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ات التواصل اللغو لدى تالميذ الت�بؤ بكفاءة الذات القرائية من خالل  يم"ا ر

  ا0/لقة (و-, من التعليم (سا'&%

ــــ ــ ــــد الـــ ــ ــــد دمحم عبـــ ــ ــــسيدأحمــ ــــــديب  ،1رحمن الـــــ ــــــصطفي الـــ ــــــصطفى مـــ ــــد  ،دمحم مـــ ــ  عبـــ

  .الرحمن دمحم مصيلA@ ?الل

%Cبية بالدق"لية، قسم علم النفس التعليGHلية الIر?   .ز، جامعة (

  Q : Ahmedelsied.2619@azhar.edu.egلكGHوPي للباحث الرئNسGMيدال1

  :املستخلص

، البحث ا�ا
	�دف اس� ات التواصـل اللغـو يالت-بؤ بكفاءة الذات القرائية من خـالل م�ـا  ر

ـــ3ن مــــستوو ـــة بـ ات ) مــــنخفض–تفــــع مر (كفــــاءة الــــذات القرائيــــةأ;عــــاد  ىالتعــــرف ع7ــــ6 العالقـ ر وم�ــــا

لـدى تالميـذ ا�لقـة Kو
ـ6 مـن التعلــيم ) القـراءة والكتابــةIسـتماع والتحـدث و(Eـ	 يالتواصـل اللغـو 

LMـــــNساKونـــــت عينـــــة البحـــــث مـــــن ، وQتلميـــــذا ) 82(ت
ً

ســـــ]L ســـــعود الـــــصف اXـــــامس IبتـــــداVيب ر بمد

	
ســـــة الفـــــو ـــة ومد ة ا�ـــــسرالبحر\ـــــة Iبتدائيــ ي-ية التعليميـــــة بمحافظـــــة ر Iبتدائيـــــة التـــــا;عت3ن إلدا

ات التواصــــل ة Qونــــت أدوات البحــــث مــــن مقيــــاس كفــــاءوتالــــشرقية،  رالــــذات القرائيــــة واختبــــار م�ــــا

وأسـفرت نتـائج البحـث عـن وجـود عالقـة إيجابيـة ، والكتابـة  Eـ	 Iسـتماع والتحـدث والقـراءةياللغـو

ات التواصــل اللغــأ;عــاد قو\ــة بــ3ن  جــود عالقــة ســـلبية ركفــاءة الــذات القرائيــة املرتفعــة وم�ــا ، و وو ي

ات التواصل اللغوأ;عاد قو\ة ب3ن  يكفاءة الذات املنخفضة وم�ا ، كما أسـفرت النتـائج عـن الت-بـؤ ر

ات الت   . يواصل اللغوربكفاءة الذات القرائية من خالل م�ا

ات التواصل اللغو، كفاءة الذات القرائية ،الت-بؤ  :الgلمات املفتاحية ي م�ا   .ر
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Predicting of reading self-efficacy through language 
communication skills among students of the first cycle of 

basic education 
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Mostafa El-Deeb, Abdel-Rahman Mohamed Moselhi Hilal. 
 Department of Educational Psychology and Educational Statistics,  
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Abstract: 

The current research aimed to predict reading self-efficacy 
through language communication skills, and to identify the 
relationship between the level of dimensions of reading self-efficacy 
(high - low) and language communication skills in (listening, 
speaking, reading and writing) among students of the first cycle of 
basic education, and the research sample consisted of ( 82) students 
among the fifth grade students in Saud Al-Bahriya Primary School and 
Al-Fouli Primary School affiliated to Al-Hussainiya Educational 
Administration in Al-Sharqiya Governorate. The research tools 
consisted of a reading self-efficacy scale and a test of language 
communication skills in listening, speaking, reading and writing. The 
results of the research revealed a strong positive relationship between 
Dimensions of high reading self-efficacy and language communication 
skills, and a strong negative relationship between low reading self-
efficacy dimensions and language communication skills. The results 
also resulted in predicting reading self-efficacy through language 
communication skills. 

Keywords: Predicting,  reading self-efficacy, language communication 
skills. 
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  : قدمةامل

jةرفــ الفكــر واملعةداأ ة اللغــعــد،Kــا عــن الرغبــات و�l mــnعoس وpوالعواطــف  واملــشاعرحاســ 
ســم العالقـــات Iجتماعيـــ  ع7ـــ6 التواصـــل بـــ3ن ة قائمـــيـــةفاعلت ة اجتماعيـــبطبيعـــة ةاللغـــوتsـــسم  ة،رو

تباط�ـــــا ؛ن ت-ـــــvxم مـــــع طبيع��ـــــاوأفـــــراد اvwتمـــــع وعنـــــد jعليم�ـــــا وjعلم�ـــــا البـــــد أ ــــف بر وذلـــــك ال مواقـ
اك والف�ــــم والت ~ة jعمـــل ع7ــــ6 تنميــــةو اف{mاضــــيأ ة واقعيــــةاجتماعيـــ مـــل وتحقــــق وظــــائف الفــــرد أرد
  .واvwتمع

للغة العر�ية E	 أية يوoعد التواصل اللغو أحد أ�م أ�داف jعلم اللغة، حيث ��دف jعلم ا
ا�ب راحــــل العمليـــة التعليميــــة إ
ـــ�I 6تمــــاممرحلـــة مـــن م وتحــــدث Xتلفــــة مـــن قــــراءة وكتابـــة w ا�ـــارم�ا

ات �	 ال]L تحقق التواصل اللغو ب3ن املتعلم3نواستماع ي، و�ذه امل�ا   .ر

ات التواصــل  بــ3ن ة وثيقــةعالقــأنــھ توجــد  )338، 2015عبــد الباســط، (ىيــر مــن �نــا و  رم�ــا
ات الإن  حيــــــث ،ياللغـــــو ـــن املــــــتعلم مــــــن م�ــــــا ات الكتابــــــع7ــــــ6 ءة يــــــنعكس باإليجــــــابراقـــــرتمكـــ ـــا  ةر م�ـــ

Iعالقــ،تحــدثالاع وسـتمو Lوتــأ تـة ف�ـ m3ـشابھ وال يــتم كمـا إن  ،ثرأثsال إيموقــف التواصـل اللغــو م
ن بـدو التحـدث اvيـد وال تـتم ة اvيـدة وال يمكـن القـراءمتحـدث ومـستمع،ب3ن أو  ئقار و�اتب،ب3ن 

ن Iســتماع اvيـــد إ كمــا ،vيـــداســتماع تحــدث اvيـــد �عكــس Iال و،تحــدثنبـــدو  يــدة اvةالكتابــ
ات التواصلن ب3ن فنوةمتبادلمتداخلة و ةالعالقف و�كذا ة، جيدة
6 قراءإؤدي ي   .يو اللغر وم�ا

نظــرا أل�ميــة  أنــھ )47 ،2012ر\ــم عبــد العظــيم، (ىوتــر 
ً

ات اللغــة  ســمة Eــ	 �و��ــا تمثــل رم�ــا
 مــن ســمات �Xــصية الفــرد، وعــامال م�مــة

ً
ا Eــ	 نمو�ــا وIمــم�

ً
 وتنميــة نــ��فــإن عمليــة  ؛رتقــاء �lــا

 تكsـسب أ�مي��ـا مـن Lملعرفيـة املرتبطـة �lـا jعـد مـن املوضـوعات امل�مـة ال]ـmات ال Xصية وااملتغ3
  الذات القرائيةات كفاءة ومن ب3ن تلك املتغm3أ�مية القراءة نفس�ا، 

m3شoو(Barnes, 2010,11)ات اللغو\ـة تبـاط امل�ـا ر إ
ـ6 ا ي يـر بكفـاءة الـذات القرائيـة حيـث ر
Eـــــ	 اخأداؤ�ـــــم جيـــــن الـــــذين يQـــــو الطـــــالبن أ دا 

ً
ــــثال ــــراءة مـ تبــــــار القـ
ً

جـــــات عاليـــــة Eــــــ	  ر و\حققـــــو د ن
ا��م  تطـــو\ر نحـــونيميلـــو ؛ الـــسياقات ال]ـــL تتطلـــب قـــراءة متقدمـــة ركفـــاءة ذاتيـــة عاليـــة حـــو قـــد ل

اء كفـــاءة ذاتيــة متدنيـــة الطــالبقــد يبـــدي ع7ـــ6 اvانــب ªخـــر ، والقرائيــة ا��م ع7ـــ6 القـــراءة زإ ر قــد
ا ضعيفأداؤ�من يQو حينما

ً
 	Eجات متف ؛قراءة اختبار ال ريحصلو ع67 د  من ام العليا امل�E	دنية ن

  .قراءةال

لـدى  ات ال-ـشاطزكفـاءة الـذات القرائيـة مـن محفـأن  (Abdel halim, 2010, 336)يوتـر 
ـــاج املعرفـــــةالتالميــــذ، وjــــ vع�م  بأنفــــس�م بــــدال مــــن Iقتـــــصار ع7ــــj 6علم�ــــا مــــن الغ3ـــــm ع7ــــ6 إنتـ

ً
 ،

ات اللغـــة والتفك3ـــm ومـــن ;عـــدد مـــن مـــ3ن Iســـتعانةب عمليـــة إنتـــاج املعرفـــة لـــدى املتعلوتتطلـــ ر م�ـــا
ات :أ�م�ا        .يالتواصل اللغور م�ا

 الطالـبحـدد فيمـا إذا �ـان تتكفـاءة الـذات القرائيـة إ
ـ6 أن  o, 2010, 16 ) (Barnesـشm3و
�vاتھ E	  ال يثق الطالب فإذا �ان ، معينةد أم يتوقف عند jعرضھ مل�مةوسpستمر E	 بذل ا رقد

�ا، أمـا إذاإستمرار E	  وI امل�مة E	لالندماجن سيQو أقل محاولة لغو\ةال Eـ	  الطالـب  اعتقـدزنجا
 ال]ــL لعقبــات ومقاومــة التحــديات اللغو\ــةلتخطــي اسھ فــســيدفع نفإنــھ  القرائيــةكفاءتــھ الذاتيــة 

  تواج�ھ
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ت بحـــــوث �ــــــل مــــــ ــــوان؛ Barnes, 2010 (:نركمـــــا أشــــــا عبــــــد ؛ 2011اw�اســــــن،  والعلـ
أن كفـــاءة الـــذات القرائيـــة إ
ـــ6  )2016ســـن«	، ؛ 2016بـــصل، ؛ Tobing, 2013؛ 2012العظـــيم،
	E س�مjات ال تنمية ر مستو الطالب E	 م�ا ة إيجابيـة مـع اw�تـو وتجعل�م  لغةى ىيتفاعلو بصو رن

ء، وتز\ــــد مــــن دافعيــــ��م وج�ــــد�م املبــــذو Eــــ	  لاملقــــر داء امل�ــــام القرائيــــة اXwتلفــــة، كمــــا تمــــنح�م أو
  .لصعو�ات ال]L تواج��م أثناء القراءةاملثابرة والتغلب ع67 ا

نو يQـبكفـاءة ذات قرائيـة عاليـة ئ أن القـار الـذي يتمتـع :ليمكـن القـو  عk, مـا سـبقًوhناء
تـــھ ع7ــــ6 التفاعــــل مــــع إلديـــھ مــــرآة معرفيــــة لذاتـــھ و رمQاناتــــھ القرائيــــة، يحــــدد مـــن خالل�ــــا مــــدى قد

 سـواء باإلقبـال عليــھ أو ا يقـرأه،ملـ عتقداتـھ ومدر�اتــھ الذاتيـةمقتـضيات املوقـف القراVـي، وo½ـ	 بم
  .رالنفو منھب

اء عمليـــة الـــتعلومــن ثـــم تتـــ�¾ مـــدى أ�ميـــة كفـــاءة الــذات القرائيـــة املرتفعـــة ، و�التـــا
	 مز إ
ات التواصــل معرفـة العالقـة بــ3ن  نو ا�ــالينولحـاو البـاحث رمـستو كفـاءة الــذات القرائيـة وم�ـا ى

  . إ
6 إجراء البحث ا�ا
	�مذلك مما دفعياللغو E	 القراءة والكتابة والتحدث وIستماع، و
  :مشgلة البحث

   :يمكن بيان مشQلة البحث ا�ا
	 E	 النقاط ªتية

ًالبــاحثو بحثــا اســتطالعياىأجـر  -1 َ Eــ	 املرحلــة Iبتدائيــة للعــام  مــع ;عــض معلÁــL اللغــة العر�يــة ن
 LMـــNا ســــة موضــــولحــــو أ�ــــم املعوقـــات ال]ــــL تــــواج��م أثنـــاء 2020/2021رالد عات ر jعلــــم ومدا

oس وال]ــL تمثــل رعــن وجــود ;عــض مــن املعوقــات أثنــاء التــد، وأســفرت النتــائج بــةالقـراءة والكتا
، �ــــ	 انخفــــاض الــــدافع والرغبــــة Eــــ	 jعلــــم موضــــوعات اللغــــة العر�يــــةمــــشQلة لــــدى معظم�ــــم و

oسوإحــساس  رذاjــي لــدى التلميــذ ;عــدم توصــلھ للف�ــم م�مــا حــاو معــھ املعلــم أثنــاء التــد ممــا  ل
ات اللغــةإ
ــ6 إ�مــال ميـؤدي  LÄ ن يQــو لــھ مــردود ســلو�التـا
	 �ــا لــدى التالميــذقلـة �Iتمــام l ور�ــا

 . ع67 نواح متعددة لد��م
ة البحـــ -2 Eـــ	 تحقيـــق ملتغ3ـــm كفـــاءة الـــذات القرائيـــة ع7ـــ6 الـــرغم مـــن أ�ميتـــھ ال]ـــj Lعرضـــت وث رنـــد

ـــا ةإ
ــــ6   )22 ،2011اw�اســــن،  وعلــــوانال( �ــــل مــــنإليــــھ  أشــــار النجــــاح �KــــاديLÁ، و�ــــذا مـ  رنــــد
ات �ــا�أ7ــ6 الــرغم مــن ع الكفــاءة الذاتيــة القرائيــة  مجــال Eــ	البحــوث ر تــؤثر Eــ	 العديــد مــن امل�ــا

ة ع7ـI 6سـsيعاب القراVـي ;ـشQل خـاص،  اLMN ;شQل عام والقد مة للنجاح الد \ة الال رالضر ر ز ور
ة عI 67اروأشا ق الفردية ب3ن Kفراد E	 القد ر إ
6 أن الفر ئpسو  رسsيعاب القراVي jعود ;شQل 


ق الفرديةل6 اإ    .القرائية لد��محساس بكفاءة الذات ~ بي�Èم E	 وفر

ة بحوث التلكواستجابة ملا أوصت بھ  ات التواصـل اللغـوور من ضر ي�Iتمـام بم�ـا  لـدى ر
 بـصفة خاصـة ملـا ل�ـا مـن أ�ميـة بـصفة عامـة وتالميـذ املرحلـة Iبتدائيـةطـالب املراحـل التعليميـة 

ات خـالل نيـة الت-بـؤ بكفــاءة الـذات القرائيـة مــن وكــذلك إلمQاددة لـد��م، بالغـة Eـ	 نــواح متعـ رم�ــا
 إلجـراء ذلـك البحـث نوسـo, البـاحث، يالتواصل اللغو Eـ	 القـراءة والكتابـة والتحـدث وIسـتماع

ات الو ئيـــةذات القرا كفـــاءة الـــالعالقـــة بـــ3ن أ;عـــاد للتعـــرف ع7ـــ6 تالميـــذ  لـــدى يتواصـــل اللغـــورم�ـــا
ات اءة الذات الق، والت-بؤ بكفاXامس IبتداVي   .يالتواصل اللغوررائية من خالل م�ا

  :ة zتيتوyمكن صياغة مشgلة البحث ا0/ا-@ w@ الvساؤال

امليــــل نحـــو القــــراءة، ( بــــ3ن أ;عـــاد كفــــاءة الـــذات القرائيـــة ًعالقــــة دالـــة إحـــصائيا�ـــل توجـــد  .1
ء، واملEـــو~جـــادة وتخطـــي الـــصعو�ات القرائيــــة، والثقـــة بـــالنفس  تعــــة و	 التفاعــــل مـــع املقـــر



مهارات التواصل اللغوي ة من خالل التنبؤ بكفاءة الذات القرائي
 الحلقة األولى من التعليم األساسيلدى تالميذ 
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ــــاز القر ـــــــيواملثــــــــابرة لإلنجـــــ ات او) اVــ ـــــا ــــل اللغـــــــــورم�ـــ ـــــدث ( يلتواصـــــ ـــــــراءة والكتابـــــــــة والتحــــ القـ
 تالميذ الصف اXامس IبتداVي؟لدى ) وIستماع

جـاتب3ن ًدالة إحصائيا �ل توجد عالقة  .2  كفـاءة الـذات  أ;عـاد التالميـذ مرتف½ـ	رمتوسط د
	 Eـــالقرائيـــة، والثقـــة بـــالنفس امليـــل نحـــو القـــراءة، و~جـــادة وتخطـــي الـــصعو�ات (القرائيـــة 

ء، واملتعة واملثابرة لإلنجـاز القراVـي ات او) والتفاعل مع املقر القـراءة  (يلتواصـل اللغـورم�ـا
 الصف اXامس IبتداVي؟تالميذ  لدى )والكتابة والتحدث وIستماع

جــــات التالميـــذ منخفــــLMË ًدالـــة إحــــصائيا �ـــل توجـــد عالقــــة  .3 كفــــاءة أ;عـــاد ربـــ3ن متوســـط د
امليل نحو القراءة، و~جادة وتخطي الصعو�ات القرائية، والثقة بالنفس (قرائية الذات ال

ـــابرة لإلنجـــــاز القراVـــــيEـــــ ء، واملتعـــــة واملثــ ـــع املقـــــر ات او) و	 التفاعـــــل مــ  يولتواصـــــل اللغـــــرم�ـــــا
 تالميذ الصف اXامس IبتداVي؟لدى ) القراءة والكتابة والتحدث وIستماع(

ـــل يمكــــن الت-بــــؤ ب .4 امليــــل نحــــو القــــراءة، و~جــــادة وتخطــــي (قرائيــــة لــــذات الكفــــاءة اأ;عــــاد �ـ
ــاز Eــــالـــصعو�ات القرائيــــة، والثقـــة بــــالنفس  ء، واملتعـــة واملثــــابرة لإلنجــ و	 التفاعـــل مــــع املقــــر

امن خـالل ) القراVي لـدى  )القـراءة والكتابـة والتحـدث وIسـتماع (يلتواصـل اللغـوت ارم�ـا
 تالميذ الصف اXامس IبتداVي؟

 :بحثأ?داف ال
ــا
	 ا
ــــ	بحــــثف الد�ــــ� امليــــل نحــــو (رائيــــة قمعرفــــة العالقــــة بــــ3ن أ;عــــاد كفــــاءة الــــذات ال  ا�ــ

ء، واملتعــة Eــالقــراءة، و~جــادة وتخطــي الــصعو�ات القرائيــة، والثقــة بــالنفس  و	 التفاعــل مــع املقــر
ـــاز القراVـــــي ات التواصـــــل اللغـــــو) واملثــــابرة لإلنجــ ـــا يوم�ـ  )القــــراءة والكتابـــــة والتحـــــدث وIســـــتماع (ر

ات التواصـــل اللغـــوكفـــاءة الـــذات القرائيـــة مـــن خـــالل أ;عـــاد بـــؤ بالت-و يم�ـــا لـــدى تالميـــذ الـــصف  ر
  .اXامس IبتداVي

 :بحثأ?مية ال
 :لبحث ا�ا
	 E	 النقاط ªتيةا مثل أ�ميةتت

 LـــÁيـــة بقائمــة وافيـــة باللغــةإمــداد معل�ات التواصــل اللغـــو املناســبة لتالميـــذ الـــصف  العر يم�ـــا ر
 .ءات jعلم موضوعات اللغة العر�يةاد �lا عند إعداد وتنفيذ إجراس{mش لالاXامس IبتداVي؛

شـاد واضـ½	 م .1 ات التواصـل اللغـورا ينـا�Ì اللغـة العر�يـة إ
ـ6 م�ــا  تنمي��ــا  املناسـبة وال]ـL ي-بÍـ	ر
 .لدى تالميذ الصف اXامس IبتداVي

 صبح ليــ كفــاءة الــذات القرائيــة وحــساب خصائــصھ الــسيQوم{mيةمقــÎن لقيــاسإعــداد مقيــاس  .2
  .للقياس E	 Kبحاث التجر\Ðية وامليدانية و�خاصة E	 البحث ا�ا
	ًصا�ا 

  :بحثصط{/ات الالتعرyفات |جرائية مل
 إجرائيا بأ��انو�عرف�ا الباحثReading self-efficiency : كفاءة الذات القرائية

ً
لطالـب فيمـا اثقـة : 

ءلدي ات E	 التعامل مع النصوص املقر وھ من إمQانات وم�ا  ع7ـ	 املعتقـدات ال Xـصية ال]ـL ً بناءة،ر
الثقـــة و~جـــادة وتخطــي الــصعو�ات القرائيــة، ، وتتمثــل Eـــ	 امليــل نحــو القــراءة، و عــن نفــسھاكsــس�Õا

ـــاس إ ـــاز القراVـــــي، وتقــ ـــة واملثـــــابرة لإلنجــ ـــ6 املتعــ ء، فـــــضال ع7ــ ـــع املقـــــر بـــــالنفس Eـــــ	 التفاعـــــل مــ
ً

ـــا جو ًرائيــ

جات ال]ـــL يحـــصل عل�Öـــا تالميـــذ الـــصف اXـــامس  جـــة الQليـــة ملقيـــاس كفـــاءة IبتـــداVيربالـــد ر Eـــ	 الد
  .الذات القرائية وE	 �ل ;عد من أ;عاده

×عــــة أ;عــــاد و�ــــ	 ل نحــــو القــــراءة، و~جــــادة وتخطــــي امليــــ: روتتــــضمن كفــــاءة الــــذات القرائيــــة أ
ء، وفس E	 التفاعل مع االثقة بالنالصعو�ات القرائية، و   .املتعة واملثابرة لإلنجاز القراVيوملقر
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ات ال   Linguistic communication Skills :يغوتواصل اللرم"ا
ات التواصل اللغو إجرائيا بأ��انو الباحث�عرف  م�ا

ً
ي  عملية استقبال KفQار واملعلومات :ر

jا اء وIتجا�ات باستخدام م�ا ªرو سال، ) وIستماعالقراءة( ي التواصل اللغوير KفQار  روعملية إ
ـــات با اء وIتجا�ـــ ªرواملعلومــــــات وjا  ال]ــــــL )بــــــة والتحــــــدثالكتا( ي التواصــــــل اللغــــــويرســــــتخدام م�ــــــا

غبا��م احتياجا��م عن التعب�l  m3دفIبتداVيXامس الصف ا تالميذ �ستخدم�ا   .رو
  :بحثحدود ال

ات يقتصر البحث ع67 رالكشف عن العالقة ب3ن مستو كفاءة الذات القرائية وم�ا   ى
  الــصف اXـامس IبتــداVيتالميـذوIسـتماع لــدى كتابــة والتحـدث ي التواصـل اللغـو Eــ	 القـراءة وال

ســت3ن تــا;عت3ن مــن العــام ة ا�ــسي-ية التعليميــة بمحافظــة الــشرقيةرمد ســة ســعود : ، و�مــار إلدا رمد
ســـة الفــو
	 Iبتدائيـــة،البحر\ــة Iبتدائيــة تبــاطي املـــن�Ýاســتخدامب ر ومد I للكــشف عـــن الوصـــفير  

ات التواصل اللغوأ;عاد كفاءة الذات القرائية ومالعالقة ب3ن  ي�ا   . ر
  :املفا?يم (ساسية للبحث

لا�/و (و    Reading self- efficiency:كفاءة الذات القرائية: ر
اك الفـرد لكفاءتـھ الذاتيـة؛ ملـا  رتجمع العديد من النظر\ات النفـسية ا�ديثـة ع7ـ6 أ�ميـة إد

تيـة عـامال م�مـا Eـ	 دافعيـة ل�ذا اvانب من أ�مية E	 بناء وتQامل �Xـصpتھ، كمـا jعـد الكفـاءة الذا
ً ً

áشاط، وعامال بالغ Kثر E	 تحفß3 وتوجيھ سلوك Kفراد نحو أ�داف�مKٍفراد للقيام بأي عمل أو 
ً

ٍ.  
، (oشm3 و �ـا وسـيطا معرفيـا للـسلوك إ
6 أن ) 486، 2015قعبد الراز الكفاءة الذاتية باعتبا

ً ً
ر

جــات ا�vــد الــذي ســpبذلھ الفــرjــس�م  اكــھ للم�ــام د، كمــا jــس�م Eــ	 كيفيــة إرEــ	 تحديــد أشــQال ود رد
  .دام نحو أدا�âا أو Iمتناع ع�Èا، و�التا
	 اتخاذ القرار باإلق�اال]L يمكن أن يؤد�

نأنـــھ Eـــ	 أوائـــل القـــر العـــشر\ن اتج�ـــت معظـــم النظر\ـــات  إ
ـــ6 (Piercey, 2013, 4)�ـــشm3 كمـــا        
د فعل ع7ـ6 لالسلوكية السائدة E	 ذلك الوقت إ
6 القو بأن السلوكيات  رتصدر من Kفراد كمجرد 

جية ال]L تحيط �lماملثm3ات   وال]j Lعمل كم-شط للدوافع ال]L تحرك السلوك، وظل ،رالبيäية اXا
ا  ر�ــذا Iتجــاه ســائدا ح]ــå قــدم ألnــmت بانــدو

ً
)Bandura, 1977(\جتماعيــة كــرد تــھ نظرI املعرفيــة 

  . النظر\ات السابقةتلكفعل ع67 
غبــة Kفــراد Eــ	 إحــداث ال(Bandura, 1997, 5)      وأوçــ¾   جيــة �ــان ر أن  رتفاعــل مــع البpئــة اXا

جيــة حققــوا  \ن ع7ــ6 الــسيطرة ع7ــ6 بpئــا��م اXا ، حيــث إن Kفــراد القــاد رKســاس للــسلوك الÐــشر ر ي
ن ع7ـ6  ا تـأثm3 البpئـة Eـ	 سـلوك Kفـراد، ولكنـھ اف{ـmض أ��ـم قـادر ونتائج إيجابية، ولم �سsبعد باندو ر

  .  تأثm3 وإجراء التغيE m3	 البpئة اw�يطة �lمإحداث ال
إ
ـــ6 النظر\ـــة يرجـــع  Kســـاس العلÁـــL لكفـــاءة الـــذات القرائيـــة أن) 10، 2016ســـن«	،  (و\ـــذكر

، حيـث قـسم كفـاءة 1977عـام "   Albert bandura" املعرفية Iجتماعية ال]L أسس�ا عالم الـنفس 
ـــ	 ـــاءة كفــــــاءة الــــــذات �Kاديميــــــة،: الـــــذات إ
ــــــ6 أنــــــواع، و�ـــ الــــــذات  وكفــــــاءة الــــــذات Iجتماعيــــــة، وكفـــ

اك املتعلم لكفاءتـھ Eـ	  راملوسيقية ، وكفاءة الذات اvسمية، وjعmn كفاءة الذات �Kاديمية عن إد
ئpـــسة، و�ـــ	 راvwـــال التعليÁـــL، وتتQـــو كفـــاءة الـــذات �Kاديميـــة مـــن عـــدة أ;عـــاد  الـــذات اللغو\ـــة، : ن

\خيــــة، والــــذ 
ــــ6 وêــــ	 املــــتعلم ات العلميــــة، وjــــشm3 الــــذات اللغو\ــــة إروالــــذات الر\اضــــية، والــــذات التا
اتـھ اللغو\ــة Eــ	 القــراءة والكتابــة والتحــدث وIســتماع ومــن ثــم فــإن كفــاءة الــذات القرائيــة �ــ	 . ربم�ا

 الــذات كفـاءةالتـا
	 العالقـة بـ3ن ) 1( شـQل \وçـ¾و، ة ملف�ـوم الـذات القرائيـةإحـدى K;عـاد الفرعيـ
  ية الذات القرائكفاءة وةالعام
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  .ات العامة وكفاءة الذات القرائيةالعالقة ب3ن كفاءة الذ) 1(شQل 

 مف�وم الذات أ;عادعد أحد j ية الذات القرائكفاءةأن السابق  )1( من خالل الشQل يت�¾
ه  ، و�ذا �عëـL أن ةلعام الذات اكفاءةساسية E	 ب-ية  اللبنات Kلبنة منر�KاديLÁ والذي �عد بدو

 الــذات  كفــاءة مــن حيــث املQونــات عــنةمنفــصلو مــن حيــث العالقــة ة متــصليــة الــذات القرائكفــاءة
  . ةالعام

  :�عرyفات كفاءة الذات القرائية
  :ع67 النحو التا
	 أ�م�ا يمكن عرضتوجد jعر\فات متعددة لكفاءة الذات القرائية، 

ات لــد��م فيمــا  الطــالب ال Xــصيةاعتقــادات: بأ��ــا) Morris, 2004, 160(�ــاعرف ر مــن قــد
�م لألáـــــشطة قرائيــــة ـــة اختيـــــا ـــية Eـــــ	 مختلــــف اvwـــــاالت �Kاديميـــــة، وطبيعــ اســ ر، وإنجـــــاز امل�ـــــام الد ر

ا��م لتلك امل�ام E	 سÐيل تحقيق أ�داف�م،التعليمية، وا�vد الذي يبذلونھ   .ز ومثابر��م وانجا
ـــاوoعرف ـــار عمـــــا و انطدات أبأ��ــــا معتقـــــ) 173، 2010، يعبـــــد البـــــار (�ـ ـــن ھلديـــــئباعـــــات القـ  مــ

عيـــھ بجوانـــب قوتـــھ وضـــعفھ Eـــ	 القـــراءة،  Eـــ	 التعامـــل مـــع النـــصوص القرائيـــة، و ات وامQانـــات  وقـــد ر
  .، وحكمھ الذاjي ع67 نفسھ عند قراءة موضوع ما�اجا�ومشاعره ت

تــھ ع7ــ6  )404، 2011اw�اســن، والعلــوان (وعرف�ــا  ك لــدى القــار Eــ	 قد ربأ��ــا Iعتقــاد املــد ئر
  .امل�ام القرائيةء داأ

ة ) Redford, 2012, 11)& Prat- Sala كمـا عرف�ـا ربأ��ـا تقـو\م القـار لذاتـھ واملتعلـق بالقـد ئ
تھ امع67 إنجاز م� عيھ بمدى قد ر قرائية محددة، و   . السيطرة ع67 سلوكھ القراVيE	و

تھ ع67 أ) 299، 2013بكر، (وoعرف�ا اتھ حو قد ربأ��ا معتقدات الطالب املدركة وتصو ل داء ر
¾ïالسلوكيات القرائية ع67 نحو نا.  

ات Eـــ	 التعامـــل مـــع أ��ـــا معتقـــدات املـــتعلم فيمـــا لديـــب) 11، 2016ســـن«	، (وعرف�ــا رھ مـــن م�ـــا
عيھ بجوانـب قوتـھ أو ضـعفھ أثنـاء القـراءة، ومـشاعره تجـاه مـا يقـرأ، وتوقعـھ  والنصوص القرائية، و

  .ملا سيواج�ھ من صعو�ات E	 �ذه القراءة

General self – efficiency 

فاءة الذات العامة 

Social 

يةاالجتماع  
 

Academic 

 االكاديمية

Musical 

يةالموسيق  
Physical 

يةالجسمان  

Speaking 

 التحدث

Reading 

 القراءة
Writing 
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Listening 

 االستماع

Attitude toward reading 
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Self – efficiency reading  
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Reading difficulty 
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اتــھ القرائيــة (Olivares, et al, 2016, 45)وjعرف�ــا  ر بأ��ــا معتقــدات الفــرد الذاتيــة Eــ	 قد
تھ ع67 تقدير ذاتھ  اتھ القراVي روقد رالقرائية وا�كم عل�Öا ;شQل جيد، فعندما يحكم الفرد ع67 قد

لوأنھ بإمQانھ النجاح E	 قراءة قصة أو كتاب؛ فيمكنھ املثابرة ألداء áKشطة القرائية، بل إنھ يحاو 
اتھ الذاتيةال ربحث عن كتب أو قصص أكmò صعو�ة لقراء��ا بناء ع67 معتقداتھ E	 قد ً . 

، يمكن التوصل إ-, ما ل حو مف"وم كفاءة الذات القرائية السابقةتعرyفاتمن خالل ال
  :يأ�ي

جــة مــستو كفــاءة الــذات - ىتختلــف د ى مــن فــرد آلخــر؛ وذلــك بنــاء ع7ــ6 مــستو ج�ــده  القرائيــةر ً

 .القرائيةأ�دافھ  تحقيق ومثابرتھ نحو

ـــاءة الــــذات  - ـــا القرائيــــة تتــــضمن كفـ اتــــھ ال Xــــصية، فقــــد تQــــو أحQامـ ـــ6 قد أحQــــام الفــــرد ع7ـ
ً

ن ر
نأحQاما سلبية، و�التا
	 قد يQو لدىنإيجابية، وقد تQو 

ً
مرتفعة أو قرائية  الفرد كفاءة ذات 

 .منخفضة

اتــھ Eــ	 أاملرتفعــة ثقــة الفــرد Eــ	القرائيــة jعكــس كفــاءة الــذات  - اتــھ وقد ر م�ا القرائيــة امل�ــام داء ر
  .املQلف �lا

 : كفاءة الذات القرائيةخصائص
  : فيما يأjييمكن تحديد خصائص كفاءة الذات القرائية

ة عامــة، وقـــد تQــو ســـمة نفــسية لـــدى الفــرد �ـــشعر �lــا مـــن خـــالل  -  نكفــاءة الـــذات القرائيــة قـــد ر
عيھ باملعتقدات النفسية E	 ذاتھ اكھ ل�ا و وإد  .ر

ء القراVـي، يـة حكـم الفـرد ع7ــ6 سـلوكھ تتـضمن كفـاءة الـذات القرائ -  عيـھ بمـدى سـ�ولة املقــر وو و
 .أو صعو�تھ

 ى، و�ـذا يتوقـف ع7ـ6 مـستوستو\ات كفاءة الـذات القرائيـةيمكن ألي فرد أن يصل إ
6 أع67 م - 
، وعــدم اسsــسالمھ لإلحبــاط والفــشل وذلــك حــال إخفاقــھ فيمــا يQلــف بــھ مــن ج�ــده، ومثابرتــھ

 .أعمال

 للــنص، حيـث تــزداد كفــاءة املوقـف القراVــيىمحتــو يـة بمقتــضيات تـرتبط كفــاءة الــذات القرائ - 
، الـــذات القرائيـــة بـــالنص القراVـــي اw�فـــز للـــذات واملث3ـــm للدافعيـــة واملالئـــم ال ئ�تمامـــات القـــار

ض لسلوك ومعتقدات و�وايات القاري محتووذلك ;عكس ئ املوقف القراVي املتعا  .ر

التعليميـة ال]ـL يتعـرض اقف البيäيـة واnXـmات ترتبط كفاءة الـذات القرائيـة لـدى املـتعلم بـاملو - 
ل�ـــا، والنتـــائج ال]ـــL يحقق�ـــا Eـــ	 أثنـــاء jعلمـــھ، ومعتقداتـــھ وســـلوكياتھ التنظيميـــة Eـــ	 أثنـــاء jعلــــم 

 .القراءة

اكفاءة الذات القرائية متغjm3عد  - 
ً

اينفس 
ً

انفعاليا  
ً

 بحيث ،يؤثر E	 أنماط التفكm3 لدى املتعلم3ن
قة ذاتيا لعمليات التنيمكن أن تQو مساعدة، أو معي

ً
�ا جة تطو رفكm3 وفقا لد ر

ً
. 

ــــصائص الــــــسابقة ــــوء ا�0ــ ـــالي�نمكــــــن للبــــــاحثأ ؛وwــــــ@ ضــ  �عرyفــــــا واصوغ أن يــــــ�ن ا0/ـــ
ً

جرائيـــا لكفـــاءة الـــذات القرائيـــةإ
ً

ھ مـــن لطالـــب فيمـــا لديـــاثقـــة  : بأ��ـــانو حيـــث �عرف"ـــا البـــاحث
ات Eـــ	 التعامـــل مـــع النـــصوص القرائيـــة، ية ال]ـــL قـــدات ال Xـــص ع7ـــ	 املعتً بنـــاءرإمQانـــات وم�ـــا

Õــــسsامليــــل نحــــو القــــراءة،�ا عــــن نفــــسھاك 	ــــE ات القرائيــــة،  واملثــــابرة، وتتمثــــل� وتخطــــي الــــصعو
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E التفاعل مع املقروالثقة بالنفس 	ءو 	E ا الطالب�Öيحصل عل L[جات ال ر، وتتحدد إجرائيا بالد ً

جة الQلية ملقياس كفاءة الذات القرائية وE	 �ل ;عد من أ;ع   .ادهرالد

  ):من وج"ة نظر السيكولوجي�ن والباحث�ن(ءة الذات القرائية ت كفامكونا
ت البحــوث العديــد ة ال]ــL بحثــت مف�ــوم كفــاءة الــذات القرائيــة إ
ــ6 أ�ــم املQونــات ال]ــL رأشــا

؛ 2016سن«	، ؛  Solheim, 2011 ؛ 2010، يعبد البار(:jشQل ذلك املف�وم، ومن ب3ن تلك البحوث
  )2016ىسلو بصل، 

1. w عرف : ة@ أثناء القراءالثقة بالنفسjرشعو الفرد باإلجادة والتجو\د والتمكن والف�ـم : بأ��او
ات التعامــــل مــــع النــــصوص ن دافــــع ثقتــــھ بنفــــسھ وتمكنــــھ ولديــــھ أثنــــاء القــــراءة، وذلــــك مــــ رم�ــــا

ج�ــا الــõ�يحة، والتمي3ــß : ومــن مؤشــرا��ا. القرائيـة ف مـن مخا راسـتطاعة القــار نطــق ا�ــر و ئ
sــــشديد والنnـــm، وتقـــسيم الفقــــرة القرائيـــة إ
ــــ6 نطـــق �lــــا مثـــل الالــــصوتية عنـــد البـــ3ن الظـــوا�ر 

ستھ للقراءة  . رمقاطع بحيث يمكنھ التوقف عند تمام املعåë، وjعلمھ الكثm3 من كmòة مما
ع الفــــرد واســــتجابتھ Iيجابيــــة نحــــو القــــراءة، وال]ــــL : بأنــــھ وoعــــرف :Qتجــــاه نحــــو القــــراءة .2 ونــــز

ت القرائيـة وال]ـL تحقـق لـھ املتعـة نة من املوضـوعاتجاه أنواع معيjعكس معتقداتھ ومدر�اتھ 
LMöــــX وال 	ـــ ة داخــــل وخــــارج : ومــــن مؤشــــرا��ا. وIشــــباع املعرEـ رامليــــل نحــــو القــــراءات املتحــــر

، واملشاركة E	 الساعات القرائية املكتÐية، وتفضيل القراءة �ل يوم ;شQل مستمر ßÎلامل . 
ـــا:تخطـــــي الـــــصعوhات القرائيـــــة .3 ـــار شـــــعو الفـــــرد بمـــــ: و\قـــــصد �lــ ـــة أو دى صـــــعو�ة امل�ــ م القرائيــ

جـــة تمكنـــھ مـــن تخطـــي صـــعو�ات الـــنص وIســـتمرار Eـــ	 قراءتـــھ ح]ـــå تمـــام ف�مـــھ،  رســـ�ول��ا بد
ه E	 الوقت اw�دد مسبقا وإنجا
ً

ء أكòـm مـن مـره ح]ـå تمـام : ومن مؤشراتھ. ز وإعادة الـنص املقـر
 .عند القراءةرالشعو بامللل ف�مھ، عدم اXلط ب3ن Kصوات املsشا�lة E	 النطق، وعدم 

ئIنـــدماج املعرEـــ	 للقـــار Eـــ	 املوضـــوع : ھو\قـــصد بــ: التفاعــل QســـGHاتي�@ مـــع الـــنص القرا�ـــي .4
. القراVــي ومراقبــة تفك3ــmه أثنــاء القــراءة Eــ	 العمليــات العقليــة املــسئولة عــن Iســsيعاب والف�ــم

مليـــات ع، ومراقبـــة العالتخطـــيط اvيـــد للعمليـــة القرائيـــة قبـــل قـــراءة املوضـــو: ومـــن مؤشـــراتھ
ة ع67 تدو\ن املالحظات أثناء قراءة النصاملسئولة  . ر عن ف�م واسsيعاب النص، والقد

نة ب�ن سمات الطالب مرتفo@ ومنخف�&% كفاءة الذات القرائية   :رمقا
نة  اسة كفاءة الذات؛ يمكن عمل مقا رمن خالل Iطالع عK 67دبيات والبحوث اXاصة بد ر

ت القرائيـة، ومـن بي�Èـا بحـوث تف½ـ	 ومنخفـLMË كفـاءة الـذاوخصائص �ل من Kفـراد مرب3ن سمات 
،؛Olivares, et al, 2016, 47؛  Tobing, 2013, 3 ،306؛ 2005قطامي، (�ل من ، 2015ق عبد الراز

نة E	 ضوء اvدو jªي)486 ل، و\مكن توضيح تلك املقا   : ر
  ) 1(لجدو

نة ب3ن سمات �ل من الطالب    رائيةمرتف½	 ومنخفLMË كفاءة الذات القرمقا

سمات مرتفo@ كفاءة الذات 
  القرائية

  سمات منخف�&% كفاءة الذات القرائية

ـــــــة،  ـــاءة العاليـــ ـــــــــداف�م الكفـــــــ ـــــــم أ�ـ تحكـــ
و\حددو أ�دافا عالية

ً
  .  ن

��م ع67 تحقيق�ا   رتدáي قيمة أ�داف�م، وتدáي قد

يبذلو ج�دا مرتفعا لتحقيق الكفـاءة 
ً ً

ن
  .             الذاتية القرائية

ـــــدا من ــــذلو ج�ـــــ يبــــــ
ً

ـــق الن خفــــــــــضا لتحقيـــــــ
ً

ــــــاءة الذاتيــــــــــة  كفــــ
  القرائية

ـــل  ــــــــ ــــــ6 تحليـــــــ ـــــــــ ـــا��م ع7ــ ـــــــــ ن انsبــــــ ــــــــز ــــــــ ـــة، ويركـ ـــــة الداخليـــــــ ــــول�م الذاتيـــــ ــــ ــــــا��م عــــــــــن ميــ نيحولــــــــــو انsبــــ ِ
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سمات مرتفo@ كفاءة الذات 
  القرائية

  سمات منخف�&% كفاءة الذات القرائية

ــــــــاولو  ـــــــــ ـــــة، و\حـــ ــــــــ ـــــــــشكالت القرائيـــــــ ــــــــ ناملـــ
  .لالتوصل إ
6 ا�لو املناسبة

ـــو  ـــو املواقـــــــف أنفــــــس�م بــــــال�موم حينمــــــانوoغرقـــ ن يواج�ـــ
  .القرائية

نيsسمو بالتحكم والضبط والـسيطرة 
ن KفQـــار ال�دامـــة، ومـــا يحـــو دو ع7ـــ6 ل
غب��م E	 ~نجازإظ� .                             رار كفاء��م و

ليsـــسمو بـــالقلق و~حبـــاط والQآبــــة والكبـــت؛ ممـــا تحــــو  ن
غب��م E	 ~نجاز ردو  ظ�و كفاء��م و ر .                                           ن

ـــة نفــــــسية ايج ــــد��م بpئـــ ـــــساعد لــ ـــة jـ ابيـــ
ة ــــف رع7ــــــ6 إدا ــــبط املواقــ  املوقــــــف  وضــ

  .                         الصعبة

للـــد��م بpئـــة نفـــسية اáـــx�ابيھ ومتذبذبـــة وم{ـــmددة تحـــو 
  .ندو نجاح�م E	 املواقف الصعبة

ـــــد ــــــــصعبة بـــــــــ ـــام الــــــ ــــــــ ـــــــو امل�ـــ افع نيواج�ـــــــ
                    .التحدي

ا��ماملني-x�بو من    .ر�ام ال]L تتحدى قد

ن{mبـــــو مــــن امل�ـــــام ابر\ن و\قنيQونــــو مثــــ
الصعبة بدافع التحدي ولد��م سـرعة 
Eـــ	 اســــ{mداد ~حــــساس بكفــــاءة الــــذات 

  .عقب الفشل و~خفاق

ــــام  ــــن امل�ــــــ ــــاد عــــــ ــــــــاولو Iبتعــــــ ــــــــسلم3ن و\حــ ـــــو مسsــ نيQونـــــ ن
ــــــد��م بــــــــطء  الــــــــصعبة بوصــــــــف�ا ��ديــــــــدات �Xــــــــصية، ولــ

ـــ{mداد  ـــــديد Eــــــــ	 اســـــ ــــب شـــ ــــاءة الــــــــذات عقــــ ــــــساس بكفــــ ~حــ
  ~خفاق

يبذلو ج�دا 
ً

�Öم الثقـة أكmò؛ مما �عطن

  6 النجاحبأنفس�م و\قود�م إ

  .ثابرة؛ مما يؤدي إ
6 الفشلنيبذلو القليل من ا�vد وامل

ــــــة  ــــــــــشكالت القرائيــــــ ـــع املـ ـــــــ ـــــــــاملو مـ نيتعــ
  .مز\د من ال�دوء وIتزانالصعبة ب

ـــــشكال ــــــو املـــ ـــــــL تتطلــــــــب نيتجنبــ ـــــة ال]ـ ــــــصف ت القرائيـــ العــ
Lëالذ�.  

ات التواصل اللغو: را�/و الثاPي يم"ا   Linguistic communication Skills ر
ت ا�تمــام علمـــاء  ات التواصــل اللغـــو مــن أكòـــm مواضــيع اللغـــة ال]ــL أثـــا ر�عــد اكsــساب م�ـــا ير
؛ حيــــث دار حــــوار كب3ــــm بيــــ�Èم حـــو Kســــاليب ال]ــــL يكsــــسب �lــــا Kطفــــال املفــــردات  لالـــنفس اللغــــو ي

�م، حيـث يبـدأ الطفـ ل بـتعلم الQلمـات Kو
ـ6 منـذ روال{mاكيب اللغو\ـة منـذ الـسنوات Kو
ـ6 مـن أعمـا
 سـنوات مـن العمــر 5 – 4لKو
ـ6، ليـتعلم ;عــد�ا اvمـل وال{mاكيـب اللغو\ــة ;ـشQل مقبـو مــع الـسنة 

  )86، 2017ع67، (
  :يمف"وم التواصل اللغو

ييمكن التعرف ع67 تطو مف�وم التواصل اللغو من خالل ما يأjي   : ر
اء ب3ن عملية تبادل : بأنھي التواصل اللغو) 159، 2003، النجار و��اتھ(�عرف  ªار وQفKر

Kف عليھ من العادات والتقاليـد والرمـو اللغو\ـة، و�ـو عالقـة ف زراد من خالل نظام مش{mك ومتعا ر
ات اجتماعية ب3ن Kفـراد jـستخدم ف�Öـا   إلنجـاز ؛اللغـة Eـ	 إطـار مجموعـة مـن املعـايm3 والقواعـدرم�ـا

 .أ�داف مقصودة
الطر\قة ال]ـL ت-تقـل بواسـط��ا املعرفـة وKفQـار ": بأنھ) 13، 2004الفيصل وجمل، (وjعرفھ 

من �Xص إ
X� 6ص آخر بقصد التفاعل والتأثm3 املعرE	 أو الوجداáي E	 �ذ ال Xص أو إعالمھ 
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تقــاء بمـــستواه اvمـــا
	 والقيÁــL أو إقناعـــھ بــأمر مـــا أو ال{mفيـــھ  I ات معـــھ أوmــnXر;ــLMùء، أو تبـــادل ا
  "عنھ

العملية ال]L يتم �lا نقل املعلومات واملعاáي وKفQار : "بأنھ) 28، 2011ي، عبد البار(وoعرفھ 
Eـــ	 أي جماعــة مـــن  ة تحقــق �Kـــداف امل-ــشودة Eـــ	 امل-ــشأة أو  رمــن �ـــXص إ
ــ6 آخـــر أو آخــر\ن بـــصو

  ".Iفراد ذات áشاط اجتماê	 من خالل اللغة املكتو�ة أو املنطوقة 
رفــة مــن �ــXص إ
ــ6 آخــر، �lــدف انتقــال مع: "ھبأنــ) 24، 2015أبــو شــ-ب، العتيÄــL و(وoعرفــھ 

سـالة لغو\ـة مكتو�ـة أو منطوقـة،  رالتفا�م بي�Èما، والبد من تفاعل ب3ن مرسل ومـستقبل مـن خـالل 
مـة؛ �lـدف نقـل زتمر عmn قناة صوتية سـمعية، مـستخدما ل�ـذا الغـرض الكفايـة اللغو\ـة الال  املعـاáي ً

ات التواصلاملشاعر وKحاسpس والفكر وصوال إ
6 امتالك مو مة ب3ن X�Kاص E	 ر�ا ز اللغو الال ي
  ".ا�ياة العملية
العمليــة ال]ـL يتفاعــل ف�Öـا املرســل مـع املــستقبل؛ : بأنـھ) 365، 2015عبـد الباســط، (وoعرفـھ 

ســالة معينــة ســواء �انــت كتابيــة أو شــف�ية Eــ	 موقــف اتــصا
	 معــ3ن، بقنــاة اتــصال  ر�lــدف توصــيل 
ª دف إشباع حاجة لدى�l ،قناعخر\ن، �التعب3مناسبةI أو m3أو الف�م أو التأث m.  

؛ يمكـن اسـت-تاج  يمن خالل العرض السابق للتعر\فات ال]L تناولت مف�ـوم التواصـل اللغـو
  :ما يأjي

ف واملعاáي واملشاعر من فرد  -  رالتواصل اللغو عمليات نقل اmnXات وKفQار واملعا ي
ة كتابية أو شف�ية، وإما بصو  .m3 لفظيةرة لفظية أو غرألخر وذلك إما بصو

ســــالة لغو\ــــة  -  رالتواصــــل اللغــــو عمليــــة تفاعــــل بــــ3ن املرســــل واملــــستقبل مــــن خــــالل  ي
 .مكتو�ة أو منطوقة؛ لتحقيق غرض مع3ن

يالتواصـــل اللغــــو طر\قــــة ت-تقـــل بواســــط��ا املعرفــــة مــــن فـــرد آلخــــر بقــــصد التفاعــــل  - 
تقاء اvما
	 أ I ات معھ أوmnX .~قناع أو ال{mفيھو راملعرE	 أو الوجدان أو تبادل ا

  :يمكونات التواصل اللغو
، 15، 2004 وجمـــل، الفيـــصل؛ 159، 2006طعيمــھ، (mبـــو\3ن أمثـــال أشــار العديـــد مــن ال{  
  :يإ
6 مQونات التواصل اللغو فيما يأjي) 64، 2015ب، -أبو شالعتيLÄ و

، و�ـــولو�ـــو مــصدر الرســـالة والطــرف Kو مـــن أطــراف عمليـــة التواصــل : املرســل -1  ياللغـــو
ل عــــن صــــياغة الرســــالة وانتقــــاء قنــــاة التواصــــل م-ــــúMù الرســــا ولة، فــــضال عــــن أنــــھ املــــسؤ

ً

ة ع7ــI 6ســ�ام Eــ	 تحف3ــß املــستقبل ع7ــ6 التفاعــل مـــع  راملناســبة وتوظيــف التقنيــات القــاد
 .الرسالة

�ــــا و\تفاعــــل مع�ــــا و\قــــوم : املــــستقبل -2 مو ســــالة املرســــل و\قــــوم بفــــك  زو�ــــو الــــذي يتلقــــى  ر ر
كھ اســـsنادابتعـــديل ســـلو

ً
ت ال]ـــL اكsـــس�Õا مـــن الرســـائل ال]ـــL تلقا�ـــا منـــھ، و�ـــو  إ
ـــ6 اnXـــmا

ال�دف من عملية Iتصال سواء أ�ان فردا أو جماعة أفراد
ً

. 
يو\قصد �lا اw�تو الفكر املعرE	 اvما
	 الذي يود املرسل نقلھ إ
ª 6خـر\ن، : الرسالة -3 ى

، سـالة مـضمو ا�âـا التـأثm3 علـ�Öم، ولQـل  نو\قـصد مـن و ر ة ر ال]ـL يـراد عـن KفQـار ر و�ـو عبـا
 .التعبm3 ع�Èا

و\قصد �lا Kداة ال]L ت-تقل من خالل الرسالة، وتsنوع الوسائل ما ب3ن الصوت : الوسيلة -4
يالعادي عند التواصل الشفو إ
6 الكتـاب عنـد التواصـل الكتـا×ي باإلضـافة إ
ـ6 اXـرائط 

ل فقــد مليـة التواصـوسـيلة ع7ـ6 عوالرسـوم والـvxالت وأج�ـزة ~عـالم اXwتلفـة، وتـؤثر ال
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نتQــو مــساعدة أو معيقــة لعمليــة التواصــل، و\ــذ�ب الــبعض إ
ــ6 دمــج الرســالة والوســيلة 
 . نفيقولو إن أداة التواصل �	 الرسالة

د الفعـــل الـــذي يقــــوم بـــھ املـــستقبل، فــــال يمكـــن أن يQـــو �نــــاك : التغذيـــة الراجعـــة -5 نو�ــــ	  ر
د فع ه إعالل، بل يمكن رتواصل E	 ا�الة ال]L ال �vxل ف�Öا أي   .م فقطراعتبا

ا �عيـــق عمليـــة التواصـــل و�ـــل مـــا يحـــو دو أن تـــتم �ـــذه : عناصـــر الsـــشوoش -6 نو�ـــو �ـــل مـــ ل
تباك النفLMý الذي قد يحصل لدى املرسل  I يج أوvف، �ال� رالعملية E	 أحسن الظر و

دة E	 الرسالة ات الوا رأو املستقبل أو التأو\ل اXwتلف ملعاáي ~شا  .ر
ات    :يالتواصل اللغورم"ا

×عـة و�ـ	) 163، 2006طعيمھ، (m3 ش� ات التواصل اللغـو أ رإ
6 أن م�ا  : Reading القـراءة: ير
ات عالقـات متبادلـة  speaking والتحـدث  Listening وIسـتماعWriting : والكتابة ر و�ـ3ن �ـذه امل�ـا

	
  :يوç��ا الشQل التا
  

ات الشفو\ة        رامل�ا

ات استقبال                                                                            رم�ا

                                                             

ات املكتو�ة                                     سال        رامل�ا ات ا رم�ا   ر

  

ات التواصل اللغو) 2(شgل  يالعالقة ب�ن م"ا   ر
ا ــا ;عــــاد دود الزمــــان وأت املكتو�ـــة، وoــــستعان �lمـــا لتخطــــي حـــرفـــالقراءة والكتابــــة تمـــثالن امل�ــ

ات الـشفو\ة ال]ـL يحتـاج إل�Öـا  راملQان عند التواصل باآلخر\ن، بpنما Iستماع والتحدث يمثالن امل�ا
jي اسـتقبال مـن حيـث بنـاء املـادة  رالفرد عند التواصل املباشـر مـع ªخـر\ن، وIسـتماع والقـراءة م�ـا

سال وإنتاج وإبداعاللغو\ة، والتحدث والكت jي إ رابة م�ا   .ر
ت ;عـض الو  ,Mart ؛ 2007 ؛ ع7ـ	، Wallace, 2004 ؛ 2006طعيمـھ،  (بحـوث وم�Èـارأشـا

ات التواصل اللغو فيما يأjي )Apriliana, 2020؛  2012 ي إ
6 م�ا   :ر

أوال
ً

ات Iستماع:  ة التميß3 ب3ن KفQار الرئpسة وK: و�	،رم�ا املـسموع، فQار الثانو\ة E	 النص ر م�ا
ة تـــذكر حقـــائو دت Eـــ	 رم�ـــا ة اســـت-تاج معëـــå �لمـــات الـــنص املـــسموع، ورق ومعلومـــات و جديـــدة رم�ـــا

دت E	 سياق النص املسموع، و ة ال{mتpب الõ�يح ألفرو دت E	 النص املسموع، رم�ا رQار وأحداث و
ج باست-تاجات حو النص املسموعو ة اXر لم�ا و   .ر

ات التحــــــدث، و�ـــــ	: ًثانيـــــا ات الــــــض: رم�ـــــا ــــا ـــو رم�ـ ات نطـــــق يبط اللغــ ــــاء التحــــــدث، م�ـــــا ف رأثنـ وا�ــــــر
ات مراعـــاة املظ�ـــر اvمـــا
	 Eـــ	  ات تـــرابط KفQـــار وتمــام املعëـــå، م�ـــا ا �ـــ�يحا، م�ـــا روالQلمــات نطقـــ ر ً ً

  .التحدث

 االستماع

 التحدث

 القراءة

 الكتا�ة
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ثالثا
ً

ات القراءة، و�	:  ة :رم�ا ة  ف�م معåë الQلمةرم�ا ة ف�م معåë اvملةر، م�ا ف�م املعåë العام ر، م�ا
ةء، مومن النص املقر   .اللغو\ةالتميß3 ب3ن العالقات  ر�ا

ا ًا;عـــ ات الكتابـــة، و�ـــ	: ر ات : رم�ـــا ، �مزjـــي الوصـــل والقطـــع التمي3ـــß بـــ3ن :و�ـــ	 فرعيـــة، ةيـــائالvÝرامل�ـــا
ف الــõ�يحة ل�الكتابــة، وظيــف عالمــات ال{ــmقيمتوو التمي3ــß و  والعكــس،كتــبتنطــق وال تال]ــL  و�ــر

ف املsـشا�lة ، ولQلمـةلتـاء املفتوحـة والتـاء املر�وطـة وال�ـاء آخــر ابـ3ن ا ، Eـ	 الكتابــةوالتمي3ـß بـ3ن ا�ـر
اتو ، وكتابــة قــصة قــصm3ة وفــق رالتعب3ـm بجملــة مــن خــالل صــو وأشـQال :و�ــ	، يالكتــا×التعب3ــm  رم�ـا

  .معطيات معينة

  :البحوث السابقة
ات النو البــاحث�عــرض تواصــل ر أل�ــم البحــوث املرتبطــة بمتغ3ــm كفــاءة الــذات القرائيــة وم�ــا
، و�	    : ومتغm3ات لغو\ة متنوعةلقرائية كفاءة الذات اكشفت عن العالقة ب3نال]L بحوث لاياللغو

 إمQانيـة الت-بـؤ بكفـاءة الـذات القرائيـة مـن خـالل إنجـاز (Randall, 2008)اسـ��دف بحـث 
ات القرائيــــــة، وتQونــــــت عينــــــة البحــــــث مــــــن  ــــ3ن طــــــالب �ليــــــة اvwتمــــــع Eــــــ	 )120(رامل�ـــــا  طالبـــــا مــــــن بــ

ً

نيا، وتمثلت أدو ات ر�اليفو القـراءة، رات البحث E	 مقياس كفاءة الذات القرائية، واختبار E	 م�ـا
أســــفرت ار املتعــــدد، و	 البحــــث أســــلوب تحليــــل Iنحــــدومــــن Kســــاليب ~حــــصائية املــــستخدمة Eــــ

ت النتـــائج إ
ـــ6  رالنتـــائج إ
ـــ6 وجـــود تـــأثm3 دال إحـــصائيا يرجـــع إ
ـــ6 كفـــاءة الـــذات القرائيـــة، كمـــا أشـــا
ً

Eـــ	 مقيـــاس كفـــاءة الـــذات إمQانيــة الت-بـــؤ باإلنجـــ جـــات الطـــالب  راز والتحـــصيل القراVـــي بنـــاء ع7ــ6 د ً

  .القرائية

التحصيل القراVي، و كفاءة الذات القرائية العالقة ب3ن ( Barnes, 2010)  بحثاس��دفو
س ب طـال ب3نطالب وطالبة من) 100(َطالبا وطالبة بواقع ) 131( من بحثوتQونت عينة ال ر املـدا

ىطلبـة جامعـة الينـو الــشمالية، بـ3ن ًبـا وطالبـة مـن طال) 31(ىالينـو Iمر\كيـة، والثانو\ـة Eـ	 واليـة 
 واختبـار التحـصيل القراVـي، توصـلت نتـائج ءة الذاتيـة القرائيـة مقياس الكفانوواستخدم الباحث

  . إيجابية ب3ن كفاءة الذات القرائية املرتفعة والتحصيل القراVيث إ
6 وجود عالقةالبح
اســـة العالقــــة بـــ3ن مرتف½ـــ	 ومنخفـــLMË كفــــاءة (Ghonsooly, 2010)واســـ��دف بحـــث  ر د

مــــشار�ا ) 150(الـــذات القرائيــــة و�ــــل مـــن الف�ــــم القراVــــي وقلـــق اللغــــة، وتQونــــت عينـــة البحــــث مــــن
ً

�م مــا بــ3ن  رمتخصــص3ن Eــ	 Kدب Iنجل3ــß مــن ثــالث جامعــات Eــ	 إيــران تراوحــت أعمــا  24 – 19ي
ـــداد مقيـــــاس لقيـــــ عامـــــا، وتـــــضمنت أدوات البحـــــث إعــ

ً
ات القرائيـــــة واختبـــــار الف�ـــــم اس كفـــــاءة الـــــذ

القراVـي ومقيـاس قلــق اللغـة لــدى طـالب اvامعــة، ومـن Kســاليب Iحـصائية املــستخدمة Eـ	 �ــذا 
، وأســــفرت نتـــــائج البحــــث عـــــن وجــــود عالقـــــة بــــ3ن كفـــــاءة الـــــذات  تبــــاط بm3ســـــو نالبحــــث معامـــــل ا ر

لـذات القرائيـة تف½ـ	 كفـاءة االقرائية و�ـل مـن الف�ـم القراVـي وقلـق اللغـة، حيـث حقـق الطـالب مر
ات الف�م القراVي؛ ;عكس الطالب منخفـLMË كفـاءة الـذات القرائيـة،  جات أعE 67	 اختبار م�ا رد ر

  .كما توصلت نتائج البحث إ
6 وجود عالقة عكسية ب3ن كفاءة الذات القرائية وقلق اللغة

ـــة ) 2013بكـــــر، (واســــ��دف بحـــــث  ـــذات القرائيــ ـــ3ن كفـــــاءة الــ ـــsيعوIتقـــــLMö العالقـــــة بــ اب ســ
طالبـــا وطالبـــة Eـــ	 قـــسم ) 290(لـــدى طـــالب اvامعـــة، وتQونـــت العينـــة مـــن والقلـــق القراVـــي،  القراVـــي

ً

تــم اســتخدام مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة القرائيــة اللغــة الفرáــسية بجامعــة دمــشق، وvمــع البيانــات 
وجبة قة م عالوجود، وأسفرت نتائج البحث عن  ومقياس القلق القراVيواختبار Iسsيعاب القراVي

 سالبة ت النتائج عن وجود عالقةتية القرائية وIسsيعاب القراVي، كما أسفردالة ب3ن الكفاءة الذا
  .ب3ن القلق القراVي وكفاءة الذات القرائية



 

رجامعة األزه  
تربية بالقاهرةكلية ال  

لتربيةمجلة ا  
 م2022ة  لسنيناير، )5(، الجزء )193: (العدد

 

 

173 

اســة  (Hulya, 2013)واســ��دف بحــث   لــدى معلÁــL اللغـــة  القرائيــة كفــاءة الــذاتتــأثm3رد
ات الف�م القراVي النا مشار�ا من ب3ن معلLÁ ) 50(قد، وتQونت عينة البحث من رIنجلß3ية E	 م�ا

ً

، وتQونــــت معلمــــ3ن مــــن الــــ) 6(نــــاث، ومعلمــــة مــــن ~) 44(ات اللغــــة Iنجلß3يــــة بواقــــع ومعلمــــ رذ�و
ات ، ومقيــــــاس القرائيـــــةأدوات البحـــــث مـــــن مقيــــــاس كفـــــاءة الــــــذات  ــــا ــــم القرم�ـ ، راVـــــي الناقــــــدالف�ــ

ق ذات دال ربــ3ن �ــل مــن املعلمــ3ن الــذ�و لــة إحــصائية ووأســفرت نتــائج البحــث عــن عــدم وجــود فــر
ات E	 مقياس واملعلمات ~ناث  ترجـع إ
ـ6 وذلك لصا¾ املعلمـات ~نـاث الف�م القراVي الناقد رم�ا

تفاع   .القرائية لد��ن كفاءة الذات را
 كفاءة الذات املدركة و~نجاز �KاديLÁ  العالقة ب3ن(Karadeniz, 2015)واس��دف بحث

، )250(وتQونت عينة البحث من . ال{mبية وفق متغm3ات مختلفةلدى طالب �لية  ر طالبا من الذ�و ً

، ومــــن ات املدركـــة مقيـــاس كفـــاءة الـــذن أ�ـــم Kدوات املــــستخدمةطالبـــة مـــن ~نـــاث، ومـــ) 493(و
تباط Kساليب Iحصائية املستخدمة أسلوب ت رحليل التباين وأسلوب تحليل Iنحدار ومعامل ا

، وأســـفرت نتــــ  موجبــــة بـــ3ن كفـــاءة الــــذات املدركـــة و~نجــــاز  عالقـــةائج البحـــث عـــن وجــــودنبm3ســـو
LÁادي�K .  

اســـة العالقــة بــ3ن كفــاءة الـــذات القرائيــة ت معظــم البحــوث الــسابقةاســ��دف -  و�ــ3ن �ــل مـــن ر د
إمQانيــــة ) 2013بكــــر، ( بحــــث بpنمــــا اســــ��دف؛ ~نجــــاز �KــــاديLÁ والف�ــــم القراVــــي والتحــــصيل

 .رائية من خالل Iسsيعاب القراVيالت-بؤ بكفاءة الذات الق

 . معظم البحوث املن�Ý الوصفيأما من حيث املن�Ý فقد اتبعت - 

ــــ3ن -  اســـــية  Eـــــ	 حـ ـــل الد ــــوث الـــــسابقة جميـــــع املراحــ ث  تـــــضمنت عينـــــة بحـــــرشـــــملت عينـــــات البحـ
)Solheim, 2011 (،بتدائيةI م العينة ما تالميذ املرحلةv� كما تضمن عينة بحث وتراوحت 

مشار�ا) 50(ب3ن
ً

مـشار�ا كمـا Eـ	 بحـث ) 743( إ
ـ6 ،(Hulya, 2013)  كمـا Eـ	 بحـث 
ً

)Karadeniz, 
2015(. 

باإلضـافة  ،كفاءة الـذات القرائيـةE	  مقياس إعداد السابقة E	 أغل�Õا لبحوثتضمنت أدوات ا - 
 .ل القراVي واختبار الف�م القراVيإ
6 اختبار التحصي

 ب3ن رلك اw�و عن وجود عالقةتبطة بذملرومن أ�م النتائج ال]L توصلت ال�Öا معظم البحوث ا - 
ات اللغو\ة Kخر ىكفاءة الذات القرائية وامل�ا   .ر

  :ع67 النحو jªي من تلك البحوث نواستفاد الباحثو - 

اتھ، وكيفية تطاختيار أ;عاد  -  قھ ع67 أفراد عينـة بيرمقياس كفاءة الذات القرائية وصياغة عبا
\ــا نو البــاحثالبحــث، حيــث صــمم جــدوال تكرا

ً
ر

ً
املقــايpس املرتبطــة بكفــاءة الــذات �ــشتمل ع7ــ6  

ا K;عـاد ىوث وغ�m3ا من البحوث Kخر وحدد القرائية E	 تلك البح ال]ـL اشـتملت ًرKكòـm تكـرا
امليـل نحـو القـراءة (عل�Öا املقايpس السابقة وخلص إ
K 6;عاد ال]ـL تـضم�Èا البحـث ا�ـا
	 و�ـ	

ء قــــة بـــــ الث– ~جــــادة وتخطــــي الــــصعو�ات القرائيــــة –  املتعـــــة –والنفس Eــــ	 التفاعــــل مــــع املقــــر
  .)ز القراVيواملثابرة لإلنجا

ات التواصـل اللغـو Eـ	 القـراءة والإعداد  -  يقائمة بم�ا سـتماع لعرضـ�ا ع7ـ6 كتابـة والتحـدث وIر
 .اw�كم3ن
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ات التواصـــل اللغـــو Eـــ	 القـــراءة والكتابـــة إعـــداد  -  ياختبـــار م�ـــا ناســـب3ن والتحـــدث وIســـتماع املر
 .العينة ا�اليةميذ ىملستو تال

 مــن البحــوث الــسابقة Eــ	 اختيــار عينــة مناســبة لتطبيــق أدوات البحــث نوكمــا اســتفاد البــاحث - 
عل�Öــا، واختيــار أáــسب Kدوات ~حــصائية للبحــث ا�ــا
	، وكيفيــة تفــسm3 النتــائج ال]ــL توصــل 

	
 .إل�Öا البحث ا�ا
ض ال   :بحثوفر

مكـــــن صـــــياغة أ نوستعرضـــــ�ا البـــــاحثEــــ	 ضـــــوء مـــــا أســـــفرت عنـــــھ البحـــــوث الــــسابقة ال]ـــــL ا
ض    . بحث �إجابة محتملة عن الsساؤالت ال]L سبق عرض�ا E	 مشQلة الªتيةوالفر

امليــــل نحــــو القـــــراءة، (أ;عـــــاد كفــــاءة الــــذات القرائيــــةبــــ3ن ًعالقــــة دالــــة إحــــصائيا  توجــــد ال .1
ء، واملتعــEــو~جــادة وتخطــي الــصعو�ات القرائيــة، والثقــة بــالنفس  ة و	 التفاعــل مــع املقــر

ــــابرة لإلنجــــــاز القراVـــــــي ات او  )واملثــ ــــل اللغـــــــورم�ــــــا ـــــدث ( يلتواصــ ـــراءة والكتابــــــة والتحــ القـــ
 .تالميذ الصف اXامس IبتداVيلدى ) وIستماع

جـات التالميـذ مرتف½ـ	  متوسـط بـ3نًدالـة إحـصائيا  توجد عالقة ال .2 كفـاءة الـذات أ;عـاد رد
	 Eــلقرائيــة، والثقــة بــالنفس امليــل نحــو القــراءة، و~جــادة وتخطــي الــصعو�ات ا(القرائيـة 

ء، واملتعــــــة واملثــــــابرة لإلنجــــــاز القراVــــــي ات او) والتفاعــــــل مــــــع املقــــــر ـــا  يلتواصــــــل اللغــــــورم�ـــ
 .تالميذ الصف اXامس IبتداVيلدى ) القراءة والكتابة والتحدث وIستماع(

جــــات التالميــــذ منخفــــLMË متوســــط بــــ3ن ًالــــة إحــــصائيا د توجــــد عالقــــة ال .3 ـــاءة أ;عــــاد رد كفـ
ــــةالـــــذات الق امليـــــل نحـــــو القــــــراءة، و~جـــــادة وتخطـــــي الـــــصعو�ات القرائيـــــة، والثقــــــة (رائيـ

ء، واملتعــة واملثـــابرة لإلنجـــاز القراVــيEـــبــالنفس  ات او ) و	 التفاعــل مـــع املقـــر لتواصـــل رم�ـــا
 .تالميذ الصف اXامس IبتداVي لدى )القراءة والكتابة والتحدث وIستماع (ياللغو

امليـــــل نحـــــو القـــــراءة، و~جـــــادة وتخطـــــي ( ائيـــــةذات القركفـــــاءة الـــــأ;عـــــاد ال يمكـــــن الت-بـــــؤ ب .4
ء، واملEــالــصعو�ات القرائيــة، والثقــة بــالنفس  تعــة واملثــابرة لإلنجــاز و	 التفاعــل مــع املقــر

ات  مـــن خـــالل )القراVـــي ) القـــراءة والكتابـــة والتحـــدث وIســــتماع(يلتواصــــل اللغـــو ارم�ـــا
 .تالميذ الصف اXامس IبتداVيلدى 

  :إجراءات البحث
  : من�Ý البحث وإجراءاتھ ع67 النحو jªينولناو الباحثsي

أ;عـــاد ى للكـــشف عـــن مـــستو العالقـــة بـــ3ن نو املـــن�Ý الوصـــفياســـتخدم البـــاحث: مـــن¨§ البحـــث -1
امليــــل نحــــو القــــراءة، و~جــــادة وتخطــــي الــــصعو�ات القرائيــــة، والثقــــة (كفــــاءة الــــذات القرائيــــة 

ء، واملEــبــالنفس  ات التواصــل اللغــو  )راVــية لإلنجــاز القتعــة واملثــابرو	 التفاعــل مــع املقــر يوم�ــا ر
 .لدى تالميذ الصف اXامس IبتداVي) القراءة والكتابة والتحدث وIستماع(

ــــ6 عينـــــة مـــــن بـــــ3ن تالميـــــذ الـــــصف نوطبـــــق البـــــاحث: بحـــــثناملـــــشاركو wـــــ@ ال -2  أدوات البحـــــث ع7ـ
تلميـــــذا) 162(اXـــــامس IبتـــــداVي بلغـــــت 

ً
ة ســـــpت3ن تـــــا;عت3ن إلدا ع3ن ع7ـــــ6 مد ر مـــــو ر  ا�ـــــسي-ية ز

ســـة Kو
ــ6التعليميــة بمحافظــة الــشرقية ســة ســعود البحر\ـــة Iبتدائيــة: ر، املد  و�لــغ �vـــم رمد
تلميذا) 79(العينة �lا 

ً
سة الثا سة الفو
	 Iبتدائية: نيةر، واملد ) 83( و�لـغ �vـم العينـة �lـا رمد

تلميذا
ً

.  
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  :أدوات البحث
أوال
ً

 :كفاءة الذات القرائيةمقياس : 
  :سال"دف من املقيا

قرائيـة لـدى  إ
6 أداة دقيقة لقياس Iستعداد العق7	 املعرE	 E	 كفاءة الذات الالتوصل�و 
ات التواصل اللغو وتحديد ف  وذلك �lدتالميذ الصف اXامس IبتداVي يالت-بؤ �lا من خالل م�ا ر
ات    .يالتواصل اللغورالعالقة ب3ن أ;عاد�ا و�3ن م�ا

  : املقياسإعدادخطوات 
�ا
	 ;عدد من اXطوات يمكن بيا��ا ع67 النحو jªيياس ا املقإعدادمر :  

أوال
ً

ــــم:  ــــع معظـــ ــــ»ª وتvبـــ ــــوث مــ ــــة و(جن¬يـــــــةالبحـــ ــــذات  العرhيـــ ــاءة الـــ ــ ــــت كفـــ ــ% بحثـــ  ال®ـــــ
ة ؛ )2010(مـا�ر شــعبان، ؛ Seeger, (2009) ؛ Henk& Melnik,(1995) وم�Èـا القرائيـة عبــد ومـر

 ),LeBlanc؛ Piercey, ( 2013)؛ Dodge, (2013)؛ )2012(ر\ـــم عبـــد العظـــيم، ؛ )2011(هللا، 
وذلــك لتحديــد ما�يــة وjعر\ــف كفــاءة الــذات  )2016(ســيد ســن«	،؛ )2016(بــصل، ىســلو ؛ (2015

  . اXwتلفةالقرائية وأ;عاد�ا
انيثا

ً
  :البحوث السابقةw@ قايNس املتحديد أ¯عاد املقياس w@ ضوء مراجعة : 

ي جـدو تكـرار قة وعمــلساب الـتحليـل K;عــاد ال]ـL اشـتملت عل�Öــا البحـوثتـم حيـث  لأل;عــاد ل
ا E	 تلك البحوث Kكmò تكرا

ً
�ار   :jªي) 2(لدو ذلك E	 جح يوض\مكن ت، ور وال]L تم اختيا

�ا ال كفاءة الذات القرائية;عادأ) 2(لجدو   ر]L تم اختيا
ـــــــدد  (¯عاد ــــــــ ـــــــــ ــــــــ عـــ

 املقايNس
yة ــــــــــــوع  رالعالمات التكرا ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــــــ مجمــــ

ات  رالتكرا
ـــــــــصعوhات  ــــــــي الــــ ــــــادة وتخطـــــ |جـــــــ

 القرائية
10 /// //// 8 

 8     ////   /// 10 .املتعة واملثابرة لإلنجاز القرا�ي

 7 //// // 10 . نحو القراءةيلامل

 7 //// // 10 . أثناء القراءةثقة بالنفسال

ا ال]ـL اشـتمل عل�Öـا مقيـاس) 2(ل من جدويت�¾ السابق؛ K;عـاد Kكòـm تكـرا
ً
 كفـاءة الـذات ر

  .القرائية

ثالثا
ً

ات املقياس:    :رتوصيف أ¯عاد وعبا
×عة أ;عاد  رتQو مقياس كفاءة الذات القرائية من أ توصيفا ل تا
	ال) 3(ل جدوو\ب3نن

ً
ات مقياس  رعبا

ات املوجبــة؛ وكفــاءة الــذات القرائيــة ات Eــ	 �ــل  Eــ	 �ــل ;عــد، وال والــسالبةرالعبــا ر-ــسب املئو\ــة للعبــا
  .;عد

ات مقيامواصفات ) 3(لجدو    س كفاءة الذات القرائيةرأ;عاد وعبا
ة ال�Èائية كQل ات E	 الصو قام العبا رأ ر   أ;عاد املقياس  م  ر

  السالبة  املوجبة

ال-سب   اvwموع
  املئو\ة

، 10، 8، 7، 6، 5، 3، 2، 1  امليل نحو القراءة  1
11 ،13 ،14 ،16  

4 ،9 ،12 ،
15  

16  2,24%  



مهارات التواصل اللغوي ة من خالل التنبؤ بكفاءة الذات القرائي
 الحلقة األولى من التعليم األساسيلدى تالميذ 

  أحمد دمحم عبد الرحمن السيد
  دمحم مصطفى مصطفي الديب/ د.أ

  عبد الرحمن دمحم مصيلحي هالل/ د.أ
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ـــــــي   2 ــــــــ ــــادة وتخطـــــــــ ــــــــ ـــــ ـــ Iجــــ
  الصعو�ات القرائية

18 ،20 ،22 ،23 ،24 ،
25 ،26 ،27 ،28 ،29 ،31  

17 ،19 ،
21 ،30 ،

32  

16  2,24%  

ـــــــــ	   3 ــــــــــالنفس Eــــ ــــــــــة بـــ الثقــ
ء   والتفاعل مع املقر

34 ،35 ،36 ،37 ،39 ،
40 ،41 ،42 ،43 ،44 ،
45 ،46 ،47 ،48 ،49 ،

50 ،51  

33 ،38  19  8,28%  

ـــــــابرة   4 ـــــــــ ــــــــ ـــة واملثـــ ــــــــ ــ ـــــــ املتعـــــــ
  لإلنجاز القراVي

52 ،54 ،55 ،56 ،57 ،
59 ،61 ،62 ،63 ،64 ،

65 ،66  

53 ،58 ،
60  

15  8,22%  

ات مقياس كفاءة الذات القرائية   %100  66  رمجموع عبا

Kساتذة املتخصص3ن E	 مجا
	 علم الـنفس التعليÁـL ومنـا�Ì ع67 مجموعة من رض املقياس ُع      
oس اللغـة العر�يـة Eـ	 ;عـض �ليـات ال{mبيـة Eـ	 مـصر، والبـالغ عـدد�م  روطـر تـد محكمـا، وذلــك ) 11(ق

ً

أ��إلبدا اتواتـ�¾  ،م E	 عناصر التحكيمرء  %) 73,94( وصـلت إ
ـ6رأن أع7ـá 6ـسبة اتفـاق ع7ـ6 العبـا
ات، و�حساب متو% )94,78(وأقل áسبة اتفاق بلغت   يت�¾ رسط áسب اتفاق اw�كم3ن ع67 العبا

   .عو�ذه ال-سبة تدل ع67 معامل صدق مرتف%) 42,88(أ��ا بلغت 
  

ًا¯عا   :ا�0صائص السيكومGHية :ر
جة البعد :لداخk@ للمقياس�Qساق ا -أ ة ود جة �ل عبا تباط ب3ن د I ر تم حساب معامالت ر ر ر

ـــد حــــذف  ـــة للمقيــــاس وذلــــك ;عـ جــــة الQليـ جــــة �ــــل ;عــــد والد تبــــاط بــــ3ن د I إليــــھ، ثــــم Lـــ رالــــذي ت-تÁـ ر ر
\ن ªتي3ن ات غm3 املsشبعة ع67 أي عامل من عوامل املقياس، و\ت�¾ ذلك من خالل اw�و رالعبا   :ر

لا�/و (و جـة الQليـة للبعـد الـذي ت-تÁـL إليـھراب معامالت I حس:ر ة والد جة العبا رتباط ب3ن د ر ، ر
  : jªي)4(لدوو\ت�¾ ذلك من ج

  ) 4(لجدو 
ة ود جة العبا تباط ب�ن Iل من د Q رمعامالت ر ر   يھجة البعد الذي ت�تC% إلر

  امليل نحو القراءة
Qجادة وتخطي الصعوhات 

  القرائية
والتفاعل  الثقة بالنفس

ء   ومع املقر

  ملتعة واملثابرةا

   لإلنجاز القرا�ي

ة   رالعبا
معامل 

تباط  Qر

  م

   الداللة
ة   رالعبا

معامل 
تباط Qر  

  م

   الداللة
ة   رالعبا

معامل 
تباط Qر  

  م

  الداللة
ة   رالعبا

  معامل

تباط Q ر  
  م الداللة

1  595.  0.01  20  744. 0.01  38  693. 0.01  56  658. 0.01  

2  580. 0.01  21  791. 0.01  39  532. 0.01  57  466. 0.01  

3  713. 0.01  22  384. 0.01  40  635. 0.01  58  525. 0.01  

4  486. 0.01  23  682. 0.01  41  581. 0.01  59  535. 0.01  

5  405. 0.01  24  491. 0.01  42  466. 0.01  60  456. 0.01  
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  امليل نحو القراءة
Qجادة وتخطي الصعوhات 

  القرائية
والتفاعل  الثقة بالنفس

ء   ومع املقر

  ملتعة واملثابرةا

   لإلنجاز القرا�ي

ة   رالعبا
معامل 

تباط  Qر

  م

   الداللة
ة   رالعبا

معامل 
تباط Qر  

  م

   الداللة
ة   رالعبا

معامل 
تباط Qر  

  م

  الداللة
ة   رالعبا

  معامل

تباط Q ر  
  م الداللة

6  538. 0.01  25  508. 0.01  43  525. 0.01  61  633. 0.01  

7  389. 0.01  26  670. 0.01  44  535. 0.01  62  536. 0.01  

9  638. 0.01  27  547. 0.01  45  456. 0.01  63  502. 0.01  

10  761. 0.01  28  534. 0.01  46  633. 0.01  64  687. 0.01  

11  675. 0.01  29  629. 0.01  47  536. 0.01  65  747. 0.01  

12  767. 0.01  30  433. 0.01  48  502. 0.01  66  456. 0.01  

13  649. 0.01  31  757. 0.01  49  687. 0.01       

14  652. 0.01  32  568. 0.01  50  747. 0.01        

15  615. 0.01  33  598. 0.01  51  456. 0.01        

16  627. 0.01  34  581. 0.01  52  427. 0.01        

17  635. 0.01  35  427. 0.01  53  505.  0.01        

18  516. 0.01  36  505.  0.01  54  604. 0.01        

19  615. 0.01  37  604. 0.01  55  693. 0.01        

جة البعد الذي ت-تLÁ إليھ؛ لاvدو السابق أن يت�¾ من  ة ود جة �ل عبا تباط ب3ن د I رمعامالت ر ر ر
ة ممـا �ـشm3 إ
ــjI 6ـساق الـداخ7	 للمقيـاس؛ )0.01(ىدالـة إحـصائيا عنـد مـستو  جـة �ـل عبــا ر بـ3ن د ر

جة الQلية للبعد   .روالد
جـــة :ر�/ـــو الثـــاPيا تبـــاط بـــ3ن د I ر حـــساب معامـــل جـــة الQليـــةىوK;عـــاد Kخـــر �ـــل ;عـــد ر ، مـــن روالد

  لاvدو jªي
  ) 5(لجدو 

جة البعد و تباط ب�ن Iل من د Q رمعامالت جة الgى(¯عاد (خر ور   للمقياسلية رالد

امليل نحو   (¯عاد
  القراءة

Qجادة وتخطي 
  الصعوhات

الثقة بالنفس 
  والتفاعل

ملتعة واملثابرة ا
لإلنجاز 
  القرا�ي

ــ  امليل نحو القراءة         ـــ

ــ ,I  682جادة وتخطي الصعو�ة       ـــ

ــ ,639  ,701الثقة بالنفس والتفاعل مع      ـــ
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ء   واملقر

واملثابرة لإلنجاز املتعة 
  القراVي

ــ ,532  ,559 ,469   ـــ

جة الQلية  ,725 ,707 ,575  ,818  رالد

جة الQلية للمقياس؛ دالة معامالت ل السابق أنيت�¾ من اvدو جة �ل ;عد والد تباط ب3ن د I ر ر ر
 .؛ مما �شm3 إ
jI 6ساق الداخ7	 للمقياس كQل)0.01(ىإحصائيا عند مستو 

نبــاك، و\وçــ�ھ  باســتخدام ط ثبــات املقيــاستــم حــساب معامــل:  ثبــات املقيــاس -ب ور\قــة ألفــا كر
  لاvدو jªي

  ) 6(لجدو 
نباك ملقياس كفاءة الذات القرائيةمعامل ثبات    والفا كر

معامل قيمة   (¯عاد  م
نباك   والفا كر

 ,708  امليل نحو القراءة  1

  ,I  759جادة وتخطي الصعو�ات القرائية  2

ء  3  ,742  والثقة بالنفس والتفاعل مع املقر

 ,722  املتعة واملثابرة لإلنجاز القراVي  4

 ,827  املقياس كQل  

جــة الQليــة أن ق لvــدو الــساب   يتــ�¾ مــن ا  مــا بــ3ن تراوحــترمعــامالت الثبــات أل;عــاد املقيــاس والد
  .و�	 معامالت ثبات مرتفعة) 0 ,83 –. ,71(

  :طرyقة ت¿/يح املقياس

ات املوجبـة ات سـالبة، و\ــتم تـõ�يح العبــا ات موجبــة وعبـا ريحتـو املقيـاس ع7ــ6 عبـا ر ر  وفــق ي
ــــرت ـــاس ليكـ جـــــات   اXماNـــــLMمقيــ ـــع خمـــــس د ـــدا (بةالســـــتجاربواقــ جـــــة كب3ـــــmة جــ بد

ً
جــــــات )ر ×ـــــع د ر، وأ ر

جة كبm3ة(الستجابة جات لالستجابة الثالثة)ربد جـة متوسـطة(ر، وثالث د جتـ3ن لالسـتجابة )ربد ر، ود
جة قليلة(الرا;عة جة واحدة لالستجابة اXامسة)ربد ةب(ر، ود جة ناد رد تم ؛ وع67 العكس من ذلك )ر

ات  جة العظÁـå، سالبةالرتõ�يح العبا جـة 330= 5×66= للمقيـاس  رومن ثم فإن الد جـة، والد ر د ر
جة66 = 1×66= ىالصغر للمقياس    .ر د

ات التواصل اللغو: ًثانيا ياختبار م"ا  :ر

ات التواصـــــل اللغـــــو��ـــــدف  -أ ـــ6 قيـــــاس م�ـــــا يIختبـــــار ا�ـــــا
	 إ
ــ Xـــــامس  لـــــدى تالميـــــذ الـــــصف ار
ات IبتداVي، و النظر\ـة والبحـوث Kطر ;عض االطالع ع67 يالتواصل اللغو برمر بناء اختبار م�ا

ات ب سابقة املتعلقـــةالــ  ,Wallace ؛ 2006طعيمــھ، (، ومـــن تلــك البحـــوث يتواصـــل اللغــوالرم�ــا
   )Apriliana, 2020؛  Mart, 2012 ؛ 2007؛ ع7	،  2004
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ابقائمــــة  نوالبـــاحثعـــرض  -ب ا Eـــ	 البحــــوث الـــسابقة ع7ــــ6 يت التواصــــل اللغـــورم�ـــا  Kكòـــm تكــــرا
ً
ر

oس اللغــــة العر�يـــــةمجموعــــة مـــــن أســــاتذة املنـــــا�Ì وطر ـــالغ  رائــــق تـــــد وعلــــم الـــــنفس التعليÁــــL والبــ
ا�âم E	ًمحكما) 11(عدد�م  أن أع7ـá 6ـسبة اتفـاق واتـ�¾،  العناصر املقدمة إل�Öمر؛ وذلك ألخذ آ

 %) 54,88(وأقـل áـسبة اتفـاق بلغــت  %) 11,95(ع7ـ6 عناصـر التحكـيم بـ3ن اw�كمـ3ن وصـلت إ
ـ6 
و�ـــذه ال-ــــسبة  تــــدل ع7ـــ6 معامــــل صــــدق % ) 87,91(ومـــن ثــــم بلـــغ متوســــط áــــسبة Iتفـــاق بيــــ�Èم 

  .قمرتفع، وصالحية Iختبار للتطبيق والوثو E	 نتائجھ

ات التواصل اللغوا�0صائص السيكومGHية الختبار ي م"ا   :ر
 :معامل الس�ولة والصعو�ة والتباين ألسئلة Iختبار الX sيLMö -أ

ـــاين ألســـــئلة نو البـــــاحثحــــسب  الـــــس�ولة والـــــصعو�ة والتبـ ات التواصـــــل  معامـــــل  رالختبـــــار م�ـــــا
وذلـــك ح]ـــå يـــتم ~بقـــاء ع7ـــ6 املفـــردات املتوســـطة Eـــ	 ســـ�ول��ا وصـــعو���ا، وحـــذف املفـــردات  ياللغـــو

 )2,0 -8,0( الــــس�ولة والــــصعو�ة مــــا بــــ3ن �التــــا
	 تــــراوح معامــــلواملتوغلــــة Eــــ	 الــــس�ولة أو الــــصعو�ة، 
دات Iختبـــار متم3ـــßة وصـــا�ة نو�ـــذلك تQـــو مفـــر) 25,0(إ
ـــ6 ) 21,0( مـــا بـــ3ن التبـــاينوتـــرامح معامـــل 

  .كن تطبيق�ا ع67 عينة البحث ا�ا
	و\م
ات التواصل اللغو -ب يثبات اختبار م"ا    :ر

ــــل نواســـــتخدم البــــــاحث ـــة التجزئــــــة النــــــصفية �ـــــساب الثبــــــات، وذلـــــك بحــــــساب معامــ  طر\قــ
تباط ب3ن نصفي املقياس Iجيـة(ر م تطبيـق ثـًتقر\بـا، ) 90,0(فبلغـت ، )وKسئلة الفردية وKسئلة الز

ــا
	 بلغــــت قيمــــة معامـــل الثبــــات )نســــبm3مان و�ـــراو ( معادلـــة التــــõ�يح لــــــ  ــا، ثــــم ) 95,0(؛ و�التــ تقر\بــ
ً

دسو و�لغ معامل الثبات نو الباحثحسب \sشا ن الثبات مرة أخر بطر\قة كيود و رى تقر\بـا، ) 89,0(ر
ً

  .و�و معامل ثبات مرتفع
ــ ــئلة اختبــ ات التواصــــل اللغــــومواصــــفات أســ ــا يار م"ــ ــة ر wــــ@ صــــور جــ رتھ ال�Âائيــــة والد

ة  : رالgلية لgل م"ا
ئpسة و\ندرج تحت �ل م� ات  ×ع م�ا تھ ال�Èائية ع67 أ راشتمل Iختبار E	 صو ر ر ة م�Èا مجموعة من ر را

ات الفرعية وذلك ع67 النحو jªي   :رامل�ا

ة Kو
ــ6 و�ـ	 -1 ف�ــم املعëــå العـام مــن الــنص ، وف�ــم معëــå اvملـة، و الQلمــات املsـشا�lةف�ــم :رامل�ـا
ءا ة تبلغ وملقر جة الQلية لقياس تلك امل�ا ر، والد جة) 16(ر  . رد

ة الثانيـــة -2 التمي3ـــß بــــ3ن و ،�وطـــة واملفتوحـــة وال�ــــاء آخـــر الQلمـــةر التمي3ـــß بــــ3ن التـــاء امل:و�ـــ	 :رامل�ـــا
ة تبلغ والتعبm3 الكتا×ي، ، الQلمات املsشا�lة جة الQلية لقياس تلك امل�ا روالد جة) 15(ر  .رد

ـــة -3 ة الثالثــ تـــــذكر حقـــــائق  و،فQـــــار الرئpـــــسة والفرعيـــــة Eـــــ	 الـــــنص املـــــسموعي3ـــــß بـــــ3ن Kالتم :رامل�ـــــا
جــة الQليــة لقيــاس تلــك لأفQــار م�مــة حــو الــنصاســت-تاج ، وEــ	 الــنصلومــات م�مــة ومع ر، والد

ة تبلغ  جة) 15(رامل�ا  .رد
ة الرا;عــــة -4 ف املsــــشا�lة Eــــ	 يمراعــــاة الـــضبط اللغــــو أثنــــاء التحـــدث، و :رامل�ـــا والتمي3ــــß بــــ3ن ا�ـــر

ة تبلغ ثناء التحدثjسلسل KفQار أالنطق، و جة الQلية لقياس تلك امل�ا ر، والد جة) 16(ر   .رد

  :طرyقة ت¿/يح Qختبار
جـات لQــل يـتم جــة واحـدة لQـل إجابــة �ـ�يحة، وعـدم احsــساب أيـة د ر التـõ�يح بإعطـاء د ر

ح نســؤال م{ــmوك بــدو إجابــة، أو عنــد وجــود أكòــm مــن إجابــة واحــدة للــسؤال الواحــد، و�التــا
	 ت{ــmاو
جات Iختبار ما ب3ن  جة) 62(، وال�Èاية العظåÁ لالختبار )صفر(رد   .رد
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ات التواصل اللغوالزمن م لتطبيق اختبار م"ا ي الال ر   :ز
م sـــحا تــم جميـــع  ســـتغرقھاالـــزمن الـــذي مجمـــوع بحــساب ختبـــار  Iلتطبيـــقزساب الـــزمن الـــال

م  ثـم ا�ــصر ع7ــ	 العـدد ~جمــا
	 ل�ــم،اختبــ 7IـE 6ــ	 ~جابــة عالتالميـذ زو ع7ــ6 متوسـط الــزمن الــال ل
م لتطبيقھللتطبيق، فQان    .دقيقة) 45( �وزالزمن الال

  :للبحث ا0/ا-@ التنفيذية |جراءات

اسـات الـسابقة ال]ـL ا�تمـت بكفـاءة  .1 رIطالع ع67 �ل مـن ال{ـmاث الـسيQولو�	 والبحـوث والد
ات التواصل اللغو يالذات القرائية وم�ا  .ف�Öماي وكتابة Iطار النظر ر

ات التواصــل عــداد أدوات البحــث واملتإ .2 رمثــل Eــ	 مقيــاس كفــاءة الــذات القرائيــة واختبــار م�ــا
، وتطبيق�ما ع67 مجموعة من تالميذ الصف اXامس IبتداVي �ساب اXصائص ياللغو

 .السيQوم{mية ل�ما

ات التواصل اللغو ومقياس كفاءة الذات القرائية ع67 عينة من  .3 يتطبيق اختبار م�ا ميذ تالر
 .صف اXامس IبتداVيال

جـــــات أفـــــراد العي .4 رصـــــد د ات التواصـــــل اللغـــــور ـــا ـــار م�ــ ينـــــة ع7ـــــ	 اختبــ مقيـــــاس كفـــــاءة الـــــذات  ور
  . القرائية

، وءة الذات القرائيةالكشف عن العالقة ب3ن أ;عاد كفا .5 ات التواصل اللغو ي وم�ا عن إمQانية ر
ات  ام Kســــاليب يالتواصــــل اللغــــو باســــتخدرالت-بـــؤ بكفــــاءة الــــذات القرائيــــة مــــن خـــالل م�ــــا

 . ~حصائية املناسبة

 . السابقةي وتفس�m3ا E	 ضوء ~طار النظر والبحوثنتائج البحثلالوصو ع67  .6

ـــة تقـــــديم توصـــــيات البحـــــث والبحـــــوث املـــــستقب .7 ـــة بكفـــــاءة الـــــذات القرائيــ ات لية املتعلقــ ر وم�ـــــا
  .يالتواصل اللغو

  : البحث ومناقش�Åانتائجعرض 
  :نحو jªينتائج البحث ا�ا
	 ع67 التم عرض 

بـ3ن أ;عـاد كفـاءة الـذات القرائيـة ًدالـة إحـصائيا ال توجد عالقـة :  أنھ و\نص ع67لالفرض (و .1
	 التفاعـــل مـــع Eـــامليـــل نحـــو القـــراءة، و~جـــادة وتخطـــي الـــصعو�ات القرائيـــة، والثقـــة بـــالنفس (

ء، واملتعــــــة واملثــــــابرة لإلنجــــــاز القراVــــــي ات او) واملقــــــر ــــا ــــورم�ــ لكتابـــــــة القــــــراءة وا( يلتواصــــــل اللغــ
 نوللتحقـق منـھ حـسب البـاحثوتالميـذ الـصف اXـامس IبتـداVي، لدى ) والتحدث وIستماع

تبا ، واvـدو أ;عـادنط بm3سـو بـ3ن رمعامل ا ات التواصـل اللغـو ل كفـاءة الـذات القرائيـة وم�ـا ي ر
  .jªي يوç¾ ذلك) 7(
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  ) 7(لجدو

ات ا تباط ب�Gسو ب�ن أ¯عاد كفاءة الذات القرائية وم"ا رمعامل ا   يلتواصل اللغونر

ات التواصل اللغو يم�ا   أ;عاد كفاءة الذات القرائية  ر

جة   Iستماع  التحدث  الكتابة  القراءة رالد
  الQلية

  525,0  365,0  421,0  289,0  341,0  امليل نحو القراءة

~جادة وتخطي الصعو�ات 
  القرائية

406,0  488,0  390,0  384,0  664,0  

الثقة بالنفس E	 التفاعل 
  وءمع املقر

405,0  352,0  446,0  420,0  530,0  

املتعة واملثابرة لإلنجاز 
  القراVي

320,0  359,0  345,0  377,0  485,0  

جة الQلية   743,0  712,0  659,0  565,0  628,0  رالد

بــــ3ن أ;عــــاد كفــــاءة الــــذات ًدالــــة إحــــصائيا   قو\ــــةليتــــ�¾ مــــن اvــــدو الــــسابق وجــــود عالقــــة
	 التفاعـل مـع Eـتخطـي الـصعو�ات القرائيـة، والثقـة بـالنفس امليل نحو القراءة، و~جادة و(القرائية 

ء، واملتعــة واملثـــابرة لإلنجــاز القراVـــي ات التواصـــل اللغــو) واملقــر يوم�ــا القـــراءة والكتابــة والتحـــدث  (ر
فــض الفــرض الـصفر)وIسـتماع ي، و�ــذلك يـتم  اد،ل وقبــو الفـرض البــديلر ت ز و�ــذا �عëـL أنــھ �لمــا 

ات التواصـل اللغـو  يم�ـا \ــادة ألـدى التالميـذ ) ءة والكتابـة والتحــدث وIسـتماعالقـرا(ر زدى ذلـك إ
ـ6 
تخطــــي الــــصعو�ات القرائيــــة، والثقـــــة امليــــل نحــــو القـــــراءة، ( ءة الـــــذات القرائيــــة أ;عــــاد كفــــاوتــــدعيم
ء، واملتعة واملثابرة لإلنجاز القراVيوبالنفس    .)والتفاعل مع املقر

 & Naseri 306، 2005قطـــامي، (:  مـــع مـــا أشـــار إليـــھ �ـــل مـــن تتفـــقوالنsيجــة الـــسابقة
Zaferanieh,  2012, 67 ؛Tobing,  2013, 4 ؛ Olivares, et al, 2016, 47ت تلـك  ؛ رحيـث أشـا

امليــل نحـو القــراءة، و~جــادة ( القرائيــة كفــاءة الـذات  ;عـض أ;عــاد بــ3نوجبــة العالقـة املالبحـوث إ
ــ6
ء، واملتعــــة واملثــــابرة لإلنجــــاز 	 التفاعــــل مــــع املEــــوتخطــــي الــــصعو�ات القرائيــــة، والثقــــة بــــالنفس  وقــــر

ات اللغـــة) القراVـــي الmnاعـــة Eـــ	 القـــراءة، والف�ـــم القراVـــي، والف�ـــم Iســـتماê	، : ، مثـــل اXwتلفـــةروم�ـــا
 مـن دافـع الثقـة Eـ	وذلـك النجاحـات قالتفـو وتحقيـق حيث تدفع النجاحـات املتعاقبـة إ
ـ6 مز\ـد مـن 

ات ال القرائيــــةكفــــاءة الــــذات رلغو\ــــة، فــــاألفراد الــــذين لــــد��م شــــعو إيجــــا×ي ر لــــدى الطــــالب Eــــ	 امل�ــــا
ات اللغو\ــة	 تفك3ـ�mم  نحــو امل Eــنبكفـاء��م الذاتيــة؛ يميلـو  بالتحليـل والنقــد والتقـو\م؛ محــاول3ن ر�ـا
  .ةلالتوصل إ
6 حلو منطقي

 والــذي أســـفرت نتائجــھ عـــن (Hulya, 2013)كمــا تختلــف نsيجـــة البحــث ا�ـــا
	 مــع بحـــث 
ات الف�ـــم القراVـــي بــــ3ن ًغ3ــــm دالـــة إحـــصائياعالقـــة وجـــود  تلــــك ، و\مكــــن تفـــسm3 ركفـــاءة الـــذات وم�ــــا

ات الف�م القراVيب3ن كفاءة الذات وًغm3 دالة إحصائيا قة وجود عالالنsيجة و�	   ;سÐب صـغر رم�ا



مهارات التواصل اللغوي ة من خالل التنبؤ بكفاءة الذات القرائي
 الحلقة األولى من التعليم األساسيلدى تالميذ 
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مـــشار�ا، أو تطبيق�ــــا ع7ـــ6 مجموعـــة مــــن كبـــار الـــسن ) v�)50ـــم العينـــة حيـــث �ــــان عـــدد�ا
ً

) LــــÁمعل
  ).ومعلمات اللغة Iنجلß3ية

امليــــل نحــــو القــــراءة، و~جــــادة  (لقرائيـــة بـــ3ن أ;عــــاد كفــــاءة الــــذات اتــــ�¾ مــــن العالقــــةكمـــا ي
ء، واملتعــــة واملثــــابرة لإلنجــــاز Eــــوتخطــــي الــــصعو�ات القرائيــــة، والثقــــة بــــالنفس  و	 التفاعــــل مــــع املقــــر

ـــو) القراVــــــي ات التواصــــــل اللغـــ ــــا يوم�ــ ــــة والتحــــــدث وIســــــتماع (ر ــــراءة والكتابــ ــــاءة الــــــذات )القــ  أن كفــ
ات ت القرائية مة مل�ا د الفرد باألدوات الال رز ز التغلب املثابرة وتحدي الذات و: يالتواصل اللغو مثلو

  .تحقيق النجاح �lدف ع67 العقبات

جــات التالميــذ ًدالــة إحـصائيا ال توجــد عالقـة :  و\ـنص ع7ــ6 أنـھ:الفـرض الثــاPي .2 ربــ3ن متوسـط د
ادة وتخطي الصعو�ات القرائية، القراءة، و~جامليل نحو ( كفاءة الذات القرائيةأ;عاد مرتف½	 

ء، وامل ات ا و)تعـــة واملثــابرة لإلنجــاز القراVـــيووالثقــة بــالنفس ي التفاعـــل مــع املقــر لتواصـــل رم�ــا
ــــراءة والكتابـــــة والتحـــــدث وIســـــتماع( ياللغـــــو تالميـــــذ الـــــصف اXـــــامس IبتــــــداVي، لـــــدى  )القـ

تبــــاط بm3ســـو بـــ3ن ن منـــھ حــــسب البـــاحثووللتحقـــق ن معامـــل ا الـــذات القرائيــــة مرتف½ــــ	 كفـــاءة ر
، واvدو  ات التواصل اللغو لوم�ا ي   .jªي يوç¾ ذلك) 8(ر

  ) 8(لجدو 

تبــاط ب�Gســو  نحــساب معامــل ا ات التواصــل  القرائيــةللعالقــة بــ�ن مرتفoــ@ كفــاءة الــذاتر ر وم"ــا
  ياللغو

ات التواصل اللغو   يرم�ا
مرتف½	 أ;عاد كفاءة الذات 

  Iستماع  التحدث  الكتابة  القراءة  القرائية
جة ال رد

  الQلية

  607,0  465,0  510,0  395,0  246,0  امليل نحو القراءة

~جادة وتخطي الصعو�ات 
  القرائية

276,0-  452,0  443,0  221,0-  647,0  

الثقة بالنفس E	 التفاعل 
ء   ومع املقر

398,0  511,0  418,0  356,0  644,0  

لإلنجاز املتعة واملثابرة 
  القراVي

376,0  263,0-  469,0  425,0  448,0  

جة الQلية   782,0  688,0  722,0  672,0  584,0  رالد

كفـــاءة الـــذات القرائيـــة أ;عـــاد وجـــود عالقـــة موجبـــة قو\ـــة بـــ3ن ليتـــ�¾ مـــن اvـــدو الـــسابق 
امليل نحو القراءة، و~جادة وتخطـي الـصعو�ات القرائيـة، والثقـة بـالنفس Eـ	 التفاعـل مـع (املرتفعة 

ء، واملتعـــة واملثـــابرة لإلنجـــاز القراVـــي، جـــة الQليـــة واملقـــر ات التواصـــل اللغـــو ر والد يوم�ـــا Eـــ	 القـــراءة ر
جــة الQليـة،  ماعوالتحــدث وIســتوالكتابـة  فــض الفـرض الــصفرروالد يو�ــذلك يــتم   ل وقبــو الفــرضر

امليــل نحــو القــراءة، و~جــادة ( كفــاءة الــذات القرائيــةأ;عــاد توجــد عالقــة بــ3ن مرتف½ــ	 : البــديل و�ــو
ــا ـــة بــ ء، واملتعــــة واملثــــابرة لإلنجــــاز Eــــلنفس وتخطــــي الــــصعو�ات القرائيــــة، والثقـ و	 التفاعــــل مــــع املقــــر
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ات التواصــــل اللغـــو )القراVـــي ي وم�ـــا  لــــدى تالميـــذ الــــصف )القـــراءة والكتابــــة والتحـــدث وIســـتماع(ر
  .اXامس IبتداVي

ـــذه النsيجـــــة تتفـــــق مـــــع  ؛ Ghonsooly, 2010؛ 2007عثمـــــان، (نتـــــائج بحـــــوث �ـــــل مـــــن و�ــ
Solheim, 2011 ؛Tobing, 2013 ؛ 2013يـصل بكـر، ف؛Karadeniz, 2015( ، ت نتــائج رحيـث أشـا
 6
الطـالب مـن شـأنھ أن يرفـع مـن ىأن املستو املرتفع من كفاءة الذات القرائية لدى تلك البحوث إ

ات القراءةمستو ات التواصل اللغو ر\ا��م E	 م�ا يوم�ا   . بصفة عامةر

oبــ3ن املوجبــةالعالقــةتلـــك وجــود  نو البــاحثوعــزو  	ات الــذات القرائيــة  كفــاءة مرتف½ـــ روم�ـــا
  :العوامل ªتية إ
6 راءة والكتابة والتحدث وIستماعيالتواصل اللغو E	 الق

و~صـرار ع7ـ6 أثنـاء الـتعلم الدوافع املعرفية ال]L توجھ أداء التالميذ مرتف½	 كفاءة الذات القرائيـة  -
جة صعو�تھ، حيـث jـسsث�m3م وتـدفع�م إ
ـ ال-ـشاط 6 حالـة مـن ربلوغ ال�دف امل-شود م�ما بلغت د

 . (Tobing, 2013, 4)وا�يو\ة و�ذا ما أشار إليھ

ـــ6 ) 84، 2007عثمـــــان، (�ـــــشm3 حيـــــث : ~نجـــــاز والتوكيديـــــة - لـــــذات  مرتف½ـــــ	 كفـــــاءة اتم3ـــــß التالميـــــذإ
ــ
ة Eـ	 Kداء، والتوكيديـة، وكفـاءة التعامــل مـع Kخـر\ن، والتنظــيم يالقرائيـة باإلنجـاز اللغـو ر، وامل�ــا

جة عالية من الكفاءةالذاjي، والكفاء  وا�مـاس رة E	 مواج�ة الضغوط وال]L تصل باملتعلم إ
6 د
ا يــــدفع�م إ
ــــ6 مز\ــــد مــــن املثــــابرة و�ــــذل ا�vــــد Eــــ	  ـــ ـــة الــــصعو�ات القرائيــــة، ممـ واvديــــة Eــــ	 مواج�ـ

اسية، والتغلب ع67 العقبات  ات الد راستذ�ار وjعلم املقر و�ـذا �لـھ قـد �ـس�م ال]L قد تـواج��م ر
ات التواصل اللغو6 دE	 حصول�م ع7 يجات مرتفعة E	 م�ا ر                    .                          ر

جات التالميذ ًعالقة دالة إحصائياال توجد  : أنھ و\نص ع67:الفرض الثالث .3 ر ب3ن متوسط د
 LMËـــاءة الــــذات القرائيــــة أ;عــــاد منخفــــ امليــــل نحــــو القــــراءة، و~جــــادة وتخطــــي الـــــصعو�ات (كفـ

ء، واملتعــة واملثــابرة لإلنجــاز القراVــيEــة بــالنفس القرائيــة، والثقــ ات و )و	 التفاعــل مــع املقــر رم�ــا
ــــة والتحــــــدث وIســــــتماع( يلتواصــــــل اللغــــــوا ـــــراءة والكتابــ ــــامس لــــــدى ) القـ ــــصف اXــ ـــذ الــ تالميـــ

تباط بm3سو بـ3ن نوللتحقق منھ حسب الباحثوIبتداVي،  ن معامل ا  كفـاءة الـذات منخفـLMËر
ات التواصل ال ، واvدو رالقرائية وم�ا للغو   .jªي يوç¾ ذلك) 9(ي

  ) 9(لجدو 

ات التواصــــل  تبــــاط بm3ســــو للعالقــــة بــــ3ن منخفــــLMË أ;عــــاد كفــــاءة الــــذات القرائيــــة وم�ــــا رمعامــــل ا نر
  ياللغو

ات التواصل اللغ   يورم�ا
منخفLMË أ;عاد كفاءة 

  Iستماع  التحدث  الكتابة  القراءة  الذات القرائية
جة  رالد

  الQلية

  -745,0  -607,0  -475,0  -482,0  -526,0  امليل نحو القراءة

~جادة وتخطي الصعو�ات 
  القرائية

624,0-  306,0  418,0  566,0-  663,0-  
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الثقة بالنفس E	 التفاعل 
ء   ومع املقر

640,0-  498,0-  486,0-  373,0  685,0-  

واملثابرة لإلنجاز املتعة 
  القراVي

711,0-  280,0  678,0-  719,0-  743,0-  

جة الQلية   -737,0  -816,0  -735,0  -627,0  -758,0  رالد

كفــاءة الـذات القرائيــة أ;عـاد بــ3ن  وجــود عالقـة ســالبة متوسـطةليتـ�¾ مـن اvــدو الـسابق 
القرائيــة، والثقــة بــالنفس Eــ	 التفاعــل امليــل نحــو القــراءة، و~جــادة وتخطــي الــصعو�ات (ة املنخفـض

Qجـة ال ء، واملتعة واملثابرة لإلنجاز القراVـي، والد رمع املقر ات التواصـل اللغـو Eـ	 القـراءة و يليـة وم�ـا ر
جــة الQليــة فــض الفــرض الــصفرروالكتابـة والتحــدث وIســتماع والد ي، و�ــذلك يـتم  ل وقبــو الفــرض ر

امليـل نحـو القـراءة، و~جـادة (ءة الـذات القرائيـةكفـاأ;عـاد  Lتوجد عالقـة بـ3ن منخفـMË: ديل و�والب
ـــة واملثــــابرة لإلنجـــــاز وتخطــــي الــــصعو�ات القرائيـــــة، والثقــــة بــــالنفس ي التفاعـــــ ء، واملتعــ ـــع املقــــر ول مـ

ات التواصــــل اللغـــو )القراVـــي ي وم�ـــا  لــــدى تالميـــذ الــــصف )القـــراءة والكتابــــة والتحـــدث وIســـتماع(ر
  .اXامس IبتداVي

  (Pajares &Miller, 1994 نتائج بحوث �ل من مع ما توصلت إليھالسابقة تتفق النsيجة و
؛ 2013بكـر، ؛ 2012ر\ـم عبـد العظـيم، ؛ Solheim, 2011؛ Ghonsooly, 2010؛ Barnes, 2010؛ 

Karadeniz, 2015 ، ؛	6 ) 2016سن«
ت نتائج تلك البحوث إ  مـن نخفضىأن املـستو املـرحيث أشا
ات القـراءةع7ـ6 ؤثر بالـسلبرائية لدى الطالب من شـأنھ أن يـكفاءة الذات الق ؛ ر مـستو\ا��م Eـ	 م�ـا

  .قرائية كفاءة الذات الوذلك ;عكس الطالب مرتف½	

oب3ن السالبةعالقةال  وجود تلكنو الباحثوعزو  LMËات  كفاءة الـذات القرائيـة منخف روم�ـا
  :العوامل ªتيةإ
6 راءة والكتابة والتحدث وIستماع؛ يالتواصل اللغو E	 الق

 كفـاءة الـذات القرائيـة مثـل نفعالية لدى التالميذ منخفـLMËالسمات الوجدانية Iضعف  -
 وجـود تلـك العالقــة ، حيـث أسـ�م �ـل ذلـك Eـ	ت وتخطـي الـصعو�ات القرائيـةذااملثـابرة وتحـدي الـ

ات التواصل اللغوالسالبة ي بي�Èا و�3ن م�ا مال�âم مرتف½	د� لر  كفاءة الذات ز�م ;شQل أوç¾ من 
جة كفاءة الذات القرائية لدى املتعلمـ3ن تتواجـد لـد��م الـسمات  رالقرائية، و�التا
	 فإنھ بنفس د

ات القرائيـة، والتغلــب ع7ــ6 تمثلــة Eــ	 املثـابرة إلنجــاز امل�ــIنفعاليـة وامل ناملعوقـات ال]ــL تحــو دو را ل
ءاسsيعا�lم لف�  .وم املقر

رات Eــــ	 م�ــــاائيــــة  كفــــاءة الــــذات القر التالميــــذ منخفــــLMË بــــ3ن ترجــــع تلــــك العالقــــة الــــسالبةقــــدكمــــا  -
 ر��م الــسلبيةوعات القرائيــة، ونظــ نحــو jعلــم املوضــ ;ــسÐب اتجا�ــا��م الــسلبيةيالتواصــل اللغــو

يلغـــو م�مـــا jعلمـــوا و�ـــذلوا �م التحـــسن مـــستوانتجـــاه ذوا��ـــم حيـــث إ��ـــم �عتقـــدو الفـــشل وعـــدم 
 .مز\د من ا�vد

الكفـــاءة Eـــ	 مواج�ـــة الـــضغوط تـــنخفض لـــد��م  كفـــاءة الـــذات القرائيـــة  منخفـــLMËكمـــا أن التالميـــذ -
جــــة متدنيـــةو ات ج�ـــة الــــصعو� مــــن الكفـــاءة وا�مــــاس واvديـــة Eــــ	 موارال]ـــL تـــصل بــــاملتعلم إ
ـــ6 د

اسية، والتغلب ع67 العقبات ال]L القرائية، مما �عوق�م E	 عمليات ات الد ر استذ�ار وjعلم املقر ر
ات و�ـذا �لـھ قــد �ـس�م Eـ	 حـصول�م ع7ــ جـات متدنيـرقـد تـواج��م Eـ	 ;عــض املقـر ات ر6 د رة Eـ	 م�ــا

  .يالتواصل اللغو
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امليـــل نحـــو (الـــذات القرائيــة كفــاءة أ;عـــاد ال يمكـــن الت-بــؤ ب: و\ــنص ع7ـــ6 أنــھ: الفــرض الرا;ـــع .4
ء، واملتعة القراءة، و~جادة و وتخطي الصعو�ات القرائية، والثقة بالنفس ي التفاعل مع املقر

ات التواصــــل اللغــــو )واملثــــابرة لإلنجــــاز القراVــــي يمــــن خــــالل م�ــــا القــــراءة والكتابــــة والتحــــدث  (ر
 . لدى تالميذ الصف اXامس IبتداVي)وIستماع

 Iنحدار املتعدد للتعرف ع67 تأثm3ا الفرض تم استخدام اختبار تحليل الختبار ��ة �ذو
ات التواصـــل اللغـــو  يم�ـــا Eـــ	 الت-بـــؤ بأ;عـــاد كفـــاءة الـــذات ) القـــراءة والكتابـــة والتحـــدث وIســـتماع(ر

ة، ~جــادة وتخطــي الــصعو�ات القرائيــة، الثقــة بــالنفس Eــ	 التفاعــل مــع امليــل نحــو القــراء(القرائيــة 
ء، املت تبــاط املتعــدد لو\وçــ¾ اvــدو التــا
	 نتــائج معــامال؛ )عــة واملثــابرة لإلنجــاز القراVــيواملقــر I رت

m3لتأث 	الت-بؤ بأ;عاد كفاءة الذات القرائية كما ي7 	E ات التواصل اللغو يم�ا   : ر

   )10(لجدو 

تبــاط املتعــدد لتـأث�G نتـائج معــامال Q ـ@ الت�بــؤ بأ¯عــاد كفــاءة الــذارتw ات التواصــل اللغــو يم"ــا ت ر
  القرائية

كفاءة أ¯عاد 
الذات 

  لقرائيةا

قيمة 
)R(  

قيمة 
)R2(  

قيمة 
Adjusted) R2(  

ا�0طأ 
  ياملعيار

  )F(قيمة 
ىمستو 
  الداللة

امليل نحو 
  القراءة

0.837  0.700  0.698  1.66  312.174  0.01  

تخطي 
 الصعو�ات

  القرائية
0.819  0.671  0.668  2.30  272.700  0.01  

ثقة ال
والتفاعل مع 

ء   واملقر
0.761  0.579  0.576  1.95  184.029  0.01  

املتعة واملثابرة 
  القرائية

0.635  0.404  0.399  2.55  90.572  0.01  

جة الgلية   0.01  174.722  0.938  0.922  0.927  0.963  رالد

ة ليت�¾ من اvدو السابق أ ات التواصل اللغو الت-بؤ\ة ملرن القد ي�ا  ، والكتابة،القراءة(ر
امليـل نحـو القـراءة، ~جـادة وتخطـي  (Eـ	 الت-بـؤ بأ;عـاد كفـاءة الـذات القرائيـة ) وIسـتماع،والتحـدث

ء، املتعـــــة واملثـــــابرة لإلنجـــــاز القراVـــــي ـــالنفس Eـــــ	 التفاعـــــل مـــــع املقـــــر  )والـــــصعو�ات القرائيـــــة، الثقـــــة بــ
جــة الQليـــة،  ، كمـــا يتـــ�¾ أن )%2,92، %9,39، %6,57، %8,66، %69.8 (بلغـــت ع7ـــ6 التـــوا
	روالد

و�	 ) 174.722 -90.572 -184.029 -272.700 -312.174( ع67 التوا
	  بلغت)F(ية  ~حصائالقيم
ى دالة إحصائيا عند مستو داللة قيم

ً
أثm3 ذات داللة إحصائية مما �شm3 إ
6 وجود عالقة ت؛ )0.01(

ات التواصل اللغوب3ن  يم�ا ي الـصفر الفـرض نـرفض ؛ لـذا أ;عاد كفـاءة الـذات القرائيـةE	 تحس3ن ر
ات التواصل اللغوتأثá m3سLÄ مل بوجود فرض البديل ونقبل ال ي�ا   .كفاءة الذات القرائيةع67 أ;عاد  ر
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ـــ¾ اvـــــدو التـــــا
	 نتــــائج تحليـــــل Iنحـــــدار املتعـــــدد  ات التواصـــــل اللغـــــولو\وçـ يلتــــأثm3 م�ـــــا  ر
امليــــل نحــــو ( كفــــاءة الــــذات القرائيــــة تحــــس3ن أ;عــــاد Eــــ	) والتحــــدث، وIســــتماع، والكتابــــة، القــــراءة(

ء، املتعة واملثابرة القراءة و، ~جادة وتخطي الصعو�ات القرائية، الثقة بالنفس E	 التفاعل مع املقر
  :  كما ي7	 )لإلنجاز القراVي

  )11(لجدو 

ات التواصل اللغو عk, أ¯عاد كفاءة الذات القرائية نتائج تحليل Qنحدار املتعدد ل يتأث�G م"ا   ر

أ¯عاد كفاءة 
  الذات القرائية

ات  رم"ا
 التواصل

  ياللغو

معامل 
Qنحدار 

)B( 

ا�0طأ 
  ياملعيار

قيمة 
)Beta(  

قيمة 
)T(  

ىمستو 
  الداللة

  0.74  0.326  0.022  0.060  0.019  القراءة

  0.13  1.50  0.088  0.067  0.100  الكتابة

  0.28  1.06  0.62  0.056  0.059  التحدث

  Q  0.183  0.068  0.151  2.71  0.01ستماع

امليل نحو 
  القراءة

جة  رالد
  لgليةا

0.596  0.056  0.583  10.69  0.01  

  0.83  0.205  0.016  0.127  0.026  القراءة

  0.64  0.455  0.031  0.142  0.065  الكتابة

  0.01  3.84  0.259  0.119  0.457  التحدث

  Q  0.749  0.144  0.336  5.18  0.01ستماع

تخطي ~جادة و
الصعو�ات 

  القرائية

جة  رالد
  الgلية

0.249  0.119  0.132  2.08  0.05  

  0.01  2.63  0.215  0.109  0.286  القراءة

  0.11  1.59  0.111  0.122  0.194  الكتابة

  0.16  1.40  0.097  0.101  0.142  التحدث

  Q  0.624  0.123  0.336  5.06  0.01ستماع

بالنفس الثقة 
والتفاعل مع 

ء   واملقر

جة  رالد
  الgلية

0.087  0.102  0.055  0.853  0.39  

  0.76  0.295  0.022  0.104  0.031  القراءة

  0.96  0.048  0.003  0.116  0.006  الكتابة

املتعة واملثابرة 
  إلنجاز القراVيل

  0.63  0.475  0.029  0.097  0.046  التحدث
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أ¯عاد كفاءة 
  الذات القرائية

ات  رم"ا
 التواصل

  ياللغو

معامل 
Qنحدار 

)B( 

ا�0طأ 
  ياملعيار

قيمة 
)Beta(  

قيمة 
)T(  

ىمستو 
  الداللة

  Q  0.127  0.118  0.064  1.07  0.28ستماع

جة  رالد
  الgلية

0.034  0.097  0.020  0.350  0.72  

  :ليت�¾ من اvدو السابق ما ي7	

- m3ات التواصــل اللغــو قيمــة التــأث ي مل�ــا ع7ــ6 ;عــد ) القــراءة، والكتابــة، والتحــدث، وIســتماع(ر
جـــــة الQليـــــة، ) امليـــــل نحـــــو القـــــراءة(  -0.151-0.62-0.088 -0.022(بلغـــــت ع7ـــــ6 التـــــوا
	 روالد

 .و�	 قيم تأثm3 مقبولة) 0.583

ات التواصــل اللغــو  - يقيمــة التــأثm3 مل�ــا ع7ــ6 ;عــد ) القــراءة، والكتابــة، والتحــدث، وIســتماع(ر
جــة الQليـة، ) جـادة وتخطـي الـصعو�ات القرائيـة~( -0.031 -0.016(بلغـت ع7ـ6 التــوا
	 روالد

 .و�	 قيم تأثm3 مقبولة) 0.132 -0.259-0.336

ات التواصــل اللغــو  - يقيمــة التــأثm3 مل�ــا ع7ــ6 ;عــد ) القــراءة، والكتابــة، والتحــدث، وIســتماع(ر
ء( -0.111 -0.215(بلغت ع7ـ6 التـوا
	 رجة الQلية، والد) والثقة بالنفس E	 التفاعل مع املقر

 .و�	 قيم تأثm3 مقبولة) 0.055 -0.097-0.336

ات التواصــل اللغــو  - يقيمــة التــأثm3 مل�ــا ع7ــ6 ;عــد ) والكتابــة، والتحــدث، وIســتماعالقــراءة، (ر
ــــة الQليــــــة، ) املتعـــــة واملثــــــابرة لإلنجــــــاز القراVــــــي( جــ ـــوا
	 روالد -0.003 -0.022(بلغــــــت ع7ــــــ6 التـــ

  .و�	 قيم تأثm3 مقبولة) 0.020 -0.029-0.064

 يالحـــظ  الـــسابق)11 (لا التحليـــل ~حـــصاVي Eـــ	 اvـــدو إ
ـــ6 النتـــائج ال]ـــL أســـفر ع�Èـــو�ـــالنظر
: أنـــھل، ممــا يـــدل ع7ـــ6 فاعليــة القـــرار بقبـــو الفــرض البـــديل، الـــذي يــنص ع7ـــ6 الرا;ـــعتحقــق الفـــرض 

 لـدى تالميـذ الـصف يلتواصـل اللغـورات ام�ـامـن خـالل كفـاءة الـذات القرائيـة أ;عاد بيمكن الت-بؤ 
ت إليــھ اXــامس IبتــداVي، و\تفــق �ــذا مــع مـــا أشــ  مــن إمQانيــة الت-بــؤ بكفـــاءة (Randall, 2008)را

ات القرائية   رالذات القرائية من خالل إنجاز امل�ا
، (كمـــا تتفـــق النsيجـــة الـــسابقة مـــع مـــا أشـــار إليـــھ �ـــل مـــن   ,Tanveer؛ 46، 2000رمـــد�و

اأن) 2007,1  مـــن العمليـــات النفـــسية والدافعيـــة لـــدى املتعلمـــ3ن، تـــؤثر Eـــ	 العديـــد اللغو\ـــة تر امل�ـــا
�م مــن اXـوف وا�vـل وا ، كمـا إن تمكــن ل{ــmدد، وتحفـز لــد��م الـدوافع والثقـة بــالنفسرحيـث تحـر

ات التواصــل اللغــو يث3ــm يقظتـھ وتفك3ــmه، و\مكنــھ مــن مواج�ــة املــشك ياملـتعلم مــن م�ــا الت واق{ــmاح ر
 .  و�ل تلك العوامل من مQونات كفاءة الذات القرائيةا�لا�لو املناسبة ل

  :التوصيات املقGHحة
  : تقديم التوصيات ªتية3نمكن للباحثأ ا�ا
	؛ بحثE	 ضوء ما توصلت إليھ نتائج ال

ة التحر من النظرة الضيقة -1 رضر ات التواصل اللغور والتصو التقليدي ملرو ي�ا ، والنظـر ر
 ليــھ ع7ــ6 أنــھ؛ بـل البــد مــن النظـر إرســال فقـط Eــ	 الــتعلموا عمليـة اســتقبال ليـھ ع7ــ6 أنــھإ

غبـــات وفاعليـــةعمليـــة عقليـــة بنائيـــة تقـــوم ع7ـــ6 العالقـــة Iيجابيـــة بـــ3ن  ئالقـــار ر دوافـــع و
 .والQاتب واملتحدث واملستمع
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ــــاط التعز\ــــــز واســــــتخدام أ -2 ـــــھ ميــــــو الطــــــالب نحــــــو املعرفــــــة نمــ لالsــــــ vيع والتحف3ــــــß وتوجيـ
فـــع كفـــاء��م الذاتيـــة ت القرائيـــة  نحـــو القـــراءة وذلـــك باعتبـــار أن كفـــاءة الـــذاروIطـــالع، و

m3ءمتغ و وسيط ب3ن القار واملقر  .ئ
�Iتمـام بsنميـة كفـاءة الـذات القرائيــة لـدى الطـالب، ملـا ل�ـا مــن أ�ميـة بالغـة Eـ	 النجــاح  -3

اLMN بصفة عامة وإ   .نجاز امل�ام القرائية بصفة خاصةرالد

خامسا
ً

  :البحوث املقGHحة: 
  : ع67 النحو jªي ا�ا
	بحثلبحوث املق{mحة E	 ضوء نتائج الا;عض تمت صياغة 

ات المع أسلو�3ن للتفكm3 ىمستو كفاءة الذات القرائية عل أثر تفا -  .يتواصل اللغورE	 م�ا

نة ب3ن مق - ىذو صعو�ات التعلم والعادي3ن E	 مستو كفاءة الذات القرائيةرا  .ي

 .ثانو\ة لدى طالب املرحلة الاللغةىكفاءة الذات القرائية مع مستو قلق العالقة ب3ن  -
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 ، مجلـــة القـــراءة واملعرفـــة،املرحلـــة ~عداديـــةوفاعليـــة الـــذات القرائيـــة لـــدى تالميـــذ 
)180( ،1- 46.  
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 .دار الفكر العر×ي
، مــا�ر شــعبان ات، (Pــشطة، ). 2010(يعبــد البــار رالكتابــة الوظيفيــة و|بداعيــة ا�Êــاالت، امل"ــا

oعدار املنا�Ì : ، عمان1، طالتقوyم  .زلل-شر والتو
oس ). 2015( محمــود �ــالل ،ســطعبــد البا راســتخدام املــدخل املعرEــ	 �KــاديLÁ لــتعلم اللغــة Eــ	 تــد

ات الف�م القراVي ~بداê	 والتواصل اللغـو لـدى تالميـذ  يالقراءة وأثره E	 تنمية م�ا ر
  .399 – 333، )39( ،ا�Êلة الGHبوyة. الصف الثاáي ~عدادي

، دمحم  \LÄ قـائم ع7ـ6 عـادات العقـل Eـ	 تنميـة الكفـاءة ): 2015(طفىمصقعبد الراز رفاعلية برنامج تـد
  . جامعة ع3ن شمسمجلة Iلية الGHبية،، )3(39الذاتية بقسم ال{mبية اXاصة، 

\ــم ،عبــد العظــيم أثــر اســ{mاتيجية مق{mحــة قائمــة ع7ــ6 الــتعلم املــنظم ذاتيــا لتنميــة : )2012 (أحمــدر 
ً

فع ك ات الف�م القراVي و رم�ا يى طـالب الـصف Kو الثـانو دة الذات القرائية لـفاءر ل
اسات  .مختلفي أسلوب التعلم ،  الـسعودية،عرhية w@ الGHبية وعلم الـنفسرمجلة د

)31 ( ،12- 62 .  
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