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امللدص
ىدؼ البحث إلى قياس فاعمية المدخؿ التفاكضي في تنمية القراءة الناقدة
كالتفكير اإلبداعي لدل طالبات الم رحمة المتكسطة في مدينة الرياض .كاستخ دـ البحث
المنيج شبو التجريبي ذم المجمكعتيف ،التجريبية كالضابطة.
تألفت عينة البحث مف( )44طالب نة مف طالبات الصؼ الثالث المتكسط ،تـ

ائي ا .كقهسمت العينة إلى مجمكعتيف ،مجمكعة تجريبي ة درست باستخداـ
اختيارىا عش ك ن
المدخؿ التفاكضي ،كمجمكعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية ،كلتحقيؽ اليدؼ مف
البحث طيبقت أد كات البحث قبؿ كبعد إجراء التجربة ،كىي :اختبار القراءة الناقدة،
كمقياس تكرانس ( (Torranceلمتفكير اإلبداعي.

ككشفت النتائج عف فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف لصالح
المجمكعة التج ريبية في اختبار القراءة الناقدة  ،كىذا يدؿ عمى فاعمية المدخؿ التفاكضي
في تنمية ميارات القراءة ال ناقدة لدل الطالبات عينة الدراسة  ،بينما ال تكجد فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف المجمكعتيف في درجات التطبيؽ البعدم لمقياس التفكير اإلبداعي.
كفي ضكء نتائج البحث تكصي الباحثة بتكفير جك مف الحرية لمطالبات لممارسة
عممية التفاكض أثناء التعمـ .كا عداد دكرات تدريبة لم معممات أثناء الخدمة لتدريبيف عمى
استخداـ مداخؿ حديثة ف ي التدريس كمنيا المدخؿ التفاكضي ،كتطبيؽ المدخؿ التفاكضي
في الجامعات كمدارس التعميـ العاـ.
كتقترح الباحثة إجراء بحكث كدراسات أخرل لمكشؼ عف فاعمية المدخؿ
التفاكضي في تنمية متغيرات بحث ية أخرل  ،كتجريب مدا خؿ كاستراتيجيات أخرل لتنمية
ميارات الق راءة الناقدة كالتفكير اإلبداعي.
الكممات المفتاحية :المدخؿ التفاكضي ،القراءة الناقدة ،ا لتفكير اإلبداعي ،المرحمة
المتكسطة.
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The Effectiveness of The Negotiation Approach in Developing
Critical Reading and Creative Thinking
The main objective of this study was to measure the effectiveness of
the negotiation approach in developing the critical reading and creative
thinking for Elementary 9th grade students in Riyadh public schools.
To achieve this, A Quasi experimental design was administered.
A pre/ posttests also prepared and administered for a randomly
sample of 44 9th grade students in one of Riyadh public schools along with
Torrance creative thinking Test.
The sample was divided into control group and experimental
group.
The control group study the old approach, while the experimental
group study the negotiation approach that aimed to develop the students’
critical reading and creative thinking.
Significant differences between the experimental and control
groups on the post-test and between the experimental group’s pre- and
post-test scores, indicates an effect of the negotiation approach on the
students’ critical reading and creative thinking skills
Recommendations and suggestions included more studies should be
done to develop critical reading and creative thinking in schools for
different levels,
Other approaches and strategies for developing the negotiation
approach must be introduced to modern pedagogy.
Integrating the negotiation approach into schools and universities’
curriculum will create critical writers and readers as well as creative
thinkers.

Key words :
the negotiation approach
Effectiveness
creative thinking
critical reading
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املكدمة:
يعيش العالـ اليكـ تحت جممة مف المتغيرات كالتحكالت ذات األبعاد الثقافية كاالجتماعية
كالسياسية كاالقتصادية كالتكنكلكجية كالتي تيدد قيـ المجتمع كثكابتو ،فيناؾ انفتاح عالمي ،
كثكرة في االتصاالت  ،كتعدد مصادر المعرفة  ،كالكثير مف المتغيرات السريعة  ،كيعتبر النظاـ
التعميمي بفمسفتو كتكجياتو كمناىجو ككسائمو كبرامجو أحد الكسائؿ اليامة في إعداد األفراد
كالمجتمعات لمكاجية آثار التحديات كالتطكرات العالمية كالمحمية ( مجاىد . ) 4104 ،
جدا أف ييتـ التعميـ بتنمية ميارات التفكير لدل المتعمميف ،فالتفكير يطكر
إف مف الميـ ن
خبرات المتعمـ كأبنيتو المعرفية كيستطيع تكليد األفكار كتحميميا كاالستفادة منيا بتطبيقيا في
مكاقؼ جديدة.
كبي ار بتنمية التفكير في مستكياتو العميا كبخاصة التفكير
كقد بدأت دكؿ كثيرة تكلي
اىتماما ن
ن
الناقد كاإلبداعي ،كتبحث عف كسائؿ كاستراتيجيات فعالة لتنميتو ،فأجريت الدراسات كالبحكث،
كعقدت المؤتمرات كالندكات في ىذا المجاؿ ،أكصت بضركرة تنمية ميارات التفكير بأبعاده
المختمفة كفي مختمؼ المراحؿ الدراسية (البكر .)4104،كعند تنمية ميارات التفكير ستصبح
ىذه الميارات أسمكب حياة ينتيجيا المتعمـ في كؿ شؤكف حياتو العممية كالعممية ،كىذا
اليدؼ األساسي مف تنمية ميارات التفكير.
كتعد القراءة إحدل الميارات المغكية الميمة التي يمكف أف تنمي ميارات التفكير ،فالقراءة
في مستكياتيا العميا تفتح المجاؿ أماـ ربط الخبرات كاكتشاؼ العالقات كاستخداـ التفكير عمى
نحك كاسع ،كالعالقة بيف القراءة كالتفكير عالقة تأثير كتأثر ،فكؿ منيما يؤثر في اآلخر كيتأثر
بو (البكر .)4104
كاليدؼ مف القراءة ىك الفيـ ،كيعد الفيـ القرائي عممية تفكير ،فالقراءة نكع مف حؿ
المشكالت يستخدـ فيو القارئ ميارات التفكير العميا مف تحميؿ كربط كاستنتاج كنقد كابداع؛
لذلؾ عمى المعمميف إكساب الطالب ميارات القراءة بصفة عامة ،كميارات القراءة النقدية
بصفة خاصة ،كذلؾ لتزايد أىميتيا في العصر الحاضر ،فمع تضخـ النتاج المعرفي أصبح
اما عمى القارئ أف يميز بيف الغث كالثميف ،كالنافع كالضار ،كأف يحاكؿ مناقشة ما يقرأ
لز ن
كيزف الحجج كالبراىيف كيظير مدل سالمتيا في ضكء معايير محددة (العقيؿ.)4104 ،
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نظر لتعد د مصادر القراءة في العصر الحديث ،فمـ تعد
أيضا ،نا
كتزداد أىمية القراءة الناقدة ن
الكتب العممية ىي المصدر الكحيد لمتعمـ كالقراءة ،بؿ تنكعت كتعددت المصادر؛ لذلؾ كاف مف
ظا لما يق أر ،فالقراءة الناقدة
اعيا يق ن
الضركرم تنمية ميارات القراءة الناقدة كي يككف القارئ ك ن
أضحت ضركرة حياتية ممحة.
كتعد القراءة الناقدة مف أىـ الميارات التي تسعى األنظمة التعميمية في العالـ إلى إكسابيا
لممتعمميف؛ لترتقي بيـ إلى درجة الكعي كاإلدراؾ كالقدرة عمى الفيـ الدقيؽ لمنص المقركء،
تفاعال
كاإلفادة منو في حؿ المشكالت ،كتطكير اإلبداع ،كالتحقؽ كالتدبر كالتفاعؿ مع المقركء
ن

بناء (الحكامدة.)4105 ،
ن
إيجابيا ن
كاالىتماـ بميارات القراءة الناقدة يساعد الطالب عمى االنتقاؿ مف التعمـ الكمي إلى التعمـ
النكعي ،الذم ييدؼ إلى تأىيؿ المتعمـ بكصفو محكر العممية التعميمية ،كتزكيده بالميارات
التي تساعده عمى التفاعؿ مع المعمكمات الجديدة ،كالتحقؽ مف مصداقيتيا ،كتكظيفيا بطريقة
مناسبة لحؿ المشكالت التي تكاجيو (الكايمي ك أبك الرز .) 4100 ،
كىناؾ حاجة ماسة أيضا لربط القراءة بالتفكير اإلبداعي ،لتتناغـ مع التغير السريع ليذا
مستكعبا فقط لما يق أر ،كىذا ما يطمؽ عميو
العصر كلتجعؿ القارئ متكصالن لعالقات جديدة ال
ن
(القراءة اإلبداعية ) فاألفكار الجديدة التي يكتسبيا القارئ ينقدىا كيقكميا كيحمميا كيستدعي
أفكار مبتكرة كيككف
نا
أفكاره كخبراتو السابقة كيمزجيا باألفكار الجديدة كيعيد صياغتيا كيكلد
جديدا (البكر )4104،كما يمكنو التفكير اإلبداعي مف االستفادة مف ما تعممو بتطبيقو
إنتاجا
ن
ن
في مكاقؼ جديدة.
ضركريا
أمر
إف تعميـ ميارات التفكير بما فييا ميارات التفكير الناقد كاإلبداعي بات نا
ن
لممتعمميف؛ كي يتكيفكا مع متطمبات و
التغير ،حيث أف حاجتيـ المستقبمية تتمثؿ في
عالـ
ً
سريع ٌ
معالجة المعمكمات الجديدة؛ ككيفية االستفادة منيا كتكظيفيا ،كي تساعدىـ عمى مكاجية

المشكالت كالتحديات المستجدة ألف المعمكمات دكف آليات خاصة بمعالجتيا تصبح عبئان عمى

مف يمتمكيا ( ،Coton ، 4110نقالن عف نكفؿ.)4119،

كتؤكد االتجاىات التربكية الحديثة عمى أىمية أف يككف تعميـ القراءة كفؽ استراتيجيات

كمداخؿ حديثة تنمي لدل المتعمـ ميارات التفكير.
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كالمدخؿ التفاكضي مف المداخؿ الحديثة التي يمكف أف تنمي ميارات التفكير ،كتتيح
الفرصة لممتعمـ لمتحميؿ كالمناقشة كابداء الرأم ،كيعمؿ عمى تيسير عممية التعمـ كتييئة بيئة
كريا لعممية تعمـ جيدة كفعالة ،كينمي ركح النقد
اجتماعيا
جكا
صحيا ضر ن
ن
ن
تعمـ جذابة  ،كيخمؽ ن
كالتأمؿ الفكرم لدل المتعمـ ،كييدؼ إلى تشكيؿ عقمية متفتحة كاعية  ،كما يساعد المدخؿ
التفاكضي عمى تييئة سياؽ تعمـ مثالي بحيث يقترف التعمـ بالمرح كالسركر  ،مما يعمؿ عمى
زيادة دافعية الطالب نحك التعمـ ( زىراف .)4103،
كالمدخؿ التفاكضي مف المداخؿ التي تعتمد عمى النظرية البنائية ،كتركز عمى التكصؿ إلى
أفضؿ تعمـ؛ ألنو يحرر المتعمميف مف األساليب التقميدية في التفكير ،كىك جزء أساسي مف
عممية التفاعؿ الطبيعي في أم جماعة  ،كما أنو يسيـ في إنتاج كتكليد االفكار الجديدة التي
يبحث عنيا الطالب؛ مما يزيد حب االستطالع المعرفي (زىراف.)4103 ،

مشكلة البخح:
بالرغـ مف أىمية القراءة في تنمية التفكير  ،كضركرة العناية بيا لتنمية مياراتو العميا ؛
إال أف ىناؾ ضعفنا في ميارات القراءة الناقدة كاإلبداعية عند الطالب  ،كقد أثبتت ذلؾ عدد
مف الدراسات السابقة مثؿ دراسة (:حسف  ، 4118،كالعقيؿ  ، 4104 ،كالبكر ، 4104،

كقاجة كالشايب  ، 4104 ،كالحكامدة  )4105كقد يرجع ىذا الضعؼ إلى أساليب تدريس
القراءة  ،فقد أظيرت دراسات سابقة عف كاقع تدريس القراءة مثؿ دراسة (:الفقيو ،4113
كمدبكلي ، 4114كمحمد  ، 4116،كالبكر  )4104،أف طرؽ تدريس القراءة تركز عمى أداء
المعمـ ،كت يمؿ دكر المتعمـ في المشاركة كأبداء الرأم كأف المتعمـ ال يعطى الفرصة الكافية
لمتفاعؿ مع النص المقركء .
كأظيرت دراسات أخرل أف المعمميف يستخدمكف األساليب كالطرؽ التقميدية في التدريس
كالتي ال تثير المتعمميف كتتحدل تفكيرىـ مثؿ دراسة (:العمياف ،4115 ،كمحمد ،4116،
كالحكامدة  )4105،كأظيرت دراسات أخرل تدني األداء التدريسي لمعممي المغة العربية أثناء
تعميـ القراءة مثؿ دراسة (الفقيو  ،4113كالزىراني  ،4113كالشيراني  ،4104كالعقيؿ
 ،4104كالسمكـ .)4104
كقد أجرت الباحثة دراسة استطالعية كىي عبارة عف مقابالت مفتكحة مع عدد مف معممات
المغة العربية في المرحمة المتكسطة بيدؼ استطالع آرائيف حكؿ طرؽ تدريس القراءة
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كالتقييـ العاـ لمستكيات القراءة الناقدة كميارات التفكير اإلبداعي لدل الطالبات ،كقد
استنتجت الباحثة مف المقابالت أف تدريس القراءة ال يركز عمى تنمية القراءة الناقدة كالتفكير
أيضا عند إش ارفيا عمى طالبات التدريب
اإلبداعي لدل الطالبات ،كما لمست الباحثة ذلؾ ن
الميداني.
بناء عمى ما تقدـ كاستجابة لالتجاىات الحديثة في التعميـ التي تسعى إلى االىتماـ
ن
بالمتعمـ كتنمية قدرتو عمى التفكير كتشجيعو عمى المناقشة كحؿ المشكالت كاثارة التساؤالت
كتطبيؽ ما تعممو في مكاقؼ جديدة ،ظيرت ضركرة استخداـ المداخؿ الحديثة في التدريس.
كقد أكصت كثير مف الدراسات السابقة باستخداـ المدخؿ التفاكضي لما يكفره مف فرص
قادر عمى االختيار كالتحميؿ كالتفكير كاالستقصاء كتقكيـ الذات،
إيجابيا نا
شخصا
تجعؿ المتعمـ
ن
ن
شخصا مشارنكا معينا لممتعمـ ،كمف تمؾ الدراسات دراسة ( إبراىيـ  ،4116انتاؿ
كمف المعمـ
ن
كآخركف ،4118حساـ الديف  ،4101عطية كأبك لبف ،4104مجاىد ،4104سعيدم

)4103
كما أثبتت الدراسات السابقة فعالية المدخؿ التفاكضي في تنمية الميكؿ كاالتجاىات نحك
المادة كمنيا دراسة (حسف ،4115زىراف ،4103الغزاكم )4103
كأظيرت دراسة أخرل أف لو دكر كبير في تنمية ميارات الحكار كقيـ التسامح لدل الطالب،
كىي دراسة (مجاىد )4104
تستنتج الباحثة مف مما سبؽ أف المدخؿ التفاكضي مف المداخؿ التي تسعى إلثارة
تفكير المتعمـ كتقكم الركح النقدية لديو ،كتسيـ في إنتاج كتكليد األفكار الجديدة لذلؾ رأت
الباحثة أىمية تجريب ىذا المدخؿ في تنمية القراءة الناقدة كالتفكير اإلبداعي.
كمف خال ؿ تتبع الباحثة لمدراسات السابقة ،لـ تقؼ عمى دراسة استخدمت المدخؿ
التفاكضي لتنمية ميارات القراءة الناقدة كالتفكير اإلبداعي ،مما يؤكد عمى إمكانية القياـ بيذه
الدراسة.
كتتحدد مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيس اآلتي:
ما فعالية المدخؿ التفاكضي في تنمية بعض ميارات القراءة الناقدة كالتفكير اإلبداعي لدل
طالبات الصؼ الثالث المتكسط في مدينة الرياض؟
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كيتفرع مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية اآلتية:
ما فعالية المدخؿ التفاكضي في تنمية بعض ميارات القراءة الناقدة لدل طالبات الصؼ الثالث
المتكسط في مدينة الرياض؟
ما فعالية المدخؿ التفاكضي في تنمية التفكير اإلبداعي لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط
في مدينة الرياض؟

أٍداف البخح:
ييدؼ البحث الحالي إلى ما يمي:
 -0قياس فعالية المدخؿ التفاكضي في تنمية القراءة الناقدة لدل طالبات الصؼ الثالث
المتكسط في مدينة الرياض.
 -4قياس فعالية المدخؿ التفاكضي في تنمية التفكير اإلبداعي لدل طالبات الصؼ
الثالث المتكسط في مدينة الرياض.

أٍنية البخح:
تتمثؿ أىمية البحث فيما يمي:
 -0استجابة لالتجاىات الحديثة في التعميـ كمف ذلؾ استخداـ المداخؿ الحديثة في
التدريس كالتي تعتمد عمى التفاكض كالحكار كالمناقشة.
 -4اإلسياـ في تكجيو أنظار المتخصصيف كالقائميف عمى التعميـ إلى أىمية استخداـ
المداخؿ الحديثة في التدريس كتأثيرىا في تنمية ميارات التفكير.
 -3تكمف أىمية البحث مف أىمية المدخؿ التفاكضي الذم يمنح المتعمـ القدرة عمى
التعبير عف ذاتو ،كيقكم الركح النقدية ،كيكفر زيادة التقدير اإليجابي لمذات ،كيسمح
لممتعمـ بإنتاج ق اررات كحمكؿ جديدة كمتطكرة.
 -4قد يسيـ ىذه البحث في مساعدة معممي كمعممات المغة العربية في تبني رؤل جديدة
في تدريس القراءة كصياغة أنشطتيا كفقنا الستراتيجيات كمداخؿ حديثة يمكف أف
تسيـ في تنمية ميارات القراءة الناقدة كالتفكير اإلبداعي لدل المتعمميف.

 -5يسيـ ىذا البحث في تقديـ دليؿ إجرائي لتدريس القراءة كفؽ المدخؿ التفاكضي
مرجعا لتدريس القراءة لممعمميف كالمعممات.
كالذم يمكف أف يككف
ن
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 -6مف الممكف أف يسيـ ىذا البحث في تزكيد المعمميف كالمعممات بأدكات مقننة لقياس
ميارات القراءة الناقدة لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط.

فروض البخح:
يسعى البحث لمتحقؽ مف صحة الفركض اآلتية:
 -0ال تكجد فرؽ ذك داللة إحصائية (عند مستكل ≥  )1.15بيف متكسط درجات أفراد
المجمكعة التجريبية (التي سكؼ تدرس باستخداـ المدخؿ التفاكضي) كمتكسط
درجات أفراد المجمكعة الضابطة (التي سكؼ تدرس بالطريقة المعتادة) في اختبار
القراءة الناقدة.
 -4ال تكجد فرؽ ذك داللة إحصائية (عند مستكل ≥  )1.15بيف متكسط درجات أفراد
المجمكعة التجريبية (التي سكؼ تدرس باستخداـ المدخؿ التفاكضي) كمتكسط
درجات أفراد المجمكعة الضابطة (التي سكؼ تدرس بالطريقة المعتادة) في اختبار
التفكير اإلبداعي.

حدود البخح:
اقتصر البحث الحالي عمى ما يأتي:
 -0كحدة (أعالـ معاصركف) مف مقرر لغتي لمصؼ الثالث المتكسط في المممكة العربية
السعكدية في العاـ 0439ىػ 0441/ىػ الفصؿ الدراسي األكؿ.
كقد تـ اختيار ىذه الكحدة لألسباب اآلتية:
 تتضمف الكحدة الكثير مف المكضكعات التي تثير تساؤالت الطالبات كتتطمب قراءة ناقدة
كتكليد حمكؿ غير تقميدية مما يجعميا مناسبة لتنمية ميارات التفكير الناقد كاإلبداعي.
 تتضمف الكحدة العديد مف الشخصيات الميمة كالمميمة ،مما يثير الدافعية لدييف
لدراستيا كالتعمؽ فييا كالبحث عنيا.
 -4اقتصرت أدكات البحث عمى ما يأتي:
 اختبار لبعض ميارات القراءة الناقدة مف إعداد الباحثة.
 مقياس تكرانس ( (Torranceلمتفكير اإلبداعي.
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 -3الحدكد المكانية  :مدرستاف مف المدارس الحككمية في مدينة الرياض تـ اختيارىا عشكائيا
يمثؿ أحد فصكؿ الصؼ الثالث المتكسط في المدرسة األكلى المجمكعة التجريبية ،كالفصؿ
اآلخر مف المدرسة الثانية يمثؿ المجمكعة الضابطة.
-4الحدكد الزمانية :الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ 0439ىػ 0441/ىػ.

مصطلخات البخح:
فاعلية :Effectiveness
ال
نا
تعرؼ بأنيا":مدل األثر الذم يمكف أف تحدثو المعالجة التجريبية باعتبارىا
متغير مستق ن
في أحد المتغيرات التابعة (شحاتة كالنجار.)431 :4113 ،
كتعرؼ إجرائيا في ىذا البحث بأنيا ":مدل األثر الذم يمكف أف يحدثو استخداـ المدخؿ
التفاكضي في ميارات القراءة الناقدة كالتفكير اإلبداعي لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط.
المدخؿ التفاكضي :the negotiation approach
أسمكبا
يعرؼ المدخؿ بأنو طريقو يتبعيا المعمـ في عممية التدريس ،كيمكف أف يستخدـ فيو
ن

أك أكثر ،كبذلؾ يككف المدخؿ أكثر عمكمية مف الطريقة ( المقاني كالجمؿ .) 413، 0999،

كالتفاكض في المجاؿ التربكم يركز عمى التكصؿ إلى أفضؿ تعميـ يمكف أف يحصؿ عميو
المتعمـ كيقصد بو أف يتفاكض الطالب مع المعمـ بشأف المنيج المستيدؼ أف يعممو
المعممكف ليـ ،دكف إحساس مف الطالب أنو مفركض عمييـ (عبيد.)69 ، 4114 ،
كيعرفو إبراىيـ عبد الفتاح ( )036 ،4116بأنو اتفاؽ يتـ بعد بحث كمناقشة بيف الطالب
مع بعضيـ البعض كفيما بينيـ كبيف المعمـ الختيار المكضكعات كالمياـ التي يرغبكف في
دراستيا كالقياـ بيا بحرية تامة ،دكف ضغط أك فرض مف المعمـ.
كيعرؼ إجرائيا في ىذا البحث بأنو مجمكعة مف الطرؽ التدريسية كاألنشطة التي
تستخدـ في تدريس القراءة كالقائمة عمى البحث كالحكار كتبادؿ اآلراء بيف طالبات الصؼ
الثالث المتكسط مع بعضيـ البعض ،كبينيـ كبيف المعممة ،بشأف النصكص القرائية كاألنشطة
المرتبطة بيا ،في جك مف الحرية كدكف فرض مف المعممة.
الكراءة الياقدة :critical reading
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ىي عممية إصدار األحكاـ عمى ما يق أر كاستخداـ التحميؿ المنطقي ،كالتساؤؿ عف قيمة
النص كذلؾ في ضكء مقياس متفؽ عميو (الشريفي .)50 ،4111،
كيعرفيا الفي ( )91 ،4104بأنيا عممية تقكيما المادة المقركءة كالحكـ عمييا في ضكء
معايير مكضكعية مما يستدعي مف القارئ فيـ المعاني المتضمنة في النص المقركء،
طا بما يتضمنو مف معارؼ.
نا
كتفسير دالالتو
تفسير منطق نيا مرتب ن
ائيا في ىذا البحث بأنيا نكع مف أنكاع القراءة يتطمب مف الطالبة تقكيـ
كتعرؼ إجر ن
المادة المقركءة كالحكـ عمييا في ضكء معايير مكضكعية مما يستدعي منيا فيـ المعاني

طا بما يتضمنو مف معارؼ.
نا
المتضمنة في النص المقركء ،كتفسير دالالتو
تفسير منطق نيا مرتب ن
التفكري اإلبداعي : creative thinking

ىك عممية عقمية يمر بيا الطالب بمراحؿ متتابعة بيدؼ إنتاج أفكار جديدة لـ تكف مكجكدة
مف قبؿ  ،مف خالؿ تفاعمو مع المكاقؼ التعميمية المتعمقة في المناىج كتتـ في مناخ يسكده
االتساؽ كالتآلؼ بيف مككناتو ( المقاني كالجمؿ .)99 ، 0999،
ائيا في ىذا البحث بأنو عممية عقمية تمر بيا الطالبة بمراحؿ متتابعة بيدؼ
كيعرؼ إجر ن
إنتاج أفكار جديدة لـ تكف مكجكدة مف قبؿ ،كتكليد حمكؿ غير تقميدية لممشكالت التي قد
تكاجييا  ،مف خالؿ تفاعميا مع المكاقؼ التعميمية في درس القراءة كتتـ في مناخ يسكده
االتساؽ كالتآلؼ بيف مككناتو.

املدخل التفاوضي :the negotiation approach
مفَوو املدخل التفاوضي:
أسمكبا
يعرؼ المدخؿ بأنو طريقو يتبعيا المعمـ في عممية التدريس ،كيمكف أف يستخدـ فيو
ن

أك أكثر ،كبذلؾ يككف المدخؿ أكثر عمكمي نة مف الطريقة (المقاني كالجمؿ .)413 ،0999،

كالمدخؿ التفاكضي مف المداخؿ الحديثة التي يمكف أف تنمي ميارات التفكير ،كتتيح

الفرصة لممتعمـ لمتفكير كالتحميؿ كالمناقشة كابداء الرأم ،كما يعمؿ عمى تيسير عممية التعمـ
ضركريا لعممية تعمـ جيدة كفعالة،
صحيا
اجتماعيا
جكا
ن
ن
ن
كتييئة بيئة تعمـ جذابة ،كيخمؽ ن
كينمي ركح ا لنقد كالتأمؿ الفكرم لدل المتعمـ ،بيدؼ تشكيؿ عقمية متفتحة كاعية ،كما يساعد
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المدخؿ التفاكضي عمى تييئة سياؽ تعمـ مثالي بحيث يقترف التعمـ بالمرح كالسركر ،مما
يعمؿ عمى زيادة دافعية الطالب نحك التعمـ (زىراف.)4103 ،
كيعرفو إبراىيـ عبد الفتاح ( )036 ،4116بأنو اتفاؽ يتـ بعد بحث كمناقشة بيف
الطالب مع بعضيـ البعض كفيما بينيـ كبيف المعمـ الختيار المكضكعات كالمياـ التي
يرغبكف في د ارستيا كالقياـ بيا بحرية تامة ،دكف ضغط أك فرض مف المعمـ.
ائيا في ىذا البحث بأنو مجمكعة مف الطرؽ التدريسية كاألنشطة التي
كيعرؼ إجر ن
تستخدـ في تدريس القراءة كالقائمة عمى البحث كالحكار كتبادؿ اآلراء بيف طالبات الصؼ
الثالث المتكسط مع بعضيـ البعض ،كبينيـ كبيف المعممة ،بشأف النصكص القرائية كاألنشطة
المرتبطة بيا ،في جك مف الحرية كدكف فرض مف المعممة.
كالتفاكض في المجاؿ التربكم يركز عمى التكصؿ إلى أفضؿ تعميـ يمكف أف يحصؿ
عميو المتعمـ ،كيقصد بو أف يتفاكض الطالب مع المعمـ بشأف المنيج المستيدؼ أف يعممو
المعممكف ليـ ،دكف إحساس مف الطالب أنو مفركض عمييـ ،كيستند مبدأ التفاكض إلى
المسممات اآلتية:
 )0ييشعر التفاكض الطالب بأنيـ شركاء في اختيار ما سيتعممكنو ،كيعطييـ اإلحساس
بالممكية الذاتية كىك أفضؿ ضماف لالىتماـ بما يتعممكف كالحماس لنجاحو.
)4المتعممكف في كؿ المراحؿ الدراسية قادركف عمى أف يككنكا مفاكضيف ناجحيف.
تقبؿ بعض الصعكبات التي قد تظير في مادة التعمـ كأف
 )3يساعد التفاكض الطالب عمى ي
يتفيمكا المعيقات التي قد تعترض سير عممية التعمـ (عبيد.)71، 4114 ،

األسس الفلسفية للندخل التفاوضي:
يرجع األساس الفمسفي لممدخؿ التفاكضي إلى النظرية البنائية ،التي تنظر إلى عممية
التعمـ عمى أنيا إعادة بناء الفرد لمعرفتو مف خالؿ تفاكض اجتماعي مع اآلخريف ،فالمتعمـ
يقكـ بدكر نشط في بناء المعرفة مف خالؿ تفاعمو مع الكسطيف المادم كاالجتماعي
كالمحيطيف بو.
كفي ىذا المدخؿ يتفاكض المتعمـ مع زمالئو مف ناحية كمع المعمـ مف ناحية أخرل،
كتيتبادؿ اآلراء كاألفكار كال تيفرض عمى المتعمـ ،في جك اجتماعي يساعد عمى التعمـ ،كما أف
المعرفة القبمية شرط أساسي لبناء التعمـ ذم المعنى (حساـ الديف.)4101،
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أٍنية املدخل التفاوضي:
إف مف أىـ ما يميز المدخؿ التفاكضي ما يمي( :زىراف )4103،
 -0ييسر التعمـ كيييئ بيئة تعمـ جذابة ،كذلؾ مف خالؿ التفاكض بقدر اإلمكاف بيف المعمـ
كالمتعمـ عمى األىداؼ كاستراتيجيات التدريس المالئمة.
نكعا مف المناقشات كالحكارات بيف
 -4يخمؽ مف خالؿ التجارب كاألنشطة التعاكنية التنافسية ن
الطالب كبيذا يييئ جكان اجتماعيان صحيان ضركريا لعممية تعمـ جيدة كفعالة ،كيحدث
تفاعؿ بيف عقكؿ الطالب ،كبذلؾ يتـ بناء المعرفة كتنظيميا.

فرصا تسمح بالربط بيف المعرفة الفرضية ككاقع
 -3يعطي المعمـ مساحة كاسعة ليبتكر
ن
الفصؿ كخبرات الطالب الشخصية ،فالمعمـ كفقنا لممدخؿ مقدـ أسئمة ،كمعطي مشكالت
كمنظـ بيئي ،كمساعد عمى حدكث عالقات عامة بيف الطالب.

-4يؤكد عمى إنماء ركح النقد كالتأمؿ الفكرم لدل الطالب ،بيدؼ تشكيؿ عقمية متفتحة دائمة
التساؤؿ مف خالؿ التحاكر كالمناقشة.
 -5يعمؿ عمى تييئة سياؽ تعمـ مثالي لمطالب بحيث يقترف التعمـ بالمرح كالسركر ،مما يعمؿ
عمى زيادة دافعية الطالب نحك التعمـ.

خطوات ا لتدريس باستدداو املدخل التفاوضي:
يمر التدريس باستخداـ المدخؿ التفاكضي بثالث مراحؿ ىي (:حساـ الديف )4101،

أوال  -مرحلة االىدماج:
كيدرؾ فييا المتعممكف المكضكعات المطمكب دراستيا ،كالبحث عف مصادر التعمـ،
كيحددكف الخطكات التي سيسيركف عمييا.

ويتلدص دور الطالب يف:
 التعرؼ عمى المكضكعات
 كضع مجمكعة مف األ ىداؼ مرتبطة بالمكضكع الذم يدرس.
 البحث في مصادر التعمـ المختمفة.

دور املعله:
 عرض المكضكعات كمناقشتيـ فييا.
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 تحديد أىداؼ التعمـ.
 مقارنة أىداؼ التعمـ بأىدا ؼ المتعمميف كتبادؿ اآلراء حكليا.

ثاىيًا  -مرحلة االستكشاف:
يستكشؼ المتعممكف في ىذه المرحمة المسار الذم يتحرككف فيو عبر
مكضكعات المقرر ،أم ت رجمة المكضكعات إلى مياـ تعميمية ،كتحديد الخطكات التي
س يسيركف فييا إلنجاز المتكقع منيـ.

دور الطالب:
 التعاكف فيما بينيـ إلنجاز المياـ التعميمية (قراءات –كتابة – ممخصات –
مقاالت )......
 مناقشة ما تـ إنجازه مع المعمـ.

دور املعله:
 مناقشة المتعمميف فيما تـ إنجازه.
 االستماع إلى أراء المتعمميف كتشجيع يـ عمى التعبير بحرية عف أفكارىـ.
 خمؽ جك مف التسامح كالح رية بيف المتعمميف.

ثالجًا  -مرحلة التأمل:
يتأكد المتعمـ في ىذه المرحمة مف بمكغو النتائج المستيدفة ،كتعممو ما ىك متكقع
منو  ،كأف يعي جكانب االستفادة مما تعممو  ،كيختبر نفسو عف طريؽ حؿ األنشطة
كالتدريبات المصاحبة لكؿ مكضكع .

دور الطالب:
 عرض المياـ التي تـ إنجازىا.
 عمؿ تقكيـ ذاتي ل متأكد مف بمكغ النتائج المستيدفة.

دور املعله:
 مناقشة المتعمميف في المفاىيـ كالميارات التي التـ تعمميا.
 تقييـ المياـ التي تـ إنجازىا.
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دور امل عله والطالب يف املدخل التفاوضي:
يقتضي المدخؿ التفاكضي تغيير النظرة إلى دكر المعمـ مف ككنو مصدر المعرفة
كالسمطة في حجرة الدراسة إلى المعمـ الميسر كالمنظـ لبيئة التعمـ كا دارتو ،كا لمتقبؿ
لذاتية الطالب كمبادراتيـ ،كالمشجع لمحكار كالمناقشة  .عمى المعمـ في ضكء ىذا المدخؿ
أف يترؾ مساحة لمطالب لمتع مـ كاالستكشاؼ كالبحث عف المعرفة  ،كيستيدؼ الجكدة
كيرف ض اإلنجاز المتدني  ،كتزداد مسؤكلية المعمـ في عمم ية التيسير كبناء الثقة
كالتشجيع  ،كعميو أف يت قبؿ آراء الطالب في أثن اء رحمة التعمـ التفاكضي الممتعة .كينقؿ
ىذا المدخؿ الطالب مف الحفظ كالتمقي السمبي  ،إلى الفيـ الذاتي القائـ عمى البحث
كالتجريب كالمناقشة (إ ماـ .)048 ،0103،
كألىمية المدخؿ التفاكضي فقد أ جريت عميو العديد مف الدراسات ،منيا دراسة عبيد
( )4114كقد قاـ بتقديـ تصكر لممدخؿ التفاكضي في التدريس ،كأكد أىمية ىذا المدخؿ
كمدخؿ تدري سي لممناىج التعميمية المختمفة ،ككطريقة تدريس فعالة يككف المعمـ
كالمتع مـ فييا إيجابييف ،كما أنو ينمي جكانب التعمـ الثالثة ( المعرفية كالميارية
كالكجدانية).
كدراسة ثناء حسف ( )4115كاستيدفت الدراسة قياس فاعمية المدخؿ التفاكضي في
تنمية ميارات التعبير اإلبداعي كاالتجاه نحك المادة لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم في
مدارس اإلدارة التابعة لمدارس عيف شمس  ،كاستخدمت الباحثة اختبار لقياس ميارات
التعبير اإلبداعي كمقياس اتجاه ،كأظيرت الدراسة فاعمية المدخؿ التفاكضي في تنمية
أيض ا فاعميتو في تنمية جكانب التع مـ المختمفة (المعرفية
ميارات التعبير اإلبداعي كأكدت ن
كالميارية كالكجدانية) ،كما أشارت إلى فاعمية المدخؿ في تنمية ميكؿ التالميذ نحك مادة
التعبير.
كدراسة إبراىيـ ( )4116كاستيدفت الدراسة قياس أثر استخداـ المدخؿ التفاكضي
كمياـ األداء في التاريخ في تنمية القيـ االستقصائية لدل طالب المرحمة الثانكية  ،كقد
قبمي ا عمى عينة البحث ثـ تدريس التاريخ باستخداـ المدخؿ
تـ تطبيؽ أد كات البحث ن
بعدي ا ،كقد أثبتت الدراس ة فاعمية المدخؿ في تنمية القيـ
التفاكضي ،ثـ تطبيقيا
ن
شخص ا إيجابين ا
االستقصائية  ،كأشارت إلى مدل ما يكفره المدخؿ مف فرص تجعؿ المتعمـ
ن
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شخص ا
قادرا عمى االختيار كالتحميؿ كالتفكير كاالستقصاء كتقكيـ الذات  ،كمف المعمـ
ن
ن
مفتكح ا ثرين ا با لمعمكمات التي تساعد
منيج ا
مشارنك ا معين ا لممتعمـ  ،كمف منيج التاريخ
ن
ن
المتعمـ عم ى إدراؾ ماىية األحداث التاريخية.
كدراسة انتاؿ كآخركف (  ) 4118) )Antalكىدفت إلى تنمية ميارات التفكير التاريخي
كالكعي الثقافي كالسياسي لدل طالب المرحمة الثانكية باستخداـ المدخؿ التفاكضي في
تدريس بع ض المكضكعات السياسية كالتاريخية ،كقد تـ تطبيؽ أد كات البحث قبمين ا عمى
عينة البحث ثـ تدريس الت اريخ باستخداـ المدخؿ التفاكضي ،ثـ تطبيقيا بعديا ،كقد
أثبتت الدراسة فاعمية المدخؿ التفاكضي في تنمية ميارات التفكير التاريخي كالكعي
الثقافي كال سياسي لدل طالب المرحمة الثانكية.
كدراسة سيكستكف كآخركف ) :)4118) )Sextonzكىدفت إلى تنمية ميارات التفكير
لدل الطالب المعمميف باستخداـ المدخؿ التفاكضي كمحاكاة نماذج التفاكض التي
يستخدميا الطالب في مجاالت حياتيـ المختمفة كذلؾ بيدؼ التدريب عمى ممارسة قكاعد
التف كير خالؿ قياميـ بعمميات التفاكض ،كقد تـ تطبيؽ أد كات البحث قبمين ا عمى عينة
بعدي ا  ،كقد أثبتت الدراسة
البحث ثـ التدريس باستخداـ المدخؿ التفاكضي ،ثـ تطبيقيا
ن
فاعمية المدخؿ التفاكضي كمدخؿ تدريسي يسمح لمطالب المعمـ بممارسة ميارات التفكير

المختمفة أثناء التفاكض.
كما قامت ليمى حساـ الديف ( ) 4101بدراسة استيدفت قياس فاعمية المدخؿ
التفاكضي في تنمية طبيعة العمـ كتقدير العمماء لدل الطالبة المعممة  ،كقسمت الباحثة
ع ينة البحث إلى مجمكعتيف :مجمكعة تجريبية درست باستخداـ المدخؿ التفاكضي،
كمجمكعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادي ة  ،كلتحقيؽ اليدؼ مف ىذه الدراسة تـ
تطبيؽ أدكات الدراسة كىي :اختبار لطبيعة العمـ كمقياس لتقدير العمماء ،قبؿ إجراء
التجربة كبعدىا  ،ككشفت النتائج عف فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعتيف لصالح
المجمكعة التجريبية  ،كبيف التطبيقيف القبمي كالبعدم لممجمكعة الت جريبية لصالح
التطبيؽ البعدم  ،كىذا يدؿ داللة كاضحة عمى فاعمية المدخؿ التفاكضي في تنمية
طبيعة العمـ كفي مقياس تقدير العمماء لدل الطالبات عينة الدراسة.
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قائم ا عمى المدخؿ التفاكضي لتنمية ميارات
كصمـ عطية كأبك لبف( )4104
ن
برنامج ا ن
التعبير الشفكم لدل تالميذ المرحمة المتكسطة في المدينة المنكرة  ،كاستخدـ الباحثاف
اختبارا لمتعبير الشفكم ،كقد تـ تطبيؽ االختبار قبمين ا عمى عينة البحث ثـ التدريس
ن
بعدي ا  ،كاستنتجا مف
باستخداـ البرنامج القائـ عمى المدخؿ التفاكضي  ،ثـ تطبيقو
ن

الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مت كسط أداء التالميذ في التطبيؽ القبمي
كالبعدم الختبار التعبير الشفكم لصالح التطبيؽ البعدم ،مما يشير إلى تحسف مستكل
أداء التالميذ في ميارات التعبير الشفكم نتيجة دراستيـ لمبرنامج القائـ عمى المدخؿ

التفاكضي .
كقامت ىناء زىراف (  ) 4103بدراسة استيدفت قياس أث ر استخداـ المدخؿ التفاكضي
في تنمية التحصيؿ كاالتجاه نحك مادة الجغرافيا لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم،
كاستخدمت الباحثة اختبار لمتحصيؿ كمقياس االتجاه نحك المادة ،كقد تـ تطبيؽ أدكات
البحث قبمين ا عمى عينة البحث ثـ التدريس باستخداـ المدخؿ التفاكضي  ،ثـ تطبيقيا
بعدين ا ،ككشفت الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح التطبيؽ البعدم في
كؿ مف االختبار التحصيمي كمقياس االتجاه نحك المادة لصالح التطبيؽ البعدم  ،مما
يدؿ عمى األثر الكبير الذم أحدثو التدريس باستخداـ المدخؿ التفاكضي عمى تحصيؿ
المعمكمات كتنمية االتجاه نحك مادة الجغرافيا لدل عينة البحث .
كاستيدفت دراسة سعيدم  (2013) Saeediالتعرؼ عمى كيفية تأثير التفاكض
عمى اكتساب المغة الثانية ،كقد تككف مجتمع الدراسة مف الطالب الذيف يتعممكف لغ نة

ثاني نة غير ناطقيف بيا ،كاشتممت العينة عمى (أربعيف) طالبن ا كطالب نة بال مستكل المتكسط
بالمغة اإلنجميزية ،تـ التدريس ليـ باستخداـ المدخؿ التفاكضي ،كقد تكصمت الدراسة
لعدة نتائج أىميا :يساعد التفاكض في تحسيف اكتساب المغة الثانية ،فيكجد اختالؼ
كاضح في درجات الطالب بيف االختباريف القبمي كالبعدم .كقد أكصت الدراسة بعدة
تكصيات أىميا :يجب عمى المعمميف استخداـ طريقة التفاكض التفاعمي في مختمؼ
المستكيات.
كاستيدفت دراسة نشكة الغزاكم ( ) 4103قياس أثر استخداـ المدخؿ التفاكضي
في تدريس التاريخ في تنمية بعض ميارات التفكير المنطقي كالميؿ إلى المادة لدل
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تالميذ المرحمة اإلعدادية  ،كقسمت ال باحثة عينة البحث إلى مجمكعتيف  ،مجمكعة
تجريبية

درست باستخداـ المدخؿ  ،كمجمكعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية ،

كلتحقيؽ اليدؼ مف ىذه الدراسة تـ تطبيؽ اختبار ميارات التفكير المنطقي كمقياس
المدخؿ

قبمي ا عمى عينة البحث ثـ تدريس التاريخ باستخدا ـ
االتجاه نحك المادة  ،ن
التفاكضي  ،ثـ تطبيقيا بعدين ا ،ككشفت الدراسة عف تفكؽ أفراد المجمكعة التجريبية عمى

أفراد المجمكعة الضابطة في ميارات التفكير المنطقي  ،كما أظيرت زيادة ميؿ التالميذ
إلى مادة التاريخ كذلؾ بعد تطبيؽ الكحدة التي تـ بناؤىا في ضكء المدخؿ التفاكضي ،

مما يد ؿ عمى أف التدريس باستخداـ المدخؿ التفاكضي كاف لو أثر كبير في تنمية بعض
ميارات التفكير المنطقي كالميؿ إلى المادة لدل عينة البحث .
قائم ا عمى استخداـ المدخؿ التفاكضي في
برنامج ا
كصممت فايزة مجاىد ()4104
ن
ن
تدريس التاريخ في تنمية التفكير التأممي كميارات الحكار كقيـ التسامح لدل الطالبات
المعممات بالفرقة الرابعة شعبة التاريخ في كمية البنات .كقامت الباحثة بإعداد أدكات
البحث كىي اختبار التفكير التأممي  ،كبطاقة مالحظة ميارات الحكار ،كمقياس قيـ
قبمي ا عمى عينة البح ث ثـ تدريس
التسامح كقبكؿ اآلخر  ،كقد تـ تطبيؽ أد كات البحث ن
البرنامج المقترح القائـ عمى استخداـ المدخؿ التفاكضي في تدريس التاريخ ،ثـ تطبيؽ
أدكات البحث بعدين ا  ،ككشفت الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط
درجات الطالبات في اختبار التفكير التأممي  ،كبطاقة مالحظة مي ارات الحكار ،كمقياس
قيـ التسامح لصالح التطبيؽ البعدم  ،مما يدؿ عمى أف البرنامج المقترح القائـ عمى
استخداـ المدخؿ التفاكضي حقؽ مستكل مناسب مف الفاعمية في المتغيرات السابقة.
يتضح مف العرض السابؽ عدـ كجكد دراسة اىتمت باستخداـ المدخؿ التفاكضي في
تنمية ال قراءة الناقدة كالتفكير اإلبداعي.
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الكراءة الياقدة :critical reading
أٍنية الكراءة الياقدة:
إف تطكر مفيكـ القراءة يشير إلى أف النقد مف أى ـ الجكانب في عممية القراءة كالذم
ينبغي تنميتو لدل المتعمميف بالمراح ؿ الدراسية المختمفة؛ لما لو مف فائدة في تككيف
الشخصية المتكاممة القادرة عمى تنمية مجتمعيا تنمي نة شاممةن ،كالم كاكبة لتطكرات

المعرفة ،كالمتبعة ألساليب التفكير العممي في جميع جكانب حياتيا .كلما كنا نعيش في

عصر يتسـ بتضاعؼ المعرفة كتبايف اآلراء ،كتستخدـ فيو األفكار المؤيدة كالمعارضة
لكثير مف القضايا كالمشكالت المعاصرة؛ فإنو ينبغي تدريب متعممين ا عمى فحص كجيات
النظر المتباينة ،كالمكازنة بيف األفكار كتقكيميا كاالختيار مف بينيا بم ا يتكافؽ مع مبادئ
العقؿ كالمنطؽ (الفي .)71 ،4104،
إعماال لمعقؿ كممارسة مستكيات عميا مف التفكير ،كتأتي
"كالقراءة الناقدة تتطمب
ن

منسجمة مع متطمبات القرف الحادم كالعشريف ،عصر االن فجار المعرفي كالتطكر
التكنكلكجي"(ربابعة.)3،4104،
كلميارات القراءة الناقدة أىمية كبيرة في حياتنا المعاصرة ،فيي مف أىـ الكسائؿ التي
يمكف استخداميا لمكاجية الكـ المعرفي الذم يفد مف جيات متعددة ،كتعبر عف آراء
ككجيات نظر مختمفة فاكتسابيا يجعؿ القارئ أقؿ تعرضا لالنسياؽ األعمى كراء األفكار
التي يقرؤىا كيككف حريصا عمى السؤاؿ عف صحتيا كقيمتيا ق بؿ التفاعؿ معيا ،كيحتاج
الفرد كالمجتمع عمى حد سكاء لمقراءة الناقدة لككنيا ج زءا ميما مف تشكيؿ الفكر الناقد،
كىي بالنتيج ة ثمرة مف ثمار التربية المستمرة (دخيخ.)4106 ،
كاالىتماـ بميارات القراءة الناقدة يساعد الطالب في االنتقاؿ مف التعمـ الكمي إلى
محكرا لمعممية التعميمية ،كتطكير
التعمـ النكعي ،الذم ييدؼ إلى تأىيؿ المتعمـ ،بكصفو
ن
تفكيره كتزكيده بالميارات التي تساعده عمى التفاعؿ مع المعمكمات الجديدة ،كتكظيفيا
بطريقة مناسبة لحؿ المشكالت التي تكاجيو (الكايمي كأبك الرز . )4100،

مَارات الكراءة الياقدة:
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تعد ميارات القراءة الناقدة ك ٌؿ متكامؿ تترابط مع بعضيا البعض ،كا لماـ المعمـ

بيذه الميارات يساعده في تحديد أىداؼ القراءة ،كفى استخداـ المناسب مف
استراتيجيات التدريس لتنميتيا ،ككذلؾ تحديد نكع الخبرات التي يجب تقديميا لممتعمميف
لتنمية قدرتيـ عمى ا لقراءة الن اقدة (الفي .)74 ، 4116،
كعند تتبع األدب التربكم كالدراسات السابقة التي بحثت في ىذا المجاؿ ،تعددت
تصنيفات الباحثيف في تحديد ميارات القراءة الناقدة  ،فمنيـ مف صنفيا إلى ميارات
رئيسة كيندرج تحتيا ميارات فرعية  ،مثؿ (حافظ  ، 4118كالكايمي كأبك الرز ،4100
كعيسى ،3103كمختار ،4104كالحكامدة  ،4105كعبد البارم. )4106
كمنيـ مف كضعيا بشكؿ مباشر مثؿ (الحربي  ،4114كالعقيؿ  ،4104كقاجو
كالشايب )4106
كفيما يمي ع رض لبعض تصنيفات القراءة الناقدة:
حدد الفي (  )4116،73نقالن عف جكرج سباش (  )Gearge spachميارات

القراءة الناقدة فيما يأتي :

 - 0فحص المصادر كدراستيا:
إف مف الميارات األساسية في القراءة الناقدة تقكيـ كفحص المصدر المقركء ،كيككف
ذلؾ ب تعرؼ اتجاه الكاتب ،ككيفية تقديمو لممكضكع ،كأساليبو في الدفاع عف كجية نظره،
كمنطقيتو في عرض المكضكع ،ككيفية إنيائو ،كالدال ئؿ التي يستخدميا لتدعيـ قضيتو،
كالنتائج المتكقعة مف تطبيؽ الحمكؿ ،التي يطرحيا .
 - 4تحديد ىدؼ الكاتب:
الكاتب لو رسالة يريد إيصاليا لجميكر القراء ،كيحفزىـ لالقتناع بيا كاعتناقيا ،لذا
فإف القارئ الناقد ىك الذل يمتمؾ القدرة عمى تحديد أىداؼ الكاتب الظاىرة كالخفية مف
كراء كتابتو لمكضكع ما.
 - 3التمييز بيف الحقيقة كالرأم:
كبناء عمييا يتـ
يتضمف النص المقركء جمالن تعبر عف حقائؽ ،كأخرل تعبر عف آراء،
ن
التكصؿ إلى نتائج صحيحة أك غير صحيحة ،كالقارئ الناقد ىك القادر عمى التمييز بيف
الحقيقة كالرأم ،كمف ثـ يتكصؿ إلى استنتاجات صحيحة.
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 - 4القياـ بعمؿ استنتاجات:
كضع استنتاجات بناء عمى الحقائؽ كاآلراء التي يكردىا الكاتب ،كتحديد استنتاجات
الكاتب كاختبارىا كتحديد مدل منطقيتيا كصدقيا ،كالقدرة عمى التفكير االستنتاجي مف
خالؿ تعدم الدالالت الظاىرة في النص المقركء إلى الدالال ت الخفية كالضمنية.
 - 5تككيف األحكاـ:
إف مف ميارات القراءة الناقدة القدرة عمى تككيف أحكاـ حكؿ الكاتب .كأىدافو،
كالحقائؽ كاآلراء كالتفسيرات التي أكردىا لتأييد كجية نظره كمدل اتفاؽ النص المقركء
مع مبادئ العقؿ كالمنطؽ ،كمع المبادئ األخالقية ،كأسمكب الكتاب ة كدرجة كاقعيتيا.
 - 6استنتاج أساليب الدعاية:
مف ميارات القراءة الناقدة القدرة عمى تحميؿ النص المقركء ،كاستنتاج ما يتضمنو مف
أساليب دعاية يستخدميا الكاتب لمتأثير في قرائو مف خالؿ استنتاج الكممات العاطفية
المؤثرة ،أك كممات الرفض أك القبكؿ ،كالقارئ الناقد ال يسمح ليذه الدعاية أف تتدخؿ في
قراراتو كأحكامو.
ك صنؼ عطية مختار ( ) 4104ميارات القراءة الناقدة إلى :
أ -ميارات االستنتاج ،كتشمؿ:
 - 0تحديد ىدؼ الكاتب كاتجاىو.
 - 4تحديد مكاطف الجماؿ في التعبير.
 - 3استخالص النتائج مف المقدمات .
ب  -ميارات التمييز ،كتشمؿ:
 - 0التمييز بيف األفكار الرئيسة كالثانكية.
 - 4التمييز بيف الحقيقة كالرأم كالخياؿ.
 - 3التمييز بيف ما يتصؿ بالمكضكع كماال يتصؿ بو .
ج  -ميارات المقارنة ،كتشمؿ:
 - 0المقارنة بيف تعبيريف مختمفيف يؤدياف نفس المعنى.
د  -ميارات التقكيـ ،كتشمؿ:
 - 0تحديد مدل منطقية األف كار كتسمسميا.
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 - 4تحديد مكاضع تحيز الكاتب أك مكضكعيتو.
 - 3الحكـ عمى كفاية المعمكمات الكاردة في النص المقركء.
أما مف ادرج الميارات بشكؿ مباشر مثؿ قاجة كالشايب( ) 4106فقد حدداىا بيذه
الميارات:
 - 0استنتاج األسباب الكامنة كراء األحداث في المادة المقركءة.
 - 4ا لتمييز بيف الحجج القكية كالحجج الضعيفة.
 - 3تفسير المعاني الضمنية.
 - 4التمييز بيف الحقائؽ كاآلراء.
 - 5تمييز ما لو صمة مما ليس لو صمة بالمكضكع.
 - 6استنتاج ىدؼ الكاتب.
تقكيم ا
كنظرا ألىمية القراءة الناقدة فقد أجريت الكثير مف الدراسات التي تناكلتيا
ن
ن
كتنمي نة لمياراتيا ،كمنيا دراسة حافظ ( ) 4118كاستيدفت الكشؼ عف فاعمية استراتيجية
الخريطة الداللية في تنمية ميارات القراءة الناقدة لدل طال ب المرحمة الثانكية ،كقسـ

الباحث عينة البحث إلى مجمكعتيف  ،مجمكعة تج ريبية درست باستخداـ استراتيجية
الخريطة الداللية ،كمجمكعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية  ،كلتحقيؽ اليدؼ مف
ىذه الدراسة تـ تطبيؽ اختبار القراءة الناقدة عمى أفراد العينة قبؿ تنفيذ تجربة الدراسة
كبعد االنتياء منيا .ككشفت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسط درجات عينة البحث في ميارات القراءة الناق دة لصالح المجمكعة التجريبية ،مما
يدؿ عمى فاعمية استراتيجية الخريطة الداللية في تنمية ميارات القراءة الناقدة لدل طالب
الصؼ األكؿ الثانكم.
كدراسة الكائمي كأبك الرز ( )4100كىدفت إلى قياس درجة ممارسة معممي المغة
العربية لتدريس ميارات القراءة الناقدة في الصؼ العاشر األساسي كأثرىا في تحصيؿ الطالب
كاتجاىاتيـ نحك القراءة ،كلتحقيؽ اىداؼ الدراسة اختار الباحثاف عينة عشكائية مف
المعمميف ،كبنى الباحثاف أدكات الدراسة كىي :استمارة مالحظة كاختبار تحصيمي في القراءة،
كأداة جاىزة لقياس االتجاه نحك القراءة .كأظيرت النتائج أف تحصيؿ الطمبة الذيف يمارس
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معممكىـ الميارات بدرجة كبيرة أفضؿ مف تحصيؿ الطمبة الذيف يمارس معممكىـ الميارات
تبعا لنكع الممارسة.
بدرجة متدنية ،بينما ال يكجد فرؽ في اتجاىات الطمبة نحك القراءة ن
كما قاـ العقيؿ ( )4104ببناء برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ الذاتي لتنمية ميارات
تدريس القراءة الناقدة لدل الطالب المعمميف بقسـ المغة العربية بكميات التربية بالمممكة
قبميا عمى عينة البحث ثـ تطبيؽ البرنامج
العربية السعكدية  ،كقد تـ تطبيؽ أدكات البحث ن
المقترح  ،كبعد االنتياء مف تطبيؽ البرنامج رصدت الدرجات التي حصؿ عمييا أفراد مجمكعة
البحث في التقكيميف القبمي كالبعدم  ،ككشفت الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
لصالح التقكيـ البعدم مما أثبت أف البرنامج اتسـ بالفاعمية التي أدت إلى تنمية ميارات
تدريس القراءة الناقدة .
أما دراسة عيسى ( )4103استيدفت الكشؼ عف فاعمية استراتيجية قائمة عمى مدخؿ
القراءة االستراتيجية التعاكنية في تنمية ميارات القراءة الناقدة لدل طالب الصؼ االكؿ
الثانكم ،كقسـ الباحثاف عينة البحث إلى مجمكعتيف ،مجمكعة تجريبية درست عف طريؽ
االستراتيجية المقترحة ،كمجمكعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية ،كلتحقيؽ اليدؼ مف
ىذه الدراسة تـ تطبيؽ اختبار القراءة الناقدة عمى أفراد العينة قبؿ تنفيذ تجربة الدراسة كبعد
االنتياء منيا .ككشفت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط
درجات عينة البحث في ميارات القراءة الناقدة لصالح المجمكعة التجريبية ،مما يدؿ عمى
فاعمية االستراتيجية المقترحة في تنمية ميارات القراءة الناقدة لدل طالب الصؼ األكؿ
الثانكم.
كاستيدفت دراسة السمكـ ( )4104تحديد أساليب تنمية ميارات القراءة الناقدة،
كالكقكؼ عمى مستكل تمكف معممات المغة العربية مف أساليب تنمية ميارات القراءة الناقدة،
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة اختارت الباحثة عينة عشكائية مف المعممات ،كبنت الباحثة أداة
أسمكبا مف أساليب تنمية القراءة الناقدة،
الدراسة كىي بطاقة مالحظة اشتممت عمى ()41
ن
كطبقتيا عمى أفراد عينة البحث  ،كأظيرت النتائج أف مستكل تمكف معممات المغة العربية مف
أساليب تنمية ميارات القراءة الناقدة كاف متكسطنا في بعض الميارات ،كضعيفنا في ميارات

أخرل.
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أما دراسة مختار ( )4104فاستيدفت التعرؼ عمى فاعمية برنامج مقترح في القراءة
اإللكتركنية الحرة المكجية في تنمية بعض ميارات القراءة الناقدة كاالتجاه نحك القراءة الحرة
لدل الطالب معممي المغة العربية .كلتحقيؽ ىذا اليدؼ ،تـ إعداد بعض المكاد التعميمية
تمييدا لتنفيذ البحث.
كاألدكات البحثية
ن
كطبؽ الباحث اختبار القراءة الناقدة كمقياس االتجاه عمى أفراد العينة قبؿ تنفيذ
البرنامج كبعد االنتياء منو .ككشفت نتائج الدراسة عف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسط درجات عينة البحث في ميارات القراءة الناقدة كمقياس االتجاه لصالح التطبيؽ
البعدم ،مما يدؿ عمى فاعمية البرنامج المقترح في القراءة اإللكتركنية الحرة المكجية في
تنمية بعض ميارات القراءة الناقدة كاالتجاه نحك القراءة الحرة لدل الطالب معممي المغة
العربية.
أما دراسة قاجة كالشايب ( )4104فاستيدفت التعرؼ عمى مستكل تمكف التالميذ مف
ميارات القراءة الناقدة ،تككنت العينة مف مئة طالب كطالبة اختيركا بطريقة عشكائية مف
المدارس الثانكية  ،كاستخدـ الباحثاف اختبار ميارات القراءة الناقدة ،كأظيرت النتائج تدني
مستكل التالميذ في ميارات القراءة الناقدة ،كعدـ كجكد فركؽ بيف متكسط درجات الذككر
كاإلناث في مستكل في ميارات القراءة الناقدة.
كسعت دراسة الحكامدة ( )4105إلى الكشؼ عف فاعمية استراتيجية (  )TIPSفي
تعميـ التفكير ،كفي تنمية ميارات القراءة الناقدة لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي ،كقسـ
الباحث عينة البحث إلى مجمكعتيف  ،مجمكعة تجريبية

درست عف طريؽ استراتيجية

(  ، )TIPSكمجمكعة ضابطة درست بالطريقة االعتيادية  ،ككشفت الدراسة عف كجكد فركؽ
ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات عينة البحث في ميارات القراءة الناقدة لصالح
المجمكعة التجريبية  ،مما يدؿ عمى فاعمية استراتيجية (  )TIPSفي تعميـ التفكير كفي
تنمية ميارات الق ارءة الناقدة لدل طمبة الصؼ الخامس.
كاستيدفت دراسة عبد البارم ( )4106بناء برنامج قائـ عمى مدخؿ القراءة
االستراتيجية التشاركية لتنمية ميارات القراءة الناقدة لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية ،كلتحقيؽ
اليدؼ السابؽ تـ بناء اختبار لقياس ميارات القراءة الناقدة المناسبة لتالميذ المرحمة
اإلعدادية ،كما قاـ الباحث ببناء البرنامج القائـ عمى مدخؿ القراءة االستراتيجية التشاركية،
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كطبقت الدراسة عمى خمسة كثمانيف تممي نذا مف تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم ،قسمت العينة
إلى مجمكعتيف :ضابطة تدرس بالطريقة المعتادة ،كتجريبية تدرس برنامج الدراسة الحالية،
ككشفت نتائج الدراسة عف فاعمية البرنامج القائـ عمى مدخؿ القراءة االستراتيجية التشاركية
في تنميتو لميارات القراءة الناقدة ككؿ لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم .كأثبت البرنامج
فاعميتو في تنمية الميارات الفرعية لمقراءة الناقدة .كقد أكصت الدراسة بضركرة التحرر مف
التصكر التقميدم لمقراءة عمى أنيا عممية استقباؿ سمبي ،بؿ عممية عقمية تفاعمية بنائية
تقكـ عمى العالقة بيف الكاتب كالقارئ .كبضركرة تضميف ميارات الق ارءة الناقدة في منيج
لغتي الخالدة.
أكدت الدراسات السابقة عمى أىمية الب حث عف أساليب كطرؽ يمكف مف خالليا
تنمية ميارات القراءة الناقدة ،كىذه النتيجة دفعت إلى إجراء ىذه الدراسة.
كاستفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في بناء قائمة ميارات القراءة الناقدة
المناسبة لطالبات المرحمة المتكسطة.

التفكري اإلبداعي

: creative thinking

مفَوو التفكري اإلبداعي:
يعرؼ تكرانس ( (Torranceالتفكير اإلبداعي بأنو "عممية التحسس لممشكالت
كالنقائض كالثغرات في المعرفة كالعناصر المفتقدة كعدـ التناسؽ ،ثـ تحديد الصعكبة كتبييف
ىكيتيا ،ثـ البحث عف الحمكؿ كاجراء التخمينات " (الزبيدم .)41، 0101،
كيعرفو جركاف "بأنو نشاط عقمي مركب كىادؼ تكجيو رغبة قكية في البحث عف حمكؿ
أك التكصؿ إلى نكاتج أصيمة لـ تكف معركفة سابقنا ،كيتميز بالشمكلية كالتعقيد ألنو ينطكم

عمى عناصر معرفية كانفعالية كأخالقية متداخمة تشكؿ حالة ذىنية فريدة "(جركاف 4114،

.)83،

أٍنية التفكري اإلبداعي:
لميارات التفكير أىمية بالغة كخاصة ميارات التفكير اإلبداعي ،فيك يساعد عمى إيجاد
حياة جديدة لمفرد كيساعد في حؿ مشكالتو بطريقة إبداعية ،كانتاج أفكار جديدة ،كبالتالي
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يعكد أثره عمى المجتمع بكجكد مفكريف مبدعيف مما يحقؽ مزي ندا مف التطكر كاالزدىار

لممجتمع( .أبك جريباف ) 4108،

تربكيا حديثنا يرمي إلى مكاكبة العالـ المتقدـ؛
اتجاىا
لقد أصبح االىتماـ بالتفكير اإلبداعي
ن
ن
فيك يزيد مف فاعمية العمؿ الذىني ككفاءتو لدل المتعمميف في معالجة المكاقؼ المختمفة،
كيحرر المتعمـ مف التبعية كالرتابة في التفكير ،كينمي الثقة بالنفس( .العنزم ك الحسيف
)03، 4107،

مَارات التفكري اإلبداعي:
عند مراجعة األدب التربكم الخاص بالتفكير اإلبداعي تبيف أف أىـ مياراتو ىي( :جركاف
)84 ،4114،

- 1الطالقة Fluency
كىي القدرة عمى تكليد عدد كبير مف البدائؿ أك المترادفات أك األفكار أك المشكالت أك
االستعماالت عند االستجابة لمثير معيف كالسرعة كالسيكلة في تكليدىا ،كىي في جكىرىا
عممية تذكر كاستدعاء اختيارية لمعمكمات أك خبرات أك مفاىيـ سبؽ تعمميا .

 – 2املروىة Flexibilty
كىي القدرة عمى تكليد أفكار متنكعة ليست مف نكع األفكار المتكقعة عادةن ،أك تحكيؿ

مسار التفكير مع تغير المثير أك متطمبات المكقؼ ،كىي عكس الجمكد الذىني الذم يعني
تبني أنماط ذىنية محددة سم نفا كغير قابمة لمتغيير حسب ما تستدعي الحاجة.

 -3األصالة Originality
كىي أكثر الخصائص ارتباطنا باإلبداع كالتفكير اإلبداعي ،كاألصالة ىنا بمعنى الجدة كالتفرد

كعدـ تكرار االفكار القديمة.

 -4اإلضافة Elaboration
كتعني القدرة عمى إضافة تفاصيؿ جديده كمتنكعة لفكرة أك حؿ مشكمة مف شأنيا أف تساعد
عمى تطكيرىا كاغنائيا.
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 -5احلساسية للنشكالت sensitivity Problems
كيقصد بيا الكعي بكجكد مشكالت أك حاجات أك عناصر ضعؼ في البيئة أك المكقؼ،
كاكتشاؼ المشكمة يمثؿ خطكة أكلى في عممية البحث عف حؿ ليا كمف ثـ إضافة معرفة
جديدة أك إدخاؿ تحسينات كتعديالت مرتبطة بيا.

معوقات التفكري اإلبداعي:
الدرسات السابقة إلى كجكد عقبات كثيرة تقؼ في طريؽ تنمية ميارات التفكير
أشارت ا
اإلبداعي  ،كتحديد ىذه العقبات يساعد المعمميف كالمدربيف كاآلباء في معرفتيا كالتغمب عمييا
عند تطبيؽ برنامج تعميمي أك تدريبي يستيدؼ تنمية ميارات التفكير اإلبداعي كمف أىـ تمؾ
العقبات ما أكرده جركاف في مجمكعتيف رئيستيف ىما (جركاف : ) 87، 4114،

أوالً :العكبات الشدصية
أ -ضعؼ الثقة بالنفس :الثقة بالنفس عامؿ ميـ في التفكير االبداعي ،ألف ضعؼ الثقة
بالنفس يقكد الى الخكؼ مف االخفاؽ كتجنب المخاطرة كالمكاقؼ غير المأمكنة عكاقبيا .
ب -الميؿ لممجاراة  :إف النزعة لالمتثاؿ إلى المعايير السائدة تعيؽ استخداـ جميع المدخالت
حدكدا لمتفكير اإلبداعي.
الحسية ،كتحد مف احتماالت التخيؿ كالتكقع ،كبالتالي تضع
ن
ج -الحماس المفرط  :تؤدم الرغبة القكية في النجاح كالحماس الزائد لتحقيؽ االنجازات إلى
استعجاؿ النتائج قبؿ نضكج الحالة ،كربما القفز الى مرحمة متأخرة في العممية االبداعية دكف
استنفاذ المتطمبات المسبقة التي قد تحتاج الى كقت أطكؿ.
د -التفكير النمطي :يقصد بالتفكير النمطي ذلؾ النكع مف التفكير المقيد بالعادة .كىك مف
أبرز عقبات التفكير االبداعي.
ق -عدـ الحساسية أك الشعكر بالعجز:
مف الخصائص الضركرية لعممية التفكير االبداعي اليقظة كالحساسية المرىفة لممشكالت،
كعندما تضعؼ الحساسية نتيجة عدـ االثارة أك قمة التحدم ،فإف الشخص يصبح أكثر ميالن

لمبقاء في دائرة ردكد الفعؿ لما يدكر حكلو ،كيتخمى عف المبادأة في استشراؽ أبعاد المشكمة

كفي ايجاد حمكؿ ليا مجرد .
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ك  -التسرع كعدـ احتماؿ الغمكض
ترتبط ىذه الصفة بالرغبة في التكصؿ إلى جكاب لممشكمة مف خالؿ انتياز أكؿ فرصة
سانحة ،دكف استيعاب جميع جكانب المشكمة ،كالعمؿ عمى تطكير بدائؿ أك حمكؿ عدة ليا،
كمف ثـ اختيار أفضميا .كمف المشكالت المرافقة ليذه الصفة عدـ احتماؿ المكاقؼ المعقدة أك
الغامضة كالتيرب مف مكاجيتيا.
ز  -نقؿ العادة :
عندما تترسخ لدل الفرد أنماط كأبنية ذىنية معينة كانت فعالة في التعامؿ مع مكاقؼ جديدة
غالبا ما يتـ تجاىؿ استراتيجيات أخرل أكثر فاعمية .
كمتنكعة  ،فإنو ن
ثانيا  :العقبات الظرفية :
ن

كيقصد بيا المتعمقة بالمكقؼ ذاتو أك بالجكانب االجتماعية أك الثقافية السائدة كمف

أىميا :مقاكمة التغيير ،عدـ التكازف بيف الجد كالفكاىة ،عدـ التكازف بيف التنافس كالتعاكف.
عامال آخر كىك أساليب التنشئة الكالدية  ،كقد لخص
كيضيؼ البمياف( )4107
ن

معكقات تنمية ميارات التفكير اإلبداعي المتعمقة باألسرة في النقاط اآلتية:
أ -المستكل االقتصادم المتدني.
ب -المستكل التعميمي كالثقافي المنخفض.

ج -االتجاىات السمبية لألسرة كأسمكب التنشئة االجتماعية كعدـ االىتماـ باألبناء كالنمطية
في التعامؿ معيـ.
كألىمية التفكير اإلبداعي أجريت الكثير مف الدراسات عميو كمنيا :دراسة صكافطة
( : )4118كىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء فاعمية طريقة حؿ المشكالت في تنمية
التحصيؿ في الفيزياء كميارات التفكير اإلبداعي لدل طالب الصؼ الثاني الثانكم العممي،
قسمت العينة الى مجمكعتيف ،مجمكعة تجريبية تدرس بطريقة حؿ المشكالت ،كمجمكعة
ضابطة ،تدرس بالطريقة المعتادة.
كلتحقيؽ اليدؼ مف ىذه الدراسة طيبؽ اختبار تحصيمي كاختبار لمتفكير اإلبداعي عمى

أفراد العينة قبؿ تنفيذ تجربة الدراسة كبعد االنتياء منيا .ككشفت نتائج الدراسة عف كجكد
فركؽ دالة إحصائيا بيف متكس طي درجات طالب المجمكعتيف في كؿ مف األداتيف ،ككانت كؿ
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مف تمؾ الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية؛ مما يدؿ عمى فاعمية طريقة حؿ المشكالت في
تنمية التحصيؿ في الفيزياء كفي تنمية ميارات التفكير االبداعي.
دراسة أمؿ بالؿ ( )4105ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف التفكير
اإلبداعي كالتحصيؿ الدراسي لدل طالب كطالبات الجامعات الحككمية ،اتبعت الباحثة المنيج
الكصفي ،كاستخدمت اختبارات تكرانس لمتفكير اإلبداعي كأداة لمدراسة ،باإلضافة لمدرجات
النيائية لمطالب (مف الجنسيف) لتعبر عف التحصيؿ الدراسي لمعاـ (.)4115-4114
تمثؿ مجتمع الدراسة في طالب كطالبات الجامعات الحككمية بكالية الخرطكـ ،كبمغ حجـ
طالبا كطالبةن ،تـ اختيارىـ بالطريقة العشكائية الطبقية ،كىـ يمثمكف ()%01
العينة ( )046ن
مف المجتمع األصمي.
كأىـ النتائج التي تكصمت ليا الدراسة :كجكد عالقة ارتباطية عكسية "سمبية" بيف
مككنات القدرة عمى التفكر اإلبداعي :األصالة كالطالقة كالمركنة ،كالدرجة الكمية لإلبداع
كالتحصيؿ الدراسي لدل أفراد العينة.
دراسة العنزم كالحسيف()4107ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة تكافر ميارات
التفكير اإلبداعي الالزـ تكافرىا في محتكل كتب الرياضيات لممرحمة االبتدائية العميا ،كلتحقيؽ
أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الكصفي متمثالن بأسمكب تحميؿ المحتكل ،حيث تـ

تحميؿ محتكل كتب الرياضيات المقررة عمى طالب المرحمة االبتدائية لمصفكؼ العميا :الرابع،
كالخامس ،كالسادس بجزأييا الفصؿ الدراسي األكؿ كالثاني لكتابي (الطالب كالتماريف) كأعد

الباحثاف ليذا الغرض أداة تحميؿ المحتكل ،التي تـ بناؤىا في ضكء ميارات التفكير اإلبداعي،
كقد تكصمت الدراسة إلى تقارب النسب المئكية لتكافر ميارات التفكير اإلبداعي في محتكل
كتب الرياضيات لممرحمة االبتدائية العميا .كبمغ متكسط النسبة المئكية لتكافر ميا ارت التفكير
اإلبداعي في محتكل كتب الرياضيات لممرحمة االبتدائية العميا  % 60، 4مما يعني أنيا
متكافرة بدرجة عالية.
التعرؼ عمى أثر استخداـ الدراما
دراسة أبك منصكر (  )4108ىدفت الدراسة إلى
ٌ
الدراسة التي
اإلبداعية في تنمية التفكير االبتكارم كالتحصيؿ في المغة العربية  ،كتككنت عينة ٌ
طالبا كطالب نة مف الصؼ الخامس األساسي،
تـ اختيارىا بالطريقة القصدية مف (ستيف)
ن
ككزعت عينة الدراسة بالطريقة العشكائية إلى مجمكعتيف :المجمكعة التجريبية تـ تدريسيا
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مادة المغة العربية باستخداـ الدراما اإلبداعية ،كالمجمكعة الضابطة تـ تدريسيا مادة المغة
العربية بالطريقة االعتيادية .كبعد االنتياء مف التدريس تـ تطبيؽ اختبارم التفكير االبتكارم
الدراسة إلى النتائج اآلتية :كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
كالتحصيؿ .كتكصمت ٌ
( ).15بيف متكسطات أداء مجمكعتي الدراسة في اختبار التفكير االبتكارم البعدم (الطالقة،
كالمركنة ،كاألصالة) كاختبار التحصيؿ لصالح المجمكعة التجريبية التي درست مادة المغة
العربية باستخداـ الدراما اإلبداعية  ،مما يدؿ عمى فاعمية الدراما اإلبداعية في تنمية ميارات
التفكير االبتكارم كالتحصيؿ لدل الطالب عينة الدراسة .
دراسة أبك جريباف ( )4108ىدفت الدراسة إلى تقصي درجة ممارسة معممي المغة
اإلنجميزية لمصؼ التاسع األساسي لميارات التفكير اإلبداعي .كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ اختيار
عينة عشكائية مف معممي المغة اإلنجميزية لمصؼ التاسع األساسي ،كلجمع البيانات تـ
تطكير بطاقة مالحظة مككنة مف (ستة كثالثيف) فقرة مف ميارات التفكير اإلبداعي .كقد
كشفت الدراسة أف درجة ممارسة معممي المغة اإلنجميزية لمصؼ التاسع األساسي لميارات
التفكير اإلبداعي متكسطة ،كالى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة معممي
المغة اإلنجميزية لمصؼ التاسع األساسي لمميارات التفكير اإلبداعي (الطاقة ،كاألصالة) تعزل
لسنكات الخبرة ،كلصالح سنكات الخبرة األكثر مف ( )01سنكات ،كأكصت الباحثة بإجراء مزيد
مف الدراسات تستيدؼ تقصي مدل امتالؾ الطمبة أنفسيـ لميارات التفكير اإلبداعي.
دراسة الخزعمي ( )4108ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخداـ استراتيجية
التعمـ المتمازج في تنمية التفكير اإلبداعي لدل طمبة الصؼ الثاني المتكسط في مادة
الرياضيات  ،كقد تككنت عينة الدراسة مف طالب الصؼ الثاني المتكسط ،كتـ تكزيع الشعب
عشكائيا إلى مجمكعتيف  :إحداىما تجريبية درست باستخداـ استراتيجية التعمـ المتمازج،
كاألخرل ضابطة درست بالطريقة االعتيادية .كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ مقياس
تكرانس ( (Torranceلمتفكير اإلبداعي بالصكرة الشكمية (ب) ،كقد تـ التحقؽ مف صدقو
كثباتو .كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ()1.15
في المتكسطات الحسابية لدرجات طمبة الصؼ الثاني المتكسط في اختبار التفكير اإلبداعي
تعزل لطريقة التدريس ،كجاءت الفركؽ لصالح المجمكعة التجريبية التي درست مف خالؿ
استراتيجية التعمـ المتمازج.
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دراسة الخرابشة ( )4108ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ بعض
ميارات التفكير اإلبداعي في تحصيؿ طمبة الصؼ الثالث األساسي كاالحتفاظ بالمعمكمة في
تدريس مادة العمكـ .كلتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ،كأجرت
اختبار تحصيمي مككف مف ( )31فقرة مف نكع االختيار مف متعدد قبؿ كبعد إجراء التجربة،
كباستخداـ الكسائؿ اإلحصائية المناسبة تـ التكصؿ إلى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية عند
مستكل (  ) 1.15في تحصيؿ الطالب كفي احتفاظيـ بالمعمكمة لصالح المجمكعة التجريبية
التي تعممت باستخداـ (ميارتي التكسع كالمركنة ).
دراسة العقيمي ( )4108ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية التعمـ
ذاتيا في تنمية بعض ميارات التفكير اإلبداعي لدل طالب المرحمة الثانكية .كلتحقيؽ
المنظـ ن
ىذا اليدؼ استخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي ،كأجرل اختبار في التفكير االبداعي قبؿ
التطبيؽ كبعده .كباستخداـ الكسائؿ اإلحصائية المناسبة تـ التكصؿ إلى كجكد فركؽ ذات
داللة احصائية في متكسط درجات الطالب في المقياس البعدم لمتفكير اإلبداعي ،لصالح
ذاتيا) .مما يدؿ عمى أثره اإليجابي
المجمكعة التجريبية التي تعممت باستخداـ (التعمـ المنظـ ن
في تنمية التفكير اإلبداعي.
دراسة البمياف كالمرسي ( )4108استيدفت ىذه الدراسة رصد كتحديد العكامؿ المحفزة
كالمعكقة لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل أطفاؿ الركضة مف كجية نظر آبائيـ ،كأجريت
(ذككرا،
الدراسة عمى عينة قكاميا ( )784مف أكلياء أمكر األطفاؿ بالمستكييف األكؿ كالثاني
ن
كاناثنا) كقد اعتمدت ىذه الدراسة عمى استبياف مف إعداد الباحثيف .كتتمخص أىـ نتائج
الدراسة في تحديد أىـ العكامؿ المحفزة كالمعكقة لتنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدل أطفاؿ

الركضة مف كجية نظر آبائيـ.
كقد أفادت الدراسة الحالية مف الدراسات ال سابقة مف اإلطار النظرم ،كعند كضع قائمة
الميارات ،كفي مناقشة النتائج ،كقد اتفقت معيا في اليدؼ كىك البحث عف استراتيجيات أك
مداخؿ حديثة تنمي ميارات القراءة الناقدة كالتفكير اإلبداعي .كتختمؼ باختالؼ االستراتيجية
كالعينة كالمرحمة الدراسية كالبيئة.
تنكعت الدراسات السابقة ما بيف كصفية ،كدراسات تقكيمية ،كدراسات تجريبية تستخدـ
استراتيجيات أك مداخؿ ،كمعرفة أثرىا عمى تنمية الميارات لدل الطالب.
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ميَج البخح وإجراءاتُ:
ميَج البخح:
استخدـ البحث المنيج شبو التجريبي

 Quasi Experimentalالذم يناسب طبيعة

البحث ذم المجمكعتيف :التجريبية (تدرس باستخداـ المدخؿ التفاكضي) كالضابطة (تدرس
بالطريقة المعتادة) كيعرؼ بتصميـ المجمكعة الضابطة غير المتكافئة ذات القياس القبمي
كالبعدم (Pretest Posttest None Equivalent Control Group Designأبك
حطب كصادؽ.)0990 ،
المتغير المستقؿ :يتمثؿ في المدخؿ التفاكضي.
المتغيرات التابعة:
 القراءة الناقدة. -التفكير اإلبداعي.

جمتنع البخح وعييتُ:
تألؼ مجتمع البحث األصمي مف طالبات الصؼ الثالث المتكسط الالتي يدرسف في
المدارس المتكسطة الحككمية في مدينة الرياض في العاـ 0439ىػ0441 /ىػ
أما عينة البحث فتتألؼ مف (  )44طالبة مف طالبات الصؼ الثالث المتكسط في مدرستيف
ائيا  ،كتـ تحديد أحد الفصكؿ
مف المدارس الحككمية في مدينة الرياض  ،تـ اختيارىا عشك ن
ائيا مف المدرسة األكلى ليمثؿ المجمكعة التجريبية كعددىا ( )43طالبة  ،كالفصؿ
عشك ن
اآلخر مف المدرسة الثانية يمثؿ المجمكعة الضابطة كعددىا () 40طالبة.

إجراءات تطبيل البخح:
 -0التخطيط لتجربة البحث كتشمؿ:
-

اختيار الكحدة كاعادة صياغة مكضكعاتيا في ضكء المدخؿ التفاكضي.
تـ اختيار كحدة (أعالـ معاصركف) مف مقرر لغتي المقرر عمى طالبات الصؼ
الثالث المتكسط في الفصؿ الدراسي األكؿ.

-

تصميـ كاعداد الدليؿ اإلجرائي لممعممة لتدريس القراءة كفقا لممدخؿ التفاكضي:
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تـ إعداد دليؿ المعمـ لتدريس الكحدة كفقا لممدخؿ التفاكضي ،كما أىعدت أكراؽ العمؿ
الخاصة بكؿ درس كاألنشطة المناسبة لتكظيؼ المدخؿ التفاكضي ،كتـ عرض الدليؿ
في صكرتو األكلية عمى مجمكعة مف المختصيف في المناىج كطرؽ التدريس ،كبعد
إجراء التعديالت المقترحة أصبح الدليؿ في صكرتو النيائية (ممحؽ رقـ .)0

إعداد أدوات البخح وحتكينَا وتشنل:
أ  -حتديد مَارات الكراءة الياقدة املياسبة للنرحلة املتوسطة عً طريل قائنة:
بالرجكع لمكتب كالدراسات السابقة تـ تحديد ميارات القراءة الناقدة المناسبة لممرحمة
المتكسطة ككضعيا في قائمة ،ثـ تـ عرض القائمة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف
المختصيف في المناىج كطرؽ التدريس ،كتعديميا في ضكء آرائيـ كتككنت القائمة مف ثالث
ميارات رئيسة لمقراءة الناقدة يندرج تحتيا عدد مف الميارات الفرعية( .ممحؽ رقـ )4

ب  -إعداد اختبار للكراءة الياقدة:
تـ إعداد اختبار لمقراءة الناقدة في ضكء قائمة ميارات القراءة الناقدة ،كييدؼ االختبار
إلى قياس ميارات القراءة الناقدة لدل طالبات الصؼ الثالث المتكسط ،ك تككف االختبار في
صكرتو المبدئية مف ثالث نصكص  ،ككؿ نص عميو سبعة أسئمة كبيذا كاف مجمكع األسئمة
( )40سؤ ناال مف نمط االختيار مف متعدد ،كضع لكؿ سؤاؿ أربعة بدائؿ ،كحدد درجة لكؿ إجابة
كتـ قياس
صحيحة ،كصفر لإلجابة الخاطئة ،كتـ كتابة تعميمات االختبار كعمؿ كرقة لإلجابةٌ ،
صدؽ االختبار مف خالؿ عرضو عمى مجمكعة مف المحكميف مف أساتذة المناىج كطرؽ

التدريس كأساتذة المغة العربية ،كتـ التعديؿ كفقان لما رآه المحكمكف ،كالجدكؿ اآلتي يكضح
تكزيع ميارات القراءة الناقدة عمى أسئمة االختبار.
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جدول تىزيع مهبراث القراءة النبقدة على أسئلت االختببر
جدول رقم ()1

انًهبراد
أوال  :يهبرح االضتُتبج

األضئهخ انًًثهخ نهب

يالحظبد

رلى انطؤال

األول
انطؤال
وانثبٍَ يٍ كم َض

)5اضتُتبج هذف انكبتت يٍ انُض انًمروء
6
)2انرثظ ثٍُ األضجبة وانُتبئح فٍ انُض
2
انًمروء6
5

8

55

9

56
انثبنث
انطؤال
وانراثغ وانخبيص
يٍ كم َض

ثبًَُب  :يهبرح انتًُُس
)3انتًُُس ثٍُ انحمُمخ وانرأٌ فٍ انُض
انًمروء6
)4انتًُُس ثٍُ يب َتظم ثبنًىضىع ويبال
4
َتظم ثه فٍ انُض انًمروء6
)5انتًُُس ثٍُ انىالغ وانخُبل فٍ انُض
5
انًمروء 6
3

55

51

55

58

52

59
انطبدش
انطؤال
وانطبثغ يٍ كم َض

ثبنثًب  :يهبرح انتمىَى وإطذار األحكبو

)6انحكى ػهً ثؼض األفكبر وانمضبَب فٍ
انُض انًمروء 6
)1انحكى ػهً يذي تحُس انكبتت ألهذافه فٍ
25
54
1
انُض
ثؼذ رنك تى تدرَت االختجبر ػهً ػُُخ اضتطالػُخ ػذدهب ( )55طبنجخ ،نهتحمك يٍ انخظبئض
انطُكىيترَخ (يؼبيم انتًُُس ،وانثجبد ،ويؼبيم انطهىنخ وانظؼىثخ) وفًُب َهٍ تفظُم رنك:
خذول رلى ()2
يؼبيالد ثجبد اختجبر انمراءح انُبلذح
كىدر-
ثجبد
ػذد
ثجبد انتدسئخ انُظفُخ
انًتغُر
رَتشبرضىٌ
انجُىد
6

انثجبد انكهٍ نالختجبر

25

53

5665

25

5655

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو تـ تحديد ثبات االختبار باستخداـ معادلة ككدر ريتشارسكف
كبمغ معامؿ الثبات (  )1.65كثبات التجزئة النصفية كبمغ ( ) 1.51كىذا يشير إلى أف
االختبار عمى درجة جيدة مف الثبات .
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خذول رلى ()3
يؼبيالد انطهىنخ ويؼبيالد تًُُس ثُىد اختجبر انمراءح انُبلذح
(انؼُُخ االضتطالػُخ)55=ٌ :
يؼبيم
يؼبيم
رلى
انتًُُس
انطهىنخ
انجُذ
5633
5682
5
5623
5695
2
5645
5661
3
5615
5661
4
5625
5615
5
5623
5689
6
5623
5681
1
5644
5645
8
5658
5661
9
5662
5669
55
5645
5613
55
5622
5629
52
5623
5649
53
5632
5653
54
5654
5684
55
5625
5655
56
5626
5625
51
5655
5653
58
5625
5655
59
5638
5686
25
5653
5665
25
** دانخ ػُذ 5655
* دانخ ػُذ 5655

يتضح مف الجدكؿ السابؽ ما يمي:
 حساب معامؿ السيكلة :كقد تـ قبكؿ المفردات التي كاف معامؿ سػيكلتيا أكثػر
مػػف ( )1.01كأقػػؿ مػػف ( ،)1.90ككػػؿ المفػػردات تراكحػػت بػػيف تمػػؾ القيمتػػيف،
كبذلؾ أصبح عدد فقرات االختبار في صكرتو النيائية (  )40فقرة.
 حساب معامؿ التمييز :كقد تـ قبكؿ البنػكد التػي كػاف معامػؿ تمييزىػا أكبػر مػف
( )1.41كقد تراكحت قيـ المفردات بػيف ( )1.70-1.40كبػذلؾ تحقػؽ معامػؿ
التمييز.
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 حساب الزمف الالزـ لإلجابة عميو :مػف خػالؿ تسػجيؿ الفػرؽ بػيف الكقػت الػذم
اسػػتغرقتو أكؿ كآخػػر طالبػػة فػػي اإلجابػػة عميػػو؛ حيػػث بمػػغ معػػدؿ الػػزمف الػػالزـ
ألداء الختبار ( )31دقيقة.
كبذلؾ تـ التحقؽ مف صدؽ االختبػار كثباتػو ،كفيمػا يمػي جػدكؿ مكاصػفات االختبػار فػي
صكرتو النيائية .كيمكف الرجكع لالختبار ممحؽ رقـ ()3
خذول رلى ( )4
خذول يىاطفبد اختجبر انمراءح انُبلذح
انًىضىػبد

األضئهخ
وانذرخبد

يهبراد انمراءح انُبلذح
االستنتبج

األضئهخ

التمييس

2

3

انُض ( ) 5
انذرخخ

2

األضئهخ

2

3
3

انُض ( ) 2
انذرخخ

2

األضئهخ

2

انذرخخ

2

3
3

انُض ( ) 3
يدًىع األضئهخ

6

يدًىع انذرخبد

6

األوزاٌ انُطجُخ
نهًهبراد

2.85
%

3
9
9
%428.

يدًىع
األضئهخ

يدًىع
انذرخبد

األوزاٌ
انُطجُخ
نهُظىص

التقىيم
2
1

1

%3363

2
2
1

1

%3363

2
2
1

1

%3363

2
6

21

21

%111

6

21

21

%111

2.85
%

ج  -مكياس (توراىس  (Torranceللتفكري اإلبداعي:
ايستخداـ مقياس (تكرانس) لمتفكيػر اإلبػداعي باسػتخداـ األشػكاؿ النمػكذج (ب) كىػك

مقياس مقنف تـ التأكد مف صدقو كثباتو ،كيعد مف أىـ المقاييس لقياس قػدرات التفكيػر
اإلبػػداعي ،كيتضػػمف ثالث ػة اختبػػارات فرعيػػة تقػػيس قػػدرات الطالقػػة كالمركنػػة كاألصػػالة،
كمستخدـ كمطبؽ عمى البيئة السعكدية ،كمعتمػد مػف قبػؿ اإلدارة العامػة لممكىػكبيف فػي
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الريػػاض (ممحػػؽ  ،)4كقػػد تػػـ التعػػاكف مػػع إحػػدل األسػػتاذات المتخصصػػات لتصػػحيح
االختبار.
قبميا عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة.
 -4تطبيؽ أدكات البحث ن
 -3التدريس لممجمكعتيف:
التجريبية :باستخداـ المدخؿ التفاكضي.
الضابطة :باستخداـ الطريقة المعتػادة .كقػد اسػتغرؽ تطبيػؽ التجربػة خمسػة أسػابيع
تقريبا.
ن

بعديا عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة.
 -4تطبيؽ أدكات البحث ن
 -5تحميؿ بيانات البحث باستخداـ األساليب اإلحصائية المالئمة.
 -6استخالص نتائج البحث كمناقشتيا كتفسيرىا.
 -7تقديـ التكصيات كالمقترحات.

عرض ىتائج البخح وتفسريٍا:
أوالً :التخكل مً تكافؤ جمنوعيت الدراسة:
نظ ارن لصغر حجـ المجمكعات تـ استخداـ األساليب اإلحصائية الالبرامترية .كلمتحقؽ مف

تكافؤ المجمكعتيف( :التجريبية كالضابطة) ،قامت الباحثة باستخداـ اختبار ماف-كتني
( )Mann-Whitneyكبديؿ الختبار (ت) لداللة الفركؽ بيف مجمكعتيف مستقمتيف لمتعرؼ
عمى الفركؽ بيف المجم كعتيف التجريبية كالضابطة في المتغيرات( :اختبار القراءة الناقدة –
اختبار التفكير اإلبداعي) ،كالجداكؿ التالية تبيف النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:
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خذول رلى ()5
اختجبر يبٌ-وتٍُ نذالنخ انفروق ثٍُ درخبد انًدًىػخ انتدرَجُخ
ودرخبد انًدًىػخ انضبثطخ فٍ انتطجُك انمجهٍ الختجبر انمراءح انُبلذح
انًهبراد
االضتُتبج
انتًُُس
انتمىَى
وإطذار
األحكبو
انذرخخ
انكهُخ
الختجبر
انمراءح
انُبلذح

انًدًىػبد

انؼذد

يتىضظ
انرتت

يدًىع
انرتت

انتدرَجُخ
انضبثطخ
انتدرَجُخ
انضبثطخ
انتدرَجُخ

23
25
23
25
23

23625
25614
22655
22655
23628

533655
456655
551655
412655
535655

انضبثطخ

25

25664

454655

انتدرَجُخ

23

23655

532655

انضبثطخ

25

25619

451655

لًُخ
Z

يطتىي
انذالنخ

5639

56695

5655

56555

5644

56659

5636

انتؼهُك
غُر
دانخ
غُر
دانخ
غُر
دانخ
غُر
دانخ

56125

يتضح مف الجدكؿ رقـ ( ) 5أف قيـ (ز) غير دالة في الميارات( :االستنتاج ،التمييز،
التقكيـ كاصدار األحكاـ) ،ككذلؾ في الدرجة الكمية الختبار القراءة الناقدة ،مما يشير إلى عدـ
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في درجات
التطبيؽ القبمي الختبار ميارات القراءة الناقدة .كبذلؾ تككف الباحثة تحققت مف تكافؤ
مجمكعتي الدراسة( :التجريبية كالضابطة) ،في اختبار القراءة الناقدة قبؿ البدء تنفيذ التجربة.
خذول رلى ( ) 6
اختجبر (د) نذالنخ انفروق ثٍُ درخبد انًدًىػخ انتدرَجُخ
ودرخبد انًدًىػخ انضبثطخ فٍ انتطجُك انمجهٍ الختجبر انتفكُر اإلثذاػٍ
انؼذد

يتىضظ
انرتت

يدًىع
انرتت

انتدرَجُخ

23

59622

442655

انضبثطخ

25

26655

548655

انًدًىػبد

لًُخ Z

يطتىي
انذالنخ

انتؼهُك

5611

56516

غُر دانخ

يتضػح مػػف الجػػدكؿ رقػػـ (  )6أف قيمػػة (ز) غيػػر دالػة ،ممػػا يشػػير إلػػى عػػدـ كجػػكد
فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعػة الضػابطة فػي الدرجػة الكميػة
لمتطبيؽ القبمي الختبار التفكير اإلبداعي .كبذلؾ تككف الباحثػة تحققػت مػف تكػافؤ مجمػكعتي
الدراسة( :التجريبية كالضابطة) ،في اختبار التفكير اإلبداعي قبؿ البدء تنفيذ التجربة.
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ثاىيًا :التخكل مً فروض الدراسة:
 - 1- 0الفرض األول:
"ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )1.15 ≤αبيف درجػات المجمكعػة
التجريبيػػة (التػػي سػػكؼ تػػدرس باسػػتخداـ المػػدخؿ التفاكضػػي) ،كبػػيف درجػػات أفػراد المجمكعػػة
الضابطة (التي سكؼ تدرس بالطريقة المعتادة) في التطبيؽ البعدم الختبار القراءة الناقدة"
لمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة ىػػػذا الفػػػرض قامػػػت الباحثػػػة باسػػػتخداـ اختبػػػار مػػػاف-كتنػػػي
( ،)Mann-Whitneyكبػػديؿ الختبػػار (ت) لداللػػة الفػػركؽ بػػيف مجمػػكعتيف مسػػتقمتيف
لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف درجات المجمكعة التجريبية كدرجػات المجمكعػة الضػابطة
فػػي القياسػػات البعديػػة الختبػػار القػػراءة الناقػػدة ،كالجػػدكؿ التػػالي يبػػيف النتػػائج التػػي تػػـ
التكصؿ إلييا:
خذول رلى ( ) 1
اختجبر (د) نذالنخ انفروق ثٍُ درخبد انًدًىػخ انتدرَجُخ
ودرخبد انًدًىػخ انضبثطخ فٍ انتطجُك انجؼذٌ الختجبر انمراءح انُبلذح
انًهبراد
االضتُتبج
انتًُُس
انتمىَى
وإطذار
األحكبو
انذرخخ
انكهُخ
الختجبر
انمراءح
انُبلذح

انًدًىػبد

انؼذد

يتىضظ
انرتت

يدًىع
انرتت

انتدرَجُخ

23

35645

699655

انضبثطخ

25

53683

295655

انتدرَجُخ

23

35685

159655

انضبثطخ

25

53636

285655

انتدرَجُخ

23

35665

154655

انضبثطخ

25

53662

286655

انتدرَجُخ

23

32624

145655

انضبثطخ

25

55683

248655

لًُخ
Z

يطتىي
انذالنخ

4639

56555

4651

56555

4648

56555

5628
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دانخ ػُذ
يطتىي
5655
دانخ ػُذ
يطتىي
5655
دانخ ػُذ
يطتىي
5655
دانخ ػُذ
يطتىي
5655

حدى
األثر
5651
5663
5665

5686
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يتضػػػػح مػػػػف الجػػػػدكؿ رقػػػػـ ( )7أف قػػػػيـ (ز) دالػػػػة عنػػػػد مسػػػػتكل  1.10فػػػػي
الميػػارات( :االسػػتنتاج ،التمييػػز ،التقػػكيـ كاصػػدار األحكػػاـ) ،ككػػذلؾ فػػي الدرجػػة الكميػػة
الختبار القراءة الناقدة ،مما يشير إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصػائية بػيف المجمكعػة
التجريبيػػة كالمجمكعػػة الضػػابطة فػػي درجػػات التطبيػػؽ البعػػدم لتمػػؾ الميػػارات الختبػػار
القػػػراءة الناقػػػدة ،ككػػػذلؾ فػػػي الدرجػػػة الكميػػػة لالختبػػػار ،ككانػػػت تمػػػؾ الفػػػركؽ لصػػػالح
المجمكعة التجريبية.
ككذلؾ يتضح مف الجدكؿ أف حجـ األثر (مربػع آيتػا) قػد بمغػت ( ،)1.86كىػذا
يعني أنو ( )%86مف التبايف الكمي لمفركؽ بيف الدرجات الكمية الختبار القػراءة الناقػدة
لممجمكعتيف يعكد لتأثير التدريس باستخداـ المدخؿ التفاكضي.
كبػذلؾ ييػرفض الفػرض الػذم يػنص عمػى" :ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية
عنػػػد مسػػػتكل ( )1.15 ≤αبػػػيف درجػػػات المجمكعػػػة التجريبيػػػة (التػػػي سػػػكؼ تػػػدرس
باسػػتخداـ المػػدخؿ التفاكضػػي) ،كبػػيف درجػػات أف ػراد المجمكعػػة الضػػابطة (التػػي سػػكؼ
تدرس بالطريقة المعتادة) في التطبيؽ البعدم الختبار القراءة الناقدة".
كقػػد اتفقػػت نتػػائج ىػػذه الدراسػػة مػػع نتػػائج دراسػػة (إبػػراىيـ  ،4116كأنتػػاؿ كآخػػركف
 ،4118كسيكسػػػػتكف كآخػػػػركف  ،4118كحسػػػػاـ الػػػػديف  ،4101كعطيػػػػة كأبػػػػك المػػػػبف
 ،4104كزىػػػػراف  ،4103كسػػػػعيدم  ،3103كالغػػػػزاكم  ،4103كمجاىػػػػد  )4104فػػػػي
فاعمية المدخؿ التفاكضي في تنمية الميارات المستيدفة في كؿ دراسة ،كىنػا فػي ميػارات
القراءة الناقدة لدل الطالبات عينة الدراسة ،كتعزك الباحثػة فاعميػة المػدخؿ التفاكضػي فػي
تنمية ميارات القراءة الناقدة لدل الطالبات إلى األسباب اآلتية:
 -0أتاح التعمـ في ضكء المدخؿ التفاكضي لمطالبات الفرصػة لمتنظػيـ الػذاتي ،كتحمػؿ
المسؤكلية ،كالتأمؿ  ،كالتفكير الناقد  ،كاتخاذ القرار .
غير المدخؿ التفاكضي دكر الطالبة مف السػمبية كالتمقػي ،إلػى اإليجابيػة كالتفاعػؿ
 -4ى
كالمشاركة في المناقشة كابداء الرأم.
 -3خمػػؽ المػػدخؿ التفاكضػػي جػ نػكا مػػف الديمقراطيػػة ،كحريػػة التعبيػػر ،كبالتػػالي تنميػػة
الثقة بالنفس ،كالتقدير اإليجابي ليا.
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 -4نمػػى المػػدخؿ التفاكضػػي التفاعػػؿ كالتكاصػػؿ بػػيف الطالبػػات كالمعممػػة مػػف جيػػة،
كبينيف كبعضيف البعض مف جية أخرل.
 -5أتػػاح المػػدخؿ التفاكضػػي الفرصػػة لمطالبػػات لتكجيػػو كطػػرح األسػػئمة كاالستفسػػارات،
كالمشاركة في اختيار كتخطيط أنشطة التعمـ كتنفيذىا كتقكيميا.
 -6حػػرر الطالبػػات م ػف األسػػاليب التقميديػػة فػػي التفكيػػر ،كجعػػؿ الػػتعمـ أكثػػر فاعميػػة،
كذلػػؾ بإتاحػػة فرصػػة الػػتعمـ المتمركػػز حػػكؿ الطالػػب كمشػػاركتو بفعاليػػة كحمػػاس،
كايجابية في عمميات التعمـ المختمفة.
 -7قػػػػدـ مجمكعػػػػة مػػػػف األنشػػػػطة التعميميػػػػة التعمميػػػػة التػػػػي تنمػػػػي ميػػػػارة التحميػػػػؿ
كاالستنتاج كالتفكير كالتأمؿ كاصدار األحكاـ.
كما تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسػة (حػافظ  ،4118العقيػؿ ،4104
كعيسػػى كمحمػػد  ،4103كعطيػػة كمختػػار  ، 4104كالحكامػػدة  ، 4105كعبػػد البػػارم
 ) ،4106فػػي فاعميػػة الب ػرامج كاالسػػتراتيجيات المسػػتخدمة فػػي تنميػػة ميػػارات الق ػراءة
الناقدة لدل الطالب كالطالبات عينة الدراسة .
 -4-4الفرض الثاني:
"ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل ( )1.15 ≤αبيف درجػات المجمكعػة
التجريبيػػة (التػػي سػػكؼ تػػدرس باسػػتخداـ المػػدخؿ التفاكضػػي) ،كبػػيف درجػػات أفػراد المجمكعػػة
الضػػػابطة (التػػػي سػػػكؼ تػػػدرس بالطريقػػػة المعتػػػادة) فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم الختبػػػار التفكيػػػر
اإلبداعي".
لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قامت الباحثة باسػتخداـ اختبػار مػاف-كتنػي (Mann-
 ،)Whitneyكبديؿ الختبار (ت) لداللة الفركؽ بيف مجمكعتيف مستقمتيف لمتعػرؼ عمػى داللػة
الفركؽ بػيف درجػات المجمكعػة التجريبيػة كدرجػات المجمكعػة الضػابطة فػي القياسػات البعديػة
الختبار التفكير اإلبداعي ،كالجدكؿ التالي يبيف النتائج التي تـ التكصؿ إلييا:
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خذول رلى ( )8
اختجبر (د) نذالنخ انفروق ثٍُ درخبد انًدًىػخ انتدرَجُخ
ودرخبد انًدًىػخ انضبثطخ فٍ انتطجُك انجؼذٌ الختجبر انتفكُر اإلثذاػٍ
انًدًىػبد

انؼذد

يتىضظ
انرتت

يدًىع
انرتت

انتدرَجُخ

23

25651

465655

انضبثطخ

25

25651

528655

لًُخ
Z

يطتىي
انذالنخ

انتؼهُك

5632

56588

غُر دانخ

يتضح مف الجدكؿ رقـ (  )8أف قيمة (ز) غير دالة ،مما يشير إلى عدـ كجػكد فػركؽ
ذات داللة إحصائية بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في درجات التطبيػؽ البعػدم
الختبار التفكير اإلبداعي.
كبذلؾ ييقبؿ الفػرض الػذم يػنص عمػى" :ال تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل
( )1.15 ≤αبػػػػيف درجػػػػات المجمكعػػػػة التجريبيػػػػة (التػػػػي سػػػػكؼ تػػػػدرس باسػػػػتخداـ المػػػػدخؿ
التفاكضي) ،كبيف درجات أفراد المجمكعة الضابطة (التي سػكؼ تػدرس بالطريقػة المعتػادة) فػي
التطبيؽ البعدم الختبار التفكير اإلبداعي".
كترل الباحثة أف مف األسباب التي أدت إلى ىذه النتيجة ما يأتي:
أ -أسباب متعمقة بالطالبات:
إف مف معكقات التفكير اإلبداعي التسرع كعدـ احتماؿ الغمكض ،كالمالحظ عمى الطالبات
في المرحمة المتكسطة التسرع كعدـ احتماؿ الغمكض ،فكاف األسرع كاألسيؿ بالنسبة ليف
ىي تكرار نفس األشكاؿ كالرسكـ السابقة في االختبار القبمي.
فضمف حؿ المشكمة بنفس الطريقة
أيضا مف األسباب :النمطية في التفكير ،فالطالبات ى
ن
كعدـ النظر إلييا مف زكايا مختمفة.
أيضا قد يككف السبب :الميؿ لممجاراة ،فالنزعة لالمتثاؿ لممعايير السائدة تعيؽ كتحد مف
ن
منيف
يعتقدف أف المطمكب
احتماالت التخيؿ كبالتالي تحد مف التفكير اإلبداعي ،فالطالبات قد
ى
ى

أجبف عمى االختبار األكؿ.
يجيبف عمى االختبار الثاني كما
أف
ى
ى
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ب -أسباب متعمقة بالمعممة:
 -0تحتاج ميارات التفكير اإلبداعي إلى خبرات نكعية ككقت كجيد مف المعمميف لمكصكؿ إلى
مستكل معيف مف اإلبداع عند المتعمميف ،كىذه الخبرات لـ تتكفر عند المعممة بشكؿ
كافي ،كما أف التفكير اإلبداعي ال ييعطى الكقت كالجيد الذم يستحقو .كىذا يتفؽ مع
دراسة (أبك جريباف  )4108،فقد كشفت الدراسة أف درجة ممارسة معممي المغة
اإلنجميزية لمصؼ التاسع األساسي لميارات التفكير اإلبداعي متكسطة.
كعيا بيا لينمكىا
 -4تحتاج ميارات التفكير اإلبداعي أف تنمى عند المعمميف كي يككنكا أكثر ن
عمميا يقتدم بو الطالب في التعامؿ مع
نمكذجا
لدل طالبيـ؛ لذلؾ البد أف يككنكا
ن
ن
ميارات التفكير المختمفة (المالكي. ) 41 ،4119،

ج -أسباب متعمقة بالكقت:
الفترة الزمنية التي طبقت فييا التجربة قد تككف غير كافية ،كىذا يتفؽ مع ما تكصمت لو
دراسة (صكافطة )4118،فقد أظيرت الدراسة عدـ فاعمية طريقة حؿ المشكالت في تنمية
ميارة األصالة ،فالشركط التي يتطمب تكافرىا لتنمية ميارة األصالة أصعب مف الشركط التي
يتطمب تكافرىا لتنمية ميارة الطالقة كالمركنة.
د -أسباب متعمقة بالمدخؿ التفاكضي:
قد يككف السبب عدـ ارتباط المدخؿ التفاكضي بشكؿ مباشر بميارات التفكير اإلبداعي
الخاصة باألشكاؿ ،حيث أف االختبار في ىذه الدراسة كاف لمتفكير االبداعي في األشكاؿ.

التوصيات:
في ضكء النتائج السابقة تكصي الباحثة بما يأتي:
 -5تكفير جك مف الحرية لمطالبات لممارسة عممية التفاكض أثناء التعمـ.
 -2إعداد دكرات تدريبة لممعممات أثناء الخدمة لتدريبيف عمى استخداـ مداخؿ حديثة في
التدريس كمنيا المدخؿ التفاكضي.
 -3إعداد أدلة لممعممات تكضح إجراءات استخداـ مداخؿ التدريس الحديثة كمنيا المدخؿ
التفاكضي.
 -4تضميف مقررات طرؽ التدريس المقررة عمى طالبات كميات التربية أىـ اال تجاىات الحديثة
في مداخؿ التدريس.
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 -5تدريب الطالبات المعممات أثناء التدريب الميداني عمى استخداـ مداخؿ حديثة في التدريس
كمنيا المدخؿ التفاكضي.
 -6تطبيؽ المدخؿ التفاكضي في الجامعات كمدارس التعميـ العاـ إلعداد جيؿ قارئ ناقد
مبدع.
 -1تنمية مفيكـ الق ارءة الناقدة كممارستو مع الطالبات.
 -8تضميف برامج إعداد المعمميف كالمعممات مقررات لتنمية ميارات التفكير بشكؿ عاـ ،كالناقد
كاإلبداعي بشكؿ خاص.

املكرتحات:
يف ضوء اليتائج السابكة تكرتح الباحجة ما يأتي:
 -0إجراء بحكث كدراسات أخرل لمكشؼ عف فاعمية المدخؿ التفاكضي في تنمية متغيرات
بحثية أخرل.
ظر
 -4تجريب مداخؿ كاستراتيجيات أخرل لتنمية ميارات القراءة الناقدة كالتفكير اإلبداعي؛ ن نا
ألىميتيا كلحاجة الطالب ليا.
 -3إجراء دراسة تقكيمية لممداخؿ التي تستخدميا المعممات في التعميـ.
 -4تطكير كتب لغتي في ضكء المدخؿ التفاكضي.
 -5إجراء دراسة أخرل لمكشؼ عف فاعمية المدخؿ التفاكضي في تنمية التفكير االبداعي
المفظي.
 -6إجراء دراسات تقكيمية لمقررات لغتي لمتعرؼ عمى درجة تنميتيا لميارات القراءة الناقدة
كالتفكير اإلبداعي.
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املراجع
املراجع العربية:
 إبراىيـ ،إبراىيـ عبدالفتاح ( :)4116أثر استخداـ المدخؿ التفاكضي كمياـ األداء في تدريسالتاريخ عمى تنمية القيـ االستقصائية لدل طالب المرحمة الثانكية ،مجمة الجمعية التربكية

لمدراسات االجتماعية ،كمية التربية جامعة عيف شمس ،العدد  ، 6ص. 054-041

 البكر ،فيد ( :)4104تقكيـ مستكل أداء القراءة اإلبداعية عند طمبة الصؼ األكؿ المتكسط ،مجمةالعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،العدد  ، 30ص 74 -03

 البمياف ،عيسى ،كالمرسي ،محمد ( :)4108محفزات كمعكقات تنمية ميارات التفكير اإلبداعيلدل أطفاؿ الركضة مف كجية نظر آبائيـ ،مجمة العمكـ التربكية كالنفسية ،جامعة البحريف
.314-469،)4( )09(،

 أبك حطب ،فؤاد كصادؽ ،آماؿ ( :)0990مناىج البحث كطرؽ التحميؿ اإلحصائي في العمكـالنفسية كالتربكية كاالجتماعية ،الطبعة الثالثة ،القاىرة ،مكتبة االنجمك المصرية.

 أبك جريباف ،تياني فكاز ( :)410درجة ممارسة معممي المغة اإلنجميزية لمصؼ التاسع األساسيلميارات التفكير اإلبداعي ،دراسات العمكـ التربكية ،الجامعة األردنية . 77-68، )0()45(،

 أبك منصكر ،نصرة سميماف (  )4108أثر استخداـ الدراما اإلبداعية في تنمية التفكير االبتكارمكالتحصيؿ في تدريس المغة العربية لدل طالب الصؼ الخامس في العاصمة عماف ،رسالة

ماجستير ،جامعة الشرؽ االكسط ،األردف .

 إماـ ،إيماف محمد ( :)4103استخداـ المدخؿ التفاكضي كمياـ األداء لتنمية ميارة صنع القراركالكعي بأبعاد التخطيط الجغرافي لدل الطالبة المعممة ،دراسات في المناىج كطرؽ التدريس،

مصر .077-049 )097 (،

 بالؿ ،أمؿ (  :) 4105العالقة بيف التفكير اإلبداعي كالتحصيؿ الدراسي  ،جامعة الزعيـ األزىرم،الخرطكـ.90 -66 )4( ،

 -جركاف ،فتحي ( ،)4117تعميـ التفكير مفاىيـ كتطبيقات ،دار الفكر ،الطبعة الثالثة.

 حافظ ،كحيد ( : )4118فاعمية استراتيجية الخريطة الداللية في تنمية ميارات القراءة الناقدة لدلطالب المرحمة الثانكية ،دراسات في المناىج كطرؽ التدريس  ،مصر447-094 )030(،

 حساـ الديف ،ليمى عبداهلل ( :) 4101فاعمية المدخؿ التفاكضي في تنمية طبيعة العمـ كتقديرالعمماء لدل الطالبة المعممة في كمية البنات  ،مجمة دراسات في المناىج كطرؽ التدريس ،مصر

 ،العدد  ، 054ص. 019 – 68
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 حسف ،ثناء عبد المنعـ رجب ( :)4115أثر استخداـ المدخؿ التفاكضي ،كأسمكب الحافظة عمىتنمية ميارات التعبير اإلبداعي كاالتجاه نحك المادة لدل طالب الصؼ األكؿ ،مجمة دراسات في

المناىج كطرؽ التدريس ،مصر ،العدد  011نص.051-88

 -حسف ،ركال نعيـ ( :)4118أثر تدريس القراءة بالتعميـ التبادلي كالخريطة الداللية مع التعميـ

التبادلي في تنمية ميارات فيـ المقركء بالمستكل الناقد لدل طمبة الصؼ السابع االساسي،

رسالة دكتكراه غير منشكرة ،قسـ المناىج ،جامعة اليرمكؾ ،اربد ،األردف.

 -الحكامدة (  )4105محمد فؤاد  :فاعمية استراتيجية (  )TIPSفي تعميـ التفكير كفي تنمية

ميارات القراءة الناقدة لدل طمبة الصؼ الخامس األساسي  ،المجمة األردنية في لعمكـ التربكية ،

مجمد  ،00العدد . 047-003 ،4

 الحربي ،ممدكح ( :)4114تقكيـ ميارات القراءة الناقدة لدل طمبة الصؼ األكؿ الثانكم فيالسعكدية ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرمكؾ ،األردف

 الخرابشة ،نانسي محمد (:) 4108أثر استخداـ بعض ميارات التفكير اإلبداعي في تحصيؿ طمبةالصؼ الثالث األساسي كاالحتفاظ بالمعمكمة في تدريس مادة العمكـ في المدارس الخاصة في

العاصمة عماف ،رسالة ماجستير ،جامعة الشرؽ االكسط ،األردف .

 -الخزعمي ،يسرل محمد (  :)4108أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المتمازج في تنمية التفكير

اإلبداعي لدل طمبة الصؼ الثاني المتكسط في مادة الرياضيات في العراؽ ،رسالة ماجستير،

جامعة آؿ البيت ،األردف .

 دخيخ ،صالح ( :)4106أثر استراتيجية القراءة التفاعمية عمى تنمية ميارات القراءة الناقدة لدلتالميذ المرحمة المتكسطة ،دراسات تربكية كاجتماعية ،مصر.0197-0160 )3( )44( ،

 ربابعة ،إسماعيؿ ( )4104أثر برنامج تعميمي في القراءة الناقدة في تنمية القراءة الناقدة كالكتابةالناقدة كاإلبداعية لدل طمبة الصؼ العاشر في األردف ،مجمة جمعة النجاح لمعمكـ اإلنسانية،

فمسطيف . 0158 - 0147)5()46(،

 الزبيدم ،ىيثـ احمد ( :)4101فاعمية العصؼ الذىني في تنمية التفكير اإلبداعي ،المؤتمر العمميالعربي السابع لرعاية المكىكبيف كالمتفكقيف  ،المجمس العربي لممكىكبيف كالمتفكقيف ككاجية

عماف 448 -415)4(،
األردف لمتعمـ كالتبادؿ الثقافي ٌ ،
 الزىراني ،سعيد محمد (  :)4113تقكيـ أداء معممي المغة العربية في تدريس القراءة الجيريةلتالميذ الصؼ السادس االبتدائي بمحافظة جدة  ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،قسـ المناىج

كطرؽ التدريس  ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل

- 981 -

فاعلية المدخل التفاوضي في تنمية القراءة الناقدة والتفكير اإلبداعي................................................
 زىراف ،ىناء حامد (  : ) 4103أثر استخداـ المدخؿ التفاكضي في تنمية التحصيؿ كاالتجاه نحكمادة الجغرافيا لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم  ،مجمة

،ص .048 -77

 ،العدد األكؿ  ،المجمد التاسع عشر

 -السمكـ ،ابتساـ ( :)4104مستكل تمكف معممات المغة العربية مف أساليب تنمية ميارات القراءة

الناقدة لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم في مدينة جدة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،قسـ
المناىج كطرؽ التدريس  ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل .

 صكافطة ،كليد ( :)4118فاعمية طريقة حؿ المشكالت في تنمية التحصيؿ في الفيزياء كمياراتالتفكير اإلبداعي لدل طالب الصؼ الثاني الثانكم العممي بمدينة تبكؾ ،رسالة الخميج العربي،

المممكة العربية السعكدية.99-05 )001( ،

 شحاتة ،حسف كالنجار ،زينب ( :)4113معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية ،الدار المصريةالمبنانية ،القاىرة.

 الشريفي ،شكقي السيد ( : )4111معجـ مصطمحات العمكـ التربكية  ،مكتبة العبيكاف  ،الرياض -الشيراني ،خميؿ محمد (  : ) 4104مستكل تمكف معممي الصؼ األكؿ االبتدائي مف أساليب

تنمية ميارات القراءة لدل تالميذىـ ،رسالة ماجستير غير منشكرة  ،قسـ المناىج كطرؽ

التدريس  ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل .

 عبيد ،كليـ ( :)4114المدخؿ المنظكمي كالمنيج التفاكضي ،المؤتمر العربي الرابع  ،مصر ،ص78-67

 عبد البارم ،ماىر شعباف ( :)4106فاعمية برنامج قائـ عمى مدخؿ القراءة االستراتيجية التشاركيةلتنمية ميارات القراءة الناقدة لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية ،مجمة العمكـ التربكية كالنفسية،

البحريف. 484-443)4()07( ،

 -عطية ،جماؿ سميماف ،ككجيو أبك لبف (  : ) 4104برنامج قائـ عمى المدخؿ التفاكضي في تنمية

ميارات التعبير الشفكم لدل تالميذ المرحمة المتكسطة في المدينة المنكرة  ،مجمة كمية التربية

(جامعة بنيا ) مصر  ،العدد  ، 90المجمد  ، 43ص. 436-395

 العقيؿ ،عبد اهلل ( : )4104برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ الذاتي لتنمية ميارات تدريس القراءةالناقدة لدل الطالب المعمميف بقسـ المغة العربية بكميات التربية بالمممكة العربية السعكدية ،رسالة

دكتكراه غير منشكرة ،قسـ المناىج كطرؽ التدريس ،معيد الدراسات كالبحكث التربكية ،جامعة
القاىرة.
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ذاتيا في تنمية بعض ميارات
 العقيمي ،محمد طو ( : ) 4108فاعمية استراتيجية التعمـ المنظـ نالتفكير اإلبداعي لدل طالب المرحمة الثانكية بمحافظة جرش  ،رسالة المعمـ ،كزارة التربية
كالتعميـ. 60- 56 )4( )55( ،

 العمياف ،فيد (  : ) 4115استراتيجية (  ) k.w.Lفي تدريس القراءة مفيكميا كاجراءاتياكفكائدىا  ،مجمة كمية المعمميف  ،الرياض  ،المجمد الخامس ،العدد  ، 0ص. 64-46

 العنزم ،عبداليادم ،كالحسيف ،أحمد ( :) 4107مدل تضمف كتب الرياضيات لميارات التفكيراإلبداعي ،مجمة كمية التربية. 514-465)4()33(،

 عيسى ،محمد أحمد ( :)4103استراتيجية مقترحة قائمة عمى مدخؿ القراءة االستراتيجية التعاكنيةلتنمية ميارات القراءة الناقدة لدل طالب الصؼ االكؿ الثانكم ،دراسات في المناىج كطرؽ

التدريس ،مصر.054-003 )096(،

 الغزاكم ،نشكة محمد (  : )4103استخداـ المدخؿ التفاكضي في تدريس التاريخ لتنمية بعضميارات التفكير المنطقي كالميؿ إلى المادة لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية  ،مجمة الجمعية التربكية

لمدراسات االجتماعية  ،مصر  ،العدد  ، 48ص 043-77

 الفقيو ،مشاعؿ محمد (  )4113مفيكـ تعميـ القراءة لدل معممات المغة العربية بالمرحمة االبتدائيةككاقع تعميميف القراءة مف كجية نظر المشرفات التربكيات  ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية

التربية  ،جامعة الممؾ سعكد .

 -قاجة،كمثكـ ،كالشايب  ،محمد ( : ) 4104مستكل تمكف التالميذ مف ميارات القراءة الناقدة دراسة

عمى عينة مف تالميذ الثاني ثانكم  ،مجمة العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية  ،العدد  ، 44ص

. 371-355

 الفي ،سعيد عبداهلل (  ) 4104القراءة كتنمية التفكير ،الطبعة ، 4القاىر ،عالـ الكتب . المقاني ،أحمد حسيف ،كعمي الجمؿ (  )0999معجـ المصطمحات التربكية المعرفة في المناىجكطرؽ التدريس  ،عالـ الكتب  ،القاىرة .

 -مجاىد ،فايزة أحمد الحسيني (  : ) 4104برنامج قائـ عمى استخداـ المدخؿ التفاكضي في

تدريس التاريخ لتنمية التفكير التأممي كميارات الحكار كقيـ التسامح لدل الطالبات المعممات

بكمية البنات ،مجمة دراسات عربية في التربية كعمـ النفس  ،العدد  ، 47ص . 010-40

 محمد ،خمؼ حسف (  ) 4116كحدة مقترحة في أدب األطفاؿ كأثرىا في تنمية بعض ميارات الفيـالقرائي لدل تالميذ الصؼ الخامس بالمرحمة االبتدائية  ،المؤتمر العممي السادس ( مف حؽ كؿ

متميز ) المجمد األكؿ  03-04يكليك  ،القاىرة  ،جامعة عيف شمس .
نا
قارئا
طفؿ أف يككف ن
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 مختار ،عطية (  : ) 4104فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى القراءة اإللكتركنية الحرة المكجية فيتنمية ميارات القراءة الناقدة كاالتجاه نحك القراءة الحرة لدل الطالب معممي المغة العربية ،مجمة

القراءة كالمعرفة ،مصر (.78-45)048

 مدبكلي ،حناف مصطفى ( : ) 4114أثر استخداـ استراتيجيات ما كراء المعرفة في تنمية مياراتالفيـ القرائي لدل طالبات الصؼ األكؿ اإلعدادم األزىرم  ،المؤتمر العممي الرابع ( القراءة

كتنمية التفكير ) المجمد  7-7 4يكليك  ،القاىرة  ،جامعة عيف شمس .

 الكائمي ،سعاد  ،ك أبك الرز ،ضياء ( : ) 4100درجة ممارسة معممي المغة العربية لتدريسميارات القراءة الناقدة في الصؼ العاشر األساسي كأثرىا في تحصيؿ الطمبة كاتجاىاتيـ نحك

القراءة  ،مجمة دراسات العمكـ التربكية االردف  ،المجمد  ، 38ص . 446-450
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