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رةلالخص
 
هدف  الفااةددل  لدص ت فاددي  استردل اةددالاترمرل الددايتب الايداوتي لاليمي سدداد الفد رل   ددي تددفا   ت

تدددل ال دددلام  لاهيردددل تهددداااد الا وردددل الهاجدددفي والا ا دددف ال ايددداسي ال  تدددل لتا اسدددف لدددر   البددداد 
 .اليمي سل ال احف 

 البل تي   فاة   ي تفاةل االيل اليفو دل ليف ل دل ( 95) ولاح رق هذا الهف  اخارلد سش ائرا  
ضددددال ل ( ج) البددددلي وةاترددددل ( 03)تمل برددددل وت ددددب (  )تللرددددل  الددددف األولددددصي ل اجدددد   دددديبار   ولهيددددا 

 . البل ( 95)وت با 
الييددددفل لتبرألددددل األااترددددل ل رددددا  تهدددداااد  9333واةدددداافب الباحاددددا  اخابدددداا مالر  اترددددا تيدددد  ج 

و اةداافتا ل اجدل ت ح دل (. لةافللي والا ردربي والاحتردفي والةداهااج والةدا لاما)الا ورل الهاجف 
الةداألذا  سهدف )ت   سفااهيا  ييت ل ردا  تدفا اتدا ل ال البداد ليهداااد الا ا دف ال ايداسي 

الةا سددااي والاهددام ستددص ال ترتددلي والا اسددف للضددصي والبشا ددل سهددف الييااضددلي والا  رددق لددر  ا اامي 
وجددف   ل ددت لددعاا  تيددات د (. افاب اليبدداااد الحايالرددلي والةدداياسي والسددلال وت بددف اله ددفواةددا

 ظهددلد الفااةددل و دد ا  ددلوو  و. (38.0)تددل حرددث لتددل تياتددف ةبدداد األاا  الفددفو والابدداد  ال   
ستددددص  يردددد  تهدددداااد الا ورددددل الهاجددددف والا ا ددددف ( α  =3839)سهددددف تسددددا ا  ا  لددددل  حفددددائرا اد ا

 . ةل اةاييال اةالاترمرل الافا   لالايتب الاياوتي لص لفالح اليمي سل الامل برل تي ا ال اياسي 
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 :خلفية الدراسة وأهميتها -1

تطههوراه ئائلهههة ومت ههارعة ع عهها ه العلهههوم يشهه د العههاا ع العألهههد األوق مههحل الألههرن ايهههاد  والعشههريحل 
وقهههد انعكههه    لههه  . والتكنولوجيههها وا تصههها ه هههها  علهههال يوصههها بعصهههرا ناتاح وا علوماتيهههة وا تصههها ه

بشكل أو بآخر عله  ا نهائا ا درسهية وئرائهر تدري ه ا، وأصهاجة اياجهة ماسهة  ا تلويهد الطلاهة   هاراه 
وم  ا عههارو والعلههوم، والتواصههل الليههو  والاكههر  مهه  األمههراد وا  اعههاه، التاكهها العليهها، وأسههاليا التعامههل

 .يّل الألضايا وا شكاله الطارئة وتوظيا ا
ويكاد جي   العل اء والرتبويون ع ئذا العصر عل  ضهرورة  يهالء التاكها و سهي ا التاكها الناقهد ائت امها   

اصههرة، ومههدخال  مههاعال  للتعامههل بههوعي مهه  نتاجههاه ال ههورة كاههاا ،    عههّد ئههدما  رئي هها  مههحل أئههداو الرتبيههة ا ع
 .)3002نصر، ;Shahera,2004  ;  Eggan, 2001)العل ية والتكنولوجية 

وتشههاب  ا صههاي قريههة صههياة،  ،وقههد أضههج  العههاا اليههوم باعههل ا تصهها ه اإللكرتونيههة، وال ههورة ا عرميههة
وأصهههال التعهههاون والتاهههائم وتاهههادق ااراء بهههم األمهههراد ضهههرورة ملجهههة، وع ليهههاه  كهههحل تّعل  ههها وتعلي  ههها عههه  

ر ههههههههر ، أو مههها يطلهههههههههاعي والاكهههههههههل ا جت هههههها نهههائا الدراسهههية ا ألهههررة، وأصهههال تلويهههد الطلاهههة   هههاراه التواص
 ;Farria , 1997)داو الرتبيهة ا عاصهرة هههههههههههههد أبهرز أئههههههههههأحSocial Skills ة هههههههههها جت اعي ال ا  اراههههههههههعلي

Banks ,1999.) 
وا  هاراه  ،ويظ ر األدب الرتبو  وجود عالقة منطألية بم م اراه التاكا ومؤشهراتال ال هلوكية مهحل ج هة

مالألههدرة علهه  النألههد أو  صههدار األحكههام وتألّصههي جوانهها ا جت اعيههة أو م ههاراه التواصههل مههحل ج ههة  انيههة، 
ل وتن هههو    عههه  سههههياقاه اجت اعيهههة ومواقهههها حيّهههة وئايعيههههة ههههههههههههالألهههوة والضهههعا ع ملتههههو  ا ألهههروء   تتشك

 (.8991نصر، )
ه ويعّد التاكا الناقد الهذ  عهجب لعهل الاهرد قهادرا  عله  النألهد، والتجليهل والتألهور وسهومل ااراء وا ألرتحها

أحد ا داخل ا   ة للعيش ع عت   دائم  التييا، وئو األداة اليت هبها ي هتطي  ، حياق الألضايا وا شكاله
الارد نألد ا علوماه وااراء، وهارسة ع لياه ا ختيار وا نتألهاء ع عصهر أصهاجة ميهال  مكانيهة مالحألهة مها 

 & Robertson؛ ;1991Craig, 1997نومهههل، )ي هههتيفد ع عهههاا ا عرمهههة ا ًتصهههة أمهههرا  صهههعاا  

Szgstak, 1996.) 
وتؤكههد ا  ائههاه ايدي ههة ع الرتبيههة دور ا ههتعلم بوصههاال ملههورا  للع ليههة التعل يّههة التعلي يههة، ومصههدرا  رئي هها  
إلنتههاا األمكههار ومعا ههة ا علومههاه، والأليههام با سههتدراكاه، واسههتًدام ا تناقضههاه وتوظيهها األمكههار  هها 

 & Gordon)األمكههار ا ألومههة، لت هه م ع تألههدر حلههوق ناجعههة لل شههكاله ا عاصههرة ا ألومههة ع توليههد 
Prose, 1980.) 

وقههد بههذلة الك هها مههحل ا  ههود ع ا ههاق الرتبههو  للتيلهها علهه  ا شههكاله النا ههة عههحل اسههتًدام ئرائههر 
حدا ههههة التهههدري  التألليديهههة، هبهههدو  حهههداي تطههههور ع ع ليهههاه الهههتعلم والتعلهههيم أسههههاره عهههحل ئرائهههر أك هههر 

التههههدري  )ولعههههل أبرزئهههها اسههههرتاتييفياه الههههتعلم التعههههاو  . وماعليههههة، وأك ههههر مراعههههاة ياجههههاه الطلاههههة وميههههو م
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ي ههتدعي مههحل الطلاههة الع هههل مهه  بعضهه م بعضهها ع  ئههار مههحل ايههوار ا هههادو،  الههذ ، (با  وعههاه الصههياة
 Adams)ية وا جت اعية  ا ادمهة والتااعل ا جت اعي والذئجب، لتن و محل خاللال م اراهتم الليوية والتاكا 

& Mamma, 1990 ،3002؛ عاد اهلل.) 
أن تعلههههيم الألهههراءة الاّعهههاق ئههههو الهههذ  يتههههيل للطلاهههة مرصههههة ( 893 :3002)وع ئهههذا الصهههدد يههههر  نصهههر 

ا شههاركة، وتاههادق ااراء واألمكههار، وا  ههراة ع ملههاورة الكاتهها لتطههوير مواقهها عألالنيههة  هها  الههن  ا ألههروء 
وقههد يتطلهها  لهه  اسههتًدام اسههرتاتييفياه تههدري  تألههوم علهه  ا نجهه  التاههاعلي، ومهها يههومر  مههحل . ومشههكالتال

 .مرص ا شاركة، وايوار، وتاادق ااراء حياق الألضايا وا شكاله موض  التناوق وا عا ة
للألهراءة، والنظهر ولعّل محل بم العوامل ا ؤ رة ع حتديد كااءة تعليم الألراءة ،   ام ا علم با اائيم ا ديهدة 

 لي ا بصات ا ع لية ونا ا ع آن واحهد، مضهال عهحل دقهة تصهور  لكيايهة حهدوي ئهذ  الع ليهة العألليهة ا ركاهة، 
م نههام مههحل ياهههجب الن هها ا الهههيت تؤكههد أن نههّ  الألهههراءة مهها ئهههو    وسههيلة   ههاعدة الألهههار  ع صههناعة األمكهههار 

عل  أهنا ع لية اجت اعية تألوم عل  التااعهل بهم كهّل مهحل مي ا ينظر آخرون  ا الألراءة . وا عا   اه الصلة
و  شههههه  أن ئهههههذا التاههههههايحل ع وج هههههاه النظهههههر أد   ا ا خههههههتالو، . الألهههههار  والكاتههههها والاي هههههة الصههههههاية 

 Ruddel)وا جت اد ع تألدير أّ  ا سرتاتييفياه وا  ارساه أك ر ناعا ع حتألير أئداو تدري  الألراءة 

& Harris , 1989.) 
داخهل  هرو التهدري ، والكيايهة  ئذا اإلئار توصل عدد محل الااح م  ا وجود عالقهة بهم مها جيهر وع 

للتاكا، ومّت حتديد مها  جيها أن يتهوامر لهد  معلهم الليهة مهحل  اليت يتعلم هبا الطلاة، واكتشاو ئرائر جديدة
ولعهههل أبرزئههها التهههدري  . خهه اه ليويهههة لتن يهههة م هههاراه التاكههها الناقهههد، والتواصههل ا جت هههاعي مهههدار الاجههه 

الألهههائم علهههه  حههههل ا شههههكاله، والههههتعلم التعههههاو  عهههه  ا  وعههههاه الصههههياة، مضههههال عههههحل أسههههاليا ا سههههتألراء 
 & Slavin, 1991; Eggan, 2001; Dollman & Morgan & Pergolaوالتهدري  التاهاعلي 

Watts ,2007 ) .) 
مألهههدرهتم علههه  التواصهههل  مههه  بعضههه م  مههها جتاجهههال الطلاهههة ع ا درسهههة ئهههو أبهههرزويهههذئا بعضههه م  ا أن 

 Dollman)الاعض وم  ااخريحل، حي  تتالش  الأليود اليت حتّد محل الألدرة عل  الع ل والتاكا واإلبداع 

et al. ,2007 ).  بل  ن بعض م يهر  أن األجهواء ا جت اعيهة ا رجهة ع مواقها تعلهم الألهراءة وتعلي  ها ئهي
؛ عطيههال، 8992الألريههو ، )لههن  ، ومعانيههال الصههرجة من هها والضهه نية ا ههدخل للتاكهها ا تع ههر  ع مضههامم ا

 ( .Siegel , 2005؛ 8998سالمال،  اار ، 
تطههوير مههداخل تههدري  الألههراءة لكههي تأخههذ  بيههر وعلهه  الههر م مههحل ا  ههود الههيت بههذلة ومهها زالههة تاههذق 

با  ائههاه ا عاصههرة ع تههدري  الليههاه اييههة، والتألههّدم التألههجب ع ئههذا ا يههدان    أن الشههكو  ومههر مهها يههرا  
بعههههض خهههه اء من ههههاا الليههههة العربيههههة، وئرائههههر تدري هههه ا مهههها تههههلاق قائ ههههة، تؤكههههد ا اهههها  كاههههاءة اإلجههههراءاه 

 (.3002؛ نصر، 8999؛ عاد ايليم، 8993شجاتال، )ري  الاعاق والنشائاه الألرائية الالزمة للتد
وتههأ  ئههذ  الدراسههة ع سههعي ا لتألّصههي أ ههر اسههتًدام اسههرتاتييفية الههتعلم التعههاو  با  وعههاه الصههياة ع 

، والهيت 8991تنايذ دروس الألراءة، من يف ة م  ما أكدتال ندوة التطوير الرتبو  الهيت عألهده ع عّ هان عهام 
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ب الع ل عل  تطوير ئرائهر تهدري  موضهوعاه الليهة العربيهة، وم اراهتها ا ًتلاهة ذيه  تأخهذ أقرتحة بوجو 
 .با عتاار دور الطالا ا تيفدد

ولعههههّل الرتكيههههل ع الدراسههههة علهههه  متيهههها  م ههههاراه التاكهههها الناقههههد والتواصههههل ا جت ههههاعي باعتاارئهههها أبههههرز 
ع تطههوير منههائا الليههة العربيههة ع األردن خههالق  نتاجههاه تههدري  الألههراءة يههأيي من ههيف ا  مهه  ا  ههود ا اذولههة

ال هنواه الهه الي ا اضههية، ومههر ماههاد ء ا قتصههاد ا عههرع الههيت تعلههي مههحل شههأن ا عههارو ا تههومرة لههد  الناشهه ة 
مهههحل أبنهههاء ا مهههة، ومههها  تلكهههون مهههحل م هههاراه وقهههدراه تاكايهههة وليويهههة، واجت اعيهههة ع التعامهههل مههه  ا عهههارو 

 .يياة اانية وا تيفددةايدي ة، وم  مواقا ا
وعل  الر م محل ملاو ه التنوي  ع أساليا التهدري  والتألهور وتطويرئها، ومضهال  عهحل ملهاو ه اسهتًدام 
وسههائل التكنولوجيههها ايدي ههة، مههها زاق معظههم الطلاهههة ع مراحههل التعلهههيم العههام ع ا هههدارس   تلكههون م هههاراه 

يدة، و ن وجده لد  بعض م مهنن اسهتًدام م  ها ع مواقها التاكا الناقد، ومؤشراتال ال لوكية  بصورة ج
 ,Hedge)3000؛ 8991نصر، )الألراءة والكتابة ما زاق ملدودا  

وع ئهههذا الصهههدد كشهههاة عهههدة دراسهههاه عهههحل أن ن هههاة كاهههاة مهههحل ئلاهههة ا هههدارس ع العهههاا ياتألهههرون  ا 
ور ها يعهود  له   ا   هاق ئهذ  ا  هاراه .  ا  اراه ا جت اعية اليت متكن م محل التواصل م  أقراهنم بااعليهة

ع ا نهههائا ا درسهههية، ومهههحل قما،هههل ا عل هههم، وقهههد أظ هههره بعهههض الدراسهههاه  مكانيهههة تشهههكيل أو تن يهههة ئهههذ  
مألههههههههههد أشههههههههههاره دراسهههههههههة كههههههههههارتر ومهههههههههها ك ههههههههههويل . ا  هههههههههاراه لههههههههههد  الطلاههههههههههة ع  تلهههههههههها مراحهههههههههل التعلههههههههههيم

(Ollmann,1996;Carter & Maxwell, 1998 )حل لهد  ئلاهة ا رحلهة األساسهية ع  ا وجهود حتّ ه
وأظ ههره كههذل  دراسههة . م ههاراه التواصههل اللاظههي، وا جت ههاعي نتييفههة اسههتًدام آليههاه التههدري  ا ااشههر

ماعلية التدريا عل  ا  اراه ا جت اعية ع  ا  وعهاه الصهياة، ( Nath & Ross, 2001)ناي وروز 
التعليألههههاه، واسههههتًدام العاههههاراه واأللاهههها  ا ناسههههاة  واقهههها و سههههي ا ع  لألههههاء األسهههه لة وا سههههت اع وتألههههدر 

النألاش وايوار، وا عارضهة والتأييهد، والنألهد والتأليهيم، وكهون الطلاهة ع الصهاوو العليها أك هر اسهتيفابة ع ئهذ  
 .الصاوو الدنيا أقراهنم ع ا واقا محل

اراه ا جت اعيهة ع النشهائاه ويؤكهد تله  النتهائا مها توصهلة  ليهال دراسهة حدي هة مهحل  مكهان تن يهة ا  ه
، وتتار ئذ  النتهائا مه  مها (Dollman et al. , 2007)الألرائية التعاونية أو التشاركية، وع  قراءة األقران 

ع  National Association of School Psychologistتوصههلة  ليههال ج ههود مؤس ههة الاجهه 
عيفههههل بعههههض الطلاههههة  ع اسههههتًدام م ههههاراه الو يهههاه ا تجههههدة األمريكيههههة ع ئههههذا الشههههأن، مههههحل أن أسههههااب 

التواصههل، قههد يعههود بالدرجههة األوا  ا   ههاق معل ههي الليههاه األوا وال انيههة  ههذ  ا  ههاراه، بعههدم ا لتاههاه 
 .NASP, 2007)) لي ا كنتاجاه أساسية ع التًطيط  واقا تدري  اللية 

الألههراءة باسههتًدام الههتعلم التعههاو  تههارة، أن تعلههيم  ع ك هها مههحل دوق العههاا ويعتألههد خهه اء تههدري  الليههاه
علهههه   قههههدراه الطلاههههة تههههارة أخههههر ، ي هههه م ع تن يههههة Collaboration Learningوبههههالتعلم التشههههاركي 

ا سهت اع الههواعي، وهارسهة ع ليههاه الشهرح والتا اوالتوسههي ، والتعليهر والتعأليهها، والتلًهي ، والنألههد الانّههاء 
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صهلية ا ناسهاة عنهد اليضها أو معارضهة ااخهر ع الهرأ ، وئهي م هاراه وما شابال  ل ، واستًدام اللية التوا
 Bremer & Smith, 2004; Siegel, 2005; Croon) زمهة وضهرورية ع مواقها التعلهيم ا  هاعي 

& Davis , 2006.) 
قرتحههة بعههض الدراسههاه ايدي ههة الههيت أجريههة ع ميههدان الألههراءة بضههرورة تههوما مواقهها اوع ئههذا اإلئههار 

مناسههاة، ت هه ل بتاههادق الطلاههة الألههرّاء وج ههاه النظههر ع  ئههارمحل ايريههة ا  ههؤولة، والنألههد الانّههاء أ نههاء تههدري  
تنايهههههذ دروس الألهههههراءة   ا مههههها أريهههههد للتن يهههههة الذئنيهههههة وا جت اعيهههههة أن تاخهههههذا ئريأل  ههههها عههههه  دروس الألهههههراءة 

(Siegel, 2005) الذئنيهة وا جت اعيهة قهد  ها  هارا أن  يهاب  ئهذا النهوع مهحل بعضه ا ااخهر، بين ها جيهلم
يأللهههل مهههحل انشهههياق الطلاهههة  واقههها التعلهههيم، وقهههد  جهههوق دون جعل هههم قهههادريحل علههه  تاهههادق ااراء وا ههه اه، 

 (.Bremer & Smith,2004)وا علوماه، وتوظيا ا بااعلية ع مواقا الدرس وايياة 
تههدري  الليههة أن ا ئت ههام با  ههاراه ا جت اعيههة  بصههات ا ئههدما مههحل  بعههض خهه اءوع ئههذا الصههدد يههر  

 أئداو التدري ، جيا أ  يألل عحل ا ئت هام با وانها ا عرميهة لليهة؛ ألهنها ا هدخل الاّعهاق للتألهدم والنيفهاح
Dollman et al.,  2007; Carter&Maxwell,1998). ) 

 ماه تصههه يم منهههائا الليهههة العربيهههة و عهههدادئا،  هههتلل ع تع يهههر الهههوعي ويتوقههه  أن ت ههه م ئهههذ  الدراسهههة 
الرتكيههههل علههه  م ههههاراه التاكههها الناقههههد والتواصهههل ا جت ههههاعي، ولاهههة انتاههها  الألههههائ م علههه   لهههه   ا أ يهههة 

باعتاارئا أحد أبرز نتاجاه التعلم الليو ، وأحد وسائل اإلعداد والتكهويحل للألهار  ا سهرتا ي الاّعهاق، ك ها 
الدراسة أ ية التوس  ع اسهتًدام اسهرتاتييفياه التهدري  با  وعهاه الصهياة ع  ينتظر أن تؤكد نتائا ئذ 

وأن ت ه م ع سهّد جانها مهحل الهنأل  ع الدراسهاه ا تعلألهة ع . تناوق نصهوص الألهراءة ع ا رحلهة األساسهية
 .ئذ  ا  اراه ع الاي ة العربية

 :مشكلة الدراسة وأسئلتها -2

 ضعا ئلاة ا رحلة األساسية ع الألهدرة عله  هارسهة التاكها الناقهد ع تك حل مشكلة الدراسة ايالية ع
أ نهاء تنهاو م نصهوص الألهراءة العربيههة بالهدرس والتجليهل، وانعكه   له  علهه  ا اها  أدائ هم ع م هم ا ألههروء 

 الهههههيت ورده ع مألدمهههههة ئهههههذ  الدراسهههههةالهههههذ  أكدتهههههال عهههههدد مهههههحل الدراسهههههاه والاجهههههوي و با  هههههتو  الناقهههههد  
مضهههال  عهههحل ضهههعا ئلاهههة ا رحلهههة األساسهههية ع األردن (. 8992؛ الألريهههو ،8991؛نصهههر، 8993شهههجاتة،)

عهحل التااعههل بنجيابيههة ع مواقهها التههدري  الألائ ههة علهه  ا نجه  التاههاعل ، وعههلوو بعضهه م عههحل التواصههل مهه  
لألهراءة نتييفهة عهدم تهوامر أقرانال ع أ ناء تنايذ ا   اه الليوية بطريألة تعاونية أو تشاركية عه  مواقها تهدري  ا

وقهههد  حههها أحهههد الاهههاح م قصهههور ئالاهههاه عينهههة الدراسهههة ع ئهههذيحل . م هههاراه التواصهههل ا جت هههاعي لهههدي م
 .ةالنوعم محل ا  اراه ع  مواقا التدري  حا  تدرس اللية العربية لعينة الدراس

 :وقد حاولة الدراسة ايالية ا جابة عحل ال ؤالم ااتيم
و بم درجهاه ئالاهاه الصها ال هاب  األساسهي ع اختاهار م هاراه التاكها الناقهد ئل ئنام اختال -

 تعل   ا اسرتاتييفية تدري  الألراءة العربية؟
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ئهههل ئنهههام اخهههتالو بههههم درجهههاه ئالاهههاه الصههها ال ههههاب  األساسهههي ع اختاهههار م هههاراه التواصههههل  -
 ا جت اعي تعل   ا اسرتاتييفية تدري  الألراءة العربية؟

 :الدراسةفرضيات  -3

 :ع ضوء ال ؤالم ال ابألم سعة الدراسة  ا التجألر محل صجة الارضيتم ااتيتم
بهههم متوسههطي أداء ئالاههاه الصههها ( α  =0000)  يوجههد مههرمل داق  حصهههائيا عنههد م ههتو   -0-1

عهاه ا  و )ال ا  األساسهي عينهة الدراسهة ع اختاهار م هاراه التاكها الناقهد تعهل   ا اسهرتاتييفية التهدري  
 (.الصياة، الطريألة ا عتيادية

بهههم متوسههطي أداء ئالاههاه الصههها ( α  =0000)  يوجههد مههرمل داق  حصهههائيا عنههد م ههتو   -0-9
ال ههاب  األساسههي عينههة الدراسههة ع اختاههار م ههاراه التواصههل ا جت ههاعي يعههل   ا اسههرتاتييفية التههدري  

 (.ا  وعاه الصياة، الطريألة ا عتيادية)
 :الدراسةأهمية  -4

 :تتلً  أ ية الدراسة ايالية ع ااتية
سهعي ا  ا تع يههر وعههي معل ههي الليههة العربيههة و سههي ا، معل ههي الألههراءة   ههاراه التاكهها الناقههد،  -0-1

 .وكياية تن يت ا لد  الطلاة ع  مواقا تدري  نصوص الألراءة
جت ههههاعي، أو مهههها يطلههههر علي هههها  دعوهتهههها  ا تاصهههها معل ههههي الليههههة العربيههههة   ههههاراه التواصههههل ا  -0-9

با  اراه ا جت اعية الالزمة لت كم الطلاة محل التااعل، والتواصل بااعلية مي ها بيهن م أ نهاء تنايهذ ا   هاه 
 .الألرائية باستًدام اسرتاتييفية التعلم التعاو  مدار الاج 

ا جت ههاعي داخههل  ههرو  دعوهتهها  ا ا ئت ههام بتع يههر وعههي معل ههي الألههراءة بأ يههة تههوما ا نهها  -0-0
 .التدري  لتجألير األئداو ا توخاة محل تدري  نصوص الألراءة

 :أهداف الدراسة -5

 :هتدو الدراسة  ايالية  ا حتألير ااتية
الوقههوو علهه  أ ههر اسههتع اق اسههرتاتييفية الههتعلم التعههاو  با  وعههاه الصههياة لتههدري  نصهههوص  -9-1

 .اقد لد  عينة الدراسةالألراءة بألصد تن ية م اراه التاكا الن
الوقوو عل  أ هر اسهتع اق اسهرتاتييفية الهتعلم التعهاو  لتهدري  الألهراءة العربيهة ع تن يهة م هاراه  -9-9

 .التواصل ا جت اعي أحد أبرز نتاجاه تدري  الألراءة
الكشهههها ع هههها   ا كههههان ئنهههههام مههههرومل دالههههة  حصههههائيا بهههههم متوسههههطاه أداء ئالاههههاه ا  وعهههههة  -9-0

لهههوا  درسههحل نصهههوص الألههراءة باسهههرتاتييفية الههتعلم التعهههاو ، ومتوسههطاه أداء أقهههراهنحل ع ا  وعهههة التيفريايههة ال
الضابطة اللوا  درسهحل النصهوص  اهتها بالطريألهة العاديهة ع تن يهة م هاراه التاكها الناقهد، وم هاراه التواصهل 

 .ا جت اعي مدار الاج 
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 :التعريفات اإلجرائية للمصطلحات -6
 :ا صطلجاه األساسية ع الدراسة  جرائيا  عل  النجو اا عّرمة 

الذئنيههة األدائيههة ا ركاههة الههيت تتههيل لطالاههة الصهها  تله  الألههدرة ويألصههد بههال ع الدراسههة: الا ورددل الهاجددف -
التعامهههل بهههوعي مههه  األمكهههار وا عههها  ا تضههه نة ع الهههن  ا ألهههروء، عهههحل ئريهههر هارسهههة  ال هههاب  عينهههة الدراسهههة

جليههل، وا سههتنتاا، والتأليههيم، وا سههتد ق، و بههداء الههرأ  حيههاق الألضههايا وا شههكاله الههواردة ع ع ليههاه الت
لأليههاس ( 3000)الههن  ا ألههروء، ويعهه  عنههال بالدرجههة الههيت حتصههل علي هها  الطالاههة ع اختاههار كالياورنيهها  ههو ا 

 .م اراه التاكا الناقد
اهرد التاهائم مه  أقرانهال وزمالئهال ع مواقها الع هل، ع وعة ا  اراه اليت تتهيل لل :الا ا ف ال اياسي -

ويألههاس ع ئههذ  الدراسههة . و جنههاز ا   ههاه ا شههرتكة ع  ئههار مههحل ا حههرتام والتألههدير، وح ههحل تألاههل ااخههريحل
بالدرجههة الههيت حتصههل علي هها الطالاههة ع بطاقههة ا الحظههة ا  ههتًدمة لرصههد مههد  اسههتًدام ئالاههاه الصههها 

التواصههههل ا جت ههههاعي موضههههوع الاجهههه  ع أ نههههاء تنههههاوق نهههه  الألههههراءة عهههه  ال ههههاب  عينههههة الدراسههههة م ههههاراه 
 .اسرتاتييفية التعلم التعاو  با  وعاه الصياة

 جههراءاه تعلههم وتعلههيم منظ ههة تألههوم علهه  ج ههد الطالهها، وتعاونههال مهه  : اةددالاترمرل الددايتب الايدداوتي -
مضههاوئة و طههط  هها، تههتّم حتههة زمالئههال عهه  ع وعههاه صههياة، إلجنههاز م  ههاه قرائيههة ملههددة ضهه حل ظههروو 

ا عل ة، وتتوقا درجة ماعليت ا عل  مد  اشرتام ئلاة ا  وعة الواحهدة، وتعهاوهنم، وح هحل /  شراو ا علم
 .تواصل م الليو  والاكر  ع أ ناء الع ل، إلجناز ا   ة أو ا   اه ا وكلة  م

 :حدود الدراسة -7

 :أجرية ئذ  الدراسة ض حل ايدود ااتية
أمراد الدراسة ئم عاارة عحل شعاتم محل ئالااه الصا ال اب  اختاتا عشهوائيا مهحل بهم شهعا  -7-1

 .الصا ال اب  ع مدرسة رابعة العدوية األساسية التابعة  ديرية تربية  ربد األوا
 ،ا عههههّرب 3000أداتهههها الدراسههههة  هههها اختاههههار كالياورنيهههها لأليههههاس م ههههاراه التاكهههها الناقههههد  ههههو ا  -7-9

ا عهههدق للاي هههة األردنيهههة، وبطاقهههة مالحظهههة مهههحل  عهههداد الاهههاح م لأليهههاس م هههاراه التواصهههل ا جت هههاعي مهههدار و 
الاج  الهيت تضهم ت ه  م هاراه مرعيهة، اختهاه مهحل دون  ائها أل يت ها ع حتأليهر التااعهل الليهو  والهذئجب 

 . ع مواقا تعلم الألراءة وتعلي  ا
ة مههحل كتههاب م ههاراه ا تصههاق ا طههّور ا ألههرر ألمههراد أجريههة الدراسههة علهه  و ههة نصههوص أدبيهه -7-0

 .الدراسة، وبواق  و  عشرة حصة صاية
 :الطريقة واإلجراءات -8

يتضههه حل ئهههذا ا هههلء مهههحل الدراسهههة وصهههاا  للعينهههة واألدواه، وا عا هههاه اإلحصهههائية للايانهههاه ا صهههلة مهههحل 
 .مثّ تألدر التوصياه ا ناساةتطاير التيفربة، مت يدا   ناقشت ا ع ضوء مرضييت الدراسة، ومحل 
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 :  لاا الفااةل -
ئالاة محل ئالااه الصا ال اب  األساسي يدرسحل ع مدرسهة رابعهة العدويهة ( 09)ئاألة الدراسة عل  

اختههههههاه عشههههههوائيا  بطريألههههههة الألرعههههههة بواقهههههه  شههههههعاتم مههههههحل وهههههه  شههههههعا ع .  دينههههههة  ربههههههد ع  ههههههاق األردن
ئالاهة ع وعهة ( 39)وعهددئا ( ا)ئالاهة ع وعهة  ريايهة، وشهعاة ( 20)وعهددئا ( أ)حدده شعاة .ا درسة
واختاه ا درسة قصدي ا محل بهم ا هدارس التابعهة  ديريهة  ربهد األوا لتهومر اإلمكانهاه والت ه ياله . ضابطة

 .ا تاحة للااح م لتطاير التيفربة
 : اواد الفااةل -

 :ذ ية ئي لتجألير أئداو الدراسة، استًدم الااح ان  الي أدواه 
 :اخاباا مالر  اترا ل را  الا ورل الهاجف -

محل ا ختاار الذ  عّرب وعّدق للاي ة األردنية محل الااح هة مهرر الربضهي ( 3000)وقد استًدم الن و ا 
مألرة محل نوع ا ختيار مهحل متعهدد، تيطهي وه  م هاراه مرعيهة ( 21)يتكّون ا ختاار محل (. 8)ا لجر رقم 

واختلاهة األوزان . التجليل وا ستألراء وا ستنتاا والتألور: ا الناقد ومؤشراتال ال لوكية وئيمتّ ل أبعاد التاك
الن اية  ذ  ا  اراه ع ا ختاار محل حا  عهدد الاألهراه، والهدرجاه بهاختالو ا ؤشهراه ال هلوكية الدالهة 

م هههارة ا سههههتنتاا  ،(درجتهههان)، وم هههارة ا سهههتألراء (وهههه  درجهههاه)علي ههها، حيههه  أعطيهههة   هههارة التجليهههل 
ومّت التجألههر مههحل  اههاه الن ههو ا (.  ههالي درجههاه)، م ههارة التألههور (درجتههان)، وم ههارة ا سههتد ق (درجتههان)

ا عههّدق لالختاههار بطريألههة اإلعههادة،    ئاههر الااح ههان ا ختاههار ا عههّدق علهه  عينههة اسههتطالعية مههحل خههارا عينههة 
ب  األساسهههي ع مدرسههة ئ يههها لأنههاي، مث أعيهههد ئالاهههة مههحل الصههها ال هها( 38)الدراسههة اياليههة مكونهههة مههحل 

تطايألههههال علهههه  العينههههة نا هههه ا بعههههد أسههههاوعم، وح هههها معامههههل ا رتاههههاة بههههم أداء الطالاههههاه ع ا ختاههههار ع 
، وئههههو معامههههل ارتاههههاة مألاههههوق أل ههههرا  ئههههذ  (0010)التطايألههههم، باسههههتًدام معامههههل باسههههون حيهههه  بلهههه  

 .الدراسة
 : ل اجل الي ح ل -

حل تصهههه يم الاههههاح م، أعههههده لرصههههد ا  ههههاراه ا جت اعيههههة الههههيت ينايههههي أن ت ههههتًدم ا وئههههي اسههههتاانال مهههه
ئالااه كل ع وعة ع مواقا تدري  الألراءة العربية باسرتاتييفية التعلم التعاو ، والكشها عهحل مهد  تهوامر 
ئههههذ  ا  ههههاراه لههههد  ئالاههههاه الصهههها ال ههههاب  األساسههههي، وهارسههههت حل  هههها ع مواقهههها تنايههههذ دروس الألههههراءة 

م هاراه مرعيههة ا لجههر رقههم ( ت هه )اشههت لة الاطاقهة علهه  . اسهرتاتييفية الههتعلم التعههاو  با  وعهاه الصههياةب
، اشههتألة مههحل األدب الرتبههو ، وبنيههة الاطاقههة علهه   ههرار مأليههاس ليكههره، حاهه  وضهه  أمههام كههل م ههارة (3)

ذ ا   ههاه الألرائيههة، يألهي  مههد  هارسههة الطالاهة ل ههلوم ا  هارة عهه  تنايه( 0-8)مأليهاس واسههي متهدرا مههحل 
دمل الاطاقهة وللتجألهر مهحل صه(. 6-1)وتااعل ا م  زميالهتا ع ا  وعة الصياة اليت تراوح عدد أمرادئها بهم 

صهههم ع منهههائا الليهههة العربيهههة وأسهههاليا تدري ههه ا، والأليهههاس والتألهههور ع كليهههة تًعرضهههة علههه  و هههة مهههحل ا 
مههد  انت ههاء ا  ههاراه الت ههه  ا تضهه نة  ا ههوم التواصهههل  الرتبيههة لامعههة الامههوم ئلههها  لههي م  بههداء الهههرأ  ع
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وأخهذ الااح هان با  هاراه الهيت  . ا جت اعي، وأبعاد  ع  مواقها تهدري  الألهراءة، و جهراء التعهدياله الالزمهة
 . ٪ محل ا ك م، وأعيد تنظيم الاطاقة ع ضوء ااراء ا ألرتحة10أ   علي ا 

 :ةباد ل اجل الي ح ل -
التجألر مهحل صهدمل الاطاقهة أجريهة  ربهة عله  عينهة اسهتطالعية مهحل خهارا عينهة الدراسهة تألاهة مهحل بعد 

ئالاة محل ئالااه الصا ال اب  ع مدرسة ئ يها األساسهية، حيه  متهة مالحظهة أدائ هحّل ع دراسهة ( 38)
الااح ههة الألههراءة با  وعههاه الصههياة، ووضههعة درجههة لكههل ئالاههة علهه  كههل م ههارة مههحل ا  ههاراه الت هه  مههحل 

مصهههججة أوا، ومهههحل معل هههة الليهههة العربيهههة ع ا درسهههة مصهههججة  انيهههة، وقهههد وضهههعة الهههدرجاه ع موقههها 
: 871)التههههدري  علهههه  اناههههراد مث ح هههها  اههههاه األداء باعت ههههاد معادلههههة ئول ههههيت ا شههههار  لي هههها ع ئعي ههههة 

و معامهل  اههاه ، وئه(10093) سهتًراا معامهل ا تاهامل بهم ا صهججم    بلهه  معامهل ا رتاهاة ( 8917
 .مناسا أل را  الدراسة ايالية

 X         800٪عدد مراه ا تاامل بم ا صججم   = معامل ا تاامل للاطاقة
 عدد مراه ا ختالو+ عدد مراه ا تاامل                         
              X      800 ٪ =10093 87=    معامل ا تاامل للاطاقة
                             38 

 :(تف ص ال لام )البلتاتج اليفاو   -
" األرصهاد ا ويّهة"و" العهم معيفهلة ع ا لهر"و" اللية العربية"و" ايرية: "عاارة عحل أربعة نصوص أدبيةئي

ليتنهههها "مهههحل وحهههداه الاصهههل األوق ع كتهههاب ( 3،2،1،0)أخهههذه مهههحل الوحهههداه الدراسهههية  واه األرقههههام 
ا لجهر رقهم . 3006/3007اة الصا ال اب  األساسي ع األردن للعهام الدراسهي ا طّور ا ألرر لطل" العربية

أبههو شههريا )، وجههاءه النصههوص متنوعههة مههحل حيهه  عههاق ا عرمههة، وا وضههوع والطههوق، ودرجههة الصههعوبة (2)
 ( .3006وال اا وا ا ي وعو ، 

 :  لاماد الفااةل -
 : ةاتا  الااح ان ع تطاير ئذ  الدراسة ا جراءاه ااتي

 . أخذه موامألة وزارة الرتبية والتعليم لتطاير التيفربة ع مدرسة رابعة العدوية األساسية  دينة  ربد -
مهحل ئالاهاه الصها ال هاب  األساسهي ع ا درسهة ع وعهة  ريايهة تهدرس نصهوص ( أ)حدده الشهعاة  -

ع وعههة ضههابطة تههدرس ( ا)ة الألههراءة ومههر ماههاد ء و جههراءاه الههتعلم التعههاو  با  وعههاه الصههياة، والشههعا
 . النصوص  اهتا ومر  جراءاه الطريألة ا عتيادية ا وصومة ع دليل ا علم ا عت د

أعده ا طط الدراسية بواق  و  خطط تناذ كل خطة ع  الي حص  صاية لطالاهاه ا  وعهة  -
 .  وعاه الصياةالتيفرياية، روعي ع  عدادئا  جراءاه تنايذ اسرتاتييفية التعلم التعاو  با 

: عّرمة معل ة ا  وعة التيفرياية بنجراءاه تطايهر اسهرتاتييفية التعلهيم با  وعهاه الصهياة مهحل حيه  -
تأل ههههيم الطالاههههاه  ا ع وعههههاه صههههياة، والت ي ههههة لتنايههههذ درس الألههههراءة، وتوزيهههه  بطاقههههاه األع ههههاق با  ههههام 

ايهة ا تابعهة واسهتًدام أدواهتها مهحل الألرائية، وما تتطلاال محل نشائاه وأداءاه ليوية وتاكاية، واجت اعية، وكي
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مالحظة وتدويحل، وكياية ا حتاها  بأع هاق الطالاهاه، ورصهد أسهاليا تاهاعل حّل، ومهد  هارسهت حّل   هاراه 
 . التواصل ا جت اعي باستًدام بطاقة ا الحظة

حصههة صهههاية، تناولهههة ( 80)بواقههه   3006/3007ئاألههة الدراسهههة خهههالق الاصههل الدراسهههي األوق  -
، مهههحل وحهههداه  (0، 1، 2، 3)راءة األربعهههة الهههيت ت هههت ل هبههها الوحهههداه الدراسهههية  واه األرقهههام نصهههوص الألههه

 .  ا ألرر ألمراد العينة" ليتنا العربية"كتاب 
ئّاألهة أداتها الدراسهة عله  ئالاههاه ا  هوعتم قاهل تطايهر التيفربهة للتجألههر مهحل تكهامؤ ا  هوعتم مههحل  -

م ههاراه التواصههل ا جت ههاعي مهههدار الاجهه ، حاهه  تاههّم عهههدم حيهه  امههتالك حل   ههاراه التاكهها الناقهههد، و 
وجههههود مههههرومل دالههههة  حصههههائيا  بههههم أداء ئالاهههههاه ا  ههههوعتم ع أّ  مههههحل م ههههاراه التاكهههها الناقههههد والتواصهههههل 

 .ا جت اعي مدار الاج 
مهحل أما التكامؤ بم معل يت ا  وعتم التيفرياية والضابطة خبصهوص الألهدرة عله  التهدري ، مألهد كانتها  -

جيههد "محلهة بكههالوريوس الليههة العربيههة باإلضههامة  ا دبلههوم الرتبيههة، والتألريهر ال ههنو  لكههل من  هها للعههام ا نصههرم 
، مضههال  عههحل أن سههنواه ا هه ة ع تهدري  الليههة العربيههة لكههّل من  هها بليهة وهه  سههنواه ، ولههد  كههّل "جهدا  

 . ربد ال انية/ و مديرية الرتبية والتعليممن  ا دورة ع استًدام اسرتاتييفية التعلم التعاو  عألده بنشرا
ئاألههة أداتهها الدراسههة علهه  ئالاههاه ا  ههوعتم بعههد ا نت ههاء مههحل التيفربههة بههاإلجراءاه والظههروّو  اهتهها  -

 . اليت ئاألة مي ا األداتان ع الألياس الألالي
مث عرضهة  أخذه الاياناه وأدخلة ع اياسوب، ومتة معا ت ا ومهر مرضهياه الدراسهة ومتيااهتها، -

 .النتائا ع جداوق ومر األصوق، ومتة مناقشت ا وقّدمة ا ألرتحاه الالزمة
 :الييالمل اإلحفائرل -

ع معا ة الايانهاه اياصهلة مهحل تطايهر  SPSSاستًدمة رزمة التجليل اإلحصائي للعلوم ا جت اعية 
وسههطاه اي ههابية وا ارامههاه أدا  الدراسههة األوليههان بعههد اإلنت ههاء مههحل تطايههر التيفربههة، حيهه  ح ههاة ا ت

و عرمهة د لهة الاهرومل . ا عيارية ألداء أمراد الدراسة ع م اراه التاكا الناقد، وم هاراه التواصهل ا جت هاعي
 (.ه)بم أداء الطالااه ع ا  وعتم، ولصاي أّ  محل ئالااه ا  وعتم مدار الاج  استًدم اختاار 

 :نتائج الدراسة ومناقشتها -9

 : ضة نتائا ئذ  الدراسة ومناقشت ا ع ضوء أس لة الدراسة ومرضياهتا كاا  عر 
ئل ئنام مرومل بم أداء ئالااه الصا ال هاب  األساسهي :"مألد نّ  عل تا  ايتق لالسلال األول  -

الطريألهههههة / با  وعهههههاه الصهههههياة)ع م هههههاراه التاكههههها الناقهههههد تعهههههل   ا اسهههههرتاتييفية تهههههدري  نههههه  الألهههههراءة 
 ؟ ("اديةا عتي

  يوجهد مهرمل داق  حصهائيا  عنهد " ولأجابة عحل ئذا ال ؤاق اخت ه الارضية األوا اليت نّصة عل  أنال
بههههم متوسههههطي أداء ئالاههههاه الصهههها ال ههههاب  األساسههههي عينههههة الدراسههههة ع احتاههههار ( α  =0000)م ههههتو  

، حيهههه  (ا  وعهههاه الصههههياة، الطريألهههة ا عتياديههههة)م هههاراه التاكهههها الناقهههد يعههههل   ا اسهههرتاتييفية التههههدري 
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ناقههد اسههتًرجة ا توسههطاه اي ههابية ع ضههوء الههدرجاه ا ههددة لاألههراه كههّل م ههارة مههحل م ههاراه التاكهها ال
 (8)ا    موض  الدراسة، وعلي ا عت عة، وا اراماه ا عيارية، و ل  ك ا ئو مام ع ا دوق رقم 

اليا ة اد الحسالرل والتحلا اد الييراا ل لفا اد ال الباد  ي اخاباا تهاااد الا ورل الهاجف  (1)المفول اجب 
 و ق اةالاترمرل تفا   تل ال لام 

 التحلا  الييرااي اليا ةط الحسالي اليفا اترمرلالةال  اليهاا  والفا ل

 80398 1038 20 ا  وعاه الصياة (درجاه0)التجليل 
 80123 3016 39 الطريألة العادية

 00011 8010 20 ا  وعاه الصياة (درجتان)ا ستألراء 
 00637 8021 39 الطريألة العادية

 00193 8076 20 ا  وعاه الصياة (درجتان)ا ستنتاا 
 00630 8039 39 الطريألة العادية

 00021 8061 20 ا  وعاه الصياة (درجتان)ا ستد ق 
 00613 8038 39 الطريألة العادية

 00271 8009 20 ا  وعاه الصياة ( الي درجاه)التألور 
 00087 8000 39 الطريألة العادية

 30069 8009 20 ا  وعاه الصياة (درجة 81)الكلي 
 30118 7070 39 الطريألة العادية

يظ ر ا دوق أعال  مروقا  ظائرية ع متوسطاه درجاه الطالااه أمراد الدراسة خبصوص كل م ارة مهحل 
ولتجديد م تو  الد لهة لتله  الاهرومل، ولصهاي أّ  مهحل . م اراه التاكا الناقد، وخبصوص ا  اراه ككل

 (.3)و ل  ك ا ئو مام ع ا دوق رقم ( ه)اختاار  ئالااه ع وعيت الدراسة، مألد استًدم
تهاااد الا ورل  لفللل ال لوو لر  اا اد تمي ساي ال الباد  ي اخاباا( د)تاائج اخاباا  (9)المفول اجب 

 الهاجف البيفي و ق اةالاترمرل الافا   الياابيل

اليا ةط  الةالاترمرل اليهاا 
 الحسالي

التحلا  
 الييرااي

اا اد 
تسا ا  جريل د الحل ل

 الفللل

 80123 3016 الطريألة العادية 00088 200106 07 80398 1038 ا  وعاه الصياة التجليل

 00637 8021 الطريألة العادية 00001 20329 07 00011 8010 ا  وعاه الصياة ا ستألراء

 00630 8039 الطريألة العادية 00009 20380 07 00193 8076 ا  وعاه الصياة ا ستنتاا

 00613 8038 الطريألة العادية 00086 30902 07 00021 8061 ا  وعاه الصياة ا ستد ق

 00087 8000 الطريألة العادية 00008 10009 07 00271 8009 ا  وعاه الصياة التألييم
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 30118 7070 الطريألة العادية 00008 00871 07 30069 80091 ا  وعاه الصياة الكلي
علهه   يهه  م ههاراه التاكهها الناقههد لصههاي  (α  =0000)مروقهها  دالههة  حصههائيا  ( 3)يظ ههر ا ههدوق رقههم 

ولعهههّل  لههه  يعهههل   ا تهههأ ا اسهههرتاتييفية الهههتعلم التعهههاو  الهههيت أتاحهههة لطالاهههاه .ئالاهههاه ا  وعهههة التيفريايهههة
 جنههاز ا   ههاه الألرائيههة ا  ههندة لكههل ع وعههة، وتنايههذ أورامل الع ههل  ا  وعههاه الصههياة ا شههاركة الاعليههة ع

 اه الصههههلة هبههههها، حيهههه  ركهههههله التههههدريااه والنشهههههائاه الألرائيهههههة علهههه  ع هههههل تناههههؤاه واسهههههتنتاجاه حهههههوق 
األحداي والشًوص الواردة ع النصوص مدار الألراءة ع  ئار محل التعاون والتااعهل اإلجيها ، وقهد انعكه  

ر عل  تن ية م اراه ا ستألراء، وا سهتنتاا، والتألهور  لهد  الطالاهاه ا شهاركاه، وئهو  ل  بشكل أو بآخ
ما ا يتومر ألقراهنحل ئالااه  ا  وعة الضهابطة اللهوا  درسهحل النصهوص  اهتها بالطريألهة العاديهة،  والهيت  لها 

أن التههدريااه مههحل ( Hedge, 2000)ويتاهر  لهه  مهه  مهها توصهل  ليههال ئيههدا . علي ها ئههاب  التعلههيم الاههرد 
وقهد . وا ناقشاه اليت  ر  بم أمراد ا  وعة الصياة تن ي لدي م م هاراه التاكها و سهي ا التاكها الناقهد

محل أن اللية ئي أحهد أبهرز العوامهل ( Vygotsky, 1978)تتار ئذ  النتييفة أيضا  م  ما يرا  ماجيوت كي 
راه التاكهههها الناقهههد ،  ا مههها مّت اسههههتًدام ا ع ع م هههاعدة الطلاهههة علهههه  تطهههوير وظهههائا  ئنيههههة عليههها ك  ههها

 . ظروو ئايعية، وسياقاه اجت اعية
وتتوامههر ئههذ  النتييفههة أيضهها  مهه  مهها يههرا  بعههض خهه اء ا نههائا و التههدري  مههحل أن ايههواراه، وتاههادق ااراء 

ه التاكههها بههم أمهههراد ا  وعهههة الواحهههدة ع مواقههها الهههتعلم التعهههاو  تهههؤ ر وتع هههل علههه  تشهههكيل وتن يهههة م هههارا
الناقد، وأنَّ الطلاهة ع ئهذ  ا سهرتاتييفية ئهم أقهدر عله  حهل ا شهكاله، وهارسهة أشهكاق التجليهل ذ ها  عهحل 

 (.Shaw & Claudia's, 1996)األسااب والدواعي وراء بروز ا شكلة أو الظائرة 

ال، ومتابعهههة ا علهههم وئنهههام مهههحل يهههر  أن أسههه لة قائهههد ا  وعهههة للمالئهههال أ نهههاء تنايهههذ ا   هههة ا اصهههة  يف وعتههه
والعرو  اليت تألدم ا كل ع وعهة بعهد ا نت هاء مهحل  جنهاز ا   هاه الألرائيهة ا  هندة، ومها جيهر  مهحل تعليألهاه 

ور ها شهيفعة . وتعأليااه شاائية، تؤ ر كل ا مااشرة ع تن ية ا ؤشراه ال هلوكية   هاراه التألهور وا سهتألراء
 ههاه نظههرئحل ع أع ههاق زمههيالهتحل، ور هها سههاعد ئههذا ع تهههدعيم الطالاههاه ع الدراسههة اياليههة علهه   بههداء وج

حيهه  متكههحّل مههحل التعاهها عههحل امرتاضههاهتحل، واسههتنتاجاهتحل خالمهها   واقهها . قههدراهتحل علهه  التاكهها بصههورة ناقههدة
التهههههههههدري  ا ااشهههههههههر الهههههههههذ  ا يهههههههههتل ألقهههههههههراهنحل ع ا  وعهههههههههة الضهههههههههابطة هارسهههههههههة م هههههههههل ئهههههههههذ  النشههههههههههائاه               

 (.Slavin, 1991; Gage & Berliner, 1988)الذئنية 
ور ا أس  ة األس لة اليت أ اه محل الطالااه ع ا  وعة التيفريايهة مهحل ناحيهة، ومهحل ا عل هة مهحل ناحيهة 
 انيهههة، خهههالق ملاولهههة  جنهههاز ا   هههة الألرائيهههة ا  هههندة  لهههي حل، ومههها تولهههد عن ههها مهههحل اسهههتيفاباه وتعليألهههاه وآراء 

ألراء، والتجليهههل، وا سهههتنتاا، الهههيت تشهههكل أبعهههادا  أساسهههية للتاكههها الناقهههد مصهههاحاة ع تن يهههة م هههاراه ا سهههت
(Shahera, 2004.) 

وتتاههر نتههائا ئههذ  الدراسههة مي هها يتعلههر بااعليههة التههدري  با  وعههاه الصههياة ع تن يههة م ههاراه التاكهها 
شههطناو ، ) الناقههد عهه  تنههاوق نصههوص الألههراءة، مهه  مهها توصههلة  ليههال بعههض الدراسههاه  اه الصههلة كدراسههة
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مهههحل أن اسهههرتاتييفية الهههتعلم التعهههاو  تؤسههه  ع العهههادة ل ألامهههة  Miller, 1990)؛ 8991نصهههر،  ؛3008
، ومهههها تشههههت ل عليههههال مههههحل بالنصههههوص ا ألههههروءة مكريهههة لههههد  ئلاههههة ا  وعههههة الواحههههدة، وتع ههههر لههههدي م الههههوعي 

مضههههامم، وتشههههيف  ع الوقههههة  اتههههال علهههه  اكهههها  مواقهههها ملههههددة مههههحل أمكههههار وآراء الكتّههههاب حيههههاق الألضههههايا 
 . وا وضوعاه مدار التناوق

و  بهههد مهههحل اإلشهههارة ئنههها  ا العالقهههة ا نطأليهههة الألائ هههة بهههم م هههاراه التاكههها الناقهههد، وم هههاراه التواصهههل 
 صهدار األحكهام عله  ا ألهروء أو كاتها الهن    تتشهكل    عه  سهياقاه مالألدرة عل  النألد و . ا جت اعي

مضههال  عههحل تههأ ا التعاههااه الليويههة ا جت اعيههة، (. Kozulin, 1990)اجت اعيههة، ومواقهها حيههة وئايعههة 
بههم ئالاههاه ا  وعههة التيفريايههة ع التعامههل مهه  ا   ههاه  الههيت كانههة تههدورا صههاحاة لل ناقشههاه وايههواراه 

ة، واألع ههههههاق الكتابيههههههة ا صههههههاحاة، والتوصههههههل  ا ايلههههههوق ا ناسههههههاة، باإلضههههههامة  ا تههههههأ ا التاههههههايحل ع الألرائيهههههه
ا كت ااه وا  اه الليوية ال ابألة ا توامرة لد  ئالااه ئذ  ا  وعهة، وا خهتالو ع الألهدرة عله  الا هم 

 ,Vincent) ة بهالتاكا الناقهدا تهوامرة لهدي حل، الهيت أسه  ة ع تن يهة قهدراه عألليهة عليها لهدي حل  اه صهل
1999; Kozulin , 1990.) 

و  ههههههههد م تهههههههههام مههرومل دالههة  حصههائيا  عنههههههههههل ئنهههههههههئ:"مألههد نههّ  علهه ا  ايتددق لالسددلال الادداتي ددددددددددو ري -
(α  =0000 ) بم متوسطاه درجهاه الطالاهاه عله  م هاراه التواصهل ا جت هاعي، تعهل   ا اسهرتاتييفية

 ".؟(الطريألة ا عتيادية/ ا  وعاه الصياة)تدري  الألراءة 
( α  =0000)  يوجهد مهرمل داق  حصهائيا  :" ولأجابة عحل ئذا ال ؤاق اخته ه الارضهية ال انيهة ونّصه ا

بهم متوسهطي أداء ئالاهاه الصها ال هاب  ا ساسههي عينهة الدراسهة ع اختاهار م هاراه التواصهل ا جت ههاعي 
حيهههههه  اسههههههتًرجة ( .ا  وعههههههاه الصههههههياة، الطريألههههههة ا عتياديههههههة)يعههههههل   ا اسههههههرتاتييفية تههههههدري  الألههههههراءة 

تيفريايهههة والضهههابطة علههه  بطاقهههة ا توسهههطاه اي هههابية، وا ارامهههاه ا عياريهههة لهههدرجاه ئالاهههاه ا  هههوعتم ال
ا الحظهة أداة الدراسههة ا اصههة برصههد درجهة اسههتًدام الطالاههة لكههّل م هارة مههحل م ههاراه التواصههل ا جت ههاعي 
الت ه  مهدار الاجه  ع مواقهها تنايهذ دروس الألهراءة العربيههة، وعه  ايهواراه وا ناقشههاه الشهاوية الهدائرة بههم 

ئهههو ع ا  وعهههة التيفريايهههة، أو بهههم ئالاهههاه الصههها ك ههها ئهههو ع  ئالاهههاه ا  وعهههة الصهههياة الواحهههدة، ك ههها
ا  وعهههة الضههههابطة، ومهههها قهههد يصههههاحا ا مههههحل اخهههتالو ع ااراء واألمكههههار وا واقهههها الهههيت  كههههحل مالحظت هههها، 
وتألهدير الههدرجاه ا  هتجألة ع ضههوء سههلم التألهدير ا عت ههد ع الاطاقههة، و له  ك هها ئههو ماهم ع ا ههدوق رقههم 

(2). 
 (0) المفول اجب

الا ا ف ال اياسرل و ق  اليا ة اد الحسالرل والتحلا اد الييراا ل لفا اد ال الباد  ي  اةاافاب تهاااد
 اةالاترمرل الافا   اليساافتل

اليا ةدددددددددددددددددددددط  اليفا الةالاترمرل اليهاا 
 الحسالي

التحدددددددددددددددلا  
 الييرااي

ي هههههههههههههههتأ ن  الهههههههههههههههلمالء عنهههههههههههههههد 
 ا ستا ار

 0039 0016 20 ا  وعاه الصياة
 0027 0002 39 الطريألة العادية
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 0021 0011 20 ا  وعاه الصياة ي جب عل  زميلال عند اإلجابة
 0011 0006 39 الطريألة العادية

 0028 0019 20 ا  وعاه الصياة يتألال معارضة اللميل للرأ 
 0016 0008 39 الطريألة العادية

 0012 0017 20 ا  وعاه الصياة   يناعل عند معارضة الرأ 
 0031 0003 39 الطريألة العادية

 0008 0011 20 ا  وعاه الصياة يومر بم ااراء ا ًتلاة
 0022 0012 39 الطريألة العادية

 0019 0010 20 ا  وعاه الصياة ي تًدم الكل اه  ا ا ازمة
 00087 0008 39 الطريألة العادية

 0016 0012 20 ا  وعاه الصياة  ناقشة زمالئال بائت امي ت   
 0016 0018 39 الطريألة العادية

 0038 0079 20 ا  وعاه الصياة ي أق وجييا بلية واضجة
 0029 0013 39 الطريألة العادية

 0038 0076 20 ا  وعاه الصياة  ارس النألد دون اناعاق
 0001 0027 39 الطريألة العادية

 3006 6073 39 الصياة ا  وعاه ا  اراه ككل
 3011 2019 20 الطريألة العادية

ياهههم ا ههههدوق أعههههال  وجههههود مههههرومل ظائريههههة بههههم الطالاههههاه ع م ههههاراه التواصههههل ا جت ههههاعي ع مواقهههها 
ولتجديهههد م هههتوياه الد لهههة اإلحصهههائية لتلههه  الاهههرومل، ولصهههاي أّ  مهههحل . تهههدري  نصهههوص الألهههراءة العربيهههة

 (.1)و ل  ك ا ئو موضل ع ا دوق رقم ( ه)استًدام اختاار ئالااه ع وعيت الدراسة، 
لفللل ال لوو لر  اا اد  الباد تمي ساي الفااةل  ي اةاافاب تهاااد ( د)تاائج اخاباا (0)المفول اجب 

 الا ا ف ال اياسي و ق اةالاترمرل الافا  

اليا ةط  الةالاترمرل اليهاا 
 الحسالي

التحلا  
 الييرااي

اا اد 
تسا ا  جريل د الحل ل

 الفللل
ي هههههتأ ن  الهههههلمالء 

 عند ا ستا ار
 0027 0002 الطريألة العادية 00000 20189 07 0039 0016 ا  وعاه الصياة

ي هههههجب علههههه  زميلهههههال 
 عند اإلجابة

 0011 0006 الطريألة العادية 00038 30093 07 0021 0011 ا  وعاه الصياة
يتألاهههههههههل معارضهههههههههة 

 للرأ اللميل 
 0028 0019 ا  وعاه الصياة

 0016 0008 الطريألة العادية 00001 20723 07
  يناعههههههههههل عنهههههههههههد 

 معارضة الرأ 
 0012 0003 الطريألة العادية 00000 20177 07 0031 0017 ا  وعاه الصياة
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يومهههههههر بهههههههم ااراء 
 ا ًتلاة

 0008 0012 الطريألة العادية 00002 20978 07 0031 0011 ا  وعاه الصياة
ي ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههتًدم 
الكل ههههههههههاه  هههههههههها 

 ا ازمة

 0022 0010 ا  وعاه الصياة
 0019 0008 الطريألة العادية 00030 30671 07

 بائت هههههههامي هههههههت   
  ناقشة زمالئال

 0016 0018 الطريألة العادية 00030 30237 07 0016 0012 ا  وعاه الصياة
ي أق وجييا بلية 

 واضجة
 0029 0013 الطريألة العادية 00008 10007 07 0038 0079 ا  وعاه الصياة

 ههههارس النألههههد دون 
 اناعاق

 0001 0027 الطريألة العادية 00006 20106 07 0038 0076 ا  وعاه الصياة

 3011 2019 الطريألة العادية 00008 10211 07 3006 6073 ا  وعاه الصياة ا  اراه ككل
خبصههههوص  يهههه  م ههههاراه ( α  =0000)ويظ ههههر ا ههههدوق أعههههال  وجههههود د لههههة  حصههههائية عنههههد م ههههتو  

ولعّل ئهذ  الاهرومل . التواصل ا جت اعي مدار الاج  لصاي اسرتاتييفية التعلم با  وعاه الصياة ا تعاونة
تعههل   ا العوامههل وا تيههااه  اه الصههلة باسههرتاتييفية تههدري  الألههراءة العربيههة با  وعههاه الصههياة، سههواء مهها 

ا تصههلة با ختيههار العشههوائي لطالاههاه ا  وعههة الواحههدة، ومن هها مهها اتصههل  تعلههر من هها بالع ليههاه التنظي يههة
باألع هاق وا  ههاراه الألرائيهة ا ههددة لكههل ع وعهة، ومي ههايتعلر بالتاهاعاله األكاد يههة الههيت كانهة  ههر  بههم 

ت   ئالاههههاه ا  وعههههة الصههههياة الواحههههدة لتنايههههذ ا   ههههة الألرائيههههة  ا اصههههة هبهههها، مألههههد كانههههة تألتضههههي أن ت هههه
الطالاههاه  ا قائههدة ا  وعههة، وأن تصههيي بههدورئا  ا آراء زميالهتهها مي هها قههدمة كههل واحههدة ع ا  وعههة مههحل 

وقهد أتهاح  جهراء (. Vincent, 1999)استيفاباه، وتألتضي أيضا  أن حترتم آراء اللمياله لكي جهرتم رأي ها 
وهارسههههة ع ليههههاه الوصهههها وال ههههرد،  ا   ههههاه ا  ههههندة لطالاههههاه ا  وعههههة تألاسههههم األمكههههار، وتاههههادق ااراء

وئذ  ا  ارساه كل ا ئّوره لد  كل من حل م اراه التواصل ا جت هاعي ه لهة ع ال نهاء، . والتجليل والنألد
  .والتومير بم ااراء ا ًتلاة حياق بعض األمكار وايلوق الواردة ع ا ألروء

أن ا ناقشهههاه داخههل ا  وعهههة  عسههالمم  ق مهه  مههها أشههار  ليهههالوتتاههر بعهههض النتههائا ا رتاطهههة هبههذا ال هههؤا
منطأليهههة،  كههحل أن تشهههّكل جهههلءا  ع شًصههية اا هههتعلم، وعليهههال جيههها أن  حهههواراهالصههياة تشهههيف  علههه  بنههاء 

جهههدق، وعهههدم اتاهههامل لت ههه م ع التطهههور الهههذئجب، والألي هههي لل هههتعلم  م هههارتكهههون موضهههوعاه النألهههاش الايهههجب 
(Slavin, 1991.) 

ويأيي التجّ حل ع ا  اراه ا جت اعية الت   موض  الدراسة م  التاايحل ع  ل  متاألها  مه  نتهائا بعهض 
الدراساه ايدي ة اليت أظ ره أن م ل ئذ  ا  اراه  كحل تن يت ا، وتطويرئا عه  اسهتًدام مواقها تهدري  

و  ع ا  وعهههاه الصهههياة الهههيت قائ هههة علههه  التااعهههل، وايهههوا ر، والعصههها الهههذئجب كاسهههرتاتييفية الهههتعلم النعههها
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هتههههههدو  ا تن يههههههة منظومههههههة ا  ههههههاراه ا جت اعيههههههة، وأ  هههههها تألاههههههل الههههههرأ  والههههههرأ  ااخههههههر برضهههههه  وبشاشههههههة 
(Dollman et al., 2007; Krantz & Schaefer & Snyder, 2003.) 

الهذ  حهدي بهم يعود الن هو ع ا  هاراه ا جت اعيهة لهد  ئالاهاه ا  وعهة التيفريايهة  ا التااعهل  ور ا
األقههران داخههل ا  وعههة الصههياة، حيهه  تههرم آ ههارا  اجيابيههة علهه   ههو ئههذا النههوع مههحل ا  ههاراه ،أك ههر مههحل تههأ ا 
التدري  ا ااشر أو محل النصل واإلرشاد، حي  تأ ره كل ئالاة بهآراء زميالهتها، وبهذل  أصهال التااعهل بهم 

 (.Kagan, 1989)ا جت اعي األمراد ع ا  وعة الواحدة ع لية لناتا التواصل 
ويتاههر تألههّدم ئالاههاه ا  وعههة التيفريايههة ع م ههاراه التواصههل ا جت ههاعي ع الدراسههة اياليههة مهه  مهها يههرا  
عههدد مههحل خهه اء التههدري  أن اسههرتاتييفية الههتعلم التعههاو  ئههي ا سههرتاتييفية األك ههر تههأ اا  ع تشههكيل م ههاراه 

 & Bremer & Smith, 2004; Croon)ع  هرو التهدري  التواصهل الايهجب وا جت هاعي بهم الطلاهة 
Davis , 2006 ; Siegel , 2005.) 

و  ش  ع أن  ا ا التواصهل الليهو  وا جت هاعي والاكهر  الهيت اسهتًدمت ا معل هة الألهراءة ع تااعل ها 
أم ع مواقها  م  ئالااه ا  وعة التيفرياية ع الدراسة ايالية، سواء أكهان  له  ع  ئهار الشهرح والتا ها،

التألهههور التكههههويجب، وهارسههههة أشههههكاق الرصههههد وا تابعههههة، ومهههها صههههاحا ا مههههحل أشههههكاق التيذيههههة الراجعههههة ا لاوظههههة 
وا كتوبههة، وقههد أسهه  ة  يع هها ع تشههيفي  ئالاههاه ا  وعههاه الصههياة علهه  التواصههل الاّعههاق مهه  كاتهها 

وئهههو مههها يهههدلل علههه  وجهههود ماعليهههة  الهههن  مهههحل ناحيهههة، ومههه  الهههلمياله ع ع وعهههة الع هههل مهههحل ناحيهههة  انيهههة،
 سههههتع اق اسههههرتاتييفية الههههتعلم التعههههاو  با  وعههههاه الصههههياة ع تنههههاوق نصههههوص الألههههراءة، وتشههههكيل وتن يههههة 
م ههاراه كههّل مههحل التاكهها الناقههد والتواصههل ا جت ههاعي مههدار الاجهه  ودوهنهها لههحل يههت كحل الطالهها ع مراحههل 

ا سههتيعاب الألرائههي، والتااعهههل بههوعي مهه  أقرانههال ع مواقههها  التعلههيم ا ًتلاههة مههحل بلههوا ا  هههتوياه العليهها مههحل
 . التعلم سواء أكان  ل  داخل ا درسة أم ع مواقا ايياة ا ًتلاة

 :املقرتحات -11

 : ليع ضوء ما أساره عنال ئذ  الدراسة محل نتائا يألرتح الااح ان ما ي
دعههوة الألههائ م علهه  تطههوير منههائا الليههة العربيههة  عطههاء مليههد مههحل ا ئت ههام   ههاراه التاكهها  -13-1

 . الناقد، والتواصل ا جت اعي م تألاال باعتاارئا أبرز نتاجاه تدري  الألراءة
 جههراء الدراسههة علهه  صههاوو أخههر   عرمههة مههد   اههاه التههأ ا اإلجيهها   ههذ  ا سههرتاتييفية ع  -13-9

 .ة ا  اراه ا جت اعية، وم اراه التاكا الناقد مدار الاج  والتناوقتن ية منظوم
أو تن يههة م ههاراه التاكهها الناقههد / جههراء دراسههة ها لههة لتألّصههي أ ههر متيهها ا ههن  ع تشههكيل و -13-0

 . وا  اراه ا جت اعية، ع  تعليم نصوص الألراءة
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 املراجع

 :املراجع العربية

. أبهو شههريا، مل ههد مل ههود وال ههاا، عاههد الكههرر سهعد وا هها ي، جههوائر عههودة وعههو ،  ينههاس ح ههحل -
 . دارة ا نائا والكتا ا درسية :ع ان، األردن، ليتنا العربية(. 3006)

أ ههر برنههاما تههدري  قههائم علهه  م ههاراه التاكهها الناقههد ع اكت ههاب معل ههي (. 3001.)الربضههي، مههرر  -
أئروحههة دكتهههورا  . الدراسههاه ا جت اعيههة ع ا رحلههة ال انويههة ع األردن لتلهه  ا  ههاراه ودرجههة هارسههت م  هها

 .جامعة ع ان العربية للدراساه العليا، ع ان، األردن(.  ا منشورة)
الههههدار الايضههههاء : الألههههائرة. ه التعلههههيم الاعههههاق ع العههههاا العههههر أساسههههيا(. 8993.)شههههجاتة، ح ههههحل  -
 .اللانانية
أ هههر اسهههرتاتييفية الهههتعلم التعهههاو  ع تهههدري  النصهههوص األدبيهههة ع (. 3008. )شهههطناو ، هبي هههة علهههي -

جامعهة (  ها منشهورة)، رسهالة ماج هتا التاكا الناقد لد  ئالااه الصها العاشهر األساسهي ع لهواء الرم ها
 . وم، اربدالام
. حتليهههههل ا تهههههو  ع العلهههههوم اإلن هههههانية، ما ومهههههال، أس هههههال، اسهههههتًداماتال(. 8917.)ئعي هههههة، رشهههههد  -
 .دار الاكر العر : الألائرة
ورقههة ع ههل قههدمة ، رؤيههة جديههدة لهتعلم الليههة العربيههة وتعلي  هها(. 8999. )عاهد ايلههيم، أمحههد ا  ههد  -

 . كلية الرتبية، جامعة أسيوة  -ابريل 6 -0ع مؤمتر أعالم دمياة، ا نعألد ع الارتة محل 
ا له  الهوئجب لل ألامهة  :، الكويهةعاا ا عرمهةسيكولوجية ا ذاكرة، (. 3002. )عاد اهلل، مل د قاسم -
 . والانون
، ا تصاق ووسائلال بهم النظريهة والتطايهر(. 8998. )عطية، عاد ا يد؛ سالمة، مل د؛  اار ، مل د -

 . ا كتا ا امعي ايدي : ا سكندرية
 . دار ا  اة للنشر والتوزي  والطااعة: ، ع انال لوم التنظي ي. (8992) .الألريو ، مل د قاسم -
أ هههر اسهههتًدام نشههائاه كتابيهههة وشهههاائية مصههاحاة لهههدروس ا طالعهههة (. 8991. )نصههر، محهههدان علههي -

 -802، (8) 10علههة مؤتههة للاجههوي والدراسههاه، والنصههوص علهه  تن يههة بعههض م ههاراه الألههراءة الناقههدة، 
822. 
ا وازنة بم تدري  الألراءة العربية ع الصام الرابه  وال هاب  ع ا رحلهة (. 3002. )نصر، محدان علي -

  .(8) 86علة كلية العلوم الرتبوية والدراساه اإلسالمية، األساسية ع األردن وبم أ و ا تعلي ي مألرتح، 
ا ركهههل العهههر  للتعريههها : دمشهههر،  عهههداد التالميهههذ للألهههرن ايهههاد  والعشهههريحل(. 8991. )نومهههل، مل هههد -

 .والرت ة والتأليا والنشر
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