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Abstract 

The current research aimed to know the effect of the two-star and Umniah strategy on 

developing critical reading skills for fourth-grade literary students, and to achieve the research 

goal, the researcher conducted the quasi-experimental approach procedures, and adopted an 

experimental design, which is the design of the control group with a pre-test, and before starting 

the experiment the researcher was statistically rewarded between the students of the two research 

groups In some variables: (chronological age, the academic achievement of the parents, 

intelligence, and the critical reading test). 

The researcher prepared a list of critical reading skills for middle school students, and also 

prepared a test to measure these skills. The test consisted of (22) items, which the researcher made 

sure of its validity and reliability. 

The experiment was applied in the second semester of the 2017-2018 academic year on a 

sample consisting of (66) female students of the fourth grade literary, randomly selected from the 

research community. There are (33) female students studying reading according to the current 

search strategy. They were also chosen randomly from the Revolutionary Secondary School for 

Girls. After the end of the experiment and the application of the critical reading test, and after 

processing the data statistically, the results of the research revealed the effect of a two-star strategy 

and a wish in developing critical reading skills. Reading in general and critical reading in 

particular 
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 :الملخص

ع صف الرابت المنية في تنمية مهارات القراءة الناقدة عند طالبالي تعرف أثر استراتيجية نجمتين وأاستهدف البحث الحا  
اًرا لقياس ت اختبأعّدت الباحثة قائمة بمهارات القراءة الناقدة لطالبات المرحلة االعدادية، كما أعد   البحث، هدفدبي، ولتحقيق األ

 تأكدت الباحثة من صدقه وثباته.قرة، ( ف22هذه المهارات، تكون االختبار من )

ات وقد اتبعت الباحثة اجراءات المنهج شبه التجريبي، واعتمدت تصميًما تجريبًيا وهو تصميم المجموعة الضابطة ذ
لعمر : )امجموعتي البحث في بعض المتغيرات بين طالباتكافأت الباحثة احصائًيا  وقبل الشروع بالتجربةاالختبار القبلي، 

 واختبار القراءة  الناقدة(. الزمني، والتحصيل الدراسي للوالدين، الذكاء،

mailto:israabasic@gmail.com
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ة ( طالب66عينة تكونت من )على  م2018-2017الدراسي الثاني من العام الدراسي  الكورسالتجربة في  الباحثة طبقت      
( 33وبلغ عددها ) ضابطة :ختيروا بنحٍو عشوائي من مجتمع البحث، ُقسمت الى مجموعتيندبي أمن طالبات الصف الرابع األ

لبحث اعلى وفق استراتيجية  المطالعة ( طالبة تدرس33وبلغ عددها ) وتجريبيةبالطريقة االعتيادية،  المطالعة طالبة تدرس
بعد معالجة و  ،ناقدةوبعد انتهاء التجربة وتطبيق اختبار القراءة الأختيروا بنحٍو عشوائي ايًضا من اعدادية الثورة للبنات.  ،الحالي

ت توصيات في تنمية مهارات القراءة الناقدة، وجاء وأمنيةلبحث عن أثر استراتيجية نجمتين كشفت نتائج ا البيانات احصائًيا،
ت راتيجياالبحث بضرورة التحرر من التصور التقليدي لتدريس القراءة على انها عملية استقبال سلبي، بل ضرورة استعمال االست

  النشطة في تنمية القراءة بنحو عام والقراءة الناقدة بنحو خاص.

 ، مهارات القراءة الناقدة، الرابع األدبيوأمنيةتاحية: استراتيجية نجمتين الكلمات المف

 الفصل األول: التعريف بالبحث -1

 مشكلة البحث: 1-1

صية ن الشختكوي مازالت القراءة الناقدة في صدارة مهارات القراءة التي ينبغي تنميتها عند المتعلمين، في عصر اصبح فيه
حق نولوجي متالوتقدم تكغزو ثقافي و  تطورات وتناقضاتمطلًبا ملًحا يفرضه الواقع بما يشهده من  إعداًدا سليًما هاإعدادو  الواعية
 وجا يمكن الولالتي من طريقه واتساع للمدارك ،تكوين فكر ناقد سليم بما تحققه منالقراءة الناقدة  أهميةعلى الرغم من ف، الخطى

ال تنميتها وحّل المشكالت، اال ان  اهم اآلخريننظر تقبل وجهات من فراد حيث يتمكن األ ،الى عالم الديمقراطية الرحب اآلمن
ة يمتلك المعرفة للتحصن بها في مواجهيكاد الفرد أمامها ال سبيل لديه اال أن عرضة للتغييب وضعف الشخصية،  هميجعل

ًفا مع قافي، ومتكيبفكره حاجز الغزو الفكري والث ، متخطًيامواجهة ما يتعرض له مجتمعهيعمل عقله ليستطيع التحديات، وأن 
 مستجدات العصر، ولن يتأتى ذلك اال بالقراءة الناقدة.

وحظ لقد ف ،لبةوأثرها في تكوين سلوك الط عام والقراءة الناقدة بنحٍو خاص بنحوٍ وبالرغم من األهمية التي تحظاها القراءة 
النصوص  الدقة في تحليل عدم بــ: مظاهر ذلك الضعف  تقد تمثلو  ،اثناء دراستهممعاناة كثرة منهم وتعثرهم في امتالكها في 

قيقة بين الح عدم قدرة الطلبة على التمييزو والتسرع بها،  ار االحكامواالستنتاجات غير الواقعية، والعشوائية في اصد القرائية
 ،ءالمقرو  مع ضعفهم الشديد في تحديد المعنى الضمني في النص ،عدم التفريق بين الفكرة الرئيسة والفرعية عالوة على ،والرأي

 ( 461: 2016)عبد الباري،  و الحكم عليه.وضعفهم في تقويم النص المقروء أ

ة ( الى ان  ضعف الطلبة في تناول المقروء بنحٍو نقدي واضح ال سيما في المرحل2010وفي هذا الصدد يشير عطية)
  ى قصورهمسلبية مّما ادى ال رآثاعلى هذا الضعف في عدم وجود اتجاه ايجابي نحو القراءة من  االعدادية، وال يخفى ما يترتب

 تهم علىمر الذي بات يهدد مستوى الطلبة القرائي وقدر محاولة فهمه واستيعاب مضمونه، األفي التعامل مع المحتوى المقروء و 
ت المشكال معا يحدث عجًزا لدى بعض الطلبة في التعامل ممّ  ،العلياطات الذهنية التي تركز على العمليات العقلية اتنمية النش

ن يواجهو  المطروحة، فالمدرس ال يضع خطة تضمن ايجاد حالة من التفاعل بين الطلبة والنص المقروء، فطلبة المرحلة االعدادية
  (52-51: 2010عطية، صعوبة في متابعة الموضوع القرائي وااللمام به.)

اال في أوجه يسيرة، اقتصرت على الفهم ُيلتفت فيه الى الفهم والنقد  والقصور ان  تدريس القراءة  لم ومن جوانب الضعف
عرفية، عالوة مالتفصيلي من دون العناية بالفهم الضمني مع اغفال المدرسين لمهارات الفهم والتركيز على الجوانب التحصيلية ال

يهم القدرة يثير رغبتهم في القراءة، وليس لديهتمون بخلق جو يبعث نشاط الطلبة و على أن بعض المدرسين في درس القراءة ال 
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اللغوي الذي يحتاج الى القراءة  النشاطلوان في الربط بين دروس القراءة وأمنهم  قلةمحاولة و  التدريس، طرائقعلى التنويع في 
  (45-42: 2011، )البصيصالناقد.داء القرائي ع، مّما ينعكس سلًبا على ضعف األواالطال

ال و يول الطلبة, في درس القراءة ال تراعي م المتبعة التدريسية طرائقالان  الى  يرجعتدني ولعل  السبب الرئيس في هذا ال 
ى ِإلى ضعف مست ا،ا جعل إحساسهم بأهمية القراءة مفقودً تثير اهتمامهم, وال تتحدى تفكيرهم, مم    لقدرة علىا واهم فياألمر الذي أد 

 تمييز بين مر على ابداء الرأي المعتمد على الذوق الشخصي دونمايقتصر األالقرائي مستوى النقد  فيفهم المقروء واستيعابه، ف
ييز بين و التمومناقشته أ و تحليل ما يقرأ وابداء الرأي فيهرأي الكاتب وما يعرضه من أفكار وقضايا أو اعتماد موازين موضوعية أ

فال يجد (، 112-111: 1993، شة القضايا.)شحاتةو استعمال التفكير العلمي في مناقـ أمنها وغير الجيدانماط الحجج الجيد 
 القراءةس ئق تدريعن قلة معرفة كثير من مدرسي اللغة العربية بطرا ا لما يقرؤون في بيئتهم التي يعيشون فيها, فضاًل الطلبة تعزيزً 

ن م ,رجوة منهائدة المويفسد عليهم الفا ,ما يفقد الطلبة الرغبة في القراءةالحديثة ذات النتائج اإليجابية, أو إعداد خطة لتدريسها مّ 
 (125, 2006المشكالت التي تواجههم. )الهاشمي,  طريق فهمها وتمثلها في حلِّ 

 قصوًرا في كهناأن  التي أكد ت المحلية منها والعربية  الدراسات والبحوث أظهرته نتائج العديد منويعضد هذا الضعف ما 
العمليات بلعناية مر الذي جعل تدريس القراءة يعتمد المناحي التقليدية بعيًدا عن النقد واالبداع وااأل ,التعامل مع النص المقروء

 (2012) الالميودراسة ، (2007)العيساوي دراسة (, و 2002) الجرجري سة دراومنها  الذهنية الخاصة بالقراءة،

دية يواجه في المرحلة االعدا الذي تنتظم به دروس اللغة العربية  الواقع التعليمي ان  ترى الباحثة وفي ضوء ما سبق، 
لطلبة افي امتالك  واضًحا تعثًراضعًفا و هناك ، فتحدًيا كبيًرا امام تنمية مهارات القراءة الناقدة لكونه واقًعا مأوزًما بالتقليد والجمود

م للالمعالجة للالمداخل واالستراتيجيات ان  الى هذا قد يعود لمهارات القراءة الناقدة،  تفكير  تتحدىال  طلبةمحتوى القرائي المقد 
حكم عليها، ض أو الفأو الر يلها وابداء الرأي فيها بالقبول الطلبة، أو تحقق لطالب المرحلة االعدادية القدرة على تلقي األفكار وتحل

شات المدرس بنحٍو مباشر من طريق تلقينه لبعض المعلومات واجرائه لبعض المناقساليب المتبعة تعتمد على فالطرائق واأل
عالجات نشطة وتدريبات وما يصاحب كل مدخل واستراتيجية من أسئلة وأومالفاعلة  تتوظيف االستراتيجيا في فالقصورالسطحية، 

اء رتقاء باألداالمحاولة  الى الحالي يسعى البحث وعليه، منظم وفاعل للطلبة الفرصة للتعلم بنحوٍ تتيح قد بنائية متنوعة تحليلية 
 د دراسةأنه ال توج _ في حدود علم الباحثة_ اجراء المزيد من البحث عن استراتيجيات وطرائق حديثة من طريق القرائي الناقد

 سؤال اآلتي:وفي ضوء ذلك تتبلور مشكلة البحث في ال، الناقدة القراءةمهارات في تنمية وأمنية  نجمتيناستراتيجية أثر  تناولت

 دبي؟األ الرابععند طالبات الصف  الناقدة القراءةثر في تنمية مهارات أ نجمتين وأمنية ةهل الستراتيجي

 :أهمية البحث 2-1

وقد  ،همل بينووسيلة التواص األفرادحد مكونات المجتمعات االنسانية، التي تنعكس عليها مفاهيم التخاطب بين تمثل اللغة أ
فاظ عليها والحمستوى ممارسة اللغة الفصيحة اّن و ما هو جديد،  قادرة على احتواء كلِّ  ؛حلتصب آلياتهاعني االنسان بها وطور 

ى هويتها حافظ عللل ؛تخلفه، لذلك تتسابق المجتمعات دوًما الى تعليم افرادها لغتها القوميةيعدُّ مؤشًرا يدل على رقي المجتمع أو 
المة اين تجد ححين تمتحن االمة بسرقة لسانها فإنها تفقد تاريخها، وقد ترقى اللغة لتصبح هدًفا في ذاتها تأريخها وحضارتها، و و 

 حياتها الخالدة المتجددة.

مية والخلود فاكتسبت العال ،الكريمالقرآن لها اذ جعلها لغة  ضة تميزت بتكريم هللا عز وجل  واللغة العربية لغة حية ناب
ليصبح تعلمها واجًبا، وقد شهدت التربية اللغوية تطوًرا ملحوًظا في جوانب اللغة ومهاراتها، وقد استرعت مهارة القراءة بمستوياتها 
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، والبوابة الرئيسة لالتصال بالكلمة ة لغوية مفتاحية لغيرها من المهارات األخرتنوعة أنظار الباحثين والمتخصصين، كونها مهار الم
  (67: 2012المكتوبة من اللغة.)حراحشة، 

واهبه ميره وتتبلور بمقدار ما يقرأ الفرد فانه يسمو بتفك ألنه، وابتكاراتهمفراد األ إلبداعاتكبر تمثل القراءة المصدر األ   
ا وسيلة أيًض  يهف ابداعاته، فالقراءة وسيلة الفرد للقيادة الفكرية واالجتماعية والسياسية في الوقت الذي تكون ع افقه وتظهر تسوي

يسة دوات الرئألمن االقراءة تعدُّ و أرحب،  قآفاالنفسية، اذ ينتقل الفرد بالقراءة من المحيط الذي يعيش فيه الى  والراحةللمتعة 
عن  والتعبير انها تشجع صاحبها على الطالقة في مجال الكتابة فضاًل عن، والمعرفة االنسانية ورافًدا للثقافةلتحصيل المعارف، 

ة، رفة المتعدددر المع، وتزداد أهميتها بازدياد النتاج المعرفي والفكري، مّما يتطلب من الفرد التفاعل بكفاءة مع مصافكارواأل اآلراء
تحليل نقد و ي و ات المتقدمة بما تتضمنه من وعال سيما المستوي ،بمستوياتها المختلفةوهذا يستلزم العناية بتحسين تعليم القراءة 

 (311: 2015سعادة، ).وتقويم

ادت ورها وز دقد مكانتها، بل زاد وعلى الرغم من تعدد مصادر المعلومات ووسائل االتصال الحديثة، اال أن  القراءة لم تف
ية لتقنية ات العقلهدًفا رئيًسا من أهداف القراءة، والقارئ الجيد هو الذي  يمتلك المهار هميتها، اذ أصبح الفهم بمختلف مستوياته أ 

: 2003عاشور ومحمد، .)القراءة من حيث: ثروة المفردات وادراك المعنى والكشف عن هدف الكاتب والقدرة على نقد المقروء
61 ) 

ة، ه العقليمهًما في تشكيل شخصية المتعلم، فهي تشحذ قوا وتمثل القراءة الناقدة أحد مستويات القراءة التي تؤدي دوًرا 
ديء يد والر على التمييز بين الج هنه من أن يكون أكثر قدرة على مجابهة مشكالت الحياة وعقباتها، وتساعدوترهف مشاعره، وتمكّ 

فكار حري الدقة وتمحيص أوت ،والحكم على مدى جودة الموضوعات وكفاءتها، ودقتها ومصداقيتها واكتشاف المغالطات الفكرية
مة حوله.) طعيخاصه  ءآرافكار النص، وتكوين من تقويم أ هتمكينمن ثم غوار النص وتحليل قيمة المقروء، و الكاتب وسبر أ 

 (102: 2006ومحمد، 

ة قضي لر حياوّ أو تص تتمثل أهمية القراءة الناقدة في كونها المدخل الرئيس لإلبداع واالبتكار، اذ أن  أيِّة فكرة، أو اقتراح،
 صر تشابكتعالنقد هو السبيل الوحيد الى التطور واالبداع في فإن ما يتشكل لدى الفرد نتيجة عملية نقدية لتصور قائم، وعليه 

 ( 146: 1999صبح فيه النقد حاجة ملحة وقيمة من قيم العصر.)جابر، المعارف والعلوم الى الحّد الذي أفيه اآلراء و 

 مة، وتظهر التفاعلادراك المتعلمين، فهي تقوم بتوضيح العوامل والعالقات المهءة الناقدة )النابهة( في تنظيم تسهم القرا          
 ،لوكياتى شكل سوبذلك تنظم االدراك وتؤثر في القرارات التي يتخذها القارئ في أثناء قيامه بفعل القراءة، والتي تظهر عل ،بينها
ها من وما في التعامل مع المادة المكتوبة المشكالت، اذ أن   عليل المنطقي والتقويم وحلِّ صنع القرارات، واتخاذها، والت :مثل

عشوائي، وانما يحدث على وفق تصور نظري واضح يستند اليه القارئ ويعمل من طريقه.)الخزاعلة  مضامين ال يتم بنحوٍ 
 ، عالوة على أنها تعمل على وضع الطالب في مواجهة التساؤالت العقلية، وتحفزه على اعمال(215، 212: 2011واخرون، 

اركة كد المشالفكر فيما يقرأ ورؤية ما وراء النص، والحكم عليه ومعرفة مدى تأثيره على سلوك القارئ واتجاهاته، وبذلك فهي تؤ 
خالص النتائج والتسويغات المساندة لوجهة نظر كاتب النشطة الفاعلة للمتعلم في التحاور مع المقروء وكاتبه واست

 ( patesan,2014:62النص.)

لألهمية التي تكتسبها القراءة  ونظًراقراءة الناقدة ومهاراتها، للتفكير الناقد و ال تعددت االهتمامات التي أوالها الباحثون و 
مراكز التعلم في الواليات المتحدة االمريكية بعقد ورشة متخصصة في تطوير مهارات المتدربين في القراءة  ىحدفقد قامت أالناقدة 
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كان يهدف الى  واآلخر ،تزويد الفرد بدليل لدعم أو تحدي وجهة نظر ما ، هما:ساسيين، وقد ركزت الورشة في هدفين أالناقدة
، (167-166: 2010فل، )ابو جادو ونو  .علمينمية العمليات العقلية عند المتتن، مّما يدل على أهميتها في تقييم النص المقروء

القارئ العميق، فالقارئ ذو القدرة النقدية يحلل ما  ن  الفهم المصحوب بالنقد والتقويم يمثل مصدر متعة فنية يستشعرهاأفضاًل عن 
يقرأ ويفسره ويتفهمه تفهًما دقيًقا ويحكم عليه بأنه صحيح أو غير صحيح  وبأنه غث أو سمين على وفق معايير 

 (128: 2009موضوعية.)مدكور، 

كام على بما يمكنه من اصدار األحل وتنميته تتضح أهمية التربية النقدية التي من أهدافها تدريب العقوفي هذا الصدد 
هي، وال  اث كماحدها، فالعقلية النقدية ال تقبل األمور واألفكار والتصورات لمعرفة مدى انسجامها واتساقها عقلًيا قبل اعتماداأل

 ناتسارع الى تصديقها، بل تعرضها على ميزان العقل وقواعد المنطق ومحك التجربة لتتحقق من مدى صحتها أو خطئها، وه
جيع اتقه تشتتضح أهمية دور المدرس في توظيف االستراتيجيات والممارسات التدريسية من اجل تنمية القراءة النقدية فيقع على ع

تسرع ال يو  ،وخلق جو نقدي يتقبل فيه مشاعر الطلبة ويفهم ذواتهم وال يستند في تقويمه لهم على معايير خارجية ،اجابات الطلبة
فظ في ويشجعهم على اعمال العقل ويحت اآلخرينلُيشرك الطلبة  ؛و غير الصحيحةاالجابات الصحيحة  أ االحكام نحو في اصدار

جمعية اركة الهذا هو القرار الصحيح هو نتاج للتفكير والمش ن  مقنع؛ لُيظهر أ بنحوٍ  النهاية بإيجاد الموقف التعليمي واغالقه
 (120-119 :2011 النشطة بما فيها من محاوالت غير صحيحة.)العياصرة،

يجابًيا اا نشًطا لم تقف عند الحدود التقليدية للمفهوم، بل تعالت لتجعل من القارئ طرفً  الناقدة الباحثة ان  القراءة ترى   
صدٍق بعليها  ودعته الى عدم التسليم لكّل ما هو مكتوب، بل الخروج من قيد الكلمة المكتوبة والوقوف عليها بتأٍن واصدار الحكم

ام على حكاصدار األتقويم و ا التي ترتبط بالير ومهاراته وال سيما المهارات العليوفاعلية، وترتبط القراءة الناقدة ارتباًطا وثيًقا بالتفك
 ن  فإلهذا و الركون الى السيئ من االفكار،  عقله من لُيجنبكل ما هو مقروء، فال يقف القارئ عند حد ظاهر المعنى بل يتعداه؛ 
ص، اتب النكاالنطالق منه الى معاٍن اضافية لم يصرح بها القارئ الناقد لديه من القدرات التي تعطيه سلطة التشكيك في النص و 

 وتزداد ايجابية القارئ اذا ما أثمرت هذه القراءة وحولت القارئ من مستقبل متلقي الى مرسل منتج مبدع. 

اك والقدرة واالدر  نظمة التعليمية أهمية القراءة الناقدة وضرورة تنميتها عند المتعلمين لترتقي بهم الى درجة الوعيتؤكد األو 
اقدة القراءة النهتمام بالمشكالت والتفاعل معه تفاعاًل ايجابًيا، لذلك تزايد اال منه في حلِّ  واإلفادةعلى الفهم الدقيق للنص المقروء، 

أكثر  الناقد بحاث في المجال القرائي والمهارات التفكيرية وتطبيقات التعلم النشط التي تجعل مهمة القارئ نتيجة الدراسات واال
قده، ننشاًطا وتعقيًدا فيزداد التركيز على ضرورة امتالك القارئ لمهارات أوسع ومعارف وخبرات سابقة حول النص المطلوب 

 ( 27: 2006 مجال قرائي.)السليتي، وضرورة توظيف المهارات والمعارف والخبرات في أيّ 

ار ء األفكتكمن أهمية التعلم النشط في انه يساعد المتعلمين على اكتشاف القضايا المهمة، وقياس قدرة الطلبة على بناو 
 ،أنفسهمبالجديدة وتنظيمها، وتشجيعهم  على المرور بخبرات تعليمية وحياتية حقيقة من طريق تدريبهم على أن يعلموا انفسهم 

 (  8: 2013، وآخرون ال هزاع تشجيعهم على ممارسة القراءة الناقدة.) فضاًل عن

ا يزيد من اندماج المتعلمين، وتنمية ، ممّ المتنوعة المعرفة نحو ميادينتنمية دافعية المتعلم تتمثل أهمية التعلم النشط في و 
ا يسهم في والقدرة على التعبير عن الرأي وتنمية العالقات االجتماعية بين المتعلمين، وبينهم بين المعلم، ممّ  ودعمها، الثقة بالنفس

ايجاد حالة التفاعل االيجابي بينهم، عالوة على أنه يعود المتعلمين اتباع القوانين، وينمي لديهم االتجاهات والقيم 
حول عملية اكتساب المعرفة من عملية خاملة الى نشاط عقلي يفضي الى ، وبذلك تت(104: 2011-2011االيجابية.)شاهين، 

اتقان أفضل للمحتوى المعرفي، مّما تمّكن المتعلم من مواجهة المستقبل وذلك من طريق توظيف االستراتيجيات التي تهدف الى 
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ويده باألدوات التي تساعده على التفاعل مع المشكالت، فضاًل عن تنمية تفكيره وتز  تطوير قدراته العقلية كالتحليل والتطبيق وحلِّ 
 (188: 2010المشكالت التي تواجهه. )الحالق،  مالئم لحلِّ  نشط وفاعل وتوظيفها بنحوٍ  المعلومات الجديدة بنحوٍ 

لمواقف يعنى التعلم النشط بتهيئة المواقف التعليمية وعرضها على المتعلم بنحو مشكالت تتطلب منه التفكير في هذه ا
 لى حلِّ اواستعمال عملياته المعرفية في معالجة ما تتضمنه من معلومات وتنسيقها وتنظيمها وتبويبها في أنماط معرفية تؤدي 

 ( 38 :2004، ا تتطلب منه أن يكون نشًطا الستقبال المعلومات ومنظًما، وموظًفا لما يمتلك من قدرات عقلية.)دروزةالمشكلة، ممّ 

نشطة، ألال الجهد والمشاركة في سمح لهم ببذالمتعلمين، كونه ي ممارسات لتدريبالتعلم النشط يمثل  ن  وهناك من يرى أ
على التفاعل والعمل ضمن مجموعات، وطرح العديد من االسئلة المتنوعة، وممارسة مهارات التفكير  همفضاًل عن تشجيع

 Mathews,2006:101ا يكسبهم مهارات التفكير، ويشجعهم على اتخاذ القرار وصنعه.) المتنوعة والتحليل العميق للمواقف، ممّ 
 ) 

دة ف الى مساعوأمنية أو رغبة التي تهدنجمتين استراتيجية  ومن بين هذه االستراتيجيات، راتيجيات التعلم النشطوتتنوع است
 قفالمواي فنشًطا  عنصًرا فاعاًل و العلمية، فهي تجعل المتعلمالطلبة على تقييم أفكارهم وأفكار زمالئهم ومدى فهمهم للمادة 

  (125: 2016، دىأمبو سعيدي وه)وادارتها.مهارات التفكير االبتكاري ومهارة اتخاذ القرار والتحكم بالذات  عندهتنمي و ، التعليمية

ي فه ،لطلبةالى تقييم فعلي وحقيقي ل التي تهدف الى الوصولالنشطة استراتيجية نجمتين وأمنية من االستراتيجيات  تعدُّ و 
لفهم الجيد االطلبة من  نتعليقات الطلبة االيجابية وتلك التي بحاجة الى تحسين، وبذلك تمكّ  بين التوازن حالة من  إليجادتسعى 

 ع الطلبةتشجي امن شأنهستراتيجية عن ان  الممارسات المتبعة في هذه اال اًل فضداء، طن القوة والضعف وكيفية تحسين األلموا
حسين يعمل تيحتاج الى موضع  لكلِّ  ايجابيينفتقديم تعليقين  بغية تحسين تعلمهم، أعمالهمة في مباإلجراءات المالئعلى القيام 

يشعر ف، سيما الذين يشعرون باإلحباط عندما تكون اجابتهم غير صحيحة على زيادة الثقة بالنفس وتقدير الذات عند الطلبة ال
بة اللذين سيما الطلاالستراتيجية منهًجا مساعًدا للطلبة ال وبذلك تعدُّ هذهأفضل،  داء بنحوٍ من الرضا والقدرة على األبة بنوع الطل

 ة مرتفعيالذين بحاجة الى تحسين رغبتهم وقدرتهم على النجاح، عالوة على مساعدة الطلبو  ،يعانون من ضعف في المادة العلمية
غرس في مارسات وتكمن أهمية تلك الم، (304-303: 2014)كيلي، دائًما مساحة للتحسين.التحصيل لإلشارة الى أن هناك 

اعلية، نشاط وفا يمكنهم من استعمال قدراتهم وطاقاتهم في المواقف التعليمية وتطبيقها باالتجاهات االيجابية عند المتعلمين ممّ 
بة من الطل مكنوبذلك يتوتحمل المسؤولية في العملية التعليمية، وذلك من اجل بناء نوع من الدافعية الذاتية لالعتماد على النفس 

ة لول لمشكلالى أفضل الحا يقودهم ممّ بعد من حفظ المعلومات أو فهمها، أي الوصول الى القرارات واالحكام الوصول الى ما هو أ
 ( 441-440: 2010ما.)العياصرة، 

 الة الى النظر بحاج ألنهم ؛المسؤولية تجاه تقدمهم في العملية التعليميةجانًبا من  يأخذون الطلبة الى أن   اإلشارةتجدر  
ع لفاعل ماثر تعلمها والتواصل الجيد والعمل ممكنة للمهارات القابلة النتقال أفي حاجاتهم المباشرة فحسب، بل في القيمة ال

ب المتعلم ، فيكتس(334 :2008،التعلم النشط.)جابرراتيجيات ، وهذا يتم من طريق استبتطوير تعلمهم وأدائهموااللتزام  اآلخرين
ذ القرار، في اتخاو الخبرات التعليمية المتنوعة حينما يكون نشًطا وفاعاًل في الموقف التعليمي، ال سيما حينما يشارك في المسؤولية 

ن مى المزيد ومحفزة عل وآمنةعمة وجود معلم يعنى بمشاركته ويوفر له بيئة دا  ال سيما عندتعلمه أشمل وأعمق اثًرا،  يكون  حينها
تائج، سباب والنألاباحًثا يربط بين  وبذلك تجعل من المتعلمممارسة التفكير االبتكاري، له ، بيئة توفر االبداعو التحدي ، و االكتشاف

 ( 20: 2016ويفسر الظاهرة ويبحث عن أسبابها.)أبو الحاج وحسن، 
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متين، اهتمامات الطلبة من طريق استعمال النجب يعنى المعلم  تجعل نهانجمتين وأمنية في أاستراتيجية أهمية  نوتكم
احية نوع محل النقاش، ومن نجمتين على وفق وجهة نظره الى أهم األفكار أو القضايا أو ايجابيات الموض طالب يعطى لكلِّ ف
 حو التحسيناتجاهاتهم ن المستقبل ومدىواقعي تطلعات الطلبة ورغباتهم في  األمنية التي يضعها الطالب تبين بنحوٍ فإن   خرى أ

  (303: 2014والتطوير.)كيلي، 

يب اللغة وق أسالدبية لتذرحلة ينبغي تقوية ملكة الطلبة األففي هذه المة االعدادية، وتظهر أهمية القراءة الناقدة في المرحل
عن  ه فضاًل والتمييز بين مراتبها وادراك مواطن النقد فيها، فطالب هذه المرحلة تقع عليه مسؤولية ادراك المقروء وفهمه ونقد

ا.)أبو مسؤولية التعبير عن كل ما يقرأ ويفهم وليس هذا فحسب، بل تقع على عاتقه مسؤولية نشر اللغة العربية والدفاع عنه
علومات قنوات المو  االتصالوسائل تتبدى مع تعدد  ما يسوده العالم اليوم من ثورة معرفيةمع سيما  ال(، 59: 2007عات، الضب

تدريب  طرح ليس مرغوًبا، فانه ينبغي، واذا كان بعض ما يُ وكثرة ما تفرزه المطابع من انتاج فكري ومعرفي وسرعة انتشارها
لمعلمين الى عاتق يقع ع وايًضاوتقويم الواقع ونقده،  تنبؤ بما يريدون ايصاله من أفكاراب والالمتعلمين على مناقشة ما يطرحه الكتّ 

يجيات الستراتاساليب التدريسية التي قد تسهم في تنمية القراءة ال سيما الناقدة، بحيث توفر مثل تلك توظيف االستراتيجيات واأل
، ا نشطةدوارً يها أفيكون للطلبة التي  عمليات العقلية في اثناء القراءة، تلكال علىقات االجتماعية والمواقف الحية مع التركيز السيا

ى اق األعمواالنسي اآلخريناالستقالل الفكري والتحرر من التأثر في  ومن ثم  ،ن اصدار االحكام واتخاذ القراراتبما يمكنهم م
 ر ورأي معاصر.وراء االفكار، مّما تجعل من الطالب قارًئا ايجابًيا واعًيا صاحب فك

 : هـــدف البحـــث 1-3
الصف  تطالباعند  الناقدة القراءةتنمية مهارات في  نجمتين وأمنية )أثر استراتيجية :يهدف البحث الحالي الى َتعرف 

  دبي(األ الرابع

  البحـث: يةفرض 1-4

  :اآلتيةالصفرية  ةالفرضي ةالباحث وضعت، مرمى البحثوفي ضوء  

ات متوسط درجو المجموعة التجريبية  طالباتدرجات  متوسط( بين 0.05)داللة إحصائية عند مستوى داللة  ليس هناك فرق ذو  -
 .الناقدة القراءةمهارات في اختبار الضابطة المجموعة طالبات 

 :حدود البحث 1-5
 ـــــ:ب البحثيتحدد هذا  

 الثانوية واالعدادية النهارية. األدبي في المدارس الرابعطالبات الصف  الحد البشري: .1
  .األدبي الرابعصف المقرر تدريسه لطلبة ال المطالعةموضوعات من كتاب ثمان  الحد المعرفي: .2
 المدارس الثانوية واالعدادية النهارية في مركز محافظة بابل.الحد المكاني:  .3
 .(م2018-2017) الدراسي عامللالثاني الدراسي  الكورس الحد الزماني: .4
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 :حديد المصطلحاتت 6-1

  :عرفها، وأمنيةنجمتين استراتيجية  :اوالا 

في  الطلب من الطلبة تقييم عمل زمالئهم وتقديم مقترحتقوم على التي  مجموعة من الخطوات" :( بأنهاأمبو سعيدي وهدى) -
ة الذات ر وادار تطوير هذا العمل، وتهدف الى تدريب الطلبة على العمل مع اآلخرين وتنمية مهارات التفكير االبتكاري واتخاذ القرا

 (125: 2016، أمبو سعيدي وهدى".)
حول  لراجعةغذية الطلبة وتعليقاتهم االيجابية وتحسينها عند تقديم الت"استراتيجية تهدف لخلق التوازن بين أفكار ا )كيلي( بأنها: -

ى حتاج ال، وُتعّبر النجمتان عن جملة تتضمن صفتين ايجابيتين، في حين ُتعّبر األمنية عن جملة تتضمن أمًرا يأعمال الطلبة
ن لمزيد م والجملة الثانية تشجعهم على المراجعةتحسين في أعمال الطلبة، بحيث تصف الجملة األولى ميزتين في أعمال الطلبة، 

 (302: 2014التحسين".)كيلي، 
عــة مجموعــة خطــوات منظمــة منســقة تتبعهــا الباحثــة فــي تــدريس طالبــات المجمو نجمتــين وأمنيــة:  ةالســتراتيجي التعريــف االجرا ــي -

دت سلًفا في أثناء مدة التجربة وتتم تبعً  ت دريب الطالبـاا لخطوات تنفيذ هذه االسـتراتيجية؛ لتـالتجريبية موضوعات المطالعة التي ُحدِّ
لتـوازن بـين اعلى تقييم عمل زميالتهن وتطويره، بغية تنمية مهارات التفكير االبتكاري واتخاذ القرار وادارة الـذات، فـي منـاي  يسـوده 

  ة.النشط والمشاركةوالتحفيز أفكار الطالبات وتعليقاتهن االيجابية 

  عرفها:، التنمية /ثانياا

مواقـــف لحاصــلة فـــي ال" التطـــور والتقـــدم نحــو األفضـــل فـــي المســتوى التعليمـــي، ومواكبــة التغيُّـــرات والتجديـــدات ا "بأنهـــا، (مــدبولي) -
 (  83: 2002)مدبولي،التعليمية ".

 2007القليني ,)".المعرفــة واالرتقــاء بالســلوكيات ءومتواكــب مــن نمــا مالئــمعمليــة تغييــر مقصــود يصــاحبه قــدر ": بأنهــا )القلينــي(  -
:14 .)  

قاس وت دةالناق القراءةلبحث_ في مهارات ادبّي _عينة الصف الرابع األ طالباترفع مستوى أداء  :التعريف االجرا ي للتنمية
 لهذا الغرض. المعدّ ختبار في اال باستجابتهن

  عرفها:، المهارة /ثالثاا

 (310: 2000جادو، التكيف للمواقف المتغيرة".)ابو  االعمال معالسرعة والدقة في اداء عمل من )أبو جادو( بأنها: " -
الدقـة" و مقياس متطور لهذا الغرض، وذلك على أساس من الفهم والسـرعة يحدده بنحٍو "القدرة على القيام بعمل ما بأنها:  :(سعادة) -

 (45: 2003,سعادة)
 (36: 2009، عطية".)واقتصاد في الوقت والجهد المبذولالقيام بعمل معين بدقة وسهولة واتقان وسرعة ( بأنها: "عطية) -

 : اعرفه ،القراءة الناقدة /رابعاا

خرى")شـحاتة قيمـة أُ  , أو أيِّ وفائـدتها قراءة يقـيم بهـا القـارئ المـادة التـي يقرئهـا مـن حيـث صـدقها وجمالهـا : "ابأنه (شحاتة وزينب) -
 (237: 2003, وزينب

ــا لذلك".)مــدكور،: "القــدرة علــى تحليــل )مددور( ب نها ددا - : 2009 وتفســير المــادة المقــروءة ونقــدها وتقويمهــا، ثــم قبولهــا ورفضــها تبًع
148) 
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اني "عمليــة تقــويم للمــادة المقــروءة والحكــم عليهــا فــي ضــوء معــايير موضــوعية مّمــا يســتدعي مــن القــارئ فهــم المعــ: ابأنهــ، (الفــي) -
 (90: 2012مرتبًطا بما يتضمنه من معارف".)الفي،  المضمنة في النص المقروء، وتفسير دالالته تفسيًرا منطقًيا

يها فتستدعي ، علياتمارس فيها طالبات عينة البحث مستويات تفكير شكل من أشكال القراءة،  :للقراءة الناقدةالتعريف االجرا ي 
لمقروء، انقد التفاعل مع النص المقروء وتبني وجهات نظر ناقدة والقدرة على و  الطالبة معارفها السابقة لبناء معنى خاص بها

ي تحصل لية التالدرجة الكوتقاس ب ،سباب والنتائج وعمل استنتاجاتأوجه التشابه واالختالف بين األبين األفكار، وايجاد  التمييزو 
 رض. عد لهذا الغطالبات عينة البحث في اختبار القراءة الناقدة المُ عليها 

ا   عرفته، دبياأل الرابعالصف  /خامسا

كملـة لهــا، "أول مرحلـة مـن مراحــل الدراسـة االعداديـة، مــدتها ثـالث سـنوات، والتــي تلـي المرحلـة المتوســطة وم: )وزارة التربيـة( بأنــه -
ع تنويـع المعرفـة، والمهـارة، مـترمي إلى ترسيخ ما تم  اكتشافه مـن قابليـات الطلبـة، وميـولهم، وتمكـنهم مـن بلـوا مسـتويات أعلـى مـن 

ربيــة، . )وزارة التبعــض الميــادين الفكريــة، والتطبيقيــة، وتعميقهــا تمهيــًدا لمواصــلة الدراســة العاليــة، وإعــداًدا للحيــاة العمليــة واإلنتاجيــة"
2012 :11) 

 الفصل الثاني: جوانب نظرية ودراسات سابقة  -2

 جوانب نظرية  :2-1

  /  )التعلم النشط( وأمنيةستراتيجية نجمتين االساس النظري الاوالا

 تعاضًدا يتطلباألمر هذا  اذا كانت ادارة المعرفة تعنى بالعمل من أجل تحسين كفاءة استعمال رأس المال الفكري، فان  
ستنتاج واال بيوالقدرات الذاتية والقدرة على العمل والتفاعل االيجا أكبر مستوى من المشاركة بالموارد اتصالًيا فاعاًل لتحقيق

رة أو "ثو قل"، ورة العطلق عليه بـ"ثوالتفسير والتساؤل والتخطيط والتفكير الناقد والمالحظة ونقل المعرفة والتفكير النشط، وهذا ما يُ 
لى مله عا ينصب عالتي تسهم في تغيير بيئة التعلم فيصبح المعلم ميسًرا وموجًها للفكر ومشرًفا ورائًدا اجتماعيً التعلم المعرفي" 

ومات بط المعلن المتعلم من أن يكّون بيئة معرفية وبذلك بر في الوقت الذي تمكّ تعليم الطلبة كيفية التعامل مع مصادر المعرفة، 
ي ا يسهم في جعل خاصيتممّ سلبي الى متعلم نشط ومبدع،   الجديدة بما يمتلكه من مخزون معرفي سابق، فيتحول من متلقٍ 

 (5: 2005)الصعيدي، في ماهية متعلميها. االتصال واالبداع خصائص مكينة

 ويتعلم يالمعرف يتهبن يبني الفرد أن  عمله على أساس  يعتمدوقد شّكل التعلم النشط مفهوًما واسًعا في النظرية البنائية، الذي 
 نحوٍ بقران في وجود المعلم الميسر والمساعد في بناء المعنى تفاوض االجتماعي مع األبنفسه من طريق خبراته السابقة وال

، خريناآلتصوره فقط، بل يبني معرفته ويتعلم عندما يكون في حالة تفاعل مع على وفق فعقل المتعلم ال ينشأ معرفته  .صحيح
متعلم بناها ال يزيد اكتسابها واالحتفاظ بها واسترجاعها اذاالمعلومات هناك احتمال أن  ي المعنى عندما يتأمل تفاعالته، و ويبن

 ( 17-16، 2003بنفسه، وارتكزت على خبراته السابقة.)زيتون، 

تحويالت فهمية وتخطيطية وتصميمية في التعلم واألدوار،  تتعدُّ النظرية البنائية من النظريات المعرفية الحديثة التي أحدث
قال الفرد من المتلقي الى المؤدي الفاعل النشط، ومن السلبي الى االيجابي، ومن الجاد الى المتحرك وهذه النظرية بمثابة دورة انت

ساليب تعلم المتعلم ومعالجته ي تمثل باب من أبواب البحث لفهم أومن الجمود الى المرونة ومن الشرود الى االنتباه الفاعل، وه



 2020 االول انونك    مجلة كلية التربية االساسية للعلوم التربوية واالنسانية               50العدد 

 

 
1316 

 

دوات لمعرفة الذهن ومفاتيحه لزيادة دوره في احداث ما يريد وتغيير ما هو قائم. )قطامي، أيًضا أ تمثل وهي ،وتنظيمه لمعرفته
2013 :135  ) 

كالت م أو مشيؤكد التعلم النشط _المتكأ في عمله على النظرية البنائية_ بأن  محتوى التعلم ينبغي أن يكون في صورة مها
بينهم  جتماعيالتفاوض اال رَ ألهداف التعليمية أن ُتصاا بمشاركة الطلبة عبِ حقيقية ذات صلة بواقع المتعلمين وحياتهم، وينبغي ل

مات من تقدي وبين المعلم، بحيث تضمن ما تسعى المؤسسة التعليمية لتحقيقه، لذلك يتطلب هذا المدخل خبرات محسوسة بداًل 
علم يحدث أن التب والتعلم النشط منظرو البنائية المتعلمين يعمقون معارفهم عبر الخبرات المشاركة، اذ يؤمن مجردة، فضاًل عن أن  

، 2010محمد، )فكار.أ من يمتلكههيكلة وتنظيم ما  بإعادةفكار التي بحوزة المتعلم أو اضافة معلومات جديدة، أو نتيجة تعديل األ
158 ) 

لشخصي عالمه ا ، فيتم تكوينحداثه العقلية ومعتقداته في تفسير األشياء واألمعرفته عبر خبرته وأبنيت ببناء فالمتعلم معني
رورية في العقل أداة ض، فال توجد حقيقة موضوعية واحدةالبنائية والتعلم النشط  نظرة في حدودفإنه ومن ثم  ،من طريق الذهن

ن يتمكن مساس المعرفة الشخصية، فالذهن ينتقي المدخالت من العالم الخارجي؛ ل هذه التفسيرات تتضمن أوان   ،تفسير االحداث
 ، (171: 2016تقديم تفسير لها.)المرشدي وآخران، 

ل ب ،فائقةالتعلم من المنظور النشط هو أن ال ُيترك الطلبة تائهين في بيئات الوسائط المتعددة والنصوص ال لذلك فان  
ء المفاهيم تي وبناالى التنظيم الذا ، فالمتعلم بحاجةكون هناك مزيًجا من االستراتيجيات واألساليب المتنوعة في التعليمبغي أن يين

  (89: 2009.)عبيد، من طريق التفكير والتجريد

نشطة التي لبة لألتخلص الباحثة الى أن  التعلم النشط يؤكد التعلم القائم على الفهم والمشاركة الفكرية الفعلية النشطة للط
ه من ا يقدممق في العملية التعليمية من طري ًياأساس اعنصرً  يقومون بها لبناء مفاهيمهم ومعارفهم، فضاًل عن أنه يجعل المتعلم

الممارسة اتاحة الفرصة له ب على عالوةدوار التي يؤديها فهو الباحث عن المعرفة، والمجرب والمستكشف،  مرونة في صياغة األ
   .التي تعمل على أثارة التفكير وتنميته

 مبادئ التعلم النشط:

 ن ون بيشياء التي ينبغي أن تكمن الموضوعات والحوادث واألشخاص واألر بيانات ومعلومات خام حقيقية كثيرة عن العديد يوفت
 تعلم.أيدي الطلبة يعودون اليها في ال

 ينفرد  اعتبار المتعلم شخًصا مستقاًل من ناحية ومستقصًيا لألمور من ناحية أخرى، فالنظر الى الطالب على أنه شخص مستقل
عه وتشجي ،عن غيره في القدرات واالهتمامات والحاجات والميول يحتم على المعلم التنويع في المواد ومصادر  التعلم من ناحية

 على تقصي االمور من ناحية أخرى.
 ختبرية.المارب التركيز في اهتمامات الطلبة المفيدة وذات العالقة، كالقراءات والمشاريع، والتقارير، والوسائل التعليمية والتج 
 .ربط مواقف التعلم النشط بالمعارف السابقة للطلبة 
 ت.نشطة التعليمية المختلفة والمواقف والفعاليا، وهذا يتطلب من المعلم توفير األتوفر عنصر االختيار وعنصر التحدي 
 .اعتبار المعلم ميسًرا لعملية التعلم ومشارًكا للمتعلم 
 ر.التركيز على التفاعل االجتماعي والحوا 
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 ن البعد عالعناية بالتعلم القائم على تعامل الطلبة مع المشكالت، ويأتي ذلك في ضوء الفوائد الجمة التي يكتسبها الطلبة ك
 االرتجالية والعشوائية عند مجابهة المشكالت واالعتماد الى البحث العلمي.

 وجهات النظر المتعددةعلى عتماد اال.    
  (50-48: 2011التأمل كأسس مهمة للتعلم النشط.)سعادة واخرون، االعتماد على التعاون والتفاوض و 

 :Two Stars & Wish)) وأمنية نجمتين استراتيجيةماهية 

بنحٍو و لكي يكون التعلم نشًطا ينبغي للمتعلمين االنهماك في مشكالت أو مواقف تتعلق بما يتعلمونه أو عمل تجريبي، 
لحركة منهم ا وصف بأنها احتواء ديناميكي للمتعلمين في المواقف التعليمية التي تتطلباستراتيجيات التعلم النشط تُ  أعمق فان  

 ( 30: 2016والمشاركة الفاعلة في جميع االنشطة بتوجيه واشراف من المعلم.)رمضان، 

نظري، البصرف النظر عن توجه المعلم اجتماعية، و  على التعلم النشط في بيئة تفاعليةيشدد أصحاب النظرية البنائية 
نشط تعلم الاال أنه سيبني غرفته الصفية المبهجة لتعزيز التفاعل بينه وبين طلبته، وهذا سيتطلب منه أن يتقن استراتيجيات ال

له هذا ساليب المتنوعة، وبعمدروًسا وفًقا لالستراتيجيات واأل المختلفة، فالمعلم بحاجة ألن يعرف كيف يخطط وينظم ويعطي
تعلم نماط الأسيساعد الطلبة على انجاز المهمة التعليمية بنجاح، وسيكون داعم لبناءات المتعلمين، فضاًل عن مواجهة التنوع في 

 (  61: 2007عند المتعلمين.)أبو رياش، 

التركيز و ار االحكام ووضع العالمات، جنب اصدفلسفة استراتيجية نجمتين وأمنية قائمة على ت ( الى ان  2014يشير كيلي)
ريب ، من طريق تد(304: 2014كيلي، )على تزويد تعليقات الطلبة وتضمينها بتعليقات ايجابية واقتراحات للتحسين والتطوير

البتكاري ا تفكيرمهارات ال مهارة اتخاذ القرار ومهارة ادارة الذات، كما تنمي ، وبذلك فهي تنمياآلخرينالطلبة على مبدأ العمل مع 
 (125 :2016 عند الطلبة.)أمبو سعيدي وهدى،

ري، مّما ر االبتكاالتي تدفع الطلبة نحو التفكير المتعمق ال سيما التفكي االستراتيجياتمن تعدُّ استراتيجية نجمتين وامنية و 
هماك في من االنالطلبة  تمّكناستراتيجية  ةأن  أيِّ  الى (2010)يشير نوفلاذ  ي البحث عن حلول جديدة  للمشكالت.يشجعهم ف

 لجديدة عندوضوح المعلومات امن على اكتساب الحصيلة التعليمية المقصودة؛ فالتفكير العميق يزيد  الطلبة ، فإنها تساعدالعمل
 فيلتوسع اواسترجاعها بنحٍو سريع، ومن افضل استراتيجيات التعليم وطرقه تلك التي تتيح للطلبة  فهمهاالطلبة ويساعدهم على 

الطلبة  الى توسيع حدود ادراك يهدفلها، وبنحٍو عام فان التفكير العميق  جديدة ة من طريق العمل على اضافة تفصيالتالماد
ليات عممارسة م للطلبةفي معنى المادة من طريق عملية المعالجة العميقة التي تتم في القشرة الدماغية، اذ يتيح التفكير العميق 

 ( 33-32: 2010المفاهيم المتعلمة،.)نوفل،  هذهالتساؤل والتنبؤ عن 

 أن  يبدو فمن ناحية اتخاذ القرار  ف الى اتخاذ القرار وادارة الذات.وتجدر االشارة الى ان  استراتيجية نجمتين وأمنية تهد
"نقطة الال عودة"  للقرارات ن  يميل الى التفكير في القرارات كأحداث أو لحظات من الزمن لها ما قبلها وما بعدها، وكما يبدو أالفرد 

وهذا ما يجعل الفرد يلتزم بمسار عمل من  ،ونقطة الال عودة هذه هي التي تجعل بعض القرارات صعبة ال يمكن التراجع بعدها
أجزاء من عمليات متشابكة محاطة بمؤثرات عديدة تسعى  ات ليست أحداًثا فحسب، بل هي أيًضادون التنبؤ بجميع عواقبه، والقرار 

النهائية اال  مشكلة من المشكالت، اذ ُيعتمد عليها في التغيير والتطور نحو األفضل، وما هدف اتخاذ القرارات في النتيجة لحلِّ 
العتبار، وبهذه الحالة ال يعمد الفرد الى ؤخذ بعين اهناك خيارات بديلة يمكن أن تُ  أن  الى اتخاذ القرار يشير ضمًنا ارادة التغيير، ف
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وطريقة أو نمط حياتنا  نارغباتنا و أهدافأفضل البدائل تكون متسقة مع المشكلة، اذ أن   لحلِّ  المحتملةتعريف العديد من البدائل 
 (370-369: 2010والقيم التي نؤمن بها.)أبو جادو ونوفل، 

طيع قدرة الفرد على معرفة مشاعره ومعتقداته واتجاهه، بحيث يست هو الذات ادارة ينتج عنومن ناحية أخرى فان ما 
وعي ض عن الالمشكالت ومراقبة دوافعه وتخيالته وأفكاره بنحٍو واٍع، ويتمخ كدليل في اتخاذ القرار وحلّ  استعمال تلك المعرفة

ة، وهي ة شعوريعالقة الفرد بذاته عالقتذوق جديد لكونه شيًئا محدًدا بداًل من كونه ينطوي على عمل شيء ما فقط، ف بالذات
-118: 2008سعيد،ومواهبه، وتواصله االجتماعي.) مله وفنون تفكيرهأطاقات الفرد الذي يعبر عنها شعورًيا بتتعبير ابداعي عن 

122) 

 وأمنيةنجمتين ستراتيجية ا تنفيذخطوات 

 ما يراه مالئًما. يقسم المعلم الطلبة الى مجموعات ثنائية، أو ثالثية، أو رباعية بحسب .1
 تقوم كل مجموعة بالعمل المناط بها من قبل المعلم. .2
 يقدم المعلم لكل مجموعة نوع من اوراق المالحظات الالصقة. .3
تب مل، فتكفي اثناء ذلك تقيم الععلى بقية المجموعات لمشاهدة ما قامت به من عمل، و  بعد انتهاء كل مجموعة من عملها، تمرُّ  .4

تحسين، الالصقة شيئين اعجباها في عمل المجموعة األخرى )نجمتان(، وشيًئا واحًدا يحتاج الى تطوير و ي اوراق المالحظات ف
 على أن تلصق تلك المالحظات في العمل نفسه.

ظات في أوراق المالح ت للطلبة من قبل المجموعات األخردمترجع كل مجموعة الى وضعها االصلي، وتقرأ التعليقات التي قُ  .5
 الالصقة من أجل التطوير والتحسين.

ل لمعلم حو تقرير مبسط ل دإعداتقوم كل مجموعة بعمل قائمة باألشياء الجميلة في العمل، واالشياء التي تحتاج الى تطوير، ثم  .6
 (126 :2016 كيفية تطوير العمل.)أمبو سعيدي وهدى،

 المعلم والمتعلم في التعلم النشطدور 

 لمعلم:دور ا -
 .المعلم ميسر ومحفز ومشجع ومرشد ومّوجه لعمليات التعلم 
 ئلة، م من أسالمعلم ينّظم التعلم، ويتقّبل األفكار من جميع الطلبة ويبتكر بيئة صفية آمنة تساعد الطلبة على طرح كل ما لديه

 ويشيع جو الطمأنينة والمرح في أثناء التعلم.
  تصل بطرح فاعل ولديه مهارات تللطلبة للبحث عن المعرفة، ويدير الموقف التعليمي بنحوٍ المعلم يصمم أنشطة التعلم المحفزة 

 سئلة وادارة المناقشات، وتصميم المواقف التعلمية المثيرة.األ
 ة من مبدأ الشفافية، وتعني نقل المطالب من متعلم الى معلم من طريق طرق تقييم األفكار واألهداف المقصود يؤكد المعلم

 ة والواجبات واالسئلة المساعدة في االستكشاف والتفكير في تطبيق ما يتعلمونه في الحياة.االنشط
 دور المتعلم: -
 .الطالب فاعل نشط، وباحث ومشارك ومفسر وقارئ وكاتب، ويطرح االسئلة ويناقش 
 .الطالب متعاوًنا مع أقرانه ويبحث عن الفرصة التي تحقق تعلمه 
 رانه.الطاب يشارك في تقييم ذاته واق 
 .يكتشف الطالب بنفسه نواحي القوة والضعف في أثناء تعلمه 
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 .يمتلك الطالب ثقة بقدراته التي تؤهله الختيار التعّلم 
  ،(34: 2016يستعمل الطالب في التعلم النشط المصادر المتعددة المتوفرة.   )رمضان 

 الناقدة القراءةثانياا:  2-2

هم حدود الف القراءة التي تتصف بالعمق والتعقيد، تلك القراءة التي ال تقف عند مستوياتمن  مستوى تمثل القراءة الناقدة 
 لناقد الذيافضل قارئ هو القارئ ا الى ان   (2007)يشير الصوفياذ العادي، بل تتعداها الى النقد والحكم على النص المقروء، 

سن وحُ  تحتاج القراءة الناقدة الى فهم النص لذلك، ال يطلق احكاًما متسرعة غير منصفةو يعرف كيف يحكم على النص المقروء 
األنكار، ارضة، و وفي هذا الصدد يقول العالم فرنسيس بيكون" ال تقرأ للمع ، كما تتطلب من القارئ أن يكون ناقًدا منصًفا،استيعابه

،  ر". )الصوفيان النظبصر والموازنة وامعوالتفنيد، وال لالعتقاد، والموافقة، وال تقرأ لمجرد المحادثة الفارغة، بل أقرأ للتأمل والت
2007 :163-164) 

لكلمات فهناك حوار وهمي يدور بين القارئ واوالقراءة الناقدة عملية عقلية تفرض على القارئ الدخول في حوار صامت، 
رغبة  نتاب القارئ المكتوبة يتردد صداه في مكان ما في الذهن، فيشارك الكاتب في عملية تفسير المعنى وبنائه؛ وأحياًنا ت

لفكرية اهذه العملية تفرض على القارئ درجة عالية من اليقظة فإن  بالتواصل مع الحوار بكتابة أفكاره حول النّص، ولذلك 
يها ف(، فالقراءة ليست عملية ُأحادية االتجاه تنطلق 6: 2008والموضوعية وبذلك تكون للقراءة تجربة مختلفة.)مانغويل، 

ها القارئ يعيش في السطور المكتوبة عِبَر العين إلى العقل، بل هي في مستوياتها الراقية ُتعّد عملية ثنائية االتجاهالمعلومات من 
 (84: 2007عالقة حوار مع النص المقروء، وما القراءة ليست سوى حوار صامت. )العبدلّي، 

عند  ها القارئ عديد من العمليات العقلية التي يمارستنطوي على البالمقروء فقط، انما  اإلحاطةوال تتطلب القراءة الناقدة 
دلة ضوء األ مثل تحليل النص المقروء ونقده، وابداء الرأي والمحاولة المستمرة الختبار الحقائق واآلراء فيقراءته لموضوع ما 

صدار اوالموضوعية في  الدالةت بين عناصر النص، وتقويم الحجج المطروحة في النص، والفهم الدقيق للموقف وادراك العالقا
ز على التميي القدرة حكام واتخاذ القرارات بعيًدا عن التأثير العاطفي، هذا يتطلب قارًئا قادًرا على القراءة بنشاط وفاعلية لديهاأل

ت الجديدة علوماالمو السابقة  معارفه ، ولديه القدرة على عمل ترابطات بين والمقارنة والتحليل واالستنتاج وتقويم الحجج وابداء الرأي
: 2017، د هللا)عب في النص المقروء، لذلك أشير الى أنِّ القراءة الناقدة ترتبط ارتباًطا عضوًيا بمهارات التفكير الناقد المكتسبة

 يتعمق فيما تحت المظهرو ، وبذلك فالقراءة الناقدة تتطلب من القارئ أن يدع رد فعله جانًبا نحو العمل المقروء (194-195
ا الى مستندً  ي أللفاظه ومعانيه، وبذلك يتمكن من الحكم على معقولية اللغة المكتوبة من ناحية صدقها واجادتها وكفاءتهاالخارج

 (101: 2006ومحمد،  طعيمةالقراءة الناقدة هي تقويم عقالني يطبق على المادة المقروءة.)فإن  معيار معين، ومن ثم 

 مالحظةفالقارئ الناقد يتقصى الدقة في  ،القراءة الناقدة تستند الى التفكير الناقد وتتفاعل مع مهاراته وتجدر االشارة الى ان  
منطقي سليم  العالقة الصحيحة واستخالص النتائج منها بنحوٍ  بإطارالوقائع التي تتصل بموضوعات المناقشة وتقويمها والتقيد 

 ا(،  ممّ 34: 2014اتية، كالتأثر بالنواحي العاطفية أو اآلراء التقليدية.) حسن،ومراعاة موضوعية العملية وبعدها عن عوامل الذ
ثم  ،وتحليله اإللمام بالموضوع المراد نقدهفكار وتمحيصها بعد تساعده على دراسة األيكسب المتعلم عدًدا من الصفات التي 

فكار الجديدة، النقد بموضوعية واالنفتاح على األيقرأ و  يستخلص منها رأًيا  ويصدر حكًما عليها،  ويسمح للقارئ بمراقبة فهمه لما
الرفض لما هو مكتوب، وال يعنى التفكير الناقد بالجانب السلبي كأن يتخذ الفرد موقًفا  وتثار تساؤالت عنده أما بالقبول أوقد 

يبحث عن  القدر من األهمية و، بل يأخذ جميع جوانب الموقف بنفس متحيًزا أو يظهر مواطن الضعف على حساب مواطن القوة
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القارئ الناقد هو قارئ متحرر عقلًيا فإن  وبذلك  ،حكام بعيًدا عن العوامل الذاتية، ويتأنى في اصدار األدلة والبدائلاألسباب واأل
   ( 123-123 : 2011 )العياصرة،ف من المرونة العقلية.ولديه القدر الكا

 تطويره،و  للفردد أحد المداخل الُمهمة لتشكيل السلوك الناق القراءة الناقدة تعدُّ  وفي ضوء ما سبق، تخلص الباحثة الى أن  
قات كار والعالفرصة اكتشاف األف لهتتيح التي فهي نوع من القراءة المتعمقة التي يستعمل فيها القارئ العمليات الذهنية النشطة 

 جديدة فيمستعيًنا في ذلك بدمج خبراته السابقة بالخبرات ال ومراجعتها وتقويمها، وبناء تصورات حول مضامين النص المقروء،
نع ما يقت ومن ثم تقرير ،النص، ليتمكن من اشتقاق المعنى الضمني للنص واختبار العالقات بين اجزائه ونقده وتكوين رأي حوله

 من توظيفه بما ينتفع به في حياته.  واإلفادة ،به

 :الناقدة القراءةمهارات  .1

 دريسالتجيات ستعمال المالئم من استراتيابمهارات القراءة الناقدة يساعده في تحديد أهداف القراءة، و  المدرسالمام  ان  
 وتحديد نوع الخبرات التي ينبغي تقديمها للمتعلمين، 

ديد مدى تح فكار،بين المعقول وغير المعقول من األ ( مهارات القراءة الناقدة بــ: )التمييز2006حدد الناقة ووحيد )وقد 
رة دة الفكمنطقية الفكرة وتسلسها، التمييز بين الفكرة الشائعة والفكرة الجديدة، تحديد مدى مصداقية الكاتب، الحكم على جي

 (217-2016: 2006فكار والقضايا المطروحة في النص(.)الناقة ووحيد، ول األتكوين رأي حو ومعاصرتها، 

 :مهارات القراءة الناقدة بـ (2010الحالق) وقد حدد

الكاتب وكيفية  اتجاهاتويتضح ذلك في تقويم المصدر المقروء وفحصه من طريق التعرف على ودراستها:  المصادرفحص  .1
 لتدعيم ساليبه في الدفاع عن وجهة نظره ومنطقه في عرض الموضوع واالنتهاء منه والدالئل التي يستعملهاتقديمه للموضوع وأ

 الحلول. تطبيقائج المتوقعة من موقفه، والنت
 نبغي له أين القارئ  فإن  اء وتحفيزهم لالقتناع بها، لذلك د الكاتب ايصالها لجمهور القرّ يوتعني الرسالة التي ير تحديد هدف الكاتب:  .2

 يمتلك القدرة على تحديد أهداف الكاتب الظاهرة والخفية.
تم وء ذلك يضوفي  ،عبر عن آراءخرى تُ عبر عن حقائق، وأالمقروء جماًل تُ وتعني أن يتضمن النص التمييز بين الحقيقة والرأي:  .3

 والقارئ الناقد هو القادر على التمييز ين الحقيقة والرأي.التوصل الى نتائج صحيحة أو غير صحيحة، 
  وتتضمن:القيام بعمل استنتاجات:  .4
 على الحقائق واآلراء التي يوردها الكاتب. وضع استنتاجات بناءً  .أ

 تحديد استنتاجات الكاتب واختبارها وتحديد مدى منطقيتها وصدقها. .ب
ئعة ير الشاغالقدرة على التفكير االستنتاجي من خالل تعدي الدالالت الظاهرة في النص المقروء الى الدالالت الخفية والضمنية  .ت

 وراء النص المكتوب.
ييد وجهة دها لتأهدافه والحقائق واآلراء والتفسيرات التي اور وأ  وتعني قدرة القارئ على اصدار أحكام حول الكاتبتكوين االحكام:  .5

 نظره وعلى مدى اتفاق النص المقروء مع مبادئ العقل والمنطق .
 دعائية وتعني قدرة القارئ على تحليل النص المقروء واستنتاج ما يتضمنه من أساليبساليب الدعاية والتأثير: استنتاج أ .6

د ال يسمح ئ الناقوالقار  ،و القبوللعاطفية المؤثرة أو كلمات الرفض أقرائه من طريق استنتاج الكلمات ايستعملها الكاتب للتأثير في 
 (193-192: 2010حكامه. )الحالق، ه الدعاية أن تتدخل في قراراته وألهذ
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لى الكفاية الحكم ع( الى مستوى الفهم الناقد المتمثل بــ:) التمييز بين الحقيقة والرأي، 2012وقد أشار شحاتة ومروان )
 (104: 2012والصدق، الحكم على مالئمة االفكار، الحكم على القيمة والتقبل والرغبة.)شحاتة ومروان، 

 :المالئمة للمرحلة االعدادية مهارات القراءة الناقدةقائمة ب( 2016) في حين أورد عبد الباري 

 مهارات التمييز: .1
 .التمييز بين األفكار الرئيسة والفرعية 
 وغير المرتبطة. المرتبطةفكار التمييز بين األ 
 .التمييز بين ما يتصل بالموضوع وما ال يتصل 
 التمييز بين الحقائق واآلراء. 
 مهارات االستنتاج: .2
 .استنتاج هدف الكاتب 
 .استنتاج الفكرة العامة للموضوع المقروء 
 .استنتاج المعاني الضمنية في النص المقروء 
 سلوبية لكاتب الموضوع.استنتاج الخصائص األ 
 )استنتاج أسلوب الكاتب )أدبي، علمي، علمي متأدب. 
 مهارات مقاومة الدعاية: .3
  ّد الكاتب حذفها.تحديد المعلومات التي تعم 
 فكار المنحازة في النص المقروء.تعّرف األ 
 .تحديد اتجاهات الكاتب 
 مهارات التقويم واصدار االحكام: .4
 المقروء.النص واردة في فكار الالحكم على مدى تسلسل األ 
 المقروء.النص فكار المتناقضة في تحديد األ 
 المقروء.النص دلة الواردة في الحكم على األ 
  ،( 467-466: 2016الحكم على موضوعية الكاتب. )عبد الباري 

 :الدراسات السابقة: 2-3

 دراستينال لذلك ارتأرت عرض، (نجمتين وأمنيةتناولت متغير الدراسة الحالية )استراتيجية  سابقةلم تجد الباحثة دراسة  
 وهي: (الناقدة القراءةال سيما في متغير )، منها في الدراسة الحالية لإلفادة، اآلتيتين

 ة "دة المطالع"أثر التساؤل الذاتي في القراءة الناقدة لدى طالبات الصف الخامس العلمي في ما (:2014)الياسري دراسة  -

العراق، ورمت تعرف أثر استراتيجية التساؤل الذاتي في القراءة الناقدة لدى طالبات الصف الخامس جريت هذه الدراسة أُ  
( 58ولتحقيق مرمى البحث اتبعت الباحثة اجراءات المنهج التجريبي، وقد طبقت الدراسة على عينة بلغ عدد افرادها ), العلمي

الى مجموعتين ضابطة تدرس المطالعة على وفق الطريقة  طالبة من طالبات الصف الخامس العلمي، قسمت بنحٍو متساوٍ 
المعتادة، وتجريبية تدرس المطالعة على وفق التساؤل الذاتي، وبعد أن كافأت الباحثة بين مجموعتي البحث بدأت بالشروع 
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اقدة الذي أعّدته لتحقيق م(، وبعد االنتهاء من التجربة، طبقت الباحثة اختبار القراءة الن2014-2013بالتجربة في العام الدراسي)
مرمى البحث، والذي تكّون من خمسة اسئلة تضمنت عدد من الفقرات، وبعد معالجة البيانات احصائًيا، كشفت الدراسة عن وجود 
فرق ذو داللة احصائية بين مجموعتي البحث لصالح المجموعة التجريبية مما يدل على أثر التساؤل الذاتي في تنمية القراءة 

عند طالبات المجموعة التجريبية، وقد أوصت الدراسة بضرورة توظيف االستراتيجيات التي تعنى بمادة المطالعة.)الياسري، الناقدة 
2014 :444-461) 

 لصف الرابعطالبات ا ثر استراتيجية االدراك المنفصلة في تنمية القراءة الناقدة والتفكير الجانبي عند(: أ2016دراسة مزاحم) -
 العلمي

جانبي تفكير الأثر استراتيجية االدراك المنفصلة في تنمية القراءة الناقدة واله الدراسة في العراق، ورمت تعّرف أجريت هذ
لي بار القبذات االخت للمجموعتينالباحث المنهج التجريبي، واختار التصميم التجريبي  استعملعند طالبات الصف الرابع العلمي، 

ية لعامة لتربطالبات الصف الرابع العلمي في المدارس الثانوية واإلعدادية التابعة للمديرية ا الدراسةمجتمع  ضموقد والبعدي. 
قسمت بين مجموعتين تجريبية ( طالبة؛ 63بلغت عينة الدراسة )د ق(، و 2016-2015محافظة صالح الدين للعام الدراسي )

داتين، لألكومترية الخصائص السير التفكير الجانبي، وبعد استخراج القراءة الناقدة واختبا الدراسة:أعد  الباحث أداتي وقد وضابطة، 
ن مجموعتيالن بي اإحصائيً فروق دالة عن وجود  الدراسةكشفت نتائج احصائًيا؛  تنفيذ التجربة, وبعد معالجة البياناتبشرع الباحث 

أّن  لباحث إلىتوصل اوفي ضوء نتائج الدراسة  ، في اختباري مهارات القراءة الناقدة والتفكير الجانبي لصالح المجموعة التجريبية
سي اللغة يف مدرّ تعر ، واوصى الباحث باستراتيجية االدراك المنفصلة كانت ذات اثر فعال في تنمية القراءة الناقدة والتفكير الجانبي

ي تنمية ف مماثلة إجراء دراسة منها ، إجراء عدد من الدراساتاقترح كما العربية ومدّرساتها باستراتيجية االدراك المنفصلة، 
 (54-27: 2016.)مزاحم، دبي في مادة البالغة وميلهم نحوهاءات المتعددة عند طالب الخامس األالذكا

 :االتية المؤشراتالدراسات السابقة توصلت الباحثة الى  عرضه من على ما تم  وفي ضوء

 في المرحلة االعدادية. اومهاراته، القراءة الناقدةأفادت الباحثة من الدراسات السابقة في التعرف على طبيعة  .1

مّما وجه  لناقدة،تأتي الدراسة الحالية استجابة لتوصيات الدراسات والبحوث السابقة في اجراء المزيد من البحوث في مجال القراءة ا .2
 الباحثة نحو اختيار عينة الدراسة واختيار المتغير التابع.

 داته.بقة في بلورة مشكلة البحث وبناء أالساأفادت الباحثة من الدراسات  .3

دراسة  ةيِّ لى أالناقدة، اذ لم تقف الباحثة عيتميز البحث الحالي بأنه جاء ليكشف عن أثر استراتيجية نجمتين وامنية في القراءة  .4
 سابقة تناولت المتغير المستقل.

 : منهجية البحث وإجراءاته /الفصل الثالث-3

 يضمُّ و ، مالئملإلجراءات المت بعة في البحث من حيث منهج البحث واعتماد الت صميم الت جريبي ال ايضمُّ هذا الفصل وصفً 
 والوسائل اإلحصائي ة المستعملة في تحليل البيانات.، وكيفي ة تطبيقها، البحث وأداتهلمتطل بات  اعرًض 

 :منهج البحث 3-1

 ريقطمن  الذي يقوم على المالحظة وفرض الفروض والتجربة الدقيقة المضبوطة الت جريبيشبه المنهج  ةالباحثاعتمدت 
  (31 ،2007ونضال،  لكيالني)ا.التحكم الموجه بالظروف التي تؤدي إلى تغيرات أو وقائعو بيانات الجمع 
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  التَّصميم التَّجريبي: 3-2

صميم تبحث تجريبي  التجريبي من أولى الخطوات التي يعتمدها الباحث في منهج البحث التجريبي، فلكلِّ  التصميميعدّ  
 د الرحمن)عب .إعداد التخطيط العام لها عِبرالعلمية  تهبناء تجرب باحث فييوجه ال فهوخاص بِه لضمان سالمته ودقة نتائجه، 

 ( 487، 2007وعدنان، 

 ُيبين ذلك. اآلتيوالشكل ، تصميم المجموعة الضابطة ذات االختبار القبليّ  الباحثةاعتمدت  البحث هذاوفي 

  

 األداة  المتغير التابع المتغير المستقل األداة  المجموعة

االختبار  التجريبية
 القبلي

 نجمتيناستراتيجية 
 الناقدة القراءةمهارات  وأمنية

االختبار 
 البعدي

 ـ1ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الضابطة
 ثالتصميم التجريبّي المعتمد في البحشكل يبين 

  :وعينته البحث مجتمع 3-3 

واإلعدادية النهارية للبنات في مركز محافظة بابل ، في المدارس الثانوية دبياأل الرابعطالبات الصف بمجتمع البحث  تمثل  
 اعداديةمن  (2)عشوائًيا اختيارهمطالبات الصف الرابع األدبي وقد تم  البحثعينة  وقد تمثلت، م2018-2017للعام الدراسي 

ثلت المجموعة األخرى المجموعة الضابطة (، بينما مُ 34ثلت المجموعة االولى المجموعة التجريبية بواقع )اذ مُ ، للبنات الثورة
( 66)اصبح عدد أفراد العينة النهائي ، الراسبات الطالباتوبعد استبعاد ، (3)عشوائي بنحوٍ  اختارتهم الباحثةالبة وقد ( ط36بواقع )

 .ذلك يبين( 1جدول )و ، طالبة

 (1) جدول

 طالبات عينة البحث

 المجموعة
عدد الطالبات قبل 

 االستبعاد
عدد الطالبات 

 الراسبات
عدد الطالبات بعد 

 االستبعاد 
 33 1 34 التجريبية )أ(
 33 3 36 الضابطة)ب(

 66 المجموع

                                                           

 .المطالعةالطريقة المتبعة في تدريس  .1
في كيس وسحبت  ووضعت، إذ كتبت أسماء المدارس في أوراق صغيرة، بأسلوب القرعة، طريقة السحب العشوائي البسيط اعتمدت الباحثة .2

 للبنات.الثورة  اعداديةورقة واحدة فكانت الورقة تحمل اسم 
فكانت تحمل اسم شعبة )أ( لتكون المجموعة  وسحبت ورقة، في كيس وتم وضعها، الشعبتين في ورقتين صغيرتينكتبت الباحثة أسمي  .3

 الضابطة.واعتبرت الورقة االخرى التي تحمل اسم شعبة )ب( المجموعة ، التجريبية
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  (الداخلية التصميم التجريبي سالمةث )مجموعتي البحبين تكافؤ ال 3-4

اسة ر الد تكافؤ مجموعاتن  لمتغيرات التي تخص الدراسة، إذ امجموعات فيما يتعلق بابين الأن يكافئ ينبغي للباحث 
يد أثر ن الباحث من الحصول على نتائج دقيقة، وتحدكبير ضبط العوامل التي تؤثر في المتغير التابع، وتمكّ  يضمن إلى حدِّ 

(، 113، 2000ل المستقل.)الرشيدي، المتغيرات الدخيلة التي قد تؤثر في نتائج التجربة ودقتها وتعرضها لتأثير عوامل غير العام
 : اآلتيةوعليه كافأت الباحثة بين مجموعتي البحث في المتغيرات 

وبعد  على عينة البحث ستمارة وزعتا طريقمن  ى هذا المتغيرعل حصلت الباحثة: رشهاألب االعمر الزمنّي للطالبات محسوبا  -
 :(2جدول )، وبعد المعالجة االحصائية كانت النتائج كما يبينها م االستماراتتسلّ 

 (2جدول )

 باألشهر امجموعتي البحث محسوبا  طالباتتكافؤ أعمار 

 

  :الــــذكـــاء -

ب داد الطالوالتربوية فقد بّينت أهميته في الكشف عن استعالقدرة العقلية متغير مهم في كثير من البحوث النفسية  عدُّ ت
ي والشخص الذكاء عاماًل مهًما في تكّيف الفرد االجتماعي لتحقيق متطلبات النجاح في برنامج أكاديمي أو مجال مهني, ويعدُّ 

النسخة  راتللقد لستينبراي ختارت الباحثة اختبار الذكاء الثالثا وعليه، (.99 :2007ونضال،  الكيالنيوالدراسي والمهني. )
( فقرة من 36)إذ تألف االختبار من ، (2008ية من قبل الباحثة العزاوي)والمطبق على البيئة العراقية وللمرحلة االعداد المعدلة

 ذلك.( يبين 3على مجموعتي البحث وتبين انهما متكافئتان في متغير الذكاء وجدول )وقد ُطبق االختبار  ،نوع االختيار من متعدد

 

 

 

 

                                                           

  ضمت معلومات عن: )االسم الثالثي، الطالبات بين ووزعتعلى المعلومات الخاصة بالطالبات من طريق استمارة  الباحثةحصلت ،
 وتاريخ الوالدة )اليوم/الشهر/السنة(.، والشعبة

 المجموعة
حجم 
العين

 ة

المتوسط 
 الحسابيّ 

 التباين
درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
الداللة عند 

 الجدولية المحسوبة 0.05مستوى 

 29.675 187.446 33 التجريبية
64 0.831 1.98 

غير دالة 
 17.873 186.453 33 الضابطة ااحصائيً 
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 (3جدول )
 في متغير الذكاءمجموعتي البحث  طالباتتكافؤ 

 المجموعة
حجم 
العين

 ة

المتوسط 
 الحسابيّ 

 التباين
درجة 
 الحرية

 القيمة التائية
الداللة عند 

 الجدولية المحسوبة 0.05مستوى 

 28.817 13.556 33 التجريبية
غير دالة  1.98 0.796 64

 22.568 12.567 33 الضابطة احصائياً 
 

 للوالدين: التحصيل الدراسي -

ؤ عينـة ممـا يـدل علـى تكـاف، اتضح انه ليس هنـاك فـرق ذو داللـة احصـائيةبعد تحليل البيانات احصائًيا  :لآلباء التحصيل الدراسي .أ
 .( يبين ذلك4والجدول)، البحث

 (4) جدول
 تكرارات التحصيل الدراسي ألباء طالبات مجموعتي البحث

 
افؤ ا يــدل علــى تكــمّمــ، اتضــح انــه لــيس هنــاك فــرق ذو داللــة احصــائية تحليــل البيانــات احصــائًيابعــد  التحصــيل الدراســي لتمهــات: .أ

 .( يبين ذلك5والجدول)، البحث مجموعتي

 (5) جدول
 ثتكرارات التحصيل الدراسي ألمهات طالبات مجموعتي البح

وعة
جم

الم
ينة 

 الع
جم

ح
 

 ية
بتدا

ا
طة 

وس
مت

دية 
عدا

ا
 

لوم
دب

 

ما 
س ف

ريو
الو

بك
ق  و

ف
 

جة 
در

رية
الح

 

 (2قيمتا)كا

لة 
لدال

ى ا
ستو

م
(

0.
05

) 

المحسوب
 الجدولية ة

 7 4 13 8 1 33 التجريبية
4 2.866 9.488 

غير 
دالة 

 9 2 9 10 3 33 الضابطة احصا ياا 

 
 
 

وعة
جم

الم
ينة 

 الع
جم

ح
 

 ية
بتدا

ا
طة 

وس
مت

دية 
عدا

ا
 

لوم
دب

 

ما 
س ف

ريو
الو

بك
ق  و

ف
رية 
الح

جة 
در

 

 (2قيمتا )كا

لة 
لدال

ى ا
ستو

م
(

0.
05

المحسوب (
 ة

 الجدولية

1.596 4  9 1 13 8 2 33 التجريبية
غير دالة  9.488 .

 11 2 14 5 1 33 الضابطة احصا ياا 
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 :القراءة الناقدةلمهارات االختبار القبلّي  -

ل انات باستعماوبعد معالجة البي، صدقه وثباتهمن  التأكدبعد ، القراءة الناقدة قبل الشروع بالتجربةطبقت الباحثة اختبار 
 يبين ذلك.( 6) والجدول، مجموعتي البحث في هذا المتغيرتكافؤ تبين ، االحصائية الوسائل

 (6جدول )

 القبلي القراءة الناقدةمهارات ختبار في االمجموعتي البحث  طالباتتكافؤ 

 المجموعة
حجم 
 العينة

سط متو ال
 الحسابيّ 

 التباين
درجة 
 الحرية

الداللة عند  القيمة التا ية
 الجدولية المحسوبة 0.05مستوى 

 8.093 11.97 33 التجريبية
 غير دالة 1.98 0.483 64

 10.621 11.61 33 الضابطة

 

 (الخارجية تصميم التجريبيالسالمة لة )ضبط المتغيرات الدخي 3-5

ن في لمتخصصياعلى الرغم من تطور العلوم التربوية والنفسية ومحاولتها اللحاق بالعلوم الطبيعية في دقة المنهج إاّل أّن 
اهر الظو  نّ ألَ المنهج التجريبي يدركون تماًما الصعوبات التي تواجههم في عزل متغيرات الظواهر التي يدرسونها وطريقة ضبطها؛ 

 لتحققاحاولت الباحثة  وقد، (107، 2000السلوكية هي ظواهر غير مادية ومعقدة، تتداخل فيها العوامل وتتشابك. )الرشيدي، 
 :من طريق، من سالمة التصميم التجريبي

، وهــي التــي تحــدث لــدى الكــائن البشــري  والســيكولوجيةوالفســيولوجية  البيولوجيــةيقصــد بهــا التغيــرات   العمليــات الُمتعلقــة بالّنضــج: .1
بـين مجمــوعتي التــي تمـت  التكـافؤ االحصـائيبسـبب عمليــة و (، 398، 2000)ملحـم،  .تحـدث لـدى معظـم األفــراد فـي العمـر نفســه

 لم يكْن لهذا العامل أثًرا في ذلك.، البحث

رتب على عن الدوام ويت مأو انقطاعه، للتجريب ةالخاضع فراد العينةأ به األثر المتولد عن ترك عدد من ويقصداالندثار التجريبي:  .2
لـة وهـي حا ،ولم يتعرض أفراد التجربة لمثـل هـذا األثـر عـدا حـاالت الغيـاب الفرديـة، (185 :2010, عطية) .هذا تأثير في النتائج

 بنسب متساوية. مجموعتي البحثطبيعية تعرضت لها 

  .سير التجربة يعرقلأّي ظرف  البحث إلى: لم تتعرض طالبات عينة تجربةالتي تصاحب الالحوادث  .1

 .حاولت الباحثة السيطرة على هذا المتغير من خالل إجراء التكافؤ اإلحصائي بين مجموعتي البحثالفروق في اختيار العينة:  .2

 .أثر هذا العامل تفادت الباحثة، بين مجموعتي البحث االحصائي بسبب التكافؤ :االنحدار اإلحصائيّ  .3

 .القراءة الناقدةاختبار  يوه، داة قياس موحدةأ ت الباحثةاعتمدأداة القياس:  .4
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  أثر اإلجراءات التجريبية: 3-6

بّي التجري تعني تثبيت عدد من الخصائص المتعلقة بالموقف البحثي، والتي قد تظهر في أثناء دراسة العالقة بين المتغيرو 
 متمثلة بتحديد:، وكانت االجراءات (360، 2000والمتغير التابع. )ملحم، 

ق الموضوعات التجربة على وفمدة مجموعتي البحث في أثناء  طالبات ستدرسهاالمادة العلمية التي  ةالباحث تحددالمادة العلمية:  .1
 (8)إذ اعتمدت الباحثة ، (م2018-2017)من العام الّدراسي الثانيالّدراسي  للكورس المطالعةمادة في المقرر تدريسها 

 .االعداديموضوعات من كتاب المطالعة الُمقرر تدريسه لطلبة الصف الرابع 
 .مجموعة  دّرست الباحثة مادة المطالعة للمجموعتين بنحو متساٍو بواقع حصة واحدة في االسبوع لكلِّ توزيع الحصص:  .2
 قاالثنــين الموافــ يــوم وانتهــت، 19/2/2018 الموافــق االثنــين إذ بــدأت يــوم، لمجمــوعتي البحــث مــدة التجربــة توحــدتمــدة التجربــة:  .3

 م.30/4/2018

  مستلزمات التجربة 3-7

داف تحقيق أه د  أْن يكون موجًها نحوبُ  تعلم ناجح وفّعال ال يؤكد المتخصصون في التربية أّن أيِّ  :يةالسلوك األهداف
مية ليمية التعللية التعالعم ألن  س أْن يكون واعًيا وعًيا كاماًل لألهداف السلوكية وغايتها؛ مدرّ على السلوكية محددة ومقبولة, ومن ثم 

لحيلة, . )اقيًقادتحديًدا واضًحا األهداف السلوكية  تحديدتعنى بفكر المتعلم ووجدانه, وأهدافها متصلة بهما, ومن هنا تتضح ضرورة 
لمحكمين لبيان آرائهم بشأن ا ها على مجموعة منتثم عرض، ًياسلوك هدًفا( 89) ةالباحث صاغتقد عليه ، و (112, 2008
 التعديالت. اجراء بعدوقد اتفق المحكمين على صالحيتها بعد ومدى شمولها للمحتوى التعليمي,  تهاصالحي

 :م تـــوقــد ، التجربــةالمقــرر تدريســها فــي أثنــاء مــدة  المطالعــةخطًطــا تدريســية لموضــوعات مــادة  الباحثــة أعــد ت الخطــط التدريســية
أصــبحت  التعــديالت الالزمــة فــي ضــوء آرائهــم ومقترحــاتهم وبعــد اجــراء، (1ملحــق) علــى مجموعــة مــن الخبــراء والمحكمــينعرضــها 

 ( يبين انموذًجا لذلك.2وملحق)، جاهزة للتنفيذ

 أداة البحث:  8-3
 حــازت علــى  قائمــة مهــارات القــراءة الناقــدة: اســتهدفت هــذه القائمــة تحديــد مهــارات القــراءة الناقــدة المالئمــة للمرحلــة االعداديــة  التــي

لفرعيـة مـع امن أساتذة المناهج وطرائق تدريس اللغـة العربيـة، إلبـداء الـرأي فيمـا يتعلـق باتسـاق المهـارات  المحكمينخبراء و الموافقة 
التحقق من  مهارة من هذه المهارات طلبة المرحلة االعدادية، فضاًل عن يسة التي تنتمي اليها والتحقق من مالئمة كلِّ المهارات الرئ

تها الباحثــة، الصــياغة اللغويــة لهــذه المهــارات،   ن،% مــن المحكمــي80وقــد اعتمــدت المهــارات التــي حظيــت بنســبة اتفــاق  التــي أعــد 
 ( يبين قائمة المهارات.3وملحق)

 الناقدة. القراءةيد الهدف من االختبار: استهدف االختبار الكشف عن مستوى اداء الطالبات في تحد 
  :لناقدة، ايات المتصلة بالقراءة دبات والبحوث السابقة، فضاًل عن األالدراس مجموعة مناطّلعت الباحثة على مصادر بناء االختبار

  هذه المرحلة.  االعدادية، وطبيعة طلبة في المرحلة المطالعةهداف وأ 
 نصــوص قرائيــة لــم ُتــدّرس  مجموعــةاقترحــت الباحثــة قرائــي،  لمــا كــان البحــث الحــالي يتطلــب اختيــار نــص : اختيــار نــص االختبــار

 (4) ملحق المتخصصينو لطالبات عينة البحث، وعرضتها باستبانة على مجموعة من الخبراء 
  :االختيار من متعدد. فقرات االختبار فكانت من النوع صاغت الباحثةصياغة أسئلة االختبار 
  ُالهدف من االختبار تضمنتلالختبار تعليمات واضحة  ضعتوضع تعليمات االختبار: و. 
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 بـي، وقـد بلغـتاستهدف االختبار قياس مهارات القـراءة الناقـدة عنـد طالبـات الصـف الرابـع األد بناء اختبار مهارات القراءة الناقدة:
مـــن طريـــق التعـــرف علـــى صـــدق  الســـيكومترية( مفـــردة اختباريـــة، وقـــد تأكـــدت الباحثـــة مــن خصائصـــه 22عــدد مفـــردات االختبـــار )

 االختبار وثباته، وتمثل ذلك باالتي:

داة أصدق االختبار من الخصائص األكثر أهمية بين خصائص االختبار الجيد، فهو يتعلق بما ستقيسه  يعدُّ  :صدق االختبار
   ة:الباحث تاعتمدمعينة ما يفترض أنها تقيسه، وقد 

يتمثــل هــذا النــوع مــن الصــدق خــالل عــرض الباحــث فقــرات اختبــاره قبــل تطبيقــه علــى مجموعــة مــن المحكمــين    الصــدق الظــاهرّي: .أ
الباحــث  يأخــذنهم مــن الحكــم علــى صــالحية فقــرات االختبــار فــي قيــاس الخاصــية المــراد قياســها، بحيــث ون بخبــرة تمّكــالــذين يتصــف

علـــى االختبـــار رضـــت الباحثـــة ع(، وقـــد 265، 2012%( فـــأكثر. )الكبيســـي، 80آرائهم التـــي يتفـــق عليهـــا معظمهـــم أو بنســـبة )بـــ
الموافقـة وبعـد االطـالع علـى آرائهـم تمـت ، اإلجابة الخاص باالختبـارة مفتاح فضاًل عن بيان مدى صالحيمجموعة من المحكمين 

  يبين ذلك. (5ملحق)، رعلى جميع فقرات االختبا
بـين توقـد ، آرائهـم مجموعة من المحكمين الستطالعوبعد عرضها على ، القراءة الناقدةمهارات قائمة ب ةحددت الباحث: البناءصدق  .ب

 .أن  فقرات االختبار ممثلة

نــة مــن مكو  ، األدبــيّ  الرابــععلــى عينــة اســتطالعية مــن طالبــات الصــف  االختبــار ت الباحثــةبقــط :التجربــة االســتطاللية لالختبــار 
مـن ، زمـن االجابـة عـن فقـرات االختبـار وتـم التوصـل إلـى، للبنـات الزرقاء اختيروا بنحٍو عشوائي من طالبات إعدادية، طالبة (33)

 ( دقيقة.37تبيّن أن  متوسط وقت االجابة على االختبار هو )، الطالباتطريق حساب متوسط زمن اجابات 

  تحققت الباحثة من ذلك من طريق: صدق البناء:

ى الخـروج الختبار درجة عالية من األهمية، لما لها مـن فوائـد تسـاعد علـالعملية تحليل فقرات التحليل االحصائّي لفقرات االختبار:  -
الكشــف عــن الفقــرات الصــعبة والســهلة إلعــادة  اذ تهــدف هــذه العمليــة الــى  ،قيــاس الســمات بدقــةتعمــل علــى  الــةبــأدوات قيــاس فعّ 

تــي مة الّســو الصــعوبة ال تكشــف عــن الفــروق الفرديــة فــي الأالفقــرات بالغــة الســهولة،  صــياغتها، واســتبعاد غيــر الصــالح منهــا؛ ألنّ 
عينــة  علــى االختبــار ت الباحثــةبقــط  وبــذلك ،(267، 2000)عــالم،  .ةيقيســها االختبــار، فهــي ال تميــز بــين مســتويات هــذه الســم

تم اختيارها بنحٍو عشـوائي ، من ضمن مدارس مجتمع البحث األصلي، األدبيّ  الرابع( طالبة من طالبات الصف 113من ) تكونت
ومـن ، اوبعد ذلك رتبت الدرجات تنازليً ، (44بواقع ) للبنات الكبرى  خديجة اعداديةو ، ( طالبة69بواقع ) شط العرب تمثلت بإعدادية

وفيمـــا يـــأتي توضـــيح إلجـــراءات التحليـــل ، ومـــن ثـــم تـــم احتســـاب عـــدد اإلجابـــات، %( مـــن الـــدرجات وأدناهـــا27ثـــم اختـــارت أعلـــى )
 االحصائي لفقرات االختبار: 

ت إلــى إّن فقــرات االختبــار تعــد ذا (Bloom)ويشــير ، (0.65-0.36معــامالت الصــعوبة بــين ) تراوحــت :صــعوبة فقــرات االختبــار
 (Bloom, 1971;168)(.80,0–20,0صعوبة مقبولة ِإذا كانت تتراوح ما بين )

انـت قـدرتها الفقـرة تكـون جيـدة إذا كن  الـى أ (Ebel)إذ يـرى ، (0.67 -0.35قـوى التمييـز بـين )تراوحـت قـيم  قوى تمييز الفقـرات: .أ
: 2001، )العجيلـي واخـرون  .أقّل من ذلك فإّنها تعد فقرات ضعيفة تحذف أو يتم تحسينها( فما فوق أّما إذا كانت 0.30التميزية )

70-71) 

 طالبات أكثر من المجموعة الدنيا طالباتمن  االبدائل الخاطئة قد جذبت إليها عددً  أن   الباحثة توجد فعالية البدا ل الخاطئة: .ب
 .إبقاء البدائل على ما هي عليهوبهذا تم ، (0.27- 0.08-) اذ تراوحت، المجموعة العليا
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تبار في قة االخيعّد الثبات من الخصائص السايكومترية التي ينبغي توافرها في االختبار الجيد والذي يشير إلى د :رثبات االختبا
لى النتائج إيؤدي  إذا كان معلومات، ويعدُّ االختبار ثابًتا القياس أو المالحظة, وعدم تناقضه مع نفسه, واتساقه فيما يزودنا به من

ثابت تبار النفسها في حالة تكراره خاصة ِإذا كانت الظروف المحيطة باالختبار والمستجيب متماثلة في التطبيقين كليهما، فاالخ
ريب في هو الذي يعطي النتائج نفسها للمجموعة نفسها إذا ما طبق مرة أخرى في الظروف نفسها, بشرط ااّل يحدث تعليم أو تد

معادلة  ةالباحث ت( والستخراج الثبات للفقرات الموضوعية استعمل83، 2012وياسين، . )مجيد التطبيق األول والثانيالمدة بين 
( وهو معامل ثبات جيد، 78,0وبلغت قيمة معامل الثبات ) ،إلحصائيعينة التحليل ا طالبات( على 20ريتشاردسون،  -)كيودر
  (.223، 2008(. )أبو لبدة، 80,0 – 60,0االختبار جيدًا ِإذا تراوحت قيمة معامل الثبات بين ) إذ يعدُّ 

 تمثلت اجراءات تطبيق التجربة في المراحل اآلتية:تطبيق التجربة: 

التجريبيـــة للتعـــّرف علـــيهن، وتعريـــف طالبـــات المجموعـــة ؛ الباحثـــة طالبـــات عينـــة البحـــث زارتمرحلـــة مـــا قبـــل تطبيـــق التجربـــة:  .أ
للتأكـد  ؛الناقـدة مهـارات القـراءة  باستراتيجية نجمتين وامنية والتعرف علـى خطواتهـا وتـم فـي هـذه المرحلـة تطبيـق اختبـاري الـذكاء، و

 من تكافؤ مجموعتي البحث.

اقـع م، بو 19/2/2018الموافـق  االثنـينبتـدريس طالبـات عينـة البحـث يـوم  شـرعت الباحثـة بتطبيـق التجربـة مرحلة تطبيق التجربة:  .ب
وانتهـــت يـــوم االثنـــين الموافـــق حصـــتين فـــي االســـبوع، حصـــة لتـــدريس المجموعـــة الضـــابطة، وحصـــة لتـــدريس المجموعـــة التجريبيـــة، 

 م.30/4/2018

ُطبق  طبيقه، ثمتالبعدي قبل مدة من  الناقدةبلغت الباحثة طالبات عينة البحث بموعد اختبار القراءة  :مرحلة ما بعد التطبيق .ت
 .   م8/5/2018الموافق  الثالثاءاالختبار يوم 

 الوسا ل اإلحصا ية:

 :االتية المعادالت فضاًل عنالستخراج نتائج البحث  spssاالحصائية  بالحقيبة استعانت الباحثة

 جريبية( للطالبات.استعملت إليجاد التكافؤ بين مجموعتي البحث )الضابطة والت لعينتين مستقلتين: (t-Test) االختبار التائي .1

 معادلــة معامــل صــعوبة الفقــرات الموضــوعية، ومعادلــة معامــل تمييــز الفقــرات الموضــوعية، ومعادلــة فعاليــة البــدائل غيــر الصــحيحة .2
 لفقرات اختبار القراءة الناقدة.

 القراءة الناقدة. ثبات اختبارالستخراج  20ريتشاردسون  -كيودر معادلة .3

 :عرض النتا ج وتفسيرهاالفصل الرابع:  -4

  :عرض النتا ج 4-1

( بين 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )ليس هناك فرق )التأكد من نتيجة الفرضية الصفرية التي تنص:  بعد
 طالباتمتوسط درجات بين و  نجمتين وأمنيةاستراتيجية وفق على المجموعة التجريبية التي تدرس  طالباتمتوسط درجات 

ات احصائًيا تحليل البيانوبعد ، (القراءة الناقدةمهارات وفق الطريقة االعتيادية في اختبار على المجموعة الضابطة التي تدرس 
 (7كما يوضحه جدول)، ظهرت النتائج االتية، SPSS بالحقيبة االحصائية االختبار التائي واستعمال

 (7جدول )   
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  القراءة الناقدةلمجموعتي البحث في اختبار مهارات  t-Test)نتا ج االختبار التا ي)

 

 بلغ ةالناقد القراءة في المجموعة التجريبية في اختبار الطالباتمتوسط درجات  أنّ  (، 7، وملحق)(7)يتضح من جدول  
 ولمعرفة داللة الفروق اإلحصائية بين، (12.94) فقد بلغفي المجموعة الضابطة  متوسط درجات الطالباتأما ، (17.03)

كبر أ( وهي 5.893بة )ذ بلغت قيمته المحسو إ، مستقلين لعينتين (t-Test) االختبار التائي الباحثةاستعملت ، البحث مجموعتي
ت لذلك ترفض الفرضية الصفرية لوجود فروق ذا، (0,05( ومستوى داللة )64( عند درجة حرية )1.98من القيمة الجدولية )

 القراءة الناقدة.اختبار داللة احصائية بين المجموعتين )التجريبية والضابطة( ولصالح المجموعة التجريبية في 

 تفسير النتا ج: 4-2

عة اتضح من خالل النتيجة التي سبق عرضها، ان سبب تفوق طالبات المجموعة التجريبية على طالبات المجمو  
 الضابطة في اختبار القراءة الناقدة قد يعزى الى:

ل مع من تعام الموجهة التي تنسجم مع طبيعة مهارات القراءة الناقدة وما تتميز به واجراءاتهاطبيعة استراتيجية نجمتين وامنية  .1
علومات عاء المالمقروء مثل استد جزاء النصت الطالبة على بناء العالقة بين أمنية ساعدوأ المحتوى القرائي، فاستراتيجية نجمتين

  سئلة الناقدة.الجدال حول النص والنقاش وطرح األ، واثارة السابقة حول محتوى النص وبناء المعنى
د ثقتهن بها وزا نشطة المكلفةرسات واألمنية شجع الطالبات على القيام بالمماالمستعمل في استراتيجية نجمتين وأالتوازن والتناغم  .2

: 2014 كيلي،).ميقود الى زيادة ثقة الطلبة بأنفسهم وتقدير ذواتهيم تعليقين ايجابيين لكّل موضع يحتاج الى تحسين فتقد بأنفسهن.
303 )  

ولى األ للوهلة المقروء وعدم تسليمهن دربت االستراتيجية الطالبات على ممارسة العديد من العمليات العقلية في اثناء تفاعلهن مع .3
 بما يرد في الموضوع.

لى لى التعرف عا هاا قاد، ممّ الطالبة وعيالى رفع درجة  أدى واألمنية في االستراتيجية السيما وجود النجمتين المتبعةالممارسات  .1
ٍو ة تنقل بنحمنية التي وضعتها الطالباألفإن  من ناحية أخرى و ، من ناحية واستيعابها ألهمية القضية محل النقاش هامدى ادراك

 ورغبتها. هاواقعي تطلعات
فكار مهن من طريق تحليل الموضوعات واألطريقة تفكير الطالبات وتقي نجمتين وأمنية في الكشف عناستراتيجية  أسهمت .2

لقراءة في ا ئهاداأذلك على  ا أثر  طالبة رؤيتها الخاص ممّ  ومن ثم أصبح لكلِّ  ،القرائي النصواستشفاف أهم النقاط االيجابية في 
  .الناقدة

 المجموعة
حجم 
العين

 ة

المتوسط 
 الحسابيّ 

 التباين
درجة 
 الحرية

الداللة عند  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05مستوى 

 7.405 17.03 33 التجريبية
64 5.893 1.98 

عند  ادالة احصا يا 
مستوى داللة 

 8.496 12.94 33 الضابطة 05,0
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ردة في كار الوافألن تكون لديهن القدرة على تغيير نمط تفكيرهن بما يتالءم مع االطالبات على أ استراتيجية نجمتين وامنية  أعانت .4
 و بما يتالءم مع ثقافة كاتب النص من ناحية أخرى.النص المقروء أ

البات أعان الط ؛تعليق جمتين لكلِّ نشطة العقلية التي تتطلب اصدار حكم أو مقارنة ووضع نتكليف الطالبات بمجموعة من األ .5
التقويم و وى النقد والتقدم فيها الى مست ،يسهم في دعم الحصيلة القرائيةوبنحو ٍ  باألفكارعلى تفسير النص المقروء وتحليله والتنبؤ 

 عند طالبات المجموعة الضابطة. ذلك افرا لم يتو ممّ 
 ت النظرين المجموعات من ناحية اخرى أدى الى عرض المزيد من وجهاتعزيز التعاون بين أفراد المجموعة الواحدة من ناحية وب .6

  .مناي صفي ايجابيوفّر لهن ا المتقاربة احياًنا والمختلفة في أحايين كثيرة ممّ 

 :والمقترحات التوصياتو  االستنتاجاتالفصل الخامس: -5

 :االستنتاجات 1-5
قد أسهمت ف، وعليه، المجموعة التجريبية طالبات عند القراءة الناقدةمهارات  أثرها في تنمية نجمتين وأمنيةاستراتيجية أثبت  .1

 جيعهن علىوتشفضاًل عن تحفيزهن واتخاذ القرار, وادارة الذات  التفكير االبتكاري مهارة من  الطالبات في تمكين االستراتيجية
  حرية الرأي.

وأتضح  ،المطالعةالى تفاعل طالبات المجموعة التجريبية بنحٍو ايجابي مع موضوعات  نجمتين وأمنيةقاد استعمال استراتيجية  .2
خطوات فقد أفصحت الطالبات عن رغبتهن بممارسة ، ذلك من طريق المشاركة الفاعلة النشطة للطالبات طوال مدة التجربة

 بينهن.العلمية روح المنافسة ا أكسبهن مهارات جديدة وعزز ممّ ، نشطة المتضمنةاالستراتيجية واأل
ضاًل ن، فمتيب على اهتمامات الطالبات من طريق استعمال النجمنية المدّرسة في التعرف بنحٍو مقر  ساعدت استراتيجية نجمتين وأ .3

 نجمة على تعليق زميلتها فهذا يدل على انها ذو انتماء ووالء وتقدير لمجهودهن.عن ان  اعطاء الطالبة 
 .واالبداع تعتمد النقد بحاجة الى مداخل ورؤى جديدة في التدريسالمطالعة مادة  .4

  التوصيات: 2-5

 وصي بما يأتي:ت افإنه، من نتائج في هذا البحث ةإليه الباحث تفي ضوء ما توّصل

 ضرورة السعي الدائب الى التحرر من التصور التقليدي للقراءة على انها عملية استقبال سلبي للمقروء. .1
 ة نجمتينومنها استراتيجي ،ات النوعية الحديثة للتعلم النشطمدرسين التي توظف االستراتيجيمجموعة من أدلة لل دإعداضرورة  .2

 في تدريس مناهج اللغة العربية بنحٍو عام، والقراءة بنحٍو خاص. وأمنية
 ريس.ورش عمل لتدريب مدرسي اللغة العربية على توظيف االستراتيجيات الحديثة في التد دإعداضرورة  .3
  .من طريق العمل الجماعي النشط متكامل بنحوٍ  القرائيةالعناية بتدريس النصوص  .4
 دوات قياس علمية؛ لقياس مهارات القراءة الناقدة في المرحلة االعدادية.توفير أ .5

 المقترحات: 3-5

 :ةقترح الباحثت، له اوتطويرً ، استكمااًل َلِما توّصل إليه البحث الحالي 

صف طالبات ال عند والوعي بعمليات القراءة الكتابة النقديةمهارات استراتيجية نجمتين وامنية في تنمية  أثرلتعرف  ؛إجراء دراسة .1
 الرابع األدبي.

 .ألدبيمهارات الطالقة القرائية عند طالبات الصف الخامس ا استراتيجية نجمتين وأمنية في تنمية أثرلتعرف  ؛إجراء دراسة .2
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 دبي.عند طالبات الصف الخامس األ السابرةالقراءة مهارات  في تنمية نجمتين وأمنيةاستراتيجية  أثرلتعرف  ؛إجراء دراسة .3
 دبي.ألعند طالبات الصف الرابع ا فهم النصوص األدبيةمهارة في تنمية  نجمتين وأمنيةاستراتيجية  أثرإجراء دراسة لتعرف  .4
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