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 الملخص :

هدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج قائم على األنشطة اللغوية في تنمية  

 في الطالبات المعلمات في  كلية التربية،مهارات القراءة الناقدة وعادات العقل  لدى 

قامت الباحثة بإجراء  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض .وقد

 .9341/9332 الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج التجريبي المعتمد على تصميم       

مجموعتين ،وقد تمثلت أدوات الدراسة في: )اختبار مهارات القراءة الناقدة، ومقياس 

في   في كلية التربية( طالبة معلمة  02عادات العقل  ( ، وقد طبقت الدراسة على )

 قد استخدمت الباحثة عددا من األساليب اإلحصائية ، وضجامعة األميرة نورة  بالريا

 وهي :

 ( للتأكد من الثبات لألدوات.Cronbach'sنباخ ) كرو معامل ألفا -

(، للتحقق من الصدق Person Correlationرسون )يمعامل ارتباط ب -

 لـ)مقياس عادات العقل(.

لتعرف (، لMann-Whitney Testاختبار )مان ويتني( للعينات المستقلة )  -

على الفروق ذات الداللة اإلحصائية في رتب الطالبات بالنسبة للمجموعتين التجريبية 

 والضابطة.

mailto:esalgosn@pnu.edu.sa
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(، للتعرف Wilcokson Testاختبار )ويلكوكسون( للعينات المترابطة ) -

على الفروق ذات الداللة اإلحصائية في رتب الطالبات بالنسبة للمجموعة التجريبية 

 قبلياً وبعدياً.

خلصت الدراسة إلى  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات وقد    

المجموعتين التجريبية والضابطة في مهارات القراءة الناقدة  لصالح المجموعة 

تفوقت طالبات المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في حيث  التجريبية ،

بلغ متوسط رتب درجات  القياس البعدي الختبار مهارات القراءة الناقدة، حيث

(، بينما بلغ 91.92( والمتوسط الحسابي )42.03طالبات المجموعة التجريبية )

 (، كما 99( والمتوسط الحسابي )02.03متوسط رتب درجات المجموعة الضابطة )

(، 2.20≥ )(، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى 2.202تبين أن مستوى الداللة )

ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالبات  مما يوضح أن هناك فروقا

المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات القراءة الناقدة لدى 

وجود فروق ذات  كما توصلت الدراسة إلى  ، بات المعلمات في كلية التربيةالطال

مقياس  داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة  في

أن درجات طالبات المجموعة حيث  عادات العقل لصالح المجموعة التجريبية.

التجريبية في التطبيق البعدي أفضل من درجاتهن في التطبيق القبلي في مقياس 

(، وهي قيمة دالة إحصائياً 2.222بين أن مستوى الداللة )تعادات العقل الكلي،  كما 

هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين (، مما يوضح أن 2.20≥ )عند مستوى 

متوسطي درجات الطالبات في التطبيقين القبلي والبعدي في مقياس عادات العقل 

 الكلي لصالح التطبيق البعدي.

 وقد أوصت الباحثة عددا من التوصيات ، ومنها:

، وتعليمها للطالب في  وعادات العقلــ ضرورة االهتمام بمهارات القراءة الناقدة 

 المراحل الدراسية .جميع 

 كما قامت الباحثة باقتراح عدد من الدراسات ، منها:

دراسة تهدف إلى بناء برنامج لتطوير أداء  المعلمات في  مهارات القراءة الناقدة في 

 ضوء معايير الجودة الشاملة.

دراسة تهدف إلى الكشف عن العالقة بين  تمكن المعلمات من مهارات القراءة -

 ات العقل لديهن.الناقدة وعاد
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female student-teachers in the College of Education at 
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Abstract : 

The study aimed to identify the effectiveness of a program based 

on linguistic activities in developing critical reading skills and 

mind habits among female student-teachers at the College of 

Education at Princess Nora Bint Abdulrahman University in 

Riyadh. Where the researcher applied the study on a sample of 

(50) student-teachers at the College of Education at Princess 

Nora Bint Abdulrahman University in Riyadh in the academic 

year 1439/1440. 

To achieve the objectives of the study, the researcher used the 

experimental approach based on the design of two groups, 

where the study tools were: (critical reading skills' test, and 

mind habits measure). The researcher also used different 

statistical tests which are as the following:  

- Cronbach's Alpha to test the reliability of the study tools. 

- Person Correlation Coefficient to test the validity of the 

mind habits measure. 

- Mann-Whitney Test for independent samples, to identify 

the statistically significant differences in female students’ ranks 

for the experimental and control groups. 

- Wilcokson Test for correlated samples, to identify 

statistically significant differences in the pre and post ranks of 

the female students in relation to the experimental group. 

The study concluded that there are statistically significant 

differences between the mean scores of the experimental and 

control groups in critical reading skills in favor of the 

experimental group, where the students in the experimental 

group outperformed the students in the control group in the post 
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critical reading skills test, where the average grades of the 

experimental group students reached (30.26) and the arithmetic 

mean reached (19.80), while the mean rank of the control group 

scores reached (20.74) and the arithmetic average of the control 

group reached (18). It was also found that the p-value was 

(0.020), which is a statistically significant at the level of ≤ 

(0.05), which indicates that there are statistically significant 

differences among the mean scores of female students in the 

experimental group, and the control group in the critical reading 

skills test for female teachers in the College of Education.  

The study also found that there were statistically significant 

differences between the mean scores of the experimental and 

control groups in the mind habits measure in favor of the 

experimental group. Since the scores of the experimental group 

students in the post application of the mind habits measurer 

were better than their scores in the pre-application in the mind 

habits measurer. In addition to that, the study found that the p-

value is (0.000), which is a statistically significant at the level of 

(0.05), which indicates that there are statistically significant 

differences between average female students’ scores in the pre 

and post applications in the total mind habits measure in favor of 

post application. 

In light of the obtained results, the researcher recommended the 

following: 

- The necessity of paying attention to critical reading skills 

and mind habits and to teach them to students at all school 

levels. 

The researcher also suggested a number of studies, including: 

- A study aimed at designing a program to develop female 

teachers’ performance in critical reading skills in light of total 

quality standards. 

- A study aimed at discovering the relationship between 

teachers’ possession of critical reading skills and their mind 

habits. 
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 مقدمة :

لم يعد نقل المعرفة إذ يشهد العصر الحديث تطورا هائال في عمليات التعلم والتعليم ،

التعليمية ،بل أصبح التركيز على تنمية المهارات المختلفة هدفا أساسيا من العملية 

للمتعلمين كمهارات التفكير المختلفة وحل المشكالت ومهارات التفكير الناقد 

 واإلبداعي.

معالجة أي مادة  يصعب ألنهمن أهداف المنهج المدرسي ، ارئيس االقراءة هدفوتعد 

وبخاصة القراءة الواعية التي تنمي تفكير المتعلمين في دراسية من دون القراءة 

وإذا كان تعليم القراءة  ، وأساسعصر أصبح فيه تعليم التفكير وتنميته ضرورة 

الناقدة مهما في مختلف المراحل التعليمية ، فهو أكثر أهمية في المرحلة الجامعية 

تها مع االنفجار فقد ازدادت أهمي عمليات عقلية   عدة التي تتطلب من الطالب

المعرفي في مختلف العلوم ، والثورة التكنولوجية التي أتاحت االطالع على كل جديد 

 . (0293)عطية،

والقراءة الناقدة عملية تتكون من عمليات متعددة ،  تتضمن التحليل، والتفسير، 

 . (0290والتركيب، والتقويم ، وجميع هذه العمليات تنطلق من الفهم )الفليت ، 

وتعد القراءة الناقدة أحد المداخل المهمة التي تشكل السلوك الناقد لإلنسان، كما أنها 

النص  خبراته واستنتاجاته في ضوء معانيعملية تفكير يستخدم فيها القارئ أساليبه و

 .(0293)السلوم، 

( أن كل المعلمين في مختلف المقررات الدراسية يجب أن 9110ويؤكد دورون )

( أن الفكرة األساسية التي تكمن 9113قراءة ناقدة ، ويرى نوتال)يكونوا معلمي 

ى من عقل آلخر أو من النص للقارئ  هي فكرة المعنى أي نقل المعنوراء القراءة 

أهم الوسائل التي يمكن  تعد من   الحياة ، ولمهارات القراءة الناقدة أهمية كبرى في .

 ه يوميا من عدة مصادر، كما أن إتقانهانتلقا استخدامها لمواجهة الكم المعرفي الذي 

 .(0224)فهمي ، هاؤيقراألفكار التي عرضة لتصديق يجعل القارئ أقل 

وفي أواخر القرن العشرين ظهر في أمريكا اتجاه جديد يدعو إلى التركيز على نواتج 

التعلم ،ويحث التربويين على ضرورة االهتمام بها والتركيز عليها، وقد تزامن هذا 

التوجه مع  بدء االهتمام بمهارات التفكير بنوعيه )الناقد واإلبداعي( ، ونادى 

أصحاب هذا االتجاه بتنمية االستراتيجيات التفكيرية ، وهو ما أصبح يعرف باتجاه 

 .(0220عادات العقل )الحارثي، 

( إلى أن العديد من المتعلمين يأتون إلى المرحلة 0292،9شعبان ) وتشير أبو

وليس لديهم القدرة على التفكير وإعمال عادات العقل ، وال يتأتى ذلك إال  الجامعية

يتفاعل فيها  ،والبعد عن الطرق التي اله من خالل تنويع طرق التدريس وأساليب

حيث أن تنمية عادات العقل ،  وتوظيف التعليم هو الهدف الرئيس من   .البالط

( إلى أن عادات 0292يشير )نوفل،  كما .(900، 0220)محمد،  عملية التعليم .

العقل تستند إلى ثوابت تربوية يجب التركيز على تنميتها عند الطالب حتى تتحول 

 . إلى سلوكيات يومية في حياتهم
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ومن هذا المنطلق جاءت دعوة التربية الحديثة ألن تكون العادات العقلية مثل عادات 

استعمال االستراتيجيات  المتعلم  األكل والشرب والنوم وغيرها ،فينبغي أن يعتاد

 .(0220،30العقلية قبل أن يقوم بأي عمل من األعمال)نوفل،

وتعمل األنشطة على كسر الحواجز والعالقات التقليدية بين المدرس والطلبة في 

القاعات الدراسية ، وذلك نتيجة للمواقف المتنوعة التي يشارك فيها الطلبة في هذه 

ومقاومة المشكالت التي  موقدراته مبالتالي على تنمية مهاراتهاألنشطة التي تعمل 

 .(0221أكاديميا.)العمري،  متواجهه

أهمية كبرى في العملية التعليمية ، وذلك ألنها تسهم مساهمة فاعلة ولألنشطة اللغوية 

في تكوين العادات اللغوية الصحيحة وتنميتها من خالل ممارسة الطالب لها في تلك 

من المسلم به أن اللغة ال تعلم بالدراسة المقننة بقدر ما تعلم بالتقليد األنشطة، و

والمحاكاة في مواقف تشبه المواقف الحياتية ، ومن هنا فإنه ال يمكن للمعلم  تحقيق 

 (0220،90أهدافه بدون االستعانة باألنشطة اللغوية )جاب هللا، وآخرون، 

القراءة الناقدة من خالل اختيار ( أن يتم التدريب على 0222وقد أوصى)أبو زيد،

 .لنقد من خاللها يكون أكثر فاعليةمجموعة من الكتب الممتعة والمثيرة والمسلية ألن ا

، وعالقاتها االرتباطية مع كثير  وبناء على ما سبق تتضح أهمية األنشطة اللغوية 

 وعادات العقل ، ولهذا تم اختيار هذه الدراسة . من مهارات القراءة

 

  المشكلة :

أشارت عدد من الدراسات إلى وجود ضعف لدى الطالب في القراءة بشكل عام ، 

(عدة أسباب لهذا الضعف ، 9111والقراءة الناقدة بشكل خاص ، وقد ذكر )عصر،

منها أن المعلم يقتصر على المفهوم السطحي للقراءة بدون أن يتفاعل مع المقروء ، 

هتمام بتنمية مهارات القراءة الناقدة واألخذ كما نادت كثير من الدراسات إلى اال

كما نادت كثير من الدراسات باالهتمام باالتجاهات الحديثة في تدريس مهاراتها ، 

 .بعادات العقل وصقلها لدى الطالب وتوظيفها في المواقف التعليمية 

كبيرة وجدت أن الطرق التقليدية تشغل نسبة ومن خبرة الباحثة في التدريس الجامعي 

من الطرق التي يستخدمها أساتذة الجامعات ، وهي طرق ال تتناسب مع مسؤوليات 

 الطالب الجامعي وطموحاته .

وفي ضوء ما تقدم ، وما نادت به أدبيات المجال وتوصلت إليه من نتائج، ونظرا 

ألهمية القراءة الناقدة وعادات العقل في حياة الطالب المعلم  جاءت الحاجة إلى إجراء 

هذه الدراسة للتعرف على  فاعلية برنامج إثرائي قائم على األنشطة اللغوية في تنمية 

بعض مهارات القراءة الناقدة ، وبعض عادات العقل لدى الطالبات المعلمات في كلية 

   التربية ، وبذلك يمكن القول بأن الدراسة الحالية تسعى لإلجابة عن السؤال التالي:

فاعلية برنامج قائم على األنشطة اللغوية  في تنمية مهارات القراءة الناقدة وبعض ما

 كلية التربية ؟ المعلمات في  طالباتالعادات العقل لدى 

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية:

فاعلية برنامج قائم على األنشطة اللغوية  في تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى ما /9

 كلية التربية؟في  المعلمات طالباتال
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 طالباتالفاعلية برنامج قائم على األنشطة اللغوية  في تنمية عادات العقل لدى ما  /0

 كلية التربية؟ المعلمات في 

 

 الفروض:

بين متوسطات درجات طالبات  إحصائيةالفرض األول: ال توجد فروق ذات داللة 

المجموعة التجريبية و المجموعة الضابطة في اختبار مهارات القراءة الناقدة الكلي 

 . ،وكل مهارة من مهاراتها لدى الطالبات المعلمات في كلية التربية

الفرض الثاني: : ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالبات 

، والمجموعة الضابطة في مقياس عادات العقل الكلي ، وكل  المجموعة التجريبية

 .عادة من عاداته لدى الطالبات المعلمات في كلية التربية

 

  هداف :األ

برنامج قائم على األنشطة اللغوية  في تنمية مهارات القراءة الناقدة  / تقصي فاعلية9

 كلية التربية . المعلمات في  طالباتاللدى 

فاعلية برنامج قائم على األنشطة اللغوية  في تنمية عادات العقل لدى تقصي  /0

 كلية التربية؟ المعلمات في  طالباتال

 

 همية:األ

 :من خاللأهمية هذه الدراسة  يمكن إبراز

 األهمية النظرية: -

حيث تعد استجابة لالتجاهات التربوية التي تنادي بتدريب الطالب من خالل -

، كما تعد استجابة لالتجاهات التربوية التي تنادي بتدريب الطالب   األنشطة اإلثرائية

 على مهارات القراءة الناقدة ،وعادات العقل.

 

 األهمية التطبيقية: -  

حيث تعد موجهة لبرامج تدريب المعلمين والمشرفين التربويين لتوظيف األنشطة 

قل ، كما تفيد القائمين اللغوية في التدريب على مهارات القراءة الناقدة وعادات الع

وتزود معلمي اللغة العربية باختبار  على إعداد وتطوير مناهج اللغة العربية.

 ساعدهم في تقويم الطالب.يقد مما لمهارات القراءة الناقدة ، ومقياس لعادات العقل 

 

 حدود الدراسة:

 :ستقتصر الدراسة الحالية على 

  كالتالي:وهي مهارات القراءة الناقدة بعض تنمية  -

 

 .استنتاج الفكرة الرئيسة للموضوع •

  .استنتاج األفكار الواردة في النص  •

  .استنتاج النتائج المترتبة على األسباب الواردة في النص  •
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   .التمييز بين األفكار الرئيسة والثانوية الواردة في النص  •

 .التمييز بين الحقائق واآلراء •

 . النص المترابطة واألفكار غير المترابطة في التمييز بين األفكار  •

 . لواردة في النص ا  التمييز بين المعقول وغير المعقول من األفكار •

 . التمييز بين الحجج القوية والضعيفة في النص  •

  .لمحتواه مدى مناسبة عنوا ن النص ىالحكم عل •

  الحكم على مدى تحيز الكاتب ألهدافه في النص  •

 .على األدلة التي أوردها الكاتب إلثبات وجهة نظرهالحكم  •

 . ألفكار الواردة في النص امنطقية تسلسل  الحكم على •

 

المثابرة ، التحكم في التهور، التساؤل وطرح وهي ). تنمية  بعض عادات العقل  -

 المشكالتـ، إعادة تطبيق المعارف السابقة، التفكير والتوصيل بدقة ووضوح.

 عشوائية من الطالبات المعلمات في  كلية التربية .عينة  -

 بعض األنشطة اللغوية المتنوعة.-

 مقرر استراتيجيات تدريس اللغة العربية . -

 .9332- 9341الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي -

 

 مواد وأدوات الدراسة:

 قامت الباحثة بإعداد المواد التالية:

 الناقدة.قائمة بمهارات القراءة -

 قائمة بعادات العقل .-

 أنشطة لغوية متنوعة-

 اختبار تحصيلي لمهارات القراءة الناقدة.-

 مقياس لعادات العقل.-

 

 منهج الدراسة:

 استخدمت الباحثة منهجين من مناهج البحث العلمي هما:

 المنهج الوصفي التحليلي ، وذلك لتحليل أدبيات الدراسة وإعداد أدواتها.-

 .مع القياس القبلي والبعدي لكل منهما ، شبه التجريبي ذي المجموعتينالمنهج -

 

 مجتمع الدراسة وعينته:

 في كلية التربية. المعلمات طالباتتألف مجتمع الدراسة من جميع ال

 عينة الدراسة:

تألفت عينة الدراسة من مجموعة تم اختيارها بطريقة عشوائية، وقد بلغ عددها ) 

 من طالبات كلية التربية. طالبة (02
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 مصطلحات الدراسة :

مجموعة من الممارسات اللغوية التي تسعى إلى تكوين  األنشطة اللغوية: تعرف بأنها

 .(00، 0221وتنمية المهارات اللغوية عند الطالب في مواقف طبيعية )الراميني،

في من الممارسة العملية للغة    ألوان متعددة( بأنها 0293)العزاوي، كما يعرفها 

 يف ناجحااللغة استخداما  يستخدمونإذ  يقوم بها الطالب  برغبتهم ، مهاراتها األربع

  .المواقف الحيوية والطبيعية

مجموعة من األنشطة اللغوية اإلثرائية التي تستهدف تنمية   وتعرفها الباحثة إجرائيا :

لعقل لدى الطالبات المعلمات في كلية بعض مهارات القراءة الناقدة وبعض عادات ا

 .التربية 

من حيث اللغة والوظيفة   المقروء األحكام علىالقراءة الناقدة: تعرف بأنها إصدار 

، 0223)العيسوي والظنجاني، ثم تقويم الجودة والدقة وفق معايير معينة.  ،  والداللة

900). 

بأنها القراءة التي يتم من خاللها تقييم  ( 040، 0299ا )  شحاتة والنجار،ويعرفه

 المقروء من حيث الصدق والجمال والفائدة .

ـــ عينة البحث ـ  على التفاعل مع  المعلمات وتعرفها الباحثة إجرائيا: قدرة الطالبات

 .حكام حولهااألالمواد المقروءة ، وإصدار 

habits of minds   عادات العقل 

( بأنها مجموعة المهارات واالتجاهات والقيم التي 39، ص 0220يعرفها )نوفل ،

لمواجهة التي يتعرض لها  ذكية، بناء على المثيرات يقوم بسلوكيات الفرد  تجعل

 .    مشكلة ما 

سلوكيات  (بأنها اعتماد الفرد على استخدام32ـ 01، ص0221وتعرفها )عبدالعظيم ،

 همهاراتيستخدم  من خالله  متكررتحول إلى سلوك تفي عقله و تتأسس  مكتسبة

 . جديدة  اتالذهنية عند مواجهة خبر

 :إجرائيا وتعرفها الباحثة 

 عكس خبراتهن ومهاراتهنتكلية التربية المعلمات في   طالبات العند  أنماط سلوكية

 وتنظم عملياتهن العقلية.

 

  أدبيات البحث والدراسات السابقة: ـ

 لغوية:األنشطة ال: المحور األول

تستعين المدرسة الحديثة في تحقيق أهداف اللغة العربية باألنشطة اللغوية بنوعيها 

أن تعليم اللغة ليس تحفيظا لقواعد  من المسلماتأصبح  إذصفي( ،  الالو)الصفي ، 

لغوية أو لنصوص معينة ، بقدر ما هو ممارسة وأداء ، واألنشطة اللغوية من أفضل 

 . (0220سة واألداء .)جاب هللا، والشيزاوي، أساليب الممار

كما أن األنشطة اللغوية المختارة اختيارا جيدا تدرب الطالب على مهارات اللغة 

األربع ،وتجعلهم يوظفونها توظيفا جيدا في مواقف حياتية واقعية )الروسان، 

0299.) 

 (0224عوض، :) تساعد على إذولألنشطة اللغوية مساهمة كبيرة في تعليم  القراءة 
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 .ةمقروءمادة الــ زيادة االنتباه لل

 .المادة المقروءة بكفاءة عاليةــ تدريب الطالب على التعامل مع 

 ــ تنمية مهارات القراءة الناقدة واالبتكارية .

 .لدى الطالب ــ تنمية الميول القرائية

 ــ تنمية مهارات السرعة في القراءة بصورة مناسبة.

( إلى عدد من الشروط الواجب توافرها في األنشطة اللغوية 0229ويشير ) نبهان، 

 لكي تسهم في تنمية مهارات القراءة :

ــ وضوحها وعدم حاجتها للتفسير    ــ إثارة تفكير المتعلمين                       ــ التدرج في بنائها    

 ــ إمتاع المتعلمين

 الفوائد التربوية لألنشطة اللغوية:ومن 

 ية الحصيلة اللغوية للمتعلمين.             ــ إثراء الجوانب الوجدانية.ــ تنم

 ــ تنمية حب العمل في فريق.                    ــ زيادة فرص اإلبداع.

 ــ تنمية المواهب والمهارات.

لتنمية مهارات القراءة الناقدة وبعض  االنشطة اللغوية التي يمكن استخدامهاومن 

 : عادات العقل لدى الطالبة المعلمة

 كتابة رسائل وقصص - . 

 مناقشه شفهيه وحوار -  .

 عمل انشطه سمعية- .

 تقديم عروض شفهية، وكتابية. -

 كتابة تقارير عن المهارات المتعلمة. -

 رواية قصة . -

( هدفت إلى 0299دراسة ) الجبوري ، ومن الدراسات السابقة في هذا المجال ، 

في تنمية مهارات القراءة الناقدة للطالب في فاعلية األنشطة اللغوية  التعرف على

، وقد حددت الباحثة عددا من األنشطة اللغوية وعددا من مهارات  المرحلة المتوسطة

البرنامج  ة القراءة الناقدة ثم طبقتها على عينة الدراسة ،وقد توصلت الباحثة إلى فاعلي

   ي تنمية مهارات القراءة الناقدة.فالمقترح 

 (0290،  كما قامت ) زهران 

بدراسة هدفت فيها إلى التعرف على فاعلية األنشطة اللغوية في تمية مهارات الفهم 

قامت الباحثة باستخدام المنهج وقد  في المرحلة المتوسطة ، الباتعند الط القرائي

الصف الثاني  طالباتأعدت اختبارا لقياس الفهم القرائي لدى  المصمم لمجموعتين ،و

، وقد توصلت الباحثة إلى فاعلية األنشطة  طالبة( 02المتوسط ، وطبقته على ) 

، كما توصلت إلى ارتفاع   . الباتعند الط اللغوية في تنمية مهارات الفهم القرائي

الفهم القرائي ككل ، وفي  مستوى المجموعة التجريبية في االختبار البعدي لمقياس

 بالمجموعة الضابطة.وازنة م هكل مستوى على حد

( بدراسة هدفت إلى التعرف على فاعلية األنشطة اللغوية 0294كما قام ) سيد، 

القائمة على تنويع التدريس في تنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي في ضوء 

المستويات المعيارية للكتابة لتالميذ الصف الخامس االبتدائي، وقد أعد الباحث قائمة 
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تصميم بعض األنشطة  فضال عنكتابي اإلبداعي ، بالمستويات المعيارية للتعبير ال

اللغوية  واختبار تحصيلي لقياس مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي، وقد أشارت 

 النتائج إلى فاعلية األنشطة اللغوية في تنمية مهارات التعبير الكتابي.

ة استهدفت التعرف على فاعلية الجمع بين  األنشط بدراسة (  0292هان جونج،)قامو

القرائية والكتابية في برامج تعليم اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية لجميع األعمار، وقد 

توصلت الدراسة إلى فاعلية تلك األنشطة اللغوية حيث ساعدت المتعلمين على تطوير 

 لغتهم بشكل واضح.

 

  :المحور الثاني: مهارات القراء الناقدة

الرئيسة التي تحتاجها المجتمعات المعاصرة ، ويعد  المهاراتإن القراءة الناقدة من 

ته رد فعل القارئ ، وانطباعاب   االهتمامهذا المصطلح جديدا نسبيا ، وقد نشأ نتيجة 

بدور  للنص وليس المعالجيقوم فيها القارئ بدور   حول النص المقروء.، وهي عملية

)عوض  .  عليا  عقلية عملياتيقوم على القراءة   ن هذا النوع من إ إذ، المتلقي 

 (990، 0221والبسطامي، 

 أهمية القراءة الناقدة:

الكم الهائل من المعلومات  مواجهةستطيع ي الذي إعداد القارئتفيد القراءة الناقدة  في 

، بتحليل ونقد ودقة في االختيار  يتلقاه يوميا من عدة مصادرواإلنتاج الفكري الذي 

أهم األهداف التي تحاول أنظمة التعليم في العالم ، وهي من لألدلة والبراهين وتحر

تنميتها عند المتعلمين ، ليتمكنوا من إدراك المقروء والتفاعل معه بإيجابية . 

 ( 0223.)السليتي،

    

 (:0224)الحيلواني  ، للقراءة الناقدة عدد من المهارات ، ومنها:و

 . استنتاج هدف الكاتب 

 

 للنص.استنتاج الفكرة الرئيسة  •

 .  األساسية والفرعيةالتمييز بين األفكار  •

 . الحقيقة والرأيالتمييز بين  •

 في أفكار الكاتب. التمييز بين المعقول وغير المعقول  •

 .ىلمحتول  عنوا ن المناسبة    ىالحكم عل • 

 . تحيز الكاتب ألهدافه   الحكم على  •

   الكاتب .أفكار  تسلسل   الحكم على •

 

هدفت هذه الدراسة إلى   ( 0223دراسة )الظفيري،  :الدراسات في هذا المحورومن 

لدى عينة  برنامج من إعداد الباحث لتنمية بعض المهارات للقراءة الناقدة  فحص أثر

وقد قسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين ،  ،  الكويت من طالبات كلية التربية في 

وتلقت المجموعة التجريبية برنامجا في القراءة الناقدة ، وقد أشارت النتائج إلى أن 
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أداء أفراد العينة قد جاء مقبوال في بعض المهارات ، في حين لم يأت مقبوال في 

 مهارات أخرى.

القائمة على  بعض األنشطة ثرأهدفت إلى الكشف عن    (0299احمد) دراسة

والدافع  الذكاءات المتعددة لتنمية بعض المهارات في القراءة الناقدة والكتابة اإلبداعية

لإلنجاز لدى طالب الصف السادس االبتدائي بمدينة طهطا ، تكونت العينة من 

طالبا، وبعد تطبيق أدوات الدراسة) اختبار مهارات  40في كل منهما   ،مجموعتين 

و اختبار مهارات الكتابة اإلبداعية ،و مقياس الدافع لإلنجاز( على  القراءة الناقدة،

القراءة الناقدة، و في مهارات الفي تنمية   األنشطةأفراد العينة أظهرت النتائج فاعلية 

 .الكتابة اإلبداعية ،و مقياس الدافع لإلنجاز اتاختبار مهار

 (TIPSاستراتيجية)هدفت الى الكشف عن فاعلية   (0290الحوامدة ) دراسة    

الصف الخامس  عند طالب الناقدة  ئيةمهارات القراالفي تعليم التفكير وفي تنمية 

تكونت العينة من مجموعتين ) تجريبية وضابطة( وفي وقد   بمدينة إربد في األردن،

على أفراد المجموعة   طالبة، وبعد  تطبيق االستراتيجيةطالبا و 03كل منهما 

 . الناقدة في تنمية مهارات القراءة ستراتيجيةاالالتجريبية أظهرت النتائج فاعلية 

( هدفت إلى الكشف عن أثر استراتيجية القراءة التفاعلية على 0293دراسة )دخيخ، 

( 49من ) العينة ألفتالمتوسطة ،وت المدارس طالبتنمية مهارات القراءة الناقدة عند 

الصف الثاني المتوسط ، وقد استخدم الباحث اختبارا تحصيليا لقياس  في طالبا

مهارات القراءة الناقدة، كما استخدم المقابلة ليتعرف على آراء التالميذ حول مهارات 

القراءة الناقدة ، وقد توصل الباحث إلى وجود أثر لالستراتيجية المقترحة على تالميذ 

ي المقابالت إلى أن التالميذ لم يتعرفوا على المجموعة التجريبية ،كما توصل ف

 . مهارات القراءة الناقدة في حصص القراءة ولم يتدربوا عليها

على نظرية  برنامج يقومإلى التعرف على فاعلية   ( هدفت 0291دراسة) علي ،  

الصف  طلبة  عندالناقدة والتفكير الناقد ئية مهارات القراالالذكاء الناجح في تنمية 

تم ( طالبا  32ل الثانوي بمحافظة بني سويف ، وقد تكونت عينة الدراسة من )األو

فاعلية  قد أثبتت الدراسة ، و  مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة توزيعهم في 

 . القراءة الناقدة البرنامج المقترح في تنمية مهارات

استراتيجية التصور الذهني في  أثر( هدفت  إلى بيان 0202 دراسة) أبو صواوين،

التاسع بمدينة غزة ، وقد تكونت المستوى طالب  عندالناقدة  القرائيةمهارات التنمية 

( طالبا قسمهم الباحث إلى مجموعتين ، وقد توصل الباحث إلى   99العينة من ) 

وجود أثر لالستراتيجية المقترحة في تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى أفراد 

 . جموعة التجريبيةالم

 

 :المحور الثالث :  عادات العقل

من األهداف األساسية في العملية التعليمية ،فهي تساعد يعد اكتساب عادات العقل 

، لذلك البد من تهيئة  مستقبلهم يحتاجون لها في  تعلم الخبرات التيعلى  المتعلمين

مهارات التفكير المختلفة  تجعلهم يمارسون التيالمواقف والمشكالت عدد من 

يرى ) مارزانو ، إذ  ،  (00، 0292للحصول على المعلومات الجديدة.)الحجايا ، 
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عادات العقل الضعيفة  ينتج عنها تعليم غير جيد ( في نموذجه أن 911، 0222

في موضوع ما ،  يتقنون بعض المعارف والمهارات فكثير من الناس  وضعيف، 

 عند مواجهة موقف جديد.صرفون ولكنهم ال يعرفون كيف يت

أن يهيئ المعلم بعض المواقف التعليمية واألنشطة التي تجعل الطالب لذا ينبغي 

من خاللها إلى المعلومات التي يحتاجون  ارسون مهارات التفكير ، ويتوصلونيم

   إليها في حياتهم العامة.

ترجع إلى كونها ( إلى أن أهمية عادات العقل 0،  0229وأشارت ) حسام الدين ، 

تساعد على تنمية المهارة العقلية وتعليم أي خبرة يحتاجها التالميذ في المستقبل ، 

 ومن ثم فهي تؤدي إلى فهم أفضل للعالم من حولهم.

( إلى أن الطالب الذين يتصفون بعادات عقلية جيدة  0290،بورجو   دراسة ) تشيرو

 . اليومية دائما ما يتصفون بالتنظيم والمرونة في حياتهم

العقل الالزمة للتفكير الفعال  عادة من عادات 93وقد حدد كل من كوستا وكاليك 

 وهي: (93، 0229حسام الدين ، )

ــ التحكم بالتهور : تعني التفكير قبل اإلقدام على الفعل ، ووضع تصور للمهمة التي 

 سيقوم الطالب بدراستها .

 القدرة على التواصل بلغة واضحة محددة.ــ التفكير والتوصيل بوضوح ودقة : تعني 

ــ التساؤل وطرح المشكالت : القدرة على طرح األسئلة أو المشكالت والعمل على 

 حلها وانتباه العقل ووعيه بما حوله من مثيرات .

ــ تطبيق المعارف الماضية على أوضاع جديدة : أي تطبيق الطلبة للمعرفة المتعلمة 

، وفي مجاالت مختلفة ، خاصة في المواقف التي تقع خارج في مواقف الحياة الفعلية 

 نطاق البيئة التعليمية ,

ــ المثابرة: القدرة على العمل المتواصل بحرفية وإتقان دون أخطاء ، وباقتصاد في 

 (090، 0223الصباغ وآخرون ، )  الطاقة .

 

 مراحل تكوين العادة:

ادة يتطلب أن تسير ضمن ( إلى أن تكوين كل ع33، 0299أشارت ) السواح ، 

 مراحل:

 ــ التفكير ـ التسجيل  ــ التكرارــ  التخزين  ــالعادات.

 :ومن الدراسات السابقة في هذا المحور 

( هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج مقترح لتنمية 0229ــ دراسة ) عصفور ، 

ع ، واالجتمابعض عادات العقل والوعي بها للطالبات المعلمات في شعبة الفلسفة 

أثبتت  ، وقد  عادات العقل لمقياس  واختبار تحصيلي  ولتحقيق هدف الدراسة تم بناء

 لصالح التطبيق البعدي في االختبار وبعض العادات .نتائج جيدة  الدراسة 

 

بعض  ينمي( هدفت إلى التعرف على فاعلية برنامج  0299،  ــ دراسة ) السواح

 المتدربات في مدارس رياض األطفالالطالبات المعلمات  عندالمنتجة  يةعادات العقلال

، واستخدمت الباحثة ) مقياس عادات العقل ، ومقياس الذكاء لألطفال ( ، وقد 
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 درجات فروق بين نتائج القياس القبلي والقياس البعدي في توصلت الدراسة إلى 

 في مقياس الذكاء،  ومقياس عادات العقل . الطالبات

( هدفت الدراسة إلى التعرف على عادات العقل وعالقتها 0299دراسة )الخالدي، 

بالقدرة العقلية وفق نظرية ستيرنبرج لدى الطالبات الموهوبات في مدينة الدمام ،وقد 

، وتوصلت الدراسة إلى أن عادات  ( طالبة 920طبقت الباحثة االستراتيجية على ) 

 0من 3.92وبات بنسبةافرة لدى الطالبات الموهوالعقل مت

هدفت الدراسة إلى الكشف ( Wiersema  &Licklider   ,0221دراسة ) -

طالب   9عن عادات العقل لدى مجموعة من طالب  الكليات  ، وتكونت العينة من  

يدرسون في إحدى الكليات التقنية في نيويورك، وذلك من خالل إجراء مقابالت 

الل زيارات فصولهم بشكل عشوائي . فردية  معهم، ثم  مالحظة أدائهم من خ

وتوصلت  الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين ممارسة عادات 

 ..العقل وبين التحصيل الدراسي   

 

 تعليق على الدراسات السابقة :

عدد من الدراسات تناولت موضوعات)األنشطة اللغوية، ومهارات تم االطالع على 

وقد تناولت الدراسات عينات مختلفة من مراحل القراءة الناقدة ، وعادات العقل( 

 ....دراسية مختلفة

في تحديد بعض األنشطة اللغوية ،و  وقد استفادت الباحثة من تلك الدراسات  ،

، والعادات وبناء االختبار، ومقياس عادات العقل ، والخلفية  القراءة الناقدة مهارات

 ، واتفقت معها في:النظرية

 

(   0299الب كما في دراسة)الجبوري،  اللغوية لدى الط نشطةــ االهتمام باأل

 . (0292هان جونج،  ( ) 0294(  )سيد،     0290)زهران ، 

( ) أحمد ،   0223ات القراءة الناقدة كما في دراسة )الظفيري،  ــ االهتمام بمهار

( ) أبو صواوين  0291( ) علي ،  0293( ) دخيخ ، 0290( ) الحوامدة،  0299

 ،0202   ). 

( 0299( )السواح ،   0229االهتمام بعادات العقل كما في دراسة ) عصفور،  -

 .   (  Licklide& Wiersema 0221( )   0299) الخالدي ،  

االهتمام بالطالبة المعلمة كما في دراسة) الظفيري، ( ) عصفور، ( )السواح ، ( -

(,Licklide& Wiersema       ). 

تنمية مهارات القراءة كما في دراسة غرض اللغوية لاالهتمام باألنشطة -

 ) الجبوري، ( ) زهران،   ( )أحمد ، (

 .  ــ استخدام المنهج التجريبي  كما في جميع الدراسات السابقة 

 وعموما ، فإن الدراسة الحالية تعد استجابة لما أوصت به بعض  تلك الدراسات .

 

 :إجراءات الدراسة

  لإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من صحة الفروض تم اتباع الخطوات التالية:
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  األنشطة اللغوية: إعداد البرنامج القائم علىأوال/

قامت الباحثة بتحديد األهداف التي ستحققها لتنمية مهارات القراءة الناقدة ، وعادات 

، كما أعدت عددا ئل والتقنيات التعليمية المساعدة  واستخدمت عددا من الوسا العقل ،

من األنشطة اللغوية والعروض التقديمية لمساعدة الطالبات المعلمات على تنمية 

 مهاراتهن القرائية وعادات العقل لديهن.

  

 / إعداد مهارات القراءة الناقدة:ثانيا

تم االطالع على بعض الدراسات والمراجع التي تناولت مهارات القراءة الناقدة ، 

 وذلك تمهيدا إلعداد القائمة وفقا للخطوات التالية:

 ـ تحديد الهدف من القائمة.

 كلية التربية.المعلمات في  طالبات لالناقدة الالزمة لـ التعرف على مهارات القراءة 

 ـ اختيار بعض مهارات القراءة الناقدة.

 ـ عرض القائمة على المحكمين المتخصصين والتأكد من صدقها وثباتها.

 .( مهارة 00) وقد بلغ عدد مهارات القراءة الناقدة التي اتفق عليها المحكمون 

 

 :قراءة الناقدة/ إعداد اختبار مهارات اللثاثا

 ـ تحديد الهدف من االختبار :

 التعرف على مستوى الطالبات في مهارات القراءة الناقدة. 

 ـ صياغة مفردات االختبار: 

 عبارة. ( 00تكون االختبار في صورته األولية من )

 

 صدق االختبار:

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات للتحقق من صحة  من عرض االختبار على عدد  تم

صياغته ، ومالءمة كل فقرة للمحور الذي تتبعه،  واقتراح طرق تحسينه بالحذف أو 

 اإلضافة أو إعادة الصياغة أو غير  ذلك مما يرونه مناسبا .  

 لمعرفة( Cronbach'sكرونباخ ) معادلة ألفا عن طريق استخدام  :ثبات االختبار

 ختباراالعلى أّن مما يدل  ( 2.904ح أن معامل الثبات يساوى )قياس، واتضثبات الم

       .درجة عالية من الثبات يمتلك 

 

 زمن تطبيق االختبار:

 ( دقيقة .30تحديد الزمن المناسب لإلجابة على االختبار وهو ) جرى

 مدى وضوح التعليمات :

االختبار وعدم وجود أكدت التجربة االستطالعية وضوح تعليمات وعبارات 

 استفسارات حولها.

 الختبار مهارات القراءة الناقدة:الصورة النهائية 

( عبارة ، وبذلك تكون الدرجة  00بلغ عدد عبارات االختبار في صورته النهائية ) 

 .  أصبح االختبار في صورته النهائية و( درجة ،  00) الكبرى
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 لياً:تطبيق اختبار مهارات القراءة الناقدة قب -

قامت الباحثة بتطبيق أدوات الدراسة قبلياً على المجموعتين التجريبية والضابطة 

المبدئي لعينة الدراسة، وللتأكد من تكافؤ المجموعتين  وذلك بهدف تحديد المستوى

التجريبية  بين المجموعتين الفرق على للتعرف قبل تقديم المعالجة التجريبية، وذلك

ذلك قامت الباحثة بإجراء اختبار  من وللتحقق الفرق، هذا ومدى داللة والضابطة،

 مان ويتني للتأكد من تكافؤ المجموعتين قبل إجراء التجربة.

 (3جدول )

( لتوضيح داللة الفروق بين Mann-Whitney Testاختبار مان ويتني )

رتب المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار مهارات القراءة في متوسطات ال

 دةالناق

مجموعات 

 الدراسة

عدد 

 الطالبات

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 (Uقيمة )

القيمة 

الحرجة 

(Z) 

مستوى 

 الداللة

المجموعة 

 الضابطة
90 93.94 000.02 

920.022 -2.301 
2.394 

المجموعة  غير دالة

 التجريبية
90 93.90 030.02 

 

بالنظر إلى الجدول السابق يتضح: عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

في اختبار مهارات القراءة الناقدة، مما يبين  المجموعتين( بين طالبات 2.20داللة )

 صالحيتهما لتطبيق التجربة. ومن ثم الختبارفي ا هماتكافؤ

 

 ثانيا / إعداد مقياس عادات العقل:

بعض الدراسات والمراجع التي تناولت عادات العقل ، وذلك تمهيدا تم االطالع على 

 إلعداد المقياس وفقا للخطوات التالية :

 ـ تحديد الهدف من المقياس:

 كلية التربية. المعلمات في  طالباتالقياس عادات العقل الموجودة لدى 

 صياغة مفردات المقياس:

من عادات العقل ، وعبر عنها  ب ( عادات 0تكون المقياس في صورته المبدئية من )

أمامها  الباحثة ( سالبة ،  وقد وضعت  3( موجبة ، و ) 91عبارة منها )  (00)  

متوسطة    كبيرة جدا ، بدرجة كبيرة ، بدرجةمقياسا متدرجا خماسي األبعاد ) بدرجة 

 ،بدرجة قليلة ، بدرجة معدومة( .
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 (0جدول رقم )

 أبعاد مقياس عادات العقل

 سالبة موجبة العادة م

 0 -0 3 – 3 – 4 – 9 المثابرة 9

  3 – 4 – 0 – 9 التحكم في التهور 0

 4 – 0 0 – 3 – 9 التساؤل وطرح المشكالت 4

 0 – 0 - 3 – 4 – 9 إعادة تطبيق المعارف السابقة 3

 التفكير والتوصيل بدقة ووضوح 0
9 – 0 – 4 – 3 - 

0 
 

 

 عادات العقل:صدق االتساق الداخلي لمقياس  . .3

( 90على  ) مبدئيابعد التأكد من الصدق الظاهري للمقياس قامت الباحثة بتطبيقه 

 بحساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي للمقياس   قامت ثم طالبة، 

 كما يوضح ذلك الجدول التالي:  ،

 (1الجدول رقم )

 بالدرجة الكلية للعادةمعامالت ارتباط بيرسون لفقرات مقياس عادات العقل 

 التحكم في التهور المثابرة
التساؤل وطرح 

 المشكالت

إعادة تطبيق 

 المعارف السابقة

التفكير والتوصيل 

 بدقة ووضوح

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 العبارة

معامل 

 االرتباط

3 20820** 3 208.0** 3 20822** 3 20773** 3 20802** 

0 20710** 0 2087.** 0 208.8** 0 2081.** 0 207.0** 

1 20802** 1 20..7** 1 20737** 1 2080.** 1 20810** 

0 20837** 0 208.3** 0 20771** 0 20731** 0 2078.** 

. 20723**   . 20871** . 20810** . 208.3** 

. 207.1**         

  فأقل( 2.29)يالحظ ** دال عند مستوى الداللة  

( أن قِيَم معامل ارتباط كل فقرة من الفقرات مع العادة التي 4يتضح من الجدول )

( فأقل مما يدل على 2.29تنتمي لها موجبة ودالة إحصائياً عند مستوى الداللة )

 صدق اتساقها وصالحيتها للتطبيق.

 (: Reliabilityثبات مقياس عادات العقل )- 

قامت الباحثة بحساب ثبات أداة الدراسة عن طريق معادلة ألفا كرونباخ   

(cronbach,s Alpha(α) ) ، وذلك لحساب درجة ثبات كل عبارة من العبارات

 الكلي للمقياس. وكذلك حساب قيمة الثبات
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 (0جدول رقم )

 مقياس عادات العقلنباخ ألبعاد وكر معامل الفا

 معامل الثبات البعد   م

 

 2.903 المثابرة 9

 2.943 التحكم في التهور 0

 2.930 التساؤل وطرح المشكالت 4

 2.933 إعادة تطبيق المعارف السابقة 3

 2.990 التفكير والتوصيل بدقة ووضوح 0

 2.902 الثبات العام للمقياس 

أّن مقياس عادات العقل يتمتع  مما يعني   ( 2.90واتضح أن معامل الثبات يساوى )

   .بدرجة عالية من الثبات 

 

 :تطبيق مقياس عادات العقل قبليا  - 

قامت الباحثة بتطبيق مقياس عادات العقل قبلياً على المجموعتين التجريبية والضابطة 

وذلك بهدف تحديد المستوى  المبدئي للعينة  ، وللتأكد من تكافؤ المجموعتين قبل 

 .قامت الباحثة بإجراء اختبار مان ويتني   التطبيق التجريبي

 (.جدول )

( لتوضيح داللة الفروق بين Mann-Whitney Testاختبار مان ويتني )

متوسطات رتب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لمقياس 

 في كلية التربيةعادات العقل الكلي ، وكل عادة من عاداته لدى الطالبات المعلمات 

 
 مجموعات الدراسة

عدد 

 الطالبات

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 (zالقيمة الحرجة )

مستوى 

 الداللة

 المثابرة
 0170.2 3.081 .3 المجموعة الضابطة

-20020 
20818 

 0070.2 3.037 .3 المجموعة التجريبية غير دالة

التحكم في 

 التهور

 03.022 30011 .3 المجموعة الضابطة
-20710 

2008. 

 0.2022 3.0.7 .3 المجموعة التجريبية غير دالة

التساؤل وطرح 

 المشكالت

 020022 310.2 .3 المجموعة الضابطة
-30303 

200.2 

 0.3022 37002 .3 المجموعة التجريبية غير دالة

إعادة تطبيق 

المعارف 

 السابقة

 008022 3.002 .3 المجموعة الضابطة

-20302 
20872 

 017022 3.082 .3 المجموعة التجريبية غير دالة

التفكير 

والتوصيل بدقة 

 ووضوح

 021022 310.1 .3 المجموعة الضابطة

-30010 
20011 

 0.0022 37007 .3 المجموعة التجريبية غير دالة

مقياس عادات 

 العقل

 0210.2 310.7 .3 المجموعة الضابطة
-3002. 

20011 

 0.30.2 37001 .3 التجريبيةالمجموعة  غير دالة

عند مستوى داللة  دالة إحصائيابالنظر إلى الجدول السابق يتضح عدم وجود فروق 

في عادات العقل، مما يبين تكافؤ المجموعتين في  تين( بين طالبات المجموع2.20)

  التطبيق القبلي وبالتالي صالحيتهما لتطبيق التجربة.
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 زمن تطبيق المقياس:

 . ( دقيقة40المقياس وهو )عن تحديد الزمن المناسب لإلجابة  جرى

 مدى وضوح التعليمات :

أكدت التجربة االستطالعية وضوح تعليمات وعبارات مقياس عادات العقل وعدم 

 وجود استفسارات حولها.

 

  الصورة النهائية للمقياس  :

تم حساب الدرجة  ( عبارة .وقد 00بلغ عدد عبارات المقياس في صورته النهائية ) 

 كالتالي :

 ــ بالنسبة للعبارات الموجبة من المقياس :

 ( درجات ، بدرجة متوسطة4( درجات ، بدرجة كبيرة )3بدرجة كبيرة جدا)

 .)صفر (  ( ، بدرجة معدومة ة واحدة، بدرجة قليلة )درج  درجتان( )

 أما بالنسبة للعبارات السالبة من المقياس :

( ، بدرجة درجة واحدة(  ، بدرجة كبيرة ) صفربدرجة كبيرة جدا) 

 . درجات ( 3درجات  ( ، بدرجة معدومة)4، بدرجة قليلة )  درجتان( متوسطة)

 

 التطبيق البعدي ألدوات الدراسة :

موضوعات المقرر الدراسي من خالل األنشطة ــ درست المجموعة التجريبية 

 على مهارات القراءة الناقدة ، وعلى عادات العقل ،  التي تركز اإلثرائية  اللغوية

ساعات أسبوعيا ، أما المجموعة  4واستمرت فترة التدريس أربعة أسابيع بواقع 

 .د درست المقرر الدراسي بالطريقة العادية بدون أي أنشطة لغوية إثرائيةالضابطة فق

 اوتضمنت اختبارــ طبقت أدوات الدراسة بعديا على المجموعتين ـ عينة البحث ـ 

 عادات العقل .ل امهارات القراءة الناقدة ، ومقياسل

 .رفة داللة الفروق بين المتوسطاتـ تمت معالجة النتائج إحصائيا لمع

 

 :أسلوب تحليل البيانات

لكون الدراسة تستخدم المنهج شبه التجريبي الذي يهدف إلى قياس الفرق بين  

التجريبية والضابطة وذلك لإلجابة عن متوسط درجات طالبات المجموعتين 

 تساؤالت الدراسة؛ فإنَّ الباحثة اعتمدت األساليب اإلحصائية التالية:

 الثبات لألدوات. لحساب( Cronbach'sمعامل ألفاكرونباخ ) -

من الصدق  أكد(، للتPerson Correlationمعامل ارتباط برسون ) -

 لـ)مقياس عادات العقل(.

لمعرفة (، Mann-Whitney Testعينات المستقلة )اختبار )مان ويتني( لل  -

 لمجموعتين التجريبية والضابطة.ا طالبات في رتب   الفروق الدالة إحصائيا

(، للتعرف Wilcokson Testاختبار )ويلكوكسون( للعينات المترابطة ) -

 لمجموعة التجريبية قبلياً وبعدياً.ا طالبات في رتب  إحصائيا الدالةعلى الفروق 

 الدراسة ومناقشتها:نتائج  -
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النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما فاعلية برنامج قائم على األنشطة اللغوية  في تنمية  

 مهارات القراءة الناقدة لدى الطالبات المعلمات في كلية التربية؟.

)ال توجد فروق ذات داللة  : هذا التساؤل من خالل الفرض األول  نتمت االجابة ع

إحصائية بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة 

 في اختبار مهارات القراءة الناقدة لدى الطالبات المعلمات في كلية التربية( 

-Mannاختبار مان ويتني ) استخدمت الباحثةالفرض هذا والختبار  -

Whitney  

-   Testجم العينة، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول (، وذلك لصغر ح

 التالي:

 (.جدول )

( لتوضيح داللة الفروق بين Mann-Whitney Testاختبار مان ويتني )

الضابطة والتجريبية في القياس البعدي على تين متوسطي رتب مفردات المجموع

 اختبار مهارات القراءة الناقدة

مجموعا

ت 

 الدراسة

عدد 

الطالبا

 ت

المتوس

 ط

 الحسابي

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 (Uالقيمة )

القيمة 

الحرجة 

(Z) 

مستوى 

 الداللة

حجم 

األثر 

)ايتا
0

) 

المجموع

ة 

 الضابطة

0. 38022 
0207

0 

.380.

2 
3010.2

2 

-

0011

1 

20202 

دالة 

لصالح 

التجريبي

 ة

2030 
المجموع

ة 

 التجريبية

0. 30082 
1200

. 

7..0.

2 

 

يتضح أن الفروق بين متوسطي رتب مفردات بالنظر إلى الجدول السابق 

في القياس البعدي على اختبار مهارات القراءة الناقدة لعينة الدراسة تين المجموع

جاءت النتائج كما  إذ( وفي اتجاه المجموعة التجريبية 2.20) ىالكلية دالة عند مستو

 يلي:

تفوق طالبات المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في القياس البعدي 

بلغ متوسط رتب درجات طالبات المجموعة  إذالختبار مهارات القراءة الناقدة، 

(، بينما بلغ متوسط رتب درجات 91.92( والمتوسط الحسابي )42.03التجريبية )

، كما يتبين أن مستوى (99( والمتوسط الحسابي )02.03المجموعة الضابطة )

(، مما 2.20≥ )عند مستوى  ذات داللة إحصائية(، وهي قيمة 2.202الداللة )

في اختبار  المجموعتينمتوسطات درجات طالبات  بينيوضح أن هناك فروقا 

                                                              القراءة الناقدة لدى الطالبات المعلمات في كلية التربية  .                    مهارات 

وقد بلغت قيمة حجم األثر باستخدام مربع إيتا على اختبار مهارات القراءة الناقدة 

(، وهي قيمة كبيرة ومناسبة، وتدل على أن نسبة كبيرة من الفروق تعزى إلى  2.93)

 البرنامج القائم على األنشطة اللغوية.
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(، Wilcokson Test)ويلكوكسون( للعينات المترابطة، )كما تم استخدام اختبار 

للتعرف على الفروق بين متوسطي رتب درجات الطالبات في اختبار مهارات 

القراءة الناقدة لدى الطالبات المعلمات في كلية التربية بين التطبيق القبلي والبعدي 

 النتائج كما يلي: قائم على األنشطة اللغوية  وكانتالبرنامج اللالختبار بعد تنفيذ 

 (7جدول )

( لداللة الفروق بين Wilcokson Testاختبار )ويلكوكسون( للعينات المترابطة )

متوسطي رتب درجات الطالبات في اختبار مهارات القراءة الناقدة لدى الطالبات 

 القبلي والبعدي لالختبار ينالمعلمات في كلية التربية بين التطبيق

 التطبيق
المتوسط 

 الحسابي

توزيع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

القيمة 

الحرجة 

(Z) 

 مستوى الداللة

التطبيق القبلي 

(00) 
93.02 

الرتب 

 السالبة
2.22 2.22 

-3.410 

2.222 

دالة لصالح 

التطبيق 

 البعدي
التطبيق البعدي 

(00) 
91.92 

الرتب 

 الموجبة
94.22 400.22 

بالنظر إلى الجدول السابق يتضح تفوق طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق 

( درجة، بينما بلغ متوسط درجاتهن في 91.92)  هنبلغ متوسط درجات إذالبعدي، 

(، وهي قيمة 2.222( درجة، كما يتبين أن مستوى الداللة )93.02التطبيق القبلي )

بين  دالة إحصائيا(، مما يوضح أن هناك فروقا 2.20≥ )دالة إحصائياً عند مستوى 

ات المعلمات متوسطي درجات الطالبات في اختبار مهارات القراءة الناقدة لدى الطالب

 . في كلية التربية بين التطبيقين القبلي والبعدي لالختبار 

)ال وبناًء على هذه النتيجة رفضت الباحثة الفرض الصفري الذي ينص على أنه: "  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالبات المجموعة 

ءة الناقدة لدى الطالبات التجريبية، والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات القرا

 المعلمات في كلية التربية( 

وترى الباحثة أن تطبيق الطالبات لألنشطة اللغوية وتفاعلهن معها كان له أثر إيجابي  

 مع النتائج التي توصل إليها كل  وهذا يتفقودافع للتعلم وزيادة الفهم ، 

( 0292( و)هان جونج، 0294(و)سيد، 0290( و)زهران،0299من)الجبوري،

 .  حيث أشاروا إلى فاعلية األنشطة اللغوية في تنمية عدد من المهارات اللغوية 

من  مع النتائج التي توصل إليها كل تفوقهن في مهارات القراءة الناقدة يتفق كما أن 

( 0293( و)دخيخ، 0290ة،و)الحوامد ( 0299،أحمد( و)  0223)الظفيري،

( حيث توصلوا إلى تفوق المجموعة 0202( وأبو صواوين ،0291و)علي، 

 التجريبية في مهارات القراءة الناقدة على المجموعة الضابطة .

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ما فاعلية برنامج قائم على األنشطة اللغوية  في تنمية 

 ؟لمات في كلية التربية.عادات العقل لدى الطالبات المع

هذا التساؤل من خالل الفرض الثاني الذي نص على )ال توجد  نتمت االجابة ع

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالبات  المجموعة التجريبية ، 
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والمجموعة الضابطة في مقياس  عادات العقل الكلي ، وكل عادة من عاداته لدى 

 الطالبات المعلمات في كلية التربية( 

(، Mann-Whitney Testاختبار مان ويتني ) الباحثةمت استخد الفرضوالختبار 

 وذلك لصغر حجم العينة، وكانت النتائج كما يوضحها الجدول التالي:

 (8جدول )

( لتوضيح داللة الفروق بين Mann-Whitney Testاختبار مان ويتني )

الضابطة والتجريبية في القياس البعدي على  تين متوسطي رتب مفردات المجموع

 مقياس عادات العقل الكلي ، وكل عادة من عاداته

 العادات
مجموعات 

 الدراسة

عدد 

 الطالبات

المتوسط 

 الحسابي
متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب
 (Uالقيمة )

القيمة 

الحرجة 

(z) 

مستوى 

 الداللة

حجم 

األثر 

)ايتا
0
) 

 المثابرة 

 0020.2 370.0 31028 .0 الضابطة 

33.0.22 
-

10870 

20222 

دالة 

لصالح 

 التجريبية

2008 
 .0 التجريبية

3.0.. 

11018 8100.2 

التحكم في 

 التهور

 012022 37002 .000 .0 الضابطة 

32.0222 
-

002.0 

20222 

دالة 

لصالح 

 التجريبية

2010 
 .0 التجريبية

31000 

11082 80.022 

التساؤل 

وطرح 

 المشكالت

 100.2. 030.8 0000 .0 الضابطة 

0300.222 
-

30000 

202.. 

 غير دالة 
2021 

 .0 التجريبية
32082 

00000 71.0.2 

إعادة 

تطبيق 

المعارف 

 السابقة

 130.2. .0300 320.8 .0 الضابطة 

02.0.22 
-

0020. 

2021. 

دالة 

لصالح 

 التجريبية

2033 
 .0 التجريبية

33000 

00070 7010.2 

التفكير 

والتوصيل 

 بدقة

 0210.2 3.030 33070 .0 الضابطة 

780.22 
-

00..2 

20222 

دالة 

لصالح 

 التجريبية

2007 
 .0 التجريبية

3.00. 

1008. 8730.2 

الدرجة 

 الكلية

 180022 3.008 .01.. .0 الضابطة 

.70222 
-

000.0 

20222 

دالة 

لصالح 

 التجريبية

2000 
 .0 التجريبية

.8008 

1.070 801022 

 ةبالنظر إلى الجدول السابق يتضح أن الفروق بين متوسطي رتب مفردات المجموع

عادات العقل الكلي ، بية في القياس البعدي على مقياس التجريالمجموعة  الضابطة و

وكل عادة من عاداته لدى الطالبات المعلمات في كلية التربية دالة عند مستوي 

حيث  التساؤل وطرح المشكالت( ( وفي اتجاه المجموعة التجريبية )فيما عدا 2.20)

 جاءت النتائج كما يلي:

ي تفوق طالبات المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في القياس البعد-

(، وهي قيمة دالة إحصائياً عند 2.222تبين أن مستوى الداللة ) إذلعادات المثابرة، 

(، مما يوضح أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين متوسطات 2.20≥ )مستوى 

درجات طالبات المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة في عادات المثابرة لدى 



  0202لسنة  كانون االول والثمانون . الرابع....... العدد .................................الفتح ...................... مجلة 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

 

-362- 
 

وقد بلغت قيمة حجم األثر باستخدام مربع إيتا  الطالبات المعلمات في كلية التربية،

(، وهي قيمة كبيرة ومناسبة، وتدل على أن نسبة كبيرة 2.09على عادات المثابرة )

 قائم على األنشطة اللغوية.البرنامج المن الفروق تعزى إلى 

طالبات المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في القياس  ارتفاع درجات-

(، وهي قيمة 2.222ات التحكم في التهور، حيث تبين أن مستوى الداللة )البعدي لعاد

طالبات  تدل على وجود فروق  بين درجات(، 2.20≥ )دالة إحصائياً عند مستوى 

في عادات التحكم في التهور لدى الطالبات المعلمات في كلية التربية،  المجموعتين،

 وتدل على    (، 2.43لى المثابرة )وقد بلغت قيمة حجم األثر باستخدام مربع إيتا ع

 قائم على األنشطة اللغوية.البرنامج الالفروق تعزى إلى  أن

تفوق طالبات المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في القياس البعدي -

تبين أن مستوى  إذلعادات التساؤل وطرح المشكالت وهو فرق ظاهري بسيط، 

(، مما يوضح 2.20≥ )(، وهي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى 2.200الداللة )

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالبات المجموعة 

التجريبية، والمجموعة الضابطة في عادات التساؤل وطرح المشكالت لدى الطالبات 

بلغت قيمة حجم األثر باستخدام مربع إيتا على عادات  المعلمات في كلية التربية، وقد

(، وهي قيمة منخفضة جداً، وتدل على أن نسبة 2.24التساؤل وطرح المشكالت )

 قائم على األنشطة اللغوية.البرنامج الضعيفة من الفروق تعزى إلى 

تفوق طالبات المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في القياس البعدي -

(، وهي 2.243تبين أن مستوى الداللة ) إذت إعادة تطبيق المعارف السابقة، لعادا

(، مما يوضح أن هناك فروقا ذات داللة 2.20≥ )قيمة دالة إحصائياً عند مستوى 

إحصائية بين متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة 

البات المعلمات في كلية التربية، في عادات إعادة تطبيق المعارف السابقة لدى الط

وقد بلغت قيمة حجم األثر باستخدام مربع إيتا على عادات إعادة تطبيق المعارف 

(، وهي قيمة متوسطة ومناسبة، وتدل على أن نسبة متوسطة من 2.99السابقة )

 قائم على األنشطة اللغوية.البرنامج الالفروق تعزى إلى 

ة على المجموعة الضابطة في القياس البعدي تفوق طالبات المجموعة التجريبي-

(، وهي قيمة دالة 2.222تبين أن مستوى الداللة ) إذلعادات التفكير والتوصيل بدقة، 

(، مما يوضح أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين 2.20≥ )إحصائياً عند مستوى 

دات متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة في عا

التفكير والتوصيل بدقة لدى الطالبات المعلمات في كلية التربية، وقد بلغت قيمة حجم 

(، وهي قيمة 2.30األثر باستخدام مربع إيتا على عادات التفكير والتوصيل بدقة )

قائم على البرنامج الكبيرة ومناسبة، وتدل على أن نسبة كبيرة من الفروق تعزى إلى 

 األنشطة اللغوية.

طالبات المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في القياس البعدي  تفوق-

(، وهي قيمة دالة 2.222تبين أن مستوى الداللة ) إذلمقياس عادات العقل الكلي، 

(، مما يوضح أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين 2.20≥ )إحصائياً عند مستوى 

لمجموعة الضابطة في مقياس متوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية، وا
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عادات العقل الكلي لدى الطالبات المعلمات في كلية التربية، وقد بلغت قيمة حجم 

(، وهي قيمة كبيرة 2.31األثر باستخدام مربع إيتا على مقياس عادات العقل الكلي )

قائم على البرنامج الومناسبة، وتدل على أن نسبة كبيرة من الفروق تعزى إلى 

 للغوية.األنشطة ا

(، Wilcokson Testكمااا تاام اسااتخدام اختبااار )ويلكوكسااون( للعينااات المترابطااة، )

للتعرف على الفروق بين متوسطي رتاب درجاات الطالباات فاي مقيااس عاادات العقال 

 ينالكلي ، وكل عادة من عاداته لدى الطالباات المعلماات فاي كلياة التربياة باين التطبيقا

 وكانت النتائج كما يلي:  للمقياس  القبلي والبعدي 

  (0جدول ) 

( لداللة الفروق بين Wilcokson Testاختبار )ويلكوكسون( للعينات المترابطة )

متوسطي رتب درجات الطالبات في مقياس عادات العقل الكلي ، وكل عادة من 

القبلي والبعدي  ينعاداته لدى الطالبات المعلمات في كلية التربية بين التطبيق

     لمقياسل

 
 التطبيق

المتوسط 

 الحسابي

توزيع 

 الرتب

متوسط 

 الرتب

مجموع 

 الرتب

القيمة 

 (Zالحرجة )

مستوى 

 الداللة

 المثابرة 

التطبيق القبلي 

(0.) 
3100. 

الرتب 

 السالبة
.00. 03022 

-103.3 

20220 

دالة 

لصالح 

التطبيق 

 البعدي

التطبيق البعدي 

(0.) 
3.0.. 

الرتب 

 الموجبة
33083 380022 

التحكم في 

 التهور

التطبيق القبلي 

(0.) 
32070 

الرتب 

 السالبة
.07. 310.2 

-10.00 

20222 

دالة 

لصالح 

التطبيق 

 البعدي

التطبيق البعدي 

(0.) 
31000 

الرتب 

 الموجبة
33008 0100.2 

التساؤل 

وطرح 

 المشكالت

التطبيق القبلي 

(0.) 
320.2 

الرتب 

 السالبة
32001 3300.2 

-200.0 

20.0. 

دالة 

لصالح 

التطبيق 

 البعدي

التطبيق البعدي 

(0.) 
32082 

الرتب 

 الموجبة
30077 3020.2 

إعادة 

تطبيق 

المعارف 

 السابقة

التطبيق القبلي 

(0.) 
32010 

الرتب 

 السالبة
.0.2 33022 

-10027 

20223 

دالة 

لصالح 

التطبيق 

 البعدي

التطبيق البعدي 

(0.) 
33000 

الرتب 

 الموجبة
320.1 370022 

التفكير 

والتوصيل 

 بدقة

التطبيق القبلي 

(0.) 
300.8 

الرتب 

 السالبة
0022 0022 

-00307 

20222 

دالة 

لصالح 

التطبيق 

 البعدي

التطبيق البعدي 

(0.) 
3.00. 

الرتب 

 الموجبة
3000. 070022 

الدرجة 

 الكلية

التطبيق القبلي 

(0.) 
.8008 

الرتب 

 السالبة
0022 0022 

-00310 

20222 

دالة 

لصالح 

التطبيق   13.022 31037الرتب  8008.التطبيق البعدي 
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 البعدي الموجبة (.0)

 بالنظر إلى الجدول السابق يتضح ما يلي:

أن درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي أفضل من درجااتهن فاي -

(، وهااي 2.220)التطبياق القبلااي فاي عااادات المثااابرة،  كماا يتبااين أن مساتوى الداللااة 

(، ممااا يوضااح أن هناااك فروقااا ذات داللااة 2.20≥ )قيمااة دالااة إحصااائياً عنااد مسااتوى 

إحصائية بين متوساطي درجاات الطالباات فاي التطبيقاين  القبلاي والبعادي فاي عاادات 

 المثابرة لصالح التطبيق البعدي.

ن فاي أن درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي أفضل من درجااته-

التطبياااق القبلاااي فاااي عاااادات الاااتحكم فاااي التهاااور،  كماااا يتباااين أن مساااتوى الداللاااة 

(، مماا يوضاح أن هناااك 2.20≥ )(، وهاي قيماة دالااة إحصاائياً عناد مسااتوى 2.222)

فروقااا ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطي درجااات الطالبااات فااي التطبيقااين  القبلااي 

 لتطبيق البعدي.والبعدي في عادات التحكم في التهور لصالح ا

أن درجات طالبات المجموعاة التجريبياة فاي التطبياق البعادي متقارباة ماع درجااتهن -

فااي التطبيااق القبلااي فااي عااادات التساااؤل وطاارح المشااكالت،  كمااا يتبااين أن مسااتوى 

(، مماا يوضاح 2.20≥ )(، وهي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى 2.333الداللة )

حصاائية باين متوساطي درجاات الطالباات فاي التطبيقاين عدم وجود فروق ذات داللة إ

 القبلي والبعدي في عادات التساؤل وطرح المشكالت.

أن درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي أفضل من درجااتهن فاي -

التطبيااق القبلااي فااي عااادات إعااادة تطبيااق المعااارف السااابقة،  كمااا يتبااين أن مسااتوى 

(، مماا يوضاح أن 2.20≥ )وهي قيمة دالاة إحصاائياً عناد مساتوى (، 2.229الداللة )

هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجاات الطالباات فاي التطبيقاين القبلاي 

 والبعدي في عادات إعادة تطبيق المعارف السابقة لصالح التطبيق البعدي.

من درجااتهن فاي أن درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي أفضل -

التطبيااق القبلااي فااي عااادات التفكياار والتوصاايل بدقااة،  كمااا يتبااين أن مسااتوى الداللااة 

(، مماا يوضاح أن هناااك 2.20≥ )(، وهاي قيماة دالااة إحصاائياً عناد مسااتوى 2.222)

فروقااا ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطي درجااات الطالبااات فااي التطبيقااين القبلااي 

 توصيل بدقة لصالح التطبيق البعدي.والبعدي في عادات التفكير وال

أن درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي أفضل من درجااتهن فاي -

التطبياااق القبلاااي فاااي مقيااااس عاااادات العقااال الكلاااي،  كماااا يتباااين أن مساااتوى الداللاااة 

(، ممااا يوضااح أن 2.20≥ )عنااد مسااتوى  ةإحصااائي لهااا داللااة(، وهااي قيمااة 2.222)

ذات داللااة إحصااائية بااين متوسااطي درجااات الطالبااات التطبيااق القبلااي هناااك فروقااا 

 .والبعدي في مقياس عادات العقل الكلي لصالح التطبيق البعدي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) هذه النتيجة رفضت الباحثة الفرض وبناًء على

عادات العقل الكلي ، وكل  تين في مقياسبين متوسطات درجات طالبات  المجموع

 .عادة من عاداته لدى الطالبات المعلمات في كلية التربية( 

وترى الباحثة أن خضوع المجموعة التجريبية للبرناامج اإلثرائاي وتطبايقهن لألنشاطة 

وفاي  المقيااس البعادي، اللغوية داخل قاعة الدراسة كان لاه أثار كبيار فاي تفاوقهن فاي 
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وهاااااذا ماااااا أكدتااااه دراساااااات أخااااارى مثااااال بطة ،تفااااوقهن علاااااى المجموعاااااة الضااااا

 (.0299( و)السواح،0229دراسة)عصفور، 

 

  التوصيات :
، وتعليمها للطالب في جميع المراحل  القراءة الناقدة ضرورة االهتمام بمهارات  

 الدراسية .

 ــ ضرورة االهتمام بعادات العقل ، وتعليمها للطالب في جميع المراحل الدراسية .

للطالبات المعلمات ، وإقامة  القراءة الناقدةــ االهتمام بالممارسة العملية لمهارات  

 لهن. دورات تدريبية 

عادات العقل للطالبات المعلمات ، وإقامة دورات لــ االهتمام بالممارسة العملية 

 لهن. تدريبية 

مهارات لتدريبهن على كيفية تدريس لمعلمات اللغة العربية   ــ عقد دورات تدريبية 

 القراءة الناقدة  لتلميذاتهن.

ــ عقد دورات تدريبية  للمعلمات  في جميع التخصصات لتدريبهن على كيفية تنمية 

 .تلميذاتهنعادات العقل لدى 

وحث  وعادات العقل، ، القراءة الناقدةبمهارات  الكتب الدراسيةــ ضرورة اهتمام 

 تدريسها واالهتمام بها .مين على المعل

 

 المقترحات :

 تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية:

في المراحل الدراسية المختلفة  ( اللغة العربية)  اتمقرر تحليلـــ دراسة تهدف إلى 

 .  في ضوء مهارات القراءة الناقدة

مقررات ) اللغة العربية(  في المراحل الدراسية المختلفة  حليلدراسة تهدف إلى ت-

 في ضوء عادات العقل.

في  القراءة الناقدة مهارات في المعلمات  دراسة تهدف إلى بناء برنامج لتطوير أداء -

 ضوء معايير الجودة الشاملة.

تمكن المعلمات من مهارات القراءة  بين  العالقة الكشف عندراسة تهدف إلى -

 الناقدة وعادات العقل لديهن.

 

 : المراجع

مقومات البيئة الجامعية المثالية كما يراها (: 0292أبو شعبان، سحر سلمان )  .9
بحث مقدم لندوة التعليم العالي للفتاة األبعاد  طالبات الجامعات الفلسطينية ،

 ة السعودية .والتطلعات ،جامعة طيبة ، المملكة العربي

مدى فعالية مجموعات التعلم التعاونية في  :( 0223أبو المعاطي ، يوسف )   .0
تنمية القدرة على االستدالل الرمزي واللفظي وبعض العادات العقلية لدى طالب 

 ( .03، مجلة كلية التربية بالمنصورة ، ) المرحلة المتوسطة
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، مجلة القراءة والمعرفة ،  الناقدةكيف تعلم القراءة ( : 0222أبو زيد، محمود)  .4

 0الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، كلية التربية ، جامعة عين شمس ، ع 

 ديسمبر.

أثر نموذج التعليم وأسلوب :( 0224أبو الهيجاء، خلدون ، والسعدي، عماد)  .3
مجلة  التعلم في تطوير مهارات القراءة الناقدة لدى تالميذ الصف الرابع األساسي،

 .9، ع  91امعة دمشق، المجلد ج

أثر توظيف استراتيجية التصور الذهني في :( 0202أبو صواوين، راشد محمد) .0
مجلة الدراسات  تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طالب الصف التاسع األساسي،

 (.19  – 09) 9، العدد  93التربوية والنفسية، جامعة السلطان قابوس، مجلد

فاعلية استخدام  انشطة الذكاءات المتعددة على تنمية  :( 0299أحمد، سناء) .3
مهارات القراءة الناقدة والكتابة اإلبداعية والدافع لإلنجاز لدى تالميذ الصف 

 .933 – 94( :42لتربوية ، العدد  )، جامعة سوهاج ، المجلة ا السادس االبتدائي

األنشطة  فاعلية برنامج قائم  على:( 0299الجبوري ، أبرار مهدي حميد )  .0
اللغوية في تنمية بعض مهارات القراءة الناقدة لدى طالب المرحلة المتوسطة 

، رسالة ماجستير ـ غير منشورة ـ كلية التربية ـ جامعة عين  بجمهورية العراق

 .شمس

. الرياض: مكتبة العادات العقلية وتنميتها لدى التالميذ:(0220الحارثي، إبراهيم ) .9

 الشقري.

أثر استخدام نموذج مارزانو للتعلم في تنمية المفاهيم  :(0292) الحجايا ، قاسم  .1
رسالة دكتوراه  النحوية ومهارات التعبير الشفوي لدى طلبة المرحلة األساسية .

 غير منشورة ، جامعة عمان العربية ، األردن .

فاعلية استراتيجية قائمة على تعليم التفكير :(  0290) الحوامدة، محمد فؤاد .92
المجلة  ،مهارات القراءة الناقدة لدى طلبة الصف الخامس األساسيفي تنمية 

 .994، 0، عدد99األردنية في العلوم التربوية ، مجلد

الكويت: دار  ،تدريس وتقييم مهارات القراءة  :0224الحيلواني، ياسر. ) .99

  الفالح للنشر والتوزيع .

عادات العقل وعالقتها بالقدرة العقلية وفق نظرية :( 0299الخالدي ، وجود ) .90
، مجلة العلوم التربوية ستيرنبرج لدى الطالبات الموهوبات في مدينة الدمام 

 والنفسية ، العدد السادس عشر ، المجلد الثاني .

أثر استخدام برنامج تدريبي قائم على عادات العقل :( 0220الرابغي ، خالد ) .94
فكير على دافعية اإلنجاز لدى طالب الصف األول وفق نظرية كوستا في الت

، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة البلقاء الثانوي بالمملكة العربية السعودية 

 التطبيقية ، السلط ، المملكة األردنية الهاشمية .

الكشاف األمين في معايير فنون اللغة :( 0221الراميني، فواز فتح هللا ) .93
  ، العين :دار الكتاب الجامعي . تدريسها المتمركزة على المتعلمالعربية وطرائق 
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أثر استخدام األنشطة اللغوية في تنمية مهارات ( :0299الروسان، محمد ) .90
األداء اللغوي الشفهي في اللغة العربية لدى طالب الصف الرابع األساس في 

 المدارس الحكومية في مديرية إربد األولى.

مستوى تمكن معلمات اللغة العربية من أساليب :( 0293السلوم ، ابتسام ) .93
،  تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طالبات الصف األول الثانوي في مدينة جدة

 رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى .

:  دار الكتاب ، عمان 9ط التفكير الناقد واإلبداعي  :السليتي ،فراس محمود  .90

 العالمي  .

فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بعض عادات العقل :( 0299السواح ، منار ) .99
، العلوم التربوية ــ  المنتجة لدى مجموعة من الطالبات المعلمات برياض األطفال

 ( .4)91مصر ، 

فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات :( 0223الظفيري ،  محمد دهيم) .91
 قدة لدى طالب كلية التربية جامعة الكويت ـ تخصص اللغة العربيةــالقراءة النا

دراسة تجريبية ، مجلة القراءة والمعرفة، كلية التربية ، جامعة عين شمس 

      .09ع 0223،فبراير

،  بوصلة التدريس في اللغة العربية(:    0293العزاوي، نضال مزاحم) .02

 ان ، دار غيداء للنشر والتوزيع .عم

تقويم واقع األنشطة الطالبية  :(0221، عائشة ، والسعيد، غزيل )العمري  .09
  .جامعة طيبةوتطويرها باستخدام وسائل وتقنيات التعليم ، 

تنمية  :(  0223العيسوي ،جمال مصطفى و الظنجاني، محمد عبيد ) .00
مستويات الفهم القرائي لدى تلميذات الصف السابع بمرحلة التعليم األساسي بدولة 

، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ، مجلة  العربية المتحدة اإلمارات

 ـ يوليو. 993دراسات في المناهج ،كلية التربية، جامعة عين شمس، ع 

أثر استخدام استراتيجية األسئلة التقويمية في تنمية :  ( 0290الفليت، جمال ) .04
مجلة الزيتونة للعلوم اإلنسانية  مهارات القراءة الناقدة لدى طلبة الصف العاشر،

(940 – 900.) 

األنشطة :  ( 0220جاب هللا، علي ،  جمل ، محمد و الشيزاوي ، عبدالغفار،) .03
 عمان : دار الكتاب الجامعي .اللغوية ) أنواعها ـ معاييرها ــ استخداماتها( 

فاعلية استراتيجية ) البداية ، االستجابة ،  : (0229حسام الدين ، ليلى ) .00
التقويم (في تنمية التحصيل وعادات العقل لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي في 

 – 9، دراسة منشورة بالمؤتمر العلمي الثاني عشر للتربية العلمية ) مادة العلوم

32). 

أثر استراتيجية القراءة التفاعلية على تنمية : (0293دخيخ، صالح بن أحمد ) .03
مجلة دراسات تربوية  المرحلة المتوسطة، مهارات القراءة الناقدة لدى تالميذ

 ( .9210 - 9239) 4، العدد00واجتماعية ،جامعة حلوان ، كلية التربية، مجلد
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( فاعلية األنشطة اللغوية القائمة على 0299)  :زهران ، نورا محمد أمين .00
،  النظرية البنائية في تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

 .90ة البحث العلمي في التربية، ع  مجل

فاعلية بعض األنشطة اللغوية القائمة على :( 0294سيد، عز محمد سيد)  .09
تنويع التدريس في تنمية مهارات التعبير الكتابي اإلبداعي في ضوء المستويات 

، رسالة ماجستير ــ غير  المعيارية للكتابة لتالميذ الصف الخامس االبتدائي

 منشورةــ جامعة حلوان ، كلية التربية .

معجم المصطلحات التربوية : ( 0299شحاتة، حسن والنجار، زينب ) .01
 .9، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، الطبعة  والنفسية

فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات التفكير (: 0221عبدالعظيم، ريم أحمد ) .42
تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية وبعض عادات العقل لدى تالميذ  المتشعب في

 .13، محلة القراءة والمعرفة ، مصر ، العدد  المرحلة االبتدائية

.  مداخل تعليم التفكير وإثراؤه في المنهج المدرسي(: 9111عصر، حسني) .49

 المكتب العربي الحديث: االسكندرية.

برنامج مقترح لتنمية بعض عادات  :( 0229عصفور ، إيمان حسنين محمد) .40
، مجلة الجمعية  العقل والوعي بها للطالبات المعلمات شعبة الفلسفة واالجتماع

 ( .90التربوية للدراسات االجتماعية ــ مصر )

 استراتيجيات ما وراء المعرفة في فهم المقروء: (0293عطية، محسن ) .44

 . .األردن : دار المناهج للنشر والتوزيع

برنامج قائم على نظرية الذكاء الناجح   لتنمية   :(  0291ر أحمد )علي ، عبي .43
، مجلة مهارات القراءة الناقدة والتفكير الناقد لدى طالب الصف األول الثانوي

الجمعية المصرية للقراءة  –كلية التربية  –القراءة والمعرفة ،جامعة عين شمس 

 ( .940 – 31) 090والمعرفة، العدد

،  نحو آفاق جديدة للتدريس في واقعنا التعليمي:  ( 0222عمران، تغريد ) .40

المؤتمر العلمي الثاني عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس )مناهج 

 الثاني. يوليو ، المجلد 03ـ 00التعلم وتنمية التفكير( 

أثر برنامج تدريبي قائم على عادات العقل في :( 0220عمور ، أميمة ) .43
،  تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة المرحلة األساسيةمواقف حياتية في 

 رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا ، األردن .

الدليل في تدريس اللغة :عوض ،فايزة السيد والبسطامي، دعاء أبو زيد    .40
 . 0221، الرياض: مكتبة الرشد ، 9، ط9، ج العربية

فعالية استراتيجية ما وراء المعرفة في تنمية   :( 0224فهمي، إحسان) .49
، مجلة القراءة والمعرفة مهارات القراءة الناقدة لدى طالبات الصف األول الثانوي

،04(990 – 903. ) 

 أبعاد التعلم بناء مختلف للفصل المدرسي،:( 0222مارزانو ر. ج وآخرون ) .41

 يف، دار قباء ، القاهرة .تعريب جابر عبد الحميد وصفاء األعسر ونادية شر
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تدريس عادات العقل مدخل لتعليم ( : 0220محمد، عبير إبراهيم زيدان) .32
، المؤتمر العلمي الخامس :التغيرات العالمية والتربوية  الرياضيات مدى الحياة

 وتعليم الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات .

, دار  الحديثة في التعليم والتعلمألساليب ام( : 0229محمد ) يحيى,  بهانن .39

  . والتوزيعللنشر   العلمية  اليازوري

تطبيقات عملية في تنمية التفكير باستخدام عادات  :(0220نوفل، محمد بكر ) .30
 ، الطبعة األولى ،عمان ، دار المسيرة .العقل

تطبيقات عملية في تنمية التفكير باستخدام عادات   :( 0292نوفل، محمد بكر) .34
 ، عمان : دار المسيرة للنشر والتوزيع . 0، ط العقل

، الكويت : دار  تدريس وتقييم مهارات القراءة ( :0224) ياسر الحيلواني .33

   .الفالح للنشر والتوزيع 
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