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 مقدمة

سيكولوجية معقدة، وقد كانت يف األساس موضوًعا من املواضيع اليت  -القراءة ظاهرة اجتماعية  

تبحثها الرتبية، وقد ظلت املشاكل املتعلقة بالقراءة مدة طويلة من الزمان من اختصاص رجال الرتبية 

قراءة، إال أنها مل توف هذه وحدهم. ورغم التقدم النسيب الكبري الذي أحرزته الدراسات الرتبوية لظاهرة ال

الظاهرة حقها، ومل حتط بها من مجيع اجلوانب، وهلذا أخذت علوم أخرى كثرية تبحث هذه الظاهرة 

املعقدة، وعلى رأسها العلوم النفسية مثل علم النفس اللغوي، وعلم النفس القرائي وغريهما من فروع علم 

  النفس.

م الباحثني النفسيني والرتبويني، فوضعوا هلا النظريات املختلفة، لقد اجتذبت ظاهرة القراءة اهتما 

وأشاروا إىل الصلة الوثيقة بني سيكولوجية القراءة ومسألة االستيعاب، وطرحوا جمموعة من األسئلة 

 اجلوهرية حول هذه الظاهرة، مثل:

 هل يستوعب القارئ الواحد كل كتاب بصورة متماثلة؟ -

 أسباب االستيعاب الناقص أو غري الصحيح؟ما هي  -

 ما هي حدود اإلمكانات الفردية لالستيعاب؟ -

 ما هي العوامل السيكولوجية احلافزة للقراءة؟ -

 ما هي النماذج السيكولوجية للقرّاء؟ -

 ماهي العالقة بني التفكري والقراءة؟ -

 آراء العلماء والباحثني حول هذه املسائل.وسنحاول فيما يلي التعرف على 
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ينظر العامل الروسي ل. أوشينسكي إىل الكلمة على أنها أداة التفكري الرئيسة، وواسطة نقل القيم  

الروحية لإلنسانية من جيل إىل آخر، وأكد على اإلمكانية املبدئية للفهم الفوري ملعاني الكلمة اجملردة. 

ءة، واستيعاب املادة املقروءة، تعد عملية معرفية حتمية للنفس اإلنسانية؛ ويرى أن وهلذا فهو يرى أن القرا

مبادئ التعلم، كالوضوح والتتابع املنطقي واتساق املعنى وسهولة الفهم، هي مبادئ أساسية البد منها عند 

            (.1وضع أي كتاب للقراءة )

 -وتطرق علماء آخرون إىل هذا املوضوع، ونظروا إليه من زوايا أخرى. فقد عاجل الباحث آ. بوتيين  

مسائل اإلبداع الشعري، ورأى أن عملية الفهم، أي  -مؤسس االجتاه السيكولوجي يف علم اللغة يف روسيا 

يف استيعاب الصور الفنية الشعرية، ورأى األهمية املعرفية  الفعالية العقلية، هي العملية الرئيسة

للصورالفنية يف أنها حتّفز حركة الفكر والسعي إىل اإلحاطة حبلقة واسعة من الظواهر املرتبطة بها. أما 

املربية الروسية ن. كروبسكايا فقد طرحت مسألة هامة وهي ضرورة دراسة االهتمامات املختلفة للقّراء، 

ألة الفروق الفردية السيكولوجية يف االستيعاب، وأمناط التفكري املختلفة لدى القرّاء كالنمط وعاجلت مس

التجريدي والنمط الصوري وغريهما. وأشارت إىل حقيقة رئيسة، وهي أن الكتاب الواحد يقّوم تقومًيا 

خرى يف تلبية حاجات خمتلًفا باختالف القارئ. واهتمت اهتماًما كبرًيا بدور األدب الروائي والفنون األ

الناس االجتماعية، وتنمية قدرة القارئ على التعبري عن أفكاره وعواطفه، وعلى التواصل مع الناس 

 (2اآلخرين)

 نظريات سيكولوجية القراءة -1

ظهرت يف العشرينات والثالثينات من القرن العشرين جمموعة من النظريات اليت تعاجل مسألة  

 يف روسيا ويف دول أخرى، وأهم هذه النظريات: سيكولوجية القراءة

 نظرية بيخترييف االنعكاسية يف القراءة: 1-1 

تعاجل نظرية بيخترييف الكتاب والقراءة عامة، من حيث هي مثري يسبب استجابات معينة يف  

داخلي اليت العضوية. ومن بني هذه االستجابات اليت تظهر أثناء القراءة: عمليات الرتكيز اخلارجي وال

"نطق" ذهين  -يقوم بها القارئ، والتقليصات الضعيفة للروابط الصوتية الدالة على وجود كالم داخلي 

               للكلمات أثناء القراءة.
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ية أنها خلت من أي حتليل للعمليات املرتبطة باستيعاب مضمون النص، من بني عيوب هذه النظر 

الرتكيبية للدماغ اليت صاغها سيتشنوف -وهو ال يتحقق إال من خالل دراسة نظرية الفعالية التحليلية

 وبافلوف.

  نظرية روباكني: 1-2 

نفس املكتيب"، وذلك يف كتابه "ما هو دعا روباكني إىل تأسيس فرع مستقل يف علم النفس باسم "علم ال 

(. ونظريته يف سيكولوجية القراءة عبارة عن جتميع انتقائي 1924علم النفس املكتيب" ) لينينغراد، 

لنظريات متنوعة. فهو يستعرض بالتفصيل النظرية االنعكاسية للقراءة، وال ينظر إىل الكلمة على أنها إشارة 

ليها كمثري للفعالية النفسية غري املوجهة. ويفسر هذه الفعالية النفسية ذات معنى تعميمي معني، بل ينظر إ

       بوتيين بصفتها فعالية بال حدود مقيدة للفهم. -يف ضوء نظرية غومبولت

وائية كما فعل وقد عمم روباكني هذه النظرية على مجيع أنواع الكتب، ومل يقصرها على الكتب الر 

بوتيين؛ وبالتالي توصل إىل نفي كامل إلمكانية الفهم املتماثل ألية أقوال شفوية أو مكتوبة. ومن هنا 

يستنتج روباكني "إن للكتاب الواحد أو الكالم الواحد مضامني خمتلفة بقدر اختالف قرائه". ومن أجل 

لعامل األملاني ريشارد سيمون، وهي نظرية تفسري خصائص االستيعاب الفردية، يلجأ روباكني إىل نظرية ا

Mneme  وتعين الذاكرة اخلليوية، واليت ترى أنه حيدث يف الدماغ تراكم آلثار املثريات السابقة، اليت

وتعين احتياطي التصورات احلياتية أو مضمون شعور الشخصية. وهذا ، يشكل احتياطيها الذاكرة اخلليوية

عن طريق التفاعل املباشر مع العامل احمليط فحسب، بل وعن طريق الكتاب  يعين أن إثراء الشعور ال يتم

 أيًضا.

إن نظرية روباكني يف سيكولوجية القراءة تتناقض مع احلقائق العلمية الواقعية اليت تقوم عليها، غري  

تنوع أن البذرة العقالنية يف نظرية روباكني هي مبدأ صحيح معرتف بصحته من قبل اجلميع، وهو ال

الفردي والفروق الفردية يف االستيعاب، والتأثري الكبري للمعارف واالنطباعات احلياتية السابقة على 

     (.3استيعاب الفرد للكتاب وفهمه) 
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 نظرية فيغوتسكي 3 -1

وضع عامل النفس الروسي البارز فيغوتسكي نظرية حول استيعاب األدب الروائي.  1925 يف عام 

ينطلق فيغوتسكي من مقولة مفادها أن نفسية كل فرد مشروطة اجتماعًيا يف مجيع مظاهرها، مبا يف ذلك 

             عواطفها ومشاعرها.

ينظر فيغوتسكي إىل األدب والفن باعتباره فكًرا، مؤكًدا خالل ذلك على وظيفته االجتماعية اخلاصة.  

حيث أن الفن ينظم جمااًل خاًصا من نفسية اإلنسان ككائن اجتماعي، وهو جمال العواطف. إن آلية تأثري 

تبدل نوعي يف املشاعر والعواطف العمل األدبي تكمن يف إثارة املشاعر والعواطف املتضاربة، حيث حيدث 

     . فتتحول من عواطف فردية إىل عواطف مجاعية واجتماعية

إن فيغوتسكي ينظر إىل العمل األدبي بصفته "منظومة من املثريات املنظمة بصورة واعية مقصودة،  

ن هذا الفهم لتأثري الفن واألدب، خيتار فيغوتسكي (. وانطالًقا م4حبيث تثري استجابات مجالية")

التحليل املوضوعي للمؤلفات األدبية كطريقة للبحث، ويكشف عن خصائص تأثري الشكل واملضمون اللذين 

         ُتحقق بوساطتهما املؤلفات األدبية والفنية تأثريها االنفعالي.

لعل اجلانب القوي من نظرية فيغوتسكي يكمن يف إثبات ضرورة التحليل املوضوعي للمؤلفات األدبية،   

لكن فيغوتسكي يقصر تأثري الفن واألدب على اجلانب االنفعالي، وهذا حيّد كثرًيا من وظيفة الفن واألدب 

  (.5أثريه يف تكوين الشعور)االجتماعية، حيث أنه ال يصح نفي الدور املعريف للفن واألدب وت

 نظرية فالغاردس  1-4 

يف الثالثينات من القرن العشرين نشر الباحث كتاًبا بعنوان حملات يف سيكولوجية القراءة )موسكو،  

(، عرض فيه نظريته يف سيكولوجية القراءة. وينظر فالغاردس إىل القراءة باعتبارها 1931لينينغراد، 

 تماعي من ناحية، وسيكولوجي فردي من ناحية أخرى.عملية ذا طابع اج
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 اجتاهات تطور سيكولوجية القراءة -2

 

  يف روسيا 1 -2

منذ أواخر الثالثينات وأوائل األربعينات من القرن العشرين بدأت الدراسة النفسية لعملية القراءة يف  

لعمرية املختلفة للكتاب، دراسة الفئات العمرية اجلوانب التالية مثاًل: استيعاب األطفال من ذوي املراحل ا

املختلفة، حتليل استيعاب خمتلف أجناس األدب الروائي، فهم واستيعاب األجناس املختلفة. وقد أثبتت 

الدراسات التجريبية جمموعة من القوانني أو العوامل املوضوعية والذاتية اليت تتحكم يف سيكولوجية 

وضوعية احملددة لعملية الفهم: خصائص العمل األدبي، وبنيته الرتكيبية، القراءة. ومن بني العوامل امل

ومقدار تفصيل الصور األدبية وإيضاح تفاصيلها ودقائقها. أما العوامل الذاتية )وهي األهم بالنسبة الستيعاب 

و األطفال( فتتمثل يف تطابق الصور والشخصيات األدبية مع التصورات احلياتية الواقعية، ومع اجل

      االنفعالي لألطفال، ودرجة منو مهارات االستيعاب الضرورية عند القرّاء.

وقد أظهرت نتائج دراسة أجنزتها الباحثة نيكيفوروفا، بعنوان "وظيفة األدب االجتماعية باالقرتان مع  

يرتكز إىل عملية معقدة من التحليل املتعدد  وظيفتيه املعرفية والرتبوية"، أن استيعاب النص الروائي

اجلوانب له. وأكدت الباحثة أن هذا التحليل، الذي يتم غالًبا بصورة ال شعورية، ليس فطرًيا وال والدًيا، 

بل يتكون يف مسار الدراسة أو املطالعة احلرة. وينتج عن هذا أن التطبيق غري الصحيح للتحليل يؤدي إىل 

والشخصيات األدبية، وبالتالي يؤدي إىل الفهم اخلاطئ للمضمون الفكري للعمل تشويه منظومة الصور 

               األدبي.

س اللغوي، وعلم وباالعتماد على منجزات علم االجتماع، وعلم النفس االجتماعي، وعلم النف 

، ونظرية املعلومات؛ تطورت جمموعة من الفروع العلمية املتصلة بالقراءة Semiologie السيميولوجيا

      والقّراء، وأهمها سيكولوجية القراءة وسيكولوجية القارئ. ومن أهم هذه االجتاهات:

 لوجي والسيكولوجي لدراسات القّراء.تعميق التمييز السوسيو -

تأكيد الشرطية التارخيية ملعرفة علم النفس القرائي كتكوين كامل مستقل يف وعي الفرد واجلمهور  -

 لعملية القراءة.

 وضع املفاهيم الالزمة للتحليل النظري ملكونات وظواهر علم النفس القرائي. -
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تجرييب اجملزأ لبعض خصائص القرّاء وعمليات القراءة إىل طرح تصورات االنتقال من الوصف ال -

 ذهنية ونظريات وفرضيات تفسريية آلليات عملية القراءة.

ولكن ال توجد حتى اآلن نظرية سيكولوجية كاملة للقراءة، وهذا يرجع إىل الطابع املشرتك ملوضوعها  

 ومادتها بني عدد من العلوم.

ر علمي يف موسكو، بعنوان" سيكولوجية القارئ والقراءة والعمل املكتيب الببليوغرايف"، وقد عقد مؤمت 

حيث ظهرت جمموعة من التقارير والدراسات اليت تعكس امليل إىل استخدام مفاهيم علم النفس االجتماعي 

راسة جتريبية وطرائقه يف الدراسات واألحباث القرائية التجريبية، فقد قامت الباحثة ت. نيفسرتويفا بد

لسمعة الكاتب بصفتها عاماًل مؤثًرا يف علم النفس القرائي على تقويم واستيعاب املؤلفات األدبية. وقامت 

الباحثة غ. براغينا بوضع مواصفات خلصائص التواصل بني القراء يف الصفوف العليا املدرسية. كما أجرت 

هج السوسيومرتيا يف دراسة العالقات بني القرّاء الباحثة غ. أولرتوغيفا دراسة جتريبية استخدمت فيها من

يف اجلماعات الطالبية. كما توصل الباحث آ. ميلر إىل نتيجة عن اإلمكانات العالجية لألدب الروائي، 

وذلك من خالل إظهار تبدل دافعية القراءة واإلدراك الفين أثناء مرض القارئ. وكانت أبرز مسائل 

        القرائي اليت طرحت يف املؤمتر هي: سيكولوجية القراءة وعلم النفس

 االجتماعية للقراءة وعلم النفس القرائي  -املسائل النفسية -. 

 سيكولوجية القارئ -. 

 التحليل النفسي للنص ولعمليات القراءة -. 

 الرتبوية للقراءة عند األطفال.  -املسائل النفسية - 

 . سيكولوجية العمل الببليوغرايف واملكتيب - 

  (.6تعليم القراءة الدينامية كطريقة مشولية لتطوير فعالية القراءة) -  -

 يف أوروبا وأمريكا 2-2 

إىل ظهور عدد كبري من البحوث لقد أدى منو األهمية االجتماعية للكلمة املطبوعة يف عاملنا املعاصر  

والدراسات يف بلدان أوروبا ويف أمريكا بشكل خاص. وخالل الثمانني سنة األخرية نشر يف العامل أكثر من 
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 IRAألف حبث علمي مكرس لقضايا القراءة، وعقدت عدة مؤمترات دولية نظمتها الرابطة الدولية (. 40

 للقراءة )الرابطة الدولية

ذه الدراسات دوافع القراءة، واهتمامات القرّاء، واجتاهات القراءة األدبية لألجناس األدبية وتعاجل ه 

املختلفة. وتركز هذه الدراسات بصورة خاصة على اجلانب السيكولوجي للقراءة وللقارئ، دون ربطهما 

نفسي قرائي معني، غالًبا مبضمونهما االجتماعي، أي تنظر إىل القراءة كظاهرة نفسية، وإىل القارئ كنمط 

 وتبني موقفه من القراءة.

صدرت يف أملانيا )الغربية( موسوعة خاصة مكرسة لسيكولوجية القراءة ومسائلها"  1974ويف عام  

Lesen- Ein Handbuch" (7 وهي مرجع أساسي يعاجل بشكل عميق أهم جوانب سيكولوجية القراءة)

رية من املراجع والتوثيق الدقيق هلا، وانتقاء أهم مسائل ومسائلها، ومن أهم مميزاتها توفري أعداد كب

                   سيكولوجية القراءة مثل تصنيف القراءة والقرّاء، وتربية ثقافة القراءة، ونشوء وتطور الدراسات القرائية.

لقد كان علماء الرتبية أول من اهتم بالقراءة كمسألة علمية، حيث بدأوا بدراسة سيكولوجية القراءة منذ  

أوائل القرن العشرين، غري أنهم ركزوا االهتمام يف البداية على دراسة اآلليات اخلارجية للقراءة، سعًيا إىل 

بني انتقال النظر على النص املطبوع، ومعرفة الكلمات واجلمل وفهم املادة املقروءة؛ كما  حتديد العالقة

حاولوا حتديد تأثري طراز اخلط وحجم األحرف، وطريقة ربطها، وتوزيع النص على الصفحة... اخل، على 

أن  تينكر. ي ممعرفة الكلمات وسرعة القراءة وعلى إدراك معنى النص املقروء. ويرى عامل النفس األمريك

حمصلة هذه املرحلة "السيكولوجية األوىل" من دراسة القراءة اقتصرت بصورة أساسية على اكتشاف ثالثة 

 عوامل مؤثرة يف إدراك النص، وهي :

   من األحرف األخرية أو املتوسطة. -من أجل فهم النص  -إن األحرف األوىل من الكلمة أهم  - 

  الكلمة هو أهم معيار لشكل الكلمة القواعدي وبالتالي ملعناه.إن طول  - 

 إن مراعاة السياق يسهل إىل حد كبري إدراك املعنى الدقيق للكلمات املتعددة املعاني.  - 

وجنًبا إىل جنب مع الدراسات السيكولوجية والرتبوية للقراءة، سارت الدراسات السوسيولوجية، اليت  

انتشرت منذ الثالثينات يف الواليات املتحدة ومن ثم يف أوروبا. وكانت جترى هذه األحباث بطلب من دور 

الفئات االجتماعية اليت  النشر، وهدفها دراسة سوق الكتاب ووضعيته وإمكان توسيعه، أي إظهار: أي

تقرأ بصورة دائمة ومكثفة، وما هي الكتب األكثر طلًبا. وعلى سبيل املثال: بطلب من ريدرداجيست مت 
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إجراء أكثر من استفتاء لعينة واسعة من القراء حول عدد من املطبوعات والوسائل اإلعالمية ومدى شعبيتها. 

ة اليف األمريكية يف الواليات املتحدة باالعتماد على ، أجريت دراسة جلماهري قراء جمل1938ويف عام 

استفتاء عينة واسعة من القراء. غري أن أغلب هذه الدراسات مل تهتم بدوافع القراءة واهتمامات القّراء 

              (.8ونشوئها وتطورها)

ولكن، مع بداية األربعينات، بدأت حماوالت دراسة القراءة يف سياق أعمق، وإظهار قوانينها النوعية  

بشكل أعمق. ففي الواليات املتحدة أجري عدد من الدراسات حول تأثري القراءة على املستوى التعليمي 

التالميذ والطالب، وموقفهم من القراءة، (، ودرست فيها ألول مرة دوافع القرّاء، وحاجات 9العام للفرد)

وعالقة القراءة مبختلف أشكال التعليم. كما قامت هذه الدراسات بتحليل تقاليد قراءة األدب الروائي 

             (.10وأساليب الرتبية األدبية)

وازدادت أعداد األحباث العلمية املرتبطة بدراسة إنتاج املطبوعات وتوزيعها ودراسة مضمونها، وتأثريه  

على احلكومة والفئات االجتماعية املختلفة. ومتت دراسة تأثري الكتاب عامة على القارئ وحاجة القارئ 

ه الدراسات العلمية اجلادة تنظر إىل إىل الكتاب، والعوامل املساعدة أو املعيقة للقراءة. وكانت مجيع هذ

الكتاب أو أي نص مطبوع بصفته منظومة من القيم واخلصائص الفنية املؤثرة على اتساع تداوله وانتشاره 

بني خمتلف فئات القراء. ويف هذه الفرتة بالذات، مت تطبيق طريقة حتليل املضمون يف الدراسات والبحوث 

، هاريف. املطبوع بشكل صارم ودقيق. فقد قام الباحث األمريكي م القرائية. وهذا ما مسح بوصف مضمون

بدراسة  قام الباحث م. آلربيتش 1956(، ويف عام 11، بتحليل مضمون أكثر الكتب رواًجا)1953عام 

(. وأجرى الباحثان ب. بريلسون وب. سولرت 12منظومة القيم يف مضمون اإلنتاج األدبي اجلماهريي)

هامة باستخدام طريقة حتليل املضمون حول حتليل صورة األمريكيني يف األدب  دراسات أساسية

(، كما درسا تأثري مضمون العمل األدبي ومكوناته األخرى على املواقف واالجتاهات القرائية 13الروائي)

         . املختلفة وعلى حاجات القرّاء اجلمالية

ومنذ الستينات من القرن العشرين برزت الدراسات واألحباث الطاحمة إىل معرفة املواصفات النوعية  

للكتاب ولشخصية القارئ. وقد أظهرت هذه الدراسات أن الكتاب الواحد يتمتع مبجموعة من اخلصائص 

فته. كما أظهرت تعايش حاجات قرائية خمتلفة املختلفة اليت تتجلى تبًعا ملوقف القارئ واهتماماته وثقا

   لدى القارئ الواحد، وقدرة القارئ على استيعاب العمل األدبي بطرق خمتلفة بتأثري عوامل خمتلفة.
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 أهم مواضيع البحث يف سيكولوجية القراءة -3 

 سنتناول يف هذا القسم أهم الدراسات املتعلقة بسيكولوجية القراءة، وهي:

اء: 3-1
ّ
 دراسة مسألة تصنيف القر

لقد غدت قضية تصنيف القراء يف عصرنا الراهن إحدى القضايا األساسية ضمن جمموعة العلوم اليت  

تربوية. وتكتسب هذه املسألة أهمية نظرية وتطبيقية، -تدرس القراءة بصفتها ظاهرة اجتماعية ونفسية

حتسني نوعية القراءة وزيادة فعالية تأثريها الفكري والرتبوي. خاصة مع ازدياد القراء، ما دفع إىل ضرورة 

لقد جرت حماوالت تصنيف القراء يف ثالثة اجتاهات رئيسة: يف علم االجتماع، علم النفس االجتماعي، 

              وعلم النفس العام.

إن أي تصنيف مقرتح جيب أن يليب مطلبني رئيسني هما: املالءمة واملردود. أما املالءمة فتتجلى يف  

مناذج  -التصنيفات واملخططات اليت تتوفر فيها املعايري الضرورية والكافية لتقسيم القّراء إىل مجاعات

العمل املكتيب مع القّراء. وأما املردود فيتجلى يف متمايزة فيما بينها، وتتطلب طرائق وأساليب خمتلفة من 

التصنيفات املقبولة من الناحية العملية يف ظروف العمل املكتيب، وتوفر اإلمكانية لوضع التوصيات املنهجية 

        املطابقة خلصائص كل صنف من صنوف القرّاء.

 قّراء ال بد من مراعاة التغريات اجلارية يف اجملتمع، وأهمها :عند وضع تصنيف لل

 ارتفاع مستوى التعليم والثقافة . -1 

  تغري طابع العمل نتيجة دخول األمتتة واملكننة واملعلوماتية إىل كافة األعمال. -2

 االنتشار الواسع لوسائل اإلعالم اجلماهريية واملطبوعات وأنظمة املعلومات. -3

وباإلضافة إىل العوامل املذكورة، املساعدة على تكامل اجملتمع الثقايف، ذات الطابع العام الشمولي،  

مثة عوامل حملية تؤدي إىل التمايز الفئوي بالنسبة للقراءة، ويظهر تأثريها ضمن الفئة االجتماعية 

ن مجاعة العمل، ووجود أو الواحدة، وهناك عوامل حملية مؤثرة يف اجلماعات والفئات كاملناخ احمللي ضم

 . غياب "القادة الثقافيني"، وتأثري اجلماعات املرجعية باإلضافة إىل خاصيات القارئ الشخصية
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 مفهوم الصنف القرائي 3-2

هو مفهوم مشتق من تفاعل عوامل نفسية واجتماعية  Typeإن مفهوم الصنف أو الطراز أو النمط  

لتأثريات املتنوعة خلربات القّراء املاضية وحاضرهم ومستقبلهم. ويقدم مثل هذا املدخل عديدة، ويضم ا

إمكانية معاجلة مواصفات القّراء املضمونية )من حيث املضمون(. وميكن للقارئ  typologicalالتصنيفي 

من خالل  االنتقال من منط إىل آخر عند توفر الظروف املالئمة. ويقرتح علماء النفس تصنيف القّراء

اخلاصيات املشرتكة للشخصية كاالجتاه، واملزاج، والطباع، والقدرات واملهارات، والدوافع، واالهتمامات. 

 وسنتناول هذه اخلاصيات بشيء من التفصيل لنتعرف على تأثريها على القراءة.

اصية دينامية من املزاج: يعّرف املزاج يف علم النفس بأنه ميل الفرد للقيام باستجابة معينة. وهو خ -1

خاصيات الفعالية النفسية للفرد، وميارس تأثرًيا متنوًعا وحامًسا على القراءة. ففي دينامية القراءة يظهر 

 األفراد وفق األمزجة التالية:

املزاج الصفراوي: وميتاز الفرد يف هذا املزاج بعادة قراءة الكتب، حيث ينكب على املطالعة وقراءة  -أ 

 أو انقطاع.الكتب دون توقف 

املزاج الدموي: ويقرأ الفرد من هذا املزاج بسرعة وسالسة، ولكن بسطحية، مع ختطي األسطر  -ب 

 وعدم الرتكيز. 

املزاج البلغمي أو اللمفاوي: ويقرأ الفرد من هذا املزاج ببطء، وبتتابع منطقي من البداية إىل النهاية،  -ج

 دون ختطي األسطر. 

ارتاشوف أن املزاج يؤثر على ثبات االهتمامات وعمقها. كما ترتبط باملزاج بصورة ويرى الباحث ن. ك 

جزئية، اختيارات القراء الشخصية هلذا الكاتب أو ذاك، وخلصائص األسلوب األدبي. غري أن تأثري 

املزاج، وإن ظهر يف طريقة القراءة وأسلوبها الفردي، عديم األثر من حيث نتائج الفعالية القرائية 

 (.14مثارها)و

الطباع: تعّرف الطباع بأنها "تلك اخلاصيات اليت متيز الفرد وترتك بصماتها على مجيع مظاهره  -2 

اخلارجية وتعرب عن موقفه املميز من العامل ومن الناس احمليطني به". ويتجلى تأثري الطباع، عند قراءة 

توى أعلى من اإلدراك، وعلى موقفه األدب الروائي، على موقفه من شخصيات العمل األدبي، وعلى مس

من شخصية املؤلف. وتقوم جاذبية البطل األدبي )وأحياًنا املؤلف(، بالنسبة للقارئ، على تشابه الطباع يف 
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بعض األحيان، بينما تقوم يف أحيان أخرى على مبدأ التعويض، حيث جتذب القارئ تلك اخلاصيات 

               اليت تنقصه.

ويف جمال الطباع، علينا أن نبحث عن تلك اخلاصيات الشخصية مثل القدرة على التقمص والتوحد  

داخلي. )توحد الذات مع شخصية إنسان آخر( واملشاركة الوجدانية، والنفوذ إىل عامل الشخصية األدبية ال

إن هذه اخلاصيات، ورغم ظهورها الشعورًيا أثناء عملية اإلدراك، ميكن أن تنتقل فيما بعد إىل العالقات 

املتبادلة الواقعية مع اآلخرين فتغنيها وتزيد من ثرائها. وتظهر املقارنة الواعية بني طباع القارئ وطباع 

ن الوعي الذاتي، من خالل الطموح إىل البطل الروائي، حسب املعطيات العلمية، على مستوى رفيع م

 معرفة الذات. وتظهر هذه احلاالت بصورة خاصة يف مرحليت الشباب واملراهقة.

 

القدرات: القدرات يف علم النفس هي جممل خاصيات الشخصية اليت حتدد التنفيذ الناجح هلذا  -3 

يكولوجية القراءة هنا هي دراسة العمل أو ذاك. وال حاجة هنا لتحليل القدرات بصورة عامة، ومهمة س

القدرات القرائية. إن القدرات القرائية وثيقة الصلة خبصائص العمليات النفسية كالتخيل والتفكري، 

والذاكرة، واالنفعاالت وما شابه ذلك. وخالل عملية القراءة ال تربز العمليات النفسية بصورة منعزلة بل 

ات والقدرات اليت تتشكل بتأثري التعليم والتدريب واملطالعة احلرة. تدخل يف نسق الفعاليات العقلية كاملهار

وجيب دراسة العمليات النفسية احلاضرة أثناء عملية القراءة يف تنوع مظاهرها وعالقاتها. ويف دراستنا 

للقدرات القرائية، واإلدراك القرائي، ال بد لنا من التوقف عند مراحل القراءة الثالث، وهي: مرحلة ما 

 بل القراءة، مرحلة القراءة، مرحلة ما بعد القراءة أو مرحلة التقويم. وهي تشكل حلقة واحدة متكاملة.ق

مرحلة ما قبل القراءة: وتتجلى فيها فعالية الفرد االنتقائية، وتتكون أهداف القراءة اليت تؤثر على  -أ 

ختتتم هذه املرحلة باختيار الكتاب. طابع الطلب واجتاه البحث، وعلى اختيار الكتاب املناسب للقراءة. و

 ومبعرفتنا باجتاه الفرد القرائي ميكننا التنبؤ باختياره والتأثري عليه يف االجتاه املناسب للقارئ..

مرحلة القراءة: وتتحقق فيها عملية القراءة واإلدراك. وتتعلق بذلك العامل املكّون لإلدراك  -ب 

قول الباحثة ل. جابيتسكايا: "كي تصبح القراءة فعاًل تواصلًيا كاالجتاه حنو طابع معني من اإلدراك. ت

االجتاه  -1جيب أن يطابق اجتاه املؤلف اجتاًها معيًنا لدى القارئ"، وُتميز بني االجتاهات التالية: 

وقد أظهرت . االجتاه الرتبوي -4االجتاه املهدئ،  -3االجتاه الرتفيهي،  -2األساسي للقارئ املؤهل، 
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النفسية لإلدراك، اليت أجرتها الباحثة بليايفا، أن اخلصائص السيكولوجية األساسية لإلدراك الدراسة 

 (.15)منط اإلدراك( ترتبط ارتباًطا وثيًقا باجتاه الفرد القرائي)

مرحلة ما بعد القراءة: وتتم فيها عملية تقويم املادة املقروءة، ويتحقق التأثري الالحق للكتاب  -ج 

دد اجتاهات االختيار املقبل لكتاب للمؤلف نفسه أو ملوضوع مشابه، أي تبدأ عملية تشكل املقروء، وتتح

حلقة جديدة. وتتكون عملية التقويم يف أثناء اإلدراك وتصبح أكثر حتديًدا بعد اإلدراك، وعند التأمل يف 

 املادة املقروءة..

 ومهمة الباحث هنا هي حتليل مضمون كل مرحلة، وحتديد الروابط فيما بينها

بأنه مكّون ال شعوري للفعالية النفسية يتجلى  Attitude اجتاهات الفرد القرائية: يعّرف االجتاه 4 - 

حاجات يف البنية اخلاصة للشخصية يف االستعداد لالستجابة على حنو معني للمثريات واألشياء اليت تليب 

الفرد. وسنتحدث بشكل أساسي عن بروز االجتاه أثناء القراءة، وميكن اعتبار االجتاه عالمة تكوينية يف 

 سيكولوجية القراءة ألن مفهوم االجتاه هو مفهوم أساسي يف الشخصية.

إن االجتاه القرائي يضم دالئل عديدة متيز هذا النمط القرائي أو ذاك: كاجتاه اختيار الكتاب،  

واسرتاتيجية القراءة، واآلليات الالشعورية الندماج املهارات العقلية الضرورية، وانتقائية اإلدراك، وطابع 

     االستجابات والتقوميات االنفعالية. ويتجلى االجتاه القرائي بوضوح يف مرحلة ما قبل القراءة.

، وخباصة مكوناته العليا املعقدة، بتأثري الرتبية واملعارف املستوعبة، يتكوَّن االجتاه القرائي عند الفرد 

واخلربة االجتماعية، وكذلك بتأثري املعلومات الواردة من أجهزة اإلعالم ووسائل االتصال اجلماهريية. 

طة ويتحدد اجتاه الفرد القرائي تبًعا خلصائص الفئة االجتماعية اليت ينتمي إليها الفرد، وتبًعا لألنش

الغالبة املميزة هلذه الفئة، وما ينتج عن ذلك من االجتاهات املهنية للقراءة، وبعض خياراتها املوضوعية. 

        كما يتأثر االجتاه القرائي بالفئة املرجعية اليت ينسب الفرد نفسه إليها.

فعالية الفرد، وهلذا فهي تشغل حيًزا أساسًيا بني العناصر البنيوية وتعد احلاجات من أهم مصادر  

املكونة الجتاه الفرد القرائي. لكن احلاجات والضرورة املوضوعية ال تشكل حافًزا مباشًرا لفعالية القراءة. 

جة إىل والبد هلذه العوامل اخلارجية من أن تتحول إىل حوافز داخلية للذات. وهلذا فمن اخلطأ اعتبار احلا

 .     القراءة جمرد ضرورة موضوعية، وال بد هلا من أن تتحول إىل قناعة ذاتية داخلية.
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ميكن للقراءة أن تليب احلاجات اإلنسانية املختلفة كاحلاجات املعرفية واجلمالية واألخالقية، لكن  

ة املعلومات الداللية والكالمية املوجودة يف املادة تلبيتها ال تتم بصورة مباشرة، بل على أساس معاجل

 املقروءة.

دوافع القراءة: وهي من املسائل اهلامة يف علم النفس ويف سيكولوجية القراءة. وتضم خمتلف أنواع  -5 

البواعث الداخلية. غري أن أغلب علماء النفس ينظرون إىل الدوافع من حيث تناسبها وعالقتها باحلاجات. 

النسبة لدوافع القراءة فهي "البواعث الداخلية للقارئ اليت تربز على شكل تصور حمتمل عن هذه أما ب

اخلاصية أو تلك من خاصيات الكتاب، اليت تليب حاجات القارئ". إذن، فمن أجل حتديد دوافع القراءة 

أو ذاك، عند شخص معني، جيب أن نعرف أنواع حاجاته واخلاصيات اليت يبحث عنها يف هذا الكتاب 

         أي بعبارة أخرى، ال بد من معرفة "منظومة توقعاته" من هذا الكتاب.

إن الكشف عن دوافع القراءة أمر على درجة كبرية من األهمية عند دراستنا لسيكولوجية القراءة، ألنها  

الكتب اليت جتلب له احلد األقصى من الرضا. وجيب التمييز بني الدوافع  تكشف عن موقف القارئ من

الالشعورية، والدوافع الشعورية )األهداف(. وتنعكس الدوافع الالشعورية نفسًيا على شكل صيغة انفعالية 

شفت لفعل القراءة، كالرضا الذي حيصل عليه القارئ عند قراءته لكتاب يتوافق مع دوافعه للقراءة. وقد اكت

دافًعا  30الباحثة بليايفا، يف دراستها لدوافع القراءة، أن دافعية القراءة متنوعة للغاية وهي تضم أكثر من 

 قرائًيا خمتلفًا. 

عند تصنيفنا لدوافع القراءة تربز أنواع متعددة: كالدوافع اجلمالية، والدوافع املعرفية، واالنفعالية،  

ربات احلياتية وغريها. والقراءة، كغريها من الفعاليات املعقدة، متعددة والدوافع الرتفيهية، وإدراك اخل

الدوافع، وهي تليب يف آن واحد عدة دوافع فعالة، وتشكل بنى معقدة خمتلفة لدى خمتلف أنواع القراءة 

 لكنها ثابتة لدى القارئ الواحد.

وهي  Stimulusافز اخلارجية للقراءة ومن بني العوامل الدافعة إىل القراءة جيدر بنا التوقف عند احلو 

متثل تأثري العوامل اخلارجية املختلفة )وسائل اإلعالم، نصائح األصدقاء والزمالء، اإلعالنات، اإلخراج 

... اخل(. إن الدوافع تعكس املغزى الشخصي من القراءة، كما تعكس منظومة توقعات القارئ املتشكلة على 

هلذا فهي موجهة إىل خاصيات الكتاب الداخلية ومضمونه. أما احلوافز أساس خربته القرائية السابقة، و

فهي ترسم للقارئ اجتاه البحث واالختيار، وتعد مؤشرات وعالمات على إمكان إجياد املطلوب يف كتاب 
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معني. وجيدر بنا التأكيد هنا على أن احلوافز تقود إىل فعالية القراءة يف حال توفر احلاجات والدوافع 

قة هلا لدى القارئ. وكل قارئ، وحتى القارئ األكثر تأهياًل، يسرتشد حبوافز معينة، ويستجيب هلا املطاب

بصورة انتقائية. ورغم أن احلوافز ال تعد من مكونات اجتاه الفرد، فمن املمكن إدخاهلا ضمن منظومة األدلة 

 املكونة ألمناط القراء.

لقراء للبحث والدراسة، وأجريت عليها الكثري من االهتمامات القرائية: لقد خضعت اهتمامات ا -6 

تعريف  الدراسات أكثر من الدوافع واالجتاهات واحملاور األخرى لسيكولوجية القراءة. وليس هناك من

واحد مقبول من غالبية الباحثني. ومن الباحثني الذين تطرقوا إىل تعريف االهتمامات القرائية الباحثة 

(. وتنظر بعض 16هتمام باعتباره حمصلة تفاعل دوافع القراءة مع عملية اإلدراك)بليايفا اليت تنظر إىل اال

الدراسات النفسية إىل االهتمامات باعتبارها إحدى دوافع الفعالية القرائية. غري أن االهتمام، خالًفا 

رغبته يف للدافع، ال يكشف عن معنى الفعالية وال يسمح باكتشاف ملاذا يقرأ اإلنسان، بل يشري فقط إىل 

 القراءة.

إن االهتمام بقراءة كتاب ذي مضمون معني ينشأ على أساس حاجات اإلنسان. وقد وضع العامل الروسي  

الكبري ليونتيف نظرية بهذا اخلصوص مساها نظرية نشوء االهتمام، يقول فيها: "إن التقاء احلاجة 

ابها مضموًنا". ونتيجة لذلك، فقد يظهر باملوضوع هو عمل استثنائي، إنه عملية تشييء احلاجة واكس

اهتمام أولي عند القارئ، ينتقل عند تكرار هذا االندماج بني احلاجة واملوضوع إىل اهتمام شعوري ثابت 

حنو أدبيات معينة. وببلوغه هذا املستوى يغدو مكوًنا مستقاًل مليل الفرد، يكسب فعاليته صبغة انفعالية 

 (.17اها الوظيفي)إجيابية، وبذلك يرفع من مستو

إن االهتمام يعطي يف الغالب جمال املعرفة الذي يهتم به القارئ، لكنه ال يعطي القارئ إمكانية حتديد  

ما هي الكتب املناسبة له يف هذا اجملال املعريف. وعند إدخالنا االهتمامات القرائية يف قوام مكونات األمناط 

ليس مضمون االهتمامات فحسب، بل ومواصفاتها النوعية: من حيث  القرائية البد من أن نأخذ يف اعتبارنا

العمق، واالتساع، والثبات؛ كما جيب النظر إىل االهتمامات باالرتباط مع اجلوانب األخرى من ميول الفرد 

 واجتاهاته.
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 الدراسات التجريبية يف تصنيف القراء -3 -3

اء تبًعا حملاور سيكولوجية القراءة اليت ورد ظهرت دراسات سيكولوجية جتريبية يف تصنيف القّر 

ذكرها أعاله يف روسيا وأمريكا وأوروبا يف النصف الثاني من القرن العشرين، وسنستعرض بإجياز أهم هذه 

              الدراسات:

 باحثة الروسية بليايفا: قسمت الباحثة أمناط القّراء إىل مخسة مناذج هي:دراسة ال -أ

: وهو منوذج اإلدراك اجلمالي املثالي، ويتميز بدوافعه اجلمالية والتواصلية )التواصل النموذج األول   

ة، البحث عن املثل الذهين مع الكاتب( واألخالقية والقيمية والتوجيهية )معرفة الذات، معرفة احليا

األعلى، الرتبية الذاتية(. أما اجتاهاته فتتمثل يف قراءة األدب الروائي كفعالية قرائية تغين اإلنسان 

روحًيا، وإدراك املضمون الفكري الروائي للعمل األدبي. واهتماماته متنوعة من حيث املواضيع ومنتقاة 

العميقة الغنية من حيث املضمون. وتتمثل معايري  بعناية يف الوقت نفسه، وموجهة حنو الكتب الروائية

 .   تقوميه للكتاب باالكتمال الفين، وعمق املضمون، والتعبريية، واملغزى الفلسفي للصور الفنية األدبية.

والقيمية : وهو منوذج اإلدراك من خالل الوقائع. ويتميز بدوافعه األخالقية النموذج الثاني  

والتوجيهية، واملعرفية واالنفعالية؛ أما اجتاهاته فتتمثل يف استيعاب الكتاب املقروء كانعكاس وتعبري عن 

الوقائع احلياتية امللموسة، من أجل استخالص العرب الرتبوية. وترتكز اهتماماته على كتب املآثر النضالية 

اإلنسانية السامية. وأما إدراكه فهو غري مكتمل، واألحداث التارخيية، وأبطال احلروب والنضال والقيم 

يركز على مقاطع معينة، وال يدرك بشكل كامل خصائص الشكل الفين، وال يستوعب املضمون إال بصورة 

              مبسطة.

وهو منوذج اإلدراك العقلي املعريف. يتميز بدوافعه املعرفية والعقلية واجلمالية إىل حد  النموذج الثالث:  

ما، يسعى إىل تأكيد الذات؛ كما يتميز باجتاهات قرائية انتقائية، واستخالص املعلومات الوقائعية، 

عة من حيث املواضيع )سياسة، والفهم اجليد ملوقف الكاتب وتقوميه السليم للوقائع. واهتماماته متنو

 تاريخ، سري العظماء، ذكريات، رحالت... اخل(.

النموذج الرابع: وهو منوذج اإلدراك االنفعالي القائم على االنطباعات االنفعالية. ويتميز بدوافعه  

ماته على املؤلفات األخالقية واالنفعالية، أما اجتاهاته فتتميز باملعاناة واملشاركة الوجدانية. وترتكز اهتما

واألعمال املسرحية امليلودرامية. وحوافزه هي: العنوان، املظهر العام للكتاب، واالتصال املباشر بالكاتب. 
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ويتميز إدراكه بأنه جزئي مقطعي، يستبدل مضمون الكتاب وشخصياته باالنطباعات احلياتية الذاتية، 

 الشخصية.وباستجابات انفعالية قوية، مرتبطة مبعاناة القارئ 

: وهو منوذج اإلدراك السطحي جلميع مكونات الكتاب. دوافعه انفعالية، ترفيهية، النموذج اخلامس 

واجتاهاته تتمثل يف التتبع السطحي ملوضوع الكتاب. أما اهتماماته فهي أدب املغامرات والروايات 

عنوان املثري للكتاب، وما كتب عنه يف البوليسية، واملؤلفات الساخرة. وتتمثل حوافزه يف اسم السلسلة وال

 (.18الصحف ونصائح األصدقاء)

 :R. Bambergerدراسات الباحث النمساوي ر. بامبريغر  -ب

 صنف القرّاء األطفال والشباب إىل أربعة مناذج:

: ويتواجد هذا النموذج بني األطفال بكثرة، وهم األطفال الذين يفضلون النموذج الرومانسي -1

ت وكتب املغامرات، وينبذون األعمال األدبية الواقعية والعقالنية واألخالقية، أما يف مرحلة احلكايا

 املراهقة فيفضلون أدب اخليال العلمي.

: ويفضل القرّاء من هذا النموذج الكتب اليت تصور العامل احمليط والبيئة النموذج الواقعي -2 

يات واملغامرات اخليالية، وينبذون الكتب مثل أليس يف والعالقات بني الناس، واهتمامهم ضعيف باحلكا

 بالد العجائب، وتتجلى خصائصهم هذه يف مرحلة املراهقة على حنو خاص.

: يقبل القرّاء من هذا النموذج حبماسة ورغبة على قراءة الكتب ذات الطابع النموذج العقالني -3

ن عن تفسري أو تعليل ملا يصوره الكتاب، وحياولون املعريف، معللني ذلك بالسعي للتثقيف الذاتي، ويبحثو

يف قراءتهم للمؤلفات األدبية استخالص الفائدة العملية. وينتشر هذا النموذج انتشاًرا واسًعا يف أوساط 

 املراهقني والشباب.

: يندر وجود القّراء من هذا النموذج بني مجيع الفئات العمرية، ويشعر أصحابه النموذج اجلمالي -4

لرضا من الكلمة املؤثرة واإليقاع اجلميل والقافية، وهم حيبون قراءة الشعر وحيفظونه، وينقلون من الكتب با

 (.19املقاطع واألشعار اليت حتوز على إعجابهم، ويعيدون قراءة الكتب املعجبون بها عدة مرات)

لدوافع القراءة وأهدافها، كما قام العامل النمساوي بامربغر مبحاولة هامة ومثمرة لتصنيف القراء تبعا 

 ووضع األمناط التالية للقراءة:



 

18 

 : ويرتبط هذا النمط بالقدرة على فهم مدى أهمية الكتاب املقروء للقارئ.القراءة السريعة -1

 : ومييز هذا النمط قرّاء الصحف، واملسؤولني ورؤساء الدوائر واملؤسسات.القراءة املعلوماتية -2

: ويظهر هذا النمط عند قراءة الروايات واألعمال األدبية، حيث يتمثل القارئ القراءة الرتفيهية -3

 شخصيات العمل الروائي ويعيش أحداث الرواية.

: وهدف هذا النمط السعي إىل الفهم الدقيق ملضمون الكتاب ومعناه القراءة احلافظة يف الذاكرة -4

 الفلسفي.

: حيث ينتقي القارئ ما هو مهم له من الكتاب هلدف معني، وهي لنفعيةالقراءة االنتقائية ا -5

 تشمل يف الوقت نفسه القراءة السريعة والنقدية واحلافظة.

وهي قراءة مصحوبة بقلم الرصاص ووريقة لكتابة املالحظات، وتسعى إىل  القراءة التحليلية: -6

 التأمل والتفكري الالحقني يف مضمون الكتاب.

: ويفرتض هذا النمط من القراءة التفكري والتقويم واملقارنة، ويؤدي دوًرا كبرًيا يف ة النقديةالقراء -7

 تكوين شخصية القارئ ومواقفه.

: ويعين هذا النمط قراءة األعمال الشعرية واألدبية الرفيعة مع حتليل شكلها القراءة املتفرغة -8

 ومضمونها.

 الفعال للمادة املقروءة واستيعابها بصورة إبداعية.وترتبط باإلدراك  القراءة اإلبداعية: -9

: وهي قراءة دقيقة، تركز على األحرف واملقاطعات والكلمات واجلمل، القراءة التصحيحية -10

 (.20بهدف التصحيح)
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 :Haseloffدراسة عامل االجتماع األملاني هاسيلوف  -جـ

ر يف كتابه" الكتاب يف حياة أطفالنا وشبابنا"، وضع هاسيلوف تصنيًفا للقرّاء على أساس حبثه املنشو 

واستخدم طريقة التحليل العاملي، حمدًدا أربعة أنواع من الدوافع، كل واحد منها يدفع إىل هذا النوع أو 

 ذاك من تزجية أوقات الفراغ، مبا يف ذلك القراءة؛ وهذه الدوافع هي:

رتدد األطفال والشباب الذين يشعرون بهذه احلاجة تلبية احلاجة إىل معرفة العامل )منط معريف(: ي -1

 إىل دور السينما ويستمعون إىل الراديو ويشاهدون الربامج التلفزيونية، ويقرأون الكتب.

تلبية احلاجة إىل التواصل املتعدد اجلوانب مع الناس )منط منطوي(: يقبل القّراء الذين يشعرون  -2

 يفضلونها على الراديو والتلفزيون.بهذه احلاجة على القراءة بسرور، و

تلبية احلاجة إىل التواصل العاطفي مع اآلخرين )منط منفتح(: ويفضل أصحاب هذه احلاجة  -3

 الفعاليات النشيطة يف تزجية أوقات الفراغ، وحيبون الرقص والسينما والرياضة ويفضلونها على القراءة.

الذاتي )منط واقعي(: يسعى الشباب واألطفال من هذا  تلبية احلاجة إىل الفعالية العملية والتثقيف -4

 (.21النمط إىل قراءة الكتب اليت تساعدهم يف اكتشاف العامل احمليط ومعرفته)

 مناهج البحث يف سيكولوجية القراءة -4

وهي طرائق علم النفس ذاتها يف دراسة سيكولوجية القراءة كاالستفتاء بواسطة االستبانة، واالستفتاء  

طريق املقابلة، واالختبارات املختلفة؛ هذا باإلضافة إىل مناهج البحث اليت وضعت خصيًصا لدراسة عن 

سيكولوجية القراءة، ومنها ما يعرف باسم الطرائق التجميعية، وهي جمموعة طرائق تستخدم يف آن واحد 

ألدب األطفال ودراسة قضايا مثل حتديد معامل فعالية القراءة بالطرق السوسيومرتية. فقد قام املعهد الدولي 

القراءة يف فيينا بدراسة القراءة عند أطفال العاشرة من العمر. وكان هدف البحث هو: حتديد انتشار القراءة 

بني أطفال العاشرة من العمر، وموقفهم من القراءة، وعادات القراءة لديهم )القراءة املسموعة، القراءة 

ستويات املختلفة للقراءة لدى أطفال العاشرة، ووضع الطرق الفعالة الصامتة(، من أجل تكوين تصور عن امل

للرتبية األدبية. وقد استخدم املعهد يف هذا البحث طريقة االستبانة باإلضافة إىل مواصفات أطفال العينة 

وفة اليت وضعها املعلمون، باإلضافة إىل االختبارات. كما وضع عامل النفس األمريكي ف. تايلور طريقته املعر

باسم االختبار املغلق. ومتكن املعهد بواسطة هذه الطرق من حتديد سرعة القراءة لدى أطفال العينة، ودقة 

   فهم النص عن طريق تقويم صحة أجوبة األطفال على األسئلة الواردة يف االختبار.
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ف باسم االستفتاءات الطوالنية ومن بني الطرق املستخدمة أيًضا يف دراسة سيكولوجية القراءة ما يعر 

longitudinal  اليت تسمح بتتبع منو األطفال يف ظروف بيئية متماثلة. وعند حتديد دوافع القراءة

تثبيت املعلومات املنفصلة، مثل عدد الكتب املقروءة  -واهتمامات القراء يستخدم نوعان من املعلومات: أ

عن دوافع القراءة واهتماماتها وأغراضها. وهناك حماوالت صياغة املعلومات الكالمية  -من نوع معني؛ ب 

 Grayلزيادة الفعالية العلمية لطرائق حبث سيكولوجية القراءة، ومنها طريقة العامل األمريكي ف. غري 

W أستاذ جامعة شيكاغو، فقد وضع جمموعة من املعايري واملؤشرات ذات الداللة اليت تكشف، يف .

عميقة للقراءة، وتضع األساس لدراسة حياة الكتاب االجتماعية وتأثريه على جمملها، عن املواصفات ال

 (.22القراء)
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