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 م 1/4/2020 قبلت للنرش يف   م3/2020/ 1قدمت للنرش يف 

هدف البحث احلايل إىل تعرف أبعاد الذات القرائية الالزمة للطالب الناطقني بغري اللغة  ملخص:

وقياس مدى توافرها لدهيم. واعتمد البحث املنهج الوصفي عند إعداد اإلطار النظري  ،العربية

بيق أدواته. وتم إعداد قائمة بأبعاد الذات واملنهج التجريبي عند إجراء جتربة البحث وتط ،للبحث

 ،ومقياس لقياس هذه األبعاد ،( بعًدا28القرائية الالزمة للطالب الناطقني بغري اللغة العربية بلغت )

وتطبيق البحث عىل جمموعة من الطالب الناطقني بغري اللغة العربية من الدارسني من الوفد الرويس 

وبتطبيق املقياس   ( طالًبا وطالبة.13بلغ عددهم ) ،سك الروسيةجلامعة أسيوط من جامعة بياتيجور

املعد لقياس أبعاد الذات القرائية لدى الطالب الناطقني بغري اللغة العربية اتضح ضعف مستوى طالب 

 ،جمموعة البحث يف أبعاد الذات القرائية املحددة بالبحث عند األبعاد الرئيسة )الكفاءة يف القراءة

لذا يويص البحث  اإلحساس بالصعوبة يف القراءة(. ،االجتاه نحو القراءة ،اإلحساس بالذات يف القراءة

وبناء برامج تعليمية  ،برضورة االهتامم بتنمية أبعاد الذات القرائية لدى الناطقني بغري اللغة العربية

 ،التدريسية املناسبة لذلك تسرتاتيجياواستخدام األساليب واال ،تساعد يف تنمية هذه األبعاد لدهيم

 ويف هناية البحث تم تقديم جمموعة من التوصيات واملقرتحات.

 الناطقون بغري اللغة العربية. ،الذات القرائية الكلامت املفتاحية:
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Abstract: The current research aimed to know the self-reading dimensions needed for 

Non- Arabic speakers' students and its availability among them. The descriptive   

approach was used in forming the theoretical framework whereas the experimental 

approach was used to apply the practical part of the research. For the research purposes, 

the following tools were used; A list of Self-Reading dimensions for Non- Arabic 

speakers' students consisted of (28) dimensions, and a scale for the dimensions was 

prepared for (13) students from the Russian delegation students (who represented 

petachorsk University) in Assuit University. After applying the above scale for the 

dimensions, results showed that the level of the students was low in Self-Reading main 

dimensions (Reading efficiency, self-reading sensing, attitude toward reading, sense of 

dyslexia). Therefore, the research recommends to emphasis the importance of 

developing Self-Reading dimensions for Non- Arabic speakers' students, create new 

educational programs to support theses dimensions, and apply the appropriate teaching 

strategies and techniques, at the conclusion of the research some recommendations and 

proposals were given.  

Key Words: Self-reading, Non- Arabic speakers  

 

 

 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.3


 انتصار فرغيل عبد العظيم حممد & أ.د/ عبد الرازق خمتار حممود

 م2020( 3( العدد )3املجلد )

 

142 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.3 

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

 قدمةم

القراءة إحدى مهارات اللغة الرئيسة التي تعني بزيادة الثروة اللغوية لدى الفرد وتنمية مهاراته 

وتعد من وسائل االتصال املهمة لإلنسان؛ إذ يكتسب من خالهلا اخلربات واملعارف والثقافات  ،الفكرية

 املتنوعة.

وحيدث ذلك من خالل تفاعل ديناميكي  ،يتم عن طريقها بناء املعنى اسرتاتيجيةوالقراءة عملية 

وذلك يف إطار  ،والنص بام يشتمل عليه من فكر ومعلومات ،بني القراء بام لدهيم من معارف وخربات

أمحد ) سياق يتصف بعدد من اخلصائص واملحددات التي تؤثر يف العديد من نواتج تلك العملية البنائية

 ()*(.17 ،2005،زينهم

أو النفيس؛  ،أو االجتامعي ،وللقراءة دور مهم بالنسبة للمتعلم سواء من اجلانب األكاديمي

وذلك من خالل تنمية القوام العقلية عن طريق  ،فالقراءة ُتعد األداة األساسية للدراسة والنمو الفكري

 ،2015،أمينة شنعةوالقدرة عىل النقد وإصدار احلكم ) ،ترويض الفكر عىل سالمة الفهم واملراجعة

66 .) 

ومهارة القراءة من أهم املهارات التي جيب إكساهبا للمتعلمني الناطقني بغري اللغة العربية؛ 

وهذا ما جعل بعض الرتبويني يقترصون يف بداية التدريس هلؤالء املتعلمني عىل مهارة القراءة؛ كوهنا 

 (.2008،7 ،)بشري راشد لذي يتعلم فيه اللغةاملهارة التي تبقى مع الدارس عندما يرتك البلد العريب ا

متكن  ،وإن متكن منها ،فالقراءة من املهارات اللغوية املهمة للمتعلم الناطق بغري اللغة العربية

وحتقيق  ،من تنمية حصيلته اللغوية والفكرية التي تؤثر تأثرًيا إجيابًيا يف تعلم مهارات اللغة األخرى

 التواصل الفعال مع اآلخرين.

وعاماًل أساسًيا يف نموها  ،ونظًرا ألمهية القراءة وكوهنا مظهًرا مهاًم من سامت شخصية الفرد

فإن عملية تعرف وتنمية املتغريات الشخصية واملعرفية املرتبطة هبا ُتعد من املوضوعات  ،واالرتقاء هبا

ات الذات القرائية )ريم وعىل قائمة هذه املتغري ،املهمة التي تكتسب أمهيتها من أمهية القراءة نفسها

 (. 13 ،2012،أمحد
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وهي مصطلح مكون من مفهومني: مفهوم  ،والذات القرائية بعد من أبعاد الذات اللغوية

والقرائية منسوبة إىل القراءة وهي يف أبسط صورها  ،الذات وهو فكرة الفرد عن نفسه ومشاعره نحوها

 (.56 ،2008،عبد املنعم أمحدوفهمها ) "الكلامت"القدرة عىل إدراك معاين الرموز 

وحكمه عليها بناًء عىل معرفته بقدراته  ،فالذات القرائية معتقدات املتعلم عن قدراته القرائية

وتقديره ملدى الصعوبة  ،الذاتية عن كفاءته يف القراءة واجتاهه نحوها ومدى إحساسه بذاته وثقته بنفسه

 ،الفرد الشخصية وتوقعاته عن أدائه )سلوى حسنوهي تدل عىل معتقدات  ،التي يواجهها يف القراءة

2016، 98.) 

فالعالقة وثيقة بني الذات القرائية لدى القارئ وعملية القراءة؛ حيث إن إدراك ووعي  ،ذال

القارئ بمدى كفاءته يف القراءة وإحساسه بذاته فيها يساعده يف السعي إىل حتقيق الغرض من املقروء 

 ،ئ ملواطن ضعفه يف القراءة يدفعه إىل استخدام وسائل مساعدة لتقويمهاكام أن إدراك القار ،بكفاءة

ومن ناحية أخرى فإن  ،والقيام بمامرسات تؤثر يف أدائه القرائي؛ للنجاح يف املهامت القرائية املختلفة

 ومنها الذات ،عملية القراءة تزيد من إدراك القارئ للعامل من حوله ووعيه بذاته يف جوانبها املتعددة

 القرائية. 

وتتمثل أمهية الذات القرائية لدى املتعلمني يف أن القارئ الذي يتمتع بإدراك عاٍل لكفاءته 

حيدد من خالهلا مدى قدرته عىل  ،يكون لديه مرآة معرفية لذاته وإلمكاناته القرائية ،الذاتية يف القراءة

سواء باإلقبال عليه أو النفور منه  ويعي بمشاعره جتاه املقروء ،التفاعل مع مقتضيات املوقف القرائي

 (.25 ،2012،)ريم أمحد

ونتيجة هلذه األمهية التي أدركها الباحثون والرتبويون؛ فقد سعت عدة دراسات إىل تنمية أبعاد 

الذات القرائية لدى املتعلمني يف املراحل املختلفة؛ ومن هذه الدراسات دراسة فتحي عبد احلميد 

فاعلية برنامج تدريبي قائم عىل نظرية الذكاءات املتعددة يف الفهم  التي استهدفت تعرف (2008)

 ،القرائي وفعالية الذات يف القراءة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ذوي صعوبات التعلم

التعاون القرائي يف  اسرتاتيجيةأثر التدريب عىل التي هدفت إىل بيان  (2008ودراسة ماجد حممد )
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اه نحو القراءة األكاديمية لدى التالميذ ذوي صعوبات الفهم القرائي يف الصف مفهوم الذات واالجت

( التي هدفت إىل الكشف عن استخدام ملفات 2008ودراسة هدى مصطفى ) ،الرابع االبتدائي

اإلنجاز يف تنمية الكفاءة القرائية لدى طالب اجلامعة وأثره عىل األداء اللغوي ومفهوم الذات القرائية 

التي استهدفت الوقوف عىل فعالية التعلم البنائي يف تنمية  (2011دراسة عبد العزيز نارص )و ،لدهيم

كل من الفهم القرائي ومفهوم الذات القرائية لدى ذوي صعوبات تعلم القراءة من تالميذ املرحلة 

يز ( التي هدفت إىل فاعلية برنامج قائم عىل نظرية جته2012ودراسة نرمني حممود ) ،االبتدائية

املعلومات لتنمية مفهوم الذات القرائي وحتسني التحصيل األكاديمي لدى التالميذ ذوي العرس القرائي 

أثر التي سعت إىل تعرف  (2016ودراسة سلوى حسن ) ،األسايسباحللقة األوىل من مرحلة التعليم 

قرائية لدى تالميذ تآلف األشتات يف تنمية مهارات القراءة اإلبداعية وفاعلية الذات ال اسرتاتيجية

التي هدفت إىل تعرف العالقة بني دافعية  (2017ودراسة عيل حممود وإيامن حسنني ) ،املرحلة اإلعدادية

 القراءة وفاعلية الذات القرائية والقلق القرائي لدى تالميذ صعوبات التعلم.

والتي من  ،وقد أوصت هذه الدراسات برضورة االهتامم بتنمية الذات القرائية لدى املتعلمني

 وزيادة دافعيتهم يف أداء املهام القرائية املختلفة. ،شأهنا أن ترفع من مستواهم يف مهارات القراءة

 مشكلة البحث

وقدرته عىل أداء املهام القرائية  ،تشري الذات القرائية إىل التقييم الذايت للمتعلم ملهاراته يف القراءة

مما يؤدي إىل حتقيق  ،وكذا مدى متكنه من مواجهة الصعوبات التي يواجهها خالل ذلك ،املختلفة

 الغرض من عملية القراءة بنجاح.

وهذا ما  ،وعىل الرغم من أمهية الذات القرائية إال أهنا مل حتظ باالهتامم الكايف يف عملية التعلم

 ،(2008وماجد حممد ) ،(2008د )منها دراسة: فتحي عبد احلمي ،أكدته نتائج الدراسات السابقة

 ،(2016وسيد حممد ) ،(2016وسلوى حسن ) ،(2012ونرمني حممود ) ،(2008وهدى مصطفى )

(؛ حيث أكدت نتائج هذه الدراسات وجود 2018ونورا حممد ) ،(2017وعيل حممود وإيامن حسنني )
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واإلحساس بالذات يف  ،لقراءةضعف لدى املتعلمني يف أبعاد الذات القرائية املتمثلة يف: الكفاءة يف ا

 واإلحساس بالصعوبة يف القراءة. ،واالجتاه نحو القراءة ،القراءة

وتدريس  ،وباستشارة عدد من اخلرباء واملختصني يف جمال تدريس اللغة العربية بصورة عامة

اد؛ فقد تم التأكد من رضورة االهتامم بدراسة هذه األبع ،اللغة العربية للناطقني بغريها بصورة خاصة

 أشاروا إىل أمهية تلك األبعاد للطالب.

معلمي اللغة  -وتم إجراء دراسة استكشافية باستطالع رأي جمموعة من أعضاء هيئة التدريس

( أعضاء؛ للوقوف عىل مستوى الطالب 5بلغ عددهم ) -العربية الناطقني بغريها بجامعة أسيوط

واالجتاه نحو  ،ائية والتي متثلت يف )الكفاءة يف القراءةالناطقني بغري اللغة العربية يف أبعاد الذات القر

وقد تبني من خالل نتائج هذه الدراسة  ،والصعوبة يف القراءة( ،بالذات يف القراءة واإلحساس ،القراءة

 ضعف الطالب يف أبعاد الذات القرائية.

يف أبعاد لذا حتددت مشكلة البحث احلايل يف ضعف مستوى الطالب الناطقني بغري العربية 

 الذات القرائية.

 سؤاال البحث

 ما أبعاد الذات القرائية الالزمة للطالب الناطقني بغري اللغة العربية؟ .1

 ما مدى توافر أبعاد الذات القرائية لدى الطالب الناطقني بغري اللغة العربية؟ .2

 مصطلحات البحث

 الذات القرائية

الناطق بغري اللغة العربية ومعتقداته عن قدرته تعرف الذات القرائية إجرائًيا بأهنا فكرة الطالب 

وحكمه عىل كفاءته  ،ومدى إدراكه ملهاراته يف القراءة واجتاهه نحوها ،الذاتية عىل أداء املهامت القرائية

حيصل عليها الطالب يف مقياس الذات القرائية  التيوتقاس بالدرجة  ،يف التعامل مع النصوص املقروءة

 املعد هلذا الغرض.

 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.3


 انتصار فرغيل عبد العظيم حممد & أ.د/ عبد الرازق خمتار حممود

 م2020( 3( العدد )3املجلد )

 

146 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.3 

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

 الب الناطقون بغري اللغة العربيةالط

لغرض البحث احلايل يعرف الناطقون بغري اللغة العربية بأهنم: الدارسون الذين يتعلمون اللغة 

وهم الطالب الروس الوافدون من جامعة  ،العربية بجامعة أسيوط ممن ليست العربية لغتهم األوىل

 عة ملدة ثالثة شهور سنوًيا. وفق بروتوكول تعاون مع اجلام ،بياتيجورسك الروسية

 فا البحثهد

 تعرف أبعاد الذات القرائية الالزمة للطالب الناطقني بغري اللغة العربية. .1

 الكشف عن مدى توافر أبعاد الذات القرائية لدى الطالب الناطقني بغري اللغة العربية.  .2

 أمهية البحث

 ،عن الذات القرائية من حيث مفهومهايفيد البحث احلايل يف تقديم إطار نظري األمهية النظرية: 

 والطالب الناطقني بغري اللغة العربية وخصائصهم ومستوياهتم. ،وأبعادها ،وأمهيتها ،وخصائصها

 األمهية التطبيقية: قد يفيد البحث احلايل كالا من:

 من خالل تعرف مدى توافر أبعاد الذات القرائية لدهيم. الطالب الناطقني بغري اللغة العربية:

وذلك من خالل تزويدهم بمعلومات عن أبعاد الذات القرائية الالزمة للطالب الناطقني بغري  املعلمني:

 ومدى توافرها لدهيم. ،اللغة العربية

وذلك بمساعدهتم عىل تضمني أبعاد الذات القرائية يف أثناء  واضعي املناهج للناطقني بغري اللغة العربية:

 صة بالناطقني بغري اللغة العربية.إعدادهم للمناهج الدراسية اخلا

من خالل تقديم قائمة بأبعاد الذات القرائية الالزمة  مراكز تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها:

 ومقياس للكشف عن مدى توافرها لدهيم. ،للطالب

ل تعليم قد يفتح هذا البحث جماالت بحثية جديدة أمام الباحثني؛ إلجراء بحوث مماثلة يف جما الباحثني:

واإلفادة من أدوات الدراسة يف دراسات جديدة ختدم تعليم اللغة  ،اللغة العربية للناطقني بغريها

 العربية.
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 حمددات البحث

 باملحددات التالية التزم البحث احلايل

 ( طالًبا وطالبة13جمموعة من الطالب الناطقني بغري اللغة العربية بلغ عددها )،  وهم الطالب

وفق بروتوكول تعاون مع  ،الروس بجامعة بياتيجورسك الذين يدرسون يف جامعة أسيوط

 اجلامعة ملدة ثالثة شهور سنوًيا.

  أبعاد الذات القرائية الالزمة للطالب الناطقني بغري اللغة العربية عند األبعاد الرئيسة: الكفاءة

واإلحساس بالصعوبة يف  ،جتاه نحو القراءةواال ،واإلحساس بالذات يف القراءة ،يف القراءة

 ( بعًدا فرعيًا. 28بلغ عددها ) ،القراءة

 أداتا البحث

 قائمة أبعاد الذات القرائية الالزمة للطالب الناطقني بغري اللغة العربية. -1

 مقياس الذات القرائية للطالب الناطقني بغري اللغة العربية. -2

 نهجا البحثم

 ،إعداد اإلطار النظري للبحث ومراجعة أدبيات الرتبيةاملنهج الوصفي؛ وذلك عند 

واملنهج التجريبي؛  ،وجوانب اإلفادة منها يف البحث احلايل ،والدراسات السابقة العربية واألجنبية

وذلك عند إجراء جتربة البحث وتطبيق أدواته لتعرف مدى توافر أبعاد الذات القرائية لدى الطالب 

 باستخدام التصميم شبه التجريبي ذي املجموعة الواحدة. ،يةالناطقني بغري اللغة العرب

 إجراءات البحث

ما أبعاد الذات القرائية الالزمة للطالب "والذي ينص عىل:  ،لإلجابة عن السؤال األول للبحث -أوالا 

 :وذلك من خالل ،تم إعداد قائمة أبعاد الذات القرائية الالزمة للطالب "الناطقني بغري اللغة العربية؟

والذات  ،االطالع عىل األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بالذات اللغوية عامة -

 القرائية خاصة؛ وخصائص الطالب الناطقني بغري اللغة العربية. 

 إعداد قائمة أولية بأبعاد الذات القرائية الالزمة للطالب الناطقني بغري اللغة العربية. -
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 ،املحكمني من اخلرباء واملختصني يف املناهج وطرق التدريسعرض القائمة عىل جمموعة من  -

 والتعديل وفًقا آلرائهم ومقرتحاهتم.

 التوصل إىل الصورة النهائية لقائمة أبعاد الذات القرائية. -

ما مدى توافر أبعاد الذات القرائية لدى "والذي ينص عىل:  ،لإلجابة عن السؤال الثاين للبحث -ثانياا 

 تم اتباع اإلجراءات التالية: " بغري اللغة العربية؟الطالب الناطقني

 حتديد جمموعة البحث من الطالب الناطقني بغري اللغة العربية. -1

 إعداد أداة القياس املتمثلة يف مقياس الذات القرائية للطالب الناطقني بغري اللغة العربية. -2

 اء التعديالت الالزمة.ضبط مقياس الذات القرائية، بعرضه عىل جمموعة من املحكمني، وإجر -3

التأكد من الصدق والثبات وحساب الزمن ملقياس الذات القرائية للطالب الناطقني بغري  -4

اللغة العربية، بتطبيقه عىل جمموعة استطالعية من الطالب، والتوصل للصورة النهائية 

 للمقياس.

 موعة البحث.تطبيق مقياس الذات القرائية للطالب الناطقني بغري اللغة العربية عىل جم -5

معاجلة البيانات والنتائج إحصائًيا، وتفسريها؛ لتحديد مدى توافر أبعاد الذات القرائية لدى  -6

 الطالب.

 تقديم جمموعة من التوصيات واملقرتحات وفقا لنتائج البحث. -7

 اإلطار النظري

  املحور األول: الذات القرائية 

 مقدمة 

 ،بعدد من العوامل اخلارجية والداخلية)الشخصية(يتأثر تعليم الفرد ونجاحه يف عملية التعلم 

 ،وعالقات الفرد بأقرانه ومعلميه ،والعوامل اخلارجية تتصل بالعديد من العوامل الظاهرة كبيئة التعلم

واجلانب األكثر تأثرًيا عىل املتعلم العوامل الداخلية الشخصية التي تتصل بدافعيته  ،وغريها من العوامل

 ووعيه بذاته.  ،ه إلمكاناته وقدراته يف عملية التعلموإدراك ،نحو التعلم
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 ،وشعورًيا ،ونفسًيا ،ويشري مفهوم الذات إىل نظرة الشخص إىل نفسه بمكوناهتا املتعددة جسدًيا

 والوعي باستعداداته وقدراته عىل أداء املهام املختلفة.

وجهودهم يف عملية  ويؤثر مفهوم الذات لدى األفراد عىل مهاراهتم؛ حيث يؤثر عىل دوافعهم

فمفهوم الذات من حمددات التحصيل األكاديمي؛ فهو أحد الرتكيبات النفسية التي ترتبط  ،التعلم

باألداء األكاديمي واملهارات لدى الفرد. واإلنجاز األكاديمي يتنبأ بمفهوم الذات اإلجيايب للقدرة 

 فض يؤدي إىل تصورات ذاتية سلبيةوباملقابل اإلنجاز األكاديمي املنخ ،وكذلك مفهوم الذات العام

(Aunola،et al،2002،345.) 

فإنه  ،ويتأثر التحصيل الدرايس للطالب يف مجيع التخصصات واملراحل بمفهوم الذات؛ وعليه

وبالتايل  ،ينبغي االهتامم باإلرشاد الرتبوي الفعال للطالب؛ حتى يكون إدراكهم لذواهتم واقعًيا وإجيابًيا

 (.122، 2005،)سناء حممد يمكن اإلسهام يف حتسني العملية التعليمية

ولألقران  ،التي هي نتاج اخلربات الدراسية املختلفة ،ومن جماالت مفهوم الذات األكاديمية

(. وتعرف الذات األكاديمية بأهنا جمموعة 44، 2008 ،)عبد املنعم أمحد دور مهم يف تكوينها لدى الفرد

التي تدل عىل التقييم الذايت لقدرة الشخص عىل أداء املهام  ،ة نسبًيا من املواقف واملشاعرمستقر

فهو مفهوم يرتبط بمفهوم  ،والرياضيات بنجاح ،والكتابة ،مثل القراءة ،األساسية املتعلقة بالدراسة

 (Rider & Colmar ،2005،4). ولكنه متميز عنه ،الذات العام

 ،وعي املتعلم بإمكاناته وقدراته يف إنجاز املهام األكاديمية املختلفةوتعني الذات األكاديمية 

وحتديده مواطن قوته وضعفه فيها؛ للعمل عىل تقويم مواطن الضعف وصواًل إىل النجاح األكاديمي 

 بتفوق.

ومفهوم  ،ومفهوم الذات األكاديمية متعدد األبعاد؛ حيث يتكون من مفهوم الذات الرياضية

 (.49 ،2008،)عبداملنعم أمحد ومفهوم الذات اللغوية ،ومفهوم الذات العلمية ،ةالذات التارخيي

واستمتاعه باللغة  ،ورغبته ،وفًقا إلحساسه ،ومفهوم الذات اللغوية هو مفهوم املتعلم لذاته

مما يشري  ،وقدرته عىل تقييم نفسه يف مهاراهتا بدقة وثقة ،ومعرفته بأسباب نجاحه وفشله فيها ،ومهاراهتا
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إىل مدى وضوح مفهومه لذاته يف اللغة ومهاراهتا. وُيعد هذا املفهوم من أهم املتغريات يف العملية 

وجعله أكثر إجيابية  ،التعليمية بالنسبة للمتعلم؛ ملا له من دور كبري يف اكتسابه الثقة بمفهوم ذاته اللغوي

 .(1051، 2016،وعدنان العابد ،وشوق لتعلم مهارات اللغة )نزار منصور

ومفهوم الذات  ،حيث ينقسم إىل مفهوم الذات النحوية ،وتتعدد جماالت مفهوم الذات اللغوية

 (.49 ،2008،)عبداملنعم أمحد ومفهوم الذات القرائية ،ومفهوم الذات الكتابية ،األدبية

: مفهوم الذات القرائية  أوالا

وهي تعكس التقييم الذايت للقارئ من حيث  ،تعد الذات القرائية أحد أبعاد الذات اللغوية

 ومدى وعيه بقدراته عىل أداء املهامت القرائية بأفضل صورة ممكنة. ،مهاراته وإمكاناته يف عملية القراءة

وتعرف الذات القرائية بأهنا جمموعة مستقرة نسبًيا من التصورات واملشاعر لدى الفرد عن 

 مقارنة بالقدرات املدركة بالنسبة لألقران يف املجال نفسه ،القراءة وقدراته التي يمتلكها يف جمال ،مهاراته

 (.218 ،2008،)ماجد حممد )مقارنة داخلية( ومع نفسه يف مواقف خمتلفة ،)مقارنة خارجية(

وتشري الذات القرائية إىل مدى إدراك املتعلمني لذواهتم وقدراهتم القرائية ومعرفتهم جلوانب 

(. وكذلك إىل االعتقاد املدرك لدى 92 ،2008،)هدى مصطفى يف القراءةالصعوبة والسهولة لدهيم 

 (.404 ،2011،ورندة املحاسنة ،)أمحد العلوان املتعلمني يف قدراهتم عىل أداء املهامت القرائية

( الذات القرائية بأهنا معتقدات وانطباعات املتعلمني عام 18، 2012) وتعرف ريم أمحد

ووعيهم بجوانب ضعفهم وقوهتم  ،ت يف التعامل مع النصوص املقروءةيمتلكونه من قدرات وإمكانا

وحكمهم الذايت عن أنفسهم عند قراءة موضوع ما. كام  ،واجتاهاهتم نحو تلك النصوص ،يف القراءة

وتصوراته حول قدرته عىل أداء  ،( بأهنا معتقدات املتعلم املدركة299 ،2013) يعرفها فيصل بكر

 نحو ناجح. السلوكيات القرائية عىل

وحكمه عليها بناًء عىل معرفته  ،فالذات القرائية هي معتقدات املتعلم عن قدراته القرائية

وتقديره ملدى  ،ومدى إحساسه بذاته وثقته بنفسه ،بقدراته الذاتية عن كفاءته يف القراءة واجتاهه نحوها
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فهي تدل عىل معتقدات الفرد الشخصية وتوقعاته عن أدائه القرائي  ،الصعوبة التي يواجهها يف القراءة

 (.98 ،2016،)سلوى حسن

( إىل أن الذات القرائية هي معتقدات املتعلم عام يمتلكه من 6، 2016) ويذهب سيد حممد

ومشاعره اجتاه  ،ووعيه بجوانب قوته وضعفه يف أثناء القراءة ،مهارات يف التعامل مع النصوص القرائية

وترتبط الذات القرائية بفاعلية الذات العامة  ،وتوقعه ملا سيواجهه من صعوبات يف هذه القراءة ،ما يقرأ

 وفاعلية الذات األكاديمية اللغوية من جهة أخرى.  ،جهةمن 

وتشري الذات القرائية إىل االعتقاد املدرك لدى املتعلم يف قدرته عىل التعامل مع النصوص 

واجتاهه نحو تلك النصوص وحكمه الذايت عىل نفسه عند  ،نب قوته وضعفهووعيه بجوا ،املقروءة

 (.215 ،2018،)نورا حممد قراءهتا

يمكن تعريف الذات القرائية بأهنا فكرة املتعلم ومعتقداته عن ذاته حول قدرته عىل  ،ومما سبق

وحكمه عىل كفاءته يف التعامل  ،ومدى إدراكه ملهاراته يف القراءة واجتاهه نحوها ،أداء املهامت القرائية

 مع النصوص املقروءة.

 ثانياا: أمهية الذات القرائية

 ،تكتسب الذات القرائية أمهيتها من أمهية عملية القراءة نفسها؛ فهي أحد جوانب عملية القراءة

وكذا يف تعديل جهوده املبذولة يف أداء املهام القرائية  ،وهلا دور مهم يف نشاط املتعلم ودافعيته نحو القراءة

 املختلفة لتحقيق الغرض من عملية القراءة.

ووفًقا للنظرية املعرفية االجتامعية فإن املعتقدات الذاتية اإلجيابية يف االختيار والتخطيط يف 

تقدات الذاتية جمموعة واسعة من املجاالت تؤدي إىل مستويات أعىل من اإلنجاز؛ حيث تعد املع

 (.Chiu& Klassen، 2009،373اإلجيابية قوة دافعة لألفراد ملحاولة املهام التي مل يتقنوها بعد )

وتعد الذات القرائية مرآة معرفية؛ فهي مؤرش قوي ملدى قدرة الفرد عىل التحكم يف أفعاله يف 

ن املمكن أن يسلك بطريقة أكثر فالفرد الذي يكون لديه إحساس عاٍل بالكفاءة الذاتية م ،أثناء القراءة
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ويكون أكثر قدرة عىل مواجهة التحديات وحتمل الصعوبات واختاذ القرارات؛ وبذلك فهي  ،فاعلية

 (.215 ،2018،)نورا حممد تسهم بصورة كبرية يف السلوك املستقبيل للفرد

 ( وجود عالقة إجيابية قوية بني التحصيل2005) Rider & Colmarودعمت نتائج دراسة 

وأظهرت نتائج دراسة هدى  ،وذلك يف مجيع أبعاد الذات القرائية ،القرائي والذات القرائية لدى املتعلم

 ،( وجود عالقة ارتباطية إجيابية بني الذات القرائية والكفاءة يف القراءة واألداء اللغوي2008) مصطفى

لقراءة؛ فهي من أكثر املهارات اللغوية وأن أكثر املتغريات التي ارتبطت بالذات القرائية متغري الرسعة يف ا

التي ترتبط بشخصية القارئ وهلا دور يف تشكيل رأيه حول ذاته القرائية. وكذا توصلت نتائج دراسة 

( إىل وجود عالقة ارتباطية إجيابية دالة بني فعالية الذات القرائية 2013) صالح الدين فرج ويرسي أمحد

    والقراءة اإلبداعية.

نتائج بعض الدراسات أن أداء الطالب يف القراءة يرتبط إجيابًيا بمفهوم الذات وقد أثبتت 

القرائية؛ فعادة ما يكون أداء املتعلمني الذين لدهيم مفاهيم ذاتية إجيابية أعىل وأفضل يف القراءة من الذين 

 &Riderئي )لدهيم مفاهيم ذاتية سلبية؛ فأكدت العالقة اإلجيابية بني القراءة ومفهوم الذات القرا

Colmar. 2005،4.) 

فالطالب الذين لدهيم مهارات  ،ويرتبط مفهوم الذات القرائي بإجيابية مع مهارات القراءة

يف حني أن من يعانون من ضعف يف  ،جيدة يف القراءة يظهرون مفهوم ذات إجيابيا متعلقا بالقراءة

  Aunola ،et alدراسة ائج وهذا ما أكدته نت ،مهارات القراءة يظهر لدهيم مفهوم ذات سلبي

 ،( إن مهارات القراءة اجليدة تسهم بشكل إجيايب كبري يف مفهوم الذات القرائي لدى الفرد2002،360)

 بينام تؤثر مهارات القراءة الضعيفة بشكل سلبي عىل مفهوم الذات القرائي لدى الفرد.

 ،مستواهم يف مهارات القراءةفتنمية الذات القرائية لدى املتعلمني من شأهنا أن ترفع من 

كام  ،وتزيد من دافعيتهم وجهدهم يف أداء املهام القرائية ،وجتعلهم يتفاعلون بصورة إجيابية مع املقروء

فالقارئ الذي يتمتع بإدراك  ،متنحهم املثابرة عىل التغلب عىل الصعوبات التي تواجههم أثناء القراءة

حيدد من خالهلا مدى قدرته عىل  ،معرفية لذاته وإلمكاناته القرائيةيكون لديه مرآة  ،عاٍل لذاته يف القراءة
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ويعي بمشاعره جتاه املقروء سواء باإلقبال عليه أو بالنفور منه )ريم  ،التفاعل مع املوقف القرائي

 (.14، 2012،أمحد

( وجود عالقة بني مهارات الفهم القرائي والذات 2016وقد أكدت نتائج دراسة سيد حممد )

وأوصت الدراسة برضورة أن يراعي خمططو منهج اللغة العربية  ،ئية؛ حيث يتأثر كل منهام باآلخرالقرا

 دمج أبعاد الذات القرائية يف املحتوى املقدم للمتعلمني؛ باعتبارها عنرصا رئيًسا يف دافعيتهم للتعلم. 

ناطقني بغري اللغة لذا من الرضوري االهتامم بتعرف وتنمية أبعاد الذات القرائية لدى الطالب ال

وسبل التغلب عىل الصعوبات  ،العربية؛ لتوعيتهم بمواطن القوة والضعف لدهيم يف مهارات القراءة

وتكوين اجتاهات إجيابية  ،التي تواجههم يف أثناء القراءة؛ ومن ثم حتقيق الكفاءة املطلوبة يف عملية القراءة

 نحوها.

 ثالثاا: خصائص الذات القرائية

ووعيه بمدى سهولة املادة املقروءة أو  ،القرائية تتضمن حكم الفرد عىل سلوكه القرائيالذات 

 صعوبتها. وتتضمن إدراك القارئ ودافعيته واجتاهه نحو املادة املقروءة.

 ،2016،سلوى حسن؛ 59 ،2008،)عبد املنعم أمحد ومن خصائص الذات القرائية ما ييل:

98) 

 وتعد بعًدا من أبعاد الذات اللغوية، والتي بدورها بعد من أهنا بعد من أبعاد الذات العامة ،

 أبعاد الذات األكاديمية.

 .توجد عالقة ارتباطية موجبة بني الذات القرائية والذات األكاديمية 

  توجد أبعاد فرعية للذات القرائية، منها: مدى اإلحساس بالكفاءة يف القراءة، ومدى

 ساس بالذات يف القراءة، واالجتاهات نحو القراءة.اإلحساس بالصعوبة يف القراءة، واإلح

  حتدد الفاعلية الذاتية املسار الذي يتبعه الفرد كإجراءات سلوكية )نمطية أو مبتكرة(، ويشري

 هذا املسار إىل مدى ثقة الفرد بإمكاناته ومدى اقتناعه بفاعليته الذاتية.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.3


 انتصار فرغيل عبد العظيم حممد & أ.د/ عبد الرازق خمتار حممود

 م2020( 3( العدد )3املجلد )

 

154 
 

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.3.3.3 

 املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

 

  الذات القرائية تتضمن انطباعات القارئ ومعتقداته عن قدراته وإمكاناته، ووعيه بجوانب

 ضعفه وقوته ومشاعره جتاه القراءة، وحكمه الذايت عىل نفسه عند قراءة موضوع ما. 

 ( إىل أن الذات القرائية تتسم باخلصائص التالية:25، 2012وقد خلصت ريم أمحد ) 

 تقرة يف السلوك الشخيص لدى املتعلمني، بل ختتلف لدى الفرد أهنا ليست سمة ثابتة أو مس

 من مرحلة ألخرى، ومن صف آلخر.

  ترتبط فاعلية الذات القرائية باملواقف البيئية واخلربات التعليمية التي يتعرض هلا، والنتائج

 التي حيققها يف أثناء تعلمه، ومعتقداته وسلوكياته التنظيمية يف أثناء القراءة.

  ألي فرد أن يصل إىل أعىل مستويات فاعلية الذات القرائية لديه.يمكن 

  الذات القرائية متغري معريف يؤثر يف أنامط التفكري لدى املتعلمني؛ بحيث يمكن أن تكون

  مساعدة أو معيقة ذاتًيا لعمليات التفكري وفًقا لدرجة تطويرها.

لية تعلمه؛ فمعتقدات املتعلم اإلجيابية يتضح مما سبق أن إلدراك املتعلم لذاته أمهية كربى يف عم

وأن للذات القرائية دوًرا مؤثًرا يف معاجلة  ،نحو قدراته وإمكاناته يف التعلم يزيد من فرص تفوقه ومتيزه

ومساعدهتم يف اختاذ القرارات املناسبة لتعديل  ،املشكالت التي تواجه املتعلمني يف أثناء القراءة

وحتقيق اهلدف من عملية القراءة  ،يحة؛ حتى يتمكنوا من القراءة بمهارةالسلوكيات القرائية غري الصح

 بفاعلية.

ا: أبعاد الذات القرائية  رابعا

( أبعاد الذات القرائية يف: أفهم املعنى الكيل لدروس القراءة 98، 2008) حدد عبد املنعم أمحد

أفهم  ،أستفرس عن اجلمل الصعبة يف موضوعات القراءة ،أستغل وقت فراغي يف االطالع ،بسهولة

أضع الفكر الرئيسة ملوضوعات القراءة  ،أبحث عن املفردات الصعبة ،موضوعات القراءة بسهولة

أعتز بنفيس يف حصة  ،أركز مع املعلم يف حصة القراءة ،أحتل مركًزا طيًبا بني زمالئي يف القراءة ،بسهولة

 القراءة.
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أكد أن فاعلية الذات  Chapman& Tunner" "( إىل أن 11، 2016) يد حممدبينام أشار س    

إدراك  ،هي: إدراك الكفاءة يف أداء مهام القراءة ،القرائية ناتج للعالقات الداخلية بني ثالثة أبعاد رئيسة

ذه ويتضمن كل بعد من ه ،واالجتاه اإلجيايب نحو القراءة ،الصعوبة يف النشاط القرائي والتغلب عليها

 ،األبعاد عدة مواقف تقيس اعتقادات الطالب الذاتية عن قدراهتم وتوقعاهتم بنتائج سلوكهم القرائي

 منها: 

 -أستطيع تعرف الكلامت الصعبة يف أثناء القراءةاإلحساس بالصعوبة يف القراءة، ومنها:  (1)

 أحتاج إىل معاونة اآلخرين يف أثناء القراءة. -أستطيع تذكر ما أقرأه

أشعر  -أهوى القراءة احلرة -أقرأ بشكل مستمر داخل املنزلاالجتاه نحو القراءة، ويتضمن:  (2)

 بامللل واإلحباط عند القراءة.

أثري تساؤالت حول املوضوع  -أستطيع قراءة الكتب الصعبةاإلحساس بالكفاءة القرائية:  (3)

 املقروء.

ئيسة يف: االجتاه نحو القراءة ( أبعاد الذات القرائية الر2008) وقد حددت دراسة ماجد حممد

( أبعاد 2012بينام حددت دراسة ريم أمحد ) ،والكفاءة يف القراءة ،والصعوبة يف القراءة ،األكاديمية

والتفاعل مع النص  ،واملثابرة لإلنجاز األكاديمي ،الذات القرائية يف: اإلحساس بالذات يف أثناء القراءة

( إىل أن األبعاد الرئيسة للذات القرائية 2016) سلوى حسن وذهبت ،واالجتاه نحو القراءة ،املقروء

واإلحساس  ،واالجتاه نحو القراءة ،واإلحساس بالذات يف القراءة ،تتمثل يف: الكفاءة يف القراءة

 بالصعوبة يف القراءة.

وقد توصل البحث احلايل إىل أربعة أبعاد للذات القرائية تتناسب والطالب الناطقني بغري اللغة 

واإلحساس  ،واالجتاه نحو القراءة ،واإلحساس بالذات يف القراءة ،متثلت يف: الكفاءة يف القراءة ،العربية

 اندرج حتت كل منها أبعاد فرعية دالة عليها. ،بالصعوبة يف القراءة
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 املحور الثاين: الناطقون بغري اللغة العربية

 املؤسسات هبا التي تعنى املوضوعات أهم موضوع تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها من     

 الدول أبناء الكثري من ورغبة ،العربية االهتامم بنرش زيادة بسبب واللغوية يف العرص احلايل؛ الرتبوية

يف  ومن يبحث ،وغريها ،وسياسية ،وثقافية ،واقتصادية ،وعلمية ،دينية ألسباب تعلمها؛ يف املختلفة

 سواء ما يتعلق بتعلم املختلفة موضوعاته يف للمزيد من البحوث املاسة يشعر باحلاجة املوضوع   هذا

من  العربية طلبة خاصة مع تزايد عدد ،غريها أو املناهج أو املعلم أو املتعلم أو املهارات وتعليمها

 .(1 ،2008 ،)بشري راشد الناطقني بغريها

 الناطقني بغري اللغة العربيةأوال: تعريف 

بغري العربية هم الدارسون الذين يتعلمون اللغة العربية التي ختتلف عن الطالب الناطقون 

 (.29 ،2009،)نشأت عبدالعزيز لغتهم األم التي اكتسبوها وتعلموها يف جمتمعهم الذي نشأوا فيه

 ،يعرف الناطق بغري اللغة العربية بأنه: كل من يتعلم اللغة العربية ممن ليست العربية لغته األوىلو

 ،ويضم كذلك العرب الذين ال ينطقون هبا )رشدي أمحد وآخران ،وبذلك يضم األجانب )غري العرب(

2010، 57 .) 

فاملتعلم الناطق بغري العربية هو الدارس الذي يتعلم اللغة العربية يف مستوى يكون فيه قد متكن 

وتكونت لديه  ،الكتابة ،قراءةال ،التحدث ،من املهارات اللغوية األساسية يف اللغة العربية: االستامع

 (.61 ،2011 ،القدرة عىل متابعة تعلم اللغة العربية عىل نطاق واسع )عبد العظيم صربي

( أن الناطقني بغري اللغة العربية هم الطالب الذين انتهوا من 148 ،2018) ويرى حممد الشيخ

بحيث توفرت لدهيم اآلليات  ،هاراتوألفوا هذه امل ،اكتساب املهارات الدنيا أو األساسية للغة العربية

 كحد أدنى لتعلم بقية املهارات تفصيلًيا.

الدارسون الذين  ولغرض البحث احلايل يعرف الناطقون بغري اللغة العربية إجرائًيا بأهنم

وهم الطالب الروس الوافدون  ،يتعلمون اللغة العربية بجامعة أسيوط ممن ليست العربية لغتهم األوىل

 وفق بروتوكول تعاون مع اجلامعة ملدة ثالثة شهور سنوًيا.  ،اتيجورس الروسيةمن جامعة بي
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 ثانيا: أنامط الطالب الناطقني بغري اللغة العربية:

تتنوع أنواع وأنامط الطالب الراغبني يف تعلم اللغة العربية من غري الناطقني هبا كالتايل: 

 (665 ،2008 ،)عبداملهيمن أمحد

  وجنوب رشق آسيا ،وأكثرهم من قارة أفريقيا من املسلمني العرب:املسلمون من غري 

وطائفة قليلة من  ،وأفغانستان( ،)باكستان والفلبني( ودول املرشق ،وإندونيسيا ،)ماليزيا

 واليابان. ،والدول األوروبية ،املسلمني حديثي العهد باإلسالم من أمريكا

 خاصة  ،اجلامعية يف اجلامعات العربية: القادمون لغرض دراستهم املسلمون من غري العرب

الدارسني من الدول النامية والفقرية الذين ال جيدون فرص التعليم اجلامعي يف بالدهم كام 

وسد حاجة هؤالء  ،فهم يقبلون عىل العربية؛ ألهنا لغة التعليم ،جيدوهنا يف الدول العربية

 .الدارسني هو األصل يف إنشاء معاهد لتعليم اللغة العربية

 ؛ لوجود بعض املصالح املشرتكة من غري العرب ممن يرغبون يف االتصال بالبالد العربية

وتتمثل هذه الطبقة يف كثري من اهليئات الدبلوماسية  ،وعلوم ،وثقافة ،واقتصاد ،سياسة

أو ممن هلم عالقة بالرشكات  ،والصحفيني الذين يعملون يف البالد العربية ،وأعضاء السفارات

 واألعامل التجارية.

  وهذا االختالف اجلوهري بني أنواع طالب اللغة العربية يف أساليبهم وأهدافهم؛ يتطلب

التخطيط السليم لتعليم العربية، فإدراك مظاهر االختالف واالتفاق يف حاجة الدارس إىل 

 يرس سبيل وأقرص وقت.اللغة يساعد يف حتديد الربامج التي تقربه من هدفه بأ

 ثالثا: احتياجات الطالب الناطقني بغري اللغة العربية

إال أن مجيعهم بحاجة إىل  ،تتعدد وتتنوع أنواع وأنامط طالب اللغة العربية من غري الناطقني هبا

 اكتساب املهارات اللغوية التي متكنهم من التواصل مع اآلخرين وحتقيق أهدافهم من عملية التعلم.
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ج طالب اللغة العربية الناطقون بغريها وصوالً إىل مستوى الكفاءة يف اللغة العربية إىل وحيتا

 ،2015 ،ما بني ساعات دراسية وأنشطة تتوزع عىل املستويات التالية: )حممود عيل ،( ساعة تقريًبا416)

25). 

)االستخدام األويل ويعرب عنه بمرحلة تنمية املهارات األساسية للغة العربية املستوى املبتدئ: 

ويشمل االستامع يف هذا املستوى  ،ومتكينهم من أن يألفوا أصواهتا وتراكيبها ،للغة( لدى الدارسني

ويصل عدد  ،% 10والكتابة  ،% 10والقراءة  ،وكذلك التحدث ،% من الوقت املخصص40نسبة

 مفردة تقريًبا. 1000إىل 750املفردات اللغوية فيه من 

ويعرف  ،يعرب عنه بمرحلة تثبيت املهارات األساسية وتوسيع نطاقهاواملستوى املتوسط: 

 35ويشمل االستامع يف هذا املستوى  ،وزيادة الثروة اللغوية لدى الطالب ،"باالستخدام الذايت للغة"

مفردة 1500إىل  1000وترتاوح املفردات من  ،%15والكتابة  ،% 15 والقراءة ،% 35والتحدث  ،%

 تقريًبا.

وزيادة الثروة اللغوية  ،ويعرب عنه بمرحلة االنطالق يف االستخدام املتقن للغةاملتقدم: املستوى 

 20والكتابة  ،% 20 والقراءة ،% 30 والتحدث ،%30ويشمل االستامع يف هذا املستوى  ،لدى الطالب

 مفردة تقريًبا. 2000إىل  1500وترتاوح املفردات من  ،%

وظهرت  ،نتيجة لطبيعة العرص احلايل الذي يتسم بالرسعة وقد تغريت الدوافع يف تعلم اللغة

 ،حتى يتمكن الطالب من مهاراهتا يف أقرص وقت ممكن ،احلاجة إىل اختصار الزمن الالزم لتعلم اللغة

 وأدى ذلك إىل فكرة تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة. 

صياغة أهداف برامج  فأصبح من الرضوري تعرف أغراض تعلم العربية ودوافعه؛ بام يساعد يف

ويف تصميم املواقف التعليمية التي تشبع دوافع الدارسني لالتصال بالعربية )أمحد  ،تعليم اللغة العربية

 (.149 ،2017 ،سيد وآخران

وجيب أن هيدف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا إىل الوصول باملتعلم إىل اكتساب وإتقان      

وأن جيعل املتعلم حمورا لعملية التعلم وفاعال  ،وممارسة اللغة ممارسة حقيقية ،رفيةاملهارات اللغوية واملع
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وما يتبعه من إجراءات يف  ،من خالل ما يقدم من أنشطة وما يعتمد من طرائق تدريسية ،يف بناء التعلم

 (.145 ،2009 ،)نشأت عبدالعزيز التدريب واملامرسة والتقويم؛ حتى تصل باملتعلم إىل حد املهارة

لذا هيدف البحث احلايل إىل تعرف أبعاد الذات القرائية الالزمة للطالب الناطقني بغري اللغة 

والكشف عن مدى توافرها لدهيم؛ ملا هلذه األبعاد من أمهية يف كفاءهتم واجتاههم نحو عملية  ،العربية

 القراءة التي هي وسيلة التواصل والتثقيف واكتساب اخلربات املتنوعة.

 إجراءات البحث

 دايت البحثأوال: إعداد أ

 ( قائمة أبعاد الذات القرائية الالزمة للطالب الناطقني بغري اللغة العربية1)

لتحقيق هدف البحث تطلب إعداد قائمة بأبعاد الذات القرائية الالزمة للطالب الناطقني بغري اللغة 

 وقد تم إعدادها باتباع اخلطوات التالية: ،العربية

والذي متثل يف حتديد أبعاد الذات القرائية الالزمة للطالب الناطقني  اهلدف من القائمة: حتديد -أ

 والتي استهدف البحث احلايل تعرف مدى توافرها لدى الطالب. ،بغري اللغة العربية

 متثلت مصادر إعداد القائمة يف: مصادر إعداد القائمة: -ب

  ومنها: دراسة ماجد  ،الذات القرائيةمراجعة األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت

التعاون القرائي يف  اسرتاتيجية( التي هدفت إىل بيان أثر التدريب عىل 2008حممد )

مفهوم الذات واالجتاه نحو القراءة األكاديمية لدى التالميذ ذوي صعوبات الفهم 

 ( التي هدفت إىل2008ودراسة هدى مصطفى ) ،القرائي يف الصف الرابع االبتدائي

الكشف عن استخدام ملفات اإلنجاز يف تنمية الكفاءة القرائية لدى طالب اجلامعة وأثره 

( 2011ودراسة عبد العزيز نارص ) ،عىل األداء اللغوي ومفهوم الذات القرائية لدهيم

التي استهدفت الوقوف عىل فعالية التعلم البنائي يف تنمية كل من الفهم القرائي ومفهوم 

ودراسة  ،دى ذوي صعوبات تعلم القراءة من تالميذ املرحلة االبتدائيةالذات القرائية ل

( التي هدفت إىل فاعلية برنامج قائم عىل نظرية جتهيز املعلومات 2012نرمني حممود )
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لتنمية مفهوم الذات القرائي وحتسني التحصيل األكاديمي لدى التالميذ ذوي العرس 

وهدفت دراسة سلوى حسن  ،األسايس القرائي باحللقة األوىل من مرحلة التعليم

تآلف األشتات يف تنمية مهارات القراءة اإلبداعية  اسرتاتيجية( إىل تعرف أثر 2016)

واستهدفت دراسة عيل حممود  ،وفاعلية الذات القرائية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية

رائية والقلق ( تعرف العالقة بني دافعية القراءة وفاعلية الذات الق2017وإيامن حسنني )

 القرائي لدى تالميذ صعوبات التعلم.

 وتدريس اللغة  ،مقابلة بعض املختصني يف جمال املناهج وطرق تدريس اللغة العربية عامة

العربية لغري الناطقني هبا خاصة؛ وذلك لإلفادة من خرباهتم وآرائهم يف أبعاد الذات 

 القرائية الالزمة للطالب.

يف ضوء املصادر السابقة تم التوصل إىل أبعاد الذات القرائية  األولية:إعداد القائمة يف صورهتا  -ج

الرئيسة والفرعية، ووضعها يف صورة قائمة أولية؛ وذلك لعرضها عىل السادة املحكمني، وقد 

ُروعي يف هذه األبعاد: أن تتناسب مع خصائص الطالب الناطقني بغري اللغة العربية، وأن 

( 4واشتملت القائمة يف صورهتا األولية ) ، وقابلة للقياس.تكون حمددة وواضحة الصياغة

أبعاد رئيسة، هي: الكفاءة يف القراءة، واإلحساس بالذات يف القراءة، واالجتاه نحو القراءة، 

وقد تضمنت القائمة يف  ( بعًدا فرعًيا.33واإلحساس بالصعوبة يف القراءة، اندرج حتتها )

 صورهتا األولية:

 مني اهلدف من إعداد القائمة.مقدمة توضح للمحك 

 .التعريف اإلجرائي ملفهوم الذات القرائية 

 .املطلوب من املحكمني إبداء الرأي فيه 

 .كيفية تدوين االستجابة التي تتوافق مع رأي املحكم 

 .األبعاد املراد حتكيمها مقسمة إىل أبعاد رئيسة وفرعية 

  بأية مالحظات أخرى.مالحظات للمحكمني يف هناية كل بعد رئيس فيام يتعلق 
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وإجراء التعديالت الالزمة وفقا ملا يرونه  ،وقد ُطلب من املحكمني قراءة قائمة أبعاد الذات القرائية

 وذلك من حيث: ،مناسباا

 .مدى اتساق كل بعد فرعي مع البعد الرئيس املنبثق منه 

 دى مناسبة كل بعد من األبعاد للطالب الناطقني بغري اللغة العربية.م 

  سالمة الصياغة العلمية واللغوية لكل بعد من األبعاد.مدى 

  .إضافة أو تعديل أو حذف ما يرونه رضورًيا لضبط القائمة 

( حمكمني من املختصني يف املناهج 7تم عرض القائمة يف صورهتا األولية عىل )كيم القائمة: حت -د

لنهائي، واألخذ وطرق تدريس اللغة العربية؛ وذلك هبدف التوصل إىل القائمة يف شكلها ا

 بآرائهم فيام يتعلق بالتعديل واحلذف واإلضافة.

بعد عرض القائمة عىل املحكمني، تم حساب األوزان تعديل القائمة وفقا لنتائج التحكيم:  -ه

 النسبية لنسب اتفاقهم عىل األبعاد الرئيسة والفرعية بالقائمة، وذلك من خالل معادلة كوبر

((Cooper: 

 نسبة االتفاق =
 املوافقنيعدد 

 ×100 
 )عدد املوافقني+ عدد غري املوافقني(

واالجتاه  ،واإلحساس بالذات يف القراءة ،وقد اتفق املحكمون عىل األبعاد الرئيسة )الكفاءة يف القراءة

أما األبعاد الفرعية فقد تم تعديل  ،واإلحساس بالصعوبة يف القراءة( دون تعديل أو حذف ،نحو القراءة

%. فتم حذف مخسة أبعاد فرعية من قائمة أبعاد 80بعضها وحذف التي مل تصل نسبة االتفاق عليها إىل 

أعطي أمثلة جلعل املقروء أكثر "، و"أصدر حكاًم دقيًقا عىل النص املقروء" وهي: ،الذات القرائية

أحب املشاركة يف برامج القراءة "و ،"ءة مقارنة بزمالئيأستطيع أن أقدر مستواي يف القرا"، و"وضوًحا

أجد صعوبة يف التفريق بني احلقيقة واخليال يف "، و"واملجموعات الدراسية التي حتفز عىل القراءة

 .يوتعديل صياغة بعض األبعاد الفرع ،%(80؛ لعدم وصوهلا لنسبة االتفاق )"املقروء

 للطالب الناطقني بغري اللغة العربية يف صورهتا النهائية:قائمة أبعاد الذات القرائية الالزمة  -و
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أصبحت القائمة يف صورهتا  ،بعد تعديل عبارات القائمة وفقا آلراء املحكمني بالتعديل واحلذف

 كام هو موضح باجلدول التايل. ،النهائية

 اللغة العربية يف الصورة النهائية للقائمةللطالب الناطقني بغري  الالزمة (: األوزان النسبية ألبعاد الذات القرائية1)جدول 

 النسبة من العدد الكيل جمموع األبعاد الفرعية البعد الرئيس

 %32.2 9 الكفاءة يف القراءة

 %21.4 6 اإلحساس بالذات يف القراءة

 %21.4 6 االجتاه نحو القراءة

 %25 7 اإلحساس بالصعوبة يف القراءة

 %100 28 املجموع

( بعًدا 28قائمة أبعاد الذات القرائية الالزمة للناطقني بغري اللغة العربية عىل )وبذلك اشتملت 

واالجتاه نحو  ،واإلحساس بالذات يف القراءة ،اندرجوا حتت األبعاد الرئيسة: الكفاءة يف القراءة ،فرعًيا

ويتفق هذا التصنيف لألبعاد الرئيسة مع دراسة ماجد حممد  ،واإلحساس بالصعوبة يف القراءة ،القراءة

بينام اختلف يف بعض  ،(2016ودراسة سلوى حسن ) ،(2015ودراسة ماهر شعبان ) ،(2008)

( التي صنفت األبعاد الرئيسة للذات القرائية يف: اإلحساس 2012األبعاد الرئيسة مع دراسة ريم أمحد)

وإن  ،واالجتاه نحو القراءة ،والتفاعل مع النص املقروء ،نجاز القرائيواملثابرة لإل ،بالذات يف القراءة

 كان االختالف يف هذه األبعاد واألبعاد يف هذه الدراسة ليس جوهرًيا.

 ( مقياس الذات القرائية للطالب الناطقني بغري اللغة العربية:2)

 كالتايل: ،تتم إعداد مقياس الذات القرائية يف ضوء جمموعة من اإلجراءات واخلطوا

 :هدف املقياس إىل تعرف مستوى الطالب الناطقني بغري اللغة العربية  حتديد هدف املقياس

 يف أبعاد الذات القرائية؛ لبيان مدى توافرها لدهيم.

 :منها: ،تم اشتقاق مقياس الذات القرائية بناء عىل عدة مصادر مصادر اشتقاق املقياس 

 التوصل إليها يف البحث احلايل قائمة أبعاد الذات القرائية التي تم. 
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  الرجوع إىل األدبيات والبحوث والدراسات السابقة التي تناولت الذات القرائية، ومنها

(، 2016) (، وسلوى حسن2008) (، وماجد حممد2008) دراسة: فتحي عبد احلميد

 (.2018(، ونورا حممد)2017(، وعيل حممود وإيامن حسنني)2016وسيد حممد)

  املختصني يف جمال املناهج وطرائق تدريس اللغة العربية، وذلك لإلفادة من مقابلة بعض

 خرباهتم وآرائهم.

 :يف ضوء اخلطوات السابقة تم وضع صورة أولية  الصورة األولية ملقياس الذات القرائية

للمقياس، وقد تضمن: مقدمة، وتعريف الذات القرائية إجرائيا، وتوضيح اهلدف من 

 للطالب، وملطبق املقياس، وأبعاد الذات القرائية.املقياس، وتعليامت 

 ضبط املقياس 

للتأكد من الصدق الظاهري للمقياس تم عرضه بصورته األولية عىل جمموعة من املحكمني 

 ( حمكمني؛ لإلفادة من خرباهتم وإبداء الرأي يف:7بلغ عددهم ) ،املختصني يف املناهج وطرق التدريس

  الناطقني بغري اللغة العربية.مدى مناسبة املقياس للطالب 

 .مدى سالمة الصياغة العلمية واللغوية لعبارات املقياس 

 .مدى صحة مستويات االستجابات لبنود املقياس 

 .كفاية التعليامت املقدمة للطالب 

 .حذف أو تعديل أو إضافة ما يرونه رضورًيا ملزيد من الضبط 

حيث تم تعديل مستويات االستجابات لبنود وتم إجراء التعديالت التي أشار إليها املحكمون؛ 

وأصبح املقياس صاحًلا للتجربة  ،وكذلك تعديل صياغة بعض التعليامت املقدمة للطالب ،املقياس

 االستطالعية.

 :تم تطبيقه عىل  ،بعد التوصل إىل الصورة النهائية للمقياس التجربة االستطالعية للمقياس

ين يدرسون بجامعة أسيوط الوافدين من جامعة جمموعة استطالعية من الطالب الروس الذ

 وحساب زمن املقياس. ،( طالب؛ وذلك للتأكد من صدقه وثباته4بياتيجورسك قدرها )
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  :لالطمئنان عىل االتساق الداخيل ملقياس الذات القرائية، تم تطبيق املقياس صدق املقياس

بني كل  "بريسون" ( طالب، وتم حساب معامل ارتباط4عىل جمموعة استطالعية قدرها )

فقرة من فقرات املقياس، والدرجة الكلية للبعد الرئيس الذي تنتمي إليه، كام هو موضح 

 باجلدول التايل:

والدرجة الكلية للبعد عىل مقياس الذات القرائية للطالب  بني درجات فقرات املقياس "بريسون"(: معامالت ارتباط 2جدول )

 الناطقني بغري اللغة العربية

رقم 

 العبارة

الكفاءة يف 

 القراءة

رقم 

 العبارة

 اإلحساس بالذات

 يف القراءة
 رقم العبارة

االجتاه نحو 

 القراءة

رقم 

 العبارة

اإلحساس 

 بالصعوبة 

 يف القراءة

1 0.986* 10 0.959* 16 0.987* 22 0.989* 

2 0.986* 11 0.984* 17 0.963* 23 0.968* 

3 0.977* 12 0.997** 18 0.966* 24 0.955* 

4 0.958* 13 0.965* 19 0.970* 25 0.969* 

5 0.986* 14 0.972* 20 0.978* 26 0.959* 

6 0.973* 15 0.955* 21 0.976* 27 0.952* 

7 0.987*     28 0.970* 

8 0.984*       

9 0.985*       

 (0.05(    * عند مستوى )0.01** عند مستوى )       

معامالت االرتباط بني درجات فقرات املقياس والدرجة  يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم     

( مما يدل عىل صدق االتساق الداخيل 0.05 ،0.01الكلية للبعد كانت دالة عند مستويي داللة )

 للمقياس.

  :باستخدام تم حساب معامل ثبات كل بعد من أبعاد املقياس واملقياس ككل ثبات املقياس

وبلغت قيم معامالت ثبات املقياس لألبعاد الرئيسة )الكفاءة يف  ،"ألفا كرونباخ"معادلة 

 يف بالصعوبة اإلحساس –القراءة نحو االجتاه –يف القراءة بالذات اإلحساس –القراءة
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وهي قيم دالة إحصائيا عند مستوى  ،(0.81 –0.82 –0.82 –0.80) بالرتتيب( القراءة

وهي قيمة دالة إحصائًيا عند  ،(0.86وبلغت قيمة معامل الثبات للمقياس ككل ) ،(0.01)

وهي نسب مرتفعة تدل عىل صالحية املقياس للتطبيق عىل جمموعة البحث  ،(0.01مستوى )

 من الطالب الناطقني بغري اللغة العربية.

 :وذلك عن  ،من خالل التجربة االستطالعية تم حتديد زمن املقياس حساب زمن املقياس

طريق حساب متوسط الزمن الذي استغرقه أرسع طالب متكن من االنتهاء من اإلجابة عن 

مفردات املقياس باإلضافة إىل الزمن الذي استغرقه أبطأ طالب انتهى من اإلجابة عن مفردات 

 ( دقيقة.30ووجد أن الوقت الالزم لتطبيق املقياس هو ) ،املقياس

 زمن املقياس =
20 +40 

 دقيقة 30=   

2 

 الصورة النهائية ملقياس الذات القرائية للطالب الناطقني بغري اللغة العربية 

بعد إجراء التعديالت الالزمة للمقياس يف ضوء آراء املحكمني واقرتاحاهتم ونتائج التجربة 

 أصبح مقياس الذات القرائية يف صورته النهائية ،وبعد التأكد من صدق املقياس وثباته ،االستطالعية

وأبعاد الذات القرائية وأمام كل منها خيارات  ،وتعليامت للطالب وملطبق املقياس ،يشتمل عىل: مقدمة

 االستجابة التي خيتار التلميذ إحداها.

 تعرب ،جاءت يف صورة عبارات تقريرية عىل لسان الطالب ،( مفردة28وقد تكون املقياس من )

واجتاهاهتم نحوها. وتضمن املقياس  ،عن سلوكهم الشخيص يف أثناء القراءة وإحساسهم بذواهتم فيها

 ،واالجتاه نحو القراءة ،واإلحساس بالذات يف القراءة ،هي: الكفاءة يف القراءة ،أربعة أبعاد رئيسة

ة يف صورته يوضح وصف مقياس الذات القرائي واإلحساس بالصعوبة يف القراءة. واجلدول التايل

 النهائية.

 

 

 

 (: وصف مقياس الذات القرائية للطالب الناطقني بغري اللغة العربية يف صورته النهائية3جدول )
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 البعد الرئيس
عدد األبعاد 

 الفرعية

أرقام العبارات 

 املوجبة
 النسبة املئوية أرقام العبارات السالبة

 %32.2 - 9: 1 9 الكفاءة يف القراءة

 %21.4 - 15: 10 6 يف القراءة اإلحساس بالذات

 %21.4 21 20: 16 6 االجتاه نحو القراءة

اإلحساس بالصعوبة يف 

 القراءة
7 25 

22- 23- 24- 26- 

27- 28 
25% 

 %100 28 املجموع

وقد ُروعي يف مفردات املقياس أن تتضمن عبارات موجبة وعبارات سالبة. وتم حتديد مخسة 

ا ،تنطبق غالباا ،تنطبق دائاما هي:  ،مستويات لقياس تلك املفردات ا ،تنطبق أحيانا ال تنطبق  ،تنطبق نادرا

ا.  أبدا

وذلك  ،( عىل الرتتيب1 -2 -3 -4 -5وحددت الدرجات بإعطاء االستجابات الدرجات )

وبذلك  ،( عىل الرتتيب5 -4 -3 -2 -1والعكس بالنسبة للعبارات السالبة أي ) ،للعبارات املوجبة

 ( درجة.140ظمى للمقياس )تصبح النهاية الع

 ثانيا: جتربة البحث

واحلصول عىل املوافقات اإلدارية الالزمة لتطبيق جتربة  ،بعد االنتهاء من إعداد أدايت البحث

  ومتت التجربة كالتايل: ،تم تطبيق البحث ،البحث

 .اختيار جمموعة البحث 

 .تطبيق مقياس الذات القرائية عىل جمموعة البحث 

 البحثاختيار جمموعة 

تم تطبيق جتربة البحث عىل جمموعة من طالب الوفد الرويس جلامعة أسيوط من جامعة 

 ( طالًبا وطالبة.13بياتيجورسك بلغ عددهم )

 تطبيق مقياس الذات القرائية عىل جمموعة البحث:
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تم تطبيق مقياس الذات القرائية عىل جمموعة البحث؛ للوقوف عىل مستوى طالب جمموعة 

وتم التوصل إىل نتائج البحث من خالل تفريغ البيانات ومعاجلتها  ،أبعاد الذات القرائيةالبحث يف 

 إحصائيا، حيث تم إجراء املعاجلة اإلحصائية عن طريق احلاسب اآليل باستخدام الربنامج اإلحصائي

SPSS  احلزمة اإلحصائية للعلوم( االجتامعيةStatistical Package for Social Sciences.) 

 ودالالهتا ،وتفسريها ،ائج البحثنت

ما أبعاد الذات القرائية الالزمة للطالب "ونصه:  ،لإلجابة عن السؤال األول من سؤايل البحث -أوال

 ؟الناطقني بغري اللغة العربية

تم إجراء التعديالت التي أشار إليها املحكمون يف قائمة أبعاد الذات القرائية، وذلك فيام يتعلق 

الصحة العلمية لألبعاد ومناسبة كل منها للطالب الناطقني بغري اللغة العربية، واتساق بالتأكد من 

األبعاد مع بعضها بعًضا، والصياغة اللغوية، واحلذف، واإلضافة، ومن ثم تم التوصل إىل الصورة 

 ( بعًدا فرعًيا.28( أبعاد رئيسة و)4النهائية للقائمة حيث اشتملت عىل )

ما مدى توافر أبعاد الذات القرائية لدى "ونصه:  ،السؤال الثاين من سؤايل البحثلإلجابة عن  -ثانياا 

 ؟الطالب الناطقني بغري اللغة العربية

تم التوصل إىل الصورة النهائية ملقياس الذات القرائية، ثم اختيار جمموعة البحث، وتطبيق 

يب واالنحراف املعياري لدرجات املتوسط احلسااملقياس، ومعاجلة البيانات إحصائيًا من خالل حساب 

 (.13حيث )ن =  ،أفراد جمموعة البحث يف مقياس الذات القرائية

 ( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري لدرجات طالب جمموعة البحث يف مقياس الذات القرائية4جدول )

 االنحراف املعياري )ع( املتوسط احلسايب )م( البعد الرئيس

 2.03495 21.8462 الكفاءة يف القراءة

 1.83275 15.2308 اإلحساس بالذات يف القراءة

 2.20431 14.7692 االجتاه نحو القراءة

 1.86396 18.8462 اإلحساس بالصعوبة يف القراءة

 4.11065 70.6923 مقياس الذات القرائية ككل
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مقياس يتضح من اجلدول السابق أن املتوسط احلسايب لدرجات طالب جمموعة البحث عىل 

والدرجة الكلية للمقياس  ،(4.11065واالنحراف املعياري ) ،(70.6923الذات القرائية ككل )

 فيمكن بياهنا كالتايل: ،أما عن األبعاد الفرعية التي تكون منها املقياس ،(13حيث )ن=  ،(140)

 :بلغ متوسط درجات الطالب جمموعة البحث عىل مقياس  بالنسبة ألبعاد الكفاءة يف القراءة

(، يف حني 2.03495(، وبلغ االنحراف املعياري )21.8462الذات القرائية يف هذه األبعاد )

 ( درجة.45أن الدرجة الكلية للبعد )

 :بلغ متوسط درجات الطالب جمموعة البحث  بالنسبة ألبعاد اإلحساس بالذات يف القراءة

(، وبلغ االنحراف املعياري 15.2308) القرائية يف هذه األبعاد عىل مقياس الذات

 ( درجة.30(، يف حني أن الدرجة الكلية للبعد )1.83275)

 :بلغ متوسط درجات الطالب جمموعة البحث عىل مقياس  بالنسبة ألبعاد االجتاه نحو القراءة

(، يف حني أن 2.20431) (، وبلغ االنحراف املعياري14.7692الذات القرائية يف هذه األبعاد )

 ( درجة.30الدرجة الكلية للبعد )

 :بلغ متوسط درجات الطالب جمموعة البحث  بالنسبة ألبعاد اإلحساس بالصعوبة يف القراءة

(، وبلغ االنحراف املعياري 18.8462) عىل مقياس الذات القرائية يف هذه األبعاد

 ة.( درج35(، يف حني أن الدرجة الكلية للبعد )1.86396)

يتضح تقدم البعد الرئيس )اإلحساس بالصعوبة يف القراءة(؛ فجاء يف ومن النتائج السابقة 

يليه البعد الرئيس )اإلحساس بالذات يف القراءة(؛  ،املركز األول بالنسبة ألبعاد مقياس الذات القرائية

وأخرًيا  ،ويف املركز الثالث جاء البعد الرئيس )االجتاه نحو القراءة( ،حيث جاء يف جاء يف املركز الثاين

 جاء البعد )الكفاءة يف القراءة( باملركز الرابع واألخري بالنسبة ألبعاد املقياس.

وتشري هذه النتائج إىل ضعف مستوى الطالب الناطقني بغري اللغة العربية جمموعة البحث يف 

جع ذلك إىل تركيز الربامج املقدمة هلؤالء الطالب بصورة أكرب عىل املهارات أبعاد الذات القرائية؛ وقد ير

وضعف االهتامم باملهارات القرائية  ،الدنيا يف القراءة والتي تتصل معظمها بمهارات القراءة اجلهرية
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الالزمة للفهم واالستيعاب الكامل للمقروء؛ كتدريب الطالب عىل طرح أسئلة ذاتية حول النص 

 وغريها من املهارات التي تزيد من كفاءة املتعلم يف القراءة. ،وتلخيص املقروء بأسلوهبم اخلاص ،املقروء

كام قد يعزى الضعف يف بعض أبعاد الذات القرائية لدى الطالب إىل قلة االهتامم بوضع خطة 

وضعف التحفيز عىل القراءة احلرة ومناقشة  ،يلتزم هبا هؤالء الطالب -خارج الصف -منظمة للقراءة

باإلضافة إىل ضعف اهتامم القائمني بالتدريس هلؤالء الطالب باستخدام  ،املتعلمني فيام قاموا بقراءته

وكذا بتوعية  ،األشكال والرسومات التي تعرب عن مضمون النص املقروء والعالقات بني عنارصه

للغة وبمهارات القراءة الالزمة هلم ليضعها هؤالء الطالب يف الطالب بأمهية القراءة كوسيلة إلتقان ا

 أولوياهتم يف عملية التعلم وخيططوا المتالكها. 

واالنحراف  ،(70.6923) وبالنسبة للدرجة الكلية للمقياس فقد جاء املتوسط احلسايب

أبعاد الذات مما يستدعي االهتامم بتنمية  ،(140والدرجة الكلية للمقياس ) ،(4.11065املعياري )

 ،التعليم املناسبة اسرتاتيجياتوالقرائية لدى الطالب الناطقني بغري اللغة العربية باستخدام أساليب 

 وإثراء بيئة التعلم باألدوات واألنشطة الالزمة لتنمية هذه املهارات.

 توصيات البحث

 يف ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:

  االهتامم بتحديد أبعاد الذات القرائية املناسبة لكل مستوى من مستويات الطالب الناطقني

بغري اللغة العربية؛ حتى يضع معلمو هؤالء الطالب هذه األبعاد يف أهدافهم عند تدريس 

 اللغة العربية، ويعملوا عىل تنميتها لدهيم.

  تسهم يف تنمية أبعاد الذات تعلم حديثة  اسرتاتيجياتوبناء برامج واستخدام أساليب

 القرائية.

  تضمني مقررات اللغة العربية املقدمة للطالب الناطقني بغري اللغة العربية أبعاد الذات القرائية

 الالزمة هلم.
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  اإلفادة من األدوات التي تم إعدادها يف البحث احلايل عند تعليم الطالب الناطقني بغري اللغة

 لذات القرائية، وكذلك عند تقويم أدائهم فيها.العربية وتدريبهم عىل أبعاد ا

  إعداد أدلة ملعلمي اللغة العربية بصفة عامة ومعلمي اللغة العربية للناطقني بغريها بصفة

خاصة الستخدام األنشطة القرائية املتنوعة التي يمكن من خالهلا تنمية أبعاد الذات القرائية 

 لدى الطالب.

 مقرتحات البحث

 بحث يمكن اقرتاح دراسة املوضوعات التالية:يف ضوء نتائج ال

 .عالج ضعف الطالب الناطقني بغري اللغة العربية يف أبعاد الذات القرائية 

  برنامج لتدريب معلمي اللغة العربية للناطقني بغريها عىل أنشطة القرائية وأثره عىل تنمية الذات

 القرائية لدى طالهبم. 

 القرائية لدى الطالب الناطقني بغري اللغة العربية. برنامج مقرتح يف تنمية أبعاد الذات 

 .مدى توافر أبعاد الذات اللغوية لدى الطالب الناطقني بغري اللغة العربية 

  تدريسية يف تنمية الذات القرائية لدى الطالب  اسرتاتيجيةدراسة مقارنة ألثر استخدام أكثر من

 الناطقني بغري اللغة العربية. 

 لناجتة عن ضعف مستوى الطالب الناطقني بغري اللغة العربية يف الذات اللغوية، املشكالت اللغوية ا

 وكيفية عالجها.

  تقويم مقررات اللغة العربية املقدمة للطالب الناطقني بغريها يف ضوء صالحيتها لتنمية الذات

 القرائية لدى الطالب. 

  اللغة العربية ومهاراهتم اللغوية.العالقة بني فاعلية الذات القرائية لدى الطالب الناطقني بغري 
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 املراجع

الكفاءة الذاتية يف القراءة وعالقتها باستخدام  ،(2011ورندة املحاسنة ) ،أمحد العلوان .1

 ،املجلة األردنية يف العلوم الرتبوية ،القراءة لدى عينة من طلبة اجلامعة اهلاشمية اسرتاتيجيات

 .418: 399ص ص  ،(4) العدد ،(7) املجلد ،األردن ،جامعة الريموك

 ،جملة القراءة واملعرفة ،معلم القراءة بني املأمول والواقع ،(2005أمحد زينهم أبو حجاج ) .2

 ،(44العدد ) ،أبريل ،جامعة عني شمس ،جملة كلية الرتبية ،اجلمعية املرصية للقراءة واملعرفة

 .78-14ص ص 

ــابر عـــالم عثمــــان عالم وصـ ،وعبد الرازق خمتـار حممود ،أمحد سيد حممـد إبراهيم .3

األغراض الثقافية املناسبة للناطقني بغري اللغة العربية يف ضوء حتديات القرن  ،(2017)

 -141 ص ص ،7 العدد –33املجلد  ،جملة كلية الرتبية، جامعة أسيوط ،احلادي والعرشين

176. 

(، أمهية القراءة، أعامل امللتقى الدويل يوم العلم، جيل اقرأ، مركز جيل البحث 2015) أمينة شنعة .4

 .   67:63العلمي، اجلزائر، أبريل، ص ص 

فاعلية برنامج تعليمي يف تنمية االستيعاب االستامعي  ،(2008بشري راشد عبداملهدي ) .5

 غري منشورة، سالة دكتوراهر ،والقرائي لدى طلبة اللغة العربية الناطقني بغريها يف األردن

 جامعة عامن العربية للدراسات العليا. ،كلية الدراسات العليا الرتبوية

املرجع يف مناهج تعليم  ،(2010وإيامن أمحد هريدي ) ،عيل أمحد مدكور ،رشدي أمحد طعيمة .6

 دار الفكر العريب. ،القاهرة ،اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى

مقرتحة قائمة عىل التعلم املنظم ذاتًيا لتنمية مهارات  اسرتاتيجية(، 2012) ريم أمحد عبد العظيم .7

الفكر القرائي ورفع كفاءة الذات القرائية لدى طالب الصف األول الثانوي خمتلفي أسلوب 

(، 31) التعلم، دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، رابطة الرتبويني العرب، مرص، العدد

 .62:11اجلزء األول، ص ص 
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تآلف األشتات يف تنمية مهارات القراءة  اسرتاتيجية(، أثر 2016) سلوى حسن حممد بصل .8

اإلبداعية وفاعلية الذات القرائية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية، جملة القراءة واملعرفة، 

(، 173) اجلمعية املرصية للقراءة واملعرفة، كلية الرتبية، جامعة عني شمس، مارس، العدد

 . 136 :79ص ص 

 )تنمية الوعي بالذات(، القاهرة، عامل الكتب. (، حتسني مفهوم الذات2005) سناء حممد سليامن .9

التفكري جهرًيا يف تنمية مهارات الفهم  اسرتاتيجية(، استخدام 2016) سيد حممد السيد سنجي .10

عية املرصية القرائي وفاعلية الذات لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية، جملة القراءة واملعرفة، اجلم

 .46: 1(، ص ص 180) للقراءة واملعرفة، كلية الرتبية، جامعة عني شمس، أكتوبر، العدد

(، فعالية التدريب عىل العصف الذهني 2013) صالح الدين فرج عطااهلل، ويرسي أمحد عيسى .11

يف تنمية بعض مهارات القراءة اإلبداعية وانعكاسه عىل فعالية الذات لدى عينة من طالب 

الرتبية اخلاصة بكلية الرتبية بجامعة امللك سعود، جملة العلوم الرتبوية، جامعة الكويت، قسم 

 .281: 231(، ص ص 109) (، العدد28) ديسمرب، املجلد

(، فعالية التعلم البنائي يف تنمية كل من الفهم القرائي 2011) عبد العزيز نارص مطلق املطريي .12

تعلم القراءة من تالميذ املرحلة االبتدائية بدولة  ومفهوم الذات القرائية لدى ذوي صعوبات

 الكويت، رسالة دكتوراه غري منشورة، معهد الدراسات الرتبوية، جامعة القاهرة.    

)دراسة ميدانية(، كفر الشيخ،  (، التحصيل اللغوي وطرق تنميته2008) عبد املنعم أمحد بدران .13

 العلم واإليامن للنرش والتوزيع.

(. تعليم العربية لألجانب ومكانتها الدولية، جملة العلوم 2008) د خليفةعبد املهيمن أمح .14

 .669 -660الرتبوية والنفسية، كلية الرتبية، اجلامعة املستنرصية، العدد الرابع، 

يف تنمية مهارات  "كل اللغة"برنامج قائم عىل مدخل  ،(2011) عبدالعظيم صربي عبدالعظيم .15

جملة دراسات يف املناهج وطرق  ،العربية الناطقني بغريهافهم املقروء لدى متعلمي اللغة 
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 ،جامعة عني شمس ،كلية الرتبية ،اجلمعية املرصية للمناهج وطرق التدريسالتدريس، 

 .91-59ص ص  ،171العدد ،يونيو

(، دافعية القراءة وعالقتها بفاعلية الذات 2017) عيل حممود شعيب وإيامن حسنني عصفور .16

رائي لدى تالميذ صعوبات التعلم، جملة العلوم النفسية والرتبوية، جامعة القرائية والقلق الق

 .  30: 8(، ص ص 4) (، العدد2) الشهيد محة خلرض بالوادي، اجلزائر، يونيو، املجلد

(، فاعلية برنامج تدريبي قائم عىل نظرية الذكاءات املتعددة 2008) فتحي عبد احلميد عبد القادر .17

ية الذات يف القراءة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي ذوي يف الفهم القرائي وفعال

: 280(، ص ص 61) صعوبات التعلم، جملة كلية الرتبية، جامعة الزقازيق، أكتوبر، العدد

315  . 

(، العالقة بني القلق اللغوي القرائي يف اللغة الفرنسية والكفاءة الذاتية 2013) فيصل بكر أمحد .18

رائي لدى طلبة قسم اللغة الفرنسية بجامعة دمشق، جملة اجلامعة القرائية واالستيعاب الق

اإلسالمية للدراسات الرتبوية والنفسية، شئون البحث العلمي والدراسات العليا، اجلامعة 

 .320: 293(، ص ص 4) (، العدد21) اإلسالمية، فلسطني، أكتوبر، املجلد

التعاون القرائي يف مفهوم  اسرتاتيجية(، أثر التدريب عىل 2008) ماجد حممد عثامن عيسى .19

الذات واالجتاه نحو القراءة األكاديمية لدى التالميذ ذوي صعوبات الفهم القرائي يف الصف 

(، ص ص 2) (، العدد24) الرابع االبتدائي، جملة كلية الرتبية، جامعة أسيوط، يوليو، املجلد

204 :253 . 

مراقبة  اسرتاتيجياتمقرتحة قائمة عىل  اتيجيةاسرت(، فاعلية 2015) ماهر شعبان عبدالباري .20

الفهم لعالج الضعف يف مهارات فهم النص األديب وتنمية أبعاد الذات األدبية لدى طالب 

الصف األول الثانوي، املجلة الدولية لألبحاث الرتبوية، جامعة اإلمارات العربية املتحدة، 

 .147:106(، ص ص38) املجلد
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دام املدخل املعريف األكاديمي لتعلم اللغة يف تنمية مهارات استخ ،(2018حممد الشيخ ) .21

 .113 العدد ،29املجلد  جملة كلية الرتبية ببنها، ،التحدث لدى الناطقني بغري العربية

دار وجوه للنرش  ،الرياض ،دليل متعلمي العربية الناطقني بغريها ،(2015حممود عيل رشايب ) .22

 والتوزيع.

(، فاعلية برنامج قائم عىل نظرية جتهيز املعلومات لتنمية مفهوم الذات 2012) نرمني حممود أمحد .23

القرائي وحتسني التحصيل األكاديمي لدى التالميذ ذوي العرس القرائي باحللقة األوىل من 

، رسالة دكتوراه غري منشورة، معهد الدراسات الرتبوية، جامعة األسايسمرحلة التعليم 

 القاهرة، مرص.

(، أثر نموذج روجر بايبي يف اكتساب قواعد اللغة 2016) ر الدقش وعدنان العابدنزار منصو .24

العربية واملهارات الكتابية يف ضوء مفهوم الذات اللغوي لدى طلبة الصف السابع األسايس 

يف األردن، جملة العلوم الرتبوية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية 

 .1068-1049، ص ص 43د السعودية، املجل

برنامج لتنمية مهارات األداء اللغوي ملتعلمي اللغة العربية  ،(2009) نشأت عبد العزيز بيومي .25

معهد الدراسات  ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،غري الناطقني هبا يف ضوء املدخل الكيل

 جامعة القاهرة. ،الرتبوية

 سرتاتيجيةاال(، تدريس النصوص األدبية يف ضوء مدخل القراءة 2018) نورا حممد أمني زهران .26

التعاونية لتنمية مهارات حتليلها ونقدها والكفاءة الذاتية يف قراءهتا لدى طالب املرحلة 

الثانوية، جملة القراءة واملعرفة، اجلمعية املرصية للقراءة واملعرفة، كلية الرتبية، جامعة عني 

 .271: 179(، ص ص196) شمس، فرباير، العدد

(، استخدام ملفات اإلنجاز يف تنمية الكفاءة القرائية 2008) هدى مصطفى حممد عبد الرمحن .27

لدى طالب اجلامعة وأثره عىل األداء اللغوي ومفهوم الذات القرائية لدهيم، جملة البحث يف 
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(، ص ص 3) (، العدد20) الرتبية وعلم النفس، جملة كلية الرتبية، جامعة املنيا، يناير، املجلد

86 :111. 
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