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 مستخلص البحث ابللغة العربية: 
هدف البحث إىل التعرف على أثر استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طلبة  

جامعة أم القرى، واتبع البحث املنهج التجرييب القائم على التصميم شبه التجرييب، وتكونت عينة  السنة األوىل املشرتكة يف 
طالًبا مت اختيارمها بطريقة   19طالًبا، وأخرى جتريبية مكونة من  23البحث من جمموعتني أحدمها ضابطة مكونة من 

اًل الستخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل، وتوصلت  عشوائية، وأعد الباحث اختبارًا لقياس مهارات القراءة الناقدة ودلي 
بني متوسطات اجملموعتني الضابطة   ( α ≥ 0.05) البحث إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

د من  والتجريبية يف االختبار البعدي ملهارات القراءة الناقدة لصاحل اجملموعة التجريبية، ويف ضوء نتائج البحث مت تقدمي عد
 التوصيات واملقرتحات. 

القراءة الناقدة، التدريس التباديلالكلمات املفتاحية:  
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The Effectiveness of Using the Reciprocal Teaching Strategy in 

Developing Critical Reading Skills in Common First Year Students at 

Umm Al-Qura University

Abstract 

The purpose of this study was to examine the effectiveness of using the Reciprocal 

Teaching strategy in developing critical reading skills in Common First Year students at 

Umm Al-Qura University. The research used quasi-experimental design. The sample of 

the study consisted of two groups randomly: control group which consisted of 23 

students, and experimental group which consisted of 19 students. The findings of the 

study revealed that there was statistically significant different between the mean of the 

groups in the post-test at (α≤ 0.05) for the favor of experimental group. Based on the 

results of this study, recommendations for practices and future research were presented. 
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 البحث: مقدمة 
تعد مهارة القراءة من أهم مهارات االتصال األساسية اليت حيتاج إليها الفرد يف حياته العلمية والعملية، فمن خالهلا  
يستطيع الفرد التواصل الفّعال مع اآلخرين، فهي إحدى مهارات اللغة، وركيزة أساسية يف بناء الفكر اإلنساين. فالقراءة تُعد  

(. ولقد  2011لبشري، وهي فن لغوي رئيس ذو وظائف نفسية واجتماعية ومعرفية )حرب، من أبرز وسائل االتصال ا
أولت الدول اهتماًما ابلًغا يف اآلونة األخرية ابلقراءة، فركزت املؤسسات الرتبوية عليها ملا هلا من أمهية خاصة يف حقل التعليم  

 (.  2007ابإلضافة إىل كوهنا وسيلة لالبتكار واإلبداع )زهري، والتعّلم؛ فهي األساس الذي يقوم عليها بناء املتعلم املعريف،  
فإتقان القراءة شرٌط أساسي يف التحصيل العلمي يف مجيع املواد الدراسية، لذا ميكن القول أبن هناك ارتباط وثيق بني القراءة  

( بقوله: أن القراءة تُعد  2000) دعبد احلميوالتحصيل العلمي؛ فالقراءة شرط الكتساب التحصيل العلمي. وقد أكد ذلك 
الركيزة األساسية يف مجيع عمليات التعلم، وهي أداة الفرد وعدته األساسية لتحصيل املعرفة اللغوية وغريها من املعارف  

( واليت وجدت أن هناك ارتباط  1995األخرى داخل املدرسة وخارجها. وقد أثبت ذلك الدراسة اليت قام هبا فهمي )
قدرة على القراءة والتحصيل الدراسي يف املواد الدراسية. فالتعلم يف مجيع املواد واملراحل الدراسية كافة ال ميكن  مباشرة بني ال

أن يتحقق دون إتقان املتعلم ملهارة القراءة بصورة متكنه من التواصل مع النصوص القرائية بسهولة ويسر، فيسرب أغوارها،  
 (. 2016رك أبعادها )العبدالالت، الصمادي، ويتذوق مجاهلا، ويغوص يف أسرارها، ويد

ويف العصر احلاضر تزداد أمهية القراءة نتيجة الرتفاع معدالت اإلنتاج املعريف والفكري مبعدالت كبرية جًدا عن  
(، فالقراءة هي  2016السابق، ولن يتمكن األفراد من مواكبة التطور املعريف والفكري بدون التمكن من القراءة )نصر، 

ذة األساسية للمعرفة، ومفتاح الثقافة اليت متكن الفرد من االطالع على ما أنتجه العقل البشري يف كافة فروع املعرفة  الناف
(، وعن طريق القراءة تتشكل لدى الفرد امليول واالجتاهات اليت ُتسهم يف تكوين شخصيته وفكره  2009والثقافة )أمحد، 

من املشكالت اليت تواجه الفرد، وحتفز لديه استخدام مهارات التفكري العليا  (، وتسهم القراءة يف حل كثري 2008)حافظ، 
(، وتسهم القراءة يف مساعدة الفرد يف التوافق الشخصي واالجتماعي  2000كالتأمل والتفكري والنقد واالبتكار )اليف، 

 (. 2000)شحاتة، 
ة جًدا لبيان مفهومها وحتديد مهاراهتا، وبناء  وقد أدرك الباحثون تلك األمهية للقراءة فخصوها بدراسات وأحباث كثري 

(، وقد نتج عن ذلك تطور مفهوم القراءة ومفهوم القارئ  2014مناهجها، وإعداد معلميها، وتقومي متعلميها )الروقي، 
القارئ   اجليد، فقد كان مفهوم القراءة حمصورًا يف دائرة ضيقة ال تتجاوز التعرف على الرموز املكتوبة ونطقها، وأما مفهوم

اجليد فقد كان يركز على صحة القراءة فقط، وأصبح مفهوم القراءة يرتكز على عمليات عقلية ُعليا تتجاوز جمرد ضم حرف  
آلخر؛ إىل تفسري الرموز املكتوبة وإدراك معانيها، وحتليليها وتقوميها والتفاعل معها، وهو ما اُصطلح على تسميته ابلقراءة  

يد هو القارئ املتمكن من حتليل ما يقرأ، وتقوميه، وإبداء الرأي فيه، ومناقشته، والتفاعل معه  الناقدة، وأصبح القارئ اجل
 (. 2002)فهمي، 

ويُعد مفهوم القراءة الناقدة من املفاهيم احلديثة نسبًيا، وقد تباينت آراء الباحثني حول مفهومها، ومل يتفقوا على  
(، وقد يعود هذا التباين إىل اختالف املظاهر الكثرية للقراءة أو استخدامها  2017مفهوٍم واحٍد للقراءة الناقدة )الصاعدي، 

(. وابستقراء لتعاريف القراءة الناقدة اليت وردت يف األدب الرتبوي منها على سبيل املثال: احلالق،  1987)مرزوق، 
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ميكن  ، 2001؛ موسى 2008؛ مدكور، 2015؛ اليف، 2000؛ عصر، 2000؛ شحاتة، 2000؛ سامل، 2010
اخللوص إىل أن القراءة الناقدة عملية عقلية تتطلب من القارئ التمييز بني األفكار، وحتليلها، وتفسريها، وربطها خبرباته  

( تتضمن  2002السابقة، والتفاعل معها، ونقدها، وإصدار األحكام عليها، وتقوميها. فالقراءة الناقدة كما يشري عطية )
ل والتقومي. ففي عملية التحليل يقوم القارئ ابلتعرف على املعاين واألفكار الصرحية والضمنية،  عمليتني متكاملتني، مها التحلي 

والرئيسة والفرعية، واحلقائق واآلراء، والتفسريات املنطقية وغري املنطقية، وأما يف عملية التقومي، فيقوم القارئ ابحلكم على  
 قروءة، واستنتاجات مبنية على عملية التحليل. املادة املقروءة وفًقا ملعايري مرتبطة ابملادة امل

فالقارئ الناقد حاضر الذهن، ينظر يف املقروء من جهات متعددة، ويستنتج املعاين الضمنية والصرحية )أبو اهليجاء،  
حلها،  (، ويستغرق وقًتا كافًيا يف أتمل األفكار، ويربطها ابخلربات السابقة، ويقّيم املشكالت، ويُسهم يف 2003والسعدي، 

ويبحث عن احلقائق، ويُفكر بطريقة منسجمة مع قواعد املنطق، ويتقبل األفكار اجلديدة، ويصدر األحكام استناًدا ألدلة  
(، وُتكِسب القراءة الناقدة القارئ قوة الشخصية،  2010وبراهني، ويتخذ موقًفا جتاه األفكار املضّمنة يف املقروء )احلالق، 

 (. 2007ار، والقدرة على تفنيد اآلراء واألفكار )مفلح، واالستقاللية يف اختاذ القر 
وتُعترب القراءة الناقدة أحد أهم املهارات اليت جيب أن يتقنها مجيع املتعلمني. وتزداد أمهيتها يف الوقت احلاضر نتيجة  

اإلنتاج املقروء فيه الغيث  لكثر اإلنتاج املقروء احمللي واإلقليمي والعاملي، وسهولة الوصول إليه. وال خيفى على ذي لٍب أن 
والسمني، وحيمل بعض األفكار الضارّة اهلدامة للمجتمعات واألفراد. فإتقان القرّاء ملهارات القراءة الناقدة يُعد احلصن املنيع  

 يف  (. وإمهال تنمية مهارات القراءة الناقدة للمتعلمني يؤدي إىل اهتزازٍ 2003وراء االنسياق لتلك األفكار واآلراء )فهمي، 
شخصية املتعلمني وأفكارهم؛ نتيجة عدم قدرهتم على مواجهة ما يتعرضون له من غزو ثقايف وفكري )احملبوب، والكندري،  

(. لذا جعلت األنظمة التعليمية القراءة الناقدة هدفًا هلا، وسعت إلكساب املتعلمني هلا ليصبحوا أكثر  2010، موعبد الرحي
 (. 2012مع املقروء )السلييت، وعًيا وإدراًكا وفهًما وتفاعاًل 

وقد أدرك الباحثون تلك األمهية للقراءة الناقدة فخصوها أبحباث ودراسات كثرية، وتنوعت أهدافها، حيث هدفت  
؛ أبو اهليجاء،  2016بعض تلك األحباث إىل حتديد مهارات القراءة الناقدة وتنميتها منها على سبيل املثال: اإلبراهيم، 

؛ 2015؛ بسيوين، 2017؛ البدور، و وشاح، 2014ب؛ أمني، 2011؛ أمحد، 2003ي، وعبدالرحيم، والسعد
؛  2012؛ راببعة، وأبو جاموس، 2015؛ احلوامدة، 2007؛ حسني، 2018؛ حسن، 2015بسيوين، وأبو جاموس، 

؛ قحوف،  2003؛ فهمي، 2014؛ علي، 2002؛ عطية، 2006؛ الظفريي، 2017؛ الصاعدي، 2014الروقي، 
. وهدفت أحباث أخرى إىل تقومي مهارات القراءة الناقدة لدى  2001؛ موسى، 2016؛ منسي، 2008د، ؛ حمم2019

؛ قاجة، والشايب،  2000؛ سامل، 2004؛ احلريب، 2013املتعلمني، منها على سبيل املثال: البلوشي، وعثمان، 
الناقدة منها على سبيل املثال:  . وهدفت أحباث أخرى إىل البحث عن صعوابت ومعوقات تنمية مهارات القراءة 2016

، وهدفت أحباث أخرى إىل تقومي تدريس القراءة الناقدة،  2010، موعبد الرحي؛ احملبوب، والكندري، 2007األمحدي، 
، وهدفت أحباث أخرى إىل تدريب معلمي املستقبل على تدريس مهارات القراءة الناقدة  2011كدراسة الوائلي، وأبو الرز، 

، وهدفت أحباث أخرى إىل حتليل حمتوى كتب اللغة العربية للتأكد من مدى تضمني مهارات القراءة  2012كدراسة العقيل 
 .2000الناقدة فيها كدراسة الغامدي 
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ومع تلك األمهية للقراءة الناقدة إال أن مستوايت الطلبة ضعيفة جًدا يف مهارات القراءة الناقدة، وقد أكد ذلك  
؛ الظفريي،  2000؛ سامل، 2004؛ احلريب، 2013على سبيل املثال: البلوشي وعثمان، نتائج عدد من الدراسات منها 

، وقد يعود سبب هذا الضعف إىل عدٍد من العوامل منها ما هو  2019؛ قحوف، 2016؛ قاجة والشايب، 2006
ا غري فعالة لتدريس القراءة  متصل ابملعلم كعدم إدراكه ألمهية تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى املتعلمني، واستخدامه طرقً 

الناقدة، ومنها ما هو متصل ابملواد التعليمية كعدم كافية التدريبات على مهارات القراءة الناقدة، وعدم جاذبة املواد التعليمية  
( أن من أهم األسباب املسؤولة عن ضعف مهارات القراءة الناقدة  2017(، ويرى طعيمة )2014للمتعلمني )الروقي، 

 تعلمني هو تدريسها أبسلوب غري جذاب للمتعلمني، فال يثري اهتماماهتم، وال يتحدى قدراهتم العقلية. لدى امل
لذا كان لزًما على املعنيني بتنمية مهارات القراءة الناقدة السعي لعالج مشكلة ضعف مهارات القراءة الناقدة لدى  

اسرتاتيجيات تدريسية متنوعة لتنمية مهارات القراءة الناقدة  املتعلمني، وقد حاول عدٌد من الباحثني معاجلة الضعف بتجريب 
؛ بسيوين  2017؛ البدور ووشاح، 2011؛ أمحد، 2003لدى املتعلمني، منهم على سبيل املثال: أبو اهليجاء والسعدي، 

؛  2017؛ الصاعدي، 2014؛ الروقي، 2015؛ احلوامدة، 2018؛ حسن، 2015؛ بسيوين، 2015وأبو جاموس، 
، وقد أثبتت تلك االسرتاتيجيات  2001؛ موسى، 2016؛ منسي، 2019؛ قحوف، 2003؛ فهمي، 2002عطية، 

فاعليتها يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى املتعلمني، وقد أوصى بعض الباحثني منهم على سبيل املثال: أبو اهليجاء  
؛ قاجة، والشايب،  2006 ؛ الظفريي، 2017؛ الصاعدي، 2000؛ سامل، 2014؛ الروقي، 2003والسعدي، 

، إىل جتريب استخدام اسرتاتيجيات جديدة لتنمية مهارات القراءة الناقدة لدى  2011؛ الوائلي، وأبو الرز، 2016
على الدور النشط للمتعلم، وتدربه على الربط واالستنتاج والنقد وإبداء الرأي؛ لريبط ما  املتعلمني تركز هذه االسرتاتيجيات 

سابقة، ويدرك العالقة بني األسباب والنتائج، ويفسر املادة املقروءة، ويقومها حىت تنمو اجتاهاته فيقبل على  يقرأه خبرباته ال
 (. 2012علي، القراءة حبب وشغف مستمتًعا مبا يقرأ )

( إحدى هذه االسرتاتيجيات اليت ميكن أن  Reciprocal Teachingوتُعد اسرتاتيجية التدريس التباديل )
(،  2003مهارات القراءة الناقدة، وذلك ألهنا ترتكز على املتعلمني، وجتعلهم حمورًا للعملية التعليمية )زيتون،  ُتسهم يف تنمية 

فهي حتتوي على أنشطة تعاونية وحوارية بني املعلمني أنفسهم أو مع معلمهم مما جيعل التعلم ذا معىن، ومُيّكن املتعلمني من  
(.  فاسرتاتيجية  2003عل العملية التعليمية عملية ممتعة )يوسف، (، وجيGruenbaum ،2012مراقبة تعلمهم )

( اليت هتدف إىل تفاعل القارئ مع النص،  Oczkus ،2018التدريس التباديل إحدى اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة )
رصة للمتعلم  وتتيح الف(، 2018وتنشيط خرباته السابقة، واالستفادة من خرباته يف بناء املعرفة اجلديدة )السواعدة، 

للمشاركة والتفاعل يف املوقف التعليمي كما جتعله يفكر بنفسه بداًل من إلقاء املعلومات عليه ليقوم حبفظها واستظهارها
(، وهي تزيد من دافعية املتعلمني حنو القراءة، وتنمي مهارات التواصل الشفهي، وتشجعهم على طرح أسئلة  2012)علي، 
 (. Frager ،1993عميقة )

( فإن املتعلمني يتبادلون األدوار هبدف فهم املادة املقروءة  1984) Brown & Palinscarووفًقا ملبتكريت االسرتاتيجية 
(،  Clarifying(، والتوضيح )Questioning(، والتساؤل )Predictingمن خالل أربع خطوات هي: التنبؤ ) 

(، فمرحلة التنبؤ تتيح الفرصة للمتعلمني للتنبؤ مبا يتضمنه النص من معاٍن وأفكار، ويكون  Summarizingوالتلخيص )
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ذلك من خالل مسح النص سريًعا، واالطالع على العناوين الرئيسة والفرعية، والرسوم واألشكال والصور، وربطها مبا لديه  
تعلمني الفرصة لطرح أسئلة حول املوضوع واإلجابة  من خربات سابقة ذات عالقة هبا. وأما مرحلة التساؤل فهي تتيح للم

عنها لفهم املوضوع فهًما عميًقا، وتكون األسئلة متنوعة تستهدف فهًما مباشرًا، واستداللًيا، واستنتاجًيا، ونقداًي. وتتيح  
أو كلمات جديدة.  مرحلة التوضيح الفرصة أمام املتعلمني لفهم ما ميكن أن يعيق فهمهم من أفكار غامضة، أو غري مألوفة، 

 وأما مرحلة التلخيص فتتيح الفرصة للمتعلمني للتعبري عما فهموه أبسلوهبم، بعد استبعاد احلشو غري املتصل ابملوضوع. 
وتتطلب كل خطوة من خطوات اسرتاتيجية التدريس التباديل عدًدا من اإلجراءات، وقد أورد تلك اإلجراءات احلميدان  

 : 1(، وهي كما تظهر يف جدول Richards ،2006( نقاًل عن ) 2011)
(: إجراءات التدريس التباديل 1جدول )

اإلجراءات اخلطوات

التنبؤ  
Prediction

ربط اخلربات السابقة ابلنص املقروء من خالل تنشيط واستدعاء اخلربات السابقة.-
املقروء.االطالع على العناوين الرئيسة والفرعية لوضع توقعات حول ما حيتويه النص -
حتديد اهلدف من قراءة النص. -
فرض جمموعة من الفروض حول النص املقروء.-

التساؤل  
question

توليد أكرب عدٍد من األسئلة متعددة املستوايت حول النص املقروء.-
حماولة اإلجابة عن األسئلة بناء على اخلربات السابقة.  -

التوضيح 
Clarification

املقروء، وتوضيح املعاين الغامضة، والكلمات املبهمة، ومن مث توضيح األفكار املتضمنة يف  أتمل النص -
النص املقروء أبكمله.

التلخيص 
Summarization

حتديد الفكرة العامة يف النص املقروء. -
حتديد األفكار الفرعية املهمة يف النص املقروء.-
.عرض األفكار واملعان املهمة يف النص املقروء-

ولكي حتقق اسرتاتيجية التدريس التباديل األهداف املرجوة منها؛ البد من توفر أربعة أسس، هي: التشاركية يف  
املسؤولية بني املعلم واملتعلمني، والنمذجة وذلك من خالل منذجة االسرتاتيجيات الفرعية وهي من مسؤولية املعلم ابتداًء، مث  

، والفاعلية وذلك من خالل اشرتاك مجيع املتعلمني يف األنشطة، والبنائية وذلك من  تُنقل تلك املسؤولية تدرجيًيا للمتعلمني
 (. Lederer ،2000خالل قيام املتعلمني ببناء فهم من خالل مراحل االسرتاتيجية األربع، وتقومي النصوص املقروءة ) 

ونظرًا ألمهية التدريس التباديل فقد حظيت ابهتمام الباحثني، وأُجريت العديد من الدراسات يف تعليم مهارات اللغة وتعلمها  
؛ البقعاوي،  2015أ؛ بدوي، وعطا، وهواري، 2011؛ أمحد، 2009؛ أمحد، 2017منها على سبيل املثال: أبو اخلري، 

؛ حسن،  2013؛ احلريب، 2015؛ حافظ، 2008؛ احلارثي، 2018؛ تكروين، 2010؛ بين خالد، 2019والنصار، 
؛ الدرغام،  2013؛دخيخ، 2012؛ اخلوالدة، 2007؛ خلف، 2014؛ احلواري، 2016؛ محادنة، وكاظم، 2010
؛ صادق،  2014؛ شعيب، 2018؛ السواعدة، 2014؛ السلييت، 2016؛ الزهراين، 2010؛ الرواحية، 2018
؛ عيسى،  2016؛ العموش، واجلهين؛ 2012؛ علي، 2014؛ العريب، 2016؛ العبدالالت، والصمادي، 2011
؛ مصطفى،  2007؛ حممود، 2012؛ الكندري، املنصوري، والعوضي، 2016؛ غنيم، 2010؛ الغامدي، 2007
، &  Andewi ،Raja؛ 2015؛ يونس، 2016؛ نصر، 2006؛ انجي، 2018؛ املنتشري، 2008
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Simbolon ،2013 ؛Oczkus ،2003 ؛Soriano ، Chebaani ،Soriano  & ،Descals ،2011  ؛
Stricklin ،2011 ؛Sun ،2011  وُيالحظ أن تلك الدراسات مجيعها مل تركز على تنمية مهارات القراءة الناقدة ،

 اسرتاتيجية التدريس التباديل. ابستخدام  
عليها، ومتابعة املتعلمني  وأول خطوة لتنمية مهارات القراءة الناقدة للمتعلمني؛ حتديد مهاراهتا، ليسهل التدريب 

فيها. ومبراجعة لألدب الرتبوي املتصل مبهارات القراءة الناقدة يلحظ القارئ كثرة املهارات الرئيسة والفرعية للقراءة الناقدة  
( ست مهارات رئيسة للقراءة الناقدة، وهي: التمييز، وحل  1987واختالفها، فعلى على سبيل التوضيح؛ أورد مرزوق )

والتذوق األديب، واملوازنة، ومقاومة الدعاية وأتثري اإلعالن، والتقومي وإصدار األحكام، ويندرج حتت كل مهارة   املشكالت، 
( فقد حدد أربع مهارات رئيسة للقراءة الناقدة، وهي:  2002مهارة. وأما عطية ) 38رئيسة مهارات فرعية بلغ جمموعها 

38ار األحكام، ويندرج حتت كل مهارة رئيسة مهارات فرعية بلغ جمموعها التمييز، واالستنتاج، واملقارنة، والتقومي وإصد
( مت حتديد أربع مهارات رئيسة للقراءة الناقدة، وهي: التمييز، والتذوق األديب، واملوازنة،  2000مهارة. ويف حبث الغامدي )

 مهارة.    40 والتقومي وإصدار األحكام، ويندرج حتت كل مهارة رئيسة مهارات فرعية بلغ جمموعها 
( فقد حدد ثالث مهارات رئيسة للقراءة الناقدة، هي: االستنتاج، والتمييز، والتقومي وإصدار  2008وأما حافظ )

( ست مهارات  2010مهارة. وأورد احلالق ) 12األحكام، ويندرج حتت كل مهارة رئيسة مهارات فرعية بلغ جمموعها 
ستها، وحتديد هدف الكاتب، والتمييز بني احلقيقة والرأي، والقيام بعمل  رئيسة للقراءة الناقدة، هي: فحص املصادر ودرا

21استنتاجات، وتكوين أحكام، واستنتاج أساليب الدعاية، ويندرج حتت كل مهارة رئيسة مهارات فرعية بلغ جمموعها 
ييز، والتذوق األديب، وحل  ( فقد حدد سبع مهارات رئيسة للقراءة الناقدة، وهي: التقسيم، والتم 2015مهارة. وأما اليف )

مهارة. وأما الروقي   44املشكلة، واملوازنة، واالستنتاج، التقومي، ويندرج حتت كل مهارة رئيسة مهارات فرعية بلغ جمموعها 
( فقد حدد أربع مهارات رئيسة للقراءة الناقدة، وهي: التمييز، واالستنتاج، والتذوق األديب، والتقومي، ويندرج حتت  2014)

 مهارة.   19هارة رئيسة مهارات فرعية بلغ جمموعها كل م
( مت حتديد أربع مهارات رئيسة للقراءة الناقدة، وهي: التمييز، واالستنتاج، والتذوق  2017ويف دراسة الصاعدي )

( فقد حدد  2007مهارة. وأما حسني ) 38األديب، والتقومي، ويندرج حتت كل مهارة رئيسة مهارات فرعية بلغ جمموعها 
بع مهارات للقراءة الناقدة، وهي: حتديد أفق التوقعات، ومقارنة النص، وملء الفجوات يف النص، واالستنتاجات املوسعة،  أر 

( بتحديد أربع مهارات  2018مهارة. وقد قام حسن ) 11ويندرج حتت كل مهارة رئيسة مهارات فرعية بلغ جمموعها 
، والتقومي، ومقاومة الدعاية، ويندرج حتت كل مهارة رئيسة مهارات فرعية  رئيسة للقراءة الناقدة، وهي: االستنتاج، والتمييز 

 مهارة.   11بلغ جمموعها 
واملتأمُل هلذه املهارات يلحظ أهنا متقاربة جًدا، وأن االختالف بينها يف اجململ هو اختالف يف املسميات، ويعضد ذلك ما  

( أبن االختالف يف مهارات القراءة الناقدة هو اختالف تنوع ال تضاد، وأاًي كان هذا االختالف  2017أورده الصاعدي )
تتطلب االهتمام هبا، وتدريب املتعلمني عليها.  فإهنا تتفق مجيعها على مهارات أساسية 
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 مشكلة البحث 
أمهية القراءة الناقدة، وضرورة اكتساب املتعلمني هلا يف مجيع املراحل التعليمية السيما يف هذا العصر الذي   من ابلرغم 

اجملتمعات؛ إال أن مستوايت الطلبة  يتسم ابالنفجار املعريف، وكثرة املطبوعات اليت قد حتمل أفكارًا تؤدي إىل تدمري األفراد و 
دون املأمول، وقد الحظ الباحث ذلك من خالل تدريس طلبة املرحلة اجلامعية، حيث ال حظ أثناء تكليفهم ببعض  
املتطلبات الدراسية األكادميية ضعًفا يف مهارات القراءة الناقدة لديهم، وقد أكد ذلك الضعف عدد من الباحثني، منهم على  

؛  2016؛ قاجة والشايب، 2006؛ الظفريي، 2000؛ سامل، 2004؛ احلريب، 2013البلوشي وعثمان، : سبيل املثال
؛  2003أبو اهليجاء والسعدي، ونتيجة هلذا الضعف؛ دعا بعض الباحثني منهم على سبيل املثال: ، 2019قحوف، 
؛ الوائلي، وأبو الرز،  2016؛ قاجة، والشايب، 2006الظفريي،  ؛ 2017؛ الصاعدي، 2000؛ سامل، 2014الروقي، 
على حد  -إىل جتريب اسرتاتيجيات تدريسية متنوعة لتنمية مهارات القراءة الناقدة. ونظرًا لعدم وجود دراسة سابقة  ،2011

تناولت استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات القراءة الناقدة أتى هذا البحث للتعرف على   -علم الباحث
خدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات القراءة الناقدة، وقد حتددت مشكلة البحث يف السؤال  فاعلية است

 الرئيس التايل: 
اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طلبة السنة األوىل يف جامعة أم   استخدام ما فاعلية 

القرى؟ 
سئلة التالية: ويتفرع من هذا السؤال األ

 ما مهارات القراءة الناقدة املناسبة لطلبة السنة األوىل املشرتكة؟  .1
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اجملموعة الضابطة والتجريبية تُعزى إىل استخدام طريقة التدريس   .2

)التدريس التباديل، والطريقة االعتيادية(؟ 
 فرض البحث: 

( بني متوسطي درجات اجملموعة الضابطة والتجريبية يف  α ≥ 0.05داللة إحصائية عند مستوى )ال توجد فروق ذات 
القياس البعدي الختبار مهارات القراءة الناقدة. 

أهداف البحث: 
سعى البحث إىل حتقيق األهداف التالية: 

 حتديد مهارات القراءة الناقدة املناسبة لطالب السنة األوىل املشرتكة.  .1
اعلية استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طالب السنة األوىل  الكشف عن ف .2

املشرتكة.
 أمهية البحث: 

تنبع أمهية البحث من أمهية املوضوع الذي يتناوله؛ فهو يتناول مهارة من أهم املهارات الالزمة للنجاح يف احلياة  
العلمية والعملية؛ وهي القراءة الناقدة، فهي مهارة جديرة بتنميتها لدى طالب املرحلة اجلامعية السيما يف هذا العصر الذي  

على الغث والسمني؛ مما يستدعي إعداد طالب قادرين على نقد املقروء وتقوميه.   يتسم ابالنفجار املعريف، والذي حيتوي
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كذلك ميكن أن يُفيد البحث احلايل املسؤولني يف السنة األوىل املشرتكة ومدرسّي الطالب، وذلك بتعريفهم مبهارات القراءة  
 ابسرتاتيجية التدريس التباديل.   الناقدة املناسبة للطالب، ومستوايت الطالب يف القراءة الناقدة، وتعريفهم

كذلك ميكن أن يُفيد البحث احلايل القائمني على أتليف مقررات السنة األوىل املشرتكة، وذلك بتعريفهم مبهارات القراءة  
الناقدة املناسبة للطالب ليتم مراعاهتا أثناء أتليف املقررات. 

حدود البحث: 
 اقتصر البحث على احلدود التالية: 

وضوعية: استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات القراءة الناقدة )التمييز، واالستنتاج، والتذوق  احلدود امل-
 األديب، والتقومي وإصدار األحكام(. 

احلدود املكانية: طالب السنة األوىل املشرتكة يف جامعة أم القرى يف املقر الرئيس يف مدينة مكة املكرمة يف مقرر  -
 تعلم. مهارات ال

 هـ.1441-1440احلدود الزمانية: الفصل الدراسي األول من العام الدراسي اجلامعي -
مصطلحات البحث: 

 يستعرض الباحُث فيما أييت مصطلحات البحث بصورة إجرائية، وهي: 
د  اسرتاتيجية تدريسية تقوم على تبادل األدوار بني الطالب بعضهم البعض ومع معلمهم هبدف نق التدريس التباديل:

 التنبؤ، والتساؤل، والتوضيح، والتلخيص. املقروء، وفق أربع خطوات هي: 
هي تلك املهارات املناسبة لطالب السنة األوىل املشرتكة واليت توصل إليها البحث، واملتمثلة يف   مهارات القراءة الناقدة:

أربع مهارات رئيسة هي: التمييز، واالستنتاج، والتذوق األديب، والتقومي وإصدار األحكام، ويتفرع منها عدد من املهارات  
 الفرعية، وسيتم قياسها من خالل اختبار ُخصص لذلك. 

هي برانمج أكادميي مدته عام دراسي يلتحق به مجيع الطلبة املستجدون يف اجلامعة يف بعض   األوىل املشرتكة:  السنة 
التخصصات، هبدف متكني الطلبة من املهارات األساسية الالزمة للنجاح يف املرحلة اجلامعية. 

إجراءات البحث: 
: منهج البحث:   أوًلا

السابقة ذات العالقة بطبيعة البحث احلايل؛ توصل الباحث إىل   بعد االطالع على أهداف البحث، واألحباث 
 مناسبة املنهجني التاليني لطبيعة البحث، ومها: 

املنهج الوصفي التحليلي: وذلك من خالل االطالع على البحوث ذات العالقة، وحتليلها، واالستفادة من ذلك يف   .1
 البحث ومواده. اإلجابة على السؤال األول من أسئلة البحث، وبناء أدوات 

املنهج التجرييب القائم على التصميم شبه التجرييب: وذلك لإلجابة عن سؤال البحث والتحقق من صحة فرضه من   .2
خالل جتريب استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات القراءة الناقدة. وقد مت اختيار جمموعتني  

بق عليهما اختبار قبلي، ومن مث تدريس اجملموعة التجريبية ابستخدام  متكافئتني أحدمها ضابطة وأخرى جتريبية، وطُ 
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اسرتاتيجية التدريس التباديل، واجملموعة الضابطة ابستخدام الطريقة املعتادة، ومن مث طُبق اختبار بعدي على اجملموعتني.  
 يوضح تصميم البحث  1وشكل 

: تصميم البحث 1شكل 
اثنياا: جمتمع البحث وعينته 

( طالًبا وطالبة حسب  3559مجيع طلبة السنة األوىل املشرتكة، والبالغ عددهم )تكون جمتمع البحث من 
إحصائيات عمادة القبول والتسجيل يف جامعة أم القرى. وأما عينة الدراسة فقد مت اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة؛ حيث  

لقرعة، مث مت تعيني إحدامها جتريبية  مت كتابة أرقام مجيع شعب مقرر مهارات التعلم، واختيار شعبتني منهما عن طريق ا
( طالًبا. 19( طالًبا، واجملموعة التجريبية )23واألخرى ضابطة بطريقة عشوائية، وقد بلغ عدد طالب اجملموعة الضابطة )

 اثلثاا: أدوات البحث ومواده: بناؤها وضبطها: 
لية: سعًيا لتحقيق أهداف البحث؛ استخدم الباحث األدوات واملواد البحثية التا 
: إعداد قائمة مبهارات القراءة الناقدة املناسبة لطلبة السنة األوىل املشرتكة:   أوًلا

مت إعداد قائمة مبهارات القراءة الناقدة املناسبة لطلبة السنة األوىل املشرتكة لالعتماد عليها يف بناء اختبار قياس  
االطالع على األحباث ذات العالقة مبهارات القراءة الناقدة  مهارات القراءة الناقدة، وقد مت إعدادها بصوة مبدئية من خالل 

جمموعتا البحث

اجملموعة الضابطةاجملموعة التجريبية

القياس القبلي ملهارات القراءة الناقدة

التدريس ابلطريقة املعتادةالتدريس ابستخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل

القياس البعدي ملهارات القراءة الناقدة
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التمييز، واالستنتاج،   السيما تلك املناسبة لطلبة املرحلة اجلامعية، وقد اشتملت القائمة على أربع مهارات رئيسة، هي:
جمموعها واحد وعشرون مهارة. والتذوق األديب، والتقومي وإصدار األحكام، ويندرج حتت كل مهارة رئيسة مهارات فرعية بلغ  

وقد مت التحقق من صدق القائمة ابالعتماد على صدق احملكمني؛ حيث مت عرض القائمة بصورتيها املبدئية على عدٍد من  
( حمكًما؛ إلبداء الرأي يف مدى مناسبة املهارات الرئيسة والفرعية لطالب السنة  11اخلرباء يف تعليم اللغة العربية، وعددهم )

املشرتكة، ومدى انتماء املهارات الفرعية للمهارات الرئيسة، ومدى وضوح الصياغة اللغوية لكل مهارة من املهارات.   األوىل 
% فأكثر من احملكمني، وقد تكونت القائمة يف صورهتا النهائية من  80وقد مت حتليل آراء احملكمني، واألخذ مبا اتفق عليه 

نتاج، والتذوق األديب، والتقومي وإصدار األحكام، ويندرج حتتها مخس عشرة مهارة  أربع مهارات رئيسة هي: التمييز، واالست
 فرعية. 

اثنياا: بناء اختبار مهارات القراءة الناقدة: 
مت إعداد اختبار يهدف إىل قياس مستوى طالب السنة األوىل املشرتكة يف مهارات القراءة الناقدة بعد االطالع على  

هارات القراءة الناقدة خصوًصا تلك املناسبة لطالب املرحلة اجلامعية، وأهداف مقرر مهارات  األحباث ذات الصلة بقياس م
التعلم، وامليول القرائية لطلبة املرحلة اجلامعية، وقد تكون االختبار من أربعة أبعاد رئيسة متثل مهارات القراءة الناقدة الرئيسة،  

قومي وإصدار األحكام، وقد ُخصص لقياس كل مهارة سؤاالن من منط  وهي: التمييز، واالستنتاج، والتذوق األديب، والت 
االختيار من متعدد، وُخصصت درجة واحدة لكل سؤال متت اإلجابة عليه إجابة صحيحة، وصفر يف حال كانت اإلجابة  

بية، وذلك إلبداء  ( خرباء يف القياس والتقومي، وتعليم اللغة العر 9خاطئة. وقد مت عرض االختبار يف صورته املبدئية على )
آرائهم يف مدى وضوح تعليمات االختبار، ومدى مناسبة النصوص القرائية لطلبة السنة األوىل املشرتكة، ومدى مناسبة  

% فأكثر من آراء  80األسئلة لقياس املهارات احملددة، ومدى وضوح الصياغة اللغوية. وقد أخذ الباحث مبا اتفق عليه 
 ار جاهزًا بصورته املبدئية متهيًدا لتطبيقه على عينة استطالعية. احملكمني، وهبذا أصبح االختب

طالًبا من طالب السنة األوىل   54وقد مت تطبيق االختبار على عينة استطالعية )غري عينة البحث( مكونة من 
االختبار من خالل إجياد  املشرتكة حلساب زمن االختبار، وصدق االتساق الداخلي، ومعامل الثبات. وقد مت حساب زمن 

املتوسط احلسايب للوقت الزمين الذي استغرقه أول طالب يف اإلجابة على األسئلة، وآخر طالب. وقد استغرق أول طالب  
 ( دقيقة. 50( دقيقة، وبتطبيق املعادلة السابقة حتدد الزمن املناسب لالختبار بـ )47( دقيقة، وآخر طالب )53)

 Pearsonداخلي الختبار مهارات القراءة الناقدة؛ مت حساب معامل ارتباط بريسون ) وللتحقق من صدق االتساق ال
correlation  بني درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمهارة الرئيسة اليت تنتمي هلا، وكذلك الدرجة الكلية للمهارة )

، وهي مجيعها قيم دالة  0.89 -0.83الرئيسة والدرجة الكلية لالختبار ككل، وقد تراوحت قيم معامل االرتباط بني 
 ( مما يشري إىل أن املفردات تقيس ما ُوضعت له. α ≥ 0.05إحصائًيا عند مستوى )

يوًما حلساب ثبات االختبار ابستخدام معادلة كيودر   17ومت إعادة تطبيق االختبار على العينة االستطالعية بعد مرور 
د تراوحت قيم معامل الثبات للمفردات بني  (، وقKuder–Richardson Formula 20) 20ريتشاردسون 

وهي قيم مرتفعة ومطمئنة الستخدام االختبار.   0.92 – 0.89
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 اثلثاا: إعداد دليل للتدريس ابستخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل: 
دليل للتدريس ابستخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل؛ بعد االطالع على األدبيات املتصلة ابستخدام   بناء مت 

، وتعريف ابسرتاتيجية التدريس التباديل  وإجرائيةاسرتاتيجية التدريس التباديل، وقد اشتمل الدليل على مقدمة، وأهداف عامة 
ور املعلم واملتعلم عند استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل،  من حيث: مفهومها، وأمهيتها، وأسسها، وخطواهتا، ود

( خرباء  7والوسائل واألنشطة التعليمية، وأساليب التقومي، واخلطة الزمنية التدريسية. ومت عرض الدليل بصورته املبدئية على )
وحها، وصحة صياغتها اللغوية، وقد  يف تعليم اللغة العربية، وذلك إلبداء الرأي يف مكوانت الدليل من حيث مناسبتها، ووض

. % من احملكمني 80أخذ الباحث مبا اتفق عليه 
رابعاا: إعداد دليل الطلبة ًلستخدام اسرتاتيجية التدريس: 

وقد مت تنظيم حمتوايت الدليل وفق جزأين  أعد الباحُث دلياًل مساعًدا للطلبة الستخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل، 
ري، ويشمل نبذة تعريفية عن اسرتاتيجية التدريس التباديل، وأمهيتها، وأسسها، وخطواهتا، ودور املعلم  رئيسني: أحدمها نظ

واملتعلم. وأما اجلزء التطبيقي فقد اشتمل على أهداف تعليمية، ونصوص قرائية، وأنشطة تدريبية الستخدام اسرتاتيجية  
( خرباء يف تعليم اللغة العربية، وذلك إلبداء  7رته املبدئية على )التدريس التباديل، وأساليب تقوميية، ومت عرض الدليل بصو 

%  80الرأي يف مكوانت الدليل من حيث مناسبتها، ووضوحها، وصحة صياغتها اللغوية، وقد أخذ الباحث مبا اتفق عليه 
. من احملكمني 

إجراءات تطبيق البحث ميدانياا: 
اتبع اإلجراءات التالية للتطبيق امليداين: بعد أن فرغ الباحث من بناء أدوات البحث ومواده؛ 

 إجراء التطبيق القبلي الختبار مهارات القراءة الناقدة للمجموعتني: التجريبية والضابطة.  .1
هـ إىل  2/1440/ 7أسابيع، من أتريخ  5التدريس ابستخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل للمجموعة التجريبية ملدة  .2

هـ. 13/3/1440أتريخ 
طبيق البعدي الختبار مهارات القراءة الناقدة للمجموعتني: التجريبية والضابطة. إجراء الت .3

 األساليب اإلحصائية املستخدمة يف البحث: 
مت استخدام عدًدا من األساليب اإلحصائية، وهي: املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري، ومعامل بريسون، ومعادلة  

. ω2أوميجا   ، واختبار ت، ومربع20كيودر ريتشاردسون 
عرض نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها: 
 ما مهارات القراءة الناقدة املناسبة لطالب السنة األوىل املشرتكة؟  نتيجة اإلجابة عن السؤال األول ونصه: 

ومتت اإلجابة على هذا السؤال من خالل مراجعة األدب الرتبوي السابق املتصل مبهارات القراءة الناقدة السيما  
،  2014؛ علي، 2006؛ الظفريي، 2016؛ بوقرة، 2014املناسبة لطلبة املرحلة اجلامعية، منها على سبيل املثل: أمني، 

مهارات رئيسة هي: أربعملناسبة لطلبة املرحلة اجلامعية حتتوي على وتوصل الباحُث إىل قائمة مبهارات القراءة الناقدة ا
التمييز، واالستنتاج، والتذوق األديب، والتقومي وإصدار األحكام، ويندرج حتتها مخس عشرة مهارة فرعية، وفيما يلي بيان  

ذلك: 
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مهارات التمييز: 
.التمييز بني احلقائق واآلراء .1
.الرئيسة والفرعية التمييز بني األفكار  .2
.التمييز بني احلجج القوية واحلجج الضعيفة .3
.التمييز بني ما يتصل ابملوضوع وما ال يتصل به .4
التمييز بني أوجه الشبه واالختالف.   .5

مهارات اًلستنتاج: 
.استنتاج ما يتضمَّنه املوضوع من معانٍ  .6
.استنتاج العالقة بني األسباب والنتائج .7
.الواردة يف النص املقروء استنتاج احليل الدعائية  .8

مهارات التذوق األديب: 
حتديد الصور البيانية املضّمنة يف النص املقروء.  .9

حتديد مواطن اجلمال يف النص املقروء.  .10
حتديد الكلمات اليت تثري العاطفة يف النص املقروء.  .11

مهارات التقومي وإصدار األحكام: 
.احلكم على قيمة املوضوع  .12
نص املقروء. احلكم على مدى ترابط ال .13
تقومي األفكار املوجودة يف النص املقروء.  .14
 .إبداء الرأي جتاه األفكار الواردة يف النص املقروء .15

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اجملموعة الضابطة والتجريبية   نتيجة اإلجابة عن السؤال الثاين ونصه:
 )التدريس التباديل، والطريقة االعتيادية( يف القياس البعدي؟ تُعزى إىل استخدام طريقة التدريس  

ومتت اإلجابة على هذا السؤال من خالل حتليل نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعتني الضابطة والتجريبية ابستخدام  
 نتيجة اختبار )ت(:   2اختبار )ت(، ويوضح اجلدول 

موعتني يف القياس البعدي (: نتيجة اختبار )ت( للمقارنة بني اجمل2جدول )
مهارات  
القراءة  
الناقدة 

درجة اجملموعة التجريبيةاجملموعة الضابطة 
احلرية

قيمة  
)ت( 

مستوى   Pقيمة  
الدًللة املتوسط   التطبيق 

احلسايب
االحنراف  
املعياري 

املتوسط   التطبيق 
احلسايب

االحنراف  
املعياري 

7.730.001-4.571.4240قبلي4.651.33قبليالتمييز 
<.

دالة 

8.422.36بعدي 3.651.70بعدي 
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3.420.001- 2.731.0940قبلي2.431.34قبلياًلستنتاج
4

دالة 

4.311.60بعدي 2.911.014بعدي 

التذوق 
األديب

8.320.001- 2.101.1040قبلي1.731.21قبلي
<.

دالة 

4.481.50بعدي 1.521.08بعدي 

التقومي  
وإصدار  
األحكام

4.180.000- 4.522.0140قبلي4.601.94قبلي
2

دالة 

6.311.70بعدي 3.652.30بعدي 

املهارات  
جمتمعة 

7.740.001- 13.943.9740قبلي13.434.03قبلي
<.

دالة 

23.896.48بعدي 11.653.58بعدي 

اجلدول السابق أن املتوسطات احلسابية ملهارات القراءة الناقدة للمجموعة التجريبية يف االختبار  يتضح من خالل 
، يف حني أن املتوسطات احلسابية ملهارات القراءة الناقدة للمجموعة الضابطة يف  8.42و 4.31البعدي تراوحت بني 

حلسايب ملهارات القراءة الناقدة جمتمعة  ، وكذلك يتضح أن املتوسط ا3.65و 1.52االختبار البعدي تراوحت بني 
يف حني أن املتوسط احلسايب ملهارات القراءة الناقدة جمتمعة   23.89للمجموعة التجريبية يف االختبار البعدي بلغ 

، وهو ما يدل على أن قيمة املتوسطات احلسابية للمهارات الفرعية  11.65للمجموعة الضابطة يف االختبار البعدي بلغ 
ات جمتمعة للقراءة الناقدة للمجموعة التجريبية أكرب من قيمة املتوسطات احلسابية للمهارات الفرعية واملهارات جمتمعة  واملهار 

، وبلغت قيمة  8.32-و 3.42-للقراءة الناقدة للمجموعة الضابطة. وتراوحت قيمة اختبار )ت( للمهارات الفرعية بني 
، وابلتايل يتم رفض الفرض  0.0014و .>0.001( بني Pقيم ) ، وتراوحت7.74-اختبار )ت( للمهارات جمتمعة 

الصفري القائل بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات اجملموعة الضابطة والتجريبية يف اختبار مهارات القراءة  
(، وقبول الفرض البديل القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بني  α ≥ 0.05الناقدة البعدي عند مستوى داللة )

( لصاحل  α ≥ 0.05متوسطات اجملموعة الضابطة والتجريبية يف اختبار مهارات القراءة الناقدة البعدي عند مستوى داللة )
ت القراءة الناقدة؛ مت حساب مربع أوميجا  اجملموعة التجريبية، وملعرفة حجم أتثري اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارا

ω2 (Omega Square( وقد بلغت قيمته ،)وهو يدل على أن حجم األثر كبري، لذا ميكن القول بفاعلية  0.60 ،)
 استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طلبة السنة األوىل املشرتكة. 

جة أبن خطوات اسرتاتيجية التدريس التباديل حُتفز على إعمال التفكري يف النصوص املقروءة؛  وميكن تفسري هذه النتي 
فالقارئ يتفاعل مع النصوص املقروءة لفهمها وتوضيح غامضها، مث تلخيصها، وهو ما ينتُج عنه فهًما أعمق للنصوص  

ية الستخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية  املقروءة. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة اليت وجدت فاعل 
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؛ بين  2019أ؛ البقعاوي، والنصار؛ 2011؛ أمحد، 2017مهارات القراءة املختلفة، منها على سبيل املثال: أبو اخلري،
؛ خلف،  2014؛ احلواري، 2014؛ احلريب، 2011؛ حرب، 2008؛ احلارثي، 2018؛ تكروين، 2011خالد، 
؛  2014؛ السلييت، 2016؛ الزهراىن، 2010؛ الرواحية، 2018؛ الدرغام، 2013؛ دخيخ، 2012؛ اخلوالدة، 2007

؛  2016؛ غنيم، 2007؛ عيسى، 2016؛ العموش، واجلهين، 2012؛ علي، 2014؛ العريب، 2011صادق، 
،  Soriano؛ 2016؛ نصر، 2018؛ املنتشري، 2017؛ املرعبة، 2012الكندري، واملنصوري، والعوضي، 

Chebaani ،&  Descals ،2011 ؛Sun ،2011 .
ملخص نتائج البحث وتوصياته ومقرتحاته: 

: ملخص نتائج البحث:  أوًلا
 توصل البحث إىل النتائج التالية: 

التمييز، واالستنتاج، والتذوق   مهارات رئيسة:  أربعحتديد مهارات القراءة الناقدة املناسبة لطلبة املرحلة اجلامعية، وهي  .1
 األديب، والتقومي وإصدار األحكام، ويندرج حتتها مخس عشرة مهارة فرعية. 

تني الضابطة والتجريبية يف  ( بني متوسطات اجملموعα ≥ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2
االختبار البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية. 

اثنياا: توصيات البحث: 
 يف ضوء النتائج اليت مت التوصل هلا، يوصي الباحث ابآليت: 

املشرتكة هبا،  اإلفادة من قائمة مهارات القراءة الناقدة اليت مت التوصل هلا، وتعريف أعضاء هيئة التدريس يف السنة األوىل  .1
 وكذلك تعريف طلبة السنة األوىل املشرتكة هبا. 

اإلفادة من اسرتاتيجيات التدريس اليت تتمحور على املتعلمني، وخصوًصا اسرتاتيجية التدريس التباديل، واستثمارها يف   .2
 تدريس طلبة املرحلة اجلامعية. 

لدى طلبة السنة األوىل املشرتكة يف املقررات الدراسية  زايدة الرتكيز على األنشطة اليت تُنمي مهارات القراءة الناقدة  .3
املناسبة. 

اثلثاا: املقرتحات: 
 بناء على نتائج البحث وتوصياته فإن الباحث يقرتح إجراء البحوث املستقبلية اآلتية: 

التحصيل   دراسة ارتباطية تتعلق مبستوى متكن طلبة املرحلة اجلامعية من مهارات القراءة الناقدة، وعالقته مبستوى .1
الدراسي. 

 فعالية استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية االجتاه حنو القراءة لدى طلبة املرحلة اجلامعية.  .2
برانمج تدرييب ألعضاء هيئة التدريس الستخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل وقياس أثره على تنمية مهارات القراءة   .3

 الناقدة لدى الطلبة. 
ابلسنة األوىل املشرتكة يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى الطلبة.   أثر االلتحاق .4
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 :املراجع
(. أثر برانمج تعليمي قائم على املدخل الوظيفي يف حتسني مهارات القراءة الناقدة لدى  2016) عبد هللااإلبراهيم، افتكار 

(، اجلمعية الكويتية  68)17جملة الطفولة العربية، طالبات الصف الثالث املتوسط يف اململكة العربية السعودية، 
 لتقدم الطفولة العربية، الكويت. 

لدى طالب املرحلة الثانوية   س التباديل ومهارات الفهم القرائي واالجتاه حنو القراءة(. التدري2017أبو اخلري، عصام حممد )
، رابطة الرتبويني العرب. 81، دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفسجتريبية،   املعتمدين واملستقلني: دراسة

وأسلوب التعلم يف تطوير مهارات   (. أثر منوذج التعليم2003، والسعدي، عماد توفيق )معبد الرحيأبو اهليجاء، خلدون 
(، دمشق، جامعة  1)19جملة جامعة دمشق للعلوم الرتبوية، القراءة الناقدة لدى تالميذ الصف الرابع األساسي، 

 .دمشق
العمل التعاوين   أ(. فعالية اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات الفهم القرائي واالجتاه حنو2011أمحد، سناء حممد )

، كلية الرتبية، جامعة سوهاج. 29، اجمللة الرتبوية دى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي، ل
ب(. فاعلية استخدام الذكاءات املتعددة على تنمية مهارة القراءة الناقدة والكتابة اإلبداعية  2011أمحد، سناء حممد )

 ، كلية الرتبية، جامعة سوهاج. 30،  اجمللة الرتبويةوالدافع لإلجناز لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي، 
(. فاعلية اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية بعض مهارات الكتابة الوظيفية  2009حممد ) ع عبد السميأمحد، صالح 

 (، جامعة األزهر. 4)143جملة الرتبية، لدى طالب املرحلة الثانوية. 
الناقدة من وجهة نظر معلمات اللغة العربية واملشرفات  (. معوقات تنمية مهارات القراءة 2007األمحدي، مرمي حممد )

(، كلية الدراسات العليا الرتبوية، جامعة القاهرة،  4)15 جملة العلوم الرتبوية، الرتبوايت ابململكة العربية السعودية، 
مصر. 

(. برانمج قائم على التلمذة املعرفية لتنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طالب شعبة اللغة  2014عباس ) معبد الرحيأمني، 
، جامعة طنطا، كلية الرتبية. 55، جملة كلية الرتبية العربية، 

بة السنة أوىل  (. أثر اسرتاتيجية التساؤل الذايت يف تنمية مهارة القراءة الناقدة لدى طل 2017البدور، أمني، ووشاح، هاين )
(. 7)31جملة جامعة النجاح لألحباث )العلوم اإلنسانية(، يف جامعة احلسني بن طالل يف األردن، 

فاعلية استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل   (.2015، وعطا، إبراهيم حممد، وهواري، أمري صالح ) معبد احلليبدوي، مسر 
جملة جامعة الفيوم للعلوم  تالميذ الصف األول اإلعدادي،  بية لدىتنمية مهارات التذوق األديب يف اللغة العر  يف

 كلية الرتبية، جامعة الفيوم.   (،2)5الرتبوية والنفسية، 
أثر أسلوب التعلم التنافسي يف حتسني مهارات القراءة الناقدة واإلبداعية لدى طلبة الصف  (. 2015بسيوين، حممد حسن )

 جستري غري منشورة(. كلية الرتبية، جامعة الريموك. )رسالة ما  السابع األساسي يف األردن
(. أثر أسلوب التعلم التنافسي يف حتسني مهارات القراءة الناقدة  2015بسيوين، حممد حسن، وأبو جاموس، عبد الكرمي )

(، جامعة آل البيت. 4)21جملة املنارة للبحوث والدراسات، لدى طلبة الصف الّسابع األساسي يف األردن، 
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(. تنمية مهارات الفهم القرائي ابستخدام اسرتاتيجية التدريس  2019وي، سليمان ابدي، والنصار، صاحل عبد العزيز )البقعا
(، جامعة أسيوط. 3) 35جملة كلية الرتبية، التباديل، 

(. مستوى متكن طلبة الصف العاشر األساسي من مهارات القراءة  2013البلوشي، نوال سيف، وعثمان، حممد الطاهر )
 (، األكادميية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا. 8)4، جملة أماراابكالناقدة يف عصر الثراء املعلومايت، 

بناء برانمج تدرييب مستند إىل أسلوب التدريس التباديل واستقصاء أثره يف حتسني  (. 2011) معبد املنعبين خالد، 
)رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة عمان العربية،   االستيعاب القرائي لدى الطلبة الذين يعانون من الديسلسكيا 

 .األردن 
الدراسات العليا األجانب يف ضوء املقاربة  (. تطوير مهارة القراءة الناقدة عند طلبة 2016) دعبد احلميبوقرة، نعمان 

(، دار  3)4سياقات اللغة والدراسات البينية، ابلكفاايت وحتليل النصوص األصلية مثل من جامعة امللك سعود، 
نشر العلوم الطبيعية. 

دى طالبات الصف  فاعلية اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات القراءة اإلبداعية ل(. 2018تكروين، هنلة حممد )
 .)رسالة ماجستري غري منشورة(. كلية الرتبية، جامعة أم القرى   الثالث املتوسط مبدينة مكة املكرمة 

فاعلية استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة يف القراءة  (. 2008احلارثي، مسفر عائض )
 .ستري غري منشورة(. كلية الرتبية، جامعة أم القرى)رسالة ماج  لدى طالب املرحلة الثانوية

فاعلية منهج متكامل بني القراءة والكتابة يف تنمية اإلداء القرائي والكتايب لدى تالميذ  (. 2008) عيسى حافظ، حنفي 
 )رسالة دكتوراه غري منشورة(. جامعة قناة السويس، كلية الرتبية، مصر.  املرحلة االبتدائية 

مهارات   (. فعالية استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تدريس النصوص األدبية لتنمية 2015د )حافظ، وحيد السي
، اجلمعية  165، جملة القراءة واملعرفة التذوق األديب ومهارات التفكري الناقد لدى طالب الصف األول الثانوي العام، 

 املصرية للقراءة واملعرفة، كلية الرتبية، جامعة عني مشس. 
(. أثر اسرتاتيجية التعليم التباديل يف الوعي القرائي لطالب الصف العاشر األساسي يف األردن.  2011ب، ماجد )حر 

 (. 5)38دراسات العلوم الرتبوية، 
(. أتثري استخدام منوذج التدريس التباديل على استيعاب القراءة للطلبة الدراسني للغة اإلجنليزية كلغة  2014احلريب، ماجد )
 ، جامعة امللك سعود. 25، جملة جامعة امللك سعود للغات والرتمجة أجنبية، 

)رسالة ماجستري غري   ف األول الثانويتقومي مهارات القراءة الناقدة لدى طلبة الص(. 2004احلريب، ممدوح سعود عواد )
 منشورة(. كلية الرتبية، جامعة الريموك، األردن. 

(. فاعلية استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية املهارات اللغوية لدى طالب الصف  2010حسن، حسن عمران )
 (، جامعة أسيوط. 1)26جملة كلية الرتبية، األول الثانوي، 

(. فاعلية برانمج قائم على مدخل القراءة التشاركية لتنمية مهارات القراءة الناقدة واالجتاه  2018سليم )حسن، روال نعيم 
، اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية  61، رسالة الرتبية وعلم النفس حنو القراءة لدى طالبات الصف األول الثانوي. 

والنفسية، جامعة امللك سعود. 
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فاعلية برانمج مقرتح قائم على نظرية التلقي يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى التالميذ    (.2007حسني، السيد حسني )
)رسالة دكتوراه غري منشورة(. كلية الرتبية بدمياط، جامعة املنصورة.  املتفوقني ابملرحلة إلعدادية العامة 

.. طرابلس، لبنان، املؤسسة احلديثة للكتاب ا املرجع يف تدريس مهارات اللغة العربية وعلومه(. 2010احلالق، علي سامي )
التعبري اإلبداعي   (. أثر اسرتاتيجية التدريس التباديل يف حتسني مهارات2016محادنة، أديب ذايب، وكاظم، عالء جبار )

(، جامعة آل البيت. 3)22جملة املنارة للبحوث والدراسات، األردن،  لدى طلبة الصف السابع األساسي يف
(. فاعلية اسرتاتيجية التدريس التباديل على التحصيل الدراسي ومهارة اختاذ القرار يف  2011احلميدان، إبراهيم عبد هللا )

 (، جامعة اإلسكندرية. 4)21جملة كلية الرتبية، مادة اجلغرافيا لدى طالب املرحلة املتوسطة، 
 يف حتسني الفهم القرائي لدى عينة من الطلبة ذوي  أثر اسرتاتيجية التدريس التباديل (. 2014احلواري، هديل عيسى )

 )رسالة ماجستري غري منشورة(. كلية الرتبية، جامعة الريموك.  صعوابت التعلم يف األردن 
(. فاعلية اسرتاتيجية قائمة على تعليم التفكري يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طلبة  2015احلوامدة، حممد فؤاد )

 (، جامعة الريموك. 2)11، اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية اسي، الصف اخلامس األس
القراءة لدى  دافعية أثر استخدام أسلوب التدريس التباديل على مستوى الفهم القرائي و (. 2007) عبد هللاخلف، عواطف 

كلية الدراسات    )رسالة ماجستري غري منشورة(. الكويت التلميذات ذوات صعوابت التعلم ابملرحلة االبتدائية بدولة
 العليا، جامعة اخلليج العريب. 

(. فاعلية برانمج تعليمي قائم على اسرتاتيجية التدريس التباديل لتنمية مهارات الفهم القرائي لذوي  2012اخلوالدة، انجح )
(، دار مسات للدراسات  4)1صصة، اجمللة الرتبوية الدولية املتخ صعوابت التعلم ابملرحلة األساسية ابألردن، 

.واألحباث
(. فاعلية برانمج قائم على اسرتاتيجية التدريس التباديل لتنمية مهارات القراءة االبتكارية يف  2013دخيخ، صاحل أمحد )

(، كلية الرتبية، جامعة األزهر. 5)156جملة الرتبية، اللغة العربية لدى طالب املرحلة املتوسطة، 
)رسالة  فاعلية اسرتاتيجية التدريس التباديل يف حتسني فهم املقروء لدى الطلبة الصم (. 2018) عبد هللا  الدرغام، رويداء 

ماجستري غري منشورة(. كلية الرتبية، جامعة الريموك. 
الناقدة  (. أثر برانمج تعليمي يف القراءة الناقدة يف تنمية مهارات القراءة 2012راببعة، إمساعيل، وأبو جاموس، عبد الكرمي )

جملة جامعة النجاح لألحباث )العلوم اإلنسانية(،  والكتابة الناقدة واإلبداعية لدى طلبة الصف العاشر يف األردن، 
26(5 .) 

القرائي لدى   فاعلية استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف اكتساب مهارات الفهم (. 2010) عبد هللاالرواحية، زمزم 
 )رسالة ماجستري غري منشورة(. كلية الرتبية، جامعة السلطان قابوس.  األساسي طالبات الصف التاسع 

فاعلية اسرتاتيجييت التساؤل الذايت وتنشيط املعرفة السابقة يف تنمية مهارات القراءة الناقدة  (. 2014الروقي، راشد حممد )
منشورة(. كلية الرتبية، جامعة أم القرى. )رسالة دكتوراه غري   لدى طالب الصف األول الثانوي واجتاهاهتم حنو القراءة
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التباديل  (. مقارنة فاعلية اسرتاتيجييت التدريس املباشر والتدريس 2016العبدالالت، بسام مقبل، والصمادي، مجيل حممود )
دراسات، العلوم  يف حتسني مهارات االستيعاب القرائي لدى الطلبة ذوي صعوابت التعلم يف القراءة )الديسلكسيا(. 

(. 1)43الرتبوية،
(. أثر اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية استيعاب املقروء لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني  2014العريب، أسامة زكي )

.5، جملة جممع اللغة العربية على الشبكة العامليةبلغات أخرى.  
. اإلسكندرية،  اإلعدادية والثانوية  االجتاهات احلديثة لتدريس اللغة العربية يف املرحلتني(. 2000عصر، حسين عبدالباري )

 .مركز اإلسكندرية للكتاب
  برانمج لتنمية مهارات القراءة الناقدة ابستخدام احلاسب اآليل لطالب املرحلة الثانوية (. 2002عطية، مجال سليمان )

 مصر.   .)رسالة دكتوراه غري منشورة(. جامعة الزقازيق، كلية الرتبية 
برانمج مقرتح لتنمية مهارات تدريس القراءة الناقدة لدى الطالب املعلمني بقسم  (. 2012عقيل حممد ) عبد هللا العقيل، 

)رسالة دكتوراه غري منشورة(. معهد الدراسات والبحوث   اللغة العربية بكليات املعلمني ابململكة العربية السعودية
 الرتبوية، جامعة القاهرة. 

ستخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تدريس القراءة على تنمية بعض مهارات الفهم  (. فاعلية ا2012علي، رقية حممود )
، كلية الرتبية بقنا، جامعة جنوب  17، جملة العلوم الرتبوية القرائي وامليل حنو القراءة لدى تالميذ املرحلة االبتدائية، 

 الوادي 
لقراءة الناقدة يف ظل حتدايت الثورة املعلوماتية والتقنية  (. برانمج مقرتح لتنمية بعض مهارات ا2014علي، ماراي حسني )

. مايو  ١٠-٧املؤمتر الدويل الثالث للغة العربية، ديب، الرقمية لدى طالب اجلامعات العربية، 
(. أثر استخدام أسلوب التدريس التباديل يف تنمية مهارات فهم  2016العموش، إبراهيم حممد، واجلهين، عبد هللا بن محود )

جملة جامعة طيبة "العلوم  قروء لدى طلبة الصف الثالث املتوسط يف حمافظة القرايت ابململكة العربية السعودية. امل
(. 11)1 ،الرتبوية" 
(. أثر برانمج تدرييب السرتاتيجية التدريس التباديل على ما وراء الفهم لدى الطلبة ذوي صعوابت  2007عيسى، ماجد )

 .(، جامعة أسيوط 1)23بية، جملة كلية الرت الفهم القرائي، 
حتليل حمتوى تدريبات كتب القراءة ابملرحلة الثانوية العامة يف ضوء مهارات القراءة  (. 2000الغامدي، سعيد عبدهللا )

 .)رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة أم القرى، كلية الرتبية الناقدة الالزمة لتالميذها 
تيجييت التدريس التباديل وتنشيط املعرفة السابقة يف تنمية بعض مهارات  فاعلية اسرتا(. 2010الغامدي، علي عوض )

)رسالة دكتوراه غري منشورة(. كلية   التذوق األديب واالجتاه حنو دراسة األدب لدى طالب الصف الثاين الثانوي 
 .الرتبية، جامعة أم القرى 

ة التدريس التباديل لتنمية مهارات االستيعاب  (. فاعلية برانمج تعليمي قائم على اسرتاتيجي 2016غنيم، حممد صربي )
.(، جامعة بنها 106)27جملة كلية الرتبية، القرائي لدى طالب الرتبية الفكرية، 

١٤٠ مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة، المجلد )٧(، العدد )١(، ١٤٤١ھـ - ۲۰۲۰م



(. فعالية اسرتاتيجية ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات القـراءة الناقدة لدى طالبات الصف األول  2003فهمي، إحسان )
 (، اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة، القاهرة، جامعة عني شـمس، كلية الرتبية. 23، )جملة القراءة واملعرفةالثانوي، 

(. تقومي كتاب القراءة ذي املوضوع الواحد للصف اخلامس من مرحلة التعليم األساسي،  1995فهمي، إحسان عبدالرحيم )
 ، جامعة عني مشس، القاهرة. 2حولية كلية البنات،

(. أثر تنمية بعض مهارات القراءة الناقدة على التفكري الناقد لدى طالبات الصف الثاين  2002عبدالرحيم )فهمي، إحسان 
 ، جامعة عني مشس، القاهرة. 1،حوليات كلية البناتالثانوي، 

من  (. مستوى متكن التالميذ من مهارات القراءة الناقدة "دراسة على عينة 2016قاجة، كلثوم، والشايب، حممد الساسي )
، جامعة قاصدي مرابح ورقلة،  24، جملة الباحث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية تالميذ السنة الثانية اثنوي"، 

اجلزائر. 
(. اسرتاتيجية قائمة على األنشطة املتدرجة لتنمية مهارات القراءة الناقدة وامليول حنو تعلم  2019قحوف، أكرم إبراهيم )

 ، جامعة سوهاج، كلية الرتبية. 65 اجمللة الرتبوية، حلة االبتدائية، اللغة العربية لدى تالميذ املر 
فاعلية اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية   (. 2012الكندري، وليد أمحد، واملنصوري، مشعل بدر، والعوضي، نبيل علي )

(، كلية الدراسات  4)20بوية، العلوم الرت الفهم القرائي ملقرر طرق التدريس العام لدى طالب كلية الرتبية األساسية، 
العليا للرتبية، جامعة القاهرة. 

.. عامل الكتبتعليم اللغة العربية املعاصرة، القاهرة(.  2015اليف، سعيد )
(. برانمج مقرتح يف القراءة يف ضوء القضااي املعاصرة وأثره يف تنمية التفكري الناقد لدى طالب  2000اليف، سعيد عبدهللا )
ورقة عمل مقدمة للمؤمتر العلمي الثاين للجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس "مناهج التعليم  ية. املرحلة الثانو 

. دار الضيافة. جامعة عني مشس. / جوالي26-25وتنمية التفكري"، 
اءة  (. صعوابت تنمية مهارات القر 2010احملبوب، شايف فهد، والكندري، وليد أمحد، وعبدالرحيم، عبداهلادي عبدالرحيم )

( جامعة عني  43)2جملة كلية الرتبية، الناقدة من وجهة نظر معلمي اللغة العربية ابملدرسة الثانوية بدولة الكويت، 
 .مشس

أثر برانمج مقرتح لتنمية بعض املهارات القراءة الناقدة لدى طالبات الصف األول ابملرحلة  (. 2008حممد، ماراي حسني )
 ه غري منشورة(. كلية الرتبية، جامعة اخلرطوم. )رسالة دكتورا  الثانوية ابلسودان

يف تنمية التحصيل النحوي   (. أثر استخدام اسرتاتيجييت خرائط املفاهيم والتدريس التباديل2007حممود، عبدالرمحن كامل )
، جامعة الفيوم. 6، جملة كلية الرتبية ابلفيوم لدى تلميذات الصف األول اإلعدادي، 

 .. القاهرة، دار الفكر العريب تدريس فنون اللغة العربية (.  2008مدكور، على أمحد )
)رسالة   تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية بدولة البحرين (. 1987مرزوق، أمحد علي أمحد )

 .ماجستري غري منشورة(. جامعة عني مشس، كلية الرتبية، القاهرة
صعوابت   ية التدريس التباديل وفعاليته يف تنمية الفهم القرائي لدى التالميذ ذوي (. اسرتاتيج 2017املرعبة، أحالم حممد )

(، مؤسسة الرتبية اخلاصة والتأهيل. 20)5جملة الرتبية اخلاصة والتأهيل، التعلم يف القراءة، 
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جملة  (. فعالية اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية الكفاءة اللغوية يف الكتابة األكادميية، 2008مصطفى، رحياب حممد )
، اجلمعية املصرية للقراءة واملعرفة، كلية الرتبية، جامعة عني مشس. 83، القراءة واملعرفة 

 .. الرايض، مكتبة الرشد انشرون ليم العام دليل تدريس اللغة العربية يف مناهج التع (.  2007مفلح، غازي )
(. أثر استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية بعض مهارات الفهم القرائي لدى  2018، علي أمحد )املنتشري

واملعرفة، كلية الرتبية، جامعة عني   ، اجلمعية املصرية للقراءة 206، جملة القراءة واملعرفة طالب الصف األول املتوسط، 
 مشس. 

ف الذهين يف تنمّية مهارات القراءة الناقدة لدى طلبة الصف السادس  (. أثر اسرتاتيجية العص2016منسي، غادة خليل )
(، الشارقة. 1)13جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتماعية، االبتدائي يف األردن واجتاهاهتم حنو القراءة، 

جملة  القراءة الناقدة،  (. فعالية التعليم التعاوين يف اكتساب طالب الصف األول الثانوّي مهارات 2001موسى، حممد )
 . 74، دراسات يف املناهج وطرق التدريس 

أثر اسرتاتيجية التعليم التباديل يف االستيعاب االستماعي والتعبري الكتايب لدى طلبة املرحلة  (. 2006انجي، حممد )
 .)رسالة دكتوراه غري منشورة(. جامعة عمان العربية، األردن   األساسية يف األردن

أثر استخدام اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارات الفهم القرائي لدى  (. 2016ة حسن )نصر، سايل سالم
)رسالة ماجستري غري منشورة(. اجلامعة اإلسالمية )غزة(.   طالبات الصف التاسع بغزة

س مهارات القراءة  (. درجة ممارسة معلمي اللغة العربية لتدري 2011الوائلي، سعاد عبدالكرمي، وأبو الرز، ضياء حممد )
دراسات، العلوم الرتبوية،  الناقدة يف الصف العاشر األساسي وأثرها يف حتصيل الطلبة واجتاهاهتم حنو القراءة، 

 (، اجلامعة األردنية. 1)38
أثر اسرتاتيجية التساؤل التباديل وأسلوب التعلم يف فهم املقروء لدى طالبات  (. 2003يوسف، عفاف حامد حسن )

 )رسالة ماجستري غري منشورة(. جامعة الريموك، األردن.  األساسي  الصف السابع
أثر اسرتاتيجية التدريس التباديل يف التحصيل وحتسني مهارات التعبري الشفهي لدى طالبات  (. 2015يونس، مىن يوسف )

.)رسالة ماجستري غري منشورة(. اجلامعة اهلامشية، األردن  الصف السابع األساسي يف األردن 
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