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 الملخص 
القرائي يف اللغة العربية وبعا املتغريات لدى عينة من  مهارات االهنماكهدف البحث احلايل إىل الكشف عن العالقة بني مستوي    

ـــــ361)  ـــــالب التعلـــــيم العـــــام، وبلـــــ  العـــــدد الكلـــــي لعينـــــة الدراســـــة ثـــــالث  موعـــــات: حســـــب املرحلـــــة ا و البـــــة، ب تصـــــنيفهم إىل (  الًب
 ،)مرتفعة، ومتوسـطة، ومنخفضـة( :للغويةوحسب القدرة ا (  الًبا لكل مرحلة تعليمية، 121،بواقع )التعليمية:)ابتدائية، وإعدادية، وثانوية(

عبارة  (111) من)تعليم جامعي فأعلي، ودبلوم متوسط، وشهادة إعدادية فأقل(،وقد استخدم البحث مقياسا تض وحسب تعليم الوالدين:
مهـــارات االهنمـــاك القرائــي يف اللغـــة العربيـــة لــدي الطـــالب عينــة البحـــث. وقـــد كشــفت النتـــائج اخــتالف مســـتوي مهــارات لتحديــد مســـتوي 

اللغة العربية بني  موعات البحث حسب مستوي املرحلة التعليمية، وحسب مستوى تعليم الوالدين،  وحسب مسـتوى القرائي يف  االهنماك
يف  يـع   االقرائـي وتعميمهـ مهـارات االهنمـاكفقـد أوصـى البحـث بضـرورة العمـل علـى تنميـة  النتـائجالقدرة اللغوية للطالب، ويف ضوء هذه 

 املراحل التعليمية.
 املرحلة التعليمية، مستوى تعليم الوالديناللغوية، القدرة ، القرائي االهنماك: حيةالكلمات المفتا

Abstract

   The present study aimed to explore the levels of engagement reading for general 

education stages pupils  according some variables, the sample of the study consist of 

360 students, they divided to three groups according to: their Educational stage 

(Primary, Preparatory, and Secondary), their verbal ability (high, medium, and low), 

and their parents' education level (high, medium, and low). The researcher used a test 

consist of 100 items to demonstrate the levels of individuals in Engagement reading. 

The results of the study indicated to: (1) there are significant statistical differences in 

levels of engagement reading according to educational stage of pupils, and the pupils' 

verbal abilities, and their parents' education level.  The study recommends developing 

engagement reading, and generalizing it in various stages of education. 

Key Words:  Engagement reading, Verbal ability, The level of parents' education, 

Educational stage. 
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مقدمة: 
ا يف  تلــف ينــدمج متاًمــ املنهمــ.إىل االنــدمان الكلــي للطــالب يف أنشــطة الــتعلم، فالطالــب  Engagement االهنمــاكيشــري مفهــوم  

ا مـع معلميـه، ويبـادر بتقـدمي إجابـات شـاملة عـن األسـئلة الـيت يعجـز زمـالؤه عـن إجابتهـا، كمـا أنـه يـتحمس دائًمـ دائـمٍ  مواقف التعلم، ويتفاعل بشـكلٍ 
يف مواقـف الـتعلم مـن أكثـر  االهنمـاكلتعلم اخلربات املثرية واملتحدية للتفكري، ويناق  أفكاره باهتمام مع مـن حولـه مـن املعلمـني والـزمالء  ولـذل. يعـد 

 ن الوثوذ هبا للتنبؤ بالتحصيل األكاد ي يف املواد الدراسية املختلفة مبا يف ذل. القراءة. املؤشرات اليت  ك
عـــن اجلهــود املعرفيـــة والوجدانيـــة واالجتماعيـــة الــيت يبـــذهلا الطالـــب قبـــل  Engagement Reading(E.R)ويعــرب االهنمـــاك القرائـــي  
ويســـتخدمون اســـرتاتيجيات  كبـــري مـــع الـــنص،  لتحقيـــق الفهـــم، حيـــث يتميـــز هـــؤالء الطـــالب بـــأهنم يتفـــاعلون بنشـــاةٍ   وبعـــدها ،ويف أثنائهـــا ،القـــراءة

اســتعداد لبــذل أيــة احنرافــات تقــودهم بعيــدا عــن هــدف فهــم الــنص، ولــديهم  -يف الوقــت ذاتــه - ، كمــا يتجنبــونمناســبة إىل حــد كبــري عنــد القــراءة
 اجلهد املطلوب للفهم. 

الوجدانيـة يتصـف هـؤالء الطـالب بـالطمود واحلمـا ، واملثـابرة، والتفـاين يف العمـل، والرحمبـة املسـتمرة يف اقيـق الـذات  ومن الناحية   
كمــا يســتمتعون بــالقراءة، ويفضــلوهنا علــى أي أنشــطة مدرســية أخــرى، ويقبلــون عليهــا بســبب رحمبــتهم الداخليــة يف الفهــم واملعرفــة واحلصــول والتفــوذ، 

هم واستفسارارم وحماوالت االستكشاف واستخدام اخليال وتقبل اخلربات اجلديدة واقيق الثقة بالنفس. علي إجابات عن أسئلت
ا يقرؤونـــــــــــهأقــــــــــراهنم ومعلمـــــــــــيهم حـــــــــــول مــــــــــ علـــــــــــي التفاعــــــــــل مـــــــــــع ومــــــــــن الناحيـــــــــــة االجتماعيــــــــــة ىيـــــــــــرت هــــــــــؤالء الطـــــــــــالب 

(Sweet,Guthrie&Ng,1998;Sweet,Guthrie&Ng,1996)(Atkinson,2009))  ـــــ. فـــــإن الطـــــالب  ويف مقابـــــل ذل
كبـري، كمـا أهنـم يسـتخدمون اسـرتاتيجيات حمـري مناسـبة لفهـم الـنص، ويظهـرون   يف القـراءة تكـون دافعيـتهم حنـو القـراءة منخفضـة بشـكلٍ  املنهمكنيحمري 

ك املهمـة القرائيـة كمـا أن الطالـب حمـري املنهمـ. يكـاد يـدر  مسـتوى منخفضـا مـن التفاعـل حـول مـا يقرؤونـه سـواء مـع معلمـيهم أم زمالئهـم أم أسـرهم.
 ا ال ينتج عنه فهم حقيقي.ا صعبً املنو ة به دون استغراذ فيها  وبذل. يصبت إجناز مثل هذه املهمة أمرً 

إىل مــا أكدتــه بعــا الدراســات مــن أن األ فــال الــذين قُــرئ هلــم بانتظــام مــن جانــب والــديهم يف فــرتة مــا قبــل  القرائــي االهنمــاكوترجــع أييــة   
 ة.االهنماك يف القراءة  وال فرتة تعليمهم األويل حققوا تفوقًا أكاد يًا استمر معهم ح  املرحلة اجلامعيالدراسة، وتعودوا 

 (Guthrie& Cox, 1998; Guthrie& Alao, 1997) .أعلـى مسـتوىات ىيققـون القـراءة يف اهنماكـا األكثـر الطـالب أن كما 

يسهم يف التغلـب علـى الكثـري مـن العقبـات الـيت تـؤثر قد كما أن االهنماك  ،اهنماكا األقل بزمالئهم مقارنة وذل. القرائي، والفهم األكاد ي التحصيل يف
ــــــــل: اخنفــــــــاض دخــــــــل األســــــــرة، وقلــــــــة االهتمــــــــام األســــــــرى، وقلــــــــة تعلــــــــيم الوالــــــــدين ;(Loera,2006) علــــــــى التحصــــــــيل الدراســــــــي مث

 (Guthrie, Schafer, Huang, 2001)

ا أمــام املعلمــني  ملســاعدة الطــالب يف  تلــف مراحــل التعلــيم علــى النجــاد قــد أصــبت العمــل علــى اقيقــه هــدفً ونظــرا ألييــة االهنمــاك القرائــي ف 
.يف  تلـــف املـــواد الدراســـية والـــتعلم علـــى تعلـــم مهـــارة القـــراءة، مث اســـتخدامها بعـــد ذلـــ. لتنميـــة الفهـــم واالســـتيعاب أساًســـااألكـــاد ي، الـــذي يعتمـــد 

(Fredricks,Blumenfeld,&Paris,2004  )
واللغويـة، وخبلفيتـه املعرفيـة عـن املوضـوع، ومبسـتواه التعليمـي،  ،العقليـة :االهنماك القرائي علي أنه عملية معقدة تتأثر بقدرات الطالبويُنظر إيل  

هــارة القــارئ يف مبئــي ومردودهــا كــذل. كمــا تتــأثر عمليــة االهنمــاك القرا  .املســبقةوأفكــاره  ،ومواقفــه ،وبالســياذ الزمــاين واملكــاين للــنص، ومبعرفتــه للكاتــب
وإدراك العالقـات بينهـا، واالسـتفادة مـن املعـارف واخلـربات السـابقة يف سـرب أحمــوار  ،ومعلومـات ،أفكـار :وتتبـع مـا ىيويـه مـن ،فـ. رمـوز الـنص املكتـوب

شــاركة األخــرين يف اســتخالت األفكــار مــن الــنص، ا قدرتــه علــى مالــنص اجلديــد، واخلــرون مــن جتربــة القــراءة خبــربة تضــاف إىل  زونــه اإلنســاين، وأخــريً 
شـاقة عمليـة القـراءة تصـبت مـن تلـ. األدوات وهـو يقـرأ، فسـوف  كـافٍ   والتفاعل معهم حوهلا من خالل املناقشـة واحلـوار، فـإذا   يتسـلت القـارئ بقـدرٍ 

ــــــرية، والعائــــــد منهــــــا ضــــــعيف. ــــــاة فيهــــــا كب  )(Guthrie ,Schafer,VonSecker,&Alban,2000) ومملــــــة  املعان

Guthrie,&Cox,2005) (Luo,2008) . 
 مشكلة البحث: 

واالســتفادة مــن منجــزات املتقــدمني واملتــأخرين وخــربارم فــإن  بــالرحمم مــن أن القــراءة هــي إحــدى الوســائل املهمــة الكتســاب العلــوم املختلفــة، 
ممـــا أدي إىل حلـــول الوســـائط االلكرتونيـــة مبـــا   عـــام نتيجـــة التطـــور اهلائــل يف التكنولوجيـــا وثـــورة االتصـــاالت  بشـــكلٍ  يف العـــا ترتاجـــعمعــدالت القـــراءة 

:قليمي واحمللي ويتضت ذل. فيما يليإلمتتلكه من تشويق وإهبار حمل القراءة علي املستوي العاملي وا
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نشر يف  Reading at Riskكشف تقرير بعنوان تالقراءة يف خطرت فقد   كبريٍ   علي املستوي العاملي تراجعت معدالت القراءة بشكلٍ  :أوالً 
( وتعي هذه النسبة 2112( وح  )1982%( يف الفرتة من )11( عن تراجع عدد من يقرءون األدب يف أمريكا بنسبة )2114يوليو)

 ( مليون قارئ عن عملية القراءة خالل هذه الفرتة.21انصراف)
 The National Center for Education) ي لإلحصاءات الرتبوية كما كشف تقرير املركز الو      

Statistics,2004)(NCEC) ا وأن السبب األكثر شيوعً  ،عن تسرب  الب أمريكي من املدرسة كل تسع ثواين من اليوم الدراسي
د ية لذل. هو أن هؤالء الطالب ال يقرأون مبستوى يتناسب مع متطلبات املناهج الدراسية  ومن مث يفشل هؤالء الطالب يف اقيق املعايري األكا

حني كشفت أن مستوى قراءة  الطالب يف املدار  األمريكية يف القراءة  (Loera,2006).وهذا ما أكدته لوراالالزمة لدراسة هذا املناهج
%( من  الب املدار  الثانوية ذوي األصول الالتينية ال يستطيعون استخالت 41وال العقدين املاضيني ضعيف، حيث وجدت أن ) 

استنتاجات من النصوت املكتوبة، ورأت أن هذه املعدالت املنخفضة من القراءة إذا   تتحسن فإن نسبة بسيطة فقط من هؤالء الطالب 
 The National.كما أشار تقرير  لس القيا  والتطوير الرتبوي)دراستها اجلامعيةيع استكمال %( فقط هي اليت تستط11تبل )

Assessment of Educational ,2003 )(مليون  الب أمريكي يقعون بني الصفني الرابع ح  الثاين عشر 8إىل أن أكثر من )
%( من  الب املرحلة الثانوية 64ون أقل من معدل الكفاءة، كما أن )%( من تالميذ الصف الرابع االبتدائي يقرؤ 68، وأن)ةقراءالضعاف يف 

 .ا إىل مستوى الكفاءة يف القراءةال يصلون مطلقً 
فقد كشف تقرير برنامج األمم املتحدة عن التنمية البشرية يف البالد  شديدٍ  : تكشف املؤشرات الكمية حول القراءة يف الو ن العريب عن ضعفٍ اثانيً 

%( 31( مليون موا ن عريب يوجد)365%( فقط من املوا نني العرب هم من يقرأون بانتظام، إذ من بني )5أن أقل من ) )2117العربية )
%( 5ليسوا حريصني على اقتناء الكتب، فقط )لكنهم %( يقرؤون بشكل متقطع و 15%( ال يقرؤون قط، و)21%( أميون، و)31أ فال، و)

 من العرب هم  من يقرأون بانتظام. 
فكر وقد أشار التقرير السنوي الثالث للتنمية الثقافية الذي تصدره مؤسسة الفكر العريب)التقرير العريب الثالث للتنمية الثقافية مؤسسة ال     

فل العريب ( أن معدل قراءة  الط2111( وكذل. التقرير السنوي الرابع )التقرير العريب الرابع للتنمية الثقافية، مؤسسة الفكر العريب،2111العريب،
( ورقات فقط، وأن متوسط قراءة 6( دقائق يف السنة، وأن معدل ما يقرؤه خارن املنهج الدراسي)6يف القراءة خارن املنهج الدراسي ال يزيد عن)

قائق ( د11الشاب العريب خارن املنهج الدراسي من نصف صفحة إىل نصف كتاب يف السنة، كما أن متوسط قراءة املوا ن العريب ال يتجاوز)
( موا نًا عربًيا يقرؤون كتابًا واحًدا فقط يف السنة، يف حني يقرأ كل موا ن 21وأن كل) ،(ألف دقيقة للموا ن األورويب12يف السنة مقابل)

 ؤه( ضعف ما يقر 221( كتابًا يف السنة  أي )11املوا ن العريب. أما املوا ن األمريكي فيقرأ) ؤه( ضعف ما يقر 141( كتب  أي )7بريطاين)
عامليا  (132) القراءة بني العرب قد تدهورت بشكل  يف. وعلى الصعيد احمللى فقد احتلت مصر املركز ممارسةاملوا ن العريب، ومع  ذل. أن 

( عامليا كما ورد يف التقرير 148) مث جاءت يف املركز ،( حسب معدل القراءة2117يف تقرير برنامج األمم املتحدة للتنمية البشرية الصادر عام )
 ( 2119( أي أن املشكلة تزداد مبرور الوقت )تقرير التنمية البشرية، 2119ذاته ولكن لعام )

الوقت، حيث تعاين القراءة يف اجملتمعات  تؤكد املؤشرات النوعية حول القراءة يف الو ن العريب زيادة مشكلة االنصراف عن القراءة مع مرور ثالثا:
فوسائل تكنولوجيا املعلومات من فضائيات وشبكات معلومات وحواسيب كلها  ،عام من أزمة كربى منذ فرتة ليست بالقصرية بية بشكلٍ العر 

عن القراءة وال  يلون هلا حيت أصبت اإلعراض عن  ينصرفونتعمل على مبدأ التنافس مع الكتاب بل وإزاحته  ولذل. فإن كثريا من املتعلمني 
لسمة الغالبة يف املدار  واملراحل التعليمية املختلفة. القراءة هو ا

 أدت إيل هذه املشكلة من أيها: أسباب افرت عدةضوقد ت  
ال يهتمون مبادة القراءة، وال يتابعون املقروء، عليم، فالتالميذعلي مستوي املدرسة: نقص الدافعية حنو القراءة لدي املتعلمني يف  تلف مراحل الت -1

وال ىيرصون علي اقتناء الكتب،   ،جيابية حنوهاإو اجتاهات أوليست لديهم ميول  ،وال يشعرون بقيمة القراءة ،وال ىيضرون كتب القراءة إىل املدرسة
ودون صرف  ،، ودون قسط وافر من الرتكيزغراذاالست وأن االنتباه جيد وفعال، فهم يقرؤون دون قدر كاف م كما أهنم ال يقرؤون بشكلٍ 

يضاف إيل ذل. حالة اإلحباة واليأ  اليت يعيشها كثري من املتعلمني بشكل عام، فالبعا يسأل:  .التفكري املطلوب للفهم الصحيت والكامل
ا القدر الكايف من النشاة، وال يتحدثون باللغة الفصحى السليمة، ماذا سنجي من القراءة؟ واملعلمون أيضا ال يهتمون مبادة القراءة، وال يعطوهن

ون للمكتبة، وال يشاركون تالميذهم يف عملية القراءة، كما أهنم يستخدمون  ريقة عقيمة يف التدريس حيث يطلب التالميذ وال يشجعون ذهاب
التالميذ يف عملية القراءة. اهنماكر علي مما أثَّ   القراءة واحدا تلو األخر دون تعقيب أو شرد أو تصحيت األخطاء التالميذ من

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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تلميذ يعي  يف بيئة اب القراءة ولديها مكتبة واضر الصحف واجملالت إىل بنيفهناك فرذ  أثر كبري يف ذل. : للمجتمععلي مستوي اجملتمع -2
فمشكلة  .املنزل، وبني تلميذ أخر يعي  يف بيئة ال رتم بالقراءة وال التعليم وليس هلا أي عالقة بالكتب أو القصص أو اجملالت والصحف

ال يتعاملون يف بيورم مع الكتاب أو اجمللة أو  همفأكثر  قراءة منذ الصغرال التالميذالعزوف عن القراءة ترتد يف جانب منها إيل عدم تعويد 
االرتفاع املطرد يف أسعار الكتب هلم، كما أن  وقليلون هم اآلباء الذين يصطحبون أوالدهم إيل املكتبات ليختاروا الكتب املفيدة اجلريدة،

يصرفهم عن قراءة الكتب وجيعل  ضعف اللغة العربية عند كثري من املتعلمنيو  واملطبوعات الثقافية، وعدم اعتياد شغل وقت الفرا  بالقراءة،
وظهور  وإخفاذ املناهج الدراسية يف تشجيع الن ء علي القراءة، ،أن تفشي األمية يف الو ن العريب كما  ،تذوقهم جلمال ما يقرأون ضعيفا

  .وأسهمت بشكل كبري يف إقصاء الكتاب يف عاملنا العريب من وقت النا  اا كبريً الوسائل اإلعالمية احلديثة من تلفاز وفضائيات استهلكت حيزً 
وحماولة النهوض  القراءة االهنماك يفإزاء هذه املشكلة فإن كثريا من األصوات تتعاىل مطالبة بوضع الدراسات امليدانية واحللول ملعاجلة ضعف 

، وتراجعهااحندار ظاهرة القراءة  إزاءيعربون عن قلقهم املتزايد والرتبويون  وما يزال املهتمون املتقدمة،اجملتمعات مستوي قى إىل لري ثقافيًا  باجملتمع العريب
وظاهرة هبذا احلجم  كن احلد منها . وهم ينبهون إىل ضرورة االلتفات هلذه الظاهرة، وتنمية الوعي خبطورة هذا االحندار، وتدارك هذا الرتاجع

ويف  .ومن مث َّ وضع بعا احللول واالقرتاحات من خالل هذا الواقع،وتلمس ثغراته واسس مفرداته  ،اش نفسهومعاجلتها باالنطالذ من الواقع املع
وهو أحد املوضوعات اليت وعالقته ببعا املتغريات ضوء ما سبق تبدو احلاجة شديدة ملعرفة واقع االهنماك القرائي للطالب مبراحل التعليم املختلفة 

.ميدان البحث الرتبوي العريب يف حني أن هذا املوضوع قد نال قدرا كبريا من االهتمام يف الدراسات األجنبية   تنل اهتماما كافيا يف

(Guthrie,&Wigfield,2000)(Fredricks,Blumenfeld,&Paris,2004) 

(Brozo,&Flynt,2008)(Dubow,Boxer&Huesmann,2009)(Duranovic,Salihovic,Ibrahimagic

,Tinjic&Golubovic,2011)   

عـام، ويف ضـوء قيمـة االهنمـاك القرائـي يف اقيـق  لدراسـة هـذه املشـكلة مـن األمـور امللحـة يف ضـوء أييـة القـراءة بشـكلٍ  التصـديولذل. بات  
هنمــاك يف القــراءة خــات، ويف ضــوء نــدرة تصــل إىل حــد االنعــدام يف الدراســات العربيــة املهتمــة باستكشــاف العالقــة بــني اال النجــاد األكــاد ي بشــكلٍ 

 وبعــا املتغــريات التعليميــة واألســرية والشخصــية لــدي الطــالب مبراحــل التعلــيم العــام  لــذل. فــإن البحــث احلــايل يســعى إىل استكشــاف العالقــة بــني
اللغويــة لــدي  موعــة مــن  مــن: مســتوى املرحلــة التعليميــة، ومســتوى تعلــيم الوالــدين، ومســتوى القــدرة االهنمــاك القرائــي يف اللغــة العربيــة  وكــلً مهــارات 

 الطالب يف مراحل التعليم العام.
يسعى البحث احلايل إىل اإلجابة عن األسئلة التالية: أسئلة البحث: 

هل خيتلف االهنماك القرائي لدي الطالب مبراحل التعليم العام حسب مستوي املرحلة التعليمية ؟ -1
ل التعليم العام حسب مستوي تعليم الوالدين؟هل خيتلف االهنماك القرائي لدي الطالب مبراح -2
هل خيتلف االهنماك القرائي لدي الطالب مبراحل التعليم العام حسب مستوي القدرة اللغوية للطالب؟ -3

 أهداف البحث:
يسعى البحث احلايل إىل اقيق األهداف التالية:

و بيعته، وأبعاده.تعرف االهنماك القرائي من حيث مفهومه،  -1
: مستوي املرحلة التعليمية، ومستوي تعليمالكشف عن الفروذ بني أداء الطالب مبراحل التعليم العام على مقيا  االهنماك القرائي يف ضوء -2

.الوالدين، ومستوي القدرة اللغوية للطالب
 مصطلحات البحث:

بـــني  عمـــل مشـــرتك يتبـــ  البحـــث احلـــايل تعريـــف جـــوثري ووجيفيلـــد لالهنمـــاك القرائـــي أنـــه: ت :Reading engagementاالهنمـــاك القرائـــي -1
علــى اإلجنـاز القرائــي، وتوسـعة املــدى القرائــي  ة املـتعلمإىل زيـادة قــدر  يــؤديواالســرتاتيجيات املعرفيـة، والتفاعــل االجتمـاعي  ،الدافعيـة، واملعرفــة السـابقة

   (Guthrie&Wigfield,2000)اجتة عن قراءته.تله، مع زيادة املخرجات اإلجيابية الن
ت.اليت تشمل ت موع درجات الطالب على مقيا  االهنماك القرائي بأبعاده املختلفة :بأنهويتحدد يف البحث احلايل 

  .القراءةوهو يعي املعرفة اللغوية وما وراء اللغوية املطلوبة لتحقيق اهلدف من   Cognitive Engagementاالهنماك املعريف   -
 ،واملمزوجة مبشاعر االهتمام، واإلحسا  بالقيمة ،القراءة حمددة اهلدف :وهو يعي  Emotional Engagementاالهنماك الوجداين  -

 والدافعية الداخلية اليت تيسر املثابرة وتؤثر يف االلتزام إلجناز املهمة القرائية.  ،والفعالية الذاتية، واالجتاهات اإلجيابية
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القدرة على استخدام االسرتاتيجيات املعرفية وما وراء املعرفية وتوظيفها لتعرف  :ويعي  Strategic Engagement ماك االسرتاتيجياالهن -
 املقروء وفهمه مع استيفاء الشروة السلوكية الضرورية للقراءة الفعالة. 

 معهم ومناقشتهم التفاعل مع الوالدين والزمالء واملعلمني وتبادل األفكار واحلوار :ويعي Social Engagementاالهنماك االجتماعي  -
 .حول النص املقروء

هي  موعة املعارف واملعلومات اللغوية لدى املتعلم اليت متكنه من فهم عدد ال هنائي من املفردات واجلمل والرتاكيب اللغوية: القدرة اللغوية -2
: اختبار معاين هيلقدرة اللغوية لاختبارات  ي ثالثة موع درجات الطالب عل يف البحث احلايل بأهنا:ت حددوتت .هاوإنتاج ذات املع 

( إعداد عبد السالم عبد الغفارت.2( و)1الكلمات إعداد أمحد زكي صاه، واختباري الطالقة اللغوية)
)شهادة إعدادية فأقل( أو متوسطا )دبلوم في( أو عاليا )مؤهل منخفضا املؤهل الدراسي للوالدين معا الذي قد يكون:  مستوى تعليم الوالدين -3

تحدد يف البحث احلايل كما يلي:يو  جامعي فأعلى(.
 علي مؤهل جامعي فأعلي. ن: األب واألم حاصال اجلامعي فأعلياملؤهل  -
 علي مؤهل متوسط. ناملؤهل املتوسط: األب واألم حاصال - 
علي مؤهل الشهادة اإلعدادية فأقل.  ناملنخفا: األب واألم حاصالاملؤهل  - 

االبتدائية أو اإلعدادية أو الثانوية. رحلةهي مستوى تعليمي يعرب عن: امل: املرحلة التعليمية -4
 أهمية البحث:

من: كاًل   البحث احلايل  كن أن يفيد   
جوانب القوة والضعف يف قراءرم  وهو تعرفيفيدهم يف   كن أنا لالهنماك القرائي، الطالب يف مراحل التعليم العام: حيث يقدم هلم مقياسً  -1

ما قد يسهم يف تصميم برامج الدعم القرائي املقدمة هلم.
يفمستوى  الهبم، ويدفعهم لال مئنان على جهدهم  تعرفيف  هملالهنماك يف القراءة، يساعد امقياسً يقدم هلم معلمي اللغة العربية: حيث  -2

اقيق اهنماك  عليقدررا مدي  لتحديديف تعليم القراءة  املتبعةمراجعة  رائق التدريس وأساليب التقومي ا ، كما  كن أن يساعدهم يفالتدريس
 .فيهاحقيقي للطالب 

القرائية اليت متكن الطالب من ططي ومطوري املناهج الدراسية: حيث  كن أن  دهم هذا البحث بأهم املعايري الالزمة النتقاء املوضوعات  -3
.فيها بدرجة كبرية االهنماك القرائي

.ذاتهعلى عمل حبوث أخرى يف اجملال هذا البحث قد يشجعهم فالباحثني:   -4
 حدود البحث:

يف عدد من املدار  احلكومية والثالث اإلعدادي، والثاين الثانوي،  ،الساد  االبتدائي: : العينة اليت ب تطبيق املقيا  عليها، وهي من الصفوفأواًل 
 .(2115-2114مبحافظيت الغربية والوادي اجلديد يف العام الدراسي) 

ومن مث ال ، املرتبطة بالدراسة فقط لدي هؤالء الطالب املطبوعة وهي املواقف والنصوت :ا: مواقف القراءة والنصوت اليت قيس االهنماك فيهاثانيً 
القراءة أو نصوصها خارن السياذ الدراسي.جيوز تعميم نتائج  البحث على مواقف 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
م( عنــدما ب التأكيــد يف حبــوث أندرســون علــى أييــة اجلوانــب 1981ترجــع جــذور االهتمــام باالهنمــاك القرائــي يف البحــث الرتبــوي إىل عــام ) 

اتيجي للقـارئ، ومـع التأكيـد علـى أييـة اجلوانـب املعرفيـة يف القـراءة بـدأت البحـوث منـذ املعرفية يف عملية القـراءة مثـل: املعرفـة السـابقة، والسـلوك االسـرت 
حيــث أشــارت دراســات   ،التفــاعالت االجتماعيــة يف جنــاد عمليــة القــراءةدور و  ،م( يف الرتكيـز علــى دور اجلوانــب الدافعيــة والوجدانيــة للمــتعلم1991)

ا باجلوانـب الدافعيـة والوجدانيـة الـيت تـؤثر معرفية، ولكنه مرهـون أيًضـ مهاراتمتعددة إىل أن النجاد يف القراءة ال يتوقف فقط على ما  تلكه املتعلم من 
يف السلوك القرائي للطالب مثل: الدافعية، والفعالية الذاتية، والتفاعل االجتماعي.

(Anderson, Wilson, & Fielding. 1988)  ; (Csikszentmihalyi, 1990; Csikszentmihalyi, 

1991; Deci,1992; Deci, Ryan, 1992) 

علـى  (Bergin, 1999; Andreson, 1998; Anderson,Wilson, Fielding, 1988) كـل مـن  وقـد اتفـق   
يف اقيــق األهــداف املعرفيــة مــن القــراءة بدرجــة أكــرب، كمــا أن القــارئ  يســاعدداين فاجلانــب الوجــ  ،يف القــراءة مًعــا اجلــانبني املعــريف والوجــداينكــال أييــة  

 .  لينهم. يف القراءةمعا كليهما  Skill and Will""تاملهارة واإلرادة   تل.الناجت جيب أن 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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 طبيعة االنهماك القرائي: 
منذ تسعينيات القرن املاضي بدأ االهتمام بدراسة االهنماك القرائي واديد  بيعته  يف حبوث كثرية        

 ( National Reading Research Center(NRRC) ,1997) (Guthrie, Anderson, Alao,Rinehart, 

1999) (Guthrie, Schafer, VonSecker, Alban, 2000) (Guthrie, Schafer, Huang,2001) 

(Guthrie,Wigfield, Perencevich, 2004) 

مــع تتفاعــل الــيت جلوانــب الدافعيــة واالســرتاتيجية واالجتماعيــة لكــٍل مــن احيــث أشــارت هــذه البحــوث إيل أن االهنمــاك القرائــي عمــل مشــرتك 
لتحقيق الفهم القرائي، فاالهنماك هو أحد أمناة الدافعية اليت جتعل الطالب يقـرأون حبماسـة وثقـة، ويسـتخدمون اسـرتاتيجيات تناسـب  بعضها البعا

 ف القراءة املختلفة،مواق
الــيت يشــتق منهــا الطالــب االســرتاتيجيات  البنيــة المعرفيــةالبحــوث ثالثــة عوامــل تســهم يف اقيــق االهنمــاك القرائــي أوهلــا:  هــذهوقــد حــددت  

التفاعـل مـع األخـرين حـول املـواد الـيت تعكـس االنغمـا  االجتمـاعي و  البنيـة االجتماعيـةاملعرفية وما وراء املعرفية اليت يستخدمها عند القـراءة، والثانيـة: 
ختيار أهداف للقراءة  كن اقيقها.ال توجه القارئاليت  الدافعيةالشخصية و البنية املقروءة، واألخرية: 

  Engagement Readersخصائص الطالب المنهمكين في القراءة
 يتصف الطالب املنهمكون يف القراءة بأهنم: 

القراءة بدافع ذايت، أومن منطلق خربة خاصة، أو نتيجة لتقدير شخصي للموقف، أو لتحقيق رحمبة شخصية معينة، أو ح عملية يقبلون على   -
جملرد االستمتاع، وليس بتأثري عوامل خارجية، أو ضغوة اجتماعية. 

يستمتعون بالقراءة أكثر من أي نشاة أخر.  -
 يقرؤون دائما حبما  وثقة.  -
 ، ويعدوهنا نشا هم املفضل  و  ارسوهنا بشكل يومي.Value Readingاءة يقدرون قيمة القر  -
وجانبا اجتماعيا.  ،ال يتعاملون مع القراءة على أهنا نشاة معريف فقط، ولكنهم يرون هلا جانبا وجدانيا دافعيا -
 يشعرون مبتعة كبرية يف القراءة، ويعربون عن حبهم هلا بشكل مستمر. -
 يق أهداف حمددة من القراءة.يركزون جهدهم لتحق -
. Pursuing Clear Reading Goalsيسعون إىل الفهم واقيق أهداف قراءة واضحة وحمددة  -
 يد ون بني الدافعية واملعرفة والتفاعالت االجتماعية يف كل موقف قرائي. -
 يستطيعون ف. شفرة النصوت املكتوبة وفهمها. -
 ويوظفون معرفتهم السابقة لفهم النصوت اليت يقرؤوهنا. ،ةيستخدمون اسرتاتيجيات قراءة مناسب -
 يثقون يف ذارم ويف قدررم على القراءة.  -

أبعاد االنهماك القرائي:
   Cognitive Engagement:االهنماك املعريف  -1

حــ   كــن للقــارئ تفســري   ا بالدرجــة الكافيــةاملعرفــة اللغويــة ومــا وراء للغويــة وتطويريــا معــ يتطلــب اقيــق االهنمــاك العميــق يف القــراءة امــتالك 
ا علـى فهـم رموزهـا وأنظمتهـا املختلفـة، ا يف حـل شـفرة اللغـة املكتوبـة، وقـادرً املادة املكتوبة وفهمها بسرعة ودقة مناسـبتني، فالقـارئ املنهمـ. يكـون مـاهرً 

املعرفــة اللغويــة الــيت تتضــمن الــوعي الفونولــوجي واإلمالئــي، وأشــكال الصــوت املكتــوب، ودالالت األلفــا  وتطورهــا، و ريقــة بنــاء اجلملــة.    تلــ.فهــو 
يف  ودور الســياذ ،وأعرافهــا وثقافــة اســتخدامها، وفهــم مــا ىيــدد معــ  الكلمــة ،كمــا أنــه  تلــ. املعرفــة مــا وراء اللغويــة الــيت تشــمل: معرفــة مفــاهيم اللغــة

تستخدم أساليب اللغة املختلفة؟  ؟وكيف ؟وأين ؟ذل.، وإدراك م 
(Meece, Blumenfield & Hoyle, 1988); (McKenna, Kear, Ellsworth, 1995)  (Luo, 2008 

) 

مؤشـــرات تتعلــــق  :األويل :يف ســـعيه لفهـــم الــــنصأكثــــر مـــن دراســـة أن القــــارئ املنهمـــ. يســـتخدم ثالثــــة أنـــواع مـــن املؤشــــرات  كشـــفتوقـــد  
حيـث تعمـل مؤشـرات املفـردات عنـد مسـتوى  والثالثـة مؤشـرات تتعلـق بعلـم دالالت األلفـا  وتطورهـا. ،والثانية مؤشرات تتعلق ببناء اجلملـة ،باملفردات

معرفــة   األلفــا  دالالتعلــم ، يف حــني تتطلــب مؤشــرات والــوعي هبمــا لقواعــد النحــو واللغــة إدراكالكلمــة املفــردة. أمــا مؤشــرات بنــاء اجلملــة فتتطلــب 
كمــا تتطلــب املعاجلــة الشــاملة والدقيقــة للــنص  وهــذا هــو املعيــار األهــم  منــط اجلملــة والســياذ احملــيط، وتفســري املعــ ، مراعــاة:و معــ  األلفــا  وتطورهــا 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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 (Baumann, Hoffman, Moon,&Duffy-Hexter,1998)لتحقيــق اهنمــاك عميــق يثمــر فهمــا صــحيحا عنــد القـــراءة. 

(Luo,2008) 

ا ا وحيـدً القـراء حمـري املنهمكـني يكتفـون باسـتخدام مؤشـر املفـردات معيـارً  أن (Sweet, Guthrie ,Ng, 1998)  كمـا كشـفت دراسـة
ودورهـا الكبـري يف عمليـة القـراءة، فإنـه ال  لتقييم جهـودهم، يف اسـتخالت املعـ  مـن الـنص املقـروء، وبـالرحمم مـن أييـة العمليـات الفونولوجيـة واإلمالئيـة

وتفســريه بشــكل شــامل، فالقــارئ حمــري  املقــروء لــنصالكلــي لفهــم اليصــت االكتفــاء هبــا فقــط، ولكــن جيــب إعطــاء اهتمــام مماثــل تباســتنباة املعــ ت أوت 
الـنص ككــل، مضــمون ولــيس علـى اسـتيعاب  املنهمـ. يقـرأ الــنص كلمـة كلمـة، ويتوقــف كثـريا أمـام الكلمــات الصـعبة، ويركـز علــى األحـرف والكلمـات

ألهنــم يركــزون علــى حــل شــفرة اللغــة املكتوبــة أكثــر مــن   صــحيت ومعــ  ذلــ. أن الطــالب حمــري املنهمكــني يف القــراءة يعجــزون عــن فهــم الــنص بشــكلٍ 
مــن خــالل االهتمــام إال  القــراءة زيــادة اهنمــاك هــؤالء الطــالب يفل ولــيس هنــاك  ريقــة ويعــاجلون الــنص بصــورة ســطحية،العميــق للــنص املقــروء،  الفهــم

 ,Guthrie, Schafer, VonSecker, Alban)بـالتعليم الصـريت للبعـدين اللغـوي ومـا وراء اللغـوي.

2000)  

ويشمل التعليم الصريت للبعدين اللغوي وما وراء اللغوي جوانب هي:
 النصوت املختلفة:  ِبي  التمييز بني  -أ 

قــد يســعي الطــالب إىل فهــم الــنص ولكــنهم يفشــلون  ألهنــم ال  تلكــون اســرتاتيجيات قــراءة النصــوت املختلفــة. وتزيــد صــعوبة الفهــم بســبب 
يشــرد معلومــات حمــددة  تعــدد أشــكال النصــوت واخــتالف بنيتهــا ومــن أيهــا: الــنص القصصــي الــذي يــروي أحــداثا معينــة، والــنص التفســريي الــذي

التفسريي عن بنية النص القصصي، فالنص التفسريي يعتمد على الوصـف، أو املقارنـة، أو التسلسـل الـزمي، أو السـبب والنتيجـة، ،وختتلف بنية النص 
أو املشــكلة واحلــل. أمــا الــنص القصصــي فيتكــون مــن: الشخصــيات، واملكــان، واحلبكــة. ويشــار إىل هــذه العناصــر العامــة بقواعــد القصــة، ويقــع بــني 

ة كبــرية مـــن النصـــوت الــيت جتمـــع بـــني خصــائص النصـــني القصصـــي والتفســريي معـــا، إن معرفـــة بنيــة النصـــوت املقـــروءة يســـاعد هــذين النـــوعني  موعـــ
يشــجعهم علــى االهنمــاك العميــق فيهــا. و ، وذلــ. مــن خــالل تزويــدهم بإ ــار عــام يوجــه عمليــة القــراءة الكامنــة يف الــنص الطــالب يف حبــثهم عــن املعرفــة

(Wigfield, Eccles& Pintrich,1996) . 
مبراجعــة البحــوث الســابقة ملعرفــة فائــدة تعلــيم الطــالب العناصــر العامــة للقصــة، حيــث   (Wade, Buxton,Kelly,1999)وقــد قــام 

حمـددة وواضـحة عـن تنظـيم العناصـر واملكونـات العامـة للقصـة، بشـرة  ةن بعـد أن تعلمـوا اسـرتاتيجيكشفت هـذه الدراسـات أن فهـم الطـالب قـد اسَّـ
راجعـة أخـرى أن يتم تعلم عناصر القصة بطريقة متكاملة، مع نقـل مسـئولية الـتعلم بشـكل تـدرجيي إىل الطالـب، وتنميـة االهتمـام بالرقابـة الذاتيـة. ويف م

ابيــة للطــالب حمــري املنهمكــني يف القــراءة عنــدما يتعلمــون مــن نــص بالكشــف عــن فائــدة اســتخدام املنظمــات الكت(Greeno,1998)للبحــوث قــام
التفسـريية، وكـان و ا أحسـن للنصـوت الرياضـية تفسريي، حيث وجدت هذه الدراسة أن تدريب الطالب على املنظمات الكتابية والتصويرية حقق فهًمـ

نائها أم بعدها.ا سواء استخدمت املنظمات الكتابية والتصويرية قبل القراءة أم يف أثهذا صحيحً 
 التمييز بني املعلومات األكثر أيية واملعلومات األقل أيية يف النص: - ب

 ،واألفكــــار املســــاعدة ،األفكــــار األساســــية :يتطلــــب اقيــــق االهنمــــاك القرائــــي معرفــــة البنــــاء اهلرمــــي لعناصــــر الــــنص، والقــــدرة علــــى التفرقــــة بــــني
حيــث  تاألييــة البنائيــة يف الــنصت بــني األفكــار األساســية واألفكــار املســاعدة يف الــنص املقــروء بأو التفصــيلية، ويوصــف الفــرذ  العرضــيةواملعلومــات 

 ,Gaskins, Guthrie, Satlow, Ostertag, Six, Byrne)يستطيع الطالب املنهمكـون اديـد هـذه األييـة بسـهولة عنـد القـراءة

Conner, 1994)   صـعوبات يف فهـم املـادة املقـروءة ويف تنظيمهـا  ،والتفاصـيل الفرعيـة ،ساسيةني األفكار األبويسبب عجز الطالب عن التمييز
إىل تطـــوير أســـاليب متنوعـــة  - (Bergin,1999)كمـــا يف دراســـة بـــريجن-ا مـــن مانينيـــات القـــرن املاضـــي ولـــذل. ســـعي بـــاحثون بـــدءً   وتـــذكرها

وهــو مــا يــوفر فرصــة   املســاندة، وتكــوين ملخصــات تعكــس هــذه الفــروذوالتفاصــيل  ،والفرعيــة ،ملســاعدة القــراء الضــعاف للتمييــز بــني األفكــار الرئيســة
لفهم عميق للنص املقروء.

 املعرفة املفهومية:  -ن
ا يف االهنمــاك ا كبــريً يســتخدم مصــطلت املعرفــة املفهوميــة لوصــف املعرفــة الكليــة الــيت  تلكهــا القــارئ عــن أي مفهــوم، وتــؤدي املعرفــة املفهوميــة دورً 

وعلــى  كلمــا كانـت معرفــة املــتعلم املفهوميـة حمنيــة كــان فهمـه للــنص أفضــل،إذ  ، فــاملع  الـذي يكونــه الطالــب مـن الــنص يــرتبط مبعرفتـه الســابقة، القرائـي
الب العكــس مــن ذلــ. إذا كانــت معرفتــه املفهوميــة حمــدودة جــداً فــإن االهنمــاك يف القــراءة يكــون عســريا  وهلــذا الســبب ال بــد أن نــوفر كــل الفــرت للطــ

 تكوين أسا  قوي من املعرفة املفهومية.ل

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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فـإن الصــعوبات الــيت  (Guthrie, Wigfield, Barbosa, Perencevich&, Taboada, 2004)  رأيوحسـب 
تعوذ االهنماك يف معاجلة النص بسبب  نقص املعرفة املفهومية  تظهر يف ثالثة مسارات  تلفة:

ية الكافية اليت تسهل االهنماك يف قراءة النص وتعلمه.عندما ال  تل. الطالب املعرفة املفهوم :األول -
 عندما  تل. الطالب املعرفة املفهومية ولكن اإلشارات النصية ال تكون كافية لتنشيطها.  :الثاين -
 خيالف التفسري الصحيت له.عندما يبي القارئ تفسرياً للنص  :الثالث -

حمـري املنهمكـني يف القـراءة أن هـؤالء الطـالب جيـدون صـعوبة يف  ة السابقة لـدي الطـالبوكشفت دراسات حديثة حبثت يف كيفية تنشيط املعرف
أن الطــــالب حمــــري  (Guthrie&Cox,2005)فعلــــى ســــبيل املثــــال وجــــد جــــوثري وكــــوكس الوصـــول إىل معــــرفتهم املفهوميــــة واالســــتفادة منهــــا،

 املنهمكني ال يستفيدون من معرفتهم السابقة يف فهم النص.
 Emotional engagementوجدانياالنهماك ال -2

اكتشف الباحثون املهتمون بطبيعة التعلم اإلنساين والعوامل املؤثرة فيه و رذ اسينه منذ تسعينيات القرن املاضي       
 Morrow, Young, 1997; Sweet, Guthrie, Ng,1998)  )  ًا ا معرفيً أن التعلم األكاد ي ال  كن معاجلته باعتباره مشروع

  ىيدد هؤالء فقط، ويعي ذل. أن الكفاءة يف القراءة تتطلب وقتا وجهدا كافيني، فقد  تل. الطالب املعرفة اللغوية واملفهومية املناسبة، ولكن إذا 
ن عن اقيق االهنماك   فإهنم سيعجزو كقراء  بأنفسهمكافية باملوضوع املقروء، وثقة   اكن لديهم اهتمامً يلقراءة، و  لا ا مناسبً الطالب ألنفسهم هدفً 

وركزت  ،لقراءة اهتماما متزايدا يف البحوث والدراسات اليت انطلقت من الرؤية البنائية االجتماعيةلالدافعية  القتالكامل يف القراءة  وهلذا السبب 
 . (Stipek,1996)على األبعاد الدافعية واالنفعالية للقراءة جنبا إىل جنب مع الرتكيز على اجلوانب االجتماعية

 authentic) واقعية وحياتية وأصيلةيف القراءة فإهنم ىيتاجون إىل االندمان يف أنشطة قرائية  ينهمكواورأت هذه البحوث أن التالميذ لكي  

literacy activities)  مصطنعة قرائية ال يف أنشطة وممارساتcontrived  activities))  ويتفق هذا مع  رؤية فيجوتسكي للشعور
حيث  (intellect and affect)نت أن وعي املتعلم يشمل مكونني حمري قابلني للفصل: يا املكون العقلي واملكون الوجداين اليت تضم

 ;Csikszentmihalyi, 1990; Csikszentmihalyi1991)يا فيجوتسكي حمري قابلني للفصل.عدَّ 

Ellett & Chauvin, 1991; Deci & Ryan, 1992; Eccles, Wigfield,& Schiefele, 1998;) 

الوجداين يف القراءة ما يلي: االهنماكويشمل 
 تحديد الهدف من القراءة:  -أ

القــراءة  التلقائيــة الــيت اــدث يف أنشــطة احليــاة اليوميــة مثــل:  تعــي:هنــاك فــرذ واضــت بــني القــراءة العرضــية والقــراءة املقصــودة، فــالقراءة العرضــية 
القــراءة قــراءة الفتــة أو لوحــة إرشــادية، أمــا القــراءة املقصــودة فهــي القــراءة الــيت تــتم لتحقيــق هــدف معــني كالتحصــيل الدراســي، ويتطلــب هــذا الــنمط مــن 

 & Alexander, Jetton)؛(Miller & Meece,1997).واديــد اهلــدف مــن القــراءة ،التنظــيم الــذايت،و املشــاركة الفعالــة 

(Kulikowich,1996. 

فقـط إهنـاء املهمـة القرائيـة، ويف أحيـان أخـرى يكـون اهلـدف هـو  ـرد دف هـو اهل، فأحيانا يكون يقرأ الطالب من أجلهااليت  األهدافوتتعدد 
بيــة االجتماعيــة، وهنــاك  ــالب كثــريون يقــرأون يف ظــل هــدف جتنــب إرضــاء املعلــم أو األبــوين، أو الظهــور مبظهــر جيــد أمــام األقــران، أو اقيــق املرحمو 

فئــة قليلــة مــن الطــالب يقــرؤون مــن أجــل الــتعلم واملعرفــة وبنــاء فهــم شــامل  ذلــ. هنــاك يف مقابــلو القــراءة مــع بــذل أقــل جهــد عقلــي ممكــن،  أي:العمــل 
هـؤالء الطـالب هـم الـذين ينجحـون يف االهنمـاك يف القـراءة أكثـر مـن هـؤالء الـذين تتحـدد أهـدافهم يف جتنـب العمـل أو و لنص الذي يقرؤونه، لوعميق 

 ;Meece, 1991; Guthrie, Anderson, Alao, Rinehart, 1999)االنتهــاء مــن املهمــة، أواملرحموبيــة االجتماعيــة 

Guthrie, Cox, 1998; Guthrie, Cox, 2000) 

ســـرتاتيجية اايت وتطـــوير اســـتخدامها يقـــوم بـــدمج ديـــد اهلـــدف مـــن القـــراءة فـــإن منـــوذن التـــدريب علـــى اســـرتاتيجيات التنظـــيم الـــذا ألييـــة اونظـــرً 
القراءةت عند تدريب الطالب حمـري املنهمكـني فيهـا علـى هـذه االسـرتاتيجيات. ويف هـذا النمـوذن يوجـه الطـالب حمـري املنهمكـني إيل  منتاديد اهلدف 

ســرتاتيجية توضــع األهــدافت ضــرورية للفهــم اللــتعلم مــن خــالل القــراءة  كمــا أن وضــع أهــداف واقعيــة وإجيابيــة مــع شــاركة يف القــراءة تقــومي أســباهبم للم
(Lorch,VandenBroek,1997).املثايل مع اإلبقاء على السلوك االسرتاتيجي للطالب  وال التعامل مع النص املقروء

 االهتمام بالمادة المقروءة. -ب  
ا حسـب الطالب من القراءة  كن أن تتغري وتتباين، فإن  بيعة االهتمام باملادة املقـروءة ومسـتوى هـذا  االهتمـام خيتلـف أيًضـ أهدافن كما أ

عوامـل وهنـاك  موعـة مـن ال ،املـادة املكتوبـة عنـد قراءرـا اظـي بـهاالهتمام الـذي  مستوياملادة املقروءة، وتستخدم عبارة ت درجة االهتمام ت لتشري إىل 
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ـــــيت تســـــهم يف توليـــــد االهتمـــــام عنـــــد قـــــراءة الـــــنص منهـــــا: احلداثـــــة ييـــــة، واقـــــق فائـــــدة شخصـــــية مباشـــــرة مـــــن قـــــراءة األوالتشـــــويق، واملفاجـــــأة، و  ،ال
Hidi,1990) )(Schiefele, 1996)النص.

(  بـني Fredricks, Blumenfeld & Paris, 2004) (Kasten &Wilfong,  2007)ومتيـز أكثـر مـن دراسـة 
 األخــريو  ،اإلجيابيــة الــيت يولــدها الــنص يف نفــس القــارئ فائــدة وجدانيــة تتعلــق باملشــاعراألويل بعــد قــراءة أي نــص:   كــن اقيقهمــانــوعني مــن الفائــدة 
 & ,Anderson,Wilson)    يــز أندرســونكمــا  .وفضــوله واــدي تفكــريه القــارئ شــغف ةإثــار علــي الــنص  بقــدرةفائــدة معرفيــة تــرتبط 

Fielding, 1988) فائـدة تتحقـق بعـد قـراءة نـص حمـدد مثـل الشـعور باملتعـة، الشـكل األولبـالقراءة:  مـرتبطنيبني شكلني من الفائـدة الشخصـية 
ويتفق هذا النوع مـن االهتمامـات الشخصـية مـع فكـرة ديـوي عـن  ،ميول الطالب القرائية اليت تعرب عن  القرائيةهتمامات اال يشري  إىلألخر والشكل ا

ولـــذل. فعنــدما يقـــرأ الطــالب نصوصــا تتفـــق مــع ميـــوهلم فــإن معـــدل   ســتمرار القــراءةال احـــافزً  الـــيت متثــل (Bergin, 1999)لدافعيــة الداخليــةتتا
 اهنمــاكهم يــزداد، كمــا أن درجــة تشــتت انتبــاههم تقــل، وهــذا مــا كشــفت عنــه الــربامج الــيت راعــت اهتمامــات الطــالب وميــوهلم القرائيــة، إذ رشــت عــن

 & Alexander, Jetton).االهتمـامهـذا  ملراعـاةدالالت ملحوظـة تؤكـد زيـادة درجـة اهنمـاكهم يف القـراءة نتيجـة تطبيقهـا 

Kulikowich, 1999)  (Deci & Ryan, 1992)

 الفعالية الذاتية: -ج
يصـــعب اقيـــق االهنمـــاك يف القـــراءة دون أن يثـــق الطالـــب يف نفســـه ويـــؤمن بقدراتـــه علـــى معاجلـــة الـــنص جبـــدارة ومهـــارة وهـــذا مـــا يشـــار إليـــه   

حمـري املنهمكـني يف القـراءة فـإن الصـعوبات واملشـكالت الـيت تـواجههم يف فـ. الشـفرة اللغويـة  للطـالبوبالنسـبة  ،Self-efficacyبالفعالية الذاتيـة 
خـربات سـلبية تـؤثر كثـريا علـى السـلوك القرائـي هلـؤالء  هـاحيـث ينـتج عن  إحساسـهم بالفعاليـة الذاتيـةتقلـل مـن و  ،على مشـاعرهم اخلاصـة السلبتؤثر ب

د الطــالب، كمــا أن منــاخ الصــف العــادي القــائم علــى املقارنــة بــني الطــالب والتنــافس فيمــا بيــنهم يضــخم مــن مشــكلة الفاعليــة الذاتيــة املنخفضــة عنــ
(Ames,1992 (Bandura,1986) (Brozo & Flynt, 2008 )(Bandura,1997).ب حمري املنهمكني يف القراءةالطال

ويسـتطيع املعلمــون أن يسـهموا يف تعلــيم الطـالب القــراءة بطريقـة نشــيطة وفعالــة عـن  ريــق تصـميم بيئــة تعليميـة مثــرية وحمفـزة ومشــجعة وهادفــة  
لتعليميــة االهنمــاك يف القــراءة لــدي الطــالب مــن خــالل تقــد ها مهامــا وأنشــطة قرائيــة حــرة ومفتوحــة، حيــث تشــجع هــذه البيئــة ا ،وموجهــة حنــو الــذات

 القرائيــةنشــطة وهــي األنشــطة واملهــام الــيت يقــوم فيهــا الطــالب بتوجيــه عمليــارم القرائيــة، واديــد األهــداف املبتغــاة مــن قــراءة الــنص، وتتميــز املهــام واأل
الكــايف للطــالب وتراعــي اهتمامــارم. وقــد وجــد أن الطــالب يف هــذه األنشــطة قــد اســتخدموا مزيــداً مــن اســرتاتيجيات  املفتوحــة واحلــرة أيضــا بالتحــدي

انوا ينخر ون فيها ملدة أ ول، وكانوا أفضل يف قدررم على ضبط االنتباه دون اعتبار للعوامل األخرى.ك ،القراءة املناسبة
:   Strategic Engagementاالنهماك االستراتيجي في القراءة -3

إىل شــكل أو أســلوب خـات للمعرفــة اإلجرائيــة، حيــث تضــم كــل اسـرتاتيجية  موعــة مــن اخلطــوات أو اإلجــراءات الــيت  اســرتاتيجيةتشـري كلمــة 
قــــد ظهـــر مصــــطلت . و تطبـــق عـــن قصــــد وبعـــد جهـــود منتظمــــة لعـــالن املشــــكالت يف الفهـــم أو لتفعيـــل األداء أو لتحقيــــق اهلـــدف مــــن قـــراءة الـــنص

حـول تطـور الـذاكرة والتـذكر الـيت كشـف فيهـا  (Flavellمـن خـالل حبـوث ) يف السبعينيات من القـرن املاضـي، اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة
ا  على تنظيم أفكاره وتوجيهها لتحقيق أهداف حمددة وإجناز مهمات معرفية أكثر أي يصبت لديه أن  وعي الفرد بعملياته املعرفية جيعله قادرً 

 على التفكري حول تفكريه.  القدرة
مــازال مفهــوم مــا وراء املعرفــة يلقــى الكثــري مــن االهتمــام نظــرا الرتبا ــه بنظريــات الــذكاء والــتعلم واســرتاتيجيات حــل املشــكلة واختــاذ 

إدراك مـا وراء املعرفـة إيل  ويشـري. باالسرتاتيجية الـيت تلـزم ملعاجلـة هـذه املهمـةو  باملهمة اليت يقوم هبا، و الشخص بنفسه، معرفة :ويعي القرار،
العمليــات  العمليــات، مــع اســتخدام ذلــ. الــوعي الــذايت يف ضــبط الفــرد ووعيــه للعمليــات املعرفيــة اخلاصــة بــه بغــا النظــر عــن مضــمون تلــ.

 التقــوميويتضــمن  ،رفــةاإلدارة الذاتيــة للمعو  ،مكــونني أساســيني يــا: التقــومي الــذايت للمعرفــةويشــمل مصــطلت مــا وراء املعرفــة املعرفيــة واســينها. 
Beyer, 2001) )(Costa, 2007)  الذايت للمعرفة ثالثة أشكال هي:

تنطوي على احلقائق وتعرب عما هو معروف يف  ال معني وجتيب  معرفة : وهيDeclarative Knowledge)) املعرفة التقريرية .1
 در الالزمة إلجناز املهمة.(، أي الوعي باملهارات واالسرتاتيجيات واملصاWhyعن السؤال ماذا )

(، وتتعلق باإلجراءات املختلفة الـيت جيـب Howوهي جتيب عن السؤال كيف) (:Procedural Knowledge. املعرفة اإلجرائية)2
والتغيـري إىل  ،التخطيط، واختيار االسرتاتيجيات، واديد الوقت املناسب، واديد اجلهـد املطلـوب، واملراجعـة :أن تؤدى لتحقيق املهمة، مثل

كيـف  كـن للطالـب أن يتصــفت     هـذه املعرفـة اإلملـام مبعلومـات إجرائيـة مثـل: وتتضـمناسـرتاتيجيات أخـرى إلزالـة مشـكالت تعـرتض األداء. 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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أو كيــف يســتخلص معلومــات حمــري واردة بوضــود يف الــنص. وتعــد املعرفــة اإلجرائيــة ذخــرية مــن الســلوكيات  كتابــا بســرعة؟ أو كيــف يلخصــه،
 أهدافه املختلفة. بلو فرة لدى الفرد تساعده يف املتوا
( ب اختيار أو استخدام اسرتاتيجية ما؟ Why) (:وهي جتيب عن السؤال ملاذاConditional Knowledge) . املعرفة الشر ية3

 م  تتصفت الكتاب؟ :أو م   كن استخدام اسرتاتيجية ما بدال من أخرى؟ مثل
التقيـــيم، والتخطــــيط،   اإلدارة الذاتيــــة للمعرفـــة ويتضـــمن ثالثـــة عناصـــر هـــي : أمـــا املكـــون الثـــاين ملصـــطلت مـــا وراء املعرفـــة فيتمثـــل يف

ملعرفتنا الراهنة، مثل هل فهمت ما قرأته؟ هل صادفت هذه املشكلة من قبل؟ هـل هنـاك مزيـد مـن املعلومـات  كـن  تقديرفالتقييم  والتنظيم.
الشـــروع باملهمــة؟ إن عمليـــة التقيــيم هـــذه عمليــة داخليـــة تبــدأ قبــل البـــدء باملهمــة، وتســـتمر يف أثنــاء إجنازهـــا وبعــده، وتتضـــمن قبــل  جتمــعأن 

أمـا التخطـيط فانـه يتضـمن اديـد األهـداف، واختيـار االسـرتاتيجيات الالزمـة واإلجـراءات املرتبطـة  التحقق من مدى الوصول إىل األهـداف.
أو األهداف  اهلدف الصعوبات، و رذ التغلب عليها، والتنبؤ بالنتائج. ويتضمن التنظيم التحقق من مدى التقدم حنوبإجناز املهمة، واديد 

 (.(Marzano, 1988على مدى جناحها يف اقيق األهداف. االفرعية، ومن مث مراجعة اخلطط واالسرتاتيجيات وتعديلها بناءً 
مرحلة مـا قبـل املهمـة، ومرحلـة أثنـاء   وم الطلبة بإجنازها تتضمن ثالث مراحل:( أن املهمات اليت يق(Costa, 2007 ويرى كوستا

م املهمــة، ومرحلــة مــا بعــد إجنــاز املهمــة. ويف كــل مرحلــة مــن هــذه املراحــل يتحقــق التقيــيم والتخطــيط والتنظــيم، فقبــل الشــروع باملهمــة رمبــا يقــي
شــيء نريــده عنهــا؟ وبعــد ذلــ. خيططــون ألعمــاهلم برصــد أهــداف عامــة هــل نعــرف كــل   الطلبــة مــا لــديهم مــن معرفــة حوهلــا بســؤال أنفســهم:

تقيـــيم معـــرفتهم عنهـــا، فقـــد يكتشـــفون بعـــا الثغـــرات،   وأخـــرى فرعيـــة يف ضـــوء تقيـــيمهم ملعـــرفتهم. ويســـتمر الطلبـــة يف أثنـــاء إجنـــاز املهمـــة يف
  ليال إلعادة جتميع املعلومات، وقـد ينشـغلون بأسـئلة مثـل:من املعرفة التقريرية أو اإلجرائية، أو الشر ية، وقد يتوقفون ق مهمةكنسيان أجزاء 

 ما الذي ينبغي عمله بعد ذل.؟ ما أفضل اسرتاتيجية لتنفيذ ذل.؟ ويستمر الطلبة يف تنظيم تقدمهم جتاه هدفهم. وبعد إجناز املهمة، ىياول
مــا احلقــائق الــيت ب   جرائيــة والشــر ية، و ــرد أســئلة مثــل:الطــالب مــرة ثانيــة تقيــيم معــرفتهم حــول املهمــة بــالرتكيز علــى املعــارف التقريريــة واإل

وراء املعرفــة يتضــمن تفــاعال مســتمرا بــني التقــومي الــذايت للمعرفــة الــذي  وهكــذا يالحــع أن مفهــوم مــا  تعلمهــا؟ ومــا الــذي كــان  كــن تعلمــه؟
  (Marzano, 1992).التقييم والتخطيط والتنظيماليت تتضمن عمليات  يتضمن املعرفة التقريرية واإلجرائية والشر ية وبني إدارة الذات

البــد أن يعمــل الطالــب بــوعي، وأن يكــون علــى معرفــة بســلوكه، وأن يرصــد اجلوانــب املعرفيــة ألدائــه، وأن يتحقــق  القــراءةولتحقيــق االهنمــاك يف 
ت مــن أهدافــه، وأن يــنظم جهــوده حنــو اقيــق هــذه األهــداف، وباختصــار فالبــد أن يكــون القــارئ  اســرتاتيجيا مبعــ  أن جييــد اســتخدام االســرتاتيجيا

ـــــــــــــــــــــة وتنظـــــــــــــــــــــيم عمليـــــــــــــــــــــات القـــــــــــــــــــــراءة حـــــــــــــــــــــ  تتحقـــــــــــــــــــــق أهدافـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن القـــــــــــــــــــــراءةالالزمـــــــــــــــــــــة لتشـــــــــــــــــــــفري وتفســـــــــــــــــــــري وفهـــــــــــــــــــــم ومرا  .قب
 Strategicكمــا جيــب أن يكــون كفئــا ومقتــدرا ونشــيطا وفعــاال ومعاجلــا للــنص بشــكل اســرتاتيجي، وهــو مــا أ ــاه الــبعا القــارئ االســرتاتيجي 

Readers يالــذي تؤكــد علــى أييتــه الدراســات والبحــوث الرتبويــة منــذ مانينيــات القــرن املاضــ(Paris,Wasik &Turner,1991) 

(Ames& Archer,1988) 

تطلبـه وهناك أدلة وافرة يف حبوث ودراسات متعددة على أن القارئ حمري املنهم. يفشل حمالباً يف تنظـيم السـلوك الـذايت أو التقيـيم الـذايت الـذي ت
ين التوجيــه والتقيــيم، ويفشــل يف اديــد أو اكتشــاف املشــكالت الــيت أن الطالــب حمــري املنهمــ. ينتظــر دائمــا مــن املعلمــني أو األبــو  كمــاالقــراءة املــاهرة، 

ني يوصـفون تواجهه يف الفهم واملعرفة، ويرتدد ويتلعثم يف خياراته وتنفيذه لإلجراءات اليت قد تزيد من فهمـه. أضـف إىل ذلـ. أن الطـالب حمـري املنهمكـ
لـذي تؤديـه املعاجلـة وال يقـدرون الـدور احلاسـم ا ينظمون وال يراقبـون أداءهـم يف القـراءة،بقلة التفاعل يف التعلم أكثر من أقراهنم يف العمر نفسه، فهم ال 

(McCombs& Whistler, 1997).سرتاتيجية يف القراءةوالعمليات اال

 الـــيت أجريـــت عـــن التـــدريب علـــى االســـرتاتيجيات خـــالل القـــرن املاضـــي: البحـــوثأمـــا مـــن ناحيـــة الدراســـات فقـــد كانـــت هنـــاك كثـــرة يف 
(Pressley,,Borkowski,&Senneider,1987)(O'Connor,&Spreen,1988)(Romance,&Vitale

,1992) (Royer,Cisero,&Carlo,1993) (Santa,1997)(Andreson,1998)  وكــان هــدف الدراســات األويل
فعلــى   ة مكتوبـة و بقــت بطريقـة ذاتيــة نوعـاً مــاخـالل هــذه الفـرتة هــو تـدريس االســرتاتيجيات املعرفيــة أو مـا وراء املعرفيــة الـيت قــدمت كثـرياً بطريقــة خطيــ

مــنهج التعلــيم املباشــر يف تعلــيم أ فــال الصــف الســاد  إســرتاتيجية  (Anderson,Wilson,&Fielding,1988)ســبيل املثــال اســتخدم 
عناصــر اإلســرتاتيجية وأظهــرت  ( دقيقــة يف مانيــة درو ، و بــق الطــالب بانتظــام خالهلــا31لتحديــد األفكــار األساســية يف الــنص وب تطبيقهــا ملــدة )

الفكـرة األساسـية النتائج أن الطالب الذين يتلقون املعاجلة ]اجملموعة التجريبية[ كانوا أفضل كثرياً يف أدائهم يف مقاييس النتـائج الـيت تضـمنت اكتشـاف 
 مقارنة بطالب  موعات املقارنة.

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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عــــن التــــدخل أن الطــــالب قــــد اســــتفادوا كثــــرياً مــــن التــــدريب علــــى التــــدخل فقــــد أظهــــرت معظــــم الدراســــات الــــيت متــــت  لدراســــاتوبالنســــبة 
الـيال لدراسـات التـدخل يف فهـم القـراءة مـع الطـالب الضـعاف، ووجـد أن   (Ross, 1988)االسـرتاتيجيات اخلاصـة، فعلـى سـبيل املثـال أجـرى 
، ومــع هــذا فــإن مــن احلــاالت %(87يف مقــاييس نتيجــة الفهــم مقارنــة بــالطالب حمــري املتــدربني يف) الطــالب الــذين يتلقــون التــدريب كــانوا أفضــل بكثــريٍ 

 .نتائج تذكر ونقل هذه االسرتاتيجيات كانت أقل فعالية وتأثرياً 
بــني  حــدة اخلــالف واجلــدال هــاعمقــت نتائج و ومنــذ أواخــر الثمانينيــات مــن القــرن املاضــي زادت البحــوث ودراســات التــدخل عــن املعاجلــات

أكثــر أييــة يف مواقــف القــراءة: معرفــة اإلســرتاتيجية أم معرفــة احملتــوي؟ مبعــ  أخــر: أيهمــا أكثــر أييــة للقــارئ: املعرفــة اإلجرائيــة أم  أيهمــا: البـاحثني حــول
حـني تسـيطر املعرفـة النوعيـة اخلاصـة حيـث يهـيمن التـدريب علـى االسـرتاتيجيات العامـة واإلجـراءات التنفيذيـة يف املعرفـة اإلجرائيـة، يف  املعرفة املفهومية؟

.يف القــــراءة االهنمــــاكضــــروري لتحقيــــق  كليهمــــاوقــــد اتفقــــت الدراســــات الــــيت تصــــدت حلســــم هــــذا اجلــــدل أن   . بــــاحملتوي يف املعرفــــة املفهوميــــة
(Pressley, Borkowski &Senneider, 1987, Anderson, Wilson, Fielding 1988, Romance 

&Vitale, 1992 Guthrie, McGough, Bennett,& Rice, 1996 (Anderson,1998) 

لــدي  كبــريٌ     ولــذل. بــرز اهتمــامٌ القــراءةمعظــم البــاحثني املعــرفيني إىل ضــرورة العمــل علــى منذجــة املعاجلــة اإلســرتاتيجية يف كــل مواقــف وقــد أشــار 
الـيت  تعـد أسـا  القـراءة الفعالـة مثـل: تنشـيط املعرفـة السـابقة، والتلخـيص، والتسـاؤل  جيات املشرتكةعدد من الباحثني ركز على الكشف عن االسرتاتي

 الـــذايت. حيـــث ســـعي البـــاحثون إىل  ـــع هـــذه االســـرتاتيجيات املشـــرتكة ود هـــا يف بـــرامج و ـــرذ تعليميـــة شـــاملة، وعـــالوة علـــى ذلـــ. تزايـــد االهتمـــام
علق باملواقف والبيئة، وكذل. خصائص الطالب أنفسـهم، ويشـمل هـذا التشـخيص العمـل علـى نقـل على أسا  عوامل تت االسرتاتيجياتبتشخيص 

مـا حـدث املسؤولية عن التنظيم يف أثنـاء القـراءة مـن املعلـم إىل الطالـب، مـع التشـجيع القـوي للطـالب علـى التعامـل مـع االسـرتاتيجيات بكـل مرونـة. ك
تعلـق بزيـادة التقيـيم الـذايت والتنظـيم الـذايت وامتـداده إىل جوانـب ومظـاهر الدافعيـة واألبعـاد الوجدانيـة يف تغري آخر يف  بيعة تعلـيم االسـرتاتيجيات وهـو ي

تعلم الطالب وكذل. إىل األبعاد املعرفية املصاحبة لعملية القراءة. 
(Hootstein, 1995; Schunk, Zimmerman, 1997) (Guthrie, Anderson, Alao&, Rinehart, 

1999)

وحمرييـا مـن البـاحثني ربطـوا بـني مسـتويات االهنمـاك وبـني اسـتخدام  (Pintrich & De Groot 1990) اويـة أخـرى فـإنومـن ز 
ر هــذه يعــد الطــالب الســرتاتيجيات التنظــيم الــذايت للــتعلم واالســرتاتيجيات املعرفيــة وفــوذ املعرفيــة ملراقبــة عمليــات تعلمهــم وتوجيههــا. ويف وجهــة النظــ

مــدفوعا بشــكل ظــاهر بــأنواع االســرتاتيجيات املعرفيــة الــيت خيتــار الطــالب أن يســتخدموها، وعلــى ســبيل املثــال فــإن اســتخدام اهنمــاك الطــالب ســلوكا 
لـى االهنمـاك االسرتاتيجيات املعرفية وما فوذ املعرفية مثـل: اكتشـاف أوجـه الشـبه واالخـتالف بـني املعلومـات السـابقة واملعلومـات اجلديـدة تعـد دلـيال ع

ق يف املهمـة القرائيـة، يف حـني أن اسـتخدام االسـرتاتيجيات الضـحلة أو البسـيطة مثـل: ختطـي األجـزاء الصـعبة يف املوضـوع  كـن أن تؤخـذ النشط العميـ
على سطحية االهنماك يف القراءة. وهكذا فإن اسـتخدام اسـرتاتيجيات املعاجلـة السـطحية البسـيطة تكـون دلـيال علـى عـدم االهنمـاك  يف مواقـف  مؤشرا

رة مـع القراءة، يف حـني أن اسـتخدام اسـرتاتيجيات املعاجلـة العميقـة تكشـف عـن اهنمـاك الطـالب العميـق يف القـراءة بـل وتؤكـد مـدى اسـتعدادهم للمثـاب
 (Meece, Blumefield,& Hoyle,1988)املهام القرائية الصعبة من خالل تنظيم سلوك القراءة اخلات هبم
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ة والكتابــة مـا حــدود الـدور الــذي يؤديــه الوالـدان يف تشــجيع أبنـائهم علــى االهنمــاك يف القـراءة؟ وكيــف تـرتبط تطلعــات اآلبــاء ومعـرفتهم بــالقراء  

. أن لبيئـة ومستوى تعليمهم بتشجيع أ فاهلم على القراءة واالهنماك العميق فيها وباملستوى التعليمي الـذي يأمـل اآلبـاء أن يصـل أبنـاؤهم إليـه؟ ال شـ
ب القـراءة واملطالعـة لديه،وقـد التلميذ األسرية عالقة وثيقة بتدريب التلميذ على القراءة، وتعويـده علـى اال ـالع علـى الكتـب اخلارجيـة، وتنميـة دافـع حـ

حاولــــت بعـــــا البحـــــوث معرفـــــة مـــــدي إســـــهام العوامـــــل الوالديـــــة واملنزليـــــة والتفـــــاعالت األســـــرية يف تشـــــجيع األبنـــــاء علـــــى االهنمـــــاك يف القـــــراءة
(Hortacsu,1995).

ءة يعـد متطلبـا مهمـا لالهنمـاك أن التفاعل االجتماعي مـع الوالـدين حـول املـواد املقـرو  (Abd-El-Fattah,2006)الفتاد  عبدفقد أكد 
ء حـول مـن يقـرأ  القرائي فاألسرة اليت تأيت بالكتب واجملالت والدوريات لكي يقرأها التلميذ ويطلع عليها، واألسرة الـيت تقـوم بعمـل مسـابقات بـني األبنـا

ب املنهمـ. يف القـراءة يسـعي إىل مشـاركة الوالـدين أن يلخصه ويستخرن احلكمة منه فإهنا تنمي بذل. الدافع عند أبنائها، كما أن الطالـ وىياولكتابا 
هـا هـذا والتواصل معهم لفهم النصوت املقروءة وتطبيقها يف مواقف أخرى جديـدة. وألن األسـرة هـي أويل الـدوائر االجتماعيـة الـيت  كـن أن يتحقـق في

 القــــــــــــــــــراءةالتفاعــــــــــــــــــل فقــــــــــــــــــد اهتمــــــــــــــــــت دراســــــــــــــــــات كثــــــــــــــــــرية بالعالقــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــني بعــــــــــــــــــا خصــــــــــــــــــائص األســــــــــــــــــرة ومســــــــــــــــــتوى االهنمــــــــــــــــــاك يف
 (Wentzel, 1996) (Wentzel & Wigfield, 1998)  حيــث أكــدت هــذه الدراســات أن درجــة التفاعــل االجتمــاعي بــني

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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لقــراءة  حيــث الوالــدين وأ فاهلمــا يف أثنــاء القــراءة، ويف أثنــاء األنشــطة األخــرى الــيت جتمــع بينهمــا داخــل األســرة يــؤدي إىل زيــادة االهنمــاك يف عمليــة ا
طفـل علـى التنبــؤ أو التوقـع، وتوجيهـه حنـو التوســع يف األفكـار واملعلومـات، وربـط األفكـار اجلديــدة بـاخلربات السـابقة  يف أثنـاء القــراءة، يعمـل تشـجيع ال

 ,Umek, Kranjc, Fekonja & Bajc)أويف ثنـاء تنـاول الطعـام، أو مشـاهدة التلفـاز، كـل ذلـ. يعمـل علـى زيـادة االهنمـاك يف لقـراءة.

2006)   (Oldfather & Dahl, 1994)

ا ا مهًمـأن للوالـدين دورً      (Guthrie, Schater, Wang, & Affierbach, 1993) وقـد كشـفت دراسـة جـوثري وزمـالؤه 
راءة يف يف مســـتوى االهنمـــاك القرائـــي ليبنـــاء، فهنـــاك ارتبـــاة بـــني قيـــام الوالـــدين بقـــراءة كتـــب القصـــص أل فـــاهلم والنجـــاد الـــذي ىيققـــه أبنـــاؤهم يف القـــ

حـيت يقـودوهم  املراحل الالحقة يف املدرسة، فأمهات األ فال املهرة يف القراءة عـادة مـا يتوسـعون ويقـدمون دعمـا يتـدرن يف مسـتوى الصـعوبة أل فـاهلم
يات إىل استخالت األفكار بأنفسهم، أما أمهات األ فال الضعاف يف القـراءة فهـم عـادة مـا يلجـأون إىل االختصـار أو التلخـيص، ويتبعـون اسـرتاتيج

 اختزالية يف التعامل مع املواقف املختلفة. 
علــى االهنمــاك يف القــراءة،  وكيــف تــرتبط تطلعــات ( فقــد هــدفت إىل اديــد دور الوالــدين يف تشــجيع أبنــائهم  (Loera, 2006أمــا لــورا

جريــت ليــه؟ أُ اآلبــاء ومعــرفتهم بــالقراءة والكتابــة بتشــجيع أ فــاهلم علــى االهنمــاك يف القــراءة وباملســتوى التعليمــي الــذي يأمــل اآلبــاء أن يصــل أبنــاؤهم إ
الصـــف الســـابع( ولقـــد أوضـــحت النتـــائج أن هنـــاك ارتبا ـــا  البـــا )مـــن الصـــف الثـــاين وحـــ   (128)                      الدراســـة علـــى عينـــة ضـــمت

الوالــدين يف  إجيابيــا بــني مســتوى إملــام اآلبــاء واألمهــات بــالقراءة والكتابــة ومســتوى االهنمــاك الــذي يبديــه أبنــاؤهم يف القــراءة، وبــالرحمم مــن أن مشــاركة
عمليــة القــراءة، فــإن النتــائج تكشــف أيضــا أن وجــود الكثــري مــن مصــادر  القــراءة كــان لــه ارتبــاة اجيــايب ودال مــع مســتوى دافعيــة األبنــاء واهنمــاكهم يف

ل مـن الولــون املعرفـة يف املنـزل مثـل الكتـب واملعـاجم ودوائـر املعرفـة وشـبكة االنرتنـت يشــجع األبنـاء علـى االهنمـاك يف القـراءة، بشـرة أن يـتمكن األ فـا
اهنمــاك اآلبــاء مــع أبنــائهم يف أنشــطة قرائيــة  تلفــة يزيــد مــن فــرت اهنمــاك هــؤالء  إىل هــذه  املصــادر واختيــار مــا يناســبهم منهــا، يضــاف إىل ذلــ. أن

. وتؤكد هذه الدراسـة أيضـا علـى أييـة تـأثري الوالـدين واملنـزل علـى اهنمـاك األبنـاء يف القـراءة سـواء مـن حيـث تـوفري املـوارد املاديـة القراءةاألبناء يف عملية 
واد املطبوعـة مبســاعدة اآلبــاء واألمهـات أو عــن  ريــق تـدخل األهــل يف أنشــطة القـراءة بطريقــة ذات معــ الـيت اســن مـن فــرت حصــول األبنـاء علــى املــ

 باملدرسة.تزيد من درجة اهنماك األبناء يف القراءة من خالل تشجيعهم على املشاركة يف األنشطة الرئيسية املتصلة هبا يف املنزل و ح  االلتحاذ 
مـن التـأثري اإلجيـايب ملسـتوى  (Schaller, Rosha & Barshinger, 2007)مـع مـا أكدتـه دراسـة وتتفـق نتـائج الدراسـة السـابقة 

الـيت أكـدت فعاليـة قـراءة الوالـدين القصـص القصـرية يف زيـادة ( (Luo,2008تعليم الوالدين على مستوى االهنماك يف القراءة لدي أ فاهلم، ودراسة 
الــيت كشــفت عــن أن األثــر الفعــال ملمارســات املعلمــني  وقــدررم   (Santos,2009)ســانتو  مســتوى االهنمــاك االجتمــاعي يف القــراءة. ودراســة

الـذات على إحداث النمو املعـريف والعـا في واالجتمـاعي لطالهبـم يف القـراءة يتوقـف أساسـا علـى  فـرت النمـو املعـريف والعـا في واالجتمـاعي ومفهـوم 
مهــات واألبنــاء يف املنــزل وكــذل. علــى الوقــت املخصــص لينشــطة القرائيــة والتعليميــة يف املنــزل. األكــاد ي  الــذي ينمــو مــن خــالل  التفاعــل  بــني األ

( الـيت أكـدت التـأثريات (Duranovic, Salihovic, Ibrahimagic, Tinjic & Golubovic, 2011وكمـا تتفـق مـع دراسـة 
اهلم يف القـراءة مــن خـالل الــدور املهــم الـذي تقــوم بـه التفــاعالت األســرية يف اإلجيابيـة  ويلــة املـدى ملســتوى الوالــدين التعليمـي واملهــي علـى اهنمــاك أ فــ

 زيادة حجم االهنماك القرائي.
 عينة البحث:

ب اختيـــار عينـــة البحـــث األساســـية مـــن  ـــالب الصـــفوف الثالثـــة: )الســـاد  االبتـــدائي، والثالـــث اإلعـــدادي، والثـــاين الثـــانوي( ، و ـــيعهم يف 
ضـمت العينـة اجملموعـات التاليـة:   موعـة أوىل مـن تالميـذ الصـف السـاد  )حمل عمـل البـاحثني(، الغربيـة والـوادي اجلديـدمـدار  حكوميـة مبحـافظيت 

تلميـذة(، و موعـة ثانيـة مـن  ـالب الصـف الثالـث اإلعـدادي بلـ  العـدد  66و ،تلميـذا 54وتلميـذة ) تلميـًذا( 121االبتدائي بل  عددها اإل ـايل )
 البــا  (121) البــة(، و موعــة ثالثــة مــن  ــالب الصــف الثــاين الثــانوي بلــ  العــدد اإل ــايل هلــا  64و ، البــا 56لبــا و البــة) (  ا121اإل ــايل هلــا)

(  البـا و البـة يف ثالثـة صـفوف دراسـية يف ثـالث مراحـل تعليميـة 361 البا( وبذل. فقد بل  العدد الكلي لعينة الدراسـة ) 41و ، البة 81و البة )
ظيت الغربية والوادي اجلديد.  واجلدول التايل يوضت توزيع أفراد العينة حسب متغريات البحث. تلفة يف حماف

( توزيع أفراد العينة حسب متغيرات البحث .1جدول )
النسبة املئويةالعددمستوىات املتغري املتغري

املرحلة التعليمية 
%12133.33االبتدائية 
%12133.33اإلعدادية
%12133.33الثانوية

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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تعليم الوالدين 
%6217.22مؤهل جامعي فأعلى

%18144.44مؤهل متوسط )دبلوم في(
%13838.44شهادة إعدادية فأقل

القدرة اللغوية 
%7421.55عالية
%17849.44متوسطة
%11831.11منخفضة

أدوات البحث: 
لدي الطالب في مراحل التعليم العام. القرائيأوالً: مقياس االنهماك 

 قيا  االهنماك القرائي لدي الطالب مبراحل التعليم العام.  اهلدف من املقيا : -
ملقــاييس املماثلــة يف مراجعــة اإل ــار النظــري والبحــوث والدراســات الســابقة وا - مصــادر إعــداد املقيا :إلعــداد الصــورة األوليــة للمقيــا  ب مــا يلــي: -

 ,Guthrie, McRae, & Klauda, 2007, Guthrie, Hoa, Wigfield, Tonks) ــال االهنمــاك القرائــي 

Humenick & Littles, 2007, (Wigfield & Guthrie1997, Wigfieldk, Guthrie, 

Perencevich,Taboada, Klauda, McRae & Barbosa, 2008) 

بل وقد اديد أبعاد املقيا ، وصياحمة عبارات تقيس كل بعد،  بوىف ضوء هاتني اخلطوتني ، واملختصني يف القيا  والتقوميالرجوع إىل آراء اخلرباء  -
عبارة، تقيس أبعاد االهنماك املعريف، والوجداين، واالسرتاتيجي، واالجتماعي يف عملية القراءة. وهذه  (111)الكلي لعبارات املقيا   عددال

 املؤشرات هي:
ال: مؤشرات االنهماك المعرفي في القراءة:أو 

أحدد نوع النص الذي أقرؤه بسهولة. -1
أميز بسهولة  بني النصوت املختلفة اليت أقرؤها مثل القصص األدبية واملوضوعات العلمية. -2
قبل أن أبدأ القراءة أسأل نفسيت ماذا أعرف من قبل عن هذا املوضوع؟ -3
سابقا عن املوضوع عندما أقرأه .أستخدم كل ما أعرفه  -4
أفكر بعمق يف املعلومات اجلديدة ومضمون النصوت املقروءة ومعناها العام. -5
أربط بني املعلومات اليت أعرفها سابقا عن املوضوع وبني املعلومات اجلديدة املوجودة يف النص. -6
أحدد بدقة مكونات النص الذي أقرأه. -7
رئيسية والفرعية يف كل نص أقرؤه.أميز بني األفكار ال -8
أفرذ بني املعلومات املهمة وحمري املهمة داخل النص املقروء. -9

.عليهاعندما أقرأ فإني أحتفع بالفكرة األساسية للنص يف ذهي مع تعدد األمثلة  -11
أسعي إىل اكتشاف مستواي احلقيقي يف القراءة. -11
.أقرأ كما يريد مي املعلم بالضبط -12
أنتهي من القراءة  قبل زمالئي يف الفصل. -13
أنتهي من قراءيت يف الوقت احملدد متاما لذل.. -14
أنا على استعداد لبذل أي  هود ألقرأ بشكل أفضل من زمالئي. -15
أستفيد من القراءة يف حيايت أكثر من زمالئي. -16
القراءة أسهل عندي من األنشطة املدرسية األخرى. -17
تعلم من خالل القراءة أكثر مما يتعلمه زمالئي يف الفصل .أ -18
من املهم جدا بالنسبة يل االنتهاء من القراءة بسرعة ودقة. -19
مستواي يف القراءة أفضل من مستواي يف بقية املواد الدراسية. -21
أقرأ كثريا ألتفوذ يف دراسيت. -21
ي.يف حيايت.تساعدين القراءة يف حل املشكالت اليت تواجه -22
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لدي موضوعات مفضلة أود القراءة عنها. -23
أجنز املهام التعليمية اليت تعتمد على القراءة قبل حمريها. -24
أسعي لقراءة الكتب اجلديدة يف مكتبة املدرسة .-25

:)ثانيا( مؤشرات االنهماك الوجداني في القراءة 
أقرأ كثريا ألني أحب القراءة. -1
أفضل زمالئي يف القراءة.أحب أن أكون  -2
أقرأ جيدا لتحسني درجايت . -3
يسعدين أن أكون قارئا جيدا يف رأي أساتذيت . -4
أحب أن أكون أول من جييب عن أسئلة املعلم حول   النصوت اليت نقرؤها داخل الفصل. -5
حصويل على درجات عالية دليل على متيزي يف القراءة . -6
قراءة النصوت املختلفة .أثق يف قدريت على  -7
أختار بسهولة الكتب اليت أرحمب يف قراءرا. -8
سوف تصبت قراءيت أفضل يف العام القادم. -9

أعترب نفسي قارئا متميزا.-11
أحب قراءة الكتب الصعبة اليت تتحدي قدرايت .-11
أحب قراءة الكتب اليت تتضمن أسئلة تدفعي للتفكري.-12
ثري اهتمامي حيت ولو كان صعباأقرأ الكتاب الذي ي-13
أفضل عدم قراءة النصوت اليت تكون كلمارا شديدة الصعوبة . -14
أفضل عدم اإلجابة عن أسئلة املعلم اليت تتعلق باملفردات . -15
أعتقد أن قراءة القصص الطويلة أمر ممل. -16
أعتقد ان الكتب الصعبة ليست ممتعة يف قراءرا. -17
ءة القصص عندما يكون فيها كثري من الشخصيات واألحداث.أفضل عدم قرا -18
أمتي أن اكون قارئا جيدا يف املستقبل -19
أحب قراءة القصص الطويلة والقصص اخليإلىة . -21
أقرأ املوضوعات اليت أحبها وللكتاب الذين أحبهم. -21
أقرأ دائما لتحقيق هدف معني . -22
ة املدرسة.أحب قضاء أوقات الفرا  يف مكتب -23
أصطحب معي كتابا أو أكثر عند ما أسافر. -24
يعجبي األشخات الذي يقرأون كثريا . -25

)ثالثا( مؤشرات االنهماك االستراتيجي في القراءة:
أتنبأ مبا قد يوجد يف النص من أفكار ومعلومات قبل قراءته . -1
أقرؤه . أوجه لنفسي بعا األسئلة عند القراءة ألتأكد من فهمي ملا -2
أدون بعا املالحظات  لتوضيت ما أقرؤه. -3
أخلص لنفسي شفويا ما قرأت. -4
أقرأ بشكل مستقل ومعتمدا على نفسي يف الغالب. -5
أ لب مساعدة من املعلمني والوالدين عندما تواجهي صعوبة يف القراءة. -6
أركز على الفكرة الرئيسية فيما أقرأ -7
موضوع املقروء.أهتم بالفهم العام لل -8
ال أهتم كثريا بالتفاصيل املوجودة يف املادة املقروءة. -9
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أستنبط مع  الكلمات الصعبة يف املوضوعات املقروءة من سياذ الكالم. -11
أبذل أقل  هود ممكن يف الواجبات املدرسية املرتبطة بالقراءة. -11
أقرأ عن هوايايت ألتعلم الكثري عنها. -12
ألشياء الصعبة حمالبا من خالل القراءةأتعلم ا -13
 كني قراءة الكتب الصعبة اليت تثري اهتمامي. -14
أقرأ القصص اخليالية وأشعر أهنا حقيقية. -15
أقوم برتكيب صور يف عقلي عندما أقرأ. -16
أختيل شخصيات األلغاز والقصص الغامضة عند قراءرا. -17
تثريين كثريا قراءة قصص املغامرات والبطولة -18
عندما يناق  املعلم موضوعا مثريا لالهتمام فإني أقرأ أكثر حول هذا املوضوع . -19
أقرأ ملعرفة املعلومات اجلديدة حول املواضيع واهلوايات اليت رمي. -21
أقرأ دائما عن أشياء جديدة جتذب اهتمامي. -21
قت عندما أقرأ عن موضوع يثري اهتمامي.ال أنتبه للو  -22
سؤال  املعلم(ألفهم النصوت املختلفة عند قراءرا.و  ،استخدام املعجم و ،استخدم  رقا متعددة مثل ) لب املساعدة من األبوين -23
أتوقف يف أثناء القراءة ألتذكر ما فهمته من املوضوع. -24
د قراءة أي موضوع .أحبث عن الفائدة الشخصية اليت أحققها بع -25

رابعا : مؤشرات االنهماك االجتماعي:
أادث مع أفراد أسريت حول ما أقرؤه. -1
أزور املكتبة مع عائليت كثريا. -2
أستمتع مبناقشة الكتب اليت أقرؤها مع زمالئي. -3
أتشاور مع أساتذيت حول الكتب اليت أنوي قراءرا. -4
من خالل مناقشة الكتب اليت أقرؤها معهم. األخرينأشعر بسعادة كبرية عندما أكون صداقات مع  -5
خيربين أصدقائي وزمالئي إني قارئ جيد. -6
أحب االستماع كثريا إىل املعلم يقول يل ت لقد قرأت جيدات. -7
أفرد عندما خيربين أحد أفراد عائليت أني قارئ جيد. -8
أو ألخيت بعا القصص.أقرأ ألخي  -9

أقرأ مع والدي ووالديت بعا املوضوعات. -11
أتناق  مع أفراد أسريت حول ما أقرؤه. -11
أرحمب يف احلصول على املديت لقراءيت من املعلمني واألصدقاء وأفراد أسريت. -12
يسألي والداي دائما عن نشا ي يف القراءة. -13
تقاليدهم يف  تلف البلدان.أستمتع بالقراءة عن عادات النا  و  -14
أخرب أسريت دائما عن املعلومات اجلديدة اليت أقرأها. -15
يشجعي من حويل دائما على االستمرار يف القراءة. -16
أقضي يف املكتبة فرتات  ويلة لتصفت ومشاهدة الكتب اجلديدة مع زمالئي. -17
.أشارك مع زمالئي يف أنشطة  اعة املكتبة املدرسية  -18
أحرت على القراءة بشكل يومي . -19
ا جيدين.أعتقد أن الناجحني واملتفوقني يف اجملتمع هم بالضرورة  قراءً  - 21
أفضل تقدمي الكتب ليخرىن هدايا هلم.-21
أستمع باهتمام إىل رأي األخرىن يف قراءيت. -22
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أحبث عن أصدقاء ىيبون القراءة. -23
يتحدث عنها احمليطون يب.أقرأ يف املوضوعات اليت  -24
يف حل مشاكلهم من خالل القراءة األخرينأساعد  -25

 تصميم الصورة المبدئية للمقياس: -
(، قــام الباحثــان بتصــميم صــورة أوليــة ملقيــا  االهنمــاك يف 1الــيت خلــص إليهــا البحــث يف اخلطــوة الســابقة)ملحق الســلوكيةبنــاء علــى املؤشــرات 

( عبـارة لقيـا  االهنمـاك الوجـداين يف القـراءة، 25( عبـارة لقيـا  االهنمـاك املعـريف يف القـراءة، و)25( عبارة، موزعة كما يلـي: )111القراءة تكون من)
( عبارة لقيا  االهنماك االجتماعي يف القراءة.25هنماك االسرتاتيجي يف القراءة،)( عبارة لقيا  اال25و)

 أسلوب رصد االستجابة والتقدير الكمي ونظام تقدير الدرجات :  -
أسلوب رصد االستجابة وتسجيلها: -1

ئم ســـابقة اإلعـــداد، وفيهـــا يـــتم اديـــد بنـــود لرصـــد االســـتجابة وتســـجيلها علـــى العبـــارات الـــيت يتضـــمنها املقيـــا  ب االعتمـــاد علـــى  ريقـــة القـــوا
مـاك يف السلوك مسبقا، ويف ضوء السلوك القرائي الفعلي للطالب فإنه يكلف بتقدير ما يقـوم بـه مـن أداءات سـلوكية تعـرب يف  ملهـا عـن جوانـب االهن

. حيــث بالفعــلنــب االهنمــاك كمــا يؤديهــا الطالــب عمليــة القــراءة. و بقــا هلــذا األســلوب يــتم رصــد األداءات الســلوكية املعــربة عــن كــل جانــب مــن جوا
( ويقابــل هــذه األرقــام مخســة اختيــارات هــي علــى الرتتيــب:) 1-2- 3 -4- 5يوجــد أمــام كــل عبــارة خانــات مخســة متدرجــة، هــي علــى الرتتيــب: )

ئـه لكـل عبـارة، مـع مراعـاة أنـه ال توجـد ( يف النهـر الـذي يعـرب عـن درجـة أدا√مطلقا(، وعلى الطالـب أن يضـع عالمـة) –قليال –أحيانا –حمالبا -دائما
إجابة صحيحة وإجابة خطأ  ولكن توجد إجابة صادقة تعرب بالفعل عن درجة اتفاذ العبارة مع السلوك الفعلي للطالب يف مواقف القراءة.

نظام تقدير الدرجات على المقياس : -2
ه درجـة الطالـب إىل مخـس درجـات: لكـل مكـون درجـة كـربى تـدل على أسا  مقيا  ليكرت وهو مقيا  متـدرن تنقسـم فيـ األداءيتم تقدير 

ويف  على اهنماك الطالب بشكل كامل يف هـذا املكـون  أي أن  يـع العبـارات تنطبـق متامـا علـى سـلوك الطالـب يف كـل املواقـف القرائيـة وبشـكل دائـم،
الطالـــب يف أي مـــن املواقـــف القرائيـــة. ويوضـــت ذلـــ. حـــني تـــدل الدرجـــة الصـــغرى علـــى عكـــس ذلـــ.  أي أن العبـــارات ال تنطبـــق مطلقـــا علـــى ســـلوك 

(2جدول )
( يوضح نظام تقدير الدرجات لمقياس االنهماك القرائي )الصورة النهائية(2جدول )
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 صدق المقياس:   -
حمكمـا مـن املتخصصـني يف املنـاهج و ـرذ تـدريس اللغـة العربيـة وعلـم  عشـر   املتخصصـني بلـ  عـددهم أحـد  ب عرض املقيا  على  موعـة مـن 

حيـــث اتفـــق  ،(، حيـــث ب تعـــديل بعـــا البنـــود وفقـــا ألرائهـــم، مـــع عرضـــه علـــيهم مـــرة أخـــرى بعـــد إجـــراء التعـــديالت النفســـي)ملحق والقيـــا الـــنفس 
ود املقيـا  تعـرب بالفعـل عـن جوانـب االهنمـاك املختلفـة يف القـراءة، وبعـد ذلـ. ب تطبيـق املقيـا  احملكمون علـى صـالحية املقيـا  لالسـتخدام، وأن  بنـ

علــى عينــة اســتطالعية قوامهــا)ثالثني  البــا( مــن حمــري عينــة البحــث األصــلية، بواقــع عشــر  ــالب مــن كــل صــف مــن الصــفوف الــثالث  وذلــ. هبــدف 
ملــدركات الطــالب ومفــاهيمهم، وقــد أدت هــذه اخلطــوة كــذل. إىل تعــديل صــياحمة بعــا  التحقــق مــن فهــم الطــالب للعبــارات والتحقــق مــن مناســبتها
 العبارات وتبسيط معناها يف ضوء استفسارات الطالب. 

حسـاب عالقـة الفقـرة مـع احملـور الـذي تنتمـي إليـه : وقـد ب التحقـق مـن هـذا املؤشـر عـن  االتساذ الداخلي: ب حساب االتسـاذ الـداخلي مـن خـالل -
ب معامالت االرتباة بني درجات فقرات املقيا  يف كل مستوى وبني الدرجة الكلية للمستوى. ريق حسا

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية لمحورها3جدول )
االنهماك االجتماعياالنهماك  االستراتيجياالنهماك الوجدانياالنهماك اللغوي

معامل  الرقم
االرتباة

مستوى 
الداللة

معامل  الرقم
االرتباة

مستوى 
الداللة

معامل  الرقم
االرتباة

مستوى 
الداللة

معامل  الرقم
االرتباة

مستوى 
الداللة

دال**11.579دال**11.592دال**11.728دال*11.539
دال**21.688دال**21.564دال**181.556دال**21.732
دال**31.568دال**31.558دال**191.482دال**31.555
دال**41.769دال**41.749دال**211.592دال**41.447
دال**51.657دال**51.518دال**211.651دال*51.753
دال**61.768دال**61.584دال**221.728دال**61.535
دال**71.737دال**71.573دال**231.661دال**71.517
دال**81.688دال**81.547دال**241.698دال**81.511
دال**91.688دال**91.573دال**251.718دال**91.681
دال**111.734دال**111.582دال**261.453دال**111.571
دال**111.725دال**111.598دال**271.694دال**111.621
دال**121.784دال**121.765دال**281.551دال**121.711
دال**131.659دال**131.588دال**291.711دال**131.442
دال**141.798دال**141.446دال**311.741دال**141.518
دال**151.556دال**151.562دال**311.631دال**151.686
دال**161.487دال**161.472دال**321.673دال**161.681
دال**171.588دال**171.584دال**171.718دال*171.549
دال**181.657دال**181.556دال**181.616دال**181.732
دال**191.586دال**191.548دال**191.582دال**191.555
دال**211.778دال**211.749دال**211.692دال**211.447
دال**211.678دال**211.418دال**211.511دال*211.753
دال**221.758دال**221.524دال**221.728دال**221.565
دال**231.717دال**231.553دال**231.561دال**231.517
دال**241.663دال**241.597دال**241.678دال**241.531
دال**251.853دال**251.553دال**251.718دال**251.581

الـــذي ذكـــره كـــاظم  R.Ebleيبـــل إ( ووفقـــا ملعيـــار 1.741( و)1.455أن معـــامالت االرتبـــاة حمصـــورة بـــني )يتضـــت مـــن اجلـــدول الســـابق 
( تعـد فقـرات ضـعيفة وينصـت حبـذفها، أمـا الفقـرات الـيت يـرتاود  1.18( الذي يشري إىل أن الفقرة  ذات االرتبـاة السـالب أو الـيت تقـل عـن )2111)

ر تعـد عبـارات املقيـا  ( فـأكثر فهـي ممتـازة، ويف ضـوء هـذا املعيـا1.39( فهي فقرات جيدة، وأما الـيت يبلـ  ارتبا هـا )1.38( و)1.19بني ) ارتبا ها
 يـع معـامالت ارتبـاة املفـردات  ( وبذل. تكـون1.741( و)1.455ممتازة حيث تراوحت معامالت االرتباة احملسوبة لكافة عبارات املقيا  بني)

مرتفعة من االتسـاذ (، وىيقق هذا متتع املفردات بدرجة 1.11بالدرجة الكلية للمحاور الفرعية اليت تنتمي إليها دالة إحصائياً عند مستوى )
الداخلي يف قيا  االهنماك القرائي. 

حساب معامالت ارتباة بريسون بني حماور املقيا  األربعة  وبني الدرجة الكلية للمقيا  -
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 ( يوضح معامل االرتباط بين كل محور من محاور المقياس والدرجة الكلية له .4جدول )

( و يعهــا 1.91و) (1.81)حمصــورة بــني  ( أن  يــع معــامالت ارتبــاة احملــاور الفرعيــة بالدرجــة الكليــة لالســتبيان4رقــم ) اجلــدوليتضــت مــن 
 وىيقق هذا متتع احملاور بدرجة مرتفعة من االتساذ الداخلى يف قيا  االهنماك القرائي .  (،1.111دالة عند مستوى)

علـى عينـة مكونـة مـن مخسـني  البـا مـن حمـري عينـة  : ب حسـاب معامـل ثبـات املقيـا  باسـتخدام  ريقـة ألفـا كرونبـاخ، وذلـ. بتطبيقـهثبـات المقيـاس -
( 1.789( و)1.781( و)1.771.( و),749األساســــية، وقــــد جــــاءت معــــامالت الثبــــات ألبعــــاد املقيــــا  األربــــع علــــى الرتتيــــب هــــي : )البحــــث 

يتضـت  مما يدل على متتع املقيـا  جبميـع مكوناتـه بدرجـة مرتفعـة مـن الثبـات.  و يعها قيم مرتفعة تشري إىل ثبات املقيا  وصالحيته لالستخدام
لسابقة متتع مقيا  االهنماك القرائي مبكوناته الفرعية بدرجـة مرتفعـة مـن الثبـات والصـدذ، وبـذل.  كـن اسـتخدامه يف من  يع اإلجراءات ا

 1( عبارة111( وتتكون من )1البحث احلايل. والصورة النهائية ملقيا  االهنماك القرائي  كما هي موضحة بامللحق )
 ثانياً: اختبارات القدرة اللغوية:

الباحثــان أكثــر مــن اختبــار للقــدرة اللغويــة كأســا  لتصــنيف الطــالب، حيــث   يقتصــرا علــى اختبــار واحــد فقــط  وذلــ. حــ  تكــون اســتخدم 
فقــط مــن عوامــل القــدرة اللغويــة )كعامــل الفهــم مــثال( فيقــيس هــذا اجلانــب  واحــدٍ  النتــائج أكثــر دقــة، كمــا أن االختبــار الواحــد قــد ال يتشــبع إال بعامــلٍ 

   ه من جوانب القدرة اللغوية. وقد تضمنت االختبارات اليت استخدمت لقيا  القدرة اللغوية ثالثة اختبارات هي:فقط ويهمل حمري 
   :: وصف اختبار معاين الكلماتأوال

ان يهدف اختبار معاين الكلمات إىل قيا  القدرة اللغوية متمثلة يف القدرة على فهم األلفـا . وتظهـر هـذه القـدرة فيمـا منارسـه مـن أعمـال اتـ
ا أهنـا أو قـراءة مقـال يف  لـة أو صـحيفة بيسـر وسـهولة، كمـ ،يف األداء اللفظي مثل: فهم قصة أو التعليق عليهـا، ويف فهـم سـؤال االمتحـان  مهارةإىل 

( فقرة موضوعة بطريقة االختيار مـن متعـدد حيـث تتكـون كـل فقـرة مـن  48ويتكون هذا االختبار من) ،تظهر بوضود يف األداء اللفظي التحريري للفرد
األربعـة د( واملطلـوب مـن املفحـوت أن ىيـدد أدذ الكلمـات إىل معـ  الكلمـة املـذكورة مـن بـني الكلمـات  -ن -ب -كلمة أمامها أربعة اختيارات )أ

يف ورقـة اإلجابـة املنفصـلة يف اجلـزء املخصـص لإلجابـة عـن هـذا االختبـار، ويعطـي كـل مفحـوت  إليهـااملوضوعة أمام )أ، ب، ن، د( مث يقوم باإلشارة 
ق درجــات مخــس دقــائق لإلجابــة عــن هــذا االختبــار، تســبقها ثــالث حمــاوالت تدريبيــة يــتم اإلجابــة عنهــا يف ورقــة اإلجابــة، ولكــن املفحــوت ال يســتح

.  عليها
 (1: وصف اختبار الطالقة اللغوية )ثانيا

كـرب قـدر ممكـن مـن الكلمـات الـيت أيتكون هذا االختبار من ثالثة أجزاء، ويتضمن كل جزء سؤاال واحدا يطلب فيـه مـن املفحـوت أن يكتـب 
افرت فيهـــا شـــروة هـــي: أن تبـــدأ بـــاحلرف حبـــرف معـــني يعطـــي لـــه يف بدايـــة كـــل صـــفحة مـــن صـــفحات االختبـــار، وتعـــد الكلمـــة صـــحيحة إذا تـــو  تبـــدأ

، كـرمي،  املكتوب يف كراسة االختبار، وأن تكون معروفة ومتفقا عليهـا، وأال تتكـرر، وأال تكـون مشـتقة مـن كلمـة أخـرى ذكـرت يف اإلجابـة: )مثـال: كـرم
كرماء(، وأال تكون ا ا لشخص أو ملكان. 

 (2: وصف اختبار الطالقة اللغوية )ثالثا
ختبـــار أيضـــا مـــن ثالثـــة أجـــزاء، ويتضـــمن كـــل جـــزء ســـؤاال واحـــدا يطلـــب فيـــه مـــن املفحـــوت أن يكتـــب أكـــرب قـــدر ممكـــن مـــن يتكـــون هـــذا اال

الكلمــة صــحيحة إذا تــوافرت فيهــا الشــروة نفســها  تعــدالكلمــات الــيت تنتهــي حبــرف معــني يعطــي لــه يف بدايــة كــل صــفحة مــن صــفحات االختبــار، و 
. وقد قام الباحثان بإجراء إعادة تقنني هلذه االختبارات من حيث الصدذ والثبات.(1املطلوبة يف اختبار الطالقة اللغوية)

مستوى الداللةمعامل االرتباةعدد الفقراتاحملاور
1
2
3
4

 االهنماك املعريف 
 االهنماك الوجداين

االهنماك االسرتاتيجي
االهنماك االجتماعي 

25
25
25
25

1.91
1.89
1.81
1.86

دال
دال 
دال 
دال 
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 :ثبات اختبارات القدرة اللغوية 
( وهـو معامـل مرتفـع، 1.87ب التحقق من ثبات اختبار معاين الكلمـات علـى أسـا  أداء  مـوعتني مـن الطـالب حيـث بلـ  معامـل الثبـات) 

( يف حــني بلــ  معامــل الثبــات بالنســبة 1.827( )1اللغويــة فقــد بلــ  معامــل الثبــات بالنســبة الختبــار الطالقــة اللغويــة )الطالقــة  الختبــاريأمــا بالنســبة 
( ويا معامال ثبات مناسبان. 1.776( )2الختبار الطالقة اللغوية )

 :صدذ اختبارات القدرة اللغوية 
(. 1.69ث وجـد أن هـذا االختبـار يتشـبع بالعامـل اللغـوي مبقـدار )استخدم الصدذ العاملي يف حساب صدذ االختبار معاين الكلمـات حيـ

( 61( بتطبيقهمـا مــع اختبـار معـاين الكلمــات ألمحـد زكــي صـاه  وذلـ. علــى عينـة قوامهــا )2( و)1وب التأكـد مـن صــدذ اختبـاري الطالقـة اللغويــة )
، وقـد بلـ  معامـل الكلمـاتني كـل واحـد منهمـا واختبـار معـاين  البا و البة من حمـري  موعـة البحـث األساسـية، حيـث ب حسـاب معامـل االرتبـاة بـ

( واختبـار معـاين 2( كمـا بلـ  معامـل االرتبـاة بـني اختبـار الطالقـة اللغويـة )1.69( واختبـار  معـاين الكلمـات )1االرتباة بني اختبار الطالقة اللغوية )
( ويا معامال ارتباة مناسبان.1.71الكلمات)

بحث:إجراءات تطبيق أدوات ال
 :  اديد مستوى تعليم الوالدين :أوالً 

تعليم الوالدين ب تصنيف الطالب يف  موعات البحـث املختلفـة حسـب متغـري مسـتوى تعلـيم الوالـدين مـن خـالل اال ـالع  مستوىلتحديد 
ن علـى الســجل املدرســي  اخلـات بكــل  الــب، وذلــ.  لتحديـد املؤهــل الدراســي للوالــدين. ويف حالـة عــدم وجــود مــا يشـري إىل املؤهــل الدراســي للوالــدي

هبــذه املعلومــات. وقــد اشــرت ت  نيالطالــب كانــت تــتم االســتعانة باالختصاصــي االجتمــاعي يف املدرســة لتزويــد البــاحثيف الســجل املدرســي اخلــات ب
نفسـه، مـع اسـتبعاد  التعليمـيالدراسة اتفاذ املؤهل الدراسي للوالدين يف كل مستوي من مستويات هذا املتغري، حبيـث يكـون الوالـدان معـا يف املسـتوي 

ف بـــني املؤهـــل التعليمـــي للوالـــدين كـــأن يكــون األب حاصـــال علـــي مؤهـــل جـــامعي يف حـــني أن األم حاصـــلة علـــي مؤهـــل الطــالب الـــذين وجـــد اخـــتال
 متوسط وهكذا.  

: اديد مستوى القدرة اللغوية:ثانياً 
 اللغوية للطالب عينة البحث ب ما يلي : القدرةلتحديد مستوى 

(، مث 1: تطبيق اختبار معاين الكلمـات ألمحـد زكـي صـاه، مث تطبيـق اختبـار الطالقـة اللغويـة )تطبيق اختبارات  القدرة اللغوية حسب الرتتيب التايل -
(.  2تطبيق اختبار الطالقة اللغوية)

 ب تصحيت ورصد درجات الطالب على كل اختبار من االختبارات املستخدمة حسب تعليمات التصحيت املرفقة مع كل اختبار.  -
 ب اويل درجات الطالب على كل اختبار إىل درجات معيارية مث تائية وذل. بسبب عدم تساوي أسقف االختبارات املطبقة.  -
وا اعتـرب الطـالب الـذين حصـلوا على)املتوسـط ا احنـراف معيـاري( هـم  موعــة الطـالب املـرتفعني يف القـدرة اللغويـة كمـا اعتـرب الطـالب الـذين حصــل -

احنراف معياري ( هم  موعة الطالب املنخفضني يف القدرة اللغوية.  –على) املتوسط 
 االهنماك القرائي:  مستويات: تطبيق مقيا  ثالثاً 

 مســـتوياتالبحـــث مـــن حيـــث مســـتوى تعلـــيم الوالـــدين، ومـــن حيـــث  مســـتوى القـــدرة اللغويـــة، ب تطبيـــق مقيـــا    موعـــاتبعـــد تصـــنيف   
بحث.وبعـــد انتهـــاء عمليـــة التطبيـــق هـــذه، قـــام الباحثـــان بتصـــحيحه يف ضـــوء اســـتجابات الطـــالب، مث رصـــدت االهنمـــاك يف القـــراءة علـــى أفـــراد عينـــة ال

 (  Spss)الدرجات، وجدولت يف اجلداول املعدة هلذا الغرض  وذل. ملعاجلتها إحصائيا عن  ريق حزمة الربامج اإلحصائية املعروفة باختصار
 األول ونصه: نتائج البحث: أوالً: النتائج المتعلقة بالسؤال

ض هل خيتلف االهنماك القرائي لدي الطالب مبراحل التعليم العام حسب مستوي املرحلة التعليمية؟  ولإلجابة عن هذا السؤال ب اختبار الفر  -
إىل املرحلة ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات  موعات الدراسة الثالث يف االهنماك القرائي تعزي  :اإلحصائي التايل

التعليمية. واجلدول التايل يوضت نتائج ذل.. 

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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( الفروق بين مجموعات الدراسة في االنهماك القرائي تبعا لمستوي المرحلة التعليمية.5جدول )
درجات  موع املربعات مصدر التباين  املتغري

احلرية 
اجتاه الفروذ  قيمة )ف( متوسط املربعات 

االهنماك 
القرائي 

بني اجملموعات
داخل 

اجملموعات 
اجملموع 

1942791.756
91763.233

2133553.989

2
357
359

971395.378
254.239

 دال  3821.811
1.111عند 

(، 1.111( وقيمـة الداللـة هلـا )3821.811احملسـوبة) Fيتضت من اجلدول السابق وجود فروذ بني متوسطات اجملموعـات، حيـث إن قيمـة 
تونقبــل الفــرض البــديل أي:  توجــد فــروذ ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات اجملموعــات يف االهنمــاك القرائــي يف ” الصــفري الفــرضوبــذل. نــرفا 

اســـتخدام اختبـــار شـــيفيه ملقارنـــة املتوســـطات بـــني  ومـــن أجـــل معرفـــة عائديـــة هـــذه الفـــروذ فقـــد ب اللغـــة العربيـــة ترجـــع إىل مســـتوي املرحلـــة التعليميـــة.
اجملموعات.

( 6جدول )
المراحل التعليمية الثالثة على مقياس االنهماك القرائي. متوسطات درجات الطالب فينتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين 

السابق  اجلدوليتضت من 
(، وأن متوسط21.8166فيما يتعلق باالهنماك املعريف يظهر أن متوسط الفرذ بني املرحلتني الثانوية واإلعدادية لصاه املرحلة الثانوية مبقدار) -1

وأن متوسط الفرذ بني املرحلتني اإلعدادية واالبتدائية لصاه (، 44.8666الفرذ بني املرحلة الثانوية واالبتدائية لصاه املرحلة الثانوية مبقدار)
(، وبذل. يظهر لنا اختبار شيفيه أن الفروذ بني املراحل الثالث يف مستوى االهنماك املعريف يف القراءة 23.1511املرحلة اإلعدادية مبقدار)

مث املرحلة  ،(88.26ملرحلة اإلعدادية اليت بل  متوسطها) مث ا ،(111.18هي لصاه املرحلة الثانوية اليت حصلت على أعلى املتوسطات )
 (.65.21االبتدائية وهي املرحلة اليت حصلت على أقل املتوسطات )

( وهو فرذ دال إحصائيا، يف حني أن19.8166فيما يتعلق باالهنماك الوجداين يتضت أن متوسط الفرذ بني املرحلتني الثانوية واإلعدادية ) -2
(، كما جند أن متوسط الفرذ بني املرحلتني اإلعدادية 45.1111 املرحلة الثانوية واالبتدائية لصاه املرحلة الثانوية مبقدار)متوسط الفرذ بني

( وبذل. يظهر لنا اختبار شيفيه أن الفروذ يف مستوى االهنماك الوجداين يف القراءة بني 25.1833واالبتدائية لصاه املرحلة اإلعدادية مبقدار)

االبتدائيةاإلعدادية الثانوية املرحلة املتغري 
االهنماك
املعريف 

*44.8666*21.8166-الثانوية 
*23.1511--اإلعدادية 
--االبتدائية

االبتدائيةاإلعدادية الثانوية املرحلة املتغري 
االهنماك
الوجداين 

*45.1111*19.8166-الثانوية 
*25.1833--اإلعدادية 
--االبتدائية

االبتدائيةاإلعدادية الثانوية املرحلة املتغري 
االهنماك

االسرتاتيجي 
*46.2166*22.6511-الثانوية 
*23.5666--اإلعدادية 
--االبتدائية

االبتدائيةاإلعدادية الثانوية املرحلة املتغري 
االهنماك

االجتماعي 
*43.7166*19.3833-الثانوية 
*24.3333--اإلعدادية 
--االبتدائية

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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( كما كانت 91.15( يف حني بل  متوسط املرحلة اإلعدادية )119.96تني الثانوية واإلعدادية  دالة، إذ بل  متوسط املرحلة الثانوية )املرحل
حصلت  هذه الفروذ دالة أيضا بني كل من املرحلتني الثانوية واإلعدادية من ناحية، وبني املرحلة االبتدائية من ناحية أخرى وهي املرحلة اليت

 (.64.96أقل املتوسطات ) على
( وهو فرذ دال إحصائيا لصاه22.6511فيما يتعلق باالهنماك االسرتاتيجي يتضت أن متوسط الفرذ بني املرحلتني الثانوية واإلعدادية يبل  ) -3

( كما جند أن متوسط الفرذ بني 46.2166املرحلة الثانوية، كما أن متوسط الفرذ بني املرحلة الثانوية واالبتدائية لصاه املرحلة الثانوية مبقدار )
( وبذل. يظهر لنا اختبار شيفيه أن الفروذ يف مستوى االهنماك 23.5666املرحلتني اإلعدادية واالبتدائية لصاه املرحلة اإلعدادية مبقدار)

حني بل  متوسط املرحلة اإلعدادية ( يف 111.31االسرتاتيجي يف القراءة تتجه لصاه املرحلة الثانوية اليت حصلت على أعلى متوسط بل  )
(.65.18( مث املرحلة االبتدائية وهي املرحلة اليت حصلت على أقل املتوسطات )88.65)

( وهو فرذ دال إحصائيا لصاه19.3833فيما يتعلق باالهنماك االجتماعي يتضت أن متوسط الفرذ بني املرحلتني الثانوية واإلعدادية يبل  ) -4
( كما جند أن متوسط الفرذ بني 43.7166، كما أن متوسط الفرذ بني املرحلة الثانوية واالبتدائية لصاه املرحلة الثانوية مبقدار )املرحلة الثانوية

( وبذل. يظهر لنا اختبار شيفيه أن الفروذ يف مستوى االهنماك 24.3333املرحلتني اإلعدادية واالبتدائية لصاه املرحلة اإلعدادية مبقدار)
( يف حني بل  متوسط املرحلة اإلعدادية 119.36تيجي يف القراءة تتجه لصاه املرحلة الثانوية اليت حصلت على أعلى متوسط بل  )االسرتا

(.65.65( مث املرحلة االبتدائية وهي املرحلة اليت حصلت على أقل املتوسطات )89.36)
 ثانيا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ونصه: 

االهنماك القرائي لدي الطالب مبراحل التعليم العام حسب مستوي تعليم الوالدين؟  ولإلجابة عن هذا السؤال ب اختبار الفرض هل خيتلف  -
ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات  موعات الدراسة الثالثة يف االهنماك القرائي تعزي إىل مستوي  :اإلحصائي التايل
 واجلدول التايل يوضت نتائج ذل.. تعليم الوالدين. 

( الفروق بين مجموعات الدراسة في االنهماك القرائي تبعا لمستوي تعليم الوالدين.7جدول )
اجتاه الفروذ  قيمة )ف( متوسط املربعات درجات احلرية   موع املربعات مصدر التباين  املتغري

االهنماك 
القرائي 

بني اجملموعات
داخل اجملموعات 

اجملموع 

1595242.419
83821.971

1679164.389

2
357
359

797621.211
234.795

 دال  3397.191
1.111عند 

(، 1.111( وقيمـة الداللـة هلـا )3397.191احملسـوبة) Fيتضت من اجلدول السابق وجود فروذ بني متوسطات اجملموعـات، حيـث إن قيمـة 
تونقبــل الفــرض البــديل أي:  توجــد فــروذ ذات داللــة إحصــائية بــني متوســطات اجملموعــات يف االهنمــاك القرائــي يف ” الفــرض الصــفري نــرفاوبــذل. 

 اجملموعات. اللغة العربية ترجع إىل مستوي تعليم الوالدين.ومن أجل معرفة عائدية هذه الفروذ فقد ب استخدام اختبار شيفيه ملقارنة املتوسطات بني
مستويات تعليم الوالدين الثالث على مقياس متوسطات درجات الطالب فى ( نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين 8جدول )

االنهماك القرائي.
إعدادية فأقلمؤهل متوسطجامعي فأعلي مستوي التعليم  املتغري 
 االهنماك
املعريف 

*45.4884 *21.5642 - جامعي فأعلي
*23.9242--مؤهل متوسط
--إعدادية فأقل

االبتدائيةاإلعدادية الثانوية مستوي التعليم املتغري 
االهنماك
الوجداين 

*47.6386 *22.9228 - جامعي فأعلي
*24.7157--مؤهل متوسط
--إعدادية فأقل

االبتدائيةاإلعدادية الثانوية مستوي التعليم املتغري 
*46.6962 *22.8657 - جامعي فأعلي االهنماك

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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يتضت من اجلدول السابق 
فيما يتعلق باالهنماك املعريف يظهر أن متوسط الفرذ بني مستوي التعليم اجلامعي فأعلي ومستوي التعليم املتوسط لصاه مستوي التعليم -1

قل جاء لصاه (، وأن متوسط الفرذ بني مستوي التعليم اجلامعي فأعلي ومستوي الشهادة اإلعدادية فأ21.5642اجلامعي فأعلي مبقدار)
(، وأن متوسط الفرذ بني مستوي التعليم املتوسط ومستوي الشهادة اإلعدادية فأقل جاء 45.4884مستوي التعليم اجلامعي فأعلي مبقدار)
(، وبذل. يظهر لنا اختبار شيفيه أن الفروذ بني مستويات تعليم الوالدين الثالث يف 23.9242لصاه مستوي التعليم املتوسط مبقدار)

( مث مستوي 111.18توى االهنماك املعريف يف القراءة هي لصاه مستوي التعليم اجلامعي فأعلي الذي حصل على أعلى املتوسطات )مس
)  ( مث مستوي الشهادة اإلعدادية فأقل وهو مستوي التعليم الذي حصل على أقل املتوسطات89.51التعليم املتوسط الذي بل  متوسطه )

65.59.) 
باالهنماك الوجداين يتضت أن متوسط الفرذ بني مستوي التعليم اجلامعي فأعلي ومستوي التعليم املتوسط جاء لصاه مستويفيما يتعلق  -2

( وهو فرذ دال إحصائيا، كما جاء متوسط الفرذ بني مستوي التعليم اجلامعي فأعلي ومستوي 22.9228التعليم اجلامعي فأعلي مبقدار )
(، كما جند أن متوسط الفرذ بني مستوي التعليم 47.6386لصاه مستوي التعليم اجلامعي فأعلي مبقدار )الشهادة اإلعدادية فأقل جاء 

( وبذل. يظهر لنا اختبار شيفيه أن الفروذ 24.7157املتوسط ومستوي الشهادة اإلعدادية فأقل جاء لصاه مستوي التعليم املتوسط مبقدار )
بني مستويات تعليم الوالدين الثالث دالة، إذ بل  متوسط مستوي التعليم اجلامعي فأعلي يف مستوى االهنماك الوجداين يف القراءة 

( كما كانت هذه الفروذ دالة أيضا بني كل من مستوي التعليم اجلامعي 89.75( يف حني بل  متوسط مستوي التعليم املتوسط )112.67)
لشهادة اإلعدادية فأقل من ناحية أخرى وهو املستوي الذي حصل على أقل فأعلي ومستوي التعليم املتوسط من ناحية، وبني مستوي تعليم ا

 (.65.13املتوسطات  )
فيما يتعلق باالهنماك االسرتاتيجي يتضت أن متوسط الفرذ بني مستوي التعليم اجلامعي فأعلي ومستوي التعليم املتوسط جاء لصاه مستوي -3

رذ دال إحصائيا لصاه مستوي التعليم اجلامعي فأعلي ، كما جاء متوسط الفرذ بني ( وهو ف22.8657التعليم اجلامعي فأعلي مبقدار )
( كما جند أن 46.6962مستوي التعليم اجلامعي فأعلي ومستوي الشهادة اإلعدادية فأقل جاء لصاه مستوي التعليم اجلامعي فأعلي مبقدار )

( 23.8314دادية فأقل جاء لصاه مستوي التعليم املتوسط مبقدار )متوسط الفرذ بني مستوي التعليم املتوسط ومستوي الشهادة اإلع
ل وبذل. يظهر لنا اختبار شيفيه أن الفروذ يف مستوى االهنماك االسرتاتيجي يف القراءة تتجه لصاه مستوي التعليم اجلامعي فأعلي الذي حص

( مث الشهادة اإلعدادية فأقل وهو املستوي الذي 89.41( يف حني بل  متوسط مستوي التعليم املتوسط )112.27على أعلى متوسط بل  )
 (.65.57حصل على أقل املتوسطات )

فيما يتعلق باالهنماك االجتماعي يتضت أن متوسط الفرذ بني مستوي التعليم اجلامعي فأعلي ومستوي التعليم املتوسط جاء لصاه مستوي -4
إحصائيا لصاه املرحلة الثانوية، كما أن متوسط الفرذ بني مستوي التعليم اجلامعي ( وهو فرذ دال 22.1983التعليم اجلامعي فأعلي مبقدار) 

( كما جند أن متوسط الفرذ بني 48.1356فأعلي ومستوي الشهادة اإلعدادية فأقل جاء لصاه مستوي التعليم اجلامعي فأعلي مبقدار)
( وبذل. يظهر لنا 26.1372مستوي التعليم املتوسط مبقدار مبقدار)مستوي التعليم املتوسط ومستوي الشهادة اإلعدادية فأقل جاء لصاه 

اختبار شيفيه أن الفروذ يف مستوى االهنماك االجتماعي يف القراءة تتجه لصاه مستوي التعليم اجلامعي فأعلي الذي حصل على أعلى 
شهادة اإلعدادية فأقل وهي املرحلة اليت ( مث مستوي ال91.68( يف حني بل  متوسط مستوي التعليم املتوسط )112.78متوسط بل  )

(.64.64حصلت على أقل املتوسطات )
 ثالثا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ونصه:

هل خيتلف االهنماك القرائي لدي الطالب مبراحل التعليم العام حسب مستوي القدرة اللغوية؟  -

*23.8314--مؤهل متوسطاالسرتاتيجي 
--إعدادية فأقل

االبتدائية اإلعدادية  الثانوية  مستوي التعليم املتغري 
االهنماك

االجتماعي 
*48.1356 *22.1983 - جامعي فأعلي
*26.1372--مؤهل متوسط
--إعدادية فأقل

املجلد )٤( العدد )١( ، ١٤٣٨ هـ ، ٢٠١٧ م مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 
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ولإلجابة عن هذا السؤال ب اختبار الفرض اإلحصائي التايل : ال توجد فروذ ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات  موعات 
 الدراسة الثالثة يف االهنماك القرائي تعزي إىل مستوي القدرة اللغوية. واجلدول التايل يوضت نتائج ذل.. 

ماك القرائي تبعا ملستوي القدرة اللغوية.( الفروذ بني  موعات الدراسة يف االهن8جدول )
اجتاه الفروذ  قيمة )ف( متوسط املربعات  درجات احلرية   موع املربعات مصدر التباين املتغري
االهنما
ك 

القرائي 

بني اجملموعات
داخل اجملموعات 

اجملموع 

1639455.456
81935.132

1721391.489

2
357
359

819727.728
229.511

3571.6
44

دال 
1.111عند 

(، 1.111( وقيمة الداللة هلا )3571.644احملسوبة) Fيتضت من اجلدول السابق وجود فروذ بني متوسطات اجملموعات، حيث إن قيمة      
تونقبل الفرض البديل أي:  توجد فروذ ذات داللة إحصائية بني متوسطات اجملموعات يف االهنماك القرائي يف ” وبذل. نرفا الفرض الصفري

فقد ب استخدام اختبار شيفيه ملقارنة املتوسطات  اللغة العربية ترجع إىل مستوي القدرة اللغوية لدي الطالب ومن أجل معرفة عائدية هذه الفروذ
بني اجملموعات.

( 9جدول )
مستويات القدرة اللغوية الثالث على مقياس االنهماك القرائي.متوسطات درجات الطالب فى نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين 

:يتضت من اجلدول السابق
البفيما يتعلق باالهنماك املعريف يظهر أن متوسط الفرذ بني الطالب مرتفعي القدرة اللغوية والطالب متوسطي القدرة اللغوية جاء لصاه الط -1

اللغوية والطالب منخفضي القدرة اللغوية جاء  (، كما أن متوسط الفرذ بني الطالب مرتفعي القدرة24.8192مرتفعي القدرة اللغوية مبقدار)
(، كما بل  متوسط الفرذ بني الطالب متوسطي القدرة اللغوية والطالب منخفضي 49.4111لصاه الطالب مرتفعي القدرة اللغوية مبقدار)

فروذ بني مستويات القدرة اللغوية ( لصاه الطالب متوسطي القدرة اللغوية، وبذل. يظهر لنا اختبار شيفيه أن ال24.5918القدرة اللغوية )
( مث 114.19الثالث يف االهنماك اللغوي يف القراءة جاء لصاه الطالب مرتفعي القدرة اللغوية الذين حصلوا على أعلى املتوسطات )

 (.64.69( مث منخفضي القدرة اللغوية الذين حصلوا على أقل املتوسطات) 89.28متوسطي القدرة اللغوية حيث بل  متوسطهم ) 
اللغوية ومتوسطي القدرة اللغوية  جاء لصاه الطالب فيما يتعلق باالهنماك الوجداين يظهر أن متوسط الفرذ بني الطالب مرتفعي القدرة -2

 اللغوية ومنخفضي القدرة اللغوية جاء لصاه مرتفعي (، كما أن متوسط الفرذ بني مرتفعي القدرة21.1991مرتفعي القدرة اللغوية مبقدار)

منخفضةمتوسطةعاليةمستوي القدرة اللغوية املتغري 
االهنماك
املعريف 

*49.4111*24.8192-عالية 
*24.5918--متوسطة
--منخفضة 

االبتدائيةاإلعدادية الثانوية مستوي القدرة اللغوية املتغري 
االهنماك
الوجداين 

*45.8756*21.1991-عالية 
*24.7764--متوسطة
--منخفضة 

االبتدائيةاإلعدادية الثانوية مستوي القدرة اللغوية املتغري 
االهنماك

االسرتاتيجي 
*43.1581*19.2165-عالية 
*23.9414--متوسطة
--منخفضة 

االبتدائيةاإلعدادية الثانوية مستوي القدرة اللغوية املتغري 
االهنماك

االجتماعي 
*47.8813*21.7524-عالية 
*26.1279--متوسطة
--منخفضة 
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( لصاه 24.7764(، كما بل  متوسط الفرذ بني متوسطي القدرة اللغوية ومنخفضي القدرة اللغوية )45.8756القدرة اللغوية مبقدار)
ءة جاء متوسطي القدرة اللغوية ، وبذل. يظهر لنا اختبار شيفيه أن الفروذ بني مستويات القدرة اللغوية الثالث يف االهنماك الوجداين يف القرا

( مث 89.67( مث متوسطي القدرة اللغوية حيث بل  متوسطهم ) 111.77مرتفعي القدرة اللغوية الذين حصلوا على أعلى املتوسطات )لصاه 
 (.64.89منخفضي القدرة اللغوية الذين حصلوا على أقل املتوسطات) 

( 19.2165اللغوية ومتوسطي القدرة اللغوية يبل  ) فيما يتعلق باالهنماك االسرتاتيجي يتضت أن متوسط الفرذ بني الطالب مرتفعي القدرة -3
وهو فرذ دال إحصائيا لصاه مرتفعي القدرة اللغوية، كما أن متوسط الفرذ بني مرتفعي القدرة اللغوية ومنخفضي القدرة اللغوية بل  

لفرذ بني متوسطي القدرة اللغوية (،كما جند أن متوسط ا11.16( وجاء أيضا لصاه الطالب مرتفعي القدرة اللغوية مبقدار )43.1581)
( وبذل. يظهر لنا اختبار شيفيه أن الفروذ يف مستوى االهنماك 23.9414ومنخفضي القدرة اللغوية لصاه متوسطي القدرة اللغوية مبقدار)

يف حني بل  متوسط  (119.12االسرتاتيجي يف القراءة تتجه لصاه الطالب مرتفعي القدرة اللغوية الذين حصلوا على أعلى متوسط بل  )
 (.65.97( مث الطالب منخفا القدرة اللغوية الذين حصلوا علي أقل املتوسطات )89.91الطالب متوسطي القدرة اللغوية )

(  21.7524فيما يتعلق باالهنماك االجتماعي يتضت أن متوسط الفرذ بني الطالب مرتفعي القدرة اللغوية ومتوسطي القدرة اللغوية يبل )  -4
رذ دال إحصائيا لصاه الطالب مرتفعي القدرة اللغوية ، كما أن متوسط الفرذ بني الطالب مرتفعي القدرة اللغوية ومنخفضي القدرة وهو ف

( لصاه الطالب مرتفعي القدرة اللغوية كما جند أن متوسط الفرذ بني الطالب متوسطي القدرة اللغوية والطالب  47.8813اللغوية يبل ) 
( وبذل. يظهر لنا اختبار شيفيه أن الفروذ يف 26.1279متوسطي القدرة اللغوية مبقدار)  الطالباللغوية جاء  لصاه منخفضي القدرة 

مستوى االهنماك االجتماعي يف القراءة تتجه لصاه الطالب لصاه الطالب مرتفعي القدرة اللغوية الذين حصلوا على أعلى متوسط بل  
( مث الطالب منخفا القدرة اللغوية الذين حصلوا علي أقل 91.92ب متوسطي القدرة اللغوية )( يف حني بل  متوسط الطال112.67)

(.64.79املتوسطات )
مناقشة النتائج وتفسيرها 

 اختالف االنهماك القرائي لدي الطالب في مراحل التعليم العام باختالف المرحلة التعليمية: أوال:
أسفرت النتائج عن وجود فروذ دالة إحصائيا بني متوسطات  موعات الدراسة يف االهنماك  القرائي الكلي ويف جوانبه املختلفة املعرفية       

واالجتماعية تعزي إىل مستوي املرحلة  التعليمية و كن تفسري هذه النتيجة كما يلي : واالسرتاتيجيةوالوجدانية 
العمليات املتضمنة يف االهنماك القرائي تزيد مع االنتقال من مرحلة تعليمية إىل املرحلة التعليمية األعلى فاالهنماك  أن قدرة الطالب علي ممارسة -

على اديد  القرائي يتطلب قدرة كبرية على حل الشفرة املكتوبة، و فهم رموز اللغة وأنظمتها املختلفة، ومعرفة جيدة مبفاهيم اللغة وأعرافها وقدرة
لمة وإدراك دور السياذ يف ذل.، وقدرة على التمييز بني أشكال النصوت املختلفة، وبني املعلومات األكثر أيية واألقل أيية، وبني مع  الك

كما يتطلب قدرة علي استخدام اسرتاتيجيات مناسبة للقراءة  مع تنظيم اجلهود املعرفية األفكار األساسية واملعلومات التفصيلية يف النص املقروء  
 يعا مهارات تنمو مع التقدم من صف دراسي إىل أخر، ومن مرحلة تعليمية إىل أخرى، وهو ما قد يفسر زيادة  وهيلتحقيق اهلدف منها 

 مستوى االهنماك القرائي مع االنتقال من املرحلة االبتدائية إىل املرحلة اإلعدادية مث إىل املرحلة الثانوية.
حلة أن االهنماك القرائي يتطلب قدرة على اديد هدف مناسب للقراءة، مع االهتمام باملقروء ، والثقة بالنفس، وهو ما قد يتوافر لطالب املر  -

رنة بطالب االثانوية مقارنة بالتالميذ يف املرحلتني اإلعدادية واالبتدائية، كما قد يعود ضعف االهنماك القرائي لدي  الب املرحلة االبتدائية مق
( 61)املرحلتني اإلعدادية والثانوية إىل زيادة أعداد الطالب يف الفصل يف املدرسة االبتدائية حيث يرتاود عدد الطالب داخل الفصل حوايل 

الميذ يف هذه  وهو ما قد يؤدي إىل تضخم مشكلة الفاعلية الذاتية املنخفضة عند الت البا  مما جيعل الزمن املخصص لالهتمام بكل تلميذ قلياًل 
أن قدرة الطالب يف املرحلة االبتدائية على تنظيم سلوكهم القرائي الذايت أقل فعالية  كما،املرحلة و ينعكس هذا على مستوى اهنماكهم يف القراءة 

يت تواجههم يف الفهم ، مع )املعلمني أو األبوين( ورمبا فشلوا يف اديد أو اكتشاف املشكالت ال األخرينوأثرا، فهم حمالباً ينتظرون مساعدة من 
 ;(Fredricks, Blumenfeld, Paris, 2004)تلعثمهم يف تنفيذ اإلجراءات املطلوبة لتحقيق االهنماك القرائي ويتفق ذل. مع 

(Pintrich, DeGroot, 1990) (Meece, Blumenfield, Hoyle, 1988) (Ames, 1992) (Andreson, 

1998; Pressley, Borkowski, Senneider, 1987); ( (Kamil,  Mosenthal, Pearson, Barr, 

 (Loera, 2006؛2000
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 ثانيا اختالف االنهماك القرائي لدي الطالب في مراحل التعليم العام باختالف مستوي تعليم الوالدين: 
أسفرت النتائج عن وجود فروذ دالة إحصائيا بني متوسطات  موعات الدراسة يف االهنماك القرائي الكلي ويف جوانبه املختلفة املعرفية        

 والوجدانية واالسرتاتيجية واالجتماعية تعزي إىل مستوي تعليم الوالدين، و كن تفسري ذل. فيما يلي :
زادت درجة تفاعلهما االجتماعي مع أ فاهلما يف أثناء القراءة ويف أثناء األنشطة األخرى اليت جتمع بينهما داخل  كلما زاد مستوي تعليم الوالدين  -

 األسرة  مما يؤدي إىل زيادة اهنماك أبنائهم يف عملية القراءة. 
حنو التوسع يف األفكار واملعلومات، وربط كلما زاد مستوي تعليم الوالدين زادت معدالت تشجيعهما الطفل على التنبؤ أو التوقع، وتوجيهه   -

 ك يف القراءةاألفكار اجلديدة باخلربات السابقة  يف أثناء القراءة، أويف ثناء تناول الطعام، أو مشاهدة التلفاز، وكل ذل. يعمل على زيادة االهنما
ث يستخدمون معهم اسرتاتيجيات تفسريية مليئة بالتفاصيل ، يشجع الوالدان ذوا املستوي التعليمي املرتفع أ فاهلم علي التوسع عند القراءة، حي -

وي املستوي باء واألمهات ذكار بأنفسهم، ويف املقابل جند اآلويقدمون هلم دعما يتدرن يف مستوى الصعوبة حيت يقودوهم إىل استخالت األف
يات اختزالية يف التعامل مع املواقف القرائية املختلفة مما ن إىل االختصار أو التلخيص عند القراءة، ويتبعون اسرتاتيجؤو التعليمي املنخفا يلج

يؤدي إيل ضعف اهنماك أبنائهم يف عملية القراءة. 
باء ذوي املستوي التعليمي املنخفا ، كما أهنم قرائية  تلفة بدرجة أكرب من اآل أن الوالدين مرتفعي املستوي التعليمي يشاركون أبنائهم يف أنشطة -

فري كثري من مصادر املعرفة يف املنزل مثل الصحف واجملالت والكتب واملعاجم ودوائر املعرفة وشبكة االنرتنت ويشجعون يعملون  علي تو 
وتتفق هذه النتيجة مع أبنائهم علي استخدامها وهو ما يؤكد دور املستوي التعليمي للوالدين يف اقيق االهنماك القرائي ليبناء.

(O'Connor & Spreen, 1988; Hortacsu, 1995; Abd-El-Fattah, 2006)  (Umek, Kranjc, 

Fekonja, & Bajc, 2006

 اختالف االنهماك القرائي لدي الطالب في مراحل التعليم العام باختالف مستوي القدرة اللغوية: ثالثا:
أسفرت النتائج عن وجود فروذ دالة إحصائيا بني متوسطات  موعات الدراسة يف االهنماك القرائي الكلي ويف  يع جوانبه املعرفية 

 والوجدانية واالسرتاتيجية واالجتماعية تعزي إىل مستوي القدرة اللغوية لدي الطالب، و كن تفسري ذل. فيما يلي 
مهارة يف حل شفرة اللغة املكتوبة، وأكثر قدرة على فهم رموزها وأنظمتها املختلفة، حيث إهنم  ة يكونون أكثرأن الطالب مرتفعي القدرة اللغوي -

وعلم  تلكون املعرفة اللغوية اليت تتضمن عمليات ف. الرموز والشفرات األساسية مثل: الوعي الفونولوجي واإلمالئي، وأشكال الصوت املكتوب، 
اإلعراب و ريقة بناء اجلملة ، كما أهنم  تلكون أيضا القدرة علي معرفة  مفاهيم اللغة وأعرافها املختلفة وثقافة دالالت األلفا  وتطورها، و 

استخدامها، وفهم ما ىيدد مع  الكلمة، ودور السياذ يف ذل.، وفهم م  وأين وكيف تستخدم أشكال اللغة وأساليبها املختلفة؟ مع امتالك 
املناسبة، ومعرفة اهلدف من القراءة مع املراقبة والتقومي الذاتيني. القدرات الصوتية واللغوية

أحداثا أن الطالب مرتفعي القدرة اللفظة  تلكون االسرتاتيجيات املناسبة لقراءة أنواع النصوت املختلفة. ومن أيها: النص القصصي الذي يروي  -
رفة الطالب مرتفعي القدرة اللغوية لبنية األشكال املختلفة للنصوت املقروءة يف معينة، والنص التفسريي الذي يشرد معلومات حمددة ، وتعمل مع

 حبثهم عن املعرفة، وذل. من خالل تزويدهم بإ ار عام يوجه عملية القراءة  مما يشجعهم على االهنماك العميق فيها.
هنماك أن الطالب مرتفعي القدرة اللغوية  تلكون معرفة سابقة قوية عن املوضوع وتؤدي املعرفة السابقة لدي هؤالء الطالب  دورا كبريا يف اال -

أفضل القرائي، فاملع  الذي يكونه الطالب من النص يرتبط خبلفيته املعرفية السابقة إذ كلما كانت املعرفة السابقة حمنية كان فهمهم للنص 
ملقروء مما ويستطيعون بسهولة تعرف تاإلشاراتت اليت يضعها املؤلف يف النص لتمييز املفاهيم املهمة واألقل أيية واحملتويات التفصيلية يف النص ا

يزيد من درجة اهنماكهم يف القراءة.  
يثقون بأنفسهم ، ويؤمنون بقدرارم على معاجلة النص جبدارة أن الطالب مرتفعي القدرة اللغوية ىيددون ألنفسهم هدفا مناسبا لعملية القراءة،  و  -

يستطيع الطالب مرتفعو القدرة اللغوية استخدام االسرتاتيجيات املعرفية وما فوذ املعرفية مثل: كما ومهارة وهذا ما يشار إليه بالفعالية الذاتية.  
العميق يف القراءة  بل وتؤكد مدى استعدادهم للمثابرة مع املهام القرائية  استخدام اسرتاتيجيات املعاجلة العميقة اليت تكشف عن اهنماك الطالب

الطالب مرتفعي القدرة اللغوية يدخلون يف تفاعالت اجتماعية حول املرواد املقروءة كما أن   الصعبة من خالل تنظيم سلوك القراءة اخلات هبم.
تيجة مع مما ىيسن من درجة اهنماكهم يف عملية القراءة وتتفق هذه الن

 (Meece, Blumefield, & Hoyle, 1988; (Guthrie, Wigfield, Barbosa, Perencevich, 

Taboada, 2004; Gaskins, Guthrie, Satlow, Ostertag, Six,  Byrne, Conner, 1994 (; 

McKenna, Kear, Ellsworth, 1995; Paris, Wasik, Turner,1991; Pressley, 1997)
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التوصيات  -
 الدراسة احلالية  يقرتد الباحثان ما يلي : إليهايف ضوء النتائج اليت خلصت 

  واألمهات أيية الدور الذي يقومان به يف تيسري عمليـة القـراءة ألبنـائهم ويف تشـجيعهم علـى االهنمـاك فيهـا مـع بيـان أييـة القـراءة  لآلباءالتوضيت
اليت تعمل على تدعيم االهنماك القرائي. التشاركية للقصص وحمريها من أنشطة القراءة املنزلية 

 .ضرورة االهتمام بتنمية االهنماك  يف القراءة يف  تلف املراحل الدراسية 
  داخـل فصـوهلم تضمني الدورات التدريبية املقدمة للمعلمني يف أثنـاء اخلدمـة تعريفـا مبفهـوم االهنمـاك القرائـي وكيفيـة قياسـه ودور املعلمـني يف تنميتـه

 الدراسية.
  االهنماك املعريف والوجداين واالسرتاتيجي واالجتماعي لدي الطالب يف املرحلة االبتدائية واإلعدادية. مستوياتالعمل على زيادة

المقترحات:
استكماال للبحث احلايل يقرتد الباحثان القيام مبا يلى: 
على عينات أكرب من الطالب والطالبات.القيام بدراسات أخرى تع  بدراسة وقيا  مستوى مهارات االهنماك القرائي  -
اللغة العربية على أساليب تنمية مهارات االهنماك القرائي لدى  الهبم. برنامج تدريع مقرتد لتدريب معلمي-
 كل من النص الورقي والنص اإللكرتوين لدى  الب التعليم العام.  ة بني مهارات االهنماك القرائي يفدراسة حول املقارن -
(على مهارات االهنماك القرائي لدى  الب التعليم العام.الشعرى يف مقابل النثري -لعلمي يف مقابل األديبالنص )ا أثر نوع-
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