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مستخلص البحث
إف القراءة الناقدة ىي قدرة التالميذ على التمييز بُت األفكار الرئيسية
والفرعية والتمييز بُت احلقائق واآلراء ،وبُت احلجج القوية والضعيفة ،وبُت التفسَت
ادلنطقي وغَت ادلنطقي .ادلنهج ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو ادلنهج الكيفي
ابستخداـ ادلدخل التحليلي الناقد .أما مصادر البياانت فهي الدراسة ادلكتبية .وأداة
البحث ادلستخدمة يف درسة ىذا البحث ىو ادلالحظة لواقع تعليم اللغة العربية
وادلقارنة مع خربات الباحثة السابقة .وحللت الباحثة عن نظرية اسًتاتيجية ميتامعرفية
يف ترقية مهارة القراءة الناقدة لغَت الناطقُت هبا ابستخداـ التحليل االستقرائي ودمج
ذلك مع مالحظة واقع تعليم اللغة العربية يف بعض مدارس إندونيسيا وقوى النطرية
لدي األساتذة والباحثُت.
ونتائج البحث أوال أف يساعد ادلعلموف التالميذ على تنمية مهارات التقييم
واالرادة الذاتية للوصوؿ إىل ادلؤشرات للقراءة الناقدة ،واثنيا ادليتامعرفية تنمو مع
اخلربة الشخصية والتعلم .فمن ادلمكن أف يبدع ادلدرس فنيات واسًتاتيجية ميتامعرفية
يف القراءة كطريقة ( )SQ3Rو ( ،)KWLواستخداـ اسًتاتيجيات ادليتامعرفة يوقظ
التفكَت لالعًتاؼ على اىتتماـ التعلم من خالؿ ادلواقف والعمليات ،وديكن أف
يؤدي إىل تعلم أكثر عمقا وربسينها أداء .ويسمح ادليتامعرفية للقراء بتخطيط
اسًتاتيجيات معينة والتحكم فيها وتقييمها حىت حيسن فهمو القرائي ويستوعب
القراءة الناقدة .واثلثا أف الفهم دبا يتضمنو من مستوايت ومهارات عمليات مركبة
معقدة ال ربدث بطريقة عفية فجأة بل حيتاج إىل تديب مستمر .وأف الفهم عموما
يف ادلستوايت ادلختلفة لو مهارات متداخلة ومتشابكة يكمل بعضها بعضا.
الكلمات املفتاحية :ادليتامعرفية ،القراءة الناقدة ،غَت الناطقُت هبا
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أ .املقدمة

أساسيات البحث

تعد الوظيفية من تعليم القراءة النظر على أهنا أداة للتفكَت وحل
ادلشكالت يساعد فيها ادلعلم التالميذ على استغالؿ ادلادة ادلقروءة يف حل
مشكالهتم وربطها حبياهتم 1.فالقراءة دوف فهم ادلقروء ال فائدة فيها .ومن خالؿ
القراءة الناقدة يتطور فكرة نقدية لدى التالميذ حيث ال يفهم ما يقرأونو مث
يستلمو فحسب لكن يتدبر فيو ويرى ودييز مث يقدر ما ىو الالئق وادلناسب
ابلنسبة للموضوع أو ابلواقع أـ ال.
أشار مصطفى موسى إىل أف القراءة الناقدة ىي قدرة التالميذ على
التمييز بُت األفكار الرئيسية والفرعية والتمييز بُت احلقائق واآلراء ،وبُت احلجج
القوية والضعيفة ،وبُت التفسَت ادلنطقي وغَت ادلنطقي 2.عند ىاريس ومسيث سبر
القراءة بثالث مستوايت من الفهم :القراءة احلرفية يعٍت قراءة ما يف السطور؛
القراءة التفسَتية عندما حياوؿ للتفسَت أو شرح أو ربليل النص أو استخالص
نتائج أو وصف مشاعر؛ القراءة التطبيقية تنقسم إىل قراءة نقدية وقراءة ابداعية
عندما يستعُت ابلنص حلل مشكلة خارجية 3.فتزويد طالب ابلكفاءة يف القراءة
النقدية سيفتح كثَتا من أبواب التيسَت طوؿ حياتو يف رلاؿ التطبيق للقراءة عامة.
فهذه الورقة البحثية سيناؿ فيها القراءة الناقدة ،واسًتاتيجات ادليتامعرفية وتطبيقها
يف رلاؿ القراءة الناقدة ،وأىم مؤشرات كفاءات القراءة الناقدة ابسًتاتيجات
ادليتامعرفية.
 1دمحم عبيد الظنحاين ،فنيات تعليم القراءة يف ضوء األدوار اجلديدة للمعلم وادلتعلم (القاىرة :عامل
الكتب )2111 ،ط 218 ،1
 2عبد ادلنعم أضبد بدراف ،مهارات ماوراءادلعرفة وعالقتها ابلكفاءة اللغوية (مصر :مكتبة العلم واإلدياف
 )2118ط71 ،1
 3منيف خضَت الضوي ،النظرية البنائية وتطبيقاهتا يف تدريس اللغة العبية (الرايض :مكتبة ادللك فهد،
 )2112ط 131 ،1
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ب .املبحث

اإلطار النظري

 .1تعريف القراءة واملهارة
القراءة ىي القدرة على التعرؼ على احلروؼ والكلمات ونطقها وترصبة
ىذه الرموز إىل ما تدؿ عليو من معاف وأفكار .ويرى نبيل حافظ أف القراءة ىي
عملية التعرؼ على الرموز ادلكتوبة أو ادلطبوعة اليت تستدعي معاين تكونت من
خالؿ اخلربة السابقة للقارئ يف صورة مفاىيم أدرؾ مضامينها الواقعية 4 .ومن مث
تستهدؼ القراءة القياـ بوظيفتُت؛ األوىل معرفة الرموز اللغوية من حروؼ
وكلمات تدخل يف تكوين صبل وفقرات ،الثانية فهم ما تنطوي علي من معاين
ومضامُت ترتبط ابحلياة.
كما أف القراءة يف مفهومها احلديث عبارة عن نظر واستبصار .فمهارة
القراءة تشمل على ادلهارات التالية .1 :الرؤية مع التفكَت؛  .2التحليل الصويت
5
والًتكييب؛  .3توليد األفكار اجلديدة من ادلقروأة ويف ضوء اخلربات السابقة.
فليست القراءة إذف رلرد عملية بصرية بل تتطلب معلومات مرئية معارؼ غَت
مرئية .أما معلومات مرئية أتيت من الصفحات ومعارؼ غَت مرئية أتيت من
6
الدماغ.
وادلهارة ىي الكفاءة يف أداء مهمة ما .ىذا وأف للقراءة عوامل (يعٍت
االستعداد) ينبغي أف تتوفر يف القارئ .ومعٌت االستعداد ىو قدرة الفرد الكامنة
على أف يتعلم بسرعة وسهولة ،وعلى أف يصل إىل مستوى عاؿ من ادلهارة يف

 4امساعيل امساعيل الصاوي ،صعوابت ا لفهم القرائي ادلعرفية وادليتامعرفية (القاىرة :دار الفكر العريب
 )2119ط55 ،1
 5علي أضبد مدكور ،تدريس فنوف اللغة العربية( ،القاىرة :دار الفكر العريب  )2112ص 11
 6دمحم ىيثم اخلياط ،يف سبيل العربية( ،القاىرة :مكتبة وىبة )2114 ،ص 167
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رلاؿ ما .فهناؾ االستعداد العقلي ،االستعداد اجلسمي ،االستعداد العاطفي،
7
واالستعدادات يف اخلربات والقدرات.
 .2أنواع القراءة من حيث طبيعة األداء
 .1القراءة الصامتة
القراءة الصامتة ىي قراءة ليس فيها صوت وال مهس وال ربريك لساف أو
شفة ،حيصل هبا القارئ على ادلعاين واألفكار من خالؿ انتقاؿ العُت ،وحركة
البصر فوؽ الكلمات واجلمل ،دوف االستعانة بعنصر الصوت .من أىداؼ
القراءة الصامتة؛ إكساب التلميذ أو ادلتعلم ادلعرفة اللغوية ،وتعويد التلميذ على
السرعة يف القراءة والفهم ،وتنشيط خيالو ،وتغذيتو ،وتنمية دقة ادلالحظة يف
الطالب ،وتعويد الطالب على تركيز االنتباه إىل مدة طويلة ،وتنمية روح النقد
واحلكم يف الطالب ،وتعويده على االستمتاع دبا يقرأ ،واالستفادة منها .لكن ذلا
8
عيوب منها :صعوبة تصحيح األخطاء.
 .2القراءة اجلهرية
القراءة اجلهرية أو اجلاىزة ىي اليت ينطق القارئ خالذلا ابدلقروء بصوت
مسموع ،مع مراعاة ضبط ادلقروء وفهم معناه .أىداؼ ىذه القراءة ،وىي القراءة
اجلهرية :تدريب الطالب على جودة النطق بضبط سلارج احلروؼ ،وتعويد
الطالب على صحة األداء دبراعاة عالمات الًتقيم ،وزلاولة تصوير اللهجة
للحاالت االنفعالية ادلختلفة من تعجب ،أو استفهاـ ،وتعويد الطالب على

 7علي أضبد مكور ،رشدي أضبد طعيمة ،إدياف أضبد ،ادلرجع يف مناىج تعليم اللغة العربية للناطقُت
بلغات أخرى( ،القاىر :دار الفكر العريب ،)2111 ،ط  1ص 185
 8علوي عبد هللا ،تدريس اللغة العربية وفقا ألحدث الطرائق الًتبوية( ،األردف :دار ادلسَتة،)2111 ،
29
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السرعة ادلناسبة للقراءة ،وإكساب الطالب اجلرأة األدبية وتنمية قدرتو على
9
صبيعا.
مواجهة اجلمهور ،وكذلك ادلتعلمُت ً
 .3أنواع القراءة من حيث الغرض
النوع األوؿ :القراءة السريعة العاجلة وىي القراءة اليت يقصد منها القارئ
البحث عن شيء بشكل عاجل ،وهتم الباحثُت ،كقراءة فهارس الكتب،
النوع الثاين :قراءة لتكوين فكرة عامة عن موضوع متسع :وىي أكثر دقة
من القراءة السريعة ،وتستعمل يف مثل قراءة التقارير ،واستيعاب احلقائق
النوع الثالث :القراءة التحصيلية .ويقصد هبا الفهم واإلدلاـ ،ويشًتط يف
وتفصيال ،وتستعمل يف استذكار
إصباال
ىذه القراءة :الًتيث والتأين لفهم ما يقرأ ً
ً
الدروس.
النوع الرابع :قراءة جلمع ادلعلومات ،وفيها يرجع القارئ إىل عدة مصادر،
جيمع منها ما حيتاج إليها من معلومات خاصة ،مثل قراءة الدارس الذي يعد
رسالة أو حبث
النوع اخلامس :قراءة للمتعة يف أوقات الفراغ.
النوع السادس :القراءة النقدية التحليلية .وىي القراءة ادلتأنية اليت يتولد لدى ادلرء
من شلارستها نظرة نقدية انفذة يستطيع من خالذلا احلكم على األشياء مثل :نقد قصة
أدبية
 .4نظرايت القراءة

 .1وجهة النظر التقليدية
القراءة يف ىذا الرأي ىو يف األساس مسألة فك سلسلة من الرموز
ادلكتوبة يف مكافئتها السمعية يف السعي إلعطاء ادلعٌت للنص .القراء ىم
9

29

علوي عبد هللا ،تدريس اللغة العربية وفقا ألحدث الطرائق الًتبوية( ،األردف :دار ادلسَتة،)2111 ،
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ادلستلموف السلبيوف للمعلومات .كاف ادلعٌت قائما بذاتو لوحده يف النص وعلى
القارئ إعادة إنتاج ذلك ادلعٌت.
 .2وجهة النظر ادلعرفية
قدـ جودماف أف القراءة عملية يقوـ فيها القراء ابختبار النص ،ووضع
الفرضيات ،وأتكيدىا أو رفضها ،ووضع فرضيات جديدة .النظرية ادلعرفية ،مع
تركيزىا القوي على العالقة بُت اللغة والتفكَت ،يضع أمهية على قدرة القارئ على
ازباذ اخليارات ادلناسبة بُت اإلشارات السياقية والقدرة على فك وفهم نص
القراءة.وابلتايل ،جيب على القراء النظر فيها نية ادلؤلف فضال عن ادلعرفة
11
واخلربات اخلاصة هبم أف جيلبوا إىل النص.
 .3وجهة نظر ادليتامعرفية
ويعرؼ ادليتامعرفية دبعرفة حوؿ احلاالت ادلعرفية والقدرات اليت ديكن أف
تكوف مشًتكة بُت األفراد مع توسيع البناء لتشتمل اخلصائص العاطفية
والتحفيزية للتفكَت يف نفس الوقت .فالقراءة ال بد من عوامل أخرى تؤثرىا يف
الفهم القرائي.

 .5مستوايت مهارة القراءة

11

تقدًن مهارات القراءة يف كل مستوى:
أوال :ادلستوى اإلبتدائي (يشتمل على اآلليات اليت البد من اكتساهبا
كحد أدىن)
 .1قراءة نص من اليمُت إىل الييسار بشكل سهل ومريح
 .2بط الرموز ادلكتوبة أبصواهتا بسهولة ويسر
 .3تعرؼ الكلمة عن طريق ربليل الكلمة إىل أصواهتا
10

Reading Comprehension, Assisting Children with learning difficulties, G. Wolley,
Springer Science And Business Media B.V, 2011, XV, 259

 11رشدي أضبد طعيمة ،ادلهارات اللغوية مستوايهتا وتدريسها وصعوبتها (القاىرة :جار الفكر العريب،
181 )2114
33
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 .4التعرؼ على احلروؼ اذلجائية يف أوضاعها ادلختلفة
 .5التمييز بُت خصائص الكتابة العربية (ادلدة ،الشدة ،التنوين إخل)
اثنيا :ادلستوى ادلتوسط (يشتمل على ادلهارات ذات ادلرتبة العليا يف
األداء)

 .1قراءة نص من اليمُت إىل الييسار بشكل سهل ومريح
 .2معرفة كلمات مًتادفات
 .3تصنيف الكلمات على أساس ادلًتادفات وادلتضادات

 .4استنتاج ادلعٌت العاـ من النص ادلقروء
 .5معرفة إشارات الطباعة وتفسَتىا وعالمات الوقف والوصل.
اثلثا :ادلستوى ادلتقدـ (خيتص ابلفهم والثقافة والوعي ابلبيئة أو احمليط
الذي سبارس فيو ادلهارة)
 .1معرفة معاف جديدة لكلمة واحدة  /ادلشًتؾ اللغوي
 .2استناج األفكار من النص ادلقروء
 .3ربليل النص ادلقروء إىل أجزاء ومعرفة العالقة بُت البعض
 .4التدريب على التحليل الصريف الصحيح للكلمة
هبا.

 .5الكشف عن مشكالت جديدة قد تكوف ابرزة يف النص او متصلة

 .6الفهم القرائي
الفهم القرائي ىو القدرة على الفهم ما يقرأه الفرد بصمت أو بصوت
عاؿ  12.فهو عملية معرفية وميتامعرفية تقوـ غلى مراقبة التلميذ لذاتو
والسًتاتيجياتو اليت يستخدمها أثناء اقراءة وتقييوه ذلا 13.وابلتايل فإف الطفل ذا
 12امساعيل امساعيل الصاوي ،صعوابت الفهم القرائي ادلعرفية وادليتامعرفية (القاىرة :دار الفكر العريب
56 )2119
 13مراد علي عيسى ،الضعف يف القراءة وأساليب التعليم (اإلسكندرية :دار الوفاء )2116 ،ط97 ،1
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صعوبة الفهم القرائي تكوف قدرتو على القراءة سليمة ولكن ليس شبة فهم أو
14
القليل من الفهم دلا تتم قراءتو.
صنف "دكاين" الفهم القرائي فيما يلي:
 .1الفهم احلريف ويتطلب من القارئ أف يعرؼ ما كتبو الكاتب
 .2الفهم التفسَتي احلريف ويتطلب من القارئ أف يستنتج من بُت السطور
ما يعنيو الكاتب
 . 3الفهم الناقد ويتطلب من القارئ أف حيلل ويقارف ودييز وحيكم ويدرؾ
األسئلة
ويثَت
العالقات
 .4الفهم اإلبداعي ويتطلب من القارئ أف يدمج ما اقرأه ويتوصل إىل
استبصارات جديدة ويستفيد منها يف عمل أشياء أخرى 15.مهما يفًتؽ
تقسيمات بُت امساعيل امساعيل الصاوي وسلتار عبد اخلالق فال يزاؿ الفهم
الناقد من أصعب ادلراتب يف القراءة بل يف الفهم القرائي .فبتدريب ادلدرس
عليو سيزود الطالب على كفاءة أساسية مهمة لباقي ادلواد الدراسية بل
طواؿ حياتو.

 .7القراءة النقدية وامليتامعرفية

القراءة النقدية تعٍت أف القارئ يطبق بعض العمليات والنماذج واألسئلة
والنظرايت اليت تؤدي إىل زايدة الوضوح والفهم .ىناؾ ادلزيد من ادلشاركة بُت
اجلهد والتفاىم ،يف قراءة نقدية من رلرد "القشط" من النص .القراءة النقدية

 14امساعيل امساعيل الصاوي ،صعوابت الفهم القرائي ادلعرفية وادليتامعرفية (القاىرة :دار الفكر العريب
61 )2119
 15امساعيل امساعيل الصاوي ،صعوابت الفهم القرائي ادلعرفية وادليتامعرفية (القاىرة :دار الفكر العريب
62 )2119
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ربصل على بنية عميقة .وأما التفكَت النقدي ىو القدرة على التفكَت بوضوح
16
وعقالين ،فهم العالقة ادلنطقية بُت األفكار.
ىناؾ ثالثة أغراض مهمة للقراءة النقدية ىي لتقدًن أدلة لدعم أو ربدي
وجهة نظر؛ لتقييم صحة وأمهية النص/ادلوقف؛ لتطوير التفكَت العاكس والتسامح
على الغموض 17.ىناؾ الًتابط بُت اضطراابت يف القدرة على القراءة الناقدة
والفهم القرائي .فاألوىل تشَت االضطراب يف العمليات العليا (أعلى مستوايت)
للفهم القرائي بينما تشَت الثانية إىل اطلفاض مستوى األداء الفعلي للتلميذ يف
الفهم القرائي عن األداء ادلتوقع منو.
أما ادليتامعرفية يذكر "جارنر" ( )Garnerظهر يف أعماؿ علماء النفس
االرتقائي مع األطفاؿ كما ظهر يف أعماؿ علماء النفس ادلعريف مع الراشدين يف
رلاؿ التحكم اإلجرائي ( 18.)executive controlقدـ "فالفيل" ( )Flavellتعريف
ادليتامعرفة على أهنا معرفة الفرد اليت تتعلق بعملياتو ادلعرفية ونواذبها أو أي شيء
يتصل هبا مثل خصائص ادلعلومات أو البياانت اليت تتعلق ابلتعلم وتالئمو19.
فهي اذباه يف تعليم ادلهارات ادلعرفية يركز على وعي ادلتعلم بعليات التفكَت
ادلتضمة يف ادلهمة ات عليمية وقدرتو على التحكم والسيطرة على زلاوالت التعلم
ووعيو ابألداء من خالؿ التقوًن ادلستمر ألداءه21.

16

Reading Comprehension, Assisting Children with learning difficulties, G. Wolley,
Springer Science And Business Media B.V, 2011, XV, 259
17
The Relationship Between Critical Thinking And Reading Ability Of Efl University
Students In Iran, Journal Of Current Research In Science, 2014, Vol. 2, No. 2, pp:240-243

 18امساعيل امساعيل الصاوي ،صعوابت الفهم القرائي ادلعرفية وادليتامعرفية (القاىرة :دار الفكر العريب
64 )2119
 19امساعيل امساعيل الصاوي ،صعوابت الفهم القرائي ادلعرفية وادليتامعرفية (القاىرة :دار الفكر العريب
65 )2119
 21عبد ادلنعم أضبد بدراف ،مهارات ماوراءادلعرفة وعالقتها ابلكفاءة اللغوية (مصر :مكتبة العلم واإلدياف
 )2118ط14 ،1
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ديكن أف تكوف ادليتامعرفية كاسًتاتيجية تدريسية أو كمتغَت شخصي.
فاألوؿ يقوـ فيها ادلعلم بوضع خطة تشمل التقدًن للمهارة والنموذجة بواسطة
ادلعلم والنموذجة بواسطة ادلتعلم .والثاين يربط ابدلتعلم وحكمو على أفعالو ووعيو
وقدرتو على التخطيط الختيار االسًتاتيجيات ادلناسبة لو 21.فمن ادلمكن أف
جيد مدرس اللغة العربية يف اجلامعة ويعلم طالبو ابدليتامعرفية كاسًتاتيجية تدريسية
ّ
وكذلك كمتغَت شخصي حىت يسهل ذلم تعلم اللغة العربية.
منهجية البحث

ادلنهج ادلستخدـ يف ىذا البحث ىو ادلنهج الكيفي ابستخداـ ادلدخل
التحليلي الناقد.أما مصادر البياانت فهي الدراسة ادلكتبية .وأداة البحث
ادلستخدمة يف درسة ىذا البحث ىو ادلالحظة لواقع تعليم اللغة العربية وادلقارنة
مع خربات الباحثة السابقة.
مث حللت الباحثة عن نظرية اسًتاتيجية ميتامعرفية يف ترقية مهارة القراءة
الناقدة لغَت الناطقُت هبا ابستخداـ التحليل االستقرائي ودمج ذلك مع مالحظة
واقع تعليم اللغة العربية يف بعض مدارس إندونيسيا وقوى النطرية لدي األساتذة
والباحثُت.
عرض البياانت

التوجيهات واخلطوات لتعليم القراءة الناقدة من خالؿ االسًتاتيجيات
ادليتامعرفية:
 -1أف يكوف للمتعلم الوعي ابدلعلومات داخل الفرد كقدراتو يف ادلهاـ
اليت يكوف فيها أكثر فهما من غَتىا كمعرفة ابنو ماىر يف اإلجابة عن
األسئلة اليت تتطلب التكملة من اإلجابة عن أسئلة االختيار من
متعدد.
 21عبد ادلنعم أضبد بدراف ،مهارات ماوراءادلعرفة وعالقتها ابلكفاءة اللغوية (مصر :مكتبة العلم واإلدياف
 )2118ط23 ،1
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 .2أف يكوف للمتعلم الوعي ابدلعلومات بُت االفراد كمعرفتو أنو غَت
ماىر كزمالئو يف اجلواب عن االستدالؿ القياسي.
 .3أف يكوف للمتعلم الوعي خبصوصيات ادلعلومات أو نسبيتها
ابلنسبة للقارئ كمعرفتو أف النص الذي يقرأه هبدؼ احلفظ جيب أف
يقرأ بعناية فائقة أكثر من الرواية أو القصة.
 .4أف يكوف للمتعلم االدراؾ ألمهية االسًتاتيجيات والتخطيط
الستخدامها قبل تقييم اسًتاذبياتو
 .5مراجعة القراءة للتأكد من مدى اتساؽ اجلمل ومالئمتها وعدـ
تفويت اجلمل اليت يصعب فهمها
 .6القراءة ببطء حسب نوع مادة القراءة واذلدؼ من قراءهتا.
 .7تكييف سلوؾ الفرد القرائي يف موقف معُت ليتالءـ مع غرضو
 .8التنبؤ ابألفكار الرئيسية يف السياؽ وسبييزىا وربديدىا
 .9مراقبة القراءة ادلستمرة لتأكد من أف الفهم حادث
 .11تغيَت اسًتاتيجية الفرد (تناولو دلهمة القراءة) حُت ال يتحقق
الفهم.
 .11تقيق فهم معاين الكلمات ومعٍت اجلملة ومعٍت الفقرة.
 .12إف زلتوى النصوص القرائية ادلألوؼ ابلنسبة للتلميذ أيسر يف
الفهم من احملتوى غَت ادلألوؼ
 .13بعد اإلنتهاء من القراءة جيب أف يفكر القارئ فيها ويتأكد من
فهمها
 .14ينبغي أف خيطط القراءة بطرؽ سلتلفة
 .15دليل فهم النص أف يتأكد القارئ من فهم معاين ادلقروء.
 .16حينما يوجد كلمة صعبة فعلى القارئ أف يبحث عن معناىا يف
ادلعجم وال يًتكها
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 .17وضع خط ربت األفكار الرئيسية
 .18تعلم القراءة عملية تطورية ومستمرة فالبد من االعتياد وكثرة
التمارين
 .19االستيعاب القرائي الناجح يعتمد على اعطاء وقت كاؼ لقراءة
النص وفرص عديدة للطلبة للتفاعل فيما بينهم وأساتذهتم ليتحدثوا
حوؿ ما يقرأونو
 .21التعليم ادلالئم يعتمد على التقوًن ادلستمر لنقاط القوة والضعف
لدى كل طالب
وأما خارج الفصل فيزيد:
 .1يتمأمل ويفكر يف نفسو يف أدائو القرئي واسًتاتيجياتو اخلاصة
لفهم وتفسَت النص
 .2يراقب تقدمو يف فهم النص والتحكم واالجراءات اخلاصة
اليت يسَت فيها لتحليل النص ونقده
 .3يلخص ويصمم سلططات وخرائط وىياكل تنظيمية تقوده إىل
فهم دقيق للنص
 . 4توظيف ما يعلمو وما يفهمو من النص يف تعبَتاتو الشفوية
والكتابية يف ادلدرسة وخارجها واستعانة بو يف حل
ادلشكالت22.
فهذه كلها من الكفاءات اللغوية دلهارات القراءة الناقدة حيث
أشار ريتشاردس إىل أف الكفاءة مهارة الشخص يف استخدامو
اللغة لغرض زلددد23 .

 22دمحم عبيد الظنحاين ،فنيات تعليم القراءة يف ضوء األدوار اجلديدة للمعلم وادلتعلم (القاىرة :عامل
الكتب )2111 ،ط 43-42 ،1
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أما ادلؤشرات لكفاءة القراءة الناقدة
 .1يدرؾ القارئ وجهة نظر الكاتب
 .2يبٍت القارئ االرتباطات ابدلعرفة السابقة
 .3يدرؾ القارئ تقنيات الدعاية واالقناع
 .4دييز بُت احلقيقة والرأي
 .5يركب ادلعلومات وخيلص إىل نتائج.
 .6حيل ادلشكالت
 .7التعرؼ على مدى ترابط ادلادة
 .8تقدير ما يف النص من منطقية يف تسلسل األفكار
 .9ربديد جوانب الوفاء واقصور فيما أورده النص من أفكار
.11التعرؼ على األفكار ادلتناقضة يف ادلوضوع الواحد
 .11ربديد اذباىات الكاتب من خالؿ أفكاره وعباراتو
 .12فهم وربديد العالقات بُت األفكار
 .13الوثوؽ من سالمة تعميم ما
 .14احلكمك على مدى حداثة الرأي ادلكتوب
 .15احلكم على كفاءة ادلؤلف يف ادلوضوع الذي كتبو
 .16تقدير صالحية النتائج اليت توصل إليها الكاتب.
 .17النقد وابداء الرأي يف ادلقروء24.
 .18استننتاج ادلعاين الضمنية
 23عبد ادلنعم أضبد بدراف ،مهارات ماوراءادلعرفة وعالقتها ابلكفاءة اللغوية (مصر :مكتبة العلم واإلدياف
 )2118ط63 ،1
 24مراد علي عيسى ،الضعف يف القراءة وأساليب التعليم (اإلسكندرية :دار الوفاء )2116 ،ط،1
118
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 .19التمييز بُت احلجج القوية واحلجج الضعيفة
 .21استخالص النتائج
 .21ادلقارنة بُت األفكار ادلرتبطة ابلنص
 .22تقدير مايف ادلوضوع من منطقية يف تسلسل األفكار
 .23التمييز بُت األفكار الرئيسية والثانوية
 .24القدرة على تفسَت األفكار
 .25القدرة على استنتاج ىدؼ الكاتب
 .26التمييز بُت ادلعقوؿ وغَت ادلعقوؿ
 .27التمييز بُت احلجج القوية واحلجج الضعيفة
 .28استننتاج دوافع الكاتب من وراء كتابة ادلوضوع
 .29احلكم على صحة عنواف النص ادلقروء
 .31احلكم على األدلة اليت يستدؿ هبا على وجود مشكلة25.
لقد صنف ربيكا مهارات ادليتامعرفية يف رلاؿ القراءة:
أ .تركيز عملية التعلم
 .1النظرة الشاملة وربط ما ىو جديد دبا ىو معروؼ من قبل
 .2تركيز االنتباه بطريقتيو االنتباه ادلوجو واالنتباه االنتقائي
 .3أتجيل التكلم والًتكيز على االستماع
ب .التنظيم والتخطيط للتعلم ويشمل النقط التالية :فهم عملية تعلم اللغة
(ابآلليات)؛ التنظيم كتوفَت ظروؼ بيئية جيدة؛ وربديد األىداؼ العامة واخلاصة؛
فهم الغرض من ادلهمة اللغوية؛ التخطيط للمهمة اللغوية؛ البحث عن فرص
للممارسة العملية
26
ج .تقوًن التعلم وتشمل نوعُت ادلراقبة الذاتية والتقوًن الذايت.
 25عبد ادلنعم أضبد بدراف ،مهارات ماوراءادلعرفة وعالقتها ابلكفاءة اللغوية (مصر :مكتبة العلم واإلدياف
 )2118ط74 ،1
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وأما عبد ادلنعم أضبد بدراف ،وضع  4مهارات تنفيذية للميتامعرفية يف رلاؿ القراءة
 . 1التنبؤ فهو عبارة عن توقع الطالب دلا سيستطيع القياـ بو ابلفعل .ويقصد
بو ادلهارات يف قراءة البياانت ادلتوافرة من خالذلا على ماىو أبعد من ذلك يف
ادلوضوع.
 .2التخطيط ويتضمن زبطيط األىداؼ واختيار االسًتاتيجيات الالزمة
ادلرتبطة ابصلاز ادلهمة وربديد الصعوابت وطرؽ التغلب عليها.
 . 3الضبط وىو عبارة عن طبيعة القرارات الواعية واألفعاؿ اليت يقوـ هبا
الطالب يف أثناء شلارستو للقراءة بناء على معرفتو سابقا.
 .4التقوًن وىو القدرة على ربليل األداء واالسًتاتيجيات الفعالة عقب
حدوث التعلم 27.فبهذه ادلهارات التنفيذية للميتامعرفية ديكن تطبيقها يف
القراءة ليستحسن طريقة ادلرء فينمو حىت يستوعب القراءة الناقدة.
 .8تطبيق تدريس القراءة الناقدة للميتامعرفية
لتدريس القراءة لغَت ادلبتدءين فيمكن ابخلطوات التالية يف ربضَت
الدروس:
يف مرحلة التخطيط يضع أوال ادلدرس خطة الدرس بعد دراستو وفهمو.
وىذه العملية اليت ما تسمى كثَتا بتحضَت الدروس جيب أف يكوف صورة واقعية
دلا سيقموـ هبا ادلدرس يف الفصل.

 26عبد ادلنعم أضبد بدراف ،مهارات ماوراءادلعرفة وعالقتها ابلكفاءة اللغوية (مصر :مكتبة العلم واإلدياف
 )2118ط36-35 ،1
 27عبد ادلنعم أضبد بدراف ،مهارات ماوراءادلعرفة وعالقتها ابلكفاءة اللغوية (مصر :مكتبة العلم واإلدياف
 )2118ط43-42 ،1
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 )1األىداؼ
حيدد ادلدرس األىداؼ اليت يتوقع ربقيقها يف تالميذه نتيجو لتناولو ذلذا
الدرس معهم .والبد أف تكوف األىداؼ واضحة واقعية اجراءية ويف متنتاوؿ
قدرات التالميذ.
 )2احملتوى
 )1ربت ىذا العنواف يكتب ادلدريس مايلي:
 )2األفكار الرئيسية يف الدرس
 )3ادلشكالت ادلعنوية واللغوية واجلمالية والنقدية ادلوجودة يف الدرس
 )4ادلبادئ والقيم اليت ديكن االستفادة منها يف ىذا الدرس
 )3طريقة السَت يف الدرس
 .1التمهيد للدرس ابلقاء بعض األسئلة اليت يرجو االجابة عنها وبو
تتحقق أىداؼ الدرس
 .2القراءة اجلهرية ألفكار الدرس فكرة فكرة ،أو فقرة فقرة ،مع مناقشة
ادلفردات الصعبة
 .3القراءة الصامتة للدرس مث ربليل وتفسَت ونقد وتقوًن األفكار.
 )4التقوًن
ربت ىذا العنواف يكتب ادلدرس رلموعة األسئلة اليت تكشف اإلجابة عنها
مدى ما تتحقق من األىداؼ السابقة ،داخل الفصل أو جارجو ،أثناء
الدراسة أـ يف النهاية.
87

أما للتدريب على القراءة الناقدة من ادلمكن أف يُدخل ادلدرس ادلراحل
الزائدة .فبادلثاؿ أي يكتب ادلدس يف احملتوى بعد أف كتبو الألفكار الرئيسية أف
يزيد "ربليل وتفسَت وتقوًن بعض التعبَت مث نقدىا" .وأثناء السَت يف الدرس بعد
162

 28علي أضبد مدكور ،تدريس فنوف اللغة العربية (القاىرة :دار االلفكر العريب )2116 ،ط-161 ،2
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قراءة الدرس قراءة جهرية مث أيمرىم بقراءة صامتة اليت يعقبها معاجلة ادلفردات
الصعبة واستنباط األفكار .وبعدىا يلجأ إىل قراءة الدرس قراءة جهرية فقرة فقرة
مع ادلناقشة اليت يعقبها ربليل وتفسَت للجزئيات يف عالقتها ابلكليات ،تقوًن
87

النص ادلقروء مث نقده نقدا وافيا الذي يشتمل النقد والتقدير الذي قد ذكر من
قبل.
عملية القراءة الناقدة عملية كلية ذات مهارات فرعية جيب أف يتمكن
منها الطالب إذ ال ديكن لشخص أف يويل اىتماما لشجص جيهلو وجيهل
استخدامو 31.ىذا فإف تدريس القراءة حيتاج إىل مراحل التدرج كما أف
الظنحاوي أدخل مهارات القراءة الناقدة ربت مرحلة "القراءة لتعلم اجلديد"
الذي ىو أعلى ادلرحلة لتعليم القراءة .1 :31.مرحلة االستعداد للقراءة؛ .2
مرحلة قراءة مادة مبسطة؛  .3مرحلة التقدـ السريع؛  .4مرحلة القراءة الواسعة.
 32فبعد ىذه ادلراحل ديكن أف يتطور إىل مرحلة القراءة الناقدة.
اسًتاتيجيات ادليتامعرفعة للقراءة الناقدة ديكن أف تعلم بطريقة غَت
تتحسن لدى ادلتعلم عن طريق ادلمارسة ادلستمرة والتدرب
مباشرة ،كما ديكن أف ّ
ادلتصل .وديمكن تفصيل اسًتاتيجيات ادليتامعرفعة كالنقط التالية:
أ) اسًتاتيجيات التخطيط ( .1ربديد أىداؼ التعلم [االحساس بوجود
مشكلة]  .2ترتيب األىداؼ حسب األولوية  .3ربديد ادلتطلبات القبلية التعلم
 .4ربديد العقبات والصعوابت احملتملة  .5اقًتاح أساليب مواجهة العقبات
والصعوابت  .6ربديد واختيار اسًتاتيجيات التنفيذ)
 29علي أضبد مدكور ،تدريس فنوف اللغة العربية (القاىرة :دار االلفكر العريب )2116 ،ط166 ،2
 31عبد ادلنعم أضبد بدراف ،مهارات ماوراءادلعرفة وعالقتها ابلكفاءة اللغوية (مصر :مكتبة العلم واإلدياف
 )2118ط73 ،1
 31انظر دمحم عبيد الظنحاين ،فنيات تعليم القراءة يف ضوء األدوار اجلديدة للمعلم وادلتعلم (القاىرة :عامل
الكتب )2111 ،ط 35 ،1
 32علي أضبد مدكور ،تدريس فنوف اللغة العربية (القاىرة :دار االلفكر العريب )2116 ،ط158 ،2
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ب) اسًتاتيجيات التنفيذ والتنظيم (مهارة التصفح؛ ربديد الفكرة
الرئيسة؛ األسئلة الذاتية؛ مهارة التصنيف؛ اخلرائط ادلمفاىيمية الداللية؛ عمل
مذاكرات توضيحية ابذلامش؛ مهارة التخمُت)
ج) اسًتاتيجيات ادلراقبة والتحكم
 .1االبقاء على اذلدؼ يف بؤرة االىتماـ
 .2احلفاظ على تسلسل العمليات واخلطوات( :تركيز االنتباه على
التفاصيل اليت جيب تسجيلها؛ معرفة مىت يتحقق ىدؼ فرعي؛ حصر االنتباه؛
اكتشاؼ العقبات واألخطاء)
د) اسًتاتيجيات التقييم
احلكم على مدى ربقق األىداؼ والنتائج؛ تقييم خطة دراسة ادلوضوع؛
33
التلخيص.
ىذه بعض االسًتاتيجيات يف الصف مع الطالب:
 .1اظهار ادلدرس شعورا ابحلماس ضلو ادلوضوع ومن مث يلتقط التلميذ
ىذا احلماس شلا ينمي لديهم االحساس ابلثقة األكادديية
 .2ربط مهاـ ادلوضوع دبيوؿ التالميذ
 .3ااتحة الفرصة للتالميذ لتقدًن مهاـ تشبع ميوذلم مث يقوموف حبلها
كواجب منزيل
 . 4تقدًن تغذية راجعة اجيابية كيفية من خالذلا عزو صلاح التالميذ ىل
جهودىم كأف يقوؿ :اضح أنك عملت واجتهدت أو قمت دبراجعة عملك
والتخطيط وتقييمو فإنك أصلزت امهمة ابلتفوؽ
 .5تدريب التالميذ على أف يستخدموا كالما موجبا مع الذات مثل
كالـ "أان أكره القراءة" يستبدؿ ب ػ ػ " أان أستمتع ابلقراءة"
 33بليغ ضبدي امساعيل ،اسًتاتيجيات تدريس اللغة العربية (األردف :دار ادلناىج )2113 ،ط،1
251-231
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 .6ذبزئة ادلهاـ ادلركبة إىل خطوات صغَتة34 .
كانت االسًتاتيجيات ادليتامعرفية التنحصر يف رلاؿ القراءة فحسب لكن
ديكن استخدامها لكل ادلهارات بنظرية الوحدة أو نظرية الفروع.
وذلذه االسًتاتيجيات ادليتامعرفية ديكن ابدلدخلُت أو أحدمها :األوىل
ادلدخل ادلباشر ( )Direct Approachحيث يهدؼ إىل تدريب التالميذ دلمارسة
واحدة أو أكثر من االسًتاتيجيات ادليتامعرفية بشكل مباشر وصريح .واألخرى
ادلدخل التخطي ( )Bridging Approachحيث يهدؼ إىل انتقاؿ أثر التدريب
إىل موضوعات أخرى 35 .وكذلك ديكن اإلندماج بينهما مثال على خطوات
اتلية :اسًتاتيجية بناء ادلعٌت ادلعريف ،واسًتاتيجية 3ـ (موجودة-سلتفية-يف سلي)،
والتساؤؿ الذايت ،مث التدريب غَت ادلباشر على التخطيط والتأين والتفكَت قبل
الشروع يف أداء ادلهاـ ،مث مراقبة الذات أثناء األداء وأخَتا مراجعة التنفيذ وتقوديو.
وأشار مازانو إىل أف عملية القراءة من خالؿ ادليتامعرفية سبر بثالث
مراحل ىي ما قبل القراءة ،أثناء القراءة ،ومابعد القراءة .فكذلك للًتيب على
القراءة الناقدة .فقبل القراءة بتحديد وسبييز ما يعرفو القارئ عن ادلوضوع .كتابة
قائمة ابألفكار احمل ددة كأسئلة زلددة عما يود القارئ أف جييب عنو ،وكذلك
بتنبؤات زلددة عما يعتقدىا القارئ عما سيتعلم عنها .وأثناء القراءة توليد صورا
عقلية عما زبربه وتلخيص بُت احلُت واآلخر مث زلاولة اجابة األسئلة اليت طرحها
القارئ ،مث ربديد ما إذا كانت التنبؤات والتوقعات من القارئ صحيحة ،وزلاولة

 34امساعيل امساعيل الصاوي ،صعوابت الفهم القرائي ادلعرفية وادليتامعرفية (القاىرة:دار الفكر
العريب258 )2119
 35امساعيل امساعيل الصاوي ،صعوابت الفهم القرائي ادلعرفية وادليتامعرفية (القاىرة:دار الفكر
العريب262 )2119
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استيضاح األشياء ادلشمشة .وبعد القراءة تلخيص عما يعلمو القارئ مث زلاولة
36
اإلجابة كيف سيستخدـ القارئ ادلعلومات اليت تعلمها.
االختتام
أ -اخلالصة
تلخص الباحثة شلا سبق ذكره النتائج ىي:
 .1ديكن أف يساعد ادلعلموف التالميذ على تنمية مهارات التقييم واالرادة الذاتية
للوصوؿ إىل ادلؤشرات للقراءة الناقدة
 .2ادليتامعرفية تنمو مع اخلربة الشخصية والتعلم .فمن ادلمكن أف يبدع ادلدرس
فنيات واسًتاتيجية ميتامعرفية يف القراءة كطريقة ( )SQ3Rو ( .)KWLاستخداـ
اسًتاتيجيات ادليتامعرفة يوقظ التفكَت لالعًتاؼ على اىتتماـ التعلم من خالؿ
ادلواقف والعمليات ،وديكن أف يؤدي إىل تعلم أكثر عمقا وربسينها أداء.
ويسمح ادليتامعرفية للقراء بتخطيط اسًتاتيجيات معينة والتحكم فيها وتقييمها
حىت حيسن فهمو القرائي ويستوعب القراءة الناقدة.
 .3أف الفهم دبا يتضمنو من مستوايت ومهارات عمليات مركبة معقدة ال ربدث
بطريقة عفية فجأة بل حيتاج إىل تديب مستمر .وأف الفهم عموما يف ادلستوايت
ادلختلفة لو مهارات متداخلة ومتشابكة يكمل بعضها بعضا.

ب -التوصيات

تقدـ الباحثة االقًتحات دليتامعرفية يف ترقية كفاءة الطالب الناطقُت بغَت
العربية للقراءة الناقدة فهي:
 .1أف يكوف ادلعلم موجها ومرشدا وموقظا لتفكَت الطالب دائما يف تنمية مهارات
الطالب أمهها القراءة فإنو واجب على اإلطالؽ يف استخداـ ادليتامعرفية.
 36عبد ادلنعم أضبد بدراف ،مهارات ماوراءادل عرفة وعالقتها ابلكفاءة اللغوية (مصر :مكتبة العلم واإلدياف
 )2118ط33 ،1
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 .2أف ادليتامعرفية يف حاجة إىل االىتماـ بتخطيط وتنفيذ وتقييم يف ترقية مهارة
القراءة الناقدة ،فعلى ادلعلم التأكيد على خربات ادلتعلم مسبقا وعليو أف يبتكر
ويبدع دائما يف مالحظة إسًتاتيجيات استخدمها يف العملية التعليمية.
 .3أف يدرب ادلعلم مهارات الطالب اللغوية األربع وينميها إىل أفضل أداء ،ذلك
ألف كفاءة القراءة ابلنسبة للطالب أتين من جوانب مهارة أخرى.
قائمة املصادر واملراجع
إمساعيل إمساعيل الصاوي .2119 .صعوابت الفهم القرائي ادلعرفية وادليتامعرفية .القاىرة:
دار الفكر العريب ،ط1
بليغ ضبدي امساعيل .2113 .اسًتاتيجيات تدريس اللغة العربية .األردف :دار ادلناىج.
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رشدي أضبد طعيمة .2114 .ادلهارات اللغوية مستوايهتا وتدريسها وصعوبتها .القاىرة:
جار الفكر العريب.
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مكتبة العلم واإلدياف .ط1
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ادلسَتة
علي أضبد مدكور .2116 .تدريس فنوف اللغة العربية .القاىرة :دار االلفكر العريب .ط2
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اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرى .القاىر :دار الفكر العريب .ط 1
دمحم عبيد الظنحاين .2111 .فنيات تعليم القراءة يف ضوء األدوار اجلديدة للمعلم
وادلتعلم .القاىرة :عامل الكتب .ط 1
دمحم ىيثم اخلياط .2114 .يف سبيل العربية .القاىرة :مكتبة وىبة
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