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ترابط األداء بين القراءة والرياضيات والعلوم
لطاملا كان الإدراك العاّم اأّن القراءة هي مهارة اأ�سا�سية يف احلياة اليومية، فبدون مهارات كافية يف القراءة، 
ل ميكن لأيِّ �سخ�ص اأن يوؤدِّي وظائفه ب�سورة منتجة يف جمتمٍع قائٍم على املعرفة. ولكن كيف توؤثر مهارات 
القراءة على فهم اأداء الطلبة وفهم يف جمالٍت اأخرى مثل الريا�سيات والعلوم ؟ مل يحَظ اإن هذا ال�سوؤال - 
الذي يبدو ب�سيطاً - مل يحظ بالكثري من الدرا�سات التجريبية يف �سياق البحث الرتبوي؛ نظراً لقّلة توافر 
البيانات التي تربط الأمرين يف عّينات كبرية، غري اأّن م�ساركة دولة الإمارات العربّية املتحدة يف اثنني من 
الهامة يف  الناحية  درا�سة هذه  بالإمكان  اأ�سبح  والعلوم،  والريا�سيات  القراءة  الدولية يف  الختبارات  اأهّم 
اإلى  عملّية التعليم والتعّلم. وتاأتي هذه الن�سرة لتقدم النتائج البحثية الأولى حول هذا الرتابط ا�ستناداً 

.PIRLS 2011 و TIMSS 2011 بيانات ماأخوذة من

PIRLS و TIMSS اأهمية امل�شاركة يف اختبارات
ال��راب��ع يف  ال�سف  اأداء طلبة  درا���س��ة يف تقييم  اأه��مَّ   )PIRLS( ال��ق��راءة ال��دويل يف  التقدم  درا���س��ُة  ُتعترب 
مهارة القراءة، بالإ�سافة لعادات القراءة، والعوامل املرتبطة باكت�سابها يف البلدان حول العامل. اأما درا�سُة 
الجتاهات الدولية يف الريا�سيات والعلوم )TIMSS( فهي تقوم على تقييم طلبة ال�سفني الرابع والثامن يف 
مادتي الريا�سيات والعلوم. وقد مت اإجراء هاتني الدرا�ستني حتت اإ�سراف الهيئة الدولية لتقييم التح�سيل 
التعليمي )IEA(، وكانت دولة الإمارات العربية املتحدة من بني 35 نظاماً تعليمياً فقط خ�سع فيه طلبة 
ننا من درا�سة العالقة بني اأداء طلبة الدولة يف القراءة واأدائهم يف  ال�سف الرابع لالختبارين. وهذا ما ميكَّ

الريا�سيات والعلوم.

PIRLS TIMSS و 2011  اأداء الطلبة يف 2011 
 .TIMSS 2011 حقق طلبة دولة الإمارات العربية املتحدة 434 نقطة يف اختبار الريا�سيات �سمن درا�سة
دول عربية م�ساركة،  �سبِع  الثاين من بني  املركز  املتحدة يف  العربية  الإم��ارات  دول��ة  ترتيب  يكون  وبذلك 
بينها البحرين التي جاءت يف الرتتيب الأول ب� 436 نقطة، كما �سجل طلبة دولة الإمارات العربية املتحدة 
اأداء طلبة دولة  428 نقطة يف اختبار العلوم، وكان ترتيبهم الثالث يف املنطقة. وتبنّي النتائج اأن م�ستوى 

الإمارات العربية املتحدة يف القراءة مماثاًل تقريباً لأدائهم يف الريا�سيات والعلوم، حيث �سجلوا 439 نقطة 
اأن هذه النتائج كانت من الأف�سل بني  اأداءه��م كان هو الأعلى بني بلدان املنطقة. ورغم  يف التقييم، لكنَّ 
البلدان الناطقة باللغة العربية، اإل انها كانت اأدنى من املتو�سط الدويل املعتمد 500 نقطة يف املواد جميعها.
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العالقة بني اأداء الطلبة يف القراءة واأدائهم يف الريا�شيات والعلوم
من ال�سحيح اأن اإجراء حتليل و�سفيٍّ ب�سيط للبيانات ميكن اأن يعطي �سورة وا�سعة عن العالقات بني 
املواد، لكنَّه لي�ص طريقة حتليلية ُي�ستند اإليها لأن العالقات غالباً ما قد تتاأثر بعوامَل اأخرى. ولتحديِد 
اإح�سائية تدعى حتليل النحدار.  « بينها، ا�ستخدمنا طريقًة  اإح�سائية »اأدقَّ هذه العوامل، واإيجاد عالقٍة 
القراءة  الإح�سائّية بني  العالقة  وقيا�ص  امللحوظة،  ال�سياقية  العوامل  تثبيت  اإلى  الطريقة  وت�ستند هذه 

والريا�سيات/العلوم يف العّينة املدرو�سة.
رة، والتي تدعى باملُعامل )coefficient( اإلى مدى تاأّثر  وبناء على ذلك ت�سري العالقة الإح�سائية املُقدَّ
كافة.  الأخ��رى  العوامل  تثبيت  واح��دة، مع  بنقطة  القراءة  ترتفع درجة  الريا�سيات/العلوم عندما  درجة 
مبعنى اأن املُعامل يقي�ص العالقة الإح�سائية بعد تثبيت العوامل الأخرى التي قد توؤثر على اأداء الطلبة يف 

الريا�سيات/العلوم.

العالقة بني الأداء يف القراءة والريا�شيات لل�شف الرابع
بدايًة، يقدم ال�سكل 1 ت�سويراً ب�سيطاً للعالقة القوية بني درجات القراءة ودرجات الريا�سيات يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة. ويبدو وا�ضحاً وجود عالقة اإيجابية قوية بني املادتني، اإذ يظهر ارتباٌط ايجابي 

بني الأداء يف املجالني. فكّلما ارتفع الأداء يف القراءة، بدى الأداء اأعلى يف الريا�سيات. 

ال�شكل 1
العالقة بني القراءة والريا�شيات يف ال�شف الرابع
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هذا  على  لالإجابة  �سببية؟  املجالني  بني  العالقة  هل  نت�ساءل،  قد   1 ال�سكل  يف  الرتابط  اكت�ساف  بعد 
ال�سوؤال مت ا�ستخدام حتليل النحدار من اأجل عزِل العوامل ال�سياقية وحتديِد قوة العالقة بني املادِّتني. 
يبني ال�سكل 2 ُمعامل القراءة بالن�سبة للريا�سيات اإلى جانب املجالت الفرعية، مع الأخذ بعني العتبار 

اخل�سائ�ص الدميغرافية والأخرى املتعلقة بخلفية الطلبة.
ميكننا قيا�ص قّوة الرتابط الذي ظهر يف ال�سكل 1 عن طريق املُعامل الذي بلغ 0.71 نقطة. هذا يعني اأّنه 
اإذا ارتفعت درجة القراءة 10 نقاط، ترتفع درجة الريا�ضيات 7.1 نقطة بغ�ص النظر عن نوع املدر�سة التي 

يرتادها الطلبة اأو خلفّيتهم الجتماعية.
وُوجد اأي�ساً عالقة قوية بني الأداء يف القراءة والأداء يف كّل من جمالت املحتوى يف مادة الريا�سيات. 
يظهر ال�سكل 2 مدى ارتفاع اأداء الطلبة يف جمالت الريا�سيات لكل نقطة اأعلى يف القراءة، تبدو العالقة 
الأقوى للقراءة هي مع الأ�سكاِل الهند�سية تليها الأعداُد ثم عر�ص البيانات. وتدلُّ هذه العالقة الإيجابية 
على اأن انخفا�ص درجات القراءة يوؤدي اإلى انخفا�ص درجات الريا�سيات عموماً وجمالت املحتوى اأي�ساً. 
اإلى  اأن يوؤدي  اأما حت�سني م�ستوى القراءة بع�سرين نقطة مثاًل، مع ثبات العوامل الأخ��رى، فمن املتوقع 

ارتفاع 13 نقطة على الأقل يف جمالت الريا�سيات.

ال�شكل 2
العالقة بني الأداء يف القراءة وكل من جمالت املحتوى يف الريا�شيات
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العالقة بني الأداء يف القراءة والعلوم لل�شف الرابع
يتبنيَّ من التحليالت اأن العالقَة اإيجابيٌة اأي�ساً بني العلوم والقراءة كما يظهر يف ال�سكل 3.

ال�شكل 3
العالقة بني القراءة والعلوم يف ال�شف الرابع

لكنَّ حجم هذه العالقة كان اأقوى من حجم العالقة بني درجات الريا�سيات والقراءة فبلغ 0.83. يت�سًمن 
ال�سكل 4 ُمعامل القراءة بالن�سبة اإلى ثالثة جمالت فرعية هي علوم الأر�ص وعلم الأحياء والفيزياء.
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ال�شكل 4
العالقة بني الأداء يف القراءة وكل من جمالت املحتوى يف العلوم

واإذا نظرنا اإلى جمالت املحتوى يف العلوم، جند اأنَّ العالقة الأقوى هي يف علم الأحياء )0.85( نقطة، 
ثم الفيزياء تليها علوم الأر�ص. من املثري لالهتمام اأن العالقة الأدنى بني القراءة وجمالت املحتوى يف 
لت يف علوم الأر�ص وبلغت 0.76، اأي اأنها ت�ساوي العالقة الأقوى يف مادة الريا�سيات. اإذ  العلوم، والتي �ُسجِّ
غالباً ما تكون القراءة �سرورية ملجالت العلوم ب�سكل عام، ول �سيما مادة العلوم يف اختبار TIMSS، فتعترب 

اأ�سا�سية لفهم املحتوى والأ�سئلة. 
يبدو وا�سحاً من هذه التحاليل اأن تدينِّ الإجناز يف القراءة عامل يوؤدي، بني عوامل اأخرى، اإلى تدين 
الإجناز يف الريا�سيات والعلوم بني طلبة دولة الإمارات العربية املتحدة. وهذا يثري �سوؤاًل حول العوامل 
التي حتدد مهارات الطلبة يف القراءة. تلقي هذه الن�سرة ال�سوء على اأحد اأهم هذه العوامل وهي العالقة 

بني عادات القراءة لدى ذوي الطلبة وعادات القراءة لدى اأولدهم.

الهتمام بالقراءة لدى اأولياء الأمور واأطفالهم
العربية  الإم��ارات  القراءة يف دولة  الطلبة من  اأن مواقف   PIRLS درا�سة  الناجتة عن  البيانات  اأظهرت 
اأنهم  % من طلبة ال�سف الرابع يف الدولة   25 اإذ َذكر  املتحدة ترتبط ب�سكل مبا�سر مبواقف ذويهم منها. 
يحبون القراءة، وهو من الناحية الإح�سائية رقم قريب من املتو�سط الدويل 28 %. اأما بالن�سبة لأولياء 
الأمور، فاأقّل من 19 % منهم فقط ذكروا اأنهم يحبون القراءة. وهناك تفاوت كبري بني الدول امل�ساركة يف 
اختبار PIRLS جميعها، اإذ ذكر 32 % من اأولياء الأمور يف الدول امل�ساركة اأنهم يحبون القراءة، وارتفعت 
هذه الن�سبة لت�سل اإلى 50 % يف بلدان مثل ال�سويد ونيوزيلندا واأ�سرتاليا. اأما بالن�سبة ملمار�سات القراءة، 
فقد ذكر 27 % من اأولياء الأمور يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة اأنهم يقروؤون للت�سلية اأقل من �ساعة 
اأ�سبوعياً، وكانت الن�سبة متدنية عند الطلبة اأي�ساً، حيث وجد اأن 30 % منهم يقروؤون بهدف الت�سلية لأقل 

من ن�سف �ساعة يف النهار.
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عادات القراءة لدى اأولياء الأمور واجناز الطلبة يف القراءة 
مت اإجراء حتليل املنحنى لإيجاد العوامل التي حتدد م�ستوى مهاراِت القراءة لدى الطلبة. فتبنّي وجود 
عالقة اح�سائية ايجابّية بني عادات القراءة لدى اأولياء الأمور وبني اإجناز الطلبة يف القراءة. وُيبني ال�سكل 

5 حجم هذه العالقة تبعاً لعادات القراءة لدى اأولياء الأمور.
وقد تبني اأن اأداء الطلبة الذين كان ذووهم يقروؤون خم�َص �ساعات اأو اأكرث يف الأ�سبوع جاء اأعلى ب� 6.2 
نقطة من الطلبة الذين كان ذووهم يقروؤون اأقل من خم�ص �ساعات يف الأ�سبوع. وباملثل، اإذا كان اأولياء الأمور 

يحبون القراءة، فاإن اأداَء اأطفالهم ي�سبح اأف�سل من الأطفال الذين مل يكن ذووهم يهتمون بالقراءة.

ال�شكل 5
تاأثري عادات القراءة لدى اأولياء الأمور على اأداء الطلبة يف القراءة
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اخلال�شة
تناول التحليل كيفية ارتباِط مهاراِت القراءة باأداء الطلبة يف اختبار الريا�ضيات والعلوم يف دولة الإمارات 
العربية املتحدة، با�ستخدام البيانات املاأخوذة من الختبارين الدوليني PIRLS و TIMSS اللذين اأُجريا عام 
2011. حيث ُوجد اأن القراءة ترتبط ب�سكل اإيجابي مع مادتي الريا�سيات والعلوم وكان ارتباُطها اأقوى مع 

العلوم، وخا�سة علم الأحياء. وبدا تدين الجناز يف القراءة رافقه تّدٍن يف الأداء لدى طلبة دولة الإمارات 
اأن عادات  القراءة  الريا�سيات والعلوم. وقد تبني من حتليل حم��ددات مهارات  املتحدة يف مادتي  العربية 
اأدائهم يف  اإيجابي مع عادات القراءة لدى اأطفالهم، وم�ستويات  اأولياء الأمور ترتبط ب�سكل  القراءة لدى 
القراءة اأي�ساً، اإذ وجد اأن الطلبة الذين يقراأ ذووهم خم�ص �ساعات اأو اأكرث اأ�سبوعياً كان اأداوؤهم اأعلى ب� 6.2 

نقطة من اأقرانهم الذين كان ذووهم يقروؤون اأقل من خم�ص �ساعات يف الأ�سبوع.
وتخُل�ص هذه النتائج اإلى اأّن عامل القراءة جزٌء ل يتجزاأ من عملية التعليم والتعلم. وكما تظهر نتائج 
التحليل، اأن مهارات القراءة �ضرط اأ�ضا�ضّي للنجاح يف املجالت العلمية، ف�ضاًل على كونها مهارًة �ضرورية 
بحدِّ ذاتها، مّما يجعلها مهارات يتحتَُّم العمل على حت�سينها. ول �سك يف اأنَّ تعزيز املواقف وال�سلوكيات جتاه 
القراءة اأول خطوة �سوف تكون لها انعكا�سات اإيجابية على النتائج الأخرى املرغوبة كافة يف جمال التعليم.




