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 ممخص الدراسة
 مقدمة

المغوي بدراسـ  السـموك المغـوي لـدى اد ـراد  ـت مخـافة م تمفـ  يهتم عمم النفس 
نتاج المغ ؛ حيث يتضمن  هم المغ  مهارتت القـراة  وانناـاة،  ـت  أهمها  هم المغ ، وا 

 حين يتضمن إنتاج المغ  مهارتت الكتاب  والتحدث.
وتشير البحوث  ت مخال عمم النفس المغـوي إلـأ أهميـ  دراسـ  المهـاراة المغويـ  

ل تكـــاممت  ااـــً  بـــين المهـــاراة المتشـــابه   ـــت كبيتـــ  المغـــ ؛ ســـواة كانـــة  اة بشـــك
كبيت  منكوق  )تشير إلأ مهارتت التحدث واننااة(، أو  اة كبيت  مكتوبـ  )تشـير 

 إلأ مهارتت الكتاب  والقراة (.
وتركز الدراس  الحالي  عمأ مهارتت القـراة  والكتابـ   ـت إكـار تكـاممت  ـت ضـوة 

حيــث تشــير الدراســاة إلــأ ضــرور  التكامــل بــين ه التديــد مــن الدراســاة؛ مــا أشــارة إليــ
مهارتت القراة  والكتاب   ت المغ  ادخنبي ، حيث ينتكس ه ا التكامـل عمـأ تحسـن أداة 

لـ ا تسـتأ الدراسـ  الحاليـ  إلـأ بحـث التكامـل    المتتممين  ت مهـارتت القـراة  والكتابـ .
ـــراة  والكتابـــ  بالمغـــ  ادلما ـــ  وبتـــم التوامـــل المـــ  ر   ـــت هـــ ا بـــين الق نيـــ  كمغـــ  أخنبي

 التكامل.
 مشكمة الدراسة:

 يمكن تحديد مشكم  الدراس   ت محاول  انخاب  عن ادسئم  اآلتي :
ما مدى مكابق  النمو ج المفترم لبياناة مفحواـت الدراسـ  مـن متتممـت المغـ    .5

ادلمانيــ  كمغـــ  أخنبيـــ  بالنســـب  لمتمقـــاة بــين المتـــارف مـــا وراة لغويـــ ، ومتـــارف 
الحاـــيم  المغويـــ ، والـــ اكر  التاممـــ  )كمتغيـــراة مســـتقم (، والكتابـــ ، و هـــم القـــراة  

مـــأ  هـــم القـــراة ، و هـــم القـــراة  المتتمـــد )كمتغيـــراة وســـيك (، والكتابـــ  المتتمـــد  ع
 عمأ الكتاب  )كمتغيراة تابت (؟
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هل توخد  روق دال  إحاائيًا  ت كفاة  الكتاب  بين حالتت الكتاب  المتتمد  عمـأ   .4
 هــم القــراة  والكتابــ  ميــر المتتمــد  عمــأ  هــم القــراة  لــدى متتممــت المغــ  ادلمانيــ  

 كمغ  أخنبي ؟
ئيًا  ــت  هــم القــراة  بــين حــالتت  هــم القــراة  المتتمــد هــل توخــد  ــروق دالــ  إحاــا  .4

عمــأ الكتابــ  و هــم القــراة  ميــر المتتمــد عمــأ الكتابــ  لــدى متتممــت المغــ  ادلمانيــ  
 كمغ  أخنبي  ؟
 هدف الدراسة:

تهــدف الدراســ  الحاليــ  إلــأ محاولــ   هــم وتفســير كــل مــن عمميتــت الكتابــ  و هــم 
ونما خهمــا النيريــ ، ومحاولــ  الواــول إلــأ ر يــ   القــراة  بالمغــ  ادخنبيــ  وتاــوراتهما

مبيريقيــ  تكامميــ  لكــل مــن الكتابــ  و هــم القــراة  بالمغــ  ادلمانيــ  كمغــ  أخنبيــ   نيريــ  وا 
 والمتغيراة الم  ر   يهما، ويمكن تفايل  لك  ت ادهداف الفرعي  التالي :

ايم  المغوي ، بحث انسهام النسبت لكل من )المتارف ما وراة لغوي ، ومتارف الح .5
والـــ اكر  التاممـــ (،  ـــت الكتابـــ ، و هـــم القـــراة ، والكتابـــ  المتتمـــد  عمـــأ  هـــم القـــراة ، 

 و هم القراة  المتتمد عمأ الكتاب ، لدى متتممت المغ  ادلماني  كمغ  أخنبي .
ا تبار دفل  الفروق  ت كفاة  الكتاب  بين حالتت الكتابـ  المتتمـد  عمـأ  هـم القـراة   .4

 مير المتتمد  عمأ  هم القراة  لدى متتممت المغ  ادلماني  كمغ  أخنبي . والكتاب 
ا تبــار دفلــ  الفــروق  ــت  هــم القــراة  بــين حــالتت  هــم القــراة  المتتمــد عمــأ الكتابــ   .4

 و هم القراة  مير المتتمد عمأ الكتاب  لدى متتممت المغ  ادلماني  كمغ  أخنبي .
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 أهمية الدراسة:
مميــ  قــد تفيــد نتــائة الدراســ  الحاليــ   ــت بنــاة بــرامة تدريبيــ  لتنميــ  مــن الناحيــ  الت .5

مهــارتت القــراة  والكتابــ  بالمغــ  ادلمانيــ  باســت دام بتــم أنشــك  المهــام التكامميــ  
 لكم المهارتين.

ومن الناحي  النيري  ترخع أهمي  الدراسـ  الحاليـ  إلـأ محاولـ  التكـرق إلـأ دراسـ   .4
والكتاب  بالمغ  ادلماني  استخابً  لمدعواة الحدي   بضرور  تكاممي  لمهارتت القراة  

دراس  مهاراة المغ   ـت إكـار تكـاممت، ممـا يتكـت الفراـ  لمبـاح ين بنيـر  أوسـع 
 لتمك المهاراة، وقد يم ل  لك إسهامًا نيريًا  ت مخال عمم النفس المغوي.

المغـوي وتتمـم تضيف الدراس  الحالي  مقاييس ومهـام خديـد   ـت مخـال عمـم الـنفس  .4
ــــت المغــــ   ــــ    ــــاس المتــــارف مــــا وراة لغوي ــــل مقي ــــ  م  ــــ  كمغــــ  أخنبي المغــــ  ادلماني

 ادلماني .
 فروض الدراسة:

 يمكن ايام   روم الدراس  عمأ النحو التالت:
توخـد مكابقــ  لمنمــو ج المفتـرم مــع بيانــاة مفحواــت الدراسـ  مــن متتممــت المغــ    .5

ـــا ـــ  بالنســـب  لمتمق ـــ ، ومتـــارف ادلمانيـــ  كمغـــ  أخنبي ـــين المتـــارف مـــا وراة لغوي ة ب
الحاــــيم  المغويــــ ، والــــ اكر  التاممــــ  )كمتغيــــراة مســــتقم (، والكتابــــ ، و هــــم القــــراة  
)كمتغيراة وسيك (، والكتاب  المتتمد  عمأ  هـم القـراة ، و هـم القـراة  المتتمـد عمـأ 

 الكتاب  )كمتغيراة تابت (.
بـين حـالتت الكتابـ  المتتمـد  عمـأ  هــم  توخـد  ـروق دالـ  إحاـائيًا  ـت كفـاة  الكتابـ  .4

القــراة  والكتابــ  ميــر المتتمــد  عمــأ  هــم القــراة  لــدى متتممــت المغــ  ادلمانيــ  كمغــ  
 أخنبي .
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توخـــد  ـــروق دالـــ  إحاـــائيًا  ـــت  هـــم القـــراة  بـــين حـــالتت  هـــم القـــراة  المتتمـــد عمـــأ  .4
ادلمانيــ  كمغــ   الكتابــ  و هــم القــراة  ميــر المتتمــد عمــأ الكتابــ  لــدى متتممــت المغــ 

 أخنبي .
 إجراءات الدراسة:

 أواًل: مفحوصو الدراسة:
( كالبـــًا وكالبـــ  بـــالفرقتين ال ال ـــ  والرابتـــ ،  01بمـــد عـــدد مفحواـــت الدراســـ  ) 

 – 4151خامت  عين شمس،  ت التـام الدراسـت  –شتب  المغ  ادلماني ، بكمي  التربي  
4155. 

 ثانيًا: مهام وأدوات الدراسة:
 تحديد مستوى الكفاة  المغوي  بالمغ  ادلماني .ا تبار   .5
 مهم   هم القراة  مير المتتمد عمأ الكتاب .  .4
 المتتمد  عمأ  هم القراة . مهم  الكتاب   .4
 مير المتتمد  عمأ  هم القراة . مهم  الكتاب  .3
 مهم   هم القراة  المتتمد عمأ الكتاب .  .1
 مهم  قياس ست  ال اكر  التامم .  .0
 .ا تبار المتارف ما وراة لغوي   .7
 .ا تبار متارف الحايم  المغوي   .8

 األساليب اإلحصائية:
نخـــراة نم خـــ   Amos 20برنـــامة تــــم تحميـــل البيانـــاة إحاـــائيًا مـــن  ــــمل 

ــ  البنائيــ  بــين متغيــراة الدراســ   ادول، وكــ لك مــن  ــمل  لمتحقــق مــن الفــرمالمتادل
 لمتحقق من الفرضين ال انت وال الث. و لك نخراة ا تبار "ة" SPSS 20برنامة 
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 نتائج الدراسة:
توخــد مكابقــ  لمنمــو ج المفتــرم مــع بيانــاة مفحواــت الدراســ  مــن متتممــت المغــ   .5

ـــ ، ومتـــارف  ـــين المتـــارف مـــا وراة لغوي ـــاة ب ـــ  بالنســـب  لمتمق ادلمانيـــ  كمغـــ  أخنبي
اة مســــتقم (، والكتابــــ ، و هــــم القــــراة  الحاــــيم  المغويــــ ، والــــ اكر  التاممــــ  )كمتغيــــر 

)كمتغيراة وسيك (، والكتاب  المتتمد  عمأ  هـم القـراة ، و هـم القـراة  المتتمـد عمـأ 
 الكتاب  )كمتغيراة تابت (.

توخـد  ـروق دالـ  إحاـائيًا  ـت كفـاة  الكتابـ  بـين حـالتت الكتابـ  المتتمـد  عمـأ  هــم  .4
راة  لــدى متتممــت المغــ  ادلمانيــ  كمغــ  القــراة  والكتابــ  ميــر المتتمــد  عمــأ  هــم القــ

 أخنبي .
ف توخــد  ــروق دالــ  إحاــائيًا  ــت  هــم القــراة  بــين حــالتت  هــم القــراة  المتتمــد عمــأ  .4

الكتابــ  و هــم القــراة  ميــر المتتمــد عمــأ الكتابــ  لــدى متتممــت المغــ  ادلمانيــ  كمغــ  
 أخنبي .

 السابق .تم تفسير النتائة  ت ضوة انكار النيري والدراساة 
 
 


