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امليول القرائية لدى أطفال الروضة  دور التعليم األسري في تنمية
  والصفوف الثالثة األولى

  
 عطاف منسيو *السعدي عماد

**  
  
  

 17/8/2011 تاريخ قبوله     17/1/2011 تاريخ تسلم البحث
ــص ــري فــــي         :ملخــ ــن دور التعلــــيم األســ ــى الكشــــف عــ ــذه الدراســــة إلــ هــــدفت هــ

) 9-4(الروضــــة والصــــفوف الثالثــــة األولــــى  تنميــــة الميــــول القرائيــــة لــــدى أطفــــال  
ســـــنوات فـــــي ضـــــوء متغيـــــرات المســـــتوى التعليمـــــي للوالـــــدين، ومســـــتوى دخـــــل 

ــل     ــي للطفــ ــتوى الدراســ ــل، والمســ ــنس الطفــ ــرة، وجــ ــراد األســ ــدد أفــ ــرة، وعــ  .األســ
ــري        ــيم األســ ــّي التعلــ ــق مقياســ ــات بتطبيــ ــت البيانــ ــة جمعــ ــدف الدراســ ــق هــ ولتحقيــ

ــا قبـــل    746 والميـــول القرائيـــة علـــى عينـــة مؤلفـــة مـــن   ــًال وطفلـــة مـــن تالميـــذ مـ طفـ
المدرســـة والصـــفوف الثالثـــة األولـــى ووالـــديهم، فـــي المـــدارس المختلطـــة التابعـــة         

  .لمديرية تربية إربد األولى

أظهــــرت نتــــائج الدراســــة أن درجــــة الميــــول القرائيــــة لــــدى أطفــــال الروضــــة  
" للطفـل المسـتوى الدراسـي   "والصفوف الثالثة األولـى كانـت متدنيـة، وأن الخـتالف     

، "الصــفوف الثالثــة األولــى "داًال إحصــائيًا فــي درجــة الميــول القرائيــة، ولصــالح   اأثــًر
جــنس  "وأظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروق فــي الميــول القرائيــة تعــزى الخــتالف           

جـنس الطفـل والمسـتوى الدراسـي     "، وعدم وجود فروق تعزى للتفاعل بين "الطفل
عالقـة موجبـة دالـة إحصـائيًا بـين متغيـرات       وأشارت النتائج أيضـًا إلـى وجـود    . للطفل

األدوات، واألنشطة، واعتقادات الوالـدين عـن القـراءة، وربـط البيـت      (التعليم األسري 
بالمدرســة، والمســتوى التعليمــي لوالــد الطفــل، والمســتوى التعليمــي لوالــدة الطفــل،  

مـن   مـن جهـة، ومتغيـر الميـول القرائيـة     ) ومستوى دخل األسـرة، والمرحلـة الدراسـية   
لألنشـطة، وللمسـتوى   "وإلى وجود مساهمة نسبية ذات داللة إحصـائية  . جهة أخرى

ــال       ــدد أطفـ ــل، ولعـ ــد الطفـ ــي لوالـ ــتوى التعليمـ ــألدوات، وللمسـ ــل، ولـ ــي للطفـ الدراسـ
: الكلمـات المفتاحيـة  . (في التنبؤ بـالميول القرائيـة  " األسرة، ولربط البيت بالمدرسة

  ).ال الروضة، الصفوف األولىالتعليم األسري، الميول القرائية، أطف

  
  

شــهدت الحيــاة األســرية، لعــدة عقــود مضــت، تغيــرات    :مقدمــة
ــة، وترســخ       ــة والثقافي ملحوظــة فــي المجــاالت االقتصــادية واالجتماعي
االعتقاد السـائد بـأن العمليـة التربويـة تبـدأ مـن األسـرة ثـم يبـدأ بعـد           

وثقافـة   ذلك دور المدرسة، وتتبعها الروافد األخرى من وسائل إعالم
وسياســـة وغيرهـــا بالتـــأثير إيجابـــًا أو ســـلبًا فـــي تعلـــيم الطفـــل؛ التـــي 
ــدور        ــع ال ــا م ــا وتنافره ــا أو اختالفه ــا انســجامها وتكامله ــدى حينه يتب

إن  .التربوي الذي يقوم به كل من البيت والمدرسـة فـي هـذا المجـال    
التعليم األسـري جهـد تربـوي ضـروري فـي الطفولـة المبكـرة، والفكـرة         

ــيم األســري هــي     األساســية ــدين هــم المعلمــون   "لمــنهج التعل أن الوال
األوائـــل ألطفـــالهم، والمعلمـــون الـــذي يبقـــون لألطفـــال ألطـــول وقـــت    

   فاألسـرة هـي العنصـر األقـوى فـي      ).Morrow, 1995 P. 6" (ممكـن 
_________________________  

  .، اربد، األردنجامعة اليرموككلية التربية،  *
  .األردنية بية والتعليموزارة الترباحثة في * *
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The Role of Family Literacy in Developing Children's 
Reading Interests in Kindergarten and the First Three 

Classes 
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Abstract: This study aimed at exploring the role of family literacy in 
the development of reading interests of children in light of some 
variables. The sample of the study consisted of 746 kindergarten and 
elementary schoolchildren, studying in public schools at Irbid First 
Directorate of Education and their parents. Family Literacy Scale 
consisting of 48 items and Reading Interest Scale consisting of 30 
items were developed and utilized to achieve the study purposes. 

The results revealed a moderate level of the role of family 
literacy in developing children's reading interests. Parent's beliefs 
about reading ranked first, followed by instruments (tools), whereas 
activities came third, and home-school connection fourth. 

Although the results revealed a low degree of reading interests, 
statistically significant differences in reading interests due to the child 
study level were found in favor of the first three classes, whereas no 
statistically significant differences due to either child gender or the 
interaction between child gender and study level were found. Results 
also revealed significant positive correlation between all family 
literacy domains and domains of "instruments, activities, parent's 
beliefs about reading, home-school connection and fathers' and 
mothers' educational level, family income, family size and child's 
study level" with reading interests, in addition to a relative significant 
contribution of "activities, child's study level, tools, parents' 
educational level, family size, home-school connection" in predicting 
reading interest. (Keywords: Family literacy, reading interests, 
kindergarten, elementary school). 

  
  

  ).Reader and Sowers, 2002(تشكيل حياة الطفل 

ــدين وأفــراد األســرة مهمــًا فــي تطــوير مهــارات       ويعــد دور الوال
إذ توصل البـاحثون  . ءة والكتابة وتنمية الميول القرائية ألطفالهمالقرا

(Anderson, Hierbert, Scott and Wilkinson, 1985)   إلـى أن
للتعليم األسري دوًرا كبيًرا في تنمية مهارات القراءة والكتابـة والميـل   
إليهما، وبخاصة عنـدما ينهمـك أفـراد العائلـة فـي القـراءة ألطفـالهم أو        

ــراءة ــدين واألبنــاء       الق ــين الوال ــم، باإلضــافة للتفاعــل المشــترك ب . معه
ــراءة     وتـــوفر بيئـــة التعلـــيم األســـري ســـتة مصـــادر لتنميـــة مهـــارات القـ

 ,Hess and Hollowayوالكتابـة فـي وقـت مبكـر فـي محـيط العائلـة        

1984; Saracho, 2002)(هي ،:  
يقوم الوالـدان بـالقراءة أمـام أطفـالهم لتحفيـزهم      : أهمية القراءة .1

  .على القراءة
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يفـرض الوالـدان توقعـاتهم    : الضغط من أجـل تحقيـق اإلنجـاز    .2
المتعلقة بما يرغبـون أن يحققـه أبنـاؤهم بمـا يتعلـق بـالقراءة       

  .والكتابة ومبادراتهم وميولهم
يقــــدم الوالــــدان : مــــدى تــــوفر أدوات القــــراءة واســــتخدامها .3

خبرات قرائيـة تعّلمّيـة فـي البيـت تشـتمل علـى أدوات القـراءة        
  .كتابة الخاصة باألطفالوال

يقـــــوم ): القـــــراءة التشـــــاركية(القـــــراءة بمصـــــاحبة األطفـــــال  .4
الوالـــدان بـــالقراءة بمصـــاحبة أطفـــالهم فـــي البيـــت، وكـــذلك       

 .يستمعون لهم ويساعدونهم عندما يقرأون

يتفاعـل الوالـدان مـع أبنـائهم بـالقراءة      : فرص التفاعل اللفظـي  .5
 .بطرق عدة في البيئة المنزلية

يكتســب األطفــال الخبــرات القرائيــة مــن     : كتســبةالخبــرات الم .6
 .خالل مراقبة الراشدين وهم يقرأون

إلى أن الوقـت التفـاعلي   ) Griffis, 2003(وقد توصل جريفس 
للوالــدين والطفــل هــو المفتــاح للتعلــيم األســري النــاجح؛ فخــالل هــذا   
الوقــت يحصــل الوالــدان علــى فرصــة للقــراءة مــع أطفــالهم، وممارســة     

وعادة ما يكون هـذا العنصـر التفـاعلي    . ي تعلموها سابقًاالمهارات الت
ــترك، ويصـــل     ــة بشـــكل مشـ ــراءة قصـ ــالتعليم مثـــل قـ ــًا بـ ــاطًا متعلقـ نشـ
األطفـال عنـدما يقــرأ لهـم أفـراد األســرة أو الوالـدين القصـص الماتعــة       
ويستجيبون لتساؤالتهم المتعلقـة بـالقراءة ، نتيجـة مفادهـا أن المـادة      

) Saracho, 2002(مـا يؤكـده ساراشـو    وهـو  . المطبوعـة ذات معنـى  
الذي أشار إلـى أن نوعيـة التفاعـل بـين أفـراد األسـرة واألطفـال مهمـة         

وألن معظـم الدراسـات التـي أجريـت     . في تنمية الميول القرائية لـديهم 
كانت على أطفال في بيوت غربيـة غيـر عربيـة، فقـد شـكل ذلـك حـافزًا        

ــا تو     ــي محاولتهمــا دراســة م ــاحثين، ف ــرًا للب ــه الدراســات   كبي صــلت الي
حــول صــفات األســر التــي يمــارس أطفالهــا القــراءة فــي عمــر مبكــر فــي   

  .البيئات العربية

يرتكز مفهوم التعليم األسري على أسـاس مفـاده أن تنميـة      
القــدرة علــى القــراءة وعلــى فهــم المقــروء تبــدأ فــي األســرة؛ فاألطفــال  

كبيـــرة  الـــذين ينشـــأون فـــي بيئـــة تتـــوافر فيهـــا الكتـــب وتهيـــىء فرصـــاً 
للقـــراءة، ينمـــو لـــديهم الميـــل للقـــراءة وقـــد يصـــبحون قـــّراء جيـــدين  

أمـا الـذين ينشـأون دون دعـم أسـري      . محبين للقـراءة فـي وقـت مبكـر    
ــى القــراءة التشــاركية       للقــراءة  فليســوا كــذلك؛ إذ ينظــر التربويــون إل

ــا       ــى أنهـ ــه علـ ــل ووالديـ ــين الطفـ ــتم بـ ــي تـ ــزل   "التـ ــم المنـ ــه لضـ محاولـ
ــين    والمدرســة عــن طريــق ا  ــتعلم المشــتركة ب لتركيــز علــى نشــاطات ال

  ). Pahl and Kelly, 2005" (الوالدين وأطفالهما

ــا ) Family Literacy(ُيعــد مصــطلح التعلــيم األســري   مفهوًم
مركًبــا، ويمكــن اختصــاره بمواصــفات التعلــيم األســري التــي نشــرتها        

وجهــات نظــر   : التعلــيم األســري  "الجمعيــة الدوليــة للقــراءة، بعنــوان    
 5Paratore and Tracey, 1997; Morrow, 199(، "ةجديــد

  :أن التعليم األسريالتي مفادها  )Morrow, 2004المشار إليهم في 
    يشتمل على كيفية ممارسة الوالدين، واألطفال، وبـاقي أعضـاء

  .األسرة التعليم في البيت، وفي المجتمع

    يحدث بصورة طبيعية في أثناء المعيشة اليومية، ويسـاعد كـًال
  .ن البالغين واألطفال على إنجاز أعمالهمم

  ،يمكن تضمينه رسومات وكتابات تساعد أثناء القراءة والكتابة
ــدوين الملحوظــات، وإرســال        ــى تبــادل القصــص واألفكــار وت عل
 رســـائل لتوصـــيل الخطابـــات، واالحتفـــاظ بالســـجالت، وتحضـــير

اللـــوائح، واتبـــاع إرشـــادات مكتوبـــة، أو تســـاعد علـــى تقاســـم       
  .ر خالل المحادثة، وخالل القراءة والكتابةقصص وأفكا

     يقوم به الوالدان عن قصد، أو قد يحدث عفويـًا، عنـدما يقـوم
  .أحد الوالدين واألطفال بتأدية مهامهم اليومية

         تبدأ أنشطته أحيانـًا خـارج حـدود البيـت فـي مؤسسـات تربويـة
ــادة   ــة أو المكتبــــة العامــــة أو دور العبــ . مختلفــــة؛ مثــــل المدرســ

ه األنشــطة إلــى دعــم اكتســاب مهــارات تعلــم القــراءة وتهــدف هــذ
ــال الواجبــــات     ــراءة القصــــص، وإكمــ ــا؛ مــــن خــــالل قــ وتطويرهــ

  .المدرسية، وكتابة التقارير البسيطة

ــتعلم؛ إذ        ويعــد اســتقرار األســرة عــامًال مشــجعًا للطفــل علــى ال
ــتعلم        ــة ولـ ــراءة والكتابـ ــل للقـ ــة الميـ ــي تنميـ ــري فـ ــيم األسـ ــؤثر التعلـ يـ

  :بثالث طرق، هي) Leichter, 1984(مهاراتهما 
مــن خــالل تجــارب التعلــيم التشــاركية بــين الطفــل  : تفاعــل األفــراد .1

  .ووالديه
التــي تشــمل مــواد الــتعلم واألدوات المتاحــة فــي  : البيئــة الطبيعيــة .2

  .منزل الطفل
ــزي  .3 ــاخ التحفيـ ــة    : المنـ ــراد، وبخاصـ ــين األفـ ــات بـ ــمن العالقـ ويتضـ

 .علم القراءةعالقات الوالدين ومواقف الوالدين تجاه ت

تشــــير الدراســــات إلــــى العالقــــة القويــــة بــــين قــــراءة الوالــــدين    
ــوافرت        ــذين ت ــال ال ــال، وتظهــر أن األطف ــدى األطف ــة ل ــول القرائي والمي
لديهم نشاطات ومواد قرائية أسرية أكثر امتلكوا ميوًال قرائية بدرجـة  

 ;Anderson, 2000(أعلــى مــن أولئــك الــذين لــم تتــوافر لــديهم       

Jordan, Snow and Porche, 2000; Stainthrop and Hughes, 
2000; Saracho, 1997).(  

 ,Hess and Holloway(وأظهــرت دراســة هــيس وهولــوي   

1984; P. 93 (     أداء : "المتعلقـة بالبيئـة األسـرية ومهـارات القـراءة أن
األطفــال للقــراءة ومــيلهم إليهــا، مــرتبط بكميــة القــراءة التــي يقــدمها         

ة المـواد التـي يقرأونهـا لهـم، وبدرجـة تقـديرهم       الوالدان لهم، وبنوعيـ 
وباجتمـــاع هـــذه العوامـــل يمكـــن للوالـــدين أن يـــؤثروا فـــي       . للقـــراء

أطفــــالهم ويســــاعدوهم علـــــى اكتســــاب مهـــــارات القــــراءة، وتطـــــوير     
وبغــض النظــر عــن الحالــة االقتصــادية، فــإن    . مهاراتهــا، والميــل إليهــا 

زز حـــب األطفـــال العـــائالت تســـتطيع أن تـــوفر بيئـــة تعليميـــة غنيـــة تعـــ  
للقـراءة ومــيلهم إليهــا؛ ألن نجــاح المدرســة يمكــن أن يتحقــق لألطفــال  

  ).Anderson, 2000(بدءًا من البيت 

ــيجن        ,Lancy and Begin(وأوضــحت دراســة النســي وب

كيفية جعل قراءة األطفال أكثر طالقة، عنـدما ينظـر الوالـدان    ) 1992
ــدركان وأطفالهمــا أن القــ    ــة، وي ــراءة بايجابي ــة،   للق ــوع مــن المتع راءة ن

فيقرأون القصص بطريقة تركز علـى المعنـى بـدًال مـن توجيـه األطفـال       
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لفــك الرمــوز، وهــم أيضــًا يطرحــون األســئلة ويبتــدعون الفكاهــة خــالل   
ــراءة ــاليمور   . القـ ــدنبيرغ وريـــس وجـ ــق جولـ  ,Goldenberg(ويتفـ

Reese and Gallimore, 1992 (   مع النسي وبيجن فيما أشـارا إليـه
يمكــن للوالــدين أن يتعلمــوا الصــبر واالنتظــار إلــى أن يعطــي    مــن أنــه 

أطفـــالهم اإلجابـــات عـــن األســـئلة المطروحـــة وأن يســـتخدموا أســـلوب 
التفكيــر الســياقي بــدًال مــن التفكيــر علــى مســتوى الكلمــة، وأن يقــرأوا   
القصص بأساليب تمثيلية، فالوالدان قدوة في القـراءة ألطفـالهم؛ فهـم    

إلـيهم ويشـركونهم فـي مجموعـة متنوعـة       يتحدثون معهـم، ويسـتمعون  
  .من النشاطات التفاعلية

وُيعــد مفهــوم الميــول القرائيــة مــن المفــاهيم المتعــددة األبعــاد؛      
الميـول القرائيـة بأنهـا    ) Wilson, 1971, P.17(فقـد عـرف ويلسـون    

تنظيمات وجدانية لـدى الفـرد تشـير إلـى اهتمامـه بـالمواد المكتوبـة        "
إدراكية أو أدائية ترتبط بها، ويشعر بقـدر   وتجعله يشترك في مناشط

كمـــا عرفهـــا ديشـــانت وســــميث    ". مـــن االرتيـــاح فـــي ممارســـته لهـــا     
)Dechant and Smith, 1977, p.76  ،المشار إليهما فـي القرشـي ، 

اســــتجابات متعلمــــة تعبــــر عــــن االهتمــــام بممارســــة  "بأنهــــا ) 1985
، "عهاالقـــراءة، ونتـــاج تفاعـــل بـــين الحاجـــات النفســـية ووســـائل إشـــبا 

: وعّدا الميول القرائية مفهوم مركب يتكون من عدة مسـتويات تشـمل  
حــب االســتطالع واالهتمــام واالرتبــاط الوجــداني بموضــوع القــراءة،        

  .وتتكامل هذه المستويات الثالثة لتكوين الميول القرائية

وبناًء عليه، فإن الميـول القرائيـة هـي اسـتجابات تـدفع صـاحبها         
ي أي تخصص بارتيـاح ورغبـة بغـض النظـر عـن      إلى ممارسة القراءة ف

وهكذا يظهر أن الميول القرائيـة سـابقة لالهتمامـات أو    . نوع االهتمام
ــفها      ــراءة بوصـ ــي الغالـــب يهـــوى القـ ــان فـ ــة، فاإلنسـ التفضـــيالت القرائيـ
ــدأ     ــه، وتبـ ــه، وتزيـــد مهاراتـ ــه وقدراتـ ــع مداركـ ــم تتسـ ــًا، ثـ ــاطًا عامـ نشـ

فــي العمــر ويصــبح لديــه ميــوًال  اهتماماتــه القرائيــة بــالبروز مــع التقــدم  
  .لبعض الموضوعات

ــول     و   ــة الميــ ــات التــــي بحثــــت أهميــ ــم الدراســ قــــد أثبتــــت معظــ
، ومــا تعــود بــه علــى المــتعلم بخاصــة؛ فقــد ذكــر واالهتمامــات القرائيــة

ــي  ــارات   ) 1985(القرشـ ــام بالمهـ ــة واالهتمـ ــول القرائيـ ــال الميـ أن إهمـ
ن تعرف كيف تقـرأ  فقط؛ يتسبب في تنشئة أجيال من المتعلمين األميي

  .ولكنها ال تُقبل على القراءة

ويشــير علمــاء الــنفس إلــى أن الميــول مهمــة فــي عمليــة الــتعلم      
وهناك عوامـل عـدة تـؤثر فـي اكتسـاب الميـول مثـل األسـرة          . والميول

أو البيئة التي ينشأ فيهـا الطفـل، وكـذلك الوسـط الثقـافي المحـيط بـه،        
لميـول لـدى الطفـل أثنـاء     ولذلك كـان مـن الضـروري إيجـاد نـوع مـن ا      

عمليـــة الـــتعلم، التـــي يمكـــن أن ُتســـتثار مـــن خـــالل تفاعـــل الفـــرد مـــع   
الحاجــات األساســية الالزمــة لــه، ومــع الوســائل التــي يســتخدمها الفــرد  
في إشباع تلك الميول، فالطفل الذي تتوافر لديه الميول القرائية هـو  

اهـا وتقـدير   الذي ُتشبع القراءة حاجاته، وإحساسـه بذاتـه وتقـديره إي   
اآلخـــرين إيـــاه، وتحقـــق لـــه الفضـــول والشـــغف وحاجتـــه إلـــى التفـــوق    

وُتعــد الميــول بمثابــة القــوة الفاعلــة التــي توجــه اهتمامــات     . والنجــاح
الفرد بالمناشط أو باألشياء والموضوعات، وهي كـذلك تحـدد مـا إذا    

كــان الطفــل قارئــًا أم ال، وإلــى أي مــدى ســيقرأ، ومــا إذا كــان شــغوفًا   
  ).1996محمد، (معين من مجاالتها بمجال 

وتتعدد الوسائل التي تساعد على تنمية الميول القرائية لـدى     
ــة،     ــرة، والمدرســ ــام األســ ــائل فــــي قيــ ــال، وتتحــــدد هــــذه الوســ األطفــ

ويتمثـل  . والمكتبات، ووسائل اإلعالم، بدور متميز في تثقيـف الطفـل  
وعـة مـن   دور هذه المؤسسات التثقيفية وعلى رأسها األسرة، في مجم

اإلجراءات واألمور التي ينبغي مراعاتها، وتركز الدراسـة الحاليـة علـى    
  .اإلجراءات التي تتعلق باألسرة ويتوجب عليها القيام بها

كثيرًا ما يعتمد ما يتعلمه الطفل في المدرسة على ميولـه أكثـر     
ويبدو ذلك جليًا في التحصـيل األفضـل للطفـل فـي المـواد      . من ذكائه

ومـع ذلـك،   . ويميل إليها وفي اختياره ألنشطة وقت الفراغالتي يحبها 
ال يمكــن تعريــف الميــل بأنــه اهتمــام أو تفضــيل، إن تفضــيل شــيء مــا  

يعـد قضـية سـلبية نسـبيًا ألنـه       –بوجود خيـارات مختلفـة    -على آخر 
ال يعنـــي بالضـــرورة بـــأن الفـــرد ســـيبذل جهـــده إليجـــاد األشـــياء التـــي 

يعة ديناميكية نشطة فال يختار الفـرد  يفضلها، بينما يعد الميل ذو طب
ما يقرأ فقط بل إنه يختار هدفـه ويخلـق اإلمكانيـات لتحقيقـه؛ فالميـل      
وسـيلة لإلنجـاز فـي القـراءة، ولالسـتمتاع بهـا، ولتـدبر معانيهـا، ونقـد          
نصوصـــــها، وهـــــو مولـــــد لجميـــــع النشـــــاطات القرائيـــــة االختياريـــــة       

(Damberger. 1975).  

ضــل المراحـــل العمريــة وأخصـــبها   تعــد مرحلـــة الطفولــة مـــن أف    
ــراد، وهــي القاعــدة األساســية التــي        ــة لــدى األف ــة الميــول القرائي لتنمي

بـل إن  . تبدأ منها وتقـوم عليهـا تنميـة الميـول القرائيـة لـدى التالميـذ       
عزوف الكبـار عـن القـراءة مـرده بالدرجـة األولـى إلـى أن عمليـة تنميـة          

أن خلـق العالقـة الحميميـة     الميول القرائية لم تتم أثناء الطفولة، ذلـك 
بـــين الطفـــل والكتـــاب هـــي خيـــر وســـية لتنميـــة القـــراءة والشـــغف بهـــا  

  .واإلقبال عليها

وتتعدد الوسائط التربوية التي تعمل على تنميـة ميـول األطفـال      
المنــزل، : للقــراءة وتجعلهــم يقبلــون عليهــا بحــب وشــغف، ومــن أهمهــا

ة والمرئيــة، ولكــل والمدرســة، والمكتبــات، ووســائل اإلعــالم المســموع
وسيط من هذه الوسائط دوره الواضح في تنمية الميول القرائية لدى 

  ).1987شحاته وإبراهيم، (األطفال 

ــة الميــول         ــة علــى المنــزل وســيطًا  لتنمي وتركــز الدراســة الحالي
إلــى أن ). 1987(القرائيــة لــدى األطفــال؛ إذ يشــير شــحاته وإبــراهيم  

ــا لـــدى  المنـــزل ُيعـــد المركـــز األول لتكـــوي  ن الميـــول القرائيـــة وتنميتهـ
األطفـال، فهــو الـذي يعــزز فـي الطفــل الميـول المبكــرة للقـراءة، والبــد      
ــزل قــدوة الطفــل وأنموذجــه؛ ألن       ــدان داخــل المن مــن أن يصــبح الوال
ــدان        ــى أن يميــل الوال ــاج إل ــال يحت ــة لــدى األطف ــول القرائي ــة المي تنمي

لكتــاب، ويقــدرون نفســيهما إلــى القــراءة فيقبلــون عليهــا، ويحترمــون ا  
العلــم والعلمــاء، وينشــئون المكتبــات المنزليــة، ويحكــون ألبنــائهم عمــا 
يقرؤون؛ ذلك ألن سلوكهما الفعلـي أقـوى تـأثيرًا مـن الـدعوة النظريـة       

 .إلى القراءة



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 274

ومــن األمــور التــي تعيــق األســرة  فــي تعهــد أطفالهــا وتــربيتهم،     
ألســر فــي الــوطن األوضــاع االقتصــادية الصــعبة التــي تمــر بهــا غالبيــة ا

العربي، والتي تسعى بكل جهدها إلى توفير األمـور األساسـية لألسـرة    
مــن مــأوى، وطعــام، وشــراب وملــبس، بحيــث يصــعب معــه أن تشــتري   
ألطفالها ما تعتقد أحياًنا بأنه مـن الكماليـات كالكتـب والقصـص، حتـى      
لـو كانـت هـذه القصـص رخيصـة الـثمن، فكيـف يكـون الحـال إذا كانــت          

األطفــال مرتفعــة الــثمن؟ كمــا هــو الحــال فــي عالمنــا        كتــب وقصــص  
أضـف إلـى ذلـك عـدم     . العربي بخاصة وفـي بلـدان العـالم الثالـث بعامـة     

مالءمــة البيــت لمتطلبــات الطفولــة مــن تــوفير مكــان مخصــص للقــراءة    
ــغار       ــه الصـ ــأ إليـ ــب، يلجـ ــي ورفـــوف للكتـ ــة وكراسـ ــى طاولـ ــوي علـ يحتـ

ت فــراغهم فــي  لتحضــير دروســهم وواجبــاتهم المدرســية وقضــاء وقــ     
  ).2008احميده، (مطالعة الكتب والقصص والمجالت 

تتأثر دافعية األطفال للقراءة والنجـاح فـي المدرسـة بالمسـتوى       
فهنــاك أثــر مباشــر للبيئــة األســرية واالجتماعيــة فــي  . التعليمــي آلبــائهم

التطــور المعرفــي، واكتســاب المعرفــة بــالقراءة والكتابــة عنــد األطفــال،  
 America"ارة التربيــــة والتعلــــيم األمريكيــــة  وحســــب برنــــامج وز

Reads "       ــراءة ــيم القـ ــة لتعلـ ــر داللـ ــد األكثـ ــع الوحيـ ــل التوقـ ــإن عامـ فـ
والكتابــة وتنميــة الميــول القرائيــة هــو مســتوى تعلــيم األم، فكلمــا زاد    

 ,Darling(المســتوى التعليمــي لــألم زاد احتمــال أن تقــرأ ألطفالهــا  

2004.( 

دب التربـوي للوقـوف علـى أبـرز     وقد قـام الباحثـان بمراجعـة األ     
النتائج التي تم التوصل اليهـا فـي هـذا المجـال؛ اذ كشـفت دراسـة بـل        

(Bell, 1999)  عن الجوانب النوعية لقراءة الكتب التفاعلية المشتركة
بــين أطفــال الروضــة الــذين بــدأوا للتــو بــالقراءة مــع ذويهــم، وبحثــت      

ــد     ــة، ومـ ــب التفاعليـ ــراءة الكتـ ــائص قـ ــي خصـ ــد فـ ــا بالتحديـ ى ارتباطهـ
بخصـــائص محـــددة لـــدى الطفـــل، مثـــل الميـــول القرائيـــة، والمهـــارات   

والــدًا ووالــدة فــي بيــوتهم خــالل  ) 70(القرائيــة؛ وقــد تمــت مالحظــة  
ــى أن      ــائج إلـ ــارت النتـ ــالهم، وأشـ ــع أطفـ ــتركة مـ ــراءة المشـ ــاعالت القـ تفـ

لـم   المشتركة فـي البيـت   لقراءةنشاطات ا ةريتحول و الوالديةتقارير ال
ــ اطـــابارت تظهـــر كمـــا  ،معرفـــة القـــراءة والكتابـــة مقـــاييس مـــع املحوًظـ

أشــارت النتــائج إلــى أن الوالــدين يلعبــون دوًرا مهًمــا فــي تنميــة ميــول   
  .أطفالهم القرائية

ــدة     ــا أحميـ ــة    ) 2008(أمـ ــر البيئـ ــي األردن أثـ ــى فـ ــد استقصـ فقـ
ــل         ــال مــا قب ــالمواد المطبوعــة فــي تطــوير وعــي أطف ــة ب ــة الغني المنزلي

طفـًال ممـن    )40(تكونت عينـة الدراسـة مـن    . المكتوبة المدرسة باللغة
تراوحـــت أعمـــارهم مـــا بـــين ثـــالث الـــى أربـــع ســـنوات، باإلضـــافة إلـــى   

تــم توزيــع اســتبانة علــى الوالــدين لتحديــد األطفــال الــذين     . والــديهم
يعيشــون فــي بيئــات منزليــة غنيــة بــالمواد المطبوعــة مــن أولئــك الــذين  

المطبوعة، وخضع جميع األطفـال   يعيشون في بيئات تفتقر إلى المواد
أظهـــرت نتـــائج الدراســـة ممارســـات . الختبـــار الـــوعي باللغـــة المكتوبـــة

متفاوتــة للوالــدين فــي تــوفير بيئــات غنيــة بــالمواد المطبوعــة تراوحــت  
بين المتوسطة والمتدنية، كما أن األطفـال الـذين يعيشـون فـي بيئـات      

توبـة أكثـر مـن اولئـك     غنية بالمواد المطبوعة أظهروا وعيًا باللغـة المك 
  .الذين يعيشون في بيئات تفتقر إلى المواد المطبوعة

دراســة هــدفت إلــى ) (McTaggart, 2004وأجــرى ماكتــاكرت   
ــن   ــف عـ ــأثير الكشـ ــتعلم     تـ ــة الـ ــبقة وبيئـ ــة المسـ ــال القرائيـ ــول األطفـ ميـ

تطـــور مهـــارات  وفـــي ميـــولهم القرائيـــة الالحقـــة، فـــي تطـــوير األســـري
البيانـــات للمـــرة األولـــى لهـــذه وقـــد جمعـــت  .لـــديهم القـــراءة والكتابـــة

الدراسة الطوليـة عنـدما كـان األطفـال فـي مرحلـة الروضـة، وتـم جمـع          
عنـدما كـان األطفـال     )2003( عـام  البيانات في المرة الثانية فـي ربيـع  

 (65)شـارك فـي هـذه الدراسـة      .الثالـث  وفـي الصـف  في الصف الثـاني  
ئج أن ميـول األطفـال   ، وأظهرت النتـا ذويهممع ) 110من أصل ( طفًال

القرائية تعد منبئًا لميـولهم  الالحقـة عنـد الصـف الثالـث، كمـا أشـارت        
إلـــى وجـــود مســـاهمة نســـبية لمتغيـــرات التعلـــيم األســـري وللمهـــارات   

  . الصوتية في التنبؤ بالميول القرائية

 ,Johnson(وكـــان هـــدف الدراســـة التـــي أجراهـــا جونســـون    

للمشــــاركة  )Waker( كــــرينمــــوذج والكشــــف عــــن فعاليــــة    )2007
دمـج  ، مـن خـالل   في مرحلة الروضـة  األطفالالوالدية في تفسير نتائج 

، والتــي تتضــمن  المتغيــرات التــي تمثــل جميــع مكونــات هــذا النمــوذج   
ــدين بالكفـــاءة،      ــدين، وإحســـاس الوالـ ــة طبيعـــة الوالـ وتصـــّورات  معرفـ

ــدين ــة   الوالــ ــرص المدرســــية العاّمــ ــم المحــــددة    ،للفــ ودعــــوات المعّلــ
ــدّخل ــت   ،للتـ ــات الوقـ ــة،   ومتطلبـ ــة المدركـ ــارات المعرفـ ــد، ومهـ  والجهـ

المتعلقــة بــالقراءة وبالكتابــة حيــث    العامــة التعلــيم األســري ونشــاطات 
بيانــات الســنة األولــى مــن دراســة طوليــة امتــدت     الدراســة اســتخدمت

لرعايــة الطفولــة فــي واليــة   ًامركــز )76(ثــالث ســنوات اشــتملت علــى  
التقـارير   استباناتلمون مجموعة من والمع اآلباء ؛ إذ أعطيأوكالهما
تقيــيم الخطــوات المبّكــرة نحــو   مقيــاس األطفــال أعطــيبينمــا  ،الذاتيــة

ــة    ةنحــدارات الهرميــ ثــم اســتخدمت اال . مفــاهيم معرفــة القــراءة والكتاب
نحـو  النموذج وتصـرف الطفـل   بـ  خاصـة ال الثالثـة  لدراسة أسئلة البحث

أظهـرت النتــائج أن   .وعمطبــمفهـوم ال معرفـة  و الميـول القرائيــة ولـتعلم  ا
النموذج فاعل جدًا وأن المهارات الوالديـة المحسوسـة تعـد مسـاهمة     
نســبية مهمــة فــي الميــل للــتعلم، كمــا أشــارت النتــائج إلــى أن تــدخالت  
المعّلم تسهم بشكل مهم في ميول األطفـال القرائيـة، وأظهـرت النتـائج     

النمـوذج فـي    فيدوًرا كبيًرا جدًا بالكفاءة  أخيرًا أن إلحساس األطفال
  .تطور مفهوم المواد المطبوعة لديهم

يتبين ممـا سـبق أن موضـوع التعلـيم األسـري هـو موضـوع ذو          
أهميــة واضــحة فــي تنميــة ميــول األطفــال فــي شــتى المجــاالت ويحتــاج 

ولــم . إلــى المزيــد مــن البحــث والدراســة، وبخاصــة فــي البيئــة العربيــة   
ر علــى دراســة تناولــت يــتمكن الباحثانـــ فــي حــدود علمهماـــ مــن العثــو  

التعلــيم األســري أو حاولــت الكشــف عــن قــوة العالقــة اإلرتباطيــة بــين    
دور الوالــدين فــي التعلــيم األســري ومســتوى الميــول القرائيــة لــدى        
أطفالهم بشـكل مباشـر فـي األردن بخاصـة وفـي الـوطن العربـي بعامـة،         
 أو أي دراسة في التعليم األسري ومستوى الميـول القرائيـة بـاختالف   
المستوى التعليمـي للوالـدين، ومسـتوى دخـل األسـرة، وعـدد أطفـال        

كما لم يقـف الباحثـان   . األسرة، والجنس، والمستوى الدراسي للطفل
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على دراسة عربية بحثت في عناصر التعليم األسري وأيهـا هـو األكثـر    
وقـد   .تنبًؤا وتأثيًرا في تطوير مستوى الميول القرائيـة لـدى األطفـال   

بجانــب  التــي عثــرا عليهــا  ة مــن الدراســات الســابقة تفــردت كــل دراســ 
واحــد مــن الجوانــب المتعلقــة بــالميول القرائيــة، أمــا الدراســة الحاليــة    

  .فقد تناولت جميع الجوانب التي تتعلق بهذه الميول

  مشكلة الدراسة

ــرية       ــة البـــاحثين األسـ ــة مـــن مالحظـ نبعـــت مشـــكلة هـــذه الدراسـ
. راءة وعـدم مـيلهم إليهـا   والميدانية بخصوص صدود األطفال عن القـ 

ومــع أن لألســرة  بوصــفها مدرســة الطفــل األولــى، أهميــة كبيــرة فــي         
تــوفير بيئــة غنيــة بــأدوات التعلــيم األســري ومــواده وأنشــطته الفاعلــة     
التي ُتسهم في تنمية ميول األطفال القرائية، ال ُيلحظ أن هـذا الجانـب   

شير تقريـر منظمـة   يلقى اهتمامًا كافيًا لدى معظم األسر العربية؛ إذ ي
اليونســكو وتقريــر التنميــة البشــرية العربــي إلــى أن الوقــت المخصــص   

دقـائق يومًيـا وهـو رقـم     ) 6(للقراءة عند الطفل العربي ال يزيـد علـى   
  .)1( مذهل مقارنة بالوقت الذي يقضيه أطفال الدول الغربية

وتأتي هذه الدراسة لتقف على واقع الحال وُتحدد دور األسـرة    
ة ميـول األطفـال القرائيـة، بغيـة إيجـاد جيـل مـتمكن مـن طـرق          في تنمي

القراءة واستراتيجياتها، وممتلك لمهاراتها المختلفة، ومستعد للبحـث  
عن المعلومة أنى وجدها، وبخاصة في عصر الثـورة المعلوماتيـة ومـا    

هذا الواقع التربوي وضـع الباحثـان   . أنتجته من مواد قرائية إلكترونية
ما دور التعليم األسري في تنمية الميـول القرائيـة   : دهأمام تساؤل مفا

ــإن هــذه الدراســة تســعى لإلجابــة عــن         ــدى األطفــال؟ وبالتحديــد؛ ف ل
  :األسئلة اآلتية

مــا مســتوى تقــديرات الوالــدين لــدور التعلــيم األســري فــي تنميــة    .1
ــال، والصــفوف       ــال فــي مرحلتــي ريــاض األطف ــة لألطف الميــول القرائي

  الثالثة األولى؟
وى الميـــول القرائيـــة لـــدى أطفـــال الروضـــة، والصـــفوف   مـــا مســـت .2

 الثالثة األولى؟

ــة     .3 ــة لــــدى أطفــــال الروضــ هــــل يختلــــف مســــتوى الميــــول القرائيــ
والصــــفوف الثالثــــة األولــــى بــــاختالف جــــنس الطفــــل، والمســــتوى   

  الدراسي للطفل، والتفاعل بينهما؟
ــل،   (مــا قــدرة متغيــرات الدراســة    .4 ــد الطف المســتوى التعليمــي لوال

التعليمي لوالدة الطفل، ومسـتوى دخـل األسـرة، وعـدد     والمستوى 
أطفــــال األرســــرة، وجــــنس الطفــــل، والمســــتوى الدراســــي للطفــــل، 
واألدوات، واألنشطة، واعتقادات الوالدين عن القراءة، وربط البيـت  

فــــي التنبــــؤ بــــالميول القرائيــــة لــــدى أطفــــال الروضــــة، ) بالمدرســــة
  والصفوف الثالثة األولى؟

  
  

                                                           
)1(  Retrieved November 11, 2010 form: 

http://www.annabaa.org/nbanews/70/154.htm 

 أهمية الدراسة

  :في أنها كمن أهمية هذه الدراسةت
تثيــر تفكيــر الوالــدين لتنميــة الميــول القرائيــة لــدى أبنــائهم فــي      .1

  .سن مبكرة
تكشــف عــن بعــض المتغيــرات والعوامــل األســرية التــي تــؤثر فــي  .2

الميول القرائية لدى األطفال؛ للتعامل معها بشكل يعزز ميـولهم  
  .نحو القراءة

تويـات المكتبـة العربيـة    تضيف موضوعًا ذا أهمية خاصة إلـى مح  .3
ــذا       ــي هـ ــة فـ ــة المتخصصـ ــات العربيـ ــدرة الدراسـ ــع نـ ــة مـ وبخاصـ

  .المجال
تحدد أي متغيرات التعلـيم األسـري هـي األكثـر تنبـًؤا فـي ميـول         .4

 .األطفال القرائية

  
  التعريفات اإلجرائية 

  :يمكن تعريف مصطلحات الدراسة الحالية على النحو اآلتي
ممارسـات األسـرية التعليميـة    هو مجموعة ال: التعليم األسري  -

التي تهيىء الفرصة لألطفـال لتطـوير ميـولهم القرائيـة، ليصـبحوا قـّراًء       
ويتمثــل مســتوى التعلــيم األســري فــي هــذه . متميــزين فــي وقــت مبكــر

ــاس         ــى مقي ــدان عل ــا الوال ــي يحصــل عليه ــة الت الدراســة بالدرجــة الكلي
لمســــتوى ا: التعلــــيم األســــري المتعلقــــة بمتغيــــرات الدراســــة التاليــــة  

التعليمي لوالد الطفل، والمستوى التعليمي لوالـدة الطفـل، ومسـتوى    
دخل األسرة، وعدد أطفـال األسـرة، واألدوات واألنشـطة، واعتقـادات     

  .الوالدين عن القراءة، وربط البيت بالمدرسة
هي استجابات تظهـر اهتمـام الطفـل بـالمواد     : الميول القرائية  -

قيقية في ممارسة القراءة بغـض النظـر   القرائية، بحيث توفر له رغبة ح
عن محتوى هذه القراءة، وتجعله يشـترك بمناشـط حركيـة تـرتبط بهـا      
وتشعره بقدر من االرتياح عنـد ممارسـتها، سـواء أكـان ذلـك اهتمامـًا       

ويتمثــل مســتوى الميــول القرائيــة فــي هــذه . أم رغبــة فــي مجــال معــين
ــا الطفـــل     ــة التـــي يحصـــل عليهـ ــة الكليـ ــة بالدرجـ ــى مقيـــاس  الدراسـ علـ

  .الميول القرائية المستخدم في هذه الدراسة
هــو المســتوى الدراســي الــذي   : المســتوى الدراســي للطفــل    -

 2009/2010العام الدراسـي   يدرس فيه الطفل في الفصل األول من
ــد         ــة إرب ــيم لمنطق ــة والتعل ــة التربي فــي المــدارس المختلطــة فــي مديري

) 6أقل مـن  -4(لمدرسة ما قبل ا: األولى، ويتألف من مستويين، هما
  .سنوات) 9 - 6(سنوات، والصفوف الثالثة األولى 

  محددات الدراسة

  :تتحدد هذه الدراسة في اقتصارها على
األطفــال الــذين يدرســون فــي ريــاض األطفــال، وفــي الصــفوف  .1

الثالثة األولى في المدارس المختلطة التابعة لمديريـة التربيـة   
-4(اوح أعمارهم ما بـين  والتعليم لمنطقة إربد األولى، وتتر

  ون تعميم نتائجها على فئات أخرىسنوات، مما يحول د) 9
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آباء وأمهـات األطفـال الـذين وافقـوا علـى المشـاركة فـي هـذه          .2
ممــا يحــول دون تعمــيم نتائجهــا علــى أســر أخــرى   . الدراســة

  .ممن لم يوافق أباؤهم وأمهاتهم على المشاركة
التعلـيم األســري  األداتـين المسـتخدمتين فيهــا، وهمـا مقيــاس     .3

ومقيــاس الميـــول القرائيـــة؛ ممــا يحـــول دون تعمـــيم نتائجهـــا   
ــع بخصــــــائص    ــا لــــــو اســــــتخدمت أدوات أخــــــرى تتمتــــ فيمــــ
ســيكومترية مختلفــة، وأخضــعت بياناتهــا لمعالجــات وأســاليب   

  .إحصائية مغايرة

  منهجية الدراسة واجراءاتها

  مجتمع الدراسة

مدرســة،  مــا قبــل ال  تالميــذمجتمــع الدراســة مــن جميــع     تكــون
ــة األولــى ووالــديهم    ، ممــن تتــراوح أعمــارهم   وتالميــذ الصــفوف الثالث

ــة    ويدرســون ســنوات ) 4-9( فــي المــدارس المختلطــة التابعــة لمديري

لعـام  فـي الفصـل الدراسـي األول ل    ربد األولىوالتعليم لمنطقة إتربية ال
ــالغ عــــــددهم )2009/2010(الدراســــــي  ــذًا) 25415(، والبــــ  تلميــــ

  .تلميذًة) 12891(و تلميذًا) 12524(وتلميذة منهم 

  عينة الدراسة

، وهـم  ووالـديهم  طفـًال وطفلـةً  ) 746(تكونت عينة الدراسة من   
ــن  ــوعالـــذين  األطفـــالمـ ــاركة فـــي هـــذه   أبـــاؤهم وأمهـــاتهم ل  تطـ لمشـ

المدرسـة ووافقـوا    حضور اجتماعـات أوليـاء األمـور داخـل    ولالدراسة 
ــاحثين وتيســير إجــراءات هــذه ال     ــين و. دراســةعلــى التعــاون مــع الب يب

  .توزيع أفراد العينة وفقا لمتغيرات الدراسة 1 الجدول

  توزيع أفرد عينة الدراسة حسب متغيراتها 1الجدول 
 النسبة العدد  الفئة/المستوى  المتغير  العينة

باء اآل
  واألمهات

المستوى التعليمي 
  لوالد الطفل

 %2.4 18 أمي ال يقرأ وال يكتب

 %36.6 273 توجيهي فما دون

 %50.1 374 بكالوريوس

 %10.9 81 دراسات عليا

المستوى التعليمي 
  لوالدة الطفل

 %2.0 15 أمي ال يقرأ وال يكتب

 %47.6 355 توجيهي فما دون

 %39.8 297 بكالوريوس

 10.6 79 دراسات عليا

مستوى دخل 
  األسرة

 %30.2 225 فما فوق 300

301-499 271 36.3% 

500-1000 159 21.3% 

 %12.2 91 فأكثر 1001

 عدد أطفال األسرة
1-3 194 26.0% 

4-6 354 47.5% 

 %26.5 198 فأكثر 7

  األطفال
 %62.6 467 ذكر  جنس الطفل

 %37.4 279 انثى

 المرحلة الدراسية
 %32.4 242 ما قبل المدرسة

 %67.6 504 ساسية الدنياالمرحلة األ

 %100.0 746  الكلي  
      

  الدراسة  اتاأد

ترتكز االدراسة الحالية في جمعها للبيانات الالزمـة لإلجابـة عـن    
  :أسئلة الدراسة على األداتين اآلتيتين

 Family Literacy Scale مقياس التعليم األسري: أوال

 حيـث ، هتطويرو "التعليم األسري مقياس"بإعداد  انقام الباحث
وتـم   مجـاالت، ) 5(ة موزعة علـى  فقر) 79(تكون بصورته األولية من 

ــاد ــري و     االعتمـ ــى األدب النظـ ــواه علـ ــردات محتـ ــياغة مفـ ــي صـ ــى فـ علـ
 Hall, 2008; Crawford and)ذات العالقــة  الدراســات الســابقة

Zygouris, 2006; Buckner,2004; Daniels, 2004; 
Saracho,2002; Stainthrop and Hughes, 2000).  
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  صدق المقياس 

  :المقياس بطريقتين، هماتم التحقق من صدق 
 Content Validity المضمونصدق   .1

ــه للمقيــــاس المضــــمونللتحقــــق مــــن صــــدق   ــبة فقراتــ  ، ومناســ
علــى بصــورته األوليــة  بعرضــه  انقــام الباحثــ  ألغــراض هــذه الدراســة؛ 
تربيـة الطفـل والتربيـة االبتدائيـة      صين فيصختلجنة من المحكمين الم

والمناهج وطـرق التـدريس،    ،م، والقياس والتقويوعلم النفس التربوي
، وطلــب الباحثــان   محكمــاً ) 17(فــي جامعــة اليرمــوك، وبلــغ عــددهم     

منهم إبداء رأيهم في فقرات المقياس وقـد اجريـت النعـديالت الالزمـة     
فقرة بسبب تكـرار مضـمونها   ) 17(في ضوء ملحوظاتهم، وتم حذف 

ــا أو انتمائهــا ألي مجــال مــن المجــاالت       بفقــرات أخــرى أو عــدم دقته
  . التي يتألف منها المقياسي

 Discriminative Validityالتمييزي صدق ال  .2

بهدف التحقق من قدرة فقرات المقياس على التمييـز التـي تعـد    
يـق  ان بتطبقـام الباحثـ  مؤشًرا على صدق بناء المقياس وجودة فقراته 

أبـًا وأمـًا مـن خـارج     ) 69(المقياس على عينـة اسـتطالعية مكونـة مـن     
حســاب معامــل تــم اختيــارهم بالطريقــة المتيســرة، وتــم  ســةعينــة الدرا

حيث تـم   بالمجال الذي تنتمي إليه مع المقياس ككل،ارتباط كل فقرة 
اعتمـــاد معيــــارين لإلبقـــاء علــــى الفقـــرة للمقيــــاس؛ وال يكفـــي تــــوافر     

وجـود داللـة إحصـائية إلرتبـاط     : أحدهما دون اآلخر، والمعياران همـا 
لمجال الذي تنتمي إليـه، وكـذلك مـع العالمـة     الفقرة مع العالمة الكلية ل

الكلية للمقياس، وأّال تقل قيمة معامل ارتباط الفقرة مع العالمة الكليـة  
) 0.20(للمجال الذي تنتمي إليه، أو مع العالمة الكلية للمقيـاس عـن   

)DeVellis, 2003, P. 98.( 

وبعــد تطبيــق المعيــارين الســابقين علــى جميــع فقــرات المقيــاس   
فقـــرة ) 14(فقـــرة تـــم حـــذف ) 48(ه األوليـــة، والمكـــون مـــن بصـــورت

فقــرة موزعـة علــى أربعــة  ) 48(وتكـون المقيــاس بصـورته النهائيــة مـن    
  .مجاالت

  مقياس التعليم األسريثبات 

) 69(تم التأكـد مـن ثبـات المقيـاس بتطبيقـه علـى عينـة مكونـة           
  :أبًا وأمًا من خارج عينة الدراسة بطريقتين، هما

 Re test-Testإعادة االختبار  - االختبار. 1

المقيـــاس علـــى عينـــة اســـتطالعية مـــن خـــارج عينـــة   تـــم تطبيـــق
بطريقـة االختبـار وإعـادة االختبـار      اوأبـً  اأًم) 69( تكونت منالدراسة 

)Test – Re test ( أسـبوعين بـين التطبيـق األول     مدتـه  بفاصل زمنـي
طبيقــين بــين الت )بيرســون(معامــل ارتبــاط   وُحســبوالتطبيــق الثــاني،  

معـامالت الثبـات    2ويبين الجـدول  ، لمجاالت المقياس وللمقياس ككل
  .المتحصل عليها

                                                           
 يطلب المقياس من الباحثين  لمزيد من االطالع. 

   Internal Concestencyاالتساق الداخلي. 2

تم حساب ثبات التجانس بطريقة االتسـاق الـداخلي، باسـتخدام    
ــاخ ألفــــ  ــل  كرونبــ ــاالت  ) Chronbach Alpha(ا معامــ ــى المجــ علــ

مالت الثبات علـى النحـو المبـين فـي     والمقياس جميعه، وكانت قيم معا
  .2الجدول 

معامــل ثبــات اإلعــادة واالتســاق الــداخلي لمقيــاس     2الجــدول 
  التعليم األسري 

رقم 
االتساق   المجال  المجال

 الداخلي

ثبات 
اإلعادة

عدد 
  الفقرات

  0.907 0.79 األدوات  1
 0.8211 0.91 االنشطة 2

3 
ــن ــدين عـــ ــادات الوالـــ اعتقـــ

 القراءة
0.82 0.70

19 

 0.8411 0.86 ربط البيت بالمدرسة 4

 0.8848 0.94 المجموع الكلي

أن أداة الدراسة تتمتـع بمؤشـرات صـدق     2يتضح من الجدول   
  .وثبات عالية وكافية ألغراض الدراسة الحالية

  طريقة تصحيح مقياس التعليم األسري

-5(كانــت فقــرات المقيــاس مــن نــوع ليكــرت الخماســي التــدريج   

point Type Likert Scale(     حيـث تـتم اإلجابــة عنهـا بـأن يحــدد ،
الُمستجيب درجة ممارسـة السـلوك المتضـمن فـي الفقـرة تجـاه أطفالـه        
بهـــدف تنميـــة الميـــول والمهـــارات القرائيـــة والكتابيـــة لـــديهم، ومثالهـــا 

أقــرأ لطفلــي بعــض : "الفقــرة الثانيــة مــن مجــال األنشــطة التــي مفادهــا 
ويـــــتم تحويـــــل ". ران أواألعمـــــدةالملصـــــقات المعلقـــــة علـــــى الجـــــد 

 ادائمـً : االستجابات وفًقا للدرجات التي يختارها المستجيب، كما يلي
ــا وُتو ،تدرجــا) 5(عطــى ُتو عطــى وُت ًاأحيانــو درجــات،) 4(عطــى غالب
ــات، و) 3( ــادردرجـ ــى وُت ًانـ ــان عطـ ــد، وأ)2(درجتـ ــى وُت ًابـ ــةعطـ  درجـ

مـن  ) 7،11(الفقـرات السـالبة وهـي     في.، ويعكس التدريج)1( واحدة
 ؛فقـرة ) 48( ن المقيـاس يتكـون مـن   أوبمـا  . الوالدين مجال اعتقادات

ــ ــى درجــة يمكــن   أن إف ــا المفحــوص  أعل ، )240( هــي ،ن يحصــل عليه
وقــد تــم تصــنيف المتوســطات الحســابية علــى       ).48(دنــى درجــة  أو

 :مستوى الفقرة الواحدة، باستخدام العالقة اآلتية

            = ]تـدريج عـدد فئـات ال  /  1عـدد فئـات التـدريج ـ     [
)5-1/(3  =4/3  =1.33 

وعليه، فإن درجة التقـدير، بعـد تقريـب القـيم إلـى خـانتين       
  :عشريتين، تتحدد وفق المعيار اإلحصائي اآلتي

  .درجة تقدير متدنية  =  )2.32 – 1.00(
  .درجة تقدير متوسطة  =  )3.66 – 2.33(
  .درجة تقدير عالية  =  )5.00 – 3.67(
 

  Reading Tendency Scaleميول القرائية مقياس ال: ثانيا

اسـتنادًا   تطوير مقيـاس الميـول القرائيـة لألطفـال،    ب انقام الباحث  
 التــي تضــمنت تحليــل مفهــوموالدراســات الســابقة  األدب النظــري إلــى
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 (Fischer, 2004; Rowe,1991 بعاده المختلفةإلى أالميول القرائية 

 Schmitt, 2009; تــم االســتناد فــي  و. )1987، ؛ شــحاتة وإبــراهيم
 ,Schmitt(مقـاييس طورهـا بـاحثون آخـرون     بناء هذا المقيـاس إلـى   

2009; Hildebrandt, 2010; Anne-Marie, 2006; Chen, 
2009; Saracho, 1997.(  

) 42(بلــغ عــددها  وفقــرات المقيــاس بصــورته األوليــة،    صــيغت  
صـورة الوجـه الـذي يعبـر     اإلشارة إلى وقد طلب من المفحوص ، فقرة
الفقــرة؛ لبيــان مــدى تطــابق مــا يــرد فــي   مــدى حبــه لمــا ورد فــي  عــن 

، وذلــك علــى النســق المبــين فــي الفقــرة    الفقــرة مــع شــعوره الشخصــي  
  :اآلتية من المقياس

أحب شراء األلعاب المقروءة  20

  مقياس الميول القرائية صدق

  :لحساب صدق هذا المقياس اآلتية الطرق اناستخدم الباحث  
  Content Validity ضمونالمصدق . 1

قــام  ،لمقيــاس، ومناســبة فقراتــهل المضــمونللتحقــق مــن صــدق   
ــ ــة مــن المحكمــين الم    انالباحث ــة  فــي تخصصــينبعرضــه علــى لجن تربي

علــم الــنفس التربــوي، والقيــاس والتقــويم  و الطفــل والتربيــة االبتدائيــة
بلــغ عــددهم  الــذين والمنــاهج وطــرق التــدريس فــي جامعــة اليرمــوك،    

 تــم االحتكــام فــيوبعــد االطــالع علــى أراء المحكمــين،  ،مــًامحك) 17(
ــرات المقيـــاس   ــين   قبـــول أو تعـــديل أو حـــذف فقـ ــاق بـ ــبة اتفـ إلـــى نسـ

فقــد تــم حــذف   يــه،وبنــاًء عل .)فمــا فــوق  %80(المحكمــين قيمتهــا 
؛ وبـــذلك فقـــرة، وتعـــديل صـــياغة فقـــرتين مـــن الناحيـــة اللغويـــة ) 11(

جمــع المحكمــون علــى أوقــد . فقــرة) 31(أصــبح المقيــاس مكونــًا مــن 
المقيـــاس فـــي تحقيـــق الغايـــة التـــي وضـــع مـــن أجلهـــا، وهـــي  صـــالحية

  ".الميول القرائية لألطفال قياس"
 Discriminative Validityالتمييزي صدق ال .2

بهــدف التحقــق مــن قــدرة فقــرات المقيــاس علــى التمييــز، التــي       
 نالباحثــاقــام تعـد مؤشــًرا علــى صـدق بنــاء المقيــاس وجـودة فقراتــه،    
 تلميـــذًا )69(بتطبيـــق المقيـــاس علـــى عينـــة اســـتطالعية مكونـــة مـــن  

حســاب وتــم  ،بالطريقــة المتيســرة مــن خــارج عينــة الدراســة  وتلميــذًة
مـع المقيـاس ككـل، حيـث تـم اعتمـاد معيـارين        معامل ارتباط كـل فقـرة   

لإلبقــاء علــى الفقــرة للمقيــاس؛ وال يكفــي تــوافر أحــدهما دون اآلخــر،   
  :والمعياران هما

ــة      و  .أ ــرة بالعالمــة الكلي ــاط الفق ــة إحصــائية الرتب جــود دالل
  .للمقياس
أال تقـل قيمـة معامـل ارتبـاط الفقـرة مـع العالمـة الكليــة         .ب

للمجــال الــذي تنتمــي إليــه، أو مــع العالمــة الكليــة للمقيــاس عــن     
)0.20 ()DeVellis, 2003, P. 98(. 

وبعـــد تطبيـــق المعيـــارين الســـابقين علـــى جميـــع فقـــرات       
فقـرة تـم اسـتبعاد    ) 31(رته األوليـة والمكـون مـن    المقياس بصو

وبــذلك أصــبح المقيــاس بصــورته ) 30(فقــرة واحــدة ذات الــرقم 
  فقرة) 30(من  ًاالنهائية مكون

   مقياس الميول القرائيةثبات 

  :للتأكد من ثبات المقياس، استخدم اإلجراءان اآلتيان  
 Test-Retest  إعادة االختبار  -االختبار. 1

اسـتطالعية مـن خـارج عينـة      المقيـاس علـى عينـة    حثانطبق البا  
بفاصل زمنـي أسـبوعين   طفًال وطفلًة مرتين ) 69(تكونت من  الدراسة

 وبلــغ، )بيرســون(بعــدها حســاب معامــل ارتبــاط  ، وتــم بــين التطبيقــين
وهو يشير الى معامل اسـتقرار مرتفـع ومناسـب لغايـات هـذه      ) 0.94(

  .الدراسة
 Internal Concestancy االتساق الداخلي. 2

باســتخدام  )التجــانس(االتســاق الــداخلي للمقيــاس   تــم حســاب  
االتسـاق   للوقـوف علـى   (Chronbach Alpha) نبـاخ ألفـا  وكر معادلـة 

. )0.94( الكلية علـى المقيـاس ككـل   بلغت قيمته و ،للمقياس الداخلي
  .وهي قيمة مرتفعة وكانت كافية لغايات هذه الدراسة

  مقياسالطريقة تصحيح 

فقـرة،  ) 30(مقياس الميول القرائية بصورته النهائيـة مـن    تكون  
حيـــث يضـــع المفحـــوص إشـــارة علـــى صـــورة الوجـــه الـــذي يعبـــر عـــن   

درجــات ) 3(علــى تــدريج يتكــون مــن  ،شــعوره الشخصــي تجــاه الفقــرة
بحيث تعطى الصـورة  التدريج، الثالثي  (Likert)وفقًا لمقياس ليكرت 

، وُتعطـى التـي تشـير إلـى     درجـات ) 3(التـي تشـير إلـى الوجـه السـعيد      
الصــورة التــي  درجــة واحــدة إلــى  ، وُتعطــى درجــة) 2(الوجــة العــادي  

فقـرة،  ) 30(وبما أن المقيـاس يتكـون مـن     .زعجنتشير إلى الوجة الم
فــإن أعلــى درجــة يمكــن أن يحصــل عليهــا التلميــذ أو المفحــوص هــي   

وبمـا أن المقيـاس يتكـون مـن      ).30(درجة، وأدنـى درجـة هـي    ) 90(
ــا الطالـــب أو    ) 30( ــة يمكـــن أن يحصـــل عليهـ ــرة؛ فـــإن أعلـــى درجـ فقـ

وقـــــد تـــــم تصـــــنيف ). 30(، وأدنـــــى درجـــــة )90(المفحـــــوص هـــــي 
المتوســـطات الحســـابية علـــى مســـتوى الفقـــرة الواحـــدة، باســـتخدام       

  :العالقة اآلتية
  = ]عدد فئات التدريج/  1عدد فئات التدريج ـ [
 )3-1/(3  =2/3  =0.67  

ــدير     ــة التقــ ــإن درجــ ــه، فــ ــرب خــــانتين   وعليــ ــدد، ألقــ تتحــ
  :عشريتين، وفق المعيار اإلحصائي اآلتي

  .درجة تقدير متدنية  =  )1.66 – 1.00(
  .درجة تقدير متوسطة  =  )2.33 – 1.67(
  .درجة تقدير عالية  =  )3.00 – 2.34(
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  إجراءات الدراسة 

  :جراءت اآلتيةباإل انتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثل  

 ربـد األولـى  إالرسمية مـن مديريـة تربيـة     على الموافقة الحصول  .1
 .في المدارس التابعة لها تطبيق أدوات الدراسة مهمة لتسهيل

ــة الدراســة    .2 ــة تحديــد عين ــل المدرســة    المكون ــذ مــا قب  مــن تالمي
 وتالميــــذ الصــــفوف الثالثــــة األولــــى وتلميــــذاتها،  وتلميــــذاتها،

 ربـد إوأولياء أمورهم، بعد الرجـوع إلـى سـجالت مديريـة تربيـة      
 . األولى

التربيـــة فـــي جامعـــة    ةفريـــق بحـــث مـــن طلبـــة دكتـــورا     تـــدريب  .3
أوكلـت لهـم مهمـة    ، طالبًا وطالبًة )13(، والبالغ عددهم اليرموك

ــاحث  ــاعدة البـــ ــة  ينمســـ ــي تطبيـــــق أدوات الدراســـ ــراف  ،فـــ بإشـــ
 .مع من تبقى من أفراد العينة الباحثين،

األمـور   وليـاء أللوالدين لحضور اجتماعات  ةبطاقات دعوتوزيع   .4
أهـداف  وضَّح فيهـا الباحثـان    ،أطفالهم ساطةداخل المدرسة، بو

ــة ــ ،الدراســ ــنهم اوطلبــ ــا إذا كانــــ  مــ ــة   تتحديــــد مــ لــــديهم رغبــ
ات المتعلـق بهـا   وحضـور االجتماعـ   ،للمشاركة في هذه الدراسة

ــع   ــة،) 1000(أم ال، حيـــث تـــم توزيـ ــامج   بطاقـ وذلـــك وفـــق برنـ
 ضــيه ظــروف أفــرادومــا تقت ين والفريــق الــذي تــم تدريبــهالبــاحث

بطاقـة ممـن   ) 857(تم استعادة وقد عينة الدراسة والمدرسة، 
 .يرغبون بالمشاركة بهذه الدراسة

أوقـــــات عقـــــد اجتماعـــــات أوليـــــاء األمـــــور للـــــراغبين  تنســـــيق   .5
، وكـان  وأماكنهـا  وتحديـد ظـروف عقـد االجتماعـات     ،بالمشاركة

 .وأمًا أبًا) 326(عدد الذين حضروا االجتماعات 

عينـة الدراسـة   مـن  ن يمقياس التعليم األسري علـى الوالـد   عتوزي  .6
لهـم اإلرشـادات الضـرورية الالزمـة      ينأثناء االجتماعات، موضـح 

والــــرد علــــى األســــئلة  فقــــرات مقيــــاس الدراســــة، نلإلجابــــة عــــ
المطروحة التي تتعلق بأمور توضيحية تعبئة  فقـرات المقيـاس،   

  .دقيقة )45-30(من لكل إجتماع ولقد تراوحت الفترة الزمنية 

ــذين        .7 ــال الـ ــى األطفـ ــة علـ ــول القرائيـ ــاس الميـ ــق مقيـ ــاب تطبيـ أجـ
المطابقــة بــين تمــت  ثــم، مقيــاس التعلــيم األســريعــن  والــدوهم

 بغيــة تحديــد العالقــة بــين التعلــيم األســري   ؛كــل طفــل ووالديــه 
  .األطفال لدىوالميول القرائية 

ــار    ا  .8 ــى المشـ ــوا علـ ــن وافقـ ــة ممـ ــراد الدراسـ ــة أفـ ــتكمال عينـ كة سـ
بالدراســة، ولــم يتمكنــوا مــن حضــور اجتماعــات أوليــاء األمــور     

بالتواصـل مــع عـدد مــنهم مـن خــالل زيـارتهم فــي منـازلهم، وقــد      
 طبقـا مقابلـة مـع أوليـاء األمـور، ومـن ثـم       ) 37( انالباحث ىأجر

  .في المدرسة أطفالهممقياس الميول القرائية على 

 همأوليـاء أمـور  إلـى   مـع األطفـال   إرسال مقياس التعلـيم األسـري    .9
األطفال ممن وافقوا على المشـاركة بالدراسـة ولـم يتمكنـوا مـن      

الوصول إلى منـازلهم   ينوتعذر على الباحث حضور االجتماعات،
مـنهم   طلب الباحثـان  لذا . وذلك لغرض استكمال عينة الدراسة

تطبيق  وتم بعدها أبًا وأمًا،) 383(وبلغ عددهم  إعادتها معهم
  .في المدرسة ئية على أطفالهممقياس الميول القرا

 بعد تطبيق أدوات الدراسـة علـى كامـل العينـة،    تصنيف البيانات   .10
تــــم اســــتبعاد  و والتأكــــد مــــن صــــالحيتها ألغــــراض التحليــــل،    

المقاييس التي لم تسـتكمل الشـروط؛ إمـا لعـدم ذكـر الجـنس أو       
المســتوى الدراســي للطفــل أو مســتوى دخــل األســرة  أو عــدد 
أطفال األسرة  أو المسـتوى التعليمـي ألحـد الوالـدين أو وضـع      

نموذجـًا،  ) 111(أكثر من إجابة على الفقـرة والتـي بلـغ عـددها     
ذين تـم تطبيـق الدراسـة علـيهم     وبذلك بلغ عدد أفراد  العينة ال

تــم تفريــغ البيانــات وإدخالهــا  طفــًال وطفلــة ووالــديهم، و) 746(
ــامج   ــا بواســـطة برنـ ــائية  إلـــى الحاســـوب ومعالجتهـ ــرزم اإلحصـ الـ

 .)SPSS( للعلوم االجتماعية

  نتائج الدراسة ومناقشتها

   ولنتائج السؤال األ

ات مـا مسـتوى تقـدير   "لإلجابة عـن السـؤال األول الـذي مفـاده       
الوالدين لدور التعليم األسري في تنمية الميـول القرائيـة لألطفـال فـي     

ــة األولـــى؟   تـــم حســـاب " مرحلتـــي ريـــاض األطفـــال، والصـــفوف الثالثـ
المتوسطات الحسابية لتقديرات الوالدين في عينة الدراسة من اآلبـاء  
واألمهات وتحديد درجة التقدير، على كل مجال مـن مجـاالت مقيـاس    

المتوســطات  3ي وعلـى الفقـرات ككـل، ويبـين الجـدول      التعلـيم األسـر  
الحســابية لتقــديرات الوالــدين ودرجاتهــا علــى كــل مجــال مــن مجــاالت  

  .المقياس وعلى فقراته جميعها
  

  تقديرات أفراد عينة الدراسة دور التعليم األسري في تنمية الميول القرائية لألطفال 3الجدول 
 درجة التقدير االنحراف المعياري *حسابيالمتوسط ال  المجالرقم المجال  الرتبة

 متوسطة 0.41 2.71 اعتقادات الوالدين عن القراءة 3 1

 متوسطة 0.66 2.50 األدوات 1 2

 متدنية 0.45 2.14 األنشطة 2 3

  متدنية 0.65 1.87 ربط البيت بالمدرسة 4 4
 متدنية 0.38 2.26 ككل الوالديندور  
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  )5(القصوى الدرجة *                    

أن درجــات تقــدير أفــراد عينــة الدراســة   3يتضــح مــن الجــدول    
دور التعلــيم األســري فــي تنميــة الميــول القرائيــة      ) اآلبــاء واألمهــات (

لألطفـــال تراوحـــت مـــا بـــين متدنيـــة علـــى المجـــالين الثـــاني والرابـــع         
وكانـت درجـة تقـديرهم علـى     . ومتوسطة على المجالين األول والثالـث 

ــل متد ــةاألداة ككـــ ــون    . نيـــ ــدين ال يقومـــ ــك أن الوالـــ ــي ذلـــ ــد يعنـــ وقـــ
بممارسات التعليم األسري التي تنمـي الميـول القرائيـة ألطفـالهم علـى      

ويمكـن أن ُيعـزى ذلـك إلـى أن     . أتم وجه أو أنهم ال يقومون بهـا البتـة  
الوالدين يعبرون عن طموحات يأملون تحقيقها ولـيس بالضـرورة عـن    

الـــدان فــي المنـــزل بنشـــاطات  ممارســات يقومـــون بهـــا، فقــد يقـــوم الو  
قرائيـــة وكتابيـــة ذاتيـــة، قلمـــا يكـــون الهـــدف المباشـــر منهـــا أن يـــراهم 
أطفـــالهم وهـــم يقـــرؤون أو يحملـــون الكتـــاب، أو لكـــي يكونـــوا قـــدوة    
وأنموذًجا لهم، وقد يكون عمل الوالدين وانشـغالهم فـي تـأمين دخـل     

ه وقـد تـؤدي هـذ   . لألسرة من العوامل التي أسـهمت فـي هـذه النتيجـة    
ــة دون       ــى إكســاب األطفــال ميــوًال قرائي ــر المقصــودة إل الممارســات غي
توجيه ُيذكر، وقد تكون معززة بإتاحة الفرصة لألطفـال لكـي يكتشـفوا    
ــا،      ــالت وإعالناتهـــ ــفحوا المجـــ ــورها، ويتصـــ ــتطلعوا صـــ ــب ويســـ الكتـــ

  .ويتساءلوا عنها وعن غاياتها وعما جاء فيها

رســــات عاديــــة  ويبــــدو أن الوالــــدين يعتقــــدون أن تلــــك المما     
ألطفــالهم وال يعيرونهــا األهميــة الالزمــة، ومــنهم مــن ُيِعــد نفســه غيــر     
معني بتنمية ميول األطفال القرائيـة وأنهـا مسـؤولية المدرسـة؛ فـيمكن      
أن تكون المواد القرائية والكتابية متوافرة فـي بيئـاتهم، غيـر أنهـم قـد      

هــذا مــن يجهلــون أهميــة توظيفهــا فــي تنميــة ميــول أطفــالهم القرائيــة،  
أما من الجهة األخـرى؛ فقـد يهـتم اآلبـاء واألمهـات بشـكل كبيـر        . جهة

في تعلـيم أطفـالهم ويحرصـون علـى مسـاعدتهم، وعلـى تنميـة ميـولهم         
القرائية، لكنهم يفتقرون إلى المعرفة والمهارة حول كيفية القيـام بـذلك   

  .على أتم وجه

مــن ويتضــح أن بيئــات التعلــيم األســري ألولئــك االطفــال تخلــو       
ممارسـات أنشــطة القــراءة المبّكــرة، علــى الــرغم مــن أهميتهــا فــي هــذه  

، "األنشــطة"المرحلــة، ولعــل مــا يــدعم ذلــك حصــول المجــال الثــاني     
، فكثيــر مــن "متدنيــة"ودرجــة تقــدير ) 2.14(علــى متوســط حســابي 

ــة       ــون؛ إذ إن ممارسـ ــم متعلمـ ــن أنهـ ــرغم مـ ــى الـ ــرأون علـ ــاس ال يقـ النـ
ا جـزًءا مـن حيـاة اإلنسـان أمـر مطلـوب       القراءة والتعود عليهـا وجعلهـ  

في العصـر الحاضـر السـريع تطـوره، ومـع أن بعضـهم يملكـون مكتبـات         
البيت ) ديكور(ضخمة في بيوتهم إال أنها ال تعدو أن تكون جزًءا من 

أو تصــميمه، ومظهــَر فخــر وتــرف لــيس أكثــر، وهــو مــا يؤكــده تقريــر    
  .منظمة اليونسكو المشار إليه آنفًا

ائج الدراســة أن مــا يــوفره الغالبيــة العظمــى مــن      يتبــين مــن نتــ    
اآلباء واالمهـات الـذين شـاركوا فـي هـذه الدراسـة ألطفـالهم فـي البيئـة          

فـبعض  . المنزلية؛ ُيعد خبرات متواضعة في بناء بيئـة التعلـيم األسـري   
ــة علــى القــراءة،       اآلبــاء واألمهــات يقومــون بالفعــل بتــوفير أدوات معين

غرفـة الطفـل يضـع فيهـا كتبـه وأدوات       القرطاسـية، ومسـاحة فـي   : مثل
الكتابــة الخاصــة بــه، وجهــاز حاســوب، ولــوح مغناطيســي يكتــب عليــه،   

ومـع ذلـك، لـم تصـل     . ومجالت أطفـال محببـه لـه، ومكعبـات وملصـقات     
ميول أطفالهم  القرائية إلى المستوى المطلـوب، ذلـك أن تلـك المـواد     

  .لم توظف بفاعلية في تنمية تلك الميول

ــؤثر د    ــا يـ ــأثيرًا    كمـ ــد تـ ــي الجيـ ــتواها التعليمـ ــرة ومسـ خـــل األسـ
ــل        ــا زاد دخـ ــري؛ فكلمـ ــيم األسـ ــي التعلـ ــدين فـ ــي دور الوالـ ــًا فـ إيجابيـ
األسرة ومسـتواها التعليمـي، زاد معـه دور الوالـدين المتعلـق بتمكـين       
األطفــال مــن مهــارات القــراءة المختلفــة، التــي تــؤثر فــي تنميــة ميــولهم   

ن اآلباء واألمهات يهتمـون بتعلـيم   فهناك مجموعة م. القرائية وتعززها
مسـاعدتهم، ولكـن كثيـرًا مـا ينشـغلون فـي العديـد         ناألطفال، ويريدو

المشـاكل الماليـة، واألسـرية؛ إذ    : من االحتياجات األكثر إلحاحًا؛ مثـل 
ُيعد المستوى االقتصادي من المحددات المهمة للوقت الذي يقضـيه  

تـه اسـتجاباتهم عـن فقـرات     الوالدان في القراءة ألطفالهم، وهو ما أكد
وهنــاك عامــل أخــر قــد يــؤثر فــي التعلــيم        . مقيــاس التعلــيم األســري   

األســـري وهـــو عـــدد األطفـــال فـــي األســـرة الواحـــدة؛ فقـــد أظهـــرت         
مــن األســر  %) 74(أن  1خصــائص العينــة المعروضــة فــي الجــدول     

ــديها  ــأكثر وأن  ) 4(لـ ــال فـ ــديهم  %) 26.5(أطفـ ــا لـ ــال ) 7(منهـ أطفـ
الوالــدين باحتياجــات األســرة، كمــا أشــير ســابًقا، فــأكثر، ومــع انشــغال 

وبهــذا العــدد الكبيــر مــن األطفــال تغــدو األســرة عــاجزة عــن إيجــاد          
  .الوقت الكافي والمالئم لتنمية ميول األطفال القرائية

ــائج هــذه الدراســة          أمــا علــى مســتوى المجــاالت فقــد اتفقــت نت
 Waddell, 1996; Stainthrop and) جزئيـًا مـع دراسـة كـل مـن     

Hughes, 2000; Saracho, 2002; Pahl and Kelly; 2005) 
التــي ُبنــي علــى أساســها مقيــاس التعلــيم األســري، فقــد جــاء مجــال          

بالمرتبــة األولــى، وبدرجــة تقــدير   " اعتقــادات الوالــدين عــن القــراءة  "
ويعـزو الباحثـان ذلـك إلـى القيـود التـي تفرضـها أحيانـًا قـيم          . متوسطة

القراءة، وتحول دون تـوفير عناصـر التعلـيم    الوالدين ومعتقداتهم عن 
األسري؛ من أدوات، وممارسة لألنشطة القرائية، وتواصـل بـين البيـت    

بل يمكن اإلشارة أيًضا إلى أن قراءة الكتـب التفاعليـة فـي    . والمدرسة
فغالبـًا  . المنزل تعتمد ببساطة على قيم الوالدين ومعتقـداتهم القرائيـة  

ارس فيهــا القــراءة التشــاركية بشــكل    مــا يوجــد فــي البيــوت التــي ُتمــ     
متكــرر والــدان يقــدران التعلــيم، وهــم أنفســهم يقــرؤون بشــكل متكــرر    

  .ويقدمون أشكال التحفيز الفكري األخرى لألطفال

يعتقدون بأن القراءة مـع  "وقد أكد بعض اآلباء واألمهات أنهم   
ويمكـن أن ُيعـزى ذلـك إلـى أن القـراءة تعمـق       ". أطفالهم تقربهم مـنهم 

عالقة بين الكبار والصـغار؛ فقـراءة الطفـل مـع والديـه تـتم فـي وسـط         ال
عالقــات عاطفيــة مشــبعة، حيــث تتســم القــراءة التفاعليــة بعــدة عوامــل   

الجلوس جنبًا إلى جنـب مـع وضـع الكتـاب أمـام الكبيـر،       : سلوكية، مثل
مـــع مـــا يرافـــق ذلـــك مـــن االبتســـامات والضـــحك والمـــرح، والتواصـــل   

  .(Hall, 2008)ي البصري، واالتصال الجسد

وبدرجـــة متوســـطة، " األدوات"وجـــاء بالمرتبـــة الثانيـــة مجـــال    
ويعزى ذلك إلى االهتمام الكبير الذي يحظـى بـه األطفـال بشـكل عـام؛      
إذ يــــوفر الوالــــدان الكثيــــر مــــن أدوات القــــراءة والكتابــــة الورقيــــة أو  
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االلكترونية ألطفالهم بصرف النظـر عـن وعـي والـديهم بكيفيـة توظيـف       
فقــد وجــد . ألدوات وخصوصــًا بالنســبة لــذوي الــدخل المرتفــع هــذه ا

الباحثون أن األطفال الذين قرأ لهم والـدوهم فـي مرحلـة مبكـرة كانـت      
  . الكتب متوافرة لديهم باستمرار

ــال    ــا مجـ ــة   " األنشـــطة"أمـ ــة، وبدرجـ ــة الثالثـ ــاء بالمرتبـ فقـــد جـ
قصـهم  ويعزو الباحثان ذلك إلى أن الكثير مـن اآلبـاء تن  . تقدير متدنية

المهارات القرائية والكتابية حتى لو كانت لديهم اعتقادات مرتفعـة عـن   
ــاء        ــن اآلبـ ــالكثير مـ ــوفير األدوات، فـ ــى تـ ــدرة علـ ــديهم القـ ــراءة، ولـ القـ
ــع، وال      ــيم، وخصوصــًا مــن ذوي الــدخل المرتف ُيحضــرون أدوات التعل

ــة       ــالهم القرائي ــول أطف ــة مي ــي تنمي ــا ف . يحســنون اســتخدامها وتوظيفه
عامل المساهم في ظهـور تـدني مسـتوى الميـول القرائيـة      وقد يكون ال

لدى العديد من عوائل األطفـال ذات الحالـة االقتصـادية المتدنيـة هـو      
  .قلة الخبرات التشاركية الفعالة المبكرة بين الوالدين وأطفالهم

فقد جـاء بالمرتبـة الرابعـة،    " مجال ربط البيت بالمدرسة"وأما   
زى ذلك إلى إخفاق المدرسة فـي بنـاء   وقد يع. وبدرجة تقدير متدنية

جســور مــن الثقــة والعالقــة المتينــة مــع أوليــاء اآلبــاء واألمهــات، أضــف 
إلى ذلك الدور الشـكلي الـذي يلعبـه مجلـس األبـاء واألمهـات الـذي ال        
يتجــاوز حــدود االجتماعــات الروتينيــة والقــرارات التــي ال تــرى النــور     

ــًدا ــاء     . أب ــى أن أولي ــدون أن   وقــد ُتعــزى النتيجــة إل األمــور ربمــا يعتق
دورهم قد انتهـى بمجـرد التحـاق أطفـالهم بالمدرسـة، فهـي المسـؤولة        
عن تربيـة أطفـالهم وتعلـيمهم، بمعـزل عـن األسـرة علـى الـرغم مـن أن          
المدرســة هــي امتــداد للبيــت واألســرة، وهــذا االعتقــاد نــاجم عــن فهــم 

العديـد  الوالدين أدوارهم بوصفهم أولياء أمور أطفالهم؛ ذلك أن لدى 

مـن اآلبــاء واألمهـات مفــاهيم خاطئـة عــن القـراءة، مثــل اعتبـار القــراءة      
ألغراض االمتحانات والحصول على تحصيل مرتفع، فيهملـون مشـاعر   
ــزز       ــارة تعـ ــع أن الزيـ ــة، مـ ــزورون المدرسـ ــاالتهم، وال يـ ــال وانفعـ األطفـ
شعور الطفل بأنه موضـع اهتمـام والديـه، وتلفـت انتبـاه القـائمين علـى        

التعليمية في المدرسة وتوجههم نحو إعطـاء الطفـل دوًرا فـي     العملية
أنشطتها القرائية فتعزز ميله القرائـي، وتشـعره بالمتعـة أثنـاء القـراءة،      
فالتواصــل مــع المدرســة، جنًبــا إلــى جنــب مــع تــوفير بيئــة منزليــة غنيــة   
بممارســـات األنشـــطة القرائيـــة والكتابيـــة؛ يعـــزز ميـــل الطفـــل للقـــراءة   

  .لتنمية هذا الميل وتطويره ورفع درجته ويحفزه معنويًا

ــر االجتمــاعي واالقتصــادي المتســارع،     أّاليجــب    نغفــل أن التغي
قد ألقى بظالله على العملية التعليمية األسـرية؛ إذ إن ارتفـاع تكـاليف    
الحيــاة، وخــروج المــرأة إلــى ميــادين العمــل المختلفــة لمســاعدة رب        

مادية منها، يعد سبًبا رئيًسا األسرة في توفير احتياجاتها، وبخاصة ال
في تقاعس اآلباء واألمهات عن متابعة أبنائهم والتواصل مع المدرسـة  

(Warner, 1991).  

  الثانينتائج السؤال 

مــا مســتوى الميــول "لإلجابــة عــن الســؤال الثــاني الــذي مفــاده    
تـم حسـاب   " القرائية لـدى أطفـال الروضـة والصـفوف الثالثـة األولـى؟      

بية الســتجابات أفــراد عينــة الدراســة مــن األطفــال، المتوســطات الحســا
علــى كــل فقـــرة مــن فقـــرات أداة الدراســة المتعلقـــة بــالميول القرائيـــة      

تلـك المتوسـطات وانحرافاتهـا     4وعلى الفقرات ككل، ويبـين الجـدول   
  .المعيارية ودرجة تقديرها

   
  على مقياس الميول القرائية، مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي )لاألطفا(المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة  4الجدول 

  لرتبةادرجة التقديراالنحراف  المعياري*المتوسط الحسابي  الفقرةرقم الفقرة
 1  متوسطة 0.85 1.86 .أحب قراءة القصص المضحكة 30

 2  متوسطة 0.86 1.85 .أحب قراءة أفراد أسرتي لي 5

 3  متوسطة 0.87 1.75 .والكلماتأحب تلوين الحروف 23

 4  متوسطة 0.86 1.72 .أحب النظر إلى الكتب 2

 5  متوسطة 0.88 1.71 .معلمتي لي/ أحب قراءة معلمي 6

 6  متوسطة 0.78 1.70 .أحب تكرار القصة التي قرأها أفراد أسرتي لي 10

 7  متوسطة 0.83 1.68 .أحب مجالت األطفال 26

 8  متوسطة 0.83 1.67 .اللوح المغناطيسيأحب تركيب الحروف على 13

 9  متدنية 0.78 1.66 .أحب أخذ قصتي المفضلة في الرحالت 11

 10  متدنية 0.75 1.65 .أحب قصص المغامرات 29

 11  متدنية 0.78 1.63 .أحب قصص الحيوانات 24

 12  متدنية 0.75 1.62 .أحب القراءة من الحاسوب 25

 13  متدنية 0.80 1.60 .أحب القصص الدينية 27

 14  متدنية 0.77 1.60 .أحب حفظ سور القرآن الكريم 28

 15  متدنية 0.83 1.57 .أحب النظر إلى الصور وقراءة المكتوب حولها 19

 16  متدنية 0.76 1.54 .أحب القراءة مع أصدقائي 4

 17  متدنية 0.70 1.52 .أحب لحظات إنهائي قصة قرأتها 21
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  لرتبةادرجة التقديراالنحراف  المعياري*المتوسط الحسابي  الفقرةرقم الفقرة
 18  متدنية 0.71 1.49 ي غرفتيأحب توافر كتب كثيرة ف 12

 19  متدنية 0.74 1.49  .أحب القراءة ألصدقائي 16

 20  متدنية 0.69 1.45 .معلمتي القراءة أمام زمالئي/ أحب طلب معلمي 17

 21  متدنية 0.68 1.44  .أحب أن يحين وقت قراءتي 18

 22  متدنية 0.71 1.43 .أحب الذهاب مع والدّي إلى مكتبة األطفال 9

 23  متدنية 0.70 1.42 .أحب شراء قصة أو كتاب 3

 24  متدنية 0.67 1.41 .أحب القراءة ألفراد أسرتي 8

 25  متدنية 0.60 1.36 .أحب شراء األلعاب المقروءة 20

 26  متدنية 0.70 1.35 .أحب الذهاب إلى المدرسة 22

 27  متدنية 0.63 1.34 .معلمتي كتابًا مقروًءا/ أحب هدية معلمي 7

 28  متدنية 0.64 1.34 .أحب إخبار والّدي عما قرات في المدرسة 15

 29  متدنية 0.60 1.33 .أحب القراءة 1

 30  متدنية 0.59 1.29 .أحب ألعاب األحرف والكلمات 14

   متدنية 0.40 1.55 الفقرات ككل            

  )3(الدرجة القصوى  *            

ــدول      ــن الجـ ــح مـ ــطات ال 4يتضـ ــديرات  أن المتوسـ ــابية لتقـ حسـ
وبدرجـــة تقـــدير   ) 1.86(األطفـــال لميـــولهم القرائيـــة تراوحـــت بـــين     

أحـب قـراءة القصــص   "التــي مفادهـا  ) 30(متوسـطة علـى الفقـرة رقـم     
) 14(وبدرجة تقدير متدنية علـى الفقـرة رقـم    ) 1.29(، و"المضحكة

ويتضـح مـن الجـدول    ". أحـب العـاب األحـرف والكلمـات    "التي مفادها 
المتوسط الحسابي لتقديرات أفـراد عينـة الدراسـة علـى      ذاته أيًضا أن

بـانحراف معيـاري   ) 1.55(فقرات مقياس الميول القرائية جميعها بلـغ  
  .وبدرجة تقدير متدنية) 0.40(

يمكــن عــزو النتــائج المتعلقــة بانخفــاض درجــة الميــول القرائيــة       
لــدى تالميــذ مــا قبــل المدرســة وتالميــذ الصــفوف الثالثــة األولــى إلــى  

ــأ ــة،    تــ ــدراتهم القرائيــ ــتويات قــ ــة ومســ ــاهيمهم الذاتيــ ــال بمفــ ثر األطفــ
ــرة،     ــاء األســ ــدين، وأعضــ ــلوكية للوالــ ــاط الســ ــًا باالنمــ ــأثرهم أيضــ وتــ
وبالحالة االقتصادية واالجتماعية التي تهيىء الفرصـة لتطـوير الميـول    

  .القرائية لدى التالميذ

 كما يمكن عزو ذلك الى قلـة تـوافر الكتـب المتاحـة فـي المنـزل،        
وعــــدم وجــــود التوجيــــه والتشــــجيع الكــــافيين مــــن جانــــب  الوالــــدين 
والمعلمين والمدرسة؛ إذ إن عـدد الكتـب المتـوافرة فـي المنـزل يـوفر       
فرصة االختيـار للطفـل ويسـاعد علـى تنميـة ميولـه القرائيـة، ويسـاعد         

  .الوالدين على تنميتها

إن الوالــدين اللــذين لهمــا أطفــال يقــرأون بشــكل جيــد ويحبــون    
هـــذان . كـــان لهمـــا دور مهـــم فـــي إيجـــاد بيئـــة قرائيـــة ثريـــة -اءة القـــر

ــراءة بشــكل خــاص،         ــيم بشــكل عــام والق ــدران قيمــة التعل ــدان يق الوال
ويعمالن على أن يكون أطفالهم في نفس المستوى أو أعلى من حيـث  
ــة تعكــس حــب         ــا، هــذه التوقعــات العالي ــراءة واالســتمتاع به ــدير الق تق

، كما أن الوالدين الـذين يقـرؤون جيـدًا    الوالدين واحترامهم ألطفالهم
وبانتظام حريصون على بذل مجهـود أكبـر إليجـاد بيئـة غنيـة بـالقراءة       

  .ومؤثرة في أطفالهم

وقد يعزى إنصراف األطفال عن القراءة إلى عدم اهتمام اآلبـاء    
واألمهات بتوفير مكتبة منزلية تشجع األطفال على الميل نحـو القـراءة   

ن درجة وعيهم بأهمية المكتبات المنزلية في تلبية مما قد يشير إلى أ
وفــي ضــوء هــذه النتــائج يــرى . رغبــات األطفــال القرائيــة؛ غيــر مرتفعــة

الباحثــان أن إغفــال دور المكتبــات الصــفية والمنزليــة يمكــن أن يــؤثر       
ســلبًا فــي تطــوير الميــول القرائيــة لــدى أطفــالهم، ويــؤدي ذلــك بــدوره 

وبخاصـة أولئـك الـذين يبـدون ميـوًال       إلى عدم تعزيز خبـرات األطفـال،  
وقد يعزى ذلك إلى ضـعف قـدرة الوالـدين علـى     . إيجابية نحو القراءة

فهـم الموضــوعات القرائيـة ومضــامينها التربويـة، وعــدم تقـديم حــوافز     
معنويـــة ألطفـــالهم، وعـــدم إشـــراك األطفـــال فـــي المســـابقات الثقافيـــة،   

  .درسية كافيةوكثرة الواجبات المنزلية، وعدم توافر مكتبات م

  نتائج السؤال الثالث

هـل يختلـف مسـتوى    : "الثالث الذي مفـاده  لإلجابة عن السؤال  
ــة لــــدى أطفــــال الروضــــة والصــــفوف الثالثــــة األولــــى     الميــــول القرائيــ
بــــاختالف جــــنس الطفــــل، والمســــتوى الدراســــي للطفــــل، والتفاعــــل   

ــا؟ ــُح" بينهمــ ــة    بتســ ــات المعياريــ ــابية واالنحرافــ المتوســــطات الحســ
من األطفال على جميع فقرات مقيـاس   أفراد عينة الدراسة اباتالستج

والمسـتوى الدراسـي   جنس الطفل، ( ّيروحسب متغّي الميول القرائية،
  .تلك المتوسطات وانحرافاتها المعيارية 5 الجدوليبين ، و)للطفل
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جـنس  (وحسـب متغيـر    ،الميـول القرائيـة   مقيـاس  علـى  سـة أفراد عينـة الدرا الستجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  5جدول ال
   )والمستوى الدراسي للطفلالطفل، 

 االنحراف  المعياري المتوسط الحسابي العدد  المستوى الدراسي للطفل  جنس الطفل

 ذكر

 0.31 1541.39 ما قبل المدرسة
 0.41 3131.65 الصفوف الثالثة األولى

 0.40 4671.57 لكليا

 أنثى

 0.30 1331.38 ل المدرسةما قب
 0.41 1461.65 الصفوف الثالثة األولى

 0.38 2791.52 الكلي

 الكلي

 0.30 2871.39 ما قبل المدرسة
 0.41 4591.65 الصفوف الثالثة األولى

 0.39 7461.55 الكلي

     

 فـــي اســـتجاباتوجـــود فـــروق ظاهريـــة  5 مـــن الجـــدول يتضـــح  
حسـب   مقيـاس الميـول القرائيـة   علـى  األطفـال   مـن أفراد عينة الدراسـة  

 6ويبين الجـدول   .والمستوى الدراسي للطفلجنس الطفل،  يمتغير

الموظـف للوقـوف    )Way ANOVA-2(نتائج تحليل التباين الثنائي 
  .لتلك الفروق الداللة اإلحصائية على

  
  مقياس الميول القرائيةعلى ) األطفال(الدراسة أفراد عينة  الستجاباتلمتوسطات  الثنائينتائج تحليل التباين  6جدول ال

الداللة اإلحصائية  فقيمة متوسط المربعاتدرجات الحريةمجموع المربعات  مصدر التباين
 0.847 0.03747 0.00525 1 0.00525 الجنس

 82.447200.000 11.54234 1 11.54234  للطفل المستوى الدراسي
 0.970 0.00145 0.00020 1 0.00020 المستوى الدراسي× الجنس
   0.14000 742 103.87761 الخطأ

    745 115.42540 المجموع
       

  :ما يأتي 6من الجدول  يتضح

  ــر عــدم ــة إحصــائية ق ووجــود ف ــة    ذات دالل ــد مســتوى الدالل عن
أفــراد عينــة الدراســة  اســتجابات فــي) α = 0.05( اإلحصــائية

جــنس لمتغيــر  عــزىمقيــاس الميــول القرائيــة تعلــى مــن األطفــال 
  .الطفل

 عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة  ذات داللـــــة إحصـــــائيةق ووجـــــود فـــــر
أفــراد عينــة الدراســة فــي اســتجابات  )α = 0.05(اإلحصــائية 

ــال   ــن األطفــ ــى مــ ــة ت  علــ ــول القرائيــ ــاس الميــ ــر  مقيــ ــزى لمتغيــ عــ
المســتوى الدراســي للطفــل، ولصــالح األطفــال الــذين يدرســون    

 .في الصفوف الثالثة األولى

  ــر عــدم ــة إحصــائية  قووجــود ف ــة    ذات دالل ــد مســتوى الدالل عن
أفــراد عينــة الدراســة فــي اســتجابات  )α = 0.05(اإلحصــائية 

لتفاعــل بــين  عــزى لمقيــاس الميــول القرائيــة ت علــى مــن األطفــال  
 .والمستوى الدراسي للطفلجنس الطفل،  يمتغير

ــول          ــتوى الميـ ــي مسـ ــائيًا فـ ــة إحصـ ــروق الدالـ ــزو الفـ ــن عـ ويمكـ
الح تالميـذ الصـفوف الثالثـة األولـى إلـى تـأثير       القرائية التي ظهرت لص

المدرســـة فـــي هـــذا المســـتوى الدراســـي، إذ إنهـــا تعمـــل علـــى تنميـــة  
ــة       ــه باللغـ ــن وعيـ ــد مـ ــد يزيـ ــا قـ ــة؛ ممـ ــالمواد القرائيـ ــل بـ ــام الطفـ اهتمـ

المكتوبــة، ومــن احتمــاالت تعرضــه للكتــب المدرســية بخاصــة والمــواد   
ــى ال      ــادة ميلــه إل ــالي زي ــة، وبالت ــروؤة بعام ــي مرحلــة    المق ــا ف ــراءة، أم ق

رياض األطفال فقد يأخذ التركيز على اسـتعداد األطفـال وتكـيفهم مـع     
وقـد تـرد نتيجـة    . البيئة الدراسية حيًزا أكبر من اهتمـام المـربين فيهـا   

ازديــاد الميــول القرائيــة لــدى الطفــل بارتفــاع مســتواه الدراســي، إلــى     
تمــاعي؛ إذ الزيــادة المضــطردة لنضــج الطفــل اللغــوي والعــاطفي واالج 

تقوى لديه مهارة التعبير الشفوي، ومهارة التمييـز البصـري، والتـذكر    
  .البصري، والتمييز السمعي

وأظهرت النتـائج عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية تعـزى          
لمتغير جنس الطفل وال تتفق هذه النتيجة مع نتـائج بعـض الدراسـات    

احـــل الطفولـــة الســـابقة التـــي تشـــير إلـــى أن اإلنـــاث، وبخاصـــة فـــي مر 
المبكرة، يكّن أكثر ميًال للقراءة مـن الـذكور، فغالبـًا مـا تنشـغل اإلنـاث       

. في القراءة فـي سـن مبكـرة عـن السـن الـذي ينشـغل فيـه الـذكور بهـا          
وكـذلك لـم تكـن الفـروق دالـة فيمـا يتعلـق بالتفاعـل بـين جـنس الطفـل            
ومســتواه الدراســي؛ إذ تظهــر الدراســة أنــه ال تختلــف ميــول األطفــال    
نحو القراءة في كون الطفل ذكـًرا أو أنثـى فـي مسـتوى دراسـي، وقـد       
يعزى ذلك إلى أن االهتمـام القرائـي فـي هـذه الصـفوف يكـون لألطفـال        
جمــيعهم بغــض النظــر عــن جنســهم وفــي أي مســتوى دراســي كــانوا،     
وبخاصة أن الفروق البيئيـة والتكيفيـة بـين األطفـال بسـبب الجـنس قـد        
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فـي القـرن الماضـي، ولـم يتبقـى منهـا غيـر         قلت كثيًرا عمـا كانـت عليـه   
  .الفروق الفسيولوجية التي تلعب دوًرا بّيًنا في بعض جوانب النمو

  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

مــا قــدرة متغيــرات "ولإلجابــة علــى الســؤال الرابــع الــذي مفــاده   
ــة  المســـتوى التعليمـــي لوالـــد الطفـــل، والمســـتوى التعليمـــي   (الدراسـ

، ومستوى دخل األسـرة، وعـدد أطفـال األسـرة، وجـنس      لوالدة الطفل

ــطة،    ــل، واألدوات، واألنشـــــ ــي للطفـــــ ــتوى الدراســـــ ــل، والمســـــ الطفـــــ
فـي التنبــؤ  ) واعتقـادات الوالـدين عــن القـراءة، وربـط البيــت بالمدرسـة     

ــالميول القرائيــة لــدى أطفــال الروضــة، والصــفوف الثالثــة األولــى؟      " ب
يــرات الدراســة والميــول  ُحِســبت مصــفوفة معــامالت االرتبــاط بــين متغ   

 .ذلك 7القرائية، ويبين الجدول 

  مصفوفة معامالت االرتباط بين متغيرات الدراسة والميول القرائية : 7الجدول 

 

المستوى 
التعليمي 
لوالد الطفل

المستوى 
التعليمي 

لوالدة الطفل

مستوى دخل 
 االسرة

عدد أطفال 
 األسرة

جنس الطفل
المستوى 
الدراسي 

 للطفل

 االنشطة تاالدوا

اعتقادات 
الوالدين 
عن القراءة

ربط البيت
بالمدرسة

الميول 
القرائية

المستوى التعليمي 
 لوالد الطفل

           

المستوى التعليمي 
 لوالدة الطفل

-0.037           

مستوى دخل 
 االسرة

0.062 0.084*          

         **0.169- **0.172- 0.023- عدد أطفال األسرة
        0.010 0.027 0.034- 0.009 نس الطفلج

المستوى الدراسي 
 للطفل

-0.023 0.146** -0.018 -0.078* -0.146**      

      0.031*0.093- **0.169- **0.331 **0.195 **0.120 األدوات
     **0.481**0.168 0.022- **0.240- **0.455 **0.213 **0.140 االنشطة

ن اعتقادات الوالدي
 عن القراءة

-0.021 0.138** 0.212** -0.163** 0.024 0.065 0.220** 0.345**    

ربط البيت 
 بالمدرسة

0.110** 0.205** 0.457** -0.267** -0.008 0.071 0.228** 0.534** 0.206**   

  *0.272 *0.166 *0.428 *0.354 *0.326 0.054- 0.043- *0.183 *0.151 *0.195 الميول القرائية
  

وجـود عالقـة موجبـة دالـة إحصـائيًا عنـد        7يتضح من الجـدول  
األدوات، واألنشـــطة، (بـــين متغيـــرات )  =0.05( مســـتوى الداللـــة

واعتقادات الوالدين عن القـراءة، وربـط البيـت بالمدرسـة، والمسـتوى      
التعليمي لوالد الطفل، والمستوى التعليمي لوالـدة الطفـل، ومسـتوى    

مـن جهـة، ومتغيـر الميـول     ) دراسي للطفلدخل األسرة، والمستوى ال
ــا       ــغ أعالهـ ــث بلـ ــرى، حيـ ــة أخـ ــن جهـ ــة مـ ــر  ) 0.43(القرائيـ ــين متغيـ بـ

بــين متغيــر المســتوى   ) 0.15(األنشــطة والميــول القرائيــة، وأدناهــا    
مما يدل على أنه كلما زادت . التعليمي لوالد الطفل والميول القرائية

ــدين عــن ال   قــراءة، وربــط البيــت   األدوات، واألنشــطة، واعتقــادات الوال
بالمدرســة، والمســتوى التعليمــي لوالــد الطفــل، والمســتوى التعليمــي  
لوالدة الطفل، ومسـتوى دخـل األسـرة، والمسـتوى الدراسـي للطفـل؛       

  .زادت الميول القرائية

ــا تـــــم اســـــتخدام تحليـــــل االنحـــــدار المتعـــــدد التـــــدريجي      كمـــ
)Stepwise(أدخلت  ، الذي ُيستخدم لتحديد أي من المتغيرات التي

متغيـر   هنـاك في المعادلـة تمكننـا مـن التنبـؤ بـالميول القرائيـة، إذ كـان        
متغيـرات  : تابع واحد هو الميول القرائية، وعشرة متغيرات متنّبئة هـي 

المســــتوى التعليمــــي لوالــــد الطفــــل، والمســــتوى التعليمــــي لوالــــدة  (
الطفل، ومستوى دخل األسرة، وعدد أفراد  األسرة، وجـنس الطفـل،   

ــت ــادات   والمســـ ــطة، واعتقـــ ــل، واألدوات، واألنشـــ ــي للطفـــ وى الدراســـ
وقـــد تــــم اســــتخدام  ). الوالـــدين بــــالقراءة، وربـــط البيــــت بالمدرســــة  

ــتوى الداللـــة اإلحصـــائية    للـــدخول فـــي المعادلـــة،   )  =0.05(مسـ
ويبــــين . للخــــروج منهــــا) =0.10(ومســــتوى الداللــــة اإلحصــــائية 

ات المســتقلة علــى نتــائج التحليــل المتعلقــة بقــدرة المتغيــر  8الجــدول 
  .التنبؤ بالميول القرائية، وفيما يأتي عرض لذلك
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  نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي المتعلقة بقدرة المتغيرات المستقلة العشرة على التنبؤ بالميول القرائية  8الجدول 

 المتنبئات
معامل االنحدار غير

 المعياري
االحصائية الداللة  قيمة ت )R2(التغير في  )R2( مفسرالتباين المعامل االنحدار المعياري

      0.004 الثابت

 0.000 5.782 0.183 0.183 0.428 0.205 األنشطة
 0.000 9.149 0.066 0.249 0.284 0.230 المستوى الدراسي للطفل

 0.000 6.045 0.034 0.283 0.212 0.127 األدوات
المســـــــتوى التعليمـــــــي لوالـــــــد

 الطفل
0.077 0.136 0.302 0.019 4.390 0.000 

 0.002 3.060 0.007 0.309 0.098- 0.053- عدد أطفال األسرة 
 0.016 2.412 0.005 0.314 0.088 0.054 ربط البيت بالمدرسة

      

األنشـطة،  (أن ستة متغيرات على الترتيب  8يتضح من الجدول 
ي لوالــد والمســتوى الدراســي للطفــل، واألدوات، والمســتوى التعليمــ  

هـي التـي تفسـر    ) الطفل، وعدد أطفال األسرة، وربط البيت بالمدرسـة 
التباين في الميـول القرائيـة، وقـد فسـرت هـذه المتغيـرات مجتمعـًة مـا         

ويتضـح أيًضـا أن   . من التبـاين فـي الميـول القرائيـة    %) 31.4(نسبته 
أكثــر المتغيـــرات قـــدرة علـــى التنبـــؤ فــي الميـــول القرائيـــة كـــان متغيـــر   

مـن التبـاين فـي الميـول     %) 18.3(، حيث فسر مـا نسـبته   )طةاألنش(
الــذي فســر فــوق  ) المســتوى الدراســي للطفــل (القرائيــة، تــاله متغيــر  

مـن التبـاين،   %) 6.6(وإضافة لمـا فسـره متغيـر األنشـطة، مـا نسـبته       
الــذي فســر فــوق وإضــافة لمــا فســره متغيــرا    ) األدوات(وتــاله متغيــر  

مــــن %) 3.4(، مــــا نســــبته األنشــــطة والمســــتوى الدراســــي للطفــــل 
بالمرتبـة األخيـرة؛ فقـد    ) ربـط البيـت بالمدرسـة   (وجـاء متغيـر   . التباين

فســر، فــوق وإضــافة لمــا فســرته المتغيــرات الخمســة التــي ســبقته، مــا  
وجميع هذه النسب ذات داللـة إحصـائية   . من التباين%) 0.5(نسبته 

  ).0.05(عند مستوى الداللة 

علـى التنبـؤ فـي الميـول     "نشـطة األ"ويعزو الباحثان قدرة متغيـر  
القرائية ؛ إلى أن األطفال الذين يشـاهدون والـديهم وهـم يقـرأون، أو     
ــالت         ــب والمجـ ــوتهم الكتـ ــي بيـ ــوافر فـ ــم، وتتـ ــدين لهـ ــد الوالـ ــرأ أحـ يقـ

فوجـود نمـوذج يقـرأ    . المختلفة، ينجحون في مهمات مـا قبـل القـراءة   
الميــول  فــي البيــت ويقلــده الطفــل هــو مــن العوامــل المهمــة فــي تنميــة  

ــال   ــدى األطفـ ــة لـ ــفه    . القرائيـ ــال، بوصـ ــراءة القصـــص لألطفـ ــا أن قـ كمـ
نشاطًا أسريًا، تثري التطور اللغوي لديهم، وتسهم إلى حد كبيـر فـي   

 ,Wells(فقــد أشــار ويلــز . تطــوير ميــولهم نحوهــا ومهــاراتهم فيهــا 

أن مقــدار مــا قــرئ لألطفــال خــالل ســنوات مــا قبــل المدرســة  ) 1986
ت اللغويـة ارتباطـًا بنجـاحهم األكـاديمي فـي صـفوف       كان أكثر المتغيـرا 

فاهتمام الوالدين، وانخراطهم في النشاط القرائي ألطفـالهم  . المدرسة
، لـه قـدرة عاليـة علـى التنبـؤ      )Irvine, 1982(كما تشير دراسة أرفن 

فمـــع قيـــام الوالـــدين  . فـــي الـــتمكن مـــن القـــراءاة ومهاراتهـــا المختلفـــة 
ــاء والقــراءة ل  ــا دمــاغ األطفــال إلــى    بالحــديث والغن ــأ خالي ألطفــال تتهي

ــالي يميلــون إلــى القــراءة      ,Reader and Sowers(التعلــيم وبالت

2000.(  

كما جاء متغير المسـتوى الدراسـي للطفـل بالمرتبـة الثانيـة فـي       
مــن %) 6.6(تفســير التبــاين للميــول القرائيــة حيــث فســر مــا نســبته    

ك إلـى أنـه كلمـا ارتفـع     التباين فـي الميـول القرائيـة ويعـزو الباحثـان ذلـ      
ــراءة       ــارات الق المســتوى الدراســي للطفــل ازداد نضــجه، وتطــورت مه
ــالعمر       ــه اللغــوي، وكلمــا تقــدم الطفــل ب ــة لديــه، وازداد مخزون والكتاب

  .تتبلور ميوله وتتجه إلى اهتمامات قرائية معينة

ــا    ويمكـــن تفســـير النتيجـــة المتعلقـــة بـــاألدوات والتـــي فســـرت مـ
اين فـي الميـول القرائيـة إلـى أن نـدرة الكتـب       مـن التبـ  %) 3.4(نسبته 

فـي البيـت هـي المعــوق األكبـر لتعلـيم القــراءة  والكتابـة وتنميـة الميــل        
حيــث أن أطفــال األســر األكثــر فقــرًا نــادرًا مــا يــزورون المكتبــة، . إليهــا

وكثيرًا ما يمرر اآلباء الـذين ال يحبـون القـراءة وال يمارسـونها دائـرة      
وال يوظفون، حتى ما يتوفر لـديهم مـن كتـب، فـي     األمية إلى أطفالهم، 

  .تنمية ميول أطفالهم القرائية

ــر ربــط البيــت بالمدرســة،         ــا أظهــرت نتــائج الدراســة أن متغي كم
مــن الميــول القرائيــة، حيــث جــاء بالمرتبــة    %) 0.5(فســر مــا نســبته  

األخيرة، ويعزى ذلك إلى أن القراءة والكتابـة التـي تـتم ممارسـتها فـي      
د تكون ذات أهمية لبعض األطفال خـارج المدرسـة لـذا    غرفة الصف ق

يجب التعامل والنظر إلى معرفـة األسـرة  بممارسـات التعلـيم األسـري      
حتى تكون نشاطات األسـر  . للقيام بعملية الربط بين البيت والمدرسة

  .داعمة وليست معوقة ومحبطة

أظهــرت هــذه الدراســة أن العديــد مــن اآلبــاء واألمهــات الــذين        
علــى تعزيــز بيئــة البيــت ويــدعمون وتؤيــد الميــول القرائيـــة        يعملــون  

ألطفالهم؛ شارك معظمهـم فـي تعلـيم أطفـالهم وتنميـة ميـولهم القرائيـة        
عــن طريــق الحضــور إلــى المدرســة، وأداء مهــام فــي البيــت لمســاعدة    

بينما ظهر أن بعض اآلباء . المعلم، وحضور اجتماعات أولياء األمور
جـاح أطفـالهم فـي المهمـات التـي تتطلبهـا       واألمهات ال يميلـون لـدعم ن  

وقــد أشــار بعــض هــؤالء أثنــاء مقــابلتهم أن    . المدرســة بهــذه الطــرق 
معظــم الوقــت لــديهم مســتهلك فــي تــوفير الضــروريات ألطفــالهم وال        
يتبقى إال القليل منه  للمساعدة في المهمات التي تتطلبهـا المدرسـة،   

ــراتهم المدرســ     ــرون أن وأنهــم يحملــون ذكريــات ســلبية عــن خب ية، وي
ــدون أن      ــات يعتقـ ــاء واألمهـ ــريح، وبعـــض اآلبـ ــر مـ ــان غيـ ــة مكـ المدرسـ
المعلمين هم السلطة المطلقة، ويعتقد الباحثان أن وجهة النظـر هـذه   

  .واسعة االنتشار بين اآلباء واألمهات
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وعليــه، فــإن وجــود هــذه المتغيــرات مجتمعــة، إذا أخــذت بعــين    
لى العملية التعليمية التعلميـة  اإلعتبار في أذهان الوالدين والقائمين ع

ومخططــي السياســات التربويــة، ســيكون لهــا مســاهمة وأثــرًا مشــتركًا    
أكثــر بكثيــر ممــا لــو كانــت هــذه المتغيــرات منفــردة فــي زيــادة مســتوى  
الميــول القرائيــة لــدى األطفــال؛ ألن كــًال منهــا يســهم نســبيًا فــي زيــادة  

  .فرص ممارسة التعليم األسري

  التوصيات
نتائج التي أظهرتها هـذه الدراسـة،  يوصـي الباحثـان     في ضوء ال

  :بما يأتي

توعية آبـاء وأمهـات األطفـال وتـدريبهم علـى آليـات تنميـة الميـول           .1
القرائيــة ألبنــائهم، وزيــادة التفاعــل بيــنهم وبــين المدرســة لتصــبح     
ذات صلة وثيقة بـالمجتمع، والتركيـز علـى األنشـطة القرائيـة التـي       

ة لمــا لهــا مــن قــدرة تنبؤيــة فــي الميــول     يقــدمها البيــت والمدرســ 
  .القرائية

ــع       .2 ــر الوضـ ــي أثـ ــة تستقصـ ــة ومتممـ ــة مماثلـ ــات بحثيـ ــراء دراسـ إجـ
االجتماعي مثل التفكك األسري وحاالت الطـالق والعنـف األسـري    
فـي تـدني مسـتوى دور الوالــدين فـي التعلـيم األسـري، ومســتوى       

فوف هــذه الميــول القرائيــة لــدى األطفــال، واالنتقــال إلــى بيئــة صــ   
المراحل، وبحث خصائص المناخ الصفي والمدرسـي، وخصـائص   
ــي        ــاعد فـ ــا سيسـ ــة ممـ ــول القرائيـ ــة الميـ ــي تنميـ ــين فـ دور المعلمـ

  .تحديد مستوى الميول القرائية لدى األطفال بدقة

اســتخدام مقياَســّي التعلــيم األســري والميــول القرائيــة وتقنينهمــا،    .3
نـة أوسـع، والتنبيـه إلـى     واإلفادة منهما في دراسات الحقة علـى عي 

أهميــة إعــارة الميــول القرائيــة اهتمــام الوالــدين والمدرســة ســواء   
  .بسواء

  :وتقترح الدراسة ما يأتي

تأســيس مكتبــة خاصــة لألطفــال فــي ركــن مــن البيــت وفــي غرفــة            .1
الصـــف علـــى أن تناســـب الكتـــب والقصـــص التـــي تحتويهـــا أعمـــار 

وتوفير الكتـب  . ئيةاألطفال ورغباتهم، وحاجاتهم، ومرحلتهم النما
والمجالت لألطفـال علـى صـعيد البيـت والمدرسـة فـي موضـوعات        
يهتمــون بهـــا، وتعويــدهم علـــى زيــارة المكتبـــات، واالشــتراك فـــي     

  .األنشطة القرائية والمسابقات المختلفة

إنتــاج نشــرات مدرســية توعويــة تــوزع علــى أوليــاء األمــور تتعلــق    .2
  .تها لدى األطفالبأهمية الميول القرائية وتحث على تنمي
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