
 

 1 

 
 

 

 

 كاتبة البحث ��     �     �



 

 2 

 مقدمة : 
القفي،  أي  المدرسيلقراءة معلمي  الفيف ا اليلييل للتالمييذ  ا ي  للتالميذ )أي:  القراءةتعد  

ع امي  تنمييل الل يل العر ييل ليد   أحيدبشك  مسيم   يمير(ر   القطع ال بيل المناسبل لعمارهم  
قييراءة ميي   ييالة تنميييل (ييرية التالميييذ الل   ييل  يتسيي ي  التالميييذو يتبييدي أهميييل هييذا النيي   ميي  ال

 علم القراءة  ياستثارة  افعيت م ل ا  يتنميل اتجاه م اإليجاب  نح هاوتعمليل 
 

 الهدف من الدراسة:
 دا إلى التعرا على اتجاهات معلم  الفف ا اليليل )الية يالثيان  يالثالي  تيهذه الدراسل  

ميذ  يمد  اال تالا ف  اتجاهيات م تبعيام لمت ييرات الفير الدراسي   االبتدائ   نح  القراءة للتال
لييى عينييل عاسييتبانل  113يالتخفيي،  يالخبييرة فيي  التييدر يو يلتحقيييف هييذا ال ييدا تييم ت   ييع 
 وعش ائيل م  معلم  الفف ا اليليل ف  مدارس المرحلل االبتدائيل 

 ا اليليييل نحيي  القييراءة للتالميييذ قييد أر ييرت نتييائا الدراسييل اتجاهييام إيجابيييام لمعلميي  الفييفي    
 و كما بينت نتائا الدراسل عيد  110رجل الكاملل البال ل دم  إجمال  ال 83.25) بمت سط قدره

يج   فريق  الل إحفائيام يب  معلم  الفف ا اليليل ف  اتجاهات م نح  القيراءة للتالمييذ تبعيام 
ضي ء هيذه النتيائا أيايى الباحي   لمت يرات الفر الدراس   يالتخف،  يسن ات الخبيرةو يفي 

الم تمي  بالتر يل يالتعليم باإلفا ة م  االتجاه اإليجاب  للمعلمي  نح  القراءة للتالميذ ف  تفعي  
 نشاط القراءة للتالميذ يتضمينه برناما تدر ي القراءة ف  الفف ا اليليلو
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 مقدمـةال 
اييل بتييدر ي القييراءة فيي  المرحلييل ل  معظييم نظييم التعليييم فيي  الييدية المتقدمييل عنايييل  اتيي     

االبتدائيل بشك  عا   يف  الفيف ا اليلييل بشيك   يام  لميا لييه مي  أهمييل بال يل في  تيسيير 
تلفل  يف  تط  ر م ارة القراءة الت  يحتاج ا الفر  في  كي  ويريي حياتيه  يفي  مخسب  التعلم ال

فيل يالنيي يالسيعا ةو يالقيراءة أحيد تنميل عا ة القراءة الت  تفتح أما  القارئ باب المعرفل يالثقا
الل ل العر يل لد  قارئي ا؛  ف ي  تتيدي هم بالكلميل الففيحى  يالجمليل الفيحيحل    لع ام  تنمي

 المقبي لل  يالساليب البالغييل التي  تحبيب الل يل إليي م بحيي  يعملي ي عليى اكتسياب ا  بيكيالترا
لمسيت   الرفييع: قيديم ا يحيديث ا  (يم ميا  حايل ي السيطرة علي ا  كما تقر  م م  الكتب ذات اي 

   و46هي  م 1416لمي ا م  مكانل (قافيل مقب للوت  )الكندري يعطا  كترهله لمت
ال يقتفر على تعليم التالميذ القراءة الفحيحل فقط  ب   –ف  مه العا  بم -در ي القراءة تي    

لى تنميل عا ة القراءة  ي تشيكي  يتعداه إلى تر يل الذياق يغرس االتجاهات يالقيم الت  تعم  ع
  إلى أي 1415د ن ه فضي  )قاع  بأهميل القراءة للفر  يالمجتمعو ي   وخفيل القارئ الفاع  يال

  يعاني يا تعلييم القيراءة في  مدارسينا تركييد المعلميي  عليى اتلييات التي  لتيم  أبر  المشكالت ا
ل  يالنطف ب ا  يأي غايل ما ي يدا إلييه تمك  المتعلم م  فك الرم   ياإلوارات الكتابيل المختلف

 قراءة ه  أي يكسب ا تالميذهم قدرة على ال اء أي القراءةو لالمعلم ي م  حف، ا
القييراءة في  الفيف ا اليلييل أوييم  بكثيير مميا يتفي ره بعيي   ليم  الحقيقيل  في ي  ير معيفي   

ا بشيك  جييدو إي تنمييل المعلمي  يالمتمث  ف  تعليم الطفياة القيراءة الفيحيحل أي نطيف الحيري 
أت  في  مندليل تي ا ي مندليل عملييل تعلييم القيراءة نفسي او يياتجاه التالميذ اإليجياب  نحي  القيراءة 

حي  القيراءة في  ك نيه أحيد الع امي  التي  تيدفع التالمييذ مسيتقبالم ن  يتبر  أهميل االتجياه اإليجياب
   المعرفلونح  ممارسل القراءة  يكثرة االطال   ياحبل الكتاب  يالبح  ع
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علم القراءة ياستثارة  افعيل الطف  نح  تحي  تر ي قراءة المعلم للتالميذ إلى تس ي  عمليل ي     
ارت بيذلك العدييد مي  الدراسيات )فيشير ي ألييم  أويالقراءة  يتنميل االتجاه اإليجاب  نح هيا كميا 

لفيف ا    في ي عليى معليم ا1988  ماونر 1989  يالمسل   ييالب 1994   يهاير 1984
  يالذي عليه ت يئل الج  المناسب هاليليل مسريليل كبيرة تتمث  ف  ك نه تالقائد  الدافع  الم ج

هذا الج   يتنم  تلك الدافعيلت )هيمييرك   دجيالمثير  ا   الفف و يالقراءة لألطفاة يمك  أي ت  
  و 1  م1999

قيائمي  عليى التر ييل يالتعلييم إلييى ذه الدراسيل محايليل لت جييه أنظيار المعلمييي  يالمير ي  ياليهي   
ات معلم  الفف ا اليليل نح ها  أمالم ف  إيجا  قيراء هالقراءة للتالميذ م  حي  أهميت ا ياتجا

لقراءة  يمستخدمي  جيدي  لل ل العر يل الت  تعد القراءة أحيد ا فاعلي  يمتعلمي  مدركي  لهميل
 أبر  فن ن او   
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 شكلة الدراسة وأهميتهـام
يلت ي ارة المعارا ف  المملكل العر يل السع  يل عناييل  اايل بتعلييم القيراءة في  الفيف ا أ   

  جانيب المعلميي و فقيد مي اليليل  يلك  جانب القراءة المير(رة للتالمييذ ليم يحيل بالعناييل الكافييل
م   الة   اراته لعد  م  المدارس االبتدائيل  يسراله ليبع  معلمي  الفيف ا  -الحل الباح  

في  كثيير مي   ةمي  برنياما تعلييم القيراء  -ميع أهميتيه –غياب نشاط القراءة للتالميذ  -ليليل ا
   القيييراءة حيين المييدارس االبتدائيييلو يلهميييل التعييرا علييى اتجاهيييات معلميي  الفييف ا اليليييل

للتالميذ لما ل ا م   ير ف  إقباة المعلمي  أي إحجام م ع  تنفيذ هذا النشاط  يلندرة الدراسات 
اطييال   بحسيي -العر ييل التيي  تبحيي  فيي  هييذا المجيياة   ف اييام فيي  المملكييل العر يييل السييع  يل 

 يمكن صياغتها في السؤال التالي: ف ي مشكلل الدراسل  -الباح 

 الصفوف األولية نحو القراءة للتالميذ؟  ي اتجاهات معلم ما
 :  ئلة الدراسـةسأ
 لية.  سعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التات

 اتجاهات معلم  الفف ا اليليل نح  القراءة للتالميذ؟  ما  1
د فريق ذات  اللل إحفائيل ف  اتجاهات معلم  الفف ا اليلييل نحي   القيراءة جت    ه  2

  ير الفر الدراس ؟ متللتالميذ تبعام ل
ت جد فريق ذات  اللل إحفائيل ف  اتجاهيات معلمي  الفيف ا اليلييل نحي  القيراءة   ه  3

 يذ تبعام لمت ير التخف،؟للتالم
هيات معلمي  الفيف ا اليلييل نحي  القيراءة ات جد فريق ذات  اللل إحفائيل ف  اتج  ه  4

 للتالميذ تبعام لمت ير الخبرة؟ 
 :  داف الدراسـةأه
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لدراسل بشك  رئيي إلى تسليط الض ء على أهميل هذا الم ض   الحي ي )القراءة ا دا هذهت    
القيراءة في  الفيف ا اليلييلو كميا ت يدا هيذه الدراسيل إليى التعيرا للتالميذ  ف  مجياة تيدر ي 

هييات معلميي  الفييف ا اليليييل نحيي  القييراءة للتالميييذ  يمييد  اال ييتالا فيي  اتجاهييات اعلييى اتج
 ت الفر الدراس  يالتخف، يالخبرة ف  التدر يو ار يالمعلمي  تبعام لمت 

 
 :  ود الدراسـةحد
 الية. لتزم الدراسة الحالية بالحدود التت

الميكييانيك  الفييي ت   ااءة المعلمييي  الميير(رة للتالميييذ  ا يي  البيئييل المدرسيييل بن عي ييقيير   1
 و يلياالستيعابو يقد تم االقتفار على هذا الن   م  القراءة  لنه مدار الدراسل الحال

لم  الفف ا اليليل مي  المرحليل االبتدائييل  نظيرام لتركييد التيدر ي في  هيذه المرحليل عم  2
ل يي ي لاءة يالكتابييل  يلتييأ(ير القييراءة للتالميييذ فيي  هييذه المرحلييل علييى نميي هم اعلييى القيير 
 يالمعرف و

 مدارس االبتدائيل ف  مدينل الر اضو لا  3
 هيو 1422-1421اس  در فف  الدراس  الثان  للعا  اللا  4
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 تمع الدراسـة وعينتهاجم
ن  يالثالي  االبتيدائ   تك ي مجتمع الدراسل م  جميع معلمي  الفيف ا اليلييل )الية يالثياي   

هي و يتم ا تيار عينل الدراسيل  1421معلمام )ي ارة المعارا   449ف  مدينل الر اض يعد هم  
م  معمل  الفيف ا اليلييل  يهي  ممثليل   مام معل 113باستخدا  الطر قل العش ائيل تك نت م  

لفيف ا اليلييل   مجتميع الدراسيل و يقيد تميت االسيتفا ة مي  قي ائم معلمي  امي ٪25إذ وكلت )
 تيييار العشيي ائ  عيي  طر ييف الرقييا  المتتابعييل إلييى أي تييم الالمتيي فرة فيي  إ ارة تعليييم الر يياض ل

 إلي م لإلجابل عن او تاالستبياناالحف ة على العد  الكاف   يم  (م تحديد مدارس م يإرساة 
 

 طلحات الدراسـةمص
 : التجاه ا  - 1
 ابتل (باتام نسبيام تعبير عي  اتراء ياالهتماميات يال يدفه قام س علم النفي بأنه: تحالل (اعر    

 و Derver,1975الذي يتضم  ت قع أن ا  محد ة م  الخبرة ياالستعدا  باسيتجابات مناسيبلت )
االتجيياه بأنييه: تم لييد الفيير  ميي  القضييايا التيي  ت مييه بنيياء علييى  را  فقييد عيي1986مييا  هييراي )أ

اة المختلفيل في  البيئيل التي  يعييا في يا  يهيذا  برات مكتسبل ع  طر ف التعلم م  م الد الحي
 ذ وك  الم افقل أي الرف  ع  طر ف السل ك اللفظ  أي العمل  للفر تو  الم لد يأ

قييراءة للتالميييذ بأنييه م لييد معلييم الفييف ا الفيي  هييذه الدراسييل  يمكيي  تعر ييد االتجيياه نحيي  ي    
ا الم ليد يأ يذ ويك  الم افقيل أي اليليل ف  مدارس الر اض إ اء م ض   القراءة للتالمييذو يهيذ

لييم لمقييياس االتجيياه نحيي  القييراءة للتالميييذ يالمسييتخد  فيي  هييذه عالييرف  ميي   ييالة اسييتجابل الم
 الدراسلو

 
 :  علم  الفف ا اليليلم - 2
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جمييع التخففيات اليذي  يق مي ي بالتيدر ي في  الفيف ا: الية يالثيان    المعلمي ي مي هم   
 هي و 1420يل  )ي ارة المعارا  يالثال  م  المرحلل االبتدائ

  القراءة للتالميذ - 3
قراءة معلم  الفف ا اليليل للتالميذ  ا   المدرسيل القفي،  أي القطيع ال بييل  فد ب ايق   

تنميل عا ة القراءة عند التالميذ  يتحفي  الف ائد البيار ة  المناسبل لعمارهم  ي شك  يساعد ف 
 لمث  هذا الن   م  القراءةو

 
 دراسات السـابقةلا

رفييل أ(يير القييراءة المنتظمييل عراسييل هييدفت إلييى م   1999) Hemerickر  هيميييرك أجيي - 1   
للتالميذ عليى  افعييت م ياتجياه م اإليجياب  نحي  القيراءةو يقيد أر يرت النتيائا يجي   فيريق ذات 

 يييير ل إحفييائيل لفييالح التالميييذ الييذي  يقييرأ علييي م ي ميييام لمييدة نفيير سيياعل  يذلييك فيي  تليي ال 
طحاب ا مع م للبييتو ااالتجاه اإليجاب  نح  القراءة  يف    ا ة  افعيت م نح  استعارة الكتب يا

يقييد قييا  الباحيي  بتجر ييل تقتضيي  بييأي يقيي   المعلميي ي بييالقراءة المنتظمييل لطلبييل الفيير الرابييع 
 قيقل ي ميام  ف  حي  تترك الحر ل لطلبل ففيلي  خ ير   مي  الفير  30امي لمدة خلايالفر 

 الرابييع يالفيير الخييامي فيي  أي يقييرميا بأنفسيي م مييا يشيياميي ميي  القفيي، يغيرهيياو يقييد تييم
قييياس ل Scale) (Estesاسييتخدا  اال تبييار القبليي  ياال تبييار البعييدي باسييتخدا  مقييياس إيسييت 

 اتجاه التالميذ نح  القراءةو
 
ءة المنتظميل راسل ف  مدينل الخلي  لبح  مد  تيأ(ير القيرا   1992) Kitaجرت كيتا أ - 2   

لسلسلل م  القف، م  المعلم عليى تحفيي  التالمييذ في  القيراءةو  لفيت الباحثيل إليى جمليل 
ميي  النتييائا أبر هييا أي القييراءة المنتظمييل للقفيي،  ا يي  الففيي  ميي  قبيي  المعلييم علييى التالميييذ 
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  ات القراءة  كما تد د م  معدة ف م م يتحفيل م ف  ما ة القراءة  يمار تساعد ف  اكتساب م 
 قدرت م على قراءة القف، المف رةو

 
: كيتيييا  إيشيي   مييياري   ميييا ير  ي  فيي   راسيييل أ يير  تجر بييييل لمجم عيييل ميي  البييياحثي - 3   

أعط  ف   الل يا ا تبيار    Kita, Eshel, Marom, Mazor, Krnfeld (1996ك رنفي  
جابييل عيي  أسييئلل يييذ لقييياس مييد  الف ييم ياالسييتيعاب فيي  مييا ة الل ييل اإلنجليد ييل  ياإلمقبليي  للتال

الميا ة أي يقيرأ ي مييام  استبانل ح ة  لفيات م ف  الل يل اإلنجليد يل؛ (يم طليب البياحث ي مي  معليم
قفل م  القف، لمدة عشر  قائف قب  بدء الدرس  تعقب ذليك مناقشيل جماعييل حي ة القفيل 

  يطييرق مختلفييل للنقييادو ي عييد تطبيييف اال تبييار البعييدي تبييي  يجيي   تحسيي بيالمقييريءة بأسييال
اءة  ر ملح ظ ذي  اللل إحفائيل لمست   تحفيي  التالمييذ في  أسيئلل الف يم ياالسيتيعاب في  القي

 يكذلك ف  نم  االتجاه اإليجاب  نح  القراءة الحرةو
 
قياس مد  ميا يقيرأ   لLackteig & Russell (1993 أجر  ك  م  الكتف ي ر س ة - 4   

يل نبراسكا المر كيل القراءة الجياهرة لتالمييذهم معلمام م  معلم  المرحلل االبتدائيل ف  يال 183
م مي  ال قيت يمضي ي في  قيراءت م للتالمييذ  يتحدييد ميد  ف ائيد القيراءة كيأ(ناء الي   الدراس   ي 

رغبيل مي  التالمييذ للقيراءةو يقيد  ثيرللتالمييذ مي  يج يل نظيرهم  يميا هي  الكتيب أي القفي، الك
  مي ٪71دا هماو أر رت نتائا الدراسل أي نسيبل استخد  الباحثاي استبانل ل ذا ال رض م  إع

    مييي٪28 قيقيييل تقر بيييام  فيي  حيييي  أي ) 20فيي  كييي  يييي   بمعييدة  ذالمعلمييي  يقيييرميي للتالميييي
د القييراءة للتالميييذ ميي  ائيي قيقييل ي ميييام تقر بييامو كمييا أي ميي  ف   15إلييى 10المعلميي  يقييرميي ميي  

يغرس حب القراءة في  نفي س    ٪52) يج ل نظر المعلمي  ف  هذه الدراسل تتمث  ف  اإلمتا 
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ي  يا ة الدافعييل    ٪23يالراحل ياالستجما  )   ٪23ما  )تي ناء م ارات االس   ٪49التالميذ )
  و  ٪15 ناء المفر ات )  ي ٪19للقراءة )

 
راسل لقياس ميد  تيأ(ير تيدر ب اتبياء عليى تكنييك    1993) Gongoraأجر  قنق را  - 5   

طفيالم ترايحيت  11على نم  المفر ات لد  أبنائ مو تألفت عينل البح  مي   القراءة على الطفاة
مارهم بي  الخامسل يالسا سل مع يالدي م ف  مدينل بيتايي ف  ياليل تكساس المر كييلو يقيد عأ

ر  تجر بييلو كميا تيم تيدر ب الطفياة يياليدي م في  أ يتم ت   ع العينل على مجمي عتي  ضيابطل ي 
لييى اسييتراتيجيات أي تكنيييك القييراءة لألطفيياة  يالتيي  تشييتم  علييى تعد ييد المجم عييل التجر بيييل ع

يل  المحت   أي المعل مات  التيدر ب  يأ ييرام التطبييف  في  حيي  ليم ييتم تيدر ب المجم عيل عالداف
اة كانييت في  المجميي عتي و يقيد كانييت النتييائا فيطالضيابطل علييى وي ء  مييع العليم أي القييراءة لأل

ائيام فيي  اييالح المجم عييل التجر بيييل ميي  حييي  اكتسيياب المفيير ات اإليجابيييل غييير الدالييل إحفيي
 اتباء اإليجاب  نح  القراءة لألطفاةو  هينم ها  ياتجا

 
هي   ع  أ(ير اسيتخدا  القفي، اليدين  في  1411   راسل أ ر  عر يل لعبد الرحم  )ف - 6  

بع  فري  التر يل اإلسالميل على تحفي  تالميذ الفر الية اإلعدا ي يعلى سل ك م ي تدر 
 افرها ف  القف، الدين   يكيذلك تالدين   قامت الباحثل ب عدا  قائمل بأهم الخفائ، ال اجب 

بناء ا تبار تحفيل  م ض ع  ف  الم ض عات المختارة  ي ناء مقياس ال تبار السل ك اليدين  
أسفرت الدراسل ع  عد  م  النتائا أبر ها أي اسيتخدا  أسيل ب القفي، اليدين   دقي المناسبو 

يه أ(يير فعيياة فيي  تحسييي  لييفيي  تييدر ي ميين ا التر يييل اإلسييالميل لتالميييذ الفيير الية اإلعييدا ي 
 تحفي  التالميذ على مست   التذكر يالف مو
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ت   مسيي خ فيي    بدراسييل حيي ة اسييتخدا  القفييل فيي  تييدر ي التييار 1987ا  السيييد )قيي - 7   

التعليم الساس  على تحفي  التالميذ يتنميل مي ل م نح  ما ة التار خو يقد قا  الباح  ب عيدا  
الف م يالتطبيف  يكذلك باسيتخدا  مقيياس الميي ة نحي  ي ا تبار تحفيل  يقيي مست  ات التذكر 

ليل ال   ق ذاتالما ة الدراسيلو يقد كاي م  ضم  النتائا الت  أسيفرت عن يا الدراسيل يجي   فيري
إحفائيل بي  مت سط   رجات تالمييذ المجم عيل التجر بييل يالمجم عيل الضيابطل في  مسيت  ات 

   الكليي  لال تبييار لفييالح تالميييذ المجم عييل ميياال تبييار يهيي : التييذكر يالف ييم يالتطبيييف  يالمج
التجر بيييلو كييذلك  يجيي   فييريق ذات  اللييل إحفييائيل بييي  مت سييط   رجييات تالميييذ المجم عييل 

يالضييابطل فيي  مسيييت   المييي  نحيي   راسييل ميييا ة التييار خ لفييالح تالميييذ المجم عيييل  ليييتجر بال
 التجر بيلو  

ف المقييياس لقييياس ييي  يبييي  كيفيييل تفسييير مجميي   الييدرجات المتك نييل ميي  تطب1لجييدية رقييم )يا
  110ي  22اتجاهييات معلميي  الفييف ا اليليييل نحيي  القييراءة للتالميييذو يتتييراي  الدرجييل بييي  

أكثيير إيجابيييل نحيي  القييراءة للتالميييذ  فيي  حييي  تعكييي الدرجييل  هييام لدرجييل العاليييل اتجايتعكييي ا
 المنخفضل اتجاهام أكثر سلبيل نح  القراءة للتالميذو 

 ية تفسير درجات اتجاهات معلمي الصفوف األولية نحو القراءة للتالميذ.فين كييب (1ول رقم )جد

 
 دىملا درجةلا توى االجتاهسم ع االجتاهنو
 110-99 5 –4.50 تفعر م جاب يإ
 98 – 88 4.45  – 4 ق المت سط ف جاب إي
 87 -77 3.95– 3,5  سطتم جاب إي
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 76 -66 3.45– 3 ي المت سطي  ب سل
 فما  يي  – 55 ي أق أ 2.50 خف نم ب سل

 
 :   ق األداةصد
لك الن   د تالفدق الظاهريت أحد طرق التعرا على ادق المقياسو ي مك  ال ا ة إلى ذيع   

ع  طر ف عرض المقياس على مجم عل م  الخبيراء ذيي العالقيل بم ضي   البحي   دقم  الف
لفح، المقيياس  يالتأكيد مي  أنيه يقييي فعيالم ميا يضيع لقياسيهو  فبعيد إكمياة المراجعيل اليلييل 
الت  أجراها الباح  على أسئلل االستبانل يعبارات ا  تم عرض ا على مجم عل م  المتخففي  

  يمنيياها البحيي   يمشييرف  الل ييل العر يييل يمعلمي ييا للتعييرا علييى ي ر لمنيياها يطييرق التييدفيي  ا
لو يقيد طليب سيرأي م ح ة سالمل السئلل يم ض عيت ا  ي رجل وم ل ا يارتباط ا بم ض   الدرا

الباحيي  فيي  اسييتمارة التحكيييم أي يبييدي المحكييم رأيييه فيي  كيي  عبييارة ميي  حييي  ال ضيي    يمييد  
نلو يقد أ ذت اقتراحات المحكميي  بالتعيدي   أي ابتاممت م  أجله االس مناسبت ا لل رض الذي

  فييالحييذا أي الد ييا ة بعييي  االعتبييار  فييتم إجييراء التعييديالت المقترحييل  يتييم إعييدا  االسييتبانل 
 و  ا رت ا الن ائيل

حثيا بعني اي: العيالا بيالقراءة   بFisher & Elleman (1984د أجير  فيشير ي إلييم  يقي   
ا مي   الليه إليى أي هنياك عشيرة أسيباب تيدع  إليى ضيريرة القيراءة للتالمييذ في  ف ل   هرةاالج

 وهذه األسباب هي:مختلر العمار  
 إي القراءة للتالميذ تعرف م بكلمات جديدة لم يمريا ب ا م  قب و - 1
 تعرف م على بناء جم  أكثر تعقيدامو  - 2
 يستخدم ن اوتعرف م على جم  أكثر ففاحل يتركيبام م  الت   - 3
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 أنماط يأساليب مختلفل لل ل المكت  لو ىلتعرف م ع - 4
 تنم  في م الحي نح  القف، يتركيب او - 5
 تساعدهم على تط  ر م ارات م القرائيلو - 6
 تدي هم بدافعيل أكبر نح  الكتابل اإلبداعيلو - 7
 ار   اإلبداعيلوتك ي  ا ا يستخد  عند الحاجل إليه ف  المناقشات أي النشطل يالتم – 8
 رفل العاملوعتثري الم - 9

 تضف  مد دام م  الحي  ل يالمتعل إلى الي  و    - 10
 
حثيام يشييير إلييى أي تفاعي  البييال ي  مييع الطفيياة   بDowhowe (1994د لخيي،  يهيياير يقي   

أ(ناء القراءة  المتمث  ف  السراة يالج اب م م ف  تنميل جانب استحضار المعل مات  ف  الف م 
 لمفر اتوا   يف  تنميلبياالستيعا

 :  قد وجدا أن( ف1989) Walmsley and Walpا المسلي ووالب مأ

 القراءة للتالميذ تعد أحد أهم الطرق ف  تنميل اتجاه م نح  ال بو   1
إوييعارهم أي ال ب أحييد مفييا ر النييي يالشييع ر باللييذةو يهيي  ليييي بأفضيي  ميي  القييراءة   2

 ءةو راتب ينح  القكاب  نح  الللتالميذ لتنميل االتجاه اإليج
االتجيياه اإليجيياب  أحيي ا مييا يكيي ي إليييه التالميييذ فيي  المراحيي  اليلييى عنييدما تبييدأ مع ييم    3

 لم القراءةو تع معاناة
 الني أي الراحل الت  يجدها التالميذ عند القراءة ل مو   4
 يتعلم ي أنماطام مختلفل م  بناء الكتب أي القف، الت  يسمع يو  5
 إلى أنماط يأساليب ل   ل جديدة  يمفر ات جديدة لم يمريا ب ا م  قب و ي ع أن م يستم  6
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أي القراءة لألطفاة عام  م م م  ع ام    ا ة الدافعيل للقراءة الخاايل يتقضييل ال قيت   7
 مع الكتبو

 
ألطفياة ليلفت انتباه المر ي  إلى أهميل القراءة بق ليه: تإي القيراءة   فKita (1992ا كيتا أم   

  لفل الكلمات  إن ا حدث اجتماع و إي الطفي  ييتعلم مي  القيراءة ليه أكثير مي  مجير  جر م ليست
سييما  القفيي،  إنييه يييتعلم حيي ة الحييياة  حيي ة أسييرته  يحيي ة م قعييه فيي  هييذا العييالمت يقييد نقيي  

تيييائا  راسييل طبقيييت علييى تالمييييذ الفيير الثيييان   يالثالييي    نLacedonia (1999السيييدينيا 
  ميي ٪20ي15أي الطفيياة قييد اكتسييب ا مييا تتييراي  نسييبته بييي   رتر ييني  النييد  أ المت سييط فيي 

  1988المفر ات الجديدة نتيجل سماع م للقف، الت  تقرأ عليي مو يأ ييرام فقيد أويار ماوينر )
إلى أي عد ام م  البح ث تدعم الف ائد التاليل لقراءة القف، يالقطع ال بيل للتالميذ  س اء م  

 المعلم أي م  غيره يه : 
 القراءة بف رة أسر و م اعدهم على تعلتس - 1
 اعدهم على تحسي  م ارات االستما و تس - 2
 اعدهم على   ا ة اعتما هم على أنفس م ف  القراءةو تس - 3
  د مفر ات م يتنمي او تد  - 4
 اعدهم على تنميل ل ت م يالرق  بأسل   موتس - 5
 اعدهم على أي يفبح ا متحد(ي  جيدي و تس - 6
 م على أي يفبح ا كتابام جيدي واعدهتس - 7
 م  مست   الكم يالكير ف  القراءة الحرة يتط رهوتن - 8
 اعدهم على ف م السل ك اإلنسان  يتفسيرهو تس - 9
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عييد نشيياط قييراءة القفيي، المسييليل يالمفيييدة للتالميييذ أحييد أبيير  أوييكاة القييراءة للتالميييذو ي    

ريي أن ييا: تأسييل ب نيياجح يحقييف كثيييرام ميي  علييى القفييل؛ ي يي يالتر   يي ي يعلقيي ي أهميييل كبيييرة
  م 1986التر   ييل المنشيي  ة فيي  كثييير ميي  مجيياالت التعليييمت )ابييراهيم  ي  الغييراض التعليميييل

 و يالقفييل أحييد ال سييائ  الم مييل لتحقيييف الهييداا التر   ييل  ف يي : تيسيييلل لإلجابييل عيي  244
عييل  ياإلنسيياي بطبعييه يضيييف رغبييه الجماتأسييئلل معلقييل  يطر ييف لييدفع النميي  فيي  االتجيياه الييذي 

ام أي بيي  القيييم يالمسييت  ات السييل كيل عيي  القفييل فييقلبييال عل ياإلروييا   يميي  (ييم اكتشيير ا
                                  يسيييييييييييلل ناجحييييييييييل إليفيييييييييياة هييييييييييذه ال القيييييييييييات إلييييييييييى النيييييييييياس ي خااييييييييييل الشييييييييييبابوت 

    25  م 1976)الحديدي  
 
 رض النتائج ومناقشتـهاع
 ف ا اليليل نح  القراءة للتالميذفات اتجاهات معلم  الالم: مت سطأي 

إلى التال : ما اتجاهات معلم  الفف ا اليليل نح    ير السراة الية م  أسئلل البحيش   
 القراءة للتالميذ؟ 

إلجابل عي  هيذا السيراة فقيد تيم اسيتخراا المت سيطات الحسيابيل  ياالنحرافيات المعيار يل لي    
  3رقييم )            معل مييات ال اييفيل اإلحفييائيلو ي  ضيييح جييدية للحفيي ة علييى بعيي  ال

القييراءة للتالميييذ  يكييذا مت سييطات قيييم  حيي المت سييط العييا  التجيياه معلميي  الفييف ا اليليييل ن
االتجاه لك  فئل م  فئات مت يرات البح و ي الحل على قيم هذه المت سيطات أي ليد  معلمي  

لفير الية اقيراءة للتالمييذ أعليى مي  نظيرائ م معملي  الفر الثان  االبتدائ  اتجاها نح  ال
لتخففيات ال ير  مثي : ا ي يالثال  االبتدائ و م  ج ل أ ير   فقيد حفي  المعلمي ي مي  ذي 

إ ارة العماة  الفحافل ياإلعال   التقنيل الميكانيكيل  تكن ل لجيا الغذيل على مت سيط اتجياه 
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لمييي  الل يييل العر ييييل  يالعلييي   الشيييرعيل  نحييي  القيييراءة للتالمييييذ أعليييى مييي  نظيييرائ م مييي  مع
 جتماعيات  يالعل    يالر اضياتو ياال
  أي ميي  لديييه سيين ات 3حل ميي  الجييدية رقييم )يالا فيمييا يتعلييف بييالخبرة فيي  التييدر ي  فييمييأ   

سينل يمليك اتجاهيام أعليى مي  غييره مي  ذيي الخبيرات القي   30 برة ف  التيدر ي تد يد عليى 
إليى أي مي  لدييه  -غير الداليل إحفيائيام  -دي الباح  هذه النتيجل نح  القراءة للتالميذو ي ع

يالحيل بعي  ف ائيدها  ير ميا  ذ يي برة أكثر ف  مجاة التدر ي قيد عيرا أهمييل القيراءة للتالم
مارس بنفسه القراءة للتالميذ  بما يملك م   برة  يقدرة ف  االستفا ة مي  ال قيت المتيا  في  

 مفيد للتالميذو    التدر ي لتنفيذ هذا النشاط ال
 مقياس االتجاه :  ديرات عينة الدراسة علىتق  (3ول )جد

 

 تاتغريملا ات املتغرياتئف وسط االجتاهتم العظمى نهايةال
  الفر الية 82.98 
 الفر الدراس : الفر الثان  83.63 
  الثال  83.22 
  الل ل العر يل 84.45 
  العل   الشرعيل 81.61 
 التخف، ماعياتاالجت 84.40 
  العل   يالر اضيات 81.50 
  أ ر   86.22 
  سن ات 10أق  م   – 5 82.56 *110
  سنل 15أق  م   – 10 82.78 
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  سنل 20أق  م   – 15 82.50 
  و3تابع جدية رقم )   
  سنل 25أق  م   – 20 81.00 
 الخبرة سنل 30أق  م   – 25 84.13 
  سنل فأكثر – 30 87.50 
 مت سط االتجاه العا   83.25 

   لن ايل العظمى إلجابل ك  عبارةوا X  22ه القيمل ه  ناتا ضرب عد  العبارات )هذ *

  الذي يفسر  رجات اتجاهات معلم  الفف ا اليليل نحي  القيراءة   1استخدا  الجدية رقم )ي 
لتالميييذ هيي  مت سييط للتالميييذ يتضييح أي االتجيياه العييا  لمعلميي  الفييف ا الل ليييل نحيي  القييراءة ل

تشيير إليى اتجياه إيجياب   -الييل ع يإي كانيت ليسيت -و يهذه الدرجل 83.25بدرجل كليل بل ت 
 م  معلم  الفف ا اليليل نح  القراءة للتالميذو 

فقييام إلجابييات أفييرا  العينييل  عمييا يتعلييف باتجاهييات م نحيي  القييراءة للتالميييذ يتضييح أي هنيياك يي    
   فيي  حيي  أي  مييي عبيارات أ يير  4ط عياة )الجييدية رقيم عليى مت سيي ت ميي عبيارات حفييل

خف  أي متييدي فيمييا يتعلييف باتجاهييات معلميي  الفييف ا اليليييل نحيي  ميينحفييلت علييى مت سييط 
  و5القراءة للتالميذ )الجدية رقم 

 

 . فقرات التي نالت أعلى المتوسطات مرتبة تنازليا  ال(. 4دول رقم )ج
 

 عبارةلا مرق ـارةالعبـــــ توسطملا رحناا  املعاار اال

41. 4.81 
 قراءة للتالميذ م مل لتنميل مفر ات مال

 1 لل   لوا

اءة القف، يالقطع ال بيل للتالميذ قر  4.70 .47 4 
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 تساعدهم على تحسي  م ارات االستما و

50. 4.69 
قراءة للتالميذ م مل لتنميل م ارات م ال

 14 الل   لو

لد ا ة  قراءة للتالميذ يسيلل جيدةال 4.60 .49
  برات مو

20 

 9 لبل ساقراءة للتالميذ مضيعل لل قتو )ال 4.60 .58

  فقرات التي نالت أقل المتوسطات مرتبة تصاعديا .ال(. 5ول رقم )جد
 

 م العبارةرق عبـــــــــارةال توسطملا رحناا  املعاار اال

1.26 3.06 
ناك أوياء أهم م  القراءة ه

للتالميذ ف  المن ا المدرس و 
 سالبل )

16 

1.07 3.91 
  معرفل المد د ع  كيفيل سر  أي 

القف، أي قراءة القطع ال بيل 
 للتالميذو

7 

1.01 3.94 
ب   أي يتضم  التدر ب على ين

رأس العم  كيفيل قراءة القف، 
 يالقطع ال بيل للتالميذو

6 

95. 3.98 
ب أي يدرب معلم  الفف ا يج

راءة القف، ق اليليل على كيفيل 17 
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 ال بيل للتالميذو يالقطع

90. 4.03 
 ق إلى معرفل المد د ع  أت

 10 أهميل قراءة المعلم للتالميذو
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  يمك  الق ة إي لد  معلم  الفف ا اليليل اتجاهيام عالييام 5ي  4لنظر إلى الجديلي  )رقم  با
م  يم ييارات م ميييذ علييى تنميييل مفيير ات تالفيمييا يتعلييف بأهميييل القييراءة للتالميييذ ك ن ييا تسيياعد ال

الل   ل  يم ارات االستما   ي  ا ة  برات مو لك   يميع إيمياي معملي  الفيف ا اليلييل بأهمييل 
على كيفيل القراءة للتالمييذ مي   رالقراءة للتالميذ إال أي لدي م ويئام م  اإلحجا  ع  التعرا أكث

هيذا إليى عيد  إ راك  رأس العمي و ير ميا يعيد   ىلي الة القراءة العامل  أي عي  طر يف التيدر ب ع
المعلمي  لطبيعل الدير الذي يق   به المعلم ف  م ض   القراءة للتالمييذ  يتخي ف م مي  ايع  ل 

ي التيدرب عليى كيفييل القيراءة أالقيا  ب ذا الدير إذا طلب من م ذلك  أي م  تخ ا بعضي م مي  
  تييدر ي تالميييذ  م الكثيييرة الناتجييل عييئابييللتالميييذ قييد يضييير علييي م عبئييام خ يير يضيياا إلييى أع

 الفف ا اليليل
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 راجع الدراسـةم
 

 عميياي:  ار  2و طتر يييل اإلسييالميل يأسيياليب تدر سيي اال و 1986راهيم  اييبح  طييه  )إبيي
 الرقمو 

 اإلميييارات العر ييييل  طفييي  يالل يييل ياليييذكاء فييي   يليييلالميييد  عائشيييل عبيييد .و ) و ت و تحأ
 سلسلل الرسائ  العلميل الت  تفيدر ت م 1لكتاب رقم تو اتالمتحدة:  راسل ميدانيل مقارنل

   جمعيل االجتماعيي و اإلمارات العر يل المتحدةوع

 تالميييذ  ميييل م ييارات التفكييير العلمي  يالتفسييير المنطقيي  لييد تن و 1411حبييب  ف ييدو )لا
لتعلييييم االبتيييدائ  ي يره فييي  تنمييييل و ا ييييل السيييع  يلر المرحليييل االبتدائييييل فييي  المملكيييل الع

  للجمعييييل السيييع  يل للعلييي   اليييليييد  التالمييييذ: الكتييياب السييين ي الث الم يييارات الساسييييل
 و232-206التر   ل يالنفسيل  

 و القاهرة: مكتبل النجل  المفر لو 2و طأ ب الطفاة ف  و 1976حديدي  عل و )لا 
 


