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  א
، واملعىن )املبين للمجهول، أو املبين للمعلوم(إىل تقصي أثر التركيب  ةدف الدراسة احلالي

 ؛احلريف والتفسريي: يف االستيعاب القرائي مبستوييه )املفردات املعروفة، أو املفردات غري املعروفة(
طالبة من طالبات الصف العاشر األساسي يف مديرية التربية ) 160(ولتحقيق هذا الغرض اختريت 

ن من كتاب اواختري نص فقُسم أفراد العينة إىل أربع جمموعات جتريبية،. والتعليم لقصبة السلط
املطالعة والنصوص، املقرر على طلبة الصف العاشر األساسي، وأُجري عليهما تعديل يف التركيب 
واملعىن، وتعديل بني املتغريين معاً حبيث مشل خمتلف االحتماالت، مث عرِض النصان بصورة واحدة 

الختبار استيعاب قرائي مكون مجيعاً ة مثَّ خضع أفراد العين. فقط من تلك التعديالت على كل جمموعة
وقد انتهت نتائج . من مخسة ومخسني سؤاالً، يقيس االستيعاب القرائي مبستوييه احلريف والتفسريي

  :الدراسة إىل
إحصائياً لكل من التركيب واملعىن يف االستيعاب القرائي لدى أفراد العينة على املستويني دالٍّ وجود أثر  -

  .ي معاًالتجرييب والتفسري
  .وجود أثر دالٍّ إحصائياً لكل من التركيب واملعىن يف االستيعاب القرائي على املستوى احلريف وحده - 
  .وجود أثر دالٍّ إحصائياً للتركيب يف االستيعاب القرائي على املستوى التفسريي وحده - 

  .التركيب واملعىن واالستيعاب القرائي: الكلمات املفتاحية هي

                                           
 .، األردنالبلقاء التطبيقيةجامعة كلية األمرية رمحة اجلامعية،  ∗
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  المقدمة -1
مـن أهـم    اًوعنصر ،د اللغة من أهم وسائل التعبري واالتصال بني األفراد واجلماعاتتع

عناصر العملية التعليمية التعلمية؛ إذ يعتمد النجاح يف املوضوعات الدراسية املختلفة علـى  
  . القدرة اللغوية للتلميذ

د أهم مظـاهر  باعتبارها أح ،وعلم اللغة إىل طبيعة اللغة ،وتعود العالقة بني علم النفس
علم النفس يعىن بدراسة السلوك اإلنساين عامة، فإن دراسـة   نَّإالسلوك اإلنساين، وحيث 

  .السلوك اللغوي تشكل حلقة الوصل بني علم اللغة وعلم النفس
ركيزة تقوم عليها مهـارات  وأول  ،وتعد عملية القراءة إحدى مهارات اللغة األساسية

قوله وتتضح أمهية القراءة يف . خرباته ويثري ،املتعلم فكره التعلم األخرى، فمن خالهلا ينمي
، يف أول سورة أُنزلت على بين البشـر يف  حممد عليه الصالة والسالملسيد األنبياء  تعاىل

 اقـرأ وربـك   *خلق اإلنسان من علق  *اقرأ باسم ربك الذي خلق  :القرآن الكرمي
 يف نزلتأول كلمة ) إقرأ(انت كلمة لقد ك. ]4-1:العلق[ الذي علّم بالقلم *األكرم 

فالقراءة هي النافذة اليت يطلّ منـها   ،، ويف هذا إحياء بضرورة تعلم القراءةكتاب احلكيمال
  .املرء على املعارف والثقافات املتنوعة

فهي نشاطٌ  ،وتعرف القراءة بأا املهارة اللُّغوية اليت متكِّن صاحبها من فهم املادة املكتوبة
حـدود معرفـة   يف حبتة (ليست عملية آلية فهي  ؛ري مرتبط بالعمليات املعرفيةبصري فك

، فهي تستوجب من القارئ االستيعاب، عملية معقدة، بل )احلروف والكلمات والنطق ا
  .)Burns et al ,1999,p.181-185( والربط، واالستنتاج، والتفاعل مع املقروء

  
  الخلفية النظرية للبحث -2

 ،عاب القرائي من أكثر املهارات العقلية ارتباطاً بالعملية التعليميـة التعلميـة  يعد االستي
وأكثرها تأثرياً يف التحصيل الدراسي والنجاح يف املهام التعليمية املختلفة، وقد اكتسب هذا 

درسوا مكوناتـه ومسـتوياته   املوضوع أمهية خاصة لدى الباحثني التربويني والنفسيني، ف
  .فيه والعوامل املؤثرة
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  تعريف االستيعاب القرائي -2-1

قـد  ف. دة ملفهوم االستيعاب القرائـي ويون وعلماء النفس تعريفات متعدلقد أورد الترب
روبنسون(فه عرRobinson, 1968,p.13  (  بأنه عملية عقلية نشطة مركبة تتطلب من القـارئ

جودمان وبريك (فه عرو ؛م نقداً للمعاين، واختباراً لألفكار، وقدرة على االستنتاج والتعمي
Goodman & Burke,1983,p.113-127 (   بأنه عملية اقتباس املعىن الصريح أو الضـمين للمـادة

بأنه نشاطٌ عقلي فاعلٌ يتمثل يف ) Harest,1983,p.23هارست (وعرفه  ؛املكتوبة أو املنطوقة 
 مسيـث ( أمـا  ،ئاستنتاج املعىن من املادة املقروءة يف ضـوء اخللفيـة املعرفيـة للقـار    

Smith,1997,p.169 (له للمادة املقروءة مبا يية نشطة تتضمن تفسري القارئ وتعدعمل فرأى أنه
أنه حمصلة ما يستوعبه إىل ) 14، ص1992التل ومقدادي ( خلصو ؛يتالءم وخلفيته املعرفية

  .إىل خلفيته املعرفية اًستنادايستنتجه من معرفة وحقائق و ،القارئ
والعالقات اليت  ،بإِدراك الرموز والكلماتتبدأ عملية االستيعاب القرائي  أن )التل(يبني 
مث باستيعاب املعاين واملدلوالت للرموز املكتوبة، أي بإدراك الغرض الذي يرمي  ،تربط بينها
               وعليه، فاالستيعاب القرائي هو عملية تفاعل مستمر بني القـارئ واملقـروء   ،إليه الكاتب

أن عملية االستيعاب القرائي ) Barrett,1972,p.82باريت (ويؤكد ).  12،ص1992التل،  (
االنتبـاه  و تبدأ بإدراك حسي لرموز الكلمات املكتوبة، تتطلب التركيز على الرغم من أا 

فهي عملية تتضمن إدراك ، واحد متكامل ومترابط لِّوحتليل العناصر وتركيبها داخلياً يف كُ
  . ىن الظاهري والضمين للمادة املقروءةالقارئ للمع
أن عملية االستيعاب القرائي تبدأ بفهـم  ) Cheryl et al. 1997,p.98 شريل وآخرون(ويرى 

اليت يدركها القارئ يف ضوء توايل املفردات والعالقات النحوية  ،املعىن احلريف للرموز اللغوية
فردات مع بعضـها مـدركاً إياهـا    بينها، وهو املستوى الذي يقوم فيه القارئ بتجميع امل

كوحدة لغوية متكاملة، حبيث يعطي كالً منها وزا احلقيقي يف السياق، ويدرك ما حتملـه  
ويأيت بعد ذلك مستوى . ، ويطلق على هذا املستوى قراءة السطورهذه املفردات من معان

حكام على حياول فيه القارئ التعرف على قصد الكاتب وتفسري أفكاره، وإصدار بعض األ
وبعـد   ،وأفكار، ويطلق على هذا املستوى قراءة ما بني السطور ما يف النص من مفردات

ستوى القراءة من مستوى قراءة ما بني السطور إىل مستوى قراءة مـا وراء  مبذلك يرتقي 
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السطور، عندها يتخطى القارئ حدود االستيعاب السطحي للنص، وإصدار األحكام عليه، 
فيه استخالص تعميمات وأفكار جديدة، وتوظيف األفكار املتضمنة يف إىل مستوى حياول 

أن عمليـة  ) 14-13ص ،1990اسـتيتية  (ويؤكـد  . املادة املقروءة حلل مشكلة تواجهه
االستيعاب القرائي تعتمد على الضبط السليم للكلمة والنطق ا، ومراعاة اإلعراب عنـد  

 اليت اكتسبها، واسـتنتاج األفكـار العامـة   واستخدام القارئ للمفاهيم واملعاين  قراءا،
  . والتفصيلية، والقدرة على الربط بني اجلمل

وتتضمن عملية االستيعاب القرائي جمموعة من القدرات العقلية، فهي عملية عقليـة  
حماوالت لتحديـد مكونـات عمليـة     وكان مثة. مركبة، هلا مكوناا العقلية واحلسية

يـة لعمليـة   تاملكونـات اآل ) Lennon ,1960,p.9-11 لينون(فقد حدد  ؛االستيعاب القرائي
  : االستيعاب القرائي

 .العامل اللفظي العام املتعلق مبعرفة املفردات •
 .تباع التعليماتااستيعاب املعىن الظاهر، ويتضمن فهم املعاين احلرفية والقدرة على  •
وإدراك الترتيب  تائج،استيعاب املعاين الضمنية، كالقدرة على االستنتاج، والتنبوء بالن •

 .الواردة يف النص اهلرمي لألفكار
تقدير العمل عن طريق الكشف عن قصد الكاتب، واحلكم على اجتاهاتـه، وإدراك   •

 . خصائص أسلوبه
 فريون أن عملية االستيعاب القرائـي  )Burns et al ,1999,p.181-185 برينز وزمالؤه(أما 

  :يأيتتتكون مما 
  .وات واملفرداتمعرفة القارئ بعلم األص •
  . استيعاب املعىن احلريف للمقروء •
  .استيعاب املعىن الضمين املشتق من السياق •

  مستويات االستيعاب القرائي -2-2
يتباين الباحثون يف تصنيف مستويات االستيعاب القرائي، مـن حيـث عـدد      

عام، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه التصنيفات تتشابه يف الشكل ال. مستوياته ومسمياا
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  :ستيعاب القرائي يف ثالثة مستوياتاال) Bloom, 1971,p.68-70بلوم (فصنف 

وتشري إىل قدرة القارئ على حتويل معلومات معينة من صيغة إىل أخـرى  : الترمجة •
الـيت تنطـوي   كافة واألفكار  ،واملعاين ،على حنو دقيق، حبيث حيافظ على العناصر

 .عليها صيغة املعلومة األصلية
اليت تشـملها املـادة    ،ويقصد به قدرة القارئ على إعادة تنظيم األفكار: التفسري •

وتستلزم عملية التفسري القدرة على معاجلة  ،املقروءة، وعرضها وشرحها وتلخيصها
املعاين واألفكار والتعرف على العالقات القائمة بينها، والتمييز بني األفكار الرئيسة 

 .والثانوية اليت ينطوي عليها املقروء
ويشري إىل قدرة القارئ على جتاوز املعلومات املعطاة، واستنتاج ما قد : االستكمال •

يترتب عليها من آثار واجتاهات، وكذلك استنتاج ما قـد تنطـوي عليـه هـذه     
  .املعلومات من تضمينات

االسـتيعاب القرائـي يف   ) Harris & Smith ,1972,p.90-92هارس ومسيـث  (ويصنف 
  :مستويات أربعة

ويشري إىل قدرة القارئ على تذكر احلوادث التفصيلية يف املـادة  : احلريف املستوى •
 .املقروءة وربطها باألفكار الرئيسة

  ،ويشري إىل إدراك القارئ للعالقات بني األسـباب والنتـائج  : املستوى التفسريي •
 .والتوصل إىل التعميمات

 .املادة املقروءةويشري إىل قدرة القارئ على إصدار أحكام على : املستوى النقدي •
ويشري إىل قدرة القارئ على االستفادة من اآلراء الـواردة يف  : املستوى اإلبداعي •

يف ضـوء النظـام القيمـي     ،واستخدامها على حنو يتميز باألصالة ،املادة املقروءة
 . الشخصي، أي الذهاب وراء التطبيق املباشر لآلراء

  :يف ثالثة مستويات االستيعاب القرائي) 37،ص1987املال (كما تصنف 
 . ويشري إىل استيعاب القارئ للنص املقروء بشكل عام: املستوى احلريف •
ويشري إىل قدرة القارئ على التعرف على ما يقصده الكاتـب  : املستوى التفسريي •

 .النظر عما يقول بصرف
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ويشري إىل متثل القارئ لألفكار اليت يتضمنها النص،  والقـدرة   :املستوى التطبيقي •
 .توظيفهاعلى 

وبالرغم من اختالف الباحثني يف . يتضح مما سبق تعدد تصنيفات االستيعاب القرائي
. تصنيفام من حيث عدد املستويات وتسمياا؛ إال أا تتشـابه كـثرياً يف املضـمون   

فجميعها تنظر لالستيعاب القرائي على أنه عملية عقلية تقوم علـى تـذكر احلقـائق    
التفصيالت احلرفية، واستنتاج األفكار العامة واجلزئيـة املباشـرة   واسترجاع  ،واملفاهيم

وتشري العديد من التصنيفات إىل أن االستيعاب القرائي يقوم على نقـد  . والضمنية منها
  .واستخدامه يف حل املشكالت ،املقروء ومتثله

  العوامل المؤثرة في االستيعاب القرائي -2-3
دد من العوامل، وبالرغم من تعـدد اآلراء حـول   تتأثر عملية االستيعاب القرائي بع

العوامل املؤثرة يف عملية استيعاب املقروء، إال أن هذه اآلراء يف مجلتـها تؤكـد أمهيـة    
  :اآلتيةالعوامل 

وتشري إىل التركيب القاعدي للجمل داخـل الـنص،   : خصائص املقروء -2-3-1
لغة والقضايا النحوية املختلفة، حيسـن  فمعرفة القارئ بقواعد ال ،ومعاين املفردات ودالالا

كمـا أن  ). Burns et al.1999,p.211-214( ،قدرته على استيعاب النصوص املعروضة عليـه من 
ـ املفردات، ومعرفته ملعانيها ودالالا ضرورة  من متالك القارئ لذخرية وافرةا ب توافرهـا  جي

 إعاقة عملية كبري يف رأثت هلا فصعوبة املفردا. ليتمكن من استيعاب النصوص اليت تعرض عليه
ة اسـتيعاا أكثـر   ـفاجلملة اليت حتتوي مفردات غري معروفة تكون عملي ،االستيعاب القرائي

 ). Smith, 1997,p.171-173(صعوبة من تلك اليت ال تشتمل مثل هذه املفردات 
 ويقصد بذلك ذكاء القارئ، وخلفيته املعرفية، ومتكنه من: خصائص القارئ -2-3-2

واالستقصاء، وضبط  اللغة وقواعدها، ودافعيته حنو القراءة، وقدرته على التركيز، والتحليل،
 .)45، ص2001مصطفى، (الكلمات والنطق ا 

اً شـأن حيث تشري الدراسـات أن لطريقـة التـدريس    : طريقة التدريس -2-3-3
ـ   ،اليت تعـرض عليـه   ،ارئ على استيعاب النصوصـهاماً يف مساعدة الق أ فكلمـا جل
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 ل علـيهم عمليـة االسـتيعاب القرائـي    ق تدريسه لطالبه، سهائاملعلم إىل التنويع يف طر

  .)56، ص1999 عصر،(
 تعـد القراءة الصامتة، واجلهرية؛ فالقراءة الصامتة  بهويقصد : نوع القراءة -2-3-4

  .)40-39ص ،1992التل، ( عندما يكون اهلدف هو االستيعاب القرائي ،خيارأفضل 
ممثلـة يف   يف االستيعاب القرائيخصائص املقروء الدراسة على تناول أثر صر هذه ستقت

  .التركيب واملعىن
  التركيب  -2-3-1-1

إملام القارئ بقواعد النحو يساعد  نَّإويشمل قواعد تركيب اجلملة وأحكام إعراا؛ إذ 
فتسـتمد  ). Baumann & Johnson,1984,p.130(يف حتسني استيعاب النصوص املعروضة عليه 

املعـىن  : اجلملة معناها من تراكيبها القاعدية ومن مفرداا، وبذلك يكون للجملة معنيان 
ي، فقـد  دوال تقل أمهية املعىن القاعدي للجملة عن املعىن املفر ،القاعدي، واملعىن املفردي

ال يفهم  ألنه ؛لكنه ال يفهم املعىن الكلي للجملةو ،يفهم القارئ معاين املفردات يف مجلة ما
فإذا مل يفهم القارئ طبيعة العالقات بني كلمات اجلملة الواحدة، فـإن   ،املعىن القاعدي هلا

  .              )77،ص1995عطية، (  للنص من ثَموهذا يعيق استيعابه للجملة 
ــدي  ــة واللبابي ــري اخلاليل ــتلزمات  )58-56، ص1990(ويش ــن مس إىل أن م

ارئ مكونات اجلملـة، وأن ميتلـك الكفايـة النحويـة     االستيعاب القرائي، أن يعي الق
والتركيبية والبالغية اخلاصة باجلملة، وربطهـا باملعرفـة الدالليـة، لتكـوين اسـتيعاب      

مـن   ؛إن التفـاوت بـني اجلمـل   وفبناء اجلملة له يف استيعاا؛  ،دقيق وواضح للجملة
مـن حيـث البنـاء     يؤثر البناء القاعـدي للجملـة  وحيث التركيب يؤثر على استيعاا 

للمعلوم أو للمجهول يف استيعاا، فاستيعاب اجلملة املبنيـة للمجهـول أصـعب مـن     
أن معرفـة   )40-37، ص1997(ويـرى حبيـب اهللا    ،استيعاب تلك املبنية للمعلـوم 

القارئ بالنحو والتراكيب القاعدية يساعده على حتديد مكـان الكلمـة مـن اجلملـة،     
مـن كـد يف صـغره اسـتراح     « ففي مجلة. لعام للجملةوما تضيفه من معىن للمفهوم ا

يستطيع القارئ مالحظة كون اجلملـة شـرطية، وكـون جـواب الشـرط       »يف كربه
فـإن الشـرط هـو     »اسـتراح «وعليه، فإذا كان اجلـواب هـو    ،نتيجة لفعل الشرط

وعليـه، فـإن    ،، فلن يتحقق جواب الشـرط إال بفعـل الشـرط   »العمل واالجتهاد«
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  . »تعب«هو  »دك «معىن الفعل 
مـن   أنه يصعب على القارئ اسـتيعاب كـثريٍ  ) Friedman,2003,p.22فردمان (ويؤكد 

اجلمل، نتيجة عدم قدرته على حتليل البنية النحوية والقاعدية هلا، كتحديد االسم الذي تعود 
أن من مسـتلزمات االسـتيعاب    )82-80، ص1999( ويرى عصر ،عليه الضمائر مثالً
القارئ على دراية ومعرفة بالبنية التركيبية للجملة، مـن حيـث نـوع     القرائي أن يكون

والتـأخري،    املفردات فيها، وتسلسلها، وما فيها من قضايا التقدمي التركيب، وانتظام 
فالقارئ جيب أن حيلل البنية النحويـة، وأن   ،وما تشتمل عليه من صور بالغية وبيانية

  .    يتعرف على خمتلف تراكيب اجلملة
  المعنى   -3-2-2 -2

ولـو نظرنـا نظـرة سـريعة إىل      ،قد يكون للمفردة الواحدة أكثر من معىن واحـد 
   وال شـك أن   ،ةيـد عد معجم اللغة، أية لغة، لوجدنا أن معظم املفـردات هلـا معـان

هذه املعاين يتصل بعضها ببعض اتصاالً يسهل اكتشـافه، ولكـن شـيوع االسـتعمال     
 ،تعـين عـني اإلنسـان    »عني«فكلمة   ،ته عن سائر املعاينجيعل املعىن يبدو مستقالً بذا

 ،أو ذات الشـيء أو جاسوسـاً أو رئيسـاً يف قومـه     ،أو عني اإلبـرة  ،أو عني احليوان
نوعـان مـن املعـاين الـيت تعطيهـا       مثةو. وقد يتغري معىن املفردة من سياق لغوي آخر

أمـا الكلمـة    ، الضـمين املعىن الداليل الصريح، واملعـىن الوجـداين  : كلمة احملتوى مها
ويف بعض األحيـان ال يكـون هلـا معـىن علـى       ،الوظيفية فليس هلا سوى معىن داليل

ويقصد باملعىن الداليل للكلمة معناهـا املوضـوعي الـذي ال خيتلـف مـن       ،اإلطالق
أما املعـىن الوجـداين الضـمين فهـو معـىن       ،شخص إىل آخر، فهو املعىن العام للكلمة

  ).1995؛ عطية، 1989اخلويل، (انفعالية  ذايت ذو صبغة عاطفية
وال يحدد املعىن الضمين للمفردة إال  ،ومعىن ضمنياً ،حتمل معظم املفردات معىن ظاهرياً

وغالباً مـا متتلـك    ،)Baumann & Johnson,1984,p.91-93(من خالل السياق الذي ترد فيه 
 معىن ظـاهراً ثابتـاً حمـدداً   املفردات مدلوالت ومعاين احتمالية كامنة أكثر من امتالكها 

)Anderson & Shifrin,1980,p.30.(  
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أن القارئ اجليد يسعى جاهداً للوصول إىل املعىن ) McCarthy,1990,p.10( ويؤكد مكارثي

الضمين للمفردات الواردة يف السياق، بينما يتجه القارئ الضـعيف مباشـرة إىل املعـىن    
  .اقالظاهري والسطحي للمفردات الواردة يف السي

أن معاين املفردات لدى األطفال الصغار، علـى  ) Clark,1973,p.29-33(ويرى كالرك  
العمـر وزيـادة   يف ومع التقدم  ،األرجح، متيل ألن تكون جامدة وأقل متييزاً وأكثر تعميماً

ويؤكـد   ،اخلربة يصبح بإمكان الطفل إجراء التمييز والتفريـق يف املعـىن أكثـر فـأكثر    
ق شيوعاً للحصول علـى معـاين   ائأن أكثر الطر Vougiouklis,1997,p.33-34)( فوجيوكلس

  . املفردات غري املعروفة هي اشتقاق معانيها من خالل السياق الوارد فيه
إىل أن فهم معاين املفردات غري املعروفة، يكون ) Nelson,1974,p.267-285( يشري نلسونو

وزيـادة املعرفـة    ،مع زيادة اخلربة ولكن ،معتمداً على وجودها يف السياق -يف البداية  -
ة للمفـردات  دبح باإلمكان فهم املعاين املتعدوغري مباشر يص ،مبعاين املفردات بشكل مباشر

فاالستيعاب القرائي يتطلب من القارئ أن يتعرف  ،دون االعتماد على وجودها يف السياق
لربط بني املفردات من جهة على معاين املفردات املتضمنة يف النص، إضافة إىل القدرة على ا

ودجمها بسلسلة واحدة جتسد الفكرة اليت أراد الكاتب التعبري  ،وبني اجلمل من جهة أخرى
ويف هذا الصدد يورد  ،ويكون ذلك عن طريق حتديد معاين املفردات ومدلوالا  بدقة ،عنها

  : موقفني متصلني بقضية املعىن) 1999(عصر 
ويتعني علـى القـارئ أن    ،املعىن موجود يف النص ذاتهيشري إىل أن : املوقف األول -
  . )شيفرات(ه عن طريق حل ما يف النص من رموز ولصيستخ
وما النص إال رموز بصرية  ،يشري إىل أن املعىن موجود يف ذهن القارئ: املوقف الثاين -

  .من قبيل الداللة على املعىن
ميتلـك املتطلبـات    هو الـذي  أن القارئ اجليد) Roblyer,1978,p.353(ويرى روبلري  

الذخرية اللغوية مبا حتتويه من  ،أهم هذه املتطلبات منو ،االستيعاب القرائياألساسية ملهارة 
ويؤكـد   ،إدراك املعىن القريب والبعيد حبيث يكون قادراً على ،لمفرداتل معان ومدلوالت

ا امتلك القارئ القدرة أن االستيعاب القرائي لن يتحقق إال إذ) Roger,1982,p.82-83(روجر 
على تفسري املفردات واجلمل وحتليل كل ما تتضمنه من معان ودالالت من خالل استخدام 

  . قرائن السياق الداللية
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وجتدر اإلشارة إىل أن القارئ اجليد يقوم بتنظيم املفردات يف الـذاكرة كمجموعـات   
. رتباطية، أو سـببية ا مترابطة على شكل شبكات بينها عالقات، قد تكون هذه العالقات

وتساعد هذه العالقات القارئ يف معرفة كيفية خزن معـاين املفـردات، والـربط بينـها     
  ).   McCarthy,1991,p.56-62(وتنظيمها حسب مستويات حمددة 

إن العالقة بني القاموس اللغوي للقارئ ومستوى استيعابه للمقروء عالقة وثيقة ؛ إذ إن 
يعتمد على حصيلة القارئ  من املفردات وقدرته على اشـتقاق  االستيعاب الكلي للمقروء 

 املقـروء  معانيها من النص، وحتويلها إىل معرفة وخربات ذات معىن، متّكنه من اسـتيعاب 
(Read,2000,p.37-39)،  ويرى روملهارت ونورمـان (Rumelhart & Norman,1978,p.161)  أن
استيعاب املوضوعات الدراسية املختلفة لغوية وافرة يتمكن من  حصيلةالقارئ الذي ميتلك 

 حتظـى أن معرفة معاين املفردات جيـب أن  ) Wilkins,1990,p.56(ويؤكد ولكنـز  ،بسهولة
ـ باهتمام الباحثني كأي جانب آخر من جوانب اللغة كالقواعد واإلمالء والتهج ة؛ إذ إن ي

  . ءحمدودية املفردات لدى القارئ جتعله يواجه صعوبة يف استيعاب  املقرو
  
  مشكلة الدراسة  -3

يعد امتالك الطالب ملهارات االستيعاب القرائي من أهم عوامل النجاح يف تعلم املـواد  
الدراسية، فالضعف يف االستيعاب القرائي يهدد التحصيل الدراسي، خاصـة يف املرحلـة   

الدراسية على  ويف املرحلة الثانوية اليت يعتمد فيها الطالب يف تعلمه للمواد ،األساسية العليا
إذ يتوقع أن يكون الطالب  ،االستيعاب القرائي أكثر من اعتماده على االستيعاب السماعي

يف اية املرحلة األساسية قد امتلك مهارات االستيعاب القرائي، فامتالكه هلا يسهل عليـة  
ويتأثر  ،ختلفةتعلم املواد الدراسية امل هيسهل علي من ثَمو ،استخدام اللغة دون مشقة وعناء

ومعـاين   ،اعديـة كالتراكيب الق ،االستيعاب القرائي بعوامل عديدة منها خصائص املقروء
فالتركيب املعقد للجمل داخل النص يعيق عملية االسـتيعاب القرائـي لتلـك     ،املفردات
خاصةً عندما ال ميتلك القارئ الكفاية النحوية والتركيبية والبالغية اخلاصة بتلك  ،النصوص

راً مهماً يف االستيعاب القرائي لدى الطلبة؛ إذ إن ضعف أثعاين املفردات ملكذلك  ،تراكيبال
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  .احلصيلة اللغوية للقارئ يعيق قدرته على استيعاب املقروء

يف االسـتيعاب   ،ميكن حتديد مشكلة الدراسة احلالية يف بيان أثر التركيـب واملعـىن  و 
الدراسـة باإلجابـة عـن    هذه ه، تتحد مشكلة وعلي ،والتفسريي مبستوييه احلريف ،القرائي

  :  اآلتيةاألسئلة 
لدى طالبات الصف العاشر األساسي تعزى  ,فروق يف االستيعاب القرائي مثةهل  – 1

 إىل كل من التركيب واملعىن والتفاعل بينهما؟ 
لدى طالبات الصـف   ,فروق يف االستيعاب القرائي على املستوى احلريف مثةهل  – 2

  ساسي تعزى إىل كل من التركيب واملعىن والتفاعل بينهما؟ العاشر األ
فروق يف االستيعاب القرائي على املستوى التفسريي لدى طالبات الصف  مثةهل  – 3

  العاشر األساسي تعزى إىل كل من التركيب واملعىن والتفاعل بينهما؟  
 
  أهمية الدراسة -4

  :أيتي الدراسة يف ماهذه تكمن أمهية 
يف تعلم طلبة املرحلة األساسية للمواد املنهجية  ةًالفع وظيفةً الستيعاب القرائييؤدي ا .1

على التفكري وحل املشكالت ماملختلفة، وتنمية قدر.  
الذي يعد أحـد   ،جمموعة من العوامل املؤثرة يف االستيعاب القرائيالدراسة  تتناول. 2

هـذه  وتسـتمد   ،التعليمية التعلميةارتباطاً بالعملية  وأكثرها ،املهارات العقلية أهم
الدراسة أمهيتها من أا تتناول االستيعاب القرائي لدى طلبـة الصـف  العاشـر،    

ساسي، وبداية املرحلـة  سيما أن هذه الفئة من الطلبة متثل اية مرحلة التعليم األوال
ملكتوبة، من تلك املرحلة اليت تتطلب مزيداً من القدرة على التعامل مع املادة ا ،الثانوية

  . خالل امتالك مهارات االستيعاب القرائي
 يدعم لدىأمهية  مقترحات ذاتالدراسة عن هذه يأمل الباحث يف أن تسفر نتائج  .3

  .ق تعامل املعلم معهاائوطر الدراسية، املناهج
يف ميـدان   ،ملتطلبات نتائج الدراسات السـابقة  إن هذه الدراسة جاءت استكماالً. 4

  ).   1992/التل واملقدادي(مثل دراسة  ،ب القرائياالستيعا
ملا هلا  ،اللغة العربية يفهذه الدراسة بداية لدراسات من هذا القبيل نتائج  تكون قد . 5
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امليدان التربـوي   يفو ،ميدان التربية اللغوية بشكل خاص يفمن مردود بالغ األمهية 
  .بشكل عام

ن أجل فحص أثـر التركيـب واملعـىن يف    جاءت الدراسة احلالية م على ذلك، وبناًء
مـن حيـث    -يف حدود علم الباحث  - سيما أا الدراسة األوىلوال، ياالستيعاب القرائ

  . هذا املوضوعتناوهلا 
   أهداف الدراسة -5

  :يةتتسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف اآل
يف ) جهـول والتراكيب املبنيـة للم  ،التراكيب املبنية للمعلوم(فحص أثر التركيب  -1

 .مبستوييه احلريف والتفسريي االستيعاب القرائي
يف االستيعاب القرائي ) املفردات املعروفة واملفردات غري املعروفة( فحص أثر املعىن  -2

  .مبستوييه احلريف والتفسريي
  
   حدود الدراسة -6

  :مبا يليحتدد الدراسة 
قررة علـى طلبـة   احنصرت النصوص املستخدمة ألغراض الدراسة باملوضوعات امل •

 .الصف العاشر يف مادة اللغة العربية
 .والفعل املبين للمجهول ،اقتصر التركيب على الفعل املبين للمعلوم •
 .واملفردات غري املعروفة ،اقتصر املعىن على املفردات املعروفة •
فر دالالت صدق وثبـات مقبولـة لـألداة    احتددت نتائج هذه الدراسة مبدى تو •

 .الدراسةاملستخدمة يف هذه 
يف املـدارس احلكوميـة    ،اقتصرت الدراسة على طالبات الصف العاشر األساسي •

 .السلط/ التابعة ملديرية التربية والتعليم
   



  2005 -  ثانيالعدد ال - الثالث  المجلد .....………………………… مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
  

  
 

 

  الدراسات السابقة  -7
مـن   ،يتناول هذا اجلزء عرضاً للدراسات اليت حبثت يف موضوع االستيعـاب القرائي

لدراسات السابقة الذي قام به الباحث حيث عالقته بالتركيب واملعىن، وقد كشف مسح ا
عدم وجود حبوث يف الدوريات العربية يف جمـال أثر التركيـب واملعـىن يف االسـتيعاب    

غري أن البحث يف الدوريات األجنبية كشف وجود عدد مـن الدراسـات ذات    ،القرائي
  . وسيتم عرض بعض الدراسات ذات االرتباط الوثيق مبتغريات الدراسة. العالقة
دراسة ـدف إىل  ) Abrahamsen & Shelton,1989,p.569-572(رى أبراهامسن وشلتون أج

) 92(تكونت عينة الدراسة من  ،يب واملعىن يف االستيعاب القرائيحتديد أثر كل من الترك
وثالث  ،قسم الباحثان أفراد عينة الدراسة إىل أربع جمموعات؛ جمموعة ضابطة ،طالباً وطالبة

عرض الباحثان النص على أفراد اموعة الضابطة دون أن يجرى عليه و ،جمموعات جتريبية
فيما عرِض على أفراد اموعة التجريبية األوىل بعد أن أُجري عليه تعـديل يف   ،أي تعديل

، مث عرِض على أفراد اموعـة التجريبيـة   )من معقد إىل بسيط(التركيب القاعدي فقط 
من مفردات غري معروفـة إىل مفـردات   (يل يف املعىن  فقط بعد أن أُجري عليه تعد ،الثانية
وأخرياً عرِض على أفراد اموعة التجريبية الثالثة بعد أن أُجري عليه تعـديل يف   ،)معروفة

أشارت نتائج الدراسة إىل أن التعديل يف التراكيب القاعدية  ،التركيب القاعدي واملعىن معاً
كما  أشارت النتائج  إىل أن  ،إحصائياً يف االستيعاب القرائي واملعاين كان له أثر إجيايب دالٌّ

التعديل يف التركيب القاعدي وحده كان له أثر إجيايب دالٌّ إحصائياً يف االستيعاب القرائي، 
  .مثل ذلك األثر بينما مل يكن  للتعديل يف املعىن وحده
دراسة هدفت ) McDaniel & Pressley ,1989,p.204-213(كما أجرى ماكدانيال وبريسلي 

قسم الباحثان أفراد  ،إىل التحقق من أثر معرفة القارئ مبعاين املفردات يف االستيعاب القرائي
جمموعة جتريبية عرض عليها نص حيتوي على مفـردات غـري   : عينة الدراسة إىل جمموعتني

 حـني  بتعريفات وسياقات توضيحية ملعاين تلك املفردات غري املعروفة، يف موضحةمعروفة 
عرض على اموعة الضابطة النص الذي حيتوي على مفردات غري معروفـة دون تـدعيم   

أظهرت نتائج الدراسة وجود فـروق ذات داللـة    ،توضيحي لتلك املفردات غري املعروفة
إحصائية يف االستيعاب القرائي بني أفراد اموعة التجريبية الذين تعرضوا للـنص الـذي   

معروفة مدعماً بتعريفات وسياقات توضح معاين تلك املفـردات   حيتوي على مفردات غري
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بتعريفـات وسـياقات    توضيحهوأفراد اموعة الضابطة الذين تعرضوا لذلك النص دون 
  . توضيحية، لصاحل أفراد اموعة التجريبية

 ،بدراسة هدفت إىل تقصي أثر معرفة معاين املفردات Hawas,1990,p.45-63)( وقام حواس
وقد حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال , ني النحوية يف االستيعاب القرائيك املضاموإدرا
وباملضـامني النحويـة معيقـاً     ،إىل أي مدى يكون جهل الطلبة مبعاين املفـردات : اآليت

قام الباحث بتصـميم   ،طالباً وطالبة) 88(لالستيعاب القرائي؟ تكونت عينة الدراسة من 
لقرائي، حبيث تعتمد اإلجابة الصحيحة عن أسئلة االختبار على اختبار خاص باالستيعاب ا

مث قام بتطبيـق االختبار عــلى عينـة   , معرفة الطلبة مبعاين املفردات وباملضامني النحوية
ارتباطاً عالياً بني معرفة الطلبة مبعاين املفردات وباملضامني  مثةأشارت النتائج إىل أن . الدراسة

رائي؛ أي أن جهل الطلبة مبعاين املفردات وباملضامني النحوية يعيـق  النحوية واستيعام الق
  .عملية االستيعاب القرائي لديهم

دراسة دف الكشف عن أثـر  ) Thomas & Allen,1991,p.306-313(وأجرى توماس وألن 
لدى عينة مـن طـالب    ،التعرف على معاين املفردات غري املعروفة يف االستيعاب القرائي

طالباً، حيث مت تقسيمهم إىل جمموعتني حسـب  ) 32(األساسي مكونة من  الصف التاسع
ومت حتديد مخس عشرة فقرة أداة الختبار االسـتيعاب  ) مرتفع، منخفض(مستوى حتصيلهم 

وكان  ،وعلى تلميحني للمعىن ،القرائي، حبيث تشمل كل فقرة على تكرار للكلمة األساسية
 ،فرة يف النص ملعرفة معىن املفردة غري املعروفةاتويطلب من املفحوص استخدام التلميحات امل

وأظهرت نتائج الدراسة أن الطالب ذوي التحصيل املرتفع كانوا  ،اليت حتتها خط يف الفقرة
 ،أقدر على فهم معىن املفردة من خالل النص من الطـالب ذوي التحصـيل املـنخفض   

حة ملعاين املفردات غري املعروفـة  املوض )املعلوماتية(وأشارت نتائج الدراسة إىل أن الطريقة 
حسنت من االستيعاب القرائي لدى املفحوصني ذوي التحصيل املرتفع واملنخفض على حد 

  .سواء
  وأجرى جيلون ودود)Gillon & Dodd,1995,p.58-68 (   دراسة هدفت إىل تقصـي أثـر

ربنامج التعليمي حيث اشتمل ال ،برنامج تعليمي يف حتسني عملية القراءة واالستيعاب القرائي
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بالتدريب على املهارات اللفظية يف حني عين اجلزء الثـاين   ،على جزئني، عين اجلزء األول

قسم أفـراد الدراسـة إىل جممـوعتني     ،بالتدريب على املعاين اللغوية والتراكيب القاعدية
التدريب : يتاآلاموعة التجريبية األوىل تعرضت للربنامج التعليمي وفق الترتيب : جتريبيتني

اموعة وومن مث التدريب على املعاين اللغوية والتراكيب القاعدية،  ،على املهارات اللفظية
أشارت نتائج الدراسـة إىل   ،عكسيولكن بترتيب  هنفسلربنامج لالتجريبية الثانية تعرضت 
دية ميكن والتراكيب القاع ،والقدرة على إدراك معاين املفردات ،أن العجز يف القدرة اللفظية

فالربنامج التعليمي الذي مت استخدامه قد ساعد بشكل فعال يف حتسني هذه  ،عالجه بنجاح
وإدراك معاين املفردات والتراكيب القاعديـة   ،املهارات، وهذا التحسن يف املهارات اللفظية

وأظهـرت  . إحصائياً يف حتسني عملية القراءة واالستيعاب القرائـي  كان له أثر إجيايب دالٌّ
إحصائياً يف حتسني عملية  نتائج الدراسة أن التدريب على املهارات اللفظية كان له أثر دالٌّ

والتراكيب القاعدية أثر ضئيل غري  ،القراءة، بينما كان للتدريب على إدراك معاين املفردات
ويف املقابل كان لكل من التدريب على املهـارات   ،دال إحصائياً يف حتسني عملية القراءة

وإدراك معاين املفردات والتراكيب القاعدية أثر إجيايب دال إحصـائياً يف حتسـني    ،فظيةالل
  .االستيعاب القرائي

) Senechal et al.,1995,p.218-229(ويف دراســة قـام بـهـا  سينيجال وزمـالؤه  
تكونت عينة الدراسـة    ،هدفت إىل فحص أثر معرفة معاين املفردات يف االستيعاب القرائي

األطفال الذين لديهم  ،اشتملت اموعة األوىل: جمموعتني علىطفالً مت توزيعهم ) 80(من 
ـ لديهم اشتملت على األطفال الذين  ،مبعاين املفردات، واموعة الثانية جيدةمعرفة  ة معرف
كـان األطفـال يف    ،مبعاين املفردات، حيث مت تصنيفهم وفق اختبار خاص بـذلك  ضئيلة

معون لقارئ القصة دون أن يسمح هلم بإصدار أي تعليق أو طـرح أي  اموعة األوىل يست
فكانوا يستمعون لقارئ القصة مع السماح هلم  ،تساؤل، أما األطفال يف اـموعة الثانـية

أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللـة   ،بطرح األسئلة واملناقشة أثناء القراءة
ة مبعاين املفردات واألطفـال  يداألطفال ذوي املعرفة اجل إحصائية يف االستيعاب القرائي بني

  . ة مبعاين املفرداتيدلة مبعاين املفردات،  لصاحل األطفال ذوي املعرفة اجلضئيذوي املعرفة ال
هدفت إىل الكشف عن أثر املعـىن  ) Boland,1997,p.423-484(ويف دراسة أجراها بوالند 

، طالباً وطالبـة ) 120(تكونت عينة الدراسة من  ،والتركيب يف االستيعاب القرائي للجمل
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اعـدي يف  أثر معاجلة املعـىن والتركيـب الق   قام الباحث بإجراء أربع جتارب للتحقق من
 –كلمـة  (استخدم الباحث يف التجربتني األوىل والثانية منوذج القراءة  ،االستيعاب القرائي

مث طُبـق علـى    ،ذج القراءة الكلـي فيما استخدم يف التجربتني الثالثة والرابعة منو ،)كلمة
وتفسريات للجمـل   املفحوصني اختبار استيعاب قرائي، حيث طُلب إليهم إصدار أحكام

أشارت نتـائج الدراسـة إىل أن أداء     ،استناداً إىل املعاين والتراكيب القاعدية املتضمنة فيها
السـتيعاب القرائـي   املفحوصني يف اموعتني التجريبيتني األوىل والثانية على اختبـار ا 

واملعـاين   ،التفسريي والنقدي كان ضعيفاً، خاصة عندما كانت التراكيب القاعدية معقدة
بينما كان أداء املفحوصني يف اموعتني التجريبيتني الثالثة والرابعة على اختبار  ،غري معروفة

ـ  ب القاعديـة  االستيعاب القرائي التفسريي والنقدي عالياً، وذلك من خالل حتليل التراكي
  .                  املعقدة واملعاين املتعددة للمفردات غري املعروفة

دراسة هدفت إىل تقصي ) Hulstijn & Laufer,2001,p.539-558(وأجرى هيلستيجني ولوفر 
تكونت عينة الدراسـة مـن    ،أثر املفردات غري املعروفة يف االحتفاظ واالستيعاب القرائي

مت توزيعهم عشوائياً يف ثـالث   ،يدرسون اللغة اإلجنليزية كلغة ثانيةجمموعة من الطلبة ممن 
حيث متثلت مهمة الطلبة يف اموعة التجريبية األوىل يف قراءة سـياق   ،جمموعات جتريبية

مث اإلجابة عن عشرة أسئلة من نوع اختيار مـن   ،يتضمن بعض املفردات غري املعروفة هلم
أما مهمة الطلبة  ،وبعض األفكار العامة ،املعروفة يف السياق متعدد تتعلق مبعاين املفردات غري

فراغات ويعطي الطالـب   ةيف اموعة التجريبية الثانية متثلت يف قراءة سياق يتضمن عشر
يف حني كانـت مهمـة    ،ويطلب منه تعبئتها باملكان املناسب يف السياق ،مفردات) 10(

ة عشر مجل ذات معىن، على أن تتضمن كل منـها  كتاب ،الطلبة يف اموعة التجريبية الثالثة
وبعد االنتهاء من املهمة مت فحص قدرة  ،اليت مت إعطاؤها للطلبة ،إحدى املفردات املستهدفة

ـ أشارت النتائج إىل أن أكثـر الطر  ،الطلبة على االحتفاظ مبعاين املفردات غري املعروفة ق ائ
دة املستهدفة، تليها طريقـة تعبئـة بعـض    فعالية يف االحتفاظ هي الكتابة اإلنشائية باملفر
ق فعالية هي طريقة االستيعاب القرائي للسياق ائالفراغات باملفردة املستهدفة، وأقل هذه الطر
كما أشارت نتائج الدراسة إىل وجود أثر سليب  ،الذي يتضمن بعض املفردات غري املعروفة
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  .ردات غري املعروفةاملستوى احلريف يعزى إىل املفعلى يف االستيعاب القرائي 

دراسة دف إىل تقصي أثر املفردات غري املعروفة ) Ronald,2001,p.2-8(وأجرى رونالد 
طالباً جامعياً يف السنة األوىل والثانية ) 82(تكونت عينة الدراسة من  ،يف االستيعاب القرائي

جريبية األوىل متَّ يف اموعة الت: يف جامعـة هريوشيما، مت توزيعهم يف جمموعتني جتريبيتني
 ،حتديد معاين املفردات غري املعروفة مسبقاً باستخدام املعجم، وعرضها على أفراد اموعة

يف اموعة التجريبية الثانية مل يتم حتديد معاين املفردات غري املعروفة مسبقاً،  وأُعتمد على و
تصميم اختبـار اسـتيعاب   قام الباحث ب ،السياق لتحديد معاين تلك املفردات غري املعروفة

 ،قرائي يقيس قدرة املفحوصني على فهم املعاين، مث طبق االختبار على أفراد عينة الدراسـة 
أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فرق ذي داللة إحصائية يف االسـتيعاب القرائـي بـني    

  .اموعتني، لصاحل جمموعة التعريف باملعجم
      دراسة هدفت إىل تقصـي أثـر التركيـب    ) Nassaji,2003,p.261-276(وأجرى نساجي 

طالباً من الراشدين الذين يدرسون ) 60(واملعىن يف االستيعاب القرائي لدى عينة مكونة من 
قُسم أفراد عينة الدراسة إىل جممـوعتني جتـريبيتني؛ اشـتملت     ،اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية

املسـتوى  ) ESL(رة الذين أخفقوا يف اختبار اموعة التجريبية األوىل على القراء األقل مها
مهارة الـذين حصـلوا    كثراملتقدم، فيما اشتملت اموعة التجريبية الثانية على القراء األ

عرض على أفراد اموعتني التجـريبيتني نصـوص ذات   ). ESL(مستوى متقدم يف اختبار 
أُعد  ،ومفردات معروفة ،ةكيب بسيطاونصوص ذات تر ،ومفردات غري معروفة ،تراكيب معقدة

واملفردات غـري   ،اختبار استيعاب قرائي لقياس استيعاب القراء للنصوص ذات التراكيب املعقدة
املعروفة، وأُعد اختبار استيعاب قرائي آخر لقياس استيعاب القراء للنصـوص ذات التراكيـب   

املعقد من عمليات التركيـب  أشارت نتائج الدراسة إىل أن املستوى . البسيطة واملفردات املعروفة
مهارة والقراء األقل مهارة فيمـا   كثرواملعىن ساهم بشكل دال إحصائياً يف التمييز بني القراء األ

كما أشارت نتائج الدراسة إىل أن معرفة القارئ مبعاين املفـردات   ،يتعلق يف االستيعاب القرائي
هذا العنصر جيب  وظيفةألقل مهارة، وأن لدى القراء ا ،عنصر أساسي لعملية االستيعاب القرائي

  .مهارة كثرال يستهان به يف االستيعاب القرائي لدى القراء األ أن
  تعقيب على الدراسات السابقة -7-1

دراسات أجنبيـة،  هامبجمل ايتضح من خالل استعراض الدراسات السابقة أ 
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  :ا يليمب اهوميكن تلخيص نتائج
 ؛أن االسـتيعاب القرائـي يتـأثر بالتركيـب    أشارت نتائج الدراسات إىل  -أ 

فاالستيعاب القرائي للجمل والنصوص ذات التراكيب القاعدية البسيطة يفوق 
 .مجلها ونصوصها على تراكيب معقدة اليت تنطوياالستيعاب القرائي لتلك 

 (Abrahamsen & Shelton,1989; Hawas,1990; Gillon & Dodd,1995; Boland,1997; Nassaji,2003 
).   

أشارت نتائج الدراسات السابقة إىل أن االستيعاب القرائي يتـأثر بـاملعىن،    -ب
فاالستيعاب القرائي للجمل والنصوص ذات املفردات املعروفة يفوق االستيعاب 

  .مفردات غري معروفةاليت تنطوي على القرائي لتلك 
ـ  أى ويف ضوء غياب هذا املوضوع عن البحث التربوي يف الوطن العريب ارت

يف  واملعـىن   ،الباحث إجراء الدراسة احلالية من أجل التحقق من أثر التركيـب 
سيما أن معظم الدراسات اليت تناولـت  وال  ،االستيعاب القرائي يف اللغة العربية

  .أُجريت على اللغات األجنبية فقط يناملتغري هذين
  
  فرضيات الدراسة -8

  : تيةاآلتنبثق عن أسئلة الدراسة الفرضيات الصفرية 
يف االستيعاب القرائي لـدى  ) 0.05مستوى  عند(ال توجد فروق دالة إحصائياً  .1

 .طالبات الصف العاشر األساسي تعزى إىل التركيب
يف االستيعاب القرائي لـدى  ) 0.05مستوى  عند(ال توجد فروق دالة إحصائياً  .2

 .ملعىنطالبات الصف العاشر األساسي تعزى إىل ا
يف االستيعاب القرائي لـدى  ) 0.05مستوى  عند(ئياً ال توجد فروق دالة إحصا .3

 .)املعىن× التركيب( التفاعل الثنائي طالبات الصف العاشر األساسي تعزى إىل
يف االستيعاب القرائي علـى  ) 0.05مستوى  عند(ال توجد فروق دالة إحصائياً  .4

 .املستوى احلريف لدى طالبات الصف العاشر األساسي تعزى إىل التركيب
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يف االستيعاب القرائي علـى  ) 0.05مستوى  عند(جد فروق دالة إحصائياً ال تو .5

 .املعىناملستوى احلريف لدى طالبات الصف العاشر األساسي تعزى إىل 
يف االستيعاب القرائي علـى  ) 0.05مستوى  عند(ال توجد فروق دالة إحصائياً  .6

 عل الثنـائي التفا املستوى احلريف لدى طالبات الصف العاشر األساسي تعزى إىل
 .)املعىن × التركيب(

يف االستيعاب القرائي علـى  ) 0.05مستوى  عند(ال توجد فروق دالة إحصائياً  .7
 .التركيب املستوى التفسريي لدى طالبات الصف العاشر األساسي تعزى إىل

يف االستيعاب القرائي علـى  )  0.05مستوى  عند(ال توجد فروق دالة إحصائياً  .8
 .عىنامل طالبات الصف العاشر األساسي تعزى إىل املستوى التفسريي لدى

يف االستيعاب القرائي علـى  )  0.05مستوى  عند(ال توجد فروق دالة إحصائياً  .9
التفاعل الثنائي  املستوى التفسريي لدى طالبات الصف العاشر األساسي تعزى إىل

 .)املعىن×  التركيب(
  الطريقة واإلجراءات  -9
  ا تمع الدراسة وعينتهمج -9-1

 ،يتناول هذا اجلزء وصفاً تمع الدراسة والعينة واألدوات املستخدمة يف هذه الدراسـة 
كما يتضمن وصفاً إلجـراءات الدراسـة واملعاجلـة     ،ق التحقق من صدقها وثبااائوطر

  :كما يلي اإلحصائية اليت استخدمت يف حتليل النتائج
  مجتمع الدراسة -9-1-1

طالبات الصف العاشر األساسي يف املدارس احلكوميـة   تكون جمتمع الدراسة من مجيع
وقد متَّ اعتماد . م 2003/2004السلط للعام الدراسي / التابعة ملديرية التربية والتعليم 

 ،اليت تضم الواحدة منها، على األقل، شعبتني للصف العاشر األساسـي  ،املدارس احلكومية
شرط، بلغ عـدد الطالبـات فيهـا    لوقد وجد الباحث عشر مدارس للطالبات تفي ذا ا

  .طالبة) 836(
  مجتمع البحث وعينته -9-1-2

 ،من جمتمع الدراسـة %) 19(طالبةً، ميثلن ما نسبته ) 160(تكونت عينة الدراسة من 
حيث كانت الشعبة  العنقودية، حيث متَّ اختيار أربعٍ من مدارس اإلناث بالطريقة العشوائية



عماد  ..……………………..... أثر التركيب والمعنى في االستيعاب القرائي لدى طالبات الصف العاشر األساسي

  السالمة
  

  

  

 

 

   .العينة عشوائياً على جمموعات الدراسةأفراد  تمث وزع ،وحدة االختيار
  

  منهج الدراسة وأدواتها -10
لإلجابة عن أسئلة الدراسة، متَّ إجراء حتليل التباين الثنائي اتبع الباحث املنهج التجرييب، و

علـى التصـميم   ) F(باستخدام االختبار اإلحصـائي  ) Way MANOVA-2( متعدد املتغريات
  : مهانين مستقليمتغري ةمثباعتبار أن ) 2× 2(العاملي 

 :، وله مستويانالتركيب .1
  الفعل املبين للمجهول. الفعل املبين للمعلوم          ب. أ

  :، وله مستوياناملعىن .2
  املفردات غري املعروفة. املفردات املعروفة          ب. أ

قد اتبع هذا و. احلريف والتفسريي: أما املتغري التابع فقد كان االستيعاب القرائي مبستوييه
حتليل التباين الثنائي متعدد املتغريات، بتحليل تباين ثنائي أحادي املتغريات لفحـص أثـر   

  ).احلريف والتفسريي( يف كل مستوى من مستويات االستيعاب القرائي  ،املتغريين املستقلني
  

   أدوات الدراسة -11
  :اآلتيةاحتوت الدراسة على األدوات 

  النصوص -11-1
املقرر على طالبات الصـف العاشـر    »اللغة العربية«طالع على نصوص كتاب البعد ا

األساسي، متَّ اختيار نصني قصصيني غنيين باملفردات غري املعروفة والتراكيب املبنية للمعلوم 
  : على النصني اآلتيةالتعديالت  أجريت، مث »عز األمانة«و »الضحك يف آخر الليل«: ومها

األفعال املبنية للمجهول إىل أفعال مبنية للمعلوم حبيث  حولت: كيبتعديل يف التر -أ 
األفعال املبنية للمعلوم اليت  تحتولصبح النص خالياً من األفعال املبنية للمجهول، وأ

النص إىل  حتولحبيث  ،أخذت مفعوالً به صرحياً أو مقدراً إىل أفعالٍ مبنية للمجهول
  .للمجهول نص آخر غين باألفعال املبنية 
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ل املفردات غري املعروفة إىل مفردات معروفة، حبيث حتو حولت :تعديل يف املعىن -ب 

  .النص إىل نص آخر خالٍ من املفردات غري املعروفة 
طالبـات الصـف العاشـر     لدى وللتأكُّد من أن هذه املفردات غري معروفة 

طالبات الصف العاشـر  بني من عشوائياً ختياراً طالبةً ا) 40( اختياراألساسي، متَّ 
األساسي، من غري عينة الدراسة، وبعد حتديد قائمة املفردات غري املعروفة عرِضت 

رِف معناهااستثنيت مث  ،املفردات غري  املعروفة، بعد حتديدها عليهنكل مفردة ع، 
على عشرين معلمة من معلمات اللغة العربية للصـف   نفسهاعرِضت القائمة  كما
مـن  جل حذف أية مفردة من القائمة يعتقدن أا معروفة أمن  ،األساسي العاشر

  . هذا اخلصوصيف طالبات الصف العاشر األساسي، وقد أُخذ مبالحظان 
األفعال املبنية للمعلوم اليت أخذت  حولت: إجراء تعديل يف التركيب واملعىن معاً -ج 

املفـردات غـري    حولـت و ،مجهولمفعوالً به صرحياً أو مقدراً إىل أفعالٍ مبنية لل
املعروفة إىل مفردات معروفة، حبيث حتول النص إىل نص آخر خالٍ من املفـردات  

  .غين باألفعال املبنية للمجهولو ،غري املعروفة
أربعة نصوص جديـدة   اآلن أصبح لدينابعد إجراء هذه التعديالت يف التركيب واملعىن، 

وقد جاءت النصوص األربعة علـى   ،متاماً يف األفكار خمتلفة يف التركيب واملعىن، ومتشاة
  :اآليتالنحو 
 .تراكيبه مبنية للمعلوم، ومفرداته غري معروفة: النص األول .1
 .تراكيبه مبنية للمجهول، ومفرداته غري معروفة: النص الثاين .2
 .تراكيبه مبنية للمعلوم، ومفرداته معروفة: النص الثالث .3
 .مجهول، ومفرداته معروفةتراكيبه مبنية لل: النص الرابع .4

عشرة من احملكمني املتخصصني يف اللغـة  وللتأكُّد من صدق النصوص، متَّ عرضها على 
حيث طلب إليهم إبداء آرائهم حول التعديالت اليت أُجريت على التركيب واملعىن،  العربية،

ة يف ضوء التعديالت املناسبأجريت وقد  ،وطلب منهم إجراء التعديالت اليت يروا مناسبة
وجتدر اإلشارة إىل أن نسبة االتفاق بني احملكمني كانت  ،ما أبداه احملكمون من مالحظات

خبصوص التعـديل الـذي   % 90خبصوص التعديل الذي أحدث يف التركيب و% 100
  .أحدث يف املعىن
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  اختبار االستيعاب القرائي -11-2
داحلريف والتفسريي لدى طالبـات   :هذا االختبار لقياس االستيعاب القرائي مبستوييه أُع

        سؤاالً مـن نـوع االختيـار مـن     نيتكون من مخسة ومخسو ،الصف العاشر األساسي
ن سؤاالً تقيس االستيعاب القرائي يمثانية وعشرتضم  جمموعتني؛ أوالمهاوزعت على  ،متعدد

ئـي علـى   ن سؤاالً تقيس االسـتيعاب القرا يوسبعةٌ وعشروثانيهما  ؛على املستوى احلريف
  . املستوى التفسريي

تقيس قدرة القـارئ  ل ،وقد أُعدت أسئلة اختبار االستيعاب القرائي على املستوى احلريف
أُعدت أسـئلة اختبـار    يف حني ،على ذكر األفكار الرئيسة والتفصيالت اهلامة وتلخيصها

قات بني تقيس قدرة القارئ على إدراك العالل ،االستيعاب القرائي على املستوى التفسريي
  . والتنبؤ بالنتائج املتوقعة ،األسباب والنتائج والتوصل إىل استنتاجات

  صدق االختبار -11-3
على عشرة من ) مرفقة بالنصوص(متَّ التوصل إىل دالالت صدق االختبار بعرض األسئلة 

طُلب إىل كل منـهم   وقدوالقياس والتقومي،  ،احملكمني املتخصصني يف علم النفس التربوي
  :م علىاحلك
  ).تطبيقي حريف، تفسريي،( مستوى االستيعاب القرائي الذي يصنف ضمنه كل سؤال  -
  . إبداء أية مالحظات أخرى مناسبة -

 اعتمـد التعديالت املناسبة يف ضوء ما أبداه احملكمون من مالحظات، حيث  مث أجريت
فسـريي،  احلـريف، الت ( تصنيف كل سؤال ضمن واحد من مستويات االستيعاب القرائي

وجتـدر  ، فما فوق% 95بعد احلصول على نسبة اتفاق بني احملكمني تصل إىل ) التطبيقي
  .من األسئلة% 93خبصوص % 100اإلشارة إىل أن نسبة االتفاق بني احملكمني كانت 

  ثبات االختبار -11-4
متَّ التأكد من ثبات االختبار من خـالل اسـتخراج معامـل الثبـات باسـتخدام       

أُعيد تطبيق االختبار علـى عينـة عشـوائية مـن      فقدار وإعادة االختبار، طريقة االختب
طالبات الصف العاشر األساسي من خـارج عينـة الدراسـة، مكونـة مـن أربعـني       
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طالبة، بعد مـرور أسـبوعني،  حيـث بلغـت قيمـة معامـل االسـتقرار الختبـار         

ـ     )0.83( ككـل  االستيعاب القرائـي  ار ، وبلغـت قيمـة معامـل االسـتقرار الختب
، وعلـى املسـتوى التفسـريي    )0.81(االستيعاب القرائي علـى املسـتوى احلـريف    

متَّ حساب معامل الثبات باسـتخدام طريقـة التجزئـة النصـفية، حيـث      و ،)0.84(
فقـرات اختبـار االسـتيعاب     خبصـوص حسب معامل االرتباط بـني أداء الطالبـات   

فقـرات الـيت حتمـل أرقامـاً     وبني أدائهـن علـى ال   ،القرائي اليت حتمل أرقاماً فردية
ـبريمان (معامل االتساق الداخلي لالختبار ككل بعـد تصـحيحه مبعادلـة    زوجية، وبلغ   -  س

  .القيمتان مناسبتني ألغراض الدراسة وقد اعتربت هاتان). 0.81براون 
  

  إجراءات الدراسة -12
طالبـة،   قُِسم أفراد عينة الدراسة عشوائياً إىل أربع جمموعات، تضم كل منها أربعـني 

ومتَّ التعامل مـع كـل   . وذلك من خالل توزيع النصوص املختلفة عشوائياً على الطالبات
  :اآليتجمموعة من اموعات األربعة على النحو 

 .عرِض عليها النصان بتراكيب مبنية للمعلوم ومفردات غري معروفة :اموعة األوىل •
 .نية للمجهول ومفردات غري معروفةعرِض عليها النصان بتراكيب مب :اموعة الثانية •
ومفـردات معروفـة    ،عرِض عليها النصان بتراكيب مبنية للمعلـوم  :اموعة الثالثة •

 .القصصي وباألسلوب
معروفـة   ومفردات ،عرِض عليها النصان بتراكيب مبنية للمجهول :اموعة الرابعة •

 .وباألسلوب القصصي
  التصحيح -12-1

االختبار أشرنا إىل أن اإلجابة النموذجية املعد هلذا الغرض، وقد صححت اإلجابات وفق مفتاح 
مثانيةٌ وعشرون سؤاالً : اآليتمن سبعني سؤاالً من نوع االختيار من متعدد وزعت على النحو تكون 

وقد كان لكل سؤال . تقيس االستيعاب احلريف، وسبعةٌ وعشرون سؤاالً تقيس االستيعاب التفسريي
 »صفر«لكل إجابة صحيحة، و »درجة«وقد رصدت  ،واحد فقط منها صحيح أربعة بدائل، بديل

اختبار االستيعاب القرائي على املستوى  يفدرجة كل طالبة تراوحت وذا . أًخطكانت لكل إجابة 
اختبار االستيعاب القرائي علـى   يفدرجة كل طالبة  وتراوحت ،درجة) 28(احلريف من صفر إىل 
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درجة كل طالبـة علـى اختبـار     كما تراوحتدرجة، ) 27(إىل  املستوى التفسريي من صفر
  .درجة) 55(االستيعاب القرائي من صفر إىل 

     
  التعريفات اإلجرائية -13

  :اآلتيةحيتوي البحث على املصطلحات 
 اًحمصلة ما يستوعبه القارئ ويستنتجه من معرفة وحقائق استناد«: االستيعاب القرائي -

ويقاس بالعالمة اليت حيصـل عليهـا    ،)1992التل ومقدادي،( »ةإىل خلفيته املعرفي
  .الطالب على االختبار الذي أعده الباحث هلذه الغاية

  .يف الدراسة احلالية املستوى احلريف والتفسريي: مستويات االستيعاب القرائي -
يقاس بالعالمة اليت حيصل عليها الطالب على الفقرات اليت تقـيس  : املستوى احلريف -

  .ة والتفصيالت اهلامة وتلخيصهااملفحوص على ذكر األفكار الرئيس قدرة
يقاس بالعالمة اليت حيصل عليها الطالب على الفقرات اليت تقيس : املستوى التفسريي - 

  .قدرة املفحوص على إدراك العالقات بني األسباب والنتائج والتنبؤ بالنتائج املتوقعة 
             يف الدراسـة وجملـة داخـل الـنص،    يعـين التركيـب القاعـدي لل   : التركيب -

  ) . الفعل املبين للمجهول والفعل املبين للمعلوم: (احلالية
عروفـة  املفردات امل( :يف الدراسة احلالية وهويعين معىن املفردات داخل النص : املعىن -

  ).عروفة املفردات غري املو
   

  عرض النتائج وتحليلها -14
صيلياً للنتائج اليت أسفرت عنها الدراسة، ولتسهيل عـرض  يتضمن هذا اجلزء عرضاً تف

  .النتائج مت تقسيمها إىل ثالثة أجزاء يف ضوء أسئلة الدراسة
ـ « :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال األول -14-1 فـروق يف   توجـد ل ه

االستيعاب القرائي للنصوص املعروضة لدى طالبات الصف العاشر األساسي تعـزى إىل  
   .»لتركيب واملعىن والتفاعل بينهما؟كل من ا

لإلجابة عن هذا السؤال، حسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات 
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الطالبات على اختبار االستيعاب القرائي وفق متغريي التركيب واملعىن، كما يف اجلدول 

  ). 1(رقم 
  ) 1( جدول رقم 

  ة لدرجات الطالبات على اختبار االستيعاب القرائي مصنفة املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياري
  وفقاً ملتغريي التركيب واملعىن

 املتغيــــــــــر املتوسط املعياري االحنراف
 مبين للمعلوم 38.97  5.68

 مبين للمجهول 37.96  4.97  التركيب
 مفردات معروفة 39.72  5.23  املعىن مفردات غري معروفة 37.21  5.20
 مفردات غري معروفة 36.85  5.31

  التركيب  مبين للمعلوم
×  
  املعىن

  مفردات معروفة 39.07  5.88
 مفردات غري معروفة 37.57  5.12

  مفردات معروفة 40.37  4.46  مبين للمجهول

، أن متوسط درجات االستيعاب القرائي للطالبات اللّوايت تعرضن )1(يتضح من اجلدول رقم 
يفوق متوسط درجات االستيعاب القرائـي  ) 38.97(تراكيب املبنية للمعلوم للنصوص ذات ال

  ).37.96(ألولئك اللّوايت تعرضن للنصوص ذات التراكيب املبنية للمجهول 
أن متوسط درجات االستيعاب القرائي للطالبـات اللّـوايت   ) 1(ويتضح من اجلدول رقم  

يفوق متوسط درجات االستيعاب القرائي ) 39.72(تعرضن للنصوص ذات املفردات املعروفة 
  ). 37.21(ألولئك اللّوايت تعرضن للنصوص ذات املفردات غري املعروفة 

ولفحص ما إذا كانت هذه الفروق يف االستيعاب القرائي دالة إحصائياً، أُجري حتليل  
) 2×2(على التصـميم العـاملي   ) Way MANOVA -2(التباين الثنائي متعدد املتغريات 

الفعل املـبين للمعلـوم والفعـل املـبين     (باعتبار التركيب متغرياً مستقالً وله مستويان 
واملفـردات غـري    ،املفردات املعروفة(واملعىن متغرياً مستقالً وله مستويان  ،)للمجهول
هذا . احلريف والتفسريي: أما املتغري التابع فقد كان االستيعاب القرائي مبستوييه). املعروفة
  .نتائج التحليل) 2(دول رقم ويبني اجل

   
  )2(جدول رقم 

  احلريف والتفسريي: نتائج حتليل التباين الثنائي متعدد املتغريات ألثر التركيب واملعىن يف االستيعاب القرائي مبستوييه



عماد  ..……………………..... أثر التركيب والمعنى في االستيعاب القرائي لدى طالبات الصف العاشر األساسي

  السالمة
  

  

  

 

 

مستوى 
  الداللة

درجات حرية 
  اخلطأ

درجات احلرية 
  الفرضية

قيمة ف 
  احلقيقية

قيمة
ولكس 
 المبدا

  

  التركيب 0.760 16.239 3.0 154.0  0.000
  املعىن 0.901 5.658 3 154  0.001
 املعىن× التركيب  0.979 1.090 3 154  0.355

وجـود أثـر دال إحصـائياً للتركيـب يف     ) 2(يتضح مـن اجلـدول رقـم      
وهـي دالـة إحصـائيا عنـد     ) 16.239(االستيعاب القرائي، فقد كانت قيمة ف 

فـروق ذات داللـة إحصـائية يف    وهـذا يعـين وجـود    ). 0.05=  ∝(مستوى 
 ،االستيعاب القرائي للنصوص املعروضة، لدى طالبـات الصـف العاشـر األساسـي    

تعزى للتركيب، لصاحل الطالبات اللّوايت تعرضـن للنصـوص ذات التراكيـب املبنيـة     
 نيف حني بلـغ متوسـط درجـات    ). 28.97(للمعلوم، حيث بلغ متوسط درجا

) 37.96(ن للنصـوص ذات التراكيـب املبنيـة للمجهـول     الطالبات اللّوايت تعرض
ال «الفرضـية األوىل للدراسـة    كانـت عليـه،  و ).1(كما هو مبين يف اجلدول رقم 

توجد فروق دالة إحصائياً يف االستيعاب القرائـي لـدى طالبـات الصـف العاشـر      
   .فرضية مرفوضة »األساسي تعزى إىل التركيب
د أثر دال إحصائياً للمعىن يف االستيعاب القرائـي،  وجو) 2(ويتبني من اجلدول رقم 

وهـذا  ). 0.05=  ∝(وهي دالة إحصائيا عند مستوى ) 5.658(فقد كانت قيمة ف 
يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االستيعاب القرائي للنصوص املعروضة، لـدى  

عرضن للنصوص طالبات الصف العاشر األساسي تعزى للمعىن، لصاحل الطالبات اللّوايت ت
 نيف حني بلغ متوسـط  ). 39.72(ذات املفردات املعروفة، حيث بلغ متوسط درجا

كما ) 37.21(درجات الطالبات اللّوايت تعرضن للنصوص ذات املفردات غري املعروفة 
ال توجد فـروق  «الفرضية الثانية للدراسة  كانتعليه، و ).1(هو مبين يف اجلدول رقم 

يف االستيعاب القرائي لدى طالبات الصف العاشر األساسـي تعـزى إىل    دالة إحصائياً
   .فرضية مرفوضة »املعىن
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         لتفاعـل الثنـائي  ل عدم وجود أثر دال إحصـائياً ) 2(كما يتضح من اجلدول رقم 

ال "الفرضية الثالثة للدراسـة   كانتعليه، و .يف االستيعاب القرائي) املعىن × التركيب (
دالة إحصائياً يف االستيعاب القرائي لدى طالبات الصف العاشر األساسـي   توجد فروق

  .فرضية مقبولة" )املعىن ×التركيب(التفاعل الثنائي تعزى 
   النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني -14-2

فروق يف االستيعاب على املستوى احلريف للنصـوص املعروضـة لـدى     توجدهل «
   .»األساسي تعزى إىل كل من التركيب واملعىن والتفاعل بينهما؟طالبات الصف العاشر 

 ،واالحنرافـات املعياريـة   ،لإلجابة عن هذا السؤال، حسبت املتوسطات احلسـابية 
وفقاً ملتغريات التركيب  ،على املستوى احلريف ،لدرجات الطالبات على اختبار االستيعاب

  ).3(واملعىن، كما يف اجلدول رقم 



عماد  ..……………………..... أثر التركيب والمعنى في االستيعاب القرائي لدى طالبات الصف العاشر األساسي

  السالمة
  

  

  

 

 

  )3(جدول رقم 
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات الطالبات على اختبار االستيعاب القرائي 

  على املستوى احلريف مصنفة وفقاً ملتغريي التركيب واملعىن
 املتغيــــــــــر املتوسط املعياري االحنراف

 مبين للمعلوم 21.12  2.58
 مبين للمجهول 19.28  3.01  التركيب

 مفردات معروفة 20.93  3.27  املعىن مفردات غري معروفة 19.47  2.38
 مفردات غري معروفة 20.40  2.38

  التركيب  مبين للمعلوم
×  
  املعىن

  مفردات معروفة 21.85  2.60
 مفردات غري معروفة 18.55  2.02

  مفردات معروفة 20.02  3.63  مبين للمجهول

  
ات االستيعاب القرائي على املسـتوى  أن متوسط درج) 3(يتضح من اجلدول رقم 

يزيد ) 21.12(احلريف للطالبات اللّوايت تعرضن للنصوص ذات التراكيب املبنية للمعلوم 
قليالً على متوسط درجات االستيعاب القرائي على املستوى احلريف ألولئـك اللّـوايت   

  ). 19.28(تعرضن للنصوص ذات التراكيب املبنية للمجهول 
أن متوسط درجات االستيعاب القرائي على املسـتوى  ) 3(اجلدول رقم ويتبني من  

يزيد قليالً ) 20.93(احلريف للطالبات اللّوايت تعرضن للنصوص ذات املفردات املعروفة 
على متوسط درجات االستيعاب القرائي على املستوى احلريف ألولئك اللّوايت تعرضـن  

  ). 19.47(للنصوص ذات املفردات غري املعروفة 
ولفحص ما إذا كانت هذه الفروق يف االستيعاب القرائي على املستوى احلريف دالة  

على التصميم ) Way ANOVA -2(إحصائياً، أُجري حتليل التباين الثنائي أحادي املتغريات 
الفعل املـبين للمعلـوم   (باعتبار التركيب متغرياً مستقالً وله مستويان ) 2×2(العاملي 

املفـردات املعروفـة   ( وله مسـتويان  ،واملعىن متغرياً مستقالً ،)للمجهولوالفعل املبين 
أما املتغري التابع فقد كان االستيعاب القرائي علـى املسـتوى    ،)واملفردات غري املعروفة

  .نتائج التحليل) 4(هذا ويبني اجلدول رقم  ،احلريف
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  )4(جدول رقم 

  درجات الطالبات على اختبار االستيعاب القرائي  نتائج حتليل التباين الثالثي للفروق بني متوسطات
  على املستوى احلريف

مستوى 
متوسط  قيمة ف   الداللة

 املربعات
درجات
 احلرية

جمموع
  مصادر التباين املربعات

  التركيب 135.056 1 135.056 18.138  0.000
  املعىن 85.556 1 85.556 11.490  0.001
 املعىن×  التركيب 0.006 1 0.006 0.001  0.977

  اخلطأ 1161.575 156 7.446 --  --

  الكلي 1382.194 159 -- --  --

وجود أثر دال إحصائياً للتركيب يف االستيعاب القرائي ) 4(يتضح من اجلدول رقم 
وهي دالـة إحصـائيا عنـد    ) 135.056(على املستوى احلريف، فقد كانت قيمة ف 

داللة إحصـائية يف االسـتيعاب    وهذا يعين وجود فروق ذات ،)0.05=  ∝( مستوى
القرائي على املستوى احلريف للنصوص املعروضة، لدى طالبات الصف العاشر األساسـي  
تعزى للتركيب، لصاحل الطالبات اللّوايت تعرضن للنصوص ذات التراكيب املبنية للمعلوم، 

 نايت يف حني بلغ متوسط درجات الطالبات اللّـو  ،)21.12(حيث بلغ متوسط درجا
كما هو مبين يف اجلـدول  ) 19.28(تعرضن للنصوص ذات التراكيب املبنية للمجهول 

ال توجد فروق دالـة إحصـائياً يف   «الفرضية الرابعة للدراسة  كانتعليه، و ،)3(رقم 
لدى طالبات الصف العاشر األساسي تعزى إىل  على املستوى احلريف االستيعاب القرائي

  .فرضية مرفوضة »لتركيبا
وجود أثر دال إحصائياً للمعىن يف االستيعاب القرائي ) 4(كما يتبني من اجلدول رقم 

 وهي دالة إحصائيا عند مستوى) 11.490(على املستوى احلريف، فقد كانت قيمة ف 
وهذا يعين وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االستيعاب القرائي على  ،)0.05=  ∝(

، لدى طالبات الصف العاشر األساسي تعزى للمعىن، املستوى احلريف للنصوص املعروضة
لصاحل الطالبات اللّوايت تعرضن للنصوص ذات املفردات املعروفة، حيث بلـغ متوسـط   

 نضن للنصـوص   ،)20.93(درجايف حني بلغ متوسط درجات الطالبات اللّوايت تعر
عليـه،  و ،)3(رقـم  كما هو مبين يف اجلدول ) 19.47(ذات املفردات غري املعروفة 



عماد  ..……………………..... أثر التركيب والمعنى في االستيعاب القرائي لدى طالبات الصف العاشر األساسي

  السالمة
  

  

  

 

 

 ال توجد فروق دالة إحصائياً يف االستيعاب القرائـي «الفرضية اخلامسة للدراسة  كانت
فرضـية   »ملعـىن لدى طالبات الصف العاشر األساسي تعزى إىل ا على املستوى احلريف

  .مرفوضة
         لتفاعـل الثنـائي  ل عدم وجود أثر دال إحصـائياً ) 4(كما يتضح من اجلدول رقم 

الفرضـية   كانتعليه، و. يف االستيعاب القرائي على املستوى احلريف) املعىن× لتركيب ا(
علـى املسـتوى    ال توجد فروق دالة إحصائياً يف االستيعاب القرائي«السادسة للدراسة 

 »)املعىن×لتركيبا( التفاعل الثنائي لدى طالبات الصف العاشر األساسي تعزى إىل احلريف
    .فرضية مقبولة

فـروق يف   توجدهل « النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث -14-3
االستيعاب القرائي على املستوى التفسريي للنصوص املعروضة لدى طالبـات الصـف   

   .»العاشر األساسي تعزى إىل كل من التركيب واملعىن والتفاعل بينهما؟
ـ  ،لإلجابة عن هذا السؤال، حسبت املتوسطات احلسـابية   ،ات املعياريـة واالحنراف

وفقاً ملتغريات  ،لدرجات الطالبات على اختبار االستيعاب القرائي على املستوى التفسريي
  ).5(واملعىن، كما هو مبني يف اجلدول رقم  التركيب

  
  )5(جدول رقم 

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات الطالبات على اختبار االستيعاب القرائي على املستوى 
  التفسريي مصنفة وفقاً ملتغريات التركيب واملعىن

 املتغيــــــــــر املتوسط املعياري االحنراف
 مبين للمعلوم 19.78  1.66

 مبين للمجهول 17.70  2.50  التركيب
 مفردات معروفة 18.96  2.60  املعىن مفردات غري معروفة 18.52  2.09
 مفردات غري معروفة 19.30  1.53

  التركيب  ممبين للمعلو
×  
  املعىن

  مفردات معروفة 20.27  1.66
 مفردات غري معروفة 17.75  2.29

  مفردات معروفة 17.65  2.72  مبين للمجهول

أن متوسط درجات االستيعاب القرائي على املسـتوى  ) 5(يتضح من اجلدول رقم 
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) 19.78(علـوم  التفسريي للطالبات اللّوايت تعرضن للنصوص ذات التراكيب املبنية للم

ألولئـك   ،يزيد قليالً على متوسط درجات االستيعاب القرائي على املستوى التفسريي
  ). 17.70(اللّوايت تعرضن للنصوص ذات التراكيب املبنية للمجهول 

أن متوسط درجات االستيعاب القرائي على املسـتوى  ) 5(ويتبني من اجلدول رقم  
يزيـد  ) 18.96(للنصوص ذات املفردات املعروفة  التفسريي للطالبات اللّوايت تعرضن

ألولئـك اللّـوايت    ،على متوسط درجات االستيعاب القرائي على املستوى التفسـريي 
  ). 18.52(تعرضن للنصوص ذات املفردات غري املعروفة 

ولفحص ما إذا كانت هذه الفروق يف االستيعاب القرائي على املستوى التفسـريي   
علـى  ) Way ANOVA - 2(ري حتليل التباين الثالثي أحادي املتغريات دالة إحصائياً، أُج
الفعـل املـبين   (باعتبار التركيب متغرياً مستقالً وله مستويان ) 2×2(التصميم العاملي 

املفردات املعروفة (له مستويان و واملعىن متغرياً مستقالً ،)للمعلوم والفعل املبين للمجهول
املتغري التابع فقد كان االستيعاب القرائي علـى املسـتوى    أما ،)واملفردات غري املعروفة

  .نتائج التحليل) 6(هذا ويبني اجلدول رقم . التفسريي
  

  )6(جدول رقم 
  نتائج حتليل التباين الثالثي للفروق بني متوسطات درجات الطالبات على اختبار  االستيعاب القرائي 

  على املستوى التفسريي
مستوى 
وسطمت  قيمة ف   الداللة

 املربعات
درجات
 احلرية

جمموع
  مصادر التباين املربعات

  التركيب 174.30 1 174.30 39.126  0.000
  املعىن 7.656 1 7.656 1.719  0.192
 املعىن× التركيب  11.556 1 11.556 2.594  0.109

  اخلطأ 694.975 165 4.455 --  --

  الكلي 888.494 159 -- --  --

وجود أثر دال إحصائياً للتركيب يف االستيعاب القرائي ) 6(يتضح من اجلدول رقم 
وهي دالة إحصـائيا عنـد   ) 174.30(على املستوى التفسريي، فقد كانت قيمة ف 

وهذا يعين وجود فروق ذات داللة إحصـائية يف االسـتيعاب   ). 0.05=  ∝( مستوى
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اشـر  القرائي على املستوى التفسريي للنصوص املعروضة، لدى طالبـات الصـف الع  
األساسي تعزى للتركيب، لصاحل الطالبات اللّوايت تعرضن للنصوص ذات التراكيب املبنية 

 نيف حني بلغ متوسط درجات الطالبات ). 19.78(للمعلوم، حيث بلغ متوسط درجا
كما هو مبـين يف  ) 17.70(اللّوايت تعرضن للنصوص ذات التراكيب املبنية للمجهول 

ال توجـد فـروق دالـة    «الفرضية السابعة للدراسة  كانتعليه، و ،)5(اجلدول رقم 
لدى طالبات الصـف العاشـر    على املستوى التفسريي إحصائياً يف االستيعاب القرائي

  .فرضية مرفوضة »لتركيباألساسي تعزى إىل ا
يف االسـتيعاب   وجود أثر دال إحصائياً للمعـىن  عدم )6(ويتبني من اجلدول رقم  

ال توجد فروق «الفرضية الثامنة للدراسة  كانتعليه، و ،توى التفسرييالقرائي على املس
لدى طالبات الصف العاشر  على املستوى التفسريي دالة إحصائياً يف االستيعاب القرائي

  .فرضية مقبولة »ملعىناألساسي تعزى إىل ا
 ×بالتركي( للتفاعل الثنائي وجود أثر دال إحصائياً عدم )6(ويتبني من اجلدول رقم 

ـ و ،يف االستيعاب القرائي على املستوى التفسريي )املعىن ن الفرضـية التاسـعة   إعليه، ف
 على املستوى التفسـريي  ال توجد فروق دالة إحصائياً يف االستيعاب القرائي«للدراسة 

 »)ملعـىن ا×التركيـب (التفاعل الثنائي  لدى طالبات الصف العاشر األساسي تعزى إىل
  .فرضية مقبولة

  
  شة النتائجناقم -15

يتناول هذا اجلزء مناقشة النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية، وأهـم املقترحـات   
   .ذات العالقة بالنتائج، وسيتم تقسيم هذا اجلزء إىل أربعة أقسام يف ضوء أسئلة الدراسة

فـروق يف   توجدهل « مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول -15-1
نصوص املعروضة لدى طالبات الصف العاشر األساسي تعزى إىل لل االستيعاب القرائي

   .»؟كل من التركيب واملعىن والتفاعل بينهم
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كشفت نتائج الدراسة احلالية وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االستيعاب القرائي 
لدى طالبات الصف العاشر األساسي، تعزى إىل التركيب؛ إذ تبني أن متوسط درجات 

قرائي للطالبات اللَّوايت تعرضن للنصوص ذات التراكيب املبنية للمعلوم يفوق االستيعاب ال
ألولئك اللَّوايت تعرضن للنصوص ذات التراكيـب   ،متوسط درجات االستيعاب القرائي

  . املبنية للمجهول
عليه يف حال  ،وميكن تفسري تفوق االستيعاب القرائي يف حال التراكيب املبنية للمعلوم

املبنية للمجهول، بأن التراكيب املبنية للمعلوم ال تترك فراغـاً معرفيـاً لـدى     التراكيب
فالوقت واجلهد اللذان يصرفان يف البحـث عـن    ،القارئ ؛ ألن الفاعل يكون معلوماً

الفاعل يف حال التراكيب املبنية للمجهول يوفرمها القارئ يف حـال التراكيـب املبنيـة    
تتبع األفكار وفهم  ومن ثَمرئ على التركيز يف املقروء للمعلوم، وهذا بدوره يساعد القا

أمـا يف   ،معىن املقروء وإدراك العالقات بني األسباب والنتائج والتوصل إىل استنتاجات
ن غياب الفاعل يترك فراغاً معرفيـاً لـدى القـارئ    إحال التراكيب املبنية للمجهول، ف

ي يدفعه حنو ملء ذلك الفراغ من خـالل  فتصبح الصورة املعرفية لديه ناقصة، األمر الذ
البحث عن الفاعل اهول، وهذا بدوره يصرف اهتمام القارئ عن تتبع األفكار واملعاين 
وعن إدراك العالقات بني األسباب والنتائج والتوصل إىل استنتاجات، األمر الذي يؤدي 

  .إىل قصور يف األداء على اختبار االستيعاب القرائي
) Abrahamsen & Shelton,1989( لنتيجة مع نتائج دراسة أبراهامسن وشلتونوتتفق هذه ا

يف حـال  اليت كشفت تفوق االستيعاب القرائي يف حال التراكيب املبنية للمعلـوم عليـه   
) Gillon & Dodd,1995(كما تتفق مع نتائج دراسة جيلـون ودود   ،التراكيب املبنية للمجهول

القرائي بعد تدرب القارئ على إدراك التراكيب القاعدية  اليت أشارت إىل حتسن االستيعاب
) Boland,1997(كما تتفق مع نتائج دراسـة بوالنـد    ،عقدة كالتراكيب املبنية للمجهولامل

اللّتني أشارتا إىل ضعف االستيعاب القرائي عندما تكـون  ) Nassaji,2003(ودراسة نساجي 
  .التراكيب القاعدية معقدة
الدراسة احلالية وجود فروق ذات داللة إحصـائية يف االسـتيعاب   كما كشفت نتائج 

القرائي لدى طالبات الصف العاشر األساسي، تعزى إىل املعىن؛ إذ تبني أن متوسط درجات 
االستيعاب القرائي للطالبات اللَّوايت تعرضن للنصوص ذات املفردات املعروفة يفوق متوسط 
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  . وايت تعرضن للنصوص ذات املفردات غري املعروفةدرجات االستيعاب القرائي ألولئك اللَّ
وميكن تفسري تفوق االستيعاب القرائي يف حال املفردات املعروفـة عليـه يف حـال     

بأن املعرفة مبعاين مفردات النص تزيد من متّكن القارئ من املقـروء   املفردات غري املعروفة،
يزداد  ومن ثَمن دافعيته حنو قراءة النص، وهذا بدوره يزيد من ثقته بقدراته وم، والتصاقه به

األمر الذي يزيد من قدرته على تتبع وفهـم   ،اهتمامه باملقروء، فيصبح أكثر انتباهاً وتركيزاً
  .أفكار املقروء وإدراك العالقات بني األسباب والنتائج والتوصل إىل استنتاجات

ث عن معىن املفردات غـري  كذلك فإن الوقت واجلهد اللذين يصرفهما القارئ يف البح
املعروفة من خالل السياق، يوفرمها يف حال النصوص ذات املفردات املعروفة  ويصرفهما يف 

. تتبع وفهم األفكار والتوصل إىل استنتاجات مناسـبة  ومن ثَمالتمعن والتركيز يف املقروء، 
وجهده يف البحـث   أما يف حال عدم معرفة القارئ مبعاين مفردات النص فإنه يصرف وقته

وقد ال يسعفه السياق يف حتديد معانيها، خاصةً عندما يكون  ،عن معانيها من خالل السياق
النص زاخراً باملفردات غري املعروفة أو عندما يكون السياق غري موضح ملعاين تلك املفردات 

حالة من  جِديووهذا بدوره  ،يسود النص حالة من الغموض والتعقيد من ثَمو ،غري املعروفة
 مما ،نص، فيصبح أقل انتباهاً وتركيزاًاإلحباط والتوتر لدى القارئ، فتقلّ دافعيته حنو قراءة ال

 ،وإدراك العالقات بني األسباب والنتـائج  هاوفهمحيد من قدرته على تتبع األفكار واملعاين 
بار االسـتيعاب  والتوصل إىل استنتاجات، األمر الذي يؤدي إىل قصور يف األداء على اخت

  .القرائي
) McDaniel & Pressley,1989(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة ماكدانيال وبريسـلي   

اليت كشـفت  ) Tomas & Allen,1991(ودراسة توماس وألن ) Hawas,1990(ودراسة حواس 
مجيعها تفوق االستيعاب القرائي يف حال املفردات املعروفة عليه يف حال املفـردات غـري   

الـيت كشـفت   ) Gillon & Dodd,1995جيلون ودود (وتتفق أيضاً مع نتيجة دراسة  ،املعروفة
كما تتفق مع نتائج  ،إلدراك معاين املفردات يف االستيعاب القرائي ؛وجود أثر دال إحصائياً
ودراسـة  ) Boland,1997(ودراسة بوالنـد  ) Senechal et al,1995(ه ئدراسة سينيجال وزمال

اليت أشارت مجيعها إىل أمهية معرفة القارئ مبعـاين املفـردات يف   ) Nassaji,2003(نساجي 
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 يف حني ختتلف هذه النتيجة مع نتائج دراسـة أبراهامسـن وشـلتون   . االستيعاب القرائي

)Abrahamsen & Shelton,1989 ( اليت كشفت عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف االستيعاب
  .القرائي تعزى إىل املعىن

فـروق يف   توجـد هـل  « :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني -15-2
االستيعاب القرائي على املستوى احلريف للنصوص املعروضة لدى طالبات الصف العاشر 

   .»األساسي تعزى إىل كل من التركيب واملعىن والتفاعل بينها؟
اب القرائي كشفت نتائج الدراسة احلالية وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االستيع

على املستوى احلريف لدى طالبات الصف العاشر األساسي، تعزى إىل التركيب؛ إذ تبني 
أن متوسط درجات االستيعاب القرائي على املستوى احلريف للطالبات اللَّوايت تعرضـن  

يفوق متوسط درجات االستيعاب القرائي على  ،للنصوص ذات التراكيب املبنية للمعلوم
وقـد   ، ألولئك اللَّوايت تعرضن للنصوص ذات التراكيب املبنية للمجهولاملستوى احلريف

يعزى ذلك إىل طبيعة ما يتطلبه االستيعاب القرائي على املستوى احلـريف مـن تـذكر    
فعندما يسود النص التراكيب املبنية للمجهول فـإن   ،لألفكار العامة والتفصيالت اهلامة

القارئ حنو تقدير الفاعل اهول، حماوالً بـذلك  املفعول به ينوب عن الفاعل، فينصرف 
وقد يفشل القارئ يف معرفة الفاعل، وهذا  ،حتديد بعض األفكار وفهم بعض التفصيالت

يـؤدي  مما حيد من قدرة القارئ على اإلحاطة جبميع األفكار العامة والتفصيالت اهلامة، 
  . ملستوى احلريفإىل قصور يف األداء على اختبار االستيعاب القرائي على ا

أما يف حال التراكيب املبنية للمعلوم، فإن الفاعل يكون معلوماً، وهذا يسهل علـى  
لذلك فإن التراكيب املبنية للمعلوم و ،القارئ اإلحاطة جبميع األفكار العامة والتفصيالت اهلامة

وهذا جيعل عملية تعامله مع املقروء،  عندعل القارئ أقل توتراً وجتجتعل املقروء أكثر وضوحاً، 
  . تتبع األفكار العامة وفهم التفصيالت الدقيقة وتذكرها أمراً يسرياً على القارئ

وكشفت نتائج الدراسة احلالية وجود فروق ذات داللة إحصـائية يف االسـتيعاب   
القرائي على املستوى احلريف لدى طالبات الصف العاشر األساسي، تعزى إىل املعىن؛ إذ 

درجات االستيعاب القرائي على املستوى احلـريف للطالبـات اللَّـوايت     تبني أن متوسط
تعرضن للنصوص ذات املفردات املعروفة يفوق متوسط درجات االستيعاب القرائي على 
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وقد يعزى  ،املستوى احلريف ألولئك اللَّوايت تعرضن للنصوص ذات املفردات غري املعروفة
مفردات النص جتعل املقروء تسوده حالـة مـن    ذلك إىل أن عدم معرفة القارئ مبعاين

وهذا حيـد   ،الغموض والتعقيد، خاصةً عندما يكون النص زاخراً باملفردات غري املعروفة
يؤدي إىل قصور ومن قدرة القارئ على التعرف على األفكار العامة والتفصيالت اهلامة، 

أما عندما تكون مفردات  ،يف األداء على اختبار االستيعاب القرائي على املستوى احلريف
النص معروفة بالنسبة للقارئ، فإن ذلك يسهل على القارئ تتبع وفهم وتذكر األفكـار  

  . العامة والتفصيالت اهلامة
فـروق يف   توجـد هـل  « :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث -15-3

ت الصـف  االستيعاب القرائي على املستوى التفسريي للنصوص املعروضة لدى طالبـا 
   .»؟امالعاشر األساسي تعزى إىل كل من التركيب واملعىن والتفاعل بينه

كشفت نتائج الدراسة احلالية وجود فروق ذات داللة إحصائية يف االستيعاب القرائي 
على املستوى التفسريي لدى طالبات الصف العاشر األساسي، تعزى إىل التركيـب؛ إذ  

للطالبـات   -على املستوى التفسـريي   -رائي تبني أن متوسط درجات االستيعاب الق
يفوق متوسـط درجـات    -ذات التراكيب املبنية للمعلوم  -اللَّوايت تعرضن للنصوص 

االستيعاب القرائي على املستوى التفسريي ألولئك اللَّـوايت تعرضـن للنصـوص ذات    
 توجِـد  ،هـول وميكن تفسري ذلك بأن التراكيب املبنية للمج. التراكيب املبنية للمجهول

يعيق قدرة القارئ على استنتاج غرض الكاتـب  فحالة من التعقيد والغموض يف النص، 
وإدراك العالقات بني األسباب والنتائج والتوصل إىل استنتاجات وتعميمـات  والتنبـؤ   

يؤدي إىل قصور يف األداء على اختبار االستيعاب القرائي علـى   وهذابالنتائج احملتملة، 
  .تفسريياملستوى ال

اليت أشـارت إىل تفـوق   ) Boland, 1997بوالند (وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 
االستيعاب القرائي التفسريي يف حال التراكيب القاعدية البسيطة عليه يف حال التراكيب 

    .القاعدية املعقدة
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  المقترحات  -16
  :احث ما يلييف ضوء النتائج اليت أسفرت عنها الدراسة احلالية يقترح الب  

ضرورة التقليل ما أمكن من التراكيب املبنية للمجهول يف النصوص التعليمية ؛ ألا  .1
 . حتد من قدرته على استيعاب املقروءوتشتت انتباه القارئ 

ضرورة قيام املعلمني على تطوير األنشطة التعليمية اخلاصـة بـاملفردات؛ لزيـادة     .2
 .ذلك من أمهية بالغة يف استيعاب املقروءحصيلة الطلبة باملفردات ومعانيها؛ ملا ل

ضرورة قيام املعلمني بتوجيه الطلبة حنو استخدام املعجم الستخراج معاين املفردات  .3
 .غري املعروفة قبل عرض النصوص املتضمنة تلك املفردات

ضرورة انتقاء املعاين الواضحة القريبة من ذهن التلميذ، حىت ال يلتبس عليه فهمها،  .4
 .أللفاظ املختلفةا املغلوطة خبصوصاملفاهيم  ال تتكون هي

إجراء دراسات أخرى مماثلة تتناول صفوفاً أخرى غري الصف العاشر، وإجراء دراسات  .5
  . أخرى مماثلة تتناول أثر مستويات أخرى من التركيب يف االستيعاب القرائي
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