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 شكر وامتنان
 اهلل الرمحن الرحيمبسم 

اول الشكر شكر و ، دانا اهللوال مد هلل رب العالمين الذي هدانا لدذا وما كنا لندتدي لوال أن ه 

ل  الطيبين  م عل  م مد النبي اْلمين وعل  آنعم بدا علينا، والص   والسالتي أ عل  نعم ِ  اهلل 

 عد...أما ب ،المنتجبينلطاهرين وأص اب  ا

أن أتقدم بالشكر واالمتنان عل  أستاذي الفاضل  بعد أن أندي  هذا الب ث   ي البدء يطيب لي  

المشرف عل  هذل الرسالم، عذ كان لجدودل ورعايت  العلميم  علي حسين عايدالدكتور اْلستاذ المساعد 

دار هذل الرسالم بأ سن مم اْلثر اْلكبر  ي عظالصادقم، وم  ظات  وآرائ  وتوجيدات  السديد  القيَّ 

 اهلل ل  المزيد من التقدم والرقي وأن يمن   الص م والعا يم  جزال اهلل عني بير الجزاء. م ال، سائل

، وال يفوتني أن الندائي   لبلور  العنوان بشكل نارمِ كما أتقدم بوا ر الشكر عل  أعضاء لجنم السِ 

واْلساتذ    ،  ي كليم اآلداب جامعم القادسيم  علم النفسقسم  أساتذ أتقدم بشكري الجزيل عل  

وابيرا ان كان  الب ث. ي  لثمين  ي ت كيم أداتَ الم كمين الذين تكرموا عليَّ بتبصيص جزء من وقتدم ا

وأتقدم بوا ر الشكر والتقدير لكل  عاء امي العزيز  ومساند  ابي الغالي بدُ  اهلل من  هبمُ  الي   ما وصل

بالشكر والعر ان ال   زم ء الدراسم عن كل  أتقدمن أا نصي م وعلما كما ال يفوتني من من ني  ر ً 

 ما قدمول لي.

 ومن اهلل التو يق
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 اوال: مشكلة البحث : 

تسعى مقررات القراءة الى تحقيقه  ، إال أن هذا  بوصفه هدفا  على الرغم من أهمية االستيعاب القرائي      
الهدف ال يكاد يتحقق على أرض الواقع ، وما زال طالبنا يدورون في فلك تعرف الكلمات ونطقها، وما زال 

عراق سواء أكانت الحرة منها أم  ضعفهم في االستيعاب القرائي قائما  ، فالمتطلع على مادة القراءة في ال
المنهجية ، بوصفها فرعا  من فروع اللغة العربية يجد أنها ما زالت تعامل في مدارسنا على أنها غير أساسية ، 

وهذا ما أكدته  .( 85، 2002ولم ُتعَط عناية  مثل العناية التي أعطيت لفروع اللغة العربية اأُلَخر) الهاشمي ، 
( إذ بينت أن كثيرا  من المدارس ما زالت تقف عند المفهوم 2012منها دراسة )الفي  العديد من الدراسات

لعملية القراءة  فحل المشكالت أو ربط  بوصفه هدفا  حقيقا  المحدود للقراءة ، ولم تلتفت الى االستيعاب القرائي 
حل ما يواجه من مشكالت أو المعلومات التي يكتسبها القارئ من القراءة بمعلوماته السابقة ، ال يوظفها في 

خبرات فهذا الشيء ال تكاد تعرفه المدارس، و إن عدم فهم الُمدرس لطبيعة القراءة ، وقيامه بالنشاط القرائي 
 2012على الناحية الشكلية في التدريس أدى الى إخفاقه في تأسيس عادة القراءة والميل إليها ) الفي ، 

،111  ). 

الطلبة اليوم لديهم ضعف في البنية المعرفية، واالستراتيجيات، واألساليب التي ( أن 2012ويرى )سالم       
يستعملونها، وافتقارهم إلى قاعدة من المعلومات التي تحول من دون تمكنهم من معالجة المعلومات، أو 

 .( 20 ،2012تخزينها، أو توظيفها )سالم،

مشكلة في حد ذاتها الن عملية تدريس الطالب تعتمد على قراءته للمنهج  يعدأاّل ان ضعف هذه العملية 
( واالستيعاب القرائي يعد البوابة الرئيسة التي ينشط من خاللها العقل 73 ،1991الدراسي من جهة )ديشن ،

 ,gubukcuلفهم الرموز والمفاهيم الموجودة في المنهج من جهة اخرى ، فضال عن ذلك اشارت دراسة )
ان الطلبة الذين كانوا يعانون من ضعف في عملية االستيعاب القرائي اظهروا ضعفا في مجموعة  .(2007

من القدرات االخرى مثل، القدرة على تذكر المعلومات ،وتدني الوعي المعرفي بالخبرات المتعلقة بالتدريس 
ادة من خبراتهم السابقة  ،وصعوبة في تحليل المشكالت الحياتية غير التعليمية )االلغاز(، وضعف االستف

(Gubukcu, 2007 ,p. 96 ). 

( أن ضعف االستيعاب القرائي ارتبط ايجابيا بضعف بعض  Dreyer,1998كما وجدت دراسة )    
التي تتمثل بضعف القدرة على تنظيم الخبرات  metacognitionالعمليات العقلية مثل ما وراء المعرفة 
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ءات العقلية التي يجريها الفرد اثناء مواجهة الخبرات الجديدة ، وكيفية المعرفية ،وضعف السيطرة على االجرا
% من عينة البحث فشلو في اجتياز 75التعامل اجرائيا مع الخبرات العملية ،فضال عن ذلك وجد الباحث ان 

 . (Dreyer,1998,p.18اختبار الفهم العام بوصفها قدرة معرفية  )

  ت والدراسات المحلية هذا الضعف منها على سبيل المثال ال الحصر وقد أكدت الكثير من األدبيا       
معرفة  قلة  ،(، وأوعزت الضعف إلى أسباب متعددة منها2012(، ودراسة )محيميد،2005دراسة )حلمي،

الطلبة باستراتيجيات التلقي، وكــيفية استعمال قرائن السياق  في الوصول إلى فهم متعمق لما تشتمل عليه 
لمقروءة أو المسموعة من أفكار ومعلومات، وبيانات ذات صلة بمهارات االستيعاب موضع القياس من المادة ا

همال الهدف من تدريس المادة المقروءة، والطريقة التقليدية المتبعة في   .(86، 2005الدراسة )حلمي،  وا 
 . (280 ،2012تدريس القراءة )محيميد،

لدى   صورة الذات  يؤثر علىوما يعزز من االستيعاب أن الضعف فيه يسبب التأخر الدراسي فهو      
وبذلك . (40،1998)الزيات، وعلى شعوره بالكفاية الذاتية بل قد يقوده إلى القلق وانحسار تقدير الذاتالطالب 

لمدارس ،الن االستيعاب بطلبة ا ما تعلقتتجد الباحثة ان مشكلة البحث الحالية ذات مستوى خطير اذا 
القرائي يشكل اداة ضرورية الكتساب الخبرات المختلفة ، ومن دونها سيجدون صعوبة في النجاح وفهم 
الخبرات الماسة بهم وبما ان طلبة المدارس يواجهون خبرات معرفية جديدة في المناهج االكاديمية فان هذا 

تعلقة بذاته من اجل التفكير في المادة وتحليلها بروية ،اذ يحتاج من الطالب ان يستدعي العمليات المعرفية الم
ان مفهوم الذات اللغوية يمثل متغيرا مهما في التعلم وهو اكثر المحددات اهمية في خبرات التعلم لدى الفرد، 

، وألنه يؤثر على  بوصفه متغيرا  وسيطا  وفهم السلوك االنساني يجب ان يعتمد على افتراض مفهوم الذات 
 .( 3،1982، منصور وبشايك الفرد لذاته وادراكه لبيئته )ادرا

ان الذات اللغوية تمثل أدراك الطالب لجوانب قوتهم وضعفهم في اللغة العربية وفروعها المختلفة في     
المواقف اللغوية  الذي يطلبها ذاك النوع من التعليم بالنسبة الى ذاته، وبالقياس الى غيره من الطالب الذين 

( ان الطلبة يواجهون صعوبة في اكتساب 2014 الدقسكما يرى ).( 74،1994، عبد الحليميتعلمون معه )
قواعد اللغة العربية والمهارات الكتابية مع القدرة على تطبيقها على مواقف حياتية طبيعية لذا كان من 

للطالب بحيث تبني عليها الضروري اتباع طرق واساليب تدريس تمتاز بالمرونة وتراعي الخبرات السابقة 
المعرفة الجديدة ممايسهم في توظيف تلك الخبرات والمهارات في استخدامهم للغة العربية استخداما سليما 

 .(  5،2014، الدقس)
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ومن هنا ترى الباحثة ان مشكلة البحث تتمثل في السؤال االتي : هل هناك عالقة ارتباطية بين االستيعاب 
 القرائي و الذات اللغوية لدى طلبة المدارس الثانوية ؟ 

 ثانيا: أهمية البحث 

لها كل العمليات يعد االستيعاب القرائي الجوهر الحقيقي لعملية القراءة والعملية الكبرى التي تتمحور حو      
( ويمثل االستيعاب القرائي هدف عملية 28،ص1993األخرى فهو ذروة مهارات القراءة كلها.)حنا والناصر،

القراءة إذ إن فهم النص المقروء واستيعابه ونقده وفهم غرض الكاتب الظاهر والخفي ومقدار هذا االستيعاب 
تيعاب يشكل محور القراءة ، والقارئ الجيد هو الذي هو الذي يحدد قيمة هذه القراءة وأهميتها ، ألن االس

يستطيع أن يصل إلى المعنى واستيعاب النص بغض النظر عن كون المعنى ظاهريا  أو ضمنيا  أو بعديا  ، 
 ( . 84: 2007والقراءة بغير ذلك تفقد قيمتها وتصبح عملية آلية ال معنى لها )عاشور ومحمد ، 

قرأ عندما يفسره ، ويشرح مضامينه ، ويستخلص ما بين سطوره ، ويتنبأ بأحداثه ، ويزداد فهم القارئ لما ي     
ويحلل مشاعر شخصياته ، ويتعمق فهم المقروء ويبلغ ذروته بإصدار حكم أو رأي بشأنه ، واالستفادة مما 

 ، وراء سطوره في قراءة مادة جديدة أو كتابة موضوع أو القيام بأي عمل لغوي أبداعي آخر )فضل اهلل
( فبدون فهم المقروء واستيعابه تبقى مسألة إغناء فكر المتعلم بالمعرفة اإلنسانية محدودة 68-69: 2012

جدا  ال تتعدى مستوى الفهم الحرفي السطحي للمقروء وهو ينحصر في فهم الكلمات والجمل واألفكار فهما  
يتضمن مستويات االستيعاب االستنتاجي مباشرا  وهذا ال يرتقي بالقارئ إلى استيعاب النص المقروء ما لم 

 .(  282:  2013واإلبداعي و الناقد )الجبوري وحمزة ،

كما أن تنمية قدرة المتعلم على فهم وتفسير ما يقرأ يحتاج إلى عناية متزايدة سواء أكانت المادة المقروءة 
لم من خاللها إلى تعلم المواد قصصية أم إخبارية فاالستيعاب القرائي هو البنية األساسية التي ينطلق المتع

التعليمية األخرى واستيعابها فحالما يتجاوز المتعلم الصعوبة التي تواجهه في االستيعاب القرائي فأنه يستطيع 
 . ( 108،  2012) الفي ،  حل المشكالت التي تواجهه في فهم المحتوى الذي يقدم له

ذي يكون قْد َكَف في استيعابه عن ما يقرأ يميل ( أن الطالب الAnderson , 2002ويشير أندرسون )    
الن يكون قد َكَف في مجاالت أخرى ، وهذا ما يشغل التربية الحديثة في المرحلة األولى من حياة المتعلم 

 (.      ,Anderson , 2002 64)   .التعليمة ألنها أساس تعمله
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بعض الباحثين االستيعاب الهدف النهائي لعملية القراءة فمن اليفهم ما يقرأ كأن لم يقرأ  وهو أكثر  ويعد    
المهارات العقلية ارتباط ا بالعملية التعليمية وأكثرها تأثير في التحصيل الدراسي والنجاح في المهمات التعليمية 

 ( .Thompson , 2000 , 25والنفسين ) المختلفة ، مما اكسبه أهمية خاصة لدى الباحثين التربويين 

ان معظم الدراسات تنظر إلى االستيعاب من زاوية جديدة تتماشى مع التطور الذي يمر به هذا المفهوم،     
لقد كانت معظم الدراسات والبحوث السابقة حول االستيعاب تنظر إليه على أنه قدرة عقلية بحتة على الرغم 

التي فسرت وعرفت االستيعاب القرائي على أنه حصيلة عمليات مختلفة،  من ظهور العديد من االتجاهات
عملية  كونه( إن توجهات الباحثين في االستيعاب والنظر إليه تشمل  1996وفي هذا المجال يؤكد )عبيد،

 .(  14،1996د، لية إجابة عن أسئلة القارئ )عبيعمو  عملية بناء للمعنى ومجموعة من المهارات عقلية و 

كما أشار األدب  التربوي الحديث وفق رأي )ادلي( في حديثة عن االستيعاب إلى توجهين، األول يهتم     
بالتصورات والعمليات التي تجري داخل القارئ أثناء عملية القراءة ألن ذلك يساعدنا على فهم ما يقوم به أثناء 

جيات واألساليب التي يستعملها القارئ أثناء االستيعاب أما التوجه الثاني فيعنى بتحول الباحثين إلى االستراتي
( فيقرر أن االستيعاب ما هو Holen،2000اما هولن  )(Edlagl,1997,22) . قراءته للنصوص المختلفة 

 ستخالص النتائج من النص المقروء.إال طرائق معرفية وتفاعل مع الخبرات الذاتية للقارئ وا

(p.77،2000 ,Holen) . 

ويعد االستيعاب ضمانا  لالرتقاء بلغة الطلبة وتزويدهم بأفكار ثرية، والمامهم بمعلومات مفيدة، واكتسابهم      
صدار اإلحكام المقروءة بما يؤيدها، ومساعدتهم  لمهارات النقد في موضوعية، وتعويدهم على إبداء الرأي وا 

)فضل  هم بما يعينهم على اإلبداععلى مالحظة الجديد لمواجهة ما يصادفهم من مشكالت، وتزويد
وبما ان االستيعاب القرائي عملية تتعلق بفهم االفكار واستخالص المعاني فأن الباحثة .( 64، 2012اهلل،

الن  ،وذلكالثانويةالذات اللغوية لدى طلبة المدارس بستتوجه في البحث الحالي نحو معرفة عالقة هذه العملية 
كبير في  اهميةاالهمية في العملية التعليمية ،لما له من  ذاتالذات اللغوية بالنسبة للمتعلم من المتغيرات 

ذاته اللغوي ، وجعله اكثر ايجابية وشوق لتعلم مهارات اللغة العربية ، حيث تتمثل  في قواعد باكتسابه الثقة 
بهم لها في ضوء الذات اللغوي ،وهذا ما أكدته دراسة اللغة العربية والمهارات الكتابية لقياس مدى اكتسا

( حيث توصلت دراسته الى زيادة المهارات لدى الطالب ذوي المستوى المرتفع في مفهوم 2007)جبريل 
 ان الفرد بحاجة الى نظرة ايجابية لذاته  إذالذات اللغوية ، عنها لدى طالب منخفضي الذات اللغوية ،  
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ث يميل الى تحقيق مالدية من امكانات لتصبح حقيقة واقعية ،فكلما كان المتعلم ي،  ح(16، 2007جبريل ،)
اكثر انجازا، كان تقديره لذاته اكثر ارتفاعا وواقعية ،فالحاجة الى تحقيق الذات ترتبط بمدى االنجاز والتحصيل 

 .( 45،2013، ومدى قدرته على التعبير عن الذات )أبو دية ،

( ان التحصيل الدراسي له اثر قوي وفعال في مفهوم الذات اللغوي 1990ورانكن دراسة )سكالفك بينت      
للطالب ،حيث عندما يثابون ويشجعون ويحمسون على التحصيل اللغوي ،فأن مفهوم الذات اللغوية سوف 

 . (Skaalvik &Rankin, ,1990,p.546يرتفع لديهم ارتفاعا كبيرا .) 

إن الفرد الذي لديه فكرة إيجابية عن ذاته، وعن قدراته اللغوية يمكنه تحمل المسؤولية والبحث عن االفكار     
مناسب ويستطيع ان يفرق بين الحقائق الوالمعلومات من مصادرها المختلفة ، وتحديد المناسب منها وغير 

فيما يقول ولدية حساسية للمواقف  واآلراء ،وينظم افكاره بحيث يعضد بعضها بعضا ،ويستطيع تذوق الجمال
االجتماعية التي تقتضي تهنئة او تعزئة او حكاية قصة او  تلخيص مقال .. فكثير من المتعلمين يخشون 
فقدان فكرة المعلمين عنهم وثقتهم فيهم فيدفعهم ذلك الى تحسين وتجويد ادائهم خوفا من ضياع هذا االدراك 

ا ان الذين يتوقعون االداء الجيد يكون تحصيلهم الدراسي افضل من كم .( 65، 2007االيجابي ) جبريل ، 
 Marshحيث اسفرت دراسة مارش ) .(4، 1993،اقرانهم غير المتأكدين ،الذين يتوقعون الفشل )ابو العينين 

( ان الطالب يقارنون بمدى ادراكهم لمفهوم الذات اللغوية بالطالب االخرين وهم يتخذون هذه 1986
 .( (Marsh,H.W,1986.P68المتغيرة نسبيا كقاعدة لمفهوم الذات االكاديمية لديهم االنطباعات 

تعالج الدراسة الحالية قضية الذات اللغوية في مرحلة المراهقة ، حيث يعاد تكوين مفهوم الذات ويعاد      
، 1990على تحصيلة الدراسي . )زهران ،  ومن ثم يؤثرتنظيمه مما يؤثر على سمات شخصية المراهق 

( اذ ان الكشف عن العالقة بين مفهوم الذات اللغوية واالستيعاب القرائي مهم جدا لتوجية الطلبة  273-278
( ان فكرة الطالب عن ذاته 1978تحقق االهداف وتستثمر الطاقات ، ويرى )حسين تالتوجية التربوي الذي به 

الشعور باألمن النفسي وبالقدرة على  هاما في تحصيله ،ان الفكرة الجيدة عن الذات تعزز تودي غرضا  
ضاغظة على الفرد تدفعه الى المزيد من تعزيز  بوصفها قوة مواصلة البحث وتحقيق األهداف، وتعمل ايضا 

يعد  مفهوم الذات  .(39، 1978المفهوم االيجابي عن ذاته او على االقل المحافظة على هذة الفكرة )حسين ،
واالحساس بالفردية ، حيث من الضروري ان يتعرف الطالب على مهامهم اللغوي نتاجا عن الشعور بالذات 

األدبية من خالل الربط بين الخبرات السابقة والخبرات الحالية  ومن خالل طرح اسئلة او مشكلة وتعريفها ،  
التعلم ،حيث يبدأ فيها في تعلم مدة بها في  منشغال  وذلك عن طريق االنشطة الموجهة التي تجعل الطالب 
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المفاهيم االدبية والمهارات اللغوية من قراءة وكتابة وتنمية العمليات العقلية من تحليل وفهم واستنتاج للنص 
حيث تتكون لدى الفرد مفاهيم ومعلومات يمكن توظيفها في مواقف حياتية   .(22 ،2003االدبي )ابو دية ،

المفاهيم والمهارات اللغوية مما تولد لديهم القدرة على حل المشكالت  حقيقية وذلك من خالل روابط بين
فهوم موالتفكير السليم في حل مشكالتهم وتفسيرها والدفاع عنها ،حيث يتضمن مفهوم الذات في هذا البحث 

ب نجاحة الطالب لذاته وفقا لمشاعره واحاسيسه ورغبته واستمتاعه بتعلم اللغة العربية ومهاراتها ومعرفته باسبا
وفشلة فيها وقدرته على تقييم نفسه بدقة وبثقة ما يشير الى مدى وضوح مفهومه لذاته في اللغة العربية 

 .( 505-504، 2020،وتعلمها  )السويفي 

ان الفرد يسعى الى تكوين صورة مثالية عن ذاته من قبله ومن قبل  (Perers ,2016) ويرى بيريرا     
اته وعالقته بهم ، ويعد المفهوم االيجابي للذات حاجة يسعى اليها الفرد  فمن االخرين وذلك من خالل تصرف

ان  كما.( Perers,2016,p20لديه مستوى عال من احترام الذات يكون نظرة ايجابية عن نفسة وبالعكس )
عن  التحصيل المنخفض ، يعانون من مفاهيم سلبية ذوي من قبل بعض الباحثين على ان الطالب  ا  هناك اتفاق

التحصيل  وذواتهم وقدراتهم ويميلون الى االعتقاد بانهم ال يحترمون جيدا من قبل االخرين ، بينما الطالب ذو 
(  حيث  45- 33،1979المرتفع ،من المحتمل ان يطوروا مشاعر ايجابية عن ذواتهم وقدراتهم . )جرين ، 

،فهي تعمل على االستفادة من المعطيات ينمو مفهوم الذات لدى الفرد متأثرا بعوامل التنشة االجتماعية 
دراكه لذاته ولألخرين ، وتنمية  الموجودة بالبيئة للفرد ، كما تساعده على نموه ،وتمثل قيم مجتمعه واعرافه وا 

يتوسع عالمة  ومن ثم  بعض القدرات العقلية ،وقدرة الطالب على القيام ببعض العمليات العقلية االجرائية،
واعد والقوانين ، كما يصاحب ذلك زيادة في قدرتة اللغوية ، وامتالك اللغة ومهاراتها ، االدراكي ويتعلم الق

ممايساعد على التواصل اللفظي ، واالنجاز المدرسي ، كما يتم تنشيط الذاكرة في هذة المرحلة ، اي يمتلك 
ين من حوله  ) الكايند الطالب القدرة على فهم ذاته اللغوية وعلى تخزين خبراته وادراكاته الخاصة وباالخر 

اطارا   يعدونفي تكوين مفهوم الذات لدى الفرد ،الن االقران  يؤدي االقران مهمة مفيدة  .(89، 2015،
الى ان مفهوم الذات مثل االنطباعات  (1984ويشير )مارش  .(41، 2000)بدران ،  مرجعيا لدى الفرد

لدى الفرد ،كما يرى ان الطالب االخرين هم اسس النفسية ، اي متغير نسبيا ويعتمد على االطار المرجعي 
 .( Marsh,H.W.,1948,p,799المقارنة )
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 ويمكن تلخيص اهمية البحث بالنقاط االتية :

.ان االستيعاب القرائي يساعد على االرتقاء بلغة المتعلم ،وتزوده بأفكار ثرية والمامة بمعلومات مفيدة ، كما 1
 .تنمي لدية القدرة على فهم وتفسير ما يقرأ 

.االستيعاب يشكل محور عملية القراءة ،والقارئ الجيد هو الذي يستطيع ان يصل الى المعنى واستيعاب 2
 .كون المعنى ظاهريا او ضمنيا او بعديا  النص بغض النظر عن

 ..االستيعاب عملية تتعلق بفهم االفكار واستخالص المعاني 3

.مفهوم الذات اللغوية هو مفهوم الطالب لذاته وفقا لمشاعره واحاسيسه ورغبته واستمتاعه بتعلم  اللغة العربية 4
 .،ومهاراتها ومعرفته بأسباب نجاحة وفشلة فيها 

مفهوم الذات اللغوي نتاجا عن الشعور بالذات واالحساس بالفردية ، حيث ان الفكرة الجيدة عن الذات  .يعد5
ضاغطة على الفرد تدفعه الى تعزيز المفهوم  بوصفها قوةتعزز الشعور باألمن النفسي ،وتعمل ايضا 

 .االيجابي عن ذاته 

 ثالثا: اهداف البحث  

  يستهدف البحث الحالي تعرف ما يأتي :

 .االستيعاب القرائي لدى طلبة المدارس الثانوية .1 

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

 .الذات اللغوية لدى طلبة المدارس الثانوية .3

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

 .االرتباطية بين االستيعاب القرائي والذات اللغوية لدى طلبة المدارس الثانوية. العالقة 5
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 رابعا: حدود البحث    

 .  2020\2019طلبة المدارس الثانوية في مركز مدينة الديوانية للعام الدراسي تحدد البحث الحالي ب 

 خامسا: تحديد المصطلحات                   

   Reading Comprehension: االستيعاب القرائي اوال

 عرفه كل من : 

: بانه عملية عقلية نشطة تتمثل بفهم القارئ  Baumann and Johnson 1984.باومان وجونسون 1
للمعاني والمعلومات واالفكار الكامنة في النص المقروء اعتمادا على عملياته المعرفية والمعرفة السابقة 

(Baumann and Johnson ,1984,p25) . 

بأنه القدرة على فهم معنى النص المكتوب ، واستخالص المعلومات الواردة فيه  Grellet,1995.جريلت 2
 (.Grellet , 1995 ,285بفاعلية وكفاءة قدر اإلمكان )

بأنه عملية بنائية تفاعلية يقوم بها القارئ ، وتتضمن هذه العملية ثالثة  Thompson ,2000.طومسون 3
عناصر هي: القارئ ، والنص القرائي، والسياق، أو هو مجموعة من العمليات الداخلية الشخصية، التي 

 ,  Tompsonتختلف من شخص ألخر، بل أنها تختلف عند الفرد من فترة ألخرى، ومن مرحلة لمرحلة )
2000 : 29   ). 

تعريف صاحب بوصفه   Baumann and Johnson  1984. التعريف النظري :تبنت الباحثة تعريف 4
 النظرية المتنباة في البحث الحالي . 

. التعريف االجرائي : هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب من افراد عينة البحث من خالل أجابته 5
 على فقرات مقياس االستيعاب القرائي  المعتمد في البحث الحالي .
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 The linguistic selfالذات اللغوية  :ثانيا

 عرفه كل من :

: النجاح المتوقع في المهارات اللغوية او القدرات المتوقعة Skaalvik Rankin 1990ورانكن .سكالفك1
لنجاحهم في اللغة ومدى  الطلبةغير المتوقعة التي يمكن ان يتقنها الفرد في تعلم اللغة ،او تعني توقعات او 

 . (Skaalvik.& Ramkin, 1990,PP.548-549ادراكهم للمهارات التي يمتلكونها في الجانب اللغوي  )

: مدى ادراك الطالب لمهاراتهم اللغوية المتمثلة في القراءة والكتابة والتعبير اللغوي 1993.مارش 2
 . ( Marsh,H.W,1993,p.63واالستدالل اللغوي ) 

:مدى ادراك الطالب لمدى كفاءتهم في اللغة العربية ومدى استمتاعهم واهتمامهم بها 2000ان.بدر  .3
 .(9، 2000وبفروعها المختلفة )بدران ،

( كونه التعريف الذي تم على اساسه بناء مقياس 2000.التعريف النظري :تبنت الباحثة تعريف بدران )4
كذلك الباحثة لقياس  تهوأعتمد1976نموذج شافلسون   الذات اللغوية من قبل بدران نفسة باالعتماد على

 .مفهوم الذات اللغوية 

.التعريف االجرائي :هو الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب من افراد عينة البحث من خالل اجابتة 5
 على فقرات مقياس مفهوم الذات اللغوية المعتمد في البحث الحالي .
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سيتضمن الفصل  الثاني اإلطار النظري ،الذي يتضمن عرضا  ألغلب وجهات النظر التي  
 فسرت  االستيعاب القرائي ومفهوم الذات اللغوية 

      Reading Comprehensionأواًل: االستيعاب القرائي: 

   

ُيعد االستيعاب القرائي من الموضوعات المتعلقة بالدراسات اللغوية والنفسية، مع االهمية التي  
تمثلها في التواصل اللغوي ،وفهم الرسالة اللغوية بين الكاتب والقارئ، والمتحدث والمستمع،  وباإلضافة 

مفهوم االستيعاب القرائي الى االسس  النفسية المتعلقة بالوعي ، باإلدراك والتذكير واالستدعاء ، و 
يستخدم  لوصف العملية العقلية التي يؤديها القارئ لفهم المعنى الذي يريده الكاتب من النص، من 
خالل إعادة تنظيم المعرفة التي اكتسبها القارئ سابقا  ومواءمتها مع المعلومات والمفاهيم الجديدة. 

 (35 ،1991،ن)ديش

على اإلدراك العقلي أكثر من اعتمادها على اإلدراك الحسي.  واالستيعاب عملية عقلية تعتمد    
باإلضافة من أنه يبدأ حسيا  لرموز الكلمات المكتوبة، إال إنه يتطلب التركيز واالنتباه وتحليل العناصر 

(   االمر الذي ال يتوقف عند حد المعنى الظاهري أو السطحي 10 ،2005وتركيبها)الدليمي، وسعاد، 
ل يمتد الى إدراك القارئ للمادة المقروءة ،ويحيط  بها تماما، حتى يفهم ما هو على أو الحرفي ، ب

الخطوط، وبين السطور وما وراء الخطوط، وأنه يراقب تفكيره قبل القراءة، وفي إثنائها وبعدها )عبد 
(، لذلك يتطلب االمر، ان يكون لدى القارئ، بعض القدرات الفكرية األساسية 27 ،2010الباري، 

،التي ُتمّكنه من استيعاب ما يقرأ، أي الذكاء واللغة والخبرة،  ويأتي جزء صغير فقط ، من المعلومات 
المطلوبة لالستيعاب في الصفحة المطبوعة ،في حين ان  الجزء األكبر هو المخزون في الدماغ، وانه 

كار الرئيسة، والتفاصيل قادر  على استعمال مهارات التفكير التي تمكنه من تتبُّع تنظيم المؤلف لألف
( إن استخدام استراتيجيات القراءة المناسبة لكل 29،2005الداعمة، وبناء الفقرة )الدليمي وسعاد ،

موقف أو نص للقراءة وتغير وتوجيه أسلوب القراءة ،تبعا لطبيعة النص الذي تتم قراءته، والغرض 
يعتمد على قدرة الطالب على ما يقرؤونه من وتعقيد المادة المقروءة ومدى معرفته بها؛ ألن االستيعاب 

الموضوع، وما يطالبون به من معان ، وهذا بدوره يتوقف على الخبرة السابقة، إذا كانت المعاني 
المتداعية حية وواسعة ،فسيكون  القارئ اكثر استيعابا لما يقرأ بشكل كامل ، ولكن  إذا كانت المعاني 
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 187– 186 ، 2010عاني قليلة أو ال يفهم ما يقرأ) الحالق ، المتداعية غير مهمة، فإنه يستوعب م
( وعندما يكون لدى القارئ ثورة من التجارب الثرية يمكنه  أن يقوم بعمل صالت بين ما يقرأه وبين ما 

 (.23 ، 2010لديه من تجارب ترتبط بهذا الموضوع )عبد الباري ، 

ى أن االستيعاب القرائي يعتمد في كثير األحيان ويتفق مع هذه الحقيقة "طيبي، وآخرون" ألنه ير     
على كفاية الخلفية المعرفية والمفاهيم المتوافرة لدى الطالب في مخزونهم المعرفي، إذ يمكن ان يوفر 
لها إطارا  عاما  يساعدهم في تمثيل المعلومات الواردة في النص، ويندرج ضمن مفهوم الخلفية المعرفية 

المفاهيم العامة والمجّردة، وخبرات الحياة المختلفة )طيبي وآخرون المعلومات، واألفكار، و 
،197،2009  .) 

اشارت األبحاث في مطلع القرن العشرين إلى ان االستيعاب يشمل مكونا واحدا  وهو التعرف على      
 الحروف والكلمات والنطق بها، إذ كان معظم المدرسين آنذاك، يقومون بتدريس  الطالب ،على هاتين
الناحيتين التعرف والنطق، لذلك اتجهت األبحاث في تلك الفترة نحو القضايا الجسمية المتعلقة بالقراءة 

 (13، 2004كحركات العين وأعضاء الكالم. )دحال،

وفي العقد الثالث من القرن نفسه تطورت النظرة وأصبحت تدل على استخدام القراءة في مواجهة      
ف الحياة العملية نتيجة لتعقد الحياة وظهور العديد من العوامل االجتماعية المشاكل استخدامها في مواق

والمشاكل االقتصادية والسياسية، وبهذه الطريقة توسع المفهوم ليصبح طريقة  للنشاط الفكري في حل 
 (119-118 ،1991المشكالت. )أحمد،

بدأت الدراسات النفسية لعملية  ومنذ أواخر الثالثينيات وأوائل األربعينيات من القرن العشرين،    
القراءة في جوانب استيعاب األطفال، من مختلف االعمار المختلفة للكتابة وتحليل واستيعاب 
النصوص المختلفة، وجاءت الدراسات التجريبية في تلك المرحلة بمجموعة من القوانين التي تؤثر في 

يته وعوامل االستيعاب الذاتي المهم، سيكولوجية القراءة ومن بين هذه العوامل خصائص النص وبن
 ( 152 ،1972ودرجة نمو المهارات  الالزمة  لالستيعاب. )نيكوروفا،

بعد ذلك جذبت ظاهرة االستيعاب في القراءة انتباه الباحثين النفسيين والتربويين، وأشاروا إلى      
وعة من األسئلة االساسية حول الصلة الوثيقة بين سيكولوجية القراءة  ومسألة االستيعاب، وطرحوا مجم

هذه الظاهرة مثل هل يفهم قارئ ما انه يقرأ؟ وما هي أسباب االستيعاب غير الكامل؟ وما هي حدود 
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االستيعاب؟ وما العوامل النفسية التي تؤثر في القراءة؟ وماهية العالقة بين التفكير والقراءة .  
 (                                                                      15 ،1984)بوردينا،

 ثم جاء بلوم الذي صنف االستيعاب إلى مجموعة من العمليات هي:

 التفسير: محاولة إقناع القارئ بنفس األفكار التي قرأها في النص . -1

 اء القراءة .حل المشكلة: محاولة القارئ إيجاد حلول لألسئلة التي تظهر أثن -  2

 تكوين المفهوم: العمليات الذهنية التي يتعهد القارئ بتصنيفها. -3

 . (9 ،2005،وسعادمعرفة السبب والنتيجة. )الوائلي  -4  

ومع تطور العلوم التربوية المعروفة بعلم نفس النمو وعلم النفس اللغوي، تطور مفهوم        
االستيعاب القرائي وبدأ التفكير في شرح العمليات العقلية المعقدة المرتبطة به ،على أساس أنها عملية 

( ومن ثم 16 ،2007تتجاوز تحريك العين إلى استخدام المهارات والمعرفة بطريقة متماسكة )حراشة،
اصبح التركيز في االستيعاب القرائي على األساليب واالستراتيجيات التدريسية التي تجعل الطالب 

 . (122 ،1996محط اهتمامها ،لذلك تبدأ بالطالب وتنتهي به  . )الجمال،

قدمت جانيت ليرنر بعض أهم األفكار التي توضح طبيعة االستيعاب القرائي   حيث  1998وفي عام 
 رى انها نظام يمكن رؤيته من خالل كونه:ت

عملية معرفية: تعتمد على ما يكسبه القارئ في المادة المكتوبة بالمعاني  من خالل تجاربه   -1
 السابقة.

االستيعاب القرائي عملية لغوية: قراءة وفهم النص ال تعتمد فقط على تحيد الحرف ،ولكن أيضا  -2
 للغة.على المعنى والسياق وجميع جوانب ا

االستيعاب القرائي هوعملية تفكير: و يهدف إلى الوصول الى المعاني الواردة في النص،  -3
واستخدام المفاهيم ،وتطوير االفتراضات ،واختبارها ،وتنسيق المعاني، وهو نفس ما يحدث في  عملية 

 التفكير وحل المشكالت.
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ط ومستمر بين ثالثة عناصر: القارئ االستيعاب القرائي هو تفاعل مع النص: وهذا التفاعل نش -4
والنص من حيث تنظيمه والمعلومات الواردة فيه، وهدف القراءة سواء كان استيعاب التفاصيل أو 

(                                                       Lerner,1998,pp.415-418االستمتاع بها  ))
وجهة  Burns & Kelebhan1999 ,p23 )  قدم كل من بورنز وكيلبان   ) 1999وفي عام 

 نظرهما عن االستيعاب القرائي كعملية تتكون ممايلي :   

 القارئ على دراية بعلم االصوات والمفردات. -1

 فهم المعنى الحرفي للمفردات. -2

 استيعاب المعنى الضمني المشتق من السياق -3

 ثون عن االستيعاب يتمثل بما يأتي.( أن إجمالي ما قدمه الباح(Smith , 1974وأشار سمث    

 القدرة على فهم الكلمة من النص. -1

 القدرة على اختيار المعنى المناسب للنص. -2

 القدرة على فهم الكلمة، وشبة الجملة ،والجملة، والفقرة ،والنص بكاملة. -3

 القدرة على فهم وتحديد األفكار الرئيسية . -4

 القدرة على إتباع التعليمات . -5

 القدرة على التفسير. -6

 القدرة على حفظ باألفكار. -7

 القدرة على تنظيم األفكار ودمجها مع الخبرة السابقة.-8

 ( Smith , 1974 , P. 75القدرة على التقييم .  ) -9
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 :مبادئ االستيعاب القرائي 

في التعليم ، بعدِّ  يوجد عدد من المبادئ التي تحفز الستيعاب المقروء  يجب ان نأخذها بعين االعتبار
 االستيعاب القرائي:

:وهذا يتطلب استخدام اللغة في العمليات العقلية، التي يقوم بها القارئ للوصول  العملية المعرفية.1
إلى المعاني، مما يعني أن القارئ ال يستطيع التفكير أو ادراك المعاني ،اال اذا كان قادرا على معرفة 

 لتي يتضمن النص المقروء.الكلمات والتراكيب اللغوية ا

ذا كانت القراءة على  عملية التفكير.2 :تعد القراءة نفسها أحد انواع المشكالت التي يواجهها القارئ، وا 
هذا النحو تتطلب تحقيق الفكر في القارئ، واستنتاج ما هو مدرج  في القارئ، وما دالالته ومفاهيمه، 

 و القراءة نشاط ذهني هادف.

:وهذا يعني أن يكون القارئ إيجابيا  في تفاعله مع النص  ال بين القارئ والمقروءعملية تفاعل فع.3
 باستخدام بنيته معرفية في التعامل مع المفاهيم والمعلومات الواردة في النص لفهمها واتقانها . 

:والطالقة الذهنية تعني قدرة القارئ على الَتعرُّف على الكلمات  عملية تتطلب طالقة ذهنية.4
لتراكيب التي يقرؤها بسهوله ، وقراءتها بشكل مستمر ومتقطع، مع القدرة على اكتشاف المعاني وا

 (.78 ،2010المتأصلة في فقرات النص المقروء )عطية، 

 

  مكونات االستيعاب القرائي

 تتضمن عملية استيعاب النص القرائي ثالثة مكونات أساسية هـي:     

يها على مفردات النـص عن طريق استخالص معانيها وتفسيرهـا .فهم المفردات :يتعرف القارئ  ف1
 بناء على خلفيتها المعرفية.

.فهم الجملة : فيها يسعى القارئ إلى فهم الجملة وتحديد عالقتها مع الجملة التي سبقتها،  وهذا 2
                               يتطلب من القارئ معرفة  قواعد النحو لتمكنه من فهم الجملة واستيعابها.                
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.فهـم الفقـرة :يجب ان يفهم القارئ فيها الجمـل، ويفهم  تنظيمهـا وتـرتيبهـا، والعالقـات بينهـا، حتـى 3
 .(  Durkin and Dolores,1995: 122يتمكـن مـن فهـم النـص. )

 مهارات االستيعاب القرائي

 يمتلك االستيعاب القرائي مهارات متعددة يمكن تصنيفها على النحو التالي:   

 . تذكر معاني الكلمات.1

 استنتاج معاني كلمة ما من النص. .2

 العثور على إجابات واضحة ومباشرة لألسئلة أو بإعادة صياغة المحتوى. .3

 ربط األفكار في النص مع بعضها البعض. .4

 ن خالل القراءة.استخالص النتائج م .5

 التعرف على أسلوب الكاتب وطريقته الكتابة. .6

 (146 ،2003اتباع التراكيب اللغوية للقطعة القرائية . )الحيلواني، .7

 ويرى بعض الباحثين إمكانية تضمين مهارات االستيعاب القرائي ضمن ثالثة مستويات :        

تحديد اهمية الكلمة، وتحديد الفكرة العامة للموضوع .مهارات الفهم األساسية للقراءة :وتشمل مهارة 1
 من طريق تحليل الموضوع وكذلك قراءة األشكال والجداول والرسوم البيانية.

.مهارات االستيعاب أالستنتاجي)الضمني( :ويشمل مهارة االستدالل عن المعاني الضمنية، واستنتاج 2
رنة بين األشياء المتشابهة وغير المتشابهة، معاني الكلمات غير المألوفة في  السياق، وكذلك مقا

 والتمييز بين األفكار المدرجة الموضوع.

.مهارات الفهم النقدي :ويشمل مهارة التمييز بين الحقيقة والرأي، وتحديد موقف القارئ من المقروء 3
صدار الحكم عليه، و تحديدالعالقة بين األسباب والنتائج. )العفون،  (114-113 ،2012وا 
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يتضح مما سبق أن التصنيفات السابقة لمهارات االستيعاب القرائي ركزت على االستيعاب كمهارة      
رئيسية تتضمن مهارات فرعية تتداخل مع بعضها البعض، ربما يرجع ذلك بشكل رئيس إلى االختالف، 

 .واالختالف في فهم طبيعة القراءة، وأهداف تدريسها 

 مستويات االستيعاب القرائي 

الستيعاب القرائي مستويات عليا، ومستويات دنيا، تقع تحت كل مظلة مجموعة من المهارات ل 
 ( إلى ثالثة مستويات هي:Strainالتي يتطّلبها كل مستوى، حيث صنفه سترن )

.المستوى الحرفي)قراءة السطور( :يتضمن تذكر الحوادث التفصيلية في التالوة وربطها باألفكار 1
دراك معاني الجمل والفقرات، و الرئيسة، وهنا يستط يع القارئ تحديد المعاني المالئمة للمفردات، وا 

 اإلجابة عن األسئلة المباشرة حول األفكار الرئيسة، وتحديد التسلسل المنطقي لألحداث.

.المستوى التفسيري)قراءة ما بين السطور( :ويشمل الوعي بالعالقات بين األسباب والنتائج، والقدرة 2
 ن استنتاجات واستدالالت منطقية، ووصف العالقات واقتراح عنوان جديد للنص. على تكوي

.المستوى العلمي)قراءة ما وراء السطور( :يشمل القدرة على مقارنة األفكار الواردة في النص مع تلك 3
المستمدة منه، والقدرة على توظيف التالوة في حل المشكالت، وتخصيص القيم المتعلقة  بأفكار 

 . ( 86 ،2010)عاشور، ومحمد ، النص.

 ( على النحو اآلتي :2002في حين صنفه )محمود الناقة، ووحيد حافظ:      

 . مستوى االستيعاب المباشر، ويتضمن:1

 تحديد المعنى المناسب للكلمة من السياق.-

 تحديد مرادف الكلمة.-

 تحديد مضاد الكلمة.-

 تحديد أكثر من معنى للكلمة)معنى المشترك(.-

 .مستوى الفهم االستنباطي ، ويشمل:2
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 استنتاج أوجه الشبه واالختالف.-

 استنتاج عالقات السبب والنتيجة.-

 استنتاج مقاصد  ودوافع الكاتب .-

 استنباط االتجاهات والقيم المشتركة في النص.-

 المعاني الضمنية في النص.-

 . مستوى االستيعاب النقدي، والذي يشمل :3

 كار الثانوية، واألساسية.التمييز بين األف-

 فرق بين الحقيقة والرأي . -

 التمييز بين ما يتعلق بالموضوع وما ال يتعلق به.-

 مدى مصداقية المؤلف. -

 الحكم على أصالة المادة ومعاصرتها. -

 .مستوى االستيعاب التذوقي، ويتضمن:4

 ترتيب األبيات بحسب قوة المعنى.-

 اإليحائية للكلمات والتغيرات.إدراك القيمة الجمالية االهمية -

 إدراك الحالة العاطفية والمزاجية في النص.-

 . مستوى االستيعاب اإلبداعي، والذي يشمل :5

 إعادة ترتيب أحداث القصة، أو ترتيب شخصياتها بطريقة ابداعية .-

 اقتراح حلول جديدة لمشكالت مطروحة من مكان أو قصة.-

 فتراضات محددة .وضع  توقعات لألحداث على اساس ا -
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-74: 2010التنبؤ باألحداث ومخطط الموضوع أو القصة قبل االنتهاء من قراءتها )عبد الباري،-
76.) 

يتضح مما سبق ان هناك فئات متعددة من تصنيفات االستيعاب القرائي. وعلى الرغم من        
ة جدا في المحتوى، اختالف الباحثين في تصنيفاتهم من حيث عدد المستويات واسمائهم ،متشابه

فجميعهم ينظر لالستيعاب القرائي، على أنه عملية ذهنية، قائمة على تذكر الحقائق والمفاهيم، 
 واسترجاع التفصيالت الحرفية، واستنباط األفكار العامة والجزئية المباشرة والضمنية منها.

      

 مراحل االستيعاب القرائي

 المراحل وعلى النحو التالي :يمّر االستيعاب القرائي بعدد من 

.اإلدراك الحسي :يشمل النشاط االدراكي التعرف على الحروف والكلمات، ومؤشرات سطح النص. 1
 بمعنى فك ترميز الكلمات عن طريق استخراج السمات اإلمالئية والنحوية للمادة المقدمة 

ئمة للحوافز التي تمت ازالتها ، .عملية التنشيط : وهي تتعلق بالبحث في الذاكرة عن المعلومات المال2
 ويتواجد هذا النشاط على مستويات معالجة النص كافة.

.االستدالل :استراتيجية إدراكية تستعمل المعلومات التي في حوزة القارئ، بهدف إثراء المعلومات 3
 الواردة في النص، أو إكمالها، أو تحويلها، بحيث يسهل فهمها وحفظها.

عرفي قائم على المضاربة  على المعلومات التي ما تزال غير متوافرة، والهدف .التنبؤ :هو نشاط م4
من هذا النشاط هو التحول إلى تحديد المعنى الحقيقي لما يقرأه الفرد. يوفر مؤشرات تسهل اختيار 

 افضل تفسير  من أجل متابعة القراءة.

طريق االدراك الداللي،  لذا فأن  .نشاط الحفظ :يتم تحقيق الحفظ على المدى الطويل في الذاكرة عن5
تذكر النص كله من دون فهم المعنى، ينخفض بسرعة اكبر من االسناد المنسوب الى  معنى النص 
واهميته ، وهناك ثالثة عوامل تؤثر في الحفظ: تحديث المعلومات، وأهميتها النسبية، وقيمتها 

 .العاطفية
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عادة المعلومات التي تم تخزينها في الذاكرة بعد .نشاط االسترجاع  :يعتمد هذا النشاط على  است6
معالجة معينة، حيث ان استرجاع المعلومات يخضع الى حد كبير لنمط المعالجة، والعوامل التي تؤثر 

 (.23-22 ،2009في الحفظ )الدليمي وسعاد،

 :العوامل المؤثرة في االستيعاب القرائي

رائي يخضع للعديد من العوامل والتأثيرات الديناميكية اظهرت الدراسات المختلفة أن االستيعاب الق    
التي تتفاعل مع بعضها لتؤثر على استيعاب الفرد سلبا  أو إيجابا . وعلى الرغم من وجود العديد من  
اآلراء حول العوامل المؤثرة في عملية استيعاب القارئ اال ان هذه اآلراء جميعها تؤكد أهمية العوامل 

 التالية:

الهدف للقارئ وطبيعة هدف القراءة ؛ألن هدف القراءه يحدد المهارة القرائية، واستراتيجية .توافر 1
 االستيعاب المطلوبة.

.مستوى القارئ وثروته اللغوية. يختلف االستيعاب القرائي من القارئ الجيد إلى القارئ الضعيف، 2
 ويجد القارئ الضعيف صعوبات في تقييم فهمه.

 بموضوع النص: يستخدم القارئ معرفته السابقة لفهم واستيعاب المعرفة الجيدة ..المعرفة القبلية 3

 . (20-19 ،2009.االستراتيجية التي يستخدمها القارئ في فهم للنص )الدليمي وسعاد،4

 

 (. عوامل أخرى منها:2010يزيد  )الحالق، 

المادة المقروءة بدقة وسرعة .القدرة العقلية :يلعب هذا العامل دورا  كبيرا  في القدرة على فهم 1
 ،باإلضافة الى التعرف على الكلمات لتحسين االستيعاب القرائي بسرعة.

.النضج العام للقارئ :التطور الجسمي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي والذي يختلف من طالب آلخر 2
 (.  207 ،2010)الحالق، 

اب القرائي  يمكن تفعيلها من خالل ( ان الدوافع للوصول الى االستيع1998يعتقد الزيات ) 
 االعتماد على عدد من المبادئ، تتمثل فيما يلي : 
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االستيعاب القرائي عملية ادراكية: يعتمد االستيعاب القرائي على ما يستدعية القارئ ادراكا  خالل -1
للهياكل اللغوية موقف القراءة، وهذا المبدأ يتضمن تجارب القارئ ،وخلفيته المعرفية، والمعرفة المناسبة 

 القائمة على  موضوع النص. 

االستيعاب القرائي عملية لغوية : فهم القراءة هو عملية الوصول الى المعنى من خالل اللغة حيث -2
انه خالل عملية القراءة ال يمكن للقارئ استكمال عملية التفكير للوصول الكلمة أو الجملة االخيرة في 

تتحرك العينان من اليمين الى اليسار في قراءة النص، فان العقل يتحرك  النص الذي تتم قراءته، وبينما
 بالتفكير بشكل دائري ومستعرض حتى تكتمل عملية للتفكير . 

االستيعاب القرائي عملية تفكير: هناك عالقة وثيقة بين القراءة والتفكير، والقراءة هي  نوع من حل -3
المشكالت يستخدم الفرد المفاهيم، ويطور ويختبر الفرضيات، ويعدل المفاهيم، ويستنتج المعاني، وهكذا 

ويها النص، من هنا يمكن ، فأن لقراءة نوع من التفكير واالستنتاج، للوصول الى المعاني التي يحت
 القول ان القراءة نشاط عقلي موجه . 

االستيعاب القرائي يتطلب تفاعال  مع النص: يجب ان يكون القارئ ايجابيا  ونشطا  خالل القراءة، -4
ومتفاعال  مع نص القراءة، ويتم ذلك بتأليف واستخدام خلفيته المعرفية في المعلومات الواردة في النص 

 ءة . موضوع القرا

االستيعاب القرائي يعتمد على الطالقة العقلية: الطالقة في القراءة تعني القدرة على التعرف على -5
الكلمات بسرعة، وقراءة الجمل والفقرات الطويلة بشكل مستمر، حتى يكتمل المعنى االساسي في 

 463 ، 1998الزيات ، الفقرات أو النصوص التي تتم قراءتها ، بناء  على الحضور العقلي للمتعلم   )
. ) 
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 : النظريات  والنماذج التي فسرت االستيعاب القرائي

 ( 1972Teabassos theoryاواًل:.نظريه تراباسو ) 

( تتكون Psychological processوضح تراباسو االستيعاب القرائي بوصفه عملية نفسية )   
من سلسلة من اإلجراءات العقلية المتتالية  التي تشمل، ترميزا  او ترميز المعلومات في التمثيالت 
الداخلية )التصورات( داخل العقل البشري، ومقارنه هذه التمثيالت لفهم الموضوع ، أشار تراباسو 

 إلى تسلسل معالجة المعلومات لدى القارئ عندما يتفاعل مع النص القرائي 

(Tompson , 2000 : 36 :ويتم ذلك من خالل ثالث مراحل هي ، ) 

 ترميز الجمل في التصورات الداخلية أو التصورات العقلية -1

ترميز الصور داخل عقل القارئ ، مع المقارنة بين الصور الجديدة  والصور الذهنية، لدى  -2
 القارئ تمهيد ا لتخزينها داخل العقل .

 قبول أو رفض القارئ للموضوع.صياغة أو تحديد رد  -3

في هذه النظرية يعيد القارئ تجميع الشفرة اللغوية للجمل الكلمات التي يتكون منها  الموضوع ، 
باإلضافة للصور المصاحبة له ، ومطابقة هذه الصور والجمل  بما يخزنه العقل البشري من جمل 

زون معرفي ومعلوماتي عن وصور مشابهه، تتشكل استجابة القارئ في ضوء ما لديه من مخ
 (.karlin ,1984 : 248الموضوع ) 

 (Chose & Clarks Theoryثانيًا:.نظرية شاس وكالرك )

فسرت هذه النظرية القراءة على أنها معالجة للمعلومات ، أسسها شاس وكالرك ، اللذان اشارا إلى 
 أن االستيعاب يتضمن ما يلي:

الرشفة  بوصفه مجموعة من العمليات األساسية التي يتم الترميز، والمقارنة ، والتسجيل أو ا -1
 على اساسها معالجة المعلومات 

 يستغرق التماثل السلبي وقتا أطول للتشفير مقارنة بالتماثل االيجابي   -2
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فهم كل من الصور والجمل التي تم رسمها داخل العقل في شكل نظام رموز ذهنية العقلية  -3
Paris , 1989 ,p 233)  ) 

في ذلك يتم تنفيذ نفس العمليات السابقة ، لكن هذه النظرية ركزت على ان التناظر السلبي )     
المطابقة السالبة( اكثر صعوبة ، نتيجة عدم التوافق بين هذه المعلومات والمعرفة ، والمعلومات 

ل هذه التي يحتفظ بها العقل االنساني ، ثم تستغرق  االمر وقتا أطول للدمج أو التقديم مث
 ( . Hulme & Snowling , 1994 : 61المعلومات داخل ذاكرة االنسان )

 Ausbelنظرية أوزوبل   :  -ثالثًا:

إحدى النظريات المهمة التي حاولت شرح التعلم من منظور معرفي وكيف يتعلم األفراد المادة       
( .يفترض اوزوبل 180،1988، المنطوقة والمقروءة ،هي نظرية اوزوبل  للتعلم اللفظي )ابوحطب

ان الناس يتعلمون من خالل تنظيم المعلومات الجديدة في نظامهم المعرفي .تماما  كما يفترض ان 
ويتطور بطريقة استنتاجية ،بدا  من فهم المفاهيم الى استيعاب المفاهيم االكثر الفهم ينمو 

 ( .274-273، 1988تحديدا )قطامي وقطامي ،

هتماما  خاصا  لمفهوم البنية المعرفية للمتعلم، ويعتقد أن لكل فرد كمية وقد اعطى أوزوبل ا 
كبيرا  من المعلومات والتجارب السابقة التي تشكل نسيجا  ادراكيا متميزا  ، يختلف من فرد إلى آخر 

( 264، 1991وهذا الهيكل المعرفي  يعمل بمثابة االساس الفكري للتعلم الالحق،  )أبو  ناهية،
ضا على البناء المعرفي، وفي رأيه أن البنية المعرفية هي  إطار يتضمن مجموعة من ويؤكد اي

الحقائق والمفاهيم والتعميمات ،واساس العالقات المتتالية الناشئة من المعلومات الجديدة وهو 
يتضمن القدرة على التمييز بين المفاهيم والحقائق الجديدة والمكونات الموجودة أصال في بنائه 

 (348 ،1991لي.   )االزيرجاوي،العق

وركز أوزوبل في نظريته على المعنى ويرى انه تجربة عاطفية متميزة وخفية ذات حدود      
محدود الوضوح، تظهر للمتعلم عندما تتفاعل العالقات والرموز والمفاهيم والوظائف المرتبطة 

 (      335 ،2001. )ملحم،بمضمون المعنى حيث يتم استيعابها في بناء البناء المعرفي للفرد

ويحدث االستيعاب لدى أوزوبل حين يكون التعلم ذا مغزى، اي انه يحدث نتيجة دخول    
معلومات جديدة إلى الدماغ ،بحيث يكون له ارتباط، بالموضوعات السابقة المحزونة في البيئة 
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به من المعلومات المعرفية للفرد مما يعني ان المعلومات الجديدة هي نفس النوع او نوع مشا
                            . (15، 1981الموجودة   )عمارة،

 وقد ركز على:

 طرق تنظيم المعرفة والمواد االكاديمية )محتوى المنهج(. -1

 طريقة العقل في معالجة المعلومات الجديدة . -2

 ( 283 ،1988طرق عرض المادة الجديدة على المتعلمين)التدريس(. )أبو جادو،-3

 (Frederickson model of the.نموذج فريدريكسن لحدوث االستيعاب القرائيرابعا : 
1977comprehension act) 

 -يتكون نموذج فريدريكسن من مجموعة من العمليات هي :    

األصوات أو المدخالت الرسومية )رمزية/ابجدية( )ادخال صوتي او رسومي(يتم  تمثيل  -1
 الجمل بوصفه محفزا  مثير للقارئ .الجانب الرمزي للكلمات و 

 النص: يتضمن جيال  واستحضارا  للتمثيالت الداخلية لدى الفرد. -2

قاعدة الرسالة: تشمل التراكيب المرتبطة بحروف الجر، ويشرح بنية النص القرائي من الجانب  -3
 النحوي للغة، مما يسهم في تكوين شبكة عنكبوتية من المفاهيم .

 : يتضمن الجانب االعالمي للنص القراءة. مجال الرسالة -4

أساس الرسالة: يتضمن تحليال لحروف الجر الواردة في النص وبيانها للمعنى أو محتوى  -5
 الموضوع .

قاعدة النص  : تتضمن تحليل النص بحيث يقف القارئ على طريقة الكاتب أو المتحدث في  -6
 (.Frederickson , 1977 : 163 - 164تجميع للجمل والعبارات المذكورة في النص   )

 -وقام فريدريسكن بترجمة المراحل أو الخطوات السابقة في الشكل اآلتي : 
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Frederickson , 1977 : 165).) 

 نموذج فريدريكسن لحدوث االستيعاب القرائي (1شكل ) 

 

 Posse 1977انموذج)بوز( -خامسا :

( نموذجا  يعتمد على استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفية في   Posseيعد نموذج بوز)      
تطوير مهارات االستيعاب القرائي. يتكون هذا النموذج المقدم من قبل )انجل ومارج( 

(Engler&Marige:من مجموعة من الخطوات هي  ) 

االستماع له التنبؤ: أن يتوقع الطالب بتنظيم األفكار في النص من خالل قراءة العنوان أو  -1
 أثناء إلقاء المعلم له .
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 تنظيم: ينظم الطالب األفكار التي توقعها أو استنتجها  في خريطة المعرفية التي يصممها -2

البحث :يقرأ الطالب  النص ويبحث عن االفكار التي توقعها، وبما يتفق مع األفكار الواردة في  -3
 مقروء القراءة.

بتلخيص األفكار الرئيسة المذكورة في القطعة في خريطة  تلخيص األفكار: ليقوم الطالب -4
 معرفية.

تقويم الفهم: بمقارنة الخرائط المعرفية التي رسمها الطالب قبل قراءة النص وبعد قراءته  -5
 .( (Mercer,1997,P.552ومحاولة إدراك التشابه بين الخريطتين 

  1984Baumann and Johnsonسادسًا: نظرية باومان وجونسون 

 1984عام   Baumann and Johnsonظهرت هذه النظرية لكل من باومان وجونسون  
في كتابهما )تعليمات القراءة وتهيئة المعلم (والذي تم تأليفه وفقا للدراسات والتجارب التربوية التي 

ان  Baumann and Johnson 1984اجروها على المتعلمين ، ويعتقد باومان وجونسون 
قرائي عملية معرفية حيث يحول المتعلم المادة المقروءة من خالل عملية القراءة الى االستيعاب ال

معرفة ذات مغزى او معنى ، بناءا  على تجاربة السابقة التي يستخدمها في تفسير النص ) 
Baumann and Johnson 1984 ,p.155 : وتتم هذه العملية وفق لثالثة مكونات هي ) 

ب على القارئ استخالص معاني مفردات النص بمساعدة خبراته : حيث يج .فهم المفردات1
 المخزونة في الذاكرة .

 : يسعى القارى الى معرفة معنى الجملة بناءا  على ربطها بالجمل السابقة .  .فهم الجملة2

: الفقرة عبارة عن مجموعة من الجمل ،مرتبة معا  العطاء فكرة رئيسة . في هذا  .فهم الفقرة3
جب ان يفهم القارئ الجمل ويقوم تنظيمها وترتيبها والعالقات بينها حتى يتمكن من المستوى  ي

 .( 11 ،1992استيعاب النص )التل ،

يمكن توضيح إن عملية القراءة تبدأ بفهم المعنى الحرفي للرموز التي يدركها القارئ ، من خالل 
ومن خالل الجمع مع هذه المفردات مع بعضها البعض،  ،فهمه للمفردات والكلمات فيما بينها
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يفهمها على انها جملة متكاملة ويحاول استخالص المعنى الموجود فيها ، ومن خالل فهمه لهذه 
الجمل وفهمه للتنظيم الذي اتبعه الكاتب، ووظيفة كل جملة والعالقات فيما بينها، يمكن القارئ فهم 

ليه الكاتب ،ويمكن له أن يتوصل الى استنتاجات حول النص النص القرائي والغرض الذي يهدف ا
 .(114 ،2006القرائي في ضوء الخبرات والتجارب السابقة التي لديه  )عمرو والناطور ،

بان االستيعاب القرائي يمكن قياسة   Baumann and Johnsonويشير باومان وجونسون 
 بطريقتين ، هما : 

ددا ، ومن ثم يطرح مجموعة من االسئلة حول القصة عن طريق اختبار يتضمن نصا  مح .1
 . p.56    ،(Baumann and Johnson 1984لمعرفة مدى فهم القارئ لما قرأه )

.عن طريق مقاييس التقدير الذاتي ،التي تشمل مجموعة من االسئلة المتعلقة بمدى تقدير القارئ 2
 Baumannوالبحوث والمقاالت للصعوبات واالمكانيات التي لدية في قراءة النصوص النصية

and Johnson 1984, p.56)  هذه المقاييس مثل مقياس زابروكلي )Zabrucky,1986  الذي
 Baumann and( . وبذلك تبنت الباحثة نظرية 81 ،2001فقرة )الجرف ، 22يتكون من 
Johnson بحث .  في تفسير االستيعاب القرائي ،  بوصفها نظرية يتم من خاللها تفسير نتائج ال 

 

 The linguistic selfالذات اللغوية ثانيًا : 

  Self – Conceptمفهوم الذات .1

يتكــون مفهــوم الــذات مــن افكــار الفــرد الذاتيــة المنســقة المحــددة االبعــاد عــن العناصــر المختلفــة  
لكينونتـــه الداخليـــة والخارجيـــة وتشـــمل هـــذه العناصـــر المـــدركات والتصـــورات التـــي تحـــدد خصـــائص 

 Perceivedالـذات ، وتـنعكس اجرائيـا  فـي وصـف الفـرد لذاتـه كمـا يتصـورها هـو "الـذات المدركـة" 
Self  "والمــــدركات والتصــــورات التــــي تحــــدد الصــــورة التــــي يعتقــــدها االخــــرين "الــــذات االجتماعيــــة ،

Social Self  والمــدركات والتصــورات التــي تحــدد الصــورة المثاليــة للشــخص الــذي يــود ان يكــون
ــذات المثاليــة"  ووظيفــة مفهــوم الــذات وظيفــة دافعيــه وتكامــل وبلــورة عامــل الخبــرة  Ideal Self"ال

( . لقـد 257 ، 1977ذي يوجد الفرد في وسطه ولذا فانـه يـنظم ويحـدد السـلوك )زهـران ، لمتغير ال



____________________________________________________________29 
 

 
 

اصــبح مفهــوم الــذات فــي الوقــت الحاضــر لــدى العديــد مــن المنظــرين "القــوة الثالثــة" المــؤثرة فــي نمــو 
 ( .Staton, 1964,P:28الشخصية الى جانب قوتي الوراثة والبيئة )

دراسات حول مفهوم الذات في الخمسين عاما الماضية ، احدى تعتبر الزيادة الكبيرة في عدد ال 
انعكاسات التركيز على النواتج غير المعرفية للعملية التربوية ،وان كان هناك مظهر ثان لهذا التركيز، 
هو زيادة االهتمام بتعزيز مفهوم الذات لدى الطالب، بحيث اصبح تحسين مفهوم الطالب لذاته ينظر 

 .((Shavelson , 1976.p.208التربوية   الية كأحد النواتج

أن هدف أغلب الدراسات في هذا المجال هو ربط مفهوم الذات للفرد  ويرى ماركوس ونوريس 
بسلوكه الحالي ، واننا لو اردنا ان نغير السلوك فعلينا ان نغير من مفهوم الفرد عن ذاته ، فيما يتعلق 
بهذا السلوك اوال ، وترتبط وجهه النظر السابقة بالمنهج المعرفي في دراسة مفهوم الذات  والذي ينظر 

المعرفية عن الذات ،حيث تتمثل ببناء او تركيب –به بوصفه نظاما من المكونات الوجدانية اصحا
لخبرات الفرد المتصلة بذاته، حيث يتم تكوين منظومات الذات وبنائها بطريقة انتقائية ابداعية من 

سلوكه، خالل خبرات الفرد الماضية ،وبهذا الشكل يكون مفهوم الفرد عن ذاته ،عباره عن منظم مهم ل
وتكون هذه النتائج العملية عن مفهوم الذات والمنبثقة من المنظور المعرفي مدعمة بقوة العديد من 
النظريات المبكرة التي تناولت مفهوم الذات والتي قالت بأن بناء الذات يعتبر هو االهم في المجال 

 .Markns& Nuriins,1986,p.965) )النفسي وهوالذي ينظم تفسيرات الفرد للعالم من حوله 

ويرى اليس وديفيس ان نظام الذات من الناحية التاريخية ، يعد واحدا  من الطرق التي حاول  
( من اوائل من  (Spiegel1958الباحثون عن طريقها فهم مرحلة المراهقة ودراستها ، ويعد سيبجل

تنظيمها خالل هذة  استخدم نظام الذات للمراهقين ،وبناء على ما ذهب علية من تمثيل للذات ، يتم
 Cited in Ellis(نظام الذات لتفسير مرحلة المراهقة )(Blos1962المرحلة العمرية ، وكذلك استخدم 

& Davis 1982,p.696).  وكذلك يرى رايس (Rice) ان مفهوم الذات يعد اكثر الموضوعات التي
 . (Rice.1981,p.19نالت اهتمام العاملين في ميدان علم النفس المراهقة .)

ان مفهوم الذات كما يستخدمه االدباء المختصون عامة هو مجموعة من الشعور والعمليات  
التأملية التي يستدل عليها بواسطة سلوك ملحوظ او ظاهرة، وعن طريق هذا التعريف الشكلي يكون 
المفهوم بمثابة تقييم الشخص لنفسِه ككل من حيث مظهره وخلفيته وأصوله وكذلك قدرته ووسائله 
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  .(18، 1981واتجاهاته وشعوره حتى يبلغ كل ذلك ذروته اذ تصبح قوة موجهة لسلوكه )البين ، 
حيث يمثل مفهوم الذات مفهوما مهما في عمليتي التعلم والتعليم ،ويعد من اكثر المحددات اهمية في 

الذات متغيرا  خبرات التعلم لدى الفرد، وفهم السلوك االنساني ينبغي ان يعتمد على افتراض ان مفهوم 
 .(56،2007وسيطا  ، حيث يوثر على ادراك الفرد لذاته ولبيئته )جبريل،

حيث تعددت تعريفات مفهوم الذات وتنوعت فهناك من تناول مفهوم الذات على انه عبارة عن  
"الذي ميز بين  لندهولماتجاهات الشخص ومشاعره نحو نفسه وفكرتة عن نفسه مثل تعريف كل من : 

الذات الذاتية والذات الموضوعية وتتكون الذات الذاتية من تلك الرموز التي يسعى الفرد بنفسة من 
خاللها أي ما يعتقده في نفسة ، في حين تتكون الذات الموضوعية من تلك الرموز التي يصف 

(  وتعريف 606-605، 1978، ليندزياالخرون الشخص من خاللها أي مايعتقده  االخرون عنه . )
الذي أشار الى مفهوم الذات العام هو المجموع الكلي لألفكار واتجاهات 1975مصطفى فهمي 

شخص ما عمن هو، اوأنها تتضمن كل الخبرات التي ُتكون أدراك الشخص واحساسه بوجوده ، فأن 
قرار والثبات قبل هذه االفكار واالتجاهات تبدأ في الظهور من الطفولة المبكرة ،وتظهر نوعا من االست

أن يصل الفرد الى سن المراهقة حيث أن كثيرأ من التغيرات تجعل من الضروري للمراهقين أن ينظروا 
 .( 176 ،1975الى أنفسهم  نظرة جديدة  )مصطفى فهمي ، 

الى ان مفهوم الذات هو عبارة عن ادراك الفرد لذاته 1976حيث أشار شافلسون ومساعدوه  
من خالل الخبرات وتفسيرات االخرين للفرد ، كما يرون ان مفهوم الذات يتأثر وتكون هذا االدراك 

بالنقد من االخرين وبالتعزيز كما يتاثر بأسهامات الشخص نفسه ويالحظون أن تاثيرات النقد تختلف 
 .( Marsh, H,W,1993,p. 60من انسان الى اخر )

وم الذي يكونه الفرد عن مجموعة من الى أن مفهوم الذات هو ذلك المفه1989حيث عرف  اسماعيل 
التنظيمات السلوكية التي يمكن أن تصدر عنه نحو البيئة المحيطة وعلى االخص بالنسبة للمجتمع 

 .( 253 ،1989الذي يعيش فيه  )اسماعيل ،

وهو المحور الرئيسي للخبرة والذي يحدد شخصية الفرد،اذ ان مفهوم الذات العام هو ذلك  
لظاهري الذي يتحدد على اساسه السلوك المميز للفرد، كما ان ادراكاتنا للمواقف الجزء من المجال ا

الخارجية هي التي تحدد استجاباتنا الخاصة ازاء هذه المواقف وأن فكرتنا عن ذاتنا او الطريقة التي 
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اد، تدرك بها ذاتنا هي التي تحدد نوع شخصيتنا، وهي التي تحدد كيفية تصرفنا ازاء المواقف او االفر 
بل حتى كيفية ادراكنا لهذه المواقف او هؤالء االفراد ، حيث ان المواقف او االحداث الخارجية تتوقف 
قيمتها على الصورة التي يدرك بها الفرد نفسة ، ومن ثم أن فكرة الشخص عن نفسة هي النواة الرئيسة 

 (275،1991التي تقوم عليها شخصيتة )دويدار،

يتطلب فهما  للذات بوصفه متغيرا  أساسيا  من متغيرات الشخصية إن دراسة الشخصية وفهمها  
ويؤثر كثيرا  في توجيه سلوك الفرد، وان مفهوم الذات هو تقييم الفرد لنفسه ككل من حيث مظهره 
وقدراته ووسائله واتجاهاته وانفعاالته وانه يتكون على غير قصد منه إثناء تفاعله مع البيئة )يحيى، 

سان يعي ذاته عندما يكون مستقل الشخصية ومتكامل األنا، هناك عوامل (.فاإلن372،1999
اجتماعية فال نضج وال نمو للشخصية إال في المجتمع، فالعالقات مع اآلخر هي التي تكون إلى حد 

 (.150،1986بعيد الذات )زيعور، 

الدائم لذاتها إن الشخصية البشرية ال تستكمل نموها وال تبلغ ذروة هذا النمو إال بالتحدي  
والعمل دائما  على إصالح عيوبها واستكمال نقائصها وبذلك فقط تتحقق إنسانيتها الحقيقية )عاقل، 

(، ويتم تسريع هذا النمو والبناء بصورة متواصلة خالل السياقات الموقفة، فالذات هي كل 175،1978
 (.152،2002خليفي، ما يخص شخصية الفرد في إبعاده الجسمية والنفسية واالجتماعية  )ال

ينمو مفهوم الذات تكوينيا  كنتاج للتفاعل االجتماعي جنبا  إلى جنب مع الدافع الداخلي لتأكيد  
 .(258 ، 1966)زهران،  الذات  وتؤثر القوى الجسمية والقوى االجتماعية تأثيرا  كبيرا  في نمو الذات

فسة من النواحي الجسمية والعقلية  ان مفهوم الذات العام هو الصورة التي يكونها الفرد عن ن 
واالنفعالية .سواء كانت الصورة قائمة على اسس شعورية او ال شعورية ، والتي تكونت نتيجة عالقاته 
المختلفة وخبراته السابقة ، وما تعرض له من اشباعات واحباطات  خالل تفاعله مع البيئة المحيطة به 

ذات تكوينا كنتاج للتفاعل االجتماعي جنبا  الى جنب مع اثناء مراحل نموه ، وكذلك ينمو مفهوم ال
الدافع الداخلي لتأكيد الذات ، وبالرغم من ان مفهوم الذات ثابت الى حد كبير ،اال انه ينمو ويمكن 

 .( 113،1976تعديله وتغيره عن طريق االرشاد والعالج النفسي التمركز حول العميل  )عبد الفتاح ،

ى الفرد متأثرا بعوامل النتشة االجتماعية ،فهي تعمل على االستفادة من ينمو مفهوم  الذات لد 
المعطيات البيئية المحيطة بالفرد جميعها ،كي تساعده على النمو وتمثل قيم مجتمعه وأعرافه وأدراكه 
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ع لذاته ولألخرين وبنمو بعض القدرات العقلية وقدرة الفرد على القيام بالعمليات العقلية االجرائية يتوس
عالمه االدراكي ويتعلم القواعد والقوانيين ، كما يصاحب ذلك زيادة في قدرتة اللغوية وامتالك اللغة 
ومهاراتها مما يساعد على التواصل اللفظي الفعال واالنجاز المدرسي والبدء بالتحصيل ، كما تنمو 

ته واحاسيسه وادراكاته الذاكرة في مرحلة الطفولة المتوسطة اي يمتلك الفرد القدرة على تخزين خبرا
 .(87،2015الخاصة به وباألخرين من حولة  )الكايند ،

 أبعاد مفهوم الذات :

إن الجوانب أو األبعاد المختلفة للذات التي يمكن مالحظة وجودها إثناء فترة المراهقة تميل إلى االتحاد 
 والتمازج مع مرور الزمن ونتيجة لزيادة الخبرة.

ويراد بهذا نظرة الفرد المراهق إلى ذاته نظرة واقعية مفكرا  فيما  ساسًا واقعيًا:مفهوم الذات بوصفه أ -1
 لديه من قدرات وقابليات واستعدادات وما هو عليه من تأثير ومكانة في عالمه المادي.

: وهي في دور انتقال وتحول وهي نظرة المراهق إلى نفسه بوصفها الذي تكون عليه إدراك الذات -2
ووضعه بالنسبة إلى البيئة كافة وتنطوي هذه األفكار على حاالته النفسية التي يكون عليها وقت تفكيره 

 وقت الرجوع إلى ذاته وما تعرض له من مؤثرات ايجابية أو سلبية اصطبغت بها انطباعاته الخاصة.

وال  : في مراحل تنقيب المراهق عن نفسه يبدأ يفكر كيف ينظر اآلخرون إليه،الذات االجتماعية -3
يشترط في هذا أن تنسجم نظرة اآلخرين إليه، كما يرى ذاته هو وهنا يرتبك، على هذا يجب أشعاره بأنه 

 مرغوب فيه اجتماعيا  وتوفير الطمأنينة النفسية له. 

: هي الذات التي يطمح في الوصول إليها، هذا األمر يتصل بمستوى القدرات الذات المثالية -4
ها وبعدها من المراهق ويحسن إدراكه لحقيقتها، كذلك بمستوى طموحه وقرب والقابليات الموجودة عند

ويتوصل المراهق في النهاية، ولو بشكل تدريجي، إلى إدراك أن الذات المثالية هي طاقاته وامكاناته، 
لسليم من صنع يديه، وان عليه أن يتعلم كيف يمكنه أن يحققها ما أمكن، عن طريق التفكير واإلدراك ا

( self The Extendedوأضاف جيمس بعدا  آخر سماه الذات الممتدة )  ،اذ القرارات الصائبةواتخ
ويمثل كل ما يمتلكه الفرد، وما يشترك به مع اآلخرين مثل العائلة، الوطن، العمل،  )الجسماني، 

235،1994). 
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 -:وأشار زهران إلى بعض المالحظات عن نمو الذات ومفهوم الذات في مرحلة المراهقة 

يزداد الوعي بالذات والدقة في تقييم الذات، وتمكن الذات النامية القوية من أن تؤثر في بيئته وفي  -
 . المواقف االجتماعية

 .البلوغ والنضج الجسمي يستطيع إحداث تغيير في االتجاهات نحو الذات ونحو اآلخرين -

 . مفهوم الجسم مهم جدا  في هذه المرحلة عند البنين والبنات -

يتعدل مفهوم الذات ويعاد تنظيمه، لحدوث تغيرات كثيرة داخلية وخارجية تؤدي إلى أن يصبح مفهوم  -
 الذات أكثر تأثيرا  وغير مستقر ويعاد تكامله ويزداد تكامل الذات مع النمو. وتتعدل صورة الذات

 . المثالية في مرحلة المراهقة

 . والمدرسين واألقرانيتأثر مفهوم الذات بمالحظات الوالدين  -

قد يتأثر مفهوم الذات تأثيرا  سيئا  إذا لم يفهم المراهق مبدأ الفروق الفردية وظل عاكفا على مقارنة  -
 .نفسه بسابقية في النضج

يالحظ تركيز اهتمام المراهق بنفسه وعلى خبراته وأفكاره وأوجه نشاطه، ويبذل المراهق كل جهده  -
 . لتدعيم ذاته وحفظها

يستمر نمو الذات ومفهوم الذات تجاه " مفهوم ناضج للذات " ويقرب المراهق من الراشدين في  -
سلوكه وفي اتجاهاته وقيمة وفي مفهومه الناضج عن ذاته. ويتابع مفهوم الذات نموه نتيجة للخبرات 

 . الجديدة مثل المهنة والزواج واألطفال......الخ

 privateوم خاص للذات هو ما يسمى " مفهوم الذات الخاص " ينمو مع نمو الفرد منذ الطفولة مفه -
self- concept وهو الجزء الشعوري السري من خبرات الذات ويتصف بان معظمه مواد غير :

مرغوب فيه اجتماعيا  )خبرات محرمة أو محرجة أو مخجلة أو بغيضة أو مؤلمة....الخ( )زهران، 
320،1977.) 
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  -الذات:العوامل المؤثرة في مفهوم 

 -هناك عوامل عديدة تؤثر تأثيرا  كبيرا  في تكوين مفهوم الذات وهي:

 :  Family influencesالتأثيرات األسرية  -1

المقصود بها أثر إدراك الفرد التجاهات الوالدين نحوه، وتؤثر كذلك على األجواء االجتماعية،  
النفسية واالجتماعية عن أن مفهوم الطفل  والخبرات األسرية مع والديه وأخواته، فقد كشفت الدراسات

عن ذاته يرتبط بنوع العالقات القائمة بينه وبين الوالدين. فاحترام الوالدين، وتقبلهم له، يسهم إلى حد 
 كبير في ارتفاع مفهوم الذات.

  Body influencesالتأثيرات الجسمية  :  -2

ن الذات، فالعيوب الجسمية أو المقصود بها أثر صورة الجسم في بناء مفاهيم معينة ع 
 العاهات تنمي مشاعر النقص أحيانا  وتحول دون إمكانية القيام ببعض األعمال. 

 :  School experiencesالخبرات المدرسية  -3

ويتضح ذلك من خالل تقويم المدرسين للفرد، كما ان خبرات النجاح والفشل العلمي تنمي مفاهيم معينة 
ل المتكرر يجعل األفراد يكونون مفاهيم سلبية عن ذواتهم وقدراتهم، أما عن الذات، فخبرات الفش

 . التحصيل العلمي المرتفع فيشعرهم بالثقة بالنفس وبميل إلى تطوير اتجاهات ايجابية نحو ذواتهم

 :Peer contactsاالتصال باإلقران  -4

فالطالب المتمتع  إن نظرة األقران للفرد وتقديرهم له يحدد الى حد ما فكرته عن نفسه، 
قبال كبير في المشاركة  بشخصية متميزة ولديه تقبل لذاته، وقدرة على تكوين صداقات مع اآلخرين، وا 

 (.93-90،1987في العديد من األنشطة سيكون مفهوم ذاته إيجابيا  )الرفاعي، 

 التكيف األكاديمي وأثر المعلمين: -5

مدرسي هي عالقة طردية أي انه إذ كان مفهوم نجد أن العالقة بين مفهوم الذات والتحصيل ال 
الفرد عن ذاته جيدا  وايجابيا  فان تحصيله يكون جيد  وايجابيا  هو األخر، لذا يجب على المعلمين 

 .(32، 2004والمدرسين أن يعملوا على تحسين مفهوم الذات  )القطامي،
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 . مفهوم الذات األكاديمية 2

يعد مفهوم الذات األكاديمية أحد األبعاد التي ظهرت في نموذج شافلسون ومساعديه  
،ولقد تناوله العديد من الباحثين على انه أحادي البعد ،ان مفهوم الذات االكاديمية هو التتقيم 1976

الشخصي للفرد في القدرة وتطورها عبر الزمن كنتيجة للخبرات المدرسية الموجبة والسالبة 
(.Champman, Tummer1995,P.159 ويشير روجرز )الى ان مفهوم الذات االكاديمي 1980

المنظم  رة عن التكوين المعرفي االكاديميهو احد المجاالت الصغيرة لمفهوم الذات العام وهو عبا
                                                                            . (Rogers, 1985,PP.559-596) لشعورية الخاصة بذات المتعلم كات اللمدر 

ان مفهوم الذات االكاديمية هو سلوك رمزي يحوي المحددات التي يستخدمها المتعلم  في  
مقارنة قدراته التحصيلية بقدرات االخرين، وهي ايضا تعبر عن  فكرة االخرين عن قدرات الفرد 

 &Skaalvikويعرف كل من سكالفك ورانكن  .(253-252، 1985)العزبي ،وتقييماتهم له 
Rankin1990  مفهوم الذات االكاديمية بأنها مدى ادراك وشعور الطالب للفعل الجيد في المدرسة

 .(Skaalvik,&Rankin,1990,p.548ومدى رضاهم عن تحصيلهم الدراسي  )

 

 

 العوامل المؤثرة في مفهوم الذات األكاديمية :

ان  Rosenberge1972حول العوامل المؤثرة في مفهوم الذات األكاديمية يرى روزنبرح  
الفرد يعقد مقارنات مستمرة بين واقعه والنموذج الذي يود ان يكون علية وكلما اقترب الفرد من هذا 
النموذج كلما أحس بالرضا والعكس صحيح ،اي كلما صعب االقتراب من هذا النموذج كلما أحس 

بعدم الرضا عن الذات ،والفرد دائم المقارنة بين قدراته وقدرات االخرين وخاصة أقرانه ، وهذا الفرد 
رد وهم اآلباء والزمالء التقييم للذات يستقيه الفرد من الكبار الذين يشكلون داللة وأهمية لدى الف

 &Calsynكما يشير كالسين وكيني  .(Rosenberge ,1973,pp.829-860) نوالمدرسو 
Kenny1977 . الى أنه لتنمية مفهوم الذات األكاديمية البد من تطوير المهارات األكاديمية بقوة

(Calsyn, & Kenny, 1977,.pp.136-145 وحول هذه العوامل يوضح مارش وسميث وبيرنس )
Marsh,Smith,& Barnes1985 ان الطالب يقارنون أدراكاتهم لقدراتهم األكاديمية مع قدرات
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الف المدرسة والمجتمع الذي يوجد فية ، وهم يستخدمون االنطباعات عن قدراتهم االخرين رغم اخت
 Marsh,Smith,& Barnes) الموجودة لديهم الذات األكاديمية األكاديمية بناء على مفهوم

,1985,PP.581-596).                                                                        
الذات األكاديمي مفهوم هام بالنسبة للطالب داخل الفصل الدراسي ألنه يرتبط بالجانب كما أن مفهوم  

الدراسي وبالحياة األكاديمية للفرد وهو ينمو في المواقف التعليمية المختلفة ويعد جانبا مهما من جوانب 
ذات الى أن مفهوم ال 1993وأشار مارش .( 11-7 ،1993مفهوم الذات الموجبة  )ابو العينين ،

كما قام  جبسون .( Marsh,1993,p.79األكاديمية يتأثر بمستويات القدرة األكاديمية لدى الطالب )
Gibson1996 بدراسة تحت عنوان "نحو فهم أفضل لمفهوم الذات األكاديمية " وتوصلت الدراسة الى

 التدريس ومحتوى المناهج وتطويرهاأن مفهوم الذات األكاديمية تتأثر بكل من طرق 
Gibson,C.,C.,1996,PP.23-36)) . 

 فاعلية الذات االكاديمية :                

تمثل مركزا رئيسا في واقعية الطلبة للقيام باي عمل ونشاط، فهي تساعد الطالب على مواجهة 
 (.461،1993الضغوط التي تعترضه في مراحل حياته المختلفة )صالح، 

الذات أحد سمات الشخصية هي مجموعة من  ان فاعلية 2000ويرى كل من حمدي وداوود، 
االحكام ال تتصل بما ينجزه الطلبة فحسب، بل الحكم  بما يستطيع إنجازه، وأنها تحتاج للمقدرة 
الشخصية، وتقاس بوصفها توقعات محددة ترتبط بسلوك محدد في موقف محدد وفي الوقت نفسه فان 

ف المختلفة بناء على مدى التشابه بينهما من حيث فاعلية الذات قابلة للعميم عبر السلوكيات والمواق
( Kanwight، 1959(. ويعد كان وايت )45:2000المتغيرات والمهارات المتطلبة )حمدي وداوود ،

كتعبير عن الدافعية التي ال يمكن ارجاعها الى حاجة  Efficacyاول من كتب عن مفهوم الفاعلية 
(. 4،2010ى الحاجة الذاتية للتعامل مع البيئة )المخالفي ،بيولوجية او عوامل خارجية وانما ترتكز عل

وقد افترض )وايت( ان الطلبة يتحفزون من خالل أنواع مختلفة من الغايات مثل غاية االستقصاء 
والتحري والتعامل مع األشياء بمهاره وقد أسمي ذلك بالدافعية الفعالة، وقال ان اتباع هذا الدافع وذاك 

فاءة ونحن مدفوعون لالستقصاء عن البيئة والسيطرة عليها، وتشعر بمشاعر طيبة ينتج عنه شعور بالك
( ان الشعور Wightحينما تستكشف مواقف جديده، وتتعامل معها بشكل فعال، ويعتقد )وايت، 
 (.7،2005بالفاعلية هو غاية بحد ذاته، بعيدا عن القيمة التي نتعلمها بشأن البيئة  )سعيد، 
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 - الذات:أنواع فاعلية 

  Generalized Self-Efficacy.فاعلية الذات العامة 1

ويقصد بها قدرة الطلبة على أداء السلوك الذي يحقق نتائج إيجابية ومرغوبه في موقف معين، والتحكم 
صدار التوقعات الذاتية عن كيفية ادائه للمهام  في الضغوط الحياتية التي تؤثر على سلوك الطلبة وا 

قوم بها والتنبؤ بالجهد والنشاط والمثابرة الالزمة لتحقيق العمل المراد القيام به واألنشطة التي ي
Bandura ,1986,479).) 

 Specific Self-Efficacy.فاعلية الذات الخاصة 2

ويقصد بها احكام الطلبة الخاصة والمرتبطة بمقدرتهم على أداء مهمة محدده في نشاط محدد )أبو 
 (.85،1994هاشم، 

  Population-Efficacy.الفاعلية المجتمعية 3

( ان الفاعلية المجتمعية قد ترتبط بأحداث ال يستطيع 1991ويذكر كل من جابر وكفافي ) 
الطلبة السيطرة عليها مثل انتشار تأثير التكنولوجيا حديثة، والتغير االجتماعي السريع في احدى 

في العالم والتي يكون لها تأثير على من يعيشون المجتمعات، واالحداث التي تجري في اجراء أخرى 
في الداخل كما انها تعمل على اكسابهم أفكارا ومعتقدات عن أنفسهم بعدهم أصحاب مجتمعات معينة 

 (.477،1991)جابر وكفافي، 

 Collective-Efficacyفاعلية الجماعية -4

عي لتحقيق مستوى المطلوب فاعلية الجماعية هي مجموعة تؤمن بقدراتها وتعمل في نظام جما   
منها، ويشير بأندورا الى ان الطلبة يعيشون غير منعزلين اجتماعيا والكثير من المشكالت والصعوبات 
التي يواجهونها تتطلب الجهود الجماعية والمساندة ألحداث تغير فعال، وان جذور فعالية الجماعية 

 .(45،1994تكن في فاعلية طلبة هذه الجماعة )أبو هاشم، 
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  Academic Self-Efficacyفاعلية الذات األكاديمية -5

وتشير الى إدراك الفرد لقدراته على أداء المهام التعليمية بمستويات مرغوب عنها أي انها تعني قدرة   
الشخص الفعلية في موضوعات الدراسة متنوعة وهي تتأثر بعدد من المتغيرات كحجم الفصل الدراسي 

 .  (51،2004رب، غوعمر الدارسين ومستوى االستعداد األكاديمي للتحصيل الدراسي )ال

 The linguistic selfالذات اللغوية  

يعد الذات اللغوية بعدا من أبعاد مفهوم الذات األكاديمية ولقد ظهر من خالل نتائج التحليل  
وجود عالقة موجبة بين الذات اللغوية ومفهوم الذات  Vispoel1995العاملي التي قام بها فيسبويل 

األكاديمية ، كما دلت النتائج ايضا على أن الذات اللغوية متشبع تشبعا عاليا بمفهوم الذات األكاديمية 
 (.Vispoel,1995,pp.149-150) . 

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

توقعات الطالب لنجاحهم في اللغة ومدى ادراكهم للمهارات التي يمتلكونها في الجانب  قد يعني
                                                                              . .(Skaalvik,.&Rankin,1990,PP.548-549اللغوي.)
لمهاراتهم اللغوية المتمثلة في الذات اللغوية بأنه مدى ادراك الطالب   Marshيعرف مارش  

 .(Marsh,1993,p63 القراءة والكتابة والتعبير اللغوي واالستدالل اللغوي )

الذات اللغوية بأنه مدى ادراك الطالب لجوانب قوته وضعفه في  1994ويعرف عبد الحليم   
ذلك النوع من التعلم بالنسبة الى  اللغة العربية وفروعها المختلفة ، في المواقف اللغوية التي يتطلبها

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

( فيعــرف الــذات اللغويــة بانهــا مــدى ادراك المــتعلم لذاتــه مــن حيــث جوانــب 2007امــا جبريــل ) 
صـل بتمكنـه اللغـوي واحساسـه القوة والضعف في ادائه اللغوي ، ومدى شعوره برأي االخـرين فيـة فيمـا يت

بقرب ادائه من المستوى المثالي ، او بعده عنه فيما يتصل بالقدرة علـى اسـتخدام اللغـة العربيـة ، تحـدثا  
الـذات اللغويـة بامـا فـي البحـث الحـالي فيقصـد  ،(61،2007وقراءة واستماعا  وانظمة مختلفة )جبريـل ، 
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يـة ومـدى اسـتمتاعهم واهتمـامهم بهـا وبفروعهـا المختلفـة هو مدى ادراك الطالب لكفاءتهم في اللغة العرب
 . 

 اللغوية للذاتنموذج شافلسون ومساعديه 

نموذجـــا لمفهــوم الــذات العــام فـــي تنظــيم هرمــي يشــبه التنظـــيم  1976ومســاعديه قــدم شافلســون 
العقلي وهذا النموذج متدرج من المستوى االكثر عمومية الى االقل خصوصية الى شديد الخصوصية ، 

 ( 2وكل قسم يندرج تحتة أقسام أصغر،  وفيما يلي عرض لهذا النموذج . شكل )

                                    

 مفهوم الذات العام                                      

 مفهوم الذات االكاديمي                                    

 مفهوم الذات غير االكاديمي                                 

 الذات اللغوية مفهوم                                    

 الرياضية                                          

 العلمية                                          

 التاريخية                                         

 أدراك الفرد عن ذاتة                                   

 تفسيراته (  –تفاعالته  –)خبراته                           

 

 اللغوية(  للذات )نموذج شافلسون ومساعديه                       

  (ShavelsonHubner, Stanton, 1976, PP.407-441) 

(Marsh, 1993,p.9-97   ) 

 االكثر عمومية 

 االقل خصوصية

 الشديد الخصوصية
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الى ان النظرية الكمية تشير الى طبيعية مفهوم الذات  1976ومساعديه  وأشار شافلسون 
يدور حول مفهوم الذات العام كمتغير أحادي البعد  1980المتعدد االبعاد ، ولقد كان البحث قبل عام 

ولم توجد دراسة متخصصة تعمقت في أبعاد هذا المفهوم ، وفي نفس الوقت كانت هناك محاولة من 
حيث قاموا بالنظر الى الدراسات السابقة ومقاييس الذات 1976هيبر وستانتون جانب شافلسون و 

الموجودة ثم قاموا بتطويرها لجعلها متعددة االبعاد ثم خرجوا ببناء نظام هرمي لمفهوم الذات العام 
(Marsh , 1993.P60) 

والحظ انه يجب ان يوضع في االعتبار مدى امكانية تحقيق الصدق 1984وجاء بيرن  
لتمييزي بين ابعاد مفهوم الذات ، اما الباحثون الحاليون فطوروا  أداة مفهوم الذات لتقيس االبعاد ا

واعتمدت هذة الفكرة على النموذج النظري وعلى التحليل  ،الخاصة بكل مجال من مجاالت الحياة 
تجاهلنا ابعاد مفهوم العاملي لتحديد أبعاد مقياس الذات العام . وتبنى الباحثون الفكرة القائلة " اذا 

 . (Marsh, ,1993,P.61الذات فال يمكن أن نفهمه ابدأ " )

أن االبعاد المتعددة لمفهوم الذات وكذلك النموذج الهرمي الموضح اعاله لمفهوم الذات يبدأ  
ت مثل اللغة والتاريخ ، ثم ثم يتجه الى المجاالت الفرعية لمفهوم الذا ،بأدراك الفرد لسلوكة الذاتي 

 . (Skaalvik, & Rankin ,1990,P.547الى مفهوم الذات االكاديمي والغير اكاديمي . ) تهيين

 وحدد شافلسون في تعريفه لمفهوم الذات سبع خصائص هامة وهي :

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

بحيث تعكس هذه األوجه نظام الفئة التي يتبناها الفرد أو الجماعة التي ينتمي  .أنه متعدد األوجه2
 أليها.

.أنه هرمي ، حيث تنتقل المدركات من أنواع متعددة للسلوك في القاعدة الى استنتاجات عن الذات 3
جات في مجاالت فرعية مثل مفهوم الذات في مجاالت أكاديمية نوعية كاللغة والتاريخ ثم الى استنتا

عن الذات في مجاالت اوسع مثل مفهوم الذات االكاديمي وغير األكاديمي ثم الى استنتاجات عن 
 الذات بوجه عام .
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. تقل قابلية ثبات مفهوم الذات في تنظيمه الهرمي من أعلى الى أسفل حيث يكون مفهوم الذات في 4
 ات العام .المجاالت األكاديمية مثل اللغة والتاريخ أقل ثباتا من مفهوم الذ

.تزداد تعدد أوجه الذات مع نمو الفرد من الطفولة الى المراهقة فبينما في مرحلة الطفولة يكون مفهوم 5
الذات في المجاالت األكاديمية غير واضح نجده في مرحلة المراهقة اكثر وضوحا وهكذا في جميع 

 مجاالت مفهوم الذات .

 من خالل ذاته ويقدرها .ان مفهوم الذات وصفي تقديري حيث يصف الفرد6

 . (384-383، 1990.يسهل التمييز بين بنية مفهوم الذات واألبنية األخرى القريبة منه  )خزام ، 7

أن مفهوم الذات العام Shavelson,Hubner&Stanton1976وبين شافلسون وهيبنر وستانتون 
والتي بدورها تنقسم الى مجاالت متعدد األبعاد وذو تنظيم هرمي ومن أبعاده مفهوم الذات األكاديمية 

فرعية وهي : مفهوم الذات اللغوية ومفهوم الذات الرياضية ومفهوم الذات التاريخية ومفهوم الذات 
 Shavelson,Hubner&Stanton ,1976,pp.407- 44 ) ) .العلمية

وجدت  الى ان مفهوم الذات األكاديمية متعددة االبعاد حيث 1988ولقد توصلت دراسة مارش وبيرن 
تشبعات عالية على عوامل تسعة لمفهوم الذات األكاديمية وهي )مفهوم الذات الرياضية ،مفهوم الذات 
المدرسية ،مفهوم الذات اللغوية ، مفهوم الذات للقدرة األكاديمية في الرياضيات ،أستبيان وصف الذات 

ن وصف ائمة الوجدانيات ،استبيالمفهوم الذات الرياضية ،قائمة الوجدانيات لمفهوم الذات الرياضية ، ق
كما . ((Marsh,Byrn,1988,360-380 ات للقدرة االكاديميةالذات اللغوية ،مفهوم الذ الذات

 الى ان مفهوم الذات متعدد االبعاد حيث وصل عدد االبعادالى احدعشر1990توصلت دراسة خزام 
عامال منها مفهوم الذات االكاديمية والتي اندرج منها مفهوم الذات اللغوية ومفهوم الذات الرياضية 

كما اشارت نتائج التحليل العاملي التي قام بها  .( 28،1990ومفهوم الذات المدرسية )خزام ،
 شافلسون ومساعديه لمفهوم الذات االكاديمية الى النتائج االتية :

  االكاديمية مفهوم متعدد االوجه ، ويتكون من مفهوم الذات اللغوية ،ومفهوم ان مفهوم الذات
 .الذات الرياضية ، ومفهوم الذات التاريخية ، ومفهوم الذات العلمية 
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  ان كل مجال من مجاالت مفهوم الذات االكاديمية ينقسم الى مجاالت فرعية ، فمثال  مفهوم
رائية ومفهوم الذات النحوية ومفهوم الذات االدبية الذات اللغوية ينقسم الى مفهوم الذات الق

 .ومفهوم الذات الكتابية ، والشكل التالي يوضح ذلك 
    

    

 

 

    

 

 

 

 

  

 

            

(Marsh,H.W1993,pp.64-65) . 

 مجاالت الذات االكاديمية على وفق شافلسون ومساعديه (3شكل رقم )

 

 

 

 مفهوم الذات األكاديمية 

 مفهوم الذات العلمية  مفهوم الذات التاريخية  مفهوم الذات اللغوية  مفهوم الذات الرياضية 

 مفهوم الذات الكتابية مفهوم الذات النحوية مفهوم الذات النحوية مفهوم الذات القرائية
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 أبعاد الذات اللغوية :

وجــود مجــاالت فرعيــة لمفهــوم الــذات اللغويــة ،ولقــد قــام 1976ومســاعديه يتضــح مــن نمــوذج شافلســون
فوجـدوا 1976بمراجعة نمـوذج شافلسـون ومسـاعديه 1988ومارش ومساعدوه  1985مارش وشافلسون 

أن هناك تنوعا في مفهـوم الـذات الخـاص بمحتـوى كـل مـادة دراسـية ،ويفتـرض ان مفهـوم الـذات اللغويـة 
كمـا يالحـظ  علـى 1985ونمـوذج مـارش وشافلسـون 1976ون ومسـاعديهاكثر تعقيدا مـن نمـوذج شافلسـ

الدراسات في هذا المجال أنها ال تحتوي على مقاييس خاصة بمفهوم الذات اللغوية . وفي ضوء نموذج 
تبين ان  مفهوم الذات اللغوية يتكون من مجاالت فرعيـة وهـي )مفهـوم 1988،1985مارش ومساعديه 

ت النحويـــــــــة ،مفهـــــــــوم الـــــــــذات األدبيـــــــــة ،مفهـــــــــوم الـــــــــذات الكتابيـــــــــة ( الـــــــــذات القرائيـــــــــة  مفهـــــــــوم الـــــــــذا
(Skaalivk&Rankin,1990,p.552 ) .: وفيما يلي عرض لكل بعد على حدة 

 . الذات القرائية :1

الذات القرائية أنها مدى ادراك الطالب لقدراتهم وميولهم القرائيـة .  Marsh1993عرف مارش  
Marsh ,1993,p.630) بأن الـذات القرائيـة عبـارة عـن مـدى ادراك الطـالب لمـا  2000( عرفه بدران

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

( والتـــي اســـفرت عـــن وجـــود Delugach,1992الـــذات القرائيـــة دراســـة )بومـــن الدراســـات التـــي اهتمـــت  
 &Champmanفهوم الذات االكاديمية ، كما قام تشامبان وتـومر عالقة موجبة بين الذات القرائية وم

Tummer1995   : بوضع مقياس الذات القرائية ، والذي يتكون من ثالثة ابعاد فرعية وهي 

 ..مدى االحساس بالكفاءة في القراءة 1

 ..مدى االحساس بالصعوبة في القراءة 2

 ..االتجاهات نحو القراءة 3

بان الذات القرائية يعد بعدا  من ابعاد الذات اللغوية والذي بدوره يعـد  في ضوء ذلك يمكن القول 
بعدا من ابعـاد الـذات االكاديميـة ،حيـث توجـد عالقـة ارتباطيـة موجبـة بـين الـذات القرائيـة ومفهـوم الـذات 

 . (Champman&Tummer1995 ,p154االكاديمية ، وتوجد ابعاد فرعية الذات القرائية )
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  :. الذات النحوية 2

تعد الذات النحوية مجـاال فرعيـا مـن مجـاالت الـذات اللغويـة والنحويـة منسـوبة الـى النحـو وخيـر  
تعريف للنحو هو "مجموعة القواعد التي تنظم هندسة الجملة ومواقع الكلمـات فيهـا ووظائفهـا مـن ناحيـة 

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

ان الـــذات النحويـــة هـــي عبـــارة عـــن مـــدى ادراك الطالـــب لماعليـــة مـــن جوانـــب قـــوة او ضـــعف فـــي ادراك 
القواعد التي تحكم بناء الجملة وتركيبها ،وكذلك الضوابط التي تحكم اجـزاء الجمـل وتحـدد عالقـات هـذه 

 . (55،2000االجزاء بعضها بالبعض االخر )بدران ،

 . الذات االدبية :3

ــــذات اللغويــــة والــــذي ظهــــر عنــــد شافلســــون ومســــاعديه يعــــد الــــذات االد  بيــــة بعــــدا مــــن ابعــــاد ال
الـذات هـو فكـرة الفـرد ،، و الذات االدبية مصطلح مكون من مفهومين  1988ومارش ومساعديه1976

عـــــــن نفســـــــة ، واالدبيـــــــة تتمثـــــــل فـــــــي الفكـــــــرة الجميلـــــــة فـــــــي التعبيـــــــر الجميـــــــل.)الجمبالطي والتوانســـــــي 
،274،1975) . 

كــن تعريــف الــذات االدبيــة بانهــا عبــارة عــن مــدى ادراك الطــالب لماعليــة مــن فــي ضــوء ذلــك يم 
 . (56،2000جوانب قوة او ضعف في ادراك الفكرة الجميلة في التعبير الجميل )بدران .

 . الذات الكتابية :4

بعدا من ابعاد الذات اللغوية والذي ظهر عند شافلسون  الكتابية الذاتيعد  
، و الذات الكتابية تتمثل في القدرة على التعبير في مواقف  1988عديهومارش ومسا1976ومساعديه

الحياة ، والقدرة على التعبير عن الذات بجمل متماسكة مترابطة فيها الوحدة واالتساق ويتوافر فيها 
بانها مدى 1993عرفها مارش .( 132،1996) يونس ،  اللغوية والهجائية وجمال الرسم  الصحة

( وفي Marsh,1993,66لقدراتهم في التعبير عن مواقف الحياة بجمل صحيحة. )ادراك المتعلمين 
ضوء ذلك يمكن تعريف الذات الكتابية بانها عبارة عن مدى ادراك الطالب لما علية من جوانب قوة او 
ضعف في قدرته على التعبير في مواقف الحياة والقدرة عن التعبير عن الذات بجمل متماسكة مترابطة 

 . (56،2000وحدة واالتساق ويتوافر فيها الصحة اللغوية والهجائية وجمال الرسم )بدران ،فيها ال
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جراءاتــه مــن حيــث تحديــد   يتضــمن هــذا الفصــل تحديــد المــنهج المســتعمل فــي البحــث الحــالي وا 

مجتمعــه واختيــار عينتــه وأداتــي البحــث، فضــال عــن تحديــد أهــم الوســائل اإلحصــائية التــي اســتعملت فــي 

 تحليل البيانات وعلى النحو اآلتي:

 : Methodology of Researchمنهجية البحث   -أوالً 

بمــا أن البحــث الحــالي يهــدف إلــى تقصــي العالقــة بــين االســتيعاب القرائــي و الــذات اللغويــة  فقــد        
اعتمــدت الباحثــة المــنهج الوصــفي االرتبــاطي فــي البحــث، وذلــك ألنــه يــتالءم مــع طبيعــة البحــث، إذ أنــه 

صـنيفها وتبويبهـا، بـل يعطينا وصفا  دقيقا  للظاهرة المدروسة وال يقتصر علـى جمـع البيانـات والحقـائق وت
يتضـــمن كـــذلك قـــدرا  مـــن التفســـير لهـــذه النتـــائج مـــن أجـــل الوصـــول لتعميمـــات بشـــأن الظـــاهرة المدروســـة 

  (.87 ،2002)صابر، وخفاجة، 

 مجتمع البحث   -ثانياً 

ويقصــد بـــه المجتمـــع اإلحصـــائي للبحــث، وهـــو يمثـــل جميـــع األفــراد الـــذين ســـوف يقـــوم الباحـــث  
 .(2009،219أو الحالة التي تتوافر عندهم أو التي تتكون منهم،)ملحم،  بدراسة الظاهرة أو السمة

طلبة المدارس الثانوية في مركز محافظة الديوانيـة للعـام الدراسـي بيتحدد مجتمع البحث الحالي  
( طالبــا  وطالبــة مــوزعين 53950(  مـن الــذكور واالنــاث اذا بلــغ عــدد افـراد المجتمــع )2019-2020) 

  يوضح ذلك (3وملحق رقم )( لإلناث ، 28620( للذكور و) 25330لنوع  بواقع )على وفق متغير ا

 Research sampleعّينة البحث ثالثا: 

اعتمــدت الباحثــة طريقــة العينــة العشــوائية المتســاوية فــي اختيــار عينــة البحــث حيــث بلــغ افرادهــا  
( اســــتمارة لعينــــة 400( مــــدارس واعتمــــدت الباحثــــة )6( مــــن المجتمــــع االصــــلي  توزعــــوا علــــى )450)

وتم تصميم استمارة  الكترونية في الحصول علـى اسـتجابات االفـراد بسـبب الحظـر  التحليل االحصائي 
م يتوزعون كما في الجـدول رقـم وهوباء كورونا وتعطيل الدوام وجبت على الباحثة استخدام هذا االجراء 

(1) 
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 ( عينة البحث1جدول 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 

 

 رابعُا : مقياسي البحث

  االستيعاب القرائي .1

من اجل تحقيق اهداف البحث ، يجب ان تتوفر اداة تتصف بالصدق والثبات ، ولغرض التعرف      
على االستيعاب القرائي ، قامت الباحثة باالطالع على الدراسات العربية واالجنبية ،و بتبني مقياس  

( فقرة  المستوحاة من 20اس من )(  حيث تكون المقي2016االستيعاب القرائي المعد من قبل صالح )
، حيث تتكون بدائل االجابة من )دائما   Baumann & Johnoson1984نظرية باومان وجونسون 

 . (4ملحق )، غالبا  ، احيانا ، نادرا ، ابدا ( 

 عرض المقياس على الخبراء.1
التربوية  من العلوم قامت الباحثة بعرض المقياس على عدد من المحكمين والمختصين        
إذ طلب منهم ابداء آرائهم على فقرات المقياس وبدائله ،  وبعد االخذ بآراء   (1ملحق )،   والنفسية

( 20المحكمين ، لم تحذف اي فقرة وتم اجراء بعض التعديالت على فقرات المقياس الذي يتكون من )
وصححت جميع الفقرات باالتجاه  (5ملحق )فقرة واصبحت بدائل االجابة ) دائما، احيانا ، ابدا( ،



____________________________________________________________48 
 

 
 

(ادناه  2( ،والجدول )1،2،3( باالتجاه االيجابي )2،3،4،6،8،19( عدا الفقرات )3،2،1السلبي )
 يوضح موافقة الخبراء والمحكمين على فقرات مقياس االستيعاب القرائي .

 (2جدول )

 س االستيعاب القرائييوضح أرقام الفقرات والنسبة المئوية لموافقة األساتذة المحكمين لمقيا

  أرقام الفقرات

 عددها

عدد 

المحكمون 

 الموافقون

النسبة 

 المئوية

 عدد 

 المحكمين

 المعارضون

 النسبة

 المئوية

 

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

     

20 

    

  15 

 

100%     0  0% 

 

 التطبيق االستطالعي االول:.2

ينبغي على الباحثة قبل تطبيق المقياس على عينة البحث الرئيسة، القيام بتجربة استطالعية  
على عينة صغيرة من مجتمع البحث تتشابه في خصائصها مع عينة البحث الرئيسة، وترجع أهمية 

هومة هذه التجربة الى تحديد درجة استجابة أفراد العينة، والتعرف عما إذا كانت الفقرات وألفاظها مف
 (. 33: 1973لدى المفحوصين، فضال  عن الزمن المستغرق في اإلجابة )أبو حطب،

( طالب 40اجرت الباحثة تطبيق استطالعي اولي ،على عينة من مجتمع البحث عددهم  ) 
وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ، لغرض معرفة مدى وضوح فقرات المقياس وتعليماته  والوقت 

 .تبين ان الفقرات واضحة ومفهومه  جابة،  وقتالمستغرق لإل
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 : أجراء تحليل الفقرات.3

إن الهدف من أجراء تحليل الفقرات هو استخراج القوة التمييزية للفقرات واإلبقاء على الفقرات          
 1983( )عبد الرحمن ، Ebel 1972: p. 392المميزة في المقياس واستبعاد الفقرات غير المميزة)

( حيث يقصد بالقوة التمييزية للفقرات مدى قدرة الفقرة على التمييز بين ذوي المستويات العليا 85:
( Shaw , 1967 : p. 450وذوي المستويات الدنيا من األفراد بالنسبة للسمة التي تقيسها الفقرة .)

خالله نتأكد من كفاءة ويعد تمييز الفقرات جانبا  مهما  من التحليل اإلحصائي لفقرات المقياس ألن من 
فقرات المقاييس النفسية ، إذ أنها تؤشر قدرة فقرات المقياس على الكشف عن الفروق الفردية بين 

على ضرورة إبقاء  Chiselli, et .al( ويؤكد جيزلي وآخرون Ebel , 1972 : p. 399األفراد )
الفقرات غير المميزة أو تعديلها أو الفقرات ذات القوة التميزية في الصورة النهائية للمقياس واستبعاد 

( ويعد أسلوب المجموعتين المتطرفتين ، Chiselli , et,al., 1981: p. 434تجربتها من جديد   .)
وعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس، من االساليب المناسبة في عملية تحليل الفقرات وقد 

 استعملتها الباحثة لهذا الغرض .

 Contrasted Groupsين المتطرفتين . أ ـ المجموعت

لحساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات مقياس االستيعاب القرائي ، قامت بسحب عينة  
( طالب وطالبة ، وبعد تصحيح استجابات المفحوصين 400عشوائية متساوية، وبلغت عينة التحليل )

تم ترتيب الدرجات تنازليا  ابتداء  من أعلى  وحساب الدرجة الكلية لكل استمارة على االستيعاب القرائي،
%( 27( درجة ، وتم اختيار نسبة )28(درجة الى )56درجة وانتهاء بأدنى درجة التي تراوحت من )

من االستمارات الحاصلة على أعلى الدرجات لمقياس االستيعاب القرائي وسميت بالمجموعة العليا 
%(من االستمارات 27( درجة، واختيار نسبة )44لى )( ا56استمارة( وتراوحت درجاتها بين ) 108)

استمارة أيضا ( وتراوحت درجاتها بين  108الحاصلة على أدنى الدرجات وسميت بالمجموعة الدنيا )
 ( درجة.28( الى )37)

% العليا والدنيا من الدرجات تمثل أفضل نسبة يمكن أخذها في تحليل 27وهكذا فأن نسبة  
تقدم لنا مجموعتين بأقصى ما يمكن من حجم وتمايز ، حينما يكون توزيع الفقرات ، وذلك ألنها 

 ( .74،  1981الدرجات على المقياس على صورة منحنى التوزيع االعتدالي )الزوبعي وآخرون ، 
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وبعد استخراج الوسط الحسابي والتباين لكال المجموعتين العليا والدنيا على مقياس االستيعاب      
( لعينتين مستقلتين الختبار داللة الفروق بين t. testالباحثة بتطبيق االختبار التائي )القرائي ، قامت 

 ،أوساط المجموعتين ، وذلك ألن القيمة التائية المحسوبة تمثل القوة التمييزية للفقرة بين المجموعتين 
ة الجدولية البالغة وُعّدت القيمة التائية المحسوبة مؤشرا  لتمييز كل فقرة من خالل مقارنتها بالقيم

( درجات القوة التمييزية  3ويوضح جدول )  214ودرجة حرية  .0،05عند مستوى داللة 1،96
 . لفقرات مقياس االستيعاب القرائي بطريقة المجموعتين المتطرفتين

 ( 3 جدول )

 المتطرفتين المجموعتينالقوة التمييزية لفقرات مقياس االستيعاب القرائي بطريقة 
القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العليا رقم

 المحسوبة
 مستوى الداللة 

الوسط  الفقرة (0,05)  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دالة احصائيا 2,784 0,271 1,851 0,476 2,833  .1
 دالة احصائيا 2,641 0,676 2,305 0,554 2,527  .2
 دالة احصائيا 2,171 0,764 2,388 0,627 2,592  .3
 دالة احصائيا 2,625 0,738 2,185 0,659 2,435  .4
 دالة احصائيا 6,233 0,662 1,518 0,690 2,926  .5
 دالة احصائياغير  0,200 0,742 2,194 0,612 2,213  .6
 دالة احصائيا 9,074 0,675 1,453 0,718 2,314  .7
8.  2,407 0,656 2,481 0,690      -  

0,808- 
 غير دالة احصائيا

 دالة احصائيا 10,715 0,556 1,307 0,468 2,120  .9
 دالة احصائيا 15,417 0,516 1,296 0,568 2,435  .10
 دالة احصائيا 14,375 0,564 1,407 0,571 2,518  .11
 دالة احصائيا 13,988 0,397 1,194 0,667 2,240  .12
 احصائيادالة  13,856 0,514 1.342 0,526 2,324  .13
 دالة احصائيا 13,991 0,532 1,342 0,537 2,361  .14
 دالة احصائيا 13,156 0,690 1,509 0,542 2,620  .15
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 دالة احصائيا 12,808 0,567 1,425 0,601 2,444  .16

 دالة احصائيا 13,610 0,545 1,398 0,602 2,463  .17
 دالة احصائيا 12,342 0,526 1.388 0,595 2,333  .18
 دالة احصائياغير  1,512 0,826 2,556 0,789 2,222  .19
 دالة احصائيا 10,358 0,603 1,481 0.631 2,351  .20

ومستوى  1،96(  عند القيمة الحرجة البالغة 19،8،6وكانت جميع الفقرات مميزه ماعدا الفقرات )
 . 214ودرجة حرية 0،05داللة 

 الداخلي(ب /عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس) االتساق 

  Immediate Criterion Measuresتمثل الدرجة الكلية للمقياس بمثابة قياسات محكية آنية        

من خالل ارتباطها بدرجة األفراد على الفقرات ومن ثم فأن ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس 

ضوء هذا المؤشر يتم اإلبقاء على يعني أن الفقرة تقيس المفهوم نفسه الذي تقيسه الدرجة الكلية وفي 

( التي تكون معامالت ارتباط درجاتها بالدرجة الكلية Lindauist , 1957: p. 286الفقرات .)

( والمقياس الذي تنتخب فقراته على وفق هذا Anastasi , 1976 : p. 154للمقياس دالة أحصائيا .)

 , Smithيقدم مقياسا  متجانسا  في فقراته .) المؤشر يمتلك صدقا  بنائيا  ومن مميزات هذا األسلوب أنه

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

( استمارة وهي االستمارات 400االرتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية لـ )

مجموعتين المتطرفتين ، واتضح ان قيم معامالت ذاتها التي خضعت لتحليل الفقرات في ضوء ال

( عند مستوى داللة 1.096البالغة ) الجدوليةاالرتباط لجميع الفقرات دالة عند قيمة معامل االرتباط 

 . ( يوضح ذلك 4( وجدول ) 6،8، ماعدا الفقرات ) 214( ودرجة حرية 0.05)
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 (4جدول )
 والدرجة الكلية على مقياس االستيعاب القرائيمعامالت ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة 

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

 
 الخصائص القياسية ) السيكومترية ( لمقياس االستيعاب القرائي:

يرى المختصون بالقياس النفسي ضرورة التحقق من بعض الخصائص القياسية في أعداد       
 1986المقياس الذي يتم بناءه او تبنيه مهما كان الغرض من استخدامه مثل الصدق والثبات )عالم ، 

 (، إذ توفر هذه الخصائص شروط الدقة والصالحية لما يهتم المقياس بمعرفته وقياسه ) عبد209 ،
( فالمقياس الصادق هو المقياس الذي يقيس ما أعد لقياسه أو يحقق  159 ، 1983الرحمن ، 

الغرض الذي أعد ألجله ، وأن المقياس الثابت هو المقياس الذي يقيس بدرجة مقبولة من الدقة ) عودة 
، 2002، 335  ). 
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 Validityأ ـ الصدق . 

إلى أن الصدق يدل على قياس الفقرات لما يفترض ان تقيسه  Oppenheimيشير أوبنهايم        
(Oppenheim , 1973 : p. 69-70 والمستوى أو الدرجة التي يكون فيها قادرا  على تحقيق )

( وهناك عدة أساليب لتقدير صدق Stanley & Hopkins , 1972 : p. 101أهداف معينة ) 
ت أخرى يتم الحصول على تقدير كيفي للقياس األداة إذ يمكن الحصول على تقدير كمي وفي حاال

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

 

 Face Validityـ الصدق الظاهري  1

إن أفضل طريقة لحساب الصدق الظاهري. هي عرض الباحثة  فقرات المقياس قبل تطبيقه         
( الذين يتصفون بخبرة تمكنهم من الحكم على صالحية فقرات 1) على مجموعة من المحكمين،ملحق

االختبار في قياس الخاصية المراد قياسها ، بحيث تجعل الباحثة مطمئنة  إلى آرائهم وتأخذ باألحكام 
(. وقد تحقق هذا النوع 265 ،2010%( فأكثر ) الكبيسي ،80التي يتفق عليها معظمهم أو بنسبة )

الحالي وذلك عندما عرض معيار المقياس وفقراته على مجموعة من من الصدق في المقياس 
 المحكمين المتخصصين في ميدان علم النفس. كما ذكر سابقا  .

 . مؤشرات صدق البناء :2

( أكثر أنواع الصدق قبوال  ، إذ يرى عدد كبير من Constract Validityيعد صدق البناء )      
للصدق من حيث تشبع المقياس بالمعنى العام  Ebelأيبل ، المختصين أنه يتفق مع جوهر مفهوم 

( ، ويتحقق هذا النوع من الصدق ، حينما يكون لدينا معيار نقرر على 131،  1990)األمام ، 
أساسه أن المقياس يقيس بناء  نظريا  محددا  . وقد توفر هذا النوع من الصدق في هذا المقياس 

  -رات اآلتية :)االستيعاب القرائي( من خالل المؤش
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 أ. اسلوب المجوعتين المتطرفيتن.

 ب. ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس.

وتهتم الطرائق السابقة بمعرفة أن الفقرة او المجال تقيس المفهوم نفسه الذي يقيسه المقياس ككل،     
 ( .  Lindquist, 1951, p. 282ويوفر هذا أحد مؤشرات صدق البناء )

 

 مؤشرات الثبات  -ب 

( يعني دقة المقياس، وأنه يعرف إحصائيا  بنسبة التباين الحقيقي Reliabilityإذا كان الثبات ) 
إلى التباين الكلي، أو مربع معامل االرتباط بين العالمات الحقيقية والعالمات الظاهرية )عودة ، 

راد واالستقرار في النتائج عبر الزمن،  ( ، فأنه يعني أيضا  الدقة واالتساق في أداء األف429،  2005
 (. Baron, 1981, P. 418وتطابق فقرات )

لهذا تشير أدبيات القياس النفسي إلى إمكانية قياس الثبات بعدة طرائق ، إذ يرى )كرونباخ(  
 Internalأن اتساق درجات االستجابات يتم عبر سلسلة من القياسات منها : االتساق الداخلي )

Consistency والذي يتحقق إذا كانت فقرات المقياس تقيس المفهوم نفسه ، واالتساق الخارجي )
(External Consistancy والذي يتحقق حينما يستمر المقياس في إعطاء النتائج نفسها إذا ما تم )

(  ونظرا لظروف البحث الحالية، Holt & Irving, 1971, P. 60إعادة تطبيقه عبر مدة زمنية )
  -جد العينة، قامت الباحثة باستخراج ثبات بواسطة االتساق الداخلي وكما يأتي :وندرة توا

 : Split-Halfطريقة التجزئة النصفية  -أواًل :

تهتم هذه الطريقة بتجزئة المقياس على نصفين، يتضمن النصف االول مجموع درجات  
الزوجية، ومن أجل معرفة الفقرات الفردية، في حين يتضمن النصف الثاني مجموع درجات الفقرات 
 Person Correlationالتطابق بين هذين النصفين استعملت الباحثة معامل ارتباط بيرسون )

Cofficient( وظهر أن قيمة معامل الثبات لنصف المقياس تبلغ ، )ومن اجل التوصل الى 0.562 )
 (.0.72بات للمقياس )ثبات المقياس ككل استعملت الباحثة معادلة سبيرمان التصحيحية، وبلغ الث
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وقد ُعدت هذه القيمة مؤشرا  على استقرار استجابات األفراد على االستيعاب القرائي ، إذ أن  
( 0.93 – 0.62( يكون من )Likertمعامل الثبات الذي يمكن االعتماد عليه كما يرى ليكرت )

(Lazarous, 1963, P. 228في حين يشير كرونباخ )  إلى أنه إذا كان معامل االرتباط بين
،  1985( فأكثر ، فأن ذلك يعد مؤشرا  جيدا  لثبات االختبار )عيسوي ، 0.70التطبيق األول والثاني )

58 . ) 

 

 االتساق الداخلي )معامل الفاكرونباخ(:  -ثانيًا :

المقياس  يشير معامل الثبات المستخرج بهذه الطريقة إلى االرتباط الداخلي بين فقرات 
( ، إذ يعتمد هذا األسلوب على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى 530،  1991)فيركسون ، 

 ( . 79،  1989)ثورندايك وهيجن ، 

(، 0.705ولحساب الثبات بهذه الطريقة تم استعمال معادلة الفاكرونباخ للمقياس ككل، وبلغ الثبات ) 
 ر السابق. وهي درجة ثبات جيدة عند مقارنتها بالمعيا

 وصف المقياس وتصحيحه وحساب الدرجة الكلية :-ثالثا :

( فقرة يتم تصحيحها وفق 17تألف مقياس االستيعاب القرائي بصورته النهائية المكون من )       
( 1( الى )3طريقة ليكرت في االجابة على بدائل )دائما ، احيانا ، ابدا( وتصحح هذه البدائل من )

( وادنى درجة 51لمدى النظري ألعلى درجة يمكن ان يحصل عليها الطالب هي) درجة، وبذلك فأن ا
 (.34( وبمتوسط فرضي )17هي )

 المؤشرات اإلحصائية لمقياس االستيعاب القرائي :  -

إن من المؤشرات اإلحصائية التي ينبغي أن يتصف بها أي مقياس تتمثل في التعرف على         
لذي يمكن التعرف عليه بواسطة مؤشرين أساسيين هما الوسط الحسابي طبيعة التوزيع االعتدالي ، ا

واالنحراف المعياري ، وأنه كلما قلت درجة االنحراف المعياري وأقتربت من الصفر ، دل ذلك على 
 ( . 168،  1977وجود نوع من التجانس أو التقارب بين قيم درجات التوزيع )البياتي وأثناسيوس ، 
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ذا كان الخ       ( ُيعبر عنه بالفرق بين Standerd Error of Estimateطأ المعياري للتقدير )وا 
درجة حقيقية واحدة وتقديرها ، فأنه ُيعد من المؤشرات اإلحصائية المهمة الذي يساعد في معرفة قوة 

لدرجة التنبؤ ، فكلما كانت قيمة هذا الخطأ عالية فهذا يعني أن هناك فرقا  كبيرا  بين الدرجة الحقيقية وا
المتوقعة ، وكلما انخفضت هذه القيمة واقتربت من الصفر فهذا يعني أن الفرق بين تلك الدرجات 
منخفضة ، فحينما يكون مقدار الخطأ المعياري للتقدير )صفرا ( فهذا يدل على تطابق الدرجات 

 ( . 211، 1977المتوقعة مع الدرجات الحقيقية )البياتي واثناسيوس، 

( ُيعدان من خصائص التوزيعات Kurtosis( والتفرطح )Skewnessااللتواء ) كذلك فأن       
التكرارية ، إذ يشير معامل االلتواء إلى درجة تركيز التكرارات عند القيم المختلفة للتوزيع ومعامل 

( ، 81، 1988التفرطح إلى مدى تركيز التكرارات في منطقة ما للتوزيع االعتدالي )عودة والخليلي ، 
الممكن التمييز بين التوزيعات من خالل درجة ونوع االلتواء والتفرطح ، إذ يستعمل عادة مؤشرات فمن 

 ( . 247، 2002إحصائية للتعبير عنهما )عودة، 

وهكذا نجد أن معرفة درجة تفرطح أي توزيع ونوعه ينبغي أن يقارن هذا المعامل بمقياس يتخذ       
هذا بمعامل التفرطح المقابل له في المنحى الطبيعي القياسي ، أساسا  لذلك ، ومن المتبع أن يقارن 

( ، فإذا زاد هذا 0.263وبحساب هذا المعامل في المنحنى الطبيعي القياسي نجد أن قيمته تعادل )
ذا قل عنها كان التوزيع مدببا  )العاني والغرابي ،  المعامل عن هذه القيمة يكون التوزيع مسطحا  وا 

1982  ،66 . ) 

إن حساب المؤشرات اإلحصائية اآلنفة الذكر االستيعاب القرائي والركون إلى نتائج التطبيق فيما       
 Statistical Packageبعد ، تطلبت من الباحثة استعمال الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

For Social Science( أو ما يسمى اختصارا )SPSS اإلحصائية ( في استخراج تلك المؤشرات
 (يوضح ذلك:5وجدول) 
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 (5جدول )
 االستيعاب القرائيالمؤشرات اإلحصائية لمقياس 

 
 

 

وعنــد مالحظــة قــيم المؤشــرات اإلحصــائية األنفــة الــذكر لمقيــاس االســتيعاب القرائــي  ، نجــد أن 
، إذ تقترب درجات مقياس االستيعاب القرائي  تلك المؤشرات تتسق مع معظم مؤشرات المقاييس العلمية

(  4وتكراراتهــا نســبيا  مــن التوزيــع االعتــدالي ، ممــا يســمح بتعمــيم نتــائج تطبيــق هــذا المقيــاس وشــكل ) 
 يوضح ذلك بيانيا  :

 
 

 القيم المؤشرات اإلحصائية ت

 34 الوسط الفرضي 1

 33,687 الوسط الحسابي 2

 27,411 الخطأ المعياري للوسط 3

 34,000 الوسيط 4

 34,00 المنوال 5

 5,482 االنحراف المعياري 6

 30.055 التباين 7

 0,058-            االلتواء 8

 0,424-         التفرطح 9

 27,00 المدى 10

 17 أقل درجة 11

 51 أعلى درجة 12
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 الذات اللغوية .2

شافلسون ( ، الذي بين الذات اللغوية من خالل نموذج 2000قامت الباحثة بتبني مقياس بدران)      
( مجاالت تقيس مفهوم الذات اللغوية ، المجال االول 4،حيث تكون المقياس من )1976ومساعيديه 

( المجال الثالث 14(  المجال الثاني  )الذات النحوية ( عدد فقراته )13)الذات القرائية ( وعدد فقراته )
( حيث تكون 16عدد فقراته ) ( المجال الرابع )الذات الكتابية (18)الذات االدبية ( عدد فقراته )

 . (7( فقرة وكانت بدائل االجابة )تنطبق دائما ، تنطبق احيانا ، ال تنطبق( ملحق )61المقياس من )

 .عرض المقياس على الخبراء :1

ولغرض التحقق من صدق األداة وصالحيتها فقد تم عرض المقياس على مجموعة من  
( وبعد األخذ بآراء المحكمين فقد تم حذف العديد من الفقرات من  1المحكمين المختصين ملحق )  

مقياس مفهوم الذات اللغوية ، واصبحت البدائل )تنطبق دائما ،تنطبق احيانا ، ال تنطبق علي ابدا( 
( فقرات والبعد الثاني 9( حيث يتكون البعد االول من )8فقرة ،ملحق)  32لمقياس يتكون من واصبح ا

( فقرات ، وكانت تصحيح الفقرات 8(  فقرات والبعد الرابع من )8( فقرات والبعد الثالث )7من )
يوضح  ( ادناه6( والجدول) 3،2،1( باالتجاه السلبي )30،22( عدا الفقرة )1،2،3باالتجاه االيجابي )

 اراء الخبراء والمحكمين على فقرات المقياس .
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 (6جدول )

 يوضح أرقام الفقرات والنسبة المئوية لموافقة األساتذة المحكمين لمقياس الذات اللغوية

  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% 

 46،47،48،49 4  13 87%  2 13% 

35،36 2  12 80%   3 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% 

 

 .التطبيق االستطالعي االولي :2

طالب  40اجرت الباحثة تطبيق استطالعي اولي ،على عينة من مجتمع البحث عددهم         
وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية ، لغرض معرفة مدى وضوح فقرات المقياس وتعليماته ، 

 .قرات واضحة ومفهومه والوقت المستغرق لإلجابة،  وقت تبين ان الف
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 أجراء تحليل الفقرات :.3

إن الهدف من أجراء تحليل الفقرات هو استخراج القوة التمييزية للفقرات واإلبقاء على الفقرات  
 1983( )عبد الرحمن ، Ebel 1972: p. 392المميزة في المقياس واستبعاد الفقرات غير المميزة)

ستويات العليا حيث يقصد بالقوة التمييزية للفقرات مدى قدرة الفقرة على التمييز بين ذوي الم، ( 85:
( Shaw , 1967 : p. 450وذوي المستويات الدنيا من األفراد بالنسبة للسمة التي تقيسها الفقرة .)

ويعد تمييز الفقرات جانبا  مهما  من التحليل اإلحصائي لفقرات المقياس ألن من خالله تتأكد من كفاءة 
على الكشف عن الفروق الفردية بين فقرات المقاييس النفسية ، إذ أنها تؤشر قدرة فقرات المقياس 

على ضرورة إبقاء  Chiselli, et .al( ويؤكد جيزلي وآخرون Ebel , 1972 : p. 399األفراد )
الفقرات ذات القوة التميزية في الصورة النهائية للمقياس واستبعاد الفقرات غير المميزة أو تعديلها أو 

( ويعد أسلوب المجموعتين المتطرفتين ، Chiselli , et,al., 1981: p. 434تجربتها من جديد   .)
وعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس، وعالقة المجال بالدرجة الكلية، وعالقة كل مجال 

 .د أستعملتها الباحثة لهذا الغرضبالمجالت االخرى من االساليب المناسبة في عملية تحليل الفقرات وق

 Contrasted Groupsأ ـ المجموعتين المتطرفتين . 

لحساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات مقياس مفهوم الذات اللغوية ، قامت الباحثة بسحب        
( طالب وطالبة، وبعد تصحيح استجابات 400عينة عشوائية متساوية، وبلغت عينة التحليل )

، تم ترتيب الدرجات تنازليا  المفحوصين وحساب الدرجة الكلية لكل استمارة على مفهوم الذات اللغوية
( درجة  وتم اختيار 36(درجة الى )91ابتداء  من أعلى درجة وانتهاء بأدنى درجة التي تراوحت من )

%( من االستمارات الحاصلة على أعلى الدرجات لمقياس مفهوم الذات اللغوية وسميت 27نسبة )
( درجة، واختيار نسبة 72الى ) (91استمارة( وتراوحت درجاتها بين ) 108بالمجموعة العليا )

استمارة أيضا (  108%(من االستمارات الحاصلة على أدنى الدرجات وسميت بالمجموعة الدنيا )27)
 ( درجة.36( الى )59وتراوحت درجاتها بين )

% العليا والدنيا من الدرجات تمثل أفضل نسبة يمكن أخذها في تحليل 27وهكذا فأن نسبة      
ألنها تقدم لنا مجموعتين بأقصى ما يمكن من حجم وتمايز ، حينما يكون توزيع الفقرات ، وذلك 

( 74،  1981الدرجات على المقياس على صورة منحنى التوزيع االعتدالي )الزوبعي وآخرون ، 
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.وبعد استخراج الوسط الحسابي والتباين لكال المجموعتين العليا والدنيا على مقياس مفهوم الذات 
( لعينتين مستقلتين الختبار داللة الفروق بين t. testت الباحثة بتطبيق االختبار التائي )اللغوية ، قام

.  التمييزية للفقرة بين المجموعتينأوساط المجموعتين ، وذلك ألن القيمة التائية المحسوبة تمثل القوة 
يمة الجدولية البالغة وُعّدت القيمة التائية المحسوبة مؤشرا  لتمييز كل فقرة من خالل مقارنتها بالق

( درجات القوة التمييزية لفقرات 7ويوضح جدول ) 214ودرجة حرية  .0،05عند مستوى داللة 1،96
 .مقياس الذات اللغوية بطريقة المجموعتين المتطرفتين 

 ( 7جدول )

 القوة التمييزية لفقرات مقياس الذات اللغوية بطريقة المجموعتين المتطرفتين
القيمة التائية  المجموعة الدنيا العلياالمجموعة  رقم

 المحسوبة
 مستوى الداللة

الوسط  الفقرة 0,05
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دالة احصائيا 2,279 0,638 2,175 0,721 2,388  .1
 دالة احصائيا 6,643 0,645 1,935 0,603 2,5000  .2
 دالة احصائيا 8,956 0,719 1,620 0,661 2,463  .3
 دالة احصائيا 10,416 0,719 1,518 0,630 2,435  .4
 دالة احصائيا 10,247 0,584 1,435 1,718 2,638  .5
 دالة احصائيا 9,856 0,617 1,453 0,743 2,370  .6
 دالة احصائيا 11,187 0,587 1,527 0,616 2,444  .7
 دالة احصائيا 7,304 0,737 1,870 0,617 2,546  .8
 دالة احصائيا 9,523 0,667 1,388 0,785 2,333  .9
 دالة احصائيا 11,178 0,646 1,546 0,618 2,509  .10
 دالة احصائيا 12,614 0,611 1,407 0,617 2,463  .11
 دالة احصائيا 12,910 0,535 1,444 0,601 2,444  .12
 دالة احصائيا 7,614 0,718 1,731 0,675 2,453  .13
 دالة احصائيا 12,238 0,622 1,370 0,611 2,407  .14
 دالة احصائيا 13,11 0,610 1,398 0,633 2,500  .15
 دالة احصائيا 10,728 0,613 1,657 0,616 2,555  .16
 دالة احصائيا 11,197 0,617 1,537 0,633 2,490  .17
 دالة احصائيا 11,826 0,560 1,611 0,555 2,509  .18
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 دالة احصائيا 13,580 0,571 1,481 0,570 2,537  .19
 دالة احصائيا 9,989 0,625 1,601 0,600 2,435  .20
 دالة احصائيا 4,732 0,746 1,851 0,748 2,333  .21
 دالة احصائيا 2,757 0,635 1,731 0,647 1,972  .22
 دالة احصائيا 7,572 0,684 1,870 0,587 2,527  .23
 دالة احصائيا 9,313 0,653 1,759 0,570 2,537  .24
 دالة احصائيا 10,541 0,672 1,574 0,603 2,490  .25
 دالة احصائيا 15,108 0,562 1,601 0,526 2,722  .26
 دالة احصائيا 11,111 0,564 1,592 0,633 2,500  .27
 دالة احصائيا 9,929 0,628 1,583 0,646 2,444  .28
 دالة احصائيا 9,885 0,624 1,722 0,586 2,537  .29
 دالة احصائياغير  1,121 0,759 1,824 0,818 1.944  .30
 دالة احصائيا 8,641 0,705 1,731 0,647 2,527  .31
 دالة احصائيا 9,231 0,647 1,861 0,573 2,629  .32

ومستوى داللة 1،96( عند القيمة الحرجة 30وقد تبين ان جميع الفقرات مميزه ماعدا الفقرة )
 .214ودرجة حرية 0،05

 ب / عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس) االتساق الداخلي(
 Immediate Criterionتمثل الدرجة الكلية للمقياس بمثابة قياسات محكية آنية  

Measures   من خالل ارتباطها بدرجة األفراد على الفقرات ومن ثم فأن ارتباط درجة الفقرة بالدرجة
تم الكلية للمقياس يعني أن الفقرة تقيس المفهوم نفسه الذي تقيسه الدرجة الكلية وفي ضوء هذا المؤشر ي

( التي تكون معامالت ارتباط درجاتها بالدرجة Lindauist , 1957: p. 286اإلبقاء على الفقرات .)
( والمقياس الذي تنتخب فقراته على Anastasi , 1976 : p. 154الكلية للمقياس دالة أحصائيا .)

جانسا  في فقراته وفق هذا المؤشر يمتلك صدقا  بنائيا  ومن مميزات هذا األسلوب أنه يقدم مقياسا  مت
(.Smith , 1966 :p.70( وقد استعمل معامل ارتباط بيرسون )Pearson 

Correlation الستخراج العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية لـ)
( استمارة وهي االستمارات ذاتها التي خضعت لتحليل الفقرات في ضوء المجموعتين المتطرفتين 400)

قيمة معامل االرتباط الحرجة البالغة  دالة عند، واتضح ان قيم معامالت االرتباط لجميع الفقرات 
 ك.( يوضح ذل8(وجدول )30، ماعدا الفقرة ) 214ودرجة حرية  (0،05( عند مستوى داللة)1،096)
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 (8)جدول
 معامالت ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة والدرجة الكلية على مقياس الذات اللغوية

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

 الفقرة
معامل 
 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 0,552 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 

عند مستوى داللة  1،096البالغة  الجدولية( عند القيمة ا30تبين جميع الفقرات دالة عدا الفقرة )
 . 214ودرجة حرية  0،05

 ج / عالقة درجة الفقرة بدرجة المجال للمقياس) االتساق الداخلي( :
استخدام هذا المؤشر للتأكد من أن فقرات المقياس تسير في المسار نفسه الذي يسير فيه      

لية للمجال، ولتحقيق ذلك المجال، وقدتم استخراج العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة والدرجة الك
حسبت الدرجة الكلية ألفراد العينة على وفق المجاالت الثالثة للمقياس، وبعد ذلك تم استخراج 



____________________________________________________________64 
 

 
 

معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة على وفق كل فقرة من فقرات كل مجال ودرجاتهم 
قيمة معامل  عند حصائيا  الكلية على ذلك المجال وظهر أن معامالت االرتباط جميعها دالة إ

( 1ما عدا الفقرة ) 214( ودرجة حرية0،05( عند مستوى داللة )1،096البالغة ) الجدوليةاالرتباط 
 .      الذات القرائيةمن مجال 

 (9جدول  )

 عالقة درجة الفقرة بدرجة المجال للمقياس
 

 
 . 214ودرجة حرية  0،05عند مستوى داللة 1.096الجدوليةالقيمة 

د/ عالقة درجة المجال بالدرجة الكلية للمجاالت االخرى والدرجة الكلية للمقياس ) 
 االتساق الداخلي( :

تـــــم التحقـــــق مـــــن ذلـــــك مـــــن خـــــالل اســـــتعمال معامـــــل ارتبـــــاط بيرســـــون إليجـــــاد العالقـــــة بـــــين       
ــــــك ألن ارتباطــــــات المجــــــاالت  ــــــاس، وذل ــــــة للمقي ــــــى كــــــل مجــــــال والدرجــــــة الكلي درجــــــات األفــــــراد عل
الفرعيــــــة ببعضــــــها الــــــبعض وبالدرجــــــة الكليــــــة للمقيــــــاس هــــــي قياســــــات أساســــــية للتجــــــانس وتســــــاعد 

 (.Anastasi,1976:155مراد قياسه )على تحديد مجال السلوك ال

ـــــــة )  ـــــــك اعتمـــــــدت الباحث ـــــــق ذل ـــــــى أن معـــــــامالت 400ولتحقي ـــــــائج إل ( اســـــــتمارة، وأشـــــــارت النت

 الذات الكتابية الذات اآلدبية الذات النحوية الذات القرائية

 ت
معامل 
 االرتباط

 ت
معامل 
 االرتباط

 ت
معامل 
 االرتباط

 ت
معامل 
 االرتباط

1 0,088 1 0,518 1 0,456 1 0,427 
2 0,567 2 0,534 2 0,578 2 0,440 
3 0,456 3 0,485 3 0,595 3 0,506 
4 0,530 4 0,519 4 0,517 4 0,411 
5 0,428 5 0,324 5 0,344 5 0,436 
6 0,408 6 0,401 6 0,447 6 0,592 
7 0,514 7 0,252 7 0,587 7 0,508 
8 0,502 8 - 8 0,577 8 0,511 
9 0,558 9 - 9 - 9 - 
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ــــــة دالــــــة إحصــــــائيا  عنــــــد  ــــــاط درجــــــة كــــــل مجــــــال بالدرجــــــة الكلي ــــــد قيمــــــة معامــــــل االرتبــــــاط ارتب عن
( 10والجـــــــدول)   214( ودرجـــــــة حريـــــــة 0،05(عنـــــــد مســـــــتوى داللـــــــة )1،096الحرجـــــــة البالغـــــــة )

 يوضح ذلك.

 ( 10جدول )

االخرى والدرجة  معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل مجال من الذات اللغوية والمجاالت
 الكلية للمقياس نفسه

 المجاالت
 الذات األدبية الذات النحوية الذات القرائية

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

 . 214ودرجة حرية  0.05عند مستوى داللة 1،096القيمة الحرجة 
اربعة فقرة موزعة على  30وبذلك اصبح المقياس بعد استعمال اإلجراءات السابقة مكون من  

( فقرات في 8( فقرات في الذات النحوية ، و)6( فقرت لمجال الذات القرائية، و)8مجاالت بواقع )
 ( فقرات في  مجال الذات الكتابية.8مجال الذات األدبية و )

 
 ( لمقياس الذات اللغوية: الخصائص القياسية ) السيكومترية

يرى المختصون بالقياس النفسي ضرورة التحقق من بعض الخصائص القياسية في أعداد      
المقياس الذي يتم بناؤه او تبنيه مهما كان الغرض من استخدامه مثل الصدق والثبات )عالم ، 

ياس بمعرفته (، إذ توفر هذه الخصائص شروط الدقة والصالحية لما يهتم المق209 ، 1986
( فالمقياس الصادق هو المقياس الذي يقيس ما أعد  159 ، 1983وقياسه ) عبد الرحمن ، 

لقياسه أو يحقق الغرض الذي أعد ألجله ، وأن المقياس الثابت هو المقياس الذي يقيس بدرجة 
 ( . 335 ،2002مقبولة من الدقة ) عودة ، 
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 Validityأ ـ الصدق . 

إلى أن الصدق يدل على قياس الفقرات لما يفترض ان تقيسه  Oppenheimيشير أوبنهايم       
(Oppenheim , 1973 : p. 69-70 والمستوى أو الدرجة التي يكون فيها قادرا  على تحقيق )

( وهناك عدة أساليب لتقدير صدق Stanley & Hopkins , 1972 : p. 101أهداف معينة ) 
وفي حاالت أخرى يتم الحصول على تقدير كيفي للقياس  األداة إذ يمكن الحصول على تقدير كمي

 ( وبهذا الصدد استعملت الباحثة عدة مؤشرات للصدق وهي :360:  1980)فرج ، 
 Face Validityـ الصدق الظاهري  1

إن أفضل طريقة لحساب الصدق الظاهري. هي عرض الباحثة فقرات المقياس قبل تطبيقه على       
الذين يتصفون بخبرة تمكنهم من الحكم على صالحية فقرات االختبار في مجموعة من المحكمين 

قياس الخاصية المراد قياسها ، بحيث تجعل الباحثة مطمئنة إلى آرائهم وتأخذ باألحكام التي يتفق 
(. وقد تحقق هذا النوع من الصدق 265 ،2010%( فأكثر ) الكبيسي ،80عليها معظمهم أو بنسبة )

وذلك عندما عرض معيار المقياس وفقراته على مجموعة من المحكمين  في المقياس الحالي
 المتخصصين في ميدان علم النفس. كما ذكر سابقا  .

 
 . مؤشرات صدق البناء :2

أكثـر أنـواع الصـدق قبـوال  ، إذ يـرى عـدد كبيـر مـن  (Constract Validity)يعـد صـدق البنـاء 
للصــدق مــن حيــث تشــبع المقيــاس بــالمعنى العــام  Ebelالمختصــين أنــه يتفــق مــع جــوهر مفهــوم أيبــل ، 

( ، ويتحقـــق هـــذا النـــوع مـــن الصـــدق ، حينمـــا يكـــون لـــدينا معيـــار نقـــرر علـــى 131،  1990)األمـــام ، 
أساسه أن المقياس يقيس بناء  نظريا  محددا  . وقد توفر هذا النوع من الصـدق فـي هـذا المقيـاس )مفهـوم 

  -: ةالذات اللغوية( من خالل المؤشرات اآلتي
 أ. اسلوب المجوعتين المتطرفيتن.

 ب. ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس.
 ج. ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجال.
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وتهـــتم الطرائـــق الســـابقة بمعرفـــة أن الفقـــرة او المجـــال تقـــيس المفهـــوم نفســـه الـــذي يقيســـه 
 .   (Lindquist, 1951, p. 282)المقياس ككل، ويوفر هذا أحد مؤشرات صدق البناء 

 

 مؤشرات الثبات  -ب 
يعنــي دقــة المقيــاس، وأنــه يعــرف إحصــائيا  بنســبة التبــاين  (Reliability)إذا كــان الثبــات  

الحقيقي إلى التباين الكلي، أو مربع معامل االرتباط بين العالمات الحقيقية والعالمـات الظاهريـة 
( ، فأنـــه يعنـــي أيضـــا  الدقـــة واالتســـاق فـــي أداء األفـــراد واالســـتقرار فـــي 429،  2005)عـــودة ، 

 . (Baron, 1981, P. 418)ات النتائج عبر الزمن،  وتطابق فقر 
لهـذا تشــير أدبيـات القيــاس النفســي إلـى إمكانيــة قيـاس الثبــات بعــدة طرائـق ، إذ يــرى )كرونبــاخ(  

 Internal)أن اتســاق درجــات االســتجابات يــتم عبــر سلســلة مــن القياســات منهــا : االتســاق الــداخلي 
Consistency)  والـــذي يتحقـــق إذا كانـــت فقـــرات المقيـــاس تقـــيس المفهـــوم نفســـه ، واالتســـاق الخـــارجي

(External Consistancy)  والذي يتحقق حينما يستمر المقيـاس فـي إعطـاء النتـائج نفسـها إذا مـا تـم
ونظـرا لظـروف البحـث الحاليـة،   (Holt & Irving, 1971, P. 60)إعـادة تطبيقـه عبـر مـدة زمنيـة 

 العينة، قامت الباحثة باستخراج ثبات بواسطة االتساق الداخلي وكما يأتي : وندرة تواجد
 

 :  Half-Splitطريقة التجزئة النصفية  -أواًل :
تهـــتم هـــذه الطريقــــة بتجزئـــة المقيــــاس علـــى نصــــفين، يتضـــمن النصــــف االول مجمـــوع درجــــات 

جيــة، ومــن أجــل معرفــة الفقــرات الفرديــة، فــي حــين يتضــمن النصــف الثــاني مجمــوع درجــات الفقــرات الزو 
 Person Correlation)التطــابق بــين هــذين النصــفين اســتعملت الباحثــة معامــل ارتبــاط بيرســون 

Cofficient)  ،يصــف درجــات ( 11وجــدول ) 1، كمــا اســتعملت الباحثــة معادلــة ســبيرمان التصــحيحية
 . ثبات المقياس ومجاالته

 
 الثبات بعد التصحيح الثبات قبل التصحيح المقياس

 0,908 0,831 المقياس ككل
 0,875 0,778 الذات القرائية
 0,903 0,823 الذات النحوية
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 0,861 0,756      الذات األدبية
 0,900 0,817 الذات الكتابية

 
وقـــد ُعـــدت هـــذه القيمـــة مؤشـــرا  علـــى اســـتقرار اســـتجابات األفـــراد علـــى الـــذات اللغويـــة ، إذ أن  

ـــرى ليكـــرت  ـــه كمـــا ي ـــذي يمكـــن االعتمـــاد علي ـــات ال ( 0.93 – 0.62يكـــون مـــن ) (Likert)معامـــل الثب
(Lazarous, 1963, P. 228) إلــى أنــه إذا كــان معامــل االرتبــاط بــين  فــي حــين يشــير كرونبــاخ

،  1985( فأكثر ، فأن ذلك يعد مؤشرا  جيدا  لثبـات االختبـار )عيسـوي ، 0.70التطبيق األول والثاني )
58 . ) 

 : )معامل الفاكرونباخ(االتساق الداخلي  -ثانيًا :
لمقياس يشير معامل الثبات المستخرج بهذه الطريقة إلى االرتباط الداخلي بين فقرات ا

إذ يعتمد هذا األسلوب على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى ( 530، 1991)فيركسون ، 
 ( .79،  1989)ثورندايك وهيجن ، 

( 12وجدول ) ولحساب الثبات بهذه الطريقة تم استعمال معادلة الفاكرونباخ للمقياس ككل، 
 يصف درجات ثبات المقياس ككل ومجاالته:

 
 الثبات المقياس

 0,738 المقياس ككل
 0,734 الذات القرائية
 0,733 الذات النحوية
 0,742 الذات اآلدبية
 0,732 الذات الكتابية

وتعد درجة ثبات المقياس ومجاالته جيدة عند مقارنتها بمعيار الفاكرونباخ للثبات ويمكن 
 .الركون اليها 
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 : وصف المقياس وتصحيحه وحساب الدرجة الكلية -3
 اربعة مجاالتفقرة موزعة على  30اصبح المقياس بعد استعمال اإلجراءات السابقة مكون من        
( فقرات في مجال الذات 8( فقرات في الذات النحوية ، و)6( فقرت لمجال الذات القرائية، و)8بواقع )

االجابة على  ( فقرات في مجال الذات الكتابية. ويصحح المقياس وفق طريقة ليكرت في8اآلدبية و)
( درجة 1( الى )3وتصحح هذه البدائل من ) (تنطبق دائما ، تنطبق احيانا ، التنطبق علي ابدا  )بدائل 

الذات اللغوية، وبذلك فأن المدى النظري ألعلى درجة يمكن ان يحصل عليها على للفقرات التي تدل 
 (.60( وبمتوسط فرضي ) (30( وادنى درجة هي  (90الطالب هي 

 

 المؤشرات اإلحصائية لمقياس الذات اللغوية :  -
إن مــن المؤشــرات اإلحصــائية التــي ينبغــي أن يتصــف بهــا أي مقيــاس تتمثــل فــي التعــرف علــى 
طبيعــة التوزيــع االعتــدالي ، الــذي يمكــن التعــرف عليــه بواســطة مؤشــرين أساســيين همــا الوســط الحســابي 

اف المعيــاري وأقتربــت مــن الصــفر ، دل ذلــك علــى واالنحــراف المعيــاري ، وأنــه كلمــا قلــت درجــة االنحــر 
 ( . 168،  1977وجود نوع من التجانس أو التقارب بين قيم درجات التوزيع )البياتي وأثناسيوس ، 

ذا كان الخطأ المعيـاري للتقـدير  ُيعبـر عنـه بـالفرق بـين  (Standerd Error of Estimate)وا 
لمؤشـرات اإلحصـائية المهمـة الـذي يسـاعد فـي معرفـة قـوة درجة حقيقيـة واحـدة وتقـديرها ، فأنـه ُيعـد مـن ا

التنبؤ ، فكلما كانت قيمة هذا الخطأ عالية فهذا يعني أن هناك فرقـا  كبيـرا  بـين الدرجـة الحقيقيـة والدرجـة 
المتوقعــة ، وكلمــا انخفضــت هــذه القيمــة واقتربــت مــن الصــفر فهــذا يعنــي أن الفــرق بــين تلــك الــدرجات 

ـــدرجات  منخفضـــة ، فحينمـــا يكـــون ـــى تطـــابق ال ـــدل عل ـــاري للتقـــدير )صـــفرا ( فهـــذا ي ـــدار الخطـــأ المعي مق
 ( . 211، 1977المتوقعة مع الدرجات الحقيقية )البياتي واثناسيوس، 

ُيعـــدان مـــن خصـــائص التوزيعـــات  (Kurtosis)والتفـــرطح  (Skewness)كـــذلك فـــأن االلتـــواء 
كـــرارات عنـــد القـــيم المختلفـــة للتوزيـــع ومعامـــل التكراريـــة ، إذ يشـــير معامـــل االلتـــواء إلـــى درجـــة تركيـــز الت

( ، 81، 1988التفرطح إلى مدى تركيز التكرارات فـي منطقـة مـا للتوزيـع االعتـدالي )عـودة والخليلـي ، 
فمن الممكن التمييز بين التوزيعات من خالل درجة ونوع االلتواء والتفرطح ، إذ يستعمل عادة مؤشـرات 

 ( . 247، 2002إحصائية للتعبير عنهما )عودة، 
وهكذا نجد أن معرفة درجة تفرطح أي توزيع ونوعه ينبغي أن يقارن هذا المعامل بمقياس يتخذ 
أساســا  لــذلك ، ومــن المتبــع أن يقــارن هــذا بمعامــل التفــرطح المقابــل لــه فــي المنحــى الطبيعــي القياســي ، 

( ، فــإذا زاد هــذا 0.263وبحســاب هــذا المعامــل فــي المنحنــى الطبيعــي القياســي نجــد أن قيمتــه تعــادل )
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ذا قــل عنهــا كــان التوزيــع مــدببا  )العــاني والغرابــي ،  المعامــل عــن هــذه القيمــة يكــون التوزيــع مســطحا  وا 
1982 ،66 . ) 

إن حساب المؤشرات اإلحصائية اآلنفة الذكر مفهوم الذات اللغوية والركـون إلـى نتـائج التطبيـق 
 Statistical)فيمـــا بعــــد ، تطلبــــت مــــن الباحثــــة اســــتعمال الحقيبــــة اإلحصــــائية للعلــــوم االجتماعيـــة 

Package For Social Science)   أو مـا يسـمى اختصـارا(SPSS)  فـي اسـتخراج تلـك المؤشـرات
 (يوضح ذلك:   13ية وجدول) اإلحصائ

 
 (13جدول ) 

 الذات اللغويةالمؤشرات اإلحصائية لمقياس 
 القيم المؤشرات اإلحصائية ت

 60 الوسط الفرضي 1

 61,407 الوسط الحسابي 2

 0,529 الخطأ المعياري للوسط 3

 61,000 الوسيط 4

 59,00 المنوال 5

 10,597 االنحراف المعياري 6

 112,302 التباين 7

 0,040-          االلتواء 8

 0,080-     التفرطح 9

 54,00 المدى 10

 30 أقل درجة 11

 90 أعلى درجة 12
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وعند مالحظة قيم المؤشرات اإلحصائية األنفة الـذكر لمقيـاس مفهـوم الـذات اللغويـة  ، نجـد أن 
ــذات تلــك المؤشــرات تتســق مــع معظــم مؤشــرات المقــاييس العلميــة ، إذ تقتــرب  درجــات مقيــاس مفهــوم ال

اللغوية وتكراراتها نسبيا  من التوزيع االعتـدالي ، ممـا يسـمح بتعمـيم نتـائج تطبيـق هـذا المقيـاس وشـكل ) 
 ( يوضح ذلك بيانيا  :5
 

 

 

 

 التطبيق النهائي:خامسًا: 

قامت الباحثة بتطبيق اداتا البحث على عينة من طالب المدارس الثانوية  في مدينة الديوانية       
( طالب وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية 450البالغ حجمها )عن طريق استمارة الكترونية 

 .(    10/8/2020( الى )   23/7/2020المتساوية للفترة من) 
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 االحصائية :  الوسائلسادسًا:

لغرض التحقق من أهداف البحث ، استعان الباحثة بالحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية     
(Spss:في معالجة البيانات احصائيا بالحاسبة االلكترونية، وباستعمال الوسائل اإلحصائية اآلتية ) 

لعينة واحدة: للتعرف على داللة الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي  االختبار التائي-1
 لمقياسي االستيعاب القرائي و الذات اللغوية

االختبار التائي لعينتين مستقلتين الستخراج القوة التمييزية لفقرات مقاييس البحث بأسلوب -2
فقرة من فقرات مقياس االستيعاب  القرائي و المجموعتين الطرفيتين وللتعرف على  القوة التمييزية لكل 

 الذات اللغوية وفقا لمتغير النوع)ذكور ،اناث(.

 معامل ارتباط بيرسون، لتحقيق اآلتي:-3

 أ .ايجاد العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمقياسي البحث.

 لمقياسي البحث.ب. ايجاد العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة ودرجة المجال 

ج. ايجاد العالقة االرتباطية بين درجة كل مجال والمجاالت االخرى والدرجة الكلية لكل من مقياسي 
 البحث.

 ه .الستخراج الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقاييس البحث.

 .اللغويةالذات ية بين االستيعاب القرائي و و. ايجاد العالقة االرتباط

(الستخراج Alpha Formula For Internal Consistencyاق الداخلي ). معادلة الفا لالتس4
 الثبات لمقياس االستيعاب القرائي و الذات اللغوية . 
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 الفصل الرابع

o  عرض النتائج وتفسيرها 
 

o  التوصيات 
o المقترحات 
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والدراسات يتضمن هذا الفصل عرضا  لنتائج البحث وتفسيرها على وفق لالطار النظري  
 السابقة وعلى النحو االتي :

 
 الهدف االول : تعرف االستيعاب القرائي لدى طلبة المدارس الثانوية:

( 33.671على مقياس االستيعاب القرائي ) طلبة المرحلة الثانويةظهر المتوسط الحسابي لدى  
المتوسط الحسابي  ( وعند مقارنة34( ، فيما كان المتوسط الفرضي )5.398وانحراف معياري قدره )

لعينة البحث بالمتوسط الفرضي للمقياس وباستعمال االختبار التائي لعينة واحدة . ظهر ان القيمة 
وتشير تلك النتيجة الى عدم وجود ( 1،96من القيمة الجدولية ) اصغر(  -1،292التائية المحسوبة )

( يوضح 14(، وجدول ) 449)( و بدرجة حرية 0،05عند مستوى داللة )فرق ذي داللة احصائية 
 ذلك.

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

 المتغير

عدد 

أفراد 

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي

درجة  التائيةالقيمة 

 الحرية

مستوى 

داللة 

0.05 
 الجدولية المحسوبة

االستيعاب 
 القرائي

450 33.671 5,398 34 1،292- 1،969 

 

449 

 

 دالة

  

تشير هذه النتيجة ضعف االستيعاب القرائي لدى طلبة المدارس الثانوية ،  يمكن تفسيرها الى  
من مادة تعليمية إلى معرفة  ان معظم طلبة المدارس الثانوية يواجهون صعوبات في تحويل مايقرأونه

( وتعود ذلك الى اسباب عدة مثل  حداثة المفاهيم 2001ذات  معنى ، كما في دراسة الحجاج )
الدراسية التي يتعلمونها ، وقلة التخزين المعرفي في تفسير مايقرأونه ، وطريقة التدريس السائدة في 

تفسيرهم  ألغلب النصوص الدراسية ذات  المدارس التي تؤكد على التلقين والحفظ، مما اثر ذلك في
العالقة بالمناهج الدراسية ،والتي تتبع تنظيما وتركيزا ، والتي ما زال كثير منها يفتقر إلى الموضوعية 
والتي تؤكد على عرض المعلومات كما هي مدونة في الكتب المقررة، كما يمكن القول أن تراكمات 

الطبيعة غير المستقرة وما خلفته من تأثيرات على جميع  الظروف التي يمر بها بلدنا عموما  ذات
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جوانب الحياة وميادينها، قد أثرت بدورها على التعليم سلبيا،  تمثلت بإهمال الجانب الجدي في التعليم 
برمته تدريسيا  وفيما يتعلق بنظام االمتحانات المتساهل بوضع األسئلة ومراقبة الطلبة أثناء أدائهم 

التالي فإن الطلبة يتنقلون من مرحلة إلى أخرى دون أن يستوعبوا ما تعلموه في المراحل االمتحانات، وب
السابقة، فصار من الطبيعي أن يسعى الطلبة ألجل النجاح فقط دون اهتمام بالمادة المتعلمة والفائدة 

يقرأ  التي عود عليه من دراستها، فتنحصر مهمته في نقل ما تم حفظه وتدوينه على الورق، فهو قد
عددا  كبيرا  من الكلمات بقصد نقلها وتدوينها على الورق بشكل أصم دون أن يعنى باستيعابها، وان 
غالبية الطلبة تنحصر قراءاتهم على ما تم تحديده لهم من مادة دراسية فال يعودون يهتمون بتوسيع 

بناء بضرورة القراءة وأهميتها قراءاتهم وتوسيع مداركهم، وهذا ما قد يعود إلى إغفال التوجيه المبكر لأل
 وعدم حثهم على ارتياد المكتبات وتعزيز أهمية الكتاب الذي غالبا  ما يرتبط بالمقاعد الدراسية فقط .

 :  وفق متغير النوع االستيعاب القرائيداللة الفرق على  تعرف الهدف الثاني.
( وبانحراف 34،186) لتحقيق هذا الهدف استخرجت الباحثة الوسط الحسابي للذكور البالغ 

وبأنحراف ) 33،155)كذلك استخرجت الوسط الحسابي لإلناث البالغ  )5،182) همعياري قدر 
 االستيعاب القرائي ( ومن أجل اختبار الفرق بين المتوسطين على مقياس5،569)معياري قدره 

 )2،033المحسوبة ) استعملت الباحثة االختبار التائي لعينتين مستقلتين ،إذ ظهرت القيمة التائية
( 448)(، ودرجة حرية 0،05( عند مستوى داللة ) 1،96)التي هي اكبر من القيمة الجدولية البالغة 

 .( يوضح ذلك15وجدول )
 

 ( 15جدول )
 

 على وفق متغير النوع )ذكور , إناث(االستيعاب القرائي الموازنة على مقياس  

 الجنس المتغير
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة
 الحرية

 القيمة التائية
 المحسوبة

 القيمة التائية
 الجدولية

 مستوى
 الداللة
0،05 

االستيعاب 
 القرائي

 5،182 34،186 الذكور
 دالة 1،96 2،033 488

 5،569 33،155 اإلناث
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وتشير هذه النتيجة إلى أن الذكور يتفوقون على االناث بالقدرة على االستيعاب القرائي. ربما  
يعود الى نوع التنشئة االجتماعية المعدة للذكور من قبل االهل والتي تختلف نوعا ما عن االناث ، اذ 

الذات في  يزرعون الثقة بأنفس الذكور ويعطونهم مسافة اكبر في الكالم والتحدث والتعبير عن
المجالس العائلية والعشائرية ، مما يولد فهم قد يكون اكبر من لدا االناث ، ورغبة في القراءة واالطالع 

 بصورة اكبر لكي يكون مناسبا  للدور الذي رسمه االهل للذكور في العائلة 

 الهدف الثالث : تعرف الذات اللغوية لدى طلبة المدارس الثانوية:

على مقياس مفهوم الذات اللغوية   طلبة المرحلة الثانويةظهر المتوسط الحسابي لدى  
( وعند مقارنة 60 ( ، فيما كان المتوسط الفرضي )10،366(  وانحراف معياري قدره ) 61،611)

المتوسط الحسابي لعينة البحث بالمتوسط الفرضي للمقياس وباستعمال االختبار التائي لعينة واحدة . 
وتشير تلك ( 1،96)من القيمة الجدولية  أكبروهي   )3،297 (ان القيمة التائية المحسوبة  ظهر

(، وجدول 449( و بدرجة حرية )0،05عند مستوى داللة )النتيجة الى وجود فرق ذو داللة احصائية 
 ( يوضح ذلك. 16)

 (  16جدول)

 الذات اللغويةمفهوم الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقياس 
 

 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،366 61،611 450 الذات اللغوية

الذات 
 القرائية

 دالة 449 1،96 4،459 16 3،277 16،688 450

الذات 
 النحوية

450 11،697 2،441 12 2،626-  غير دالة 449 1،96 -

الذات 
 االدبية

 دالة 449 1،96 2،552 16 3،325 16،400 450

الذات 
 الكتابية

 دالة 449 1،96 5،206 16 3،286 16،802 450
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يتضح بأن طلبة المدارس الثانوية يتسمون بمفهوم الذات اللغوية، والقرائية  السابقومن الجدول  
والكتابية في حين ال يتمتعون بمفهوم الذات النحوية. تشير هذه النتيجة لمدى كفاءتهم وادراكهم  واآلدبية

لقواعد اللغة العربية واهتمامهم بها وبفروعها المختلفة ،وفهم كلماتها ومعانيها وقدرتهم على الربط 
الرئيسية للموضوعات  والتعمق في مفرداتها واستغالل وقت فراغهم في االطالع والقراءة ووضع االفكار

بسهولة وشعورهم بأنهم يمثلون مراكز طيبة بين أقرانهم وتركيزهم مع المدرس اثناء الحصة ، كما في 
(  حيث ان مفهوم الذات 1969( ودراسة ) لييبن وجرين 1995( ودراسة )السيد2000دراسة )بدران 

وله ولقدراته والتجاهاته ومشاعره عندهم هو التقدير الكلي الذي يبديه الشخص لمظهره ولخلفيته وألص
(وايضا وجود 1995كما في دراسة  )تشامبان وتومر  ،وهو ما يجتمع ويتبلور كقوة موجه للسلوك 

عالقة دالة في مفهومهم االدبي حيث يدل ذلك على ادراك الطالب لذاته االدبية وادراكه للفكرة الجميلة 
فنية والشعور بالسرور والبهجة عند سماع االبيات في التعبير الجميل الذي يحقق المتعة واللذة ال

الشعرية وشعورهم بالمتعة في حصص النصوص االدبية واندماجهم مع المدرس اثناء الدرس حيث ان 
واشارت  ،هذه االفكار التي يكونها الفرد عن ذاته سوف تزيد من ثقته بذاته االدبية وبتحصيله االدبي 

لثانوية يتسمون بمفهوم الذات الكتابية ،ممايدل على قدرتهم في النتائج ايضا بأن طالب المدارس ا
التعبير عن ذاتهم بجمل متماسكة مترابطة فيها الوحدة واالتساق والمعنى ،ويتوافر فيها الصدق 
والصحة اللغوية وجمال الرسم وشعورهم بالكفاءة في عدم تكرار الكلمات بصورة متقاربة والصدق في 

شياء وتسلسل االفكار في نظام منطقي ، والبعد عن استعمال الكلمات تحديد االفكار ووصف اال
العامية ،وايضا مشاركتهم في المسابقات المدرسية واالستعانة باآليات واالحاديث النبوية لتدعيم 
موضوعهم ،كل هذه االفكار والمشاعر التي يكونها الفرد عن نفسه من شأنها ان ترفع ثقته بذاته 

( ودراسة 1985( ودراسة )سالمة 1971حصيله الكتابي، كما في دراسة )ايمز وفليدروبالتالي يرتفع ت
( حيث تفسيرهم لألحداث يتماشى مع 1985( ودراسة )مارش وسميث وبيرنس 1989)اسماعيل 

 اختالف في كيفية بلورة االداء.  تقويمهم ألنفسهم مما يؤدي الى
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 :  وفق متغير النوع اللغويةالذات داللة الفرق على  تعرف الهدف الرابع.
( وبانحراف 59،755لتحقيق هذا الهدف استخرجت الباحثة الوسط الحسابي للذكور البالغ )  

وبأنحراف ) 63،466)  ( كذلك استخرجت الوسط الحسابي لإلناث البالغ10،392) همعياري قدر 
، مفهوم الذات اللغوية ومن أجل اختبار الفرق بين المتوسطين على مقياس (10،024 (معياري قدره 

( التي 3،855استعملت الباحثة االختبار التائي لعينتين مستقلتين ،إذ ظهرت القيمة التائية المحسوبة  )
وجدول ) 448(، ودرجة حرية) 0،05عند مستوى داللة )( 1،96هي اكبر من القيمة الجدولية البالغة)

 ( يوضح ذلك.17)

 (17 جدول )
 على وفق متغير النوع )ذكور , إناث( مفهوم الذات اللغويالموازنة على مقياس  

 
مفهـــوم الـــذات اللغويـــة، تشــير هـــذه النتيجـــة إلـــى وجـــود فـــرق بـــين الـــذكور واإلنـــاث علـــى مقيـــاس  

الـــى دور مفهـــومهن  ويمكـــن تفســـيرهاوالـــذات القرائيـــة والـــذات األدبيـــة والـــذات الكتابيـــة لصـــالح اإلنـــاث، 
 الذاتي الفعال والدافعية نحو العملية التعليمية اكبر من الذكور ،اضافة الى عمليات الشرح والتفسير 

 الجنس المتغير
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة
 الحرية

 القيمة التائية
 المحسوبة

 القيمة التائية
 الجدولية

 مستوى
 الداللة
0،05 

اللذات 
 اللغوية

 10،392 59،75 الذكور
 دالة 1،96 3،855 448

 10،245 63،466 اإلناث
الذات 
 القرائية

 دالة 1،96 4،311 448 3،156 16،356 الذكور
 3،272 17،342 اإلناث

الذات 
 النحوية

 دالة غير 1،96 1،780 448 2،556 11،493 الذكور
 2،308 11،902 اإلناث

الذات 
 اآلدبية

 دالة 1،96 3،208 448 3،389 15،902 الذكور
 3،189 16،897 اإلناث

الذات 
 الكتابية

 دالة 1،96 3،131 448 3،309 16،324 الذكور
 3،163 17،280 اإلناث
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والمناقشة التي تحدث داخل الصف لها دور فعال في زيادة مفهوم الذات اللغوية لدى الطالبات في ظل 
ون المشوق والتفكير التفصيلي الواسع ممايساعد البيئة التعاونية المشتركة مع المدرس المبنية على التعا

الطالبات على التفكير المرن والطالقة اللغوية ،وايضا خلق جو تعاوني مع االسرة والـربط والتكامـل بـين 
الخبرات السابقة والجديدة، وتصحيح االخطاءفي الخبـرات السـابقة ، بحيـث تاخـذ المعرفـة الجديـدة معنـى 

ـــدريس فعالـــة ممـــا يـــؤدي الـــى ادراك واضـــحا وســـليما فـــي البنـــى الم ـــة لـــديهن وكـــذلك اتبـــاع طـــرق ت عرفي
الطالبــات لــذواتهن فــي اللغــة العربيــة واالســتمتاع بهــا وبفروعهــا المختلفــة فــي النحــو والنصــوص والكتابــة 
ومدى ادراكهن لذواتهن في معاني الكلمات والجمل وقدرتهم على التعمـق فـي الموضـوعات بسـهولة كمـا 

وتعــزى الباحثــة 1985ودراســة ســمث وبيــرنس  1990ودراســة ســكالفك ورانكــن 1993فــي دراســة مــارش 
 .هذه النتيجة الى ان الطالبات اكثر ميال  للنواحي االدبية واكثر ميال  للحفظ من الطالب الذكور 

 
لدى االستيعاب القرائي و الذات اللغوية بين االرتباطية الهدف الخامس : تعرف العالقة 
 طلبة المدارس الثانوية         
بين درجات طلبة المدارس الثانوية على مقياس االرتباطية ألجل التعرف على العالقة 

االستيعاب القرائي ومفهوم الذات اللغوية استعملت الباحثة معامل ارتباط بيرسون، وظهرت قيمة معامل 
الباحثة اختبار معامل ارتباط بيرسون،  ( ومن أجل اختبار هذه القيمة، استعملت0،008)االرتباط 

( وظهر أن هذه القيمة غير دالة احصائيا عند مقارنتها بالقيمة الجدولية 0،17الذي ظهرت قيمته )
 .( 448( ودرجة حرية ) 0.05( ومستوى داللة )1.96)

 

 ( 18جدول )
ومفهوم الذات   القرائي االستيعابيوضح معامل االرتباط والقيم التائية المحسوبة والجدولية لدرجات  

 اللغوية 

معامل  متغيري العالقة
 االرتباط

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة
0,05 

 دالة 448 1.96 0.17 0،008 الذات اللغوية–االستيعاب القرائي 

 دالة 448 1.96 0،06 0،003 الذات القرائية –االستيعاب القرائي 

 دالة 448 1.96 0،91 0،043 الذات النحوية –االستيعاب القرائي 
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-0،001 الذات االدبية –االستيعاب القرائي   دالة 448 1.96 0،02 

 دالة 448 1.96 0،19 0،009- الذات الكتابية –االستيعاب القرائي 
 

تشير هذه النتيجة إلى وجود عالقة ضعيفة وغير دالة احصائيا بين تدني االستيعاب القرائي  
ومفهوم الذات اللغوية وابعادها، ويمكن تفسير هذة النتيجة بأن االستيعاب الضعيف وعدم قدرة 
الطالب على تحويل الخبرات الجديدة الى خبرات ذات معنى تام اليسهم في تبلور ذات لغوية 

 .ة واضح

 

 التوصيات :

تعليم الطلبة استراتيجيات التعلم الفعال من خالل المواد الدراسية التي يتلقونها من خالل االهتمام 1-
بالبناء العقلي للطلبة كي يتمكنوا بأنفسهم من اختبار الوسائل واألساليب التي تشجعهم على توضيح 

 واستيعاب ما يقرؤونه.

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

 . االبتعاد عن التعلم األصم القائم على الحفظ والتلقين-3

ضرورة مراعاة التشجيع وتهيئة الظروف المناسبة من قبل مدرسين اللغة العربية حتى يتمكن -4
 .مهارات اللغة العربية واالرتقاء بمفهوم الذات اللغوية لدية الطالب من اتقان 

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

حث الطالب على القراءة واالطالع في ضوء مستواهم اللغوي وخاصة بمجال اللغة العربية لصقل -6
 .الفاظهم وثراء معجمهم وتمكنهم من القواعد النحوية 
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 المقترحات :

 . االستيعاب القرائي وعالقته بما وراء العمليات المعرفية لدى طلبة المدارس الثانوية -1
 .الذكاء اللغوي لدى طلبة المرحلة االعدادية االستيعاب القرائي وعالقته ب -2
 .الذات اللغوية وعالقته بمهارت الخطابة لدى طلبة المدارس المتوسطة  -3
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 المصادر العربية  . أ

 القران الكريم 

 

 الدراساية المتغيارات بابع  وعالقتهاا الدراساة مهاارات(: 2005)سععيد وصالح احمد، إبراهيم، (1

 والعشعرون، الحعاد  المجلعد أسعيو،، جامععة، التربيعة، كليعة مجلعة ،الجامعاة طاال  من عينة لدى

 .مصر األول، العدد

 ، النهضععة دار ، والتربااو  واالجتماااع  النفساا  اإلحصااا (  1986) السععيد محمععود ، النيععل أبععو (2

 .بيروت

 والتوزيعع  للنشععر المسععير  دار عمععان ،1،. التربااو  الاانف  علاام( 1988: )صععالح جععادو، أبععو (3

 .ال،باعة

 العلاوم فا  اإلحصااي  التحليال وطار  البحا  منااج ( 1991) صعاد  آمعال و فعااد ، ح،ب أبو (4

 .القاهر . المصرية األنجلو مكتبة ، واالجتماعية والتربوية النفسية

 .مصرية االنجلو المكتبة القاهر ،. التربو  النف  علم( 1988) صاد  وآمال فااد، ح،ب، أبو (5

 والاذكا  االنجاا  دافا  تنمياة فا  جمع  ارشاد  برنام  فاعلية( 2013) احمد اشرف،  دية ابو (6

،  منشععور  غيععر ماجسععتير رسععالة،  االساساا  التعلاايم ماان الثااامن الصاا  طلبااة لاادى  االنفعااال 

 االردن،  الزرقاء،  الهاشمية الجامعة

 القارا   تعلايم فا  العربياة اللغاة معلما  تواجه الت  الصعوبات( 2007: )الدين جمال مر ، أبو (7

 الخليعل جامععة مجلعة. الخليل محافظة ف  أنفسهم المعلمون يدركها كما الدنيا األساسية بالمرحلة

 3،المجلد للبحوث

 .مصرية االنكلو المكتبة القاهر ، ،1،. التحصيلية االختبارات(  1991: )الدين صالح ناهية، أبو (8

 ماجسعتير رسعالة) الاذات فاعلياة علا  الراجعاة التغذياة آثار( 1994)محمد السيد حسن هاشم، أبو (9

 التربية كلية ،(منشوره غير

 لاادى الصااامتة القاارا   مهااارات لتنميااة مقتاار  برنااام ( 1991) النبعع  عبععد هللا عبععد أحمععد، (10

 التربيععة كليععة منشععوره، غيععر دكتععوراه أ،روحععة. األساساا  التعلاايم ماان االبتداييااة المرحلااة تالميااذ

 الزقازي  جامعة

 التعلعيم م،بععة ، بغعداد جامععة. النفسا  التقاويم( 1990) وآخعرون محمعود مصع،ف  اإلمام، (11

 .العال 

 بالتحصايل وعالقتاة اللغوياة الاذات مفهاوم( 2000) علع  تحسعين احمعد المعنعم عبد،  بدران (12

 االزهعر جامععة،  التربيعة كليعة , االساسا  باالتعليم الثانياة الحلقاة تالمياذ مان عيناة لادى اللغو 

 مصر،

 التربيعة كليعة ،الجامعاة طلبة لدى واالغترا  الذات مفهوم قيا ( 1979) الياس محمد بكر، (13

 منشور  غير دكتوراه ا،روحة بغداد، جامعة ،(رشد ابن)

 ،القاارا  تصااني  وقضااايا القاارا   لفاعليااة والنظريااة المنهجيااة القضااايا( 1984) بوردينععا (14

 .موسكو
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 فا  واالساتدالل  الوصاف  اإلحصا ( 1977)  اثناسيوس وزكريا توفي  الجبار عبد ، البيات  (15

 بغداد ، المستنصرية الجامعة ، النف  وعلم التربية

 دراسعات مجلعة ،الشخصاية والسامات األناا قاو  باين العالقاة( 2000) أحمد مص،ف  ترك ، (16

 المصريين النفسيين األخصائيين راب،ة ،(2) العدد ،(10) المجلد نفسية،

 لادى القرايا  االساتيعا  فا  المقرويية ومستوى القرايية الصور  اثر( 1992) شادية، التل (17

 االنسانية العلوم سلسلة، اليرموك ابحاث.  الثامن الص  طلبة

 ،والتربيااة الاانف  علاام فاا  والتقااويم القيااا ( 1989. )هععيجن واليزيععت روبععرت ثورنععدايك، (18

 األردن  الكتب مركز: عمان ،(عدس الرحمن وعبد الكيالن  زيد هللا عبد: ترجمة)

 ، القعاهر  ، العربيعة النهضعة دار ، الترباو  الانف  علام (1977 ) الحميعد عبد جابر ، جابر (19

 مصر

 ، المسععير  دار ،التربويااة العلااوم فاا  الوصااف  إلحصااا  (2007) حسععين عععدنان الجععادر ، (20

 .عمان

  فونتانا، ديفيد تأليف ،والتربية الشخصية( 1989) نور  محمد وصالح الحميد عبد جبرائيل، (21

 .اربيل الدين، صالح جامعة

 تنميااة فاا  المتعاادد  الااذكا ات علاا  قااايم برنااام  فعاليااة( 2007)  انععور أ جبريععل جبريععل، (22

 رسالة.  اللغوية الذات مفهوم ومنخفض  مرتفع  االعدادية المرحلة تالميذ لدى التحد  مهارات

 مصر.  االزهر جامعة،  التربية كلية،  منشوره غير دكتوراه

 اللغععة تععدريس و،رائعع  المنععاه . السععل،ان  هاشععم وحمععز  جاسععم عمععران(2013) الجبععور ، (23

    االردن -عمان والتوزي ، للنشر الرضوان دار ، العربية

 القاارا   كتاا  فاا  الاان  فاا  التاارابط علاا  التعاار  مهااارات( 2001) سعععد ريمععا، الجععرف (24

 87الععدد،  العرب  الخلي  رسالة، تقويمية دراسة، للبنات والثانوية المتوسطة للمرحلتين العربية

 97-73 ص،

 ،1، ،األساسااية وحقايقهااا والمراجقااة الطفولااة ساايكولوجية( 1994) علعع  عبععد الجسععمان ، (25

 .لبنان للعلوم، العربية الدار

 المكتبعععة ،ن،عععا،. التااادري  وأنمااااط االبتكاااار  التااادري (  1996: )الععععا،  عبعععد الجمعععال، (26

 لبنان .الحديثة التربوية

 والتطبيا , النظرياة بين تدريسها وطر  القرايية المهارات( 2007) عل  إبراهيم حراشة،- (27

 والتوزي  للنشر الخزام  دار عمان،

،  وعلومهااا العربيااة اللغااة مهااارات تاادري  فاا  المرجاا ( 2010) سععام  علعع ،  الحععال  (28

 ،رابلس، للكتاب الحديثة الموسسة

 لادى المطالعة ماد  ف  االستماع  االستيعا  مستوى.(2005) إبراهيم عباس أحالم حلم ، (29

 رسالة)   للبنات، التربية كلية بغداد، جامعة ،المتغيرات بع  وف  عل  المتوسطة المرحلة طلبة

 ( .   منشور  غير ماجستير

 لادى والتاوتر باالكتيا  المدركة الذاتية الفاعلية عالقة( 2000)نسيمه وداود، نزيهة حمد ، (30

 البحععث عمععاده عععن تصععدر ، دراسععات، مجلععة األردنيااة, الجامعااة فاا  التربويااة العلااوم كليااة طلبااة

 األردنية الجامعة العلم ،
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 البحعرين،. للمبتاديين القارا   اعلام كيا (  1993: )جعفعر حسين والناصر عياد سام  حنا، (31

 .الحكمة دار

 المسععير  دار عمععان،. وممارسااة نظريااة التعليماا  التصااميم( 1999) محمععود محمععد الحيلععة، (32

 والتوزي  للنشر

 والتوزي ، للنشر الفالح مكتبة ،1،،القرا   مهارات وتقييم تدري ( 2003)ياسر الحيلوان ، (33

 الكويت دولة

 المجلة ،الذات محبة مقيا  عل  الجنسين أدا  بين الفرو ( 2002) محمد ابراهيم الخليف ، (34

 الكويت جامعة ،(64) العدد ،(16) المجلد العلم ، النشر مجلس التربوية،

 التعلععيم م،ععاب  ، الشخصااية نفاا  علاام( . 1990) العبيععد  هاشععم ونععا م حنععا عزيععز ، دااود (35

 . الموصل ، العال 

. القارا   بصاعوبات المصابين عند الشفه  الفهم استراتيجيات تحليل( 2004) سهام دحال، (36

 اللغو ،الجامععة العنفس علعم فع  الماجستير شهاد  لنيل مذكر . واالجتماعية اإلنسانية العلوم كلية

 االردنية

 اللغااة قواعااد اكتسااا  فاا  بااايب  روجاار نمااوذ  اثاار( 2014) محمععد منصععور نععزار،الععدقس (37

 ف  االساس  الساب  الص  طلبة لدى اللغو  الذات مفهوم ضو  ف  الكتابية والمهارات العربية

 االردن،  االردنية الجامعة، منشوره دكتوراه ا،روحة،  االردن

 الجامعيعة موسسعة،  لمع  هعيم ترجمعة،  وتاليفها النصو  استيعا ( 1991) اندريو،  ديشن (38

 بيروت، للدراسات

. تدريساها وطار  مناججهاا العربية اللغة(  2005) الكريم عبد سعاد والوائل ، الديلم ،عل  (39

 والتوزي  للنشر الشرو  دار عمان،

 دمش  جامعة ،7، التكيف، سيكولوجية ف  دراسة: النفسية الصحة ،(1987) نعيم الرفاع ، (40

 .األردن المسير ، دار ،والمراجقة الطفولة النمو نف  علم( 2003) عود  محمد الريماو ، (41

 .القاهر  للنشر، الكتب عالم ،النفس  واإلرشاد التوجيه( 1966) السالم عبد حامد زهران، (42

 .القاهر  للنشر، الكتب عالم ،النفس  واإلرشاد التوجيه( 1977) السالم عبد حامد زهران، (43

 علم، القاهر .  والمراجقة للطفولة النمو النف  علم   (1990)   حامدعبدالسالم،زهران (44

 الكتب

، والنشععر لل،باععة الكتعب دار، النفساية والمقاايي  االختباارات( 1981) واخعرون، الزوبعع  (45

 العرا  -الموصل الموصل، جامعة

 - العذاكر  المعرفعة- المعرفا  للنشااط والنفساية البيولوجياة االسا ( 1998) فتح  الزيات، (46

 القاهر  للجامعات النشر دار ،1، المعرف  النفس علم سلسلة االبتكار،

 الكتععب دار الموصععل، ،التربااو  الاانف  علاام أساا ( 1991) محسععن فاضععل الزيرجععاو ، (47

 والنشر لل،باعة

 والصاحة النفسا  التحليال فا  ومبساطات اجتماعياة نفسانية أحادي ( 1986) عل  زيعور، (48

 .بيروت ال،ليعة، دار ،1، ،العقلية

 الشخص  والتواف  االكاديم  السلوك ف  الذات تقدير نمو( 1993) العينين ابو محمد زينب (49

 وعالقتاااة الساااعودية العربياااة بالمملكاااة الجنساااين مااان والماااراجقين االطفاااال لااادى واالجتمااااع 

 40-1ص.28 العدد. االزهر جامعة. التربية مجلة. الدراس  بالتحصيل
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 دراساة والالمعرفياة المعرفياة الخصااي  باين القرايا  الفهام صاعوبة.(2012) معريم سالم، (50

 مصر القاهر، مصرية، االنجلو مكتبة ،1، ،مقارنة

  باين التكامال علا  قايماة مقترحاة اساتراتيجة (2020 ) السعيد محمعد صعالح وائعل، السويف  (51

 الصا  لتالميذ اللغو  والذات االبداعية الكتابة تدري  ف  الترجمة الذاتية بيب  روجر  نموذ 

   مصر،  سوهاج جامعة،  االبتداي  الساد 

:  القعاهر ،  ن رياتهعا،  قياسعها، محعدداتها،  الشخصاية سايكلوجية( 1975)  غنيم محمد سيد (52

  الزقازي  جامعة العربية النهضة دار

 الععرحمن عبععد ، الكربععول  ولعع  حمععد ترجمععة ، الشخصااية نظريااات (1983)  دوان ، شععلتز- (53

 العرا  ، بغداد جامعة ، القيس 

 بالتحصاايل التنباا  علاا  الااذات مفهااوم مقيااا  قاادر  دىماا.( 1995.) السععيد حععزين صععالح (54

 58-38 ص والثالثون الراب  العدد:  النفس علم مجلة. الفعل  الدراس 

لادى طلباة كلياة  االساتيعا  القرايا  وعالقتاة باالتفكير التاامل (  2016صالح ،زينعة علع  ) (55

 ، بحث منشور ، العرا  االدا  ف  جامعة القادسية

 الشاابا  لاادى الحيااا  بضااغوط وعالقتهمااا الذاتيااة الفاعليااة( 1993)حسععين عوا،ععف صععالح، (56

 487-461ص( 23)4،منصوره جامعة التربية، كلية مجلة ،الجامع 

 الطفولة مرحلة ف  لالطفال الذات مفهوم مقيا  دليل( .1982) بشاى وحليم منصور ،لعت (57

 .المصرية االنجلو مكتبة:  القاهر  . والمتاخر  والوسط 

 عّمععان، وائععل، دار ،القاارا   صااعوبات فاا  مقدمااة (2009)وآخععرون عععورات ، سععناء ،يبعع ، (58

 االردن

 بااين العربيااة اللغااة تاادري  أسااالي ( 2007) الحوامععد  فععااد ومحمععد قاسععم راتععب ، عاشععور (59

   م 2007، االردن ، والتوزي  للنشر الميسر  دار ، 2، ، والتطبي  النظرية

 بااين العربيااة اللغااة تاادري  اسااالي  (2010) الحوامععد  فععااد ومحمععد قاسععم راتععب عاشععور، (60

      االردن عمان، المسير ، دار ،3، ،والتطبي  النظرية
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 (1ملحق )

 اسماء السادة المحكمين الذين استعانت بهم الباحثة في اجراءات البحث

 مكان العمل التخصص العلمي اسماء المحكمين ت 
علم النفس  أ .د عبد العزيز حيدر 1

 الشخصية
 كلية التربية/ جامعة القادسية

2  
 أ.د علي صكر جابر

 كلية التربية /جامعه القادسية  علم النفس التربوي

علم نفس  أ.د علي شاكر الفتالوي   3
 الشخصية

 كلية اآلداب /جامعة القادسية

شخصية وصحة  أ.د رجاء ياسين عبد  4
 نفسية

 كلية التربية /جامعة الكوفة

علم النفس  أ.د سهيلة عبد الرضا عسكر 5
 الشخصية

 كلية التربية /جامعة المستنصرية

علم نفس  كاظم جبر الجبوري    أ.د 6
 الشخصية 

 كلية تربية بنات /جامعة القادسية

علم نفس  أ.م.د سالم هاشم حافظ 7
 الشخصية

 كلية اآلداب /جامعة القادسية

 كلية التربية/جامعة القادسية علم النفس التربوي أ.م. د ارتقاء يحيى حافظ  8
ارشاد وصحة  أ.م د حسين فالح حسين 9

 نفسية
 كلية التربية /الجامعة المستنصرية 

علم النفس  أ.م. د خديجة حسين سليمان   10
 الشخصية

 كلية التربية /الجامعة المستنصرية

 كلية التربية/الجامعة القادسية  علم نفس تربوي أ.م. د. خالد ابو جاسم عبد  11
 بابلكلية التربية / جامعة  علم نفس التربوي أ.م. د مدين نوري طالل 12
 ية التربية / الجامعة المستنصريةكل ارشاد نفسي أ.م.د محمود شاكر 13
 كلية التربية / الجامعة المستنصرية ارشاد نفسي أ.م. د صفاء حسين محمد   14
علم النفس  ا.م  علي عبد الرحيم صالح  15

 الشخصية
 كلية اآلداب/جامعة القادسية



____________________________________________________________95 
 

 
 

 (2ملحق )

جامعة القادسية / كلية اآلداب الى مديرية التربية في  كتاب تسهيل المهمة الصادر من
 محافظة الديوانية
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لثانوية ف  مرك  محافظة كتا  تسهيل المهمة الصادر من مديرية تربية الديوانية ال  المدار  ا

 ةالديواني
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 (3ملحق )

 مجتمع اعداد الطلبة

 المجموع بنات بنون  اسم المدرسة ت
 885 0   885 م. الجزائر 1
 425 425 0  م.العدالة  2
 365 365 0  م.الجمهورية  3
 756 756 0   م. الحرية للبنات  4
 550 550 0   م. القدس  5
 551 0    551 م.ابن سينا  6
 370 0    370 م. المتنبي 7
 550 0    500 م. الرصافي  8
 660 0    660 م. االمام محمد الباقر 9

 800 0     800 م. الرازي  10
 660 660 0    م. القوارير 11
 640 0     640 م.الحسن  12
 595  0     595 م. الحسين  13
 1000 1000 0    م.البراءة 14
 451 0    451 م.االقصى  15
 445 0   445 م.حمورابي 16
 580 580 0   م. ام البنين  17
 476 240 236   م.مكة المكرمة  18
 445 0   445 م. الحكيم  19
 255 255 0   م. ام عمارة  20
 565 0   565 م. حبيب بن مظاهر  21
 229 229   0   م. االيمان 22
 360 0    360   م. االسراء للبنين 23
 718 718 0    م. النوارس  24
 565 0    565 م. الرحمن  25
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 700 0   700 م. االمل  26
  150  150 0   م. ام كلثوم  27
 450 0   450 م. الحر الرياحي  28
 620 0   620 م. زيد بن علي  29
 803 803 0   م. السجدة  30
 462 462 0    م. الرحمة  31
 433 433 0   م. الحكمة  32
 517 0  517 م. المعرفة  33
 670 670 0   م. الظالل  34
 700 700 0   م. الربيع  35
 420 0   420 م. الخضراء  36
 455 455 0   م. فاطمة بنت اسد  37
 346 346 0   م. الغصون  38
 370 370 0   م.بغداد 39
 285 0  285 م. البهاء  40
 120  120 0   م. شمس المعرف  41
  446 0   م. الفرح  42
 376 376 0   م. رحاب العلم  43
 400 0   400 م. الشهداء الخمسة  44
 665 665 0   م. الشفق 45
 612 612 0   م. االيات  46
 154 154 0   م. زينة الحياة  47
 550 255 295 م. اباالفضل العباس  48
 544  0   544 م. فجر االسالم  49
 617 617 0   م. امنة بنت وهب  50
 668 0   668 م. النهضة  51
 370 0   370 م. القبس  52
 190 190 0    م. االشعاع  53
 495 186   309 م. الحجة 54



____________________________________________________________99 
 

 
 

م. الحسن العسكري  55
 المسائية 

597   0   597 

 368 0   368 م. المعراج  56
 442 0   442 ع. الجمهورية 57
 610 610 0   ع. صنعاء  58
 857 857 0   ع.العروبة 59
 365 0 365 ع.الكرامة 60
 918 918 0   ع. دمشق  61
 755 0   755 ع. قتيبة 62
 765 765  0   ع. الطليعة  63
 544 0  544  ع. ابن النفيس 64
 766 0   766  ع. المركزية  65
 800 800 0   ع. ميلسون 66
 605  605 0   ع. الرباب 67
 370 0  370  ع. الديوانية للبنين  68
 528 528  0  ع. الفردوس 69
 541 541 0  ع. الديوانية للبنات  70
 313 0  313  ع. ابي تراب المطورة  71
 530 530  0   ع. امير المؤمنين  72
 605 605 0   ع. الحوراء 73
 720 720  0  ع. النور 74
 418  0  418  ع. الجواهري 75
 390 390 0 ع. السرور 76
 760  0   760  ع. الصدرين 77
 420  0   420  ع. الثقلين  78
 555 555  0  ع. الكوثر 79
 615 0  615  ع. الزيتون 80
 410 0  410  ع. التفوق  81
 545 545 0   ع. الفاضالت  82
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 395 0  395 ع. الغدير  83
 387 0  387  ث. العلوم  84
 355 355  0  ث. الوفاء  85
 302 302  0  ث. الزوراء 86
 1176 1176 0  ث. بلقيس 87
 1140 1140 0  ث.السنبلة  88
حعهخجث. الجنائن  89

 المعلقة 
 0 743 743 

 525 0  525 ث. المتميزين للبنين  90
 476 476 0  ث. المتميزات للبنات 91
 740 0  740  م. الشعب المسائية  92
 440 0  440  م.حموابي المسائية  93
 646 0  646  م. الشهيد المسائية  94
 675 675  0   م.الديوانية المسائية  95
ع.الديوانية المسائية  96

 للبنات
 0 375 375 

 880 0  880  ع. التاميم المسائية 97
 89 0 89  ع. البشير المسائية  98
م. االزهر الشريف  99

 المسائية 
430  0 430 

م. بنغازي االساسية  100
 للبنات 

 0  510 510 

م. الغدير االساسية  101
 المختلطة 

 90 48 138 

 53950 28620 25330 المجموع  
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 (4ملحق )

 جامعة القادسية / كلية اآلداب  

 قسم علم النفس / الدراسات العليا    

  )الماجستير (           

 استبانة أراء السادة الخبراء في صالحية مقياس االستيعاب القرائي

 (Reading comprehensionمقياس االستيعاب القرائي )

 تحية طيبة....

 األستاذ الفاضل ........................................................ المحترم    

تــروم الباحثــة أجــراء بحثهــا الموســوم  )االســتيعاب القرائــي  وعالقتــه بمفهــوم الــذات اللغويــة لــدى        
القرائـي  لـدى طلبة المدارس الثانوية(  ويتطلب تحقيق اهداف البحث  وجود مقياس  لقياس االسـتيعاب 

طلبــة المـــدارس الثانويـــة، وبعــد اطـــالع الباحثـــة علــى األدبيـــات والدراســـات الســابقة قامـــت بتبنـــي مقيـــاس 
( يتــوفر فيــه الصــدق والثبــات والموضــوعية   باالعتمــاد علــى نظريــة  باومــان وجونســون  2016)صــالح

(Baumann and Johnson شـطة تتمثـل فـي فهـم (وقد عرفا االستيعاب القرائي بأنه )عملية عقلية ن
القارئ للمعاني والمعلومات واألفكار الكامنة في النص المقروء اعتمادا على عملياتـه المعرفيـة والمعرفـة 

( علما ان بدائل اإلجابة هي  )دائما ،غالبا ،أحيانـا، نـادرا 25،ص1984السابقة ( )باومان وجونسون ،
الطالع على المقياس والتفضـل بأبـداء مالحظـاتكم ،أبدا ( ونظرا لما تتمتعون له من خبرة ودراية ارجو ا

  حول صالحية فقراته وبدائله

 مع فائق الشكر واالمتنان                                        

                     طالبة الماجستير المشرف                                                                 
 حسين عايد                                                سهاد فاهم سبهان       د علي  أ . م.
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غير  صالحة الفقرات ت
 صالحة

 التعديل

أعاني عندما اقرأ النصوص  1
 الدراسية في الكتب المنهجية

   

أحاول أن أعطي أي تفسير  2
 لألشياء التي لم افهمها إثناء القراءة

   

ألكثر من مرة ألفهم أقرا ما مكتوب  3
 معناه

   

عندما أجد غموضا في معنى ما  4
،ال أحاول البحث عن معناه في 

 مصادر أخرى

   

أجد صعوبة في بدء األمر عند  5
 قراءة نصوص جديدة

   

أتمنى لو أغير تخصصي الدراسي  6
بسبب صعوبة في فهم مفاهيمه 

 ونظرياته

   

ال أجد المتعة والفائدة في قراءة  7
المقاالت والدراسات بسبب صعوبة 

 فهمهما

   

أتمنى لو كان كل شي اقرأه سهال  8
 وواضحا لي

   

    سرعان ماانسى الذي أقرئه 9

أجد نفسي تائها في فهم ما  10
 اقرأه 

   

أشعر في بعض المرات وكأنما  11
النصوص التي اقرأها قد كتبت بلغة 

 أخرى

   

اشعر بالقلق نتيجة صعوبة  12
 استيعابي لمناهجي الدراسية
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أجد صعوبة في التركيز عند قرائي  13
 شيئا ما

   

سرعان ماتضيع األفكار الرئيسة  14
 من راسي عند قرائي لموضوع ما

   

اعتذر عندما يطلب مني شخص  15
 ما شرح موضوع معين

   

أجد صعوبة في ربط ما اقرأه بما  16
 لدي من أفكار سابقة

   

الى وقت طويل الستيعاب احتاج  17
 ما اقرأه مقارنة بزمالئي

   

من الصعب ربط األفكار التي  18
 تحملها الجمل عندما اقرأ شيء ما

   

أستمتع بقراءة المواضيع الغامضة  19
 والصعبة

   

اعجز عن استنتاج الفكرة الرئيسة   20
 في الكثير من النصوص التي اقرأه
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 (5ملحق )

 جامعة القادسية /كلية االداب/  قسم علم النفس

 استبانة مقياس االستيعاب القرائي الموزع على عينة عينة البحث ) نموذج االستمارة االلكترونية(

  .... عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة تحية طيبة
معاونتكم في اإلجابة عن فقرات المقياس المرفق طيا  بكـل تهدف الباحثة إجراء دراسة علمية، لذا اتمنى 

 ينطبـق تـراه الذي البديل وتحت فقرة كل أمام( √دقة وصراحة، وذلك بعد قراءة كل فقرة ووضع عالمة )
حيـث ال توجـد اجابـة خاطئـة او صـحيحة ،ونؤكـد بـأن إجابتـك تسـتخدم ألغـراض  ,غيـره مـن أكثـر عليـك

مـع جزيـل الشـكر  .داعي لذكر االسم، وأرجو أن ال تترك أية فقرة دون إجابةالبحث العلمي فقط، لذا ال 
 ........والتقدير
 مطلوب

 .مطلوب اإلجابة. خيار واحد:الجنس.1
 ذكر
 انثى

 .مطلوب اإلجابة. خيار واحد:التخصص.2
 علمي
 انساني

 .مطلوب اإلجابة. خيار واحد:المرحلة الدراسي.3
 متوسطة
 اعدادية
 ثانوية
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 المقياس االول :

 دائما  
 احيانا
 ابدا

 أعاني عندما اقرأ النصوص الدراسية في الكتب المنهجية

 
 
 

 أحاول أن أعطي أي تفسير لألشياء التي لم افهمها إثناء القراءة

 
 
 

 أقرا ما مكتوب ألكثر من مرة ألفهم معناه

 
 
 

 أخرعندما اجد غموضا في معنى ما .أبحث عن معناه في مصدر 

 
 
 

 أجد صعوبة في بداية قراءة النصوص الجديدة

 
 
 

 ال أجد صعوبة كبيرة في مفاهيم المواد الدراسية

 
 
 

 ال أجد المتعة والفائدة في قراءة المقاالت والدراسات بسبب صعوبة فهمهما
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 أتمنى لو كان كل شيء اقرأه سهال وواضحا لي

 
 
 

 سرعان ما أنسى الذي أقرئه

 
 
 

 أجد نفسي تائها في فهم ما اقرأه

 
 
 

 أشعر في بعض المرات وكأنما النصوص التي اقرأها قد كتبت بلغة أخرى

 
 
 

 اشعر بالقلق نتيجة صعوبة استيعابي لمناهجي الدراسية

 
 
 

 أجد صعوبة في التركيز عند قرائي شيئا ما

 
 
 

 قرائي لموضوع ماسرعان ما تضيع األفكار الرئيسة من راسي عند 
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 اعتذر عندما يطلب مني شخص ما شرح موضوع معين

 
 
 

 أجد صعوبة في ربط ما اقرأه بما لدي من أفكار سابقة

 
 
 

 احتاج الى وقت طويل الستيعاب ما اقرأه مقارنة بزمالئي

 
 
 

 من الصعب ربط األفكار التي تحملها الجمل عندما اقرأ شيء ما

 
 
 

 راءة المواضيع الغامضة والصعبةأستمتع بق

 
 
 

 اعجز عن استنتاج الفكرة الرئيسة في الكثير من النصوص التي اقرأه
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 (6ملحق )

 مقياس االستيعاب القرائي بصيغته النهائية )بعد اجراء تمييز الفقرات (

      

 أبدا  احيانا  دائما    الفقرات                  ت
اقرأ النصوص الدراسية في الكتب أعاني عندما  1

 المنهجية
   

أحاول أن أعطي أي تفسير لألشياء التي لم  2
 افهمها إثناء القراءة

   

    أقرا ما مكتوب ألكثر من مرة ألفهم معناه 3
عندما اجد غموضا في معنى ما .أبحث عن  4

 معناه في مصدر أخر 
   

    أجد صعوبة في بداية قراءة النصوص الجديدة        5
ال أجد المتعة والفائدة في قراءة المقاالت  6

 والدراسات بسبب صعوبة فهمهما
   

    سرعان ما أنسى الذي أقرئه 7
    أجد نفسي تائها في فهم ما اقرأه 8
أشعر في بعض المرات وكأنما النصوص التي  9

 اقرأها قد كتبت بلغة أخرى
   

اشعر بالقلق نتيجة صعوبة استيعابي لمناهجي  10
 الدراسية

   

    أجد صعوبة في التركيز عند قرائي شيئا ما 11
سرعان ما تضيع األفكار الرئيسة من راسي عند  12

 قرائي لموضوع ما
   

اعتذر عندما يطلب مني شخص ما شرح  13
 موضوع معين

   

من أفكار  أجد صعوبة في ربط ما اقرأه بما لدي 14
 سابقة
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احتاج الى وقت طويل الستيعاب ما اقرأه مقارنة  15
 بزمالئي

   

من الصعب ربط األفكار التي تحملها الجمل  16
 عندما اقرأ شيء ما

   

اعجز عن استنتاج الفكرة الرئيسة في الكثير من  17
 النصوص التي اقرأه

   

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________
110 

 

 
 

 (7ملحق )

 مقياس مفهوم الذات اللغوية المقدم الى السادة المحكمين والخبراء بصورته االولية

 جامعة القادسية / كلية اآلداب  

 قسم علـــــــم النفــس/ الدراسات العليا 

 )الماجستير (     

 الخبراء في صالحية مقياس مفهوم الذات اللغوية استبانة أراء السادة

 (The concept of linguistic selfمقياس مفهوم الذات اللغوية  ) 

 تحية طيبة :  

 األستاذ الفاضل    ...........................................................   المحترم

تـروم الباحثـة أجـراء بحثهــا الموسـوم )االسـتيعاب القرائــي وعالقتـه بمفهـوم الــذات اللغويـة لـدى طلبــة      
المدارس الثانوية  ( ومن متطلبات البحث وجود مقياس لقياس مفهوم الذات اللغوية لدى طلبة المدارس 

قامـــت الباحثـــة بتبنـــي الثانويـــة، يتـــوفر فيـــه الصـــدق والثبـــات والموضـــوعية ،  ولتحقيـــق اهـــداف البحـــث  
(حيــث    shavelson197( الــذي اعتمــد علــى نمــوذج شافلســون  ومســاعدوه ) 2000مقياس)بــدران ،

ــــة ومــــدى  ــــه ) مــــدى ادراك الطــــالب لمــــدى كفــــاءتهم فــــي اللغــــة العربي ــــة بأن ــــذات اللغوي عــــرف مفهــــوم ال
دائمـــا ، تنطبـــق  اســـتمتاعهم واهتمـــامهم بهـــا وبفروعهـــا المختلفـــة( علمـــا ان بـــدائل االجابـــة هـــي )تنطبـــق

ــه مــن خبــرة ودرايــة ارجــو االطــالع علــى المقيــاس  احيانــا، ال تنطبــق علــي ابــدا ( ونظــرا لمــا تتمتعــون ل
 ة فقراته وبدائله  والتفضل بأبداء مالحظاتكم حول صالحي

 مع فائق الشكر واالمتنان                                  

                                  طالبة الماجستير                                         المشرف                       
 سهاد فاهم سبهان       أ.م.د  علي حسين عايد                                           
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البعد االول: الذات القرائية : هي عبارة عن مدى ادراك الطالب لماعلية من جوانب قوة او ضعف في 
 . راك معاني الرموز "الكلمات " وفهمهااد

 التعديل غير صالحة صالحة الفقرات ت
    أفهم المعنى الكلي لدروس القراءة 1

    استغل وقت فراغي في االطالع 2

    أفهم القصص بسهولة 3

    ابحث عن معاني المفردات الصعبة 4

استفسر عن الجمل الصعبة في  5
 موضوعات القراءة

   

    افهم موضوعات القراءة بسهولة 6
    اتفوق على زمالئي في القراءة 7
    اجتهد في القراءة واالطالع 8
    انافس زمالئي بقوة في القراءة 9

اضع االفكار الرئيسة  10
 لموضوعات القراءة بسهولة 

   

احتل مركزا طيبا بين زمالئي  11
 في القراءة 

   

اركز مع المعلم في حصة  12
 القراءة 

   

    اعتز بنفسي في حصة القراءة 13
 

البعد الثاني : الذات النحوية :هي عبارة عن مدى ادراك الطالب لما علية من جوانب قوة او ضعف في ادراك 
القواعد التي تحكم بناء الجملة وتركيبها وكذلك الضوابط التي تحكم أجزاء الجمل وتحدد عالقات هذه األجزاءبعضها 

 بالبعض االخر  
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 التعديل غير صالحة صالحة الفقرات ت
    اكره حصة القواعد النحوية 14

    احل التدريبات النحوية بسهولة 15

    أنا قوي في إعراب الكلمات 16

    أنا ضعيف في القواعد النحوية 17

اعتمد على نفسي في تعلم القواعد  18
 النحوية

   

    اعجز عن حفظ القواعد النحوية 19

    أنا جيد في القواعد النحوية 20

صعوبة في مذاكرة القواعد أجد  21
 النحوية

   

    يسهل علي فهم القواعد النحوية 22
اتفوق على زمالئي في تعلم  23

 القواعد النحوية 
   

ينشرح صدري في حصة القواعد  24
 النحوية 

   

    التزم بالقواعد النحوية عند قراءتي  25
اركز مع المعلم في حصة القواعد  26

 النحوية 
   

انافس غيري وبقوه في القواعد  27
 النحوية 
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البعد الثالث  : الذات األدبية :هي عبارة عن مدى أدراك الطالب لما علية من جوانب قوة او ضعف 
 في أدراك الفكرة الجميلة في التعبير الجميل .

 التعديل غير صالحة صالحة الفقرات ت
افهم معاني األدبيات الشعرية  28

 بسهولة 
 

   

استخرج األفكار الرئيسية للقصيدة  29
 الشعرية بسهولة 

 

   

30  
افهم المعنى الكلي للقصيدة 

 الشعرية بسهولة 

   

31  
 احفظ الكثير من اإلشعار 

   

32  
اندمج في القصص األدبية أثناء 

 قراءتها 

   

33  
 اشرح النص الشعري بسهولة  

   

34  
 احفظ الكثير من األقوال المأثورة 

   

35  
ــــــي مــــــادة  ــــــى زمالئــــــي ف أتفــــــوق عل

 النصوص 

   

36  
اعــــــرف مفــــــردات الــــــنص الشــــــعري 

 بسهولة 

   

ـــــــي  37 ـــــــة ف اســـــــتخرج الصـــــــور الجمالي
 النص بسهولة 
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    افهم النص الشعري بسهولة  38
    اجتهد في تعلم النصوص االدبية 39
احتــل مركــزا طيبــا بــين زمالئــي فــي  40

 مادة النصوص
   

ــــــــم فــــــــي حصــــــــة  اركــــــــز مــــــــع 41 المعل
 النصوص

   

اعتمــــــــد علــــــــى نفســــــــي فــــــــي تعلــــــــم  42
 النصوص 

   

احفــــــظ النصــــــوص المقــــــررة علــــــي  43
 بسهولة 

   

اتفــــــوق علــــــى زمالئــــــي فــــــي القــــــاء  44
 الشعر 

   

    اعتز بنفسي في حصة النصوص 45
 

البعد الرابع : الذات الكتابية :هي عبـارة عـن مـدى أدراك الطـالب لمـا عليـة مـن جوانـب قـوة اوضـعف 
في قدرته على التعبيـر فـي مواقـف الحيـاة والقـدرة علـى التعبيـر عـن الـذات بجمـل متماسـكة مترابطـة 

 فيها الوحدة واالتساق ويتوافر فيها الصحة اللغوية والهجائية وجمال الرسم .

 التعديل غير صالحة صالحة الفقرات ت
46  

 اكتب موضوعا جيدا في وقت قصير 
   

47  
اعبر عن ذاتي بقوة في موضوع 

 التعبير 

   

48  
أنافس غيري بقوة في التعبير 

 التحريري

   

 أفكر جيدا قبل الكتابة في موضوع 49
 التعبير التحريري 
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50  
 اكتب موضوعا كبيرا بسهولة 

   

51  
 أضع عنوانا ألي موضوع بسهولة  

   

52  
أستعين باآليات القرآنية في موضوع 

 التعبير 
 

   

53  
استعين باألقوال المأثورة في موضوع 

 التعبير 

   

54  
 سأكون كاتبا ناجحا في المستقبل 

   

    اختار جمال تناسب الموضوع بسهولة  55
اكتب جمال صحيحة في بعض  56

 االحيان 
   

اقرأ موضوع التعبير مرات كثيرة  57
 لتنقيته من االخطاء 

   

اعدل في موضوع التعبير ليتناسب  58
 مع اللفة العربية الفصحى 

   

    ينشرح صدري في حصة التعبير  59
    اعتز بنفسي في حصة التعبير  60
    اكتب قصصا جيدة  61
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 (8ملحق )

) نموذج االستمارة  مقياس مفهوم الذات اللغوية الموزع على عينة البحث  استبانه
 االلكترونية(

 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
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 افهم المعنى الكلي للقصيدة الشعرية بسهول

 
 

 افكر جيدا قبل الكتابة في موضوع التعبير التحريري

 
 
 

 النشاطات الخطابيةرشحني العديد من المدرسون للمشاركة في 

 
 
 

 يستعين بي زمالئي لقراءة المواد الصعبة

 
 
 

 اشرح النص الشعري بسهولة

 
 
 

 أنا متمكن في إعراب الكلمات

 
 
 

 أستعين باآليات القرآنية في موضوع التعبير

 
 
 
 أنافس غيري في التعبير التحريري14الجملة 
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 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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 (9ملحق )

 ( الفقرات تمييز اجراء بعد)  النهاية بصيغته اللغوية الذات مفهوم مقياس

 ال تنطبق علي ابدا تنطبق احيانا تنطبق دائما الفقرات ت
    استعين باألقوال المأثورة في موضوع التعبير 1
    أشعر اني سأكون كاتبا ناجحا في المستقبل  2
    أنا جيد في القواعد النحوية  3
    أكتب موضوعا جيدا في وقت قصير  4
    أستغل وقت فراغي في االطالع والقراءة  5
    افهم المعنى الكلي للقصيدة الشعرية بسهولة  6
افكر جيدا قبل الكتابة في موضوع التعبير  7

 التحريري 
   

رشحني العديد من المدرسون للمشاركة في  8
 النشاطات الخطابية 

   

    زمالئي لقراءة المواد الصعبةيستعين بي  9
    اشرح النص الشعري بسهولة   10
    أنا متمكن في إعراب الكلمات 11
    أستعين باآليات القرآنية في موضوع التعبير  12
    أنافس غيري في التعبير التحريري 13
    احفظ الكثير من اإلشعار 14
    اعبر عن أهدافي بوضوح في موضوع التعبير 15
    اعتمد على نفسي في تعلم القواعد النحوية 16
    لدي القدرة على فهم كل النصوص التي أقرائها 17
    احل التدريبات النحوية بسهولة 18
    استخرج األفكار الرئيسية للقصيدة الشعرية بسهولة 19
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    اندمج في القصص األدبية أثناء قراءتها 20
    النحوية أنا ضعيف في القواعد 21
    أتمتع بطالقة كبيرة في قراءة المواد الدراسية 22
    أتفوق على زمالئي في مادة النصوص 23
    احفظ الكثير من األقوال المأثورة 24

    أضع عنوانا ألي موضوع يطلب مني بسهولة  25

    اعرف مفردات النص الشعري بسهولة 26

    يسهل علي فهم القواعد النحوية 27

    أفهم كل ما أقرأه بسهولة 28

أبحث عن معاني المفردات الصعبة في المواد  29
 الدراسية

   

لطالما أعجب المدرسون بقراءتي للمواد الدراسية  30
 داخل الصف
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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:              

1) Reading comprehension of the high school students . 

2) The significance of the individual difference in reading 

comprehension  according to the gender variable (males and 

females). 

3) the linguistic self for high school students . 

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 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 2019/2020, 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 (17) 

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 (30) items in its final form . 

 The first section entitled the reading self consists of (8) items, the 

second one entitled grammatical self consists of (6) 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, 



c                                                                                 

 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 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 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  . 
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