
         
   

 

 

 كمية التربية          جامعة سكىاج       
   المجمة التربكية               

  

نقد النص سرتاتيجيات "كاجان"؛ لتنمية مهارات إ تىظيف
 االبتدائي السادس تالميذ الصف املسمىع واملقزوء لدي

 

 إعداد   

 صفاء حمند حمنود إبزاٍيه أمحدد/ 

 ؽ تدريس المغة العربية المساعد  أستاذ المناىج كطرائ   
 جامعة اإلسكندرية   -كمية التربية  

 

 

  م2222نوفمبر  22تاريخ القبول:         -    م2222نوفمبر 2تاريخ االستالم: 

 

DOI: 10.12816/EDUSOHAG.2021.  



 م2222( 48) -2ج-أبريلعدد                                                    ستراتيجيات "كاجان"؛...    إ توظيف

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 646 - 

 ممدص البشح

ي ميارت حاكؿ البحث الحالي عبلج مشكمة ضعؼ تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي ف     
نقد النص المسمكع كالمقركء؛ كذلؾ  بتكظيؼ استراتيجيات كاجاف في تدريس المغة العربية؛ 

اختبارنا  لتنمية تمؾ الميارات؛ كأعدت الباحثة اختبارنا لقياس ميارات نقد النص المسمكع، ك
جيات ستراتيإ لقياس ميارات نقد النص المقركء؛ كما أعدت دليبلن لممعمـ لتكضيح كيفية تكظيؼ

لمصؼ السادس االبتدائي. كركز البحث  تنمية ميارات نقد النص المسمكع كالمقركءكاجاف في 
بحث عف النصؼ اآلخر، كالمبعكث لىي: تعرؼ الخطأ، كاك ؛ "كاجاف" ستراتيجياتإعمى بعض 

الخاص، كالتدكير أك الحكار الحمقي، كمكعب األسئمة، كالركؤس المرقمة، ك فكر، زاكج، 
مت الباحثة المنيج التجريبي بتصميمو شبو التجريبي القائـ عمى المجمكعتيف: شارؾ. كاستخد

عمى تمميذنا كتمميذة( ك  53 كعددىا تمميذنا كتمميذة، كالتجريبية 53 كعددىا )الضابطة
" كاجاف"؛ في تنمية تمؾ الميارات. ستراتيجيات إبعدم؛ لبياف أثر تكظيؼ القبمي ك القياسيف: ال

بيف متكسطي درجات  α ≥ 5.3أنو يكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل كأشارت النتائج إلى 
تبلميذ المجمكعتيف: التجريبية، كالضابطة في القياس البعدم الختبار ميارات نقد النص 

المجمكعة درجات تبلميذ المسمكع؛ كاختبار ميارات نقد النص المقركء؛ لصالح متكسط 
لعناية بتنمية ميارات التفكير الناقد في أثناء ا البحث تكصياتكانت مف أبرز التجريبية، ك 

 تكظيؼ إجراء دراسات أخرل لمعرفة أثرالبحث مقترحات ، كمف أبرز منيج المغة العربيةتعميـ 
 في متغيرات أخرل." كاجاف"استراتيجيات 

 ."كاجاف" ستراتيجياتإ -ميارات نقد المقركء  -ميارات نقد السمكع الكممات المفتاحية: 
 
 
 
 
 
 . (  (APA-6ثبسزخذاَ أسٍىةفٍ هذا اٌجحث  اٌّزاجع اٌعزثُخ واألجٕجُخ  ُوثمذٍحىظخ: ِ  *

           American Psychological Association (APA-6)   
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Research Abstract 

Employing Kagan's strategies; to develop Critical Listening Skills and 

Critical reading Skills among sixth grade pupils 

    The current research attempted to treat a problem represented in the 

weakness of sixth-graders in the skills of Critical Listening Skills and Critical 

reading Skills. By employing Kagan's strategies in teaching the Arabic 

language; To develop these skills; The researcher prepared two tests; A 

teacher's guide, and focused on strategies: Find The Fib, Find the other half, 

One Stray ,Round Robin, Questions Dice, The numbered headers together, 

Think, pair, share. The experimental approach was used, with its quasi-

experimental design based on the two groups (control and experimental), and 

the results indicated that there is a statistically significant difference at the level 

of α ≥ 0.5 between the mean scores of the two groups: the experimental and the 

control in the post-measurement to test the skills of Critical Listening Skills, 

and the test of Critical reading Skills; For the benefit of the experimental 

group, one of the main proposals is to conduct other studies to know the effect 

of using Kagan's strategies on other variables. 

Key words: Critical Listening Skills- Critical reading Skills- Kagan's 

strategies. 
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 أوًلا: املكدمة:    

اإلنساف عمي األشياء، كىذا  اني التي يضفيياالمغة ظاىرة إنسانية؛ حيث تنبض بالمع        
ذا كاف اإلنساف كائننا لغكينا؛ فإنو ما سكغ كصفو بأنو كائف لغ ا–كم؛ كا  كائف مفكر؛ كألنو -أيضن

يكؼ طكاؿ حياتو عف استخداـ المغة، كما أنو ال يتكقؼ ما داـ حينا عف أف يككف  كذلؾ فيك ال
بدىيات العبلقة بيف المغة كالفكر، مفكرنا؛ ككأف المغة كالفكر ىما شرطا إنسانيتو؛ كلذا صار مف 

؛ فالمغة دائما متمبسة بفكر، بالمغة، كينقؿ فكره كيجعمو قاببلن لمتداكؿ بيا أّف اإلنساف يفكر
 .ال لغةكبدكنو تككف لغكنا 

فالذىف اإلنسانى ال يمكف أف ينتج فكرنا، كال يبدع أدبنا، مف دكف المغة؛ حيث يتحاكر          
حتى يتخير منيا ما فيما بينو بيا، فيعارض الفكرة بالفكرة حتى يقرىا، كربما يزيف األساليب 

إذف مأكل المغة، كمصدرىا، كىى  الفكرالعممية؛ ف يرسـ بيا صكرتو األدبية، أك الفمسفية، أك
 .عمقنا كاتساعناعدتو، كعتاده؛ فكمما ارتقت ارتقى معيا 

كلقد كجيت قضية "العبلقة بيف المغة كالفكر" كثيرنا مف المفكريف المعنييف بتعميـ           
أف أم  تأكيدإلي  –في نياية القرف العشريف كبداية القرف الحادم كالعشريف  كبخاصة –المغة

، كأف أم برنامج لمتنمية المغكية ال تنمية فكريةينظر إلييا عمى أنيا أف  جبتنمية لغكية ي
، كفي ىذا لجدك قميؿ البرنامج  ىك يضع في أكلكياتو مستكم التفكير لدم المستيدفيف فيو

أف  Petty , W. T. and Jenson, J. M. (10: 1980)جكنسكف" اإلطار  أكد "بتي" ك"
يتضمف معالجات ذىنية لمرمكز المغكية ذات المعاني؛ فالتفكير عممية قكاميا تصكرات التفكير 

ذىنية تختمج في عقؿ الفرد، ثـ يجرل التعبير عف ىذا التفكير برمكز لغكية؛ ممثمة لمتصكرات 
في حيف أف الفكر ناتج تمؾ العممية، كالمغة تمثيؿ رمزم عممية  –إذف  –الذىنية؛ فالتفكير 

 ليذا الناتج.
في ظؿ تكجيات الفمسفة التربكية  –كقد تزايدت دعكات الدكؿ األجنبية المتقدمة         

، كما زادت التفكير العناية الكاجبة في التعميـ المدرسيإعطاء إلى  -لعصر المعارؼ المنظمة
مف دعكتيـ كف تلـ ك ، لمتفكير تعميمنايا أف يككف تعميمإلى ة العربية دعكة المعنييف بتعميـ المغ

، كبخاصة استعارة فكرة راغ التربكم باالستعارة مف الغربقبيؿ األسمكب المتبع في مؿء الف
نما كاف مف قبيؿ أخذ الِفَكر التي يغمب عمييا المنيج في تعميـ التفكير" ة"مسئكلي ؛ كا 

قرا  ر أف التراث المغكم العربي شاىد عمى أصكليا.خصكصية المغة العربية، كا 
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أّف التعميـ المدرسي  ( 13: 1552كفي ىذا اإلطار أكد أحمد الميدم عبد الحميـ )        
في  أداتوحذ ميارات التعقؿ لدييـ، ك مسئكؿ عف تنمية القابميات العقمية لدم المتعمميف، كش

أشار نبيؿ عمي ، كما يفية تدريسوفي محتكاه، كفي ك إنجاز ىذه المسئكلية ىي المنيج
( إلى أّف المغة أمضى الكسائؿ لتنمية القدرات الذىنية، كىي أكثر 513 – 513:  1552)

 أنساؽ الرمكز استخدامنا في تقديـ نصكص المادة التعميمية كتحميميا ككشؼ بنيتيا.
 & ,.Moradpour, M., Jahandar, Sكفي ىذا المعنى أشارت دراسة         

Khodabandehlou, M. (2015).  إلى أف ميارات المغة ترتبط بميارت التفكير؛
كبرامجيا ترتبط عمى نحك متكامؿ بميارات التفكير عمى نحك متكامؿ كركزت الدراسة عمى نحك 
خاص عمى ميارات القراءة كالكتابة كأكدت أف عديدنا مف عمميات القراءة كالكتابة ترتبط 

     بميارت التفكير.
:  1523كتبدك أىمية التدريب عمى التفكير الناقد في أنو )مركز ديبنك لتعميـ التفكير         
ل المتعمـ  ركح التساؤؿ كالبحث كعدـ التسميـ بالحقائؽ مف دكف تمحيص، ذ(:  ينمي ل23

تعاممو مع  و كقكتو، كتيسيرضعفقنا مع ذاتو؛ بالتعرؼ عمى نقاط كيجعؿ المتعمـ أكثر صد
 .دكمنا لتي يتمقياف المعمكمات ائمة ماالكمية الي
فالتفكير الناقد تفكير تأممي يركز عمى تقرير ما نؤمف بو أك نفعمو، كىك فف رفع ما          

عممية تحميؿ كتقييـ  بو، كما أنو ىك في البلكعي في تفكيرنا إلى مستكل االعتراؼ الكاعي
الناقد تحميؿ عقبلني، كتقييـ لؤلدلة  لمتفكير بيدؼ تحسينو؛ استنادنا إلى آراء الخبراء؛ فالتفكير

 & ,.Imran, F., Firman, E)لتحديد ما يجب أف نصدقو كما نفعمو 
Raudhatunnisa, S., 2019: 59). 

ناقد ىدؼ أساس مف ( أف التفكير ال1515) .Alsaleh, N. Jلذا أكدت دراسة          
ا لمتربية كالتعأىداؼ التربية؛ فقد   ميـ في الكقت الحاليصار شعارنا كمسعى عامن

بتنمية ميارات التفكير؛ كبخاصة ميارات التفكير الناقد  مف ىنا ُعني البحث الحالي        
في مجاؿ تعميـ المغة العربية في المرحمة االبتدائية؛ تمؾ المرحمة التي يظف أف تدريس التفكير 

ير ليس ممكننا إال في فترات فييا ليس ممكننا؛ استنادنا إلى اعتقاد خطأ؛ مفاده أف تدريس التفك
ىك أف أساس  –الذم ينبغي االستناد إليو  –متأخرة مف عمر اإلنساف، كاالعتقاد الصكاب 
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التفكير يجب أف يتـ ترسيخو مبكرنا؛ فتبلميذ المرحمة االبتدائية يمكف أف يفيدكا مف التعرض 
 مناسبة.كسائؿ المبكر لعمميات التفكير الناقد كمياراتو المختمفة؛ إذا قدمت ليـ ب

كمف أىـ أىداؼ تنمية ميارات التفكير الناقد تحكيؿ المتعمـ إلى متعمـ: فاعؿ، كمفكر،         
ككاٍع كمنفتح عمى آراء اآلخريف، كغير متعصب لرأيو، كنقمو مف حالة الخمكؿ إلى حالة 

أىمية النشاط، كزرع الثقة في نفسو، كفي قدرتو عمى اتخاذ القرارت؛ كتؤكد ىذه األىداؼ 
تضميف استراتيجيات تنمية التفكير كبخاصة التفكير الناقد في برامج التعميـ؛ كبخاصة برامج 

 تعميـ المغة.
 ,Herasymenko, L., Muravska, S., Radulدراسةكفي ىذا اإلطار أشارت         

S., & Pidlubna, O (2019)  ضركرة دمج استراتيجيات التفكير الناقد في برامج إلى
: تحدثنا، جميعيا المغة كدكرات تعمميا؛ ألف التفكير الناقد يساعد في إتقاف ميارات المغة تعميـ

 كقراءةن، كاستماعنا، ككتابةن.
أف  أنو يجب ( إلى1515)  .Masoud, A., & Mostafa, Hكما أشارت دراسة        

لدراسية؛ حيث بنكع التعمـ المقدـ لممتعمميف في الفصكؿ ا -عمى نحك أساس -ُيعنى المعممكف
لكف ينبغي التركيز عمى دكر المتعمميف في بناء المعرفة ؛ ال ينبغي التركيز عمى حفظ المعرفة

يجب عمى المعمميف مساعدة المتعمميف عمى تطكير مياراتيـ في التفكير  ؛ كمف ىنااكتنظيمي
تقنيات بيئة تعميمية أكثر متعة؛ مستخدميف في ذلؾ األساليب كاألنشطة كال كتييئةالناقد 
؛ ليككنكا بناة لممعرفة ال كخطكىـ الذاتيمف مشاركة المتعمميف  مزيدعمى التي تعتمد  المبتكرة

  باحثيف عنيا.
بأف التفكير الناقد يجب أف يككف    Jasmine, S.  (2020) كما أكصت دراسة        

التركيز عمى أحد أىـ أىداؼ تعميـ المغة؛ بؿ كمحكر تعميميا؛ كىذا يتطمب مف معممي المغة 
المتعمـ كالبحث عف الطرائؽ كاالستراتيجيات الجديدة كالحديثة التي تسيـ في تنمية ميارات 

 التفكير العميا؛ كبخاصة التفكير الناقد، الذم صار محكرنا رئيسنا لبحكث التعميـ.
  .Baghaei, S., Bagheri, M. S., & Yamini, Mكقد أشارت دراسة         

ياتيا ىي جزء ال يتجزأ مف ميارات المغة، كؿ مستك يارات التفكير في إلى أف م  (2020)
كاختبارات المغة يجب أف تعكس قكة العبلقة بيف: ميارات التفكير، كميارات المغة قياسنا 

 كتدريبنا.
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تمكيف ( أف لتنمية ميارات التفكير الناقد ك 1515) .Alsaleh, N. Jكأكدت دراسة         
، كأف عمى المعمميف اختيار استراتيجيات تشجع المتعمميف عمى كبرل المتعمميف منيا أىمية

يزاؿ يتعيف عمى المعمميف  اكتساب تمؾ الميارات كتطبيقيا، كمف تمؾ االستراتيجيات التي ال
تحديد المناسب منيا؛ المناقشات الصفية، كالتعمـ القائـ عمى حؿ المشكبلت، كالتعمـ التعاكني، 

 . تالمشركعا ، كالمناقشة ك
Firman, E., & Raudhatunnisa, S., (1515 :35 )كأكصت دراسة          

بضركرة عناية المعمميف بتحسيف ميارات التفكير الناقد لدل طبلبيـ؛ بالتحرم كالبحث عف 
 االستراتيجيات التي تحقؽ إيجابية المتعمـ كنشاطو في أثناء عممية التعمـ. 

ؿ تنمية ميارات التفكير الناقد كالتفكير االبتكارم كحؿ انطمقت الجيكد في مجامف ىنا         
المشكبلت كغيرىا مف ميارات التفكير؛ لتدريب المتعمـ عمى أساليب التفكير كعممياتو 
  كاستراتيجياتو؛ مما يترتب عميو تحديد أساليب التعميـ كالتعمـ التي تعنى بتنمية تمؾ الميارات.

ناىج كطرائؽ التدريس إلى الكصكؿ إلى استراتيجيات كييدؼ العاممكف في مجاؿ الم        
دارتيا كطرائؽ لمساعدتيـ عمى بنجاح؛ فمـ يعد نجاح المعمـ  تييئة البيئة التعميمية الداعمة كا 

يقتصر عمى درجة تحصيؿ طبلبو؛ كلكف نجاحو امتد إلى جكدة ما يغرسو في طبلبو، كتطكير 
اىج كعمماء التدريس يستكشفكف كيدرسكف سمككيـ كمكاقفيـ كقيميـ؛ لذا فإف مخططي المن

نتائج الدراسات إليجاد أحدث االستراتيجيات كالطرائؽ التي تؤكد إيجابية المتعمـ، كمف تمؾ 
 االستراتيجيات التي تؤكد ذلؾ كتكضحو استراتيجيات التعمـ التعاكني كالتعمـ النشط.

ت بيا الحركة التربكية فالتعمـ التعاكني يعد إحدل تقنيات التدريس التي جاء        
المعاصرة، كالتي أثبتت البحكث كالدراسات أثرىا اإليجابي في التحصيؿ الدراسي لمطمبة، كيعتمد 
عمى تقسيـ المتعمميف إلى مجمكعات صغيرة تعمؿ معنا مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ أك أىداؼ 

 تعمميـ الصفي بدرجة عالية مف اإلتقاف
( إلى أف التعمـ التعاكني ىك 51: 1525اس الخفاؼ)تشير إيماف عبكفي ىذا اإلطار         

مفتاح النجاح لممتعمميف؛ ألنو يتـ بالممارسة؛ يؤكد ذلؾ ما تكصمت إليو كثير مف األبحاث 
كالدراسات التي أكدت أف التعمـ يككف عمى نحك أفضؿ عند المشاركة في خبرة التعمـ، كأف 

يمتـز باألىداؼ التي يشارؾ في تحقيقيا؛  المعرفة بأنكاعيا ليا أىميتيا عند المتعمـ حينما
 فالمتعمـ في ىذا اإلطار عضك في مجمكعة يأخذ دكره؛ بكصفو مشاركنا في مسئكلية نجاحيا.
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التعمـ التعاكني يعد كاعدنا أف  Hudri, M., & Irwandi, I (1525)كأكدت دراسة         
مغة لدل الطبلب في الفصؿ لتطكير ميارات ال -في رأم عديد مف الخبراء -ككسيمة فعالة 

 الدراسي.
 & ,.Herasymenko, L., Muravska, S., Radul, Sكما أكضحت دراسة         

Pidlubna, O.  (1525 ) التقنيات كالتدريبات القائمة عمى التعاكف كالتي تستيدؼ أف
تدريب  ساعدت المتعمميف عمى تنظيـ فكرىـ تنظيمنا منطقينا، في مكاقؼ تنمية التفكير الناقد

ثباتيا؛ بتقديـ الحجج، كالتفاعؿ مع  كاقعية زادت مف فرصيـ في التعبير عف كجيات نظرىـ كا 
الزمبلء، كالمشاركة كاإليجابية في العممية التعميمية كطرح أسئمة تتكافؽ أك تختمؼ مع كجيات 

، كأف نظر أخرل؛ األمر الذم جعميـ يشعركف بأف مشاركتيـ في العممية التعميمية ليا أىميتيا
كجية نظرىـ ميمة، كما َعمََّمتيـ أف اآلخريف قد يختمفكف معيـ في كجية نظرىـ حكؿ مشكمة 

يختمفكف معيـ ما؛ فبدأكا في قبكؿ ىذه الحقيقة، كاحتراـ زمبلئيـ في المجمكعة؛ كبخاصة مف 
 . في الرأم
 .Namaziandost, E., Shatalebi, V., & Nasri, Mكتشير دراسة         

إلى أف طرائؽ التعمـ التعاكني تختمؼ عف طرائؽ التعمـ التقميدية التي أشارت ( 1525)
الدراسات إلى أنيا غير كافية،  كغير جديرة بالثقة في مساعدة متعممي المغة عمى استخداميا 
كما يستخدمكنيا في مكاقؼ الحياة الحقيقية، كأشارت الدراسة إلى بعض المزايا الناتجة عف 

تحقيؽ التكاصؿ بفاعمية مع اآلخريف في الفصؿ الدراسي؛ في ي بيف الطبلب التعاكف االجتماع
مستندة في ذلؾ إلى ما أثبتتو الدراسات  السابقة مف فاعمية التعمـ التعاكني في التقدـ العاـ 
في تعمـ المغة، كدكره في عممية تدريس المغة؛ فقد لكحظ أف المتعمميف الذيف يتفاعمكف 

اكيتحدثكف؛ يحققكف تقدمن   ؛ا  أفضؿ في نمك الميارات الشفكية مف أكلئؾ الذيف يصمتكف دائمن
فممتعمـ التعاكني دكر رئيس في سياقات تعمـ المغة؛ ألف التعمـ فيو متمركز حكؿ المتعمـ، 
كيقتصر دكر المعمـ عمى دكر المكجو كالميسر كالمكظؼ لمسياقات؛ كبيذا يتحكؿ دكر 

ي المعرفة إلى كسطاء التعمـ؛ األمر الذم  يجعؿ مف المعمميف في التعمـ التعاكني مف مرسم
تعمـ المغة أمرنا ممتعنا؛ ألنو يزيد مف التفاعبلت االجتماعية بيف المتعمميف؛ كبالتالي يحسف 

 ميارات التكاصؿ بينيـ.
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أف الضعؼ في األداء كالمتتبع لكاقع تعميـ المغة العربية في المرحمة االبتدائية يجد         
المرحمة االبتدائية جزء مف ظاىرة أزمة تعميـ المغة العربية في تمؾ المرحمة؛ فيناؾ المغكم في 

حقيقة مفادىا أنو ربما يمكف لمتبلميذ أف يتغمبكا عمى مشكبلت المكاد الدراسية؛ لكنيـ لـ 
مف التغمب عمى مشكبلت التعبير المغكم، كيتجمى ذلؾ في أف األداء  –بالقدر نفسو  –يتمكنكا 
تبلميذ المرحمة االبتدائية ليس متكافئنا مع األىداؼ المسطرة لتعميـ المغة العربية، كأف المغكم ل

في المراحؿ مستكل كثير منيـ في مرحمة التعميـ األساسي متدٍف؛ ال يؤىميـ لمكاصمة الدراسة 
 .الدراسية البلحقة

َؼ أحمد ىيكؿ)         :222 -225: 2551كقد كصَّ . ستظؿ :”.. ( تمؾ المشكمة قائبلن
مكة المغكية لدل مراحؿ التعميـ متسمة بسمبية جسيمة ما دامت ال يتـ بتماميا تككيف الم

ف المتعمميف مف لغتيـ في ىذه السنكات برر عدـ تمك  يذر ، ... فبل يمكف أف ُيقبؿ عُ الدارسيف
سنكات التي تبمغ االثنتي عشرة بيف مرحمة ابتدائية، كثانية إعدادية، كثالثة ثانكية؛ فيذه ال

كأقؿ منيا يمكف فييا أف يتعمـ اإلنساف العادم أصعب لغة عرفيا اإلنساف؛ كذلؾ إذا صمح 
 ..“ ... عمـالمنيج، كتكفر الم

كيشير الكاقع إلى أف منيج تعميـ المغة العربية في المرحمة االبتدائية ال ُيتخذ كسيمة         
د  لدل التبلميذ؛ مما يشير إلى أنو لتنمية ميارات التفكير؛ كبخاصة ميارات التفكير الناق

تنمية التفكير، كىذا برغـ أف أىداؼ تعميـ يجعمو عاجزنا عف ك ِو، ككيف وِ مكَ في يعاني أزمة 
مميذ عمى التفكير المغة العربية في المرحمة االبتدائية تنص عمى ضركرة أف تنمك قدرة الت

ىذه  ففإالسميـ لؤلنشطة المغكية؛  كالتفسير، كالتذكؽ باالستخداـالسميـ، كالفيـ، كالتحميؿ، 
 .يالـ ُتتَبع بتبني استراتيجيات تدريس تنسجـ معاألىداؼ 
( إلى بعض 1527أشارت خريطة نكاتج التعمـ لمصؼ السادس االبتدائي )فقد          

المعايير المتعمقة بميارات التفكير الناقد؛ فنكاتج التعمـ في مجاؿ االستماع المتضمنة في 
 د المسمكع  كتذكقو أشارت إلى أف التمميذ عميو أف: معيار: نق
 يميز ما يتصؿ بالمكضكع مما ال يتصؿ بو. -
 يميز الحقيقة مف الخياؿ فيما استمع إليو. -
 يتنبأ بنياية قصة استمع إلييا. -
 يبدم رأيو في شخصيات قصة استمع إلييا. -
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 يدرؾ أكجو التناقض فيما استمع إليو. -
 يو.يكتشؼ األخطاء فيما استمع إل -

كما أشارت نكاتج التعمـ في مجاؿ القراءة كالمتعمقة بمعيار: نقد المقركء كتذكقو إلى 
 أف التمميذ عميو أف: 

 يميز الحقيقة مف الخياؿ فيما يقرأ.. -
 يميز ما يتصؿ بالمكضكع المقركء مما ال يتصؿ بو. -
 يستخمص المغزل مما يقرأ -
 يبدم رأيو في شخصيات قصة قرأىا. -
 ض فيما يقرأ.يدرؾ أكجو التناق -
 يكتشؼ األخطاء في نص مقركء. -

كما أشارت نكاتج التعمـ المتعمقة بمعيار: فيـ مضمكف العمؿ األدبي ك تحميمو كنقده 
 إلى أف التمميذ عميو أف:

 يشرح أبياتنا شعرية بأسمكبو محافظنا عمى المعنى. -
 يذكر أمثمة لؤلعماؿ التطكعية. -
 .يذكر سبب إعجابو بنص شعرم مف حيث الفكرة -
 يحمؿ النص إلى ِفَكر فرعية . -

 ثاىًيا: اإلسساس باملصهمة:

 شعرت الباحثة بمشكمة البحث الحالي مف خبلؿ ما يأتي: 
تبلميذ المرحمة االبتدائية؛ كبخاصة في دل ما الحظتو الباحثة مف ضعؼ األداء المغكم ل -2

الثالثة، طبلب كطالبات الفرقتيف: بتدائي؛ كذلؾ في أثناء متابعتيا الصؼ السادس اال
 كالرابعة شعبة التعميـ األساسي تخصص المغة العربية.

  :اختباريف  أجرت الباحثة دراسة استكشافية؛ حيث أعدت -1
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  األول:االختبار 
لدل تبلميذ الصؼ السادس  النص المسمكع بعض ميارات نقد قياس اليدؼ منو:  -

 االبتدائي.
في خريطة  كردتميارات التي مف الميارات ثبلث اختارت الباحثة  الميارات المقيسة: -

ىي: أف ك ؛ في معيار نقد المسمكع كتذكقو (1527نكاتج التعمـ لمصؼ السادس االبتدائي )
 ك، يتنبأ بنياية قصة استمع إليياأف  ، كالحقيقة مف الخياؿ فيما استمع إليو التمميذ يميز
 .يكتشؼ األخطاء فيما استمع إليوأف 

الصؼ  ة متحررة مف المحتكل الذم يدرسو تبلميذ: اختارت الباحثة قصكصؼ االختبار  -
في شكؿ اختيار مف متعدد؛  تقيس الميارات المستيدفة أسئمةالسادس االبتدائي، كصاغت 

) راجع ممحؽ رقـ لتصحيح االختبار امفتاحن  تائؿ، كأعدحيث ركعي أف تككف ىناؾ أربعة بد
 .أ الدراسة االستكشافية( – 2
تمميذنا كتمميذة مف تبلميذ  (11)ر االستكشافي األكؿ عمى ؽ االختباطب تطبيؽ االختبار: -

مدرسة عبد النبي الخكلي بإدراة كسط التعميمية ب 1/ 3فصؿ الصؼ السادس االبتدائي ب
حيث كزعت الباحثة أكراؽ  ؛1525/ 1521مف العاـ الدراسي  الثانيفي الفصؿ الدراسي 

جؿ عميو القصة لشريط المساإلجابة عمى التبلميذ، ثـ طمبت منيـ االستماع إلى ا
 اإلجابة في الكرقة المكزعة عمييـ.كأسئمتيا، ثـ 

نسبة الذيف لـ بعد تصحيح االختبار كرصد درجاتو؛ تبيف أف  نتائج تطبيؽ االختبار: -
%؛ مما يشير إلى الضعؼ في 72.3درجة (  23/  7.3يحصمكا عمى درجة النجاح ) 

ضح تكزيع تقديرات مجمكعة الدراسة ( يك 2) ، كشكؿ رقـالمسمكعالنص ميارات نقد 
 االستكشافية في اإلجابة عف االختبار 
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 ( ٔزبئج رطجُك اخزجبر ِهبراد ٔمذ إٌص اٌّسّىع ضّٓ اٌذراسخ االسزىشبفُخ8شىً رلُ )

  :االختبار الجاىي 

اليدؼ منو:  قياس بعض ميارات نقد النص المقركء لدل تبلميذ الصؼ السادس  -
 االبتدائي.

المقيسة: اختارات الباحثة ثبلث ميارات مف الميارات التي كردت في خريطة  الميارات -
كتذكقو؛ كىي: أف  المقركء( في معيار نقد 1527نكاتج التعمـ لمصؼ السادس االبتدائي )

يميز ما يتصؿ بالمكضكع المقركء كما ال ، ك يقرأالحقيقة مف الخياؿ فيما  التمميذ يميز
 ص مقركءفي ن يكتشؼ األخطاء، ك أف بو يتصؿ

مف المحتكل الذم يدرسو تبلميذ الصؼ  مكضكعنا متحررنا : اختارت الباحثةكصؼ االختبار -
في شكؿ اختيار مف التي تقيس تمؾ الميارات  السادس االبتدائي، كصاغت األسئمة 
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لتصحيح االختبار  ) راجع  امفتاحن  تمتعدد؛ حيث ركعي أف تككف ىناؾ أربعة بدائؿ، كأعد
 .ب الدراسة االستكشافية( – 2ممحؽ رقـ 

( تمميذنا كتمميذة مف تبلميذ 11االختبار االستكشافي الثاني عمى ) طبؽ تطبيؽ االختبار: -
بمدرسة عبد النبي الخكلي بإدراة كسط التعميمية  1/ 3الصؼ السادس االبتدائي بفصؿ 

كراؽ ؛ حيث كزعت الباحثة أ1525/ 1521في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 
قراءة النص، ثـ اإلجابة عف األسئمة التي  منيـاألسئمة كاإلجابة عمى التبلميذ، كطمبت 

 تميو في الكرقة المخصصة لئلجابة.
بعد تصحيح االختبار كرصد درجاتو؛ تبيف أف نسبة الذيف لـ  نتائج تطبيؽ االختبار: -

ضعؼ في %؛ مما يشير إلى ال37.5( درجة 23/  7.3عمى درجة النجاح ) يحصمكا 
( تكزيع تقديرات مجمكعة الدراسة 1شكؿ رقـ)يكضح ك ، ميارات نقد النص المقركء

 .االستكشافية في اإلجابة عف االختبار

 
 ( ٔزبئج رطجُك اخزجبر ِهبراد ٔمذ إٌص اٌّمزوء ضّٓ اٌذراسخ االسزىشبفُخ8شىً رلُ )

السادس االبتدائي في  تبيف لمباحثة مف نتائج الدراسة االستكشافية ضعؼ تبلميذ الصؼ    
تكظيؼ بنمية تمؾ الميارات ؛ مما يشير إلى الحاجة إلى تميارت نقد النص المسمكع كالمقركء

 استراتيجيات جديدة.
 ما أقرتو الدراسات السابقة مف كجكد ضعؼ في ميارات نقد المسمكع كالمقركء؛ حيث -5

أشارت  فقدلمقركء؛ ترصد دراسات كثيرة مظاىر الضعؼ في ميارات نقد النص المسمكع كا
نتائجيا إلى إىماؿ تنمية تمؾ الميارت، كتدني مستكل التبلميذ فييا؛ مما يؤكد أنو برغـ 
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أف مناىج المغة العربية التخمك مف إشارات إلى تنمية التفكير الناقد؛ فإنيا إشارات 
 التتجاكز الكممات إلى التنفيذ.

تبلميذ المرحمة االبتدائية في ميارات  مستكلي في تدنالقد أكدت الدراسات السابقة ف      
نجبلء يكسؼ يكسؼ دراسات كؿ مف: ميارات نقد المسمكع، كمنيا:  ؛ كبخاصةاالستماع
قطنة أحمد ، ك ك عبد الرحمف الياشمي ،(1551مرضي الزىراني ) (، ك1553أحمد)

سعاد "ك "عبد الكريـ الحداد"ك م"نسريف الزبيد" ، ك(1525نجبلء حكاس ) ك ،(1551)
محمد سعيد ك  (؛1523ك آيات محمكد)(، 1523عايد أبك سرحاف) (، ك1525) ي"لكائما

ك الزىراء الفيكمي (، 52: 1521ك نجكل أحمد سميـ )(،  1527مجحكد الزىراني)
المسمكع لدل التبلميذ  دإلى كجكد تدفٍّ في مستكل نقجميعيا  أشارتكالتي (؛ 1525)

ما  كرة إعطاء ميارات نقد النص المسمكعضر ، كأكصت بالمرحمة االبتدائيةفي  كبخاصةٍ 
تستحقو مف العناية في منيج المغة العربية كتضمينيا في خطكطو العريضة مف حيث: 

؛ بما يحقؽ التكازف بيف ميارات األىداؼ، كالمحتكل، كالكسائؿ، كطرائؽ التدريس كالتقكيـ
راتيجيات تدريس استخداـ استالمغة؛ بحيث ال يطغى جانب عمى آخر، كما أكصت بضركرة 

 لعمميةا رىمح ُتجعميكجديدة تساعد المتعمميف عمى الخركج مف ركتيف الحصة المعركؼ، 
 لتعممية.ا لتعميميةا

كما أكدت الدراسات السابقة كالكتابات التربكية التدني كالضعؼ في ميارات القراءة؛         
(، 1555إسماعيؿ الصاكم)إسماعيؿ  دراسات كؿ مف: كبخاصة ميارات نقد المقركء؛ كمنيا: 

(، ك سناء 1525ر شعباف عبد البارم)(، ك ماى1553مركل محمد محمد عبد الكىاب) ك 
(، ك عمية حامد أحمد 1521(، ك محمد محمكد عبد الناصر)1522محمد أحمد )

 (، ك1525ك أكـر إبراىيـ قحكؼ)( 1521عبد اهلل مبارؾ أبك الدبكس) (، ك1525إبراىيـ)
(؛ حيث رصدت تمؾ  الدراسات ضعؼ التبلميذ في ميارات نقد 1525معاطي نصر كآخراف)

المقركء، كأشارت إلى أف ذلؾ يعكد إلى عدة أسباب؛ منيا: ضعؼ تركيز استراتيجيات التدريس 
المغة عمى تعميـ ىذا النكع مف القراءة في صفكؼ المرحمة االبتدائية، كما  أكدت أف منيج 

 كاستراتيجيات ؽائالقراءة في أمس الحاجة إلى طر  العربية بفركعو المختمفة، كمف ضمنو
نقد المقركء، كتأخذ في كأساليب ككسائؿ حديثة، يمكف مف خبلليا معالجة التدني في ميارات 

 حسبانيا مشاركة الطالب بإيجابية في المكقؼ التعميمي، كتجعؿ منو محكرنا لمتعمـ.
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اجاف في أثناء تنفيذ المناىج؛ دعكة الدراسات السابقة إلى ضركرة تكظيؼ استراتيجيات ك -3
تكظيؼ معممي المغة الستراتيجيات كبخاصة مناىج المغة؛ حيث أشارت الدراسات إلى أف 

المغة، كالتي مف بينيا كاجاف القائمة عمى التعمـ التعاكني مف شأنو تنمية ميارات 
 كميارات نقد النص المقركء ،نقد النص المسمكعميارات 

إلى أف استراتيجيات كاجاف تعزز  Kagan, S., & High, J. (2002)   فقد أشار     
تعمـ المغة؛ فيي ليست عمبلن جماعينا فقط ؛ بؿ إنيا تتيح تفاعبلن منظمنا بيف المجمكعات؛ 
حيث يكجو فييا المعمـ المتعمميف إلى االنتقاؿ إلى الشريؾ في المجمكعة ألداء المياـ 

في رفع يديو  -أحياننا –التقميدم الذم  ال يرغبالمطمكبة، كىذا عمى عكس المتعمـ في الفصؿ 
لممشاركة في اإلجابة عف سؤاؿ كجيو المعمـ لمجميع، كقد يرجع ذلؾ إلى شعكره باإلحراج عند 
التحدث أماـ جميع زمبلئو في الفصؿ؛ األمر الذم يشعره بأنو مف األسيؿ عدـ المشاركة، 

ي الحصة مف دكف أف يتعمـ عف المغة كبعد كقت قميؿ ينصرؼ تركيزه كيفقد انتباىو، كتنتي
 .شيئنا جديدنا

أف المعمميف عمييـ تحد غير مسبكؽ  Kagan, S. Kagan (2003)"كيرل "كاجاف      
في إعداد المتعمـ لعالـ ال يمكف تخيمو؛ حيث يتسارع معدؿ التغيير عمى نحك كبير؛ بما تنتجو 

لمعمميف التحضير لذلؾ بتنمية ميارات التكنكلكجيا الجديدة مف أحدث التقنيات؛ كليذا فعمى ا
التفكير لدل المتعمـ؛ ألف التغيير يعني التكيؼ في المكاقؼ التي سيتعيف عميو التكيؼ معيا، 
كعمى المعمميف تدريب المتعمـ عمى ما سيحتاج إليو مف ميارات التفكير، كما يتطمبو ذلؾ مف 

التفكير، كىذا جكىر استراتيجيات  تطكير محتكل جديد، كتعميمو باستخداـ استراتيجيات تعزز
 .كاجاف، كاليدؼ مف تكظيفيا

بضركرة دمج  Chen, H. Y., & Goswami, J. S. (2011)  كأكصى      
منة كداعمة آاستراتيجيات كاجاف في تنفيذ مناىج المغة؛ حيث إنيا تضمف تكفير بيئة 

في اإلنجاز األكاديمي لمتعممي المغة، كتساعدىـ في تنمية ميارات التكاصؿ االجتماعي، ك 
 .ليس في مجاؿ المغة فحسب؛ بؿ في محتكل أم مادة دراسية

ستراتيجيات كاجاف تشترؾ في جكانب إ( أف 1525كأكضحت إيماف عباس الخفاؼ)       
كثيرة مع الطرائؽ كاالستراتيجيات األخرل؛ إال أنيا صممت لتؤثر في أنماط التفاعؿ بيف 

ا أف تككف بدائؿ لبنيات الصؼ الدراسي التقميدم، كتقتضي المتعمميف، كاستيدؼ كاجاف مني
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تمؾ االسترتيجيات أف يعمؿ المتعممكف مستقميف أك في مجمكعات صغيرة تحظى بمكافآت 
تعاكنية أكثر مف المكافآت الفردية، كلبعض استراتيجيات كاجاف ىدؼ رئيس يتمثؿ في زيادة 

دؼ رئيس يتمثؿ في تنمية الميارات؛ لذا ، كلبعضيا اآلخر ىااكتساب الطبلب محتكل تعميمين 
عمى المعمـ صكغ األىداؼ التي يتـ عمى أساسيا اختيار االستراتيجيات؛ كمف ثـ يشرح لطبلبو 
السمكؾ المتكقع منيـ في كؿ استرتيجية، كيعزز لدييـ الثقة بالنفس، كالقدرة عمى التعبير 

 .بكضكح، كتقدير العمؿ الجماعي
( بإجراء بحكث تستخدـ 1523خالد عبد العظيـ عبد المنعـ)كما أكصت دراسة         

 .لتنمية ميارات المغة كفنكنيا في المراحؿ الدراسية المختمفة ؛استراتيجيات كاجاف
( األنظار إلى أف ىناؾ أزمات تربكية أربعة؛ ىي: ضعؼ 1525.  )Labes, Eككجو       

ف المتعمميف كبخاصة ذكم األعراؽ التحصيؿ األكاديمي، كفجكة اإلنجاز، كتكتر العبلقة بي
-ستراتيجيات كاجاف إ كبخاصة-، كيعد التعمـ التعاكني يالمختمفة، فضبلن عف الفراغ االجتماع

ا ناج ا ليذه األزمات؛ حيث غيرت استراتيجيات كاجاف النظرة لمعمؿ الجماعي في أثناء حن عبلجن
ر التعمـ التعاكني عمى أساس التدريس، كعززت التحصيؿ في جميع المجاالت األكاديمية، كصا

 تتناسب مع جميع المكاد.لكاجاف ىيكمية لبناء المحتكل؛  إستراتيجيات
إلى أف استخداـ  Xin Txin, C., & Yunus, M. M. (2019) دراسةأشارت ك      

ستراتيجيات كاجاف لو تأثيراتو اإليجابية في اكتساب ميارات المغة، كفي تعزيز المكاقؼ إ
تعمميا؛ فمف خبلليا يتدرب المتعممكف عمى التكاصؿ كمشاركة ِفَكرىـ مع  اإليجابية تجاه

ستراتيجيات كاجاف بديبلن عف األساليب التقميدية غير إأكصت بضركرة استخداـ ك اآلخريف، 
الفعالة؛ ألف استخداميا يعد خيارنا قاببلن لمتطبيؽ يمكف أف يحدث بو المعممكف فرقنا في تقديـ 

 ب.دركس المغة بيف الطبل
يتضح مما سبؽ أف فصكؿ تعميـ المغة العربية كبخاصة في المرحمة االبتدائية تعاني         

الذم كده التنافس كليس التعاكف؛ األمر مف التعميـ المتمركز حكؿ المعمـ، كالتعمـ الذم يس
القديمة الجامدة،  كالطرائؽ حض األساليبدجديدة بمقدكرىا  استراتيجياتالبحث عف يتطمب 

استراتيجيات المتطكرة  ستراتيجياتإلارقي بعممية التعمـ إلى أفضؿ مستكياتيا، كمف ىذه كال
  كاجاف.
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كينسجـ ىدؼ البحث الحالي مع تطمعات الكتابات التربكية التي التفتأ ساعية كجاىدة         
في  لبلرتقاء بالقدرات العقمية؛ كالسيما العميا منيا؛ بيدؼ االرتقاء بتدريس المغة العربية

لمرحمة التعميـ األساسي أىمية المرحمة االبتدائية؛ حيث تؤكد التكجيات التربكية الحديثة أف 
في تنمية التفكير لدل التبلميذ كتطكير مياراتو؛ بما يسيـ في التطكر التدريجي لتمؾ  لر كب

سية في الميارات في المراحؿ البلحقة، كتحتؿ مادة المغة العربية مكانة ميمة بيف المكاد الدرا
مرحمة التعميـ األساسي السيما صفكؼ المرحمة االبتدائية؛ فيي مادة أساسية تتيح لممتعمـ 

 اكتساب ميارات التفكير كاستخداميا في التعامؿ مع مكضكعاتيا.
 ثالًجا: حتديد مصهمة البشح، وأسئمتُ:

الدراسات كما أكدتو كما أجرتو مف دراسة استكشافية، بناءن عمى ممحكظات الباحثة،      
السابقة تتحدد مشكمة البحث الحالي في ضعؼ تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي في ميارت 
نقد النص المسمكع كالمقركء، كحاكؿ البحث الحالي اإلسياـ في عبلج تمؾ المشكمة  بتكظيؼ 

 كذلؾ باإلجابة عف األسئمةستراتيجيات كاجاف في تدريس المغة العربية؛ لتنمية تمؾ الميارات؛ إ
  التالية:

 تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي؟ل المناسبة ما ميارات نقد النص المسمكع .2
 ؟تبلميذ الصؼ السادس االبتدائيل المناسبةما ميارات نقد النص المقركء  .1
" كاجاف"؛ في تنمية ميارات نقد النص المسمكع لدل تبلميذ إستراتيجيات  ؼيتكظما أثر  .5

 الصؼ السادس االبتدائي؟
دل تبلميذ " كاجاف"؛ في تنمية ميارات نقد النص المقركء لإستراتيجيات ؼيظتك ما أثر  .3

 الصؼ السادس االبتدائي؟
 رابًعا:سدود البشح:

 يتقيد تعميـ نتائج ىذا البحث بالحدكد اآلتية:
ستراتيجيات كاجاف في شيرم فبراير كمارس في الفصؿ الدراسي إالحدكد الزمانية: طبقت  -2

 .1515/ 1525 الثاني مف العاـ الدراسي
 الحدكد المكضكعية:  -1
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 حددت في المناسبة لتبلميذ الصؼ السادس االبتدائي كماميارت نقد النص المسمكع  -
 لذلؾ. التي أعدت قائمة الميارات 

حددت في المناسبة لتبلميذ الصؼ السادس االبتدائي كما ميارت نقد النص المقركء  -
 لذلؾ. التي أعدت قائمة الميارات 

ستراتيجية تعرؼ الخطأ، كاستراتيجية ابحث عف النصؼ إكاجاف؛ يات إستراتيج بعض -
التدكير أك الحكار الحمقي،  إستراتيجية اآلخر، كاستراتيجية المبعكث الخاص، ك

ستراتيجيةك  ستراتيجيةمكعب األسئمة، ك  ا  ستراتيجيةالركؤس المرقمة، ك  ا  فكر، زاكج،  ا 
 شارؾ.

سادس االبتدائي؛ بكصفيـ يمثمكف نياية الحدكد البشرية: مجمكعة مف تبلميذ الصؼ ال -5
كمف  ؛جيكد المبذكلة في الصفكؼ السابقةيتضح فييـ تراكـ الالمرحمة االبتدائية؛ حيث 

 إلى مرحمة تعميمية أخرل. يـثـ تقديـ عبلج مناسب في أم قصكر قبؿ انتقال
الحدكد المكانية: مجمكعة مف تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي بمدرسة عبد النبي  -3

 الخكلي بإدارة كسط التعميمية بمحافظة اإلسكندرية.
 خامًسا:أٍداف البشح:

كاجاف في تنمية ميارات نقد إستراتيجيات  ىدؼ البحث الحالي إلى تعرؼ أثر تكظيؼ
 النص المسمكع كالمقركء لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي.

 سادًسا: أٍنية البشح:

 تتبمكر أىمية البحث الحالي فيما يأتي:
تقديـ قائمتيف إحداىما لميارات نقد المسمكع، كالثانية لميارت نقد المقركء، كالتي يجب  -

 أف يتمكف منيا تبلميذ الصؼ الساذس االبتدائي.
كاجاف في التدريس؛ لمساعدة معممي المغة العربية في  إستراتيجياتتكضيح كيفية تكظيؼ  -

 دس االبتدائي.استخداميا في أثناء تدريس المغة العربية في الصؼ السا
كاجاف في أثناء إستراتيجيات  إفادة مخططي مناىج المغة العربية في تكضيح كيفية تكظيؼ -

 ذ مناىج المغة العربية.تنفي
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كاجاف في  إستراتيجياتتكجيو أنظار الباحثيف في مجاؿ تعميـ المغة العربية إلى اإلفادة مف  -
 لدراسية المختمفة.عبلج مشكبلت أخرل لتعميـ المغة العربية في المراحؿ ا

 سابًعا: حتديد مصطمشات البشح:

  ميارات نقد النص المسمكع: ىي أداءات سمككية تعكس ميارات مركبة تستند إلى ميارات
عامة لبلستماع، كتتككف مف مجمكعة مف الميارات الفرعية التي تتطمب مف المستمع 

حكـ عميو في سرعة إعطاء النص المسمكع أعمى درجات العناية؛ بتحميمو كتفسيره كال
الفكر الفرعية، الرئيسة ك  الِفَكرالتمييز بيف كتدقيؽ كسيكلة، كتتمثؿ في الميارات التالية: 

كجو الشبو أبيف الحقائؽ كاآلراء، كتحديد  التمييزك  كاستخبلص األدلة مف المسمكع،
 افتراض، ك ، كتحديد ما ليس كثيؽ الصمة بالمكضكعكاالختبلؼ، كربط األسباب بالنتائج

النتائج كالتنبؤ بيا، كالحكـ عمى مدل ترابط الِفكر في النص المسمكع، كتقاس إجرائينا 
بالدرجة التي يحصؿ عمييا تمميذ الصؼ السادس االبتدائي في اختبار ميارات نقد النص 

 المسمكع الذم أعدتو الباحثة.  
 لى ميارات ميارت نقد النص المقركء: ىي أداءات سمككية تعكس ميارات مركبة تستند إ

عامة لمقراءة، كتتككف مف مجمكعة مف الميارات الفرعية التي تتطمب مف القارئ إعطاء 
النص المسمكع أعمى درجات العناية؛ بتحميمو كتفسيره كالحكـ عميو في سرعة كتدقيؽ 

التعرؼ عمى معنى الكممة مف سياقيا، كالتمييز بيف  كسيكلة، كتتمثؿ في الميارات التالية:
الحقيقة، كالتمييز بيف الِفكر الرئيسة كالِفكر  كالجمؿ الدالة عمى الة عمى الرأمالجمؿ الد
، كالتعرؼ عمى األدلة كالقرائف، بو ، كالتمييز بيف ما يتصؿ بالمكضكع كمااليتصؿالفرعية

كالحكـ عمى مناسبة عنكاف  تحديد الجمؿ الدالة عمى األسباب كالجمؿ الدالة عمى النتائج،ك 
عمى درجة تعبير األلفاظ كالجمؿ عف المعنى، الحكـ ء لمضمكنو، ك المكضكع المقرك 

كاكتشاؼ ما بيف الِفَكر مف ترابط أكتناقض، كالحكـ عمى مكثكقية المصادر التي استقى 
، كتقاس إجرائينا بالدرجة التي يحصؿ عمييا تمميذ الصؼ السادس منيا الكاتب معمكماتو

 قركء الذم أعدتو الباحثة.  االبتدائي في اختبار ميارات نقد النص الم
 غير المقيدة بمحتكل دراسي ستراتيجيات كاجاف : ىي تسمسؿ مف إجراءات التدريس إ

، كالتي تعتمد عمى دمج النشاط التعاكني المنظـ بالتعمـ بالترفيو داخؿ الفصؿ في أم معيف
و فيما داخؿ الفصؿ ، كتعتمد عمى تنظيـ تفاعؿ المتعمميف كتشكيم مرحمة مف مراحؿ الدرس



 م2222( 48) -2ج-أبريلعدد                                                    ستراتيجيات "كاجان"؛...    إ توظيف

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 664 - 

يجابية بيف اإلمشاركة ال المساكاة في بينيـ كفيما بينيـ كبيف المحتكل؛ بما يضمف
تذكر خطكاتيا، كتخيؿ ما  المتعمميف، كلكؿ استراتيجية اسـ يسيؿ عمى المعمـ كالمتعمـ

كؿ منيما فعمو؛ بما يسيـ في تنمية قدرات المتعمـ، كقيمو االجتماعية،  يجب عمى
كاجاف التي ركزت عمييا الباحثة: ستراتيجيات إكالنقد، كأبرز كمياراتو في التحميؿ 

المبعكث  إستراتيجية بحث عف النصؼ اآلخر، كال إستراتيجية ستراتيجية تعرؼ الخطأ، كإ
 مكعب األسئمة، كإستراتيجية  التدكير أك الحكار الحمقي، ك إستراتيجية الخاص، ك
 زاكج، شارؾ.فكر،  إستراتيجية الركؤس المرقمة، ك إستراتيجية

 ثامًيا: ميَر البشح:

استخدمت الباحثة المنيج التجريبي، كتصميمو شبو التجريبي القائـ عمى 
استراتيجيات كاجاف في إستراتيجيات المجمكعتيف) الضابطة، كالتجريبية(؛ لقياس أثر تكظيؼ 

ريبي ( التصميـ شبو التج5تنمية ميارات نقد النص المسمكع كالمقركء، كيكضح الشكؿ رقـ )
كاجاف، كدرست المجمكعة إستراتيجيات لمبحث؛ حيث درست المجمكعة التجريبة باستخداـ 

 الضابطة باستخداـ الطريقة التقميدية المعتادة 

 
 ( اٌزصُُّ شجه اٌزجزَجٍ ٌٍجحث8شىً رلُ )

المجموعة 
 التجريبية

المجموعة 
 الضابطة

 

*اختبار مهارات 
نقد النص  
 المسموع 

*اختبار مهارات 
نقد النص 
 المقروء 

 

التدريس بتوظيف 
استراتيجيات  

 كاجان  

 

التدريس وفًقا 
 للطريقة المعتادة

 

* اختبار مهارات 
نقد النص 
 المسموع

* اختبار مهارات 
نقد النص 

 المقروء

 

 النتائج وتحميميا وتفسيرىا

 

 تكافؤ

ةجالمعال التطبيق القبلي   التطبيق البعدي  
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 تاسًعا:متغريات البشح:

 .المتغير المستقؿ: بعض استراتيجيات كاجاف -2
 المتغيراف التابعاف: -1

 ميارات نقد النص المسمكع. .أ 
 ميارات نقد النص المقركء. .ب 

 عاشًزا: فزضا البشح:
بيف متكسطي درجات تبلميذ  α ≥ 5.3اليكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل  .2

المجمكعتيف: التجريبية، كالضابطة في القياس البعدم الختبار ميارات نقد النص 
 المسمكع.

بيف متكسطي درجات تبلميذ  α ≥ 5.3حصائينا عند مستكل اليكجد فرؽ داؿ إ .1
المجمكعتيف: التجريبية، كالضابطة في القياس البعدم الختبار ميارات نقد النص 

 المقركء.
 سادي عصز: أدوات البشح:

 أعدت الباحثة األدكات التالية لجمع بيانات ىذا البحث:
اسبة لتبلميذ الصؼ السادس ميارات نقد النص المسمكع المنقائمة استبانة لتحديد  -2

 االبتدائي. 
ميارات نقد النص المقركء المناسبة لتبلميذ الصؼ السادس قائمة استبانة لتحديد  -1

 االبتدائي.
 اختبار ميارات نقد النص المسمكع. -5
 اختبار ميارات نقد النص المقركء. -3

 ثاىي عصز: إدزاءات البشح:

غيرات البحث كتحديد محاكر اإلطار تحميؿ الكتابات كالدراسات السابقة المرتبطة بمت -2
 النظرم.

تحديد ميارات كؿ مف: نقد النص المسمكع، كنقد النص المقركء المناسبة لتبلميذ الصؼ  -1
 السادس االبتدائي.
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كاجاف في تدريس المغة العربية  إستراتيجياتبناء دليؿ المعمـ لتكضيح كيفية تكظيؼ  -5
 لمصؼ السادس االبتدائي.

مسمكع، كاختبار لبطيا، كتطبيؽ اختبارم: ميارات نقد النص اإعداد أدكات البحث كض -3
 ميارات نقد النص المقركء تطببيقنا قبمينا عمى مجمكعتي البحث: التجريبية، كالضابطة.

كاجاف في تديس المغة العربية عمى المجمكعة  إستراتيجيات تنفيذ  دليؿ المعمـ لتكظيؼ -3
 التجريبية، كمتابعة المجمكعة الضابطة.

بيقنا نص المقركء تطاختبارم: ميارات نقد النص امسمكع، كاختبار ميارات نقد ال تطبيؽ -3
 بعدينا عمى مجمكعتي البحث: التجريبية، كالضابطة.

 رصد النتائج، كتحميميا، كعرضيا، كتفسيرىا، كمناقشتيا، كاإلجابة عف أسئمة البحث. -7
 كتابة تكصيات البحث كمقترحاتو. -1

 سرتاتيذيات ناداٌ،إ

 ارات ىكد اليص املسنوع واملكزوءوتينية مَ

 :، ىيمحاكر رئيسة ةثبلث سار اإلطار النظرم في
 المحكر األكؿ: نقد النص المسمكع.
 المحكر الثاني: نقد النص المقركء.

 كاجاف. إستراتيجياتالمحكر الثالث: 
 كفيما يمي تفصيؿ كؿ منيا:       

 :ىكد اليص املسنوعاحملور األول: 

 ىكد اليص املسنوع يف املزسمة االبتدائية: أٍنية تينية مَارات 
ميارات ء في بنا لزىمية كبأ ٓلما لو م؛ بنقد النص المسمكعم ىلمغا ثلبحاعني   

؛ كيعد االستماع إحدل الكسائؿ التي عةىلمسمـ اإلعبلا ًسائكفيو ت زكث زفي عص المتعمميف
عارؼ المختمفة؛ حيث تؤدم مميذ المرحمة االبتدائية في اكتساب المعمكمات كالمت يعتمد عمييا

التعمـ  ساسأفاالستماع ىك  ؛الكممة الشفكية دكرنا كبيرنا كميمنا في عممية التعمـ كالتعميـ
 .المفظي في سنكات الدراسة األكلى
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تساعدىـ  نقد المسمكعبتعميـ التبلميذ ميارات االستماع، كبخاصة ميارات العناية ك          
يجابية داخؿ العممية التعميمية كخارجيا، كتنمي لدييـ القدرة فّعاؿ عمى المشاركة اإل عمى نحك

عمى إصدار حكـ عمى ما يستمعكف إليو، كيقبمكنو أك يرفضكنو عمى أساس عمميات التفكير 
الناقد، كتكسب المتعمميف التجارب المختمفة التي تييئيـ لمنجاح في الحياة اآلنية 

معكف إلييا، كمقارنتيا بفكرىـ، كتفسيرىا، ثـ كالمستقبمية، كتعكدىـ تقكيـ الفكر التي يست
المسمكع عممية عقمية لغكية نشطة إيجابية يؤدييا المتعمـ  نقد قبكليا أك رفضيا؛ حيث إف

ا مرحمة فيـ الرسالة الصكتية كمضمكنيا إلى مرحمة التفاعؿ مع النص المسمكع، لما متجاكزن 
بداء الرأم فيو كفيـ الِفَكر ، فيك تعرؼ الرمكز باألذف ؛يحتكيو مف فكر كمعمكمات لتقكيمو، كا 

دراؾ المعاني التي تثيرىا الرمكز)عبد الرحمف  كتحميميا كتفسيرىا كنقدىا كتقكيميا، كا 
 (.5: 1523آيات محمكد الحسيني الحداد  ؛ 5 :1551الياشمي، قطنو أحمد 

دل التبلميذ كنظرنا ألىمية تنمية ميارات االستماع كبخاصة ميارات نقد المسمكع ل         
فقد جعمت كزارة التربية كالتعميـ االستماع ذلؾ ىدفنا رئيسنا مف أىداؼ تعميـ المغة العربية في 

( 1522قد كضعت كزارة التربية كالتعميـ )ف مراحؿ التعميـ كافة، كخاصةن فى المرحمة االبتدائية؛
االلتزاـ بآداب  ئية؛ ىي:أربعة معايير لبلستماع فى كثيقة منيج المغة العربية لممرحمة االبتدا

نقد ، ك ما يستمع إليو ، كفيـتعرؼ األصكات كالكممات، كالجمؿ المسمكعةاالستماع، ك 
 المسمكع، كتذكقو.

دليؿ المعمـ نصت أىداؼ تعميـ المغة العربية لمصؼ السادس االبتدائي في  كما        
 عمى ضركرة تنمية الميارات اآلتية: (51 ،1522)
 مف الخياؿ فيما استمع إليو. تمييز الحقيقة - 
 استنتاج معنى كممة جديدة مف سياؽ مسمكع. - 
 استخبلص الفكر الرئيسة كالفرعية فيما استمع إليو. -
 الربط بيف السبب كالنتيجة فيما استمع إليو. -
 القدرة عمى تقكيـ المسمكع كالحكـ عميو بإبداء الرأم فيو. -

( إلى أف  1515)   .Armstrong, D., & Ferrari-Bridgers, Fكتشير دراسة      
كخارجيا، كبدت أىمية التدريب عمى  قيمة عالية داخؿ الفصكؿ الدراسيةلو االستماع الفعاؿ 

عمييـ التدرب عمى  فرؽ الطكارئ الطبية؛ ففي كؿ الميف كالكظائؼميارات التفكير الناقد 
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أثناء في الكحيد مع المريض  ؿىك االتصا االتصاؿ المفظي حيث إفاالستماع الناقد؛  ميارات
، الذيف مساعدم الصحة، أك الحادث، أك أفراد األسرة  كاشيد الذيف، أك مع المارة ويعك 

؛ فالطبيب إف لـ يكف متمكننا مف معمكمات ميمة لمغاية عف حالة المريض بإمكانيـ إعطاء
 د يؤدم ذلؾ إلىكق ،تياحيكيالتي يستمع إلييا قد تفقد المعمكمات فقد ، ااالستماع النميارات 

 تداعيات خطيرة. 
 :واقع تينية مَارات ىكد اليص املسنوع يف املزسمة االبتدائية 

بميارات االستماع، كبالنظرة الفاحصة لمكاقع فقد ُيممس العناية كما سبؽ يؤكد حتمية       
مى لكف ىناؾ إىماالن ع ؛أف ىناؾ اىتمامنا بميارات االستماع عمى مستكل التخطيط لمتدريس

( إلى أف فف االستماع أكثر 15 -75 : 1555فقد أشار عمى أحمد مدككر ) ؛مستكل التنفيذ
 في المدارس؛ فالتبلميذ يدربكف عمى الحديث كالمناقشة كالقراءة فنكف المغة العربية إىماالن 

كالكتابة، ماعدا االستماع فيك لدييـ غريب كمستغرب، كال أثر لتعميمو عمى مستكل التنفيذ 
 ريس المغة العربية.في تد
ميارات نقد المسمكع قد ُخصص  ؛ كبخاصةكجدير بالذكر أف تعميـ ميارات االستماع        

ليا كقت فى منيج المغة العربية عمى مستكل التخطيط؛  إال أنيا عمى مستكل التنفيذ ليس 
بذاتو، يدرل المعمـ ما الدكر الذل ينبغي أف يقـك  بو، ككؿ معمـ يجتيد  ليا منياج، كال

كبعضيـ مف ال يستفيد مف ىذا الكقت المخصص لبلستماع، كال يعّمـ أية ميارة مرتبطة بو، 
نما يستغؿ كقت االستماع في إعطاء الدركس التي حددت لو في خطة المقرر لبلنتياء مف  كا 
تدريس المنيج الذل سكؼ ُيسأؿ عنو مف قبؿ مكجو المادة، كىذا يرجع إلى عدـ إدراؾ طبيعة 

 .االستماع،  كأىميتوعممية 
االستماع كاإلنصات مف بيف  ( إلى أف ميارة1553يشير محسف عمي عطية )ك          

ميارات االتصاؿ المغكم التي تكاد تككف ميممة في كثير مف المدارس كعند كثير مف 
المدرسيف، مع أنيا ميمة جدنا في حياة الفرد، كالنقص في التدريب عمى االستماع سيؤدم 

قدرتو عمى استيعاب ما يسمع ، ككذلؾ ضعؼ قدرتو عمى اإلنصات لفترات طكيمة،  إلى ضعؼ
 .كأف التدريب عمى االستماع يجب أف يبدأ مع المتعمميف منذ المرحمة التعميمية األكلى

يمتفت المعممكف إلى التخطيط الفّعاؿ لتعميـ االستماع كما ىك الحاؿ في تعميـ  كقمما        
ألمر الذم يؤَدم إلى كجكد شككل مف عدـ مقدرة أكثر التبلميذ عمى التمكف ا ؛الميارات األخرل
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أحمد مدككر،  يمف ميارات االستماع الفّعاؿ أك االستمرار في عمميات المتابعة كالتركيز)عم
 (.3: 1523سعدكف بدر كرغد سمماف الجبكرم ؛ 73 -73:  1555
براىيـ عكيك  فرج دراسة سناء محمد أكضحتكلقد         (  أف 535:  1527) ىراطد ا 

ىرة مف اقتصر عمى تكميؼ التبلميذ بالقراءة الجيتنمية ميارات االستماع  فيالتصكر السائد 
األمر الذم أدل إلى افتقار اكتساب التبلميذ ميارات  ؛كتاب مفتكح، أماـ زمبلئيـ فقط

ذا أجريت مقارنة بيف المناىج ال ،ميارات نقد المسمكع؛ كبخاصة االستماع عربية في مجاؿ كا 
فسكؼ يبلحظ فرؽ كاضح بيف المنيجيف؛ حيث إف مناىج  ؛االستماع كمناىج الدكؿ المتقدمة
بيا ألىميتيا، في حيف أف  ميـ ميارات االستماع كتبنا خاصةالدكؿ المتقدمة قد أفردت لتع

 تناسب مع أىمية ىذه الميارات.    ت عنايةالمناىج العربية لـ تعِط 
 سنوع:تعزيف ىكد اليص امل 

فضؿ اهلل محمد رجب يرل نقد النص المسمكع؛ فلة ذعت يفازتعف ىلباحثأكرد ا ذقك        
كالتفسير فحسب؛ بؿ  اليقؼ الفرد مف كرائو عمى الفيـ كالتحميؿاستماع  وأن( 55: 1555)

يتعدل ذلؾ إلى مقارنة ما استمع إليو بما تمميو عميو كجية نظره كما يعتقده مف خبلؿ 
عميو، كقد يتخمؿ المقارنة  ـكاف لو أأبادئ الكامنة فيو، ثـ إصدار الحكـ سكاء األسس كالم

كآخر، كالتمييز بيف الكممات المنطكقة  ثالمكازنة بيف متحدنقد المسمكع كيتطمب  ،مناقشة
 :الخطأ، كىذا االستماع يستمـز التمييز بيفالِفَكر الصكاب ك  لِفَكركمعانييا كالمقارنة بيف ا

  .كاكتشاؼ مشاعر المتحدث ،أمالحقيقة كالر 
ا نتباىنالمستمع اي فيو ط( بأنو:" عممية يع31: 1553عيمة )طرشدم كعرفو         

يميا في ىتقكىا ذنقكتحميميا كىا زتفسيكفيميا ؼ ذبي ؛عةىلمسمدة المما ءن صغاا كا  شًكيزتك
 عية". ىضىم زا لمعاييفقنكك  ،توازخبء ىض

ؿ عماإب ؛لمعنىا الكصكؿ إلىىك  نقد المسمكع أف Rubbin(1553 :231) لزيك        
حتى ، ىازتفسيككشفيا ث كذلمتحا ذلخفية عنالمعاني دراؾ اإلع؛ ىلمسمكراء افيما  زلتفكيا

ف   بيا. ُنفسو اليعمث ذلمتحف اكاكا 
( االستماع المدقؽ لما يقكلو المتحدث؛ فيك يعني 1557كأطمؽ عميو إيرؾ جنسف)         

يـ كتقييـ الحمكؿ لما يقكلو المتحدث؛ إنو يعني االنخراط أك المشاركة االستماع الممتـز بالف
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اإليجابية في استخبلص التفاصيؿ الخاصة بالمحتكل عمى نحك يضمف الفيـ لما يقكلو 
 المتحدث. 

عمى رة ذلقا:" يعني نقد المسمكعل أف ز( في1522ماىر شعباف عبد البارم )ما أ       
ؼ كتشاع، كاالستماع اىضىم ذيذتحت، كلعبلقااك  صلنا ٓئيسة مزلا الِفَكرص ستخبلا
 ُيذتقكلمفتاحية ت الكممات، االالد ُفيك ًعم، كةنكشمخت ماىمعمع جازستت، كاستنتاجاا
 ء ".اطألخؼ اكتشاة كاذيذلجت الكمماؼ ازتع، كٓىيازلبكالة دألا

أف  ( بأنو إحدل ميارات المغة التي ينبغي 1527محمد سعيد مجحكد الزىراني)كعرؼ         
، كما ِفَكرهيتقنيا الطبلب في سرعة كدقة، كتتضمف: استنتاج معاني المسمكع كأىدافو، كتمييز 

 يتصؿ بو، كتذكؽ مكاطف الجماؿ فيو، كنقده، كالحكـ عميو في ضكء أسمكبو كألفاظو كمعانيو. 
( بأنو قدرة ذىنية تتيح لممتعمـ التعامؿ مع 1521كعرفتو غادة خميؿ أسعد منسي)        

كيختمؼ اليدؼ مف االستماع باختبلؼ الغرض منو؛ حيث يستمع أحدىـ  لنصكص المسمكعةا
يستمع آخر لتحميؿ  في حيفليفيـ فقط، بينما يستمع اآلخر ليتذكر المعمكمات الصريحة، 

 .المعنى الضمنى كراء المسمكع كيستمع آخر لنقد المسمكع
عمى تنمية الميارات فالحرص ا؛ لذا امن إف االستماع الناقد عممية معقدة كالتفكير تم        

كير حفزه عمى التفبمى مستكيات التمكف منيا؛ أعيصاؿ المتعمـ إلى إل أمر كاجب؛ المؤدية إليو
 كيدرؾ ؛ما ىك غير مكتكبيستنتج ما بيف السطكر ك  يتقفف؛ بما يدكر في النص الذم يسمعو

التدريب  تطمبت ه الميارات كغيرىاىذك  ،الفرعية ِفَكرالرئيسة بال الِفَكرالعبلقات التي جمعت 
  .(11: 1521نجكل أحمد سميـ حصاكنة، كالممارسة )

االستماع بمستكياتو ( إلى أىمية تنمية ميارات 1521يشير يعقكب فاضؿ إبراىيـ )ك         
 ؛ لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائيالمختمفة؛ كبخاصة ميارات نقد النص المسمكع 

المستمع ك نقد، التفكر ك ال حيث تتطمب كثير مف النصكص المسمكعة  ؛في حياتنا ألىميتيا
  .الحؽ ىك الذم ينقد ما يسمعو

 :مَارات ىكد اليص املسنوع 

( ميارات نقد النص المسمكع  المناسبة 1552ياسر محمد عمي) حددت دراسة        
النص فيما  مة فييتكصؿ المستمع إلى العبلقات القائ :لتبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم، في أف

لى استدالالت بشأف يتصؿ كماال يتصؿ بو،  لى ما في النص مف تشابيات، كاختبلفات، كا  كا 
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لى افتراضات كاستنتاجات،  النص فيما يتصؿ بمدل مبلءمتو لمغرض الذم كتب مف أجمو، كا 
لى استدالالت بشأف المؤلؼ، كغرضو   كا 

ؼ زتع ( 1557)مي أحمد مدككر كمف ميارات نقد المسمكع التي أشار إلييا ع        
الداعمة،   ًلتفاصيكائيسة زلر الِفكَ ا ذيذتح، كبالنتائجب ألسباا طبر، كرألفكاا ٓبيت لعبلقاا
 شتمييؿ، كلخياكالحقيقة ا ٓبي شلتميي، كاتيىلصداء األؿ اخبل ٓلمعنى ماعمى ؿ الذالستكا
 ؿىحت ستنتاجاا ًعم، كفيوأم زلاء اذبع كا  ىلمسماعمى  ُلحك، كاشلتحيكاعاية ذلط انماأ
عمى ؿ الذالستؼ، كاالختبلكالشبو ا كجوؼ  زتعأم، كزلكالحقيقة ا ٓبي شلتمييع، اىضىلما
 .قزمشاعك تلكاتا ظزجية نك

براىيـ شيخ العبد)         ( عددنا مف ميارات نقد النص المسمكع 1555كحدد صبلح الناقة كا 
، ة العامة لمنص المسمكعتحديد الفكر المناسبة لممرحمة األساسية، ىي عمى النحك التالي: 

، الرئيسة كالثانكية في النص الِفكرالتمييز بيف ، ك تذكر بعض المعمكمات المتضمنة في النصك 
دراؾ أىداؼ النص المسمكعك  ، استخبلص بعض النتائج الصحيحة مف النص المسمكعك  ا 
القدرة ك ، في ضكء الخبرات السابقة يوالحكـ عم، ك الكاردة في النص المسمكع الِفَكرترتيب ك 

 .ازهعمى إيج
المناسبة  نقد المسمكع( إلى أنو مف أىـ ميارات 11: 1555كأشارت ىناء خميس)         

، لتعرؼ عمى المتناقضات فى المكضكع المسمكعالحمقة األكلى مف التعميـ األساسي: ا لتبلميذ 
 تمييز بيف القصص الحقيقية كالخيالية. كال
( أف ىناؾ خمس ميارات لنقد النص المسمكع أجمع 1523كرأل عايد أبك سرحاف)        

الرئيسة كالداعمة،  الِفَكرالتمييز بيف عمييا الباحثكف؛ لتكرار كركدىا في قكائميـ، ىي: 
تحديد كجكه الشبو كاالختبلؼ، كربط األسباب بالنتائج، كعمؿ كالتفريؽ بيف الحقائؽ كاآلراء، ك 

 .تعميمات كاستنتاجات
( إلى ميارت لنقد النص المسمكع رأت 231: 1523حمد األحمدم) كأشارت مريـ م        

 السمعي كدقتو، الفيـ  : مياراتأكالن  النحك التالي:  ىأنيا مناسبة لممرحمة المتكسطة، ىي عم
الِفَكر  تحديد، ك حديد معنى الكممة مف السياؽ، كتلممكضكع تحديد عنكاف مناسبمف:  كتتككف
 ا: مياراتثانين   .المسمكع المعاني الخفية في النص فيـ ك و،ما استمع إلي تمخيص، ك الرئيسة
، بيف الصكاب كالخطأ التمييز، ك كالخياؿ مما يقاؿ بيف الحقيقة، التمييز، كتتككف مف: التمييز
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فيما  إدراؾ مغزل الكاتب ، كضكء ماسمع تكقع ماسيقاؿ في، ك كالكذب بيف الصدؽ التمييز ك
األدلة التي يعتمد عمييا  استخبلصكتتككف مف:  مسمكع ،ال كتذكؽ نقد ا: مياراتثالثن . يسمع

الِفَكر إدراؾ مدل أىمية  ، كتحديد مدل ارتباط النتيجة بالمقدمات، ك عمى المسمكع في الحكـ
 صدؽ عمى الحكـ ا: مياراترابعن . عاطفيا القدرة عمى مشاركة المتحدث، ك التي تضمنيا الحديث

 ضكء الخبرات في عمى الحديث الحكـك  ،لمتطبيؽر الِفكَ صبلحية  عمى مدل الحكـ ع:المسمك 
التي  عمى الشخصيات الحكـ الِفَكر، كعمى منطقية تسمسؿ  الحكـ، ك أكرفضو كقبكلو السابقة،

 .ذكرىا في الحديث كرد
( أربع ميارات لنقد النص المسمكع رأت 11: 1521كاختارت غادة خميؿ أسعد منسي)       

صدار أنيا مناسبة لتمميذات الصؼ ال عاشر األساسي، ىي: االستنتاج، كالتمييز، كالتحميؿ، كا 
 األحكاـ.
( ميارت نقد النص المسمكع المناسبة لتبلميذ 1521راشد محمد عبكد الركقي)  كحدد     

 المرحمة المتكسطة عمى النحك التالي:  
ا، كذكر العنكاف المنا - سب ميارات التمييز السمعي: كتضـ : نطؽ الكممات  نطقنا صحيحن

لمنص المسمكع، كالتمييز بيف الِفكنر الرئيسة كالثانكية فيو، كالتمييز بيف الرمكز الصكتية 
المتقاربة في الشكؿ كالنطؽ، كالتمييز بيف الحقائؽ كاآلراء، كالتمييز بيف الِفكر المرتبطة 

 بالنص المسمكع كالِفكر غير المرتبطة، كذكر عنكاف مناسب لمنص المسمكع.
تاج: كتضـ : االستعانة بإشارات السياؽ الصكتية عمى الفيـ، كاستنتاج ميارات  االستن -

معنى الكممة غير المألكفة مف سياؽ النص المسمكع، كاستنتاج العبلقة بيف األسباب 
كالنتائج، كاستنتاج المعاني الضمنية في النص المسمكع، كاستنتاج القيـ المتضمنة ، 

 لمسمكع.كاستخبلص المعنى العاـ مف نغمة الصكت ا
صدار الحكـ: تحديد مكاطف القكة كالضعؼ في الكبلـ المسمكع، كالتمييز  - ميارات التقكيـ كا 

بيف القصة الخيالية كالحقيقية التي استمع إلييا، كالحكـ عمى قيمة النص المسمكع، 
كالحكـ عمى أسمكب النص المسمكع، كالحكـ عمى مدل ترابط الِفكر ، ككصؼ مشاعر 

لنص المسمكع، كالحكـ عمى مدل ترابط النص المسمكع، كاستخبلص المتحدث مف خبلؿ ا
 الجمؿ غير المرتبطة بالنص المسمكع .
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نقد النص المسمكع،  راتميا ذيذتح فييتضح مما سبؽ أف الباحثيف قد اختمفكا         
كلقد أكدت ىذه الدراسات مجمكعة مف الميارات التي ينبغي  ،ىادذع في راءآلا ذتباينك

دل المتعمـ منيا: تحديد غرض المؤلؼ، أك المتحدث، كافتراض النتائج كالتنبؤ بيا، تنميتيا ل
األحداث كالفكر كما استمع إلييا، كالحكـ  كترتيبكاستنتاج المقارنات: التشابو أك االختبلؼ، 

عمى االتساؽ الداخمى بيف أجزاء المسمكع، كالتفريؽ بيف األحكاـ الشخصية لممتكمـ كالحقائؽ، 
صدار  حكـ مكضكعي عمى النص المسمكع مف حيث الصدؽ كالكذب، كربط السبب كا 

بالنتيجة، كالتمييز بيف الحقيقة كالرأم، كمعرفة ما ليس كثيؽ الصمة بالمكضكع، ككضع 
في  زيمدل ترابط األفكار، ككشؼ المحاباة أكالتح ديعنكاف مناسب لمنص المسمكع، كتحد

 النص المسمكع كغيرىا.
 اليص املكزوء: احملور الجاىي: ىكد

 َاملزسمة االبتدائية: ارات ىكد اليص املكزوء يفأٍنية تينية م    

في مجاؿ تطكر مفيـك القراءة يبلحظ أف مفيـك القراءة  لمكتابات التربكيةإف المتتبع        
ألشكاؿ الكممات كمعانييا، إلى إدراؾ الرسالة  "مف "اإلدراؾ البصرم ابدءن  اكبيرن  اتطكر تطكرن 

بصكرة مماثمة لمرسالة الشفيية، إلى سمسمة مف عمميات التفكير كالتقكيـ كفيميا كبة المكت
صدار الحكـ كالتحميؿ كالتعميؿ كحؿ المشكبلت ا، كعمقنا، كشمكالن؛  صارحتى  ؛كا  أكثر كضكحن

 .(23، 1522 ،صادؽسيد  عمى)نتيجة لمتقدـ الحضارم، كاالنفجار المعرفي
نتقؿ إلييا مصطمح القراءة انتقاالن جديدنا مصطمح القراءة كمف بيف التحكالت التي ا       
لى  ،القراءة تستمـز مف القارئ النقدصارت إذ لمنقد؛  صدار حكـ عمى ما يقرأ، كا  بداء الرأم كا  كا 

مف حؽ القارئ أف يحاكر المادة  أنو إلى (237، 1523ىذا المفيـك أشار محمد الشنطي) 
 عتمدما يسمى بالقراءة الناقدة التي ت في إطارأك إيجابنا،  رأيو فييا سمبنا عف المقركءة، كيعمف

 عمى المناقشة كالتحميؿ. 
 :واقع تينية مَارات ىكد اليص املكزوء يف املزسمة االبتدائية 

الذم يحدث داخؿ  يافكاقع تدريس بيا؛ كيشير كاقع تدريس القراءة إلى ضعؼ العناية       
؛ كفي المرجكة مف تعميميا يانمي في التبلميذ مياراتالمدارس اليبعث عمى االطمئناف، كال ي

( أف درس القراءة عمى ما ىك عميو اآلف ليس 222 :1525أكد حسف شحاتة )ىذا اإلطار 
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، القراءةمعمـ المغة العربية إف كقعت يده عمى أىداؼ تعميـ  كأشار إلى أفالدرس الصحيح، 
ؼ تعميـ المادة المكجكدة في كثيقة كىناؾ مف معممي المغة العربية مف لـ يطمع عمى أىدا

األىداؼ التعميمية العامة لممكاد الدراسية في مراحؿ التعميـ العاـ، لصعكبة الحصكؿ عمييا أك 
 ؛تعذره في بعض األحياف، كىناؾ مف معممي المغة العربية مف ال يتقف ميارات تدريس القراءة

 ؛بذاتو نظرة دكنية مستقبلن  امقررن بكصفيا  لمقراءةبعضيـ فُيعمـ التبلميذ بطرائؽ تقميدية، كينظر 
كقد تككف الحصة في آخر جدكؿ اليكـ أخرل، مادة إلى حصة القراءة فكـ مرة تحكلت حصة 

األخرل،  فركع المغة كقتا لمراحة مف عناء يـك دراسي حافؿ بتدريسفيجعميا المعمـ ، الدراسي
ماؿ أنصبة معممي التخصصات كربما أسند تعميـ القراءة إلى معمـ غير متخصص لعدـ اكت

 األخرل مف الحصص األسبكعية. 
 :تعزيف ىكد اليص املكزوء 

عممية تقييـ  Jasmine, S.   (2020)كىذه طبيعة التفكير الناقد؛ حيث يراه         
كتشمؿ ألكاف  ،بلتقرارات أك حؿ مشكالستنتاج ما يساعد في اتخاذ  البيانات كالحجج كالتجارب

، اطرح األسئمة كاإلجابة عني دقاعمى أنيا ذات صمة بالتفكير الن حددتي األخرل الت السمكؾ
     كالحكـ أكالتقييـ. 

ىذه الطريقة في االستجكاب تعرؼ باسـ "االستجكاب السقراطي" كىي أشيرىا ك         
مف  كاتساؽ منطقيتدقيؽ حاجة إلى التفكير في كضكح ك فيناؾ  ـ؛المعركفة بالنقد كالحس

 ،حصؿ عمييا؟نحتاجيا ككيؼ نما المعمكمات التي ، ك ماالمشكمة؟ :، ىيئمةسبعة أس خبلؿ
ىؿ ، ك ؟فعموماذا يجب ، ك البيانات بناءن عمى الحقائؽ؟ىذه ماذا تعني ك  ،صالحة؟ تبياناالىؿ ك 

 .ىؿ ىذه أفضؿ طريقة لمتعامؿ مع المشكمة؟، ك ؟طرحياىناؾ أسئمة أخرل يجب 
كء اليعني انتقاده أكرفضو أك االدعاء بأنو معيب كمعنى ىذا أف نقد النص المقر          

تشكبو األخطاء؛ كلكف يعني االنخراط في النص المقركء؛ بطرح أسئمة، مثؿ: ما الذم يحاكؿ 
المؤلؼ عرضو؟، كما حجتو التي قدميا؟؛ فنقد النص المقركء عممية تتضمف تحميمو، كتقيمو، 

قصكد بالنص، كما يصفو، كتفسيره؛ كتقديـ الحجج المنطقية لئلجابة عف أسئمة حكؿ الم
 تعزيزنا لفيمو.

حسف شحاتة كقد ظير ذلؾ المعنى في تعريفات كثير مف المتخصصيف؛ حيث عرؼ        
بأنو: عممية عقمية تشمؿ تفسير الرمكز التي يتمقاىا القارئ نقد النص المقركء ( 7، 1523)
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ف الخبرة الشخصية كىذه عف طريؽ عينيو، كتتطمب فيـ المعاني، كما تتطمب الربط بي
 المعاني. 
شػكؿ مػف أشػكاؿ القػراءة، تتكػكف  :بأّنو( 227: 1523كعرفو محمد فؤاد الحكامدة )         

مػف مسػتكيات التفكيػر العميا، كتستيدؼ تنمية مقدرة الطمبة عمى التفاعػؿ بػكعي مػع الػنص 
رة عمػى التمييػز، كتحديػد أكجػو الشػبو المقػركء، كتبّنػي مكاقػؼ ككجيػات نظػر ناقػدة، كالقػد

 .كاالخػتبلؼ، كالعبلقة بيف األسباب كالنتائج، كعمؿ استنتاجات
عممية عقمية تندرج ضمف أحد مستكيات ( بأنو: 533: 1523كعرفتو كمثـك قاجة)       

كظؼ حيث ي ؛الفيـ القرائػي العميا، كالتي يككف فييا تفاعؿ عاطفي كعقمي بيف القارئ كالمؤلؼ
القارئ ميارات التفكير الناقد إلصػدار حكـ عمى المقركء كفؽ معايير مكضكعية كاستجابتو لو 

 .الرفض، كاالستفادة مف ذلؾ كمو في حياتو اليكمية بالقبكؿ أك
كانفعالية  ،كذىنية ،عممية عضكية :( بأنيا15: 1521األعرج )رمضاف رانية  توكعرف        

رمكز المكتكبة، كنطقيا، كفيميا، كتحميميا، كالحكـ عمييا، عبر االلتقاط البصرل لم تـت
 لمكصكؿ إلى المعانى المتضمنة فى النص، كالتفاعؿ معيا فى ضكء الخبرات السابقة لممتعمـ.

  :مَارت ىكد اليص املكزوء 

تعددت الكتابات التربكية حكؿ ميارات نقد المقركء؛ فقد راجعت ماريا حسيف         
دراسات السابقة حكؿ ميارات نقد النص المقركء، كتبيف أف المناسب ( ال57: 1551عمي)

منيا لممرحمة االبتدائية: استخبلص األدلة، كالربط بيف السبب كالنتيجة، كالحكـ عمى 
مكضكعية المقركء، كمدل نفعو، كالتعرؼ عمى ىدؼ الكاتب مف النص المقركء، كتحديد ما 

 ىك حقيقي، كما ىك متخيؿ في المقركء.
( عددنا مف ميارات نقد النص 251: 1521كعرض حسف شحاتة كمركاف السماف)        

المقركء، التي صنفتيا اإلدارة العامة لمتربية بالمنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ضمف 
ا ناقدنا؛ كىي:  إبداء الرأم   فيما يقرأ ميارات فيـ المقركء في مستكل فيـ النص المقركء فيمن

د االتجاه الفكػرم يحدتفي األفكار، ك  ـفي األسمكب أأكاف ذلؾ مف نصكص سكاء المتعمـ 
براز لمكاتب،كالفنػي  الميمة  ِفكنريز بيف اليمالتتصرفات الشخصية مقارنة بما سبؽ أف قرأه، ك  كا 

بأدلة مف خارج النص  التكضيحخصائص أسمكب الكاتب، ك  كتحديداألكثر أىمية،  ِفَكركال
األسباب التي  مراجعةالمكضكع المقركء إلى عناصره األساسػية، ك  تحميؿك كجية نظر الكاتب، 
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مدل مكضػكعية  اكتشاؼمف ترابط أكتناقض، ك  ِفَكرما بيف ال اكتشاؼ، ك تفنيدىاذكرىا الكاتب ك 
عمى مكثكقية المصادر التي استقى منيا الكاتب معمكماتو،  الحكـ، ك ِفَكرهالكاتب في عرض 

 .ء سياقيا الزمني كاالجتماعي كالثقافيفػي ضك  فكرحكـ عمى الالك 
 ,Abd Kadir, N., Subki, R. N., Jamal, F. H. A., & Ismailكأشار          

J. (2014)   إلى أف أبرز تمؾ الميارات، ىي عمى النحك التالي: التعرؼ عمى تسمسؿ الفكر
كتحديد التفاصيؿ،  أكاألحداث، كالتعرؼ عمى معنى الكممة مف سياقيا، كتحديد الفكر الرئيسة،

كرسـ االستدالالت، كالتعرؼ عمى السبب كالنتيجة، كالمقارنة كالتبايف، كالتعرؼ عمى األدلة 
 كالقرائف.
: 1523محمد فؤاد الحكامدة ) كمف بيف ميارات نقد النص المقركء التي يراىا          

بيف الجمؿ الدالة ( مناسبة لتبلميذ الصؼ الخامس األساسي التمييز؛ كيشمؿ: التمييز 227
عمى الرأم، أكالحقيقة، كالتمييز بيف الِفكر الرئيسة كالِفكر الفرعية، تحديد أكجو الشبة 
كاالختبلؼ؛ كيشمؿ:تحديد الجمؿ الدالة عمى أكجو الشبو، كالجمؿ الدالة عمى أكجو االختبلؼ، 

األسباب  كالتفريؽ بيف الجمؿ التي تتشابو في المعنى كتختمؼ في المفظ، كالعبلقة بيف
كالنتائج،كيشمؿ: تحديد الجمؿ الدالة عمى األسباب، ك الجمؿ الدالة عمى النتائج، كعمؿ 
االستنتاجات، كتشمؿ: استخبلص الدركس كالعبر، كتحديد الجمؿ التي تدؿ عمى مكاقؼ 

 الكاتب كغرضو.
( عددنا مف ميارات نقد النص المقركء 1521كحددت سمكل حسف محمد بصؿ)        

 بة لتبلميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم، ىي عمى  النحك التالي: المناس
ميارات التمييز ، كتضـ: التمييز بيف الحقيقة كالرأم، كبيف الحجج القكية، كالحجج  -

الضعيفة، كبيف الِفكر الرئيسة، كالِفكر الفرعية، كبيف األسباب كالنتائج في المكضكع، كبيف 
 ؿ بالمكضكع كماال يتصؿ.أكجو الشبو كأكجو االختبلؼ، كبيف ما يتص

ميارات االستنتاج، كتضـ: استنتاج الفكرة العامة لممكضكع، كالمعاني الضمنية الكاردة في  -
المكضكع، كىدؼ الكاتب، كخصائص أسمكب الكاتب، كبعض العبلقات بيف عناصر 

 المكضكع، كالنتائج بناء عمى ما كرد مف مقدمات.
عنكاف المكضكع المقركء لمضمكنو، كعمى  الحكـ عمى مناسبة ميارات التقكيـ، كتضـ: -

تحقيؽ الكاتب ليدفو، كعمى مكضكعية الكاتب في عرض مكضكعو، كعمى درجة تعبير 
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األلفاظ كالجمؿ عف المعنى، كعمى صحة األدلة كالبراىيف الكاردة في المكضكع، كعمى فائدة 
بداء الرأم في المكضكع المقركء.   المعمكمات الكاردة في المكضكع، كا 

( إلى أف ميارات نقد النص المقركء 1521كأشارت نجبلء يكسؼ يكسؼ )           
المناسبة لتبلميذ الصؼ الثاني المتكسط، تتمثؿ في: استنتاج معنى كممة في ضكء السياؽ، 
كاستنتاج الِفَكر الرئيسة في النص، كاستنتاج الِفكر الفرعية المرتبطة بالفكرة الرئيسة، 

اع، كاستنتاج ىدؼ الكاتب في النص، كالتمييز بيف الحقيقة كالرأم، كاستنتاج أسمكب اإلقن
بداء الرأم في القضايا المعركضة.  كالتمييز بيف الِفكر المرتبطة كغير المرتبطة في النص، كا 

 :احملور الجالح: اسرتاتيذيات ناداٌ

 :ٌىصأة اسرتاتيذيات نادا 

تطكير استراتيجياتو في  -يكية زألما ةذلمتحا تالياىبال ُلمعما - "فجااك ز"سبنس بدأ        
ا في ذلؾ الكقت فقد كاف سائدن  ؛اصطدمت بصعكبات عند التطبيؽ فكرتو لكف؛ 2515 ـعا في

 ؿخبل ٓم بةزلتجا ءذبب ارسذلما ضبعسمحت لو  2513التنافسي، كفي عاـ  التعميـ الفردم
حتى ؛ المساعدة كاستمرت ،كانت استجابة المعمميف مذىمةك ، االستراتيجيات ضبع اـذستخا

 مبّأ اھؤمم ٓيمكك ،درس ًلّك أساسينا يكمناه ذُتعَّ لتيافكرتو  فتحكا مقاطعات كاممة لتطبيؽ
 يه نماإ ؛ةطنشأ ذليس يهف ُثََّ ِٓمك ؛ُلمعما ٓهذ في ضحناكا شكمنا صارت حتى ل؛ىمحت
 ( يحقؽ اليدؼ اطنشا=  لىمحت+  ذجى) نم ير نشاطناُتص حتى لىمحت اهليإ ؼيضا ذجنما

 (1: 1555التعميمي المنشكد ) حسناء فاركؽ الديب، 
تمؾ االستراتيجيات  كىكعمى شيء أكبر بكثير مف التعمـ التعاكني،  ر كاجافعث كقد        

الذكاءات فيما بينيـ، كاكتشؼ ذلؾ في أثناء تطبيقو إياىا؛ لتنمية تفاعؿ الطبلب التي تنظـ 
التي تركز عمى ؽ التعمـ التقميدية ائطر  محؿتحؿ لدل بعض الطبلب، ثـ صارت  المتعددة

التي  االستراتيجياتأكبر مجمكعة مف المعمـ كالتي كاف يعتمد عمييا اعتمادنا كمينا؛ لتصبح 
 .(Shehada, F. H. I. 2018; 130-131) المتعمـتركز عمى 
ستراتيجيات ( أنو في بداية تطبيقو ىذه اإل1555) Kagan, S. Aكذكر" كاجاف"         

فرقنا عميقنا في طريقة مشاركة  الحظ أف استخداـ المعمميف ليا أحدثك  ،سيمة التعمـىا كجد
 مقدارىـ في التعمـ.في ، ك ابعضيـ بعضن  ية معاممةكيففي كيفية تفاعميـ، ك في الطبلب، ك 
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يستند إلى تطبيقات  لمتدريس اجديدن  انيجن  طكري و، أدرؾ أنياعندما طكر المزيد منك         
اعتمادنا عمى  في آف؛نافسيف تمك متعاكنيف المتعمميف جميع فيو يجعؿ الجتماعي؛ عمـ النفس ا
التعميمية؛ التي تستيدؼ ضماف مشاركة أكثر مساكاة بيف المتعمميف، في تفاعؿ نكع المكاقؼ 

نما ىي طرؽ لتشكيؿ تفاعؿ  منظـ؛ فيي ليست طرقنا لتقديـ محتكل معيف عمى نحك أفضؿ؛ كا 
 المتعمميف مع المحتكل.

كقد أعطيت ليا أسماء مميزة جذابة، كتعريفات كاضحة؛ حتى يسيؿ عمى المتعمـ تذكر        
 خطكاتيا كتذكر ما يجب عميو  فعمو، كتخيؿ خطكاتيا مف اسميا، كقياسيا. 

  سرتاتيذيات ناداٌ:إتعزيف 

عمى  مبسطة تكضحستراتيجيات تعميمية إ" :أنياستراتيجيات كاجاف بإيمكف تعريؼ        
 (.(Kagan, S Kagan, S.2008 زيادة مشاركة الطبلب كتعاكنيـك منظـ مرتب كيفية نح

مف المحتكل لخطكات مصممة لتنظيـ تفاعؿ الطبلب متحرر "تسمسؿ  كما تعرؼ بأنيا:       
امع بعضيـ  التعمـ ف ؛خالية مف المحتكلكانت عف التعمـ التعاكني  ؛ ففكرة كاجاف"بعضن

 معنا لمتعمـ معنا. العمؿ  -مف كجية نظره -التعاكني
نما ىي إكمف ىنا فإف          ستراتيجيات كاجاف ليست أنشطة كما يتخيميا بعضيـ؛ كا 

ستراتيجيات يضاؼ إلييا المحتكل؛ ليصير نشاطنا؛ كىكذا فإف أفضؿ درس يستخدمو المعمـ إ
 ىك مزيج بيف: االستراتيجية، كالمحتكل لمكصكؿ لميدؼ.

( بأنيا :" دمج التعمـ التعاكني بالتعمـ 1: 1527د محمد ىاني)كتعرفيا مرفت حام        
لتخسر"،  نعمؿ ربح ابالترفيو؛ لتصبح البيئة الصفية ممتعة كمؤثرة؛ فبدالن مف العمؿ بمبدأ " 

ستراتيجية إستراتيجيات كاجاف في الدرس كإربح كتربح كيربح الجميع"؛ حيث تطبؽ بمبدأ " ا
التأكد مف  -العرض -مة مف مراحؿ  الدرس ) التييئةحديثة  يمكف تطبيقيا في أم مرح

 الغمؽ(. –التقكيـ  -الفيـ
تنشئ  ؛ ألنيا مستكل ال مثيؿ لو مف مشاركة الطبلب تحقؽتدريس  إستراتيجياتىي ك         

ئيـ في فرؽ صغيرة مع زمبل  فيتفاعمية؛ حيث يتفاعؿ المتعممكف نغمة صفية تعاكنية 
؛ بما يحقؽ بحيث ال يمكف ألحد االختباء ؛ب عمى حدةتضمف مساءلة كؿ طال الفصؿ، ك

)  ، كيزيد مف نسبة مشاركتيـ في أثناء عممية التعمـ الطبلب بيف مشاركة متساكية
Kagan,L., Kagan.M. Kagan S., 2015)  
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؛ ىي قابمة لمتكرارك  كتعممو، أم محتكل ـتعميمية مجانية تسيؿ تعمي إستراتيجيات كىي        
، كقد ُصممت ستخداميا مرارنا كتكرارنا بمحتكل مختمؼ إلنشاء أنشطة جديدةا حيث يمكف 

المحتكل كمع ، اتنظـ تفاعؿ الطبلب مع بعضيـ بعضن في خطكات متسمسمة؛ ل بعناية
تشمؿ المبادئ األساسية  ؛ ألنياسيمة التعمـ، كسيمة االستخداـ ، كىياألكاديمي، كالمدرب

 يمكف تنفيذىا عمى نحك مستمركبالتالي ؛ الحقيقياألربعة التي تميز التعمـ التعاكني 
(Shana, Z., Lahiani, H., & Mahmoud, S.; 2019). 

 لتحقيؽ ؛ بتفاعؿ الطبل تنظـ  التي مف الخطكات  مبسطةسمسمة  -بذلؾ – كىي        
بحيث يسيـ كؿ زميؿ في الفريؽ ؛ فنحف بحاجة إلى تنظيـ التفاعؿ بيف زمبلئو ؛نتائج محددة

المشاركة كالتعمـ بيف الطبلب  بطريقة تختمؼ عف ؛مشاركة أكثر مساكاة ؛ لضماف بفكرة
بإنشاء النتائج  ستراتيجياتتمؾ اإلتسمح لنا  ؛ كبيذامقارنة بالمناقشة الجماعية غير المنظمة

  لترفيو.كىي دمج التعمـ التعاكني بالتعمـ باالمرجكة، النتائج  تبنىالمرجكة أك بطريقة أخرل 
 ناداٌ: إسرتاتيذياتتدداو مبادئ اس

ينبغي أف  اإلستراتيجياتىذه  أفkagan  )(Farmer,2017:3 ) (1994كيرل         
                                                              ؛ ىي:تعميـ أفضؿ كأشمؿ ؛ لتحقيؽ في بنائيا كتصميمياتعتمد عمى أربعة عكامؿ ميمة 

بلب عمى جانب يجابي:   يضع االعتماد االيجابي عمى اآلخر الطإلالعتماد المتبادؿ اا  -2
كما أف الطالب ال يحقؽ النجاح  ،لذا فإف كسب أحدىـ مبني عميو كسب اآلخر؛ كاحد

 تحقيؽ النجاح كاإلنجاز؛ فمال؛ بعضيـإلى يحتاجكف  المتعمميفأف ، كىذا يعني بمفرده
 فشؿ أحدىـ ىكألف  ؛ببعضيـ ببلالطُيعنى كبيذا  ؛جميعمىك مكسب ل أحدىـيحققو 

  .افشميـ جميعن 
ا كال خيار أماـ مطمكبن ذلؾ أمرنا إذ يعد  ؛تكزيع األدكاربالمسؤكلية الفردية: كيتـ ذلؾ  -1

كؿ  مشاركةالمسؤكلية الفردية تعني التأكد مف ؛ كىذا يعني أف الطالب في عدـ المشاركة
ا -تعنيك  ،الفريؽ بحصة عادلة في كؿ ما يقـك بو الفريؽفي فرد  أف ىناؾ طريقة  -أيضن

 اد. ر فأللتقسيـ نكعية الجيد لكؿ فرد مف ا
 ؛فإف التفاعؿ صمـ فييا بعناية ؛جافاك تراتيجياتباستخداـ إسالمشاركة المتساكية:  -5

المشاركة  ؛ كما تعنيلتككف المشاركة عادلة كمنصفة بتكزيع األدكار بيف الطبلب
 ،في الصؼ الطبلبباقي مع  طانخر بل فز لعطي لكؿ طالب الفرصة كالحاأف ي المتساكية
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التشارؾ الثنائي يعطي كؿ فرد في فمثبل يكمات؛ لممف مدققنا اتصميمن اجاف كيستخدـ ك
 .  بيف المتعمميف الكقت نفسو لمتحدث بغض النظر عف الفركؽ الفردية

:  كذلؾ يتحقؽ بسبب أف المشاركة الثنائية تضاعؼ المشاركة الفاعمة زامف التفاعؿ المت -3
 ،مبدأ المشاركة الثنائية كاجاف إستراتيجياتكبذلؾ تتضمف  ؛مقارنة بمشاركة المجمكعة

المعمـ فمثبل يطرح  ؛الحصةفي  نفسو الكقتفي يعني أف كؿ الطمبة ينشغمكف بفاعمية ك 
ا مف أف يجيب طالب كاحد فقط في  ؛لمنقاش سؤاالن أك مكضكعن يجيب ثانية  55 فبدال ن

 ا.كيصحح المعمـ لمجميع معن  ة،ر لكاح الصغيأل الجميع عمى ا
( أنيا 1551)  jourtize يراىا   pies االتي تسمى اختصارن  ربعأل إف ىذه العكامؿ ا        

 مجرد أكثر مفكاجاف  إستراتيجياتستراتيجية؛ كىذا ما جعؿ مف إينبغي أف تتكافر في كؿ 
، كتشيع ركح المرح ستراتيجيات التي تبثاإلمف أفضؿ حيث صارت  ؛ككنيا أنظمة صفية ذكية

جكنا مف التعاكف في البيئة الصفية،  بما يسيـ في تنمية قدرات الطالب اإلبداعية، كقيمو 
 االجتماعية، كمياراتو في التحميؿ كالنقد في مراحمو العمرية كالتعميمية المختمفة.

 ناداٌ:  إسرتاتيذياتفوائد استدداو 

بعناية لمكصكؿ إلى ىدؼ المرتبة مة الدرس الجيد سمسمة مف األنشطة المتسمس       
بيف محتكل كاستراتيجية مف تمؾ ؛ كبالتالي؛ فإف أم نشاط ىك مزيج تعميمي ميـ

 ستراتيجيات التي تشكؿ التفاعؿ بيف المتعمميف.اإل
 ؛لتحقيؽ نتائج إيجابية في أىـ المجاالت التعميمية كاجاف؛ إستراتيجياتكقد صممت         

ات المتعددة، الذكاءنمية تك  ،اإلنجاز األكاديميتحقيؽ  : جابي فيحيث يمتد تأثيرىا اإلي
تحسيف ك  ،تنمية الميارات االجتماعية، ك الشخصية السماتتطكير ك  ، تعزيز ميارات التفكيرك 

المدرسة، كاالتجاه اإليجابي نحك:  ،تطكير العبلقات الذكاء العاطفيك  ،العبلقات العرقية
 .((Kagan, S. 2000 التعمـتحفيز الطبلب نحك ك اآلخريف، كتقبؿ الذات، ك الفصؿ، ك 

( إلى أف اليدؼ األساس مف إنشائو تمؾ 1555) Kagan, S. Kagan كقد أشار        
اإلستراتيجيات ىك تعزيز ميارات التفكير مف خبلؿ المحتكل؛ ألنو يرل أف إعداد الطبلب 

يمية؛ حيث يجب أف تتصدر لمحياة في القرف الحادم كالعشريف؛ يتطمب مراجعة األىداؼ التعم
ميارات التفكير تمؾ األىداؼ؛ بكصفيا مف أىـ األىداؼ التعميمية لمنيج جيد في القرف 

 الحادم كالعشريف.  
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ستراتيجيات إلأف ىذه ا ؛ Shehada, F. H. I (2018, 130-132) أكد كما        
 ؛كالميارات االجتماعية تعطي نتائج إيجابية في التحصيؿ األكاديمي، كتنمية ميارات التفكير،

 المدرسة، كالصؼ، كالذات، كغيرىا، كتعتمداالتجاه اإليجابي نحك الذكاء العاطفي، ك  فضبلن عف
مف الدراسات  وعمى مبدأ التعمـ التعاكني، كىك شرط أساس لما أثبتت Kagan إستراتيجيات

 بيقيا كتنفيذىا.كالمعب كسيكلة تط ترتبط بالمرح كالتسمية، كما أنيا أنو مفيد لممتعمميف
ستراتيجياتو استقاىا ( بعدة مبادئ أساسية إلKagan  2553  ( كقد جاء كاجاف         

 مف التعمـ التعاكني؛ فالمتعممكف:
ا) نجاحي يفيدؾ، كنجاحؾ يفيدني(. -  يستفيدكف مف نجاح بعضيـ بعضن
 سكينا(كيدرككف أف كؿ أفراد المجمكعة يتشارككف بالقدر ذاتو) نسبح سكينا أك نغرؽ  -
عف أداء الفريؽ) ال يمكنؾ تجمؿ -عمى نحك تبادلي -كيعرفكف أف أداء أحدىـ ناتج  -

 ذلؾ مف دكني(
 كيشعركف بالفخر كيحتفمكف بو عمى نحك جماعي) كمنا نينئؾ عمى إنجازؾ(. -

ستراتيجيات كاجاف جاءت لعدة أىداؼ؛ منيا: بناء ركح الفريؽ، كالعبلقات اإليجابية فإ        
ب، كالتشارؾ بالمعمكمات، كالتفكير الناقد، كميارات االتصاؿ كاإلتقاف لممكاد بيف الطبل

المختارة، كيمكف لعديد منيا تحقيؽ عدد مف األىداؼ عمى نحك متزامف؛ اعتمادنا عمى الطريقة 
  (Kagan,2000)التي يستخدميا المعمـ في المزج كالتكفيؽ بينيا 

ىي أف التحكالت اإليجابية التي تنتجيا  كاجاف يات ستراتيجإ كلعؿ أىـ فائدة العتماد        
أم عندما يتحكؿ التركيز عمى المناىج الدراسية كعندما يتـ اعتماد ؛ تقاكـ دكرة االستبداؿ

ألنيا غير مرتبطة بمحتكل  ؛كتستمر في تحقيؽ نتائج إيجابيةىا، برامج جديدة، يستمر تنفيذ
نيا التحتاج جيدنا كبيرنا في تحضيرىا، أك في محدد؛ حيث يمكف تنفيذىا مع أم محتكل، كما أ

ىا مع تغيير يستمر تنفيذ؛ لذا تحكيؿ لكيفية تعميمنا، كليس ما نعممو التخطيط لتنفيذىا؛ فيي
  تغيير األىداؼ التعميمية. أك المرحمة التعميمية،  أك تغييرالمحتكل، 
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 سرتاتيذيات ناداٌ:إىظزيات التعميه والتعمه اليت تتوافل مع 

ستراتيجياتو إ(  إلى أف مف النظريات التي تتكافؽ مع 1555) .Kagan, S يشير         
 ،التعمـ القائـ عمى الدماغك  ،نظرية الذكاءات المتعددة، ك نظرية التعمـ التعاكنيالتي طكرىا: 

 ،نظرية التدفؽ، ك نظرية التفاؤؿ المتعمـك  ،نظرية التكقعك  ،العناصر األساسية لمتعميـ الفعاؿك 
 .نظرية التحكيؿك  ،نظرية السمكؾ ، كية فيجكتسكينظر ك 

ستراتيجيات كاجاف تتطمب مف المتعمـ أف يشكؿ معرفتو مف خبلؿ األنشطة، كأف إف        
يبني معرفتو بالتفاكض االجتماعي، كما تعتمد عمى معرفة المتعمـ السابقة؛ حيث يبني معرفتو 

يقية، كىذه أبرز مبادئ التعمـ في الجديدة في ضكئيا عندما يكاجو بميمة أك مشكمة حق
 النظرية البنائية .

ذا كاف تنفيذ الدرس في سياؽ التعمـ النشط يعتمد عمى الممارس         ات الميدانية الفعمية كا 
، كافة جكانبيابستراتيجيات كاجاف متنكعة كتستيدؼ تحقيؽ نكاتج التعمـ إ؛ فإف كالتطبيقات

ستراتيجيات كاجاف تعد العمكد الفقرم التي إ، كبالتالي فإف كتنمية المستكيات العميا مف التفكير
 يستند إلييا التعمـ النشط.

ستراتيجيات كاجاف مع نظرية الذكاءات المتعددة؛ فالذكاء االجتماعي إكما تتكافؽ         
يظير مف خبلؿ القدرة عمى بناء عبلقات إيجابية بيف أفراد المجمكعة الكاحدة كأفراد 

خرل، كيظير الذكاء الطبيعي مف خبلؿ احتراـ بيئة التعمـ كتنظيميا، كيظير المجمكعات األ
 -كيظير الذكاء الجسمي الذكاء المغكم مف خبلؿ قدرة المتعمـ عمى التعبير عف ِفَكره بطبلقة،

مكعتة، كالمجمكعات الحركي مف خبلؿ ضبط حركة الجسـ في أثناء تفاعؿ المتعمـ مع أفراد مج
يؼ لغة الجسد في التعبير عف آرائو، كيظير الذكاء الشخصي الداخمي عف تكظاألخرل؛ فضبلن 

مف خبلؿ قدرة المتعمـ عمى التحكـ بمشاعره الداخمية كاحتراـ مف حكلو، كيظير الذكاء 
  .المنطقي في البحث عف الدالئؿ المنطقية كالشكاىد الداعمة لقضية معركضة

 سرتاتيذيات ناداٌ:إالفزم بني التعمه التعاوىي و

يرل كاجاف أف نيجو يختمؼ عف أم نيج آخر في التعمـ التعاكني؛ كذلؾ ألف        
ستراتيجياتو سيمة كمبسطة تكلد اإلثارة لدل المتعمميف، كتتناسب مع مستكياتيـ المختمفة؛ إ

فتعمؿ عمى بناء فرؽ تعميمية قكية؛ تجعؿ الفصؿ شبكة متصمة بيف عدد الفرؽ المككنة 
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اإلدارة كاإلتقاف ، كتعمؿ عمى تنمية ميارات التفكير العيا كالميارات لمفصؿ/ كتعمـ المتعمـ 
االجتماعية، كعمى اختبلفيا كتنكعيا الختبلؼ كظائفيا كأىدافيا الشخصية كاألكاديمية 

(Kagan&Kagan,2009:11). 
دة لمال اىمحتكما  ستراتيجيةإ ٓبي ًلتفاعؿ اخبل ٓم هنألى ف إجااكر شاأ ذقك         

 هلكذ؛ رسذلاؼ اذهأ ٓمؼ ذه ًّك كتحقي ٓم ُلمعما ٓمما ُيمِّكط؛ لنشاف اىيتكَّسية راذلا
ة ذعِّ ُٓمصَّمَمة بعناية مذج لنماا ىذهإف  ثحي ؛لىلمحتكاستراتيجية إلا ٓبي ًلتفاعا تحقيؽب
مة هس كىي، ُلُمعِّمامع كيمي دألكال اىلمحتامع ك هُمع بعضب بلطلا ًتفاُع ظُُتنِّات طىخ
 أممع  ستراتيجياتإلا ىذهتتماشى  كمااـ، ذلمستا زيطىلتكا كبيطلتا ُعذت، كُلتعماـ كاذالستخا

 (صّفي ط نشاّأم  تناسب  فييا ذل؛ اهماذستخت امجاالع ىَتن ك لتنكعيا ًراظن ل؛ىمحت
1523 Kagan,.) 

ستراتيجيات إلى إفقد غير كاجاف مفيـك التعمـ التعاكني؛ إذ انتقؿ مف مجرد تطبيؽ         
ستراتيجيات، ثـ اكتشؼ بعد ذلؾ فاعمية إلفسو يتككف مف مجمكعة مف اكصفو أف الدرس ن

ستراتيجيات التي تنبنى كؿ استراتيجية فييا عمى إلالدركس المعتمدة عمى عدد مف ا
ستراتيجيات السابقة ليا؛ ألخذ المتعمميف في اتجاه تحقيؽ األىداؼ التعميمية التي حددىا إلا

معية بصكرة كاممة مع الخبرات التعميمية؛ إذ صارت المعمـ عبر مجمكعات تأخذ الصفة الج
ستراتيجيات ىي التي اإل ستراتيجيات ىي المبنة األساسية لبناء الدرس؛ فالدركس متعددةإلا

تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ عمى نحك متكامؿ، كاتحادىا مع المحتكل صار مف أكثر طرائؽ 
 (.(Kagan.1994:1فف التدريس الجيد لمكصكؿ إلى ىدؼ تعميمي معمف

التعمـ فكرتو عف  حددتخمسة عناصر ىناؾ  (Kagan,2011)كيعتقد كاجاف أف         
تحقؽ في أثناء يجب أف ي التعمـتحقيؽ أىداؼ  في كي يككف التعمـ التعاكني فعاالن فم ؛التعاكني
كالتفاعؿ  كالمشاركة المتساكية، ،كالمساءلة الفردية ،االعتماد المتبادؿ اإليجابي تنفيذه

إلييا، كالتعمـ  PIE يا صارت مف مككناتو األساسية ، كيرمز االختصارالمتزامف، يعتقد أن
 .زيادة في التعمـ النشط رفع مستكل التعمـ كالتعاكني في إطار ىذا المفيـك يسيـ في 

ستراتيجيات التعميمية؛ أف التعمـ التعاكني مف أنجح اإل   kagan(1994)كيرل كاجاف        
ِفرؽ صغيرة تنكعنا كاسعنا مف األنشطة التدريبية؛ فالفرد في الفريؽ ليس مسئكالن حيث تستخدـ 
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عف نفسو فحسب؛ بؿ عف مساعدة زمبلئو عمى التعمـ؛ مما يخمؽ جكنا مف اإلنجاز؛ حيث 
 يعمؿ الطبلب مف خبلؿ كاجب محدد حتى يفيـ الجميع كيكممكا الميمة.

 سرتاتيذيات ناداٌ وتعميه المغة:إ

 :فيما يميفي تعميـ المغة  كاجاف اتستراتيجيإدمج  تكمف فكائد
شركائيـ  مع ـكبلميصكب المتعممكف ي باكتساب مفيكمات جديدة؛ حيثتسمح لمطبلب  -

 فريؽ.في ال يـمعالذيف يعممكف 
 لتفاعؿ الكظيفي.في سياؽ االمغة  ، كتستخدـكاقعي عيالتعمـ في سياؽ طب تحقؽ  -
كتمنحيـ  ا؛بعضيـ بعضن  المتعمميففيـ  ؛ حيث تضمفعمى المعنى التفاكض تساعد في  -

 إنتاجيـ المغكم.تعديؿ فرصة 
ا؛ فيتعممكف كيؼ حسف ميارة التكاصؿت - ؛ حيث يتشارؾ المتعممكف الِفكر مع بعضيـ بعضن

تساعد الطبلب عمى تعمـ كيفية تبادؿ األفكار أك الرأم بشكؿ يتبادلكنياعمى نحك منظـ  
 .مناسب

عمى نحك فكرم؛ مما  راجعةعمى تغذية يحصمكف  ـألني؛ اتيـك ب لذزيد مف تقدير الطبلت -
 ماعزز فيميـ محتكل في أنشطة تجميعيـ الطبلب ؛ حيث يشترؾ عممية التعمـيدعـ 

 .درسكنوي
الذيف يخافكف مف التحدث أماـ الفصؿ بأكممو لـ  فالمتعممكف ؛المرشح العاطفي تخفض  -

 زميؿ داعـ.  إلى كفحدث إلى الجميكر، يتحدثبدالن مف الت ؛ ألنيـالشعكر لدييـ ىذايعد 
في  المتعممكفشجع ي، ستراتيجياتإحدل تمؾ اإل عند إكماؿ ميمة باستخداـ؛ فدعـ األقرافت -

 ا.بعضيـ بعضن فريؽ 
جراءاتيا،اإل يمكف بسيكلة الحصكؿ عمى خطكات - دماجيا في الدرس في  ستراتيجيات كا  كا 

 .أم كقت
أكثر ثقة كتضمف المشاركة فيو؛ فيصبح المتعممكف  لتفاعؿا تنظـ ياألن ؛متعمـل تعزز الدافع -

 .مشاركة عمميـ مع زمبلئيـ اآلخريفك ، في فريؽالعمؿ مع شريؾ في 
اغتناـ مف مكنيـ تمراقبة تعمميـ ك مف  ، كتمكنيـباالستقبللية بيف المتعمميف تسمح -

 .عف أنفسيـ مع أقرانيـ الفرصة لمتعبير
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تطكر ك  ،جك الفصؿ الدراسيالمتعمميف أثناء تحسيف جمب الرفاىية لكؿ مف المعمميف ك ت -
 الثقة بالنفس كالميارات التفاعمية كالمجتمعيةكتزيد ، الصكرة الذاتية لمطبلب

 مسيف لمعمؿ في فرؽمتح متعمميف نشطيف تنتج إنشاء بيئة تعميمية تفاعمية تساعد في -
حيث  ؛العمؿ الجماعي يتعزز فيوالتفاعؿ االجتماعي بيف المتعمميف ف ؛في الفصؿ الدراسي

 محددة،لحؿ مشكبلت أك إكماؿ مياـ فيما بينيـ التكاصؿ كالمناقشة المتعمميف ُيطمب مف 
 .ميـ في عممية التعمـ دكر كؿ عضك في الفريؽل
إذا  ا؛يتعممكف كيفية احتراـ بعضيـ بعضن  ؛ ألنيـ حسف التضامف كالتسامح بيف الطبلبت -

 لدييـ آراء مختمفة. تكان
دكر  ، كَتكليوتقميؿ الكقت الذم يقضيو في تخطيط الدركسب ؛ء المعمـقمؿ مف عبت -

 فيساعد المعمـ ت المغكية، كما تيـتحسيف كفاءيراقب تعمـ طبلبو التعاكني؛ ل الذم الميسر
إذا كتقديـ المساعدة بينيـ اقبة المناقشة مر ك  المتعمميف؛ بتسييؿتعميـ أعداد كبيرة مف 

 تطمب األمر.
أف  ، كمامف التعرؼ عمييا بدالن  ياالمتعمميف عمى اكتساب، كتشجع غةتعزز استخداـ الم -

ا -يظيرلكف ؛ مستكل األداء فيال يظير فقط تأثيرىا اإليجابي  ميارات التفكير  في -أيضن
  كالميارات الشخصية لممتعمميف.

 .عد أحد الحمكؿ الفعالة لتدريس القراءةت -
(Kagan 2000; Hinson 2015; Hudri, M., & Irwandi, I. 2019; Shana, Z., Lahiani, 

H., & Mahmoud, S. 2019; Xin Txin, C., & Yunus, M. M., 2019) 

  سرتاتيذيات ناداٌ:إأبزس 

 :Find The Fib تعزف عمى اخلطأسرتاتيذية إ  -2
ستراتيجية المتعمميف عمى التفكير الناقد، كتقبؿ اآلراء، كالِفَكر، كتشجع إلتشجع ىذه ا

(، كيمكف 53: 1522ة، كاستيعاب المفيكمات) ماشي بف محمد  الشمرم، عمى بناء األسئم
استخداميا في بداية الدرس، أك في األنشطة البنائية كنكع مف التقكيـ، أك في األنشطة 
الختامية، كفييا يقسـ المعمـ المتعمميف إلى مجمكعات رباعية، كيقسـ محتكل الدرس إلى 

كيضمنيا معمكمات خطأ، كيطمب مف كؿ فريؽ اكتشاؼ فقرات بعدد أفراد المجمكعة الكاحدة 
 الخطأ، كتصكيبو.
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 ِفَكرالدرس كال مفيكماتيقرأ )يرسـ( الطالب المحتكل المحدد لو كيستخمص  كقد        
كؿ ، كيؤدم في النياية عمى تعميـ المحتكل ألقرانو اكيدكف البيانات بحيث يككف قادرن  ،الكاردة

أقرانو في المجمكعة ما تعممو كاستكعبو، مع كضع خطان   ؛ بحيث يعمـطالب دكر المعمـ
يتناقش الطبلب مع  ، ثـكتشاؼ ىذا الخطأا ئومف زمبل ا في أثناء الشرح، كيطمب متعمدن 
، كفي حالة عدـ الصكابيشيد بزميمو أك زمبلئو بعد اإلجابة ، ىذا الخطأ الكتشاؼ؛ بعضيـ

 .رر الطريقة مع بقية أفراد المجمكعةتك، ك كيشيد بيـالصكاب إجابتيـ يقدـ ليـ اإلجابة 
  The other half strategy:بشح عً اليصف اآلخزالسرتاتيذية إ -1
ستراتيجية قائمة عمى النشاط المنظـ داخؿ الفصؿ، كتتيح فرصة أكبر لممتعمميف إكىي         

كمة لمتعمـ المشترؾ اإليجابي، كفييا يعد المعمـ بطاقات تشمؿ محتكل الدرس، كتقسـ كؿ معم
إلى جزأيف يكتب المعمـ كؿ جزء في بطاقة، كتكزع البطاقات عمى نحك عشكائي عمى 
المتعمميف، كيبدأ كؿ طالب بالبحث عف نصؼ المعمكمة اآلخر؛ بكصفو يممؾ نصفيا األكؿ، 
كعند إيجادىا، يمسؾ بيد زميمو الذم تكتمؿ المعمكمة معو، كيقفا جانبنا؛ تعبيرنا عف انتياء 

 (.211: 1525ضـر محمد آؿ عزاـ، الميمة) محمد ح
متعمميف في التعمـ غبة الر  يتنمفي أنيا  خرآلىمية تطبيؽ استراتيجية النصؼ اأكتبدك      

تنمى العبلقات قتيـ بأنفسيـ، ك ث عمى تنميةىـ ، تساعدكاإلتقاف، كتنشر المتعة كالمرح بينيـ
، يجابيةإلدييـ االتجاىات كالقيـ اكتنمى ل، اتباع قكاعد العمؿىـ تعكدبينيـ، ك  فيمااالجتماعية 

 .خرآلقدراتيـ عمى المناقشة كالحكار كتقبؿ الرأل ا، ك ياراتيـ فى التعبيرم كتنمي
 :One Stray املبعوخ اخلاص)العيصز اجلوال(سرتاتيذية إ -5
تعمـ، كتنمي تسمح ىذه االستراتيجية بتنمية ميارات التحدث كاالستماع لدل الم       

رشادىـ،  كتعتمد عمى مياراتو االجتماعي ة؛ ألنو يؤدم دكر المعمـ مف حيث تكجيو زمبلئو كا 
اختيار نص ثرم يسمح باستخداـ الكممات المكجكدة في المكعب، ككضكح األسئمة ، كتحديد 

 األدكار ثـ تبادليا. 
كفييا يقسـ المعمـ المتعمميف إلى مجمكعات رباعية؛ كتكمؼ كؿ مجمكعة بإجراء نشاط       

نص أك سؤاؿ بارز بيف كؿ مجمكعة ثـ اإلجابة عف  تكزيعة عمميات، أك مراحؿ،  يتطمب عد
األسئمة بالتشاكر بيف أعضاء الفريؽ، كيكمؼ أحد أعضاء الفريؽ كمبعكث خاص يقـك بشرح 
ما تـ التكصؿ إليو مف حؿ إلى الفرؽ األخرل، كفي النياية يتـ تعريؼ كؿ فريؽ باألسئمة 
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قياـ في اء تنفيذ التعمـ التعاكني تتمثؿ إلييا؛ فيي إجراءات أثنكاإلجابات التي تـ التكصؿ 
المعمـ بكتابة أسئمة عمى الكرؽ أك بطاقات؛ بحيث يككف لكؿ مجمكعة أسئمة مختمفة عف 

ا لكافة ا مخصصن المجمكعات األخرل، تبدأ كؿ مجمكعة بالحؿ مجتمعة، كيحدد المعمـ كقتن 
يسمى الجكاؿ ليمثؿ  االمجمكعات شخصن  ترسؿ المجمكعات إلنياء المياـ، كعند اإلنتياء

الكقت نفسو في عمييـ ك  المجمكعة بنقؿ الفكرة إلى المجمكعات األخرل كعرض النتائج
سامر محمد عمي ؛  Kagan,1994ر مف المجمكعات األخرل)خآ تستقبؿ مجمكعتو جكاالن 

 (.2009العريؽ
  Round Robin (دح الذٍين التدويز أو سوار دائزي )املسادمة احلمكية لمكسرتاتيذية إ -4
ث يى مجمكعات صغيرة؛ حفي الفصؿ إل المعمـ المتعمميفستراتيجية يقسـ فييا إىي        

الستمطار الِفكنر؛ كفييا  -قد يككف مكتكبنا، أك مصكرنا ، أك شفكينا –يطرح المعمـ سؤاالن 
؛ حيث تتميز ىذه يتشجع جميع أفراد المجمكعة لئلجابة، مع عدـ إىماؿ أم فرد في المجمكعة

؛ ألف كؿ  (Kagan, 2009: 3-5)االستراتيجية بدرجة عالية مف التفاعؿ بيف المتعمميف 
عضك في المجمكعة لديو فرصة التحدث كنقؿ كجية نظره لآلخريف، كاليكجد أحد يييمف عمى 

 النشاط الجماعي. 
الخطأ، أك مية، أك ستراتيجية مرحمة التييئة االكتشاؼ المفيكمات القبإلكتناسب ىذه ا     

، ككذلؾ المشاركة في الِفَكر، كتعكس مدل تقدـ تعمـ ؽبالسترجاع مكضكع درس سا
 (55: 1522المتعمميف، كىي مناسبة لجميع المراحؿ التعميمية)ماشي بف محمد الشمرم، 

ستراتيجية بسيطة كسيمة التطبيؽ، إل( أف تمؾ ا53: 1523(سماعيؿ نمرمنى إ كترل       
ذات فكائد متعددة، كتساعد عمى تمركز التعمـ حكؿ المتعمـ،  ، كيع المراحؿكصالحة لجم

كزيادة تفاعمو في عممية تعممو؛ حيث تحفز القدح الذىني لدل المتعمميف،  كتكسبيـ 
الميارات االجتماعية، كتدربيـ عمى بناء المعرفة بأنفسيـ، كعمى احتراـ الذات كاحتراـ آراء 

عدتيـ في بناء االنفس، كاألخذ بآراء اآلخريف لمسكالثقة باآلخريف ، كحسف االستماع، 
 .ظاـ كالترتيبنيارة الالمعرفة ؛ فضبلن عف أنيا تنمي م

ستراتيجية مف عدة خطكات، ىي:  تقسيـ المتعمميف في الفصؿ إلى إلكتتككف تمؾ ا       
تب لكؿ (، كتعييف قائد ككا3-2(، كترقيـ أفراد كؿ مجمكعة ) مف 3-3مجمكعات صغيرة ) 

مجمكعة، كيتناكب أفراد المجمكعة دكر القائد في كؿ َميَمة، كتعييف زمف محدد لئلجابة عف 
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ستراتيجية، كالتي إلمجمكعة، ثـ يشرح المعمـ مراحؿ االسؤاؿ كمتساك لكؿ فرد مف أفراد ال
تتمخص في: مرحمة تكليد الِفَكر ) التي تجيب عف السؤاؿ(  مف دكف نقد أك فرز، ثـ مرحمة 

 (55: 1523) منى إسماعيؿ نمر،  ضيحيا، ثـ مرحمة تصنيفيا، ثـ مرحمة تقييمياتك 
بعد أف يطرح المعمـ السؤاؿ عمى المجمكعات عف قضية أك مشكمة تحتاج إلى حؿ، ك      

( في المجمكعة  1يكرر الطالب رقـ) في المجمكعة الحؿ كما يراه، ثـ  ( 2يقدـ المتعمـ رقـ)
( في 5كيضيؼ إلى الحؿ مف كجية نظره، ثـ يكرر الطالب رقـ )(، 2ما قالو الطالب رقـ)
 (3) ، كيضيؼ إلى حميما شيئا مف عنده، ثـ  يكرر الطالب رقـ 1،  2المجمكعة ما قالو رقـ

 ، كيضيؼ ما لديو.5، 1، 2في المجمكعة ما قالو رقـ 
 : Cubing Strategy سرتاتيذية مهعب األسئمةإ -3

عمى التفكير، كقياس مدل استعدادىـ  دة قدرة المتعمميفستراتيجية تستخدـ لزياإ       
لمتعمـ، كاالستفادة مف معارفيـ كخبراتيـ السابقة حكؿ مكضكع محدد؛ مما يشجع عمى 

 ,Carolyn )التنافس اإليجابي بيف المتعمميف، كيزيد مف قدرتيـ عمى تقبؿ كجيات النظر 
C. Rita, K, 2009) 

ستراتيجية المكعب تتضمف ستة أكجو لمنظر في إجو؛ فإف ككما يتضمف المكعب ستة أك        
كالتطبيؽ أك مكضكع مف المكضكعات ، ىي: الكصؼ، كالتحميؿ، كالمقارنة، كاالرتباط، 

 (.1523الء غازم شكاىنة، آالتحكيؿ، كالبرىاف )
باستخداـ مكعب مف األسئمة كفقنا لتصنيؼ بمكـ ستراتيجية؛ كيمكف أف تصمـ تمؾ اإل      
في كؿ  ،كالتقييـ ،كالتكليؼ ،كالتحميؿ ،كالتطبيؽ، كالفيـ تعرؼ،ال :ىي ك ،اؼ المعرفيةلؤلىد

، ثـ يتـ طرح المكعب بيف مجمكعات الطبلب ، بحيث جانب مف المكعب، يتـ كتابة السؤاؿ
ينتمي السؤاؿ المكتكب عمى الكجو العمكم لممكعب إلى تمؾ المجمكعة كىكذا سيتـ تكزيع 

، مف يسأؿ كمف يجيب( يتـ إعادة تكزيع الفريؽ )مف خبلؿ المكعبمى أعضاء األدكار ع
، كيمكف لمطبلب سد الثغرات المكعب بعد االنتياء مف التفسير األدكار في كقت آخر  يبني

، كىنا يمكف لممعمـ تقسيـ الفصؿ إلى ست مجمكعات المكعب بعد إكماؿ المعمـ لمتفسيرداخؿ 
لى ست مجمكعات لكؿ منيا ستة أك يقسـ الفصؿ إ ،ذ كؿ مجمكعة كجينا كاحدنا لممكعبتأخ

-Shehada, F. H. I. 2018: 129) ، بحيث يأخذ كؿ طالب أحد كجكه المكعبطبلب
130) . 
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  Numbered Heads Together Strategy  سرتاتيذية الزؤوس املزقنة مًعاإ -3
 تخمؽ ستراتيجية الرؤكس المرقمة معناإ بأف)  Kagan & Kagan, (1555 يرل         

ضمف مجمكعات كالجماعية يجابي كالمساءلة الفردية إلالترابط ا نمطنا مف التفاعؿ كالحكار، ك
 فيحتمؿ أ هكؿ طالب عمى حد ؛ ألففي كؿ مجمكعة، كتعزز التعمـ الفردمطبلب مف ستة 

كتعزز المناسب لميارات التعمـ التعاكني،  االستخداـعف نجاح جماعتو، ك  الن يككف مسؤك 
 كتقبؿ اآلخر االحتراـ ، 

يعطي كؿ طالب في (، ك 3 -3) فرؽ إلى يقسـ المعمـ الصؼ ستراتيجية كفي ىذه اإل      
ا كقتنا يطرح المعمك ، يكزع المعمـ بطاقات عمييا أسئمة، ثـ 3-2 ا مفالفريؽ رقمن  ـ سؤاالن مانحن

لمتفكير لمتفكير بو، ثـ يفكر كؿ عضك بالسؤاؿ فردينا بداية األمر، ثـ يضعكف رؤكسيـ معنا 
، كيطمب مف األعضاء الذيف يحممكف الرقـ مف رقمنا كاالتفاؽ عمى اإلجابة، كأخيرنا يحدد المعمـ

ذا اختمفت  كؿ مجمكعة تقديـ إجاباتيـ؛ فإجابتو تمثؿ إجابة مجمكعتو التي ينتمي إلييا، كا 
كضح خريف في المجمكعات األخرل أك جاء بأفكار جديدة ، آلإجابة أحد الطبلب عف الطبلب ا

اشي بف ؛ م ;Kagan & Kagan, 2009 (السبب، كتشمؿ األسئمة كافة المكاد التعميمية
 (95: 1522، محمد الشمرم

ستراتيجية في كافة المكضكعات كالتخصصات، كيصمح استخداميا لجميع كتستخدـ تمؾ اإل   
كاإلقناع  مراحؿ التعمـ كحتى المرحمة الجامعية؛ فيي تنمي ميارات التفكير، كقدرات التعبير

المفظي، كتركز عمى عممية االنتباه لدل المتعمـ، كاالستعداد كالجاىزية عند المتعمـ لممشاركة، 
 (.55-15: 1527كتجبره عمى عدـ االتكالية ) أحمد جميؿ محمد،

  Strategy (Think – Pair – Share) سرتاتيذية فهز ساوز شاركإ -7
ستراتيجية إمييا أسماء أخرل؛ مثؿ: شارؾ( يطمؽ ع -زكاج -ستراتيجية ) فكرإ       

ستراتيجة التفكير ا  ستراتيجية التحكؿ إلى الجار أك التحكؿ إلى الزميؿ، ك كا   التساؤؿ التعاكني،
ستراتيجة التفكير اليرمي الذم قاعدتو التفكير ) أكلى خطكاتيا(، ا  الفردم الزكجي الجماعي، ك 

ي قمتو المشاركة التي يفكر خبلليا مع زميؿ لو، كف المزاكجة التي يفكر فييا المتعمـثـ 
 ( 33: 1553المتعمـ مع جميع زمبلئو في حجرة الصؼ) سماح عبد الحميد أحمد، 

، كتسيـ عمي التفكير تعتمدستراتيجية إ ( إلى أنيا2007) .Carss, W. Dكيشير        
عاؿ؛ في تحقيؽ الجكانب االجتماعية كالمعرفية لمتعمـ يشارؾ فييا المتعممكف عمى نحك ف
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ة مجمكعة مف أربع ، كتتككف كؿإلي مجمكعاتالمعمـ المتعمميف  سـيق لتطكير مياراتيـ؛ حيث
 ستراتيجية بثبلث مراحؿ؛ ىي: إلمتعمميف، كتمر ىذه ا

فكر؛ حيث يطرح المعمـ سؤاالن أك مشكمة ؛ ليفكر متعمـ منفرذنا لمدة دقيقة أك دقيقتيف،   -
 .عمـأك يقؿ حسب تقديرات الم الكقت يزيدكقد 

عمي  األكلى، كيتفقافالمشاركة في المرحمة  فك يتبادال  ،معا طالبيفتشارؾ كؿ يزاكج:  -
في ضكء ما تكصؿ إليو كؿ  المجمكعة الكاحدة في الحؿ يشارؾ متعممكبعد ذلؾ ، إجابة

 ثنائي في المرحمة السابقة
 ،جابةئللجابتيا مع باقي مجمكعات الصؼ عندما يتـ اختيارىا إشارؾ: تشارؾ المجمكعة ب -

  بلـزالمعمـ الكقت الحدد في كؿ المراحؿ ي كعةتعييف متحدث لممجم بلؿمف خ
ستراتيجية تكمف في أنيا تنمي أىمية  تمؾ اإل( إلى أف 2553)  Kaganكيشير         

االتصاؿ الشفكم لدل المتعمميف مف خبلؿ مناقشاتيـ الِفكنر بعضيـ مع بعض، كما تتيح 
ا لمتدرب عمى بعض الم يارات االجتماعية المرغكبة ، كما يمكف لممعمـ في أثناء متابعة فرصن

المجمكعات كتجكلو بينيا في مرحمة المزاكجة كاالستماع إلى المناقشات الثنائية يستطيع تقييـ 
 .تصكيب الخطأ منياكمات التي استكعبيا المتعممكف، ك المفي

 تعكيب الباسجة سول مدى االستفادة مً اإلطار اليظزي:

ا لممفيكمات كالمكضكعات المرتبطة بمتغيرات الدراسة؛ بما تناكؿ اإلطار النظرم        عرضن
مف: ميارات نقد النص المسمكع، كميارات نقد النص المقركء، ك إستراتيجيات تتضمنو 
الذم يسيـ في: بناء أدكاتيا، كمكادىا  ؛ األمركذلؾ بما يشكؿ اإلطار العاـ لمدراسةكاجاف؛ 

 تصكر إلجراءات التنفيذ، كيساعد في تفسير النتائج، كمناقشتيا. التعميمية، ككضع 
زء البنية الرئيسة، كالخمفية الضركرية لمج ساعد الباحثة عمى تحديد الجزءفيذا       

كاجاف، كدكرىا في تنمية  إستراتيجياتاستخداـ تكضيح يدؼ استإذ  ؛الميداني ليذه الدراسة
السادس الصؼ  تبلميذلدل قد النص المقركء ميارات نقد النص المسمكع، كميارات ن

؛ بما يمكف مف إعداد دليؿ المعمـ كأكراؽ العمؿ الخاصة بالتبلميذ؛ فضبلن عف أدكات االبتدائي
 الدراسة
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 اإلدزاءات امليداىية لمدراسة

 لتحقيؽ ىدؼ الدراسة كاإلجابة عف أسئمتيا؛ اتخذت الباحثة اإلجراءات التالية: 
 نص المسمكع، كميارات نقد النص المقركء المناسبة لتبلميذ الصؼ تحديد ميارات نقد ال

عداد قائمة لكؿ منيما ؛ كذلؾ بدراسة كمراجعة الدراسات كالبحكث السادس االبتدائي، كا 
السابقة التي تناكلت تمؾ الميارات، كالكتابات التربكية التي ناقشتيا، كمراجعة كثيقة 

العربية بالمرحمة االبتدائية، كمراجعة أىداؼ تعميـ  المستكيات المعيارية لمحتكل مقرر المغة
  المغة العربية لمصؼ السادس االبتدائي التي حددتيا كزارة التربية كالتعميـ.

القائمتاف في صكرتيما  (1)كبعد إعداد القائمتيف في صكرتيما المبدئية )ممحؽ رقـ    
 بانتيف عمى السادة المحكميفاألكلية، يمييما آراء المحكميف(، عرضتيما الباحثة في است

أسماء السادة المحكميف(، كعدلتيما عمى ضكء آرائيـ؛ لكضعيما في  (5)ممحؽ رقـ)
القائمتاف في صكرتميا النيائية(، ثـ حسبت الباحثة  (3)صكرتيما النيائية ) ممحؽ رقـ 

 %(15ارة التي حظيت بنسبة )الكزف النسبي لكؿ ميارة في القائمتيف، كأبقت عمى المي
 ؛ حيث ارتضت الباحثة ىذه النسبة شرطنا لقبكؿ الميارة.فأكثر
كتضمنت قائمة ميارات نقد النص المسمكع في صكرتيا النيائية الميارات التالية:       

بيف  التمييزك  الفكر الفرعية، كاستخبلص األدلة مف المسمكع،الرئيسة ك  الِفَكرالتمييز بيف 
، كتحديد ما ليس و كاالختبلؼ، كربط األسباب بالنتائجكجو الشبأالحقائؽ كاآلراء، كتحديد 
افتراض النتائج كالتنبؤ بيا، كالحكـ عمى مدل ترابط الِفكر في النص ، ك كثيؽ الصمة بالمكضكع

 المسمكع. 
كما تضمنت قائمة ميارات نقد النص المقركء في صكرتيا النيائية الميارات التالية:        

كالجمؿ الدالة  سياقيا، كالتمييز بيف الجمؿ الدالة عمى الرأمالتعرؼ عمى معنى الكممة مف 
، كالتمييز بيف ما يتصؿ بالمكضكع الحقيقة، كالتمييز بيف الِفكر الرئيسة كالِفكر الفرعية عمى
تحديد الجمؿ الدالة عمى األسباب كالجمؿ ، كالتعرؼ عمى األدلة كالقرائف، ك بو ال يتصؿ كما

عمى مناسبة عنكاف المكضكع المقركء لمضمكنو، كعمى درجة  كالحكـ الدالة عمى النتائج،
تناقض ، كالحكـ عمى  كاكتشاؼ ما بيف الِفَكر مف ترابط أكتعبير األلفاظ كالجمؿ عف المعنى، 

 مكثكقية المصادر التي استقى منيا الكاتب معمكماتو.
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 اسة.كبذلؾ أجابت الباحثة عف السؤاليف: األكؿ، كالثاني مف أسئمة الدر       
  :ًإعداد االختباري 
قياس ميارت نقد النص المسمكع، كميارات نقد النص مف االختباريف في تحدد اليدؼ  -

 المقركء لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي.
مصادر إعداد االختباريف: أعدت الباحثة االختباريف بالرجكع إلى قائمتي: ميارات نقد  -

ء التي تكصمت إلييما في الخطكة السابقة، النص المسمكع، كميارات نقد النص المقرك 
التي  كالدراسات كالبحكث التي ُعنيت بتنمية تمؾ الميارات كقياسيا، كالكتابات التربكية

راجعت الباحثة ميارات نقد النص المسمكع، كميارات نقد  تناكلتيا؛ تصنيفنا كقياسنا، كما
ـ األساسي؛ كبخاصة في المقركء في عدد مف الدراسات التي أجريت في مرحمة التعمي

 المرحمة االبتدائية.
 إلييما الباحثة.التي تكصمت المتضمنة في القائمتيف الميارات المقيسة: ىي تمؾ الميارات  -
محتكل االختباريف: اختيرت نصكص متنكعة ما بيف الشعر كالنثر كالقصة، كمتباينة مف  -

المحتكل الذم درسو حيث: المكضكع، كالطكؿ، كالمصدر، كركعي أف تككف متحررة مف 
 التمميذ في منيج المغة العربية لمصؼ السادس االبتدائي. 

صكغ األسئمة في االختباريف: ركعي في صياغة األسئمة أف تككف مكضكعية مف نكع  -
االختيار مف متعدد ؛ بحيث تككف ىناؾ أربعة بدائؿ لكؿ سؤاؿ، كأعد نظاـ التصحيح 

  جابة الصكاب، كصفر لئلجابة الخطأكتقدير الدرجات عمى أساس درجة كاحدة لئل
 :ًضبط االختباري 
صدؽ االختباريف: تـ التحقؽ مف صدؽ اختبارم: ميارات نقد النص المسمكع ، كميارات  -

األساتذة المتخصصيف في نقد النص المقركء؛ بعرضيما عمى مجمكعة مف المحكميف مف 
مميف القائميف عمى تعميـ المشرفيف كالمع مف كعدد المغة العربية، كفي طرائؽ تدريسيا،
صياغة يارات، ك مالمناسبة  :في مدلإلبداء آرائيـ  المغة العربية في المرحمة االبتدائية؛

تعديؿ الإمكانية مف ما يركنو مناسبنا كفي ، األسئمة لتبلميذ الصؼ السادس االبتدائي
يا ديمتع تـبإعادة صياغة بعض األسئمة، ك  أكصى بعض المحكميفك  ،ةضافاإل حذؼ أكبال

، كحذفت األسئمة التي اتفؽ عمييا المحكمكف بنسبة في ضكء ما تفضؿ بو المحكمكف
 .%255 -% 73تتراكح بيف 
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ثبات االختباريف: حسب ثبات اختبارم: ميارات نقد النص المسمكع، كميارات نقد النص  -
ككف عمى عينة استطبلعية تت معامؿ ألفا كركنباخ بعد تجربة االختبار؛ باستخداـ المقركء
بمدرسة عبد النبي الخكلي  كتمميذة مف تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي ا،( تمميذن 53مف )

 ( معامؿ ثبات االختباريف:2بإدارة كسط التعميمية، كيكضح جدكؿ رقـ )
 (8جذوي رلُ )

 ِعبًِ ثجبد اخزجبرٌ: ِهبراد ٔمذ إٌص اٌّسّىع ، وِهبراد ٔمذ إٌص اٌّمزوء 

 فبِعبًِ ثجبد أٌ االخزجبر

 8.668 ِهبراد ٔمذ إٌص اٌّسّىع

 8.656 ِهبراد ٔمذ إٌص اٌّمزوء

 ( أف االختباريف يتمتعاف بنسبة ثبات مقبكلة2يتضح مف جدكؿ رقـ)        
أسئمة  فع التبلميذجابة الزمف المناسب إليف: قدر االختبار  فجابة عتقدير زمف اإل -

 (: 335،  2575باستخداـ المعادلة اآلتية) فؤاد البيي  االختبار
 زمف االختبار = الزمف الذم استغرقو أسرع طالب + الزمف الذم استغرقو أبطػأ طالب

                                                 1   
انتيى مف  تمميذجابة أكؿ إ زمففبالنسبة الختبار ميارات نقد النص المسمكع، بمغ  •

 نياجابة عانتيى مف اإلتمميذ زمف آخر كبمغ  ( دقيقة،35االختبار) أسئمة فجابة عاإل
لئلجابة عف  دقيقة، كىك الزمف المناسب (75متكسط الزمنيف ) فبمغ ؛( دقيقة55) أسئمة

 أسئمة اختبار ميارات نقد النص المسمكع.
  جابة انتيى مف اإل تمميذجابة أكؿ إ زمفكبالنسبة الختبار ميارات نقد النص المقركء، بمغ

( 35نيا)جابة عانتيى مف اإل تمميذزمف آخر كبمغ  ( دقيقة،35ر)االختبا أسئمة فع
لئلجابة عف أسئمة اختبار  دقيقة، كىك الزمف المناسب (35متكسط الزمنيف ) فبمغ ؛دقيقة

 ميارات نقد النص المقركء.
 (8جذوي رلُ )

 ٔمذ إٌص اٌّمزوء ِهبراد ٔمذ إٌص اٌّسّىع ، وِهبراد اٌشِٓ اٌىٍٍ إٌّبست ٌإلجبثخ عٓ أسئٍخ اخزجبرٌ: 

 االخزجبر 
عذد 

 اٌزالُِذ

سِٓ اإلجبثخ 

 ٌٍزٍُّذ األوي

سِٓ اإلجبثخ 

 ِخز رٍُّذ

اٌشِٓ 

اٌّسزغزق 

 ٌإلجبثخ

 اٌّزىسط

  ِهبراد ٔمذ إٌص اٌّسّىع 

84 

 

 

58 88 848 88 

براد ٔمذ إٌص ِه

 اٌّمزوء

48 68 888 58 



 م2222( 48) -2ج-أبريلعدد                                                    ستراتيجيات "كاجان"؛...    إ توظيف

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 684 - 

 ا ملتحقؽ مف صبلحيتيما؛ تـ كضعيالصكرة النيائية لبلختباريف: بعد ضبط االختباريف، كا
، كمفتاح التصحيح الصكرة النيائية لبلختباريف( 3)في صكرتيما النيائية )ممحؽ رقـ 

 (كاإلجابة
  كأكراؽ عمؿ التبلميذإعداد دليؿ المعمـ: 
اليدؼ مف الدليؿ: ىك تعريؼ المعمـ بطبيعة الدراسة كمتغيراتيا، كتقديـ إجراءات تكضح  -

يات في تدريس المغة العربية؛ لتنمية ميارات نقد النص المسمكع، كيفية تكظيؼ استراتيج
 كميارات نقد المقركء لدل تبلميذ الصؼ السادس االيتدائي

مصادر إعداد الدليؿ: أعدت الباحثة الدليؿ في ضكء: كتاب المغة العربية المقرر عمى  -
/ 1525سي  تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي بالفصؿ الدراسي الثاني في العاـ الدرا

، كأىداؼ تدريس المغة العربية لمصؼ السادس االبتدائي، كخصائص تبلميذ الحمقة 1515
الثانية مف المرحمة االبتدائية، كميارات نقد النص المسمكع، كميارات نقد النص المقركء، 

 كاستراتيجيات كاجاف.
الزمنية،  تضمف الخطةؿ عمى جانب نظرم، كجانب تطبيقي؛ محتكل الدليؿ: احتكل الدلي -

كتكصيؼ المحتكل، كتنفيذ دركس المغة العربية بتكظيؼ استراتيجيات كاجاف، كاألنشطة، 
 الخاصة بالتمميذ. كالتدريبات، كالمياـ ، كأكراؽ العمؿ

 كقد راعت الباحثة: -
o .تحديد األىداؼ التعميمية لكؿ درس 
o   ستراتيجيات تحديد الكسائؿ التعميمية التي يحتاجيا تدريس كؿ درس كالتي تتناسب كا

 كاجاف.
o  أف ينفذىا التبلميذ في ضكء إستراتيجيات تحديد المناشط التعميمية المغكية التي يمكف

 كاجاف.
o .تحديد طريقة السير في تدريس الدركس باستخداـ إستراتيجيات كاجاف 
o  ،تحديد كسائؿ التقكيـ المغكم؛ حيث استخدمت األسئمة الشفيية، كالمقالية

ي المناشط المغكية كالمياـ الصفية، كبالتقكيـ في نياية كؿ كالمكضكعية المتضمنة ف
 درس.
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o  ،المناشط المغكية التي ك أعدت الباحثة أكراؽ عمؿ التبلميذ كالتي تحددت فييا المياـ
ستراتيجيات كاجاف ) ممحؽ  ينفذىا المتعممكف في أثناء التدريس، كالتي تتناسب كا 

 التمميذ(.أكراؽ عمؿ ( دليؿ المعمـ ك 3رقـ )
 مف تبلميذ الصؼ السادس ختيار مجمكعة البحث: اختارت الباحثة مجمكعة البحث ا

بمدرسة عبد النبي الخكلي بإدارة كسط التعميمية، كقسمتيا إلى مجمكعتيف:  االبتدائي
 .كتمميذة ا،تمميذن  (35) ، كتجريبيةكتمميذة ا،تمميذن (35)  ضابطة

 فؤ بيف المجمكعتيف؛ بالتأكد مف تقارب التكافؤ بيف المجمكعتيف : تحققت الباحثة مف التكا
سنكات الخبرة بيف معمـ المجمكعة التجريبية، كمعمـ المجمكعة الضابطة مف حيث: المؤىؿ 

سنكات مف  3العممي لكؿ منيما) ليسانس آداب كتربية(، كسنكات الخبرة ) فمكؿ منيما 
 الخبرة في تدريس المغة العربية لمصؼ السادس االبتدائي(.

 يف المجمكعتيف: التجريبية، كالضابطة في ميارات نقد النص المسمكع كالمقركء؛ التكافؤ ب
/ 5، كاألحد 1515/ 1/ 1تطبيقنا قبمينا في يكمي: السبت  حيث طبقت الباحثة االختباريف

استفسارات التبلميذ قبؿ  فع ، ك أجيبتعميمات االختبار كمككناتو رحتكشُ  1515/ 1
ؽ في الحصص األكلى؛ ليككف التبلميذ في كامؿ ، كركعي أف يككف التطبيالتطبيؽ

 التكضيح باألمثمة المدعمة.نشاطيـ، كطاقاتيـ، كأكدت الباحثة عمى معمـ الفصؿ 
 (  8جذوي رلُ ) 

اٌّزىسط اٌحسبثٍ، واالٔحزاف اٌّعُبرٌ، ولُّخ "د" اٌّحسىثخ، و"د" اٌجذوٌُخ، واٌذالٌخ 

ِهبراد ٔمذ إٌص  الخزجبر اٌمُبص اٌمجٍٍ ثطخ فٍاإلحصبئُخ؛ ٌذرجبد اٌّجّىعزُٓ اٌزجزَجُخ واٌضب

 اٌّسّىع

(85اٌزجزَجُخ )ْ= االخزجبر (85اٌضبثطخ )ْ=    

 لُّخ "د"

 اٌّحسىثخ

 

 ٔىع

 اٌذالٌخ

اٌّزىسط 

 اٌحسبثٍ

االٔحزاف 

 اٌّعُبرٌ

اٌّزىسط 

 اٌحسبثٍ

االٔحزاف 

 اٌّعُبرٌ

ِهبراد ٔمذ إٌص 

 اٌّسّىع
ٌخغُز دا 8.88 8.84 88.86 8.84 6.848  

 8.68(= 8.85لُّخ "د" اٌجذوٌُخ عٕذ ِسزىي دالٌخ )

أف قيـ "ت" المحسكبة أقؿ مف القيمة الجدكلية عند  (5)رقـ  يتضح مف جدكؿ
مما يدؿ عمى عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل داللة  ؛(5.53مستكل داللة )

 ختباراس القبمي الالقيالتجريبية، كالضابطة في  :( بيف متكسطي درجات المجمكعتيف5.53)
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 في القياس القبمي الختبار دراسةعمى تكافؤ مجمكعتي المما يدؿ  ؛سّىعاٌّنقد النص 
 سمكعالمنقد النص  ميارات

 (4جذوي رلُ )

اٌّزىسط اٌحسبثٍ، واالٔحزاف اٌّعُبرٌ، ولُّخ "د" اٌّحسىثخ، و"د" اٌجذوٌُخ، واٌذالٌخ 

الخزجبر ِهبراد ٔمذ إٌص  اٌمُبص اٌمجٌٍٍضبثطخ فٍ اإلحصبئُخ؛ ٌذرجبد اٌّجّىعزُٓ: اٌزجزَجُخ، وا

 اٌّمزوء

(85اٌزجزَجُخ )ْ= االخزجبر (85اٌضبثطخ )ْ=    

 لُّخ "د"

 اٌّحسىثخ

 

 ٔىع

 اٌذالٌخ

اٌّزىسط 

 اٌحسبثٍ

االٔحزاف 

 اٌّعُبرٌ

اٌّزىسط 

 اٌحسبثٍ

االٔحزاف 

 اٌّعُبرٌ

ِهبراد ٔمذ 

 إٌص اٌّمزوء
داٌخ غُز 8.88 8.44 88.86 8.86 88.88  

 8.68(= 8.85لُّخ "د" اٌجذوٌُخ عٕذ ِسزىي دالٌخ )

أف قيـ "ت" المحسكبة أقؿ مف القيمة الجدكلية عند مستكل  (3)رقـ  يتضح مف جدكؿ     
( بيف 5.53مما يدؿ عمى عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل داللة ) ؛(5.53داللة )

نقد النص  ختبارالقياس القبمي الفي  التجريبية، كالضابطة :متكسطي درجات المجمكعتيف
نقد  ميارات في القياس القبمي الختبار دراسةعمى تكافؤ مجمكعتي المما يدؿ ك  المقركء؛

 النص المقركء
  ستراتيجيات كاجاف في تنمية ميارات نقد النص المسمكع إالتحقؽ مف أثر تكظيؼ

 كالمقركء لدل تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي:
 1515/ 1/ 25ؽ: استمرت تجربة الدراسة في الفترة مف االثنيف المكافؽ إجراءات التطبي -

كاستغرقت ىذه الفترة أربعة أسابيع؛ بما يكازم ، 1515/ 5/ 25إلى يـك الثبلثاء المكافؽ 
خبلؿ الفصؿ ساعة  53 فترة، كبما يقد بنحك 13ست فترات أسبكعينا؛ أم بما يعادؿ 
، كصارت إجراءات التطبيؽ بأف: 1515/ 1525الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 

شرحت الباحثة اليدؼ مف التجربة لممعممة، ككيفية تنفيذىا، كحرصت عمى متابعة 
التطبيؽ في المجمكعتيف: الضابطة، كالتجريبية، كتسجيؿ التطبيؽ بأدكات التسجيؿ 
صكتنا، كصكرة، كفي بعض األحياف كانت الباحثة تكضح بعض النقاط، كتدعـ تطبيؽ 

معمـ، كما حرصت عمى متابعة تفاعؿ التبلميذ مع معمـ الفصؿ، كما تابعت الباحثة ال
 التدريس لممجمكعة الضابطة بالطريقة التقميدية المعتادة.
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/ كبدأت 25/5/1515إجراءات ما بعد التطبيؽ:  انتيت إجراءات التطبيؽ يكـ الثبلثاء  -
مسمكع ، كميارات نقد النص إجراءات التطبيؽ البعدم الختبارم: ميارات نقد النص ال

: األربعاء المكافؽ   .1515/ 22/5المقركء في يـك
يدنا يرصد النتائج كمعالجتيا إحصائينا: صححت الباحثة االختباريف، كرصدت درجاتيما؛ تم -

لمعالجتيا إحصائينا، ثـ عالجت الباحثة البيانات إحصائينا باستخداـ البرنامج اإلحصائي 
(Spss,Ver,18)تخداـ اختبار ت لعينتيف مستقمتيف ؛ كذلؾ باسIndependent-

Samples T.Test كاختبار ت لعينيتيف مرتبطتيف ،Paird-Samples T.Test كما ،
تـ حساب حجـ التأثير بمعادلة مربع إيتا، كمعادلة الكسب المعدؿ لببلؾ) صبلح الديف 

 (، كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ: 1522محمكد، 
 .ة، وتفسرًيا: عزًضا، ومياقصالدراسةتائر ى

كالذم ينص عمى أنو: اليكجد فرؽ داؿ إحصائينا  ىتائر التشكل مً صشة الفزض األول،
بيف متكسطي درجات تبلميذ المجمكعتيف: التجريبية، كالضابطة في  α ≥ 5.3عند مستكل 

 القياس البعدم الختبار ميارات نقد النص المسمكع.
 (5 )رلُ جذوي 

اٌزجزَجُخ ، واٌضبثطخ  "د " ٌٍّجّىعزُٓ:  اخزجبر ٌّعُبرٌ، ؤزبئجاٌّزىسط اٌحسبثٍ، واالٔحزاف ا 

 اٌمُبص اٌجعذٌ الخزجبر ِهبراد ٔمذ إٌص اٌّسّىع فٍ

 اٌمُبص اٌجعذٌ االخزجبر

لُّخ 

 "د"

 اٌّحسىثخ

اٌذالٌخ 

عٕذ 

ِسزىي 

8.85 

 اٌّجّىعخ اٌزجزَجُخ

 =ْ85 

 اٌّجّىعخ اٌضبثطخ

 =ْ85 

اٌّزىسط 

 اٌحسبثٍ

االٔحزاف 

ّعُبرٌاٌ  

اٌّزىسط 

 اٌحسبثٍ

االٔحزاف 

 اٌّعُبرٌ

ِهبراد 

ٔمذ إٌص 

 اٌّسّىع

 داٌخ 88.88 8.68 8.84 8.86 88.6

 8.68( = α ≥8.85( وعٕذ ِسزىي دالٌخ )66لُّخ "د" اٌجذوٌُخ عٕذ درجخ حزَخ )

 8.56( = α ≥8.88( وعٕذ ِسزىي دالٌخ )66لُّخ "د" اٌجذوٌُخ عٕذ درجخ حزَخ )
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 (  6جذوي )

ّخ اٌّزىسط اٌحسبثٍ فٍ ِهبراد ٔمذ اٌّسّىع ، ؤسجخ اٌىست اٌّعذي ٌجالن، وحجُ اٌزأثُز لُ

 85اٌّجّىعخ اٌزجزَجُخ ْ=  ٌذرجبد رالُِذ

 اٌّهبرح
إٌهبَخ 

 اٌعظًّ

ِزىسط 

درجبد 

اٌزطجُك 

 اٌمجٍٍ

ِزىسط 

درجبد 

اٌزطجُك 

 اٌجعذٌ

لُّخ 

"د" 

 اٌّحسىثخ

اٌذالٌخ 

عٕذ 

ِسزىي 

دالٌخ 

8.85 

ٔسجخ 

اٌىست 

اٌّعذي 

 ٌجالن

 اٌذالٌخ
 حجُ

 اٌزأثُز

لُّخ 

حجُ 

 اٌزأثُز

 

ِهبراد 

ٔمذ 

 اٌّسّىع

 وجُز 8.86 فعبٌخ 8.88 داٌخ 88.88 88.6 6.848 88

 
( َىضح اٌفزق ثُٓ ِزىسطٍ درجبد رالُِذ اٌّجّىعزُٓ: اٌزجزَجُخ، واٌضبثطخ فٍ 4) رلُ  شىً

 اٌمُبص اٌجعذٌ

عمى أنو: اليكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل  كالذم ينص ،ىتائر التشكل مً الفزض الجاىي
α ≥ 8.5  ٌثُٓ ِزىسطٍ درجبد رالُِذ اٌّجّىعزُٓ: اٌزجزَجُخ، واٌضبثطخ فٍ اٌمُبص اٌجعذ

 ِهبراد ٔمذ إٌص اٌّمزوء الخزجبر
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  (8)رلُ جذوي 

ُخ، اٌزجزَج ٌذرجبد اٌّجّىعزُٓ: ( د  ) اخزجبر اٌّزىسط اٌحسبثٍ، واالٔحزاف اٌّعُبرٌ، ؤزبئج

 اٌمُبص اٌجعذٌ الخزجبر ِهبراد ٔمذ إٌص اٌّمزوء واٌضبثطخ فٍ

 االخزجبر

 

 

ِهبراد 

ٔمذ 

إٌص 

 اٌّمزوء

 اٌمُبص اٌجعذٌ

لُّخ 

 "د"

 اٌّحسىثخ

اٌذالٌخ 

عٕذ 

ِسزىي 

8.85 

 اٌّجّىعخ اٌزجزَجُخ

 =ْ85 

 اٌّجّىعخ اٌضبثطخ

 =ْ85 

اٌّزىسط 

 اٌحسبثٍ

االٔحزاف 

 اٌّعُبرٌ

اٌّزىسط 

 اٌحسبثٍ

االٔحزاف 

 اٌّعُبرٌ

 داٌخ 86.8 8.86 6.64 8.86 85.8

 8.68( = α ≥8.85( وعٕذ ِسزىي دالٌخ )66ُّخ "د" اٌجذوٌُخ عٕذ درجخ حزَخ )ل

 8.56( = α ≥8.88( وعٕذ ِسزىي دالٌخ )66لُّخ "د" اٌجذوٌُخ عٕذ درجخ حزَخ )

ُِذ ثُٓ ِزىسطٍ درجبد رال α ≥ 8.5اليكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل 

 ِهبراد ٔمذ إٌص اٌّمزوء اٌّجّىعزُٓ: اٌزجزَجُخ، واٌضبثطخ فٍ اٌمُبص اٌجعذٌ الخزجبر
 ( 6جذوي )  

لُّخ اٌّزىسط اٌحسبثٍ فٍ ِهبراد ٔمذ اٌّمزوء ، ؤسجخ اٌىست اٌّعذي ٌجالن ٌزالُِذ اٌّجّىعخ 

 85اٌزجزَجُخ ْ= 

 اٌّهبرح
إٌهبَخ 

 اٌعظًّ

ِزىسط 

درجبد 

اٌزطجُك 

 اٌمجٍٍ

 ِزىسط

درجبد 

اٌزطجُك 

 اٌجعذٌ

 لُّخ د

 اٌّحسىثخ

اٌذالٌخ 

عٕذ 

ِسزىي 

8.85 

ٔسجخ 

اٌىست 

اٌّعذي 

 ٌجالن

 اٌذالٌخ
 حجُ

 اٌزأثُز

لُّخ 

حجُ 

 اٌزأثُز

 

ِهبراد 

ٔمذ 

 اٌّمزوء

 وجُز 8.8 فعبٌخ 8.88 داٌخ 88.6 85.8 88.88 88

 
واٌضبثطخ فٍ اٌمُبص ( َىضح اٌفزق ثُٓ ِزىسطٍ درجبد رالُِذ اٌّجّىعزُٓ: اٌزجزَجُخ، 5شىً) 

 الخزجبر ِهبراد ٔمذ اٌّمزوء اٌجعذٌ
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 تفسري اليتائر:

  ستراتيجيات كاجاف جكنا مف التعاكف خاؿ مف القمؽ مف خشية الخطأ، أك الفشؿ؛ إكفرت
األمر الذم يعد عامبلن ميمنا في تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة في 

 لمقركء.نمك ميارات نقد النص المسمكع ك ا
  خذيف أدكارنا جديدة لـ تكف آستراتيجيات كاجاف لمتبلميذ فرصة االنطبلؽ لمتعمـ إكفرت

لى النص المسمكع مف زكايا معيكدة مف قبؿ، كىذا كسر الجمكد كجعميـ ينظركف إ
 . متعددة

  ستراتيجيات كاجاف إلى ممارسة تبلميذ المجمكعة التجريبية ميارات التعاكف إأدل تكظيؼ
كتحمؿ المسئكلية كالمشاركة الفعالة، كالقدرة عمى التعبير؛ فساعد ذلؾ عمى زيادة  كالتنظيـ

مساحة تفكيرىـ الناقد؛ األمر الذم أثر إيجابنا في تنمية ميارات نقد النص المسمكع 
 كالمقركء لدييـ.

  ستراتيجيات كاجاف المعمـ مف دكر الممقف إلى دكر المكجو كالمشرؼ إنقؿ تكظيؼ
ر الذم كلد لدل تبلميذ المجمكعة التجريبية شعكرنا بأنيـ مصادر ميمة كالمعزز؛ األم

لممعمكمات كالحقائؽ المتبادلة فيما بينيـ؛ مما أثر إيجابنا في تنمية ميارات نقد النص 
 المسمكع كالمقركء لدييـ.

 لـ تثر الطريقة التقميدية في تدريس المغة العربية لمصؼ السادس االبتدائي دافعية التبلميذ 
لمتعمـ كلـ تتح فرص المشاركة في المكاقؼ التعميمية المختمفة مقارنة بتكظيؼ 

ستراتيجيات كاجاف التي أثارت دافعية التبلميذ لمتعمـ، كأتاحت فرص المشاركة الكاسعة في إ
 المكاقؼ التعميمية المختمفة؛ مما أدل إلى تنمية ميارات نقد النص المسمكع كالمقركء.

  ة كاجاف تنكعنا في المناشط  التي صار فييا كؿ فرد في الفريؽ ستراتيجيإحقؽ تكظيؼ
ليس مسؤكالن عف نفسو فحسب؛ بؿ عف مساعدة زمبلئو عمى التعمـ؛ كبالتالي خمؽ جكنا 

 مف اإلنجاز في أداء المياـ المطمكبة مف كؿ مجمكعة.
 مجمكعة ستراتيجيات كاجاف جكنا مف المتعة كالديمقراطية؛ حيث شعر كؿ فرد بأف الإ حققت

التي ينتمي إلييا تعنى بنجاحو، كآرائو، فكاف ذلؾ جكنا مناسبنا كبيئة مبلئمة لمتفكير الناقد؛ 
 كذلؾ مقارنة بالطريقة التقميدية.
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  ستراتيجيات كاجاف أعطى لمتبلميذ فرصة لتطكير تفكيرىـ الناقد، بمساعدتيـ إاستخداـ
ا عمى  عمى مناقشة مجمكعتيـ، كمشاركتيـ ِفَكرىـ أك معارفيـ، كمساعدة بعضيـ بعضن

الفيـ؛ بتدكيف المعمكمات التي يريدكف معرفتيا كفيـ سياؽ النص، كالعثكر عمى التفاصيؿ 
التي استخدمت في النص كالتحميؿ المنطقي لممعمكمات مف النص كربطيا بمعمكماتيـ 
لؾ  السابقة؛ مما مكنيـ مف التفاعؿ مع التدريبات الخاصة بميارات التفكير الناقد؛ كذ

 جعميـ يشعركف بالنشاط كاالستمتاع بعممية التعمـ.
  ستراتيجيات كاجاف بيف المشكمة المطركحة في المياـ التدريبية ك الكاقع المعاش؛ إربطت

حيث تحدث الطبلب عف مركرىـ بخبرات مشابية؛ مما جعميـ يربطكف بيف خبراتيـ 
 السابقة كالمكقؼ العركض عمييـ .

  أثيرنا كبيرنا في تفاعؿ المتعمميف كفي تحقيؽ االنسجاـ بينيـ؛ مما ستراتيجية كاجاف تإأثرت
شجعيـ عمى العمؿ معنا لتحقيؽ أىداؼ مخططة بدقة؛ حيث صار المتعممكف ميتميف 
بأدائيـ الخاص، كأداء زمبلئيـ في الفريؽ؛ كىذا التفاعؿ حقؽ االنتباه كالنشاط لفترة أطكؿ 

يتعممكف، ككيؼ يفكركف، ككيؼ يطكركف مف في أثناء ممارسة األنشطة؛ فتعممكا كيؼ 
مياراتيـ، ككيؼ ينخرطكف في نشاط ما، كىذا حكليـ مف مكقفيـ السمبي إلى مكقؼ أكثر 

 نشاطنا كشجعيـ عمى اكتساب تجارب جديدة عمى نحك فعاؿ
 : مياقصة اليتائر 

 :منيا ،تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج عدد مف الدراسات
 سرتاتيذيات ناداٌ، وميَا :اإلارت إىل األثز اإلجيابي اليت أشالدراسات 

 دراسة Cline (1557) ًلتحصيافي  زكبيؽ زفد ىجكلى رت نتائجيا إشاالتي أ 
 ُل ٓيذلانةن برمقاف جااكستراتيجيات إفي ا ىكرشا ٓيذلل المتعمميف اذلياتي ياضزلا

أف  ٓيمكف لما جااكستراتيجيات إاـ ذستخاسع في ىلتييا، كأكصت الدراسة بافا ىكريشا
 ز األكاديمي.إلنجاافي دة ياتحققو مف ز

 (التي تحققت مف فاعمية استخداـ 1555كدراسة حسناء فاركؽ الديب )ستراتيجيات إ
ف كأسمكب تعمـ تعاكني في زيادة التحصيؿ في مادة التربية المكسيقية لدل تمميذات جااك

 إلمارات العربية.الصؼ الخامس االبتدائي بمرحمة التعميـ األساس بدكلة ا
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 (التي أشارت إلى األثر اإليجابي الستخداـ 1555كدراسة سامر محمد عمي العريؽ )
ستراتيجيات كاجاف في التحصيؿ كاالتجاه نحك إستراتيجية التعمـ التعاكني عمى أساس إ

 مادة االجتماعيات لدل طبلب المرحمة األساسية في دكلة اإلمارات العربية المتحدة .
 ( التي أشارت إلى األثر اإليجابي الستخداـ 1527حامد محمد ىاني) دراسة مرفت

ستراتيجيات كاجاف في أثناء تدريس العمكـ في تنمية ميارات التفكير المنتج كالتعاكف إ
 كمفيـك الذات األكاديمية لدل تبلميذ الصؼ الرابع االبتدائي.

 (2017)  كدراسة L. M., Farmer.  باطنا بيف التي أشارت إلى أف ىناؾ ارت
نجاز الطبلب األكاديمي في مادة الرياضيات؛ فقد كانكا أكثر مشاركة إ ستراتيجيات كاجاف كا 

، في فرؽ تعاكنية، يزداد فييا التكاصؿ كالتعاكف كالتفاعؿ  كالدعـ بيف األقراف عند العمؿ
كايا( ستراتيجيات كاجاف لمتعمـ التعاكني )المقارنة، المكاجية، الز إعف أف يا كأسفرت نتائج

 .ليا تأثير إيجابي في تحصيؿ الرياضيات لدل تبلميذ الصؼ الثاني االبتدائي.
 (التي أكدت أف التصميـ التعميمي1521كدراسة استقبلؿ فالح حسف  )- التعممي كفؽ 

ستراتيجيات كاجاف أثر تأثيرنا إيجابينا في نمك تحصيؿ تبلميذ الصؼ األكؿ المتكسط، كنمك إ
 عمكمات في مادة الرياضيات.مياراتيـ في تكليد الم

  ( التي أشارت إلى األثر اإليجابي الستخداـ 1525كدراسة منار عمر العكضي )
ستراتيجيات كاجاف في تنمية التفكير الناقد إستراتيجية التعمـ التعاكني عمى أساس إ

 .كاإلبداعي في الرياضيات لدل تمميذات الصؼ السادس األساسي
 (2019) كدراسة Labes, E في تنمية ميارات  كاجاف ستراتيجياتإي عززت استخداـ الت

المكسيقى اإليقاع كالمعرفة؛ ألنيا أدت إلى تحقيؽ إنجازات أكبر في تعميـ المكسيقى؛ 
 كبخاصة في تنمية األداء اإليقاعي.
 سرتاتيذيات ناداٌ يف تينية مَارات المغة، وميَا :إلدراسات أشارت إىل األثز اإلجيابي 

 (2010) كدراسة Garrido, M. I. G. ستراتيجيات إالتي أشارت إلى فاعمية استخداـ
 .نجميزيةإل تنمية ميارات الكتابة بالمغة ا كاجاف كنظرية الذكاءات المتعددة في

  اف اجستراتيجيات كإفاعمية  ( التي أشارت إلى1523عبد المنعـ)كدراسة خالد عبد العظيـ
 بمـك التربكم بالجامعة العربية المفتكحة.في عبلج بعض األخطاء اإلمبلئية لدل طبلب الد
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 (2015)سةكدرا Langworthy, ت تيجياازستإ  ضبع زثأعمى ؼ زلتعالتي ىدفت إلى ا
بالصفيف  ٓلمعاقيل التبلميذ اذية لشإلنجميالمغة ا ُتع مف في لخاصة بكاجااني كلتعاا ُلتعما

 زكثاطنا كأزنخا زكثأ اىكانتبلميذ لتائجيا أف ان، كأكضحت االبتدائييف الخامس كالسادس
 نية.كلتعاف اكاجات تيجياازستا هُماذستخا ذمتعة عنكفعية دا

  كدراسةNouri, S. G. (1527) ستراتيجياتإ التي أشارت إلى أف مكعب األسئمة في    
Kagan  كعزت ذلؾ إلى تأثير  لو تأثير إيجابي في اكتساب الميارات كالتحصيؿ المعرفي؛

تفاعؿ المتعمميف كتحقيؽ االنسجاـ بينيـ، كتشجيعيـ  بي فيستراتيجيات كاجاف اإليجاإ
عمى العمؿ معنا لتحقيؽ أىداؼ مخططة بدقة؛ فاىتمكا بأدائيـ الخاص، كأداء زمبلئيـ في 

نجازىـ المعرفي.   الفريؽ؛ األمر الذم أسيـ في تحسف أدائيـ، كنمك تحصيميـ، كا 
  كدراسةShehada, F. H. I (2018) ستراتيجيات إأف استخداـ أكدت نتائجيا  التي

Kagan  كاف مفيدنا في مساعدة الطبلب عمى تنمية قدرتيـ عمى: الحصكؿ عمى
المعمكمات كتطبيقيا بطرائؽ عممية مبسطة، كتطكير مكاقفيـ اإليجابية تجاه العمـ؛ألنيا 

 كفرت بيئة تعمـ نشطة، جعمتيـ أكثر إيجابية كفاعمية في أثناء التعمـ. 
 كدراسة Langworthy (1523 التي ىدفت إلى التحقؽ مف تأثير بعض )ستراتيجيات إ

ستراتيجيات كاجاف )الركؤس المرقمة، كالتدكير( لدل تبلميذ إالتعمـ التعاكني الخاصة ب
، كأسفرت النتائج عف تأكيد تأثيرىا اإليجابي؛ حيث يفالصفيف: الخامس كالسادس االبتدائي

 نجميزية.إل د استخداميا في أثناء تعمـ المغة اكاف التبلميذ أكثر انخراطا كأكثر دافعية عن
   كدراسةDaulay, S. H., Salmiah, M., & Ulfa, Z. (1525 التي أشارت إلى )

ستراتيجية التعمـ التعاكني استخدـ إأنو يمكف تنمية ميارات التحدث لدل الطبلب مف خبلؿ 
عاكني الطبلب عمى الباحث التعمـ التعاكني في تدريس المحادثة؛ حيث ساعد التعمـ الت

 تكزيع مشاركاتيـ عمى نحك منظـ.
 (2019) كدراسة Shana, Z., Lahiani, H., & Mahmoud, S.  التي بحثت في

ستراتيجيات كاجاف في أداء طبلب الصؼ السادس في اإلمارات العربية إأثر استخداـ 
بلب كفي إدراكيـ المتحدة في فيـ القراءة، كأشارت نتائجيا إلى تأثيرىا الكاضح في أداء الط

 فيـ القراءة.
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  كدراسةHudri, M., & Irwandi, I (1525) فكر "ستراتيجية إأشارت إلى أف  التي
ستراتيجيات كاجاف قادرة عمى تعزيز التعاكف، كتشجيع إزاكج شارؾ" بكصفيا إحدل 

المتعمميف كتحفيزىـ عمى التفكير كاستكشاؼ آرائيـ كأفكارىـ كمشاركتيا، عمى زيادة ثقة 
  .لطبلب لمشاركة أفكارىـ أماـ عديد مف األشخاصا
 كدراسة Xin Txin, C., & Yunus, M. M. (2019)  التي أشارت نتائجيا إلى أف

ستراتيجيات كاجاف لو تأثيراتو اإليجابية في اكتساب ميارات المغة، كفي تعزيز إاستخداـ 
ى التكاصؿ كمشاركة المكاقؼ اإليجابية تجاه تعمميا؛ فمف خبلليا يتدرب المتعممكف عم

ستراتيجيات كاجاف بديبلن عف األساليب إِفَكرىـ مع اآلخريف، أكصت بضركرة استخداـ 
التقميدية غير الفعالة؛ ألف استخداميا يعد خيارنا قاببلن لمتطبيؽ يمكف أف يحدث بو 

 المعممكف فرقنا في تقديـ دركس المغة بيف الطبلب.
 عمه التعاوىي يف تينية مَارات التفهري الياقد:دراسات أشارت إىل األثز اإلجيابي لمت

 محمد حسف بسيكني كعبد الكريـ أبك جامكس)  تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة
أسمكب التعمـ التنافسي في تحسيف ميارات القراءة ( التي أشارت إلى فاعمية 1523

 الناقدة لدل طبلب الصؼ الّسابع األساسي في األردف.
 ( التي أشارت إلى أىمية سياؽ التعمـ التعاكني في 1525ف عمي) كدراسة نكاؿ ب

 التدريب؛ لتنمية ميارات التفكير الناقد
  كدراسةKhairunnisa, I., & Riswanto, A (1525 التي تحققت مف التأثير )

اإليجابي الستخداـ نمكذج التعمـ التعاكني التطبيقي في تحسيف التفكير الناقد لدل طبلب 
 انكية.المرحمة الث

 :دراسات أشارت إىل األثز اإلجيابي لمتعمه التعاوىي يف تينية مَارات المغة

  دراسةChen, H. Y., & Goswami, J. S. (2011)     التي أشارت إلى أف تنفيذ
ستراتيجيات التعمـ التعاكني يعد عامبلن ميمنا يجب أخذه في االعتبار عند تعميـ المغة؛ إ

ئة تعميمية آمنة غير ميددة، كمساعد في خفض مستكيات حيث إنيا تساعد في بناء بي
كخمص الباحثكف إلى أف التدريس الصكتي كالفكنكلكجي باستخداـ التعمـ  قمؽ المتعمميف،

التعاكني أدل إلى تحسف كبير في نطؽ أصكات المغة اإلنجميزية المستيدفة، كتحقيؽ 
ة، كضركرة مراعاة تحقؽ اإلنجاز األكاديمي، كأكصت بضركرة إدماجيا في مناىج المغ
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التعمـ التعاكني؛ لتحقيؽ نتائج ناجحة؛ مثؿ: االعتماد المتبادؿ  العناصر األساسية في
اإليجابي، كالمساءلة الفردية؛ التفاعؿ التعزيزم كجينا لكجو؛ كالميارات االجتماعية؛ 

لغكينا كالمعالجة الجماعية؛ كبخاصة في الفصكؿ الدراسية الخاصة بالمتعمميف المتنكعيف 
 كثقافينا.

 (2019) كتشير دراسة Melati, E ،إلى أف التعمـ التعاكني يستكعب جكانب تعمـ المغة
كيحؿ مشكبلت المتعمـ في تعمـ مياراتيا؛ ألنو يساعده في تنمية ميارات القراءة، كميارات 
أف الكتابة، كميارات التحدث، كالميارات االجتماعية، فالتعمـ التعاكني بكؿ أشكالو يمكف 

يطبؽ عمى أم نكع مف النصكص، كفي أم تخصص؛ كتزداد فاعميتو في تنمية ميارات 
 المغة؛ بتحديد مناشطو، كاستراتيجياتو، ككسائطو إبداعية.

   كدراسةImran, F., Firman, E., & Raudhatunnisa, S, (1515 :35 التي )
لطبلب عمى أف يككنكا أشارت إلى أف المشاركة كالنشاط في أثناء عممية التعمـ يساعداف ا

ا لتحسيف ميارات النقد لدييـ.  أكثر شجاعة في التعبير عف ِفَكرىـ؛ مما يكفر فرصن
  كدراسةTran, V. D., Nguyen, T. M. L., Van De, N., Soryaly, C., & 

Doan, M. N. (1525 التي أشارت نتائجيا إلى أف استخداـ )ستراتيجبات التعمـ إ
لفعالة لكقت التعمـ كبيئتو، كيحافظ عمى جيكد الطبلب عند التعامؿ التعاكني يعزز اإلدارة ا

مع المياـ غير المثيرة لبلىتماـ، كيدعـ تحقيؽ نتائج تعمـ أفضؿ؛ بتسييؿ استعادة 
المعمكمات كتطبيقيا في مكاقؼ جديدة لحؿ المشكبلت أك اتخاذ القرارات أك إجراء تقييمات 

 ناقدة. 
  كما أشارت  دراسة  ., Hadiansyah, R., & Apsari, Y.Aristy, I  (1525  )

ا لممارسة المغة، كتساعد عمى التطكر الذاتي  إلى   أف المناشط التعاكنية تفتح فرصن
 لممتعمميف، كتشعرىـ بالثقة تنمي ميارات المغة.

  تشير دراسة كMoradpour, M., Jahandar, S., & Khodabandehlou, M. 
الناقد يحسف ميارات الكتابة كبخاصة كتابة المقاالت؛  إلى أف استخداـ التفكير .(2015)

كأكصت بضركرة  تحسيف القدرة عمى التفكير الناقد لدل المتعمـ؛ ألف التفكير الناقد قابؿ 
لمتعميـ كقابؿ لمتعممػ كيجب عمى معممي المغة التركيز عمى دمج ميارات التفكير في 

تأثيرىا كبير ليس فقط في تعمـ المغة   التدريس؛ كبخاصة ميارات التفكير الناقد؛ حيث إف



 م2222( 48) -2ج-أبريلعدد                                                    ستراتيجيات "كاجان"؛...    إ توظيف

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 886 - 

كلكف أيضا في نجاحيـ األكاديمي كمو، كأكصت بضركرة تشجيع ميارات التفكير في أثناء 
 التدريس لتحسيف ميارات المغة.

  كدراسةSwanson, E., McCulley, L. V., Osman, D. J., Scammacca 
Lewis, N., & Solis, M. (1525التي أشارت إلى أف الت ) عمـ القائـ عمى الفريؽ

يزيد مف مشاركة المتعمميف في الفصؿ الدراسي، كيثير دافعيتيـ، كيسمح ليـ بفيـ أعمؽ 
لممحتكل؛ مما يحسف درجاتيـ؛ ألف السمة الرئيسة ألم تعاكف بيف المتعمميف البناء 
ا؛  المشترؾ لممعنى مف خبلؿ الخطاب الجماعي باالنخراط في مناقشة بعضيـ بعضن

ممحكظاتيـ حكؿ فيميـ الفكر، كيتمقكف في الكقت ذاتو ممحكظات فكرية مف فيقدمكف 
زمبلئيـ، يظيركف مف خبلليا مزيدنا مف الجيد في المياـ الصعبة؛ فيقمؿ ذلؾ مف احتماؿ 

 حدكث "إىماؿ اجتماعي" بينيـ في مناشط االستماع كالقراءة، كيحقؽ استمتاعيـ بيا.
  كدراسةNamaziandost, E., Shatalebi, V., & Nasri, M (1525 التي )

أشارت إلى تأثير التعمـ التعاكني في تنمية ميارات التحدث، كالدافعية نحك تعمـ المغة 
اإلنجميزية، كأكصت بضركرة كعي معممي المغة بأىمية التعمـ التعاكني كالتعرؼ عمى 

 االتجاىات الحديثة في كيفية تنفيذه.
 كأشارت دراسةNurmila, N.  (1515إلى )  أف التدريب عمى آخذ الممحكظات عمى نحك

 تعاكني يحسف ميارات القراءة؛ كبخاصة ميارات الفيـ النقدم  .
  كتشير دراسةAlsaleh, N. J. (1515 إلى أف تنمية ميارات التفكير الناقد كتمكيف )

المتعمميف منيا؛ تتطمب أف يختار المعممكف استراتيجية تشجع المتعمميف عمى فيـ تمؾ 
 ات كتطبيقيا.الميار 

 االستيتادات: 

  قة تبلميذ الصؼ السادس بأنفسيـ، ثستراتيجية كاجاف يساعد عمى تنمية إأف استخداـ
لمحياة الكاقعية،  كزيادة إحساسيـ باالستقبللية كتنمية شعكرىـ بالمسؤكلية في اإلعداد

 كقد تأكد ذلؾ بتنمية ميارات نقد النص المسمكع، كالمقركء.
  يجيات كاجاف يؤدم إلى خمؽ تبلميذ ناقديف فاعميف قادريف عمى التعمـ ستراتإأف استخداـ

الذاتي، كمتعاكنيف متمتعيف بالقدرة عمى اتخاذ القرارات الصائبة ، كالتفكير في االختيارات 
 المتعددة.
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  ستراتيجيات كاجاف تساعد في تزكد التبلميذ بالفكر كالمعاني الجديدة التي تنمي إأف
كالنقد كالتحميؿ كالتفسير، كاالعتماد عمى أنفسيـ في البحث كالتقصي قدراتيـ عمى الفيـ 

 عف الحقائؽ كالمعمكمات عمى نحك يسير.
  ستراتيجيات كاجاف في زيادة تنمية ميارات نقد النص المسمكع كالمقركءإساعدت 

 :التوصيات
ك عمى ضكء نتائج البحث تكصمت الباحثة إلى مجمكعة مف التكصيات، ىي عمى النح     
 التالي:

  سترتيجيات كاجاف في تدريس مادة المغة العربية في المرحمة االبتدائية ؛ لتنمية إاستخداـ
 ميارات نقد النص المقركء كالمسمكع.

  ستراتيجيات إتدريب معممي المغة العربية في أثناء الخدمة عمى كيفية تكظيؼ استخداـ
 كاجاف .

 العربية عمى النحك الذم يسيـ في تحقيؽ  العناية بالعناصر الضامنة لتنفيذ منيج المغة
لدل  ؛ كبخاصة ميارات التفكير الناقدجكة منو في تنمية ميارات التفكيراألىداؼ المر 

التبلميذ، كمف ىذه العناصر: تكفير البيئة المحفزة عمى التفكير، كتدريب المعمـ عمى 
كعمى استخداـ أساليب ستراتيجيات جديدة تسيـ في تنمية ميارات التفكير لدل التبلميذ، إ

 التقكيـ المناسبة لذلؾ.
  البحث عف الطرائؽ كاالستراتيجيات الحديثة التي تساعد في خركج عممية التعمـ مف نمط

 اإللقاء إلى نمط التفاعؿ كالمشاركة .
   و لدل تبلميذ المرحمة تنمية ميارات التفكير كاستراتيجياتإعداد دليؿ معمـ يكضح كيفية

 االبتدائية.
 و المسؤكليف عف تعميـ المغة العربية بإضافة ميارات نقد النص المسمكع كالمقركء تكجي

 في تقييـ طبلب التعميـ العاـ في جميع االختبارات النيائية. 
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 املكرتسات:

استكماالن لنتائج البحث الحالي، تقترح الباحثة إجراء عدد مف البحكث في بعض 
 المكضكعات اآلتية:

 دراسية أخرل، كعمى كبل الجنسيف؛ لمعرفة أثر تكظيؼ  صفكؼى إجراء دراسة مماثمة عم
  .ستراتيجيات كاجاف في تنمية ميارات نقد النص المسمكع كالمقركءإ

  ستراتيجيات كاجاف في متغيرات أخرل غير إإجراء دراسات أخرل لمعرفة أثر استخداـ
 ، الحكار،اإلبداعية كالقراءة ،التفكير التأممي :؛ مثؿيارات نقد النص المسمكع كالمقركءم

 كالدافعية نحك التعمـ.
 ؛ ستراتيجيات كاجافإيجيات أخرل مع ستراتإمعرفة أثر تكظيؼ إجراء دراسات أخرل ل

 لمتثبت مف أثرىا في تنمية ميارات نقد النص المسمكع كالمقركء. 
  إجراء دراسة تحميمية لمنيج المغة العربية في صفكؼ مرحمة التعميـ األساسي في ضكء

 رات التفكير الناقد.ميا
 ستراتيجيات كاجاف في إعف التأثيرات الفعمية لتكظيؼ  إجراء بحكث نكعية إجرائية لمكشؼ

 تنمية ميارات المغة.
  مدل تكافر ميارات نقد النص المسمكع كالمقركء في منيج المغة العربية بالمرحمة

 االبتدائية " دراسة تقكيمية"  



 م2222( 48) -2ج-أبريلعدد                                                    ستراتيجيات "كاجان"؛...    إ توظيف

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 888 - 

 املزادع

 :العزبيةأواًل: املزادع 

ستراتيجية الرؤكس المرقمة في تنمية بعض إأثر تكظيؼ (. 7112أحمد جميل محمد حنونة)  (1
) رسالة ماجستير غير منشورة( كمية التربية ميارات القراءة لدل تبلميذ الصؼ الثاني األساسي بغزة

 غزة -الجامعة اإلسالمية 
ي تنمية ميارات التفكير ة التعمم التعاوني فيجيأثر استخدام استرات(.7112) أحمد صبحي يوسف (7

)رسالة ماجستير غير الناقد لدى طمبة الصف العاشر في مبحث الجغرافيا بمحافظة شمال غزة 
 .غزة -قسم المناىج وطرق التدريس، كمية التربية، عمادة الدراسات العميا، جامعة األزىرمنشكرة( 

السنكم الثالث عشر/ نحك مناىج لنماء العقؿ، المؤتمر (. 7111أحمد الميدي عبد الحميم) (2
: دار ، القاىرة: جامعة عين شمسالتدريس المحاضرة التذكارية، الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ

 يوليو. 72 -74الضيافة، 
: ) ميرجان القراءة لمجميع( ة األعمال الفكرية، سمسم. في األدب كالمغة(8918أحمد ىيكل)  (4

 ئة المصرية العامة لمكتاب.القاىرة: اليي
(.استراتيجية قائمة عمى األنشطة المتدرجة لتنمية ميارات القراءة 7118براىيم السيد قحوف)أكرم إ (2

كمية التربية،  المجمة التربكية،الناقدة والميول نحو تعمم المغة العربية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية، 
 .117 -22، 52جامعة سوىاج. ع 

كعب في تحصيؿ طمبة الصؼ السابع األساسي أثر استراتيجية الم(. 7115غازي شواىنو )آالء  (5
)رسالة ماجستير غير منشورة( في مبحث الرياضيات في محافظة قمقيمية كاتجاىاتيـ نحك تعمميا 

 كمية التربية، جامعة النجاح الوطنية. 
 تعريب مكتبة جرير، الرياض: مكتبة جرير التدريس الفعاؿ،(. 7112إيرك جنسن) (2
 .، األردن، عمان: دار المناىج لمنشر والتوزيعلتعمـ التعاكنيا(. 7112إيمان عباس الخفاف) (9
كأثره في   (Kagan)تعممي كفؽ تراكيب كيجاف -تصميـ تعميمي(. 7119استقالل فالح حسن) (8

)رسالة  تحصيؿ طبلب الصؼ األكؿ المتكسط كمياراتيـ في تكليد المعمكمات في مادة الرياضيات
 كمية التربية لمعموم الصرافة/ابن الييثم، جامعة بغداد.دكتوراه غير منشورة(، قسم الرياضيات، 

أثر برنامج تعميمي مقترح عمى بعض مككنات التفكير الناقد (.7112إسماعيل إسماعيل الصاوي ) (11
رسالة دكتوراه غير منشورة(  )لدل عينة مف تبلميذ المدرسة االبتدائية ذكم صعكبات الفيـ القرائي

 كمية التربية، جامعة األزىر.
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فاعمية استخداـ بعض إستراتيجيات ما كراء المعرفة في (. 7115يات محمود الحسيني الحداد )آ (11
منشورة(  ررسالة ماجستير،غيتنمية ميارات االستماع الناقد لدل تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادم)

 المنصورة. ةكمية التربية، جامع
،  القاىرة: الدار المصرية 4. طأساسيات التدريس الفعاؿ في العالـ العربي(. 7114حسن شحاتة) (17

 المبنانية.
الدار المصرية  : القاىرة تعميـ المغة العربية بيف النظرية كالتطبيؽ،(. 7112)ةحسن سيد شحات (12

 .ةالمبناني
 مؤسسة الخميج العربي. :. القاىرة القراءة، سمسمة معالـ تربكية(. 7112) ةشحاتحسن سيد  (14
، القاىرة: المرجع في تعميـ المغة العربية كتعمميا (.7117حسن سيد شحاتة ومروان السمان)  (12

 مكتبة الدار العربية لمكتاب.
فاعمية استخداـ تراكيب كيغاف كأسمكب تعمـ تعاكني في زيادة (. 7118حسناء فاروق الديب) (15

التحصيؿ لدل طالبات الصؼ الخامس االبتدائي بمرحمة التعميـ األساس بدكلة اإلمارات 
 ر غير منشورة( كمية التربية ، جامعة الخرطوم.رسالة ماجستيالعربية)

ستراتيجيات كيجان في عالج بعض األخطاء إ(. فاعمية 7114خالد عبد العظيم عبد المنعم) (12
، مجمة دراسات عربية في التربيةاإلمالئية لدى طالب الدبموم التربوي بالجامعة العربية المفتوحة، 

 21ـ ع 9مج 
،  خريطة نكاتج التعمـ لمادة المغة العربية .(7112االبتدائي ) خريطة نواتج التعمم لمصف السادس (19

 مركز تطوير المناىج، وزارة التربية والتعميم، جميورية مصر العربية .
ضوء ميارات  یالخالدة ف یمقرر لغت ینشاطات التعمم ف مي( تقو 7119راشد محمد عبود الروقي)  (18

، ج 19مج  مجمة القراءة كالمعرفة،لمتوسط، الصف الثالث ا ذياالستماع الناقد المناسبة لتالم
 792 -272، ص ص 711

تصميـ كحدة تعميمية قائمة عمى نمكذج ماجركىؿ كقياس أثرىا (. 7119رانية رمضان األعرج ) (71
رسالة دكتوراة غير )في تحسيف ميارات المغة العربية لدل طالبات الصؼ السادس األساسي

 القاىرة. معيد الدراسات التربوية. جامعة (منشورة
 القاىرة: دار الفكر. الميارات المغكية: مستكياتيا، تدريسيا، صعكباتيا،(. 7115رشدي طعيمة) (71
استخدام القصص الرقمية في تنمية ميارات فيم (. 7118الفيومي )الزىراء السيد زكريا السيد  (77

الجمعية  ،ة كالمعرفةمجمة القراءالمسموع والمقروء في المغة العربية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية، 
 .      722 -722  ،712عجامعة عين شمس ، كمية التربية ،لمقراءة والمعرفة المصرية
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ستراتيجية التعمـ التعاكني عمى أساس إأثر التدريس باستخداـ (. 7118سامر محمد عمي العريق) (72
ألساسية في تراكيب كيغاف في التحصيؿ كاالتجاىات نحك مادة االجتماعيات لدل طمبة المرحمة ا

 .) رسالة دكتوراه غير منشورة( جامعة اليرموك، األردن دكلة اإلمارات العربية المتحدة
ستراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية إ(. فاعمية استخدام 7119سموى حسن محمد بصل)  (74

، ع 1، ج 19، مج مجمة القراءة كالمعرفةءة الناقدة لدى تالميذ المرحمة االبتدائية، ار يارات القم
 .721 -771، ص ص 715

شارؾ ( في  -زاكج -ستراتيجية ) فكػرإأثر استخداـ (. 7115سماح عبدالحميد سميمان أحمد ) (72
) رسالة  تنمية التفكير الناقد في الرياضيات كفي مكاقؼ حياتيػة لطبلب المرحمة اإلعدادية

 .، كمية التربية ببورسعيد ، جامعة قنـاة السويس ماجستير غير منشورة(
(.فاعمية الذكاءات المتعددة عمى تنمية ميارات القراءة الناقدة 7111أحمد)حسن سناء محمد  (75

،كمية المجمة التربكيةاإلبداعية والدافع لإلنجاز لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي،  والكتابة
 .144 -92، 21التربية، جامعة سوىاج ع 

مجمة طمبة المغة العربية في فيم المسموع،  (. مستوى7112) سناء محمد فرج و إبراىيم عويد ىراط (72
-222، ص ص771ع.كمية التربية، جامعة بغداد،  ،االجتماعيةاإلنسانية ك لمعمـك  األستاذ
229. 

أساسياتو كتطبيقاتو  -القياس كالتقكيـ التربكم كالنفسي(. 7111صالح الدين محمود عالم) (79
 ، القاىرة: دار الفكر العربي.كتكجياتو المعاصرة

براىيم شيخ العبد) صال (78 (. مدى امتالك طمبة المرحمة األساسية لميارات 7118ح الناقة، وا 
 98، ع مجمة القراءة كالمعرفةاالستماع، 

ستراتيجية التعميم التبادلي في تحسين ميارات االستماع الناقد لدى إ(. أثر 7114عايد أبو سرحان) (21
، 11، مج األردنية في العمـك التربكية المجمةطمبة الصف التاسع األساسي في محافظة الزرقاء. 

 422 -442، ص ص 4ع. 
تقييـ مكاقع تعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا عمى  .(7112عبد الرحمن بن سعد الصرمي)  (21

قسم عمم المغة التطبيقي،  ) رسالة ماجستير غير منشورة( الشبكة العالمية في ضكء ميارات المغكية
 ة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.معيد تعميم المغة العربي

(.  أثر برنامج تعميمي قائم عمى 7119عبد الرحمن الياشمي، قطنة أحمد ىزاع مستريحي ) (27
ستراتيجيات ما وراء المعرفة لتنمية ميارات االستماع الناقد لدى طمبة المرحمة األساسية العميا في إ

 .44-9  ، 22ع، 8 مجتية لتقدم الطفولة العربية، ، الجمعية الكوي، مجمة الطفكلة العربيةاألردن
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فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ المعزز بالحاسكب عمى تنمية (. 7119عبد اهلل مبارك الدبوس) (22
) رسالة ماجستير بعض ميارات القراءة الناقدة لدل تبلميذ الصؼ السادس متكسط بدكلة الككيت

 ة التربية، جامعة بني سويفغير منشورة( قسم المناىج وطرق التدريس، كمي
أثره في تنمية بعض الميارات القرائية ك االتجاه التدريس التبادلي ك (. 7111عمى سيد صادق ) (24

نحك المادة التعميمية لتبلميذ الصؼ السادس االبتدائي بمحافظة الطائؼ بالمممكة العربية 
 .جامعة أم درمان اإلسالميةغير منشورة( رسالة ماجستير )السعكدية

 لمطباعة والنشر. عمان: دار المسيرة طرؽ تدريس المغة العربية.(.7112مدكور)أحمد ي عم (22
 .، عمان: دار المسيرة لمطباعة والنشرتدريس فنكف المغة العربية(. 7118عمي أحمد مدكور) (25
فاعمية برنامج مقترح لعبلج صعكبات تعمـ القراءة كالكتابة في (. 7112عمية حامد أحمد إبراىيم)  (22

) رسالة دكتوراه غير لعربية لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية في ضكء النظرية المعرفيةالمغة ا
 منشورة( معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة. 

ستراتيجية التعمم المقموب في تنمية ميارات إ(. فعالية استخدام 7119غادة خميل أسعد منسي)  (51
المجمة الدكلية اسي في األردن واتجاىاتين نحوه، االستماع الناقد لدى طالبات الصف العاشر األس

 .82-22، ص ص15، ع. 8مج. التفكؽ،  لتطكير
، الدمام: مكتبة فنكف القراءة كميارات االتصاؿ في منيج تكاممي(. 7112كمال زعقر عمي)  (28

 .المتنبي
نسانية ة العمـك اإل مجم(. مستوى تمكن التالميذ من ميارات القراءة الناقدة، 7115كمثوم قاجة)  (41

 221 -222، ص 74، ع كاالجتماعية
أثر برنامج مقترح لتنمية بعض ميارات القراءة الناقدة لدل طالبات (. 7119ماريا حسين عمي)  (41

) رسالة دكتوراه غير منشورة( كمية التربية، جامعة الصؼ األكؿ بالمرحمة الثانكية بالسكداف
 الخرطوم

، المممكة العربية 1، طة في التعمـ النشطستراتيجيإ 252(. 7111ماشي بن محمد الشمري)  (47
 السعودية، ووزارة التربية والتعميم، اإلدارة العامة لمتربية والتعميم بمنطقة حائل

: دار المسيرة عمان، سيككلكجية القراءة كتطبيقاتيا التربكية(. 7111ماىر شعبان عبد الباري) (42
 .لمنشر والتوزيع

 .عمان: دارالمسيرة لمنشر والتوزيع االستماع النشط.ميارات (. 7111ماىر شعبان عبد الباري) (44
عمان: دار الشروق لمنشر  الكافي في أساليب تدريس المغة العربية،(. 7115محسن عمي عطية ) (42

 والتوزيع. 
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ستراتيجيات كيجان في تحصيل طالب إ(. أثر استخدام 7118محمد حضرم محمد آل عزام)  (45
، 18، مج مجمة القراءة كالمعرفةالجتماعية والوطنية، الصف الثاني المتوسط في مقرر الدراسات ا

 .157 -112، ص ص 718، ع، 1ج 
ستراتيجية قائمة عمى تعميم التفكير في تنمية ميارات القراءة إ( فاعمية 7112محمد فؤاد الحوامدة)  (42

، 7، 7، 11مج  المجمة األردنية في العمـك التربكية،الناقدة لدى طمبة الصف الخامس االبتدائي، 
 .172 -112صص 

أثر  أسموب التعمم التنافسي في تحسين (. 7112محمد حسن بسيوني وعبد الكريم أبو جاموس)  (49
) ع)71(مج المنارة، مجمة ميارات القراءة الناقدة لدى طمبة الصف الّسابع األساسي في األردن، 

 . 144-118/أ( 4
، القاىرة: دريس المغة العربيةاالتجاىات التربكية المعاصرة في ت(.7112)محمد رجب فضل اهلل (48

   عالم الكتب.
ستراتيجية قائمة عمى الدمج بين التساؤل الذاتي إ(. فاعمية 7112محمد سعيد مجحود الزىراني) (21

مجمة وتدوين المالحظات في تنمية ميارات االستماع الناقد لدى طالب الصف الثاني المتوسط. 
 .98 -22، ص ص 29، س. 145، ع. رسالة الخميج العربي

، الميارات المغكية كفنكنيا. مدخؿ إلى خصائص المغة العربية(. 7114محمد صالح الشنطي) (21
 مكتبة الجيل الجديدة.حائل: 

كتابة لدى تالميذ ل(. اختبار تشخيصي لصعوبات تعمم القراءة وا7117محمد محمود عبد الناصر) (27
قراءة والمعرفة، كمية التربية، جامعة الجمعية المصرية لم مجمة القراءة كالمعرفة،المرحمة االبتدائية، 

 .119 -92، 124عين شمس،ع 
فاعمية القصص المسجمة عمى األقراص المدمجة في (. 7119) مرضي بن غرم اهلل حسن الزىراني (22

 مجمة دراسات في المناىح، االبتدائي،ميارات االستماع الناقد لدى تالميذ الصف السادس  تنمية
 725-717، 141 التدريس،عوطرق  رية لممناىجالجمعية المص شمس،جامعة عين 

برنامج تنمية التفكير الناقد لؤلطفاؿ)أنشطة كتطبيقات (. 7112مركز ديبنو لتعميم التفكير )  (24
 ، عمان: مركز ديبنو لتعميم التفكير.، األردن1ط عممية(،

نمية ستراتيجيات كاجان في تدريس العموم في تإ( أثر استخدام 7112مرفت حامد محمد ىاني)  (22
ميارات التفكير المنتج وميارات التعاون ومفيوم الذات األكاديمية لدى تالميذ الصف الرابع 

 .181 -145، ص  2، ع 4جامعة المنوفية،  مج مجمة كمية التربية ،  االبتدائي.
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ثر تنمية ميارة القراءة الناقدة في االتجاىات نحو القراءة (. أ7115مروى محمد محمد عبد الوىاب) (25
 -791، 12، ع 5، س جمعية الثقافة مف أجؿ التنمية مجمة، تالميذ المرحمة االبتدائيةلدى 
794. 

(. العالقة بين مستويات األداء الكتابي والقراءة الموسعة في 7118وآخران ) معاطي محمد نصر (22
 . 79 -1، 27جامعة دمياط، ع  – مجمة كمية التربيةالمرحمة االبتدائية، 

في تنمية   (pdeode) ستراتيجيةإفاعمية برنامج مقترح قائم عمى (. 7112مريم محمد األحمري ) (29
، ص ص 2، ع مجمة العمـك التربكيةطة، ميارات االستماع الناقد لدى طالبات المرحمة المتوس

122- 724  
ستراتيجية التعمـ التعاكني عمى أساس تراكيب كيغاف إأثر استخداـ ( 7118منار عمر العوضي )  (28

)رسالة بداعي في الرياضيات لدل طالبات الصؼ السادس األساسي لكاء السحاب في التفكير اإل
 ماجستير غير منشورة( قسم اإلدارة والمناىج، كمية العموم التربوية، جامعة الشرق األوسط .

ستراتيجية التدكير في تنمية المفاىيـ العممية كعمميات العمـ إأثر (. 7115منى إسماعيل نمر)  (51
) رسالة ماجستير غير منشورة( كمية التربية، لدل طمبة الصؼ الرابع األساسيفي مادة العمـك 

 الجامعة اإلسالميةة بغزة. 
، الكويت: مجمة سمسمة عالـ المعرفة(. الثقافة العربية وعصر المعمومات، 7111نبيل عمي) (51

 ،752المجمس الوطني لمثقافة والفنون واآلداب، ع. 
ـ ميارات االستماع الناقد لدل تبلميذ المرحمة االبتدائية (. تقكي7114نجالء يوسف يوسف أحمد) (57

 )رسالة ماجستير غير منشورة( كمية التربية ببورسعيد، جامعة قناة السويس.
 برنامج مقترح قائم عمى استخدام الكمبيوتر لتنمية ميارات(. 7111) نجالء يوسف يوسف أحمد  (52

مجمة القراءة االبتدائية،  ةتالميذ المرحمى لكتروني لداالستماع الناقد والميل نحو التعميم اإل
 -82،  112، عالتربية جامعة عين شمس ة، كميوالمعرفة الجمعية المصرية لمقراءة، كالمعرفة

128 
ستراتيجية دوائر األدب في تنمية ميارات القراءة إ(. فاعمية 7119)  نجالء يوسف يوسف أحمد (54

، 19، مج مجمة القراءة كالمعرفةثاني المتوسط، الناقدة والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف ال
 .41 -12،ص ص714، ع 7ج 

(. مستوى االستيعاب االستماعي الناقد في المغة العربية في 7119نجوى أحمد سميم خصاونة ) (52
المجمة الدكلية التربكية رحمة االبتدائية بمدينة الطائف. مدى تمميذات الضوء بعض المتغيرات ل

 22 -77(، ص ص 2)(، ع2، مج )المتخصصة
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ستراتيجية التعمـ التعاكني ؛ إفعالية برنامج تربية اختيارات قائـ عمى (.  7118نوال بن عمي)  (55
لتنمية التفكير الناقد في سياؽ مراحؿ بناء المشركع الشخصي) االستكشاؼ كالبمكرة( لدل تبلميذ 

، شعبة عموم التربية، رة()رسالة دكتوراه غير منشو  السنة األكلى ثانكم ذكم المممح غير المحدد
 قسم العموم االجتماعية، كمية العموم االجتماعية واإلنسانية ، جامعة الشييد حمو لخضر بالوادي  

فاعمية برنامج محكسب لتنمية بعض ميارات االستماع في المغة العربية (. 7118ىناء خميس )  (52
غير منشورة( كمية التربية، جامعة )رسالة ماجستير لدل تبلميذ الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي

 حموان.
    .اإلطار العاـ لمناىج المغة العربية بالمرحمة االبتدائية(. 7111وزارة التربية والتعميم. ) (59
فاعمية برنامج مقترح لتنمية ميارات االستماع الناقد لدل تبلميذ (. 7111ياسر محمد عمي)  (58

 .تربية، جامعة اإلسكندريةة( كمية ال)رسالة ماجستير غير منشور الصؼ األكؿ
كفايتي االستماع كالتحدث في منيج المغة العربية  تقكيـ(. 7119يعقوب فاضل إبراىيم ذياب)  (21

)رسالة ماجستير غير  لمصؼ السادس بدكلة الككيت مف كجية نظر المعمميف كرؤساء األقساـ
 منشورة(، كمية التربية، جامعة الكويت.
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