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 الذات اللغويةلدى طلبة املدارس الثانوية 

 سهاد فاهم سبهان.  ةالباحث                                   علي حسين عايدأ . م . د 

 جامعة القادسية –جامعة القادسية                               كلية اآلداب   –كلية اآلداب 

 مستخلص البحث

 

 من والمعلومات االفكار عن والبحث المسؤولية تحمل يمكنه اللغوية قدراته وعن ذاته، عن إيجابية فكرة لديه الذي الفرد إن   
 يعضد بحيث افكاره وينظم، واآلراء الحقائق بين يفرق ان ويستطيع مناسب والغير منها المناسب وتحديد،  المختلفة مصادرها
 حكاية او تعزئة او تهنئة تقتضي التي االجتماعية للمواقف حساسية ولدية يقول فيما الجمال تذوق ويستطيع، بعضا بعضها
 وتجويد تحسين الى ذلك فيدفعهم فيهم وثقتهم عنهم المعلمين فكرة فقدان يخشون المتعلمين من فكثير..  مقال تلخيص  او قصة
 تحصيلهم يكون الجيد االداء يتوقعون الذين ان كما( 65، 2007،  جبريل. )  االيجابي االدراك هذا ضياع من خوفا ادائهم

 مارش دراسة اسفرت حيث( 4-، 1،993، العينين ابو.) الفشل يتوقعون الذين، المتأكدين غير اقرانهم من افضل الدراسي
(Marsh 1986 )االنطباعات هذه يتخذون وهم االخرين بالطالب، اللغوية الذات لمفهوم ادراكهم بمدى يقارنون الطالب ان 

 ( (Marsh,H.W,1986.P68.  لديهم االكاديمية الذات لمفهوم قاعدةك نسبيا المتغيرة

مههن خههالل  تحقيههق ا هههداف  طلبههة المههدارث الثانويههةلههدى  الههذات اللغويههةوعليههه كانههت مشههكلة البحههث الحههالي التعههرف علههى    
 البحثية االتية:

 . الذات اللغوية لدى طلبة المدارس الثانوية . تعرف 1

 . النوع ) ذكور , اناث (متغيري في الذات اللغوية لدى طلبة المدارس الثانويةعلى وفق . تعرف داللة الفروق 2

((   Shavaelson1976 ومساعدوه شافلسون نموذج ضوء في اللغوية الذات لقياس( 2000 بدران)  مقياس الباحثة تبنت كما

   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

 ,  فقرات( 8) من الكتابية الذات الرابع والمجال فقرات( 8) من االدبية

 المطلوبهة فهي المقهاييث النفسهية مهن صهدق ظهاهري وصهدق بنهاء و وبعد التحقق من توفر المقياث علهى الشهروط السهيكومترية 
بصههيغة اسههتمارة البحههث انلكترونيههة  علههى عينههة مههن   التجزئههة النصههفية  والفهها كرونبههاب  تههم تطبيههق المقيههاث تههي قيالثبههات  بطر 

يانهات المستحصهلة مهن واخضهعت الب ومن الجنسين ، تم اختيارهم عشوائيا من مجتمع البحهث . (450) طلبة المدارث الثانوية
    :SPSSعينة البحث للتحليل االحصائي باستخدام ا دوات والمعادالت  المناسبة فهي الحقيبهة االحصهائية للعلهوم االجتماعيهة 

 ،  طلبة المدارث الثانويةلدى  الذات اللغويةدرجة  ارتفاع ومنها توصل البحث الى 
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 . المدارس الثانويةطلبة , الذات اللغويةالكلمات المفتاحية : 

ABSTRACT 

 The individual who has a positive idea of himself and his linguistic abilities can assume 

responsibility and search for ideas and information from their various sources, and 

determine the appropriate and inappropriate ones, and he can differentiate between facts 

and opinions, and organize his ideas so that they support each other, and he can taste 

beauty in what he says and has sensitivity to situations Many learners are afraid of losing 

the teachers ’idea of them and their confidence in them, which leads them to improve and 

improve their performance for fear of losing this positive perception. (Gabriel, 2007, 65) 

Also, those who expect good performance have better academic achievement than their 

uncertain peers, who expect failure. (Abu El-Enein, 1,993, -4) As the Marsh study (Marsh 

1986) resulted in students being compared to the extent of their awareness of self-concept. 

Linguistic, with other students as they take these relatively changing impressions as a basis 

for their academic self-concept. Marsh, H.W, 1986.P68)) 

Accordingly, the problem of the current research was to identify the concept of the 

linguistic self among secondary school students through achieving the following research 

objectives: 

1 .Know the concept of linguistic self among secondary school students. 

2 .The significance of the differences in the concept of the linguistic self among secondary 

school students is known according to the gender variables (males, females.) 

The researcher also adopted a scale (Badran 2000) to measure the concept of the linguistic 

self in light of the model of Shavaelson and his assistants (Shavaelson 1976)) in its final 

form of (32) paragraphs as it consists of (4) domains 

The first area is the literary subject from (9) paragraphs, the second area is the 

grammatical subject from (7) paragraphs, the third area is the literary subject from (8) 

paragraphs, and the fourth area is the writing subject (8) paragraphs 

 After verifying the availability of the scale on the psychometric conditions required in the 

psychological measures of apparent validity, construct validity and consistency by the two 

half-segmentation and Alpha Cronbach methods, the scale was applied in the form of an 

electronic search form on a sample of high school students (450) and of both sexes, who 

were randomly selected from the research community. The data obtained from the 

research sample were subjected to statistical analysis using the appropriate tools and 

equations in the SPSS Statistical Package: from which the research reached a high degree 

of linguistic self-concept among high school students. 

Key words: concept of linguistic self, linguistic self, high school students. 

 . 
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 االطار العام للبحث 

 : مشكلة البحث

 الهذي  اللغويهة المواقهف فهي المختلفهة وفروعهها العربيهة اللغهة فهي وضهعفهم قوتهم لجوانب الطالب أدراك تمثل اللغوية الذات ان 
 كمها( 74،1994، فرغلهي.) معهه يتعلمهون الهذين الطهالب مهن غيهره الى وبالقياث، ذاته الى بالنسبة التعليم من النوع ذاك يطلبها
 تطبيقههها علههى القههدرة مههع الكتابيههة والمهههارات العربيههة اللغههة قواعههد اكتسههاب فههي صههعوبة يواجهههون الطلبههة ان( 2014 القههدث) يههرى
 للطهالب السهابقة الخبهرات وتراعهي بالمرونة تمتاز تدريث واساليب طرق اتباع الضروري من كان لذا طبيعية حياتية مواقف على

 سههليما اسههتخداما العربيههة للغههة اسههتخدامهم فههي والمهههارات الخبههرات تلههك توظيههف فههي ممايسهههم الجديههدة المعرفههة عليههها تبنههي بحيههث
 اللغويههة الههذات وتحسههن  االبداعيههة الكتابههة تنمههي حديثههة تدريسههيه السههتراتيجيات المعلههم دليههل قصههور كههذلك(  5،2014، القههدث.)
 دراسهة منهها الدراسهات مهن العديد أكدته ما وهذا، خاصة الكتابة ومهارات عامة العربية اللغة مهارات تدني الى ادى الذي االمر،

 (88، 2015،الكايند) مكروميك

. 

 :أهمية البحث 

 هذه في تنظيمه ويعاد الذات مفهوم تكوين يعاد حيث،  المراهقة مرحلة في اللغوية الذات مفهوم قضية الحالية الدراسة تعالج    
 اذ(،  278-273، 1990،  زههران. ) الدراسهي تحصهيلة علهى بالتهالي ويهؤثر المراههق شخصهية سهمات علهى يهؤثر ممها المرحلة

 يتحقههق بههه الههذي التربههوي التوجيههة الطلبههة لتوجيههة جههدا مههم القرائههي واالسههتيعاب اللغويههة الههذات مفهههوم بههين العالقههة عههن الكشهف ان
 الجيهدة الفكهرة ان، تحصهيله فهي هامها دورا تلعهب ذاتهه عهن الطالهب فكهرة ان( 1978 حسهين) ويهرى،  الطاقهات وتستثمر االهداف

 الفهرد علهى ضهاغظة كقهوة ايضها وتعمهل، ا هداف وتحقيق البحث مواصلة على وبالقدرة النفسي با من الشعور تعزز الذات عن
  يعهد( 39 1978، حسهين. ) الفكهرة ههذة علهى المحافظهة االقهل علهى او ذاتهه عهن االيجهابي المفههوم تعزيهز مهن المزيهد الى تدفعه
 مهههامهم علههى الطههالب يتعههرف ان الضههروري مههن ثحيهه،  بالفرديههة واالحسههاث بالههذات الشههعور عههن نتاجهها اللغههوي الههذات مفهههوم
 طريهق عهن وذلهك،   وتعريفهها مشهكلة او اسهئلة طهر  خهالل ومهن  الحالية والخبرات السابقة الخبرات بين الربط خالل من ا دبية

 مهن اللغويهة والمههارات االدبيهة المفهاهيم تعلهم في فيها يبدأ حيث، التعلم فترة في بها منشغل الطالب تجعل التي الموجهة االنشطة
 الفهرد لهدى تتكهون حيث( 22ص،2003، دية ابو.) االدبي للنص واستنتاج وفهم تحليل من العقلية العمليات وتنمية وكتابة قراءة

 تولههد ممهها اللغويههة والمهههارات المفههاهيم بههين روابههط خههالل مههن وذلههك حقيقيههة  حياتيههة مواقههف فههي توظيفههها يمكههن ومعلومههات مفههاهيم
 ههذا فهي الهذات مفههوم يتضهمن حيهث، عنهها والدفاع وتفسيرها مشكالتهم حل في السليم والتفكير المشكالت حل على رةالقد لديهم
 نجاحهة باسهباب ومعرفتهه ومهاراتهها العربيهة اللغة بتعلم واستمتاعه ورغبته واحاسيسه لمشاعره وفقا لذاته الطالب مفهوم هو البحث
.  السهويفي. ) وتعلمهها العربيهة اللغهة فهي لذاتهه مفهومهه وضو  مدى الى يشير ما، وبثقة بدقة نفسه تقييم على وقدرته فيها وفشلة
2020 ،504-505 ) 

 خههالل مههن وذلههك االخههرين قبههل ومههن قبلههه مههن ذاتههه عههن مثاليههة صههورة تكههوين الههى يسههعى الفههرد ان( 2016Perers) بيريههرا ويههرى
 يكهون الهذات احتهرام مهن عهال مسهتوى لديهه فمهن،  الفهرد اليهها يسعى حاجة للذات االيجابي المفهوم ويعد،  بهم وعالقته تصرفاته

 الطهههالب ان علهههى البهههاحثين بعههه  قبهههل مهههن اتفهههاق هنهههاك كمهههاان( Perers,2016,p20. )وبهههالعكث نفسهههة عهههن ايجابيهههة نظهههرة
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 قبهل مهن جيهدا يحترمهون ال بهانهم االعتقهاد الهى ويميلهون وقهدراتهم ذواتهم  عن سلبية مفاهيم من يعانون،  المنخف  ذووالتحصيل
،  جهههرين. ) وقهههدراتهم ذواتههههم عهههن ايجابيهههة مشهههاعر يطهههوروا ان المحتمهههل مهههن، المرتفهههع التحصهههيل ذو الطهههالب بينمههها،  االخهههرين

 مهههن االسهههتفادة علهههى تعمهههل فههههي، االجتماعيهههة التنشهههة بعوامهههل متهههأثرا الفهههرد لهههدى الهههذات مفههههوم ينمهههو حيهههث(   45- 33،1979
دراكهه واعرافهه مجتمعهه قهيم وتمثهل، نمهوه علهى تسهاعده كمها،  للفهرد بالبيئة الموجودة المعطيات  بعه  وتنميهة،  ولألخهرين لذاتهه وا 
 القواعههد ويههتعلم االدراكههي عالمههة يتوسههع وبالتههالي،االجرائيههة العقليههة العمليههات بههبع  القيههام علههى الطالههب وقههدرة، العقليههة القههدرات
 واالنجهاز،  اللفظهي التواصهل علهى ممايسهاعد،  ومهاراتهها اللغهة وامهتالك،  اللغويهة قدرتهة فهي زيهادة ذلك يصاحب كما،  والقوانين
 خبراتهههه تخههزين وعلهههى اللغويههة ذاتهههه فهههم علهههى القههدرة الطالههب يمتلهههك اي،  المرحلههة ههههذة فههي الهههذاكرة تنشههيط يهههتم كمهها،  المدرسههي
 الفهرد لهدى الهذات مفههوم تكهوين فهي مهمها دورا االقهران يلعهب(  89، 2015، الكاينهد. )  حولهه مهن وبهاالخرين الخاصة وادراكاته

 مثهههل الهههذات مفههههوم ان الهههى( 1984 مهههارش) ويشهههير( 41، 2000،  بهههدران.)الفهههرد لهههدى مرجعيههها اطهههارا يعتبهههرون االقهههران الن،
 اسهههث ههههم االخهههرين الطهههالب ان يهههرى كمههها، الفهههرد لهههدى المرجعهههي االطهههار علهههى ويعتمهههد نسهههبيا متغيهههر اي،  النفسهههية االنطباعهههات

 (Marsh,H.W.,1948,p,799.) المقارنة

 

 يستهدف البحث الحالي الى :: أهداف البحث 

 مفهوم الذات اللغوية لدى طلبة المدارث الثانويةتعرف   .1
  (  انثى /: ذكر متغيري الجنث ) على وفق مفهوم الذات اللغوية لدى طلبة المدارث الثانوي الفروق في داللة َتعرف  .2
 البحث الحالي بهه : يتحدد:  حدود البحث .3

 2020-2019يتحدد البحث الحالي ب ) طلبة المدارث الثانوية في مدينة الديوانية للعام الدراسي  .1
 بههها واهتمههامهم اسههتمتاعهم ومههدى العربيههة اللغههة فههي كفههاءتهم لمههدى الطههالب ادراك مههدى:2000بههدران. (:تحديددد الملددطلحات 

النهمها اعتمهدا نمهوذج شافلسهون ومسهاعدوه المعتمهد  التعريف النظدر وتبنى الباحثان هذا (.9، 2000، بدران) المختلفة وبفروعها
 .مقياث قلق تقدم العمرلاستجابته بحوث من :  الدرجة الكلية التي يحصل عليها الم التعريف االجرائيمن قبل بدران نفسة . 

 انطار النظري 

 The concept of linguistic self  اللغوية الذات مفهوم 

 بها قام التي العاملي التحليل نتائج خالل من ظهر ولقد ا كاديمية الذات مفهوم أبعاد من بعدا اللغوية الذات مفهوم يعد 
 على ايضا النتائج دلت كما،  ا كاديمية الذات ومفهوم اللغوية الذات مفهوم بين موجبة عالقة وجود Vispoel1995 فيسبويل

 ((Vispoel,1995,pp.149-150.  ا كاديمية الذات بمفهوم عاليا تشبعا متشبع اللغوية الذات مفهوم أن

 ادراك مدى هو او اللغوية المهارات في المتوقع النجا  بأنه اللغوية الذات مفهوم 1990 ورانكن سكالفك من كل يعرفه كما
 متوقعة الغير او المتوقعة القدرات يعني قد انه كما، اللغة تعلم في فيها يفشلون التي او فعلها يستطيعون التي للمهام الطالب

 التي للمهارات ادراكهم ومدى اللغة في لنجاحهم الطالب توقعات يعني قد انه كما اللغة تعلم في الفرد ينقلها ان يمكن التي
 . اللغوي الجانب في يمتلكونها
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(Skaalvik,E.M.&Rankin,R.J.1990,PP.548-549   )مارش ويعرف Marsh  ادراك مدى بأنه اللغوية الذات مفهوم 
 .  اللغوي واالستدالل اللغوي والتعبير والكتابة القراءة في المتمثلة اللغوية لمهاراتهم الطالب

 (P63,1993, Marsh, H.W )قوته لجوانب الطالب ادراك مدى بأنه اللغوية الذات مفهوم1994 الحليم عبد ويعرف 
 وبالقياث ذاته الى بالنسبة التعلم من النوع ذلك يتطلبها التي اللغوية المواقف في،  المختلفة وفروعها العربية اللغة في وضعفه

 (74 ص،1994، الحليم عبد.) معه يتعلمون الذين الطالب من غيره الى

 ادائه في والضعف القوة جوانب حيث من لذاته المتعلم ادراك مدى بانها اللغوية الذات مفهوم فيعرف( 2007) جبريل اما
 عنه بعده او،  المثالي المستوى من ادائه بقرب واحساسه اللغوي بتمكنه يتصل فيما فية االخرين برأي شعوره ومدى،  اللغوي
 البحث في اما( 61،2007،  جبريل.) مختلفة وانظمة واستماعا   وقراءة تحدثا  ،  العربية اللغة استخدام على بالقدرة يتصل فيما

 بها واهتمامهم استمتاعهم ومدى العربية اللغة في لكفاءتهم الطالب ادراك مدى هو اللغوية الذات بمفهوم فيقصد الحالي
 .  المختلفة وبفروعها

 

                                                           

 : اللغوية الذات مفهوم أبعاد

 1985 وشافلسون مارش قام ولقد، اللغوية الذات لمفهوم فرعية مجاالت وجود1976 ومساعدوه شافلسون نموذج من يتضح
 بمحتوى الخاص الذات مفهوم في تنوعا هناك أن فوجدوا1976 ومساعدوه شافلسون نموذج بمراجعة1988 ومساعدوه ومارش

 وشافلسون مارش ونموذج1976 ومساعدوه شافلسون نموذج من تعقيدا اكثر اللغوية الذات مفهوم ان ويفتر ، دراسية مادة كل
 ضوء وفي.  اللغوية الذات بمفهوم خاصة مقاييث على تحتوي ال أنها المجال هذا في الدراسات على  يالحظ كما1985
  القرائية الذات مفهوم) وهي فرعية مجاالت من يتكون اللغوية الذات مفهوم  ان تبين1988،1985 ومساعدوه مارش نموذج
 عر  يلي وفيما( Skaalivk&Rankin,1990,p.552( ) الكتابية الذات مفهوم، بيةا د الذات مفهوم، النحوية الذات مفهوم
 : حدة على بعد لكل

 : القرائية الذات مفهوم. 1

(( Marsh ,1993,p.63.  القرائية وميولهم لقدراتهم الطالب ادراك مدى أنها القرائية الذات مفهومMarsh1993 مارش عرف
 معاني ادراك في ضعف او قوة جوانب من علية لما الطالب ادراك مدى عن عبارة القرائية الذات بأن 2000 بدران عرفه
 (65،2000، بدران.) وفهمها"  الكلمات"  الرموز

 مفهوم بين موجبة عالقة وجود عن اسفرت والتي( Delugach,1992) دراسة القرائية الذات بمفهوم اهتمت التي الدراسات ومن
 لمفهوم مقياث بوضع((  Champman& Tummer1995 وتومر تشامبان قام كما،  االكاديمية الذات ومفهوم القرائية الذات
 :  وهي فرعية ابعاد ثالثة من يتكون والذي،  القرائية الذات

  القراءة في بالكفاءة االحساث مدى .1

  القراءة في بالصعوبة االحساث مدى .2
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  القراءة نحو االتجاهات .3

 ابعاد من بعدا يعد بدوره والذي اللغوية الذات مفهوم ابعاد من بعدا   يعد القرائية الذات مفهوم بان استخالص يمكن ذلك ضوء في
 فرعية ابعاد وتوجد،  االكاديمية الذات ومفهوم القرائية الذات مفهوم بين موجبة ارتباطية عالقة توجد حيث، االكاديمية الذات
 القرائية الذات لمفهوم

  : النحوية الذات مفهوم.2

 هو للنحو تعريف وخير النحو الى منسوبة والنحوية اللغوية الذات مفهوم مجاالت من فرعيا مجاال النحوية الذات مفهوم تعد
 اعرابية اوضاع من بذلك ومايرتبط المعنى ناحية من ووظائفها فيها الكلمات ومواقع الجملة هندسة تنظم التي القواعد مجموعة"

 ( 281،1984، والحمادي ظافر. ) 

 بناء تحكم التي القواعد ادراك في ضعف او قوة جوانب من لماعلية الطالب ادراك مدى عن عبارة هي النحوية الذات مفهوم ان
 . االخر بالبع  بعضها االجزاء هذه عالقات وتحدد الجمل اجزاء تحكم التي الضوابط وكذلك، وتركيبها الجملة

 : االدبية الذات مفهوم.3

 ومارش1976 ومساعدوه شافلسون عند ظهر والذي اللغوية الذات مفهوم ابعاد من بعدا االدبية الذات مفهوم يعد
 تتمثل واالدبية،  نفسة عن الفرد فكرة هو الذات مفهوم،  مفهومين من مكون مصطلح االدبية الذات ومفهوم،  1988ومساعدوه

 (274،1975، والتوانسي الجمبالطي.)الجميل التعبير في الجميلة الفكرة في

 في ضعف او قوة جوانب من لماعلية الطالب ادراك مدى عن عبارة بانها االدبية الذات مفهوم تعريف يمكن ذلك ضوء في
  الجميل التعبير في الجميلة الفكرة ادراك

 : الكتابية الذات مفهوم.4

 ومارش1976 ومساعدوه شافلسون عند ظهر والذي اللغوية الذات مفهوم ابعاد من بعدا  الكتابية الذات مفهوم يعد
 الذات عن التعبير على والقدرة،  الحياة مواقف في التعبير على القدرة في تتمثل الكتابية الذات ومفهوم،  1988ومساعدوه

( 132،1996،  يونث. )  الرسم وجمال والهجائية اللغوية الصحة فيها ويتوافر واالتساق الوحدة فيها مترابطة متماسكة بجمل
(((( Marsh,1993,66. صحيحة بجمل الحياة مواقف عن التعبير في لقدراتهم المتعلمين ادراك مدى بانها1993 مارش عرفها
 في ضعف او قوة جوانب من علية لما الطالب ادراك مدى عن عبارة بانها الكتابية الذات مفهوم تعريف يمكن ذلك ضوء وفي
 فيها ويتوافر واالتساق الوحدة فيها مترابطة متماسكة بجمل الذات عن التعبير عن والقدرة الحياة مواقف في التعبير على قدرته

 . الرسم وجمال والهجائية اللغوية الصحة

  منهجية البحث
 مجتمع البحث :

 طالهب( 53950البهال  عهددهم ) طلبة المدارث الثانوية في مدينهة الديوانيهةيشمل مجتمع البحث الحالي ،     
 (  25330( ، أما عدد الذكور ) 28620، إذ بل  عدد االناث ))  وطالبة
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 عينة البحث :

( فههههرد مهههن 450فههي إختيههار عينههة البحههث إذ بلهه  افرادههها )المتسههاوية  إعتمههد الباحثههان طريقههة العينههة العشههوائية 
 اآلهتية:( ،  حيث قام الباحههث باتباع انجههراءات 53950 المجتهمع ا صهلي البال  )

 تم تصميم استمارة البحث على غوغل فورم )استمارة الكترونية(.  01

 تم توزيعها على أفراد العينة عن طريق الوصول لهم عبر مواقع التواصل اجتماعي. 02

كمههها  طالهههب وطالبهههة( 450) تهههم تحليهههل االسهههتجابات الهههواردة علهههى االسهههتمارة االلكترونيهههة  وكهههان عهههددها  03
 (2) موضح في جدول رقم

  (2جدول )

 (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 

 

 

 مفهوم الذات اللغويةمقياس 

  اللغوية الذات مفهوم مقياث: ثانيامقياث   انتبنى  الباحث:   ولف المقياس (1
 ومسههاعدوه شافلسههون نمههوذج خههالل مههن اللغويههة الههذات مفهههوم بههين الههذي( ، 2000)بههدران مقيههاث بتبنههي الباحثههة قامههت (2

 فقراتهه وعدد(  القرائية الذات) االول المجال،  اللغوية الذات مفهوم تقيث مجاالت( 4) من المقياث تكون حيث،1976
 المجههال( 18) فقراتهه عهدد(  االدبيهة الههذات) الثالهث المجهال( 14) فقراتهه عههدد(  النحويهة الهذات)  الثهاني المجهال(  13)

،  دائمهها تنطبههق) االجابههة بههدائل وكانههت فقههرة( 61) مههن المقيههاث تكههون حيههث( 16) فقراتههه عههدد(  الكتابيههة الههذات) الرابههع
   (تنطبق ال،  احيانا تنطبق
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( محكههم مههن المختصهين فههي علههم  15بعهر  المقيههاث علهى )  انقههام الباحثهه عدر  االدا  علددل المحكمددين :  (3
%( فهههاكثر تهههم اعتمهههاد جميهههع فقهههرات المقيهههاث مهههع تعهههديل صهههياغة بعههه   80الهههنفث وباعتمهههاد نسهههبة موافقهههة )

، فضال عن موافقتهم على تعليمات المقياث و بدائل  انجابة على فقراته  منهم بع  الالفقرات وفق توصية 
 ( يوضح ذلك .3وجدول رقم )

 مفهوم الذات اللغوية يوضح أرقام الفقرات والنسبة المئوية لموافقة األساتذ  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% 

 
 
المقيههاث علههى عينههة اختيههرت بطريقههة عشههوائية تألفههت مههن  طبههق: عينددة وضددوت التعليمددات وحسدداب الوقددت  (4

ن متوسههط الوقههت ,   طالههب وطالبههة( 40) المسههتغرق وتبههين إن تعليمههات المقيههاث وفقراتههه كانههت واضههحة ، وا 
 (  دقائق .10لإلجابة على فقرات المقياث كان )

 

حساب القوة التمييزية  جرى تحليل فقرات مقياث مفهوم الذات اللغوية  بأسلوبين هماتحليل الفقرات  :  (5
 لكل فقرة ، وعالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياث وكما يأتي :

 عشوائية عينة بسحب قامت ، اللغوية الذات مفهوم مقياس فقرات من فقرة لكل التمييزية القوة لحساب

 تصحيح وبعد وطالبة، طالبا( 400) التحليل عينة وبلغت  التناسبي، التوزيع ذات الطبقية بالطريقة

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

 وتم ، درجة( 36) الى درجة(91) من تراوحت التي درجة بأدنى وانتهاء درجة أعلى من ابتداء   تنازليا  
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 وسميت اللغوية الذات مفهوم لمقياس الدرجات أعلى على الحاصلة االستمارات من%( 27) نسبة اختيار

 نسبة واختيار درجة،( 72) الى( 91) بين درجاتها وتراوحت( استمارة 108) العليا بالمجموعة

( أيضا   استمارة 108) الدنيا بالمجموعة وسميت الدرجات أدنى على الحاصلة اراتاالستم من%(27)

 .درجة( 36) الى( 59) بين درجاتها وتراوحت

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

 على المقياس على الدرجات توزيع يكون حينما ، وتمايز حجم من يمكن ما بأقصى مجموعتين لنا تقدم ألنها

 ( .74ص ، 1981 ، وآخرون الزوبعي) االعتدالي التوزيع منحنى صورة

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

 أوساط بين الفروق داللة الختبار مستقلتين لعينتين( t. test) التائي االختبار بتطبيق الباحثة قامت

 ، مايرز) المجموعتين بين للفقرة التمييزية القوة تمثل المحسوبة التائية القيمة ألن وذلك ، المجموعتين

 بالقيمة مقارنتها خالل من فقرة كل لتمييز مؤشرا   المحسوبة التائية القيمة وُعّدت( . 35ص ،1990

 بطريقة اللغوية الذات مفهوم مقياس لفقرات التمييزية القوة درجات(   7)  جدول ويوضح. الجدولية

 : المتطرفتين المجموعتين

 ( 7جدول )

 القوة التمييزية لفقرات مقياث مفهوم الذات اللغوية بطريقة المجموعتين المتطرفتين
القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العليا رقم

 المحسوبة
 

الوسط  الفقر  النتيجة
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 دالة احلائيا 2.297 0.63876 2.1759 0.72128 2.3889  .1

 دالة احلائيا 6.643 0.64523 1.9352 0.60373 2.5000  .2

 دالة احلائيا 8.956 0.71978 1.6204 0.66172 2.4630  .3

 دالة احلائيا 10.416 0.66250 1.5185 0.63058 2.4352  .4

 دالة احلائيا 10.247 0.58443 1.4352 1.07180 2.6389  .5

 دالة احلائيا 9.856 0.61726 1.4537 0.74373 2.3704  .6

 دالة احلائيا 11.187 0.58738 1.5278 0.61649 2.4444  .7

 دالة احلائيا 7.304 0.73742 1.8704 0.61726 2.5463  .8

 دالة احلائيا 9.523 0.66745 1.3889 0.78538 2.3333  .9

 دالة احلائيا 11.178 0.64684 1.5463 0.61894 2.5093  .10

 دالة احلائيا 12.614 0.61198 1.4074 0.61789 2.4630  .11

 دالة احلائيا 12.910 0.53535 1.4444 0.60114 2.4444  .12

 دالة احلائيا 7.614 0.71834 1.7315 0.67512 2.4537  .13
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 دالة احلائيا 12.238 0.62229 1.3796 0.61198 2.4074  .14

 دالة احلائيا 13.011 0.61050 1.3981 0.63393 2.5000  .15

 دالة احلائيا 10.728 0.61389 1.6574 0.61649 2.5556  .16

 دالة احلائيا 11.197 0.61789 1.5370 0.63386 2.4907  .17

 دالة احلائيا 11.826 0.56093 1.6111 0.55527 2.5093  .18

 دالة احلائيا 13.580 0.57163 1.4815 0.57072 2.5370  .19

 دالة احلائيا 9.989 0.62562 1.6019 0.60020 2.4352  .20

 دالة احلائيا 4.732 0.74652 1.8519 0.74883 2.3333  .21

 دالة احلائيا 2.757 0.63550 1.7315 0.64791 1.9722  .22

 دالة احلائيا 7.572 0.68485 1.8704 0.58738 2.5278  .23

 دالة احلائيا 9.313 0.65382 1.7593 0.57072 2.5370  .24

 دالة احلائيا 10.541 0.67261 1.5741 0.60366 2.4907  .25

 دالة احلائيا 15.108 0.56270 1.6019 0.52655 2.7222  .26

 دالة احلائيا 11.111 0.56431 1.5926 0.63393 2.5000  .27

 دالة احلائيا 9.929 0.62838 1.5833 0.64610 2.4444  .28

 دالة احلائيا 9.885 0.62403 1.7222 0.58686 2.5370  .29

 دالة احلائياغير  1.121 0.75910 1.8241 0.81840 1.9444  .30

 دالة احلائيا 8.641 0.70521 1.7315 0.64791 2.5278  .31

 دالة احلائيا 9.231 0.64791 1.8611 0.57344 2.6296  .32

 ( 30وقد تبين ان جميع الفقرات مميزه ماعدا الفقرة )

 

 حساب القوة التمييزية الفقرات : . أ
 

  : عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياثحساب  ب .
(الستخراج العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة Pearson Correlationاستعمل معامل ارتباط بيرسون )

( استمارة وهي االستمارات ذاتها التي خضعت لتحليل الفقرات في 400الكلية له )من فقرات المقياث والدرجة 
قيمة معامل  عنددالة ضوء المجموعتين المتطرفتين ، واتضح ان قيم معامالت االرتباط لجميع الفقرات 

ماعدا الفقرة  ،  398ودرجة حرية  (0.05)مستوى داللة عند  (0.098)االرتباط الحرجة البالغة 
 ( يوضح ذلك.8وجدول )  (30)
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 ( 8جدول )  
 مفهوم الذات اللغوية مقياسعلل معامالت ارتباط بيرسون بين درجة الفقر  والدرجة الكلية 

معامل  الفقر 
 االرتباط

معامل  الفقر 
 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 

 

 

 

 
 

 المجال :  عالقة درجة الفقرة بدرجةحساب  ج .

تههههههم التحقههههههق مههههههن ذلههههههك مههههههن خههههههالل اسههههههتعمال معامههههههل ارتبههههههاط بيرسههههههون نيجههههههاد العالقههههههة بههههههين درجههههههات 
ا فههههراد علههههى كههههل مجههههال والدرجههههة الكليههههة للمقيههههاث، وذلههههك  ن ارتباطههههات المجههههاالت الفرعيههههة ببعضههههها 
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الههههههبع  وبالدرجههههههة الكليههههههة للمقيههههههاث هههههههي قياسههههههات أساسههههههية للتجههههههانث وتسههههههاعد علههههههى تحديههههههد مجههههههال 
 (.Anastasi,1976:155ياسه )السلوك المراد ق

( اسهههههتمارة، وأشهههههارت النتهههههائج إلهههههى أن معهههههامالت ارتبهههههاط درجهههههة 400الباحثهههههة ) تولتحقيهههههق ذلهههههك اعتمهههههد
قيمهههههههة معامهههههههل االرتبهههههههاط الحرجهههههههة البالغهههههههة  عنهههههههدكهههههههل مجهههههههال بالدرجهههههههة الكليهههههههة دالهههههههة إحصهههههههائيا  عنهههههههد 

 ذلك.( يوضح 10 )والجدول  398ودرجة حرية  (0.05)مستوى داللة عند  (0.098)

 ( 10جدول )

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

الذات  المجاالت
 القرائية

الذات 
 النحوية

الذات 
 ا دبية

الذات 
 الكتابية

الدرجة 

 الكلية

 0.838 0.612 0.633 0.490 1 الذات القرائية

 0.754 0.551 0.541 1 - الذات النحوية

 0.858 0.637 1 - - الذات األدبية

 0.852 1 - - - الذات الكتابية

 1     الدرجة الكلية

 اربعة مجاالتفقرة موزعة على  31 السابقة مكون من انجراءاتوبذلك اصبح المقياث بعد استعمال 
( فقرات في مجال 8( فقرات في الذات النحوية ، و)6و)ت لمجال الذات القرائية، ( فقر 8)مجاالت بواقع 

 الذات ا دبية ومجال الذات الكتابية.
 
تحقق الباحثان من توفر خصائص  الصدق و الثبات في المقياث  مؤشرات اللدق والثبات : (6

 :  الحالي ، من خالل انجراءات اآلتية
 عدة مؤشرات للصدق وهي : اناستعمل الباحث:  اللدقا.     

  وتحقق هذا النوع من الصدق في المقياث الحالي بعر   فقراته على مجموعة من  :  اللدق الظاهر
 المحكمين المتخصصين في ميدان علم النفث . كما ذكر سابقا  .

 وتوفر هذا النوع من الصدق في هذا المقياث من خالل المؤشرات اآلتية ::  لدق البناء-  
 المجموعتين المتطرفتين.استخراج التمييز بواسطة اسلوب  .1
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 ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياث. .2
 . ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجال الذي تنتسب اليه .3

 

  في احتساب ثبات مقياث مفهوم الذات اللغوية : االتية المؤشرات  انأعتمد الباحث: الثبات . 2

  استعمال معامل ارتباط بيرسهون بهين نصهفي المقيهاث علهى ولحساب الثبات بهذه الطريقة تم : التجزئة النلفية
(  ولمهها كههان معامههل االرتبههاط المسههتخرج 0،831أسههاث الفقههرات الفرديههة والزوجيههة ، وبلغههت قيمههة معامههل االرتبههاط )

ليصهبح معامهل  (Sperman-Brown)بهذه الطريقة وهو لنصف المقياث جرى تعديله بمعادلهة سهبيرمان ب بهراون 
  . وفق ادبيات القياث النفسي ويمكن الركون اليه مقبول ( وهو معامل ثبات 0.908الثبات )

  ولحسههاب الثبههات بهههذه الطريقههة تههم اسههتعمال معادلههة الفاكرونبههاب للمقيههاث ، :  معامددل الفاكرونبددا
 ( 0.738) وفق طريقة الفا كرونباب مفهوم الذات اللغويةوبل  ثبات 

 

 مهن مكهون السهابقة انجهراءات اسهتعمال بعهد المقيهاث اصهبح وبهذلكولف المقياس وحسداب الدرجدة الكليدة لده  (7
 ، النحويهة الهذات فهي فقهرات( 6)و القرائيهة، الهذات لمجال فقرت( 8) بواقع مجاالت مجاالت اربعة على موزعة فقرة 31
 علههى االجابههة فههي ليكههرت طريقههة وفههق المقيههاث ويصههحح. الكتابيههة الههذات ومجههال اآلدبيههة الههذات مجههال فههي فقههرات( 8)و

 تهدل التهي للفقهرات درجهة( 1) الى( 3) من البدائل هذه وتصحح( ابدا   علي التنطبق، احيانا   تنطبق، دائما   تنطبق) بدائل
 درجهة وادنهى( ( 90 ههي الطالهب عليهها يحصهل ان يمكهن درجة  على النظري المدى فأن وبذلك اللغوية، الذات مفهوم
 (.60) فرضي وبمتوسط( ( 30 هي

 فههي  الثانويهة المهدارث طهالب مهن عينههة علهى البحهث اداتها بتطبيهق الباحثههة قامهت   هدائي:التطبيدق الن (8
 للفتههرة المتسههاوية العشههوائية بالطريقههة اختيههارهم تههم وطالبههة طالههب( 400) حجمههها البههال  الديوانيههة مدينههة
 انجابهههات صهههححت التطبيهههق مهههن االنتههههاء وبعهههد ،(    10/8/2020)  الهههى(   23/7/2020) مهههن

 . البحث نتائج استخراج اجل من منها لكل الكلية الدرجات وحسبت
( فهي معالجهة Spssبالحقيبة انحصائية للعلوم االجتماعيهة ) ان استعان الباحث الوسائل اإلحلائية :  (9

 احصائيا بالحاسبة االلكترونية، وباستعمال الوسائل انحصائية اآلتية:البحث بيانات 
لعينهههة واحهههدة : للتعهههرف علهههى داللهههة الفهههرق بهههين المتوسهههط الحسهههابي والمتوسهههط الفرضهههي  االختبهههار التهههائي (1

 لمقياث قلق تقدم العمر .
أسهلوب مقيهاث قلهق التقهدم فهي العمهر باالختبار التائي لعينتين مستقلتين الستخراج القوة التمييزية لفقرات  (2

 المجموعتين الطرفيتين.
 معامل ارتباط بيرسون، لتحقيق اآلتي: (3
، ودرجههة كههل فقههرة  مقيههاثلدرجههة كههل فقههرة والدرجههة الكليههة ل كههل مههن :  ايجههاد العالقههة االرتباطيههة بههين - أ

 ودرجة المجال الذي تنتسب اليه في المقياث .  
 الستخراج الثبات لمقياسي البحث بطريقة التجزئة النصفية  . - ب
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( السهتخراج الثبهات Alpha Formula For Internal Consistencyمعادلهة الفها لألتسهاق الهداخلي ) (4
 لمقياث  قلق تقدم العمر .

 .بأسلوب التجزئة النصفيةقلق التقدم في العمر  معادلة سبيرمان براون لتصحيح درجات  الثبات لمقياث (5
 عر  النتائج وتفسيرها

 :المدارس الثانويةتعرف مفهوم الذات اللغوية لدى طلبة .1

( 61.6111على مقياث مفهوم الذات اللغوية ) الثانويةطلبة المرحلة ظهر المتوسط الحسابي لدى  
( وعند مقارنة المتوسط الحسابي 60( ، فيما كان المتوسط الفرضي )10.36644وانحراف معياري قدره )

لعينة البحث بالمتوسط الفرضي للمقياث وباستعمال االختبار التائي لعينة واحدة . ظهر ان القيمة التائية 
وتشير تلك النتيجة الى وجود فرق ذو داللة  (1,96)من القيمة الجدولية  أكبروهي  3.297)المحسوبة )
 ( يوضح ذلك. 16(، وجدول )449( و بدرجة حرية )0,05عند مستوى داللة )احصائية 

 مفهوم الذات اللغوية( الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقياث  16جدول)
 

 المتغير

عدد 

أفراد 

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي

درجة  القيمة التائية

 الحرية

مستوى 

داللة 

0.05 
 الجدولية المحسوبة

 60 10.36644 61.6111 400 الذات اللغوية
3.297 1,96 

 دالة 449

 400 القرائية الذات
16.6889 3.27726 

16 
4.459 1,96 

 دالة 449

 400 الذات النحوية
11.6978 2.44170 

12 
-2.626- 1,96 

 غير دالة 449

 400 الذات االدبية
16.4000 3.32501 

16 
2.552 1,96 

 دالة 449

 400 الذات الكتابية
16.8022 3.26873 

16 
5.206 1,96 

 دالة 449

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

الرئيسية للموضوعات بسهولة وشعورهم بأنهم  واستغالل وقت فراغهم في االطالع والقراءة ووضع االفكار
( 2000يمثلون مراكز طيبة بين أقرانهم وتركيزهم مع المدرس اثناء الحصة , كما في دراسة )بدران 

(  حيث ان مفهوم الذات عندهم هو التقدير الكلي الذي 1969( ودراسة ) لييبن وجرين 1995ودراسة )السيد
وله ولقدراته والتجاهاته ومشاعره وهو ما يجتمع ويتبلور كقوة موجه يبديه الشخص لمظهره ولخلفيته وألص

( وتمتعهم بذاتهم القرائية دليل على قدرة الطالب في فهم دروس القراءة 5,1982للسلوك )حليم وبشاي ,
بسهولة وفهم القصص واالستفسار عن الموضوعات الصعبة وشعورة بالتفوق على زمالئه في القراءة 



 

 

16 

درس وانشراح صدره في هذه الحصة, كل هذه االفكار عن ذاته في القراءة ترتبط ارتباطاً وتركيزه مع الم

 (Marsh,1993,63طردياً بتحصيله القرائي )

 :  وفق متغير النوع مفهوم الذات اللغويةداللة الفرق علل  تعرف.2
وبانحراف  (59.7556)لتحقيق هذا الهدف استعملت استخرجت الباحثة الوسط الحسابي للذكور البال  

وبأنحراف  (63.4667)كذلك استخرجت الوسط الحسابي لإلناث البال   (10.39221)همعياري قدر 
، مفهوم الذات اللغوية ومن أجل اختبار الفرق بين المتوسطين على مقياث (10.02452)معياري قدره 

التي هي  (3.855)تائية المحسوبة استعملت الباحثة االختبار التائي لعينتين مستقلتين ،إذ ظهرت القيمة ال
(  17، وجدول )(448)(، ودرجة حرية 0,05عند مستوى داللة )(1.96)اكبر من القيمة الجدولية البالغة 

 يوضح ذلك.

 علل وفق متغير النوع )ذكور , إناث( مفهوم الذات اللغو ( الموازنة علل مقياس 17 جدول )

مفهههوم الههذات اللغويههة، والههذات القرائيههة تشههير هههذه النتيجههة إلههى وجههود فههرق بههين الههذكور واننههاث علههى مقيههاث 
 والذات ا دبية والذات الكتابية لصالح انناث.

ويمكن تفسيرها الى دور مفهومهن الذاتي الفعال والدافعية نحو العملية التعليمية اكبر من الذكور ،اضافة الى 
عمليات الشر  والتفسير والمناقشة التي تحدث داخل الصف لها دور فعال في زيادة مفهوم الذات اللغوية لدى 

ية على التعاون المشوق والتفكير التفصيلي الطالبات في ظل البيئة التعاونية المشتركة مع المدرث المبن
الواسع ممايساعد الطالبات على التفكير المرن والطالقة اللغوية ،وايضا خلق جو تعاوني مع االسرة والربط 
والتكامل بين الخبرات السابقة والجديدة، وتصحيح االخطاءفي الخبرات السابقة ، بحيث تاخذ المعرفة الجديدة 

 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
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في البنى المعرفية لديهن وكذلك اتباع طرق تدريث فعالة مما يؤدي الى ادراك الطالبات معنى واضحا وسليما 
لذواتهن في اللغة العربية واالستمتاع بها وبفروعها المختلفة في النحو والنصوص والكتابة ومدى ادراكهن 

راسة مارش لذواتهن في معاني الكلمات والجمل وقدرتهم على التعمق في الموضوعات بسهولة كما في د
وتعزى الباحثة هذه النتيجة الى ان 1985ودراسة سمث وبيرنث  1990ودراسة سكالفك ورانكن 1993

 الطالبات اكثر ميال  للنواحي االدبية واكثر ميال  للحفظ من الطالب الذكور

 عامهههه بصهههورة الدراسهههي التحصهههيل فهههي البنهههائهم والتعزيهههز والتشهههجيع الوالهههدين قبهههل مهههن المتابعهههة .1التولددديات 
 خاصة بصورة اللغوي والتحصيل

 لصهههقل العربيههة اللغهههة بمجههال وخاصههة اللغهههوي مسههتواهم ضههوء فهههي واالطههالع القههراءة علهههى الطههالب حههث- .2
 النحوية القواعد من وتمكنهم معجمهم وثراء الفاظهم

 الخطابة بمهارت وعالقته اللغوية الذات -3: المقترحات 

 الملادر :

 الصف طلبة لدى  االنفعالي والذكاء االنجاز دافع تنمية في جمعي ارشادي برنامج فاعلية(، 2013) احمد اشرف،  دية ابو-
 االردن،  الزرقاء،  الهاشمية الجامعة،  منشورة غير ماجستير رسالة،  االساسي التعليم من الثامن

 مههن عينههة لههدى اللغههوي بالتحصههيل وعالقتههة اللغويههة الههذات مفهههوم( . 2000) علههي تحسههين احمههد المههنعم عبههد،  بههدران -
 مصر، االزهر جامعة،  التربية كلية،  االساسي بالتعليم الثانية الحلقة تالميذ

 تالميهذ لهدى التحهدث مههارات تنميهة فهي المتعهددة الهذكاءات علهى قهائم برنهامج فعاليهة( . 2007)  انهور أ جبريهل جبريل، -
 االزههر جامعة،  التربية كلية،  منشوره غير دكتوراه رسالة.  اللغوية الذات مفهوم ومنخفضي مرتفعي االعدادية المرحلة

 مصر. 
 في الكتابية والمهارات العربية اللغة قواعد اكتساب في بايبي روجر نموذج اثر( 2014،) محمد منصور نزار،الدقث  -

،  االردنية الجامعة، منشوره دكتوراه اطروحة،  االردن في االساسي السابع الصف طلبة لدى اللغوي الذات مفهوم ضوء
 االردن

 الكتهههب دار، النفسهههية والمقهههاييث االختبهههارات(: 1981) أبهههراهيم،الكنهههاني، اليهههاث محمهههد،بكهههر، الجليهههل عبهههد، الزوبعهههي -
 العراق -الموصل الموصل، جامعة، والنشر للطباعة

 لههدى واالجتمههاعي الشخصههي والتوافههق االكههاديمي السههلوك فههي الههذات تقههدير نمههو(. 1993.) العينههين ابههو محمههد زينههب  -
 االزههر جامعهة. التربيهة مجلهة. الدراسهي بالتحصهيل وعالقتهة السهعودية العربيهة بالمملكهة الجنسين من والمراهقين االطفال

 40-1ص.28 العدد.
 بيبهههي روجهههرز نمهههوذج  بهههين التكامههل علهههى قائمهههة مقترحهههة اسهههتراتيجة: 2020،  السههيد محمهههد صهههال  وائهههل، السههويفي -

   مصر،  سوهاج جامعة،  االبتدائي السادث الصف لتالميذ اللغوي والذات االبداعية الكتابة تدريث في الترجمة الذاتية
 العربي الفكر دار:  القاهرة( والكبار للصغار) للمبتدئين العربية اللغة تعليم( . 1996. ) يونث علي فتحي-
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 الدراسهههات سلسهههلة ، الطحهههان نهههاظم ترجمهههة ، ا ول الجهههزء ، الطفهههل نمهههو(.  2015)  ايرنفههه  واينهههر، ديفيهههد ، الكاينهههد  -
 الثقافة وزارة منشورات دمشق ، النفسية

 فهي الخهامث الصهف تالميهذ لهدى العربيهة اللغهة بتعلهيم المرتبطة العوامل بع ( ." 1994) الحليم عبد فرغلى محروي-
 اسيوط جامعة.  بسوهاج التربية كلية.  دكتوراه رسالة"  والخاص واالزهري العام التعليم

 للنشر المريخ دار:  الريا .  العربية اللغة في التدريث( . 1984. )الحمادي ويوسف ظافر اسماعيل محمد-
 القلم دار.  الكويت.  الرشد الى الحمل من الطفل(. 1989) اسماعيل الدين عماد محمد-
 رسههالة،  تحصهيليا والمتههاخرين للمتفهوقين الشخصههية سهمات بعهه  فهي مقارنههة دراسهة( . 1978) حسههين عطها محمهود -

 الشمث عين جامعة،  االداب كلية، دكتوراه
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 (1الملحق )

  مفهوم الذات اللغوية بصيغته النهائيةمقياث 
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 تنطبق دائما

 تنطبق احيانا

 ال تنطبق علي ابدا  

 أفهم القصص بسهولة عند قراءتها

 

 

 
استعين باألقوال المأثورة في موضوع التعبير2الجملة   

 

 

 
 أشعر اني سأكون كاتبا ناجحا في المستقبل

 

 

 
 أنا جيد في القواعد النحوية

 

 

 
 أكتب موضوعا جيدا في وقت قصير

 

 

 
 أستغل وقت فراغي في االطالع والقراءة

 

 

 
 افهم المعنى الكلي للقصيدة الشعرية بسهولة

 

 

 
 افكر جيدا قبل الكتابة في موضوع التعبير التحريري

 

 

 
 رشحني العديد من المدرسون للمشاركة في النشاطات الخطابية

 

 

 
 يستعين بي زمالئي لقراءة المواد الصعبة
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 اشرح النص الشعري بسهولة

 

 

 
 أنا متمكن في إعراب الكلمات

 

 

 
التعبير أستعين باآليات القرآنية في موضوع  

 

 

 
أنافس غيري في التعبير التحريري14الجملة   

 

 

 
 احفظ الكثير من اإلشعار

 

 

 
 اعبر عن أهدافي بوضوح في موضوع التعبير

 

 

 
 اعتمد على نفسي في تعلم القواعد النحوية

 

 

 
 لدي القدرة على فهم كل النصوص التي أقرائها

 

 

 
 احل التدريبات النحوية بسهولة

 

 

 
 استخرج األفكار الرئيسية للقصيدة الشعرية بسهولة
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