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ماء في 
ّ
جاعة والن

ّ
الب نحو القراءة الُحّرة على نتائج امتحانات الن

ّ
جاهات الط

ّ
أثر ات

غة العربّية في املدارس االبتدائّية العربّية في إسرائيل 
ّ
 الل
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ص
ّ
 امللخ

الب نحو القراءة الحّرة على نتائج امتحانات 
ّ
جاهات الط

ّ
تهدف هذه الّدراسة إلى فحص أثر ات

جاهات ونتائج ב”מיצالّنجاعة والّنماء )
ّ
غة العربّية من خالل تبيان العالقة بين االت

ّ
( في الل

لًبا وطالبة من الّصفوف الّسادسة في ( طا252الّتحصيل في االمتحانات. تكّونت عّينة الّدراسة من )

املرحلة االبتدائّية في املجتمع العربّي في إسرائيل. اعتمدت منهجّية الّدراسة على البحث الكّمّي من 

جاه الّسلبّي نحو 
ّ
جاه نحو القراءة. أظهرت الّنتائج وجود عالقة سلبّية بين االت

ّ
خالل استبيان االت

ب العّينة؛ وكذلك وجود القراءة الحّرة ونتائج امتحانات 
ّ

غة العربّية لدى طال
ّ
الّنجاعة والّنماء في الل

جاه اإليجابّي نحو القراءة الحّرة ونتائج امتحانات 
ّ
عالقة إيجابّية ذات داللة إحصائّية بين االت

جاه نحو القراءة الحّرة ونتائج 
ّ
الّنجاعة والّنماء. أسفرت الّنتائج أيًضا عن وجود فروق في االت

جاهات اإلناث امتحان
ّ
عزى إلى الفروق الجندرّية لصالح اإلناث، حيث إّن ات

ُ
ات الّنجاعة والّنماء ت

غة العربّية 
ّ
كور، ومعّدل اإلناث في امتحانات الّنجاعة والّنماء في الل

ّ
نحو القراءة أكثر إيجابّية من الذ

كور.
ّ
 كان أعلى من الذ

جاه نحو القراءة، :املفتاحّية الكلمات
ّ
غة العربّية  القراءة الُحّرة، االت

ّ
امتحانات الّنجاعة والّنماء في الل

 )امليتساف(.

 مقّدمة

ا في تكوين شخصّية Free reading/ (Unguided readingتؤّدي القراءة الُحّرة ) دوًرا مهمًّ

سهم في تطّوره الّنفس ّي، العاطفّي، الِقيمّي، 
ُ
قافّية؛ وت

ّ
الفرد، وصقل ُهوّيته الفكرّية والث

سلية، وأداة لتعزيز الخيال، 
ّ
غوّي. والقراءة وسيلة للمتعة والت

ّ
املعرفّي، االجتماعّي والل

فيد القراءة في تنمية ثقافة األفراد واملجتمعات، كما 
ُ
واكتساب املعرفة وتنميتها وإنتاجها. ت
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دت دراسات كثيرة دور القراءة في تحس
ّ
م ناجعة؛ فقد أك

ّ
سهم في تحقيق عملّية تعل

ُ
ين أّنها ت

هري وآخرون،  رد في مختلف املواّد الّدراسّيةاملستوى الّتحصيلّي للف
ّ

؛ فضل هللا، 2008)الش

ربية والّتعليم، 2003
ّ
 & Bus, van IJzendoorn ;2013, שלום-יוסוב؛ 2009؛ وزارة الت

Pellegrini, 1995; Chapman & Tunmer, 2003; Clark & Rumbold, 2006; Foster, & 

Miller, 2007; Krashen & Von, 2002; McQuillan, Krashan, 2008.) 

تزداد أهّمّية القراءة في أّيامنا مع املّد املعرفّي املتسارع، ومع الّتعقيد الحاصل في  

قافة، وازدادت املبتكرات واالختراعات زادت أهّمّية 
ّ
ما تعّقدت جوانب الث

ّ
املجتمعات، فكل

لة املعرفة مصادرالقراءة. ورغم انتشار وتعّدد 
ّ
صال وسائل في املتمث

ّ
 والوسائل الحديثة االت

ا الّتكنولوجّية ا ووجدانيًّ خص ّي واالجتماعّي فكريًّ
ّ

؛ تبقى القراءة األداة الّرئيسة للّنمّو الش

هري وآخرون، 
ّ

ا )الش  (.Kamps, et al., 2008 ؛2007والحوامدة،  عاشور ؛ 2008وعلميًّ

على الّرغم من األهّمّية البالغة للقراءة؛ إال أّن الواقع يشير إلى تدّنٍّ كبير في ِنسب  

اإلقبال على القراءة، وعزوف عنها لدى الكبار والّصغار، ال سّيما مع هيمنة الّتكنولوجيا 

د نتائج الّدراسات واملسوحات الّدولّية 
ّ
التي أضحت مناِفًسا ُمغرًيا حّل محّل الكتاب، وتؤك

ية )برنامج األمم املّتحدة اإلنمائّي، ا
ّ
سب املتدن

ّ
؛ 20؛ غريس وآخرون، 2003لعربّية تلك الن

(. وفي املجتمع الفلسطينّي الواقع ضمن حدود 2011؛ ياهو مكتوب لألبحاث، 2009كايد، 

ّ الفتٍّ في ِنسب القراءة الُحّرة 48أراض ي 
)محّمد وخطيب  في إسرائيل نتائج مشابهة، وتدنٍّ

 (.2015؛ محّمد وسوسن، 2018، ورزق 

القراءة، ال سّيما في املرحلة االبتدائّية األساسّية،  أهّمّية عن الحديث يرتبط 

جاهات عن بالحديث
ّ
جاهات القراءة، نحو اإليجابّية تكوين االت

ّ
في  حاسم بدور  تقوم ألّن االت

م )الّنّصار واملجيدل، 
ّ
دته دراسات عديدة 2010عملّية التعل

ّ
وسالم وأبو  )النّصار (، وملا أك

جاه نحو  ( من أّن Downing & leong, 1989؛ 2010؛ الّنّصار واملجيدل، 2006، هاشم
ّ
االت

م املثمر، وأّن ضعفه أو فقدانه يؤّدي إلى ضعف الفهم 
ّ
القراءة هو الّسبب املباشر في التعل

ل
ّ
م. وبذا ُيشك

ّ
جاه القرائّي وفشل التعل

ّ
  القراءة نحو اإليجابّي  االت

ً
اعامال لتعزيز دافعّية   مهمًّ

ب
ّ

جاه  عن والبحث القراءة الحّرة، ملمارسة الطال
ّ
ا من الّربط الوثيق بين االت

ً
املعرفة. وانطالق
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ب 
ّ

جاهات طال
ّ
نحو القراءة والّتحصيل بالعموم، جاءت هذه الدراسة لفحص العالقة بين ات

- ב”מיצالّنماء )ميتساف الّصفوف الّسادس نحو القراءة الحّرة ونتائج امتحانات الّنجاعة و 

غة العربّية وتحليلها. وهي امتحانات وزارّية  (ספרית-בית וצמיחה יעילות מדדי
ّ
قطرّية في الل

ا؛ ويتّم في إطارها تقييم  ربية والّتعليم في إسرائيل سنويًّ
ّ
جريها وزارة الت

ُ
ب ت

ّ
صفوف طال

غة األّم )العبرّية أو العربّية(، 
ّ
امن، في أربعة مجاالت أساسّية هي: الل

ّ
اني، الخامس والث

ّ
الث

غة اإلنجليزّية، الّرياضّيات، العلوم والّتكنولوجيا 
ّ
شير نتائج ومعّدالت  .(2018, ה”ראמ)الل

ُ
ت

ب 
ّ

غة العربّية في اطال
ّ
ملجتمع العربّي الّصف الخامس في امتحان الّنجاعة والّنماء في الل

ية، ففي سنة 
ّ
غة العربّية في املجتمع العربّي  2013للّسنوات األخيرة إلى مستويات متدن

ّ
في الل

؛ وفي 560فكان املعّدل  2015. أّما الّنتائج في (2016, לישראל סטטיסטי שנתון) 65.9هو 

. تحّفز (2018, ה”ראמ) 592فكان املعّدل  2017؛ أّما في سنة 573كان املعّدل  2016سنة 

جاه نحو 
ّ
غة العربّية على إجراء دراسة لفحص مدى تأثير االت

ّ
هذه الّنتائج املنخفضة في الل

 القراءة الحّرة في نتائج االمتحانات.

جاهات طالب الّصف الّسادس نحو  
ّ
تهدف الّدراسة الحالّية إلى الوقوف على أثر ات

غة العربّية، وذلك من خالل الّتعرف القراءة الحّرة ونتائج امتحانات الّنجاعة والّنما
ّ
ء في الل

جاهات 
ّ
جاهات طالب الّصف الّسادس نحو القراءة الحّرة، والّتعرف على الفروق في ات

ّ
على ات

جاهات 
ّ
عزى للجندرّية. وكذلك الوقوف على العالقة بين ات

ُ
الطالب نحو القراءة الحّرة التي ت

ب الّصف الّسادس نحو القراءة الحّرة ونتا
ّ

غة طال
ّ
ئج امتحانات الّنجاعة والّنماء في الل

ب  العربّية. 
ّ

جاهات طال
ّ
تحاول الّدراسة اإلجابة عن سؤال البحث املركزّي: ما العالقة بين ات

غة العربّية في 
ّ
الّصف الّسادس نحو القراءة الحّرة ونتائج امتحانات الّنجاعة والّنماء في الل

( ما 1ؤال البحث األساس ّي عّدة أسئلة فرعّية: )املدارس العربّية في إسرائيل؟ تنبثق من س

ب الّصف الّسادس نحو القراءة الحّرة؟ )
ّ

جاهات طال
ّ
( هل توجد فروق ذات داللة 2ات

عزى للفروق الجندرّية؟
ُ
ب الّصف الّسادس نحو القراءة الحّرة ت

ّ
جاهات طال

ّ
 إحصائّية في ات

املستوى الفردّي والجماعّي، وأهّمّية فحص تستمّد الّدراسة أهّمّيتها من أهّمّية القراءة على 

جاه نحوها وبين نتائج امتحانات الّنجاعة والّنماء الوزارّية، حيث باإلمكان 
ّ
العالقة بين االت
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ربية في املدارس واملؤّسسات 
ّ
االستفادة من نتائج الّدراسة وتقديمها إلى املسؤولين في الت

غوّية والفهم لالستفادة منها في تخطيط برامج لتشجيع القرا
ّ
ءة الحّرة بغية تعزيز املهارات الل

غة العربّية.
ّ
 القرائّي، ورفع نتائج الّتحصيل في الل

ظرّية
ّ
 الخلفّية الن

نّور القرائّي: توضيحات مفاهيمّية
ّ
 القراءة؛ القراءة الُحّرة؛ والت

من خالل  القراءة عملّية ذهنّية تشمل تفسير الّرموز التي يتلّقاها القارئ عن طريق العين،

خصّية وتلك املعاني )
ّ

(. ومع Gibsion, 1966فهم معاني الّرموز، والّربط بين الخبرة الش

 من مجموعة أصبحت بحيث بتعريفها، الّنظر في مجال القراءة، أعيد التطّورات البحثّية

ركيب تهدف من عالية درجة على والعقلّية العملّيات الّنفسّية
ّ
 واالستفادةاملعاني،  فهم إلى الت

ا وثيًقا، فما (Son, 2003)للحياة  أشمل فهم في منها
ً
. ترتبط القراءة بالفهم القرائّي ربط

 
ّ

ربية والّتعليم،  ”عملّية فكرّية عقلّية تهدف إلى فهم املقروء“القراءة إال
ّ
، 2009)وزارة الت

 عمليّ  نشاط الفرد ضمن يمارسها مهارة القراءةأّن  Larson & (Marsh, 2003(، ويرى )25

كتسب، كما كمهارات األفكار على تقتصر ال فهي .املقروء بالنّص  الفكرة يربط
ُ
 ليست أّنها ت

األنشطة. وتستدعي  نشاط إنسانّي كسائر هي تحليلها؛ بل يمكن مكتوبة نصوص مجّرد

عملّية القراءة من القارئ توظيف مهارات لغوّية متنّوعة، واستعمال استراتيجّيات معرفّية 

 (.Kintsch, 2013;) Pressley & Gaskins, 2006معرفّية -وميتا

سّمى أيًضا القراءة الخارجّية ( أو املطالعة، Free readingأّما القراءة الُحّرة ) 
ُ
وت

(Independent Reading ،) ،فهي القراءة التي يلجأ إليها الفرد طواعية من تلقاء نفسه

ووفق ميوله وحاجاته التي يحاول إشباعها باملطالعة. وهذا الّنوع من القراءة أكثر متعة، 

ا ويستمتع بقراءته ُيستبقى في ذهنه ملّدة  وقد يكون أكثرها فائدة؛ ألّن ما ينتقيه املرء تلقائيًّ

(. القراءة هي كّل ما يقوم به الفرد من نشاط للقراءة خارج 2016ون، أطول )غريس وآخر 

قافة 
ّ
نطاق الكتب الّدراسّية إلى ميدان أوسع وغير متخّصص من أجل املتعة وتنمية الث

هاب، 2005العاّمة )رسالن، 
ّ

هري وآخرون، 2007؛ الش
ّ

وثّمة مصطلح حديث  (.2008؛ الش
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ا وهو التّ   كونه شموليًّ
ً

القدرة على “(، ويعني Reading Literacyالقرائّي ) نّور أصبح متداوال

بها املجتمع و
ّ
غة املكتوبة التي يتطل

ّ
أو التي يقّدرها الفرد وتكون /فهم واستعمال أشكال الل

موا، 
ّ
ذات قيمة بنظره. يستطيع الُقّراء بناء معانٍّ ِمن نصوص متنّوعة. هم يقرأون كي يتعل

 ). ”رسة وفي الحياة اليومّية، وكذلك يقرأون ليتمّتعواوينخرطوا في جمهور القّراء في املد

Mullis & Martin, 2016)  ا، تتخّصص الّدراسة الحالّية بفعل القراءة الُحّرة الذي إجرائيًّ

الب طواعّية، دون أن يتحّدد بوقت مخّصص، بقصد املتعة واالستفادة.
ّ
 ُيقِبل عليه الط

 أهّمّية القراءة الُحّرة

ب، ويكتسبون املعرفة، 
ّ

م بواسطتها الطال
ّ
ال تزال القراءة من أهّم الوسائل التي يتعل

سهم في 
ُ
عوب أخرى. والقراءة ت

ّ
قافّي، وعلى ثقافات وحضارات الش

ّ
ويتعّرفون على موروثهم الث

ب وتوسيع دائرة خبرتهم وذلك بما تزّودهم من أفكار وآراء ومعلومات 
ّ

إثراء تفكير الطال

ى فهم مشكالت البيئة التي يعيش فيها، كما تتيح لهم الفرصة للّتفاعل مع تساعدهم عل

اآلخرين واالستفادة من خبراتهم املختلفة. وتطّورهم وإثراء تفكيرهم، وإشباع حّب 

هري وآخرون، 
ّ

سلية واملتعة لديهم )الش
ّ
ربية والّتعليم، 2008االستطالع وتحقيق الت

ّ
؛ وزارة الت

ف أهّمّية القراءة الحّرة عند الجانب اإلمتاعّي  (. Clark & Rumbold, 2006؛ 2009
ّ
ال تتوق

م طبيعّية وفّعالة، وهي نشاط مهّم لتطوير الّتنّور لدى 
ّ
فقط، بل هي بمثابة سيرورة تعل

ب 
ّ

غوّية، فمن خالل (2013 ,שלום-יוסוב)الطال
ّ
سهم القراءة أيًضا في إثراء الحصيلة الل

ُ
. ت

غوّي للفرد )املعتوق، ممارسة القراءة يتّم تنمية ا
ّ
 & McQuillan؛ 1996ملخزون الل

Krashan, 2008  .فوّي والكتابّي
ّ

(؛ وبالّتالي فهي تنّمي قدرته على الّتعبير بنوعيه؛ الش

واملواظبة على القراءة كفيلة بتنمية العملّيات الّتفكيرّية والعقلّية لدى الفرد، فتنّمي قدرته 

خاذ موقف مّما يقرأ في ضوء الخبرات التي 
ّ
على االستنتاج والّتحليل والّربط والّنقد وات

 (.2003راءاته الّسابقة )فضل هللا، اكتسبها من ق

وقّية، 
ّ
الب املختلفة، منها: الذ

ّ
سهم القراءة الحّرة في تطوير وصقل جوانب شخصّية الط

ُ
ت

العقلّية، العاطفّية، االجتماعّية، املفاهيم والقيم، الّتجربة الحياتّية، واملقدرة على فهم 
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(. 2006األمور بطرق مختلفة، وتعمل على تطوير خياله وسّد حاجاته الّنفسّية )دعيم، 

فيد ا
ُ
م ت

ّ
سهم في تحقيق عملّية تعل

ُ
لقراءة في تنمية ثقافة األفراد واملجتمعات، كما أّنها ت

دت دراسات كثيرة دور القراءة في تحسين املستوى الّتحصيلّي للفرد في 
ّ
ناجعة؛ فقد أك

ا وجد باس ورفاقه 29إحصائّية لـمختلف املواّد الّدراسّية؛ منها دراسة 
ً
 ,.Bus, et al) بحث

قراءة الكتب ترتبط بالّتحصيل املدرس ّي ال سّيما في مجال التنّور القرائّي، وكذلك أّن  (1995

غوّي.
ّ
دت دراسة  بالّتطّور الل

ّ
الب الذين يمارسون (Krashen & Von, 2002كما أك

ّ
( أّن الط

ا. الب الذين يتلّقون تعليًما تقليديًّ
ّ
ى القراءة الحّرة أفضل في الفهم القرائّي من الط

ّ
 وتتجل

ء يمتلك حيث بنظرائهم الّضعاف، الجّيدين القّراء مقارنة عند القراءة ّيةأهّم 
ّ
 الجيدون  القرا

م نحو عالية قيًما يظهرون مرتفعة، كما ذاتّية كفاءة
ّ
الّضعاف  مقارنة بالقّراء التعل

Chapman & Tunmer, 2003) .) 

رة في القراءة الحّرة
ّ
 العوامل املؤث

رة في القراءة وعاداتها ووتيرتها ونوعّيتها، وكذلك في تكوين 
ّ
من أهّم العوامل واملتغّيرات املؤث

جاهات والّدافعّية نحوها: املستوى الّتعليمّي للقارئ وقدراته العقلّية )عبد الباري، 
ّ
االت

ا يميلون إلى (2007, ונוסק אדוני؛ 2010 القراءة ، وسّن القارئ، فاألشخاص األصغر سنًّ

ر في القراءة (. 2000 ,’וגורביץ ץ”כأكثر من الكبار في الّسّن )
ّ
والجندر عامل إضافّي يؤث

ساء من حيث الكّم ونوع القراءة )
ّ
كور والن

ّ
 ,Adoniونوعّيتها إذ ثّمة فروق بين قراءة الذ

 عن عوامل أخرى مثل: مهن الواِلَدْين، وميولهم العملّية واألدبّية، ومس1995
ً

تواهم (. فضال

ق بالبيئة املدرسّية 
ّ
االقتصادّي، والبيئة البيتّية واألسرّية، والتربية الوالدّية؛ وعوامل تتعل

مين ووسائل اإلعالم املسموعة، املرئّية واملقروءة )عبد الباري، 
ّ
 (.2010واملعل

  



 حريري هيفاء مجادلة وحسام أبو 

 7 صفحة، (2019)  22 العدد، جامعة

 واقع القراءة الُحّرة في العالم العربّي عاّمة 

 أّن الواقع يشير إلى تراجع كبير في ِنسبها، وعزوف على الّرغم من األهّمّية البالغة 
ّ

للقراءة؛ إال

الكبار والّصغار عنها، ال سّيما مع هيمنة الّتكنولوجيا التي أضحت مناِفًسا ُمغرًيا حّل محّل 

اإلحصاءات ونتائج االستطالعات إلى تدّنٍّ في اإلقبال على القراءة في العالم  الكتاب. وتشير 

 الذي ُيفيد أّن األوروبّي  2003للعام  اإلنسانّية العربّية الّتنمية تقريرئج العربّي عاّمة، كنتا

ا يطالع العربّي  يطالع ال دقيقة؛ بينما 12000 يوازي  ما العام، أي في كتب 8 معّدله ما سنويًّ

  الفترة نفس خالل
ّ

 6 يوازي  ما تقدير، أي أقص ى على كتاب واحدة من صفحة أو سطًرا 22 إال

 (.2003دقائق )برنامج األمم املّتحدة اإلنمائّي، 

رق األوسط أجراه ياهو مكتوب  
ّ

في استطالع للّرأي حول عادات القراءة في الش

رق األوسط، كشف أّن واحًدا من  3503( وشمل 2011لألبحاث )
ّ

أشخاص في منطقة الش

أشخاص يقرأ بشكل دائم. وأّن ربع سكان العالم العربّي نادًرا ما يقرؤون كتًبا بهدف  5كّل 

باب هم األقّل قراءة، فما 
ّ

. وأوضح الّتقرير أّن الش
ً
خصّية أو إّنهم ال يقرؤون أبدا

ّ
املتعة الش

سنة نادًرا ما يقرؤون أو ال  25% من األشخاص الذين تقّل أعمارهم عن 30يقرب من 

باملئة من الناس يقرؤون بانتظام. أّما أولئك الذين  19ا. ووجد االستطالع أّن يقرؤون أبًد 

%(، يليهم 27فُهم األكثر اعتياًدا على القراءة )بنسبة  50و  46تتراوح أعمارهم بين 

 3503%(. وقد شملت الّدراسة 25)بنسبة  45و  36األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

 من بينها فلسطين.شخًصا من عّدة دول عربّية 

ر القراءة العربّي الذي هدف إلى وضع آلّية قياس عربّية لرصد واقع  
ّ

أّما تقرير مؤش

القراءة في الّدول العربّية؛ فقد اعتمد على البيانات التي تّم جمعها عبر استبيان إلكترونّي 

ر ألف مواطن عربّي من جميع الّدول العربّية. وضّم  145واسع شارك فيه أكثر من 
ّ

املؤش

ثالثة محاور رئيسّية هي: منسوب القراءة )عدد الكتب وساعات القراءة(، واإلتاحة )على 

خصّية )القدرات واملهارات، 
ّ

مستوى العائلة واملؤّسسات الّتعليمّية واملجتمع(، والّسمات الش

جاهات(. وأشارت نتائجه إلى أّن العربّي يقرأ بحساب عدد ساعات الق
ّ
راءة والّدافعّية، واالت

ا ما معّدله  في  63.85ساعة في الّصومال و 7.78ساعة للفرد. تتراوح األرقام بين  35.24سنويًّ
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ا، لكن باحتساب الكتب ضمن نطاق العمل أو  مصر. وبحساب الكتب املقروءة سنويًّ

سب تتراوح بين 
ّ
كتاًبا )غريس  16كتاًبا بمتوّسط عربّي يفوق  28.67و 1.74الّدراسة فإّن الن

 (.2016، وآخرون

في املجتمع ( حول معّدالت القراءة 2009في ورقة بحثّية مسحّية عرضها )كايد، و

 منع القراءة؛ رغم عادة يمارسون  % من الفلسطينّيين54.14أشارت إلى أّن الفلسطينّي، 

أّن  أيًضا املسح وبّين منها، ال سّيما العربّية عديدة دول  من الكتب استيراد االحتالل سلطات

َسر لديها 25.1
ُ
 في القرى. 18.8مكتبة في البيت في مقابل % من األ

( الّتابع ملركز امللك عبد 2017كما أجرى املركز الوطنّي الستطالعات الّرأي العاّم ) 

جاهات الّسعوديّين نحو قراءة الكتاب. 
ّ
العزيز للحوار الوطنّي استطالًعا للّرأي العاّم حول ات

مواطن سعودّي من عّينة عشوائّية من مختلف مناطق ( 1008شارك في االستطالع )

كور منهم )
ّ
لت نسبة الذ

ّ
%(. وقد كشفت 30%( في حين بلغت نسبة اإلناث )70اململكة مث

% من الّسعودّيين ليس لديهم اهتمام بقراءة الكتب. وأّن األشخاص 55نتائج االستطالع أّن 

%، 53زمنّية متباعدة بنسبة بلغت  الذين لديهم اهتمام بقراءة الكتب، يقرأون على فترات

% 14% يقرأون بشكل أسبوعّي و 21% منهم فقط يقرأون الكتب بشكل يومّي، و 11بينما 

 بشكل شهرّي.

 واقع القراءة الُحّرة في املجتمع الفلسطينّي في إسرائيل 

ّ الفتٍّ في ِنس 48في املجتمع الفلسطينّي الواقع ضمن حدود أراض ي 
ب في إسرائيل ثّمة تدنٍّ

القراءة الُحّرة، ففي املسح الذي أجرته جمعّية الجليل من خالل مركز البحوث االجتماعّية 

ضح أّن 2018)محّمد وآخرون،  ”ركاز“الّتطبيقّية 
ّ
أفراد املجتمع الفلسطينّي  من  76.1%(؛ ات

 إجراء من شهر خالل كتاب أّي  لم يقرأوا بأنهم أفادوا فوق، فما سنة 15 سّن  في إسرائيل من

 قرأت التي الفئة تبلغ في حين واحًدا فأكثر، كتاًبا قرأوا بأّنهم أفادوا 23.9 % باملقابل املسح،

وتتشابه نتائج ذلك املسح مع نتائج مسح سابق )محّمد  .فقط 11.7 %نحو واحًدا كتاًبا

 (.2014وآخرون، 
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ساء املتزّوجات في  
ّ
وفي دراسة ألقت الّضوء على واقع القراءة الُحّرة عند الن

ساء العربّيات يقرأن بنسب 
ّ
املجتمع الفلسطينّي في الّداخل، أشارت نتائجها إلى أّن الن

. اعتمدت الدراسة طريقة البحث الكّمّي من خالل (2013منخفضة )أبو عصبة وآخرون، 

عربّية متزّوجة من منطقة املركز في إسرائيل. تشير نتائج  امرأة 90توزيع استبيان على 

ؤون األسرّية مثل تربية األطفال، 
ّ

ساء العربّيات في إسرائيل يقرأن في الش
ّ
البحث أّن الن

هي بشكل أكبر من قراءتهّن في الشؤون الّدينّية، حيث تقرأ 
ّ
ؤون الّزوجّية، املطبخ والط

ّ
الش

مات الّصغيرات في
ّ
ساء املتعل

ّ
الّسن في املجاالت العلمّية واالجتماعّية ويستخدمن اإلنترنت  الن

ساء املتقّدمات في الّسن واألقّل تعليًما يقرأن أكثر في 
ّ
كوسيلة قراءة أساسّية، في حين أن الن

ؤون الّدينّية واألسرّية وتعتبر الّصحف واملجالت وسائل 
ّ

مجال الفّن، الّصّحة، الجمال، الش

 .القراءة األساسّية لهّن 

(؛ فإّن الوعي ألهّمّية القراءة في صفوف املجتمع 2011وبحسب )الصّباغ وآخرون،  

الفلسطينّي في إسرائيل أدنى مّما هو عليه في املجتمع اليهودّي، وإمكانّية الوصول إلى كتبٍّ 

ئقة من الّناحية 
ّ

ذات جودة عالية محدودة للغاية، وثّمة نقص في املواّد اإلرشادّية الال

غويّ 
ّ
عّد ظاهرة شائعة في الل

ُ
قافّية للمهنّيين واألهل. القراءة لألطفال منذ عمر مبكر ت

ّ
ة والث

صفوف غالبّية العائالت اليهودّية في إسرائيل، لكّنها أقّل تطّوًرا في املجتمع الفلسطينّي في 

إسرائيل. هذا الفرق بين املجتمعين ُيسهم في خلق الفجوات الكبيرة في الّتحصيل التعليمّي 

 ين األطفال اليهود وأترابهم العرب. ب

ية في املجتمعات عاّمة إلى هيمنة التقنّيات  
ّ
عزى معّدالت القراءة املتدن

ُ
ت

واالهتمام املتزايد باستخدام اإلنترنت التكنولوجيا، وشيوع الكتب واملقاالت الرقمّية، و 

سلي املتاحة البدائل كثرةومواقع الّتواصل االجتماعّي املختلفة، و 
ّ
(. 2016)عبد الّرحمن،  ةللت

أّما في املجتمع العربّي في إسرائيل فُتضاف إلى العوامل الّسابقة عوامل أخرى من أهّمها 

غوّية ومزاحمة العبرّية 
ّ
نائّية الل

ّ
ضعف لغة األّم العربّية لدى أبناء املجتمع، بسبب الث

غة العبرّية املحكّية ما ن
ّ
تج عنه لغة ثالثة للعربّية، وإحالل كلمات ومصطلحات من الل

غة العربّية األّم )أمارة ومرعي، 
ّ
ت على الل

ّ
عزى إلى كون 2004محكّية غط

ُ
(. وقد ت
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ّية قومّية، ال تحظى باملساواة مع املجتمع اليهودي، ال سّيما 
ّ
الفلسطينّيين داخل إسرائيل أقل

ربية والّتعليم واملوارد الثقافّية )أبو عصبة، 
ّ
ر بالّتالي على (، وهذا يؤ 2006على مستوى الت

ّ
ث

قافّي، وبحسب 
ّ
( فإّن عدم املساواة في مكانة Kaestle, 1991)مستواها الّتعليمّي والث

املجموعات العرقّية املختلفة مقارنة باملجموعة املهيمنة في املجتمع يفّسر الفروق في 

 القراءة.

جاه نحو القراءة الحّرة 
ّ
 Attitude towards Free Reading االت

جاه هو حالة من االستعداد العقلّي تنتظم من خالل الّتجربة والخبرات املكتسبة عن 
ّ
االت

م تترجم موقف الفرد من املوضوعات التي تهّمه من مواقف الحياة املختلفة 
ّ
طريق الّتعل

فظّي أو 
ّ
واستجابته لها، وهذا املوقف يأخذ شكل املوافقة أو الّرفض عن طريق الّسلوك الل

جاه1997رد )زهران، العملّي للف
ّ
 القراءة تجاه الفرد فهو شعور  القراءة نحو (. أّما االت

 القراءة عملّية عنها، وتجعل يبتعد أو تجعله يقترب التي واالنفعاالت باملشاعر مصحوبة

 ,Alexander, 1976; Kush & Watkins, 1996; Mathewson)لديه مفّضلة أو غير مفّضلة

1994; Smith, 1990)   جاه نحو القراءة هو استجابة انفعالّية مكتسبة إيجاًبا أو سلًبا
ّ
واالت

نحو القراءة، ويّتضح في وصف الفرد شعوره نحو القراءة بأنواعها املختلفة فقد يكون 

 ;Mckenna & Kear, 1990 Mckenna, et al., 1995 سعيًدا أو متحّمًسا أو مضطرًبا )

(Davies & Brember, 1995;.  وهو ُيعّد من املهارات األّولّية التي يجب أن يكتسبها الفرد لكي

م القراءة )
ّ
جاه نحو القراءة الّحرة Davies & Brember, 1995يكون بإمكانه تعل

ّ
(. واالت

جاه الطالب )أفراد عّينة البحث( بالقبول أو الّرفض نحو القراءة الحّرة، 
ّ
ل ات

ّ
ا ُيمث إجرائيًّ

جاه نحو القراءة الحّرة املعتمد في ويقاس بالّدرجة التي حص
ّ
ل عليها الطالب في مقياس االت

   هذه الّدراسة.

جاه: ) 
ّ
: Cognitive Domain)( املكّون املعرفّي )1ثّمة ثالثة مكّونات أساسّية لالت

جاه املوضوع. )
ّ
ل مجموعة اآلراء واملعلومات التي يحملها الفرد ت

ّ
( املكّون العاطفّي 2ويمث

((Affective Domain ل مجموعة املشاعر واالنفعاالت التي يحملها الفرد في داخله
ّ
: ويمث
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جاه املوضوع. )
ّ
ل نزعة الفرد للّتصّرف نحو Conation Domain( املكّون العملّي )3ت

ّ
(: ويمث

جاهات تعمل بوصفها موّجهات 
ّ
موضوع ما وفق طريقة معّينة، وذلك على اعتبار أّن االت

 (.Ajzen, 1988؛ 2002للّسلوك )عالم، 

جاهات نحو القراءة بعوامل عديدة كالعوامل 
ّ
ر االت

ّ
 واالجتماعّية الثقافّية تتأث

Worrell, et) (all., 2007  الب، وبمفاهيمهم الذاتّية، وذكائهم
ّ
ر بجنس الط

ّ
كما تتأث

مين 
ّ
جاهات وسلوكّيات أولياء األمور، واألقران واملعل

ّ
ومستويات مقدرتهم القرائّية، وبات

(Alexander & Filler, 1976ومن .) ر التي العوامل
ّ
جاهات تكوين في تؤث

ّ
 نحو إيجابّية ات

ات مرتفع مفهوم ووجود بالقراءة، واالستمتاع مهّم، القراءة أمر بأّن  االعتقاد هو القراءة
ّ
 للذ

  (.Walberg & Tsai, 1985) القارئ  لدى

جاه نحو القراءة من املهارات األّولّية التي يجب أن يكتسبها الفرد كي يكون  
ّ
ُيعّد االت

جاه نحو القراءة هو االستجابة املكتسبة نحو القراءة سلًبا أو 
ّ
م القراءة، واالت

ّ
بإمكانه تعل

فل من الوالدين في املنزل وفي بيئته املدرسّية، والّتعّرف على 
ّ
إيجاًبا، حيث يكتسبه الط

جاهات األفراد نحو القراءة والعمل على تنميتها وتطويرها منذ الّسنوات األولى للّتعليم ُيعّد ا
ّ
ت

جاه اإليجابّي نحو القراءة الحّرة قد 
ّ
دراسّية، وتنمية االت

ّ
ذا أهّمّية قصوى لجميع املراحل ال

ب )الّسّيد، 
ّ

 (. 1999ينتج عنه تحسين مستوى الّتحصيل لدى الطال

جاه نحو ال
ّ
حصيل الّدراس ّي االت

ّ
 قراءة الحّرة وعالقته بالت

جاه والّتحصيل )اإلنجاز( في املواّد املدرسّية املختلفة فيما بينهما، وتجري 
ّ
ر متغّيرا االت

ّ
يتأث

 Reynolds, & Walberg, 1992; Walberg & Tsai, 1985).بينهما عالقة طردّية تبادلّية )

جاه نحو القراءة 
ّ
دت دراسات عديدة وجود عالقة طردّية تبادلّية إيجابّية بين االت

ّ
وقد أك

ا يملكون  لبة املتفّوقين دراسيًّ
ّ
والّتحصيل الدراس ّي في مختلف املواضيع، وكشفت أّن الط

جاًها
ّ
ا عالًيا نحو ات ا بزمالئهم مقارنة القراءة إيجابيًّ  ؛ والعكس صحيحالعادّيين تحصيليًّ

جاه إذ إّن ذوي  ذلك،ك
ّ
ا  القراءة نحو اإليجابّي  االت )الّسرطاوي، هم ذوي إنجاز كبير تحصيليًّ
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 & Bettleheim, 1981; Butler, 1975; Greaney & Hegarty, 1987; Ley؛ 2003

Trentham, 2006; Walberg, 1985; Wornell, et all, 2007.) 

جاهات طلبة ( بدراسة هدفت إلى 2009قام )نور ومصطفى،  
ّ
الّتعرف على ات

غة العربّية، والكشف عن الفروق بين 
ّ
املدارس الثانوّية الدينّية في ماليزيا نحو القراءة بالل

جاهاتهم نحو القراءة، والعالقة بين تحصيل الطلبة في ماّدة اللغة 
ّ
الذكور واإلناث في ات

جاهاتهم. تّم االعتماد على استبانة يماشيتا )
ّ
التي أعّدتها سنة  Yamashita)العربّية وات

دت النتائج وجود عالقة 2004
ّ
جاهات وفق املكّونين: العاطفّي واملعرفّي. أك

ّ
، وتقيس االت

لبة اإليجابّية نحو القراءة.
ّ
جاهات الط

ّ
غة العربّية وات

ّ
 طردّية بين الّتحصيل في الل

( فقد هدفت إلى فحص Chotitham & Wongwanich, 2014أّما دراسة ) 

ب املرحلة االبتدائّية نحو القراءة ومدى عالقتها بتحصيلهم. تكّونت العّينة من 
ّ

جاهات طال
ّ
ات

جاهات مكّونة  258
ّ
طالًبا من الّصفوف الخامسة والّسادسة. اعتمدت الّدراسة استبانة ات

دت الّنتائج أن أغلب عناصر االستبانة ومكّوناتها له  28من 
ّ
عالقة إيجابّية عنصًرا. وأك

الب.
ّ
وفي دراسة مشابهة من حيث األهداف، قام الّنصار ورفاقه )الّنصار  بتحصيل الط

( بفحص عالقة الدافعّية للقراءة ببعض املتغّيرات الشخصّية واملعرفّية، 2006وآخرون، 

ب املرحلة املتوّسطة بمدينة الّرياض. كما ب
ّ

حث ومن بينها متغّير الّتحصيل الدراس ّي لدى طال

الب على الدافعّية للقراءة. وإمكانّية التنّبؤ بالّتحصيل الدراس ّي من 
ّ
تأثير املرحلة العمرّية للط

جاه نحو القراءة، وامليول القرائّية. تكّونت العّينة من )
ّ
( طالًبا، 357الدافعّية للقراءة، واالت

 
ّ
ات القرائّي، ومقياس وكانت األداة البحثّية استبيان الدافعّية للقراءة، ومقياس مفهوم الذ

جاه نحو القراءة، ومقياس امليول القرائّية، كما تّم معرفة درجات الّتحصيل الدراس ّي 
ّ
االت

من واقع نتائج االختبارات النهائّية.  من ضمن نتائج البحث وجود ارتباط موجب داّل 

ا بين الدافعّية للقراءة بمكّوناتها الفرعّية والّتحصيل الّدراس ّي. وعلى ضوء نتائج  إحصائيًّ

جاه والّتحصيل بالعموم، تفترض 
ّ
دت العالقة اإليجابّية بين االت

ّ
تلك الّدراسات التي أك

جاه نحو القراءة الحّرة ونتائج امتحانات 
ّ
الّدراسة الحالّية وجود عالقة إيجابّية بين االت
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ب الّصف السادس في املدارس ال
ّ

غة العربّية لدى طال
ّ
عربّية في الّنجاعة والّنماء في الل

 إسرائيل.

جاه نحو القراءة الحّرة وعالقته بالجندرّية
ّ
 االت

ا ذات داللة إحصائّية في 
ً
انية لهذا البحث باّدعائها أّن هناك فروق

ّ
تنطلق الفرضّية الث

جاهات 
ّ
عزى للجندرّية ولصالح اإلناث، بمعنى أّن ات

ُ
ب نحو القراءة الحّرة ت

ّ
جاهات الطال

ّ
ات

كور نحو القراءة الحّرة، وتنطلق هذه الفرضّية من دراسات اإلناث أكثر إيجابّية 
ّ
من الذ

دت 
ّ
جاهات ُيظهرن  اإلناث أّن عديدة أك

ّ
  ما بلغة القراءة نحو اإليجابّية االت

ً
كور  مقارنة

ّ
 بالذ

هري، 2016خضير وأبو غزال،  ؛2008إسماعيل، )
ّ

 ץ”כ؛ 2010هزايمة، ؛ 2008؛ الش

 ,Butler, 2007; Ley & Trentham, 2006; Sainsbury & Schagen ؛2000 ,’וגורביץ

2004). 

كور بعوامل  
ّ
ُيفّسر الباحثون عدم إظهار اتّجاهات إيجابّية نحو القراءة لدى الذ

ق ما منها عّدة،
ّ
كور  بين البيولوجّية بالفروق يتعل

ّ
 الّنضوج، نسبة وبطء واإلناث، الذ

سهم وكذلك القرائّية، املوادّ  ومحتويات أنفسهم، البنين من السلبّية واالستجابة
ُ
 العوامل ت

عات وأّن هناك األوالد. لدى القراءة في الّرغبة انخفاض في واالجتماعّية الثقافّية
ّ
 توق

سهم أخرى  اجتماعّية
ُ
جاه إظهار في ت

ّ
ورن إذا البنات لدى اإليجابّي  االت

ُ
باألوالد )إسماعيل،  ق

هري، 2008
ّ

ولكن في املقابل ثّمة دراسات . Pottorff, 1996; McKenna, 1995)؛ 2008؛ الش

جاهات في فروق كشفت عن عدم وجود
ّ
لبة ات

ّ
عزى  القراءة نحو الط

ُ
الشويحات، )الجندر  إلى ت

جاهات و. (Nor Shahriza, 2006؛ 2009نور ومصطفى،  ؛2016
ّ
في دراسات قليلة ظهرت ات

كور، كما في املسح الذي أجراه في ورقة بحثّية مسحّية عرضها )كايد، 
ّ
( 2009أقوى لدى الذ

كور يمارسون القراءة أظهرت الّنتائج أّن في املجتمع الفلسطينّي، حول معّدالت القراءة 
ّ
الذ

 من اإلناث. 51.5عند الذكور في مقابل  58.2أكثر من اإلناث، 

ماء
ّ
جاعة والن

ّ
 امتحانات مقاييس الن



غة العربّية في املدارس االبتدائّية العرب
ّ
ماء في الل

ّ
جاعة والن

ّ
الب نحو القراءة الُحّرة على نتائج امتحانات الن

ّ
جاهات الط

ّ
 ّية في إسرائيلأثر ات

 14 صفحة، (2019) 1  22 العدد، جامعة

إلى تكوين صورة حقيقّية عن نقاط القّوة  ”امليتساف“تهدف امتحانات الّنجاعة والّنماء 

والّضعف في املؤّسسة الّتعليمّية، وتزويد مديرها وطاقمها الّتنفيذّي بمعلومات موضوعّية 

توى الّتعليمّي وتحسين موثوقة؛ كي يعتمدوها في إعداد ووضع خطط مستقبلّية لرفع املس

رائح االجتماعّية املختلفة داخل املجتمع 
ّ

األجواء املدرسّية، وتقليص الفجوات بين الش

ية التي (. 2018, ה”ראמاالسرائيلّي )
ّ
وقد ظهرت تلك االمتحانات في أعقاب الّنتائج املتدن

 (. 2006حّققتها االمتحانات الّدولّية )أبو عصبة، 
 

 طريقة البحث

 املشاركون 

ب 
ّ

ب الّصفوف الّسادسة من املرحلة االبتدائّية. تّم اختيار طال
ّ

يتكّون مجتمع البحث من طال

 الّسادس ألّنهم أجروا امتحانات الّنجاعة والّنماء وهم في الّصف الخامس. تتكّون 
ّ

الّصف

( طالًبا وطالبة من ثالثة مدارس تّم اختيارها بطريقة متياسرة، وقد 252عّينة البحث من )

ريقة العشوائّية حيث بلغ عدد 
ّ
ب الّصفوف الّسادسة من كّل مدرسة بالط

ّ
تّم اختيار طال

ي عشرة صفوف. 
ّ
 الّصفوف الّسادسة من املرحلة االبتدائّية الكل

 منهج الّدراسة وأداتها 

ه أكثر مالءمة ألهداف الّدراسة الحالّية،  تعتمد الّدراسة األسلوب الكّميّ 
ّ
االرتباطّي حيث إن

وقد  .(1)انظر ملحق  ( فقرة30ولتحقيق أهداف الدراسة، تّم اعتماد استبيان مكّون من )

جاه نحو القراءة الذي أعّده )النّصار، 
ّ
( باالستعانة بعدد 2006تّبنت الّدراسة مقياس االت

جاه نحو القراءة. 
ّ
يتكّون االستبيان من قسمين: القسم األّول: تفاصيل من مقاييس االت

اني: 
ّ
م ليكارت الّرباعي من ) 30شخصّية. القسم الث

ّ
بة على سل

ّ
 1(، بحيث أّن 4-1فقرة مرت

وقد تمَّ تقسيم الفقرات  (.بشّدة)أوافق  4)أوافق(،  3)ال أوافق(،  2تعني )ال أوافق بشّدة(، 

 على الّنحو الّتالي:

جاه الّسلبّي نحو القراءة الحّرة وُيقاس بالفقرات 
ّ
 . 29، 26، 24، 18، 11، 7، 5أ. االت
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جاه السلبّي نحو القراءة: أعتقد أّن 
ّ
ل االت

ّ
القراءة  من الفقرات الواردة في االستبانة والتي تمث

 مضيعة للوقت؛ أنا أقرأ ألجل االمتحان فقط وليس من أجل املتعة والفائدة.

جاه اإليجابّي نحو القراءة الحّرة وُيقاس بالفقرات 
ّ
، 13، 12، 10، 9، 8، 6، 4، 3، 2ب. االت

14 ،15 ،16 ،17 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،25 ،27 ،28 ،30 ،31. 

سبة لي؛ سأكون سعيًدا لو خّصصت 
ّ
جاه: القراءة ممتعة بالن

ّ
لة لهذا االت

ّ
من العبارات املمث

 املدرسة وقًتا للقراءة الحرة.

ساق الداخلّي للُبعد األول  ”كرونباخ ألفا“بلغت قيمة معامل 
ّ
جاه الّسلبّي نحو “لالت

ّ
االت

جاه اإليجابّي نحو القراءة فهو: )“(. أّما للُبعد الثاني 0.72α=) ”القراءة
ّ
معامل  (.0.91α=االت

ساق الداخلّي للُبعد األّول  ”كرونباخ ألفا“
ّ
جاه الّسلبي نحو القراءة“لالت

ّ
بلغت قيمته  ”االت

(=0.72α أّما للبعد الثاني .)“( :جاه اإليجابّي نحو القراءة فهو
ّ
لفحص ثبات  (.0.91α=االت

االستمارة؛ وبعد تطبيق االستبيان على العّينة االستطالعّية تّم احتساب معامل ارتباط 

ّية للمقياس، واحتساب معامل 
ّ
سا ”ألفا كرونباخ“املفردات بالدرجة الكل

ّ
ي لالت

ّ
ق الكل

جاه نحو القراءة( حيث بلغت قيمته )
ّ
(؛ ما يعني أّن االستمارة ذات 0.78α=الّداخلّي )االت

ما كان أقرب الى  درجة ثبات عالية.
ّ
ر في املعّدل األعلى )كل

ّ
م القياس، يؤش

ّ
( الى مستوى 4سل

ما كان أقّل )أقرب إلى 
ّ
جاه نحو القراءة كل

ّ
ه يشير الى مستوى 1عالٍّ من االت

ّ
ّ من ( فإن

متدنٍّ

ق بمتغّير الّتحصيل الّدراس ّي للطالب؛ تستند الّدراسة على 
ّ
جاه نحو القراءة. فيما يتعل

ّ
االت

 الّسادس )عّينة الّدراسة( الذين أجروا امتحانات الّنجاعة والّنماء 
ّ

عالمات طالب الصف

 
ّ
ز اللغة العربّية ومعل

ّ
مي وهم في الّصف الخامس، وقد تّم تحصيل عالماتهم من قبل مرك

م املوضوع بكتابة عالمة التلميذ في امتحان الّنجاعة 
ّ
الطالب )املشاركين(، إذ قام معل

 والّنماء على االستبانة التي قام الّتلميذ بتعبئتها.
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 نتائج الّدراسة

 وفًقا للفرضّيات التي ُبنيت عليها هذه الّدراسة؛ تشير الّنتائج إلى ما يلي:

جاه نحو القراءة نتيجة الفرضّية األولى: 
ّ
توجد عالقة إيجابّية ذات داللة إحصائّية بين االت

 الّسادس في 
ّ

ب الصف
ّ

غة العربّية لدى طال
ّ
الحّرة ونتائج امتحانات الّنجاعة والنماء في الل

املدارس العربّية في إسرائيل. تّم حساب معامالت بيرسون ملتغّيرات البحث. )انظر جدول 

 (.1رقم 

 N=252: معامالت بيرسون ملتغّيرات البحث 1جدول رقم 

p<0.01** 

جاه الّسلبّي نحو  1ُيظهر جدول رقم 
ّ
وجود عالقة قوّية سلبّية ذات داللة إحصائّية بين االت

ب العّينة )
ّ

غة العربّية لدى طال
ّ
-=rالقراءة الحّرة ونتائج امتحانات الّنجاعة والّنماء في الل

0.57, p<0.01 جاه الّسلبّي نحو القراءة الحّرة قّل تحصيل
ّ
ما زاد االت

ّ
ه كل

ّ
الب (. أي أن

ّ
في الط

غة العربّية. كما يبّين الجدول أعاله وجود عالقة قوّية امتحا
ّ
نات الّنجاعة والّنماء في الل

جاه اإليجابّي نحو القراءة الحّرة ونتائج امتحانات 
ّ
إيجابّية ذات داللة إحصائّية بين االت

ب العّينة )
ّ

غة العربّية لدى طال
ّ
ما ز r=0.56, p<0.01الّنجاعة والّنماء في الل

ّ
ه كل

ّ
اد (، أي أن

جاه اإليجابّي نحو القراءة الحّرة ارتفع تحصيل 
ّ
الب االت

ّ
في امتحانات الّنجاعة والّنماء في الط

د أّن هناك عالقة إيجابّية ذات 
ّ
غة العربّية. هذه الّنتائج تدعم فرضّية البحث األولى وتؤك

ّ
الل

 

عالمة امتحان 

 
ّ
 جاعة والنماءالن

(1) 

جاه الّسلبي نحو 
ّ
االت

 القراءة

(2) 

جاه اإليجابّي نحو 
ّ
االت

 القراءة

(3) 

(1) -   

(2) **57.0-       -  

(3) **56.0        **53.0-            - 
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 الّسادس 
ّ

ب الّصف
ّ

جاه نحو القراءة الحّرة لدى طال
ّ
ونتائج داللة إحصائّية بين االت

غة العربّية في املدارس العربّية في إسرائيل.
ّ
   امتحانات الّنجاعة والّنماء في الل

انية:  
ّ
جاه نحو القراءة الحّرة ونتائج امتحانات نتيجة الفرضّية الث

ّ
توجد فروق في االت

عزى إلى الجندرّية. لفحص مدى
ُ
غة العربّية في املدارس العربّية ت

ّ
 الّنجاعة والّنماء في الل

 .2، كما يظهر في جدول رقم tصّحة الفرضّية تّم إجراء اختبار 

جاه  tاملعادالت، االنحرافات املعيارّية، قيم  :2جدول رقم 
ّ
والّدالالت اإلحصائّية ملستوى االت

غة العربّية تبًعا للجندرّية.
ّ
 نحو القراءة ولنتائج امتحانات الّنجاعة والّنماء في الل

  N=115طالبات  N= 137طالب  

 tقيمة 

الّداللة 

 اإلحصائّية
االنحراف  املعّدل

 املعياري 

االنحراف  املعّدل

 املعيارّي 

 0.00 5.75 11.35 82.23 14.80 72.73 عالمة امتحان الّنجاعة والّنماء

جاه الّسلبّي نحو القراءة 
ّ
 0.00 5.46 0.52 1.80 0.65 2.20 االت

جاه اإليجابّي نحو القراءة 
َ
 0.00 5.86 0.43 3.33 0.68 2.92 االت

كور في امتحانات الّنجاعة والّنماء في  2جدول رقم 
ّ
ب الذ

ّ
يبّين أّن مستوى تحصيل الطال

غة العربّية متوّسط )معّدل 
ّ
( بينما لدى الطالبات عالٍّ 14.80وانحراف معيارّي  72.73الل

ا )معدل  املعّدالت بين املجموعتين (.  هذه الفروق في 11.35وانحراف معيارّي  82.23نسبيَّ

ه توجد فروق ذات داللة إحصائّية P= 0.00ذات داللة إحصائّية )
ّ
بّين هذه الّنتيجة أن

ُ
(.  ت

ب والطالبات ولصالح 
ّ

غة العربّية بين الطال
ّ
في نتائج امتحانات الّنجاعة والّنماء في الل

 الطالبات. 
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جاه الّسلبي نح 2كما يبّين جدول رقم 
ّ
بأّن مستوى االت

ّ
 و القراءة الحّرة لدى الطال

كور متوّسط
ّ
ّ )معّدل 0.65وانحراف معيارّي  2.20)معّدل  الذ

( بينما لدى الطالبات متدنٍّ

(. هذه الفروق في املعّدالت بين املجموعتين ذات داللة 0.52وانحراف معيارّي  1.80

ب P= 0.00إحصائّية )
ّ

جاه اإليجابّي نحو القراءة الحّرة لدى الطال
ّ
(. كما أّن مستوى االت

كور متوّسط )معّدل 
ّ
( بينما لدى الطالبات عالٍّ )معّدل 0.68وانحراف معيارّي  2.92الذ

الفروق في املعّدالت بين املجموعتين ذات داللة  ( هذه0.43وانحراف معياري  3.33

جاه نحو (. هذه الّنتيجة تP= 0.00إحصائّية )
ّ
ه توجد فروق ذات داللة إحصائّية في االت

ّ
بّين أن

ب والطالبات ولصالح الطالبات.
ّ

 القراءة الحّرة بين الطال

 

جاه نحو يُ   
ّ
د وجود فروق في االت

ّ
انية، ويؤك

ّ
ظهر الجدول أعاله صّحة الفرضّية الث

غة العربّية 
ّ
عزى القراءة الحّرة ونتائج امتحانات الّنجاعة والّنماء في الل

ُ
في املدارس العربّية ت

 إلى الجندرّية ولصالح اإلناث.

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

طالباتطالب

الب والطالفرق في : 1رسم بيانّي 
ّ
جاه نحو القراءة الحّرة بين الط

ّ
الباتاالت

االتجاه السلبي نحو القراءة الحرة االتجاه االيجابي نحو القراءة الحرة
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 نقاش وإجمال

جاه نحو القراءة الحّرة لدى 
ّ
ا بين االت ظهر نتائج الّدراسة وجود ارتباط إيجابّي داّل إحصائيًّ

ُ
ت

غة العربّية في املدارس 
ّ
 الّسادس ونتائج امتحانات الّنجاعة والّنماء في الل

ّ
ب الّصف

ّ
طال

ي إسرائيل، وبذلك فإّن هذه الّنتيجة تدعم فرضّية البحث بوجود عالقة إيجابّية العربّية ف

جاه نحو القراءة الحّرة ونتائج امتحانات الّنجاعة والّنماء في 
ّ
ذات داللة إحصائّية بين االت

 الّسادس. تّتفق هذه الّنتيجة مع نتائج الّدراسات التي 
ّ

ب الصف
ّ

غة العربّية لدى طال
ّ
الل

ب أشارت إلى 
ّ

ب نحو القراءة الحّرة ومستوى الطال
ّ

جاهات طال
ّ
وجود عالقة إيجابّية بين ات

ب املرحلة الثانوّية؛ وتّتفق أيًضا 2009وتحصيلهم، كدراسة )نور ومصطفى، 
ّ

( وعّينتها طال

ب املرحلة االبتدائّية الُعليا 2003مع دراسة الّسرطاوي )
ّ

جاهات طال
ّ
( التي توّصلت إلى أّن ات

ب ذوي الّتحصيل واملرحلة امل
ّ

جاهات الطال
ّ
توّسطة ذوي الّتحصيل املرتفع أكثر إيجابّية من ات

( تشير إلى وجود عالقة إيجابّية ذات 2006املتوّسط واملنخفض. كذلك فإّن دراسة الّنّصار )

ب املرحلة 
ّ

جاه نحو القراءة الحّرة والّتحصيل الّدراس ّي لدى طال
ّ
داللة إحصائّية بين االت

( التي هدفت إلى معرفة Chotitham & Wongwanich, 2014وفي دراسة )املتوّسطة. 

غة اإلنجليزّية في 
ّ
جاه نحو القراءة الحّرة والّتحصيل الّدراس ّي في موضوع الل

ّ
العالقة بين االت

جاه نحو القراءة الحّرة والّتحصيل 
ّ
تايالند؛ وأظهرت الّنتائج وجود عالقة إيجابّية بين االت

تفق هذه 
ّ
ب الّصفين الخامس والّسادس. وت

ّ
الّنتيجة أيًضا مع دراسة الّدراس ّي لدى طال

(Worrell et al., 2007)  ب املرحلة
ّ

جاهات طال
ّ
التي أظهرت وجود عالقة إيجابّية بين ات

ا  ب املتفّوقون دراسيًّ
ّ

االبتدائّية نحو القراءة الحّرة ومستوى تحصيلهم، فقد أبدى الطال

ا نحو القراءة مقارنة بنظرائهم ذوي الّتحصيل املنخفض جاًها إيجابيًّ
ّ
دتها ات

ّ
. نتائج مشابهة أك

 ;Bettleheim, 1981; Butler, 1975; Ley & Trentham, 2006)دراسات أخرى سابقة 

Walberg, 1985; Worrell, et all, 2007)،  جاه
ّ
دت أّن هناك عالقة إيجابّية بين االت

ّ
إذ أك

األخرى نحو القراءة الحّرة ومستوى الّتحصيل، وأّن هذه العالقة املوجودة في املجتمعات 

ما 
ّ
ه كل

ّ
موجودة أيًضا في املجتمع العربّي في إسرائيل. وفي ضوء هذه الّنتيجة يمكن القول بأن

جاه 
ّ
الب كان ات

ّ
ا نحو القراءة الحّرة كلما ارتفع تحصيله في امتحان الّنجاعة الط إيجابيًّ
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غة
ّ
ي نتائج امتحانات الّنجاعة والّنماء في الل

ّ
العربّية في  والّنماء. وهذا قد يفّسر سبب تدن

ب الّصفوف الخامسة في امتحان 
ّ

املدارس العربّية في إسرائيل، بحيث أّن معّدالت طال

غة العربّية في املدارس العربّية 
ّ
ية الّنجاعة والّنماء في الل

ّ
, ה”ראמ)في الّسنوات األخيرة متدن

املجتمع العربّي في . من جهة أخرى تشير االستطالعات إلى أّن ِنسب القراءة الحّرة في (2018

(؛ 2018مسح الذي أجرته جمعّية الجليل )محّمد وآخرون، إسرائيل منخفضة، فوفًقا لل

ضح أّن 
ّ
 فوق، فما سنة 15 سّن  أفراد املجتمع الفلسطينّي في إسرائيل من من  76.1%ات

ي لم يقرأوا بأّنهم أفادوا
ّ
 املسح. إجراء من شهر خالل كتاب أ

دت الّدراسة  
ّ
انية بأّن هناك كما أك

ّ
الحالّية في نتائجها التي فحصت الفرضّية الث

غة العربّية في 
ّ
جاه نحو القراءة الحّرة ونتائج امتحانات الّنجاعة والّنماء في الل

ّ
ا في االت

ً
فروق

جاه الطالبات نحو القراءة 
ّ
عزى إلى الجندرّية ولصالح اإلناث، حيث أّن ات

ُ
املدارس العربّية ت

ب، وأّن مستوى تحصيل الطالبات في امتحانات الّنجاعة الحّرة أكثر إيجا
ّ

ا من الطال بيًّ

ب. وتّتفق هذه الّنتيجة مع نتائج الّدراسات التي 
ّ

غة العربّية أعلى من الطال
ّ
والّنماء في الل

جاه نحو القراءة الحّرة والّتحصيل الّدراس ّي بين البنين 
ّ
أولت االهتمام للعالقة بين االت

جاهات البنات نحو القراءة الحّرة أكثر إيجابّية من البنين، وأّن والبنات، والتي وج
ّ
دت أّن ات

مستوى تحصيل البنات أعلى من تحصيل البنين. تختلف نتيجة الفرضّية مع نتائج 

جاهات في فروق الّدراسات التي توّصلت إلى عدم وجود
ّ
لبة ات

ّ
عزى  القراءة نحو الط

ُ
الجندر  إلى ت

وتختلف كذلك مع . (Nor Shahriza, 2006؛ 2009نور ومصطفى، ؛ 2016الشويحات، )

كور. ولكّنها تّتفق مع 2009دراسة )كايد، 
ّ
جاهات نحو القراءة أقوى لدى الذ

ّ
( التي أظهرت ات

(؛ 2016نتائج دراسات سابقة عديدة، منها دراسات عربّية كدراسة )خضير وأبو غزال، 

ب املرحلتين األساسّية واملتوّسطة؛ ودراسة  (2008إسماعيل، ودراسة )
ّ

وكانت عّينتهما طال

هري، 
ّ

جاهات نحو القراءة لدى طلبة 2010)هزايمة، ( و 2008)الش
ّ
( اللتين فحصتا االت

جاه نحو القراءة وفًقا الختالف الجندر لصالح 
ّ
الجامعات. وفيها تبّين وجود فرق في االت

هري ) اإلناث.
ّ

( وجود فروق في 2010( ودراسة هزايمة )2008كما أظهرت دراسة الش

عزى للجندرّية ولصالح اإلناث حيث كانت 
ُ
البات نحو القراءة الحّرة ت

ّ
الب والط

ّ
جاهات الط

ّ
ات
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كور.  وكذلك دراسة 
ّ
جاهات الذ

ّ
البات نحو القراءة الحّرة أكثر إيجابّية من ات

ّ
جاهات الط

ّ
ات

(Sainsbury & Schagen, 2004 
ّ
جاهات اإلناث أكثر إيجابّية من ( التي أظهرت أّن ات

كور نحو القراءة الحّرة. 
ّ
جاهات الذ

ّ
 ات

كور تفسيرات  
ّ
جاهاتهّن نحو القراءة على الذ

ّ
وضع الباحثون لتفّوق اإلناث في ات

ق بالفروق
ّ
كور  بين البيولوجّية الطبيعّية عّدة، منها ما يتعل

ّ
 الّسلبّية واالستجابة واإلناث، الذ

 عن أنفسهم، البنين من
ً

ر ثقافّية عوامل فضال
ّ
 القراءة في الّرغبة انخفاض في واجتماعّية تؤث

هري، 2008األوالد )إسماعيل،  لدى
ّ

كما  .Pottorff, 1996; McKenna, 1995)؛ 2008؛ الش

ا من الّسياق االجتماعّي العاّم الذي يمّيز املجتمع العربّي في 
ً
يمكن تفسير تلك الّنتيجة انطالق

قافة املجتمعّية إسرائيل، وما 
ّ
ينجم عنه من وظائف وأدوار اجتماعّية مختلفة تفرضها الث

كور في املجتمع العربّي في إسرائيل يمتلكون أدواًرا ومجاالت مهنّية عديدة 
ّ
املهيمنة، فالذ

شغلهم عن القراءة الحّرة؛ فيفّضلون الحياة املهنّية وتداول مهن وِحَرف 
ُ
ومختلفة مّما قد ت

ناث فيفّضلن الحياة الّدراسّية والعلمّية فينشغلن بالقراءة سواء لتحصيل مختلفة، أّما اإل 

سلية أو إلنجاز تحصيل أعلى، وااللتحاق بمجاالت تعليمّية أكاديمّية في املستقبل. 
ّ
املتعة والت

 عن أّن املرأة التي ال تعمل مطلًقا تقض ي معظم وقتها في البيت وهذا قد يتيح لها وقًتا 
ً

فضال

خّصصه ل
ُ
جاهها ودافعّيتها نحو القراءة.ت

ّ
 لقراءة الحّرة، ويرفع بالّتالي من درجة ات

وصيات
ّ
 الت

جاه نحو القراءة الحّرة على 
ّ
ُيستدّل من عرض الّنتائج ومناقشتها أّن هناك تأثيًرا لالت

غة العربّية للّصفوف الّسادسة؛ )وإلى 
ّ
ب في امتحان الّنجاعة والّنماء في الل

ّ
تحصيل الطال

جاه نحو القراءة الحّرة ومستوى الّتحصيل، وجود عال
ّ
قة ذات داللة إحصائّية( بين االت

ب الّصفوف الّسادسة من 252وهذا البحث كان مقصوًرا على عّينة قوامها )
ّ

( طالًبا من طال

املرحلة االبتدائّية، وكان محصوًرا في عدد من املدارس العربّية في املجتمع العربّي في 

 ى ذلك يتّم عرض الّتوصيات الّتالية:إسرائيل. وبناًء عل
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جاه نحو  .1
ّ
مات حول موضوع مفهوم االت

ّ
مين واملعل

ّ
ضرورة عقد دورات استكمال للمعل

القراءة بهدف زيادة الوعي حول أهّمّية هذا املوضوع وتأثيره اإليجابّي على تحصيل 

ب في امتحانات الّنجاعة والّنماء. 
ّ

 الطال

2.  
ّ

ب على القراءة وإثارة الحماس واملنافسة بينهم، ملا في تفعيل برامج ومبادرات لحث
ّ

الطال

جاه اإليجابّي نحو القراءة الحّرة، سواء لالستمتاع أو لرفع 
ّ
ذلك من دور في تكوين االت

 نتائج امتحانات الّنجاعة والّنماء.

ربوّية وأولياء األمور، إلى ضرورة ا .3
ّ
لّتعّرف توجيه نظر القائمين على العملّية التعليمّية والت

جاه اإليجابّي 
ّ
جاه اإليجابّي نحو القراءة الحّرة، والعمل على تعزيز االت

ّ
على مفهوم االت

الب، ملا في ذلك من دور هاّم في زيادة الّتحصيل بعاّمة، 
ّ
نحو القراءة الحّرة للط

 والّتحصيل اللغوّي بخاّصة. 

ب ع .4
ّ

لى زيارة املكتبة ضرورة توفير الكتب والقصص في مجاالت مختلفة، وتعويد الطال

الع على الكتب ومناقشتها بأسلوب 
ّ
املدرسّية واملكتبات العاّمة الجماهيرّية، واالط

 حوارّي، وكذلك االشتراك في األنشطة القرائّية املختلفة.

 توصيات بحثّية:

 استكماال للّدراسة الحالّية يوص ي الباحثان بإجراء البحوث الّتالية:

ًبا من مراحل  إجراء دراسة حول هذا املوضوع .1
ّ

تشتمل على عّينة أكبر، فتضّم طال

انوّية، ومن مناطق مختلفة في البالد: 
ّ
الّدراسة املختلفة، االبتدائّية اإلعدادّية والث

 املركز، والجنوب. 

ب املرحلة  .2
ّ

جاه اإليجابّي نحو القراءة الحّرة لدى طال
ّ
ل مقترح لتنمية االت

ّ
برنامج تدخ

 االبتدائّية. 

على  -نفسّية وديموغرافّية ومعرفّية - إضافّية )باإلضافة إلى الجندر(أثر متغّيرات  .3

لبة نحو القراءة، كمتغّير البيئة الجغرافّية، البيئة األسرّية، الخلفّية 
ّ
جاهات الط

ّ
ات

لبة الجامعّيين(.
ّ
 الثقافّية، الخلفّية االقتصادّية، التخّصص )للط
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 املراجع

، رام هللا، مدار: املركز الفلسطينّي في إسرائيلجهاز الّتعليم (. 2006أبو عصبة، خ. )

 للّدراسات اإلسرائيلّية.

ساء العربّيات في إسرائيل، 2013أبو عصبة، خ.، غّرة، ن.، أبو نصرة، م. )
ّ
(. القراءة عند الن

 .28-1: 17، م1جامعة، 

انية في املرحلة االبتدائّية 2008إسماعيل، ع. )
ّ
ب الحلقة الث

ّ
جاه نحو القراءة لدى طال

ّ
(. االت

ة والّنفسّية بمملكة البحرين،  ربويّ
ّ

ة العلوم الت
ّ

 .29-13: 9م ،4مجل

ة تجاه املواطنين العرب في إسرائيل(. 2004أمارة، م، ومرعي، ع. ) لغويّ
ّ

تربية ال
ّ

. سياسة ال

 بيت بيرل. إسرائيل:

، نحو 2003تقرير الّتنمية اإلنسانّية العربّية للعام (. 2003املّتحدة اإلنمائّي، )برنامج األمم 

 . املكتب اإلقليمّي للّدول العربّية. عّمان: املطبعة الوطنّية.إقامة مجتمع املعرفة

 االجتماعّية لدى 2016خضير، ر.، أبو غزال، م. )
ّ

(. الّدافعّية القراءة وعالقتها ببيئة الّصف

ة األردنّية في العلوم حلة األساسّية املتوّسطة في محافظة إربد. طلبة املر 
ّ

املجل

ة،   .375-396: 12 ، م3التربويّ

ة الّشرق، (. املطالعة في عالم متطّور، 2004دعيم، ر. )
ّ

 .86-79: 34، م1مجل

 .4، القاهرة، عالم الكتب، طعلم الّنفس االجتماعّي (. 1997زهران، ح. )

ة والّتطبيق(. 2005رسالن، م. ) قافة املهارات القرائّية والكتابّية النظريّ
ّ
. القاهرة: دار الث

شر والّتوزيع.
ّ
 للن

الب نحو القراءة وعالقتها ببعض املتغّيرات، 2003الّسرطاوي، ز. )
ّ
جاهات الط

ّ
رسالة (. ات

ربية وعلم الّنفس، 
ّ

 .107-79: 6الت
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جاه نحو القراءة (. الّدافعّية للقراءة وعالقتها بمف1999الّسيد، م. )
ّ
ات القرائّي واالت

ّ
هوم الذ

ب املرحلة االبتدائّية، 
ّ

ربيةوالّتحصيل القرائّي لدى طال
ّ

ّية الت
ّ

ة كل
ّ

جامعة بنها، -مجل

 .238-206: 10، م35

هاب، ع. )
ّ

باب الكويتي2007الش
ّ

رة فيها لدى الش
ّ
دراسة -(. واقع القراءة الحّرة والعوامل املؤث

ة العلوم ميدانّية، 
ّ

 .54-14: 35، م4 ،جامعة الكويت-االجتماعّيةمجل

هري، ح.، رسالن، م. إبراهيم، س. )
ّ

(. القراءة الُحّرة لدى طلبة جامعة طيبة 2008الش

ة 
ّ
 .263-206 :81القراءة واملعرفة، وعالقتها ببعض املتغّيرات، مجل

جاهات طلبة الجامعات األردنّية نحو القراءة الحّرة طلبة 2016الشويحات، ص. )
ّ
(. ات

ة والّنفسّية،الجامعة األمريكّية في مأدبا أنموذًجا.  ربويّ
ّ

ة العلوم الت
ّ

: 17م ،2 مجل

205-232. 

(. تنمية ثقافة القراءة لألطفال في املجتمع 2011الصّباغ، ه.، زيف، م.، زهدي، م. )

 منهج شمولّي لتطوير قراءة الكتب: ”الفحم تقرأأم “الفلسطينّي في إسرائيل؛ 

 /http://www.vanleer.org.il/ar/research-group لألطفال. استرجع من: 

غة تدريس أساليب(. 2007م. ) والحوامدة، ر، عاشور،
ّ

 املسيرة. ، األردن: دار2. طالعربّية الل

ربوّية.(. 2010عبد الباري، م. )
ّ

 عّمان: دار املسيرة. سيكولوجّية القراءة وتطبيقاتها الت

(. استراتيجّيات استيعاب املقروء وعالقتها بممارسة أنشطة 2016عبد الّرحمن، ف. )

القراءة الحّرة وامليل إليها لدى طالبات املرحلة الثانوّية والجامعّية في التعليم 

ة القراءة واملعرفة، األزهرّي. 
ّ

 .208-133: 174مجل

م، ص. )
ّ

ربوي ( 2002عال
ّ

 القاهرة: دار الفكر العربّي. والّنفس ّي. القياس الت

 املّتحدة: شركة دار العربّية . اإلماراتالعربّي  القراءة مؤّشر(. 2016غريس، ن.، وآخرون )

باعة الغرير
ّ
شر. استرجع من: للط

ّ
 والن

 http://knowledge4all.com/admin/uploads/files/ARI2016/ARI2016Ar.pdf 

http://www.vanleer.org.il/ar/research-group/%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AD%D9%85-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A3-%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84%D9%8A
http://knowledge4all.com/admin/uploads/files/ARI2016/ARI2016Ar.pdf
http://knowledge4all.com/admin/uploads/files/ARI2016/ARI2016Ar.pdf
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غة العربّية(. 2003فضل هللا، م. )
ّ

ة املعاصرة في تدريس الل ربويّ
ّ

جاهات الت . القاهرة: عالم االتّ

 الكتب.

قافة(. 2009كايد، س. )
ّ

قافّي.  املطالعة مفتاح الث
ّ
 استرجع. موقع صالون أفنان دروزة الث

 من:

https://www.abegs.org/aportal/blog/blog_detail?id=5766259904872448 

الفلسطينّيون في إسرائيل: املسح االجتماعّي (. 2018محمد، أ.، خطيب، م.، رزق، س. )

شفاعمرو: جمعّية الجليل،  الّنتائج األساسّية.، 2017االقتصادّي الخامس 

 الجمعية العربّية القطرّية للبحوث والخدمات الّصحّية.

الفلسطينّيون في إسرائيل، املسح االجتماعّي االقتصادّي (. 2015محّمد، أ.، سوسن، ر. )

شفاعمرو: جمعّية الجليل، الجمعّية العربّية  ، الّنتائج األساسّية2014الّرابع 

 رّية للبحوث والخدمات الّصحّية. القط

 com.eye-arab.www   مجتمع ياهو مكتوب لألبحاث. استرجع من:

 استرجع من: .(2017املركز الوطنّي الستطالعات الّرأي العاّم )

https://www.ncpop.org.sa/Questionnaire/Details/4 

ة أهّمّيتها الحصيلة(. 1996املعتوق، أ. ) . الكويت: عالم تنميتها وسائل-مصادرها-اللغويَّ

 املعرفة.

(. الّدافعّية للقراءة وعالقتها ببعض 2006الّنصار، ص.، سالم، م. أبو هاشم، س. )

ب املرحلة املتوّسطة، 
ّ

خصّية واملعرفّية لدى طال
ّ

ّية التربية،املتغّيرات الش
ّ

ة كل
ّ

 مجل

 .198-129: 4م، 30

ب في تنمية 2010الّنّصار، ص.، املجيدل، م. )
ّ

(. أثر تطبيق برنامج قراءة القصص على الطال

اني االبتدائّي ن
ّ
 الث

ّ
جاهات الّصف

ّ
ربويّ  حو القراءة،ات

ّ
ة الت

ّ
، جامعة الكويت ة فياملجل

 .49-1: 24، م96

https://www.abegs.org/aportal/blog/blog_detail?id=5766259904872448
http://www.arab-eye.com/
http://www.arab-eye.com/
https://www.ncpop.org.sa/Questionnaire/Details/4
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غة العربّية: دراسة في املدارس 2009نور، س.، مصطفى، ن. )
ّ
جاهات نحو القراءة بالل

ّ
(. االت

انوّية بماليزيا
َ
 .56-35: 1، م2، ، الجامعة اإلسالمّيةالث

جاهات طلبة2010هزايمة، س. )
ّ
ة الجامعة نحو القراءة ( أثر بعض املتغّيرات في ات

ّ
. مجل

 .947-627: 18، م2الجامعة اإلسالمّية، 

ربية والّتعليم، )
ّ
ة(. 2009وزارة الت غويّ

ّ
ربية الل

ّ
 . تل أبيب: معالوت.منهج الت
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The effect of students’ attitudes towards unguided reading on the results 

in the Meitzav Exams in the Arabic language in Arab primary schools in 

Israel 

 

Haifaa Majadly & Hosam Abo Hariri 

 

Abstract: 

The present study aims to examine the effect of sixth graders’ attitudes 

towards unguided reading on their achievements in the Meitzav (Measures of 

School Efficiency and Growth) exams in Arabic in the Arab schools in Israel. 

The study encompassed a random convenience sample of 252 primary school 

pupils. Two data sources were used: A reading attitude questionnaire, which 

was given to the students in the sample and their grades in the Meitzav exam 

for Arabic. 

The results show a strong negative correlation between students’ attitudes 

towards unguided reading and their achievements in the Meitzav Arabic exam: 

The more negative students’ attitudes towards unguided reading are, the lower 

their achievements in the Meitzav Arabic exam. The results also show a strong 

positive correlation between students’ attitudes towards unguided reading and 

their achievements in the Meitzav Arabic exam in the Arab schools in the 

Israeli Northern District. The more positive pupils' attitudes are, the higher 

their achievements in the exam. In addition, the results show gender differences 

in attitudes towards unguided reading and achievements in the Meitzav Arabic 

exam. The attitudes of female students towards unguided reading were more 

positive than those of male students and achievements of female students in the 

Meitzav Arabic exam were also higher than those of the male students. 

Keywords: Attitudes towards reading, unguided reading, tests of efficiency and 

development in the Arabic language (Metisav). 



غة العربّية في املدارس االبتدائّية العرب
ّ
ماء في الل

ّ
جاعة والن

ّ
الب نحو القراءة الُحّرة على نتائج امتحانات الن

ّ
جاهات الط

ّ
 ّية في إسرائيلأثر ات
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 (: 1ملحق رقم )

 
ّ
الب-جاه نحو القراءة استبيان االت

ّ
 استبيان للط

 

الب/ة:
ّ
 عزيزي الط

في هذا القسم أسئلة عديدة عن القراءة. لهذه األسئلة ال توجد إجابات صحيحة أو غير 

سبة لك.
ّ
 صحيحة؛ عليك أن تختار اإلجابة املالئمة بالن

ة.
ّ
ا أن تجيب بصدق ودق  مهّم جدًّ

 نشكرك على تعاونك

 

 تفاصيل شخصّية

 طالبة -2طالب            -1  الجنوسّية:

 الصف: ...............

 

جاه نحو القراءة
ّ
 االت

تحت االختيار الذي ترى أنه )×( ( فقرة، عليك أن تضع عالمـة 30هذا القسم يتضمن )

 بدون إجابة.
ً
 يناسبك. واآلن حاول أن تجيب على جميع الفقرات وال تترك سؤاال

 
 العبـــــارة

أوافق 

 بشّدة
 أوافقال  أوافق

ال أوافق 

 بشّدة

     أحّب القراءة في أوقات الفراغ.  .1

     أحّب تبادل الكتب مع أصدقائي.  .2

     أشعر بالفائدة من القراءة الحّرة.  .3

أنا اقرأ ألجل االمتحان فقط، وليس من أجل املتعة   .4

 والفائدة. 

    

     إنفاق املال على شراء الكتب مكسب كبير.   .5

     فور قراءتي للكتب.أشعر بامللل   .6

     القراءة أفضل وسيلة لقضاء وقت الفراغ.   .7
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 العبـــــارة

أوافق 

 بشّدة
 أوافقال  أوافق

ال أوافق 

 بشّدة

     القراءة الحّرة تضيف إلى معلوماتي أشياء جديدة.   .8

 للقراءة الحرة.  .9
ً
 لو خّصصت املدرسة وقتا

ً
     سأكون سعيدا

 ما أشتري القصص أو الكتب.  .10
ً
     قليال

     هدايا الكتب تدخل الّسرور على نفس ي.   .11

ما انقطعت عنها.   .12
ّ
     أشتاق إلى القراءة الحّرة كل

     أفّضل زيارة مكتبة املدرسة في حصص الفراغ.   .13

نشئت جماعة للقراءة في املدرسة فسألتحق بها.   .14
ُ
     إذا أ

     أحّب زيارة معارض الكتب.  .15

     أحّب اقتناء الكتب في البيت.   .16

     أعتقد أّن القراءة مضيعة للوقت.  .17

عب في وقت الفراغ.  .18
ّ
     أفضل القراءة على الل

     أحب زيارة املكتبات التجارّية وشراء الكتب التي تعجبني.  .19

     أحّب قراءة القصص.   .20

     أحّب حصة املطالعة/ماّدة القراءة في املدرسة.  .21

سبة لي.  .22
ّ
     القراءة ممتعة بالن

     أفّضل قراءة الكتب املدرسّية فقط.  .23

سبة لي.    .24
ّ
     القراءة في أثناء اإلجازات ش يء محّبب بالن

عب بالحاسوب على قراءة الكتب.   .25
ّ
     أفّضل الل

     أشعر بالحزن على أصدقائي الذين ال يقرأون.  .26

     القراءة هي إحدى هواياتي املفّضلة.  .27

     اقرأ فقط عندما ُيطلب مّني ذلك.  .28

     للّنجاح في الحياة.القراءة الحّرة ضرورّية   .29

     أتمنى أن تكون لي مكتبتي الخاّصة التي تشتمل على كتب أحّبها.  .30

 


