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 فريح العنزي. د.إعداد أ
٢٥٦ 

  عبد اهللا عبد الرحمن الكندرى ثـــــاسم الباح
قياس انقرائية كتب القراءة بالمرحلـة المتوسـطة         ثــــوان البحعن

  بدولة الكويت
  عين شمس ةـــــــجامع

  التربية ةــــــــكلي
  المناهج وطرق التدريس م ــــــــقس

  )١٩٩١(دكتوراه  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

ءة المقررة حاول الباحث في هذه الدراسة قياس انقرائية كتب القرا
 وأولياءللصفوف األربعة بالمرحلة المتوسطة وذلك لتكرر شكوى المعلمين 

 وذلك ألخذها ، وتبديلها،أمور التالميذ من صعوبة تلك الكتب وكثرة تعديلها
 في االعتبار عند وضع ما يناسب تالميذ هذه المرحلة من – نتيجة القياس –

 ،يل التالميذ من تلك الكتبصح باإلضافة إلى تسهيل ت،كتب القراءة العربية
  .وتقليل حاالت الرسوب في اللغة العربية

  :آلتييمكن أن يفيد هذا البحث في ا
 ةقرائيناتقديم بعض األسس العلمية التي تخدم تطوير أساليب تقدير -أ
  . بصفة عامة ومواد كتب القراءة بصفة خاصةةالمكتوبالمواد 
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علمية التي ترشد أعمال تقديم عدد من المنطلقات أو المبادئ ال-ب
  .مؤلفي الكتب المدرسية بصفة عامة وكتب القراءة بصفة خاصة

 المستقبل إلى الولوج في ميدان باحثيتقديم منطلقات جديدة تدفع -ج
 وفضالً عن – في الوقت الحاضر في الغرب –كادت البحوث أن تتوقف فيه 

في بالدنا – جه مباشرةلندرة البحوث التي حاولت مس محيط دائرته ولم ت
 أال وهو تقدير انقرائية المواد المكتوبة من خالل معايير موضوعية –العربية 

  .معينة
  منهج الدراسة

أعد الباحث لقياس فهم التالميذ من الجنسين لموضوعات تلك الكتب 
 وأعد اختبارات ،اختبارات تتمة طبقها على تالميذ الصفوف األربعة

 الجزئية المعاني وفهم ،اس الفهم العاملقي) االختيار من متعدد(موضوعية 
 مفردات نفس معاني كما أعد اختبارات لفهم ،لموضوعات نفس الكتب

  .الموضوعات
 على عينة بلغت خمسين تلميذاً االختباراتقام الباحث بتجربة تلك 

 كما قام بعرض تك االختبارات على عدد ،دراسيوتلميذة مناصفة لكل صف 
 يضاف إلى ذلك أن الباحث قد أعد استبياناً ،تهامن المحكمين لتقدير صالحي

 القراءة بالمرحلة معلميلتقدير انقرائية موضوعات نفس الكتب بواسطة 
  .المتوسطة

 آخذا –كما صمم الباحث وقنن ما لزم لقياس االنقرائية من االختبارات 
 وقد شملت ، المرعية دولياًُ في تصميم اختبارات انقرائيةلفي االعتبار األصو
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 أربعة اختبارات للتتمة بواقع اختبار يتكون من ثالثة :هذه االختبارات
 وأربعة اختبارات ،موضوعات لكل صف من صفوف المرحلة المتوسطة

 ، اختبار لكل صف أيضاً يتكون من ثالثة موضوعاتعواقبلقياس الفهم 
وأربعة اختبارات للمفردات اللغوية بواقع اختبار يتكون من خمسين كلمة لكل 

   .ف كذلكص
   الدراسةتاستنتاجا

  :الفرض األول
توجد فروق ذات داللة  ال ":بالنسبة للفرض األول الذي ينص على أنه

 وفهم تالميذ ،إحصائية بين أحكام المعلمين فيما يتعلق بانقرائية كتب القراءة
الصفوف األربعة بالمرحلة المتوسطة لموضوعات تلك الكتب مقاساً 

  :نت نتائج االختبارات بي–" باختبارات التتمة
 :بالنسبة للصف األول المتوسط

 ،أن أحكام المعلمين قد تراوحت بين الحكم بالسهولة والحكم بالصعوبة
حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين أحكامهم فيما يتعلق بمستويات 

 وتراوحت داللة ،) صعبة جداً، صعبة، سهلة،سهلة جدا(السهولة والصعوبة 
  ٠ر٠٠١ و ٠ر٠١يع بين قيم الكاى ترب

 :بالنسبة للصف الثاني المتوسط

 ،أن أحكام المعلمين قد تراوحت بين الحكم بالسهولة والحكم بالصعوبة
 بمستوياتحيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين أحكامهم فيما يتعلق 
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المطابقة بين أحكام ( داللة قيم الكاى تربيع وتراوحت ،السهولة والصعوبة
  ٠ر٠٠١ و ٠ر٠٥ين ب) المعلمين

 :بالنسبة للصف الثالث المتوسط

 ،أن أحكام المعلمين قد تراوحت بين الحكم بالسهولة والحكم بالصعوبة
حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين أحكامهم فيما يتعلق بمستويات 

 ٠ر٠٠١ و ٠ر٠٥ وتراوحت داللة قيم الكاى تربيع بين ،السهولة والصعوبة
 الفئتين نسبتيعند المقابلة بين (م وجود فروق في حالتين  وذلك باستثناء عد–

  ) الفئتين سهلة وصعبةونسبتي ،سهلة جداً وصعبة جداً
 :بالنسبة للصف الرابع المتوسط

 ،أن أحكام المعلمين قد تراوحت بين الحكم بالسهولة والحكم بالصعوبة
ت حيث جدت فروق ذات داللة إحصائية بين أحكامهم فيما يتعلق مستويا

  ٠ر٠٠١ و ٠ر٠٥ داللة قيم الكاى تربيع بين وتراوحت ،السهولة والصعوبة
 إحصائية عند المقابلة بين نسب  ةداللكما تبين عدم وجود فروق ذات 

 سهلة جدا ، سهلة جدا وصعبة جدا، سهلة وصعبة: وذلك في حاالت–الفئات 
  .وسهلة

 للصفوف وبذا يكون قد ثبتت صحة الفرض األول بالنسبة لكتب القراءة
  .األربعة بالمرحلة المتوسطة

  :الفرض الثاني
 ذات داللة قأنه ال توجد فرو"بالنسبة للفرض الثاني الذي كان نصه 

إحصائية بين أحكام المعلمين فيما يتعلق بانقرائية كتب القراءة وفهم تالميذ 
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الصفوف األربعة بالمرحة المتوسطة لموضوعات تلك الكتب مقاساً باختبارات 
  : بينت نتائج االختبارات–)" يليالفهم العام والفهم التفص (الفهم

 :بالنسبة للصف األول المتوسط

أن أحكام المعلمين قد تراوحت بين الحكم بالسهولة والحكم بالصعوبة 
حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين أحكامهم فيما يتعلق بمستويات 

 وذلك بالنسبة لكل ،) جدا صعبة، صعبة، سهلة،سهلة جدا(السهولة والصعوبة 
 و ٠ر٠١ وتراوحت قيم الكاى تربيع بين ،)يليمن الفهم العام والفهم التفص

  ٠ر٠٠١
 :بالنسبة للصف الثاني المتوسط

 ،أن أحكام المعلمين قد تراوحت بين الحكم بالسهولة والحكم بالصعوبة
حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين أحكامهم فيما يتعلق بمستويات 

  ٠ر٠٠١ و ٠ر٠١ وتراوحت قيم الكاى تربيع بين ،لسهولة والصعوبةا
كما تبين عدم  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المقابلة بين 

 ونسبتي ، الفئتين سهلة وصعبةونسبتي ، الفئتين سهلة جدا وصعبة جدانسبتي
  .الفئتين سهلة جدا وسهلة

 :بالنسبة للصف الثالث المتوسط

 ،قد تراوحت بين الحكم بالسهولة والحكم بالصعوبةأن أحكام المعلمين 
جدت فروق ذات داللة إحصائية بين أحكامهم فيما يتعلق بمستويات وحيث 

  ٠ر٠٠١ و ٠ر٠٥ وتراوحت قيم الكاى تربيع بين ،السهولة والصعوبة
 :بالنسبة للصف الرابع المتوسط
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 ،عوبةأن أحكام المعلمين قد تراوحت بين الحكم بالسهولة والحكم بالص
حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين أحكامهم فيما يتعلق بمستويات 

  ٠ر٠٠١ و ٠ر٠٥اى تربيع بين ك وتراوحت قيم ال،السهولة والصعوبة
كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المقابلة بين 

   الفئتين سهلة جدا وصعبة جداونسبتي ، الفئتين سهلة وصعبةنسبتي
 قد ثبتت صحة الفرض الثاني بالنسبة لكتب القراءة ا تكونذوب

  .للصفوف األربعة بالمرحلة المتوسطة
  :الفرض الثالث

أنه ال توجد فروق ذات داللة  ":بالنسبة للفرض الثالث الذي كان نصه
إحصائية بين أحكام المعلمين فيما يتعلق بانقرائية كتب القراءة وفهم تالميذ 

متوسطة لموضوعات تلك الكتب مقاساً الصفوف األربعة بالمرحلة ال
  : بينت نتائج االختبارات–باختبارات المفردات 

 :بالنسبة للصف األول المتوسط

 ،أن أحكام المعلمين قد تراوحت بين الحكم بالسهولة والحكم بالصعوبة
حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين ألحكامهم فيما يتعلق بمستويات 

  ٠ر٠٠١ و ٠ر٠٥حت قيم الكاى تربيع بين السهولة والصعوبة وتراو
كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المقابلة بين 

  . الفئتين سهلة جدا وصعبة جداونسبتي ، الفئتين سهلة وصعبةنسبتي
 :بالنسبة للصف الثاني المتوسط
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 ، المعلمين قد تراوحت بين الحكم بالسهولة والحكم بالصعوبةأحكامأن 
 فروق ذات داللة إحصائية بين أحكامهم فيما يتعلق بمستويات حيث وجدت

  ٠ر٠٠١و  ٠,١  وتراوحت قيم الكاى تربيع بين،السهولة والصعوبة
 :بالنسبة للصف الثالث المتوسط

 ، المعلمين قد تراوحت بين الحكم بالسهولة والحكم بالصعوبةأحكامأن 
يتعلق بمستويات حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين أحكامهم فيما 

  ٠ر٠٠١ و ٠ر٠٥ قيم الكاى تربيع بين وتراوحت ،السهولة والصعوبة
 نسبتيكما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المقابلة بين 

   الفئتين سهلة جدا وصعبة جداونسبتي ،الفئتين سهلة وصعبة
 :بالنسبة للصف الرابع المتوسط

 ،كم بالسهولة والحكم بالصعوبة أحكام المعلمين قد تراوحت بين الحأن
حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين أحكامهم فيما يتعلق بمستويات 

  ٠ر٠٠١ و ٠ر٠١ وتراوحت قيم الكاى تربيع بين ،السهولة والصعوبة
كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المقابلة بين نسبتى 

  جدا وصعبة جدا الفئتين سهلة ونسبتي ،الفئتين سهلة وصعبة
وبذا تكون قد ثبتت صحة الفرض الثالث بالنسبة لكتب القراءة للصفوف 

  .األربعة بالمرحلة المتوسطة
  :الفرض الرابع

ال توجد فروق ذات داللة  ":بالنسبة للفرض الرابع الذي ينص على أنه
فيما يتعلق )  المفردات، الفهم،التتمة(إحصائية بين درجات االختبارات الثالثة 
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بينت نتائج "تحديد مستوى سهولة كتب القراءة األربعة في المرحلة المتوسطة ب
  :"اإلحصائيالقياس 

أن مستوى سهولة االختبارات الفهم أعلى من مستوى سهولة اختبارات  -
 ، حيث ظهرت فروق دالة بين هذين النوعي من االختبارات،المفردات

ر بالنسبة لصفين  بينما لم تظه،وذلك بالنسبة للصفين األول والثاني
 .الثالث والرابع

أن مستوى سهولة اختبارات الفهم يكافئ مستوى سهولة اختبارات  -
 حيث لم تظهر فروق دالة بين هذين النوعين من االختبارات ،التتمة

 .وذلك بالنسبة للصفوف األربعة

أن مستوى سهولة اختبارات التتمة أعلى  من مستوى اختبارات  -
 ،ق دالة بين هذين النوعين من االختبارات حيث ظهرت فرو،المفردات

 بينما لم تظهر بالنسبة للصفين ،وذلك بالنسبة للصفين الثاني والثالث
 . وبذلك ثبتت صحة الفرض الرابع إال في جزء منه،األول والرابع

  :الفرض الخامس
توجد فروق ذات داللة  ":بالنسبة للفرض الخامس الذي ينص على أنه

 ، البنين والبنات على اختبارات التتمةتدرجا إحصائية بين متوسطات
  : بينت النتائج–"  واختبارات المفردات،واختبارات الفهم

 ودرجات البنات ،وجود فوق ذات داللة إحصائية بين درجات البنين -
قيمة ت دالة عند (بالنسبة للصف األول في اختبار التتمة لصالح البنات 

 ،نسبة الختبارات الفهمولم تظهر فرق بين الجنسين بال) ٠ر٠٠١
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 وبذلك تكون قد ثبت صحة الفرض الخامس جزئياً بالنسبة ،والمفردات
 .للصف األول

 أداءولم تظهر أية فروق ذات داللة إحصائية بين البنين والبنات في  -
 الثاني والثالث : والمفردات بالنسبة للصفوف، والفهم،اختبارات التتمة

 مما يشير إلى عدم ،الخامس وبلك لم تثبت صحة الفرض ،والرابع
 . في االنقرائيةالكويتي تالميذ المجتمع جنسيوجود فروق بين 

  :الفرض السادس
مستوى انقرائية كتب ":بالنسبة للفرض السادس الذي ينص على أن

 ،القراءة المقررة للصفوف األربعة من المرحلة المتوسطة بالكويت متوسطة
 :ت النتائج أن مستويات السهولة بين-% ٥٠ نسبة االنرقائية فيها أن أي
بالنسبة % ٥١ ،بالنسبة للصف الثاني% ٥٣ ،بالنسبة للصف األول% ٤٥
 وقد أثبت هذا صحة الفرض ،بالنسبة للصف الرابع% ٥٥ ، الثالثفللص

  .السادس
 
  
  
  
  
  
  


