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 مستخمص الدراسة:
ىدفت الدراسة الحالية إلى معالجة مشكمة ضعؼ ميارات القراءة الناقدة لدى 

العربية(، وقد تبنت الدراسة برنامجًا قائمًا عمى  طالب كمية التربية بقنا )شعبة المغة
ش( كمعالجة تجريبية لتنمية الميارات المعنية لدى التعمـ المنظـ ذاتيًا )نموذج بنتري

الطالب، وقد أعدت الدراسة قائمة بميارات القراءة الناقدة المناسبة لمطالب/ المعمميف، 
كما تبنت الدراسة التصميـ التجريبي ذي المجموعة الواحدة والقياسيف القبمي والبعدي 

دة، وتكونت عينة الدراسة مف ثالثيف ألداتيا وىو عبارة عف اختبار ميارات القراءة الناق
طالبًا مف طالب كمية التربية بقنا الفرقة الرابعة شعبة المغة العربيةز وتوصمت نتائج 
الدراسة إلى فاعمية البرنامج القائـ عمى التعمـ المنظـ ذاتيا )نموذج بنتريش( فى تنمية 

بوجود فرضّي الدراسة ميارات القراءة الناقدة لدى الطالب/ المعمميف وتأكدت مف صحة 
فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات الطالب )مجموعة الدراسة( فى التطبيقيف 

 .القبمي والبعدي فى اختبار ميارات القراءة الناقدة ككؿ لصالح التطبيؽ البعدي
ووجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي درجات الطالب )مجموعة الدراسة( 

بعدي فى اختبار ميارات القراءة الناقدة في كؿ ميارة فرعية مف فى التطبيقيف القبمي وال
مياراتو لصالح التطبيؽ البعدي. وأوصت الدراسة بدراسة المشكالت والعقبات التي 
تحوؿ دوف اإلفادة مف التعمـ المنظـ ذاتيا، وزيادة االىتماـ بميارات القراءة الناقدة في 

لدراسة إجراء مجموعة مف الدراسات والبحوث المرحؿ التعميمية المختمفة، كما اقترحت ا
 قائمة عمى التعمـ المنظـ ذاتيا فى المرحؿ المختمفة تكوف استكمااًل ليا.

 ميارات القراءة الناقدة(. –التعمـ المنظـ ذاتيا  -:   )الفاعمية  الكممات المفتاحية
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Abstract: 
The study aimed at addressing the problem of poor critical 

reading skills among the students of the Faculty of Education in Qena 
(Arabic Language Division). The study adopted a program based on 
Self-Regulated Learning (Pintrich model) as a pilot treatment for 
developing the relevant skills of students. For the students / teachers. 
The study also adopted the experimental design of one group and the 
tribal and remote measurements of its instruments, which is a test of 
critical reading skills. The sample of the study consisted of thirty 
students from the faculty of education in Qena. 

The results of the study found the effectiveness of the program 
based on Self-Regulated Learning (Pintrich model) in the development 
of critical reading skills of students / teachers and confirmed the 
validity of the hypothesis of the existence of statistically significant 
differences between the average scores of students (the study group) in 
the tribal and remote applications in the critical reading skills test As a 
whole for the post-application. 

And the existence of statistically significant differences between 
the average scores of students (the study group) in the tribal and remote 
applications in the test of critical reading skills in each sub-skill of his 
skills in favor of the post-application. The study recommended the 
study of the problems and obstacles that prevent the use of Self-
Regulated Learning and increase the interest in critical reading skills in 
different educational stages. The study also suggested conducting a 
series of studies and researches based on self-organized learning in 
different stages. 
key words: (Effectiveness - Self-Regulated Learning - critical reading 
skills) 
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 ة:ـالمقدم
وتُعد العامؿ األىـ فى حفظ التراث مكونات المجتمعات اإلنسانية،  ىحدإالمغة 

، ولذا وجب اىـ بيف أفراد المجتمع الواحد وبيف سائر المجتمعات البشريةووسيمة لمتفاإلنسانى.
  االىتماـ بيا والعمؿ عمى إصالحيا.

براىيـ عطا وقد ذكر ( مالحظة كونيفيشيوس ٙٗ، ٜٜٙٔ) عبد اهلل الكندرى، وا 
لقيمة المغة ووجوب االىتماـ بيا عندما قاؿ كممتو المشيورة: "لو أتيح لى الحكـ لبدأت 

إف المغة العربية لغة بقولو: ( ٘، ٜٜٗٔ)تماـ حساف  يعقب. و ٙٗالمغة" ص  بإصالح
حية نابضة ليا مف األىمية ما لغيرىا مف المغات األخرى، غير أنيا تتميز بتكريـ اهلل 
عّز وجّؿ ليا إذ جعميا لغة القرآف الكريـ، فاكتسبت العالمية والخمود ليصبح تعمميا 

 .تـ الواجب إال بو فيو واجبواجبًا لفيـ اإلسالـ، فما ال ي
المغة، ميارات ولقد شيدت التربية المغوية تطورًا ممحوظًا فى جميع جوانب 

ىى: ميارة القراءة و ستقبالية اال وخاصة الميارات المغويةتأثير كؿ ميارة فى األخرى و 
 .فى المستوى الناقد
عات المعاصرة، القراءة الناقدة مف المطالب الرئيسة التى تحتاجيا المجتم وتعتبر

وىى أحوج ما تكوف إلى مواطف قادر عمى اإلسياـ فى معالجة مشكالت مجتمعو 
بالفكر والرأى، إذ إف اإلنتاج الفكرى المتزايد يوميًا، وما يشتمؿ عميو مف أفكار عميقة 
ومتنوعة يحتاج إلى االىتماـ ببعديف ىما دقة الفيـ، وعمقو، ولقد ذىب ماكاليف 

((Mcclain and Auita:1985 ,33  إلى أبعد مف ذلؾ، حيث رأى القراءة الناقدة
عمى حؿ المشكالت، والتفكير بوضوح، وتنظيـ المعمومات، واالبتعاد  الطالبتساعد 

ليصبحوا  لممشكمة، وتسيـ فى تطوير ميارات الطالبعف المعمومات غير الضرورية 
ر المتمثمة فى قّراء مفكريف ناقديف، وتساعد فى إعدادىـ لمواجية تحديات العص

 االنفجار المعرفى والتكنولوجى. 
أف القراءة الناقدة تمّكف القارئ مف إلى  (Brame: 2002,25) شار براـأو 

وقد تناوؿ الباحثوف  الحكـ عمى ما يقرأ، واألخذ منو ما يقبمو عقمو، وتقتضيو موازينو.
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لـ يتفقوا عمى عدد يـ حوليا، و قدة بالدراسة والبحث واختمفت آرائميارات القراءة الّنا
وثالثيف ميارة تتمحور  ( أنيا تبمغ خمساً ٕٙ، ٜٜٙٔ: )محمود السيدمحدد ليا فقد ذكر 

حوؿ المستويات العقمية العميا، كالتمييز بيف اآلراء والحقائؽ، وتفسير المعانى الرمزية 
صدار األحكاـ،  داخؿ النص، ( ٕٚ، ٕٜٜٔويمخص)حسف شحاتو: وتقدير المعانى، وا 

القراءة الّناقدة فى: إدراؾ األفكار األساسية والفرعية وتفسير ما بيف السطور مف ميارات 
دراؾ العالقات بيف األفكار،  معاف مسستترة، واستنتاج المعمومات وتصنيفيا، وا 

ابمية عرفة مدى قواإلحساس باتجاه المؤلؼ وىدفو، والتمييز بيف الرأى والحقيقة، وم
     األفكار لمتطبيؽ.

( إلى أف الخبراء فى مجاؿ القراءة ٕٓٙ-ٖٕٓ، ٜٜٙٔداف نصر: وأشار )حم
قد أجمعوا عمى خمس ميارات رئيسة لمقراءة الّناقدة تتمثؿ فى: القدرة عمى تحديد 

عمؿ األفكار الرئيسة، والتفريؽ بيف الحقائؽ واألفكار، والتفريؽ بيف األسباب والنتائج، و 
 .االستنتاجات، وتقويـ المقروء

لقراءة الناقدة بالنسبة لمفرد في أنيا تساعده عمى تقييـ المادة وتتضح أىمية ا
ودقتيا ومصداقيتيا، ومف ثـ يمكنو تحديد الحقائؽ  المقروءة، والحكـ عمى جودتيا وكفاءتيا

مف اآلراء وتحديد كفاءة المادة المقروءة، واكتشاؼ أساليب الدعاية وتحميؿ قيـ الكاتب 
 (ٕٓٔ، ٕٙٓٓومحمد عالء الديف،  طعيمةتو عمى توضيح أفكاره. )رشدى وقدر 

وتمثؿ القراءة الناقدة أىمية خاصة لطالب المغة العربية، فعف طريقيا يصبح 
قارئا نشطا ممارسا لمقدرات التحميمية والتفسيرية والتركيبية والتقويمية عبر تفاعميا معا 

مف عمى مستوى النص، فيتمكف مف التعمؽ فيما ليس فقط بيف الكممات والسطور 
معاني، بؿ أيضا فيما وراءىا مف مغازي وأغراض عبر عنيا الكاتب تمميحا أو 

، واكساب تصريحا؛ ليصبح بذلؾ قارئا نموذجيا قادرا عمى غرس عادة القراءة وممارستيا
 .طالبوتيا لدى اميار 

وعمى الرغـ مف أىمية القراءة الناقدة ودورىا الميـ في النجاح والتفوؽ دراسيا 
أف كثيرا مف الطالب لدييـ ضعفا في ميارات ىذه القراءة والتمكف مف وحياتيا إال 
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تطبيقيا معرفة وأداء في المغة األولى والثانية عمى حد سواء مّما ترتب عميو ضعؼ 
قدرتيـ في تحقيؽ الحد األدنى المستيدؼ لميارات القراءة الناقدة، ومف ثـ عدـ التحاؽ 

 (Taglieber, Loni, 2003)بعض ىؤالء الطالب بالجامعة. 

إلى أف طالب الجامعة  (Culver. F., 2011)وفي السياؽ نفسو يشير كمفر 
يعانوف ضعفًا فى ميارات الفيـ القرائي وميارات التفكير العميا، مّما ينعكس عمى 
اتجاىاتيـ السمبية نحو عممية التعمـ، فكثير منيـ في حيرة مف أمره عندما يطمب منو 

ىا وتفسير ما جاء فييا، أو حتى تمخيصيا، واستجاباتيـ شرح أفكار النص أو تبرير 
ضعيفة، ومف ثـ فيـ في صراع مستمر عند قراءة كتبيـ الجامعية، مّما يدؿ عمى غياب 

 الدافع لممارسة القراءة وافتقارىـ لمميارات الالزمة لفيـ مادتيا.
عبد ) (، ودراسةٕٗٔٓ)عبد الرحيـ عباس أميف،  صت دراسة كؿ مفكما أو 

(، ودراسة )عبد ٕٗٔٓعطيو،  )مختار عبد الخالؽ (، ودراسةٖٕٔٓ عقيؿ محمد، اهلل
( بضرورة تنمية ميارات القراءة الناقدة لدى معممي المغة العربية ٕٕٔٓاهلل ساري زامؿ، 

 وتدريبيـ عمى االستراتيجيات الحديثة لتدريسيا.
ذاتية في ( إلى أف مستوى الكفاءة الٕٕٔٓأشارت دراسة )ريـ عبد العظيـ، و 

الفيـ القرائى لدى طالب المرحمة الثانوية ضعيؼ، وتبنت معاجمتيا التجريبية استراتيجية 
قائمة عمى التعمـ المنظـ ذاتيا لتنمية ميارات الفيـ القرائي، ورفع كفاءة الذات القرائية، 
وتوصمت نتائجيا إلى فاعمية االستراتيجية المقترحة وأوصت باجراء بحوث ودراسات 

ية قائمة عمى التعمـ المنظـ ذاتيا لدى طالب الجامعة لتنمية ميارات الفيـ القرائي تكميم
 في المستوى الناقد ورفع كفاءة الذات القرائية لدييـ.

، عمى الطالب ذاتو  Self Regulated Learningويركز التعمـ المنظـ ذاتّيًا 
ساعده فى تقييـ تقدمو، وبناًء عمى ذلؾ فيو ال ُيحسِّف األداء المدرسى لو فقط؛ بؿ ي

 والقياـ بالتغييرات الالزمة لمتأكد مف تحقيؽ أىدافو.
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: بأنو Zimmerman(2002, 37)تعريؼ  لمتعمـ المنظـ ذاتّياً ومف أبرز التعريفات 
يا يستطيع التمميذ القياـ بتنظيـ تصرفاتو وانفعاالتو وأفكاره ذاتيًا بيدؼ العمميات التى بواسطت
 .ديميةإحراز األىداؼ األكا
 Pintrich & Degroot( نقاًل عف ٕٕٔٓ، ٓٗ-ٖٗ) عصاـ الطيبويشير 
إلى  Ruban (2003, 272)، وZimmerman (1998, 337)، و(33 ,1990)

التقويـ الذاتى، التنظيـ والتحويؿ، تحديد  أىـ استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا فى التالى:
ت والمراقبة، البنية البيئية، البحث اليدؼ، البحث عف المعمومات، االحتفاظ بالسجال

عف المعمومات، متابعة الذات، التسميع والتذكر، البحث عف عوف، مراجعة السجالت، 
 .التساؤؿ الذاتى

 ومف أىـ النماذج التدريسية القائمة عمى التعمـ المنظـ ذاتيًا نموذج بنتريش
القراءة الناقدة لدى طالب  والذى تعتمده الدراسة الحالية كمعالجة تجريبية لتنمية ميارات

 كمية التربية بقنا شعبة المغة العربية.
 نموذج بنتريش: نموذج اإلطار العام لمتعّمم المنّظم ذاتّياً  -

Pintrich"s General Framwork For Self- Regulation Learning 
االجتماعى  النموذجإطارًا نظرّيًا قائمًا عمى  Pintrich: 2005)) اقترح بنتريش 

لمػػنّظـ المعرفػػى؛ ىدفػػو تصػػنيؼ وتحميػػؿ العمميػػات المختمفػػة التػػى تمعػػب دورًا فػػى الػػّتعّمـ ا
 وفقًا ألربع مراحؿ وىى: المعرفيةيتـ تنظيـ العمميات  ذاتّيًا، وفى ىذا النموذج

 التقويـ -الضبط.       د -ج     المراقبة الذاتية.  -التخطيط.       ب -أ
يتـ تنظيـ أنشطة التعّمـ المنّظـ ذاتيًا فى أربعػة  وفى كؿ مرحمة مف ىذه المراحؿ 

 :Pintrich,P., 2005)مجػاالت ىػى: المعرفػػة، والدافعيػة، والسػموؾ، والسػػياؽ البيئػى 
 ويوضح الجدوؿ التالى ىذه المراحؿ: .(454
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 (4جدول )
 مراحل ومجاالت التعّمم المنّظم ذاتّيًا عند بنتريش

Phase 
 المرحمة

Cognition 

 المعرفــة
Motivation 

 الدافعيــة
Behavior 

 السموك
Context 

 السياق
انخذبش، انخخطيط، 

 ًانخنشيط

 ححذيذ األىذاف. -

حنشيط انًؼشفت -

 انسببمت.

حنشيط يب ًساء  -

 انًؼشفت.

حبنَّ األىذاف  -

 انًٌجيت.

 انحكى ػهَ انفؼبنيت. -

حصٌس صؼٌبت  -

 انًيبو.

 حنشيط ليًت انًيًت. -

 حنشيط االىخًبو. -

خطيط انجيذ ح -

 ًانٌلج.

 انخخطيط نهًشالبت. -

 حصٌس انًيًت. -

 حصٌس انسيبق. -

انٌػَ يب ًساء  - انًشالبت

 انًؼشفَ.

 يشالبت انًؼشفت -

انٌػَ ًانًشالبت  -

نهذافؼيت ًانحبنت 

 انٌجذانيت.

انٌػَ ًانًشالبت  -

نهجيذ، ًانٌلج، 

ًانًسبػذة، 

 ًانًحالظت انزاحيت.

يشالبت حغيش  -

انًيًت 

ًف ًانظش

 انبيئيت.

اخخيبس ًحبنَّ  - انخحكى

اسخشاحيجيبث 

يؼشفيّت نهخؼهى 

 ًانخفكيش.

اخخيبس ًحبنَّ  -

اسخشاحيجيبث إلداسة 

انذافؼيت ًانحبنت 

 انٌجذانيت.

صيبدة/ حمهيم انجيذ،  -

ًانسهٌكيبث، ًطهب 

 انًسبػذة.

حغييش أً إػبدة  -

انخفبًض ػهَ 

انًيًتـ حغييش أً 

 حشن انسيبق.

ػضً سدًد انفؼم  - انؼضً انًؼشفَ - خأيمسد انفؼم ًان

 انؼبطفَ

 حمٌيى انًيًت. - اخخيبس انسهٌن. -

 حمٌيى انسيبق. -

، ُيالحظ أف عمميات التنظيـ الذاتى تبدأ فى مرحمة التخطيط؛ (ٔمف الجدوؿ ) 
بعدٍد مف األنشطة الميّمة مثؿ: تحديد األىداؼ المرجوة أو األىداؼ الدقيقة لمميمة مف 

مثؿ: تحديد األىداؼ المرجوة، وتنشيط المعرفة السابقة حوؿ المادة الدراسية، األنشطة 
)معرفة الصعوبات التى يمكف  الغير مادية ومعرفة ما وراء المعرفة المادية والمعرفة

مواجيتيا عند أداء المياـ المختمفة، وتحديد المعارؼ والميارات التى يحتاجيا المتعمـ 
لموارد واالستراتيجيات التى يمكف أف تكوف مفيدة فى معالجة لمعالجتيا، والمعرفة حوؿ ا

الميمة(، وتفعيؿ المعتقدات الدافعّية ، وتخطيط الوقت والجيد الستخداميا فى ىذه 
 الميمة، وتفعيؿ التصورات بشأف الميمة والسياؽ البيئى.

وخالؿ مرحمة المراقبة الذاتية، نجد العديد مف األنشطة التى تساعد المتعمـ 
موعى بالمعرفة والدافعية والمشاعر واستخداـ الوقت والجيد، فضاًل عف ظروؼ الميمة ل
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والسياؽ البيئى الذى تتـ فيو، وتظير ىذه األنشطة عند المتعمميف عندما يدركوف أنيـ 
 لـ يفيموا شيئًا مّما قد قرؤوه أو كتبوه قبؿ ذلؾ.
تى تشجع عمى اختيار تـ أنشطة التحّكـ، والوفى ضوء نتائج المرحمة السابقة ت

واستخداـ استراتيجيات ضبط التفكير )مثؿ استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة 
واإلدراؾ(، والدافعية والعواطؼ )مثؿ استراتيجيات التحفيز واستراتيجيات ضبط 
المشاعر(، وكذلؾ استخداـ االستراتيجيات المتعمقة بتنظيـ الوقت والجيد، وضبط المياـ 

 المختمفة.األكاديمية 
وأخيرًا، تأتى مرحمة التأمؿ أو التقويـ؛ والتى تتضمف األحكاـ والتقييمات التى 

، تنفيذىـ لمميمة، مقارنة مع المعايير الموضوعة مف فيقـو المتعمموف بإصدارىا بشأ
قبؿ. كما تشمؿ أيضًا عزو أسباب النجاح أو الفشؿ، وردود الفعؿ العاطفية بناًء عمى 

ئج، واختيار السموؾ الذى ينبغى إتباعو فى المستقبؿ، وكذلؾ ما أحرزوه مف نتا
-Pintrich,P. 2005: 454) التقييمات العامة حوؿ الميمة األكاديمية والبيئة الصفية 

460), (Montalvo,F., & Torres,M., 2004: 6-7.) 
ونظرًا لألىمية الّنظرية لمتعمـ المنظـ ذاتيًا فقد ُأجريت العديد مف الدراسات 

، بيدؼ ونماذجو المختمفة تربوية العربية واألجنبية، مستخدمًة استراتيجياتو المتنوعةال
ودوافع المتعمميف،  الطالبمعرفة مدى فاعمية ىذه االستراتيجيات فى تنمية ميارات 

( والتي ىدفت إلى التحقؽ مف فاعمية ٕ٘ٔٓ)ىالة سعيد:  ومف ىذه الدراسات: دراسة
ت التعمـ المنظـ ذاتيًا فى تنمية الميارات التدريسية واالتجاه برنامج قائـ عمى استراتيجيا

: لحضري، ودراسة )منة اهلل محسف انحو المينة لدى الطالبة المعممة تخصص العموـ
( والتى ىدفت إلى دراسة فعالية استخداـ استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا فى ٕ٘ٔٓ

 فرنسية لدى طالب كمية التربية، ودراسة تنمية بعض ميارات القراءة اإلبداعية بالمغة ال

(Abbasian, Gholam-Reza; Hartoonian, Anahid:2014) ى والت
ىدفت إلى استكشاؼ العالقة بيف تعزيز الكفاءة المغوية مع التركيز عمى القراءة والفيـ 

 .وبيف استخداـ استراتيجيات التنظيـ الذاتى لمتعمـ
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 -:ومف خالؿ العرض السابؽ يتضح ما يمى 
  الجامعيةوخاصة فى المرحمة  لمطالبأىمية ميارات القراءة الّناقدة. 

  فاعمية استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتّيًا فى تدريس العديد مف المقررات الدراسية
 وفروعيا مثؿ المغة، والرياضيات، والعموـ . 

 مشكمة الدراسة:
 استشعر الباحث مشكمة الدراسة مّما يمي:        
 لدراسة االستطالعية:        أواًل: ا

كمية التربية بقنا )طالب إف الدراسة االستطالعية التى قاـ بيا الباحث فى 
 ،ه الدراسةالدوافع القوية والمشجعة لمباحث لمقياـ بيذ ىحدإكانت  شعبة المغة العربية(

فى ميارات القراءة الناقدة،  ىؤالء الطالبحيث اكتشؼ الباحث وجود ضعؼ كبير لدى 
 -تبيف ذلؾ مف خالؿ:و 

ميارات القراءة الناقدة: حيث قدـ الباحث إلى عينة مف الطالب بعض األنشطة  -
القرائية المتمثمة فى بعض المقاالت لكتّاب عرؼ عنيـ لغتيـ الفصيحة 
وأسموبيـ األدبي باإلضافة إلى تبنييـ كثير مف القضايا السياسية واالجتماعية 

حسيف، وصالح منتصر. وطمب الباحث مف مثؿ: عباس محمود العقاد، وطو 
كؿ طالب قراءة فقرة مف المقاؿ قراءة ناقدة تحميمية. توضح ىدؼ الكاتب، 
والقضية التي يتبناىا، ورأى الطالب فى ىذه القضية، فعجز كثير مف الطالب 
عف القياـ بذلؾ، وباالطالع عمى محتوى مقرر القراءة وأىداؼ تدريسيا فى تمؾ 

اتيا المعيارية، توصؿ الباحث إلى وجود قصور كبير فى المرحمة، ومستوي
 .ميارات القراءة الناقدةالطالب في إكساب وقدرتيا المناىج الدراسية 

فى قسـ المناىج وطرؽ التدريس وخاصة )شعبة  األساتذةوبعد االطالع عمى آراء  -
 .سرجح الباحث أف ىذا القصور قد يرجع إلى نظاـ وطرؽ التدري المغة العربية(

إضافة إلى افتقار المناىج إلى برامج واستراتيجيات تدريسية حديثة تساعد فى 
، األمر الذى دفع إلى ضرورة التأكد مف وجود ىذه ءة الّناقدةتنمية ميارات القرا
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المشكالت فى مياديف أخرى، لذا تـ الرجوع إلى الدراسات السابقة لمعرفة أىـ 
 -مى النحو التالى:النتائج التى توصمت إلييا، وكاف ذلؾ ع

 أواًل: فى مجال القراءة الّناقدة :
(: وتضمنت عددًا ٖٕٔٓدراسة نواؿ سيؼ البموشى، ومحمد الطاىر عثماف ) .أ 

مف الّتوصيات والمقترحات الخاصة بتطوير العممّية الّتعميمية، وتنمية ميارات 
 .القراءة الّناقدة فى ضوء ما توصمت إليو مف نتائج

وكشفت عف وجود  (:ٕٕٔٓة، وعبد الكريـ أبو جاموس )دراسة إسماعيؿ ربابع .ب 
ت القراءة الّناقدة فى ميارافى األردف ضعؼ لدى طالب الصؼ العاشر 

 والذيولتنمية ىذه الميارات تـ تصميـ برنامج فى القراءة الّناقدة، واإلبداعية، 
 كاف لو داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية.

(: وقد كشفت الدراسة ضعؼ مستوى ٕٕٔٓحمدى )دراسة مريـ محمد عايد األ .ج 
 الّناقدة، وعزوؼ الطالبات عنيا. طالبات المرحمة المتوسطة فى ميارات القراءة

 : فى مجال التعّمم المنّظم ذاتيًا:ثانياً 
(: والتػى ىػدفت إلػى قيػاس مػدى فاعميػة ٖٕٔٓدراسة محمػد لطفػى محمػد جػاد ) .أ 

 برنامج قائـ عمى 
مػػنّظـ ذاتّيػػًا فػػى تنميػػة ميػػارات القػػراءة االسػػتيعابية لطػػالب اسػػتراتيجيات الػػتعّمـ ال .ب 

ج المقتػرح فػى تنميػة ىػذه المرحمة الثانوية، وتوصػمت نتائجيػا إلػى فاعميػة البرنػام
سػػتراتيجية لتنميػػة ميػػارات القػػراءة ات، وأوصػػت بضػػرورة اسػػتخداـ ىػػذه االالميػػار 

 المختمفة.
ت إلػػػى قيػػػاس مػػػدى (: والتػػػى ىػػػدفٕٕٔٓدراسػػػة مػػػرواف أحمػػػد محمػػػد السػػػماف ) .ج 

فاعمية برنامج قائـ عمى التعّمـ المنّظـ ذاتّيػًا فػى تنميػة ميػارات الكتابػة اإلقناعيػة 
لطػػالب المرحمػػة الثانويػػة، وتوصػػمت نتائجيػػا إلػػى فاعميػػة البرنػػامج المقتػػرح القػػائـ 

فػى تنميػة ىػذه الميػارات واقترحػت إجػراء دراسػات تقػػـو عمػى الػتعّمـ المػنّظـ ذاتّيػًا 
  القراءة المتنوعة.المنظـ ذاتيًا لتنمية ميارات  عمى التعمـ
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 والخالصُة من هذه الدراسات السابقة: 
فػى طالب كمية التربية بقنػا )شػعبة المغػة العربيػة(، أف ىناؾ ضعفًا واضحًا لدى  -

ميارات القراءة الناقدة وعدـ تمّكنيـ مػف ميػارات تحميػؿ الػنص القرائػى واالىتمػاـ 
 فقط بالفيـ واالستيعاب.

 اعمية استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا فى تنمية الميارات القرائية والكتابية.ف -
توصيات كثير مف الدراسات والبحوث بضػرورة بنػاء بػرامج قائمػة عمػى المػداخؿ  -

لتنميػػة ميػػارات  ، ومنيػػا اسػػتراتيجية الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػًا؛واالسػػتراتيجيات الحديثػػة
 .القراءة الناقدة

الدراسة االستطالعية التي قاـ بيا الباحث، ومف الدراسات ونستنتج مف خالصة 
والتعّمـ المنّظـ ذاتّيًا، وجود مشكمة نبية فى مجاالت القراءة الّناقدة السابقة العربية واألج

وأف ضعؼ ، أنيا ميممة وميمشةو  الجامعيةفى ميارات القراءة الّناقدة فى المرحمة 
يف فى ىذه الميارات أمر ليس موضع الغالبية العظمى مف الطالب وبعض المعمم

وأف المعمميف ال ييتموف بتنمية ىذه الميارات لدى طالبيـ، كما أف أحداث  اختالؼ،
الحياة المعاصرة وما فييا مف تغيرات وتطورات، وما ينتج عف ذلؾ مف كتابات 

ومف  ؛ حتى يمكف التكيؼ معيا، تمتمؾ ميارات خاصة ومنشورات تتطمب عقمية ناقدة، 
 المشكمة التي تتحدد فيما يمى: تبرز ىذه  ىنا

 تحديد المشكمة:
كميػػة التربيػػة بقنػا )شػػعبة المغػػة طػالب بعػػض تتحػدد مشػػكمة الدراسػػة فػى "ضػػعؼ 

بػػرامج واسػػتراتيجيات تدريسػػية حديثػػة اسػػتخداـ ، وقمػػة اءة الّناقػػدةفػػى ميػػارات القػػر  العربيػػة(
 ".  لعالج ذلؾ

 أسئمة الدراسة: 
   اإلجابة عف السؤاؿ التالي:الدراسة الحالية  حاولت

ــًا )نمــوذج بنتــريش( لتنميــة  ــتعمم المــنظم ذاتي كيــي ُيمكــن بنــاء برنــامج فــائم عمــى ال
 بعض مهارات القراءة الناقدة لدى طالب شعبة المغة العربية بقنا؟
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 ويتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس عدة أسئمة:
بقنا )شعبة المغة  كمية التربيةلطالب  المناسبة ما ميارات القراءة الّناقدة .ٔ

 ؟العربية(

 ما مستوى أداء ىؤالء الطالب ليذه الميارات؟ .ٕ

ما أسس البرنامج القرائي القائـ عمى التعمـ المنظـ ذاتيًا لتنمية ميارات القراءة الناقدة  .ٖ
 لدى ىؤالء الطالب؟

قدة تنمية ميارات القراءة الّناعمى التعّمـ المنّظـ ذاتّيًا لى ما فاعمية البرنامج القائـ .ٗ
 ؟)شعبة المغة العربية( كمية التربية بقناطالب دى ل

 فرضا الدراسة:
درجات الطالب  بيف متوسط ٔٓ.ٓحصائية عند مستوى داللة إ توجد فروؽ ذو -ٔ

)مجموعة الدراسة( فى التطبيقيف القبمي والبعدي فى اختبار ميارات القراءة الناقدة 
 .ككؿ لصالح التطبيؽ البعدي

درجات الطالب  بيف متوسط ٔٓ.ٓحصائية عند مستوى داللة إ وتوجد فروؽ ذ -2
)مجموعة الدراسة( فى التطبيقيف القبمي والبعدي فى اختبار ميارات القراءة 

 .الناقدة في كؿ ميارة فرعية مف مياراتو لصالح التطبيؽ البعدي

 محدَّدات الدراسة:
 تقتصر الدراسة الحالية عمى المحدَّدات التالية:

 شعبة المغة العربية(،  الفرقة الرابعة الب كمية التربية بقناط :المحدَّد البشرى(
لتحاقيـ بمينة  نياء برنامجيـ التعميمي، وا  حيث إنيـ عمى شفا التخرج وا 
التدريس، ومف ثـ تمكنيـ مف بعض ميارات القراءة الناقدة ُيعد أمرًا ميمًا 

 دة.عمى القراءة الناقلتفوقيـ في مينتيـ، ومعينًا عمى تنمية قدرتيـ 
 لطالب كمية التربية بقنا بعض ميارات القراءة الّناقدة المناسبة  :المحدَّد الموضوعي

 .)شعبة المغة العربية(
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 كمية التربية بقنا قسـ المغة العربية حيث ىى عمى مقربة مف  : المحدَّد المكاني
مقر عمؿ الباحث، وفييا إمكانات جيدة وأبدت مرونة فى التعاوف مع الباحث 

 تجربة الدراسة.إلنجاز 
 ٕٛٔٓالفصؿ الدراسى الثانى مف العاـ الدراسى  :المحدَّد الزمانى/ٕٜٓٔ. 

 مصطمحات الدراسة:
 Effectiveness           :الفاعمية -4

( بأنيػػا: مػػدى األثػػر الػػذي ٖٕٓ، ٖٕٓٓيعرفيػػا حسػػف شػػحاتو، وزينػػب النجػػار ) .أ 
 فػى أحػد المتغيػرات يمكف أف تحدثو المعالجة التجريبيػة باعتبارىػا متغيػرا مسػتقال

 التابعة.
( بأنيػػػػا: القػػػػدرة عمػػػػى إنجػػػػاز ٘٘، ٖٕٓٓويعرفيػػػػا كمػػػػاؿ عبػػػػد الحميػػػػد زيتػػػػوف ) .ب 

 األىداؼ أو المدخالت لبموغ النتائج المرجوة والوصوؿ إلييا بأقصى حد ممكف.
وُتعػػػرؼ إجرائيػػػًا فػػػى ىػػػذه الدراسػػػة بأنيػػػا: مػػػدى اإلنجػػػاز أو األثػػػر الػػػذي يحدثػػػو  .ج 

تعّمـ المػػنّظـ ذاتّيػػًا فػػى تنميػػة ميػػارات القػػراءة الّناقػػدة لػػدى البرنػػامج القػػائـ عمػػى الػػ
وُيقػػاس إجرائيػػًا بالػػدرجات التػػي يحصػػؿ عمييػػا الطػػالب فػػى . الطػػالب/ المعممػػيف

 أدوات قياس البرنامج التي ستعدىا الدراسة.
     Self Regulated Learningالّتعمم المنّظم ذاتّيًا:       -2

 ّظـ ذاتّيًا، ومف أىميا ما يمى:تعّددت تعريفات التعّمـ المن
: بأّنػػو العمميػػات التػػى بواسػػطتيا Zimmerman:2002, 3)يعرفػػو زيمرمػػاف ) .أ 

يسػػػتطيع التمميػػػذ القيػػػاـ بتنظػػػيـ تصػػػرفاتو وانفعاالتػػػو وأفكػػػاره ذاتّيػػػًا بيػػػدؼ إحػػػراز 
 .األىداؼ األكاديمية 

 أف الػػتعمـ المػػنّظـ ذاتّيػػًا ىػػو نشػػاطات(Schunk:1998, 355):ويػػرى تشػػانؾ  .ب 
معرفيػػػػة موجيػػػػة اليػػػػدؼ يسػػػػتخدميا المتعممػػػػوف ويعػػػػدلونيا، كعمميػػػػات الترميػػػػز، 
وتكامػػؿ المعرفػػة، والتنظػػيـ، وتػػذكر المعمومػػات، وكػػذلؾ تبنػػى معتقػػدات إيجابيػػة 

 عف قدرات الفرد واىتماماتو. 
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 Pintrich Model       نموذج بنتريش: -3
عمـ المػنظـ الػت Pintrich, ea, al( ٜٖٔ، صٜٜٗٔبينتريش وآخػروف )يعرؼ 

ذاتيػا عمػى أنػو: "اكتسػاب الفػرد السػتراتيجيات الػتعمـ التاليػة: المراقبػة والضػبط، واسػػتخداـ 
دارة الجيػػػػد، والكفػػػػاءة الذاتيػػػػة"، وتتبنػػػػى الدراسػػػػة الحاليػػػػة تعريػػػػؼ بنتػػػػريش  التفاصػػػػيؿ، وا 

 ونموذجو بمراحمو األربع. 
مميػة التػى يقػـو فييػا طػالب وفى ضوء التعريفات السابقة يمكف تعريفو إجرائيًا بأّنو: الع

كميػػة التربيػػة بقنػػا )شػػعبة المغػػة العربيػػة( بتنشػػيط قػػراءاتيـ ومعػػارفيـ واتجاىػػاتيـ المرتبطػػة بػػالقراءة 
فحص بيئػاتيـ التعميميػة باسػتخداـ نمػوذج بنتػريش األمػر الػذي يسػيـ فػى تنميػة وعػييـ ، و الّناقدة

 الذاتى، وتحسيف وتنمية مياراتيـ فى القراءة الّناقدة.
 Critical readingالقراءة الّناقـدة:       -7

( كمػػا ذكػػر احمػػد عمػػى مػػرزوؽ (Melvin Hawards عػػرؼ ميمفػػيف ىػػاوردز .أ 
بأنيػػػا القػػػدرة عمػػػى التمييػػػز بػػػيف الغػػػث والثمػػػيف مػػػف الحقػػػائؽ، ( : ٕٙ، ٜٚٛٔ)

 والتفاصيؿ، واألفكار، والمفاىيـ.
مثػػػػػػػؿ (: بأنيػػػػػػػا عمميػػػػػػػة عقميػػػػػػػة تٜٕ، ٕٓٓٓويعرفيػػػػػػػا محمػػػػػػػد جيػػػػػػػاد الجمػػػػػػػؿ ) .ب 

االسػػتجابات الداخميػػة لمػػا ىػػو مكتػػوب، كمػػا تشػػتمؿ عمػػى العمميػػات العقميػػة التػػى 
تستمـز تدخؿ شخصية اإلنساف بكػؿ أبعادىػا بغيػة تفسػير المعػانى والفيػـ والػربط 

 واالستنتاج والنقد والحكـ عمى المقروء.
يو، وُتعرؼ إجرائيًا: بأنيا أداء الطالب فى تحميؿ الّنص المقروء ونقده والحكـ عم .ج 

بيسػػر مػػع اقتصػػاد فػػى الوقػػت والجيػػد؛ باسػػتخداـ القػػدرات العقمّيػػة العميػػا كػػالّتمييز 
واالسػػػتنتاج والتقػػػويـ، وتُقػػػاس بالّدرجػػػة التػػػى يحصػػػؿ عمييػػػا الطالػػػب فػػػى اختبػػػار 

 الدراسة. أعدتوميارات القراءة الّناقدة الذى 
 تيا:برنامج تنمية مهارات القراءة الناقدة القائم عمى التعمم المنظم ذا .4

مخطط تعميمي يتكوف مف األىداؼ التعميمية، ومحتوى القراءة الناقدة، ومصاغًا 
جػػراءات تطبيقػػو، وأنشػػطتو، وأدوات  فػػى ضػػوء نمػػوذج بنتػػريش بفمسػػفة بنائػػو، ومراحمػػو، وا 
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التقػػػويـ المسػػػتخدمة لقيػػػاس مػػػدى تحقػػػؽ األىػػػداؼ التعميميػػػة المتمثمػػػة فػػػي تنميػػػة ميػػػارات 
 القراءة الناقدة.

 سة:الدرامنهج 
النظػري، اإلطػار إعداد في التاريخي المنيج الوصفي  ت الدراسة الحاليةاستخدم

ذا المجموعػة الواحػدة ذات القيػاس القبمػي والبعػدي،  التجريبي شبو جكما استخدمت المني
 ويتمثػػؿ المتغيػػر المسػػتقؿ فػػي البرنػػامج القػػائـ عمػػى الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػا )نمػػوذج بنتػػريش(

 نمية ميارات القراءة الناقدة.والمتغير التابع فيو ت
 أهداي الدراسة:

إعداد قائمة بميارات القراءة الناقدة المناسبة لطالب شعبة المغة العربية بكمية  -ٔ
 التربية.

 تحديد مستوى أداء طالب شعبة المغة العربية لميارات القراءة الناقدة. -ٕ

تنمية ميارات  التعرؼ عمى فاعمية البرنامج القائـ عمى التعمـ المنظـ ذاتيًا في -ٖ
 القراءة الناقدة لدى طالب شعبة المغة العربية بكمية التربية بقنا.

 أدوات الدراسة:مواد و 
 .لطالب كمية التربية بقنا )شعبة المغة العربية(قائمة بميارات القراءة الّناقدة المناسبة  .ٔ
 البرنامج القائـ عمى التعمـ المنظـ ذاتيًا لتنمية ىذه الميارات. .ٕ
طػػػالب كميػػػػة التربيػػػػة بقنػػػػا )شػػػػعبة المغػػػػة دى لػػػػ تيػػػػااميار لقيػػػػاس  قػػػػراءة الناقػػػػدةالاختبػػػار  .ٖ

 .العربية(
 الدراسة: إجراءات

 التالية:وفقًا لمخطوات  لدراسةىذه اسارت 
إعداد اإلطار النظري لمدراسة مف خالؿ االطػالع عمػى الدراسػات والبحػوث السػابقة،  .4

والػػتعّمـ المػػنّظـ ذاتّيػػًا، ويتضػػمف  ،تيػػااوميار واألدبيػػات التػػي تعرضػػت لمقػػراءة الناقػػدة 
 -:محوريف ىمااإلطار 
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 التعّمـ المنّظـ ذاتّيًا. .أ 
 القراءة الّناقدة. .ب 

، لطػػالب كميػػة التربيػػة بقنػػا )شػػعبة المغػػة العربيػػة(تحديػػد ميػػارات القػػراءة الّناقػػدة المناسػػبة  .4
 ويتـ ذلؾ مف خالؿ:

لعربيػػػػػػة، ة )االبحػػػػػػوث، والدراسػػػػػػات السػػػػػػابقاالطػػػػػػالع عمػػػػػػى بعػػػػػػض األدبيػػػػػػات، و  .أ 
 ا.راءة الّناقدة  ومياراتيالق واألجنبية( فى ميداف

، ومػػا تركػػز الجامعيػػةفػػى المرحمػػة أىػػداؼ، ومعػػايير، ومؤشػػرات تعمػػيـ القػػراءة الّناقػػدة  .ب 
 عميو مف ميارات.

، وخصػػػائص تمػػػؾ المرحمػػػة، ومتطمباتيػػػا جامعيػػػةطػػػالب المرحمػػػة الطبيعػػػة نمػػػو  .ج 
 القرائية.

 يف فى المناىج وطرؽ تدريس المغة العربية.آراء الخبراء والمتخصصاالسترشاد ب .د 

فػػػى صػػػورتيا لمطػػػالب/ المعممػػػيف بنػػػاء قائمػػػة بميػػػارات القػػػراءة الّناقػػػدة المناسػػػبة  .ه 
؛ لتحديػػد أوزانيػػػا المتخصصػػيف وعرضػػيا عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف األوليػػة

 النسبية، والتأكد مف صدقيا وثباتيا، والتوصؿ إلى صورتيا النيائية.

قائـ عمى التعّمـ المنّظـ ذاتّيًا لتنمية ميارات القراءة الّناقدة لدى بناء البرنامج ال .3
 :فيما يمى، ويتـ ذلؾ طالب كمية التربية بقنا )شعبة المغة العربية(

)نمػوذج  تحديد فمسفة البرنامج وأسسو فى ضػوء اسػتراتيجات الػتعمـ المػنظـ ذاتيػاً  .أ 
 .بنتريش(

 المناسػػػػبةارات القػػػراءة الّناقػػػدة تحديػػػد أىػػػداؼ البرنػػػامج )المتمثمػػػة فػػػػى تنميػػػة ميػػػ .ب 
 (.لطالب كمية التربية بقنا )شعبة المغة العربية

، وتنوعيػا، بحيػث  الموضػوعات القرائيػةاختيار محتوى البرنػامج ) ويػتـ فيػو انتقػاء  .ج 
لمطػػالب، وذلػػؾ مػػف المكتبػػة العربيػػة يتحقػػؽ فييػػا عوامػػؿ الجػػذب والتشػػويؽ واإلثػػارة 

 .تربية بقنا )شعبة المغة العربية(طالب كمية الومصادرىا المناسبة ل
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تحديػد اسػػتراتيجيات التػػدريس الالزمػة لتنميػػة ميػػارات القػراءة الناقػػدة القائمػػة عمػػى  .د 
 المفتاحية. اؤؿ الذاتى، متابعة الذات، الكمماتالتعمـ المنظـ ذاتيًا ومنيا: التس

 . تحديد األنشطة التعميمية، والتقنيات التكنولوجية الُمستخَدمة فى البرنامج .ه 

 بناء أدوات التقويـ. .و 
 ىذا البرنامج .إعداد دليؿ المعمـ لتدريس  .7
عرض البرنامج والدليؿ عمى المحكميف لمتعرؼ عمى آرائيـ فى محتواىما وتعػديميما  .4

 فى ضوء ذلؾ.
ميػػارات كػػؿ مػػف: قيػػاس فاعميػػة البرنػػامج القػػائـ عمػػى الػػتّعمـ المػػنّظـ ذاتيػػًا فػػى تنميػػة  .4

 -، ويتـ ذلؾ مف خالؿ:ة التربية بقناكميطالب القراءة الّناقدة لدى 
 طػالب كميػة التربيػة بقنػا،طػالب لػدى  يػالقياس مياراتالقراءة الّناقدة بناء اختبار  .أ 

 والتأكد مف صدقو وثباتو.

 طالب كمية التربية بقنا )شعبة المغة العربية(.مف مجموعة اختيار  .ب 

نيػػا فػػى بنػػاء ، ورصػػد النتػػائج واالسػػتفادة متطبيػػؽ االختبػػار عمػػى عينػػة الدراسػػة .ج 
 البرنامج.

 .عمى عينة الدراسةتدريس البرنامج  .د 

بعػػػػديًا، ورصػػػػد النتػػػػائج ومقارنتيػػػػا بنتػػػػائج  عمػػػػى عينػػػػة البحػػػػث تطبيػػػػؽ االختبػػػػار .ه 
 التطبيؽ القبمى.

النتػػػػائج، وتحميميػػػا، وتفسػػػػيرىا، ومناقشػػػػتيا باسػػػتخداـ برنػػػػامج الحػػػػـز  تخالصاسػػػ .و 
 .SPSSاإلحصائية لمعموـ االجتماعية المعروؼ اختصارًا 

 صياغة التوصيات والمقترحات. .ز 
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 أهمية الدراسة:
 قد تفيد الدراسة الحالية كاًل مف:

برنامجػػػًا قائمػػػًا عمػػػى الػػػتعمـ حيػػػث تقػػػدـ الدراسػػػة مخططػػػى المنػػػاىج ومطورييػػػا:  .ٔ
؛ مّمػا يسػاعد فػى تطػوير منػاىج تعمػيـ ارات القػراءة الّناقػدةالمنّظـ ذاتّيًا لتنمية ميػ

 .الجامعيةفى المرحمة  القراءة

مػػدخاًل لمػػتعّمـ المػػنّظـ ذاتّيػػًا واسػػتراتيجياتو لتنميػػة حيػػث تقػػدـ الدراسػػة المعممػػيف:  .ٕ
؛ مّما يسػاعد المعممػيف عمػى الجامعيةطالب المرحمة ميارات القراءة الّناقدة لدى 

 تطوير تدريسيـ لمقراءة فى ىذه المرحمة.

ة التربية بقنػا طالب كميلدى ميارات القراءة الّناقدة حيث تنّمى الدراسة : الطالب .ٖ
 )شعبة المغة العربية(

نّظـ ذاتّيػًا، مجػاالت لبحػوث أخػرى حػوؿ الػتعّمـ المػالدراسػة الباحثيف: حيث تفػتح  .ٗ
 األخرى. وبعض فنوف القراءة

 : إجـراءات الدراسـة، وخطة بحثها:الثانيالمحول 
 القػائـ عمػى الػتعمـ المػنظـالتحقؽ مف فاعمية البرنامج  إلىسعت الدراسة الحالية 

لػػػدى طػػػالب كميػػػة التربيػػػة بقنػػػا )شػػػعبة المغػػػة ة تنميػػػة بعػػػض ميػػػارات القػػػراءة الناقػػػدل ذاتيػػػاً 
 العربية(.

 التالية : اإلجراءاتبعرض  تقـو الدراسةولتحقيؽ ىذا اليدؼ 
 ./ المعممينمطالبل اسبةالمن ة الناقدالقراءة تحديد مهارات  -أوال :
ؿ أدبيات البحث واإلطػالع عمػى الميارات مف خال إعداد الصورة المبدئية لقائمة .ٔ

 .القراءة الناقدة وميارتياالبحوث والدراسات والكتب العربية واألجنبية في مجاؿ 
عمػػػى  اشػػتممت التػػي تػػػـ التوصػػؿ إلييػػػا فػػي قائمػػػة تقػػاـ الباحػػػث بوضػػع الميػػػارا .ٕ

 .عشريف ميارة
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جمػػيعيـ مػػف  محكمػػاً  عشػػريففػػي صػػورتيا المبدئيػػة عمػػى  رضػػت القائمػػةوقػػد عُ 
 في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس وعمـ النفس بيدؼ معرفة التالي: المختصيف

 أـ ال؟القراءة الناقدة ىؿ الميارة الموجودة تعد مف ميارات  .ٔ
 .لمطالب المعنييف مدى مناسبة الميارات .ٕ
 .روف أنيا مناسبة، وينبغي إضافتياميارات أخرى يأو حذؼ إضافة  .ٖ

 : الصورة النهائية لمقائمة
ديالت التي أشار إلييا السادة المحكموف واستبعاد جميع الميارات التي بعد إجراء التع   

فػػػي شػػػكميا النيػػػائي  عينػػػة الدراسػػػة، أصػػػبحت القائمػػػةطػػػالب ميػػػروف أنيػػػا غيػػػر مناسػػػبة ل
 لمقػراءة، أجمػع غالبيػة المحكمػيف عمييػا ورأوا أنيػا مناسػبة ميارة  ةعشر  خمسمكونة مف 

فػػػي ىػػػذه  الطالب/المعممػػػيفف أيضػػػا ضػػػعؼ ، وتبػػػيلمطػػػالب/ المعممػػػيفومناسػػػبة  الناقػػػدة
وىػػذه الميػػارات  الطػػالبالميػػارات، وذلػػؾ مػػف خػػالؿ االختبػػار الػػذي طبقػػو الباحػػث عمػػى 

 ىي:
 :فى صورتيا النيائية ميارات القراءة الناقدةقائمة 

 التمييز بيف الفكرة الرئيسة والفكرة الفرعية.
 المرتبطة بو.التمييز بيف األفكار المرتبطة بالموضوع واألفكار غير 

 التمييز بيف الحقائؽ واآلراء.
 مقارنة رأى كاتبْيف مختمفْيف حوؿ موضوع واحد.

 مقارنة نصيف مف حيث الدقة المغوية.
 استنتاج اليدؼ مف الماّدة المقروءة.

 ستنتاج عاطفة الكاتب ) ذاتّية ، وطنّية ، قومّية ، دينّية (.ا
 لألحداث في الماّدة المقروءة.تحديد البيئة الزمانّية والبيئة المكانّية 
 استنتاج األدّلة الداعمة آلراء الكاتب.
 استنتاج العالقة بيف أفكار النص.

 تقويـ موضوعّية الكاتب وبعده عف التحامؿ والتحّيز.

ٔ- 
ٕ- 
ٖ- 
ٗ- 
٘- 
ٙ- 
ٚ- 
ٛ- 
ٜ- 

ٔٓ- 
ٔٔ- 
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 تقويـ مدى تحقيؽ الكاتب ألىدافو.
 تقويـ مدى مناسبة الماّدة المقروءة لمقّراء المستيدفيف.

 مف حيث االّتساؽ والبعد عف التناقض. تقويـ الماّدة المقروءة
 تقويـ مدى أتفاؽ محتوى النص المقروء مع القيـ الدينية والمجتمعية.

ٕٔ- 
ٖٔ- 
ٔٗ- 
ٔ٘- 

وبذلؾ تكوف قد تمت اإلجابة عف السؤاؿ الفرعي األوؿ ونصو: ما ميارات 
 تربية بقنا )شعبة المغة العربية(؟القراءة الّناقدة المناسبة لطالب كمية ال

 :/ المعممينمطالبالقراءة الناقدة ل مهارات اختبار إعدادثانيا :
لما كانت الدراسة تيدؼ إلى تنمية ميارات القػراءة الناقػدة باسػتخداـ برنػامج قػائـ 
عمػػػى التعممػػػالمنظـ ذاتيػػػا )نمػػػوذج بنتػػػريش( لػػػدى طػػػالب كميػػػة التربيػػػة بقنػػػا )شػػػعبة المغػػػة 

لػػػػذا كػػػػاف البػػػػد مػػػػف إعػػػػداد اختبػػػػار لقيػػػػاس مسػػػػتوى أداء ىػػػػؤالء الطػػػػالب ليػػػػذه  العربيػػػػة(،
الميارات، عالوة عمي قياس فاعمية ىذا البرنػامج فػي تنميػة  ميػارات القػراءة الناقػدة لػدى 
ىػػؤالء الطػػالب، وقػػد مػػر إعػػداد اختبػػار ميػػارات القػػراءة الناقػػدة بػػالخطوات التاليػػة: تحديػػد 

قػدة، وتحديػد ميػارات القػراءة الناقػدة التػي يقيسػيا االختبػار، اليدؼ مف اختبػار القػراءة النا
صياغة مفرداتو وتعميماتو. ثـ تـ عرض االختبار في صورتو األولية عمى مجموعػة مػف 

التعػديالت المحكميف وذلؾ لمتأكد مف صالحيتو، وقد أشار بعض المحكمػيف إلػى بعػض 
ختبػػار. ثػػـ تػػـ إجػػراء تجربػػة التػػي تػػـ إجراؤىػػا، وبػػذلؾ يكػػوف قػػد تػػـ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ اال

استطالعية الختبار ميارات القراءة الناقػدة عمػى مجموعػة اسػتطالعية مػف طػالب الفرقػة 
( طالبػًا، وفػي ضػوء التجربػة االسػتطالعية تػـ ٕ٘الرابعة شعبة المغة العربية بمغ عددىا )
خداـ ( دقيقة، ثػـ تػـ حسػاب ثبػات االختبػار باسػتٓ٘حساب الزمف الالـز لالختبار وبمغ )

( وىو معامؿ ثبات عالي، كما ٜٛ.ٓ، وبمغ معامؿ الثبات )SPSSالبرنامج اإلحصائي 
ميػػارات القػػراءة ختبػػار اوقػػد تراوحػػت معػػامالت السػػيولة ألسػػئمة  السػػيولة تػػـ حسػػاب معامػػؿ 

وىػي نسػب مقبولػة تعنػي أف أسػئمة االختبػار تقػع  جميعيػا فػي ، . (,ٙٚ.  :  ,ٕٙبيف ) الناقدة 
. (، كمػػا ,ٓٚ:  ٓ,ٖٓ) مػػا بػػيفتقػػع بولػػة، حيػػث إف معػػامالت السػػيولة المقبولػػة المسػػتويات المق

معامػؿ  -ٔيحسب معامؿ الصعوبة بناء عمى مستوى السيولة، فمعامؿ الصػعوبة   تـ حساب 
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، (.,ٗٚ. :  ,ٕٗبػػيف ) ميػػارات القػػراءة الناقػػدة  السػػيولة، وقػػد تراوحػػت معامػػؿ صػػعوبة اختبػػار
ميػػارات القػػراءة القػػدرة التمييزيػػة لػػدرجات اختبػػار تراوحػػت و  كمػػا تػػـ حسػػاب معامػػؿ التمييػػز

 تعطي مؤشرًا لصالحية البنود.قدرات وىي  ،. (,٘ٚ.  :  ,ٖٛبيف ) الناقدة
وثباتػػو، ومعرفػػة  ووبػػذلؾ يكػػوف االختبػػار بعػػد تجربتػػو اسػػتطالعيا وحسػػاب صػػدق

لمتطبيػػؽ  ودرجػػة تمييػػزه، قػػد أصػػبح فػػي صػػورتو النيائيػػة قػػابالً  وصػػعوبتو معامػػؿ سػػيولتو
 (ٖممحؽ ) النيائي.

: بنــاء البرنــامج القــائم عمــى الــتعمم المــنظم ذاتيــًا )نمــوذج بنتــريش( لتنميــة ثالثــاً 
 مهارات القراءة الناقدة لدى طالب شعبة المغة العربية.

ييدؼ ىذا البرنامج القػائـ عمػى الػتعمـ المػنظـ ذاتيػا )نمػوذج ينتػريش( إلػى تنميػة 
الب شػػػعبة المغػػػة العربيػػػة، وبمغػػػت الميػػػارات المسػػػتيدؼ ميػػػارات القػػػراءة الناقػػػدة لػػػدى طػػػ

% فأكثر فضاًل دراسة ىذه الميػارات ٓٛتنميتيا خمس عشرة ميارة، حصمت عمى نسبة 
واختيػػػار المناسػػػب منيػػػا فػػػي فػػػي ضػػػوء مػػػا أشػػػارت إيػػػو بعػػػض الجامعػػػات العالميػػػة مثػػػؿ 

، ٕٗٔٓاـ ، وجامعػػػة واليػػػة فرجينيػػػا عػػػٕٗٔٓجامعػػػة كولػػػورادو بالواليػػػات المتحػػػدة عػػػاـ 
أيضػًا، وقػػد أشػارت إلػػى ذلػؾ فػػي أدلتيػا التعميميػػة أـ  ٕٗٔٓوجامعػة واليػػة نيويػورؾ عػػاـ 

في تخصيصيا لمقرر بعينو يدور حوؿ  ميارات القراءة الناقدة، ومف ثـ إتاحتػو لمطػالب 
 لمف يريد دراستو كمقرر دراسي.

 وقد تـ بناء البرنامج القائـ عمى التعمـ المنظـ ذاتيًا مف خالؿ:
 مراجعة الكتابات والدراسات التى تناولت القراءة الناقدة. -
مراجعػػػة الكتابػػػات والدراسػػػات التػػػي تناولػػػت الػػػتعمـ المػػػنظـ ذاتيػػػًا بعامػػػة ونمػػػوذج  -

 بنتريش بصفة خاصة.
البحػػوث والدراسػػات التػػي تناولػػت نمػػوذج بنتػػريش ومراحمػػو واسػػتراتيجياتو لتنميػػة  -

 ميارات المغة بوجو عاـ وميارات 
 وجو خاص.القراءة ب -
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استند البرنامج عمى ضرورة توعيػة الطػالب بميػارات القػراءة الناقػدة، وأنيػا تمثػؿ  -
مسػتوى مػػف المسػتويات العميػػا لمفيػـ القرائػػي وىػو مسػػتوى الفيػـ النقػػدي، ومػف ثػػـ 
إدراكيػػـ لكيفيػػة تنميػػة تمػػؾ الميػػارات لػػدييـ مػػف خػػالؿ المراقبػػة الذاتيػػة والمشػػاركة 

يز عمي مراحػؿ واسػتراتيجيات نمػوذج بنتػريش عنػد الجماعية مع زمالئيـ، والترك
عػػرض وتنػػاوؿ النصػػوص القرائيػػة وكػػذا أثنػػاء عػػرض الميػػارات المسػػتيدفة أمػػاـ 
الطػػػالب بشػػػكؿ عممػػػي تحػػػت مظمػػػة التفكيػػػر بصػػػوت عػػػاؿ والشػػػرح والتوضػػػيح 
لطبيعة الميارة المستيدفة وكيفية تحققيا عمميا، وما ينبغي التركيز مػف عمميػات 

 أثناء القياـ بأداء الميارة القرائية النقدية. معرفية تفكيرية
كما تضمف البرنامج القائـ عمػى الػتعمـ المػنظـ ذاتيػًا )نمػوذج بنتػريش( أىػدافًا لػو  -

متمثمة في ميارات القراءة الناقدة، كما اشتمؿ  عمى شرح وتحميؿ ليذه الميارات 
ـ ومحتػػػوى قرائػػػى يضػػػـ موضػػػوعات متنوعػػػة شػػػيقة فػػػي شػػػكؿ أسػػػئمة تدريبيػػػة يػػػت

التفاعػػػػؿ معيػػػػا فػػػػي ضػػػػوء تمثيػػػػؿ مراحػػػػؿ واسػػػػتراتيجيات نمػػػػوذج بنتػػػػريش، وكػػػػذا 
وسائط تعميمية يمكف االستعانة بيا في تنفيذ تمؾ التػدريبات، عػالوة عمػى تحديػد 

 لعمميات القراءة الناقدة وكيفية توظيفيا أثناء التدريب عمى مياراتيا.
راءة الفيميػػػة النقديػػػة، كمػػػا اشػػػتمؿ عمػػػى ارشػػػادات لممتعممػػػيف حػػػوؿ كيفيػػػة تحقػػػؽ القػػػ -

وعالقة كؿ ميارة بسػابقتيا والحقتيػا، وكيفيػة تفعيػؿ اسػتراتيجيات الػتعمـ المػنظـ ذاتيػًا 
في التغمب عمى بعض العقبات التي قد تواجو البعض منيـ في أثناء تطبيػؽ بعػض 

 الميارات بمفرده أو في سياؽ مواقؼ قرائية جديدة.
ة قرائيػػة نقديػػة، تػـػ بناؤىػػا فػػي ضػػوء كمػػا اشػػتمؿ المحتػػوى عمػػى بعػػض نمػػاذج أسػػئم -

ميػػارات القػػراءة الناقػػدة المسػػتيدفة، يتفاعػػؿ الطالػػب معيػػا محػػاواًل اإلجابػػة عنيػػا فػػي 
 ضوء إجراءات ومراحؿ نموذج بنتريش. 

اشػػتممت بعػػض التػػدريبات واألنشػػطة المتضػػمنة فػػي البرنػػامج أف يػػأتي الطػػالب  -
الناقدة المسػتيدفة، ومػف  ببعض موضوعات قرائية تناسب طبيعة ميارات القراءة

ثـ صياغة أسئمة قرائية عمي غرار ما تـ دراستو في بعض موضوعات البرنامج 
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موظفيف فػي ذلػؾ بعػض اسػتراتيجيات نمػوذج نمػوذج بنتػريش، وفػي ذلػؾ تػدريب 
ليػػـ عمػػى زيػػادة الفيػػـ والػػتمكف القرائػػي النقػػدي، وتنميػػة قػػدرات التأمػػؿ والتفكيػػر، 

 لناقدة.وتمكنا مف ميارات القراءة ا
ولمتأكػػػد مػػػف مػػػدى مناسػػػبة موضػػػوعات البرنػػػامج وتدريباتػػػو لطػػػالب شػػػعبة المغػػػة  -

العربيػػة وصػػحة إجػػراءات نمػػوذج بنتػػريش ودوره فػػي القػػراءة الناقػػدة ووضػػوح دور 
كػػػؿ مػػػف الطػػػالب والباحػػػث خػػػالؿ ىػػػذه الموضػػػوعات أـ التػػػدريبات المحػػػددة تػػػـ 

ادة المحكمػػػوف عػػػرض البرنػػػامج عمػػػى مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف، وقػػػد أبػػػدى السػػػ
آراءىػػػـ فػػػي أف الموضػػػوعات القرائيػػػة المتضػػػمنة فػػػي البرنػػػامج مناسػػػبة لطػػػالب 
شػػعبة المغػػة العربيػػة، وأف دور الباحػػث واضػػح خػػالؿ إجػػراءات التطبيػػؽ لنمػػوذج 

 بنتريش في كؿ موضوع مف موضوعات البرنامج.
وقػػػد أشػػػػار بعػػػػض السػػػػادة المحكمػػػػيف إلػػػى صػػػػياغة وتعػػػػديؿ بعػػػػض الجمػػػػؿ فػػػػي  -

موضوعات البرنامج، وقد قاـ الباحث بتنفيذ إعادة صياغة تمػؾ الجمػؿ وتعػديميا 
 في ضوء آراء السادة المحكميف وأصبح البرنامج في صورتو النيائية.

وبذلؾ تكوف قد تمت اإلجابة عف السؤاؿ الفرعي الثالث ونصو: ما أسس 
لبرنامج القرائي القائـ عمى التعمـ المنظـ ذاتيًا لتنمية ميارات القراءة الناقدة لدى ىؤالء ا

 الطالب؟
 :إعداد دليل المعممرابعًا: 

الػػػتعمـ المػػػنظـ ذاتيػػػا عػػػف  لمطالػػػب/ المعمػػػـتضػػػمف ىػػػذا الػػػدليؿ مقدمػػػة تمييديػػػة 
يمي، والميػارات ، واألىداؼ المرجوة مف وراء استخدامو، والمحتوى التعم)نموذج بنتريش(

وقػػػد أعػػػد ىػػػذا الػػػدليؿ ليسػػػاعد المعمػػػـ عمػػػى تػػػدريس  التػػػي ينبغػػػي تػػػدريب الطػػػالب عمييػػػا،
البرنامج القائـ عمى التعمـ المنظـ ذاتيًا والذى ُطبؽ عمى طالب كميػة التربيػة بقنػا )شػعبة 

فػي ضػوء اسػتخدامو   ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓالمغة العربية( خالؿ الفصػؿ الدراسػي الثػانى  لعػاـ 
 : تاليوقد تمثمت ىذه الخطوات في ال لو الخطوات الرئيسةنتريش ووفؽ لنموذج ب
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 نموذج بنتريش:
نمػػػػػوذج معرفػػػػػي اجتمػػػػػاعي يوضػػػػػح العمميػػػػػات التنظيميػػػػػة  :بأنػػػػػو عػػػػػرؼ إجرائيػػػػػاً يُ 

والمواضػػع التػػي تخضػػع لمتنظػػيـ، والتػػي تناولتيػػا معظػػـ النمػػاذج المفترضػػة لمػػتعمـ المػػنظـ 
مراحػػػػؿ عامػػػػة تتمثػػػػؿ فػػػػي )وضػػػػع األىػػػػداؼ فػػػػي شػػػػكؿ إطػػػػار عػػػػاـ يتضػػػػمف أربػػػػع  ذاتيػػػػاً 

والتخطػػػػيط والتنشػػػػيط المراقبػػػػة والتوجيػػػػو، الضػػػػبط والتنظػػػػيـ ، ردود األفعػػػػاؿ والتػػػػأمالت( 
فػػي تنظػػيـ ) المعرفػػة، والدافعيػػة، السػػموؾ،  شػػعبة المغػػة العربيػػةمعمػػـ ال /طبقيػػا الطالػػبيو 

 .ـلدييميارات القراءة الناقدة السياؽ المحيط ( لتنمية 
 وضع األهداي والتخطيط والتنشيط:مرحمة )أ(: 

تنشػيط لممعرفػة  -وفييا يقوـ المحاضر ) بتخطيط وتنشػيط المعرفػة، مػف خػالؿ 
الفيػديوىات  السابقة المرتبطة بالميمة بسػؤاليـ عػف خبػرتيـ السػابقة عػف الميمػة أو تقػديـ

يػة، تنشيط معرفػة مػا وراء المعرفػة مػف خػالؿ تػدريبيـ عمػى) المعػارؼ التقرير  -التعميمية 
اإلجرائيػػػػة، المعػػػػارؼ الشػػػػرطية ( وبعػػػػد ذلػػػػؾ يطمػػػػب مػػػػنيـ المحاضػػػػر تحديػػػػد  المعػػػػارؼ

الخارجيػة والداخميػػة  ـفػي زيػادة دافعيػتي ـاألىػداؼ المػراد تحقيقيػا مػف الميمػة ثػـ يسػاعدى
)تخطػيط وتنشػيط الدافعيػػة وأيضػا التخطػػيط الجيػد لموقػػت والجيػد المطمػػوب لعمميػة الػػتعمـ 

المحاضػػر إلػى تنظػيـ السػػياؽ البيئػي والمػػادي  يـأخيػرأ يػوجي)تخطػيط وتنشػيط السػػموؾ( و 
والمعنػػوي، ونظػػـ التفاعػػؿ مػػع اآلخػػريف إلنيػػاء ميػػاـ الػػتعمـ ) تخطػػيط وتنشػػيط السػػياؽ( 

 إلييا المحاضر. ـاألنشطة التعميمية التي يوجيي ميفالمعم الب/ويتخمؿ تنفيذ الط
 :مرحمة المراقبة الذاتية وتنفيذ التخطيط)ب(: 

المقصود بالمراقبة الذاتيػة وأف دورىػا  يفالمعمم الب/ضح المحاضر لمطيا يو فيو 
الشخصػػػي أثنػػػاء  ـفػػػي ىػػػذه المرحمػػػة أف تقػػػـو باالنتبػػػاه الػػػذاتي المتعمػػػد لجوانػػػب سػػػموكي

لألسػػاليب واالسػػتراتيجيات التػػي تػػـ تحديػػد مالمحيػػا فػػي مرحمػػة وضػػع األىػػداؼ  ـتنفيػػذى
ـ التقدـ في آدائي يفالمعمم الب/نالحظ الط والتخطيط والتنشيط )المراقبة المعرفية( كذلؾ

ومػدى اكتسػػاب الخبػػرة فػػي الميمػػة، مػػف خػػالؿ سػػؤاؿ الػػنفس عػػف عػػدة أسػػئمة لتحقيػػؽ كػػؿ 
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وقػػد تػػـ عرضػػيا بطريقػػة مفسػػرة فػػي دليػػؿ ، مػػف: ) المراقبػػة الدافعيػػة، السػػموكية، السػػياقية(
 المحاضر. 

 مرحمة الضبط والتنظيم: )ج(: 
الييػػػػا،  واالمعمومػػػػات التػػػػي توصػػػػم ب/ المعممػػػػيفالوفييػػػػا ينػػػػاقش المحاضػػػػر الطػػػػ

أف تختػػػار األسػػػموب األمثػػػؿ لمػػػتعمـ والعمػػػؿ عمػػػى تحويػػػؿ يف المعممػػػ/البويكػػػوف دور الطػػػ
عػػػادة ترتيػػػب المعمومػػػات المتضػػػمنة فػػػي العمػػػؿ بمػػػا يجعػػػؿ تعمميػػػا أسػػػيؿ وأيسػػػر، كمػػػا  وا 

حػؿ المشػكالت المناسب مف االستراتيجيات المعرفية الخاصة بالذاكرة والتعميـ و  اروفختي
عمػى تحسػيف وضػبط  يعممػوفوالتفكير وتطبيقيا بفاعمية ) الضبط المعرفػي والتنظػيـ( ثػـ 

وتنظػػػػػيـ كػػػػػؿ مػػػػػف )الدافعيػػػػػة، السػػػػػياؽ، والسػػػػػموؾ( ثػػػػػـ توضػػػػػيحيا بالتفصػػػػػيؿ فػػػػػي دليػػػػػؿ 
 المحاضر.

 مرحمة ردود األفعال والتأمالت الذاتية:)د(: 
اسػػػػتخداـ  لمعممػػػػيفالطػػػػالب/ ايطمػػػػب المحاضػػػػر فػػػػي ىػػػػذه المرحمػػػػة مػػػػف وفييػػػػا 

أف ىػػذه المرحمػػة  ـمػػا المقصػػود بيػػا ويوضػػح ليػػ ـ)تقيػػيـ الػػذات( ويوضػػح ليػػ إسػػتراتيجية
 اآلتي: ـتتطمب مني

فػػػي الميمػػػة موضػػػوع  ـألدائيػػػـ وتقيػػػيمي ـوالتػػػي تتضػػػمف أحكػػػامي ـردود أفعػػػالي
الطػػػالب/ ثػػػـ يطمػػػب المحاضػػػر مػػػف دائيػػػـ، لنتػػػائج  ـوالمعالجػػػة وكػػػذلؾ عرضػػػي الدراسػػػة
 وافزت والحػػػآفػػػا)مكأفػػػاة الػػػذات( حيػػػث تحػػػدد بعػػػض المك إسػػػتراتيجيةسػػػتخداـ ا المعممػػػيف

اإليجابية لذاتيا كنتيجة إلكمػاؿ الميمػة بنجػاح أو بعػض أنػواع العقبػات فػي حالػة الفشػؿ 
مكأفاة الذات( ، وبػذلؾ يكػوف قػد اسػتخدـ المحاضػر المراحػؿ األربػع لنمػوذج  إستراتيجية)

 .والسموؾ والسياؽ المحيطبنتريش في تنظيـ المعرفة والدافعية 
 عرض الدليل عمى المحكمين:

قاـ الباحث بعرض دليؿ المعمـ عمى مجموعة مف المحكميف لمعرفة مدى التػزاـ 
مػػة ء( ومالنمػػوذج بنتػػريش) الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػاالباحػػث فػػي عرضػػو لممحتػػوى بخطػػوات 
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محكمػػػوف أف والتػػػدريب عمييػػػا وتقويميػػػا، وأكػػػد ال اتالموضػػػوعات المختػػػارة لشػػػرح الميػػػار 
 ( دليؿ المعمـ.ٗممحؽ رقـ ) ف الباحث قد التـز بالخطوات.أمناسب و   الدليؿ

 : إجراءات التجربة الميدانية:المحور الثالث
 تـ تنفيذ التجربة الميدانية وفقًا لمخطوات التالية:

  :عينة الدراسةتحديد ( أ
)شػعبة المغػة  الدراسة وىػـ طػالب كميػة التربيػة بقنػا ةقاـ الباحث باختيار مجموع

العينػػة فػػي المسػػتوى الثقػػافي واالجتمػػاعي،  طػػالبراعػػى الباحػػث تجػػانس  وقػػد، العربيػػة(
العينػػة ككػػؿ إلػػى بيئػػة واحػػدة يغمػػب عمييػػا الطػػابع  طػػالبوالمرحمػة العمريػػة، حيػػث ينتمػػي 

طالبػًا، وقػاـ الباحػث بتػدريس  (ٖٓـ )عػددىمثميا طالب الفرقػة الرابعػة وبمػغ  وقدالريفي، 
برنػػامج بنفسػو وذلػػؾ لضػماف السػػير فػي دروس البرنػػامج حسػب اإلجػػراءات موضػوعات ال

التدريسية المعدة لذلؾ، وكذلؾ تطبيؽ نمػوذج بنتػريش المسػتيدؼ اتباعػو تحقيقػًا ألىػداؼ 
 الدراسة.

 :( تطبيق االختبار قبمياب
 فػػػي يػػػوـ الثػػػانىطبػػػؽ االختبػػػار عمػػػى عينػػػة الدراسػػػة فػػػي بدايػػػة الفصػػػؿ الدراسػػػي 

قػاـ الباحػث بعػد ذلػؾ ، ثػـ التجربػة مجموعػةوذلػؾ عمػى  ـٜٕٔٓ/ٕ/ٕٗ  األحد الموافؽ:
عمػػى ورقػػة اإلجابػػة، ثػػـ  طػػالب مجموعػػة الدراسػػةبتجميػػع أوراؽ اإلجابػػة، ورصػػد درجػػات 

 الدراسػػػةفػػػي ضػػػوء متغيػػػرات و جػػػدولتيا فػػػي جػػػداوؿ خاصػػػة تمييػػػدا لمعالجتيػػػا إحصػػػائيا.
ة ( لمجموعػػ t testت( أو)اسػػتخدـ الباحػػث األسػػموب اإلحصػػائي المعػػروؼ باسػػـ اختبػػار)

فػػػي القياسػػػات  الطػػػالب/ المعممػػػيف، وذلػػػؾ إلجػػػراء المقارنػػػات بػػػيف متوسػػػطي درجػػػات واحػػػدة
إليجاد معامؿ االرتباط بيف درجات  spssاستخدـ البرنامج اإلحصائي  كما، القبمية والبعدية

راوف رماف وببمعامؿ ارتباط سيو ، القراءة الناقدةار ميارات بفي اخت القبمى والبعدىالتطبيؽ 
 .لتصحيح درجة معامؿ االرتباط
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 الجمسات التمهيدية قبل البدء في التجربة: -ج(
الػػتعمـ وذلػػؾ لتوضػػيح أىػػداؼ الدراسػػة، وشػػرح  ، قػػاـ الباحػػث بعقػػد لقػػاءات تمييديػػة

المسػػتخدمة، وكيفيػػة تنفيػػذىا وكػػذا تكػػويف فػػرؽ  المػػنظـ ذاتيػػا ونمػػوذج بنتػػريش بمراحمػػو األربػػع
ضـػ كػؿ مجموعػة مختمػؼ المسػتويات مػع اختيػار كػؿ مجموعػة اسـػ ليػا، الطالب عمى أف ت

، ومػػا يتطمبػػو وفقػػًا لنمػػوذج بنتػػريش وشػػرح األدوار التػػي سػػيقـو بيػػا الطػػالب فػػي كػػؿ مجموعػػة
 .المدرج كؿ دور، وكذلؾ طريقة جموسيـ في المجموعات داخؿ

  تدريس موضوعات البرنامج:( د
ـ حتػػػػػػػي ٜٕٔٓ/ٕ/ٕٗف: تػػػػػػػـ تػػػػػػػدريس موضػػػػػػػوعات البرنػػػػػػػامج فػػػػػػػي الفتػػػػػػػرة مػػػػػػػ

ـ بواقع محاضرة أسبوعيا كؿ يػوـ أحػد تسػتغرؽ أربػع سػاعات مػف السػاعة ٜٕٔٓ/ٗ/ٗٔ
الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر وذلؾ بناء عمى خطاب تسييؿ ميمػة الباحػث الموجػو 
مف قبؿ األستاذ الدكتور/ عميد كميػة التربيػة بقنػا؛ أي أف تػدريس البرنػامج اسػتمر حػوالي 

 .سبعة أسابيع
 :تطبيق اختبار الدراسة بعدياه( 

تػػػػدريس البرنػػػػامج القػػػػائـ عمػػػػى الػػػػتعمـ المػػػػنظـ ذاتيػػػػا )نمػػػػوذج عػػػػد االنتيػػػػاء مػػػػف ب
عمػى القػراءة الناقػدة، تػـ إعػادة تطبيػؽ اختبػار ميػارات الطػالب/ المعممػيف عمػى بنتريش( 

ـ البرنػػػامج القػػػائـ عمػػػى الػػػتعم، وذلػػػؾ لموقػػػوؼ عمػػػى مػػػدى فاعميػػػة مجموعػػػة الدراسػػػة بعػػػدياً 
، حيػػػػث قػػػػاـ الباحػػػػث برصػػػػد درجػػػػات القػػػػراءة الناقػػػػدة فػػػػي تنميػػػػة ميػػػػارات  المػػػػنظـ ذاتيػػػػًا 

، وتفسػير النتػائج، وىػذا إحصػائيا، وسجمت النتػائج فػي جػداوؿ تمييػدا لمعالجتيػا الطالب
 المحور التالي:الباحث في  وما سوؼ يعرض
 :وتفسيرها ( –مناقشتها  –) نتائج الدراسة : المحور الرابع

 SPSSاء المعالجػػػػػػات اإلحصػػػػػػائية باسػػػػػػتخداـ البرنػػػػػػامج اإلحصػػػػػػائي بعػػػػػػد إجػػػػػػر 
 توصمت الدراسة إلى عدة نتائج يمكف توضيحيا فيما يمي:

نتػػػائج الدراسػػػة الخاصػػػة بػػػأداء الطػػػالب فػػػى اختبػػػار القػػػراءة الناقػػػدة فػػػى التطبيػػػؽ  .أ 
 يمكف توضيح ذلؾ فى الجدوؿ التالي: :الختبار ميارات القراءة الناقدة القبمي
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 (4جدول )
 يوضح مستوى أداء طالب شعبة المغة العربية )مجموعة الدراسة( لمهارات القراءة الناقدة

 فى التطبيق القبمي
 مستوي األداء النسبة المئوية  مهارات القراءة الناقدة م
 ضعيؼ ٓ.٘ٗ انخًييض بين انفكشة انشئيست ًانفكشة انفشػيت. ٔ
 ضعيؼ ٜٓ.ٔٗ فكبس ييش انًشحبطت بو.انخًييض بين األفكبس انًشحبطت ببنًٌظٌع ًاأل ٕ
 مقبوؿ ٓ.ٓ٘ انخًييض بين انحمبئك ًاآلساء. ٖ
 ضعيؼ ٕٔ.ٙٗ يمبسنت سٍأ كبحبيْن يخخهفيْن حٌل يٌظٌع ًاحذ. ٗ
 ضعيؼ ٚٙ.ٗٗ يمبسنت نصين ين حيذ انذلت انهغٌيت. ٘
 مقبوؿ ٓ.٘٘ اسخنخبج انيذف ين انًبّدة انًمشًءة. ٙ
 ضعيؼ ٜ٘.ٖٗ (.حيّت ، ًطنيّت ، لٌييّت ، دينيّت) رااسخنخبج ػبطفت انكبحب  ٚ
 ضعيؼ ٜٓ.ٖٛ ححذيذ انبيئت انضيبنيّت ًانبيئت انًكبنيّت نألحذاد في انًبّدة انًمشًءة. ٛ
 ضعيؼ ٓ.٘ٗ اسخنخبج األدنّت انذاػًت آلساء انكبحب. ٜ
 ضعيؼ ٕٔ.ٚٗ ص.ــبس اننــــبج انؼاللت بين أفكــاسخنخ ٓٔ
 مقبوؿ ٓ.ٓ٘ ت انكبحب ًبؼذه ػن انخحبيم ًانخحيّض.حمٌيى يٌظٌػيّ  ٔٔ
 ضعيؼ ٖٖ.ٛٗ حمٌيى يذٍ ححميك انكبحب ألىذافو. ٕٔ
 ضعيؼ ٔٔ.٘ٗ حمٌيى يذٍ ينبسبت انًبّدة انًمشًءة نهمّشاء انًسخيذفين. ٖٔ
 ضعيؼ ٕٓ.ٔٗ حمٌيى انًبّدة انًمشًءة ين حيذ االحّسبق ًانبؼذ ػن انخنبلط. ٗٔ
 ضعيؼ ٖٔ.ٛٗ يحخٌٍ اننص انًمشًء يغ انميى انذينيت ًانًجخًؼيت.حمٌيى يذٍ أحفبق  ٘ٔ

 ضعيي 74.47 المهارات ككل
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 يتضح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
جاء مستوى أداء الطالب )مجموعة الدراسة( في اختبار ميارات القراءة الناقدة  -

في التطبيؽ القبمي بمستوى "ضعيؼ" لمعظـ الميارات المستيدفة، فضال عف 
ف مستوي األداء العاـ لمميارات ككؿ جاء بمستوى "ضعيؼ" أيضًا، حيث أ

%(، ومف ثـ فيي نسبة تدؿ ٗٔ.ٚٗبمغت النسبة المئوية ليذا األداء بنسبة )
اختبار ميارات القراءة الناقدة، عمى مدى التدني والضعؼ ألداء الطالب فى 

 تمثؿ في:والدراسة الحالية ُترجع ىذا الضعؼ إلى مجموعة مف األسباب ت
إف دراسة القراءة وتدريسيا ال يساعد عمى تنمية ميارات الفيـ القرائي وخاصة  -

النقدي بوجو خاص، ومف ثـ غياب  في المستويات العميا منو بوجو عاـ والفيـ
القراءة الناقدة وعممياتيا واستراتيجيات تحققيا تدريب الطالب عمى ميارات 

و نتايج كثير يدفة، وىذا ما أشارت إليوممارستيا في دراسة مواد المنيج المست
ؿ ربابعة وعبد اسماعي(، ٕٗٔٓمف الدراسات ومنيا عبد الرحيـ عباس أميف )

(، أيمف ٕٔٔٓ) (، سعاد عبد الكريـ وضياء محمدٕٕٔٓالكريـ أبو جاموس )
 .(Okeke, R., 2010)(، ٕٛٓٓ) السخني

القرائية وبعض غياب تفعيؿ األنشطة المغوية في بعض الجامعات وورش العمؿ  -
المؤتمرات الطالبية التي ترشد الطالب وتعرفيـ إلى كيفية تفعيؿ ميارات القراءة 

، واستراتيجيات تحققيا لدى كؿ منيـ بصفة عامة، الناقدة مف خالؿ عممياتيا
والتاقدة بصفة خاصة، فضال عف غياب استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا بصفة 

 صة.عامة، ونموذج بنتريش بصفة خا
وبذلؾ تكوف قد تمت اإلجابة عف السؤاؿ الفرعي الثاني ونصو: ما مستوى أداء ىؤالء 

 الطالب ليذه الميارات؟

 الفرضيف التالييف: اختبار لإلجابة عف السؤاؿ الرابع تـ .ب 
 ٔٓ.ٓداللة إحصائية عند مستوى  الذي ينص عمى أنو: يوجد فرؽ ذو األوؿ

اسة( فى التطبيقيف القبمي والبعدي فى بيف متوسطي درجات الطالب )مجموعة الدر 
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اختبار ميارات القراءة الناقدة ككؿ لصالح التطبيؽ البعدي، والختبار صحة ىذا الفرض 
تمت مقارنة نتائج الطالب )مجموعة الدراسة( فى التطبيقيف القبمي والبعدي في اختبار 

طالب في القراءة الناقدة والجدوؿ التالي يوضح الفروؽ بيف متوسطي درجات ال
 التطبيقيف )القبمي والبعدي( الختبار ميارات القراءة الناقدة.

 ( 3جدول ) 
يوضح داللة الفروق بين متوسطي درجات الطالب )مجموعة الدراسة(، وقيمة )ت( 

 ككل ومستوى الداللة في التطبيقين القبمي/ البعدي الختبار مهارات القراءة الناقدة
نوع 

 االختبار
التطبيق 
 4القبمي م

التطبيق 
متوسط  ن 4البعدي م

 الفروق
االنحراي 

 المعياري لمفروق
قيمة 
 )ت(

مستوى الداللة 
4.44 

مهارات 
القراءة 
 الناقدة

 دالة ٖٓ.ٓٗ ٖٙ.ٔ ٓٓٓ.ٓٔ ٖٓ ٓٔ.ٖٕ ٜٚ.ٕٔ

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف لمبرنامج فاعمية في تنمية ميارات القراءة الناقدة 
أظيرت نتائج الفرض األوؿ أف البرنامج الذي لدى الطالب )مجموعة الدراسة(، حيث 

فاعمية في تنمية ميارات القراءة الناقدة، حيث توجد فروؽ ذات  قدمتو الدراسة الحالية
بيف متوسطي درجات الطالب )مجموعة الدراسة(  ٔٓ.ٓداللة إحصائية عند مستوى 

ه الفروؽ تؤكد في التطبيقيف القبمي والبعدي وذلؾ لصالح التطبيؽ البعدي، ومف ثـ فيذ
في تنمية ميارات فاعمية البرنامج القائـ عمى التعمـ المنظـ ذاتيا ) نموذج بنتريش( 

 القراءة الناقدة.
التطوير وتحسف األداء لميارات القراءة الناقدة مرجعو  يمكف إرجاع ذلؾ الىو 

تضمف البرنامج إجراءات تدريبية قائمة عمى التغذية الراجعة تحت مظمة نموذج 
يش، كما أتاحت ىذه اإلجراءات التدريبية الفرصة لمطالب )مجموعة الدراسة( أف بنتر 

يرتبوا عمميات تفكيرىـ وادراكًا منيـ لكيفية أداء ميارات القراءة الناقدة المستيدفة 
يا وصواًل لتطبيقيا عمميًا في فيـ النص المقروء فيمًا ناقدًا، عالوة مواستيعابًا لتفاصي
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الب الستراتيجيات القراءة الناقدة وعممياتيا التي تـ شرحيا عمى تطبيؽ ىؤالء الط
 وتوضيحيا ليـ في بداية تطبيؽ البرنامج.

ذا كاف نموذج بنتريش ذا طبيعة خاصة مف حيث فمسفة بنائو،  مف حيث أو وا 
استراتيجيات تدريسو وتحققيا، ومراحمو، وخمؽ بيئة تعميمية إيجابية تأخذ بيد كؿ طالب 

عمى التمكف مف الميارات النقدية المستيدفة، إضافة إلى العوف  نحو زيادة قدرتو
األكاديمي مف قبؿ المعمـ أـ الزمالء الذي يقدمو نموذج بنتريش، وطرؽ التقويـ المختمفة 

بقوة  أسيـكؿ ىذا  والتي منيا تقويـ الذات وتقويـ األقراف، ومكافأة الذات ومكافأة األقراف
 ىدافو.في فاعمية البرنامج في تحقيؽ أ

ومما زاد مف فاعمية البرنامج في تحقؽ أىدافو أنو راعى الخصائص المغوية 
والعقمية والثقافية لمطالب )عينة الدراسة( بناء عمى خبراتيـ السابقة وتحديدًا لما يمتمكونو 
مف جوانب ىذه الخبرة في ميارات القراءة الناقدة، ومف ثـ أسيـ ذلؾ في زيادة التمكف 

مستيدفة وتنمية القدرة عمى تطبيقيا ممارسة عممية حقيقية في أثناء قراءة مف الميارات ال
 النصوص المستيدفة.

 أسيـى يتيحيا نموذج بنتريش األمر الذي ترونة االستراتيجات التدريسية الم
بدور فاعؿ في استخداـ كؿ طالب لالستراتيجيات التي يحتاج إلييا في تنمية مياراتو 

 لمقراءة الناقدة.
 ائج الفرض الثاني:نت -4

داللة  ؽ ذولفرض الثاني والذي ينص عمى أنو: يوجد فر صحة ا الختبار
في درجات الطالب )مجموعة الدراسة(  بيف متوسط ٔٓ.ٓحصائية عند مستوى إ

التطبيقيف القبمي والبعدي في اختبار ميارات القراءة الناقدة في كؿ ميارة فرعية مف 
ختبار صحة ىذا الفرض تمت مقارنة نتائج مياراتو لصالح التطبيؽ البعدي. ال

التطبيقيف قبميا وبعديا لميارات القراءة الناقدة لدى الطالب )مجموعة الدراسة( في كؿ 
ميارة، ويمكف توضيح ذلؾ مف ارات القراءة الناقدة وعددىا خمس عشرة ميارة مف مي

 خالؿ الجدوؿ التالي:
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 ( 7جدول ) 
ات الطالب )مجموعة الدراسة( وقيمة )ت( يوضح داللة الفروق بين متوسطي درج

 ومستوى الداللة فى التطبيقين القبمي/ البعدي الختبار مهارات القراءة الناقدة في كل مهارة

التطبيق  المهارات
 4القبمي م

التطبيق 
متوسط  ن 4البعدي م

 الفروق
االنحراي 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
الداللة 
4.44 

 دالة ٖٙ.ٗ ٜٛ.ٓ ٖٛ.ٓ ٖٓ ٖٛ.ٔ ٓٓ.ٔ المهارة األولى
 دالة ٖٓ.٘ ٜٜ.ٓ ٜٚ.ٓ ٖٓ ٚٛ.ٔ ٜٓ.ٓ المهارة الثانية
 دالة ٜٙ.ٗ ٓٔ.ٓ ٜٓ.ٓ ٖٓ ٜٓ.ٔ ٓٓ.ٔ المهارة الثالثة
 دالة ٚ٘.٘ ٜٛ.ٓ ٓٓ.ٔ ٖٓ ٖٛ.ٔ ٖٛ.ٓ المهارة الرابعة

 دالة ٕٔ.٘ ٘ٓ.ٔ ٓٓ.ٔ ٖٓ ٜٓ.ٔ ٜٓ.ٓ المهارة الخامسة
 دالة ٛٔ.ٗ ٗٔ.ٔ ٚٛ.ٓ ٖٓ ٓٛ.ٔ ٖٜ.ٓ المهارة السادسة
 دالة ٖٓ.ٖ ٕٙ.ٔ ٓٚ.ٓ ٖٓ ٖٚ.ٔ ٖٓ.ٔ المهارة السابعة
 دالة ٛٛ.ٗ ٜٚ.ٓ ٚٛ.ٓ ٖٓ ٚٚ.ٔ ٜٓ.ٓ المهارة الثامنة
 دالة ٗٔ.٘ ٜٙ.ٓ ٜٓ.ٓ ٖٓ ٚٛ.ٔ ٜٚ.ٓ المهارة التاسعة
 دالة ٙ٘.ٗ ٜٙ.ٓ ٓٛ.ٓ ٖٓ ٓٚ.ٔ ٜٓ.ٓ المهارة العاشرة

 دالة ٚٛ.ٗ ٜٚ.ٓ ٙٛ.ٓ ٖٓ ٕٛ.ٔ ٜٚ.ٓ المهارة الحادية عشر
 دالة ٜٓ.ٗ ٜٛ.ٓ ٖٚ.ٓ ٖٓ ٓٙ.ٔ ٚٛ.ٓ المهارة الثانية عشر
 دالة ٖٓ.٘ ٜٜ.ٓ ٜٚ.ٓ ٖٓ ٜٓ.ٔ ٖٜ.ٓ المهارة الثالثة عشر
 دالة ٓٛ.ٖ ٓٔ.ٔ ٚٚ.ٓ ٖٓ ٚٚ.ٔ ٓٓ.ٔ المهارة الرابعة عشر
 دالة ٕٕ.ٗ ٜ٘.ٓ ٙٛ.ٓ ٖٓ ٕٛ.ٔ ٜٚ.ٓ المهارة الخامسة عشر

يتبيف لنا أف قيمة )ت( المحسوبة الختبار ميارات بالنظر إلى الجدوؿ السابؽ 
القراءة الناقدة في كؿ ميارة مف مياراتو المستيدفة جاءت أكبر مف قيمة )ت( الجدولية 

(، وىذه القيـ ٚ٘.ٕ( والتي تساوى )ٜٗٔ( بدرجات حرية )ٔٓ.ٓعند مستوى داللة )
ة، مما يدؿ عمى جميعيا جاءت نسبيا في )ت( المحسوبة أكبر مف نسبة )ت( الجدولي

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالب )مجموعة الدراسة( في 
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التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار ميارات القراءة الناقدة في كؿ ميارة عمى حدة، 
لصالح التطبيؽ البعدي ألداء الطالب ليذه الميارات، وبذلؾ يمكف قبوؿ الفرض الثاني 

 ليذه الدراسة.
قياس فاعمية البرنامج القائـ عمى التعمـ المنظـ ذاتيا )نموذج بنتريش( في تنمية  .أ 

 ميارات القراءة الناقدة لدى طالب كمية التربية بقنا )شعبة المغة العربية(:
البرنامج وقياس درجة تنميتو لميارات القراءة الناقدة لدى فاعمية يمكف تحديد 

بة الكسب المعدؿ باستخداـ معادلة بالؾ طالب شعبة المغة العربية، مف خالؿ نس
Black  لمكسب المعدؿ، والجدوؿ التالي يوضح داللة نسبة الكسب المعدؿ لمبرنامج

 المستيدؼ.
 (4جدول )

نسبة الكسب المعدل لدرجات الطالب )مجموعة الدراسة( في كل من االختبار )القبمي/ 
 البعدي(

النهاية العظمى 
 لالختبار

المتوسط 
 القبمي

 وسط البعديالمت
نسبة الكسب 

 المعدل
 داللة النسبة

 دالة إحصائياً  ٖٛٓ.ٔ ٓٔ.ٕ٘ ٜٚ.ٕٔ ٖٓ
بالنظر إلى الجدوؿ السابؽ الخاص بتوضيح نسبة الكسب المعدؿ لدرجات 

ُيالحظ أف نسبة الطالب )مجموعة الدراسة( في كؿ مف االختبار )القبمي/ البعدي( 
( وىي نسبة تتعدى الواحد ٖٛٓ.ٔالكسب المعدؿ دالة إحصائيًا، حيث بمغت )

الصحيح، وىذا يدؿ عمى أف البرنامج لو أثره وفاعميتو في تنمية ميارات القراءة الناقدة 
 لدى طالب شعبة المغة العربية، كما يدؿ عمى أف البرنامج كؼء في تحقيؽ أىدافو.

 قياس حجـ تأثير البرنامج القائـ عمى التعمـ المنظـ ذاتيًا )نموذج بنتريش( في .ب 
 تنمية ميارات القراءة الناقدة لدى طالب شعبة المغة العربية:
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تػػػـ قيػػػاس حجػػػـ تػػػأثير البرنػػػامج )كمتغيػػػر مسػػػتقؿ( عمػػػى ميػػػارات القػػػراءة الناقػػػدة 
)كمتغيػػػر تػػػابع( لػػػدى طػػػالب شػػػعبة المغػػػة العربيػػػة مقارنػػػة بػػػأدائيـ البعػػػدي كمػػػا يوضػػػحو 

 الجدوؿ التالي:
 (4جدول )

مة لها وحجم تأثير البرنامج القائم عمى التعمم المقب (d)وقيمة  (n2)يوضح قيمة 
 )نموذج بنتريش( عمى تنمية مهارات القراءة الناقدة المنظم ذاتيا

المتغير 
 المستقل

 المتغير التابع
درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

معامل مربع 
 إيتا

 Dقيمة 
حجم 
 التأثير

البرنامج 
 المستيدؼ

ميارات القراءة 
 بير جداً ك ٕ.٘ٔ ٜٛ.ٓ ٖٓ.ٓٗ ٛٗ الناقدة

بالنظر إلى الجدوؿ السابؽ يتضح أف حجـ تأثير البرنامج عمى ميارات القراءة 
الناقدة لمجموعة الدراسة جاء كبيرا جدا فى اختبار القراءة الناقدة، وىذه النتيجة تدؿ 
بشكؿ عاـ عمى فاعمية البرنامج القائـ عمى التعمـ المنظـ ذاتيا )نموذج بنتريش( فى 

قراءة الناقدة لدى طالب شعبة المغة العربية، وبيذه النتيجة تمت اإلجابة تنمية ميارات ال
 تمت اإلجابة عف السؤاؿ الرابع مف أسئمة الدراسة.

 ويمكن تفسير هذه النتائج عمى النحو التالي:
أف لمبرنامج الذي  أظيرت نتائج ىذا الفرض اتساقًا مع سابقو وتأكيدًا لمضمونو

مية أيضًا في تنمية ميارات القراءة الناقدة لدى طالب شعبة قدمتو الدراسة الحالية فاع
المغة العربية في كؿ ميارة فرعية مف ىذه الميارات المستيدفة، حيث توجد فروؽ ذات 

بيف متوسطي درجات الطالب )مجموعة الدراسة(  ٔٓ.ٓداللة إحصائية عند مستوى 
في كؿ ميارة فرعية مف مياراتو  في التطبيقيف القبمي والبعدي في اختبار القراءة الناقدة

ارات لصالح التطبيؽ البعدي، ومف ثـ فيذه الفروؽ تؤكد فاعمية البرنامج في تنمية مي
ميارة، وذلؾ مرجعو إلى استناد ىذا البرنامج إلى  ةعشر  القراءة الناقدة وعددىا خمس

لناقدة مجموعة مف األسس والعمميات التي ساعدت الطالب عمى تنمية ميارات القراءة ا
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لدييـ، فأواًل مف حيث أسس بناء البرنامج التي ارتكزت عمى اليدؼ الرئيس لو وىو 
تنمية ميارات القراءة الناقدة لدى طالب شعبة المغة العربية، ومف ثـ إدراكيـ العميؽ 
ليذا اليدؼ ومدى أىميتو بالنسبة ليـ سواء في وقتيـ الحاضر، ومساعدتيـ في تحسف 

ادة قدرتيـ عمى التحصيؿ الجيد لموادىـ األكاديمية، أـ مف حيث ميارات تفكيرىـ، وزي
، كذلؾ مف األسس التي ارتكز استشراؼ مستقبميـ وتبصرىـ في مواقفيـ الحياتية المينية

عمييا البرنامج استراتيجية بنائو التى أثنى عمييا كثير مف ىؤالء الطالب متمثمة في 
ت تحققو وخاصة في جعمو عمميات التفكير "نموذج بنتريش" وفمسفة بنائو واستراتيجيا

دراسة ىالة سعيد احمد سات سابقة مثؿ: االضمنية مرئية ظاىرة، وىذا ما أكدتو نتائج در 
حمد بف حمود السواط  (، ودراسة ٕ٘ٔٓ) ضريمنة اهلل محسف الح، ودراسة (ٕ٘ٔٓ)
ؽ ىؤالء الطالب عمى تحق ( مما ساعدٕٔٔٓ) يدسوزاف محمد سعودراسػة  (،ٖٕٔٓ)

الناقدة المستيدفة في سياؽ موقؼ حقيقي منظـ واالكتساب لميارات القراءة  التدريب
الواضحة لمراحؿ تحقؽ كؿ ميارة بشكؿ عممي تطبيقي أماـ جميع ورؤية النمذجة 

الطالب، وفي ذلؾ مراعاة لمفروؽ الفردية بينيـ، ومراعاة لمستوى االستراتيجية التي 
ميارة المستيدفة، فضاًل عف مراعاة ما يمتمكو البعض ينبغي البدء بيا تدريبًا عمى ال

منيـ مف خبرة سابقة تتعمؽ بتمؾ الميارة أـ تتعمؽ ببعض جوانبيا، ومف ثـ فكؿ ذلؾ تـ 
تمثيمو أداًء عمميًا ومناقشًة تحميمية مع الطالب، وشرحًا لخطوات نموذج بنتريش عبر 

االستراتيجيات في شكؿ منظـ مراحمو واستراتيجياتو، وتوضيحًا ليذه المراحؿ وتمؾ 
وانتياء بالتدريب عمى أدائيا وتعزيز ىذا األداء بالتغذية الراجعة مع توضيح امكانية 
البدء بأية استراتيجية مف ىذه االستراتيجيات حيث تكامميا وتفاعميا تحقيقًا لناتج التعمـ 

لمحد األدنى ، تحقيقًا وفاعمية برنامج الدراسة الحالية في تحقيؽ أىدافو المستيدؼ
  لمستوى أداء كؿ طالب مف الطالب )مجموعة الدراسة(.
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 توصيات الدراسة
في تنمية البرنامج القائـ عمى التعمـ المنظـ ذاتيا مية عاتوصمت الدراسة إلى ف

، طالب كمية التربية بقنا شعبة المغة العربية )مجموعة الدراسة(لدى  القراءة الناقدةميارات 
 :لتالىبا ومف ثـ توصي الدراسة

االستفادة مف قائمة ميارات القراءة الناقدة مف خالؿ تضمينيا في مقررات طرؽ  .ٔ
؛ تدريبًا عمييا تدريس المغة العربية حتي يتمكف منيا طالب شعبة المغة العربية،

مارستيا عمميًا في أثناء قراءاتيـ األكاديمية أـ الحرة وفي أي واكتسابًا ليا وم
 .غرض مف أغراضيـ القرائية

االستفادة مف البرنامج القائـ عمى التعمـ المنظـ ذاتيًا )نموذج بنتريش( بوصفة  .ٕ
مرجعية تعميمية تدريبية عمى ميارات القراءة الناقدة وتنميتيا لدى معممي المغة 
العربية قبؿ الخدمة وأثنائيا حيث أثبتت نتائج الدراسة الحالية مدى فاعمية 

 مساعدتو ليـ تحقيقًا لنواتج تعمميـ.البرنامج ومدى تأثيره عمى الطالب و 

واستراتيجياتو ضمف مقرر طرؽ تدريس المغة العربية إدراج التعمـ المنظـ ذاتيًا  .ٖ
بوصفو فاعاًل في تنمية الميارات العميا لمفيـ القرائي، ومف ثـ يمكف مف خاللو 

 تنمية ميارات الفيـ في مستويات النقد والتذوؽ واإلبداع.

الناقدة لطالب الجامعة عامة وطالب كمية التربية خاصة صياغة أدلة القراءة  .ٗ
الرشادىـ وتوجيييـ لكيفية ممارسة القراءة الناقدة في أثناء دراستيـ لموادىـ 
األكاديمية، حتى يتسنى ليؤالء الطالب معرفة الخطوات اإلجرائية لتمثؿ القراءة 

شكالت، ولقضاء الناقدة وتطبيؽ مياراتيا في أثناء القراءة الدراسية، وحؿ الم
 وقت الفراغ واالستمتاع.

تخصيص مقرر اختيارى لمطالب ىدفو تنمية استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا  .٘
ويشمؿ ىذا المقرر جزءًا عمميًا وورش عمؿ وأنشطة جماعية الكتساب ميارات 

 تطبيؽ ىذه االستراتيجيات.

 نتريش.لمراحؿ نموذج ب اً استخداـ دليؿ المعمـ الذي أعده الباحث وفق .ٙ
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الذي أعده الباحث لتقويـ الطالب، فقد  القراءة الناقدةاستخداـ اختبار ميارات  .ٚ
يساعد ذلؾ المعمـ عمى بناء االختبارات التي تقيس المستويات العميا مف التفكير، 

 . بالمستويات المعرفية الدنيا فقط وعدـ التقيد باألسئمة التقميدية التي تيتـ

ي المقدـ لمطالب، أثر كبير في تقدميـ، ومشاركتيـ كاف لمحافز المادي والمعنو  .ٛ
أثناء  لطالبوف ييتـ دائما بتقديـ حوافز فعمى المعمـ أ مع زمالئيـ، وبالتالي
 العمؿ داخؿ الفصؿ.

وطريقة جموس الطالب أثر في تفاعؿ طالب  المدرجكاف لتنظيـ العمؿ داخؿ  .ٜ
حجرة الدراسة بما  توصي الدراسة بإعادة تنظيـالمجموعة مع بعضيـ وبالتالي 
 اإليجابية في العمؿ المكمفيف بو. ييسر لمطالب التفاعؿ والمشاركة

دـ اقتصار المعمـ عمى الكتب المدرسية فقط في تقديـ المعرفة بؿ عميو حث ع .ٓٔ
عمى الكتب والقصص والمجالت ليكوف لدييـ القدرة عمى  باإلطالعالطالب 

 ممارسة النقد.
 :مقترحات الدراسة
 :استكمااًل ليا سة الحالية القياـ بالدراسات التاليةتقترح الدرا

نموذج بنتريش( في تنمية ميارات القراءة برنامج قائـ عمى التعمـ المنظـ ذاتيًا ) .ٔ
 المعبرة لدى طالب المرحمة الجامعية.

نموذج بوكارتس( في تنمية ميارات برنامج قائـ عمى التعمـ المنظـ ذاتيًا ) .ٕ
 المرحمة الجامعية.القراءة الناقدة لدى طالب 

نموذج ىاريس وجراىاـ( في تنمية ميارات برنامج قائـ عمى التعمـ المنظـ ذاتيًا ) .ٖ
 القراءة االستيعابية لدى طالب المرحمة الجامعية.
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 :العربية المراجــــع
 القرآف الكريـ.

 أدوار إلياس: القاموس العصري.
 المعجـ الوجيز.

ى تػػدريس المغػة العربيػػة، القػاىرة، مركػػز الكتػػاب (: المرجػػع فػٕ٘ٓٓ) إبػراىيـ محمػػد عطػا
 لمنشر.

(: االسػػتماع المغػػوى طالبػػو التربويػػة، القػػاىرة، مركػػز الكتػػاب ٜٕٓٓ) إبػػراىيـ محمػػد عطػػا
 لمنشر.

(: تنميػػػػػة ميػػػػػارات القػػػػػراءة الّناقػػػػػدة لػػػػػدى تالميػػػػػذ المرحمػػػػػة ٜٚٛٔاحمػػػػػد عمػػػػػى مػػػػػرزوؽ )
ربيػػػػة، جامعػػػػة عػػػػيف اإلعداديػػػػة بدولػػػػة البحػػػػريف، رسػػػػالة ماجسػػػػتير، كميػػػػة الت

 شمس.

(: أثػػر برنػػامج تعميمػػى فػػى القػػراءة ٕٕٔٓإسػػماعيؿ ربابعػػة، وعبػػد الكػػريـ أبػػو جػػاموس )
الّناقدة فى تنمية ميارات القراءة الّناقدة والكتابة الّناقدة واإلبداعية لدى طمبة 
الصػػػػػػػؼ العاشػػػػػػػر فػػػػػػػى االردف، مجمػػػػػػػة جامعػػػػػػػة النجػػػػػػػاح ألبحػػػػػػػاث العمػػػػػػػـو 

 . ٖ٘ٔ-ٕٓٔ، ص ص ٘العدد ،ٕٙاإلنسانية،األردف، مجمد

(: تصميـ برنامج تعميمي قائـ عمى الكورت والكشؼ عف أثره فػي ٕٛٓٓأيمف السخني )
تنمية ميارات فيػـ المقػروء بالمسػتوييف الناقػد واإلبػداعي لػدى طمبػة الصػؼ 

 العاشر األساسي، رسالة دكتوراة، جامعة اليرموؾ، األردف.

ىا، المكتبة العصرية لمنشر، الػدار البيضػاء، (: العربية معناىا ومبناٜٜٗٔتماـ حساف )
 المغرب.

رؤيػػة معاصػػرة لطػػرؽ التعمػػيـ  –(: اسػػتراتيجيات التػػدريس ٖٕٓٓحسػػف حسػػيف زيتػػوف ) 
 ، عالـ الكتاب.، القاىرةوالتعمـ 

(: تعمػػػػيـ المغػػػػة العربيػػػػة بػػػػيف النظريػػػػة والتطبيػػػػؽ، القػػػػاىرة، الػػػػدار ٕٜٜٔ) حسػػػػف شػػػػحاتو
 المصرية المبنانية.
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(: معجػػـ المصػػطمحات التربويػػة والنفسػػية، القػػاىرة، ٖٕٓٓ، وزينػػب النجػػار)حسػػف شػػحاتة
 الدار المصرية المبنانية.

(: أثػػػر اسػػتخداـ نشػػػاطات كتابيػػة وكالميػػة مصػػػاحبة عمػػى تنميػػػة ٜٜٙٔ) حمػػداف نصػػر
، ٙٔالعػػدد الريػػاض، بعػػض ميػػارات القػػراءة الناقػػدة، المجمػػة العربيػػة لمتربيػػة،

 .ٕٓٙ-ٖٕٓص ص 

(: اسػػػتراتيجيات الػػػتعّمـ المػػػنّظـ ذاتيػػػًا وعالقتيػػػا ٕٚٓٓلػػػديف إبػػػراىيـ )حنػػػاف محمػػػد نػػػور ا
بعادات االستذكار واالتجاىات نحو التعميـ الجامعى لػدى طػالب الجامعػة، 

يوليػػو، معيػػد الدراسػػات  ٕٔ-ٔٔالمػػؤتمر الػػدولى الخػػامس، فػػى الفتػػرة مػػف 
 .ٓٛٔ-ٓ٘ٔص ص  التربوية، جامعة القاىرة

تعمػػػػيـ القػػػػراءة واألدب (: ٕٙٓٓء الػػػػديف الشػػػػعيبي )رشػػػػدي أحمػػػػد طعيمػػػػة، ومحمػػػػد عػػػػال
 إستراتيجيات مختمفة لجميور متنوع، القاىرة، دار الفكر العربي.

اسػػتراتيجية مقترحػػة قائمػػة عمػػى التعمػػيـ المػػنظـ ذاتيػػا (: ٕٕٔٓريػػـ احمػػد عبػػد العظػػيـ ) 
لتنمية ميارات الفيـ القرائى ورفع كفػاءة الػذات القرائيػة لػدى طػالب الصػؼ 

، دراسػػػػات عربيػػػػة فػػػػي التربيػػػػة وعمػػػػـ ؿ الثػػػانوى مختمفػػػػى أسػػػػموب الػػػػتعمـاألو 
 (، السعودية.ٔ(، مجمد )ٖٔالنفس، رابطة التربوييف العرب، العدد )

(: درجػػػة ممارسػػة معممػػػى ٕٔٔٓسػػعاد عبػػد الكػػػريـ الػػوائمى، وضػػياء محمػػػد أبػػو الػػرز ) 
ساسػػى المغػػة العربيػػة لتػػدريس ميػػارات القػػراءة الّناقػػدة فػػى الصػػؼ العاشػػر األ

وأثرىػػا فػػى تحصػػيؿ الطمبػػة واتجاىػػاتيـ نحػػو القػػراءة، مجمػػة العمػػـو التربويػػة، 
 .٘ٗٔ-٘ٔٔ، ص ص ٔ، ممحؽٖٛالمجمد

(: كفاءة دورة التعميـ فى فيـ الصور الجمالية بالنص األدبي ٖٕٓٓسعيد عبد اهلل الفي)
لػػػػػدى طػػػػػالب المرحمػػػػػة المتوسػػػػػطة، مجمػػػػػة دراسػػػػػات فػػػػػى المنػػػػػاىج وطػػػػػرؽ 

 .ٕٗ-ٔٔأغسطس، ص ص ٚٛالتدريس، العدد
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(: مػدى تػوافر ميػارات التفكيػر الّناقػد فػى أنشػطة ٕ٘ٓٓسعيد عبد اهلل مبارؾ الفارسى ) 
كتاب مادة الدراسات االجتماعية بالحمقة الثانية ومدى اكتساب الطمبػة ليػا، 

 رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة السمطاف قابوس، سمطنة عمػػاف.

متعػػدد المػػداخؿ التدريسػػية لتنميػػة الميػػارات الحجيػػة فػػى (: برنػػامج ٕٚٓٓشػػيماء حسػػف )
الرياضػػيات لػػدى تالميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة، رسػػالة ماجسػػتير، كميػػة التربيػػة 

 ببورسعيد، جامعة قناة السويس.

(: اتجاىػػػات حديثػػػة فػػػى ٕ٘ٓٓطػػػو عمػػػى حسػػػيف الػػػديممى، سػػػعاد عبػػػد الكػػػريـ الػػػوائمى) 
 تدريس المغة العربية، إربد، عالـ الكتب.

(: برنػػػػػامج مقتػػػػػرح فػػػػػى تػػػػػدريس بعػػػػػض القضػػػػػايا ٜٕٓٓعاصػػػػػـ محمػػػػػد إبػػػػػراىيـ عمػػػػػر )
البيوأخالقيػػػػة قػػػػائـ عمػػػػى الػػػػتعمـ المػػػػنظـ ذاتيػػػػًا وأثػػػػره فػػػػى تنميػػػػة التحصػػػػيؿ 
األكاديمى وميارات التفكير الّناقد وأخالقيات العمـ لدى طالب شعبة العموـ 

تربيػػػة، جامعػػػػة البيولوجيػػػة بكميػػػة التربيػػػة بسػػػوىاج، رسػػػػالة دكتػػػوراة، كميػػػة ال
 سوىاج.

(: برنػػامج قػػائـ عمػػى التممػػذة المعرفيػػة لتنميػػة ميػػارات ٕٗٔٓعبػػد الػػرحيـ عبػػاس أمػػيف )
القػراءة الناقػدة لػدى طػالب شػعبة المغػة العربيػة، مجمػة كميػة التربيػة، جامعػة 

 ( يونيو.٘٘طنطا، العدد الثالث )
ممرحمػة االبتدائيػة، مكتبػة (: تعمػيـ المغػة العربيػة لٜٜٙٔعبد اهلل الكنػدرى، إبػراىيـ عطػا )

 الفالح، أربد، األردف.

 بعػض تنميػة فػي معينػة معرفيػة اسػتراتيجيات فعاليػة (2004): عبػد اهلل عبػد الحميػد

األوؿ الثػانوى، مجمػة  الصػؼ طمبػة لػدى القػراءة فػي لمفيػـ العميػا ميػاراتال
 .ٕٔٗ-ٖٕٔالقراءة والمعرفة، العدد الثانى،ص ص 

فػػي تنميػػة  (.K.W.L): اثػػر اسػػتراتيجية الجػػدوؿ الػػذاتى  (ٕٕٔٓعبػػد اهلل سػػاري زامػػؿ )
ميارات القراءة الناقدة واألداء التعبيري لدى طالبات الصػؼ الثالػث/ معاىػد 
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 ـ،ٕٕٔٓكميػػػة التربيػػػة،  ،جامعػػػة بغػػػداد، دكتػػػوراه، رسػػػالة إعػػػداد المعممػػػات
 المعظـ. مجمع باب

تػدريس القػراءة الناقػدة لػدى برنامج مقترح لتنمية ميػارات (: ٖٕٔٓعبد اهلل عقيؿ محمد )
الطػػػالب المعممػػػيف بقسػػػـ المغػػػة العربيػػػة بكميػػػات المعممػػػيف بالمممكػػػة العربيػػػة 

 ،ٕٕٔٓ ،معيػػػػد الدراسػػػػات والبحػػػػوث التربويػػػػة، رسػػػػالة دكتػػػػوراة، السػػػػعودية
 .مصر

(: أثػر اسػتراتيجية قائمػة عمػى الػتعّمـ ٕٛٓٓعدلى عزازى إبراىيـ، وعػالء أحمػد محمػد ) 
عمػػػى تنميػػػة ميػػػارات التعبيػػػر الشػػػفيى اإلبػػػداعى لػػػدى طػػػالب المػػػنّظـ ذاتّيػػػًا 

، ٕشعبة المغة العربية بكمية التربية، مجمػة كميػة التربيػة ببػور سػعيد، السػنة 
 .ٙٗ-ٖٔ، ص ص ٗالعدد 

(: اسػػتراتيجيات الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػًا؛ مػػدخؿ معاصػػر لمػػتعمـ مػػف ٕٕٔٓعصػػاـ الطيػػب )
 أجؿ االتقاف، القاىرة، عالـ الكتب.

(:القػػػراءة ميارتيػػا والعوامػػؿ المسػػػاعدة عمػػى تعمميػػا، المػػػؤتمر ٕٚٓٓمػػى يػػونس)فتحػػي ع
-ٓٔ، الجمعيػػػػػة المصػػػػػرية لمقػػػػػراءة والمعرفػػػػػة، ٕالعممػػػػػي السػػػػػابع، المجمػػػػػد 

 .ٕٜٔ-ٜ٘ٔيوليو ص صٔٔ

 (: التدريس .نماذجو وميارتو، القاىرة، عالـ الكتب.ٖٕٓٓكماؿ عبد الحميد زيتوف )

تربويػػػة، تنميػػػة ميػػػارات القػػػراءة الّناقػػػدة، مجمػػػة  (: دراسػػػاتٕٓٓٓمحمػػػد جيػػػاد الجمػػػؿ )
 .٘، العيف، صٖٕفصمية، العدد الثانى، العدد 

(: أسس القػراءة وفيػـ المقػروء بػيف النظريػة والتطبيػؽ، الطبعػة ٕٓٓٓمحمد حبيب اهلل ) 
 الثانية، عماف، دار عمار.

اتّيػػًا لتنميػػة (: اسػػتراتيجية قائمػػة عمػػى الػػتعّمـ المػػنّظـ ذٕٔٔٓمحمػػد لطفػػى محمػػد جػػاد ) 
ميػػػػارات القػػػػػراءة االسػػػػتيعابية لػػػػػدى طػػػػػالب الصػػػػؼ األوؿ الثػػػػػانوى، معيػػػػػد 

 الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.
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(: تعميـ المغػة العربيػة فػى مرحمػة التعمػيـ العػاـ فػى جميوريػة ٕٓٓٓمحمود كامؿ الناقة )
مصػػر العربيػػة دراسػػة وتقػػويـ، الموسػػـ الثقػػافى الثػػامف عشػػر، مجمػػع المغػػة 

 ربية األردنى، عماف.الع

، جامعػة دمشػػؽ، ٖ(: فػػى طرائػؽ تػػدريس المغػة العربيػػة، طٜٜٙٔمحمػود محمػػد السػيد ) 
 سوريا.

فاعميػػػػػة برنػػػػػامج تػػػػػدريبي قػػػػػائـ عمػػػػػى القػػػػػراءة (: ٕٗٔٓمختػػػػػار عبػػػػػد الخػػػػػالؽ عطيػػػػػة ) 
اإللكترونيػػة الحػػرة الموجيػػة فػػي تنميػػة ميػػارات القػػراءة الناقػػدة واالتجػػاه نحػػو 

  ـ.ٕٗٔٓ(، ٔ(، ج)ٛٗٔراءة والمعرفة، ع)، مجمة القالقراءة

(: أثر برنامج تدريبى لمتعمـ المنظـ ٕٚٓٓمراد عمى عيسى، وفضموف سعد الدمرداش ) 
ذاتيػػّا فػػى األداء الكتػػابى فػػى مػػادة المغػػة اإلنجميزيػػة وفعاليػػة الػػذات الكتابيػػة 
والعػػػػزو السػػػػػببى لػػػػدى ذوى صػػػػػعوبات الكتابػػػػػة مػػػػف طػػػػػالب الصػػػػػؼ األوؿ 

، ص ٕ، مػػػج ٖٚمجمػػة كميػػة التربيػػػة، جامعػػة طنطػػا، العػػدد الثػػانوى العػػاـ،
 .ٕٛٗ-ٙٗٗص 

(: برنػػػامج قػػػائـ عمػػػى الػػػتعمـ المػػػنظـ ذاتيػػػًا لتنميػػػة ٕٕٔٓمػػػرواف أحمػػػد محمػػػد السػػػماف ) 
ميارات الكتابة اإلقناعية لدى طالب المرحمة الثانوية، رسالة دكتوراة، كميػة 

 التربية، جامعة عيف شمس.

(: فاعمية استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة فػى ٕٕٔٓ)مريـ محمد عايد األحمدى  
تنمية بعض ميارات القراءة اإلبداعية وأثره عمى التفكير فوؽ المعرفى لػدى 
طالبػػػػات المرحمػػػػة المتوسػػػػطة، المجمػػػػة الدوليػػػػة لألبحػػػػاث التربويػػػػة، جامعػػػػة 

 .ٖ٘ٔ-ٖٓٔ، ص ص ٕٖاإلمارات العربية المتحدة، العدد

(: فاعمية برنامج قائـ عمى التنظػيـ ٕٛٓٓعوض حسيف ) منتصر صالح عمر، ومنى 
الػػػذاتى والػػػتعمـ النشػػػط وبعػػػض الميػػػارات الرياضػػػية فػػػى خفػػػض اضػػػطراب 
نقص االنتباه مفرط الحركة لدى عينة مف تالميذ المرحمػة االبتدائيػة، مجمػة 

 .ٕٔٙ-ٕٔٓ، ص ص ٜٚ، العدد ٕ٘التربية المعاصرة، السنة 
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فعاليػػة إسػػتخداـ إسػػتراتيجيات الػػتعمـ المػػنظـ ذاتيػػا  (،ٕ٘ٔٓمنػػة اهلل محسػػف الحضػػري ) 
فػػػػي تنميػػػػة ميػػػػارات القػػػػراءة اإلبداعيػػػػة بالمغػػػػة الفرنسػػػػية لػػػػدى طػػػػالب كميػػػػة 

(، مصػػػػر، ص ص ٛٔ، مجمػػػػة كميػػػػة التربيػػػػة، بػػػػور سػػػػعيد، العػػػػدد )التربيػػػػة
ٜٛٙ-ٜٕٙ. 

(: تقػػػويـ ميػػػارات الكتابػػػة الحجاجيػػػة لػػػدى الطالبػػػة معممػػػة الفمسػػػفة ٜٕٓٓنيمػػػة عمػػػيش ) 
االجتمػػاع فػػى ضػػوء نمػػوذج تػػولمف، مجمػػة المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس، عػػدد و 
(ٔٗٙ.) 

(: مسػػػتوى تمّكػػػف طمبػػػة الصػػػؼ ٖٕٔٓنػػػواؿ سػػػيؼ البموشػػػى، محمػػػد الطػػػاىر عثمػػػاف ) 
العاشر األساسػى مػف ميػارات القػراءة الّناقػدة فػى عصػر الثػراء المعمومػاتى، 

، ٕٛوجيػػػػػا، العػػػػػددأمارابػػػػػاؾ، األكاديميػػػػػة األمريكيػػػػػة العربيػػػػػة لمعمػػػػػـو والتكنول
 .ٓٔٔ -ٜٚ، ص ص ٖٕٔٓ، ٗالمجمد

فاعميػػة برنػػامج مقتػػرح قػػائـ عمػػى اسػػتراتيجيات الػػتعمـ (: ٕ٘ٔٓىالػػة سػػعيد أحمػػد باقػػادر )
المنظـ ذاتيػًا فػى تنميػة ميػارات التػدريس واالتجػاه نحػو المينػة لػدى الطالبػة 

، المجمػػة المصػػرية المعممػػة تخصػػص العمػػوـ بكميػػة التربيػػة جامعػػة أـ القػػرى
 .ٔ٘-ٜٔ(، مصر، ص ص ٛٔ(، مجمد )ٗلمتربية العممية، العدد )

(: فاعمية استخداـ استراتيجية القبعات الست فػى تنميػة ٕٓٔٓىدى محمد وزير السيد ) 
ميػػػارات القػػػراءة الّناقػػػدة لػػػدى طػػػالب الصػػػؼ األوؿ الثػػػانوى، مجمػػػة القػػػراءة 

 .ٚ٘-ٖٛ، ٕٓٔوالمعرفة، 

ميػػة اسػػتراتيجية الخريطػػة الدالليػػة فػػى تنميػػة (: فاعٕٛٓٓوحيػػد حػػافظ السػػيد إسػػماعيؿ ) 
دراسػػات فػػى المنػػاىج ميػػارات القػػراءة الّناقػػدة لػػدى طػػالب المرحمػػة الثانويػػة، 

 .ٜٗٔ-ٚٗٔ، وطرؽ التدريس

(: أثػػر برنػػامج تعميمػػى فػػى ضػػوء بعػػض اسػػتراتيجيات ٕٓٔٓوليػػد السػػيد أحمػػد خميفػػة ) 
ز األكػػػاديمى لػػػدى الػػػتعّمـ المػػػنّظـ ذاتيػػػًا عمػػػى حػػػؿ المشػػػكالت ودافػػػع اإلنجػػػا
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التالميػػذ الموىػػوبيف منخفضػػى التحصػػيؿ فػػى مػػادة الرياضػػيات، مجمػػة كميػػة 
 .ٕٜٕ-ٕ٘ٗ، ص ص ٕ، مج ٖٚالتربية، جامعة طنطا، العدد 
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