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 برنامج قائم على األنطةة الإلكترونية في تدريس القراءة لتنمية بعض مهارات التفكير الناقدفاعلية 

 لدى التالميذ الفائقين بالمرحلة الإعدادية

 

 المقدمة 

تسعى األمم جاهدةً إلى االستفادة منها؛ ألن هذه الفئة يعد الفائقون مصدراً فريداً للطاقة البشرية التي 

شتى  تمثل الطاقة البشرية التي لها الدور الفعال في تحمل المسؤليات من أجل النهوض بركب الحضارة في

 .المجاالت

ومن ثم ظهرت الحاجة إلى تقديم مناهج و برامج  مرنة وطرق تدريس مختلفة للتالميذ الفائقين 

العاديين؛ ألنهم يختلفون عن زمالئهم في ثالثة أشياء رئيسة وهي : السرعة التي يتعلمون بها بخالف التالميذ 

 (Johnson, 2000: 2، والعمق الذي يفهمون به، واالهتمامات التي يملكونها نحو األشياء. )

باعتبارها ويعد تنمية أسلوب التفكير هدفاً من أهداف التربية في أي مجتمع معاصر، ويمكن للمدرسة 

أحد المؤسسات التربوية أن تسههم فهي تحقيهق ههذا الههدف بتهدريب التالميهذ علهى مههارات التفكيهر عهن طريهق 

المنهج بما يحويه من محتوى وأنشطة تعليمية، واستراتيجيات تدريسية يستخدمها المعلم حتى يستطيع التالميذ 

 (2: 2003الفائقين التمييز بين الصحيح والزائف.)ياسر بيومي،

أجمعت معظم النظريات على أهمية مهارات التفكير الناقد، بينما االختالف تجده في األسماء التي وقد 

تطلههق علههى المهههارات المتنوعههة فههي هههذا المجههال، إال أنههه يبههدو أن هههذه المهههارات ال تختلههف إطالقهها فيمهها عههدا 

كير الناقد )بيتر فاشيون( الذي استند االختالف الدقيق، ولعل أشهر من تناول بالبحث واالستقصاء مهارات التف

حيهث توصهل  1992في تحديده لمهارات التفكير الناقد على ما توصل إليه في اجتماع هيئة خبهراء دلفهي عها  

ذلك المؤتمر إلى وضهع قائمهة بمههارات التفكيهر الناقهد الرئيسهية، والمههارات الفرعيهة التهي تنهدر  ضهمن كهل 

ر، مههارة التحليهل، مههارة االسهتنتا ، مههارة الشهرر، مههارة االسهتدالل، ، ههي: مههارات التفسهيمهارة رئيسية

 مهارة تقويم الحجج، ومهارة إصدار األحكا ، واتخاذ القرار.

وتعد القراءة أرضاً خصبةً للتعمق في فهم المقروء وتحليله ، والتعرف على معاني الكلمات وتفسير 

المقروء، والتمييز بين الرأي و الحقيقة وهي بذلك يمكن من العالقة بين التراكيب اللغوية ، واستنتا  معنى 

 (451: 2011خاللها تنمية مهارات التفكير الناقد.)سلوى محمد، 

فقد حفظت القراءة للجنس البشري إرثاُ كبيهراً مهن التهاريا والحضهارة وجوانهب الحيهاة المختلفهة، فه ذا 

النسان في الماضي أو في الحاضهر أو مها سهيحققه كانت القراءة عموما هي األساس في كل تقد  بشري حققه ا

في المستقبل، و القراءة خصوصا هي التي أعطت لألشياء بعدا حقيقيا، ومكن االنسهان مهن خاللهه الحكهم علهى 
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مصداقية األشياء أو عدمه ، وهي التي جعلت االنسان يوازن بين األمور فيعرف الحقيقة ويميزها عما سواها. 

 (73: 2009) هالة ناجي، 

لذا يستخد  البحث الحالي موضوعات القراءة في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصف 

األول اإلعدادي الفائقين بخالف الدراسات السابقة التي تنمي مهارات التفكير الناقد لدى التالميذ من خالل 

لعربية وذلك باستخدا  مناهج مختلفة كالنصوص األدبية والقصة والنحو وغيرها من مناهج اللغة ا

 استراتيجيات ومداخل تدريسية متنوعة، وفيما يلي عرض أمثلة لتلك الدراسات:

 ,Joung & Kellerجونج وكيلر دراسة ، و (Martin &Kathleen, 2000) مارتن وكاثلين دراسة

 (.2011) بهيرة شفيق الرباطدراسة  ، و( 2006)دراسة المعتز باهلل زين الدين ، و( (2004

ونظرا ألهمية القراءة فقد دأب كثير من الباحثين في البحث عن اتجاهات التالميذ نحو القراءة وتنميتها من 

خالل مداخل واستراتيجيات وبرامج مختلفة لتنمية اتجاهات المتعلمين في المراحل التعليمية المختلفة نحو 

نمية اتجاه تالميذ المرحلة اإلعدادية ت التي استهدفت(2006دراسة مروى محمد عبدالوهاب ) :القراءة منها

علي إبراهيم كما استهدفت دراسة  ،نحو القراءة من خالل تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى هؤالء التالميذ 

تنمية االتجاه نحو القراءة لدى تالميذ الحلقة الثانية في المرحلـة االبتدائية بمملكة البحرين  (200٨) إسماعيل

استهدفت تنمية اتجاهات الطالب المرحلة الثانوية نحو القراءة  (2012زينب محمد السقا ) ، كما أن دراسة

كما هدفت  ،من خالل تنمية مهارات الكتابة االبداعية والتعرف على أثرها على مفهو  الذات لدى الطالب

وراء المعرفة  الكشف عن أثر بعض استراتيجيات التعلم النشط وما (2016) ابن سالم الكحالي خلفاندراسة 

 .في تنمية التفكير الناقد وتحسين التحصيل واالتجاه نحو التعلم في التربية االسالمية

أظهههرت الكثيههر مههن المسههتحدثات التكنولوجيههة فههي الفتههرة األخيههرة، وكههان الهههدف منههها هههو جعههل  وقههد

، لهتعلم النشهط والهتعلم التعهاونيالمتعلم هو محور العملية التعليمية بدالً من المعلم، والتركيز على استراتيجات ا

 األنشطة اإللكترونية. المستحادثات هذه ومن

تعد األنشطة التعليمية من أهم مقومات العملية التعليمية التي تسهم في تربية النشء تربية فهي جميهع و 

المراحههل الدراسههية المختلفههة، وهههو يمثههل الجانههب التقههدمي فههي التربيههة المعاصههرة؛ ألنههه يهههتم اهتمامههاً كبيههراً 

 (  97: 2000.)حسن شحاتة،  بالجوانب العلمية والحياتية اليومية للمتعلمين في مختلف مراحل نموهم

حيث تضم األنشطة اإللكترونية إمكانيات عديدة من صوت وصورة وتفاعلية بين التلميذ وجهاز 

الكمبيوتر، ويجعل عملية التعليم والتعلم شيقة وممتعة باإلضافة إلمكانية اختيار التلميذ ما يتناسب مع ميوله 

 (119: 2011واتجاهاته ونمط تعلمه. )زكريا جابر حناوي، 
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وأشارت دراسات عديدة إلى أهمية استخدا  برامج األنشطة التعليمية االلكترونية وبرامج التعلم 

االلكتروني في عمليات التعليم والتعلم التي تتم داخل الصف الدراسي في تنمية مهارات المتعلمين وزيادة 

حسن  دراسة ، و (2010حي اسماعيل)دراسة عبد الرحيم فتتحصيلهم في المواد الدراسية المختلفة ومنها : 

 .( 2012وأخرون) دراسة أحمد نوبيو(، 2011)دراسة زكريا جابر(، و2011) عمران حسن

على الرغم من أهمية التفكير الناقد لتالميذ المرحلة اإلعدادية وبخاصة الفائقين، وتأكيد وزارة التربية 

يحظى بما يقابله من أهمية على خريطة اللغة العربية في والتعليم على تنميته لدى هؤالء التالميذ؛ إال أنه لم 

 األولقامت الباحثة بدراسة استطالعية على عينة من تالميذ الصف  لذا، الحقل التعليمي بالمرحلة اإلعدادية

في إحدى المدارس الحكومية التابعة إلدارة أشمون  اً وتلميذةً ( تلميذ10اإلعدادي الفائقين دراسيا بلغ عددهم )

تعليمية بمحافظة المنوفية حيث استهدفت الدراسة التعرف على مستوى تالميذ الصف األول اإلعدادي ال

حول منهج القراءة أشار معظم التالميذ الفائقين مناقشة التالميذ ومن خالل   ،في مهارات التفكير الناقدالفائقين 

ية؛ لشعورهم بأن المحتوى المقد  عد  رغبتهم في دراسة المنهج الخاص بالقراءة في مادة اللغة العرب

والتمارين المقدمة وطرق التدريس المستخدمة أيضا كلها عادية ال تنمي قدراتهم وال تضيف إليهم جديد وال 

بعض معلمي وموجهي اللغة  بمقابالت شخصية مع ، كما قامت الباحثةتساعدهم على التفكير وإعمال العقل

 التفكير الناقد. مهارات لفائقين دراسيا في االتالميذ العربية؛ للتعرف على مستوى 

يتضح مما سبق افتقاد منهج القراءة المقد  للتالميذ الفائقين إلى االتجاهات العالمية والتكنولوجية الحديثة      

في تعليمهم وتطوير منهجهم الحالي، من هنا جاءت فكرة البحث الحالي وهي استخدا  برنامج قائم على 

القراءة لدى التالميذ الفائقين بالمرحلة االتجاه نحو التفكير الناقد و اإللكترونية لتنمية بعض مهاراتاألنشطة 

 ما يلي:اإلعدادية ، والتي يمكن تحديدها في

 مطكلة البحث

مهارات التفكير في  دادي الفائقيناإلع األولمستوى تالميذ الصف تدني تتحدد مشكلة البحث الحالي في 

ومن هنا يحاول البحث الحالي اإلجابة عن السؤال التالي: ما فاعلية  تجاه التالميذ نحو القراءة،وضعف ا،الناقد

لدى تالميذ الصف واالتجاه نحو القراءة برنامج قائم على األنشطة اإللكترونية في تنمية مهارات التفكير الناقد 

 األول اإلعدادي الفائقين دراسيا؟

 سئلة اتآتية:الرئيس األويتفرع من هذا السؤال 

 مامدى توافر بعض مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي الفائقين؟ .1

ما أسس بناء برنامج قائم على األنشطة اإللكترونية في تنمية بعض مهارات التفكير الناقد و االتجاه  .2

 نحو القراءة لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي الفائقين؟
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قائم على األنشطة اإللكترونية في تنمية بعض مهارات التفكير الناقد واالتجاه نحو ما صورة برنامج  .3

 القراءة لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي الفائقين؟

ما فاعلية برنامج قائم على األنشطة اإللكترونية في تنمية بعض مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ  .4

 الصف األول اإلعدادي الفائقين؟

ة برنامج قائم على األنشطة اإللكترونية في تنمية االتجاه نحو القراءة  لدى تالميذ الصف ما فاعلي .5

  األول اإلعدادي الفائقين؟

  أهداف البحث

واالتجاه   التفكير الناقدائم على األنشطة االلكترونية  لتنمية  بعض مهارات تصميم وبناء برنامج ق .1

 ، وتحديد المواصفات التربوية والفنية له.الفائقينادي اإلعد األوللدى تالميذ الصف  نحو القراءة 

ميذ الصف لدى تال واالتجاه  نحو القراءة  بعض مهارات التفكير الناقد تنميةقياس فاعلية البرنامج في  .2

 قين.األول اإلعدادي الفائ

 أهمية البحث

 يفيد هذا البحث كال من:

 العناية بالفائقين عند وضع المناهج.:توجه أنظار خبراء المناهج إلى مخةةي المناهج .1

 : تحسين مستوى أداء تالميذ الصف األول االعدادي الفائقين في مهارات التفكير الناقدالتالميذ .2

 .وزيادة اتجاههم نحو القراءة

 وكذلك فتح المجال لدراسات بحثية جديدة. ،الباحثين ببعض األدوات المضبوطة : تزويدالباحثين .3

  حدود البحث

  البحث الحالي على ما يلي:اقتصر 

وهةة:عمعمهةةاتسع تاةةتنتاارعومهةةاتسع فت ةةترعضاةة ع ت تت  ةةااعمهةةات اع فتيريةةتع فنا ةة عتنميةةبعض ةة ع -

 فمةت ةسععو فمااماارعومهةاتسع فتياةيترعمهةاتسعتمةويحع ف.من خمة عدةيسعتة تيوعض ة عمو ةوضاا

 خح2016/2017ع فتيميذعضافيصسع ف ت ا:ع ألوس فممتتعضا ع

 عتاميذ ًعم عتيميذع فصةرع30تيميذع فصرع ألوسع إلض   يع فيائمي ع ت اياًع؛عمرونبعم ع)ضينبعم ع -

 عتاميةذ ًعفاممموضةةبع15 عتاميةةذ ًعفاممموضةبع فتمتيضيةةبعرعو)15 ألوسع إلضة   يع فيةائمي ع اةةماع)فة ع)

م.ا ظةةبعع-ضم ينةةبع فاةةا  اعع- ف ةةاض بعمةة عتيميةةذعم تاةةت:ع فاةةا  اع إلض   يةةبعو فاةةي سعضائ ةةب

عفمنو يبخع 
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 فروض البحث

بين متوسطات درجات تالميذ المجموعة  (0.01)≥يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .1

التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير الناقد لصالح المجموعة 

 التجريبية.

ات درجات تالميذ المجموعة بين متوسط (0.01(≤ يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى .2

 التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي الختبار مهارات التفكير الناقد لصالح التطبيق البعدي.

بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية  (0.05(≤ ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  .3

 قد.في التطبيقين البعدي والتتبعي الختبار مهارات التفكير النا

بين درجات اتجاهات المجموعة التجريبية  (0.05(≤ يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .4

 والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي  لمقياس االتجاه نحو القراءة لصالح المجموعة التجريبية.

التجريبية في بين اتجاهات تالميذ المجموعة  (0.05(≤ يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى .5

 التطبيقين القبلي والبعدي لمقياس االتجاه نحو القراءة لصالح التطبيق البعدي.

بين اتجاهات المجموعة التجريبية في  (0.05(≤ال توجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  .6

 التطبيقين البعدي والتتبعي لمقياس االتجاه نحو القراءة.

 راءات البحثإج

 .تحديد مستوى تالميذ الصف األول اإلعدادي الفائقين  في مهارات التفكير الناقد : أوال

 ئقين.بناء برنامج قائم على األنشطة اإللكترونية يناسب تالميذ الصف األول اإلعدادي الفاتحديد اسس : ثانيا

 .اإلعدادي الفائقينبناء برنامج قائم على األنشطة اإللكترونية يناسب تالميذ الصف األول : ثالثا

 .ق البرنامج للتأكد من فاعليته تطبي: رابعا

 مصةلحات البحث

 :األنطةة الإلكترونية

تحثهم على التعلم التفاعلي أنها أنشطة يقو  بها المتعلم الكترونيا ( ب(Salmon, 2002يعرفها سالمون 

مشاركات اتآخرين من خالل وذلك من خالل مشاركتهم ب رسال مساهمات فيما بينهم ، وكذلك الرد على 

 أدوات اتصال متزامنة وغير متزامنة.

ً لخطة  في البحث الحالي باألنطةة الإلكترونية ويقصد : أنشطة مخططة ومنظمة  يمارسها التلميذ وفقا

زمنية محددة وعدد جلسات متفق عليها تتطبق بصورة جماعية أو فردية ، وتضم تدريبات وألعاب وألغاز 
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ف تحسين مهارات التفكير الناقد واالتجاه نحو القراءة لدى التالميذ مع استخدا  الوسائط اإللكترونية بهد

 اإللكترونية في نقل المعلومات بين المعلم والمتعلم مثل )الصوت والصورة والرسومات ....إلا(  

 التفكير الناقد:

وفهمها وتقويمها طبقا لمعايير ( بأنه القدرة على الحكم على األشياء 24: 2002يعرفه )فهيم مصطفى،      

معينة من خالل طرر األسئلة، وعقد المقارنات، ودراسة الحقائق دراسة دقيقة، وتصنيف األفكار والتمييز 

 بينها، والوصول إلى االستنتا  الصحيح الذي يؤدي إلى حل المشكلة.

 االتجاه نحو القراءة:

( االتجاه نحو القراءة بأنه مجموعة مهن اسهتجابات التلميهذ بهالقبول أو 457: 2011تعرف )سلوى بصل، 

الرفض نحو القراءة والتي تعبر عن رأيه وميوله الذاتية، ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ مهن خهالل 

 مقياس االتجاه نحو القراءة. 

بأنه مجموعة استجابات تالميذ الصف األول اإلعدادي  ليالقراءة في البحث الحا يقصد باالتجاه نحو

بالقبول أو الرفض نحو االستمتاع بالقراءة وتعلمها ومصادرها، والتي تعبر عن رأيه نحو القراءة، ويقاس من 

 خالل مقياس االتجاه نحو القراءة التي أعدته الباحثة.

 الفائقون:

ين تكون لديهم قدرات عقلية عالية، الفائقين بأنهم " أولئك الذيعرف قسم التربية بنيويورك التالميذ      

، ومقدرة على اإلنجاز المرتفع، ، ويظهرون على التفكير االبتكاري والقيادة ، وقدرةواستعداد أكاديمي خاص

ً  أداءً   (AGATE,2004:2) في التحصيل األكاديمي. عاليا

 الإطار النظري

 نــراءة للفائقيــو القـنح هد واالتجاــــر الناقــــالتفكيمهارات ة ـــتنمي و األنطةة الإلكترونية

 . ماهية األنطةة الإلكترونية1

وهو يعبر عن أنشطة التعلم المتفاعلة عبر  E-activitiesيطلق على األنشطة اإللكترونية مصطلح 

حيث يصبح التدريس من  الحاسب اتآلي واإلنترنت، وتمثل األنشطة جانب تربوي ها  في العملية التعليمية ؛

خالل األنشطة التعليمية مبسطاً، كما أن استخدا  األنشطة في التدريس بصورة مقصودة يساعد على تدعيم 

 (26: 2006المتعلمين أثناء نموهم كمفكرين مستقلين واثقين في قدراتهم. )ماجدة سليمان، 

لمتعلمون عبر اإلنترنت تحثهم على التعلم ( بأنها أنشطة يقو  بها ا(Salmon, 2002كما يعرفها سلمون      

التفاعلي وذلك من خالل مشاركتهم ب رسال مساهمات فيما بينهم، وكذلك الرد على مشاركات اتآخرين من 

 خالل أدوات اتصال متزامنة وغير متزامنة.
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ً  باألنطةة الإلكترونية ويقصد لخطة  في البحث الحالي : أنشطة مخططة ومنظمة  يمارسها التلميذ وفقا

زمنية محددة وعدد جلسات متفق عليها تتطبق بصورة جماعية أو فردية ، وتضم تدريبات وألعاب وألغاز 

إلكترونية بهدف تحسين مهارات التفكير الناقد واالتجاه نحو القراءة لدى التالميذ مع  استخدا  الوسائط 

 لصورة والرسومات ....إلا(اإللكترونية في نقل المعلومات بين المعلم والمتعلم مثل )الصوت وا

 ومن هنا تأتي أهمية األنشطة اإللكترونية،  ونذكرها فيما يلي:

 . أهمية األنطةة الإلكترونية2.2

إن استخدا  تقنيات التعليم والمعلومات في األنشطة التعليمية تساعد الطالب على إعادة تنظيم المعلومات 

بين مكونات المحتوى العلمي؛ إذ يمكن من خالل هذا االستخدا  وتكييفها وتمّكنهم من رؤية العالقات الداخلية 

تفعيل أساليب األنشطة التعليمية التعاونية بصيغ الكترونية بحيث يتم تقسيم الطالب إلى مجموعات نقاشية 

الكترونية صغيرة لتحقيق أهداف تعليمية مشتركة، ويمكن دمج أنشطة التعلم الجماعي المحوسب أو 

 (.(Pimmel, 2001 دة التفاعل المتبادل بين طالب تلك المجموعاتاإللكتروني لزيا

وأشارت دراسات عديدة إلى أهمية استخدا  برامج األنشطة التعليمية اإللكترونية وبرامج التعلم 

اإللكتروني في عمليات التعليم والتعلم التي تتم داخل الصف الدراسي في تنمية مهارات الفائقين وزيادة 

عايدة ،( 2004)محمد سيد أحمد عبده مواد الدراسية المختلفة ومن هذه الدراسات دراسة: تحصيلهم في ال

 حسن عمران حسن ، (2010عبد الرحيم فتحي اسماعيل)،  (200٨سامية البيسوني )( ، 2007)غريب

 (.2011عبدالعال عبدهللا )، و(2012وأخرون) أحمد نوبي، ( 2011)

السابقة في أنه سوف يستخد  األنشطة اإللكترونية بهدف تنمية ويختلف البحث الحالي عن الدراسات 

 بعض مهارات التفكير الناقد واالتجاه نحو القراءة لدى عينة من تالميذ الصف األول اإلعدادي الفائقين .

 . أشكال األنطةة الإلكترونية4.2

وسيتم عرض أكثرها هناك تجدد مستمر في تصميم وتنفيذ أشكال األنشطة التعليمية اإللكترونية، 

 (18: 2007أهمية فيما يلي : )منصور غلو ، 

ً والمتعلقة باألهداف ، الرسو  والملصقات التوضيحية والكرتونية حل المسائل والتمارين المقدمة إلكترونيا

يتم البرمجيات التعليمية المتوفرة على االنترنت: من خاللها ، وليف المتعلمين بأداء مها  متعددةالتعليمية، وتك

المختبرات ، وتي تقد  للطالب باستخدا  الحاسوبتقديم مجموعة من األنشطة والتدريبات والممارسات ال

معرفية الرحالت ال ، والمواقع والمصادر اإللكترونية، والتعليمية اإللكترونية واأللغاز أللعابا.ة، واالفتراضي

  .المدونات اإللكترونية، و quest  webعبر الويب
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البرمجيات التعليمية المتوفرة على الكمبيوتر دم البحث الحالي أشكال األنطةة الإلكترونية التالية: يستخو     

من خاللها يتم تقديم بعض األلعاب التعليمية وااللغاز االلكترونية والتدريبات والممارسات االلكترونية؛ بقصد 

 الناقد لدى التالميذ الفائقين.إحداث تغيرات في سلوك المتعلم يؤدي إلى تشكيل مهارات التفكير 

 . توظيف األنطةة الإلكترونية مع الفائقين5.2

ظهرت األنشطة اإللكترونية لتقضي على مشكلة المكان وتخد  الجانب العقلي كثيرا للمتعلمين لتطوير 

المتفوق وتزيد من تفوقه، ومن ثم كان استخدا  التعليم اإللكتروني بنمط األنشطة اإللكترونية في العملية 

ذا االستخدا  أن تعليم هؤالء األفراد التعليمية لذوي االحتياجات الخاصة مهما جدا وبخاصة الفائقين، وأهمية ه

يحتا  إلى اسلوب مشوق وجذاب وهو ما نستطيع أن نفعله عن طريق األنشطة اإللكترونية، لذا كان البد من 

لدى المتعلمين ويتم ذلك من خالل: )الغريب زاهر،   learning stylesإعادة صياغة األنماط التعليمية 

2009 :84) 

عد على التفاعل لتطوير األفكار بين األشخاص بعضهم البعض مثل تعدد األساليب التي تساع-أ

 استخدا  البيانات والتجهيزات اإللكترونية الحديثة.

التعلم داخل المجتمع بما يحتوي على خبرات المواقف وتفاعالتها المجتمعية والحصول على ع-ب

 تعليم.المعلومات من المجتمع وأفراده والطالقة في توظيف مستحدثات تكنولوجيا ال

حيث إن األنشطة اإللكترونية يمكن أن تقد  للمتعلمين إما من خالل برامج أكاديمية توضع على أقراص 

مدمجة لتوفير المادة  التعليمية على جهاز الكمبيوتر أو من الممكن أن تقد  من خالل االنترنت بشكل يتيح 

 (40: 2013.)محروسة الشرقاوي، استيعاب المستجدات بسرعة والتزود بالمعارف الجديدة عبر الشبكة

لها في تعليم الفائقين مثل إلى أهمية توظيف األنطةة الإلكترونية بأشكاوقد أشارت الكثير من الدراسات 

توصلت إلى فاعلية األلغاز والمحاكاة في تنمية التحصيل ( التي 2015حجاج أنور أحمد عبداللةيف ) دراسة

التى ( 2013) محروسة أبو الفتوح الطرقاوي، ودراسة ة لديهم تنمية األساليب المعرفيلدى التالميذ و

ة واالجتماعية والعقلية إلى فاعلية األنشطة اإللكترونية التعليمية في تنمية مهارات التالميذ اللغوي توصلت

توصلت إلى التأثير اإليجابي ألنشطة القراءة اإللكترونية  (2011عقيلي محمد موسى )، ودراسة والحركية

 (2003محمد اسماعيل ) حمدان، ودراسة دة مهارات القراءة ولكتابة لديهمزيادة تحصيل التالميذ وزيافي 

في مادة العلو   المتفوقينفعالية بعض األنشطة اإلثرائية في تنمية التفكير االبتكاري لدى التالميذ  أظهرت

 .اإلعداديةبالمرحلة 
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 ثانياً: التفكير الناقد

الز  للنجار فهي الحيهاة، إال أن االهتمها  األكبهر ينصهب فهي مدارسهنا علهى الحفه  والفههم إن التفكير الناقد 

والتطبيق، والوصول لإلجابة الصهحيحة فهي أحسهن األحهوال، بينمها يعتمهد التفكيهر الناقهد علهى التحليهل وتقهويم 

 (74: 2002الحجج والبراهين وإصدار األحكا  وغيرها. )فتحي الزيات، 

 كير الناقد. ماهيَّة التف1.2

( بمعنههى مي ههز الههدراهم 225: 1956تعريههف التفكيههر الناقههد فههي اللغههة: ورد الفعههل نقههد فههي )لسههان العههرب، 

( بمعنهى 912: 1994وأخر  الزيهف منهها، كمها ورد تعبيهر "نقهد الشهعر ونقهد النثهر " فهي )المعجهم الوسهيط، 

 أظهر ما فيها من عيب أو حسن.

نوع من التفكير التقويمي يهدف إلهى التحقهق مهن  أنهفكير الناقد : ( الت74: 2002) فتحي الزيات، يعرف 

المعلومههات ومههدى اتسههاقها ومصههداقياتها ونتائجههها ومالءمتههها، ويقههو  علههى اسههتخدا  أو توظيههف المعلومههات، 

ويحكم عليه في ضوء معايير أو محك ات معين ة أو ههو عمليهة تحديهد درجهة المصهداقية أو الموثوقيهة والدقهة أو 

مهن خهالل: القهدرة علهى  Authenticity, accuracy or value of somethingقيمة المتعلقهة بشهيء مها ال

وإدراك الموقههف ككههل، وتغيههر رؤيههة الفههرد فههي ضههوء األدلههة أو  Alternativesتخيههل المكونههات والبههدائل 

 البراهين، و يطلق عليه أيضا التفكير المنطقي أو التحليلي.

( بأنه القدرة على الحكم على األشهياء وفهمهها وتقويمهها طبقها لمعهايير 24، 2002كما يعرفه )فهيم مصطفى، 

معينة من خالل طرر األسئلة، وعقهد المقارنهات، ودراسهة الحقهائق دراسهة دقيقهة، وتصهنيف األفكهار والتمييهز 

          ة.لصحيح الذي يؤدي إلى حل المشكلبينها، والوصول إلى االستنتا  ا

( بأنههه عمليههة عقليههة يقههو  بههها المههتعلم مههن أجههل إصههدار أحكهها  علههى 15: 2011وتعرفههه )بهيههرة شههفيق، 

المعلومات المعروضة عليه من حيث مدى صهحتها أو عهد  صهحتها فهي ضهوء معهايير معينهة ومها يتهوافر فهي 

 اتخاذ القرار إلى حل المشكلة أوالموقف من أدلة وشواهد ويتطلب الدقة في فحص الوقائع من أجل الوصول 

 :ومما سبق يمكن تحديد مفهوم التفكير الناقد في البحث الحالي كما يلي

التفكير الناقد هو عمليةٌ عقليةٌ مركبةٌ يقو  بها تالميذ المرحلهة اإلعداديهة الفهائقين مهن أجهل إصهدار أحكها  علهى 

هارات العقلية والتي تشهمل المعلومات المعروضة عليه أو مواجهة مشكلٍة ما ويمارس خاللها مجموعة من الم

ههج ؛ مههن خههالل  ف االفتراضههات والمسههلمات، والتفسههير، واالسههتنتا  ، وتقههويم الُحج  قههدرة التالميههذ علههى  : تعههرا

 موضوعات القراءة التي يدرسها التالميذ عن طريق برنامج األنشطة اإللكترونية.

 . مهارات التفكير الناقد2
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د مهههارات التفكيههر الناقههد، واختلههف العلمههاء فههي تصههنيف هههذه تعههددت وتنوعههت  راء العلمههاء تجههاه تحديهه

المهههارات وتنظيمهههها، ورغههم اخهههتالف تنظههيم مصهههفوفات مهههارات التفكيهههر الناقههد، إال أن التهههداُخل بههين ههههذه 

المصفوفات متقارب جداً ؛ حيث أجمعت معظم النظريات على أهمية مههارات التفكيهر الناقهد، بينمها االخهتالف 

التي تطلق على المهارات المتنوعة في هذا المجال، إال أنه يبدو أن هذه المههارات ال تختلهف  تجده في األسماء

 .طالقا فيما عدا االختالف الدقيقإ

المكونات السلوكية للتفكير الناقد على  Watson& Glizerحدد كل من "واطسون" و "جليسر" وقد 

 النحو التالي :

معرفة العالقات بين وقائع معينة تعطى له بحيث يحكم في ويتمثل في قدرة الفرد على االستنباط:  -

ضوء هذه المعرفة عما إذا كانت النتيجة مشتقة من هذه الوقائع المعطاة بغض النظر عن موقف الفرد 

 منها.

 ويتمثل في القدرة على استخالص النتيجة من حقائق معينة.التفسير:  -

القوية والحجج الضعيفة من خالل الجوانب  الحجج: ويتمثل في القدرة على التمييز بين تقويم الحجج -

 المهمة التي تتصل مباشرة بموضوع معين، وتمييز نواحي القوة والضعف فيها.

وتتمثل في القدرة على فحص الوقائع التي يتضمنها موضوع معين معرفة المسلمات واالفتراضات:  -

 تبعا لصحة البيانات المعطاة .

 لى التمييز بين احتمال صحته أو خطأهويتمثل في القدرة عاالستنتاج:  -

 . أهمية تدريب الفائقين على مهارات التفكير الناقد 3.2

وتتمثل أهمية تدريب الفائقين على مهارات التفكير الناقد في كونه أصهبح ضهرورة حتميهة لحمايهة عقهولهم 

ليمههي فهه ن تنميههة مهههارات فالبهد مههن أن يتمتههع كههل فههرد فههي المجتمعههات الحديثههة بعقليهة ناقههدة، وفههي المجههال التع

 (144: 2005التفكير الناقد لدى الفائقين تساعد على: )ابراهيم حامد، 

 .زيادة استعداد الطلبة لممارسة التفكير الناقد 

 .زيادة فاعلية أدوار المعلمين والمتعلمين في الموقف التعليمي 

 وإتاحة الفرصة أمامهم الختبارها بطرق  يتعرضوا لها زيادة حيوية المتعلمين في تنظيم الخبرات التي

  منة.

هناك دراساٌت تربويةٌ تناولت اسهتخدا  بعهض البهرامج واالسهتراتيجيات والمهداخل وأكهدت علهى ضهرورة 

 االهتما  بتنمية مهارات التفكير الناقد لدى الفائقين منها دراسة:
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قهائم علهى المشهكالت فهي تنميهة ههدفت إلهى استقصهاء أثهر برنهامج إثرائهي ( 2006عبدهللا جررادات )وقا  

فههي المراكههز الرياديههة ، وطبههق علههى الفههائقين اختبههار  الفررائقينواإلبههداعي لههدى الطلبههة  الناقررد التفكيرررمهههارات 

هههدفت إلههى استقصههاء فاعليههة برنههامج ( 2006دراسررة محمررد الإمررام )، للتفكيههر الناقههد و خههر للتفكيههر اإلبههداعي

 الةلبة الفائقينواالبتكاري لدى  التفكير الناقدللجدل في تنمية مهارات إثرائي قائم على بعض القضايا المثيرة 

بمدينة عمان، وطبق الباحهث  اختبهار كاليفورنيها لمههارات التفكيهر الناقهد واختبهار تهورانس للتفكيهر االبتكهاري 

ائق أن التفكير الناقد نشاط عقلهي يسهتخد  الحقه Nodding(2008)دراسة نودنج وذكرت ، بصورته اللفظية 

وائررل عبرردالباري دراسههة ، و(.Nodding, Nel, 2008, 8-13للتخطههيط والترتيههب والعمههل تجههاه النهايههة. )

إلى تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالب الصهف الثهاني االعهدادي باسهتخدا  الهتعلم هدفت ( 200٨حمودة )

 التعاوني في تدريس القصة )قراءة ذات الموضوع الواحد( 

 القراءة وتنمية التفكير الناقد .4

تعد القراءة من النعم التي أنعم هللا بها على عباده وخلقه، وكفى بها شرفاً أنهها كانهت أول لفه  فهي أول 

 ية نزلت من عند هللا سبحانه وتعالى على رسوله الكهريم )صهلى هللا عليهه وسهلم( قهال تعهالى )اقهرأ باسهم ربّهك 

هذا يرشدنا إلى أن القراءة ذات أهمية كبرى في حياة اإلنسان. )سورة ( و1.سورة العلق( )………الذي خلق

 (1العلق:  ية 

اء يجدون حلوال  وتعتبر القراءة من وسائل االستمتاع، وأداة من أدوات حل المشكالت، فكثيرا من القر 

تفكيهر اإلبهداعي لمشكالتهم الخاصة من خالل قراءاتهم، ويجدون توجيهات سديدة لحياتهم العقلية تمكنهم مهن ال

في مجاالت متنوعة مهن ميهادين الحيهاة المختلفهة، كمها أنهها تجعهل الفهرد أكثهر قهدرة علهى النقهد وعلهى التفكيهر، 

وعلى الدراسة بالفائدة التي يمكن أن يأخهذها مهن المصهادر المتنوعهة وعلهى الرجهوع للخبهراء الهذين ينبغهي أن 

 (64، ص 2000يتصل بهم. )محمد صالر الدين ، 

والفههم؛   وتوجد عالقهة بهين مفههو  القهراءة والتّفكيهر فهي كونهمها عمليتهين عقليتهين تعتمهدان علهى المعرفهة     

أوالهما )القراءة( وتقتصر على معرفة الحروف، وفهم ما ورد في النص مهن معهان، وثانيهمها )التفكيهر( وههو 

قهد عهّرف و ،ة صهورة اتصهاليّةمعرفة معلومات عن الموضوع المطرور أو المقروء لفهمه، فيقصد بهه فههم أيه

التّفكيههر النّاقههد بأنّههه: "القههدرة علههى إدراك العالقههة المنطقيّههة بههين   (Watson&Gleizer)رسههواطسههون وجلي

 يقهههة سهههليمة، وتقهههويم األحكههها  والحهههجالقضهههايا، وتفسهههير البيانهههات، واسهههتخالص النّتهههائج والتّعميمهههات بطر

: 2010)عمهر والعنيهزي، .الّرئيسة بين كّل من التّفكير النّاقهد والقهراءةوبذلك يُمكن تحديد المالمح المشتركة ، 

19) 

 األنطةة الإلكترونية وتنمية التفكير الناقد في القراءة. 5
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وقد أقا  الفالسفة أمثال )جون ديوي( فلسفتهم في التربية على أساس هذه النظرية " فالمعرفة نتا  التفكير 

بالواقع، والنشاط هو مصدر المعرفهة، إن التفاعهل بهين الفهرد والبيئهة ههو أسهاس في المشكالت الحية المرتبطة 

نمههو الفههرد" وتتكههون خبههرات الفههرد )المههتعلم( بطريقههة متكاملههة مههن النههواحي الجسههمية والعقليههة والروحيههة عههن 

 (697، 2003طريق ما يقو  به من نشاط عملي وعقلي)الخطيب، 

ي المواقف التعليمية التي يتعرض لها داخل الصف الدراسي أو داخل إظهار أهمية الفرد المتعلم وفعاليته ف

المدرسة أو خارجها تسهم في إكساب المتعلم خبرات جديدة ؛ألنها تنبع من حاجاته ودوافعهه ") حسهن شهحاتة، 

1990 ،19) 

نهها من ثم مهما تنوعهت واختلفهت نظهرة الفلسهفات التربويهة إلهى األنشهطة واألسهس التهي تقهو  عليهها، إال أ

خلصت إلى تقدير دور األنشطة في العملية التعليمية، وذلك بعد أن عدت المتعلم محهورا لهها، وهكهذا أصهبحت 

األنشطة التهي يقهو  بهها المهتعلم ههي جهوهر العمهل التعليمهي، وههي الوسهيلة لتحقيهق أههداف الهتعلم، فه ذا كانهت 

نشاطات التعليم والتعلم هي التي تحهدد كيفيهة  األهداف تحدد أسباب التعلم وإذا كان المحتوى يحدد معارفه، ف ن

 التعليم والتعلم.

 . دور معلم اللغة العربية في تنمية التفكير الناقد لدى الفائقين 6

يعد المعلم عامالً أساسيا في تعلهيم التفكيهر ومهاراتهه ؛ ألن النتهائج المتحققهة مهن تطبيهق أي برنهامج لتعلهيم 

كبيرة على نوعي ة التعليم الذي يمارسه المعلم داخل غرفة الصف، كما أن دور التفكير ومهاراته يتوقف بدرجة 

المعلم ال يتوقف عند حد معين بل يساعد التالميذ على االنتقال من الجمود  والركود إلهى التفاعهل والنشهاط مهن 

هي  لهديهم القهدرة علهى خالل وضع التالميذ في مواقف تعليمية تثير تفكيرهم  وتشجعهم على توليد األفكهار وتنّمي

 التخيال والتفسير واالستنتا  والتقويم  واتخاذ القرار تجاه كافة التغيرات والتحديات.

أن دور المعلم يتمثل في : التمكن من ممارسة مههارات التفكيهر الناقهد ويرى ابراهيم حامد و فريال يونس 

ختلفههة، وإثههارة التفاعههل الصههفي وإتاحههة أمهها  طلبتههه مههن خههالل تقههديم نمههاذ  يالحظونههها ويتعرفههون جوانبههها الم

الفرصة الكافية أما  الطلبة ليقدموا اقتراحاتهم و رائههم فهي القضهايا التهي تعهرض علهيهم، وإثهارة انتبهاه الطلبهة 

: 2005خالل الموقف التعليمي، وتشهجيع الطلبهة علهى ممارسهة التفكيهر الناقهد.)ابراهيم حامهد وفريهال يهونس، 

143 ،144) 

  جاه نحو القراءةاالت ثالثاً: 

( أنهه يتفهاوت االتجهاه نحهو القهراءة بتفهاوت 448: 1984يؤكد كل من )جابر عبد الحميد، ومحمد سالمة، 

 –مستوى القدرة القرائية، وبتفاوت الجهود التي تبذل في بيئهة التلميهذ، وبهاختالف تهأثير األقهران، فاالتجاههات 

 شخصية وفريدة ويصعب التنبؤ بها. -إذن
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( االتجاه نحو القهراءة بوصهفه بنيهة افتراضهية تمثهل اسهتجابة الفهرد 82: 1997هللا الكوري، عبديعرف )و

نحو المقروء بالقبول له أو رفضه، ويمكن االستدالل عليها وقياسها إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ 

( االتجهاه نحهو 457: 2011وتعرف )سلوى بصهل، ، ارات مقياس االتجاه نحو القراءةمن خالل استجاباته لعب

القههراءة بأنههه مجموعههة مههن اسههتجابات التلميههذ بههالقبول أو الههرفض نحههو القههراءة والتههي تعبههر عههن رأيههه وميولههه 

 الذاتية، ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها التلميذ من خالل مقياس االتجاه نحو القراءة. 

 مكونات االتجاه نحو القراءة .1

( أن االتجاه يتكون مهن ثالثهة مكونهات 209: 1998(، )محمود منسي، 216: 2003ماهر، يشير )أحمد 

 متداخلة ومترابطة ومتكاملة هي:

: ويتضههمن معتقههدات الفههرد نحههو الموضههوعات أو Cognitive componentالمكررون المعرفرري ع-أ

 .القضايا القرائية

عها  يهؤثر فهي اسهتجابة : وههو شهعور Emotional componentالمكرون الوجرداني أو االنفعرالي ع-ب

 .الفرد بالقبول أو بالرفض لموضوع االتجاه 

: ويتضمن هذا المكهون جميهع االسهتعدادات Behavioral component ج. المكون السلوكيـة األدائي

السلوكية التي تهرتبط باالتجهاه فعنهدما يمتلهك الفهرد اتجاهها إيجابيها نحهو شهيء مها أو موضهوع مها ف نهه 

 .عيم هذا االتجاهيسعى إلى مساندة وتد

 اتجاه التالميذ الفائقين في مجال القراءة.  2

، التعامل مع األجهزة الحديثةالفائقون أكثر تعدداً وتنوعاً في اتجاهاتهم، واهتماماتهم التي تشمل التصوير، 

، كمها أنههم أكثهر حبهاً للقهراءة، يميهل إلهى المخهاطرة والمغهامرة، و حل األلغاز والتعامل مهع المواقهف الغامضهة

 .التعليمية تنمي الذكاء ، كما يميلون لممارسة األلعابوالقصص المثيرة الخيال العلميوخاصة كتب 

 إلى أن التالميذ الفائقين يتجهوا نحو: (55 -53: 2000وصفاء غازي )عبد الرحمن سليمان كما أشار 

لكههن قههد ال تتههيح ظههروف البيئههة والبرنههامج القههراءة، و تشههير بعههض هوايههاتهم إلههى وجههود مواهههب، و -

 المدرسي إظهار االتجاهات الخاصة للطفل الموهوب.

قراءة في العلو  والتاريا والتراجم والقصص والشعر و التمثيليّات، بينمها يكهون اتجهاههم قلهيال نحهو ال -

 قراءة المغامرات والقصص.

 الذين هم بنفس أعمارهم. قراءة كتب الكبار، بينما يقل ميلهم نحو قراءة كتب األطفال -
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حسرني عبردالحافم محمرود  دراسرة: وهناك دراسات تناولت تنمية اتجاه التالميذ الفرائقين نحرو القرراءة منهرا

هههدفت الدراسههة إلههى تنميههة مهههارات الفهههم القرائههي واالتجههاه نحههو القههراءة لههدى تالميههذ الصههف األول  (200٨)

دة اتجاهههات اإلعههدادي مههن خههالل المراقبههة الذاتيههة للتالميههذ لمالحظههة قههراءات التالميههذ، وأظهههرت النتههائج زيهها

مهارات القراءة اإلبداعيهة هدفت الدراسة تنمية ( 2009نجالء يوسف حواس )التالميذ نحو القراءة، ودراسة 

سللى حسنسللمس ن لل ساسههتهدفت دراسههة  ، وواالتجههاه نحههو القههراءة لههدى التالميههذ الفههائقين بالمرحلههة اإلعداديههة

تنميبعض  عمهات اع فتيريتع فنا  عو تتماهعن.وع فمت ةسعفة  عتيميةذع فصةرع فثافةعع إلضة   يع(س2011بصل)

 فنتائنع اضايبع تاتت تيميبع :عتنميةبع تماهةااع فتيميةذعن.ةوعضااتد  حع اتت تيميبع فتااؤسع فذ ت:رعوأظهتاع

ع فمت ةسخ

عدور معلم اللغة العربية في تنمية االتجاه نحو القراءة. 3

( أن الدراسات والبحوث التربوية في تدريس القراءة تشهير إلهى قهدرة 114: 1994يذكر )عايش زيتون، 

المعلم على لعب دور حاسم في تنمية االتجاهات ؛ لهذا يجب على المعلمهون تقهديم بهرامج ونشهاطات وأسهاليب 

 تلك المحاور في اتآتي:ل عملية التعلم، ويمكن إجماتدريسية تجعل من التلميذ عنصرا فعاال ومشاركاً في 

  تقديم المحتوى العلمي بطريقة جذابة ومشوقة وإبراز أهمية القهراءة فهي رفهع مسهتوى التلميهذ المتفهوق

 وزيادة تفوقه.

  اسههتخدا  طرائههق تههدريس ووسههائل تعليميههة متنوعههة تتههيح للمههتعلم أن يكتشههف وينههاقش ويجههرب ويحلههل

 ويقيس.

 األنشطة التعليمية من خالل العمل التعاوني المنظم القهائم علهى  إشراك التالميذ الفائقين بشكل فعّال في

 توزيع األدوار مع اإلشراف والتوجيه من قبل المعلم.

  ههي اتجاهههه نحههو القههراءة ههز الفههائقين علههى الههتعلم واالسههراع وتنّمي تصههميم أنشههطة قرائيههة إلكترونيههة تحفّي

 .بشغف

 وة ومثل أعلىأن تتسم شخصية المعلم بالتفاؤل والحماس وأن يكون قد 

  ترسيا مبادئ المساواة والحرية واالحترا  داخل الفصل، وتشجيع المتعلم علهى إبهداء الهرأي والتفكيهر

 بحرية مطلقة.

 لإعطاء أنشطة إثرائية للفائقين باستمرار، واإلسراع في التعليم؛ حتى ال يشعر الفائقون بالمل 

 ً  :  تعريف الفائقينرابعا

( من أشهر التعريفات التي القت قبوال مهن معظهم البهاحثين وقهد تبنهاه (Marland,1972: 43يعد تعريف 

( وينص التعريف على أن الفائقين هم من يتم الكشف عهنهم بواسهطة خبهراء USOEمكتب التربية األمريكي )
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متخصصين ومهنيين والذين تكون لديهم قدرات عالية ومقدرات على اإلنجاز المرتفع ويحتا  ههؤالء الفهائقين 

رامج تربوية خاصة مختلفة عن تلك المقدمة للطلبة العاديين فهي بهرامج المهدارس العاديهة مهن أجهل تقهديم إلى ب

إنجازاتهم وخدماتهم ألنفسهم ومجهتمعهم وههؤالء الفهائقين إضهافة إلهى أنههم يظههرون أداًء عاليها فهي التحصهيل 

القههدرة العقليههة العامههة، االسههتعداد األكههاديمي فهه نهم يظهههرون أداًء متميههزا فههي واحههدة أو أكثههر مههن القههدرات " 

األكاديمي الخاص، والتفكير اإلبداعي، القدرة القيادية، القدرة الفنية البصرية واألدائية، والقدرة النفس حركية. 

( الفائق دراسياً بأنه ذو المستوى العالي 121: 2000يعرفه )عيد الدسوقي، ، و(68: 1999)أنيس الحروب، 

االت بتكاريهة، التحصهيل الدراسهي، وارتفهاع مسهتوى أدائهه فهي مجهال أو أكثهر مهن المجهفي القهدرة العقليهة واال

( للطفل المتفوق عقليا بأنه ذلك الطفل الذي 45: 2002تعريف ) فتحي الزيات، ، واألكاديمية وغير األكاديمية

تحظههى بتقههدير لديههه اإلمكانههات الالزمههة لتحقيههق إنجههازات غيههر عاديههة، فههي أي مههن المجههاالت المختلفههة التههي 

الجماعة بما تشمله من قدرات عقلية ابتكاريهة، فهي الموسهيقي أو الفهن، أو المههارات االجتماعيهة أو القيهادة، أو 

 .والمهارىالتحصيل األكاديمي المعرفي 

 طرق الكطف عن الفائقين .2

 سوف تستخد  الباحثة الطرق األتية في الكشف عن الفائقين: 

، مهن خهالل اتخبهارات الهذكاء لتحديهد الفهائقين، القهدرات العقليهة، وتحديهد للفائقينترشيحات المعلمين واألقران 

 واختبارات التحصيل لتحديد المتفوقين.

 منهج البحث

م مع طبيعة البحث الحهالي التهي تقتهـضي قيهاس فاعليهة برنهامج قهائم ئاتبعت الباحثة المنهج التجريبي؛ ألنه يتال

 .اإلعدادي الفائقين بعض مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصف األولعلى األنشطة اإللكترونية في تنمية 

 للبحث التصميم التجريبي

و تم إجراء تطبيق قبلي ألدوات  –الضابطة والتجريبية –اتبعت البحث التصميم التجريبي ذي المجموعتين 

ءة للمجموعة التجريبية البحث على كل من المجموعتين ؛ للتأكد من تكافؤهما، وتم تدريس موضوعات القرا

باستخدا  برنامج األنشطة اإللكترونية )المتغير المستقل(، بينما لم تتعرض المجموعة الضابطة لهذا المتغير، 

ودرست موضوعات القراءة بالطريقة المعتادة، ثم تُطبق أدوات البحث مرة ً ثانية بعد االنتهاء من التدريس 

لكترونية في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى تالميذ الصف األول للتحقق من فاعلية برنامج األنشطة اإل

اإلعدادي الفائقين، وبعد مرور أربعة أسابيع من التطبيق البعدي، تم إجراء التطبيق التتابعي ألدوات البحث؛ 

 .لمعرفة بقاء أثر التعلم لدى التالميذ
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   أدوات البحث

 من أهداف البحث الحالي استخدمت الباحثة األدوات اتآتية: للتحقق

تالميذ الصف األول اإلعدادي الفائقين في مهارات التفكير  مستوىتحديد ل: ر التفكير الناقدختباا .1

 ، ثم تم تصميم االختبار وفقا لآلتي:الناقد

تبار في صورته وقد بلغ عدد أسئلة االخ ،صياغة عبارات االختبار من نوع االختيار من متعدد -

(عبارة لكل مهارة من المهارات األربعة 12( سؤاالً موزعاً على أربع مهارات بواقع )48األولية )

 .المختارة

ً عن طريق معرفة صدق االتساق الداخلي لعبارات  - تم حساب صدق اختبار التفكير الناقد إحصائيا

الكلي للعبارات بطريقة ألفا كرونباخ  االختبار ب يجاد معامالت االرتباط بين معدل كل مهارة والمعدل

( وهذا يدل على درجة عالية من  ( %91 – 75حيث يتراور ما بين )  SPSSباستخدا  برنامج 

 .الصدق

التفكير الناقد احصائيا عن طريق إيجاد قيمة معامل ألفا كرونباخ، حيث كان  تم حساب ثبات اختبار -

 .( وهو مرتفع0.735معامل ألفا يساوي )

تم حساب زمن االختبار من خالل حساب الزمن الذي استغرقه كل تلميذ وقسمته على عدد التالميذ  -

 دقيقة  25وجد أنه يساوى ، الكلى 

مقيرراس المصررفوفات المتتابعررة المةررور لجررون رافررن )إعررداد وتقنررين: أمينررة محمررد كرراظم و خرررون،  .2

ل تفصهيلي لألطفهال الفهائقين التهي هو اختبار ذكهاء غيهر لفظهي ويقهيس العمليهات العقليهة بشهك (2005

 .سنة 13سنوات حتى  6تتراور أعمارهم من سن 

هدف المقياس إلى معرفة  راء واتجاهات التالميذ نحو القراءة، من : مقياس االتجاه نحو القراءة .3

االتجاه نحو لثاني: البعد ا ، واالتجاه نحو االستمتاع بالقراءة خالل األبعاد الثالثة اتآتية: البعد األول:

تم صياغة عبارات مقياس االتجاه بحيث  البعد الثالث: االتجاه نحو مصادر القراءة. ، وتعلم القراءة

 كل عبارة على فكرة واحدة. يحتووت تكون سهلة وواضحة المعنى

فقد كانت معامالت  ،حساب صدق االتساق الداخلي للمقياس من خالل معامالت ارتباط بيرسـون تم  -

 ( وبهذا تكون مقبولة76.0- 47.0ين االتجاهات والدرجة الكلية موجبة وتراوحت بين )االرتباط ب

 ألغراض البحث.
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فههي أبعههاد المقيههاس (  0.78، 0.73تراوحههت بههين) بطريقههة ألفهها كرونبههاخ فثبههات المقيههاس تههم حسههاب  -

 الحالي.( وهي نسبة مقبولة ألغراض البحث 0.74الثالثة ، وبلغ معامل ثبات االختبار ككل )

 عينة البحث

تههم اختيههار عينههة قصههدية مههن تالميههذ الصههف األول اإلعههدادي الفههائقين بمدرسههة السههادات اإلعداديههة  -

المشههتركة كمجموعههة تجريبيههة ، وعينههة أخههرى مههن تالميههذ الصههف األول اإلعههدادي الفههائقين بمدرسههة 

فههائقين داخههل فصههول السههيدة عائشههة المشههتركة كمجموعههة ضههابطة؛ وذلههك نظههراً لقلههة عههدد التالميههذ ال

المدرسة الواحدة، ولذلك قامت الباحثة باختيار عينة البحث من مدرستين ، وقد حرصت الباحثهة علهى 

أن تقع المدرستين في نفس الحيز العمرانهي داخهل مدينهة السهادات؛ لتكهون ظهروف مجمهوعتي البحهث 

 متشابهة من الناحية االجتماعية واالقتصادي.

 

 

 ة )البرنامج(مادة المعالجة التجريبي

تهههدف المعالجههة التجريبيههة إلههى إعههداد برنههامج تعليمههي قههائم علههى األنشههطة اإللكنترونيههة لتالميههذ الصههف األول 

لههؤالء  اسطوانة، بهدف تنمية مهارات التفكير الناقهد واالتجهاه نحهو القهراءة  CDاإلعدادي الفائقين ، في شكل 

 التالميذ، وقد تم تصميم البرنامج وفقاً للمراحل اتآتية:

تحليل المحتوى العلمي  و وتحديد ىاألهداف التعليمية ،،تحليل خصائص المتعلمين: تم أوال: مرحلة التحليل

 .تحديد استراتيجيات التدريس ، واعداد المصادر والوسائل التعليمية الالزمة النتا  البرنامج، وللبرنامج

، استراتيجة تقديم األنشطة االلكترونية ي ، وتصميملمتنظيم المحتوى الع تم فيهاثانيا : مرحلة التصميم : 

 .الفنيات المستخدمة في البرنامج واالساليب و

 .إعداد الصورة األولية للسيناريو،ووصف السيناريو، تصميم شاشات العرض: تم فيها ثالثا: مرحلة السيناريو

 .إعداد األنشطة التعليمية، ومحتوى المطلوبةإنتا  عناصر التم فيها : اإلنتا رابعا: مرحلة 

التجربـة ، واجراء عرض البرنامج على مجموعة من المحكمين: تم فيها خامساً : مرحلة التجريب

 .تدريس الصورة النهائية للبرنامج ، واالسـتطالعية

 خامسا : مرحلة التقويم

  :خةوات تةبيق التجربة
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 :تطبيق التجربـة وفـقاً للخطوات اتآتيةتم 

  إجراء التطبيق القبلي الختبار التفكير الناقد ومقياس االتجاه نحو القراءة على المجمـوعتين الـضابطة

تدريس برنامج األنشطة اإللكترونية لتالميذ المجموعة ثم والتجريبية للتحقق من تكافؤ المجموعتين 

التفكير الناقد ومقياس االتجاه نحو القراءة على المجموعتين التجريبية تطبيق اختبار فقط ثم التجريبية 

والضابطة بعد تدريس البرنامج لمعرفة أثر برنامج األنشطة اإللكترونية في تنمية مهـارات التفكير 

 التطبيق التتابعي الختبار التفكير الناقد ومقياس االتجاه نحو القراءة، ثم الناقد واالتجاه نحو القراءة

لتالميذ المجموعة التجريبية؛ لمعرفة بقاء أثر التعلم لدى التالميذ، وذلك بعد مرور فترة طويله من 

 ، تصحيح االختبار واستخرا  النتائج.تطبيق البرنامج 

 نتائج البحث

( بين متوسطات درجات 0.01≥ق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ووجود فر نتائج اختبار الفرض األول:

مجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير الناقد لصالح المجموعة ال تالميذ

، وهذا يشير إلى زيادة قدرات التالميذ الصف األول اإلعدادي الفائقين في مهارات التفكير الناقد، التجريبية

إللكترونية في تدريس القراءة في تنمية ويرجع تفوق تالميذ المجموعة التجريبية إلى فاعلية برنامج األنشطة ا

وتتفق نتائج الفرض األول مع نتائج الدراسات السابقة التي استخدمت  مهارات التفكير الناقد لدى التالميذ،

رانده لطفي (، 2015حجا  أنور عبداللطيف )كل من:  دراسة مثل اإللكترونيةنشطة لأل مختلفة أشكال

محروسة أبو الفتور  ،(2013فدوى راشد الرفاعي ) (،2014الجزار)(، منى محمد 2015بسخيرون )

، إيهــاب خليل (2011بهيرة شفيق الرباط ) (،2012(، منى حسين الدهان)2013الشرقاوي)

 .(2006(، وأماني عبد المنعم بالل )2009نصـار)

   

فهههرق ذي داللهههة إحصهههائية عنهههد  أظههههرت نتهههائج الفهههرض وجهههود النترررائج المتعلقرررة برررالفرض الثررراني:( 2     

( بين متوسطات درجات تالميهذ المجموعهة التجريبيهة فهي التطبيقهين القبلهي والبعهدي الختبهار 0.01(≤مستوى

 .التفكير الناقد لصالح التطبيق البعديمهارات 

 ( نتائج اختبار الفرض الثالث :3

( بين متوسطات  0.01)≥وى داللة أظهرت نتائج الفرض عد  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مست     

درجات تالميذ المجموعهة التجريبيهة فهي التطبيهق البعهدي والتتبعهي، وههذا يشهير إلهى فاعليهة برنهامج األنشهطة 

اإللكترونية الذي تعرض له تالميذ المجموعة التجريبية عند تدريس موضهوعات القهراءة المقهرر علهى تالميهذ 

ارات التفكير الناقد ليس هذا فحسب، وإنمها فاعليتهه فهي تحقيهق بقهاء الصف األول اإلعدادي في تنمية بعض مه
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أثر التعلم لدى التالميذ بعهد تطبيهق االختبهار علهى تالميهذ المجموعهة التجريبيهة وذلهك بعهد االنتههاء مهن تطبيهق 

تتبعهي البرنامج بشهر ؛ وجد أن درجات التالميذ متقاربة وليس هناك داللة إحصائية بين التطبيقهين البعهدي وال

 وهذا دليل على بقاء أثر التعلم لدي التالميذ.

 نتائج اختبار الفرض الرابع 4

( بين اتجاهات  0.05)≥الرابع وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  الفرضأظهرت نتائج      

تلهك النتيجهة تتفهق  وتالميذ المجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لصالح المجموعهة التجريبيهة ، 

مع بعض الدراسات والبحوث السابقة التي أشارت إلى ضرورة تنمية اتجاهات التالميذ نحهو القهراءة مع نتائج 

مصههههطفى محمههههد (، 2012( ، زينههههب محمههههد السههههقا )2016خلفههههان ابههههن سههههالم الكحههههالي )مثههههل دراسههههة: 

 .(2009(، نجالء يوسف حواس )2011محمد ) حسن (، سلوى2012العلواني)

 . نتائج اختبار الفرض الخامس:5

( بهين اتجاههات 0.05أظهرت نتائج الفرض إلهى وجهود فهروق ذات داللهة إحصهائية عنهد مسهتوى داللهة )      

تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين البعدي القبلي لمقياس االتجاه نحهو القهراءة لصهالح التطبيهق البعهدي ، 

على األنشطة اإللكترونية في تنمية اتجاهات تالميذ المجموعة التجريبية  ويرجع ذلك إلى استخدا  برنامج قائم

نحو القراءة ، وذلك نظراً لمميزات البرنامج فهو يقد  أنشطة متنوعة تدفع التالميذ إلى القراءة مع التفكير فيمها 

 .هم علماء المستقبليقرأ، وهذا يزيد من اتجاهات التالميذ نحو القراءة، فهو أمر ضروري للتالميذ الفائقين ف

 . تفسير نتائج اختبار الفرض السادس6

( بههين  0.05)≥الفههرض عههد  وجههود فههروق ذات داللههة إحصههائية عنههد مسههتوى داللههة  هههذاأظهههرت نتههائج      

اتجاهههات التالميههذ المجموعههة التجريبيههة فههي التطبيههق البعههدي والتتبعههي، وهههذا نظههراً لفاعليههة برنههامج األنشههطة 

قاء أثر التعلم لدى التالميذ، كما أنه غرس فهي نفهوس التالميهذ أهميهة القهراءة، ودورهها الفعهال اإللكترونية في ب

 .في تنمية التفكير 

 يقترر البحث الحالي إجراء البحوث والدراسات اتآتية:: مقترحات البحث

الناقد واالبتكاري لدى تطوير منهج اللغة العربية في ضوء األنشطة اإللكترونية التي تنمي مهارات التفكير  -3

 الفائقين التالميذ

برنامج قائم على األلغاز اإللكترونية في تدريس اللغة العربية في تنمية مهارات التفكير الناقد  لهدي تالميهذ  -4

 المرحلة الثانوية الفائقين.
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