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 اإلبداعية القراءة تمهارا تنمية يف املدمج التعليم فاعلية
 أخرى بلغات الناطقني من العربية اللغة لدارسي

ىدفت الدراسة الحالية إلى تعرؼ فاعمية التعميـ المدمج في _ الممخص
تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدارسي المغة العربية مف الناطقيف 
بمغات أخرى في المستوى المتقدـ، ومف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ فقد 

 :لباحث بتصميـ األدوات التاليةقاـ ا
 .قائمة بميارات القراءة اإلبداعية (1)
اختبار تشخيصي لتحديد مستوى الدارسيف في ميارات القراءة  (2)

 .اإلبداعية
اختبار تحصيمي لميارات القراءة اإلبداعية مف صورة واحدة  (3)

 (.)قبمي/ بعدي
لدارسيف، تكونت كما قاـ الباحث بتطبيؽ الدراسة عمى عينة مف ا     
( دارسًا مف دارسي المغة العربية مف الناطقيف بمغات أخرى 30مف )

في المستوى المتقدـ في مدينة البعوث اإلسالمية التابعة لألزىر 
 .الشريؼ بمدينة القاىرة في مصر

 :ولقد توصؿ الباحث إلى مجموعة مف النتائج مف أىميا
( بيف 0001ى )وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو      

متوسطي درجات الدارسيف في االختباريف القبمي والبعدي لميارات 
القراءة اإلبداعية قبؿ تطبيؽ التعميـ المدمج وبعده لصالح االختبار 
البعدي، مما يؤكد عمى فاعمية التعميـ المدمج في تنمية ميارات القراءة 

في المستوى  اإلبداعية لدارسي المغة العربية مف الناطقيف بمغات أخرى
 .المتقدـ
ولقد أوصى الباحث بأىمية استخداـ التعميـ المدمج في تدريس      

القراءة، باإلضافة إلى التقنيات الحديثة في تنمية ميارات القراءة 
اإلبداعية لدارسي المغة العربية مف الناطقيف بمغات أخرى في 

مقترحات مف المستويات المغوية المختمفة. كما قدـ الباحث عددًا مف ال
أبرزىا: دراسة فاعمية التعميـ المدمج في تنمية المفردات المغوية 
لدارسي المغة العربية مف الناطقيف بمغات أخرى، وا جراء دراسة عف 
معايير التعميـ المدمج في معاىد تعميـ المغة العربية لمناطقيف بمغات 

 .أخرى
 المغة ،اإلبداعيةميارات القراءة  ،التعميـ المدمج الكممات المفتاحية:

 .العربية لمناطقيف بمغات أخرى
. المقدمة1  

خمَؽ اهلُل تعالى البشَر، وجعميـ مختمفيف في جوانب كثيرة      
فيما بينيـ، ومف أبرز سمات ىذا االختالؼ: اختالؼ البشر في 
أسموب التفكير، وتنوع لغاتيـ التي يستخدمونيا مف أجؿ 

لى في كتابو الكريـ: "َوِمْف آَياِتِو التواصؿ فيما بينيـ، قاؿ اهلل تعا
ـْ ِإفَّ ِفي َذِلَؾ  ـْ َوَأْلَواِنُك َخْمُؽ السََّمَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالُؼ َأْلِسَنِتُك

: اآلية  ( فاختالؼ المغات بيف 22آلَياٍت ّلْمَعاِلِميَف". )سورة الرـو
البشر آية مف آيات اهلل تعالى، ولقد استخدـَ البشُر المغَة؛ مف 

 .أجؿ يعبروا بيا عف حاجاتيـ أغراضيـ في حياتيـ اليومية
وتنقسـ المغة إلى عدة ميارات رئيسة ىي: االستماع والكالـ      

والقراءة والكتابة؛ حيث ُيطمؽ عمى االستماع والقراءة الميارات 
االستقبالية، في حيف ُيطمؽ عمى الكالـ والكتابة الميارات 

 .اإلنتاجية
ة القراءة مف أىـ الميارات المغوية التي يستخدميا وُتَعُد ميار      

الدارسوف، فمف خالؿ القراءة يستطيع الدارسوف تعرؼ العالـ 
الخارجي، وقراءة القرآف الكريـ، واألحاديث النبوية الشريفة، 
والتفسير، واالطالع عمى الصحؼ والمجالت، وقراءة نشرات 

إلنترنت، األخبار المكتوبة عمى صفحات التمفاز وصفحات ا
وقراءة التعميمات التي تنتشر في حياتنا اليومية: مثؿ العالمات 
اإلرشادية، واتجاىات الشوارع، والتعميمات المدونة عمى عبوات 

 .الدواء، وغيرىا مف المواد المكتوبة
ويؤكد العديد مف المعمميف والدارسيف عمى أف القراءة ىي      

المغوية األخرى؛ حيث أكثر الميارات أىمية مف بيف الميارات 
اقترحوا أف ُيَخَصَص لمقراءة وقٌت أطوؿ مف األوقات المخصصة 
لمميارات المغوية األخرى، وخاصة بالنسبة لمدارسيف في 

 ].1المستويات المغوية الدنيا في أثناء تعمميـ المغة األجنبية ]



 
 

3 

فمف خالؿ القراءة يستطيع الدارس أف يحقؽ أغراضو "     
ـ العربية؛ فقد تكوف أغراضًا ثقافية أو اقتصادية العممية مف تعمي

أو سياسية أو تعميمية أو غيرىا. إف كثيرًا مف الدارسيف في برامج 
تعميـ العربية لمناطقيف بمغات أخرى ييدفوف مف تعمميا إلى إجادة 
القراءة في المرتبة األولى؛ فقد ال يتاح ألحٍد منيـ فرصة 

ميارات االستماع والكالـ.  االتصاؿ المباشر بعربي يمارس معو
كما أف القراءة ىي الميارة التي ينمييا الطالب وحده بعد أف 

 ].2] يترؾ المعيد"
إف التمميذ يتعمـ حقائؽ المواد الدراسية المختمفة بمجوئو إلى "     

ف أي ضعؼ في القراءة  قراءة ىذه المواد مف كتبيا المقررة، وا 
كافة، وىذا يعني أف  سيؤدي إلى ضعفو التحصيمي في المواد

عمى المعمميف جميعًا أف يعتنوا عناية فائقة بإتقاف طمبتيـ 
ميارات القراءة مع الفيـ، وبدوف ذلؾ فإنيـ سيعانوف مع طمبتيـ 

 ].3] صعوبات في الفيـ واالستيعاب"
إف القراءة ميارة لغوية ليا أىميتيا لكونيا أساسًا في      "

فقد تطور مفيـو القراءة، واتسعت إحداث عمميتي التعميـ والتعمـ، 
أىدافيا ووظائفيا، حتى أصبحت تركز عمى الدرجات العميا مف 
التفكير، مما أدى إلى ظيور أنواع متعددة مف القراءة مف 

 ].4] ضمنيا القراءة اإلبداعية"
وتحتوى القراءة عمى جانبيف رئيسيف: األوؿ: ىو التعرؼ      

ثاني: ىو العمميات العقمية البصري عمى الرموز المكتوبة، وال
المعقدة التي تحتوى عمى فيـ دالالت ىذه الرموز، ومحاولة 
تفسيرىا ونقدىا في ضوء الخبرة المكتسبة لدى القارئ، ومف 
خالؿ ىذه الخبرة يستطيع القارئ أف يفيـ النص المكتوب في 

 .ضوء خبراتو الذاتية المكتسبة مسبقاً 
ير والقراءة، فال يمكف ممارسة وتوجد عالقة قوية بيف التفك     "

عممية القراءة، وتحقيؽ أىدافيا دوف استعماؿ عمميات وميارات 
التفكير المختمفة، وكذلؾ ال يمكف أف نقـو بعمميات التفكير دوف 

[. "فالقارئ يوظؼ األنواع المختمفة 5] ممارسة عمميات القراءة"
أخرى، لمتفكير؛ ليبحث في المعاني وفائدتيا، ويوظفيا بطريقة 

ويفحص العالقات بيف الحقائؽ، ويكتشؼ ارتباطيا بمعاني 

وأفكار أخرى. كما أنو يقـو بالتحميؿ وفرض الفروض واستدعاء 
[. إف القراءة نشاط 6] المخزوف مف الخبرات؛ ليكوف قارئًا مبدعًا"

مداد القارئ بالمثيرات، كما  إبداعي؛ ألنيا تشجع عمى التواصؿ وا 
عبيرات الثقافية واألشكاؿ الفنية األخرى. أنيا تربط القارئ بالت

وتساعد القراءة الشباب عمى استكشاؼ العالـ، كما تنمي لدييـ 
 ].7] الجانب التربوي والوجداني

ويجب التأكيد عمى "أىمية رد فعؿ القارئ تجاه النص      
المقروء؛ سواء أكاف سمبيًا أـ إيجابيًا؛ ألف ىذا يتـ في ضوء 

مؿ عمى الخبرات السابقة والقيـ والعادات منظومة متشابكة تشت
والتقاليد االجتماعية السائدة في المجتمع، والتي يتأثر بيا قارئ 

 ].8] النص"
ولكي ينجح القارئ في قراءة النص، فإنو يحتاج إلى الفيـ      

اإلبداعي لممفاىيـ الموجودة في النص المقروء؛ ألف القارئ يجب 
[. 9] لمنص المقروء بصفة عامة أف ُيَشِكَؿ التفسير المنطقي

"ومف ىنا فإف القارئ المبدع ينبغي أف يتدبر األفكار التي 
يحصؿ، ويفكر فيما بينيا مف عالقات، ويدرؾ ما تتضمنو وما 
ُتوصي بو، إضافة إلى أنو يستجيب لما يقرأ استجابة واعية، 
ويحكـ عمى العبارات بشكؿ دقيؽ، ويتحقؽ مف صحة النتائج، 

يا مف قيمة، وأخيرًا؛ فإف القارئ المبدع يستفيد مما ويقدر ما ل
 ].10] يقرؤه في حؿ المشكالت العامة التي يواجييا"

وُتَعُد القراءُة اإلبداعيُة مف األىداؼ التي تسعى األنظمة "     
التعميمية في العالـ إلى إكسابيا لممتعمميف؛ لترقى بيـ إلى درجة 

الدقيؽ لممقروء، واإلفادة منو والقدرة عمى الفيـ  واإلدراؾالوعي 
في حؿ المشكالت، وتطوير اإلبداع والتحقؽ والتدبر والتفاعؿ 
مع المقروء تفاعاًل إيجابيًا بناًء. وىذه العمميات تقوده بال شؾ 

 ].11] إلى فيـ أفضؿ لممقروء"
ويصنؼ المغويوف ميارة القراءة بأنيا مف الميارات      

يارة سمبية، غير أف الواقع عكس ذلؾ االستقبالية؛ أي أنيا ُتَعُد م
في القراءة اإلبداعية؛ ألف القارئ المبدع عندما يقرأ النص فإنو 
ال يكوف مستقباًل فقط، بؿ يتعدى حدود ذلؾ؛ حيث يتفاعؿ 
القارئ مع النص المقروء، ويقيـ العالقات بيف المحتوى الموجود 
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ابقة في النص المقروء وما يكوف لدى القارئ مف الخبرات الس
والخمفيات الثقافية التي اكتسبيا القارئ خالؿ سنوات عمره. فمف 
الممكف أف يخرج القارئ مف النص المقروء، ويكسر حدود 
الصفحة المطبوعة، ويحمؽ بخيالو؛ لكي يقيـ العالقات 
واالستنتاجات المنطقية والخيالية التي لـ ترد في النص، ولكنيا 

ومف ىنا فإف القارئ المبدع  ترتبط باألفكار الموجودة في النص،
يمكنو أف يكوف عنصرًا فاعاًل في قراءة النص، بؿ ومشاركًا 
لكاتب النص في أفكاره ومعتقداتو الموجودة في النص، ويمكف 
أف يضيؼ القارئ إلى ما ىو موجود في النص مف خالؿ أفكاره 

 .وخيالو وخبراتو التي لديو
اعية أف يتعمـ الدارس ويتطمب تعميـ ميارات القراءة اإلبد"     

القراءة وطرائقيا المختمفة، مستخدمًا االستراتيجيات المناسبة 
بطريقة منتظمة، ويكتسب الميارات الخاصة بيا؛ حتى يصبح 
ذلؾ مف ميارات الدارس الطبيعية، ويكوف باستطاعتو أف يرى 
القضايا المختمفة في النص برؤية أكثر شمواًل وتفتحًا. وبما أف 

إحدى الوسائؿ التي تعمـ الدارسيف كيؼ يفسروف  القراءة ىي
النصوص، وكيؼ يدخموف في حوار مع النص، وكيؼ يثيروف 
التساؤالت مف أجؿ استخالص النتائج، وىذا النوع مف القراءة ىو 
القراءة في مستوياتيا العميا مف التفكير، أعالىا ىو المسمى 

 ].12] اإلبداعي"
ية قد تـ تحديدىا مف قبؿ العديد إف تعريفات القراءة اإلبداع     

مف الباحثيف التربوييف؛ حيث تنوعت ىذه التعريفات تبعًا لطبيعة 
الدراسة وأىدافيا، إال أف ىذه التعريفات قد اتفقت عمى أف 
التفكير اإلبداعي أو االبتكاري ىو عنصر أصيؿ في القراءة 

 :اإلبداعية، ومف أىـ ىذه التعريفات ما يمي
القراءة اإلبداعية بأنيا: القراءة التي  [9] وراـ ُيَعِرُؼ مورماف

تشتمؿ عمى المفاىيـ الموجودة في النص المقروء؛ بحيث تجعؿ 
القارئ يستخدـ الفيـ اإلبداعي مف أجؿ فيـ النص بصورة 
أفضؿ؛ ألف مشاركة القارئ الفعالة لمنص المقروء ىي شرط 

دمج أساسي لحدوث القراءة اإلبداعية، حيث يجب عمى القارئ 
 المفاىيـ الموجودة في النص مع الخبرات

 ".السابقة الموجودة لديو
القراءة اإلبداعية بأنيا: "ميارة مف شأنيا  [11]وُيَعِرُؼ حبيب اهلل 

أف توصؿ القارئ إلى التفكير اإلبداعي، وذلؾ عف طريؽ وضع 
عطاء حؿ ليا، أو  المتعمـ أماـ مشكمة ُيْطَمُب منو قراءتيا، وا 

 .سئمة تتعمؽ بيا"اإلجابة عف أ
القراءة اإلبداعية بأنيا:  [13] كما ُيعرؼ صالح والمحبوب

"عممية عقمية وجدانية تتجاوز فيـ القارئ واستيعابو النص إلى 
التعمؽ فيو، واإلضافة إليو مف قبؿ القارئ: كالتنبؤ باألحداث، 

 . وابتكار عالقات إنتاجية أصيمة غير الواردة بالنص المقروء"
بأنيا: "عممية تفاعؿ القارئ مع  [12]عكر  ِرُفيا أبووُيعَ      

النص المقروء بإدراؾ لممثيرات المحفزة لمتفكير الخيالي الموجود 
في ىذه المواد القرائية، وىذه المثيرات ربما تكوف عمى شكؿ 
مشكالت ُيِحُس بيا القارئ، أو أفكار وطرائؽ جديدة لمتعبير 

 . عنيا، والقدرة عمى تبريرىا"
ة اإلبداعية بأنيا: "نمط قرائي ءاالقر  [5]وتعرؼ الغامدي      

يتضمف مجموعة مف الميارات العقمية المرتبطة باإلبداع، والتي 
تساعد الدارس عمى التفاعؿ مع النص القرائي بطريقة فريدة؛ 
لفيـ عناصره، وتحميميا، والربط بينيا وبيف معمومات أخرى غير 

أكثر مف الُمَقَدـِ في النص  معطاة مف أجؿ الوصوؿ إلى نتاجات
 Reading المقروء، وىذه الميارات ىي: ميارة الطالقة القرائية

Fluency وميارة المرونة القرائية  Reading Flexibility 

 .Reading Originality" وميارة األصالة القرائية
إف األساس المنطقي لمقراءة بوصفيا نشاطًا إبداعيًا ينطوي      

رئ ىو الذي يممؾ التأثير الخاص بو فيما يتعمؽ عمى أف القا
بالنص القرائي؛ ألف كؿ إنساف يمكنو أف يقرأ ويفسر النص 
القرائي بطريقتو الخاصة فقط، وليس ىناؾ فيـ محدد ليذا 
 النص؛ فكؿ إنساف لديو رؤيتو الخاصة في تفسير النص القرائي

[14.[ 
مح القراءة ولقد استخدـ بعض الباحثيف في دراساتيـ مصط     

االبتكارية بداًل مف مصطمح القراءة اإلبداعية، ومف ىؤالء 
االبتكارية بأنيا: "عممية  الباحثيف األحمدي؛ حيث عرفت القراءة
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تكامؿ وتنظيـ لممواد المقروءة بغية التوصؿ إلى استنتاجات، 
وحؿ بعض المشكالت، وىي عممية تخيؿ واستدعاء لمخبرات 

لمحالة الراىنة، وتقرير ما ينبغي  السابقة، وبحث عف تطبيقات
قبولو، وىي القراءة التي يترؾ فييا القارئ المادة المكتوبة وينطمؽ 

[. كما عرؼ عطا اهلل 15بعيدًا عنيا؛ ليعبر عف أفكار جديدة" ]
القراءة االبتكارية بأنيا: "تفاعؿ القارئ مع النص المقروء مف 

ت والعناصر خالؿ حساسيتو لممشكالت والثغرات عف المعموما
عادة تحويؿ عناصر محددة  المفقودة، وتكويف عالقات جديدة، وا 

"  ].16] الكتشافات جديدة، والبناء عمى ما ىو معمـو
ومف خالؿ مراجعة التعريفات السابقة لمصطمح القراءة      

اإلبداعية ومصطمح القراءة االبتكارية يتضح أنيما مصطمحاف 
ا متفقاف في المعنى، وىما مختمفاف في التسمية فقط، إال أنيم

ذا كانا مختمفيف  شيءيدالف عمى  واحد في المعنى والمضموف. وا 
في المفظ فيذا راجع إلى اختالؼ الباحثيف في ترجمة المصطمح 

، حيث  Creative Readingالمكتوب بالمغة اإلنجميزية وىو
ترجمو بعض الباحثيف إلى القراءة اإلبداعية والبعض اآلخر 

 .قراءة االبتكاريةترجمو إلى ال
ويمكف تعريؼ القراءة اإلبداعية إجرائيًا في الدراسة الحالية      

بأنيا: عممية تفاعؿ بيف القارئ والنص، بحيث يمزج القارئ بيف 
المعمومات الموجودة في النص مع الخبرات المكتسبة المخزنة 
في ذىف القارئ؛ فيتجاوز القارئ حدود النص إلى ما ىو أبعد 

لكي يصؿ إلى استنتاجات وتعميمات غير موجودة في  مف ذلؾ؛
النص المقروء، ولكف ليا عالقة بما ىو موجود في النص 

 .المقروء بصورة منطقية
ولقد حددت الكثير مف نتائج الدراسات السابقة ميارات القراءة 
اإلبداعية بناًء عمى ىدؼ الدراسة، وخصائص عينة الدراسة، 

 :اسة، ومف أىـ ىذه الدراساتوالمستوى المغوي لعينة الدر 
دراسة صالح والمحبوب التي ذكرت أف مف أىـ ميارات القراءة 

 :اإلبداعية ما يمي
 .إدراؾ العناصر المفقودة في النص -1
 .طرح أسئمة مثيرة لمتفكير ترتبط بالنص بعد قراءتو -2

توظيؼ األفكار والحقائؽ المستخمصة مف النص في مواقؼ  -3
 .جديدة

 .فكار جديدة لمنص المقروءإضافة أ -4
التنبؤ باألحداث مف خالؿ المعمومات الُمَقَدَمة لمقارئ في  -5

 .النص
 .ابتكار حموؿ متنوع لممشكمة المعروضة -6
 .ابتكار عنواف لمنص -7
 ].13] التعبير عف المقروء بإنتاج إبداعي جديد" -8

أف القراءة اإلبداعية تشتمؿ عمى عدة  [17]كما ذكرت المبودي 
 :ميارات فرعية ىي

استخالص المعاني المتضمنة في النص المقروء التي لـ  -1
 .يصرح بيا الكاتب

اقتراح بدائؿ جديدة لبعض األحداث أو المواقؼ المتضمنة  -2
 .في النص

 .التنبؤ بالنتائج مف المقدمات -3
 .إعادة صياغة األفكار بأسموب جديد -4
 .إصدار حكـ مبرر عمى المادة المقروءة -5
 ].17دمج موقؼ القارئ مع المقروء مف خيالو" ] -6

ولقد اىتمت دراسات متعددة بتنمية ميارات القراءة اإلبداعية      
مختمفة وأساليب  استراتيجياتلدى الدارسيف؛ حيث استخدمت 

متنوعة وطرؽ تدريسية متعددة مف أجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ، ومف 
 الحالية: دراسة الجرؼ أىـ الدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة 

حيث ىدفت الدراسة إلى تنمية ميارات القراءة لعينة مف  [18]
طالبات كمية المغات والترجمة مف خالؿ استخداـ التعميـ المدمج، 

طالبة يشكموف المجموعة الضابطة  33واشتممت الدراسة عمى 
وىي التي درست بالطريقة التقميدية مف خالؿ االعتماد عمى 

طالبة يشكموف  41رر في تعمـ ميارات القراءة، والكتاب المق
المجموعة التجريبية وىي التي درست بطريقة التعميـ المدمج مف 
خالؿ استخداـ الكتاب المقرر في تدريس ميارات القراءة والتعميـ 
عبر اإلنترنت. ولقد توصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات 

ار البعدي لممجموعة داللة إحصائية بيف متوسطي درجات االختب
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التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية؛ مما 
يدؿ عمى أف مدخؿ التعميـ المدمج لو فاعمية في تنمية ميارات 
القراءة في المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية لطالبات المجموعة 
التجريبية. كما أكدت الدراسة عمى أف طالب المجموعة 

أف تعمـ القراءة مف خالؿ اإلنترنت عممية مفيدة التجريبية وجدوا 
وممتعة، وأنيا قد أدت إلى توفير المناخ الجيد لمتفاعؿ بيف 

 .الطالبات والمعممة وبيف الطالبات وبعضيف البعض
إلى استخداـ التعميـ المدمج  ]19]وىدفت دراسة كالبويجؾ       

لدى عينة في تنمية ميارات الفيـ القرائي في المغة اإلنجميزية 
مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي في جنوب أفريقيا، وتـ 
تقسيـ عينة الدراسة إلى مجموعتيف: إحداىما مجموعة تجريبية: 

( تمميذًا، واألخرى: مجموعة ضابطة: وتشتمؿ 67وتشتمؿ عمى )
( تمميذًا. ولقد استخدمت الدراسة استراتيجيات القراءة 70عمى )

لمدمج مف أجؿ تنمية ميارات الفيـ مف خالؿ طريقة التعميـ ا
القرائي ليؤالء التالميذ. وتوصمت الدراسة إلى أف استخداـ 
استراتيجيات القراءة ومدخؿ التعميـ المدمج قد أسيما في تنمية 

  .ميارات الفيـ القرائي لدى ىؤالء التالميذ
إلى تنمية الفيـ القرائي لعينة مف  [20]كما ىدفت دراسة يو      

( طمبًا 18كمية التقنية في تايواف، ويبمغ عددىـ )طالب ال
يدرسوف المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية. واستخدمت الدراسة التعميـ 
المدمج الستراتيجيات التساؤؿ والتعمـ عبر اإلنترنت، والتعميـ 
وجيًا لوجو )التعميـ التقميدي(، واستكشاؼ عمميات القراءة ليؤالء 

الدراسة: المالحظات الصفية الطالب. وكاف مف أىـ أدوات 
وتحميؿ المحتوى والمقابالت مف أجؿ فيـٍ أفضؿ إلداراؾ الطالب 
نحو التعميـ المدمج الستراتجيات التساؤؿ، كما تـ حساب تقدـ 
الطالب في القراءة بواسطة اختبار )ت(. وأوضحت نتائج 
الدراسة أف التعميـ المدمج الستراتيجيات التساؤؿ أدى إلى تنمية 

ات الفيـ القرائي في المغة اإلنجميزية ليؤالء الطالب. كما ميار 
اقترحت الدراسة أىمية استخداـ التعميـ المدمج الستراتيجيات 
التساؤؿ في تدريب الطالب عمى تنمية ميارات الفيـ القرائي في 

 .أثناء تعمميـ المغة اإلنجميزية

استخدـ الباحثوف  [21]وفي دراسة أخرى لبيجت وآخريف      
أسموب التعميـ المدمج في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدى 
دارسي المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية. وتكونت عينة الدراسة مف 

( طالبًا وطالبة يدرسوف المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية في 107)
جامعة أزاد اإلسالمية ومعيد زاند لمتعميـ العالي في شيراز؛ حيث 

إلى مجموعة ضابطة: وىي التي تـ تقسيميـ إلى العينة 
استخدمت التعميـ التقميدي )وجيًا لوجو(،ومجموعة تجريبية: وىي 
التي استخدمت التعميـ المدمج. وأشارت نتائج الدراسة إلى تفوؽ 
طالب المجموعة التجريبية عمى طالب المجموعة الضابطة في 

مية االختبار البعدي لميارات الفيـ القرائي، وىذا قد أكد عمى فاع
التعميـ المدمج في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدارسي المغة 

 .اإلنجميزية كمغة أجنبية
خدمت دراسات عديدة التعميـ اإللكتروني؛ وأكدت تولقد اس     

عمى فاعميتو في تنمية الميارات المغوية لدى الدارسيف، إال أف 
ىناؾ بعض العيوب التي صاحبت تطبيؽ التعميـ اإللكتروني؛ 

يث أدى استخدامو إلى إىماؿ الجانب الوجداني لمدارسيف، ح
وزيادة عزلة الدارسيف عف بعضيـ البعض في أثناء عممية 
ىماؿ دور المعمـ، وقمة التفاعؿ الحاصؿ بيف الدارسيف،  التعمـ، وا 
وبيف المعمـ والدارسيف، باإلضافة إلى ضعؼ التعمـ التعاوني بيف 

مج بيف التعميـ التقميدي الدارسيف، ومف ىنا ظيرت أىمية الد
والتعمـ اإللكتروني مف أجؿ تالفي العيوب التي ظيرت في كال 
النوعيف، ودمج المميزات التي يتمتع بيا كؿ مف التعميـ التقميدي 

 .والتعمـ اإللكتروني
ومف ىنا فإف أحد الباحثيف يرى أف مف أىـ أوجو النقد التي      

متعمميف يتـ تدريبيـ؛ لكي ُوجيت إلى التعميـ التقميدي ىي أف ال
يصبحوا متعمميف معتمديف عمى نتيجة ما تعمموه؛ ألف تفاعؿ 
المتعمميف في الفصؿ التقميدي يتـ مف خالؿ األسئمة التي 
يوجييا المعمـ إلى المتعمميف في أثناء تعميـ القراءة، ثـ يتـ تقييـ 
استجابات المتعمميف بعد ذلؾ؛ ألف المعمـ لو الدور الرئيس في 

عميـ القراءة، وىذا كمو يؤدي إلى السمبية المتزايدة لممتعمميف في ت
 ].22أثناء عمميات القراءة ]
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وعمى النقيض مف ذلؾ تمامًا، فإف دور المعمـ في التعميـ      
المدمج يظير أثره جيدًا مف خالؿ التفاعؿ بيف المتعمميف؛ حيث 

اءة. يشجعيـ عمى االعتماد عمى أنفسيـ في أثناء تعميـ القر 
ويؤكد أحد الباحثيف عمى ذلؾ فيقوؿ: "إف دور المعمـ في التعميـ 
المدمج يتغير مف دور الناقؿ لممعرفة إلى دور الميسر أو 
المدرب، ىذا باإلضافة إلى أف المعمـ لو أدوار متعددة لمتنسيؽ 
داخؿ الصؼ مثؿ: األدوار التنظيمية واالجتماعية والتعميمية؛ 

 ].20المدمج أكثر نجاحًا" ] مف أجؿ أف يجعؿ التعميـ
وىناؾ فئة مف الطالب قد تشعر باالغتراب إذا ما التحقت "     

ببرنامج يعتمد عمى التعمـ عف بعد، أو التعمـ اإللكتروني بمفرده؛ 
لذا فالتعميـ المدمج قد يخفؼ مف حدة االغتراب لدى ىؤالء 
الطالب، وخاصة الذيف ليست لدييـ ميارات قوية لمتعامؿ مع 

لتقنيات بطالقة بمفردىـ؛ فيـ بحاجة إلى لقاءات مباشرة مع ا
المعمـ لإلرشاد والتوجيو والتغمب عمى ما يواجييـ بيف الحيف 
واآلخر أثناء فترات التعمـ، كما أف لقاء ىؤالء الطالب مع غيرىـ 
مف الطالب يعطييـ شعورًا بأنيـ ليسوا بمفردىـ في ىذا العالـ، 

باألعماؿ والواجبات التي يكمفوف فيناؾ طالب آخروف يقوموف 
 ].23بيا أيضًا" ]

ولقد استخدـ العديد مف الباحثيف التعميـ المدمج في تنمية 
ميارات القراءة، وىذا يرجع إلى المميزات الموجودة في التعميـ 

 :المدمج، ومف أىـ ىذه المميزات
 .تطوير فاعمية التعميـ، مع نتائج أفضؿ لممتعمميف (1)
لمتزايدة في توفير وقت الفصؿ الدراسي وتحسيف الكفاءة ا (2)

 .الموارد المتاحة
طريقة فعالة لمساعدة الفصوؿ الدراسية المزدحمة  (3)

 .بالمتعمميف
بديؿ مناسب لمفصوؿ التقميدية، باإلضافة إلى استيعاب  (4)

األساليب التعميمية المختمفة، ودعـ المتعمميف في المراحؿ 
 .التعميـ الدراسية المختمفة في أثناء

التنوع المتزايد لتوفير االستراتيجيات التعميمية داخؿ الفصؿ  (5)
 .الدراسي

المرونة المتزايدة في إدارة الجداوؿ الدراسية، والتحكـ في  (6)
 .العوامؿ الموجودة خارج الفصؿ الدراسي

 زيادة مشاركة المتعمميف مع توفير المحاسبية (7)
Accountability 24مية ]في العممية التعمي.[ 

 مشكمة الدراسة. 2
مف خالؿ ما سبؽ عرضو مف الدراسات السابقة، يتضح أف      

ىناؾ مشكمة في تدريس ميارات القراءة اإلبداعية، خاصة وأنو 
يتـ تدريس القراءة بالطرؽ التقميدية مف خالؿ االعتماد الكمي 
عمى الكتاب الدراسي، وترؾ الدارسيف بعد ذلؾ يحاولوف جاىديف 

تماد عمى أنفسيـ في اإلجابة عف األسئمة الموجودة في االع
الكتاب المدرسي، وىذا يمثؿ عبئًا نفسيًا ثقياًل عمى دارسي المغة 
العربية مف الناطقيف بمغات أخرى في المستوى المتقدـ. ويمكف 
ذكر االعتبارات التالية التي دعت الباحث إلجراء الدراسة 

 :الحالية
يف عمى الطريقة التقميدية في تدريس االعتماد الكمي لممعمم -1

القراءة مف خالؿ استخداـ الكتاب المقرر فقط دوف استخداـ 
الوسائؿ التقنية واألساليب الحديثة التي يمكف أف تساعد الدارسيف 
في اكتساب الميارات المغوية بصفة عامة، وميارات القراءة 

 .بصفة خاصة
الكتاب المقرر في اىتماـ الدارسيف باالعتماد عمى استخداـ  -2

استخراج اإلجابات بصورة مباشرة مف الكتاب المدرسي دوف 
توظيؼ خياؿ الدارسيف في اإلجابة عف األسئمة التي تتطمب 
إعماؿ الخياؿ والفكر، باإلضافة إلى أف اليدؼ مف تدريس 
القراءة ىو التمكف مف الميارات القرائية المباشرة فقط مثؿ: تحديد 

لنص المقروء، تحديد األفكار الجزئية، تحديد الفكرة الرئيسة مف ا
الشخصيات الرئيسة التي ُذِكَرت في النص المقروء، ذكر 
األحداث الرئيسة الموجودة في النص المقروء. وىذا ال يساعد 
الدارسيف في توظيؼ عمميات التفكير واإلبداع في أثناء اإلجابة 

 التي يمكف عف األسئمة الموجودة في الكتاب المقرر، أو األسئمة
 .أف ُتَوَجَو إلى ىؤالء الدارسيف
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إحساس الدارسيف بالممؿ والضيؽ في أثناء حصة القراءة؛  -3
حيث يغمب عمى الحصة الدراسية الطابع التقميدي، ألف المعمـ 
ىو المسيطر تمامًا عمى الدرس دوف مشاركة الدارسيف في 

توجد  الدرس إال إذا ُطِمب منيـ اإلجابة عف األسئمة فقط، فال
وسائؿ متعددة يمكف أف تضفي عمى الحصة الدراسية طابعًا 
ممتعًا ُيْبِعُد الممؿ عف الدارسيف مثؿ: األلعاب التعميمية التقميدية، 
أو األلعاب التعميمية اإللكترونية مف خالؿ استخداـ التعميـ 
المدمج؛ حيث يساعد في تنمية ميارات القراءة لدى الدارسيف. 

ميو إحدى الدراسات حيث ذكرت أف وىذا ىو ما أكدت ع
االقتصار عمى الطرؽ التقميدية في تعميـ ميارات القراءة يقمؿ مف 
قدرة الدارسيف عمى الفيـ العميؽ لمنص، واالستنتاج والتنبؤ، 
دراؾ ما وراء الكممات وما بيف السطور، وىذا كمو قد أدى إلى  وا 

نمي ضرورة استخداـ استراتيجيات وأساليب تدريسية جديدة ت
 ].5] ميارات القراءة اإلبداعية لدى الدارسيف

إف بمجرد انتياء شرح المعمـ يكوف الدارسوف مسئوليف عف  -4
اإلجابة عف األسئمة الموجودة في الكتاب المقرر، وىذا ُيَمِثُؿ 
مشكمة لكثير مف الدارسيف؛ حيث ال يستطيعوف اإلجابة بمفردىـ 

وىذا يتطمب وجود عف األسئمة الموجودة في الكاب المقرر، 
المقرر ُمَصَمَمًا عمى أقراص مدمجة أو تصميـ موقع إلكتروني، 
يكوف مدعمًا باألسئمة واألجوبة؛ لكي يساعد الدارسيف في 

عف األسئمة الموجودة  - بشكؿ تفاعمي مع الدارسيف -اإلجابة
في الكتاب الذي يتـ تدريسو. وعدـ وجود موقع إلكتروني عمى 

قراص مدمجة جنبًا إلى جنب مع الكتاب شبكة اإلنترنت، أو أ
الذي يتـ تدريسو مف أجؿ المساعدة في تنمية ميارات القراءة 

 .اإلبداعية لدى دارسي المغة العربية مف الناطقيف بمغات أخرى
المتخصصة في تعميـ  - دعت العديد مف المؤتمرات الدولية -5

ف بمغات المغة العربية بصفة عامة وتعميـ المغة العربية لمناطقي
إلى االىتماـ بالتقنيات الحديثة في  - أخرى بصفة خاصة

التعميـ، وتوظيؼ شبكة اإلنترنت في تدريس المغة العربية، ومف 
أىـ ىذه المؤتمرات: مؤتمر معيد المغة العربية بجامعة الممؾ 
سعود؛ حيث أوصى "باالستفادة مف التقنيات الحديثة المستخدمة 

نشاء في تعميـ المغات الحية: كا لبرمجيات التعميمية بأنواعيا، وا 
المواقع المتخصصة في تعميـ المغة العربية عمى اإلنترنت، ونشر 

األوؿ لتعميـ  يالدول[. كما دعا الممتقى 25الكتاب اإللكتروني"]
المغة العربية لمناطقيف بغيرىا إلى "إجراء الدراسات والبحوث 

تعميـ المغة  المغوية والتربوية التي تيدؼ إلى تطوير مناىج
العربية لمناطقيف بغيرىا، ومف ثـ موادىا التعميمية وكتبيا لمكبار 

 ].26والصغار، ولشتى المغات والجنسيات والثقافات والدوافع" ]
أكدت دراسات عديدة عمى فاعمية التعميـ المدمج، ودعت  -6

جراء المزيد مف البحوث في البيئة العربية،  إلى استخدامو، وا 
الدراسات: دراسة طوالبة؛ حيث أوصت "باستخداـ ومف أىـ ىذه 

الحاسوب جنبًا إلى جنب مع الوسائؿ التقميدية األخرى؛ إذ أف 
الحاسوب وحده قد ال ينجح في زيادة تحصيؿ الطمبة الذيف 
يختمفوف في مستوياتيـ؛ فنتائج ىذه الدراسة تؤكد عمى أىمية 

 Blendedالبدء بإجراء دراسات حوؿ التعمـ المتمازج

Learning [ "كما أوصت دراسة عياد 27في البيئة العربية .]
وصالحة "بإجراء المزيد مف البحوث والدراسات حوؿ فاعمية 

[. وفي 28استراتيجية التعمـ المدمج في تدريس مساقات أخرى" ]
موسى والصوص، أوصت نتائج  دراسة أخرى لكؿ مف: أبو

المزيج في  دراستيما "بإجراء دراسات متعمقة باستخداـ التعمـ
تنمية ميارات متخصصة في موضوعات محددة، وضرورة 
اىتماـ المسؤوليف بتشجيع المعمميف والمعممات عمى بناء البرامج 

 ].29التعميمية المحوسبة المعتمدة عمى التعمـ المدمج" ]
لقد ركزت بعض الدراسات عمى أىمية تدريس ميارات  -7

إف تعمميا يؤدي إلى  القراءة اإلبداعية بالنسبة لمدارسيف، حيث
التأثير اإليجابي في تفكير الدارسيف، ومف أىـ ىذه الدراسات: 
دراسة األحمدي؛ حيث أكدت عمى أف "تعميـ ميارات القراءة 
اإلبداعية وفي جميع المواد والفروع ليا تأثير ممموس عمى 

[. كما أكد أحد الباحثيف عمى أىمية توجيو القراءة 30التفكير" ]
نيا السبيؿ األساس في التغيير، كما أف ميارات لإلبداع، أل

 القراءة اإلبداعية مف أىـ األنواع القرائية التي تحقؽ الفيـ الواعي
 ].31لمنص المقروء ]
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في ضوء ما سبؽ عرضو مف استكشاؼ لواقع تدريس      
في  - القراءة بصفة عامة، والقراءة اإلبداعية بصفة خاصة

يتضح أف  - اطقيف بمغات أخرىمجاؿ تعميـ المغة العربية لمن
ىناؾ قصورًا في ضعؼ االىتماـ بميارات القراءة اإلبداعية، 
ويتمثؿ ذلؾ في عدـ وجود طرؽ تدريس مناسبة لتدريس ميارات 
القراءة اإلبداعية، وعدـ األخذ باالتجاىات الحديثة واألساليب 
التقنية في التدريس ومنيا التدريس المدمج؛ مما يؤدي إلى 

لدارسيف بالممؿ في أثناء تدريس القراءة، وضعؼ إحساس ا
االىتماـ بتصميـ االختبارات لتقويـ مستوى الدارسيف في ىذه 

ال  - في حدود عمـ الباحث - الميارات، إضافة إلى ذلؾ فإنو
توجد دراسة عربية قد اىتمت باستخداـ التعميـ المدمج في تنمية 

بية مف الناطقيف ميارات القراءة اإلبداعية لدارسي المغة العر 
بمغات أخرى، ومف ىنا تحاوؿ ىذه الدراسة معرفة فاعمية التعميـ 
المدمج في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدارسي المغة العربية 

 .مف الناطقيف بمغات أخرى في المستوى المتقدـ
 أهداف الدراسة. أ
تحديد ميارات القراءة اإلبداعية المناسبة لدارسي المغة  -1
 .ربية مف الناطقيف بمغات أخرى في المستوى المتقدـالع
تحديد مالمح التعميـ المدمج في تنمية ميارات القراءة  -2

 .اإلبداعية ليؤالء الدارسيف
معرفة فاعمية التعميـ المدمج في تنمية ميارات القراءة  -3

اإلبداعية لدارسي المغة العربية مف الناطقيف بمغات أخرى في 
 .المستوى المتقدـ

 أسئمة الدراسةب. 
تحاوؿ الدراسة التصدي ليذه المشكمة مف خالؿ اإلجابة عف 

 :األسئمة التالية
ما ميارات القراءة اإلبداعية الالزمة لدارسي المغة العربية  -1

 مف الناطقيف بمغات أخرى في المستوى المتقدـ؟
 ما مدى تمكف ىؤالء الدارسيف مف ميارات القراءة اإلبداعية؟ -2
 مواصفات التعميـ المدمج في تنمية ميارات القراءة  ما -3

 اإلبداعية ليؤالء الدارسيف؟

ما فاعمية التعميـ المدمج في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية  -4
 ليؤالء الدارسيف؟

 أهمية الدراسةج. 
 :تكمف أىمية الدراسة الحالية في النقاط التالية

بداعية لدارسي المغة اإلفادة مف قائمة ميارات القراءة اإل -1
العربية مف الناطقيف بمغات أخرى في المستوى المتقدـ في معاىد 

 .تعميـ المغة العربية لمناطقيف بمغات أخرى
يمكف إعداد مناىج لدارسي المغة العربية مف الناطقيف بمغات  -2

أخرى في المستوى المتقدـ في ضوء قائمة ميارات القراءة 
 .راسةالدا اإلبداعية التي توصمت إليي

إعداد بنوؾ أسئمة القراءة في ضوء ميارات القراءة اإلبداعية  -3
 .لممستوى المتقدـ

االستفادة مف مميزات التعميـ المدمج في تنمية ميارات  -4
 .القراءة اإلبداعية لدارسي المستوى المتقدـ

مواكبة االتجاىات التربوية المعاصرة في توظيؼ التقنيات  -5
المغة العربية لمناطقيف بمغات أخرى؛ مما  الحديثة في تدريس

 .يساىـ في تنمية الميارات المغوية ليؤالء الدارسيف
فتح المجاؿ أماـ الباحثيف إلعداد دراسات أخرى في  -6

 .استخداـ التعميـ المدمج في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية
 حدود الدراسةد. 

 :تـ إجراء الدراسة في ضوء الحدود التالية
( دارسًا مف 30الحد المكاني: تـ تطبيؽ الدراسة عمى ) -1

دارسي المغة العربية مف الناطقيف بمغات أخرى في مدينة البعوث 
 .اإلسالمية بالقاىرة في جميورية مصر العربية

الحد الزماني: قاـ الباحث بإجراء الدراسة في شير أبريؿ في  -2
بيؽ ـ؛ حيث استغرؽ تط2014الفصؿ الدراسي الثاني عاـ 

 .الدراسة أربعة أسابيع
الحد المغوي: تـ تطبيؽ الدراسة عمى المستوى المتقدـ؛ حيث  -3

 .تـ االقتصار عمى بعض ميارات القراءة اإلبداعية وليس كميا
 مصطمحات الدراسةه. 

 ؽ ػالتعميـ المدمج: ىو التعميـ الذي يتكوف مف طريقة تدريسية ُيطم
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[. 32يـ بواسطة الحاسوب ]عمييا التعميـ وجيًا لوجو، مع التعم
فالتعميـ المدمج يتـ فيو دمج التعميـ التقميدي مع طرؽ التدريس 

والوسائط المتعددة، فالتعميـ المدمج  Online عبر اإلنترنت
يحاوؿ أف يتجنب نقاط الضعؼ الموجودة في التعميـ التقميدي 

 ].33والتعمـ اإللكتروني ]
يًا بأنو: ىو نظاـ تعميمي ويمكف تعريؼ التعميـ المدمج إجرائ     

متكامؿ يجمع بيف التعميـ اإللكتروني واألسموب التقميدي في 
التعميـ؛ بحيث ال يرتبط بالزماف والمكاف، ويوظؼ التقنيات 
الحديثة ووسائؿ االتصاؿ وبرامج الحاسوب في خدمة العممية 
التعميمية ويراعي األىداؼ التعميمية المحددة مسبقًا، وخصائص 

النفسية، وحاجاتيـ التعميمية. كما تتنوع فيو  الدارسيف
التعميمية وطرائؽ التدريس ووسائؿ التقويـ والتغذية  االستراتيجيات

 .الراجعة بيف المعمـ والمتعمـ
القراءة اإلبداعية: ىي عممية تفاعؿ بيف القارئ والنص؛ بحيث 
يمزج القارئ بيف المعمومات الموجودة في النص المقروء 

كتسبة في ذىف القارئ، فيتجاوز القارئ حدود النص والخبرات الم
إلى ما ىو أبعد مف ذلؾ؛ لكي يصؿ إلى استنتاجات وتعميمات 
غير موجودة في النص المقروء، ولكف ليا عالقة بما ىو موجود 

 .في النص المقروء بصورة منطقية
 . الطريقة واالجراءات3

 منهج الدراسة. أ
مف أجؿ تحديد ميارات  استخدـ الباحث المنيج الوصفي     

القراءة اإلبداعية الالزمة لدارسي المغة العربية مف الناطقيف 
بمغات أخرى في المستوى المتقدـ. كما استخدـ الباحث المنيج 
التجريبي؛ مف أجؿ تحديد فاعمية التعميـ المدمج في تنمية 
ميارات القراءة اإلبداعية لدى دارسي المغة العربية مف الناطقيف 

أخرى في المستوى المتقدـ في عينة الدراسة؛ حيث تـ  بمغات
حساب داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات االختباريف القبمي 

 .والبعدي في ميارات القراءة اإلبداعية
 مجتمع الدراسةب. 
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتكوف مجتمع الدراسة مف دارسي المغة العربية م     

بمغات أخرى في المستويات المغوية المختمفة: المبتدئ الناطقيف  
والمتوسط والمتقدـ، والذيف يدرسوف المغة العربية كمغة ثانية أو 
أجنبية في مدينة البعوث اإلسالمية باألزىر الشريؼ بمدينة 
القاىرة في جميورية مصر العربية، وتتنوع جنسياتيـ؛ حيث تبمغ 

 .المية( جنسية في مدينة البعوث اإلس109)
 عينة الدراسةج. 
( دارسًا، ولقد تـ اختيار 30بمغ عدد افراد عينة الدراسة )     

عينة الدراسة بصورة عشوائية مف دارسي المغة العربية مف 
الناطقيف بمغات أخرى في المستوى المتقدـ؛ ألف ميارات القراءة 

 .اإلبداعية ىي األكثر مناسبة لممستوى المغوي المتقدـ
 لدراسةأدوات اد. 

 :قاـ الباحث بتصميـ األدوات التالية
قائمة ميارات القراءة اإلبداعية لدارسي المغة العربية مف  -1

 .الناطقيف بمغات أخرى في المستوى المتقدـ
اختبار تشخيصي لتحديد الميارات المتدنية لدى دارسي  -2

 .المغة العربية مف الناطقيف بمغات أخرى في المستوى المتقدـ
ار تحصيمي مف صورة واحدة يطبؽ قبؿ استخداـ التعميـ اختب -3

المدمج وبعده؛ لمعرفة فاعمية استخداـ التعميـ المدمج في تنمية 
 .ميارات القراءة اإلبداعية

 :إجراءات الدارسة
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة، فقد قاـ الباحث بإعداد أدوات 

 :الدراسة مف خالؿ اإلجراءات التالية
ة بميارات القراءة اإلبداعية: ولقد تـ إعداد القائمة إعداد قائم -1

 :مف خالؿ الخطوات التالية
تحديد اليدؼ مف القائمة: وىو تحديد ميارات القراءة  (1)

اإلبداعية لدارسي المغة العربية مف الناطقيف بمغات أخرى في 
 .المستوى المتقدـ

قراءة تحديد مصادر بناء القائمة: لقد تـ اشتقاؽ ميارات ال (2)
 :اإلبداعية مف خالؿ ما يمي

 .الدراسات السابقة التي ُأجريت في مجاؿ القراءة اإلبداعية -
 .كتب تعميـ المغة العربية لمناطقيف بمغات أخرى -
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 .الكتب التي تـ تأليفيا في مجاؿ القراءة بصفة عامة -
ضبط القائمة: قاـ الباحث بعرض القائمة عمى مجموعة مف  (3)

أجؿ تحديد مدى مناسبة القائمة لمدارسيف في المحكميف؛ مف 
المستوى المتقدـ، ومدى وضوح عبارات القائمة، ودقة صياغتيا، 
مع إتاحة الفرصة لممحكميف إلبداء ما يرونو مناسبًا سواء 
بالتعديؿ أو الحذؼ أو اإلضافة. ولقد اشتممت عينة المحكميف 
عمى سبعة محكميف متخصصيف في مجاؿ المناىج وطرؽ 

دريس وتعميـ المغة العربية لمناطقيف بمغات أخرى، كما تنوعت الت
فئات المحكميف ما بيف أساتذة في المناىج وطرؽ التدريس 

 .وخبراء ومعمميف في ىذا المجاؿ
الصورة النيائية لمقائمة: بعد قياـ الباحث بإجراء التعديالت  (4)

الُمقترحة مف قبؿ المحكميف أصبحت قائمة ميارات القراءة 
(، حيث تكونت 1بداعية في شكميا النيائي جدوؿ رقـ )اإل

:( ميارة، ويمكف عرضيا في الجدوؿ التالي11القائمة مف )
 1جدول 

 مهارات القراءة اإلبداعية لدارسي المغة العربية من الناطقين بمغات أخرى في المستوى المتقدم
 مهارات القراء اإلبداعية م

 أواًل: الطالقة القرائية:
 تاج أىداؼ النص المقروء.استن 1
 تحديد الدروس والعبر المستفادة مف النص المقروء. 2
 استخالص قرائف السياؽ المفظية الدالة عمى غرض النص المقروء. 3
 اقتراح نيايات محتممة لمنص المقروء. 4

 ثانيًا: المرونة القرائية:
 اقتراح عناويف جديدة مناسبة لمنص المقروء. 5
 أي في سموؾ أو ظاىرة ما في النص المقروء.إبداء الر  6
 إعطاء أسباب لفكرة أو ظاىرة ما في النص المقروء. 7
 توظيؼ المفردات الموجودة في النص المقروء في مواقؼ أخرى. 8

 ثالثًا: األصالة القرائية:
 توضيح العالقات بيف األفكار الرئيسة واألفكار الثانوية في النص المقروء. 9
 ص فكرة ما في النص المقروء بطريقة جديدة.تمخي 10
 توقع نتائج لفكرة ما في النص المقروء لـ ترد فيو. 11

ومف خالؿ عرض القائمة النيائية لميارات القراءة اإلبداعية 
يكوف الباحث قد أجاب عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة الدراسة 

العربية  وىو: ما ميارات القراءة اإلبداعية الالزمة لدارسي المغة
 مف الناطقيف بمغات أخرى في المستوى المتقدـ؟

 :بناء االختبار التشخيصي في ميارات القراءة اإلبداعية -2
 :قاـ الباحث بالخطوات التالية مف أجؿ بناء االختبار التشخيصي

( اليدؼ مف االختبار: إف اليدؼ مف االختبار التشخيصي ىو  أ)
تحديد الميارات المتدنية لدارسي المغة العربية مف الناطقيف 
بمغات أخرى في المستوى المتقدـ؛ لكي يقـو الباحث بتنمية ىذه 

 .الميارات مف خالؿ استخداـ التعميـ المدمج
 االختبار ( صياغة مفردات االختبار: تمت صياغة مفردات ب)
 مف خالؿ اختيار نص قرائي بعنواف "أشير العمماء المسمميف".  

ولقد تـ إعداد أسئمة االختبار مف خالؿ ىذا النص؛ حيث تـ 
تخصيص سؤاليف لكؿ ميارة، كما تـ بناء االختبار عمى طريقة 
االختيار مف متعدد باإلضافة إلى سؤالي التمخيص في الميارة 

( سؤااًل، وتـ تخصيص 22بار عمى )األولى، حيث اشتمؿ االخت
( 44درجتيف لكؿ سؤاؿ، فأصبحت الدرجة الكمية لالختبار )

 .درجة. كما قاـ الباحث بإعداد مفتاح إلجابات االختبار
( صدؽ االختبار: لمتأكد مف صدؽ االختبار، فقد عرض  ت)

الباحث االختبار عمى مجموعة مف المحكميف في مجاؿ المناىج 
مجاؿ تعميـ المغة العربية لمناطقيف بمغات وطرؽ التدريس، و 

رائيـ حوؿ مدى وضوح تعميمات آأخرى مف أجؿ استطالع 
االختبار، ومدى مناسبة أسئمة االختبار لممستوى المغوي 

 أراءىـلمدارسيف، مع إتاحة الفرصة كاممة لممحكميف؛ إلبداء 
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سواء بالتعديؿ أو الحذؼ أو اإلضافة في ضوء ما يرونو مناسبًا. 
 .لقد تـ تعديؿ االختبار في ضوء آراء المحكميف عمى االختبارو 
ثبات االختبار: تـ حساب ثبات االختبار مف خالؿ تطبيقو  ( ث)

( دارسًا في المستوى المتقدـ غير عينة الدراسة؛ حيث 15عمى )
استخدـ الباحث معامؿ ألفا كرونباخ، ولقد بمغت قيمة معامؿ 

جيدة تدؿ عمى االتساؽ ( وىي قيمة 0080ثبات االختبار )
لالختبار، والثقة فيو مف حيث تطبيقو في المرات  الداخمي

القادمة. كما تـ حساب زمف االختبار مف خالؿ حساب مجموع 
 55الزمف الذي استغرقو أوؿ دارس في اإلجابة عمى االختبار )

دقيقة(، والزمف الذي استغرقو آخر دارس في اإلجابة عمى 
ثـ قسمة المجموع عمى اثنيف، حيث بمغ دقيقة(،  65االختبار )

( دقيقة. كما وجد الباحث أف 60زمف اإلجابة عمى االختبار )
( وىذا يدؿ عمى أف االختبار 0058معامؿ سيولة االختبار بمغ )

يناسب الدارسيف. ومف خالؿ االنتياء مف ىذه المرحمة، فقد 
 أصبح االختبار صالحًا لمتطبيؽ عمى دارسي المغة العربية مف

 .وى المتقدـتالناطقيف بمغات أخرى في المس
( دارسًا مف 30تطبيؽ االختبار: تـ تطبيؽ االختبار عمى ) ( ج)

دارسي المغة العربية مف الناطقيف بمغات أخرى في المستوى 
المتقدـ، وبعد تصحيح االختبار أظيرت نتائج االختبار وجود 

أقؿ مف بعض ميارات القراءة اإلبداعية التي حصمت عمى نسبة 
%( مف الدرجة الكمية لالختبار، ولقد تـ ترتيب ميارات 50)

 :القراءة اإلبداعية بصورة تصاعدية في الجدوؿ التالي
 2جدول 

 نتائج االختبار التشخيصي لمهارات القراءة اإلبداعية
 النسبة المئوية المهارة م
 %32 تمخيص فكرة ما في النص المقروء بطريقة جديدة. 1
 %36 ئج لفكرة ما في النص المقروء لـ ترد فيو. توقع نتا 2
 %42 إعطاء أسباب لفكرة أو ظاىرة ما في النص المقروء. 3
 %46 تحديد الدروس والعبر المستفادة مف النص المقروء. 4
 %49 توظيؼ المفردات الموجودة في النص المقروء في مواقؼ أخرى. 5
 %55 فكار الثانوية في النص المقروء.توضيح العالقات بيف األفكار الرئيسة واأل 6
 %56 اقتراح نيايات محتممة لمنص المقروء. 7
 %60 استخالص قرائف السياؽ المفظية الدالة عمى غرض النص المقروء. 8
 %69 إبداء الرأي في سموؾ أو ظاىرة ما في النص المقروء. 9
 %74 استنتاج أىداؼ النص المقروء. 10
 %77 دة مناسبة لمنص المقروء.اقتراح عناويف جدي 11
مف خالؿ عرض الجدوؿ السابؽ يتضح أف الميارات التي      

%( ىي: تمخيص فكرة ما في 50حصمت عمى نسبة أقؿ مف )
النص المقروء بطريقة جديدة، وتوقع نتائج لفكرة ما في النص 
عطاء أسباب لفكرة أو ظاىرة ما في النص  المقروء لـ ترد فيو، وا 

تحديد الدروس والعبر المستفادة مف النص المقروء، المقروء، و 
وتوظيؼ المفردات الموجودة في النص المقروء في مواقؼ 
أخرى، وىذه الميارات ُيطمؽ عمييا الميارات المتدنية لدى 

%( مف الدرجة 50الدارسيف؛ ألنيا حصمت عمى نسبة أقؿ مف )
 .الكمية الستجابات الدارسيف

 :في ميارات القراءة اإلبداعية بناء االختبار التحصيمي -3

قاـ الباحث بالخطوات التالية إلعداد االختبار القبمي والبعدي مف 
صورة واحدة في ميارات القراءة اإلبداعية لدارسي المغة العربية 

 :مف الناطقيف بمغات أخرى في المستوى المتقدـ
اليدؼ مف االختبار: ييدؼ االختبار إلى تحديد المستوى  (1)

ي لدارسي المغة العربية مف الناطقيف بمغات أخرى في الحقيق
المستوى المتقدـ قبؿ تطبيؽ التعميـ المدمج، ثـ تطبيؽ االختبار 
نفسو بعد االنتياء مف تطبيؽ الدراسة؛ لتحديد فاعمية التعميـ 

 المدمج في تنمية الميارات المتدنية لدى ىؤالء الدارسيف في
 .المستوى المتقدـ

 ارػػػػػػػػػػاالختبار: تمت صياغة مفردات االختب صياغة مفردات (2)
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بعد اختيار نص قرائي بعنواف "األخالؽ في اإلسالـ" ثـ إعداد  
األسئمة مف خالؿ ىذا النص، وكانت األسئمة مف نوع االختيار 
مف متعدد ما عدا السؤاؿ المتعمؽ بالميارة األولى؛ حيث كاف 

( درجة؛ 12تو )عبارة عف سؤاؿ إكماؿ الفراغات، وبمغت درج
وتـ تخصيص درجتيف لإلجابة الصحيحة، كما تـ إعداد سؤاليف 
لكؿ ميارة مف الميارات األربعة المتبقية؛ حيث اشتمؿ االختبار 

( أسئمة، وتـ تخصيص درجتيف لكؿ سؤاؿ، فأصبحت 8عمى )
( درجة، وأخيرًا قاـ الباحث بإعداد 28الدرجة الكمية لالختبار )

 .ذجية لالختبارمفتاح لإلجابات النمو 
( 6صدؽ االختبار: قاـ الباحث بعرض االختبار عمى ) (3)

محكميف في مجاؿ تعميـ المغة العربية لمناطقيف بمغات أخرى 
ومجاؿ المناىج وطرؽ التدريس بيدؼ التأكد مف صدؽ 
االختبار، ولقد أبدى المحكموف أراءىـ مف خالؿ التعديؿ 

ذ ىذه المالحظات في والحذؼ واإلضافة، كما قاـ الباحث بتنفي
 .ضوء آراء المحكميف

( دارسًا مف 15ثبات االختبار: تـ تطبيؽ االختبار عمى ) (4)
دارسي المغة العربية مف الناطقيف بمغات أخرى في المستوى 
المتقدـ مف خارج عينة الدراسة، حيث تـ حساب معامؿ ثبات 
االختبار بواسطة معامؿ ألفا كرونباخ، وبمغت نسبة ثبات 

( وىي قيمة جيدة تدؿ عمى االتساؽ الداخمي 0082ختبار )اال
ليذا االختبار. كما قاـ الباحث بحساب زمف اإلجابة عمى 
االختبار مف خالؿ مجموع الزمف الذي استغرقو أوؿ وآخر دارس 
في اإلجابة عمى االختبار، ثـ قسمة المجموع عمى اثنيف، ولقد 

حث بحساب معامؿ ( دقيقة. كما قاـ لبا30بمغ زمف االختبار )
( وىذه القيمة تدؿ عمى أف 0056السيولة لالختبار وىو )

 .االختبار مناسب لجميع الدارسيف
تطبيؽ االختبار: قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار عمى عينة  (5)

( دارسًا مف دارسي المغة العربية 30الدراسة التي بمغت )
الختبار لمناطقيف بمغات أخرى، عممًا بأف ىذا االختبار يمثؿ ا

القبمي في ىذه الدراسة. ولقد قاـ الباحث بتصحيح إجابات 
 ـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالدارسيف واالحتفاظ بيا لحيف االنتياء مف استخدـ التعمي

 .المدمج، ثـ تطبيؽ االختبار البعدي عمى عينة الدراسة
 :خطوات تطبيؽ الدراسة

ج في تنمية ميارات القراءة قاـ الباحث باستخداـ التعميـ المدم
اإلبداعية لدارسي المغة العربية مف الناطقيف بمغات أخرى في 
المستوى المتقدـ. ولقد تـ ذلؾ مف خالؿ االطالع عمى الدراسات 
السابقة في مجاؿ التعميـ المدمج، والدراسات التي اىتمت بتنمية 
ميارات القراءة اإلبداعية، كما اختار الباحث بعض النصوص 

لقرائية التي تناسب المستوى المغوي ليؤالء الدارسيف؛ حيث كاف ا
اختيار النصوص مراعيًا لحاجات الدارسيف واىتماماتيـ وميوليـ 

 :القرائية، ويمكف تفصيؿ ذلؾ مف خالؿ اإلجراءات التالية
تحديد فمسفة التعميـ المدمج: تـ تحديد فمسفة التعميـ المدمج  -1

حاجات الدارسيف واىتماماتيـ، والتأكيد انطالقًا مف أىمية مراعاة 
عمى توفير المواد القرائية والوسائؿ التقنية الحديثة التي تجذب 

 .الدارسيف نحو دراسة المغة العربية كمغة ثانية/ أجنبية
 :األسس العامة لمدراسة -2
أىمية اإلفادة مف وسائؿ التدريس التقميدي، وتوظيؼ  -1

يارات المغوية بصفة عامة، التقنيات الحديثة في تنمية الم
 .وميارات القراءة اإلبداعية بصفة خاصة

استخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني والتعمـ الذاتي في تطوير  -2
 .ميارات القراءة اإلبداعية

تؤدي القراءة دورًا ميمًا في برامج تعميـ المغة العربية  -3
 .لمناطقيف بمغات أخرى

بؿ يجب التركيز عمى دوره في  ال يمكف إغفاؿ دور المعمـ، -4
التعميـ المدمج؛ ألنو المنظـ والموجو لعممية التعميـ داخؿ الفصؿ 

 .الدراسي
 :األىداؼ العامة لتطبيؽ الدراسة -3

 .أف يمخص فكرة ما في النص المقروء بطريقة جديدة (1)
 .أف يتوقع نتائج لفكرة ما في النص المقروء لـ ترد فيو (2)
 .ًا لفكرة أو ظاىرة ما في النص المقروءأف يعطي أسباب (3)
 .أف يحدد الدروس والعبر المستفادة مف النص المقروء (4)
 أف يوظؼ المفردات الموجودة في النص المقروء في مواقؼ (5)
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 .أخرى 
الطرائؽ واالستراتيجيات المستخدمة: لقد تنوعت طرائؽ  -4

يقة التدريس المستخدمة في الدراسة، حيث استخدـ الباحث طر 
المحاضرة والحوار والمناقشة، كما تـ استخداـ استراتيجية التعمـ 

 .التعاوني والتعمـ الذاتي في أثناء التدريس
أساليب التقويـ: لقد تنوعت أساليب التقويـ المستخدمة في  -5

 .ويـ الختاميقوالتـ القبمي والتقويـ البنائي يالدراسة مثؿ: التقو 
اليب التعميـ التقميدي والتعميـ كيفية الدمج: لقد تـ دمج أس -6

اإللكتروني؛ حيث تضمف التعميـ المدمج دروسًا تفاعمية، تستخدـ 
المادة المغوية محفوظة عمى أسطوانة ليزر، باإلضافة إلى بعض 
الروابط التي توصؿ الدارسيف إلى دروس القراءة الموجودة عمى 

عمى اإلنترنت، ودروس في القراءة وتمرينات مطبوعة ُتَوَزُع 
الدارسيف. كما استخدـ الدمج بيف التعمـ الذاتي والتعمـ التعاوني 
اإللكتروني، كما تـ الدمج بيف المحتوى المخصص لتدريس 
األنشطة الصفية والمحتوى الجاىز المعد سمفًا. وتتنوع أساليب 
التقويـ ما بيف التقويـ القبمي والبنائي والبعدي؛ حيث يتـ توزيعيـ 

وراؽ مطبوعة، باإلضافة إلى تدريبات عمى عمى الدارسيف في أ
أسطوانة الميزر؛ ويقـو الدارسوف باإلجابة عمييا، وىي عبارة عف 
تدريبات محوسبة؛ حيث يعتمد الدارسوف عمى أنفسيـ في اإلجابة 
عف األسئمة والتمرينات الموجودة داخؿ األسطوانة. ولقد قاـ 

التدريس الباحث بتصميـ التدريس؛ بحيث يتـ االعتماد عمى 
فيتضمف المحاضرة  Face to Face المباشر وجيًا لوجو

والمناقشة والتدريب، ثـ يستخدـ الدارسوف األسطوانة بدوف 
حيث تعتمد عمى استخداـ التعمـ  Off Line االتصاؿ باإلنترنت

الذاتي، واإلجابة عف األسئمة الموجودة في األسطوانة، ثـ تأتي 
نترنت؛ حيث يستخدـ الخطوة األخيرة وىي االتصاؿ باإل

الدارسوف التعمـ اإللكتروني، ومواقع اإلنترنت، والبريد 
اإللكتروني، ومحركات البحث؛ لتنمية ميارات القراءة اإلبداعية 

 .لدى الدارسيف
قد وجد الباحث صعوبة في تصميـ األسئمة المرتبطة و      

بالميارة األولى عمى الحاسوب والتي تنص عمى: أف يمخص 

كرة ما في النص المقروء بطريقة جديدة، غير أف الدارس ف
الباحث وجد دراسة ألحد الباحثيف ترفض فكرة التمخيص؛ حيث 
يرى أف ىناؾ مشكمة في أسئمة التمخيص وىي: ىؿ يتـ تقييـ 

[ غير أف الباحث وجد حاًل 34ميارة الكتابة أـ ميارة القراءة؟ ]
يسمى بالتمخيص  وىو ما [35] ليذه المشكمة في دراسة ألدرسوف

حيث يقرأ الدارسوف نصًا ما لفترة  Gapped Summary المفرغ
محددة مف الوقت، ثـ يقرأ الدارسوف ممخصًا ليذا النص؛ حيث 

بدوف اإلشارة إلى   Keywordsُحذفت منو الكممات الرئيسة
النص المقروء، ثـ َيْطُمُب المعمـ مف الدارسيف أف ُيكمموا الكممات 

قراءتيـ النص األصمي. ويمتاز ىذا  المحذوفة مف خالؿ
األسموب بأف الدارسيف ال يتـ اختبارىـ في ميارات الكتابة، ولكف 

 .يتـ اختبارىـ في ميارات القراءة فقط
 :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة
 :استخدـ الباحث األساليب اإلحصائية التالية

الحسابية واالنحراؼ  رات والنسب المئوية والمتوسطاتاالتكر  -1
 المعياري

 Paired Sample T Testاختبار )ت( لمعينات المرتبطة -2
لحساب داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات الدارسيف في 

 .االختباريف القبمي والبعدي
 نتائج ومناقشتها. ال4

يمكف عرض نتائج الدراسة تبعًا لمتسمسؿ المنطقي ألسئمة الدراسة 
 :كما يمي

ؿ األوؿ وىو: ما ميارات القراءة اإلبداعية الالزمة نتائج السؤا
لدارسي المغة العربية مف الناطقيف بمغات أخرى في المستوى 

 المتقدـ؟
ومف أجؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ، فقد قاـ الباحث بتحديد قائمة 
ميارات القراءة اإلبداعية الالزمة لدارسي المغة العربية مف 

توى المتقدـ، ويمكف الرجوع إلى الناطقيف بمغات أخرى في المس
 .قائمة ميارات القراءة اإلبداعية في إجراءات الدراسة

نتائج السؤاؿ الثاني وىو: ما مدى تمكف ىؤالء الدارسيف مف 
 ميارات القراءة اإلبداعية؟
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ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ، فقد أعد الباحث اختبارًا تشخيصيًا؛ 
ة لدى الدارسيف، ولقد مف أجؿ تحديد ميارات القراءة اإلبداعي

أجاب الباحث عف ىذا السؤاؿ بعد تطبيؽ االختبار التشخيصي 
 .عمى الدارسيف في إجراءات الدراسة

نتائج السؤاؿ الثالث وىو: ما مواصفات التعميـ المدمج في تنمية 
 ميارات القراءة اإلبداعية ليؤالء الدارسيف؟

بتوضيح بالنسبة لإلجابة عف ىذا السؤاؿ، فقد قاـ الباحث 
مواصفات التعميـ المدمج في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية 

 لمدارسيف، ولقد أجاب الباحث عف ىذا السؤاؿ مف خالؿ 

 .اإلجراءات المرتبطة بتطبيؽ الدراسة
نتائج السؤاؿ الرابع وىو: ما فاعمية التعميـ المدمج في تنمية 

 ميارات القراءة اإلبداعية ليؤالء الدارسيف؟
 SPSS ة عف ىذا السؤاؿ، فقد استخدـ الباحث برنامجولإلجاب

مف أجؿ تحميؿ نتائج االختبار التي حصؿ عمييا، بعد تطبيؽ 
لمعينات   Tاالختبار القبمي والبعدي. ولقد استخدـ الباحث اختبار

مف أجؿ حساب داللة  Paired Sample T Test المرتبطة
لقبمي الفروؽ بيف متوسطي درجات الدارسيف في االختبار ا

 :والبعدي، ويمكف توضيح ذلؾ في الجدوؿ التالي
 4جدول 

 ات الدارسين في االختبار القبمي والبعدي لمهارات القراءة اإلبداعيةجداللة الفروق بين متوسطي در 
 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط العدد نوع االختبار

 44059 1066 10013 30 تبار القبميخاال
 

 0001دالة عند  29
 1043 25077 30 االختبار البعدي

( وجود فروؽ ذات داللة 4يتضح مف خالؿ جدوؿ رقـ )     
( بيف متوسطي درجات الدارسيف 0001إحصائية عند مستوى )

في االختبار القبمي والبعدي في ميارات القراءة اإلبداعية لصالح 
ى أف استخداـ التعميـ المدمج لو االختبار البعدي؛ وىذا يدؿ عم

أثر إيجابي في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى دارسي المغة 
 .العربية مف الناطقيف بمغات أخرى في المستوى المتقدـ

ويمكف تفسير ىذه النتيجة بأف التعميـ المدمج قد اشتمؿ      
عمى مزيج مف وسائؿ التعميـ التقميدي مثؿ: تفاعؿ المعمـ مع 
الدارسيف، وتواصمو معيـ، وتفاعؿ الدارسيف مع بعضيـ 
البعض، باإلضافة إلى التعمـ التعاوني بيف الدارسيف في أثناء 
اإلجابة عف بعض األسئمة والتدريبات التي يتـ توزيعيا داخؿ 
الصؼ الدراسي. كما احتوى التعميـ المدمج عمى بعض وسائؿ 

حيث شجعت  التعمـ اإللكتروني مثؿ: األسئمة المحوسبة؛
الدارسيف عمى التعمـ الذاتي، وتنمية مياراتيـ بأنفسيـ مف خالؿ 
اإلجابة عف األسئمة الموجودة في األسطوانة، ومعرفة اإلجابات 
الصحيحة ودرجاتيـ بعد االنتياء مف اإلجابة عف األسئمة 
والتدريبات. وىذا كمو قد أدى إلى تشجيع الدارسيف وتفاعميـ 

لؾ إلى زيادة دافعية الدارسيف مف أجؿ داخؿ الصؼ؛ كما أدى ذ
التمكف مف ميارات القراءة اإلبداعية. ولقد تمت مراعاة الدارسيف 
الذيف يخشوف مف التفاعؿ االجتماعي مع المعمـ أو مع 
الدارسيف؛ حيث ساعدىـ التعميـ المدمج في الدراسة مف خالؿ 
استخداـ االسطوانة التعميمية، وبعض مصادر اإلنترنت، وىذا 
كمو كاف سببًا في أف التعميـ المدمج أثر إيجابي في تنمية 
ميارات القراءة اإلبداعية المستيدفة ليؤالء الدارسيف. وتتفؽ نتائج 

ونتائج دراسة [18] الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الجرؼ 
ونتائج دراسة بيجت  [20]ونتائج دراسة يو  [19] كالبويجؾ
راسات عمى فاعمية التعميـ ؛ حيث أكدت ىذه الد[21] وآخريف

 .المدمج في تنمية ميارات القراءة عند لمدارسيف
وبالنسبة لمميارة األولى وىي: تمخيص فكرة ما في النص المقروء 
بطريقة جديدة، فقد استخدـ الباحث نتائج تطبيؽ االختبار القبمي 
والبعدي مف أجؿ حساب داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات 

بيؽ في ميارة التمخيص، ويمكف توضيح ذلؾ الدارسيف قبؿ التط
 :في الجدوؿ التالي
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 5جدول 
 داللة الفروق بين متوسطي درجات الدارسين في االختبار القبمي والبعدي لمهارة تمخيص فكرة ما في النص المقروء بطريقة جديدة

 داللةمستوى ال درجات الحرية قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط العدد نوع االختبار
 0001دالة عند  29 4058 1048 1087 30 تبار القبميخاال

 0098 3027 30 االختبار البعدي
 إحصائية داللة ذات فروؽ وجود( 5) رقـ الجدوؿ مف يتضح
 في الدارسيف درجات متوسطي بيف( 0001) مستوى عند

 النص في ما فكرة تمخيص ميارة في والبعدي القبمي االختبار
 التعميـ أف عمى يؤكد وىذا. البعدي االختبار لحلصا المقروء
 ىؤالء لدى التمخيص ميارة تنمية في إيجابي أثر لو المدمج

 جديدة طريقة استخداـ إلى ذلؾ سبب الباحث ويرجع. الدارسيف
 الباحث قاـ حيث جديدة؛ بطريقة المقروء النص تمخيص في

 رئيسةال الكممات مف النص تفريغ تـ ثـ المقروء، النص بتمخيص
 يكمموا أف الدارسيف مف طمب ثـ المقروء، النص في( المفتاحية)

 أسموب استخداـ خالؿ مف المقروء النص في الفراغات ىذه
 مف االنتياء نحو الدارسيف تحفيز إلى أدى ما وىذا الذاتي، التعمـ
 ىذه عمى الدارسوف تعود أف وبعد جيدة، بطريقة التدريبات ىذه

 أو ما نص تمخيص طريقة عمى دريبيـبت الباحث قاـ الطريقة،
 اشتركت حيث أنفسيـ؛ عمى االعتماد خالؿ مف ما فكرة

 استخداـ خالؿ مف ما نص تمخيص في الدارسيف مف مجموعة
 مف الباحث طمب مرات عدة وبعد التعاوني، التعمـ استراتيجية

 مع االشتراؾ دوف بنفسو النص بتمخيص يقـو أف دارس كؿ
 انتقؿ حيث المدمج؛ التعميـ فاعمية إلى أدى وىذا. زمالئو
 التقميدي، التعمـ إلى اإللكتروني التعمـ مف بالدارسيف الباحث
 ىذه نتائج وتتفؽ التعاوني، التعمـ إلى الذاتي التعمـ استخداـ ومف

 كالبويجؾ دراسة ونتائج  [18]الجرؼ دراسة نتائج مع الدراسة
  21].  وآخريف بيجت دراسة ونتائج[20]  يو دراسة ونتائج [19]
 مف T اختبار الباحث استخدـ فقد الثانية، بالميارة يتعمؽ وفيما
 في الدارسيف درجات متوسطي بيف الفروؽ داللة حساب أجؿ

 في ما لفكرة نتائج توقع" ميارة في والبعدي القبمي االختبار
 الجدوؿ في ذلؾ توضيح ويمكف ،"فيو ترد لـ المقروء النص
 :التالي

 6 جدول
 فيه ترد لم المقروء النص في ما لفكرة نتائج توقع لمهارة والبعدي القبمي االختبار في الدارسين درجات متوسطي بين الفروق داللة

 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط العدد نوع االختبار
 0001دالة عند  29 5014 1043 1060 30 القبمي االختبار
 1025 3013 30 البعدي االختبار
 داللة ذات فروؽ جود يتضح( 6) رقـ الجدوؿ خالؿ مف      

 القبمي االختبار في الدارسيف درجات متوسطي بيف إحصائية
 ترد لـ المقروء النص في ما لفكرة نتائج توقع" لميارة والبعدي

 التعميـ بأف ذلؾ تفسير ويمكف. البعدي االختبار لصالح" فيو
 وىذا التدريسية، وطرقو واستراتيجياتو أساليبو في نوعيت المدمج
 اإلبداعية؛ القراءة ميارات تعمـ نحو قوية دوافع وجود إلى يؤدي
 الميارة ىذه مف والتمكف اإلنجاز سرعة عمى الدارسيف ساعد مما

 دراسة نتائج مع الدراسة ىذه نتائج وتتفؽ جيدة، بطريقة
 يو دراسة ونتائج [19] كالبويجؾ دراسة ونتائج  [18]الجرؼ
  [21].  وآخريف بيجت دراسة ونتائج [20]
 بيف الفروؽ داللة بحساب الباحث قاـ فقد الثالثة، الميارة أما

 البعدي واالختبار القبمي االختبار في الدارسيف درجات متوسطي
 ،"المقروء النص في ما ظاىرة أو لفكرة أسباب إعطاء" ميارة في

 :التالي الجدوؿ خالؿ مف ذلؾ توضيح ويمكف
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 7 جدول
 المقروء النص في ما ظاهرة أو لفكرة أسباب إعطاء لمهارة والبعدي القبمي االختبار في الدارسين درجات متوسطي بين الفروق داللة

 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط العدد نوع االختبار
 0001دالة عند  29 3088 1044 2007 30 القبمي االختبار

 1004 3047 30 االختبار البعدي
( وجود فروؽ ذات داللة 7يتضح مف الجدوؿ رقـ )     

إحصائية بيف متوسطي درجات الدارسيف في االختبار القبمي 
والبعدي في ميارة "إعطاء أسباب لفكرة أو ظاىرة ما في النص 

ىذه النتيجة بأف المقروء" لصالح االختبار البعدي. ويمكف تفسير 
التعميـ المدمج قد اشتمؿ عمى العنصر اإلنساني ممثاًل في معمـ 
الفصؿ، والعنصر اإللكتروني ممثاًل في استخداـ بعض مصادر 
اإلنترنت؛ وىذا التنوع جعؿ الدارسيف يتقنوف ىذه الميارة مف 
خالؿ التفاعؿ المباشر بيف المعمـ والدارسيف، ثـ قياـ الدارسيف 

تعمموه في التدريس التقميدي مع الدروس الموجودة بتطبيؽ ما 

عمى اإلنترنت، باإلضافة إلى التدريبات الموجودة عمى اإلنترنت، 
وىذا أدى إلى إتقانيـ ليذه الميارة بطريقة جيدة، وتتفؽ نتائج 

ونتائج دراسة  [18]ىذه الدراسة مع نتائج دراسة الجرؼ 
ج دراسة بيجت ونتائ [20]ونتائج دراسة يو  [19]كالبويجؾ 

 .[21] وآخريف
 وفيما يخص الميارة الرابعة؛ فقد قاـ الباحث بحساب داللة 

الفروؽ بيف متوسطي درجات الدارسيف في االختبار القبمي 
والبعدي في ميارة "تحديد الدروس والعبر المستفادة مف النص 

 :المقروء"، ويمكف توضيح ذلؾ في الجدوؿ التالي
 8جدول 

 ن متوسطي درجات الدارسين في االختبار القبمي والبعدي لمهارة تحديد الدروس والعبر المستفادة من النص المقروءداللة الفروق بي
 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط العدد نوع االختبار

 0001دالة عند  29 4083 1044 1093 30 القبمي االختبار
 0099 3020 30 االختبار البعدي

( يتضح أف ىناؾ فروقًا ذات 8مف خالؿ الجدوؿ رقـ )     
داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الدارسيف في االختبار 
القبمي واالختبار البعدي لميارة "تحديد الدروس والعبر المستفادة 
مف النص المقروء" لصالح االختبار البعدي، وىذا يؤكد عمى أف 

مدمج في تنمية ىذه الميارة. ويمكف تفسير ذلؾ فاعمية التعميـ ال
بأف التعميـ المدمج يحتوي عمى مزيج مف التعميـ التقميدي الذي 
يؤديو المعمـ؛ حيث يدرب الدارسيف عمى ىذه الميارة مف خالؿ 
التدريبات المطبوعة واالختبارات البنائية واألسئمة المقالية، كما 

ع مف أسئمة االختيار مف يحتوي االختبارات المحوسبة التي تتنو 

متعدد إلى أسئمة الصواب والخطأ، وىذا جعؿ الدارسيف يتعمموف 
ىذه الميارة بعد استخداـ التعميـ المدمج، وتتفؽ نتائج ىذه 

ونتائج دراسة   [18]الدراسة مع نتائج دراسة الجرؼ
ونتائج دراسة بيجت   [20]ونتائج دراسة يو  [19]كالبويجؾ
  [21].  وآخريف
ي الميارة الخامسة؛ فقد قاـ الباحث بحساب داللة الفروؽ أما ف

بيف متوسطي درجات الدارسيف في االختبار القبمي والبعدي في 
ميارة "توظيؼ المفردات الموجودة في النص المقروء في مواقؼ 

 :أخرى"، ويمكف توضيح ذلؾ في الجدوؿ التالي
 9جدول 

 االختبار القبمي والبعدي لمهارة توظيف المفردات الموجودة في النص المقروء في مواقف أخرىداللة الفروق بين متوسطي درجات الدارسين في 
 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة "ت" االنحراف المعياري المتوسط العدد نوع االختبار

 0001دالة عند  29 5 1049 1067 30 القبمي االختبار
 1009 3033 30 االختبار البعدي

ف الجدوؿ السابؽ يتضح أف وجود فروؽ ذات داللة م     
إحصائية بيف متوسطي درجات الدارسيف في االختباريف القبمي 

والبعدي لميارة "توظيؼ المفردات الموجودة في النص المقروء 
في مواقؼ أخرى"، وىذا يدؿ عمى أف استخداـ التعميـ المدمج قد 
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سيف؛ ألف أساليب أثبت فعاليتو في تنمية ىذه الميارة لدى الدار 
المعمـ قد تنوعت داخؿ الصؼ؛ بحيث استخدـ المعمـ األسئمة 
ذات االختيار مف متعدد في تنمية ىذه الميارة، باإلضافة إلى 
األلعاب المغوية التي استخدميا المعمـ داخؿ الصؼ الدراسي؛ 
مف أجؿ تنمية ىذه الميارة، كما أف مواقع اإلنترنت قد احتوت 

ة مف األلعاب المغوية التي تنمي المفردات عمى مجموعة متنوع
المغوية لدى ىؤالء الدارسيف في مواقؼ مختمفة. وىذا يؤكد عمى 
أف التعميـ المدمج لو فاعمية في تنمية ىذه الميارة بصفة خاصة، 

سي المغة العربية ر وميارات القراءة اإلبداعية بصفة عامة لدى دا
قدـ، وتتفؽ نتائج ىذه مف الناطقيف بمغات أخرى في المستوى المت

ونتائج دراسة كالبويجؾ   [18]الدراسة مع نتائج دراسة الجرؼ
  [21].  ونتائج دراسة بيجت وآخريف [20]نتائج دراسة يو  [19]

 التوصيات. 5
استخداـ التعميـ المدمج في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية  -1

 لدى دارسي المغة العربية مف الناطقيف بمغات أخرى في
 .المستويات المختمفة

التأكيد عمى أف التقنيات الحديثة وحدىا ال تكوف ليا فاعمية  -2
مثؿ فاعمية التعميـ المدمج؛ حيث يكوف الدمج بيف التعميـ 

 .التقميدي والتعميـ اإللكتروني أكثر فاعمية لمدارسيف
 عقد دورات تدريبية لمعممي المغة العربية لمناطقيف بمغات  -3

استخداـ التعميـ المدمج، وكيفية تصميـ البرامج  أخرى في مجاؿ
 .المغوية باستخداـ التعميـ المدمج

توفير التقنيات الحديثة وبرامج الحاسوب في معاىد تعميـ  -4
المغة العربية؛ لكي تستطيع ىذه المعاىد تنفيذ التعميـ المدمج 

 .بصورة فعالة
لُمَعِد أىمية العنصر البشري المتمثؿ في المعمـ الواعي ا -5

إعداًد جيدًا مف أجؿ التدريس ليذه العينة مف الدارسيف في 
 .المستويات المغوية المختمفة

 :المقترحات
دراسة فاعمية التعميـ المدمج في تنمية المفردات المغوية  (1)

 .لدارسي المغة العربية مف الناطقيف بمغات أخرى

ي المستوى دراسة العالقة بيف أثر الخبرة السابقة لمدارسيف ف (2)
 .المتقدـ وتنمية مياراتيـ في القراءة اإلبداعية

إجراء دراسة عف معايير التعميـ المدمج في معاىد تعميـ  (3)
 .المغة العربية لمناطقيف بمغات أخرى

دراسة فاعمية التعميـ المدمج في تنمية ميارات االستماع  (4)
وى لدارسي المغة العربية مف الناطقيف بمغات أخرى في المست

 .المبتدئ
عاب المغوية في تنمية ميارات لإعداد دراسة عف فاعمية األ (5)

القراءة اإلبداعية لدارسي المغة العربية مف الناطقيف بمغات 
 أخرى.
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 والتوزيع.

(: "أثر استخداـ أسموب 2003[ محمود، عبد الرازؽ مختار )4]
القدح الذىني في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى 

مجمة البحث في التربية وعمـ تالميذ المرحمة االبتدائية". 
 . القاىرة.(3(. العدد )16. مجمد )النفس

أثر استخداـ استراتيجية (: "2010[ الغامدي، فايزة عثماف )5]
التفكير المعرفي في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية في 
مقرر المغة اإلنجميزية لدى طالبات الصؼ الثاني الثانوي 

". رسالة ماجستير غير منشورة. كمية بمدينة الطائؼ
 ة. المممكة العربيةالتربية. جامعة أـ القرى. مكة المكرم
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 السعودية.      

أثر استخداـ استراتيجية التعمـ (: "2005[ السميتي، فراس )6]
التعاوني في تدريس المطالعة والنصوص األدبية في تنمية 
القراءة الناقدة واإلبداعية لدى طمبة المرحمة األساسية العميا 

". رسالة دكتوراه غير منشورة. كمية واتجاىاتيـ نحوىا
 تربية. جامعة عماف. األردف.ال

برنامج مقترح باستخداـ (: "2009الروس، عادؿ منير ) [ أبو8]
الحاسوب في ضوء اىتمامات دارسي المغة العربية مف 
الناطقيف بمغات أخرى وفعاليتو في تنمية ميارات الفيـ 

". رسالة دكتوراه غير منشورة. كمية التربية. جامعة القرائي
 ر.األزىر. القاىرة. مص

القراءة (: 2012[ المركز الوطني ألبحاث الموىبة واإلبداع )10]
. المممكة العربية اإلبداعية في مرحمة الطفولة المبكرة

 السعودية. جامعة الممؾ فيصؿ. 

أسس القراءة وفيـ المقروء (: 1997[ حبيب اهلل، محمد )11]
 . دار عماف لمنشر والتوزيع. األردف.بيف النظرية والتطبيؽ

أثر برنامج باأللعاب (: "2009عكر، محمد نايؼ ) أبو [12]
التعميمية لتنمية بعض ميارات القراءة اإلبداعية لدى تالميذ 

". رسالة الصؼ السادس األساسي بمدارس خاف يونس
ماجستير غير منشورة. كمية التربية. الجامعة اإلسالمية 

 بغزة. فمسطيف.

(: 2003[ صالح، سمير يونس، والمحبوب، شافي )13]
"العالقة بيف بعض ميارات القراءة اإلبداعية والقدرة عمى 

(. 26. العدد )مجمة القراءة والمعرفةالتفكير اإلبداعي". 
القاىرة. الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة. كمية التربية. 

 جامعة عيف شمس. مصر.

(: "مدى توافر األسئمة 2006[ األحمدي، مريـ محمد )15]
مجمة ت القراءة االبتكارية في كتب القراءة". المرتبطة بميارا

(. القاىرة. الجمعية المصرية 70. العدد )القراءة والمعرفة
 لمقراءة والمعرفة. كمية التربية. جامعة عيف شمس. مصر.

(: "فاعمية استخداـ 2007[ عطا اهلل، عبد الحميد زىري )16]
استراتيجية العصؼ الذىني في تنمية ميارات القراءة 

بتكارية لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي واتجاىاتيـ اال
(. القاىرة. 64. العدد )مجمة القراءة والمعرفةنحوىا". 

الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة. كمية التربية. جامعة 
 عيف شمس. مصر.

(: "فاعمية استخداـ مدخؿ 2003[ المبودي، منى إبراىيـ )17]
اإلبداعية واالتجاه نحو الطرائؼ في تدريس ميارة القراءة 

المؤتمر العممي القراءة لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية". 
. مجمة القراءة الثاني لمجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة

 والمعرفة. كمية التربية. جامعة عيف شمس. مصر.

التعمـ المدمج والتعمـ (: 2014[ الشرماف، عاطؼ أبوحميد )23]
 رة لمنشر والتوزيع والطباعة.. عماف. دار المسيالمعكوس

(: "توصيات المؤتمر العالمي لتعميـ 2009[ الغالي، ناصر )25]
المؤتمر العالمي لتعميـ المغة العربية لغير الناطقيف بيا". 
. معيد المغة العربية. المغة العربية لغير الناطقيف بيا

 نوفمبر. 3-2جامعة الممؾ سعود. الرياض. 

(: "توصيات 2013خريجي األزىر )[ الرابطة العالمية ل26]
الممتقى الدولي األوؿ لتعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا". 
. الممتقى الدولي األوؿ لتعميـ المغة العربية لمناطقيف بغيرىا

يناير. جامعة األزىر. الرابطة العالمية لخريجي  16
 األزىر. مصر.

عميمية مف (: "أثر استخداـ برمجية ت2006[ طوالبة، محمد )27]
نمط التدريس الخصوصي في تحصيؿ قواعد المغة العربية 

المجمة لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي في األردف". 
 (.2(. العدد )2. المجمد )األردنية في العمـو التربوية
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(: "فاعمية التعمـ 2010[ عياد، فؤاد وصالحة، ياسر )28]
استخداـ المدمج والدافعية نحو المعرفة في تنمية ميارات 

نتاجيا لدى طمبة قسـ التكنولوجيا  برامج الوسائط الفائقة وا 
مجمة جامعة الشارقة لمعمـو اإلنسانية بجامعة األقصى". 

 (. يونيو.2) ( العدد7. المجمد )واالجتماعية

(: "آراء 2011موسى، مفيد والصوص، سمير ) [ أبو29]
المعمميف في برنامج تدريبي قائـ عمى التعمـ المزيج، 

عالقتو بإتقانيـ لمميارات الخاصة بتصميـ الوسائط و 
نتاجيا".  مجمة جامعة القدس المفتوحة التعميمية المتعددة وا 

 –( 1. العدد الخامس والعشروف )لألبحاث والدراسات
 أيموؿ. القدس. فمسطيف.

خداـ ت(: "فاعمية اس2012[ األحمدي، مريـ محمد )30]
بعض ميارات  استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية

القراءة اإلبداعية وأثره عمى التفكير فوؽ المعرفي لدى 
المجمة الدولية لألبحاث طالبات المرحمة المتوسطة". 

 (. جامعة اإلمارات العربية المتحدة.32. العدد )التربوية

(: "توصيات المؤتمر التاسع 2010[ يونس، فتحي عمى )31]
تعميـ القراءة في لمجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة: كتب 

مجمة القراءة الوطف العربي بيف االنقرائية واإلخراج". 
 (. جامعة عيف شمس. مصر.99. العدد )والمعرفة
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LEARNING IN THE DEVELOPMENT OF 

CREATIVE READING SKILLS FOR 
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OTHER LANGUAGES 
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Assistant Professor of Arabic Curriculum& Methodology 

Faculty of Education – Qatar University 

ABSTRACT_ The present study aimed to know the effectiveness of blended learning in the 

development of creative reading skills for students of Arabic Learners of other languages in the 

advanced level, and in order to achieve this goal, the researcher has designed the following tools: 

(1) A list of creative reading skills. 

(2) A diagnostic test to determine the level of students in the creative reading skills. 

(3) Achievement test for the skills of creative reading of a single image (Pre Test/ Post Test). 

     The researcher apply the study on a sample of students, consisted of (30) scholars of students of 

Arabic-speaking other languages in the advanced level in the Missions of the Islamic Al-Azhar Al-

Sharif in the city of Cairo in the Arab Republic of Egypt. 

The researcher found a range of results including: 

     There are no statistically significant differences at the level (0.01) between the mean scores of 

students in the pre and post-tests of creative reading skills before and after the application of the 

study in favor of the post test, Which confirms the effectiveness of blended learning in the 

development of creative reading skills for students of Arabic-speakers of other languages in the 

advanced level. 

     The researcher recommended the importance of using the built-education, and employment of 

modern technologies in the development of creative reading skills for students of Arabic-speakers 

of other languages in different linguistic levels. 

     The researcher also made a number of proposals including: the study of the effectiveness of 

education built-in vocabulary for students of Arabic-speakers of other languages development, 

and a study on the built-in standards of education institutes of Arabic language teaching to 

speakers of other languages. 

KEY WORDS: blended learning, creative reading skills, Arabic Learners of Other Languages. 

 

 

 

 


