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 الطلبة باتجاهات وعالقتها عشر الحادي للصف األحياء كتاب مقروئية

 .عمان سلطنة في المادة نحو
 

                                   *حممد الشقران           
 ** عبد اهلل بن سيف التويب .د

 الملخص
مقروئية كتاب األحياء للصف الحادي عشر في سلطنة  لى قياس مستوىإهدفت الدراسة 

استخدم الباحثان  هداف الدراسةعمان وعالقته باتجاهات الطلبة نحو مادة األحياء، ولتحقيق أ
لثمانية نصوص من كتاب ( كلوز)المنهج الوصفي التحليلي في دراستهما، كما أعدا اختبار التتمة 

حياء، وزع كالهما على ًا التجاهات الطلبة نحو مادة األساألحياء لقياس مستوى مقروئيتها، ومقيا
وطالبة من طلبة الصف الحادي عشر من مدرستين من  طالباً ( 49)عينة اختيرت عشوائيا مكونة من 

 .طالبة( 94)و ،طالباً ( 94)منهم  ؛عة لمديرية التربية بمحافظة مسقطالمدارس الحكومية التاب
 ةب األحياء للصف الحادي عشر مناسبإن مستوى مقروئية كتا: يةلى النتائج التالإوتوصلت الدراسة 

 ؛%(29.7)للطلبة في هذه المرحلة التعليمية، إذ بلغت نسبة الطلبة في المستوى فوق اإلحباطي 
أن مستوى مقروئية  وأظهرت أيضاً  ،في المستويين المستقل والتعليمي وهو مجموع نسب الطلبة

المقروئية لدى الطالب، وتبين وجود فروق ذات داللة النصوص للطالبات أعلى من مستوى 
إحصائية في درجات الطلبة الكلية على اختبار التتمة؛ لصالح الطالبات، وكذلك وجود عالقة 

ومتوسط درجات  قروئية جميع النصوص لجميع الطلبةارتباطية متوسطة بين متوسط درجات م
 .االتجاه نحو مادة األحياء لجميع الطلبة

 
 .المقروئية، االتجاهات: المفتاحية الكلمات

 .سلطنة عمان -وزارة الرتبية والتعليم  -مدرس مادة األحياء  *
 سدددلطنة - الشدددر ية جامعدددة - العلدددو  تددددر   وطرائددد  مندددا   يف مشدددار  أسدددتا  -اإلنسدددانية  والعلدددو  اآلداب كليدددة عميدددد **

  .عمان
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 :دراسةال مقدمة .1
آلراء واخلربات بني أفراد اجملتمع، ومن خالهلا  تواصل الفرد مع تعّد اللغة أداة التفا م وتبادل ا

اجملتمع الذي  عيش فيه متأثراً ومؤثراً، واللغة كذلك وسيلة حلفظ الرتاث اإلنساين ونقله من جيل آلخر، وهبا 
لفة ال  قاس مدى التقد  الثقايف للمجتمع، ومع التطور اهلائل يف جماالت التواصل اإلنساين وتقنياهتا املخت

 يمة  زالت الكلمة املكتوبة متثل اجلانب األكرب من جوانب املعرفة اإلنسانية، و ذه املعارف املكتوبة تبقى ال
 .مل تُقرأ هلا ما

 هبا و توصل األفكار، بواسطتها وحد ثاً، تنقل  دمياً  املعرفة على حصول االنسان أدوات أ م لقراءةاو 

وتعد القراءة من أ م طرائ  التعلم يف مجيع  ،ر خ األجيال الغابرةتا خالهلا من و عيش الكون، إىل حقائ 
املقررات واملواد الدراسية، كما أهنا الوسيلة األمثل للطالب الستيعاب املادة التعليمية يف الكتاب املدرسي، 

للفئة  بني القارئ واملادة املقروءة البد أن تكون  ذه املادة مناسبة ومشو اً  ولكي  كون التواصل فاعالً 
 . العمر ة اليت اُعدت من أجلها ومالئمة لقدرات القارئ العقلية وميوله ورغباته

و عد حمتوى الكتاب املدرسي العنصر األبرز يف املنه  إ  ميثل اجلزء التطبيقي للمنه  التعليمي بكل 
ية اليت  لجأ عناصره من أ داف وحمتوى وأنشطة وأساليب تقوميه، واملرجع األساسي وأحد املصادر الرئيس

إليها الطالب يف تعلمه، و و احلاوي للمادة التعليمية املكونة من جمموعة األفكار واملفا يم واملعلومات 
واحلقائ  اليت دجمت معًا لتقد  معلومات ومفا يم مرتابطة بغية تنمية القدرات العقلية والبنية الذ نية لدى 

 (.1177 بين خلف،) املتعلمني ورفع كفاءهتما
أ م املصادر املتداولة " الكتاب املدرسي بأنه ( 771 ،1117 ،بو حوص وإمساعيل) صف  كما

واملؤثرة يف املو ف التعليمي، وخاصة يف املنا   الدراسية العربية اليت ورثت أمهية الكتاب املدرسي من 
 ".الرتبو ة وتراثنا القدمي فلسفتنا

ليت تتشكل منها ألفاظ  ات معاٍن، فاملقروء  تكون ومن املعلو  ان اللغة املكتوبة تتألف من الرموز ا
من معىن، ورمز، ولفظ الرمز، و ذا اللفظ  عرب عن املعىن، فالقراءة  ي حتو ل الرموز املكتوبة إىل ألفاظ 
مفهومة من  بل القارئ أي إن فهم املقروء  عد شرطًا من شروط حتق  مفهو  القراءة، و ذا ما تؤكد عليه 

 (.1112ي وعطية، اهلامش)املقروئية 
يث تتناول كل العوامل املوضوعية تعىن بالنص املقروء، حب( Readabilty)فاملقروئية أو االنقرائية 

مقروءًا ومفهوماً، ومن  نا  -مهما كان موضوعه- اليت جتعل النص لدى القارئ (Textual) النصية
 (.161 ،1111عصر،)على أي  ارئ تسعى جلعل النص سهالً ومرناً ال صعوبة فيه  -لغو اً -فاملقروئية 
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أبو ؛ 1111أبو صليط،؛ 1111عصر،؛ 1112 طعيمة،)و تف  عدد من الباحثني منهم 
مناسبة املادة املقروءة بالنسبة للقارئ من حيث مدى سهولة : على تعر ف املقروئية بأهنا( 1171 الشيخ،

لبة الذ ن أعدت هلم، األمر الذي جيعلهم النص أو صعوبته، ومدى  ابليته للقراءة بالنسبة للفئة العمر ة للط
أكثر انسجاما واندماجا مع النص وأكثر ا تمامًا به، ما  ؤدي إىل جناح عملية التواصل والتفاعل بني 

 .القارئ والنص املقروء
ن أمهية املقروئية نابعة من أمهية القراءة اليت تعّد األساس يف جناح الطالب يف مسريته التعليمية، إ

صل عليه الطالب من معرفة وفهم أساسه القراءة، لي  فقط يف مادة اللغة العربية، ولكن مجيع فكل ما حي
 . على مقدرة الطالب وإتقانه مهارة القراءة العلو  تعتمد أساساً 

ومن املؤكد أن النص الذي ال ميكن  راءته عمليا بسهولة من شأنه أن حيدث فر اً يف  درة الطالب 
يف االمتحانات، على العك  من  لك؛ عندما تكون  راءة النصوص سهلة  د  على حتصيل نتائ  جيدة

حيسن  لك من األداء األكادميي للطالب، وعندما تتنا ض  درة الطالب على القراءة مع مستوى املقروئية 
 .(Petterson, 1982)للنص، ميكن أن  عمال معاً للتأثري يف التحصيل الدراسي للطالب 

حثني يف حقل التدر   ملاديت األحياء والعلو ، فقد شعرا مبدى أمهية دراسة ومن خالل خربة البا
مستوى املقروئية لكتاب األحياء للصف احلادي عشر ومدى تأثري ا يف حتصيل الطلبة واجتا اهتم حنو مادة 

املسار  األحياء، ولوحظ أ ضًا تدين عدد الطلبة الذ ن اختاروا مادة األحياء من بني الطلبة الذ ن اختاروا
العلمي من طلبة الصف احلادي عشر، وأعداد الطالبات الاليت اخرتن مادة األحياء يف الصف احلادي 
عشر أكثر بكثري من عدد الطالب، و نالك العد د من الدراسات اليت تناولت موضوع املقروئية ملواد 

األحياء احلايل، وعال ة  خمتلفة منها األحياء، ولكن حسب علم الباحثني فال توجد دراسة تناولت كتاب
 .مستوى مقروئيته باجتا ات الطلبة حنو املادة

 :دراسةالمشكلة  .2
 عد حمتوى الكتاب املدرسي العنصر األبرز يف املنه  إ  ميثل اجلزء التطبيقي للمنه  التعليمي بكل 

يسية اليت  لجأ عناصره من أ داف وحمتوى وأنشطة وأساليب تقوميه، واملرجع األساسي وأحد املصادر الرئ
 .إليها الطالب يف تعلمه، بعّده املصدر األساسي للمادة التعليمية

ومن املعلو  مدى ا تما  سلطنة عمان بعملية تطو ر املنا   وإعداد الكتب املدرسية ومراجعتها 
ومن ضمنها كتب العلو  وكتاب األحياء للصف احلادي عشر، ومن أبرز مظا ر  ذا اال تما  توفري 

ات واألموال واملراجع إلخراج الكتاب بصورة مناسبة حلاجات الطلبة واجملتمع، كما تعقد وزارة الرتبية الكفاء
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الدورات واملشاغل لتعّرف وجهات نظر املنفذ ن للمنه  يف ميدان التدر   من معلمني ومشرفني 
 (.4002امبوسعيدي والعرميي، )

لعلو  وطرائ  تدر سها مدة طو لة، ونظراً لقلة حياء واخربة الباحثني يف جمال تدر   األ وبناء على
الدراسات اليت تناولت املقروئية يف كتب العلو  للمنا   احلالية يف السلطنة، وبعد االطالع على الدراسات 
السابقة اليت تناولت  ذا املوضوع، تبني هلما أن معظم الدراسات اليت تناولت موضوع املقروئية  د توصلت 

وئية الكتب اليت تقد  للطلبة كانت متدنية ومعظمها يف املستوى اإلحباطي، وهلا أثر  إىل أن مستوى مقر 
 .كبري يف اجتا ات الطلبة حنو مادة األحياء

الباحثان تدين عدد الطلبة الذ ن اختاروا مادة األحياء من بني الطلبة الذ ن اختاروا  الحظكما 
د الطالبات الاليت اخرتن مادة األحياء يف الصف املسار العلمي من طلبة الصف احلادي عشر، كذلك أعدا

ابة عن السؤال احلادي عشر أكثر بكثري من عدد الطالب، لذا ميكن حتد د مشكلة الدراسة يف اإلج
ما مستوى مقروئية نصوص كتاب األحياء املقرر لطالب الصف احلادي عشر يف سلطنة " اآليت  يالرئ

 ".دةعمان وعال ته باجتا ات الطلبة حنو املا
 :دراسةال أسئلة .3

 اليت واألسئلة ،الساب  الرئيسي السؤال عن اإلجابة إىل تسعى احلالية الدراسة فإن سب  ما على بناءً 
 :منه تتفرع

 عمان سلطنة يف عشر احلادي الصف لطالب املقرر األحياء كتاب نصوص مقروئية مستوى ما. 1. 3
 الدراسة؟ عينة أداء ضوء يف
 املقرر األحياء كتاب يف العلمية النصوص مقروئية درجة يف إحصائية داللة  ات فروق توجد  ل. 4. 3

  االجتماعي؟ النوع الختالف تعزى عشر احلادي الصف لطلبة
 األحياء؟ مادة حنو واجتا اهتم املقروئية اختبار يف الطلبة أداء بني ارتباطية عال ة توجد  ل. 3. 3
 :دراسةال أهداف .4

 : لي ما حتقي  إىل يةاحلال الدراسة  دفت
 .عشر احلادي للصف األحياء كتاب يف العلمية النصوص مقروئية مستوى تعّرف. 1. 2
 تبعاً  عشر احلادي للصف األحياء لكتاب العلمية النصوص مقروئية مستوى عن الكشف. 4. 2

 .االجتماعي النوع الختالف
 .األحياء مادة حنو واجتا اهتم املقروئية اختبار يف الطلبة أداء ارتباط درجة حتد د. 3. 2
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 :دراسةال أهمية. 5
تعود أمهية الدراسة من ناحية نظر ة إىل إبراز أمهية اللغة والقراءة كوسيلة اتصال مهمة يف أ ة مادة 
دراسية كانت، لكي  تمكن الطالب من املادة بقوة، و د تسهم  ذه الدراسة يف بيان مدى مناسبة مقروئية 

األحياء ملستوى الطلبة يف الصف احلادي عشر، ومدى تأثري ا يف اجتا اهتم حنو  النصوص العلمية ملادة
 .مادة األحياء

عملية فقد تفتح  ذه الدراسة اجملال إلجراء املز د من الدراسات حول دراسة املقروئية  ناحيةومن 
على معرفة مدى للكتب الدراسية، وتناول جماالت خمتلفة يف الكتاب، كما أهنا  د تساعد معلمي العلو  

ولعل  ذه الدراسة تسهم أ ضاً  ،ية الكتب الدراسية اليت  درسوهناأمهية املقروئية وكيفية  ياس مستوى مقروئ
يف إظهار أمهية املقروئية ملؤلفي كتب العلو  ومطور ها، وأساليب  ياسها  بل إ رار تلك الكتب املدرسية 

مدى مالءمة نصوص  ذا الكتاب ملستو ات الطلبة  وتقدميها إىل الطلبة لدراستها، كما  د تظهر هلم
 .املختلفة يف ميوهلم و دراهتم واجتا اهتم واستعداداهتم للتعلم

 :دراسةال حدود. 4
 .وإناثا    كوراً  عشر احلادي الصف طلبة من عينة على الدراسة  ذه ا تصرت. 1. 6
 وال يت) مسقط حمافظة سمدار  من عشر احلادي الصف طلبة من جمموعة على الدراسة طبقت. 4. 6

 .4012/4012 الدراسي العا  من الثاين الدراسي الفصل ،(ومطرح بوشر
 للصف األحياء كتاب من الثاين الدراسي الفصل من علمية نصوص على الدراسة  ذه ا تصرت. 3. 6

 دتحتد كذلك األحياء، مادة حنو الطلبة اجتا ات مقياس واستخد  ،4012 الثانية الطبعة عشر احلادي
 .السيكومرت ة وخصائصها استخدمت، اليت واألدوات باملقا ي  الدراسة  ذه نتائ 

 :دراسةلا مصطلحات. 2
  :املقروئية. 1. 2

املقروئية تعين مدى سهولة النص املكتوب : "بأهنا( 462، 4002عصر، )عرفها  :التعر ف االصطالحي
التنظيم والتعز ز : لم من زوا ا عدة؛ مثلسهولة فهم القارئ للنص و ابليته للتع: على القارئ من حيث

 ".والدافعية
احملصلة النهائية للتفاعل بني القارئ و دراته : "بأهتا( 344، 4002اهلامشي وعطية، )كما عرفها 

على القراءة وا تماماته باملقروء، وبني املادة املكتوبة من حيث وضوح مفرداهتا وسهولة مجلها وتراكيبها 
 ".ئ، وطر قة تنسيقها وإخراجهاوأفكار ا عند القار 
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على وضوح اخلط للمادة املقروءة، و سر الفهم أو  (Readability) و د  دّل مصطلح املقروئية
إىل األسلوب الذي كتب به النص، وعلى مستوى  درة الطلبة على  راءة النص  االستيعاب اليت تعود

يف مستوى معني من املهارات يف  راءة  لك  املكتوب وفهمه، أو تقد ر مدى الصعوبة اليت  واجهها الطلبة
 (.4013سرحان وجربان، )النص 

السابقة؛ جيد الباحثان أن معظم الباحثني  تفقون على أن املقروئية تعين كل ما ميكن  التعر فاتمن 
أن  قي  مستوى  درة الطلبة على فهم واستيعاب النص أو  عي  فهم القارئ موضوعًا معينًا من املادة 

 .وبةاملكت
مدى استيعاب طلبة الصف احلادي عشر للنص العلمي املكتوب يف   :بأهنا و عرفها الباحث إجرائياً 

كتاب األحياء وفهمه، وتقاس مبتوسط عدد االسرتجاعات الصحيحة من  بل الطلبة للكلمات احملذوفة من 
يف اختبار التتمة املعد  النص وف  اختبار كلوز، وتقاس يف  ذه الدراسة بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب

 .لقياس املقروئية
 :مستوى املقروئية. 4. 2

املستوى الذي ميكن حتد ده بناء على مدى : بأنه( 4010العواملة وآخرون، ) عرفه : اصطالحاً 
  ثالث درجاهتم يف اختبار التتمة، و نا استيعاب الطلبة للنصوص العلمية املقروءة، و لك من خالل

واملستوى التعليمي، واملستوى  املستوى املستقل،:  ي ؛قروئية حبسب اختبار التتمةمستو ات متدرجة للم
 .حباطياإل

املستوى الذي  تحدد بناء على مدى ما  ستوعبه طالب وطالبات الصف : بأنه إجرائياً و عرف 
حيصل  احلادي عشر و فهمونه عند  راءهتم للنصوص العلمية املختارة من كتاب األحياء، وتقاس مبتوسط ما

 .عليه الطالب من درجات يف اختبار التتمة
 :الصف احلادي عشر. 3. 2

املرحلة األوىل من التعليم ما بعد األساسي؛ وتتكون من مرحلتني وخيتار الطالب يف  :اصطالحاً 
أو مواد أخرى تبعاً ( ر اضيات حبتة، وفيز اء، أو أحياء، أو كيمياء، أو مجيعها)بدا تها إما مواد علمية 

جهات الطالب يف نوعية الدراسة اجلامعية اليت  رغب يف دراستها بعد اجتياز امتحانات الدبلو  العا  لتو 
 (.الثانو ة)

الصف احلادي عشر  و جمتمع الدراسة، و و املرحلة األوىل من التعليم ما : و عرفه الباحثان إجرائياً 
 .حمافظة مسقط يف سلطنة عمان بعد األساسي اليت سيتم تطبي  الدراسة على عينة منها يف مدارس
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 :االجتاه. 2. 2
جمموعة املكونات املعرفية واالنفعالية والسلوكية "بأنه االجتاه ( 4012ز تون، )  عرف :اصطالحاً 

وكيفية تلك االستجابات من ... حنو  ضية أو موضوع أو مو ف( أو الطالب)اليت تتصل باستجابة الفرد 
 (".ضد)، أو الرفض (مع)حيث القبول 

جمموعة استجابات القبول أو الرفض إزاء موضوع ما "بأنه ( 402، 1220املنسي، )كما  عرفه 
 ".أو مو ف معني أو أي شيء يف البيئة اليت تثري  ذه االستجابات

 : حياءاالجتاه حنو دراسة األ. 2. 2
رد عقلياً حالة  ستعد و تهيأ فيها الف: بأنه( 4002معوض، )يف دراسة عّرف االجتاه حنو األحياء 

ونفسياً، و لك بعد اكتسابه خربات تؤ له الختا  مو ف معني؛  د  كون إجيابيًا أو سلبيًا أو حما دًا حنو 
االحياء، و ظهر  ذا املو ف بشكل سلو  أو رأي  بد ه املتعلم حنو مادة األحياء وتطبيقاته، واالستمتاع 

 .به، واألمور األخرى املتعلقة باألحياء
ما  تكون لدى طالب الصف احلادي عشر من األحاسي  أو : إجرائيًا بأنه نالباحثاو عرفه 

املشاعر سلباً أو إجياباً بدرجة نسبية حنو علم األحياء، وحتدد من خالل إجابة الطلبة عن فقرات االستبيان 
و املادة أو املعد لقياس اجتاه الطلبة حنو مادة األحياء حبيث  بني مدى  بول املوضوعات املتعلقة باجتا هم حن

 .رفضها، و قاس بالدرجة الكلية اليت حيصل عليها الطالب يف املقياس
 :اإلطار النظري. 4
 (:Readability) "االنقرائية"املقروئية  .1. 2
 : مفهو  املقروئية. 1. 1. 2

 :رتبو وناليت تناوهلا اللغو ون وال للجوانب عرفت املقروئية أو االنقرائية تعر فات عد دة ومتبا نة تبعاً 
املقروئية  ي احملصلة النهائية للتفاعل بني القارئ : "بقوهلم( 344، 4002اهلامشي وعطية، )عرفها 

و دراته على القراءة وا تماماته باملقروء وبني املادة املكتوبة من حيث وضوح مفرداهتا وسهولة مجلها 
 ."وتراكيبها وأفكار ا عند القارئ، وطر قة تنسيقها وإخراجها

 ستخد  يف الداللة على وضوح اخلط أو املادة املقروءة، وسهولة القراءة الراجعة "لح املقروئية ومصط
" إىل ميل القارئ للمادة املكتوبة وشغفه هبا، وسهولة الفهم أو االستيعاب الراجعة إىل أسلوب الكتاب

 (.11، 2001بقحوص، وإمساعيل، )
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 :أمهية املقروئية. 4. 1. 2
ة نابعة من أمهية القراءة اليت تعّد األساس يف جناح الطالب يف مسريته التعليمية، إن أمهية املقروئي

فكل ما حيصل عليه الطالب من معرفة وفهم أساسه القراءة، لي  فقط يف مادة اللغة العربية ولكن مجيع 
 . العلو  تعتمد أساسا على مقدرة الطالب وإتقانه مهارة القراءة

 ميكن  راءته عمليا بسهولة من شأنه أن حيدث فر ًا على  درة ومن املؤكد أن النص الذي ال
الطالب على احلصول على نتائ  جيده يف االمتحانات، على العك  من  لك، عندما تكون  راءة 
النصوص سهلة  د حيسن  لك من األداء األكادميي للطالب، وعندما تتنا ض  درة الطالب على القراءة 

 ,Petterson)ميكن أن  عمال معا للتأثري يف التحصيل الدراسي للطالب مع مستوى املقروئية للنص، 
1982). 

  :العوامل املؤثرة يف املقروئية. 3. 1. 2
تفاعل بني القارئ وخصائصه املختلفة املعرفية واإلدراكية  مبا أن املقروئية كما ورد يف تعر فاهتا سابقاً 

 والرتاكيب، فإن العوامل اليت تؤثر يف املقروئية ال بد أن تكون وبني املادة املقروءة، واهلدف من القراءة املعاين
مزجياً من خصائص القارئ وعناصر املادة املقروءة من حيث مفرداهتا ومجلها وأفكار ا، من الوصف الساب  

 :مها ؛ميكن تصنيف العوامل اليت تؤثر يف املقروئية إىل جمموعتني رئيسيتني
 :ومنها ؛بالقارئ العوامل اليت تتصل .1. 3. 1. 2
 .اخللفية الثقافية واملعرفية السابقة لدى القارئ. 1 .1. 3. 1. 2
 .معرفة القارئ مبوضوع النص .4 .1. 3. 1. 2
 .العمر القرائي والقدرة القرائية. 3 .1. 3. 1. 2
 .ميول القارئ ودوافعه. 2 .1. 3. 1. 2
 :العوامل املتصلة بالنص املقروء .4. 3. 1. 2
 .اجلانب الداليل اخلاص بالكلمات. 1. 4. 3. 1. 2
 .اجلانب النحوي للجمل. 4. 4. 3. 1. 2
 .كثافة األفكار. 3. 4. 3. 1. 2
 .مالءمة النص ملستوى املتعلمني وميوهلم. 2. 4. 3. 1. 2
 .الطباعة والرسومات والصور. 2. 4. 3. 1. 2
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 :كيفية  ياس املقروئية. 2. 1. 2
تعدد طرائ   ياس املقروئية وأساليبها، واختالفها من حيث تركيز تشري العد د من األدبيات إىل 

 :القياس على القارئ أو املقروء، ومن أ م طرائ   ياس املقروئية وأساليبها
املقروئية، أسلوب اختبار االستيعاب، ( صيغ)أسلوب األحكا ، أسلوب استخدا  معادالت 

 .(Harrison, 1980)أسلوب اختبار التكملة، أسلوب التتمة 
 :االجتا ات .4. 2

تعّد االجتا ات من املقومات األساسية يف التعليم اإلنساين، فمع أن القدرات العقلية واملعرفية 
العالية للطلبة مالزمة للنجاح يف مجيع أنواع الدراسات،  د  واجه الطلبة صعوبات تعليمية بسبب تكو ن 

 (.1220نسي، م)اجتا ات سالبة حنو الدراسة أو أحد التخصصات فيها 
 :مفهو  االجتا ات. 1. 4. 2

شعور تفضيلي  بىن على أساس اخلربة، كما "االجتا ات بأهنا ( 26، 4013إمساعيل، ) عرف 
تشري إىل أهنا حالة وجدانية  ائمة وراء رأي الشخص واعتقاده فيما  تعل  مبوضوع معني من حيث رفضه 

 .هلذا املوضوع أو  بوله
 :مكونات االجتاه. 4. 4. 2

 :لالجتاه ثالث مكونات أساسية  ي
و شري إىل اسلوب شعوري عا ،  ؤثر يف مدى  بول املوضوع (: الوجداين)املكون العاطفي . 1. 4. 4. 2

 .أو رفضه
و دل على اجلوانب املعرفية من معلومات وخربات وحقائ  وا عية ميتلكها : املكون املعريف .4. 4. 4. 2

 .أدت إىل استجابته بالقبول أو الرفض حنو املوضوعالطالب عن موضوع االجتاه اليت 
حيث  عمل .  شري إىل طبيعة سلو  الفرد وف  منط حمدد يف وضع ما: املكون السلوكي. 3. 4. 4. 2

 (.4003 نشوايت،)  العمل ضمن االجتاه الذي  تبناهاالجتاه كموجه للسلو ، حبيث  وجه الفرد إىل
 :لعلمية وتنميتهااكتساب الطلبة لالجتا ات ا. 3. 4. 2

 رى الرتبو ون املختصون بتدر   العلو  أن تكو ن االجتا ات العلمية وتنميتها لدى الدارسني 
من األ داف املهمة يف تدر   العلو ، و لك ألن االجتا ات العلمية من املوجهات املهمة لسلو  ( الطلبة)

سيسلكه الطالب، كما  عدوهنا كدوافع لتوجيه  الطلبة، واالعتماد عليها يف التنبؤ بنوع السلو  العلمي الذي
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املتعلم الستخدا  طرق وعمليات العلم ومهاراته بأسلوب علمي يف البحث والتفكري، ما  عين ضرورهتا يف 
 (.4012 ز تون،) تكو ن العقلية العلمية اليت  ستقيم هبا التفكري العلمي

 :االجتا ات( مواز ن) مقا ي . 2. 4. 2
مقياس بوجاردس،  :املقا ي  اليت صممت لقياس االجتا ات؛ ومن أشهر ا نالك العد د من 

، (األسلوب الرتاكمي أو التجميعي)، طر قة جتمان (أسلوب الفرتات املتساو ة ظا ر اً )مقياس ثريستون 
 (.4002اجلليب، ( )مقياس ليكريت)مقياس التقد ر اجلمعي 

 :دراسات سابقة. 4
رة الطالب على  راءهتا وفهمها، وتأثري  لك يف حتصيلهم  د نظرًا ألمهية كتب العلو  ومدى

 ؛الدراسي، فقد أجر ت عدد من الدراسات للكشف عن مستوى مقروئيتها، وعال تها ببعض املتغريات
 .التحصيل الدراسي والنوع االجتماعي وغري ا :مثل

ئية كتاب إىل معرفة مستوى مقرو ( 4010العواملة، والسو لمني، وأبو الشيخ، ) دفت دراسة 
العلو  املقرر تدر سه لطلبة الصف السابع األساسي يف املدارس األردنية، وكذلك مدى ترتيب النصوص، 

، وأعد (املسحي)واتبع الباحثون يف  ذه الدراسة املنه  الوصفي . وأثر النوع االجتماعي يف درجة املقروئية
اب العلو ، مت تطبيقها على عينة مكونة من نصوص خمتلفة من كت( كلوز)الباحثون أربعة اختبارات تتمة 

طالب وطالبة اختريت بالطر قة العشوائية من املدارس احلكومية التابعة ملد ر ة الرتبية والتعليم ( 300) من
يف املستوى )مبنطقة عمان الثانية، وبّينت نتائ  الدراسة أن مستوى مقروئية الكتاب كان متدنيًا 

أن  نا  فرو ًا  ات داللة إحصائية بدرجة مقروئية كتاب العلو  تبعاً  ، وتوصلت الدراسة إىل(اإلحباطي
ملتغري النوع االجتماعي؛ لصاحل اإلناث، وأن النصوص القرائية يف كتاب العلو  ليست متدرجة حسب 

 .درجة مقروئيتها
 إىل  ياس مستوى مقروئية كتاب مبادئ األحياء للصف( 4014األسدي، )كما  دفت دراسة 

توسط والفروق بني النوع االجتماعي يف مستوى املقروئية، ولتحقي   لك استخدمت الباحثة األول امل
( كلوز)املنه  الوصفي يف دراستها، وأعدت هلذا الغرض مخسة اختبارات ملستوى املقروئية بطر قة التتمة 
صوص واختارت عينة عشوائية من نصوص كتاب مبادئ االحياء للصف األول املتوسط عدد ا مخسة ن

طالباً ( 440)علمية، كما اختارت عينة من الطلبة بالطر قة العشوائية العنقود ة من أربعة مدارس عدد ا 
منهم يف %( 23)من الطلبة كانوا يف املستوى املستقل و%( 31)وطالبة، وأشارت نتائ  الدراسة اىل أن 

مقروئية الكتاب مناسبة للطلبة  عين  لك أن مستوى %( 22)املستوى التعليمي ومبا أن جمموع النسبتني 
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كما توصلت إىل وجود فروق  ات داللة إحصائية بني مستوى مقروئية    ، راءته وفهمهحيث  ستطيعون 
 .كتاب مبادئ األحياء للصف األول املتوسط تعزى للنوع االجتماعي؛ لصاحل الطالبات

املرحلة االبتدائية  إىل  ياس مستوى مقروئية كتب العلو  يف( 4014املالكي، )و دفت دراسة 
وعال تها باملستوى اللغوي للطالب، استخد  الباحث املنه  الوصفي يف دراسته، ولتحقي   لك استخد  

، واختبار فهم املقروء لقياس مستوى مقروئية كتب العلو  املطورة، وكذلك استخد  (كلوز)اختبار التتمة 
طالب، واختار الباحث عينة الدراسة بالطر قة اختبار املستوى اللغوي أداة لقياس املستوى اللغوي لل

طالبًا من طالب الصف اخلام  االبتدائي من ستة مدارس من املدارس ( 212)العشوائية وتكونت من 
، وكانت عينة ( د1233-1234)احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم يف منطقة الطائف للعا  الدراسي 

ائية مكونة من ستة نصوص علمية من كتاب العلو  للصف اخلام  النصوص اليت اختار ا بطر قة عشو 
االبتدائي، وتوصل الباحث إىل أن مستوى املقروئية لكتاب العلو  للصف اخلام  االبتدائي  قع يف 

 .املستوى اإلحباطي، كما توصل إىل أن  نالك عال ة موجبة بني فهم املقروء واملستوى اللغوي للطالب
يف بيت حلم يف فلسطني فقد  دفت إىل تعّرف مستوى ( 4013ربان، سرحان وج)أما دراسة 

مقروئية كتاب العلو  العامة للصف اخلام  األساسي وعال تها بتحصيلهم الدراسي مباديت العلو  واللغة 
العربية، استخد  الباحثان املنه  الوصفي، و اما بتطبي  اختبار حتصيلي مت التحق  من صد ه وثباته، 

تة أسئلة من كتاب العلو  العامة، واختريت عينة من الطلبة بطر قة العشوائية الطبقية بلغت اشتمل على س
من جمتمع الدراسة و م طلبة الصف اخلام  األساسي يف %( 40)طالبة بنسبة ( 216)طالباً و( 220)

وئية كتاب وتوصل الباحثان بعد معاجلة البيانات إحصائياً إىل أن مستوى مقر . فلسطني-حمافظة بيت حلم 
كما توصال إىل أن   ،%(22.21)عليمي يف اختبار التتمة العلو  كان متوسطًا أي كانوا يف املستوى الت

 نالك عال ة ارتباطية موجبة بني مستوى مقروئية كتاب العلو  وحتصيلهم يف ماديت العلو  واللغة العربية، 
سابية لتحصيل الطلبة يف اختبار املقروئية ودلت النتائ  على وجود فروق دالة إحصائيًا يف املتوسطات احل

تعزى إىل متغري النوع االجتماعي؛ لصاحل اإلناث، وكذلك  نالك فروق دالة إحصائيًا ملتغري اجلهة املشرفة 
 .على املدرسة؛ لصاحل املدارس اخلاصة

دراسة بعنوان مقروئية كتاب علم األحياء للصف األول املتوسط ( 4012عبد الرمحن، )وأجرت 
وعال تها بتحصيل الطلبة ودافعيتهم حنو املادة،  دفت إىل تعرف مستوى مقروئية كتاب مبادئ علم 
األحياء، ومستوى التحصيل، ومستوى الدافعية حنو املادة، وأعدت الباحثة اختبار املقروئية واالختبار 

د طبقت الباحثة ، و (4010الركايب، )اعتمدت الباحثة مقياس الدافعية الذي أعده  التحصيلي، كذلك
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من النوعني االجتماعيني ( 300)األدوات الثالث السابقة يف أو ات خمتلفة على عينة من الطلبة عدد ا 
اختارهتا الباحثة بالطر قة العشوائية الطبقية، وأظهرت النتائ  أن معظم أداء طلبة الصف األول املتوسط يف 

لبة الصف األول املتوسط يف االختبار التحصيلي كان اختبار املقروئية يف املستوى اإلحباطي، وأن أداء ط
منخفضاً، كذلك العينة متتلك دافعية متوسطة حنو مادة علم األحياء، ومل  ظهر فرق  و داللة إحصائية يف 
مستوى مقروئية كتاب مبادئ علم األحياء تبعاً الختالف النوع االجتماعي، ومل جتد فر اً  ا داللة إحصائية 

يف االختبار التحصيلي، وأظهرت النتائ  وجود فرق  ي داللة إحصائية يف الدافعية عند طلبة  ألفراد العينة
 .الصف األول املتوسط؛ لصاحل اإلناث

بعنوان العال ة بني مقروئية كتاب األحياء والتحصيل ( 4012البدراين، )ويف دراسة أخرى أجرا ا 
ية،  دفت إىل  ياس مستوى مقروئية كتاب لدى طالب الصف األول الثانوي مبنطقة القصيم التعليم

األحياء الذي  درس لطالب الصف األول الثانوي، وعال تها بتحصيل الطالب يف ماديت األحياء واللغة 
العربية، استخد  الباحث املنه  الوصفي يف دراسته واختبار التتمة كأداة لقياس مستوى املقروئية لنصوص  

طالبًا من سبعة ( 246)من الطالب بطر قة عشوائية مكونة من  واختار الباحث عينة. كتاب األحياء
كما أنه اختار عينة بطر قة عشوائية من النصوص . مدارس حكومية من مدارس حمافظة ر اض اخلرباء

نصاً، وتوصل الباحث من خالل الدراسة إىل أن مستوى مقروئية ( 12)العلمية من كتاب األحياء عدد ا 
منهم %( 20.3)يف املستوى اإلحباطي، وبالنسبة لعينة الطالب فكان  أي%( 42.2)الكتاب كانت 

ملستقل  منهم يف املستوى التعليمي، ويف املستوى ا%( 12.1)يف املستوى اإلحباطي، وكان ما نسبته 
كما أظهرت الدراسة أن العال ة االرتباطية بني اختبار املقروئية وحتصيل   ،%(12.6)كانت نسبة الطالب 

 (.0.41)تاب األحياء كانت ضعيفة حيث بلغت املقروئية الطالب يف ك
 دفت إىل تقييم  ابلية  راءة كتاب العلو  ( Chinyere, 2014" )شا نريي"ويف دراسة 

، ومشلت العينة اثين عشر كتابًا أساسياً "دراسة تقييمية"األساسية املستخدمة يف مدرسة إبوين االبتدائية 
مدرساً، واستخد  أحد األدوات اختبار  (54)  ة، اختري منها عشوائياً للعلو ، ومثاين عشرة مدرسة ثانو 

 راءة الكتب املدرسية للعلو  األساسية، و و أسلوب وثي  لتحد د  ابلية  راءة الكتب العلمية األساسية، 
، كيو د مت التصد   عليه من  بل ثالثة خرباء يف القياس والتقييم الرتبوي من جامعة وال ة إبوين، أباكالي

 ابلة للقراءة، و نا  تبا ن ( 14)وخلصت الدراسة أخريًا إىل أن تسعة كتب مدرسية من أصل اثين عشر 
 .فهتا على القراءة عرب مستو ات الصطفيف يف  در 
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إىل  ياس مقروئية كتاب األحياء واألداء األكادميي  Fatoba, 2015)" )فاتوبا" دفت دراسة 
وال ة إ كييت يف نيجري ا، و د صممت الدراسة ملعرفة كيف ميكن ملقروئية  لطلبة املدارس الثانو ة العليا يف

الكتب املدرسية أن حُتسن األداء االكادميي للطلبة يف املدارس الثانو ة العليا، مت استخدا  املنه  الوصفي يف 
ر فية بطر قة تصميم الدراسة، واختار الباحث عينة الطلبة من مخسة مدارس ثانو ة من املراكز احلضر ة وال

من الطلبة، ولتنفيذ الدراسة استخد  الباحث اختبار ( 412)االختيار العشوائي الطبقي؛ وبلغ عدد العينة 
وأظهرت النتائ  أن مقروئية الكتب الدراسية يف علم األحياء  ، واختبار األحياء التحصيلي،(كلوز)التتمة 

لي  له تأثري كبري على  راءة ( احلضري أو الر في)و ع بينما امل هلا تأثري كبري يف أداء الطالب األكادميي،
ومل  تم العثور على فرق  ي داللة معنو ة بني األداء األكادميي للطالب  كوراً  الكتب الدراسية األحياء،

وإناثاً الذ ن استخدموا الكتب املدرسية املختارة، إال أن النتيجة كشفت عن اختالف كبري يف أداء الطالب 
 .خدموا كتابني خمتلفني يف علم األحياءالذ ن است

الفرتات الزمنية اليت أجر ت : توصل الباحثان إىل أن الدراسات السابقة تنوعت واختلفت من حيث
، وأحدثها دراسة (4002امبوسعيدي والعرميي، )فيها تلك الدراسات، حيث كان أ دمها دراسة 

(Fatoba, 2015)جر ت فيها، وكذلك األ داف اليت سعت ، كما اختلفت األماكن والبيئات اليت أ
اىل حتقيقها تلك الدراسات كانت متنوعة، واختلف كذلك عدد عينة الطلبة وطر قة اختيار ا فمنهم من 

؛ 4012؛ البدراين، 4012عبد الرمحن، )دراسة : اختار العينة بطر قة عشوائية بسيطة وأخرى طبقية؛ مثل
Fatoba, 2015)أمبوسعيدي والعرميي، )دراسة : ر قة  صد ة؛ مثل، والبعض اآلخر اختار ا بط

، كما تبا نت عدد النصوص املختارة ونسبها حبسب ما  رى كل باحث حيث تراوحت عدد (4002
( 40)إىل ( 4010العواملة والسو لمني وأبو الشيخ، ) دراسة: النصوص املختارة بني أربعة نصوص؛ مثل

بة للمراحل الدراسية اليت طبقت عليها الدراسة فقد تنوعت ، وبالنس(4014الربدي، )نصاً، كما يف دراسة 
، ومنهم من اختار املرحلة (االبتدائي)فمنهم من اختار احللقة األوىل أو الثانية من املرحلة األساسية 

أداة ( كلوز)اإلعداد ة، والبعض اآلخر اختار املرحلة الثانو ة، ومعظم الباحثني استخد  اختبار التتمة 
، و نا  (Fatoba, 2015؛ 4012؛ البدراين، 4012عبد الرمحن، )دراسة : روئية؛ مثللقياس املق

آخرون اختاروا أدوات أخرى لقياس املقروئية، ومن حيث نتائ  الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع 
 الربدي،)دراسة كل من : املقروئية العد د منها توصل إىل أن معظم الكتب يف املستوى اإلحباطي؛ مثل

، وبعضها اآلخر توصلت إىل نتائ  إجيابية بالنسبة ملستوى املقروئية أي إن (4012؛ عبد الرمحن، 4014
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دراسة كل من : مقروئية النصوص يف الكتب اليت أجروا الدراسة عليها كانت فوق املستوى اإلحباطي؛ مثل
 (.4013؛ سرحان وجربان، 4002االمبوسعيدى والعرميي، )

لية يف نتائجها مع العد د من الدراسات السابقة إ  توصلت إىل أن مستوى  واتفقت الدراسة احلا
كتاب األحياء للصف احلادي عشر  قع يف املستوى فوق اإلحباطي، و ذه النتائ  تتف  مع العد د من 

 (.4013؛ سرحان وجربان، 4002االمبوسعيدى والعرميي، )دراسة : الدراسات؛ مثل
عن الدراسات السابقة يف املكان، والزمان، واملرحلة الدراسية، بينما اختلفت الدراسة احلالية 

وكذلك يف الكتاب، إ  اختار الباحثان كتاب األحياء للصف احلادي عشر، الذي مل  تم دراسة مقروئيته 
 .من  بل، حسب علم الباحثني

صف احلادي وتفردت  ذه الدراسة بأهنا حبثت العال ة بني مقروئية كتاب األحياء واجتا ات طلبة ال
عشر حنو مادة االحياء يف حمافظة مسقط، حيث ال  وجد  نالك دراسات تناولت موضوع املقروئية وأثر ا 

 .-حسب علم الباحثني-يف اجتا ات الطلبة 
 :دراسةمنهج ال. 01

اعتمدت الدراسة املنه  الوصفي التحليلي القائم على وصف الظا رة كما  ي يف الوا ع و هتم 
 يقًا من خالل رصد وا ع املشكلة البحثية املطروحة وحتليلها، واستخد  الباحثان اختبار بوصفها وصفًا د

التتمة ملعرفة مستوى مقروئية كتاب األحياء للصف احلادي عشر، و د مت استخدا   ذا املنه  ألنه األكثر 
 .مالءمة يف تطبي  الدراسة وحتقي  أ دافها

 :مجتمع الدراسة وعينتها. 00
 :الدراسة احلالية من فئتني؛ مها  تكون جمتمع

 :جمتمع النصوص. 1. 11
 تكون من كامل النصوص العلمية من الفصل الدراسي الثاين يف كتاب األحياء للصف احلادي 

نصًا علميًا موزعة على أربعة فصول يف ( 62)؛ البالغ عدد ا 4012-4012عشر للعا  الدراسي 
 .كيف توزعت النصوص على الوحدات والفصول( 1)م وحدتني دراسيتني، حيث  الحظ من اجلدول ر 
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 1جدول 
 4012-4012توز ع نصوص كتاب األحياء للصف احلادي عشر للفصل الثاين 

 عدد النصوص الوحدات والفصول الدراسية 
 42 النقل يف احليوان: الفصل اخلام : الوحدة الثالثة .1
 13 اتالنقل يف النب: الفصل السادس: الوحدة الثالثة .4
 12 التغذ ة يف النبات: الفصل السابع: الوحدة الرابعة .3
 10 التكاثر يف النبات: الفصل الثامن: الوحدة الرابعة .2

 62 اجملموع
 :جمتمع الطلبة. 4. 11

تكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة احلادي عشر طالباً وطالبات، الذ ن اختاروا مادة األحياء يف 
التابعة لوزارة الرتبية والتعليم من وال ة بوشر ووال ة مطرح يف حمافظة مسقط للعا  الدراسي املدارس احلكومية 

  .مدارس( 2)موزعني على ( 221)حيث بلغ عدد م  ، 4012-4012
 4جدول 

 (الطالب)راد جمتمع الدراسة يف املدارس أفتوز ع 
 راد اجملتمعفأعدد  ساسيألمدارس التعليم ما بعد ا الوال ة 

 32 ( كور)ما  املهنا بن سلطان اإل  ة بوشروال 1
 110 (ناثإ)دب دوحة األ وال ة بوشر 4
 122 (ناثإ)شاطئ القر   وال ة بوشر 3
 22 ( كور)ما  جابر بن ز د اإل وال ة مطرح 2
 46 ( كور)السلطان فيصل  وال ة مطرح 2
 24 (ناثإ)الوادي الكبري  وال ة مطرح 6
 41 (ناثإ) مدرسة روي وال ة مطرح 2
 221 اجملموع  

 :عينة الدراسة. 3. 11
استخد  الباحثان العينة العشوائية البسيطة، حيث اختارا أفرادًا ممثلني للمجتمع األصلي لكي 

 :تعميم النتائ  على اجملتمع ككل، ومشلت الدراسة احلالية عينتني؛ مها  ستطيع
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 :عينة النصوص. 1. 3. 11
من جممل عدد النصوص %( 14)ر قة عشوائية بسيطة مبا نسبته مت اختيار مثانية نصوص بط

و ذه النصوص مل  سب  . العلمية املوجودة يف كتاب األحياء للصف احلادي عشر الفصل الدراسي الثاين
ألفراد العينة دراستها، أو االطالع عليها؛ ألن من شروط اختبار التتمة أن تكون املادة العلمية جد دة على 

 .و ي عينة ممثلة لنصوص الكتاب العلميةاملمتحنني، 
 : عينة الطالب. 4. 3. 11

اختريت عينة الدراسة بطر قة عشوائية بسيطة من طلبة الصف احلادي عشر املنتظمني يف املدارس 
احلكومية التابعة لوزارة الرتبية طالبا وطالبات، الذ ن اختاروا مادة األحياء من وال ة بوشر ووال ة مطرح يف 

، ( كور) ، بعد أن مت استبعاد مدرسة السلطان فيصل 4012-4012مسقط للعا  الدراسي  حمافظة
، و لك ألن أعداد الطلبة الذ ن اختاروا مادة األحياء  ليلة وال تعّد ممثلة للمجتمع (إناث)ومدرسة روي 
اإلما   طالبًا من مدرسة( 26)منهم  ؛%(41)بنسبة  ؛طالبًا وطالبة( 22)عدد العينة  األصلي، وبلغ

 .طالبة من مدرسة شاطئ القر  لإلناث( 22)جابر بن ز د للذكور، و
 :أداة الدراسة. 07

مقياسًا لتحد د مستوى مقروئية  (Cloze test) اعتمد الباحثان يف  ذه الدراسة اختبار التتمة
توفريه للجهد النصوص العلمية لكتاب األحياء كونه ميتاز بالد ة، والصدق، واملوضوعية، وسهولة تطبيقه، و 

 .والو ت
كما اعتمدا يف  ذه الدراسة أداة لقياس اجتا ات الطلبة حنو مادة األحياء مقياس االجتا ات من 

 .نوع ليكريت اخلماسي، الذي أعده الباحثان بعد االطالع على مقا ي  يف دراسات سابقة
 :بناء اختبار التتمة. 1. 14

تبلور لدى  فرة عن املقروئية واختبار التتمةاملتو  واملراجع عد االطالع على الدراسات السابقةب
 :الباحثني اخلطوات الواجب القيا  هبا من أجل إجراء اختبار التتمة كما  أيت

 . 4012-4012 راءة كتاب األحياء للصف احلادي عشر للفصل الدراسي الثاين للعا  . 1. 1. 14
نصاً دون إجراء ( 62)حتد د عدد النصوص الكلية يف الفصول األربعة من الكتاب، وبلغت . 4. 1. 14

 .أي تعد ل عليها من حيث الصياغة أو مواصفات الطباعة أو عنوان النص
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املكددون مددن مثانيددة نصددوص علميددة مددن كتدداب ( cloze test)أعددد الباحثددان اختبددار التتمددة . 3. 1. 14
 ، ومت اخيار دا بطر قدة عشدوائية مدن 4012-4012صدل الدراسدي الثداين األحياء للصف احلادي عشر الف

 .وحديت الكتاب الثالثة والرابعة، اليت مل  درسها الطلبة بعد
حددذف الكلمدددة السددابعة مدددن كددل فقدددرة بشددكل متكدددرر، كمددا ال  ددددخل ضددمن عدددد الكلمدددات . 2. 1. 14

الكتددداب، واألشدددكال، والرسدددو  املوجدددودة يف  األعدددداد، والكلمدددات اإلجنليز دددة، والتدددوار خ، ومت اسدددتبعاد أسدددئلة 
 .كتاب األحياء

تدددر  اجلملدددة األوىل بددددون حدددذف لكدددي تكدددون مفتاحدددا لددددخول الدددنص ومعرفدددة الفكدددرة، وتدددر  . 2. 1. 14
كلمدة، حيدث تكدون ( 12)اجلملة األخرية بدون حذف أ ضاً، وبلدغ عددد الكلمدات احملذوفدة مدن كدل ندص 

 .او ة من حيث املسافةالفراغات مكان الكلمات احملذوفة متس
طباعة كل نص بعد إعداده مرفقا بالتعليمات اليت سيطلع عليهدا الطالدب لالسرتشداد هبدا  بدل . 6. 1. 14

 .البدء باإلجابة
طبددد  االختبدددار علدددى عيندددة ، الالزمدددة مدددن اجلهدددات  ات العال دددة بعدددد احلصدددول علدددى املوافقدددات. 2. 1. 14

ن جمتمدع الدراسدة مدن خدارج عيندة الدراسدة، و لدك للتأكدد مدن وطالبة م طالباً ( 20)استطالعية مكونة من 
لإلجابدددة عددن مجيدددع األسدددئلة، وكددذلك لقيددداس مددددى ثبدددات  وضددوح التعليمدددات، ومددددى مناسددبة املددددة الزمنيدددة

 .االختبار وصد ه
يف بدا ة الفصل  كد من صد ه وثباته، طب  االختباربعد حتد د زمن االختبار املناسب، والتأ. 2. 1. 14
 . 4012-4012سي الثاين الدرا
أعد الباحثان اختبار التتمة حبيث  تناسب مع أ داف الدراسة معتمداً على ما جاء يف بعض . 2. 1. 14

املراجع والدراسات السابقة  ات الصلة مبقروئية كتب األحياء والعلو ، ومن  ذه الدراسات؛ دراسة كل من 
؛ 4014؛ الددربدي، 4002؛ أبددو صددليط، 4002؛ أمبوسددعيدي والعرميددي، 4001بو حددوص وإمساعيددل، )

( كلددوز)، ومددن أ ددم األسددباب الدديت جعلددت الباحثددان خيتددارا اختبددار التتمددة (؛ وغددري م4012عبددد الددرمحن، 
 درتدده علددى  يدداس صددعوبة الددنص أو سددهولته بصددورة مباشددره مددن خددالل التفاعددل بددني الددنص  لقيدداس املقروئيددة

لك  وفر الو ت واجلهد، كما أنه  قلل من فرص التخمني والقارئ، وسهولة إعداده وتطبيقه وتصحيحه، فذ
 .ألن الطالب جيب أن  قرأ النص و فهمه حىت حيدد الكلمة املناسبة لكل فراغ
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 :إجراءات تصحيح االختبار. 4. 14
مت التصددحيح بواسددطة طر قددة التصددحيح املتطابقددة الدديت تددنص علددى مددنح درجددة واحدددة للكلمددة . 1. 4. 14

ت يف النص  بدل حدذفها، وال تقبدل أ دة كلمدة ال تتطداب  مدع الكلمدة األصدلية إال إ ا كاندت األصلية اليت كان
 .مرادفة هلا يف املعىن متاماً 

 .إعطاء الكلمة اخلطأ صفراً . 4. 4. 14
، و دد بلدغ (حسدب عددد الكلمدات احملذوفدة يف الدنص)درجة ( 12)الدرجة الكلية لكل نص . 3. 4. 14

تبعاً للعدد الكلي للكلمات )درجة، ( 114)ب تطبيقها يف عينة الدراسة عدد درجات كل النصوص املطلو 
 (.احملذوفة من مجيع النصوص

 %(.100)حتو ل الدرجات إىل النسبة املئو ة، حبيث تكون الدرجة النهائية . 2. 4. 14
 :صدق اختبار التتمة وثباته. 3. 14
 : صدق اختبار التتمة الظا ري. 1. 3. 14

من كتاب األحياء بصورهتا األولية، وعرضها على املشرف مت عرضها على  بعد إعداد النصوص
لالستفادة من  ر سها، وبعض املختصني الرتبو نيعدد من احملكمني املتخصصني يف جمال املنا   وطرائ  تد

آرائهم وتوجيهاهتم حول مدى مالءمة االختبار لقياس مقروئية نصوص كتاب األحياء، ومدى االلتزا  
يف االختبار ملقروئية الكتاب، وإخراج  ت اختبار التتمة، كذلك درجة متثيل النصوص املختارةبتعليما

و د اتف  احملكمون على أن النصوص املختارة ممثلة ملوضوعات كتاب األحياء، وا رتح  ،االختبار وتصميمه
 (.1)بعضهم بعض التعد الت؛ ملح  ر م 

  :الصدق االرتباطي وثبات االختبار. 4. 3. 14
طالبًا وطالبة من ( 20)ك بتطبيقه على عينة مكونة من مت التحق  من ثبات اختبار التتمة و ل

جمتمع الدراسة من غري عينة البحث اختريت عشوائياً، و لك للتأكد من وضوح تعليمات االختبار، وحتد د 
لى نصوص االختبار فكان الزمن املناسب الالز  إلجرائه، ومت حتد د متوسط الزمن الالز  للطلبة لإلجابة ع

 .د يقة لإلجابة على النصوص الثمانية، لذلك مت إجراءه خالل حصتني دراسيتني منفصلتني( 20)
كما مت حساب ثبات اختبار التتمة بنصوصه الثمانية باستخدا  معامل ارتباط بريسون ومعامل ألفا  

مل كرونباخ ألفا ، والتجزئة النصفية، حيث بلغت  يمة معا((Alpha Cronbach كرونباخ
ما  عين ، (0.224)الختبار التتمة ككل، و يمة اختبار سبريمان براون للتجزئة النصفية ( 9010.)

لفا لكل أل ارتباط بريسون ومعامل كرونباخ نتائ  معام( 3)مناسبته ألغراض الدراسة، و ظهر اجلدول ر م 
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داخليًا يف النصوص، وتعّد مناسبة  نص من نصوص اختبار التتمة، وتدل نتائجه على أن  نالك اتسا اً 
 .للتطبي 
 3جدول 

 (لفاأن وكرونباخ بريسو ) معامالت الثبات واالتساق الداخلي
 كرونباخ ألفا الداللة اإلحصائية معامل ارتباط بريسون النص
1 0.764** 0.000 0.752 
2 0.783** 0.000 0.222 
3 0.852** 0.000 0.202 
4 00.74** 0.000 .6380 
5 0.665** 0.000 .7570 
6 0.637** 0.000 .8100 
7 00.48** 0.000 .4540 
8 0.722** 0.000 .6520 

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

 :إعداد مقياس االجتا ات حنو مادة األحياء. 2. 14
 Likarts Method of)استخد  الباحثان طر قة ليكرت للتقد رات املتجمعة 

Summated Ratings ) أواف  بشدة، أواف ، غري متأكد، غري مواف ، غري )املدرج تدرجيًا مخاسيًا
الب أو إستحسانه موجبة تعك  تفضيل الط :، وحيتوي املقياس على نوعني من العبارات(مواف  بشدة

 تم حتو ل استجابة و ، لب وعد  رضاه عن املوضوع املطروحسالبة تعك  رفض الطا، و املوضوع املطروح
 (.2-1)الطالب لكل عبارة من عبارات املقياس إىل أوزان تقد ر ة 

 :و د أعد الباحثان املقياس على مراحل وفقا ملا  لي
 :حتد د اهلدف من املقياس. 1. 2. 14

( عينة البحث) دف املقياس  ياس اجتاه طلبة الصف احلادي عشر من مدارس حمافظة مسقط 
الذي  قاس مبجموع االستجابات اليت  ظهر ا الطالب بالقبول أو الرفض جتاه مادة  حنو مادة األحياء،

األحياء، و ستدل عليها يف الدراسة احلالية من خالل الدرجة الكلية اليت حيصل عليها الطالب يف  ذا 
 .املقياس
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 :حتد د أبعاد املقياس .4. 2. 14
ناولت  ياس اجتاه الطالب حنو املادة من خالل االطالع على بعض الدراسات والبحوث اليت ت

؛ 4004؛ أبو جرب، 4001العربي، )دراسة كل من : الدراسية بصفة عامة، والعلو  بصفة خاصة؛ مثل
 :، وحدد الباحثان األبعاد التالية للمقياس(4002حسني وابرا يم، 

 .اجتاه الطلبة حنو االستمتاع مبادة األحياء. 1. 4. 2. 14
 .الطلبة حنو  يمة مادة األحياءاجتاه . 4. 4. 2. 14
 .اجتاه الطلبة حنو طبيعة مادة األحياء. 3. 4. 2. 14
 .اجتاه الطلبة حنو اجلانب العملي يف مادة األحياء. 2. 4. 2. 14
 : صياغة فقرات املقياس. 3. 2. 14

فقرة،  (34)صاغ الباحثان لكل بعد من األبعاد املذكورة سابقًا مثانية فقرات، وتكون املقياس من 
، 2، 2)نصفها مصوغاً بطر قة إجيابية، ونصفها اآلخر مصوغاً بطر قة سلبية، وحتسب الدرجات بالرتتيب 

بالنسبة للعبارات السلبية، و ظهر اجلدول ر م ( 2، 2، 3، 4، 1)للعبارات املوجبة، والعك  ( 1، 4، 3
 .بية والسلبية لكل بعدأبعاد مقياس االجتا ات حنو مادة األحياء، وعدد الفقرات اإلجيا( 2)

 2جدول 
 أبعاد مقياس االجتا ات حنو مادة األحياء، وعدد الفقرات اإلجيابية والسلبية فيه ونسبها

 البعد  
 ا  أر 

 الفقرات السلبية جيابيةفقرات  اإلال الفقرات
الوزن 
 النسيب

 %42 2، 2، 2، 3  6، 2، 4، 1  2 -1 االستمتاع مبادة األحياء 1
 %42 12، 14، 11، 10 16، 12، 13، 2 16 -2 ألحياء يمة مادة ا 4
 %42 44، 12، 12، 12 42، 43، 41، 40 42 -12 طبيعة مادة األحياء 3
 %42 34، 31، 42، 46  30، 42، 42، 42 34 -42 اجلانب العملي يف مادة األحياء 2
 %100 16 16 34 اجملموع 
 :صدق املقياس. 2. 14
 :الصدق الظا ري. 1. 2. 14

عرض املقياس يف صورته األولية على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف جمال منا   العلو   مت
وطرائ  تدر سها، وبعض املختصني الرتبو ني، لالستفادة من آرائهم وتوجيهاهتم حول صياغة املضمون لكل 

كونة للمقياس، وبعد أن عبارة من عبارات املقياس، وإبداء الرأي يف مدى متثيل العبارات لألبعاد الفرعية امل
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أبدى احملكمون آراء م ومالحظاهتم اليت أخذ ا الباحثان بعني النظر عند إعداد املقياس بالصورة النهائية، 
ملح  ر م  ؛فقرة( 34)ومت استبعاد بعض الفقرات ليصبح عدد فقرات مقياس االجتا ات بعد التعد ل 

(4.) 
 :الصدق االرتباطي وثبات املقياس. 4. 2. 14

يف  ذا النوع من الصدق  تم إجياد  وة االرتباط بني بنود األداة كاًل على حدة، ودرجات العبارة، 
أو بني بنود األداة كاًل على حدة ودرجة االختبار الكلي، أو بني أبعاد املقياس ودرجة االختبار الكلي 

اد معامل االرتباط بني  ، ومت التأكد من صدق االتساق الداخلي للمقياس بإجي(1222األغا واألستا ، )
كل بعد من أبعاد املقياس، والدرجة الكلية للمقياس، وكذلك إجياد معامل ارتباط درجة كل فقرة من 
فقرات مقياس االجتاه مع الدرجة الكلية ألفراد العينة، و لك من خالل تطبي  املقياس على عينة استطالعية 

للتأكد من وضوح فقرات املقياس بعد التعد ل، من جمتمع الطلبة غري عينة الدراسة، ( 20)عدد ا 
حساب ( 2)و ظهر اجلدول ر م  ،وتعليماته وكذلك تقد ر الو ت الالز  لإلجابة على فقرات املقياس

لالختبار، باستخدا  الربنام   معامل ارتباط بريسون بني درجات كل بعد من أبعاد املقياس والدرجة الكلية
 (:SPSS)اإلحصائي 

 2جدول 
 ارتباط بريسون بني درجات كل بعد من ابعاد املقياس والدرجة الكلية معامل

 حصائيةالداللة اإل معامل ارتباط بريسون بعاداأل  
 043. *723. االستمتاع مبادة األحياء 1
 015. *808.  يمة مادة األحياء 4
 002. **909. طبيعة مادة األحياء 3
 038. *734. اجلانب العملي يف مادة األحياء 2

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

أن معامل االرتباط بني درجات أبعاد املقياس والدرجة الكلية للمقياس ( 2) تضح من اجلدول 
، و دل  لك على أن (a=0.05)و (a=0.01)عند مستوى داللة ( 0.202 -0.243)تراوحت بني 

كانت  و ة، لذلك ميكن اعتماده وتطبيقه،  عال ة االرتباطية بني درجات أبعاد املقياس والدرجة الكلية لهال
ألحياء مع معامل ارتباط بريسون لدرجات فقرات مقياس االجتاه حنو مادة ا( 6)و وضح اجلدول ر م 

 .الدرجة الكلية للمقياس
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 6جدول 
 ة األحياء مع الدرجة الكلية للمقياسمعامل ارتباط فقرات مقياس االجتاه حنو ماد

 مستوى الداللة معامل االرتباط ر م الفقرة مستوى الداللة معامل االرتباط ر م الفقرة
1 0.901 0.01 17 0.756 0.01 
2 0.610 0.01 18 0.584 0.01 
3 0.517 0.05 19 0.541 0.05 
4 0.915 0.01 20 0.521 0.05 
5 0.792 0.01 21 0.794 0.01 
6 0.521 0.05 22 0.712 0.01 
7 0.565 0.05 23 0.814 0.01 
8 0.728 0.01 24 0.591 0.01 
9 0.610 0.01 25 0.586 0.01 

10 0.701 0.01 26 0.602 0.01 
11 0.652 0.01 27 0.484 0.05 
12 0.557 0.05 28 0.756 0.01 
13 0.873 0.01 29 0.479 0.05 
14 0.631 0.01 30 0.512 0.05 
15 0.742 0.01 31 0.584 0.01 
16 0.549 0.05 32 0.695 0.01 

 أن مجيع فقرات املقياس مرتبطة ارتباطًا دااًل إحصائيًا عند مستوى داللة( 6)و تضح من اجلدول 
(α=0.01)  و (α=0.05) مجيع الفقرات صاد ة   عين أن و ذا األحياء؛ حنو لالجتاه الكلي اجملموع مع

 .ودالة
من جماالت ( بعد)ت مقياس االجتاه مت حساب معامالت كرونباخ ألفا لكل جمال وحلساب ثبا

 : وضح  لك( 2)املقياس، وكذلك ملقياس االجتاه ككل، واجلدول ر م 
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 2جدول 
 لفا ألبعاد مقياس اجتا ات الطلبة حنو مادة األحياءأمعامل كرونباخ 

 لفاأكرونباخ  بعاداأل  
 794. االستمتاع مبادة األحياء 1
 856.  يمة مادة األحياء 4
 759. طبيعة مادة األحياء 3
 839. اجلانب العملي يف مادة األحياء 2

 828. االجتاه ككل حنو مادة األحياء
و ( 0.222)أن معامالت كرونباخ ألفا ألبعاد مقياس االجتاه كانت بني ( 2)و تضح من اجلدول 

 عين أن املقياس  تمتع بدرجة ثبات عالية، ومناسبة  ، و ذا(0.242)ولالجتاه ككل كانت  ،(0.226)
 .الستخدامه يف الدراسة

وكان معامل االرتباط  ، (Test-Retest)كما مت حساب معامالت ثبات األداة وإعادته لألداة
، و ذا  دل على أن املقياس  تمتع بثبات جيد وميكن (0.01)عند مستوى داللة ( 0.226)هلما 

 .تطبيقه
 :اوتطبيقه راسةدخطوات ال. 01

بعد االطالع على الكتب والدراسات السابقة، وإعداد اإلطار النظري والدراسات السابقة وبعد 
 :االنتهاء من بناء أدوات الدراسة مت القيا  باخلطوات التالية

احلصددول علددى موافقددة وزارة الرتبيددة والتعلدديم يف سددلطنة عمددان لتطبيدد  الدراسددة يف املدددارس الدديت مت . 1. 13
 .ختيار ا جمتمعاً للدراسةا

 .التأكد من صدق االختبار الظا ري، وإجراء التعد الت اليت أوصى هبا احملكمون. 4. 13
تطبيدد  أداة الدراسددة علددى عيندددة اسددتطالعية يف األسددبوع الثدداين مدددن بدا ددة الفصددل الدراسددي الثددداين . 3. 13

 . الزمن الالز  لتطبيقهاللتأكد من وضوح التعليمات وصدق الدراسة وثباهتا و  ،4012/4012
طُبقت أداتا الدراسة على عينة الدراسة بعدد مدرور ثالثدة أسدابيع مدن بدا دة الفصدل الدراسدي الثداين . 2. 13

4012/4012. 
تصددحيح اختبددار املقروئيددة ومقيدداس االجتدداه،   مجددع نتددائ  الدراسددة، و ددد مت اسددتبعاد نتددائ  بعددض . 2. 13

ات االختبددار، وبعددد  لددك أدخلددت البيانددات إىل احلاسددوب ليددتم حتليلهددا الطلبددة و لددك لعددد  التددزامهم بتعليمدد
 .اإلحصائي، وأخرياً مت تفسري النتائ  ووضع التوصيات SPSSبواسطة برنام  



 الشقرانالتوبي و .د...... ................................................... عشر الحادي للصف األحياء كتاب مقروئية
 

 

21 

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة .01
اإلحصائي لتحليل النتائ ، واستخدمت األساليب  SPSSيف الدراسة احلالية مت استخدا  برنام  

 :ئية التاليةاإلحصا
والتجزئدة ( Alpha Cronbach)حلسداب ثبدات االختبدار مت اسدتخدا  معامدل ألفدا كرونبداخ . 1. 12

 . النصفية، وكذلك معامالت ثبات األداة وإعادته لألداة
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيار ة والتكرارات والنسدب املئو دة لتصدنيف عيندة الدراسدة وفقدا . 4. 12

 .الثالث للمقروئية للمستو ات
حلسداب ( pearson's correlation coefficient)مت استخدا  معامدل ارتبداط بريسدون . 3. 12

كمدددا مت اسدددتخدا  معامدددل االرتبددداط بريسدددون يف حسددداب معامدددل صددددق االتسددداق   ،معامدددل ثبدددات االختبدددار
 .ة للمقياسالداخلي لكل بعد من أبعاد املقياس، و لك بإجياد معامل ارتباطه بالدرجة الكلي

ولإلجابدددة عدددن السدددؤال األول مت اسدددتخدا  املتوسدددطات احلسدددابية واالحنرافدددات املعيار دددة والتكدددرارات . 2. 12
 .والنسب املئو ة

ولإلجابدة عددن السددؤال الثداين مت حسدداب التكددرارات والنسددب املئو دة واالحنرافددات املعيار ددة لدددرجات . 2. 12
إلجيدداد الفددرق  (T)كمددا اسددتخد  الباحثددان اختبددار   ،األحيداء الطلبدة علددى مقروئيددة النصددوص العلميددة لكتدداب

 .ومتوسط درجات الطالبات على اختبار التتمة ،بني متوسط درجات الطالب
أمدددا بالنسدددبة للسدددؤال الثالدددث فقدددد مت اسدددتخدا  درجدددات الطلبدددة عيندددة الدراسدددة يف اختبدددار التتمدددة . 6. 12

ومت حسداب معامدل ارتبداط بريسدون لقيداس  ،ة األحيداءللنصوص الثمانية، ودرجات اجتا ات الطلبة حنو مداد
 .االرتباطية بينهما درجة العال ة

 : ومناقشتها دراسةال نتائج. 05
مددا مسددتوى مقروئيددة نصددوص كتدداب األحيدداء املقددرر لطددالب : النتددائ  املتعلقددة بالسددؤال األول و ددو. 1. 12

 الصف احلادي عشر يف سلطنة عمان يف ضوء أداء عينة الدراسة؟ 
ولإلجابة عنه؛ مت حساب التكرارات والنسب املئو ة لتوز ع أفراد العينة حسب مستو ات 

 وضح توز ع أفراد العينة حسب مستو ات مقروئيتهم ( 2)مقروئيتهم، كما ورد سابقاً، واجلدول ر م 
 .لنصوص مادة األحياء، اليت  كرت سابقاً 
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 2جدول 
املقروئيدة جلميدع النصدوص  مسدتو ات علدى (n=94) الدراسدة ةعيند أفدراد لتوز دع املئو دة والنسدب التكدرارات

 لكتاب األحياء للصف احلادي عشر
 النسبة املئو ة عدد الطلبة املستوى
 %30.70 29 املستقل
 %43.50 41 التعليمي
 %25.80 24 االحباطي
 %100 94 اجملموع

قل، و ذا  شري إىل من الطلبة  قعون ضمن املستوى املست%( 30.2)أن ( 2) تضح من اجلدول 
كانوا يف %( 23.2)أن  ذه النسبة من الطلبة  ستطيعون  راءة الكتاب وفهمه دون مساعدة املعلم، وأن 

املستوى التعليمي، و ذه النسبة تشري إىل نسبة الطلبة القادر ن على فهم نصوص الكتاب واستيعاهبا 
، ومتثل نسبة %(42.2)كانت  ى اإلحباطيمبساعدة املعلم وحتت إشرافه، بينما نسبة الطلبة يف املستو 

الطلبة الذ ن جيدون صعوبة يف  راءة النصوص وفهمها حىت مبساعدة املعلم، ومن خالل النسب السابقة، 
، و و جمموع نسب الطلبة يف املستو ني %(22.4)يف املستوى فوق اإلحباطي  جند أن نسبة الطلبة

تدل على أن مستوى مقروئية كتاب األحياء للصف احلادي املستقل والتعليمي، وتعد  ذه النسبة عالية و 
 .عشر مناسبة للطلبة يف  ذه املرحلة التعليمية

وحلساب مستوى مقروئية كل نص من النصوص العلمية من خالل اختبار التتمة الذي أعد لقياس 
مستوى مقروئية كتاب األحياء للصف احلادي عشر، مت حساب النسب املئو ة ومتوسط درجات 

 .(2)األحياء، كما يف اجلدول ر م  ستو ات مقروئية النصوص العلمية لكتابم
 2جدول 

 النسب املئو ة ومتوسط درجات مستو ات مقروئية النصوص العلمية لكتاب األحياء للصف احلادي عشر
 املستوى %النسبة املئو ة  االحنراف املعياري املتوسط ر م النص

 التعليمي 59.56 1.99 8.34 1
 املستقل 63.96 2.12 8.95 2
 املستقل 60.39 2.13 8.45 3
 التعليمي 49.90 2.42 6.99 4
 التعليمي 58.95 1.90 8.26 5
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 املستوى %النسبة املئو ة  االحنراف املعياري املتوسط ر م النص
 حباطياإل 30.93 1.97 4.33 6
 التعليمي 41.98 2.47 5.88 7
 التعليمي 49.32 2.42 6.90 8

 التعليمي 51.87 2.18 7.26 املتوسط
بلغت  روئية كتاب األحياء للصف احلادي عشر الكليةأن متوسطات مق( 2) تضح من اجلدول 

، أي تقع ضمن املستوى التعليمي، و الحظ أ ضا من اجلدول أن اثنني من النصوص %(21.22)عموماً 
و عت يف املستوى املستقل، ومخسة منها يف املستوى التعليمي، ونصًا واحدًا فقط كان يف املستوى 

 .يف اختبار التتمة%( 20)لى نسبة أعلى من اإلحباطي، أي إن الطلبة  د حصلوا ع
يف اختبار املقروئية على ( 22)توز ع أفراد عينة الدراسة البالغ عدد م ( 10)و بني اجلدول ر م 

 .، وكذلك النسب املئو ة للطلبة يف كل مستوى(املستقل، التعليمي، اإلحباطي)املستو ات الثالثة 
 10جدول 

ملسددتو ات الثالثدة يف اختبدار التتمددة لنصدوص كتداب األحيدداء العلميدة للصددف توز دع أفدراد عينددة الدراسدة علدى ا
 احلادي عشر

   (n=94)مجيع الطلبة -مستوى املقروئية 
 اإلحباطي التعليمي املستقل 

 %النسبة  عدد الطلبة % النسبة عدد الطلبة %النسبة  عدد الطلبة  
1 48 51.06 37 39.36 9 9.58 
2 56 59.57 31 32.98 7 7.45 
3 49 52.13 37 39.36 8 8.51 
4 27 28.72 40 42.56 27 28.72 
5 49 52.13 37 39.36 8 8.51 
6 2 2.13 25 27.66 66 70.21 
7 16 17.02 37 39.36 41 43.62 
8 29 30.85 37 39.36 28 29.79 

 25.80 42 37.5 32 36.70 32 املتوسط
 أي يف-%( 60)حصلوا على درجة أعلى من  أن نسبة الطلبة الذ ن( 10) ظهر من اجلدول 

طالبًا وطالبة، ونسبة الطلبة الذ ن حصلوا ( 32)و قدر عدد م بد %( 36.2)كانت   -املستوى املستقل
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، أي ضمن املستوى املستقل حسب تصنيف %(32.2) و %( 60-%20)على درجات بني 
 نت نسبة الطلبة الذ ن حصلوا علىطالبًا وطالبة، بينما كا( 32)مستو ات املقروئية، وعدد م أ ضًا 

، أي إن  ذه الفئة و عت يف املستوى %(42.2)،  م النسبة األ ل ونسبتهم %(20)درجات ا ل من 
 . طالباً وطالبة( 42)اإلحباطي، و قدر عدد م بنحو 

النص الثاين؛  نسبة للطلبة يف املستوى املستقل كانت يف أن أعلى( 10)و تضح أ ضاً من اجلدول 
، بينما أدىن نسبة للطلبة يف املستوى املستقل ظهرت للنص السادس؛ وبلغت %(22.22) وبلغت

، أما املستوى التعليمي فكانت أعلى نسبة للطلبة ضمن  ذا املستوى للنص الرابع؛ وبلغت %(4.13)
، كما  ظهر أ ضًا أنه يف %(42.66)، وأدىن نسبة هلم كانت يف النص السادس؛ وبلغت %(24.26)

، وأدىن نسبة %(20.41)اإلحباطي كانت أعلى نسبة للطلبة يف النص السادس؛ وبلغت  املستوى
 %(.2.22)للطلبة كانت يف النص الثاين؛ وبلغت 

 فسر الباحثان النتائ  املتعلقة بالسؤال األول عن مستوى مقروئية كتاب األحياء للصف احلادي 
ستوى التعليمي، أي إن الطلبة عمومًا لد هم عشر إىل أن مستوى مقروئية الكتاب بشكل عا  تقع يف امل

القدرة على  راءة النصوص العلمية من الكتاب، ما  دل على أن الكتاب  ناسب الطلبة يف املرحلة 
التعليمية اليت اُعد هلما، و فسر الباحثان  ذه النتيجة بأهنا تعود إىل اال تما  الذي توليه وزارة الرتبية 

 نا   وتأليف كتبها مبا  تناسب مع  درات الطلبة يف  ذه املرحلة ومبا  تناسب معوالتعليم لعملية إعداد امل
كذلك  د تكون طر قة عرض النصوص يف الكتاب واخراجها والنشاطات   ،اجملتمع العماين وبيئته وثقافته

آخر املرافقة هلا  ات أثر بالغ يف رفع  درة الطالب على القراءة وفهم النصوص، و د  كون  نالك عامل 
خيتص بالطلبة و و أن الطلبة الذ ن خيتارون مادة األحياء يف  ذه املرحلة من  وي التوجه العلمي وغالباً 

 .  وي مميزات عقلية جيدة املستوى، لذلك تكون  درهتم على القراءة وفهم النصوص مرتفعة
حصدائية يف درجدة إلدة  دل توجدد فدروق  ات دال: النتائ  املتعلقة بالسؤال الثداين الدذي  دنص علدى .4. 12

مقروئيدددة النصدددوص العلميدددة يف كتددداب األحيددداء املقدددرر لطلبدددة الصدددف احلدددادي عشدددر تعدددزى الخدددتالف الندددوع 
 االجتماعي؟ 

لإلجابة عن  ذا السؤال مت حساب التكرارات والنسب املئو ة واالحنرافات املعيار ة لدرجات الطلبة 
تعرب عن متوسط إجابات الطلبة الصحيحة عن كل على مقروئية النصوص العلمية لكتاب األحياء، اليت 

إلجياد الفرق بني متوسط  (T)نص من النصوص وعلى االختبار ككل، كما استخد  الباحثان اختبار 
املتوسط ( 11)درجات الطالب، وكذلك متوسط درجات الطالبات على اختبار التتمة، و بني اجلدول ر م 
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عيار ة لدرجات الطلبة من النوعني االجتماعيني كليهما، ونتائ  احلسايب والنسب املئو ة واالحنرافات امل
 .إلظهار الفرق بني درجة مقروئية النصوص حسب النوع االجتماعي (T)اختبار 
 11جدول 

لقيداس الفدرق يف درجدة مقروئيدة النصدوص تبعداً  (T)املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيار ة ونتائ  اختبدار
 للنوع االجتماعي

 الداللة (T)  يمة االحنراف املعياري املتوسط العدد النوع االجتماعي النص

 0.006 2.801 1.83 7.76 46  كر 1
 2.15 8.92 48 أنثى

 0.137 1.501- 2.14 9.28 46  كر 2
 2.11 8.62 48 أنثى

 0.499 0.679 2.39 8.30 46  كر 3
 1.87 8.60 48 أنثى

 0.000 4.647 2.40 5.83 46  كر 4
 2.44 8.15 48 أنثى

5 
 1.54 8.63 46  كر

-1.888 0.062 
 2.26 7.88 48 أنثى

6 
 2.21 3.85 46  كر

2.366 0.020 
 1.72 4.81 48 أنثى

7 
 2.34 4.61 46  كر

4.971 0.000 
 2.59 7.15 48 أنثى

8 
 2.37 6.46 46  كر

1.798 0.075 
 2.46 7.35 48 أنثى

 املتوسط
 2.15 6.84 46  كر

2.485 0.015 
 2.20 7.69 48 أنثى

وجود فروق  ات داللة إحصائية يف درجات الطلبة الكلية على اختبار ( 11) تضح من اجلدول  
 (a=0.015)وداللتها اإلحصائية ( 4.222)تساوي  (T)ة مة؛ لصاحل الطالبات حيث كانت  يمالتت

، و ظهر أن املتوسطات احلسابية لدرجات الطالبات (a=0.05)و ي دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
أعلى من املتوسطات احلسابية للطالب على االختبار ككل، أي إن الفروق يف املتوسطات احلسابية بني 
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درجات الطالب والطالبات على االختبار ككل دالة إحصائياً، ما  شري إىل أن مستوى مقروئية للنصوص 
مدى الفروق بني ( 11)روئية لدى الطالب، و ظهر أ ضًا من اجلدول للطالبات أعلى من مستوى املق

 مستوى مقروئية كتاب األحياء وجن  الطلبة يف كل نص من نصوص الكتاب الثمانية، حيث  الحظ
؛ لصاحل الطالبات، (6، 2، 1، 2)وجود فروق  ات داللة إحصائية يف درجات الطلبة على النصوص 

 (.4، 3، 2، 2)إحصائية يف درجات الطلبة على النصوص  بينما ال توجد فروق  ات داللة
يف  ذه الدراسة بأنه  عود إىل   فسر الباحثان تفوق الطالبات على الطالب يف اختبارات التتمة

أن اإلناث  تفو ن على الذكور يف التحصيل الدراسي عموماً : عدة أسباب  كرت يف األدب الرتبوي؛ منها
كار واحلفظ لد هن واجتا اته، وكذلك ارتفاع دافعية االجناز يف سعيهن بسبب ارتفاع مستو ات االستذ 

جوارنه، )إلثبات وجود ن، كما أن مستوى القراءة لدى االناث مرتفع يف مهارات القراءة عمومًا 
4002.) 

وتعزى  ذه الفروق إىل عوامل عدة أدت إىل وجود ا بني الذكور واإلناث، فهنا  العد د من 
وامل فسيولوجية وراثية أو عوامل اجتماعية والتفاعل بينها، من العوامل الفسيولوجية تكون ع: العوامل منها

عمليات التحول الغذائي البنائية عند اإلناث أعلى من الذكور، بينما تكون عمليات اهلد  الغذائي لدى 
 سبب  لك الذكور أعلى من اإلناث، و لك ألن الذكور  كونون أكثر حاجة إىل الطا ة من اإلناث و 

أ ضًا ارتفاع يف نبضات القلب لد هم، ومن العوامل الفسيولوجية أ ضًا اختالف خصائص الدماغ 
الفسيولوجية لدى اجلنسني، فمخ الذكور  تميز تشرحييا بانتظا  التجاعيد يف  شرته، واختالف تركيز بعض 

باالختالفات الثقافية ويف  األمحاض األمينية فيه عنها لدى اإلناث، أما العوامل االجتماعية فتتمثل
 (.4010الدا ري، )التو عات املختلفة من اجلنسني، اليت تعكسها طبيعة التنشئة االجتماعية 

ولعل طبيعة اجملتمع العماين يف عصر النهضة املباركة  د رفع من شأن املرأة العمانية وزاد من ثقتها 
اة ما انعك  إجيابياً على حتصيلهن وحتسني مستوى يف نفسها، وكان هلا حافزاً لتتفوق يف مجيع جماالت احلي

القراءة لد هن، كما  الحظ أ ضاً من سلو  اإلناث أن لد هن ميل أكثر من الذكور للقراءة احلرة مما  تيح 
هلن التفوق يف اللغة ومستوى فهم النصوص بشكل أكرب، كما أن اإلناث أكثر التزامًا بالدوا  املدرسي 

 .احلصص املدرسية ومتابعة الدروس أثناء
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 دددل  نالدددك عال دددة ارتباطيدددة بدددني اداء الطلبدددة يف اختبدددار : النتدددائ  املتعلقدددة بالسدددؤال الثالدددث ونصددده. 3. 12
 املقروئية واجتا اهتم حنو مادة األحياء؟

لإلجابدددة عدددن  دددذا السدددؤال مت اسدددتخدا  درجدددات الطلبدددة عيندددة الدراسدددة يف اختبدددار التتمدددة للنصدددوص 
ا دددات الطلبددة حندددو مددادة األحيددداء، ومت حسدداب معامدددل ارتبدداط بريسدددون لقيدداس درجدددة الثمانيددة، ودرجددات اجت

العال ة االرتباطية بني مستوى مقروئية الطلبة لكتاب األحياء وعال تها باجتا اهتم حنو املادة، و بدني اجلددول 
ات املتوسددددط احلسددددايب لدددددرجات الطلبددددة يف اختبددددار التتمددددة للنصددددوص الثمانيددددة، ومتوسددددط درجدددد( 14)ر ددددم 

 .ة األحياء، ومعامل ارتباط بريسوناجتا ات الطلبة حنو ماد
 14جدول 

 نتائ  معامل ارتباط بريسون للعال ة بني درجة املقروئية ودرجة االجتاه حنو األحياء
 حصائيةالدالة اإل معامل االرتباط %متوسط درجات االجتا ات  (12) املقروئية متوسط درجات العينةعدد 

94 7.27 75.23 .228 0.027* 
 (a =0.05)القيم االرتباطية دالة عند مستوى داللة )*( 

يف اختبار التتمة  أن املتوسط لدرجات الطلبة عينة الدراسة( 14) ظهر من البيانات يف اجلدول 
، وأن متوسط (2.42)املعد لقياس مستوى مقروئية طلبة الصف احلادي عشر لكتاب األحياء كان 

 (.75.23)%االجتاه  د بلغت  الدرجات للطلبة يف مقياس
أن ( 14)أما بالنسبة ملعامل االرتباط بني درجة املقروئية ودرجة التحصيل الدراسي، فيبني اجلدول 

ومتوسط درجات   نالك عال ة ارتباطية متوسطة بني متوسط درجات مقروئية مجيع النصوص جلميع الطلبة
وداللته اإلحصائية ( 228.) (r)امل ارتباط بريسون االجتاه حنو مادة األحياء جلميع الطلبة حيث بلغ مع

 .(a =0.05)عند مستوى داللة ( 0.027)
و فسر الباحثان  ذه النتيجة بأن التفوق يف املهارات القرائية والقدرات اللغو ة وفهم النصوص  و 

لبة حنو لدى الطلبة ما  د  نعك  إجيابيًا على اجتا ات الط التحصيل الدراسي األساس يف رفع مستوى
فذلك  د  كون حافزًا لتوجه  الدراسة عموما، وبالتايل عندما  كون مستوى مقروئية كتاب األحياء مرتفعاً 

الطلبة حنو  ذه املادة، و رى الباحثان أن  نا  عوامل  د تكون ساعدت على رفع مستوى مقروئية كتاب 
العملية وطر قة اخراج الكتاب   طر قة عرض النصوص، النشاطات الصفية واالستكشافات: األحياء منها

ككل، وبالنسبة للدراسات السابقة مل جيد الباحثان أي دراسة تناولت  ذه العال ة بني مستوى املقروئية 
 .واجتا ات الطلبة حنو املواد الدراسية سواًء مواد العلو  أو غري ا من املواد الدراسية األخرى
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نفسية إّن تواف  املادة املقروءة مع  درات القارئ  ، ومن ناحية(4002اهلامشي وعطية، )وكما  كرا 
القرائية جتعله أكثر تقباًل وإ بااًل على القراءة، بينما إ ا اعطي الطالب مادة مكتوبة تفوق  دراته القرائية فقد 

دهتا  عرضه  لك اىل اإلحباط والنفور من املادة، لذلك مل تب  املقروئية مرتبطة فقط مبادة اللغة العربية بل تع
 .لتشمل مجيع املواد الدراسية، و ذا بالتأكيد  ؤثر يف اجتا ات الطلبة حنو املادة الدراسية

 :المقترحات والتوصيات. 04
 : قرتح الباحثان إجراء مز د من الدراسات حول موضوع املقروئية؛ مثل. 1. 16
 .ة لتشمل مجيع املواضيعإجراء املز د من الدراسات اليت تبحث يف مقروئية الكتب املدرسي. 1. 1. 16
 .استخدا  طرق  ياس أخرى للمقروئيةإجراء دراسات مبوضوع املقروئية ولكن ب. 4. 1. 16
إجراء املز دد مدن الدراسدات الديت تبحدث يف مقروئيدة النصدوص العلميدة للكتدب املدرسدية ولكدن . 3. 1. 16

 . اعي أو اجلوانب االجتماعيةمع متغريات أخرى مثل التفكري العلمي أو الدافعية أو التفكري اإلبد
كما  قرتح الباحثان إعداد مشاغل ودورات للمعلمني تؤ لهم لقياس جانب املهارات القرائية . 2. 1. 16

لدى الطلبة يف خمتلف التخصصات أو املواد الدراسية والفهم القرائي، وحتد د طرق عدالج الضدعف القرائدي 
 .لد هم

 : شتها،  وصي الباحثان مبا  لييف ضوء استعراض النتائ  ومنا. 4. 16
اال تما  بقياس مقروئية كتب املواد الدراسية املختلفة، والتحق  من مناسبتها ملستوى الفئة أو . 1. 4. 16

 .املرحلة اليت أعدت هلا، و لك من خالل جتربتها و ياس مقروئية نصوصها  بل تعميمها
رى طر دددداً وأسدددداليب تدددددر   تسدددداعد علددددى تنميددددة تبددددين معلمددددي العلددددو  واملددددواد الدراسددددية األخدددد. 4. 4. 16

 .القدرات القرائية للطلبة داخل الغرف الصفية تؤدي إىل حتسني مستوى مقروئيتهم
دعدددوة معددددي املندددا   ومدددؤلفي الكتدددب الدراسدددية ملدددواد العلدددو  لال تمدددا  بوضدددع أنشدددطة تنمدددي . 3. 4. 16

 .م بقياس الفهم القرائي لدى الطلبةاملهارات القرائية للطلبة، وكذلك اعتماد أساليب تقومي هتت
إىل شددددرح املددددادة العلميددددة واملصددددطلحات املرتبطددددة بكددددل موضددددوع  دعدددوة معلمددددي مددددادة األحيدددداء. 2. 4. 16

وتوضدديحها، وتوجيدده الطلبددة إىل الطرائدد  األمثددل للمددذاكرة، و لددك لز ددادة مهدداراهتم القرائيددة، وز ددادة مقدددرهتم 
 . املعلوماتعلى االعتماد على أنفسهم يف الوصول إىل
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 المراجع العربية
مقروئية كتاب األحياء للصف األول الثانوي والعلو  للصف (. 4002. )أبو صليط، عبد اهلل حيىي أمحد

جامعة صنعاء،  ،رسالة ماجستري غري منشورة. التاسع األساسي وعال تها بالتحصيل والنوع واملنطقة
 .صنعاء

. مقروئية كتاب مبادئ األحياء للصف األول املتوسط(. 4014. )الصمد حسني األسدي، نعمة عبد
 .، العراق(16)6 جملة كلية اإلسالمية اجلامعة،

: عمان. طر نظر ة وتطبيقات عمليةأسرتاتيجيات تدر   اللغة العربية ا(. 4013. )إمساعيل، بليغ محدي
 .دار املنا   للنشر والتوز ع

مقروئية كتاب األحياء للصف (. 4002. )بد العز زبامسة ع ،والعرميي؛ امبوسعيدي، عبد اهلل بن مخي 
 .الكو ت، (23)12 ،اجمللة الرتبو ة .ول الثانوي بسلطنة عمان وعال تها ببعض املتغرياتاأل

العال ة بني مقروئية كتاب االحياء والتحصيل لدى (. 4012. )البدراين، عبد السال  بن  غار بن  ليل
  القرى، أجامعة  ،رسالة ماجستري غري منشورة. يم التعليميةطالب الصف األول الثانوي مبنطقة القص

 .جدة
مستوى مقروئية كتاب العلو  للصف الثاين املتوسط (. 4014. )الربدي، عاطي بن عطية بن مقبل

 .  القرى، جدةأجامعة  ،سالة ماجستري غري منشورةر . وعال ته ببعض املتغريات
توى كتاب العلو  للصف الرابع األساسي يف األردن يف دراسة حتليلية حمل(. 4012. )بين خلف، حممود

 .ردنل البيت، األآ، جامعة (أ/2)41 ،جملة املنارة للبحوث والدراسات. ضوء املرحلة النمائية للطلبة
رابط من ال 12/14/4012بتار خ  مت اسرتجاعها
u.edu.jo/jspuihttp://repository.aab                             

 ياس مقروئية كتاب الكائنات احلية والبيئة (. 4001. )وإمساعيل، علي إبرا يم ؛محدأبو حوص، خالد 
 .جامعة  طر، جملة مركز البحوث الرتبو ة. املقرر على طلبة املرحلة الثانو ة بدولة البحر ن

: دمش . أساسيات بناء االختبارات واملقا ي  النفسية والرتبو ة(. 4002) .راجلبلي، سوسن شاك
 .مؤسسة عالء الد ن للطباعة والتوز ع

مستوى مقروئية كتاب الرتبية االجتماعية والوطنية للصف الرابع األساسي يف (. 4002)جوارنة، حممد 
 .(4)2، العلو  الرتبو ة اجمللة األردنية يف. األردن
 .دار الشروق: عمان. ساليب تدر   العلو أ(. 4012. )ش حممودز تون، عا 

http://repository.aabu.edu.jo/jspui
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مقروئية كتاب العلو  العامة لدى طلبة (. 4013. )وجربان، رائدة خليل ؛سرحان، غسان عبد العز ز
جملة دراسات . الصف اخلام  األساسي وعال تها بتحصيلهم يف ماديت العلو  العامة واللغة العربية

 .اجلزائر معة  اصدي مرباح ور لة،اج، (11)، نفسية وتربو ة
 .دار الفكر العريب: القا رة. حتليل احملتوى يف العلو  اإلنسانية(. 4002. )طعيمة، رشدي أمحد

ول املتوسط وعال تها قروئية كتاب علم االحياء للصف األم(. 4012. )عبد الرمحن، ز نب حممد
 . منشورة، جامعة بغدادرسالة ماجستري غري .بتحصيل الطلبة ودافعيتهم حنو املادة

املكتب العريب : مصر . ضا ا يف تعليم اللغة العربية وتدر سها(. 4002)الباري  عصر، حسن عبد
 .احلد ث للنشر

مستوى (. 4010) .وأبو الشيخ، عطية إمساعيل ؛والسو لميني، منذر بشارة ؛العوامله، عبد اهلل امحد
 جملة اجلامعة. بع األساسي يف املدارس األردنيةمقروئية كتاب العلو  املقرر تدر سه للصف السا

 .(4)12، اإلسالمية للبحوث اإلنسانية
مقروئية كتب العلو  املطورة وعال تها باملستوى اللغوي لتالميذ (. 4014) .املالكي، طالل على علوان

 .جامعة الطائف، الطائف ،رسالة ماجستري غري منشورة. املرحلة االبتدائية
إعادة بناء وحدة يف مادة البيولوجي للصف األول الثانوي يف (. 4002. )ا يم أمحدمعوض، ليلى إبر 

ضوء املستحدثات البيوتكنولوجية ووفقًا لنمو ج التعلم البنائي، وفاعليتها يف تنمية التفكري النا د 
 ، دراسات يف املنا   وطرق التدر . والتحصيل املعريف واالجتاه حنو دراسة البيولوجي لدى الطالب

(124). 
 . دار املعرفة اجلامعية: القا رة .علم النف  الرتبوي للمعلمني(. 1220). منسي، حممود عبد احلليم

 . دار الفر ان للنشر والتوز ع: عمان. علم النف  الرتبوي. (4003. )نشوايت، عبد اجمليد
عربية رؤ ة نظر ة حتليل حمتوى منا   اللغة ال(. 4002. )وعطية، حمسن علي ؛اهلامشي، عبد الرمحن

 .دار صفاء للنشر: عمان .تطبيقية
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