٣٨  ٩.٨٦ ٢٨ ضابطة
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )٩( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

أنه ال توجد فروق بين متوسط عالمات المجموعة التجريبية  )٢(يتبين من الجدول 
، )٩.٢٥(حيث بلغ متوسط عالمات المجموعة التجريبية ، ومتوسط عالمات المجموعة الضابطة

 وبداللة إحصائية) ٠.٨٥٣( وبلغت قيمة ت، )٩.٨٦(ومتوسط عالمات المجموعة الضابطة 
بين   )٠.٠٥=  α(أي أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )٠.٣٩٧(

 .وهذا يظهر وبشكل واضح تكافؤ المجموعتين، التجريبية والضابطة: المجموعتين

 البرنامج التعليمي:  ثانيا

  تعريف البرنامج
وإيجاد ، الذي يعنى باستخدام اللغة في مواقف حقيقيةيقوم البرنامج على المدخل الوظيفي 

وقد تم اختيار التدريبات واألنشطة من ، بيئة تعلم يستخدم فيها المتعلم اللغة بمهاراتها األربعة
  .ويفكر فيها ويتفاعل معها، ومن قضايا يعايشها المتعلم، موضوعات حياتية يومية

اثني عشر مؤشرا سلوآيا على تلك  اووضع، اقدالن للقراءةأربع مهارات وقد اختار الباحثان 
ضمن النصوص القرائية المحددة في المحتويات ، المهارات؛ لتنميتها وتدريب المتعلمين عليها

 .)ب(الملحق .التعليمية
  

  إجراءات الدراسة وتنفيذها
  :بإجراء الدراسة وتنفيذها وفق الخطوات اآلتية انقام الباحث

األساسي في مدرسة بيت  التاسعمن طالب الصف ، ار العينةواختي، تحديد مجتمع الدراسة .١
  .وتوزيعها على مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية، يافا الثانوية للبنين

 .والتحقق من صدقها وثباتها، )ب(تحديد مهارات القراءة الناقدة ومؤشراتها السلوآية ملحق  .٢

 .باتها إعداد أدوات الدراسة وتحكيمها وبيان صدقها ومعامل ث .٣

ومدير التربية والتعليم في منطقة إربد ، الحصول على موافقة من وزارة التربية والتعليم .٤
التابعة لمديرية التربية والتعليم في منطقة ، األولى؛ لتطبيق الدراسة في المدارس الحكومية

 .إربد األولى

ومقابلة معلمي اللغة العربية واالتفاق ، مقابلة أعضاء الهيئة اإلدارية في المدارس المعنية .٥
 .معهم على إجراءات تطبيق الدراسة

اللغة العربية لطلبة الصف التاسع / تدريب المعلم الذي يدرس مادة مهارات االتصال .٦
وتعريفه بالبرنامج التعليمي ومكوناته وأسسه وآيفية ، في المجموعة التجريبية، األساسي
واستغرق ، االستيعاب القرائي ضمن المستوى الناقدرات من حيث التداخل بين مها، تطبيقه

 .ذلك أربع حصص تدريبية
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 ٢٠١٢، )٩( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على عينة استطالعية من خارج أفراد الدراسة مكونة  اختبار مهارات القراءة الناقدةتطبيق  .٧
 .قبل البدء بتطبيق التجربة، طالبا للتحقق من ثبات األداة) ٢٠(من 

على أن تكون مدة التطبيق ، مي على عينة الدراسةإعداد جدول زمني لتطبيق البرنامج التعلي .٨
م إلى ١/١٠/٢٠١٠ضمن الفترة ما بين ، ستة أسابيع بواقع ثالث حصص أسبوعيا

 .م خالل الفصل الدراسي األول١٥/١١/٢٠١٠

التجريبية (على مجموعتي الدراسة  لمهارات القراءة الناقدةتطبيق االختبار القبلي  .٩
وذلك في ، رنامج التعليمي للتحقق من تكافؤ المجموعاتقبل بدء تطبيق الب، )والضابطة

 .م٢٤/٩/٢٠١٠

ابتداء ، تطبيق البرنامج التعليمي على مجموعة الدراسة التجريبية من المعلم المكلف بذلك .١٠
 .م١٥/١١/٢٠١٠م لغاية ١/١٠/٢٠١٠من تاريخ 

اد والوسائل وتزويده بالمو، تنفيذ زيارات متعددة للمعلم؛ للتأآد من سير إجراءات التطبيق .١١
 .التعليمية إن تطلب األمر

بعد انتهاء ، )ةالتجريبية والضابط(تم إعادة تطبيق االختبار البعدي على مجموعتي الدراسة  .١٢
المجموعة التجريبية من تنفيذ البرنامج في وقت واحد حسب اإلجراءات المتبعة في التطبيق 

 .م٣/١٢/٢٠١٠وذلك في ، القبلي

ورصد درجات الطالب في ، ت التصحيح السالفة الذآرضمن إجراءااالختبار تصحيح  .١٣
 .جداول لمعالجتها إحصائيا

  
  نتائج الدراسة

   نتائج سؤال الدراسة  :أوًال
بين ) ٠.٠٥=  α(هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة " :ينص السؤال على

ى إلى طريقة تعز اسي على اختبار القراءة الناقدةمتوسطي أداء طالب الصف التاسع األس
  ".؟)الطريقة االعتيادية/البرنامج التعليمي(التدريس 

ولإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
تبًعا  ةالناقد القراءة والمتوسطات المعدلة ألداء طالب الصف التاسع األساسي على اختبار

  ).٣(جدول الويبين ذلك ، للطريقة
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والمتوسطات المعدلة ألداء الطالب ، واالنحرافات المعيارية، المتوسطات الحسابية: )٣( جدول
  .تبًعا للطريقة اختبار القراءة الناقدةفي 

مهارات 
 قراءةال
  ناقدةال

  الطريقة
المتوسط   بعدي  قبلي

المتوسط   العدد  المعدل
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القراءة
 ةالناقد

 ٢٨ ٧.٣٦ ١.٤٥ ٧.٣٦ ١.٦٤ ٤.٤٦ تجريبية
 ٢٨ ٦.١٧ ١.٦٦ ٦.١٨ ١.١٣ ٤.٦٤ ضابطة
 ٥٦ ٦.٧٧ ١.٦٥ ٦.٧٧  ١.٤٠ ٤.٥٥  المجموع

، واالنحرافات المعيارية، تبايًنا ظاهرًيا في المتوسطات الحسابية )٣(يبين الجدول 
نظرا الختالف طريقة التدريس  ةقدالنا القراءةعلى  الطالبألداء ، والمتوسطات المعدلة

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية المعدلة تم  ).االعتيادية، البرنامج(
  ). ٤(جدول ال ويبين ذلك ، المصاحب المتعدد استخدام تحليل التباين األحادي

ء الطالب على اختبار تحليل التباين المصاحب المتعدد ألثر طريقة التدريس على أدا: )٤(جدول 
 .القراءة الناقدة

مجموع   المصدر
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف  المربعات

  اإلحصائية
  )المصاحب(القبلي 
 الطريقة
  الخطأ

١٠٨ ٢.٦٧٦ ١٤.٢٥٤ ١ ١٤.٢٥٤, 
٠٠٠ ١٢٢.٢٠٤٢٢.٩٤٢ ١ ١٢٢.٢٠٤,  
٥.٣٢٧ ٥٣ ٢٨٢.٣١٧     

       ٥٥ ٤١٠.٨٥٧  الكلي

، تعزى ألثر الطريقة) ٠.٠٥=  α( وجود فروق ذات داللة إحصائية) ٤( جدوليتبين من ال
  .وجاءت الفروق لصالح المجموعة التجريبية

  
  مناقشة النتائج

  مناقشة نتائج سؤال الدراسة  :أوال
) ٠.٠٥=  α(أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 

مجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار القراءة الناقدة تعزى إلى بين متوسطي أداء طالب ال
مما ، متغير طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام البرنامج التعليمي

وقد تعزى هذه ، يدل على فاعلية هذا البرنامج في تنمية مهارات القراءة الناقدة مدار الدراسة
بناء البرنامج التعليمي بطريقة وظيفية؛ حيث سعى إلى تطويع األنشطة النتيجة إلى طريقة 

إذ قام ، والتدريبات اللغوية المتعلقة بالمهارات إلى مواقف حقيقية حياتية معاشة لدى الطالب
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 ٢٠١٢، )٩( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البرنامج بتنظيم هذه األنشطة والتدريبات والمحتويات التعليمية من خالل البيئة التعاونية القائمة 
وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه آل من تاسوب شيرازي ، وطرح األسئلة، ذهانعلى تحفيز األ

في تفعيل  ًابأن للبيئة التعليمية  أهمية ودور) Taasoobshirazi & Hicky, 2005(وهيسكي 
  . أدوار الطلبة

الذي يرى أن التعليم الحقيقي يبدأ من تحدي ) Vector, 2005( ويدعم هذه النتيجة فيكتور
وتضع المتعلمين في ، لمين لقدرات المتعلمين من خالل طرح أسئلة واقعية تحتاج إلى حلولالمع

وهذه المهارات ، مواقف تعمل على تطوير المهارات ذات العالقة بالتفكير الناقد والتفكير التأملي
تستند إلى طرائق واستراتيجيات تدريسية متنوعة همها األول نقل أثر التعلم من المستوى 

إضافة إلى اعتماد ، رفي والتذآري والتحليلي إلى المستوى التطبيقي والناقد واإلبداعيالمع
البرنامج على ديمقراطية التعلم المتأتية من إتاحة الفرص الوفيرة لدى المتعلم من أجل االعتماد 

وبنائهم البنية التي ، على نفسه في الوصول إلى المعرفة وتطبيقها بغية تنمية مهارات الطالب
؛ ٢٠٠٨، السخني(وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة آل من ، تجعلهم أناسا صالحين في مجتمعهم

التي أشارت في نتائجها ) ٢٠٠٧، ؛ والزبيدي٢٠٠٢، ؛ وخضر٢٠٠٣، وأبي الهيجاء والسعدي
إلى فاعلية البرامج والنماذج واالستراتيجيات المستخدمة في دراساتهم إلى تنمية وتحسين 

  . رائية في آافة المستويات االستيعابية لصالح المجموعة التجريبيةالمهارات الق

وآشفت نتائج الدراسة آذلك تفوق أفراد المجموعة التجريبية في أدائهم على مهارات 
تحديد وجوه ، التمييز بين الحقائق واآلراء"االستيعاب القرائي في المستوى الناقد التي تشمل 

  . "عمل تعميمات واستنتاجات، ألسباب والنتائجالتفريق بين ا، الشبه واالختالف

التمييز بين الحقائق "وربما يعزى تفوق أفراد هذه المجموعة في أدائهم على مهارة 
إلى الفرص التدريبية التي وفرها البرنامج من خالل نمط خاص من التدريبات  "واآلراء

يبات بإتاحة الفرصة ألفراد حيث تميزت معظم هذه التدر، الموجهة مباشرة لتنمية هذه المهارة
المجموعة للتمييز بين الحقيقة والرأي من خالل توظيف المحتويات التعليمية والعمل في 

والتغذية الراجعة المستمرة التي تلقاها ، المجموعات التي توزعت فيها األدوار بين أفرادها
مع ما توصلت إليه  المتعلمون بعد المناقشات التي تقدمها آل مجموعة؛ واتفقت هذه النتيجة

الذي عزى تفوق الطلبة في المجموعة التجريبية إلى توفير الفرص ) ٢٠٠٨، السخني(دراسة 
  . ومراعاة مبدأ المرونة في التعلم، التدريبية

تحديد وجوه الشبه "أما فيما يتعلق بتفوق أفراد المجموعة التجريبية في أدائهم على مهارة 
ن التدريبات التي وضعت تمس جوهر هذه المهارة بشكل فقد يعزى ذلك إلى أ ؛"واالختالف

. مباشر؛ إذ رآزت جميع التدريبات على إبراز النتائج النهائية من خالل صياغتها بشكل دقيق
وقد يعزى هذا التفوق إلى استراتيجية التعلم التعاوني التي قد تم توظيفها في معظم المواقف 

وقد اتفقت مع نتائج ، وحفزهم وعززهم آأفراد ومجموعات التعلمية والتعليمية؛ مما أثار دافعيتهم
إذ أشارا إلى فاعلية ) Taasoobshirazi & Hicky, 2005(دراسة تاسوب شيرازي وهيسكي 

  .  استراتيجية التعلم التعاوني في تدريس المهارات وتنميتها
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ألسباب التفريق بين ا" وبخصوص تفوق أفراد المجموعة التجريبية في أدائهم على مهارة
فقد يعود ذلك إلى تضمين البرنامج المحتوى الوظيفي الذي يسهم في إثراء قدرة ، "والنتائج

وآذلك تضمين المحتوى ، الطالب على تحديد الجمل والعبارات الدالة على األسباب والنتائج
وربط هذه المهارات بالمهارات والخبرات ، نصوصًا قرائية قائمة على مبدأ السبب والنتيجة

مفعال ذلك باستخدام أساليب ، ومن جهة ثانية توظيفها في الحياة اليومية الواقعية، سابقةمن جهةال
من أن تعليم اللغة وظيفًيا ، )١٩٩٩(وتتفق هذه النتيجة مع ما أآده عبده . التقويم والتغذية الراجعة

ناسب وقدرات يعني استعمال اللغة في المواقف الطبيعية اليومية استعماًال صحيًحا في وضع يت
إذ ، )٢٠٠٠(وآذلك يدعم هذه النتيجة عوض ، وهو الهدف األسمى في تعليم اللغة، المتعلمين

داخل ، أشار إلى إن إتقان أي مهارة من مهارات اللغة ال يمكن أن يتم إال بالممارسة والمران
  . ثم يتعداه إلى خارجه بعد ذلك، غرفة الصف أوال

عمل تعميمات "عة التجريبية في أدائهم على مهارة أما فيما يخص تفوق أفراد المجمو
فيمكن تفسير هذه النتيجة بأن البرنامج وفر للطلبة خبرات حقيقية وواقعية تمكنهم  "واستنتاجات

ال سيما أن المحتوى التعليمي قد تضمن دروسا في الحكم ، من استخالص الدروس والعبر
مستنبطة من الموقف التعليمي الذي يستقيه من واألمثال التي تمكن الطالب من اقتباس الفكرة ال

آذلك وفر البرنامج ، )الوظيفي(ونقل أثر التعلم من الجانب المعرفي إلى الجانب التطبيقي ، النص
، الفرصة للطالب إلصدار أحكامهم من خالل استراتيجيات التدريس المستخدمة آالتعلم التعاوني

) ٢٠٠٨(قت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة السخني واتف. وأسلوب حل المشكالت، والتعلم الذاتي
في األثر اإليجابي الستخدام استراتيجية التعلم التعاوني في البرنامج التعليمي في تنمية هذه 

  .المهارة
  

  التوصيات
  :باآلتي اناستنادا إلى النتائج التي آشفت عنها الدراسة يوصي الباحث

ل الوظيفي في المناهج الدراسية لتنمية وتحسين تفعيل البرامج والنماذج القائمة على المدخ .١
 .بخاصة ةالناقدالقراءة ومهارات ، بعامة القرائيةمهارات ال

التي  المهاراتأخرى تختلف عن  مهاراتتطبيق البرنامج القائم على المدخل الوظيفي على  .٢
 .تناولها الباحثان

فنون ومهارات لغوية إجراء مزيد من الدراسات التي تقوم على المدخل الوظيفي لتقصي  .٣
 .أو الكتابة، مثل االستماع، أخرى
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  المراجع العربية
أثر نموذج التعليم وأسلوب التعلم في ". )٢٠٠٣(. عماد، والسعدي .خلدون، أبو الهيجاء -

. مجلة جامعة دمشق. "تطوير مهارات القراءة الناقدة لدى التالميذ الصف الرابع األساسي
١٨١-١٢٩. )١(١٩ . 

أثر برنامج تعليمي يقوم على ممارسة التنبؤ والتأويل في ". )٢٠٠٩(. سامي، أبو غزلة -
أطروحة . "االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة جرش

  . األردن. جامعة اليرموك. دآتوراه غير منشورة
القراءة فعالية برنامج مقترح لتنمية مهارات ". )٢٠٠٣(. علي إبراهيم عبد اهللا، إسماعيل -

. "الوظيفية بمساعدة الحاسوب واتجاهات طالب المرحلة الثانوية بمملكة البحرين نحوها
  . مصر. هرةالقا. جامعة القاهرة. أطروحة دآتوراه غير منشورة

مدى توافر مهارات التفكير الناقد في محتوى الجزء الثاني ". )٢٠٠٢(. نهاد خلف، جرادات -
لصفين التاسع والعاشر األساسيين في األردن ومدى في آتابي الكيمياء وعلوم األرض ل

  . األردن. جامعة اليرموك. رسالة ماجستير غير منشورة. "ممارستها التعليمية
ترجمة (. "التدريس من أجل تنمية التفكير". )١٩٩٧(. ويلبرج، هيربرتو .آييف، جيمس -

  . مكتب التربية العربي لدول الخليج. الرياض. )عبدالعزيز البابطين
فعالية استراتيجية قرائية مقترحة في االستيعاب القرائي ". )٢٠٠٦(. عبد الكريم سليم، حداد -

  . ١٧٨-١٥٣. )١( ٢٢. مجلة جامعة دمشق. "لدى طالب الصف الثامن األساسي
أثر استخدام إستراتيجية مقترحة في تحسين بعض ". )٢٠٠٢(. محمد أسعد إبراهيم، خضر -

. "بة الصف العاشر األساسي في مدارس تربية إربد األولىمهارات القراءة الناقدة لدى طل
  . إربد. جامعة اليرموك. رسالة ماجستير غير منشورة

أثر نموذج التعليم الدوري في فهم المقروء ". )٢٠٠٧(. نسرين أحمد أمين، الزبيدي -
غير  أطروحة دآتوراه. "بالمستويين االستنتاجي والناقد لدى طلبة الصف التاسع األساسي

 . إربد. جامعة اليرموك. نشورةم
تصميم برنامج تعليمي قائم على الكورت والكشف عن أثره في ". )٢٠٠٨(. أيمن، السخني -

تنمية مهارات فهم المقروء بالمستويين الناقد واإلبداعي لدى طلبة الصف العاشر 
  . األردن. جامعة اليرموك. أطروحة دآتوراه غير منشورة. "األساسي

علم التعاوني في تدريس المطالعة أثر استخدام الت". )٢٠٠٥(. حمودفراس م، السليتي -
والنصوص األدبية في تنمية مهارات القراءة الناقدة اإلبداعية لدى طلبة المرحلة األساسية 

جامعة عمان العربية للدراسات . أطروحة دآتوراه غير منشورة. "العليا واتجاهاتهم نحوها
  . عمان. العليا

دار . وصعوباتها. وتدريسها. مستوياتها. المهارات اللغوية. )٢٠٠٥(. درشدي أحم، طعيمة -
  .القاهرة. الفكر العربي
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تخصص  - درجة تضمين طلبة التربية الجامعة األردنية". )٢٠٠٥(. راتب قاسم، عاشور -
لمهارات االستيعاب القرائي في مذاآرات التحضير الصفي  - معلم مجال لغة العربية

  . ٢٧٨-٢٤٣. )١(٨. ث والدراساتإربد للبحو. "اليومية
  .عمان. دار الكرمل .٢ط. نحو تعليم اللغة العربية وظيفًيا. )١٩٩٩(. داوود، عبده -
. مكتبة الفالح. ١ط. التفكير والمنهاج الدراسي. )٢٠٠٣(. عزو، عفانةو. وليم، عبيد -

  . الكويت
التعصب لدى التفكير الناقد وعالقته بتخفيض مستوى ". )١٩٩٢(. فاروق السيد، عثمان -

 .القاهرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب. مجلة علم النفس. "عينة من طالب الجامعة
أثر طريقة التدريس المعرفي وفوق المعرفي في االستيعاب ". )٢٠٠٤(. عالية، عربيات -

  . األردن - جامعة عمان العربية. أطروحة دآتوراه. "القرائي لطالبات المرحلة األساسية
مرآز (معهد البحوث العلمية . "مداخل تعليم اللغة العربية". )٢٠٠٠(. بدهأحمد ع، عوض -

  . مكة المكرمة .جامعة أم القرى) البحوث التربوية والنفسية
جامعة . نشرة المسار. "دواعي التجديد والتحديث في التعليم". )٢٠٠٣(. علي محمد، فخرو -

  .السلطان قابوس
الخطوط العريضة لمناهج اللغة العربية في . )١٩٩٤(. الفريق الوطني لمبحث اللغة العربية -

   .عمان. جمعية عمال المطابع التعاونية. مرحلة التعليم األساسي في األردن
محمد ، وموسى .محمد عبيد، والظنحاني .محمد رجب، وفضل اهللا .محمد جابر، قاسم -

مرآز . "طرق تدريس اللغة العربية بالمدارس اإلعدادية والثانوية". )٢٠٠٤(. محمود
   .اإلمارات العربية المتحدة. تطوير المناهج والتدريس

مدى تمكن طلبة آلية التربية بجامعة اليرموك من ". )١٩٩٩(. محمد فخري، يادمقد -
  . ٢٣٧-٢١٤. )٢(٣. جرش للبحوث والدراسات. "المهارات الدراسية

المقروء لدى  أثر نموذج التفكير وأسلوب التعلم في فهم". )٢٠٠٣(. نائلة أحمد، مهيدات -
 .إربد. جامعة اليرموك. رسالة ماجستير غير منشورة. "طالبات الصف العاشر األساسي

 . األردن
أثر استخدام نشاطات آتابية وآالمية مصاحبة في تنمية ". )١٩٩٦(. حمدان علي، نصر -

  . ٢٦١- ٢٣٠. )١(١٦. المجلة العربية للتربية. "بعض مهارات القراءة الناقدة
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 )أ(الملحق 

  اختبار القراءة الناقدة

  :.....................المدرسة:.............................                اسم الطالب

  :......................التاريخ:....................................                اليوم
  

  :   من النصوص اآلتية وأجب عن األسئلة التي تليهاقرأ آل نص 
  فيك الخصام وأنت الخصم والحكم  يا أعدل الناس إال في محاآمتي
  ويسهر القوم جراها ويختصــموا  أنام ملء جفوني عن شواردها 
  والسيف والرمح والقرطاس والقلـم  الخيل والليل والبيداء تعرفـني
  سمعت آلماتي من به صمـــموأ  أنا الذي نظر األعمى إلى أدبي

 :ظهرت القضية الرئيسة في البيت الثاني دالة على حقيقة فخر الشاعر بـ .١
  .شجاعته  - ب  .                               علمه  .أ 

  .القدرة على السفر  - د.                     إبداعه الشعري - جـ

  :تشترك األبيات الثالثة األخيرة في وجه شبه واحد هو  .٢
  .الغزل - ب.                                دحالم  .أ 

 .الرثاء - د.                              الفخر - جـ

  :في البيت الثاني قارن الشاعر بينه وبين اآلخرين من خالل وجه اختالف هو .٣
  .شجاعته وجبنهم  .أ 
  .بالغته ورآاآتهم   .ب 
  .ثقته بنفسه وضعفهم - جـ  .ج 
 .عبقريته وجهلهم  .د 

 :الواردة في البت األول تدل على" لحكم أنت الخصم وا" جملة  .٤
 .نظرية أدبية - ب.                                       تعميم مطلق - أ

  .حقيقة أدبية -د.                                   رأي شخصي -جـ  

  :الدرس المستخلص من األبيات السابقة هو .٥
  .االستعالء على اآلخرين  - ب   .                            حب الفخر بالنفس   .أ 

  .قول آلمة الحق  -د.                               النفاق أمام الحكام  - جـ

تتبرج لناظريها ، رياٌض يحيي النفوَس نسيُمها العليُل: " يصف ابن جبير في رحلة قام بها إلى دمشق أنها
، قد سئمت أرُضها آثرَة الماِء حتى اشتاقت إلى الظماِء، ٍلهلّموا إلى ُمَعرٍَّس للحسن ومقي: وتناديهم، بمجتلى صقيٍل

إن آانِت الجنة : وهللا صدُق القائليَن عنها... ارآض بِرْجِلَك هذا مغتسٌل بارٌد وشراب: فتكاُد تناديَك بها الصُّمُّ الّصالُب
   "وإن آانت في السماء فهي بحيُث تساِمُتها وتحاذيها ، في األرِض فدمشُق ال شكَّ فيها

  :سبب حب ابن جبير لمدينة دمشق هو .٦
  .موطنه السابق - ب.                                وجود محبوبته فيها   .أ 

  .جمال طبيعتها - د.                                  ألنها مدينة عربية - جـ
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  :تدل على نتيجة مفادها" إن آانت الجنة في األرض فدمشق ال شك فيها" عبارة  .٧
 .شق بجمال طبيعتها مع الجنةاشتراك دم  .أ 
  .اشتياق الكاتب للجنة  .ب 
  .ارتباط الجو النفسي في مدينة دمشق بنظيره في الجنة  .ج 
 .حب الكاتب لدمشق  .د 

  :يمكن التنبؤ من خالل النص بأن الكاتب .٨
  .لن يعود إليها - ب.                      سيعود مرة أخرى لدمشق  .أ 
  .اآتفى بوصفها  -د      .                            سيقطن فيها - جـ

  :الحكم الذي يمكن إصداره على النص أنه .٩

  .سهل اللغة والمعاني - ب.                    رآيك األفكار ومعقد األلفاظ  - أ
  .مترابط األفكار وقوي األلفاظ  -د.                     بليغ ذو صور فنية وفيرة - جـ

أعطوه : قال، آلب أتصيد به: سلني حاجتك؟ قال أبو دالمة، ال لهفق، آان أبو دالمة واقفا بين يدي الخليفة: قيل
وجارية : قال، أعطوه غالما: قال، وغالم يصيد بالكلب ويقوده: قال، أعطوه: قال، ودابة أتصيد عليها: قال، إياه

، دار يسكنونهاهؤالء يا أمير المؤمنين عبيدك فال بد لهم من : قال، أعطوه جارية: قال، تصلح لنا الصيد وتطعمنا منه
ومئة ، قد أعطيتك مئة جريب عامرة: فإن لم تكن لهم ضيعة فمن أين يعيشون؟ قال: قال، أعطوه دارا تجمعهم: قال

قد أقطعتك أنا يا أمير المؤمنين خمسمئة ألف جريب من : فقال، ما ال نبات فيه: وما الغامرة؟ قال: قال، جريب غامرة
واهللا ما : قال، أما هذه فدعها: قال، فأذن لي أن أقبل يدك: قال، آلها عامرةاجعلوها : فضحك وقال، فيافي بني أسد

  .منعَت عيالي شيئا أقلَّ ضرًرا عليهم منها

  :يمكن تصنيف هذه القصة على أنها تمثل .١٠
 .ًاشخصي ًارأي - أ  
 .حقيقة مطلقة -ب  
  .نظرية أدبية  -جـ  
  .تعميم مطلق من واقع الحياة  - د  

  :هي" سلني حاجتك: "فق مع قول الخليفةالعبارة التي تتوا .١١
 ، أعطني مما عندك - أ  
 آيف سأخدمك؟ -ب  
  .أطلب ما تشاء  -جـ  
  .لن أعطيك ما عندي  - د  

  :يمكن اعتبار السبب الرئيسي في القصة الذي دفع الخليفة إلآرام أبي دالمة .١٢
 .دهاء أبي دالمة ومكره - أ  
 .فقر أبي دالمة وحاجته -ب  
  .لملوك المعتاد عليه مع رعيتهآرم ا  -جـ  
  .عادات وتقاليد العرب  - د  
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  )ب(الملحق 
 

  قائمة مهارات القراءة الناقدة ومؤشرات السلوك الدالة عليها
  

 مستوى االستيعاب المهارة المؤشرات السلوآية األسئلة
  .تحديد الجمل والعبارات الدالة على الرأي -   

 .الحقيقة تحديد الجمل والعبارات الدالة على - 
 .تصنيف المقروء إلى حقائق وآراء - 

التمييز بين الحقائق 
 .واآلراء

  

تحديد الجمل والعبارات التي تدل على وجوه  - 
  .الشبه

تحديد الجمل والعبارات التي تدل على وجوه   - 
 .االختالف

التفريق بين الجمل التي تتشابه في المعنى  - 
 .وتختلف في اللفظ

وه تحديد وجوه الشبه ووج
 .االختالف

  .تحديد الجمل والعبارات الدالة على األسباب - 
  .تحديد الجمل والعبارات الدالة على النتائج - 
 .تصنيف المقروء إلى أسباب ونتائج - 

التفريق بين األسباب 
 .والنتائج

  .استخالص الدروس والعبر - 
التنبؤ بنتائج المقروء في ضوء معطيات  - 

  .النص
 .إصدار األحكام - 

 عمل تعميمات واستنتاجات

  
  )ج(الملحق 

  القراءة الناقدة مفتاح اإلجابة الصحيحة لفقرات اختبار
  ................: ............المدرسة: .............................                  االسم

 رمز اإلجابة الصحيحة رقم الفقرة
 د جـ ب أ

١ -  X   
٢ -  X   
٣ -   x  
٤ -   X  
٥ - x    
٦ -    x 
٧ -   x  
٨ - x     
٩ -    x 
١٠-  X   
١١-   x  
١٢- x    
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  )د(الملحق 
 البرنامج التعليمي

  تعريف البرنامج

وإيجاد بيئة تعلم يستخدم ، يقوم البرنامج على المدخل الوظيفي الذي يعنى باستخدام اللغة في مواقف حقيقية
ومن قضايا ، وقد تم اختيار التدريبات واألنشطة من موضوعات حياتية يومية، ربعةفيها المتعلم اللغة بمهاراتها األ

  .ويفكر فيها ويتفاعل معها، يعايشها المتعلم

ووضع اثني عشر مؤشرا سلوآيا على ، وقد اختار الباحثان  أربع مهارات لالستيعاب القرائي ضمن المستوى الناقد
الملحق .ضمن النصوص القرائية المحددة في المحتويات التعليمية، ن عليهاتلك المهارات ؛ لتنميتها وتدريب المتعلمي

  )د(
 

  البرنامج أهداف

  الهدف العام
  .تنمية مهارات االستيعاب القرائي ضمن المستوى الناقد لدى طلبة الصف التاسع األساسي

  األهداف الخاصة
  .دتعريف الطلبة بالمعرفة النظرية المتصلة باالستيعاب القرائي الناق - ١
، وتحديد وجوه   الشبه واالختالف، التمييز بين الحقائق واآلراء: تنمية مهارات القراءة الناقدة التي تشمل - ٢

 .وعمل تعميمات واستنتاجات، والتفريق بين األسباب والنتائج
 .والتدريبات اللغوية في االستيعاب القرائي، تدريب الطلبة على محاآاة النماذج - ٣
 .وعدم االآتفاء بالمستويات الدنيا، رتقاء بفهمهم لمستويات االستيعاب العليا للمقروءواال، زيادة تحصيل الطلبة - ٤

  أسس بناء البرنامج ومبرراته
  :إذ إن تعليم اللغة وفق المدخل الوظيفي ، يقوم البرنامج التعليمي على مجموعة من األسس

وعدم االآتفاء بتعليم ، ية التطبيقيةيتمشى مع فلسفة المنهج المدرسي في تعليم المهارات والخبرات الضرور  - ١
  .الحقائق والمعلومات

والتعبير عن أفكاره ، وقضاء حاجاته، يتمشى مع طبيعة اللغة من حيث أنها أداة المتعلم لتصريف شؤونه  - ٢
 .وانفعاالته

 .فهو يتعلم ما سوف يطبقه في حياته العملية المستقبلية، يجعل تعلم اللغة ذا معنى بالنسبة للمتعلم - ٣
 .ويجعل عمليتي التعليم والتعلم أآثر إثارة وتشويقا عند المتعلم، زيد من دافعية المتعلمي  - ٤
 .ويكسب الطالب مرونة أآبر في التعامل معها، يساعد على نمو اللغة وتطورها  - ٥
وخاصة عند تعليم مهارات ، ويجعل منهما شيئا متكامال، يقضي على االزدواجية بين النظرية والتطبيق  - ٦

 .جدليالخطاب ال
 .وينمي اتجاهاتهم ويعدهم للحياة، يراعي ميول المتعلمين واهتماماتهم - ٧

  المحتويات التعليمية
قام الباحثان بتنفيذ هذا البرنامج بتحديد ثالث وحدات دراسية من الفصل الدراسي  الثاني من آتاب مهارات 

تتفق  - ل أوراق العملوقد تم وضع تدريبات ونشاطات قدمت من خال. االتصال للصف التاسع األساسي
التي تهدف إلى تنمية مهارات االستيعاب القرائي ضمن  -واالستراتيجيات المستخدمة في تفعيل المواقف الصفية

  المستوى الناقد
وقد أعيد ترتيب النصوص في أثناء تطبيق البرنامج من شكلها االعتيادي المعلن عنه في دليل المعلم إلى خطوات 

  :على النحو اآلتيوذلك ، المدخل الوظيفي
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 .تحديد عنوان النص واسم صاحبه  - ١
 .بناء توطئة للنص المقروء  - ٢
 .إثبات النص  - ٣
 .تحديد األهداف اإلجرائية السلوآية  - ٤
 .إجراء التقويم القبلي وترتيب الحالة االبتدائية للمتعلمين  - ٥
ارات موضع الدراسة للمه، واألنشطة، ومن خالل هذه الخطوة يتم وضع التدريبات، طرح المشكلة وأبعادها  - ٦

 :على النحو اآلتي
  .تحديد المهارة الستهدفة لتنميتها  -  أ
 .وصف موجز عن المهارة   -  ب
 .تحديد المؤشرات السلوآية الدالة على المهارة  - ج
  .وتنميتها عندهم، ومؤشراتها، يتم من خاللها تدريب الطالب على المهارة، بناء تدريبات ونشاطات داعمة -د

ومناسبة التدريبات ، البرنامج التداخل في المعالجات بين مهارات االستيعاب القرائي وقد روعي أثناء تصميم
  .والمعالجات للمهارات ومؤشراتها السلوآية

 
  استراتيجيات التدريس

  :لتحقيق أهداف البرنامج تم استخدام االستراتيجيات اآلتية
  )العمل في مجموعات(التعلم التعاوني  - ١

  .طالب) ٦- ٤(ير متجانسة من تقسيم الطلبة إلى مجموعات غ -
 ).وأعضاء، وآاتب، ومقرر، منسق(توزيع المهمات واألدوار على أفراد المجموعات  -
 .متابعة المعلم التوجيه واإلرشاد لعمل المجموعات -
 .تكليف المجموعة األولى عرض ما توصلت إليه على المجموعات األخرى -
 .مناقشة جميع المجموعات بإجاباتها حتى يتميطلب من المجموعات األخرى مناقشة المجموعة األولى  -
وذلك بتوضيح جوانب القوة والضعف في إجابات ، والمناقشة، تقييم المعلم ألداء الطلبة من خالل الحوار -

 .وتقديم التغذية الراجعة، الطلبة
 حل المشكالت - ٢

، ر التعلم المختلفةهو أن يطرح المعلم مشكلة هامة ورئيسة على المتعلمين؛ للبحث عن حلها من خالل مصاد
  ).٢٠٠٠، إسماعيل(ويتخلل ذلك متابعة مستمرة من المتعلم مقرونة بتوجيه فني ينتهي بحل هذه المشكلة 

وتتلخص هذه االستراتيجية في اتخاذ إحدى المشكالت ذات الصلة بموضوع الدراسة محورا لها ونقطة البداية 
، وتحليلها، والنتائج، وجمع المعلومات، ل اإلجراءات الالزمةوعم، فمن خالل التفكير في هذه المشكلة، في تدريسها
وتدرب على أسلوب حل ، يكون المتعلم قد اآتسب المعرفة العلمية، ثم وضع المقترحات المناسبة لها، وتفسيرها
مشكالت والعقلية التي ترتبط ب، لمهاراته العملية، للمهارات موضع الدراسة، يحدث لديه التنمية المطلوبة، المشكالت

  ).٢٠٠١، القبيسي(المجتمع الذي يعيش فيه 
 الحوار والمناقشة  - ٣

ويبدأ المعلم بتوجيه األسئلة إلى . أو قضية، أو مشكلة، يعتمد آل من الحوار والمناقشة على إثارة سؤال
 ،وأسباب، وأمثلة، واعتراضات، وموافقات، وتعليقات، واقتراحات، الذين بدورهم يقدمون إجابات، المتعلمين
  ).٢٠٠٠، الخولي(وتعميمات ، واستنتاجات، وإضافات، ونتائج

وبين الطلبة أنفسهم ، ومن الطلبة إلى المعلم، من المعلم إلى الطلبة: وتسير المناقشة في اتجاهات عديدة
ولكنها أوفر حظا ، ويمكن توظيف الحوار والمناقشة في شتى الموضوعات. وبين الطالب والنص، بإشراف المعلم

ومن مزايا الحوار . وفي األمور الذاتية الشخصية، وفي مسائل التقييم، ضوعات الجدلية واالجتماعيةفي المو



 ٢٠٠٥ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فراس السليتي، وفؤاد مقدادي

 ٢٠١٢، )٩( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأنه يعودهم ، ويحفزهم على التفاعل واالنتباه، ويحرك عقولهم، والمناقشة أنه يشرك المتعلمين إشراآا فاعال واضحا
       ).٢٠٠٠، الخولي(ويشوقهم إلى الموضوع ، على التفكير واالستيعاب

 
  الوسائل التعليمية

  :استخدم المعلم لتحقيق أهداف البرنامج عددا من الوسائل التعليمية تتمثل في
وعلى التدريبات واألنشطة المقترحة ، والمؤشرات السلوآية للمهارة، المهارة: وتشتمل على: بطاقات العمل  - 

  .في البرنامج
  ).بروجكتر(وجهاز العرض ، شفافيات   - 
   .واألقالم الملونة، وأطباق الكرتون، الطباشير الملونةو، السبورة   - 
  

  أساليب التقويم وإجراءاته
من خالل اقتراح ، يهدف البرنامج التعليمي إلى تنمية مهارات االستيعاب القرائي ضمن المستوى الناقد

  :اآلتيةتم استخدام أساليب  التقويم ، والتطبيق، وللتحقق من فعالية التدريب، التدريبات واألنشطة
في ضوء أعمال وإجابات الطلبة الفردية ، ويتم في أثناء تنفيذ دروس البرنامج التعليمي: التقويم التكويني  - 

واالختبارات ، وتقييم إنجاز النشاطات التدريبية الصفية، والجماعية وذلك بإجراء عمليات الحوار والمناقشة
باإلضافة إلى تقديم التغذية الراجعة إلجابات ، طلبةواالعتماد على المالحظة المباشرة ألداء ال، القصيرة
 .الطلبة

يقيس قدرات الطلبة لمهارات االستيعاب القرائي ضمن المستوى الناقد موضع الدراسة من : التقويم الختامي  - 
  .وقد تم تنفيذ ذلك بعد انتهاء البرنامج، خالل اختبار معد لهذه الغاية

 
  الفئة المستهدفة

لدى أفراد عينة الدراسة من ، لتنمية مهارات االستيعاب القرائي ضمن المستوى الناقدصمم هذا البرنامج 
  .٢٠١١/ ٢٠١٠طالبا في الفصل الثاني للعام الدراسي ) ٥٧(طالب الصف التاسع األساسي الذين بلغ عددهم 

 
  الزمن المقترح لتطبيق البرنامج

حصة ) ١٨(من خالل ثالث وحدات دراسية بواقع  تم تطبيق البرنامج التعليمي على عينة الدراسة التجريبية
  .٢٠١٠/٢٠١١دراسية موزعة على ستة أسابيع من الفصل األول للعام الدراسي 

 
  صدق البرنامج 

جرى التحقق من صدق االختبار من خالل عرضه على عدد من المحكمين المختصين باللغة العربية 
، وجامعة جدارا، والجامعة الهاشمية، والجامعة األردنية وبأساليب تدريسهما في جامعة اليرموك، واإلنجليزية

وقد طلب إليهم ، )ج(ومعلميها الملحق ، وعدد من مشرفي اللغة العربية، ووزارة التربية والتعليم، وجامعة الزيتونة
ت إبداء مالحظاتهم وأرائهم حول مدى مالءمة وفاعلية التمارين والتدريبات المقترحة على المهارات والمؤشرا

وإضافة ما ، ومدى مالءمة وفاعلية االستراتيجيات المستخدمة في عمليتي التدريس والتقويم، السلوآية الدالة عليها
وقد جرى األخذ بآراء المحكمين ومقترحاتهم ومالحظاتهم حول . وحذف ما يرونه غير مناسب، يرونه مناسبا

  .وتم تعديلها حتى خرج بصورته النهائية ، البرنامج
 



 "......أثر برنامج تعليمي قائم على المدخل الوظيفي "ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٢، )٩( ٢٦المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  )و(ملحق 
  معامل الصعوبة والتمييز الختبار االستيعاب القرائي
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