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امللخ�ص

ا�ستق�صى هذا البحث الطالقة القرائية يف عالقتها بنوع الن�ص (و�صفي و�شعري) والفهم القرائي
لدى طالب ال�صفني الثالث واخلام�س من املدر�سة االبتدائية؛ �إذ ا�ستهدف الباحث معرفة �أثر نوع الن�ص
يف الطالقة القرائية والفهم القرائي ،كما ا�ستو�ضح العالقة بني الطالقة القرائية والفهم القرائي .واعتمد
الباحث املنهج الو�صفي يف �إجراء درا�سته .و�أعد الباحث ثالثة اختبارات :اختبار الطالقة اجلهرية ،واختبار
الطالقة ال�صامتة ،واختبار الفهم القرائي ،وهذه االختبارات لها ن�سختان :ن�سخة لل�صف الثالث والثانية
لل�صف اخلام�س .واختار الباحث عينة ع�شوائية قوامها  147طالبا ( 68طالبا من ال�صف الثالث  79طالبا من
ال�صف اخلام�س) من خم�س مدار�س حكومية مبنطقة جازان باململكة العربية ال�سعودية .وطبقت االختبارات
يف ثالث مرات خمتلفة؛ �إذ طبق اختبار الطالقة يف القراءة اجلهرية وكذلك اختبار الطالقة يف القراءة
ال�صامتة فرديا ،يف حني طبق اختبار الفهم القرائي جماعيا يف ح�صة كاملة� .أظهرت النتائج �أن الن�صو�ص
الو�صفية قرئت بدرجة �أف�ضل يف الدقة وال�سرعة ،ودرجة �أعلى يف الفهم عن الن�صو�ص ال�شعرية .و�أكدت نتائج
حتليل االنحدار وجود ت�أثري جوهري للطالقة القرائية يف الفهم القرائي؛ �إذ �أنها م�س�ؤولة عن  %19.5من
التباين يف درجات الفهم القرائي .ناق�ش الباحث النتائج يف �سياقها وقدم بع�ض التو�صيات للتدري�س والبحث
الرتبوي يف جمال الطالقة القرائية والفهم القرائي باملدر�سة االبتدائية.

الكلمات

املفتاحية:الطالقة القرائية ،والفهم القرائي ،والن�صو�ص الو�صفية وال�شعرية.
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Abstract
This study investigated oral and silent reading fluency in relation to the type of text
(expository and poetic) and reading comprehension among students in the third and fifth
grades of primary school. Two aims were set to this study (1) to investigate the effect of genre
on reading fluency and reading comprehension, (2) and to clarify the relationship between
reading fluency and reading comprehension. Within a descriptive research framework, the
researcher developed three measures: oral reading fluency test, silent reading fluency test, and
reading comprehension test. Each of which has two versions: one for third graders and the
other for fifth graders. A random sample of 147 student (68 third graders and 79 fifth graders)
was selected from five public schools situated in the far south of Saudi Arabia, Jazan district.
The participants completed the two reading fluency measures individually while the reading
comprehension measure was administered to the whole class. The results revealed that the
students read the expository text more accurately, rapidly and with more comprehension than
reading the poetic genre. The results of Linear Regression indicated that reading fluency
explained 19.5% of variance in reading comprehension. Implications for practice and future
research for reading fluency and reading comprehension were presented.

Keywords: Reading fluency, Reading comprehension, Genre.

http://journals.uob.edu.bh

67

Abdelaziz M. Hussien: The Contribution of Reading Fluency and Genre to ...

أثر الطالقة القرائية ونوع النص في
الفهم القرائي لدي طالب الصف الثالث
والخامس االبتدائي
عبدالعزيز ح�سني

جامعة البحرين  -مملكة البحرين
جامعة قناة ال�سوي�س  -م�صر

مقدمة:
يف عام  ،1997طلب جمل�س النواب الأمريكي
من وزارة التعليم واملعهد القومي للتنمية و�صحة
الطفل ،طلب منهما ت�شكيل الهيئة الوطنية للقراءة
(NRP National Reading Panel؛) ملراجعة البحوث
حول تعليم القراءة ،وحتديد �أف�ضل املمار�سات
الرتبوية ،والتي �أثبت البحث العلمي جناعتها
وفعاليتها يف تعليم القراءة .لقد قدمت الهيئة
الوطنية للقراءة ( )2000تقريرها ،والذي
�أو�ضحت فيه �أهمية الطالقة القرائية Reading
 fluencyك�أحد مكونات القراءة اجليدة (National
Institute of Child Health & Human Development

 ،)[NICHD], 2000منذ ذلك احلني �أ�ضحت
الطالقة القرائية من املو�ضوعات الرا�سخة يف
الأدب الرتبوي ،والذي ناله حظ وافر من الدرا�سة
والبحث واال�ستق�صاء� .إال �أن جل الرتكيز ا�ستهدف
الطالقة يف القراءة اجلهرية مقارنة بالطالقة يف
القراءة ال�صامتة ،بالإ�ضافة �إلى �أن هناك عددا
حمدودا من الدرا�سات التي اهتمت ب�أوجه الت�شابه
واالختالف بني الطالقة اجلهرية وال�صامتة (Price,
)Meisinger, Louwerse, & D’Mello, 2016؛ وقد
يرجع ال�سبب يف ذلك �إلى ما قدمته الهيئة الوطنية
للقراءة يف تقريرها عن �أهمية الطالقة يف القراءة
اجلهرية ،و�أنه توجد �أدلة علمية وا�ضحة يف الأدب
الرتبوي على �أن التدريب املوجه للأطفال على
القراءة اجلهرية يح�سن طالقتهم القرائية ،يف
http://journals.uob.edu.bh

حني ت�ضعف الأدلة العلمية على �أن توجيه الأطفال
للإكثار من القراءة ال�صامتة يح�سن من طالقتهم
القرائية ( .)NICHD, 2000, p. 28, Chapter 3يف
القراءة اجلهرية ميكننا �أن نالحظ بو�ضوح مدى
دقة القارئ و�سرعته وتعبريه؛ �أي ي�سهل مالحظة
وتقييم الطالقة يف القراءة اجلهرية عنها يف
القراءة ال�صامتة .والدار�سات العربية لي�س بدعا
يف ذلك؛ فقد ركزت ب�شكل كبري على درا�سة
الطالقة يف القراءة اجلهرية ،و�أهملت الطالقة يف
القراءة ال�صامتة ( ،)Hussien, 2014a, 2014bوهو
ما تتناوله الدرا�سة احلالية؛ �إذ ت�ستهدف درا�سة
الطالقة اجلهرية وال�صامتة يف عالقتها بنوع
الن�ص والفهم القرائي لدى �أطفال ال�صف الثالث
واخلام�س من املدر�سة االبتدائية.
مراجعة الأدب الرتبوي:
�إن القارئ الطليق  Fluent readerهو من تت�سم
قراءته ب�أنها دقيقة وم�سرت�سلة ومعربة (Abdelbari,
2011; Hudson, Pullen, Lane, & Torgesen,

2008; Hussien, 2014a; International Literacy
Association [ILA], 2018; Kuhn, Schwanenflugel,
;& Meisineger, 2010; McKenna & Stahi, 2003
et al., 2010

 ،.)Valenciaويعرف ها�سربوك

وجال�سري
الطالقة القرائية ب�أنها “القراءة الدقيقة ب�شكل
معقول ،ومعدل منا�سب ،وتعبري منا�سب؛ مبا ي�ؤدي
�إلى دقة الفهم وعمقه ،وزيادة الدافعية للقراءة”

()Hasbrouck & Glaser, 2012, p. 13
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ومن ثم يكون القارئ طليقا يف قراءته �إذا:
( )1قر�أ الكلمات بطريقة �صحيحة دون حذف �أو
�إ�ضافة �أو �إبدال؛ فهو يدرك الكلمة املطبوعة
وينطقها ب�شكل دقيق ،فبنية كلماته �سليمة
�شكال و�صوتا و�إعرابا؛ وهو ما ي�سمي بالدقة
القرائية Reading accuracy.
( )2قر�أ الكلمات واجلمل يف �سياقها بطريقة
�سريعة وم�سرت�سلة دون تردد �أو تكرار �أو تعرث،
فقراءته مت�صلة يف جمل تامة وب�سرعة منا�سبة؛
وهو ي�سمى مبعدل القراءة � ، Reading rateأو
التلقائية � Automaticityأو ال�سرعة Speedيف
القراءة ،ويكون املعدل يف القراءة اجلهرية
وال�صامتة.
( )3قر�أ الن�ص (جهرا) متمثال املعاين ،وجم�سدا
امل�شاعر ،وكا�شفا عن �إح�سا�سه باملعني و�إدراكه
لعالمات الرتقيم ودورها يف تو�ضيح املعنى؛ وهو
ما ي�سمى بالقراءة املعربة Expressive reading
�أو الإلقاء يف القراءة اجلهرية Prosody.
�إن الطالقة القرائية لي�ست هدفا يف حد ذاتها
بل �إنها و�سيلة لغاية الفهم ،وعمق الت�صور ،وزيادة
دافعية القارئ وحما�سته (Hasbrouck & Glaser,
 ،)2012, p. 13وحتقيق �أهدافه من القراءة من مثل:
التعلم والدرا�سة واحل�صول على املعلومات والفهم
وحتليل الن�صو�ص �أو حتى اال�ستمتاع باملقروءة.
الدقة :Accuracy
يف �أحدث تقاريرها عن الطالقة القرائية
�أو�ضحت اجلمعية الدولية للمعرفة �أن الدقة هي
“املهارة الأ�سا�سية يف الطالقة القرائية ،فلكي
يكون القارئ طليقا فالبد من �أن تكون قراءته
دقيقة �أوال وقبل كل �شيء .فغاية القراءة دائما
هي فهم الن�ص املقروء ،ولكي يفهم القارئ الن�ص
فيجب �أن يقر�أ بدرجة معينة من الدقة .يبدو هذا
ب�سيطا ،لكن لكي نقر�أ بدقة ،يجب على القارئ
�إدراك كل كلمة بدقة ،وهو ما يتطلب تعلم مبادئ
الأبجدية؛ والتي تعنى باملعرفة الدقيقة واملعاجلة
http://journals.uob.edu.bh
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املاهرة لأ�شكال احلروف و�أ�صواتها ،وهو ما يعرف
بفك الرموز  )...( ،Decodingفالتعرف الدقيق
للكلمات بال�ضرورة يقود �إلى معناها .فالقارئ
الطليق هو من يقر�أ الكلمات بدقة ويفهم معناها
يف نف�س الوقت وعلى الفور» (.)ILA, 2018, pp. 2-3
ال�س�ؤال املهم هنا هو :عند �أي م�ستوى ميكننا
و�صف القراءة بالدقيقة Reasonably accurate؟
�إلى الآن ال توجد معايري علمية دقيقة لتو�ضيح
ذلك� ،إال �أن البحوث العلمية �أو�ضحت �أن فهم
الن�صو�ص يت�أثر �سلبا �إذا كانت ن�سبة الدقة القرائية
�أقل من %95؛ وهو ما يتطلب �ضرورة �إجراء تقييم
ت�شخي�صي لتحديد �أ�سباب هذه الأخطاء يف قراءة
الكلمات ،والتي قد تعود �إلى �ضعف مهارات اللغة
وقلة املفردات و�ضعف مهارات التعرف والتهجئة.
تقرتح البحوث �أن تزيد هذه الن�سبة �إلى  %97ف�أكرث
يف ال�صفوف الأولية )ILA, 2018, p. 3(.ب�شكل عام،
ت�صنف الدقة القرائية �إلى ثالثة م�ستويات :م�ستوى
اال�ستقالل :يقر�أ الطالب م�ستقال مب�ستوى دقة %98
ف�أكرث ،وم�ستوى التعليم :يقر�أ الطالب يف م�ستوى
من � %90إلى  %97وهو يحتاج �إلى بع�ض امل�ساعدة
لتح�سني دقته القرائية ،وم�ستوى الإحباط :يقر�أ
الطالب يف م�ستوى �أقل من  %90وهو يتطلب درا�سة
مت�أنية حلالة الطالب لتحديد �أ�سباب هذا ال�ضعف،
ومن ثم تقدمي امل�ساعدة املنا�سبة من مثل تقدمي
ن�صو�ص �أ�سهل ت�شجعه على القراءة (Abdelbari,
;2011, Harris & Sipay, 1980; Hussien, 2014a

.)McKenna & Stahi, 2003; Younis, 2012
وتقا�س الدقة القرائية بعدد الكلمات ال�صحيحة
�إلى �إجمايل عدد الكلمات املقروءة جهرا ،وحت�سب
من خالل هذه املعادلة‹ :م�ستوى الدقة = عدد
الكلمات املقروءة – عدد الأخطاء  /عدد الكلمات
املقروءة (Abdelbari, 2011; Hussien, 2014a,
),2014b

املعدل
ي�شري معدل القراءة �إلى ال�سرعة التي يقر�أ
:Rate
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بها الن�ص جهرا �أو �صمتا ،وتقا�س بعدد الكلمات
املقروءة يف الدقيقة (Daane et al., 2005; Hussien,
 .)2104a, p. 76; Younis, 2001من الأخطاء
ال�شائعة اخللط بني املعدل القرائي والطالقة
القرائية؛ فالطالقة �أعقد بكثري من جمرد ال�سرعة
� Speedأو املعدل � ،Rateأي�ضا من الت�صورات
اخلاطئة �أن ‹الأ�سرع �أف�ضل›؛ ذلك �أن بع�ض
الطالب يقر�ؤون ب�سرعة دون الفهم ،فال�سرعة
ال تعني بال�ضرورة الفهم ،والقارئ ال�سريع لي�س
بال�ضرورة طليقا ،فقد يقر�أ الطالب ب�سرعة لكنه
يخطئ �أو قد يقر�أ ب�سرعة كبرية تعوقه عن فهم
ما يقر�أ ،فاملعدل �أو ال�سرعة يف تعرف الن�ص هي
جزء مهم من الطالقة ،وت�ؤثر يف الكفاءة القرائية،
لكن القراءة ال�سريعة لي�ست هي القراءة بطالقة
)ILA, 2018, p. 3(.
�أكد عدد من الباحثني من مثل �أبو حجاج
( ،)2006وف�ضل اهلل ( ،)2006وها�سربوك وتندال
( )Hasbrouck & Tindal, 2006وهاري�س و�سيباي
( ،)Harris & Sipay, 1980وح�سني (Hussien,
� )2014bأنه ال يوجد �سبب واحد يحدد عدد
الكلمات التي يقر�أها القارئ الطليق يف الدقيقة،
فال�سرعة تت�أثر بعدد من العوامل من �أهمها :نوع
الن�ص وغر�ض القارئ وطبيعة النظام الكتابي
للغة . Orthographyومن ثم فال�س�ؤال املهم هو:
ما ال�سرعة �أو املعدل املنا�سب  Appropriate rate؟
لقد �أثبتت الدرا�سات التجريبية الكثرية �أن املعدل
املنا�سب لعدد الكلمات يف الدقيقة هو املتو�سط �أو
فوق املتو�سط ( )%75-50قليال ]مع اعتبار العوامل
الأخرى مثل نوع الن�ص وغر�ض القارئ والنظام
الكتابي للغة[ ،فال حاجة وال دليل على �أن الطالب
الذي يقر�أ �أ�سرع يفهم �أو ي�ستمتع بالقراءة بطريقة
�أكرث فعالية ،فاحلالة هنا �أ�شبه ب�ضغط الدم �أو
درجة حرارة اجل�سم ف�إن �أف�ضل حاالتها �أن تكون
يف املتو�سط ،وذلك بخالف القدرة على العدو �أو
ال�سباحة �إذ الأ�سرع هو الأف�ضل (.)ILA, 2018, p. 5
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن معدل القراءة اجلهرية
http://journals.uob.edu.bh

�أو�ضح يف قيا�سه من معدل القراءة ال�صامتة ،ففي
القراءة اجلهرية ي�سهل مالحظة عدد الكلمات
ايل قرئت يف الدقيقة  ،WPMيف حني �أنه من
ال�صعب مالحظة ما يجري يف القراءة ال�صامتة
باعتماد الطرق التقليدية مثل طريقة متابعة حركة
العني  ،Eye Trackingوالنوافذ املتحركة Moving
 ،windowsوالورقة والقلم Paper and Pencil؛
ولذلك ا�ستحدثت طريقة بديلة ت�سمى طريقة
‹و�ضع اخلط ‹Underlining؛ وهي طريقة �أعدت
خ�صي�صا للغة الإجنليزية وتعتمد على و�ضع خط
حتت الكلمات با�ستخدام احلا�سوب ،وتكمننا من
معرفة عدد الكلمات التي قرئت يف الدقيقة على
وجه الدقة ،ف�ضال عن معرفة الوقفات والرتددات،
وموا�ضع اخلط�أ يف الن�ص ،وتلقائية �أو ان�سيابية
القراءة ال�صامتة (Price, Meisinger, Louwerse,
 .)& D’Mello, 2012ولقد اعتمد الباحث على
طريقة الورقة والقلم يف الدرا�سة احلالية؛ لأنها
طريقة اقت�صادية وتلقائية �إذ ال يوجد بها �أي
تكلف ،فاملمتحن يحدد نقطة البداية للقارئ ،ثم
يرتكه يقر�أ �صمتا ،ثم يحدد نقطة النهاية عندما
ينجز الطفل القراءة �أو عندما يطلب منه التوقف
وو�ضع دائرة حول الكلمة الأخرية التي و�صل �إليها
يف قراءته ،ثم يح�سب عدد الكلمات التي قرئت
يف الدقيقة .لكن امل�شكلة �أننا ال نعرف على وجه
الدقة ما يحدث بني نقطتي البداية والنهاية (L.
 .)Fuchs, D. Fuchs, Hosp, & Jenkins, 2001كما
�أن طريقة متابعة حركة العني مكلفة ،وطريقة
النوافذ املتحركة تبتعد عن التلقائية وت�ضع الطفل
يف بيئة م�صطنعة� ،أما طريقة و�ضع اخلط فهي
خا�صة باللغة الإجنليزية ،ولقد توا�صل الباحث
مع �أ�صحاب الفكرة (Price, Meisinger, Louerse,
 ،)& D’Mello, 2012وحتديدا مع �إليزابيث ب.
مايزجنر من جامعة ممفي�س (Elizabeth B.
 ،)Meisinger, University of Memphisوبالفعل
�أر�سلوا للباحث الربنامج احلا�سوبي ،لكنه للأ�سف
�صمم فقط للغة الإجنليزية؛ ومن ثم ال ي�صلح
لال�ستخدام مع اللغة العربية .ولذلك يدعو الباحث
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�إلى �إجراء جتارب لإيجاد مثل هذا الربنامج يف
اللغة العربية.
التعبري Expression
القراءة املعربة  Expressive readingجزء
من الطالقة اجلهرية؛ �إذ يعمد القارئ �إلى تنويع
طبقات ال�صوت والتنغيم والإيقاع عند القراءة
اجلهرية؛ ليعك�س املعنى ويعرب عن م�شاعر الكاتب
يف الن�ص ،ويقر�أ الكلمات يف جمل تامة مراعيا
عالمات الرتقيم ،ويعرف �أين يقف ،ومتى ي�صل
القراءة .وي�شار – �أي�ضا � -إلى القراءة املعربة
بالإلقاء  .Prosodyوال تتوفر �أدلة وا�ضحة ت�ؤكد
�أهمية القراءة املعربة يف الفهم ،بل �إنها ناجت
لعملية الفهم �أكرث من كونها م�ؤثر وفاعل فيها
(ILA, 2018, (p. 3؛ ومن ثم فهي لي�ست جزء من
الطالقة القرائية يف الدرا�سة احلالية‘ �إذ ت�ستهدف
الدرا�سة احلالية الدقة يف القراءة اجلهرية،
واملعدل �أو ال�سرعة يف القراءة اجلهرية وال�صامتة.
لكن تظل القراءة املعربة جانبا مهما من
الطالقة؛ �إذ قد يقر�أ الطالب الكلمات منفردة
ب�سرعة ودقة لكنه قد يقر�أ نف�س الكلمات بطالقة
�أقل يف ات�صالها ب�سياقها القرائي يف الن�ص
(National Institute for Literacy [NIFL], 2003,

 ،) p. 23فالقراءة املعربة تعني بقراءة الن�صو�ص
ب�سال�سة وبطريقة تعك�س فهم القارئ ملعنى ما
يقر�أ .وتقا�س القراءة املعربة من خالل مالحظة
�أداء الطالب وفق معايري وحمكات حمددة �سلفا.
فقدمت هيئة التقييم الوطني للتقدم التعليمي

National Assessment of Educational Progress

يف الواليات املتحدة الأمريكية �أربع م�ستويات
للقراءة اجلهرية املعربة :ي�صف امل�ستوى الأول
والثاين �أداء القارئ الأقل طالقة �أو غري الطليق،
وي�صف امل�ستوى الثالث والرابع �أداء القارئ
الطليق ،فالقارئ الطليق (�أ) يقر�أ يف جمل تامة
وذات معنى (ب) يقر�أ معظم الن�ص بدون تردد
�أو تكرار( ،ج) يحافظ على بناء جمل امل�ؤلف ب�شكل
ثابت( ،د) ويقر�أ بع�ض �أو معظم الق�صة بطريقة
http://journals.uob.edu.bh

تعبريية مف�سرة للمعنى .

(National Center for

)Educational Statistics [NCES], 2002

ال�س�ؤال املهم هو� :إلى �أي درجة يعد القارئ طليقا
يف القراءة املعربة؟ �أو ما هي القراءة املعربة املنا�سبة
Suitable expression؟ ال توجد �أداة �أو معيار واحد
ينا�سب قيا�س القراءة املعربة املرغوبة ،لكن يت�أثر
قيا�س القراءة املعربة بنوع القراءة واملوقف القرائي.
ففي القراءة ال�صامتة ،ال ي�ساعدنا الإلقاء �أو التعبري
يف فهم الن�ص �أو اال�ستمتاع بالقراءة ،فاملطلوب من
القارئ �أن يالحظ عالمات الرتقيمDiacritical
] markingsوالت�شكيل والإعراب يف اللغة العربية[ من
نقط وفوا�صل وعالمات تعجب وعالمات تن�صي�ص
و�ضعها امل�ؤلف لت�ساعد يف تف�سري معنى الن�ص� .أما يف
القراءة اجلهرية ،فمهارة التعبري وا�ضحة جدا ،وميكن
القول� :إن امل�ستوى املقبول من التعبري � Expressionأو
الإلقاء  Prosodyهو �أن تبدو القراءة تلقائية كاحلديث
وتعك�س خ�صائ�ص �إيقاع اللغة املنطوقة .وقد تكون
املبالغة يف الإلقاء منا�سبة جدا لبع�ض املواقف مثل
الأداء امل�سرحي؛ �إذ ينوع القارئ من طبقات �صوته
 ،Pitchingوينغم قراءته  ،Intonationويراعي تق�سيم
الكالم  Phrasingوالوقفات  Pausesح�سب ما يقت�ضيه
املعنى بطريقة مبالغ فيها لكنها منا�سبة جدا لهذا
املوقف )ILA, 2018, p. 6(.
نوع الن�ص والطالقة القرائية والفهم
القرائي:
تتنوع الن�صو�ص  Genresاملقروءة �إلى ن�صو�ص
و�صفية وتف�سريية وحتليلية وق�ص�صية وتقريرية
و�شعرية ونرثية وم�سرحية ومعلوماتية� ...إلخ،
ولكل نوع من هذه الن�صو�ص خ�صائ�صه مثل
البنية والهدف (.)Green, 2006; Hussien, 2009
هناك عالقة وا�ضحة بني الطالقة القرائية دقة
و�سرعة وبني نوع الن�ص ،بل �إن هذه العالقة متتد
�إلى �شكل الن�ص (م�شكول �أو غري م�شكول) ،فقد
تكون الن�صو�ص – يف اللغة العربية – م�شكولة �أو
غري م�شكولة ،فغالبا ما ت�شكل الن�صو�ص Shallow
 scriptللقراء املبتدئني يف حني تكتب الن�صو�ص
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بدون �شكل Deep scriptللقراء املهرة .لقد قر أ�
طالب ال�صف اخلام�س وال�صف العا�شر الن�صو�ص
(معلوماتية و�شعرية) امل�شكولة بدقة �أف�ضل وفهم
�أو�ضح من الن�صو�ص غري امل�شكولة (معلوماتية
و�شعرية) لكن ب�سرعة �أقل ،كما قر�أ نف�س الطالب
الن�صو�ص املعلوماتية (م�شكولة وبدون �شكل) بدقة
�أف�ضل وفهم �أو�ضح و�سرعة �أكرب من الن�صو�ص
ال�شعرية (.)Hussien, 2014b
�إن طبيعة النظام الكتابي ونوعية الن�صو�ص
املقروءة بينة و�شكال ت�ؤثر يف القراءة ب�شكل
عام (Furnes & Samuelsson, 2009; Georgiou,
Parrila, & Papadopoulos, 2008; Goswami,
Ziegler, & Richardson, 2005; Taibah & Haynes,

 ،)2011فالن�صو�ص الق�ص�صية واملعلوماتية
وال�شعرية والقر�آنية امل�شكولة باحلركات Vowels
قرئت بدرجة �أف�ضل من الدقة من الن�صو�ص غري
امل�شكولة �أو امل�شكولة جزئيا (.)Abu Rabia, 1998
ويت�أثر معدل ال�سرعة والفهم يف القراءة ال�صامتة
لأطفال ال�صف ال�ساد�س االبتدائي بدرجة �صعوبة
الن�ص و�سهولته (ن�صر.)1992 ،
�إن الغر�ض الرئي�س من القراءة هو الفهم،
فالقراءة بدون فهم قد ال تعني �شيئا .والطالقة
القرائية ت�ساعد يف فهم الن�ص املقروء “�إن القدرة
على قراءة الن�ص بتلقائية و�سرعة ودقة وتعبري ت�ؤدي
دورا جوهريا يف تكوين القارئ الكفء” (Hasbrouck
� .)& Tindal, 2006, p. 643إن الأدب الرتبوي يذخر
بالدرا�سات التي ت�ؤكد دور الطالقة القرائية يف
رفع كفاءة القراءة(& L. Fuchs, D. Fuchs, Hosp,
;Jenkins, 2001; Rasinski, Rikli, & Johnston, 2009

Rasinski, Samuels, Hiebert, Petscher, & Feller,

 .)2011هناك عالقة ارتباطية بني معدل ال�سرعة يف
القراءة ال�صامتة لطالبات ال�صف الرابع االبتدائي
وبني فهمهم للمقروء؛ فزيادة ال�سرعة م�ؤ�شر على
حت�سن الفهم (العي�سوي.)2004 ،
�إن الدور الذي ت�ؤديه الطالقة القرائية يف الفهم
القرائي له عدة �أوجه� :أهم هذه الأوجه هو الدقة
http://journals.uob.edu.bh

القرائية  Accuracy؛ فتعرف الكلمات بطريقة
�صحيحة يقود بال�ضرورة �إلى فهم معناها ،واخلط�أ
يف دقة الكلمات ي�ؤثر يف فهم املعنى ()ILA, 2018؛
فالدقة �أكرث مهارات الطالقة القرائية ت�أثريا يف
الفهم القرائي؛ ومن ثم تركز الدرا�سة احلالية
على درا�سة الدقة يف القراءة اجلهرية يف عالقتها
وت�أثريها يف الفهم القرائي يف ال�صفني الثالث
واخلام�س من املدر�سة االبتدائية� .أما ال�سرعة
�أو معدل القراءة فال يوجد دليل على ت�أثريه يف
فهم املقروء (� )ILA, 2018, p. 5إال �أن التلقائية
 Automaticityيف تعرف الكلمات توفر جمهودا
عقليا يكر�سه القارئ للفهم بدال من �أن ينفق وقتا
�أطول وجمهودا �أكرب يف تعرف الكلمات (McKenna,
 .)2002, p. 25ومن ثم ميكن القول �إن القراء الأكرث
�سرعة من املتوقع �أن تتح�سن درجة فهمهم؛ لأن
�سرعتهم وتلقائيتهم يف القراءة توفر لهم املجهود
العقلي للرتكيز على فهم الن�ص املقروء ب�شكل
�أف�ضل؛ ولذلك �سعت الدرا�سة احلالية ملعرفة مدى
ت�أثري معدل القراءة اجلهرية وال�صامتة يف الفهم
القرائي لدى طالب ال�صفني الثالث واخلام�س من
املدر�سة االبتدائية� .أما القراءة املعربة فال يوجد
دليل وا�ضح على �أنها ت�ؤثر يف الفهم القرائي لكن
قد تكون القراءة املعربة م�ؤ�شرا على الفهم �أكرث
من كونها م�ؤثرا فيه (.)ILA, 2018, p. 3
خال�صة القول �إن الدرا�سات العربية ركزت
على حت�سني الطالقة القرائية اجلهرية لدى
الطلبة العاديني وذوي �صعوبات التعلم على ح�ساب
الطالقة يف القراءة ال�صامتة (العي�سوي.)2004 ،
ولقد ا�ستهدف ال�سويلمي ( )2017حت�سني الطالقة
القرائية اجلهرية دقة و�سرعة وتعبريا وفهما لدى
طالب ال�صف الثالث االبتدائي ،ووظفت ا�سرتاتيجية
القراءة املتكررة والقراءة اجلماعية (�سليمان،
 )2015والوعي ال�صوتي (عواد )2010 ،والق�صة
(العجاجي )2017 ،يف حت�سني الطالقة القرائية
اجلهرية لدى طلبة ال�صف الرابع االبتدائي من ذوي
�صعوبات التعلم .بالإ�ضافة �إلى �أن الدرا�سات العربية
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عنيت بت�أثري احلركات Vowelsيف الطالقة القرائية
والفهم القرائي لأنواع خمتلفة من الن�صو�ص وعرب
�صفوف خمتلفة من الدرا�سة لدى مهرة القراء
و�ضعافهم ( .)Abu Rabia, 2019ومن ثم فهناك
قلة يف الأبحاث العربية التي ا�ستق�صت الطالقة
القرائية بنوعيها اجلهرية وال�صامتة يف عالقتها
بنوع الن�ص والفهم القرائي يف �صفوف خمتلفة ،وهو
ما ا�ستهدفته الدرا�سة احلالية.
هناك حاجة ما�سة ال�ستق�صاء �أثر الطالقة
القرائية اجلهرية وال�صامتة يف الفهم القرائي يف
�صفوف خمتلفة – الثالث واخلام�س يف درا�ستنا
هذه – بالإ�ضافة �إلى معرفة �أثر نوع الن�ص –
و�صفي و�شعري – يف الطالقة القرائية اجلهرية
وال�صامتة والفهم القرائي يف ال�صفني الثالث
واخلام�س من املدر�سة االبتدائية� .إنه ملن املهم
تكوين قاعدة معلوماتية را�سخة قائمة على نتائج
الأبحاث العلمية يف اللغة العربية ملعرفة �أثر نوع
الن�ص يف الطالقة القرائية والفهم القرائي يف
�صفوف خمتلفة ،وهذا ما تفعله الدرا�سة احلالية يف
ال�صفني الثالث واخلام�س من املدر�سة االبتدائية.
م�شكلة البحث و�أ�سئلته:
�إن الدرا�سات العلمية يف اللغة العربية والتي
ت�ستهدف ت�أثري نوع الن�ص يف الطالقة القرائية
والفهم القرائي� ،أو التي ت�ستق�صي ت�أثري الطالقة
القرائية يف الفهم القرائي يف �صفوف خمتلفة
و�سياقات متباينة ،هذه الدرا�سات حمدودة (Abu
 )Rabia, 2019; Hussien, 2014bو�إنه ملن املهم تكوين
قاعدة معلوماتية را�سخة قائمة على نتائج الأبحاث
العلمية يف اللغة العربية؛ ملعرفة �أثر نوع الن�ص يف
الطالقة القرائية والفهم القرائي ،و�أثر الطالقة
القرائية يف الفهم القرائي يف �صفوف خمتلفة،
وهذا ما فعلته الدرا�سة احلالية يف ال�صفني الثالث
واخلام�س من املدر�سة االبتدائية .هذه القاعدة
العلمية تتطلب �إجراء عدد كبري من الأبحاث يف
�سياقات خمتلفة؛ من �أجل اتخاذ قرارات �سليمة
وم�ؤ�س�سة على نتائج البحث العلمي الرا�سخ ،ولي�س
http://journals.uob.edu.bh
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على نتائج عدد حمدود من الدرا�سات كما هو
احلال يف اللغة العربية ،ويف هذا ال�سياق ت�أتي �أهمية
الدرا�سة احلالية؛ ومن ثم ا�ستق�صت الدرا�سة
احلالية الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
 ما �أثر نوع الن�ص يف الطالقة القرائية والفهمالقرائي لدى �أطفال ال�صف الثالث واخلام�س
من املدر�سة االبتدائية ؟
 ما �أثر الطالقة القرائية يف الفهم القرائي لدى�أطفال ال�صف الثالث واخلام�س من املدر�سة
االبتدائية؟
منهجية البحث:
العينة:
اختار الباحث عينة ع�شوائية قوامها 147
طالبا ( 68طالبا من ال�صف الثالث و 79طالبا من
ال�صف اخلام�س) ،وجميع �أفراد العينة هم من
الذكور نظرا لطبيعة املدار�س يف اململكة العربية
ال�سعودية؛ �إذ تنق�سم املدار�س �إلى مدار�س فتية
ومدار�س فتيات .ولقد مت اختيار الطالب من خم�س
مدار�س ابتدائية حكومية من مدينة جازان يف
جنوب اململكة العربية ال�سعودية .ومتو�سط �أعمار
طالب ال�صف الثالث االبتدائي هو � 103شهرا،
وانحراف معياري  ،.55ومتو�سط �أعمار طالب
ال�صف اخلام�س � 127شهرا ،وانحراف معياري
 .4.5و�أخذت موافقة �أولياء الأمور كتابة ،كما
�أخذت موافقة الأطفال �شفاهة على امل�شاركة يف
الدرا�سة .كما �أخذت املوافقات اخلا�صة من قبل
جامعة جازان ومن قبل الإدارة التعليمية بجازان.
�أدوات البحث:
اختبار طالقة القراءة اجلهرية:
�صمم الباحث اختبار طالقة القراءة اجلهرية
من ن�سختني :ن�سخة لطالب ال�صف الثالث ون�سخة
لطالب ال�صف اخلام�س .يقي�س االختبار -يف
كلتا ن�سختيه -ثالث مهارات �أ�سا�سية :الدقة
وال�سرعة والفهم (فهم ما قرئ �شفاهة) .ويتكون
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االختبار من ن�صني �أحدهما و�صفي والآخر �شعري،
واختريت هذه الن�صو�ص من كتب معدة من قبل
وزارة الرتبية والتعليم يف م�صر ( )2015لنف�س
ال�صفوف؛ وذلك لتكون يف نف�س م�ستوى الطالب،
وتكون جديدة عليهم؛ مبعنى �أنهم مل يتعر�ضوا
لها بالدرا�سة �سابقا ،ومن ثم تعك�س م�ستواهم
احلقيقي يف الطالقة اجلهرية .ويتكون كل اختبار
من منوذجني� :أحدهما للمعلم والآخر للطالب.
ويطبق االختبار فرديا مع كل طالب على
حدة� ،إذ يطلب املعلم من الطالب �أن يقر�أ الن�ص
(و�صفا �أو �شعرا) ب�سرعته العادية ،ثم ي�ضع املعلم
خطا �أو عالمة على الكلمة التي ينطقها الطالب
بطريقة خاطئة� ،سواء كان هذا اخلط�أ يف ()1
بنية الكلمة باحلذف �أو الإ�ضافة �أو الإبدال)2( ،
الرتدد يف قراءة الكلمة �أكرث من ثالث ثوان (�إذا
�صحح الطالب نف�سه يف �أقل من ثالث ثوان فقراءته
�صحيحة) )3( ،اخلط�أ يف ت�شكيل الكلمات �أو
�إعرابها (�أي اخلط�أ يف نطق احلركة الإعرابية
على �أواخر الكلمات) ،ثم يتم عد وح�ساب عدد
الأخطاء وكتابتها يف املكان املخ�ص�ص لذلك يف
ن�سخة املعلم؛ لقيا�س الدقة يف القراءة اجلهرية.
ثم يتم ح�ساب الوقت امل�ستغرق يف القراءة بالثانية
من خالل �ساعة �إيقاف ،ويتم ت�سجيله يف املكان
املخ�ص�ص لذلك يف ن�سخة املعلم؛ لقيا�س املعدل
القرائي �أو ال�سرعة يف القراءة اجلهريةٌ .يطلب من
الطالب �أن يقر�أ الن�ص الو�صفي ،ثم بعد ذلك يقوم
الطالب بحل الأ�سئلة املكتوبة (ت�سعة �أ�سئلة :ثالثة
ملعاين املفردات ،وثالثة للفهم املبا�شر ،وثالثة
للفهم اال�ستنتاجي) دون العودة للن�ص القرائي
مرة �أخري ،وذلك باختيار �إجابة من �أربع �إجابات
حمددة ،ثم يتبع نف�س الكرة مع الن�ص ال�شعري؛
لقيا�س فهم الطالب ملا يقر�ؤه جهرا.
ت�أكد الباحث من �صدق االختبار من خالل
حتكيمه من قبل جمموعة من الأ�ساتذة يف كلية
الرتبية بجامعة جازان ،وكذلك من خالل حتكميه
من جمموعة من مدر�سي اللغة العربية باملدا�س
http://journals.uob.edu.bh

احلكومية مبنطقة جازان؛ وذلك للت�أكد من و�ضوح
االختبار ومنا�سبته ملا يقي�سه ،وو�ضوح تعليماته،
ومن ثم �أدخلت بع�ض التعديالت على �أ�سئلة الفهم
(االختيار من متعدد) باحلذف �أو التعديل ،ثم �أقر
االختبار يف �شكله النهائي من جمموعتي التحكيم.
وقام الباحث بح�ساب ثبات االختبار (االت�ساق
الداخلي) من خالل تطبيق االختبار على جمموعة
من طالب ال�صف الثالث ،والن�سخة الأخرى على
جمموعة من طالب ال�صف اخلام�س ،وه�ؤالء غري
الطالب عينة البحث ،وح�سب معامل �ألفا كرونباخ
 Alpha Cronbach’sالختبار ال�صف الثالث =
 ،0.83والختبار ال�صف اخلام�س =  0.87وهى
ن�سب جيدة وموثوقة.
اختبار طالقة القراءة ال�صامتة:
�أعد الباحث اختبار طالقة القراءة ال�صامتة
من ن�سختني :ن�سخة لطالب ال�صف الثالث ون�سخة
لطالب ال�صف اخلام�س .يقي�س االختبار -يف كلتا
ن�سختيه -مهارتني �أ�سا�سيتني :ال�سرعة والفهم.
ويتكون االختبار من ن�صني �أحدهما و�صفي والآخر
�شعري ،واختريت هذه الن�صو�ص من كتب معدة من
قبل وزارة الرتبية والتعليم يف م�صر ( )2015لنف�س
ال�صفوف؛ وذلك لتكون يف نف�س م�ستوى الطالب،
وتكون جديدة عليهم؛ مبعنى �أنهم مل يتعر�ضوا
لها بالدرا�سة �سابقا ،ومن ثم تعك�س م�ستواهم
احلقيقي يف الطالقة ال�صامتة .ويتكون كل اختبار
من منوذجني� :أحدهما للمعلم والآخر للطالب.
ويطبق االختبار فرديا مع كل طالب على
حدة� ،إذ يطلب املعلم من الطالب �أن يقر�أ الن�ص
(و�صفي و�شعري) قراءة �صامتة ب�سرعته العادية.
يتم ح�ساب الوقت امل�ستغرق يف القراءة بالثانية
من خالل �ساعة �إيقاف ،ويتم ت�سجيله يف املكان
املخ�ص�ص لذلك يف ن�سخة املعلم؛ لقيا�س املعدل
القرائي �أو ال�سرعة يف القراءة ال�صامتة .يطلب
املعلم من الطالب �أن يقر�أ الن�ص الو�صفي قراءة
�صامتة ،ثم بعد ذلك يقوم الطالب بحل الأ�سئلة
املكتوبة (ت�سعة �أ�سئلة :ثالثة ملعاين املفردات،
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وثالثة للفهم املبا�شر ،وثالثة للفهم اال�ستنتاجي)،
وذلك باختيار �إجابة من �أربع �إجابات حمددة ،ثم
يتبع نف�س الكرة مع الن�ص ال�شعري؛ لقيا�س فهم
الطالب ملا يقر�ؤه قراءة �صامتة.
ت�أكد الباحث من �صدق االختبار من خالل
حتكيمه من قبل جمموعة من الأ�ساتذة يف كلية
الرتبية بجامعة جازان ،وكذلك من خالل حتكميه
من جمموعة من مدر�سي اللغة العربية باملدار�س
احلكومية مبنطقة جازان؛ وذلك للت�أكد من و�ضوح
االختبار ومنا�سبته ملا يقي�سه ،وو�ضوح تعليماته،
ومن ثم �أدخلت بع�ض التعديالت على �أ�سئلة الفهم
(االختيار من متعدد) باحلذف �أو التعديل ،ثم �أقر
االختبار يف �شكله النهائي من جمموعتي التحكيم.
وقام الباحث بح�ساب ثبات االختبار (االت�ساق
الداخلي) من خالل تطبيق االختبار على جمموعة
من طالب ال�صف الثالث ،والن�سخة الأخرى على
جمموعة من طالب ال�صف اخلام�س ،وه�ؤالء غري
الطالب عينة البحث ،وح�سب معامل �ألفا كرونباخ
 Alpha Cronbach’sالختبار ال�صف الثالث =
 ،0.81والختبار ال�صف اخلام�س =  0.89وهى
ن�سب جيدة وموثوقة.
اختبار الفهم القرائي:
�أعد الباحث اختبار الفهم القرائي من
ن�سختني :ن�سخة لطالب ال�صف الثالث ون�سخة
لطالب ال�صف اخلام�س .يقي�س االختبار -يف كلتا
ن�سختيه -مهارة الفهم القرائي (معاين املفردات
– الفهم املبا�شر – الفهم اال�ستنتاجي) .ويتكون
االختبار من ن�صني �أحدهما و�صفي والآخر �شعري،
واختريت هذه الن�صو�ص من كتب معدة من قبل
وزارة الرتبية والتعليم يف م�صر ( )2015لنف�س
ال�صفوف؛ وذلك لتكون يف نف�س م�ستوى الطالب،
وتكون جديدة عليهم؛ مبعنى �أنهم مل يتعر�ضوا
لها بالدرا�سة �سابقا ،ومن ثم تعك�س م�ستواهم
احلقيقي يف الفهم القرائي .ويتكون كل اختبار من
منوذجني� :أحدهما للمعلم والآخر للطالب.
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ويطبق االختبار جماعيا مع كل طالب ال�صف
يف ح�صة واحد ( 45دقيقة)� ،إذ يطلب املعلم من
الطالب �أن يقر�أ الن�ص الو�صفي قراءة �صامتة،
ثم بعد ذلك يقوم الطالب بحل الأ�سئلة املكتوبة
(ت�سعة �أ�سئلة :ثالثة ملعاين املفردات ،وثالثة
للفهم املبا�شر ،وثالثة للفهم اال�ستنتاجي) ،وذلك
باختيار �إجابة من �أربع �إجابات حمددة ،ثم يتبع
نف�س الكرة مع الن�ص ال�شعري؛ لقيا�س فهم الطالب
ملا يقر�ؤه قراءة �صامتة.
ت�أكد الباحث من �صدق االختبار من خالل
حتكيمه من قبل جمموعة من الأ�ساتذة يف كلية
الرتبية بجامعة جازان ،وكذلك من خالل حتكميه
من جمموعة من مدر�سي اللغة العربية باملدا�س
احلكومية مبنطقة جازان؛ وذلك للت�أكد من و�ضوح
االختبار ومنا�سبته ملا يقي�سه ،وو�ضوح تعليماته،
ومن ثم �أدخلت بع�ض التعديالت على �أ�سئلة الفهم
(االختيار من متعدد) باحلذف �أو التعديل ،ثم �أقر
االختبار يف �شكله النهائي من جمموعتي التحكيم.
وقام الباحث بح�ساب ثبات االختبار (االت�ساق
الداخلي) من خالل تطبيق االختبار على جمموعة
من طالب ال�صف الثالث ،والن�سخة الأخرى على
جمموعة من طالب ال�صف اخلام�س ،وه�ؤالء غري
الطالب عينة البحث ،وح�سب معامل �ألفا كرونباخ
 Alpha Cronbach’sالختبار ال�صف الثالث =
 ،0.80والختبار ال�صف اخلام�س =  0.85وهى
ن�سب جيدة وموثوقة.
الإجراءات:
اختار الباحث عينة البحث بطريقة ع�شوائية
من خم�س مدار�س ابتدائية حكومية مبدينة جازان
يف اململكة العربية ال�سعودية ،وهذه العينة موزعة
على طالب ال�صف الثالث االبتدائي ( )68طالبا،
وطالب ال�صف اخلام�س االبتدائي ( )79طالبا.
ثم طبق اختبار الطالقة يف القراءة اجلهرية،
وكذلك اختبار الطالقة يف القراءة ال�صامتة فرديا
على كل طالب على حدة ،ثم طبق اختبار الفهم
القرائي جماعيا على ال�صف ككل يف ح�صة كاملة

75

Abdelaziz M. Hussien: The Contribution of Reading Fluency and Genre to ...

ال�صامتة) والفهم القرائي .كذلك اعتمد الباحث
حتليل االنحدار Linear Regression؛ للتنب�ؤ بالفهم
القرائي من خالل الطالقة القرائية اجلهرية (الدقة
واملعدل) والطالقة القرائية ال�صامتة (املعدل).
النتائج:
ت�أثري نوع الن�ص يف الطالقة القرائية والفهم
القرائي:
�أجاب الباحث يف هذا اجلزء من نتائج الدرا�سة
عن ال�س�ؤال الأول ‹ما �أثر نوع الن�ص يف الطالقة
القرائية والفهم القرائي لدى �أطفال ال�صف الثالث
واخلام�س من املدر�سة االبتدائية؟› لقد �أجرى
الباحث حتليال �إح�صائيا م�ستخدما اختبار (ت)
حل�ساب الفروق بني متو�سطات درجات الطلبة يف
نوع الن�ص والطالقة القرائية والفهم القرائي،
ولقد و�ضح الباحث نتائجه يف اجلدول رقم (.)1

( )45دقيقة .وطبق كل اختبار يف يوم خمتلف.
وقام بالتطبيق معلمو املدر�سة ،وذلك بعد االجتماع
بهم كل مدر�سة على حدة و�شرح تعليمات تطبيق
االختبارات ،كما قدم الباحث للمعلمني �أمثلة
حقيقية مع بع�ض الطالب على تطبيق االختبارات
الفردية :اختبار الطالقة يف القراءة اجلهرية
واختبار الطالقة يف القراءة ال�صامتة .ثم جمعت
االختبارات الثالثة لكل طالب معا؛ للح�صول
على درجات الطالب وا�ستخدامها يف التحليل
الإح�صائي للإجابة عن �أ�سئلة البحث.
حتليل البيانات:
لقد �أجرى الباحث حتليال �إح�صائيا م�ستخدما
اختبار (ت) حل�ساب الفروق بني متو�سطات درجات
الطلبة  Paired-Samples T Testيف نوع الن�ص (و�صفي
و�شعري) والطالقة القرائية (الدقة يف القراءة
اجلهرية ،ومعدل القراءة اجلهرية ،ومعدل القراءة
جدول ( )1نتائج اختبار (ت) للفروق بني متو�سطات الطلبة يف نوع الن�ص والطالقة القرائية والفهم
القرائي (العدد = )147
نوع الن�ص
الو�صفي

املتغريات القرائية

ال�شعري

قيمة
(ت)

م�ستوى
الداللة
0.000
0.000
0.001
0.003

املتو�سط

االنحراف املعياري

املتو�سط

االنحراف املعياري

الدقة يف القراءة اجلهرية
معدل القراءة اجلهرية
معدل القراءة ال�صامتة

0.89
49.75
69.31

0.10
29.81
42.65

0.83
40.07
58.60

0.15
22.03
43.04

8.046
6.237
3.313

الفهم القرائي

10.71

4.45

9.67

4.53

2.990

يو�ضح اجلدول رقم ( )1عدة نتائج �أ�سا�سية؛
منها� :أن الطالب يقر�ؤون الن�صو�ص الو�صفية
جهرا بدرجة �أف�ضل من الدقة (املتو�سط = ،0.89
واالنحراف املعياري =  )0.10من الن�صو�ص
ال�شعرية (املتو�سط =  ،0.83واالنحراف املعياري
=  ،)0.15وقيمة ت ( ،8.046 = )146وم�ستوى
داللة =  .0.000كما يو�ضح اجلدول رقم (� )1أن
الطالب �-أي�ضا -يقر�ؤون الن�صو�ص الو�صفية
مبعدل �أ�سرع من الن�صو�ص ال�شعرية يف القراءة
http://journals.uob.edu.bh

اجلهرية وال�صامتة .ويف نف�س االجتاه ف�إن الطالب
يفهمون الن�صو�ص الو�صفية بدرجة �أف�ضل من
الن�صو�ص ال�شعرية .خال�صة نتائج جدول رقم ()1
�أن الطالب يقر�ؤون الن�صو�ص الو�صفية بدرجة
�أكرث دقة و�سرعة وفهما من الن�صو�ص ال�شعرية.
ت�أثري الطالقة القرائية يف الفهم القرائي
�أجاب الباحث يف هذا اجلزء من نتائج الدرا�سة
عن ال�س�ؤال الثاين ‹ما �أثر الطالقة القرائية يف
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الفهم القرائي لدى �أطفال ال�صف الثالث واخلام�س
من املدر�سة االبتدائية؟› لقد ا�ستخدم الباحث
حتليل االنحدار Linear Regression؛ للتنب�ؤ بالفهم
القرائي من خالل الطالقة القرائية اجلهرية
(الدقة واملعدل) والطالقة القرائية ال�صامتة
(املعدل)� .أظهرت نتائج حتليل معامل االنحدار �أن
الطالقة القرائية م�س�ؤولة عن  %19.5من التباين
يف الفهم القرائي؛ ومن ثم فالطالقة القرائية
منبئ دال للفهم القرائي لدى �أطفال ال�صفني
الثالث واخلام�س من املدر�سة االبتدائية� ،إذ قيمة
ف ( ،16.851 = )2,139وم�ستوى الداللة =
� ،0.000إال �أن الطالقة القرائية اجلهرية (الدقة
واملعدل) م�ؤثر جوهري يف هذا التحليل (قيمة
بيتا غري املعيارية =  ،0.087وم�ستوى الداللة =
 ،)0.017يف حني �أن الطالقة ال�صامتة (املعدل)
ت�أثريها غري جوهري (قيمة بيتا غري املعيارية =
 ،0.043وم�ستوى الداللة = )0.064؛ �أي �أنه –
وفقا لهذه النتائج – ف�إن الطالقة اجلهرية دقة
ومعدال �أكرث ت�أثريا �أو تنب�ؤا بالفهم القرائي من
معدل القراءة ال�صامتة.
املناق�شة:
�إن الهدف الرئي�س لهذا البحث هو درا�سة
الطالقة القرائية يف عالقتها بنوع الن�ص والفهم
القرائي لدي طالب ال�صفني الثالث واخلام�س من
املدر�سة االبتدائية؛ ومن ثم فهناك نتيجتان رئي�ستان
لهذا الدرا�سة؛ الأولى تتعلق بنوع الن�ص (و�صفي
و�شعري) وت�أثريه يف الطالقة القرائية (الدقة
يف القراءة اجلهرية واملعدل يف القراءة اجلهرية
وال�صامتة) والفهم القرائي ،والثانية ترتبط
بالعالقة بني الطالقة القرائية والفهم القرائي.
�إن �أولى النتائج املهمة لهذه الدرا�سة كما يو�ضح
اجلدول رقم (� )1أن الطالب يقر�ؤون الن�صو�ص
الو�صفية بدرجة �أكرث دقة يف القراءة اجلهرية،
و�أكرث �سرعة يف القراءة اجلهرية وال�صامتة،
وكذلك �أكرث فهما من الن�صو�ص ال�شعرية� .إن
هذه النتيجة ت�أتي مت�سقة مع نتائج درا�سة ح�سني
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( )Hussien, 2014bوالتي �أكدت �أن طالب ال�صفني
اخلام�س والعا�شر قر�ؤوا الن�صو�ص املعلوماتية
جهرا بدرجة �أف�ضل من الدقة ومبعدل �أ�سرع
وبفهم �أف�ضل من الن�صو�ص ال�شعرية .وقد ترجع
هذه النتائج �إلى �أن الن�صو�ص الو�صفية تختلف
عن ال�شعرية يف بنيتها ويف اللغة التي ي�ستخدمها
امل�ؤلف لنقل ر�سالته ،فالن�صو�ص الو�صفية تتبع
بنية م�ألوفة للطالب تعتمد على الو�صف �أو ال�سبب
والنتيجة �أو املقابلة ،يف حني تتبع الن�صو�ص
ال�شعرية بنية خمتلفة �أقل م�ألوفية بالن�سبة
للطالب والتي تعتمد على  16بحرا من بحور
ال�شعر ،ف�ضال عن ا�ستخدام ال�شعر للغة الأدبية
واملجازية ( ،)Wright, 1996وملفردات �أقل �شيوعا
( .)Abu Rabia, 1998, p. 115عالوة على ذلك ،ف�إن
الطالب يتعر�ضون �إلى الن�صو�ص الو�صفية ب�شكل
�أكرث من تعر�ضهم للن�صو�ص ال�شعرية (Hussien,
 .)2014b, p. 65لي�س فقط نوع الن�ص عامال فعاال
وم�ؤثرا يف الطالقة القرائية والفهم القرائي ،بل �إن
خ�صائ�ص الن�ص ت�ؤثر يف طالقة الأطفال ودرجة
فهمهم للن�ص املقروء ،فبنية الن�ص ت�ؤثر يف الفهم
القرائي ( ،)Dymock, 1998, 1999ودرجة �صعوبة
الن�ص و�سهولته ت�ؤثر يف معدل ال�سرعة والفهم
يف القراءة ال�صامتة لأطفال ال�صف ال�ساد�س
االبتدائي (ن�صر ،)1992 ،كما ي�ؤثر �شكل الن�ص
(م�شكول باحلركات �أو بدون �شكل) يف الطالقة
القرائية والفهم القرائي يف �صفوف خمتلفة ولدى
مهرة القراء و�ضعافهم (.)Abu Rabia, 2019
ي�ستنتج من ذلك �أنه يجب االنتباه �إلى نوع
الن�ص وخ�صائ�صه يف التدري�س ،فتدري�س �أنواع
الن�صو�ص وبنيتها ولغتها ومفرداتها والأ�ساليب
امل�ستخدمة قد يزيد من طالقة الطالب وفهمهم
لهذه الن�صو�ص ،وتعري�ض الأطفال لأنواع خمتلفة
من الن�صو�ص يزيد معرفتهم بخ�صائ�صها ،وهذا
ما قد ي�ساعدهم على فهمهما وقراءتها بدرجة
�أعلى من الدقة وال�سرعة.
ثاين النتائج املهمة لهذه الدرا�سة كما �أظهرت
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نتائج حتليل معامل االنحدار هي �أن الطالقة
القرائية م�س�ؤولة عن  %19.5من التباين يف الفهم
القرائي وهي ن�سبة متوا�ضعة (Cohen, Manion,
)& Morrison, 2018, p. 804؛ ومن ثم فالطالقة
القرائية منبئ دال للفهم القرائي لدى �أطفال
ال�صفني الثالث واخلام�س من املدر�سة االبتدائية،
�إذ قيمة ف ( ،16.851 = )2,139وم�ستوى
الداللة = � ،0.000إال �أن الطالقة القرائية
اجلهرية (الدقة واملعدل) م�ؤثر جوهري يف هذا
التحليل (قيمة بيتا غري املعيارية = ،0.087
وم�ستوى الداللة =  ،)0.017يف حني �أن الطالقة
ال�صامتة (املعدل) ت�أثريها غري جوهري (قيمة
بيتا غري املعيارية =  ،0.043وم�ستوى الداللة
= )0.064؛ �أي �أنه – وفقا لهذه النتائج – ف�إن
الطالقة اجلهرية دقة ومعدال �أكرث ت�أثريا �أو تنب�ؤا
بالفهم القرائي من معدل القراءة ال�صامتة.
ت�أتي هذا النتائج – مع اختالف ال�سياق –
مت�سقة مع نتائج درا�سة عن �أثر الطالقة القرائية
اجلهرية وال�صامتة لدي طالب ال�صف الرابع
االبتدائي يف اللغة الإجنليزية ،لقد تو�صلت الدرا�سة
�إلى �أن الطالقة القرائية اجلهرية وال�صامتة
متغريات منف�صلة يف ت�أثريهما يف الفهم القرائي،
لكن الطالقة القرائية اجلهرية فقط لها ت�أثري
جوهري يف الفهم القرائي (Price, Meisinger,
 .)Louwerse, & D’Mello, 2016فالطالقة القرائية
اجلهرية منبئ جيد للفهم القرائي (Daane et al.,
،)2005; Jenkins et al., 2003; Pinnell et al, 1995
يف حني �أو�ضحت بع�ض الدرا�سات ال�سابقة �أن
القراءة اجلهرية �ساعدت طالب ال�صف اخلام�س
على الفهم بدرجة �أف�ضل من القراءة ال�صامتة
(Fletcher & Pumphrey, 1988; Prior & Welling,

 .)2001وهذا ما يف�سر �أن جل الرتكيز يف الدرا�سات
ال�سابقة ا�ستهدف الطالقة يف القراءة اجلهرية
مقارنة بالطالقة يف القراءة ال�صامتة (Price,
)Meisinger, Louwerse, & D’Mello, 2016؛ وقد
يرجع ال�سبب يف ذلك �إلى �أنه توجد �أدلة علمية
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وا�ضحة يف الأدب الرتبوي على �أن التدريب املوجه
للأطفال على القراءة اجلهرية يح�سن طالقتهم
القرائية ،يف حني ت�ضعف الأدلة العلمية على �أن
توجيه الأطفال للإكثار من القراءة ال�صامتة
يح�سن من طالقتهم القرائية (NICHD, 2000, p.
 ،)28, Chapter 3ففي القراءة اجلهرية ميكننا �أن
نالحظ بو�ضوح مدى دقة القارئ و�سرعته وتعبريه؛
�أي ي�سهل مالحظة وتقييم الطالقة يف القراءة
اجلهرية عنها يف القراءة ال�صامتة .عالوة على
ذلك ،ف�إن الدقة يف القراءة اجلهرية هي �أهم
متغريات الطالقة القرائية كما �أو�ضحت اجلمعية
الدولية للمعرفة – يف �أحدث تقاريرها � -أن الدقة
هي “املهارة الأ�سا�سية يف الطالقة القرائية ،فلكي
يكون القارئ طليقا فالبد من �أن تكون قراءته دقيقة
�أوال وقبل كل �شيء ( )...فالتعرف الدقيق للكلمات
بال�ضرورة يقود �إلى معناها .فالقارئ الطليق هو من
يقر�أ الكلمات بدقة ويفهم معناها يف نف�س الوقت
وعلى الفور» (.)ILA, 2018, p. 3
اخلال�صة:
قدمت الدرا�سة احلالية �إ�ضافة جوهرية
للأدب الرتبوي واملمار�سة التدري�سية فيما يتعلق
بنوع الن�ص وعالقته بالطالقة القرائية اجلهرية
وال�صامتة ،والفهم القرائي ،وكذلك ت�أثري الطالقة
القرائية اجلهرية وال�صامتة يف الفهم القرائي.
ف�أطفال ال�صف الثالث واخلام�س من املدر�سة
االبتدائية يقر�ؤون الن�صو�ص الو�صفية بدرجة
�أف�ضل من الطالقة دقة و�سرعة ومب�ستوى �أف�ضل
من الفهم عن الن�صو�ص ال�شعرية .ي�ستنتج من
ذلك �أنه يجب االنتباه �إلى نوع الن�ص وخ�صائ�صه
يف التدري�س ،فتدري�س �أنواع الن�صو�ص وبنيتها
ولغتها ومفرداتها والأ�ساليب امل�ستخدمة قد يزيد
من طالقة الطالب وفهمهم لهذه الن�صو�ص،
وتعري�ض الأطفال لأنواع خمتلفة من الن�صو�ص
يزيد معرفتهم بخ�صائ�صها ،وهذا ما قد
ي�ساعدهم على فهمهما وقراءتها بدرجة �أعلى من
الدقة وال�سرعة.
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وثاين النتائج املهمة هي �أن الطالقة القرائية
منبئ دال للفهم القرائي ،و�أن الطالقة اجلهرية �أقوى
ت�أثريا وتنب�ؤا بالفهم القرائي من الطالقة ال�صامتة.
وي�ستنتج من هذا �أنه يجب تدريب الأطفال على
الطالقة القرائية اجلهرية على وجه اخل�صو�ص،
و�أن هذا التدريب يجب �أن يركز �أوال وقبل كل �شيء
على دقة القراءة اجلهرية ،Oral reading accuracy
وتعرف الكلمات بدقة دون حذف �أو �إبدال �أو �إ�ضافة،
فالدقة هي بوابة املعنى ،ف�ضال عن االهتمام مبعدل
�أو �سرعة القراءة ،والذي من �ش�أنه �أن يوفر املجهود
العقلي  Cognitive resourceللرتكيز على الفهم �أكرث
من تعرف الكلمات ونطقها.
لكن تبقي عدة مو�ضوعات ملحة ميكن
للباحثني ا�ستهدفها يف امل�ستقبل منها؛ �إعداد
درا�سات لتقدمي برنامج حا�سوبي لقيا�س الطالقة
يف القراءة ال�صامتة يكون �أكرث دقة ويوفر لنا
معلومات �أكرث عما يحدث �أثناء الطالقة ال�صامتة،
�أي�ضا درا�سات ت�ستهدف مهرة القراء و�ضعافهم
للمقارنة بينهم يف الطالقة القرائية والفهم
القرائي ،واكت�شاف �أثر نوع الن�ص يف الطالقة
القرائية والفهم القرائي ،وكذلك �أثر الطالقة
القرائية يف الفهم القرائي لدي مهرة القراء
و�ضعافهم يف �صفوف خمتلفة.
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