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 :الممخص

يرمي ىذا البحث الى تعرؼ أثر استراتيجية ديزني االبداعية في تنمية ميارات القراءة التأممية 
عند طالبات الصؼ الرابع األدبي، ولتحقيِؽ مرمى البحث؛ اتبعْت الباحثة إجراءات المنيج شبو 

وائي ثانوية وقد اختارت الباحثة بنحٍو عشزئّي، ضبٍط جُ  ذا ايً تجريبّ  اتصميمً التجريبّي، اذ اعتمدت 
التحرير لمبنات لتكوف عينة البحث، بالطريقة نفسيا اختارت شعبة )أ( لتمثؿ المجموعة التجريبية بواقع 

بيف  ( طالبة، ثـ كافأت الباحثةٖٔ( طالبة، وشعبة )ب( لتمثؿ المجموعة الضابطة بواقع )ٕٖ)
الدراسي لموالديف، والقدرة  طالبات مجموعتي البحث تكافًؤا احصائًيا في: )العمر الزمني، والتحصيؿ

 العقمية، واختبار القراءة التأممية(.
أما أداة البحث، فقد بنت الباحثة اختباًرا في ميارات القراءة التأممية مف نوع االختيار مف 
متعدد، وقد تحققت مف صدؽ االختبار وثباتو بعد عرضو عمى مجموعة مف المحكميف، وبعد اجراء 

ار عمى طالبات عينة البحث، وبعد معالجة البيانات احصائًيا باستعماؿ مجموعة التجربة ُطبَِّؽ االختب
ميارات القراءة في اختبار  اإحصائيً  داؿفرؽ وجود  مف الوسائؿ االحصائية، توصؿ البحث الى

في ضوء نتائج البحث استنتجت و ، (٘ٓ,ٓلصالح المجموعة التجريبية عند مستوى داللة )التأممية 
مف االستنتاجات، كما أوصت بمجموعة مف التوصيات والمقترحات امتدادًا لمبحث الباحثة عدًدا 
 واستكمااًل لو.

  .التأممية الكممات المفتاحية: استراتيجية ديزني االعداعية، تنمية، ميارات القراءة
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Abstract 

This research aims to know the impact of Disney's creativity model in 

developing the contemplative reading skills of fourth-grade literary students, 

and to achieve the research goal; It was designed according to the previous 

method, and the researcher chose, it was randomly designed for Hilla 

secondary school to be the research sample, in the same way she chose to 

represent the group with our gate (32) to represent the experimental group 

(32) students, and u (b) to represent the control group by (31) students. Then 

the researcher rewarded statistical parity between the two research groups in: 

(age, parents ’academic achievement, reading, and the contemplative reading 

test). 

As for the test, the researcher built a test in contemplative reading skills 

of the multiple choice type, and the test was verified after presenting it, and 

after the experiment was conducted, the test was applied to the students of the 

research sample, and the data was processed statistically using a group of 

statistic, the research concluded that there is an index in the test The 

contemplative reading in the experimental group is at a significance level 

(0.05). In light of the research results, the researcher concluded a number of 

conclusions. She also recommended an effective group and suggested 

proposals as an extension and completion of the research. 

Key words: Disney creativity, development, reflective reading skills. 
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 الفصل األول: التعريف عالعحث 
 مشكمة العحث: 1-1

عمى الرغـ مف أىمية القراءة ليس كمطمب تعميمي فحسب، بؿ كاحتياج مرتبط بحياة المتعمـ،       
ولما تمتمكو مف مكانة في منظومة الميارات المغوية األربع، اال أفَّ ضعؼ الطمبة قرائًيا يعني قصوًرا 

 في أداء مياميـ ثقافًيا وعممًيا في عالـ تتزايد فيو المعمومات ومواد القراءة.
القراءة يظير ضعًفا عاًما في التعامؿ مع المقروء الذي ما يزاؿ في مستوياتو الدنيا،  تعميـواقع      

والذي لـ يرتقي الى مستويات النقد واالبداع والػتأمؿ؛ نتيجة استعماؿ المدرسيف لطرائؽ واساليب 
ب، وىذا ما رصدتو العديد تدريسية تتعامؿ مع القراءة عمى انيا ادراؾ سريع لما ينبغي أف يقولو الكات

 (ٕٚٓٓ(، ودراسة العيساوي)ٕٕٓٓ) الجرجري، ودراسة (ٜٜٛٔ)الجبوري  اسةدر مف الدراسات ك
اذ تعاني الساحة التعميمية لمقراءة بنحٍو عاـ، والقراءة التأممية بنحٍو خاص مف تدٍف واضح،  

وتعّرؼ مكوناتو يكشؼ عف قصور تمظير في ضعؼ الطمبة في مبلحظة النص المقروء وتأممو، 
العامة وتحميمو الى عناصره الرئيسة، وتحديد التناقضات الموجودة فيو، واكتشاؼ العبلقات غير 
المباشرة، والتوصؿ الى استنتاجات منطقية، واصدار قرارات بناًءا عمى التأمؿ، والوصوؿ الى اتخاذ 

أفَّ الصعوبة تكمف في ( ٕٕٔٓ(، في حيف أكدَّ الخوالدة )ٜٚ: ٜٕٔٓقرار حوؿ النص.)الشمري، 
ايجاد الطريقة التي تساعد الطمبة كي يصبحوا مفكريف بنحٍو تأممي، وكيؼ يكونوا قادريف عمى التفكير 
بالمسائؿ بطريقة عقبلنية، اذ أفَّ ىذه المسألة تعدُّ مف العوامؿ التي أسيمت في ضعؼ قراءة الطمبة 

مة التي تنمي عندىـ روح االستفسار والتقويـ التأممية، لذلؾ ال ُبدَّ مف تزويدىـ بالخبرات البلز 
 (ٛٛٔ: ٕٕٔٓوالتفكير.)خوالدة، 

( افَّ المشكمة تكمف في الركاـ التقميدي الذي دَرَج عميو المدّرسوف والطمبة ٜٜٜٔيرى عصر ) 
ممارسة القراءة مف منظور يعتمد عمى تعرُّؼ الكممات، فُأىمؿ الرابط بيف التأمؿ والقراءة  في

فضبًل عف اىماؿ دور القارئ ومضموف ذىنو وطبيعتو، واقتصار دوره عمى فؾ الشفرات  واالستقراء،
واستبقاء العبلمات مف دوف الوعي بأفَّ الغمط أصمو في المعنى، وبذلؾ ُأغفؿ أفَّ ميارات القراءة 

س في درس القراءة ال يضع خطة فالمدرّ (، ٛٚٔ، ٚٔ: ٜٜٜٔعمميات تعمُّـ ال منتج تعميـ.)عصر، 
الطمبة عمى تحميؿ النص واستنتاج  يدربوال  ،لة تضمف إيجاد حالة مف التفاعؿ مع النص المقروءافعّ 

ا، وبياف ما يحتويو النص مف أفكار ومناقشتيا ونقدىا والتعميؽ عميي ،المعاني الكامنة خمؼ السطور
  (ٜٕٙ، ٜٕٓٓ.)سبلمة وآخروف،لمنص المقروءلقياس مدى فيميـ 
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بعة في تدريس القراءة ال تكترث بذاتية الطالب في التعّمـ والتفكير، وال اذ أفَّ الممارسات المت 
تعالج النص المقروء وتسبر أغواره، وال تنظر الى النص نظرة تأمؿ وتدبُّر، وبيذا يكوف الطالب ُمتمقي 

د السطحية في التفكير، وبذلؾ ال يتمكف مف توّظيؼ مضاميف المقروء في بناء فكره منتجال  ، فيتعوَّ
(، فيجد الطمبة صعوبة في ٕٓٓٓ:ٜ٘ٔحّؿ المشكبلت التي تواجيو في حياتو اليومية.)عبد الحميد،و 

فيـ المعاني التي يتضمنيا النص وتفسير بعض االفكار واالستدالؿ عمييا، فتدريسيا لـ يمتفت فيو الى 
 الضمني.الفيـ والنقد اال في أوجو يسيرة، اقتصرت عمى الفيـ العاـ مف دوف أف تعنى بالفيـ 

 (ٕٗ: ٕٔٔٓ)البصيص، 
لما سبؽ، تتحدد مشكمة البحث الحالي بضعؼ الطمبة في القراءة التأممية في  واستجابة  

المرحمة االعدادية، مّما قد ُيعزى الى غياب استعماؿ االستراتيجيات التي تركز في تنظيـ العمميات 
لمطالب ممارسة التفكير واثارتو وتقوده الى العقمية العميا المرتبطة باإلبداع والتفكير، تمؾ التي تتيح 

سبر اغوار النص وتعرؼ أفكاره ومعانيو، ولذلؾ يحاوؿ ىذا البحث التصدي لتمؾ المشكمة مف طريؽ 
اجراء دراسة_ في حدود عمـ الباحثة_ أنو ال توجد دراسة عربية أو محمية تناولت أثر استراتيجية 

في السؤاؿ  البحثالػتأممية، وفي ضوء ذلؾ تتبمور مشكمة  ديزني االبداعية في تنمية ميارات القراءة
 اآلتي:

ديزني االعداعية أثر في تنمية ميارات القراءة التأممية عند طالعات الصف الراعع  ةىل الستراتيجي 
 االدعي؟

 أىمية العحث: 1-2
تعدُّ المغة مف أىـ النظـ الحضارية التي ترقى باإلنساف لدرجة االنسانية، بوصفيا أىـ  

، وىي منيًجا لمتفكير فمف طريقيا ُيعبِّر الفرد عف أفكاره وشعوره ومكنونات نفسو، االنسافمقومات بناء 
 . وىي السجؿ األميف لتراث أمتو، وبوساطتيا يضع حمواًل لمشكبلتو اآلنية والمستقبمية

والعربية ما ليا مف الصفات والخصائص ما جعميا لغة غنية، دقيقة، استوعبت التراث العربي  
، المغوية بالوفرة اليائمة في الصيغواالسبلمي، كما استوعبت ما ُنقؿ الييا مف األمـ والشعوب، انمازت 

األدبي اإلنساني ذو  فييا األسموب يِّعةلغة مرنة ط، فضبًل عف أنيا الصوتية الناحيةمتميزة مف وىي 
الفكرية، وفييا أنيا لغة شاعرة موسيقية، لذلؾ ينبغي  الداللة الواسعة، واألسموب العممي ذو الداللة

 التركيز في مناىج تعمميا عمى تدريب المتعمـ عمى االحساس بالجماؿ في االداء المغوي.
 ( ٕٔٔ: ٕٓٔٓ)مدكور، 
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ا والسمات المميزة ليا تؤكد ذلؾ، وافَّ توظيفيا في افَّ المغة العربية لغة متجددة في حدِّ ذاتي
االبداعية، ويثبت االستعماؿ المغوي تماسكيا، ومبلءمتيا لظروؼ  بالنواحيمواقؼ التعميـ يرتبط 

المتكمـ، فالمغة العربية قادرة عمى تحمؿ االفكار المتجددة، والتعبير عف كؿِّ ما يحيط بالفرد في عالمو 
 .الخارجي وعالمو الذاتي

ويتيح استعماؿ المغة في مواقؼ القراءة فرًصا متنوعة لتنمية سمات الشخصية المبدعة، اذ  
يتفاعؿ الفرد مع المقروء بنحٍو واٍع أخًذا وعطاًء، وقبواًل، ورفًضا، فاإلنساف صنع بيئتو، وصنع ثقافتو، 

ة واسعة، فيي عيف والقراءة تكّوف تفكيره، وتوجو ميولو، أو تقضي عمييا، وقد القت القراءة أىمي
المعرفة وزاد العقؿ، والسبيؿ األوؿ لتوسيع المدارؾ، وكسب الثقافة، والمحرض عمى اإلبداع، والمجتمع 

 (ٕٖ: ٕٚٓٓالمتقدـ ىو المجتمع الذي ينتج الكتاب إبداًعا؛ ليستيمكو قراءًة ودرًسا.)الصوفي، 
تكويف رؤى صحيحة إزاء  والقراءة ضرورة لممجتمع ضرورتيا لمفرد، فيي ُتساعد الفرد في 

المواقؼ التي تواجيو، وتُمكِّنو مف تقديـ حموؿ جديدة ومبتكرة بسبب تعدد البدائؿ المختمفة، وتمّد القارئ 
بأفضؿ الصور لمتجارب االنسانية، فتوّسع دائرة خبرتو، وتعّمؽ فيمو لآلخريف، فتنمو قدرتو عمى 

 ( ٜٙٔ - ٙٙٔ: ٕٙٓٓ)عطا،افقو، وقدرتو عمى التعبير.المقارنة والتحميؿ، فيصقؿ حّسو النقدي، ويتَّسع 
تعدُّ القراءة التأممية مف ألواف القراءة التي تنمي وعي الطمبة فيتأمموا االفكار الميمة ويتجاوزا  
، فتجعميـ يراقبوف تفكيرىـ في اثناء القراءة ويقّيموف ما يقرأوف وتساعدىـ في طرح األسئمة ذلؾما دوف 

وتزيد مف قدرتيـ عمى التفكير فيما يواجيوف مف تساؤالت، وتكسبيـ الثقة بالنفس،  في اثناء القراءة،
فضبًل عف انيا تسيـ في تشكيؿ المعنى الحقيقي لممقروء، وتسيـ ايًضا في تعديؿ سموكيات الطمبة 

 مّما يقود الى تعزيز ميارات التعمـ الذاتي لدييـ، والتعمؽ في فيـ النصوص القرائية.
 (٘ٚ: ٜٕٔٓ)الشمري، 
والقراءة عممية ذىنية تأممية، اذ يقؼ القارئ عمى النص المكتوب وقفة تأمؿ وتدبر، ويعيد  

ذلؾ مراًرا قبؿ أف ينتقؿ الى كممة أخرى أو سطر آخر، وكأنو يحاوؿ التأمؿ في بعض المعاني، وقد 
في التفكير فيما بيف فترات تتوقؼ فييا العيف عف القراءة، وذلؾ عندما يتمعف الفرد  العمميةتتخمؿ ىذه 

 يديو مف عبارات أو يسترجع ما تثيره بعض الكممات في ذىنو مف آراء وخبرات.
 ( ٜٕ: ٕٔٔٓ)جاب اهلل وآخراف، 

وفي ىذا الصدد تؤكد االتجاىات الحديثة في تدريس القراءة ضرورة تركيز االستراتيجيات في  
تفكير وتنميتو بحسب األطر النظرية التدريس عمى تنمية التفكير عند الطمبة. وتتنوع انظمة ال

والتجريبية، ومف بيف ىذه االنظمة ىي أنظمة البرمجة المغوية العصبية التي تسيـ في ادارة التفكير 
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 واالبداع والتعبير عف نتاجات التفكير، وتيدؼ الى تنمية ميارات التفكير في القراءة والكتابة والتحميؿ.
 (ٜٜ: ٕٛٓٓ)مجيد، 
لبرمجة المغوية العصبية مجموعة متنوعة مف االستراتيجيات والتقنيات لقد طرح مطورو ا 

االبداعية، ومف بينيا استراتيجية ديزني لؤلفكار االبداعية، وتكمف أىمية ىذه االستراتيجيات في أنيا 
أداة فاعمة تزود المتعمـ بالقدرة عمى التواصؿ االيجابي مع اآلخريف، وتمّكنو مف بناء نماذج لمتفوؽ 

تميز، فضبًل عف انيا تجعؿ رغباتو الحقيقية أكثر وضوًحا، فيي تحث المتعمميف عمى التمييز بيف وال
ثبلثة أدوار أساسية، وىي: الحالـ والواقعي والناقد، وبذلؾ فيي تدعـ المتعمـ في انيا تجعمو يتقمص 

 و.الدور الذي يمثمو، وبذلؾ تسيـ في تحقيؽ اىدافو والبحث عف طرؽ جديدة لحؿ مشكبلت
 (ٓٙ، ٖٔ: ٖٕٔٓ)ماكدريموت وويندي، 

تتخطى البرمجة المغوية العصبية مجرد كونيا عدًدا مف االستراتيجيات المحددة والتقنيات  
 واالساليب الفّعالة، بؿ ىي أيًضا طريقة لمتفكير تقـو عمى حب االستطبلع، واالستكشاؼ، واالستمتاع.

ىتماـ في عالـ التعميـ تزيد مف وعي الفرد بأنماط (، فيي تعدُّ نافذة مثيرة لبلٛ: ٕٚٓٓ، أوكانور)
الداخمية واتخاذ  مواردهالتفكير، وكيفية تأثير تمؾ االنماط في النتائج، ومف ثـ تمكينو مف االفادة مف 

القرارات، وبناء العبلقات وتعميمو كيفية التعمـ، فجوىر عمؿ البرمجة المغوية العصبية ىو دراسة 
، فضبًل عف أنيا أدوات فاعمة في تنمية الثقة بالنفس، (knight,2002:2-3) ة.التفكير والسموؾ والمغ

واستثمار قدرة االحساس بالذات، والتحكـ في االدراؾ وممارسة النقد واالبداع والخياؿ، والتحكـ في 
 ( ٖٚ: ٕٓٔٓالتركيز وادراؾ القدرة عمى التعميـ وتعمـ ميارة التحكـ في االنفعاالت. )الفقي، 

أىمية تطبيقات البرمجة المغوية العصبية لممعمميف والمتعمميف نظًرا لما تحققو مف نتائج تظير  
 ايجابية عمى اختبلؼ انماط المتعمميف واعمارىـ، كونيا تركز في الميارة والمعمومة. 

 (ٚٙ: ٕٕٔٓ)باندلر وفرانؾ، 
وتكمف أىمية القراءة في أىمية المرحمة ذاتيا، ففي المرحمة االعدادية يتطور تفكير المتعمـ  

بأنماطو المختمفة، وبذلؾ تتطمب ىذه المرحمة تعرض طمبتيا الى مواقؼ تثير روح التفكير، فالمتعمـ 
مف اكسابو  يضع االحتماالت ويقارف بيف االشياء، ويمارس التحميؿ والنقد واالبداع، لذلؾ ال ُبدَّ 
 الممارسات التعميمية البلزمة، ليبدع في أّي منيج دراسي يتطمب قدًرا كبيًرا مف القراءة. 

وفي ضوء ما سبؽ، تخمص الباحثة الى أفَّ استراتيجية ديزني االبداعية تستثمر قدرات المتعمـ  
مّما تجعمو أكثر تحكًما ، العقمية الى أقصى حّد فتساعده في العثور عمى توجيات وحموؿ جديدة

بأفكاره، االمر الذي يكسبو مزيًدا مف القدرة عمى ضبط النفس وادارتيا، فضبًل عف أنيا تمكنو مف 
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أكثر مبلئمة مع  استجاباتالتعامؿ بمرونة في طريقة استجابتو لمف حولو، مّما قد يقود الى توليد 
 البيئة الصفية، وانشاء عبلقات جيدة مع الزمبلء.

 ــدف العحـــث: ىـ 1-3 
تنمية ميارات القراءة في  ديزني االبداعية )أثر استراتيجية :ييدؼ البحث الحالي الى تَعرؼ 
  الصؼ الرابع االدبي( طالباتعند  التأممية

 العحـث:  يةفرض 1-4
 الصفرية األتية:  ةالفرضي ةالباحث وفي ضوء مرمى البحث، وضعت

 طالباتدرجات  متوسط( بيف ٘ٓ.ٓستوى داللة )داللة إحصائية عند م ليس ىناؾ فرؽ ذو  -
ميارات القراءة في اختبار الضابطة طالبات المجموعة متوسط درجات و المجموعة التجريبية 

 .التأممية
 حدود العحث: 1-5
 بػ. البحثيتحدد ىذا  
لمعػاـ طالبات الصؼ الرابع األدبي فػي المػدارس الثانويػة واالعداديػة النياريػة فػي مركػز محافظػة بابػؿ  .ٔ

 ـ.ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓالدراسي 
-ٕٛٔٓموضػػػوعات مػػػػف كتػػػػاب المطالعػػػة لمصػػػػؼ الرابػػػػع األدبػػػػي، المقػػػرر تدريسػػػػو لمعػػػػاـ الدراسػػػػي) .ٕ

ٕٜٓٔ) 
 (ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓالفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي) .ٖ

 
 تحديد المصطمحات: 1-6

 اواًل: األثر: عرفو:
 الطالػػػبمحصػػمة تغييػػر مرغػػوب أو غيػػر مرغػػوب فيػػو يحػػدث فػػي بأنػػو:   (2003شــحاتة وزينــب،) -

 (ٕٕ: ٖٕٓٓشحاتة وزينب،)تدريس  الة نتيجة لعممي
 االستراتيجية: عرفيا:  ثانياً:

 مجموعة مف االجراءات المختارة سمًفا مف المعمـ التي يخطط الستعماليا في اثناء  :بانيا)الحيمة(  -
ية المرجوة بأقصى فاعمية ممكنة وفي ضوء االمكانات تنفيذ التدريس بما ُيحقؽ االىداؼ التدريس

 (ٜٕٓٓ:ٖٚٔالمتاحة  . )الحيمة،
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 : ا/ استراتيجية ديزني االعداعية، عرفياثالثً 
ومف ثـ تحويميا والحمـ،  المنطمقة مف الخياؿ اإلبداعية الستدعاء األفكار ةطريق : ( بأنياأوكانور) -

ليصؿ إلى  الفردتفكير  يمرُّ  تتبلءـ، اذوفؽ المعايير والقيـ التي عمى إلى الواقعية ومف ثـ قياسيا 
 حؿّ ل والوصوؿ يجاد األفكار الجديدة،إل مف طريؽ ثبلثة مواقع )الحالـ والواقعي والناقد(تمؾ النتيجة 

 ( ٔٙٔ: ٕٛٓٓ .)أوكانور، أو لتحقيؽ حصيمة مشكمة،ال
ار الخيالية والحالمة ومنحيا فرصة لكي بأنيا:  استراتيجية لتطوير األفك )ماكديرموت وويندي( -

تتحوؿ الى حقيقة، مف خبلؿ المرور بثبلثة أدوار أو مواقع، وىي الحالـ والواقعي والناقد عندما 
 (ٓٙ: ٖٕٔٓيشرع الفرد في تطوير فكرة ما .)ماكديرموت وويندي، 

لمنظمة التي سمسمة مف الممارسات ، والوسائؿ ا :عرفتيا العاحثة، عأنيا التعريف االجرائي، -
تعتمدىا الباحثة في تدريسيا طالبات المجموعة التجريبية موضوعات المطالعة التي ُحدِّدت سمًفا 
في أثناء مدة التجربة وتتـ بنحٍو ُمّتسؽ تبًعا لخطوات تنفيذ ىذه االستراتيجية؛ لموصوؿ الى استدعاء 

الـ والواقعي والناقد؛ وتمكيف االفكار وتطويرىا مف طريؽ المرور بثبلث مناطؽ أو أدوار وىي الح
 الطالبات مف اكتساب الخبرات التعميمية المنشودة.

 / التنمية، عرفيا: راععا
أداء الطالػػػػػب وتحسػػػػػػينو وتمكنػػػػػػو مػػػػػػف إتقػػػػػػاف الميػػػػػػارات بدرجػػػػػػة   رفػػػػػػع مسػػػػػػتوى :(، عأنَّيــــــاالســــــيد) -

 (ٚٛٔ: ٕ٘ٓٓ)السيد،  .منتظمة
لممػػػتعمـ نتيجػػػة تعرضػػػػو إلػػػى متغيػػػرات تعميميػػػػة التطػػػور والتقػػػػدـ الحاصػػػؿ )زايـــر وســــماء(، عأنَّيـــا:   -

 (ٚ٘ٔ: ٖٕٔٓفاعمة .)زاير وسماء، 
تمكػيف طالبػات المجموعػة التجريبيػة مػف الكتابػة التأمميػة؛ نتيجػة تعرضػيف التعريف االجرائي لمتنمية:  -

 الستراتيجية ديزني االبداعية، وتقاس التنمية باستجابتيف عف فقرات االختبار الُمّعد ليذا الغرض
 مًسا/ الميارة، عرفيا: خا
كفايػػػة متقدمػػػػة ُيغمػػػب عمييػػػػا الطػػػابع االدائػػػي والتطبيقػػػػي، وتُكتسػػػب بالممارسػػػػة )معـــروف( عأنيــــا:    -

 (ٖٕٓ: ٕٛٓٓوالتدريب، ويكوف مف نتائجيا مزيد مف االتقاف في قميؿ مف الوقت .)معروؼ، 
وبدقة متناىية وسرعة في التنفيذ،  محددة التمكف مف انجاز عمؿ ما بكيفية )الطحان(، عأنَّيا:  -

والميارة صفة مف صفات اتقاف المقدرة بمعنى القدرة أو االدراؾ وىما مكمبلف بعضيـ البعض، وال 
 (ٖٗ: ٕٙٔٓيمكف أف تكوف ىناؾ ميارة بدوف قدرة .)الطحاف، 
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 : اعرفي سادًسا/ القراءة التأممية/
ــز( عأنيــا:   - ، وتحميمػػو الػى عناصػػره ورسـػ الخطػػط البلزمػػة  تأمػؿ القػػارئ لمػنص وتػػدبره وتبصػره)عزي

لفيمو وتحديد نقاط القوة والضعؼ فيػو، وكشػؼ المغالطػات المنطقيػة لموصػوؿ الػى النتػائج المطموبػة، 
 (ٙٗٗ: ٕ٘ٓٓومف ثـ تقويـ ىذه النتائج، التخاذ قرارات بشأف ىذا النص .)عزيز، 

وتحميمػو لتحقيػؽ الفيـػ واالسػتيعاب    عممية مبلحظة وتأمؿ بغيػة سػبر غػور الػنص)الصوفي( عأنيا:  -
واالدراؾ واكتشاؼ مواضع التنػاقض والغمػوض، وىػي قػراءة واعيػة متأنيػة تسػمح لمقػارئ بػالتمعف فػي 

 (ٕٔٓ: ٕٚٓٓالنص واألفكار بوعي وادراؾ، ومف ثـ تقديـ تفسيرات مقنعة حولو .)الصوفي، 
البػات الصػؼ الرابػع االدبػي اسػتثمارىا الميػارات التػي تسػتطيع طالتعريف االجرائي لمقـراءة التأمميـة:  -

فػي اختبػار القػػراءة التأمميػة المعػػّد ليػذا الغػرض، والػػذي يتمثػؿ بقػػدرة الطالبػات عمػى تحديػػد اليػدؼ مػػف 
المقػػػروء، واسػػػتبعاد العناصػػػر غيػػػر الميمػػػة، ونظػػػرتيف لمػػػنص المقػػػروء بتأمػػػؿ وتحميػػػؿ مػػػدى ارتبػػػاط 

ـ نتػػػائج مّمػػا يػػدعو الػػػى توسػػيع معػػػرفتيف خبػػراتيف بػػو وعمػػػؿ اسػػتنتاجات ورؤى عميقػػة لمػػػنص، ورسػػ
 وصقميا وتعميؽ فيميف لممادة المقروءة. 

 ساعًعا/ الصف الراعع االدعي، عرفتو 
 أوؿ مرحمة مف مراحؿ الدراسة االعدادية، مدتيا ثبلث سنوات، والتي تمي  )وزارة الترعية( عأنو: -

اكتشافو مف قابميات الطمبة، وميوليـ، المرحمة المتوسطة ومكممة ليا، ترمي إلى ترسيخ ما تَـّ 
وتمكنيـ مف بموغ مستويات أعمى مف المعرفة، والميارة، مع تنويع بعض المياديف الفكرية، 

عداًدا لمحياة العممية واإلنتاجية .  والتطبيقية، وتعميقيا تمييًدا لمواصمة الدراسة العالية، وا 
 (ٔٔ: ٕٕٔٓ)وزارة التربية، 
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 : جوانب نظرية ودراسات ساعقة الفصل الثاني -1
 جوانب نظرية  :2-1

 اواًل/ استراتيجية ديزني االعداعية 
تستند استراتيجية ديزني االبداعية الى البرمجة المغوية العصبية، اذ يبحث ىذا العمـ عف تمؾ      

مف مجموعة  ولمبرمجة المغوية العصبية مف اجؿ صناعة النجاح واالبداع، ويوظفياالنماذج 
دراكية، تيدؼ لتطوير السموؾ اإلنساني األو  االستراتيجيات ساليب تعتمد عمى مبادئ حسية ولغوية وا 

نجازات أفضؿ في حياتيـ االفرادومساعدة  ،نحو التميز واإلبداع والتطور  ،عمى تحقيؽ نجاحات وا 
في  يـمبادئألحداث الماضي و  تيـ، ونظر ىـر طريقة تفكير يمف تغييـ أساليب عممية تمّكنليـ تقّدـ و 

 ( ٜ: ٕٚٓٓ،أوكانور)سموكياتو.عمى  ومف ثـ تفكيره،قادًرا عمى السيطرة عمى  الفرد ّنيا تجعؿاذ االحياة، 
( الى أفَّ مف أىـ المفاىيـ االساسية التي تقـو عمييا نظرية البرمجة ٕٛٓٓيشير براديري) 

يتعممو أيِّ شخص آخر ،  المغوية العصبية، ىي:   أفَّ ما يمكف أف يتعممو شخص واحد، يمكف أف
فكانت بدايات البرمجة المغوية العصبية أنيا ُبنيت عمى عممية )االقتداء( باألشخاص الناجحيف )مف 

الذي يؤدي  االختبلؼوجية نظر زمبلئيـ( في جميع مجاالت الحياة؛ مف أجؿ التعرؼ عمى جوانب  
 (ٛٔ: ٕٛٓٓالى التميز .)براديري، 

 ةاستراتيجي -أحد رواد البرمجة المغوية العصبية - (ٔ)رت ديمتز وفي ىذا الصدد طّور   روب 
بوصفيا أحدى ادوات البرمجة المغوية العصبية، مقتدًيا بنموذج عدد مف الشخصيات  االبداعيةديزني 

التي كاف مف بينيا شخصية  والت ديزني  مبتكر الشخصية الكارتونية المشيورة )الفأر ميكي(، والذي 
 أثبت نجاحو في مجاالت الترفيو، اذ كاف لديزني الكثير مف التجارب الممتعة والمفيدة، ومف ابرزىا

اذ اختار ديزني فريؽ العمؿ الخاص بو وصنفو الى ثبلث  موذجو الذي كاف ينتيجو في العمؿ،أن
مجموعات رئيسة:)الحالموف والواقعيوف والمقوموف(، وكاف يطمب مف موظفيو أف يجدوا أيِّة فكرة 

 .(ٖٔٗ: ٖٕٔٓوويندي،  ماكديرموت)ابداعية تخطر عمى باليـ حتى لو كانت مجنونة أو غير واقعية.

ومف وجية النظر البرمجية فافَّ ما يراه ديزني يمكف تفسيره بتقنية التنقؿ بيف مواقع االدراؾ 
الثبلثة:)الذات، اآلخر، المراقب(، التي تسمح لمفرد بممارسة ىذه األدوار وتقمصيا في صورة منفردة 

                                                 

، ساىـ في تأسيس عمـ اليندسة خصص في البرمجة المغوية العصبيةمتومطّور ومستشار  ىو باحث. روبرت ديتمز: ٔ
ر وقد أسس ما يعرؼ باسـ المستويات العصبية، وطوَّ ـ في الواليات المتحدة االمريكية، ٜ٘٘ٔاالنسانية، ولد سنة 

أوؿ  ، ويعدُّ ؿ كتبو التي نشرىا حوؿ ىذا العمـاألساسية في عمـ البرمجة المغوية العصبية مف خبل المبادئالعديد مف 
 .األخرى النفسية مف ربط بيف عمـ البرمجة المغوية والجوانب
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داعية لتقابؿ المواقع أو في مجموعات، وىذا ُعدَّ اساًسا انطمؽ منو ديتمز في بناء استراتيجيتو االب
المتمثمة، بػموقع الحالـ )غرفة االحبلـ(، وموقع الواقعي)غرفة الواقع( وموقع الناقد )غرفة التقييـ(، 
معتمًدا عمى األمثمة التمثيمية لمفرد: )البصري، والحسي، والسمعي(.)البرمجة المغوية العصبية 

 ( ٕٜ-ٜٓ: ٕٙٔٓبالصور، 
القائمة:   انؾ ما تفكر فيو  تمتد لتشمؿ الحقيقة المتمثمة في: ( أفَّ الفكرة ٖٕٓٓيرى ىيذر ) 

نميؿ ألف نفعؿ ما نفكر فيو ، أو عمى االقؿ نفعؿ ما يشغؿ أفكارنا، اذ يؤكد منيج البرمجة  أيًضا اننا 
المغوية العصبية أفَّ التعبيرات الداخمية التي ينجـ عنيا السموؾ الذي ينتج بدوره ما نستيدفو مف نتائج 

كؿ داخؿ عقؿ الفرد تركيبة رىيبة مف الشبكات العصبية، اذ يوجد سمسمة ال نياية ليا مف االنظمة تش
(، فعندما يفتقر الفرد لممعرفة أو لممصادر البلزمة إلنجاز ما يريد، فافَّ ٕٛ: ٖٕٓٓالتعبيرية.)ىيذر، 

ه بأدوات تساعده ليصبح أكثر كفاءة وأكثر تحك ًما بأفكاره ومشاعره البرمجة المغوية العصبية تمدَّ
وأفعالو، وأكثر ايجابية، فيي تجعمو في حالة تكيؼ مع ميارات وطرؽ االفراد االخريف في التفكير مّما 

 (، ٔٔ: ٕ٘ٓٓتجعمو أكثر ابداًعا. )ىاريس، 
لقد طبقت ىذه االستراتيجية عمى نطاؽ واسع في االستشارات الخاصة بالعماؿ والتدريب،  

والدتيا في سياؽ العمؿ، اال أنيا تتمتع بالتأثير نفسو في مياديف التربية والتعميـ  مفوعمى الرغـ 
واالدب والفنوف وغيرىا، ومف الجدير بالذكر أفَّ )أياف ماكدريموت( عندما طبؽ ىذه االستراتيجية كاف 

)ماكديرموت  يحدد لكؿِّ دور في العمؿ غرفة منفصمة مثبًل غرفة االحبلـ وغرفة الواقع وغرفة التقييـ.
أفَّ كّؿ فرد في أيِّة مؤسسة قادر  (ٕٓٔٓالسياؽ يؤكد جوماف) ىذا(، وفي ٖٔٗ: ٖٕٔٓوويندي، 

عمى أف يكوف مبدًعا، وأفَّ أية مؤسسة تشغميا مجموعة مف العامميف بإمكانيـ التدرب عمى 
 ( ٕٓ: ٕٓٔٓاالبداع.)جوماف، 

 مجاالت استعمال استراتيجية ديزني االعداعية:
 ريد المعمـ تحفيز ابداع الطالب، أو تحفيز المجموعة.عندما ي 
  .عندما يشعر الفرد أف ىناؾ صراًعا بيف ما يحمـ بو والواقع واألمور العممية 
 .عندما تريد أف تختبر كيؼ يمكف أف تحقؽ أّية فكرة أو حمـ أو ىدؼ محدد 
  كؿ ىذا لف يجدي نفًعا، ال  عندما تتوقؼ في البحث عف البدائؿ واالحتماالت المتاحة، معمًقا بقولؾ

فائدة مف ذلؾ ... الى غير ذلؾ فتذكر أنؾ ىنا تصدر حكًما ناقًدا، وانو مف الضروري أف ترى 
كيؼ ستبدو االشياء مف طريؽ رؤية وجيات نظر االخريف المختمفة قبؿ اصدار أيِّ حكـ، ويمكنؾ 

ف أف يمر بدور الحالـ أو اف تقـو بذلؾ بصوت مرتفع، فقد يقفز الفرد الى دور الناقد مف دو 
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الواقعي اذ أف كبًل مف االدوار الثبلثة ليا أىميتيا في تطوير الرؤى واألفكار وتحقيقيا.)ماكديرموت 
  (ٖٔٗ: ٖٕٔٓوبيدي، 

 : ديزنيعمى وفق استراتيجية لمتدريس  االجرائية خطواتال
متعددة االغراض لمتفكير  ة( الى أفَّ استراتيجية ديزني ىي استراتيجيٕٛٓٓيشير أوكانور) 

المبدع، وىي فعالة عندما تستعمؿ بنحو عاـ في جمسات المجموعات، وتعمؿ ىذه االستراتيجية أليَّة 
حالة تحتاج فييا الى الوصوؿ الى ىدؼ أو عرض أو تدريب، واالىـ مف ذلؾ انيا تحتاج الى تحفيز 

 مكاني لثبلث حاالت: الحالـ والواقعي والناقد
 اطق عمى االرض، واحًدا لكّل حالة، عحيث يمكنك أن تخطو عمييا:حدد ثالثة من

  :موقع الحالم 
يستعمؿ موقع الحالـ عمى االغمب نظاـ التصور البصري، )اسأؿ نفسؾ ماذا أريد؟(، اذ يقـو 
ىذا الموقع بخمؽ االمكانات، وىنا يرى المتعمـ بنحٍو بصري، ويفكر ببل حدود، أو قيود، ويطمؽ العناف 

الغريبة، ويكوف مبدًعا مف دوف تحفظ، ويمكنؾ استعماؿ عبارات، مثؿ: )ماذا لو ...(، )ىب  لؤلفكار
 أف ...(، )كيؼ اشركنا ... مع ...(

 :موقع الواقعي 
يستعمؿ موقع الواقعي نظاـ التصور الممسي، )أسأؿ نفسؾ ماذا سأعمؿ لجعؿ ىذه الخطط 

ىو ممكف بنحٍو واقعي، حيث يفكر بنحٍو بّناء حقيقية؟(، اذ ينظـ ىذا الموقع خطط الفرد ويقّيـ ما 
ويبتكر خطة عمؿ، ويمكنؾ استعماؿ عبارات، مثؿ: )ىؿ ىناؾ مراحؿ؟(، )ىؿ ىناؾ اشخاص 
يساعدونؾ؟(، )كيؼ أنفذ ىذه االفكار؟(، )ما التغيرات التي نفكر بيا حتى نكوف اكثر مصداقية 

 وواقعية؟(
 موقع الناقد 

يستعمؿ موقع الناقد في الغالب نظاـ التصور السمعي)حوار داخمي(، وىذا الموقع حيث يختر 
خططو، اذ انؾ تبحث عف المشكبلت والصعوبات والنتائج غير المقصودة وتفكر بما يحيط، وما  الفرد

 ىو ناقص وماذا ستكوف التكمفة والدفعات؟ ويمكنؾ استعماؿ عبارات، مثؿ: )ما الشيء المفقود؟(،
 )ىؿ ممكف ...(، )ماذا سيحصؿ ...(، )ما الشيء المبلئـ لي؟(.
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وعند التخطيط والتفكير عالمواقع الثالثة سالفة الذكر عمى المتعمم المرور عالخطوات االتية،  
 وعإمكانو أن تختار ألواًنا لكل موقع عاستعمال الورق الممون:

قبؿ الدخوؿ في منطقة الحمـ، فكر في عدد المرات التي كنت فييا تسبح في عالـ الخياؿ، وخرجت  .ٔ
بأفكار غريبة، فكر بوقت كنت فيو مبدًعا جًدا مف دوف تحفظ، وبعد ذلؾ ادخؿ وضع الحالـ، عش 

الحالـ ثانية في ذلؾ الوقت واستشعر ىذه الخبرة بقوة واربطيا بيذا الموقع، ىذا سيحفز موارد حالة 
 بشكؿ مكاني الى ذلؾ الوضع، ثـ اخرج وقاطع الحالة. 

فكر بوقت كنت قد وضعت فيو خطة عمؿ بشكؿ بّناء قيد التنفيذ، ادخؿ الى موقع الواقعي وعش  .ٕ
ثانية ذلؾ الوقت، ثـ قـ بتحفيز تمؾ المصادر بشكؿ مكاني في ذلؾ الوقت تماًما ثـ اخرج وقاطع 

 الحالة.
و عمى االنتقاد بنحٍو بّناء لخطة ما، بيدؼ جعميا أكثر فاعمية، ادخؿ الى فكر بوقت كنت قادًرا في .ٖ

يجابياتو، وشعرت بفرح وسرور وعش  الفضاء الناقد وانت تحمؿ وتنتقد األفكار وتخرج سمبياتو وا 
 ثانية ذلؾ الوقت، قـ بتحفيز تمؾ المصادر بشكؿ مكاني ىناؾ ثـ اخرج وقاطع الحالة.

استكشافيا وادخؿ مجاؿ الحالـ، ادخؿ حالة الحالـ التي حفزتيا في تمؾ تناوؿ النتيجة التي تريد  .ٗ
البقعة، ثـ كف مبدًعا حوؿ تمؾ النتيجة، وال تدقؽ أو تقيـ بؿ فكر بإبداع وابحث عف كؿ 

 االمكانات.
بعد ذلؾ ادخؿ موقع الواقعي، وفكر بشأف افكارؾ واحبلمؾ ونظـ االفكار في سمسمة واقعية، كيؼ  .٘

 قيد التطبيؽ؟ كيؼ تنجز ىذه االشياء؟ ما الواقعي لئلنجاز؟ تضع ىذه الخطط
ثـ ادخؿ موقع الناقد وقّيـ الخطة، استكشؼ ما ىو ناقص وما المطموب؟ ما لؾ وما لآلخريف فييا؟  .ٙ

افَّ موقع الناقد ليس موقًعا عدائًيا، بؿ افَّ النية االيجابية لمناقد ىي جعؿ الخطة افضؿ، فالناقد 
 خطة لوضعيا بنحٍو مترابط.ينبغي أف ينتقد ال

اخيًرا عّد الى موقع الحالـ وفكر بإمكانات أكثر في ضوء المعمومات التي اكتسبت مف موقعي  .ٚ
الناقد والواقعي، ومّر بالمواقع الثبلثة بأيِّ ترتيب يبدو صحيًحا الى اف تكوف النتائج ايجابية 

 (ٕٙٔ-ٔٙٔ: ٕٛٓٓومرضية.)أوكانور، 
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 التأمميةثانًيا: القراءة  2-2
لـ يقتصر مفيـو القراءة عمى الفيـ فقط، بؿ ُينظر إلييا عمى أنَّيا وسيمة لحؿِّ المشكبلت،  

(، فيو يرى أّننا ٖٜٜٔفالقارئ يتبع خطوات حّؿ المشكمة في أثناء قراءتو. وُيعضد ىذا الرأي شحاتو )
في حؿِّ المشكبلت، واالستنتاج، وتكويف حينما نعّمـ الطمبة القراءة، فإننا ُنعّمميـ طرائؽ التفكير الُمتمثمة 

 (ٖٗٔ: ٖٜٜٔالمفاىيـ، ويتـ ذلؾ بالتفاعؿ مع النصِّ وسياقو.)شحاتو، 
وكمما تمكَّف القارئ مف سبر أغوار النص والوقوؼ عمى خفاياه، كمما أدى ذلؾ الى مزيًدا مف  

فيـ القارئ لمنص، وساعده في بناء المعنى، فيناؾ تفاعؿ ايجابي يحدث بيف الذات)القارئ( وبيف 
ف القراءة النص القرائي في اطار سياؽ ثقافي، مّما يتطمب مف القارئ القياـ بمجيود عقمي، فالغاية م

ىي ُحسف تصور القارئ لممعنى، وجودة استعداد ذىنو لمتفكر واالستنباط والتأمؿ واالدراؾ وكشؼ 
المغالطات، وال يقتصر عمى ذلؾ فحسب، بؿ تتضمف القراءة الفيـ الضمني وذلؾ مف طريؽ اتحاد 

النص القرائي  الذات مع النص ليكوف كؿُّ منيما الوجو المقابؿ لآلخر، بمعنى أف يبحر القارئ مع
 ( ٛٔٔ: ٕٔٔٓويتفاعؿ تفاعبًل يصؿ بو الى حالة مف التوحد.)عبد الباري، 

تستند القراءة التأممية الى قدرة الفرد عمى ممارسة عمميات التفكير التأممي، ففي ىذا النوع مف  
بغية  الموقؼ الذي أمامو ويحممو الى عناصره، ويرسـ الخطط البلزمة لفيمو المتعمـالتفكير يتأمؿ 

الوصوؿ الى النتائج التي يتطمبيا الموقؼ، وتقويـ النتائج في ضوء الخطط الموضوعة.)الحبلؽ، 
(، فالتفكير التأممي يمّكف الطالب مف عمؿ ترتيب لممتناقضات والمقارنة بينيا واعادة ٖٔ: ٕٚٓٓ

 طبيعةنظر الى تشكيؿ الموضوع والتوضيح والشرح لؤلىداؼ واألفكار الرئيسة في النص المقروء، فبال
التفكير الػتأممي يتضح أنو يعالج المعمومات معالجة عقمية مف طريؽ عمميات التحميؿ وصواًل الى 

 ( ٓٛٔ: ٕٕٔٓالفيـ العميؽ.)الخوالدة، 
نشاًطا تفكيرًيا، اذ أنيا تسمح لمقارئ بمبلحظة النص وتأممو وتحميمو  التأمميةتعدُّ القراءة  

ض فيو، فيي تعنى بالممارسات الذىنية التي تقود الطالب الى واكتشاؼ مواضع التناقض والغمو 
المبلحظة والتأمؿ والتحميؿ ووضع االفتراضات؛ لموقوؼ عمى النص وتحميمو، كما تتضمف استدعاء 
خبرات الطالب السابقة والنقد الذاتي والتقييـ واالستنتاج لموصوؿ الى رؤى جديدة وعميقة لمنص 

(، اذ افَّ طرح القارئ ألسئمة يتطمب االجابة عنيا فيـ المعاني ٖٔ: ٕٛٔٓالمقروء.)عبد اهلل، 
الضمنية الواردة في النص والتعرؼ عمى ىدؼ الكاتب، يعدُّ مؤشًرا ميًما لتمكيف القارئ مف تأمؿ 

 (ٕٙ: ٕٙٔٓالنص وتحميمو في القراءة التأممية.)سعودي، 
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 ميارات القراءة التأممية: 
سابقة الى عدد مف ميارات القراءة التأممية المبلئمة لطمبة ال والدراساتاشارت االدبيات  

(، ٜٕٔٓ( ودراسة الشمري)ٕٙٔٓ(، ودراسة سعودي)ٕٗٔٓالصفوؼ العميا، ومنيا دراسة السماف)
 وىذه الميارات ىي:

  .التسمسؿ المنطقي في عرض أفكار النص 
 .تحديد اليدؼ مف النص 
 .تحديد العبلقات بيف أفكار النص 
 ات الناقصة أو المحذوفة في النص.تحديد المعموم 
 .تجزئة النص الى عناصره االساسية 
 .دعـ استنتاجات حوؿ النص بأدلة مف النص أو خارجو 
 .الربط بيف موضوع النص وافكار ومعمومات مف مصادر أخرى مختمفة 
 .اكتشاؼ العبلقات غير المباشرة في النص 
 .تحديد مواضع التناقض الموجودة في النص 
  األدلة المنطقية التي تدعـ آراء كاتب النص.تحديد 
 .تحديد االدعاءات أو المتناقضات أو المتشابيات في النص 
 .تقييـ استدالالت مؤلؼ النص 
 .استنتاج عبلقات منطقية مف طريؽ رؤية مضموف في النص 
  .التوصؿ الى نتائج وقرارات مف طريؽ رؤية أوجو التشابو في النص 
 ة بالنص.استدعاء الخبرات المرتبط 
 .طرح اسئمة مفتوحة النياية حوؿ النص 
  ،ٕٗٔٓتطوير استنتاجات في ضوء التغذية الراجعة المقدمة مف قارئ النص.)السماف :ٜٚ-

 ( ٜٜ، ٗٛ: ٜٕٔٓ(، )الشمري، ٖٚ-ٖٙ: ٕٙٔٓ(، )سعودي، ٜٛ
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 ميارات التفكير التأممي:
 تصنيؼ ميارات التفكير التأممي، وفيما يأتي ما ورد في األدب التربوي: حوؿاختمفت الرؤى 

  الرؤية البصرية )التأمؿ والمبلحظة(: وتعني القدرة عمى تعرؼ الموضوع مف خبلؿ الصور
 والرسومات واالشكاؿ.

  الكشؼ عف المغالطات: وتعني القدرة عمى تحديد الفجوات في الموضوع، مف طريؽ تحديد
 الصحيحة.العبلقات غير 

  الوصوؿ الى استنتاجات: وتعني القدرة عمى التوصؿ الى عبلقات منطقية صحيحة حوؿ
 الموضوع.

  اعطاء تفسيرات مقنعة: وتعني القدرة عمى اعطاء معنى منطقي، مف طريؽ االستعانة بالخبرات
 السابقة والجديدة.

 ٕٚٔٓت.)الرفوع، وضع حموؿ مقترحة: وتعني القدرة عمى وضع خطوات منطقية لحّؿ المشكبل :
 (ٖٛ-ٔٛ(، )ىمفش وفيميب، د.ت، ٕٚٚ

 :الدراسات الساعقة: 2-3
لـ تجد الباحثة أيِّة دراسة محمية أو عربية تناولت متغير الدراسة الحالية )استراتيجية ديزني االبداعية(  

 في، لذلؾ ارتأرت عرض الدراسات اآلتية: 
قائمة عمى المدخل الجمالي لمقراءة لتنمية  ثر استراتيجية توليفيةأ(: 2014) السماندراسة  -

 اميارات القراءة التأممية واإلعداعية لدى طالب المرحمة الثانوية المتفوقين عقميً 
مف  اطبلب المتفوقيف عقميً الالدراسة تنمية ميارات القراءة التأممية واإلبداعية لدى ىذه  رمت 
المنيج الوصفي  اذ استعمؿ الباحثقائمة عمى المدخؿ الجمالي لمقراءة.  بناء استراتيجية توليفيةطريؽ 

مف طبلب الصؼ األوؿ الثانوي  اطالبً  (ٜٓمف ) الدراسة عينةوتكونت ، شبة التجريبيالمنيج و 
في محافظة القاىرة. وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار ميارات القراءة التأممية واختبار  االمتفوقيف عقميً 

ستراتيجية التوليفية القائمة عمى المدخؿ الجمالي لبلالقراءة اإلبداعية. وأشارت النتائج إلى أف ميارات 
لمقراءة فاعمية في تنمية ميارات القراءة التأممية واإلبداعية لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي المتفوقيف 

ىؤالء الطبلب في ضوء . وأوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في أىداؼ تعميـ القراءة لدى اعقميً 
عادة النظر في استراتيجيات تدريس القراءة الحالية في ضوء المدخؿ الجمالي  ىاتيف القائمتيف. وا 
لمقراءة واستراتيجياتو التدريسية التي تسيـ في تنمية ميارات القراءة التأممية واإلبداعية لدى الطبلب 
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في ضوء  اؿ تقويـ تدريس القراءة لممتفوقيف عقميً . وكذلؾ إعادة النظر في أدوات ووسائاالمتفوقيف عقميً 
 (ٔٛ: ٕٗٔٓ)السماف،  .المدخؿ الجمالي لمقراءة، وتنوع أساليب التقويـ

 فاعمية اسـتراتيجية مقترحـة قائمـة عمـى الـتعمم المـنظم ذاتًيـا فـي تنميـة (: 2019) الشمريدراسة  -
 عمنطقة حائل ميارات القراءة التأممية لدى تالميذ المرحمة المتوسطة 

تعرؼ فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمـ المنظـ ذاتًيا في تنمية الدراسة الى  رمت
ميارات القراءة التأممية لدى تبلميذ المرحمة المتوسطة، فقد صمـ الباحث االستراتيجية المقترحة القائمة 

ممرحمة المتوسطة، وقد اقتصرت عينة عمى التعمـ المنظـ ذاتًيا، كما حدد ميارات القراءة المبلئمة ل
( طالًبا، واختار الباحث التصميـ ٕٕالدراسة عمى تبلميذ الصؼ الثالث المتوسط اذ بمغت العينة )

التجريبي ذو المجموعة الواحدة ذات االختبار القبمي والبعدي، طبؽ الباحث االختبار القبمي لميارات 
د اجراء التجربة ومعالجة البيانات احصائًيا توصمت الدراسة القراءة التأممية قبؿ الشروع بالتجربة، وبع

الى وجود فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسطات المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي في 
 (ٖٚ: ٜٕٔٓاختبار القراءة التأممية لصالح التطبيؽ البعدي.)الشمري، 

جراءاتوالفصل الثالث /  -2 لئلجراءات المتَّبعة في البحث  اىذا الفصؿ وصفً يضُـّ : منيجية العحث وا 
لمتطمَّبات البحث وأداتو،  امف حيث منيج البحث واعتماد التَّصميـ التَّجريبي المبلئـ، ويضُـّ عرضً 

 وكيفيَّة تطبيقيا، والوسائؿ اإلحصائيَّة المستعممة في تحميؿ البيانات.
 المنيج ىذاالتَّجريبي، إذ ُيعدُّ شبو المنيج  ةالباحث تلتحقيؽ مرمى البحث اختار  منيج العحث: 3-1

يتحكـ فيو الباحث ويغّيره عمى  اواحدً  ، عدا عامبًل رمحاولة لضبط العوامؿ األساسية المؤثرة في المتغي
 (ٜٓٔ: ٕٚٓٓ)العزاوي،  .معيف، بقصد قياس تأثيره في المتغير أو المتغيرات التَّابعة نحوٍ 
التَّصميـ التَّجريبي مف أبرز المياـ التي تقع عمى عاتؽ الباحث عند ُيعد  التَّصميم التَّجريعي: 3-2

سبلمة التصميـ وصحتو ىي الضماف األساسي لموصوؿ إلى نتائج موثوؽ  إجرائو تجربة عممية، إذ إفَّ 
تصميـ المجموعة الضابطة ذات االختبار  ، لذا اعتمدت الباحثة(ٛٔٔ-ٚٔٔ: ٕٚٓٓ)العزاوي،.بيا

  تي ُيبيف ذلؾ.القبمّي، والشكؿ اال
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 (1شكل )
 األداة المتغير التاعع المتغير المستقل األداة المجموعة
االختعار  التأممية القراءةميارات  االعداعية استراتيجية ديزني االختعار القعمي التجريعية

 ٕػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الضاعطة الععدي
 ثالتجريعّي المعتمد في العحالتصميم 

في المدارس  االدبي الرابعطالبات الصؼ مف مجتمع البحث  تكّوف العحث وعينتو: مجتمع 3-3 
ـ، وقد ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓالثانوية، واإلعدادية النيارية لمبنات في مركز محافظة بابؿ لمعاـ الدراسي 

 وبنحوٍ لمبنات، وبعد زيارة المدرسة  التحريرثانوية  (ٖ)بطريقة السحب العشوائي البسيطاختارت الباحثة 
وشعبة )ب( لتمّثؿ  ( طالبة،ٖٖالتجريبية بواقع ))أ( لتُمّثؿ المجموعة  اختارت شعبة (ٗ)عشوائي

الراسبات، اصبح عدد أفراد العينة  الطالبات( طالبة، وبعد استبعاد ٕٖبواقع ) الضابطةالمجموعة 
 .ذلؾ يبيف( ٔوالجدوؿ ) ،طالبة( ٖٙالنيائي )

 (1جدول )
 طالعات عينة العحث

 ععد االستععاد المستععدات قعل االستععاد الشععة المجموعة
 32 1 33 أ التجريعية
 31 1 32 ب الضاعطة
 63 2 65  المجموع

  (الداخمية التصميم التجريعي مجموعتي العحث )سالمةعين تكافؤ ال 3-4
 طريؽمف  فأنفسي الطالباتمف  يوعم الحصوؿ: تـ شيراألع االعمر الزمنّي لمطالعات محسوعً  -

حساب  الطالبات، تــ االستمارات مف تسمّ وبعد  مف المعمومات، اتضـ عددً  فستمارة وزعت عمييا
 ذلؾ يبيف( ٕوالجدوؿ ) ،العمر الزمني باألشير

 
                                                 

 الطريقة المتبعة في تدريس المطالعة. .ٕ

طريقة السحب العشوائي البسيط، بأسموب القرعة، إذ كتبت أسماء المدارس في أوراؽ صغيرة،  اعتمدت الباحثة(ٖ)
 لمبنات. التحرير ةثانويفي كيس وسحبت ورقة واحدة فكانت الورقة تحمؿ اسـ  ووضعت

الشعبتيف في ورقتيف صغيرتيف، وتـ وضعيا في كيس، وسحبت ورقة فكانت تحمؿ اسـ شعبة )أ( كتبت الباحثة أسمي ( ٗ)
 لتكوف المجموعة التجريبية، واعتبرت الورقة االخرى التي تحمؿ اسـ شعبة )ب( المجموعة الضابطة.

  الطالبات، ضمت معمومات عف:  بيفمف طريؽ استمارة ووزعت عمى المعمومات الخاصة بالطالبات  الباحثةحصمت
/الشير/السنة(.  )االسـ الثبلثي، والشعبة، وتاريخ الوالدة )اليـو
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 (2جدول )
 عاألشير امجموعتي العحث محسوعً  طالعاتتكافؤ أعمار 

 

الباحثة نمسوف لمقدرة العقمية الذي عرَّفتو  -: تـ استعماؿ اختبار ىنموفالــــذكـــاء -
وقد ُطبؽ  ( فقرة مف نوع االختيار مف متعدد،٘ٙ(، إذ تألؼ االختبار مف )ٕٓٔٓالسوداني)
 ( يبيف ذلؾ.ٖعمى مجموعتي البحث وتبيف انيما متكافئتاف في متغير الذكاء وجدوؿ )االختبار 

 (3جدول )
 في متغير الذكاءمجموعتي العحث  طالعاتتكافؤ 

 المجموعة
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحساعيّ 

 التعاين
درجة 
 الحرية

الداللة عند  القيمة التائية
 الجدولية المحسوعة 0.05مستوى 

 56.727 25.77 32 التجريعية
16 59..0 2 

غير دالة 
 37.567 24.14 31 الضاعطة احصائياً 

 التحصيل الدراسي لموالدين: -

(، وقػد اتضػح انػو لػيس ىنػاؾ فػرؽ ٕكػااسػتعممت الباحثػة معادلػة اختبار) التحصيل الدراسي لآلعـاء: . أ
 .( يبيف ذلؾٗذو داللة احصائية، مما يدؿ عمى تكافؤ عينة البحث، والجدوؿ)

 (4جدول )
 تكرارات التحصيل الدراسي ألعاء طالعات مجموعتي العحث

                                                 

، وبكموريوس٘) فما فوؽ( في  ( دمجت الباحثة الخبليا )يقرأ ويكتب، وابتدائية( في خمية واحدة، كذلؾ دمجت الخبليا )دبمـو
 (٘خمية واحدة ألف التكرار المتوقع اقؿ مف )

حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحساعيّ 

درجة  التعاين
 الحرية

الداللة عند  القيمة التائية
 الجدولية المحسوعة 0.05مستوى 

غير دالة  2 0.776 16 81.366 811.36 32 التجريعية
 15.875 187.71 31 الضاعطة احصائياً 

وعة
جم

الم
ينة 

الع
جم 

ح
تب 

ويك
قرأ 

ي
 

ئية
تدا
اع

طة 
وس

مت
دية 

عدا
ا

 

موم
دع

 

وق
ا ف
 فم

س
ريو

الو
عك

 

رية
الح

جة 
در

 

 (2قيمتا )كا

ة 
دالل

 ال
وى

ست
م

(
0.
05

 الجدولية المحسوعة (

 7 3 9 7 5 1 32 التجريعية
3(5) 0.58 7.81 

غير دالة 
 6 2 8 6 6 2 31 الضاعطة احصائياً 
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لػػػيس (، وقػػد اتضػػػح انػػو ٕكػػااسػػتعممت الباحثػػة معادلػػػة اختبار) التحصــيل الدراســـي لؤلميـــات: . أ
 .( يبيف ذلؾ٘ىناؾ فرؽ ذو داللة احصائية، مما يدؿ عمى تكافؤ عينة البحث، والجدوؿ)

 (5جدول )
 تكرارات التحصيل الدراسي ألميات طالعات مجموعتي العحث

وعة
جم

الم
ينة 

الع
جم 

ح
تب 

ويك
قرأ 

ي
 

ئية
تدا
اع

طة 
وس

مت
دية 

عدا
ا

 

موم
دع

 

ما 
س ف

ريو
الو

عك
وق

ف
رية 
الح

جة 
در

 
 (2قيمتا)كا

ى 
ستو

م
ة 
دالل

ال
(

0.
05

 الجدولية المحسوعة (

 6 3 7 8 6 2 32 التجريعية
3(6) 0.89 7.81 

غير دالة 
 5 2 10 7 6 1 31 الضاعطة احصائياً 

 
 لميارات القراءة التأممية:االختعار القعمّي  -

السيكومترية طبقت الباحثة اختبار ميارات القراءة التأممية الذي أعدتو وتأكدت مف خصائصو 
االحصائية، تبيف أفَّ مجموعتي البحث  الوسائؿقبؿ الشروع بالتجربة، وبعد معالجة البيانات باستعماؿ 

 ( يبيف ذلؾ.ٙمتكافئتاف في ىذا المتغير، والجدوؿ)
 (6جدول )

 في االختعار ميارات القراءة التأممية القعميمجموعتي العحث  طالعاتتكافؤ 

 المجموعة
حجم 
 العينة

سط متو ال
 الحساعيّ 

 التعاين
درجة 
 الحرية

الداللة عند  القيمة التائية
 الجدولية المحسوعة 0.05مستوى 

 ٖٙٓ.ٛ ٚ٘.ٜ ٕٖ التجريبية
 غير دالة ٕ ٕٖٚ.ٓ ٔٙ

 ٙٙٔ.ٚ ٘٘.ٛ ٖٔ الضابطة

 
 الخارجية( تصميم التجريعيالضعط المتغيرات الدخيمة )سالمة  3-5
تػـػ بػػػيف مجمػػوعتي البحػػػث، لػـػ يكػػػْف  الػػػذياالحصػػائي  بسػػبب التكػػػافؤالعمميػػات الُمتعمقػػة بالّنضػػػج:  .ٔ

 ليذا العامؿ أثًرا في ذلؾ.

                                                 

، وبكالوريوس فما فوؽ( ٙ) ( دمجت الباحثة الخبليا )يقرأ ويكتب، واالبتدائية( في خمية واحدة، وكذلؾ دمجت الخبليا )دبمـو
 (٘في خمية واحدة؛ ألف التكرار المتوقع كاف اقؿ مف )
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سػػػير  يعرقػػػؿ: لػـػ تتعػػػرض طالبػػػات عينػػػة البحػػث إلػػػى أّي ظػػػرؼ التػػػي تصػػػاحب لمتجربػػػةالحػػوادث  .ٕ
   .التجربة

الفروؽ في اختيار العينة: تـػ تفػادي أثػر ىػذا المتغيػر مػف طريػؽ عمميػة االختيػار العشػوائي البسػيط  .ٖ
 لمعينة.

أثػػػػر ىػػػػذا  تػػػـػ تفػػػػادي بػػػػيف مجمػػػػوعتي البحػػػػث، االحصػػػػائي بسػػػػبب التكػػػػافؤ :االنحػػػػدار اإلحصػػػػائيّ  .ٗ
 .العامؿ

 مية.التأم القراءةاختبار ميارات  يوىاعتمد البحث اداة قياس موحدة، أداة القياس:  .٘
   أثر اإلجراءات التجريعية: 3-6
المادة العممية  ةالباحث تحدد، اذ لمجموعتي البحث موحدةالمادة الدراسية كانت المادة العممية:  .ٔ

التجربة عمى وفؽ الموضوعات المقرر مدة مجموعتي البحث في أثناء  طالبات ستدرسياالتي 
وىي كما ، (ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓلمفصؿ الّدراسي الثاني مف العاـ الّدراسي) في مادة المطالعةتدريسيا 

 (.ٚفي جدوؿ ) مبينة
 

 (7جدول )
 المطالعةموضوعات مادة 

 الموضوعات ت
 العدو في صحراء عالدنا 1

 تنويمة الجياع / لمشاعر محمد ميدي الجواىري 2

 حكايات الف ليمة وليمة 3

 االشياء ياوطني/ لمشاعر ععدالمطيف عندر أوغمو من االدب العراقي التركماني/ ياأجمل 4

 النير العاشق/ لمشاعرة نازك المالئكة 5

 قصة عاعمية في زمن حموراعي 6

 رثاء واسطة العقد لمشاعر / عمي عن الععاس الرومي 7

 مأساة ىاممت 8

 
 .االسبوعتوزيع الحصص: وزعت الحصص بنحٍو متساٍو بيف مجموعتي البحث، بواقع حصتيف في  .ٕ
 ، وانتيتٜٕٔٓ/ٖ/ٚ متساوية لمجموعتي البحث، إذ بدأت يـو مدة التجربة: كانت مدة التجربة .ٖ

 .ـٜٕٔٓ/٘/ٔيـو 
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 مستمزمات التجرعة  3-7
 تجربػة تعميميػة لكونيػا  ةالسموكية خطوة ميمػة فػي إعػداد أَيػ األىداؼصياغة  تعدُّ : السموكية األىداف

، توفيػػؽ ومحمػػد) .نتيائػػو مػػف دراسػػة المحتػػوى التعميمػػي لمبرنػػامجاتوضػح مػػا عمػػى المػػتعمـ عممػػو عنػػد 
يا عمػى مجموعػػة مػف المحكمػػيف تثـػ عرضػػًيا، سػػموك ىػدًفا( ٖٜ) ةالباحثػػ صػاغتلػذا ، (ٕٕٗ: ٕٓٓٓ

وقػػػػػد اتفػػػػػؽ المحكمػػػػػيف عمػػػػػػى ومػػػػػدى شػػػػػػموليا لممحتػػػػػوى التعميمػػػػػي،  تيالبيػػػػػاف آرائيػػػػـػ بشػػػػػأف صػػػػػبلحي
 صبلحيتيا بعد اجراء بعد التعديبلت.

 :خطًطػػا تدريسػية لموضػوعات مػػادة المطالعػة المقػػرر تدريسػيا فػػي  الباحثػةأعػػدَّت  الخطـط التدريســية
(، وقػػد أجريػػت ٔأثنػاء مػػدة التجربػػة، وقػػد تػـػ عرضػػيا عمػػى مجموعػة مػػف الخبػػراء والمحكمػػيف ممحػػؽ )
ًجػػا ( يبػيف انموذٕالتعػديبلت البلزمػة فػي ضػػوء آرائيـػ ومقترحػاتيـ، وأصػبحت جػػاىزة لمتنفيػذ، وممحػؽ)

 .لذلؾ

 أداة العحث:  ٛ-ٖ
  تحديػػد اليػػػدؼ مػػف االختبػػػار: اسػػتيدؼ االختبػػػار الكشػػػؼ عػػف مسػػػتوى اداء الطالبػػات فػػػي ميػػػارات

 .التأممية القراءة
  :مجموعػػػػة مػػػف المصػػػػادر واالطػػػبلع عمػػػػى الدراسػػػػات، عمػػػػى  تػػػـػ االعتمػػػادمصػػػادر بنػػػػاء االختبػػػار

 .التأممية بنحٍو خاصالقراءة بنحٍو عاـ، والقراءة والبحوث التي تناولت أدبيات 
  قائمػػػة ميػػػارات القػػػراءة التأمميػػػة التػػػي حػػػػازت عمػػػى موافقػػػة المحكمػػػيف، والمتخصصػػػيف التػػػي أعػػػػدتيا

 ( يبيف قائمة الميارات.ٖالباحثة، وممحؽ)
 لمػػػا كػػػاف البحػػػث الحػػػػالي يتطمػػػب اختيػػػار نػػػص يػػػتـ فيػػػو اختبػػػار طالبػػػػات  ي: اختيػػػار الػػػنص القرائػػػ

نصػوص قرائيػة لـػ تُػدّرس لطالبػات عينػػة  مجموعػةقترحػت الباحثػة ا؛ اا بعػديً مجمػوعتي البحػث اختبػارً 
 (ٗ) ممحؽ المتخصصيفو البحث، وعرضتيا باستبانة عمى مجموعة مف الخبراء 

 االختيار مف متعدد. صياغة أسئمة االختبار: تـ صياغة فقرات االختبار فكانت مف النوع 
 مت عمػػػى بيػػػاف اليػػػدؼ مػػػػف وضػػػع تعميمػػػات االختبػػػار: وضػػػعت لبلختبػػػار تعميمػػػػات واضػػػحة اشػػػتم

 االختبار، والمطموب مف الطالبات بدقة.
 : اآلتيةنواع األ اعتمدت الباحثةلمتأكد مف صدؽ االختبار،  صدق االختعار:

عمى مجموعػة مػف المحكمػيف فضػبًل عػف بيػاف مػدى صػبلحية االختبار رض عُ  الصدق الظاىرّي: . أ
الموافقػػة عمػػى جميػػع فقػػرات  وبعػد االطػػبلع عمػػى آرائيػـػ تمػت مفتػاح اإلجابػػة الخػػاص باالختبػػار،

 (  ٘ر، ممحؽ)االختبا
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التأمميػة، وقػد عرضػت  القػراءةميػارات قائمػة ب ةحػددت الباحثػ: العناء)صدق التكـوين الفرضـي(صدق  . ب
عنػد عػرض االختبػار عمػى المحكمػيف بنحػٍو دقيػؽ؛ فتبػيف أفَّ عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف السػتطبلع 

 .ر ممثمةفقرات االختبا
 الرابػػػععمػػى عينػػة اسػػتطبلعية مػػػف طالبػػات الصػػؼ  ُطبػػؽ االختبػػػار التجرعــة االســـتطالعية لالختعــار: 

نػػة مػػف ) الزرقػػػاء  مػػف طالبػػات إعداديػػة مجتمػػع البحػػػث طالبػػة، اختيػػػروا بنحػػٍو عشػػوائي (ٕٖاألدبػػّي، مكوَّ
سػػط زمػػف اجابػػات لمبنػات، وتػـػ التوصػػؿ إلػػى زمػػف االجابػة عػػف فقػػرات االختبػػار، مػػف طريػؽ حسػػاب متو 

 ( دقيقة.ٖٙالطالبات، تبيّف أفَّ متوسط وقت االجابة عمى االختبار ىو )
ُيطمؽ عميػو صػدؽ التكػويف الفرضػي، ألنَّػو يعتمػد التحقػؽ تجريبًيػا مػف مػدى تطػابؽ درجػات  صدق العناء:

 (، وتـ التحقؽ مف ذلؾ كاالتي: ٖٚ: ٕٓٔٓالمقياس مع الخاصية، أو السمة المقاسة.)الكبيسي،
نػػػػة مػػػػف ٜٕٔٓ /ٕ/ٙٔيػػػػـو  التحميػػػؿ االحصػػػػائّي لفقػػػػرات االختبػػػػار: ُطبػػػػؽ االختبػػػار - عمػػػػى عينػػػػة مكوَّ

األدبػػّي، مػػػف ضػػمف مػػدارس مجتمػػػع البحػػث األصػػمي، تػػـػ  الرابػػع( طالبػػة مػػف طالبػػات الصػػػؼ ٕٓٔ)
( طالبػػػػة، ٛ٘لمبنػػػػات بواقػػػػع ) شػػػػط العػػػػرب ثانويػػػػة، مدرسػػػػتيفاختيارىػػػػا بنحػػػػٍو عشػػػػوائي موزعػػػػة بػػػػيف 

يكػػوف حجػـػ عينػػػة  مبلئًمػػا اذ ينبغػػي أف( طالبػػة، ويعػػدُّ ىػػػذا الحجػـػ ٗٗبواقػػع )ورة لمبنػػات الثػػ واعداديػػة
)المنيػػػػزؿ  .( أفػػػػراد لكػػػؿِّ فقػػػػرة مػػػف فقػػػػرات المقيػػػاس؛ لتقميػػػػؿ أثػػػر الصػػػػدفةٓٔ-٘تحميػػػؿ الفقػػػػرات بػػػيف )

%( مػػػف ٕٚ، وبعػػػد ذلػػػؾ رتبػػػت الػػػدرجات تنازلًيػػػا، ومػػػف ثػػـػ اختػػػارت أعمػػػى )(ٖٓٔ: ٕٓٔٓوعػػدناف، 
وأدناىػػػا، ومػػػػف ثػػـػ تػػـػ احتسػػػػاب عػػػدد اإلجابػػػػات، وفيمػػػا يػػػأتي توضػػػػيح إلجػػػراءات التحميػػػػؿ الػػػدرجات 

 االحصائي لفقرات االختبار: 
فقػدت أشػارت االدبيػػات (، ٚٙ.ٓ-ٖ٘.ٓمعػامبلت الصػعوبة بػيف )تراوحػػت : صـعوعة فقـرات االختعـار -أ 

 (.ٓٚٔ: ٕٚٓٓسي، )الكبي(ٓٛ.ٓػػٕٓ.ٓ)الى أف االختبار يعدُّ جيًدا اذا تراوحت صعوبة فقراتو بيف
ــز الفقــرات: -ب  إفَّ فقػػرات  (Ebel)(، إذ يػػرى ٛٙ.ٓ -ٖٔ.ٓقػػوى التمييػز بػػيف )تراوحػت قػػيـ  قــوى تميي

 (Ebel, 1972: 406) ( فأكثرٖٓ.ٓاالختبار تُعدُّ جيدة إذا كانت قوة تمييزىا )
عمى  القراءة التأممية عف فقرات اختبار الطالباتإجابات  ةرتبت الباحث فعالية العدائل الخاطئة: -ج 

أف البدائؿ الخاطئة  تالمجموعة العميا والمجموعة الدنيا، وبعد حساب فعالية البدائؿ الخاطئة وجد
اذ تراوحت  المجموعة العميا، طالباتالمجموعة الدنيا أكثر مف  طالباتمف  اقد جذبت إلييا عددً 

 .وبيذا تـ إبقاء البدائؿ عمى ما ىي عميو ،(ٖٛ.ٓ- ٚٓ.ٓ-)
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 التحميػػؿ ألفػػا كرونبػػاخ لحسػػاب الثبػػات عمػػى درجػػات عينػػة  الباحثػػة معادلػػة طبقػػت :رعــات االختعــاث
(، إذ ُيَعػػّد ٛٚ.ٓطالبػػة، وقػػد بمغػت قيمػػة معامػػؿ ثبػات االختبػػار ) (ٕٓٔالبػػالغ عػددىا ) االحصػائي

 (.ٖٕٕ، ٕٛٓٓ)أبو لبدة، (. ٓٛ.ٓ–ٓٙ.ٓاالختبار جيًدا إذا تراوحت قيمة معامؿ ثباتو بيف )
 وسائل اإلحصائية:ال 

 :االتية المعادالت فضبًل عفالستخراج نتائج البحث  spssاالحصائية  بالحقيبةتمت االستعانة 
 معادلة استخراج معامؿ الصعوبة لفقرات االختبار. .3
 معادلة استخراج معامؿ التمييز لفقرات االختبار. .3
 الستخراج ثبات االختبار.الفا كرونباخ  معادلة .7
 الستخراج حجـ االثر. مربع ايتامعادلة  .4
 
 عرض النتائج وتفسيرىا: -ٖ
   عرض النتائج: 1-ٗ

ذو داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى لػيس ىنػاؾ فػرؽ )تم التأكد من نتيجـة الفرضـية الصـفرية التـي تـنص: 
اسػػػػتراتيجية وفػػػؽ عمػػػى المجموعػػػة التجريبيػػػة التػػػػي تػػػدرس  طالبػػػات( بػػػيف متوسػػػط درجػػػػات ٘ٓ.ٓداللػػػة )

وفػػػؽ الطريقػػػة عمػػػى المجموعػػػة الضػػػابطة التػػػي تػػػدرس  طالبػػػاتمتوسػػػط درجػػػات بػػػيف و  ديزنػػػي االبداعيػػػة
لعينتػػػػػيف  (t-Testاالختبػػػػار التػػػػائي) اسػػػػتعماؿ، وبعػػػػد (ميػػػػارات القػػػػراءة التأمميػػػػةاالعتياديػػػػة فػػػػي اختبػػػػار 

 (ٛمستقميف، واالستعانة بالحقيبة االحصائية، ظيرت النتائج االتية، كما يوضحو جدوؿ)
 

 (ٛجدوؿ )
 لمجموعتي العحث في اختعار ميارات القراءة التأممية  t-Test)ر التائي)نتائج االختعا

 

القراءة  في المجموعة التجريبية في اختبار الطالباتمتوسط درجات  ( أفّ ٛيتضح مف جدوؿ ) 
(، 11.58) فقد بمغفي المجموعة الضابطة  متوسط درجات الطالبات(، أما 16.44) التأممية بمغ

 المجموعة
حجم 
 العينة

المتوسط 
 الحساعيّ 

 التعاين
درجة 
 الحرية

الداللة عند مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوعة 0.05

 6.06 16.44 32 التجريعية
16 7.03 2.00 

دالة احصائياً عند 
 8.98 11.58 31 الضاعطة 05,0مستوى داللة 
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 (t-Test) االختبار التائي الباحثةولمعرفة داللة الفروؽ اإلحصائية بيف مجموعتي البحث، استعممت 
( عند ٓٓٓ,ٕكبر مف القيمة الجدولية )أ( وىي 7.03ذ بمغت قيمتو المحسوبة )، إمستقميف لعينتيف

اللة (، لذلؾ ترفض الفرضية الصفرية لوجود فروؽ ذات د٘ٓ,ٓ( ومستوى داللة )ٔٙدرجة حرية )
اختبار القراءة احصائية بيف المجموعتيف )التجريبية والضابطة( ولصالح المجموعة التجريبية في 

 .التأممية
 حــجــم االثــر:

وقد  ،بيف مجموعتي البحث(  2 حجـ األثر معادلة ايتا تربيع ) في استخراجاستعممت الباحثة        
: المعتمد معيارال وفؽ لتفسير حجـ األثر مناسبةىي قيمو و ( ٘ٗ.ٓ)قيمة  تبمغ  حيث أفَّ

 .٘ٓ.ٓ – ٔٓ.ٓاألثر واطئ: بيف 
 . ٖٔ.ٓ – ٙٓ.ٓاألثر متوسط: بيف 
 فاكثػػػر.  – ٗٔ.ٓاألثر عػػػػاٍؿ: بيف 

 ( يبيف ذلؾ:ٜ، وجدوؿ )
 استراتيجية ديزني االعداعية حجم أثر (9جدول )

 حجم العينة المجموعة
القيمة التائية 

 المحسوعة
قيمة 

2 
مقدار حجم 

 األثر
 32 التجريعية

 كعير 0.45 7.03
 31 الضاعطة

 

 تفسير النتائج: 4-2 
يعزى تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية الى أفَّ التدريس عمى وفؽ استراتيجية ديزني االبداعية  .ٔ

بأفكارىا، مّما جعميا أكثر تحكًما ، منح الطالبة الفرصة في العثور عمى توجيات وحموؿ جديدة
 االمر الذي أكسبيا مزيًدا مف القدرة عمى ضبط النفس وادارتيا.

مّكف التدريس عمى وفؽ استراتيجية ديزني االبداعية الطالبات مف التعامؿ بمرونة في طريقة   .ٕ
استجابتيا لؤلخريات، األمر الذي أدى الى توليد استجابات أكثر مبلئمة مع البيئة الصفية، فضبًل 

 التعاوف واأللفة، والتحفيز وتبادؿ الخبرات واآلراء واالفكار.  عف اضفاء روح
انعكسْت النتيجة المتحصمة مف التدريس عمى وفؽ استراتيجية ديزني االبداعية عمى طالبات  .3

المجموعة التجريبية حيث أكسبيفَّ قدرات تفكيرية ابداعية، قاد ذلؾ الى رفع مستواىف في القراءة 
 التأممية. 
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 :والمقترحات التوصيات: االستنتاجات و الفصل الخامس .4
 االستنتاجات: 5-1

أثبت استراتيجية ديزني االبداعية أثرىا في تنمية ميارات القراءة التأممية عند الطالبات، وعميو،  .ٔ
فقد أسيمت االستراتيجية في تحفيز الطالبات وتشجيعيف عمى حرية الرأي، واالستكشاؼ، وأسموب 

 ة اإليجابية، وتعزيز روح المنافسة االيجابية بينيف. طرح الرؤى والتساؤالت، والمشارك
وجود عبلقة بيف استراتيجية ديزني االبداعية والقراءة التأممية، فالتدرب عمى التفكير في دروس  .ٕ

 المغة العربية يمكف أف ينتقؿ أثره إلى مواقؼ ُأخرى.
  :التوصيات ٕ-٘

 وصي بما يأتي:ت امف نتائج في ىذا البحث، فإني ةإليو الباحث تفي ضوء ما توّصم
االبتعاد عف النمطية في التدريس، واالنتقاؿ مف أسموب التمقيف المتبع في المؤسسات التعميمية  .ٔ

 إلى استعماؿ استراتيجيات ابداعية حديثة.
ساتيا، وتوجيو أنظارىـ الى اكتشاؼ قدرات الطمبة اإلب .ٕ داعية، تثقيؼ مدرِّسي المغة العربية ومدرِّ

 وصقميا، وتنميتيا باعتماد مداخؿ حديثة تعنى بتعميـ التفكير.
 المقترحات: 5-3

 :ةقترح الباحثتاستكمااًل َلِما توّصؿ إليو البحث الحالي، وتطويرًا لو،  
 .اإلبداعيّ  القرائيالفيـ  استراتيجية ديزني االبداعية في تنمية أثرلتعرؼ  ؛إجراء دراسة .ٔ
ميارات القراءة الناقدة وأثرىا عمى استراتيجية ديزني االبداعية في تنمية  أثرإجراء دراسة لتعرؼ  .ٕ

 الكتابة اإلبداعية.
ميارات القراءة التحميمية وأثرىا استراتيجية ديزني االبداعية في تنمية  أثرإجراء دراسة لتعرؼ  .ٖ

 عمى الكتابة اإلبداعية.
 

 المصادر:
  .ـ.ٕٛٓٓاألردف،  -، دار الفكر، عمافوالتقييم الترعوي معادئ القياس النفسيأبو لبدة، سبع محمود 
  .الكتـاب العممــي فـي العرمجــة المغويـة العصــعية أوكػانور، جوزيػػؼNIP ترجمػة سػػموى محمػد بيكمػػي، دار الميمػػاف ،

 ـ. ٕٚٓٓلمنشر والتوزيع، الرياض، 
  ،أوكانور، جوزيؼNLP ـ. ٕٛٓٓ، ترجمة: محمد الواكد، دار عبلء الديف، دمشؽ، التخطيط المغوي العصعي 
  .ـ.ٕٕٔٓ، دار الحياة لمنشر والتوزيع، القاىرة، العرمجة المغوية العصعية فوائد واسرارباندلر، ريتشارد وفرانؾ جاردنر 
  .ـ.ٕٛٓٓ، ترجمة قسـ الترجمة دار الفاروؽ، القاىرة، ٕ، طالعرمجة المغوية العصعيةبراديري، أندرو 
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  ،السػػنة الثانيػػة، المػػذكرة رقػـػ مـذكرات اســعوعية فــي العرمجــة المغويــة العصـعيةالبرمجػة المغويػػة العصػػبية بالصػػور ،
 http://NLPNote.comتصدر عف موقع  ٕٙٔٓ(، لسنة ٙٚ)

  .منشورات الييئة العامة  دريس والتقويم ،تنمية ميارات القراءة والكتاعة  استراتجيات متعددة لمتالبصيص، حاتـ حسيف
 ـ.ٕٔٔٓالسورية لمكتاب، دمشؽ، 

  :دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عّمافطرائق التدريس العامة، ٕٓٓٓتوفيؽ، احمد مرعي، ومحمد محمود الحيمة ،. 
  .ـ.ٕٔٔٓعماف،  ، دار المسيرة،تعميم القراءة والكتاعة ُأسسو واجراءاتو الترعويةجاب اهلل، عمي سعدػ وآخراف 
  الجبوري، إبراىيـ خميؿ.  تقويـ كتب المطالعة لممرحمة اإلعدادية في العراؽ في ضوء األىداؼ التربوية وأىداؼ المغة

 ـ.ٜٜٛٔ(، كمية التربية/ ابف رشد، جامعة بغداد، أطروحة دكتوراه غير منشورةالعربية ، )
 ة في المرحمة االعدادية في العراؽ ومقترحات عبلجيا ، الجرجري، عبد اهلل عمي إبراىيـ.  مشكبلت تدريس المطالع

 ـ.ٕٕٓٓ(، كمية التربية/ ابف رشد، جامعة بغداد، رسالة ماجستير غير منشورة)
  .ـ.ٕٓٔٓ، ترجمة باىر عبد اليادي، دار المعرفة لمتنمية البشرية، السعودية، االعداع في العملجوماف، كاروؿ 
  .ـ.ٕٚٓٓ، دار المسيرة، عماف، والتفكير الناقدالمغة الحبلؽ، عمي سامي عمي 
  .ـ.ٜٕٓٓ، دار المسيرة، عماف، ٖ، طميارات التدريس الصفيالحيمة، محمد محمود 
  .ـ.ٕٕٔٓدار الحامد، عماف،  ،التقويم المغوي في الكتاعة والتفكير التأمميالخوالدة، أكـر صالح محمود 
  التأممي وعبلقتيا بالتحصيؿ الدراسي لدى طمبة الصؼ العاشر في الرفوع، محمد أحمد. درجة توافر ميارات التفكير

 ـ.ٕٚٔٓ، القاىرة، ٗٚٔ، العدد مجمة كمية الترعية جامعة االزىراالردف، 
  .ـ.ٖٕٔٓدار المرتضى، بغداد،  ،اتجاىات حديثة في تدريس المغة العرعيةزاير، سعد عمي وسماء تركي داخؿ 
  نظرية العقوؿ الخمسة لجاردنر لتنمية ميارات القراءة التأممية واثارة الدافعية سعودي، عبلء الديف. برنامج قائـ عمى

، الجمعية المصرية ٕٚٔٓ، عدد مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريسلتعمميا لدى تبلميذ المرحمة االعدادية، 
 ـ.ٕٙٔٓلممناىج وطرؽ التدريس، القاىرة، 

  .األردف،  -، دار الثقافة، عمافالتدريس العامة معالجة تطعيقية معاصرةطرائق سبلمة، عادؿ أبو العز، وآخروف
 ـ.ٜٕٓٓ

  السػماف، مػػرواف أحمػد محمػػد. اسػتراتيجية توليفيػػة قائمػة عمػػى المػػدخؿ الجمػالي لمقػػراءة لتنميػة ميػػارات القػراءة التأمميػػة واإلبداعيػػة
ـ. ٕٗٔٓ(، جامعػػة عػػيف شػػمس، القػػاىرة، ٗٗٔ، العػػدد)مجمــة القـراءة والمعرفــةلػدى طػػبلب المرحمػػة الثانويػػة المتفػػوقيف عقمًيػػا، 

   (،ٕٛٔ-ٔٛالصفحات)
  .سمسمة كتب المستقبؿ العربي، مركز تنمية تعميم النمو في المدارس العرعية عاستخدام الحاسوبالسيد، حسيف احمد ،

 ـ.ٕ٘ٓٓدراسة الوحدة، بيروت، 
  ،ـ. ٖٕٓٓلدار المصرية المبنانية، القاىرة، ، امعجم المصطمحات الترعوية والنفسيةشحاتة، حسف وزينب النجار 
  .ـ.ٖٜٜٔالدار المصرية المبنانية، القاىرة،  ،تعميم المغة العرعية عين النظرية والتطعيقشحاتة، حسف 
  الشمري، زيد بف ميميؿ. فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمـ المنظـ ذاتًيا في تنمية ميارات القراءة التأممية لدى

 ـ.ٜٕٔٓ، السعودية، الدراسات العرعية في الترعية وعمم النفس مجمةذ المرحمة المتوسطة بمنطقة حائؿ، تبلمي
  .ــقراءةالصوفي، عبد المطيؼ ــ ــ ــــن الـ  ـ.ٕٚٓٓ، دار الفكر، دمشؽ، فـ
  .ـٕٙٔٓ، دار الكتاب، االمارات، االعتكار المتضمنات والمتغيراتالطحاف، جاسـ محمد عمي 

http://nlpnote.com/
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  ،ـ.ٕٔٔٓ، دار المسيرة لمنشر، عماف، تعميم المفردات المغويةماىر شعباف. عبد الباري 
  عبد الحميد، عبد اهلل عبد الحميد. فعالية استراتيجيات معرفية معينة في تنمية بعض الميارات العميا لمفيـ في القراءة لدى

، العدد الثاني الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، القاىرة، جامعة مجمة القراءة والمعرفةطبلب الصؼ األوؿ الثانوي، 
 ـ. ٕٓٓٓشمس، كمية التربية، 

  .ـ.ٕٚٔٓ، تقديـ الدكتور حامد عمار، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، تعميم التفكير من خالل القراءةعبد اهلل، رشا 
 .ـ.ٕٚٓٓمة، عماف، ، دار دجمقدمة في العحث العممي العزاوي، رحيـ يونس كرو 
  .ـ.ٕ٘ٓٓ، عالـ الكتب، القاىرة، التدريس االعداعي وتعمم التفكيرعزيز، مجدي 
  .المكتب العربي الحديث، االسكندرية، مصر، قضايا في تعميم المغة العرعية وتعميمياعصر، حسني عبد الباري ،

 ـ.ٜٜٜٔ
  .ـ.ٕٙٓٓلكتاب لمنشر، مصر، ، مركز إ، طالمرجع في تدريس المغة العرعيةعطا، ابراىيـ محمد 
  ،مجمة كمية الترعية لمعموم االنسانيةالعيساوي، سيؼ طارؽ. مستوى طبلب المرحمة االعدادية في فيـ النصوص االدبية ،

 ـ .ٕٚٓٓجامعة بابؿ، المجمد الثاني، 
  .ـ.ٕٓٔٓوالتوزيع، ، دار ابداع لمنشر العرمجة المغوية العصعية وفن االتصال الال محدودالفقي، ابراىيـ 
  .مؤسسة مصر مرتضى لمكتاب العراقي، العراؽ، القياس النفسي عين التنظير والتطعيقالكبيسي، وىيب مجيد ،

 ـ.ٕٓٔٓ
  .ماكػػػديرموت، أيػػػػاف ووينػػػػدي جػػػػاجوNLP  ــعادة ــامل لتحقيــــق الســ ــدليل الشــ ــعية الــ ــة المغويـــة العصــ مــــدرب العرمجــ

 ـ.ٖٕٔٓلمترجمة والنشر، الرياض، ، ترجمة مكتبة جرير الشخصية والنجاح الميني
  .ـ.ٕٛٓٓ، دار صفاء، عماف، تنمية ميارات التفكير اإلعداعي والناقدمجيد، سوسف شاكر 

ـ.ٕٓٔٓ، دار المسيرة، عماف، ٕط ،طرق تدريس المغة العرعيةمدكور، عمي أحمد.    
 ،ـ.ٕٛٓٓ، دار النقاش لمنشر، بيروت، خصائص المغة العرعية وطرائق تدريسيانايؼ محمود.  معروؼ 
  .ترجمػة فػػؤاد الػدواش، مكتبػة االنجمػػو  ،العرمجـة المغويــة العصـعية: دليـل تمييـدي لعمــم وفـن التميـزىػاريس، كػاروؿ

 ـ.ٕ٘ٓٓالمصرية، القاىرة، 
  .محمد العزاوي، دار النفائس لمنشر، القاىرة، د.ت، ترجمة التفكير التأمميىمفش، جولدف وفيميب سميث 
  .ىيػذر، ىػػاري ألػػدروبيريؿNLP  ترجمػة مكتبػػة جريػػر لمترجمػػة، الريػػاض، يوًمــا 21العرمجــة المغويـة العصــعية فــي ،

 ـ. ٖٕٓٓ
  .ـ.ٕٕٔٓ، المديرية العامة لممناىج، منيج الدراسة االعداديةوزارة التربية، جميورية العراؽ 
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