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درجة توافر عوامل قراءة كتاب املطالعة للصف الثاني عشر
يف حمافظة مشال غزة من وجهة نظر املعلمني

د .أمني عمر خليل عمر
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درجة توافر عوامل قراءة كتاب املطالعة للصف الثاني عشر في محافظة شمال غزة من وجهة نظر املعلمني

Recognizing the degree of availability of reading
factors in reading book for the twelfth grade in
North Gaza Strip

Abstract:

:ملخص
هدف البحث �إىل التعرف �إىل درجة توفر عوامل انقرائية
،كتاب املطالعة لل�صف الثاين ع�رش يف حمافظة �شمال غزة
، الكلمات، الأفكار، اجلمل،وذلك من حيث انقرائية املو�ضوعات
، وا�ستخدم الباحث لذلك ا�ستبانه بعوامل االنقرائية،والأ�سلوب
) معلما ومعلمة يعلمون49( مت توزيعها على عينة الدرا�سة وهم
 ومت ا�ستخدام املنهج الو�صفي،اللغة العربية لل�صف الثاين ع�رش
".لدرا�سة هذه الظاهرة وحتليلها
:ومن �أبرز النتائج ما يلي
67.03( بلغت درجة توفر عوامل انقرائية ال مو�ضوعات1 .1
. �أي درجة توفر متو�سطة،)%
)؛ �أي% 68.43( �أما درجة توفر عوامل انقرائية اجلمل2 .2
.درجة توفر متو�سطة
)؛% 71،31( وبلغت درجة توفر عوامل انقرائية الكلمات3 .3
.�أي درجة توفر عالية
)؛% 71،58( وبلغت درجة توفر عوامل انقرائية االفكار4 .4
.�أي درجة توفر عالية
)؛ �أي% 72،51( �أما درجة توفر عوامل انقرائية اال�سلوب5 .5
.درجة توفر عالية
هناك فروق تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة ل�صالح من لديهم
. �سنوات10  اىل �أقل من5 �سنوات خدمة من

Research objectives: Recognizing the degree
of reading factors in reading book for the twelfth
grade in North Gaza regions in terms of sentences,
words, ideas, and manners. The researcher used the
questionnaire with reading factors for this research
and it was distributed on the study sample which
comprised forty- nine teachers who teach Arabic
language for twelfth grade. The descriptive way
has been used for the study of this phenomenon and
analyze it. The most obvious results are:
1. The degree of reading factors availability in
terms of subjects is (67.03%) , this means it is a
medium degree.
2. The degree of reading factors availability in
terms of sentences is (68.43%) that means it is a
medium degree.
3. The degree of reading factors availability in
terms of words is (71.31%) that means it is a
high degree.
4. The degree of reading factors availability in
terms of ideas is (71.58%) that means it is a
high degree.
5. The degree of reading factors availability in
terms of manner is (72.51%) that means it is a
high degree.
6. There are differences attributed to variable of
service years, for the advantage of more than
five and less than ten years of service.
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املرحلة الالحقة مرحلة اجلامعة والبد �أن ي�صل �إليها الطالب
ولديه القدرة املطلوبة ليتعامل مع �سائر التخ�ص�صات ،لأن فروع
املعرفة حتتاج �إىل متكن قدر الإمكان يف اللغة العربية ،وهي لغة
القر�آن الكرمي.

مقدمة:
ُيعد الكتاب املدر�سي الو�سيلة الأ�سا�سية يف عملية التعليم،
ويعتمد عليه املدر�سون اعتماداً كلي ًا بالإ�ضافة �إىل بع�ض
الو�سائل التعليمية ،فالكتاب املدر�سي هو الذي مي ّد التالميذ
باخلربات واملعلومات ،وكونه الو�سيلة الأ�سا�سية لهذه املعلومات
ينبغي االهتمام ال�شديد مبا يحتويه الكتاب من هذه اخلربات
واملعلومات ،وتنظيم هذه املعلومات مبا يتنا�سب وقدرات
التالميذ وميولهم وطبيعة املرحلة التي يعي�شونها.
ولقد �أكدت كثري من البحوث �أنه بقدر ما تكون الكتب
املدر�سية ملتزمة باملعايري املو�ضوعية يف �إعدادها تكون جودة
التعليم متحققة ،فقد يحتوي الكتاب على �أفكار وم�صطلحات
ومعان جمردة� ،صعبة الفهم ،وتعالج بع�ض املو�ضوعات
وامل�شكالت يف �صورة تعميمات ،ومبادئ عامة حتتاج �إىل
�رشح وتف�صيل ،وال تقت�رص ال�صعوبات على ذلك؛ بل متتد �إىل
لغة الكتاب و�أ�سلوبه ،فبع�ض امل�ؤلفني ي�ستخدمون كلمات غري
م�ألوفة ،و�أعلى من م�ستوى التالميذ ،فواجب امل�ؤلف �أن يتجنب
ا�ستخدام كلمات �أعلى من م�ستوى تالميذه (املنظمة العربية
للرتبية.)1983 :88 ،
و ُيعد الكتاب املدر�سي من �أهم مدخالت العملية الرتبوية؛
كونه ميثل ال ُبعد التطبيقي جلودة املناهج الرتبوية بكل �أهدافه،
وحمتواه ،و�أن�شطته و�أ�ساليب تقوميه ،وهو الوعاء الذي يت�ضمن
املحتوى التعليمي املتفق عليه ،الذي ميكّن املتعلم من بلوغ
الأهداف املرجوة؛ حيث ُت�ستخدم فيه �ألفاظ ورموز ب�رصية
و�صور ور�سوم للتعبري عن املو�ضوعات املت�ضمنة يف املناهج
(الق�ضاة.)2003 :98 ،
واالنقرائية هي حتديد م�ستوى �سهولة الن�ص �أو �صعوبته،
وذلك بدرا�سة العوامل التي ت�ؤثر يف هذا امل�ستوى ،مثل :املفردات،
الرتاكيب اللغوية ،واملفاهيم ،والطباعة وغريها (طعيمة:21 ،
.)1986
ويعرفها (دروي�ش ،عطا )2011 :141 ،قدرة التالميذ
امل�ستهدفني على قراءة وفهم الكلمة /ال�صورة بدقة ،و�إدراك
العالقات التي يت�ضمنها الن�ص /ال�صورة ب�صورة وا�ضحة،
وا�ستخال�ص املعلومات وا�ستخدامها مبا يتالءم مع عملية التعلم.
وقد الحظ الباحث من خالل خربته التدري�سية ملقرر
اللغة العربية لل�صف الثاين ع�رش ،تدين م�ستوى فهم الطالب
للمو�ضوعات القرائية ،ونتيجة– �أي�ضاً -لكرثة �شكوى الطالب
من ال�صعوبات التي تواجههم يف مقرر اللغة العربية ،و�شكوى
�أولياء الأمور من تدين م�ستوى �أبنائهم ،ويعتقدون �أن مو�ضوعات
الكتاب ال تتنا�سب وم�ستوى �أبنائهم ،ومن املعلمني من يتجه هذا
االجتاه يف �إبراز �صعوبة الكتاب املقرر ،ومنهم من يرجع ال�سبب
�إىل �ضعف الطالب وعدم اهتمامهم بدرو�سهم.
من كل ما �سبق برزت للباحث �أهمية البحث يف مو�ضوع
انقرائية كتاب املطالعة لل�صف الثاين ع�رش ،ويرى الباحث �أن

مشكلة الدراسة:
تنح�رص م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال الرئي�س التايل :ما
درجة توفر عوامل االنقرائية يف كتاب املطالعة املقرر على
طلبة ال�صف الثاين ع�رش؟ ويتفرع من ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة
الفرعية التالية:
● ●ما درجة توفر عوامل انقرائية مو�ضوعات كتاب
املطالعة املقرر على طلبة ال�صف الثاين ع�رش؟
● ●ما درجة توفر عوامل انقرائية جمل كتاب املطالعة
املقرر على طلبة ال�صف الثاين ع�رش؟
● ●ما درجة توفر عوامل انقرائية كلمات كتاب املطالعة
املقرر على طلبة ال�صف الثاين ع�رش؟
● ●ما درجة توفر عوامل انقرائية �أفكار كتاب املطالعة
املقرر على طلبة ال�صف الثاين ع�رش؟
● ●ما درجة توفر عوامل انقرائية �أ�ساليب كتاب املطالعة
املقرر على طلبة ال�صف الثاين ع�رش؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α≤0.05بني متو�سطات ا�ستجابات املبحوثني حول مدى
توفر عوامل انقرائية كتاب املطالعة لل�صف الثاين ع�رش تعزى
ملتغري �سنوات اخلدمة؟
● ●هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α≤0.05بني متو�سطات ا�ستجابات املبحوثني حول مدى
توفر عوامل انقرائية كتاب املطالعة لل�صف الثاين ع�رش تعزى
ملتغري اجلن�س؟

أهداف الدراسة:
● ●التعرف على درجة توفر عوامل انقرائية مو�ضوعات
كتاب املطالعة لل�صف الثاين ع�رش.
● ●التعرف على درجة توفر عوامل انقرائية جمل كتاب
املطالعة لل�صف الثاين ع�رش.
● ●التعرف على درجة توفر عوامل انقرائية كلمات كتاب
املطالعة لل�صف الثاين ع�رش.
● ●التعرف على درجة توفر عوامل انقرائية �أفكار كتاب
املطالعة لل�صف الثاين ع�رش.
● ●التعرف على درجة توفر عوامل انقرائية �أ�ساليب كتاب
املطالعة لل�صف الثاين ع�رش.
● ●الك�شف عن الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات
املبحوثني تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة.
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التي من خاللها يكت�سب الإن�سان العديد من املعارف والعلوم
والأفكار ،وهي التي ت�ؤدي �إىل تطوير الإن�سان ،وتفتح �أمامه �آفاق ًا
جديدة كانت بعيدة عن متناوله.
ويكمن دور القراءة يف فهم املقروء ،والإحاطة بامل�ضمون
الظاهر فوق ال�سطور ،واملكنون من خلف ال�سطور ،ولي�س من
القراءة تلك التي تقف عند نطق املكتوب من دون ولوج معناه
يقر يف الأذهان �أن القراءة لفظ وحفظ� ،إمنا
القلوب ،ومن العيب �أن َّ
هي فهم املكتوب امللفوظ ،ومعرفة املكنون وتوظيفه يف تعديل
ال�سلوك ،وبلوغ املقا�صد يف مواجهة ال�شدائد ،ومن هنا يتقدم
فهم املقروء على نطقه؛ لأن الفهم غاية ،ونطق املكتوب و�سيلة،
فالقراءة غاية و�سيلتها الفهم ،وملّا كان الفهم غاية القراءة ف�إن
املربني ع ّدوا توافر املقروئية يف املقروء عام ًال من عوامل حتقيق
ذلك الفهم (الها�شمي وعطيه.)130 - 129 :2011 ،
وعليه ف�إن مالءمة الكتب املدر�سية مل�ستويات الطلبة
وقدراتهم على ا�ستيعابها ُتع ّد من اخل�صائ�ص املهمة لتلك الكتب؛
لذا وجب �أن يكون الكتاب التعليمي منا�سب ًا للقارئ من ناحية
قدرة الطالب اللغوية والعقلية ،وميوله ،ورغباته .ولقد �شدد
البحث املت�صل على فح�ص مدى مالءمة الكتاب للتعلم؛ �أي ما
ُي�سمى بانقرائية الكتاب التعليمي ،فال تكون املواد القرائية فوق
م�ستواهم؛ فتفقدهم احلما�سة نحو قراءتها ،وال دون م�ستواهم؛
فتولد لديهم امللل جتاهها ،ويرتبط بكل ما �سبق ذكره مفهوم
اال�رشاكية؛ �أي �إ�رشاك الطالب يف القرار الرتبوي.
ومنا�سبة الكتب املدر�سية للقدرة اللغوية عند التالميذ،
ومل�ستواهم العقلي يتطلب معرفة م�ستوى �صعوبة املادة
املقروءة و�سهولتها يف املقام الأول؛ حيث �إن حماولة ك�شف
درجة انقرائية املادة املقررة �صعوبتها �أو �سهولتها عند تالميذ
�صف درا�سي معني ،ومعرفة مدى مالءمتها ومنا�سبتها للم�ستوى
القرائي والفكري للتالميذ لها �أهميتها الظاهرة يف ت�سهيل عملية
اختيار املو�ضوعات اجليدة و�إقرارها على التالميذ ،بحيث ال
يتعر�ضون للم�شاكل �أثناء قراءتهم لهذه املواد القرائية (رحاب،
.)1993 :305
فاالنقرائية لها دالالت عدة ،فهي ت�شري �إىل درجة و�ضوح
املادة من حيث ر�سمها وطريقة كتابتها ،وتدل على مدى قدرة
القارئ على فهم حمتواها من حقائق ومعلومات �رصيحة �أو
�ضمنية ،وهذه الدالالت ت�شري �إىل درجة ال�صعوبة الن�سبية للمادة
املكتوبة التي يواجهها القارئ يف فهمه مل�ضمونها (مقدادي،
.)1997 :197
واالنقرائية م�صدر �صناعي م�شتق من كلمة "انقر�أ" على
وزن "انفعل" ،وهو ي�أتي للداللة على معنى املطاوعة؛ �أي
مطاوعة الن�ص املقروء للقارئ ،ثم مت ا�شتقاق امل�صدر ال�رصيح
"انقراء" ،ومنه امل�صدر ال�صناعي انقرائية ليدل على مطاوعة
الن�ص للقراءة ل�سهولته وب�ساطته (عبد القوي ،حممود:133 ،
.)2012
ويعرفها (البطل ،هاين )2011 :27 ،هي جمموعة �أجزاء
الن�ص التي حتقق النجاح لقارئيه ،وهذا النجاح هو احلد الذي

● ●الك�شف عن الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات
املبحوثني تعزى ملتغري اجلن�س.

أهمية الدراسة:
● ●قد ي�سهم هذا البحث يف ت�شخي�ص امل�شكالت القرائية
التي حتول دون فهم الطلبة ملا يقر�أون.
● ●قد ي�سهم يف م�ساعدة خمططي مناهج اللغة العربية يف
حل امل�شكالت املرتبطة بانقرائية الكتب.
● ●قد ي�سهم يف م�ساعدة الباحثني على تقدير م�ستوى
انقرائية املواد الأخرى �أو فروع اللغة العربية.

حدود الدراسة:
Ú Úحدود مو�ضوعية :اقت�رص البحث على مقرر كتاب
املطالعة لطلبة ال�صف الثاين ع�رش.
Ú Úحدود ب�رشية :اقت�رص البحث على معلمي اللغة العربية
لل�صف الثاين ع�رش.
Ú Úحدود مكانية :مت تطبيق �أداة البحث على مدار�س
حمافظة �شمال غزة.
Ú Úحدود زمانية :مت تطبيق �أداة البحث يف الف�صل الثاين
من العام الدرا�سي 2016 - 2015م.

مصطلحات الدراسة:
◄◄االنقرائية :هي قدرة التلميذ على القراءة (رم�ضان
و�آخرون.)1996 :175 ،
ويعرفها (�شحاته )1994 :100 ،مدى ال�سهولة �أو
ال�صعوبة يف مادة القراءة التي ت�ساعد التلميذ من خاللها على
قراءة هذه املادة وفهمها بدرجة كبرية.
ويعرفها الباحث �إجرائياً :هي م�ستوى عوامل ال�سهولة
�أو ال�صعوبة يف كتاب املطالعة املقرر على طلبة ال�صف الثاين
ع�رش ،وت�أثريه على القدرة القرائية لديهم ،وذلك بدرا�سة درجة
توفر العوامل امل�ؤثرة على هذا امل�ستوى من ناحية املو�ضوعات،
اجلمل ،املفردات ،الأفكار والأ�ساليب.

(الفصـل الثانـي) :اإلطار النظري
مفهوم االنقرائية
قبل احلديث عن مفهوم االنقرائية �أو املقروئية ،البد من
التطرق �إىل �أهمية القراءة ،ووظيفتها يف حت�صيل املعارف ،ولكي
نختزل احلديث عن �أهمية القراءة ن�ستذكر قوله تعاىل يف �أول
ن�سا َن مِ ْن َعل ٍَق
التنزيل} :ا ْق َر�أْ ب ْ
ِا�س ِم َر ِ ّب َك ا َّلذِي خَ َل َق ( )1خَ َل َق ْالإِ َ
ن�سا َن َما لمَ ْ
( )2ا ْق َر�أْ َو َر ُّب َك َْ أ
ال ْك َر ُم ( )3ا َّلذِي َع َلّ َم بِا ْل َق َل ِم (َ )4ع َلّ َم ِْ إ
ال َ
َي ْع َل ْم{ (�( )5سورة العلق� ،آية.)5 - 1 :
وتعترب القراءة منذ القدم من �أهم و�سائل التعلم الإن�ساين
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يقر�أ عنده القارئ الن�ص بفهم و�رسعة منا�سبة؛ بحيث يجد القطعة
املقروءة مثار اهتمام بالن�سبة له.

● ●ثالثاً :ما يتعلق بالكلمات:
�إن الكلمات من العوامل املهمة يف حتديد �صعوبة مواد
القراءة و�سهولتها؛ لأن الكلمات هي العن�رص الأ�سا�سي يف فهم
اجلملة ،وال�رسعة يف القراءة ،ومما يجعل الكلمات �سهلة ،كرثة
تداولها �أو تكرارها ،و�إلف القارئ للكلمة ،و�شيوعها بالن�سبة له،
وعدم غرابتها عنه ،كذلك معنى الكلمة ،ف�أ�سماء الذوات �أ�سهل
يف تعلمها من �أ�سماء املعاين ،فكلمة "قلم" �أ�سهل من كلمة
"عدالة"؛ لأن املعنى املجرد يحتاج لقدرة عقلية �أكرب من املعنى
املح�سو�س.
● ●رابعاً :ما يتعلق باجلمل:
اجلملة من العوامل التي ت�ؤثر يف االنقرائية� ،إن كانت
جملة ا�سمية �أو فعلية ،و�إن كانت جملة طويلة �أو ق�صرية يف عدد
كلماتها� ،أو ب�سيطة الرتكيب �أو معقدة (رجب.)1990 :121 ،
● ●خام�ساً :عوامل تتعلق باملو�ضوعات وحمتواها:
ُيقا�س جناح اختيار املو�ضوعات مبدى �إقبال القارئ على
قراءة هذه املو�ضوعات� ،أو مبدى عزوفه عنها ،وهناك �أمور يجب
�أن يراعيها الك ّتاب عند ت�أليفهم الكتب ،مثل :اختيار املو�ضوعات
من بيئة التالميذ ،مراعاة ميل القارئ ،واختيار املو�ضوعات
ال�شائقة املرتبطة بن�شاطاتهم ،واملو�ضوعات احليوية املمتلئة
باحلركة واملفاج�آت (عبد القادر.)200 :1994 ،
ويرى الباحث �أنه كلما كانت املو�ضوعات تدور يف هذه
املجاالت ،وتعمل على حتقيقها لدى التالميذ ،يجعل انقرائية
الكتابة منخف�ضة ،ويزداد الفهم القرائي؛ لأن التلميذ يتقبل ومييل
�إىل املو�ضوعات التي ترتجم واقع حياته وبيئته ،ويزداد تفاعله
معها.
● ●�ساد�ساً :عوامل تتعلق بالأفكار والفقرات:
من الرتتيب والت�سل�سل املنطقي �أن كل فكرة تنقلنا �إىل
الفكرة التالية ،وكل فقرة تنقلنا �إىل فقرة �أخرى ،وهذا ُيعترب
انتقا ًال عقلي ًا منا�سب ًا بني الأفكار والفقرات.
● ●�سابعاً :عوامل تتعلق بالإخراج (ال�شكل والأ�سلوب):
�إن ال�شكل يتناول الطباعة وحجم احلروف ،وتن�سيق
الفقرات ،وا�ستعمال عالمات الرتقيم ،وامل�سافة بني ال�سطور،
وطول ال�سطور ،وعدد ال�سطور يف ال�صفحة الواحدة ،ونوعية
الورق ،وما يرافق املكتوب من �صور ور�سوم ،وما يت�صل ب�إخراج
ال�شكل الذي ُيق ّدم به الن�ص �إىل القارئ والعوامل امل�ساعدة على
الفهم واال�ستيعاب (الها�شمي وعطيه.)2011 :140 ،

ويعرفها (الها�شمي وعطيه� )2011 :130 ،أن املقروئية
�أو االنقرائية تعني م�ستوى �صعوبة الن�ص مبا يت�ضمن من
كلمات وحروف وجمل وكلماتها وطريقة تركيبها ،وم�ستوى
تعقيدها النحوي ،ومدى ا�ستجابة هذه العوامل لقدرات القارئ
واهتماماته و�إثارته وجذبه ،وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن توافر معيار
املقروئية يف الن�ص املقروء ي�ستلزم كون املادة املقروءة مالئمة
حدود قدرات القارئ واهتماماته من حيث مفرداتها وتراكيب
جملها ،و�أ�ساليب تقدميها ،وما تت�ضمن من �أفكار؛ لكي يقر�أها
ويفهمها ب�سهولة وي�رس.
ويرى الباحث �أن االنقرائية بهذا املعنى ت�شري �إىل ما يجعل
املادة املقروءة �سهلة �أو �صعبة بالن�سبة للمتعلمني ،و�أن كثرياً
من التعريفات تتعلق مبيول القارئ ورغباته ،وتبني مدى نفور
القارئ� ،إذا كان الن�ص املقروء �صعب ًا وال يتنا�سب وميوله؛ وذلك
ي�ؤثر على �رسعته يف القراءة والفهم ،وكذلك تعك�س اخل�صائ�ص
اللغوية للن�ص املكتوب.
أهم العوامل اليت تؤثر يف االنقرائية:
هناك عوامل عدة تتحكم يف املادة املقروءة ،وت�ؤدي �إىل
�صعوبتها �أو �سهولتها ،وذلك �إذا ا�ستثنينا التالميذ غري الأ�سوياء،
لأن هذه العوامل لي�ست مق�صورة على الكتاب املدر�سي �أو
مو�ضوع مقروء؛ و�إمنا تتحكم يف االنقرائية قدرة التلميذ على
القراءة والفهم ،و�أهم هذه العوامل:
● ●�أوالً :ما يتعلق بالقارئ وميوله:
من الأمر الطبيعي �أن الطفل (املتعلم) ال ي�ستطيع �أن يتعلم
�إ ّال ما كان مرتبط ًا مبيوله ورغباته ،وقد �أثبتت الدرا�سات �أن
اجتاهات قراءة الق�ص�ص لدى تالميذ مرحلة التعليم الأ�سا�سي
الذين تقع �أعمارهم بني �ست �سنوات وخم�س ع�رشة �سنة تختلف
نوعية الق�ص�ص التي مييل �إليها تالميذ ال�صفوف الثالثة الأوىل،
فهي تتفق مع هذه ال�صفوف يف امليل �إىل الق�ص�ص اخليايل
والديني واملغامرات (�شحاتة.)1994 :137 ،
العليا.

ويرى الباحث �أن ما �سبق ي�ؤثر على طلبة املراحل الدرا�سية

● ●ثانياً :ما يتعلق باملادة املقروءة ،وت�شمل( - :الها�شمي
وعطية)2011 :135 ،
 و�ضوح الكلمات ودالالتها.

أهمية قياس االنقرائية:
�إن لالنقرائية �أهمية تربوية كبرية ،فعند ت�أليف الكتب
البد �أن تكون هذه الكتب وفق موا�صفات ومعايري معينة تنا�سب
القارئ وقدراته ،ومفاهيمه ،وحاجاته النف�سية ،وقدراته العقلية،
ومراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني ،وبذلك تكون منا�سبة
لأكرب عدد ممكن من املتعلمني .و�أكرث الرتكيز على الكتب
املدر�سية ،لأن الهدف هو تنمية القارئ تنمية �شاملة ،عقلية

 الرتكيب النحوي للجمل.
 كثافة الأفكار يف الن�ص.
 مالءمة املحتوى مل�ستوى القارئ وا�ستجابته حلاجاته.
 الطباعة والتن�سيق.
 ال�صور والر�سوم التي تعزز الفهم واال�ستيعاب.
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ونف�سية وج�سمية وثقافية ...الخ ،وبذلك يتحقق التح�صيل العلمي
يف مراحل التعليم املختلفة.
ومن الأ�سباب التي جتعلنا نهتم باالنقرائية ما يلي:
 دورها يف �إعداد املواد والكتب ب�شكل يجعلها متوافقة
مع قدرات الطلبة ،ومراحلهم العمرية.
 �إ�سهامها يف تقليل ن�سبة الهدر يف الوقت واجلهد
املبذول يف عملية التعلم والتعليم.
 وجود عالقة ال ُتنكر بني القراءة وحاالت الف�شل التي
قد ُي�صاب بها التلميذ يف املواد الدرا�سية الأخرى.
 الفروق الوا�ضحة يف كل من كتب القراءة من حيث
ال�سهولة وال�صعوبة.
 �إن القراءة هي الأداة الفعالة والأ�سا�س للتعلم ،فنحن
نتعلم مبقدار ما نقر�أ ون�ستوعب (الها�شمي وعطية)2011 :133 ،
(الكندري.)1991 :94 ،

د .أمني عمر خليل عمر

مدى فهمه للمادة التي قر�أها ،ومن ثم نحكم من �إجابته على
�سهولة الن�ص �أو �صعوبته ،وقد تكون الأ�سئلة �شفهية �أو حتريرية.
● ●خام�ساً :املعادالت:
ُتعرف املعادلة ب�أنها و�سيلة لقيا�س االنقرائية� ،أو لقيا�س
مدى ال�صعوبة وال�سهولة يف القراءة ،ويتم القيا�س با�ستخدام
املعادلة وحدها بدون احلاجة �إىل �إجراء اختبارات ال�صعوبة
وال�سهولة يف مواد القراءة (يون�س.)1996 :40 ،ويف هذا البحث
مل يلج�أ الباحث �إىل تف�صيل كيف ُت�ستخدم هذه الو�سائل ،بل مت
االكتفاء بالعر�ض املوجز؛ وخ�صو�ص ًا �أن الباحث �سيعتمد على
�آراء املحكمني املعلمني.

(الفصـل الثـالث) :الدراسات السابقة:
�سيتم عر�ض الدرا�سات ذات العالقة مبو�ضوع درا�سة
الباحث ،و�ستعر�ض وفق الت�سل�سل الزمني من احلديث �إىل القدمي.
أوالً :الدراسات العربية:
درا�سة ن�رص والإبراهيمي ( :)2013م�ستوى مقروئية كتاب
"لغتنا اجلميلة" املطور املقرر لطلبة ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي
يف الأردن.
هدفت هذه الدرا�سة �إىل معرفة م�ستوى مقروئية كتاب
"لغتنا اجلميلة" املعتمد يف تدري�س اللغة العربية لطلبة ال�صف
اخلام�س الأ�سا�سي يف الأردن ،وقد طبقت الدرا�سة على عينة
مكونة من ( )40طالب ًا وطالبة ،ومت اختيارهم ع�شوائي ًا من
مدر�ستي كتم الأ�سا�سية للبنني ،وخديجة بنت خويلد الأ�سا�سية
للبنات ،بواقع �شعبتني� ،إحداها ذكور والثانية �إناث ،ولتحقيق
هدف الدرا�سة ا�ستخدم اختبار كلوز (.)Cloze
و�أظهرت النتائج �أن ( )52.5%من العينة يقعون يف
امل�ستوى الإحباطي ،و�أن ( )45.5%يقعون يف امل�ستوى
التعليمي ،يف حني يقع ( )5%فقط منهم يف امل�ستوى امل�ستقل.
درا�سة مومني ومومني ( :)2011م�ستوى مقروئية كتاب
اللغة العربية لل�صف الرابع الأ�سا�سي يف الأردن.
هدفت الدرا�سة قيا�س مقروئية كتاب اللغة العربية املقرر
لل�صف الرابع الأ�سا�سي يف مدار�س وزارة الرتبية والتعليم يف
اململكة الأردنية الها�شمية ،وحتديد �أثر جن�س الطالب يف درجة
املقروئية ،ولتحقيق هدف الدرا�سة مت بناء اختبار كلوز (،)Cloze
ووزع
وتطبيقه على ثالثة ن�صو�ص من ن�صو�ص الكتابُ ،
االختبار على عينة ع�شوائية مكونة من ( )292طالب ًا وطالبة،
منهم ( )150طالباً ،و ( )142طالبة من طلبة ال�صف الرابع
الأ�سا�سي املوجودين يف �أربع مدار�س تابعة ملديرية �إربد.
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �أداء الطلبة على اختبار
(كلوز) يقع يف امل�ستوى الإحباطي للن�صو�ص الثالثة ،كما تبني
وجود فرق ذي داللة �إح�صائية ( )α ≤ 0.05يف درجة مقروئية
الن�صو�ص الثالثة ،تعزى لأثر جن�س الطالب القارئ ل�صالح
الإناث.

وسائل قياس االنقرائية:
● ●�أوالً� :أ�سلوب املحكمني:
ي�ستند �أ�سلوب التحكيم يف تقدير االنقرائية (املقروئية)
على �أحكام جمموعة من املحكمني واملعلمني ،ويكون ه�ؤالء
املعلمون من ذوي اخلربة باملادة املقروءة.
فهناك �أ�سلوب التقدير القائم على ذاتية املحكم وفيه يقدر
مدى �صعوبة املادة املقروءة وفق معايريه الذاتية� ،أو الأ�سلوب
القائم على عدد من املعايري اللغوية ،مثل طول الكلمات ،وطول
اجلمل ،والأفعال ،والأ�سماء..الخ (الها�شمي وعطية141 :2011 ،
 .)142وقد اعتمد الباحث يف هذه الدرا�سة على �أ�سلوب حتكيم
املعلمني ،ب�سبب خربتهم ومعرفتهم بالكتاب املقرر ،وميول
وقدرات طالبهم ،و�أن الكتاب خا�ص بال�صف الثاين ع�رش،
فالطالب هنا يف مرحلة متقدمة يف ال�سن ،والثقافة ،واالجتاهات،
وامليول ،مقارنة بالتالميذ يف املرحلة الإعدادية واالبتدائية.
● ●ثانياً :اختبار التتمة:
ويف هذا االختبار يتم حذف كلمة ،مث ًال خام�س كلمة من
كل جملة ،مع ا�ستبعاد بع�ض الأ�سماء ،وبع�ض احلروف ،و�أن
تكون م�سافات الفراغ مت�ساوية؛ كي ال تعترب م�ؤ�رشاً للتلميذ حول
الكلمة املق�صودة.
● ●ثالثاً :اختبار املفردات:
ويكون ذلك بح�رص الكلمات ال�صعبة �أو غري امل�ألوفة ،ثم
ُترتب ترتيب ًا ر�أ�سياً ،ثم و�ضع ثالث كلمات �أو �أربع على ح�ساب
�أنها مرادفات للكلمة الأوىل ،و�أن واحدة هي ال�صحيحة؛ �أي
االختيار من متعدد.
● ●رابعاً� :أ�سئلة الفهم:
يف هذه الأ�سئلة توجه �أ�سئلة �إىل القارئ؛ لنعرف من �إجابته
328

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد اخلامس  -ع ( - )18نيسان 2017

درا�سة را�شد ( :)2009بعنوان (قيا�س انقرائية كتاب
املطالعة والن�صو�ص لل�صف الثاين الإعدادي الأزهري).
هدف البحث التعرف على م�ستوى انقرائية كتاب املطالعة
والن�صو�ص املقرر على تلميذات ال�صف الثاين الإعدادي الأزهري،
وا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�صفي ،وكانت �أدوات البحث :قائمة
مهارات الفهم القرائي ،واختبارات الفهم القرائي ،واختبارات
التتمة ،وبطاقة حتليل املحتوى ،ومعادالت االنقرائية.
وقد �أظهرت النتائج �أن الن�صو�ص القرائية املقدمة تقع
يف امل�ستوى االنقرائي املحبط؛ مما يدل على �صعوبة الن�صو�ص
القرائية املقدمة لتلميذات ال�صف الثاين الإعدادي الأزهري ،وعدم
منا�سبتها لهذه املرحلة العمرية.
درا�سة اللبودي ( )2009بعنوان :انقرائية الكتب الدرا�سية
املقررة يف ال�صف اخلام�س االبتدائي.
هدفت الدرا�سة �إىل التحقق من م�ستوى الن�صو�ص املقررة
على تالميذ ال�صف اخلام�س االبتدائي يف كتب املواد الدرا�سية
املختلفة ،ومدى قدرة تالميذ املرحلة االبتدائية على القراءة
امل�ستقلة للن�صو�ص املقررة يف كتب املواد الدرا�سية املختلفة،
وقد مت اختيار عينة ممثلة للمو�ضوعات املقررة يف الكتب
الدرا�سية لل�صف اخلام�س االبتدائي يف مواد اللغة العربية،
والعلوم ،والريا�ضيات ،والدرا�سات االجتماعية ،ومت ا�ستخدام
معادلة االنقرائية لتحديد �صعوبة مواد القراءة ،واختبار التتمة،
واختبار االختيار من متعدد.
وقد �أكدت النتائج تطابق احلكم املرتتب على ا�ستخدام
الطرق الثالثة ،وهو �أن تالميذ ال�صف اخلام�س االبتدائي يجدون
�صعوبة يف قراءة وفهم الن�صو�ص املقررة يف الكتب الدرا�سية
املختلفة ،كما �أظهرت النتائج �أن م�ستوى فهم التالميذ للن�صو�ص
املقررة عليهم ت�أثر ب�شكل �أكرب بدرا�ستهم لها و�ألفتهم بها.
درا�سة �أبي �سكينة ( )2009بعنوان :انقرائية املفردات
واجلمل يف الكتب املطورة للمرحلة االبتدائية (اللغة العربية،
الرتبية الإ�سالمية ،الريا�ضيات ،العلوم ،االجتماعيات).
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة �إىل �أي مدى يتفاوت م�ستوى
انقرائية الكلمة واجلملة باختالف املادة الدرا�سية (اللغة العربية،
الرتبية الإ�سالمية ،الريا�ضيات ،العلوم ،واالجتماعيات) ،واتبعت
الدرا�سة املنهج الو�صفي التحليلي ،وبلغت عينة الدرا�سة ()28
كتاباً ،وا�ستخدمت الباحثة معادلة االنقرائية ،ور�أي اخلرباء من
معلمني قائمني على التدري�س.
و�أظهرت �أهم النتائج �أن ن�سبة ال�صعوبة يف كتاب الرتبية
الإ�سالمية ( ،)65.48%وبلغت ن�سبة ال�صعوبة يف كتاب الرتبية
الإ�سالمية ( ،)64.36%ون�سبة ال�صعوبة يف كتاب الريا�ضيات
( ،)46.63%ومادة العلوم يف امل�ستوى الإحباطي.
درا�سة الد�سوقي ( )2008بعنوان :انقرائية وو�ضوح
وتف�ضيل الن�صو�ص العربية يف �صفحات الويب التعليمية� :أثر
تباين لون الن�ص واخللفية.

هدفت الدرا�سة حتديد �أثر تباين لون الن�ص واخللفية على
انقرائية الن�صو�ص العربية وو�ضوحها وتف�ضيلها يف �صفحات
الويب التعليمية ،واقت�رصت الدرا�سة على �ست جمموعات لونية،
ومت قيا�س االنقرائية من خالل قراءة قطعة ب�رسعة قدر الإمكان،
وح�ساب زمن القراءة ،وهو مقيا�س ذاتي ،ومن خالل البحث عن
�أ�شياء حمددة يف ال�صفحة ،وقيا�س زمن رد الفعل ،وهي مقيا�س
مو�ضوعي ،ومت ا�ستخدام املنهج الو�صفي امل�سحي ،وبلغت عينة
الدرا�سة ( )16طالب ًا وطالبة.
و�أو�ضحت نتائج الدرا�سة وجود ت�أثري لتباين لون الن�ص
واخللفية على االنقرائية ،وكان الن�ص الأبي�ض على خلفية �سوداء
هو الأ�رسع يف القراءة ،وقد يرجع �إىل التباين الكبري بني اللونني
الأبي�ض والأ�سود.
درا�سة الر�شيدي ( )2005بعنوان :م�ستوى مقروئية كتاب
لغتي العربية املقرر لل�صف الرابع االبتدائي يف دولة الكويت.
هدفت الدرا�سة معرفة م�ستوى مقروئية كتاب لغتي العربية
وتكون جمتمع الدرا�سة
لل�صف الرابع االبتدائي يف دولة الكويتّ ،
من تالميذ ال�صف الرابع االبتدائي ،واملو�ضوعات القرائية يف
كتاب لغتي العربية املقرر على تالميذ ال�صف الرابع االبتدائي
جميعها ،وبلغت عينة الدرا�سة ( )240تلميذاً وتلميذة ،وثالثة
ن�صو�ص قرائية.
ومن اهم نتائج الدار�سة �أن الن�صو�ص القرائية تقع يف
كتاب لغتي العربية املقرر لل�صف الرابع االبتدائي يف امل�ستوى
الإحباطي من م�ستويات املقروئية ،وال يوجد فرق بني الذكور
والإناث يف درجة مقروئية مو�ضوعات كتاب لغتي العربية
لل�صف الرابع االبتدائي يف مو�ضوعي (املفكر ال�صغري ،ووظيفة
(ح�سن اجلوار) فقد كان فيه فرق دال
امل�صارف)� ،أما مو�ضوع ُ
�إح�صائياً؛ �إذ كان متو�سط الإناث �أعلى من متو�سط الذكور ،و
وجود �ضعف ملالءمة الن�صو�ص القرائية مل�ستوى التالميذ.
ثانياً :الدراسات األجنبية:
درا�سة )Nwafor C.E.(2015بعنوان " فح�ص م�ستوى
�إنقرائية بع�ض الكتب العلمية املوثقة يف املدار�س الثانوية يف
مدينة �إيبوين -نيجرييا"
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة م�ستوى �إنقرائية بع�ض الكتب
العلمية يف املدار�س الثانوية يف نيجرييا ,وكانت عينة الدرا�سة
مكونة من ( )3كتب علمية موثقة ،ومت اختيار املدر�سة التي مت
تطبيق الدرا�سة عليها (مدر�سة 21الثانوية) ب�شكل ع�شوائي ،وهذه
املدر�سة من بني ثالث مناطق درا�سية يف املدينة.
و�أظهرت النتائج �أن الكتب العلمية مو�ضوع الدرا�سة �سهلة
القراءة ,وتقع انقرائيتها يف املعدل املقبول.
درا�سة )Fatoba, Joseph Oba (2015بعنوان" �إنقرائية
كتب الأحياء و�أداء الطالب االكادميي يف املدر�سة الثانوية يف
مدينة (�إيكيتي) يف نيجرييا"
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة م�ستوى انقرائية كتب الأحياء,
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و�أداء الطالب االكادميي يف املدر�سة الثانوية يف مدينة �إيكيتي
النيجريية ,و�صممت الدرا�سة لتك�شف كيف ت�ستطيع �إنقرائية كتب
الأحياء �أن حت�سن الأداء الأكادميي للطالب يف مدار�س الثانوية
العامة ،وا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي ،وتكونت العينة من
( )215طالب ثانوية عامة ،و�أُختريوا من ( )5مدار�س ثانوية يف
املدينة ,وكانت �أداة الدرا�سة اختبار التتمة ,واختبار حت�صيلي يف
مادة الأحياء لقيا�س م�ستوى االنقرائية.

د .أمني عمر خليل عمر

(الفصـل الرابـع) :الطريقة واإلجراءات
أوالً :مقدمة:
تعترب منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها حموراً رئي�س ًا يتم من
خاللها �إجناز اجلانب التطبيقي من الدرا�سة ،وعن طريقها يتم
احل�صول على البيانات املطلوبة لإجراء التحليل الإح�صائي
للتو�صل �إىل النتائج التي يتم تف�سريها يف �ضوء �أدبيات الدرا�سة
املتعلقة مبو�ضوع الدرا�سة ،وبالتايل حتقق الأهداف التي ت�سعى
�إىل حتقيقها.

و�أظهرت النتائج �أن �إنقرائية كتب الأحياء لها ت�أثري مهم
على �أداء الطالب الأكادميي ،وال توجد فروق دالة بني الذكور
والإناث يف الإختبار التح�صيلي.

ويتناول الباحث و�صف ًا ملنهج الدرا�سة وجمتمعها وعينته،
وكذلك متغريات الدرا�سة و�أدواتها ،كما يت�ضمن الإجراءات التي
قام بها الباحث لإعداد �أدوات الدرا�سة وتطبيقاتها ،واملعاجلات
الإح�صائية التي مت االعتماد عليها يف حتليل الدرا�سة.

التعقيب على الدراسات السابقة:
اطلع الباحث على العديد من الدرا�سات ال�سابقة يف جمال
االنقرائية ،يف مواد خمتلفة ،منها :اللغة العربية ،والرتبية
الإ�سالمية ،والريا�ضيات ،والعلوم ،واملواد االجتماعية،
وال�صحافة والإعالم ،ولكن الباحث ركز على الدرا�سات املتعلقة
باللغة العربية والرتبية الإ�سالمية؛ لأنهما الأقرب �إىل درا�سته،
ولقد تبني ما يلي:

ثانياً :منهج الدراسة:
بناء على طبيعة الدرا�سة والأهداف التي ت�سعى �إىل
ً
حتقيقها ،فقد اعتمد الباحث على املنهج الو�صفي التحليلي الذي
يعتمد على درا�سة الظاهرة كما هي يف الواقع ،ويهتم بو�صفها
و�صف ًا دقيقاً ،ويعرب عنها كم ًا ونوعاً ،فالتعبري الكيفي ي�صف
لنا الظاهرة ويو�ضح �سماتها وخ�صائ�صها� ،أما التعبري الكمي
فيعطي و�صف ًا رقمي ًا ويو�ضح مقدار هذه الظاهرة �أو حجمها ،كما
ال يتوقف هذا املنهج عند جمع املعلومات املتعلقة بالظاهرة
من �أجل ا�ستق�صاء مظاهرها وعالقتها املختلفة ،بل يتعداه �إىل
التحليل والربط والتف�سري.

اتفقت درا�سة الباحث مع درا�سة (�أبو �سكينة )2009
يف درجة انقرائية اجلملة؛ حيث درا�سة الباحث بلغت ()68%
ودرا�سة ابو �سكينة (� ،)66%أما خمتلف الدرا�سات كانت يف
اللغة العربية؛ ولكن كان االختالف يف املرحلة الدرا�سية مو�ضوع
البحث ،كذلك يف �أدوات الدرا�سة ،فمعظم الدرا�سات ال�سابقة
ا�ستخدمت االختبارات ،ومعادالت االنقرائية ،ما عدا درا�سة �أبي
�سكينة ا�ستخدمت ر�أي اخلرباء من معلمني قائمني على التدري�س،
وهذا الأمر يتفق مع درا�سة الباحث احلالية ،ولقد ا�ستخدمت كل
الدرا�سات ال�سابقة املنهج الو�صفي ،كذلك الدرا�سة احلالية ،وهذا
وجه اتفاق بني كل الدرا�سات.

وقد ا�ستخدم الباحث م�صدرين �أ�سا�سيني للمعلومات:
Ú Úامل�صادر الثانوية :حيث اجته الباحث يف معاجلة
الإطار النظري للدرا�سة �إىل البيانات الثانوية ،والتي تتمثل يف
الكتب واملراجع والدرا�سات ال�سابقة واملقاالت ،والتقارير التي
تناولت مو�ضوع الدار�سة ،والبحث واملطالعة يف مواقع االنرتنت
املختلفة ،والن�سخ االلكرتونية املوجودة على �صفحاته.

وقد اتفقت درا�سة الباحث مع درا�سة )Nwafor (2015و
درا�سة )Oba (2015يف املرحلة الدرا�سية مو�ضوع البحث وهي
املرحلة الثانوية ،وقد ا�ستخدمت درا�سة )Oba (2015املنهج
الو�صفي التحليلي ،احلالية ،وهذا وجه اتفاق مع الدرا�سة احلالية،
يف حني ا�ستخدمت درا�سة )Nwafor (2015االختبار التح�صيلي
يف حني ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية اال�ستبانة للتعرف على �أراء
املبحوثني.

Ú Úامل�صادر الأولية :ملعاجلة اجلوانب التحليلية ملو�ضوع
الدرا�سة جل�أ الباحث �إىل جمع البيانات الأولية من خالل
اال�ستبانة ك�أداة رئي�سة للدرا�سة� ،صممت خ�صي�ص ًا لهذا الغر�ض.
ثالثاً :جمتمع الدراسة وعينته:
جمتمع الدرا�سة يعرف ب�أنه "جميع مفردات الظاهرة
التي يدر�سها الباحث" ،وبذلك ف�إن جمتمع الدرا�سة هو جميع
املعلمني واملعلمات الذين يدر�سون اللغة العربية لل�صف الثاين
ع�رش وعددهم ( ،)49وقد بلغت العينة ( )49معلما ومعلمة؛ �أي
وبناء على م�شكلة الدرا�سة و�أهدافها
جمتمع الدرا�سة بالكامل؛
ً
ف�إن جمتمع الدرا�سة تكون من املعلمني واملعلمات العاملني يف
تدري�س ال�صف الثاين ع�رش (لغة عربية) وذلك ح�سب اجلدول رقم
( )1واملو�ضح �أدناه:

ولقد ا�ستفاد الباحث من الدرا�سات ال�سابقة ما يلي:
 حتديد املنهج الدرا�سي.
 حتديد مفهوم االنقرائية.
 عر�ض الإطار النظري.
 �إعداد �أداة الدرا�سة (اال�ستبانه).
 تف�سري النتائج ومناق�شتها.
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"جدول رقم (:)1
(مجتمـع الدراسـة)

عدد املدار�س

الرقم

عدد الأ�سئلة

املجال

عدد املدار�س

ذكور� /إناث

.4

االفكار

9

مدار�س بنني

9

 22ذكور

.5

اال�سلوب

15

مدار�س بنات

12

� 27إناث

جمموع �أ�سئلة املحور املجال

املجموع

21

49

خامساً :الصدق والثبات:
● ●�صدق البناء:
يركز هذا النوع من الفح�ص على التحقق من �أن الأداة
التي �صممها الباحث تقي�س فع ًال ما �صممت لقيا�سه ،ولهذا قام
الباحث بعر�ض اال�ستبانة يف �صورتها الأولية على جمموعة من
املحكمني؛ ملعرفة مدى �صدق اال�ستبانة من حيث املحتوى،
ومدى �سالمة �صياغة الأ�سئلة ،ومدى مالءمتها بهدف التعرف
على ر�أيهم يف اال�ستبانة؛ للت�أكد من تعبريها عن الأهداف
الأ�سا�سية للدرا�سة ،و�صياغة الأ�سئلة ب�أ�سلوب مفهوم ال يحتمل
�أكرث من معنى ،وبعد درا�سة تف�صيلية من ال�سادة املحكمني ،وبعد
مقابالت متعمقة مع بع�ضهم� ،أ�شاروا مبجموعة من املالحظات
القيمة ،ومن ثم التوفيق بني االجتاهات والآراء الواردة من
ال�سادة املحكمني بحذف �أو �إ�ضافة �أو تعديل يف حمتوى
اال�ستبانة ،وت�ألفت جلنة التحكيم من ( )4حمكمني متخ�ص�صني
يف جماالت خمتلفة ومن م�ؤ�س�سات خمتلفة ،وهذا ما يعرف
ب�صدق املحكمني ،وقد ا�ستجاب الباحث لأراء املحكمني ،وقام
ب�إجراء ما يلزم من حذف وتعديل يف �ضوء املقرتحات املقدمة،
وبذلك خرجت اال�ستبانة يف �صورتها النهائية.
● ●�صدق االت�ساق الداخلي:
وهذا النوع من ال�صدق يقي�س مدى ات�ساق كل فقرة من
فقرات اال�ستبانة مع املجموعة الكلية للبعد الذي تنتمي له هذه
الفقرة ،وقام الباحث بفح�ص �صدق املحتوى لال�ستبانة؛ للت�أكد
من مدى ارتباط فقرات اال�ستبانة ،وذلك من خالل فح�ص ارتباط
عبارات كل جمموعة على حدة ،ومت ذلك من خالل فح�ص ارتباط
كل عبارة يف املجموعة مع املجموع الكلى لنف�س املجموعة،
وذلك با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون كما هو مو�ضح يف
جدول رقم (.)4

يو�ضح اجلدول رقم ( )1جمتمع الدرا�سة اخلا�ص بالبحث،
ويت�ضمن �أعداد املعلمني واملعلمات يف تدري�س ال�صف الثاين
ع�رش يف حمافظة �شمال غزة.
رابعاً :أداة الدراسة (االستبانة):
مت �إعداد ا�ستبانة حول "مدى توفر عوامل انقرائية كتاب
املطالعة لل�صف الثاين ع�رش؛ حيث تعترب اال�ستبانة الأداة الرئي�سة
املالئمة للدرا�سة امليدانية؛ للح�صول على املعلومات والبيانات
التي يجرى تعبئتها من املفحو�ص؛ حيث مت �إعدادها باالعتماد
على درا�سات �سابقة ،ومت ا�ستخدام مقيا�س ثالثي التدرج يحدد
درجة املوافقة (كبرية ،متو�سطة ،قليلة)؛ حيث تعطى الدرجات
( )1 ،2 ،3على الرتتيب.
وقد ق�سمت اال�ستبانه �إىل ق�سمني رئي�سيني كالتايل:
 الق�سم الأول :ويتكون من �س�ؤالني ،عبارة عن اخل�صائ�ص
ال�شخ�صية لعينة الدار�سة (اجلن�س� ،سنوات اخلدمة).
 الق�سم الثاين :وهو عبارة عن عدد من العبارات املتعلقة
بعوامل انقرائية كتاب املطالعة؛ حيث تكون هذا الق�سم من ()66
�س�ؤا ًال موزعة على ( )5جماالت ،كما هي مبينة يف اجلدول التايل:
جدول رقم (:)3
(يوضح المجاالت المتعلقة بعوامل انقرائية كتاب المطالعة)

املجال

الرقم

عدد الأ�سئلة

.1

املطالعة

15

.2

اجلمل

15

.3

الكلمات

12

66

جدول رقم (:)4
(يوضح معامل االرتباط بين درجة كل سؤال من أسئلة االستبانة والدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه)

رقم ال�س�ؤال

م.ارتباط بري�سون

م�ستوى الداللة

رقم ال�س�ؤال

جمال املو�ضوعات

م.ارتباط بري�سون

م�ستوى الداللة

رقم ال�س�ؤال

جمال اجلمل

م.ارتباط بري�سون

م�ستوى الداللة

جمال الكلمات

**0.711

0.000

.1

**0.503

0.000

.1

**0.484

0.000

**0.536

0.000

.2

**0.498

0.000

.2

**0.569

0.000

**0.626

0.000

.3

**0.580

0.000

.3

**0.636

0.000

**0.643

0.000

.4

**0.427

0.002

.4

**0.446

0.001
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رقم ال�س�ؤال

م.ارتباط بري�سون

م�ستوى الداللة

رقم ال�س�ؤال

جمال املو�ضوعات

م.ارتباط بري�سون

م�ستوى الداللة

د .أمني عمر خليل عمر

رقم ال�س�ؤال

جمال اجلمل

م.ارتباط بري�سون

م�ستوى الداللة

جمال الكلمات

*0.350

0.014

.5

**0.398

0.005

.5

**0.461

0.001

**0.548

0.002

.6

**0.754

0.000

.6

**0.527

0.0090

**0.521

0.000

.7

**0.641

0.000

.7

**0.448

0.001

**0.388

0.006

.8

**0.603

0.000

.8

**0.586

0.000

**0.511

0.000

.9

**0.377

0.008

.9

*0.309

0.031

**0.394

0.005

.10

**0.520

0.000

.10

**0.613

0.000

**0.541

0.000

.11

**0.692

0.000

.11

**0.401

0.004

**0.540

0.000

.12

**0.609

0.000

.12

**0.440

0.002

**0.707

0.000

.13

**0.572

0.000

الأ�سئلة دالة �إح�صائيا

**0.581

0.000

.14

**0.479

0.001

جمال الأ�سلوب

**0.712

0.000

.15

**0.496

0.000

.1

**0.395

0.005

.2

**0.569

0.000

.3

**0.454

0.001

.4

**0.496

0.000

.5

**0.673

0.000

*0.358

0.012

.6

**0.511

0.000

**0.516

0.000

.7

**0.513

0.000

**0.607

0.000

.8

*0.283

0.049

**0.562

0.000

.9

**0.471

0.001

**0.617

0.000

.10

**0.440

0.002

*0.294

0.040

.11

**0.732

0.000

0.550

0.000

.12

**0.804

0.000

**0.482

0.000

.13

**0.424

0.002

**0.633

0.000

.14

**0.542

0.000

.15

**0.710

0.000

الأ�سئلة دالة �إح�صائيا

جمال الأفكار

يت�ضح من جدول رقم ( )4ب�أن كل الفقرات تنتمي للمحور
اخلا�ص بها حيث �أن م�ستوى الداللة (.)α≤0.05

الأ�سئلة دالة �إح�صائيا

الأ�سئلة دالة �إح�صائيا

● ●فح�ص ثبات اال�ستبانة (:)Reliability
يق�صد بثبات اال�ستبانة �أن تعطي نف�س النتيجة لو مت �إعادة توزيعها �أكرث من مرة حتت نف�س الظروف وال�رشوط� ،أو بعبارة �أخرى
� ّإن ثبات اال�ستبانة يعني اال�ستقرار يف نتائج اال�ستبانه وعدم تغيريها ب�شكل كبري فيما لو مت �إعادة توزيعها على �أفراد العينة عدة مرات
خالل فرتات زمنية معينة) وبا�ستخدام معامل �ألفا كرونباخ ( )Cronbach's Alphaتبني �أن ثبات املقيا�س ي�ساوي ( )837وهي درجة
عالية من املوثوقية ،وبح�سب ر�أي ( ،)Sekaran,2003ف�إنه كلما كان املعامل �أعلى ف�إن �أداة القيا�س �أف�ضل ،وبذلك يكون النموذج قد مت
اختباره والتحقق من مدى املوثوقية به.
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التحليل الإح�صائي ( )SPSSلتفريغ البيانات وحتليلها واختبار
الفرو�ض ،ومن االختبارات والأ�ساليب الإح�صائية التي مت
ا�ستخدامها يف عملية التحليل ما يلي:

جدول رقم (:)5
(معدل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة)

الرقم

عدد الأ�سئلة معامل �ألفا كرونباخ

املجال

.1

املو�ضوعات

15

0.912

.2

اجلمل

15

0.878

.3

الكلمات

12

0.852

.4

الأفكار

9

0.876

.5

الأ�سلوب

15

0.871

�إجمايل كلي لال�ستبانة

66

0.837

Ú Úالن�سب املئوية ،والتكرارات ،واملتو�سط احل�سابي،
والوزن الن�سبي ،وي�ستخدم هذا الأمر ب�شكل �أ�سا�سي لأغرا�ض
معرفة تكرار فئات متغري ما ،وتفيد الباحث يف و�صف عينة
الدرا�سة.
Ú Úاختبار �ألفا كرونباخ
ثبات فقرات اال�ستبانة.

Ú Úا�ستخدام اختبار ()K- S –kolmogorov- Smirnov Test
لتحديد نوع البيانات ،هل تتبع التوزيع الطبيعي �أو التوزيع غري
الطبيعي؟

(Normality Distribution

اختبار التوزيع الطبيعي
:)Test
مت ا�ستخدام اختبار ()kolmogorov- Smirnov Test- K- S
لتحديد نوع البيانات ،وتبني �أنها تتبع التوزيع الطبيعي؛ حيث � ّإن
القيمة االحتمالية جلميع جماالت الدرا�سة كانت �أكرب من م�ستوى
داللة ( )α ≥0.05كما هو مو�ضح يف اجلدول رقم ( )6ولذلك مت
ا�ستخدام االختبارات املعلمية للإجابة على �أ�سئلة الدرا�سة.

Ú Úاختبار ( )One sample T.Testملعرفة الفرق بني
متو�سط الفقرة واملتو�سط احليادي"."3
Ú Úمعامل ارتباط بري�سون لقيا�س درجة االرتباط بني
الأ�سئلة واملجال الرئي�س لها والعالقات بني متغريات الدرا�سة.
Ú Úحتليل التباين الأحادي ( )One Way ANOVAملعرفة
ما �إذا كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني ثالث جمموعات
�أو �أكرث.

جدول رقم (:)6
(نتائج اختبار التوزيع الطبيعي)

الرقم

املجال

Ú Úاختبار ( )Independent samples T.testملعرفة ما
�إذا كان هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني جمموعتني من
البيانات الرتتيبية.

القيمة االحتمالية ()sig

املو�ضوعات

0.250

اجلمل

0.306

الكلمات

0.639

االفكار

0.046

اال�سلوب

0.717

�إجمايل كلي لال�ستبانة

0.901

(Alpha

 )Cronbach'sملعرفة

(الفصـل اخلـامس) :الدراسة امليدانية :حتليل
جماالت الدراسة ومناقشتها
مقدمة:
مت يف هذا املبحث حتليل ومناق�شة �أ�سئلة الدرا�سة التي
مت �صياغتها من خالل ا�ستبانة مت ت�صميمها ،بحيث ت�شتمل
على جمموعة من املجاالت التي تغطي عوامل انقرائية كتاب
املطالعة ،ومت توزيعها على عينة الدرا�سة وا�سرتدادها لتحليلها
يف هذا املبحث؛ حيث مت اخذ  60%الدرجة املتو�سطة.

سادساً :إجراءات تطبيق أداة الدراسة:
بعد الت�أكد من �صدق وثبات اال�ستبانة و�صالحيتها لقيا�س
ما و�ضعت لأجله ،وتعديلها و�إخراجها يف �صورتها النهائية قام
الباحث بالإجراءات التالية:
Ú Úاحل�صول على املوافقة لتطبيق اال�ستبانه على جمتمع
الدرا�سة من ذوي االخت�صا�ص يف مديرية الرتبية والتعليم.
Ú Úتوزيع عدد ( )49ا�ستبانة لكل املدار�س مو�ضوع
الدرا�سة؛ حيث مت ا�سرتداد عدد ( )49ا�ستبانة �أي مبا يعادل
( ،)100%وبذلك تكون ن�سبة اال�ستبانات ال�صاحلة لال�ستخدام،
التي مت ا�ستخدامها بالفعل يف عملية التحليل (.)100%

◄◄�أوالً :الإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة:
ن�ص ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة على:
ما درجة توفر عوامل انقرائية مو�ضوعات كتاب املطالعة
لل�صف الثاين ع�رش؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث با�ستخدام
املتو�سطات والتكرارات والن�سب املئوية ،واختبار (One sample
 ،)T.Testواجلدول التايل يو�ضح ذلك:

سابعاً :األساليب اإلحصائية:
لإجناز الإطار العملي للبحث ا�ستخدم الباحث برنامج
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د .أمني عمر خليل عمر

جدول رقم (:)7
(المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( )sigلكل سؤال من مجال موضوعات كتاب المطالعة للصف الثاني عشر)

العبارات

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبي%

الوزن

االنحراف
املعياري

قيمة االختبار
()T

القيمة االحتمالية

1

تعالج املو�ضوعات جماالت متعددة يف حياة الطالب.

2.1224

70.74

0.43935

33.816

0.000

5

2

تالئم بيئة الطالب االجتماعية.

1.9592

65.30

0.53848

25.468

0.000

9

3

ت�ساعد على �إثارة ن�شاط الطالب.

1.9796

65.98

0.69191

20.027

0.000

8

4

تعالج املو�ضوعات امل�شكالت الطالبية.

1.5306

51.02

0.61583

17.398

0.000

15

5

تت�ضمن �أفكاراً حمددة.

2.1429

71.43

0.61237

24.495

0.000

4

6

يغلب عليها عن�رص الت�شويق.

1.8367

61.22

0.55328

23.238

0.000

12

7

تدعو �إىل التم�سك بالأخالق احلميدة.

2.4082

80.27

0.60959

27.653

0.000

1

8

تراعي الفروق الفردية بني الطالب.

2.0000

66.66

0.35355

39.598

0.000

7

9

تعمل على تنمية التفكري لدى الطالب.

1.9184

63.94

0.64021

20.975

0.000

11

10

تثري الإح�سا�س بالتفا�ؤل.

1.7959

59.86

0.53927

23.312

0.000

13

11

ت�شتمل على مو�ضوعات علمية.

1.9592

65.30

0.67575

20.295

0.000

9

12

تنمي روح البحث العلمي.

1.7347

57.82

0.75761

16.028

0.000

14

13

تنمي الرثوة اللغوية.

2.3469

78.23

0.63084

26.042

0.000

3

14

تنمي مهارة القراءة.

2.3469

78.23

0.66304

24.778

0.000

2

15

تعلم الطالب مهارة التلخي�ص.

2.0816

69.38

0.64021

22.761

0.000

6

2.0109

67.03

0.33702

41.767

0.000

جميع ا�سئلة املجال

()sig

الرتبة

* المتوسط الحسابي ً
داال إحصائياً عند مستوى داللة (.)α≤0.05

من اجلدول رقم ( )7ميكن ا�ستنتاج ما يلي:
 املتو�سط احل�سابي لل�س�ؤال رقم ( )7الذي حاز على
املرتبة الأوىل تدعو �إىل التم�سك بالأخالق احلميدة.ي�ساوي
( )2.4082بوزن ن�سبي ( ،)80.27%قيمة اختبار ()T
 ،)(27.653و�أن القيمة االحتمالية ( )sigت�ساوي ( ،)0.000لذلك
يعترب هذا ال�س�ؤال دا ًال �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (،)α≤0.05
وهذا يعني �أن هناك موافقة بدرجة كبرية وهناك انخفا�ض يف
انقرائية الكتاب ،ي�ساعد ذلك على فهم املقروء.
 املتو�سط احل�سابي لل�س�ؤال رقم ( )4الذي حاز على
املرتبة الأخرية تعالج املو�ضوعات امل�شكالت الطالبية.ي�ساوي
( )1.5306بوزن ن�سبي  ،)% )51.02قيمة اختبار ()T
 ،)(17.398و�أن القيمة االحتمالية ( )sigت�ساوي ( ،)0.000لذلك
يعترب هذا ال�س�ؤال دا ًال �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (،)α≤0.05
مما يدل على �أن متو�سط درجة اال�ستجابة لهذا املجال قد قل عن
درجة املوافقة املتو�سطة وهي ( ،)2وهذا يعني �أن هناك موافقة
بدرجة قليلة.
وب�شكل عام ميكن القول ب�أن املتو�سط احل�سابي جلميع
�أ�سئلة املجال ي�ساوي ( )2.0109بوزن ن�سبي (،)67.03%
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قيمة اختبار ( ،)T) (41.767و�أن القيمة االحتمالية ()sig
ت�ساوي ( ،)0.000لذلك يعترب هذا املجال دا ًال �إح�صائي ًا عند
م�ستوى داللة ( ،)α≤0.05وهذا يدل على �أن متو�سط درجة
اال�ستجابة لهذا املجال قد زاد عن درجة املوافقة املتو�سطة
وهي ( ،)2وهذا يعني �أن هناك موافقة بدرجة كبرية من �أفراد
العينة ،ونالحظ �أن عوامل االنقرائية رقم ()14 ،13 ،7 ،5 ،1
ح�صلت على وزن ن�سبي عال؛ �أي متوفرة ب�شكل مرتفع ،وهذا
يدل على انخفا�ض يف انقرائية مو�ضوعات الكتاب فيما
يتعلق بهذه العوامل ،وهذا ي�ساعد على فهم املقروء� ،أما عوامل
االنقرائية رقم ( )15 ،11 ،9 ،8 ،6 ،3 ،2فح�صلت على وزن
ن�سبي متو�سط� ،أما عوامل االنقرائية رقم ( )12 ،10 ،4فقد
ح�صلت على وزن ن�سبي منخف�ض.
◄◄ثانيا :الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة:
ن�ص ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة على:
ما درجة توفر عوامل انقرائية اجلمل يف كتاب املطالعة
لل�صف الثاين ع�رش؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث با�ستخدام
املتو�سطات والتكرارات والن�سب املئوية ،واختبار( (�One sam
 ،)ple T.Testواجلدول التايل يو�ضح ذلك:
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جدول رقم (:)8
(المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( )sigلكل سؤال من مجال جمل كتاب المطالعة للصف الثاني عشر)

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبي%

الوزن

االنحراف
املعياري

قيمة االختبار
()T

القيمة االحتمالية

1

ي�ستخدم الكتاب اجلمل التامة.

2.4286

80.95

0.67700

25.111

0.000

2

2

ي�ستخدم الكتاب املبني للمجهول بالن�سبة للمبني للمعلوم.

1.8367

61.22

0.65660

19.581

0.000

11

3

ينوع يف ا�ستخدام حاالت اخلرب يف اجلملة اال�سمية.
ّ

2.4082

80.27

0.70470

23.921

0.000

4

4

ي�ستخدم املكمالت على �صورة جمل.

1.9184

63.94

0.57143

23.500

0.000

8

5

ي�ستخدم اجلمل املثبتة.

2.4286

80.95

0.57735

29.445

0.000

2

6

ي�ستخدم اجلمل االعرتا�ضية.

1.6122

53.74

0.73076

15.444

0.000

15

7

ي�ستخدم النفي بد ًال من الإثبات.

1.7143

57.14

0.61237

19.596

0.000

13

8

يباعد بني ركني اجلملة.

1.8980

63.26

0.71429

18.600

0.000

9

9

حذف �أحد ركني اجلملة.

1.6939

56.46

0.65205

18.184

0.000

14

10

يلج�أ �إىل التقدمي والت�أخري يف اجلملة.

2.2041

73.47

0.64484

23.926

0.000

7

11

ي�ستخدم اجلمل التي تبد�أ بالأفعال النا�سخة قليلة
اال�ستعمال (ما برح ،ما فتئ ،ما انفك).

1.7347

57.82

0.81075

14.977

0.000

12

12

ي�ستخدم الأفعال املتعدية ملفعول به واحد �أو مفعولني.

2.3061

76.87

0.58467

27.610

0.000

5

13

ي�ستخدم اجلمل التي فيها �أكرث من خرب للمبتد�أ نف�سه.

1.8776

62.58

0.66560

19.746

0.000

10

14

ي�ستخدم �أدوات الربط بني اجلمل.

2.4490

81.63

0.61445

27.899

0.000

1

15

ي�ستخدم اجلمل املركبة.

2.2857

76.19

0.64550

24.787

0.000

6

2.0531

68.43

0.36616

39.249

0.000

العبارات

جميع ا�سئلة املجال

()sig

الرتبة

* المتوسط الحسابي ً
داال إحصائياً عند مستوى داللة (.)α≤0.05

ت�ساوي ( ،)0.000لذلك يعترب هذا املجال دا ًال �إح�صائي ًا عند
م�ستوى داللة ( ،)α≤0.05وهذا يدل على �أن متو�سط درجة
اال�ستجابة لهذا املجال يف حدود درجة املوافقة املتو�سطة
وهي ( ،)2وهذا يعني �أن هناك موافقة بدرجة متو�سطة من �أفراد
العينة ،ونالحظ �أن عوامل انقرائية اجلمل رقم (،12 ،10 ،5 ،3 ،1
 )15 ،14ح�صلت على وزن ن�سبي عال؛ �أي درجة توفرها كبرية،
وهذا يدل على انخفا�ض يف م�ستوى االنقرائية ،ما عدا رقم ()10
رمبا ت�ؤدي �إىل ارتفاع يف االنقرائية� ،أما عوامل انقرائية اجلمل
رقم ( )13 ،8 ،2فقد ح�صلت على وزن ن�سبي متو�سط؛ �أي درجة
توفرها متو�سطة� ،أما عوامل االنقرائية رقم ( ،)11 ،9 ،7 ،6فقد
ح�صلت على وزن ن�سبي منخف�ض ،وهذا يدل على انخفا�ض يف
م�ستوى االنقرائية؛ الن هذه العبارات �إذا كان وزنها الن�سبي
عاليا ي�ؤدي اىل �صعوبة يف فهم املقروء ،وهذا يتفق مع درا�سة
(�أبي �سكينة  )2009يف درجة انقرائية اجلملة؛ حيث درا�سة
الباحث بلغت ( )68%ودرا�سة ابو �سكينة (.)66%
◄◄ثالثا :الإجابة عن ال�س�ؤال الثالث من �أ�سئلة الدرا�سة:
ن�ص ال�س�ؤال الثالث من �أ�سئلة الدرا�سة على:

من اجلدول رقم ( )8ميكن ا�ستنتاج ما يلي:
 املتو�سط احل�سابي لل�س�ؤال رقم ( )4الذي حاز
على املرتبة الأوىل ي�ستخدم �أدوات الربط بني اجلمل.ي�ساوي
( )2.4490بوزن ن�سبي ( ،)81.63%قيمة اختبار ()T
 ،((27.899و�أن القيمة االحتمالية (  )sigت�ساوي (،)0.000
لذلك يعترب هذا ال�س�ؤال دا ًال �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة
( ،)α≤0.05وهذا يعني �أن هناك موافقة بدرجة كبرية.
 املتو�سط احل�سابي لل�س�ؤال رقم ( )6الذي حاز على
املرتبة الأخرية ي�ستخدم اجلمل االعرتا�ضية.ي�ساوي ()1.6122
بوزن ن�سبي ( ،)53.74%قيمة اختبار ( ،)T) (15.444و�أن
القيمة االحتمالية ( )sigت�ساوي ( ،)0.000لذلك يعترب هذا
ال�س�ؤال دا ًال �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( ،)α≤0.05مما يدل
على �أن متو�سط درجة اال�ستجابة لهذا املجال قد قل عن درجة
املوافقة املتو�سطة وهي ( ،)2وهذا يعني �أن هناك موافقة بدرجة
قليلة.
وب�شكل عام ميكن القول ب�أن املتو�سط احل�سابي جلميع
�أ�سئلة املجال ي�ساوي ( )2.0531بوزن ن�سبي (،)68.43%
قيمة اختبار ( ،)T) (39.249و�أن القيمة االحتمالية ()sig

ما درجة توفر عوامل انقرائية الكلمات يف كتاب املطالعة
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لل�صف الثاين ع�رش؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث با�ستخدام املتو�سطات والتكرارات والن�سب املئوية ،واختبار (T.Test
واجلدول التايل يو�ضح ذلك:

sample

،)One

جدول رقم (:)9
(المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( )sigلكل سؤال من مجال كلمات كتاب المطالعة للصف الثاني عشر)

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبي%

الوزن

االنحراف
املعياري

قيمة االختبار
()T

القيمة االحتمالية

1

ي�ستخدم الكتاب الكلمات ال�شائعة امل�ألوفة.

2.5306

84.35

0.64878

27.304

0.000

2

2

يتدرج يف ا�ستخدام الكلمات من ال�سهلة �إىل ال�صعبة.

2.2245

74.15

0.65400

23.809

0.000

5

3

يوازن يف ا�ستخدام الأفعال والأ�سماء.

2.2245

74.15

0.68512

22.728

0.000

5

4

ي�ستخدم الكلمات ذات املعاين املجردة.

2.0612

68.70

0.62610

23.045

0.000

7

5

ي�شكل الكلمات �صعبة النطق.

2.0408

68.02

0.91194

15.665

0.000

8

6

يرثي قامو�س الطالب بكلمات جديدة.

2.5510

85.03

0.67888

26.304

0.000

1

7

ي�ستخدم الكلمات املوحية الدالة.

2.4490

81.63

0.61445

27.899

0.000

3

8

الكلمات التي لها احتماالت متعددة يف النطق.

1.8367

61.22

0.62406

20.602

0.000

11

9

ي�ستخدم الكلمات ذات احلروف املتقاربة يف خمرجها ال�صوتي.

1.8571

61.90

0.67700

19.202

0.000

10

10

ي�ستخدم الكتاب الألفاظ املرتادفة.

2.3673

78.91

0.63554

26.075

0.000

4

11

ي�ستخدم �ألفاظ ًا قدمية.

1.6531

55.10

0.66304

17.452

0.000

12

12

ي�ستخدم �أ�سماء الذات �أكرث من �أ�سماء املعاين.

1.8776

62.58

0.59974

21.914

0.000

9

2.1395

71.31

0.32913

45.502

0.000

العبارات

جميع ا�سئلة املجال

()sig

* المتوسط الحسابي ً
داال إحصائياً عند مستوى داللة (.)α≤0.05

م�ستوى داللة ( ،)α≤0.05وهذا يدل على �أن متو�سط درجة
اال�ستجابة لهذا املجال قد زاد عن درجة املوافقة املتو�سطة
وهي ( ،)2وهذا يعني �أن هناك موافقة بدرجة كبرية من قبل
�أفراد العينة ،ونالحظ ان عوامل انقرائية الكلمات رقم (،2 ،1
 )10 ،7 ،6 ،3ح�صلت على وزن ن�سبي عال؛ �أي متوفرة بدرجة
كبرية ،وهذا يدل على انخفا�ض يف انقرائية الكلمات يف هذه
العبارات؛ مما ي�ؤدي �إىل �سهولة الفهم� ،إما عوامل االنقرائية
رقم ( ،)12 ،9 ،8 ،5 ،4فقد ح�صلت على وزن ن�سبي متو�سط،
اما عامل االنقرائية رقم ( )11فقد ح�صل على وزن ن�سبي
منخف�ض ،وا�ستخدام �ألفاظ قدمية بكرثة ي�ؤدي �إىل ارتفاع يف
م�ستوى االنقرائية.
◄◄رابعاً :الإجابة عن ال�س�ؤال الرابع من �أ�سئلة الدرا�سة:
ن�ص ال�س�ؤال الرابع من �أ�سئلة الدرا�سة على:

من اجلدول رقم ( )9ميكن ا�ستنتاج ما يلي:
 املتو�سط احل�سابي لل�س�ؤال رقم ( )6الذي حاز على
املرتبة الأوىل يرثي قامو�س الطالب بكلمات جديدة.ي�ساوي
( )2.5510بوزن ن�سبي ( ،)85.03%قيمة اختبار ()T
 ،)(26.304و�أن القيمة االحتمالية ( )sigت�ساوي ( ،)0.000لذلك
يعترب هذا ال�س�ؤال دا ًال �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (،)α≤0.05
وهذا يعني �أن هناك موافقة بدرجة كبرية.
 املتو�سط احل�سابي لل�س�ؤال رقم ( )11الذي حاز على
املرتبة الأخرية ي�ستخدم �ألفاظ ًا قدمية.ي�ساوي ( )1.6531بوزن
ن�سبي ( ،)% 55.10قيمة اختبار ( ،)T) (17.452و�أن القيمة
االحتمالية ( )sigت�ساوي ( ،)0.000لذلك يعترب هذا ال�س�ؤال
دا ًال �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( ،)α≤0.05مما يدل على �أن
متو�سط درجة اال�ستجابة لهذا املجال قد قل عن درجة املوافقة
املتو�سطة وهي ( ،)2وهذا يعني �أن هناك موافقة بدرجة قليلة.
وب�شكل عام ميكن القول ب�أن املتو�سط احل�سابي جلميع
�أ�سئلة املجال ي�ساوي ( )2.1395بوزن ن�سبي (،)71.31%
قيمة اختبار ( ،)T) (45.502و�أن القيمة االحتمالية ()sig
ت�ساوي ( ،)0.000لذلك يعترب هذا املجال دا ًال �إح�صائي ًا عند

ما درجة توفر عوامل انقرائية الأفكار يف كتاب املطالعة
لل�صف الثاين ع�رش؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث با�ستخدام
املتو�سطات والتكرارات والن�سب املئوية ،واختبار(  (�One sam
 ،)ple T.Testواجلدول التايل يو�ضح ذلك:
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جدول رقم (:)10
(المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( )sigلكل سؤال من مجال أفكار كتاب المطالعة للصف الثاني عشر)

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبي%

الوزن

االنحراف
املعياري

قيمة االختبار
()T

القيمة االحتمالية

1

ي�ستخدم الكتاب الأفكار الوا�ضحة.

2.4694

82.31

0.54398

31.776

0.000

2

2

ي�شتمل الكتاب على �أفكار هادفة.

2.5918

86.39

0.57440

31.586

0.000

1

3

تنمي الأفكار القدرة على التحليل.

2.1837

72.79

0.63487

24.077

0.000

4

4

يتميز الكتاب بتحديد الأفكار الرئي�سة.

2.1633

72.11

0.71726

21.112

0.000

5

5

تنمي الأفكار الإبداع لدى الطالب.

2.0204

67.34

0.72139

19.605

0.000

7

6

ُتعر�ض الأفكار بطريقة منا�سبة.

2.3878

79.59

0.70167

23.821

0.000

3

7

يوجد تناق�ض بني الأفكار.

1.3673

45.57

0.63554

15.060

0.000

9

8

يحر�ص على �إبراز الأفكار الفرعية.

1.9796

65.98

0.59476

23.299

0.000

8

9

تتميز الأفكار بقدرتها على الإقناع.

2.1633

72.11

0.58974

25.677

0.000

5

2.1474

71.58

0.29692

50.625

0.000

العبارات

جميع ا�سئلة املجال

()sig

الرتبة

* المتوسط الحسابي ً
داال إحصائياً عند مستوى داللة.)α ≥ )0.05

من اجلدول رقم ( )10ميكن ا�ستنتاج ما يلي:
 املتو�سط احل�سابي لل�س�ؤال رقم ( )2الذي حاز على
املرتبة الأوىل ي�شتمل الكتاب على �أفكار هادفة.ي�ساوي
( )2.5918بوزن ن�سبي ( ،)86.39%قيمة اختبار ()T
 ،)(31.586و�أن القيمة االحتمالية ( )sigت�ساوي ( ،)0.000لذلك
يعترب هذا ال�س�ؤال دا ًال �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة (،)α≤0.05
وهذا يعني �أن هناك موافقة بدرجة كبرية.
 املتو�سط احل�سابي لل�س�ؤال رقم ( )7الذي حاز على
املرتبة الأخرية يوجد تناق�ض بني الأفكار ،ي�ساوي ()1.3673
بوزن ن�سبي ( ،)% 45.57قيمة اختبار ( ،)T) (15.060و�أن
القيمة االحتمالية ( )sigت�ساوي ( ،)0.000لذلك يعترب هذا ال�س�ؤال
دا ًال �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( ،)α≤0.05مما يدل على �أن
متو�سط درجة اال�ستجابة لهذا املجال قد قل عن درجة املوافقة
املتو�سطة وهي ( ،)2وهذا يعني �أن هناك موافقة بدرجة قليلة.
وب�شكل عام ميكن القول ب�أن املتو�سط احل�سابي جلميع
�أ�سئلة املجال ي�ساوي ( )2.1474بوزن ن�سبي (،)71.58%
قيمة اختبار ( ،)T) (50.625و�أن القيمة االحتمالية ()sig
ت�ساوي ( ،)0.000لذلك يعترب هذا املجال دا ًال �إح�صائي ًا عند

م�ستوى داللة ( ،)α≤0.05وهذا يدل على �أن متو�سط درجة
اال�ستجابة لهذا املجال قد زاد عن درجة املوافقة املتو�سطة وهي
( ،)2وهذا يعني �أن هناك موافقة بدرجة كبرية من �أفراد العينة،
ونالحظ � ّأن عوامل انقرائية االفكار رقم ()9 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1
ح�صلت على وزن ن�سبي عال؛ �أي متوفرة بدرجة كبرية ،وهذا يدل
على انخفا�ض يف م�ستوى االنقرائية ،وهذا �أمر ي�ساعد على فهم
املقروء� ،أما عوامل االنقرائية رقم ( ،)8 ،5فقد ح�صلت على وزن
ن�سبي متو�سط؛ �أي متوفرة بدرجة متو�سطة� ،أما عامل االنقرائية
رقم ( )7فقد ح�صل على وزن ن�سبي منخف�ض ،وهذا �أمر ايجابي
لقلة التناق�ض يف الأفكار.
◄◄خام�سا :الإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س من �أ�سئلة الدرا�سة:
ن�ص ال�س�ؤال اخلام�س من �أ�سئلة الدرا�سة على:
ما درجة توفر عوامل انقرائية الأ�سلوب يف كتاب املطالعة
لل�صف الثاين ع�رش؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال قام الباحث با�ستخدام
املتو�سطات والتكرارات والن�سب املئوية ،واختبار (One sample
 ،)T.Testواجلدول التايل يو�ضح ذلك:

جدول رقم (:)11
(المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( )sigلكل سؤال من مجال أسلوب كتاب المطالعة للصف الثاني عشر)

العبارات

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبي%

الوزن

االنحراف
املعياري

قيمة االختبار
()T

القيمة االحتمالية

1

يتميز الأ�سلوب بالب�ساطة والو�ضوح.

2.5918

86.39

0.57440

31.586

0.000

2

2

يتنوع الأ�سلوب بني ال�رسد واحلوار.

2.2857

76.19

0.70711

22.627

0.000

5

3

يتفق مع �أهداف تدري�س كتاب القراءة ذي املو�ضوعات املتعددة.

2.2041

73.47

0.53927

28.610

0.000

8
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العبارات

املتو�سط
احل�سابي

الن�سبي%

الوزن

االنحراف
املعياري

قيمة االختبار
()T

القيمة االحتمالية

4

ي�ستخدم الكتاب الأ�ساليب املجازية.

2.2245

74.15

0.65400

23.809

0.000

6

5

يهتم بعن�رص الت�شويق.

2.0816

69.38

0.70228

20.749

0.000

9

6

ي�ستخدم الكتاب الأ�ساليب الإن�شائية.

2.5102

83.67

0.68076

25.811

0.000

3

7

ي�ستخدم الأ�ساليب اخلربية.

2.6939

89.79

0.46566

40.496

0.000

1

8

ي�ستخدم الأ�ساليب الو�صفية.

2.0816

69.38

0.70228

20.749

0.000

9

9

ي�ستخدم �أ�ساليب التوكيد.

2.4898

82.99

0.61652

28.269

0.000

4

10

ي�ستخدم التف�صيل بعد الإجمال.

1.9184

63.947

0.64021

20.975

0.000

13

11

ُيرثي الأ�سلوب باالقتبا�س من القر�آن الكرمي والأحاديث النبوية.

2.2245

74.15

0.71488

21.782

0.000

6

12

ي�ستخدم الأ�سلوب الق�ص�صي.

1.9592

65.30

0.81545

16.818

0.000

11

13

ي�ستخدم �أ�سلوب الإطناب.

1.8776

62.58

0.69620

18.878

0.000

14

14

ي�ستخدم �أ�سلوب االخت�صا�ص.

1.5510

51.7

0.67888

15.993

0.000

15

15

ي�ستخدم الكالم يف الغائب بالن�سبة للمتكلم �أو املخاطب.

1.9388

64.62

0.74744

18.157

0.000

12

جميع ا�سئلة املجال

2.1755

72.51

0.36253

42.007

0.000

()sig

الرتبة

* المتوسط الحسابي ً
داال إحصائياً عند مستوى داللة (.)α≤0.05

من اجلدول رقم ( )11ميكن ا�ستنتاج ما يلي:
 املتو�سط احل�سابي لل�س�ؤال رقم ( )7الذي حاز على
املرتبة الأوىل ي�ستخدم الأ�ساليب اخلربية.ي�ساوي ()2.6939
بوزن ن�سبي ( ،)89.79%قيمة اختبار ( ،)T) (40.496و�أن
القيمة االحتمالية ( )sigت�ساوي ( ،)0.000لذلك يعترب هذا
ال�س�ؤال دا ًال �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( ،)α≤0.05وهذا يعني
�أن هناك موافقة بدرجة كبرية.
 املتو�سط احل�سابي لل�س�ؤال رقم ( )14الذي حاز على
املرتبة الأخرية ي�ستخدم �أ�سلوب االخت�صا�ص.ي�ساوي ()1.5510
بوزن ن�سبي ( ،)% 51.7قيمة اختبار ( ،)T) (15.993و�أن القيمة
االحتمالية ( )sigت�ساوي ( ( ،0.000لذلك يعترب هذا ال�س�ؤال دا ًال
�إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( ،)α≤0.05مما يدل على �أن متو�سط
درجة اال�ستجابة لهذا املجال قد قل عن درجة املوافقة املتو�سطة
وهي ( ،)2وهذا يعني �أن هناك موافقة بدرجة قليلة.

وب�شكل عام ميكن القول ب�أن املتو�سط احل�سابي جلميع
�أ�سئلة املجال ي�ساوي ( )2.1755بوزن ن�سبي ( ،)72.51%قيمة
اختبار ( ،)T) (42.007و�أن القيمة االحتمالية ( )sigت�ساوي
( ،)0.000لذلك يعترب هذا املجال دا ًال �إح�صائي ًا عند م�ستوى
داللة ( ،)α≤0.05وهذا يدل على �أن متو�سط درجة اال�ستجابة
لهذا املجال قد زاد عن درجة املوافقة املتو�سطة وهي ( ،)2وهذا
يعني �أن هناك موافقة بدرجة كبرية من �أفراد العينة ،ونالحظ �أن
عوامل انقرائية الأ�سلوب رقم ( )11 ،9 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1ح�صلت
على وزن ن�سبي عال؛ �أي متوفرة بدرجة كبرية ،وهذا يدل على
انخفا�ض يف م�ستوى االنقرائية� ،أما عوامل االنقرائية رقم (،5
 ،)15 ،13 ،12 ،10 ،8فقد ح�صلت على وزن ن�سبي متو�سط� ،أما
عامل االنقرائية رقم ( ،)14فقد ح�صل على وزن ن�سبي منخف�ض؛
�أي متوفرة بدرجة قليلة.
جدول رقم (:)12

(المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال ( )sigلكل انقرائية كتاب المطالعة للصف الثاني عشر)

املتو�سط احل�سابي

الوزن الن�سبي%

االنحراف املعياري

قيمة االختبار ()T

القيمة االحتمالية ()sig

الرتبة

.1

املو�ضوعات

2.0109

67.03

0.33702

41.767

0.000

5

.2

اجلمل

2.0531

68.43

0.36616

39.249

0.000

4

.3

الكلمات

2.1395

71.31

0.32913

45.502

0.000

3

.4

الأفكار

2.1474

71.58

0.29692

50.625

0.000

2

.5

الأ�سلوب

2.1755

72.51

0.36253

42.007

0.000

1

العبارات

م
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العبارات

م

متو�سط انقرائية كتاب املطالعة

املتو�سط احل�سابي

الوزن الن�سبي%

االنحراف املعياري

قيمة االختبار ()T

القيمة االحتمالية ()sig

2.1053

70.17

0.26381

55.861

0.000

الرتبة

* المتوسط الحسابي ً
داال إحصائياً عند مستوى داللة (.)α≤0.05

من اجلدول رقم ( )12ميكن ا�ستنتاج ما يلي:
جاء متو�سط انقرائية كتاب املطالعة ( )2.1053وبوزن
ن�سبي ( )70.17وهي ن�سبة كبرية.
 حاز على املرتبة الأوىل املحور اخلا�ص بالأ�سلوب
مبتو�سط ح�سابي ( )2.1755بوزن ن�سبي ( ،)72.51%وحاز
على املرتبة الثانية حمور الأفكار مبتو�سط ح�سابي ()2.1474
وبوزن ن�سبي ( ،)71.58%وعلى املرتبة الثالثة حمور الكلمات
مبتو�سط ح�سابي ( )2.1395وبوزن ن�سبي (.)71.31%وعلى

املرتبة الرابعة حمور اجلمل مبتو�سط ح�سابي ( )2.0531وبوزن
ن�سبي (.)68.43%وعلى املرتبة اخلام�سة حمور املو�ضوعات
مبتو�سط ح�سابي ( )2.0109وبوزن ن�سبي (.)67.03%
◄◄الإجابة عن ال�س�ؤال ال�ساد�س:
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )α≤0.05بني متو�سطات ا�ستجابات املبحوثني حول درجة
توفر عوامل انقرائية كتاب املطالعة لل�صف الثاين ع�رش تعزى
ملتغري �سنوات اخلدمة؟

جدول رقم (:)13
(نتائج تحليل التباين األحادي  ) )One Way ANOVAبين إجابات المبحوثين حول مدى توفر عوامل انقرائية كتاب المطالعة للصف الثاني عشر تعزى لمتغير سنوات الخدمة)

العدد

املتو�سطات

االنحراف
املعياري

 5اىل اقل من � 10سنوات

9

2.1333

0.34641

� 10سنوات فاكرث

40

1.9833

0.33308

Total

49

2.0109

0.33702

 5اىل اقل من � 10سنوات

9

2.4370

0.32337

� 10سنوات فاكرث

40

1.9667

0.31919

Total

49

2.0531

0.36616

 5اىل اقل من � 10سنوات

9

2.4074

0.37833

� 10سنوات فاكرث

40

2.0792

0.28926

Total

49

2.1395

0.32913

 5اىل اقل من � 10سنوات

9

2.3210

0.34446

� 10سنوات فاكرث

40

2.1083

0.27504

Total

49

2.1474

0.29692

 5اىل اقل من � 10سنوات

9

2.3185

0.29586

� 10سنوات فاكرث

40

2.1433

0.37151

Total

49

2.1755

0.36253

 5اىل اقل من � 10سنوات

9

2.3235

0.24995

� 10سنوات فاكرث

40

2.0562

0.24369

Total

49

2.1053

0.26381

املحاور

املو�ضوعات

اجلمل

الكلمات

الأفكار

الأ�سلوب

جميع املحاور

قيمة ""F

1.470

15.884

8.440

4.004

1.742

8.761

قيمة
"الداللة"

0.231

0.000

0.006

0.051

0.193

0.005

النتيجة

ال توجد فروق

توجد فروق

توجد فروق

ال توجد فروق

ال توجد فروق

توجد فروق

الختبار هذه الفر�ضية مت ا�ستخدام حتليل التباين الأحادي الختبار الفروق بني متو�سطات �إجابات املبحوثني حول درجة توفر
عوامل انقرائية كتاب املطالعة لل�صف الثاين ع�رش تعزى ملتغري �سنوات اخلدمة ،وتبني من جدول رقم (� )13أن قيمة م�ستوى الداللة
ملحور املو�ضوعات وحمور الأفكار والأ�سلوب �أكرب من ( )0.05مما يعني عدم وجود فروق بني �أفراد العينة حول تلك املحاور يعزى
ملتغري �سنوات اخلدمة
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درجة توافر عوامل قراءة كتاب املطالعة للصف الثاني عشر في محافظة شمال غزة من وجهة نظر املعلمني

د .أمني عمر خليل عمر

بينما تبني من اجلدول �أن قيمة م�ستوى الداللة ملحور اجلمل وحمور الكلمات واملحاور جمتمعة اقل من ( )0.05مما يعني وجود
فروق بني �أفراد العينة حول تلك املحاور يعزى ملتغري �سنوات اخلدمة ،وكانت الفروق ل�صالح ممن لديهم �سنوات خربة من  5اىل اقل من
� 10سنوات.
◄◄الإجابة عن ال�س�ؤال ال�سابع:
هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α≤0.05بني متو�سطات ا�ستجابات املبحوثني حول درجة توفر عوامل
انقرائية كتاب املطالعة لل�صف الثاين ع�رش تعزى ملتغري اجلن�س؟
جدول رقم (:)14
(نتائج اختبار  tللفروق بين متوسطات إجابات المبحوثين حول مدى توفر عوامل انقرائية كتاب المطالعة للصف الثاني عشر تعزى لمتغير الجنس).

املحور
متو�سط املو�ضوعات

متو�سط اجلمل

متو�سط الكلمات

متو�سط االفكار

متو�سط اال�سلوب

املتو�سط الكلي

اجلن�س

العدد

الو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

ذكر

22

2.0970

0.42946

�أنثى

27

1.9407

0.22214

ذكر

22

2.0121

0.28332

�أنثى

27

2.0864

0.42439

ذكر

22

2.1932

0.34155

�أنثى

27

2.0957

0.31834

ذكر

22

2.1768

0.36395

�أنثى

27

2.1235

0.23334

ذكر

22

2.1576

0.33965

�أنثى

27

2.1901

0.38595

ذكر

22

2.1273

0.27152

�أنثى

27

2.0873

0.26114

الختبار هذه الفر�ضية مت ا�ستخدام حتليل  t testالختبار
الفروق بني متو�سطات �إجابات املبحوثني درجة توفر عوامل
انقرائية كتاب املطالعة لل�صف الثاين ع�رش تعزى ملتغري
اجلن�س ،وتبني من جدول رقم (� )14أن قيمة م�ستوى الداللة
للمحاور جمتمعة وحمور الكلمات وحمور الأفكار وحمور
الأ�سلوب �أكرب من ( )0.05مما يعني عدم وجود فروق بني �أفراد
العينة حول تلك املحاور يعزى ملتغري اجلن�س.
وتبني من اجلدول � ّإن قيمة م�ستوى الداللة ملحور
املو�ضوعات �أقل من ( )0.05مما يعني وجود فروق وكانت
هذه الفروق ل�صالح الذكور ،رمبا يعزى ذلك لكرثة احتكاك
الذكور باملجتمع واطالعهم على ما يدور فيه.
وتبني – �أي�ضاً -من اجلدول �أن قيمة م�ستوى الداللة
ملحور اجلمل اقل من ( )0.05مما يعني وجود فروق وكانت
هذه الفروق ل�صالح الإناث.

قيمة F

قيمة الداللة

النتيجة

14.394

0.000

توجد فروق

4.472

0.040

توجد فروق

0.025

0.875

ال توجد فروق

3.666

0.062

ال توجد فروق

1.232

0.273

ال توجد فروق

0.012

0.914

ال توجد فروق

ن�سبي ( )70.17وهي ن�سبة كبرية.
2 .2حاز على املرتبة الأوىل املحور اخلا�ص بالأ�سلوب مبتو�سط
ح�سابي ( )2.1755بوزن ن�سبي ( ،)72.51%وحاز على
املرتبة الثانية حمور الأفكار مبتو�سط ح�سابي ()2.1474
وبوزن ن�سبي ( ،)71.58%وعلى املرتبة الثالثة حمور
الكلمات مبتو�سط ح�سابي ( )2.1395وبوزن ن�سبي
(.)71.31%وعلى املرتبة الرابعة حمور اجلمل مبتو�سط
ح�سابي ( )2.0531وبوزن ن�سبي (.)68.43%وعلى
املرتبة اخلام�سة حمور املو�ضوعات مبتو�سط ح�سابي
( )2.0109وبوزن ن�سبي (.)67.03%
3 .3عدم وجود فروق بني �أفراد العينة حول مدى توفر عوامل
انقرائية كتاب املطالعة لل�صف الثاين ع�رش تعزى ملتغري
�سنوات اخلدمة.
4 .4قيمة م�ستوى الداللة ملحور اجلمل وحمور الكلمات
واملحاور جمتمعة �أقل من ( )0.05مما يعني وجود فروق
بني �أفراد العينة حول تلك املحاور يعزى ملتغري �سنوات
اخلدمة ،وكانت الفروق ل�صالح ممن لديهم �سنوات خربة من
� 5إىل اقل من � 10سنوات.

نتائج وتوصيات البحث
أوال :نتائج البحث
1 .1جاء متو�سط انقرائية كتاب املطالعة ( )2.1053وبوزن
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4 .4الد�سوقي ،وفاء �صالح الدين ( :)2008انقرائية وو�ضوح
وتف�ضيل الن�صو�ص العربية يف �صفحات الويب التعليمية:
�أثر تباين لون الن�ص واخللفية .امل�ؤمتر العلمي ال�سنوي
الثالث (تطوير التعليم النوعي يف م�رص والوطن العربي
ملواجهة متطلبات �سوق العمل يف ع�رص العوملة) .ر�ؤى
�إ�سرتاتيجية ،مج ،1م�رص.
5 .5را�شد ،حنان م�صطفى ( :)2009قيا�س انقرائية كتاب
املطالعة والن�صو�ص لل�صف الثاين الإعدادي الأزهري.
امل�ؤمتر العلمي التا�سع (كتب تعليم القراءة يف الوطن العربي
بني االنقرائية والإخراج) ،م�رص ،مج.1
 6 .6رجب ،ثناء عبد املنعم  :1990برنامج مقرتح يف ق�ص�ص
االطفال لتالميذ ال�صفوف الثالثة االوىل من التعليم
اال�سا�سي وت�أثريه على منوهم اللغوي .ر�سالة دكتوراه (غري
من�شورة) ،كلية البنات ،جامعة عني �شم�س.
7 .7رحاب ،عبد ال�شايف ( :)1993مدى االرتباط بني مقروئية
كتاب القراءة وامل�شكالت القرائية لدى تالميذ ال�صف الثالث
من املرحلة االبتدائية ،كلية الرتبية بقنا ،جامعة �أ�سيوط،
جملة العلوم الرتبوية ،ج ،1ع.5
8 .8الر�شيدي ،مفلح حمود ( :)2005م�ستوى مقروئية كتاب
لغتي العربية املقرر لل�صف الرابع االبتدائي يف دولة
عمان
الكويت ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شوره ،جامعة ّ
للدرا�سات العربية ،كلية الدرا�سات الرتبوية العليا ،عمان،
الأردن.
9 .9رم�ضان ،خريية و�آخرون ( :)1996ال�صعوبات التي تواجه
تالميذ املرحلة االبتدائية عند حل امل�سائل اللفظية بدولة
الكويت .م�ستقبل الرتبية ،ع.8 7-
�1010أبو �سكينة ،نادية علي ( :)2009انقرائية املفردات واجلمل
يف الكتب املطورة للمرحلة االبتدائية (اللغة العربية ،الرتبية
الإ�سالمية ،الريا�ضيات ،العلوم ،االجتماعيات) .امل�ؤمتر
العلمي التا�سع (كتب تعليم القراءة يف الوطن بني االنقرائية
والإخراج) ،مج ،2م�رص.
�1111شحاته ،ح�سن (� :)1994أدب الأطفال -درا�سات وبحوث،
القاهرة ،كلية الرتبية ،جامعة عني �شم�س ،الدار امل�رصية
اللبنانية.
1212طعيمة ،ر�شدي �أحمد ( :)1986م�شكالت االنقرائية يف كتب
تعليم العربية لغري الناطقني بها .القاهرة ،درا�سة مقدمة �إىل
ندوة ت�أليف كتب اللغة العربية لغري الناطقني بها بالرباط.
1313عبد القادر ،حممد  :1994معايري الكتابة اخلا�صة بكتب
اللغة العربية لل�صفوف الثالثة االوىل من املرحلة االبتدائية
يف جمهورية م�رص العربية من وجهة نظر ذوي االخت�صا�ص.
حولية كلية البنات ،جامعة عني �شم�س ،العدد الأول.
1414عبد القوي ،حممود حمدي ( :)2012لغة ال�صحافة وحرب
املفاهيم ،كلية الآداب ،جامعة املنيا ،دار العامل العربي،

5 .5قيمة م�ستوى الداللة للمحاور جمتمعة وحمور الكلمات
وحمور الأفكار وحمور الأ�سلوب �أكرب من ( )0.05مما يعني
عدم وجود فروق بني �أفراد العينة حول تلك املحاور يعزى
ملتغري اجلن�س.
6 .6قيمة م�ستوى الداللة ملحور املو�ضوعات �أقل من ()0.05
مما يعني وجود فروق يف وجهات نظر املبحوثني تعزى
ملتغري اجلن�س وكانت هذه الفروق ل�صالح الذكور.
7 .7قيمة م�ستوى الداللة ملحور اجلمل �أقل من ( )0.05مما
يعني وجود فروق وكانت هذه الفروق ل�صالح الإناث.
8 .8قيمة م�ستوى الداللة للمحاور جمتمعة وحمور الكلمات
وحمور الأفكار وحمور الأ�سلوب �أكرب من ( )0.05مما يعني
عدم وجود فروق بني �أفراد العينة حول تلك املحاور يعزى
ملتغري اجلن�س.
9 .9قيمة م�ستوى الداللة ملحور املو�ضوعات �أقل من ()0.05
مما يعني وجود فروق وكانت هذه الفروق ل�صالح الذكور.
1010قيمة م�ستوى الداللة ملحور اجلمل �أقل من ( )0.05مما
يعني وجود فروق وكانت هذه الفروق ل�صالح الإناث.
التوصيات:
�1 .1أن يحتوي كتاب املطالعة على �أفكار تكون يف امل�ستوى
العلمي للطلبة.
�2 .2أن يتم عر�ض الأفكار بطريقة مت�سل�سلة ،مرتابطة ،مقنعة.
�3 .3أن تتناول املو�ضوعات الأحداث الواقعية التي يعي�شها
الطلبة.
4 .4انتقاء املفرادات اللغوية مبا ي�ساهم يف تنمية الرثوة
اللغوية لدى الطلبة.
5 .5الأ�ستفادة من املتخ�ص�صني يف املناهج وطرق التدري�س
يف ت�أليف كتب املطالعة لل�صف الثاين ع�رش.
�6 .6إثراء كتب املطالعة ب�آيات من القران الكرمي و�أحاديث من
ال�سنة النبوية و�أبيات من ال�شعر.

املصادر واملراجع:
أوالً :املصادر العربية
1 .1البطل ،هاين �إبراهيم ( :)2011الإخراج ال�صحفي فن وعلم،
عامل الكتب ،القاهرة ،م�رص.
2 .2حجازي� ،أجمد جمال (� :)2010أثر م�شاهدة الأفالم الروائية
امل�رصية امل�أخوذة عن ن�ص �أدبي على انقرائية الن�ص
الأ�صلي ،درا�سة ميدانية حتليلية /جملة االجتاهات احلديثة
يف املكتبات واملعلومات ،مج ،16ع.34
3 .3دروي�ش ،عطا ح�سن ( :)2012انقرائية الكلمة وال�صورة
كمعيار لتقومي جودة كتب العلوم يف املرحلة الأ�سا�سية
الدنيا يف فل�سطني .جملة الرتبية العملية ،مج ،15ع.1
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م�رص.
1515الق�ضاة ،خالد يو�سف ( :)2003مدخل �إىل ت�صميم و�إنتاج
وا�ستخدام و�سائل وتكنولوجيا التعليم .ط ،1عمان ،دار
امل�سار للن�رش والتوزيع.
1616الكندري ،عبد اهلل ( :)1991قيا�س انقرائية كتب القراءة
باملرحلة املتو�سطة بدولة الكويت ،ر�سالة دكتوراه غري
من�شورة ،كلية الرتبية ،جامعة عني �شم�س ،ق�سم املناهج
وطرق التدري�س.
1717اللبودي ،منى �إبراهيم ( :)2009انقرائية الكتب الدرا�سية
املقررة يف ال�صف اخلام�س االبتدائي .امل�ؤمتر العلمي
التا�سع (كتب تعليم القراءة يف الوطن العربي بني االنقرائية
والإخراج) ،مج ،1م�رص.
1818مقدادي ،حممد و�إ�سماعيل ،علي ( :)1998حتليل �أخطاء
اختبار التتمة لدى عينة من طلبة ال�صف الأول الإعدادي
بدولة البحرين .عمان ،الأردن ،املعلم الطالب -جملة تربوية
حمكمة ن�صف �سنوية ،معهد الرتبية التابع للأونروا-
اليون�سكو ،دائرة الرتبية والتعليم ،ع.1
1919املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  :1983تطوير
مناهج تعلم القراءة يف مراحل التعلم العام يف الوطن
العربي.
2020مومني ،عبد اللطيف عبد الكرمي ومومني ،حممد جملي
( :)2011م�ستوى مقروئية كتاب اللغة العربية لل�صف
الرابع الأ�سا�سي يف الأردن .جملة جامعة دم�شق ،مج،27
ع.43
2121ن�رص والإبراهيمي ( :)2013م�ستوى مقروئية كتاب "لغتنا
اجلميلة" املطور املقرر لطلبة ال�صف اخلام�س الأ�سا�سي يف
الأردن .جملة جامعة �أم القرى للعلوم الرتبوية والنف�سية،
مج ،5ع.1
2222الها�شمي ،عبد الرحمن وعطيه ،حم�سن علي ( :)2011حتليل
م�ضمون املناهج الدرا�سية ،ط ،1دار �صفاء للن�رش والتوزيع،
عمان ،الأردن.
2323يون�س ،فتحي ( :)1996كيف تقا�س �صعوبة مواد القراءة؟
 ،كلية الرتبية ،جامعة عني �شم�س ،جملة كلية الرتبية
باملن�صورة ،ع.30
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