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ّ
 صملخ

ي القراءة والكتابة؛إلى أهمّية ا نظر  
َ
هذين تقييم فحص و  إلى هدفت آلّيات وأدوات تصميمتّم  مجال

ين
َ
اني ُبغية  األّول  للّصّفين والكتابة القراءة في إسرائيل، تّم تطوير آلّية وزارّية رسمّية لفحص. املجال

ّ
والث

غة تمكين
ّ
مي الل

ّ
مات ومعل

ّ
ن رصد من العربّية معل

ّ
 والكتابة القراءة اراتمه من تلك الّصفوف تالميذ تمك

غة في
ّ
 . (2008العربّية )راما،  الل

مات الصّ  ةالحاليّ  الدراسةهدف ت
ّ
انية تجاه إلى فحص مواقف معل

ّ
 اآللّيةفوف األولى والث

  200لـ  بانتينفحص القراءة والكتابة. من أجل ذلك تّم تمرير استالوزارّية ل
ّ
األولى  االستبانةمة: معل

مات الصّ  100ُمّررت لـ 
ّ
مة من معل

ّ
فحص القراءة والكتابة آلّية فوف األولى، فحصت مواقفهّن تجاه معل

 األّول،  ةالخاصّ 
ّ

انية ُمّررت لـ  واالستبانةبالصف
ّ
مات الصّ  100الث

ّ
مة من معل

ّ
انية، فحصت معل

ّ
فوف الث

اني. ةفحص القراءة والكتابة الخاصّ آلّية مواقفهّن تجاه 
ّ
 الث

ّ
 بالصف

انية تجاه  الدراسةأظهرت نتائج 
ّ
مات الّصفوف األولى والث

ّ
فحص القراءة  آلّيةأّن مواقف معل

 لصّ فحص القراءة والكتابة ل وأّن آلّية ؛والكتابة الوزارّية إيجابّية
ُ
انية ت

ّ
، من وجهة حّققفوف األولى والث

مات،
ّ
 طة إلى عالية، كما أنّ املنهج الّتعليمّي بدرجة متوّس أهداف  نظر املعل

ُ
األهداف التي ُوضعت  حّققها ت

الها بدرجة عالية مات  فروقات عدم وجود . أظهرت الّنتائج أيض 
ّ
ذات داللة إحصائّية بين مواقف معل

انية الّصفوف األولى 
ّ
مات الّصفوف الث

ّ
فروقات  تكنلم وكذلك فحص القراءة والكتابة.  آلّيةتجاه ومعل

انية تجاه تحقي
ّ
مات الّصفوف األولى والث

ّ
ق األداة للمنهج وتجاه تحقيق األداة لألهداف في مواقف معل

انية من . ولكن كانت التي ُوضعت لها
ّ
مات الّصفوف الث

ّ
فروقات ذات داللة إحصائّية في مواقف معل

 
ُ
  ،ر سنوات الخبرةمتغيّ إلى عزى تحقيق األداة للمنهج ت

ُ
ل ر املؤّه عزى ملتغيّ وفي املواقف من األداة عامة ت

 . العلميّ 

مات؛  مفتاحّية:كلمات 
ّ
، التالميذ العرب في القراءة والكتابة اآللّية الوزارّية لفحصمواقف املعل

 إسرائيل.
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 املقّدمة

َعدُّ القراءة والكتابة من أهم املهارات الحياتيّ 
ُ
  (، حيث2014ة )نصر، ت

ُ
 نّمي فكر اإلنسانت

 ومشاعره
ُ
لذا فإّن العمل على تنميتها  (.2009ثري خبراته الحياتّية املختلفة )بطرس، ، وت

ضرورة من أجل تقّدم األفراد واملجتمعات، فهي ركيزة أساسّية في شّتى املجاالت املعرفّية. 

غة العربّية. لذا فهما 
ّ
عّد القراءة والكتابة من أهّم محاور منظومة الل

ُ
يقعان في جوهر أهداف وت

 
ّ
غوّية للمرحلة االبتدائّية، الذي ُيرك

ّ
 ز على أن يكون التالميذ قادرين على قراءة،منهج التربية الل

ا ملتلّقين  أنواع من نصوص وتقييم تفسير  فهم، مختلفة، وكتابة نصوص سليمة لغويًّ

 مختلفين، وألغراض مختلفة )
ّ
 (.13، 2009عليم، ربية والتّ وزارة الت

والكتابة القراءة وتطوير كبيرة في اكتساب  اتصعوبفي إسرائيل الّتالميذ العرب ُيواجه 

 والتحّدي األبرز الذي جيل الطفولة.  ذمن
ّ
غة العربّية في فل يواجهه الط

ّ
اكتسابه للقراءة بالل

ه يقرأ ،ةاملعياريّ 
ّ
فها  اأصوات   أن

ّ
يصعب عليه  مّما ؛ةفي لغته املحكيّ مختلفة عن تلك التي ُيوظ

فإذا صعب  ،هوت وتشخيصه وتمثيلعملّية االكتساب تحتاج إلى تمييز الصّ  ألّن  ؛اكتسابها

، عزايزة؛ 2009، حداد-صايغ)ومن ثم القراءة والكتابة  ،وت بالحرفذلك صعب ربط الصّ 

دت (2008
ّ
 الّتلميذ أداء أّن ( 2018للعام ) (PISA)تائج الّدولّية المتحان البيزا النّ . وقد أك

، (األمّ  لغة في) القرائّي  التنّور  مهارات في العربّي  ّ
 الّتالميذ بين الفجوة وأبرزت الّنتائج متدن 

  (.OECD, 2019) اليهود القراءة لصالح ومهارات القرائّي  الّتنّور  في واليهود العرب

انية املعتمدةفحص القراءة والكتابة ظهرت آلّية 
ّ
 املدارسفي  في الّصفوف األولى والث

  باستبدالفي طرائق تعليم القراءة، وذلك الحاصل غيير التّ العربّية في أعقاب 
ّ
 الط

ُ
ة ليّ ريقة الك

  تعتمدالتي 
ّ
غة كوحدة واحدة، بالط

ّ
 ةريقة الصوتيّ تعليم الل

 
. كما جاءت تلك اآللّية نتيجة

 (.2008، راماات القراءة )على نظريّ  الطارئةالت لتحوّ ل

 األّول  آلّية اعتمادتّم 
ّ

، وفحص القراءة 2009سنة  فحص القراءة والكتابة للصف

 والكتابة 
ّ

اني للصف
ّ
ة للقياس والتقييم في الّتعليم في من ِقَبل الهيئة الوطنيّ  2016سنة  الث

 RAMA, National Authority for Measurement and Evaluation in)إسرائيل 
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Education)، انية من مهارات  بهدف وذلك
ّ
ن التالميذ في الّصفوف األولى والث

ّ
رصد مدى تمك

غة والكتابة في القراءة
ّ
ر الكشف املبالعربّية، و  الل

ّ
لتالميذ الذين يواجهون عن شريحة ا ك

غة املكتوبة، 
ّ
ن من الل

ّ
ومتابعة  ،مالَءمة برامج تعليمّية مناسبة لهمبغية صعوبة في التّمك

 .(2008)راما، تقّدمهم 

انية  رصدإلى  ه الدراسةهدف هذت
ّ
مات الّصفوف األولى والث

ّ
 اآللّية منمواقف معل

ا ل  هّن بتوظيفاهتمام والوقوف على درجةفحص القراءة والكتابة، الوزارّية املعتمدة رسميًّ

ا ل، اآللّيةمن استخدام  هّن وجهة نظر  وفحص مدى اختالف، عملهّن  في لّيةاآلهذه  سنوات تبع 

 : جيب عن السؤال املركزّي تل ت الدراسةوقد جاء .ل العلميّ الخبرة واملؤّه 

انية ِتجاهما 
ّ
مات الّصفوف األولى والث

ّ
اآللّية الوزارّية لفحص القراءة  مواقف معل

 ؟والكتابة

 

 اإلطار النظرّي  

 القراءة 

 طق بهاف إلى الحروف والكلمات والنّ د التعرّ ة تقوم على مجرّ عملّية ميكانيكيّ  ليست القراءة

 عملّية ُم  هيبل فحسب؛ 
ّ
يتّم خاللها ، ة وحركّيةة، وجدانيّ بة تشمل عناصر ذهنّية، إدراكيّ رك

طور، أي فهم ما بين الّس  ريح، واالستنتاج، والفهم الضمنيّ وتشمل الفهم الصّ  ،تفسير املعنى

؛ 2011؛ البصيص، 2005)البجة،  حليل ونقد املقروء، وإبداء الرأي فيهق، والتّ والتذوّ 

Snowling, 2001)وتغيير سلوكه وحّل ما يقرأ، تفاعل القارئ مع  . كما تتضّمن القراءة 

 (.2010ي، عبد البار مشكالته بموجبها )

الشيفرات والّرموز في بادئ األمر، ومن ثّم القدرة على فهم  القراءة فّك تتضّمن 

وهذا ما ُيفّسر عجز بعض  .(Kamps, et al 2008)شيفرتها  الكلمات أو الرموز التي تّم فّك 

شيفرة كلماته وفهم معانيه  قراءة نّص ما في حال عدم نجاحهم في فّك مواصلة  عنالّتالميذ 

(Wilson, Martens, et al, 2004.) 
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 تعليم القراءة

 خمس مراحل إلى  (2005)ار النصّ يشير 
ّ
ا للتقسيم العُ لتعل ( مرحلة 1: )مرّي م القراءة وفق 

 
ّ
 6-4ياض )م القراءة وهي مرحلة الرّ االستعداد لتعل

ّ
 ( سنوات، وفيها يتّم تهيئة الط

ّ
م فل لتعل

 2القراءة. )
ّ
 األّول االبتدائّي  م القراءة( مرحلة البدء في تعل

ّ
وفيها  وتستغرق هذه املرحلة الصف

 ( مرحلة تنمية املهارات األساسيّ 3ف. )طق والتعرّ ا على مهارتي النّ يتّم التدريب أساس  
ّ
م ة في تعل

  ،القراءة
ّ
اني والث

ّ
ة، وفيها يتّم الث من املرحلة االبتدائيّ وتستغرق هذه املرحلة الصّفين الث

( 4ة. )رعة وما يرتبط بها من مهارات فرعيّ طق والّس ف والفهم والنّ رّ دريب على مهارات التعالتّ 

وفيها يتّم تدريب التالميذ على  ،ة أو مرحلة القراءة الواسعةمرحلة القراءة في املجاالت العلميّ 

تستغرق هذه املرحلة الّصفوف الرابع والخامس  .القراءة في مجاالت العلوم املختلفة

تستغرق  .مراجعة جميع املهارات التي تّم تدريب التالميذ عليها( مرحلة صقل و 5والسادس. )

هذه املرحلة الّصفوف السابع والثامن والتاسع. ووظيفة هذه املرحلة محاولة االرتقاء 

  .ابمستوى مهارات القراءة، ومحاولة تنمية املهارات التي لم تأخذ حظها من التنمية سابق  

  ثّمة
ّ
في تعليم القراءة، أحدهما يعتمد على تعليم القراءة من الجزء  رئيسّيانن اجاهات

  ، واآلخر يرى أّن إلى الكّل 
ّ
مل أفضل فل القراءة والكتابة عن طريق الكلمات والُج تعليم الط

ينتقل بطبيعته من  والعقل البشرّي  ،الحرف ال مدلول لهباعتبار أّن  ،من تعليمه الحروف

 إلى الكّل  من الّنهج، في الّتغيير  وقد حّول هذا(. 2004كندري، إلى إدراك الجزء )ال إدراك الكّل 

ريقة إلى الكلمات قراءة تعليم طريقة الجزء،
ّ
ريقة الّتحليلّية )راما،  الط

ّ
 من الط

 
التركيبّية بدال

2008) . 

يقرأ  وفقهيمكن تقسيم مستويات القراءة إلى ثالثة مستويات: املستوى املعيارّي؛ 

%(، 90أسئلة الفهم بنسبة  عن%، واإلجابة 95قراءة ذاتّية )إتقان القراءة بنسبة  التلميذ

لتوجيه ومساعدة في القراءة )إتقان القراءة  التلميذاملستوى التعليمّي والذي يحتاج فيه 

ا 70أسئلة الفهم بنسبة  عن%، واإلجابة 90بنسبة  ا خاصًّ %(، مستوى اإلخفاق يحتاج تعليم 
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ا عالجيًّ  %( 70أسئلة الفهم بنسبة أقّل من  عن%، واإلجابة 90ا )إتقان القراءة بنسبة وتدريس 

 (. 2019)حسناء، 

غوّية )
ّ
حويل على ت ( إلى أهمّية أن يقوم تعليم القراءة2009ُيشير منهج التربية الل

كلمة دون أن يكون بحاجة إلى  ة يستعملها الطفل في قراءة كّل املعرفة إلى مهارة أوتوماتيكيّ 

ا عنعتماد على النّص اال   .تعليم الحروف كمجال معرفة فقط ، عوض 

 صعوبات القراءة

م" الذي يشمل  (Dyslexia)تقع صعوبات القراءة 
ّ
ضمن املصطلح العاّم "صعوبات التعل

ا،  الكثير من االّضطرابات التي تنتج عن وجود اضطرابات داخلّية في الجهاز العصبّي غالب 

م، القراءة، الكتابة، التفكير، أو القدرات الرياضّية 
ّ
ق هذه الّصعوبات باالستماع، التكل

ّ
وتتعل

(Karimi Lichahi, Akbari, Hoseinkhanzadeh, Asadi Majreh, 2021.)  يتّم تحديد

أنواع الّصعوبات ونسبة كّل منها لدى تالميذ املدارس في جميع أنحاء العالم من كّل عام، 

ا بينها حول العالموُيعّد عسر   ,Sofologi, Kougioumtzis) القراءة األكثر شيوع 

Efstratopoulou, Skoura, Sagia, Karvela, Myrto, Makri, Bonti, 2021) 

 اإلى عوامل تعود ( 1)ية إلى صعوبات القراءة: العوامل املؤدّ  من أهّم 
ّ
عدم ك ،مملعل

م يوعدم التنويع في األنشطة وطرائق تعل ،ة لدى الّتلميذعلى تشخيص العيوب القرائيّ قدرته 

ظم و ( عوامل تعود إلى 2؛ )القراءة ، كتعليم واملناهج والكتب املدرسّية ةالظروف املدرسيّ النُّ

عوامل تعود إلى ( 2) ؛الجفاءو  ُيشعره بالّنفور ما قد نصوص قرائّية بعيدة عن واقع التلميذ 

غوّي ما  مخزونهضعف واهتماِمه بها،  ته للقراءةدافعيّ  شّح  ه،ومن أهمها إهمال الّتلميذ
ّ
الل

وما ، ووراثّيةوبدنّية ة، عوامل فسيولوجيّ ( 3) ؛ُيصّعب عليه فهمه للمفردات الّصعبة وقراءتها

ق ب
ّ
 ( عوامل مرتبطة ب4) ؛ةالقدرات العقليّ يتعل

ّ
 ، البيئّيةةاالقتصاديّ  ة،روف األسريّ الظ

 ,Deena, Habeebullah ؛ 2012, אחישר؛ 2014نصر، ، 2021البلوش ي، ) ةاالجتماعيّ و 

Israth, 2021.) 
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ا ل موفق 
ّ
ق بثالثة محاور: إّن ف ؛(SLD) جمعّية صعوبات التعل

ّ
صعوبات القراءة تتعل

ة قراءة الكلمات، معّدل طالقة القراءة، وفهم املعنى 
ّ
ا  .(Martini & et al, 2021)دق ووفق 

فإّن صعوبات القراءة تكمن  ؛(DSM) ةلالضطرابات العقليّ  اإلحصائّي  ليل التشخيص يّ لّد ل

ا...( صعوبة في فهم ما ُيقرأ )قد يقرأ بطالقة  ؛في: صعوبة في القراءة )سريع، بطيء، يبذل جهد 

 ؛صعوبات في اإلمالء )كتبديل أو حذف حرف( ؛ولكن ال يفهم املعنى من وراء الكلمات(

صعوبات  ؛صعوبات في التعبير الكتابّي )كعدم تنظيم الفقرات أو أخطاء في عالمات الترقيم...(

صعوبات في  ؛القة بين األعداد...(في فهم البيانات الرقمّية )كسوء فهم الكمّية والعدد والع

  (.Ruiz, 2021)التفكير الرياض ّي )كعدم القدرة على تطبيق النظرّيات واملفاهيم...( 

  الكتابة

عّد 
ُ
صال تنتج عن  الكتابةت

ّ
م الهاّمة واإلنتاجّية املكتسبة، وهي مهارة ات

ّ
إحدى مهارات التعل

م املهارات والقدرات 
ّ
نشاط ذهنّي يقوم على التفكير. وتحتّل الكتابة مكانة عالية في هرم تعل

غوّية، حيث تأتي من ناحية االكتساب بعد مهارات االستيعاب والتحّدث 
ّ
 (.2021 خديم،)الل

ل في: االنتباه، التمييز البصرّي، اإلدراك، وتتضّمن الك
ّ
تابة مهارات وقدرات عديدة تتمث

ر، التفكير، والتآزر البصرّي 
ّ
 (.2011الحركّي )صقر وأبو قورة، -التذك

 منهج في  ورد
ّ
غة  ( أّن 28، 2009ة )غويّ التربية الل

ّ
"الكتابة تعني القدرة على استعمال الل

 ة، وبأسلوب واضح، متسلسل، منطقّي للمرحلة العمريّ بشكل سليم بحدود املفردات املالئمة 

ة. فهي حصيلة ما اكتسبه الّتلميذ من تدّرب على ة أو االبداعيّ يستوفي األهداف الوظيفيّ 

 
ّ
م واملعرفة الل

ّ
 اة، وبو غويّ االستماع والقراءة والتكل

ّ
ن الّتالميذ من كتابة نصوص سطتها يتمك

وانطباعاتهم، إلقناع اآلخرين بحجج وآراء مختلفة حول عبير عن أفكارهم ة أغراض، للتّ لعّد 

ة، لإلرشاد أو اإلخبار وما إلى ذلك، في شّتى املوضوعات وفي مختلف املناسبات موضوع أو قصّ 

 وملتلّقين مختلفين".

الثالثة، إذ يبدأ األطفال  ر الكتابة مرحلتين: األولى من الوالدة وحتى سّن ن تطوّ يتضّم 

انية من سّن  باكتشاف شكل الكتابة
ّ
سنوات، وفيها  6 إلى سّن  3 من خالل "الخربشة". الث



 هيفاء مجادلةو  تاكرام عويس

 7 صفحة، (2021) 1العدد  24املجلد ، جامعة

دة يسمونها بأسمائها ل إلى أشياء محّد ر لديهم ضبطهم للخربشة بشكل ُمطرد ليتحوّ تتطوّ 

  (.2011ا مواصفات الحرف املطبوع )جبايب، ا فشيئ  فتكتسب الخربشة شيئ  

 من خالل 
ّ
ر عن مدى فهمه له، ويعبّ  مه، ويكشف عنالكتابة يعرض الّتلميذ ما تعل

 
ّ
الكتابة تساعد الفرد على  . كما أّن عبير الكتابّي ب التّ قدراته ومواهبه في مجاالت كثيرة تتطل

ر فيها الكالم )نصر، ة في املواقف التي ال يتيّس ا يدور في نفسه وخواطره خاصّ عبير عّم التّ 

2014.) 

 تعليم الكتابة

شير النظرّيات واملداخل الحديثة إلى 
ُ
حدوث تغيير جوهرّي على تعليم مهارة الكتابة، فبعد ت

لّية للكتابة )
ُ
 . Graves, 1994)أن كان التركيز على ناتج الكتابة، أصبح على العملّية الك

ّ
م يتعل

رة التي يشاهدونها، ومن خالل رؤيتهم لكتابة اآلخرين ماذج املتكرّ األطفال الكتابة من خالل النّ 

قرأ لهم، وأيض  
ُ
 ل إمالء األطفال ملواضيعهم الخاصّ ا من خالوهي ت

ّ
م )صومان، ة بمساعدة املعل

2014 .) 

د
ّ
 التلميذإلتقان  أّن  على (Graham & Bartlet, 2018)م وبارتليت ادراسة جراه تؤك

قاموا بقراءة  التالميذفي إتقان الكتابة. فعند مقارنتهم ملهارات الكتابة لدى  اكبير   اللقراءة دور  

 التالميذتائج أن نت النّ آخرين سمعوا النص دون قراءته، بيّ  وتالميذ ،وأتقنوا قراءته نّص 

الذي  التالميذوأتقنوا قراءته كان مستوى الكتابة لديهم أفضل من  الذين قرأوا النّص 

 استمعوا للنص ولم يقرأوه.

 صعوبات الكتابة

 (Dyslexia)كمرتبة ثانية بعد صعوبة القراءة  (dysgraphia)ُصّنفت صعوبة الكتابة 

(. فالكتابة عملّية ذهنّية معّقدة تحتاج إلى العمل بتناسق على العديد من 2021)خديم، 

ا، فالشخص الذي يكتب عليه أن يتابع الحروف وحركات العضالت الدقيقة،  األمور مع 

غوّية، والتآزر بين العين واليد وغيرها، 
ّ
والصياغة السليمة، واألفكار والروابطـ، والقواعد الل
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ا باضطرابات أخرى مثل صعوبة في القراءة أو اضطراب في الذاكرة  ا ما يكون مصحوب  وغالب 

أو ضعف في عضالت األصابع أو اضطراب تناسب حركّي بصرّي وغيرها؛ مّما يجعل عملّية 

 (. 2021الكتابة أصعب )ن.م، 

ق صعوبات الكتابة بعوامل ثالثة: العوامل املعرفّية العقلّية، العوامل
ّ
 تتعل

 (.; 2020Wong, 1987عصبّية(، والعوامل البيئّية )رمضانّي، -النيوروسيكولوجّية )النفس

ب، وقد يجتمع أكثر من نمط وشكل لدى طالب 
ّ

تختلف أنماط صعوبات الكتابة لدى الطال

ا أمام الطالب في  ل انخفاضها عائق 
ّ
واحد. وترتبط صعوبات الكتابة بعّدة مهارات، التي ُيشك

الكتابة، منها: صعوبة في رسم وتكوين الحروف أثناء الكتابة، كتابة غير  التقّدم بمجال

مقروءة، خطأ إمالئّي في كتابة الكلمات، نسخ الكلمات وكتابتها بشكل غير دقيق، كتابة كلمات 

وجمل دون تماسك وترابط أو تسلسل منطقّي، صعوبة استخدام الفراغ عند الكتابة، 

 عن تأثي
 

ر اضطراب عسر الكتابة على املهارات الحركّية الدقيقة صعوبات التهجئة، فضال

 (.Yanjana & Kuma, 2020; Graham & Harris, 1989؛ 2020)رمضانّي، 

: كتابة الجملة أو الكلمات أو من أبرزها ةمظاهر أساسيّ  عّدةلصعوبات الكتابة 

غير صحيح حرف بطريقة معكوسة من اليسار إلى اليمين، كتابة أحرف الكلمات بترتيب األ 

 حتى عند نسخها، الخلط في الكتابة بين األ 
ّ
 حرف املتشابهة، عدم االلتزام بالكتابة على الخط

  ،بشكل مستقيم
ّ
 وتشت

ّ
  ت الخط

ّ
محمود، ؛ 1998الزّيات، كل )وعدم تجانسه في الحجم والش

 .(1998, וינגורד؛ 2007

 العربّي في إسرائيل-الفلسطينيّ  املجتمع لدى تالميذالقراءة والكتابة  واقع

 
ُ
التي فحصت  (Saiegh-Haddad, 2004, 2005, 2007, 2009)اد حّد -صايغ اتشير دراست

 التحّد 
ّ
غة العربّية في املجتمع ة في اكتساب وتطوّ غويّ يات الل

ّ
العربّي -الفلسطينيّ ر القراءة في الل

ر القراءة ياكتساب وتطو  في إسرائيل، إلى أن الّتالميذ العرب يواجهون صعوبة كبيرة في

غة العربّية املعياريّ  والكتابة من جيل الطفولة. فأول تحد ّ 
ّ
ة يواجهه الطفل اكتسابه للقراءة بالل

ة. عدم وجود هذه أي لغة الطفل املحكيّ -والتي تحتوي على أصوات غير موجودة في لغته
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ّ
تحتاج إلى تمييز الصوت عملّية االكتساب  ب عليه اكتسابها ألّن فل يصعّ األصوات في لغة الط

 .وتشخيصه وتمثيله فإذا صعب ذلك صعب ربط الصوت بالحرف ومن ثم القراءة والكتابة

 
ّ
ا التّمييز بين األصوات املفخمة كالظاء والصاد والطاء واألصوات فل أيض  ويصعب على الط

  .املرققة التي تقابلها
ُ
يواجهها الطفل ( الصعوبات الصوتية التي قد 2009حداد )-جمل صايغوت

، الصعوبة في التّمثيل الفونولوجي، صعوبة في لفظ الصوت، في خمس نقاط: اإلدراك السمعيّ 

 ط الصوت بالحرف الذي يمثله وصعوبة في ربط الحرف بالصّ بصعوبة في ر 
ّ
 له. وت الذي يمث

 والتحّدي األبرز الذي 
ّ
غة العربّية املعياريّ في فل يواجهه الط

ّ
ه  ،ةاكتسابه للقراءة بالل

ّ
أن

فها  اأصوات   يقرأ
ّ
 ألّن  ؛يصعب عليه اكتسابها مّما ؛ةفي لغته املحكيّ مختلفة عن تلك التي ُيوظ

فإذا صعب ذلك صعب ربط  ،وت وتشخيصه وتمثيلهعملّية االكتساب تحتاج إلى تمييز الصّ 

 .(2008، عزايزة؛ 2009، حداد-صايغ)ومن ثم القراءة والكتابة  ،وت بالحرفالصّ 

( إلى 2008عزايزة ) أشار  له حول القراءة وفهم املقروء في املدرسة العربّيةدراسة وفي 

ق أن الّتلميذ العربّي في سنوات دراسته األولى يواجه عّد 
ّ
ة صعوبات ومشاكل فيما يتعل

ذلك إلى طبيعة املجتمع العربّي الذي يأتي  اف على الكلمات، قراءتها وفهمها. وقد عز بالتعرّ 

 منه الّتلميذ.

 العربّي  الّتلميذ أداء تشير إلى أّن ( 2018للعام ) (PISA)ائج الّدولّية المتحان البيزا تالنّ 

 ّ  القرائي، الّتنّور  في( 40) املرتبة عند وقفت حيث ،(األم لغة في) القرائّي  التنّور  مهارات في متدن 

 القرائّي  الّتنّور  في درجة( 144) بفارق  اليهود لصالح واليهود العرب التالميذ بين الفجوة وتُبرز

 (.OECD, 2019) القراءة ومهارات

ا حديد نظر  وفحص القراءة والكتابة الوزارّي بالتّ  ةالحاليّ  الدراسةتبرز أهمية نتائج 

عوبات الخاصة التي يواجها أبناء املجتمع العربّي خالل اكتسابهم للقراءة والكتابة. للصّ 

اكتساب وتطور القراءة والكتابة، بسبب احتواء الّتالميذ العرب يواجهون صعوبة كبيرة في ف

غة املحكيّ 
ّ
غة العربّية املعيارية على أصوات غير مألوفة من الل

ّ
 ة. الل
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غوّية التي تفرض منظومة لغوّية مكّونة من 
ّ
باإلضافة إلى تأثيرات االزدواجّية الل

الكبيرة بينهم وبين  املعيارّية واملحكّية، تنجم صعوبات القراءة لدى التالميذ العرب والفجوة

ال تساعد في عملّية والتي  يعيشونهاة التي ة واالجتماعيّ عوبات االقتصاديّ الصّ اليهود من 

ن من بذل الجهود في سبيل تحقيق هذه الغاياتنّ إاكتساب القراءة والكتابة، حيث 
ّ
 ها ال تمك

ال سّيما على مستوى ال يحظون باملساواة مع املجتمع اليهودي، . عدا عن أّنهم (2008، عزايزة)

ربوّية )
ّ
ربية والّتعليم واملوارد الثقافّية والخدمات الت

ّ
-Arar and Abu؛ 2013، ذياب ودّعاسالت

Asbah, 2013; Abu-Saad, 2008; Arar, 2012) . ا لكاستل ؛ فإّن (Kaestle, 1991)ووفق 

املهيمنة في املجتمع ة املختلفة مقارنة باملجموعة عدم املساواة في مكانة املجموعات العرقيّ 

 .ر الفروق في القراءةيفّس 

 القراءة والكتابةآلّيات وبرامج لفحص وتقييم 

 يُ 
ّ
ا( Assessment)ل التقييم شك ب 

ّ
ا مرك ما في عمل وثابت   جوهريًّ

ّ
آلّية مهّمة لجمع  فهو . املعل

العملّية التعليمّية  الة لتخطيطوسيلة فعّ بطريقة منهجّية حول أداءات التالميذ، و املعلومات 

 ,Mc Afee, Leong & Bodrova)من جهة، وملالءمتها مع حاجات التالميذ من جهة أخرى 

  يدرك إذ من خاللهة ا في العملّية التعليميّ ا مهمًّ يم عنصر  يالتق وُيعّد  .(2004
ّ
م مدى ما املعل

 (.McAfee, Leong & Bodrova, 2004 ;Wiliam, 2011; 2012أحرز من نجاح )العبيدي، 

ق التقييم غايته يجب أن يبدأ مع بداية العملّية التعليمية ويرافقها في جميع لكي يحّق 

م والتدريس )تعليم من املهّم خطواتها، حيث 
ّ
ا ال يتجزأ من سيرورة التعل م-اعتباره جزء 

ّ
-تعل

 تقييم(، وبذلك ال يكون التّ 
ّ
م فقط. تقييم كهذا يهدف إلى أن يخط

ّ
ط قييم لنتائج التعل

 امل
ّ
مون والّتالميذ عملهم وأن يختبروا مدى إنجاز الغايات، وأن ُيحّددوا نقاط القّوة ونقاط عل

 الّضعف من أجل إجراء التّ 
ّ

  (.2009، وزارة التربية والّتعليمزمة )عديالت الال

ن من أنواع التقييم: التقييم ي  فحص القراءة والكتابة الوزارّي يعتمد على نوعَ 

 
ّ
 االنتهاء بعد أو أثناءه أو التعليم قبل يتّم  التشخيص يّ  . التقييملختامّي والتقييم ا شخيص يّ الت

 التقييم نيتضمّ . الّتالميذ لدى عفوالضّ  ةالقوّ  نقاط تحديد هو التقييم هذا من والهدف منه،
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 أبو) التكوينيّ /البنائّي  والتقييم ،التمهيدّي /القبليّ  التقييم هما التقييم من ني  نوعَ  التشخيص يّ 

 ناجع   التقييم التكوينيّ يكون  (.2001 عالم،
ّ

( إجراء 1الية )روط التّ ا في حال توفّرت به الش

مه. )وتشخيص دقيق للصّ  ،تحليل لنتائج التقييم
ّ
( وضع 2عوبات التي يواجها التلميذ في تعل

برنامج عمل يشمل خطوات تدريسّية عملّية في سبيل معالجة الصعوبات التي ظهرت في أداء 

مه.3التلميذ. )
ّ
م وتجنيده كشريك فّعال من أجل تحسين تعل

ّ
 ( رفع دافعّية التلميذ نحو التعل

 مدى نتبيّ  للطالب تقديرات إعطاء بهدف نمعيّ  تعليميّ  برنامج نهاية في فيأتي الختامي التقييم اأّم 

  (.2002 عقل،) ر للمقرّ  العامة األهداف نهتتضمّ  ما تحصيل في كفاءتهم

ي ألهمّية
َ
وخطط وبرامج  أدواتوإعداد  صميمثّمة اهتمام بت ؛والكتابة القراءة مجال

ل 
ّ
ن التالميذ  ،املبكرة الطفولة لتالميذ والكتابة القراءة تعزيز  بهدفتدخ

ّ
أو لرصد مدى تمك

دت دراسات عديدة 
ّ
 Lonigan, 2015; Nielsen & Friesen)من هاتين املهارتين. وقد أك

2012; Marr, Algozzine, Algozzine, & Helf, 2012; National Early Literacy Panel, 

 أّن  (2008
ّ
غوّية ذاتل برامج التدخ

ّ
 ،تنفيذها في مرحلة الطفولة املبكرة والتي يتّم  ،الجودة الل

مّرر 
ُ
سهمةبطريقة تدريجيّ  وت

ُ
غوّي واإلنجازات في تعزيز  -بشكل كبير-، ت

ّ
الّتحصيل الل

وبات القراءة والكتابة. مثل هذه البرامج ، ومن ضمنهم ذوي صعلجميع األطفالالتحصيلّية 

، ملا لها من تأثير، إذ بشكل خاص في مرحلة الطفولة املبكرةوتكتسب أهمّية بالغة الة فعّ 

 ;Nicholson, 2005) اكتساب القراءة في املستقبلفي فشل أن تساعد في منع ال بإمكانها

Serry & Oberklaid, 2015) . 

لتحسين وبرامج مختلفة  فاعلّية أنشطة تدريبّيةمدى أجِرَيت دراسات فحصت 

دتوقد . اضطراب عسر الكتابة تالميذ عادّيين، وتالميذ ذوي الكتابة لدى 
ّ
ا  أك النتائج أثر 

ا في استخدام  ؛ 2020في الكتابة )بلحاسن،  التالميذعلى تقّدم  تلك البرامج واألنشطةإيجابيًّ

Beh & Ganapathy, 2021).  على  فحصت مدى تأثير أدوات وبرامجكما أجريت دراسات

رة بتحّسن القراءةجودة تحسين 
ّ
. القراءة وسرعتها وفهم املفردات وبعض املهارات املتأث

في القراءة، كما  التالميذأداء من حّسنت بشكل ملحوظ  األدوات والبرامجأظهرت النتائج أّن و 
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ا، وبالتفي بالنفس  تهمثق تعّززت م دافعّيتهمالي ازدادت مجال الكتابة والتحّدث أيض 
ّ
 تجاه التعل

(Magallanes, 2021, Poetra, 2021).  

ة، وبالتعاون مع شركة "ديغلوسيا" األميركيّ  مؤّسسة الفكر العربّي  ، أطلقت2017في 

ر" ملهارات القراءة بالعربّية، ُم أداة التقييم "
ّ
مهارات القراءة وتقييم تعزيز  إلى التي هدفتبك

رة 
ّ
بك

ُ
مين الصغاروالكتابة امل

ّ
تيح لدى املتعل

ُ
مين واإلدارّيين جمع البيانات الخاّصة . وت

ّ
للمعل

وتسجيلها وتحليلها بطريقة  منهجّية، وذلك من أجل توجيه أساليب التعليم وتطوير  يذبالتالم

الة، كونها تقوم برصد التقّدم التدريجّي، مهّمة تكوين سجّل  ل خاّصة وفعَّ
ّ
استراتيجّيات تدخ

ة تقّدم كّل تلميذ في تحقيق املعايير القياسّية ملهارات ما قبل القراءة والقراءة املبكرة جار  ملتابع

 )انظر: موقع مؤّسسة الفكر العربّي(.

 فحص القراءة والكتابة للصّ  آلّية
ّ
انيف

ّ
 ين األّول والث

انية نتيجةفحصالجاء 
ّ
ات الت التي طرأت على نظريّ لتحوّ ل ان املخّصصان للّصفوف األولى والث

  .(4، 2008، )راما في طرائق تعليم القراءةالحاصلة  اتغيير القراءة، والتّ 

  في والكتابة القراءة فحص
ّ

مي  تمكين أجل من تطويرها "تّم  آلّية هو  األّول  الصف
ّ
مات ومعل

ّ
معل

غة
ّ
ن رصد درجة من العربّية الل

ّ
مك

ُ
  تالميذ ت

ّ
غة في والكتابة القراءة مهارات من األّول  الصف

ّ
 الل

نفي  اتالميذ الذين يواجهون صعوبلتّ ا استكشافمن أجل ، العربّية
ّ
غة املكتوبة، ب التمك

ّ
الل

 (.4ن.م. ) مالءمة برامج تعليمّية مناسبة لهم ومتابعة تقّدمهم على فترة زمنّية طويلة

 األّول وخالل الفحص تقييم مستوى التّ  ُيوّجب
ّ

حصيل لكّل تلميذ ابتداء  من الصف

غة العربّية. املراحل املختلفة الكتساب القراءة والكتابة 
ّ
واملهارات املفحوصة في هذا بالل

ة ، قراءة املقاطع، قراءة كلمات مألوفة وغير مألوفة، قراءة جهريّ الفحص هي: الوعي الصوتّي 

 ن.م.(مالء )إ-ة كلمات، كتاباالستماع ، فهمالفهم القرائّي لنص، 

لطة في الفحص تطوير  تّم   بالّتعاون  )راما( التربية في والتقييم للقياس القطرّية السُّ

 وتطوير  تخطيط ومركز  العربّية املعارف إدارة ومع التربوّية اإلدارة في االبتدائّي  الّتعليم قسم مع

شين وقسم التعليمّية املناهج
ّ
زين املفت

ّ
عّد الفحص التربوّية. وقد  السكرتارية في املرك

ُ
 وفقأ
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النظرّيات الحديثة في مجال تطّور مهارات القراءة والكتابة في املراحل األولى الكتسابها، وذلك 

غة العربّية كلغة 
ّ
من خالل مراعاة املمّيزات الخاّصة للغة العربّية وتأثيراتها على اكتساب الل

ملنهج الّتعليمّي للتربية اللغوّية العربّية تّم تطوير الفحص بما يتالءم مع اكما . كذلك أمّ 

ع أن يكتسبُه التلميذ من مهارات القراءة والكتابة حّتى نهاية 
ّ
للمرحلة االبتدائّية، وبما هو متوق

 األّول. أعّد الفحص للتّمرير بشكل فردّي، وهو يحتوي على تسع مهّمات تفحص 
ّ

الصف

 (.5-4. ن.م) جوانب مختلفة من مهارات القراءة والكتابة

 
ّ

اسة كرّ ( 1: اساتكرّ  أربعاألّول على  تحتوي حقيبة فحص القراءة والكتابة للصف

، قراءة املقاطع، قراءة كلمات مألوفة الوعي الصوتّي ات: ة وتشمل خمس مهمّ ات الفرديّ املهمّ 

تين: ات الصّفية وتشمل مهمّ اسة املهمّ كرّ ( 2؛ ، فهم املسموعة لنّص وغير مألوفة، قراءة جهريّ 

ة ات الفرديّ لميذ في املهّم اسة التوثيق ألداء التّ كرّ ( 3 ؛مالءإ-فهم املقروء، كتابة كلمات

 كرّ ( 4 ؛والصّفّية
ّ
 .(2016)راما،  مةاسة املرشد للمعل

انيا أّم 
ّ
 الث

ّ
ا لفحص القراءة والكتابة  فيأتي فحص القراءة والكتابة للصف استمرار 

غة لدى 
ّ
 له، ويهدف إلى متابعة تطّور سيرورة اكتساب أسس الل

 
 األّول ومكّمال

ّ
في الصف

اني في املدرسة االبتدائّية. 
ّ
مي يهدف الفحص التالميذ في عامهم الّتعليمّي الث

ّ
إلى تمكين معل

 
ّ

ن تالميذ الصف
ّ
غة العربّية من متابعة رصد تمك

ّ
اني منالل

ّ
ي  الث

َ
املهارات األساسّية في مجال

غة العربّية
ّ
 )ن.م.( القراءة والكتابة في الل

 
ّ

كراسة ( 1 :كراسات خمسعلى  الثاني تحتوي حقيبة فحص القراءة والكتابة للصف

قراءة كلمات مألوفة وغير مألوفة، الصوتّي، الوعي ات: ة وتشمل ثالث مهمّ ات الفرديّ املهمّ 

ات لميذ في املهّم وثيق ألداء التّ اسة التّ كرّ ( 2 ؛فهم املقروء بمستوى الجملة ،ة لنّص قراءة جهريّ 

، فهم إخبارّي  فهم املقروء لنّص ات: ة وتشمل خمس مهمّ ات الصّفيّ اسة املهّم كرّ ( 3 ؛ةالفرديّ 

 قصص يّ  املقروء لنّص 
ّ
كراسة توجيهات إلجراء ( 4؛ عبير الكتابّي ة والتّ غويّ ، اإلمالء، املعرفة الل

ة إلجراء اسة جمل اإلمالء وتعليمات خاصّ اإلمالء )الفحص الصّفي(: تشمل هذه الكرّ  ةمهمّ 

 
ّ

 كرّ ( 5 ؛املهّمة في الصف
ّ
 .(2016)راما،  مةاسة املرشد للمعل
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لتقييم  (2007שוגרמן ורז, -קיסר)للقياس والتقييم  "راما"في دراسة قام بها مركز 

 
ّ

مات  %80أكثر من  ن أّن األّول تبيّ  مجريات تطبيق فحص القراءة والكتابة للصف
ّ
من املعل

مات  %60في حين أن قرابة ، متّمكنات من فهم نتائج فحص القراءة والكتابة
ّ
من املعل

أشارت نسبة من ة. ة وفرديّ ة صفيّ يستخدمن هذه النتائج من أجل تخطيط وحدات تعليميّ 

مات 
ّ
 املشاركات في البحث املعل

ّ
لفحص القراءة والكتابة أصبحن  ه في أعقاب استخدامهّن إلى أن

زن عليها سابق  
ّ
زن على بعض املواضيع التي لم ُيرك

ّ
اهتّمام أكبر بالّتالميذ  ا، وأصبح لديهّن ُيرك

مات قمن بتغيير طر  %20وما يقارب . املستصعبين
ّ
ق التدريس التي يستخدمنها في ائمن املعل

مات يدعمن االستمرار في ة العظالغالبيّ  ن، أّن كما تبيّ  تعليم القراءة والكتابة.
ّ
مى من املعل

منهن يرين بإبقاء الفحص على ما هو عليه،  %26 ّن إاستخدام فحص القراءة والكتابة، حيث 

. تنفيذهوعلى شروط  عليهمع إجراء تعديالت  الفحص يدعمن استمرار استخدام %69و 

مات يرين بإيقاف استخدام هذا الفحص والّس  %5فقط 
ّ
ن إليه هو بب الذي أشر من املعل

ويضيع  ،ب الكثير من الضغوطاتوأن هذا الفحص يسبّ  ،وجود فحوصات أخرى أفضل

ا ثمينة.  أوقات 

باستثناء الدراسة التقييمّية السابقة آللّية فحص القراءة والكتابة؛ ال توجد، بحدود 

ا، والذي  مين لهذه اآللّية املعتمدة رسميًّ
ّ
يتوّجب علم الباحثتين، بحوث رصدت تقييم املعل

مات الصفوف األولى والثانية اعتمادها وتوظيفها.
ّ
مي ومعل

ّ
 على جميع معل

على ضوء ما سبق، وألهمّية مجالي القراءة والكتابة من جانب، وأهمّية اآللّية 

ا إلى شّح البحوث الحديثة التي فحصت مدى نجاعة  املعتمدة لفحصهما من جانب آخر، ونظر 

  هذه اآللّية
ّ
مات إلى فحص مواقف ةالحاليّ  الدراسةهدف مات، تمن وجهة نظر املعل

ّ
 معل

انية
ّ
 الوقوف علىهدف إلى ت. كما ةوالكتابة الوزاريّ  القراءة أداة تقييم تجاه الّصفوف األولى والث

انية تجاه 
ّ
مات الّصفوف األولى والث

ّ
الفروقات تلك ، وفحص األداةالفروقات بين مواقف معل

مات املمواقف في 
ّ
اعل وبهذا، تحاول الدراسة اإلجابة عن  .ل العلميّ ت الخبرة واملؤّه سنوال تبع 

مات مواقفما السؤال املركزّي: 
ّ
انية معل

ّ
والكتابة  القراءة فحص تجاه الّصفوف األولى والث
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انية ما ( 1وعلى األسئلة الفرعّية املنبثقة عنه: ) ؟الوزارّي 
ّ
مات الّصفوف األولى والث

ّ
مواقف معل

مات الّصفوف األولى ما مواقف ( 2) لألهداف التي ُوضعت لها؟ من درجة تحقيق األداة
ّ
معل

انية من درجة تحقيق األداة للمنهج؟
ّ
بين هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية ( 3) والث

انيةم
ّ
مات الّصفوف األولى والث

ّ
هل ( 4) ؟القراءة والكتابة الوزارّي  أداة تقييمتجاه  واقف معل

انية توجد فروقات ذات داللة إحصا
ّ
مات الّصفوف األولى والث

ّ
من درجة ئّية بين مواقف معل

مات هل توجد فروقات ذات داللة إحصائّية بين م( 5)تحقيق األداة للمنهج؟ 
ّ
واقف معل

انية
ّ
هل توجد ( 6)من درجة تحقيق األداة لألهداف التي ُوضعت لها؟  الّصفوف األولى والث

انية 
ّ
مات الّصفوف األولى والث

ّ
 أداة تقييمتجاه فروقات ذات داللة إحصائّية بمواقف معل

عزى ملتغيّ  القراءة والكتابة الوزارّي 
ُ
هل توجد فروقات ذات داللة ( 7) ر سنوات الخبرة؟ت

انية 
ّ
مات الّصفوف األولى والث

ّ
لوزارّي القراءة والكتابة ا أداة تقييمتجاه إحصائّية بمواقف معل

 
ُ
تطمح الدراسة بإجابتها عن األسئلة السابقة أن يكشف عن درجة  ؟ل العلميّ ر املؤّه عزى ملتغيّ ت

مات من ذلك.
ّ
ا من خالل رصد مواقف املعل  نجاعة أداة تقييم القراءة والكتابة املعتمد وزاريًّ

 الدراسةة منهجيّ 

 الدراسةنة عيّ 

  200 الدراسةنة نت عيّ تضّم 
ّ
انية. تّم اختيار معل

ّ
مات الّصفوف األولى والث

ّ
نة عيّ المة من معل

مات الّصفوف األولى، رة العشوائيّ طريقة العّينة املتيّس ب
ّ
مات من %55ة. في مجموعة معل

ّ
 املعل

 ) صاحبات لقب أّول 
ّ
صاحبات  %6 و  (بكالوريوسلقب أّول )مع شهادة  %39، (لةمة مؤّه معل

ماتمن  %14 :رةبعدد سنوات الخ حيث. من (ماجستيرثان  ) لقب
ّ
 5عملن أقّل من  املعل

عملن أكثر % 15سنة، و 15و  10عملن بين  %35سنوات،  10و  5عملن بين  %36سنوات، 

 (.1رقم جدول  انظر سنة ) 15من 

انية، 
ّ
مات الّصفوف الث

ّ
ماتمن  %64في مجموعة معل

ّ
  املعل

ّ
لة، مة مؤّه مع شهادة معل

 %5رة، بعدد سنوات الخ حيثمع شهادة ماجستير. من  %7 و مع شهادة بكالوريوس  29%



ماتمواقف 
ّ
انية ِتجاه الصّ  معل

ّ
 القراءة والكتابة اآللّية الوزارّية لفحصفوف األولى والث

 16 صفحة، (2021) 1العدد  24املجلد ، جامعة

ماتمن 
ّ
 10عملن بين  %32سنوات،  10و  5عملن بين  %22سنوات،  5عملن أقّل من  املعل

 (.1رقم جدول  انظر سنة. ) 15عملن أكثر من % 41سنوات، و 15و 

ا للمؤّه 1جدول رقم 
ً
انية وفق

ّ
مات الّصفوف األولى والث

ّ
وسنوات  ل العلمّي : توزيع معل

 الخبرة

مات 
ّ
الّصفوف معل

انية
ّ
 الث

مات 
ّ
الّصفوف معل

 األولى 

  

64% 55%  
ّ
 ل العلميّ املؤّه  لةمة مؤّه معل

 بكالوريوس 39% 29%

 ماجستير 6% 7%

 رةبسنوات الخ سنوات 5أقّل من  14% 5%

  سنوات 10و  5بين  36% 22%

  سنة 15و  10بين  35% 32%

  سنة 15أكثر من  15% 41%

 منهج الدراسة وأدواتها 

مات مواقف فحصت استبانة ، باالعتماد علىالوصفّي  يّ املنهج الكّم  الدراسة تاعتمد
ّ
 معل

مات مواقف فحصتأخرى  استبانةو  .والكتابة القراءة آلّية فحص الّصفوف األولى تجاه
ّ
 معل

انية
ّ
 شمل األّول  :قسمين استبانة كّل  تضّمنت .والكتابة القراءة آلّية فحص تجاه الّصفوف الث

  راتاملتغيّ  حول  ةديمغرافيّ  أسئلة
ّ
 ،5 -10 بين سنوات، 5 أقّل من) الخبرة سنوات: وهي ةاملستقل

 ) العلميّ  واملؤّهل ،(15 من أكثر ،10 -15 بين
ّ
 القسم .(آخر ماجستير، بكالوريوس، ل،مؤّه  ممعل

اني
ّ
مات مواقف فحص الث

ّ
انية معل

ّ
. الوزارّي  والكتابة القراءة فحص تجاه الّصفوف األولى والث

مات ةالخاصّ  االستبانة شملت
ّ
 االستبانة اشتملت حين في فقرة، 46الّصفوف األولى  بمعل
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مات ةالخاصّ 
ّ
انية بمعل

ّ
  على االستبانتين في اإلجابات تدريج تّم . فقرة 58 على الّصفوف الث

ّ
 مسل

ا) 1 من: االستجابة يّ خماس   (. تام بشكل) 5 حتى( بتات 

مات من األداة مجاالت ثالثةفحصت  االستبانتينكال 
ّ
 :ملواقف املعل

مات من تحقيق 
ّ
فقرة في  20. شمل هذا املجال للمنهج اآللّيةاملجال األّول: مواقف املعل

مات الّصفوف األولى، و 
ّ
انية. تّمت صياغة  37استبانة معل

ّ
مات الّصفوف الث

ّ
في استبانة معل

ربية الفقرات بناء  
ّ
  على منهج الت

ّ
ا للتّ الل ة املطلوبة في حصيالت املرحليّ غوّية العربّية وذلك وفق 

 منهج 
ّ
ة تشمل أربعة مجاالت: ة. هذه التحصيالت املرحليّ ة للمرحلة االبتدائيّ غويّ التربية الل

 
ّ
م، القراءة، الكتابة ومجال املعرفة الل

ّ
د ما على الّتلميذ أن ة. وهي تحّد غويّ االستماع، التكل

م في املراحل العمريّ ادر  يعرف وأن يكون ق
ّ
ة املختلفة ا على تنفيذه في أعقاب املمارسة والتعل

 (. 2009عليم، )وزارة التربية والتّ 

مات من تحقيق 
ّ
اني: مواقف املعل

ّ
. يشمل هذا املجال لألهداف التي ُوضعت لها اآللّيةاملجال الث

 (.2008القراءة والكتابة )طه،  تقييمعلى أهداف  فقرات تّمت كتابتها بناء   5

مات من 
ّ
تّمت كتابتها بناء  فقرة  16. يشمل ةعاّم  آلّية الفحصاملجال الثالث: مواقف املعل

جاهات العامة نحو استخدام تقويم بديل. اعتمدت الباحث
ّ
العليان  استبانةعلى  تانعلى االت

(2014 
ّ
 ( التي تفحص ات

ّ
قويم طة نحو استخدام التّ ّس ات باملرحلة املتو مي الرياضيّ جاهات معل

 
ّ
فقرة منها  16فقرة، تّم اختيار  34على  االستبانة تحتوي ات. م الرياضيّ البديل في تقويم تعل

 فحص القراءة والكتابة". آلّية استبدال "التقييم البديل" بـِ "مع  ة،الحاليّ للّدراسة املناسبة 

بات الخاصّ 
ّ
ق بدرجة الث

ّ
الّصفوف األولى، تّم احتساب درجة  باستبانةة فيما يتعل

بات لكّل 
ّ
بات العاّم  الث

ّ
ة. درجة ثبات مجال من املجاالت الثالثة على حدة وكذلك درجة الث

ا  مات من تحقيق األداة للمنهج( عالية جد 
ّ
كرونباخ ألفا للمجال األّول )مواقف املعل

(0.97=α 
ّ
اني )مواقف املعل

ّ
مات من تحقيق األداة (. درجة ثبات كرونباخ ألفا للمجال الث

ا كذلك ) (. درجة ثبات كرونباخ ألفا للمجال α=0.98لألهداف التي ُوضعت لها( عالية جد 

ا ) مات من األداة عامة( عالية جد 
ّ
عاء ( )بعد أن تّم حذف ادّ α=0.75الثالث )مواقف املعل
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بات العامة )من نوع كرونباخ ألفا( 44رقم 
ّ
فحص القراءة  املواقف تجاه الستبانة(. درجة الث

ا )والكتابة التي ُمرّ  مات الّصفوف األولى عالية جد 
ّ
 (.α=0.96رت ملعل

بات أّم 
ّ
ق بدرجة الث

ّ
انية،  الستبانةا فيما يتعل

ّ
تّم احتساب درجة فقد الّصفوف الث

بات لكّل 
ّ
بات العاّم  الث

ّ
ة. درجة ثبات مجال من املجاالت الثالثة على حدة وكذلك درجة الث

ا كرونباخ ألفا لل مات من تحقيق األداة للمنهج( عالية جد 
ّ
مجال األّول )مواقف املعل

(0.98=α مات من تحقيق األداة
ّ
اني )مواقف املعل

ّ
(. درجة ثبات كرونباخ ألفا للمجال الث

ا كذلك ) ألفا للمجال  (. درجة ثبات كرونباخα=0.98لألهداف التي ُوضعت لها( عالية جد 

مات من األداة عامّ 
ّ
ا )الثالث )مواقف املعل بات العامة )من نوع α=0.8ة( عالية جد 

ّ
(. درجة الث

مات الّصفوف املواقف تجاه فحص القراءة والكتابة التي ُمرّ  الستبانةكرونباخ ألفا( 
ّ
رت ملعل

ا ) انية عالية جد 
ّ
 .(2جدول رقم  )انظر (. α=0.98الث

بات للمجاالت املختلفة في : درجات ا2جدول رقم 
ّ
انية استبانةلث

ّ
 الّصفوف األولى والث

الّصفوف  استبانة

انية
ّ
 الث

الّصفوف  استبانة

 األولى 

  

بات املجال األّول  0.97 0.98
ّ
 درجة الث

اني 0.98 0.98
ّ
  املجال الث

  املجال الثالث 0.75 0.8

  ةالعاّم  0.96 0.98

، 39، 36، 35، 20من أجل توحيد ساللم القياس، تّم عكس العالمات في األسئلة 

 االستبانةفي  58، و57، 56، 55، 51، 50األولى، واألسئلة  االستبانةفي  44، و42، 41، 40

انية، نظر  
ّ
 (. 3)انظر جدول رقم  مقلوب )عكس ّي(غة بشكل و ها مصا ألنّ الث
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ينعكسها في االست: األسئلة التي تّم 3جدول رقم 
َ
ت
َ
 بان

 قلبهااألسئلة التي تّم  

 44و، 42، 41، 40، 39، 36، 35، 20 األولى  االستبانة

انية االستبانة
ّ
 58، و57، 56، 55، 51، 50 الث

 

 الدراسة إجراءات

تّم  العربّي في إسرائيل.-الفلسطينيّ ة في املجتمع في مدارس ابتدائيّ  ةالحاليّ  الدراسةجراء إتّم 

تّم تعديل بعض  االستبانتينتحكيم االستبانتين من قبل مرشدات وزارّيات. قبل توزيع 

 األّول قبل التحكيم كانت املجاالت كاآل الفقرات. استبانة
ّ

فقرة  20تي: املجال األّول الصف

اني 
ّ
 .فقرة تّم زيادة فقرة 17فقرات تّم زيادة فقرة، املجال الثالث  5بقيت كما هي، املجال الث

اني قبل التّ  استبانة
ّ
 الث

ّ
فقرة بقيت  37تي: كان املجال األّول حكيم كانت املجاالت كاآلالصف

اني 
ّ
  5كما هي، املجال الث

ّ
بعد  .فقرة بقيت كما هي 16الث فقرات بقيت كما هي، املجال الث

تحكيم  بعد، لتتالءم مع أهداف الدراسة بعض األسئلة تّم صياغتها من جديد ،التحكيم

بات الدراسةأدوات 
ّ
 إلى استبانات، تّم تحويل االستبانتين لالستبانتين وفحص الّصدق والث

من في صفوف أولى وثانية في مدارس ابتدائيّ مل وتمريرهاسبة و  َح ُم 
ّ
مات يعل

ّ
ة رسمّية. تّم عل

  ملعالجتها. SPSSإلى برنامج الحزم اإلحصائّية  دخال املعطيات التي تّم جمعهاإ

؛ استعانت الدراسة ملعالجة البيانات SPSSزم اإلحصائّية برنامج الُح افة إلى باإلض

بات كرونباخ ألفاباالختبارات اإلحصائّية 
ّ
الت واالنحرافات استخراج املعّد ؛ التالية: معامل الث

  (t-test)اختبار "ت" ؛ املعيارية
ّ
 تحليل التباين األحادّي ؛ تينللمقارنة بين مجموعتين مستقل

(One Way Anova ).للمقارنة بين أكثر من مجموعتين 
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ّ
 تائجالن

مات مواقف إلى فحص ةالحاليّ  الدراسة تهدف
ّ
انية معل

ّ
 فحص آلّية تجاه الّصفوف األولى والث

مات مواقف ما" املركزّي  الدراسة سؤال عن اإلجابة أجل من الوزارّية. والكتابة القراءة
ّ
 معل

انية األولى الّصفوف
ّ
 العام لاملعّد  احتساب تّم  ؛"الوزارّي  والكتابة القراءة فحصآلّية  تجاه والث

مات مواقف" ملجال
ّ
  إلى أّن  انظر  . ينتبانتاالس في" ةعاّم  األداة من املعل

ّ
 من يتراوح االستجابة مسل

 مواقف فإن وعليه الوسط، نقطة فوق  العالمات فإّن  ،3 لـ مساوية الوسط ونقطة 5 إلى 1

مات
ّ
مات ومواقف ،(M=3.29, SD=0.48) إيجابّية كانت األداة تجاه األولى الّصفوف معل

ّ
 معل

انية الّصفوف
ّ
 اإليجابّي  الجانب إلى تميل الوزارّية والكتابة القراءة فحص آلّية تجاه كذلك الث

(M=3.43, SD=0.58 .)(4 رقم جدول  انظر) . 

مات في الت واالنحرافات املعياريّ : املعّد 4جدول رقم 
ّ
 االستبانتينة ملواقف املعل

لاملعّد  االنحراف املعيارّي  راملتغيّ    

مات الّصفوف األولى 3.29 0.48
ّ
  معل

انية 3.43 0.58
ّ
مات الّصفوف الث

ّ
 معل

انية ما " الّسؤال الفرعّي األّول من أجل فحص 
ّ
مات الّصفوف األولى والث

ّ
مواقف معل

اني )تّم احتساب معّد ؛ "ُوضعت لهامن درجة تحقيق األداة لألهداف التي 
ّ
مواقف ل املجال الث

مات من تحقيق 
ّ
العالمات فوق نقطة  . ألّن االستبانتيناألداة لألهداف التي ُوضعت لها( في املعل

مات الّصفوف األولى من تحقيق األداة لألهداف التي ُوضعت لها 
ّ
الوسط، فإن مواقف معل

انية كذلك M=3.48, SD=0.9) تميل إلى الجانب اإليجابّي 
ّ
مات الّصفوف الث

ّ
(، ومواقف معل

 ,M=3.79) تجاه تحقيق األداة لألهداف التي ُوضعت لها تميل إلى الجانب اإليجابّي 

SD=1.07 .)( 5انظر جدول رقم.) 
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مات من تحقيق األداة الت واالنحرافات املعياريّ : املعّد 5جدول رقم 
ّ
ة ملواقف املعل

 بانتينلألهداف في االست

لاملعّد  االنحراف املعيارّي  راملتغيّ    

مات الّصفوف األولى 3.48 0.9
ّ
  معل

انية 3.79 1.07
ّ
مات الّصفوف الث

ّ
 معل

انيلإلجابة عن 
ّ
انية من ما مواقف : "الّسؤال الفرعّي الث

ّ
مات الّصفوف األولى والث

ّ
معل

مات من تحقيق مواقف ل املجال األّول )تّم احتساب معّد "؛ درجة تحقيق األداة للمنهج
ّ
املعل

ضح أّن . االستبانتين( في األداة للمنهج
ّ
مات الّصفوف األولى من تحقيق األداة ات

ّ
مواقف معل

انية M=3.63, SD=1.02) للمنهج تميل إلى الجانب اإليجابّي 
ّ
مات الّصفوف الث

ّ
(، ومواقف معل

 .(6انظر جدول رقم )(. M=3.44, SD=0.85كذلك تميل إلى الجانب اإليجابي )

مات من : املعدالت واالنحرافات املعياريّ 6جدول رقم 
ّ
 ة ملواقف املعل

 بانتينتحقيق األداة للمنهج في االست

لاملعّد  االنحراف املعيارّي  راملتغيّ    

مات الّصفوف األولى 3.63 1.02
ّ
  معل

انية 3.44 0.85
ّ
مات الّصفوف الث

ّ
 معل

الثاإلجابة عن من أجل 
ّ
ة توجد فروقات ذات داللة إحصائيّ هل : "الّسؤال الفرعّي الث

انيةبين م
ّ
مات الّصفوف األولى والث

ّ
تّم ؛ "تجاه فحص القراءة والكتابة الوزارّي  واقف معل

املختلفة )مواقف  ةالت في املجاالت الثالثواملعّد  بانتينالت العامة لالستاحتساب املعّد 

مات من تحقيق
ّ
مات من تحقيق األداة للمنهج، مواقف املعل

ّ
األداة لألهداف التي ُوضعت  املعل

مات من األداة عامة(. جميع العالمات في 
ّ
الّصفوف األولى فوق  استبانةلها، ومواقف املعل

  نقطة الوسط بقليل. هذا يعني أّن 
ُ
حّقق املنهج الّتعليمّي بدرجة أداة الّصفوف األولى ت
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ُوضعت لها بدرجة ها تحّقق األهداف التي (، كما أنّ M=3.48, SD=0.9متوسطة إلى عالية )

مات تجاه األداة تميل إلى الجانب اإليجابّي M=3.63, SD=1.02عالية )
ّ
 (، ومواقف املعل

(M=3.29, SD=0.48 ّالعالمة الكلي .) الّصفوف األولى فوق نقطة الوسط بقليل  الستبانةة

(M=3.46, SD=0.75 وعليه فإّن ،)  مات الّصفوف األولى تجاه
ّ
فحص القراءة  آلّيةمواقف معل

 (. 7جدول رقم  انظر والكتابة الوزارّية تميل إلى الجانب اإليجابي )

 ة للمتغيّ الت واالنحرافات املعياريّ : املعّد 7جدول رقم   
ّ
 استبانةقة في رات املتعل

 الّصفوف األولى 

لاملعّد  االنحراف املعيارّي  راملتغيّ    

 املجال األّول  3.48 0.90

انياملجال  3.63 1.02
ّ
الث  

 املجال الثالث 3.29 0.48

 عام 3.46 0.75

انية فوق نقطة الوسط بقليل.  استبانةجميع العالمات في  كذلك فإّن 
ّ
الّصفوف الث

انية تحّقق كذلك املنهج الّتعليمّي بدرجة متوسطة إلى عالية  يعني أّن  ما
ّ
أداة الّصفوف الث

(M=3.44, SD=0.85 ّكما أن ،)ُوضعت لها بدرجة عالية ) ها تحّقق األهداف التيM=3.79, 

SD=1.07).  مات تجاه األداة تميل إلى الجانب اإليجابّي
ّ
(. M=3.43, SD=0.58) ومواقف املعل

انية فوق نقطة الوسط بقليل ) الستبانةة العالمة الكليّ 
ّ
(، M=3.56, SD=0.75الّصفوف الث

انية كذلك تجاه  وعليه فإّن 
ّ
مات الّصفوف الث

ّ
فحص القراءة والكتابة  آلّيةمواقف معل

 (. 8)انظر جدول رقم  الوزارّية تميل إلى الجانب اإليجابّي 
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 راتة للمتغيّ الت واالنحرافات املعياريّ : املعّد 8جدول رقم 

 
ّ
انية استبانةقة في املتعل

ّ
 الّصفوف الث

 راملتغيّ  لاملعّد  االنحراف املعيارّي 

 املجال األّول  3.44 0.85

انياملجال  3.79 1.07
ّ
 الث

0.58 3.43  
ّ
 الثاملجال الث

 عام 3.56 0.75

 

  تائج تدّل هذه النّ 
ّ
مات الّصفوف بين مه ال توجد فروقات ملحوظة على أن

ّ
واقف معل

انية تجاه 
ّ
 فحص القراءة والكتابة الوزارّية.  آلّيةاألولى والث

هل توجد فروقات ذات داللة إحصائّية بين مواقف : "الّسؤال الفرعّي الّرابعكان 

انية 
ّ
مات الّصفوف األولى والث

ّ
تّم  اإلجابة عنهمن أجل من درجة تحقيق األداة للمنهج؟ معل

مات من تحقيق األداة للمنهجمقارنة املعدالت في املجال األّول )
ّ
 استبانة( بين مواقف املعل

انية. على أثر هذه امل
ّ
املواقف من ن أنه ال يوجد فرق ملحوظ في قارنة، تبيّ الّصفوف األولى والث

انية، حيث  تحقيق األداة للمنهج
ّ
مات الّصفوف األولى والث

ّ
أداة الّصفوف األولى  ّن إبين معل

أداة الّصفوف  (، كما أّن M=3.48, SD=0.9طة إلى عالية )تحّقق املنهج الّتعليمّي بدرجة متوّس 

انية تحّقق املنهج الّتعليمّي ب
ّ
 (. M=3.44, SD=0.85طة إلى عالية )درجة متوّس الث

هل توجد فروقات ذات داللة إحصائّية بين : "الّسؤال الفرعّي الخامسلإلجابة عن 

انيةم
ّ
مات الّصفوف األولى والث

ّ
"؛ من درجة تحقيق األداة لألهداف التي ُوضعت لها واقف معل

اني )تّم مقارنة املعّد 
ّ
مات من تحقيق األداة لألهداف التي ُوضعت مواقف الت في املجال الث

ّ
املعل

انية. على أثر هذه املقارنة، تبيّ  استبانة( بين لها
ّ
 الّصفوف األولى والث

ّ
ه ال يوجد فرق ملحوظ ن أن

انية،  واقف من تحقيق األداة لألهداف التي ُوضعت لهافي امل
ّ
مات الّصفوف األولى والث

ّ
بين معل
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 ,M=3.63حّقق األهداف التي ُوضعت لها بدرجة عالية )أداة الّصفوف األولى ت ّن إحيث 

SD=1.02 انية تحّقق األهداف التي ُوضعت لها بدرجة عالية  (، كما أّن
ّ
أداة الّصفوف الث

(M=3.79, SD=1.07.) 

 داللة ذات فروقات توجد هلونّصه: " الّسؤال الفرعّي الّسادسعن اإلجابة  أجل من

مات بمواقف إحصائّية
ّ
انية األولى الّصفوف معل

ّ
عزى  الوزارّي  والكتابة القراءة فحص تجاه والث

ُ
 ت

االختبارات التي  (.Anova)ة الجانب جراء اختبارات التباين أحاديّ إتّم "؛ الخبرة سنوات رملتغيّ 

الّصفوف األولى أظهرت أنه ال توجد فروقات ذات داللة إحصائّية في استبانة أجريت على 

مات الّصفوف األولى
ّ
  مواقف معل

ُ
، كما ال توجد فروقات (p>0.05)ر سنوات الخبرة عزى ملتغيّ ت

مات من تحقيق األداة للمنهج ذات داللة إحصائّية في 
ّ
ر سنوات الخبرة تعزى ملتغيّ مواقف املعل

(p>0.05 وال توجد ،) مات من تحقيق األداة فروقات ذات داللة إحصائّية في
ّ
مواقف املعل

 لألهداف التي ُوضعت لها 
ُ
 (.  p>0.05) ر سنوات الخبرةملتغيّ عزى ت

انية أظهرت وجود فروقات ذات  استبانةاالختبارات التي أجريت على 
ّ
الّصفوف الث

انية 
ّ
مات الّصفوف الث

ّ
 من تحقيق األداة للمنهج داللة إحصائّية في مواقف معل

ُ
ر عزى ملتغيّ ت

مات ذوات أقّل  ّن إ(، حيث F(3,96)=3.52, p<0.05سنوات الخبرة )
ّ
سنوات خبرة )حتى  املعل

 ، يليهّن (M=3.98, SD=0.57)سنوات(، أظهرن موافقة عالية مع تحقيق األداة للمنهج  5

مات ذوات أكثر سنوات خبرة )أكثر من 
ّ
مات  بعدها، (M=3.67, SD=0.77)سنة(  15املعل

ّ
املعل

 15حتى  10ومن  (M=3.38, SD=0.98)سنوات  10حتى  5طة: من مع سنوات خبرة متوّس 

 ، حيث أظهرن موافقة متوّس (M=3.12, SD=0.78)سنة 
ّ
ه طة مع تحقيق األداة للمنهج. اال أن

انية من تحقيق األداة 
ّ
مات الّصفوف الث

ّ
ال توجد فروقات ذات داللة إحصائّية في مواقف معل

 
ُ
(، وال توجد فروقات ذات داللة p>0.05ر سنوات الخبرة )عزى ملتغيّ لألهداف التي ُوضعت لها ت

مات تعزى ملتغيّ إحصائّية ف
ّ
 . (p>0.05)ر سنوات الخبرة ي مواقف املعل

 داللة ذات فروقات توجد هلونّصه: " الّسؤال الفرعّي الّسابععن اإلجابة  أجل من

مات بمواقف إحصائّية
ّ
انية األولى الّصفوف معل

ّ
عزى  الوزارّي  والكتابة القراءة فحص تجاه والث

ُ
 ت
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(. االختبارات التي Anovaة الجانب )اختبارات التباين أحاديّ تّم اجراء "؛ العلميّ  لاملؤّه  ملتغير

  استبانةأجريت على 
ّ
ه ال توجد فروقات ذات داللة إحصائّية في الّصفوف األولى أظهرت أن

 
ُ
مات الّصفوف األولى ت

ّ
، كما ال توجد فروقات (p>0.05) العلميّ  لر املؤّه عزى ملتغيّ مواقف معل

مات من تحقيق األداة للمنهج مواقف املذات داللة إحصائّية في 
ّ
 عل

ُ
 العلميّ  لر املؤّه عزى ملتغيّ ت

(p>0.05 وال توجد ،) مات من تحقيق األداة فروقات ذات داللة إحصائّية في
ّ
مواقف املعل

 لألهداف التي ُوضعت لها 
ُ
 (. p>0.05) العلميّ  لر املؤّه عزى ملتغيّ ت

  استبانةاالختبارات التي أجريت على  كما أّن 
ّ
انية أظهرت أن

ّ
ه ال توجد الّصفوف الث

 
ُ
انية ت

ّ
مات الّصفوف الث

ّ
 ل العلميّ عزى ملتغير املؤّه فروقات ذات داللة إحصائّية في مواقف معل

(p>0.05) مات من تحقيق األداة ، كما ال توجد فروقات ذات داللة إحصائّية في
ّ
مواقف املعل

 للمنهج 
ُ
فروقات ذات داللة إحصائّية في (، وال توجد p>0.05) ل العلميّ ر املؤّه عزى ملتغيّ ت

مات من تحقيق األداة لألهداف التي ُوضعت لها 
ّ
 مواقف املعل

ُ
 ل العلميّ ر املؤّه عزى ملتغيّ ت

(p>0.05.) 
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 نقاش وتلخيص

مات مواقف أّن  ةالحاليّ  أوضحت نتائج الدراسة
ّ
انية معل

ّ
 فحص آلّية تجاه الّصفوف األولى والث

 واقفبين م ملحوظة فروقات دون وجود ّي،اإليجاب الجانب إلى تميل الوزارّية والكتابة القراءة

مات
ّ
انية معل

ّ
انيةوأّن آلّية الفحص ل اآللّية. تجاه الّصفوف األولى والث

ّ
  لّصفوف األولى والث

ُ
 حّققت

  هاأنّ  كما عالية، إلى طةمتوّس  الّتعليمّي بدرجة املنهجأهداف 
ُ
 لها ُوضعت التي األهداف حّققت

 .عالية بدرجة

انية الدراسة  بّينتكما 
ّ
مات الّصفوف الث

ّ
من تحقيق وجود فروقات في مواقف معل

 للمنهج  اآللّية
ُ
 عزى ملتغيّ ت

ّ
مات  تظهر ه لم ر سنوات الخبرة، اال أن

ّ
فروقات في مواقف معل

انية 
ّ
من  هّن وفي مواقف ،لألهداف التي ُوضعت لها اآللّيةتجاه تحقيق الّصفوف األولى والث

 ة عاّم  اآللّية
ُ
مات الّصفوف األولى تجاه  تظهر ولم  .ر الخبرةعزى ملتغيّ ت

ّ
فروقات في مواقف معل

  للمنهج اآللّيةتحقيق 
ُ
مات امليجاد فروقات في مواقف إكذلك لم يتّم  .ر الخبرةعزى ملتغيّ ت

ّ
عل

األداة وفي املواقف من  ،لألهداف التي ُوضعت لها هاللمنهج وتجاه تحقيق اآللّيةتجاه تحقيق 

 عاّم 
ُ
  .ل العلميّ ر املؤّه عزى ملتغيّ ة ت

ا  انية مواقف إيجابيّ املركزّي  الدراسة لسؤالوفق 
ّ
مات الّصفوف األولى والث

ّ
ة تجاه ، ملعل

مات الّصفوف األولى موأظهرت النتائج أّن مواقف  فحص القراءة والكتابة الوزارّي،
ّ
عل

انية إيجابيّ 
ّ
تجاه تحقيق األداة  ومواقفهّن تحقيق األداة لألهداف التي ُوضعت لها، تجاه  ةوالث

ا  للمنهج من تحقيق األداة لألهداف التي ُوضعت لها تميل إلى  هّن مواقف أّن  كما. ةإيجابيّ أيض 

ا على ، الجانب اإليجابّي  تميل إلى  إذ من تحقيق األداة للمنهج هّن مواقفينطبق ذلك أيض 

 . الجانب اإليجابّي 

ا لنهج التقييم التكوينيّ  أّن إلى ا ر  نظ ، فهو فحص القراءة والكتابة الوزارّي يسير وفق 

ا في تحديد التالميذ الذين يواجهون صعوبات في اكتساب املهارات املطلوبة في ساعد عمليًّ يُ 

فّسر املواقف اإليجابية هذا يمكنه أن يُ  وكّل  ؛بناء خطط مالئمة لهم القراءة والكتابة، ثّم 

ماتلدى 
ّ
ر هذه تجاه هذا الفحص.  املعل

ُّ
مات بأّن توف

ّ
فّسر املواقف اإليجابّية للمعل

ُ
كما قد ت
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مة يتيح لها فحص
ّ
، مّما يسّهل عليه ة على مدار السنةديّ فر  بصورة تالميذها اآللّية بيد املعل

ا والعمل على تطويرهم في املهارات القرائّية والكتابّية.  متابعة تقّدمهم فرديًّ

يت لتقييم مجريات رِ أج   التقييمّية التيذه النتيجة مع نتيجة الدراسة تنسجم ه

 
ّ

مات الغالبيّ  أّن والتي أظهرت األّول،  تطبيق فحص القراءة والكتابة للصف
ّ
ة العظمى من املعل

منهن يرين بإبقاء  %26 ّن إفحص القراءة والكتابة، حيث آلّية  توظيفيدعمن االستمرار في 

وعلى  عليهيدعمن استمرار استخدامه مع إجراء تعديالت  %69الفحص على ما هو عليه، و 

وهذا يتالءم مع نتائج الدراسة الحالّية التي . (2007שוגרמן ורז, -קיסר) شروط أدائه

مات تجاه آلّية فحص القراءة والكتابة.
ّ
 كشفت عن مواقف إيجابّية للمعل

  تائجالنّ  أظهرت
ّ
مات واقفبين م ذات داللة إحصائّية فروقات توجد ال هأن

ّ
 معل

انية
ّ
 فحصُيفّسر ذلك بأّن  .الوزارّية والكتابة القراءة فحص آلّية تجاه الّصفوف األولى والث

  والكتابة القراءة
ّ

اني للصف
ّ
 ُيعّد  الث

 
 األّول ومكّمال

ّ
ا لفحص القراءة والكتابة في الصف استمرار 

غة لدى التالميذ في عامهم الّتعليمّي له، ويهدف إلى 
ّ
متابعة تطّور سيرورة اكتساب أسس الل

اني في املدرسة االبتدائّية )وزارة
ّ
ملحوظة في  روقات(، وعليه لم يتّم إيجاد ف2010 املعارف، الث

مات واقفبين م ةالحاليّ  الدراسة
ّ
انية معل

ّ
 القراءة فحص آلّية تجاه الّصفوف األولى والث

 .وزارّيةال والكتابة

أظهرت وجود فروقات ذات داللة إحصائّية في مواقف  أّما نتيجة الدراسة التي

انية 
ّ
مات الّصفوف الث

ّ
 من تحقيق األداة للمنهج معل

ُ
ن إر سنوات الخبرة، حيث عزى ملتغيّ ت

مات ذوات أقّل سنوات خبرة )حتى 
ّ
سنوات(، أظهرن موافقة عالية مع تحقيق األداة  5املعل

مات ذوات سنوات خبرةأكثر من للمنهج، 
ّ
 أكثر.  املعل

ّ
يجاد فروقات ذات داللة إه لم يتّم اال أن

انية 
ّ
مات الّصفوف األولى والث

ّ
تجاه تحقيق األداة لألهداف التي إحصائّية في مواقف معل

مات من األداة عامة 
ّ
 ُوضعت لها وفي مواقف املعل

ُ
، ولم يتّم ايجاد ر سنوات الخبرةعزى ملتغيّ ت

مات الّصفوف األولى تجاه تحقيق األداة للمنهج فروقات
ّ
  في مواقف معل

ُ
ر سنوات عزى ملتغيّ ت

  .الخبرة
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رتسنوات الخبرة 
ّ
انية تجاه تحقيق  أث

ّ
مات الّصفوف الث

ّ
باألساس على مواقف معل

وال على  تحقيق األداة لألهداف التي ُوضعت لهاتجاه  األداة للمنهج، وليس على مواقفهّن 

قة باآللّية ة. مواقفهن العاّم 
ّ
ما قد يشير بالعموم إلى مواقف متشابهة تجاه أغلب األمور املتعل

مات ذوات أقّل سنوات خبرة مع أعلى درجة وتحقيقها لألهداف. وقد 
ّ
يمكن تفسير كون املعل

 
ّ
مات املبتدئات جاهزات ومؤّه سبة لتحقيق األداة للمنهج نظر  موافقة بالن

ّ
الت ا ألن املعل

 .ةاألدوات لتطوير وتحسين سيرورة العملّية التربويّ اآللّيات و  الستقبال مثل هذه

قة
ّ
انية  بفحص أّما نتيجة الدراسة املتعل

ّ
مات الّصفوف األولى والث

ّ
 وفقمواقف معل

ه .ل العلميّ ر املؤّه تغيّ م
ّ
يجاد فروقات ذات داللة إحصائّية في إلم يتّم  فقد أظهرت الدراسة أن

انية تجاه تحقيق 
ّ
مات الّصفوف األولى والث

ّ
 اآللّيةللمنهج وتجاه تحقيق  اآللّيةمواقف معل

 
ُ
ر . ل العلميّ عزى ملتغير املؤّه لألهداف التي ُوضعت لها وفي املواقف من األداة عامة ت وقد ُيفسَّ

مات، بغّض النظر عن تطبيق آ
ّ
لّية الفحص، قد مررن بتأهيل من خالل ذلك بأن جميع املعل

ورشات ودورات مخّصصة لتوضيح اآللّية وكيفّية تنفيذها. عملّية التأهيل شمولّية ضّمت: 

ة بناء خطة عمل كيفيّ ، ة االستعانة بهاكيفيّ ، ة العمل بهاكيفيّ ، توضيح الحاجة إلى اآللّية

  إلى التلميذ قالالنت الفحص ومتابعة التالميذ، إعداد صّفّية فردية بأعقاب
ّ

 يالثان الصف

ا للمؤّهل العلمّي.2008)طه،  مات تبع 
ّ
 (؛ وهذا قد ُيفّسر عدم وجود فروقات بين مواقف املعل

مات تجاه اآللّية  ةالحاليّ  الدراسةتبرز أهمية نتائج 
ّ
والوقوف على مواقف املعل

ا ل ة التي عوبات الخاصّ للصّ ا حديد نظر  فحص القراءة والكتابة بالتّ الوزارّية املعتمدة رسميًّ

، ألسباب مختلفة، ليس فقط يواجها أبناء املجتمع العربّي خالل اكتسابهم للقراءة والكتابة

ق منها 
ّ
 التي  االزدواجيةبما يتعل

ُ
ل عقبة أمام اكتساب املهارات القرائية األساسيّ ت

ّ
وزارة ) ةشك

ة واجتماعّية خاّصة باملجتمع ، وإنما تنضاف إليها صعوبات اقتصاديّ (2009، التربية والتعليم

الثقافّية كالنقص الكبير في املوارد  عملّية اكتساب القراءة والكتابةالعربّي، والتي قد تعرقل 

ربوّية )
ّ
 Abu-Saad, 2008; Arar, 2012؛ 2008؛ عزايزة، 2013، ذياب ودّعاسوالخدمات الت

Arar and Abu-Asbah, 2013;   ( إلى وجود 2018المتحان البيزا )كما تشير النتائج الّدولّية
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العربّي  املجتمعن إ، حيث العربّي واليهودّي  املجتمعينفجوة كبيرة في تحصيالت القراءة بين 

أقّل بكثير، وذلك يرجع كما يبدو إلى الفجوة االجتماعية واالقتصادية ما بين الوسطين العربّي 

ة الوزارّي تتضاعف في سياق املجتمع ة فحص القراءة والكتابأهميّ  فإّن  وبالّتالي واليهودي.

العربّي في إسرائيل، لكونه أداة مساعدة في عملّية التقييم واكتساب مهارات القراءة والكتابة، 

 ة تجاه فحص القراءة والكتابة الوزارّي. وهذا يمكنه أن يساهم في تفسير املواقف اإليجابيّ 

مات تجاه آلّية فحص 
ّ
القراءة والكتابة للّصفوف األولى إّن املواقف اإليجابّية للمعل

ر على نجاعتهّن في 
ّ
والثانية، وفقما أظهرت نتائج الدراسة الحالّية، أهمّية بالغة، فهي قد تؤث

 على عملّية 
 

ر إجماال
ّ
العمل، وكذلك على درجة الجودة والنجوعة في تنفيذ الفحص، ما قد يؤث

 وسيرورة تطوير القراءة والكتابة لدى التالميذ.

آلّية  استخدام وتطوير  بتوسيع الحالّية الدراسة توص ي النتائج، ضوء تلكعلى 

كأن يتّم بناء وتصميم آلّيات فحص للقراءة  تقييم، كأداة الوزارّي  والكتابة القراءة فحص

والكتابة للمراحل العمرّية املتقّدمة، كتالميذ الصفوف الثالثة والرابعة. بغية تحقيق الفائدة 

ا بإجراء بحث موّسع على عّينة أكبر، وفحص  حّققها هذه اآللّية. وتوص ي الدراسة أيض 
ُ
التي ت

ة من أجل العمل على تنجيعها لتحقيق نقاط القّوة ونقاط بحاجة إلى تحسين في اآلليّ 

 األهداف املرّجوة منها على الّنحو األفضل.
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The Attitudes of First and Second Grade Female Teachers towards the 

Ministerial Mechanism for the Reading and Writing Skills Examination 

 

Keram Awesat & Haifaa Majadly 

 

Due to the importance of reading and writing skills in the educational process; 

several mechanisms and tools have been designed to examine and evaluate these 

skills. In Israel, a formal ministerial mechanism has been developed to enable 

Arabic Language teachers to monitor the ability of first and second grade pupils 

to read and write in Arabic (Rama, 2008).  

The current study aims to examine the attitudes of first and second grade female 

teachers towards the ministerial mechanism for the reading and writing exams. 

Accordingly, two questionnaires were passed among 200 female teachers: the 

first questionnaires were passed among 100 first-grade female teachers to 

examine their attitudes towards the mechanism used for first-grade reading and 

writing skills examination, while the second questionnaires were passed among 

100 second-grade female teachers to examine their attitudes towards the 

mechanism used for second-grade reading and writing skills examination. 

The results of this study show that the attitudes of first and second grade female 

teachers towards the ministerial mechanism for the reading and writing skills 

examination are positive. The study found that this mechanism attains its main 

goals at a high degree plus it achieves the objectives of the educational 

curriculum at a medium to a high degree. The results also show that there were 

no significant statistical differences between the attitudes of first-grade female 

teachers and second-grade female teachers towards the mechanism of reading 

and writing skills examination. In addition, there were no significant statistical 
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differences between the attitudes of first and second grade female teachers 

towards the mechanism’s ability to attain the educational curriculum objectives 

and achieve its main goals. However, the research found significant statistical 

differences between the second-grade female teachers’ attitudes about the 

mechanism’s ability to achieve the educational curriculum’s objectives. This was 

due to differences in the teachers’ years of experience in the field. Moreover, 

there were also significant statistical differences found between the second-grade 

female teachers’ attitudes about the mechanism in general. This was due to 

differences in the teachers’ academic qualifications. 

 

 

 


