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مستخمص الدراسة
ىدفت الدراسة الي تنمية ميارات القراءة اإلبداعية باستخدام استراتيجية مقترحة قائمة عمي
التعميم المتمايز وتكونت عينة الدراسة من ( )06طالب  06لممجموعة التجريبية و  06لممجموعة
 06الضابطة من مدرستين مختمفتين وتكونت أدوات البحث من قائمة ميارات القراءة اإلبداعية
المناسبة لدي طالب الصف الثالث المتوسط بمكة المكرمة ،واختبار ميارات القراءة اإلبداعية
وتوصمت نتائج الدراسة الي يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين
ال تجريبية والضابطة في اختبار ميارات القراءة اإلبداعية في التطبيق البعدي لصالح المجموعة
التجريبية في ميارات القراءة اإلبداعية (الطالقة ،المرونة ،األصالة ،دقة التفاصيل "التوسع"،
حساسية المشكالت) .وفاعمية االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعميم المتمايز؛ في تنمية
ميارات القراءة اإلبداعية لدى طالب الصف الثالث المتوسط.
الكممات المفتاحية :التعميم المتمايز ،ميارات القراءة االبداعية.

981

اجمللد  – 63العدد التاسع – سبتورب 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Study extract
The study aimed to develop creative reading skills using a proposed
strategy based on differentiated education. The study sample consisted of
(60) students, 30 for the experimental group and 30 for the control group,
from two different schools, and the research tools consisted of a list of
creative reading skills suitable for students of the third intermediate grade
in Makkah. And the creative reading skills test. The results of the study
concluded that there is a statistically significant difference between the
mean scores of the experimental and control groups in the test of creative
reading skills in the post application in favor of the experimental group in
creative reading skills (fluency, flexibility, originality, accuracy of details,
"expansion", sensitivity of problems) . The effectiveness of the proposed
strategy based on differentiated education; In developing creative reading
skills among third-grade intermediate students.
Key words: differentiated education, creative reading skills.

م0202  – العدد التاسع – سبتورب63 اجمللد

911

فاعمية استراتيجية التعميم المتمايز

د /عصام عبداهلل احمد بازرعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمة:
المغة بشكل عام ىي وسيمة تواصل بين البشر ،فعن طريقيا يتناقل الناس أفكارىم ،وىي
مفتاح لتراث األمم ،كما أنيا تربط البشر ببعضيم البعض داخل المجتمع الواحد ،ولعل القراءة في
تاريخ وآثار األمم تكسبنا ثقافة كبرى ،كما تعمل عمى تنمية وتنشيط العقل بكل ما يفيده
(.)Richards & Rodgers 2014
ولمقراءة فوائد كثيرة؛ فيي المعين لمدارسين عمى تحصيل المعارف المختمفة ،كما أنيا
تساعد في إنتاج كتابات إبداعية راقية ،فكمما زادت القراءة لدى الدارسين زادت في مقابميا الحصيمة
المغوية من الكممات والعبارات والجمل ،كما أنيا ترفع لدييم الحس والجمال فيما يقرؤون أو يكتبون
أو يستمعون (أبو شوارب.)7602 ،
واذا أردنا أن ننمي في طالبنا ممكة الفكر واإلبداع والتأمل ورقي الذوق ،فعمينا غرس
القراءة اإلبداعية داخل نفوسيم منذ الصغر؛ كي تكون ىي المحرك الرئيس لمعرفة أنفسيم
واآلخرين ،كما أنيا تكسبيم خبرات اآلخرين ممن سبقوا ،كي تكون المعين الذي يستقون منو
ميوليم وأىدافيم وما يريدونو من عالميم ،فكمما زاد اطالعيم عمى خبرات اآلخرين اتضحت
أماميم رؤيتيم وأىدافيم (شحاتة.)7662 ،
وقد روعي في اآلونة األخيرة إعطاء اىتمام بالغ لمقراءة اإلبداعية؛ من أجل االرتقاء
بالتفكير واإلبداع ،وأصبح ىذا األمر ىو الشغل الشاغل الذي نتج عنو العديد من اإلبداعات
الفكرية في الوقت الحالي ،وكان ذلك نتاج تحويل عممية القراءة اإلبداعية من مجرد قراءة فقط إلى
استيعاب وفيم لدى الطالب من خالل ما يقرؤونو ،ثم إنتاج كتابات فكرية تنضح عما استقوه من
قراءتيم )Khatib, M., &Nasrollahi, A. 2012(.
ولعل من أىداف القراءة اإلبداعية ،إيجاد حمول لما قد يواجو القارئ من عوارض داخل
النص؛ كي يربط بين أجزائو ،ويتعمق في فكره حتى ينتج لنا في النياية نصا جديدا ذا طابع
خاص؛ ألنو اعتمد في األساس عمى عقمو ووجدانو في فيم النص المقروء (الصمادي.)7606 ،
االستنتاج ،والتساؤل المستمر ،والبحث عن الحمول غير التقميدية ،ىي أساليب تفكير
صحيحة البد أن يتدرب عمييا المتعمم؛ كي يقوم بعممية االستيعاب والفيم الصحيح أثناء أدائو
لمقراءة اإلبداعية؛ ألن ميمة المعمم ليست فقط تدريب األطفال عمى مجرد التحصيل البسيط أثناء
القراءة (مصطفي.)7662 ،
ولعل من أكبر التحديات التي تواجو المعممين في الفترة الحالية ىي كيفية مواجية األشكال
المختمفة لتعميم التالميذ ،ومراعاة الفروق الفردية بينيم ،خاصة في ظل التوجو العالمي الذي يدعم
وينا دي بإتاحة فرص التعميم لكافة أفراد المجتمع ،من ىنا جاءت ىذه الدراسة لتبحث في كيفية
استخدام القراءة اإلبداعية لتدعيم التعمم القائم عمى التمايز لمادة المغة العربية لطالب المرحمة
المتوسطة (عبد الرحمن .)7602
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ورغم كثرة الجدال حول أنواع التعميم المختمفة ،إال أن التعميم المستند في األساس عمى
المستويات المعيارية والتعميم المتمايز ال يوجد خالف بينيما؛ ألن المستويات المعيارية توجينا إلى
ما ينبغي أن ندرسو ،أما التعميم المتمايز فيو يرشدنا إلى كيفية الدراسة ،وىذا يقودنا إلى حقيقة
مفادىا أن التعميم البد أن يتبع طرقا مختمفة إليصال المعمومات إلى التالميذ معتمدا عمى الفروق
الفردية بينيم؛ حتى يتم القضاء عمى ظاىرة ضعف ميارات القراءة اإلبداعية ،والموجود لدى
طالب المرحمة المتوسطة ،والذي سببو في األساس الطرق التقميدية في التدريس ،وىذا ما أشارت
إليو دراسات عدة ،منيا عمى سبيل المثال ال الحصر:
 دراسة أبو عكر  ،محمد نايف ( )7662أثبتت الدراسة أن الطالب غير قادرين عمى فيمالنص المكتوب؛ مما يعني ضعفا عاما في ميارات القراءة اإلبداعية.
 دراسة عيسى ،محمد رضا عبد النبي ( )7600يظير من خالل المالحظة مدى معاناة طالبالمرحمة األساسية من ضعف القراءة اإلبداعية لدييم ،وىذا يظير بشكل كبير مدى حاجة
ىؤالء الطالب إلى طرق تعميم مختمفة ،يكتسبوا من خالليا القدرة عمى القراءة.

ومن الدراسات التي أكدت أىمية التعميم المتمايز:
 دراسة نصر ،مينا سالمة ( )7602استطاعت ىذه الدراسة تأكيد أىمية التدريس باستخدامالتعميم المتمايز لمقراءة والكتابة لممرحمة االبتدائية ،وقد تم توظيفيا في تنمية ميارة القراءة
الجيرية والصامتة.
 دراسة العمي ،يحيى يحيى مظفر ( )7602تظير ىذه الدراسة مدى مواءمة استراتيجية التعميمالمتمايز الحتياجات المتعممين ،وأنو مثمر ،كما أنو يتوافق وأشكال تعمميم المختمفة ومدى
استعدادىم المغوي ليذه االستراتيجية.

مشكمة البحث:

تحددت مشكمة البحث في ضعف ميارات القراءة اإلبداعية لدي طالب الصف الثالث
المتوسط ،ولعالج المشكمة يحاول البحث اإلجابة عن األسئمة التالية:
 -0ما ميارات القراءة اإلبداعية المناسبة لدي طالب الصف الثالث المتوسط ؟
 -7ما المتوافر من ميارات القراءة اإلبداعية لدي طالب الصف الثالث المتوسط ؟
 -0ما فاعمية استراتيجية التعميم المتمايز لتنمية ميارات القراءة اإلبداعية فى المغة العربية لدي
طالب الصف الثالث المتوسط بمكة ؟

يسعي البحث:

الي تنمية ميارات القراءة اإلبداعية باستخدام استراتيجية مقترحة قائمة عمي التعميم المتمايز
من خالل اإلجراءات التالية:

911

اجمللد  – 63العدد التاسع – سبتورب 0202م

د /عصام عبداهلل احمد بازرعة

فاعمية استراتيجية التعميم المتمايز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-0
-7
-0
لدي

تنمية ميارات القراءة اإلبداعية المناسبة ليؤالء الطالب.
تعرف مستوي أداء التمميذ ليذه الميارات.
بيان فاعمية استراتيجية التعميم المتمايز لتنمية ميارات القراءة اإلبداعية فى المغة العربية لدى
طالب الصف الثالث المتوسط بمكة المكرمة.

أىمية البحث:

يستطيع ىذا البحث تطويع المغة العربية لكل من:
-

الطالب :تمكنيم من تقوية ممكة القراءة بشكل عام ،وتدعيم القراءة اإلبداعية بشكل خاص.
معممي المغة العربية :يوجو المعممين إلى ضرورة استخدام استراتيجيات التعميم المتمايز من
أجل رفع كفاءة القراءة اإلبداعية لدى الطالب.
الموجيين :ويقع عمييم العبء األكبر في تدريب المعممين عمى االستراتيجيات واألساليب
الحديثة ،والتي تمكنيم من تنمية الميارات القرائية لدى طالبيم.
خبراء المناىج :ويقع عمييم العبء النظري حيث يقومون بتأليف دليل معمم يرشد المعممين
لمطرق الحديثة في التدريس.
الباحثين :ويقوم الباحثون بوضع حجر األساس الذي يكون المنطمق لمسير عميو في طريق
األبحاث والدراسات لتمييد حقل التعميم المتمايز.
مسايرة رؤية و ازرة التربية والتعميم في تفعيل استراتيجية التعميم الحديثة ،والتي تعنى بالمتعممين
في المقام األول.
كما أن تمك الدراسة تتضمن موافقة ضمنية لكثير من الدراسات والبحوث التي تدعو لالىتمام
باالستراتيجيات الحديثة في التعميم.

حدود البحث:

الحدود الموضوعية :موضوعات القراءة المقررة في كتاب المغة العربية لدي طالب الصف الثالث
المتوسط بمكة المكرمة طبعة و ازرة التربية والتعميم 7602م.
الحدود المكانية :اقتصرت الدراسة عمى عينة عشوائية من مدارس مكة المكرمة بالمممكة العربية
السعودية
الحدود الزمنية :تم تطبيق البحث في الفصل الدراسي االول 7602م.

مصطمحات البحث:

التعميم المتمايز:

ىو أحد فنون ا لتدريس الحديثة التي يستطيع من خالليا المعمم إنشاء طرق جديدة لمتعمم،
تمبي احتياجات المتعممين المختمفة داخل الصف ،مستغال في ذلك مكنونات النفس إلنتاج قدرات
عالية من إبداعات الطالب(Gangi, 2011, p8) .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعرفو الباحث إجرائيا بأنو :ىو مجموعة من اإلجراءات والخطوات التي تيدف إلى
االرتقاء بمستوى الطالب في القراءة اإلبداعية من أجل الوصول إلى أىداف التعميم ،والتي من
نتائجيا اإلبداع واالبتكار ومتعة التعمم ،الغائبة عن طالبنا اليوم ،ألنو يركز في األساس عمى
الفروق الفردية بين الطالب ،بديال عن الرتابة والممل التي تصيبيم ىذه األيام ،جراء الطرق
التقميدية ألنو يعتمد عمى الطرق الحديثة في التعميم ،مثل نظرية الذكاءات المتعددة والتعمم
التعاوني.

القراءة اإلبداعية:

تعرف بأنيا :ىي عممية ينتج من خالليا إبداع ذىني لما تم تحصيمو من المقروء عن
طريق التعمق فيما تم قراءتو ). (Abo El Rous, A. 2015
ويعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا:
تعد من أرقى وأسمى مستويات القراءة؛ ألنيا تعتمد في األساس عمى الفيم المتعمق لما يتم
قراءتو ،وفك شفراتو من خالل فيم ما بين السطور ،وما يريد الكاتب أن يقولو لنا ال ما كتبو فقط،
ثم القيام بإنتاج معارف مختمفة تدل عمى مدى استيعاب المقروء وىضمو بشكل فعال ،كي يكون
إبداعا جديدا لم يسبق لو مثيل.

االطار النظري

التعميم المتمايز

مفيوم التعميم المتمايز:
عرفو إيمان محمد عبدالعال لطفي  7602بأنو :نوع من التعميم يستطيع أن يعطي كل
طالب ما يحتاجو ويرضي شغفو من التعميم؛ ألنو يعمل عمى تحصيل أكبر قدر من المعارف من
أجل الرقي بمستواىم المعرفي واإلنتاجي (لطفى.)7602 ،
عرفو  Mastropieri, Margo A 2010بأنو :نظام ييدف إلى نتائج تعميمية موحدة
باستخدام استراتيجيات تعميمية مختمفة تراعي الفروق الفردية بين الطالب.

وعرف  :Bantis 2008ىو نظام تعميمي تتنوع مدخالتو بتنوع مستويات الطالب المتعددة
داخل الفصل الدراسي.

مبادئ التعميم المتمايز:

يرتكز التعميم المتمايز في األساس عمى مبادئ عدة:
كاآلتي:

وقد ذكرىا (الحميسي ،)7607 ،و((Singaravelu, 2018) )Tomlinson ،2006
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-

أىمية معرفة المعمم ضروريات مادتو الدراسية.
ضرورة إد ارك المعمم أىمية الفروق الفردية بين طالبو والبناء عمى أساسيا.
البد من قيام المعمم بتعديل استراتيجياتو ومحتواه ونواتجو تماشيا مع متطمبات تالميذه ،كي
يصل لميدف المرغوب.
البد من مشاركة المعمم طالبو في عمل جماعي مثمر ولو أىداف محددة.
إضفاء سمة التعاون عمى الصف الدراسي بين الطالب والمعممين مما يكسر الممل والرتابة.
حينما يحقق المعمم التفوق لكل طالبو يكون قد حقق اليدف األقصى من عممو.
البد من إتاحة الفرص لممتعممين أكثر من مرة والتغاضي عن األخطاء.

أىداف التعميم المتمايز:
وبمخص كل من (الطويرقى  )7600و( )Osuafor, A., & Okigbo, E 2013أىداف
التعميم المتمايز في اآلتي:
 -0يساىم في جعل الطالب يقوم بمياراتو الحياتية من خالل الخبرات الجمة التي يكتسبيا من
تعميمو.
 -7يساعد في تقارب مستويات التعمم بين الطالب المختمفين في متطمباتيم واحتياجاتيم.
 -0يشجع جميع الطالب عمى التعمم من خالل إتاحة فرصة تعميمية مميزة لجميع الطالب في
الصف الدراسي.
 -2يحقق درجات عميا من التعمم لجميع الطالب من خالل العمل عمى مراعاة الفروق الفردية
بينيم.
 -2يتيح لممعممين اختيار أفضل الطرق والممارسات التي من خالليا تظير نتائجيم بشكل أفضل.
 -0يساىم في تفعيل التقويم بشكل فعال ودقيق.
 -2ييدف باألساس إلى تدريب الطالب عمى االختبارات عالية المستوى مما يخدم طاقم التدريس
واإلدارة المدرسية وأولياء األمور.
 -2يقوم بتحقيق أىداف المنيج الدراسي الذي يؤدي إلى نجاح الطالب.
 -2العمل عمى زيادة ميارات التعمم الخاصة بالطالب.
 -06القيام بإنتاج مدخالت جيدة لمتعمم اليدف منيا الوصول لمخرجات جيدة لمطالب.

أىمية التعميم المتمايز.
ظيرت الحاجة إلي التعميم المتمايز نتيجة عدة عوامل من أبرزىا حالة الحيرة واالرتباك
التي يشكو منيا كل من المعمم والطالب بعد كل موقف تعميمي ،والتي يمكن أن تفسر نتيجة عدم
مراعاة التنوع في مستويات الميارة وقدرات الطالب في الصف الدراسي الواحد.

911

اجمللد  – 63العدد التاسع – سبتورب 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويري الحميسي ( )0200أن أىمية التعميم المتمايز ترجع إلي عدة أمور ،منيا:
 -أنو يقوم عمي مبدأ التعميم لمجميع فيو يراعي جميع األصناف المختمفة من المتعممين.

 أنو يراعي األنماط المختمفة لمتعمم مثل(:سمعي -بصري -حركي) ،ويعمل التعميم المتمايزعمي مراعاة واشباع وتنمية الميول واالتجاىات المختمفة لمتالميذ مما يعزز الدافعية ويرفع

مستوي التحدي لدييم لمتعمم.

 -كما يساعد الطالب عمي تنمية االبتكار واإلبداع ويكشف عما لدييم من إبداعات وميارات.

تقويم تطبيق التعميم المتمايز:
ىناك مجموعة من اإلجراءات التي يجب إتباعيا أثناء تقويم تطبيق التعميم

المتمايز( (Njagi, M 2015وىي:

 التقويم القبمي :أول خطوة ىو إجراء عممية تقويم تستيدف تحديد المعارف السابقة ،وتحديدالقدرات ،والمواىب ،وتحديد الميول ،والخصائص الشخصية ،وتحديد أسموب التعمم المالئم،

وتحديد الخمفيات الثقافية.

 تصنيف الطالب في مجموعات في ضوء نتائج التقويم القبمي وفق ما بين أعضاء كلمجموعة من قوائم مشتركة.

 -تحديد أىداف التعمم.

 -اختيار المواد واألنشطة التعميمية ومصادر التعمم وأدواتو.

 تنظيم البيئة التعميمية بطريقة تستجيب لجميع المجموعات. اختيار استراتيجية التدريس المالئمة لمتالميذ والمجموعات. -تحديد األنشطة التي تكمف بيا كل مجموعة.

 -إجراء عممية التقويم بعد التنفيذ؛ لقياس مخرجات التعمم.

العالقة بين التعميم المتمايز والقراءة اإلبداعية:
يعد عقل التمميذ منص ار ميما في عممية القراءة اإلبداعية فيو يقوم بنشاط متعدد األوجو،

من تذكر ،وادراك ومقاربة وتفكير ،وىذا النشاط العقمي يؤدي إلي فيم المعاني التي تنطوي عمييا

الرموز المكتوبة ،ولكي يفيم التمميذ معاني الكممات يجب أن ترتبط في ذىنو بمدلوالتيا منذ البداية،

وىكذا عندما تنمو لغتو وتزداد مفرداتو ،يتعمم الكممات الجديدة ومعانييا ،عن طريق شرح الكممة

الجديدة غير المفيومة بكممة أو بجممة مفيومة.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القراءة االبداعية.
مفيوم القراءة اإلبداعية:

القراءة اإلبداعية إحدى أنواع القراءة من حيث غرض القارئ فيي ليست سموكا إبداعيا
بصورة عامة ،ولكنيا سموك إبداعي يرتبط بنص وىدف مطموب تحقيقو ،فأي موضوع يقوم القار
بقراءتو يستنتج منو أفكا ار جديدة ،ويطور أفكاره القديمة ،فالقارئ في القراءة اإلبداعية يصل في
تعاممو مع النص المكتوب إلى أعمى مستويات التفكير ،وىي تنمية الفرد ،وتوسيع لقدراتو العقمية
وتفكيره ،فاألفكار الجديدة التي يكتسبيا القارئ ينقدىا ،ويقوميا ،ويجور ويبدل فييا ،ويستدعي
صياغتيا ويولد أفكا ار مبتكرة ويكون إنتاجا متكامال ،فتزداد خبراتو التي يوظفيا في حل مشكالتو
ومشكالت مجتمعو (البكر.)7602 ،
فقد عرفيا (الكردي )7600 ،بأنيا :ممارسة عممية لمحرية اإلنسانية في تعامل القارئ مع
النص وتقوم العالقة فييا بين القارئ والمؤلف عمى الحوار المتكافئ ،فالقارئ يسائل النص ويختبره
ويضيف إليو ويقارنو بغيره ويضيف إليو من خبراتو ويصل القارئ نتيجة ذلك إلى أفكار جديدة لم
تكن موجودة من قبل.
وقد عرفيا بأنيا :التفاعل مع النص المقروء ،واإلحساس بجماليات النص ،والتعامل مع
أفكاره من زوايا مختمفة ،وتحديد األفكار المفقودة ،واقتراح حمول متعددة لمشكالتو ،ووضع نيايات
مختمفة واستبدال جمل وعبارات أخرى (عبد الرحمن.)7600 ،

كما عرفيا ( )Jamie, 2007بأنيا" :عممية تعرف المشكالت داخل النص وتحديد
العناصر المفقودة ،ووضع فروض حمول المعمومات والحقائق ،واعادة صياغتيا واختبار النتائج
التي تم التوصل إلييا وتطبيق النتائج في مواقف أخرى".
وعرفيا ( :)Maley, 2012عممية عقمية وجدانية تتجاوز فيم واستيعاب القارئ لمنص إلى
التعرف فيو واإلضافة إليو ،وذلك عن طريق التنبؤ باألحداث ،وابتكار حمول لممشكالت الواردة
بالنص ،وابتكار أفكار وعالقات جديدة بين أجزائو؛ لينتج القارئ من خالل القراءة اإلبداعية
نصا جديدا.

ميارات القراءة اإلبداعية:

اوضح كل من (مصطفي ( ،)7662عبد النبي ( ،)7602الكناني )7600 ،ميارات القراءة
االبداعية كما يمي:
• استخالص افكار جديدة من النص ودمجيا مع افكار القارئ إلنتاج افكار جديد.
• الكشف عم مشكالت جديدة قد تكون بارزة في المص المقروء وابتكار حمول متنوعة ليا.
• ربط المعاني المتصمو في وحدات فكرية كبيرة وضافو افكار جديد الي النص المقروء.
• تصنيف الحقائق وتنظيميا لمتمييز بين ما يحتاجو القارئ من افكار وما ىو غير ميم لو
والدراك العناصر المفقودة في النص
• استنتاج محتوي النص من مقدماتو والتنبؤ باألحداث.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد صنفت (الشيري0١٤١ ،ىـ) ميارات القراءه االبداعيو كما يمي.
• الطالقو القرائية .وىي تدفق وسالمو االفكار ،تدفق المعاني في الذىن اثناء الق ارءه والقدره عمى
استحضار االفكار وكممات كثيره في زمن محدد موضوع معين.
• المرونو القرائية .وىي قدره الفرد عمى التنويع في تفكيره في المقروء وتغير مساراتو لمتكيف مع
مختمف المواقف والمشكالت القرائيو وفيميا واحتماالتيا المتعدده.
• االصالو القرائية .وتعني قدره الفرد عمى التواصل افكار غير شائعو وغير نمطيو ونادرة وخالف
المتوقع لممقروء مع تعديل محتمل لألفكار المقروءه واستخراج المعاني الفريدة والجديده من
النصوص.
كما ذكر (بعيرات )0202 ،ان ىناك ثالث نقاط رئيسو ليذه الميارات وىي:

• المرونو :وىي اقتراح عناوين بديمو مناسبو لممقروء او لجزء منو ،واعطاء شواىد وادلو مناسبو
حول فكره او معنى في المقروء ابداء الراى فى سموك او ظاىره ماء في المقروء ،اعطاء
اسباب لظاىره ما في المقروء
• االصالو :وىي تمخيص فكره النص وتوقيع نتائج مترتبو عمى واقع معين واعادة صياغو
المقروء او جزء منو في صيغ ادبيو.
• الطالق :وىي اعطاء افكار جديده مرتبطو بموقف ما حول النص المقروء ،تحديد مظاىر
االختالف حول فكرتين ،تحديد الدروس والعبر المستفاده مع تقديم المقروء وطرح اسئمو
ضمنية حول مضمون المقروء.

أىداف القراءة اإلبداعية.

حدد (مصطفى )0222 ،أىداف القراءة اإلبداعية في التالي:
-0
-7
-0
-2
-2

تعد القراءة الوسيمة التي تساعد الطالب عمى التعمم بما يتوصمون إليو من خبرات وأفكار
جديدة من خالل ما يقرأون.
تعد القراءة وسيمة لمتعمم الذاتي عندما يريد التمميذ البحث عن مصادر التعمم المطبوعة
وغير المطبوعة التي ترتبط بمناىجو الدراسية.
تعد القراءة وسيمة لمبحث عن إجابات عن أسئمة محددة ،أو تقييم النص المقروء بالنقد
والتحميل وبخاصة إذا كان النص يشتمل عمى وجيات نظر مختمفة.
اختيار نصوص قرائية تساعد عمى اإلبداع ،مع التدرج في تمك النصوص من السيمة إلى
الصعبة.
االعتماد عمى حصيمة مفردات جديدة.

أىمية القراءة اإلبداعية:

أشار كل من (الحميد )7606 ،و(عطا اهلل )7667 ،إلى أن القراءة اإلبداعية ميمة
لممتعمم؛ ألنيا تحقق لو نوعا من التميز في جوانب مختمفة منيا ما يأتي:
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجانب التعميمي :حيث تنمي لدى المتعمم ما يأتي:
 تنمي لديو القدرة عمى نقد المقروء. تدريب المتعمم عمى إدراك النقص في المعمومات واكمالو بما يراه مناسبا. تظير الجانب اإلبداعي لدى المتعمم من خالل إنتاجو لنصوص قرائية جديدة. تنمي لممتعمم خيالو وتتيح لو الفرصة الستشراق المستقبل. تنمي الثروة المغوية وتزوده باألساليب المغوية التي تمكنو من التذوق األدبي.الجانب النفسي :إن تأثير القراءة اإلبداعية عمى الجانب النفسي يظير من خالل:
 إشباع رغبات وميول المتعمم المبدع في عرض رأيو وابداء وجية نظره في المقروء. تتيح لو الفرصة لمتعبير عما يدور في نفسو من تطمعات واستشراقا مستقبمية. تكمن المتعمم من التكيف مع المشكالت وايجاد حمول إبداعية ليا.الجانب االجتماعي :وتأثير القراءة اإلبداعية عمى الجانب االجتماعي يظير من خالل:
 إكساب المتعمم طالقة ومرونة وأصالة في فكره ،األمر الذي يسيل عميو حل مشكالتوومشكالت مجتمعو الذي يعيش فيو إن استطاع.
 اتساع عالقاتو االجتماعية من خالل االستخدام الواسع لمعموماتو القرائية اإلبداعية في حياتوالشخصية.

خصائص القارئ المبدع:

حدد (السيد )0202 ،خصائص وسمات القارئ المبدع ،ومنيا:
-0
-7
-0
-2
-2
-0
-2

متعمق في فيم النص ويصل إلى فيم ما بين السطور.
مبتكر لعالقات جديدة بين أجزاء النص.
يربط بين معمومات النص وخبراتو السابقة فينتج عن ذلك معمومات جديدة.
يبتكر حموال لمشكالت وردت بالنص.
تحفز القراءة خيالو فيضيف إلى النص أفكا ار جديدة.
يحاور المؤلف ويتفق أو يختمف معو ويبرر االتفاق أو االختالف.
يمكنو أن يقترح أفكا ار تكمل جوانب النقص في النص.

معايير اختيار موضوعات القراءة اإلبداعية وفقا لمتعميم المتمايز:

إن ميمة تنمية الميارات القرائية اإلبداعية تكون نتيجة تضافر جيود كل من الطالب،
والمعممين ،والمناىج ،حيث تقع عمى عاتقيم ىذه المسئولية.
فالمدرسة باعتبارىا نقية أوجدىا المجتمع لمتربية والتعميم ،والمنيج الدراسي باعتباره حياة
المدرسة أو اليدف الذي تسعى لتحقيقو فينبغي أن يتيح الفرصة لمتالميذ حرية توجيو األسئمة،
واالستفسارات والمناقشات ومحاوالت االكتشاف ،واستخدام الخيال ،ولذلك فمن المعايير الواجبة في
اختيار موضوعات القراءة اإلبداعية وفقا لمتعميم المتمايز التالي:
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-0
-7
-0
-2
-2
-0
-2
-0
-7
-0
-2

أن توفر المدرسة بل والمناىج خاصة سياقا نفسيا واجتماعيا يراعي خصاص وسمات
القارئ المبدع.
أن تكون موضوعات القراءة متنوعة وشاممة لمخبرات التي من شأنيا أن تنمي ميارات
التفكير اإلبداعي واالبتكاري لدى الطالب.
أن يقدم في المحتوى بعض المعمومات والمعارف المرتبطة بالبيئة التي يعيش فييا التمميذ.
تمكن التمميذ من استخدام المعاجم العربية.
مناسبة النصوص المدروسة ألعمار الطالب.
معالجة ميارات القراءة لدى الطالب بصورة متدرجة.
أن يصل التمميذ إلى معيار فيم النص المقروء فيما إبداعيا ،وقد أشار (يونس )7606
إلى مؤشرات ىذا المعيار وىي كالتالي:
يؤلف التمميذ قصة مبسطة تناسب مستواه عمى نسق قصة قرأىا.
يضيف التمميذ من عنده وقائع أو أحداث تناسب سياق قصة قرأىا.
يذكر التمميذ فكرة جديدة لم ترد بالمقروء؛ لمساعدة إحدى الشخصيات أو اإليقاع بيا.
يقترح التمميذ أسبابا من عنده تناسب عمره؛ تبرر حادثة في قصة رآىا.

الدراسات السابقة
الدراسات العربية.

 .0دراسة (احمد .)7602 ،الي التعرف عمى ميارات التدريس المتمايز الالزمة لمعممي المغة
العربية بالمرحمة االعدادية ،واستخدام الباحث المنيج الشبة تجريبي وتكونت عينو الدارسة من
( )02معمم من معممي المغة العربية واستخدام الباحث اداة استبيان وتوصمت نتائج الدراسة
الي وجود فروق دالة احصائيا لمدي امتالك التدريس المتمايز تبعا لمتغير الخبرة وذلك لصالح
المعممين ذوي الخبرة االكثر.
 .7دراسة (عبدالقادر .)7602 ،ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر استخدام مدخل التعميم
المتمايز في اكتساب تالميذ الصف الثالث االبتدائي لبعض التراكيب المغوية كتنمية ميارات
األداء المغوي لدييم ،وتكونت عينة الدراسة من ( )02طالبا واستخدام الباحث المنيج
التجريبي ،وتوصمت نتائج الدراسة الي وجود فروق دالو احصائيا بين متوسطي درجات
المجموعتين التجريبية والضابطة عند مستوي ( )6.62في اختبار التراكيب المغوية لصالح
المجموعة التجريبية.
 .0دراسة (بعيرات .)7602 ،ىدفت الدارسة إلى معرفة فاعمية توظيف الوسائط المتعددة في
تحسين ميارات القراءة اإلبداعية لدي طالب الصف الساب األساسي ،والكشف عن درجة
اكتسابيم ليا ،واستخدام الباحث المنيج التجريبي ،وتكونت عينو الدراسة من ( )27طالبا
واستخدام الباحث اداة اختبار وتوصمت نتائج الدراسة الي عدد من النتائج من اىميا وجود
فروق ذي داللو احصائيا عند مستوي الداللو االحصائية ( (A=0.05بين الوسطين الحسابيين
لألداء البعدي ألفراد الدراسة عمي اختبار ميارات القراءة االبداعية مجتمعة وعمي كل ميارة
من ميارات اختبار ميارات القراءة االبداعية.
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الدراسات االجنبية.

 .0دراسة ) .(El Masry 2017ىدفت الدراسة الي التعرف عمي تأثير التدريس الفارقي عمي تعمم
مفردات وقواعد المغة االنجميزية لدي طمبة الصف الثاني االساسي في مدارس وكالو الغوث،
واستخدام الباحث المنيج التجريبي وتكونت عينو الدراسة من ( )22طالب وقام الباحث بأعداد
اختبارين تحصيمين (قبمي -وبعدي) ،وتوصمت نتائج الدراسة الي وجود فروق ذات داللو
احصائية بين المجموعو التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار البعدي لصالح المجموعة
التجريبية تعزي الستخدام استراتيجيات التدريس الفارقي.
 .7دراسة ( .)Muthomi, M. & Mbugua, Z. 2014ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف عمى
فاعمية استراتيجية التعميم المتمايز عمى تحصيل الطالب في الرياضيات في المدارس الثانوية
في مقاطعة ميرو بكينيا ،حيث استخدما الدراسة المنيج شبو التجريبي ،وتكونا عينة الدراسة
من أربعة مجموعات ،مجموعتان ضابطتان ومجموعتان تجريبيتان ،وتكونت عينة الدراسة من
( ) 000وتم استخدام طريقة العينة العشوائية البسيطة لتحديد المدارس المختارة وتوصمت
نتائج الدراسة الي أن طريقة التعميم المتمايز حسنت من تحصيل الطالب في مادة الرياضيات
مما قد يؤدي إلى توجيو واضعي المناىج الدراسية العتماد طريقة التعميم المتمايز في طرق
تدريس الرياضيات.
 .0دراسة ( )Jaber & Aliakbari، 2014ىدفت الدراسة لمتعرف عمى أثر التعميم المتمايز في
تعميم المغة الفارسية واستخدمت المنيج التجريبي لمجموعتين تجريبية وضابطة ( 02طالبا
و 02طالبة كمجموعة تجريبية و(02طالبا و02طالبة كمجموعة ضابطة) من المرحمة
اإلعدادية وكانت األداة اختبار تحصيمي والوسائل اإلحصائية المتوسط الحسابي واالنحراف
المعياري و test-tلعينتين مستقمتين و ANOVAتفوق المجموعة التجريبية في االختبار
التحصيمي وتفوق اإلناث عمى الذكور.

التعميق عمي الدراسات السابقة.

بعد االطالع عمى الدراسات والبحوث السابقة نستطيع أن نخرج منيا باآلتي:
 ندرة الدراسات التي اىتمت بالقراءة االبداعية وفق التعميم المتمايز.
 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في منيجية البحث حيث إن أغمب الدراسات
اعتمدت المنيج شبو التجريبي.
 أن نتائج الدراسات السابقة أظيرت أن التعميم المتمايز يمكن أن يسيم في تيسير التعمم.
 االستفادة من الدراسات السابقة في إعداد اإلطار النظري لمدراسة الحاليـة ،ومعرفة األساليب
والمعالجات اإلحصائية المستخدمة بما يتناسب مع الدراسة الحالية سواء فيما يتعمق بالتأكد
من تكافؤ مجموعات الدراسة قبل بدء تطبيق المعالجة ،وفي استخراج النتائج واإلجابة عن
أسئمة الدراسة.

اجراءات البحث.
اوال :منيج البحث

 -0المنيج الوصفي :واستخدم الباحث ىذا المنيج لمراجعة وتحميل نتائج الدراسات والبحوث
السابقة التي تناولت ميارات القراءة اإلبداعية ،والتوصل من خالل الدراسات السابقة إلى
قائمة الميارات المناسبة لطالب الصف الثالث المتوسط.
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 -7المنيج شبو التجريبي :عن طريق تجربة البحث وضبط متغيراتو ،وتم تقسيم البحث إلى
مجموعتين ،إحداىما تجريبية تقوم بالد ارسة باستخدام استراتيجية قائمة عمى التعميم المتمايز،
والمجموعة الضابطة تدرس بالطريقة المعتادة ،وتعرف فاعمية االستراتيجية المقترحة القائمة
عمى التعميم المتمايز في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدي طالب الصف الثالث المتوسط
بمكة المكرمة.

ثانيا :مجموعة البحث :تمثمت مجموعة البحث الحالي في اآلتي:

اختيار مجموعة من طالب الصف الثالث المتوسط بطريقة عشوائية بمحافظة مكة،
وذلك لتنمية مياراتيم في القراءة اإلبداعية ،وتم توزيع المجموعة البالغ عددىا ( )06طالب
إلى مجموعتين األولى مجموعة ضابطة وعددىا ( )06طالب ،والثانية مجموعة تجريبية وعددىا
( )06طالب.

ثالثا :أدوات البحث:

 -0قائمة ميارات القراءة اإلبداعية المناسبة لدي طالب الصف الثالث المتوسط.
 -7اختبار القراءة اإلبداعية؛ لقياس تمكن تالميذ الصف االول من لدي طالب الصف الثالث
المتوسط من ميارات القراءة اإلبداعية التي تم التوصل إلييا من خالل قائمة الميارات بعد عرضيا
عمى المحكمين.

وفيما يمي عرض تفصيمي إلعداد ىذه األدوات:

 -0إعداد قائمة ميارات القراءة اإلبداعية المناسبة لدي طالب الصف الثالث المتوسط:
 تحديد اليدف من القائمة:
 استيدفت القائمة تحديد أىم مزايا القراءة اإلبداعية في المغة العربية المناسبة لطالب الصف
الثالث المتوسط (الطالقة – المرونة – األصالة – اثراء التفاصيل "التوسع – حساسية
المشكالت") وذلك إلعداد اختبار ميارات القراءة اإلبداعية في ضوئيا
 صدق القائمة:
عرضت القائمة في صورتيا المبدئية عمى المحكمين وعددىم ( )02إلبداء آرائيم حوليا ،وذلك
بوضع عالمة (صح) تحت درجة مناسبة الميارة وىي (مناسبة ،غير مناسبة) لتحديد مدى مناسبة
ىذه الميارات وأىميتيا لدى طالب الصف الثالث المتوسط ،واضافة أو حذف أو تعديل ما يرونو
غير مناسب أو غير ميم من ميارات ىذه القائمة ،أو دمج بعض الميارات مع ميارات أخرى.
 وصف القائمة في صورتيا النيائية:
بعد االنتياء من عرض القائمة عمى المحكمين وأخذ آرائيم ،حيث تم اختيار أعمى
استجابات من المحكمين إضافة إلى تعديل بعضيا اآلخر ،لتصبح أكثر تحديا لمطالب
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ثانيا :إعداد اختبار القراءة اإلبداعية لقياس مستوى طالب الصف الثالث
المتوسط:
قام الباحث بإعداد اختبار القراءة اإلبداعية لطالب لدي طالب الصف الثالث المتوسط في
ضوء قائمة ميارات القراءة اإلبداعية(الطالقة–المرونة–األصالة–دقة التفاصيل"التوسع"–حساسية
المشكالت)وفيما يمي عرض تفصيمي الخطوات التي اتبعيا الباحث إلعداد اختبار القراءة اإلبداعية.

وإلعداد االختبار اتبع الباحث الخطوات التالية:
 تحديد اليدف من االختبار:
ىدف االختبار:

 معرفة مستوى أداء لدي طالب الصف الثالث المتوسط من ميارات القراءة اإلبداعية(الطالقة – المرونة – األصالة – دقة التفاصيل "التوسع" – حساسية المشكالت) من خالل
التطبيق القبمي لالختبار.
 تعرف فاعمية االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعميم المتمايز؛ لتنمية ميارات القراءةاإلبداعية في المغة العربية لطالب الصف الثالث المتوسط ،وذلك من خالل التطبيق
البعدي لالختبار.

 جدول مواصفات االختبار:

ىو عبا رة عن مخطط تفصيمي يحدد ما يحتوي عميو اختبار القراءة اإلبداعية ،ويربط بين
محتوى المادة الدراسية وميارات القراءة اإلبداعية المراد قياسيا ،كما يبين الوزن النسبي الذي
يعطيو المعمم لكل ميارة من ميارات القراءة اإلبداعية (الطالقة – المرونة – األصالة – دقة
التفاصيل "التوسع – حساسية المشكالت") لدي طالب الصف الثالث المتوسط.

جدول  0جدول مواصفات الوزن النسبي الختبار ميارات القراءة اإلبداعية لطالب الصف الثالث المتوسط
عدد األسئمة المقيسة لمميارات

الميارات الرئيسة

مفردات الميارات

الطالقة
المرونة
األصالة
دقة التفاصيل "التوسع"
حساسة المشكمة
2

00 ، 2 ، 0 ، 7 ، 0
00 ، 07 ، 2
76 ، 02 ، 02 ، 2 ، 0
02 ، 00 ، 02 ، 02
06 ، 2 ، 2
76

الوزن النسبي

2
0
2
2
0
76

%72
%02
%72
%76
%02
%066

يوضح جدول ( )0أنو حقق تقاربا في الوزن النسبي من ميارات القراءة اإلبداعية
(الطالقة – المرونة – األصالة – دقة التفاصيل "التوسع" – حساسية المشكالت) وان كان الوزن
النسبي لميارات الطالقة القرائية أكثر حوالي  %2عن كل من ميارات المرونة – األصالة – دقة
التفاصيل أكثر بحوالي  %06من ميارة حساسية المشكالت؛ ألن ميارات الطالقة القرائية
واألصالة القرائية أكثر من باقي الميارات وفقا لمقائمة النيائية لميارات القراءة اإلبداعية التي تم
التوصل إلييا بعد التحكيم.
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 صدق االختبار:
لمتأكد من صدق االختبار قد تم عرضو بصورتو األولية عمى مجموعة من المحكمين،
والمتخصصين في المناىج وطرق تدريس المغة العربية ،والمعممين والخبراء التربويين في مجال
المغة العربية إلبداء أراءىم في النقاط التالية:
-

مناسبة ىذه الميارات لطالب الصف الثالث المتوسط.
صحة الصياغة المغوية لمفردات االختبار.
قدرة االختبار عمى قياس الميارات المطموبة.
حذف أو إضافة أو تعديل ما يرونو مناسبا.
وقد أشار المحكمون إلى صالحية االختبار ،وبذلك توصل الباحث لمصورة النيائية لالختبار.

 التجربة االستطالعية لالختبار:

تم اختيار التجربة االستطالعية بطريقة عشوائية من طالب الصف الثالث المتوسط؛ حيث
بمغ عدد الطالب في التجربة االستطالعية ( )0طالب .وتم إعادة االختبار عمى نفس المجموعة
االستطالعية.

 حساب معامل ثبات االختبار:

لحساب ثبات االختبار ،قام الباحث باستخدام برنامج  SPSSوتم حساب معامل الثبات
وفقا لمعادلة الفا كرونباخ وقد وصل إلى  6.220وتم حساب معامل الثبات بالتجزئة النصفية وقد
وصل إلى .6.262
حساب معامل الصدق لمفردات اختبار ميارات القراءة اإلبداعية:
جدول  0معامل االتساق الداخمي لمفردات اختبار ميارات القراءة اإلبداعية
رقم المفردة
0
7
0
2
2
0
2
2
2
06

معامل االرتباط
** 6.022
** 6.222
** 6.220
** 6.262
** 6.270
** 6.000
** 6.026
** 6.220
** 6.272
** 6.267

رقم المفردة
00
07
00
02
02
00
02
02
02
76

* دالة عند مستوى ( ** .).22دالة عند مستوى (.).20

معامل االرتباط
** 6.202
** 6.226
** 6.270
** 6.222
** 6.207
** 6.200
** 6.200
** 6.272
** 6.020
** 6.027

*** غير دالة.

يوضح الجدول أن جميع مفردات االختبار دالة إحصائيا عند مستوى  6.60مما يؤدي
إلى عدم حذف أي منيا.
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تطبيق أدوات البحث قبميا لتحديد المتوافر من ميارات القراءة اإلبداعية المناسبة
لطالب الصف الثالث المتوسط قبميا:
طبق الباحث اختبار ميارات القراءة اإلبداعية (الطالقة ،المرونة ،األصالة ،دقة
التفاصيل "التوسع" ،حساسية المشكالت) عمى المجموعة البحثية (التجريبية والمجموعة
الضابطة) بمدرسة /القاضي عياض المتوسطة كمجموعة تجريبية ومدرسة /زين بن الخطاب
كمجموعة ضابطة بمحافظة مكة ،بدأ التطبيق في الفصل الدراسي االول من العام
الدراسي 7676/7602؛ لموقوف عمى المتوافر من تمك الميارات لدى المجموعة البحثية:
(المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة) ،وبعد االنتياء من التطبيق القبمي ،قام الباحث
بحساب درجات كل طالب ،ثم رصد الدرجات في كشوف بغرض دراسة الفروق بين المجموعة
التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي لكل ميارة بمفردىا.
قام الباحث بتطبيق اختبار ميارات القراءة اإلبداعية عمى جميع المجموعة البحثية تطبيقا
قبميا؛ لمتأكد من تماثل الخبرات السابقة لدييم قبل القيام بالتدريس باالستراتيجية المقترحة القائمة
عمى التعميم المتمايز؛ لتنمية ميارات القراءة اإلبداعية ،والجدول التالي يوضح النتائج الخاصة
بالتطبيق القبمي عمى المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار ميارات القراءة اإلبداعية.
جدول  ٤الفرق بين درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي
الختبار ميارات القراءة اإلبداعية (الطالقة ،المرونة ،األصالة ،دقة التفاصيل "التوسع" ،حساسية
المشكالت) باستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" وداللتيا اإلحصائية.
الميارة

الطالقة

المجموعة

القرائية

التجريبية

الضابطة

المرونة

دقة التفاصيل

حساسية

"التوسع"

المشكالت

م

2.2.5

٤.222

١.222

٤.202

٤.222

02.١22

ع

2..٤.

2.200

2.252

2.20.

2.١.0

0.2١2

قيمة ت

2.222 -

0.٤2.

0.٤١0

2.0١2

2.052

2.2..

مستوى

غير دالة عند

غير دالة عند

غير دالة عند

غير دالة عند

غير دالة عند

غير دالة عند

الداللة

مستوى

مستوى ()2.22

مستوى

مستوى ()2.22

مستوى

مستوى ()2.22

()2.22

األصالة

()2.22

االختبار ككل

()2.22

م

2.022

٤.5١0

٤.222

٤.520

٤.١22

02.22

ع

2.222

2.5١١

2.22.

0.00١

0.220

0.2..

في الجدول السابق ال يوجد فرق دال إحصائيا بين المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة بالنسبة لميارات القراءة اإلبداعية عند مستوى داللة  6.62حيث إن المتوسط الحسابي
في المجموعة الضابطة لميارة الطالقة ( )2.762ولميارة المرونة ( ،)0.227ولميارة األصالة
( )0.262ولميارة دقة التفاصيل ( )0.227ولميارة حساسية المشكالت ( )0.226ومتوسط
االختبار ككل ( )76.66واالنحراف المعياري لميارة الطالقة ( )6.262ولميارة المرونة
( )6.222ولميارة األصالة ( ،)6.260ولميارة دقة التفاصيل ( ،)0.002ولميارة حساسية
المشكالت ( ،)0.620ولالختبار ككل (.)7.600
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي المجموعة التجريبية يتضح أن المتوسط الحسابي لميارة الطالقة 2.602
واالنحراف المعياري  ،6.000وميارة المرونة  ،0.222واالنحراف المعياري ليا ،6.270
وميارة األصالة  ،2.626واالنحراف المعياري  ،6.226ودقة التفاصيل  ،0.272واالنحراف
المعياري ليا  ،6.270وحساسية المشكالت  ،0.262واالنحراف المعياري ليا 6.207
ولالختبار ككل  ،76.262واالنحراف المعياري ليا  0.222وبحساب قيمة ت تبين أنو ال يوجد
فرق دال إحصائيا بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في كل الميارات الفرعية لميارات القراءة
اإلبداعية ولالختبار ككل وذلك عند مستوى .6.62

تطبيق أدوات البحث بعديا:

 -0نتائج الموازنة بين المجموعتين (التجريبية والضابطة) في التطبيق البعدي لميارات القراءة
اإلبداعية (الطالقة ،المرونة ،األصالة ،دقة التفاصيل "التوسع" ،حساسية المشكالت).
جدول  ١الفرق بين درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات
الميارة
المجموعة

التجريبية

الضابطة

م
ع
قيمة ت
مستوى
الداللة
م
ع

الطالقة
القرائية

2.26
6.222
00.062
دالة عند
()6.60
2.202
6.220

المرونة

األصالة

0.022
6.200
00.020
دالة عند
()6.60
0.202
6.2220

0.222
6.227
02.006
دالة عند
()6.60
0.227
6.260

دقة التفاصيل
"التوسع"
0.062
6.262
07.002
دالة عند
()6.60
2.702
6.202

حساسية
المشكالت
2.26
6.2220
06.022
دالة عند
()6.60
0.027
6.220

االختبار ككل
02.722
7.202
77.606
دالة عند
()6.60
76.000
7.722

يوضح الداللة اإلحصائية باستخدام اختبار(ت) بين متوسطي درجات الطالب في
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لميارات القراءة اإلبداعية (الطالقة،
المرونة ،األصالة ،دقة التفاصيل "التوسع" ،حساسية المشكالت) عند مستوى (.)6.60
 -0يتضح من الجدول السابق ارتفاع متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية عن متوسط
درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لميارات القراءة اإلبداعية (الطالقة،
المرونة ،األصالة ،دقة التفاصيل "التوسع" ،حساسية المشكالت) حيث حصل تالميذ
المجموعة الضابطة في ميارة الطالقة عمى( )2.202بانحراف معياري قدره ()6.220
وميارة المرونة( )0.202وانحراف معياري( )6.2220وميارة األصالة( )0.227وانحراف
معياري ( ،)6.260ودقة التفاصيل ( )2.702وانحراف معياري ( ،)6.202وحساسية
المشكالت( )0.027وانحراف معياري( )6.220ولالختبار ككل متوسط ()76.000
وانحراف معياري ( ،)7.722بينما حصل تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي
عمى متوسط ( )2.26وانحراف معياري ( )6.222لميارة الطالقة ولميارة المرونة
( )0.022وانحراف معياري( )6.200واألصالة ( )0.222وانحراف معياري ()6.227
ولدقة التفاصيل ( )0.062وانحراف معياري( )6.262وحساسية المشكالت( )2.2وانحراف
معياري ( )6.2220واالختبار ككل ( ،)02.722وانحراف معياري ( ،)7.202وبحساب
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-7

-0

-2
-2

-0

قيمة ت تبين وجود فرق دال إحصائيا في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية في
درجة االختبار ككل لميارات القراءة اإلبداعية (الطالقة ،المرونة ،األصالة ،دقة التفاصيل
"التوسع" ،حساسية المشكالت) ،وذلك عند مستوى داللة (.)6.60
وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ( )6.60في التطبيق البعدي بين متوسطي
درجات الطالب في المجموعتين التجريبية والضابطة في ميارة الطالقة لصالح المجموعة
التجريبية مما يشير إلى فاعمية االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعميم المتمايز في
تنمية ميارة الطالقة لدى طالب المجموعة التجريبية.
وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ( )6.60في التطبيق البعدي بين متوسطي
درجات الطالب في المجموعة التجريبية والضابطة في ميارة المرونة لصالح المجموعة
التجريبية مما يشير إلى فاعمية االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعميم المتمايز في
تنمية ميارات المرونة لدى تالميذ المجموعة التجريبية.
وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ( )6.60في التطبيق البعدي بين متوسطي
درجات الطالب مما يشير إلى فاعمية االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعميم المتمايز
في تنمية ميارات األصالة لدى تالميذ المجموعة التجريبية.
وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ( )6.60في التطبيق البعدي بين متوسطي
درجات الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية في ميارة دقة التفاصيل "التوسع"
لصالح المجموعة التجريبية مما يشير إلى فاعمية االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعميم
المتمايز في تنمية ميارات دقة التفاصيل والتوسع لدى تالميذ المجموعة التجريبية.
وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ( )6.60في التطبيق البعدي بين متوسطي
درجات الطالب في المجموعتين الضابطة والتجريبية في ميارة حساسية المشكالت لصالح
المجموعة التجريبية مما يشير إلى فاعمية االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعميم
المتمايز في تنمية ميارات حساسية المشكالت لدى تالميذ المجموعة التجريبية.

جدول  2الفرق بين درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي البعدي الختبار ميارات
الميارة
التطبيق

القبمي
لبعدي

م
ع

متوسط الفروق
االنحراف المعياري
عن متوسط الفروق
قيمة ت
مستوى الداللة
قيمة d
حجم األثر = n2
قيمة حجم األثر
م
ع

الطالقة
القرائية

المرونة

األصالة

2.602
6.000
0.000

0.222
6.270
7.202

2.626
6.226
7.272

0.272
6.270
7.220

6.202

6.207

6.022

6.222

72.726
دالة
2.670
6.220
كبير
2.26
6.222

02.222
دالة
0.002
6.202
كبير
0.0222
6.200

70.22
6
دالة
2.220
6.226
كبير
0.222
6.227
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دقة التفاصيل
"التوسع"

حساسية
المشكالت
0.262
6.207
0.227

6.220

االختبار
ككل

76.262
00.226
00.226
0.220

02.602

02.022

26.676

دالة
0.022
6.202
كبير
0.062
6.262

دالة
0.200
6.202
كبير
2.26
6.2220

دالة
02.2722
6.227
كبير
02.722
7.202
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يوضح الداللة اإلحصائية باستخدام اختبار (ت) يبين الفرق بين درجات تالميذ
المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار ميارات القراءة اإلبداعية .عند مستوى
ثقة .6.60
 -0يوضح الجدول السابق ارتفاع متوسط األداء البعدي عن متوسط درجات األداء القبمي لنفس
المجموعة التجريبية في اختبار ميارات القراءة اإلبداعية (الطالقة ،المرونة ،األصالة ،دقة
التفاصيل "التوسع" ،حساسية المشكالت) ،حيث حصل الطالب في األداء القبمي عمى

متوسط ( )76.262بانحراف معياري قدره ( )0.222بينما حصل في األداء البعدي عمى
متوسط ( )02.722بانحراف معياري قدره ( ،)7.202وبمغ متوسط الفرق بين التطبيقين
( )00.226 -واالنحراف المعياري عن متوسط الفروق (.)0.220
 -7وجود فرق دال إحصائيا بين األداء البعدي والقبمي لممجموعة التجريبية في درجة اختبار
ميارات القراءة اإلبداعية (الطالقة ،المرونة ،األصالة ،دقة التفاصيل "التوسع" ،حساسية
المشكالت) لصالح األداء البعدي عند مستوى الداللة ( )6.60حيث إن قيمة ت المحسوبة
تساوي ( )26.676 -وىذا يدل عمى وجود فرق دال إحصائيا ويشير إلى أثر التعمم الذي
قدمتو مع ممة الفصل لممجموعة التجريبية أثناء التدريس باالستراتيجية المقترحة القائمة عمى
التعميم المتمايز لطالب المرحمة المتوسطة؛ لتنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدييم.
 -0تشير قيمة كل من ( ،)6.227( )n2قيمة ( )02.2722( )dلالختبار ككل إلى وجود تأثير
يوصف بأنو (كبيرا) لممتغير المستقل (االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعميم المتمايز)
عمى المتغير التابع (تنمية ميارات القراءة اإلبداعية) ،األمر الذي يشير إلى تأثر ميارات
القراءة اإلبداعية بيذه المجموعة تأث ار ذا حجم كبي ار إحصائيا بتأثير المتغير المستقل ،عما
كان عميو قبل التجربة .ولميارة الطالقة قيمة  )2.670( dومربع إيتا ( )6.220ولميارة
المرونة قيمة  )0.002( dومربع ايتا ( )6.202ولميارة األصالة ( )2.220ومربع ايتا
( )6.226ولميارة دقة التفاصيل قيمة  )0.022( dومربع ايتا ( )6.202ولحساسية
المشكالت  )0.200( dومربع ايتا ( ،(6.202وىذا يشير إلى وجود تأثير يوصف بأنو
(كبير إحصائيا) لممتغير التابع (تنمية ميارات القراءة اإلبداعية) ،األمر الذي يشير إلى
تأثر ميارات (الطالقة ،المرونة ،األصالة ،دقة التفاصيل "التوسع" ،حساسية المشكالت)
بيذه المجموعة تأث ار ذا حجم كبير إحصائيا بتأثير المتغير المستقل ،عمى المتغير التابع
عما كان عميو قبل التجربة.
قياس فاعمية االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعميم المتمايز في تنمية ميارات

القراءة اإلبداعية:
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جدول  .فاعمية االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعميم المتمايز في تنمية ميارات القراءة
اإلبداعية لدى تالميذ المجموعة التجريبية
الميارة
زمن التطبيق
القبمي

المتوسط

الدرجة العظمى
المتوسط
البعدي
الدرجة العظمى
نسبة الكسب المعدلة

الطالقة
القرائية

المرونة

األصالة

دقة التفاصيل
"التوسع"

حساسية
المشكالت

االختبار ككل

2.602

0.222

2.626

0.272

0.262

76.262

06
2.26
06
0.6222

06
0.222
06
0.6222

0
0.022
0
0.622

2
0.062
2
0.602

0
2.26
0
0.622

26
02.722
26
0.620

 -0يتضح من الجدول ارتفاع متوسط درجات الطالب بالقياس البعدي عن مثيمو القبمي الختبار
ميارات القراءة اإلبداعية ككل ،وبما يقرب من ضعف قيمتو قبل التجربة ،وىو ما يشير إلى
تحسن مستوى الطالب في ميارات القراءة اإلبداعية بعد التدريس باستخدام االستراتيجية
المقترحة القائمة عمى التعميم المتمايز.
 -7يتضح قيمة نسب الكسب المعدلة لبالك الطالب المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي
لميارات الطالقة ( ،)0.6222المرونة ( ،)0.622األصالة ( ،)0.6222ولدقة التفاصيل
( ،)0.602وحساسية المشكالت ( ،)0.622ولالختبار ككل( )0.620وىذا يؤكد الفاعمية
الواضحة لتدريس االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعميم المتمايز في تحقيق أىدافيا
المتعمقة بتنمية ميارات القراءة اإلبداعية ككل كمتغير مستقل بالبحث؛ إذا تخطت القيمة
السالفة الذكر ما حدده بالك لمحد المسموح بو لقبول الفاعمية نسبة الكسب المعدل
( من .) 0:7

ممخص نتائج التطبيقين القبمي والبعدي:

تناول عرض البيانات التي توصل إلييا الباحث من خالل نتائج أسئمة البحث والتي
أسفرت عنيا المعالجة اإلحصائية:
 -0وجود فرق دال إحصائيا بين األداء البعدي والقبمي لممجموعة التجريبية في االختبار ككل
لميارات القراءة اإلبداعية لصالح األداء البعدي عند مستوى الداللة ( )6.60مما يشير إلى
فاعمية استخدام االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعميم المتمايز في تنمية ميارة القراءة
اإلبداعية لطالب المرحمة المتوسطة.
 -7وجود فرق دال إحصائيا بين األداء البعدي والقبمي لممجموعة التجريبية في ميارات القراءة
اإلبداعية (الطالقة ،المرونة ،األصالة ،دقة التفاصيل "التوسع" ،حساسية المشكالت)
لصالح األداء البعدي عند مستوى الداللة ( )6.60مما يشير إلى أثر فاعمية استخدام
االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعميم المتمايز في تنمية ميارة الطالقة لطالب الصف
الثالث المتوسط
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-0

-2

-2

-0

-2

ال يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ( )6.62بين المجموعة التجريبية والضابطة
بالنسبة لميارات القراءة اإلبداعية (الطالقة ،المرونة ،األصالة ،دقة التفاصيل "التوسع"،
حساسية المشكالت) ،وذلك باستخدام اختبار (ت) ،كما تشير نتائج التطبيق القبمي إلى
انخفاض مستوى ميارات القراءة اإلبداعية لدى المجموعتين التجريبية والضابطة وتقاربيما
مما يدل عمى التكافؤ بينيم.
وجود فرق دال إحصائيا لصالح الطالب المجموعة التجريبية في درجة االختبار ككل
لميارات القراءة اإلبداعية (الطالقة ،المرونة ،األصالة ،دقة التفاصيل "التوسع" ،حساسية
المشكالت) ،لصالح األداء البعدي عند مستوى الداللة ( )660لجميع مستويات ميارات
القراءة اإلبداعية (الطالقة ،المرونة ،األصالة ،دقة التفاصيل "التوسع" ،حساسية
المشكالت).
وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى الداللة ( )6.60في التطبيق البعدي بين متوسطي
درجات الطالب المجموعة التجريبية والضابطة في ميارات القراءة اإلبداعية ككل الطالقة
لصالح المجموعة التجريبية.
ال يوجد فرق دال إحصائيا بين األداء البعدي والقبمي لممجموعة الضابطة في درجة اختبار
ميارات القراءة اإلبداعية لصالح األداء البعدي عند مستوى ( )6.60مما يشير إلى أثر
التعمم الذي قدمتو معممة الفصل لممجموعة الضابطة أثناء التدريس بالطريقة التقميدية دون
التعرض لالستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعميم المتمايز لتنمية ميارات القراءة
اإلبداعية لتالميذ المجموعة التجريبية.
أظيرت قيمة نسبة الكسب المعدل لبالك لتالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي
لميارات الطالقة ( ،)0.6222المرونة ( ،)0.607األصالة ( ،)0.602ولدقة التفاصيل
( ،)0.602وحساسية المشكالت ( ،)0.622ولالختبار ككل ( )0.620وىذا يؤكد فاعمية
االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعميم المتمايز في تحقيق أىدافيا المتعمقة بتنمية
ميارات القراءة اإلبداعية ككل كمتغير مستقل بالبحث؛ إذا تخطت القيمة السالفة الذكر ما
حدده بالك لمحد المسموح بو لقبول الفاعمية بنسبة الكسب المعدل (من .)7: 0
الميارات الرئيسة

مفردات الميارات

عدد األسئمة المقيسة لمميارات

الوزن النسبي

الطالقة
المرونة
األصالة
دقة التفاصيل "التوسع"
حساسة المشكمة
2

00 ، 2 ، 0 ، 7 ، 0
00 ، 07 ، 2
76 ، 02 ، 02 ، 2 ، 0
02 ، 00 ، 02 ، 02
06 ، 2 ، 2
76

2
0
2
2
0
76

%72
%02
%72
%76
%02
%066
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نتائج البحث .يعرض الباحث نتائج ىذا البحث من خالل اإلجابة عن أسئمتو ،وذلك
كما يمي :النتائج
لإلجابة عن السؤال األول ونصو :ما ميارات القراءة اإلبداعية المناسبة لطالب المرحمة
المتوسطة ؟
قد تمت اإلجابة عن ىذا السؤال من خالل بناء قائمة لميارات القراءة اإلبداعية ،والتأكد
من صدقيا وثباتيا ،والتحكيم عمييا ،ويوضح الجدول التالي عدد ميارات القراءة اإلبداعية في
صورتيا النيائية:
جدول  5عدد ميارات القراءة اإلبداعية في صورتيا النيائية
م

ميارات القراءة اإلبداعية الرئيسة

عدد الميارات الفرعية

0

أوال -ميارة الطالقة

ثانيا -ميارة المرونة

2
0

0

ثالثا -ميارة األصالة

2

2

رابعا -دقة التفاصيل "التوسع"

2

خامسا -حساسة المشكمة

0

7

2

-

المجموع الكمي

76

يتضح من الجدول السابق أن مجموع ميارات القراءة اإلبداعية الفرعية ( )76ميارة ،تتوزع
عمى ميارات القراءة اإلبداعية الرئيسة.
لإلجابة عن السؤال الثاني ونصو :ما المتوافر من ميارات القراءة اإلبداعية لدى لطالب
المرحمة المتوسطة ؟
تم تطبيق اختبار ميارات القراءة اإلبداعية (الطالقة ،المرونة ،األصالة ،دقة التفاصيل
"التوسع" ،حساسية المشكالت) في ضوء قائمة ميارات القراءة اإلبداعية النيائية تطبيقا قبميا
عمى المجموعة التجريبية والضابطة؛ لتعرف تمكن الطالب المجموعة البحثية (المجموعة
التجريبية والمجموعة الضابطة) من ميارات القراءة اإلبداعية (الطالقة ،المرونة ،األصالة ،دقة
التفاصيل "التوسع" ،حساسية المشكالت) وبعد االنتياء من التطبيق القبمي ،قام الباحث بحساب
درجات كل تمميذ وتمميذة ثم رصد الدرجات في كشوف أعدت ليذا الغرض ،وكشفت المعالجة
اإلحصائية عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند أي مستوى من مستوى الداللة بين
متوسطي درجات الطالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبمي الختبار ميارات
القراءة اإلبداعية (الطالقة ،المرونة ،األصالة ،دقة التفاصيل "التوسع" ،حساسية المشكالت) مما
يشير إلى تكافؤ المجموعتين قبل التدريس باالستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعميم المتمايز
لتنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى طالب المرحمة المتوسطة.
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كما أظيرت النتائج ضعف ميارات القراءة اإلبداعية وقد تبين لمباحث توافر ميارة
حساسية المشكالت لدى الطالب بنسبة  %22.22وتعد درجة توافر متوسطة ،وتتوافر ميارة
الطالقة لدى الطالب بنسبة  %20.02وتعد درجة توافر متوسطة ،وتتوافر ميارة القراءة
اإلبداعية في االختبار ككل بنسبة  %26.20بدرجة توافر متوسطة ،وتتوافر ميارة األصالة
بنسبة  %22.00وتعد درجة توافر ضعيفة ،وتتوافر ميارة المرونة بنسبة  %20.02ودرجة
التوافر ضعيفة ،وتتوافر ميارة دقة التفاصيل لمتالميذ بنسبة .%22.2
لإلجابة عن السؤال الثالث ونصو :ما فاعمية االستراتيجية المقترحة لتنمية ميارات القراءة
اإلبداعية لطالب المرحمة المتوسطة ؟
قام الباحث بتطبيق االختبار عمى المجموعة التجريبية والضابطة تطبيقا بعديا ،وبعد
االنتياء من التطبيق البعدي الختبار ميارات القراءة اإلبداعية (الطالقة ،المرونة ،األصالة ،دقة
التفا صيل "التوسع" ،حساسية المشكالت) ،وقام الباحث بتوضيح الداللة اإلحصائية باستخدام
اختبار(ت) بين متوسطي درجات التالميذ في المجموعتين :التجريبية والضابطة في التطبيق
البعدي لميارات القراءة اإلبداعية والتي أسفرت عن النتائج التالية:
-0

-7

-0

-2

وجود فرق دال إحصائيا لصالح التالميذ المجموعة التجريبية في درجة اختبار ميارات
القراءة اإلبداعية لصالح األداء البعدي عند مستوى الداللة ( )6.60لجميع مستويات
ميارات القراءة اإلبداعية (الطالقة ،المرونة ،األصالة ،دقة التفاصيل "التوسع" ،حساسية
المشكالت).
وجود فرق دال إحصائيا بين األداء البعدي والقبمي لممجموعة التجريبية في درجة اختبار
ميارات القراءة اإلبداعية لصالح األداء البعدي عند مستوى الداللة ( )6.60مما يشير إلى
فاعمية استخدام االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعميم المتمايز لتنمية ميارات القراءة
اإلبداعية لدى تالميذ المجموعة التجريبية.
أكدت قيمة كل من ( ،)6.227( ) n 7قيمة ( ،)2.2722( )dلالختبار ككل وميارة
الطالقة ( )2.670( )dوميارة المرونة ( )0.002وميارة األصالة ( )2.222وميارة دقة
التفاصيل ( )0.022وحساسية المشكالت ( )0.200ومربع ايتا لميارات الطالقة
( (6.220ومربع ايتا لممرونة ( )6.202ولألصالة ( )6.226ولدقة التفاصيل ()6.202
ولحساسية المشكالت ( )6.202وىذا يدل عمى وجود تأثير يوصف بأنو كبير إحصائيا
لممتغير المستقل (االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعميم المتمايز) عمى المتغير التابع
(ميارات القراءة اإلبداعية) مما يؤكد فاعمية االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعميم في
تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى طالب المجموعة التجريبية.
أكدت قيمة كل من ( )d( )n 7مربع ايتا وجود تأثير يوصف بأنو كبير إحصائيا لممتغير
المستقل (االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعميم المتمايز) عمى المتغير التابع (تنمية
ميا ارت القراءة اإلبداعية) مما يؤكد فاعمية االستراتيجية المقترحة عمى التعميم المتمايز في
تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى تالميذ المجموعة التجريبية.

191

اجمللد  – 63العدد التاسع – سبتورب 0202م

فاعمية استراتيجية التعميم المتمايز

د /عصام عبداهلل احمد بازرعة
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يخمص الباحث مما سبق إلى أن نتائج البحث ،ىي:
 -0تم تحديد قائمة بميارات القراءة اإلبداعية النيائية المناسبة لطالب المرحمة المتوسطة
(الطالقة ،المرونة ،األصالة ،دقة التفاصيل "التوسع" ،حساسية المشكالت) .حيث بمغ
عددىا في صورتيا األولية ثالثين ميارة فرعية وقد استجاب البحث لمالحظات السادة
المحكمين وأصبح عدد ميارات القراءة اإلبداعية في صورتيا النيائية عشرين ميارة فرعية
موزعة عمى خمس ميارات رئيسة ،وتم تحديد ميارات القراءة اإلبداعية (الطالقة ،المرونة،
األصالة ،دقة التفاصيل "التوسع" ،حساسية المشكالت) تبين لمباحث توافر ميارة حساسية
المشكالت لدى التالميذ بنسبة  %22.22وتعد درجة توافر متوسطة ،وتتوافر ميارة
الطالقة لدى التالميذ بنسبة  %20.2وتعد درجة توافر متوسطة ،وتتوافر ميارة القراءة
اإلبداعية في االختبار ككل بنسبة  %26.20بدرجة توافر متوسطة ،وتتوافر ميارة
األصالة بنسبة  %22.0وتعد درجة توافر ضعيفة ،وتتوافر ميارة المرونة بنسبة %20.02
ودرجة التوافر ضعيفة ،وتتوافر ميارة دقة التفاصيل لمتالميذ بنسبة .%22.2
 -7يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في
اختبار ميارات القراءة اإلبداعية في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية في
ميارات القراءة اإلبداعية (الطالقة ،المرونة ،األصالة ،دقة التفاصيل "التوسع" ،حساسية
المشكالت).
 -0فاعمية االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعميم المتمايز؛ في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية
لدى لطالب المرحمة المتوسطة.
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توصيات البحث:







ضرورة تفعيل االستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعميم المتمايز في تنمية ميارات القراءة
اإلبداعية لدى طالب المرحمة المتوسطة.
تضمين دورات تدريب لممعممين خاصة باالستراتيجية المقترحة القائمة عمى التعميم المتمايز
لتنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى طالب المرحمة المتوسطة.
تنمية ميارات القراءة اإلبداعية بعقد ورش عمل عديدة لتدريب معممي المغة العربية عمى
األساليب المختمفة لتدريس ميارات القراءة اإلبداعية.
توظيف ميارات القراءة اإلبداعية في تأليف كتب المغة العربية بشكل عام وكتب القراءة
خاصة.
تضمين مناىج القراءة أنشطة إثرائية تدعم تنمية ميارات القراءة اإلبداعية.
تطوير محتوى الموضوعات القرائية تتضمن تنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى طالب
المرحمة المتوسطة واإلفادة بما تم التوصل إليو في قائمة ميارات القراءة اإلبداعية.

مقترحات البحث :يقترح الباحث إجراء البحوث التالية:
-

فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعميم المتمايز في تنمية ميارات القراءة عامة في
مراحل دراسية مختمفة.
فاعمية است ارتيجية مقترحة قائمة عمى التعميم المتمايز في تدريس النصوص القرائية.
فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعميم المتمايز لتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدى
طالب المرحمة المتوسطة.
تطوير مناىج القراءة في ضوء التعميم المتمايز لتنمية ميارات القراءة اإلبداعية لدى طالب
المرحمة المتوسطة.
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قائمة المراجع
المراجع العربية

 .0أبو شوارب ،محمد مصطفى ( .)7602أسرار العربية :فصول فى أصول المغة وفنونيا.
االسكندرية :دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.
 .7احمد ،سناء محمد حسن ( .)7602مدى امتالك معممى المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية
بمحافظة سوىاج لميارات التدريس المتمايز من وجية نظرىم .المجمة العممية
لكمية التربية ،جامعة اسيوط ،مج ،02ع ،07ص ص .222 – 262
 .0بعيرات ،شادي أحمد ( .)7602فاعمية توظيف الوسائط المتعددة في تحسين ميارات القراءة
اإلبداعية لدى طالب الصف السابع األساسي .رسالو ماجستير ،كمية التربية،
جامعة اليرموك.
 .2البكر ،فيد بن عبد الكريم بن حمود ( .)7602تقويم مستوى أداء القراءة اإلبداعية عند طمبة
الصف األول المتوسط .مجمة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،العموم
اإلنشائية واالجتماعية ،السعودية ،العدد ( ،)00ص ص .20– 00
 .2الحميسي ،معيض بن حسن ( .)7607أثر استخدام استراتيجية التدريس المتمايز عمى
التحصيل الدراسي في مقرر المغة اإلنجميزية لدى تالميذ الصف السادس
االبتدائي .رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى بالمممكة العربية السعودية.
 .0الحميد ،حسن أحمد عمي ( .)7606فاعمية برنامج قائم عمى القصة في تنمية بعض ميارات
القراءة اإلبداعية لدى تالميذ الصف الثالث المتوسط .رسالة ماجستير ،كمية
التربية ،جامعة أم القرى ،المممكة العربية السعودية.
 .2السيد ،محمود مصطفة محمود ( .)7602منيج إثراي في المغة العربية قائم عمى المدخل
لمنظومي لتنمية ميارات التفكير العميا والقراءة اإلبداعية لدى التالميذ المتفوقين
بالمرحمة الثانوية ،رسالة دكتوراه ،دار الكتب والوثائق المصرية.
 .2شحاتة ،حسن سيد ( .)7662تعميم المغة العربية بين النظرية والتطبيق .القاىرة :الدار المصرية
المبنانية.
 .2الشيري ،منى أحمد حنش ( 0202ىـ) .فاعمية استخدام استراتيجية التساؤل الـذاتي في تنمية
ميارات القراءة اإلبداعية لدى تمميذات الصف الثاني المتوسط .رسالة
ماجسـتير ،كمية التربية ،جامعة أم القرى.
 .06الصمادي ،محارب عمي محمد ( .)7606الحل اإلبداعي لممشكالت :تطبيقات عممية في
تنمية التفكير اإلبداعي والميارات فوق المعرفية .األردن :دار قنديل لمنشر
والتوزيع.
 .00الطويرقى ،حنان محمد ابو راس ( .)7600التدريس المتمايز واثره عمى الدافعية والتفكير
والتحصيل الدراسى .جدة  :خوارزم العممية لمنشر والتوزيع.
 .07عبد الرحمن ،ىدى مصطفى ( .)7600استخدام طريقة توليفية في تدريس النصوص األدبية
لطالبات الصف األول الثانوي لتنمية القراءة اإلبداعية والتذوق األدبي ،مجمة
دراسات في المناىج وطرق التدريس ،العدد ( ،)002ص.02
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.00
.02
.02

.00
.02
.02
.02
.76
.70
.77
.70
.72
.72
.70

عبد الرحمن ،ىدي مصطفي ( .)7602طرائق حديثة في تعميم المغة العربية .دسوق :دار
العمم واإليمان.
عبد النبي ،صابر عبد المنعم محمد ( .)7602اتجاىات ونماذج في المناىج وطرائق
التدريس .كمية الدراسات العميا لمتربية ،جامعة القاىرة ،ص ص .702-772
عبدالقادر ،محمود ىالل عبدالباسط ( .)7602أثر استخدام مدخل التعميم المتمايز فى
اكتساب تالميذ المرحمة االبتدائية لبعض التراكيب المغوية وتنمية ميارات األداء
المغوى لدييم .مجمة الدراسات التربوية والنفسية ،جامعة السمطان قابوس،
مج، 00ع ،7ص ص .002 – 002
عطا اهلل ،عطا اهلل العدل ( .)7667برنامج مقترح لتنمية ميارات القراءة اإلبداعية لمتالميذ
المتفوقين بالمرحمة الثانوية .رسالة ماجستير ،كمية التربية بدمياط ،جامعة
المنصورة.
العمي ،يحيى يحيى مظفر ( .)7602أثر استخدام استراتيجية التعميم المتمايز في تدريس
الرياضيات عمى التحصيل ومفيوم الذات لدى طمبة المرحمة األساسية بمحافظة
حجة ،مجمة التربية بأسيوط ،مجمد  ،00العدد  ،0ص.022
عيسى ،محمد رضا عبد النبي ( .)7600درجة تضمين كتاب المغة العربية لمصف السادس
األساسي لميارات القراءة اإلبداعية ودرجة اكتساب الطمبة ليا ،رسالو ماجستير
كمية التربية ،جامعة اليرموك.
الكردي ،عبد الرحيم ( .)7600القراءة اإلبداعية .مجمة القراءة والمعرفة ،العدد  ،02ص ص
.002 – 070
الكناني ،ممدوح عبد المنعم ( .)7600سيكولوجية التمميذ المبدع .األردن ،دار المسيرة.
لطفى ،ايمان محمد عبدالعال ( .)7602التعميم النشط والتدريس المتمايز .القاىرة :عالم
الكتب.
محمد نايف أبو عكر ( .)7662أثر برنامج األلعاب التعميمية لتنمية بعض ميارات القراءة
اإلبداعية لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي بمدارس خان يونس ،ماجستير
كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة.
مصطفى ،فييم ( .)7662الطفل وميارات القراءة اإلبداعية مدخل إلى تنمية القدرات العقمية
في رياض األطفال – االبتدائي – اإلعدادي أو المتوسط .القاىرة :دار الفكر
العربي.
مصطفي ،رسالن ( .)7662تعميم المغو العربية .القاىرة :دار الثقافة لمنشر والتوزيع.
نصر ،ميا سالمة ( .)7602فاعمية استخدام استراتيجية التعميم المتمايز في تنمية ميارتي
القراءة والكتابة لدى تالميذ الصف الثاني االبتدائي ،كمية التربية غزة ،الجامعة
اإلسالمية.
يونس ،فتحي عمي ( .)7606األمور التي ينبغي توافرىا في تأليف كتب الق ارءة لمصفوف
الثالثة األولى في المرحمة االبتدائية ،مجمة القراءة والمعرفة .مصر ،العدد
( ،)006ص ص .02 –77
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.المراجع االجنبية
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