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ملدص البشح:
ىدف البحث الحالي إلى تنمية ميارات التحدث اإلبداعي لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية ,وتعرف أثر
استخدام إستراتيجيات القراءة الفعالة في تنمية ىذه الميارات لدييم .وتم اتباع المنيج شبو
التجريبي ,باستخدام التصميم التجريبي ذي المجموعة الواحدة ,وتكونت مجموعة البحث من ()58
تمميذة من تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة بني شقير اإلعدادية المشتركة التابعة إلدارة
منفموط التعميمية بمحافظة أسيوط.
وقد استخدمت الباحثة قائمة ميارات التحدث اإلبداعي المراد تنميتيا ,ودليل المعمم وكتاب
التمميذ القائم عمى إستراتيجيات القراءة الفعالة ,واختبارين لميارات التحدث اإلبداعي ,ومقياس تقدير
مستوى األداء.
إحصائيا عند مستوى ( )...0بين متوسطي درجات
وأسفرت نتائج البحث عن وجود فرق دالة
ً
مجموعة البحث عمى مقياس تقدير مستوى األداء المتدرج في ميارات التحدث اإلبداعي ككل في
التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي ,وعن وجود أثر كبير الستخدام إستراتيجيات
القراءة الفعالة .وتم في نياية البحث تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات ذات الصمة بما أسفر
عنو البحث من نتائج.
الكممات المفتاحية :إستراتيجيات القراءة الفعالة ,التصور الذىني ,عبلقات السؤال والجواب ,القراءة
المتكررة ,ميارات التحدث اإلبداعي.
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Thesis abstract:
This research aimed to develop creative speaking skills among Prep
school students, and identify the impact of using effective reading
strategies in developing these skills. The quasi-experimental approach
was followed, using a one-group experimental design, the research sample
was made up of ( )female prep-pupils in the “Beni Shuqir” Joint Prep
School , Manfalut Educational administration, Assuit Governorate.
The researcher used a list of creative speaking skills to be developed, a
teacher's guide, student book based on effective reading strategies, two
Tests of creative speaking skills, and a scale of performance rating.
The results showed a statistically significant difference at the level of
(
) between the mid-grades of the research group on the scale of
performance level assessment in creative speaking skills as a whole in
both tribal and dimensional application for the benefit of the dimensional
application, and the impact of the use of effective reading strategies.
At the end of the research, a set of recommendations and proposals were
presented.
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مكدمة:
المغة العربية لغة كرميا اهلل _ سبحانو وتعالى _عمى سائر المغات ,فجعميا لغة القرآن ,ولغة
األحاديث النبوية الشريفة ,فصارت أعظم وأرقى لغات األرض ,ووجب عمينا االعتزاز بيا ,والحفاظ
عمييا وتعمميا؛ ففييا تراثنا ,وىويتنا ,وثقافتنا.
وتتألف المغة من أربع ميارات رئيسة ,ىى :االستماع ,والتحدث ,والقراءة ,والكتابة ,ولكل ميارة
من ىذه الميارات خصائص ومميزات تختص بيا ,إال أنيا تتكامل فيما بينيا وصوًال إلى األداء
السميم فى تعمم المغة وممارستيا؛ ولذلك فإن اكتساب الميارات جميعيا أمر ضروري في تعمم
المغة(عمران أحمد.)5.8, 6.02,
وميارة التحدث من أىم الميارات المغوية؛ فقد ذىب المربون والمتخصصون إلى أن المغة فى
طبيعة أصميا عممية إرسال منطوق واستقبال مسموع ,كما ذىب بعضيم إلى أن المغة مضمون
والتحدث ىو اإلفصاح عن ىذا المضمون (فيد خميل.)5. ,6.05,
وتتضح أىمية ميارات التحدث لدى المتعمم بشكل خاص في أنيا وسيمة تواصمو مع معمميو
وزمبلئو في بيئة التعمم لتحقيق األىداف التعميمية المتنوعة ,والتعبير عما بداخمو ,والنقاش في كل
ما ييمو من أمور الحياة.
ولمتحدث في المرحمة اإلعدادية أىمية كبرى؛ ففي ىذه المرحمة يتحول التبلميذ من حياة الطفولة
إلى طريق الكبار في سموكيم ,ويحتاجون إلى التعبير عن المواقف التي يتعرضون ليا ومختمف
قضايا الكبار ,كما يتطمعون إلى دراسة مشكبلتيم الخاصة ومشكبلت العالم الواسع ,فيحتاجون إلى
التحدث لمتعبير عنيا في صورة معبرة يكون ليا تأثير أمام اآلخرين ,ومن ثم حل مشكبلتيم (أميرة
عوض ومصطفى رسبلن.)55 ,6.06,
وارتباط المغة ومياراتيا باإلبداع من األمور التي ال اختبلف عمييا؛ فاإلبداع المغوي ال يظير إال
من خبلل األداء الذي يأخذ الصورة المنطوقة أو المكتوبة ,والفكر يظل كام ًنا داخل صاحبو ما لم
ُيترجم في قوالب لغوية تُظيره ,فالفكر والمغة متبلزمان (أبو ضيف مختار.)6 ,6.00,
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وما دامت العبلقة بين المغة واإلبداع قوية ,فالميارة المغوية إذا عامل جوىري في نمو التفكير؛
ذلك ألن المغة تساعد المتعمم عمى التفاعل مع الغير والتعبير عن النفس ,وعمى نقل ِفكره إلى من
حولو ,كما تزيد من قدرتو عمى االستطبلع ,والقراءة ,والتحدث(محمد عبد الرؤوف)855, 0557,
ولذلك يعد تدريب المتعممين عمى اإلبداع فى ميارات التحدث ضرورة تربوية؛ حيث إنيا
متنفسيم ,ووسيمتيم
لئلفيام والتعبير عن الفكر والحاجات ,وبالتحدث اإلبداعي يتمكن المتعمم من توصيل ما اكتسبو من
معارف


يتم التوثيق كما يمي( :االسم األول والثاني لممؤلف ,سنة النشر ,الصفحة) وتفاصيل كل مرجع

مثبتة في قائمة المراجع.
ومعمومات وخبرات بطريقة شائقة ,وبمباقة وجرأة أمام اآلخرين ,مما يزيد من تفوقو وتميزه عن بقية
زمبلئو.
ويشير التحدث اإلبداعي إلى األداء التعبيري الشفوي الذي يقوم بو الفرد ,بحيث يتسم بالطبلقة
المغوية ,والمرونة ,واألصالة ,والتوسع ,وانتاج ِ
الف َكر غير التقميدية ,ويراعي سبلسة الفكر وعمقيا
إيجابيا بيدف تحقيق التواصل المغوي الفعال(عبد
تأثير
وحداثتيا خبلل الحديث ,ويؤثر في المجتمع ًا
ً

الرحيم فتحي.)25 ,6.02,

وقد أدرك الباحثون في المجال التربوي أىمية تنمية ميارات التحدث اإلبداعي لدى المتعممين,
فاتجيوا إلى دراستيا ,والعمل عمى االرتقاء بمستوى المتعممين فييا بالمراحل الدراسية المختمفة,
وباستخدام إستراتيجيات تدريس متنوعة ,ومن ىذه الدراسات :دراسة فاطمة عبد العال (,)6..2
وعدلي عزازي وعبلء أحمد ( ,)6..5ووفاء معوض ( ,)6.05وعبد الرحيم فتحي (,)6.02
ودعاء محمد ( ,)6.08وميا أبو الحسن (.)6.02
وقد أكدت نتائج ىذه الدراسات ضعف مستوى المتعممين في ميارات التحدث اإلبداعي ,وأشارت
إلى أن ىذا الضعف ناتج عن قمة اىتمام المعممين بميارات التحدث اإلبداعي ,واتباعيم طرائق
تدريس تقميدية ال تدعم تنمية ىذه الميارات؛ لذا سعى البحث الحالي إلى تنمية ميارات التحدث
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اإلبداعي باستخدام إستراتيجيات القراءة الفعالة التي تحفز عمميات التفكير العميا لدى التبلميذ,
وتشجعيم عمى التفاعل بإيجابية في التعمم ,ومنيا:

 إسرتاتيذية التصور الذٍين:

فقد أشارت دراسة إيمان حسنين ( )6.06إلى أن إستراتيجية

التصور الذىني تفتح العقل ,وتزيد قدرتو عمى استيعاب عدد كبير من ِ
الف َكر والمواقف ,مع رسم
صورة كمية لمموضوع وتصور تفاصيمو ,وتستخدم لمتدريس لممجموعات التعاونية والمجموعات
الكبيرة ,وتربط الخبرات السابقة لممتعمم بالخبرات الحاضرة ,فتنقل المتعمم من الموقف السمبي إلى
الموقف اإليجابي محققًا التعبير اإلبداعي.
وقد أكدت نتائج دراسة ماىر شعبان ( ,)6..5وايمان حسنين ( ,)6.06وفاضل ناىي وزيد
بدر ( ,)6.02ومحمد حسين ( ,)6.08ورغد سممان ( ,)6.02ونادية بنت خالد ( ,)6.07وراشد
بن محمد ( )6.05فاعمية إستراتيجية التصور الذىني في تنمية ميارات الفيم القرائي والقراءة
الناقدة والفيم االستماعي لدى المتعممين ,وكذلك ميارات الكتابة اإلبداعية والتفكير التباعدي
واإلبداعي لدييم.

 إسرتاتيذية عالقات السؤال

واجلواب :وىي من إستراتيجيات القراءة التي تساعد المتعممين

عمى فيم األنواع المختمفة من األسئمة؛ ففييا يتعممون كيفية بناء األسئمة السميمة حول قراءاتيم
وطرحيا ,وكذلك كيف يجدون اإلجابات حول أسئمتيم ,وعبلقة السؤال والجواب تساعد المتعممين
عمى التفكير بشكل إبداعي والعمل التعاوني ,كما أنيا تتحدى تفكيرىم من خبلل ميارات التفكير
العميا(ماشي بن محمد.)085 ,6.00,
وقد أكدت نتائج دراسة  ,)6.0.( Kinniburgh & Prewو Kinniburgh & Baxte
( ,)6.06و  ,)6.02( Hosseini & Rimaniواقبال أحمد ( ,)6.08وماىر شعبان (,)6.08
و  )6.07( Zulyaفاعمية إستراتيجية عبلقة السؤال والجواب في استيعاب المتعممين لمنصوص
وفيميا وتحسين قدراتيم القرائية ,وكذلك في تنمية التفاعل اإليجابي بينيم ,وميارات التفكير العميا
لدييم.
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 إسرتاتيذية الكزاءة املتهزرة:

انتشار بين الباحثين في مجال
ًا
وىي إحدى اإلستراتيجيات األكثر

القراءة؛ وذلك لفاعميتيا في تحسين الطبلقة لدى المتعممين عبر المراحل الدراسية المختمفة,
والىتماميا بالتدريس المباشر لمقراءة والذي ييدف إلى زيادة المعرفة بالحروف األبجدية والوعي
الفونولوجي والترميز والتدريب عمى الطبلقة والفيم القرائي(منتصر صبلح.)52 ,6.08,
وقد أشارت نتائج دراسات كل من :ورائد محمود ( ,)6.0.و ( ,Berg & Lyke )6.06و
(  ,)Al Jaffalوآمنة محمد ( ,)6.08ورزان مطمق ( ,)6.08وسائد كامل ( )6.02إلى
أىمية إستراتيجية القراءة المتكررة ودورىا في زيادة دافعية المتعممين نحو التعمم ,واستيعابيم
بداعيا ,وتنمية مياراتيم في الكتابة اإلبداعية واألداء الشفوي والذكاء
لممقروء
استيعابا ً
ناقدا وا ً
ً
المغوي بشكل عام.

وبناء عمى ما أشارت إليو األدبيات والدراسات السابقة من أىمية إستراتيجيات القراءة الفعالة
المتمثمة في :التصور الذىني ,وعبلقات السؤال والجواب ,والقراءة المتكررة في التفاعل مع النص
المقروء ,وتحفيز عمميات التفكير العميا لدى التبلميذ ,وتشجيع التعاون والنقاش وتبادل اآلراء فيما
بينيم ,فإن البحث الحالي سعى إلى توظيف ىذه اإلستراتيجيات في تنمية ميارات التحدث اإلبداعي
لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية.

مصهلة البشح:
ىبعت مصهلة البشح مً خالل:
أوًال :االطبلع عمى نتائج الدراسات السابقة وتوصياتيا ,ومنيا دراسة :عدلي عزازي وعبلء أحمد
( ,)6..5ووفاء عوض ( ,)6.05وعبد الرحيم فتحي ( ,)6.02ودعاء محمد ( ,)6.08وابراىيم
فريج( ,)6.02وميا أبو الحسن (.)6.02
ثانيا :استشارة الخبراء والمختصين في مجال المناىج وطرق تدريس المغة العربية ,والذين أكدوا
ً
ضرورة تنمية ىذه الميارات لدى التبلميذ في المرحمة اإلعدادية.
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ثالثًا :مبلحظة الباحثة من خبلل عمميا معممة لمغة العربية والتربية الدينية اإلسبلمية لتبلميذ
المرحمة اإلعدادية؛ حيث الحظت وجود ضعف ممحوظ لدى التبلميذ في ميارات التحدث اإلبداعي.
ابعا :نتائج الدراسة االستطبلعية :ففي سبيل تأكيد الباحثة مبلحظتيا لممشكمة؛ قامت بإجراء دراسة
رً

استطبلعية عمى مجموعة من معممي المغة العربية بإدارة منفموط التعميمية ,وتم استطبلع آراء تسعة
معمما؛ لموقوف عمى مدى تمكن تبلميذىم بالمرحمة اإلعدادية من ميارات التحدث اإلبداعي,
عشر
ً

وكذا الطرائق المستخدمة من قبل المعممين في تدريسيا ,وأسفرت نتائج استطبلع الرأي عن أن

( )%25,6من المعممين يؤكدون ضعف مستوى التبلميذ في ميارات الطبلقة في التحدث ,و()%85
منيم يؤكدون ضعف مستوى التبلميذ في ميارات المرونة في التحدث ,و( )%25,2يؤكدون ضعف
التبلميذ في ميارات األصالة في التحدث ,كما كشفت النتائج عن أن( )%25,6من المعممين
يستخدمون طرائق تدريس تمقينية ال تنمي لدى تبلميذىم ميارات التحدث اإلبداعي.
وفي ضوء ما سبق تحددت مشكمة البحث في ضعف ميارات التحدث اإلبداعي لدى تبلميذ
المرحمة اإلعدادية ,ولعبلج ىذه المشكمة استخدمت الباحثة إستراتيجيات القراءة الفعالة لتنمية ىذه
الميارات لدييم.

أسئلة البشح:

سعى البحث الحالي إلى اإلجابة عن األسئمة التالية:

 ما ميارات التحدث اإلبداعي المناسبة لتبلميذ المرحمة اإلعدادية؟
 ما أثر استخدام إستراتيجيات القراءة الفعالة في تنمية ميارات التحدث اإلبداعي لدى تبلميذ المرحمة
اإلعدادية؟

مصطلشات البشح:
إسرتاتيذيات الكزاءة الفعالة:
ائيا بأنيا :إجراءات يقوم بيا تمميذ الصف الثاني اإلعدادي تساعده عمى
تعرفيا الباحثة إجر ً
تحقيق التفاعل مع النص المقروء ,وتمكنو من بناء فيم خاص لما يق أر ,وىي تركز عمى أن يكون
التمميذ محور عممية التعمم ,وتحفز عمميات التفكير اإلبداعي لديو ,وتشجعو عمى التفاعل بإيجابية
في المواقف التعميمية المختمفة لتحقيق األىداف المرجوة.
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مَارات التشدخ اإلبداعي:
ائيا بأنيا :مجموعة من القدرات أو األداءات المفظية وغير المفظية التى يمتمكيا تمميذ
تعرف إجر ً
الصف الثاني اإلعدادي وتمكنو من نقل آرائو وِفكره ,والتعبير عن مشاعره لآلخرين والتأثير فييم
بعبارات قوية وواضحة ,وبأسموب أدبي ممتع يتسم بالطبلقة ,والمرونة ,واألصالة ,وتقاس بالدرجة
التي يحصل عمييا التمميذ في اختبار التحدث اإلبداعي المعد ليذا الغرض.

أٍداف البشح:

ىدف البحث الحالي إلى:

 تنمية ميارات التحدث اإلبداعي لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية.
 تعرف أثر استخدام إستراتيجيات القراءة الفعالة في تنمية ميارات التحدث اإلبداعي لدى تبلميذ
المرحمة اإلعدادية.

أٍنية البشح:
األٍنية اليظزية:

يفيد البحث الحالي في تقديم خمفية نظرية عن التحدث اإلبداعي من حيث:

مفيومو ,وأىميتو ,ومياراتو ,واستراتيجيات القراءة الفعالة من حيث :المفيوم ,واألىمية ,واإلجراءات.
كبل من:
األٍنية التطبيكية :يفيد البحث الحالي ً

التالميذ:
املعلنني:

من خبلل تنمية ميارات التحدث اإلبداعي لدييم.

من حيث تزويدىم بقائمة ميارات التحدث اإلبداعي المناسبة لتبلميذ المرحمة اإلعدادية.

املودَني :من حيث تطوير أداء موجيي المغة العربية ,من خبلل تعرف مدى توظيف معممي المغة
العربية إلستراتيجيات التدريس الفعالة في تنمية ميارات التحدث اإلبداعي لدى تبلميذىم عند تقويم
أداء المعممين.

واضعي املياٍر:

في إمدادىم بقائمة ميارات التحدث اإلبداعي ,وأدوات القياس :اختباري التحدث

اإلبداعي ,ومقياس تقدير األداء لميارات التحدث اإلبداعي ,ويمكن وضع ىذه األدوات في االعتبار
عند تطوير المنيج.
الباسجني :يفتح ىذا البحث مجاالت بحثية جديدة أمام الباحثين؛ إلجراء بحوث ممائمة في مراحل
تعميمية مختمفة ,واإلفادة من أدوات البحث في دراسات جديدة تخدم تعميم المغة العربية.
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حمددات البشح ومربراتَا :التزم البحث الحالي بالمحددات التالية:
 مجموعة من تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة بني شقير اإلعدادية المشتركة؛ وذلك ألن ىؤالءالتبلميذ عمى درجة من النمو المغوي والعقمي تمكن من تنمية ميارات التحدث اإلبداعي ,وتساعدىم
عمى استخدام إستراتيجيات القراءة الفعالة ,مما قد يفيدىم في الشيادة اإلعدادية والسنوات الدراسية
التالية.
 ميارات التحدث اإلبداعي المناسبة لتبلميذ المرحمة اإلعدادية عند مستوى :الطبلقة ,والمرونة,واألصالة ,والبالغ عددىا ( )05ميارة.
 إستراتيجيات القراءة الفعالة المتمثمة في :إستراتيجية التصور الذىني ,واستراتيجية عبلقات السؤالوالجواب ,واستراتيجية القراءة المتكررة.
منيج البحث :لغرض ىذه البحث تم استخدام المنيج شبو التجريبي في اختيار مجموعة البحث
وتطبيقو ,واستخدام التصميم التجريبي ذي المجموعة الواحدة من خبلل التطبيقين القبمي والبعدي
ألدوات البحث.

أدوات البشح وموادٍا:

تطمب البحث الحالي إعداد األدوات والمواد اآلتية:

 قائمة ميارات التحدث اإلبداعي المناسبة لتبلميذ المرحمة اإلعدادية.
 دليل المعمم وكتاب التمميذ الستخدام إستراتيجيات القراءة الفعالة.
 اختبا ار التحدث اإلبداعي لتبلميذ المرحمة اإلعدادية.
 مقياس تقدير مستوى األداء المتدرج ( )Rubricفي ميارات التحدث اإلبداعي لتبلميذ المرحمة
اإلعدادية.

اإلطار اليظزي للبشح
احملور األول :التشدخ اإلبداعي
اإلنسان ذو فطرة اجتماعية تجعمو يجد نفسو في التواصل والتفاعل مع اآلخرين في مواقف
الحياة المتعددة ,وأداة اإلنسان األولى لتحقيق ىذا التواصل والتفاعل ىي المغة؛ فعن طريق المغة
يتواصل اإلنسان ,ويتمكن من التعبير عن ذاتو وأغراضو ,وىو ما يعطي لمغة األىمية األولى في
حياتنا ,فبدون المغة ال تواصل ال حياة.
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والمغة ىي ركيزة اإلنسان األساسية في تمقي التراث ,ووسيمتو في استيعاب الحاضر ,وأداتو
المعول عمييا في رسم مبلمح المستقبل وتوجييو؛ ولذا نحن بحاجة إلى تنمية اإلبداع من خبلل
إيجابيا نشطًا يفكر ,ويبدع,
المغة ,والى إستراتيجيات متنوعة تنمي اإلبداع والتذوق ,وتجعل المتعمم
ً

ويستخدم ألفاظ المغة بدقة في أعمال إبداعية ,لتشكيل اإلنسان العربي المنتج المبدع ,ثم تمقي نتاج

العقل العربي وابداعاتو(معاطي محمد.)05. ,6..7 ,
فالعبلقة قوية بين المغة واإلبداع؛ لذا فالميارة المغوية عامل جوىري في نمو التفكير؛ ذلك ألن
المغة تساعد المتعمم عمى التفاعل مع الغير والتعبير عن النفس ,وعمى نقل ِفكره إلى من حولو ,كما
تزيد من قدرتو عمى االستطبلع ,والقراءة ,والتحدث(محمد عبد الرؤوف.)855,0557,
ولذلك فإن تدريب المتعممين عمى اإلبداع فى ميارات التحدث عمى قدر كبير من األىمية ,فيي
من أىم وسائل االتصال بين التمميذ وبيئتو ,وىي األساس الذى يعتمد عميو في تربيتو (دعاء محمد,
.)5,6.08

مفَوو التشدخ اإلبداعي:
يعرف التحدث اإلبداعي بأنو األداء التعبيري الشفوي الذي يقوم بو الفرد ,بحيث يتسم بالطبلقة
المغوية ,والمرونة ,واألصالة ,والتوسع ,وانتاج ِ
الف َكر غير التقميدية ,ويراعي سبلسة الفكر وعمقيا
إيجابيا بيدف تحقيق التواصل المغوي الفعال(عبد
تأثير
وحداثتيا خبلل الحديث ,ويؤثر في المجتمع ًا
ً

الرحيم فتحي.)25 ,6.02,

ويتضمن التحدث اإلبداعي قدرة المتعمم عمى التحدث الصحيح دون تمعثم ,والتعبير عما لديو من
معبر عن فكره بطريقة سميمة مع إضافات جديدة
ِف َكر ومشاعر بطبلقة ,مع إثراء المعنى ,وابداء رأيو ًا

لمموضوعات ,أو اقتراح حمول متعددة لممشكبلت ,تتسم بالطبلقة والمرونة واألصالة(حسن عمران
وآخرون.)252 ,6.02,
وترى الباحثة أن ميارات التحدث اإلبداعي ىي مجموعة من القدرات أو األداءات المفظية وغير
المفظية التى يمتمكيا المتعمم ,وتمكنو من نقل آرائو وِف َكره ,والتعبير عن مشاعره لآلخرين والتأثير
فييم بعبارات قوية وواضحة ,وبأسموب أدبي ممتع يتسم بالطبلقة ,والمرونة ,واألصالة.
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أٍنية التشدخ اإلبداعي:
التحدث اإلبداعي يمكن المتعمم من المشاركة في عممية التعمم بفاعمية؛ حيث يعبر المتعمم من
خبللو عن حاجاتو واستفساراتو بدقة ووضوح ,كما أنو يمكن المتعمم من توصيل ما اكتسبو من
معارف وخبرات بطريقة شائقة ,وبمباقة وجرأة أمام اآلخرين ,مما يزيد من تفوقو وتميزه عن بقية
زمبلئو.
وتكمن أىمية التحدث اإلبداعي في المرحمة اإلعدادية في مساعدة التبلميذ عمى نمو قدراتيم
المغوية بجانب القدرة عمى التفكير؛ ليصبح التبلميذ قادرين عمى المناقشة والمجادلة والحوار وابداء
الرأي والبرىنة المنطقية ,ولمتحدث اإلبداعي دور ميم نتيجة لتأثيره عمى تفكير صاحبو ,فمكي يعبر
اإلنسان بوضوح ,وبأفكار مرتبة ال بد أن يفكر جيدا قبل البدء في التعبير ,ومن ىنا أصبحت جودة
التحدث اإلبداعي تعني أصالة الفكر ,وسبلمة المغة ,وعمق المعرفة ,ونقاء الذوق(ميا أبو
الحسن.)57 ,6.02,
وقد تناولت عدة دراسات التحدث اإلبداعي ,منيا دراسة :فاطمة عبد العال ( ,)6..2وعدلي
عزازي وعبلء أحمد ( ,)6..5ووفاء عوض ( ,)6.05وعبد الرحيم فتحي ( ,)6.02ودعاء محمد
( ,)6.08وابراىيم فريج ( ,)6.02وميا أبو الحسن (.)6.02

خصائص التشدخ اإلبداعي:
يتميز التحدث بأنو عممية تفكير ,وعممية بناء تفاعمية ,كما يتميز بأنو عممية نفسية وأن لو
مجموعة من السموكيات والمؤشرات الدالة عميو والتي يمكن قياسيا (ماىر شعبان.)58, 6.00,
وبالربط بين خصائص التحدث وخصائص اإلبداع ,فإن الباحثة ترى أن التحدث اإلبداعي يتميز بأنو:
-0عممية تفكير إبداعي :تتطمب أن ينظر المتحدث إلى الموضوع المثار لمتحدث بطريقة غير معتادة
تختمف عن بقية زمبلئو ,فيفكر فيو من عدة زواية ,باحثًا عن أكبر كم من األلفاظ والتعبيرات و ِ
الف َكر
الجديدة والمناسبة ذات الصمة بموقف التحدث.
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-6عممية لغوية إبداعية :ففي التحدث اإلبداعي عمى المتحدث أن يستخدم المغة االستخدام األمثل,
وأن يتخير األلفاظ والعبارات والتراكيب و ِ
الف َكر الصحيحة المرتبطة بموقف التحدث ,وأن يقوم بعرضيا
بطريقة شائقة بما يتناسب مع مستوى المستمعين؛ لمتأثير في نفوسيم والتعبير عن مضمون
الحديث بدقة وفاعمية.
-5عممية تحدي :فعممية التحدث اإلبداعي تتطمب من المتحدث الثقة بالنفس ,وعدم التردد,
والتخمص من الروح االنيزامية في أثناء التحدث ,مع الدفاع عن ِ
الف َكر أو وجيات النظر أو اآلراء
المختمفة التي يعرضيا.
-2لو مجموعة من الميارات والمؤشرات الدالة عميو والتي يمكن قياسيا ,ومنيا :التحدث بأكبر عدد
من الكممات المناسبة لموضوع التحدث بتمقائية ,واستخدام ألفاظ وتعبيرات متنوعة مناسبة لمسياق,
واضافة تفصيبلت من نوع جديد حول موضوع التحدث ,وغيرىا من الميارات.

مَارات التشدخ اإلبداعي:
من أىم ميارات التحدث المناسبة لتبلميذ المرحمة اإلعدادية( :أميرة عوض ومصطفى رسبلن,
)75, 6.06
 املَارات التيظينية والفهزية ,منيا :البدء بمقدمة تثير انتباه المستمعين ,واإلتيان بفكر ذات
صمة مباشرة بالموضوع ,وعرض الفكر بترتيب ,استخدام أدوات ربط مناسبة ,إنياء الحديث بخاتمة
مناسبة.

 املَارات

اللغوية ,منيا :استخدام الكممات والعبارات المناسبة ,استخدام األسموب الخبري

صحيحا في حدود ما تعمم من قواعد.
واإلنشائي في المواقف المناسبة ,ضبط أواخر الكممات ضبطًا
ً

 املَارات الصوتية :كإخراج األصوات من مخارجيا الصحيحة ,التمييز بين األصوات القريبة في
المخرج.

 املَارات

اإلشارية :كاستخدام اإلشارات المناسبة في تقريب المعنى ,إبداء احترام واضح

لمجميور.
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وذكر عبد الرحيم فتحي ( )6.02أن من ميارات التحدث اإلبداعي :طبلقة الحديث والجرأة فيو,
وتعدد صور الوصف لؤلشياء المحيطة ,وتوظيف المصطمحات المغوية الجديدة بطريقة مفيومة خبلل
الحديث ,واضافة أجزاء جديدة لمنص المكتوب إلثراء الفكرة ,وغيرىا من الميارات.
وقد أفادت الباحثة من مراجعة األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت ميارات التحدث
اإلبداعي ,وخصائص تبلميذ المرحمة اإلعدادية في إعداد قائمة ميارات التحدث اإلبداعي المناسبة
ليؤالء التبلميذ.

احملور الجاىي :إسرتاتيذيات الكزاءة الفعالة
تعرف إستراتيجيات القراءة الفعالة بأنيا أنشطة مخططة ومتعمدة تمارس بشكل عام من قبل
متعمم نشط في أوقات عديدة؛ لمعالجة الفشل المعرفي لديو وتسيل من الفيم القرائي لمنص(إيياب
جودة.)050 ,6..5,
كما تعرف بأنيا مجموعة من اإلستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية والتعويضية التي يتمكن
الطالب من خبلل ممارستيا قراءة النصوص بفعالية(أحمد العموان ورندة المحاسنة.)2.2 ,6.00,
وأنيا مجموعة من اإلجراءات يوظفيا القارئ بشكل واع لتحقيق أىداف القراءة(إبراىيم السيد,6.08,
.)558
وتعرف الباحثة إستراتيجيات القراءة الفعالة بأنيا إجراءات يقوم بيا المتعمم تساعده عمى تحقيق
التفاعل مع النص المقروء ,وتمكنو من بناء فيم خاص لما يقرأ ,وىي تركز عمى أن يكون المتعمم
محور عممية التعمم ,وتحفز عمميات التفكير اإلبداعي لديو ,وتشجعو عمى التفاعل بإيجابية في
المواقف التعميمية المختمفة لتحقيق األىداف المرجوة.
وتتعدد إستراتيجيات القراءة الفعالة ,ومنيا :إستراتيجية التوقع من خبلل الصور ,واستراتيجية
العصف الذىني ,واستراتيجية النصوص المقترحة ,واستراتيجية تحديد نوع النص ,واستراتيجية
التفكير بصوت ٍ
عال ,واستراتيجية خريطة المفردات ,واستراتيجية خريطة القصة ,واستراتيجية عبلقات
السؤال والجواب ,واستراتيجية  ,K.W.Lواستراتيجية التصور الذىني ,واستراتيجية القراءة المتكررة,
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وغيرىا .ويعتمد البحث الحالي عمى استخدام ثبلث إستراتيجيات منيم ,ىم :التصور الذىني,
وعبلقات السؤال والجواب ,والقراءة المتكررة.

( )1إسرتاتيذية التصور الذٍين:

والتصور الذىني كإستراتيجية تعميمية ابتكرىا كل من "ىارست"

و"شورت" و"بورك" عام ( ,)0555وتأتي بعد قراءة المحتوى ,سواء كان ىذا المحتوى قصة أو
محتوى عممي ,من خبلل التركيز عمى ِ
الف َكر الواردة في المحتوى وكذلك المفاىيم؛ ليربط المتعمم

ِ
ذىنيا,
ًا
الف َكر الواردة في الدرس وليعمق في التفكير من أجل االستيعاب خبلل الرسم .وتستمزم
تصور ً

كأن تصبح القصة عبارة عن فيديو في ذىن المتعمم أو صورة متكاممة .وتستخدم في أي محتوى

ويمكن أن تطبق بفعالية(ماشي بن محمد.)002 ,6.00,
وتشتمل إستراتيجية التصور الذىني عمى مجموعة من اإلجراءات التي يمارس فييا المتعمم
عمميات عقمية تساعد في تسييل وتخزين المعمومات؛ ليتمكن من استرجاعيا واالستفادة منيا في
التعمم الجديد؛ فيي تساعد المتعمم عمى ربط المعمومات والخبرات السابقة وتخزينيا ,بحيث يمكن
االستفادة منيا في التعمم الجديد ,وىذا يجعل المتعمم محو ار لمعممية التعميمية(راشد بن
محمد.)8.7-8.2 ,6.05,
ويمكن تعريف إستراتيجية التصور الذىني بأنيا مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بيا المتعمم
في أثناء قراءة النصوص ,يتم من خبلليا استدعاء ما لدى المتعمم من صور ذىنية ذات عبلقة
بالموضوع ,وربطيا بما يرد في النص من معمومات جديدة وخبرات؛ لتكوين صور ذىنية جديدة أكثر
وتطور عن سابقتيا ,تُخزن في الذاكرة وتُسترجع بشكل أسرع عند الحاجة إلى ذلك.
ًا
شموًال

وتتنجل أٍنية التصور الذٍين

في أنيا تساعد القارئ في عممية القراءة في بناء العبلقة بين

أجزاء المقروء ,مثل استدعاء الخبرات السابقة التي يمتمكيا الفرد عن ىذا الموضوع أو ذاك ,كما أن
كثير في بناء المعنى ,كما أنيا
بناء القارئ لمجموعة من الصور الذىنية المرتبطة بالمقروء يساعده ًا
من معينات الذاكرة تساعد القارئ في تحديد الكممات وتعرف داللتيا ومعرفة داللة الكممة ما ىو إال
جانب رمزي أو صوري(تصور أو تمثل) عبلوة عمى أنو معين في تفسير النص المقروء وتحميمو,
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والتنبؤ ِ
بالف َكر البلحقة ,أو بنياية النص بناء عمى المعمومات المقدمة سمفًا(عبد المحسن بن سالم,
وبدر بن عمي.)682 ,6.06,
وقد أكدت نتائج العديد من الدراسات فاعمية إستراتيجية التصور الذىني في تنمية الميارات
والجوانب المختمفة لدى المتعممين ,ومن ىذه الدراسات :ماىر شعبان ( ,)6..5وبدر بن عمي
( ,)6.0.وايمان حسنين( ,)6.06وفاضل ناىي وزيد بدر( ,)6.02ومحمد حسين(,)6.08
ورغد سممان( ,)6.02ونادية بنت خالد( ,)6.07وراشد بن محمد(.)6.05

( )2إسرتتيذية عالقات السؤال

واجلواب :وضع رافاييل Rapheal

سنة 0556ىذه

اإلستراتيجية  ,وأسس منيا برنامجا تعميميا يقوم عمى نتائج أعمال كل من بيرسون وجونسون
 Johnson& Pearsonسنة  ,0575وىو برنامج يستيدف تدريب الطبلب عمى كيفية اإلجابة
عن األسئمة إجابات وافية(ماىر شعبان.)06. ,6.08,
فوضعت إستراتيجية عبلقات السؤال والجواب ليدرك المتعممون أن إجابة السؤال تتصل بشكل
مباشر بنوع السؤال المطروح؛ حيث تساعدىم في التمييز بين أنواع األسئمة بناء عمى مكان العثور
عمى اإلجابة عنيا في النص المقروء ,إما أن اإلجابة عن السؤال موجودة في النص مباشرة ,أو
أنيا بحاجة إلى الربط بين المعمومات الواردة بالنص وخبرات المتعمم ,فإذا كانت اإلجابة عن السؤال
موجودة في الكتاب مباشرة ,فسيكون السؤال من النوع الحرفي ,واذا تطمبت اإلجابة الربط بين
المعمومات في النص وما لدى المتعمم من خبرات ,فتكون األسئمة من نوع (في ذىني) الذي يتطمب
معمومات غير موجودة في النص) ,

.)Kinniburgh & Baxter,

ويمكن تعريف إستراتيجية عبلقات السؤال والجواب بأنيا :مجموعة من اإلجراءات التي يقوم بيا
المتعمم في أثناء القراءة تمكنو من فيم واستيعاب النصوص المقروءة بفعالية؛ حيث تمكنو من بناء
وفيم األنواع المختمفة لؤلسئمة ,وكذلك كيفية اإلجابة عنيا من خبلل النص أو خارجو اعتمادا عمى
خبرات النص أو عمى خبراتو السابقة واعمال عقمو ,وتتمثل مستويات العبلقة بين األسئمة واإلجابات
في أربعة :اإلجابة في النص ,فكر وابحث ,المؤلف وأنت ,في ذىني(معتمدا عمى نفسي).
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وتساعد إستراتيجية عبلقات السؤال والجواب عمى تحقيق التفاعل بين المتعممين ,مع تحسين
قدراتيم القرائية ,والربط بين المعمومات الواردة فييا وبين ما لدييم من خبرات ,والبحث عن إجابات
األسئمة من مستويات مختمفة ,بما يمكنيم من إعمال عقوليم لمزيد من التفكير واإلبداع ,وىذا ما
أكدتو نتائج العديد من الدراسات ,كدراسة ( , Wang )6..2و()6.0.
(  ,)Kinniburgh & Baxterو

 , Prewو

أحمد( ,)6.08وماىر شعبان( ,)6.08و

& Kinniburgh

(  ,)Hosseini & Rimaniواقبال

( .)Zulya

( )5إستراتيجية القراءة المتكررة :وىي إستراتيجية تعميمية تيدف إلى زيادة معدالت الطبلقة في
نصا عدة مرات ,وفي كل مرة يقوم
القراءة الممفوظة وتعرف الكممات ,وفي ىذه الطريقة يق أر الطمبة ً
المعمم بحساب الوقت الذي استغرقتو القراءة ,ويقدم فييا لمطمبة مستوى الدقة الذي تحقق لدييم

(رائد محمود.)02 ,6.0.,
وعرفت القراءة المتكررة بالبداية بالقراءة الشفوية المتعددة ,وىي تنطوي عمى العديد من
المقاءات المتعاقبة مع نفس المادة المقروءة ,وتستخدم لتحسين الطبلقة في القراءة بدء من جعل
المتعمم يق أر بصوت ٍ
عال واالستماع في وقت واحد ,أو القراءة في وقت الحق لبلستماع ,أو القراءة
لممادة نفسيا عدة مرات ,فيي طريقة تحسن من دقة تعرف المتعممين عمى الكممات وسرعة القراءة
والفيم لدييم)

.) Han,Z.& Chen,C,

ويمكن تعريف إستراتيجية القراءة المتكررة بأنيا إجراءات منظمة يقوم بيا المتعمم بإشراف من
المعمم ,ويتم من خبلليا إعادة قراءة النص أكثر من مرة؛ وصوَال إلى الفيم العميق لفقرات النص وما
بو من ٍ
معان ضمنية غير مصرح بيا؛ وذلك لتحقيق األىداف المخطط ليا من قراءة النص.
وتتميز إستراتيجية القراءة المتكررة بأنيا تقدم لطمبة من مستويات مختمفة؛ حيث تساعد العاديين
والمعسرين قرائيا ,ويمكن من خبلليا بناء ثقة المتعمم بنفسو وتعزيز وجية نظره اتجاه نفسو كقارئ,
كما أنيا إستراتيجية تدريسية مرنة وقابمة لمتكيف لبلستخدام في الفصول الدراسية بالمراحل
المختمفة(جمال الدين محمد وآخرون65, 0555,؛
.)Jaffal,
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وقد أكدت نتائج العديد من الدراسات فاعمية إستراتيجية القراءة المتكررة في تنمية الميارات
والجوانب المختمفة لدى المتعممين ,ومن ىذه الدراسات :لمياء محمد( ,)6..5ومحمد
عمي( ,)6..5ومحمد رياض( ,)6..5ورائد محمود( ,)6.0.وحاتم بن مختار(,)6.00
و ,)6.06( Berg& Lykeوآمنة محمد( ,)6.08ورزان مطمق( ,)6.08وسائد كامل(.)6.02

إدزاءات البشح
أوًال :قائمة ميارات التحدث اإلبداعي المناسبة لتبلميذ المرحمة اإلعدادية
تم إعداد قائمة ميارات التحدث اإلبداعي المناسبة لتبلميذ المرحمة اإلعدادية ,وذلك باتباع الخطوات
التالية:

أ -حتديد اهلدف مً

الكائنة :تمثل اليدف من إعداد القائمة في تحديد ميارات التحدث اإلبداعي

المناسبة لتبلميذ المرحمة اإلعدادية ,والتي استيدف البحث الحالي تنميتيا لدييم.

ب -مصادر إعداد الكائنة:

تمثمت مصادر إعداد القائمة في:

 مراجعة األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت مجاالت اإلبداع المغوي بشكل عام ,وميارات التحدث
اإلبداعي بشكل خاص ,وكذلك خصائص تبلميذ المرحمة اإلعدادية ,ومن ىذه الدراسات :عدلي عزازي
وعبلء أحمد( ,)6..5ووفاء عوض( ,)6.05وعبد الرحيم فتحي ( ,)6.02ودعاء
محمد( ,)6.08وابراىيم فريج( ,)6.02وميا أبو الحسن(.)6.02
 مقابمة بعض المختصين في مجال المناىج وطرق تدريس المغة العربية؛ وذلك لئلفادة من آرائيم.
 مقابمة بعض موجيي ومعممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية.

ج -الكائنة يف صورتَا

األولية :في ضوء المصادر السابقة تم التوصل إلى ميارات التحدث

اإلبداعي ,ووضعيا في صورة قائمة أولية؛ وذلك لعرضيا عمى السادة المحكمين.
وقد طُمب من المحكمين قراءة قائمة ميارات التحدث اإلبداعي ,واجراء التعديبلت البلزمة وفقًا لما
يرونو مناسبا ,وذلك من حيث :مدى اتساق كل ميارة أدائية مع الميارة الرئيسة المنبثقة منيا,
ومدى مناسبة كل ميارة أدائية من ميارات التحدث اإلبداعي لتبلميذ الصف الثاني اإلعدادي ,ومدى
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سبلمة الصياغة العممية والمغوية لكل ميارة أدائية ,واضافة أو تعديل أو حذف ما يرونو ضروريا
لضبط القائمة.

د -حتهيه الكائنة:

محكما من المختصين في
تم عرض القائمة في صورتيا األولية عمى ()57
ً

المناىج وطرق تدريس المغة العربية ,وبعض موجيي المغة العربية ومعممييا؛ وذلك بيدف التوصل
إلى القائمة في شكميا النيائي ,واألخذ بآرائيم فيما يتعمق بالتعديل أو الحذف أو اإلضافة.
ه  -تعديل الكائنة وفكا ليتائر التشهيه:
بعد عرض القائمة عمى المحكمين ,تم حساب األوزان النسبية لنسب اتفاقيم عمى الميارات الرئيسة
واألدائية بالقائمة ,وقد اتفق المحكمون عمى الميارات الرئيسة (الطبلقة ,المرونة ,األصالة) دون
تعديل أو حذف ,أما الميارات األدائية فقد تم تعديل بعضيا وحذف التي لم تصل نسبة االتفاق عمييا
إلى .%5.

و  -قائنة مَارات التشدخ اإلبداعي يف صورتَا اليَائية:

بعد تعديل عبارات القائمة وفقا آلراء

المحكمين بالتعديل والحذف ,أصبحت القائمة في صورتيا النيائية تحتوي عمى ثبلث ميارات رئيسة,
ىي :الطبلقة والمرونة واألصالة ,و( )05ميارة أدائية ,والجدول التالي يوضح وصف القائمة في
صورتيا النيائية.
جدول()0
األوزان النسبية لميارات التحدث اإلبداعي في الصورة النيائية لمقائمة
الميارة الرئيسة

المجموع

النسبة من العدد الكمي

الطبلقة

8

%67.7

المرونة

7

%55

األصالة

2

%55.5

المجموع

05

%0..

وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال األول من أسئمة البحث ونصو" :ما ميارات التحدث اإلبداعي
المناسبة لتبلميذ المرحمة اإلعدادية؟
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ثاىيًا :دليل املعله الستدداو إسرتاتيذيات الكزاءة الفعالة
تم إعداد دليل المعمم الستخدام إستراتيجيات القراءة الفعالة وفقًا لما يمي:
أ) إعداد دليل املعله يف صورتُ األولية :واشتمل الدليل في صورتو األولية عمى :مقدمة ,وأىداف
الدليل وأىميتو ,فمسفة الدليل ,مصطمحات ومفاىيم أساسية ,مقترحات يمكن االسترشاد بيا,
واستراتيجيات التدريس المستخدمة ,وخطوات تنفيذ إستراتيجيات القراءة الفعالة في التدريس,
والوسائل واألدوات واألنشطة التعميمية ,والخطة الزمنية لتدريس الموضوعات ,وأساليب التقويم
المتبعة.

ب) عزض دليل املعله يف صورتُ األولية على احملهنني:

تم عرض دليل المعمم في صورتو األولية

عمى مجموعة من المحكمين المختصين في المناىج وطرق تدريس المغة العربية؛ لضبطو.

ز) دليل املعله يف صورتُ اليَائية:
بناء عمى آراء المحكمين تم إجراء التعديبلت ,وأصبح دليل المعمم في صورتو النيائية.

ثالجًا :اختبارا التشدخ اإلبداعي لتالميذ املزسلة اإلعدادية
لتحقيق أغراض البحث الحالي ,وألنو ي سعى إلى تنمية ميارات التحدث اإلبداعي ,قامت الباحثة
بوضع صورتين متكافئتين(صورة (أ) وتطبق قبل تطبيق البحث ,وصورة (ب) وتطبق بعد تطبيق
البحث) الختبار ميارات التحدث اإلبداعي؛ وذلك ألن الميارات اإلبداعية تتطمب أال يمر التبلميذ
بمفردات االختبار نفسيا قبل تطبيق البحث وبعده؛ حتى تكون إجاباتيم معبرة عن مستوياتيم
الحقيقية في ىذه الميارات اإلبداعية.
وقد ىدفت الصورة (أ) من اختبار التحدث اإلبداعي إلى تعرف مدى توافر ميارات التحدث
اإلبداعي لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية قبل تطبيق البحث ,وىدفت الصور (ب) من اختبار التحدث
ا إلبداعي إلى قياس أثر استخدام إستراتيجيات القراءة الفعالة في تنمية ميارات التحدث اإلبداعي
المحددة بالبحث لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية ,وذلك بعد تطبيق البحث.

 مصادر بياء اختباري التشدخ اإلبداعي:
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اعتندت الباسجة يف بياء االختباريً على عدة مصادر ,ميَا:
 قائمة ميارات التحدث اإلبداعي المناسبة لتبلميذ المرحمة اإلعدادية التي تم التوصل إلييا. بعض اختبارات التحدث اإلبداعي التي وردت في الدراسات السابقة. -االستعانة ببعض المختصين في مجال المناىج وطرائق تدريس المغة العربية.

 وصف

االختباريً :قامت الباحثة بإعداد صورتين متكافئتين الختبار التحدث اإلبداعي لتبلميذ

المرحمة اإلعدادية  ,وتم عمل جدول مواصفات ليذين االختبارين روعي في إعداده الوزن النسبي
لمميارات الرئيسة التي يقيسيا؛ وذلك لتحديد عدد األسئمة المتضمنة في االختبار ,كما ىو موضح
في الجدول التالي:
جدول ()6
مواصفات اختباري التحدث اإلبداعي لتبلميذ الصف الثاني اإلعدادي
م

الميارات الرئيسة

أرقام مفردات االختبار الممثمة ليا

النسبة المئوية
لؤلسئمة

أسئمة الجزء األول 0 :و 8
0

الطبلقة

6

المرونة

5

األصالة

أسئمة الجزء الثاني6 :

%55.5

أسئمة الجزء الثالث 0 :و 8
أسئمة الجزء األول 6 :و 7
أسئمة الجزء الثاني 0 :و  2و 2

%55.5

أسئمة الجزء الثالث 6 :و 2
أسئمة الجزء األول 5 :و  2و 2
أسئمة الجزء الثاني 5 :و 8

%67.5

أسئمة الجزء الثالث5 :
المجموع

( )05سؤاال
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وبذلك تكونت كل صورة من صور االختبار (الصورة (أ) ,والصورة (ب)) من ثبلثة أجزاء غطت
جميع ميارات التحدث اإلبداعي المحددة في البحث الحالي ,وتكون الجزء األول من ( )7أسئمة,
والجزء الثاني تكون من ( )2أسئمة ,كما تكون الجزء الثالث من ( )8أسئمة.
واشتممت كل صورة من صور االختبار عمى ( )05سؤ ًاال من أسئمة التحدث اإلبداعي موزعة
عمى األجزاء الثبلثة لبلختبار ككل ,وقدرت درجات كل تمميذ عمى االختبار من خبلل مقياس تقدير
مستوى األداء المتدرج في ميارات التحدث اإلبداعي.

 صياغة تعلينات

االختبار :وانقسمت التعميمات إلى :تعميمات خاصة بالتبلميذ الذين ُيطبق

عمييم االختبار ,وتعميمات خاصة بالمطبق (المعمم) القائم بتطبيق االختبار.

 حتهيه االختباريً:

اختبار التحدث اإلبداعي في صورتيما
ا
بعد القيام بالخطوات السابقة أصبح

األولية ,وتم عرضيما عمى مجموعة من المحكمين المختصين في المناىج وطرق تدريس المغة
العربية؛ لمتأكد من تكافؤىما وصدقيما ,والحكم عمى مدى صبلحيتيما لمتطبيق في المجال الميداني.
وقد أبدى المحكمون آراءىم في االختبارين ,وأشاروا إلى تكافؤ االختبارين ,كما أشار بعض
المحكمين إلى تعديل الصياغة في بعض األسئمة ،وتعديل ترتيب بعضيا ،وقد تم إجراء التعديبلت
التي أشاروا إلييا ,وأصبح االختباران صالحين لمتطبيق عمى المجموعة االستطبلعية.
 التذزبة االستطالعية لالختباريً :بعد إجراء التعديبلت عمى االختبارين تم تطبيقيما عمى
مجموعة استطبلعية من تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي بمدرسة بني شقير اإلعدادية بمغ عددىا
( ) 5.تمميذة؛ حيث تم تطبيق الصورة (أ) الختبار التحدث اإلبداعي عمى المجموعة االستطبلعية
ورصد النتائج ,ثم تطبيق الصورة (ب) الختبار التحدث اإلبداعي عمى العينة نفسيا ورصد النتائج؛
وذلك لتحديد مدى تكافؤ صورتي االختبار ,وحساب صدق وثبات االختبار ,وكذلك حساب زمن
االختبار.

 تهافؤ صورتي

االختبار :لبلطمئنان عمى تكافؤ صورتي االختبار قامت الباحثة بتطبيق

الصورة (أ) لبلختبار عمى مجموعة استطبلعية قدرىا ( )5.تمميذة ,ثم تطبيق الصورة (ب) عمى
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المجموعة االستطبلعية نفسيا ,وتم حساب معامل االرتباط بين الصورتين باستخدام معادلة
ووجد أن معامل ارتباط الصورتين يساوي ( )..56وىي عبلقة ارتباط قوية تدل عمى
"بيرسون"ُ ,
تكافؤ صورتي االختبار.

صدم االختبار:
 الصدم امليطكي (صدم املُشَهنني):
الم َحكمين المختصين في المناىج
لمتأكد من صدق االختبارين؛ تم عرضيما عمى مجموعة من ُ

وطرق ت دريس المغة العربية وبعض موجيي المغة العربية ومعممييا ,وتم التأكد من أن مفردات
االختبارين صادقة بعد العرض عمى المحكمين واجراء التعديبلت البلزمة وفقًا آلرائيم ومقترحاتيم.
 صدق االتساق الداخمي :لمتأكد من صدق االتساق الداخمي الختباري التحدث اإلبداعي تم حساب
معا مل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكمية لبلختبار ,وذلك لكل صورة من
صورتي االختبار (الصورة (أ) والصورة (ب)) ,ووجد أن جميع قيم معامبلت االرتباط لبلختبارين كانت
دالة عند مستويي ( ,)...0و()...8؛ مما يدل عمى صدق االتساق الداخمي لبلختبارين.
ثبات االختبار :تم حساب ثبات كل اختبار من اختباري التحدث اإلبداعي باستخدام معادلة "ألفا
كرونباخ" ,حيث بمغ معامل الثبات لمصور (أ) من اختبار التحدث اإلبداعي ( )48.0وىي نسبة دالة
عند مستوى ( ,)...0وبمغ معامل الثبات لمصورة (ب) من اختبار التحدث اإلبداعي ( )48.0وىي
نسبة دالة عند مستوى ( ,)...0ويدل ذلك عمى ارتفاع نسبة ثبات اختباري التحدث اإلبداعي,
وصبلحيتيما لمتطبيق.
زمن االختبار :قامت الباحثة بحساب الزمن المناسب لئلجابة عن أسئمة االختبار ,عن طريق تسجيل
الزمن الذي استغرقو أسرع تمميذ في اإلجابة عن أسئمة االختبار ,والذي بمغ ( )88دقيقة ,والزمن
الذي استغرقو أبطأ تمميذ ,والذي بمغ ( )58دقيقة ,ثم حساب متوسط الزمن المناسب لئلجابة عن
ووجد أنو يساوي ( )7.دقيقة.
أسئمة االختبار باستخدام معادلة زمن االختبارُ ,
الصورة النيائية الختباري التحدث اإلبداعي:
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بعد إجراء التعديبلت المناسب ة لبلختبارين في ضوء آراء المحكمين ومبلحظاتيم ونتائج التجربة
االستطبلعية ,وبعد التأكد من ثبات االختبارين وصدقيما ,أصبح االختباران في صورتيما النيائية.
ابعا :مقياس تقدير مستوى األداء المتدرج ( )Rubricفي ميارات التحدث اإلبداعي لتبلميذ المرحمة
رً

اإلعدادية:

تم إعداد مقياس لتقدير مستوى األداء في ميارات التحدث اإلبداعي لتبلميذ المرحمة اإلعدادية ,كما
يمي:

اهلدف مً مكياس تكديز مستوى األداء:
ىدف المقياس إلى وصف مستويات أداء تبلميذ المرحمة اإلعدادية عمى اختباري التحدث اإلبداعي,
ومن ثم تقدير أداء كل تمميذ في ميارات التحدث اإلبداعي في ضوء ىذه المستويات.
توصيف مستويات تقدير أداء التمميذ في كل ميارة أدائية:
مرض – ٍ
ٍ
نام – متعسر) ,حيث
تم تحديد أسموب تسجيل المقياس وفقا لمستويات األداء( :متقدم –
تأخذ ىذه المستويات الدرجات التالية بالترتيب ( ,)0 – 6 – 5 – 2وذلك كما ىو موضح بالجدول
التالي:
جدول ()5
توصيف مستويات تقدير أداء التبلميذ في ميارات التحدث اإلبداعي
مستوى األداء

متقدم

ٍ
مرض

ٍ
نام

متعسر

الدرجة

2

5

6

0

وتم إعداد استمارة تسجيل لممقياس ,بحيث يسجل فييا المطبق أو القائم بالتقدير الدرجة أو
العبلمة التي تشير إلى مستوى أداء التمميذ عمى كل ميارة ,وذلك في المكان المخصص لمتقدير وفقًا
ليذه المستويات.
حتهيه مكياس تكديز مستوى األداء (صدم املكياس) :تم عرض المقياس في صورتو األولية عمى
مجموعة من المحكمين المختصين في المناىج وطرق التدريس وبعض موجيي المغة العربية
ومعممييا؛ لمحكم عمى الميارات األدائية لممقياس ,ومدى قدرتيا عمى مبلحظة أداء التبلميذ في
- 2.. -

أثر استخدام إستراتيجيات القراءة الفعالة في تنمية مهارات التحدث اإلبداعي........................................

ميارات التحدث اإلبداعي ,وتم إجراء التعديبلت التي أشار إلييا المحكمون ,وأصبح المقياس في
صورتو النيائية.

التذزبة االستطالعية ملكياس تكديز مستوى األداء:
بعد التوصل إلى الصورة النيائية لممقياس ,قامت الباحثة بتطبيقو مع اختباري التحدث اإلبداعي
عمى المجموعة االستطبلعية نفسيا التي طُبق عمييا االختباران ,وتمثل ثبات المقياس من خبلل
طريقة " ألفا كرونباخ" في الدرجة نفسيا التي أشارت إلى ثبات االختبار ,والتي بمغت (  )..52في
الصورة (أ) لبلختبار ,وبمغت ( )..58في الصورة (ب) لبلختبار ,وىي نسب دالة عند مستوى
( ,)...0ويدل ذلك عمى ارتفاع نسبة ثبات المقياس وصبلحيتو لمتطبيق عمى مجموعة البحث.

الصورة اليَائية ملكياس تكديز مستوى األداء:
من خبلل اإلجراءات السابقة أصبح المقياس في صورتو النيائية ,وقد تم توصيف كل ميارة أدائية
مرض – ٍ
ٍ
نام – متعسر) ,كما تم تصميم استمارة
فيو عمى أربعة مستويات متدرجة ,ىي (متقدم –
لتسجيل درجاتو.

خامسًا :تطبيل جتزبة البشح:
لئلجابة عن أسئمة البحث وتعرف أثر استخدام إستراتيجيات القراءة الفعالة في تنمية ميارات
التحدث اإلبداعي تم اختيار مجموعة البحث من تبلميذ الصف الثاني اإلعدادي مدرسة بني شقير
اإلعدادية المشتركة التابعة إلدارة منفموط التعميمية بمحافظة أسيوط ،وقد تكونت من( )58تمميذة,
وتم تطبيق الصورة (أ) من اختبار التحدث اإلبداعي عمى مجموعة البحث قبمياً ،وبعد التدريس
بإستراتيجيات القراءة الفعالة تم التطبيق بعدياً؛ حيث تم تطبيق الصورة (ب) من اختبار التحدث
اإلبداعي لقياس مدى تقدم مجموعة البحث في ميارات التحدث اإلبداعي ,ثم تم تصحيح االختبارين
وتفريغ البيانات ومعالجتيا إحصائياً ورصد النتائج.
 األساليب اإلسصائية املتبعة :تم إجراء المعالجة اإلحصائية لبيانات البحث الحالي عن طريق
استخدام البرنامج اإلحصائي "( "SPSSالحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية
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 .)Package for Social Sciencesوقد استمزم البحث استخدام :معادلة حساب نسبة االتفاق,
ومعامل الثبات ,ومعامل الصدق ,ومعادلة حساب زمن تطبيق االختبار ,والمتوسط الحسابي,
واالنحراف المعياري ,ومعادلة حجم األثر ,واختبار "ت".

ىتائر البشح وتفسريٍا:
لئلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة البحث ,ونصو" :ما أثر استخدام إستراتيجيات القراءة الفعالة
في تنمية ميارات التحدث اإلبداعي لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية؟"
لئلجابة عن ىذا السؤال ،تم حساب الفرق بين متوسطي درجات تبلميذ مجموعة البحث في
التطبيقين القبمي والبعدي الختبار التحدث اإلبداعي ومقياس تقدير مستوى األداء لميارات التحدث
اإلبداعي ككل.
جدول ()2
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" ومستوى الداللة لدرجات تبلميذ مجموعة البحث
في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس تقدير مستوى األداء لميارات التحدث اإلبداعي ككل
التطبيق

المتوسط الحسابي (م)االنحراف المعياري عدد المجموعة
(ع)

(ن)

القبمي

52.50

0..680

58

البعدي

88.70

5.66.

قيمة "ت"
05.205

مستوى الداللة
دالة عند مستوى
...0

إحصائيا بين متوسطي درجات التبلميذ مجموعة البحث في التطبيقين
يتضح وجود فرق دال
ً

القبمي والبعدي لمقياس تقدير مستوى األداء في ميارات التحدث اإلبداعي ككل لصالح التطبيق
البعدي عند مستوى ()...0؛ حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة ( )05.205وىي قيمة دالة عند ذلك
اضحا في الجانب األدائي لميارات التحدث اإلبداعي ككل
المستوى ,وىذا يدل عمى أن ىناك تحس ًنا و ً
لدى مجموعة البحث بعد تطبيقو.
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وقد بمغت قيمة حجم األثر الستخدام إستراتيجيات القراءة الفعالة ( )..56وىي دالة بصور كبيرة؛
مما يؤكد وجود أثر إيجابي الستخدام إستراتيجيات القراءة الفعالة في تنمية ميارات التحدث اإلبداعي
لدى التبلميذ.

وميهً تفسري تلو اليتائر ننا يلي:
ترجع فاعمية استخدام إستراتيجيات القراءة الفعالة في تنمية ميارات التحدث اإلبداعي لدى تبلميذ
المرحمة اإلعدادية إلى عدة عوامل ,منيا:
 استخدام إستراتيجيات القراءة الفعالة المتمثمة في إستراتيجية التصور الذىني ,واستراتيجية
عبلقات السؤال والجواب ,واستراتيجية القراءة المتكررة؛ حيث ركزت أنشطة ىذه اإلستراتيجيات,
عمى تنمية ميارات التحدث اإلبداعي لدى التبلميذ؛ فعن طريق أنشطة التصور الذىني تمكن
التبلميذ من التخطيط الجيد لمموضوع المراد التحدث عنو ,وتصور أبعاده ,واإلعداد لو؛ وذلك
لعرضو بطريقة إبداعية ,كما أتاحت أنشطة عبلقات السؤال والجواب لمتبلميذ طرح أسئمة عميقة
وابداعية عمى بعضيم البعض بصورة تنافسية ,مما شجعيم عمى البحث بدقة عن أفضل اإلجابات
عن ىذه األسئمة وعرضيا بصورة شائقة إلقناع بقية الزمبلء والشعور التميز بينيم ,وعن طريق
أنشطة القراءة المتكررة زادت حصيمة التبلميذ المغوية ,وأجادوا النطق السميم وتمثيل المعاني
والتحدث بثقة أمام اآلخرين دون تردد أو خوف.
 توظيف موضوعات القراءة في تنمية ميارات التحدث اإلبداعي؛ حيث أمدت ىذه الموضوعات
التبلميذ بألفاظ وتعبيرات متنوعة ,تمكن التبلميذ من استخداميا في محاوراتيم ,كما أن اإلكثار
ٍ
ومعان أسيم في تمكن التبلميذ عمى
من المناقشات حول ما تتضمنو ىذه الموضوعات من ف َكر
ميارات التحدث اإلبداعي.
 التنويع بين الخطوات المتبعة في تدريس الموضوعات القرائية باستخدام إستراتيجيات القراءة
تبعا لؤلىداف المخطط ليا في كل موضوع من الموضوعات,
الفعالة ,وكذلك الوسائل واألنشطة ً

أسيم في إثارة انتباه التبلميذ ,ومشاركتيم بفاعمية في تنفيذ األنشطة المغوية المعدة لتنمية
ميارات التحدث اإلبداعي لدييم ,حيث لم يشعر التبلميذ بالممل نتيجة ىذا التجديد والتنوع.
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 ومن العوامل التي أسيمت في فاعمية إستراتيجيات القراءة الفعالة ,أنيا جعمت التمميذ محور
عممية التعمم ,وأكدت دوره اإليجابي فييا ,مما زاد من فرص مشاركتو واظيار قدراتو اإلبداعية في
تنفيذ الميام التعميمية.
وتتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج الدراسات السابقة التي أكدت فاعمية إستراتيجيات
التدريس الحديثة في تنمية ميارات التحدث اإلبداعي لدى المتعممين ,ومن ىذه الدراسات :فاطمة
عبد العال ( ,)6..2وعدلي عزازي وعبلء أحمد ( ,)6..5ووفاء معوض ( ,)6.05وعبد الرحيم
فتحي ( ,)6.02ودعاء محمد ( ,)6.08وابراىيم فريج ( ,)6.02وميا أبو الحسن (.)6.02
كما تتفق ىذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة التي أكدت فاعمية إستراتيجيات القراءة
الفعالة المتمثمة في إستراتيجية التصور الذىني ,واستراتيجية عبلقات السؤال والجواب ,واستراتيجية
القراءة المتكررة في تنمية الميارات المختمفة التي سعت تمك الدراسات إلى تنميتيا لدى المتعممين
في المراحل التعميمية المختمفة ,ومن ىذه الدراسات :رائد محمود (Kinniburgh & ,)6.0.
(  ,Prewوايمان حسنين ( ,)6.06و )

(  ,Kinniburgh & Baxteو()6.06

 ,Berg & Lykeوفاضل ناىي وزيد بدر ( ,)6.02و )
(

(  ,Hosseini & Rimaniو

(  ,Al Jaffalوآمنة محمد ( ,)6.08واقبال أحمد ( ,)6.08ورزان مطمق (,)6.08

وماىر شعبان ( ,)6.08ومحمد حسين ( ,)6.08وسائد كامل ( ,)6.02ونادية بنت خالد
( ,)6.07ونجبلء بنت خالد ( ,)6.07و

(  ,Zulyaوراشد بن محمد (.)6.05

التوصيات واملكرتسات
أولًا :توصيات البشح :يف ضوء ما توصل إليُ البشح مً ىتائر ميهً تكديه التوصيات
التالية:
 االىتمام بتحديد ميارات التحدث اإلبداعي المناسبة لكل صف دراسي؛ حتى يضع معممو المغة
العربية ىذه الميارات في أىدافيم عند تدريس المغة العربية ,ويعمموا عمى تنميتيا لدى طبلبيم.
 تدريب معممي المغة العربية أنفسيم عمى ميارات التحدث اإلبداعي ,والتأكد من امتبلكيم ليا.
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 توظيف جميع فروع المغة العربية في تنمية ميارات التحدث اإلبداعي لدى الطبلب ,والبعد عن
النمطية في تدريس فنون المغة العربية؛ لحث المتعممين عمى اإلبداع واالبتكار في ميارات المغة.
 استخدام إستراتيجيات التعمم الحديثة التي تُتيح لمطبلب المشاركة في عممية التعمم والنقاش مع
بعضيم البعض والتعبير عن آرائيم ,وكذلك طرح أسئمة متعددة المستويات عمى أنفسيم حول ما
يدرسون من موضوعات؛ بما ُيسيم في إطبلق القدرات اإلبداعية لدى الطبلب.

 تضمين مناىج تعميم المغة العربية أنشطة القراءة المتكررة وعبلقات السؤال والجواب والتصور
الذىني؛ الستثارة تفكير المتعممين وتنمية مياراتيم المغوية بفاعمية.
 اإلفادة من أدوات الدراسة الحالية عند تعميم الطبلب وتدريبيم عمى ميارات التحدث اإلبداعي,
وكذلك عند تقويم أدائيم فييا.

ثاىيًا :مكرتسات البشح :يف ضوء ىتائر البشح ميهً اقرتاح دراسة املوضوعات التالية:
 دراسات مماثمة لتعرف فاعمية إستراتيجيات القراءة الفعالة مع عينات أخرى من الطبلب ,وفي
مراحل دراسية أخرى.
 برنامج قائم عمى إستراتيجيات القراءة الفعالة لتنمية اإلبداع المغوي لدى المتعممين الفائقين
اسيا.
در ً

 استخدام إستراتيجية عبلقات السؤال والجواب في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى تبلميذ
المرحمة اإلعدادية.
 استخدام إستراتيجية التصور الذىني في تنمية األداء المغوي اإلبداعي لدى طبلب المرحمة
الثانوية.
 برنامج لتدريب معممي المغة العربية عمى إستراتيجيات القراءة الفعالة وأثره عمى تنمية األداء
المغوي اإلبداعي لدى طبلبيم.
 دراسة مقارنة ألثر استخدام أكثر من إستراتيجية تدريسية في تنمية ميارات التحدث اإلبداعي
لدى المتعممين.
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 دراسة فاعمية استخدام إستراتيجيات تدريسية أخرى في تنمية ميارات التحدث اإلبداعي والذات
القرائية لدى المتعممين في المرحمة اإلعدادية وفي مراحل دراسية أخرى.

املزادع:
أولًا :املزادع العزبية:
إبراىيم السيد إبراىيم إسماعيل( ,)6.08نمذجة العبلقات بين إستراتيجيات القراءة وتوجيات أىداف
التعمم واالتجاه نحو مجاالت القراءة ومصادرىا ,مجمة كمية التربية ,جامعة عين شمس ,العدد(,)55
الجزء( ,)0ص ص .280 -550
إبراىيم فريج حسين محمد( ,)6.02فاعمية استخدام إستراتيجية اإلثارة العشوائية في تنمية بعض
ميارات الطبلقة التعبيرية لدى المتعممين بالمرحمة اإلعدادية ,دراسات عربية في التربية وعمم النفس,
السعودية ,سبتمبر ,العدد( ,)77ص ص .287 :205
أبو ضيف مختار محمود( ,)6.00فاعمية استخدام بعض إستراتيجيات تدريس المغة العربية في
بصريا ,رسالة
تنمية ميارات الطبلقة المغوية والتفاعل المفظي لدى طبلب المرحمة الثانوية المعاقين
ً
ماجستير غير منشورة ,كمية التربية ,جامعة أسيوط.

أحمد العموان ورندة المحاسنة( ,)6.00الكفاءة الذاتية في القراءة وعبلقتيا باستخدام إستراتيجيات
القراءة لدى عينة من طمبة الجامعة الياشمية ,المجمة األردنية في العموم التربوية ,المجمد(,)7
العدد( ,)2ص ص .205 :555
إقبال أحمد عبد النبي الرسول( ,)6.08فاعمية استخدام إستراتيجية عبلقة السؤال والجواب في
تنمية ميارات الفيم الناقد لدى طبلب الصف األول الثانوي ,مجمة كمية التربية ,جامعة عين شمس,
العدد( ,)55المجمد( ,)6ص ص502:556
آمنة محمد يعقوب الشديفات( ,)6.08أثر برنامج تعميمي قائم عمى القراءة المتكررة في تحسين
االستيعاب القرائي لدى طمبة الصف السابع األساسي في مدارس قصبة المفرق ,رسالة ماجستير
غير منشورة ,كمية العموم التربوية ,جامعة آل البيت ,األردن.
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أميرة عوض عبد العظيم أبو بكر ,ومصطفى رسبلن شمبي( ,)6.06ميارات التحدث المناسبة
لتبلميذ الصف الثاني اإلعدادي ,دراسات في المناىج وطرق التدريس ,الجمعية المصرية لممناىج
وطرق التدريس ,كمية التربية ,جامعة عين شمس ,مصر ,نوفمبر ,العدد( ,)055ص ص .52:78
إيمان حسنين محمد عصفور( )6.06استخدام التصور العقمي في تنمية ميارات القراءة الناقدة
لدى الطالبات الم عممات شعبة الفمسفة واالجتماع ,مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية ,كمية
التربية ,جامعة عين شمس ,مصر ,سبتمبر ,العدد( ,)22ص ص .85 :08
إيياب جودة أحمد طمبة( ,)6..5قائمة الوعي بإستراتيجيات ما وراء المعرفة الخاصة بالقراءة,
مجمة القراءة والمعرفة ,الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة ,كمية التربية ,جامعة عين شمس ,أبريل,
العدد( ,)77ص ص .6.8 :075
بدر بن عمي العبد القادر( ,)6.0.فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى إستراتيجية التصور الذىني في
تنمية مستويات فيم المقروء لطبلب الصف السادس االبتدائي ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية
التربية ,جامعة الممك سعود ,الرياض.
جمال الدين محمد الشامي ,وعبد الناصر سبلمة الشبراوي ,ورضا أحمد حافظ األدغم(,)0555
فاعمية استخدام بعض إستراتيجيات التدريس في تحصيل تبلميذ الصف الرابع االبتدائي مضطربي
االنتباه مفرطي النشاط في المغة العربية ,مجمة كمية التربية ,جامعة طنطا ,مصر ,العدد( ,)67ص
ص .28 :0
حاتم بن مختار بن عافت الزيد( ,)6.00أثر استخدام القراءة المتكررة في تحسين ميارات
االستيعاب القرائي لدى طبلب الصف األول الثانوي في منطقة الجوف في المممكة العربية السعودية,
رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية التربية ,جامعة اليرموك ,األردن.
حسن عمران حسن عمران ,وعبد الوىاب ىاشم سيد ,ودعاء محمد أحمد عثمان( .)6.02أثر
استخدام إستراتيجية قبعات التفكيبر الست في تنمية بعض ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي لدى
تبلميذ المرحمة االبتدائية ,مجمة كمية التربية ,جامعة أسيوط ,يناير,المجمد( ,)56العدد( ,)0ص ص
.22. :250
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دعاء محمد أحمد محمد عثمان( ,)6.08أثر استخدام إستراتيجية قبعات التفكير الست في تنمية
بعض ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ,رسالة ماجستير غير
منشورة ,كمية التربية ,جامعة أسيوط.
راشد بن محمد عبود الروقي( ,)6.05فاعمية استخدام إستراتيجية التصور الذىني في تصويب
األخطاء اإلمبلئية لدى تبلميذ الصف الرابع االبتدائي ,مجمة كمية التربية ,جامعة أسيوط ,فبراير,
المجمد( ,)52العدد( ,)6ص ص .865 :25.
رائد محمود السميم خضير( ,)6.0.أثر طريقتي القراءة المتكررة والواسعة في أداء طبلب الصف
السابع األساسي لميارات الطبلقة الجيرية والكتابة التعبيرية ,رسالة دكتو اره غير منشورة ,كمية
التربية ,جامعة اليرموك ,األردن.
رزان مطمق محمد عياصرة( ,)6.08أثر طريقتي القراءة المؤقتة والمتكررة في تحسين السرعة
القرائية وميارة فيم المقروء لدى طالبات الصف السادس األساسي في األردن ,رسالة دكتوراه غير
منشورة ,كمية التربية ,جامعة اليرموك.
رغد سممان عموان( ,)6.02فاعمية إستراتيجيتي التصور الذىني وتآلف األشتات في الكتابة
اإلبداعية والتفكير التباعدي ,مجمة العميد ,مركز العميد الدولي التابع لقسم الشئون الفكرية والثقافية
في العتبة العباسية المقدسة ,العراق ,المجمد( ,)8العدد( ,)05ص ص .570 :560
سائد كامل محمد المقدادي( ,)6.02أثر إستراتيجية القراءة المتكررة لمنصوص الشعرية والنثرية في
تحسين األداء الشفوي والذكاء المغوي لدى طمبة المرحمة األساسية ,رسالة دكتوراه غير منشورة,
كمية التربية ,جامعة اليرموك ,األردن.
عبد الرحيم فتحي محمد إسماعيل( ,)6.02برنامج باستخدام تآلف األشتات ونموذج سكامبر
لغويا
( )SCAMPERلتنمية التفكير المنظومي واألداء المغوي اإلبداعي لدى التبلميذ الموىوبين ً

بالمرحمة اإلعدادية ,رسالة دكتوراه غير منشورة ,كمية التربية ,جامعة أسيوط.

- 2.5 -

أثر استخدام إستراتيجيات القراءة الفعالة في تنمية مهارات التحدث اإلبداعي........................................

عبد المحسن بن سالم العقيمي ,وبدر بن عمي العبد القادر( ,)6.06فاعمية برنامج قائم عمى
إستراتيجية التصور الذىني في تنمية مستويات فيم المقروء لطبلب الصف السادس االبتدائي ,مجمة
القراءة والمعرفة ,الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة ,نوفمبر ,العدد( ,)055ص ص .652 :62.
عدلي عزازي إبراىيم جميوم ,وعبلء أحمد محمد المميجي( ,)6..5أثر إستراتيجية قائمة عمى التعمم
ذاتيا عمى تنمية ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي لدى طبلب شعبة المغة العربية بكميات
المنظم ً

التربية ,مجمة كمية التربية ,جامعة بورسعيد ,مصر ,يونيو ,المجمد( ,)6العدد( ,)2ص ص :08
.25

عمران أحمد عمي مصمح( ,)6.02إستراتيجيات تنمية الميارات المغوية األربعة لدى المتعمم :دراسة
وصفية ,مجمة مجمع ,جامعة المدينة العالمية ,ماليزيا ,أكتوبر ,العدد( ,)05ص ص522:5.6
فاضل ناىي عبد عون ,وزيد بدر محمد العطار( ,)6.02فاعمية التصور الذىني في فيم المقروء
والتفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف الرابع األدبي في مادة المطالعة ,مجمة كمية التربية األساسية
لمعموم التربوية واإلنسانية ,جامعة بابل ,العراق ,العدد( ,)05ص ص .267 :206
فاطمة عبد العال محمود الشريف( ,)6..2برنامج مقترح لتنمية ميارات التعبير الشفيي اإلبداعي
لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ,رسالة دكتوراه غير منشورة ,كمية البنات لآلداب والعموم والتربية,
جامعة عين شمس ,مصر.
فيد خميل زايد( ,)6.05أساليب تدريس المغة العربية بين الميارة والصعوبة ,عمان :دار البازوري
العممية لمنشر والتوزيع.
لمياء محمد ذيب خير الدين( ,)6..5أثر استخدام إستراتيجية القراءة المتكررة في تحسين ميارات
القراءة الجيرية لدى طالبات الصف الرابع األساسي ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية التربية,
جامعة اليرموك ,األردن.
ماشي بن محمد الشمري( 0.0 ,)6.00إستراتيجية في التعمم النشط ,المممكة العربية السعودية,
اإلدارة العامة لمتربية والتعميم بمنطقة حائل.
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ماىر شعبان عبد الباري( ,)6..5فاعمية إستراتيجية التصور الذىني في تنمية ميارات الفيم
القرائي لتبلميذ المرحمة اإلعدادية ,مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس ,الجمعية المصرية
لممناىج وطرق التدريس ,كمية التربية ,جامعة عين شمس ,العدد ( ,)028ص ص.002:75
ماىر شعبان عبد الباري( ,)6.00ميارات التحدث العممية واألداء ,عمان :دار المسيرة لمنشر
والتوزيع.
ماىر شعبان عبد الباري( ,)6.08فاعمية إستراتيجية مقترحة قائمة عمى إستراتيجيات مراقبة الفيم
لعبلج الضعف في ميارات فيم النص األدبي وتنمية أبعاد الذات األدبية لدى طبلب الصف األول
الثانوي ,المجمة الدولية لؤلبحاث التربوية ,جامعة اإلمارات العربية المتحدة ,المجمد( ,)55ص
ص.027:0.2
محمد حسين سعيد حسين( ,)6.08فعالية برنامج تدريبي قائم عمى التصور العقمي في تنمية
الذاكرة الداللية والدافعية الداخمية لمقراءة لذوي صعوبات تعمم القراءة بالمرحمة االبتدائية ,مجمة كمية
التربية ,جامعة اإلسكندرية ,المجمد( ,)68العدد( ,)0ص ص .056 :0.5
محمد رياض أحمد عبد الحميم( ,)6..5استخدام إستراتيجية القراءة المتكررة لزيادة الطبلقة وأثره
في التعرف والفيم ودافعية القراءة لدى التبلميذ ذوي صعوبات القراءة بالصف الثالث االبتدائي ,مجمة
كمية التربية ,جامعة أسيوط ,المجمد( ,)68العدد( ,)6ص ص.582 :65.
محمد عبد الرؤوف مصطفى الشيخ( ,)0557اإلبداع المغوي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية العميا
بدولة اإلمارات العربية المتحدة ,قياس وتنمية (دراسة تجريبية) ,حولية كمية التربية ,قطر,
العدد( ,)02ص ص.875:850
محمد عمي ناجي المناعي( ,) 6..5أثر إستراتيجية القراءة المتكررة في تحسين ميارات القراءة
الجيرية لدى طبلب الصف الخامس األساسي في مديرية التربية والتعميم لمواء قصبة المفرق في
األردن ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية العموم التربوية ,جامعة آل البيت ,األردن.
معاطي محمد إبراىيم نصر( ,)6..7أثر برنامج قائم عمى األمثال األدبية في تحسين األداء المغوي
اإلبداعي لطبلب الصف الحادي عشر بسمطنة عمان ,دراسات في المناىج وطرق التدريس ,الجمعية
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المصرية لممناىج وطرق التدريس ,كمية التربية ,جامعة عين شمس ,أغسطس ,العدد( ,)067ص
ص .688 :075
ميا أبو الحسن عبد الوىاب عمي( ,)6.02أثر استخدام إستراتيجية تآلف األشتات لتدريس التعبير
في تنمية ميارات التحدث اإلبداعي لدى تبلميذ الصف األول اإلعدادي ,رسالة ماجستير غير
منشورة ,كمية التربية ,جامعة سوىاج.
نادية بنت خالد بن عبد اهلل العتيبي( ,)6.07فاعمية استخدام بعض إستراتيجيات ما وراء المعرفة
في تنمية ميارات الفيم االستماعي لدى طالبات المرحمة المتوسطة ,رسالة ماجستير غير منشورة,
كمية التربية ,جامعة الطائف ,المممكة العربية السعودية.
نجبلء بنت خالد بن عبد اهلل( ,)6.07فاعمية استخدام بعض إستراتيجيات تنشيط الذاكرة في تنمية
الميارات اإلمبلئية لدى تمميذات المرحمة االبتدائية ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية التربية,
جامعة الطائف ,المممكة العربية السعودية.
وفاء عوض جمعة أبو رخية( ,)6.05أثر قصص األطفال في تنمية بعض ميارات التعبير الشفيي
اإلبداعي لدى طمبة الصف الرابع األساسي ,رسالة ماجستير غير منشورة ,كمية التربية ,الجامعة
اإلسبلمية ,غزة ,فمسطين.
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and leadership program, Chicago, Illionis, saint Xavier university
(Han,Z.& Chen,C.
).Repeated reading based instructional strategy
and vocabulary acquisition: Acase study of aheritage speaker of chinese,
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