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 مستخلص الدراسة :

 كون عن فضال, والمفاهيم الرموز لفهم العقل خاللها من ينشط التي الرئيسية البوابة يعد القرائي االستيعاب ان

 على يعتمد الطالب نجاح وان والتركيب التحليل مثل معرفية عمليات عدة تتضمن عليا عقلية عملية االستيعاب

 عن الجيدة الفكرة ان حيث  تحصيله في هاما دورا تلعب ذاته عن الطالب فكرة وان,  القرائية عمليته اثناء مايستوعبة

 ,  االهداف وتحقيق البحث مواصلة على وبالقدرة النفسي باالمن الشعور تعزز الذات

 : اآلتي على التعرف الحالي البحث واستهدف

  الثانوية المدارس طلبة لدى القرائي االستيعاب-1

 (  واناث ذكور) النوع متغير وفق على القرائي االستيعاب في الفرق داللة-2

  الثانوية المدارس طلبة لدى اللغوية الذات مفهوم-3

 ( واناث ذكور) النوع متغير وفق على اللغوية الذات في الفرق داللة -4

  الثانوية المدارس طلبة لدى اللغوية الذات و القرائي االستيعاب بين االرتباطية العالقة  -5

 اختيارهم وتم 2020 الدراسي للعام الديوانية محافظة مدينة في وطالبة طالب( 450) من الحالي البحث عينة تألفت

   البحث مجتمع من المتساوية العشوائية بالطريقة

 باومان نظرية ضوء في القرائي االستيعاب لقياس( 2016 صالح) مقياس الباحثة تبنت البحث ألهداف وتحقيقا  

  فقرة( 20) من النهائية بصورته تكون 1984Baumann and Johnson  وجونسون

 ومساعدوه شافلسون نموذج ضوء في اللغوية الذات لقياس( 2000 بدران)  مقياس الباحثة تبنت كما. 

Shavaelson1976   ))مجاالت( 4) من تكون اذ فقرة( 32) من النهائية بصورته تكون   

 الذات الثالث والمجال فقرات( 7) من النحوية الذات الثاني والمجال فقرات( 9) من القرائية الذات االول المجال تكون

 الحقيبة باستخدام إحصائيا   البيانات تحليل وتم,  فقرات( 8) من الكتابية الذات الرابع والمجال فقرات( 8) من النحوية

 :النتائج وأظهرت , spss االجتماعية للعلوم اإلحصائية
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 ان طلبة المدارس الثانوية في مدينة الديوانية ليس لديهم استيعاب قرائي  1

( لدى طلبة المدارس الثانوية  في االستيعاب القرائي وفق متغير 0,05توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى ).2

 النوع )الذكور , واالناث ( ولصالح الذكور 

 ذات لغوية ب ية  في مدينة الديوانية يتمتعون . ان طلبة المدارس الثانو3

)  النوع متغير وفق اللغوية لبة المدارس الثانوية في الذات( لدى ط0,05. توجد فروق دالة احصائيا عند مستوى )4

    االناث ولصالح(  واالناث,  الذكور

 (0,05) مستوى عند احصائيا دالة وغير ضعيفة اللغوية الذات و القرائي االستيعاب بين االرتباطية العالقة. 5

 . والمقترحات التوصيات من عدد الباحثة قدمت الحالي البحث نتائج مااظهرته على وبناء

 

 للغوية , طلبة المدارس الثانويالكلمات المفتاحية : االستيعاب القرائي , الذات ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Reading comprehension and its relationship to the concept of linguistic self among 

secondary school students 

 

 

 

Abstract                                                                  

Reading comprehension is the main gateway through which the mind activates to 

understand the symbols and concepts. Besides, comprehension is a higher mental process 

that includes several cognitive processes such as analysis and synthesis. Thus, the 

student’s success depends on what he comprehends during his reading process, and that 

the student’s idea about himself plays an important role in his achievement since the 

good idea of the self enhances a sense of psychological security and the ability to 

continue his search and achieve his goals . 

The current study aims to identify the following                 :  

                Reading comprehension of the high school students.1- 

2-The significance of the individual difference in reading comprehension  according to the 

gender variable (males and females.) 

                  The concept of the linguistic self for high school students 3- 

4-The significance of the individual difference in the linguistic self-according to the gender 

variable (males and females         .) 

5-The correlation between reading comprehension and the concept of linguistic self for 

the high school students. 

The current study sample consists of (450) males and female students in the city of 

Diwaniyah governorate for the year 2020, and they were chosen equally and randomly 

from the research community . 

In order to achieve the objectives of the study, the researcher adopts the (Saleh 2016) 

scale to measure reading comprehension in light of Baumann and Johnson's 1984 theory, 

which consists of (20) paragraphs in its final form. 



 .The researcher also adopts a scale (Badran 2000) to measure the concept of the 

linguistic self in light of (Shavaelson et. al., 1976) model which consists of (32) items in its 

final form . 

The first section entitled the reading self consists of (9) items, the second one entitled 

grammatical self consists of (7) items, the third field entitled literary self consists of (8) 

items and the fourth one entitled the writing self consists of (8) items; the data were 

analyzed statistically, adopting the statistical bag of the social sciences SPSS, and the 

results are shown . 

 1-High school students in Diwaniyah have no reading comprehension . 

 2-There are statistically significant individual differences at the level (0.05) among 

secondary school students in reading comprehension according to the gender variable 

(males and females) and with tendency to males. 

 3-High school students in Diwaniyah have a concept of linguistic self                                                                                                                             

4-There are statistically significant individual differences at the level (0.05) for high school 

students in the concept of the linguistic self according to the gender variable (males and 

females) and in with tendency to females. 

 5-The correlative relationship between reading comprehension and the concept of 

linguistic self is weak and not statistically significant at the level (0.05.) 

Based on the results of the current study, the researcher presents a set of 

recommendations and suggestions  . 

 

 

 

 الفصل االول / االطار العام للبحث 

 

 اوال: مشكلة البحث 

 

 ال الهدف هذا أن إال ,  تحقيقه الى القراءة مقررات تسعى كهدف القرائي االستيعاب أهمية من الرغم على

 ضعفهم زال وما ونطقها, الكلمات تعرف فلك في يدورون طالبنا زال وما , الواقع أرض على يتحقق يكاد

 , المنهجية  أم منها الحرة أكانت سواء العراق في القراءة مادة على فالمتطلع , قائما   القرائي االستيعاب في

 ُتعط   ولم , أساسية غير أنها على مدارسنا في تعامل زالت ما أنها يجد العربية اللغة فروع من فرعا   بوصفها

ر العربية اللغة لفروع أعطيت التي العناية مثل عناية    العديد أكدته ما وهذا(  85: 2002 , الهاشمي) األُخ 

 المحدود المفهوم عند تقف زالت ما المدارس من كثيرا   أن بينت إذ( 2012 الفي) دراسة منها الدراسات من

 المعلومات ربط أو المشكالت فحل  القراءة لعملية حقيقي كهدف القرائي االستيعاب الى تلتفت ولم , للقراءة

 فهذا خبرات أو مشكالت من يواجه ما حل في يوظفها ال , السابقة بمعلوماته القراءة من القارئ يكتسبها التي

 الناحية على القرائي بالنشاط وقيامه , القراءة لطبيعة الُمدرس فهم عدم إن و المدارس, تعرفه تكاد ال الشيء

 (   111:  2012 , الفي)  إليها والميل القراءة عادة تأسيس في إخفاقه الى أدى التدريس في الشكلية



 لدى الذات صورة يؤثرعلى فهو الدراسي التأخر يسبب فيه الضعف أن االستيعاب أهمية من يعزز وما

 (1998,40الزيات,.)الذات تقدير وانحسار القلق إلى يقوده قد بل الذاتية بالكفاية شعوره وعلى الطالب

 االستيعاب الن, المدارس بطلبة ماتعلقت اذا خطير مستوى ذات الحالية البحث مشكلة ان الباحثة تجد وبذلك

 وفهم النجاح في صعوبة سيجدون دونها ومن,  المختلفة الخبرات الكتساب ضرورية اداة يشكل القرائي

 هذا فان االكاديمية المناهج في جديدة معرفية خبرات يواجهون المدارس طلبة ان وبما بهم الماسة الخبرات

 اذ, بروية وتحليلها المادة في التفكير اجل من بذاته المتعلقة المعرفية العمليات يستدعي ان الطالب من يحتاج

, الفرد لدى التعلم خبرات في اهمية المحددات اكثر وهو التعلم في مهما متغيرا يمثل اللغوية الذات مفهوم ان

 ادراك على يؤثر وألنه,  وسيط كمتغير الذات مفهوم افتراض على يعتمد ان يجب االنساني السلوك وفهم

 ( 3,1982, بشاي. )لبيئته وادراكه لذاته الفرد

 في المختلفة وفروعها العربية اللغة في وضعفهم قوتهم لجوانب الطالب أدراك تمثل اللغوية الذات ان

 الذين الطالب من غيره الى وبالقياس, ذاته الى بالنسبة التعليم من النوع ذاك يطلبها الذي  اللغوية المواقف

 اكتساب في صعوبة يواجهون الطلبة ان( 2014 القدس) يرى كما( 74,1994, فرغلي.) معه يتعلمون

 من كان لذا طبيعية حياتية مواقف على تطبيقها على القدرة مع الكتابية والمهارات العربية اللغة قواعد

 عليها تبني بحيث للطالب السابقة الخبرات وتراعي بالمرونة تمتاز تدريس واساليب طرق اتباع الضروري

  سليما استخداما العربية للغة استخدامهم في والمهارات الخبرات تلك توظيف في ممايسهم الجديدة المعرفة

 

 االستيعاب بين ارتباطية عالقة هناك هل:  االتي السؤال في تتمثل البحث مشكلة ان الباحثة ترى هنا ومن

  ؟ الثانوية المدارس طلبة لدى اللغوية الذات بمفهوم و القرائي

 

  البحث أهمية: ثانيا

 

 العمليات كل حولها تتمحور التي الكبرى والعملية القراءة لعملية الحقيقي الجوهر القرائي االستيعاب يعد     

 هدف القرائي االستيعاب ويمثل( 28,ص1993والناصر, حنا.)كلها القراءة مهارات ذروة فهو األخرى

 هذا ومقدار والخفي الظاهر الكاتب غرض وفهم ونقده واستيعابه المقروء النص فهم إن إذ القراءة عملية

 الجيد والقارئ , القراءة محور يشكل االستيعاب ألن , وأهميتها القراءة هذه قيمة يحدد الذي هو االستيعاب

 أو ضمنيا   أو ظاهريا   المعنى كون عن النظر بغض النص واستيعاب المعنى إلى يصل أن يستطيع الذي هو

 ( . 84: 2007 , ومحمد عاشور) لها معنى ال آلية عملية وتصبح قيمتها تفقد ذلك بغير والقراءة , بعديا  

 ويتنبأ , سطوره بين ما ويستخلص , مضامينه ويشرح , يفسره عندما يقرأ لما القارئ فهم ويزداد     

 , بشأنه رأي أو حكم بإصدار ذروته ويبلغ المقروء فهم ويتعمق , شخصياته مشاعر ويحلل , بأحداثه

 آخر أبداعي لغوي عمل بأي القيام أو موضوع كتابة أو جديدة مادة قراءة في سطوره وراء مما واالستفادة

 اإلنسانية بالمعرفة المتعلم فكر إغناء مسألة تبقى واستيعابه المقروء فهم فبدون( 69-68: 2012 , هللا فضل)

 والجمل الكلمات فهم في ينحصر وهو للمقروء السطحي الحرفي الفهم مستوى تتعدى ال جدا   محدودة

 االستيعاب مستويات يتضمن لم ما المقروء النص استيعاب إلى بالقارئ يرتقي ال وهذا مباشرا   فهما   واألفكار

  282:  2013, وحمزة الجبوري) الناقد و واإلبداعي االستنتاجي

 مفيدة, بمعلومات والمامهم ثرية, بأفكار وتزويدهم الطلبة بلغة لالرتقاء ضمانا   االستيعاب ويعد     

 يؤيدها, بما المقروءة اإلحكام وإصدار الرأي إبداء على وتعويدهم موضوعية, في النقد لمهارات واكتسابهم

 فضل)اإلبداع على يعينهم بما وتزويدهم مشكالت, من يصادفهم ما لمواجهة الجديد مالحظة على ومساعدتهم

 الباحثة فأن المعاني واستخالص االفكار بفهم تتعلق عملية القرائي االستيعاب ان وبما ,(64: 2012هللا,

 الن وذلك, المدارس طلبة لدى اللغوية الذات بمفهوم العملية هذه عالقة معرفة نحو الحالي البحث في ستتوجه

 كبير دور من له لما, التعليمية العملية في االهمية الذات المتغيرات من للمتعلم بالنسبة اللغوية الذات مفهوم

  تتمثل حيث,  العربية اللغة مهارات لتعلم وشوق ايجابية اكثر وجعله,  اللغوي ذاته بمفهوم الثقة اكتسابه في

 ما وهذا, اللغوي الذات مفهوم ضوء في لها اكتسابهم مدى لقياس الكتابية والمهارات العربية اللغة قواعد في



 المرتفع المستوى ذوي الطالب لدى المهارات زيادة الى دراسته توصلت حيث( 2007 جبريل) دراسة أكدته

 ايجابية نظرة الى بحاجة الفرد ان كما,   اللغوية الذات منخفضي طالب لدى عنها,  اللغوية الذات مفهوم في

 كان فكلما, واقعية حقيقة لتصبح امكانات من مالدية تحقيق الى يميل حيث(16, 2007, جبريل.)  لذاته

 االنجاز بمدى ترتبط الذات تحقيق الى فالحاجة, وواقعية ارتفاعا اكثر لذاته تقديره كان, انجازا اكثر المتعلم

 ( 45,2003, دية أبو. ) الذات عن التعبير على قدرته ومدى,  والتحصيل

 اللغوي الذات مفهوم في وفعال قوي اثر له الدراسي التحصيل ان( 1990 ورانكن سكالفك) دراسة كمابينت 

 سوف اللغوية الذات مفهوم فأن, اللغوي التحصيل على ويحمسون ويشجعون يثابون عندما حيث, للطالب

 (Skaalvik,E.M &Rankin,R.J,1990,p.546.)  كبيرا ارتفاعا لديهم يرتفع

 االفكار عن والبحث المسؤولية تحمل يمكنه اللغوية قدراته وعن ذاته, عن إيجابية فكرة لديه الذي الفرد إن   

 الحقائق بين يفرق ان ويستطيع مناسب والغير منها المناسب وتحديد,  المختلفة مصادرها من والمعلومات

 للمواقف حساسية ولدية يقول فيما الجمال تذوق ويستطيع, بعضا بعضها يعضد بحيث افكاره وينظم, واآلراء

 يخشون المتعلمين من فكثير..  مقال تلخيص  او قصة حكاية او تعزئة او تهنئة تقتضي التي االجتماعية

 االدراك هذا ضياع من خوفا ادائهم وتجويد تحسين الى ذلك فيدفعهم فيهم وثقتهم عنهم المعلمين فكرة فقدان

 من افضل الدراسي تحصيلهم يكون الجيد االداء يتوقعون الذين ان كما( 65, 2007,  جبريل. )  االيجابي

 مارش دراسة اسفرت حيث( 4-, 1,993, العينين ابو.) الفشل يتوقعون الذين, المتأكدين غير اقرانهم

(Marsh 1986 )يتخذون وهم االخرين بالطالب, اللغوية الذات لمفهوم ادراكهم بمدى يقارنون الطالب ان 

 ( (Marsh,H.W,1986.P68.  لديهم االكاديمية الذات لمفهوم كقاعدة نسبيا المتغيرة االنطباعات هذه

 : االتية بالنقاط البحث اهمية تلخيص ويمكن

,  مفيدة بمعلومات والمامة ثرية بأفكار وتزوده, المتعلم بلغة االرتقاء على يساعد القرائي االستيعاب ان.1

  يقرأ ما وتفسير فهم على القدرة لدية تنمي كما

 واستيعاب المعنى الى يصل ان يستطيع الذي هو الجيد والقارئ, القراءة عملية محور يشكل االستيعاب.2

  بعديا او ضمنيا او ظاهريا المعنى كون عن النظر بغض النص

  المعاني واستخالص االفكار بفهم تتعلق عملية االستيعاب.3

 اللغة  بتعلم واستمتاعه ورغبته واحاسيسه لمشاعره وفقا لذاته الطالب مفهوم هو اللغوية الذات مفهوم.4

  فيها وفشلة نجاحة بأسباب ومعرفته ومهاراتها, العربية

 عن الجيدة الفكرة ان حيث,  بالفردية واالحساس بالذات الشعور عن نتاجا اللغوي الذات مفهوم يعتبر.5

 االيجابي المفهوم تعزيز الى تدفعه الفرد على ضاغطة كقوة ايضا وتعمل, النفسي باألمن الشعور تعزز الذات

  ذاته عن

 

  البحث اهداف: ثالثا 

 

 :  يأتي ما تعرف الحالي البحث يستهدف

   الثانوية المدارس طلبة لدى القرائي االستيعاب.1 

 ( إناث, ذكور) النوع متغير وفق على القرائي االستيعاب في الفرق داللة.2

  الثانوية المدارس طلبة لدى اللغوية الذات مفهوم.3

 (     اناث,  ذكور) النوع متغير وفق على اللغوية الذات مفهوم في الفرق داللة.4

  الثانوية المدارس طلبة لدى اللغوية الذات ومفهوم القرائي االستيعاب بين االرتباطية العالقة. 5

 

 

    البحث حدود: رابعا

  

 : باآلتي البحث هذا يتحدد

 (( 2020\2019 الدراسي للعام الديوانية مدينة مركز في الثانوية المدارس طلبة))

 



                     المصطلحات تحديد: خامسا 

   Reading Comprehension القرائي االستيعاب: اوال

 :  من كل عرفه

 القارئ بفهم تتمثل نشطة عقلية عملية بانه:  1984Baumann and Johnson  وجونسون باومان.1

 السابقة والمعرفة المعرفية عملياته على اعتمادا المقروء النص في الكامنة واالفكار والمعلومات للمعاني

(Baumann and Johnson ,1984,p25) 

 فيه الواردة المعلومات واستخالص , المكتوب النص معنى فهم على القدرة بأنه Grellet,1995 جريلت.2

 (.Grellet , 1995 : 285) اإلمكان قدر وكفاءة بفاعلية

 ثالثة العملية هذه وتتضمن , القارئ بها يقوم تفاعلية بنائية عملية بأنه Thompson ,2000 طومسون.3

 التي الشخصية, الداخلية العمليات من مجموعة هو أو والسياق, القرائي, والنص , القارئ: هي عناصر

 ,  Tompson) لمرحلة مرحلة ومن ألخرى, فترة من الفرد عند تختلف أنها بل ألخر, شخص من تختلف

2000 : 29    ) 

 صاحبا تعريف بوصفة  Baumann and Johnson  1984 تعريف الباحثة تبنت: النظري التعريف. 4

 .  الحالي البحث في المتنباة النظرية

 أجابته خالل من البحث عينة افراد من الطالب عليها يحصل التي الكلية الدرجة هو:  االجرائي التعريف. 5

 . الحالي البحث في المعتمد  القرائي االستيعاب مقياس فقرات على

 

 The concept of linguistic self اللغوية الذات مفهوم: ثانيا

 : من كل عرفه

 المتوقعة القدرات او اللغوية المهارات في المتوقع النجاح: Rankin 1990 ورانكن  Skaalvik سكالفك.1

 ومدى اللغة في لنجاحهم الطالب توقعات تعني او, اللغة تعلم في الفرد يتقنها ان يمكن التي المتوقعة الغير او

 ,.Skaalvik, E.M.& Ramkin ,R .J. ) اللغوي الجانب في يمتلكونها التي للمهارات ادراكهم

1990,PP.548-549) 

 اللغوي والتعبير والكتابة القراءة في المتمثلة اللغوية لمهاراتهم الطالب ادراك مدى: 1993 مارش.2

 ( Marsh,H.W,1993,p.63)  اللغوي واالستدالل

 

 بها واهتمامهم استمتاعهم ومدى العربية اللغة في كفاءتهم لمدى الطالب ادراك مدى:2000بدران. .3

 (9, 2000, بدران) المختلفة وبفروعها

 مقياس بناء اساسه على تم الذي التعريف كونه( 2000) بدران تعريف الباحثة تبنت: النظري التعريف.4

 مفهوم لقياس الباحثة كذلك وأعتمده1976  شافلسون نموذج على باالعتماد نفسة بدران قبل من اللغوية الذات

  اللغوية الذات

 اجابتة خالل من البحث عينة افراد من الطالب عليها يحصل التي الكلية الدرجة هو: االجرائي التعريف.5

 . الحالي البحث في المعتمد اللغوية الذات مفهوم مقياس فقرات على

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني : االطار النظري

 

 

 ومتطلباته القرائي االستيعاب مفهوم•



 اللحظة منذ بسرعة, التعلم على والقدرة العقل بنعمة,  االخرى المخلوقات عن اإلنسان تعالى هللا ميز لقد 

 خلقه وقد. عمره نهايته حتى كذلك ويبقى, المعلومات على والحصول بالتعلم اإلنسان يبدأ , والدته من األولى

كم وهللاُ ) بيضاء صفحة وعال جل ج  اِتُكم ُبُطونِ  ِمنْ  أ ْخر  ه  ْعل ُمون   ال أُم  ل   شيئا   ت  ع  ج  ْمع   ل ُكم و  ار   الس  األ ْبص   و 

ة   األْفِئد  ل ُكم و  ْشُكرون ل ع   فأنزل القراءة رسله علم أنه اإلنسان على هللا فضل ومن( 78 اآلية -النحل سورة( )ت 

 تعالى وقال(. السالم عليهم) عيسى على اإلنجيل وأنزل الزبور داوود وأعطى التوراة موسى نبيه على

أْ ( )وسلم واله عليه هللا صلى) محمد الكريم نبيه مخاطبا   ُبك   ِاْقر  ر  م و  ل م   الذي() األ ْكر  ل م ع  ا اإلنسان علم  ()ِبالق   م 

ْعل م ل مُ   (.5و4و3 اآليات -العلق سورة( )ي 

 من فاإلضافة. الحسي اإلدراك على اعتمادها من أكثر العقلي اإلدراك على يعتمد عقلية عملية االستيعاب و

 الدليمي,)وتركيبها العناصر وتحليل واالنتباه التركيز يتطلب إنه إال المكتوبة, الكلمات لرموز حسيا   يبدأ أنه

 إدراك على يمتد بل,  الحرفي أو السطحي أو الظاهري المعنى حد عند تتوقف ال ,(10: 2009 وسعاد,

 وراء وما السطور, بين الخطوط, على هو ما يفهم حتى تماما, بها  ويحيط, المقروءة للمادة القارئ

 يتطلب لذلك ,(27: 2010 الباري, عبد) وبعدها إثنائها وفي القراءة, قبل تفكيره يراقب وأنه الخطوط,

, الذكاء, أي يقرأ, ما استيعاب من ُتمّكنه التي, األساسية الفكرية القدرات بعض, القارئ لدى يكون ان, االمر

 في, المطبوعة الصفحة في لالستيعاب المطلوبة المعلومات من فقط, صغير جزء ويأتي  والخبرة,, واللغة

ا وانه الدماغ, في المخزون هو األكبر الجزء  ان حين  تتبُّع من تمكنه التي التفكير مهارات استعمال على قادر 

 استخدام وأن ,(29:2009, وسعاد الدليمي) الفقرة وبناء الداعمة, والتفاصيل الرئيسة, لألفكار المؤلف تنظيم

 النص لطبيعة تبعا, القراءة أسلوب وتوجيه وتغير للقراءة نص أو موقف لكل المناسبة القراءة استراتيجيات

 قدرة على يعتمد االستيعاب ألن بها؛ معرفته ومدى المقروءة المادة وتعقيد والغرض, قراءته تتم الذي

 الخبرة على يتوقف بدوره وهذا , معاني من به يطالبون وما, الموضوع من يقرؤونه ما على الطالب

 ولكن , كامل بشكل يقرأ لما استيعابا اكثر القارئ  فسيكون, وواسعة حية المتداعية المعاني كانت إذا السابقة,

:  2010 , الحالق) يقرأ ما يفهم ال أو قليلة معاني يستوعب فإنه, مهمة غير المتداعية المعاني كانت إذا

 ما بين صالت بعمل يقوم أن  يمكنه, الثرية التجارب من ثورة القارئ لدى يكون عندما ,( 187– 186

 (.23:  2010 , الباري عبد) الموضوع بهذا ترتبط تجارب من لديه ما وبين يقرأه

 

 حيث معرفية عملية القرائي االستيعاب ان Baumann and Johnson 1984 وجونسون باومان ويعتقد

 تجاربة على بناءا  ,  معنى او مغزا ذات معرفة الى القراءة عملية خالل من المقروءة المادة المتعلم يحول

 العملية هذه وتتم((  Baumann and Johnson 1984 ,p.155))  النص تفسير في يستخدمها التي السابقة

 : هي مكونات لثالثة وفق

 في المخزونة خبراته بمساعدة النص مفردات معاني استخالص القارئ على يجب حيث:  المفردات فهم.1

 . الذاكرة

 .  السابقة بالجمل ربطها على بناءا   الجملة معنى معرفة الى القارى يسعى:  الجملة فهم.2

  المستوى هذا في.  رئيسية فكرة العطاء معا   مرتبة, الجمل من مجموعة عن عبارة الفقرة:  الفقرة فهم.3

 التل) النص استيعاب من يتمكن حتى بينها والعالقات وترتيبها تنظيمها ويقوم الجمل القارئ يفهم ان يجب

 ( 11ص,1992,

 فهمه خالل من,  القارئ يدركها التي للرموز الحرفي المعنى بفهم تبدأ القراءة عملية أن توضيح يمكن

 انها على يفهمها, البعض بعضها مع المفردات هذه مع الجمع خالل ومن.  بينها فيما والكلمات للمفردات

 الذي للتنظيم وفهمه الجمل لهذه فهمه خالل ومن,  فيها الموجود المعنى استخالص ويحاول متكاملة جملة

 يهدف الذي والغرض القرائي النص فهم القارئ يمكن, بينها فيما والعالقات جملة كل ووظيفة, الكاتب اتبعه

 السابقة والتجارب الخبرات ضوء في القرائي النص حول استنتاجات الى يتوصل ان له ويمكن, الكاتب الية

 (114ص,2006, والناطور عمرو. ) لديه التي

 هما,  بطريقتين قياسة يمكن القرائي االستيعاب بان  Baumann and Johnson وجونسون باومان ويشير

 : 

 فهم مدى لمعرفة القصة حول االسئلة من مجموعة يطرح ثم ومن, محددا   نصا   يتضمن اختبار طريق عن.1

  p.56   , (Baumann and Johnson 1984) قرأه لما القارئ



 للصعوبات القارئ تقدير بمدى المتعلقة االسئلة من مجموعة تشمل التي, الذاتي التقدير مقاييس طريق عن.2

 ,Baumann and Johnson 1984والمقاالت والبحوث النصية النصوص قراءة في لدية التي واالمكانيات

p.56 ) )زابروكلي مقياس مثل المقاييس هذه Zabrucky,1986 الجرف) فقرة 22 من يتكون الذي 

,  القرائي االستيعاب تفسير في Baumann and Johnson نظرية الباحثة تبنت وبذلك( . 81ص,2001,

 .   البحث نتائج تفسير خاللها من يتم كنظرية

 

 

 مفهوم الذات اللغوية :

 

 التي العاملي التحليل نتائج خالل من ظهر ولقد األكاديمية الذات مفهوم أبعاد من بعدا اللغوية الذات مفهوم يعد

,  األكاديمية الذات ومفهوم اللغوية الذات مفهوم بين موجبة عالقة وجود Vispoel1995 فيسبويل بها قام

.  األكاديمية الذات بمفهوم عاليا تشبعا متشبع اللغوية الذات مفهوم أن على ايضا النتائج دلت كما

Vispoel,1995,pp.149-150)) 

 او اللغوية المهارات في المتوقع النجاح بأنه اللغوية الذات مفهوم 1990 ورانكن سكالفك من كل يعرفه كما

 يعني قد انه كما, اللغة تعلم في فيها يفشلون التي او فعلها يستطيعون التي للمهام الطالب ادراك مدى هو

 الطالب توقعات يعني قد انه كما اللغة تعلم في الفرد ينقلها ان يمكن التي متوقعة الغير او المتوقعة القدرات

 . اللغوي الجانب في يمتلكونها التي للمهارات ادراكهم ومدى اللغة في لنجاحهم

(Skaalvik,E.M.&Rankin,R.J.1990,PP.548-549                                         )ويعرف 

 والكتابة القراءة في المتمثلة اللغوية لمهاراتهم الطالب ادراك مدى بأنه اللغوية الذات مفهوم  Marsh مارش

 .  اللغوي اللواالستد اللغوي والتعبير

 (P63,1993, Marsh, H.W )الطالب ادراك مدى بأنه اللغوية الذات مفهوم1994 الحليم عبد ويعرف 

 من النوع ذلك يتطلبها التي اللغوية المواقف في,  المختلفة وفروعها العربية اللغة في وضعفه قوته لجوانب

 (74 ص,1994, الحليم عبد.) معه يتعلمون الذين الطالب من غيره الى وبالقياس ذاته الى بالنسبة التعلم

 القوة جوانب حيث من لذاته المتعلم ادراك مدى بانها اللغوية الذات مفهوم فيعرف( 2007) جبريل اما

 بقرب واحساسه اللغوي بتمكنه يتصل فيما فية االخرين برأي شعوره ومدى,  اللغوي ادائه في والضعف

 وقراءة تحدثا  ,  العربية اللغة استخدام على بالقدرة يتصل فيما عنه بعده او,  المثالي المستوى من ادائه

 مدى هو اللغوية الذات بمفهوم فيقصد الحالي البحث في اما( 61,2007,  جبريل.) مختلفة وانظمة واستماعا  

 .  المختلفة وبفروعها بها واهتمامهم استمتاعهم ومدى العربية اللغة في لكفاءتهم الطالب ادراك

 : اللغوية الذات مفهوم أبعاد

 مارش قام ولقد, اللغوية الذات لمفهوم فرعية مجاالت وجود1976 ومساعدوه شافلسون نموذج من يتضح

 هناك أن فوجدوا1976 ومساعدوه شافلسون نموذج بمراجعة1988 ومساعدوه ومارش 1985 وشافلسون

 من تعقيدا اكثر اللغوية الذات مفهوم ان ويفترض, دراسية مادة كل بمحتوى الخاص الذات مفهوم في تنوعا

 هذا في الدراسات على  يالحظ كما1985 وشافلسون مارش ونموذج1976 ومساعدوه شافلسون نموذج

 ومساعدوه مارش نموذج ضوء وفي.  اللغوية الذات بمفهوم خاصة مقاييس على تحتوي ال أنها المجال

 مفهوم  القرائية الذات مفهوم) وهي فرعية مجاالت من يتكون اللغوية الذات مفهوم  ان تبين1988,1985

 وفيما( Skaalivk&Rankin,1990,p.552( ) الكتابية الذات مفهوم, األدبية الذات مفهوم, النحوية الذات

 : حدة على بعد لكل عرض يلي

 : القرائية الذات مفهوم. 1

.  القرائية وميولهم لقدراتهم الطالب ادراك مدى أنها القرائية الذات مفهومMarsh1993 مارش عرف

Marsh ,1993,p.63 ))علية لما الطالب ادراك مدى عن عبارة القرائية الذات بأن 2000 بدران عرفه 

 (65,2000, بدران.) وفهمها"  الكلمات"  الرموز معاني ادراك في ضعف او قوة جوانب من



 وجود عن اسفرت والتي( Delugach,1992) دراسة القرائية الذات بمفهوم اهتمت التي الدراسات ومن

 &Champman وتومر تشامبان قام كما,  االكاديمية الذات ومفهوم القرائية الذات مفهوم بين موجبة عالقة

Tummer1995  ))وهي فرعية ابعاد ثالثة من يتكون والذي,  القرائية الذات لمفهوم مقياس بوضع  : 

  القراءة في بالكفاءة االحساس مدى.1

  القراءة في بالصعوبة االحساس مدى.2

  القراءة نحو االتجاهات.3

 بدوره والذي اللغوية الذات مفهوم ابعاد من بعدا   يعد القرائية الذات مفهوم بان استخالص يمكن ذلك ضوء في

 ومفهوم القرائية الذات مفهوم بين موجبة ارتباطية عالقة توجد حيث, االكاديمية الذات ابعاد من بعدا يعد

 القرائية الذات لمفهوم فرعية ابعاد وتوجد,  االكاديمية الذات

  : النحوية الذات مفهوم.2

 وخير النحو الى منسوبة والنحوية اللغوية الذات مفهوم مجاالت من فرعيا مجاال النحوية الذات مفهوم تعد

 المعنى ناحية من ووظائفها فيها الكلمات ومواقع الجملة هندسة تنظم التي القواعد مجموعة" هو للنحو تعريف

 ( 281,1984, والحمادي ظافر. )  اعرابية اوضاع من بذلك ومايرتبط

 ادراك في ضعف او قوة جوانب من لماعلية الطالب ادراك مدى عن عبارة هي النحوية الذات مفهوم ان

 هذه عالقات وتحدد الجمل اجزاء تحكم التي الضوابط وكذلك, وتركيبها الجملة بناء تحكم التي القواعد

 . االخر بالبعض بعضها االجزاء

 : االدبية الذات مفهوم.3

 ومساعدوه شافلسون عند ظهر والذي اللغوية الذات مفهوم ابعاد من بعدا االدبية الذات مفهوم يعد

 هو الذات مفهوم,  مفهومين من مكون مصطلح االدبية الذات ومفهوم,  1988ومساعدوه ومارش1976

 والتوانسي الجمبالطي.)الجميل التعبير في الجميلة الفكرة في تتمثل واالدبية,  نفسة عن الفرد فكرة

,274,1975) 

 قوة جوانب من لماعلية الطالب ادراك مدى عن عبارة بانها االدبية الذات مفهوم تعريف يمكن ذلك ضوء في

  الجميل التعبير في الجميلة الفكرة ادراك في ضعف او

 : الكتابية الذات مفهوم.4

 ومساعدوه شافلسون عند ظهر والذي اللغوية الذات مفهوم ابعاد من بعدا  الكتابية الذات مفهوم يعد

,  الحياة مواقف في التعبير على القدرة في تتمثل الكتابية الذات ومفهوم,  1988ومساعدوه ومارش1976

 اللغوية الصحة فيها ويتوافر واالتساق الوحدة فيها مترابطة متماسكة بجمل الذات عن التعبير على والقدرة

 لقدراتهم المتعلمين ادراك مدى بانها1993 مارش عرفها( 132,1996,  يونس. )  الرسم وجمال والهجائية

 مفهوم تعريف يمكن ذلك ضوء وفي(((( Marsh,1993,66. صحيحة بجمل الحياة مواقف عن التعبير في

 التعبير على قدرته في ضعف او قوة جوانب من علية لما الطالب ادراك مدى عن عبارة بانها الكتابية الذات

 فيها ويتوافر واالتساق الوحدة فيها مترابطة متماسكة بجمل الذات عن التعبير عن والقدرة الحياة مواقف في

 . الرسم وجمال والهجائية اللغوية الصحة

 

 متدرج النموذج وهذا العقلي التنظيم يشبه هرمي تنظيم في العام الذات لمفهوم نموذجا 1976 ومساعدوه شافلسون قدم

أصغر,  وفيما  أقسام تحتة يندرج قسم وكل,  الخصوصية شديد الى خصوصية االقل الى عمومية االكثر المستوى من

 ( 2شكل ) يلي عرض لهذا النموذج .

 

 

 

 



 

 نموذج شافلسون ومساعدوه لمفهوم الذات                                  

  

                                    

   مفهوم الذات العام                                                       

   االكاديمي الذات مفهوم                                                    

  االكاديمي غير الذات مفهوم                                                 

 مفهوم الذات اللغوية                                                    

 الرياضية                                                          

 العلمية                                                           

 التاريخية                                                       

  ذاتة عن الفرد أدراك                                              

  ( تفسيراته – تفاعالته – خبراته)                          

 

 (Shavelson,RJ. Hubner, J.J & Stanton, G.C. 1976, PP.407-441) 

(Marsh,H.W.1993,pp.59-97   ) 

 كان ولقد,  االبعاد المتعدد الذات مفهوم طبيعية الى تشير الكمية النظرية ان الى 1976 ومساعدوه شافلسون وأشار

 أبعاد في تعمقت متخصصة دراسة توجد ولم البعد أحادي كمتغير العام الذات مفهوم حول يدور 1980 عام قبل البحث

 الى بالنظر قاموا حيث1976 وستانتون وهيبر شافلسون جانب من محاولة هناك كانت الوقت نفس وفي,  المفهوم هذا

 هرمي نظام ببناء خرجوا ثم االبعاد متعددة لجعلها بتطويرها قاموا ثم الموجودة الذات ومقاييس السابقة الدراسات

 (Marsh ,H.W,1993.P60) العام الذات لمفهوم

 الذات مفهوم ابعاد بين التمييزي الصدق تحقيق امكانية مدى االعتبار في يوضع ان يجب انه والحظ1984 بيرن وجاء

 واعتمدت.  الحياة مجاالت من مجال بكل الخاصة االبعاد لتقيس الذات مفهوم أداة  فطوروا الحاليون الباحثون اما, 

 القائلة الفكرة الباحثون وتبنى.  العام الذات مقياس أبعاد لتحديد العاملي التحليل وعلى النظري النموذج على الفكرة هذة

 (Marsh, H.W,1993,P.61" ) ابدأ نفهمه أن يمكن فال الذات مفهوم ابعاد تجاهلنا اذا" 

 الذاتي لسلوكة الفرد بأدراك يبدأ الذات لمفهوم اعاله الموضح الهرمي النموذج وكذلك الذات لمفهوم المتعددة االبعاد أن

 والغير االكاديمي الذات مفهوم الى ينتهي ثم,  والتاريخ اللغة مثل الذات لمفهوم الفرعية المجاالت الى يتجه ثم .

 (Skaalvik,E,M,& Rankin,R.J,1990,P.547. ) اكاديمي

 : وهي هامة خصائص سبع الذات لمفهوم تعريفه في شافلسون وحدد

 . ببعضها الفئات هذه ويربطون فئات في ذواتهم عن المعلومات من الكبير الكم االفراد يصنف حيث منظم انه.1

 االكثر عمومية 

 االقل خصوصية

 الشديد الخصوصية



 .أليها ينتمي التي الجماعة أو الفرد يتبناها التي الفئة نظام األوجه هذه تعكس بحيث األوجه متعدد أنه.2

 مجاالت في الذات عن استنتاجات الى القاعدة في للسلوك متعددة أنواع من المدركات تنتقل حيث حيث,  هرمي أنه.3

 اوسع مجاالت في الذات عن استنتاجات الى ثم والتاريخ كاللغة نوعية أكاديمية مجاالت في الذات مفهوم مثل فرعية

 . عام بوجه الذات عن استنتاجات الى ثم األكاديمي وغير االكاديمي الذات مفهوم مثل

 المجاالت في الذات مفهوم يكون حيث أسفل الى أعلى من الهرمي تنظيمه في الذات مفهوم ثبات قابلية تقل. 4

 . العام الذات مفهوم من ثباتا أقل والتاريخ اللغة مثل األكاديمية

 في الذات مفهوم يكون الطفولة مرحلة في فبينما المراهقة الى الطفولة من الفرد نمو مع الذات أوجه تعدد تزداد.5

 . الذات مفهوم مجاالت جميع في وهكذا وضوحا اكثر المراهقة مرحلة في نجده واضح غير األكاديمية المجاالت

 ويقدرها ذاته خالل من الفرد يصف حيث تقديري وصفي الذات مفهوم ان.6

 ( 384-383و1990,  خزام. ) منه القريبة األخرى واألبنية الذات مفهوم بنية بين التمييز يسهل.7

أن مفهوم الذات العام متعدد األبعاد وذو Shavelson,Hubner&Stanton1976وبين شافلسون وهيبنر وستانتون 

تنظيم هرمي ومن أبعاده مفهوم الذات األكاديمية والتي بدورها تنقسم الى مجاالت فرعية وهي : مفهوم الذات اللغوية 

 Shavelson,Hubner&Stanton ) ومفهوم الذات الرياضية ومفهوم الذات التاريخية ومفهوم الذات العلمية,).

,1976,pp.407- 44 

 

الى ان مفهوم الذات األكاديمية متعددة االبعاد حيث وجدت  تشبعات عالية 1988ولقد توصلت دراسة مارش وبيرن 

على عوامل تسعة لمفهوم الذات األكاديمية وهي )مفهوم الذات الرياضية ,مفهوم الذات المدرسية ,مفهوم الذات اللغوية 

ضيات أستبيان وصف الذات لمفهوم الذات الرياضية ,قائمة الوجدانيات , مفهوم الذات للقدرة األكاديمية في الريا

لمفهوم الذات الرياضية , قائمة الوجدانيات ,استبيان وصف الذات لمفهوم الذات اللغوية ,مفهوم الذات للقدرة االكاديمية 

متعدد االبعاد  الى ان مفهوم الذات1990كما توصلت دراسة خزام (Marsh,Byrn,1988,360-380) في اللغة (  

حيث وصل عدد االبعادالى احدعشر عامال منها مفهوم الذات االكاديمية والتي اندرج منها مفهوم الذات اللغوية ومفهوم 

(  كما اشارت نتائج التحليل العاملي التي قام بها 28,1990الذات الرياضية ومفهوم الذات المدرسية .)خزام ,

 كاديمية الى النتائج االتية :شافلسون ومساعدوه لمفهوم الذات اال

  ان مفهوم الذات االكاديمية مفهوم متعدد االوجه , ويتكون من مفهوم الذات اللغوية ,ومفهوم الذات الرياضية

 , ومفهوم الذات التاريخية , ومفهوم الذات العلمية 

 هوم الذات اللغوية ان كل مجال من مجاالت مفهوم الذات االكاديمية ينقسم الى مجاالت فرعية , فمثال  مف

ينقسم الى مفهوم الذات القرائية ومفهوم الذات النحوية ومفهوم الذات االدبية ومفهوم الذات الكتابية , والشكل 

 التالي يوضخ ذلك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث : منهجية البحث 



 

 مجتمع البحث :

 

)  الدراسي للعام الديوانية محافظة مركز في الثانوية المدارس طلبة ببعض الحالي البحث مجتمع يتحدد

 وفق على موزعين وطالبة(  53950) المجتمع افراد عدد بلغ اذا واالناث الذكور من(  2019-2020

 لإلناث( 28620) و للذكور( 25330) بواقع  النوع متغير

 

 عينة البحث :

 

 الديوانية محافظة مركز في مدارس( 6) على توزعوا وطالبة طالب( 450) من الحالية البحث عينة تكونت

 مكتملة غير لكونها وذلك استمارة50 استبعاد وتم االحصائي التحليل استمارةلعينة( 400)الباحثة واعتمدت,

 (1) رقم الجدول في كما يتوزعون وهم,  المتساوية العشوائية بالطريقة اختيارهم وقدتم االجابة

 

 (عينة البحث 1جدول رقم)

 

 ت

  

 المدارس

 

 ذكور 

 

 المدارس

 

 اناث 

 

 المجموع

1  

 متوسطة الجزائر 

 

 75 

  

 متوسطة الحرية

 

  75 

 

150 

2   

 ثانوية العلوم

 

 75 

 

 ثانوية بلقيس 

  

  75   

 

150 

3   

 االعداديةالمركزية

  

 75 

   

 اعدادية دمشق

 

  75 

 

150 

  

 المجموع

 

 

225 

 

 

 المجموع

 

 

225 

 

 

450 

 

 مقياس البحث :

 االستيعاب القرائي  .1

 

 المعد القرائي االستيعاب  مقياس بتبني و, واالجنبية العربية الدراسات على باالطالع الباحثة قامت

 باومان نظرية من المستوحاة  فقرة( 20) من المقياس تكون حيث(  2016) صالح قبل من

,  غالبا  ,  دائما  ) من االجابة بدائل تتكون حيث,  Baumann & Johnoson1984 وجونسون

 (ابدا, نادرا  , احيانا  

 

 الخبراء على المقياس عرض

 على آرائهم ابداء منهم طلب إذ  والمختصين المحكمين من عدد على المقياس بعرض الباحثة قامت

 بعض اجراء وتم فقرة اي يحذف لم,  المحكمين بآراء االخذ وبعد,   وبدائله المقياس فقرات

,  احيانا, دائما)  االجابة بدائل واصبح فقرة( 20) من يتكون الذي المقياس فقرات على التعديالت

 باالتجاه( 2,3,4,6,8,19) الفقرات عدا( 3,2,1) السلبي باالتجاه الفقرات جميع وتصحح( ابدا

 مقياس فقرات على والمحكمين الخبراء موافقة يوضح  ادناه(2) والجدول( ,1,2,3) االيجابي

 . القرائي االستيعاب



 

 (2جدول )                                                 

 االستيعاب القرائييوضح أرقام الفقرات والنسبة المئوية لموافقة األساتذة المحكمين لمقياس 

  أرقام الفقرات

 عددها

عدد 

المحكمون 

 الموافقون

النسبة 

 المئوية

 عدد 

 المحكمين

 المعارضون

النس

 بة

المئو 

 ية

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20       

20 

   

 15 

 

100% 

 

0 

 

0% 

 

 التطبيق االستطالعي االول :

 اختيارهم تم, وطالبة طالب( 40)  عددهم البحث مجتمع من عينة على, اولي استطالعي تطبيق الباحثة اجريت

 تبين وقت,  لإلجابة المستغرق والوقت,  وتعليماته المقياس فقرات وضوح مدى معرفة لغرض,  العشوائية بالطريقة

 دقيقة( 15 -10) من لإلجابة  الوقت استغرق حث,  ومفهومه واضحة الفقرات ان

 التجربة االستطالعية الثانية ) التحليل االحصائي (

 عملية في المناسبة االساليب من للمقياس, الكلية بالدرجة الفقرة درجة وعالقة , المتطرفتين المجموعتين أسلوب ويعد

 . الغرض لهذا الباحثة استعملتها وقد الفقرات تحليل

 المجموعتين المتطرفتين :

 وبلغت  متساوية، عشوائية عينة بسحب قامت ، القرائي االستيعاب مقياس فقرات من فقرة لكل التمييزية القوة لحساب

 على استمارة لكل الكلية الدرجة وحساب المفحوصين استجابات تصحيح وبعد ، وطالبة طالبا( 400) التحليل عينة

 درجة(56) من تراوحت التي درجة بأدنى وانتهاء درجة أعلى من ابتداء   تنازليا   الدرجات ترتيب تم القرائي، االستيعاب

 القرائي االستيعاب لمقياس الدرجات أعلى على الحاصلة االستمارات من%( 27) نسبة اختيار وتم ، درجة( 28) الى

 من%(27) نسبة واختيار درجة،( 44) الى( 56) بين درجاتها وتراوحت( استمارة 108) العليا بالمجموعة وسميت

( 37) بين درجاتها وتراوحت( أيضا   استمارة 108) الدنيا بالمجموعة وسميت الدرجات أدنى على الحاصلة االستمارات

 .درجة( 28) الى

 لنا تقدم ألنها وذلك ، الفقرات تحليل في أخذها يمكن نسبة أفضل تمثل الدرجات من والدنيا العليا% 27 نسبة فأن وهكذا

 التوزيع منحنى صورة على المقياس على الدرجات توزيع يكون حينما ، وتمايز حجم من يمكن ما بأقصى مجموعتين

 ( .74ص ، 1981 ، وآخرون الزوبعي) االعتدالي

 الباحثة قامت ، القرائي االستيعاب مقياس على والدنيا العليا المجموعتين لكال والتباين الحسابي الوسط استخراج وبعد

 القيمة ألن وذلك ، المجموعتين أوساط بين الفروق داللة الختبار مستقلتين لعينتين( t. test) التائي االختبار بتطبيق



 التائية القيمة وُعّدت( . 35ص ،1990 ، مايرز) المجموعتين بين للفقرة التمييزية القوة تمثل المحسوبة التائية

 التمييزية القوة درجات(   3)  جدول ويوضح. الجدولية بالقيمة مقارنتها خالل من فقرة كل لتمييز مؤشرا   المحسوبة

 المتطرفتين المجموعتين بطريقة القرائي االستيعاب مقياس لفقرات

 

 ( 3 جدول )

 مقياس االستيعاب القرائي بطريقة المجموعتين المتطرفتينالقوة التمييزية لفقرات 
القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العليا رقم

 المحسوبة

 
الوسط  الفقرة النتيجة

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دالة احصائيا 2.784 0.72104 1.8519 0.47606 2.0833  .1

 دالة احصائيا 2.641 0.67614 2.3056 0.55465 2.5278  .2

 دالة احصائيا 2.171 0.74675 2.3889 0.62707 2.5926  .3

 دالة احصائيا 2.625 0.73812 2.1852 0.65955 2.4352  .4

 دالة احصائيا 6.233 0.66250 1.5185 0.69089 2.0926  .5

 دالة احصائياغير  0.200 0.74204 2.1944 0.61220 2.2130  .6

 دالة احصائيا 9.074 0.67512 1.4537 0.71888 2.3148  .7

 دالة احصائياغير  -0.808- 0.69014 2.4815 0.65620 2.4074  .8

 دالة احصائيا 10.715 0.55690 1.3704 0.46800 2.1204  .9

 دالة احصائيا 15.417 0.51626 1.2963 0.56821 2.4352  .10

 احصائيادالة  14.375 0.56431 1.4074 0.57163 2.5185  .11

 دالة احصائيا 13.988 0.39762 1.1944 0.66796 2.2407  .12

 دالة احصائيا 13.856 0.51450 1.3426 0.52647 2.3241  .13

 دالة احصائيا 13.991 0.53236 1.3426 0.53753 2.3611  .14

 دالة احصائيا 13.156 0.69033 1.5093 0.54202 2.6204  .15

 دالة احصائيا 12.808 0.56707 1.4259 0.60114 2.4444  .16

 دالة احصائيا 13.610 0.54584 1.3981 0.60258 2.4630  .17

 دالة احصائيا 12.342 0.52655 1.3889 0.59594 2.3333  .18

 دالة احصائياغير  1.512 0.82974 2.0556 0.78934 2.2222  .19



 دالة احصائيا 10.358 0.60344 1.4815 0.63120 2.3519  .20

 (6,8,19الفقرات )وكانت مجيع الفقرات مميزه ماعدا 
 (الداخلي االتساق) للمقياس الكلية بالدرجة الفقرة درجة عالقة/ ب

 ارتباطها خالل من  Immediate Criterion Measures آنية محكية قياسات بمثابة للمقياس الكلية الدرجة تمثل

 نفسه المفهوم تقيس الفقرة أن يعني للمقياس الكلية بالدرجة الفقرة درجة ارتباط فأن ثم ومن الفقرات على األفراد بدرجة

 تكون التي( Lindauist , 1957: p. 286.) الفقرات على اإلبقاء يتم المؤشر هذا ضوء وفي الكلية الدرجة تقيسه الذي

 تنتخب الذي والمقياس( Anastasi , 1976 : p. 154.)أحصائيا   دالة للمقياس الكلية بالدرجة درجاتها ارتباط معامالت

 Smith.) فقراته في متجانسا   مقياسا   يقدم أنه األسلوب هذا مميزات ومن بنائيا   صدقا   يمتلك المؤشر هذا وفق على فقراته

, 1966 :p.70 )بيرسون ارتباط معامل استعمل وقد (Pearson Correlation)بين االرتباطية العالقة الستخراج 

 لتحليل خضعت التي ذاتها االستمارات وهي استمارة( 400) لـ الكلية والدرجة المقياس فقرات من فقرة كل درجة

 معامل قيمة عند دالة الفقرات لجميع االرتباط معامالت قيم ان واتضح ، المتطرفتين المجموعتين ضوء في الفقرات

 4)  وجدول( 6،8) الفقرات ماعدا ، 398 حرية ودرجة( 0.05) داللة مستوى عند( 0.098) البالغة الحرجة االرتباط

 ذلك يوضح( 

 (4جدول ) 
 معامالت ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة والدرجة الكلية على مقياس االستيعاب القرائي

 
معامل  الفقرة

 االرتباط

معامل  الفقرة
 االرتباط

1 0.201 11 0.686 

2 0.176 12 0.678 

3 0.114 13 0.692 

4 0.175 14 0.703 

5 0.412 15 0.637 

6 -0.004- 16 0.660 

7 0.534 17 0.670 

8 -0. 082- 18 0.655 

9 0.582 19 0.145 

10 0.748 20 0.590 

تهتم بقياس االستيعاب القرائي لدى فقرة موزعة  17وبذلك اصبح المقياس بعد استعمال اإلجراءات السابقة مكون من 
 (6,8,19طلبة المدارس الثانوية ,بعد سقوط الفقرات )

 

 مؤشرات الصدق والثبات : 



 تحقق الباحثان من توفر هذة الخصائص في المقياس الحالي من خالل االجراءات االتية :

 الصدق :

 الدرجة أو والمستوى( Oppenheim , 1973 : p. 69-70) تقيسه ان يفترض لما الفقرات قياس على يدل الصدق أن

 أساليب عدة وهناك( Stanley & Hopkins , 1972 : p. 101)  معينة أهداف تحقيق على قادرا   فيها يكون التي

 , فرج) للقياس كيفي تقدير على الحصول يتم أخرى حاالت وفي كمي تقدير على الحصول يمكن إذ األداة صدق لتقدير

 : وهي للصدق مؤشرات عدة الباحثة استعملت الصدد وبهذا( 360:  1980

 الصدق الظاهري :

 من مجموعة على تطبيقه قبل المقياس فقرات  الباحثة عرض هي. الظاهري الصدق لحساب طريقة أفضل إن

 المراد الخاصية قياس في االختبار فقرات صالحية على الحكم من تمكنهم بخبرة يتصفون الذين( 1) ملحق,المحكمين

)  فأكثر%( 80) بنسبة أو معظمهم عليها يتفق التي باألحكام ويأخذ آرائهم إلى مطمئنا   الباحثة تجعل بحيث , قياسها

 (.265: 2010, الكبيسي

 : البناء صدق مؤشرات

 مع يتفق أنه المختصين من كبير عدد يرى إذ , قبوال   الصدق أنواع أكثر( Constract Validity) البناء صدق يعد

 هذا ويتحقق ,( 131ص , 1990 , األمام) العام بالمعنى المقياس تشبع حيث من للصدق Ebel , أيبل مفهوم جوهر

 النوع هذا توفر وقد.  محددا   نظريا   بناء   يقيس المقياس أن أساسه على نقرر معيار لدينا يكون حينما , الصدق من النوع

  -: اآلتية المؤشرات خالل من( القرائي االستيعاب) المقياس هذا في الصدق من

 .المتطرفيتن المجوعتين اسلوب. أ

 .للمقياس الكلية بالدرجة الفقرة درجة ارتباط. ب

 أحد هذا ويوفر ككل, المقياس يقيسه الذي نفسه المفهوم تقيس المجال او الفقرة أن بمعرفة السابقة الطرائق وتهتم

 ( .  Lindquist, 1951, p. 282) البناء صدق مؤشرات

 الثبات : 

 تم التحقق من ثبات المقياس الحالي من خالال موشرين هما :

  النصفية التجزئة طريقة -: أوالا 

 حين في الفردية, الفقرات درجات مجموع االول النصف يتضمن نصفين, على المقياس بتجزئة الطريقة هذه تهتم

 استعملت النصفين هذين بين التطابق معرفة أجل ومن الزوجية, الفقرات درجات مجموع الثاني النصف يتضمن

 المقياس لنصف الثبات معامل قيمة أن وظهر ,( Person Correlation Cofficient) بيرسون ارتباط معامل الباحثة

 الثبات وبلغ التصحيحية, سبيرمان معادلة الباحثة استعملت ككل المقياس ثبات الى التوصل اجل ومن( 0.562) تبلغ

 (.0.720) للمقياس

 يمكن الذي الثبات معامل أن إذ , السلطة شخصنة على األفراد استجابات استقرار على مؤشرا   القيمة هذه ُعدت وقد 

 يشير حين في( Lazarous, 1963, P. 228( )0.93 – 0.62) من يكون( Likert) ليكرت يرى كما عليه االعتماد

 لثبات جيدا   مؤشرا   يعد ذلك فأن , فأكثر( 0.70) والثاني األول التطبيق بين االرتباط معامل كان إذا أنه إلى كرونباخ

 ( . 58ص , 1985 , عيسوي) االختبار

 (: الفاكرونباخ معامل) الداخلي االتساق -: ثانياا 



 , 1991 , فيركسون) المقياس فقرات بين الداخلي االرتباط إلى الطريقة بهذه المستخرج الثبات معامل يشير

 ( . 79ص , 1989 , وهيجن ثورندايك) أخرى إلى فقرة من الفرد أداء اتساق على األسلوب هذا يعتمد إذ ,( 530ص

 ثبات درجة وهي ,(0.705) الثبات وبلغ ككل, للمقياس الفاكرونباخ معادلة استعمال تم الطريقة بهذه الثبات ولحساب

 .السابق بالمعيار مقارنتها عند جيدة

 

  اللغوية الذات مفهوم مقياس: ثانيا

 ومساعدوه شافلسون نموذج خالل من اللغوية الذات مفهوم بين الذي( , 2000)بدران مقياس بتبني الباحثة قامت

 فقراته وعدد(  القرائية الذات) االول المجال,  اللغوية الذات مفهوم تقيس مجاالت( 4) من المقياس تكون حيث,1976

 المجال( 18) فقراته عدد(  االدبية الذات) الثالث المجال( 14) فقراته عدد(  النحوية الذات)  الثاني المجال(  13)

,  دائما تنطبق) االجابة بدائل وكانت فقرة( 61) من المقياس تكون حيث( 16) فقراته عدد(  الكتابية الذات) الرابع

 ( تنطبق ال,  احيانا تنطبق

 (5) ملحق( تنطبق ال،  احيانا

 : .عرض المقياس على الخبراء1

 مجال في المختصين المحكمين من مجموعة على المقياس عرض تم فقد وصالحيتها األداة صدق من التحقق ولغرض

 مفهوم مقياس من الفقرات بعض تعديل تم فقد المحكمين بآراء األخذ وبعد والنفسية التربوية والعلوم النفسي اإلرشاد

 فقرة 32 من يتكون المقياس واصبحت البدائل )تنطبق دائما ،تنطبق احيانا ، ال تنطبق علي ابدا( واصبح ، اللغوية الذات

( 8) من الرابع والبعد فقرات(  8) الثالث والبعد فقرات( 7) من الثاني والبعد فقرات( 9) من االول البعد يتكون حيث، 

والجدول) ( 3،2،1) السلبي باالتجاه( 30،22) الفقرة عدا( 1،2،3) االيجابي باالتجاه الفقرات تصحيح وكانت،  فقرات

 . المقياس فقرات على والمحكمين الخبراء اراء يوضح ادناه (6

 مفهوم الذات اللغوية يوضح أرقام الفقرات والنسبة المئوية لموافقة األساتذة المحكمين لمقياس 

  أرقام الفقرات

 عددها

 عدد

 المحكمين

 الموافقون

 النسبة

 المئوية

 عدد

 المحكمين

 المعارضين

 النسبة

 المئوية

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,15.16,17,52,51,50,49 
17   15 

 

100% 
  0 0% 

 18,20,22,29,30,31,,32,33,34  9  14  93%   1 7% 

 35,36 2  12 80%   3 13% 

46,47,48,49 , 4  13 87&   2 13% 

 10,11,12,13,19,21,23,24,25,26,2728,37,38,39,40 16  11  73  %  4 27% 



41,42,43,44,45, ,54,55,56,57,58,59,60,61 13 10 67%   5 33% 

 

 

 : االولي االستطالعي التطبيق

 بالطريقة اختيارهم تم, وطالبة طالب 40  عددهم البحث مجتمع من عينة على, اولي استطالعي تطبيق الباحثة اجرت

 الفقرات ان تبين وقت,  لإلجابة المستغرق والوقت,  وتعليماته المقياس فقرات وضوح مدى معرفة لغرض,  العشوائية

 دقيقة( 15 -10) من لإلجابة  الوقت استغرق حث,  ومفهومه واضحة

 التجربة االستطالعية الثانية ) التحليل االحصائي (

 اجراء تحليل الفقرات :

 الكلية, بالدرجة المجال وعالقة للمقياس, الكلية بالدرجة الفقرة درجة وعالقة , المتطرفتين المجموعتين أسلوب ويعد

 لهذا الباحثة أستعملتها وقد الفقرات تحليل عملية في المناسبة االساليب من االخرى بالمجالت مجال كل وعالقة

 . الغرض

 : المجموعتين المتطرفتين

 وبعد وطالبة، طالبا( 400) التحليل عينة وبلغت  التناسبي، التوزيع ذات الطبقية بالطريقة عشوائية عينة بسحب قامت ،

 الدرجات ترتيب تم اللغوية، الذات مفهوم على استمارة لكل الكلية الدرجة وحساب المفحوصين استجابات تصحيح

 نسبة اختيار وتم ، درجة( 36) الى درجة(91) من تراوحت التي درجة بأدنى وانتهاء درجة أعلى من ابتداء   تنازليا  

 108) العليا بالمجموعة وسميت اللغوية الذات مفهوم لمقياس الدرجات أعلى على الحاصلة االستمارات من%( 27)

 أدنى على الحاصلة االستمارات من%(27) نسبة واختيار درجة،( 72) الى( 91) بين درجاتها وتراوحت( استمارة

 درجه( 36) الى( 59) بين درجاتها وتراوحت( أيضا   استمارة 108) الدنيا بالمجموعة وسميت الدرجات

 الباحثة قامت ، اللغوية الذات مفهوم مقياس على والدنيا العليا المجموعتين لكال والتباين الحسابي الوسط استخراج وبعد

 القيمة ألن وذلك ، المجموعتين أوساط بين الفروق داللة الختبار مستقلتين لعينتين( t. test) التائي االختبار بتطبيق

 التائية القيمة وُعّدت( . 35ص ،1990 ، مايرز) المجموعتين بين للفقرة التمييزية القوة تمثل المحسوبة التائية

 التمييزية القوة درجات(   7)  جدول ويوضح. الجدولية بالقيمة مقارنتها خالل من فقرة كل لتمييز مؤشرا   المحسوبة

 : المتطرفتين المجموعتين بطريقة اللغوية الذات مفهوم مقياس لفقرات

 ( 7جدول )

 المتطرفتينالقوة التمييزية لفقرات مقياس مفهوم الذات اللغوية بطريقة المجموعتين 
القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العليا رقم

 المحسوبة
 

الوسط  الفقرة النتيجة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دالة احصائيا 2.297 0.63876 2.1759 0.72128 2.3889  .1

 دالة احصائيا 6.643 0.64523 1.9352 0.60373 2.5000  .2

 دالة احصائيا 8.956 0.71978 1.6204 0.66172 2.4630  .3



 دالة احصائيا 10.416 0.66250 1.5185 0.63058 2.4352  .4

 دالة احصائيا 10.247 0.58443 1.4352 1.07180 2.6389  .5

 دالة احصائيا 9.856 0.61726 1.4537 0.74373 2.3704  .6

 احصائيادالة  11.187 0.58738 1.5278 0.61649 2.4444  .7

 دالة احصائيا 7.304 0.73742 1.8704 0.61726 2.5463  .8

 دالة احصائيا 9.523 0.66745 1.3889 0.78538 2.3333  .9

 دالة احصائيا 11.178 0.64684 1.5463 0.61894 2.5093  .10

 دالة احصائيا 12.614 0.61198 1.4074 0.61789 2.4630  .11

 دالة احصائيا 12.910 0.53535 1.4444 0.60114 2.4444  .12

 دالة احصائيا 7.614 0.71834 1.7315 0.67512 2.4537  .13

 دالة احصائيا 12.238 0.62229 1.3796 0.61198 2.4074  .14

 دالة احصائيا 13.011 0.61050 1.3981 0.63393 2.5000  .15

 دالة احصائيا 10.728 0.61389 1.6574 0.61649 2.5556  .16

 دالة احصائيا 11.197 0.61789 1.5370 0.63386 2.4907  .17

 دالة احصائيا 11.826 0.56093 1.6111 0.55527 2.5093  .18

 دالة احصائيا 13.580 0.57163 1.4815 0.57072 2.5370  .19

 دالة احصائيا 9.989 0.62562 1.6019 0.60020 2.4352  .20

 دالة احصائيا 4.732 0.74652 1.8519 0.74883 2.3333  .21

 دالة احصائيا 2.757 0.63550 1.7315 0.64791 1.9722  .22

 دالة احصائيا 7.572 0.68485 1.8704 0.58738 2.5278  .23

 دالة احصائيا 9.313 0.65382 1.7593 0.57072 2.5370  .24

 دالة احصائيا 10.541 0.67261 1.5741 0.60366 2.4907  .25

 دالة احصائيا 15.108 0.56270 1.6019 0.52655 2.7222  .26

 دالة احصائيا 11.111 0.56431 1.5926 0.63393 2.5000  .27

 دالة احصائيا 9.929 0.62838 1.5833 0.64610 2.4444  .28

 دالة احصائيا 9.885 0.62403 1.7222 0.58686 2.5370  .29

 دالة احصائياغير  1.121 0.75910 1.8241 0.81840 1.9444  .30

 دالة احصائيا 8.641 0.70521 1.7315 0.64791 2.5278  .31

 دالة احصائيا 9.231 0.64791 1.8611 0.57344 2.6296  .32

 ( 30لفقرات مميزه ماعدا الفقرة )وقد تبين ان جميع ا

(الستخراج العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة من Pearson Correlationوقد استعمل معامل ارتباط بيرسون )
( استمارة وهي االستمارات ذاتها التي خضعت لتحليل الفقرات في ضوء 400فقرات المقياس والدرجة الكلية لـ )



قيمة معامل االرتباط الحرجة  عنددالة المجموعتين المتطرفتين , واتضح ان قيم معامالت االرتباط لجميع الفقرات 
 يوضح ذلك.( 8وجدول )  (30ماعدا الفقرة ) ,  398ودرجة حرية  (0.05)مستوى داللة عند  (0.098)البالغة 

 

 ( 8جدول )  
 مفهوم الذات اللغوية مقياسعلى معامالت ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة والدرجة الكلية 

معامل  الفقرة
 االرتباط

معامل  الفقرة
 االرتباط

1 0.109 17 0.509 

2 0.328 18 0.512 

3 0.409 19 0.587 

4 0.466 20 0.459 

5 0.489 21 0.280 

6 0.464 22 0.104 

7 0.520 23 0.368 

8 0.378 24 0.427 

9 0.443 25 0.499 

10 0.497 26 0.587 

11 0.553 27 0.507 

12 0.522 28 0.466 

13 0.378 29 0.454 

14 
0.538 

30 -

0.004- 

15 0.574 31 0.418 

16 0.501 32 0.408 

 

 الكلية للمقياس ) االتساق الداخلي( :عالقة درجة اجملال بالدرجة الكلية للمجاالت االخرى والدرجة 
ـــم التحقـــل مـــن ذلـــك مـــن خـــالل اســـتعمال معامـــل ارتبـــاط بيرســـون إليجـــاد العالقـــة بـــين درجـــات ا فـــراد علـــ  كـــل  ت
مجــــــال والدرجــــــة الكليــــــة للمقيــــــاس, وذلــــــك  ن ارتباطــــــات المجــــــاالت الفرعيــــــة ببعضــــــها الــــــبع  وبالدرجــــــة الكليــــــة 

تســــــــــــاعد علــــــــــــ  تحديــــــــــــد مجــــــــــــال الســــــــــــلوك المــــــــــــراد قياســــــــــــ  للمقيــــــــــــاس هــــــــــــي قياســــــــــــات أساســــــــــــية للتجــــــــــــانس و 
(Anastasi,1976:155.) 



( اســـــتمارة, وأاـــــارت النتـــــائ  رلـــــ  أن معـــــامالت ارتبـــــاط درجـــــة كـــــل مجـــــال 400الباحثـــــة ) تولتحقيـــــل ذلـــــك اعتمـــــد
مســــتوى داللــــة عنــــد  (0.098)قيمــــة معامــــل االرتبــــاط الحرجــــة البالغــــة  عنــــدبالدرجــــة الكليــــة دالــــة رحصــــائيا  عنــــد 

 ( يوضح ذلك.10 )والجدول  398ودرجة حرية  (0.05)

 ( 10جدول )

والدرجة الكلية معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل مجال من مفهوم الذات اللغوية والمجاالت االخرى 
 لمقياس نفسهل

 المجاالت

 الذات ا دبية الذات النحوية الذات القرائية
الذات 
 الكتابية

الدرجة 

 الكلية

 0.838 0.612 0.633 0.490 1 القرائيةالذات 

 0.754 0.551 0.541 1 - الذات النحوية

 0.858 0.637 1 - - الذات األدبية

 0.852 1 - - - الذات الكتابية

 1     الدرجة الكلية

مجاالت بواقع  اربعة مجاالتفقرة موزعة عل   31 السابقة مكون من اإلجراءاتوبذلك اصبح المقياس بعد استعمال 
( فقرات في مجال الذات ا دبية ومجال الذات 8( فقرات في الذات النحوية , و)6ت لمجال الذات القرائية, و)( فقر 8)

 الكتابية.
 

 موشرات الصدق والثبات : 

 

 تحقق الصدق في المقياس الحالي عن طريق عدة موشرات منها : الصدق: .1

: وقد تحقق الصدق لمقياس مفهوم الذات اللغوية عن طريق عرضه على الخبراء واالخذ  الصدق الظاهري .2

 بارائهم حول صالحية مواقف المقياس وبدائله واجابتها وتعليماته .

 : يتم تحقق صدق البناء عن طريق ماياتي : صدق البناء .3

 .المتطرفيتن المجوعتين اسلوب. أ

 .للمقياس الكلية بالدرجة الفقرة درجة ارتباط. ب

 .المجال بدرجة الفقرة درجة ارتباط. ج

 .االخرى المجاالت بالدرجات المجال درجة ارتباط.د

 .للمقياس الكلية بالدرجة المجال درجة ارتباط. دـ

 الثبات : يتم التحقق من الثبات المقياس من خالل  

 : Split-Half النصفية التجزئة طريقة -:

 في الفردية, الفقرات درجات مجموع االول النصف يتضمن نصفين, على المقياس بتجزئة الطريقة هذه تهتم

 النصفين هذين بين التطابق معرفة أجل الزوجيةومن الفقرات درجات مجموع الثاني النصف يتضمن حين

 التصحيحية, سبيرمان معادلة الباحثة استعملت كما بيرسون ارتباط معامل الباحثة استعملت

 : الكلية الدرجة وحساب وتصحيحه المقياس وصف-3

 مجاالت اربعة على موزعة فقرة 31 من مكون السابقة اإلجراءات استعمال بعد المقياس اصبح وبذلك

 مجال في فقرات( 8)و , النحوية الذات في فقرات( 6)و القرائية, الذات لمجال فقرت( 8) بواقع مجاالت



 تنطبق) بدائل على االجابة في ليكرت طريقة وفق المقياس ويصحح. الكتابية الذات ومجال اآلدبية الذات

 مفهوم تدل التي للفقرات درجة( 1) الى( 3) من البدائل هذه وتصحح( ابدا   علي التنطبق, احيانا   تنطبق, دائما  

 وادنى( ( 90 هي الطالب عليها يحصل ان يمكن درجة ألعلى النظري المدى فأن وبذلك اللغوية, الذات

 (.60) فرضي وبمتوسط( ( 30 هي درجة

 

 

 الفصل الرابع : عرض النتائج ومناقشتها 

 
الهدف االول : تعرف االستيعاب القرائي لدى طلبة المدارس 

 الثانوية:

( وانحراف 33.6711عل  مقياس االستيعاب القرائي ) طلبة المرحلة الثانويةظهر المتوسط الحسابي لدى  
( وعند مقارنة المتوسط الحسابي لعينة البحث بالمتوسط 34كان المتوسط الفرضي )( , فيما 5.39845معياري قدره )

من  اصغر 1.292-)الفرضي للمقياس وباستعمال االختبار التائي لعينة واحدة . ظهر ان القيمة التائية المحسوبة )
( و بدرجة 0,05مستوى داللة )عند وتاير تلك النتيجة ال  عدم وجود فرل ذو داللة احصائية  (1,96)القيمة الجدولية 

 ( يوضح ذلك.14(, وجدول ) 449حرية )

 االستيعاب القرائي( الفرل بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقياس 14جدول) 
 

 المتغير

عدد 

أفراد 

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي

درجة  القيمة التائية

 الحرية

مستوى 

داللة 

0.05 
 الجدولية المحسوبة

االستيعاب 

 القرائي
400 

33.6711 5.39845 
34 

-1.292 1,96 
 دالة 449

,  يمكن تفسيرها الى ان معظم طلبة  الثانوية المدارستشير هذه النتيجة ضعف االستيعاب القرائي لدى طلبة 

المدارس الثانوية لديهم صعوبات في تحويل ما يقرونه الى معرفة ذات  معنى , كما في دراسة الحجاج 

( قديعود الى عوامل واسباب عدة تتعلق بالطلبة واساليب معالجتهم  للمواد المقروءة ,سواء كانت 2001)

تركيزا , كما قد تتسبب طرائق التدريس المتبعة في مدارسنا والتي ما اكاديمية او عامة, والتي تتبع تنظيما و

زال كثير منها يفتقر إلى الموضوعية والتي تؤكد على عرض المعلومات كما هي مدونة في الكتب المقررة, 

تلفة او قد اعتادوا اثناء تدريسهم في المراحل السابقة منها االبتدائية حيث يتعلم الطالب بقراءة النصوص المخ

حيث ان مدرسي هذه المرحلة غالبا مايؤكدون على الحفظ والتلقين دون االستيعاب . )مدكور , 

383,2000   ) 

 

 : وفل متغير النوع االستيعاب القرائيتعرف داللة الفرل عل   الهدف الثاني.           
وبانحراف معياري  (34.1867)لتحقيل هذا الهدف استخرجت الباحثة الوسط الحسابي للذكور البالغ 

 (5.56999)وبأنحراف معياري قدره  (33.1556)كذلك استخرجت الوسط الحسابي لإلناث البالغ  (5.18246)هقدر 
, استعملت الباحثة االختبار التائي لعينتين االستيعاب القرائي ومن أجل اختبار الفرل بين المتوسطين عل  مقياس

عند مستوى (1.96)التي هي اكبر من القيمة الجدولية البالغة  (2.033)المحسوبة  مستقلتين ,رذ ظهرت القيمة التائية
 ( يوضح ذلك. 15, وجدول )(448)(, ودرجة حرية 0,05داللة )

 على وفق متغير النوع )ذكور ، إناث(االستيعاب القرائي ( الموازنة على مقياس  15جدول )



وتشير هذه النتيجة إلى أن الذكور يتفوقون على االناث بالقدرة على االستيعاب القرائي. ربما يعود الى عدم تقارب 

المستوى التعليمي بين الذكور واالناث اضافة الى االهتمامات االسرية التي ترسخ في ذهن الطالب ،وتأكيد الثقة بالنفس 

خذا  منها  طريقا  نحو تحقيق الذات لذلك  اغلب الطلبة من الذكور كان مستوى نحو زيادة االطالع والقراءة بانواعها ، مت

االطالع والقراءة لديهم اكبر من االناث ، وقد يعود الى اختالف االساليب واالستراتيجيات التي يتعامل بها الطلبة مع 

ة قراءة المادة بصورة ذات معنى بحيث المادة المقروءة او قد تعود الى انماط معينة في تدريس المواد الدراسية ،وطريق

 تختزن في الذاكرة واالستفادة من الخبرات السابقة وتوظيفها مع الخبرات السابقة  

 :المدارس الثانويةتعرف مفهوم الذات اللغوية لدى طلبة :  الهدف الثالث

( وانحراف 61.6111عل  مقياس مفهوم الذات اللغوية ) طلبة المرحلة الثانويةظهر المتوسط الحسابي لدى  
( وعند مقارنة المتوسط الحسابي لعينة البحث بالمتوسط 60( , فيما كان المتوسط الفرضي )10.36644معياري قدره )

من  أكبروهي  3.297)الفرضي للمقياس وباستعمال االختبار التائي لعينة واحدة . ظهر ان القيمة التائية المحسوبة )
( و بدرجة 0,05عند مستوى داللة )وتاير تلك النتيجة ال  وجود فرل ذو داللة احصائية  (1,96)القيمة الجدولية 

 ( يوضح ذلك. 16(, وجدول )449حرية )

 مفهوم الذات اللغوية( الفرل بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقياس  16جدول)
 

 المتغير

عدد 

أفراد 

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي

درجة  القيمة التائية

 الحرية

مستوى 

داللة 

0.05 
 الجدولية المحسوبة

 دالة 449 1,96 3.297 60 10.36644 61.6111 400 الذات اللغوية

 دالة 449 1,96 4.459 16 3.27726 16.6889 400 القرائية الذات

 الذات النحوية
400 11.6978 2.44170 12 -

2.626- 
غير  449 1,96

 دالة

 دالة 449 1,96 2.552 16 3.32501 16.4000 400 الذات االدبية

 دالة 449 1,96 5.206 16 3.26873 16.8022 400 الذات الكتابية

والكتابية في  الثانوية يتسمون بمفهوم الذات اللغوية, والقرائية واآلدبية المدارسومن الجدول اعاله يتضح بأن طلبة 

حين ال يتمتعون بمفهوم الذات النحوية. تشير هذه النتيجة لمدى كفاءتهم وادراكهم لقواعد اللغة العربية واهتمامهم بها 

وبفروعها المختلفة ,وفهم كلماتها ومعانيها وقدرتهم على الربط والتعمق في مفرداتها واستغالل وقت فراغهم في 

الرئيسية للموضوعات بسهولة وشعورهم بأنهم يمثلون مراكز طيبة بين أقرانهم  االطالع والقراءة ووضع االفكار

( ودراسة ) لييبن وجرين 1995( ودراسة )السيد2000وتركيزهم مع المدرس اثناء الحصة , كما في دراسة )بدران 

 الجنس المتغير
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 درجة
 الحرية

 القيمة التائية
 المحسوبة

 القيمة التائية
 الجدولية

 مستوى
 الداللة
0,05 

االستيعا

ب 

 القرائي

 5.18246 34.1867 الذكور

 دالة 1,96 2.033 448
 5.56999 33.1556 اإلناث



وله ولقدراته (  حيث ان مفهوم الذات عندهم هو التقدير الكلي الذي يبديه الشخص لمظهره ولخلفيته وألص1969

 ( 5,1982جه للسلوك )حليم وبشاي ,والتجاهاته ومشاعره وهو ما يجتمع ويتبلور كقوة مو

 : وفل متغير النوع مفهوم الذات اللغويةتعرف داللة الفرل عل   الهدف الرابع.
معياري وبانحراف  (59.7556)لتحقيل هذا الهدف استعملت استخرجت الباحثة الوسط الحسابي للذكور البالغ 

وبأنحراف معياري قدره  (63.4667)كذلك استخرجت الوسط الحسابي لإلناث البالغ  (10.39221)هقدر 
, استعملت الباحثة االختبار مفهوم الذات اللغوية ومن أجل اختبار الفرل بين المتوسطين عل  مقياس (10.02452)

التي هي اكبر من القيمة الجدولية البالغة  (3.855)التائي لعينتين مستقلتين ,رذ ظهرت القيمة التائية المحسوبة 
 ( يوضح ذلك. 17, وجدول )(448)(, ودرجة حرية 0,05عند مستوى داللة )(1.96)

 

 على وفق متغير النوع )ذكور ، إناث( مفهوم الذات اللغوي( الموازنة على مقياس 17 جدول )

مفهـوم الـذات اللغويـة, والـذات القرائيـة والـذات ا دبيـة تاير هذه النتيجة رل  وجود فرل بين الذكور واإلنـاث علـ  مقيـاس 
 والذات الكتابية لصالح اإلناث.

ويمكن تفسيرها ال  دور مفهومهن الذاتي الفعال والدافعية نحو العملية التعليمية اكبر من الذكور ,اضافة ال  عمليات 
الارح والتفسير والمناقاة التي تحدث داخل الصف لها دور فعال في زيادة مفهوم الذات اللغوية لدى الطالبات في ظل 

ية عل  التعاون الماول والتفكير التفصيلي الواسع ممايساعد الطالبات عل  البيئة التعاونية الماتركة مع المدرس المبن
 التفكير المرن والطالقة اللغوية ,وايضا خلل جو تعاوني مع االسرة والربط والتكامل بين الخبرات السابقة والجديدة,

 

 الثانوية          المدارسلدى طلبة االستيعاب القرائي ومفهوم الذات اللغوية بين االرتباطية * الهدف الخامس : تعرف العالقة 

 الجنس المتغير
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 درجة
 الحرية

 القيمة التائية
 المحسوبة

 القيمة التائية
 الجدولية

 مستوى
 الداللة
0,05 

اللذات 

 اللغوية

 10.39221 59.7556 الذكور

 دالة 1,96 3.855 448
 10.02452 63.4667 اإلناث

الذات 

 القرائية

 4.311 448 3.15642 16.0356 الذكور
 دالة 1,96

 3.27235 17.3422 اإلناث

الذات 

 النحوية

 1.780 448 2.55671 11.4933 الذكور
 غيردالة 1,96

 2.30861 11.9022 اإلناث

الذات 

 اآلدبية
 3.208 448 3.38975 15.9022 الذكور

 دالة 1,96
 3.18944 16.8978 اإلناث

الذات 

 الكتابية

 3.131 448 3.30943 16.3244 الذكور
 دالة 1,96

 3.16324 17.2800 اإلناث



الثانوية عل  مقياس االستيعاب القرائي ومفهوم  المدارسبين درجات طلبة االرتباطية  جل التعرف عل  العالقة 
, ومن أجل اختبار هذه (0.008)الذات اللغوية استعملت الباحثة معامل ارتباط بيرسون, وظهرت قيمة معامل االرتباط 

, وظهر أن هذه القيمة غير دالة (0.17)القيمة, استعملت الباحثة اختبار معامل ارتباط بيرسون, الذي ظهرت قيمت  
 ( :448( ودرجة حرية )0.05( ومستوى داللة )1.96)احصائيا عند مقارنتها بالقيمة الجدولية 

 
ومفهوم الذات   االستيعاب القرائيالتائية المحسوبة والجدولية لدرجات يوضح معامل االرتباط والقيم (  18)جدول 

 اللغوية 

 متغيري العالقة
معامل 

 االرتباط
القيمة التائية 

 المحسوبة
القيمة التائية 

 الجدولية
درجات 

 الحرية
 مستوى الداللة

0,05 

 الذات اللغوية– االستيعاب القرائي
 دالة 448 1.96 0.17 0.008

 دالة 448 1.96 0.06 0.003 الذات القرائية – القرائياالستيعاب 

 دالة 448 1.96 0.91 0.043 الذات النحوية – االستيعاب القرائي

 دالة 448 1.96 0.02 0.001- الذات االدبية – االستيعاب القرائي

 دالة 448 1.96 0.19 0.009- الذات الكتابية – االستيعاب القرائي
 

تاير هذه النتيجة رل  وجود عالقة ضعيفة وغير دالة احصائيا بين تدني االستيعاب القرائي ومفهوم الذات اللغوية  
, ويمكن تفسير هذة النتيجة بأن االستيعاب الضعيف وعدم قدرة الطالب عل  تحويل الخبرات الجديدة ال  وابعادها

 ة .خبرات ذات معن  تام اليسهم في تبلور ذات لغوية واضح

 

 : التوصيات

 العقلي بالبناء االهتمام خالل من يتلقونها التي الدراسية المواد خالل من الفعال التعلم استراتيجيات الطلبة تعليم1-

 .يقرؤونه ما واستيعاب توضيح على تشجعهم التي واألساليب الوسائل اختبار من بأنفسهم يتمكنوا كي للطلبة

 وسائلهم صناعة على الطلبة وتشجيع والفهم االستيعاب تسهيل على تساعد التي الحديثة التقنية الوسائل توفير-2

 .االستيعاب على المساعدة الخاصة

 والتلقين الحفظ على القائم األصم التعلم عن االبتعاد-3

 اتقان من الطالب يتمكن حتى العربية اللغة مدرسين قبل من المناسبة الظروف وتهيئة التشجيع مراعاة ضرورة-4

  لدية اللغوية الذات بمفهوم واالرتقاء العربية اللغة مهارات

 اللغوي والتحصيل عامه بصورة الدراسي التحصيل في البنائهم والتعزيز والتشجيع الوالدين قبل من المتابعة -5

  خاصة بصورة

 وثراء الفاظهم لصقل العربية اللغة بمجال وخاصة اللغوي مستواهم ضوء في واالطالع القراءة على الطالب حث-6

 النحوية القواعد من وتمكنهم معجمهم



 

 : االقتراحات

  المدارس طلبة لدى المعرفية العمليات وراء وما وعالقته القرائي االستيعاب دراسة-1

  اللغوي بالذكاء وعالقتة القرائي االستيعاب-2

  الخطابة بمهارت وعالقته اللغوية الذات-3
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