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القراءة ات ا م تنمية ي الذا ساؤ ال اتيجية إس استخدام رفاعلية ل
املتوسط الثالث بالصف ا لغو ات و املو املتعلمات لدى ًبداعية  

السعودية ية العر  باململكة

الدوسر سعد بن صا ت ب يمشاعل  

يةاقسم العر اللغة س تد وطر رملنا بية،ق ال جدة،لية يةجامعة العر اململكة ،
.السعودية  

ي و لك يد    maldosari@uj.edu.sa :ال

:املستخلص  

القـــراءة ات ـــا م تنميـــة ـــ ي الـــذا ـــساؤ ال اتيجية إســـ فاعليـــة مـــن التحقـــق البحـــث دف راســـ ل ّ

املتوســط الثالـــث بالــصف ـــا لغو ــات و املو املتعلمـــات لــدى البحـــث. ًبداعيــة عينــة ّوتكونـــت

ا) ١٨(مــن متعلمــات مــن ــاتطالبــة و املو ســة بمد ــا لغو ــات و املو املتوســط الثالــث رلــصف ً

جــــــدة بمدينــــــة ــــــ .املتوســــــطة التجر شــــــبھ املــــــن البحــــــث اســــــتخدم ــــــدف؛ ال ــــــذا ولتحقيــــــق

ي الـــذا ـــساؤ ال اتيجية إســـ فاعليـــة مـــن مـــستقل(لللتحقـــق ـــ القـــراءة) املتغ ات ـــا م تنميـــة رـــ

ع(بداعيــة التــا ــ ال)املتغ الــصف متعلمــات لــدى ســة، بمد ــا لغو ــات و املو املتوســط رثالــث ً

جــدة بمدينـــة املتوســطة ــات و ن املو التطبيقـــ ــ اســة الد مجموعـــة نتــائج نــة مقا خـــالل رمــن : ر

بداعيــــة القـــــراءة الختبــــار والبعــــدي ــــ عنـــــد. القب إحــــصائيا دال فــــر وجـــــود النتــــائج ــــت قوأثب

ال) ٠.٠١(ىمــــــستو ــــــ البحــــــث مجموعــــــة أفــــــراد جــــــات د تــــــب متوســــــطي ن ربــــــ ــــــر القب ن تطبيقــــــ

اتيجية إســــ تــــأث ــــم و الكــــسب ــــسبة أن ــــت أثب كمــــا البعــــدي، التطبيــــق لــــصا والبعــــدي

ي الــذا ــساؤ ال اتيجية إســ أن أكــد ــذا و ما، ــ مــا ات ــا امل تنميــة ــ ي الــذا ــساؤ لال ًل ً ر

البحــ مجموعــة أفــراد لــدى بداعيــة القــراءة ات ــا م تنميــة ــ إ أدت ــ ال بالفاعليــة ت ـ ث،رتم

القــــــراءة، علــــــيم عمليــــــة ر لتطــــــو حــــــات ومق توصــــــيات البحــــــث قــــــدم النتــــــائج ــــــذه ضــــــوء ـــــ و

السعودية ية العر باململكة التعليمية العملية ن و باملو تمام ة   .وروضر

املفتاحية لمات ا:ال لغو و و املو بداعية، القراءة ي، الذا ساؤ ال
ً

ن .ل  
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effectiveness of the self-inquiry strategy in developing the creative 
reading skills of linguistically gifted third-grade learners 

 in Kingdom of Saudi Arabia 
Mashael bint Saleh bin Saad Al-Dossary 

Curriculum and Instruction, Faculty of Education, University of 
Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. 

E-mail: maldosari@uj.edu.sa 

Abstract: 
The research aimed at verifying the effectiveness of the self-
inquiry strategy in developing the creative reading skills of 
linguistically gifted third-grade learners. The research sample 
consisted of (18) students from third grade intermediate 
linguistically gifted students at the Intermediate School for 
Giftedness in Jeddah. To achieve this goal; The research used the 
quasi-experimental approach to verify the effectiveness of the self-
questioning strategy (the variable is independent) in developing 
creative reading skills (the dependent variable) among the third-
grade intermediate linguistically gifted students at the 
Intermediate Talent School in Jeddah by comparing the results of 
the study group in the two applications: pre and post Creative 
reading test. The results showed that there is a statistically 
significant difference at the level (0.01) between the average grades 
of the research group members in the two applications, pre, and 
post, in favor of the post-application. They also proved that the 
percentage of gain and the size of the effect of the self-questioning 
strategy in developing skills is huge, and this confirmed that the 
self-inquiry strategy was characterized by effectiveness. Which led 
to the development of the creative reading skills of the members of 
the research group, and in light of these results the research made 
recommendations and proposals to develop the process of teaching 
reading, and the need to pay attention to the talented in the 
educational process in the Kingdom of Saudi Arabia. 
Key words: self-inquiry, creative reading, linguistically gifted. 
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  :مقدمة
ـــسان ـــ ع عـــم أ عـــا و ســـبحانھ أعظـــمهللا مـــن ، تحـــ وال عـــد ال ة ـــ كث بـــنعم

ُ ُ

ـان لـذا القـراءة، ـا أعظم ة، ـ كث ات ـا م وللغـة اللغـة، عمـة بـھ يمـان عمـة عـد الـنعم رذه
ات ـــ خ أبـــواب مفتـــاح ـــ القـــراءة أن هللا ولعلـــم بـــالقراءة، مـــر ـــو ـــسان لإل هللا مـــن أمـــر لأو

ـسان إ ـل ع ن ع فرض ا علم جعل خرة و عـاالدنيا و سـبحانھ فقـال ـك: ، باسـم راقـرأ
لـم مـا سان علم بالقلم، علم الذي كرم، ك و اقرأ علق، من سان خلق خلق، رالذي

ــــ١العلــــق،(علــــم ــــسب)٥ـ يك أيــــضا ــــالقراءة و ودينــــھ، يــــھ، ون ــــھ، ــــسان عــــرف فبــــالقراءة ر،
معلوم وتـــــزداد ولـــــة، املج قـــــائق ا ـــــشف ك و املختلفـــــة، ف عـــــدراملعـــــا ـــــا أ كمـــــا وثقافتـــــھ، اتـــــھ

ومستقبلھ وحاضره سان ما ن ب الوصل   .حلقة

ــــ ع قاصــــرة البدايــــة ــــ انــــت ف املختلفــــة، منــــة ــــ ع القــــراءة ــــوم مف تطــــو زوقــــد ر
ـسع ا ثـم املكتـوب، الـنص ـ املتـضمنة ـار ف ـم ف ـشمل ل ت تطـو ثـم لمـات، ال نطق رمعرفة

وإبـــــداء النقـــــد ـــــشمل ل القـــــراءة ـــــوم ةمف ـــــ الف ـــــ و ء، املقـــــر ـــــ ع كـــــم وا تاج ســـــت و والـــــرأي
لتـــصل والنقــد يعاب ســـ حــدود تتعـــدى ــ ال ــ و بداعيـــة، القــراءة ـــوم مف أضــيف ة ــ خ

ُ

للمــــشكالت، متنوعــــة وحلـــو جديــــدة، عالقـــات ــــ إ والتوصــــل ء، املقـــر الــــنص ـــ التعمــــق ـــ لإ و
يـــــا ا ـــــ ومختلفـــــة عديـــــدة مواقـــــف ـــــ لـــــو ا ـــــذه والـــــسمان،(ةلوتطبيـــــق اتة، ،٢٠١٤ـــــ

١٣٤ .(  

ـــة ج ومـــن ـــة، ج مـــن ـــا م أفـــاده مـــا يوظـــف ءة املقـــر للمـــادة اســـتجابتھ ـــ ووالقـــار ئ
اتــب، ال اده أ ملــا وفقــا يقــرأ مــا يفــسر أن يمكــن حيــث الفائــدة، ــذه ــ إ جديــدا يــضيف رأخــر

ً ً ى
الـــنص، ـــ إليـــھ مـــشار ـــ غ ـــذا ه تفـــس ـــان وإن ـــ ح تـــھ، ر حـــسب يفـــسره أن ملـــاؤأو إضـــافة

ــــ وأك آخــــر بمعــــن ء، املقــــر ــــم ف مــــن ــــ بكث ــــ أع مــــستو يــــصل مــــا املبــــدع القــــار أن وســــبق ىئ ر
القــراءة عمليــة مـن مرجــو ـو ممــا عــد أ ـ إ القــراءة خـالل مــن يــصل املبـدع القــار إن ئتفـصيال
تــوافر ــ إ يحتــاج القــراءة مــن املــستو ــذا أن ــ غ القــراءة، ــ بــداع ــو ــذا و عــام، ل ىــش

ـ جعــلم مـا ـذا و بــداع، لـھ ـس ي ــ ح عليـا عقليـة ات اتة،(را ــ) ٢٠٠٨،١١٠ـ ع يؤكـد
بداعيـــــة فـــــالقراءة عليـــــا؛ ة كقـــــد بـــــداع و ات ـــــا كم القـــــراءة ن بـــــ جـــــدا وثيقـــــة عالقـــــة روجــــود ر

ً

مـــن ــة فكر ة بـــصو الــنص بنــاء إعـــادة ــا خالل مــن ـــتم و بــداع، ا ــدف معقـــدة، ــ تفك رعمليــة
الف التواصل والنصخالل القار ن ب والثقا ي والوجدا ئكر   .ي

العالقــــة ضـــوء ــــ ـــا عرف بداعيــــة القـــراءة عـــرف مــــن ـــل نجــــد ســـبق مــــا ضـــوء ـــ
ــذه ف ء، املقــر ومحتــو التفاعــل ن بــ ــة والقو بداعيــة) ٢٠٠٣،٧٠اللبــودي،(ى القــراءة عــرف

ـــــــا ل: "بأ ال اء و مـــــــا باط الســـــــت ء املقـــــــر الـــــــنص مـــــــع القـــــــار تفاعـــــــل رعمليـــــــة و ـــــــارئ أف مـــــــن مـــــــات
جديــدة ــار أف ـ إ والوصــو ومعلومـات، ات ــ خ مـن لديــھ بمـا ــا ط و ـا ترتي وإعــادة ن لومـضام ر

ا ير ت ع ة القد مع   ". روتوقعات

،(أمـــا والـــشعي ــــا) ٢٠٠٦،١٢٥طعيمــــة بأ بداعيـــة القــــراءة العمليــــة: "فيعرفــــان
تحليلــھ خــالل مــن يقــرأ ملــا جديــدا القــار ــا ف يــضيف ــ ًال تنظيمــھئ وإعــادة لــھ وتحو ه وتفــس

جديد ء ار البت ء املقر من عد أ و ما   ". وإ
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، قـار ألي ـان بم ميـة مـن ـا فإ كـذا؛ بداعيـة القراءة انت فإذا ذا؛ ئوع
عنــــد جليــــة ة ـــ وا ــــر تظ ميــــة ــــذه ـــان، ــــة عمر مرحلــــة أيــــة ـــ اتة،(و ،)٢٠٠٠،٦٥ــــ

ا أ ا مي أ تتمثل    :حيث

النصــ ترد لم ال املعلومات حو أسئلة طرح ع املتعلم   .لساعد

لھ املقدمة املعلومات خالل من بؤ الت ع ة القد لديھ تنمى  .رــ

النص محتو إ ار أف من لديھ ما إضافة خالل من وذلك بنفسھ، الثقة تكسبھ  .ىــ

للنص متعددة ايات إيجاد ع ساعده  .ــ

ساعد للمشكالتــ متنوعة حلو اح واق بل جديدة، ار أف توليد ع  .له

ذا ل ل متلقيا مجرد س ول واملعلومات، لو وا ار لألف منتجا منھ تجعل ًــ ل ً . 

مــــن جديــــدة ات قــــرا ــــ إ والتوصــــل ء املقــــر الــــنص ــــ التعمــــق ــــ ع ة القــــد تكــــسبھ رــــــ ور
 .خاللھ

و معلومـات مـن لديـھ ما استدعاء ع ساعده مـاــ مـا م مكونـا جديـد ـو بمـا ـا مزج
أحدث  و

تتطلـــب ا ســـ مما أن يتأكــد بـــل ن؛ بـــ ي بداعيــة القـــراءة ميـــة أ ــ النظـــر إمعــان رو
ات ــا م ء،عقليـةرتـوافر املقــر املحتــو مـع املثمــر التفاعــل انـھ إم ــ ليكــو القـار لــدى وعليــا ىئ ن

م ا نفـس بداعيـة للقـراءة أن أخـر ة ج ومن ة؛ ج من ـايذا امتالك مـن بـد ال معينـة ات رـا
ا يحدد ات ا امل ذه ا، داف أ وامدة،(رلتحقق س) ٢٠١٣،٣٨٥ا ئ ل   : رش

القرائيــــة - ــــ: صــــالة مألوفــــة ــــ غ جديــــدة ــــار أف طــــرح ــــ ع ة القــــد ــــ تتمثــــل ــــ روال
النص ا عل ف متعا غ ايات اح واق   .رالنص،

القرائيـــــة - تقـــــديم: الطالقـــــة ـــــ ـــــوتتمثـــــل د و ملـــــا واملتـــــضادات ادفـــــات امل مـــــن رعـــــدد
النص دة الوا ار لألف بديال ار ف من عدد أك وطرح رالنص،

ً
. 

القرائيــة - نــة ــل: واملر وتحو للــنص، املناســبة ن العنــاو مــن عــدد ــ أك ــار ابت ــ وتتمثــل
ايــات و حلــو اح ـ واق ، بــاملع حتفـاظ مــع آخـر ــي أد لفـن ــي أد فـن مــن لالـنص

للنصجدي  .دة

ــــي - القرا ــــ: التوســــع ــــسة ئ فكــــرة أو العامــــة الفكــــرة ر تطــــو ــــ ع ة القــــد ــــ تمثــــل رو ر
جديـدة عناصـر وإضـافة ومتنوعـة، جديـدة تفاصـيل بإضافة وذلك ء املقر والنص

النتائج وتوقع أحداث، أو اص أ  .سواء

جامـــدة، ـــست ل ـــا أ ن بـــ ي بداعيـــة للقـــراءة ـــسة الرئ ات ـــا امل ـــذه اســـة ربد ـــار وأ
دعـــم ـــ إ دائمـــا نجـــدوتنميـــةتحتـــاج التنميـــة؟ ـــذه و الـــدعم ـــذا ملـــاذا إذن ن، مـــستمر ن دائمـــ

ولدن لدى ساؤ ال ذا عن ة؛) (Holden,2004, 15لجابة ـشر لل الفكـر النتـاج أن يؤكد يالذي
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جديــد ــو مــا ــل ل وشــمولية وعمقــا ســعة يــزداد ــة مكتو نــصوص ة صــو ــ إلينــا يــصل روالــذي
يــاـ اتةا ــا م مــن ــا ل بــد ال الفكــر ــ داثــة ا ــذه أصــيل، ــو مــا ــل ــ ع املحافظــة مــع ر،

جـامي جعـل مـا ـذا و ، خـر متجددة إبداعية تنميـة ) Jamie,2007,58(ىقرائية ة بـضر وريـؤمن
ولـدن مـع ـــ حـدد و بداعيـة، القـراءة ات ـا تنميـة) p,23، 2004،Holden(رم خطـوات أو ـــ عمليـات

ات ا التاليةرم العمليات تتمثل وال بداعية،   : القراءة

و العملية ء: ــ املقر النص دة الوا املشكالت بتحديد ووتتكفل   .ر

الثانية العملية ء: ــ املقر النص مضمو حو أسئلة توجيھ ا ف تم وو ن   .ل

الثالثـة العمليــة بامل: ـــ ء املقــر الـنص ــ املـضمنة املعلومــات ط بـر ــد ــووتتع ال علومـات
أخر مصادر من ا إل التوصل     .ىيتم

عــــة الرا العمليــــة مــــن: ــــــ ء املقــــر الــــنص مــــضمو حــــو القــــراءة ــــ التوســــع ــــا ف ــــتم وو ن ل
أخر مصادر   .ىخالل

ـــ كث ــتم ا فقـــد خــاص؛ ل ـــش ــا م بداعيــة و عـــام؛ ل ــش القـــراءة ميــة أل ًونظــرا

نمــــن االبــــاحث م وتنميــــة بداعيــــة القــــراءة ــــربــــأمر ال والبحــــوث اســــات الد ــــتفحص و ــــا، را
حيــــث ومــــن ا، ــــداف أ حيــــث مــــن ومتنوعــــة ة ــــ كث ا نجــــد بداعيــــة القــــراءة مجــــال ــــ ــــت أجر

ُ

نتـائج عـن اسـات الد ـذه أسـفرت إليـھ، ـدفت مـا لتحقيـق ا اسـتخدم ـ ال البحثيـة ردوات
سيقتـــصر نــــا ـــديث ا فـــإن دافــــھ وأ ـــا ا البحـــث طبيعــــة ضـــوء ـــ و ــــمختلفـــة، ع فقـــط

لــــدى ــــا تنمي ثــــم ومــــن بداعيــــة القــــراءة ات ــــا م بتحديــــد تكفلــــت ــــ ال والبحــــوث اســــات رالد ر
يل ســ ــ فع ــا إل التوصــل الباحثــة ــان إم ــ ــان ــ ال اســات الد تلــك مختلفــة، ــة عمر رفئـات

مـــن ــل أجـــر فقــد ـــصر ا ال ـــت)٢٠٠١الــذيابات،: (ىاملثــال ا و ـــاب)(Barret,2001ر، الو عبــد و ،
العــــدل)٢٠٠٢( و اللبــــودي)٢٠٠٢(، و محمــــد)٢٠٠٣(، و بكــــر)٢٠٠٤(، أبــــو و وعبــــد)٢٠٠٦(، ،

نــــــــــــــايف)٢٠٠٨(العظــــــــــــــيم و ميـــــــــــــــد)٢٠٠٩(، ا و غــــــــــــــار)٢٠١٠(، و ي، حمـــــــــــــــدي)٢٠١٥(ز و ،
الـــسمان)٢٠١٢( و محمـــد)٢٠١٤(، و ، ـــ الز و دفت)٢٠١٤(، اســــ اســـات الد ـــذه جميــــع ر،

بداعيـــة، القـــراءة ات ـــا م مختلفـــة،رتنميـــة بحثيـــة أدوات اســـتخدمت ـــدف ال ـــذا ولتحقيـــق
نتــــــائج عــــــن أســــــفر ــــــا وجميع أيــــــضا، مختلفــــــة واجتماعيــــــة ــــــة عمر وشــــــرائح فئــــــات دفت ًواســــــ

تنميــة ـ إ بالفعـل أدت اسـات الد ـذه ـ املــستقلة العوامـل أن ـا مؤدا ـ كب حـد ـ إ ة ـشا رم
بداعية القراءة ات ا   . رم

ن تب اسات الد ذه تفحص إالرو ـا، بي فيمـا متباينـة عاديـة فئـات ع ت أجر ا أ
ُ

تطبـــق بـــأن ـــا غ مـــن ـــ أو ـــ فئـــة ـــ ع واحـــدة اســـة د تجـــر لـــم الباحثـــة علـــم حـــدود ـــ و ـــا رأ
ا اساتعل ـا،رالد لغو ـات و املو فئـة ـ الفئـة ـذه بداعيـة، بـالقراءة ـ ع ال والبحوث

واملو بــداع ن بــ ــة قو توأمــة لوجــود بــةوذلــك واملو بداعيــة القــراءة ن ــ و عــام، ل ــش بــة
تحــظ لـم بالـذات ــة اللغو بـة املو فـإن أخــر ـة ج ومـن ــة؛ ج مـن ـذا خــاص، ل ـش ـة ىاللغو

ُ

املجـــال ــ بـــة باملو ــ ع مثلمــا يجـــب كمــا الــتعلم ـــ توظــف ولــم ن بـــو وال ن البــاحث تمــام ُبا

ــ ظفـت و والعلــوم، اضـيات الر ــ خاصـة و العلمــيُوالعلمـي، بـداع ــ و عـام؛ ل ــش الـتعلم
والبحــــوث اســــات الد عــــض نجــــد لــــذا خــــاص، ل و)٢٠٠٦مخلــــوف،( رــــش ،)، ،)٢٠٠٧معــــاطي

،(و ـــــ) ٢٠٠٨يالــــنجالو ن البـــــاحث تمـــــام با تحــــظ لـــــم بالفعـــــل ـــــة اللغو بــــة املو أن ـــــ ع تؤكـــــد
ا و ـو تر واجـب ـا لغو ـات و املو بفئـة تمام فاال وعليھ ا، وآدا اللغة ومجال ـي ع لغـو يجـب
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أن خاصــــــة و علمـــــا، و عليمـــــا والبحـــــث اســـــة بالد الفئــــــة ـــــذه ل يتـــــصدى أن ـــــستطيع مـــــن رـــــل
العديـد نـاك ف يـة، العر اللغـة ـ ـ بكث ـ أك ـا أ إال ة، ـ كث عـام ل ش اللغو بداع يمجاالت
ـــ الكث ــذا ــ وغ والوصـــف، الــشعر، ونظــم املختلفـــة، طــب ا ، اللغــو بـــداع مجــاالت يمــن

نوا البــاحث عـض جعـل مــا ـذا و ، ـ ــاب،(لكث الو ــ) ٢٠٠٢عبـد يو يـة العر اللغــة مجـال ـ
ن املتعلمــ لــدى املختلفــة ــة اللغو ــب املوا تنميــة ــ يــة العر اللغــة خــصائص توظيــف ة وربــضر
بــــــة واملو ـــــــ ـ ـــــات خر اللغــــــات دو ـــــــ ـ يـــــة العر اللغــــــة ن بـــــ ــــــة قو عالقــــــة توجـــــد حيــــــث م، ـــــ نوغ

ملا وذلك ة، وعلـوماللغو ـة، النحو اكيـب وال ، اللغـو ـذر ا حيـث ات، مم من ية العر يللغة
وعتــــــھ، و ــــــي العر ــــــط وا املوســــــيقي، ــــــرس وا ، والقــــــوا ض العــــــر وعلــــــم يــــــة، العر رالبالغــــــة و

لتـصميموالتقابل علمـي ـاد اج ـ إ يحتـاج مـر فقط ، لغو إبداع مجاالت ذه ل ، ياللغو ي
مــ ناســب ت علميــة عليميــة ــا،بــرامج لغو ــات و املو لــدى العقليــة ات القــد ان،(رع ،١٩٩٩وجــر

د،٢٣٣ مز ،٢٠٠٨، النجالو و ،٢٠٠٨ي، ومرت السمان،٢٠١٢،٣٣٤،العاجز، ،٢٠١٤.(  

ـــــا أ نجـــــد بداعيــــة؛ والقـــــراءة ــــة اللغو بـــــة املو ن بــــ العالقـــــة ــــ إ متعمقـــــة نظــــرة و
املو املتعلمــة إن القــو يمكــن لــذا ــة، قو توأمــة ــالبمثابــة لغو ــة مجموعــة-ًو تمتلــك ا بوصــف

ات القــد ــصائصرمــن العاديــاتوا املتعلمــات عــن ــا تم ــ ال ــة ــ-اللغو ع ة القــد رتمتلــك
ا ا قـــد لتنميـــة ــا ل يؤ كفـــاءة مـــستو و ــا، غ مـــن دقـــة ــ أك ة بـــصو بـــدا اللغــو رداء ى ري

ا داء ال أشـــــ أحـــــد ـــــا أ ـــــ ع بداعيـــــة القـــــراءة ـــــ ـــــا ا ا ـــــذاروم أن ـــــ غ ، بـــــدا يللغـــــو
ــــــة و تر اتيجيات اســــــ باســــــتخدام وتنفــــــذ دقيقــــــا، إعــــــدادا ومعــــــدة ــــة متقدمــ بــــــرامج ــــــ إ يحتــــــاج

ً ً

ا أدا والتم ، اللغو بداع ع ا   .يساعد

ـــــا باعتبا بداعيــــة القــــراءة ات ــــا م تنميــــة ــــ ع ــــ ك ال ميــــة أ يتــــ ســــبق رممــــا ر
للــــتعلم مــــا م ًمتطلبــــا أنــــھاملتعلــــدىً إال خاصــــة؛ بــــصفة ن مــــ ــــات و واملو عامــــة بــــصفة لمــــات

الـــذى تمـــام باال تحظـــى ال ـــا أ نجـــد ــــ ــ بداعيـــة القـــراءة أي ــــ ـ ا ـــس تد واقـــع ـــ النظـــر ربإمعـــان
تنميــة ــ ع عمــل فاعلــة اتيجيات اســ ا ــس تد ــ ــستخدم ال أنــھ كمــا ــا، مي أ مــع ناســب ري

معظــــــم أن ــــــ إ باإلضــــــافة ــــــذا، ـــــا، ا ا ــــــرم امل الــــــو ن لــــــد س لــــــ يــــــة العر اللغـــــة معلمــــــات
ل ـــش فيـــھ بـــداع ات ـــا وم عـــام، ل ـــش الـــتعلم ات ـــا م تنمـــى ـــ ال س التـــد اتيجيات رباســـ ر ر

التعليمية العملية مراحل ل املتعلمات لدى   . خاص

ة وإثـــا ـــ التفك ـــ ع املتعلمـــات ع ـــ حديثـــة اتيجيات اســـ عـــن البحـــث يل ســـ ـــ رو
و ـساؤالت اتيجياتال ســ عـض ى تـأ ســابقة؛ مواقـف ـ علمنــھ مـا وتطبيـق املــشكالت، حـل
يمكـــــن ـــــ اال ـــــااســـــتخدام وم بداعيــــــة، القـــــراءة ات ـــــا م تنميـــــة اء: رــــــ و مــــــا اتيجيات راســـــ

مثـــــــــل ات: املعرفـــــــــة واملـــــــــسا يم، املفـــــــــا خـــــــــرائط اتيجية وإســـــــــ ي، الـــــــــذا ـــــــــساؤ ال اتيجية رإســـــــــ ل
وإس العقل، وخرائط اعرف-أعرف (k-w-lاتيجيةاملتعددة، أن د ذلك)علمت-رأ وغ ،.  

ـــستخدمو الـــذين ن العـــادي ن املتعلمـــ أن ـــ ع اســـات الد ـــذه عـــض أكـــدت نوقـــد ر
اتيجيات عـــــــــرفإســــــــ ــــــــ ع ة القــــــــد م تكــــــــس الــــــــتعلم ـــــــــ وكفــــــــاءة بفاعليــــــــة املعرفــــــــة اء و رمــــــــا ر

بـأ يقومــوا عنــدما م ـ تفك اك وإد املختلفــة، اصــة ا م أنرسـلوكيا مكــن و معينــة، مــة م داء
فيھ والتحكم يفعلونھ ما ع بالسيطرة الو ذا وة،. (ستخدموا   ). ٢٠٠٩،١٣٠أبو
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ــ ال املعرفــة اء و مــا اتيجيات إســ مــن كواحــدة ي الــذا ــساؤ ال اتيجية إســ ي روتــأ ل
املتعل لـــدى بداعيـــة القـــراءة ات ـــا م لتنميـــة ا اســـتخدام انيـــة إم ـــ إ ة شـــا رتـــم لر ـــش مـــات

خاص ل ش ات و واملو   .عام،

ي  الـــــــذا ـــــــساؤ ال اتيجية ـــــــلوإســـــــ و املعرفـــــــة، اء و مـــــــا اتيجيات إســـــــ إحـــــــدى رعـــــــد
محتـو حـو املعلومـات وتوليـد سـئلة، صـياغة تركـز ع ة القد املتعلم تكسب اتيجية ىإس ل ر

ــــذه و اخالــــنص، املعلومــــات جمـــــة ب تتكفــــل ــــا أل وذلـــــك الــــنص، ـــــم ف ــــ مــــة م دةطـــــوة رلـــــوا
الـــنص ـــم ف أنـــھ لـــھ ن ليبـــ للمـــتعلم، ي الـــذا ختبـــار ـــذ و ـــا، ع جابـــة ثـــم أســـئلة ـــ إ بـــالنص

ب،( ميـد٢٠٠٠،١٠٩شـب ا عبـد ديفـد )٢٠٠٠،٢٤١، تراسـك نجـد لـذا ،)Traask, David, 1996, 

للعمليــــ) 85 والفاعلــــة ــــ و داة عــــده و التعلميــــة، العمليــــة ــــ ــــساؤ ال ميــــة أ ــــ ع ةليؤكــــد
املـتعلم تواجـھ ـ ال الـتعلم قـضايا ـم ف يمكن قھ طر فعن ستقصاء، ع القائمة التعليمية

يتعلم فيما النا والتأمل العميق، م الف لديھ ينمي ــ ساؤ ال أي ــ أنھ كما دقيقا، ما لف ً
.   

ســبق مـا ـل املـتعلم تكـسب أن ـا يمك ي الـذا ـساؤ ال اتيجية إسـ أن مـن ـالرغم لو
البيانـــھ ـــا أ عميــــقغنيـــھإال ـــ ـــساؤ ال توظيــــف ـــ إ شـــاد و التوجيــــھ ـــ املعلـــم دو لعــــن ر ر

املــتعلم يمــد ألنــھ وذلــك الــتعلم، أســاليب أفــضل مــن عــد ــساؤ ال إن حيــث ا، وصــقل لاملعرفــة
عده و التعلم، أثناء الواسعة ة   ).Penling Carn،4256،1993. ( با

ـــــــسا  البًوتأس ـــــــس ســــــــبق مـــــــا ــــــــ تلــــــــكع فاعليـــــــة مــــــــن التحقـــــــق ــــــــ إ ـــــــا ا حــــــــث
بالــــصف ــــا لغو ــــات و املو املتعلمــــات لــــدى بداعيـــة القــــراءة ات ــــا م تنميــــة ــــ اتيجية ًســـ ر

السعودية ية العر باململكة املتوسط   .الثالث

  : مشكلة البحث
يحساسجاء يأ ما ضوء البحث لة   :بمش

تناو ــ ال الــسابقة اســات الد نتــائج اتفقــترــــ ــ وال ، ــا ا للبحــث الــدقيق املجــال لــت
لــــــدي خــــــاص ل ـــــش بداعيــــــة و عـــــام ل ــــــش القـــــراءة ات ــــــا م تنميـــــة وجــــــوب ـــــ رع

التعليمية املراحل ل ب ن العادي ن   .املتعلم

أوصــــــت حيــــــث ن، ــــــو املو ــــــ ع ــــــت أجر ــــــ ال تلــــــك الــــــسابقة، ــــات اســ الد توصــــــيات ـــــــ رـ
ــــــضر و ــــــا، لغو ن و بـــــــاملو تمــــــام ة وبــــــضر ًو ـــــــذهر ــــــة اللغو م ب مــــــو توظيـــــــف رة

القـراءة ـم علم خاصـة و خـاص؛ ل ـش اللغة م علم و عام؛ ل ش م علم لصا
التعليمية املراحل ل و   .بداعية،

اللغـــــة لــــشعبة العمليــــة بيــــة ال مجموعــــات ــــ ع ا إشــــراف خــــالل الباحثــــة ملــــستھ مــــا ــــــ
برنــــــا ــــــشار ان ملــــــست فقــــــد املتوســــــطة؛ باملرحلــــــة يــــــة ــــــلالعر ب ــــــات و املو عايــــــة رمج

يتمـــتعن ممــن بــھ بــأس ال عـــددا ــات و املو ــؤالء ن بــ مـــن ــان و اســية، الد ًاملراحــل ر
ة اللغو بة   .باملو

ـــــات و املو ســــة بمد ــــصص ا عــــص حـــــضو خــــالل مــــن الباحثــــة منـــــھ تأكــــدت مــــا رــــــ ر
ـــات و املو املتوســط الثالــث الــصف ملتعلمـــات ا ومناقــش جــدة، بمدينــة املتوســطة

ــا نًلغو حــاج مــن ســة املد ــ املــستخدمة يــة العر اللغــة علــيم اتيجيات إســ رعــن
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اللغــــــو املحتـــــو مـــــع ن تفــــــاعل مـــــن تنمـــــي حديثـــــة علــــــم اتيجيات إـســــ ـــــ إ ياملاســـــة ى
س  .واملدر

ميــع  الـتعلم معــاي ثيقـة و يـة العر اللغــة علـم ملجــال التخصـ طـار أكــده مـا وـــ
أ ـ ع ؛ ـام ا قبـل التعلـيم بداعيــةمـواد القـراءة ات ـا م املـتعلم إكـساب رميــة

التعليميــــــة مرحلتــــــھ مـــــستو مــــــع ناســــــب ي بمـــــا بــــــدا ــــــ التفك ســـــة ىومما يئــــــة(ر
، ب والتد التعليم م  ).٢٠١٩رتقو

ن ــو للمو القــراءة علــيم ــ حديثــة ــسية تد اتيجية إســ اســتخدام ميــة أ ضــوء ــ ـــ رـ
ـ علم ن لد بة املو ذه توظف ا، فيمـالغو ـ التفك ـ ع م ع ـ و القـراءة، ن

وإيجـــــاد مـــــضمونھ، مــــن جديـــــدة ــــار أف وتوليـــــد حولـــــھ، ــــساؤالت ال وتوجيـــــھ ، نيقــــرأو
بداعيـة، القـراءة ات ـا م م لـد وتنمي مشكالت؛ من مضمونھ ملا فاعلة رحلو ل

ــــ ي الــــذا ــــساؤ ال اتيجية إســــ أن وجــــد كــــذا؛ تكــــو اتيجية إســــ عــــن لبالبحــــث ن
يمكن اال لغو ات و للمو ذه ل تقدم   .أن

ـاضوء ا البحـث ا ل تصدى ال البحثية لة املش صياغة أمكن سبق ما ل
القـــراءة:" ـــ ات ـــا م ـــ املتوســـط الثالـــث بالـــصف ـــا لغو ـــات و املو املتعلمـــات مـــستو ي رتـــد ى

ا ذه ن لد تنمي سية تد اتيجية إس إ ن حاج عليھ ترتب مما اتربداعية، ا   .رمل

م التـــــاكـــــو س الـــــرئ الـــــسؤال ـــــ البحـــــث لة مـــــش صـــــياغة اســـــتخدام: ن يـــــؤدي مـــــدي أي ـــــ إ
ـــات و املو املتعلمـــات لـــدى بداعيـــة القـــراءة ات ـــا م تنميـــة ـــ إ ي الـــذا ـــساؤ ال اتيجية رإســـ ل

املتوسط؟ الثالث بالصف ا   ًلغو

التاليةوعالج البحثية سئلة عن جابة يتطلب لة املش  :ذه

ـــــا )١( لغو ــــات و املو املتعلمـــــات لــــدى ــــا توافر م الـــــال بداعيــــة القـــــراءة ات ــــا م ًمــــا ز ر
املتوسط؟ الثالث   بالصف

ــــــساؤ )٢( ال اتيجية إســــــ باســــــتخدام تنفــــــذ القــــــراءة ــــــ عليميــــــة وحــــــدة ة صــــــو لمــــــا ر
ــــــــا لغو ــــــــات و املو املتعلمـــــــات لــــــــدى بداعيــــــــة القـــــــراءة ات ــــــــا م لتنميــــــــة ي رالـــــــذا

املتوسط؟ الثالث  بالصف

لــدىمــا )٣( بداعيــة القــراءة ات ــا م تنميــة ــ ي الــذا ــساؤ ال اتيجية إســ رفاعليــة ل
املتوسط؟ الثالث بالصف ا لغو ات و املو  ًاملتعلمات

 : ـــ أهداف البحث
سدفتمثل  ئ ل ش ا ا   :رالبحث

الثالــث١  بالــصف ــا لغو ــات و املو املتعلمــات لــدى بداعيــة القــراءة ات ــا م تنميــة ًـــ ر
  .ملتوسطا

القــــــــراءة٢  ات ـــــــا م تنميـــــــة ــــــــ ي الـــــــذا ـــــــساؤ ال اتيجية إســـــــ فاعليــــــــة مـــــــن التحقـــــــق رــــــــ ل
املتوسط الثالث بالصف ا لغو ات و املو املتعلمات لدى   . ًبداعية
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    :ـــ أهمیة البحث

من   كال ا ا البحث   :يفيد

املنا مخططي   : ــ

عـــــ ل ـــــش القـــــراءة علـــــيم منـــــا ر تطـــــو ـــــ م ـــــساعد ــــــ اتـ ـــــا م ن بتـــــضم وذلـــــك رام،
م عل املق القراءة محتو ن املتعلم لدى ا توافر م الال بداعية ىالقراءة  . ز

مراحـــــل ـــــل ب ن املتعلمـــــ لـــــدى القـــــراءة ات ـــــا م لتنميـــــة بـــــرامج إعـــــداد ـــــ م ـــــساعد ــــــ رـ
 . التعليم

ية العر اللغة معلمي م: ــ فيد   :و

بداعية القراءة ات ا بم م ف عر ارــ لغو ن و املو ن املتعلم تناسب  .ًال

خاصــة و عـام، ل ـش القـراء علــيم ـ فاعليـة ـ ك التعلــيم اتيجيات باسـ م ف عـر ـــ
ا لغو ن و املو ن املتعلم لدى ا ا ا م ًتنمية  .ر

وفقـــــا بداعيـــــة القــــراءة ات ـــــا م تنميـــــة ــــ بـــــھ شــــاد س م يمكـــــ دلـــــيال ــــم ل يقـــــدم ــــــ
ً

ر
اتيجي يإلس الذا ساؤ ال  . لة

ن املتعلم  : ـــ

علــــم و عــــام، ل ــــش الــــتعلم ــــ ي الــــذا ــــساؤ ال اتيجية إســــ توظيــــف ــــ ع ة القــــد م يكــــس ـــــ لـ ر
خاص ل ش ا ا ا بم   .رالقراءة

بداعية القراءة ات ا م م لد ينمي  .رــ

ن الباحث   : ـــ

ات ــــا م لتنميــــة حــــوث و اســــات د إلجــــراء م أمــــام املجــــال يفــــتح ـــــ رـ عــــام،ر ل ــــش يــــة العر اللغــــة
التحديد وجھ ع بدا القراءة ات ا وم خاص، ل ش القراءة ات ا روم  . ر

  :ـــــ حدود البحث
ع   ا ا البحث   :اقتصر

البحـــــث١ مجموعـــــة حيــــــث مـــــن املتوســــــط: ـــــــ الثالـــــث الــــــصف متعلمـــــات مـــــن مجموعــــــة
جدة س بمدا وذلك ا، لغو ات و راملو ً:  

ات ــــا م مــــن ن لتمكــــ ـــــ املرحلــــةرـ صــــفوف مــــن ن ــــ غ مــــن ــــ أك ساســــية القــــراءة
 . املتوسطة

مـــــــن ـــــــن غ مـــــــن أكثـــــــر ن يمكــــــ ـــــــالتا و ـعـــــــليمية؛ مرحــــــــلة ايــــــة يمــــــثلن ــــــن أل ـــــــ ـ
ــــساؤ ال اتيجية إســـ مــــع التكيـــف املتوســــــــط ي والثــــا و ن الـــصف لمتـعلــــمات ل

مو ن لــــد ؛ أخــــــر ـــــة ج ومــــن ــــة؛ ج مــــن ــــذا ي، مـــــنىالــــذا ن تمكــــ ــــة لغو بــــة
ا ا مستو أع بداعية القراءة ات ـــا مـ ساب   .راك
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القـــــراءة٢ ات ــــــا م حيـــــث مـــــن عمليــــــة: رـــــــ ألن وذلـــــك بداعيـــــة، القــــــراءة ات ـــــا م رتنميـــــة
املتعلمــــات لــــدى متــــوفرة ات القــــد ــــذه و عليــــا، عقليــــة ات قــــد تتطلــــب ا ــــسا راك ر

ا لغو ات و ا(املو للبحث ص   ). ااملجتمع

ان٣ امل حيث من جدة: ــ بمدينة ات و املو متوسطة سة   . رمد

الزمــان٤ حيــث مــن ــ: ــــ ا الد الفــصل ــ ــا ا البحــث ــ امليدانيــة اســة الد رطبقــت ر
ا الد العام من رو ة١٤٤٢ل   .ر

  :ـــ فرضا البحث
ن التالي ن الفرض ة اختبار ا ا البحث   :لحاو

داللــة١  ذو فــر يوجــد البحــثقــــ مجموعــة أفــراد جــات د تــب متوســطي ن بــ رإحــصائية ر
بداعيــــــة القـــــراءة ات ـــــا م اختبـــــار ـــــ ع والبعـــــدي ـــــ القب ن التطبيقـــــ ـــــ ـــــا را

البعدي التطبيق   . لصا

القـــراءة٢ ات ــا م تنميــة ـــ إ تــؤدي ــ ال بالفاعليـــة ي الــذا ــساؤ ال اتيجية إســـ ــ تتم رـــــ ل
البح مجموعة أفراد لدى   .ثبداعية

ــ  :مصطلحات البحثـ

ــ    :إستراتیجیة التساؤل الذاتيـ

ن كـــــــو ـــــــا) Coyne ،85،2007(عـــــــرف أ ـــــــ ع ي الـــــــذا ـــــــساؤ ال اتيجية أســـــــئلة" لإســـــــ
املتعلم ا ا،لحويصوغ عـد أو ـا، أثنا ـ أو القـراءة، عمليـة قبل ا طرح و التعلم، نمضمو

ه ــــــ وتفك املعلومــــــات، امـــــل ت ــــــستد ــــــساؤالت ال ـــــذه إجابــــــةو وتتطلــــــب القــــــراءة، عمليـــــة ــــــ
التعلم عملية ل س عميقة   ".واسعة

ــــــا عرف املـــــــتعلم) ٢٠٠٩،١٩محمـــــــد،(و ا يـــــــصوغ ســـــــئلة مـــــــن مجموعـــــــة ـــــــا أ ـــــــ ع
أو لنفسھ ا وج ـذهلزمالئھو وتـؤدى املعلـم، مـن شـاد وإ بتوجيھ وذلك التعلم، عملية رحو ل

امل وانـــــب ا ـــــ إ املـــــتعلم بـــــاه ان ـــــ إ التعلـــــيمســــئلة موضـــــوع ـــــ س(مــــة ـــــ)رالـــــد إ ـــــھ با وان ،
التعلم موضوع ا يواج ال القصو   . رجوانب

ــــــــــــــب  نجـــــــــــــــدوقر ي الـــــــــــــــذا ـــــــــــــــساؤ ال اتيجية إلســـــــــــــــ حميـــــــــــــــدة ي أمـــــــــــــــا ـــــــــــــــف عر لمـــــــــــــــن
حيــــث) ٢٠١٤،٩٥الــــسمان،( حميــــدة، ي أمــــا ــــف عر مــــع متطابقــــا يكــــو ــــاد ي فــــا عر ــــا عرف

ً نً
أنـــھ ـــ ع ـــا ســـئ" عرف مـــن ـــمجموعـــة لزمالئـــھ أو لنفـــسھ ـــا وج و املـــتعلم ا يـــصوغ ـــ ال لة

ـ ع ـ ك ال ـ إ سـئلة ـذه وتـؤدي شـاده، وإ املعلـم توجيـھ خـالل من القراءة أثناء رالفصل
ء املقر النص مة امل وانب   ". وا

ــا بأ إجرائيـــا الباحثــة ــا عرف ـــت: و ثب املعرفــة اء و مـــا اتيجيات اســ مــن اتيجية رإســـ
وجــــــھفاعلي ـــــ وع خـــــاص ل ـــــش القـــــراءة ات ـــــا وم عــــــام ل ـــــش الـــــتعلم ات ـــــا م تنميـــــة ـــــ رـــــا ر
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ــا لغو ــات و املو املتوســط الثالــث الــصف متعلمــات لــدى بداعيــة القــراءة ات ــا م ًالتحديــد ر
جدة بمدينة ات و املو متوسطة سة   . ربمد

ــ    :القراءة اإلبداعیةـ

ــش ــا جميع بداعيــة للقــراءة ة ــ كث فــات مــععر املــتعلم تفاعــل تتطلــب ــا أ ــ إ
ءالـــــنص اتواملقـــــر ـــــا م بتوظيـــــف وذلـــــك الـــــنص، ي ملعـــــا جديـــــدة معـــــان إضـــــافة ـــــ إ ــــل رللتوصـ

املتعلم ا يمتلك ال  .بداع

وجـــاميضـــوءـــ ـــوس نجـــد ســـبق القـــراءة ) House,2004,56،Jamie,2007,81(مـــا عرفـــان
مـــــؤداه ـــــ كب ل ـــــش حولـــــھ اتفقـــــا فـــــا عر عقليــــــةبداعيـــــة عمليـــــة ـــــ بداعيـــــة القـــــراءة أن

الــــنص مــــن مألوفــــة ــــ غ جديــــدة معــــان ــــ إ التوصــــل مــــن ــــــ القــــار أو ــــــ املــــتعلم تمكــــن ئمعقــــدة
سابقة ات وخ ار وابت إبداع ات ا م من لديھ ما   .ربواسطة

نجــد الــسابق ــف التعر مــن ــب ،(وقر يغــار بداعيـــة) ٢٠١٥،٤١٦ز القــراءة عــرف
ا اتالقارتفاعلبأ ـ وخ معرفـة، مـن يملـك مـا مـع ودمجـھ فيـھ، د و ما ثمار باس النص رمع ئ

مضمونھ ترد لم وعالقات ار أف ار وابت جديدة، معان إلضفاء   .ذاتية،

ــــا ا البحــــث ــــ إجرائيــــا ــــا قــــصد املتوســــط: و الثالــــث الــــصف متعلمــــات تفاعــــل
ــا لغو ـات و ســةًاملو اربمد مــع جــدة بمدينــة ـات و املو فيــھ،متوســطة د و مــا ثمار باســ رلـنص

ــــــار أف ــــــار وابت جديــــــدة، معــــــان إلضـــــفاء ذاتيــــــة، ات ــــــ وخ معرفــــــة، مـــــن يملكنــــــھ مــــــا مــــــع ودمجـــــھ
القــراءة اختبــار ــ الطالبــة ــا عل تحــصل ــ ال جــة بالد قــاس و مــضمونھ، ــ تــرد لــم روعالقــات

لذلك املعد   . بداعية

ــ ــ   :ًالموهوبون لغویاـ

ـا  لغو ـوب املو لغـوـ: ًاملـتعلم إنتـاج مـن مرتفعـا مـستو ـر يظ الـذي ـــ املتعلمـة أو ـــ املـتعلم يو ًى ُ

اء الـــذ ات واختبـــا ـــة اللغو الكفـــاءة ـــة بطا ـــ ع جاتـــھ د خـــالل مـــن داء ـــذا ـــر ظ و ، ـــ رمتم ر ر
املئي عن تقل ال بحيث ار، بت و عوف،%). (٩٠(والتحصيل   ). ٢٠٠٤،٩أبو

ا لغو ات و للمو ي جرا ف ـاوالتعر لغو ـات و املو املتعلمـات ـن يقـصد ـا ا البحـث
ن حـصول ـشرط و يـة العر للغـة بـدا سـتخدام مـن ن تمك ة لغو ات بقد يتم ي رالال ن

املئي عبداملجيد%) ٩٠(ع ألسامة ة اللغو وة وال صا ي ز ألحمد اء الذ اختبار   . يع

   :أدوات البحثــ

ا البحث أدوات يتمثلت فيما   :ا

بالــــــصف١ ـــــا لغو ــــــات و املو املتعلمـــــات تناســـــب بداعيــــــة القـــــراءة ات ــــــا بم قائمـــــة ًـــــــ ر
املتوسط   .الثالث

ي٢ الذا ساؤ ال اتيجية إس ضوء القراءة س در وحدة صياغة إعادة لــ   .و

القـــــــراءة٣ علــــــيم ـــــــ ي الــــــذا ـــــــساؤ ال اتيجية إســــــ اســـــــتخدام ــــة لكيفيــ معلـــــــم دليــــــل لــــــــ
 .عيةبدا
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الثالـــــث٤ بالـــــصف ـــــا لغو ـــــات و املو للمتعلمـــــات بداعيـــــة القـــــراءة ات ـــــا اختبـــــارم ــــــ ًـ ر
  .املتوسط

الباحثة إعداد من دوات ذه  .ل

  : ــــ اإلطار النظري
ــــــطــــــارتمثــــــل  ، محــــــاو ثالثــــــة ــــــ ــــــا ا للبحــــــث رالنظــــــر تنــــــاو: ي ، و لاملحــــــو ل ر

جوا مختلـــف مـــن ي الـــذا ـــساؤ ال اتيجية ي،لإســ الثـــا املحـــو ، ـــا ا البحـــث تخـــدم ــ ال ـــا رن
بداعيــة القــراءة عــرض ــد فتع ــ خ و الثالـث أمــا ــا، لغو ــات و املو عــن ــديث ل ًوخـصص

بذلك توضيح ي وفيما إليھ، دف ما تحقيق البحث تخدم ال ا جوان مختلف    :من

  :إستراتیجیة التساؤل الذاتي: المحور األول
ـــــذا نــــاو حيــــثلي مـــــن ي الــــذا ـــــساؤ ال اتيجية إســـــ لاملحــــو ـــــا،: ر مي وأ ـــــا، وم مف

اومراحل ااستخدام ف واملتعلم املعلم من ل وأدوار ، .  

ــ   :مفهوم إستراتیجیة التساؤل الذاتيــ

اتيجيةعرفــت عــددإســ ب ــس وذلــك متباينــة، ة ــ كث فــات بتعر ي الــذا ــساؤ  لال

نــاك ف ا، ــا يطلــق مـن مـسميا مثــل املــساعدة اتيجياتاســ عل ي، التخطــيط: الذاتيـة  الــذا

ي، والتقـدير ي والتأمـل الـذا هللا،( .الـذا نـاك)٢٠٦ ،٢٠٠٠ عبـد و ـا يطلـق مـن ، اتيجية عل  إسـ

بؤ ي الت ،( القرا   ). ١٠٦ ، ١٤٢٨ مف

ا  عرف ا ومقدداي رعاشو و ـساؤالت"بأ ـ ال املـتعلم ال ـا ـ الـتعلم، قبـل يطرح أثنـاء و
عـــد لم،الــتع جابـــة الـــتعلم، و ـــ ـــذه عــن ومحاولتــھ ــساؤالت الـــتعلم ال ،" (أثنــاء رعاشـــو

،   ). ٨٥، ٢٠٠٥ومقدادى

عــرف  ســـكينة، (و و مجموعـــة) ٢٠٠٤،١٨٤ناديــة ــا بأ ي الـــذا ــساؤ ال اتيجية لإســ
حـو ــساؤالت ال الــتعلم عمليــة حـو املــتعلم ا يــصوغ ــ ال ـساؤالت لال ومــا: ل عرفــھ؟ الــذي مــا

التعلمالذ ستمرار يمكن وكيف عرفھ؟ ال   .ي

املتعلمــــات ا يــــصغ ــــ ال ســــئلة ــــ نــــا ي الــــذا ــــساؤ ال اتيجية إســــ فــــإن لوعليــــھ
ــات و ــااملو حــة،ًلغو املق التعليميــة الوحــدة ــ املــضمنة القرائيــة النــصوص مــضمو نحــو ل

ــــ أو للنـــــصوص، ن قـــــراء قبـــــل عــــضا ن عـــــض أو ن ألنفـــــس ــــا وج عـــــدو أو القـــــراءة، أثنـــــاء
  .القراءة

ســــئلة أن تج ــــست ي الــــذا ــــساؤ ال اتيجية إلســــ الــــسابقة فــــات التعر خــــالل لمــــن
ـــ اال الــــتعلميــــصغو مـــضمو حــــو ناملــــتعلم ،١٩٩٨،١٧٠عــــسر،(ل الــــصبو عبــــد ،٢٠٠٠ر،
١٩،Torman,2013, 56 (ا أل وذلك ان، بم مية من   : للمتعلم

لديھ توجد التعلمــ عن مسبقة   . خلفية

نھ ذ حية التعلم شطة بأ حتفاظ ع ساعده   .ــ
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التعلم بمحتو حتفاظ ع ساعده   . ىــ

التعلم من املستفادة املعلومات تداو ع ساعده   .لــ

حياتھ وتوظيفھ التعلم م تقو ع ساعده   . ــ

ا وتوظيف املعلومات توليد ة ا م تكسبھ   .رـ

ــــــــ إحـــــــــدىو ــــــــا بأ توصــــــــف ي الـــــــــذا ــــــــساؤ ال اتيجية إســــــــ فــــــــإن ســـــــــبق مــــــــا لضــــــــوء
مــا اتيجيات اءاســ ــلرو ــ إ يقــوده خــاص ــي ذا ــد بج املــتعلم يقــوم ــا خالل مــن ــ ال املعرفــة

اتيجية إســـ ـــا أ أي ا، نفـــس للمعرفـــة ي الـــذا التنظـــيم ـــ املتـــضمنة املعرفـــة اء و مـــا رعمليـــات
و ما عمليات وضبط توجيھ ع املعرفةعمل ،(راء ضوان و ، رالفرماو   ). ٢٠٠٤،١١١ي

مــي،(ىوتــر ــساؤ أن) ٢٠٠٣،١٢٥ف ي لال ن يتــضمن الــذا مــا نــوع ســئلة، : مــن
ــة، أسـئلة ــ موج و ــا، إل املــتعلم املعلـم ة يوجــھ وس عــن رعبـا ا أســئلة ؤر  لـھ، املعلــم يحــدد

يصوغ ا خالل ومن ا، كملو وأسـئلة أسئلة و ـا، ـ تماثل ـة غ ـأ موج و مفتوحـة، ـ سـئلة و  ال

ا ـ يـصوغ الـتعلم، أثنــاء املـتعلم ـا، أو عمليـة ا، أو قبل ـ بحيـث عـد ع ـم ـساعده  املـادة ف

اك املتعلمة، ا، روإد م   .فيھ والتفك ىاملغز

  :ـــ أهمیة استخدام إستراتیجیة التساؤل الذاتي في العملیة التعلیمیة
ا ـــساؤ ال اتيجية إســ اســـتخدام لعــد ـــذهُ ـــان، بم ميــة مـــن التعليميــة العمليـــة ـــ ي لــذا

ا تذكر ب(،)٢٠٠٥،١٩٣محمد،(مية ي) ٢٠٠٠،١١٠شب   : فيما

محتـــــو عناصـــــر مناقــــشة ـــــق طر عــــن إيجابيـــــة مواقـــــف ــــ يكـــــو أن للمــــتعلم ـــــيح ت ىــــــ ن
وضوحا أك يجعلھ مما   .ًالتعلم

التعلم البناءة املشاركة ع عھ   .ــ

محتــوــــ عناصــر حــو ــوار وا ن خــر ن املتعلمــ ن ــ و نــھ ب املناقــشة ــ ع يعھ ىــ ل
 .التعلم

أسئلة صياغة ع ة القد تكسبھ  :رــ

 عالية بكفاءة التعلم إنجاز مسئولية يتحمل تجعلھ  .ــ

 ديدة ا ف باملعا لديھ السابقة ف املعا ط تر رــ   .ر

 ،املتعلمة املعلومات تحليل ع ة القد تكسبھ ارــ امل وت ا،   . وتنظيم

 بــــدا ـــ التفك ات ــــا م لديـــھ تنمــــي كمـــا الــــتعلم، ـــ مع ــــ التأمـــل لديــــھ تنمـــي رـــــ
  .والنقدي

عمليات شيط ت م(ـــ التقو املراقبة،   .لديھ) التخطيط،

الذاتية ألسئلتھ تقليدية غ إجابات إيجاد ع ساعده   .ـــ

ال مفاتيح عن البحث ع ة القد تكسبھ معناهرـــ والتفك   . تعلم

ي سا العق شاط بال مباشرا تباطا ا ترتبط ًـــ ً
  .ر
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التعليمية العملية املتعلم إيجابية ع تقوم   . ـــ

دافـــھ أ ـــم ف ي الـــذا بـــالتحكم ـــشعر و ـــصية، ال وقـــوة الذاتيـــة، بالفاعليـــة ه شـــعو تقـــو ــــ رــ ى
  . الذاتية

  :ؤل الذاتيـــ مراحل استخدام إستراتیجیة التسا
ثـالث ـ التعليميـة العمليـة ـ ي الذا ساؤ ال اتيجية إس استخدام مراحل لتتمثل

ــلمراحـل، ــذهو ــ ا يـصوغ أن املــتعلم ـ ع يجــب ــ ال ـا اصــة ا ا أسـئل ــا ل ــا م مرحلـة
ألـــسو كـــنج ا ـــ يو مرحلـــة ــل ألســـئلة نمـــاذج نـــاك و النحـــو) Alison,2006, 245(ناملراحــل ـــ ع

  :التا

ي الذا ساؤ ال اتيجية إس استخدام مراحل التخطيط: لــ املراقبة. ــ م. ــ التقو   .ــ

التخطـــيط مرحلـــة ــــ ـ ـــ و اتيجية:املرحلـــة إســـ اســـتخدام مراحـــل أو التخطـــيط مرحلـــة لعـــد
أو مـــضمو حـــو أســـئلة يـــصوغ أن املـــتعلم ـــ ع يجـــب التخطـــيط يـــن ـــي ول ي، الـــذا نالـــتعلم ل

التعلم مثلىمحتو ، :  

؟ تواج ال لة املش ما   ــ

ن؟ ح لة املش عن اعرف ماذا ــ عملھ؟ ع يجب الذي ما   ــ

لدي؟ املوجودة املعلومات ما   ــ

؟ تواج ال لة املش املعلومات ذه ي ساعد كيف   ــ

للتعلم؟ خط ما  ــ

لدي؟ البديلة طة ا ما  ــ

ــ الثانية املرحـة:املراقبةمرحلة املرحلة ـ حـدث مـا تنفيـذ نتائج املتعلم يراقب املرحلة ذه
مثل أسئلة يصوغ أن عليھ جب و ،  : و

التعلم؟ اتيجي اس أو خط استخدمت ل   ــ

جديدة؟ خطة إ أحتاج ل   ــ

بديلة؟ اتيجية إس إ أحتاج ل   ــ

؟ دا أ غ ل   ــ

؟ و د ما    لــ

يح؟ ال الوضع أنا ل   ــ

؟ د حققت ل   ــ
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م التقو ـــ الثالثة مثل: املرحلة أسئلة نفسھ سال أن املتعلم ع يجب   :نا

القادم؟ الوقت سنفعل ماذا ــ س نفعلھ؟ لم الذي ما ــ س فعلنا؟ ماذا ــ   س

ــــ(أمــــا من وصــــادق، أمنيــــة، نــــدي، اســــتخدام) ٢٠٠١،٣٤ا ــــساؤإســــ فمراحــــل ال لاتيجية
ما ع ي   : الذا

ــــ  و املرحلــــة القـــراءة (:ـــــ قبــــل مــــا ــــ): مرحلـــة ع س الــــد موضــــوع عـــرض املعلــــم ريبــــدأ
ــساؤ ال اتيجية إسـ اسـتخدام كيفيـة ـم ل ـ يو ثـم ن لاملتعلمـ

ا استخدام كيفية ع م مر و ي،  الذا

الثانيــــة املرحلــــة ـــــ القــــراءة (:ـ أثنــــاء ا)مرحلــــة يقــــوم حيــــث ن، وتمــــر الــــنص بقــــراءة ملعلــــم
ا لو ال سئلة استخدام ع ن  .املتعلم

الثالثــة  املرحلـة القــراءة (:ـــ عـد مــا ــي): مرحلـة لوقـت املــتعلم يحتـاج الــنص قـراءة عـد
مــن مجموعــة طــرح وقــت ــو ــذا و ــا قرأ ــ ال باملعلومــات يفكــر

الثالث العمود ا وتدو   .سئلة

  :المتعلم في إستراتیجیة التساؤل الذاتيـــ أدوار المعلم و
ات ـــذهيإســـ ل بيـــان ـــ ي فيمـــا واملـــتعلم، املعلـــم مـــن ـــل دو دقـــة و تحـــدد ي الـــذا ـــساؤ ال رجية ل
 :دوار

املعلــــم ـــــ: ردو ع و جــــة بالد تقــــوم ي الــــذا ـــــساؤ ال اتيجية إســــ أن مــــن لبــــالرغم رل
ا أ إال املتعلم املعلمتحددعمل والقط(ردو   ،)١٩٩٨،٢٠٧امي،القطامي،

،(،)١٤١٢،٢٢٦عصر،( ة ،(،)٢٠٠٠،١٣٥وزدر ي) ٢٠٠٦،٦٠يشكر   : فيما

املتعلم يقنع مية ــ ساؤ بأ ي لال وخاصة الذا التعلم،   .القراءة إنجاز

يحث صياغة ع املتعلم ـــ من   .قرائية عملية ل عد سئلة كثار

توعيتھ مية ــ ع بأ ستمرا التتا   .سئلة طرح  والتدرج رو

ع ھ يد ناسب بما سئلة توليد  الواقعية رــ ب ي  . التعلم عمليات وترت

ھ يد  .ذاتية أسئلة صياغة إ لللوصو والص التأمل، ع رــ

تمامھ ا يوجھ   .مثل الذاتية سئلة توليد عند متنوعة أساليب استخدام إ ــ

املتعلم دو ييتمثل: رـــ بما القيام املتعلم   :ردو

التعلم من د ير ماذا تحديد   .ــ

مة امل العناصر م ف من للتأكد الذاتية واملراقبة سئلة توجيھ   . ــ

التعلم ملحتو مھ ف مراقبة   .ىــ

السابقة معلوماتھ واستدعاء باه، ن و ك ال  .ــ

التعلم إنجاز الدة وا الص   . ــ
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التأ التعلمــ من دف ال تحقيق من   .كد

  :ً المحور الثاني ــــ الموهوبون لغویا
نجـاز ـ ع ة والقـد داء، ـ والكفـاءة ، العـا ـ التم ـ تتمثل عام ل ش بة راملو
بـــالنفس، وثقـــة بـــات ب آخـــر عمـــل إنجـــاز ـــ إ مـــا عمـــل إنجـــاز مـــن التحـــو وســـرعة عـــام، ل لـــش

املو ـــذه ، العـــا ع الـــسر ـــم وتبـــاينوالف اء الـــذ أنـــواع عـــدد ـــ ع القيـــاس و عـــام، ل ـــش بـــة
ـذا ـ فع ـب، املوا عـدد فكـرة جـاءت نـا مـن مختلفـة، وأنمـاط أنـواع بة املو فإن مجاالتھ،
أحمــــــد بــــــن ليــــــل ا م مــــــ نــــــذكر ، ــــــ كث ن لغــــــو ــــــ تمثلــــــت ــــــ ال مثــــــل ــــــة، اللغو بــــــة املو نجــــــد

علـــم لوضـــع ـــة اللغو بتـــھ مو لتـــھ أ الـــذي يـــدي، إليـــھ،الفرا أحـــد ـــسبقھ لـــم الـــذي ض والعـــر
ة العـسكر القيـادة فنـو تھ وأكـس الوليـد، بـن خالـد تمثلت وال ة، العسكر بة املو نونجد
القائــد فجعلــھ بــة، املو ــذه فيــھ وســلم عليــھ هللا صــ هللا ســو وظــف لــذا مبكــرة، ســن لــ ر

تم ــ وال اضــية، الر بــة املو ونجــد آنــذاك، ن املــسلم يــوش ،يالعــسكر ــ ك ن اضــي ــ رثلــت
خـاص، ل ـش ـا مجال ـ ـا وتوظيف ـا امتالك حيـث مـن ات ومستو أنواع بة فاملو لذا كذا، و

عام ل ش ياة ا   .و
ُ

أي ـــــــا يمتلك ــــــ ال ة ـــــــشر ال وات ــــــ ال ـــــــم أ مــــــن عامـــــــة ـبـــــصفة ن ـــــــو املو فئــــــة عــــــد
مــ عــد ــا تنمي وأســاليب م ومــوا فــراد ات قــد عــرف فــإن ــذا ول العلميــةرمجتمــع، ــام امل ن

ــــــو ــــــا لغو ـــــوب واملو ، التطــــــو بركــــــب اقـــــھ و قيــــــھ و املجتمـــــع تطــــــو ــــــ تـــــؤثر ــــــ ال رالـــــصعبة ر ر
املجــــاالت" أحـــد ــــ ـــدا فر واســــتعدادا اللغـــو داء مــــن مرتفعـــا مــــستو ـــر يظ الــــذي ياملـــتعلم ى

مــن مرتفـع بمـستو متمتعـا الفــرد ـذا يكـو أن ـشرط خاصــة ات قـد تحتـاج ـ وال ـة، ىاللغو ن ر
ارالذ بت و د،".( اء   ).Founds,2009,23،١٢ــ٢٠٠٨،٩مز

تمــــام ا ــــ إ بحاجــــة تـــزال ال ــــ ال ن ــــو املو فئــــات إحـــدى اللغــــة ــــ ــــو و املو نعـــد
عــــن ــــم ل املقدمــــة التعلــــيم وأســــاليب م، خصائــــص تختلــــف حيــــث ن؛ البــــاحث قبــــل مــــن ــــو ِتر ي

إ يميلـــو مـــا عـــادة اللغـــة ـــ ن ـــو املو ألن وذلـــك ن؛ ـــةنالعـــادي لغو ـــ تفك أنمـــاط اســـتخدام ـــ
ـذا و والـتعلم، التعلـيم أسـاليب ـ ر والتطـو التجديد إ حاجة م ف لذا م، يؤكـدخاصة

ـــا، توظيف وحـــسن بـــة، باملو تمـــام و الرعايـــة ة بـــضر ـــ تو ـــ ال العلميـــة ـــة النظر ة ورـــ
مستمر ل ش ا تنمي ع ة،(والعمل   ).Stipek,1998,64،٢٠٠٥،٦٦عم

ـــوم  مف بـــع ت و متعــددة، بمراحـــل ـــا وم مف مــر فقـــد ـــوم، املف حيــث مـــن بـــة املو أمــا
ــــ ع ا نجــــد بــــة العامــــة" املو العقليــــة ة أيــــضا)١٩٩٥،٥معــــوض،" (رالقــــد ــــ ع و ة" ً، رالقــــد

ال خـــصائص متلـــك و متفـــردا، جعلـــھ و ، ـــ بتم يؤديـــھ مـــا عمـــل قيامـــھ عنـــد الفـــرد تجعـــل ـــ ال
ً

ن لآلخــــر ي،" (تتـــوافر ــــ)٢٠٠٠،٢زفـــو ع ـــا فإ ســــبق مـــا ــــ إ إضــــافة عــــن" ، الفــــرد ـــ تم ة رقــــد
الدافعيـــــــة عوامــــــل ـــــــادة و ة، ــــــا امل ـــــــادة و اء، الـــــــذ مــــــستو تفـــــــاع با ه ــــــ زغ رز ،٢٠٠١صـــــــادق،" (ىر

٣٠،Angela,2003,33.(   

ات بقـــــد يتمتعـــــو الـــــذين ـــــم ن ـــــو املو فـــــإن بـــــة للمو فـــــات التعر ـــــذه ضـــــوء رـــــ ن
خـــــ واســـــتعداد مرتفـــــع، ـــــاء وذ بـــــالنفس،عاليـــــة، وثقـــــة عاليـــــة، بكفـــــاءة مـــــا عمـــــل ســـــة ملما راص،

ــ غ وتنميــة، تمــام وا عايــة ــ إ يحتــاج ــذا ــل أن عتبــار ــ خــذ مــع انــات، لإلم ثمار رواســ



فاعلیة استخدام إستراتیجیة التساؤل الذاتي في تنمیة مھارات 
 ...الثالثًت الموھوبات لغویا بالصف القراءة اإلبداعیة لدى المتعلما

مشاعل بنت صالح بن سعد الدوسري / د  
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العلميــــة ــــام امل مــــن أصــــبح تمــــام و بالرعايــــة ا ــــد ع و علمــــي، بأســــلوب ــــب املوا عــــرف أن
املختلفـــة ـــا بأنواع الفئــة ـــذه ألن وذلـــك ــة، بركـــبامل اقـــھ و قيـــھ و املجتمــع تطـــو ـــ رتــؤثر ر

  .التقدم

بأنـــــھ فيعــــرف ـــــا لغو ــــوب املو ـــــوم مف حيــــث مـــــن مـــــستو: ًأمــــا ــــر يظ الـــــذي ىاملــــتعلم
ات قـــد تحتـــاج ـــ وال ـــة، اللغو املجـــاالت أحـــد ـــ ـــدا فر واســـتعدادا اللغـــو داء مـــن رمرتفعـــا ي ً

الـــــذ مـــــن مرتفـــــع بمـــــستو متمتعـــــا الفـــــرد ـــــذا يكـــــو أن ـــــشرط ىخاصــــة ـــــارن بت و ـــــد،. (اء مز
ومحمد٢٠٠٨،٩ ، الز ،٢٠١٤،٢١٥.(  

عـــــرف عـــــوف،(و بأنـــــھ) ٢٠٠٤،٩أبـــــو ـــــا لغو ـــــوب مـــــستو" املو ـــــر يظ الـــــذي ىاملـــــتعلم ُ

الكفـــــاءة ــــة بطا ــــ ع جاتــــھ د خــــالل مــــن داء ـــــذا ــــر ظ و ، ــــ متم لغــــو إنتــــاج مــــن رمرتفعــــا ر ي ً

اء الذ ات واختبا ة بحيثوالتحصيلراللغو ار، بت املئيو عن تقل   ). ٩٠(ال

ا باســــ ة ) Baska,1996,14(وعرفــــت ــــا م لديــــھ الــــذي املــــتعلم ذلــــك بأنــــھ ــــا لغو ــــوب راملو
ة اللغو الطالقة تجاليةعالية عامرو ل ش للغة استخدامھ عند ة    .العفو

عـن  م ـ تم بخـصائص يتمتعـو ـا لغو ن و املو أن السابقة فات التعر من نيت ً

ـــــش م ـــــ الكفـــــاءةعـــــاملغ ـــــ تتمثـــــل ـــــ ال املتنوعـــــة ـــــصائص وا ات القـــــد ـــــ إ باإلضـــــافة ر،
اللغـــة ــع تطو ـــ ع ة وقــد وكتابـــة، وقــراءة وتحـــدثا اســتماعا ، ـــ الوا اللغــو داء ـــ ــ روالتم

ً ً ً ي
علمية غبات و ميو من م لد ما رإلشباع   .ل

  :ًالخصائص اللغویة للموهوبین لغویا
ـــ لغو ن ـــو املو ـــ يم مـــا ـــ ـــمًأك ف ، ـــ التم ذلـــك ـــ غرابـــة وال ـــة، اللغو م خصائـــص ا

البــــد إذا ـــــا لغو ــــو و مو
ً ً اللغـــــةأنن أن مـــــا و اللغــــة، ـــــو و هللا م ــــ و بمـــــا م ـــــ غ عــــن وا ـــــ يتم

بــداع ــو ــة اللغو ـصائص ا حيــث مــن م ـ يم مــا فــأك ؛ لغــو وإبـداع ــاز إ لغــة يـة يالعر
ــــــ اللغو م ب مـــــــو ــــــد تتع أن طة شــــــر ، ُاللغــــــو ً َ ُ ـــــــاتي تجا و العلميــــــة، ســــــاليب وفـــــــق ــــــذه ة

بة املو مجال ديثة   .ا

مضوءو ـ غ عـن ون ـ يتم م فـإ ـا لغو ن ـو للمو ـة اللغو صائص ،(ًا ـ الز
ي) ٢٠١٤،٢١٨ومحمد،   :بما

املبدعة عة السر الواسعة القراءة ع م قد   . رــ

دائمو م إ حيث مة، ال ة اللغو وة ال طالعــ و   .القراءة

مـــــضمو ـــــ ـــــا املـــــصرح ـــــ غ الـــــضمنية ي واملعـــــا املعرفـــــة، اء و ملـــــا العميـــــق ـــــم الف ــــــ نـ ر
واملكتوب   .املسموع

م ل تـــــؤ ــــ ال ة الـقـــــد ــــــذه يمتلــــــكو ـــــم فـ ، ــــ الن تنـــــظيم الــــشعر نظــــم ــــ ع ة القــــد ـــــ رـ نر
ن اللغو ن الفني ذين   .ل

اللـغـــة ات ـــا مـ مـــن الــتمكن الـكتابـــة(رــــ الـقـــراءة، التـــحدث، عــال،) ستمـــاع، ىبمــستو
ذاتية تنمية ذه م ب مو لتنمية م ل يؤ   .بحيث

للغة م استخدام ا س مما ع الفائقة ة والقد ة، اللغو القواعد من التمكن رــ   .ر
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شاءو حيث ا ع وتطو للغة م واستخدام ، اللغو م أدا العا التم نــ   .ي

اللغـــوــــ متـطلبــــات: يبــداع يـمتلـــكو ــــم ألنـ وذلـــك ــا، لغو مبـــدعو ــا لغو ــو و ناملو ن ًن ً

اللغــــــــة، لـمفـــــــــردات ــــــــ املتم ــــــــم م وف ، اللـغـــــــــو م صـــــــــيد ـــــث حيـــ ، اللغــــــــو يبـــــــــداع ري
مــــن يجعــــل بــــأن كفيــــل ــــذا ــــل ؛ ــــ املتم اللغــــو ــــم وأداؤ ــــا، ا ا م مــــن م يوتمـكنـــــ ر

ا لغو ن مبدع ا لغو ن و ًاملو ً.  

ونقدهــ ء املقر يعاب واس السرعة، حيث من القراءة ع ة والقد   .ر

املجــاالت خاصــة و يــاة، ا مجــاالت مختلــف ــ اعــة ب اللغــة اســتعمال ــ ع ة القــد رــــ
  .العلمية

  :ًـــ الخصائص العقلیة المعرفیة للموهوبین لغویا
بـــ  ومـــن متباينـــة، وخـــصائص ســـمات ـــ م ـــ غ عـــن ون ـــ يتم ـــا لغو ـــو و ًاملو مـــان ن

ــــــا لغو ن ــــــو املو ــــــ مًيم ــــــخصائــــــص العق النمــــــو ــــــ اللغــــــو وب فــــــاملو املعرفيــــــة، يالعقليــــــة
مـن ـ أك ـا لغو ـوب للمو ـ العق العمـر ألن وذلـك ن، العـادي مـن ه ـ غ مـن أسرع يكو ًواملعر ن
النمـــو ــالطبع و أيــضا ن، العـــادي ــاء ذ مــستو مـــن ــ أع عنــده اء الـــذ ومــستو ، ــ الزم ًعمــره ى ى

ــاللغــ غ خــر ــوب املو يفــو ـــــــ ــا لغو ــوب املو أي ـــــــ أنــھ ــ ح ه، ــ غ مــن ــ بكث أســرع لديــھ قو ًي

مـن ه ـ غ ـ ع بالقيـاس مرتفع علمي تحصيل بمستو يتم أنھ كما ، اللغو النمو ىاللغو ي ي
س لـــــــ فبالتـــــــا ـــــــا، لغو ـــــــوب مو ـــــــو و اللغـــــــة، ـــــــ ع يتوقـــــــف التحـــــــصيل ألن وذلـــــــك ن، ًالعـــــــادي

أن هبمـــستغرب ـــ غ ـــ ع علميـــا ًيتفـــو ،(ق وغـــاز ومحمـــد٢٠٠١،١٧يســـليمان، ، ـــ الز ،٢٠١٤،
٢١٥،Rushton,2006,73  (ألنھ   :وذلك

خـــاص، ل ـــش والقـــراءة عـــام، ل ـــش اللغـــة ـــ تتمثـــل ـــ ال ، التفـــو وســـائل يمتلـــك ــــ قـ
واملعر العلمي التحصيل ا   . وتوظيف

و اتھ، مستو أع م الف ع ة القد لديھ مـنرــ أقـدر ع الـسر الـتعلم ـ ع ـو ف التا
ه   .غ

مــــن ف واملعــــا املعلومــــات تحــــصيل مــــن تمكنــــھ ــــ ال اللغــــو بــــداع ات ــــا م يمتلــــك ـــــ رـ ير
أو عــد أن مــن ــ أك أصــبحت ــ ال التكنولوجيــة، املــصادر خاصــة و املــصادر، مختلــف

ُ

تح
ُ

.  

ــ ذاتــھ ــ ع عتمــد تجعلــھ ــ ال ي، الــذا الــتعلم ات ــا م يمتلــك فــإنرــــ التــا و الــتعلم،
يوم عد يوما زداد و ينمو املعر   .مستواه

العلمية املجاالت املتم داء و املرتفعة ة ا بت ع ة القد يمتلك رــ   .ر

  :ًــــ الخصائص الثقافیة للموهوبین لغویا
ــــا  مؤدا ميــــة، غايــــة ــــ مــــسلمة ــــ ع ونؤكــــد نتفــــق أن بــــد ال لغــــة: بدايــــة ــــل ل أن

ــــشرتثقا ان ونمــــت؛ اللغــــة ــــت قو فــــإذا جنــــب، ــــ إ جنبــــا ــــا مع ش عــــ و ــــا تــــرتبط خاصــــة ًفــــة

واضــمحلت، ـا ثقاف انحـسرت وتخلفــت؛ نـت و اللغـة ضــعفت وإذا اللغـة، ـذه ثقافـة ادت وو ُز
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ال أنــھ بــھ املــسلم فمــن فاللغــةيمكــنلــذا ــذه ــ وع ــا، ثقاف عــن بمعــز وتــتعلم لغــة علــم لأن
ً ًَ ً َ ُ

ل ـــان وج متمـــاثالنوالثقافـــة وتوأمـــان ـــان، ينف ال ما، ببعـــض مرتبطـــان واحـــدة، طعيمـــة،(عملـــة
القـــو)٢٠٠٢،٢٣ ـــستطيع فإننـــا ـــذا ـــ ع نـــاء و ل، ـــوب: ً مو بالتبعيـــة ـــو ـــا لغو ـــوب املو ًأن

ومــــــن ن العــــــادي مــــــن ه ــــــ غ عــــــن ه ــــــ تم ثقافيــــــة خــــــصائص ــــــا لغو ــــــوب للمو التأكيــــــد و ًثقافيــــــا، ً

ا ن و املو غ ن خر ن و صائصاملو ا ذه ل موجزة ة إشا ي فيما ن،   : رللغو

الثقــــا املـــــستو حيــــث مــــن ـــــ: ىــــــ ــــسان وســــيلة اللغـــــة أن تأكــــد ســــبق مــــا ضـــــوء ــــ
اســـــع، و عــــال الثقـــــا مــــستواه فــــإن ـــــا؛ لغو ــــوب مو ــــسان ـــــان ـفـــإذا والتثقــــف، ً

ــا ذا داة ــ ــوب مو ــو بــل فحــسب؛ التثقــف أداة يمتلــك ال ألنــھ ) ةاللغــ(وذلــك
الغاية تحقيق داة توظيف عال مستو و يمكنھ ىفإذا

ً
  ).الثقافة(

الثقـــــا التنـــــوع حيـــــث مـــــن ــــــ ـــــا: ـ لغو وب فـــــاملو اللغـــــة ات ـــــا م مـــــن ة ـــــا م ـــــ و ًالقـــــراءة ر ر
الفاعلــة الوسـيلة عـد ـ ال القـراءة يوظـف ــو ف ـا، جميع اللغـة ات ـا م مـن رمـتمكن

مجاال جميـع ـ الثقافـة ـساب اك وثقافـةالتثقف ـة، لغو ثقافـة لديـھ ـو ف ـا،
ية، ـ وثقافـة يـة، ــ. . . دي كب إملـام لديـھ أخـر ـة ج ومـن ــة؛ ج مـن ـذا كـذا، ىو

الفائتة العصو وثقافات ، خر مم ربثقافات   .ى

الثقافيـــة القـــيم حيـــث مـــن ــــ ومتنـــوع: ـ م ـــ ثقـــا صـــيد لديـــھ ـــا لغو ـــوب املو أن ربمـــا
ا من كب صيد لديھ قيمـةرفبالتا فمـثال الثقافية، فائتـة(لقيم بأعـداد حتفـاظ

ثقــا ال)ملــصدر املثـــال يل ســ ـــ فع املثقــف، إال ــا يتمـــسك ال ثقافيــة قيمــة ـــذه ،
مجلــــــة ــــــصر يــــــة(ا الكو ــــــي يــــــة)العر العر الثقافيــــــة املــــــصادر مــــــن ا مــــــصد عــــــد ًر؛

ا، أعــــداد إصــــدار عــــة ومتا ـــــا، قراء ــــ ع املحافظــــة مــــة، امل حتفـــــاظقليميــــة و
ـوب املو ـا ـ يتم ثقافيـة، قـيم ـذه ـل صية، ال النظر ة وج من مة م بأعداد

ا   .لغو

الثقافـــة ســـة مما حيــــث مـــن ــــو: رــــــ ف لـــذا ثقافيــــا، ـــوب مو بالتبعيـــة ــــو ـــا لغو ــــوب ًاملو ً

حياتھ الثقافة تطبيق ع ن العادي من ه ع من   .أقدر

الثقافــة إنتـــاج حيــث مـــن لغو: ـــــ ـــوب مـــناملو مـــا مجــال ـــ مــا ثقافـــة ــتج ي أن يمكنـــھ ــا ً

ـــ ـــشاء كيفمـــا القـــراءة طـــوع و ـــا، أعن ـــ اللغـــة يمتلـــك أنـــھ بمـــا الثقافـــة، َمجــاالت

أو كتابــــا يكتــــب أو شــــعرا، يــــنظم أن أو مقــــاالت، يكتــــب أن فيمكنــــھ طــــالع، ًعمليــــة ً

املختلفة الثقافية املجاالت من مجال ًكتبا ُ
.  

  : اللغویةــــ معاییر الموهبة
ومحمد،(حدد ، ي) ٢٠١٤،٢٢٠الز فيما ا م أ نذكر ة، اللغو بة املو   :معاي

واملواقـــــــف املجــــــاالت مختلــــــف ــــــ لغـــــــو تفــــــو ة صــــــو ــــــ ـــــــة اللغو بــــــة املو ــــــار إظ يـــــــــ ق ر
ة   .اللغو

وإتقان بدقة وظيفيا استخداما ات ا كم اللغة استخدام   .رـــ

ومما علما اللغة مع التعامل اللغةًـــ الفنية وانب ل اك وإد ، لغو بو رسة   .ير

للغة علم متباينة عديدة اتيجيات اس استخدام   .ـــ
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خاص ل ش اللغة علم و عام ل ش التعلم املعرفة اء و ما اك إد رـــ   .ر

مستمرة ذاتية تنمية ما وتنمي خاص ل ش اللغة علم و عام ل ش التعلم ر تطو   .ـــ

ل ولآلخرـــ للنفس الشديد ام ح و العلماء، وتقدير التعلم، بآداب   . ام

مـــستوبإمعـــان  ـــ ع أو عـــام؛ ل ـــش بـــة املو صـــعيد ـــ ع ســـواء ســـبق فيمـــا ىالنظـــر
ي ما ظ ن ة، اللغو بة   :املو

ــوم املف حيــث مــن ــ: ـــــ يم ومــا العقليــة، ة القــد مــستو خــالل مــن عــرف بــة املو رفــإن ى
ُ ً

س من وب وسلوكياتاملو ات وقد   . رمات

بــــــــة املو مكونــــــــات حيــــــــث مــــــــن ـــــــــ ــــــــة،: ــ وفطر اثيــــــــة، و عوامــــــــل يجــــــــة ن تتكــــــــو بــــــــة راملو ن
سبة   .ومك

بــة املو مجـال حيــث مـن بــة: ــــ واملو ـة، اللغو بــة املو نـاك ف ــب، املوا مجـاالت تتعـدد
ة، العسكر بة واملو اضيات، كذا. . . الر   .و

م وقت بة املو عرف ة ضر   .بكرورـــ

إليـــھ ـــس مـــا ـــذا و علميـــة، أســـس وفـــق تمـــام و بالرعايـــة بـــة املو ـــد ع ة ضـــر ورــــــ
ة اللغو بة املو شأن ا ا   .البحث

علمي إطار ذا يكو أن بد وال بة، املو توظيف حسن ة ضر نـــ   .ور

املستمر ب بالتد وتتطو تنمو بة املو رـــ   .ر

  : عیةالمحور الثالث ـــــ القراءة اإلبدا
  : مفهوم القراءة اإلبداعیة

اســات  فــاترد عر ــا ل نجــد لــذا بداعيــة، القــراءة تنــاو ــ كث ــو تر وأدب حــوث لو ي
النحــو ــ ع وذلـك ، ــا ا البحــث لطبيـة فــات التعر ــذه أقـرب ــ ي فيمــا نـذكر متباينــة، ة ـ كث

  :التا

ـــــــ ــــــوب(ـ وامل ، بأ) ٢٠٠٣،٨٦(ســــــم بداعيــــــة القــــــراءة عقليــــــة: ــــــاعرفــــــان عمليــــــة
ــــ والتجديــــد فيــــھ التعمــــق ــــ إ ء املقــــر ــــم ف يتعــــدى القــــار تجعــــل علـيـــا ووجدانيــــة ئ

أحـــــــداث مـــــــن ء املقـــــــر ـــــــ بمـــــــا بـــــــؤ الت خـــــــالل مـــــــن وذلـــــــك إليـــــــھ، ضـــــــافة و ومعانيـــــــھ
ء للمقر جديدة ي معا تج و عالقات، وجد و حلوال، تكر في   . وومشكالت،

نجد ف؛ التعر ذه من ب وقر الع(ــ بداعيـة) ٢٠٠٨،٥٦(ظـيمعبـد القـراءة عـرف
ـــــــــا واملـــــــــشكالت:بأ والتناقـــــــــضات للثغـــــــــرات حـــــــــساسا القـــــــــار ـــــــــا ف يكـــــــــو ًعمليـــــــــة ئ ن

نــــــــة الرا املعلومــــــــات مــــــــن عالقــــــــة يولــــــــد بحيــــــــث ءة، املقــــــــر املــــــــادة ــــــــ حتمــــــــاالت وو
أو ا، ــــ ن أو شــــعرا جديــــدة ال بأشــــ ه ــــا أف يــــصنف يجعلــــھ ممــــا الــــسابقة، ات ــــ ًوا ً ر

كما جديدةمسرحية، مواقف ار ف ستخدم   .أنھ
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عقليـــة ات ـــا م ـــ إ تحتـــاج ـــا أ ـــظ ن بداعيـــة للقـــراءة ن ف التعـــر ـــذين اســـة ربد ر
مــــــن حقــــــق و ، واللغــــــو ــــــ العق املـــــستو ــــــذا ــــــا إنجا انــــــھ إم ــــ ـ ليكــــــو املــــــتعلم مــــــن يعليـــــا ى زن

املقـ ـم ف العمق حيث ا، ذا بداعية القراءة منھ تتطلبھ ما ما بمـاخالل بـؤ الت وقـوة ء، ور
ار وأف ومشكالت، ومعلومات، أحداث، من فيھ ما ل ل مطلوب و ما وإيجاد   .مضمونھ،

املـــــــستمرة، والتنميـــــــة بالرعايـــــــة بداعيـــــــة القـــــــراءة ات ـــــــا م ـــــــد ع يحـــــــتم ســـــــبق رمـــــــا
وتبقــى ــستمر ـي ل ــا، لغو ن ـو املو عنــد التحديـد وجــھ ـ وع ن، ــو املو القـراء عنــد خاصـة ًو

ـــــامل أع ـــــ املرجـــــوة ـــــداف تحققـــــا ـــــشيطة، بداعيـــــة القـــــراءة ـــــا مع وتبقـــــى فاعلـــــة، بــــة و
تحتـاج عـام ل ـش بة املو أن ـــ بة املو عن ديث ا ذا ذكر سبق ـــ ت ث حيث ا، ا مستو
عـام، ل ـش القـراء لـدى ـا تنمي يجـب بداعيـة القـراءة ات ـا م فـإن وعليھ وتنمية، عاية رإ ر

بداعيـــــةواملت القـــــراءة ات ـــــا م نميـــــة ب ـــــ أو ـــــم ن اللغـــــو ن ـــــو واملو خـــــاص، ل ـــــش ن رعلمـــــ
وة ــــــ ال مــــــن املجتمــــــع يملكــــــھ مــــــا ــــــم أ ن خــــــر ن ــــــو املو وجميــــــع ــــــم يمثلــــــو لطاملــــــا م نلــــــد

ره وتطو قيھ ع عمل ال ة، شر   .رال

تنم ـــ ـــستخدم ـــ ال العلميـــة ســـاليب اتبـــاع ـــ يكمـــن فقـــط مـــر الـــتعلمولكـــن ات ـــا م ريـــة
خاص ل ش القراءة ات ا وم عام، ل س. رش التـد اتيجيات اسـ اسـتخدام أو توظيـف عد رو

العمليـــة ـــذه ـــ فـــاعال علميـــا ا أســـلو عـــد ـــا م بداعيـــة خاصـــة و القـــراءة ات ـــا م تنميـــة ًـــ ر
اســــــات الد معظــــــم ـــــت أثب حيــــــث ـــــة، ،( رالتنمو او ـــــ نــــــايف،٢٠٠٩يال ،٢٠٠٩، غــــــار ي، ،٢٠١١ز

ومحمـــد،٢٠١٤لـــسمان،ا ، ـــ الز ومحمـــد معينـــة) ٢٠١٤، س تـــد اتيجيات اســـ اعتمـــدت ـــ رال
القـــراءة ات ــا م خاصــة و القــراءة، ات ــا م تنميــة ــ ــا فاعلي ــت اثب القــراءة ات ــا م تنميــة رــ ر ر

  .بداعية

   :مهارات القراءة اإلبداعیة 

والبحــــــوث اســـــات الد عـــــض ـــــ ع الـــــسابق(ربـــــاالطالع اســـــات الد البحــــــثرانظـــــر ـــــ ة
ا حـو)ا اتفـاق شـبھ أن نجـد بداعيـة القراءة بمجال ع الذي بو ال دب وكذلك ل؛ ي

قــوائم ن بــ حادثــا اختالفــا أن إال ة، ــا م ــل إليــھ ــش مــا حيــث مــن بداعيــة القــراءة ات ــا م
ً

ر ر
ـــ م حـــو ـــ كب ب تقـــا حـــال أيـــة ـــ ع ات، ـــا امل عـــدد حيـــث مـــن بداعيـــة القـــراءة ات ـــا لم ر ر اتر را

ن بــــــ بداعيـــــــة وســــــوه)٢٠٠٣،٢١٠مجـــــــدي،(القــــــراءة وماجـــــــد، ـــــــMajid &S0h,2003,76)(؛ ف ،
ي كما م   : عند

ء املقر للمحتو الدقيق يعاب س وــ   .ى

الظاللية ي املعا م ف  .ــ

السابقة ات ا مع امل الت  .ــ

تاجات است إ التوصل  .ــ

جديدة ار وأف عالقات ن تكو  .ــ

جديدةــ أخر شطة أ ار ف   .ىاستخدام
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ن بـــ بداعيــــة القـــراءة ات ــــا م معظـــم حــــو ي ثـــا ب تقــــا رأيـــضا ،(لر ،٢٠١٤الــــسمان
و)١٢٠ ومحمـــــد(، ، ـــــ والـــــسيد،٢٠١٤الز صـــــياغة)٢٠١٥،٢٠٨، الباحثـــــة أعـــــادت أن عـــــد و ،

التا جاءت ما عند ات ا   : رامل

للنص متعددة ن عناو ار ابت أ. ــ إضافة النصـــ إ جديدة ار   .ف

مبتكرة ة بصو النص ار أف ب ترت إعادة النص. رــ ار أف ن ب جديدة عالقات اح اق  .ـــ

الـــــنص معلومـــــات حـــــو ســـــئلة مـــــن عـــــدد طـــــرح ــــــ ملـــــشكالت. لـ جديـــــدة حلـــــو اح ـــــ اق لــــــــ
 .النص

النص املفقودة ار ف تحديد جديدة. ــ مواقف النص ار أف توظيف  .ـــ

الت معلوماتھــ خالل من النص بأحداث النص. بؤ صيات ل متنوعة صفات ذكر  .ـــ

اتـــــب ال ـــــار ألف مـــــستقبلية تطبيقـــــات اح ـــــ اق ــــــ ـــــا. ـ إل توصـــــل ـــــ ال ـــــ غ نتـــــائج إضـــــافة ــــــ ــ
اتب  .ال

للنص ا إضاف يمكن ال ضافات تحديد للنص. ــ مختلفة ايات اح اق   .ـــ

الـــسيد ومحمـــود بنلـــنج الـــسيد،Penling,2006,45(أمـــا القــــراءة) ٢٠١٥،١٦٩، ات ـــا رفم
تتمثل ما عند  :بداعية

وتتــــضمن صــــالة ـــــ بــــأ: ـ ت و الــــنص، ــــ مألوفــــة ــــ غ جديــــدة ــــار أف املــــتعلم يــــضيف أن
النص قراءة عد جديدة أحداث أو   .بمعلومات

وتتـــضمن الطالقـــة ــــ للـــنص،: ـ ن العنـــاو مـــن ممكـــن عـــدد ـــ أك املـــتعلم ح ـــ يق حـــددأن و
النص ن مع حدث ع تبة امل النتائج من ممكن عدد   .أك

وتتــــضمن نــــة املر ـــــ ح: وـ ــــ ق و لألحــــداث، جديــــد ــــب ت ب الــــنص صــــياغة املــــتعلم عيــــد أن
النص ملوضوع مختلفة   .اية

وتتضمن بالتفاصيل ثراء مـن: ــ عـدد بإضـافة الـنص ـا عا فكرة املتعلم يوسع أن
والتفاصيل ار ةف مذكو غ تفاصيل غطى النص حو أسئلة طرح و رالفرعية،   .ل

ــ   : ٕمنهج البحث واجراءاتهــ
 : منهج البحث

ما ن بحثي ن من استخدام ا ا البحث طبيعة   : اقتضت

الوصفيــ١ ا:املن ا البحث ظفھ   : وو

ـا محتوا ـ إ التوصـل تـم حيـث بداعيـة، القـراءة ات ا م قائمة نرــ مـصد عـدة رمـن
بــو(مــا ال دب الــسابقة، اســات الد ــا ع أســفرت ــ ال القــراءة ات ــا م يقــوائم ر ر

القراءة بمجال ع   ).ُالذي
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ا صــياغ وكيفيــة ، ــا ا البحــث ــ حــة املق القــراءة س در لوحــدة التــصو عــرف وــــ ر
ي الذا ساؤ ال اتيجية إس   . لضوء

ــ٢ التجر شــبھ املــن تو:ــــ البحــثوتــم ــ املتطلبــة امليدانيــة اســة الد إجــراء ــ رظيفــھ
تنميــــة ــــ ي الــــذا ــــساؤ ال اتيجية إســــ فاعليــــة مــــن التحقــــق ــــدف وذلــــك ، ــــا لا

ا لغو ات و املو املتعلمات مجموعة لدى بداعية القراءة ات ا ًم   .ر

البحث ات متغ ما:ــــ ن اثن ين متغ ا ا البحث ات متغ   :تمثلت

ـــــ مـــــستقلــ ـــــ متغ س: ـ در تنفيـــــذ ـــــ واســـــتخدمت ي، الـــــذا ـــــساؤ ال اتيجية إســـــ ـــــو وو ل
البحث مجموعة أفراد لدى بداعية   .القراءة

ع تا متغ البحث: ــ مجموعة أفراد لدى بداعية القراءة ات ا م تنمية و   .رو

للبحـــث ـــ التجر التـــصميم امل:ـــــــ ذي ـــ التجر التـــصميم ـــا ا البحـــث جموعــــةاتبـــع
والبعدي القب ن التطبيق نتائج ع عتمد والذي   .الواحدة،

 : مجتمع البحث وعینته
ســة بمد ــا لغو ــات و املو املتوســط الثالــث الــصف متعلمــات جميــع ــ البحــث مجتمــع رتمثــل ً

ن عـــــدد والبــــالغ جــــدة، بمدينــــة ــــات و املو فبلغـــــت. طالبــــة) ٢٠(متوســــطة البحــــث عينــــة أمــــا
ؤالء) ١٨( من  .الطالباتطالبة

 : البحثإجراءات
التالية طوات ا ا ا للبحث ي جرا طار   :سار

ــ و طــوة بتعــرف: ا يتعلــق والــذي البحــث، أســئلة مــن و الــسؤال عــن باإلجابــة لوتكفلــت
ــــــا، لغو ـــــات و املو املتوســــــط الثالـــــث الـــــصف ملتعلمــــــات املناســـــبة بداعيــــــة القـــــراءة ات ـــــا ًم ر

ا" ونصھ م بالـصفرما ـا لغو ـات و املو املتعلمـات لـدى ـا توافر م الـال بداعيـة القـراءة ًات ز
املتوسط؟ القـراءة"الثالث ات ـا بم مبدئيـة قائمـة الباحثـة أعـدت الـسؤال ـذا عـن لإلجابة ر،

ا لغو ات و املو املتوسط الثالث الصف ملتعلمات ا مناسب يتوقع ال   .بداعية

مض إ ا ا البحث التاليةتوصل املصادر خالل من القائمة ذه   :نمو

الـــسابقة، والبحـــوث اســـات الد ـــا ع أســـفرت ـــ ال بداعيـــة القـــراءة ات ـــا م قـــوائم ــــ رــ ر
مــــن ــــل اســــة د مثــــل ات ــــا امل ــــذه مثــــل تحديــــد ا ــــداف أ ن بــــ مــــن ــــان ــــ ال رتلــــك : ر

محمــــد)٢٠٠٢(العــــدل و العظــــيم)٢٠٠٤(، وعبــــد او)٢٠٠٨(، ــــ ال و و)٢٠٠٩(ي، ،
حمدي)٢٠١١(شعبان و والسمان)٢٠١٣(، ومحمد)٢٠١٤(، ، والز ، )٢٠١٤.( 

بداعيـــة، القـــراءة خاصـــة و القـــراءة، بمجـــال ــ ع الـــذي بـــو ال دب ـــ ع طـــالع ُــــ ي
خاللھ من ات ا امل عض  .رواستخالص

وذلـــك املتوســـط، الثالـــث الـــصف ـــ ع ة املقـــر القـــراءة س در عـــض محتـــو تحليـــل ــــ رـ و ى
بداعيةالستخ القراءة ات ا م من فيھ ما   . رالص
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ات ــــا م لقائمـــة مبدئيـــة ة صـــو ـــ إ ـــا ا البحـــث توصـــل املـــصادر ـــذه خـــالل رمـــن ر
من ا مجمل تكونت بداعية، ة) ٢٨(القراءة ا  .رم

، ـ خما بمقيـاس بانة سـ ـذه دت ز بانة، اسـ ـ املبدئية ة الصو ذه ووضعت ُر

مناســـــــ ات مـــــــستو لتقـــــــدير الثالـــــــثوذلـــــــك بالـــــــصف ـــــــا لغو ـــــــات و املو للمتعلمـــــــات ات ـــــــا امل ًبة ر
ـــا، وآدا يـــة العر اللغـــة علـــيم ــ ن املتخصـــص مـــن مجموعـــة ــ ع عرضـــت ثـــم ومـــن ُاملتوســط،

ة ـــا امل أن ـــ اعت ـــا ا والبحـــث ـــ واعت القائمـــة، ـــذه ل ر الظـــا الـــصدق مـــن للتحقـــق روذلـــك ي
اتفق إذا املتوسط؛ الثالث الصف ملتعلمي تھمناسبة س ما ا ن%) ٩٠(عل املحكم   .من

لــــصا انـــت القائمـــة ات ـــا م حـــو النظــــر ـــات ج و اء عـــض املحكمـــو رأبـــدى لر ون
ة الـصو ـ إ البحـث توصـل ـذا و ـذه، النظـر ـات ج و اء ضـوء ـ القائمة عدلت رالبحث، و ر ُ

لغ ـــــات و املو للمتعلمــــــات املناســـــبة بداعيـــــة القــــــراءة ات ـــــا م لقائمـــــة ائيـــــة بالــــــصفرال ـــــا ًو

من وتكونت املتوسط، التا) ٩(الثالث دو ا ا يو ات، ا لم   : ر

  )١(لجدو

املتوسط الثالث بالصف ا لغو ات و املو للمتعلمات املناسبة بداعية القراءة ات ا رم
ليا تنا با ترت مرتبة ن املحكم نظر ة وج ًمن   زً

ة م ا تفاق رامل  سبة

   

امل ١ اية ب بؤ عنوانھالت قراءة بمجرد ء  .وقر

املتعلم ٢ يبدعھ جديد نص اتب ال ار أف من فكرة ع  .البناء

ء ٣ املقر ديدة ا للمفردات متنوعة ادفات م  .وإعطاء

مبدع ٤ لغو بأسلوب ء املقر ي معا عن يالتعب  .و

  

١٠٠% 

ء ٥ املقر النص ار أف إليھ ش ما التفك غي  وسرعة

ء ٦ للمقر العام الساق خالل من نمطية وغ ضمنية ار أف إ  والتوصل
٩٥% 

النص ٧ الضمنية ي املعا ن ب ط تر ال العالقات  توضيح

قراءتھ ٨ عد بالنص ترتبط للتفك ة مث أسئلة  توجيھ
٩٣% 

ومعانيھ ٩ ء املقر ار ألف مناسبة د وشوا أدلة  %٩٠ .وتقديم

الــص ــ إ البحــث ــدوبتوصــل ا تــضمنھ مــا نحــو ــ ع ات ــا امل لقائمــة ائيــة ال ة لو ر ر
ونــــصھ ، و الــــسؤال عــــن أجــــاب قــــد البحــــث يكــــو لالــــسابق بداعيــــة" ن القــــراءة ات ــــا م رمــــا

املتوسط؟ الثالث بالصف ا لغو ات و املو للمتعلمات  ًاملناسبة

الثانيـة طـوة ا: ا عـن باإلجابـة طـوة ا ـذه ـدت والــذيع البحـث، أسـئلة مـن ي الثـا لـسؤال
ـــــساؤ ال اتيجية إســــ ضـــــوء ــــ ـــــا ا للبحــــث مـــــة الال القــــراءة وحـــــدة ة صــــو بتعـــــرف ليتعلــــق ز ر



فاعلیة استخدام إستراتیجیة التساؤل الذاتي في تنمیة مھارات 
 ...الثالثًت الموھوبات لغویا بالصف القراءة اإلبداعیة لدى المتعلما

مشاعل بنت صالح بن سعد الدوسري / د  
 

 

 

104 

ونــــصھ ي، ي" الــــذا الــــذا ــــساؤ ال اتيجية إســــ ضــــوء ــــ القــــراءة ــــ اســــية د وحــــدة ة صــــو لمــــا ر ر
لغو ات و املو للمتعلمات املناسبة بداعية القراءة ات ا م ًلتنمية   . ار

الـصف ـ ع املقـر القراءة س در محتو ع طالع تم السؤال ذ عن رولإلجابة و ى
تـــضمن و القـــراءة؛ مقـــر مــن ـــ و الوحـــدة محتــو التحديـــد و املتوســـط رالثالــث س،) ٤(ى ودر

ـــــــاء ان و ي، الــــــذا ــــــساؤ ال اتيجية إســـــــ باســــــتخدام تنفــــــذ بحيـــــــث الوحــــــدة صــــــياغة لوأعيــــــدت ُ ُ

الو اسة د من الـــــراملتعلمات القـراءة ات ـا م تنميـة عمليـة تكتمـل ض ـ يف املة تلـك)٩(رحدة ،
س در ن يبـــ التـــا ـــدو وا ، و الـــسؤال عـــن جابـــة خـــالل مـــن البحـــث ـــا إل توصـــل ـــ وال ل ل

س د ل لتنفيذ ح املق والزمن   :رالوحدة،

  )٢(لجدو

اتي إس ع القائمة التعليمية الوحدة ا عل اشتملت ال س يوالدر الذا ساؤ ال   لجية

اسة م الد  عنوانھ رموضوع
ح املق الزمن

س  رللتد

و ١ س لالد عة ر الشر ن ع ا لؤ ت  حصص٤ فئات

ي ٢ الثا س ك رالد  حصص٤ روق

الثالث ٣ س ملك رالد سانية  حصص٤ إ

ع ٤ الرا س من رالد ع املحافظة املواطن  حصص٤ ردو

س٤ املجموع س٤ ودر  صةح١٦ ودر

اتيجية بإســـــــ ا نفيـــــــذ ب ـــــــا طبيع ـــــــسمح بحيـــــــث س؛ الـــــــدر ـــــــذه صـــــــياغة وأعيــــــدت
ـذا و دفة، املـس ات ـا امل تنميـة ـ ساعد إثرائية شطة أ ا إل أضيفت كما ي، الذا ساؤ رال ل
بداعيــة القــراءة ات ــا م تنمــي ــ ال القــراءة س در لوحــدة املبدئيــة ة الــصو ــ إ التوصــل رتــم و ر

مجموعة أفراد يلدى الذا ساؤ ال اتيجية بإس ا س تد خالل من وذلك لالبحث،   .ر

عمليــة خــالل مــن القــراءة س در وحــدة ــ إ أضــيفت ــ ال ثرائيــة ــشطة لأل عــرض ــ ي وفيمــا
ُ

ا صياغ   :إعادة

ي ومعــــا ومعلومــــات يم مـفـــــا عـــــن البـــــحث ــــ ونـــــية لــكـ الـمـواقـــــع ـعـــــض توظـيـــــف ـــــ ــ
القراءة س بدر الوحدةوتتعلق   . املضمنة

الوحدة املضمنة القراءة س در بمجاالت تتعلق علمية مصادر أية القراءة   .وـــ

الوحدة س در ن بمضام تتعلق ية ودي اجتماعية قصص يص ت   .وـــ

الوحدة س در من س د ل ل العام املع إ ش نصائح تتضمن مقاالت كتابة وـــ   .ر

ــ املبدئيــة ة الــصو رعرضــت ــاُ عل عرضــت ــ ال ا نفــس ن املحكمــ مجموعــة ــ ع ُذه

حيـث مـن الوحـدة ـ جاء ما عض ع مالحظات م ل انت بداعية، القراءة ات ا م رقائمة
الوحــدة عــدلت البحــث، لــصا ــان بــالطبع ــذا ــل و ثرائيــة، بات التــد وأيــضا ُالــصياغة، ر

ً

الوحـــدة أصـــبحت ـــذا و ، املحكمـــو بـــھ أشـــار مـــا ضـــوء أصـــبحتنـــ كمـــا ائيـــة، ال ا صـــو رـــ
للتطبيق ة   .صا
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ونـصھ أسـئلتھ، مـن ي الثــا الـسؤال عـن أجـاب البحـث يكـو وحــدة:" نـذا ة صـو رمـا
بداعيــــة القــــراءة ات ــــا م لتنميــــة ي الــــذا ــــساؤ ال اتيجية إســــ ضــــوء ــــ القــــراءة ــــ اســـية رد لر

الثالث بالصف ا لغو ات و املو املتعلمات لدى ا توافر م ًالال   ". املتوسط؟ز

الوحدة- س لتد املعلم دليل   .رـإعداد

س تـــد ــ للمعلـــم املــساعدة ـــات والتوج التعليمــات تقــديم ـــدف دلــيال ـــا ا البحــث رأعــد
متضمنة للدليل ولية ة الصو جاءت القرائية   :رالوحدة

ــــة نظر مقدمــــة ـــــ كيفيــــة:ـ عــــن للمعلــــم شــــادات وإ ــــا، تحقيق املرجــــو ــــداف ت ــــ رو
للدليلاستخدا   .مھ

حا  مق منيا جدوال ًـــ ً الوحدة:ز موضوعات س   .رلتد

حا مق تخطيطا الوحدة: ـــ املضمنة القراءة س در   .ولتنفيذ

ن املحكمـــ مجموعــة مـــن ــ ع ــــ بالوحـــدة مرفقــا ــــ ـ املبدئيــة تھ صــو ـــ الــدليل رعــرض
التعــــــد بــــــبعض ا أشــــــار أدواتــــــھ، ــــــ ع ن كمحكمــــــ ــــــا ا البحــــــث م اتخــــــذ عــــــدوالــــــذين و يالت،

ــــ ال شــــادات و ــــات التوج تقــــديم ــــ ع ا وقــــاد ائيــــة، ال تھ صــــو ــــ الــــدليل أصــــبح ــــا رإجرا ًر ر
باسـتخدام املتوسـط الثالـث الـصف ـ ع ة املقـر القـراءة س در وحـدة س يـد مـن ـا إل ريحتـاج و ر

ي الذا ساؤ ال اتيجية   .لإس

  : أداة القیاسإعداد -
ا  ات ــــــا م اختبــــــار ــــــا ا البحــــــث لفاعليــــــةراعتمــــــد قيــــــاس كــــــأداة بداعيــــــة لقــــــراءة

ــــات و املو املتعلمـــات لــــدى بداعيـــة القـــراءة ات ــــا م تنميـــة ـــ ي الــــذا ـــساؤ ال اتيجية رإســـ ل
املتوسط الثالث بالصف ا ختبار،ًلغو ذا ل عرض ي   :وفيما

  : ـــ اختبار مهارات القراءة اإلبداعیة
ختبــار ـــــ  ــ:ــدف ختبــار ـــدف القـــراءةتمثــل ات ــا مل البحــث مجموعــة أفـــراد أداء رقيــاس

للتحقــق وذلــك ا، ـس تد مــن ــاء ن عـد تطبيقــھ عـاد و القــراءة وحــدة س تـد قبــل ربداعيـة ر
أفــــــراد لــــــدى بداعيـــــة القــــــراءة ات ــــــا م تنميـــــة ــــــ ي الــــــذا ـــــساؤ ال اتيجية إســــــ فاعليــــــة رمـــــن ل

  .العينة

الص:ــــ الصورة المبدئیة لالختبار منتكونت لالختبار املبدئية ة   :رو

ختبـار عليمات البحـث: ـــ مجموعـة أفـراد ملـساعدة شـادات وإ ـات توج روتـضمنت
ــــــذه وجــــــاءت العلميــــــة، والناحيــــــة النفــــــسية، الناحيــــــة مــــــن ختبــــــار مــــــع التعامــــــل كيفيــــــة ــــــ

ي كما   : التعليمات

ال وأنــھ ـعـــديا و قبليــا وتطبيقــھ ختبـار مــن ــدف ال شــرح ًــــ مــنً وال ـــب قــر مـــن ال يتعلــق
ا الد الوضع املتعلم جة بد رعيد   .ر
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س الد محتو قراءة ة وضر ختبار، أسئلة عن جابة كيفية شرح رـــ ىر   .و

ختبار أسئلة عن لإلجابة املحدد بالوقت التقيد ة ضر   .ورـــ

للمتعلم صية ال البيانات يل   .ـــ

ختبــار محتــو ــشتمالنتكــو: ىـــــ أن مــا اختيا ــ ــ ر ن، قــرائي ن نــص مــن رختبــار و
خـــالل مـــن ـــا ا البحـــث ـــا إل توصـــل ـــ ال بداعيـــة القـــراءة ات ـــا م جميـــع ـــ رع
وتمثلـــت ختبــار مفــردات صــيغت ، و الــسؤال عــن أجابــت ــ وال ــ و طــوة لا

لإل) ١٨(ـــــــ واحـــــــدة جـــــــة د حـــــــددت متعـــــــدد، مـــــــن ختيـــــــار نمـــــــط مـــــــن رســـــــؤ جابـــــــةُ
ساو لالختبار لية ال جة فالد وعليھ سؤال، ل عن يحة يال جة) ١٨(ر   .رد

خالل:ــــ ضبط االختبار من ختبار ضبط  :تحقق

ختبـار صدق املبدئيـة:ـــ تھ صـو ـ عرضـھ خـالل مـن ختبـار صـدق مـن التحقـق رتـم
ن املحكمـــــ معظـــــم أشـــــار ، ـــــا ا البحـــــث أدوات ـــــ ع ن املحكمـــــ مجموعـــــة ـــــ ـــــع إ

أشــــار كمــــا التعــــديالت ــــذه ــــت أجر ، ــــ كب ل ــــش ــــا حول اتفقــــوا التعــــديالت عــــض
ختبار صدق ع دليال عد الذي مر ،   . ناملحكمو

اســـــــتطالعيا ختبــــــار ـــــــب تجر املتعلمـــــــات:ًــــــــــ مـــــــن مجموعــــــة ـــــــ ع ختبـــــــار تطبيــــــق تـــــــم
ا عــــدد بلــــغ ــــا لغو ــــات و ــــ) ٥(ًاملو و املو متوســــطة ســــة بمد بمدينــــةرمتعلمــــات ات

مدتـــــھ ـــــ م فاصـــــل عـــــد يـــــة التجر املجموعـــــة ـــــ ع ختبـــــار تطبيـــــق أعيـــــد زجـــــدة،
ُ

غرض وذلك  :اسبوعان،

ختبـــار عـــن جابـــة مـــن تحديـــد ــــ ـــ: زــ ع تطبيقـــھ وإعـــادة ختبـــار تطبيـــق خـــالل مـــن
ــو و ختبـار عــن لإلجابـة م الــال الـزمن حــساب تـم ثــم ومـن ا، نفــس ) ٦٠(زاملجموعـة

  .دقيقة

ختبــارـ ثبــات ـــ تھ: ـ ــس مــا بلــغ أنــھ فوجــد ختبــار، ثبــات معامــل حــساب ،)٠.٨٨(تــم
عال بات ب يتمتع ختبار أن ت أثب سبة ال  .ذه

ا صــــا ختبــــار أصــــبح إجابتــــھ؛ مــــن وتحديــــد وثباتــــھ ختبــــار صــــدق مــــن ًبــــالتحقق ز
ا تھ صــــو ــــ وضــــع لــــذا إعــــداده، مــــن ــــدف ال تحقيــــق ــــ ع ا وقــــاد رللتطبيــــق ُ ــــدوًر وا ائيــــة، لل

بداعية القراءة ات ا م اختبار مواصفات يو   :رالتا
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قم رجدو   )٣(ل

الثالث بالصف ا لغو ات و املو للمتعلمات بداعية القراءة ات ا م اختبار ًمواصفات ر
  املتوسط

 المهارة م
عدد 

المفردات 
التي 
 تقیسها

الوزن 
 الدرجة النسبي

 ٢ ١١,١١ ٢ .د قراءة عنوانهالتنبؤ بنهایة المقروء بمجر ١

البناء على فكرة من أفكار الكاتب في نص جدید یبدعه  ٢
 ٢ ١١,١١ ٢ .المتعلم

 ٢ ١١,١١ ٢ .إعطاء مترادفات متنوعة للمفردات الجدیدة في المقروء ٣
 ٢ ١١,١١ ٢ .تقدیم أدلة وشواهد مناسبة ألفكار المقروء ومعانیه ٤

إلیه أفكار النص سرعة تغییر التفكیر في ما تشیر  ٥
 ٢ ١١,١١ ٢ .المقروء

التوصل إلى أفكار ضمنیة وغیر نمطیة من خالل  ٦
 ٢ ١١,١١ ٢ .صیاغة

توضیح العالقات التي تربط بین المعاني الضمنیة في  ٧
 ٢ ١١,١١ ٢ .النص

 ٢ ١١,١١ ٢ .توجیه أسئلة مثیرة للتفكیر ترتبط بالنص بعد قراءته ٨
 ٢ ١١,١١ ٢ .أسلوب لغوي مبدعالتعبیر عن معاني المقروء ب ٩

 ١٨ %١٠٠ ١٨ ٩ المجموع

  

يتعلــق:الثالثــة الخطـوة والـذي البحـث، أسـئلة مـن الثالــث الـسؤال عـن أجابـت طـوة ا ـذه
لــــدى بداعيـــة القـــراءة ات ـــا م تنميـــة ـــ ي الـــذا ـــساؤ ال اتيجية إســـ فاعليـــة مـــن ربـــالتحقق ل

ونـــــصھ البحـــــث، ـــــ: " أفـــــراد ال اتيجية إســـــ فاعليـــــة القـــــراءةمـــــا ات ـــــا م تنميـــــة ـــــ ي الـــــذا رساؤ ل
املتوســـط؟ الثالـــث بالــــصف ـــا لغو ـــات و املو املتعلمـــات لـــدى ــــذا"ًبداعيـــة عـــن جابـــة و ،

التالية جراءات اتخاذ تطلبت   :السؤال

البحــــث مجموعـــــة تحديــــد الثالـــــث: ــــــ بالــــصف ـــــا لغو ــــات و املو املتعلمـــــات تحديــــد ًتـــــم

و املو متوسطة سة بمد جدةراملتوسط بمدينة   : ات
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العقليـة ات القـد اختبـار تطبيق صـا(رــ ـي ز حـصو)أحمـد ـا ا البحـث ط واشـ ل،
املئي عن تقل ال جة د ع ختبار%) ٨٠(راملتعلمة ذا   .ع

ــة اللغو وة ــ ال اختبــار تطبيــق املجيــد،(ـــــ عبــد أســامة البحــث)١٩٩٧إعــداد ط واشــ ،
جة د ع املتعلمة حصو ا را املئيل عن تقل ختبار%) ٩٠(ال ذا   .ع

ن جـــــا د حللــــت ـــــا، لغو ــــات و املو املتعلمــــات ـــــ ع ن ختبــــا ـــــذين تطبيــــق رعــــد ُر ً

ا عــــدد بلــــغ واحـــدة مجموعــــة حــــددت جـــراء ــــذا ضــــوء ـــ ن، الــــسابق ن للــــشرط ُوفقـــا ً
)١٨ (

فقط ا لغو ة و مو   .متعلمة

امل متوسـطة سـة مد ة إدا مـع الباحثة رسقت عـنر القـراءة وحـدة س تـد يـتم أن ـ ع ـات و رو
جائحـــــــة ا فرضــــــ ــــــ ال ــــــة ا ح بـــــــاإلجراءات أخــــــذا وذلــــــك زعــــــد،

ً
ونــــــا( بواقـــــــع) وكر ) ٣(وذلــــــك

ميـــع، ا موافقــة عـــد و أســبوع، ـــل مــن س مـــ وا والثالثــاء حـــد أيــام ســـبوع، ــ حــصص
ي كما وسار امليدانية، اسة الد تطبيق   : ربدأ

ا التطبيق القيـاســـ ألداة املتعلمـات: لقب ـ ع بداعيـة القـراءة ات ـا م اختبـار رطبـق
ُ

املوافــــــق س مـــــــ ا يــــــوم قبليــــــا؛ البحـــــــث مجموعــــــة ــــــات و ــــــــ١٤٤٢/ صــــــفر / ٧ًاملو
ـــ) م٢٤/٩/٢٠٢٠( املجموعـــة ألفـــراد ي املبـــد املـــستو ـــ ع الوقـــوف ـــدف ىوذلـــك

أ ات مـــستو ن بـــ نـــة للمقا وكـــذلك دفة، املـــس ات ـــا رامل الوحــــدةر س تـــد قبـــل ـــم ردا
ا عد و   .القرائية

صــــدت  الغــــرض، ــــذا ل املعــــدة ة ســــتما ــــ البحــــث مجموعــــة أفــــراد جــــات د رصـــدت ر ر ر
إحصائيا ا لتحليل يدا تم وذلك حدة، ع متعلمة ل جات ًد   .ر

امليدانيـة اسـة الد تطبيق اتيجية: رـــ إسـ وفـق واملـصوغة التعليميـة الوحـدة تطبيـق تـم
الــذا ــساؤ تطبيــقلال بــدأ املحــددة، ات ــا امل تنميــة ــدف البحــث مجموعــة ــ ع ري

املوافـــــــق حـــــــد يـــــــوم امليدانيـــــــة اســـــــة ،)م٢٧/٩/٢٠٢٠(ـــــــــ١٤٤٢/ صـــــــفر / ١٠رالد
املوافــــــق حــــــد يــــــوم ــــــ أو / ١٥وانت ليــــــع فــــــإن) م١/١١/٢٠٢٠(ـــــــ١٤٤٢/ ر ــــــذا و

استغر ي امليدا   أسابيع،) ٦(قالتطبيق

أل  البعـــدي التطبيـــق القيـــاســـــ أعيــــد:داة امليدانيـــة، اســـة الد تطبيـــق مـــن ـــاء ن عـــد
ُ

ر
ذلـــك ـــان و البحـــث، مجموعـــة أفـــراد ــ ع بداعيـــة القـــراءة ات ـــا م اختبـــار رتطبيــق

املوافــــــق الثالثــــــاء أو/ ١٧يــــــوم ليــــــع جــــــات)م٣/١١/٢٠٢٠(ـــــــ١٤٤٢/ ر د صــــــدت ر، ر
ـــات املعا إلجــراء يـــدا تم وذلـــك البحــث مجموعـــة داللـــةحــصائية أفــراد لتعـــرف ،

ـــــــــ ـــــــــا ن بمقا وذلـــــــــك البحــــــــث، مجموعـــــــــة أفـــــــــراد جــــــــات د متوســـــــــطي ن بـــــــــ ق رالفــــــــر ر و
ن   .التطبيق

ال ي حـــــــــــصا نــــــــــــامج ال باســـــــــــتخدام حــــــــــــصائية ـــــــــــة املعا ـــــــــــت صــــــــــــدارSPSSأجر
يالسادس فيمل ا عرض النتائج من جملة ت أث والذي ،:  
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  :عرضها ومناقشتها وتفسیرها: ـــ نتائج البحث
  :ــ عرض النتائج أوالــ

و ــــــــ  الـــــسؤال عـــــن جابـــــة املناســــــبة" ونـــــصھ: لنتـــــائج بداعيـــــة القـــــراءة ات ـــــا م رمـــــا
املتوســــط؟ الثالــــث بالــــصف ــــا لغو ــــات و املو جابــــة"ًللمتعلمــــات يجــــة ن تمثلــــت ،

ا عــــدد بلــــغ بداعيـــة، القــــراءة ات ــــا بم قائمــــة ـــ الــــسؤال ــــذا ات،) ٩(رعـــن ــــا رم
ــــــ فقــــــط ات ــــــا امل اتفــــــاقرـــــذه ــــــسبة ب حظيــــــت ــــــ ــــــان%)٩٠(ال ــــــسبة ال ــــــذه ،

ـــــذه اعتمـــــدت الفعـــــل و ا، فـــــض أو ة ـــــا امل قبـــــو كنقطـــــة ا حـــــدد ـــــا ا رالبحــــث ر ل
الـــــــــ ات ـــــــا ن) ٩(رامل بـــــــ مـــــــا تراوحـــــــت اتفـــــــاق ـــــــسب ب حظيـــــــت ـــــــ ال فقـــــــط % ٩٠(ـــــــ

ا%)١٠٠& عدا ما مل وأ ، . 

ي الثــا الــسؤال عــن جابــة يجــة ن وحــد" ونــصھ :ــــ ة صــو تنفــذةرمــا القــراءة ــ عليميــة
لـــــدى بداعيـــــة القـــــراءة ات ـــــا م لتنميـــــة ي الـــــذا ـــــساؤ ال اتيجية إســـــ رباســـــتخدام ل

املتوســـط؟ الثالـــث بالـــصف ـــا لغو ـــات و املو ـــذا"ًاملتعلمـــات عـــن البحـــث أجـــاب ،
يـة العر اللغـة كتـاب مـن ـ و اسـية الد الوحـدة صـياغة إعـادة خـالل مـن رالسؤال

ال الـــــصف ـــــ ع ـــــراملقـــــر ا الد للعـــــام و ـــــ ا الد الفـــــصل ـــــ املتوســـــط رثالـــــث لر
مــن١٤٤٢ التحقــق ـعــد و ي، الـذا ـساؤ ال اتيجية إسـ باسـتخدام لتنفـذ وذلك ، لـ

قـم ـدو ا ، اسـة للد زة جــــا أصـبحت ا رصــالحي مـن) ٢(لر الوحـدة عـرض الـسابق
ا لتنفيذ ح املق والوقت ا، س در   .وحيث

عـــن جابـــة يجـــة ن ــــ ونـــصھــ البحـــث، أســـئلة مـــن ـــ خ و الثالـــث فاعليـــة" الـــسؤال مـــا
املتعلمــــات لــــدى بداعيــــة القــــراءة ات ــــا م تنميــــة ــــ ي الــــذا ــــساؤ ال اتيجية رإســـ ل
تــــــرتبط الــــــسؤال ــــــذا عــــــن جابــــــة املتوســــــط؟ الثالــــــث بالــــــصف ــــــا لغو ــــــات و ًاملو

الت ــا ا البحــث حــاو اللـــذين ن البحثيــ ن الفرضــ ة ــ مــن مـــنلبــالتحقق حقــق
اختبـــار نتـــائج خـــالل مـــن الـــسابق الـــسؤال عـــن ـــث ا يجيـــب ـــذا ـــ وع ما، ت ـــ

التا النحو ع وذلك ن، البحثي ن   :الفرض

و ــ البح الفــرض اختبــار نتــائج متوســطي: " ونـصھ:لــــ ن بــ إحــصائيا دال فــر قيوجــد
اختبــــ ــــ ع والبعــــدي ــــ القب ن التطبيقــــ ــــ البحــــث مجموعــــة أفــــراد جــــات د رتــــب ارر

البعدي التطبيق لصا بداعية القراءة ات ا   . رم

اســـتخدام خـــالل مـــن الفـــرض ـــذا ة ـــ مـــن ـــا ا البحـــث ةتحقـــق إشـــا راختبـــار
لكوكــسو لو داللــةWilcoxon Singed Ranks Testنالرتــب لتعــرف وذلــك ن، مــرتبط ن متوســط ن بــ ،

متوســطي ن بــ ق التطبيقــرتــبوالفــر ــ البحــث مجموعــة أفــراد جــات ــرد والبعــدي ــ القب ن
قــــــم ـــــدو ا ـــــا ي ي حــــــصائية العمليـــــة ـــــذه يجــــــة ون بداعيـــــة، القـــــراءة ات ـــــا م رأداء ) ٤(لر

  .التا



فاعلیة استخدام إستراتیجیة التساؤل الذاتي في تنمیة مھارات 
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  )٤ (لجدو

أفراد جات د متوسطي ن ب ق الفر ساب لكوكسو لو الرتب ة إشا اختبار رنتائج ور ن
القراء ات ا م داء والبعدي القب ن التطبيق البحث ختباررمجموعة ع بداعية   ة

 المتوسط العدد التطبیق المھارة
ط  متوس
ب  الرت
 الموجبة

وع  مجم
ب  الرت

 الموجبة

ة  قیم
ة  دال

)Z( 

ة  قیم
المعنویة 

(Sig.) 
 الداللة

ؤ ١ ١١.٠٥٦ قبلي ـ التنب ـــــ
ة  بنھای
روء  المق
راءة  رد ق بمج

 .عنوانھ
 بعدي

١٨ 
١٧.٥٥٦ 

٠.٠٠٠ ٣.٧٧٣ ١٧١.٠٠٠ ٩.٥٠٠ 
ة  دال
د  عن
مستوى 

٠.٠١ 

اء ٢ ١١.٦٦٧ قبلي ـ البن  ــــــ
على فكرة من 
ب  ار الكات أفك
د  في نص جدی
ھ  یبدع

 .المتعلم
 بعدي

١٨ 
١٧.٨٨٩ 

٠.٠٠٠ ٣.٧٦٩ ١٧١.٠٠٠ ٩.٥٠٠ 
ة  دال
د  عن
مستوى 

٠.٠١ 

ـ ٣ ١٢.٢٧٨ قبلي  ــــــ
اء  إعط
ات  مترادف
ة  متنوع
ردات  للمف
ي  دة ف الجدی

 .النص

 بعدي
١٨ 

١٧.٦٦٧ 
٠.٠٠٠ ٣.٧٦٠ ١٧١.٠٠٠ ٩.٥٠٠ 

ة  دال
د  عن
مستوى 

٠.٠١ 

ة ٤ ١١.٧٢٢ قبلي ــ تقدیم أدل
واھد  وش
مناسبة ألفكار 
روء  المق

 ومعانیھ
 بعدي

١٨ 
١٧.٦٦٧ 

٠.٠٠٠ ٣.٧٧٥ ١٧١.٠٠٠ ٩.٥٠٠ 
ة  دال
د  عن
مستوى 

٠.٠١ 

رعة ٥ ١١.٤٤٤ قبلي ـ س  ــ
ر  ر التفكی تغیی
شیر  ا ت ي م ف
ار  ھ أفك إلی

 .النص 
 بعدي

١٨ 
١٧.٣٨٩ 

٠.٠٠٠ ٣.٧٦٥ ١٧١.٠٠٠ ٩.٥٠٠ 
ة  دال
د  عن
مستوى 

٠.٠١ 

ل ٦ ١١.٨٣٣ قبلي ـ التوص  ـ
ار  ى أفك إل
ر  منیة وغی ض
ن  ة م نمطی
ادة  الل إع خ
 صیاغة النص

 بعدي
١٨ 

١٧.٧٧٨ 
٠.٠٠٠ ٣.٧٥٤ ١٧١.٠٠٠ ٩.٥٠٠ 

ة  دال
د  عن
مستوى 

٠.٠١ 

یح ٧ ١١.٥٠٠ قبلي ـ توض  ــ
ي  ات الت العالق
ین  ربط ب ت
اني  المع

ضم ي ال نیة ف
 النص

 بعدي
١٨ 

١٧.٥٥٦ 
٠.٠٠٠ ٣.٨٠٥ ١٧١.٠٠٠ ٩.٥٠٠ 

ة  دال
د  عن
مستوى 

٠.٠١ 

ھ ٨ ١٢.٠٥٦ قبلي ـ توجی  ــ
رة  ئلة مثی أس
رتبط  ر ت للتفكی
د  النص بع ب

 بعدي
١٨ 

١٧.٦١١ 
ة  ٠.٠٠٠ ٣.٧٥٣ ١٧١.٠٠٠ ٩.٥٠٠ دال

د  عن
مستوى 
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 المتوسط العدد التطبیق المھارة
ط  متوس
ب  الرت
 الموجبة

وع  مجم
ب  الرت

 الموجبة

ة  قیم
ة  دال

)Z( 

ة  قیم
المعنویة 

(Sig.) 
 الداللة

 ٠.٠١ .قراءتھ

ر ٩ ١١.٧٢٢ قبلي ـ التعبی ــ
اني  ن مع ع

نص ال
بأسلوب لغوي 

 .مبدع
 بعدي

١٨ 
١٨.٠٠٠ 

٠.٠٠٠ ٣.٧٦٣ ١٧١.٠٠٠ ٩.٥٠٠ 
ة  دال
د  عن
مستوى 

٠.٠١ 

 ١٠٥.٢٧٨ قبلي
  ــــ

 بعدي المھارات ككل
١٨ 

١٥٩.١١١ 
٠.٠٠٠ ٣.٧٥١ ١٧١.٠٠٠ ٩.٥٠٠ 

ة  دال
د  عن
مستوى 

٠.٠١ 

ن ب ي السابق دو ا بيانات اسة لبد   :ر

ـــــ الـ اجميــــع ــــةقــــيم مــــن(.Sig)ملعنو أقــــل لكوكــــسو و املــــستو)٠.٠٥(نالختبــــار ــــذا و ي،
إحصائيا دالة ا أ ت يث
ً

.  

إحصائيا ــ دالة ق فر ًوجود داللةو مستو جـات) α ≥ ٠.٠٥(ىعند د تـب متوسـطي ن رب ر
والبعــدي، ــ القب ن التطبيقــ ــ البحــث أداءمجموعــة ــ البعــدي التطبيــق لــصا

بداعي القراءة ات ا لرم ك ات ا وامل حدة، ع ة ا م ل ختبار، ع رة   .ر

نــ بـ مـا تراوحـت ـ القب التطبيق البحث مجموعة أفراد جات د تب متوسط رقيم ر
ـــ،) ١١.٤٤٤( الــنص ـار أف إليــھ ـش مــا ـ ــ التفك ـ غي ســرعة إعطــاءــــ)١٢.٢٧٨( ـــ

ن حـــ ـــ ــــــ الــــنص ـــ ديـــدة ا للمفـــردات متنوعـــة ادفـــات تــــبم متوســـط قـــيم رأن
ن بـــ مـــا تراوحــت البعـــدي التطبيـــق ـــ البحــث مجموعـــة أفـــراد جــات ــــ)١٧.٣٨٩(رد ـ ،

ن بـ ومـا الـنص، ـار أف إليـھ ـش مـا ـ ـ التفك ـ غي ــــــ) ١٨.٠٠٠،٩( سـرعة ن بـ ،ومـا
مبدع لغو بأسلوب النص ي معا عن   ).يالتعب

ــــ التــ ـــ البحـــث مجموعـــة أفـــراد جـــات د تـــب متوســـط رقيمـــة مجمـــوعر ـــ ـــ القب طبيـــق
بلغــــت ات ـــا بلغــــت)١٠٥.٢٧٨(رامل التطبيــــق ــــ أمــــا أن)١٥٩.١١١(، ن حــــ ــــ ــــذا ،

ن) Z(قيم ب ما البعدي) ٣.٧٥٣،٣.٨٠٥(تراوحت التطبيق لصا دالة ا ل  .و

ونـــصھ ، و الفـــرض ة ـــ ـــت تث يجـــة الن إحـــصائية" لـــذه داللـــة ذو فـــر قيوجـــد
مـــــستو مت) α ≥ ٠.٠٥ (ىعنــــد ن نبـــــ التطبيقـــــ ـــــ البحـــــث مجموعــــة أفـــــراد جـــــات د تـــــب روســــطي ر

ختبار ع بداعية القراءة ات ا م أداء والبعدي   ". رالقب

ات  ــــــا م تنميــــــة دفت اســــــ ــــــ ال اســــــات الد نتـــــائج معظــــــم مــــــع تتفــــــق يجــــــة الن رـــــذه ر
بداعيـــة حـــةباســـتخدامالقـــراءة املق اتيجية اإلســـ مختلفـــة، س تـــد اتيجيات إلعـــادةراســـ

ــ املع ومحمــد،( بنــاء ، ـــ مـــا)٢٠١٤الز ا املــدخل ـــ ع القائمــة التوليفيــة اتيجية ســـ و ،
املعرفـــة)٢٠١٤الـــسمان،( اء و مــــا اتيجيات واســـ العظــــيم(ر، طــــرح)٢٠٠٨(عبـــد اتيجية وإســـ ،
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ـــــي القرا بـــــؤ والت الطرائــــــف)٢٠٠٤محمـــــد،( ســـــئلة مـــــدخل ـــــ ع القائمـــــة اتيجية ســـــ و ، )
  ).٢٠٠٣بودي،الل

ي الثـا البح الفرض اختبار نتائج ـ: ونـصھ:ـــ ال بالفاعليـة ي الـذا ـساؤ ال اتيجية إسـ ـ لتتم
البحث مجموعة أفراد لدى بداعية القراءة ات ا م تنمية إ   ".رتؤدي

  :تحقق البحث الحالي من صحة هذا الفرض بواسطة
حساب١ سيطةــ ال الكسب ديل H-SGRسبة   ). ٢٠١٧،٢٥٦(ر

ي٢ الثنــا تبـاط معامـل باســتخدام ي الـذا ـساؤ ال اتيجية إسـ تــأث ـم حـساب رـــ ل
املرتبطـــة اج ز ي. rprbولرتــب الـــذا ـــساؤ ال اتيجية إســ فاعليـــة مــن للتأكـــد لوذلــك

البحث عينة أفراد لدى بداعية القراءة ات ا م   .رتنمية

م وحساب الكسب؛ سبة حساب يجة التان دو ا ما يب   : لالتأث

  )٥(لجدو

ي الذا ساؤ ال اتيجية إس فاعلية من للتحقق التأث م و الكسب سبة حساب لنتائج
ات ا امل اختبار ع البحث مجموعة أفراد لدى بداعية القراءة ات ا م رتنمية   ر

المتوسط  المھارة
 البعدي

المتوسط 
 القبلي

النھایة 
  العظمى

 

كسب نسبة ال
  البسیطة

 H-SGR 
حجم 

 الفاعلیة
قیمة 
 rprbمعامل 

حجم 
 التأثیر

ــ التنبؤ بنھایة المقروء بمجرد قراءة ١
 ًكبیر جدا ١فاعلیة كبیرة ٣.٢٥ ٢ ١١.٠٥٦ ١٧.٥٥٦ .عنوانھ

 ــ البناء على فكرة من أفكار الكاتب في ٢
 ًر جداكبی ١فاعلیة كبیرة ٣.١١١ ٢ ١١.٦٦٧ ١٧.٨٨٩ .نص جدید یبدعھ المتعلم

 ــ إعطاء مترادفات متنوعة للمفردات ٣
 ًكبیر جدا ١فاعلیة كبیرة ٢.٦٩٥ ٢ ١٢.٢٧٨ ١٧.٦٦٧ .الجدیدة في النص

ـــ تقدیم أدلة وشواھد مناسبة ألفكار ٤
 ًكبیر جدا ١فاعلیة كبیرة ٢.٩٧٣ ٢ ١١.٧٢٢ ١٧.٦٦٧ .المقروء ومعانیھ

 ـــ سرعة تغییر التفكیر في ما تشیر إلیھ ٥
 ًكبیر جدا ١فاعلیة كبیرة ٢.٩٧٣ ٢ ١١.٤٤٤ ١٧.٣٨٩ .ر النص أفكا

 ـــ التوصل إلى أفكار ضمنیة وغیر نمطیة ٦
 ًكبیر جدا ١فاعلیة كبیرة ٢.٩٧٣ ٢ ١١.٨٣٣ ١٧.٧٧٨ .من خالل إعادة صیاغة النص

 ـــ توضیح العالقات التي تربط بین ٧
 ًكبیر جدا ١لیة كبیرةفاع ٣.٠٢٨ ٢ ١١.٥٠٠ ١٧.٥٥٦ .المعاني الضمنیة في النص

 ـــ توجیھ أسئلة مثیرة للتفكیر ترتبط ٨
 ًكبیر جدا ١فاعلیة كبیرة ٢.٧٧٨ ٢ ١٢.٠٥٦ ١٧.٦١١ بالنص بعد قراءتھ

ـــ التعبیر عن معاني النص بأسلوب لغوي ٩
 ًكبیر جدا ١فاعلیة كبیرة ٣.١٣٩ ٢ ١١.٧٢٢ ١٨.٠٠٠ .مبدع

١٠٥.٢٧ ١٥٩.١١١ المھارات ككل
 ًكبیر جدا ١فاعلیة كبیرة ٢.٩٩١ ١٨ ٨

  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
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قم رجدو   )٦(ل

التأث م و الكسب، سبة ل املرجعية   القيم

دي ر ل سيطة ال الكسب سبة بواسطة الفاعلية م املرج دو ا ــ  (H-SGR)لأوال

فاعلية توجد مقبولة ال ة فاعلية كب  فاعلية

١.٠ – ٠.٧١ ٠.٧٠ – ٠.٣١ ٠.٣ – ٠ 

امل دو ا ــ لثانيا املرتبطةً اج ز لرتب ي الثنا تباط معامل بداللة التأث م ورج  rprbر

جدا كب متوسط صغ  ًكب

من  فأك٠.٩٠ ٠.٨٩ـــ٠.٧٠ ٠.٦٩ – ٠.٤٠ ٠.٤٠أقل

قم السابق قبل داو ا بيانات النظر ربإمعان ي) ٥(ل ما   :يت

الفاعل١ تحقـــق مــدى ــ تقــع الكـــسب قــيم جميــع ـــلــــ ــ ــذا و جـــدا، ة ــ كب جــة بد ًيــة
ر

ل ك بداعية القراءة ات ا م و حدة، ع ة ا رم   .ر

ات٢ ــــا م ــــ و حــــدة، ــــ ع ة ــــا م ــــل ــــ م، ــــ أنــــھ ــــت تث التــــأث ــــم قــــيم جميــــع ـــــ رـ ر
مجتمعة بداعية   .القراءة

ن٣ بــــ مـــــا تراوحــــت الكـــــسب ــــسبة ـــــم)٣.١٣٩&٢.٦٩٥(ــــــ أن ــــت تث ـــــسب ال ــــذه و ،
إس بلغـتفاعلية فقيمتـھ التـأث ـم أما جدا، كب ي الذا ساؤ ال ًاتيجية ،)١(ل

بداعيــة القـراءة ات ـا م تنميـة ـ اتيجية سـ تـأث ـم أن ـت تث القيمـة ـذه رو
  . م

ـــا مكن ــ ال بالفاعليــة ت ــ تم ي الــذا ـــساؤ ال اتيجية إســ أن ــت أثب يجــة الن لــذه
بدا القـــــراءة ات ـــــا م تنميـــــة وحـــــدةرمـــــن ن اســـــ د يجـــــة ن البحـــــث مجموعـــــة أفـــــراد لـــــدى رعيـــــة

ي الذا ساؤ ال اتيجية إس باستخدام   .لالقراءة

ونـصھ ي الثـا ـ البح الفرض ة ت أثب يجة الن ذه أن اتيجية" كما إسـ ـ تتم
أفـــــــراد لـــــــدى بداعيـــــــة القـــــــراءة ات ـــــــا م تنميـــــــة ـــــــ إ تـــــــؤدي ـــــــ ال بالفاعليـــــــة ي الـــــــذا ــــــساؤ رال ل

البحث   ".مجموعة

أســئلتھ مــن ــ خ و الثالــث الــسؤال عــن أجــاب ــا ا البحــث يكــو يجــة الن نــذه
ات ـــا م تنميـــة ـــ ي الـــذا ـــساؤ ال اتيجية إســـ فاعليـــة مـــن بـــالتحقق يتعلـــق والـــذي رالبحثيـــة، ل

ونــــصھ املتوســــط، الثالــــث بالــــصف ــــا لغو ــــات و املو املتعلمــــات لــــدى بداعيــــة مــــا" القــــراءة
ا اتيجية إســــــ املتعلمــــــاتفاعليـــــة لــــــدى بداعيـــــة القــــــراءة ات ــــــا م تنميـــــة ــــــ ي الــــــذا ـــــساؤ رل ل

املتوسط؟ الثالث بالصف ا لغو ات و   ".املو

ـــ ال الـــسابقة والبحــوث اســـات الد نتـــائج مــع ة ـــ كب جـــة بد تتفــق الـــسابقة يجــة رالن ر
س تـــــد ومـــــداخل اتيجيات اســـــ باســـــتخدام بداعيـــــة القـــــراءة ات ـــــا م تنميـــــة ـــــدف ـــــت رأجر ر

ُ
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املعرفــــــــــةمتبا اء و مـــــــــا اتيجيات اســــــــــ ــــــــــشعب)حمـــــــــدي(رينـــــــــة، امل ـــــــــ التفك اتيجية وإســــــــــ ، )
، يغـــــــــــــــــــــــار حـــــــــــــــــــــــة)٢٠١١ز مق اتيجية وإســـــــــــــــــــــــ القـــــــــــــــــــــــصة)٢٠١١شـــــــــــــــــــــــعبان،( ، اتيجية وإســـــــــــــــــــــــ ،

ميد،( التعلم)٢٠١٠ا اتيجيات وإس ،)، او ي)٢٠٠٩يال الذا ساؤ وال   ).٢٠٠٩محمد،(ل،

  :ــــ مناقشة نتائج البحث وتفسیرها
ات  ــــا م أداء مـــستو ــــ ة ـــ كب وتنميــــة عـــال تحــــسن وجـــود الــــسابقة النتـــائج ـــت رأثب ى

مجموعـــــــة املتوســــــط الثالـــــــث بالــــــصف ــــــا لغو ـــــــات و املو املتعلمــــــات لـــــــدى بداعيــــــة ًالقــــــراءة

يؤكـد الـذي مـر ي، الـذا ـساؤ ال اتيجية إسـ باسـتخدام القـراءة وحـدة ن اس د عد لالبحث ر
الــــــ ــــــساؤ ال اتيجية إســــــ ــــــ ــــــلتم ال ات ــــــا امل جميــــــع تنميــــــة مــــــن ــــــا مكن ــــــ ال بالفاعليــــــة ي رذا

ا ا البحث ا دف   اس

بداعيــة القــراءة ات ــا م تنميــة ــ ي الــذا ــساؤ ال اتيجية إســ فاعليــة ترجــع روقــد ل
إ ا ا   : البحث

صـــــياغة ــــ ــــا لغو ــــات و املو املتعلمــــات ــــ ع ي الــــذا ــــساؤ ال اتيجية إســــ اعتمــــاد ًــــــ ل
عضا ن عض وإ ن أنفس إ ا وتوج   .سئلة،

الباحثـــــــة ن بـــــــ الفاعـــــــل العلمـــــــي ـــــــوار ا ـــــــ ع ي الـــــــذا ـــــساؤ ــ ال اتيجية إســـــــ اعتمـــــــاد لــــــــ
عضا ن عض املتعلمات ن ب أخر ة ج ومن ة، ج من ات و املو   .ىواملتعلمات

الب مجموعـة أفـراد للمتعلمـات املـة ـة حر وفـرت ي الذا ساؤ ال اتيجية إس ـلــ حـث
اتيجية ســـــ ام بـــــاح يقينـــــا ن لـــــد أوجـــــد ممـــــا ـــــا، ع ن وإجابـــــا ســـــئلة صـــــياغة

ً

ة اللغو ن ب   . ملو

ي الــذا ــساؤ ال اتيجية إلســ وفقــا املعــدة الوحــدة ــ القــراءة س در محتــو أن كمــا لــــ ًى و
ــــة ج ومـــن ـــة؛ ج مـــن ــــا لغو ـــات و املو املتعلمـــات بـــة ملو ــــ كب ل ـــش مناســـبا ًـــان

جــاء إشــباعاىأخــر حقــق الــذي مــر ا، نفــس ي الــذا ــساؤ ال اتيجية إلســ ًمناســبا ل ً

ا ا البحث مجموعة أفراد لدى القرائية   .لللميو

ـ ا ـ كث سـاعد ـة؛ اللغو بـة باملو البحـث مجموعـة أفـراد ـ تم أن سـبق مـا ـ إ يضاف ًــ ُ

لـــ بداعيـــة القـــراءة ات ــا م تنميـــة ـــ بالفاعليـــة اتيجية ســـ ــ خـــاللرتم مـــن ن د
ي الذا ساؤ ال اتيجية   .لإس

ن لــــد ات ــــا امل تنميــــة عمليــــة جعــــل ــــة اللغو بــــة باملو البحــــث مجموعــــة افــــراد ــــ تم ـــــ رـ
ســـــــليم، ــــــو تر ل ــــــش ات ـــــــا امل ــــــذه تنميــــــة ــــــ إ بحاجـــــــة ن وكــــــأ وأفــــــضل، يأســــــرع ر
اتيجيات اســــــــ تقليديــــــــة عــــــــن عيــــــــدا ن لــــــــد امنــــــــة ال ــــــــة اللغو ات القــــــــد رلتوظيــــــــف

امل س مرالتد مع   .ستخدمة

ط الـر مثـل وذلـك س، الـدر تنفيـذ ـ يعية ـ و ـة و تر ألسـاليب الباحثـة اسـتخدام وـــ
ـــا، خالل مـــن الـــتعلم ـــ ن وتـــرغي القــراءة، وإنجـــاز ي الـــذا ـــساؤ ال اتيجية إســـ ن لبــ

البحث مجموعة أفراد لدى بداعية القراءة ات ا م تنمية وا أثر ا ل   .ران

ـــش أن كمــــا مجموعــــةـــــ وأفـــراد الباحثــــة مـــن تطلبــــت ـــ وال القرائيــــة الوحـــدة ــــ طة
والتنـافس، الـتعلم، ـة بحر ـسم ت ـة و تر ئـة ب إيجـاد ـ ع معا العمل تطلبت ًالبحث
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ي الــــذا ـــساؤ ال اتيجية إســـ ــــ تم ـــ ا ـــ كث ســـاعد ــــذا ـــل يجابيـــة، و ، لوالتعـــاو ًن

ب القراءة ات ا م تنمية إ أدت ال عالربالفاعلية بمستو   .ىداعية

عاملـــت البحـــث، مجموعــة أفـــراد مــع للباحثـــة العلمــي التعامـــل ســبق مـــا ــ إ إضـــافة ــــ
مـن ـن يحة؛مع ــ إجابـة ال أنـھ ـن ل تؤكـد انـت دائمـا ـة، اللغو ن ب مـو ًمنطلـق

ـــ إ أدى فــذلك إبــداعا، أقـــل وإجابــة إبداعيــة، إجابــة توجـــد ولكــن خطــأ، إجابــة ًوال

بـو ال املنـاخ بـداعإيجـاد تحقيـق ـ سـاعد ه بـدو ـذا و الـتعلم، ـ رالـديمقراطي ي
املتعلمات لدى ا ا بالبحث دفة املس ات ا امل وتنمية راللغو   . ي

البحــث مجموعــة أفــراد ن يقــ اتيجية ســ فاعليــة ــ ســاعدت ــ ال العوامــل ومــن –ــــ
ـــا لغو ـــات و ب–ًكمو القـــراءة مـــع التعامـــل ـــ ن ـــ غ عـــن حيـــثبـــالتم داعيـــة،

، اللغـــو بـــداع مجــال ـــ ن تمامــا وا ن مليـــول وملبيـــة ن، ا لقــد مناســـبة يجــاءت ر
ن إل تقدم ال التقليدية املنا يتوافر ال ما و   .و

مدعمـــــــة جـــــــاءت القـــــــراءة، س در ـــــــا عل اشـــــــتملت ـــــــ ال ثرائيـــــــة ـــــــشطة أن كمـــــــا ــــــــ وـ
حيــث البحــث، مجموعــة أفــراد لــدى ــة اللغو بــة ــللمو وع بــة، املو ــ ع عتمــاد

اتيجية ســـــــ فاعليــــــة ـــــــ ســــــاعد ــــــذا شـــــــك بــــــال مباشــــــر، ل ـــــــش اء الــــــذ ىمــــــستو
  . املستخدمة

  :ــ توصیات البحث
بمــا  ــ يو ــا ا البحــث فــإن نتــائج مــن امليدانيــة اســة الد عنــھ أســفرت مــا ضــوء رــ

  :ي

م تمام و مبكر وقت ا لغو ن و املو عرف ة ضر ًــ علماور و ًعليما ً.  

عــام، ل ــش الــسعودية يــة العر باململكــة يــة العر اللغــة علــيم منــا ر تطــو ة ضــر ورــــ
ــــ ــــا املــــأخوذ ــــة اللغو الكفــــاءة معــــاي مــــع ليتفــــق وذلــــك خــــاص، ل ــــش والقــــراءة

خر اللغات   .ىعليم

عـ خـالل مـن بداعيـة القـراءة ـ ع املتوسـطة باملرحلة ن املتعلم ب تد مرــ ميـول رف
العلمية باألساليب   .القرائية

خــاص، ل ــش ــا م بداعيــة و عــام، ل ــش القــراءة علــيم ــ تم ــ ع ــ ك ال ة ضــر ورــــ
ــــ عاليــــة كفــــاءة ات مــــستو لتحقيــــق الوحيــــد يل الــــس القــــراءة ات ــــا م أن رواعتبــــار

ن والعادي ن و املو ن للمتعلم ية العر اللغة   .عليم

يكـــــو أن ـــــ ع العمـــــل ــــــ بـــــامليوـ مرتبطـــــا التعلـــــيم مراحـــــل مختلـــــف ـــــ القـــــراءة لعلـــــيم ن
ً

ا لغو ن و املو ن للمتعلم القرائية امليو خاصة و ن، للمتعلم ًالقرائية   . ل

م- لتــــد الــــسعودية يــــة العر باململكــــة يـــة العر اللغــــة ملعلمــــي يــــة تد بــــرامج رتـــصميم ر
اتيجيا اســـ ديثـــة ا س التـــد اتيجيات اســـ اســـتخدام ــ ـــرع املعرفـــة اء و مـــا رت

حاص ل ش القراءة ات ا وم عام، ل ش ية العر اللغة ات ا م رتنمية   . ر
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يـــة- العر اململكـــة ـــ بيــة ال ليـــات ب يـــة العر اللغـــة تخــصص ن املعلمـــ الطـــالب ب رـتـد
اللغـــــة ات ـــــا م تنميـــــة ـــــ ي الـــــذا ـــــساؤ ال اتيجية إســـــ اســـــتخدام ـــــ ع رالـــــسعودية ل

ال ات ا م خاصة و ية،   .قراءةرالعر

  :ـــ مقترحات البحث
لــــــدى بداعيــــــة الكتابــــــة ات ــــــا م تنميــــــة ــــــ ي الــــــذا ــــــساؤ ال اتيجية إســــــ فاعليــــــة ـــــــ رـ ل

ا لغو ن و املو ن  .ًاملتعلم

ـــــ صــــياغة ـ ة ــــا م ن العــــادي ن املتعلمــــ إكــــساب ــــ ي الــــذا ــــساؤ ال اتيجية إســــ رفاعليــــة ل
القراءة علم ا وتوظيف   . سئلة

تــــــد برنــــــامج ـــــــ باســــــتخدامرـ القــــــراءة س تــــــد ات ــــــا م لتنميــــــة يــــــة العر اللغــــــة رملعلمــــــي ر
املعرفة اء و ما اتيجيات   .راس
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  :مراجع البحث
  :أوال ــ المراجع العربیة

ــاد  ــ ع بكــر، لــدى). ٢٠٠٦(زأبــو ــي القرا يعاب ســ ــ بداعيــة القــراءة ات ــا م ــ ع ب رأثــرالتــد ر
العاشـــر الـــصف ـــ. طلبـــة غ ماجـــست ةرســـالة ـــشو اســـات. رم والد العلمـــي البحـــث رعمـــادة

اشمية: العليا ال امعة  . ا

ناديــــة  ســــكينة، لـــــدى): ٢٠٠٤(أبــــو الكتابــــة عمليــــات تنميــــة ــــ املعرفــــة اء و مــــا اتيجية إســــ رفاعليــــة
يــــــة، العر اللغــــــة ومعلمــــــي ن واملعرفــــــةاملتعلمــــــ القــــــراءة للقــــــراءةمجلــــــة املــــــصرة معيــــــة ا ،

العدد ، ص)٣٥(واملعرفة   .٩٣ــ٦٧،

صـــالح  حـــسام ـــوة، مـــسائل): ٢٠٠٩(أبـــو حـــل ات ـــا م تنميـــة ـــ ي الـــذا ـــساؤ ال اتيجية راثـــرإســـ ل
عـــشر ــادي ا الــصف طــالب لــدى بيـــة. الكيميــاء ال ليــة ة، ــشو م ــ غ ماجــست رســالة : ر

غزة سالمية، امعة   .ا

نــــــايف  محمـــــد عكـــــر، عـــــ).٢٠٠٩(أبـــــو لتنميـــــة التعليميــــــة باأللعـــــاب القــــــراءةأثـــــربرنـــــامج ات ـــــا م رض
س يــو خــان س بمــدا ــ سا الــسادس الــصف تالميــذ لــدى ماجــست. ربداعيــة رســالة

بية ال لية ة، شو م سالمية: رغ امعة   . غزة: ا

محمــــــد  طلعــــــت عــــــوف، بــــــبعض). ٢٠٠٤(أبــــــو ــــــا عالق ــــــ ــــــا لغو ن ــــــو املو للطــــــالب ة ــــــ املم القــــــيم
ات اه،. املتغ دكتو رسالة ةر شو م بيةرغ ال لية اج: ، سو   .جامعة

عايــــد  م مــــر عــــض). ٢٠١٢(حمــــدي، تنميــــة ــــ املعرفــــة اء و مــــا اتيجيات اســــ اســــتخدام رفاعليــــة
املرحلــــــــة طالبــــــــات لــــــــدى ـــــــ املعر فــــــــو ــــــــ التفك ــــــــ ع ـــــــا واثر بداعيــــــــة القــــــــراءة ات ـــــــا قم ر

العــــــــــــــدد. املتوســـــــــــــطة ات، مـــــــــــــا جامعـــــــــــــة ـــــــــــــة، بو ال لألبحـــــــــــــاث الدوليـــــــــــــة                           ،)٣٢(٠راملجلـــــــــــــة
 .١٥٢ــ١٢١ص

يوسف  صفاء التفك): ١٩٩٨(عسر، أجل من رة، عليم   .دارقباء: القا

هللا  عبـــــد إيمـــــان ، او ـــــ القـــــراءة.)٢٠٠٩( يال ات ـــــا م تنميـــــة ـــــ الـــــتعلم اتيجيات اســـــ عـــــض رفاعليـــــة
عداديـة سـة املد تالميذ لدى اسـات. ربداعية الد ـد مع ة، ـشو م ـ غ ماجـست رسـالة رر

ة بو رة: ال القا   .جامعة

الـــــــــرحمن  عبـــــــــد ـــــــــ فت ، وتطبيقـــــــــات).١٩٩٩(نجـــــــــراو يم مفـــــــــا ـــــــــ التفك دارالكتـــــــــاب: ردن.علـــــــــيم
ام   .ا

ـــــ  مو ـــــ من وصـــــادق، الـــــسيد، أمينـــــة نـــــدي، اء). ٢٠٠١(ا و مـــــا اتيجيات اســـــ اســـــتخدام رفعاليـــــة
الثــــــــ الــــــــصف تالميــــــــذ لـــــــدى ــــــــار بت ــــــــ التفك تنميــــــــة و العلـــــــوم تحــــــــصيل ــــــــ يياملعرفـــــــة ا

املختلفــــــة العقليـــــــة الــــــسعات ذو ــــــامس،. ىعــــــدادي ا بيـــــــة٢،٨ـــــــ١املــــــؤتمرالعلمـــــــي ال ،
واملواطنـــة، ةالعلميــة ســـكند ، و راملجلـــد املجلـــد: ل العلميـــة، بيـــة لل املـــصرة معيــة ا

ص ص ،   .١١٩ـ٨٩لو
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م الكر عبد مجدي ب، التفك). ٢٠٠٣(حب عليم حديثة ات رة.اتجا   .دارالفكرالعري: القا

أحمـد بـن حـسن ميـد، القــراءة). ٢٠١٠( ا ات ـا م عـض تنميـة ـ القـصة ـ ع قـائم برنـامج رفاعليـة
املتوســـــط الثالـــــث الـــــصف تالميـــــذ لـــــدى ليـــــة. بداعيـــــة ة، ـــــشو م ـــــ غ ماجـــــست رســـــالة ر

بية القر: ال أم  .ىجامعة

فــــؤاد محمــــد وامــــدة، ب). ٢٠١٣(ا القــــراءة ات ــــا م ن للــــصفرتــــضم يــــة العر اللغــــة كتــــاب داعيــــة
ــــ سا والنفــــسية. الــــسادس ــــة بو ال اســــات للد ســــالمية امعــــة ا ن،: رمجلــــة فلـــــسط

٤٠١- ٣٧٧،)٣(٢١.  

ــــــ نظ أفنـــــان ه، عمليـــــا): ٢٠٠٠(وزدر ــــــا وترجم س التــــــد ـــــ ــــــة ًالنظر ــــــ، ر و ق، الطبعــــــة : ودارالــــــشر
  .عمان

ن حـــس محمـــد الــــ). ٢٠٠١(الـــذيابات، بداعيــــةأثـــرطرقـــة القـــراءة ات ـــا م تنميـــة ـــ ي التعـــاو رتعلم
ــ سا العاشــر الـــصف طلبــة بيــة. عنــد ال ليــة ة، ـــشو م ــ غ ماجــست رســـالة جامعـــة: ر

موك   .ال

أحمـــــــد محمـــــــد ، يغـــــــار القــــــــراءة). ٢٠١١(ز ات ـــــــا م لتنميـــــــة ـــــــشعب امل ـــــــ التفك اتيجية إســـــــ رفاعليـــــــة
عداديــــة املرحلــــة تالميـــــذ لــــدى بيـــــةرســـــ. بداعيــــة ال ليــــة ة، ـــــشو م ــــ غ ماجــــست : رالة

ا ب   .جامعة

الــــسيد محمــــد، محمــــد، ، ـــ التفاعــــل) ٢٠١٤( الز مــــدخل ــــ ع قائمــــة حــــة مق اتيجية إســــ فاعليــــة
ادة الــــــــش طـــــــالب لــــــــدى بداعيـــــــة والقــــــــراءة ســـــــتما ــــــــم الف ات ـــــــا م لتنميــــــــة راللغـــــــو ي

ـــــــــــــــــــة مجلـــــــــــــــــــد. الثانو ، ة املنـــــــــــــــــــصو جامعـــــــــــــــــــة ، بيـــــــــــــــــــة ال ليـــــــــــــــــــة                                 )٢( العـــــــــــــــــــدد١٢ رمجلـــــــــــــــــــة
ص   .٦١١ - ٥٧٣ص

صــــــفاء ، وغـــــــاز الـــــــرحمن، عبـــــــد عقليـــــــا.)٢٠٠١( يســــــليمان، م،: ناملتفوقـــــــو ـــــــشافا اك م، خصائـــــــص
م مشكال م، ي رة. تر الشر: القا راء قمكتبة   .ز

أحمـــد ان مــــر لتنميــــة). ٢٠١٤(والـــسمان، للقــــراءة مـــا ا املــــدخل ــــ ع قائمـــة توليفيــــة اتيجية إســــ
ا القـــراءة ات ــا عقليـــارم ن املتفــوق ـــة الثانو املرحلـــة طــالب لـــدى بداعيـــة و مجلـــة. لتأمليــة
واملعرفة   .١٢٨- ٨١،)١٥٥(،القراءة

شـــا ـــوب، وامل صـــالح، ، ـــ) ٢٠٠٣( ســم املعرفـــة اء و مـــا اتيجية إســ ـــ ع قـــائم يرنـــامج رفاعليــة
ب ال ليـة ب املعلمــات الطالبـات لـدى الناقــدة القـراءة س تــد ات ـا م رتنميـة اللغــةر شـعبة يــة

العدد ، واملعرفة القراءة مجلة ية،   . ٣٢العر

مـــــــصطفى محمـــــــود القـــــــراءة). ٢٠١٥(الـــــــسيد، ات ـــــــا م تنميـــــــة ـــــــ منظـــــــومي ـــــــي إثرا برنـــــــامج رفاعليـــــــة
الثـــــــانو و بالـــــــصف ن املتفــــــوق ن املتعلمـــــــ لـــــــدى يبداعيــــــة واملعرفـــــــة. ل القـــــــراءة ،مجلــــــة

ص)١٧٠(العدد   .١٧٨- ١٥٣،ص

محمــد أحمــد ب، الذاتيــة): ٢٠٠٠(شــب ســئلة اتيجية إســ ــ ع ب ) التعاونيــة- املــستقلة(رأثــرالتــد
الذاتيــــة م فعـــالي جـــة لد م وتقــــدير للمحاضـــرات امعـــة ا طــــالب ـــم ف ـــ ليــــة مجلـــة. رع

بية، ص)٩٥(العددال ص ر، جامعة بية، ال لية   .١٤٥ــ١٠١ز،

حسن طفال). ٢٠٠٠(اتة، رة. قراءة اللبنانيةال: القا   .داراملصرة
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حــــــسن اتة، والتطبيــــــق). ٢٠٠٨(ــــــ ــــــة النظر ن بـــــــ يــــــة العر اللغــــــة رة. علـــــــيم الــــــداراملـــــــصرة: القـــــــا
  .اللبنانية

ان مــر والـــسمان، حــسن، اتة؛ ــا). ٢٠١٣(وــ علم و يـــة العر اللغــة علـــيم ــ رة). ٢ط(املرجـــع : القـــا
للكتاب ية الدارالعر   .مكتبة

أحمـــــــد شـــــــدي و.)٢٠٠٢(رطعيمـــــــة، ــــــــزء ا ـــــــ سا بـــــــالتعليم يـــــــة العر اللغـــــــة علــــــــيم . لمنـــــــا
رة  .دارالفكرالعري: القا

محمـــد ، والـــشعي شـــدي، ـــو). ٢٠٠٦(رطعيمــة، م مختلفـــة اتيجيات اســـ دب و القـــراءة رعلــيم
رة. متنوع   .دارالفكرالعري: القا

ـــــي ز ، ــــ ومرت ، فـــــؤاد ــــو). ٢٠١٢(العــــاجز، املو الطلبـــــة وســـــبلواقــــع غـــــزة بمحافظــــة ن واملتفـــــوق ن
نھ والنفـــــسية. تحـــــس ــــــة بو ال اســـــات للد ســــــالمية امعـــــة ا ن،رمجلــــــة العــــــشر املجلــــــد و،

ص يناير، ، و   . ٣٦٧ - ٣٣٣لالعدد

فخـر محمـد ومقـدادى، قاسـم، اتـب ، يعاشـو ات): ٢٠٠٥(رر ـا ا والكتابيـة القرائيـة رامل ـس تد  رطرائـق

ا اتيجيا  .ةداراملس: عمان. واس

رشـــعبان مـــا ، البـــار القرائيـــة): ٢٠١١(يعبـــد الطالقـــة ات ـــا م لتنميـــة حـــة مق اتيجية إســـ رفاعليـــة
بتدائيــــة املرحلــــة تالميــــذ واملعرفــــة. لــــدى القــــراءة العــــددمجلـــــة رة)٧(، القــــا معيـــــة: ، ا

العدد ص واملعرفة للقراءة   .١١٧املصرة

هللا عبـد ميـد ا عبـد ميـد، ا اتيجيات ةفعاليـ" ):٢٠٠٠(عبـد عـض ـ معينـة معرفيـة إسـ  تنميـة

ات ا ـم العليـا رامل واملعرفـة، " يالثـانو لو الـصف طـالب لـدى القـراءة ـ للف القـراءة ، مجلـة
رة، )٢(العدد ص: القا واملعرفة، للقراءة املصرة معية  .١١٧ـ٨٧ا

ــ م ، الــصبو املعرفــة). ٢٠٠٠(رعبــد اء و مــا اتيجيات اســ وتنميــةراثــراســتخدام العلــوم تحــصيل ــ
عــدادي الثالـــث الــصف تالميــذ لـــدى ــار بت ــ والتفك امليـــة الت العلــم ات ــا ىم مجلـــة.ر

العلمية بية الثالث،ال ص)٤(العدد، املجلد   .٩٨ــ٥٦،

ــم العظــيم، تنميــة).٢٠٠٨(رعبــد ــ املعرفــة اء و مــا اتيجيات اســ ــ ع قــائم ح ــ مق نمــوذج رفاعليــة
القــ ات ــا ــةرم الثانو املرحلــة طــالب لــدى بداعيــة والقــراءة اســة للد اه. رراءة دكتــو رســالة ر

البنات لية ة، شو م شمس: رغ ن ع   .جامعة

ــــ ع شـــكر ســــعدية الفتــــاح، تنميــــة): ٢٠٠٦(يعبـــد ــــ املوجـــھ ي الــــذا ــــساؤ ال اتيجية إســـ لفاعليــــة
الـــــنفس علـــــم مـــــادة نحـــــو تجـــــاه و املعرفـــــة اء و مـــــا ات ـــــا م رعـــــض ـــــرســـــا. ر غ ماجـــــست لة

البنات لية ة شو شمس: رم ن ع   .جامعة

ســم ــاب، الو وطــر). ٢٠٠٢(عبــد املنــا ــ معاصــرة قــضايا يــة، العر اللغــة ــ اســات ود قبحــوث ر
ي الثا زء ا امعية، وا ة الثانو ن املرحلت س رة. رالتد للطباعة: القا لية   . الدق

البــار عبــد حــس طب):١٤١٢(يعــصر، ةالقــراءة ســكند ــا، ا ا م وتنميــة ــا عليم مناشــط ــا ريع : ر
ديث ا العري   .املكتب
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العـــــــدل هللا عطـــــــا هللا، للطـــــــالب.)٢٠٠٢(عطـــــــا بداعيـــــــة القـــــــراءة ات ـــــــا م لتنميـــــــة ح ـــــــ مق ربرنـــــــامج
ة الثانو باملرحلة ن بية. الفائق ال لية ة، شو م غ ماجست رسالة دمياط: ر   .جامعة

ة ــ عم صـــالح ، ــ والكتابـــة). ٢٠٠٥(ع القــراءة علـــم ات والعــالج: صـــعو يص ـــ ـــت.ال مكتبـــة: الكو
ع شروالتو لل   .زالفالح

صــادق ق، الواحــد). ٢٠٠١(وفـار القــر ـ اصــة ا حتياجــات ذو علـيم و بيــة ل مــستقبلية ننظـرة ي
رةوالعشرن، القا ن، و للمو ص:املؤتمرالقومي والتعليم، بية ال ة ا رو    . ٢٨ــ٢ز

وحمــــدي ، وليــــد، ىالفرمــــاو ضــــوان، معرفيــــة): ٢٠٠٤(رو رة.Metacognitionامليتــــا نجلــــو: القــــا مكتبــــة
 .املصرة

الــرحيم عبـد إحــسان مـي، اتيجية فعاليــة ).٢٠٠٣(ف اء مــا إســ القــراءة تنميـة ـ املعرفـة رو ات ـا  رم

رة)٢٣( العـدد ،واملعرفـة القـراءة مجلـة .يالثـانو لو الـصف طالبـات لـدى الناقـدة القـا ،: 
معية ص: واملعرفة للقراءة املصرة ا   .٢٢٤ــ١٨٦ص

محمـــــــــد فاطمـــــــــة ي، ـــــــــ)٢٠٠٠(زفـــــــــو إ مقدمـــــــــة عمـــــــــل قـــــــــة و ـــــــــوب، املو الطفـــــــــل املـــــــــؤتمرالقـــــــــومير،
للمؤتمر، ية التحض العمل شة و ن، و صرللمو رة،   .١٢٦ـ١١٢القا

نايفــة والقطـــامى، يوســف، الــص):١٩٩٨(القطــامى، س التــد الثانيــة، فيرنمـــاذج دار:عمـــان، الطبعـــة
ق   .والشر

ـــــ م بداعيـــــة). ٢٠٠٣(اللبـــــودي، القـــــراءة ات ـــــا م تنميـــــة ـــــ الطرائـــــف مـــــدخل اســـــتخدام رفاعليـــــة
عداديــة املرحلـة تالميــذ لــدى القــراءة نحــو تجـاه واملعرفــة. و للقــراءة املــصرة معيــة ،ا

ص)٢٦( ص  . ١٣٢ــ٨٩،

ـــــ ع حيــــاة ـــــالتفا): ٢٠٠٥(محمــــد، تج ات ومــــستو املعرفـــــة اء و مــــا اتيجيات اســــ عـــــض ن بــــ رعــــل
و الـــــــصف تلميـــــــذات لـــــــدى الناقـــــــد ـــــــ والتفك العلميـــــــة يم املفـــــــا تنميـــــــة ـــــــ لاملعلومـــــــات

العلوم مادة العلمية. عدادي بية ال صمجلة س، ما الثامن، املجلد    .٢٣٦ـ١٨١ر،

حــــــسن خلــــــف حــــــة).٢٠٠٤(محمـــــد، مق ــــــسية تد اتيجيات القــــــراءةراســـــ ات ــــــا م عــــــض تنميـــــة رــــــ
عداديــــة املرحلــــة تالميــــذ لــــدى ــــة ا واملعرفــــة،. ربت القــــراءة ص)٣٣(العــــددمجلــــة ص ،

  .١٠٢ــ٧٨

يم إبـــــرا محمــــــد انيـــــا تنميــــــة): ٢٠٠٩(رمحمـــــد، ـــــ ي الــــــذا ـــــساؤ ال اتيجية إســــــ اســـــتخدام لفاعليــــــة
و مـــا ات ـــا وم العلميـــة النـــصوص لـــبعض ـــي القرا ـــم الف ات ـــا رم ر تالميـــذر لـــدى املعرفـــة اء

العلوم مادة عدادية بية. املرحلة ال لية ، ماجست ق: رسالة الزقا  .زجامعة

محمـــــد نـــــاء ـــــ). ٢٠٠٦(مخلـــــوف، بـــــدا ـــــ التعب ات ـــــا م لتنميـــــة ـــــة اللغو ـــــشطة ـــــ ربرنـــــامج
بتدائية املرحلة من و بية. الصفوف ال لية اه، دكتو رسالة شمسجامع: ر ن ع   .ة

أحمــد ــ م ـد، ن). ٢٠٠٨(مز ــو املو ن املتعلمــ مــن لعينــة الــتعلم وأسـاليب املعرفــة اء و مــا رعمليــات
ا بية.ًلغو ال لية ة، شو م غ ماجست رسالة ا: ر ب  . جامعة

ميخائيــل خليــل ميدانيــة). ١٩٩٥(معـوض، اســة د ن ـو املو وســمات ات رقــد ة. ر دارالفكــر: رســكند
ام   .ا
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ــ ع غــاز ، ــ س دليــل): ١٤٢٨(يمف يــة اللغــة رتــد ــاض ،العــام التعلــيم مراحــل ــ العر  مكتبــة: الر

  .الرشيد

حــافظ صــ ، يالــنجالو العمليــات). ٢٠٠٨(ي عــض ــ للــتعلم ي الــذا التنظــيم ــ ع قــائم أثــربرنــامج
ـــــا لغو ن ـــــو املو ن املتعلمـــــ مـــــن عينـــــة لـــــدى ـــــاديمي بـــــاألداء املرتبطـــــة رســـــالة،املعرفيـــــة

بية، ال لية ة، شو م غ اه، ردكتو طنطا:ر   .جامعة

محمــــــد معــــــاطي اللغــــــو). ٢٠٠٧(نــــــصر، داء ن تحــــــس ــــــ دبيــــــة مثــــــال ــــــ ع قــــــائم يأثــــــربرنــــــامج
عمـــان ـــسلطنة عــشر ـــادي ا الـــصف لطـــالب وطـــر. بــدا املنـــا ـــ اســات د قمجلـــة ر

س العددرالتد ص١٢٧، أغسطس، ،٢٥٥ - ١٧٩.  

مــــــــص ــــــــدي، محمــــــــدر ا) ٢٠١٧( طفى وقياســــــــ ــــــــا وم مف حــــــــصائية الكــــــــسب(الفاعليــــــــة ــــــــسب
ـــدي ر ل واملوقوتـــة ـــسيطة العــــدد) ال ، الـــنفس وعلـــة بيـــة ال ـــ يـــة العر اســـات الد رمجلـــة

اير٨٢   . ف

ب والتـــــد التعلــــيم م تقــــو صـــــدار) ٢٠١٩( ريئــــة ، يــــة العر اللغــــة علـــــم ملجــــال طــــارالتخصــــ
الرا ،   .ضلو
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