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مقروئٌة كتاب األحٌاء للصف الحادي عشر وعالقتها باتجاهات الطلبة
نحو المادة فً سلطنة عمان.

الملخص

ػتمد الشقراف *
د .عبد اهلل بن سيف التويب **

ىدفت الدراسة إلى قياس مستوى مقروئية كتاب األحياء للصف الحادي عشر في سلطنة

عمان وعالقتو باتجاىات الطلبة نحو مادة األحياء ،ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحثان
المنهج الوصفي التحليلي في دراستهما ،كما أعدا اختبار التتمة (كلوز) لثمانية نصوص من كتاب

األحياء لقياس مستوى مقروئيتها ،ومقياساً التجاىات الطلبة نحو مادة األحياء ،وزع كالىما على

عينة اختيرت عشوائيا مكونة من ( )49طالباً وطالبة من طلبة الصف الحادي عشر من مدرستين من

المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية بمحافظة مسقط؛ منهم ( )94طالباً ،و( )94طالبة.
وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية :إن مستوى مقروئية كتاب األحياء للصف الحادي عشر مناسبة
للطلبة في ىذه المرحلة التعليمية ،إذ بلغت نسبة الطلبة في المستوى فوق اإلحباطي ()%29.7؛

وىو مجموع نسب الطلبة في المستويين المستقل والتعليمي ،وأظهرت أيضاً أن مستوى مقروئية
النصوص للطالبات أعلى من مستوى المقروئية لدى الطالب ،وتبين وجود فروق ذات داللة
إحصائية في درجات الطلبة الكلية على اختبار التتمة؛ لصالح الطالبات ،وكذلك وجود عالقة

ارتباطية متوسطة بين متوسط درجات مقروئية جميع النصوص لجميع الطلبة ومتوسط درجات

االتجاه نحو مادة األحياء لجميع الطلبة.

الكلمات المفتاحية :المقروئية ،االتجاىات.
* مدرس مادة األحياء  -وزارة الًتبية والتعليم  -سلطنة عماف.
** عميػػد كليػػة اآلداب والعلػػوـ اإلنسػػانية  -أسػػتاذ مشػػارؾ يف منػػاى وطرائ ػ تػػدر
عماف.

71

العلػػوـ  -جامعػػة الشػػر ية  -سػػلطنة

التوبي والشقران. د......................................................... مقروئية كتاب األحياء لمصف الحادي عشر

Readability of the 11th Grade Biology Book and its Relation
to Students' Attitudes towards the Subject in the Sultanate of
Oman
Mohammed Al Shaqran

Dr. Abdullah Saif Al Tobi
Abstract
The study aimed at assessing the level of the readability of the
11th grade biology book in the Sultanate of Oman and its relation
to the attitudes of the students towards biology, as well as its
relation to the gender of the students. To achieve the objectives of
the study, the researchers used the descriptive approach. The
Claus test was prepared for eight texts from the biology book to
measure the level of its readability. It was distributed on a random
sample of (94) students from the 11th grade of two public schools
affiliated to the Directorate of Education in Muscat Governorate,
of which (46) male, and (48) female.
The study found the following results: The level of the
readability of the biology book for the 11th grade is suitable for
students in this educational stage. The percentage of students in
the above level is (74.2%), which is the total average of students
in the independent and educational levels. It also showed that the
level of female students 'readability of texts is higher than that of
male students, where there were statistically significant
differences in the students' grades on the clause test and in favour
of the female students. As for the reading and its relation to the
students' attitudes, it was found that there was a medium
correlation between the average grade of all texts for all students
and the average degree of attitudes towards biology for all
students. The results showed a statistically significant correlation
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between the mean achievement scores and the average of
students' attitudes.
Keywords: readability, students' attitudes.
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 .مقدمة الدراسة1:
تع ّد اللغة أداة التفاىم وتبادؿ اآلراء واطتربات بُت أفراد اجملتمع ،ومن خالعتا تواصل الفرد مع
اجملتمع الذي عيش فيو متأثراً ومؤثراً ،واللغة كذلك وسيلة ضتفظ الًتاث اإلنساين ونقلو من جيل آلخر ،وهبا
قاس مدى التقدـ الثقايف للمجتمع ،ومع التطور اعتائل يف غتاالت التواصل اإلنساين وتقنياهتا اظتختلفة ال
زالت الكلمة اظتكتوبة دتثل اصتانب األكرب من جوانب اظتعرفة اإلنسانية ،وىذه اظتعارؼ اظتكتوبة تبقى ال يمة
عتا ما مل تُقرأ.
والقراءة أىم أدوات حصوؿ االنساف على اظتعرفة ددياً وحد ثاً ،تنقل بواسطتها األفكار ،و توصل هبا
إىل حقائ الكوف ،و عيش من خالعتا تار خ األجياؿ الغابرة ،وتعد القراءة من أىم طرائ التعلم يف رتيع
اظتقررات واظتواد الدراسية ،كما أهنا الوسيلة األمثل للطالب الستيعاب اظتادة التعليمية يف الكتاب اظتدرسي،
ولكي كوف التواصل فاعالً ومشو اً بُت القارئ واظتادة اظتقروءة البد أف تكوف ىذه اظتادة مناسبة للفئة
العمر ة اليت اُعدت من أجلها ومالئمة لقدرات القارئ العقلية وميولو ورغباتو.
و عد ػتتوى الكتاب اظتدرسي العنصر األبرز يف اظتنه إذ ديثل اصتزء التطبيقي للمنه التعليمي بكل
عناصره من أىداؼ وػتتوى وأنشطة وأساليب تقوديو ،واظترجع األساسي وأحد اظتصادر الرئيسية اليت لجأ
إليها الطالب يف تعلمو ،وىو اضتاوي للمادة التعليمية اظتكونة من غتموعة األفكار واظتفاىيم واظتعلومات
واضتقائ اليت دغتت معاً لتقدـ معلومات ومفاىيم مًتابطة بغية تنمية القدرات العقلية والبنية الذىنية لدى
اظتتعلمُت ورفع كفاءهتما (بٍت خلف.)3122 ،
كما صف (بو حوص وإشتاعيل )221 ،3112 ،الكتاب اظتدرسي بأنو " أىم اظتصادر اظتتداولة
واظتؤثرة يف اظتو ف التعليمي ،وخاصة يف اظتناى الدراسية العربية اليت ورثت أمهية الكتاب اظتدرسي من
فلسفتنا الًتبو ة وتراثنا القدًن".
ومن اظتعلوـ اف اللغة اظتكتوبة تتألف من الرموز اليت تتشكل منها ألفاظ ذات ٍ
معاف ،فاظتقروء تكوف
من معٌت ،ورمز ،ولفظ الرمز ،وىذا اللفظ عرب عن اظتعٌت ،فالقراءة ىي حتو ل الرموز اظتكتوبة إىل ألفاظ
مفهومة من بل القارئ أي إف فهم اظتقروء عد شرطاً من شروط حتق مفهوـ القراءة ،وىذا ما تؤكد عليو
اظتقروئية (اعتامشي وعطية.)311: ،
فاظتقروئية أو االنقرائية ( )Readabiltyتعٌت بالنص اظتقروء ،حبيث تتناوؿ كل العوامل اظتوضوعية
النصية ( )Textualاليت جتعل النص لدى القارئ -مهما كاف موضوعو -مقروءاً ومفهوماً ،ومن ىنا
فاظتقروئية -لغو اً -تسعى صتعل النص سهالً ومرناً ال صعوبة فيو على أي ارئ (عصر.)379 ،3118،
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و تف عدد من الباحثُت منهم (طعيمة3115 ،؛ عصر3118،؛ أبو صليط3118،؛ أبو الشيخ،
 ) 3121على تعر ف اظتقروئية بأهنا :مناسبة اظتادة اظتقروءة بالنسبة للقارئ من حيث مدى سهولة النص أو
صعوبتو ،ومدى ابليتو للقراءة بالنسبة للفئة العمر ة للطلبة الذ ن أعدت عتم ،األمر الذي جيعلهم أكثر
انسجاما واندماجا مع النص وأكثر اىتماماً بو ،ما ؤدي إىل ؾتاح عملية التواصل والتفاعل بُت القارئ
والنص اظتقروء.
إف أمهية اظتقروئية نابعة من أمهية القراءة اليت تع ّد األساس يف ؾتاح الطالب يف مسَتتو التعليمية،
فكل ما حي صل عليو الطالب من معرفة وفهم أساسو القراءة ،لي فقط يف مادة اللغة العربية ،ولكن رتيع
العلوـ تعتمد أساساً على مقدرة الطالب وإتقانو مهارة القراءة.
ومن اظتؤكد أف النص الذي ال ديكن راءتو عمليا بسهولة من شأنو أف حيدث فر اً يف درة الطالب
على حتصيل نتائ جيدة يف االمتحانات ،على العك من ذلك؛ عندما تكوف راءة النصوص سهلة د
حيسن ذلك من األداء األكادديي للطالب ،وعندما تتنا ض درة الطالب على القراءة مع مستوى اظتقروئية
للنص ،ديكن أف عمال معاً للتأثَت يف التحصيل الدراسي للطالب ).(Petterson, 1982
ومن خالؿ خربة الباحثُت يف حقل التدر ظتاديت األحياء والعلوـ ،فقد شعرا مبدى أمهية دراسة
مستوى اظتقروئية لكتاب األحياء للصف اضتادي عشر ومدى تأثَتىا يف حتصيل الطلبة واجتاىاهتم ؿتو مادة
األحياء ،ولوحظ أ ضاً تدين عدد الطلبة الذ ن اختاروا مادة األحياء من بُت الطلبة الذ ن اختاروا اظتسار
العلمي من طلبة الصف اضتادي عشر ،وأعداد الطالبات الاليت اخًتف مادة األحياء يف الصف اضتادي
عشر أكثر بكثَت من عدد الطالب ،وىنالك العد د من الدراسات اليت تناولت موضوع اظتقروئية ظتواد
ؼتتلفة منها األحياء ،ولكن حسب علم الباحثُت فال توجد دراسة تناولت كتاب األحياء اضتايل ،وعال ة
مستوى مقروئيتو باجتاىات الطلبة ؿتو اظتادة.

 .2مشكلة الدراسة:

عد ػتتوى الكتاب اظتدرسي العنصر األبرز يف اظتنه إذ ديثل اصتزء التطبيقي للمنه التعليمي بكل
عناصره من أىداؼ وػتتوى وأنشطة وأساليب تقوديو ،واظترجع األساسي وأحد اظتصادر الرئيسية اليت لجأ
إليها الطالب يف تعلمو ،بع ّده اظتصدر األساسي للمادة التعليمية.
ومن اظتعلوـ مدى اىتماـ سلطنة عماف بعملية تطو ر اظتناى وإعداد الكتب اظتدرسية ومراجعتها
ومن ضمنها كتب العلوـ وكتاب األحياء للصف اضتادي عشر ،ومن أبرز مظاىر ىذا االىتماـ توفَت
الكفاء ات واألمواؿ واظتراجع إلخراج الكتاب بصورة مناسبة ضتاجات الطلبة واجملتمع ،كما تعقد وزارة الًتبية
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من معلمُت ومشرفُت

لتعرؼ وجهات نظر اظتنفذ ن للمنه يف ميداف التدر
الدورات واظتشاغل ّ
(امبوسعيدي والعرديي.)3115 ،
وبناء على خربة الباحثُت يف غتاؿ تدر األحياء والعلوـ وطرائ تدر سها مدة طو لة ،ونظراً لقلة
الدراسات اليت تناولت اظتقروئية يف كتب العلوـ للمناى اضتالية يف السلطنة ،وبعد االطالع على الدراسات
السابقة اليت تناولت ىذا اظتوضوع ،تبُت عتما أف معظم الدراسات اليت تناولت موضوع اظتقروئية د توصلت
إىل أف مستوى مقروئية الكتب اليت تقدـ للطلبة كانت متدنية ومعظمها يف اظتستوى اإلحباطي ،وعتا أثر
كبَت يف اجتاىات الطلبة ؿتو مادة األحياء.
كما الحظ الباحثاف تدين عدد الطلبة الذ ن اختاروا مادة األحياء من بُت الطلبة الذ ن اختاروا
اظتسار العلمي من طلبة الصف اضتادي عشر ،كذلك أعداد الطالبات الاليت اخًتف مادة األحياء يف الصف
اضتادي عشر أكثر بكثَت من عدد الطالب ،لذا ديكن حتد د مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن السؤاؿ
الرئي اآليت "ما مستوى مقروئية نصوص كتاب األحياء اظتقرر لطالب الصف اضتادي عشر يف سلطنة
عماف وعال تو باجتاىات الطلبة ؿتو اظتادة".

 .3أسئلة الدراسة:
بناءً على ما سب فإف الدراسة اضتالية تسعى إىل اإلجابة عن السؤاؿ الرئيسي الساب  ،واألسئلة اليت
تتفرع منو:
 .2 .4ما مستوى مقروئية نصوص كتاب األحياء اظتقرر لطالب الصف اضتادي عشر يف سلطنة عماف
يف ضوء أداء عينة الدراسة؟
 .3 .4ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف درجة مقروئية النصوص العلمية يف كتاب األحياء اظتقرر
لطلبة الصف اضتادي عشر تعزى الختالؼ النوع االجتماعي؟
 .4 .4ىل توجد عال ة ارتباطية بُت أداء الطلبة يف اختبار اظتقروئية واجتاىاهتم ؿتو مادة األحياء؟
 .4أىداف الدراسة:

ىدفت الدراسة اضتالية إىل حتقي ما لي:
تعرؼ مستوى مقروئية النصوص العلمية يف كتاب األحياء للصف اضتادي عشر.
ّ .2 .5
 .3 .5الكشف عن مستوى مقروئية النصوص العلمية لكتاب األحياء للصف اضتادي عشر تبعاً
الختالؼ النوع االجتماعي.
 .4 .5حتد د درجة ارتباط أداء الطلبة يف اختبار اظتقروئية واجتاىاهتم ؿتو مادة األحياء.
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 .5أىمية الدراسة:
تعود أمهية الدراسة من ناحية نظر ة إىل إبراز أمهية اللغة والقراءة كوسيلة اتصاؿ مهمة يف أ ة مادة
دراسية كانت ،لكي تمكن الطالب من اظتادة بقوة ،و د تسهم ىذه الدراسة يف بياف مدى مناسبة مقروئية
النصوص العلمية ظتادة األحياء ظتستوى الطلبة يف الصف اضتادي عشر ،ومدى تأثَتىا يف اجتاىاهتم ؿتو
مادة األحياء.
ومن ناحية عملية فقد تفتح ىذه الدراسة اجملاؿ إلجراء اظتز د من الدراسات حوؿ دراسة اظتقروئية
للكتب الدراسية ،وتناوؿ غتاالت ؼتتلفة يف الكتاب ،كما أهنا د تساعد معلمي العلوـ على معرفة مدى
أمهية اظتقروئية وكيفية ياس مستوى مقروئية الكتب الدراسية اليت درسوهنا ،ولعل ىذه الدراسة تسهم أ ضاً
يف إظهار أمهية اظتقروئية ظتؤلفي كتب العلوـ ومطور ها ،وأساليب ياسها بل إ رار تلك الكتب اظتدرسية
وتقدديها إىل الطلبة لدراستها ،كما د تظهر عتم مدى مالءمة نصوص ىذا الكتاب ظتستو ات الطلبة
اظتختلفة يف ميوعتم و دراهتم واجتاىاهتم واستعداداهتم للتعلم.

 .4حدود الدراسة:
 .2 .7ا تصرت ىذه الدراسة على عينة من طلبة الصف اضتادي عشر ذكوراً وإناثا.
 .3 .7طبقت الدراسة على غتموعة من طلبة الصف اضتادي عشر من مدارس ػتافظة مسقط (وال يت
بوشر ومطرح) ،الفصل الدراسي الثاين من العاـ الدراسي .3129/3128
 .4 .7ا تصرت ىذه الدراسة على نصوص علمية من الفصل الدراسي الثاين من كتاب األحياء للصف
اضتادي عشر الطبعة الثانية  ،3126واستخدـ مقياس اجتاىات الطلبة ؿتو مادة األحياء ،كذلك حتددت
نتائ ىذه الدراسة باظتقا ي واألدوات اليت استخدمت ،وخصائصها السيكومًت ة.
 .2مصطلحات الدراسة:

 .2 .8اظتقروئية:
التعر ف االصطالحي :عرفها (عصر )379 ،3118 ،بأهنا" :اظتقروئية تعٍت مدى سهولة النص اظتكتوب
على القارئ من حيث :سهولة فهم القارئ للنص و ابليتو للتعلم من زوا ا عدة؛ مثل :التنظيم والتعز ز
والدافعية".
كما عرفها (اعتامشي وعطية )433 ،311: ،بأهتا" :احملصلة النهائية للتفاعل بُت القارئ و دراتو
على القراءة واىتماماتو باظتقروء ،وبُت اظتادة اظتكتوبة من حيث وضوح مفرداهتا وسهولة رتلها وتراكيبها
وأفكارىا عند القارئ ،وطر قة تنسيقها وإخراجها".
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دؿ مصطلح اظتقروئية ) (Readabilityعلى وضوح اطتط للمادة اظتقروءة ،و سر الفهم أو
ود ّ
االستيعاب اليت تعود إىل األسلوب الذي كتب بو النص ،وعلى مستوى درة الطلبة على راءة النص
اظتكتوب وفهمو ،أو تقد ر مدى الصعوبة اليت واجهها الطلبة يف مستوى معُت من اظتهارات يف راءة ذلك
النص (سرحاف وجرباف.)3124 ،
من التعر فات السابقة؛ جيد الباحثاف أف معظم الباحثُت تفقوف على أف اظتقروئية تعٍت كل ما ديكن
أف قي مستوى درة الطلبة على فهم واستيعاب النص أو عي فهم القارئ موضوعاً معيناً من اظتادة
اظتكتوبة.
و عرفها الباحث إجرائياً بأهنا :مدى استيعاب طلبة الصف اضتادي عشر للنص العلمي اظتكتوب يف
كتاب األحياء وفهمو ،وتقاس مبتوسط عدد االسًتجاعات الصحيحة من بل الطلبة للكلمات احملذوفة من
النص وف اختبار كلوز ،وتقاس يف ىذه الدراسة بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف اختبار التتمة اظتعد
لقياس اظتقروئية.
 .3 .8مستوى اظتقروئية:
اصطالحاً :عرفو (العواملة وآخروف )3121 ،بأنو :اظتستوى الذي ديكن حتد ده بناء على مدى
استيعاب الطلبة للنصوص العلمية اظتقروءة ،وذلك من خالؿ درجاهتم يف اختبار التتمة ،وىناؾ ثالث
مستو ات متدرجة للمقروئية حبسب اختبار التتمة؛ ىي :اظتستوى اظتستقل ،واظتستوى التعليمي ،واظتستوى
اإلحباطي.
و عرؼ إجرائياً بأنو :اظتستوى الذي تحدد بناء على مدى ما ستوعبو طالب وطالبات الصف
اضتادي عشر و فهمونو عند راءهتم للنصوص العلمية اظتختارة من كتاب األحياء ،وتقاس مبتوسط ما حيصل
عليو الطالب من درجات يف اختبار التتمة.
 .4 .8الصف اضتادي عشر:
اصطالحاً :اظترحلة األوىل من التعليم ما بعد األساسي؛ وتتكوف من مرحلتُت وخيتار الطالب يف
بدا تها إما مواد علمية (ر اضيات حبتة ،وفيز اء ،أو أحياء ،أو كيمياء ،أو رتيعها) أو مواد أخرى تبعاً
لتوجهات الطالب يف نوعية الدراسة اصتامعية اليت رغب يف دراستها بعد اجتياز امتحانات الدبلوـ العاـ
(الثانو ة).
و عرفو الباحثاف إجرائياً :الصف اضتادي عشر ىو غتتمع الدراسة ،وىو اظترحلة األوىل من التعليم ما
بعد األساسي اليت سيتم تطبي الدراسة على عينة منها يف مدارس ػتافظة مسقط يف سلطنة عماف.
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 .5 .8االجتاه:
اصطالحاً :عرؼ (ز توف )3125 ،االجتاه بأنو "غتموعة اظتكونات اظتعرفية واالنفعالية والسلوكية
اليت تتصل باستجابة الفرد (أو الطالب) ؿتو ضية أو موضوع أو مو ف ...وكيفية تلك االستجابات من
حيث القبوؿ (مع) ،أو الرفض (ضد)".
كما عرفو (اظتنسي )318 ،2::1 ،بأنو "غتموعة استجابات القبوؿ أو الرفض إزاء موضوع ما أو
مو ف معُت أو أي شيء يف البيئة اليت تثَت ىذه االستجابات".
 .6 .8االجتاه ؿتو دراسة األحياء:
عرؼ االجتاه ؿتو األحياء يف دراسة (معوض )311: ،بأنو :حالة ستعد و تهيأ فيها الفرد عقلياً
ّ
ونفسياً ،وذلك بعد اكتسابو خربات تؤىلو الختاذ مو ف معُت؛ د كوف إجيابياً أو سلبياً أو ػتا داً ؿتو
االحياء ،و ظهر ىذا اظتو ف بشكل سلوؾ أو رأي بد و اظتتعلم ؿتو مادة األحياء وتطبيقاتو ،واالستمتاع
بو ،واألمور األخرى اظتتعلقة باألحياء.
و عرفو الباحثاف إجرائياً بأنو :ما تكوف لدى طالب الصف اضتادي عشر من األحاسي أو
اظتشاعر سلباً أو إجياباً بدرجة نسبية ؿتو علم األحياء ،وحتدد من خالؿ إجابة الطلبة عن فقرات االستبياف
اظتعد لقياس اجتاه الطلبة ؿتو مادة األحياء حبيث بُت مدى بوؿ اظتوضوعات اظتتعلقة باجتاىهم ؿتو اظتادة أو
رفضها ،و قاس بالدرجة الكلية اليت حيصل عليها الطالب يف اظتقياس.
 .4اإلطار النظري:

 .2 .9اظتقروئية "االنقرائية" (:)Readability
 .2 .2 .9مفهوـ اظتقروئية:
عرفت اظتقروئية أو االنقرائية تعر فات عد دة ومتبا نة تبعاً للجوانب اليت تناوعتا اللغو وف والًتبو وف:
عرفها (اعتامشي وعطية )433 ،311: ،بقوعتم" :اظتقروئية ىي احملصلة النهائية للتفاعل بُت القارئ
و دراتو على القراءة واىتماماتو باظتقروء وبُت اظتادة اظتكتوبة من حيث وضوح مفرداهتا وسهولة رتلها
وتراكيبها وأفكارىا عند القارئ ،وطر قة تنسيقها وإخراجها".
ومصطلح اظتقروئية " ستخدـ يف الداللة على وضوح اطتط أو اظتادة اظتقروءة ،وسهولة القراءة الراجعة
إىل ميل القارئ للمادة اظتكتوبة وشغفو هبا ،وسهولة الفهم أو االستيعاب الراجعة إىل أسلوب الكتاب"
(بقحوص ،وإشتاعيل.)22 ،2001 ،
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 .3 .2 .9أمهية اظتقروئية:
إف أمهية اظتقروئية نابعة من أمهية القراءة اليت تع ّد األساس يف ؾتاح الطالب يف مسَتتو التعليمية،
فكل ما حيصل عليو الطالب من معرفة وفهم أساسو القراءة ،لي فقط يف مادة اللغة العربية ولكن رتيع
العلوـ تعتمد أساسا على مقدرة الطالب وإتقانو مهارة القراءة.
ومن اظتؤكد أف النص الذي ال ديكن راءتو عمليا بسهولة من شأنو أف حيدث فر اً على درة
الطالب على اضتصوؿ على نتائ جيده يف االمتحانات ،على العك من ذلك ،عندما تكوف راءة
النصوص سهلة د حيسن ذلك من األداء األكادديي للطالب ،وعندما تتنا ض درة الطالب على القراءة
مع مستوى اظتقروئية للنص ،ديكن أف عمال معا للتأثَت يف التحصيل الدراسي للطالب ( Petterson,
.)1982
 .4 .2 .9العوامل اظتؤثرة يف اظتقروئية:
مبا أف اظتقروئية كما ورد يف تعر فاهتا سابقاً تفاعل بُت القارئ وخصائصو اظتختلفة اظتعرفية واإلدراكية
وبُت اظتادة اظتقروءة ،واعتدؼ من القراءة اظتعاين والًتاكيب ،فإف العوامل اليت تؤثر يف اظتقروئية ال بد أف تكوف
مزجياً من خصائص القارئ وعناصر اظتادة اظتقروءة من حيث مفرداهتا ورتلها وأفكارىا ،من الوصف الساب
ديكن تصنيف العوامل اليت تؤثر يف اظتقروئية إىل غتموعتُت رئيسيتُت؛ مها:
 .2 .4 .2 .9العوامل اليت تتصل بالقارئ؛ ومنها:
 .2 .2 .4 .2 .9اطتلفية الثقافية واظتعرفية السابقة لدى القارئ.
 .3 .2 .4 .2 .9معرفة القارئ مبوضوع النص.
 .4 .2 .4 .2 .9العمر القرائي والقدرة القرائية.
 .5 .2 .4 .2 .9ميوؿ القارئ ودوافعو.
 .3 .4 .2 .9العوامل اظتتصلة بالنص اظتقروء:
 .2 .3 .4 .2 .9اصتانب الداليل اطتاص بالكلمات.
 .3 .3 .4 .2 .9اصتانب النحوي للجمل.
 .4 .3 .4 .2 .9كثافة األفكار.
 .5 .3 .4 .2 .9مالءمة النص ظتستوى اظتتعلمُت وميوعتم.
 .6 .3 .4 .2 .9الطباعة والرسومات والصور.
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 .5 .2 .9كيفية ياس اظتقروئية:
تشَت العد د من األدبيات إىل تعدد طرائ ياس اظتقروئية وأساليبها ،واختالفها من حيث تركيز
القياس على القارئ أو اظتقروء ،ومن أىم طرائ ياس اظتقروئية وأساليبها:
أسلوب األحكاـ ،أسلوب استخداـ معادالت (صيغ) اظتقروئية ،أسلوب اختبار االستيعاب،
أسلوب اختبار التكملة ،أسلوب التتمة ).(Harrison, 1980
 .3 .9االجتاىات:
تع ّد االجتاىات من اظتقومات األساسية يف التعليم اإلنساين ،فمع أف القدرات العقلية واظتعرفية
العالية للطلبة مالزمة للنجاح يف رتيع أنواع الدراسات ،د واجو الطلبة صعوبات تعليمية بسبب تكو ن
اجتاىات سالبة ؿتو الدراسة أو أحد التخصصات فيها (منسي.)2::1 ،
 .2 .3 .9مفهوـ االجتاىات:
عرؼ (إشتاعيل )67 ،3124 ،االجتاىات بأهنا "شعور تفضيلي بٌت على أساس اطتربة ،كما
تشَت إىل أهنا حالة وجدانية ائمة وراء رأي الشخص واعتقاده فيما تعل مبوضوع معُت من حيث رفضو
عتذا اظتوضوع أو بولو.
 .3 .3 .9مكونات االجتاه:
لالجتاه ثالث مكونات أساسية ىي:
 .2 .3 .3 .9اظتكوف العاطفي (الوجداين) :و شَت إىل اسلوب شعوري عاـ ،ؤثر يف مدى بوؿ اظتوضوع
أو رفضو.
 .3 .3 .3 .9اظتكوف اظتعريف :و دؿ على اصتوانب اظتعرفية من معلومات وخربات وحقائ وا عية ديتلكها
الطالب عن موضوع االجتاه اليت أدت إىل استجابتو بالقبوؿ أو الرفض ؿتو اظتوضوع.
 .4 .3 .3 .9اظتكوف السلوكي :شَت إىل طبيعة سلوؾ الفرد وف منط ػتدد يف وضع ما .حيث عمل
االجتاه كموجو للسلوؾ ،حبيث وجو الفرد إىل العمل ضمن االجتاه الذي تبناه (نشوايت.)3114 ،
 .4 .3 .9اكتساب الطلبة لالجتاىات العلمية وتنميتها:
رى الًتبو وف اظتختصوف بتدر العلوـ أف تكو ن االجتاىات العلمية وتنميتها لدى الدارسُت
(الطلبة) من األىداؼ اظتهمة يف تدر العلوـ ،وذلك ألف االجتاىات العلمية من اظتوجهات اظتهمة لسلوؾ
الطلبة ،واالعتماد عليها يف التنبؤ بنوع السلوؾ العلمي الذي سيسلكو الطالب ،كما عدوهنا كدوافع لتوجيو
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اظتتعلم الستخداـ طرؽ وعمليات العلم ومهاراتو بأسلوب علمي يف البحث والتفكَت ،ما عٍت ضرورهتا يف
تكو ن العقلية العلمية اليت ستقيم هبا التفكَت العلمي (ز توف.)3125 ،
 .5 .3 .9مقا ي (مواز ن) االجتاىات:
ىنالك العد د من اظتقا ي اليت صممت لقياس االجتاىات؛ ومن أشهرىا :مقياس بوجاردس،
مقياس ثَتستوف (أسلوب الفًتات اظتتساو ة ظاىر اً) ،طر قة جتماف (األسلوب الًتاكمي أو التجميعي)،
مقياس التقد ر اصتمعي (مقياس ليكَتت) (اصتليب.)3116 ،
 .4دراسات سابقة:

نظراً ألمهية كتب العلوـ ومدى درة الطالب على راءهتا وفهمها ،وتأثَت ذلك يف حتصيلهم
الدراسي ،فقد أجر ت عدد من الدراسات للكشف عن مستوى مقروئيتها ،وعال تها ببعض اظتتغَتات؛
مثل :التحصيل الدراسي والنوع االجتماعي وغَتىا.
ىدفت دراسة (العواملة ،والسو لمُت ،وأبو الشيخ )3121 ،إىل معرفة مستوى مقروئية كتاب
العلوـ اظتقرر تدر سو لطلبة الصف السابع األساسي يف اظتدارس األردنية ،وكذلك مدى ترتيب النصوص،
وأثر النوع االجتماعي يف درجة اظتقروئية .واتبع الباحثوف يف ىذه الدراسة اظتنه الوصفي (اظتسحي) ،وأعد
الباحثوف أربعة اختبارات تتمة (كلوز) من نصوص ؼتتلفة من كتاب العلوـ ،مت تطبيقها على عينة مكونة
من ( ) 411طالب وطالبة اختَتت بالطر قة العشوائية من اظتدارس اضتكومية التابعة ظتد ر ة الًتبية والتعليم
مبنطقة عماف الثانية ،وبيّنت نتائ الدراسة أف مستوى مقروئية الكتاب كاف متدنياً (يف اظتستوى
اإلحباطي) ،وتوصلت الدراسة إىل أف ىناؾ فرو اً ذات داللة إحصائية بدرجة مقروئية كتاب العلوـ تبعاً
ظتتغَت النوع االجتماعي؛ لصاحل اإلناث ،وأف النصوص القرائية يف كتاب العلوـ ليست متدرجة حسب
درجة مقروئيتها.
كما ىدفت دراسة (األسدي )3123 ،إىل ياس مستوى مقروئية كتاب مبادئ األحياء للصف
األوؿ اظت توسط والفروؽ بُت النوع االجتماعي يف مستوى اظتقروئية ،ولتحقي ذلك استخدمت الباحثة
اظتنه الوصفي يف دراستها ،وأعدت عتذا الغرض ستسة اختبارات ظتستوى اظتقروئية بطر قة التتمة (كلوز)
واختارت عينة عشوائية من نصوص كتاب مبادئ االحياء للصف األوؿ اظتتوسط عددىا ستسة نصوص
علمية ،كما اختارت عينة من الطلبة بالطر قة العشوائية العنقود ة من أربعة مدارس عددىا ( )331طالباً
وطالبة ،وأشارت نتائ الدراسة اىل أف ( )%42من الطلبة كانوا يف اظتستوى اظتستقل و( )%64منهم يف
اظتستوى التعليمي ومبا أف غتموع النسبتُت ( )%95عٍت ذلك أف مستوى مقروئية الكتاب مناسبة للطلبة
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حيث ستطيعوف راءتو وفهمو ،كما توصلت إىل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت مستوى مقروئية
كتاب مبادئ األحياء للصف األوؿ اظتتوسط تعزى للنوع االجتماعي؛ لصاحل الطالبات.
وىدفت دراسة (اظتالكي )3123 ،إىل ياس مستوى مقروئية كتب العلوـ يف اظترحلة االبتدائية
وعال تها باظتستوى اللغوي للطالب ،استخدـ الباحث اظتنه الوصفي يف دراستو ،ولتحقي ذلك استخدـ
اختبار التتمة (كلوز) ،واختبار فهم اظتقروء لقياس مستوى مقروئية كتب العلوـ اظتطورة ،وكذلك استخدـ
اختبار اظتستوى اللغوي أداة لقياس اظتستوى اللغوي للطالب ،واختار الباحث عينة الدراسة بالطر قة
العشوائية وتكونت من ( )526طالباً من طالب الصف اطتام االبتدائي من ستة مدارس من اظتدارس
اضتكومية التابعة لوزارة الًتبية والتعليم يف منطقة الطائف للعاـ الدراسي (2544-2543ىػ) ،وكانت عينة
النصوص اليت اختارىا بطر قة عشوائية مكونة من ستة نصوص علمية من كتاب العلوـ للصف اطتام
االبتدائي ،وتوصل الباحث إىل أف مستوى اظتقروئية لكتاب العلوـ للصف اطتام االبتدائي قع يف
اظتستوى اإلحباطي ،كما توصل إىل أف ىنالك عال ة موجبة بُت فهم اظتقروء واظتستوى اللغوي للطالب.
تعرؼ مستوى
أما دراسة (سرحاف وجرباف )3124 ،يف بيت ضتم يف فلسطُت فقد ىدفت إىل ّ
مقروئية كتاب العلوـ العامة للصف اطتام األساسي وعال تها بتحصيلهم الدراسي مباديت العلوـ واللغة
العربية ،استخدـ الباحثاف اظتنه الوصفي ،و اما بتطبي اختبار حتصيلي مت التحق من صد و وثباتو،
اشتمل على س تة أسئلة من كتاب العلوـ العامة ،واختَتت عينة من الطلبة بطر قة العشوائية الطبقية بلغت
( )561طالباً و( )527طالبة بنسبة ( )%31من غتتمع الدراسة وىم طلبة الصف اطتام األساسي يف
ػتافظة بيت ضتم -فلسطُت .وتوصل الباحثاف بعد معاصتة البيانات إحصائياً إىل أف مستوى مقروئية كتاب
العلوـ كاف متوسطاً أي كانوا يف اظتستوى التعليمي يف اختبار التتمة ( ،)%59.92كما توصال إىل أف
ىنالك عال ة ارتباطية موجبة بُت مستوى مقروئية كتاب العلوـ وحتصيلهم يف ماديت العلوـ واللغة العربية،
ودلت النتائ على وجود فروؽ دالة إحصائياً يف اظتتوسطات اضتسابية لتحصيل الطلبة يف اختبار اظتقروئية
تعزى إىل متغَت النوع االجتماعي؛ لصاحل اإلناث ،وكذلك ىنالك فروؽ دالة إحصائياً ظتتغَت اصتهة اظتشرفة
على اظتدرسة؛ لصاحل اظتدارس اطتاصة.
وأجرت (عبد الرزتن )3125 ،دراسة بعنواف مقروئية كتاب علم األحياء للصف األوؿ اظتتوسط
وعال تها بتحصيل الطلبة ودافعيتهم ؿتو اظتادة ،ىدفت إىل تعرؼ مستوى مقروئية كتاب مبادئ علم
األحياء ،ومستوى التحصيل ،ومستوى الدافعية ؿتو اظتادة ،وأعدت الباحثة اختبار اظتقروئية واالختبار
التحصيلي ،كذلك اعتمدت الباحثة مقياس الدافعية الذي أعده (الركايب ،)3121 ،و د طبقت الباحثة
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األدوات الثالث السابقة يف أو ات ؼتتلفة على عينة من الطلبة عددىا ( )411من النوعُت االجتماعيُت
اختارهتا الباحثة بالطر قة العشوائية الطبقية ،وأظهرت النتائ أف معظم أداء طلبة الصف األوؿ اظتتوسط يف
اختبار اظتقروئية يف اظتستوى اإلحباطي ،وأف أداء طلبة الصف األوؿ اظتتوسط يف االختبار التحصيلي كاف
منخفضاً ،كذلك العينة دتتلك دافعية متوسطة ؿتو مادة علم األحياء ،ومل ظهر فرؽ ذو داللة إحصائية يف
مستوى مقروئية كتاب مبادئ علم األحياء تبعاً الختالؼ النوع االجتماعي ،ومل جتد فر اً ذا داللة إحصائية
ألفراد العينة يف االختبار التحصيلي ،وأظهرت النتائ وجود فرؽ ذي داللة إحصائية يف الدافعية عند طلبة
الصف األوؿ اظتتوسط؛ لصاحل اإلناث.
ويف دراسة أخرى أجراىا (البدراين )3125 ،بعنواف العال ة بُت مقروئية كتاب األحياء والتحصيل
لدى طالب الصف األوؿ الثانوي مبنطقة القصيم التعليمية ،ىدفت إىل ياس مستوى مقروئية كتاب
األحياء الذي درس لطالب الصف األوؿ الثانوي ،وعال تها بتحصيل الطالب يف ماديت األحياء واللغة
العربية ،استخدـ الباحث اظتنه الوصفي يف دراستو واختبار التتمة كأداة لقياس مستوى اظتقروئية لنصوص
كتاب األحياء .واختار الباحث عينة من الطالب بطر قة عشوائية مكونة من ( )637طالباً من سبعة
مدارس حكومية من مدارس ػتافظة ر اض اطترباء .كما أنو اختار عينة بطر قة عشوائية من النصوص
العلمية من كتاب األحياء عددىا ( )2:نصاً ،وتوصل الباحث من خالؿ الدراسة إىل أف مستوى مقروئية
الكتاب كانت ( )%3:.8أي يف اظتستوى اإلحباطي ،وبالنسبة لعينة الطالب فكاف ( )%81.4منهم يف
اظتستوى اإلحباطي ،وكاف ما نسبتو ( )%25.2منهم يف اظتستوى التعليمي ،ويف اظتستوى اظتستقل كانت
نسبة الطالب ( ،)%26.7كما أظهرت الدراسة أف العال ة االرتباطية بُت اختبار اظتقروئية وحتصيل
الطالب يف كتاب األحياء كانت ضعيفة حيث بلغت اظتقروئية (.)1.32
ويف دراسة "شا نَتي" ( )Chinyere, 2014ىدفت إىل تقييم ابلية راءة كتاب العلوـ
األساسية اظتستخدمة يف مدرسة إبوين االبتدائية "دراسة تقييمية" ،ومشلت العينة اثٍت عشر كتاباً أساسياً
للعلوـ ،وذتاين عشرة مدرسة ثانو ة ،اختَت منها عشوائياً ) (54مدرساً ،واستخدـ أحد األدوات اختبار
راءة الكتب اظتدرسية للعلوـ األساسية ،وىو أسلوب وثي لتحد د ابلية راءة الكتب العلمية األساسية،
و د مت التصد عليو من بل ثالثة خرباء يف القياس والتقييم الًتبوي من جامعة وال ة إبوين ،أباكاليكي،
وخلصت الدراسة أخَتاً إىل أف تسعة كتب مدرسية من أصل اثٍت عشر ( )23ابلة للقراءة ،وىناؾ تبا ن
طفيف يف درهتا على القراءة عرب مستو ات الصف.
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ىدفت دراسة "فاتوبا" ( (Fatoba, 2015إىل ياس مقروئية كتاب األحياء واألداء األكادديي
لطلبة اظتدارس الثانو ة العليا يف وال ة إ كييت يف نيجَت ا ،و د صممت الدراسة ظتعرفة كيف ديكن ظتقروئية
الكتب اظتدرسية أف ُحتسن األداء االكادديي للطلبة يف اظتدارس الثانو ة العليا ،مت استخداـ اظتنه الوصفي يف
تصميم الدراسة ،واختار الباحث عينة الطلبة من ستسة مدارس ثانو ة من اظتراكز اضتضر ة والر فية بطر قة
االختيار العشوائي الطبقي؛ وبلغ عدد العينة ( )326من الطلبة ،ولتنفيذ الدراسة استخدـ الباحث اختبار
التتمة (كلوز) ،واختبار األحياء التحصيلي ،وأظهرت النتائ أف مقروئية الكتب الدراسية يف علم األحياء
عتا تأثَت كبَت يف أداء الطالب األكادديي ،بينما اظتو ع (اضتضري أو الر في) لي لو تأثَت كبَت على راءة
الكتب الدراسية األحياء ،ومل تم العثور على فرؽ ذي داللة معنو ة بُت األداء األكادديي للطالب ذكوراً
وإناثاً الذ ن استخدموا الكتب اظتدرسية اظتختارة ،إال أف النتيجة كشفت عن اختالؼ كبَت يف أداء الطالب
الذ ن استخدموا كتابُت ؼتتلفُت يف علم األحياء.
توصل الباحثاف إىل أف الدراسات السابقة تنوعت واختلفت من حيث :الفًتات الزمنية اليت أجر ت
فيها تلك الدراسات ،حيث كاف أ دمها دراسة (امبوسعيدي والعرديي ،)3115 ،وأحدثها دراسة
( ،)Fatoba, 2015كما اختلفت األماكن والبيئات اليت أجر ت فيها ،وكذلك األىداؼ اليت سعت
اىل حتقيقها تلك الدراسات كانت متنوعة ،واختلف كذلك عدد عينة الطلبة وطر قة اختيارىا فمنهم من
اختار العينة بطر قة عشوائية بسيطة وأخرى طبقية؛ مثل :دراسة (عبد الرزتن3125 ،؛ البدراين3125 ،؛
 ،)Fatoba, 2015والبعض اآلخر اختارىا بطر قة صد ة؛ مثل :دراسة (أمبوسعيدي والعرديي،
 ،)3115كما تبا نت عدد النصوص اظتختارة ونسبها حبسب ما رى كل باحث حيث تراوحت عدد
النصوص اظتختارة بُت أربعة نصوص؛ مثل :دراسة (العواملة والسو لمُت وأبو الشيخ )3121 ،إىل ()31
نصاً ،كما يف دراسة (الربدي ،)3123 ،وبالنسبة للمراحل الدراسية اليت طبقت عليها الدراسة فقد تنوعت
فمنهم من اختار اضتلقة األوىل أو الثانية من اظترحلة األساسية (االبتدائي) ،ومنهم من اختار اظترحلة
اإلعداد ة ،والبعض اآلخر اختار اظترحلة الثانو ة ،ومعظم الباحثُت استخدـ اختبار التتمة (كلوز) أداة
لقياس اظتقروئية؛ مثل :دراسة (عبد الرزتن3125 ،؛ البدراين3125 ،؛  ،)Fatoba, 2015وىناؾ
آخروف اختاروا أدوات أخرى لقياس اظتقروئية ،ومن حيث نتائ الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع
اظتقروئية العد د منها توصل إىل أف معظم الكتب يف اظتستوى اإلحباطي؛ مثل :دراسة كل من (الربدي،
3123؛ عبد الرزتن ،)3125 ،وبعضها اآلخر توصلت إىل نتائ إجيابية بالنسبة ظتستوى اظتقروئية أي إف
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مقروئية النصوص يف الكتب اليت أجروا الدراسة عليها كانت فوؽ اظتستوى اإلحباطي؛ مثل :دراسة كل من
(االمبوسعيدى والعرديي3115 ،؛ سرحاف وجرباف.)3124 ،
واتفقت الدراسة اضتالية يف نتائجها مع العد د من الدراسات السابقة إذ توصلت إىل أف مستوى
كتاب األحياء للصف اضتادي عشر قع يف اظتستوى فوؽ اإلحباطي ،وىذه النتائ تتف مع العد د من
الدراسات؛ مثل :دراسة (االمبوسعيدى والعرديي3115 ،؛ سرحاف وجرباف.)3124 ،
بينما اختلفت الدراسة اضتالية عن الدراسات السابقة يف اظتكاف ،والزماف ،واظترحلة الدراسية،
وكذلك يف الكتاب ،إذ اختار الباحثاف كتاب األحياء للصف اضتادي عشر ،الذي مل تم دراسة مقروئيتو
من بل ،حسب علم الباحثُت.
وتفردت ىذه الدراسة بأهنا حبثت العال ة بُت مقروئية كتاب األحياء واجتاىات طلبة الصف اضتادي
عشر ؿتو مادة االحياء يف ػتافظة مسقط ،حيث ال وجد ىنالك دراسات تناولت موضوع اظتقروئية وأثرىا
يف اجتاىات الطلبة -حسب علم الباحثُت.-

 .01منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة اظتنه الوصفي التحليلي القائم على وصف الظاىرة كما ىي يف الوا ع و هتم
بوصفها وصفاً د يقاً من خالؿ رصد وا ع اظتشكلة البحثية اظتطروحة وحتليلها ،واستخدـ الباحثاف اختبار
التتمة ظتعرفة مستوى مقروئية كتاب األحياء للصف اضتادي عشر ،و د مت استخداـ ىذا اظتنه ألنو األكثر
مالءمة يف تطبي الدراسة وحتقي أىدافها.

 .00مجتمع الدراسة وعينتها:
تكوف غتتمع الدراسة اضتالية من فئتُت؛ مها:
 .2 .22غتتمع النصوص:
تكوف من كامل النصوص العلمية من الفصل الدراسي الثاين يف كتاب األحياء للصف اضتادي
عشر للعاـ الدراسي 3129-3128؛ البالغ عددىا ( )76نصاً علمياً موزعة على أربعة فصوؿ يف
وحدتُت دراسيتُت ،حيث الحظ من اصتدوؿ ر م ( )2كيف توزعت النصوص على الوحدات والفصوؿ.
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جدوؿ 2
توز ع نصوص كتاب األحياء للصف اضتادي عشر للفصل الثاين 3129-3128
.2
.3
.4
.5

الوحدات والفصوؿ الدراسية

عدد النصوص

الوحدة الثالثة :الفصل اطتام  :النقل يف اضتيواف
الوحدة الثالثة :الفصل السادس :النقل يف النبات
الوحدة الرابعة :الفصل السابع :التغذ ة يف النبات
الوحدة الرابعة :الفصل الثامن :التكاثر يف النبات

35
24
29
21
76

اجملموع

 .3 .22غتتمع الطلبة:
تكوف غتتمع الدراسة من رتيع طلبة اضتادي عشر طالباً وطالبات ،الذ ن اختاروا مادة األحياء يف
اظتدارس اضتكومية التابعة لوزارة الًتبية والتعليم من وال ة بوشر ووال ة مطرح يف ػتافظة مسقط للعاـ الدراسي
3129-3128ـ ،حيث بلغ عددىم ( )552موزعُت على ( )8مدارس.
جدوؿ 3
توز ع أفراد غتتمع الدراسة يف اظتدارس (الطالب)
الوال ة

مدارس التعليم ما بعد األساسي

عدد أفراد اجملتمع

2
3
4
5
6

وال ة بوشر
وال ة بوشر
وال ة بوشر
وال ة مطرح
وال ة مطرح

اإلماـ اظتهنا بن سلطاف (ذكور)
دوحة األدب (إناث)
شاطئ القرـ (إناث)
اإلماـ جابر بن ز د (ذكور)
السلطاف فيصل (ذكور)

4:
221
25:
65
37

7
8

وال ة مطرح
وال ة مطرح

الوادي الكبَت (إناث)
مدرسة روي (إناث)

53
32

اجملموع

552

 .4 .22عينة الدراسة:
استخدـ الباحثاف العينة العشوائية البسيطة ،حيث اختارا أفراداً ؽتثلُت للمجتمع األصلي لكي
ستطيع تعميم النتائ على اجملتمع ككل ،ومشلت الدراسة اضتالية عينتُت؛ مها:
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 .2 .4 .22عينة النصوص:
مت اختيار ذتانية نصوص بطر قة عشوائية بسيطة مبا نسبتو ( )%23من غتمل عدد النصوص
العلمية اظتوجودة يف كتاب األحياء للصف اضتادي عشر الفصل الدراسي الثاين .وىذه النصوص مل سب
ألفراد العينة دراستها ،أو االطالع عليها؛ ألف من شروط اختبار التتمة أف تكوف اظتادة العلمية جد دة على
اظتمتحنُت ،وىي عينة ؽتثلة لنصوص الكتاب العلمية.
 .3 .4 .22عينة الطالب:
اختَتت عينة الدراسة بطر قة عشوائية بسيطة من طلبة الصف اضتادي عشر اظتنتظمُت يف اظتدارس
اضتكومية التابعة لوزارة الًتبية طالبا وطالبات ،الذ ن اختاروا مادة األحياء من وال ة بوشر ووال ة مطرح يف
ػتافظة مسقط للعاـ الدراسي 3129-3128ـ ،بعد أف مت استبعاد مدرسة السلطاف فيصل (ذكور)،
ومدرسة روي (إناث) ،وذلك ألف أعداد الطلبة الذ ن اختاروا مادة األحياء ليلة وال تع ّد ؽتثلة للمجتمع
األصلي ،وبلغ عدد العينة ( ):5طالباً وطالبة؛ بنسبة ()%32؛ منهم ( )57طالباً من مدرسة اإلماـ
جابر بن ز د للذكور ،و( )59طالبة من مدرسة شاطئ القرـ لإلناث.

 .07أداة الدراسة:
اعتمد الباحثاف يف ىذه الدراسة اختبار التتمة ) (Cloze testمقياساً لتحد د مستوى مقروئية
النصوص العلمية لكتاب األحياء كونو ديتاز بالد ة ،والصدؽ ،واظتوضوعية ،وسهولة تطبيقو ،وتوفَته للجهد
والو ت.
كما اعتمدا يف ىذه الدراسة أداة لقياس اجتاىات الطلبة ؿتو مادة األحياء مقياس االجتاىات من
نوع ليكَتت اطتماسي ،الذي أعده الباحثاف بعد االطالع على مقا ي يف دراسات سابقة.
 .2 .23بناء اختبار التتمة:
بعد االطالع على الدراسات السابقة واظتراجع اظتتوفرة عن اظتقروئية واختبار التتمة تبلور لدى
الباحثُت اطتطوات الواجب القياـ هبا من أجل إجراء اختبار التتمة كما أيت:
 .2 .2 .23راءة كتاب األحياء للصف اضتادي عشر للفصل الدراسي الثاين للعاـ 3129-3128ـ.
 .3 .2 .23حتد د عدد النصوص الكلية يف الفصوؿ األربعة من الكتاب ،وبلغػت ( )76نصػاً دوف إجػراء
أي تعد ل عليها من حيث الصياغة أو مواصفات الطباعة أو عنواف النص.
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 .4 .2 .23أعػػد الباحثػػاف اختبػػار التتمػػة ( )cloze testاظتكػػوف مػػن ذتانيػػة نصػػوص علميػػة مػػن كتػػاب
األحيػاء للصػف اضتػػادي عشػر الفصػػل الدراسػي الثػػاين 3129-3128ـ ،ومت اخيارىػا بطر قػػة عشػوائية مػػن
وحديت الكتاب الثالثة والرابعة ،اليت مل درسها الطلبة بعد.
 .5 .2 .23حػػذؼ الكلمػػة السػػابعة مػػن كػػل فقػػرة بشػػكل متكػػرر ،كمػػا ال ػػدخل ضػػمن عػػد الكلمػػات
األعػػداد ،والكلمػػات اإلؾتليز ػػة ،والت ػوار خ ،ومت اسػػتبعاد أسػػئلة الكتػػاب ،واألشػػكاؿ ،والرسػػوـ اظتوجػػودة يف
كتاب األحياء.
 .6 .2 .23تػػرؾ اصتملػػة األوىل بػػدوف حػػذؼ لكػػي تكػػوف مفتاحػػا لػػدخوؿ الػػنص ومعرفػػة الفكػػرة ،وتػػرؾ
اصتملة األخػَتة بػدوف حػذؼ أ ضػاً ،وبلػغ عػدد الكلمػات احملذوفػة مػن كػل نػص ( )25كلمػة ،حيػث تكػوف
الفراغات مكاف الكلمات احملذوفة متساو ة من حيث اظتسافة.
 .7 .2 .23طباعة كل نص بعد إعداده مرفقا بالتعليمات الػيت سػيطلع عليهػا الطالػب لالسًتشػاد هبػا بػل
البدء باإلجابة.
 .8 .2 .23بعػػد اضتصػػوؿ علػػى اظتوافقػػات الالزمػػة مػػن اصتهػػات ذات العال ػػة ،طب ػ االختبػػار علػػى عينػػة
استطالعية مكونة من ( )51طالباً وطالبة مػن غتتمػع الدراسػة مػن خػارج عينػة الدراسػة ،وذلػك للتأكػد مػن
وضػػوح التعليمػػات ،ومػػدى مناسػػبة اظتػػدة الزمنيػػة لإلجابػػة عػػن رتيػػع األسػػئلة ،وكػػذلك لقيػػاس مػػدى ثبػػات
االختبار وصد و.
 .9 .2 .23بعد حتد د زمن االختبار اظتناسب ،والتأكد من صد و وثباتو ،طب االختبار يف بدا ػة الفصػل
الدراسي الثاين 3129-3128ـ.
 .: .2 .23أعد الباحثاف اختبار التتمة حبيث تناسب مع أىداؼ الدراسة معتمداً على ما جاء يف بعض
اظتراجع والدراسات السابقة ذات الصلة مبقروئية كتب األحياء والعلوـ ،ومن ىذه الدراسات؛ دراسة كل من
(بو حػػوص وإشتاعي ػػل3112 ،؛ أمبوس ػػعيدي والعرديػػي3115 ،؛ أب ػػو ص ػػليط3118 ،؛ ال ػػربدي3123 ،؛
عبػػد الػػرزتن 3125 ،؛ وغػػَتىم) ،ومػػن أىػػم األسػػباب الػػيت جعلػػت الباحثػػاف خيتػػارا اختبػػار التتمػػة (كلػػوز)
لقيػػاس اظتقروئيػػة درتػػو علػػى يػػاس صػػعوبة الػػنص أو سػػهولتو بصػػورة مباشػػره مػػن خػػالؿ التفاعػػل بػػُت الػػنص
والقارئ ،وسهولة إعداده وتطبيقو وتصحيحو ،فذلك وفر الو ت واصتهد ،كما أنو قلل من فرص التخمُت
ألف الطالب جيب أف قرأ النص و فهمو حىت حيدد الكلمة اظتناسبة لكل فراغ.
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 .3 .23إجراءات تصحيح االختبار:
 .2 .3 .23مت التصػػحيح بواسػػطة طر قػػة التصػػحيح اظتتطابقػػة الػػيت تػػنص علػػى مػػنح درجػػة واحػػدة للكلمػػة
األصلية اليت كان ت يف النص بػل حػذفها ،وال تقبػل أ ػة كلمػة ال تتطػاب مػع الكلمػة األصػلية إال إذا كانػت
مرادفة عتا يف اظتعٌت دتاماً.
 .3 .3 .23إعطاء الكلمة اطتطأ صفراً.
 .4 .3 .23الدرجة الكلية لكػل نػص ( )25درجػة (حسػب عػدد الكلمػات احملذوفػة يف الػنص) ،و ػد بلػغ
عدد درجات كل النصوص اظتطلوب تطبيقها يف عينة الدراسة ( )223درجة( ،تبعاً للعدد الكلي للكلمات
احملذوفة من رتيع النصوص).
 .5 .3 .23حتو ل الدرجات إىل النسبة اظتئو ة ،حبيث تكوف الدرجة النهائية (.)%211
 .4 .23صدؽ اختبار التتمة وثباتو:
 .2 .4 .23صدؽ اختبار التتمة الظاىري:
بعد إعداد النصوص من كتاب األحياء بصورهتا األولية ،وعرضها على اظتشرؼ مت عرضها على
عدد من احملكمُت اظتتخصصُت يف غتاؿ اظتناى وطرائ تدر سها ،وبعض اظتختصُت الًتبو ُت لالستفادة من
آرائهم وتوجيهاهتم حوؿ مدى مالءمة االختبار لقياس مقروئية نصوص كتاب األحياء ،ومدى االلتزاـ
بتعليمات اختبار التتمة ،كذلك درجة دتثيل النصوص اظتختارة يف االختبار ظتقروئية الكتاب ،وإخراج
االختبار وتصميمو ،و د اتف احملكموف على أف النصوص اظتختارة ؽتثلة ظتوضوعات كتاب األحياء ،وا ًتح
بعضهم بعض التعد الت؛ ملح ر م (.)2
 .3 .4 .23الصدؽ االرتباطي وثبات االختبار:
مت التحق من ثبات اختبار التتمة وذلك بتطبيقو على عينة مكونة من ( )51طالباً وطالبة من
غتتمع الدراسة من غَت عينة البحث اختَتت عشوائياً ،وذلك للتأكد من وضوح تعليمات االختبار ،وحتد د
الزمن اظتناسب الالزـ إلجرائو ،ومت حتد د متوسط الزمن الالزـ للطلبة لإلجابة على نصوص االختبار فكاف
( )81د يقة لإلجابة على النصوص الثمانية ،لذلك مت إجراءه خالؿ حصتُت دراسيتُت منفصلتُت.
كما مت حساب ثبات اختبار التتمة بنصوصو الثمانية باستخداـ معامل ارتباط بَتسوف ومعامل ألفا
كرونباخ ) ،)Alpha Cronbachوالتجزئة النصفية ،حيث بلغت يمة معامل كرونباخ ألفا
( )1.901الختبار التتمة ككل ،و يمة اختبار سبَتماف براوف للتجزئة النصفية ( ،)1.963ما عٍت
مناسبتو ألغراض الدراسة ،و ظهر اصتدوؿ ر م ( )4نتائ معامل ارتباط بَتسوف ومعامل كرونباخ ألفا لكل
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نص من نصوص اختبار التتمة ،وتدؿ نتائجو على أف ىنالك اتسا اً داخلياً يف النصوص ،وتع ّد مناسبة
للتطبي .
جدوؿ 4
معامالت الثبات واالتساؽ الداخلي (بَتسوف وكرونباخ ألفا)
النص

معامل ارتباط بَتسوف

الداللة اإلحصائية

كرونباخ ألفا

1

**0.764

0.000

0.752

2
3
4
5
6
7
8

**0.783
**0.852
**0.741
**0.665
**0.637
**0.481
**0.722

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

1.86:
1.916
1.638
1.757
1.810
1.454
1.652

(**) القيم االرتباطية دالة عند مستوى داللة )(a =0.01

 .5 .23إعداد مقياس االجتاىات ؿتو مادة األحياء:
استخدـ الباحثاف طر قة ليكرت للتقد رات اظتتجمعة ( Likarts Method of
 )Summated Ratingsاظتدرج تدرجياً ستاسياً (أواف بشدة ،أواف  ،غَت متأكد ،غَت مواف  ،غَت
مواف بشدة) ،وحيتوي اظتقياس على نوعُت من العبارات :موجبة تعك تفضيل الطالب أو إستحسانو
اظتوضوع اظتطروح ،وسالبة تعك رفض الطالب وعدـ رضاه عن اظتوضوع اظتطروح ،و تم حتو ل استجابة
الطالب لكل عبارة من عبارات اظتقياس إىل أوزاف تقد ر ة (.)6-2
و د أعد الباحثاف اظتقياس على مراحل وفقا ظتا لي:
 .2 .5 .23حتد د اعتدؼ من اظتقياس:
ىدؼ اظتقياس ياس اجتاه طلبة الصف اضتادي عشر من مدارس ػتافظة مسقط (عينة البحث)
ؿتو مادة األحياء ،الذي قاس مبجموع االستجابات اليت ظهرىا الطالب بالقبوؿ أو الرفض جتاه مادة
األحياء ،و ستدؿ عليها يف الدراسة اضتالية من خالؿ الدرجة الكلية اليت حيصل عليها الطالب يف ىذا
اظتقياس.
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 .3 .5 .23حتد د أبعاد اظتقياس:
من خالؿ االطالع على بعض الدراسات والبحوث اليت تناولت ياس اجتاه الطالب ؿتو اظتادة
الدراسية بصفة عامة ،والعلوـ بصفة خاصة؛ مثل :دراسة كل من (العربي3112 ،؛ أبو جرب3113 ،؛
حسُت وابراىيم ،)3119 ،وحدد الباحثاف األبعاد التالية للمقياس:
 .2 .3 .5 .23اجتاه الطلبة ؿتو االستمتاع مبادة األحياء.
 .3 .3 .5 .23اجتاه الطلبة ؿتو يمة مادة األحياء.
 .4 .3 .5 .23اجتاه الطلبة ؿتو طبيعة مادة األحياء.
 .5 .3 .5 .23اجتاه الطلبة ؿتو اصتانب العملي يف مادة األحياء.
 .4 .5 .23صياغة فقرات اظتقياس:
صاغ الباحثاف لكل بعد من األبعاد اظتذكورة سابقاً ذتانية فقرات ،وتكوف اظتقياس من ( )43فقرة،
نصفها مصوغاً بطر قة إجيابية ،ونصفها اآلخر مصوغاً بطر قة سلبية ،وحتسب الدرجات بالًتتيب (،5 ،6
 )2 ،3 ،4للعبارات اظتوجبة ،والعك ( )6 ،5 ،4 ،3 ،2بالنسبة للعبارات السلبية ،و ظهر اصتدوؿ ر م
( )5أبعاد مقياس االجتاىات ؿتو مادة األحياء ،وعدد الفقرات اإلجيابية والسلبية لكل بعد.
جدوؿ 5
أبعاد مقياس االجتاىات ؿتو مادة األحياء ،وعدد الفقرات اإلجيابية والسلبية فيو ونسبها
ـ

البعد

أر اـ
الفقرات

الفقرات اإلجيابية

الفقرات السلبية

الوزف
النسيب

2
3

االستمتاع مبادة األحياء
يمة مادة األحياء

9 -2
27 -:

7 ، 5 ،3 ،2
27 ،26 ،24 ،:

9 ،8 ، 6 ،4
25 ،23 ،22 ،21

%36
%36

4
5

طبيعة مادة األحياء
اصتانب العملي يف مادة األحياء

35 -28
43 -36

35 ،34 ،32 ،31
41 ،3: ،38 ،36

33 ،2: ،29 ،28
43 ،42 ،39 ،37

%36
%36

اجملموع

43

27

27

%211

 .6 .23صدؽ اظتقياس:
 .2 .6 .23الصدؽ الظاىري:
مت عرض اظتقياس يف صورتو األولية على غتموعة من احملكمُت اظتتخصصُت يف غتاؿ مناى العلوـ
وطرائ تدر سها ،وبعض اظتختصُت الًتبو ُت ،لالستفادة من آرائهم وتوجيهاهتم حوؿ صياغة اظتضموف لكل
عبارة من عبارات اظتقياس ،وإبداء الرأي يف مدى دتثيل العبارات لألبعاد الفرعية اظتكونة للمقياس ،وبعد أف
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أبدى احملكموف آراءىم ومالحظاهتم اليت أخذىا الباحثاف بعُت النظر عند إعداد اظتقياس بالصورة النهائية،
ومت استبعاد بعض الفقرات ليصبح عدد فقرات مقياس االجتاىات بعد التعد ل ( )43فقرة؛ ملح ر م
(.)3
 .3 .6 .23الصدؽ االرتباطي وثبات اظتقياس:
يف ىذا النوع من الصدؽ تم إجياد وة االرتباط بُت بنود األداة كالً على حدة ،ودرجات العبارة،
أو بُت بنود األداة كالً على حدة ودرجة االختبار الكلي ،أو بُت أبعاد اظتقياس ودرجة االختبار الكلي
(األغا واألستاذ ،)2::: ،ومت التأكد من صدؽ االتساؽ الداخلي للمقياس بإجياد معامل االرتباط بُت
كل بعد من أبعاد اظتقياس ،والدرجة الكلية للمقياس ،وكذلك إجياد معامل ارتباط درجة كل فقرة من
فقرات مقياس االجتاه مع الدرجة الكلية ألفراد العينة ،وذلك من خالؿ تطبي اظتقياس على عينة استطالعية
عددىا ( )51من غتتمع الطلبة غَت عينة الدراسة ،للتأكد من وضوح فقرات اظتقياس بعد التعد ل،
وتعليماتو وكذلك تقد ر الو ت الالزـ لإلجابة على فقرات اظتقياس ،و ظهر اصتدوؿ ر م ( )6حساب
معامل ارتباط بَتسوف بُت درجات كل بعد من أبعاد اظتقياس والدرجة الكلية لالختبار ،باستخداـ الربنام
اإلحصائي (:)SPSS
جدوؿ 6
معامل ارتباط بَتسوف بُت درجات كل بعد من ابعاد اظتقياس والدرجة الكلية
ـ

األبعاد

معامل ارتباط بَتسوف

الداللة اإلحصائية

2
3
4
5

االستمتاع مبادة األحياء
يمة مادة األحياء
طبيعة مادة األحياء
اصتانب العملي يف مادة األحياء

*.723
*.808
**.909
*.734

.043
.015
.002
.038

(**) القيم االرتباطية دالة عند مستوى داللة () a =0.01و (*) عند مستوى داللة )(a =0.05

تضح من اصتدوؿ ( )6أف معامل االرتباط بُت درجات أبعاد اظتقياس والدرجة الكلية للمقياس
تراوحت بُت ( )1.:1: -1.834عند مستوى داللة ) (a=0.01و) ،(a=0.05و دؿ ذلك على أف
العال ة االرتباطية بُت درجات أبعاد اظتقياس والدرجة الكلية لو كانت و ة ،لذلك ديكن اعتماده وتطبيقو،
و وضح اصتدوؿ ر م ( )7معامل ارتباط بَتسوف لدرجات فقرات مقياس االجتاه ؿتو مادة األحياء مع
الدرجة الكلية للمقياس.
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جدوؿ 7
معامل ارتباط فقرات مقياس االجتاه ؿتو مادة األحياء مع الدرجة الكلية للمقياس
ر م الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

ر م الفقرة

معامل االرتباط

مستوى الداللة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0.901
0.610
0.517
0.915
0.792
0.521
0.565
0.728
0.610
0.701
0.652

0.01
0.01
0.05
0.01
0.01
0.05
0.05
0.01
0.01
0.01
0.01

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

0.756
0.584
0.541
0.521
0.794
0.712
0.814
0.591
0.586
0.602
0.484

0.01
0.01
0.05
0.05
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05

12
13
14
15
16

0.557
0.873
0.631
0.742
0.549

0.05
0.01
0.01
0.01
0.05

28
29
30
31
32

0.756
0.479
0.512
0.584
0.695

0.01
0.05
0.05
0.01
0.01

و تضح من اصتدوؿ ( )7أف رتيع فقرات اظتقياس مرتبطة ارتباطاً داالً إحصائياً عند مستوى داللة
) (α=0.01و ) (α=0.05مع اجملموع الكلي لالجتاه ؿتو األحياء؛ وىذا عٍت أف رتيع الفقرات صاد ة
ودالة.
وضتساب ثبا ت مقياس االجتاه مت حساب معامالت كرونباخ ألفا لكل غتاؿ (بعد) من غتاالت
اظتقياس ،وكذلك ظتقياس االجتاه ككل ،واصتدوؿ ر م ( )8وضح ذلك:
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جدوؿ 8
معامل كرونباخ ألفا ألبعاد مقياس اجتاىات الطلبة ؿتو مادة األحياء
ـ

األبعاد

كرونباخ ألفا

2
3
4
5

االستمتاع مبادة األحياء
يمة مادة األحياء
طبيعة مادة األحياء
اصتانب العملي يف مادة األحياء

.794
.856
.759
.839

االجتاه ككل ؿتو مادة األحياء

.828

و تضح من اصتدوؿ ( )8أف معامالت كرونباخ ألفا ألبعاد مقياس االجتاه كانت بُت ( )1.86:و
( ،)1.967ولالجتاه ككل كانت ( ،)1.939وىذا عٍت أف اظتقياس تمتع بدرجة ثبات عالية ،ومناسبة
الستخدامو يف الدراسة.
كما مت حساب معامالت ثبات األداة وإعادتو لألداة ) ،(Test-Retestوكاف معامل االرتباط
عتما ( )1.697عند مستوى داللة ) ،(0.01وىذا دؿ على أف اظتقياس تمتع بثبات جيد وديكن
تطبيقو.

 .01خطوات الدراسة وتطبيقها:
بعد االطالع على الكتب والدراسات السابقة ،وإعداد اإلطار النظري والدراسات السابقة وبعد
االنتهاء من بناء أدوات الدراسة مت القياـ باطتطوات التالية:
 .2 .24اضتصػػوؿ علػػى موافقػػة وزارة الًتبيػػة والتعلػػيم يف سػػلطنة عمػػاف لتطبي ػ الدراسػػة يف اظتػػدارس الػػيت مت
اختيارىا غتتمعاً للدراسة.
 .3 .24التأكد من صدؽ االختبار الظاىري ،وإجراء التعد الت اليت أوصى هبا احملكموف.
 .4 .24تطبي ػ أداة الدراسػػة علػػى عينػػة اسػػتطالعية يف األسػػبوع الثػػاين مػػن بدا ػػة الفصػػل الدراسػػي الثػػاين
 ،3129/3128للتأكد من وضوح التعليمات وصدؽ الدراسة وثباهتا والزمن الالزـ لتطبيقها.
 .5 .24طُبقت أداتا الدراسة على عينة الدراسػة بعػد مػرور ثالثػة أسػابيع مػن بدا ػة الفصػل الدراسػي الثػاين
.3129/3128
 .6 .24تصػػحيح اختبػػار اظتقروئيػػة ومقيػػاس االجتػػاه ،رتػػع نتػػائ الدراسػػة ،و ػػد مت اسػػتبعاد نتػػائ بعػػض
الطلبػػة وذلػػك لعػػدـ التػزامهم بتعليمػػات االختبػػار ،وبعػػد ذلػػك أدخلػػت البيانػػات إىل اضتاسػػوب ليػػتم حتليلهػػا
بواسطة برنام  SPSSاإلحصائي ،وأخَتاً مت تفسَت النتائ ووضع التوصيات.
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 .09األساليب اإلحصائية المستخدمة:
يف الدراسة اضتالية مت استخداـ برنام  SPSSاإلحصائي لتحليل النتائ  ،واستخدمت األساليب
اإلحصائية التالية:
 .2 .25ضتسػاب ثبػات االختبػار مت اسػػتخداـ معامػل ألفػا كرونبػػاخ ( )Alpha Cronbachوالتجزئػػة
النصفية ،وكذلك معامالت ثبات األداة وإعادتو لألداة.
 .3 .25اظتتوسطات اضتسابية واالؿترافات اظتعيار ػة والتكػرارات والنسػب اظتئو ػة لتصػنيف عينػة الدراسػة وفقػا
للمستو ات الثالث للمقروئية.
 .4 .25مت اسػتخداـ معامػل ارتبػاط بَتسػوف ( )pearson's correlation coefficientضتسػاب
معام ػػل ثب ػػات االختب ػػار ،كم ػػا مت اس ػػتخداـ معام ػػل االرتب ػػاط بَتس ػػوف يف حس ػػاب معام ػػل ص ػػدؽ االتس ػػاؽ
الداخلي لكل بعد من أبعاد اظتقياس ،وذلك بإجياد معامل ارتباطو بالدرجة الكلية للمقياس.
 .5 .25ولإلجابػػة عػػن الس ػؤاؿ األوؿ مت اسػػتخداـ اظتتوسػػطات اضتسػػابية واالؿترافػػات اظتعيار ػػة والتك ػرارات
والنسب اظتئو ة.
 .6 .25ولإلجابػػة عػػن السػؤاؿ الثػػاين مت حسػػاب التكػرارات والنسػػب اظتئو ػػة واالؿترافػػات اظتعيار ػػة لػػدرجات
الطلبػة علػػى مقروئيػػة النصػػوص العلميػػة لكتػػاب األحيػاء ،كمػػا اسػػتخدـ الباحثػػاف اختبػػار ) (Tإلجيػػاد الفػػرؽ
بُت متوسط درجات الطالب ،ومتوسط درجات الطالبات على اختبار التتمة.
 .7 .25أم ػػا بالنس ػػبة للسػ ػؤاؿ الثال ػػث فق ػػد مت اس ػػتخداـ درج ػػات الطلب ػػة عين ػػة الدراس ػػة يف اختب ػػار التتم ػػة
للنصوص الثمانية ،ودرجات اجتاىات الطلبة ؿتو مػادة األحيػاء ،ومت حسػاب معامػل ارتبػاط بَتسػوف لقيػاس
درجة العال ة االرتباطية بينهما.
 .05نتائج الدراسة ومناقشتها:

 .2 .26النتػػائ اظتتعلقػػة بالس ػؤاؿ األوؿ وىػػو :مػػا مسػػتوى مقروئيػػة نصػػوص كتػػاب األحيػػاء اظتقػػرر لطػػالب
الصف اضتادي عشر يف سلطنة عماف يف ضوء أداء عينة الدراسة؟
ولإلجابة عنو؛ مت حساب التكرارات والنسب اظتئو ة لتوز ع أفراد العينة حسب مستو ات
مقروئيتهم ،كما ورد سابقاً ،واصتدوؿ ر م ( )9وضح توز ع أفراد العينة حسب مستو ات مقروئيتهم
لنصوص مادة األحياء ،اليت ذكرت سابقاً.
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جدوؿ 9
التكػرارات والنسػب اظتئو ػة لتوز ػع أفػراد عينػة الدراسػة ) (n=94علػى مسػتو ات اظتقروئيػة صتميػع النصػوص
لكتاب األحياء للصف اضتادي عشر
اظتستوى

عدد الطلبة

النسبة اظتئو ة

اظتستقل
التعليمي

29
41

30.70%
43.50%

االحباطي

24

25.80%

اجملموع

94

100%

تضح من اصتدوؿ ( )9أف ( )%41.8من الطلبة قعوف ضمن اظتستوى اظتستقل ،وىذا شَت إىل
أف ىذه النسبة من الطلبة ستطيعوف راءة الكتاب وفهمو دوف مساعدة اظتعلم ،وأف ( )%54.6كانوا يف
اظتستوى التعليمي ،وىذه النسبة تشَت إىل نسبة الطلبة القادر ن على فهم نصوص الكتاب واستيعاهبا
مبساعدة اظتعلم وحتت إشرافو ،بينما نسبة الطلبة يف اظتستوى اإلحباطي كانت ( ،)%36.9ودتثل نسبة
الطلبة الذ ن جيدوف صعوبة يف راءة النصوص وفهمها حىت مبساعدة اظتعلم ،ومن خالؿ النسب السابقة،
ؾتد أف نسبة الطلبة يف اظتستوى فوؽ اإلحباطي ( ،)%85.3وىو غتموع نسب الطلبة يف اظتستو ُت
اظتستقل والتعليمي ،وتعد ىذه النسبة عالية وتدؿ على أف مستوى مقروئية كتاب األحياء للصف اضتادي
عشر مناسبة للطلبة يف ىذه اظترحلة التعليمية.
وضتساب مستوى مقروئية كل نص من النصوص العلمية من خالؿ اختبار التتمة الذي أعد لقياس
مستوى مقروئية كتاب األحياء للصف اضتادي عشر ،مت حساب النسب اظتئو ة ومتوسط درجات
مستو ات مقروئية النصوص العلمية لكتاب األحياء ،كما يف اصتدوؿ ر م (.):
جدوؿ :
النسب اظتئو ة ومتوسط درجات مستو ات مقروئية النصوص العلمية لكتاب األحياء للصف اضتادي عشر
ر م النص

اظتتوسط

االؿتراؼ اظتعياري

النسبة اظتئو ة %

اظتستوى

1
2
3
4

8.34
8.95
8.45
6.99

1.99
2.12
2.13
2.42

59.56
63.96
60.39
49.90

التعليمي
اظتستقل
اظتستقل
التعليمي

5

8.26

1.90

58.95

التعليمي
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ر م النص

اظتتوسط

االؿتراؼ اظتعياري

النسبة اظتئو ة %

اظتستوى

6
7
8

4.33
5.88
6.90

1.97
2.47
2.42

30.93
41.98
49.32

اإلحباطي
التعليمي
التعليمي

اظتتوسط

7.26

2.18

51.87

التعليمي

تضح من اصتدوؿ ( ):أف متوسطات مقروئية كتاب األحياء للصف اضتادي عشر الكلية بلغت
عموماً ( ،)%62.98أي تقع ضمن اظتستوى التعليمي ،و الحظ أ ضا من اصتدوؿ أف اثنُت من النصوص
و عت يف اظتستوى اظتستقل ،وستسة منها يف اظتستوى التعليمي ،ونصاً واحداً فقط كاف يف اظتستوى
اإلحباطي ،أي إف الطلبة د حصلوا على نسبة أعلى من ( )%51يف اختبار التتمة.
و بُت اصتدوؿ ر م ( )21توز ع أفراد عينة الدراسة البالغ عددىم ( ):5يف اختبار اظتقروئية على
اظتستو ات الثالثة (اظتستقل ،التعليمي ،اإلحباطي) ،وكذلك النسب اظتئو ة للطلبة يف كل مستوى.
جدوؿ 21
توز ػع أفػراد عينػػة الدراسػة علػى اظتسػػتو ات الثالثػة يف اختبػار التتمػػة لنصػوص كتػاب األحيػػاء العلميػة للصػػف
اضتادي عشر
مستوى اظتقروئية -رتيع الطلبة )(n=94
اظتستقل

اإلحباطي

التعليمي

ـ

عدد الطلبة

النسبة %

عدد الطلبة

النسبة %

عدد الطلبة

النسبة %

1
2
3
4
5
6
7
8

48
56
49
27
49
2
16
29

51.06
59.57
52.13
28.72
52.13
2.13
17.02
30.85

37
31
37
40
37
25
37
37

39.36
32.98
39.36
42.56
39.36
27.66
39.36
39.36

9
7
8
27
8
66
41
28

9.58
7.45
8.51
28.72
8.51
70.21
43.62
29.79

اظتتوسط

46

36.70

46

37.5

35

25.80

ظهر من اصتدوؿ ( )21أف نسبة الطلبة الذ ن حصلوا على درجة أعلى من (- )%71أي يف
اظتستوى اظتستقل -كانت ( )%47.8و قدر عددىم بػ ( )46طالباً وطالبة ،ونسبة الطلبة الذ ن حصلوا
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على درجات بُت ( )%71-%51ىو ( ،)%48.6أي ضمن اظتستوى اظتستقل حسب تصنيف
مستو ات اظتقروئية ،وعددىم أ ضاً ( )46طالباً وطالبة ،بينما كانت نسبة الطلبة الذ ن حصلوا على
درجات ا ل من ( ،)%51ىم النسبة األ ل ونسبتهم ( ،)%36.9أي إف ىذه الفئة و عت يف اظتستوى
اإلحباطي ،و قدر عددىم بنحو ( )35طالباً وطالبة.
و تضح أ ضاً من اصتدوؿ ( )21أف أعلى نسبة للطلبة يف اظتستوى اظتستقل كانت يف النص الثاين؛
وبلغت ( ،)%6:.68بينما أدىن نسبة للطلبة يف اظتستوى اظتستقل ظهرت للنص السادس؛ وبلغت
( ،)%3.24أما اظتستوى التعليمي فكانت أعلى نسبة للطلبة ضمن ىذا اظتستوى للنص الرابع؛ وبلغت
( ،)%53.67وأدىن نسبة عتم كانت يف النص السادس؛ وبلغت ( ،)%38.77كما ظهر أ ضاً أنو يف
اظتستوى اإلحباطي كانت أعلى نسبة للطلبة يف النص السادس؛ وبلغت ( ،)%81.32وأدىن نسبة للطلبة
كانت يف النص الثاين؛ وبلغت (.)%8.56
فسر الباحثاف النتائ اظتتعلقة بالسؤاؿ األوؿ عن مستوى مقروئية كتاب األحياء للصف اضتادي
عشر إىل أف مستوى مقروئية الكتاب بشكل عاـ تقع يف اظتستوى التعليمي ،أي إف الطلبة عموماً لد هم
القدرة على راءة النصوص العلمية من الكتاب ،ما دؿ على أف الكتاب ناسب الطلبة يف اظترحلة
التعليمية اليت اُعد عتما ،و فسر الباحثاف ىذه النتيجة بأهنا تعود إىل االىتماـ الذي توليو وزارة الًتبية
والتعليم لعملية إعداد اظت ناى وتأليف كتبها مبا تناسب مع درات الطلبة يف ىذه اظترحلة ومبا تناسب مع
اجملتمع العماين وبيئتو وثقافتو ،كذلك د تكوف طر قة عرض النصوص يف الكتاب واخراجها والنشاطات
اظترافقة عتا ذات أثر بالغ يف رفع درة الطالب على القراءة وفهم النصوص ،و د كوف ىنالك عامل آخر
خيتص بالطلبة وىو أف الطلبة الذ ن خيتاروف مادة األحياء يف ىذه اظترحلة من ذوي التوجو العلمي وغالباً
ذوي ؽتيزات عقلية جيدة اظتستوى ،لذلك تكوف درهتم على القراءة وفهم النصوص مرتفعة.
 .3 .26النتائ اظتتعلقة بالسػؤاؿ الثػاين الػذي ػنص علػى :ىػل توجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية يف درجػة
مقروئي ػػة النص ػػوص العلمي ػػة يف كت ػػاب األحي ػػاء اظتق ػػرر لطلب ػػة الص ػػف اضت ػػادي عش ػػر تع ػػزى الخ ػػتالؼ الن ػػوع
االجتماعي؟
لإلجابة عن ىذا السؤاؿ مت حساب التكرارات والنسب اظتئو ة واالؿترافات اظتعيار ة لدرجات الطلبة
على مقروئية النصوص العلمية لكتاب األحياء ،اليت تعرب عن متوسط إجابات الطلبة الصحيحة عن كل
نص من النصوص وعلى االختبار ككل ،كما استخدـ الباحثاف اختبار ) (Tإلجياد الفرؽ بُت متوسط
درجات الطالب ،وكذلك متوسط درجات الطالبات على اختبار التتمة ،و بُت اصتدوؿ ر م ( )22اظتتوسط
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اضتسايب والنسب اظتئو ة واالؿترافات اظتعيار ة لدرجات الطلبة من النوعُت االجتماعيُت كليهما ،ونتائ
اختبار ) (Tإلظهار الفرؽ بُت درجة مقروئية النصوص حسب النوع االجتماعي.
جدوؿ 22
اظتتوسطات اضتسابية واالؿترافات اظتعيار ة ونتائ اختبػار) (Tلقيػاس الفػرؽ يف درجػة مقروئيػة النصػوص تبعػاً
للنوع االجتماعي
النص
1
2
3
4
5
6
7
8
اظتتوسط

النوع االجتماعي

العدد

اظتتوسط

االؿتراؼ اظتعياري

ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى
ذكر
أنثى

46
48
46
48
46
48
46
48
46
48
46
48
46
48
46
48

7.76
8.92
9.28
8.62
8.30
8.60
5.83
8.15
8.63
7.88
3.85
4.81
4.61
7.15
6.46
7.35

1.83
2.15
2.14
2.11
2.39
1.87
2.40
2.44
1.54
2.26
2.21
1.72
2.34
2.59
2.37
2.46

ذكر
أنثى

46
48

6.84
7.69

2.15
2.20

يمة ()T

الداللة

2.801

0.006

-1.501

0.137

0.679

0.499

4.647

0.000

-1.888

0.062

2.366

0.020

4.971

0.000

1.798

0.075

2.485

0.015

تضح من اصتدوؿ ( )22وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف درجات الطلبة الكلية على اختبار
التتمة؛ لصاحل الطالبات حيث كانت يمة ( )Tتساوي ( )3.596وداللتها اإلحصائية )(a=0.015
وىي دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) ،(a=0.05و ظهر أف اظتتوسطات اضتسابية لدرجات الطالبات
أعلى من اظتتوسطات اضتسابية للطالب على االختبار ككل ،أي إف الفروؽ يف اظتتوسطات اضتسابية بُت
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درجات الطالب والطالبات على االختبار ككل دالة إحصائياً ،ما شَت إىل أف مستوى مقروئية للنصوص
للطالبات أعلى من مستوى اظتقروئية لدى الطالب ،و ظهر أ ضاً من اصتدوؿ ( )22مدى الفروؽ بُت
مستوى مقروئية كتاب األحياء وجن الطلبة يف كل نص من نصوص الكتاب الثمانية ،حيث الحظ
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف درجات الطلبة على النصوص ()7 ،8 ،2 ،5؛ لصاحل الطالبات،
بينما ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية يف درجات الطلبة على النصوص (.)3 ،4 ،6 ،9
فسر الباحثاف تفوؽ الطالبات على الطالب يف اختبارات التتمة يف ىذه الدراسة بأنو عود إىل
عدة أسباب ذكرت يف األدب الًتبوي؛ منها :أف اإلناث تفو ن على الذكور يف التحصيل الدراسي عموماً
بسبب ارتفاع مستو ات االستذكار واضتفظ لد هن واجتاىاتو ،وكذلك ارتفاع دافعية االؾتاز يف سعيهن
إلثبات وجودىن ،كما أف مستوى القراءة لدى االناث مرتفع يف مهارات القراءة عموماً (جوارنو،
.)3119
وتعزى ىذه الفروؽ إىل عوامل عدة أدت إىل وجودىا بُت الذكور واإلناث ،فهناؾ العد د من
العوامل منها :عوامل فسيولوجية وراثية أو عوامل اجتماعية والتفاعل بينها ،من العوامل الفسيولوجية تكوف
عمليات التحوؿ الغذائي البنائية عند اإلناث أعلى من الذكور ،بينما تكوف عمليات اعتدـ الغذائي لدى
الذكور أعلى من اإلناث ،وذلك ألف الذكور كونوف أكثر حاجة إىل الطا ة من اإلناث و سبب ذلك
أ ضاً ارتفاع يف نبضات القلب لد هم ،ومن العوامل الفسيولوجية أ ضاً اختالؼ خصائص الدماغ
الفسيولوجية لدى اصتنسُت ،فمخ الذكور تميز تشرحييا بانتظاـ التجاعيد يف شرتو ،واختالؼ تركيز بعض
األزتاض األمينية فيو عنها لدى اإلناث ،أما العوامل االجتماعية فتتمثل باالختالفات الثقافية ويف
التو عات اظتختلفة من اصتنسُت ،اليت تعكسها طبيعة التنشئة االجتماعية (الداىري.)3121 ،
ولعل طبيعة اجملتمع العماين يف عصر النهضة اظتباركة د رفع من شأف اظترأة العمانية وزاد من ثقتها
يف نفسها ،وكاف عتا حافزاً لتتفوؽ يف رتيع غتاالت اضتياة ما انعك إجيابياً على حتصيلهن وحتسُت مستوى
القراءة لد هن ،كما الحظ أ ضاً من سلوؾ اإلناث أف لد هن ميل أكثر من الذكور للقراءة اضترة ؽتا تيح
عتن التفوؽ يف اللغة ومستوى فهم النصوص بشكل أكرب ،كما أف اإلناث أكثر التزاماً بالدواـ اظتدرسي
ومتابعة الدروس أثناء اضتصص اظتدرسية.
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 .4 .26النتػػائ اظتتعلقػػة بالس ػؤاؿ الثالػػث ونصػػو :ىػػل ىنالػػك عال ػػة ارتباطيػػة بػػُت اداء الطلبػػة يف اختبػػار
اظتقروئية واجتاىاهتم ؿتو مادة األحياء؟
لإلجابػػة عػػن ىػػذا الس ػؤاؿ مت اسػػتخداـ درجػػات الطلبػػة عينػػة الدراسػػة يف اختبػػار التتمػػة للنصػػوص
الثمانيػػة ،ودرجػػات اجتاىػػات الطلبػػة ؿتػػو مػػادة األحيػػاء ،ومت حسػػاب معامػػل ارتبػػاط بَتسػػوف لقيػػاس درجػػة
العال ة االرتباطية بُت مستوى مقروئية الطلبة لكتاب األحياء وعال تها باجتاىاهتم ؿتو اظتادة ،و بػُت اصتػدوؿ
ر ػػم ( ) 23اظتتوس ػػط اضتس ػػايب ل ػػدرجات الطلب ػػة يف اختب ػػار التتم ػػة للنص ػػوص الثماني ػػة ،ومتوس ػػط درج ػػات
اجتاىات الطلبة ؿتو مادة األحياء ،ومعامل ارتباط بَتسوف.
جدوؿ 23
نتائ معامل ارتباط بَتسوف للعال ة بُت درجة اظتقروئية ودرجة االجتاه ؿتو األحياء
عدد العينة

متوسط درجات اظتقروئية ()25

متوسط درجات االجتاىات %

94

7.27

75.23

معامل االرتباط الدالة اإلحصائية
.228

*0.027

(*) القيم االرتباطية دالة عند مستوى داللة )(a =0.05

ظهر من البيانات يف اصتدوؿ ( )23أف اظتتوسط لدرجات الطلبة عينة الدراسة يف اختبار التتمة
اظتعد لقياس مستوى مقروئية طلبة الصف اضتادي عشر لكتاب األحياء كاف ( ،)8.38وأف متوسط
الدرجات للطلبة يف مقياس االجتاه د بلغت (.)75.23%
أما بالنسبة ظتعامل االرتباط بُت درجة اظتقروئية ودرجة التحصيل الدراسي ،فيبُت اصتدوؿ ( )23أف
ىنالك عال ة ارتباطية متوسطة بُت متوسط درجات مقروئية رتيع النصوص صتميع الطلبة ومتوسط درجات
االجتاه ؿتو مادة األحياء صتميع الطلبة حيث بلغ معامل ارتباط بَتسوف ) ).228( (rوداللتو اإلحصائية
( )0.027عند مستوى داللة ).(a =0.05
و فسر الباحثاف ىذه النتيجة بأف التفوؽ يف اظتهارات القرائية والقدرات اللغو ة وفهم النصوص ىو
األساس يف رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة ما د نعك إجيابياً على اجتاىات الطلبة ؿتو
الدراسة عموما ،وبالتايل عندما كوف مستوى مقروئية كتاب األحياء مرتفعاً فذلك د كوف حافزاً لتوجو
الطلبة ؿتو ىذه اظتادة ،و رى الباحثاف أف ىناؾ عوامل د تكوف ساعدت على رفع مستوى مقروئية كتاب
األحياء منها :طر قة عرض النصوص ،النشاطات الصفية واالستكشافات العملية وطر قة اخراج الكتاب
ككل ،وبالنسبة للدراسات السابقة مل جيد الباحثاف أي دراسة تناولت ىذه العال ة بُت مستوى اظتقروئية
واجتاىات الطلبة ؿتو اظتواد الدراسية سواءً مواد العلوـ أو غَتىا من اظتواد الدراسية األخرى.
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وكما ذكرا (اعتامشي وعطية ،)311: ،ومن ناحية نفسية إ ّف تواف اظتادة اظتقروءة مع درات القارئ
القرائية جتعلو أكثر تقبالً وإ باالً على القراءة ،بينما إذا اعطي الطالب مادة مكتوبة تفوؽ دراتو القرائية فقد
عرضو ذلك اىل اإلحباط والنفور من اظتادة ،لذلك مل تب اظتقروئية مرتبطة فقط مبادة اللغة العربية بل تعدهتا
لتشمل رتيع اظتواد الدراسية ،وىذا بالتأكيد ؤثر يف اجتاىات الطلبة ؿتو اظتادة الدراسية.

 .04المقترحات والتوصيات:
 .2 .27قًتح الباحثاف إجراء مز د من الدراسات حوؿ موضوع اظتقروئية؛ مثل:
 .2 .2 .27إجراء اظتز د من الدراسات اليت تبحث يف مقروئية الكتب اظتدرسية لتشمل رتيع اظتواضيع.
 .3 .2 .27إجراء دراسات مبوضوع اظتقروئية ولكن باستخداـ طرؽ ياس أخرى للمقروئية.
 .4 .2 .27إجػراء اظتز ػػد مػن الدراسػػات الػيت تبحػػث يف مقروئيػػة النصػوص العلميػػة للكتػب اظتدرسػػية ولكػػن
مع متغَتات أخرى مثل التفكَت العلمي أو الدافعية أو التفكَت اإلبداعي أو اصتوانب االجتماعية.
 .5 .2 .27كما قًتح الباحثاف إعداد مشاغل ودورات للمعلمُت تؤىلهم لقياس جانب اظتهارات القرائيػة
لدى الطلبة يف ؼتتلف التخصصات أو اظتواد الدراسية والفهم القرائي ،وحتد د طرؽ عػالج الضػعف القرائػي
لد هم.
 .3 .27يف ضوء استعراض النتائ ومنا شتها ،وصي الباحثاف مبا لي:
 .2 .3 .27االىتماـ بقياس مقروئية كتب اظتواد الدراسية اظتختلفة ،والتحق من مناسبتها ظتستوى الفئة أو
اظترحلة اليت أعدت عتا ،وذلك من خالؿ جتربتها و ياس مقروئية نصوصها بل تعميمها.
 .3 .3 .27تبٍت معلمي العلوـ واظتواد الدراسية األخرى طر اً وأساليب تدر تساعد على تنمية القدرات
القرائية للطلبة داخل الغرؼ الصفية تؤدي إىل حتسُت مستوى مقروئيتهم.
 .4 .3 .27دعػػوة مع ػػدي اظتنػػاى وم ػػؤلفي الكتػػب الدراس ػػية ظت ػواد العل ػػوـ لالىتمػػاـ بوض ػػع أنشػػطة تنم ػػي
اظتهارات القرائية للطلبة ،وكذلك اعتماد أساليب تقوًن هتتم بقياس الفهم القرائي لدى الطلبة.
 .5 .3 .27دع ػػوة معلم ػػي م ػػادة األحي ػػاء إىل ش ػػرح اظت ػػادة العلمي ػػة واظتص ػػطلحات اظترتبط ػػة بك ػػل موض ػػوع
وتوضػػيحها ،وتوجيػػو الطلبػػة إىل الطرائ ػ األمثػػل للمػػذاكرة ،وذلػػك لز ػػادة مهػػاراهتم القرائيػػة ،وز ػػادة مقػػدرهتم
على االعتماد على أنفسهم يف الوصوؿ إىل اظتعلومات.
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المراجع العربية

أبو صليط ،عبد اهلل حيِت أزتد .)3118( .مقروئية كتاب األحياء للصف األوؿ الثانوي والعلوـ للصف
التاسع األساسي وعال تها بالتحصيل والنوع واظتنطقة .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة صنعاء،

صنعاء.
األسدي ،نعمة عبد الصمد حسُت .)3123( .مقروئية كتاب مبادئ األحياء للصف األوؿ اظتتوسط.
غتلة كلية اإلسالمية اصتامعة ،)27(7 ،العراؽ.
إشتاعيل ،بليغ زتدي .)3124( .اسًتاتيجيات تدر اللغة العربية أطر نظر ة وتطبيقات عملية .عماف:
دار اظتناى للنشر والتوز ع.
امبوسعيدي ،عبد اهلل بن ستي ؛ والعرديي ،باشتة عبد العز ز .)3115( .مقروئية كتاب األحياء للصف
األوؿ الثانوي بسلطنة عماف وعال تها ببعض اظتتغَتات .اجمللة الًتبو ة ،)84(2: ،الكو ت.
البدراين ،عبد السالـ بن ذغار بن ىليل .)3125( .العال ة بُت مقروئية كتاب االحياء والتحصيل لدى
طالب الصف األوؿ الثانوي مبنطقة القصيم التعليمية .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة أـ القرى،
جدة.
الربدي ،عاطي بن عطية بن مقبل .)3123( .مستوى مقروئية كتاب العلوـ للصف الثاين اظتتوسط
وعال تو ببعض اظتتغَتات .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة أـ القرى ،جدة.
بٍت خلف ،ػتمود .)3126( .دراسة حتليلية حملتوى كتاب العلوـ للصف الرابع األساسي يف األردف يف
ضوء اظترحلة النمائية للطلبة .غتلة اظتنارة للبحوث والدراسات/5(32 ،أ) ،جامعة آؿ البيت ،األردف.
الرابط
من
3128/23/26
بتار خ
اسًتجاعها
مت
http://repository.aabu.edu.jo/jspui
بو حوص ،خالد أزتد؛ وإشتاعيل ،علي إبراىيم .)3112( .ياس مقروئية كتاب الكائنات اضتية والبيئة
اظتقرر على طلبة اظترحلة الثانو ة بدولة البحر ن .غتلة مركز البحوث الًتبو ة ،جامعة طر.
اصتبلي ،سوسن شاكر .)3116( .أساسيات بناء االختبارات واظتقا ي النفسية والًتبو ة .دمش :
مؤسسة عالء الد ن للطباعة والتوز ع.
جوارنة ،ػتمد ( .)3119مستوى مقروئية كتاب الًتبية االجتماعية والوطنية للصف الرابع األساسي يف
األردف .اجمللة األردنية يف العلوـ الًتبو ة.)3(5 ،
ز توف ،عا ش ػتمود .)3125( .أساليب تدر العلوـ .عماف :دار الشروؽ.
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سرحاف ،غساف عبد العز ز؛ وجرباف ،رائدة خليل .)3124( .مقروئية كتاب العلوـ العامة لدى طلبة
الصف اطتام األساسي وعال تها بتحصيلهم يف ماديت العلوـ العامة واللغة العربية .غتلة دراسات
نفسية وتربو ة ،)22( ،جامعة اصدي مرباح ور لة ،اصتزائر.
طعيمة ،رشدي أزتد .)3115( .حتليل احملتوى يف العلوـ اإلنسانية .القاىرة :دار الفكر العريب.
عبد الرزتن ،ز نب ػتمد .)3125( .مقروئية كتاب علم االحياء للصف األوؿ اظتتوسط وعال تها
بتحصيل الطلبة ودافعيتهم ؿتو اظتادة .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة بغداد.
عصر ،حسن عبد الباري ( .)3118ضا ا يف تعليم اللغة العربية وتدر سها .مصر :اظتكتب العريب
اضتد ث للنشر.
العواملو ،عبد اهلل ازتد؛ والسو لميُت ،منذر بشارة؛ وأبو الشيخ ،عطية إشتاعيل .)3121( .مستوى
مقروئية كتاب العلوـ اظتقرر تدر سو للصف السابع األساسي يف اظتدارس األردنية .غتلة اصتامعة
اإلسالمية للبحوث اإلنسانية.)3(29 ،
اظتالكي ،طالؿ على علواف .)3123( .مقروئية كتب العلوـ اظتطورة وعال تها باظتستوى اللغوي لتالميذ
اظترحلة االبتدائية .رسالة ماجستَت غَت منشورة ،جامعة الطائف ،الطائف.
معوض ،ليلى إبراىيم أزتد .)311:( .إعادة بناء وحدة يف مادة البيولوجي للصف األوؿ الثانوي يف
ضوء اظتستحدثات البيوتكنولوجية ووفقاً لنموذج التعلم البنائي ،وفاعليتها يف تنمية التفكَت النا د
والتحصيل اظتعريف واالجتاه ؿتو دراسة البيولوجي لدى الطالب .دراسات يف اظتناى وطرؽ التدر ،
(.)253
منسي ،ػتمود عبد اضتليم .)2::1( .علم النف الًتبوي للمعلمُت .القاىرة :دار اظتعرفة اصتامعية.
نشوايت ،عبد اجمليد .)3114( .علم النف الًتبوي .عماف :دار الفر اف للنشر والتوز ع.
اعتامشي ،عبد الرزتن؛ وعطية ،ػتسن علي .)311:( .حتليل ػتتوى مناى اللغة العربية رؤ ة نظر ة
تطبيقية .عماف :دار صفاء للنشر.
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