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Abstract
The first recorded attempts in what is called readability is done by the religious teachers
aiming at simplifying religious books' learning. They focused on the study of the word and
concept to recognize the common and popular words (Yunis, 1975, p. 142). Arabic heritage
contains a lot about writing and writers. This heritage appeared at the end of the first century
of hegira ( 7th century A.D.) and the beginning of the second century of hegira. Since then,
ideas gathered and rhetoric was found; the rhetorical rule "For each situation, there is a proper
speech" probably referred to an aspect in readability (Yunis, 1975, p. 36). The Telmodians
were interested in readability when they studied words and concepts aiming at differentiating
meanings from their writing to Telmods. Educationalists were then interested in words and
began to study the elements of difficulty in children's reading from a long time.
المقروئية:
إف أكلى المحاكالت التي سجمت لفحص ما نطمؽ عميو المقركئية ىي محاكلة المعمميف الدينييف بيدؼ تسييؿ تعميـ

الكتب المقدسة ،ككاف اىتماميـ منصبا عمى دراسة الكممة كالفكرة بغية تعرؼ الكممات المألكفة كالشائعة (يكنس،1975 ،
ص ،)142أما في التراث العربي فإننا نجد تراثا ضخما يدكر حكؿ الكتابة كالكتاب ،كبدأ ىذا التراث بالظيكر منذ أكاخر
القرف األكؿ اليجرم (السابع الميبلدم) كأكائؿ القرف الثاني اليجرم كمنذ ذلؾ التاريخ تجمعت األفكار كاستنبط عمـ الببلغة،

كربما كانت القاعدة الببلغية (لكؿ مقاـ مقاؿ) جامعة لجكانب عديدة مف المقركئية (يكنس ،1975 ،ص)36
كقد اىتـ التممكديكف بالمقركئية عندما درسكا الكممات ،كاألفكار بيدؼ تمييز المعاني عند كتابتيـ لمتممكد ،ثـ اىتـ
رجاؿ التربية بعد ذلؾ بشيكع المفردات ،كبدأ االىتماـ بدراسة عناصر الصعكبة في قراءة األطفاؿ منذ مدة طكيمة ،إذ ظيرت
إشارة الى ذلؾ في عاـ (1840ـ) عندما اعد (زكباكيف الركسي) قائمة مف ( )1500كممة مألكفة عاـ 1889ـ) ،ثـ

أحصى (كيدنج)الكممات عاـ (1898ـ) ،أما األلماف فقد اجركا دراسة عممية مرتبطة بالمفردات كصمتيا بصعكبة مكاد
القراءة مرتبطة بإقامة أساس عممي لممفردات األساسية(.السامرائي ،2004 ،ص)21
كيرجع ظيكر دراسات المقركئية حكالي عاـ 1920ـ الى سببيف:
 -1زيادة أعداد تبلميذ المدارس االبتدائية مع عدـ كجكد كتب مناسبة ليـ ،فقد كانكا يدرسكف الكتب المؤلفة لطبلب
المرحمة الثانكية ،مما شكؿ صعكبة لدييـ في فيميا.

 -2نمك أدكات البحث العممي المستخدمة في حؿ المشكبلت التربكية ،كمف ىذه األدكات ظيكر قائمة تكرار الكممات في
المغة االنكميزية عمى يد ثكرندايؾ في كتابو ( )Teacher, sword bookكذلؾ عاـ .1921

كلمسببيف السابقيف –زيادة أعداد الطبلب مع االىتماـ بالسياسة التعميمية مع التدريب عمى الدراسة المكضكعية أكثر

مف الخبرة كحدىا -كؿ ذلؾ أدل الى تطكير طرؽ قياس صعكبة النص سكاء أكانت عند األطفاؿ أـ البالغيف ،لمكتب
المدرسية أك لكتب القراءة الحرة (.البسيكني ،2002 ،ص)164
كفي عاـ (1940ـ) ظيرت قائمة (مكسى بريؿ) في المغة العربية ،كقد أحصى فييا ( )136089كممة ،ثـ ظيرت
قائمة (بيمي) فييا ( )200000كممة ،كبعد ذلؾ قائمة لطفي عاـ 1948ـ كالتي أحصى فييا ( )35053كممة ثـ عاقؿ
( )188000كممة منتخبة مف ( )18كتابا مف كتب القراءة المستعممة في دكؿ عربية عدة ،ثـ قائمة (النداك) عاـ 1959

كالتي أحصى فييا ( )136000كممة ،كقكائـ متعددة يمكف تقسيميا الى قكائـ اعتمدت عمى تحميؿ المكاد المقركءة ،كتتمثؿ
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في المكاد المقركءة لمكبار ،ككتب تعميـ القراءة لمصغار ،كقكائـ اعتمدت عمى تحميؿ كتب الصغار(.الكندرم كعطا،1996 ،

ص)182

أما أكؿ قائمة عربية شاممة لمعكامؿ الشائعة في المقركئية فقد أعدىا خاطر كشحاتة عاـ (1983ـ) لتبلميذ مرحؿ
التعميـ العاـ (االبتدائية كالمتكسطة كالثانكية) ،كاشتقت ىذه القائمة مف مصادر متنكعة شممت نتائج البحكث العربية
كاألجنبية ،كطبيعة المغة العربية ،كتحميؿ أىداؼ تعميـ القراءة ،كاإلفادة مف آراء الخبراء كالمتخصصيف بتعميـ العربية

كالصعكبات التي تكاجو التبلميذ في أثناء القراءة .كبذا أصبحت قائمة العكامؿ الشائعة في المقركئية تضـ ( )95عامبل منيا

( )45عامبل خصصت لممرحمة االبتدائية ،ك( )50عامبل خصصت لممرحمتيف المتكسطة كالثانكية( .خاطر كآخركف،
 ،1986ص.)86
كبذا يرل الباحثاف إف ما تـ تأليفو مف الكتب كالمناىج الدراسية ،كمف خبلؿ العديد مف الدراسات كالبحكث العممية

التي أجريت ،تبيف أنيا لـ تحقؽ أىدافيا بالشكؿ المطمكب ،كلكف حرص خبراء التربية كالتعميـ عمى إيجاد الكسيمة العممية
في تقكيـ المناىج ،كالكتب ،كتخطيطيا ،كطريقة التدرج لممكضكعات كعرضيا مف السيؿ الى الصعب.
ب -مفيوـ المقروئية:

لـ يتفؽ الباحثكف عمى تعريفا محددا لممقركئية ،ألنيـ يعرفكنيا بحسب األداة التي استخدمت لقياسيا ،يرل (ىيتمماف)

أف المقركيئة ىي المحظة التي عندىا تتفاعؿ خمفيات القارئ العاطفية كالمعرفية كالمغكية بعضيا مع البعض اآلخر ،كمع
المكضكع كاألغراض المقترحة مف اجؿ إتماـ عممية القراءة ،كمع اختيار المؤلؼ لؤللفاظ كالتراكيب النحكية جميعيا داخؿ
تركيب خاص ،كتككف عند ىذه المحظة المادة ثؤثر فييا فئتاف رئيستاف :خصائص القارئ كعناصر المكقؼ الفعمي

كالمدرؾ.)Hittlman ،1973 ،p783-789(.

في حيف يرل داككد( ) 1977إف المقركئية ىي الدرجة التي تمثؿ مقدار صعكبة فيـ طمبة صؼ معيف مكضكعا ما،
كىذه الدرجة ىي متكسط االسترجاعات الصحيحة لطمبة الصؼ لمكممات المحذكفة مف المكضكع كفؽ اختبار كمكز(.داككد،
 ،1977ص.)8

كعدىا دافيسكف الصعكبة التي يكاجييا القارئ في مستكل معيف مف الميارات في قراءة نص مكتكب،Davison( .
ٌ

.)p362 ،1990

كترل السامرائي أف مفيكـ المقركئية يرتبط بمشكمة االتصاؿ بيف المادة المكتكبة اك المطبكعة في كضكحيا
كغمكضيا اك سيكلتيا كصعكبتيا ،كبيف القارئ كتكافقو مع المقركء ،كمدل فيمو لما يقرأ(.السامرائي ،2004 ،ص.)24
كيعرؼ الكمي ( ) 2008مفيكـ المقركئية بأنيا الدرجة التي تمثؿ مقدار صعكبة فيـ مكضكع ما مف تبلمذة صؼ معيف

كىذه الدرجة ىي متكسط عدد االسترجاعات الصحيحة لمكممات المحذكفة مف المكضكع عمى كفؽ اختبار معيف كيقاس
بمدل فيـ القراءة لممادة كسرعتيـ في قرائتيا فضبل عف ميميـ نحكىا(.الكمي ،2008 ،ص.)17
كيعرفيا مكسى بأنيا درجة السيكلة كالصعكبة في فيـ ،كاستيعاب المقركء مف قبؿ القارئ بعد تفاعؿ ،كتكافؽ طبيعة
القارئ كميكلو كدكافعو كمستكاه العمرم كالفكرم كطبيعة المقركء مف حيث الشكؿ كالمضمكف كدرجة سيكلتو ككضكحو

كأسمكبو(.مكسى ،2012 ،ص.)93

مف خبلؿ التعريفات أعبله يمكف لمباحثيف أف يعرفا مفيكـ المقركئية بأنيا :درجة الصعكبة أك السيكلة في فيـ الطالب
كاستيعابو لما يقرأه كتتمثؿ ىذه الدرجة في اإلسترجاعات الصحيحة لمكممات المحذكفة مف المكضكعات المقدمة اليو كفؽ
اختبار معيف كسرعتيـ في قرائتيا.
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ت -مستويات مقروئية النصوص بحسب نتائج اختبار كموز :
لممقركئية ثبلث مستكيات ىي:

 -1المستوى المستقؿ :كىك المستكل الذم يستطيع عنده الطالب اف يق أر النص كيستكعبو دكف تمقي مساعدة مف المعمـ،
كيتحدد بحصكؿ الطالب عمى درجة تقدر بيف ()%100-61في اختبار كمكز.

 -2المستوى التعميمي :ىك المستكل الذم يستطيع الطالب عنده اف يق أر النص كيستكعبو بإشراؼ المعمـ كمساعدتو ،كيتحدد
بحصكؿ الطالب عمى درجة تقدر بيف ( )%60-41في اختبار كمكز.

 -3المستوى اإلحباطي :كىك المستكل الذم يعجز عنده الطالب مف استيعاب النص كفيمو حتى بمساعدة المعمـ ،كيتحدد
بحصكؿ الطالب عمى درجة اقؿ مف ( )%40في اختبار كمكز (.بكقحكص كاسماعيؿ ،2001 ،ص)117

ث -أىمية قياس المقروئية:

يشيد العالـ في ىذا القرف تغيرات سريعة في مجاالت الحياة المتنكعة جميعيا ،كلعؿ اكبر ىذه التغيرات ىك ما

نشيده في مجاالت العمكـ كالتكنكلكجيا ،كتفرض ىذه التغيرات تأثيراتيا عمى مجاالت الحياة األخرل مثؿ التربية كالتعميـ،
كأنماط الحياة ،كالعبلقات االجتماعية ،كنظـ القيـ التي تسكد في المجتمعات اإلنسانية المختمفة .

تتطمب ىذه التغييرات السريعة مف المجتمعات اإلنسانية كأنظمتيا التربكية إعداد األفراد لمتفاعؿ االيجابي مع
مستجدات العصر الذم يعيشكف فيو ،مف خبلؿ تقكيـ األنظمة التربكية كتطكيرىا في جميع جكانبيا مف حيث :اإلدارة
كالتنظيـ ك التشريعات كاإلشراؼ ،كاعداد المعمميف كتأىيميـ ،كاألبنية المدرسية كمرافقيا ؛ كتقنيات التعميـ كالمناىج المدرسية،
بحيث يي ىعد الطبلب لمتكيؼ كالتفاعؿ االيجابي مع معطيات عصرىـ كمشاكؿ مجتمعيـ ؛ بما يساعد في رفاىيـ بشكؿ
خاص كرفاه مجتمعيـ كالمجتمع العالمي بشكؿ عاـ.
كيساعد تعرؼ مقركئية المكاد الدراسية المعمميف عمى انتقاء مكاد متنكعة في الصفكؼ تبلئـ الفركؽ الفردية لمتبلميذ،
كتتفؽ مع ميكليـ كحاجاتيـ ،ككذلؾ يساعد المعمميف في تكييؼ طرائؽ تدريسيـ مع القدرات القرائية كالفكرية لمتبلميذ.
(داككد ،1977 ،ص)3

كترل الحكيطي أف لممقركئية أىمية كبيرة تكمف في أنيا تكسب الطالب رصيد معرفي كعممي يؤىمو الى فؾ أبجديات

الحركؼ ،فتنتقؿ القراءة لديو مف مجرد القراءة السطحية الى القراءة العميقة الكاعية (.الحكيطي ،2010 ،ص)57
في حيف يرل مكسى إف المقركئية ال تتحدد في مجاؿ محدد أك كتاب معيف بؿ يشمؿ ذلؾ مجاالت متعددة ،كاف
البحث سيساعد بالضركرة عمى تحسيف جكانب تربكية ميمة ،ألنو سيعيف المختصيف عمى تحسيف المكاد التعميمية بشكؿ
يزيد مف قدرة التبلميذ عمى استيعابيا كفيميا بشكؿ سريع كدقيؽ ،كسيعزز ذلؾ كمو عمؿ المختصيف بالعممية التربكية

كالتعميمية في العراؽ ،في كقت قد سبقت العراؽ كالدكؿ العربية فيو ،دكؿ متقدمة اىتمت بيذه البحكث ،كأحرزت نتائج
طيبة ،ككذلؾ يسيـ تطكير قدرة التبلميذ في المقركئية ،عمى تكفير الجيد كالماؿ كالكقت الذم ييدركف في حاؿ عدـ تأكدنا
بكساطة عكامؿ كطرائؽ قياس معينة تحقؽ أىـ أىداؼ العممية التعميمية كالتربكية كىك تحقؽ المقركئية(.مكسى،2012 ،
ص)95

لذا يرل الباحثاف بأف أىمية قياس المقركئية تكمف في اآلتي:

 -1تساعد عمى بناء معايير متعمقة بمقركئية النصكص ،تككف مناسبة لممتعمميف في مرحمة دراسية معينة .
 -2تساعد المعمميف عمى انتقاء مكاد متنكعة في الصعكبة تبلئـ الفركؽ الفردية لممتعمميف ،كتتفؽ مع ميكليـ كحاجاتيـ.
 -3تساعد عمى مكاجية الضعؼ القرائي لدل المتعمميف .

 -4تكفير الكقت كالجيد كالماؿ الذيف ييدركف بسبب عدـ اختيار طرائؽ تعميمية مناسبة.
ج -العوامؿ المؤثرة في المقروئية:
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تكصمت العديد مف الدراسات الى كجكد عكامؿ عدة تؤثر في المقركئية ،إذ أمكف التكصؿ الى أكثر مف مائتي عامؿ

أك متغير يتعمؽ بالمقركئية ،كصنفت ىذه العكامؿ الى أربعة أصناؼ بحسب أىميتيا عمى النحك اآلتي :المحتكل ،كطريقة
العرض ،أك أسمكب التعبير ،كالشكؿ ،كعكامؿ أخرل تتعمؽ بالتنظيـ (.مقدادم ،1997 ،ص)199
يرتبط مفيكـ المقركئية بمكضكع االتصاؿ بيف الطالب كالمادة المكتكبة في الكتاب؛ فاالتصاؿ السميـ بيف المرسؿ ك
المستقبؿ لف يتـ ما لـ يفيـ المستقبؿ الرسالة التي يبثيا المرسؿ ك معرفة مضمكنيا ك دالالتيا ،كمقاصد المرسؿ العمنية

كالمضمرة ،ك اتخاذ مكقؼ محدد مف الرسالة يستطيع المرسؿ بدكره اف يتخاطب مع المستقبؿ فيؤدم الى خمؽ حالة مف
االندماج الفكرم ك المغكم(.جمؿ ،2004 ،ص .)24

كبذا يمكف القكؿ اف ىناؾ عدد مف العكامؿ التي تتأثر بيا المقركئية فيناؾ عكامؿ تتعمؽ بالطالب كأخرل تتعمؽ بالمادة
المكتكبة ،كتعد القدرة المغكية لمطالب مف أىـ العكامؿ التي تحدد كيفية اتصالو بالمادة التعميمية المكتكبة كاستيعابو ليا.

كيمكف تكضيح ذلؾ في النقاط اآلتية:
 -1العوامؿ المرتبطة بالطالب:
أ -ميوؿ الطالب:

يعد الميكؿ مف أىـ العكامؿ المؤثرة في صعكبة المقركئية لدل الطالب ،ككذلؾ عدـ استثارة المكضكعات المقدمة

لدكافعيـ ،كمسايرتيا لحاجاتيـ ،كاشباعيا لرغباتيـ ،لذا يجب مراعاة ميكليـ الطبلب في المكضكعات المقدمة ليـ ،كي ال

تككف عبء ثقيبل عمييـ ،مما تؤدم الى عدـ شعكرىـ باالرتياح عند قرائتيا.

فميؿ الطالب الى القراءة كاىتمامو بالمكضكع الذم يق أر مف اجمو يعد عامبل ميما كأساسيا في تحديد سيكلة النص
المقركء بالنسبة لو ،فيمكف إعطاء تمميذ كتابا ينظر فيو ،كلكف ال يمكف إرغامو عمى ق ارءتو ،كلكف لك أعطي كتابا يدكر
حكؿ اىتمامو سكؼ يتحكؿ مف طالب غير قارئ الى طالب قارئ ،فالطالب ال يريد فقط كتابا سيبل ،بؿ يريد كتابا يستمتع

بو أيضا ،كيتعمـ منو(.البسيكني ،2002 ،ص)166
ب -الخبرة السابقة

فيما أسرع كأيسر
يختمؼ الناس في قدرتيـ عمى القراءة ,فالذيف يمارسكف الق ارءة منذ مدة طكيمة يميمكف إلى فيـ ما يقرؤكنو ن
مف الفيـ الذم يحققو القراء المبتدئكف .الى جانب ذلؾ يثرم القراء القدامى قراءاتيـ بخبرات تأسيسية أكثر مف القراء الجدد؛ فيـ

ػإف استيعاب
تاما؛ لذا ف ٌ
يستطيعكف استعماؿ خبراتيـ إلضافة معمكمات ميمة ,ربما لـ يفصح عنيا النص الذم يقرؤكنو إفصاحا ن
المادة المقركءة يتطمب استحضار معرفة القارئ كخبرتو في عممية الحصكؿ عمى معنى مف الكممات( .احمد)331 ،2000 ،
كلمخبرة السابقة أىمية كبيرة كتأثير كاضح في استيعاب الطالب كفيمو لمنص المقدـ لمقراءة ،فالخبرة السابقة تسيـ في

تنمية القدرة عمى فيـ النصكص المقدمة ليـ ،فالمتعمـ ذك الخبرة بالمكضكع يمكنو اف يربط بيف خبراتو السابقة ،كبيف
المعمكمات الجديدة التي يتضمنيا النص القرائي.
لذا يجب عمى كاضعي المناىج أف يككنكا عمى عمـ تاـ بما يممكو الطالب مف خبرة سابقة عف المكضكعات المقدمة،
كي يتسنى ليـ كتابة النصكص بشكؿ يناسب تمؾ الخبرة السابقة ،كتحدد درجة البساطة اك التعقيد في التعبيرات

كاالصطبلحات الخاصة التي يتطمبيا الطالب ،فقد تككف المادة المقركءة صعبة عمى قارئ كسيمة عند آخر (.البسيكني،
 ،2002ص)166
ت -دافعية الطالب لمقراءة:

إف لدافعية الطالب نحك المقركء اثر كبير في فيـ المقركء ،كيرل (كمير) إف دكافع الطالب عند القراءة تختمؼ مف قارئ

آلخر ،كلكؿ دافع مستكل استعداد محدد إزاء نكع الدافع فمثبل القارئ بدافع التسمية كالتركيح يككف استعداده اضعؼ مف
القارئ بدافع التعمـ ،فالدافعية تككف مشكمة ذات أىمية عندما يككف لدل القارئ ىدؼ معيف مف الكتابة( .كمير،1988 ،
ص)13-12
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كمما يؤكد دكر الدافعية في العممية التربكية نتائج الدراسات التي أشارت إلى أف األشخاص ذكم الدافعية العالية

يمتازكف بمدل إنجازاتيـ كيتصفكف بخصائص الطمكح كاالستقبللية كالتمتع بإنجاز الميمات التي تككؿ إلييـ ،كتؤكد ىذه
الدراسات أيضان أف إنتاج األمـ مرتبط بقكة دافع اإلنجاز لدل مكاطنييا (ك ازرة التربية ،1997 ،ص)67

ث -المستوى التعميمي والثقافي لمطالب :

يرتبط مدل فيـ الطالب لمنص المقركء بمستكاه التعميمي كالثقافي ارتباطا طرديا ،حيث كمما ارتفع مستكاه التعميمي

كالثقافي ،ارتفعت نسبة فيمو لممقركء ،ككمما انخفض مستكاه التعميمي كالثقافي انخفضت نسبة فيمو اك صعب عميو الفيـ
لذا كجب عمى كاتب النص مراعاة ذلؾ(.البسيكني ،2002 ،ص)166
 -2عوامؿ تتعمؽ بالنص:
كتتمثؿ بالجكانب اآلتية:

أ -المفردات:

لممفردات تأثي ار كبي ار عمى صعكبة النص ،فيناؾ عكامؿ لممفردات يمكف اف تجعؿ النص سيؿ القراءة كالفيـ كىي

تكرار الكممة ،كطكؿ الكممة ،كتداعي األفكار ،كالتجريد ،كاألفعاؿ مقابؿ األسماء كالضمائر.

عمى الرغـ مف أىمية القكائـ في تحديد صعكبة المفردات كشيكعيا فانو البد أف يككف كاضحا ،انو ال تكجد قائمة

كممات يمكف أف تزكد الكاتب بالكممات التي يمكف أف يضعيا في كتابة مادتو ،بؿ تخبره فقط بالمستكل المحتمؿ لصعكبة
الكممات كعميو يعرؼ أم الكممات انسب لقرائو كلمعرض الذم مف اجمو كضعت المادة ،1984 ،Chall and Dale(.
)p.118
ب -الجممة:

تعد الجممة احد العكامؿ األكثر تأثي ار عمى سيكلة أك صعكبة المكاد المقركءة ،فطكؿ الجممة ،كنكعيا يمكنيما اف

يجعبل مف النص المقركء سيؿ الفيـ فاف طكؿ الجممة كزيادة كمماتيا تؤدم الى صعكبة المادة المقركءة ،كقمتيا تؤدم الى
سيكلة ىذه المادة ،كالسبب في ذلؾ اف طكؿ الجممة يتطمب ربط بيف أفكارىا المتداخمة التي قد ال يككف الطالب مستعدا ليا
(.يكنس ،1975 ،ص.)244
كلنكع الجممة أيضا تأثي ار في تحديد سيكلتيا كصعكبتيا ،فالمادة التي تحتكم عمى جمؿ بسيطة مادة سيمة ،أما الجمؿ

التي تكثر فييا الجمؿ المركبة كالمعقدة فإنيا مادة صعبة ،كلكف ينبغي أف يككف التأكيد ىنا عمى قصر الجمؿ بؿ عمى أف
تتناسب مع خصائص القارئ ،كمراعاة الظركؼ التي تتطمب أف يككف متكسط طكؿ الجممة قصيرة أك طكيمة(.يكنس،
 ،1975ص)147-146
ت -درجة تعقيد البناء المغوي:

لكي يفيـ الطالب معنى الجممة فانو يحتاج الى معرفة أكثر لمعنى الكممات التي تككف البناء ،فمف خبلؿ األفكار

كالمعمكمات كالمفاىيـ المكجكدة بالنص يفيـ القراء البناء المغكم لمنص كقكاعده كقكاعد البناء المغكم ليست فقط القكاعد التي
يطبقيا الكاتب لتنظيـ العبارات  ..انيا القكاعد التي يفترض الكاتب اف المستقبؿ يعرفيا لكي تككف لديو القدرة عمى استنتاج
المعنى مف العبارات ،فالنحك كبناء الجممة ىما مفتاح فيـ المغة(. .البسيكني ،2002 ،ص)166
كيرجع التعقيد في التركيب المغكية الى أسباب عديدة منيا :
-

االكثار مف استخداـ المجاز كاالستعارة كالكناية.

-

التقديـ كالتأخير ألغراض ببلغية.

-

كثرة المتعاطفات داخؿ الجممة الكاحدة.

-

زيادة التراكيب المبنية لممجيكؿ قياسا بالمبنية لممعمكـ.

-

تباعد اركاف الجممة عف بعضيا
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استعماؿ الحركؼ الزائدة مف دكف مسكغ(.الياشمي ،كعطية ،200 ،ص)332-331

ث -عرض األفكار :

تعد األفكار جكىر المكضكع المقركء ،لذا يجب مراعاة السيكلة كالدقة كالتنظيـ في عرض أفكار المكضكع ،كتؤدم

الجممة المفيدة معنى كامبل ،كيختمؼ مستكل صعكبة الجممة اك سيكلتيا تبعا لعدد األفكار التي تشتمؿ عمييا(.البسيكني،
 ،2002ص)167
فكثرة األفكار ك طكؿ المكضكع يؤدل إلى ضعؼ قدرة القارئ عمى ربط األفكار المطركحة ببعضيا مما يؤدم إلى
ضعؼ فيمو لمنص .كلتحقيؽ مقركئية عالية يجب أف تككف الفكرة كاضحة صريحة.

لذا يجب اف تككف األفكار أساسية لمنص كاضحة صريحة ،كاف يحرص الكاتب أك المؤلؼ عمى تعزيز الفكرة السيما إذا

كانت تتضمف مفاىيـ جديدة غير مألكفة مف المتعمميف لغرض مساعدتيـ عمى فيـ األفكار بسيكلة كيسر (.الياشمي،
,عطية ،2009 ،ص)332
ج -الرسوـ والصور:

تعتمد الكتب السيمة اعتمادا كبي ار عمى الرسكـ التكضيحية ،لتقرب المعنى لؤلذىاف ،كتشكؽ الفرد الى عممية القراءة،

كتثير انتباىو ،كتحفز ميمو ،فالرسكـ كالصكر في الكتب المدرسية عادة ما تعتبر جزءا تكميميا لما يتعممو الطالب ،كتختمؼ
مساحة الصكر تبعا الختبلؼ مستكل القراءة كنكع المكضكع ،فتكثر في المستكيات األكلى لمقراءة ،كتقؿ كمما زاد

المستكل(.البسيكني ،2002 ،ص)167

كالصكر كالرسكـ تتصؿ بعممية التعمـ كتبسيط المادة ،كقد تككف جزءا مف محتكل التعمـ لذلؾ فإنيا تعد مف العكامؿ الميمة
في مساعدة القارئ عمى التعمـ.
ح -األلواف :

مف أىـ عناصر التشكيؽ خاصة عند الطبلب األلكاف ،كالكرؽ (البسيكني ،2002 ،ص ،)167فمعظـ القراء يريدكف ألكانا

غير األبيض كاألسكد ،كلكف تقنيا ،أم صكر غير األسكد كأم كرؽ غير األبيض يككف اقؿ مقركئية مف حيث الطباعة،
كترل بعض الدراسات إف الحبر األسكد كاألخضر أكثر مقركئية مف الحبر األحمر كالبرتقالي ،كما إف استخداـ الحركؼ
الكبيرة كالخطكط المائمة كاألحبار مرة كاحدة أك ألغراض مختمفة في الصفحة نفسيا يؤدم الى إرباؾ القارئ كليس مساعدتو
عمى الفيـ (.سميماف ،2002 ،ص)16
خ -الطباعة:

إف كضكح المادة المقركءة يساعد بشكؿ كبير عمى مقركئيتيا ،كلمطباعة دكر كبير في مدل مقركئية النص،

كيتمثؿ ذلؾ في حجـ الحركؼ كطكؿ األسطر ،كالمسافات بيف الكممات كاألسطر ،كنكعية الكرؽ ،كلكف خمفية الكتابة ،إف

تصميـ الحرؼ كحجمو ككضكح الكممات كالمسافة بيف األسطر كحجـ الصفحة كلكف الحبرلو أىمية في المقركئية ،لذلؾ
ينبغي أف تككف الحركؼ كاضحة ككبيرة كممكنة بحيث تناسب مدل نضج كادراؾ الطبلب(.بني صعب ،2009 ،ص)63
د -التنظيـ:

يعد التنظيـ مف أىـ العكامؿ المساعدة عمى سيكلة فيـ المادة المكتكبة (.البسيكني ،2002 ،ص ،)167كتعني ذلؾ

باف يتـ كصؼ الفقرات التمييدية التي عادة ما تساعد القارئ عمى فيـ محتكل النص بتقديـ مختصر ألجزائو ،كيعمؿ

التنظيـ عمى تقديـ المفاىيـ بشكؿ عاـ ثـ تتطكر فيما بعد ،فيك يمد جسك ار بيف المفيكـ كالقارئ لمساعدتو عمى إف ما يتعممو
اآلف لو عبلقة بما عرفو بالفعؿ كفييا يقكـ المؤلؼ بكضع عناكيف رئيسة كثيقة الصمة بالمكضكع داخؿ النص لمساعدة
القارئ عمى تنظيـ المعمكمات(.السماف ،2010 ،ص)77-76
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-3العوامؿ الفيزيائية:

مثؿ كمية الضكء كالحالة الجسمية ،كدرجة الح اررة المحيطة ،كككف القارئ يجمس بشكؿ صحيح كمريح عمى المقعد أـ

ال(.سميماف ،2002 ،ص)18
-4طبيعة األساليب المغوية البيانية:

عندما تككف األساليب المغكية(مثؿ المجاز ،كاالستعارة ،كالتشبيو ،كالكناية كغير ذلؾ ).كثيرة كراقية التركيب ،فيذا يعيؽ

فيـ القارئ لمنص(.بني صعب ،2009 ،ص)63

لذا يرل الباحثاف انو يجب نأخذ بعيف االعتبار كؿ العكامؿ المبينة أعبله عند اختبار صعكبة المادة المقركءة،
فالمقركئية تككف نتيجة تفاعؿ بيف خصائص القارئ كخصائص النص.
ح -طرائؽ تدريس المقروئية .

حدد البرتي ( )Albertyثبلث طرائؽ لقياس المقركئية كىي :آراء المحكميف ،كمعادالت المقركئية ،كاختبارات التتمة،

كيرل ( )Albertyأف آراء المحكميف كمعادالت المقركئية يمكنيما التنبؤ بقراءة المادة عمكما ،باإلضافة الى تميزىا بتكفير
الكقت ،لكف عيكبيا قمة الدقة في تحديد الصعكبة ،أما اختبار التتمة فيظير مدل قدرة الطمبة عمى قراءة المادة ،كفي جميع
األحكاؿ كال يكجد مقياس يتسـ بكماؿ الدقة كالضبط كالثقة. (Harros,1990,p690.

كفيما يمي تكضيح لكؿ طريقة مف طرؽ قياس المقركئية:
 -1أسموب األحكاـ أو(المحكميف):

كيعني األحكاـ الشخصية لممحكميف ،كترجع أىمية آراء المحكميف الى أنيا تقيس أكجو يصعب قياسو بكاسطة

االختبارات أك المعادالت مثؿ العكاطؼ كاالنفعاالت ،باإلضافة الى ككنيا سيمة التطبيؽ ،كال تحتاج الى درجات أك حسابات
معقدة كعمى الرغـ مف سيكلة تطبيؽ ىذا المقياس كسرعة حسابو ،إال أف ىذا ال يشكؿ أساسا لصبلحيتو كثقتو ،فيذا النكع

مف التقييمات يعتمد عمى قدرة المحكـ كخبرتو التي تختمؼ مف محكـ الى آخر( .البسيكني ،2002 ،ص)169

إف أكؿ مف استعمؿ ىذا األسمكب ايمي ( )Elleyإذ كجد أف صعكبة القراءة يمكف الحصكؿ عمييا بإيجاد نسبة أحكاـ
عمى القطعة ،ككجد أف طريقتو ىذه حققت نتائج جيدة(.الكندرم ،كعطا ،1996 ،ص)192
كع مى الرغـ مف سيكلة تطبيؽ ىذا المقياس لكنو ينطكم عمى مشكبلت تعكد في مجمميا عمى التشكيؾ في صدقو كثباتو،

فضبل عف تفاكت أحكاـ المقدريف عف المادة المقركءة(.جرداؽ ،كصكايا ،1980 ،ص)95
 -2معادالت او (صيغ)المقروئية:

كىي معادالت طكرت في العالـ الغربي ،كبشكؿ خاص في المغة االنكميزية ،كتمكف الباحث مف تعييف مقركئية الكتاب

التعميمي عف طريؽ تطبيؽ المعادلة ،كقد عرفت ىذه المعادالت بأسماء األشخاص الذيف طكركىا كجربكىا كاثبتكا صبلحيتيا
مثؿ( ،)Flesch,Spach,Smog ,Fryإف استعماؿ ىذه المعادالت يتطمب عمبل إحصائيا كتحميبل كمقارنة النتائج بجداكؿ

قائمة كباالستناد الى العكامؿ المغكية ،لكف ىذه المعادالت ال يمكف تطبيقيا عمى نصكص كتبت بالعربية (.سميماف
 ،2002:ص)19-18

ككذلؾ يسمى ىذا المقياس بػ(صيو قياس المقركئية) كتستند ىذه الطريقة الى إيجاد صيغة رياضية لمتنبؤ بمقركئية نص

دكف إعطاء اختبارات فيـ خاصة بو(.جرداؽ ،كصكايا ،1980 ،ص)95
كتعتمد صيو المقركئية في حساب مستكل صعكبة النص القرائي عمى مجمكعة مف المتغيرات المغكية ،أشيرىا الكممة
كالجممة ،كقد بمو عدد المتغيرات التي استعممت في دراسات كتطكير الصيو أكثر مف ( )200متغير لغكم.
((Klare,1982,p152

اما الصيو التي استعممت لقياس المقركئية في المغة العربية فمنيا صيغة داككد التي بناىا لمصفكؼ (الرابع كالخامس
كالسادس) لممرحمة االبتدائية ،ككاف اختبار التتمة متغي ار معياريا في بناء المعادلة ،مع خمسة مف المتغيرات المغكية ىي
178

العدد11/

مجلة كلٌة التربٌة األساسٌة /جامعة بابل

أٌلول2014/م

:متكسط طكؿ الكممة ،كمتكسط طكؿ الجممة ،كنسبة تكرار الكممة ،كنسبة الجمؿ االسمية ،كنسبة األسماء المعرفة( .داككد،

)1977

كصيغة الييتي التي بناىا في المغة العربية بناء عمى آراء ()15محكما ك()60نصا مف نصكص المرحمة االبتدائية مف
الصؼ األكؿ كحتى الصؼ السادس مف المرحمة االبتدائية ،اما متغيراتو فكانت كمتكسط طكؿ الكممة ،كمتكسط طكؿ
الجممة كمتكسط تكرار الكممة (.الكمي ،2008 ،ص.)27

كبالرغـ مف ذلؾ فاف ىذه المعادالت تتميز بالسيكلة كتكفير الكقت لكف مف عيكبيا عدـ قدرتيا عمى قياس المقركئية

في كضعيا الطبيعي ؛ألنيا تعتمد عمى النص ذاتو كتيمؿ التفاعؿ بيف القارئ كالنص (.بك قحكص ،كاسماعيؿ،2001 ،
ص)115
كيرل المقدادم إف صيو المقركئية بشكؿ عاـ قاصرة عف تقدير مقركئية أية مادة مكتكبة ،ألنيا أىممت عكامبل متعددة

عمى درجة كبيرة مف األىمية في تقدير المقركئية كالمحتكل ،كمدل كثافة المفاىيـ في المادة القرائية ،كخمفيات التبلميذ
المعرفية كصمتيا بمحتكل المادة ،فضبل عف درجة تعقيد الجمؿ في بنائيا ،كاقتصرت ىذه الصيو عمى عاممي البناء كالداللة
كذلؾ لصعكبة ضبط العكامؿ االخرل كقياسيا (.مقدادم ،1997 ،ص)203
 -3االختبارات:

أ -اختبارات االستيعاب اك الفيـ  :كتتضمف عدة كسائؿ لبلختبار مثؿ :األسئمة كاألجكبة كاالختيار مف متعدد ،اما فكرة
ىذا االختبار فتعكد الى فترة العشرينات حينما نشر ( )McCall and Grabbsدراستيما كاستخدما فييا ىذا القياس بتحديد
( )300نص كمقياس معيارم لتحديد صعكبة النص  ،) Harrison,1984,p39).كينبغي في ىذا النكع مف االختبارات أف
يككف النص ممثبل لمكتاب الذم يراد قياس مقركئيتو الى درجة كبيرة ،كيتـ القياس ،بأف يقدـ النص الى الطالب ليقرأه ثـ

تطرح بعض األسئمة عميو حكؿ ىذا النص كغالبا ما تككف مف نكع االختيار مف متعدد (.الكندرم كعطا،1996 ،
ص ،)199كتقكـ طريقة اختبارات االستيعاب لقياس مقركئية المادة التعميمية عمى اختيار عينة مف نصكص المادة
التعميمية المراد قياس مقركئيتيا بشكؿ عشكائي ،بحيث تككف العينة ممثمة لنصكص الكتاب ،ثـ يكضع اختبار استيعاب
لممادة التعميمية يمثؿ المستكيات الثبلثة ،الشرح ،كالترجمة ،كالتأكيؿ لكؿ نص مف النصكص المختارة ،شريطة اف يتصؼ

اختبار االستيعاب بالصدؽ كالثبات ،بعدىا يطبؽ االختبار عمى عينة ممثمة مف الطمبة المراد قياس استيعابيـ لممادة
التعميمية ،ثـ يحسب متكسطات عبلمات الطمبة عمى االختبارات ،اذ تشير تمؾ المتكسطات الحسابية لمعبلمات الى مستكل
مقركئية المادة التعميمية (.دعنا ،1988 ،ص)30
ب -اختبار كمكز أك (اختبار التتمة) :في عاـ 1953ـ صاغ (كيمسكف تايمكر) ىذا المصطمح ( )Clozeمشتقا مف كممة
))Closureالتي تعبر عف احد قكانيف اإلدراؾ في نظرية الجشتمت ،كالجشتالت اصطبلح ألماني يعني (الصيغة) كمؤدل

ىذا القانكف ببساطة ىك أف في الطبيعة البشرية ميبل الى إكماؿ ما نقص مف أشكاؿ بمجرد رؤيتيا(.طعيمة ،كمناع،
 ،2000ص ،)108كيعرؼ تايمكر اختبار كمكز بأنو اقتباس مف رسالة معينة مكتكبة مع تغيير أنماطيا المغكية ،كذلؾ
اء أك مستمعيف) ،كيطمب منيـ إكماؿ ىذه األنماط المغكية،
بحذؼ أجزاء منيا بنظاـ معيف ،ثـ تقديميا لبعض المتمقيف (قر ن
كمحاكلتيـ إعادة النص لصكرتو األكلى (.عثماف ،1997 ،ص ،)423كيرل مقدادم أف اختبار التتمة ىك نكع مف االختبار
يمؤل فيو الطالب أماكف الفراغ في القطعة المرد قياس مقركئيتيا ،كيككف مكضع الفراغات في الكممة التي ترتيبو الخامس أك
العاشر أك أم ترتيب آخر يختاره المعمـ (.مقدادم ،1997 ،ص ،)137لذا يرل الباحثاف أف اختبار التتمة (الكمكز) ىك احد
أنكاع االختبارات المكضكعية المتضمنة تقديـ مجمكعة مف النصكص المكتكبة الى الطمبة ,محذكفة منيا عدد مف الكممات،
كفؽ نظاـ معيف(كقد تـ حذؼ الترتيب العاشر)في ىذه الدراسة  ،كعمى الطمبة معرفة الكممات المحذكفة ،كمحاكلة استرجاع

ىذه الكممات بصكرة صحيحة.
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الفرؽ بيف اختباري التتمة والتكممة:

يتشابو ىذاف النكعاف مف االختبارات في أف كبل منيما يشتمؿ عمى نص قد حذؼ منو كممات كيطمب مف القارئ التنبؤ بيا.

كلكف بالرغـ مف ذلؾ إال أف ىناؾ فركقا بيف ىذيف االختباريف كمف ىذه الفركقات اآلتي:

 -1في اختبار التتمة تحذؼ الكممات كفؽ نظاـ معيف ،كعمى أساس مكضكعي ثابت ،فمثبل قد تحذؼ كؿ خامس أك سادس كممة
أك غير ذلؾ.ىذا في الكقت الذم يتـ فيو حذؼ الكممات في اختبار التكممة عمى غير أساس ثابت كبشكؿ غير مكضكعي.
 -2في اختبار التتمة تحذؼ كممة كاحدة في المرة الكاحدة .بينما في اختيار التكممة قد يحذؼ أكثر مف كممة في المرة
الكاحدة ,حتى أف الحذؼ قد يصؿ الى جممة كاممة يترؾ مكانيا بعدد كمماتيا كيطمب مف القارئ التنبؤ ىا .

 -3ال يتقيد القارئ في اختبار التتمة بمعنى م عيف ينبغي أف يفكر في إطاره .فاف لو الحرية الكاممة في اف يمبل الفراغات
بالشكؿ الذم يجعؿ مف النص بعد ذلؾ كبل متكامبل كشيئا ذا معنى ،في حيف يمتزـ القارئ بالمعنى المقدـ لو ،كالنص
الذم يكممو في اختبار التكممة.
 -4يعطى القارئ في اختبار التتمة نصا مترابطا تحذؼ منو كممات كردت في ترتيب معنى كترتبط مع بعضيا البعض في
سياؽ متكامؿ ،بينما يعطى القارئ في بعض اختبارات التكممة عدة جمؿ كفقرات منفصمة ،كقد ال تشترؾ في مكضكع

كاحد ،كقد حذؼ منيا كممات أك جمؿ حسب أغراض تختمؼ مف اختبار آلخر.

 -5تحذؼ الكممات البنائية (الركابط)في اختبار التتمة (الكمكز) ما داـ تكرارىا قد اتفؽ مع الحذؼ ،كىي (حركؼ الجر،
كالعطؼ ،كالضمائر) في حيف ال يحذؼ منيا شيء في اختبارات التكممة(.طعيمة ،كمناع ،2000 ،ص)111
 -6اختبار كمكز يتـ إعداده كتطبيقو قبؿ دراسة األفراد أك قراءتيـ لممكضكع ،كتفيد نتيجة االختبار في التنبؤ بمستكل فيـ
الطالب لممكضكع ،في حيف أف اختبار التكممة يتـ إعداده كتطبيقو في محتكل تـ دراستو أك قراءتو مف قبؿ الطبلب،
كتفيد درجتو في معرفة درجة تحصيؿ الفرد كفيمو لممكضكع( .عثماف ،1997 ،ص)425-424
ماذا يقيس اختبار التتمة:

 -1يقيس اختبار التتمة درجة االتصاؿ بيف مرسؿ يكتب رسالة ،كمستقبؿ يتمقى ىذه الرسالة .
 -2يقيس قدرة القارئ عمى فيـ النص ،كفيـ األجزاء التي يتككف منيا .
 -3يقيس ألفة القارئ بالتراكيب العربية كمعرفتو لقكاعد النحك بحيث يستطيع تحديد نكع الكممة المحذكفة مف خبلؿ
مكضكعيا في الجممة (صفة أك فعؿ أك حرؼ)...

 -4يقيس الرصيد المغكم عند الطالب فإذا كاف عميا سيؿ عميو اختيار الكممة المناسبة .
 -5يقيس اإللماـ بالثقافة (إسبلمية ،عربية ،غربية)...
 -6يقيس اإلمبلء كالخط ،فمؤل الفراغ بكممات غريبة يكتبيا الطالب يمكف عف طريقيا قياس قدرتو عمى كتابة الحرؼ
العربي كمراعاة شركط الصحة كالتيجي.

 -7يقيس القدرة عمى التذكر كالتعمـ .

 -8تكسع بعض الباحثيف فاستخدـ اختبار التتمة لقياس اتجاىات الطمبة كتعرؼ مكاقفيـ بإزاء قضايا معينة ،أك مفيكمات محددة.
 -9يقيس اختبار التتمة مستكل سيكلة أك صعكبة النص ،بمعنى أكثر اصطبلحا يقيس ىذا االختبار مقركئية النص .فكمما
كاف القارئ قا د ار عمى مؿء الفراغات كاف ذلؾ دليبل عمى قابمية المادة ذاتيا الف تفيـ مف قارئيا(.طعيمة ،كمناع،
 ،2000ص)114-113

 -1مزايا اختبار التتمة(الكموز):

 -1تمتاز ىذه الطريقة بدرجة صدؽ عالية بالنسبة لقياس فيـ المقركء فعف طريؽ الحذؼ يمكف معرفة الفيـ العاـ حسب
قدرة الممتحف في إكماؿ الكممات الناقصة كليس عمى أساس أسئمة فيـ ربما كانت اإلجابة عمييا مرتبطة بفيـ لغة السؤاؿ.
 -2تأخذ طريقة الكمكز باالعتبار العكامؿ المؤثرة عمى فيـ النص كما مدل تأثيرىا في الحالة المعركضة أماـ الطالب.
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 -3االمتحاف بطريقة الكمكز أسيؿ مف تحضير األسئمة كما تحتكم عميو مف مشاكؿ بالنسبة لنص السؤاؿ كايجاد النقاط
المطمكبة كالتي عمى أساسيا نصكغ السؤاؿ.

مشاكؿ اختبار التتمة(الكموز):

قد يعترض الباحث أسئمة كثيرة عند استعمالو ىذه الطريقة منيا:

 -1ىؿ تحذؼ كؿ كممة بعد عدد معيف مف الكممات ميما كاف نكعيا اـ تحذؼ كممات مف نكع معيف (حذؼ اختيارم)
-2

ىؿ نعطي الممتحف القطعة ليقراىا ثـ نقدميا لو لبلمتحاف بطريقة الكمكز اـ نعطيو االمتحاف مباشرة دكف عمـ مسبؽ.

 -3ما ىك طكؿ القطعة الفاحصة كىؿ االمتحانات ذات القطع الصغيرة اقؿ صدقا .

 -4ىؿ نحاسب الممتحف عمى أساس الكممة الناقصة األصمية في النص أـ نقبؿ منو إجابات مرادفة كقريبة كمكممة لممعنى.
كلئلجابة عمى ىذه األسئمة فقد جرب كيمسكف تايمكر (مخترع ىذه الطريقة) طرقا كثيرة لحذؼ الكممات مف القطعة
ففي مقاؿ نشره سنة  1957ـ قرر أف تحذؼ كؿ كممة بعد عدد معيف مف الكممات دكف االلتفات الى درجة صعكبتيا ،كيرل
اف ىذه الطريقة أعطت اصدؽ النتائج ،أما بخصكص السؤاؿ الثاني فالطريقة تختمؼ بحسب المغة ففي لغة األـ نميؿ الى
إعطاء اختبار الكمكز دكف عمـ مسبؽ بالقطعة أما المغات األجنبية فيفضؿ إعطاء االختبار بعد التعرؼ عمى القطعة،

كبخصكص طكؿ القطعة يتجو البحث اليكـ الى حذؼ خمسيف كممة مع إعطاء الجممة األكلى كاألخيرة كاممتيف ،كفيما
يتعمؽ بالسؤاؿ الرابع ،فيرل فرانكميف بعدـ كجكد فرؽ كبير في النتائج (.حبيب ا﵀ ،2009 ،ص)147-145
المصادر:

 .1احمد ،محمد رياض ،كمحمد جابر .تحسيف ميارة التعرؼ كاثره عمى الفيـ القرائي لدل التبلميذ منخفضي التحصيؿ
في القراءة ،مجمة كمية التربية  ،المجمد السادس عشر ،العدد( ،)2عماف ،األردف .2000

 .2البسيكني ،سامية عمي .قياس بعض جكانب انقرائية كتب المغة بالحمقة األكلى مف التعميـ األساسي ،مجمة القراءة
كالمعرفة ،العدد ،19الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة ،كمية التربية عيف شمس2002 ،ـ.

 .3بني صعب ،كجيو بف قاسـ القاسـ .مقركئية الكتب المدرسية ،الرياض ،السعكدية2009 ،ـ.
 .4بك قحكص ،خالد ،كاسماعيؿ عمي إبراىيـ .قياس مقركئية كتاب الكائنات الحية كالبيئة المقرر عمى طمبة المرحمة
الثانكية بدكلة البحريف ،مجمة مركز البحكث التربكية ،العدد ،19جامعة قطر2001 ،ـ.
 .5جرداؽ ،مراد ،كلميا مجاعص صكايا .العكامؿ المؤثرة في مقركئية كتب الرياضيات ،مجمة دراسات العمكـ اإلنسانية،
المجمد السابع ،العدد الثاني ،الجامعة األردنية ،األردف1980 ،ـ.

 .6جمؿ ،محمد جياد ،كسمر ركحي الفيصؿ .ميارات االتصاؿ في المغة العربية ،دار الكتاب الجامعي ،العيف.2004 ،
 .7حبيب ا﵀ ،محمد .أسس القراءة كفيـ المقركء بيف النظرية كالتطبيؽ ،ط ،3دار عمار ،عماف ،االردف2009 ،ـ.

 .8الحكيطي ،سحر سالـ .مستكل مقركئية كتاب التاريخ لمصؼ السادس األساسي في محافظة غزة كعبلقتو ببعض
المتغيرات ،الجامعة اإلسبلمية ،كمية التربية ،غزة ،فمسطيف(.2010 ،رسالة ماجستير غير منشكرة)

 .9خاطر ،محمكد رشيد ،كاخركف .تطكير مناىج تعميـ القراءة في مراحؿ التعميـ العاـ في الكطف العربي .ط ،2المنظمة
العربية لمتنمية كالثقافة كالعمكـ ،تكنس1986 ،ـ.
.10داككد ،بندر عبد الكريـ  .عبلقة المقركئية ببعض المتغيرات المغكية ،كمية التربية /ابف رشد ،جامعة بغداد1977 ،ـ .
(رسالة ماجستير غير منشكرة)

.11دعنا ،عبمة .مقركئية كتب العمكـ لصفكؼ المرحمة االبتدائية العميا .عماف(.1988 ،رسالة ماجستير غير منشكرة)
 .12السامرائي ىيفاء حميد حسف ،قياس مقركئية كتب القراءة لمصفكؼ الثبلثة العميا مف المرحمة االبتدائية في العراؽ،
جامعة بغداد ،كمية التربية ابف رشد( ،2004 ،اطركحة دكتكراه غير منشكرة)
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سميماف ،اقباؿ عبد القادر محمد .مستكل مقركئية نصكص المغة العربية المقرر لمصؼ السادس األساسي في

محافظة نابمس ،جامعة النجاح الكطنية ،فمسطيف2002 ،ـ(.رسالة ماجستير غير منشكرة)

.14السماف ،مركاف احمد .فاعمية استراتيجية تحميؿ بنية النص المغكم في تنمية مستكيات الفيـ القرائي لمنثر كالشعر لدل
طبلب المرحمة الثانكية ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس2010 ،ـ(.أطركحة دكتكراه غير منشكرة)
 .15عثماف ،احمد عبد الرحمف إبراىيـ .دراسة صدؽ كثبات اختبا ارت التتمة في قياس االنقرائية لبعض مكضكعات عمـ
النفس التربكم ،مجمة دراسات نفسية ،المجمد  ،7العدد ،3رابطة األخصائييف النفسييف المصرية ،القاىرة1997 ،ـ.

 .16طعيمة ،رشدم احمد ،مناع ،محمد السيد .تعميـ العربية كالديف بيف العمـ كالفف ،دار الفكر العربي ،2000 ،القاىرة.
.17الكمي ،حمدم إسماعيؿ احمد .قياس مقركئية كتب المغة العربية لممرحمة االبتدائية في إقميـ كردستاف العراؽ ،كمية
.18

التربية ،الجامعة المستنصرية2008 ،ـ(.رسالة ماجستير غير منشكرة)

كمير ،جكرج .مقياس صبلحية القراءة ،ترجمة ابراىيـ محمد الشافعي ،عمادة شؤكف المكتبات ،جامعة الممؾ سعكد،

الرياض1988 ،ـ.
.19الكندرم ،عبد ا﵀ عبد الرحمف ،كابراىيـ محمد عطا .تعميـ المغة العربية لممرحمة االبتدائية ،ط ،2مكتبة الفبلح لمنشر
كالتكزيع ،الككيت1996 ،ـ.
 .20مقدادم ،محمد فخرم .المقركئية (ماىيتيا كطرؽ قياسيا) ،مجمة التربية ،المجنة الكطنية القطرية لمثقافة كالعمكـ ،العدد
الحادم كالعشركف بعد المئة ،السنة السادسة كالعشركف ،الدكحة1997 ،ـ .

 .21مكسى ،فراس جاسـ.قياس مقركئية كتاب القراءة العربية لمصؼ الرابع االبتدائي في العراؽ ،جامعة الدكؿ العربية،
المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ،قسـ البحكث كالدراسات التربكية ،مصر(.2012 ،رسالة ماجستير غير منشكرة)
 .22الياشمي ،عبد الرحمف ،كعطية ،محسف عمي .تحميؿ محتكل مناىج المغة العربية-رؤية نظرية تطبيقية ،دار صفاء
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