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  اماليزيبالثانوية مدارس ال في ةدراسالعربية: اللغة االتجاهات نحو القراءة ب

*محمد نور سيتي سلوى
 

  **نئ حنان مصطفى

  

  ملخص البحث

يهدف هذا البحث إىل التعرف على اجتاهات طلبة املدارس الثانوية الدينية يف 
واإلناث يف اجتاهام حنو ماليزيا حنو القراءة باللغة العربية، والكشف عن الفروق بني الذكور 
البيانات من  مجعتو ، مالقراءة، والعالقة بني حتصيل الطلبة يف مادة اللغة العربية واجتاها

تعتمد على املكونني: هي و  ،2004سنة  Yamashitaالعاملة مياشيتات  ااستبانة طور 
س اجتاهات أربعة عوامل تعك على قياس االجتاهات. وأكدت النتائجل العاطفي، واملعريف

عن  النتائجوأسفرت  ،القلق واملتعة والقيمة واإلدراك الذايت حنو القراءة بالعربية الطلبة وهي:
ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف  اجتاهات سلبية لدى الطلبة، وعدم وجود فروق

هات الطلبة االجتاهات حنو القراءة، ووجود عالقة موجبة بني التحصيل يف اللغة العربية واجتا
 اإلجيابية حنو القراءة.

  
  مقدمة

من أهم املهارات اليت جيب أن جييدها كل متعلم العربية قبل اخلوض يف القراءة ن إ
واملعلومات، وترسيخ القدرة  املفردات زيادةيف  فّعالة وسيلةهي و  1،حبار العلوم العربية األخرى

                                                
  .جامعة دار اإلميان املاليزية -قسم اللغة العربية، كلية اللغات واالتصاالت ،حماضرة  *
  اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا. -معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، كلية وآداا قسم اللغة العربيةأستاذة مساعدة،   **
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القراءة لدى متعلمي يطابق احلال عند  وهذا ،والكالمي مهارة الكتابة على االستيعاب، وتنمّ 
   2.العربية مباليزيا فُتعد مصدرًا رئيساً إلتقان التعبري العريب الصحيح يف الكالم والتحرير

يقول: "ليست (القراءة) مهارة آلية طعيمة يف تعريف القراءة، حيث قد فّصل لو 
تأملية. وينبغي أن تنمي   بسيطة كما أا ليست أداة مدرسية ضيقة. إا أساًسا عملية ذهنية

كتنظيم مركب يتكّون من أمناط ذات عمليات عقلية عليا. إا نشاط ينبغي أن حيتوي على  
كل أمناط التفكري والتقومي واحلكم والتحليل والتعليل وحل املشكالت. إن القراءة، إذن، 

ودمج هلذه  نشاط يتكّون من ثالثة عناصر: استقبال بصري للرموز، وهذا ما نسميه بالنقد.
األفكار مع أفكار القارئ. وتصور لتطبيقاا يف مستقبل حياته وهذا ما نسميه بالتفاعل، 
وخالصة األمر، إن القراءة عملية تعرف وفهم ونقد وتفاعل، هي نشاط عقلي يستلزم تدخل 

 ويتضح هنا أن القراءة ليست جمرد عملية ذهنية تقوم على 3،شخصية اإلنسان بكل جوانبها"
ك الرموز وإعطاء األصوات والدالئل بل تتجاوز ذلك، فهي تتطلب اإلبداع يف الفهم ف

ومهارة االستنباط وإدراك كيفية التفاعل والتعامل مع املعلومات، فإذا سقط واحد من هذه 
املتطلبات فال ميكن للقارئ أن يصل إىل األهداف املرجوة من القراءة، وتكون قراءته جمرد 

   ا.أصوات دون فهم هل

وقد زاد االهتمام يف السنوات األخرية يف جمال علم اللغة النفسي بدراسة االجتاهات 
اهلدف ومهاراا تعلم اللغة حنو املهارات األربع، منها االجتاهات حنو القراءة، وذلك ألن 

فاجتاهات املتعلم تؤثر يف إتقانه للغة املتعلمة  4،وهاحن يعتمد على إجيابية االجتاهات األربع
جلانب اكان  ،اللغة اهلدف أكثر إجيابية متعلمكلما كانت االجتاهات لدى ف وحتصيلها،

يف إثارة سلوك الطلبة جتاه القراءة بشكل خاص، وجتاه  أكثر فعاليةالعاطفي (االجتاهات) 
  .تعلمه للغة ما

  
  5االتجاهات نحو القراءة
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ه مجٌع لكلمة االجتاهات  ِجه  –"االجتاه" (اجتبه لغًة: أقبل عليه  ، ويُعىن)اجتاهاً  –يت
وقصده. فاالجتاه يؤ عقلي ملعاجلة جتربة أو موقف من املواقف تصحبه عادًة استجابة 

وأما اصطالحًا فهي "حالة استعداد عقلي عصيب نظمت عن طريق التجارب  6.خاصة
الشخصية وتعمل على توجيه استجابة الفرد لكل األشياء واملواقف اليت تتعلق ذا 

وال يكتفي نشوايت مبجرد إثبات هذه املشاعر أو االستجابة، بل يدجمها يف  7،ستعداد"اال
نزعات تؤهل الفرد لالستجابة نظام آخر وتتعامل مع العناصر األخرى، فاالجتاهات عنده 

مناط سلوكية حمددة، حنو أشخاص أو أفكار أو حوادث أو أوضاع أو أشياء معينة، وتؤلف أل
ومما سبق ميكن القول بأن  8.عل فيه جمموعة كبرية من املتغريات املتنوعةنظامًا معقدًا تتفا

 تالنزعة الفردية، والكينونة املعينة اليت وقع :ومها ،ات تقوم على عنصرين أساسنياالجتاه
هلا بدرجات خمتلفة، ويقوم  هعليها هذه النزعة، وينتج من هذا التفاعل التفضيل أو عدم

سليب السلوك الصي اجتاهات الناس من أجل فهم طبيعتهم وتغيري العلماء يف علم النفس بتق
  إىل سلوك إجيايب ألا قابلة للتغيري. 

"الشعور املوجه إىل القراءة الذي جيعل املتعلم فهي  حنو القراءة اتاالجتاهوأما   
إىل أا "شعور اإلنسان جتاه القراءة  Smithوذهب مسيث  9،يقرتب منها أو يبتعد عنها"

 10،بة باملشاعر واالنفعاالت اليت جتعل عملية القراءة مفّضلة وغري مفّضلة لديه"مصحو 
للمطالعة  قصدأن إجيابية االجتاه حنو القراءة تؤدي إىل ال Mathewsonمتيوسن ف اضأو 

   11.الكائن احلي سلوك توجيه وتؤثر يف
اذج ومثة حماوالت أخرى تناولت عملية استيعاب االجتاهات حنو القراءة عرب من  

نقطة  1994عام  Mathewsonمتعددة، ويُعّد النموذج لالجتاهات الذي قّدمه متيوسن 
وقد اعتمد على هذه املكونات  12،أولية وأساسية يف الدراسات املعاصرة الجتاهات البشر

عليها تطويرات وتعديالت مناسبة  جمال الرتبية وعلم اللغة النفسي وأجرواالباحثون يف 
  ضيح منوذج متيوسن يف املخطط اآليت: تو ميكن  و 13،وبسيطة
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  )1المخطط رقم (

  مكونات االتجاهات الثالثة

  
  

االجتاهات ليست استجابة حنو شيء أو هدف معني فحسب، بل هلا مكونات يالحظ أن 
وهذه خمتلفة تتحد فيما بينها لتكون استجابة ائية شاملة يتخذها الفرد إزاء مثري معني، 

  هي: ،املكونات تتضمن ثالثة مكونات أساسية
 Cognitive Domain المكون المعرفي  -1

اليت يعتنقها  beliefsيشري هذا املكون إىل اجلوانب املعرفية اليت تنطوي عليها املعتقدات 
الفرد يف موضوع معني، أو وجهة نظر ذات صلة مبوقفه من موضوع االجتاه. ويتوافر هذا 

 املعلومات واحلقائق الواقعية املعروفة لدى الفرد عن موضوع االجتاه، وأحياناً اجلانب عادًة عرب
عرب خرباته السابقة للموضوع. ومهارات املكون املعريف تتطلب الفهم والتفكري واحملاكمة 

مع  ،والتقومي، قبل أن يصل الفرد إىل االستجابة اليت ُتظهر شعوره وشخصيته إزاء شيء معني
فمثًال يف قولنا: الطالب الذي يظهر قبوله  ع اليت حتفزه على تلك االستجابة،فوعي تام للدوا

طبيعة هذه املادة، وأمهية إدراكها للحياة  عنلدراسة الرياضيات، قد ميلك بعض املعلومات 
 اليومية خاصًة عند عملية الشراء والبيع.

 Affective Domain المكون العاطفي -2

 االجتاه

 العملي
Conation 

 العاطفي
Affective 

 

 املعريف
Cognitive 
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وأحياناً  ،اليت يتخذها الفرد إزاء مثري معني feelings يتمّثل يف الشعور أو االنفعاالت
ألنه يشري إىل االستجابات العاطفية اليت تؤثر يف  ؛يُعرف هذا اجلانب باملكون الشعوري

استحابة قبول موضوع االجتاه أو رفضه، وقد تكون إجيابية وقد تكون سلبية. فمثًال عندما 
هذا املكون عاطفياً، دون وعي منه  بالعربية ويُعد ينمو لدى الفرد شعور إجيايب إزاء القراءة 

 للمسوغات اليت حفزته إىل االستجابة بالقبول أو الرفض.

 Conation Domain المكون العملي -3

- ومنها: املكون النزوعي واملكون العملي، عدةيطلق هذا املكون على أمساء 
سلوك وفق أمناط حمددة يف . ويدّل هذا اجلانب على نزعة الفرد لل)response(االستعدادي 
كانت أمعني سواء وهو اجلانب الذي ميّثل أساليب  الفرد السلوكية إزاء شيء  ،أوضاع معينة

الطبيب الذي ميلك اجتاهات إجيابية أو تقبلّية حنو عمله  :وعلى سبيل املثال إجيابية أم سلبية،
   .املهين، يبذل قصارى جهده يف تقدمي أفضل خدمة ملريضه

واضحة عن االجتاهات حنو القراءة باللغة العربية تكاد تكون معدومة،  إن دراسة
وأغلبية الدراسات  14،وإا تأيت مشتتة يف دراسات ناقشت االجتاهات حنو تعلم اللغة العربية

  اليت تناولت االجتاهات حنو القراءة تنصّب يف اللغة اإلجنليزية.
م ملقدار االجتاهات حنو القراءة يف مبا أن هذه الدراسة تم أوال بوضع التصور العا

اللغة العربية يف ماليزيا، فإا تبحث يف الدراسات اليت تقيس هذا النوع من االجتاهات، منها 
على األطفال الذين يدرسون يف  Mckenna & Kearميك كنا، وكري دراسة أجراها الباحثان 

 Elementaryاليت تسمى بـ  ستبانةهذه اال وقد ابتكرا 15،املدارس االبتدائية يف أمريكا

Reading Attitude Survey-ERAS املرحلة يف  خاصة لقياس االجتاهات حنو القراءة
وكشفت الدراسة أن القراءة احلرة والقراءة العلمية تندرجان سلبيًا طوال السنة  االبتدائية،

عدم وجود الكفاءة الدراسية االبتدائية، وأن احنطاط اإلحساس بالرغبة يف القراءة احلرة يرتبط ب
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ت عديدة دراساوقد طبقت هذه االستبانة يف القرائية الكافية لدى الطالب والطالبة، 
16.أخرى

 

االجتاهات حنو القراءة باللغة  2004اليابانية سنة  Yamashitaوفحصت ياماشيتا 
اءة اللغوية وعالقتهما بالكف  17بوصفها لغًة ثانيًة، اليابانية بوصفها لغًة أوىل واللغة اإلجنليزية

والقراءة املكّثفة، ومل تتناول مياشيتا اجلانب العملي لالجتاهات حنو القراءة بسبب عدم تناسبه 
مبوقع احلال للقراءة يف اللغة الثانية أو األجنبية. وتوصلت الباحثة إىل أن إجيابية االجتاهات 

ألجنبية، وقد حتفز املتعلم على حنو القراءة باللغة األوىل تؤثر يف االجتاهات حنو القراءة باللغة ا
وفضًال عن ذلك، فإن االجتاهات  ،والعكس صحيح إذا كان له اجتاه سليبالقراءة املكّثفة، 

حنو القراءة باللغة األم بإمكاا أن تنتقل وتؤثر يف االجتاهات حنو القراءة باللغة الثانية أو 
  األجنبية. 

ف عمرهن الزمين واملستوى أن البنات رغم اختال الكثرية وأفادت الدراسات
ومثة  18،الدراسي، إال أن يظهرن االجتاهات اإلجيابية حنو القراءة بلغة ما مقارنًة بالبنني

عدم إظهار الرغبة اإلجيابية لدى البنني إزاء القراءة، منها ما يتصل بالفروق لأسباب وعوامل 
بة السلبية من البنني أنفسهم، البيولوجية بني الذكور واإلناث، وبطء نسبة النضوج، واالستجا

والتوقعات السالبة حنو البنني، وحمتويات املواد القرائية، وكذلك تسهم العوامل الثقافية 
أن  Mckennaوأضاف ميك كنا  19.واالجتماعية يف اخنفاض الرغبة يف القراءة لدى األوالد

 نات إذا ُقورنّ أخرى تسهم يف إظهار االجتاه اإلجيايب لدى البتوقعات اجتماعية  هناك
 Nor وبالرغم من ذلك، كشفت دراسة أخرى أجرا نور شهرزا عبد الكرمي 20.باألوالد

Shahriza Abdul Karim  عن عدم وجود فروق ذات داللة  م2006يف ماليزيا عام
إحصائية يف اجتاهات الطلبة حنو القراءة تعزي إىل جنس الطلبة. ولقد استخدمت الباحثة 

عن الفروق بني املتوسطات احلسابية لدرجات الذكور واإلناث على اختبار (ت) للكشف 
  21.مقياس االجتاهات حنو القراءة
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االجتاه حنو القراءة، وكشفت وقد اهتم الباحثون بدراسة عالقة اإلجناز الدراسي ب  
حثون إىل افذهب الب االجتاه حنو القراءة،تأثري اإلجناز الدراسي يف إجيابية  الدراسات العديدة

الطالب املتفوقني أكادمييًا ميلكون قسطًا كبريًا من االجتاه اإلجيايب حنو القراءة مقارنًة  أن
أن البنات فإما وجدا  Ley & Trenthamوأما يل وتنرنتم  22،بزمالئهم العاديني أكادميياً 

والعكس  23.الطالب املتفوقنيباملتفوقات يظهرن اجتاهًا أكثر إجيابيًة حنو القراءة مقارنًة 
صحيح كذلك، إذ أثبتت جمموعة من الباحثني أن اإلجتاه اإلجيايب حنو القراءة يؤدي دوراً 

  24.فّعاًال يف اإلجناز أو النجاح يف عملية القراءة لدى الفرد بقدر كبري
سابقة إىل أن هناك عالقة طردية (موجبة) جتري بصورة عدة وأشارت دراسات   

لعلماء آخرين وجود دراسات كما بّينت   25،شكل عاممتبادلة بني اإلجناز الدراسي واالجتاه ب
عالقة متبادلة بني االجتاه واإلجناز على حسب نتائج الدراسات اليت توصل إليها مجيع 
الباحثني يف دراستهم الجتاهات الطلبة حنو املواد املدروسة وعالقتها باإلجناز فيها، فتوصل 

إلجناز يف املادة املدرسية يتأثران فيما هؤالء إىل نتيجة واحدة وهي أن متغريي االجتاه وا
حيث  Gardner & Lambert قاردنري والمبريتوكل هذا يّتفق مع ما أشار إليه  26.بينهما

التحصيل اللغوي  كانكلما كانت االجتاهات لدى متعلم اللغة اهلدف أكثر إجيابية  رأيا أنه  
27.أكثر تفوقاً وجناحاً  ديهل

 

بة املدارس الثانوية الدينية بوالية ترجنانو حنو القراءة قوم البحث بدراسة اجتاهات طليس
مث يتطرق إىل الكشف عن الفروق اجلنسية بني الذكور واإلناث يف  ،بالعربية بشكل عام

االجتاهات حنو القراءة بالعربية، مع التعرف على حتصيل الطلبة يف اللغة العربية وعالقته 
يف كل نصف سنة  ىان النصف السنوي الذي جير باجتاهات القراءة، بالنظر إىل نتيجة امتح

مكونني من مكونات االجتاهات الثالثة فقط، ومها: اجلانب دراسية، وتقتصر الدراسة على 
عند  ، وال سيماالعاطفي واملعريف، وهذا بسبب أن اجلانب العملي لالجتاه ال حيدث عادةً 

  28.قرائيةممارسة اللغة األجنبية يف غري بيئتها بسبب قلة املصادر ال
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ويُعد هذا البحث عمًال أوليًا يف حقل تعلم اللغة العربية وتعليمها، خاصًة يف   
ماليزيا، إذ مل تقف الباحثتان على كتاب أو دراسة حيمل عنوانًا واضحًا عن دراسة اجتاهات 
املتعلم حنو القراءة بالعربية. ومجيع الدروس اليت قّدمت خبصوص االجتاهات متت يف إطار 

  29.االجتاهات حنو اللغة العربيةدراسة 
  

%)، ومت 53%، واإلناث 47شارك يف هذه الدراسة مائتا طالٍب وطالبٍة (الذكور 
سنة) باملدارس  16اختيارهم عشوائيا من طلبة الصف الرابع الثانوي (متوسط عمرهم 

نهج الوطين عتمد مجيع املدارس على املتو . 2009الثانوية الدينية بوالية ترجنانو مباليزيا للعام 
للصف  ، وهو كتاب اللغة العربية العلياهنفس يف تدريس اللغة العربية، وعلى الكتاب الدراسي

من إعداد مكتب  . وهوواالمتحان النصفي السنوي الذي جيلس فيه الطلبة 30،الرابع الثانوي
  .2009وزارة الرتبية بوالية ترجنانو لعام 

لقياس  2004ابتكرا مياشيتا عام وتعتمد هذه الدراسة على االستبانة اليت 
املكونني فقط، مها املكون  اجتاهات الطلبة حنو القراءة بالعربية، وتناولت هذه االستبانة

العاطفي واملكون املعريف، والسبب من عدم التحاق املكون العملي لالجتاهات حنو القراءة يف 
ى كفايتها يف مكاتب املدارس فقرات املقياس هو أن املواد القرائية بالعربية ال حتقق مد

مباليزيا، وكذلك املكاتب العامة األخرى، وال يظهر تأثريه بشكل بارز يف جمال تعلم اللغة 
حيتاج العربية يف ماليزيا، وبذلك ال ميكن دراسته مبجرد فقرات املقياس املقّدمة على الورقة، و 

ل على املعلومات عرب زمنية طويلة من أجل احلصو إىل دراسة أعمق بل قد تستغرق مدة 
  31.املقابالت الشخصية واملالحظات الذاتية من قبل الباحثني

باللغة املاليوية من أجل  الناطقنيولقد قّدمت فقرات هذه االستبانة إىل الطلبة  
حتقيق فهم قراءم هلا، وقّدمت الفقرات املرتمجة قبل ذلك إىل خرباء اللغة اإلجنليزية 
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يف هذا اال لتأكيد مدى صحة لغة البنود وتناسق معانيها باملقياس واملاليوية، واملتخصصني 
  األصلي.

اجلزء األول، وحيتوي على البيانات الدميغرافية  ين، ومها:ءوتتكّون االستبانة من جز 
لعينة الدراسة كاجلنس، واملدرسة، ومعدل درجات االمتحان النصف السنوي يف العربية عام 

كونني من املكونات االجتاهية الثالثة اثنىت عشرة فقرة متّثل م اجلزء الثاينويتضمن  .2009
املكون العاطفي على بندين متعلقني بالشعور بالقلق  يشتملومها املكون العاطفي واملعريف، و 

عند القراءة بالعربية وأربعة بنود متعلقة بالشعور باملتعة عند القراءة بالعربية. وأما املكون املعريف 
ربعة بنود متعلقة بالقيمة إزاء القراءة بالعربية وبندين متعلقني باإلدراك الذايت فيحتوي على أ

بناء على املالحظات املستفادة من عدة وعّدلت كلمات وفقرات  إزاء القراءة بالعربية.
) يف االستبانة املعّدلة مما يؤكد 0.746( 32الدراسة االستطالعية، وبلغت قيمة كرونباك ألفا

  كلها لتقدميها إىل عينات الدراسة.  صالحية الفقرات
 تجاهات نحو القراءة بالعربية وتحليلهااالنتائج 

  )1اجلدول رقم (
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمكون العاطفي لالجتاهات حنو القراءة بالعربية

  المتوسط  العدد  

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.63752  3.3400  200  يةالقلق عند عدم فهم املفردات العرب

  0.66118  3.2450  200  القلق عند عدم التأكد من القراءة

  0.65200  1.9550  200  اهلواية قراءة املواد العربية
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  0.78657  2.3800  200  االستمتاع بالقراءة بالعربية

  0.62406  1.9500  200  كثرة قراءة املواد العربية

  0.73286  2.6600  200  مراجعة القواميس العربية

 

) السابق املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لسّت 1يبّني اجلدول رقم (  
فقرات ختترب املكون العاطفي لالجتاهات حنو القراءة بالعربية. وُلوحظ من اجلدول أن أعلى 

(االحنراف  3.3400قيمة للمتوسطات احلسابية بني الفقرات السّت هي نسبة 
النسبة تشري إىل زيادة درجة القلق عند عدم فهم املفردات  )، وهذه0.63752املعياري=

العربية لدى العينة، بينما كانت أدىن قيمة للمتوسطات احلسابية بني الفقرات السّت هي 
)، مما يشري إىل عدم قراءة املواد العربية كثرياً 0.62406(االحنراف املعياري= 1.9500
  لدى العينة. 

بارتفاع درجة القلق عند عدم  Johnsأشار إليه جونس وتّتفق هذه النتيجة مع ما   
إىل  تكون عند عملية القراءة باللغة األجنبية. وكذلك بالنسبة ويف هذه احلال33،فهم املفردات

يف دراستها، إذ  Yuko Gotoوهي كما أشارت إليه يوكو كوتو  ،قيمة للمتوسطات أدىن
وتّتفق  34،إذا ُقورن بقراءم يف اللغة األم قالت بأن متعلمي اللغة األجنبية ال يقرؤون كثرياً 

إن متعلمي اللغة األجنبية من  :حيث قال Malachiالنتيجة أيضًا مع ما أشار إليه مالجي 
املراهقني ال حيبون القراءة ألا تتضمن عملية معقدة من اختيار املفردات وإدراك املعاين، 

  35.وأخرياُ جتعلهم ينفرون منها
ة أيضًا عن وجود عالقة بني اإلحساس بالقلق عند عدم فهم وكشفت هذه الدراس  

يف اية دراستها إىل  Yamashitaاملفردات وقلة القراءة لدى متعلمي اللغة، وأشارت مياشيتا 
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أن اإلحساس بالقلق حنو القراءة باللغة األجنبية سيؤّدي إىل قلة القراءة لدى متعلمي اللغة 
أيضًا يف اية دراسته  Hayashiولقد أثبت هياشي  36.إليهاألجنبية نتيجًة لعدم االستمتاع ا

الجتاهات الطلبة اليابانيني حنو القراءة باإلجنليزية بوصفها لغًة ثانيًة بأن كثرة القراءة املكثّفة 
يقودهم إىل االستمتاع بالقراءة باللغة يف النهاية والواسعة تزيد الفرد املفردات اجلديدة، وهذا 

جديدة لدى الفرد وأخريًا يؤّدي قلة القراءة تقود إىل ركود مفردات نبية، بينما الثانية أو األج
، وتزيد درجة اإلحساس بالقلق عند توظيف القراءة بلغة أجنبية إليها إىل عدم االستمتاع

   37.ما
  )2اجلدول رقم (

  العربيةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للمكون املعريف لالجتاهات حنو القراءة ب
  المتوسط  العدد  

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.61766  3.5200  200  إتقان العربية

  0.65737  3.5050  200  التحصيل اجليد يف العربية

  0.69737  3.3100  200  الزيادة يف املعرفة

  0.70531  2.9950  200  شخصية اإلنسانتشكيل 

  0.75182  2.2600  200  القدرة على القراءة السريعة

  0.60648  2.9050  200  لتحسن يف القراءة بالعربيةا
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يوّضح اجلدول السابق املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لسّت  فقرات متّثل   

املكون املعريف لالجتاهات حنو القراءة بالعربية، إذ ُلوحظ من اجلدول نفسه أن أعلى قيمة 
)، مما يشري 0.61766ملعياري=(االحنراف ا 3.5200للمتوسطات احلسابية هي نسبة 

إتقان العربية  علىوا على أن كثرة القراءة بالعربية تساعدهم فقالعينة وا أفراد  إىل أن معظم
 2.2600ذاا، بينما أدىن قيمة للمتوسطات احلسابية للمكون املعريف تتمّثل يف نسبة 

يستطيعون أن يقرؤوا  )، مما يشري إىل عدم ثقة العينة بأم0.75182(االحنراف املعياري=
  سريعاً يف العربية.

كثرية أشارت إىل أمهية القراءة يف تنمية  ادراسات وحبوثهناك جتدر اإلشارة إىل أن   
من فهم القطعة وأسلوب الكتابة واملفردات والتهجئة والنحو  - 38املهارات اللغوية وحتسينها

ما اتّفق عليه أغلب عينة لدى متعلمي اللغة وتساعدهم يف إتقاا بشكل جيد، وهذا  -
الدراسة احلالية. وأشار بعض الباحثني إىل أن عدم وجود ثقة الفرد بقدرته على القراءة بسرعة 

وهذا ما رآه  39،إذ يرى القراءة نشاطًا غري ممتع وغري مفّضل ،تؤثر يف اجتاهه حنو القراءة ذاا
م على القراءة بالعربية بشكل جيد، وأخرياً اقدر أفراد  العينة بأم غري واثقني من  معظم

  يصلون إىل الفكرة بأن القراءة بالعربية ممّلة وغري ممتعة.
 

  نتائج عالقة الجنس باالتجاهات نحو القراءة بالعربية وتحليلها

  )3اجلدول رقم (
  املتوسطات احلسابية للمكون العاطفي لالجتاهات حنو القراءة بالعربية 

  ور واإلناثوالفروق بني الذك
  

  فقرات

  

  العدد

  المتوسط الحسابي

  اإلناث  الذكور
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  3.3396  3.3404  200  القلق عند عدم فهم املفردات العربية

  3.2642  3.2234 200  القلق عند عدم التأكد من القراءة

  1.8585  2.0638 200  قراءة املواد العربية يف اهلواية

  2.3585  2.4043 200  االستمتاع بالقراءة بالعربية

  1.9151  1.9894 200  كثرة قراءة املواد العربية

  2.6132  2.7128 200  مراجعة القواميس العربية

  
ُلوحظ من اجلدول السابق أن أعلى قيمة للمتوسطات احلسابية لدى الذكور هي   

)، وهذه النسبة تشري إىل إظهار درجة اإلحساس العالية بالقلق عند عدم 3.3404نسبة (
إلناث فتبلغ أعلى قيمة للمتوسطات إىل ا العربية لدى الذكور، أما بالنسبةفهم املفردات 

)، وهذه النسبة تشري أيضًا إىل أن اإلناث أبدين 3.3396نسبة (باحلسابية لديهن 
اإلحساس بالقلق عند عدم فهم املفردات العربية بدرجة عالية. ومن امللحوظ أيضًا من 

)، مما يدّل 1.9894بية لدى الذكور هي نسبة (اجلدول نفسه أن أدىن املتوسطات احلسا
 اعلى أن الذكور ال يوافقون على أم يقرؤون كثرياً، بينما لإلناث تبلغ أدىن قيمة متوسطه

  )، وهذا يشري إىل أن ال يعتربن القراءة هوايًة مفّضلة لديهن.1.8585احلسايب نسبة (
الذكور واإلناث يّتضح أن وبالّرجوع إىل أعلى قيمة للمتوسطات احلسابية لدى   
) يظهران اإلحساس بالقلق بدرجة عالية عند عدم فهم املفردات 200(ن=كليهما   اجلنسني



 واألدبية غويةالل الدراسات مجلة

 

48 

 

اجلديدة عند القراءة، بينما ألدىن املتوسطات احلسابية للذكور ال يقرؤون كثريًا ولإلناث ال 
 ذاا. وليس هناك فرقة بالعربية حيبون القراءة بالعربية وتشريان إىل عدم االستمتاع بالقراء

حيث يظهرون لق واملتعة عند القراءة بالعربية، واضح بني الذكور واإلناث يف االجتاه حنو الق
، وعليه، خالفت هذه النتيجة معظم نتائج عامةٍ  بصورةإىل السلبية  ميالً  االجتاهات األكثر

حنو القراءة مقارنًة الدراسات السابقة القائلة بأن البنات يبدين االجتاهات أكثر إجيابية 
يف حبثها أنه  Nor Shahrizaبل تّتفق هذه النتيجة مع ما توّصلت إليه نور شهرزا  ،باألوالد

   40.ليس هناك فرق بني اجتاهات الذكور واإلناث حنو القراءة
 

  )4اجلدول رقم (
  املتوسطات احلسابية للمكون املعريف لالجتاهات حنو القراءة بالعربية

  ذكور واإلناثوالفروق بني ال 
  

  فقرات

  

  العدد

  المتوسط الحسابي

  اإلناث  الذكور

  3.4717  3.5745  200  إتقان العربية

  3.5283  3.4787 200  التحصيل اجليد يف العربية

  3.2453  3.3830 200  الزيادة يف املعرفة

  2.9906  3.000 200  شخصية اإلنسانتشكيل 

  2.9340  2.8723 200  القدرة على القراءة السريعة
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  2.2642  2.2553 200  التحسن يف القراءة بالعربية

  
ُلوحظ من اجلدول السابق أن أعلى قيمة للمتوسطات احلسابية لدى الذكور هي   

)، مما يشري إىل أن الذكور موافقون على أن كثرة القراءة بالعربية تساعدهم 3.5745نسبة (
قيمة املتوسطات احلسابية لديهن نسبة إلناث فتبلغ أعلى اإىل يف إتقان العربية، أما بالنسبة 

، وهذه النسبة تشري إىل أن اإلناث يدركن أن كثرة القراءة بالعربية تساعدهن 3.5283
أكثر يف احلصول على التحصيل اجليد يف مادة العربية ذاا. ومن امللحوظ أيضًا من اجلدول 

ا يدّل على أن )، مم2.2553نفسه أن أدىن قيمة للمتوسطات احلسابية لدى الذكور (
الذكور ال يوافقون على أن هناك حتّسنًا يف قدرم على القراءة بالعربية، وكذلك لإلناث 

)، وهذه النسبة تشري أيضًا إىل عدم موافقتهن 2.2642حيث تبلغ أدىن قيمة متوسطه (
 على وجود التحّسن يف القراءة بالعربية لديهن.

إتقان العربية نفسها لدى  علىتساعد الطلبة واإلحساس بقيمة القراءة بالعربية اليت  
الذكور يشري إىل أن األمر الذي يهّم الذكور املهارات اللغوية اليت يتقنوا بعد عملية القراءة، 

احلصول على التحصيل اجليد يف  يفبينما اإلحساس بقيمة القراءة بالعربية تساعد الطلبة 
رأن من أجل احلصول على التحصيل اجليد يف العربية لدى اإلناث، ويشري إىل أن البنات يق

املادة ذاا. وميكن القول بأن الذكور يهتّمون باملهارات اليت يستطيعون أن يوّظفوها بعد 
مقياسًا لنجاههن يف  ،عملية التعلم، أما اإلناث فيهتمن بالتحصيل اجليد يف مادة متعلمة ما

  41.عملية تعلم تلك املادة
نس الطلبة واجتاهام حنو القراءة بالعربية باستخدام لقد مت فحص الفروق بني ج

قيمة املتوسط احلسايب واختبار (ت)، إذ كشفت تبار (ت). ويوّضح اجلدول اآليت نتائج اخ
  النتائج عن عدم وجود داللة إحصائية بني جنس الطلبة واجتاهام حنو القراءة بالعربية:
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  )5اجلدول رقم (
  جتاهات حنو القراءة بالعربية العالقة بني جنس العينة واال

  
  

  الجنس

  

  العدد

المتوسط 

  الحسابي

  

  ت

مستوى 

  الداللة

تباين 

المتوسطا

  ت

        2.8743  94  ذ  
  0.0253  0.594  0.534        االجتاهات ككل

10  أ  

6  
2.8491        

  0.05مستوى الداللة يقّل عن 
  

اضحة (ت ) إىل عدم وجود فروق و 5رقم ( لنتيجة املوّضحة يف اجلدول أشارت ا  
) بني متوسطات الذكور 0.594مستوى الداللة= يف ،0.534)=200(

) يف االجتاهات حنو القراءة بالعربية، 2.8491) واإلناث (املتوسط=2.8743(املتوسط=
مما يشري إىل عدم إظهار العينة االجتاهات اإلجيابية حنو القراءة بالعربية، وعليه خالفت هذه 

بأنه  Nor Shahrizaبقة واّتفقت مع ما توّصلت إليه نور شهرزا النتيجة نتائج الدراسات السا
   42.ليس هناك فروق بني الذكور واإلناث يف االجتاهات حنو القراءة

 

 نتائج التحصيل الدراسي وعالقته باالتجاهات نحو القراءة بالعربية وتحليلها

 Bivariateالثنائي لقد مت فحص العالقة بني املتغريات باستخدام معادالت معامل االرتباط 

Correlation  "لـ "بريسون  .Pearson  



 االتجاهات نحو القراءة باللغة العربية: دراسة في المدارس الثانوية بماليزيا  

51 

 

  
  )6اجلدول رقم (

  معامل االرتباط بني لتحصيل واالجتاهات حنو القراءة بالعربية ككل
  االتجاهات ككل  

  التحصيل

  ارتباط بريسن
  
0.305**  

  مستوى الداللة
  

0.000  
  0.01** مستوى الداللة يقّل عن 

  
والتحصيل الدراسي  االجتاهات معامل االرتباط بني يّتضح من اجلدول السابق أن  

) واالجتاهات ككل 0.73967، االحنراف املعياري=2.1750(املتوسط=
) حتت املعامل دال عند مستوى 0.33352، االحنراف املعياري=2.8609(املتوسط=
). وهذا املعامل يشري إىل 0.000، مستوى الداللة=0.305(االرتباط= 0.01يقّل عن 

 ،لعالقة الطردية (املوجبة) بني حتصيل الطلبة يف العربية واجتاهام حنو القراءة بالعربيةوجود ا
حيث كلما ازداد حتصيل الطلبة زادت االجتاهات اإلجيابية حنو القراءة بالعربية. وهذه النتيجة 
تؤكد على ما توصل إليها الباحثون بأن هناك عالقة طردية (موجبة) بني التحصيل الدراسي 

لذا كلما كانت االجتاهات لدى متعلم اللغة اهلدف أكثر  43،االجتاهات حنو القراءة بلغة ماو 
وهذا يؤكد على أن  غوي للمتعلم أكثر تفوقًا وجناحاً،إجيابية، كانت نتيجة التحصيل الل

التدريس اجليد للقراءة ومراعاة الفروق الفردية بني الطلبة يؤديان إىل اكتساب الطلبة 
   سوف حيب الطالب القراءة بالعربية. :إلجيابية حنو تعلم القراءة، وبعبارة أخرىلالجتاهات ا

 

  الخاتمة



 واألدبية غويةالل الدراسات مجلة

 

52 

 

  :تيةتوصلت هذه الدراسة إىل النتائج اآل
 كلما ازدادتإن أغلبية الطلبة أظهروا االجتاهات األقرب إىل السلبية حنو القراءة بالعربية، ف -أ

درجة االستمتاع ا، ودرجة  اخنفضتربية درجة اإلحساس بالقلق عند مزاولة القراءة بالع
  اإلدراك الذايت اإلجيايب لديهم.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف االجتاهات حنو القراءة  -ب
  بالعربية.

وجود ارتباط موجب بني حتصيل الطلبة يف اللغة العربية واجتاهات الطلبة حنو القراءة  -ج
  بالعربية.

يف جمال دراسة اجتاهات متعلمي بشكل ملحوظ  سوف تسهم ه الدراسةإن هذو 
الدراسات  إضافة جديدة يف، وُتعد خاصةً  البيئة املاليزية يف أجنبيةً اللغة العربية بوصفها لغًة 

والبحوث العلمية السابقة اليت تناولت قضايا القراءة املتنوعة يف اللغات املختلفة ما عدا 
ماّسة إىل اإلكثار من الدراسات والبحوث العلمية وتطوير  يف حاجة فنحن العربية.

االستبانات اليت تتناول اجتاهات متعلمي العربية حنو القراءة بالعربية يف كل املستويات 
محاية غرس حب القراءة ا واالستمرار فيها بغية الدراسية بالبيئة املاليزية، وهذا من أجل 

  .اللغة العربية يفلبية متعلمي العربية من تنمية اجتاهات س
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