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 القراءة المريحة

 

 نوديا كنتم خير العبيدة، مهيبان، و محمد قشيري

 جامعة ماالنج الحكومية، ماالنج
nudyakuntum94@gmail.com 

 

إحدى الوسائل لتزويد الفكر بالمعلومات النافعة وتهذيب السلوك  كانت القراءةالملخص: 

واألخالق بالقيم الصالحة، وبالقراءة وجد القارئ الحل لمشكالته اليومية وقد تكون القراءة 

تسلية للقارئ جانب مشاكل الحياة التي يواجهها . لذلك، القراءة البدّ أن تكون مريحة واحتاج 

ب لسد حاجته. وإحدى مصدر القراءة هي الكتاب، الكتاب غذاء القارئ إلى المصدر المناس

الروح لألفراد ووعاء الثقافة والفكر. ومع التقدم العلمي والتكنولوجي في اآلونة األخيرة، 

أصبحت وسائل التعليم التقليدية مرفوضة، لذلك تجد الباحثة أن معظم الدول المتقدمة تنبهت 

ة والتعلمية الحديثة، لتلبية حاجاتهم اليومية كانت الدول إلى أهمية تطوير الوسائل التعليمي

المتقدمة التي لها التقدم المعرفي يستخدم الوسائل الحديثة في عملية التعليم والتعلم مثل استخدام 

برمجة أندرويد. ألن كل الناس يحملون هذا الهاتف الذكي إلى أي مكان، فيتكون البرمجة 

ة. فنحن كالباحثين المتقدمين، علينا أن نجعل قراءة النصوص للقراءة داخل هذا الشيء مستحب

 العربية مريحة عبر الشيء القريب بالناس اليوم، وهو أندرويد.

بالتصّرف. وطبقت نتيجة هذا GALL  و BORGهذا البحث التطوير على نموذج 

ونتيجة البحث في الطالب في المستوى األول بقسم األدب العربي بجامعة ماالنج الحكومية. 

( برمجة أندرويد لتعلّم القراءة تتكّون من صفحة دليل االستخدام، وعشر 1هذا التطوير هي )

حكايات حيوانية، ولكل حكاية مفردات ومحفوظات وأنماط الجمل وأسئلة حول مضمون 

 ( نتيجة التحقيق على هذه الوسائل تدّل على أنها فعّالة.2النص والتدريبات العامة في القراءة. )

 

 تطوير، برمجة أندرويد، القراءة. :الكلمة الرئيسة 

 

 المقدمة

تعد القراءة من إحدى المهارات اللغوية التي البد من توافرها لدى كل دارسي اللغة، وهي 

مهارة اكتسابية بجانب مهارة االستماع ومهارة أخرى المصاحبة، مهارة الكالم والكتابة هما 

مهارتان إنتاجيتان. في الزمان الماضي كانت القراءة مقتصرة على تعريف الحروف والكلمات 

ها صحيحة دون فهم بها، لكن تطورت البحوث وتقدمت في هذه المهارة. زاد والنطق ب

أن القراءة ليست عملية أو مهارة بسيطة وإنما هي عملية معقدة تشمل  Thorndikeثورنديك 

مجموعة من المهارات وتتضمن الكثير من العمليات العقلية كاإلدراك والتذكر واالستنتاج 

 م(.  1997والربط )أحمد، 
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القراءة احدى الوسائل لتزويد الفكر بالمعلومات النافعة وتهذيب السلوك واألخالق  كانت

بالقيم الصالحة لذلك احتاج القارئ إلى المصدر المناسب لسد حاجته. وكان الكتاب غذاء الروح 

لألفراد ووعاء الثقافة والفكر. إن الكتاب خير جليس للمرء يبحث عنه وقت الحاجة أو في 

تسلية، في الزمان الماضي من لديه مكتبة تضم مجموعة متنوعة من الكتب جاء وقت فراغه لل

إليها لقراءة وبحث في بعض األمور التي يريد تحليلها. أما اآلن، المكتبة في أيدي الشباب، 

يحمله كل يوم وإلى أي مكان، فيها آآلف من الكتب المتنوعة ويراجع  إليها متى كان يريد حل 

 بعض المعلومات الجديدة لم يعرفهامن قبل.المشكلة أو معرفة 

اعتمادا على أهمية القراءة في الحياة اليومية، فتعلم هذه المهارة من أمر مهم اهتمامه مهما 

داخل القاعة الدراسية أو خارجها. ألن القراءة ال تقتصر في عملية التعليم والتعلم داخل الفصل 

لطالب وتوسيع خبرة القراءة إلى النصوص فحسب بل تتسع إلى امالء أوقات الفراغ لدى ا

 المتنوعة.

ومع التقدم العلمي والتكنولوجي  في اآلونة األخيرة، أصبح التعليم ووسائل التعليم التقليدي 

مرفوضة، لذلك تجد الباحثة أن معظم الدول التي حققت تقدما اقتصاديا ومعرفيا تنبهت إلى 

بحيث تلبي حاجاتهم اليومية كانت الدول المتقدمة  أهمية تطوير وسائل تعليمية وتعلمية حديثة،

 التي لها التقدم المعرفي يستخدم الوسائل الحديثة في عملية التعليم والتعلم.

ال تقتصر الكتب المدرسية كالوسيلة الوحيدة التي تعتمد عليها التعليم، فقد تعددت الوسائل 

ية، وسائل البصرية وسائل الحسيّة. حتى أصبح الكتاب األقل استعماال فيها. منها وسائل سمع

ووسائل السمعية، احدى وسائل مهمة للقراءة السيما لطالب المبتدئ، يحتج الطالب إلى المثال 

النموذجي للقراءة، ألن النموذج البد من القراءة الصحيحة. ثم وسائل بصرية، كان الكتاب هو 

صر، ولتجذيب حاسة الطالب وسيلة بصرية ألن عملية القراءة تعتمد كذلك إلى حاسة الب

البصرية، البد أن يكون الكتاب ملونا بألوان متنوعة وباإلضافة إلى استعمال اإلسقاط الضوئي. 

ووسائل الحسية في القراءة مثل الكتاب الحسي الذي يستطيع القارئ لمسه مباشر ويشعر ما 

 داخل الكتاب. 

طالب، ألنهم مختلفون مستوى وتركز هذه الوسيلة على مراعاة الفروق الفردية بين ال

إدراكهم وفهمهم للمواد الدراسية، لذلك التعلم الذاتي أو المفرد باستعمال الحواسيب المحمولة 

 والمحاكاة واللعب مستحب في التعلم الحديث.

نظرا إلى مشكالت تعلم لمهارة القراءة وكذلك الخصائص من وسائل التعلم القديمة 

العربية احتياجا كبيرا إلى  الوسيلة الجذابة واالبداعية التي تأثر والحديثة، احتاج طالب اللغة 

أنفسهم إلى حب القراءة خصوصا قراءة نص العربية. وخصائص هذه الوسيلة المحتاجة هي 

الوسيلة االبداعية، على شكل الكتاب الماهر ملون بألوان متنوعة، ويستطيع الطالب  أن 
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ت فراغهم. كذلك الوسيلة التي تستطيع أن تعطي مثل يحملوه إلى أي مكان ويقرؤوه في أي وق

 جيد للقراءة مهما كان الطالب اليجلسون جانب معملهم. 

 

 منهج البحث

قد تم تطوير برمجة أندرويد واستخدامها لتعلّم القراءة على أساس الحكايات الحيوانية 

والحمد هلل. وذلك بعد إجراء الخطوات الكثيرة والتحقيق من قبل الخبراء والتجربة الميدانية. 

: Sukmadinata (169-170في  Gall و Borgواستخدمت الباحثة نموذج البحث ِل 

ت الباحثة تلك الخطوات العشرة إلى سّت خطوات رئيسة في هذا بالتصّرف وصّرف (2012

( تصميم 2( تحليل الحوائج، )1البحث رعاية للفرصة ومطابقة بموضوع البحث، وهي : )

( التجربة الميدانية، 6( تصحيح المنتَج، و )5( تحقيق الخبراء، )4( عمليّة التطوير، )3المنتَج، )

الكثيرة تستخدم ألن يكون المنتَج منتَجا جيدا والئقا بأن تكون ثم المنتَج األخير. وهذه الخطوات 

وسيلة تعلّمية. بدأت الباحثة تصنع اإلجراءات لتحليل الحوائج من الطالب والمدرس. ثم تصمم 

التجربة على نوعان، األول تحقيق خبراء المواد والوسائل. ثم الثاني التجربية الميدانية، 

لمستوى األول بقسم األدب العربي بجامعة ماالنج الحكومية، واختارت الباحثة الطللب في ا

اعتمادا على منهج التدريس اللغة العربية فيها وكفاءة واحتياجات الطالب والمدرس على 

الوسائل. واختارت الباحثة ثالث أدواٍت مهّماٍت في هذا التطوير، وهي: المقابلة والوثائق 

لمعلومات المحتاجة، بدأ تحليل وجمع تلك الحقائق والمالحظة. وبعد أن تّم جمع الحقائق وا

المكتوبة في األدوات السابقة. ثّم تحاسبها إلى النسبة المئويّة لمعرفة مدى صّحتها ونقائص 

 المنتج ومزاياها وكذلك إلصالح األخطاء الموجودة في المواد والوسائل المطّورة.

 نتيجة البحث والتطوير

بية حول مهارة القراءة وتطوير الوسائل وتطوير برمجة بدأ هذا البحث بالدراسة المكت

أندرويد. وبعد أن انتهت الدراسة المكتبية بدأ اختيار الحكايات الحيوانية من بعض الكتب. ثّم 

أخرجت المفردات الصعبة من كّل حكاية والعبرة المتعلقة بمضمون النصوص وأنماط الجمل 

ون النص مع عرض الصور الرائعة فيها. الجيدة من النصوص،  وبعض األسئلة حول مضم

واختارت الباحثة كتاب القراءة الرشيدة من المجلّد األّول حتى الثالث، وأخذت منه 

عشرحكايات مناسبة لمستوى الطالب المبتدئين في القراءة. اختارت من الكتاب المجلد األّول 

حكايات تحت الموضوع حكاية واحدة وهي "القطان المتنازعان". ومن المجلد الثاني أربع 

"األسد والفأر" و"الثعلب والعْنُز" و"العْنَزان" و"الصبي والفيل". ومن الكتاب المجلّد الثالث 

خمس حكايات تحت الموضوع "جماعة الفيران" و "األسد والثعلب" و"الغراب والجرة" 

 و"الحمامة والنملة" و"عن المرء ال تسأل وسل عن قرينه".
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تصميم، قامت الباحثة بتحقيق ذلك التصميم عن طريق جمع المواد بعد أن تّمت عملية ال

وتنسيقها حتّى تكون إنتاجا بارزا مصّورا عن التصميم. وبعد إتمام تصميم المواد والمنتَج  

)الحكايات الحيوانية(، قامت الباحثة بتطوير الموضوعات المختارة، بأخذ ثالث المشاهد لكل 

قدمت الباحثة التصميمات إلى الرّسام ويرسم الصورة لكل الحكايات. ومن عملية التطوير، 

لرسم التوضيح. وبعد أن انتهى من  Software Adobe Photoshop CS 6مشهد. استخدم 

الرسم وضعت الباحثة النص فوق تلك الصور والمفردات والمحفوظات وأنماط الجمل 

لباحثة شكل الصور ، ثم غيرت اSoftware Adobe Photoshop CS 6واألسئلة باستخدام 

تسهيال لتنسيقها في الخطوة بعدها. وبعد أن تّم هذا التصميم بحثت الباحثة   jpeg إلى psd من

عن أيقونة المتعلقة لتسهيل سير البرمجة وقامت بتسجيل أصوات القراءة النموذجية في 

في الشبكة الدولية. ونظمت كل هذه المكّونات في  www.texttospeech.com موقع

Power Point 2016 كأنهم على شاشاة هاتف أندرويد ثم سجلت الباحثة هذه التصميمات.

لتكون هذه التصميمات برمجةً في أندرويد ثم أرسلت إلى  I-Spring Suite 8إلى برمجة 

رويد ومستعدة لنشر إلى لتكون هذه البرمجة فاعلة نحو هاتف أند Java 7 Air SDKبرمجة 

 .شاشاة هواتف الطالب

تتكّون هذه الوسائل من برمجة أندرويد فيها عشر حكايات حيوانية، ولكّل حكاية 

المفردات، واألسئلة حول مضمون النّص والتدريبات العامة في مهارة القراءة، و مضيفة 

لّونة والجذابة وكذلك بأنماط الجمل والعبارات الرائعة. وهذه البرمجة متميزة بالصور الم

األصوات النموذجية لقراءة المفردات ونصوص الحكاية، والصور هي إحدى من الوسائل 

البصرية المستخدمة في تعليم اللغة، وهذه الصور تسهل الطالب على فهم المقروء. إن استخدام 

واحد و الصور في التعليم له أهداف، منها أن يرّكز نظر الطالب في عيّنة واحدة على وقت 

استخدام الصور في عملية التعليم والتعلّم ينشر البيئة الجديدة المريحة في الفصل )الخولي 

 (. 171م :1986

استخدام األصوات النموذجية يسّهل الطالب على قراءة النص قراءة صحيحة. كأن 

الفصل. الطالب لهم مثال في القراءة الصحيحة، ثم يستطيع أن يمارس القراءة نفسيا خارج 

حواس في  استخدامها كالوسائل التعلّمية وهي العين  3وهذه البرمجة تشارك في أكثر من 

م( " كلّما تنشط كّل حاسة من حواس  2015واألذن والفم واليدين والفكر. قال أسراري )

الدارس، كلّما ترتفع درجة تعلمه وكلما تشترك االنفعاالت والتفكير في عملية الدراسة، ترتفع 

ة االستيعاب ما هي أرقى منها بدون االنفعاالت والتفكير". إذًا، هذه البرمجة هي إحدى درج

الوسائل الفعّالة التي تنشط أكثر من حواس الدارس التي سوف ترفع درجة استيعاب الطالب 

 نحو المعلومات.

http://www.texttospeech.com/
http://www.texttospeech.com/
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وبجانب ذلك، في هذه البرمجة، األسئلة والتدريبات في مهارة القراءة، تكونان حافزا 

ذهان الطالب. بوجود األسئلة عن مضمون الموضوع يجبر طالب على اإلجابة. وهذه هي أل

الخطوة األولى قبل تطوير كفاءتهم على القراءة العميقة والدقيقة عن الحكاية وفهمهم عن 

( أن تعليم مهارة القراءة للمبتدئين يهدف إلى 105م: 2005مضمون النص. وأضاف الوائلي )

ألحرف الهجائية حين يسمع أصواتها وينطقها من المخارج الصوتية  أن يتعرف التالميذ

الصحيحة حتى يجردها بأشكالها المختلفة. فيتمكن التالميذ على قراءة الجمل والكلمات المقدمة 

 إليه قراءة جهرية صحيحة كذلك يفهم المعاني منها.

كذلك مزيدًا من  م( سابقا، فإّن في هذا الكتاب 2005ومعتمدا على ما قاله الوائلي )

المفردات التي البدّ سمعه من الصوت النموجي قبل قراءة النصوص. والطالب يكّررون هذه 

المفردات. وتكرار المفردات يكون الخطوة األولى من خطوات القراءة. لذلك هذه الوسيلة 

تساعد الطالب على التدريبات في مهارة القراءة. ألن هذه الوسائل تشمل كّل خطوة من 

 وات القراءة.خط

ونتيجة تحقيق خبير المادة هي تدّل على نتيجة "جيد" ألن من عشر نقاط حصل أربع 

. ونتيجة تحقيق خبير %85، تجمع على عدد 3و سّت نقاط على نتيجة  4نقاط على نتيجة 

 3الوسائل هي تدّل على نتيجة "جيد جدّا" ألن من عشر نقاط حصل خمس نقاط على نتيجة 

. والنتيجة من التجربة الميدانية هي %87،5وتجمع على عدد  4نتيجة  و خمس نقاط على

ومعتمدا على البيان من نتيجة % 85،15. النتيجة النهائية من هذا المنتَج هي 82،96%

 .جيد جّداالمكتوب في المبحث الثالث، تدّل أّن المنتَج  Arikunto (246:2002)الرمز، 

و بعض إصالحات في المواد والوسائل المطّورة. ومن هذه النتائج احتاجت الباحثة إلى 

( إصالح بعض الكلمة الخاطئة 1تصحيح المنتج معتمد على االقتراحات من قبل الخبراء هي، )

( إصالح بعض استخدام ضمائر الكلمة الخاطئة 2من الجهة التحريرية والنحوية والصرفة، )

كلمة الطلب/األمر في  ( اختيار4( مطابقة صور لكل المشهد بنصوص الحكاية، )3)

( زيادة صفحة دليل االستخدام ليسهل 6( مطابقة المحفوظات بمعانيها، )5التدريبات، )

  المستخدم الجديد.

( 1وال تنكر الباحثة أن نتيجة تطويوها ال تخلو منها األخطاء وتكثر فيها النقائص، منها )

( كانت الحكايات الموجودة 2أّن هذه البرمجة محدودة لمستعملي الهاتف أندرويد فحسب. و)

( تعمل برمجة أندرويد البسيطة في هذه 3فيها تقتصر على عشر حكايات حيوانية فقط. و)

الوسيلة التعلّمية، إذا تكثر فيها المحدودية. ولكن في جانب آخر، كانت في هذه البرمجة المنافع 

إّن هذه الوسائل على أساس ( 1والفوائد اإليجابية للطالب والمدّرسين ومحبّي اللغة العربية )

نظام أندرويد داخل الهاتف الذكي الذي يجعله متحمل في استخدامه وأن يحملها إلى أي مكان 

( هذه البرمجة مصاحبة باألصوات النموذحية لكل النصوص، يسهل على متعلم 2وزمان. )
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سيلة ( هذه البرمجة نوع من و3أن يستخدمها نفسية خارج الفصل، مهما بدون المشرف. )

إبتكارية التي تسيل مع تقدم الزمان وتكون البرمجة وسيلة مريحة وفعّالية لدى الطالب 

 والمدرسين.
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