
 396-375، 2016، 3، عدد 12المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد 

375  

دافعية القراءة وعالقتها ببيئة الصف االجتماعية لدى طلبة 
  املرحلة األساسية املتوسطة في محافظة إربد

  
 معاوية محمود أبو غزالو  *رائد محمود خضير

**  

  

 23/6/2016 تاريخ قبوله     28/2/2016 تاريخ تسلم البحث

لبـة  هدفت هذه الدراسة إلـى الكشـف عـن مسـتوى دافعيـة القـراءة لـدى ط        :ملخص
يختلـف بـاختالف    ذلكما إذا كان سية المتوسطة في محافظة إربد، والمرحلة األسا

متغيري الصف والجنس والتفاعل بينهما، والكشف أيضا عـن عالقـة دافعيـة القـراءة     
طالبـا وطالبـًة مـن طلبـة     ) 574(تكونت عينة الدراسـة مـن   . ببيئة الصف االجتماعية

ــم اختيارهــا   محافظــة إربــد، ســية فــي  صــفوف الخــامس والســادس والســابع األسا    ت
دافعية القراءة  مقياسلتحقيق هدف الدراسة استخدم و. بالطريقة العشوائية الطبقية

)MRQ(  لـــبيكر وويفيلــد(Baker & Wigfield, 1999) ، تكــون مــن)فقــرة) 49 
 فقرة) 28(تكون من ، مقياس بيئة الصف االجتماعيةوموزعة على أحد عشر بعدا، 

أظهــرت نتــائج الدراســة أن مســتوى دافعيــة القــراءة كــان  . ســبعة أبعــاد موزعــة علــى
مرتفعا، وأظهرت كذلك وجود فروق دالة في مستوى دافعية القراءة ككل وأبعادهـا  
الفرعية تعزى لمتغير الصف لصالح طلبة الصف الخامس األساسـي، ووجـود فـروق    

ــراءة ككــل وأبعادهــا الفرعيــة تعــزى لمتغ     يــر الجــنس لصــالح  فــي مســتوى دافعيــة الق
كمــا كشــفت النتــائج عــن وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة ودالــة بــين دافعيــة   . اإلنــاث

أقـوى  ) الـدعم األكـاديمي مـن المعلـم    (القراءة وبيئة الصـف االجتماعيـة، وكـان بعـد     
   .المتنبئات بدافعية القراءة

ساسـية  دافعيـة القـراءة، بيئـة الصـف االجتماعيـة، المرحلـة األ      : الكلمات المفتاحية(
  ).المتوسطة

  

  
  

  

فــي حيــاة تعــد القــراءة مــن أهــم المهــارات المكتســبة   :مقدمــة
العلــوم والمعـــارف المتنوعــة، ووســـيلة   الكتســاب  ، فهــي مفتـــاح  الفــرد 

اتصال للتعلم، ومصدر للنمو اللغوي للفرد، وعامـل مهـم فـي تشـكيل     
عقله، وصـقل شخصـيته وتقويتهـا، وتوسـيع مداركـه وآفاقـه وقدراتـه،        

ــرات     وإشــباع  ــه كــي يكتســب الخب ــة الفــرص المناســبة ل ــه، وتهيئ حاجات
المتعـددة، ووسـيلة السـتثمار الوقـت بشـكل إيجـابي ومثمـر؛ لـذا فـإن          

أو  ،المجتمعـات تقـدم  قـاس بهـا   يالقراءة تعـد مـن أهـم المعـايير التـي      
بصـورة إيجابيـة   ، فالمجتمع القـارئ هـو الـذي يسـتثمر الكتـاب      تخلفها
  .نقداوتمحيصا ووتحليًلا قراءة 
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Abstract: This study aimed at exploring the reading motivation level 
among intermediate stage students in Irbid Governorate, and finding 
out whether such a level is affected by the variables of class, gender 
and their interaction, and its relationship to classroom social 
environment. The sample of the study consisted of (574) fifth, sixth 
and seventh basic stage male and female students in Irbid 
Governorate who were chosen by the means of stratified random 
sampling procedures. In order to achieve the aim of the study, two 
scales were used. The first was Baker and Wigfield's (1999) scale 
(MRQ) which comprised of (49) items as covering eleven domains. 
The second, however, was the classroom social environment scale 
which was developed by the researchers as covering (28) items and 
distributed on seven domains. The findings of the study reported that 
the reading motivation level was high. Also, the study reported 
statistically significant differences on students' overall reading 
motivation levels and across its sub-domains that were credited to 
classroom variable in favor of the fifth grade, in addition to 
differences in the overall reading motivation level and its sub-domains 
that were credited to gender variable in favor of female students. 
What's more, the present study showed appositive correlational 
relationship between reading motivation level and classroom social 
environment, where (teacher's academic support domain) was the 
utmost predictor of students' reading motivation.  
(Keywords: Reading Motivation, Classroom Social Environment, 
Intermediate Basic Stage). 

  

وتعرف القراءة بأنها عملية عقلية انفعالية دافعية مركبة، 
 وتحليلها، ،وتفسيرها ،تتضمن التعرف إلى الرموز المكتوبة، وفهمها

فالقراءة وفق هذا المفهوم تتطلب  .وربطها بالخبرات السابقة للقارئ
أي  ؛األولى تتضمن الجانب الميكانيكي: عمليتين متكاملتين

ة للرموز المكتوبة، والثانية عملية عقلية يتم االستجابات الفسيولوجي
التفكير، والتحليل، والربط، : وتشمل ،خاللها بناء المعنى

شحاته (واالستنتاج، والتفاعل، والنقد، والتذوق، وحل المشكالت 
  ). 2012والسمان، 

أن القراءة قبل أن تكون ) "12: 2010(ويرى عبد الباري  
ملية نفسية بالدرجة األولى، حيث هي ع ،عملية فسيولوجية أو عقلية

إنها ترتبط بالقدرة العامة لدى القارئ، واستعداده للقراءة، ودافعيته 
تجاه المادة المقروءة، وغرضه من قراءة مادة معينة دون غيرها، 

  ". وميله إلى القراءة في بعض المجاالت
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وتتجلى أهمية القراءة عند مقارنة القراء الجيدين بنظرائهم 
-Higher، حيث يمتلك القرّاء الجيدون كفاءة ذاتية مرتفعة الضعاف

Self Competence ودافعية نحو القراءة ،(Chapman & 
Tunmer, 2003).  ا مرتفعة نحو التعلم مقارنة كمايظهرون قيم

بالقراء الضعاف، كما أن القراء الضعاف ال يستخدمون استراتيجيات 
ذلك مشكالت دافعية التعلم بشكل محدد فحسب، بل يواجهون ك

 أيضا متعددة، ويمتلكون مفاهيم ذات أكاديمية منخفضة
(Wigfield, 1997).  

ويالحظ أن العدد األكبر من الدراسات التي اهتمت بقراءة 
على  قد ركز) 1990 -1980(ا بين عامي وخصوص ،األطفال

أي  ؛لتعرف إلى الكلمات، وفهم داللتهاالمظاهر المعرفية للقراءة، كا
ليات المعرفية التي تشتمل عليها مهارة القراءة، وكيفية تعليم العم

وتحسين مهاراتهم القرائية، ولم تلتفت تلك الدراسات إلى  ،األطفال
 & Guthrie)وهو دافعية القراءة  ،جانب مهم في عملية القراءة

Davis, 2003) .  

كما أن كثيرا من األبحاث المرتبطة بدافعية القراءة بعد تلك 
نحو القراءة  هاالتجا: هما ،ة تم تأطيرها بمصطلحين رئيسينالفتر

)Attitude Toward Reading( والميل القرائي ،)Reading 
Interest(.  ويقصد باالتجاه نحو القراءة الشعور نحو القراءة

)Mathewson, 1994( استجابة انفعالية مكتسبة إيجابية أو  هو، أو
قراءة للتحصيل الدراسي، وتظهر سلبية نحو القراءة لالستمتاع أو ال

بشكل واضح في وصف الفرد شعوره نحو القراءة بأنواعها المختلفة، 
 & Mckenna, Kear)فقد يكون سعيدا ومتحمسا أو مضطربا 

Ellsworth, 1995).  أما الميل القرائي فهو سمة في الفرد أو في
غيرها من أنواع المواد القرائية التي يفضلها الفرد عن  فيالنص، أو 

األنواع األخرى، ويستمتع بقراءتها أكثر من غيرها، ويبدو أن لهذين 
في دافعية القراءة، إذ إن األطفال ذوي االتجاهات  المصطلحين أثرا

اإليجابية نحو القراءة هم األكثر دافعية نحوها، كما أن مستوى 
استيعاب النص المقروء يرتبط بشكل كبير بدرجة الميل القرائي 

  ).Schiefele, 1996(لفرد لدى ا

ازداد عدد األبحاث التي اقترحت أن ) 1990(ومنذ عام 
البحث في موضوع القراءة يجب أال يقتصر على الجوانب المعرفية 
لهذه المهارة؛ ألن القراءة نشاط عقلي معقد يتطلب من القارئ 
جهودا استراتيجية أساسية ودافعية لتحقيق التفاعل مع النص 

جهة أخرى فقد اكتشف حديًثا أن التركيز على تطوير  المقروء، ومن
مهارات القراءة فحسب غير كاٍف لمساعدة األطفال كي يصبحوا قراء 

 & Guthrie, Hoa, Wigfield, Tonks, Humenick)جيدين 
Littles, 2007).  التركيز على الجوانب المعرفية للقراءة قد كما أن

ذا بعض الطلبة غير فشل في تقديم تفسيرات مقنعة توضح لما
مواظبين على القراءة، ويقرؤون بشكل سلبي رغم كونهم قراء 

في القراءة بشكل كبير، بينما  أو لماذا يندمج بعض الطلبة! جيدين؟
 & Wigfield)! ال يظهر بعضهم اآلخر أي اهتمام بالقراءة؟

Guthrie, 1997).   

ومما ال شك فيه أن الطلبة يتفاوتون في تحصيلهم ومستوى 
تعلمهم رغم تشابه الظروف المحيطة بهم، إذ يتعلمون على أيدي 
المعلمين أنفسهم، ويقرؤون الكتب نفسها، وفي المدارس ذاتها، إال 

لى تباين وقد يعزى ذلك إ ،بعضهم يتعلم أكثر من بعضهم اآلخرأن 
ومن أبرز أشكال هذه الدافعية دافعيتهم  .مستويات الدافعية لديهم

بأنها رغبة الفرد المستمرة في القراءة  نحو القراءة، وتعرف
ه، ومن السمات المميزة لهذا الفرد التحدي، ؤواستمتاعه بما يقر

والمثابرة، وحب االستطالع، والمنافسة، والتعاون، والكفاءة الذاتية 
 & Wigfield)المرتفعة، والمشاركة المستمرة في األنشطة القرائية 

Guthrie, 1997).  

 ،أن دافعية القراءة قد تكون داخليةويرى بعض الباحثين 
تتجلى بالمشاركة في األنشطة القرائية بصرف النظر ما إذا كان 
للنشاط القرائي قيمة خارجية أم ال، ويظهر ذلك بوضوح في اختيار 

ومن السمات  .قراءة الحرة في المدرسة أو البيتالكتب المناسبة لل
و القراءة الحماس الدالة على األفراد ذوي الدافعية الداخلية نح

المرتفع، والبحث المستمر عن الفرص المناسبة لالشتراك في برنامج 
وأقل احتياجا للضغط الخارجي  ،قرائي معين، وهم أكثر استقاللية

  . )Sweet, Guthrie, & Ng, 1998( إلنجاز واجباتهم القرائية

الطلبة الذين يقرؤون ألنهم  إلىفي األدب التربوي ويشار 
  ومهتمون بما يقرؤونه بأنهم قراء محفزون داخليا مستمتعون 

(De Naeghel, Van keer, Vansteenkiste & Rosseel, 
وقد ارتبطت الدافعية الداخلية للقراءة إيجابا بالقراءة . (2012

 Wang & Guthrie)واألداء القرائي  ،ومقدار القراءة ،المستمرة

2004; Taboada, Tonks, Wigfield& Guthrie, 2008) . أما
األفراد ذوو الدافعية الخارجية، فتستثيرهم عوامل خارجية، كأن يقرأ 

 ,Sweet(والحصول على عالمات مرتفعة  ،الفرد بغية النجاح
Guthrie, & Ng, 1998.(  

وفيما يتعلق بمكونات أو أبعاد دافعية القراءة فقد حدد 
 أحد عشر بعدا) Wigfield & Guthrie, 1997(ويفيلد وجثري 

الكفاءة ومعتقدات الفاعلية : هي ،تندرج تحت ثالث فئات رئيسة
وتشتمل هذه الفئة على ثالثة  ،)Self Efficacy Beliefs( الذاتية

، وتعني اعتقاد )Self Efficacy(الفاعلية الذاتية : هي ،أبعاد فرعية
الفرد بقدرته على النجاح وإنجاز المهام الموكولة إليه في مجال 

، ويعني الرغبة أو االستعداد )Challenge(دي القراءة، والتح
 الطوعي لقراءة المواد الصعبة، وأخيرا تجنب أعمال القراءة

)Reading Work Avoidance( ويقصد به الرغبة بتجنب أو ،
فتشمل غايات القراءة،  ،أما الفئة الثانية. تجاهل نشاط القراءة

داخلية، والدافعية وتتكون األبعاد الخاصة لهذه الفئة من الدافعية ال
الخارجية، وتوجهات أهداف اإلنجاز، إذ تشير الدافعية الداخلية إلى 

ومهتما بالنشاط لذاته أكثر من  ،كون الفرد محفزا ومحبا لالستطالع
الحصول على  ، كالعمل بغية)الدافعية الخارجية(األسباب الخارجية 

 Learning Goals(أما أهداف التعلم  .المكافأة أو العالمة
Orientations(،  فيقصد بها تركيز الفرد على اإلتقان والتحسن
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أهداف أداء  / أكثر من تركيزه على إظهار قدراته أمام اآلخرين
)Performance Goals Orientations .( وتشتمل هذه الفئة على

حب : هي، ثالثة منها تعكس الدافعية الداخلية ،ستة أبعاد فرعية
عرف بأنه الرغبة في القراءة عن موضوع ، وي)Curiosity(الفضول 

خاص يثير اهتمامه، ويعد هذا البعد ذا صلة وثيقة بمفهوم الميل 
فهو االندماج أو  ،أما البعد الثاني. )Reading Interest(القرائي 

، ويقصد به )Reading Involvement(االنهماك بالقراءة 
من األدب أو  االستمتاع الذي يخبره الفرد من قراءة أنواع محددة

نصوص معلوماتية بعينها، والبعد الثالث هو بعد أهمية القراءة 
)Reading Importance( ويتعلق بقيم المهمة الذاتية ،
)Subjective Task Values( أي القيمة والجدوى المحققة من ،

  . القراءة

فتعكس الدافعية الخارجية للقراءة  ،أما األبعاد الثالثة األخرى
، ويقصد به السعادة )Recognition(اء، وهي التقدير وأهداف األد

التقدير للنجاح في في الحصول على أشكال مادية ملموسة من 
 Reading for(والقراءة بغية الحصول على الدرجات  ،القراءة

Grades(والرغبة في الحصول على تقييم مستحسن من المعلم ، .
رغبة في التفوق فيقصد به ال ،)Competition(أما بعد المنافسة 

فتركز على األغراض  ،أما الفئة الثالثة. على اآلخرين في القراءة
االجتماعية للقراءة، وتستند هذه الفئة إلى افتراض المنحى 

نشاط اجتماعي، وأن بطبيعتها االندماجي الذي مفاده أن القراءة 
المظاهر االجتماعية للغرف الصفية لها تأثير مهم في إنجاز الطلبة 

األسباب : هما ،طة القراءة، وتشتمل هذه الفئة على بعدينألنش
، ويشير إلى )Social Reasons for Reading(االجتماعية للقراءة 

عملية بناء المعنى التي يتم إحرازها من القراءة من خالل المشاركة 
 فهو االمتثال ،أما البعد اآلخر .األصدقاء أو األقران أو العائلة مع
)Compliance(، قصد به القراءة بغية التالؤم مع توقعات وي

  ).Wigfield & Guthrie, 1997(اآلخرين ومواجهتها 

وتعد بيئة الصف االجتماعية من أبرز العوامل التي تلعب دورا 
فاعًلا في إثارة دافعية الطلبة نحو التعلم بشكل عام، ويقصد بها 

ن مدركات الطلبة حول كيفية تشجيعهم على التفاعل مع اآلخري
واالرتباط بهم، وتشكيل عالقات  ،)وبشكل خاص المعلمين واألقران(

 Teacher(دعم المعلم : معهم، وتتكون من األبعاد اآلتية
Support( ويشير هذا البعد إلى اعتقاد الطلبة بأن معلميهم ،

ويدعمونهم أكاديميا  ،وبتشكيل عالقات شخصية معهم ،مهتمون بهم
 Promoting(شجيع االحترام المتبادل وانفعاليا، والبعد الثاني ت

Mutual Respect( وعدم السماح للطلبة بأن يسخر أحدهم من ،
والبعد الثالث تشجيع التفاعل المركز على المهمة  .اآلخر

)Promoting Task- Related Interaction( ويقصد به سماح ،
 .عضهم في أداء المهمات األكاديميةالمعلم للطلبة بالتفاعل مع ب

، ويقصد به تقدير )Peers Support(لبعد الرابع دعم األقران وا
مهم لبعضهم أكاديميا الطلبة لبعضهم ولمساهماتهم في الصف، ودع

 هو تشجيع المعلم األهداف األدائيةووالبعد الخامس  .وانفعاليا

Promoting Performance Goals)( ويعني تركيز المعلم على ،
ن خالل المقارنة في األداء بناء على إثارة المنافسة بين الطلبة م

  ).Patrick & Ryan , 2003(القدرة 

هذه األبعاد، فقد أكدت نتائج بعض لوبشكل أكثر تفصيًلا 
الدراسات السابقة عن دافعية القراءة الدور الحاسم الذي يؤديه 

 ,Guthrie)المعلم في إثارة الدافعية الداخلية للقراءة لدى الطلبة 
McRea, & Klauda, 2007) . ا إلى نظريةالذاتية  الحتميةواستناد

)Self-Determination Theory(  فإن دافعية القراءة الداخلية
 Teacher(يمكن تسهيلها من خالل األسلوب الدافعي للمعلم 

Motivational Style(افإن المعلم الذي  ،، وبشكل أكثر تحديد
 ،)Autonomy(ة يدعم حاجات الطلبة النفسية الطبيعية لالستقاللي

، )Relatedness(واالرتباط باآلخرين  ،)Competence(والكفاءة 
يزيد من احتماالت تهيئة بيئة صفية دافعية مثالية، وعندما يدرك 
الطلبة أن معلمهم داعم لهم انفعاليا وأكاديميا، فإنهم يحققون 

واالستمتاع  ،وبذل الجهد ،والدافعية ،مستويات مرتفعة من االهتمام
  ). Ryan & Deci, 2000(عمالهم المدرسية بأ

عالوة على ذلك يبدو أن هنالك ممارسات تدريسية خاصة 
تعزز دافعية القراءة الداخلية، مثل برامج تعليم القراءة الفعالة التي 
تزود الطلبة بتفاعالت واقعية مع عالم األطفال ودعم االستقاللية، 

 & Guthrie)ام وتوفر نصوصا قرائية مشتركة ومثيرة لالهتم
Ozgungor, 2002).  يضاف إلى ذلك أن برامج تعليم القراءة الفعالة

هي تلك التي يستخدم فيها المدرس تكتيكات فعالة في طرح األسئلة، 
والنمذجة، وتحقيق التوازن بين  ،)Scaffolding(وتقديم المساندة 

التعليم المعتمد على المجموعات الصغيرة والتعليم الموجه للصف 
ممارسات الفعالة الكما أن ). Topping & Ferguson, 2005(كل ك

لقراءة تتضمن إثارة حب الفضول للقراءة، والسماح للطلبة لتدريس ا
في حصص القراءة،  همباالستقاللية في القراءة، وتقدير جهود

فالمعلم الفعال يعرف كيف يرتقي بحب الفضول لدى طلبته 
ية، ويسعى إلى ابتكار طرق بتوجيههم للتفاعل مع النصوص القرائ

اندماج لمساعدتهم في حل مشكالت االستيعاب القرائي، فضًلا عن 
ذلك فإن المعلم الذي يزود طلبته بفرص أكثر لضبط تعلمهم في 

 ,Guthrie & Ozgungor)الغرفة الصفية يرتقي بدافعيتهم للقراءة 
2002).  

وفيما يخص دعم األقران، فإنه يشبه إلى حد كبير دعم 
معلم، إذ إن شعور الطالب بدعم زمالئه له انفعاليا وأكاديميا، ال

وتقديرهم لمساهماته، يعزز من اندماجه ومشاركته في إنجاز 
وذلك من خالل زيادة الثقة بالنفس، والتخفيف  المهمات األكاديمية،

من حدة القلق واالضطرابات، مما قد ينعكس بصورة إيجابية على 
ظيم الذات، والتفاعل المركز على المهمة استخدام استراتيجيات تن

)Patrick, Ryan & Kaplan, 2007.(   

يضاف إلى ذلك أن بيئة الصف االجتماعية التي يسودها جو 
من االحترام المتبادل تشعر الطلبة بقدر كبير من األمن والراحة 
النفسية، وتجعلهم أكثر تركيزا في فهم مهماتهم األكاديمية وأدائها، 
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كونوا خائفين مما يمكن أن يقوله عنهم اآلخرون عندما دون أن ي
يخطئون في اإلجابات، ومثل هذه البيئة أكثر فاعلية في مساعدة 

  .Ryan & Patrick, 2001)(الطلبة على حل المشكالت 

وفيما يتعلق بتشجيع المعلم لطلبته على التفاعل المركز على 
ت، وطرح من خالل تبادل األفكار، وتقديم المقترحا المهمة

، والمشاركة في المسوغاتالتساؤالت، وتقديم اإلجابات، وإعطاء 
المناقشة، فإن ذلك من شأنه أن يعزز من ثقة الطلبة بأنفسهم، 
ويجعلهم أكثر فاعلية واهتماما في تنفيذ األنشطة وأداء المهات 

  ).Patrick & Ryan, 2003(األكاديمية بنجاح 

األهداف األدائية من خالل أما بالنسبة لبعد تشجيع المعلم  
وعقد مقارنات بين مستويات الطلبة في األداء  ،إثارة المنافسة

األكاديمي، فقد أكد بعض الباحثين أن مثل هذه الممارسات من 
دافعية الطلبة وكفاءتهم األكاديمية  فيالمعلم قد تؤثر بشكل سلبي 

  ).Ames & Archer, 1988(واالجتماعية 

في دافعية القراءة أيضا، العالقة بين ومن العوامل المؤثرة 
 ،ةءواتجاهاته نحو القرا ،دافعية القراءة وثقة الطالب بقدراته القرائية

 فقدوميوله القرائية، حيث تترك أثرا إيجابيا في تحصيله الدراسي، 
أظهرت نتائج بعض الدراسات أن األطفال األقل دافعية يكون معدل 

ئهم ذوي الدافعية المرتفعة، ويرجع قراءتهم خارج المدرسة ثلث زمال
أي أن خبرات  ؛لمتكرر في اكتساب مهارات القراءةذلك إلى الفشل ا

 Baker)األطفال ومستوياتهم في القراءة تؤثر في دافعيتهم نحوها 
& Wigfield, 1999).    

ويبدو أيضا أن للبيئة األسرية دورا بارزا في دافعية القراءة، 
الهم في قراءة القصص لها دور مهم جدا في فمشاركة الوالدين أطف

عندما يكون المناخ االنفعالي فتحسين دوافعهم نحو القراءة، 
 ،واالجتماعي لألسرة إيجابيا يصبح األطفال أكثر اهتماما بالقراءة

كما أن المعتقدات التي يتبناها  .اممتع انشاطوأكثر احتماًلا إلدراكها 
وكيفية تعلم األطفال القراءة  ،اءةوالدا الطفل حول الهدف من القر

تؤثر هي األخرى في دافعيتهم للقراءة، فضًلا عن ذلك فإن الوالدين 
اللذين يعتقدان بأن القراءة مصدر للتسلية واالستمتاع، يكون لديهم 
غالبا أطفال يتبنون اتجاهات إيجابية نحو القراءة، مقارنة بنظرائهم 

لقراءة لدى أطفالهم ممن يركزون فقط على تحسين مهارات ا
)Baker, Scher & Mackler, 1997.(  

فقد يكون للخلفية االجتماعية واالقتصادية  ،من جهة أخرى
لألسرة أثر في دافعية القراءة، فالطلبة ذوو الوضع االجتماعي 
واالقتصادي المنخفض أقل استمتاعا بالقراءة، ويكون أداؤهم 

الوضع االجتماعي  القرائي عموما أقل مقارنة بنظرائهم ذوي
   ).OECD, 2010(واالقتصادي المرتفع 

وقد حظي موضوع دافعية القراءة باهتمام بعض الباحثين 
الغربيين بشكل خاص منذ أواخر القرن الماضي، حيث أجريت بعض 
الدراسات التي سعت إلى الكشف عن عالقة دافعية القراءة ببعض 

، نس والبيئة الصفيةكان من بينها الصف والج ،العوامل والمتغيرات

 ,Mucherah)فقد هدفت دراسة موجراه وفنش وسميث وستال 
Finch, Smith & Stahl, 2014)  إلى الكشف عن عالقة مظاهر

متعددة للمناخ الصفي بالتحصيل األكاديمي من خالل توسط دافعية 
من طلبة ) 104(سة من تكونت عينة الدرا. القراءة لهذه العالقة

 ،على أفراد عينة الدراسة مقياس المناخ الصفيطبق  .الصف السابع
ومقياس دافعية القراءة بعد أن أخضعوا إلى اختبار تحصيلي مقنن 

كشفت نتائج الدراسة أن العالقة بين المناخ الصفي . في القراءة
 ،والتحصيل القرائي توسطتها دافعية القراءة، وبشكل أكثر تحديدا

والنظام ودعم المعلم، ارتبطت  فإن مدركات الطلبة المرتفعة للترتيب
بالدرجات المرتفعة على اختبار القراءة من خالل توسط أبعاد دافعية 

  .التحدي، والفاعلية الذاتية، واالمتثال: القراءة اآلتية

وللكشف عن عالقة سلوك المعلم بدافعية القراءة الداخلية 
 De)أجرى دي نيهل وفالكي ودي ميرفر ووارلوب وبريك وفان كير 

Naeghel, Valcke, De Merver, Warlop, Braak, & Van 
Keer, 2014)  ا وطالبًة طال) 4269(دراسة على عينة تكونت منب

األول : استخدم في الدراسة مقياسان .من طلبة الصف السابع
كشفت نتائج الدراسة عن . دافعية القراءة، والثاني لسلوك المعلمل

ءة الداخلية واألبعاد الثالثة عالقة موجبة ودالة بين دافعية القرا
كما كشفت  .)ضبط، واالرتباطدعم االستقاللية، وال(لسلوك المعلم 

النتائج أن بعد االرتباط أقوى أبعاد سلوك المعلم ارتباًطا بدافعية 
القراءة الداخلية، كما ارتبط بعد دعم االستقاللية بدافعية القراءة 

  .وليس الذكور ،الداخلية لدى اإلناث

 ,Wolters)ولترس ودنتون ويورك وفرانسيس  وأجرى
Denton, York, & Francis, 2013)  دراسة هدفت إلى التحقق من

الفروق في دافعية القراءة بين الطلبة جيدي القراءة والطلبة الذين 
يعانون صعوبات في القراءة، وفيما إذا كانت هنالك فروق في دافعية 

تكونت عينة . راسيالقراءة تعزى لمتغيري الجنس والصف الد
 .من طلبة صفوف السابع وحتى الثاني عشر) 406(الدراسة من 

مقياس دافعية القراءة، ومقياس االستيعاب  في الدراسة استخدم
لم تكشف نتائج الدراسة عن فروق بين الجنسين في دافعية . القرائي

بينما كشفت عن فروق دالة تعزى لمتغير . القراءة بجميع أبعادها
في ثالثة أبعاد، يرتبط اثنان منهما باألسباب االجتماعية  الصف فقط

للدافعية، إذ إن طلبة الصفين السابع والثامن أكثر احتماًلا من الفئات 
العمرية األخرى ألن يبذلوا قصارى جهدهم، ويؤدوا بشكل جيد في 

، ولكي )االستحسان االجتماعي(القراءة إلرضاء المعلمين والوالدين 
هو متوقع منهم، وإلظهار أنهم طلبة جيدون  يتوافقوا مع ما

وكشفت النتائج أيضا أن معتقدات الدافعية ). مسؤولية اجتماعية(
  . ككل والضبط المدرك وحدها تنبأت باالستيعاب القرائي

 ,De Naeghel & Van keer)وأجرى دي نيهل وفان كير 
 عالقة السمات المرتبطة بالطفل إلىدراسة هدفت التعرف  (2013

 ،)مشاركة األقران وأفراد األسرة في نشاطات القراءةوالجنس، (
ألهداف المعرفية، ااستخدام المعلم ( والخصائص المرتبطة بالصف

وتزويد الطلبة بتفاعالت واقعية، وإتاحة الفرص للطلبة باختيار 
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القراءة والكتب، ومناقشة المواد القرائية مع األقران والمعلمين، 
. القراءة المستقلة االستمتاعية واألكاديميةبدافعية ) بصوت مرتفع

طالبا وطالبًة من طلبة الصف ) 1777(تكونت عينة الدراسة من 
أظهرت نتائج الدراسة . الخامس طبق عليهم مقياس دافعية القراءة

وجود فروق دالة في دافعية القراءة المستقلة لصالح اإلناث، وأن 
راءة ارتبطت إيجابا مشاركة األقران والوالدين في نشاطات الق

بدافعية القراءة المستقلة، وعلى مستوى الصف ارتبطت دافعية 
القراءة المستقلة إيجابا بالدعم اإلضافي المقدم لتعلم القراءة 

  . والكتابة

عية القراءة وبهدف الكشف عن الفروق بين الجنسين في داف
كل ما إذا كانت هذه الفروق يمكن تفسيرها بشومهارات القراءة، و

أو هويته الجندرية؛ فقد أجرى  ،أفضل من خالل جنس الطالب
دراسة على عينة ) McGeown et al., 2012( مكجون ورفاقه

من طلبة المدرسة االبتدائية تراوحت أعمارهم ) 182(تكونت من 
سنة، طبق عليهم مقياس االستيعاب القرائي، ومقياس  11 -8بين 

لم تكشف نتائج الدراسة . يدافعية القراءة، ومقياس الدور الجندر
عن فروق بين الجنسين في مهارات القراءة ودافعية القراءة 
الخارجية، بينما كانت الفروق لصالح اإلناث في الدافعية الداخلية 

كما كشفت النتائج أن ). الفاعلية الذاتية، والفضول، واالندماج(
درية منه الدافعية الداخلية ُتفسر بشكل أفضل من خالل الهوية الجن

كما أن الهوية األنثوية أكثر ارتباًطا بمظاهر . من خالل الجنس
متعددة من دافعية القراءة مقارنة بالهوية الذكورية، وأن العالقة بين 
الفاعلية الذاتية والهوية األنثوية أقوى من العالقة بينها وبين الهوية 

  .الذكورية

من بين دراسة في هونغ كونغ كان ) Law, 2008(وأجرى لو 
وكل من  ،أهدافها التحقق من العالقة بين الدافعية الخارجية للقراءة

استخدام استراتيجيات (الممارسات التدريسية في الغرفة الصفية 
ترتيب مهام تعلم وتدريسية تحفز على التعلم في حصص القراءة، 

إثارة وربط تعلم األطفال بخبرات الحياة اليومية، ومثيرة للتحدي، 
في حصص القراءة،  تقدير جهود الطلبةووحب الفضول،  االهتمام

وتزويدهم بتغذية راجعة حول تحسنهم، وتشجيع االستقاللية في 
نشاطات ممتعة مرتبطة ( ، وتعلم القراءة والكتابة في البيت)القراءة
وتكون مرتفعة عندما يزود الوالدان األطفال ببيئة منزلية  ،بالقراءة

تكونت عينة الدراسة من . في القراءة، والبراعة )داعمة للقراءة
طالبا وطالبًة من طلبة الصف الثاني طبق عليهم مقياس ) 734(

كشفت نتائج الدراسة عن . دافعية القراءة، واختبار استيعاب قرائي
عالقة موجبة ودالة بين تعلم القراءة والكتابة في البيت والدافعية 

مدركات الوالدين الخارجية للقراءة، وعالقة موجبة ودالة بين 
للممارسات التدريسية والدافعية الخارجية، وعالقة موجبة ودالة بين 
الدافعية الخارجية للقراءة وكل من مدركات الوالدين والطفل 
للممارسات التدريسية، ولم تكشف النتائج عن عالقة دالة بين 
االستيعاب ودعم الوالدين، كما ارتبط كل من دعم الوالدين 

   .لخارجية سلبا بالبراعة القرائيةوالدافعية ا

) Mucherah & Yoder, 2008(وأجرى موجراه ويودر 
دراسة كان من بين أهدافها الكشف ما إذا كانت هنالك فروق في 

تكونت عينة الدراسة من . دافعية القراءة تعزى لمتغير الصف
طالبا وطالبًة من طلبة الصفين السادس والثامن من مدارس ) 388(

استخدم في  .متوسطة في الواليات المتحدة األمريكية حكومية
كشفت نتائج الدراسة عن نتائج . الدراسة مقياس دافعية القراءة

كالرغبة في التقدير (مختلطة، إذ إن بعض أبعاد دافعية القراءة 
كانت أعلى لدى طلبة الصف السادس، بينما ) والعالمات الجيدة

أعلى لدى ) والرغبة في التحدي الفاعلية الذاتية( :مثل ،كانت أبعاد
طلبة الصف الثامن، مما قد يدلل على أن معتقدات الدافعية قد 

  .تتغير خالل مرحلة المراهقة

دراسة في ) 2006(وأجرى النصار وسالم وأبو هاشم 
المملكة العربية السعودية هدفت إلى التحقق من عالقة دافعية 

واالتجاه نحو  ،رائيةوالميول الق ،القراءة بمفهوم الذات القرائي
 فيما إذا كان للصف الدراسي تأثير والتحصيل الدراسي، و، القراءة

طالبا من طالب ) 357(تكونت عينة الدراسة من . دافعية القراءة
عليهم مقاييس دافعية  تطبق ،المرحلة المتوسطة في مدينة الرياض

نحو  القراءة، ومفهوم الذات القرائي، والميول القرائية، واالتجاه
كشفت نتائج الدراسة عن عالقة موجبة ودالة بين دافعية . ءةاالقر

واالتجاه  ،وكل من من مفهوم الذات القرائي ،القراءة بأبعادها الفرعية
وكشفت النتائج كذلك عن وجود . والميول القرائية ،نحو القراءة

فروق دالة بين الصفوف الثالثة في دافعية القراءة، إذ كانت الفروق 
افعية القراءة بين الصفين األول والثالث لصالح الصف األول، في د

  . وبين الصفين الثاني والثالث لصالح الصف الثاني

إلى معرفة العالقة بين ) 2002(وهدفت دراسة الظفري 
 ،واالتجاه القرائي ،وكل من الدافعية القرائية ،ارجيةخالقراءة ال

تكونت . قابوسوالتحصيل األكاديمي لدى طلبة جامعة السلطان 
طالبا وطالبة من طلبة السنة الثانية في ) 197(عينة الدراسة من 

كلية التربية في الجامعة، حيث قام المشاركون بتسجيل كامل الوقت 
القراءة : وهي ،الذي قضوه في ثالثة أنشطة يمارسونها في الصيف

الخارجية، واستخدام وسائل اإلعالم، واألعمال العائلية، واستغرقت 
إحداهما لقياس : دة التسجيل أسبوعين، بعدها طبقت استبانتانم

أظهرت نتائج . الدافعية القرائية، والثانية لقياس االتجاهات القرائية
بمستوى القراءة الدراسة أن الدافعية القرائية متغير قادر على التنبؤ 

في العالقة بين القراءة الخارجية  اوسيط امتغيرالخارجية، وتعمل 
ه القرائي، وأظهرت كذلك وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة واالتجا

   .بين القراءة الخارجية والدافعية الداخلية للقراءة

وللتحقق من عالقة مدركات الطلبة لبيئة الصف االجتماعية 
بالمتغيرات التي تطرأ على دافعية الطلبة واندماجهم عندما ينتقلون 

 & Ryan)ريان وباتريك  من الصف السابع إلى الثامن؛ فقد أجرى
Patrick, 2001)  ا وطالبًة ممن ) 233(دراسة على عينة مكونةطالب

يدرسون الرياضيات في مدارس في الوسط الغربي للواليات المتحدة 
ومقياس  ،األمريكية، واستخدم مقياس بيئة الصف االجتماعية
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كشفت نتائج الدراسة أن دعم المعلم وتعزيزه للتفاعل . الدافعية
الجتماعي واالحترام المتبادل ارتبطت جميعها بتغيرات إيجابية في ا

دافعية الطلبة األكاديمية، بينما ارتبط تعزيز المعلم لألهداف األدائية 
الفاعلية الذاتية (سلبا بالتغيرات التي تطرأ على دافعية الطلبة 

تية األكاديمية، الفاعلية الذاتية االجتماعية مع المعلم، والفاعلية الذا
  ). التعلم المنظم ذاتيا(واندماجهم ) االجتماعية مع األقران

دراسة في مصر هدفت إلى ) 1999(وأجرى أبو هاشم 
واالتجاه  ،وعالقتها بمفهوم الذات القرائي ،الكشف عن دافعية القراءة

تكونت . نحو القراءة والتحصيل القرائي لدى طلبة المرحلة االبتدائية
البة في الصف الخامس طالبا وط )136(عينة الدراسة من 

استبانة دافعية القراءة، : استخدم في الدراسة أربع أدوات. االبتدائي
مقياس مفهوم الذات القرائي، ومقياس االتجاه نحو القراءة، و

أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة . ومقياس التحصيل القرائي
باستثناء  -دهاارتباطية موجبة ودالة بين دافعية القراءة بجميع أبعا

واالتجاه  ،وكل من مفهوم الذات القرائي -بعد تجنب أعمال القراءة
  .والتحصيل القرائي ،نحو القراءة

فقد  ،)Baker & Wigfield, 1999(أما دراسة بيكر وويفيلد 
ما إذا كان هنالك فروق في دافعية القراءة تعزى هدفت إلى الكشف 

طالبا ) 370(سة من تكونت عينة الدرا. لمتغيري الجنس والصف
وطالبًة من طلبة الصفين الخامس والسادس، طبق عليهم مقياس 

كشفت نتائج الدراسة عن مستوى فوق . MRQدافعية القراءة 
الوسط لجميع األبعاد الفرعية لدافعية القراءة، كما كشفت عن وجود 

باستثناء بعدي تجنب  -فروق دالة في جميع أبعاد دافعية القراءة
لصالح اإلناث، ووجود فروق دالة في  -والمنافسة ،راءةأعمال الق

بعدي األسباب االجتماعية والتقدير تعزى لمتغير الصف لصالح طلبة 
  .الصف الخامس

) Wigfield & Guthrie, 1997(وأجرى ويفيلد وجثري 
دراسة في الواليات المتحدة األمريكية هدفت إلى الكشف عن الفروق 

فين الرابع والخامس في دافعية القراءة، بين الجنسين وبين طلبة الص
. وكذلك الكشف عن عالقة دافعية القراءة بمقدار القراءة وعمقها

طلبة، واستخدم مقياس دافعية ) 105(تكونت عينة الدراسة من 
كشفت نتائج الدراسة عن مستوى مرتفع في كل من الدافعية . القراءة

أبعاد التنافس،  الداخلية والخارجية للقراءة، ومستوى منخفض في
كما كشفت عن وجود . وتجنب أعمال القراءة، واألسباب االجتماعية

فروق دالة في بعدي الفاعلية الذاتية، واألهمية لصالح اإلناث، وفي 
كما كشفت النتائج عن . بعد األسباب االجتماعية لصالح الذكور

وجود فروق دالة تعزى لمتغير الصف في ثالثة أبعاد فرعية لدافعية 
الفاعلية الذاتية، والتقدير، واألسباب االجتماعية : هي ،القراءة

كما تنبأت دافعية القراءة بمقدار القراءة . لصالح طلبة الصف الرابع
وعمقها حتى بعد أن تم ضبط األثر السابق لمقدار القراءة وعمقها، 
وتنبأت أبعاد الدافعية الداخلية بمقدار القراءة وعمقها أكثر من 

  .الخارجيةالدافعية 

يالحظ من خالل استعراض نتائج الدراسات السابقة ندرة 
الدراسات العربية بشكل عام واألردنية بشكل خاص حول موضوع 

، ودراسة الظفري )2006(دافعية القراءة، كدراسة النصار ورفاقه 
وجميعها أجريت في غير  ،)1999(ودراسة أبو هاشم ، )2002(

يبدو بشكل واضح تناقض نتائج  ومن جهة أخرى. البيئة األردنية
ا بعض الدراسات السابقة التي بحثت الفروق في دافعية القراءة وفًق

لمتغيري الجنس والصف، إذ كشفت نتائج دراسة ويفيلد وجثري 
)Wigfield & Guthrie, 1997 ( عن فروق في بعدي الفاعلية

أما  .الذاتية واألهمية لصالح اإلناث، وفي بعد التنافس لصالح الذكور
فكشفت عن  ،)Baker & Wigfield, 1999(دراسة بيكر وويفيلد 

دي باستثناء بع ،فروق في جميع أبعاد دافعية القراءة لصالح اإلناث
أما دراسة مكجون ورفاقه  .تجنب أعمال القراءة والمنافسة

)McGeown et al., 2012(،  فقد كشفت عن فروق لصالح اإلناث
، ولصالح الذكور في )اج والفاعليةاالندم(في الدافعية الداخلية 

لم تكشف نتائج دراسة ولترس ورفاقه في حين . الدافعية الخارجية
)Wolters et al., 2013 ( عن فروق بين الجنسين في جميع أبعاد

  .دافعية القراءة

وفيما يتعلق بمتغير الصف فال يبدو من خالل نتائج  
ة القراءة، إذ الدراسات السابقة وجود مسار نمائي واضح لدافعي

كانت النتائج بخصوص هذا المتغير غير حاسمة، وال ترجح تفوق 
فئة عمرية على أخرى في أبعاد دافعية القراءة، فقد كانت الفروق في 

مقارنة بالخامس في دراسة  الفاعلية الذاتية لصالح الصف الرابع
، بينما كانت )Wigfield & Guthrie, 1997(ويفيلد وجثري 

فاعلية الذاتية لصالح الصف الثامن مقارنة بالسادس في الفروق في ال
، في حين )Mucherah & Yoder, 2008(دراسة موجراه ويودر 

كانت الفروق لصالح الصف األول المتوسط مقارنة بالصفين الثاني 
أما فيما يخص األسباب ). 2006(والثالث في دراسة النصار ورفاقه 

تفاق في نتائج الدراسات االجتماعية للقراءة، فقد كان هناك ا
أكثر ميال للقراءة بغية  السابقة، إذ يبدو أن الطلبة األصغر عمرا

الحصول على درجات مرتفعة ونيل احترام اآلخرين 
 ,Wigfield & Guthrie, 1997; Baker & Wigfield)وتقديرهم

1999; Wolters et al., 2013) .  

األدب  وفيما يتعلق ببيئة الصف االجتماعية، يالحظ أن
التربوي السابق ركز على دور ممارسات تدريسية خاصة في دافعية 

 & Guthrie) كإثارة حب الفضول واالستقاللية ،القراءة

Ozgoungor, 2002)، فقط  والعالقة بين الدافعية الخارجية
، )Law, 2008(كدراسة لو  ،وممارسات خاصة في الغرفة الصفية
) De Naeghel et al., 2014( بينما تناولت دراسة دي نيهل ورفاقه

دعم (العالقة بين دافعية القراءة الخارجية وسلوكات المعلم 
أما الدراسة الوحيدة التي تناولت  .)االستقاللية، والضبط، واالرتباط

 & Ryan)فهي دراسة ريان وباتريك  ،بيئة الصف االجتماعية
Patrick, 2001) التي حاولت الكشف عن دور هذه البيئة في ،

  .لدافعية األكاديمية واالندماج بشكل عام، ولم تتناول دافعية القراءةا
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بناء على كل ما تقدم تظهر الحاجة الماسة للكشف عن عالقة 
بيئة الصف االجتماعية بكافة أبعادها بدافعية القراءة بكافة أبعادها 
أيضا، سيما أن هذه العالقة لم تحظ باهتمام خاص على الصعيدين 

الصف  لمي، فضًلا عن محاولة التحقق من دور متغيريالعربي والعا
والجنس في دافعية القراءة، خصوصا أن نتائج الدراسات السابقة 

   .بهذا الشأن كانت متناقضة

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

بد من  تعد دافعية القراءة طاقة كامنة لدى المتعلم ال
تتركه من استثارتها وصوًلا بها إلى حدودها القصوى؛ وذلك لما 

من أبرزها و ،جوانب التعلم المختلفة لدى الطلبة فيآثار إيجابية 
أداؤهم القرائي، ومقدار القراءة وعمقها، ومستويات االستيعاب 
القرائي التي يحققونها في أثناء تفاعلهم مع النصوص القرائية، ولكي 

بعض العوامل المؤثرة  إلىبد من التعرف  تتحقق هذه االستثارة ال
  . فيها

وعند التأمل في األدب التربوي المتعلق بدافعية القراءة، 
صلة بالفرد نفسه،  ذويتضح أن هناك عوامل عدة تؤثر فيها، بعضها 

كجنسه، ومستواه الدراسي، وقدراته القرائية، وثقته بنفسه، وميوله 
القرائية، واتجاهاته نحو القراءة، وعوامل أخرى مرتبطة بالبيئة 

وقد اقتصر تركيز . والبيئة الصفية ،والمدرسة ،المحيطة كاألسرة
الدراسات السابقة حول دافعية القراءة على دور ممارسات تدريسية 
محددة للمعلم ومدركات الطلبة لها، رغم أن الغرف الصفية بطبيعتها 

بل بوجود زمالئهم  ،يتعلمون وحدهم بيئات اجتماعية، فالطلبة ال
قيق أهداف أكاديمية كما أن الطلبة يسعون لتح. ومعلميهم

عالوة ). Urdan & Maehr, 1995(واجتماعية على حد سواء 
فإن المعلم ليس مجرد شخص متخصص في مجال من  ،على ذلك

مجاالت المعرفة، وال يقتصر دوره على تنظيم المنهج ونقله للطلبة، 
فهو يساعد في بناء بيئة الصف االجتماعية من خالل وضع قواعد 

جتماعي في الغرفة الصفية، ويوجه رسائل ومعايير للسلوك اال
كما أن أنماط المهمات . واضحة تتعلق بتفاعالت الطلبة مع زمالئهم

األكاديمية التي يعينها المعلم قد تشجع الطلبة أو تثنيهم عن التعاون 
ومشاركة الخبرات، فضال عن ذلك فإن أنماط المشاركة والطريقة 

ية من معلميهم أو زمالئهم على يقدر فيها الطلبة عالن التي يميز أو
   .أدائهم للمهمات يؤثر في بيئة الصف االجتماعية

فقد أكدت الدراسات أن بيئة الصف  ،ومن جهة أخرى
االجتماعية مهمة لتحسين الدافعية األكاديمية، فإحساس الطلبة 
باالنتماء في المدرسة يرتبط إيجابا بتوقعاتهم للنجاح والقيمة 

كما أن األبحاث التي تناولت ). Goodenow, 1993(الداخلية له 
توقع النجاح (التعلم التعاوني أكدت ارتفاع الدافعية األكاديمية 

لدى الطلبة، وازدياد فرص تبنيهم لألهداف اإلتقانية في ) وقيمته
تعلمهم عندما تكون صفوفهم منظمة تعاونيا مقارنة بالصفوف 

ية القراءة وبيئة الصف فإن العالقة بين دافع ،وباختصار. التقليدية
االجتماعية لم تحظ باهتمام واضح من قبل الباحثين المهتمين بهذا 

 ،الميدان؛ لذا فقد جاءت هذه الدراسة للتحقق من طبيعة العالقة
والكيفية التي تدعم فيها بيئة الصف االجتماعية بأبعادها المختلفة 

  .دافعية القراءة أو تضعفها

  :إلجابة عن األسئلة اآلتيةالدراسة ا حاولتوبالتحديد 

ما مستوى دافعية القراءة لدى طلبة المرحلة األساسية  -1
  المتوسطة في محافظة إربد؟

=  α(هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  -2
في مستوى دافعية القراءة لدى طلبة المرحلة ) 0.05

األساسية المتوسطة في محافظة إربد تعزى لمتغيري الصف 
 والتفاعل بينهما؟ والجنس 

=  α(هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  -3
بين تقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس ) 0.05

بيئة الصف االجتماعية ككل وكل بعد من أبعاده من جهة 
 وتقديراتهم على فقرات مقياس دافعية القراءة ككل؟

  أهمية الدراسة

ها من تناولها لموضوعين تكتسب الدراسة الحالية أهميت
ولهما أثر حاسم في العملية التعليمية التعلمية على حد  ،مهمين

دافعية القراءة وبيئة الصف االجتماعية، وذلك بعد أن  :هماواء، س
تبين الصلة الوثيقة لهذين العاملين بالتحصيل الدراسي للطالب 

  .وتكيفه النفسي

األهمية  فللدراسة أهمية نظرية وأخرى عملية، وتتجلى
النظرية بتسليطها الضوء على مفهوم دافعية القراءة وأبعادها 

والعوامل المختلفة المؤثرة فيها، إضافة إلى مفهوم بيئة  ،المتعددة
كما ستمكن الدراسة الحالية . الصف االجتماعية وأبعادها المختلفة

من معرفة العالقة بين دافعية القراءة وكل من متغيري الصف 
ة الصف االجتماعية، وبالتالي يمكن تحقيق فهم أفضل والجنس وبيئ

للعوامل المؤثرة في دافعية القراءة، والتنبؤ بها من خالل معرفتنا 
  . بالعوامل والمتغيرات ذات الصلة

أما األهمية العملية فتتجلى من خالل ما تقدمه الدراسة من 
علمية نتائج يمكن أن يفيد منها القائمون على العملية التعليمية الت

من معلمين في المقام األول، ومرشدين نفسيين من أجل االرتقاء 
بدافعية القراءة من خالل البرامج التدريبية واإلرشادية، إذ ستبين 
لهم نتائج الدراسة أيا من أبعاد بيئة الصف االجتماعية تحسن من 
دافعية القراءة أكثر من غيرها، وستبين لهم أيضا المسار النمائي 

والفروق في مستواها بين الجنسين؛ مما سيترتب  ،ية القراءةلدافع
قد توجه البرامج التدريبية للفئة العمرية والجنسية  عليه نتائج مهمة
  .التي تستهدفها

كما أن للدراسة أهمية أخرى تتمثل باستخدامها مقياسا 
عالميا لقياس دافعية القراءة، وتطويرها مقياسا لبيئة الصف 

مما سيفيد في تقويم البرامج التدريبية واإلرشادية التي االجتماعية؛ 
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وتحسين البيئة االجتماعية في  ،تستهدف االرتقاء بدافعية القراءة
  . الغرفة الصفية

  محددات الدراسة

) 574(تتحدد نتائج الدراسة باقتصارها على عينة مكونة 
طالبا وطالبًة من طلبة المرحلة األساسية المتوسطة في محافظة 

ربد، من صفوف الخامس والسادس والسابع األساسية، في الفصل إ
يضاف إلى ذلك أن المعلم المقصود  .م2015/2016الدراسي األول 

  .في هذه الدراسة هو معلم اللغة العربية

  التعريفات االجرائية

  :تشتمل الدراسة على المصطلحات اآلتية

ي وتعرف بأنها رغبة الفرد المستمرة ف: دافعية القراءة
: ه، ومن السمات المميزة لهذا الفردؤواستمتاعه بما يقر ،القراءة

التحدي، والمثابرة، وحب االستطالع، والمنافسة، والتعاون، 
والكفاءة الذاتية المرتفعة، والمشاركة المستمرة في األنشطة القرائية 

)Wigfield & Guthrie, 1997.(  وتقاس في الدراسة الحالية
ليها المستجيب على مقياس دافعية القراءة بالدرجة التي يحصل ع

  .المعد لهذا الغرض

مجموعة من الممارسات : بيئة الصف االجتماعية
والسلوكيات التدريسية واالجتماعية والنفسية التي يقوم بها المعلم 
والطلبة في الغرفة الصفية، وتتفاعل مع بعضها لتشكل المناخ الصفي 

دعم ال: هي ،ة سبعة أبعادالسائد، وتتضمن في الدراسة الحالي

نفعالي االدعم الوكاديمي من المعلم، األدعم النفعالي من المعلم، اال
تعزيز االحترام وكاديمي من الزمالء، األدعم الومن الزمالء، 

التفاعل المركز على المهمة، وتعزيز المعلم أهداف والمتبادل، 
 وتقاس في هذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عليها. األداء

  . المستجيب على مقياس بيئة الصف االجتماعية المعد لهذا الغرض

إحدى مراحل التعليم اإللزامي  :المرحلة األساسية المتوسطة
في األردن، وتشمل ثالثة صفوف أساسية هي الخامس والسادس 

  . سنة 13 - 10والسابع، ويتراوح أعمار الطلبة فيها بين 

  الطريقة واإلجراءات

  نتهامجتمع الدراسة وعي

تكون مجتمع الدراسة من طلبة المرحلة األساسية المتوسطة 
أما . م2015/2016في محافظة إربد في الفصل الدراسي األول 

طالبا وطالبًة من طلبة صفوف ) 574(عينة الدراسة فقد تكونت من 
الخامس والسادس والسابع األساسية تم اختيارها بالطريقة 

ت مدارس من مناطق مختلفة في العشوائية الطبقية، حيث اختيرت س
منها للذكور ومثلها لإلناث،  ثمحافظة إربد بصورة عشوائية، ثال

واختير من كل مدرسة ثالث شعب من صفوف الخامس والسادس 
يبين توزيع ) 1(والسابع األساسية بصورة عشوائية أيضا، والجدول 

  . أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيري الصف والجنس

  الصف والجنس لمتغيري تبعا أفراد عينة الدراسة توزيع): 1(  جدول                                

   الصف
 الجنس

 المجموع
 أنثى ذكر

 الخامس
 233 168 65 العدد

 %40.6 %29.3 %11.3 %النسبة المئوية

 السادس
 160 64 96 العدد

 %27.9 %11.1 %16.7 %النسبة المئوية

 السابع
 181 61 120 العدد

 %31.5 %10.6 %20.9 %النسبة المئوية

 المجموع
 574 293 281 العدد

 %100.0 %51.0 %49.0 %النسبة المئوية

  

   أداتا الدراسة

مقياس دافعية : هما ،استخدم في الدراسة الحالية أداتان
القراءة، ومقياس بيئة الصف االجتماعية، وفيما يأتي وصف لكل 

  :ثباتهمامنهما ودالالت صدقهما و

  

  

  مقياس دافعية القراءة : أوال

الذي أعده بيكر ) MRQ(استخدم مقياس دافعية القراءة 
تكون المقياس بصورته  .)Baker & Wigfield, 1999(وويفيلد 

موزعة على أحد عشر بعدا فرعيا، تندرج  فقرة) 54(األولية من 
لية الكفاءة ومعتقدات الفاع: هي ،بدورها في ثالث فئات رئيسة

، وتتكون هذه )Competence and Efficacy Beliefs(الذاتية 
الفاعلية : هي ،موزعة على ثالثة أبعاد فرعية فقرة) 13(الفئة من 
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فهي  ،أما الفئة الثانية .الذاتية، والتحدي، وتجنب أعمال القراءة
 فقرة) 29(، وتتكون من )Goals of Reading( أهداف القراءة

الفضول، واالندماج، واألهمية، : هي ،رعيةموزعة على ستة أبعاد ف
وأخيرا فئة األغراض االجتماعية . والتقدير، والدرجات، والمنافسة

 فقرة) 12(وتتكون من  ،)Social Purposes of Reading( للقراءة
األسباب االجتماعية للقراءة، : هما ،موزعة على بعدين فرعيين

  .واالمتثال

الباحثان أسلوب التحليل  وللتحقق من صدق المقياس استخدم
العاملي التوكيدي لكون األبعاد الفرعية المفترضة لدافعية القراءة لها 
أساس نظري قوي، ودعم إمبريقي من دراسة ويفيلد وجثري 

)Wigfield & Guthrie, 1997 .( وبناء على نتائج التحليل فقد
من بعد االمتثال؛ لكون  وفقرتانمن بعد المنافسة  فقرتانحذفت 

وللتحقق من ثبات . قد تشبعت على أكثر من عامل الفقراتذه ه
المقياس استخدم معامل ثبات كرونباخ ألفا لألبعاد الفرعية، وقد 

لبعد  0.76و ،لبعد تجنب أعمال القراءة 0.55تراوحت بين 
) 50(األهمية، وعليه فقد أصبح المقياس بصورته النهائية مكوًنا من 

  .فقرة

ة، فقد تم التحقق من صدق مقياس أما في الدراسة الحالي
بعد  فقرة) 50(دافعية القراءة من خالل عرضه بصورته السابقة 

ترجمته إلى العربية، والتحقق من صدق الترجمة على مجموعة من 

 ،والقياس والتقويم ،المتخصصين في مجال علم النفس التربوي
للتأكد والمناهج وأساليب التدريس في اللغتين العربية واإلنجليزية؛ 

من مدى مناسبة األبعاد الفرعية لدافعية القراءة، ومالءمة الفقرات 
لكل بعد، وإجراء أي تعديالت يرونها مناسبة، حيث أشار معظم 

من بعد األسباب االجتماعية  فقرةالمحكمين إلى ضرورة حذف 
، وأبدوا )أزور المكتبات العامة غالبا مع والدي: (فقرةللقراءة وهي 
كانت في مجملها طفيفة تتعلق بصياغة بعض  ،ظاتبعض المالح

 فقرة) 49(من  مكوناالمقياس  الفقرات، وبناء عليه فقد أصبح
  . موزعة على أحد عشر بعدا فرعيا

فقد حسب  ،أما فيما يتعلق بثبات المقياس في الدراسة الحالية
لكل بعد من أبعاد ) كرونباخ ألفا(معامل ثبات االتساق الداخلي 

س وللمقياس ككل، بعد تطبيقه على عينة استطالعية تكونت المقيا
طالبا وطالبًة من طلبة المرحلة األساسية المتوسطة من ) 68(من 

يبين قيم معامالت ) 2(مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها، والجدول 
ألبعاد مقياس دافعية القراءة ) كرونباخ ألفا(االتساق الداخلي 

  .وللمقياس ككل

  لكل بعد من أبعاد مقياس دافعية القراءة وللمقياس ككل) كرونباخ ألفا(معامالت ثبات االتساق الداخلي ): 2(جدول 

 )كرونباخ ألفا( معامالت ثبات االتساق الداخلي البعد الرقم
 0.69 الفاعلية الذاتية 1
 0.78 التحدي 2
 0.63  تجنب أعمال القراءة  3
 0.72  الفضول 4
 0.59  االندماج 5
 0.68 األهمية 6
 0.73 التقدير 7
 0.58 الدرجات 8
 0.80 المنافسة 9

 0.80 األسباب االجتماعية  10
 0.55 االمتثال 11
 0.92 المقياس ككل 

  

أن قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي ) 2(يتبين من الجدول 
لبعد  0.55تراوحت بين  ألبعاد مقياس دافعية القراءة) كرونباخ ألفا(
، وبلغ )المنافسة، واألسباب االجتماعية(لبعدي  0.80، و)تثالاالم(

، وهي قيم مناسبة ألغراض هذه 0.92معامل الثبات للمقياس ككل 
  .الدراسة

  

  

  مقياس بيئة الصف االجتماعية: ثانيا

ض الدراسات ذات تم تطوير هذا المقياس بعد الرجوع إلى بع
  :الصلة وبشكل خاص

(Patrick & Ryan, 2003; Patrick, Ryan & Kaplan, 
موزعة على  فقرة) 29(تكون المقياس بصورته األولية من ). 2007

الدعم والدعم االنفعالي من المعلم، : هي ،سبعة أبعاد فرعية
الدعم والدعم االنفعالي من الزمالء، واألكاديمي من المعلم، 
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تشجيع االحترام المتبادل، والتفاعل المركز واألكاديمي من الزمالء، 
لى المهمة، ويتكون كل بعد من األبعاد الستة السابقة من أربع ع

فهو بعد تعزيز المعلم أهداف األداء،  ،عبارات، أما البعد السابع
  .ويتكون من خمس عبارات

وتم التحقق من صدق هذا المقياس من خالل عرضه بصورته 
على مجموعة من المتخصصين في مجال علم  فقرة) 29(األولية 

والمناهج وأساليب التدريس؛  ،والقياس والتقويم ،ويالنفس الترب
للتحقق من مدى مناسبة األبعاد الفرعية لبيئة الصف االجتماعية، 
ومالءمة الفقرات لكل بعد، وإجراء أي تعديالت يرونها مناسبة، وقد 
أبدى المحكمون بعض المالحظات منها ما تعلق بصياغة بعض 

تشجيع التفاعل المركز (بعد من  فقرةالفقرات، واقترح بعضهم حذف 
، ليصبح مكوًنا من ثالث فقرات، وبناء عليه فقد أصبح )على المهمة

أما  .موزعة على سبعة أبعاد فرعية فقرة) 28(المقياس مكوًنا من 
فقد حسب معامل ثبات االتساق  ،فيما يتعلق بثبات المقياس

ككل،  لكل بعد من أبعاد المقياس وللمقياس) كرونباخ ألفا(الداخلي 
طالبا وطالبًة من ) 68(بعد تطبيقه على عينة استطالعية تكونت من 

ومن خارج  ،طلبة المرحلة األساسية المتوسطة من مجتمع الدراسة
يبين قيم معامالت االتساق االداخلي ) 3(عينتها، والجدول 

  .بيئة الصف االجتماعية وللمقياس ككل ألبعاد مقياس) كرونباخ ألفا(

  لكل بعد من أبعاد مقياس بيئة الصف االجتماعية وللمقياس ككل) كرونباخ ألفا(امالت ثبات االتساق الداخلي مع ):3(جدول 

 )كرونباخ ألفا(معامالت االتساق الداخلي  البعد الرقم
 0.74 دعم انفعالي من المعلم 1
 0.80 دعم أكاديمي من المعلم 2
 0.80   التفاعل المركز على المهمة  3
 0.74  الحترام المتبادلتشجيع ا 4
 0.88 دعم انفعالي من الزمالء 5
 0.86 دعم أكاديمي من الزمالء 6
 0.69 تشجيع المعلم أهداف األداء 7

 0.91 المقياس ككل 
  

أن قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي ) 3(يتبين من الجدول 
 ألبعاد مقياس بيئة الصف االجتماعية تراوحت بين) كرونباخ ألفا(

دعم (لبعد  0.88و ،)تشجيع المعلم أهداف األداء(لبعد  0.69
، 0.91، بينما بلغ معامل الثبات للمقياس ككل )انفعالي من الزمالء

  .وهي قيم مناسبة ألغراض هذه الدراسة

 تصحيح أداتي الدراسة

موزعة على أحد  فقرة) 49(تكون مقياس دافعية القراءة من 
) 28(بيئة الصف االجتماعية من عشر بعدا، بينما تكون مقياس 

موزعة على سبعة أبعاد، ويطلب إلى المفحوص وضع إشارة  فقرة
لبيان مدى تطابق محتواها مع ما يراه مناسبا،  فقرةأمام كل ) ×(

علما بأن االختيارات كانت وفق مقياس ليكرت الخماسي على النحو 
تنطبق (و، )5(، وأعطيت الدرجة )تنطبق بدرجة كبيرة جدا:(اآلتي

، )تنطبق بدرجة متوسطة(، و)4(، وأعطيت الدرجة )بدرجة كبيرة
، وأعطيت الدرجة )تنطبق بدرجة قليلة(، و)3(وأعطيت الدرجة 

ولتحديد ). 1(، وأعطيت الدرجة )تنطبق بدرجة قليلة جدا(، و)2(
مستوى تقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات أداتي الدراسة 

اسُتخدم المعيار اإلحصائي اآلتي بناء على وكل بعد من أبعادهما، 
 -2.34متدن، ومن  2.34أقل من  -1من : المتوسطات الحسابية

   .مرتفع 5 -3.67متوسط، ومن  3.67أقل من 

  

  متغيرات الدراسة

  :هذه الدراسة على المتغيرات اآلتية اشتملت

وتشمل دافعية القراءة، وبيئة الصف : المتغيرات الرئيسة -1
  . االجتماعية

: وله ثالثة مستويات ،وتشمل الصف: المتغيرات التصنيفية -2
  .ذكر، أنثى: والجنس. السابعوالسادس، والخامس، 

  تصميم الدراسة واألساليب اإلحصائية

استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي والمنهج 
معامالت ثبات : األساليب اإلحصائية اآلتيةاالرتباطي، كما استخدمت 

للتحقق من ثبات أداتي الدراسة، ) كرونباخ ألفا(االتساق الداخلي 
السؤال  عنوالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة 

 Two-Way(متعدد المتغيرات األول، وتحليل التباين الثنائي 
MANOVA( الثاني، ومعامل  السؤال عن، واختبار شيفيه لإلجابة

ارتباط بيرسون، وتحليل االنحدار الخطي المتعدد التدريجي 
)Stepwise Multiple Linear Regression ( السؤال  عنلإلجابة

  .الثالث
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  إجراءات الدراسة

  :تم تنفيذ الدراسة وفق الخطوات اآلتية

االلتقاء بإدارات تلك المدارس والمعلمين لتوضيح أهداف هذه  -1
 .ضمان التعاون وتسهيل إجراءات التطبيقالدراسة، و

نة، وتوضيح تعليمات توزيع مقياسي الدراسة على أفراد العي -2
فقرات كل مقياس لضمان الموضوعية والدقة  ناالستجابة ع

استفسارات الطلبة بخصوص  عنفي االستجابة، واإلجابة 
دالالت بعض الفقرات، وتذكيرهم بأن المعلم المقصود في 

علم اللغة العربية، وإتاحة الوقت الكافي المقياسين هو م
 . لالستجابة

بلغ عدد النسخ التي تم توزيعها على أفراد عينة الدراسة من  -3
نسخة من كل مقياس استرجعت جميعها، وبعد تدقيق ) 612(

نسخة منها غير صالحة للتحليل؛ ) 38(هذه النسخ تبين أن 

وعليه نقص بعضها،  وذلك بسبب نمطية االستجابة عليها، أو
نسخة من كل مقياس ) 574(فقد أصبح العدد النهائي للنسخ 

 .صالحة للتحليل
  

  

  النتائج

ما مستوى ": نتائج السؤال األول الذي نص على: أوال
دافعية القراءة لدى طلبة المرحلة األساسية المتوسطة في محافظة 

هذا السؤال؛ حسبت المتوسطات الحسابية  نلإلجابة ع ".إربد؟
ات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات واالنحراف

والجدول  ،مقياس دافعية القراءة ككل، وكل بعد من أبعاده الفرعية
  .يبين ذلك) 4(

  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس دافعية القراءة ككل، وكل بعد من ): 4(جدول 
  عاده الفرعية مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابيةأب

 المستوى الرتبة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط األبعاد  الرقم
 مرتفع 1 0.90 4.29 األهمية 6
 مرتفع 2 0.73 4.28 الدرجات 8
 مرتفع 3 0.60 4.22 الفاعلية الذاتية 1
 مرتفع 4 0.81 4.21 المنافسة 9
 مرتفع 5 0.79 4.20 التقدير 7
 مرتفع 6 0.72 4.15 الفضول 4
 مرتفع 7 0.87 3.99 التحدي 2
 مرتفع 8 0.71 3.91 االندماج 5

 مرتفع 9 0.69 3.89 االمتثال 11
 متوسط 10 0.96 3.41 األسباب االجتماعية 10
 متوسط 11 1.01 3.13 تجنب أعمال القراءة 3

 مرتفع  0.53 3.94 دافعية القراءة ككل 
 5(والدرجة العليا ) 1(رجة الدنيا الد(  

  
أن مستوى دافعية القراءة لدى طلبة ) 4(يالحظ من الجدول 

، بمتوسط )مرتفع(المرحلة األساسية المتوسطة في محافظة إربد 
أن تسعة أبعاد جاءت ) 4(كما يالحظ من الجدول ). 3.94(حسابي 

لفاعلية األهمية، الدرجات، ا(، وهي على الترتيب )مرتفع(بمستوى 
، )الذاتية، المنافسة، التقدير، الفضول، التحدي، االندماج، االمتثال

: ، وهما على الترتيب)متوسط(في حين جاء بعدان فقط بمستوى 
  ).األسباب االجتماعية، وتجنب أعمال القراءة(

هل توجد ": نتائج السؤال الثاني الذي نص على: ثانيا
في مستوى ) α  =0.05(ة فروق دالة إحصائيا عند مستوى الدالل

دافعية القراءة لدى طلبة المرحلة األساسية المتوسطة في محافظة 
 عنلإلجابة  ".إربد تعزى لمتغيري الصف والجنس والتفاعل بينهما؟

هذا السؤال؛ حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
اءة لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس دافعية القر

   .يبين ذلك) 5(، والجدول )الصف والجنس(ككل، تبعا لمتغيري 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس دافعية القراءة ككل، تبعا لمتغيري ): 5(جدول 
  )الصف والجنس(

 الجنس

 الصف

 الكلي السابع السادس الخامس
 طالمتوس

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 0.56 3.75 0.63 3.64 0.52 3.74 0.44 3.93 ذكر
 0.42 4.13 0.32 3.94 0.42 4.06 0.43 4.24 أنثى
 0.53 3.94 0.56 3.74 0.50 3.87 0.45 4.15 الكلي

  

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات ) 5(يالحظ من الجدول 
الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس دافعية 

ولتحديد الداللة  .)الصف والجنس(كل، تبعا لمتغيري القراءة ك

 -Two(اإلحصائية لهذه الفروق، تم تطبيق تحليل التباين الثنائي 
way ANOVA( ، والجدول)يبين ذلك) 6.  

نتائج تحليل التباين الثنائي للمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس دافعية القراءة ككل، تبعا ): 6(جدول 
  والتفاعل بينهما) الصف والجنس(لمتغيري 

 حصائيةاإل الداللة قيمة ف المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع المتغير

 000. 16.540* 3.866 2 7.732 الصف
 000. 48.793* 11.405 1 11.405 الجنس
 982. 019. 004. 2 009. الجنس×الصف
   234. 568 132.762 الخطأ

    573 162.416 المجموع المعدل
 )α  =0.05(ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية * 

ة الداللة اإلحصائية لمتغير أن قيم) 6(من الجدول  يالحظ
=  α(، وهي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية )0.000(الصف 
؛ مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند )0.05

بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد ) α  =0.05(مستوى 

ية القراءة ككل تعزى لمتغير عينة الدراسة على فقرات مقياس دافع
عرفة لصالح من تلك الفروق، استخدم اختبار شيفيه ولم .الصف

  .يبين ذلك) 7(للمقارنات البعدية، والجدول 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس دافعية القراءة ككل، ): 7(جدول 
  )الصف(تبعا لمتغير

 يالمتوسط الحساب الصف
 الفرق بين المتوسطين الحسابيين

 السابع السادس
 *0.41 0.28* 4.15 الخامس
 0.13  3.87 السادس
   3.74 السابع

  )α  =0.05(ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية *                             

وجود فرق دال إحصائيا بين ) 7( يالحظ من الجدول
ي لتقديرات طلبة الصف الخامس والمتوسطين المتوسط الحساب

الحسابيين لتقديرات طلبة الصفين السادس والسابع لصالح طلبة 
  ).الخامس(الصف 

أن قيمة الداللة اإلحصائية لمتغير ) 6(كما يالحظ من الجدول 
=  α(، وهي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية )0.000(الجنس 

لة إحصائية عند مستوى ؛ مما يدل على وجود فرق ذي دال)0.05

بين المتوسطين الحسابيين ) α  =0.05(الداللة اإلحصائية 
لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مقياس دافعية القراءة ككل يعزى 

يتبين أن ) 5(لمتغير الجنس، ومن جدول المتوسطات الحسابية 
أيضا ) 6(ويالحظ من الجدول . الفرق الدال إحصائيا لصالح اإلناث

ن قيمة الداللة اإلحصائية للتفاعل بين متغيري الصف والجنس أ
؛ مما يدل على )α  =0.05(، وهي أكبر من مستوى )0.982(

) α  =0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
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بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات 
اعل بين متغيري الصف تعزى للتف ،مقياس دافعية القراءة ككل

  .والجنس

كما حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل بعد من أبعاد مقياس دافعية 

  . يبين ذلك) 8(، والجدول )الصف والجنس(القراءة تبعا لمتغيري 

يرات أفراد عينة الدراسة على كل بعد من أبعاد مقياس دافعية القراءة تبعا المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقد): 8(جدول 
  )الصف والجنس(لمتغيري 

 الجنس األبعاد

 الصف

 الكلي السابع السادس الخامس

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
لحسابيا  

 االنحراف
 المعياري

  الفاعلية الذاتية

 0.60 4.08 0.64 4.05 0.54 4.06 0.62 4.15 ذكر
 0.56 4.36 0.60 4.14 0.55 4.32 0.52 4.46 أنثى
 0.60 4.22 0.63 4.08 0.56 4.17 0.57 4.37 الكلي

 التحدي
 0.96 3.80 1.05 3.69 0.94 3.85 0.77 3.96 ذكر
 0.73 4.17 0.71 4.00 0.74 4.15 0.72 4.23 أنثى
 0.87 3.99 0.96 3.79 0.88 3.97 0.74 4.15 الكلي

تجنب أعمال 
 القراءة

 0.93 2.96 0.98 2.83 0.87 3.04 0.89 3.07 ذكر
 1.05 3.29 0.82 3.11 0.96 3.14 1.15 3.41 أنثى
 1.01 3.13 0.94 2.92 0.91 3.08 1.09 3.32 الكلي

 الفضول
 0.78 3.93 0.80 3.85 0.78 3.89 0.73 4.14 ذكر
 0.59 4.35 0.61 4.25 0.54 4.31 0.61 4.41 أنثى
 0.72 4.15 0.76 3.99 0.72 4.06 0.65 4.33 الكلي

 االندماج
 0.70 3.72 0.73 3.70 0.66 3.66 0.69 3.84 ذكر
 0.67 4.10 0.67 3.95 0.62 4.01 0.69 4.18 أنثى
 0.71 3.91 0.72 3.79 0.66 3.80 0.70 4.09 الكلي

 األهمية
 0.97 4.13 1.07 3.97 0.86 4.27 0.88 4.21 ذكر
 0.80 4.45 0.86 4.24 0.93 4.26 0.69 4.60 أنثى
 0.90 4.29 1.01 4.06 0.89 4.27 0.76 4.49 الكلي

 التقدير
 0.89 3.98 0.99 3.80 0.87 4.04 0.62 4.24 ذكر
 0.60 4.41 0.64 4.33 0.61 4.36 0.57 4.45 أنثى
 0.79 4.20 0.92 3.98 0.79 4.16 0.59 4.40 الكلي

 الدرجات
 0.81 4.15 0.89 4.04 0.78 4.13 0.67 4.36 ذكر
 0.63 4.40 0.70 4.00 0.69 4.41 0.51 4.54 أنثى
 0.73 4.28 0.83 4.03 0.76 4.25 0.56 4.49 الكلي

 المنافسة
 0.93 4.05 1.05 3.88 0.89 4.11 0.64 4.27 ذكر
 0.64 4.37 0.62 4.27 0.58 4.35 0.67 4.41 أنثى
 0.81 4.21 0.95 4.01 0.79 4.21 0.66 4.37 الكلي

األسباب 
 االجتماعية

 0.92 3.10 1.04 3.04 0.79 2.98 0.81 3.40 ذكر
 0.90 3.71 0.77 3.28 0.93 3.48 0.85 3.94 أنثى
 0.96 3.41 0.97 3.12 0.88 3.18 0.87 3.79 الكلي

 االمتثال
 0.77 3.69 0.76 3.58 0.81 3.70 0.68 3.88 ذكر
 0.55 4.08 0.53 3.92 0.58 4.02 0.53 4.17 أنثى
 0.69 3.89 0.71 3.69 0.74 3.83 0.59 4.09 الكلي
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وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات ) 8(يالحظ من الجدول 
بعاد الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على كل بعد من أ

ولتحديد  .)الصف والجنس(ءة، تبعا لمتغيري مقياس دافعية القرا

الداللة اإلحصائية لهذه الفروق؛ استخدم تحليل التباين الثنائي 
)Two-way MANOVA( والجدول ،)يبين ذلك) 9.  

ة الدراسة على كل بعد من أبعاد مقياس للمتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينمتعدد المتغبرات نتائج تحليل التباين الثنائي ): 9(جدول 
  والتفاعل بينهما) الصف والجنس(دافعية القراءة تبعا لمتغيري 

 األبعاد مصدر التباين
 مجموع

 المربعات
 درجة

 الحرية
 متوسط

 المربعات
 قيمة ف

 الداللة

 اإلحصائية

 الصف
Wilks' Lambda=0.898 

 *0.000=الداللة اإلحصائية

 004. 5.476* 1.801 2 3.601 الفاعلية الذاتية
 021. 3.872* 2.764 2 5.527 التحدي

 036. 3.336* 3.265 2 6.530 تجنب أعمال القراءة
 007. 5.033* 2.384 2 4.769 الفضول
 017. 4.116* 1.910 2 3.820 االندماج
 006. 5.175* 3.967 2 7.933 األهمية
 002. 6.346* 3.551 2 7.101 التقدير
 000. 16.150* 8.024 2 16.047 تالدرجا

 008. 4.831* 3.005 2 6.009 المنافسة
 000. 17.400* 13.562 2 27.123 األسباب االجتماعية

 000. 7.808* 3.370 2 6.739 االمتثال

 الجنس
Hotelling's Trace=0.116 

 *0.000=الداللة اإلحصائية
 

 000. 18.647* 6.131 1 6.131 الفاعلية الذاتية
 000. 15.425* 11.009 1 11.009 التحدي

 006. 7.524* 7.364 1 7.364 تجنب أعمال القراءة
 000. 35.046* 16.605 1 16.605 الفضول
 000. 27.177* 12.612 1 12.612 االندماج
 006. 7.681* 5.887 1 5.887 األهمية
 000. 28.220* 15.789 1 15.789 التقدير

 028. 4.828* 2.399 1 2.399 الدرجات
 000. 12.955* 8.058 1 8.058 المنافسة

 000. 29.785* 23.214 1 23.214 األسباب االجتماعية
 000. 28.652* 12.365 1 12.365 االمتثال

 الجنس× الصف
Wilks' Lambda=0.931 

 0.000=الداللة اإلحصائية

 185. 1.694 557. 2 1.114 الفاعلية الذاتية
 971. 029. 021. 2 042. التحدي

 546. 606. 593. 2 1.186 تجنب أعمال القراءة
 545. 608. 288. 2 576. الفضول
 742. 299. 139. 2 277. االندماج
 097. 2.341 1.794 2 3.589 األهمية
 128. 2.060 1.153 2 2.305 التقدير

 102. 2.292 1.139 2 2.278 الدرجات
 307. 1.182 735. 2 1.470 المنافسة

 253. 1.378 1.074 2 2.148 األسباب االجتماعية

  934. 068. 029. 2 059. االمتثال
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 األبعاد مصدر التباين
 مجموع

 المربعات
 درجة

 الحرية
 متوسط

 المربعات
 قيمة ف

 الداللة

 اإلحصائية

 الخطأ

   329. 568 186.749 الفاعلية الذاتية
   714. 568 405.403 التحدي

   979. 568 555.894 تجنب أعمال القراءة
   474. 568 269.123 الفضول
   464. 568 263.580 االندماج
   766. 568 435.350 األهمية
   560. 568 317.802 التقدير

   497. 568 282.203 الدرجات
   622. 568 353.295 المنافسة

   779. 568 442.688 األسباب االجتماعية
   432. 568 245.121 االمتثال

 المجموع المعدل

    573 203.304 الفاعلية الذاتية
    573 429.884 التحدي

    573 581.216 تجنب أعمال القراءة
    573 299.895 الفضول
    573 288.699 االندماج
    573 464.872 األهمية
    573 353.559 التقدير

    573 308.808 الدرجات
    573 375.360 المنافسة

    573 526.295 األسباب االجتماعية
    573 274.253 االمتثال

 )α  =0.05(ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية *  

أن جميع قيم الداللة اإلحصائية لمتغير ) 9(من الجدول  يالحظ
=  α(الصف ولجميع األبعاد أقل من مستوى الداللة اإلحصائية 

؛ مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند )0.05
وسطات الحسابية لتقديرات أفراد بين المت) α  =0.05(مستوى 

دافعية القراءة تعزى لمتغير عينة الدراسة على كل بعد من أبعاد 
ولمعرفة لصالح من تلك الفروق، استخدم اختبار شيفيه  .الصف

  .يبين ذلك) 10(للمقارنات البعدية، والجدول 

تقديرات أفراد عينة الدراسة على كل بعد من أبعاد دافعية القراءة نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للمتوسطات الحسابية ل): 10(جدول 
  )الصف(تبعا لمتغير

 المتوسط الحسابي الصف  البعد
 الفرق بين المتوسطين الحسابيين

 السابع السادس

 الفاعلية الذاتية
 0.29* 0.20 4.37 الخامس
 0.09  4.17 السادس
   4.08 السابع

 التحدي

 0.36* 0.18 4.15 الخامس
 0.18  3.97 السادس

  3.79 السابع
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 المتوسط الحسابي الصف  البعد
 الفرق بين المتوسطين الحسابيين

 السابع السادس

 تجنب أعمال القراءة
 *0.40 0.24 3.32 الخامس
 0.16  3.08 السادس
   2.92 السابع

 الفضول
 *0.34 0.27 4.33 الخامس
 0.07  4.06 السادس
   3.99 السابع

 االندماج
 *0.30 0.29 4.09 الخامس
 0.01  3.80 السادس
   3.79 السابع

 األهمية
 0.43* 0.22 4.49 الخامس
 0.21  4.27 السادس
   4.06 السابع

 التقدير
 0.42* 0.24 4.40 الخامس
 0.18  4.16 السادس
   3.98 السابع

 الدرجات
 *0.46 0.24 4.49 الخامس
 0.22  4.25 السادس
   4.03 السابع

 المنافسة
 *0.36 0.16 4.37 الخامس
 0.20  4.21 السادس
   4.01 السابع

 االجتماعية األسباب
 0.67* 0.61 3.79 الخامس
 0.06  3.18 السادس
   3.12 السابع

 االمتثال
 0.40* 0.26 4.09 الخامس
 0.14  3.83 السادس
   3.69 السابع

  )α  =0.05(ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية *                

وجود فرق دال إحصائيا بين ) 10(لجدول يالحظ من ا
 ،)الخامس(المتوسطات الحسابية لتقديرات طلبة الصف 

، )السادس، السابع(والمتوسطات الحسابية لتقديرات طلبة الصفين 
  ).الخامس(لصالح طلبة الصف 

أن جميع قيم الداللة اإلحصائية ) 9(كما يالحظ من الجدول 
أقل من مستوى الداللة لمتغير الجنس على األبعاد جميعها 

؛ مما يدل على وجود فرق ذي داللة )α  =0.05(اإلحصائية 
بين المتوسطات الحسابية ) α  =0.05(إحصائية عند مستوى 

لتقديرات أفراد عينة الدراسة على أبعاد أدافعية القراءة جميعها 
يتبين ) 8(يعزى لمتغير الجنس، ومن جدول المتوسطات الحسابية 

) 9(ويظهر من الجدول . ال إحصائيا لصالح اإلناثأن الفرق الد

أيضا أن جميع قيم الداللة اإلحصائية للتفاعل بين متغيري الصف 
=  α(والجنس لجميع األبعاد أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية 

؛ مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند )0.05
ية لتقديرات أفراد بين المتوسطات الحساب) α  =0.05(مستوى 

تعزى للتفاعل بين  ،عينة الدراسة على أبعاد دافعية القراءة جميعها
  .متغيري الصف والجنس

هل توجد عالقة ": نتائج السؤال الثالث الذي نص على
بين ) α  =0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

تقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس بيئة الصف 
وتقديراتهم على  ،وكل بعد من أبعاده من جهة ،جتماعية ككلاال

هذا السؤال؛  عنلإلجابة ". فقرات مقياس دافعية القراءة مجتمعة؟
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حسبت معامالت ارتباط بيرسون بين تقديرات أفراد عينة الدراسة 
وكل بعد من أبعاده  ،ككل على فقرات مقياس بيئة الصف االجتماعية

فقرات مقياس دافعية القراءة مجتمعة من من جهة، وتقديراتهم على 
 . يبين ذلك) 11(جهة أخرى، والجدول 

معامالت ارتباط بيرسون بين تقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات مقياس بيئة الصف االجتماعية مجتمعة وكل بعد من أبعاده ): 11(جدول 
  جهة أخرى من جهة وتقديراتهم على فقرات مقياس دافعية القراءة مجتمعة من

    األبعاد

دعم 

انفعالي 

من 

 المعلم

دعم 

أكاديمي 

من 

 المعلم

تشجيع 

التفاعل 

المركز على 

  المهمة

تشجيع 

االحترام 

 المتبادل

دعم 

انفعالي 

من 

  الزمالء

دعم 

أكاديمي 

من 

  الزمالء

تشجيع 

المعلم 

أهداف 

 األداء

بيئة 

الصف 

االجتماعية 

 ككل

فقرات مقياس دافعية 
 القراءة ككل

تباط معامل ار
 **482. **382. **317. **282. **270. **373. **424. **378. بيرسون

الداللة 
 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. 000. اإلحصائية

  )α  =0.01(ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ) ** α  =0.05(ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية * 

وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات ) 11(الجدول يالحظ من 
بين تقديرات أفراد عينة ) α  =0.05(داللة إحصائية عند مستوى 

وكل  ،مجتمعة الدراسة على فقرات مقياس بيئة الصف االجتماعية
بعد من أبعاده ودافعية القراءة ككل، حيث بلغ معامل االرتباط بينها 

ت تقديرات أفراد عينة ؛ مما يدل على أنه كلما ارتفع)0.482(

الدراسة على مقياس بيئة الصف االجتماعية، يرتفع لديهم مستوى 
ولمعرفة أي من أبعاد بيئة الصف االجتماعية له أثر . دافعية القراءة

في دافعية الطلبة نحو القراءة؛ استخدم تحليل االنحدار الخطي 
  .يبين ذلك) 12(المتعدد التدريجي، والجدول 

  تائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد التدريجي ألثر أبعاد بيئة الصف االجتماعية في دافعية القراءةن): 12(جدول 

  المتنبئات  المتنبأ به
  معامل االرتباط

 Rالمتعدد 
  نسبة التباين

 R2المفسر 

  نسبة التباين

المفسر 
R2change  

معامل 

  االنحدار

 βالمعياري
  قيمة ت

  الداللة

  حصائيةاإل

 دافعية القراءة
 ككل

 000. 5.199* 242. 180. 180. 424. دعم أكاديمي من المعلم
تشجيع المعلم أهداف 

 000. 4.949* 206. 056. 236. 485. األداء

 015. 2.447* 102. 012. 248. 498.  دعم أكاديمي من الزمالء
تشجيع التفاعل المركز 

  على المهمة
.505 .255 .007 .110 *2.349 .019 

  )α  =0.05(صائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ذو داللة إح* 

أن أربعة أبعاد فقط من أبعاد بيئة ) 12(يالحظ من الجدول 
من %) 25.5(واستطاعت معا أن تفسر  ،الصف االجتماعية لها أثر

دعم أكاديمي من (التباين في دافعية القراءة ككل، حيث جاء بعد 
من التباين %) 18.0(ه في المرتبة األولى، وقد فسر وحد) المعلم

في ) تشجيع المعلم أهداف األداء(في دافعية القراءة ككل، تاله بعد 
من التباين في دافعية القراءة %) 5.6(المرتبة الثانية، وفسر وحده 

في المرتبة الثالثة، ) دعم أكاديمي من الزمالء(ككل، تالهما بعد 
ككل، وأخيرا من التباين في دافعية القراءة %) 1.2(وفسر وحده 

حيث فسر وحده  ،)تشجيع التفاعل المركز على المهمة(جاء بعد 
  .من التباين في دافعية القراءة ككل%) 0.7(

  

  

   مناقشة النتائج

أظهرت نتائج هذا : مناقشة نتائج السؤال األول: أوال
باستثناء  -السؤال أن مستوى دافعية القراءة ككل وألبعادها الفرعية 

أفراد عينة  لدى -الجتماعية، وتجنب أعمال القراءةبعدي األسباب ا
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة  .الدراسة كان مرتفعا

، ودراسة ويفيلد )Baker & Wigfield, 1999(بيكر وويفيلد 
ويمكن أن تعزى هذه ). Wigfield & Guthrie, 1997(وجثري 

لقراءة كوسيلة أساسية النتيجة إلى إدراك الطلبة ووعيهم ألهمية ا
وفاعلة في إنجاز المهام األكاديمية والواجبات المدرسية، وتحقيق 
تحصيل أكاديمي مرتفع، إذ إن الطلبة في مختلف المراحل الدراسية 

وبشكل خاص  -يعتقدون بوجود عالقة وثيقة بين دافعيتهم للقراءة
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واد ومستوى تحصيلهم األكاديمي في الم -القراءة ألغراض أكاديمية
الدراسية المختلفة، حيث يبني الطلبة توقعاتهم لألداء واإلنجاز 
والتحصيل بناء على مستويات دافعيتهم للتعلم، ومن بين أشكال 

جاءت به  ويدعم هذا التفسير ما. هذه الدافعية دافعيتهم للقراءة
نظرية التوقع إحدى النظريات المفسرة للدافعية، حيث أشار آمس 

والبحث  ،إلى أن بذل الجهد) Ames & Archer, 1988(وآرشر 
عن المهمات التي فيها نوع من التحدي ومواجهة الصعاب، هي أبرز 

   .العوامل الداخلية التي تؤدي إلى مستوى دافعية مرتفع

ومن بين العوامل التي يمكن أن تفسر ارتفاع مستوى دافعية 
ري القراءة لدى طلبة المرحلة األساسية المتوسطة، الدور المحو

الذي تلعبه األسرة ممثلة بالوالدين لالرتقاء بدافعية أبنائهم نحو 
القراءة، وذلك من خالل حثهم وتشجيعهم على تحسين أدائهم 
األكاديمي، ومضاعفة جهودهم في القراءة، ومتابعتهم وتعزيزهم، 
وقد تعكس هذه النتيجة التشجيع الواضح للقراءة في األسرة 

في القراءة، وتوفير بيئة أسرية ترتقي  األردنية، ومشاركة أبنائها
بدافعية القراءة إلى حدودها القصوى، وهذا ليس باألمر المستغرب، 
إذ تثمن األسرة األردنية التعليم عاليا، ويبني الوالدان توقعات تشبه 
تلك التوقعات التي يتبناها أبناؤهم حول الدور الذي تؤديه دافعية 

ة، وبالتالي تحسين مستويات التحصيل القراءة في زيادة مقدار القراء
   .األكاديمي لديهم

فقد تعكس هذه النتيجة أيضا كفاءة وفعالية  ،من جهة أخرى
الدور الذي يضطلع به المعلمون في االرتقاء بدافعية القراءة لدى 
طلبتهم، الذي يتمثل ببعض الممارسات التي يقوم بها هؤالء 

وتقدير  ،التشجيع المستمرو ،والمديح ،المعلمون، وتشمل التعزيز
وفي حصص  ،الجهود لتحفيز دافعية طلبتهم نحو التعلم بشكل عام

القراءة بشكل خاص، وتهيئة جو من المنافسة بين طلبتهم في الغرفة 
الصفية لزيادة تفاعلهم واندماجهم باألنشطة القرائية، وتوفير 
نصوص قرائية مثيرة وممتعة، وإثارة حب الفضول والمنافسة 

 ,Gorham & Millette)وقد أشار جورهام وميليت . تحديوال
إلى أن مستوى دافعية الطلبة يتشكل من خالل سلوك  (1997

مثل  ،المعلم وخبرته ضمن البيئة الصفية، باإلضافة إلى عوامل أخرى
مفهوم الذات الخاص بالتحصيل، ومفهوم الذات القرائي، وتوقعات 

اج الطالب وتفاعله، والتغذية النجاح، وتنوع األنشطة الصفية، واندم
  .الراجعة المباشرة

في المرتبة األولى، تاله بعد ) األهمية(وقد جاء بعد 
الداخلية (، وتدلل هذه النتيجة على دور نوعي الدافعية )الدرجات(

على حد سواء في االرتقاء بمستوى دافعية القراءة، ) والخارجية
لقراءة الداخلية، بينما أحد أبعاد دافعية ا) األهمية(حيث يمثل بعد 

ويمكن  .أحد أبعاد الدافعية الخارجية للقراءة) الدرجات(يمثل بعد 
تفسير هذه النتيجة من خالل إدراك الطلبة ألهمية كونهم قراء 
جيدين، مما قد ينعكس بالتالي بصورة إيجابية على تحصيلهم 
الدراسي، وحصولهم على درجات مرتفعة تعكس اجتهادهم وتفوقهم 

. لمواد الدراسية المختلفة، وينالون بذلك رضا أسرهم ومعلميهمفي ا

بالمرتبة األخيرة، ) تجنب أعمال القراءة(أما فيما يتعلق بمجيء بعد 
هذا البعد تشير في مجملها إلى رغبة  فقراتفقد يعزى ذلك إلى أن 

الطالب في تجاهل أعمال القراءة وأنشطتها المختلفة، وهي نتيجة 
مستوى الدافعية المرتفع الذي أحرزه أفراد عينة طبيعية تتفق مع 

   .الدراسة

أظهرت نتائج هذا : مناقشة نتائج السؤال الثاني: ثانيا
السؤال وجود فروق دالة في مستوى دافعية القراءة ككل وأبعادها 
الفرعية لدى طلبة المرحلة األساسية المتوسطة تعزى لمتغير الصف 

الصفين السادس والسابع، وقد لصالح طلبة الصف الخامس مقارنة ب
 (& Wigfield;اتفقت هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات السابقة

Guthrie, 1997; Baker ; & Wigfield, 1999; Wolters et al., 
وربما تدلل هذه النتيجة على ). 2006النصار ورفاقه،  2014

وجود مسار نمائي خاص بدافعية القراءة، إذ تنخفض كلما تقدم 
طالب في الصفوف الدراسية، ويمكن تفسير هذه الفروق النمائية ال

في مستوى دافعية القراءة في كون الطلبة الصغار في العمر يهتمون 
أكثر بالحصول على تقدير المعلمين والوالدين واألقران 

فيما يتعلق بقراءتهم مقارنة باألطفال ) االستحسان االجتماعي(
إظهار قدراتهم القرائية لآلخرين األكبر منهم سنا، ويعتبرون أن 

فقد  ،وفي المقابل. مؤشر على مستواهم في التحصيل الدراسي
يكون الطلبة األكبر سًنا غير متحمسين إلظهار تفوقهم كقراء 
جيدين، وربما يكونون أقل اهتماما بأن يحصلوا على تقديرات 
جيدة من معلميهم بخصوص مستواهم في القراءة، أي أن الطلبة 

، وهذا ما أكده )Levy, 1999(ار يقرؤون أكثر لغايات خارجية الصغ
، إذ إن الصغار )Anderman & Mueller, 2010(أندرمان ومويلر 

لالمتثال للمعايير  البإرضاء رموز السلطة، وأكثر مي أكثر اهتماما
االجتماعية المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في الطالب الجيد، 

   .ه القرائيةومن بينها إظهار قدرات

ويمكن تفسير هذه الفروق أيضا بالنظر إلى طبيعة تدريس 
القراءة في المراحل العمرية المختلفة، حيث تتسع الفرص المتاحة 
لممارسة القراءة الجهرية التي يظهر الطالب من خاللها قدراته 
القرائية في المراحل الدراسية األولى أمام معلميه وزمالئه، بينما تقل 

أي أن الطلبة الكبار قد تتاح  ؛لفرص بتقدم المرحلة الدراسيةذه اه
لهم فرص أقل للقراءة والمناقشة بحضور الوالدين والمعلمين 

وقد تفسر هذه الفروق كذلك ). Wolters et al., 2014(واألقران 
بميل الطفل بشكل تدريجي إلى االستقاللية عن األسرة، وظهور 

جماعة  امه، كاالنتماء إلىدوافع وحاجات متشعبة تحظى باهتم
الرفاق، وتبني بعض قيمها وأهدافها، وغيرها من الدوافع والحاجات 

بناء على كل ما تقدم يمكن . التي قد تقلل من دافعية القراءة لديه
القول إن تفوق طلبة الصف الخامس في مستوى دافعيتهم للقراءة 

 ومنطقي، مسوغمقارنة بطلبة الصفين السادس والسابع أمر 
ومنسجم مع األدب التربوي السابق الذي يرجح انخفاض مستوى 

  .دافعية القراءة كلما تقدم الطالب في العمر
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وكشفت نتائج هذا السؤال أيضا عن وجود فرق دال بين 
لى أبعادها الفرعية وع ،الجنسين في مستوى دافعية القراءة ككل

الدراسات وتتفق هذه النتيجة جزئيا مع نتائج بعض  .لصالح اإلناث
السابقة التي كشفت معظمها عن تفوق اإلناث في األبعاد التي تمثل 

 Wigfield & Guthrie, 1997; Baker)الدافعية الداخلية للقراءة 
& Wigfield, 1999; McGeown et al., 2012) وتفوق الذكور ،

 & Wigfield & Guthrie, 1997; Baker)في بعد التنافس 
Wigfield, 1999)زى هذه الفروق إلى كون الذكور أقل ، وقد تع

كما يمكن ). OECD, 2010(استمتاعا بالقراءة مقارنة باإلناث 
تفسير هذه الفروق استنادا إلى نتائج الدراسات التي تناولت الفروق 
بين الجنسين في معتقدات كفاءة القراءة واالتجاهات نحوها وقيمها، 

اءة، وتقديرا لقيمة إذ تبين أن لدى اإلناث معتقدات كفاءة للقر
 ;Kush & Watkins, 1996)القراءة أعلى مما لدى الذكور

Mckenna et al., 1995)ا في رفع مستوى قد مما  ؛ينعكس إيجابي
  .دافعية القراءة لديهن

ويمكن تفسير تفوق اإلناث في دافعية القراءة بسبب الواقع 
حصيل االجتماعي الذي فرض على اإلناث ضرورة أن يتفوقن في الت

عن إكمال دراستهن مقارنة مع الفرص  يجدن بديال الدراسي، إذ ال
التي قد تتاح للذكور، عالوة على أن اإلناث يمضين وقًتا أكثر في 

فيجدن وقًتا متاحا للقراءة مقارنة مع الذكور، الذين يميلون  ،البيت
إلى قضاء أوقات فراغهم في ممارسة بعض األنشطة واأللعاب 

   .البيت الرياضية خارج

يبدو أن هذه الفروق بين الجنسين في  ،ومن جهة أخرى
التي مفادها  ،دافعية القراءة تعكس تذويت التوقعات الثقافية السائدة

 Mckenna et)أن اإلناث أكثر قدرة على القراءة مقارنة بالذكور 
al., 1995; Eisenberg, Martin, & Fabes, 1996) ويبدو أن ،

لبيئة األردنية كغيرها من البيئات الثقافية هذا األمر يصدق على ا
   .واالجتماعية

أظهرت نتائج هذا : مناقشة نتائج السؤال الثالث: ثالثا
السؤال وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة بين بيئة الصف 

وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالية  .عية القراءة ككلاالجتماعية وداف
، )Ryan & Patrick, 2001(يك جزئيا مع نتائج دراسة ريان وباتر

حيث أكدت أن دعم المعلم، وتعزيزه للتفاعل االجتماعي واالحترام 
المتبادل ارتبط إيجابيا بدافعية الطلبة األكاديمية، واختلفت معها من 

ن دراستهما كشفت عن عالقة سالبة بين الدافعية وتشجيع إحيث 
البعد للفروق وقد يعزى االختالف في هذا . المعلم أهداف األداء

الثقافية في دوافع القراءة بين الثقافتين األردنية واألمريكية، إذ يبدو 
أن للمقارنات االجتماعية بين الطلبة في المجتمع األردني فيما يخص 

وتشجيع  ،إيجابيا في زيادة دافعيتهم عالماتهم وتحصيلهم أثرا
ي المجتمع لدى الطلبة ف التنافس لديهم، بينما يؤدي ذلك إلى العكس

زالت  وقد يرجع ذلك إلى طبيعة البيئة األردنية التي ما .األمريكي
تمثل ثقافة جمعية، بينما تمثل البيئة األمريكية ثقافة فردية تشجع 

االستقاللية الفردية؛ مما قد يؤدي إلى آثار سلبية في دافعية القراءة 
   .لدى طلبتها

جتماعية في وفيما يتعلق بمدى مساهمة أبعاد بيئة الصف اال
في ) الدعم األكاديمي من المعلم(دافعية القراءة، فقد جاء بعد 

المرتبة األولى من حيث قدرته على تفسير التباين في دافعية القراءة، 
من التباين في دافعية القراءة %) 18(إذ فسر هذا البعد وحده 

لدى أفراد عينة الدراسة، ويشير هذا البعد إلى مجموعة من 
التدريسية والتسهيالت التي يقدمها المعلم لطلبته التي  الممارسات

من شأنها إحداث تفاعل أفضل مع النصوص المقروءة، وجعل 
أنشطة القراءة ممتعة وذات معنى، وضمان انهماك الطلبة في هذه 

وانخراطهم في تنفيذها بشكل إيجابي وفاعل، وتحقيق  ،األنشطة
يجة مع نتائج دراسة دي وتتفق هذه النت. مستويات استيعاب مرتفعة

إذ كان بعد االرتباط  ؛)De Naeghel et al., 2014(نيهل ورفاقه 
وقد تكون هذه النتيجة  .بالمعلم أقوى المتنبئات بدافعية القراءة

ومنطقية ومنسجمة تماما مع التراث السيكولوجي في ميدان  مسوغة
لى علم النفس التربوي، حيث يعمل الدعم األكاديمي من المعلم ع

زيادة الجهد الذي يبذله الطالب في إنجاز مهماته األكاديمية 
 -وفقا آلراء فيجوتسكي -وانهماكه في أدائها، كما أن هذا الدعم 

تعمل على جسر الهوة بين ما  Scaffoldingيمثل مساندة أكاديمية 
وما يستطيع إنجازه بمساعدة  ،يستطيع الطالب إنجازه بمفرده

ة ودراية، مما سينعكس بالضرورة إيجابيا األشخاص األكثر منه خبر
في رفع مستوى دافعية القراءة لديه، إذ سيضمن للطالب المرور 
بخبرات نجاح أكاديمي، وكما هو معروف في ميدان علم النفس 
التربوي، فإن من أقوى العوامل المؤثرة في دافعية الطلبة مرورهم 

   .بخبرات دراسية ناجحة

أيضا بأن المعلم يعد المسؤول  ويمكن تفسير هذه النتيجة
األول واألخير عن توفير بيئة صفية اجتماعية محفزة على ممارسة 

ومن بينها أنشطة القراءة المختلفة،  ،أنشطة التعلم بشكل عام
فالمعلم هو الدافع والموجه الذي يقع على عاتقه توفير بيئة 

لفعال ال أكاديمية داعمة، فأدوار معلم القراءة وفق مفهوم المعلم ا
تقتصر على تعليم الطلبة كيفية األداء القرائي الصحيح، بل يتجاوز 
ذلك إلى غرس االتجاهات والقيم اإليجابية التي تعمل على تنمية 
عادة القراءة، وتشكيل شخصية القارئ الفاعل والواعي بأهمية 
القراءة، إذ إن تنمية اتجاهات الطلبة نحو القراءة، وإثارة دافعيتهم 

ستها تأتي في منزلة توازي منزلة تعليم القراءة نفسها، وتبرز لممار
أهمية الدعم األكايمي الذي يقدمه المعلم في تعزيز دافعية القراءة 
وتكوين االتجاهات اإليجابية نحوها كونها أبرز العوامل التي تدفع 
الطلبة مستقبال نحو ممارسة القراءة، وكثرة االطالع، والبحث عن 

  . المعرفة

فالدعم األكاديمي من المعلم يزيد من  ،فة إلى ذلكإضا
مستوى اهتمام الطلبة بأعمالهم المدرسية، واستمتاعهم بأدائها، 
ويرتقي أيضا بالقيمة التي يمنحونها لهذه األعمال ومن ضمنها 
أنشطة القراءة؛ ألن هذا الدعم يرتبط منطقيا برفع مستوى الفاعلية 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 394

 & ,Wigfield, Guthrie, Tonks)الذاتية األكاديمية للطالب 
Perencevich, 2004) .فإن الدعم األكاديمي  ،عالوة على ذلك

عندما يقدم من معلمين يحتفظون بمستويات عالية من الدافعية، 
، ويسعون إلى وشائقةفيقدمون لطلبتهم نصوصا قرائية متنوعة 

إيجاد الدوافع في صفوفهم، وينظرون إلى تدريس القراءة على أنه 
ية إنتاجية، ويوفرون الدعم النفسي للمتعلمين، فمن المتوقع أن عمل

الطلبة الذين يتربون على أيدي معلمين يمتلكون هذه السمات، 
تكون مستويات دافعيتهم للقراءة مرتفعة، واتجاهاتهم إيجابية 

وما يصدق على الدعم األكاديمي من المعلم يصدق على . نحوها
ذ إن للدعم األكاديمي من الزمالء الدعم األكاديمي من الزمالء، إ

دورا حاسما في تحفيز الطلبة على التعاون مع أقرانهم، وطلب 
مساعدتهم األكاديمية عند الضرورة، خصوصا أن االتجاهات 
التربوية الحديثة تشجع على تبني استراتيجيات التعلم التعاوني في 

 ,Wentzel) الغرفة الصفية، مما يرتقي بدافعية القراءة لدى الطلبة
1998) .  

وكل من  ،وفيما يخص العالقة الموجبة بين دافعية القراءة
والدعم االنفعالي من الزمالء، فيمكن  ،الدعم االنفعالي من المعلم

، حيث أشار أن )Harter, 1996(تفسيرها استنادا إلى آراء هارتر 
هذا الشكل من الدعم يعمل على تحفيز الطالب للسعي نحو تحقيق 

أكاديمية، ويزيد من القيمة الداخلية لموضوع التعلم،  أهداف
وعليه يمكن القول إن . ويرتقي بمفهوم الذات والطموح التربوي

الطالب الذي يحظى بدعم انفعالي من معلميه وزمالئه سترتفع لديه 
 ،ومفهوم الذات ،دافعية القراءة، سيما أن الطموحات التربوية

من أقوى العوامل المؤثرة في والقيمة الداخلية لموضوع التعلم 
   .الدافعية األكاديمية عموما، ويصدق ذلك على دافعية القراءة

وتشجيع  ،أما بالنسبة للعالقة الموجبة بين دافعية القراءة
المعلم أهداف األداء، فتبرهن على الدور الفاعل لكل من النمذجة 

الطالب والتعزيز بشكليه الموجب والسالب، فعندما يشير المعلم إلى 
الذي حصل على أعلى العالمات، فإنه يقدمه على أنه نموذج يحتذى 
به؛ مما يؤدي إلى االرتقاء بالفاعلية الذاتية لدى الطلبة اآلخرين، 
سيما أن الخبرات اإلبدالية تعد من أقوى العوامل في دافعية الطلبة 
 للتعلم من خالل دفعها لمستوى الفاعلية الذاتية لدى الطلبة اآلخرين

فإن المعلم عندما يشير  ،من جهة أخرى. الذين شاهدوا النموذج
وإلى اآلخرين الذين  ،إلى الطلبة الذين حصلوا على أعلى العالمات

حصلوا على عالمات متدنية، فإنه بذلك يوفر تعزيزا موجبا وسالبا 
على حد سواء، فعندما يسمح المعلم بمعرفة الطلبة ذوي األداء 

ا لهذا فقد يؤدي  ؛ئالسيذلك إلى زيادة دافعية الطلبة للقراءة تجنب
الوصف أو التصنيف، عالوة على ذلك يمكن القول إن تشجيع المعلم 
األهداف األدائية يزيد من فرص المنافسة والتحدي بين الطلبة، التي 

  .بدورها تعمل على زيادة دافعية القراءة لديهم

الحالية لم تكشف وأخيرا تجدر اإلشارة إلى أن نتائج الدراسة 
عن أثر يذكر لألبعاد االنفعالية لبيئة الصف االجتماعية، كالدعم 
االنفعالي من المعلم، والدعم االنفعالي من الزمالء، وتشجيع االحترام 

وقد تكون هذه النتيجة مستغربة . المتبادل مقارنة باألبعاد األخرى
 ,Wentzel)، إذ أكدت نتائج دراسة ونتزل يسوغها إال أن لها ما

يؤثر  أن الدعم االنفعالي المقدم من المعلمين والزمالء ال (1998
وإنما بطريقة غير مباشرة  بشكل مباشر في الدافعية لدى الطلبة،

الذي  ،)Emotional Distress(من خالل خفضه للتوتر االنفعالي 
بدوره يؤثر في مستوى دافعية الطلبة، ومن هنا تظهر الحاجة إلى 

تبحث في الدور التوسطي للتوتر االنفعالي في العالقة إجراء دراسات 
. بين الدعم االنفعالي المقدم من المعلمين والزمالء ودافعية القراءة

يمكن القول إن الدعم األكاديمي يتضمن بطبيعة  ،ومن جهة أخرى
عدم مساهمة األبعاد  يسوغالحال دعما انفعاليا وليس العكس، مما 

االجتماعية في التنبؤ بدافعية القراءة، االنفعالية لبيئة الصف 
خصوصا أن العالقة بين الدعم األكاديمي واالنفعالي قوية جدا، مما 

  .قد يترتب على ذلك إبطال الدعم األكاديمي ألثر الدعم االنفعالي

   التوصيات

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يمكن اقتراح 
  :التوصيات اآلتية

مين إلى أهمية استثمار هذا المستوى المرتفع لفت انتباه المعل -1
من دافعية القراءة لدى طلبة المرحلة األساسية المتوسطة في 
تحسين قدراتهم القرائية، وتحقيق مستويات تحصيل دراسي 

  .مرتفعة

ضرورة أن يهتم المعلمون وأولياء األمور بإثارة دافعية القراءة  -2
مرية، وبشكل خاص لدى طلبتهم وأبنائهم مع تقدم المرحلة الع

لدى الذكور، سيما أن نتائج الدراسة كشفت عن تراجع 
 .مستوى دافعية القراءة لديهم مقارنة باإلناث

االهتمام ببيئة الصف االجتماعية بكافة أبعادها من قبل  -3
القائمين على العملية التعليمية التعلمية، وضرورة أن يأخذ 

األثر اإليجابي المهتمون بتنمية دافعية القراءة باعتبارهم 
والفاعل لهذه البيئة عند تخطيطهم لتصميم وبناء برامج 

 .عالجية أو وقائية أو تنموية تستهدف دافعية القراءة

توجيه المعلمين إلى ضرورة تقديم الدعم األكاديمي المستمر  -4
لطلبتهم، ومنحه االهتمام الكافي، سيما أن نتائج الدراسة 

و أقوى المتنبئات كشفت عن أن هذا النوع من الدعم ه
 .بدافعية القراءة

إجراء دراسات للكشف عن دافعية القراءة في مراحل عمرية  -5
مختلفة؛ للتحقق من وجود مسار نمائي لها، ودراسات أخرى 

  . تبحث في دور العوامل األسرية والمدرسية في تنميتها
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