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 جامعة القاىرة-ت العميا لمتربيةكمية الدراسا-المغة العربية تدريسمدرس المناىج وطرق 
 

 ممخص الدراسة:
ىدف البحث إلى تنمية ميارات القراءة اإلبداعية ورفع مستوى كفاءة الذات القرائية لدى طالبات 
الصف األول الثانوي؛ من خبلل إعداد برنامج قائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية، 

مة بميارات القراءة اإلبداعية المناسبة لطالبات المرحمة ولتحقيق ىذا اليدف أعدت الباحثة قائ
الثانوية، واختبار لميارات القراءة اإلبداعية، ومقياس لكفاءة الذات القرائية، كما قامت الباحثة 
بإعداد المواد التعميمية المتمثمة في البرنامج القائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية، 

 يذ البرنامج.ودليل المعمم لتنف
وتم تطبيق البحث عمى ست وستين طالبة من طالبات الصف األول الثانوي، وتم 

تقسيميمن إلى مجموعتين: ضابطة تكونت من ثبلث وثبلثين طالبة تدرس بالطريقة المعتادة، 
والثانية تجريبية تكونت من ثبلث وثبلثين طالبة تدرس برنامج البحث الحالي، وتوصمت نتائج 

فاعمية البرنامج القائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية في تنمية ميارات البحث عن 
القراءة اإلبداعية ورفع كفاءة الذات القرائية لدى عينة البحث، وقدمت الباحثة في نياية البحث 

 مجموعة من التوصيات والمقترحات ذات الصمة بنتائج البحث.
كفاءة الذات  -القراءة اإلبداعية -راتيجية التعاونية: مدخل القراءة االستالدالةالكممات 
 القرائية.
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A program based on the collaborative strategic reading approach to 

develop creative reading skills and self-reading competence for 

secondary school students 

 

Abstract: 

 

The research aimed at developing creative reading skills and raising the 

level of self-reading competence for first grade secondary students by 

preparing a program based on the collaborative strategic reading 

approach. To achieve this aim, the researcher prepared a list of creative 

reading skills which are suitable for first grade secondary students, a test 

for creative reading skills, and a measure of self-reading competence. 

She also prepared the educational materials of the program which are the 

collaborative strategic reading approach, and the teacher's guide to the 

implementation of the program. 

   The research was applied on (66) pupils of first grade secondary 

students who were divided into two groups; an experimental group 

consisting of 33 students who study using the traditional way and a 

control group consisting of 33 students who study using the current 

research program. The results of the research reached the effectiveness 

of the program based on the collaborative strategic reading approach in 

developing creative reading skills and raising the self-reading 

competence of the research sample, and the researcher presented at the 

end of the research a set of recommendations and proposals related to the 

results of the research. 

Key words: 
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Collaborative strategic reading approach - Creative reading-Self-reading 

competence 

تعد القراءة من أىم الميارات المغوية التي ينبغي أن يكتسبيا الفرد، ويعمل عمى تنميتيا؛  
فيي من وسائل االتصال التي ال يمكن االستغناء عنيا؛ فيي تمكن الفرد من االتصال المباشر 

في بالمعارف اإلنسانية في الماضي، والحاضر، كما أن ليا عظيم األثر في كسب المعرفة، و 
تكوين الشخصية بأبعادىا المختمفة؛ فبمقدار ما يقرأ الفرد يسمو فكره، ويزداد تكوينو الثقافي، 
ونموه الذاتي، والقراءة إحدى فنون المغة التي تزود المتعمم بالخبرات المختمفة، وتزوده بالثروة 

رة عمى إيجاد المغوية، وتنقل إليو تجارب اآلخرين، وتنمي قدرتو عمى مواجية المشكبلت، والقد
 حمول ليا، وتنمي لديو ميارات التفكير العممي، واتخاذ القرار، وتكوين وجية نظر خاصة بو.

وقد فرضت المتغيرات العالمية، واالقتصادية، والسياسية، واالجتماعية تحديات كثيرة في مختمف 
لتعميمي، األنظمة؛ ومنيا النظام التعميمي؛ فقد أصبحت الحاجة ممحة إلى تطوير النظام ا

واالنتقال بو من التعمم القائم عمى التمقين والحفظ إلى التعمم الذي يقوم عمى اإلبداع، ويعمل عمى 
 تنمية التفكير اإلبداعي لممتعمم؛ فاالىتمام بتنمية اإلبداع أضحى مسألة أساسية وضرورية. 

وازدادت المخترعات  وتزداد أىمية القراءة في المجتمعات بزيادة تعقدىا، فكمما تعقدت الثقافات
والمبتكرات زادت الحاجة إلى القراءة، وباتساع نطاق التقنيات الحديثة تزداد حاجة األفراد إلى 
كفاءة أكبر في القراءة، لذا فإن لمقراءة دورا ميما في العممية التعميمية؛ فيي وسيمتيم في تعمم 

ارجيا، كما أنيا وسيمة لبلبتكار المغة، وفنون المعرفة األخرى التي يتمقونيا داخل المدرسة وخ
 (.  ۲۷م، ۷۰۰۲واالختراع) عبد الحميد زىري سعد، 

والقراءة وسيمة اإلبداع وأداتو، خاصة فيما يتعمق بالعممية التربوية التعميمية؛ فالقراءة ىي الوسيمة 
كوينو، التي الغنى عنيا؛ لتنمية جميع العمميات العقمية العميا لدى الطالب من إدراك المفيوم وت

ثراء الخبرات، وتوسيع  حداث تطبيقات، وا  جراء موازنات، وا  ورؤية لمعبلقات، وعمل استنتاجات، وا 
 (.552م، 5002أفقو، وربط ماضيو بحاضره والتخطيط لمستقبمو) أمل الخميمي، 

وتّطور مفيوم القراءة وارتقت أىدافيا ووظائفيا وأصبح غير مقصور عمى معنى تعرف الرموز 
طقيا نطًقا سميًما بل أصبحت عممية عقمية معقدة تستمزم الفيم والتحميل والتفسير المكتوبة ون
( وتركز عمى الدرجات العميا من التفكير مما 501م، 5055)سعيد عبد اهلل الفي،  واالستنتاج
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أدى إلى ظيور أنواع متعددة من القراءة من ضمنيا القراءة اإلبداعية) عبد الرازق مختار 
 (. 525م، 5002محمود، 
وتعد القراءة اإلبداعية وليدة الدمج بين ميارات القراءة؛ بوصفيا أحد فنون المغة، وبين  

( 11۰م، ۷۰۰2اإلبداع بوصفو ميارة عقمية قابمة لمتعمم والنمو؛ ولذلك يؤكد) حسن شحاتة، 
من  عمى وجود عبلقة وثيقة بين القراءة واإلبداع؛ فالقراءة عممية تفكير ىدفيا اإلبداع، ويتم

خبلليا إعادة بناء النص بصورة فكرية من خبلل التواصل الفكري والوجداني والثقافي بين القارئ 
 وكاتب النص.

وتتمثل أىمية القراءة اإلبداعية في كونيا عممية عقمية وجدانية تتجاوز فيم واستيعاب  
اطيا بميارات التفكير القارئ لمنص إلى التعمق فيو، واإلضافة إليو؛ فيي أرقى أنواع القراءة الرتب

العميا؛ حيث تتطمب من الطالب قدرا من النضج والثقافة؛ كي يستطيع الربط بين ما يقرأ وخبراتو 
السابقة؛ ليتوصل إلى عبلقات جديدة معتمدا عمى ما لديو من قدرة عمى التخيل والتفكير) عصام 

 (. 2م، ۷۰12محمد، 
بلقات جديدة من المعمومات الراىنة والسابقة، وتساعد القراءة اإلبداعية الطبلب عمى توليد ع

وتجعميم يضيفون أفكارىم إلى أفكار النص المقروء، كما تمكنيم من إنتاج نص جديد من خبلل 
االتحاد مع الكاتب؛ فتجعميم يتعمقون في النص، ويتوصمون إلى عبلقات جديدة يوظفونيا في 

في النص، وابتكار أفكار جديدة غير  حل مشكبلتيم، وتساعدىم عمى إدراك العناصر المفقودة
واردة في النص، كما تجعميم يطرحون أسئمة باستمرار حول النص، عبلوة عمى أنيا تساعدىم 

 (.1۲۰م، ۷۰۰۲عمى التفاعل مع النص بشكل جديد) عبد المطيف الصوفي، 
ير فيما كما تعمل القراءة اإلبداعية عمى زيادة الوعي المغوي لمطبلب، واستثارة عقميم لمتفك

يقرؤون، ومن ثم يمكنيم إعادة تشكيل النص المقروء، من خبلل ترتيب أفكاره والربط يينيا، 
وتوليد أفكار جديدة، وتوظيف ىذه األفكار في إيجاد حمول إبداعية لما يواجييم من مشكبلت؛ 
دة كما تنمي لدى الطبلب ثقتيم بأنفسيم؛ فيم يعتمدون عمى أنفسيم في تحديد المشكبلت الوار 

بالنصوص القرائية، ويحددون أسباب حدوثيا، ويقترحون حموال ليا، وينتقون من بين ىذه الحمول 
 الحل األمثل.  

ونظرا ألىمية القراءة اإلبداعية؛ فقد حظيت باىتمام كثير من الباحثين؛ حيث اىتموا بتنمية 
ة، ومن ىذه الدراسات: مياراتيا بالبحث والدراسة لدى تبلميذ وطبلب المراحل التعميمية المختمف
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م(، ودراسة) مروان السمان، 5052م(، ودراسة) نعمة محمد، 5052دراسة) إسماعيل أحمد، 
م(، ودراسة) 5052م(، ودراسة) محمود مصطفى، 5052م(،  ودراسة) وجيو المرسي، 5052

 م(.5052محمد عويس، 
مية مجموعة من المتغيرات وترتبط تنمية ميارات القراءة بعامة، والقراءة اإلبداعية بخاصة بتن

الشخصية والمعرفية المرتبطة بيا، وتكتسب ىذه المتغيرات أىميتيا من أىمية القراءة نفسيا؛ ذلك 
مظيرا ميما من سمات شخصية الطالب، وعامبل ميما في نموىا واالرتقاء بيا، لكونيا تمثل 

م، ۷۰1۷عبد العظيم ، وتأتي عمى قائمة تمك المتغيرات كفاءة الذات القرائية ) ريم أحمد 
142.) 

وتعد كفاءة الذات القرائية أحد أبعاد كفاءة الذات، والتي يقصد بيا: ثقة الفرد في قدراتو عمى 
وجود الدافع والحافز ألداء ميمة معينة والرغبة في مواصمة العمل لمواجية التحديات 

أن تحسن أو يمكن  (؛ فكفاءة الذاتYang & Wang, 2015, 37والصعوبات المرتقبة. )
تعوق دافعية الفرد نحو التعمم فاألفراد مع ارتفاع معتقداتيم عن كفاءتيم الذاتية يختارون الميام 
األكثر تحدًيا ويبذلون جيًدا كبيًرا في أعماليم، ويضعون ألنفسيم أىداًفا لمتحدي ويمتزمون بيا. 

 (525-520م، 5052)إيمان عباس الخفاف، 
ا رئيسا من محاور النظرية المعرفية االجتماعية أللبرت باندورا وتعد الكفاءة الذاتية محور  

Albert Bandura  التي ترى أن الفرد لديو القدرة عمى ضبط سموكو نتيجة ما لديو من
معتقدات شخصية؛ فاألفراد لدييم نظام يمكنيم من التحكم في معتقداتيم الذاتية، ووفقا لذلك فإن 

ثر في الكيفية التي يتصرف بيا؛ إذ تشكل ىذه المعتقدات الكيفية التي يفكر بيا الطالب تؤ 
المفتاح الرئيس لمقوى المحركة لسموكو؛ فالطالب يعمل عمى تفسير إنجازاتو باالعتماد عمى 
القدرات التي يعتقد أنو يمتمكيا مما يجعمو يبذل قصارى جيده لتحقيق النجاح ) أحمد فبلح 

  (. ۹۷۷، م۷۰11العموان، ورندة المحاسنة، 
ويرتبط مفيوم الكفاءة الذاتية بالدافعية من ناحية، وبنظرية التعمم االجتماعي المعرفي من ناحية 
أخرى ؛ فأما الدافعية فإن الكفاءة الذاتية من شأنيا أن تزيد من دافعية التبلميذ في قياميم 

نجازىا. وأما نظرية التعمم االجتماعي المعرفي فيي تقوم عمى  فكرة محورية بالميام المختمفة وا 
مفادىا أن معظم نشاطنا اإلنساني وسموكنا نتعممو من خبلل المبلحظة والتقميد والمحاكاة لنماذج 

 تحيط بنا في مواقف اجتماعية مختمفة.
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فالكفاءة الذاتية تؤثر في طبيعة ونوعية األىداف التي يضعيا األفراد ألنفسيم وفي مستوى 
وى عال من الكفاءة الذاتية يزيد من الدافعية إلى وضع المثابرة واألداء، فاالعتقاد بوجود مست

أىداف أكثر صعوبة واجتياز ميام أكثر تحديا وبذل المزيد من الجيد والمثابرة؛ لتحقيق مثل ىذه 
 (. 1۰۷م، ۷۰۰۷األىداف والميام) عماد عبد الرحيم الزغول، 

فاءة الذاتية ( عمى دور الكLee & Jonson- Reid, 2016, 80لذا يؤكد لي وجونسون )
الكبير األثر في األداء المدرسي بمجاالتو المختمفة. كما يرى كل من روشاندل وآخرين: 

(Roshandle, Ghonsooly., Ghanizdeh, 2018, 330 أن معتقدات الدارسين )
وتصوراتيم عن كفاءتيم الذاتية ليا دور حيوي في خمق بيئات تعمم تشجعيم عمى أن يصبحوا 

 ييم دافعية نحو عممية التعمم.متعممين نشطين لد
وكفاءة الذات القرائية يمكن أن تحدد فيما إذا كان الفرد سيستمر في بذل الجيد أم يتوقف عند  

تعرضو لميمة قرائية معينة؛ فإذا كان الفرد ال يثق بقدرتو القرائية سيكون أقل محاولة لبلنيماك 
د يعتقد بأنو قارئ ناجح سيدفع نفسو لتعمم في الميمة واالستمرار في إنجازىا، أما إذا كان الفر 

الكثير وسيستمر ويقاوم بإصرار لمواجية التحديات القرائية. )أحمد فبلح العموان، ورائدة 
( أن الكفاءة الذاتية القرائية 532م، 5052(. ويرى)فيصل بكر أحمد، 200م، 5055المحاسنة، 

 وكيات القرائية عمى نحو ناجح.ىي معتقدات الطالب وتصوراتو حول قدرتو عمى أداء السم
ونظًرا ألىمية كفاءة الذات القرائية فقد أجريت العديد من الدراسات لرفع مستوى كفاءة الذات 

(، و)أحمد فبلح العموان، Li & Wang, 2010القرائية. وقد أكدت دراسة كل من:  لي ووانج )
 & Naseriزافرنيو )(، وناصري و Solheim, 2011م(، وسولييم )5055ورائدة المحاسنة، 

Zaferanieh, 2012(وذاري ومباركيو ،)Zare & Mobarakeh, 2012 ،)
(،  و)سارة Kargar & Zamanian, 2014(، وكارجار وزامانيان)Angela, 2013وأنجيبل)

( وجود عبلقة بين القراءة بأنواعيا المختمفة Zarei, 2018م(، وزاري)5051السيد صقر، 
نو ينبغي العمل عمى رفع كفاءة الذات القرائية لدى الطبلب لما ليا من وكفاءة الذات القرائية، وأ

 تأثير في في تنمية ميارات القراءة لدييم.
وفي ضوء ما تم تناولو من أىمية لميارات القراءة اإلبداعية وكفاءة الذات القرائية وما أكدت 

المتغيرين، والعمل  عميو وأوصت بو الدراسات السابقة من ضرورة االىتمام بالبحث في ىذين
عمى تنميتيما لدى الطبلب، وىو ما يستمزم ضرورة استخدام مداخل واستراتيجيات حديثة مناسبة 
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تعمل عمى تنمية ميارات القراءة اإلبداعية، ورفع كفاءة الذات القرائية، ومن ىذه المداخل التي قد 
 تسيم في ذلك مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية.

لقراءة االستراتيجية التعاونية من المداخل التربوية التي تسيم في تنمية ميارات ويعد مدخل ا
القراءة لدى التبلميذ من خبلل تفاعميم في مجموعات تعاونية، وأداء أدوار محددة، وتطبيق 
عممي مرن لمجموعة متنوعة من االستراتيجيات سواء قبل أو أثناء أو بعد القراءة؛ مما يؤدي 

 ,Vaughn , Klingner, & Bryant, 2001أعمق لمنصوص المقروءة ) إلى تحقيق فيم
(. كما يساعد القراء في االعتماد عمى أنفسيم في استخدام االستراتيجيات المختمفة من أجل 67

التعمم واالستمتاع، وىذا يساعد في التغمب عمى تحديات القراءة ويجعميا أكثر ارتباًطا بالحياة. 
(Kim, 2002, 27 ) 

مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية في تنمية الوعي بميارات القراءة الفعالة لمنصوص  ويسيم
المتنوعة لدى الطبلب عمى اختبلف مستوياتيم؛ مما يكسبيم الثقة بالنفس عمى أن يصبحوا قراء 

(، ويساعدىم عمى التخطيط الستخدام ىذه Chamot, 2005, 112-130استراتيجيين )
ة النص، والمراقبة الذاتية الستخداميا في أثناء القراءة، والتقويم الذاتي لمدى الميارات قبل قراء

 (.Liang & Dole, 2006, 744النجاح في استخداميا بعد القراءة )
ويعتمد ىذا المدخل عمى نظرية التعمم البنائي االجتماعي في تعمم الموضوعات والنصوص 

ا لمتفاعل مع النصوص المقروءة مع بعضيم المقروءة؛ حيث يساعد المتعممين عمى أن ينشطو 
 ,Standishالبعض، إلضفاء معان متنوعة عمى النص، وفًقا لما يشعرونو من معان وأحداث )

2005, 6.) 
ويعد مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية إطار عام يمكن استخدامو في تعميم المغات، وىو 

واستراتيجيات التعمم التعاوني، وقد صمم ىذا  حصيمة الدمج بين استراتيجية التدريس التبادلي
المدخل لمعاونة الطبلب عمى العمل في مجموعات تعاونية، وتنشيطيم لمعارفيم وخبراتيم 
السابقة حول المقروء، وعمل مجموعة من التنبؤات حول المقروء، ومراقبة صعوبات الفيم لدييم، 

قروء وأخيًرا تمخيصيم ألىم األفكار الواردة مع تحديدىم لؤلفكار الرئيسة والمحورية لمموضوع الم
 (.Grabe, 2009, 233في الموضوع )

وقد أكدت نتائج العديد من الدراسات والبحوث السابقة فاعمية مدخل القراءة االستراتيجية 
التعاونية في تنمية ميارات لغوية متنوعة لدى الطبلب في المراحل المختمفة؛ منيا: ميارات 
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(، والوعي باستراتيجيات القراءة كدراسة Huang, 2004الناقد كدراسة ىينج) القراءة والتفكير
(، Standish, 2005(، وميارات الكتابة اإلقناعية كدراسة ستاندش )Imtiaz, 2004امتياز )

 Vaughn, et(، ودراسة فاغن )Fan, 2009وميارات الطبلقة والفيم القرائي كدراسة فان )
al., 2011 ودراسة زايمير ، )(Ziyaeemehr, 2012 ،( ، وميارات التذوق األدبي )سميمان

 م(.5052
كما أكدت العديد من الدراسات والبحوث أىمية استخدام القراءة االستراتيجية التعاونية عند قراءة 
النصوص المختمفة؛ لما ليا من دور في مساعدة الطبلب عمى فيم النصوص من جميع 

لقراءة بما يجعميم يسمكون سموًكا استراتيجًيا _قبل وأثناء وبعد جوانبيا، وكذلك فيم ذواتيم أثناء ا
القراءة_ يستطيعون من خبللو التفاعل اإليجابي مع النصوص المقروءة؛ منيا دراسات وبحوث 

م(، 5055م(، و)حمود العميمات، 5055م(، و)جمال عطية، 5003كل من: )عبلء سعودي، 
 ,.Nosratinia et al( ، و )Abdel-Haq et al., 2013(، و )Armstrong, 2011و)

 (.Sari & Tamah, 2015( ، و )Pino, 2015( ، و )2013
ومن خبلل مطالعة وتحميل البحوث والدراسات السابقة يتضح فاعمية استخدام مدخل القراءة 
االستراتيجية التعاونية في تنمية العديد من الميارات لدى الفئات المختمفة بالمراحل الدراسية 

وعة؛ مما دفع الباحثة إلى بناء برنامج قائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية لتنمية المتن
ميارات القراءة اإلبداعية، وكفاءة الذات القرائية لدى طالبات المرحمة الثانوية، وفي حدود عمم 

اونية لتنمية الباحثة لم يجر بحث يتناول بناء برنامج قائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التع
 ميارات القراءة اإلبداعية، وكفاءة الذات القرائية بالمرحمة الثانوية. 

 نبعت مشكمة البحث من عدة مصادر تمثمت فيما يمي:
 :اطالع الباحثة عمى مجموعة من البحوث والدراسات السابقة التي تؤكد مشكمة البحث . أ
ي ميارت القراءة اإلبداعية لدى التبلميذ والطبلب . بحوث ودراسات أكدت وجود ضعف ف5

م(، و) ىدى مصطفى، 5055بالمراحل التعميمية المختمفة، ومنيا: )محمد أحمد فتحي زغاري، 
م( 5052م(، و) سموى حسن، 5052م(، و) حكمت حسين، 5052م(، و) نعمة محمد، 5055

يًدا عن تحقيق المفيوم الشامل وأكدت ىذه البحوث أن تعمم القراءة في المدارس مازال يقف بع
والذي يقوم عمى التعرف، والنطق، والفيم، والنقد، والموازنة، وحل المشكبلت، واإلبداع، وطرائق 
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التدريس التي ال تثير اىتمام الطبلب، ويركز تعميم القراءة عمى المنتج النيائي لعممية التعمم، وال 
م ال ييتم تعميم القراءة بتعميم التفكير، فبل ييتم يركز عمى عمميات القراءة ومراحل تعمميا؛ ومن ث  

ىمال مادة  بتنمية ميارات الجانب الفكري من القراءة بعامة، والقراءة اإلبداعية بوجو خاص، وا 
المغة العربية لميارات القراءة اإلبداعية، وذلك في المراحل التعميمية المختمفة، كما أرجعت ىذه 

مة اىتمام واضعي المناىج بتضمين ىذه الميارات البحوث أسباب ىذا الضعف إلى ق
بموضوعات الكتاب المدرسي سواء أكان ذلك في األىداف أم في األنشطة أم في التدريبات، 
ومن األسباب أيضا قمة استخدام النظريات التربوية والمغوية الحديثة، أو المداخل التدريسية، أو 

 تصار عمى الطرق التقميدية.االستراتيجيات في تدريس ىذه الميارات، واالق
. بحوث ودراسات أكدت ضعف مستوى كفاءة الذات القرائية لدى التبلميذ والطبلب بالمراحل 5

 & Naseriالناصري والظفرانية التعميمية المختمفة، وأشارت دراسة كل من:
Zaferanieh,2012)،)  وكارجار وزامانيان(Kargar& Zamanian,2014)،  وأنجيبل توبينج

(AngelaTobing,2013)، 5051، و )سارة السيد صقر( (وزاري ،)مZarei,2018 إلى أن )
الطبلب بعد تطبيق مقياس كفاءة الذات القرائية عمييم، تبين وجود ضعف لدييم في أبعاده 
المختمفة، وأكدت أن القراء ذوي كفاءة الذات القرائية المنخفضة يحصمون عمى درجات منخفضة 

لفيم القرائي ومقياس استراتيجيات القراءة؛ مما يدل عمى وجود تأثير في اختبارات ميارات ا
 لكفاءة الذات القرائية عمى ميارات القراءة المختمفة لدى الطبلب وعمى تمكنيم منيا. 

. بحوث ودراسات سابقة أوصت باستخدام مدخل القراءة االستراتيجية في تنمية ميارات لغوية 2
 ,Kimفي المراحل التعميمية المختمفة؛ منيا: دراسة كيم )متنوعة لدى التبلميذ والطبلب 

(، ودراسة زوجي وآخرين) Klingner&others,2004(، ودراسة كمينجنر، وآخرين ) 2002
Zoghi& others,2010ودراسة ،) ( سوانسون وآخرينSwanson& others, 2011 ،)

 Nosratinia & othersنوسراتينيا وآخرين ) (، ودراسةNotiva, 2012ودراسة نوتيفا )
م( ، ودراسة 5003( ، ودراسة )عبلء سعودي، Oladele, 2016) اوالديل ( ، ودراسة2013

م( ، ودراسة )حمود العميمات، 5055( ، ودراسة )جمال عطية، Standish, 2005ستانديش )
 م(.5052م( ، ودراسة )نورا زىران، 5052م( ، ودراسة )ماىر شعبان، 5055

مع الدراسات والبحوث السابقة في ضرورة تنمية ميارات القراءة اإلبداعية  ويتفق البحث الحالي 
لدى الطبلب؛ من خبلل استخدام مداخل واستراتيجيات تدريسية حديثة؛ إال أن ىذا البحث 



2222( 5أكتوبر ج) (421العدد )   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 003 

يختمف عنيا في سعيو إلى تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى طبلب المرحمة الثانوية باستخدام 
ل  القراءة االستراتيجية التعاونية، وىو ىدف لم تسع أي دراسة أو بحث برنامج قائم عمى مدخ

 سابق إلى تحقيقو من قبل، عمى حد عمم الباحثة.
: والتي توصمت نتائجيا إلى ما أكدتو الدراسات السابقة، وفييا الدراسة االستكشافية . ب

 قامت الباحثة بإجراء ما يمي:
( طالبة بالصف األول  20وتم تطبيقو عمى عدد) تطبيق اختبار ميارات القراءة اإلبداعية،   .5

الثانوي بمدرسة الجيزة الثانوية بنات التابعة إلدارة جنوب الجيزة التعميمية؛ وذلك بيدف تعرف 
مستوى ميارات القراءة اإلبداعية لدييم، وقد تضمن االختبار نصين قرائيين، متبوعين بثمانية 

ايات جديدة لمنص المقروء، واستخبلص معان ضمنية من أسئمة تقيس الميارات التالية: اقتراح بد
النص المقروء غير واردة بو، واقتراح حموال بديمة لممشكمة الواردة بالنص، واقتراح نيايات بديمة 
لمنص المقروء. وأظيرت نتائج تصحيح ىذا االختبار وجود ضعف ممحوظ  لدى طالبات الصف 

 -( من الطالبات50ة لديين؛ حيث لم يحصل سوى) األول الثانوي في ميارت القراءة اإلبداعي
عمى أكثر من نصف الدرجة الكمية لبلختبار؛ بينما حصمت بقية المجموعة  -%20أي ما يعادل

عمى أقل من نصف الدرجة الكمية لبلختبار؛ مما يثبت ضعف الطالبات في ميارات القراءة 
 اإلبداعية.

ليا قامت الباحثة بمبلحظة سبعة من مدرسي بطاقة مبلحظة لمعممي المغة العربية، ومن خبل .5
المغة العربية أثناء تدريس حصص القراءة، وتبين من خبلل المبلحظة أن جميع المعممين الذين 
تم مبلحظتيم في أثناء التدريس ال يستخدمون استراتيجيات تدريسية أو طرائق من شأنيا أن 

 يستعينون بأنشطة تعميمية لمعمل عمى تسيم في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية، كما أنيم ال
تنميتيا. فكل ما يقوم بو المعمم في حصة القراءة ىو معالجة النصوص القرائية من حيث القراءة 
الجيرية لمدرس، ومناقشة المفردات، واستعراض ممخص لمموضوع الذي يعالجو الدرس، 

ناقشة الطبلب حوليا، وفي واستخبلص األفكار، والتي عادة ما يتطوع المعمم بكتابتيا دون م
النياية يتم اإلجابة عن أسئمة التدريبات بالكتاب المدرسي وتكون في صورة واجب منزلي؛ وكل 
ىذه اإلجراءات توضح أسباب ضعف الطالبات في ميارات القراءة اإلبداعية. وكذلك ما يتعمق 

 بميارات القراءة من تنمية لبعض المتغيرات مثل كفاءة الذات القرائية.
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ضعف ميارات القراءة اإلبداعية في المغة العربية، مما سبق تتحدد مشكمة البحث في  
وقمة االىتمام بتحسين كفاءة الذات القرائية لدى طالبات المرحمة الثانوية، واالفتقار إلى برامج  

البحث عن األسئمة البحثية  تستند إلى مداخل حديثة لتنميتيا؛ ولعالج ىذه المشكمة يجيب
 التالية:

 : ما ميارات القراءة اإلبداعية المناسبة لطالبات الصف األول الثانوي؟5س
: ما البرنامج القائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية لتنمية ميارات القراءة 5س

 اإلبداعية وكفاءة الذات القرائية لدى طالبات الصف األول الثانوي؟
أثر البرنامج القائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية في تنمية ميارات القراءة  ما: 2س

 اإلبداعية لدى طالبات الصف األول الثانوي؟
أثر البرنامج القائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية في رفع كفاءة الذات  : ما2س

 القرائية لدى طالبات الصف األول الثانوي؟

 تحقيق األىداف التالية: ييدف البحث إلى     
تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى طالبات الصف األول الثانوي؛ من خبلل إعداد  .1

 برنامج قائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية.
مية الكشف عن فاعمية برنامج قائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية في تن .2

 ميارات القراءة اإلبداعية لدى طالبات الصف األول الثانوي.
الكشف عن فاعمية برنامج قائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية في رفع كفاءة  .3

 الذات القرائية لدى طالبات الصف األول الثانوي.

 

 اقتصر ىذا البحث عمى الحدود التالية:
ة اإلبداعية المناسبة لطالبات المرحمة الثانوية، والتي حظيت بنسبة اتفاق) ميارات القراء -أ 

 %( فأكثر من خبلل آراء السادة المحكمين.20
 أبعاد كفاءة الذات القرائية المناسبة لطالبات المرحمة الثانوية. -ب 
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طالبات الصف األول الثانوي؛ وذلك ألن طالبات ىذه المرحمة عمى درجة من النضج  -ج 
لعقمي يساعدىن عمى تنمية ميارات القراءة اإلبداعية، كما أنين في أول صف في المغوي وا

 المرحمة الثانوية؛ مما يفيدىن في السنوات الدراسية التالية.

 ىدف البحث إلى التحقق من صحة الفروض التالية: 
بية والضابطة يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجري -5

في القياس البعدي الختبار ميارات القراءة اإلبداعية ككل وفي كل ميارة من الميارات الرئيسة 
 لصالح المجموعة التجريبية.

يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي  -5
ميارة من الميارات الرئيسة لصالح والبعدي الختبار ميارات القراءة اإلبداعية ككل  وفي كل 

 القياس البعدي.
يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في  -2

القياس البعدي لمقياس كفاءة الذات القرائية ككل وفي كل بعد عمى حدة لصالح المجموعة 
 التجريبية.

التجريبية في القياسين القبمي يوجد فرق دال إحصائيًا بين متوسطي درجات المجموعة  -2
 والبعدي لمقياس كفاءة الذات القرائية ككل وفي كل بعد عمى حدة لصالح القياس البعدي.

وفًقا لطبيعة ىذا البحث وأىدافو؛ فإن الباحثة ستمزج بين المنيجين الوصفي، وشبو التجريبي؛ 
عند تناول اإلطار النظري لمبحث، ومسح الدراسات السابقة  فقد تم االستعانة بالمنيج الوصفي

واألدبيات التربوية ذات الصمة بموضوع البحث؛ بيدف الوصول لقائمة بميارات القراءة اإلبداعية 
المناسبة لطالبات المرحمة الثانوية، ولمتوصل إلى أسس بناء البرنامج القائمة عمى مدخل القراءة 

المنيج شبو وتحديد أبعاد كفاءة الذات القرائية. كما استخدمت الباحثة االستراتيجية التعاونية. 
، وذلك في تجريب البرنامج القائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية في التدريس التجريبي

لطالبات المجموعة التجريبية؛ بينما يدرس طالبات المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة، وقياس 
لبرنامج القائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية في تنمية ميارات القراءة أثر تطبيق ا

 اإلبداعية ورفع كفاءة الذات القرائية لدى طالبات الصف األول الثانوي.
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 تتمثل أدوات البحث الحالي فيما يمي:
 (.5 قائمة ميارات القراءة اإلبداعية. ممحق) .1
 (.5اختبار ميارات القراءة اإلبداعية. ممحق)  .2
 (.2مقياس كفاء الذات القرائية. ممحق )  .3
القائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية لتنمية ميارات القراءة اإلبداعية  البرنامج .4

 (.2لدى طالبات الصف األول الثانوي، والمتمثل في كتاب الطالب. ممحق) 
خدام البرنامج القائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية لتدريس الست دليل المعمم .5

موضوعات القراءة لطالبات الصف األول الثانوي لتنمية ميارات القراءة اإلبداعية لديين. 
 (.2ممحق)

وء الخمفية بعد االطبلع عمى األدبيات التربوية، والبحوث والدراسات السابقة، وفي ض 
 النظرية المتضمنة بالبحث تم تحديد مصطمحاتو إجرائيا عمى النحو التالي:

ىي عممية عقمية وجدانية يتفاعل فييا طالبات الصف األول الثانوي مع القراءة اإلبداعية: 
عادة صياغة النص في ضوء خبراتو،  النص المقروء؛ الستنباط العبلقات، والتنبؤ باألحداث، وا 

ضافة أفكار جديدة غير مطروحة، وتدعيميا باألدلة، وتحديد وابتكار ني ايات مختمفة، وا 
 المشكبلت، وطرح حمول إبداعية لحميا.

ىي معتقدات طالبات الصف األول الثانوي المدركة حول قدرتين عمى كفاءة الذات القرائية: 
ين االستراتيجي التعامل مع النص المقروء؛ ووعيين بجوانب ضعفين وقوتين في القراءة، وتفاعم

مع النص المقروء، ومشاعرىن نحو القراءة، ومثابرتين من أجل اإلنجاز القرائي، ويقاس 
 إحصائيا بالدرجة التي يحصمن عمييا في مقياس كفاءة الذات القرائية الذي تم إعداده.

التي  مجموعة اإلجراءات التعميميةالبرنامج القائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية: 
تقوم عمى مبادئ البنائية االجتماعية والتدريس التبادلي والتعمم التعاوني، وتعتمد عمى تفاعل 
طالبات مع النص المقروء من ناحية، ومع أفراد مجموعاتين التعاونية من ناحية أخرى لمقيام 

والتي  -محتوى البرنامج -باألنشطة والميام التعميمية المطموبة المرتبطة بالنصوص القرائية
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يحددىا المعمم، وتتحقق من خبلليا مخرجات التعمم المطموبة، وتتمثل في تنمية ميارات القراءة 
 اإلبداعية، ورفع كفاءة الذات القرائية.

 لئلجابة عن أسئمة البحث اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية:
ات الصف األول الثانوي، وتم ذلك من تحديد ميارات القراءة اإلبداعية المناسبة لطالب .1

 خالل: 
مراجعة الدراسات واألدبيات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت ميارات القراءة واإلبداع  -أ 

 بعامة، وميارات القراءة اإلبداعية بخاصة.
إعداد قائمة ميارات القراءة اإلبداعية في صورتيا المبدئية، وعرضيا عمى مجموعة من  -ب 

المحكمين التربويين لضبطيا وتحكيميا، ثم إجراء التعديبلت البلزمة لموصول إلى الخبراء و 
 الصورة النيائية لمقائمة.

تحديد أسس بناء البرنامج القائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية لتنمية ميارات   .2
وي، وذلك من القراءة اإلبداعية ورفع كفاءة الذات القرائية لدى طالبات الصف األول الثان

 خالل:
دراسة األدبيات التي تناولت ميارات القراءة اإلبداعية وتنميتيا، وكفاءة الذات القرائية  - أ

 وتحسين مستواىا لدى التبلميذ والطبلب.
دراسة األدبيات التي تناولت مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية؛ من حيث المفيوم،   - ب

 و، ومميزاتو.واألساس الفمسفي لو، وأىم استراتيجيات
بناء البرنامج القائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية؛ لتنمية ميارات القراءة  .3

 اإلبداعية وكفاءة الذات القرائية لدى طالبات الصف األول الثانوي، وتم ذلك من خالل:
 تعريف البرنامج المقترح القائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية. -أ 
 سفة البرنامج.تحديد فم -ب 
 تحديد أسس بناء البرنامج. -ج 
تحديد مكونات البرنامج:) أىدافو، ومحتواه، ومراحل تنفيذه، وطرق واستراتيجيات التدريس،  -د 

 ومصادر التعميم والتعمم، وأساليب التقويم(.
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عرض البرنامج المقترح في صورتو المبدئية عمى مجموعة من الخبراء والمحكمين التربويين  -ه 
 يمو، ثم إجراء التعديبلت البلزمة لموصول إلى الصورة النيائية لمبرنامج.لضبطو، وتحك

 إعداد دليل المعمم لتنفيذ البرنامج المقترح القائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية. -و 
قياس فاعمية البرنامج القائم عمى مدخل القراءة االسراتيجية التعاونية في تنمية ميارات  .4

 اعية لدى لطالبات الصف األول الثانوي، وتطمب ذلك:القراءة  اإلبد
 إعداد اختبار ميارت القراءة اإلبداعية. والتأكد من صدقو وثباتو. -أ 
 إعداد مقياس كفاءة الذات القرائية، والتأكد من صدقو وثباتو. -ب 
اختيار عينة البحث األساسية من بين طالبات الصف األول الثانوي، وتقسيميا إلى  -ج 

 ىما تجريبية واألخرى ضابطة.مجموعتين؛ إحدا
 إجراء التطبيق القبمي ألداتي البحث عمى عينة البحث تطبيقا قبميا. -د 
تنفيذ التجربة األساسية لمبحث؛ بتدريس البرنامج المقترح لممجموعة التجريبية؛ بينما تدرس  -ه 

 المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية.
اإلبداعية، ومقياس كفاءة الذات القرائية عمى إجراء التطبيق البعدي الختبار ميارات القراءة  -و 

 عينة البحث.
المعالجة اإلحصائية لمبيانات، والتوصل إلى نتائج البحث، ومناقشتيا، وتفسيرىا في ضوء  -ز 

 أسئمتو.
 تقديم التوصيات والبحوث المقترحة في ضوء نتائج البحث. -ح 

 ن:ترجع أىمية البحث إلى أنو قد يسيم في إفادة كل م 
في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية المناسبة لين، واالرتقاء  . طالبات المرحمة الثانوية:1

 بكفاءتين الذاتية في القراءة.
في تعرف ميارات القراءة اإلبداعية المناسبة لطبلب المرحمة الثانوية؛  . معممي المغة العربية:2

تعرف أسس مدخل القراءة االستراتيجية وذلك لمعمل عمى تنميتيا لدييم. كما يسيم البحث في 
التعاونية، وأىم استراتيجياتو، كما يقدم البحث دليبًل لممعمم لتوجييو أثناء قيامو بتدريس 

 موضوعات البرنامج لتنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى طبلب المرحمة الثانوية.
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المناسبة لطبلب المرحمة يمدىم بميارات القراءة اإلبداعية  . الخبراء ومخططي المناىج:3
الثانوية؛ لتضمينيا محتوى المغة العربية المقرر دراستو عمييم. كما يوجو نظرىم إلى إمكانية 
االستفادة من البرنامج القائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية، ودليل المعمم الذي تم 

 إعداده لتدريس البرنامج. 
اقا جديدة لمباحثين؛ إلجراء العديد من الدراسات العممية يفتح ىذا البحث آف. الباحثين: 4

باستخدام مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية لتنمية ميارات المغة األخرى في المرحمة الثانوية، 
 وفي المراحل التعميمية المختمفة.

ييدف اإلطار النظري إلى تحديد أسس بناء البرنامج القائم عمى مدخل القراءة  
المرحمة الثانوية، ورفع  االستراتيجية التعاونية، لتنمية ميارات القراءة اإلبداعية المناسبة لطالبات

: المحور األولالنظري المحاور التالية: كفاءة الذات القرائية؛ ولتحقيق ذلك يتناول اإلطار 
والمحور : يتناول كفاءة الذات القرائية، والمحور الثانييتناول القراءة اإلبداعية وتنمية مياراتيا، 

 : يتناول مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية، وفيما يمي عرض ذلك:  الثالث

مفيوم القراءة اإلبداعية، وأىميتيا، ثم مياراتيا، وسمات القارئ المبدع، وأخيرا العوامل ويتضمن 
التي تسيم في تنميتيا؛ مما يساعد الباحثة في تحديد ميارات القراءة اإلبداعية المناسبة لطالبات 

 الصف األول الثانوي، وفيما يمي عرض ذلك:
 مفيوم القراءة اإلبداعية: .5

( بأنيا: عممية يكون فييا القارئ حساًسا لمثغرات 20م، 5002اعيل عبد الفتاح، عرفيا) إسم
والتناقضات والمشكبلت واالحتماالت في المادة المقروءة؛ بحيث يولد عبلقة جديدة من 
المعمومات الراىنة والخبرات السابقة؛ مما يجعمو يصنف أفكاره بأشكال جديدة، ويستخدم ىذه 

 ة. األفكار في مواقف جديد
( بأنيا: العممية التي يضيف فييا القارئ جديًدا لما 552م، 5002عرفيا) طعيمة، والشعيبي، 

عادة تنظيمو إلى ما ىو أبعد من المقروء البتكار شيء  يقرأ من خبلل تحميمو وتفسيره وتحويمو وا 
 جديد. 
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الكممات  ( بأنيا: عممية عقمية ووجدانية تتجاوز تعرف52م، 5002كما عرفيا ) سمير يونس، 
وفيم النص واستيعابو؛ وتمتد لتتعمق فيو؛ حتى يتوصل القارئ إلى اكتشاف عبلقات جديدة بين 
األشياء والحقائق الواردة في النص؛ ويستطيع القارئ المبدع أيًضا أن يولد أفكاًرا جديدة متنوعة، 

 ويكتشف حمواًل جديدة متنوعة من خبلل المعمومات المقدمة إليو في النص.
العممية التي يضيف فييا القارئ جديًدا لما يقرأ ( بأنيا: 25م، 5002يا )فييم مصطفى، وعرف

 من خبلل تحميمو وتفسيره  والذىاب بو إلى ما ىو أبعد من المقروء البتكار أفكار جديدة.
التفاعل مع النص المقروء واإلحساس  :( بأنيا23م، 5055وعرفتيا) ىدى عبد الرحمن، 

عامل مع أفكاره من زوايا مختمفة وتحديد األفكار المفقودة واقتراح حمول بجماليات النص والت
 متعددة لمشكبلتو ووضع نيايات مختمفة واستبدال جمل وعبارات بأخرى.

؛ فبل يقف دوره عند القراءة اإلبداعية عممية عقمية يتفاعل فييا القارئ مع النص المقروء -
نما عميو أن يضيف جديدا لما يقرأ.  نطق الكممات، وفيميا، أو حتى إبداء الرأي فيما قرأ؛ وا 

القراءة اإلبداعية تعمل عمى تنمية ميارات التفكير العميا لدى الطبلب؛ مثل ميارة  -
 التحميل، والتفسير، واإلبداع.

عمى إعادة تنظيم النصوص المقروءة تسيم القراءة اإلبداعية في تشجيع الطالب القارئ  -
 بشكل جديد.

تتضمن القراءة اإلبداعية مجموعة من الميارات المختمفة التي من شأنيا استثمار ما  -
 لدى الطبلب من خبرات سابقة.

تحفز القراءة اإلبداعية الطبلب عمى استثمار ميارات التفكير العميا لدييم لتوليد أفكار  -
 ة لممشكبلت.جديدة، والتوصل لحمول مبتكر 

 تضمنت التعريفات السابقة مجموعة من الميارات المتنوعة لمقراءة اإلبداعية. -
عممية عقمية وجدانية يتفاعل  وفي ضوء ما سبق يمكن تعريف القراءة اإلبداعية إجرائيا بأنيا:

فييا طالبات الصف األول الثانوي مع النص المقروء؛ الستنباط العبلقات، والتنبؤ باألحداث، 
ضافة أفكار جديدة غير وا   عادة صياغة النص في ضوء خبراتين، وابتكار نيايات مختمفة، وا 

 مطروحة، وتدعيميا باألدلة، وتحديد المشكبلت، وطرح حمول إبداعية لحميا.
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 أىمية تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لطالبات الصف األول الثانوي: .5
رحمة الثانوية من منطمق طبيعة تمك المرحمة التي تنبع أىمية القراءة اإلبداعية لدى طالبات الم

تزداد فييا العموم، والمعارف بالنسبة لممراحل التعميمية السابقة، ومن منطمق النمو المغوي الذي 
تصل إليو الطالبة حينذاك؛ كما تنبع أىميتيا أيضا من التطور المتسارع في مجاالت الحياة 

ا؛ األمر الذي يتطمب من الطالب إيجاد حمول إبداعية اليومية، وزيادة مشكبلت الحياة وتعقدى
غير مألوفة، كما يتطمب من المدرسة االىتمام بتنمية اإلبداع واالبتكار لدى الطبلب؛ فمم يعد 

 االىتمام باإلبداع من دروب الترف؛ بل أصبح من ضروريات الحياة.
عمى نقد المقروء وتقويمو، و  تتمثل أىمية القراءة اإلبداعية في أنيا تنمي لدى الطالب القدرة

تحدد النقص في المعمومات التي يتضمنيا النص، ويحاول إكمال النص مما يراه مناسًبا، كما 
أنيا توصل إلى استنتاجات صحيحة يمكنو أن يبنى عمييا ما ىو جديد، وأيًضا تساعد في 

نمي الجانب ظيور الجانب اإلبداعي لدى الطالب من خبلل إنتاج نصوص قرائية جديدة، وت
الخيالي لدى الطالب؛ مما يتيح لو استشراف المستقبل بما فيو من مظاىر قد تبدو خيالية وقتيا، 
لكنيا تصبح واقًعا ممموًسا في المستقبل، وأخيًرا تنمي الثروة المغوية، وتزويد الطبلب باألساليب 

 -22م، 5000حاتة، المغوية التي تنمي فييم جانب التذوق المغوي واإلحساس بالجمال) حسن ش
23.) 

( أن أىمية القراءة اإلبداعية تكمن في ثبلثة مجاالت 22-22م، 5005ويرى) عطا اهلل العدل، 
تنمي لدى الطالب القدرة عمى نقد المقروء وتقويمو،  حيث؛ أساسية؛ أوليم المجال التعميمي

كمالو بما يراه مناسبا، كما تظ ير الجانب اإلبداعي وتدربو عمى إدراك النقص في المعمومات وا 
لدى الطالب من خبلل إنتاج نصوص قرائية جديدة، وتنمي الجانب الخيالي لدى الطالب؛ مما 

تنمي الثروة المغوية، وتزويد الطبلب باألساليب المغوية التي و  يتيح لو فرصة استشراف المستقبل،
إشباع لقراءة اإلبداعية في المجال النفسي؛ تتمثل أىمية ا تمكنو من تنمية التذوق المغوي. وثانييم

بداء وجية نظره في المقروء، كما تتيح الفرصة لمتعبير  رغبة الطالب المبدع في بسط رأيو، وا 
عما يدور في نفسو من تطمعات واستشرافات مستقبمية، وتساعده عمى التكيف مع المشكبلت 

يجاد حمول إبداعية ليا، وأخيرا  إكساب الطالب  لمن خبل تظير أىميتو المجال االجتماعيوا 
طبلقة ومرونة وأصالة في فكره؛ مما يسيل عميو حل المشكبلت الخاصة بو وبمجتمعو، وتنمية 

 الخبرات المكتبسة لمطالب، كما تعمل عمى توسيع عبلقاتو االجتماعية. 
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وتعمل القراءة اإلبداعية عمى توفير الفرص لمطالب لمتفاعل مع النص بطريقة تجعمو ينظم أفكاره 
صياغتيا بطريقة مختمفة، واستنباط أفكار جديدة، وتطبيقيا في مواقف أخرى) سيد رجب،  ويعيد
(. كما تساعدالقراءة اإلبداعية في تنمية التفكير فوق المعرفي؛ فكمما نمت وتطورت 55،  5050

ميارات القراءة اإلبداعية لدى الطالب ارتفع مستوى التفكير فوق المعرفي لديو) مريم محمد ، 
(. وتعمل القراءة اإلبداعية عمى إثارة تفكير المتعمم مما يدفعو إلى البحث  522 ،5055

واالستقصاء؛ سعًيا لموصول إلى إجابة عن تساؤالت، ومن ثم يقبل عمى القراءة باعتبارىا مفتاح 
 (.  23، 5052المعرفة)عصام محمد، 

 ميارات القراءة اإلبداعية بالمرحمة الثانوية: .2
اءة اإلبداعية؛ وحددت) الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد تعددت ميارات القر 

( بعض ميارات القراءة اإلبداعية المناسبة لطبلب المرحمة الثانوية، ومنيا: أن 502م، 5003
يضع أكثر من عنوان لممقروء، وأن يطرح أسئمة إبداعية حول الموضوع، وأن يقترح حموال 

وأن يعيد تنظيم األفكار، وأن يثري المقروء بأفكار جديدة. أما )  إبداعية لمشكبلت في المقروء،
( فقد حددت 23 -22م، 5052المدى والتتابع لمعايير ومؤشرات مادة المغة العربية ،مصفوفة 

ميارات القراءة اإلبداعية في أن يقترح عناوين لمنص، وأن يقترح حموال مناسبة لممشكمة الواردة 
 بفكر جديدة. بالنص، وأن يثري المقروء
 (  أن ميارات القراءة اإلبداعية المناسبة في المرحمة 25، 5002ويرى) يونس وآخرون،

اقتراح حل لمشكمة ما يختمف عما اقترحو الكاتب، واستنتاج حل من مصادر الثانوية تتمثل في: 
ق مما يقرأ، متنوعة لمشكمة طرحيا الكاتب، واستنتاج تطبيقات حياتية تتسم بالجدة والقابمية لمتطبي

ضافة أفكار جديدة غير واردة بالموضوع إلى ما يقرأ، وتصنيف وجمع الجزئيات في كميات ليا  وا 
معنى، وتعميم ما ُقرئ لحل مشكمة تواجو الجماعة، واقتراح عدد من التطبيقات المستقبمية ألفكار 

ضافة نتائج أخرى غير التي توصل إلييا ا لكاتب، واقتراح الكاتب، وعرض كتاب برؤية جديدة، وا 
نيايات أخرى لمموضوع من نسج خيالو، وطرح أسئمة كان يود سؤاليا لمكاتب حول أفكاره وىدفو، 

 وذكر إضافة كان من الممكن أن يضيفيا لو كان مكان الكاتب.
أما البحوث والدراسات التي اىتمت بتنمية ميارات القراء اإلبداعية فقد تباينت فيما بينيا في 

رات فيناك بعض البحوث التي صنفتيا إلى ميارات رئيسة ووضعت تحتيا عرض ىذه الميا
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ميارات فرعية، وىناك دراسات عرضت ميارات القراءة اإلبداعية دون تصنيف ليا؛ وفيما يمي 
 عرض ذلك:

بحوث ودراسات صنفت ميارات القراءة اإلبداعية إلى ميارت رئيسة ويندرج تحتيا  . أ
(، ودراسة) محمد 22م، 5002حاتة طو، وشاكر قناوي، ميارات فرعية: حيث صنفت دراسة) ش

(، ودراسة ) سموى بصل، 502م، 5052(، ودراسة) محمد عويس، 552م، 5003نايف 
( القراءة اإلبداعية إلى ثبلث ميارات رئيسة ىي الطبلقة القرائية، والمرونة 552م، 5052

ة رابعة لمميارات الثبلثة السابقة القرائية، واألصالة القرائية. وأضافت دراسات أخرى ميارة رئيس
 -521م، 5003وىي ميارة اإلثراء بالتفاصيل أو دقة التفاصيل كدراسة) ريم عبد العظيم، 

 -(، وىناك دراسات أضافت ميارة رئيسة خامسة550م، 5052(، ) محمود مصطفى،  522
مشكبلت وىي: ميارة حساسية ال -لتصبح ميارات القراءة اإلبداعية خمسة ميارات رئيسة

 (.551م، 5053كدراسة) إيمان عويس، 
بحوث ودراسات لم تصنف ميارات القراءة اإلبداعية إلى ميارات رئيسة وميارات فرعية:  . ب

ومعظم ىذه الدراسات تتقارب فيما بينيا في ميارات القراءة اإلبداعية؛ كدراسة) محمد الزيني، 
 (   550م، 5052(، ودراسة) مروان السمان، 502م، 5052ومحمد السيد، 

وبمراجعة ىذه الدراسات واألدبيات التي تناولت ميارات القراءة اإلبداعية يتضح أن الدراسات 
التي صنفت ميارات القراءة اإلبداعية إلى ميارات رئيسة وفرعية اشتركت فيما بينيا في ثبلث 

، واختمف البعض في  ميارات رئيسة؛ وىي: الطبلقة القرائية، والمرونة القرائية، واألصالة القرائية
إضافة ميارة رئيسة رابعة، أو ميارتين رئيستين. وقد استفادت الباحثة في تحديد الميارات 
الرئيسة لمقراءة اإلبداعية، وتمثمت ىذه الميارات الرئيسة في : الطبلقة القرائية، والمرونة القرائية، 

. كما استفادت الباحثة من قوائم واألصالة القرائية، واإلئراء بالتفاصيل، والحساسية لممشكبلت
ميارات القراءة اإلبداعية في صياغة الميارات الفرعية المندرجة من الميارات الرئيسة لمقراءة 

 اإلبداعية.
 سمات القارئ المبدع: .4

أن القارئ ( Schnur& Maramor, 2009, 713- 714ذكر كبل من ستشنر وجي مارمور) 
تميزه عن القارئ العادي؛ ومن ىذه السمات: القدرة  المبدع يتسم بمجموعة من الصفات التي

عمى استخدام عبارات وكممات كثيرة تتسم بالجدة لمتعبير عن النص المقروء، والقدرة عمى القراءة 
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بطبلقة واستيعاب المقروء، والقدرة عمى استذكار المعمومات المقروءة، وتحميميا، وتقويميا، 
الميارات المعرفية؛ فيو يستطيع تحميل النصوص  ويتميز القارئ المبدع بمستوى عال من

 واألفكار المتضمنة بيا، وابتكار أفكار أخرى تضاف ليا.
( أن القارئ المبدع يتسم بالسمات التالية؛ 25م، 5052ويرى) محمود مصطفى،  

متعمق في فيم النص ويصل إلى فيم ما بين السطور، وأنو مبتكر لعبلقات جديدة بين أجزاء 
بط بين معمومات النص وخبراتو السابقة؛ فينتج عن ذلك معمومات جديدة، ويبتكر النص، وير 

حموال لمشكبلت وردت بالنص، ويضيف أفكارا جديدة لمنص، ويتفق ويختمف مع ما يقرأ مبررا 
 ذلك االتفاق أو االختبلف، كما يقترح أفكارا تكمل جوانب النقص في النص المقروء.  

 ة القراءة اإلبداعية:العوامل التي تسيم في تنمي .5

(، و) محمد 25م، 5055(، و) فايزة الغامدي، 25-20م، 5002يعدد كل من) منى المبودي، 
؛ أىم العوامل التي تسيم في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية (505 -500م، 5052عويس، 
وء، والجو األسموب التدريسي الذي يستخدمو المعمم إلثارة تفكير الطبلب في النص المقر  ومنيا:

مصادر الدراسي داخل الصف؛ لما لو من دور ميم في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية، و 
اختيار المادة المقروءة التي تتحدى قدرات المعمومات االلكترونية المتنوعة والمكتبات العامة، و 

خيمية، الطالب وتفجر طاقاتو، وتدعوه الكتشاف عوالم جديدة وخبرات جديدة، وتنمي القوى الت
ويجب أن يقرأ الطالب نصوًصا متدرجة في صعوبتيا، ويستخدم طرق تدريسية تشجع المناقشة 
والتفاعمية والتعامل بموضوعية مع االختبلف، والتأكيد عمى أىمية البحث عن األسباب والحجج 

لمطالب  الكامنة وراء األفكار والمواقف التي تعّرض الطالب ليا أثناء القراءة، ويتم إتاحة الحرية
ليختار ما يقرأه من بين مجموعة بدائل، وتنوع األنشطة المصاحبة لمدرس لتناسب التنوع في 
االتجاىات والميول والقدرات، وتشجيعو لمتعبير عن الفكرة الواحدة أو الموضوع الواحد بطرق 

الرد متنوعة، وىذا يتطمب التخمي عن االلتزام بالكتاب المدرسي المقرر، والتخمي عن أساليب 
والعبارات التقريرية التي تضفي قداسة عمى بعض المعارف واألفكار وتتعامل معيا عمى أنيا 
مسممات وحقائق غير قابمة لمنقاش واستبداليا باألساليب القصصية والحوارية وأسموب حل 

 المشكبلت.

ة ومن خبلل العرض السابق لئلطار النظري لمقراءة اإلبداعية والذي اعتمدت فيو الباحث 
عمى األدبيات والدراسات السابقة المتصمة بيا وبتنمية مياراتيا المختمفة؛ فسوف تسترشد الباحثة 
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بيذه الميارات عند إعدادىا لقائمة ميارات القراءة اإلبداعية، كما ستستعين الباحثة باإلجراءات 
مكن من العممية عند إعداد اختبار ميارات القراءة اإلبداعية، وضبطو ضبطا عمميا حتى تت

 تطبيقو عمى عينة البحث قبميا وبعديا.

ىذا المحور كفاءة الذات القرائية؛ من حيث المفيوم، واألىمية، والخصائص، واألبعاد؛  ويتضمن
  مما يمكن الباحثة من تحديد أبعاد وبنود مقياس كفاءة الذات القرائية . وفيما يمي عرض ذلك:

 - أ

تتعدد تعريفات كفاءة الذات القرائية ومن ىذه التعريفات: تعريف) عبد المنعم أحمد بدران ، 
بأنيا: مدى إدراك التبلميذ لميوليم وقدراتيم القرائية. وعرفيا ) ماىر شعبان عبد  (22، ۷۰۰۲

مكانات بأنيا: معتقدات القارئ أو انطباعاتو ع(  1۲۹،  ۷۰1۰الباري ،  ما يمتمكو من قدرات وا 
في تعاممو مع النصوص القرانية ، روعيو بجوانب ضعفو وقوتو في القراءة ومشاعره تجاه 

 القراءة، وحكمو الذاتي عمى نفسو عند قراءة موضوع ما.
أن كفاءة الذات القرائية ىي: إدراك المتعممين    (Li &Wang,2010,146)ويرى لي، ووانج 
ءة األداء ميمات قرائية معينة كاستنتاج الفكرة الرئيسة، وتخمين معني كممة لقدراتيم في القرا

غير معروفة، واستنتاج ىدف الكاتب من النص المقروء. في حين يعرفيا كل من) أحمد فبلح 
( بأنيا: تقييم األفراد لقدراتيم المتعمقة بالميام القرائية، 205م، 5055العموان، وراندة المحاسنة، 

 دقة أدائيم في ميمات مشابية. وأثره عمى 
بأنيا: معتقدات الطالب وتصوراتو حول قدرتو  ( ۷۷2،  ۷۰1۹ويعرفيا) فيصل بكر أحمد ، 

عمى أداء السموكيات القرائية عمى نحو ناجح. كما تعرف بأنيا: إيمان الفرد بقدراتو عمى النجاح 
(. كما يعرفيا Byrd, 2017, 7في القراءة، واكتساب معمومات جديدة عن النصوص المقروءة) 

( بأنيا: تقييم األفراد المتعمق بقدرتيم عمى إنجاز ميمة قرائية Moral، (2019,1446مورال 
 محددة وأثره عمى أدائيم في ميمات مشابية. 

 ومن خالل التعريفات السابقة يمكن استنتاج ما يمي :
 كفاءة الذات القرائية بعد من أبعاد الذات المغوية.  -
ت القرائية إحدى جوانب الدافعية التي تفسر ثقة الطالب في قدرتو عمى أداء كفاءة الذا -

 الميمات المحددة بنجاح.
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 ترتبط ارتباطا وثيقا بميارات القراءة التي يمتمكيا الطالب.  -
كفاءة الذات القرائية تتضمن حكم الطالب عمى سموكو القرائي، ووعيو بجوانب قوتو في  -

 القراءة وجوانب ضعفو فييا.
دراكو لمشاعره ودافعيتو ت - وضح مدى وعي الطالب بسيولة المادة المقروءة أو صعوبتيا، وا 

 واتجاىاتو نحو المادة المقروءة.
معتقدات طالبات الصف وفي ضوء ما سبق يمكن تعريف كفاءة الذات القرائية إجرائيا بأنيا: 

عيين بجوانب ضعفين األول الثانوي المدركة حول قدرتين عمى التعامل مع النص المقروء؛ وو 
وقوتين القراءة، وتفاعمين االستراتيجي مع النص المقروء، ومشاعرىن نحو القراءة، ومثابرتين 
من أجل اإلنجاز القرائي، ويقاس إحصائيا بالدرجة التي يحصمن عمييا في مقياس كفاءة الذات 

 القرائية الذي تم إعداده.

 - ب

تكمن أىمية كفاءة الذات القرائية في تحديد ما إذا كان الطالب سيستمر في بذل الجيد أم 
سيتوقف عند تعرضو لميمة قرائية معينة؛ فإذا كان التمميذ قميل الثقة بقدرتو القرائية سيكون أقل 

ى ثقة عالية بنفسو؛ محاولة لبلنيماك في الميمة واالستمرار في إنجازىا، أما إذا كان التمميذ عم
فيذا سيدفعو ليستمر في المحاولة، وفي اإلصرار لمواجية التحديات القرائية.) أحمد فبلح 

 ( 200،  ۷۰11العموان، وراندة المحاسنة، 
 -في الوقت الحالي والمستقبمي –إن كفاءة الذات القرائية مؤشر قوي عمى جيد الطالب العقمي 

ي مواجية صعوبات تعمم المغة، وتعد مؤشرا إيجابيا عمى قدرة المتوقع أن يقوم بو؛ فيي تساعد ف
الطالب عمى التنظيم الذاتي والمشاركة في عممية التعمم بشكل أفضل؛ مما يجعمو األفضل 

. وتعد كفاءة الذات القرائية المفتاح (Wu , et al ,2013,285) أكاديميا في التحصيل المعرفي
؛ فالتمميذ يعمل عمى تفسير إنجازاتو اعتمادا عمى القدرات الرئيس لمقوى المحركة لسموك التمميذ

التي يعتقد أنو يمتمكيا؛ مما يجعمو يبذل قصارى جيده لتحقيق النجاح. )كاظم محسن الكعبي ، 
 ( 2-2،  ۷۰12وجمال ناصر البعيجي، 

لميام كما تعمل كفاءة الذات القرائية عمى مساعدة الطبلب في تحديد اإلجراءات المناسبة ألداء ا
المختمفة أثناء قياميم بالقراءة، واختيار األنشطة التعميمية والوسائل التي تساعدىم في تحقيق 
األىداف، ىذا إضافة إلى أنيا تساعدىم في تقميص الوقت والجيد الذي يستغرقونو عند مواجية 
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توى مشاكل وصعوبات في الميام القرائية، كما تؤثر انفعاليا عمى الطبلب؛ حيث تحد من مس
عرفي لتحقيق األىداف القرائية. قمقيم القرائي، وتحثيم عمى بذل المزيد من المجيود الم

(2018,162 ،Zarei) 
وعمى ذلك فإن أىمية كفاءة الذات القرائية تتمثل في كونيا تعمل عمى رفع مستوى  

ورة إيجابية الطبلب في ميارات القراءة المختمفة، وزيادة دافعيتيم لمتعمم؛ فتجعميم يتفاعمون بص
مع المحتوى المقروء؛ فالطبلب ذوو كفاءة الذات القرائية المرتفعة يستطيعون التعامل مع 
النصوص القرائية، وما يواجييم فييا من مشكبلت، وكذلك القيام بجميع األنشطة القرائية التي 

 تتسم بالصعوبة بمزيد من اليدوء والثقة بالنفس.
د أجريت العديد من الدراسات التي بحثت في العبلقة بين كفاءة ونظرا ألىمية الكفاءة الذاتية فق

، ودراسة )أحمد (Li&Wang,2010)الذات القرائية واكتساب ميارات المغة المختمفة كدراسة 
،  (Solheim,2011) ، ودراسة2011) وراندة المحاسنة، فبلح العموان

، (Kargar& Zamanian,2014)(، ودراسة  (Naseri&Zaferanieh,2012ودراسة
(، ودراسة ) 5051، ودراسة )سارة السيد صقر ،  AngelaTobing,2013)ودراسة) 

(Zarei,2018  عن وجود عبلقة ارتباطية إيجابية قوية بين كفاءة الذات القرائية وغيرىا من
 المتغيرات المغوية المختمفة. 

المراحل التعميمية كما اىتمت دراسات أخرى برفع كفاءة الذات القرائية لدى تبلميذ وطبلب 
، ودراسة )ريم عبد العظيم ، ( ۷۰11المختمفة، ومن ىذه الدراسات : دراسة )مروة دياب ، 

دراسة كادين) (، و ۷۰12(، ودراسة )سيد سنجي ، 5052ودراسة )سموى بصل، (،  ۷۰1۷
2018  ،Qadan .) 

كفاءة الذات القرائية؛ ومنيا دراسة) ريم احمد عبد بمراجعة البحوث واألدبيات التي تناولت 
) كاظم (، ودراسة 122،  ۷۰1۹، ودراسة) إيمان عباس الخفاف ، (525، ۷۰1۷العظيم ، 

 -552، 5052(، ودراسة) نورا زىران،  2،  ۷۰12محسن الكعبي ، وجمال ناصر البعيجي، 
ن كفاءة الذات القرائية تتميز ( توصمت الباحثة إلى أ25، 5050(، ودراسة) سامية محمد، 551

بأنيا مرتبطة ارتباطا وثيقا بطبيعة الطالب وشخصيتو؛ فمن خبلليا يمكن التوصل إلى تحديد 
مدى دافعيتو لمتعمم، وبأنيا مفسرة ألسباب ثقة الطالب بقدراتو عند قيامو بأداء الميام المطموبة، 
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نجاح الدراسي؛ فيي التقيس الميارات وبأنيا منبئ قوي لمميارات البلزمة لكل طالب لمتقدم وال
القرائية التي يتمكن منيا الطالب وحسب؛ بل تظير الميارات التي يحتاج إلى تنميتيا؛ حتى 
يمكنو الوصول ألعمى مستويات كفاءة الذات القرائية. كما تتسم كفاءة الذات القرائية بأنيا تتأثر 

يم لمميارات المختمفة، وكذلك يؤثر في بمعتقدات الطالب الشخصية؛ مما يؤثر عمى كيفية أدائ
أنماط تفكيرىم، ومستوى مثابرتيم عمى القيام باألداءات المطموبة بالمستوى المتقن الدقيق؛ وعمى 
ذلك فيي ليست سمة ثابتة أو مستقرة في السموك الشخصي لمطالب، وتتميز كفاءة الذات القرائية 

خبرات التعميمية التي يتعرض ليا، وبأنيا محدد لدى الطالب بأنيا مرتبطة بالمواقف البيئية وال
 قوي لبلختيارات التي يقوم بيا الطالب. 

من خبلل ىذه الخصائص يتضح أن الطبلب الذين لدييم كفاءة ذات قرائية أعمى يمتمكون 
نظاما ذاتيا لمسيطرة عمى أفكارىم ومشاعرىم وانفعاالتيم، وكذلك لدييم قدرة عمى التأمل الذاتي، 

المواقف، ومن ثم فيم يمتمكون المفتاح الرئيس لمقوى المحركة لسموكيم. وعميو فإن كفاءة وتقييم 
 الذات القرائية منبئا فعاال لمنجاح في متغيرات أخرى. 

قامت الباحثة بمراجعة البحوث والدراسات التي تناولت كفاءة الذات القرائية؛ لمتوصل  
إلى األبعاد التي سوف يتم االعتماد عمييا عند قياس كفاءة الذات القرائية في ىذا من خبلليا 

 البحث؛ وفيما يمي عرض ذلك:
حددت بعض الدراسات أبعاد كفاءة الذات القرائية في ثبلثة أبعاد كدراسة) عبد المنعم  -

بالصعوبة تصورا لمذات القرائية في ثبلثة أبعاد ىي : اإلحساس (  22م ، ۷۰۰2أحمد بدران، 
 في القراءة ، االتجاه نحو القراءة ، اإلحساس بالكفاءة القرائية.

وىناك دراسات أخرى حددت أبعاد كفاءة الذات القرائية في أربعة أبعاد كدراسة كل من )  -
، وتمثمت األبعاد في: ( ۷41،  ۷۰12و ) نورا زىران ، ( 1۲4، ۷۰1۷ريم عبد العظيم، 

المثابرة لئلنجاز القرائي، والتفاعل مع النص المقروء، واالتجاه اإلحساس بالذات في القراءة، و 
في أربعة أبعاد أيضا، وىي: الكفاءة في (  1۷۷،  ۷۰12نحو القراءة ، وحددت) سموى حسن ، 

القراءة ، واإلحساس بالذات في القراءة ، االتجاه نحو القراءة، اإلحساس بالصعوبة في القراءة. 
( في األربعة أبعاد التالية: الشعور بالكفاءة القرائية، 22م، 5050وحددتيا) سامية محمد، 

 والتفاعل مع النص المقروء، واإلحساس بالصعوبة في القراءة، واالتجاه نحو القراءة. 
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( أبعاد ۹۰،  ۷۰12و )سيد سنجي ، (  1۷۰ -124،  ۷۰1۰وحدد) ماىر شعبان ،  -
ساس بالذات في القراءة، والميل نحو في خمسة أبعاد رئيسة ىي: اإلحكفاءة الذات القرائية 

 القراءة، واإلحساس بالصعوبة القرائية، والمتعة القرائية، والتفاعل االستراتيجي مع النص القرائي.
وبمراجعة ىذه الدراسات واألدبيات التي تناولت أبعاد الذات القرائية يتضح أن ىناك تأكيد عمى 

الذات، والتفاعل مع النص، واالتجاه أو الميل بعض األبعاد وىي: إدراك الذات أو اإلحساس ب
نحو القراءة، واختمف البعض في بعض األبعاد كالمثابرة، أو اإلحساس بالصعوبة القرائية. وقد 
استفادت الباحثة في تحديد أبعاد مقياس كفاءة الذات القرائية، وتمثمت ىذه األبعاد في: إدراك 

روء، واالتجاه نحو القراءة، والمثابرة من أجل اإلنجاز الكفاءة القرائية، والتفاعل مع النص المق
 القرائي.

تعمل القراءة عمى توسيع دائرة خبرات الطبلب وتنميتيا، وتنشط قدراتيم الفكرية، وتصقل  
لدييم حب االستطبلع أذواقيم، وتسمو بخبراتيم، وتمدىم بأفضل التجارب اإلنسانية، وتشبع 

لمعرفة أنفسيم، ومعرفة اآلخرين، وتحقق ليم التوافق الشخصي واالجتماعي، وتنمي قدراتيم 
 عمى التعبير عن رأييم بثقة وجرأة، كما تعالج القراءة العديد من المشكبلت كالخجل، واالنطواء. 

يات متشابكة والقراءة ليست عممية تمقين لمطبلب؛ بل ىي عممية مركبة تتألف من عمم 
عادة تنظيمو، واإلفادة  يقوم من خبلليا الطالب بالوصول إلى مقصود الكاتب، واستخبلصو، وا 
منو؛ وعمى ذلك فإن القراءة بيذا المفيوم تتطمب العمل عمى تطوير قدرات الطبلب العقمية، 

ويفسر النص وأنماط تفكيرىم، وزيادة خبراتيم؛ حتى يستطيع الربط بين ما يقرأ وخبراتو السابقة، 
 المقروء ويقومو، ويضيف عميو في ضوء خبراتو.

ومما يساعد عمى رفع كفاءة الذات القرائية لدى الطالب أثناء القراءة ثقتو في نفسو، حيث إن 
كفاءة الذات القرائية مرتبطة ارتباطا وثيقا بشخصية الطالب وبدافعيتو)مروة دياب أبو زيد ، 

لتعزيز كفاءة الذات القرائية ىي إتقان الطالب الميمة  الطريقة المثالية(؛ ف52۰م ، ۷۰11
القرائية ، فالطبلب الذين يكون أدائيم في اختبار القراءة جيد ويحققون درجات عالية فإنيم 
يميمون إلى تطوير كفاءتيم الذاتية في القراءة ، كما أن الطبلب الذين تمقوا تدرييا لتطوير الكفاءة 

اميم الستراتيجيات القراءة أصبحوا قراء أفضل، وعندما يواجو الطالب الذاتية في القراءة باستخد
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نما يؤثر  صعوبة في تعمم كيفية القراءة فإن ذلك ال يؤثر عمى التحصيل الكمي لو فحسب؛ وا 
 (.Kargar&Zamanian، ،(2014,314عمى قدرتو التي تقوده إلى النبوءة المحققة لذاتيا

أنو  (Habibian &Roslan ,2014)،  (Raissi&Roustaei,2013)وتؤكد دراسة كل من 
يمكن لممعمم أن يدعم كفاءة الذات القرائية لدى المتعممين عن طريق اختيار طريقة التدريس 
المناسبة ، وتصميم األنشطة القرائية وتوزيع الميام التي تنمي قدرتيم عمى اكتساب ميارات 

يام التعمم المكمف بيا الطبلب داخل القراءة، إضافة إلى تقديم الدعم وتعزيز مسئوليات وم
الفصول الدراسية وكل ذلك ال شك يرفع من مستوى كفاءة الذات القرائية ويكسبيم ميارات القراءة 

 المختمفة.
وفي ضوء العرض السابق لئلطار النظري لكفاءة الذات القرائية، واألدبيات والدراسات  

الميمة التي ينبغي العمل عمى تنميتيا لدى  السابقة ذات الصمة بيا؛ يتضح أنيا من المتغيرات
الطبلب الرتباطيا بالقراءة وبمياراتيا المختمفة، ويمكن قياسيا من خبلل مقياس لكفاءة الذات 
القرائية، وقدد حددت الدراسات السابقة مجموعة من األبعاد الرئيسة ليذا المقياس، وسوف 

ألبعاد مجموعة من العبارات الموجبة والسالبة، تسترشد الباحثة بيذه األبعاد،  ويندرج تحت ىذه ا
والتي يتم من خبلليا قياس مستوى كفاءة الذات القرائية، وسوف تستعين الباحثة عند صياغة 

 ىذه العبارات، وباإلجراءات المتبعة إلعداد المقياس، وضبطو ضبًطا عممًيا.

ييدف تناول ىذا المحور إلى تحديد مفيوم مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية، وفمسفتو، 
وأسسو، وأىميتو، واستراتيجياتو، وأدوار المعمم، والمتعمم خبلل استخدامو. وسوف يتم العرض 

 ليذا المدخل بشيء من التفصيل عمى النحو التالي:

إن القراءة االستراتيجية التعاونية مدخل يتم فيو الدمج بين استراتيجيات الفيم القرائي لمنصوص 
القرائية، وبين التعمم التعاوني؛ حيث يتم تدريب المتعممين عمى استراتيجيات لمقراءة مع 

 ,Klingnenerمجموعات صغيرة لمتوصل إلى فيم عميق لما يتضمنو النص المقروء من معان)
Jannette & Voughn, Sharon, 1999, 739 ويعرف بأنو: إطار فكري يوضح الفنيات .)

التي يحتاجيا القارئ؛ ليصبح أكثر قدرة عمى تحقيق اليدف من القراءة وأكثر استقبللية فييا 
(Standish, 2005, 16.) 
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اءات المقصودة التي يقوم ويعرف مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية بأنو: مجموعة من اإلجر 
بيا القارئ؛ لتعميق فيمو لمنص المقروء. ويشمل ىذا المدخل استراتيجيتين رئيستين؛ ىما: 
استراتيجيات فرعية: القراءة لفيم المعمومات، التوقف لمربط، إعادة القراءة، المراجعة، واستراتيجية 

، واستخبلص وتوليد التضمينات شاممة؛ الفيم: تعديل سرعة القراءة، وطرح األسئمة، والتمخيص
 (.Route, 2006, 22-23والتوضيحات. )

ويعرف كذلك بأنو: مدخل تدريسي يقوم فيو المعممون بإعداد االستراتيجيات المتضمنة في ىذا 
المدخل وىي: استراتيجية العرض التمييدي، واستراتيجيات مراقبة الفيم، واستراتجية التمخيص 

ب عمى استخداميا وذلك من خبلل العديد من الفنيات كتقديم وطرح األسئمة، وتدريب الطبل
نموذج عممي لكيفية تنفيذ االستراتيجيات، ولعب األدوار، والتفكير بصوت مرتفع. ويقوم الطبلب 
بتنفيذ ىذه االستراتيجيات من خبلل العمل في مجموعات تعاونية صغيرة مستعينين بمجموعة 

 ,Fletcher, Lyonاالستراتيجيات ومتى وكيف استخدميا)من األسئمة مثل: لماذا استخدم ىذه 
Fuchs & Barnes, 2018, 11.) 

كما يعرف بأنو: مجموعة من المنطمقات التي تساعد الطبلب عمى توظيف العديد من 
استراتيجيات فيم المقروء بكفاءة وفاعمية، وذلك من خبلل عمل الطبلب في مجموعات تعاونية 

يات األربع في استراتيجية المراجعة، وتحديد العناصر الصعبة وغير صغيرة. وتتمثل االستراتيج
 & Cohenالمفيومة من المقروء، وتحديد فحوى الموضوع، ومراجعتو بعد االنتياء من القراءة )

Cowen, 2008.) 
ويعرف أيضا بأنو: إطار تدريسي يعين الطبلب عمى الفيم في أثناء القراءة وزيادة حصيمتيم 

لدييم العمل التعاوني، ويقوم ىذا اإلطار عمى توظيف أربع استراتيجيات أساسية  المغوية وينمي
تتم في ثبلث مراحل ىي مرحمة ما قبل القراءة وتستخدم في ىذه المرحمة استراتيجية العرض 

وتحديد  التمييدي. ومرحمة القراءة ويتم استخدام استراتيجية تحديد العناصر المفيومة أو الصعبة 
وع، ومرحمة ما بعد القراءة ويتم توظيف استراتيجية الخاتمة، وتستخدم ىذه جوىر الموض

(؛ فمدخل القراءة االستراتيجية Bender & Larkin, 2009االستراتيجيات األربع بشكل تكاممي)
التعاونية يعتمد عمى مجموعة من االستراتيجيات التي يتم تنظيميا وتوليفيا؛ بحيث تعمل جنًبا 

 (. Grabe, 2009, 233الدمج بين التدريس التبادلي والتعمم التعاوني. )إلى جنب عن طريق 
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ومن خبلل التعريفات السابقة يتضح أن مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية يرتقي بمستويات 
ميارات القراءة؛ وبخاصة العميا في النقد واإلبداع؛ والكفاءة في استخداميا عند تناول النصوص 

سب الطبلب فيًما أعمق لممقروء وقدرة عمى نقده والحكم عميو؛ وذلك من خبلل القرائية؛ مما يك
استراتيجيات متكاممة، ومحددة الخطوات في ظل التعاون النشط بين الطبلب لتحقيق أىداف 

 قرائية محددة.
وفي ضوء العرض السابق لتعريفات مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية؛ يمكن لمباحثة أن 

نامج القائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية إجرائًيا في البحث الحالي بأنو: تعرف البر 
مجموعة اإلجراءات التعميمية التي تقوم عمى مبادئ البنائية االجتماعية والتدريس التبادلي والتعمم 
ن التعاوني، وتعتمد عمى تفاعل الطالبات مع النص المقروء من ناحية، ومع أفراد مجموعاتي

التعاونية من ناحية أخرى لمقيام باألنشطة والميام التعميمية المطموبة المرتبطة بالنصوص 
والتي يحددىا المعمم، وتتحقق من خبلليا مخرجات التعمم المطموبة،  -محتوى البرنامج -القرائية

 وتتمثل في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية، ورفع كفاءة الذات القرائية.

يستند مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية إلى مجموعة من الفمسفات؛ وفيما يمي عرض ليذه 
 الفمسفات:

- 

تؤكد البنائية االجتماعية عمى بناء الطالب لتعممو بصورة ذاتية؛ من خبلل الربط بين المعرفة 
(، كما تؤكد دور التفاعل Biggs, 1996, 2-3معارف سابقة )الجديدة وما لديو من 

االجتماعي في عممية التعمم؛ فالطبلب يمكنيم الوصول إلى مستويات أعمى وأكثر فاعمية في 
التعمم عبر تفاعميم مع بعضيم بعًضا، مقارنة مما يمكنيم القيام بو عمى المستوى الفردي 

(Standish, 2005,7.) 
االستراتيجية التعاونية من تطبيقات البنائية االجتماعية من خبلل تمكين وأفاد مدخل القراءة 

الطبلب من التعاون والمشاركة النشطة مًعا في بناء المعنى المطموب من النص  المقروء، وأداء 
ضفاء ما لدييم  الميام المتعمقة بميارات القراءة المختمفة ؛ مما يمكنيم من فيم المقروء، ونقده، وا 

 ,Vaughn& othersعمى النص المقروء والوصول بو إلى قالب جديد مبتكر )  من خبرات
2001, 66-74).) 
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يعتمد مدخل القراءة االستراتيجية بشكل رئيس عمى تطبيقات التعمم التعاوني؛ من خبلل عمل 
الطبلب في مجموعات تعاونية مختمفة؛ من حيث مستويات اإلنجاز، ويدعم بعضيم بعًضا، 

من االستراتيجيات القرائية المتنوعة؛ مما يسيم في تعمم الميام بصورة أعمق              باستخدام سمسمة
(Klinger, & others, 2015.) 
وتعمل أنشطة التعمم التعاوني عبر مدخل القراءة االستراتيجية عمى مساعدة الطبلب في تحمل  

بقدرتيم عمى المشاركة في المسؤولية عن تعمميم الذاتي من خبلل أداء أدوار محددة، وترتقي 
(، Richards & Renandya, 2007المناقشات، والتعاون مع أقرانيم في مواقف التعمم)

(Fan, 2009, 6.) 

يرتكز مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية عمى مبادئ التدريس التبادلي؛ وذلك من خبلل تنفيذ 
يتبادل الطبلب خبلليا أداء أدوار المعمم لمساعدة أقرانيم  مجموعة من األنشطة التعميمية التي

عمى فيم المادة المقروءة، وبناء معنى جديد لمنص؛ مما يسيم كذلك في تنمية قدرة الطبلب عمى 
 Hackerاستخدام استراتيجيات مختمفة مثل: التنبؤ، والعصف الذىني، والتوضيح والتمخيص. )

& Tenant, 2002 .) 
السابق لفمسفة مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية؛ يتضح أن ىذا المدخل وفي ضوء العرض 

() ماىر شعبان، Oczkus, 2003يعتمد عمى مجموعة من المبادئ والمنطمقات تتمثل في )
 (:222 -222م، 5052

  المساندة أو التدعيم: وتتم من خبلل مبلحظة القراء )الطبلب( لنموذج عممي يمارس
رعية لمدخل القراءة االستراتيجية في درس قرائي، ثم يقوم الطبلب بمحاكاة ىذا االستراتيجيات الف

النموذج تحت إشراف وتوجيو المعمم لمحاولة فيم النص القرائي، وتنمية ميارات القراءة اإلبداعية 
ثم يبدأ المعمم في االنسحاب التدريجي حتى يستطيع الطبلب تنفيذ االستراتيجيات الفرعية بشكل 

 مستقل.
  التفكير بصوت مرتفع: ويساعد في الكشف عن الطبلب القراء الميرة، وعما يفكرون فيو أثناء

قراءتيم لموضوع ما، ولذا فإن ىذا المبدأ يدعم بشكل كبير ميارة الطالب في فيم النص عمى 
 الوجو األكمل؛ وتحديد المشكبلت، ومناقشة حمول غير تقميدية ليذه المشكبلت.
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  تشير ما وراء المعرفة إلى وعي الطالب القارئ بتفكيره، وتحكمو في ما وراء المعرفة: و
عممياتو العقمية التي يمارسيا عند قراءتو لمموضوع، ومن ثم تتكاتف فنية التفكير بصوت مرتفع 
مع ما وراء المعرفة بحيث يسيمان في تنمية ميارات الطالب في توظيف االستراتيجيات الفرعية 

 النابعة من المدخل.
 عمم التعاوني: والذي يعتمد عمى المناقشة وتبادل اآلراء حول المقروء، واستحضار كل الت

طالب معارفو وخبراتو السابقة حول ىذا الموضوع أو ذاك، ولن يتم ذلك إال من خبلل التفاعل 
 االجتماعي بين أفراد كل مجموعة من جية، وبين تفاعل المجموعات األخرى من جية ثانية.

السابق لفمسفة مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية والمبادئ والمنطمقات التي وفي ضوء العرض 
 يرتكز عمييا؛ يمكن استخبلص األسس التالية إلعداد البرنامج:

 تنشيط معارف الطبلب السابقة، وخبراتيم، وربطيا بالخبرات الجديدة الواردة بالنص المقروء. -
 ت ما وراء المعرفة أثناء قراءة النصوص المقروءة.تدريب الطبلب عمى استخدام استراتيجيا -
إتاحة الفرصة لمطبلب لمعمل مًعا بشكل تعاوني ألداء الميام المطموبة منيم بدقة؛ مما يساعد  -

 في انسحاب المعمم التدريجي، ومن ثم اعتماد الطبلب عمى أنفسيم واستقبلليم.
عدة بعضيم البعض من خبلل تحديد االىتمام باالستراتيجيات التي تحفز الطبلب عمى مسا -

 الميام القرائية في ضوء الميارات المراد تنميتيا.
تدريب الطبلب عمى مراقبة فيميم لمنص المقروء من خبلل نمذجة كيفية االندماج في النص  -

 والتفكير بصوت عال لكيفية القيام بكل دور من األدوار المحددة ليم.
تيم إلى ذلك أثناء تنفيذىم لؤلنشطة القرائية والميام تقديم المساعدة لمطبلب عند حاجا -

 المختمفة.

تعمل القراءة االستراتيجية التعاونية عمى تمكين الطبلب القراء من أن يكونوا نشطين من خبلل 
القراءة األمر الذي يساعدىم عمى الفيم والمراقبة الذاتية ألنفسيم في أثناء االنغماس في عمميات 

فيم المعمومات المتضمنة في النص المقروء، وتشتمل القراءة االستراتيجية  التعاونية عمى تصفح 
القراء لمنصوص، وافتراض ما يرتبط بالمحتوى القرائي، وطرح األسئمة ثم التنبؤ بما في النص 

 (.Schmitt, Maribeth, 1990, 454المقروء من معاٍن وتمخيصيا. )
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كما تتمثل أىمية القراءة االستراتيجية التعاونية عند تعميم قراءة النصوص المختمفة فيما 
 (:Paris et al, 1991, 60يمي)
 أنيا تساعد الطبلب في تقييم المعمومات المستقاه من النص المقروء. -
النتباه اكتساب استراتيجيات القراءة يساعد في تطوير استراتيجيات معرفية متعددة تعزز ا -

 والذاكرة والتواصل والتعمم.
 االستراتيجيات ُتعد بمثابة أدوات إدراكية يمكن استخداميا بشكل انتقائي مرن. -
تجسد القراءة االستراتيجية ما وراء المعرفة والدافعية؛ ألن القارئ في حاجة إلى امتبلك كل  -

 من المعرفة واستيعابيا؛ من أجل استخدام ىذه االستراتيجيات.
 راتيجيات التي تعزز القراءة والتفكير البد من تدريسيا مباشرة بواسطة المعمم.االست -
 ىذه االستراتيجيات يمكن أن ُتحسن التعمم عمى مستوى المنيج. -

كما يسيم في تنمية الحصيمة المغوية لدى الطبلب، ويساعد في تنمية ميارات العمل التعاوني 
القرائي لدييم من خبلل: مراقبة عمميات الفيم، لدييم، وكذلك يعمل عمى تنمية ميارات الفيم 

وتدريبيم عمى إعداد منظمات رسومية وتخطيطية عن الموضوعات المقروءة، وطرح مجموعة 
من األسئمة المرتبطة بالموضوع واإلجابة عنيا، وتوليد العديد من األسئمة، وغيرىا من الميارات 

 (.Bender & Larkin, 2009, 136-148 األخرى)
سيم القراءة االستراتيجية التعاونية في تدريب الطبلب عمى كيفية تحديد أىدافيم من كما ت

القراءة؛ وذلك من خبلل تفعيل خمفيتيم المعرفية لمتعامل مع النص المقروء لمحصول عمى 
األفكار الرئيسة وتوجيو االفتراضات ومراقبة الفيم؛ األمر الذي يستدعي التفكير بصوت عاٍل 

 Vaughn, Sharonب عمى مراقبة الفيم في أثناء قراءة النصوص المختمفة. )لمساعدة الطبل
et al, 2001, 68.) 

فاليدف من القراءة االستراتيجية التعاونية ىو مساعدة الطبلب؛ ليكونوا قراء خبراء لدييم إمكانية 
من  في االعتماد عمى أنفسيم في استخدام االستراتيجيات المختمفة لقراءة النصوص المختمفة

أجل التعمم واالستمتاع وىذا يفيد في التغمب عمى صعوبات قراءة النصوص وجعميا أكثر إفادة 
 (.Kim, Ae-Hwa, 2002, 27في الحياة. )

وتسيم القراءة االستراتيجية التعاونية في زيادة عمل العقل عن طريق تنشيط المخططات العقمية 
مات المخزنة في ذاكرتيم بطرق مختمفة لدى الطبلب؛ من خبلل دمجيم في إعادة عرض المعمو 
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 ,Standish, Leisaمع أقران متنوعين في مجموعات مختمفة لتحقيق أىداف متنوعة. )
2005, 7.) 

وىناك ضرورة لبلىتمام بيذا المدخل، وضرورة لتعميم استراتيجياتو المختمفة لمطبلب؛ حيث يسيم 
إعادة عرض المعمومات المخزنة في  في تنشيط العمميات العقمية لدى الطبلب؛ وذلك عن طريق

ذاكرتيم بطرق متعددة مع أقران متنوعين في مجموعات مختمفة؛ لتحقيق أىداف 
 (.Presskey, 2006, 222- 240متنوعة)

كما أن القراءة االستراتيجية التعاونية تؤكد عمى ضرورة قيام الطبلب بتقويم الوعي بما في المواد 
ستخدام الطبلب الستراتيجيات ما وراء الفيم؛ لفيم المعاني المقروءة من أفكار وجماليات با

المتضمنة في النصوص المقروءة في مستوياتو العميا من النقد والتذوق واالبتكار)عبلء الدين 
 (.5025م، 5003حسن سعودي، 

ية أربع استراتيجيات رئيسة متكاممة؛ لتنمية مستويات يتضمن مدخل القراءة االستراتيجية التعاون
الفيم القرائي؛ وال سيما العميا النقد واإلبداع، وتتمثل ىذه االستراتيجيات في) محمد عيسى، 

 (:52-51م، 5052
لتنشيط الخمفية المعرفية السابقة  

نظرة عامة عنو، وتحفيزىم لتناولو، والتنبؤ بمضمونو، وتحديد  لمطبلب حول النص، وتكوين
أىداف القراءة؛ من خبلل تأمل الرسوم والصور، والعناوين الرئيسة والفرعية، والكممات المفتاحية؛ 

 ,Duke, Purcell-Gates, Hall & Towerوذلك لجعل النص مألوًفا لدى الطبلب )
2006, 344.) 

تستيدف ىذه  
االستراتيجية تدريب الطبلب عمى المراقبة الذاتية لمفيم في أثناء القراءة، والحكم عمى النص في 
ضوء الخبرات السابقة، واستخدام استراتيجيات تساعدىم عمى فيم مقصد مؤلف النص، وفيم ما 

فكار، وفيم التمميحات السياقية، أو بداية النص، أو يصعب عمييم فيمو، منيا: إعادة قراءة األ
(. وتنمية ميارات ما وراء المعرفة، وكذلك تدريبيم Seacrist, 2012, 15-16أجزاء منو )

عمى فيم الكممات والمفاىيم الصعبة الواردة في المقروء، وتحديد الفكرة التي تستعصي عمى الفيم 
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راءة النصوص المختمفة؛ وذلك لموقوف عمى المغزى أو لدييم، فضبل عن تعميميم المثابرة عند ق
 اليدف من النص المقروء.

اليدف من ىذه االستراتيجية ىي  
تدريب الطبلب عمى تحديد الفكرة الرئيسة في النص المقروء، وصياغتيا بمغتيم الخاصة، 

في الموضوع، وعميو فإنيم يتدربون عمى تحميل المعمومات  واستبعاد التفاصيل غير الميمة
الواردة في المقروء لموقوف عمى الكممة التي تمثل المفيوم الرئيس أو تحديد الفكرة األكثر أىمية، 

 ويمكن االستعانة بطرح األسئمة من قبيل من، وما،  أو ماذا.
جية ىي تدريب الطبلب عمى اليدف من ىذه االستراتي: 

تقويم الموضوع وتنمية الذاكرة؛ وذلك من خبلل تمخيص النص المقروء؛ وذلك من خبلل صياغة 
مجموعة من األسئمة حول األفكار الرئيسة، والنقاط المحورية الواردة بالنص القرائي؛ وذلك 

 (.Bremer, Christine, et al, 2002, 1-4لموصول إلى ممخص جيد. )
ستخدام ىذه االستراتيجيات في ضوء ثبلث مراحل ىي: مرحمة ما قبل القراءة وأثناء القراءة ويتم ا

وبعد القراءة،  ويتم تفعيل ىذه االستراتيجيات من خبلل إجراءات التعمم التعاوني؛ فمكل طالب 
دور محدد، كما أن كل طالب مسؤول عن إرشاد زمبلئو وتوجيييم في المجموعة التي ينتمي 

 إلييا.
في ضوء العرض السابق لئلجراءات العممية النابعة من مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية 
تستخمص الباحثة الخطوات اإلجرائية اآلتية لتدريب طبلب الصف األول الثانوي عمى مدخل 

 مي:القراءة االستراتيجية التعاونية لتنمية ميارات القراءة اإلبداعية؛ وتتمثل ىذه اإلجراءات فيما ي
ويتم في ىذه المرحمة ما يمي: تقسيم الطبلب إلى مجموعات  :

 ( طبلب في كل مجموعة.2-2تعاونية صغيرة من )
 ( استخدام استراتيجية العرض التمييدي؛ وذلك من خبلل:5

 * إجراء عممية عصف ذىني حول النص المقروء، وتنشيط معموماتيم ومعارفيم السابقة عن
 الموضوع المقروء.

 * التنبؤ بما يمكن أن يتعممو الطبلب عند قراءتيم لمموضوع.
 * قراءة الموضوع قراءة صامتة.

 * توليد أكبر عدد ممكن من العناوين المقترحة لموضوع القراءة.
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ومة أو غير المفيومة في المقروء من خبلل مراقبة درجة ( استخدام استراتيجية العناصر المفي5
 فيميم لمموضوع؛ ويتم ذلك باتباع اإلجراءات التالية:

 * تحديد المفردات المغوية الصعبة الواردة في الموضوع.
* االستعانة بمجموعة من الخطوات اإلجرائية لمتغمب عمى صعوبة المفردات منيا: إعادة قراءة 

مفردات الصعبة، أو بتجريد الكممة إلى جذرىا المغوي، أو باستبدال بعض الجممة دون وجود ال
 المفرادات والعبارات الواردة بالنص بعبارات جديدة توضح المعنى الوارد بالنص وتوضحو.
 * إعادة صياغة النص المقروء بأسموب جديد يتسم بالمرونة في ضوء فيم الطالب لو.

 لموضوع؛ وذلك من خبلل:( استخدام استراتيجية تحديد جوىر ا2
 * المناقشة الجماعية بين أفراد المجموعة لتحديد الفكرة الرئيسة لمموضوع.
 * طرح أفكار أخرى غير واردة بالنص المقروء إلثراء جوانبو المختمفة.

 ( تحميل اآلراء أو األفكار الواردة في المقروءة ونقدىا.2

 ( استخدام استراتيجية التمخيص والخاتمة وذلك من خبلل ما يمي:2
 * صياغة مجموعة من األسئمة التي تنم عن فيم الطبلب لمموضوع المقروء ونقدىم لو.

 * البحث عن إجابات وافية لؤلسئمة المطروحة.
 * تحديد المشكمة الواردة بالنص المقروء.

 * اقتراح حمول جديدة مبتكرة ومناسبة لممشكمة المطروحة بالنص المقروء.
لى جانب ما تم عرضو من استراتيجيات يمكن التدريب عمى ميارات القراءة اإلبداعية  في  وا 
ضوء ىذا المدخل؛ من خبلل إطار آخر يتضمن عدًدا من االستراتيجيات والتي منيا: )تخيل 

 -وتعرف الكممات وافيم الجمل -وحمل بنية النص -مع النص وابن عبلقات -باستخدام حواسك
م ولخص واستخدم معمومات  -وحدد الموضوعات واألفكار الميمة -واطرح أسئمة -واستنتج وقوِّ

 ,Caskey, 2005وعدل طريقتك في القراءة أو أعد القراءة(. ) -النص في الوصول إلى جديد
207-208) 

ستراتيجيات التي يستند إلييا ىذا المدخل إلى جانب في ضوء ما سبق عرضو يتضح تعدد اال
اعتماده عمى العمل الجماعي التعاوني، كما يتضح ضرورة تقسيم القراءة في ضوء ىذا المدخل 
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إلى ثبلث مراحل )قبل وأثناء وبعد( القراءة، وفي كل مرحمة يتم اختيار االستراتيجيات التي 
ا المدخل تتنوع ، وتتكامل، وأن لكل منيا دورىا تتناسب معيا، كما يتبين أن استراتيجيات ىذ

 المحدد، ومياراتيا التي تستيدف تنميتيا.
ويظير من العرض السابق لمخطوات اإلجرائية لمدخل القراءة االستراتيجية التعاونية أن المعمم 

 والطبلب ليما أدوار معينة يمارسونيا؛ وفيما يمي عرض ليذه األدوار:

يقوم المعمم في مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية بتدريب الطبلب عمى استخدام استراتيجياتو 
المختمفة؛ من خبلل النمذجة التي يقوم فييا بتقديم نموذج مثالي لبلستخدام في تناول المادة 

جاز الميام المطموبة لتنمية ميارات القراءة العممية ثم يقوم بمعب األدوار مع بعض الطبلب إلن
اإلبداعية، ثم يقوم بإجراء تفكير بصوت عاٍل وترجمة ذلك التفكير إلى إجراءات تطبيقية لمقراءة 
االستراتيجية التعاونية ثم القيام بعد ذلك بمراقبة تعمم الطبلب في تناول النصوص المقروءة، 

فيما ينبغي أن يكون عميو األداء االستراتيجي في وبعد أن يطمئن المعمم عمى كفاءة الطبلب 
تناول النص المقروء، يقوم المعمم بتقسيم الطبلب إلى مجموعات صغيرة؛ مما يسيل من 

 ,Klingener, Jannette & Vaughnاستخداميم لؤلنشطة المختمفة لمقراءة االستراتيجية )
Sharon, 1999, 739( )Kim, Ae-Hwa, 2002, 35.) 

لمعمم بدور ميم عند تدريب الطبلب عمى القراءة االستراتيجية التعاونية؛ حيث يجعميم كما يقوم ا
أكثر كفاءة في استخدام االستراتيجيات لمعالجة النصوص المقروءة، كما يساعدىم عمى تكوين 
صورة كبيرة وكمية عن النص المقروء؛ من خبلل إمدادىم بشروح وتعميمات تسيم في تذكرىم 

مقروء، وكذلك تنمية ميارات القراءة العميا كالقراءة الناقدة والقراءة اإلبداعية إلى وفيميم لمنص ال
 ,Vaughn, Sharon, et alالحد الذي يجعل ممارستيم لبلستراتيجيات يظير بشكل تمقائي)

2001, 69) 
كما يتضح أن لممعمم دوًرا ميًما في تنمية قدرة الطبلب عمى توظيف تمك االستراتيجيات في 

ة النصوص المقروءة، وتقويم مدى نمو ميارات القراءة المختمفة لدييم باستخداميا، وكذلك قراء
أن يعدل من خطوات أية استراتيجية من االستراتيجيات األربع في ضوء ميارات القراءة 
المستيدفة، وقدرات الطبلب واإلمكانات المتاحة بالفصل؛ وبذا يتضح أنو ليس ألية استراتيجية 

 جيات القراءة خطوات ثابتة ومحددة، ولكنيا تمتاز بالمرونة في التنفيذ والتطبيق.من استراتي
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في ضوء ما تقدم فإن الطبلب يتم تقسيميم إلى مجموعات تعاونية صغيرة، ويتم تحديد دور لكل 
 (:Bremer, Christine, et al, 2002, 5يمي )طالب لمقيام بو؛ وتتمثل ىذه األدوار فيما 

 :يقوم بقراءة الميام وتوزيعيا، وقيادة المجموعة لتنفيذىا من خبلل تحديد ما سيتم  القائد
 قراءتو واالستراتيجية التي ستستخدم، وطمب المساعدة من المعمم؛ إلنجاز الميام المطموبة.

 :وات فيميا، والميام المطموبة، يدون األجزاء غير المفيومة، ويوضح ليم خط الموضح
ويستخدم البطاقات المصممة لمعالجة النص المقروء ويوزعيا عمى زمبلئو لتحديد المعاني 

 واألفكار، وغيرىا من الميارات القرائية المتضمنة في النص.
 وىو الطالب الذي يشاىد أداء المجموعة ويقدم تغذية راجعة عن أداء المجموعة المشجع :

الطبلب المشاركين بفاعمية، وكذلك يقدم مجموعة من المقترحات لتطوير أداء ككل، وتحديد 
 المجموعة.

 وىو الطالب الذي يحدد الوقت المخصص الستخدام كل استراتيجية فرعية، ويحدد المؤقت :
 كذلك متى يمكن لممجموعة االنتقال من استراتيجية إلى استراتيجية أخرى.

 :لنص المفقود؛ لمحصول عمى األفكار الميمة يوجو المجموعة نحو جوىر ا الموجو
 والتغاضي عن التفاصيل التي ال داعي ليا، ويراقب أداء المجموعة. 

 :يسجل أدق االستجابات التي سيتم تقديميا، بعد موافقة أفراد المجموعة عمييا. المسجل 

اءات المتبعة لتنمية ميارات القراءة اإلبداعية وكفاءة الذات يتناول ىذا العنصر عرًضا لئلجر 
القرائية لدى طالبات الصف األول الثانوي وفق مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية، وقد 

 تضمنت اإلجراءات ما يمي:

داعية التي ينبغي تنميتيا لدى طالبات قامت الباحثة بإعداد قائمة ميارات القراءة اإلب 
الصف األول الثانوي؛ وذلك لئلجابة عن السؤال األول لمبحث، وقد مرت عممية إعداد ىذه 

 القائمة بالخطوات التالية:
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تيدف ىذه القائمة إلى تحديد ميارات القراءة اإلبداعية التي  تحديد اليدف من القائمة: .1
ول الثانوي؛ والستخداميا في إعداد اختبار ميارات القراءة ينبغي تنميتيا لدى طالبات الصف األ

 اإلبداعية.
اعتمدت الباحثة في إعداد القائمة، واشتقاق مياراتيا عمى العديد من  مصادر بناء القائمة: .2

المصادر؛ ومنيا: االطبلع عمى مجموعة من الكتب والمراجع والدوريات والدراسات التي اىتمت 
والقراءة اإلبداعية بخاصة، وطرق تنميتيا، ومن خبلل مراجعة أىداف  بميارات القراءة بعامة،

 تدريس القراءة ومعاييرىا المتعمقة بميارات القراءة اإلبداعية.
تكونت قائمة ميارات القراءة اإلبداعية في صورتيا المبدئية القائمة في صورتيا األولية:  .3

القرائية، واألصالة القرائية، واإلثراء  ( ميارات رئيسة ىي) الطبلقة القرائية، والمرونة2من) 
 ( ميارات فرعية.2بالتفاصيل(، واندرج تحت كل ميارة رئيسة)

لمتأكد من صدق القائمة وصبلحيتيا، تم عرضيا عمى مجموعة من الخبراء  ضبط القائمة: .4
( من متخصصي المناىج وطرق تدريس المغة العربية، وتم 52والمحكمين التربويين بمغ عددىم) 

ضيا في صورة استبانة؛ لمتوصل إلى مدى وضوح الميارات، ومن مدى مناسبتيا لطالبات عر 
الصف األول الثانوي، ومدى ارتباط الميارات الفرعية مع الميارات الرئيسة. كما طمب من 
المحكمين إضافة الميارات التي يرون إضافتيا وحذف، أو تعديل ما يرونو غير مناسب، وقد تم 

 ادة المحكمين، واإلفادة منيا في تعديل االستبانة. األخذ بآراء الس
وتم حساب الوزن النسبي لميارات القراءة اإلبداعية، وقد حددت الباحثة معيارا الختيار  

%  فأكثر 20ميارات الراءة اإلبداعية المناسبة، وىذه الميارات ىي التي حظيت بوزن نسبي 
رات التي حصمت عمى وزن نسبي أقل من من آراء السادة المحكمين، واستبعاد بعض الميا

20  .% 
: في ضوء مبلحظات المحكمين ومقترحاتيم؛ تم إجراء القائمة في صورتيا النيائية .5

التعديبلت البلزمة عمى قائمة ميارات القراءة اإلبداعية؛ حيث تم إضافة ميارة رئيسة أخرى 
( ميارات 2ا النيائية من)تحت مسمى) الحساسية لممشكبلت(؛ وبذلك تكونت القائمة في صورتي

رئيسة ىي:) الطبلقة القرائية، والمرونة القرائية، واألصالة القرائية، واإلثراء بالتفاصيل، 
والحساسية لممشكبلت(، واندرج تحت كل ميارة رئيسة مياراتان فرعيتان وذلك وفق مقترحات 

 (.  5المحكمين. ممحق) 
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؛ وذلك لئلجابة عن السؤال الثالث  قامت الباحثة بإعداد اختبار ميارات القراءة اإلبداعية 
 لمبحث، وقد تم إعداد ىذا االختبار وفق الخطوات التالية: 

لدى  القراءة اإلبداعيةىدف االختبار إلى قياس ميارات تحديد اليدف من االختبار:  (1)
ستواىن فييا؛ وذلك قبل تطبيق البرنامج القائم عمى طالبات الصف  األول الثانوي، وتحديد م

القراءة مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية وبعده، والوصول إلى مدى فاعميتو في تنمية ميارات 
 لدى طالبات الصف األول الثانوي.  اإلبداعية

اعتمدت الباحثة في إعداد االختبار، واشتقاق مفرداتو عمى مصادر بناء االختبار:  (5)
استعانت الباحثة بقائمة ميارات القراءة اإلبداعية التي سبق وتم التوصل إلييا،  المصادر التالية:

كما تم االستعانة بالبحوث والدراسات السابقة التي تناولت إعداد االختبارات في القراءة 
 اإلبداعية.

 اعيةالقراءة اإلبدقامت الباحثة بإعداد أسئمة تتناسب مع ميارات  وصف االختبار: (3)
السابقة؛ وتكون االختبار من أربعة أسئمة رئيسة، في صورة نصوص قرائية، وتم وضع عدد من 
األسئمة المقالية بعد كل نص قرائي؛ بحيث يرتبط كل سؤال من ىذه األسئمة بميارة فرعية من 

 ( أسئمة.2( مفردة؛ لكل ميارة ) 20ميارات القراءة اإلبداعية، وتكون االختبار من )
تم تحديد تعميمات االختبار؛ وذلك قبل تجربتو ووضعو في يمات االختبار: وضع تعم (4)

صورتو النيائية؛ وذلك حتى تستطيع الطالبات اإلجابة عن األسئمة في ضوئيا، واشتممت عمى 
مقدمة لبلختبار، وبيان اليدف منو، ومجموعة من اإلرشادات والتعميمات التي ينبغي أن تراعييا 

 و، وجاءت ىذه التعميمات في الصفحة األولى من االختبار.الطالبات أثناء تطبيق
لمتأكد من الصدق الظاىري لبلختبار تم االعتماد عمى صدق  صدق االختبار:  (5)

المحكمين؛ فتم عرضو في صورتو األولية عمى مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين في 
يمات االختبار، ودقة صياغتو مجال المناىج وطرق التدريس؛ لمعرفة آرائيم في مدى وضوح تعم

لغويًّا، وعمميًّا، ومدى قياسو لميدف الذي وضع من أجمو، ومدى مناسبة األسئمة لمستوى طالبات 
الصف األول  الثانوي، وقد أفاد المحكمون أن تعميمات االختبار واضحة، ومناسبة االختبار، 

ادًقا ظاىريًّا، وبذلك تم ووضوحو ودقة صوغو، وصبلحيتو لمتطبيق؛ وبذلك أصبح االختبار ص
 (.5التوصل إلى االختبار في صورتو النيائية) ممحق 
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كما تم حساب صدق االختبار وذلك بحساب التجانس الداخمي لبلختبار؛ من خبلل حساب 
االرتباط الخطي البسيط لبيرسون بين درجات كل مفردة والدرجة الكمية لمميارة الرئيسة معامل 

 ر، وفيما يمي النتائج التي حصمت عمييا الباحثة:والدرجة الكمية لبلختبا
 

 جدول)  ا ( التجانس الداخمي لميارات الطالقة القرائية
معامل االرتباط  المفردة

 بالدرجة الكمية لمبعد
معامل االرتباط بالدرجة  المفردة

 الكمية لمبعد
5 09235**  52 09212**  
2 09223**  51 09223**  

50 09220**  51 09252**  
 0.02معامل االرتباط دال عند مستوي داللة *

 0.05** معامل االرتباط دال عند مستوي داللة 
يتضح من الجدول السابق أن جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

 (؛ ويشير ذلك إلى تجانس االختبار، ومن ثم صبلحيتو لبلستخدام.0.05)
 

 رات المرونة القرائية( التجانس الداخمي لميا 2جدول)  
 

 المفردة
 

معامل االرتباط بالدرجة 
 الكمية لمبعد

 
 المفردة

 
معامل االرتباط 

 بالدرجة الكمية لمبعد
5 09252** 52 09222** 

52 09202** 52 09253** 
52 09231**  52 09222** 

  0.02*معامل االرتباط دال عند مستوي داللة 
  0.05داللة ** معامل االرتباط دال عند مستوي 

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
 (؛ ويشير ذلك إلى تجانس االختبار، ومن ثم صبلحيتو لبلستخدام.0.05)
 



2222( 5أكتوبر ج) (421العدد )   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 032 

 ( التجانس الداخمي لميارات األصالة القرائية 3جدول)  
 

 المفردة
 

معامل االرتباط بالدرجة الكمية 
 لمبعد

 
 فردةالم

 
معامل االرتباط بالدرجة الكمية 

 لمبعد
2 09212**  52 09225**  
3 09225**  52 09223*  

53 09252**  20 09222**  
   0.02*معامل االرتباط دال عند مستوي داللة 

  0.05** معامل االرتباط دال عند مستوي داللة 
عند مستوى داللة  يتضح من الجدول السابق أن جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائياً 

 (؛ ويشير ذلك إلى تجانس االختبار، ومن ثم صبلحيتو لبلستخدام.0.05)
 

 ( التجانس الداخمي لميارات اإلثراء بالتفاصيل4جدول) 
 

 المفردة
 

معامل االرتباط 
 بالدرجة الكمية لمبعد

 
 المفردة

 
معامل االرتباط 

 بالدرجة الكمية لمبعد
2 09222**  52 09225**  
2 09102**  52 09223*  

55 09231** 20 09222**  
 

  0.02*معامل االرتباط دال عند مستوي داللة 
  0.05** معامل االرتباط دال عند مستوي داللة 

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
 ستخدام.(؛ ويشير ذلك إلى تجانس االختبار، ومن ثم صبلحيتو لبل0.05)
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 ( التجانس الداخمي لميارات الحساسية لممشكالت5جدول) 
معامل االرتباط  المفردة

 بالدرجة الكمية لمبعد
معامل االرتباط  المفردة

بالدرجة الكمية 
 لمبعد

1 09250** 52 09232** 
2 09222** 55 09251** 

52 09250** 55  09213** 
 

  0.02*معامل االرتباط دال عند مستوي داللة 
  0.05** معامل االرتباط دال عند مستوي داللة 

يتضح من الجدول السابق أن جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
 (؛ ويشير ذلك إلى تجانس االختبار، ومن ثم صبلحيتو لبلستخدام.0.05)

 

نة استطبلعية) غير عينة البحث التجريبية( بمغ عددىا قامت الباحثة بتطبيق االختبار عمى عي
بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بإدارة أربعون طالبة من طالبات الصف األول الثانوي 

. وتتمخص األىداف الرئيسة لمتجربة االستطبلعية فيما يمي: الدقي التعميمية بمحافظة الجيزة
بار عمى عينة البحث، وحساب معامل ثبات االختبار، تحديد الزمن الذي يتطمبو إجراء االخت

 وبعد تطبيق االختبار عمى العينة االستطبلعية، وتصحيحو؛ قامت الباحثة بما يمي:
 :ميارات القراءة اإلبداعيةحساب زمن اختبار  . أ

قامت الباحثة بحساب الزمن الذي انتيت فيو كل طالبة من اإلجابة لتحديد زمن االختبار؛      
ختبار وجمع الزمن الذي استغرقتو جميع الطالبات لئلجابة عن االختبار، ثم قسمتو عمى عن اال

عدد الطالبات؛ لمحصول عمى المتوسط، وقد تبين أن الزمن المناسب لئلجابة عن االختبار ىو) 
 ( دقيقة متضمنة خمس دقائق لقراءة التعميمات.20
  حساب معامل ثبات االختبار: . ب

ب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية، والتي تقوم عمي تجزئة قامت الباحثة بحسا    
زوجي( وحساب معامل االرتباط بينيما، وتطبيق معادلة تصحيح –االختبار إلي نصفين)فردي 

 كرونباخ كما يمي:-براون(، وألفا-الطول)سبيرمان
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 اختبار ميارات القراءة اإلبداعية ( نتائج معامالت ثبات 6جدول) 
معامل  معامل التجزئة "سبيرمان" دد المفرداتع المتغير

-ألفا
 كرونباخ

 بعد التصحيح قبل التصحيح
 09220 20 القراءة االبداعية

 
  09322 
 
 

09231 
( أن جميع معامبلت ثبات االختبار جيدة، وتقع في المدى المحدد  2يتضح من نتائج جدول) 

ت ليا الباحثة، وتشير تمك النتائج إلي لمعامبلت الثبات الجيدة، وىي معامبلت ثبات اطمئن
 صبلحية االختبار لبلستخدام في البحث الحالي.

وبذلك يكون االختبار جاىزا لمتطبيق الميداني عمى عينة البحث التجريبية، والضابطة في 
التطبيق القبمي والبعدي، وتم إعداد أداة قياس مناسبة وصالحة لئلجابة عن السؤال الثاني والرابع 

 ( مواصفات اختبار ميارات القراءة اإلبداعية.1ث، ويوضح الجدول) لمبح
 اختبار ميارات القراءة اإلبداعية ( مواصفات 7جدول) 

الميارة  م
 الرئيسة

 الوزن النسبي السؤال الميارات الفرعية م

الطالقة   1
 القرائية

يبتكر أكبر عدد ممكن من العناوين  1
 المناسبة لمنص المقروء.

1 ،11 ،17 11 % 

عدد ممكن من النتائج المترتبة  يطرح أكبر 2
 عمى حدث معين ورد بالنص المقروء.

   27،16،6 11 % 

المرونة  2
 القرائية

يستبدل جمال بعبارات أخرى مناسبة لمنص  3
 المقروء.

25،18،2 11 % 

 % 11 26،23،13 يعيد صياغة النص المقروء بأسموب جديد. 4
األصالة  3

 القرائية
يتنبأ بأحداث أو معمومات جديدة بعد قراءة  5

 النص.
28،19،4 11 % 

 % 11 31،24،9 يبتكر نياية جديدة لمنص المقروء. 6
اإلثراء  4

 بالتفاصيل
 % 11 29،11،3 يثري النص بإضافة أفكار جديدة. 7
يدعم فكرة واردة بالنص بالمزيد من األدلة  8

 والشواىد المناسبة.
21،12،5 11 % 

5 
 
 

الحساسية 
 لممشكالت

يحدد المشكمة التي يتضمنيا النص  9
 المقروء.

21،14،7 11 % 

يقترح حموال جديدة ومناسبة لممشكمة  11
 المطروحة في النص المقروء.

22،15،8 11 % 

 %111 31 المجموع 
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 وقد مر إعداد المقياس باإلجراءات التالية:  
 تحديد اليدف من إعداد المقياس: .1

ييدف ىذا المقياس إلى قياس مدى تمكن طالبات الصف األول الثانوي من كفاءة الذات القرائية 
 في أثناء قياميم بالقراءة.

 مصادر بناء المقياس: .2
استندت الباحثة في بناء المقياس إلى: البحوث والدراسات السابقة التي تناولت كفاءة الذات 

 والتي قامت بإعداد مقاييس فييا.   القرائية،
 أبعاد المقياس:  .3
بعد االطبلع عمى عدة مقاييس في كفاءة الذات القرائية، تكون المقياس من أربعة أبعاد   

تمثمت في: ) إدراك الكفاءة القرائية، والتفاعل مع النص المقروء، واالتجاه نحو القراءة، والمثابرة 
 من أجل اإلنجاز القرائي(.

 مفردات المقياس: صياغة .4
قامت الباحثة بإعداد مجموعة من العبارات التي تتسق مع أبعاد المقياس، وقد تم صياغة)   

( عبارة. وقد تم  22( عبارة تحت كل بعد من أبعاد المقياس؛ وبيذا تكون المقياس من ) 55
 مراعاة أن يكون نصف عدد مفردات المقياس موجبة ونصفيا اآلخر سالبة.

د المقياس وفقا لمقياس ليكرت الخماسي) دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا(، ويطمب وتم إعدا  
من طالبات الصف األول الثانوي اختيار استجابة واحدة من االستجابات الخمس، ويكون تقدير 

(؛ بينما يكون تقدير العبارات السالبة 5، 5، 2، 2، 2الدرجة لمعبارات الموجبة كالتالي) 
 (.2، 2، 2، 5، 5كالتالي:) 

 وضع تعميمات المقياس:  .5
اىتمت الباحثة بوضع تعميمات المقياس؛ وذلك قبل تجربتو، ووضعو في صورتو النيائية،   

وقد جاءت التعميمات في الصفحة األولى من المقياس، وراعت الباحثة أن تكون واضحة 
 المعنى، ومناسبة لمستوى طالبات الصف األول الثانوي.
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 :صدق المقياس .6
لمتأكد من الصدق الظاىري لممقياس تم االعتماد عمى صدق المحكمين؛ فتم عرضو في  

( من المتخصصين في المناىج 52صورتو المبدئية عمى مجموعة من المحكمين، بمغ عددىم )
وطرق تدريس المغة العربية؛ وذلك لمتأكد من صبلحية المقياس كأدة لقياس كفاءة الذات القرائية؛ 

مناسبة األبعاد الرئيسة لقياس كفاءة الذات القرائية، ومدى انتماء العبارات  وذلك من حيث:
المندرجة تحت كل بعد من أبعاد المقياس، ومناسبة العبارات لطالبات الصف األول الثانوي؛ وقد 

 أبدى المحكمون عدة مبلحظات أفادت الباحثة في صياغة الشكل النيائي لممقياس.
وذلك بحساب التجانس الداخمي لممقياس؛ من خبلل  كما تم حساب صدق المقياس 

حساب معامل االرتباط الخطي البسيط لبيرسون بين درجات كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد 
 الرئيس والدرجة الكمية لممقياس، وفيما يمي النتائج التي حصمت عمييا الباحثة:

 (رائيةإدراك الكفاءة الق( التجانس الداخمي لمبعد األول)  8جدول) 
 

 المفردة
معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لمبعد

معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لممقياس

 
 المفردة

معامل االرتباط 
 بالدرجة الكمية لمبعد

معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لممقياس
5 09102** 09102** 1 09232** 09221** 
5 09125** 09132** 2 09220* 09252** 
2 

09221* 09252* 
3 09213** 

 
09232** 

 
2 09252** 09152** 50 09252** 09221** 
2 09250** 09222** 55 09223** 09252** 
2 09213** 09252**    
 

معامل االرتباط دال عند مستوي ) *((، 0.05معامل االرتباط دال عند مستوي داللة )) **)
 ( 0.02داللة )
جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائًيا عند  ( أن2ومن ثم يتضح من نتائج جدول )  

وصبلحيتو لبلستخدام في كفاءة القراءة (؛ ويشير ذلك إلى تجانس مقياس 0.05مستوى داللة )
 البحث الحالي.  
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 (التفاعل االستراتيجي مع النص المقروء( التجانس الداخمي لمبعد الثاني)  9جدول) 
 

 المفردة
 

معامل االرتباط 
 بالدرجة الكمية

 لمبعد

معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لممقياس

 
 المفردة

معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لمبعد

معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لممقياس
55 09232** 09225** 52  09235**  09212** 
52  09552**  09222** 53 09212** 09232** 
52 09222**  09252**  50 09201** 09232** 
52 09220** 09525** 55 09215**  09221** 
52 09205** 09510** 55 09212** 09220** 
51 09221** 09223**    
معامل االرتباط دال عند مستوي ) *((، 0.05معامل االرتباط دال عند مستوي داللة )) **)  

 ( 0.02داللة )
حصائًيا عند ( أن جميع معامبلت االرتباط دالة إ3ومن ثم يتضح من نتائج جدول )  

وصبلحيتو لبلستخدام في كفاءة القراءة (؛ ويشير ذلك إلى تجانس مقياس 0.05مستوى داللة )
 البحث الحالي.  

 ( التجانس الداخمي لمبعد الثالث)االتجاه نحو القراءة( 11جدول) 
 

 المفردة
معامل 
االرتباط 

بالدرجة الكمية 
 لمبعد

معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لممقياس

 
 لمفردةا

معامل 
االرتباط 

بالدرجة الكمية 
 لمبعد

معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لممقياس

52 09102**  09132**  53 09255**  09132**  
52 09225*  09222*  20 09220*  09102**  
52 09200** 09225** 25 09252**  09132**  
52 09252** 09151** 25 09255**  09111**  
51 09231**  09222**  22 09255**  09132**  
52 09252**  09122**     
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معامل االرتباط دال عند مستوي ) *((، 0.05معامل االرتباط دال عند مستوي داللة )) **)
 ( 0.02داللة )
( أن جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائًيا عند 50ومن ثم يتضح من نتائج جدول )  

وصبلحيتو لبلستخدام في كفاءة القراءة اس (؛ ويشير ذلك إلى تجانس مقي0.05مستوى داللة )
 البحث الحالي.

 (المثابرة من أجل اإلنجاز القرائي( التجانس الداخمي لمبعد الرابع) 11جدول) 
 

 المفردة
معامل 

االرتباط 
بالدرجة 

 الكمية لمبعد

معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لممقياس

 
 المفردة

معامل االرتباط 
بالدرجة الكمية 

 لمبعد

امل االرتباط مع
بالدرجة الكمية 

 لممقياس

22 09223**  09222*  20 09253**  09112**  
22 09222**  09212**  25 09223**  09222**  
22 09253**  09202**  25 09212**  09202**  
21 09112**  09132**  22 09220**  09232**  
22 09222**  09252**  22 09122**  09125**  
23 09232**  09125**      

معامل االرتباط دال عند مستوي ) *((، 0.05معامل االرتباط دال عند مستوي داللة )) **) 
 ( 0.02داللة )
( أن جميع معامبلت االرتباط دالة إحصائًيا عند 55ومن ثم يتضح من نتائج جدول )  

وصبلحيتو لبلستخدام في كفاءة القراءة (؛ ويشير ذلك إلى تجانس مقياس 0.05مستوى داللة )
 حث الحالي.الب
 وصف المقياس في صورتو النيائية:   
في ضوء مبلحظات ومقترحات السادة المحكمين السابقة؛ تم إجراء التعديبلت البلزمة   

( أبعاد، اندرج 2( عبارة موزعة عمى) 22عمى مقياس كفاءة الذات القرائية، وتكون المقياس من) 
المواصفات التالي توزيع العبارات عمى (. ويوضح جدول 2( عبارة. الممحق) 55تحت كل بعد) 

 كل بعد من أبعاد المقياس، وعدد العبارات اإليجابية منيا والسمبية.
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 ( مواصفات مقياس كفاءة الذات القرائية12جدول)
عدد  أبعاد المقياس 

 المفردات
 أرقام المفردات السالبة أرقام المفردات الموجبة

 11، 11، 9، 7، 5، 3 8 ،6، 4، 2، 1 11 إدراك الكفاءة القرائية
التفاعل االستراتيجي مع 

 النص المقروء
11 12 ،13 ،14 ،19 ،

21 
15 ،16 ،17 ،18 ،21 ،
22 

، 29، 27، 25، 23 11 االتجاه نحو القراءة
31 ،33 

24 ،26 ،28 ،31 ،32 

المثابرة من أجل اإلنجاز 
 القرائي

11 34 ،35 ،37 ،39 ،
41 ،44 

36 ،38 ،41 ،42 ،43 

 22 22 44 المجموع
 

تم إجراء التجربة االستطبلعية لممقياس عمى عينة استطبلعية) غير عينة البحث   
التجريبية(، بمغ عددىا أربعين طالبة من طالبات الصف األول الثانوي بمدرسة جمال عبد 

الجيزة؛ وذلك بغرض حساب كل من:  الناصر الثانوية بنات بإدارة الدقي التعميمية بمحافظة
معامل ثبات المقياس، وصدق المقياس، وبعد تطبيق المقياس عمى العينة االستطبلعية، وكذلك 

 تصحيحو، قامت الباحثة بما يمي:
 حساب معامل ثبات المقياس:  - أ
قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية، والتي تقوم عمى تجزئة   

زوجي(، وحساب معامل االرتباط بينيما، وتطبيق  –دارة الذات إلى نصفين )فرديمقياس إ
 كرونباخ كما يأتي:-براون(، وألفا -معادلة تصحيح الطول )سبيرمان

 ( نتائج حساب ثبات مقياس كفاءة الذات القرائية13جدول )
-معامل ألفا معامل التجزئة "سبيرمان" عدد المفردات المتغير

 بعد التصحيح التصحيحقبل  كرونباخ
 09225 22 كفاءة القراءة

 
 

09350 
 

 09221 
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( أن جميع معامبلت ثبات المقياس جيدة، وتقع في المدى 52يتضح من نتائج جدول )  
المحدد لمعامبلت الثبات الجيدة، وىي معامبلت ثبات اطمئنت ليا الباحثة، وتشير إلى صبلحية 

 .المقياس لبلستخدام في البحث الحالي
 ب حساب زمن المقياس:

قامت الباحثة بحساب الزمن المناسب لئلجابة عن مفردات المقياس، وذلك من خبلل   
حساب الزمن الذي استغرقتو جميع الطالبات لئلجابة عن المقياس، ثم قسمتو عمى عدد 

( 20الطالبات لمحصول عمى المتوسط، وبذلك وجد أن الزمن البلزم لئلجابة عن المقياس) 
دقائق( لقراءة تعميمات المقياس، وبذلك يكون الزمن البلزم لممقياس  2ة، وقد تم إضافة ) دقيق

 )خمس وأربعون دقيقة(. 

استيدف ىذا البرنامج تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لطالبات الصف األول الثانوي،        
ورفع كفاءة الذات القرائية لديين، كما تم تحديد مجموعة األىداف العامة لموحدات في ضوء 
قائمة ميارات القراءة اإلبداعية، وتم تحديد األىداف اإلجرائية الخاصة بالبرنامج في بداية كل 

س من دروسو؛ وذلك وفقا لمميارات المستيدفة من الدرس، وما يتوقع من الطالبات أداؤه بعد در 
 مشاركتين في األنشطة المتضمنة بو.

 

نسبيا التعاونية كأحد المداخل الحديثة  استند البرنامج إلى فمسفة مدخل القراءة االستراتيجية    
 رات المغوية المختمفة.في التعميم لتنمية الميا

 

قامت الباحثة بتحديد أسس البرنامج في ضوء مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية، وطبيعة    
 القراءة اإلبداعية، وكذلك في ضوء خصائص نمو طبلب الصف األول الثانوي. 

عة من المصادر منيا: البحوث السابقة العربية واألجنبية المرتبطة استند ىذا البرنامج عمى مجمو 
بمتغيرات البحث، واألدبيات المرتبطة بميارات القراءة اإلبداعية، وأىداف تعميميا وتعمميا 
بالمرحمة الثانوية، وطبيعة مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية، وما انبثق عنو من استراتيجيات، 

 ب الصف األول الثانوي.وأخيرا طبيعة طبل
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 وتتضمن اليدف العام لمبرنامج، واألىداف الخاصة بموضوعات البرنامج.أىداف البرنامج:  -
ويتضمن وحدتين دراسيتين تيدف إلى تنمية محتوى البرنامج والخطة العامة لتدريسو:  -

ات البرنامج بشكل يتناسب مع خبرات الطالبات، الميارات المستيدفة، وتم اختيار موضوع
وميولين، كما راعت الباحثة عند اختيار النصوص القرائية أن تكون منظمة، ومتنوعة، 

 ومتناسقة، ومتكاممة، ومرتبة. وبمغ عدد الموضوعات ستة موضوعات.
يقوم في ضوء الفمسفة التي الطرق واالستراتيجيات التدريسية المستخدمة في البرنامج:  -

عمييا مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية، يمكن تدريس ميارات القراءة اإلبداعية باستخدام 
 استراتيجيات ىذا المدخل والتي تم عرضيا بالتفصيل في اإلطار النظري لمبحث.

كتاب الطالب الخاص بالبرنامج، وشبكة مصادر التعميم والتعمم المستخدمة في البرنامج:  -
 اإلنترنت.

التي ستقوم الطالبات بإنجازىا، وتتعمق بمحتوى األنشطة التعميمية والميام التعاونية: -
البرنامج، وترتبط ىذه األنشطة والميام بطبيعة االستراتيجية التي سيستخدميا المعمم في تنفيذ 

 دروس البرنامج.
 ءة اإلبداعية لديين.تقويم المعمم نتائج تعمم الطالبات، ومدى نمو ميارات القراأساليب التقويم: 

ولمتحقق من صبلحية البرنامج المقترح؛ تم عرضو في صورتو المبدئية عمى مجموعة   
( من المتخصصين في المناىج وطرق تدريس المغة 52من السادة المحكمين بمغ عددىم)

بية، وقد أبدى السادة المحكمون مجموعة من المبلحظات، وتم تعديل البرنامج في ضوء العر 
 آرائيم.

ييدف ىذا الدليل إلى إرشاد وتوجيو المعمم نحو كيفية تحقيق األىداف اليدف من الدليل:  . أ
لمرجوة من استخدام برنامج قائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية والمتمثمة في تنمية ا

 .ميارات القراءة اإلبداعية، ورفع كفاءة الذات القرائية لدى طالبات الصف األول الثانوي
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تم إعداد دليل المعمم؛ بحيث استند إلى فمسفة مدخل القراءة إعداد الدليل وفمسفتو:  . ب
 اتيجية التعاونية، وقد اشتمل عمى العناصر التالية: االستر 

  :وقد اشتممت عمى نبذة عن مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية، مقدمة الدليل وأىدافو
وأسسو، واستراتيجياتو، ونبذة عن القراءة اإلبداعية ومياراتيا، ونبذة عن كفاءة الذات القرائية 

 س البرنامج العامة وأىداف الموضوعات اإلجرائية. وأبعادىا. كما احتوت عمى أىداف تدري
  :توضيح اإلجراءات التي يتبعيا المعمم عند تنفيذ البرنامج، واألنشطة أدوار المعمم والمتعمم

  التي يكمف الطالبات القيام بيا.
 .اإلرشادات التي يستعين بيا المعمم عند استخدام البرنامج في التدريس 
 ستخدام البرنامج.الخطة الزمنية لمتدريس با 
 .إعداد وتخطيط الدروس والموضوعات التي اشتمل عمييا البرنامج 

تم عرض دليل المعمم في صورتو المبدئية عمى مجموعة من الخبراء والمحكمين  
( من متخصصي المناىج وطرق التدريس، وتم تعديمو في ضوء آرائيم 52التربويين بمغ عددىم )

إلى أفضل صورة ممكنة لو؛ وبذلك يكون البرنامج ودليل المعمم جاىزين لمتطبيق  لموصول
، وتمت اإلجابة عن السؤال (5(، وممحق) 4ممحق)الميداني عمى مجموعة البحث التجريبية 

البرنامج القائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية لتنمية  ماالثاني لمبحث والذي نصو:" 
 .ة اإلبداعية لدى طالبات المرحمة الثانوية؟"ميارات القراء

 الدراسة الميدانية لمبحث وتنفيذ التجربة األساسية لمبحث: -
 تطبيق مواد وأدوات البحث:  -

( طالبة بالصف األول الثانوي، وتم تقسيم عينة البحث إلى 22تكونت عينة البحث من ) 
لجيزة الثانوية بنات التابعة إلدارة ا ( طالبة بمدرسة22مجموعتين؛ إحداىما تجريبية مكونة من) 

( طالبة بمدرسة 22، واألخرى ضابطة مكونة من) ، بمحافظة الجيزةجنوب الجيزة التعميمية
األورمان الثانوية بنات التابعة إلدارة الدقي التعميمية بمحافظة الجيزة، وقد تم ضبط المتغيرات 

 بين المجموعتين لتحقيق التكافؤ بينيما.
 

قامت الباحثة بالتطبيق القبمي الختبار ميارات القراءة اإلبداعية عمى مجموعتي البحث   
م؛ حيث تم 5050/ 5053التجريبية والضابطة، في بداية الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي 
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م، وتم تطبيقو عمى 5053/ 3/ 53بية يوم األحد الموافق تطبيقو عمى طالبات المجموعة التجري
م، وتم تصحيح االختبار، وفيما يمي 5053/ 3/ 20المجموعة الضابطة يوم األثنين الموافق 

 حصمت عمييا الباحثة: النتائج التي
( نتائج اختبار ت لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين 14جدول) 

 في القياس القبمي الختبار ميارات القراءة اإلبداعية التجريبية والضابطة

المتوسط  العدد المجموعة الميارة
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قيمة "ت" المعياري

 الحرية
الداللة 

 اإلحصائية 
مربع 
 2إيتا"

الطبلقة 
 القرائية

التجريبية 
 -59525 5922522 295151 22 قبمي

الضابطة  - غير دال 22
 5955550 293232 22 قبمي

المرونة 
 القرائية

التجريبية 
 -09222 5920052 292525 22 قبمي

الضابطة  - غير دال 22
 5922320 295252 22 قبمي

اإلثراء 
 بالتفاصيل

التجريبية 
 -09555 5922223 295555 22 قبمي

الضابطة  - غير دال 22
 5931302 292222 22 قبمي

األصالة 
 القرائية

ية التجريب
 09152 5912512 292020 22 قبمي

الضابطة  - غير دال 22
 5922252 292222 22 قبمي

الحساسية 
 لممشكبلت

التجريبية 
 -09512 5932535 293035 22 قبمي

الضابطة  - غير دال 22
 5922325 290303 22 قبمي

االختبار 
 ككل

التجريبية 
 -09212 2922222 2092525 22 قبمي

الضابطة  - غير دال 22
 2932222 2592323 22 قبمي

 5.215=05.( ومستوي داللة 22قيمة ت الجدولية عند درجة حرية)
 5.230=01.( ومستوي داللة 22قيمة ت الجدولية عند درجة حرية)

(، وىذا يعني 0.05( أن قيمة"ت" غير دالة إحصائيا عند مستوى) 52يتضح من نتائج جدول) 
ائيًا بين متوسطي درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة في عدم وجود فرق دال إحص
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القياس القبمي الختبار القراءة اإلبداعية، كما تشير نتائج القياس القبمي لممجموعتين التجريبية 
والضابطة إلى وجود ضعف وقصور في ميارات القراءة اإلبداعية لديين، وتقارب مستوى 

 ين، األمر الذي يشير إلي وجود تكافؤ بين المجموعتين.ميارات الطالبات في المجموعت
 إجراء التطبيق القبمي لمقياس كفاءة الذات القرائية عمى عينة البحث: -

قامت الباحثة بالتطبيق القبمي لمقياس كفاءة الذات القرائية عمى مجموعتي البحث التجريبية كما 
م؛ حيث تم تطبيقو 5050/ 5053ي والضابطة، في بداية الفصل الدراسي األول لمعام الدراس
م، وتم تطبيقو عمى 5053/ 3/ 53عمى طالبات المجموعة التجريبية يوم األحد الموافق 

م، وتم تصحيح المقياس، وفيما يمي 5053/ 3/ 20المجموعة الضابطة يوم األثنين الموافق 
 حصمت عمييا الباحثة: النتائج التي
بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية  ( نتائج اختبار ت لداللة الفرق 15جدول)

 والضابطة عمى متغير كفاءة الذات القرائية في القياس القبمي

المتوسط  العدد المجموعة الميارة
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قيمة "ت" المعياري

 الحرية
الداللة 

 اإلحصائية
مربع 
 2إيتا"

إدراك 
الكفاءة 
 القرائية

التجريبية 
 09223 5912522 2293035 22 قبمي

الضابطة  - غير دال 22
 2951305 2292122 22 قبمي

التفاعل 
االستراتيجي 
مع النص 

 المقروء

التجريبية 
 09212 5912032 2290202 22 قبمي

الضابطة  - غير دال 22
 5952212 2291512 22 قبمي

االتجاه نحو 
 القراءة

التجريبية 
 09532 5922155 2292222 22 قبمي

الضابطة  - غير دال 22
 5920022 2292525 22 قبمي

المثابرة من 
أجل 

اإلنجاز 
 القرائي

التجريبية 
 09225 5932253 2292222 22 قبمي

الضابطة  - غير دال 22
 5921525 2290202 22 قبمي

المقياس 
 ككل

التجريبية 
 09231 2921322 52592222 22 قبمي

الضابطة  - غير دال 22
 2922203 52091213 22 قبمي
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 5.215=05.( ومستوي داللة 22قيمة ت الجدولية عند درجة حرية)
 5.230=01.( ومستوي داللة 22قيمة ت الجدولية عند درجة حرية)

( عدم وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسطي درجات المجموعة  52يتضح من نتائج جدول) 
س كفاءة الذات القرائية؛ حيث كانت جميع قيم ت التجريبية والضابطة في القياس القبمي لمقيا

 المحسوبة غير دالة إحصائًيا، األمر الذي يشير إلى تكافؤ المجموعتين.

  

بعد االنتياء من التطبيق القبمي الختبار ميارات القراءة اإلبداعية، ومقياس كفاءة الذات القرائية، 
تي البحث في االختبار والمقياس، تم البدء في تدريس محتوى البرنامج والتحقق من تكافؤ مجموع

لممجموعة ؛ لتنمية ميارات القراءة اإلبداعية القائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية
التجريبية؛ في حين كانت المجموعة الضابطة تدرس بالطريقة التقميدية. وقد بدأت تجربة البحث 

/ 2/55م، وتم االنتياء من التدريس يوم األربعاء 5053/ 50/  5افق يوم الثبلثاء المو 
 م. 5053

  

قامت الباحثة بالتطبيق البعدي لبلختبار عمى مجموعتي البحث التجريبية والضابطة، في نياية 
/ 55/ 3م، يومي األثنين الموافق 5050/ 5053سي الفصل الدراسي األول لمعام الدرا

م، وتم تصحيحو، وتحميل البيانات، ومعالجتيا 5053/ 50/55م، والثبلثاء الموافق 5053
 باألسموب اإلحصائي المناسب، وصوال لمنتائج، وتقديم التوصيات والمقترحات.

ميارات القراءة اإلبداعية، وتفسيرىا في ضوء  أوال: عرض النتائج الخاصة بتطبيق اختبار
 الدراسات السابقة:

والذي ينص عمى: أنو يوجد فرق دال إحصائًيا بين الختبار صحة الفرض األول  .5
متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي الختبار ميارات 

ت الرئيسة لصالح القياس البعدي لصالح القراءة اإلبداعية ككل، وفي كل ميارة من الميارا
لممقارنة بين ت( ولمتحقق من صحة الفرض قامت الباحثة بحساب اختبار) المجموعة التجريبية؛ 

متوسط درجات طالبات المجموعتين التجريبة والضابطة في اختبار ميارات القراءة اإلبداعية 
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يما يمي النتائج التي توصمت إلييا ككل، وفي كل ميارة من الميارات الرئيسة التي يقيسيا، وف
 (:52الباحثة كما يوضح الجدول) 

 ( نتائج اختبار ت لداللة الفرق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة16جدول) 
 في القياس البعدي الختبار ميارات القراءة اإلبداعية ككل، والميارات الرئيسة التي يقيسيا

توسط الم العدد المجموعة الميارة
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قيمة "ت" المعياري

 الحرية
الداللة 

 اإلحصائية
مربع 
 2إيتا"

الطبلقة 
 القرائية

التجريبية  
 529353 5920301 5293035 22 بعدي

الضابطة  0912 0905 22
 5952012 292222 22 بعدي

المرونة 
 القرائية

التجريبية  
 529225 5922533 5292221 22 بعدي

22 
0905 

الضابطة  0911
 5923253 295252 22 بعدي

األصالة 
 القرائية

التجريبية  
 529003 5925555 5292222 22 بعدي

22 
0905 

الضابطة  0912
 5922223 292122 22 بعدي

اإلثراء 
 بالتفاصيل

التجريبية  
 529512 5922132 5292122 22 بعدي

22 
0905 

الضابطة  0912
 5925255 292222 22 بعدي

الحساسية 
 لممشكبلت

التجريبية  
 529225 5912220 5292025 22 بعدي

22 
0905 

الضابطة  0912
 5925323 292525 22 بعدي

االختبار 
 ككل

التجريبية  
 259251 2955122 2292025 22 بعدي

22 
0905 

الضابطة  0932
 2953522 5390202 22 بعدي

 5.215=05.( ومستوي داللة 22حرية) قيمة ت الجدولية عند درجة
 5.230=01.( ومستوي داللة 22قيمة ت الجدولية عند درجة حرية)
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يوجد فرق دال  ( تحقق الفرض البحثي، والذي ينص عمى أنو" 52يتضح من نتائج جدول) 
إحصائًيا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمقراءة 

 صالح المجموعة التجريبية"اإلبداعية ل
حيث كانت جميع قيم ت المحسوبة أكبر من قيم ت الجدولية؛ األمر الذي يشير إلى تحقق 

(، وىو 15.الفرض؛ كما كانت جميع قيم حجم األثر"مربع إيتا" كبيرة؛ حيث تخطت جميعيا )
 (.5311المعدل المحدد لحجم األثر الكبير وفق تصنيف كوىين )

عمى: أنو يوجد فرق دال إحصائًيا بين متوسطي  فرض الثاني، والذي ينصالختبار صحة ال -5
درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي الختبار ميارات القراءة اإلبداعية ككل، 
وفي كل ميارة من الميارات الرئيسة لصالح القياس البعدي؛ ولمتحقق من صحة الفرض قامت 

ت( لممقارنة بين متوسط درجات طالبات المجموعتين التجريبة الباحثة بحساب اختبار) 
والضابطة في اختبار ميارات القراءة اإلبداعية ككل، وفي كل ميارة من الميارات الرئيسة التي 

 (:51يقيسيا، وفيما يمي النتائج التي توصمت إلييا الباحثة كما يوضح الجدول) 
ن متوسطي درجات طالبات المجموعة ( نتائج اختبار ت لداللة الفرق بي 17جدول) 
في القياسين القبمي والبعدي الختبار ميارات القراءة اإلبداعية ككل، والميارات التجريبية 

 الرئيسة التي يقيسيا

المتوسط  العدد المجموعة الميارة
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قيمة "ت" المعياري

 الحرية
الداللة 

 اإلحصائية
مربع 
 2إيتا"

 الطبلقة
 لقرائية ا

التجريبية 
 529321 5.22522 295151 22 قبمي

التجريبية  0921 0905 25 -
 5920301 5293035 22 بعدي

 المرونة
 القرائية

التجريبية 
 -529222 5920052 292525 22 قبمي

 25 
0905 

التجريبية  0921
 5.22533 5292221 22 بعدي

 األصالة
  القرائية

التجريبية 
 -529125 5922223 295555 22 قبمي

25 
0905 

التجريبية  0922
 5925555 5292222 22 بعدي
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المتوسط  العدد المجموعة الميارة
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قيمة "ت" المعياري

 الحرية
الداللة 

 اإلحصائية
مربع 
 2إيتا"

اإلثراء 
 بالتفاصيل 

التجريبية 
 -529255 5912512 292020 22 قبمي

25 
0905 

التجريبية  0922
 5922132 5292122 22 بعدي

الحساسية 
 لممشكبلت

التجريبية 
 -529522 5932535 293035 22 قبمي

25 
0905 

التجريبية  0922
 5912220 5292025 22 بعدي

االختبار 
 ككل

التجريبية 
 -529255 2922222 2092525 22 قبمي

25 
0905 

التجريبية  0932
 2955122 2292025 22 بعدي

 

 5.231=05.( ومستوي داللة 25قيمة ت الجدولية عند درجة حرية)
 5.221=01.لة ( ومستوي دال25قيمة ت الجدولية عند درجة حرية)

يوجد فرق دال  ( تحقق الفرض البحثي، والذي ينص عمى أنو" 51يتضح من نتائج جدول) 
إحصائًيا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي لمقراءة اإلبداعية 

مر لصالح القياس البعدي؛ حيث كانت جميع قيم ت المحسوبة أكبر من قيم ت الجدولية؛ األ
الذي يشير إلى تحقق الفرض؛ كما كانت جميع قيم حجم األثر"مربع إيتا" كبيرة؛ حيث تخطت 

 (.5311(، وىو المعدل المحدد لحجم األثر الكبير وفق تصنيف كوىين )15.جميعيا )

والذي ينص عمى: أنو يوجد فرق دال إحصائًيا بين ختبار صحة الفرض الثالث،  ال .5
متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمقياس كفاءة الذات القرائية 

ولمتحقق من صحة الفرض قامت الباحثة بحساب اختبار) ت( لصالح المجموعة التجريبية؛ 
ت طالبات المجموعتين التجريبة والضابطة في مقياس كفاءة الذات لممقارنة بين متوسط درجا

القرائية ككل، وفي كل بعد من األبعاد الرئيسة التي يقيسيا، وفيما يمي النتائج التي توصمت إلييا 
 (:52الباحثة كما يوضح الجدول) 
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 ( 18جدول) 
لتجريبية والضابطة نتائج اختبار ت لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين ا

في القياس البعدي لمقياس كفاءة الذات القرائية ككل، وفي كل بعد من األبعاد الرئيسة التي 
 يقيسيا

المتوسط  العدد المجموعة الميارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات  قيمة "ت"
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

مربع 
 2إيتا"

إدراك 
الكفاءة 
 القرائية

التجريبية  
 عديب

22 2192222 5925311 
559025 

22 

0905 
 

0922 
الضابطة 

 بعدي
22 2590202 5955222 

التفاعل 
االستراتيجي 
مع النص 

 المقروء

التجريبية  
 بعدي

22 2192025 5912032 
529255 
 22 

 

0905 
 

0912 
الضابطة 

 بعدي
22 2093035 5952222 

االتجاه نحو 
 القراءة

التجريبية  
 بعدي

22 2292020 5905201 
59012 22 0902 0.02 

الضابطة 
 بعدي

22 2295252 5922552 

المثابرة من 
أجل 

اإلنجاز 
 القرائي

التجريبية  
 بعدي

22 2392222 5.52551 
529212 
 

22 

0905 
 

0911 
الضابطة 

 بعدي
22 2592222 5935525 

المقياس 
 ككل

التجريبية  
 بعدي

22 52095555 2905523 
559123 

22 

0905 

0923 
الضابطة 

 بعدي
22 55192222 2950225 

 5.215=05.( ومستوي داللة 22قيمة ت الجدولية عند درجة حرية)
 5.230=01.( ومستوي داللة 22قيمة ت الجدولية عند درجة حرية)
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يوجد فرق دال  ( تحقق الفرض البحثي، والذي ينص عمى أنو"52يتضح من نتائج جدول)  
متوسطي درجات المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي لكفاءة الذات إحصائًيا بين 

القرائية لصالح المجموعة التجريبية"؛ حيث كانت جميع قيم ت المحسوبة أكبر من قيم ت 
الجدولية؛ األمر الذي يشير إلى تحقق الفرض؛ كما كانت جميع قيم حجم األثر"مربع إيتا" كبيرة؛ 

(، وىو المعدل المحدد لحجم األثر الكبير وفق تصنيف كوىين 15.حيث تخطت جميعيا )
(5311.) 
الرابع، والذي ينص عمى: أنو يوجد فرق دال إحصائًيا بين ال ختبار صحة الفرض  .5

متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي لكفاءة الذات القرائية لصالح 
فرض قامت الباحثة بحساب اختبار) ت( لممقارنة بين ؛ ولمتحقق من صحة الالقياس البعدي

متوسط درجات طالبات المجموعتين التجريبة والضابطة في مقياس كفاءة الذات القرائية ككل، 
وفي كل بعد من األبعاد الرئيسة التي يقيسيا، وفيما يمي النتائج التي توصمت إلييا الباحثة كما 

 (:53يوضح الجدول) 
 ( 19جدول) 

في اختبار) ت( لداللة الفرق بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية نتائج  
ككل، وفي كل بعد من األبعاد الرئيسة  القياسين القبمي والبعدي لمقياس كفاءة الذات القرائية

 التي يقيسيا

المتوسط  العدد المجموعة الميارة
 الحسابي

االنحراف 
درجات  قيمة "ت" المعياري

 الحرية
الداللة 

 اإلحصائية
مربع 
 2إيتا"

إدراك 
الكفاءة 
 القرائية

التجريبية 
 قبمي

22 2293035 5912522 
-29022  

25 

0905 
 

0955 
التجريبية 

 بعدي
22 2192222 5925311 

التفاعل  
االستراتيجي 
مع النص 

 المقروء

التجريبية 
 قبمي

22 2290202 5912032 
-2.250  

25 

0905 

0920 
التجريبية 

 بعدي
22 2192025 5922321 
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المتوسط  العدد المجموعة الميارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات  قيمة "ت"
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

مربع 
 2إيتا"

االتجاه نحو 
 القراءة

التجريبية 
 قبمي

22 2292222 5922155 38188- 

25 

0905 

0.55 
التجريبية 

 بعدي
22 2292020 5905201 

المثابرة من 
أجل 

اإلنجاز 
 القرائي

التجريبية 
 قبمي

22 2292222 5932253 
-29502  

25 

0902 

0922 
التجريبية 

 بعدي
22 2392222 5952551 

المقياس 
 ككل

التجريبية 
 قبمي

22 52592222 2921322 
29515- 

25 

0902 

0922 
التجريبية 

 بعدي
22 52095555 2905523 

 5.231=05.( ومستوي داللة 25قيمة ت الجدولية عند درجة حرية)
 5.221=01.( ومستوي داللة 25قيمة ت الجدولية عند درجة حرية)

يوجد فرق دال ق الفرض البحثي، والذي ينص عمى: أنو ( تحق 53يتضح من نتائج جدول) 
إحصائًيا بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي لمقياس كفاءة 
الذات القرائية لصالح القياس البعدي؛ حيث كانت معظم قيم ت المحسوبة أكبر من قيم ت 

ا كانت  قيمة حجم األثر"مربع إيتا" كبيرة؛ الجدولية؛ األمر الذي يشير إلى تحقق الفرض؛ كم
(، وىو المعدل المحدد لحجم األثر الكبير وفق تصنيف كوىين 15.حيث تخطت جميعيا )

(5311.) 

 

دي الختبار القراءة اإلبداعية لطالبات المجموعتين أوضحت النتائج سالفة الذكر أن التطبيق البع
 الضابطة والتجريبية تفوق المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي، ويرجع ذلك لمعوامل اآلتية:
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ارتكاز البرنامج عمى أربع مسممات رئيسة؛ وىي: تقديم المساندة والتدعيم من قبل المعمم  .5
وت مرتفع، والتفكير في تفكيرىن، وتشجيع التعاون لمطالبات، وكذلك تشجيعين عمى التفكير بص

 والتفاعل اإليجابي بينين.
توفير مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية نوعين من التفاعل في قراءة الطالبات لمنصوص  .5

القرائية يتمثبلن في التفاعل بينين وبين النص القرائي من خبلل دمج معرفتين السابقة حول 
لجديدة المتضمنة بو، ويتمثل النوع الثاني في التفاعل بين الطالبات النص بالمعمومات ا

وبعضين البعض؛ وذلك من خبلل دمج الطالبات في مجموعاتين؛ مما ساىم في زيادة التعمق 
 في مضمون النص القرائي، وانعكاس ذلك إيجابيا عمى ميارات القراءة اإلبداعية. 

شة وتبادل األسئمة واإلجابات حول النصوص إتاحة فرص متنوعة ومتعددة لمحوار والمناق .2
القرائية بين الطبلب والمعمم؛ مما ساعد عمى توفير جو من الحرية والتعاون؛ مما أدى إلى 

 تحسن أداء الطالبات في ميارات القراءة اإلبداعية. 
االرتفاع التدريجي لمستوى دافعية الطالبات في أثناء تنفيذ البرنامج؛ حيث قدمت لين  .2

تاحة فرص التعاون والتفاعل  النصوص القرائية بصورة غير تقميدية تتسم باإلثارة والتشويق، وا 
 والمشاركة اإليجابية والمناقشة وتبادل الخبرات واآلراء حول النص القرائي.

تعدد االستراتيجيات المندرجة بمدخل القراءة االستراتيجية التعاونية، وتنوعيا من التنبوء  .2
دف من القراءة والتمخيص في عبلقات دينامية إيجابية تسيم في توضيح والمطالعة وتحديد الي

العبلقات بين عناصر النص المقروء؛ مما ساعد في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى 
 طالبات المجموعة التجريبية.

ول توفير بيئة تعميمية ثرية لمطالبات تسمح لين بإنتاج، وتوليد أفكار غير تقميدية، وابتكار حم .2
 متعددة لممشكبلت المطروحة بالنص القرائي.

تزويد الطالبات بالعديد من األنشطة اإلثرائية المتصمة بالطبلقة، والمرونة، واألصالة، واإلثراء  .1
بالتفاصيل، والحساسية لممشكبلت التي تعمل عمى تنمية ميارات القراءة اإلبداعية المنبثقة من 

 ىذه الميارات الرئيسة.  
رشاده إلى كيفية التطبيق الجيد لبلستراتيجية تقديم دليل  .2 لممعمم ساعد عمى توجيو المعمم وا 

المقترحة، إضافة إلى اىتمام المعمم بتطبيق الدليل؛ حيث يساعد عمى تدريس النصوص القرائية 
 بصورة غير تقميدية، مما أدى إلى رفع  مستوى أداء الطالبات في ميارات القراءة اإلبداعية. 
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ي أساليب التقويم ما بين المبدئي، والبنائي، والختامي؛ مما أدى إلى سيولة التنوع ف -3
التشخيص لمواطن الضعف في ميارات القراءة اإلبداعية لدى الطالبات، ومحاولة التغمب عمييا 

 من خبلل التأكيد عمى جوانب القوة.
ى الدافعية لدييم، ضرورة االىتمام بفاعمية الذات القرائية لدى الطبلب؛ وذلك لرفع مستو  -50

 وبث الثقة في نفوسيم.
ضرورة تنمية فاعمية الذات القرائية لدى الطبلب؛ ألنيا تعبر عن معتقداتيم، وانطباعاتيم  -55

 عن ذاتيم، وقدرتيم عمى إنجاز الميام الموكمة إلييم بنجاح.
البرامج  وبذلك تتفق ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات التي ىدفت الكشف عن فاعمية استخدام

واستراتيجيات التي تقوم عمى مدخل القراءة االستراتيجة التعاونية في تدريس المغة العربية 
م(، ودراسة) جمال سميمان، 5003بمياراتيا المختمفة، ومنيا: دراسة) عبلء الدين حسن، 

م(، ودراسة) نورا 5052م(، ودراسة) ماىر شعبان، 5052م(، ودراسة) محمد عيسى، 5055
 م(.5052م(، ودراسة )روال نعيم، 5052زىران، 

كما تتفق مع نتائج البحوث والدراسات التي أكدت أىمية تنمية ميارات القراءة اإلبداعية 
) ريم عبد العظيم،  باستخدام المداخل واالستراتيجيات والطرق التدريسية الحديثة ؛ ومنيا، دراسة

الزيني، والسيد محمد،  م(، ودراسة ) محمد5055م(، ودراسة ) ىدى مصطفى، 5003
م(، ودراسة) 5052م(، ودراسة ) محمود مصطفى، 5052م(، ودراسة) مروان السمان، 5052

 م(.5053إيمان عويس، 

  

أكدت نتائج التطبيق البعدي لمقياس كفاءة الذات القرائية لطالبات المجموعتين الضابطة 
تفوق طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي أي أن استخدام البرنامج القائم  والتجريبية

عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية ساىم في تنمية أبعاد كفاءة الذات القرائية لديين؛ 
 وترجع ىذه النتيجة إلى العوامل التالية: 

القراءة االستراتيجية التعاونية ساىم  استخدام عدد من االستراتيجيات التي ترتكز عمى مدخل -
 في رفع كفاءة الذات القرائية لدى الطالبات.

استخدام مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية ساعد في زيادة تفاعل الطالبات مع النص  -
 القرائي، وشعورىن باالندماج في ثناياه. 
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أثناء قراءة النصوص  تحفيز الطالبات عمى اكتشاف نقاط القوة لديين، ونقاط الضعف   -
 القرائية؛ من خبلل المراقبة الذاتية ألنفسين.

تقديم نماذج من قبل المعمم لمساعدة الطالبات في عبلج نقاط الضعف؛ مما جعمين أكثر  -
 كفاءة في التفاعل مع النص، وحسن من اتجاىين نحو القراءة .

لية أثناء قياميم بأداء عمل الطالبات في صورة تعاونية نمى لديين الشعور بتحمل المسؤو  -
 الميام القرائية، وزاد من دافعيتين، وجعمين أكثر مثابرة إلنجاز الميام الموكمة لين. 

وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي ىدفت إلى رفع مستوى كفاءة الذات القرائية 
) ريم أحمد عبد العظيم، لدى التبلميذ والطبلب بالمراحل التعميمية المختمفة؛ ومنيا: دراسة

 م(، ودراسة5052م(، ودراسة) سيد سنجي، 5052م(، ودراسة) سموى بصل، 5055
(Zarei,2018) ،م(.  5050م(، ودراسة ) سامية محمد، 5052، ودراسة) نورا زىران 

في ضوء الخمفية النظرية لمبحث، وما أسفر عنو من نتائج ، يمكن تقديم مجموعة من  
 توصيات، أىميا:ال
توظيف ميارات القراءة اإلبداعية في تأليف كتب المغة العربية بشكل عام، وكتب القراءة  .5

 بشكل خاص.
تطوير محتوى الموضوعات القرائية؛ بحيث تتضمن تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى  .5

 لتي تم التوصل إلييا.طبلب المرحمة الثانوية؛ من خبلل اإلفادة بقائمة ميارات القراءة اإلبداعية ا
التأكيد عمى ضرورة االىتمام بإدخال أساليب جديدة في تدريس المغة العربية بعامة، وتدريس  .2

 القراءة اإلبداعية بخاصة.
تدريب طالبات المرحمة الثانوية عمى ميارات القراءة اإلبداعية لمنصوص القرائية من خبلل  .2

 تحديد ميوليم القرائية باألساليب العممية.
د دورات تدريبية وورش عمل لمعممي المغة العربية بالمرحمة الثانوية؛ لتدريبيم عمى اإلفادة عق .2

من مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية، وكيفية استخدامو واالستعانة بو وباستراتيجياتو المختمفة 
 في تنمية ميارات المغة العربية بعامة، وميارت القراءة اإلبداعية بخاصة.

المثيرة لمتفكير واإلبداع والتي من شأنيا  -الواردة بالبرنامج -من األنشطة والتدريبات اإلفادة .2
 أن تحدث تنمية في ميارات القراءة اإلبداعية لدى الطالبات.
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 في ضوء نتائج البحث، وتوصياتو يمكن اقتراح مجموعة من البحوث، وىي: 
ءة االستراتيجية التعاونية لتنمية بعض ميارات تدريس المغة العربية في ضوء مدخل القرا .5

 القراءة اإلبداعية لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية.
برنامج مقترح قائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية لتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية  .5

 لدى طبلب المرحمة الثانوية.
التعاونية لتنمية ميارت القراءة المكثفة لدى استراتيجية قائمة عمى مدخل القراءة االستراتيجية  .2

 طبلب المرحمة الثانوية.
استخدام مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية لتنمية ميارات الطبلقة المغوية في المغة العربية  .2

 بالمراحل التعميمية المختمفة.

م( : الكفاءة الذاتية في القراءة وعبلقتيا  ۷۰11أحمد فبلح العموان، رندة المحاسنة )  .5
باستخدام استراتيجيات القراءة لدى عينة من طمبة الجامعة الياشمية. المجمة األردنية في العموم 

 (. 2(، )  ۲التربوية، ) 
م(: برنامج مقترح لتنمية ميارات التحميل القرائي 5052إسماعيل أحمد إسماعيل عمى ) .5

نتاج الداللة الموازية لدى طالبات  لمنص األدبي وأثره في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية وا 
 الصف األول الثانوي، رسالة دكتوراه، كمية التربية، جامعة السويس.

م(: االبتكار وتنميتو لدى أطفالنا، القاىرة: مكتبة الدار العربية 5002إسماعيل عبد الفتاح)  .2
 لمكتاب.

 ت االبتكار لدى األطفال، عمان، دار صفاء لمنشر.م(: تنمية قدرا5002أمل الخميمي)  .2

م( : الذكاء االنفعالي تعمم كيف تفكر انفعاليا ، عمان : دار ۷۰1۹إيمان عباس الخفاف )  .2
 المناىج.
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م(: برنامج قائـم عمى مدخل القراءة االستراتيجية التعاونية 5055جمال سميمان عطية ) .2
بي لدى طالب المرحمة الثانوية، مجمة دراسات في لمنصوص األدبية لتنمية ميارات التذوق األد

، يوليو، ص 515المناىج وطرق التدريس الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس، ، عدد 
 .505- 523ص
 م(: قراءات األطفال. القاىرة: الدار المصرية المبنانية. 5000حسن شحاتة ) .1

، القاىرة: الدار المصرية 1تطبيق، طم(: تعميم المغة العربية بين النظرية وال5002ــــــ)  .2
 المبنانية.

، 5م(: المرجع في تعميم المغة العربية وتعمميا، ط5052________، ومروان السمان)  .3
 القاىرة: مكتبة الدار العربية لمكتاب. 

م(: استخدام الخرائط الذىنية لتنمية بعض عادات العقل 5052حكمت حسين محمد) .50
ية لدى طبلب الصف األول اإلعدادي، رسالة ماجستير، كمية وبعض ميارات القراءة اإلبداع

 التربية، جامعة األسكندرية.

(: أثر القراءة االستراتيجية التفاعمية في تنمية 5055حمود محمد راشد العميمات) .55
مستويات االستيعاب القرائي والتفكير االستداللي لدى طمبة الصف  السادس األساسي في 

 .552 -15 ص ص ديسمبر،ٖ  االجتماعية، اليمن، األردن، مجمة الدراسات 

م(: تعميم القراءة واألدب استراتيجيات مختمفة 5002رشدي طعيمة، ومحمد الشعيبي) .55
 لجميور متنوع، القاىرة: دار الفكر العربي.

م(: فعالية نموذج مقترح قائم عمى استراتيجيات ما وراء 5003ريم أحمد عبد العظيم ) .52
القراءة لمدراسة والقراءة اإلبداعية لدى طالبات المرحمة الثانوية، رسالة  المعرفة في تنمية ميارات

 دكتوراه، كمية البنات لآلداب والعموم والتربية، جامعة عين شمس. 

م( : استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمم المنظم ذاتيا لتنمية ميارات الفيم ۷۰1۷ـــــــــ )  .52
لدى طبلب الصف األول الثانوي مختمفي أسموب التعمم ، القرائي ورفع كفاءة الذات القرائية 

مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس، الجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس . العدد 
 (، يوليو. 522)



2222( 5أكتوبر ج) (421العدد )   جملة كلية الرتبية ببنها  
 

 033 

م( : الكفاءة الذاتية وعبلقتيا بالوعي ما وراء المعرفي ۷۰1۲سارة السيد صقر)  .52
 ة، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة كفر الشيخ.الستراتيجيات القراءة لدى طمبة الجامع

 م(. تنمية ميارات المغة العربية، القاىرة: عالم الكتب.5055سعيد عبداهلل الفي ) .52
م(: أثر استراتيجية تآلف األشتات في تنمية ميارات القراءة 5052سموى حسن محمد)  .51

دادية، مجمة القراءة والمعرفة، الجمعية اإلبداعية وفاعمية الذات القرائية لدى تبلميذ المرحمة اإلع
 .522 -13، ص ص 512المصرية لمقراءة والمعرفة، مارس، ع 

 م(. التعمم الذاتي والقراءة، القاىرة: دار اقرأ.5002سمير يونس ) .52

م( : استخدام استراتيجية التفكير جيريا في تنمية ميارات 5052سيد محمد سنجي ) .53
تبلميذ المرحمة اإلعدادية، مجمة القراءة والمعرفة، الجمعية  الفيم القرائي وفاعمية الذات لدى

 .22 -5، ص ص 520المصرية لمقراءة والمعرفة، أكتوبر، ع 

م(: فاعمية برنامج قائم 5002شحاتة محروس طو، وشاكر عبد العظيم محمد قناوي ) .50
وميوليم نحوىا، عمى الوسائط التعميمية المتعددة في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لمتبلميذ 

 .552 -12، ص ص 20مجمة القراءة والمعرفة، الجمعية المصرية لمقراءة والمعــرفة، ع 
م(: أثر استخدام أسموب القدح الذىني في تنمية 5002عبد الرازق مختار محمود ) .55

ميارات القراءة اإلبداعية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية، مجمة البحث في التربية وعمم النفس، 
 .2، ع 52جمد م

م(: فن القراءة، وأىميتيا، ومستوياتيا، ومياراتيا، 5001عبد المطيف الصوفي)  .55
 وأنواعيا، القاىرة: دار الفكر العربي.

م(: فاعمية استخدام استراتيجية اإلقصاء الجماعي 5052عصام محمد عبده خطاب ) .52
لعام، مجمة القراءة في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى طبلب الصف األول الثانوي ا

 .5052-505، ص ص  522والمعرفة، الجمعية المصرية لمقراءة والمعــرفة، مصر، ع 
م(: استخدام مدخل القراءة االستراتيجية في تنمية 5003عبلء الدين حسن سعودي) .52

الفيم الناقد والوعي بمياراتو لدى لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية، المؤتمر العممي الحادي 
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ن لمجمعية المصرية لممناىج وطرق التدريس بعنوان: تطوير المناىج الدراسية بين والعشري
 .5520-5015األصالة والمعاصرة، ص ص 

 م(: نظريات التعمم، القاىرة : دار الشروق. ۷۰۰۷عماد عبد الرحيم الزغول )  .52
م(: أثر استخدام استراتيجية التفكير المعرفي 5055فايزة بنت عثمان حامد الغامدي ) .52

في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية في مقرر المغة اإلنجميزية لدى طالبات الصف الثاني الثانوي 
 بمدينة الطائف، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة أم القرى.

(: معايير ومؤشرات تعميم القراءة بالمراحل التعميمية 5002فتحي عمى يونس وأخرون ) .51
انوية(، القاىرة :إدارة التربية، المنظمة العربية لمتربية والعموم الث –اإلعدادية  –)االبتدائية 

 والثقافة.
م(: الطفل وميارات القراءة اإلبداعية مدخل إلى تنمية القدرات 5002فييم مصطفى) .52

 اإلعدادي أو المتوسط، القاىرة: دار الفكر العربي. -االبتدائي  -العقمية في رياض األطفال
: العبلقة بين القمق القرائي في المغة الفرنسية والكفاءة م( ۷۰1۹فيصل بكر أحمد )  .53

الذاتية القرائية واالستيعاب القرائي لدى طمبة قسم المغة الفرنسية بجامعة دمشق، مجمة الجامعة 
، 2ع  ، )۷1(اإلسبلمية لمدراسات التربوية والنفسية، الجامعة اإلسبلمية بغزة، أكتوبر، المجمد 

 . 250 -532ص ص 

م(: فاعمية برنامج قائم عمى مدخل القراءة االستراتيجية 5052بان عبدالباري )ماىر شع .20
التشاركية لتنمية ميارات القراءة الناقدة لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية ، مجمة العموم التربوية 

 .222-222، ص ص5(، ع 51البحرين، مجمد ) –والنفسية 
جية التفكير المتشعب لتنمية ميارات م(: فاعمية استراتي5055محمد أحمد فتحي زغاري ) .25

 القراءة اإلبداعية لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة بنيا.

م(: استراتيجية مقترحة إلعادة 5052محمد السيد متولي الزيني، والسيد حسين محمد ) .25
بداعية لمشعر بالمرحمة الثانوية، بناء المعنى وأثر التدريب عمييا في تنمية ميارات القراءة اإل
 .522مجمة القراءة والمعرفة، الجمعية المصرية لمقراءة والمعــرفة ، العدد
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م(: فاعمية إستراتيجية القراءة العميقة المقترحة عمى 5052محمد عويس القرني إبراىيم ) .22
ت الصف ضوء برنامج بيرسون وتيرني في تنمية بعض ميارات القراءة اإلبداعية لدى طالبا

، ص ص 515األول الثانوي، مجمة القراءة والمعرفة، الجمعية المصرية لمقراءة والمعــرفة ، ع 
525- 552. 
م(: أثر برنامج لؤللعاب التعميمية لتنمية بعض ميارات 5003محمد نايف أبو عكر ) .22

، القراءة اإلبداعية لدى تبلميذ الصف السادس األساسي بمدارس خان يونس، رسالة ماجستير
 كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة. 

م(: منيج إثرائي في المغة العربية قائم عمى 5052محمود مصطفى محمود السيد ) .22
المدخل المنظومي لتنمية ميارات التفكير العميا والقراءة اإلبداعية لدى الطبلب المتفوقين 

 بية، جامعة القاىرة.بالمرحمة الثانوية، رسالة دكتوراه، كمية الدراسات العميا لمتر 

م(: استراتيجية توليفية قائمة عمى المدخل الجمالي 5052مروان أحمد محمد السمان ) .22
لمقراءة لتنمية ميارات القراءة التأممية واإلبداعية لدى طالبات المرحمة الثانوية المتفوقين عقمًيا، 

 .552-22، ص ص 522مجمة القراءة والمعرفة، الجمعية المصرية لمقراءة والمعــرفة، ع 
م( : اثر استراتيجية الوعي الصوتي في تنمية ميارات  ۷۰11مروة دياب أبو زيد )  .21

القراءة الجيرية وفاعمية الذات القرائية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية، رسالة ماجستير ، كمية 
 التربية، جامعة بنيا.

وراء المعرفة في تنمية  م(: فاعمية استخدام استراتيجيات ما5055مريم محمد األحمدي ) .22
بعض ميارات القراءة اإلبداعية وأثره عمى التفكير فوق المعرفي لدى طالبات المرحمة المتوسطة، 

 .52المجمة الدولية لؤلبحاث التربوية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، ع 
م(: جميورية 5052مصفوفة المدى والتتابع لمعايير ومؤشرات مادة المغة العربية ) .23

 - 22مصر العربية، وزارة التربية والتعميم: مركز تطوير المناىج والمواد التعميمية، ص ص
23 . 

م(: فاعمية استخدام مدخل الطرائف في تنمية ميارات 5002منى إبراىيم المبودي ) .20
القراءة اإلبداعية واالتجاه نحو القراءة لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية. مجمة القراءة والمعرفة. 

 .  52معية المصرية لمقراءة والمعــرفة ، ع الج
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م(: فاعمية برنامج كورت لمتفكير في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية 5052نعمة محمد ) .25
 في المغة العربية لتبلميذ الصف الثاني اإلعدادي، رسالة ماجستير، كمية التربية: جامعة حموان. 

ة في ضوء مدخل القراءة م( : تدريس النصوص األدبي5052نورا محمد زىران) .25
االستراتيجة التعاونية لتنمية ميارات تحميميا ونقدىا والكفاءة الذاتية في قراءتيا لدى طبلب 

، ص ص  532المرحمة الثانوية، مجمة القراءة والمعرفة، الجميعة المصرية لمقراءة والمعرفة، ع 
513-515. 
ة في تدريس النصوص م(: استخدام طريقة توليفي5055ىدى مصطفى عبد الرحمن ) .22

األدبية لطالبات الصف األول الثانوي لتنمية القراءة اإلبداعية والتذوق األدبي، مجمة دراسات في 
 .  502 -22، 523المناىج وطرق التدريس، ع 

م(: وثيقة المستويات المعيارية 5003الييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد)  .22
 تعميم قبل الجامعي.لمحتوى مادة المغة العربية لم

م(: فاعمية استراتيجية تدريس قائمة عمى التفكير 5052وجيو المرسي إبراىيم أبو لبن ) .22
الجانبي في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى تبلميذ الصف األول اإلعدادي، مجمة القراءة 

 . 10-55، ص ص 512والمعرفة، الجمعية المصرية لمقراءة والمعــرفة، ع 
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