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معلمي الصفوف األولية في  تصوراتعن  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف :ملخص
 تصوراتهمربية السعودية للنماذج النظرية لتعليم القراءة، وما إذا كانت المملكة الع

الجنس، والخبرة التعليمية، والتخصص، والمؤهل  :باختالف متغيرات تختلف
للتوجهات  ديفورد"مقياس  انولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث. العلمي

زعة على ثالثة نماذج فقرة مو) 28(تكون المقياس من . "النظرية لتعليم القراءة
. )النموذج الصوتي، ونموذج المهارات، ونموذج منحى اللغة الكلي(لتعليم القراءة 

ا ومعلمة من معلمي الصفوف األولية في معلم) 344(تكونت عينة الدراسة من 
 م،2015/2016محافظة القريات في المملكة العربية السعودية في العام الدراسي 

أظهرت نتائج الدراسة أن النموذج السائد لدى  .شوائيةاختيروا بالطريقة الع
المعلمين في تعليم القراءة هو النموذج الصوتي، يليه نموذج المهارات، ثم نموذج 

ا في وأظهرت النتائج كذلك عدم وجود اختالف دال إحصائي. منحى اللغة الكلي
ؤهل العلمي، ، والمالتدريسيةالجنس، والخبرة  :المعلمين تعزى لمتغيرات تصورات

باختالف التخصص في النماذج الثالثة  تصوراتهمفي  اإحصائي دالووجود اختالف 
   .لصالح ذوي التخصصات اإلنسانية

  ).، معلمو الصفوف األولية، نماذج تعليم القراءةالتصور: الكلمات المفتاحية(
  

  

ا في حياة الفرد والمجتمع، فهي ا مهمتؤدي اللغة دور :مقدمة
ال الفرد بغيره، من خاللها يدرك حاجاته ومتطلباته، وهي أداته وسيلة اتص

شعائره الدينية، شاعره وعواطفه، ومن خاللها يؤدي للتعبير عن أفكاره وم
ويحافظ على تراثه الثقافي، ويضمن استمراريته، ويتعرف ثقافات الشعوب 

  .  األخرى، وعاداتها المختلفة

ي تعّلم في المدرسة، تهدف إلى والقراءة من أهم المهارات اللغوية الت
توثيق الصلة بين الطالب والمواد القرائية، وفي مقدمتها الكتاب، ليستقي 

ومن . منها األفكار والمعلومات التي تنمي قدراته، وتجعله يستفيد مما يقرأ
خالل القراءة تغرس القيم، وتّنمى االتجاهات والميول، وتشبع الحاجات 

  ).1995مصطفى، (ن القارئ والكلمة المطبوعة النفسية، وتوّثق الصلة بي

اقرأ باسم ﴿: ودليل ذلك قوله تعالى، بالغة في التعلمية للقراءة أهمو

أول كلمة في ف .)2-1: العلق(﴾خلق اإلنسان من علق) *( ربك الذي خلق
أول  أن القراءة هي كما، )اقرأ(الخطاب اإللهي الموجه للبشرية هي كلمة 

فقد ربط بها  ،ولعظيم أهميتها، ى الله عليه وسلمما أمر به المصطفى صل
  .)2009، صومان(واالكتشاف  والقلم ،التعلم
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The Saudi First Classes Teachers' Perspectives About the 
Theoretical Models of Teaching Reading. 
 
Mohammad Al-Khawaldeh, Faculty of Educational Sciences, 
Yarmouk University, Irbid, Jordan. 
Baeq Al-Shamari, Ministry of Education, Saudi Arabia. 
 
Abstract: This study aimed at investigating the Saudi first 
classes teachers' perspectives about the theoretical models of 
teaching reading, if there any difference according to the 
variables of gender, experience, specialization, and 
qualification. To achieve the aims of the study (The Deford 
Theoretical Orientation To Reading Profile) was used, that 
consisted of (28) items distributed on three models (Phonics, 
Skills, and Whole language approach models). The sample of 
the study consisted of (344) first classes teachers randomly 
selected from the schools of Al-Qurrayat Governorate in Saudi 
Arabia during academic year 2015/2016. The results of the 
study revealed that the phonics model was the dominant belief 
of teaching reading theoretical models, followed by skills and 
whole language models respectively. The results also revealed 
no statistical significant difference in teachers' beliefs due to 
the variables of gender, educational experience, and 
qualification, and statistical significant difference in their 
beliefs about three models due to the variable of specialization 
in favor of the humanities field.  
(Keywords: Perspective, First Classes Teachers, Teaching 
Reading Models). 

  

  
  

فال وتهدف القراءة في المراحل األولى من التعليم إلى إجادة األط
وربط األصوات بمدلوالتها، وتدريبهم ، وإدراك صوت الكلمة، النطق السليم

وضبط مخارج الحروف، والحصول على المعاني واألفكار ، على جودة النطق
ومن أهم المهارات القرائية التي تعلم ). 2009، عاشور والحوامدة(منها 

وبة، مثل تعرف لطلبة المراحل األولى من التعليم مهارة تعرف الرموز المكت
الكلمة كوحدة، وتعرف الشكل العام للكلمة، وتعرف الكلمة من خالل 

ي من خالل السياق، ئالصور، ومهارات التحليل الصوتي والتحليل البنا
وتشكل هذه المهارة الركن األساسي األول من مهارات القراءة التي ينبغي 

ييز السمعي، تعليم طلبة هذه المرحلة عليها، إضافة إلى مهارات التم
البصرية الحركية  تالبصري، والتمييز السمعي البصري، والمهارا والتمييز

  ).2002الجرف، (
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وقد أدت الثورة المعرفيـة والتكنولوجيـة المتسـارعة التـي بلغـت      
ذروتها في العقد األول من القرن الحادي والعشرين إلى زيادة الوعي 

يمها بما يتوافق وروح العصر، بأهمية القراءة، وبأساليب تعّلمها وتعل
وبمــا يتفــق ودورهــا فــي مســـاعدة اإلنســان المعاصــر علــى مالحقـــة        
العلوم والمعارف الجديدة، والتواصل معها بوعي وبعقل مفتوح؛ ذلك 
ألن القــراءة كانــت، ومــا زالــت، وســتظل أداة الــتعلم ومفتــاح الــدخول    

 لنظـر حـو  وقد اختلفـت اآلراء، وتباينـت وجهـات ال   . إلى عالم المعرفة
ماهية القراءة، وكيفية حدوثها لدى القارئ، وما إذا كانـت عمليـة، أم   

ــراءة،  . ناتجـــا، أم كليهمـــا معـــا وال شـــك أن االخـــتالف فـــي ماهيـــة القـ
وكيفية حدوثها انعكس بشكل أو بآخر على كـّل مـن الطالـب والمعلـم     
وواضع المنهـاج، باعتبـار أن هـذه المهـارة اللغويـة مـن أهـم المهـارات         

اتيــة فــي هــذا العصــر الــذي يوصــف بعصــر المعلوماتيــة، وعصــر    الحي
  ).2003نصر، (االتصال 

ــوائلي  ويـــــرى ــدليمي والـــ ــراءة ) 105: 2003(الـــ ــابالقـــ : أنهـــ
أسـلوب مــن أســاليب النشــاط الفكــري، وهــي عمليــة يــراد بهــا إيجــاد   "

وتتألف لغة الكالم من المعاني . الصلة بين لغة الكالم والرموز الكتابية
فإن عناصر القـراءة   ،وعلى هذا األساس .التي تؤدي المعنىواأللفاظ 

، المكتــوب والرمــزتتكــون مــن المعنــى الــذهني، واللفــظ الــذي يؤديــه،   
ــًا صـــحيحاً  فهـــي  ــا نطقـ ــوز ونطقهـ ــرف الرمـ ــة تعـ ــتجابة  ؛عمليـ أي االسـ

أي تحويل الرموز المطبوعة إلـى   ؛البصرية لما هو مكتوب، ثم النطق
ــى، ثــم الفهــم   أي ترجمــة الرمــوز المدركــة ومنحهــا    ؛أصــوات ذات معن

   ".المعاني المناسبة

فقـد  ، ومن الجدير بالـذكر أن مفهـوم القـراءة تطـور عبـر الـزمن      
ــكيل       ــى تشـ ــدرة علـ ــوز؛ أي القـ ــي فـــك الرمـ ــديمًا تعنـ ــراءة قـ كانـــت القـ

ثـم أصـبحت فيمـا    ، الكلمات والمقاطع والعبـارات مـن الرمـوز المكتوبـة    
إلـى أن أصـبحت وســيلة   ، يعابهابعـد تعنـي فهــم المـادة المكتوبـة واســت    

ــه اليوميـــة         ــي حياتـ ــه الفـــرد فـ ــي تواجـ ــل المشـــكالت التـ ــداع وحـ لإلبـ
  ).2004، سامرائي وجواد(

ــمي أو     تتو ــدء الرسـ ــة البـ ــا مرحلـ ــة بأنهـ ــة االبتدائيـ ــز المرحلـ ميـ
القراءة والكتابة، لكن هـذا لـيس هـو وحـده الهـدف مـن        المنظم لتعلم

بـل إن هنـاك أهـدافًا أخــرى ال    تعلـيم القـراءة فـي المرحلـة االبتدائيــة،     
ــوا علــى وعــي        ــدة للمــتعلم ينبغــي للمعلمــين أن يكون ــة وفائ تقــل أهمي

ــا  ،اوإدراك بهـــ وهـــذه األهـــداف . وأن يســـعوا إلـــى تحقيقهـــا وتطبيقهـ
أهـداف عامـة لتـدريس القـراءة فـي التعلـيم العـام،         ىيمكن تقسيمها إل

ــة       ــة االبتدائي ــي المرحل ــراءة ف ــدريس الق صــار،  الن(وأهــداف خاصــة لت
2002 .(  

لي معظــم نظــم التعلــيم فــي الــدول المتقدمــة عنايــة خاصــة    تــوو
ــام، وفــي الصــفوف          ــة االبتدائيــة بشــكل ع ــيم القــراءة فــي المرحل بتعل
األولية بشكل خاص؛ لما لـه من أهميـة بالغـة فـي تيسـير سـبل الـتعلم       

ــل       مخال ــة، وفــي تطــوير مهــارة القــراءة التــي يحتاجهــا الفــرد فــي ك تلف
فـي تنميـة عـادة القـراءة التـي تفـتح أمـام القـارئ بـاب          شؤون حياتـه، و 
  ).1996الكندري وعطا، (المعرفة والثقافة 

هو الذي يضع نصب عينيه تلك األهداف ح ومعلم القراءة الناج
لعامة لتعليم القراءة في المرحلة االبتدائية، ويحاول أن يوجـه جهـده   ا

لــك الهــدف وينبغــي لهــذا المعلــم أال يقــف عنــد ذ  . ونشــاطه لتحقيقهــا
ــيم القــراءة المتمثــل فــي تمكــين الطفــل مــن إدراك صــور       الضــيق لتعل

ــز أشــكاله     ــى تميي ــه قــادرا عل ــة والمتشــابهة،  ا االكلمــات، وجعل لمختلف
وحروفها، وإخراج أصواتها مـن مخارجهـا الطبيعيـة،     ومعرفة مقاطعها

ورسمها وكتابتها، وغير ذلك من المهارات التي تجعل مفهـوم القـراءة   
آليــا ضــعيف األثــر فــي تكــوين شخصــية الطفــل وفــي تقويمهــا    مفهومــا

وإنمائها، بل يتعداه إلى الفهم واالستيعاب، وبنـاء المعنـى مـن المـادة     
ــا     ــة أيض مصــطفى، (المكتوبــة، واســتخدامها فــي حــل مشــكالته اليومي

1994  .(  

ــة      ــة المرحلــ ــعودية أهميــ ــة الســ ــة العربيــ ــد أدركــــت المملكــ وقــ
قــد أكــدت نــدوة التعلــيم التــي عقــدتها وزارة  االبتدائيــة فــي التعلــيم، ف

ــن      ــرة مــ ــي الفتــ ــاض فــ ــي الريــ ــيط فــ ــام  ) 7-5(التخطــ ــع األول عــ ربيــ
على ضرورة إعداد معلمي هذه المرحلة، وتأهيلهم بشكل ) هـ1403(

فعال من منطلق أن هذه المرحلة تتطلـب معلمـا مؤهًلـا تأهيًلـا عاليـا،      
التعليميـة، وال يجـوز   واالعتقاد بأن هذه المرحلة من أخطر المراحـل  

  ).  هـ1426النصار، (التساهل بها على اإلطالق 

واستمرارا للجهود التـي بـذلتها المملكـة فـي هـذا اإلطـار، فقـد        
اهتمــت وزارة التربيــة والتعلــيم بالمرحلــة االبتدائيــة، فأصــدرت األدلــة   
والتعليمات المختلفة، ونفّذت العديد من التجارب الهادفة إلى تطـوير  

الجهـود بإنشـاء    هوتوجـت هـذ  . ةن، وتنمية قدراتهم التدريسيالمعلمي
ــاريخ    ــوزارة بتـ ــي الـ ــة فـ ــفوف األوليـ ــعبة الصـ ـــ2/9/1420شـ ، حيـــث هـ

افتتحـت رسـميا فـي سـبع إدارات تعليميــة علـى سـبيل التجربـة، بحيــث        
ــق أهــدافها،       ــيس ومشــرفون متخصصــون يســعون لتحقي ــا رئ يكــون له

الطلبـة المهـارات اللغويـة     جعلت من أبرز أهدافها التركيـز علـى تعلـيم   
ــي الصـــفوف األوليـــة فـــي مـــدارس    األساســـية، وتشـــخيص واقـــع معلمـ
المملكة، وجعلها منطلًقـا لعمليـة اإلصـالح التربـوي، وتنميـة القـدرات       
ــرفيهم    ــة وتطويرهـــا لـــديهم، ولـــدى مشـ ــة والتربويـ والمهـــارات العلميـ

  ).هـ1420الباز، (

 مارسـة للم حيويـة  مسـألة  دراســة تصــورات المعلمـين  وتعـد 
 وضـوحا لمالحظـة المعلـم،    وربمـا تكـون المقيـاس األكثـر     التربويـة، 
 نوعيـة  لتحديـد  وسيلة فاعلة التصورات هذه ففهم مهنيا؛ نموه وتوجيه
مـن جهـة   و .(Kagan, 1992)مدرسـة   فـي أي   المعلـم وأدائـه   تفاعـل 

إلى أن هناك عالقة قوية بين  Pajares, 1992)( يشير باجرزأخرى، 
 لعملهم، واتخاذهم وتخطيطهم جهة، للمعلمين من ربويةالت التصورات
 وأن أخـرى،  جهـة  مـن  الصـفية،  التعليميـة، وممارسـاتهم   للقـرارات 

اكتســابهم  فـي  محوريـا  دورا تـؤدي  للمعلمـين  التربويـة  التصـورات 
ويشـير كـذلك    .التدريسـي  سـلوكهم  فـي  وبالتـالي  وتفسـيرها،  للمعـارف، 

تلقي الضوء  المعلمين تصورات دراسة أن الباحثين يرون معظم إلى أن
  المتزايـد  االهتمـام  للمعلـم، وأن  المهنـي  العـالم  جوانـب  مـن  كثيـر  علـى 

 وبلورتها التربوية الممارسات فهم إلى يؤدي بهذه التصورات يمكن أن
 بالتصـورات عظيمـة   المعنيـة  الدراسـات  يجعـل  ممـا  جديـدة؛  بطـرق 
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 المهنـي  داإلعـدا  عمليـات  تحسـين  فـي  تسـهم  أن األهميـة، حيـث يتوقـع   
  .االرتقاء بممارساتهم الفعلية ثم ومن للمعلمين،

أن التصورات   (Fives &Buehl, 2012)ويرى فايفز وبويهل 
 الســمات المتنوعــة مجموعــة مـن  التدريسـية فكــرة أو بنـاء تتكــون مـن   

وذات العالقة بالمعرفة، وتوجد على المستوى الفردي والعام، وثابتة 
بـأن معظـم الدراسـات التـي تناولـت      واستخلصا كذلك . على مر الزمن

التصورات التدريسية للمعلمين تناولتها بعالقتها بنمط الثقافة الفرعي 
ــدى المعلمــين    ــا )المعلمــون فــي المدرســة ذاتهــا  (الســائد ل ، وعالقته

  .بالممارسات التدريسية للمعلمين

أن  (Clark & Peterson, 1986) ويـرى كــالرك وبيترســون 
معــارف : شــكل رئــيس مــن مجــالين، همــا  تصــورات المعلمــين تتكــون ب 

 ,Fang)واســتخلص فـانج  . ةالمعلـم، وسـلوكاته وقراراتـه التدريسـي    
مـن مراجعتــه الشــاملة لــألدب السـابق أن الدراســات فــي هــذا     (1996

معرفــة المعلـــم، واســـتدعاء  : اإلطــار تركـــز علـــى ثالثــة جوانـــب، هـــي  
صــفية األحـداث فــي الغرفـة الصــفية وتــذكرها، وبروتوكـوالت الغرفــة ال   

  . وممارساتها

وعلى الرغم من أهمية القـراءة وتعليمهـا فـي الصـفوف األوليـة،      
غير أن هناك ما يشير إلى جهل معظم معلمي اللغات بطبيعـة القـراءة   
وكيفيـة حـدوثها، ومكوناتهـا، وأطرهـا الفلسـفية، وكيـف يمكـن اإلفـادة         
 منهــا فــي مواقــف تعلــيم القــراءة؛ لتقــديم أشــكال العــون الفنــي للطلبــة   
لبلـوغ مســتويات متقدمــة لفهــم المقــروء، ممــا جعــل معظــم المعلمــين   
يعتمدون المحتويات التعليمية الرسمية في مناهج تعليم هـذه اللغـات   
ــي الكتــب         ــة المقترحــة ف ــا يتجــاوزون المعالجــات القرائي ــا، وقلم وكتبه
ــة لمهــارات اللغــة، األمــر الــذي جعــل تعلــيم القــراءة يعتمــد          التعليمي

ة بعيـدا عـن اإلبـداع  واالهتمـام بالعمليـات الذهنيــة      المنـاحي التقليديـ  
  ).Willis, 2009؛ 2003؛ نصر، 2008النصار، (الخاصة بالقراءة 

ــر حـــول طبيعـــة القـــراءة، واألســـس    وقـــد كـــان هنـــاك جـــدل كبيـ
ــذي انعكــس علــى ممارســات        ــى مــر الســنين، األمــر ال ــة لهــا عل النظري

التــي تــؤثر فــي   فمــن بــين العوامــل . المعلمــين، فيمــا يتعلــق بتعليمهــا 
 تصـوراتهم مدى معرفة معلمي الصفوف األولية بتعليم مهـارة القـراءة   

حول عملية القراءة، وطبيعة حـدوثها؛ فهنـاك مـن يـرى أن الـنص هـو       
فيما يـرى آخـرون أن   . المصدر الرئيس لألفكار والمعلومات والمعاني

ــى موجــود فــي ذهــن القــارئ، وأن الــنص المكتــوب مــا هــو إال          المعن
مسـاعدته علـى تصـنيع األفكـار، وإعـادة بنائهـا بصـور جديـدة         وسيلة ل

ــا        ــي يتناوله ــه للقضــايا والموضــوعات الت ــارئ، ورؤيت تعكــس وعــي الق
ويرى آخرون أن القراءة عملية تفاعلية تفاوضية بين القـارئ  . الكاتب

ومــا لديــه مــن خبــرات، وميــول قرائيــة، وبــين الكاتــب ومــا يمتلــك مــن   
نصــر، ( التـي يتناولهــا عبـر الـنص    خصـائص واتجاهـات حــول القضـايا   

1992(.  

وبناء على ذلك، ظهرت نماذج لتعليم القـراءة للمبتـدئين، وهـي    
. النمــوذج الصــوتي، ونمــوذج المهــارات، ونمــوذج منحــى اللغــة الكلــي 

ــة     (Phonics"النمــوذج الصــوتي "فيصــف نمــوذج المهــارات الفرعي

(Model        الحـــــروف "تعلــــيم القــــراءة بطريقــــة هرميــــة، إذ تشــــكل
قمتـه؛ أي  " فهم المقـروء "قاعدة هذا الهرم، فيما يشكل " وأصواتها

 & Harste)أن أساس تعليم القراءة في هذا النموذج هو فك الرموز
Burke, 1977; Weaver, 1980(.  

ويركز أنصار هذا النموذج بشـكل كبيـر علـى التعلـيم الرسـمي       
ــا، بوصــف       ــة عليه ــوز واألصــوات الدال ــين الحــروف والرم ــات ب ها للعالق

المرحلة األولى في تعلـيم القـراءة؛ ذلـك أن المهـارة األكثـر أهميـة فـي        
ــل        ــراءة هــي قــدرة الطفــل علــى تحوي ــيم الق ــة المبكــرة مــن تعل المرحل
ــدريس اســم الحــرف          ــى أصــوات، فت ــادة المكتوبــة إل الحــروف فــي الم

وعلـى الـرغم   . وصوته متطلب سابق لعملية القراءة في هذا النمـوذج 
ــي ظــ    ــة الفهــم ف ــم    مــن أهمي ل هــذا النمــوذج، إال أن القــدرة علــى الفه

تعتمد بشكل كبير على قدرة الطفل على معالجة الحروف وأصـواتها،  
  .Reutzel & Cooter, 1996)(وربطها باللغة الشفوية والمحكية 

كمــا يـــرى أنصـــار هـــذا النمــوذج أن نقطـــة البدايـــة فـــي تعلـــيم    
ــة هجائيــ     ــراءة هــي الحــروف المرتب ــي ت الق ــل هــذه  ا، واألصــوات الت مث

ــة قــراءة       . الحــروف ــال بمحاول ــن الســماح لألطف ــا حــذر أنصــاره م كم
الكلمات أو العبارات، دون معرفتهم بالحروف وأصواتها في اللغة قيد 

يــؤدي إلــى الفشــل   األمــورالــتعلم؛ ذلــك أن عــدم معرفــة الطفــل بهــذه   
كمـا أن اسـتخدام   . واإلحباط في تعلـم القـراءة وتعليمهـا منـذ البدايـة     

ــرامج األصـــ  وات اإلضـــافية والخارجيـــة فـــي مقـــررات القـــراءة، مـــن       بـ
الوســائل التــي تعـــزز مكونــات هــذا النمـــوذج فــي التــدريس؛ فافتقـــار       
القدرة على فك الرموز سبب رئيس للعجز القرائي، وعدم القدرة علـى  

ــذا النمـــوذج    & Anderson, Hiebert)االســـتيعاب بحســـب هـ
Wilkinson, 1985).  

فينظــر إلــى القــراءة   ) (Skills Modelأمـا نمــوذج المهــارات 
االسـتماع، والمحادثـة، والكتابـة،    : بأنها واحدة مـن المهـارات اللغويـة   

ــن         ــن هــذه المهــارات الرئيســة مــن سلســلة م ــل واحــدة م إذ تتكــون ك
ــارئ،   المهـــارات المنفصـــلة تتســـاوى فـــي االهتمـــام والقبـــول لـــدى القـ

 ,Weaver)تعلم كل منها بشـكل منفصـل، ثـم تتكامـل لديـه الحقـا       يو
ــات  . (1988 وتتكـــون القـــراءة وفـــق هـــذا النمـــوذج مـــن  ثالثـــة مكونـ

االستيعاب، والمفردات، وفـك الرمـوز، إضـافة    : رئيسة تمتزج معا، هي
ــات        ــذه المكونـ ــن هـ ــون مـ ــل مكـ ــة بكـ ــة الخاصـ ــارات الفرعيـ ــى المهـ . إلـ

وتســتخدم هــذه المكونــات معــا فــي النشــاط القرائــي، إال أنــه يمكــن          
ا مـن  يم، ولهـذا فـإن القـراءة تصـبح كلـً     فصلها لغايات التدريس والتقيـ 

ــررات         ــي المق ــي، وتوضــع ف ــنص القرائ ــر ال ــل عب أجــزاء منفصــلة تتكام
ومن الجدير بالذكر إن المعرفة بفك الرموز . بشكل متتابع ومتسلسل

ــه الحـــال فـــي     ــا هـــو عليـ ــا لـــه كمـ فـــي هـــذا النمـــوذج ال تشـــكل أساسـ
  .النموذج الصوتي، بل هي جزء مساٍو في تعليم القراءة

ا التعليم المسبق لمعاني المفـردات  يتضمن هذا النموذج أيضو
ــال بمواجهــة       ــر مــن الســماح لألطف ــالقراءة، أكث ــدء ب ــل الب الجديــدة قب

وبعـد قـراءة األطفـال النصـوص فـي      . الكلمات غير المألوفة في الـنص 
: المعلـم ثالثـة دروس فـي المهـارات     نفـذ المقررات الرسمية للقراءة، ي



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

156 
 

ــوز،  ــك الرمـ ــارة  فـ ــارة   درس مهـ ــتيعاب، ودرس مهـ ــارة االسـ ودرس مهـ
ــ. المفــردات ــيم      ىويعن ــى بتعل ــراءة بالدرجــة األول ــارات الق ــدريس مه ت

المهارات، وممارستها، وتقييمها، ومراجعتها للحصول على درجة من 
  . (Gordon, 1984)اإلتقان 

ــي      ــة الكل ــل، يعكــس نمــوذج منحــى اللغ ــي المقاب  Whole) وف
Language Model)    ــن ــة مـ ــوراتالتمجموعـ ــول   صـ ــددة حـ المحـ

األطفال واللغة وتدريس اللغة، فاللغـة الكليـة ليسـت ممارسـة فـي حـد       
والتوجهات النظرية التي ينبغي  التصوراتذاتها، بل هي مجموعة من 

ــم    ــدى المعلـ ــة؛ ألن لـ ــبح ممارسـ ــوراتأن تصـ ــددة   تصـ ــد محـ ومقاصـ
(Altweger, Edelsky &  Flores, 1987).  

 (Harste & Burke, 1977)وقــد وصــف هارســت وبيــرك   
النموذج التدريسي لمنحى اللغة الكلي بأنه يتكون من ثالثة أبعاد تقع 
ــر داخــل الســياق االجتمــاعي، ويتكــون مــن مســتويات       فــي ثــالث دوائ

، ويقــــع المعنــــى فــــي )الجرافوفــــونيمي، والنحــــوي، والــــداللي(اللغــــة 
ز اللغـة علـى األهـداف التدريسـية، فـإن      منتصف النموذج، فعندما تركـّ 

رة تعلم اللغة تؤثر وتنـتج مـن أبعـاد السـياق االجتمـاعي، كمـا هـو        دائ
الجرافوفـــونيمي، والنحـــوي، : (الحـــال بالنســـبة ألنظمـــة اللغـــة الـــثالث 

ويصـــف ســـميث وجودمــــان   . التـــي تتـــوفر لـــدى القـــارئ    ) والـــداللي 
القراءة مـن   (Smith, Goodman & Meredeth, 1976)وميريدث 

دة بنـاء المعنـى مـن خـالل اللغـة      هذا المنظور بأنها عملية نشطة إلعا
المحكيــة فــي النظــام الصــوتي، كــذلك يعــد االســتماع عمليــة نشــطة          

للغــة  ) الفونيمــات (إلعــادة بنــاء المعنــى مــن خــالل الرمــوز الصــوتية        
  .الشفوية

لنمـوذج اللغـة الكلـي     تصـوراتهم ويشعر المعلمون الذين تنسب 
كبير، بالطريقـة  بأن األطفال يطورون قدرتهم القرائية والكتابية بشكل 

نفسها التي يكتسبون فيها اللغة الشفوية؛ فهم يتعلمون اللغة فـي بيئـة   
ــا، ويســمعون اللغــة المســتخدمة مــن اآلخــرين       داعمــة يشــاهدون فيه
ــة المتنوعــة      ــة الموقفي ــى فــي الســياقات االجتماعي لألهــداف ذات المعن

(Reutzel & Cooter, 1996) .      ويرتكـز التعلـيم وفـق هـذا النمـوذج
المـتعلم أكثـر مـن ارتكـازه علـى الموضـوع، أو المـادة الدراسـية،         على 

إلى الحد الذي وصف بأنـه المنحـى المتمركـز حـول الطفـل، ذلـك أنـه        
يســــــتجيب الهتماماتـــــــه، وحاجاتــــــه، ومحاوالتـــــــه لــــــتعلم القـــــــراءة    

Goodman, 1986).(  

ــة       ــة واللغـ ــإن البيئـ ــوذج، فـ ــذا النمـ ــق هـ ــيم وفـ ــاء التعلـ ــي أثنـ وفـ
ــرص أ  ــديم فـ ــداف   تصـــممان لتقـ ــوا ألهـ ــرؤوا ويكتبـ ــة ليقـ ــيلة للطلبـ صـ

ــة       ــة، فنقــرأ الكتــب والقصــص المفضــلة، ويعــاد قراءتهــا فــي بيئ وظيفي
  ــا لغويـة دائمــة تتطلــب قــارئين يملكـون شــعورا عــن المــادة أو إحساس

وكـــذلك فـــإن الكتـــب التـــي يقرؤهـــا األطفـــال تحتـــوي علـــى   . المكتوبـــة
ءة الكتـب التـي   قصص حقيقية ولغة طبيعية، وال يطلب إلى الطلبة قـرا 

تحتــوي علــى لغــة مصــطنعة أو مقيــدة؛ فعنــدما يكتبــون، فهــم يكتبــون    
ألهدافهم الخاصة بهم، ويختارون موضوعاتهم الخاصـة بهـم، وليسـت    

  ).(Graves, 1983التي يختارها المعلم 

ــراءة      ــيم القـ ــي تعلـ ــوتي فـ ــوذج الصـ ــبق أن النمـ ــا سـ ــظ ممـ يالحـ
ــث يــتم تحويــ        ــك الرمــوز أوًلــا، بحي ل الحــروف إلــى   يتضــمن عمليــة ف

أصــوات، واألصــوات إلــى كلمــات، ثــم ربــط هــذه الكلمــات بالكلمــات         
ــن الصــفحة         ــى يشــتق م ــإن المعن ــذلك ف ــل، وك ــردات الطف األخــرى بمف
المكتوبة، وتبنى مهارة القراءة في ظل هذا النموذج من أصغر أجزاء 

  .اللغة إلى كلياتها

 ويالحـظ أيضـا أن نمـوذج المهـارات فـي تعلـيم القـراءة يفتـرض        
+  )1(مهـارة : أن القراءة مجموعة من المهـارات، وبعبـارة أخـرى فـإن    

كمــــا يفتــــرض أن يصــــمم . القــــراءة... =   )3(مهــــارة+  )2(مهــــارة
التــدريس بطريقــة يــتم فيهــا تعلــم جميــع مكونــات أنظمــة اللغــة بطــرق   

كما يفترض أن وظائف هذه المهـارات شـكل متكامـل، ولكـن     . منفصلة
ــدريس    ــات التـ ــا لغايـ ــن عزلهـ ــةيمكـ ــادة   . والممارسـ ــإن المـ ــرا، فـ وأخيـ

المكتوبــة تحتــوي علــى رســالة الكاتــب، وهــدف القــارئ هــو الحصــول     
  .على معنى هذه الرسالة

ويتبـين كـذلك أن نمــوذج منحـى اللغــة الكلـي فــي تعلـيم القــراءة      
يرى أن االستماع والمحادثة والقراءة والكتابة مجرد وسـائط مختلفـة   

تصال، وأن التعلم للقراءة يحسن يظهر من خاللها مفهوم اللغة في اال
ويفتـرض أيضــا أن  . بـه أن يكـون عمليــة طبيعيـة مثــل الـتعلم للتحــدث    

جـوهر الـتعلم للقـراءة والكتابـة، كمـا أن تعلـيم القـراءة         لالمعنى يشـك 
يركز بشكل مباشر على المعنى من خالل التقدم من كليات اللغـة إلـى   

نمائية تطورية تتمثـل فـي    أجزائها، وأن التعلم للقراءة والكتابة عملية
ــية      ــزاء التدريسـ ــن مجمـــوع األجـ ــم مـ ــو أعظـ ــذي هـ ــائي الـ ــاتج النهـ النـ

  .المتشابهة

وعلى الصعيد العملي، فقد أجريت دراسـات فـي هـذا الميـدان،     
دراسـة   (Feng & Etheridge, 1990)أجـرى فـنج وإيثيـردج     دفقـ 

ــين      ــة بـ ــة العالقـ ــابق المتعلـــق بدراسـ ــة األدب السـ ــى مراجعـ هـــدفت إلـ
جهات النظرية للمعلمين لتعلـيم القـراءة، وممارسـاتهم التدريسـية     التو

النمـوذج  : لها، خلصا من خاللها إلى وصف التوجهات الرئيسـة اآلتيـة  
كمـا خلصـا   . الصوتي، ونموذج المهارات، ونموذج منحى اللغة الكلـي 

إلى أن التوجهـات النظريـة للقـراءة لـدى المعلمـين هـي السـائدة علـى         
واستخلصـا أيضـا أن الدراسـات التـي تناولـت      . يةممارساتهم التدريس

النظرية والتطبيق في مجال تعلم القراءة وتعليمها جاءت بنتـائج غيـر   
ــزام         ــى الت ــه بعــض الدراســات إل ــذي تشــير في ــي الوقــت ال حاســمة؛ فف
المعلمين بتوجهاتهم النظرية لتعليم القـراءة فـي أثنـاء تدريسـهم لهـا،      

وجهــات النظريــة قــد انعكســت  نجــد دراســات أخــرى بينــت أن هــذه الت 
  .على ممارساتهم، ولكن بعد تعديلها

ــيانو   ــرت لوتشـ ــى    (Luciano, 1997)وأجـ ــدفت إلـ ــة هـ دراسـ
الكشــف عــن العالقــة بــين التوجهــات النظريــة لمعلمــي الصــف األول         
االبتدائي في الواليات المتحدة األمريكية لتعليم القراءة، وممارساتهم 

اسـتخدمت الباحثـة مقيـاس     ةلدراسـ ا فولتحقيق أهدا. التدريسية لها
 تللتوجهــات النظريــة للقــراءة، ومقياســا للممارســا  ) 1985(ديفــورد 
مـن معلمـي الصـف األول    ) 102(تكونـت عينـة الدراسـة مـن     . القرائية
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) %22.5(أن  ةأظهــرت نتــائج الدراســ. االبتـدائي فــي واليــة فلوريـدا  
ون يمثلـــ) %77.5(مــن المعلمـــين يمثلـــون النمــوذج الصـــوتي، وأن   

ــوتي ومنحـــى اللغـــة الكلـــي (النمـــوذج المخـــتلط بـــين  وأظهـــرت ). الصـ
النتائج كذلك وجود عالقة متوسطة بين التوجهات النظريـة للمعلمـين   

  . وممارساتهم التدريسية

بدراسـة هــدفت إلــى الكشــف   (Swann, 2001)وقامـت ســوان  
عن العالقة بين مفاهيم المعلمين نحو القـراءة، وقـراراتهم التدريسـية    

طـالب مـن   ) 6(معلما، و) 49(تكونت عينة الدراسة من . تعليمهافي 
ــة  ــة االبتدائي ــى مــن الدراســة اســتجاب     . المرحل ــة األول وخــالل المرحل

للتوجهـات النظريـة لتعلـيم    ) 1985(جميع المعلمين لمقيـاس ديفـورد   
مـنهم بطريقـة عشـوائية مـن     ) 6(وفي المرحلة الثانيـة اختيـر   . القراءة

ــان  صــوتية مــع   تألساســي، أجريــت لهــم تســجيال  ا يمعلمــي الصــف الث
ــب واحــد لمــدة    ــابالت الرســمية    عأســابي ) 5(طال ــى المق ، باإلضــافة إل

مـن المعلمـين   ) 7(أظهـرت نتـائج المرحلـة األولـى أن     . وغير الرسمية
يمثلـون نمـوذج   ) 42(يمثلون النموذج الصوتي فـي تعلـيم القـراءة، و   

ــة   . المهــارات ــائج المرحلــة الثاني معلمــين ) 3(أن  فــي حــين أظهــرت نت
. معلمـين يمثلـون نمـوذج المهـارات    ) 3(يمثلون النمـوذج الصـوتي، و  

كما أظهرت النتائج أن المعلمين الستة أظهروا وعيا قويـا لتوجهـاتهم   
ــيم القــراءة، كمــا أن المعلمــين ذوي توجــه النمــوذج       ــة فــي تعل النظري
ــم يقـــدم     ــوتية دائمـــة، فـــي حـــين لـ ــة صـ الصـــوتي قـــدموا تغذيـــة راجعـ

  .ذوو توجه نموذج المهارات تغذية راجعة صوتية المعلمون

 Abu Alhaija and)وهدفت دراسة أبـو الهيجـاء والصـرايرة    
Al- Saraerah, 2005)  ــى ــن  إلـ ــف عـ ــوراتالكشـ ــين  تصـ المعلمـ

والمعلمات في القراءة والكتابة وممارساتهم في تعليمهما، وإلى بيـان  
فـي تلـك    ةوعـدد سـنوات الخبـر    ،)حكومية، خاصـة (أثر نوع المدرسة 

من معلمي ) 525( من عينة الدراسة تكونت .والممارسات التصورات
الصـفوف األساســية الثالثـة األولـى فــي المـدارس الحكوميــة     ومعلمـات  

تي التربية والتعلـيم فـي منطقتـي إربـد األولـى      يوالخاصة التابعة لمدير
ــة الباحثـــان مقيـــاس    اســـتخدم ولتحقيـــق أغـــراض الدراســـة،     .والثانيـ
ــر تصــورات ــذي طــوره     الق ــا ال ــي تعليمهم ــة والممارســات ف اءة والكتاب

علـى درجـات المعلمـين     ا، واعتمد)1998( "لينسكي ووام وجريفي"
ــديين وبنـــائيين         ــنيفهم إلـــى تقليـ ــاس فـــي تصـ ــات علـــى المقيـ والمعلمـ

) 352(أن معظـم أفـراد الدراسـة     نتائج الدراسةأظهرت . واختياريين
) 127(وأن بعضـــهم وممارســـاتهم،  تصـــوراتهمكـــانوا تقليـــديين فـــي 

ــنهم    ــة م ــائيين، وأن قل ــاريين ) 46(كــانوا بن ــرت   .كــانوا اختي كمــا أظه
والممارسـات لعـدد ال بـأس     التصـورات النتائج عدم وجود توافق بين 

وبينمـــــا كــــان المعلمـــــون   ).215(بــــه مــــن المعلمـــــين والمعلمــــات    
والمعلمات في المدارس الحكومية وذوو الخبرة التعليميـة التـي تزيـد    

سنوات، أكثر تقليدية من نظـرائهم فـي المـدارس الخاصـة      على خمس
كـان المعلمـون    ،وذوي الخبرة التعليمية التي تقل عـن خمـس سـنوات   

والمعلمــات فــي المــدارس الخاصــة وذوو الخبــرة التعليميــة التــي تقــل   
عن خمس سـنوات، أكثـر بنائيـة مـن نظـرائهم فـي المـدارس الحكوميـة         

    .على خمس سنواتوذوي الخبرة التعليمية التي تزيد 

إلـى الكشـف    (Al- Darabie, 2006)الـدرابيع   وهدفت دراسة 
عن تصورات معلمي اللغة اإلنجليزية في األردن، وتوجهاتهم للنمـاذج  
ــي      ــل العلمـ ــنس، والمؤهـ ــري الجـ ــا بمتغيـ ــراءة، وعالقتهـ ــة للقـ . النظريـ

  ).1985(مقياس ديفـورد   ثولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباح
فقـرة موزعـة علـى النمـاذج النظريـة الـثالث       ) 28(اس مـن  تكون المقيـ 

. النموذج الصوتي، ونموذج المهارات، ونموذج اللغـة الكلـي  : للقراءة
ــة الدراســة مــن    ــا ومعلمــة مــن معلمــي اللغــة   ) 229(تكونــت عين معلم

ــان    ــن المـــدارس الحكوميـــة فـــي عمـ ــة االبتدائيـــة مـ اإلنجليزيـــة للمرحلـ
ــروا بالطريقــة العشــوائية   هــرت نتــائج الدراســة أن تصــورات     أظ. اختي

المعلمين، وتوجهاتهم للنماذج النظرية للقراءة كانـت تقليديـة، وعلـى    
، والنمـوذج الصـوتي   56.8%نموذج المهـارات بنسـبة   : (النحو اآلتي

وأظهـرت النتـائج   %). 12، ونموذج اللغة الكلـي بنسـبة   %31بنسبة 
ة تعـزى  كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي توجهـاتهم مجتمعـ   

ــالح        ــي لصـ ــل العلمـ ــر المؤهـ ــاث، ولمتغيـ ــالح اإلنـ ــنس لصـ ــر الجـ لمتغيـ
  .الحاصلين على درجة الماجستير

ــرى ميلدر ــة هـــدفت إلـــى     (Mildred, 2006)د يـــ وأجـ دراسـ
معلمــي الصــف األول األساســي حــول القــراءة     تصــوراتالكشــف عــن  

تكونت . نحوهماوعالقتها بمفاهيم األطفال  ،والكتابة وممارساتهم لها
معلمــا مـن معلمــي الصــف  ) 76(نـة الجــزء األول مــن الدراسـة مــن   عي

اسـتجابوا لمقيـاس توجهــات   " بورتوريكـو "األول األساسـي فـي واليـة    
ــة  ــائي، واالنتقـــائي(القـــراءة والكتابـ ــة ). التقليـــدي، والبنـ وتكونـــت عينـ

معلمين بمقدار معلمين اثنـين مـن   ) 6(الجزء الثاني من الدراسة من 
لبـــة الصـــف األول األساســي مـــن المنطقـــة  مــن ط ) 48(كــل توجـــه، و 

التعليمية ذاتها من صفوف المعلمين الذين يمثلون التوجهات الثالثـة  
أطفال مرتفعي ومنخفضي القـدرة القرائيـة لـدى كـل      4(لستة معلمين 

أظهرت نتائج الدراسة أن معظم . ، أجريت معهم مقابالت فردية)معلم
نحـو القـراءة والكتابـة،    المعلمين أبدوا تصورات وممارسـات تقليديـة   

كمـا أظهـرت   . في حين أبدت نسـبة قليلـة تصـورات وممارسـات بنائيـة     
النتـائج وجـود توافــق بـين توجهــات المعلمـين نحــو القـراءة والكتابــة،      
وممارســاتهم لهــا، ومفــاهيم األطفــال حولهمــا، حيــث أظهــر األطفـــال        

ة، فـي  الذين توجهات معلميهم بنائية مفاهيم كلية نحو القراءة والكتابـ 
مفـاهيم   ةحين أظهر األطفال الذين توجهات معلميهم تقليدية وانتقائي

كمــا أظهــرت الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات  . مبنيــة علــى المهــارات
داللة إحصـائية بـين مفـاهيم األطفـال نحـو القـراءة والكتابـة وقـدراتهم         

  .القرائية

دراسـة هـدفت إلـى الكشـف      (Othman, 2007)وأجرت عثمان 
ــا  ــن التوجهـ ــيم     عـ ــي األردن لتعلـ ــة فـ ــة العربيـ ــي اللغـ ــة لمعلمـ ت النظريـ

القــراءة، ومــا إذا كانــت توجهــاتهم تختلــف بــاختالف مســتوى الصــف    
ولتحقيـق أهـداف الدراسـة اسـتخدمت الباحثـة      . الـذي يدرسـه المعلـم   

تكونـت  . للتوجهات النظريـة لتعلـيم القـراءة   )  1985(مقياس ديفورد 
ــة   معلمــا ومعلمــة) 215(عينــة الدراســة مــن   مــن معلمــي اللغــة العربي

) 170(أظهـرت نتـائج الدراســة أن   ). 12-1(مـوزعين علـى الصــفوف   
معلمــا مــنهم  فــي الصــفوف  ) 80(معلمــا يمثلــون النمــوذج الصــوتي،  
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معلمــا فــي ) 42(، و)6-4( معلمــا فــي الصــفوف مــن ) 48(، و)1-3(
معلمــين ) 3(يمثلــون نمــوذج المهــارات،  ) 38(و). 12-7(الصــفوف 
معلمـين  ) 7(و). 12-7(في الصـفوف  ) 35(، و )6-4(ف في الصفو

كمـا  ). 12-7(يمثلون منحـى اللغـة الكلـي جمـيعهم فـي الصـفوف مـن        
أظهرت نتائج الدراسـة أن توجهـات المعلمـين النظريـة لتعلـيم القـراءة       
للمعلمــين تــداخلت مــع الصــفوف التــي يدرســونها؛ فــالمعلمون الــذين   

يميلـون إلـى التـدريس فـي     يفضلون التـدريس األقـل رسـمية ومباشـرة     
  .الصفوف العليا

دراسـة هـدفت إلـى الكشـف عـن       )Mayo, 2010(وأجرت مـايو  
تعلـيم القـراءة    نحوتصورات معلمي رياض األطفال والصفوف األولى 

وممارساتهم لها، وعالقتها بمتغيري عدد سنوات الخبرة، والمستوى 
مت ولتحقيـق أهــداف الدراسـة اســتخد  . الصـفي الــذي يدرسـه المعلــم  

ــاس ويســتود   ــة مقي ــيم    ) 1997( الباحث لتصــورات المعلمــين نحــو تعل
فقـرة موزعـة   ) 28(تكـون المقيـاس مـن    . القراءة في الصفوف األوليـة 

على نموذجي من أسفل ألعلى، ومـن أعلـى ألسـفل فـي تفسـير عمليـة       
ــا  ــراءة وتعليمهـ ــن   . القـ ــة مـ ــة الدراسـ ــن  ) 427(تكونـــت عينـ ــة مـ معلمـ

أظهرت نتائج . يات المتحدة األمريكيةمعلمات رياض األطفال في الوال
ــت وفــق النمــوذج         الدراســة أن تصــورات المعلمــين نحــو القــراءة كان
التفــاعلي التــي هــي مــزيج مــن نمــوذج مــن أســفل ألعلــى، ومــن أعلــى      
ألسفل، وعدم وجود فروق في هذه التصـورات تعـزى لمتغيـري عـدد     
ــرة، والمســتوى الصــفي الــذي يدرســه المعلــم، ووجــود       ســنوات الخب

  . وافق بين تصورات هؤالء المعلمين وممارساتهم التعليميةت

ــنجلتون  ,Singleton(وأجــــــرت ســــ ــة  )2013  ــة نوعيــــ دراســــ
مــن ) 8(باســتخدام دراســة الحالــة هــدفت إلــى الكشــف عــن تصــورات   

كنتكـي فـي الواليـات المتحــدة    / معلمـي ريـاض األطفـال واليـة ليوزفيـل     
ــاتهم النظريــ   ــة، وتوجه ــراءة،  ةاألمريكي ــيم الق ــرت نتائجهــا أن   لتعل أظه

  . المعلمين الثمانية يمثلون النموذج الصوتي في تعليم القراءة

دراسـة هـدفت إلـى الكشـف      (Tiffany, 2015)وأجـرت تيفـاني   
ــتعلم     ــاتهم لـ ــال وممارسـ ــات ريـــاض األطفـ ــورات معلمـ ــة تصـ عـــن طبيعـ

ولتحقيــق أهــداف الدراســة  . القــراءة وتعليمهمــا فــي المراحــل األولــى 
ــة ) 1985(قيــــاس ديفــــورد اســــتخدمت الباحثــــة م للتوجهــــات النظريــ

معلمـة مـن معلمــات   ) 74(تكونـت عينـة الدراسـة مـن     . لتعلـيم القـراءة  
أظهــرت نتــائج الدراســة أن  . ريــاض األطفــال والصــف األول األساســي 

ــوتي    %) 6( ــوذج الصــ ــثلن النمــ ــات يمــ ــن المعلمــ ــوز (مــ ــك الرمــ ، )فــ
ــارات، و  %) 92(و ــثلن نمــوذج منحــى   %) 2(يمــثلن نمــوذج المه يم
ــين تصــورات      ا ــائج عــدم وجــود عالقــة ب للغــة الكلــي، كمــا أظهــرت النت

  .المعلمات وممارساتهن

دراســـة هــــدفت إلـــى الكشـــف عــــن    ) 2015(وأجـــرى الســـريع   
ــة   ــة األوليـ ــي المرحلـ ــورات معلمـ ــعودية  تصـ ــة السـ ــة العربيـ ــي المملكـ فـ

ــة تنميـــة الـــوعي الصـــوتي فـــي إكســـاب تالميـــذ الصـــف األول         ألهميـ
مـدى ارتبـاط    تحديـد ووتقـويم هـذا الـوعي،    ، االبتدائي مهارة القـراءة 

ــول     ــتجاباتهم حـ ــف األول باسـ ــي الصـ ــة لمعلمـ ــرة التعليميـ ــر الخبـ متغيـ

ــارة        ــوعي الصــوتي واكتســاب مه ــة ال ــين أنشــطة تنمي ــة ب طبيعــة العالق
ــة مـــن   أهـــداف الدراســـةلتحقيـــق و .القـــراءة ــتفتاء عينـــة مكونـ ــم اسـ تـ

ــن    ) 233( ــدائي مــ ــف األول االبتــ ــراءة للصــ ــم قــ ــ) 89(معلــ ة مدرســ
ــن المــدارس التابعــة        ــا بشــكل عشــوائي م ــة تــم اختياره إلدارة  ابتدائي

ولتحقيـق أهـداف الدراسـة اسـتخدم الباحـث       .التعليم بمدينة الريـاض 
صيغت بنودها على نحـو يسـأل عـن مـدى ارتبـاط كـل نشـاط فـي         أداة 

عي الصوتي باكتساب مهارة القراءة، ومعالجة ذلك في ضوء تنمية الو
 إلـى أن أشارت نتـائج الدراسـة    .خبرات المعلمين التعليمية والتدريبية

هم مــن المعلمــين حــول أهميــة أنشــطة الــوعي  ؤتقـدير مــن تــم اســتفتا 
الصوتي في اكتساب تالميذ الصف األول االبتدائي مهارة القراءة قـد  

ــالخبرة   هموأن اســتجابات، جــدا بــين المهــم والمهــم  تــراوح لــم تتــأثر ب
  . التعليمية أو التدريبية

وتلتقي الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في الهـدف العـام   
الذي أجريت من أجلـه، وهـو الكشـف عـن تصـورات معلمـي الصـفوف        
ــا الدراســة         ــا فــي أنه ــا مــازت عنه ــراءة، إال أنه ــيم الق ــة نحــو تعل األولي

 -فـي حـدود اطـالع البـاحثين     –ي البيئة السعوديةاألولى التي تجرى ف
مــن جهــة، وتناولهــا متغيــر التخصــص وأثــره فــي تصــوراتهم مــن جهــة   
ــذا     ــة فـــي هـ ــر بالبحـــث والدراسـ ــذا المتغيـ ــم يحـــظ هـ أخـــرى، حيـــث لـ

ــي  ــوع البحثـ ــي      . الموضـ ــات فـ ــذه الدراسـ ــن هـ ــان مـ ــاد الباحثـ ــد أفـ وقـ
ائجهـا،  إجراءات الدراسة، وتطـوير أداتهـا، وتطبيقهـا، واسـتخالص نت    

  .ومقارنة نتائجها بنتائج الدراسة الحالية

  وسؤاالها مشكلة الدراسة

رضـاهم   في تأثيرا قوياالمعلمين أثبتت الدراسات أن لتصورات 
؛ ممارسـاتهم التعليميـة   وفـي في تبني استراتيجيات تدريسـية جديـدة،   

تـــزود مخططـــي بـــرامج  إذ، ضــرورية  دراســـة تصـــوراتهمممــا يجعـــل  
 ،ا بما يجب التركيز فيه في برامج اإلعداد والتأهيلالتعليم ومصمميه

 ,Kagan, 1992; Pajares, 1992; Tarman)وتقويم البرامج الحالية
2012) .  

ا ا نشًطدور ةللمعلمين حول القراءالفلسفية  التصورات وتؤدي
 ،علـى القـرارات التـي يتخــذونها   يتبعونهــا، وتحديـد الطريقـة التـي     فـي 
. (May, 1990)الصـفوف الدراسـية    ءة فـي علـى نوعيـة تعلـيم القـرا    و

ومن جهة أخـرى، يعـد دور المعلـم، ومعرفتـه بالنمـاذج النظريـة التـي        
تفسر طبيعة القراءة، ونماذج تعليمها من العوامل المهمة التي تشكل 
ــى أن تصـــورات         ــارت الدراســـات إلـ ــد أشـ ــيم القـــراءة؛ فقـ ــميم تعلـ صـ

ــراءة وتوجه    ــة القـ ــة لعمليـ ــاذج النظريـ ــين للنمـ ــي   المعلمـ ــؤثر فـ ــا تـ اتهـ
 ,Harste & Burke)ممارسـاتهم التدريسـية داخـل الغـرف الصـفية      

1977; Rupley & Logan, 1984).  

ــة       ــة العربيـ ــي المملكـ ــيم فـ ــالء وزارة التعلـ ــن إيـ ــرغم مـ ــى الـ وعلـ
ــرامج       ــة، وبب ــة الصــفوف األولي الســعودية عنايــة خاصــة بمعلمــي مرحل

 أن الجانــب إعــدادهم وتــأهيلهم فــي المباحــث الدراســية المختلفــة، إال  
 الكافيـة  بالدرجـة  الفلسفي لمهارة القراءة والتصورات حولهـا لـم يحـظ   

فــي هــذه البــرامج، فقــد الحــظ أحــد البــاحثين فــي هــذه الدراســة مــن     
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إعـداد المعلمـين فـي هـذه المرحلـة قلـة اهتمامهـا         جخالل تتبعه لبـرام 
ــفية،      ــا الفلسـ ــا، وأطرهـ ــدوثها، ومكوناتهـ ــة حـ ــراءة، وكيفيـ ــة القـ بطبيعـ

  . تعليمها، وكيف يمكن اإلفادة منها في مواقف تعليم القراءة ونماذج

وكغيـرهم مــن المعلمــين، فقــد يختلــف معلمــو الصــفوف األوليــة   
فـي تصــوراتهم عــن الـتعلم والتعلــيم؛ ممــا يـؤثر فــي طرائــق تعلــيمهم،     

وألهميـة التعـرف   . والنواتج التي يركزون عليها فـي العمليـة التعليميـة   
لطبيعة القراءة وكيفية حدوثها؛  األولية إلى تصورات معلمي الصفوف

التدريســـية فـــي إقبـــال  ملمــا لهـــا مـــن دور فـــي ممارســـاتهم وقـــراراته  
المعلمين أو إحجامهم من جهة، ولندرة الدراسات العربية التي بحثت 
فــي هــذا المجــال، ال ســيما فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن جهــة    

، حاولــت الدراســـة  وبالتحديــد . أخــرى، انبثقــت فكــرة هــذه الدراســة     
   :الحالية اإلجابة عن السؤالين اآلتيين

  ــا ــة     مـ ــة العربيـ ــي المملكـ ــة فـ ــفوف األوليـ ــي الصـ ــورات معلمـ تصـ
  السعودية للنماذج النظرية لتعليم القراءة؟

  ــة   تصـــورات تختلـــفهـــل معلمـــي الصـــفوف األوليـــة فـــي المملكـ
العربيــة الســعودية للنمــاذج النظريــة لتعلــيم القــراءة بـــاختالف       

والتخصص، والمؤهل  ،الجنس، وعدد سنوات الخبرة( متغيرات
  ؟)العلمي

  أهداف الدراسة
عن تصورات معلمـي الصـفوف    الكشف إلىالدراسة هذه  هدفت

إلى استقصاء أثـر   كما هدفت األولية للنماذج النظرية لتعليم القراءة،
ــرة ( متغيـــرات ــنوات الخبـ والتخصـــص، والمؤهـــل  ،الجـــنس، وعـــدد سـ

  . اتهذه التصور في) العلمي

  أهمية الدراسة

  :تتمثل أهمية هذه الدراسة الحالية في اآلتية

      إسهامها في تعميق المعرفة بكيفيـة حـدوث القـراءة، وبالعوامـل
التــي تــؤثر فــي تفعيــل دور معلمــي الصــفوف األوليــة فــي تعلــيم    

  .القراءة، واختيار الممارسات المالئمة لذلك

 لى تعليم القراءة توجيه أعضاء مناهج اللغة العربية والقائمين ع
ــاهيم     ــى بالمفـ ــة األولـ ــفوف األربعـ ــي الصـ ــد معلمـ ــرورة تزويـ بضـ
المعاصرة للقراءة، وبالنظريـات والنمـاذج التـي تفسـر حـدوثها،      

 .وتدريبهم على كيفية استخدامها في البيئة المدرسية

  تضمين برامج إعداد المعلمين في الجامعات مساقات ومقررات
 .ءة للصغارحول فلسفة ونظريات تعليم القرا

       ــة ــدريس وطلبـ ــة التـ ــاء هيئـ ــب ألعضـ ــي خصـ ــار بحثـ ــوفير مسـ تـ
 .الدراسات العليا في الجامعات في هذا المجال

  حدود الدراسة ومحدداتها

ــي ضــوء الحــدود والمحــددات         ــائج الدراســة ف ــن تعمــيم نت يمك
  : اآلتية

 معلمـــي  مـــنعينـــة  اقتصـــرت الدراســـة علـــى: لحــدود البشـــرية ا
محافظة في تعليم الس التابعة إلدارة األولية في المدار الصفوف

  .تالقريا

 ــة ــة   : الحــــدود المكانيــ ــي المــــدارس التابعــ ــة فــ أجريــــت الدراســ
 .لمحافظة القريات في المملكة العربية السعودية

  أجريـــت الدراســـة فــي الفصـــل الثـــاني للعـــام   : الحــدود الزمانيـــة
 .وفق العاملين السابقين 2015/2016الدراسي 

   مقيــاس تصـــورات  علــى   ت الدراســة اعتمــد : الحــدود األدائيــة
 مـن  لـه  تحقـق  ومـا المعلمين للتوجهات النظرية لتعليم القـراءة،  

 .وثبات صدق مؤشرات

  التعريفات اإلجرائية

  :اشتملت الدراسة على المصطلحات اآلتية

 ـة  الصـفوف  ومعلمجميـع التخصصـات   ن المعلمـون مـ   هـم : األولي
ي والثالـث  األول والثـان : الذين يقومون بالتـدريس فـي الصـفوف   

  .من المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية

   ــراءة ــيم القـ ــاذج تعلـ ــا    : نمـ ــي يتبعهـ ــة التـ ــاذج النظريـ ــي النمـ وهـ
المعلمون لتعليم القراءة فـي الصـفوف األوليـة، التـي تقـوم علـى       
ــة       ــة الحاليــ ــي الدراســ ــدد فــ ــراءة،  وتتحــ ــير القــ ــات تفســ نظريــ

مــوذج منحــى اللغــة  بــالنموذج الصــوتي، ونمــوذج المهــارات، ون  
  .الكلي

 بها التصـورات التـي يحملهـا معلمـو      يقصد: تصورات المعلمين
. الصفوف األولية حول النمـاذج النظريـة الثالثـة لتعلـيم القـراءة     

في الدراسـة الحاليـة بالدرجـة التـي يحصـل عليهـا معلـم         وتقاس
ــة      ــات النظريـ ــورات التوجهـ ــاس تصـ ــى مقيـ ــة علـ ــفوف األوليـ الصـ

 .عد خصيصا لهذا الغرضلتعليم القراءة الم

  الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي من خالل تطبيقها 
مقياســا للكشــف عــن تصــورات معلمــي الصــفوف األوليــة فــي المملكــة   

  . النظرية لتعليم القراءة جالعربية السعودية للنماذ

  وعينتها الدراسة مجتمع

فــي جميــع معلمــي الصـفوف األوليــة  ة مـن  تكـون مجتمــع الدراســ 
ــددهم       ــالغ عـ ــعودية والبـ ــة السـ ــة العربيـ ــي المملكـ ــات فـ ــة القريـ محافظـ

)614 (ا ومعلمة ممـن يدرسـون الصـف األول والثـاني والثالـث     معلم ،
ــا، و) 327(بواقــع  ــة الدراســة مــن   . معلمــة) 287(معلم وتكونــت عين

ــة العشـــوائية   ) 344( ــنهم اختيـــروا بالطريقـ ــدول . مـ ن يبـــي ) 1(والجـ
  .أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتهاتوزيع 
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  )الجنس، وعدد سنوات الخبرة، والتخصص، والمؤهل العلمي(توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغيرات  ):1(جدول 

  %النسبة المئوية التكرار الفئة/المستوى  

 الجنس
 %56.1 193 ذكر
 %43.9 151 أنثى

 %100.0 344 المجموع

 عدد سنوات الخبرة 

سنوات 5أقل من   46 13.4% 
سنوات 10أقل من  – 5من   89 25.9% 

سنوات فأكثر 10  209 60.7% 
 %100.0 344 المجموع

 التخصص
 %78.2 269 إنساني
 %21.8 75 علمي

 %100.0 344 المجموع

 المؤهل العلمي
 %23.5 81 أقل من بكالوريوس
 %76.5 263 بكالوريوس فأعلى

 %100.0 344 المجموع

    أداة الدراسة

ــق هــدف الدراســة، اســتخدم الباحثــ     ــاس  انلتحقي  تصــورات مقي
ــراءة   ــيم القــــ ــة لتعلــــ ــات النظريــــ  The Deford)المعلمــــــين للتوجهــــ

Theoretical Orientation To Reading Profile) . الذي صممته
ة فقــر) 28(تكــون المقيــاس مــن    (Deford, 1985).ديــان ديفــورد

النمـوذج الصـوتي،   : موزعة على النماذج النظرية لتعليم القـراءة، هـي  
ــرات   ــه الفقــــــــ ، )22، 21، 20، 12، 10، 9، 6، 3، 2، 1(وتمثلــــــــ

ــرات   ــارات، وتمثلــــه الفقــ ، 16، 14، 13، 11، 8، 4(ونمــــوذج المهــ
ــرات    )28، 25، 24، 19 ــه الفق ــة الكلــي، وتمثل  ، ونمــوذج منحــى اللغ

)5 ،7 ،15 ،17 ،18 ،23 ،26 ،27(.  

  صدق المقياس وثباته

  صدق المقياس األصلي

جرى التحقـق مـن صـدق المقيـاس األصـلي باسـتخدام التحليـل        
العاملي من خـالل تطبيقـه علـى عينـة اسـتطالعية كشـف وجـود عامـل         

التحقـق مـن الصـدق     جـرى من التبـاين، كمـا   %)  64,3(واحد فسر 
ــ )90( العــاملي للمقيــاس بتطبيقــه علــى العينــة الكليــة للدراســة    ا معلم

ا وجـود عامـل   ا يمثلون كل نموذج، كشفت أيضـ معلم) 30(ومعلمة، 
  .من التباين) 94,5%(واحد فسر 

  األصلي المقياس ثبات

جــرى التحقــق مــن ثبــات المقيــاس األصــلي، مــن خــالل حســاب    
ــداخلي     ــل االتســاق ال ــات معام ــا (ثب ــاخ ألف ــة   ) كرونب ــى عين ــه عل بتطبيق

ــت مــن    ــ) 47(اســتطالعية تكون ــنهم يمثلــون  ) 12(لمــة،  ا ومعمعلم م
ــوتي، و ــارات، و ) 20( النمـــــوذج الصـــ ) 15(يمثلـــــون نمـــــوذج المهـــ

 جـرى كما ). 0.80(يمثلون نموذج المهارات، وقد بلغ معامل الثبات 
ا مــن خـــالل معامــل كرونبــاخ ألفـــا    التحقــق مــن ثبــات المقيـــاس أيضــ    

ــع معلمـــ) 90(بتطبيقـــه علـــى العينـــة الكليـــة للدراســـة   ا ومعلمـــة، بواقـ
  ).0.98(ا في كل نموذج، وقد بلغ معامل الثبات علمم) 30(

  صدق المقياس في الدراسة الحالية

فـي الدراسـة    انللتحّقق من دالالت صـدق المقيـاس، قـام الباحثـ    
 عمليـة  الحالية بترجمة هذه الفقرات إلى اللغة العربية، حيث ُأخضـعت 

 ضاءمن أع اثنين بالطلب من ذلك تمّثل وقد دقيقة، الترجمة إلجراءات
 النســخة ترجمــة العربيــة واإلنجليزيــة اللغـة  هيئـة التــدريس ثنــائيي 

اللغـوي   اإلبقـاء علـى الـنمط    أهميـة  إلـى العربيـة، مـع مراعـاة     اإلنجليزية
وبعـد  . أمكـن  مـا  األصـلية  للنسـخة  مطابقـة  وأن تكـون معانيهـا   للفقرات،
إلـى   انعمـد الباحثـ   العربيـة،  إلـى  مـن اإلنجليزيـة   الترجمـة  مـن  االنتهـاء 

 آخرين العربية إلى اإلنجليزية بوساطة مترجمين من العكسية ترجمةال
 الترجمة وُقومت بعد ذلك .اثنائيي اللغة أيض التدريس أعضاء هيئة من

 ثالثة مـن المتخصصـين   طريق عن إلى اإلنجليزية العكسية من العربية
فـي   الفقـرات  للتحقـق مـن تطـابق معـاني     هيئـة التـدريس؛   أعضـاء  مـن 

فـي   فـرق  حـال وجـد   وفـي . العكسـية  الترجمـة  ونسخة ية،النسخة األصل
 تلك ترجمة إلى إعادة انلجأ الباحث النسختين، في الفقرات بين المعنى
للتثبت  اإلنجليزية، العربية إلى ومن إلى العربية، من اإلنجليزية الفقرات

  .المعنى في حقيقي من وجود تقارب

مـة علـى عـدد    بعرض المقيـاس بصـورته المترج   انثم قام الباحث
في اللغة العربيـة، واللغـة اإلنجليزيـة،     المتخصصينمن المحكمين من 

والتربيــــة االبتدائيـــــة، والطفولــــة المبكـــــرة فــــي الجامعـــــات األردنيـــــة    
حيــث ُطلــب إلــيهم إبــداء آرائهــم فــي فقـــرات        ،والجامعــات الســعودية  

للنمـاذج، ومـدى وضـوحها، وسـالمتها مـن       صـلتها المقياس من حيـث  
ــة    حيــث المعنــى  ــى مــدى مناســبتها ألفــراد عين والصــياغة، باإلضــافة إل

مالحظــات   وأيالدراســة، وحــذف، أو إضــافة، أو تعــديل أي فقــرة،      
وقد ُأخذ بملحوظات المحّكمين التي تضـمنت  . أخرى يرونها مناسبة

تعديال لبعض الصياغات اللغوية، واستبدال بعض المفـردات واألمثلـة   
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وقـــد اعتمـــد . المحليـــةو بيـــةالعر المطروحـــة بـــأخرى لتناســـب البيئـــة
  .من المحّكمين )%80(في ذلك على إجماع  انالباحث

ولمزيــد مــن التثبــت مــن مــدى مالءمــة فقــرات المقيــاس ألفــراد    
ــاط      ــل االرتبــ ــتخدام معامــ ــز باســ ــامالت التمييــ ــبت معــ ــة، حســ الدراســ

  ).2(المصحح لكل فقرة من هذه الفقرات، كما في الجدول 
   

  المصحح الرتباط كل فقرة من فقرات المقياس بالنموذج الذي تنتمي له والمقياس ككل معامالت االرتباط ):2(جدول 

  رقم الفقرة

معامالت االرتباط المصحح الرتباط كل فقرة 

  رقم الفقرة  من فقرات المقياس بـ

معامالت االرتباط المصحح الرتباط كل فقرة من 

  فقرات المقياس بـ

  قياس ككلالم  النموذج  المقياس ككل  النموذج
1 .79 .77 14 .77 .69 
2 .66 .61 16 .58 .55 
3 .67 .64 19 .56 .64 
6 .86 .82 24 .74 .76  
9 .68 .69 25 .80 .82 
10 .71 .73 28 .43 .37 
12 .61 .61 5 .31 .34 
20 .81 .81 7 .31 .33 
21 .48 .52 15 .34 .31 
22 .79 .80 17 .41 .36 
4 .82 .86 18 .45 .47 
8 .66 .62 23 .63 .49 
11 .59 .71 26 .34 .34 
13 .30 .32 27 .54 .50 

  ثبات المقياس في الدراسة الحالية

ــة،      ــات المقيــاس فــي الدراســة الحالي حســاب تــم للتحقــق مــن ثب
 وللنمـوذج معامل االتساق الداخلي لكل نمـوذج مـن النمـاذج الثالثـة،     

  ). 3(ككل، كما في الجدول 

كـــل نمـــوذج مـــن النمـــاذج لتســـاق الـــداخلي معامــل اال : )3(جـــدول 
  الثالثة وللفقرات ككل

  معامالت ثبات االتساق الداخلي  النموذج 

 0.92  النموذج الصوتي
 0.89  نموذج المهارات

 0.70  نموذج منحى اللغة الكلي
  0.93  ككل النموذج

ــدول   ــن الجـ ــداخلي   ) 3(يالحـــظ مـ ــاق الـ ــل االتسـ ــيم معامـ أن قـ
، ولفقـرات نمـوذج المهـارات    )0.92(غـت  لفقرات النمـوذج الصـوتي بل  

، وللفقرات ككل )0.70(، ولفقرات نموذج منحى اللغة الكلي )0.89(
  . ، وتعد هذه القيم مناسبة ألغراض الدراسة الحالية)0.93(

   ستصحيح المقيا

ــم ــاس،   / يســـتجيب المعلـ ــرات المقيـ ــن فقـ ــة لكـــل فقـــرة مـ المعلمـ
، )2(، وموافـق  )1(موافق بشـدة  : وتعطى كل استجابة درجة كاآلتي

ويعكـس  ). 5(، وغيـر موافـق بشـدة    )4(، وغيـر موافـق   )3(ومحايد 
، 18، 17، 15، 7، 5: (تصحيح المقياس في الفقرات السالبة اآلتيـة 

ــدة  )27، 26، 23 ، )4(، وموافــــق )5(، بحيــــث تعطــــى موافــــق بشــ
ف وتصـنّ ). 1(، وغيـر موافـق بشـدة    )2(، وغير موافـق  )3(ومحايد 

ــة للم ــة الكليــ ــماإلجابــ ــاآلتي/ علــ ــة كــ ــوذج = 65 -28: (المعلمــ النمــ

نمـــوذج = 140-111نمــوذج المهــارات، و  = 110-66الصــوتي، و 
  ).منحى اللغة الكلي

  متغيرات الدراسة

  :، واشتملت علىالمتغيرات التصنيفية  ) أ

 ).ذكر، وأنثى(: الجنس -

 5أقل من (وله ثالثة مستويات ، عدد سنوات الخبرة -
سنوات  10من سنوات، و 10أقل من  -  5سنوات، ومن 

 ).فأكثر
 :وله فئتانالتخصص،  -

  ).اللغة العربية، العلوم الشرعية، االجتماعيات( ):إنساني(    
). العلوم، الرياضيات، أخرى(   :)علمي(            

أقل من بكالوريوس، (المؤهل العلمي، وله مستويان  -

 ).وبكالوريوس فأعلى

نظرية للنماذج المعلمين للتوجهات ال تصورات: المتغير التابع  ) ب
 .النظرية لتعليم القراءة، لكل نموذج على حدة، وللمقياس ككل

  المعالجة اإلحصائية

ــرارات والنســب        ــة عــن ســؤالي الدراســة؛ اســتخدمت التك لإلجاب
  .("x2") المئوية، واختبار مربع كاي 

  نتائج الدراسة ومناقشتها

معلمـي الصـفوف    تصوراتهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن 
ة في المملكة العربية السعودية للنماذج النظريـة لتعلـيم القـراءة    األولي
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ــي عـــرض لنتـــائج الدراســـة        ــا بـــبعض المتغيـــرات، وفيمـــا يلـ  وعالقتهـ
  :وفق سؤاليها ومناقشتها

ــائج المتعلقــة بالســؤال األول  : أوال ــذي يــنص علــى النت مــا : "ال
معلمـــي الصـــفوف األوليـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية   تصـــورات
  ".؟ومناقشتها النظرية لتعليم القراءة للنماذج

لإلجابة عن هذا السؤال، حسـبت عالمـة كـل معلـم علـى فقـرات       
فقــرة  بإيجــاد مجمــوع اســتجاباته علــى    ) 28(المقيــاس المكــون مــن  

جميــع الفقــرات، ليــتم تصــنيفه وفــق المعيــار المســتخدم فــي الدراســة    
ذج النمــــوذج الصــــوتي، ونمــــو(الحاليـــة فــــي أحــــد النمــــاذج الثالثـــة   
، ومــن ثــم حســبت التكــرارات  )المهــارات، ونمــوذج منحــى اللغــة الكلــي 

  ).4(والنسب المئوية لتصنيفاتهم المبينة في الجدول 

معلمــي  تصــوراتالتكــرارات والنســب المئويــة لتصــنيف   ):4(جــدول 
الصـــفوف األوليـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية للنمـــاذج النظريـــة   

  لتعليم القراءة
بمعتقد المعلم  النموذج المتعلق

  نحو تعليم القراءة
  التكرار

النسبة 
  %المئوية

  الرتبة

  1 61.6 212  النموذج الصوتي 
  2 27.9 96  نموذج المهارات

  3 10.5 36  نموذج منحى اللغة الكلي
   100.0 344  المجموع

  

ــدول    ــن الجــ ــظ مــ ــراد %) 61.6(أن ) 4(يالحــ ــن أفــ ــة  مــ عينــ
ــون   ــة يمثلــ ــوتي (الدراســ ــيم القــــراءة، وأن  فــــي ت ) النمــــوذج الصــ علــ

مـنهم  %) 10.5(، وأن )نمـوذج المهـارات  (منهم يمثلـون  %) 27.9(
هــو ) النمـوذج الصـوتي  (وبـذلك يكــون  ). منحـى اللغــة الكلـي  (يمثلـون  

وللكشف عن وجـود داللـة   . النموذج السائد لدى أفراد عينة الدراسة
إحصائية للمعتقد السائد لدى أفـراد عينـة الدراسـة للنمـاذج النظريـة      

ليم القراءة؛ استخدم اختبار مربع كاي المبين نتائجـه فـي الجـدول    لتع
)5.(  

ــائج اختبــار مربــع كــاي للمعتقــد الســائد لــدى أفــراد     ):5(جــدول  نت
  عينة الدراسة للنماذج النظرية لتعليم القراءة

النموذج المتعلق بمعتقد 
  المعلم نحو تعليم القراءة

التكرار 
  المالحظ

التكرار 
  المتوقع

قيمة مربع 
  **كاي

الداللة 
  اإلحصائية

 114.7 212  النموذج الصوتي
 114.7 96  نموذج المهارات  0.000  *139.628

 114.7 36  نموذج منحى اللغة الكلي
  ) α=0.05(حصائية اإلداللة الذات داللة إحصائية عند مستوى *

  2=درجة الحرية**

ــدول   ــن الجــــ ــت   ) 5(يالحــــــظ مــــ ــاي بلغــــ ــع كــــ ــة مربــــ أن قيمــــ
، مما يؤكد على أن النموذج )0.000(اللة إحصائية بد) 139.628(

ــو النمـــوذج         ــراءة هـ ــة لتعلـــيم القـ ــة الدراسـ ــدى أفـــراد عينـ ــائد لـ السـ
  .الصوتي

ــة       ــي المملك ــة ف ــين هــذه النتيجــة أن معلمــي الصــفوف األولي وتب
العربية السعودية يفضلون النمـوذج الصـوتي فـي تعلـيم القـراءة؛ فهـم       

ــيم الرســـمي    ــزون علـــى التعلـ ــ يركـ ــروف والرمـــوز   للعالقـ ات بـــين الحـ
واألصوات الدالة عليها، بوصـفها المرحلـة األولـى فـي تعلـيم القـراءة؛       
ــر أهميــة فــي المرحلــة المبكــرة مــن      ذلــك أنهــم يــرون أن المهــارة األكث
ــى تحويــل الحــروف فــي المــادة           ــيم القــراءة هــي قــدرة الطفــل عل تعل
المكتوبـة إلــى أصـوات، فتــدريس اسـم الحــرف وصـوته متطلــب ســابق      

  . ملية القراءة في رأيهملع

ويمكن أن يعزى تفضيل هؤالء المعلمين للنموذج الصوتي إلى 
ينصب تركيزه في تعليم القـراءة علـى مفهـوم الكلمـة     " لغتي"أن كتاب 

والصورة لمساعدة تالميـذ المرحلـة علـى فـك رمـوز الكلمـة، وإعطـاء        
ــدأ التهجــي        ــة الحــروف واألصــوات إلكســابهم مب ــافي لمعرف ــت الك الوق

تقريبــــا مــــن %)  16(إضــــافة إلـــى أن  ). 2015الســــريع، (قرائـــي  ال
ــاق        ــم االلتحــ ــبق لهــ ــط ســ ــدائي فقــ ــف األول االبتــ ــي الصــ ــال فــ األطفــ

وهذا يعنـي أن  ). هـ1435وزارة التعليم، (بمؤسسات رياض األطفال 
ــل دخــولهم الصــفوف       %) 84( ــة قب ــرات لغوي ــم يتعرضــوا لخب ــنهم ل م

الزم لتعلــيم القـــراءة،  األوليــة تمكــنهم مـــن تنميــة وعــيهم الصـــوتي الــ     
ا، األمـر  خصوصا أن االلتحاق بمؤسسات رياض األطفـال لـيس إلزاميـ   

الذي دعـا هـؤالء المعلمـين إلـى التركيـز علـى هـذا النمـوذج إلكسـاب          
التالميذ المعرفة بالحروف واألصوات التي تعـد المفتـاح األسـاس فـي     

  . تعليم القراءة

ه العقـود القليلـة   وتجيء هذه النتيجة متفقة تماما مـع مـا شـهدت   
ــيم القــراءة فــي العــالم،        ــق تعل ــة فــي طرائ ــرات جذري ــرة مــن تغيي األخي

ــةوذلــك علــى خلفيــة مــا توصــلت إليــه األبحــاث العلميــة      ، التــي الحديث
ــدرات       ــى يعتمــد علــى ق أظهــرت أن تطــور القــراءة فــي المراحــل األول
ومهــارات أساســية لغويــة، مثـــل الــوعي الصــوتي، ومعرفــة الحـــروف،       

لصــوتي، والتعــرف الــدقيق والســريع علــى الكلمــات؛ فهــذه   والتركيــب ا
القدرات تشكل أساسا مهما لفهم المقروء؛ إذ تمكن القارئ المبتدئ 
من تحويل القدرة علـى فـك الرمـوز إلـى قـدرة آليـة، وهـو مـا يتـيح لـه           
استثمار قدرته الذهنية فـي ربـط الكلمـات معـا، أي فـي فهـم مـا يقـرأ،         

ــر الــذي طــرأ علــى ت    ــالتربويين    وهــو التغيي ــيم القــراءة، ممــا حــدا ب عل
ومخططـي المنــاهج االســتغناء عــن الطريقـة الكليــة فــي تعلــيم القــراءة    

ا، والتوجـــه نحـــو الطريقـــة الصـــوتية علـــى هـــذا األســـاس  ا فشـــيًئشــيئً 
  ).  ;2006Shankwiler & Fowler, 2004عورتاني، (

أبــو الهيجــاء والصــرايرة  نتــائج دراســةمــع  النتيجــةهــذه  وتتفــق
(Abu Alhaija & Al- Saraerah, 2005)     التـي أظهـرت أن معظـم

المعلمين لتعليم القراءة والكتابـة فـي األردن كانـت تقليديـة،      تصورات
التــي أظهــرت نتائجهــا أن   (Mildred, 2006)ومــع دراســة ميلدريــد  

ــوراتمعظـــم  ــة    تصـ ــة كانـــت تقليديـ ــيم القـــراءة والكتابـ ــين لتعلـ المعلمـ
ــع دراســة ســنجلتون     ــرت   (Singleton, 2013)كــذلك، وم ــي أظه الت

ــيم     ــوتي فـــي تعلـ ــين يمثلـــون النمـــوذج الصـ ــع المعلمـ نتائجهـــا أن جميـ
ــراءة، ومــع  دراســة الســريع     ــرت نتائجهــا بــأن    ) 2015(الق التــي أظه

استفتاؤهم من المعلمين حـول أهميـة أنشـطة الـوعي      جرىتقدير من 
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الصوتي في اكتساب تالميذ الصف األول االبتدائي مهارة القراءة قـد  
ــين المهــم والمهــم جــدا، ومــع دراســة عثمــان    تــ  ,Othman)راوح ب

معلمي اللغـة العربيـة    تصوراتالتي أظهرت نتائجها أن غالبية  (2007
  .في األردن للتوجهات النظرية لتعليم القراءة تمثل النموذج الصوتي

ــات كـــل مـــن    ــة جزئيـــا مـــع دراسـ ــذه النتيجـــة متفقـ فيمـــا تـــأتي هـ
(Swann, 2001; Abu Alhaija & Al- Sarerah, 2005; Al- 
Darabie, 2006; Tiffany, 2015; Singleton, 2013; Mildred, 

ــي أظهــرت نتائجهــا أن عــددا قلــيال مــن المعلمــين أبــدوا         (2006 الت
بنائية، أو ممن يمثلون نموذج منحى اللغة الكلـي فـي تعلـيم     تصورات
  .القراءة

مـن   فيما تختلف نتائج هـذه الدراسـة نوعـا مـا مـع دراسـات كـل       
التــي أظهــرت نتائجهــا أن غالبيــة المعلمــين   (Swann, 2001)سـوان  

 -Al)يمثلون نموذج المهارات فـي تعلـيم القـراءة، ودراسـة الـدرابيع      

Darabie, 2006)   ــة ــة معلمـــي اللغـ التـــي أظهـــرت نتائجهـــا أن غالبيـ
ــيم القــراءة،      اإلنجليزيــة فــي األردن يمثلــون نمــوذج المهــارات فــي تعل

ــاني   ــة تيفـ ــا أن   (Tiffany, 2015)ومـــع دراسـ التـــي أظهـــرت نتائجهـ
   .الغالبية العظمى من معلمي رياض األطفال يمثلون نموذج المهارات

هـل  : "الـذي يـنص علـى    النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :ثانيا
معلمـــي الصــــفوف األوليـــة فــــي المملكـــة العربيــــة     تصــــوراتتختلـــف  

الجـنس،  (ف متغيـر  السعودية للنمـاذج النظريـة لتعلـيم القـراءة بـاختال     
  ".؟)وعدد سنوات الخبرة، والتخصص، والمؤهل العلمي

فيمـــا يتعلــــق بمتغيــــر الجــــنس، اســــتخدمت التكــــرارات والنســــب   ). أ
ــة      ــة الدراسـ ــراد عينـ ــنيف أفـ ــاي لتصـ ــع كـ ــار مربـ ــة، واختبـ المئويـ
ــر الجـــنس،         ــراءة تبعـــا لمتغيـ ــيم القـ ــو نمـــاذج تعلـ ــد نحـ للمعتقـ

  .يبين ذلك) 6(والجدول 

  للنماذج النظرية  لتعليم القراءة تبعا لمتغير الجنس لتصوراتهمائج اختبار مربع كاي للنسب المئوية لتصنيف أفراد عينة الدراسة نت: )6(جدول 
  

   النموذج
 الجنس

  الداللة اإلحصائية  **قيمة مربع كاي المجموع
  أنثى ذكر

 النموذج الصوتي

 212 99 113  التكرار المالحظ

2.501 .286 

وفق النموذج النسبة  53.3% 46.7% 100.0% 

 %61.6 %28.8 %32.8 النسبة الكلية

 نموذج المهارات

 96 40 56  التكرار المالحظ

 %100.0 %41.7 %58.3 النسبة وفق النموذج

 %27.9 %11.6 %16.3 النسبة الكلية

 اللغة الكلي منحىنموذج 

 36 12 24  التكرار المالحظ

لنموذجالنسبة وفق ا  66.7% 33.3% 100.0% 

 %10.5 %3.5 %7.0 النسبة الكلية

 المجموع

 344 151 193  التكرار المالحظ

 %100.0 %43.9 %56.1 النسبة وفق النموذج

 %100.0 %43.9 %56.1 النسبة الكلية

  2=درجة الحرية**

) 2.501(أن قيمــة مربــع كــاي بلغــت  ) 6(يالحــظ مــن الجــدول 
، وهي أكبر من مستوى الداللـة اإلحصـائية   )0.286(إحصائية بداللة 

)α=0.05( معلمـي الصـفوف    تصورات، مما يدل على عدم اختالف
األولية في المملكة العربية السعودية للنماذج النظريـة لتعلـيم القـراءة    

  .باختالف جنسهم

فيما يتعلـق بمتغيـر عـدد سـنوات الخبـرة، اسـتخدمت التكـرارات        ). ب
ــة     والنســـب الم ــراد عينـ ــنيف أفـ ــاي لتصـ ــع كـ ــار مربـ ــة، واختبـ ئويـ

الدراسة للمعتقد نحـو نمـاذج تعلـيم القـراءة تبعـا لمتغيـر عـدد        
  .يبين ذلك) 7(سنوات الخبرة، والجدول 
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لمتغير عدد  للنماذج النظرية لتعليم القراءة تبعا لتصوراتهمنتائج اختبار مربع كاي للنسب المئوية لتصنيف أفراد عينة الدراسة  ):7(جدول 
  سنوات الخبرة

    النموذج

 عدد سنوات الخبرة

 المجموع
  قيمة كاي

 **تربيع 
الداللة 

 اإلحصائية
 5أقل من 
 سنوات

 10أقل من  -  5من 

 سنوات

سنوات  10من 

 فأكثر

النموذج 

 الصوتي

 212 135 53 24  التكرار المالحظ

3.680 .451 

 %100.0 %63.7 %25.0 %11.3 النسبة وفق النموذج

 %61.6 %39.2 %15.4 %7.0 النسبة الكلية

نموذج 

 المهارات

 96  56 24  16  التكرار المالحظ

 %100.0 %58.3 %25.0 %16.7 النسبة وفق النموذج

 %27.9 %16.3 %7.0 %4.7 النسبة الكلية

نموذج 

 منحى

 اللغة الكلي

 36  18  12  6  التكرار المالحظ

 %100.0 %50.0 %33.3 %16.7 النسبة وفق النموذج

 %10.5 %5.2 %3.5 %1.7 النسبة الكلية

 المجموع

 344  209  89  46  التكرار المالحظ

 %100.0 %60.8 %25.9 %13.4 النسبة وفق النموذج

 %100.0 %60.8 %25.9 %13.4 النسبة الكلية

  2=درجة الحرية**

) 3.680(ت أن قيمــة مربــع كــاي بلغــ ) 7(يالحــظ مــن الجــدول 
، وهي أكبر من مستوى الداللـة اإلحصـائية   )0.451(بداللة إحصائية 

)α=0.05( معلمـي الصـفوف    تصورات، مما يدل على عدم اختالف
األولية في المملكة العربية السعودية للنماذج النظريـة لتعلـيم القـراءة    

  .باختالف عدد سنوات خبرتهم

ــاديمي،    ). ج ــص األكــ ــر التخصــ ــق بمتغيــ ــا يتعلــ ــتخدمفيمــ  تاســ
التكرارات والنسب المئويـة، واختبـار مربـع كـاي لتصـنيف أفـراد       
عينة الدراسة للمعتقـد نحـو نمـاذج تعلـيم القـراءة تبعـا لمتغيـر        

  .يبين ذلك) 8(التخصص األكاديمي، والجدول 

ظرية لتعليم القراءة تبعا لمتغير للنماذج الن لتصوراتهمنتائج اختبار مربع كاي للنسب المئوية لتصنيف أفراد عينة الدراسة  ):8(جدول 
  التخصص األكاديمي

   النموذج
 التخصص األكاديمي

  الداللة اإلحصائية  **قيمة مربع كاي المجموع
 علمي إنساني

 النموذج الصوتي
 212 31 181  التكرار المالحظ

*20.289 .000 

 %100.0 %14.6 %85.4 النسبة وفق النموذج
 %61.6 %9.0 %52.6 النسبة الكلية

 نموذج المهارات
 96 36 60  التكرار المالحظ

 %100.0 %37.5 %62.5 النسبة وفق النموذج
 %27.9 %10.5 %17.4 النسبة الكلية

 نموذج منحى اللغة الكلي
 36 8 28  التكرار المالحظ

 %100.0 %22.2 %77.8 النسبة وفق النموذج
 %10.5 %2.3 %8.1 النسبة الكلية

 المجموع
 344 75 269  التكرار المالحظ

 %100.0 %21.8 %78.2 النسبة وفق النموذج
 %100.0 %21.8 %78.2 النسبة الكلية

  2=درجة الحرية) **α=0.05(حصائية اإلداللة الذات داللة إحصائية عند مستوى *
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) 20.289(أن قيمـة مربـع كـاي بلغـت     ) 8(يالحظ من الجدول 
، وهي أقل من مسـتوى الداللـة اإلحصـائية    )0.000(صائية بداللة إح

)α=0.05(  ــى اخـــتالف ــورات، ممـــا يـــدل علـ ــفوف  تصـ ــي الصـ معلمـ
األولية في المملكة العربية السعودية للنماذج النظريـة لتعلـيم القـراءة    

ولتحديد مصدر هذا االخـتالف فـي كـل نمـوذج     . باختالف التخصص

ت والنسـب المئويـة، واختبـار    من النماذج الثالثـة؛ اسـتخدمت التكـرارا   
مربع كاي لتصنيف أفـراد عينـة الدراسـة للمعتقـد نحـو تعلـيم القـراءة        

) 9(تبعــا لمتغيــر التخصــص األكــاديمي، وفــي كــل نمــوذج، والجــدول  
  .يبين ذلك

ليم القراءة تبعا لمتغير للنماذج النظرية لتع لتصوراتهمنتائج اختبار مربع كاي للنسب المئوية لتصنيف أفراد عينة الدراسة  ):9(جدول 
  التخصص األكاديمي وفي كل نموذج

   النموذج
 التخصص األكاديمي

 المجموع
قيمة مربع 

  **كاي

الداللة 

 علمي إنساني  اإلحصائية

 النموذج الصوتي

 212 31 181  التكرار المالحظ

 %100.0 %14.6 %85.4 النسبة وفق النموذج 0.000 106.132*

 %61.6 %9.0 %52.6 النسبة الكلية

 نموذج المهارات

 96 36 60  التكرار المالحظ

 %100.0 %37.5 %62.5 النسبة وفق النموذج 0.014 6.000*

 %27.9 %10.5 %17.4 النسبة الكلية

  نموذج منحى اللغة الكلي

 36 8 28  التكرار المالحظ

 %100.0 %22.2 %77.8 النسبة وفق النموذج 0.001 11.111*

 %10.5 %2.3 %8.1 النسبة الكلية

  1=درجة الحرية) **α=0.05(حصائية اإلداللة الذات داللة إحصائية عند مستوى *

  :أن) 9(يالحظ من الجدول   

بداللــة ) 106.132(قيمــة مربــع كــاي للنمــوذج الصــوتي بلغــت   -
، وهي أقـل مـن مسـتوى الداللـة اإلحصـائية      )0.000(إحصائية 

)α=0.05( ، ــدل ع ــا يـ ــتالف  ممـ ــى اخـ ــوراتلـ ــي  تصـ معلمـ

الصفوف األولية فـي المملكـة العربيـة السـعودية  للنمـوذج      

الصوتي في تعليم القراءة باختالف تخصصهم األكـاديمي،  
ــص األكــــاديمي       ــة ذوي التخصــ ــراد عينــــة الدراســ ــالح أفــ ولصــ

ــاني( ــة  ) إنســـ ــبة مئويـــ ــة  %) 85.4(بنســـ ــبة مئويـــ ــل نســـ مقابـــ

  .)علمي(لذوي التخصص األكاديمي %) 14.6(

ــت     - ــارات بلغـ ــوذج المهـ ــاي لنمـ ــع كـ ــة مربـ ــة ) 6.000(قيمـ بداللـ
، وهي أقـل مـن مسـتوى الداللـة اإلحصـائية      )0.014(إحصائية 

)α=0.05( ،   ــتالف ــى اخـ ــدل علـ ــا يـ ــوراتممـ ــي  تصـ معلمـ

الصــفوف األوليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية لنمــوذج    

المهارات في تعليم القراءة باختالف تخصصهم األكـاديمي،  
ــر  ــالح أفــ ــص األكــــاديمي    ولصــ ــة ذوي التخصــ اد عينــــة الدراســ

ــاني( ــة  ) إنســـ ــبة مئويـــ ــة  %) 62.5(بنســـ ــبة مئويـــ ــل نســـ مقابـــ

  .)علمي(لذوي التخصص األكاديمي %) 37.5(

) 11.111(قيمـة مربــع كــاي لنمــوذج منحـى اللغــة الكلــي بلغــت     -
ــائية  ــة إحصـ ــة   )0.001(بداللـ ــتوى الداللـ ــن مسـ ــي أقـــل مـ ، وهـ

 تصــوراتتالف ممــا يــدل علــى اخــ ، )α=0.05(اإلحصــائية 

ــي الصــفوف األوليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية        معلم

ــي    ــة الكل ــاختالف     لنمــوذج منحــى اللغ ــراءة ب ــيم الق ــي تعل ف

ــة ذوي  تخصصـــهم األكـــاديمي،  ــة الدراسـ ــراد عينـ ولصـــالح أفـ
مقابـل  %) 77.8(بنسبة مئويـة  ) إنساني(التخصص األكاديمي 

  .)علمي(لذوي التخصص األكاديمي %) 22.2(نسبة مئوية 

ــر المؤهــل العلمــي،      ) د ــق بمتغي ــرارات  فيمــا يتعل اســتخدمت التك
ــراد عينـــة         ــاي لتصـــنيف أفـ ــع كـ ــة واختبـــار مربـ ــب المئويـ والنسـ
ــر        ــا لمتغيـ ــراءة تبعـ ــيم القـ ــاذج تعلـ ــو نمـ ــد نحـ ــة للمعتقـ الدراسـ

ــدول    ــي، والجـــــــــ ــل العلمـــــــــ ــك ) 10(المؤهـــــــــ ــين ذلـــــــــ .يبـــــــــ
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للنماذج النظرية لتعليم القراءة تبعا لمتغير المؤهل  لتصوراتهمعينة الدراسة  نتائج اختبار مربع كاي للنسب المئوية لتصنيف أفراد ):10(جدول 
  العلمي

   النموذج
 المؤهل العلمي

 المجموع
قيمة مربع 

  **كاي

الداللة 

 بكالوريوس فأعلى  أقل من بكالوريوس  اإلحصائية

النموذج 

 الصوتي

 212 163 49  التكرار المالحظ

0.170 .919 

موذجالنسبة وفق الن  23.1% 76.9% 100.0% 

 %61.6 %47.4 %14.2 النسبة الكلية

 نموذج المهارات

 96 72 24  التكرار المالحظ

 %100.0 %75.0 %25.0 النسبة وفق النموذج

 %27.9 %20.9 %7.0 النسبة الكلية

 منحىنموذج 

 اللغة الكلي

 36 28 8  التكرار المالحظ

 %100.0 %77.8 %22.2 النسبة وفق النموذج

 %10.5 %8.1 %2.3 النسبة الكلية

 المجموع

 344 263 81  التكرار المالحظ

 %100.0 %76.5 %23.5 النسبة وفق النموذج

 %100.0 %76.5 %23.5 النسبة الكلية

  2=درجة الحرية**

) 0.170(أن قيمـة مربـع كـاي بلغـت     ) 10(يالحظ من الجدول 
، وهي أكبر من مستوى الداللة اإلحصـائية  )0.919(بداللة إحصائية 

)α=0.05( معلمـي الصـفوف    تصورات، مما يدل على عدم اختالف
األولية في المملكة العربية السعودية للنماذج النظريـة لتعلـيم القـراءة    

  .باختالف مؤهلهم العلمي

   ــائي ــتالف دال إحصــ ــود اخــ ــدم وجــ ــزى عــ ــي ويمكــــن أن يعــ ا فــ
ــة التجــانس بــين      المعلمــين تبعــا لمت   تصــورات ــر الجــنس إلــى طبيع غي

ــة       ــي المرحلـ ــن معلمـ ــم مـ ــة، فهـ ــة الحاليـ ــي الدراسـ ــاث فـ الـــذكور واإلنـ
االبتدائية للصفوف األوليـة فـي محافظـة القريـات فـي المملكـة العربيـة        
السعودية، ومن نفس البيئة الثقافيـة واالجتماعيـة، ممـا قلـص الفجـوة      

 ,Hofer)هــوفرويؤكــد ذلــك مــا توصــل إليــه  . بينهمــا التصــوراتفــي 
لـدى   التصـورات بأن العوامل الثقافية واالجتماعيـة تـؤثر فـي      (2008
  .األفراد

التـي أظهـرت   ) (Liu, 1999وتتفق هذه النتيجة مع دراسـة ليـو   
ــروق فــي    ــى     التصــوراتنتائجهــا وجــود ف ــزى إل ــة للمعلمــين تع الثقافي

) 2012(الجــنس، ومــع دراســة مهيــدات والجــراح والخوالــدة والربيــع  
ظهــرت نتائجهــا وجـود فــروق ذات داللــة إحصـائية فــي إدراكــات    التـي أ 

ــي      ــي األردن للعســر القرائ ــى ف " الديسلكســيا"معلمــي الصــفوف األول
  .تعزى للجنس لصالح اإلناث

   ــائي ــتالف دال إحصــ ــود اخــ ــدم وجــ ــزى عــ ــي ويمكــــن أن يعــ ا فــ
ــى أن النمــاذج      تصــورات ــر الخبــرة التدريســية إل المعلمــين تبعــا لمتغي

لقــراءة تتطلــب معرفـة نظريــة معمقــة بطبيعــة القــراءة   النظريـة لتعلــيم ا 
ــرض المعلــ      ــق إال إذا تع ــة حــدوثها، وهــذا ال يتحق م ومهاراتهــا وكيفي

ســواء أكانــت قبــل الخدمــة أم فــي  لخبــرات تدريبيــة منظمــة وممنهجــة  
  .أثنائها بغض النظر عن عدد سنوات خبرته التدريسية

أظهــرت التــي ) 2001(دراســة النصـار  مــع وتتفـق هــذه النتيجـة   
نتائجهـا عـدم وجـود فـروق ذات داللــة إحصـائية فـي اتجاهـات معلمــي        
الصفوف األولية في المملكـة العربيـة السـعودية تعـزى لمتغيـر الخبـرة       

التـي أظهـرت نتائجهـا    ) Mayo, 2010(التدريسية، ومـع دراسـة مـايو    
معلمـي الصـفوف    تصـورات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فـي  

ــاض األطفــ   ــى وري ــي الواليــات      األول ــة ف ــراءة والكتاب ال نحــو تعلــيم الق
ــة   المتحـــدة األمريكيـــة تعـــزى لمتغيـــر الخبـــرة التدريســـية، ومـــع دراسـ

التي أظهـرت نتائجهـا عـدم وجـود فـروق ذات داللـة       ) 2015(السريع 
إحصــائية فــي تصــورات معلمــي المرحلــة األوليــة فــي المملكــة العربيــة   

ســاب تالميــذ الصــف  الســعودية ألهميــة تنميــة الــوعي الصــوتي فــي إك  
  .األول االبتدائي مهارة القراءة تعزى لمتغير الخبرة التدريسية

فيمـــا تختلــــف هـــذه النتيجــــة مـــع دراســــة مهيـــدات والجــــراح      
التـي أظهـرت نتائجهـا وجـود فـروق ذات      ) 2012(والخوالدة والربيع 

" الديسلكسـيا "داللة إحصائية في إدراكـات المعلمـين للعسـر القرائـي     
التي أظهـرت  ) (Liu, 1999لتدريسية، ومع دراسة ليو تعزى للخبرة ا

الفلسفية للمعلمـين تعـزى لمتغيـر     التصوراتنتائجها وجود فروق في 
 Abu)الخبــرة التدريســـية، ومـــع دراســـة أبـــو الهيجـــاء والصـــرايرة   

Alhaija & Al- Saraerah, 2005)      التـي أظهـرت نتائجهـا وجـود
لصـفوف األوليـة فـي    معلمـي ا  تصـورات فروق ذات داللة إحصـائية فـي   

األردن لتعلــيم القــراءة والكتابــة وممارســاتهم التعليميــة تعــزى لمتغيــر  
  . الخبرة التدريسية



  الخوالدة والشمري

167 
 

   ــائي ــتالف دال إحصــ ــود اخــ ــدم وجــ ــزى عــ ــي ويمكــــن أن يعــ ا فــ
المعلمــين تبعــا لمتغيــر المؤهــل العلمــي إلــى أن مــا يتعــرض   تصـورات 

فـي كثيـر مـن    إليه الطلبة المعلمين فـي أثنـاء الدراسـة الجامعيـة يركـز      
األحيان على الجوانب النظرية دون أن يعطـى الطالـب الفرصـة الكافيـة     
للتدريب على تطبيـق هـذه النظريـات والنمـاذج فـي البيئـة الصـفية فـي         
أثناء تعليمهم القراءة سـواء مـن الحاصـلين علـى درجـة البكـالوريوس       

  .فأعلى، أو من الحاصلين على درجة أقل من البكالوريوس

  ,Al-Darabie)    لنتيجة مع دراسة الدرابيع وتختلف هذه ا
لتي أظهـرت نتائجهـا وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي        ا (2006  
معلمي اللغة اإلنجليزية في األردن للتوجهات النظرية لتعليم  تصورات

   .القراءة لصالح الحاصلين على الماجستير

ــذلك وجــود اخــتالف دال        ــاي ك ــع ك ــار مرب ــائج اختب ــرت نت وأظه
معلمــي الصــفوف األوليــة فــي المملكــة العربيــة   تصــوراتا فــي صــائيإح

الســعودية للنمــاذج النظريــة لتعلــيم القــراءة تعــزى لمتغيــر التخصــص   
األكـاديمي لصـالح المعلمـين مـن ذوي التخصصـات اإلنسـانية فـي كـل         

ــة   ــن النمــاذج الثالث ــع كــاي للنمــوذج     . نمــوذج م ــت قيمــة مرب فقــد بلغ
ــة إحصــائية  بدال) 106.132(الصــوتي بلغــت   ، وهــي أقــل  )0.000(ل

ــة اإلحصـــائية   ــتوى الداللـ ــارات )α=0.05(مـــن مسـ ، ولنمـــوذج المهـ
، وهــي أقــل مــن مســتوى )0.014(بداللــة إحصــائية ) 6.000(بلغــت 

، ولنمــوذج منحــى اللغــة الكلــي بلغــت  )α=0.05(الداللــة اإلحصــائية 
ــائية ) 11.111( ــتوى  )0.001(بداللــــة إحصــ ــل مــــن مســ ، وهــــي أقــ

  ).α=0.05(صائية الداللة اإلح

أن هذه النتيجة متوقعـة؛ ذلـك أن عينـة الدراسـة      انويرى الباحث
اللغــة العربيــة،  والعلــوم الشــرعية،  (مــن ذوي التخصصــات اإلنســانية  

. التـــي هــي انعكـــاس لمجتمــع الدراســـة  % 78بلغــت  ) واالجتماعيــات 
ــات   ويمكـــن أن تعـــزى هـــذه النتيجـــة إلـــى أن المعلمـــين فـــي التخصصـ
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