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 ممخص الدراسة
التعبير  ىذا البحث إلى قياس مستوى الكفاءة الذاتية )تصورات فاعمية األداء( وميارات هدف 

الشفيي لدى طالبات المرحمة المتوسطة في مدينة عنيزة، وكذلؾ الكشؼ عف العالقة بيف الكفاءة 
والتي ُتعزى إلى الصؼ الدراسي ، ومعرفة الفروؽ الدالة إحصائًيا الذاتية وميارات التعبير الشفيي

الثاني، والثالث  في مستوى الكفاءة الذاتية وميارات التعبير الشفيي لدى طالبات الصؼ األوؿ،
الوصفي االرتباطي لمناسبتو لمظاىرة  المنهجالمتوسط. ولتحقيؽ ىذا اليدؼ اتبع الباحثاف 

بحثيتيف، األولى: استبانة لقياس مستوى الكفاءة الذاتية، والثانية: أداتين واستخدما المدروسة، 
فصؿ الدراسي األوؿ بطاقة مالحظة لقياس ميارات التعبير الشفيي، وقد ُطبقت االستبانة في ال

( طالبة في المرحمة المتوسطة )حكومي/ نياري( 743قواميا ) عينةىػ عمى 2441مف العاـ 
بمدينة عنيزة تـ اختيارىا بطريقة عشوائية، كما طبقت بطاقة المالحظة في الفصؿ نفسو عمى 

لقياس  ( طالبة مف العينة السابقة تـ أخذىا بطريقة عشوائية كذلؾ؛ وذلؾ73عينة مقدارىا )
ميارات التعبير الشفيي وكشؼ العالقة بينيا وبيف الكفاءة الذاتية، ومعرفة الفروؽ الدالة إحصائًيا 

 البحث اآلتي: نتائجوالتي تعزى إلى الصؼ الدراسي، وأظيرت 
 .كاف مستوى إدراؾ طالبات المرحمة المتوسطة لكفاءتيف الذاتية بدرجة متوسطة -2
بعاد ميارات التعبير الشفيي ألفراد الدراسة؛ أف النتيجة جاءت الحظ الباحثاف عند قياس أ -1

 بدرجة متوسطة.
وجد الباحثاف أف ميارات التعبير تتحسف بشكؿ كمي مع تحسف أبعاد الكفاءة الذاتية، وذلؾ  -7

 لوجود عالقة رابطة بينيما.
المرحمة توجد فروؽ في مستوى الكفاءة الذاتية وميارات التعبير الشفيي لدى طالبات  -4

المتوسطة ُتعزى لمتغير الصؼ الدراسي، حيث حسبت ىذه الفروؽ لصالح طالبات الصؼ 
 الثالث مقارنة بالصفيف األوؿ والثاني.

 وفي ضوء النتائج السابقة أوصى الباحثان باآلتي:
تدريب الطالبات عمى ميارات التحدث في أوساط اجتماعية أكبر مف خالؿ األنشطة غير  -2

 تتطمب مواجية الجميور.الصفية التي 
الحاجة إلى تعزيز الجوانب النفسية والذاتية لمطالبات التي تساعد في عالج نقص الميارات  -1

 الشفيية.
إيجاد مواقؼ مختمفة لمتحدث إلتقاف ميارات التعبير الشفيي مف خالؿ الفنوف األدبية مثؿ:  -7

 الخطب، الحوار، وتمثيؿ القصص.
 . ميارات التعبير الشفيي -طالبات المرحمة المتوسطة  -اءة الذاتية الكفالكممات المفتاحية : 
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Abstract 
The study aimed to measure the level of perceived self-efficacy 

among middle school female students in Unaizah city and their oral 

expression skills. As well as to reveal the relationship between the 

perceived self-efficacy and the oral expression skills. In addition to find 

out if there are statistically significant differences in the level of 

perceived self-efficacy and oral expression skills due to grade among the 

female students of first, second, and third middle grades. To achieve this 

aim, the researchers used the relational descriptive approach due to its 

suitability of the nature of the research problem, and two research tools 

were used. The first tool was a scale to measure the level of perceived 

self-efficacy, while the second tool was an observation card to measure 

the oral expression skills. The scale was applied on a sample of (347) 

selected in a simple random way from the (public/daily) middle school 

female students in the first semester of the year 1442 Hijri in Unaizah 

city. The observation card was applied on a sample of (30) female 

students, which also was selected in a simple random way. Additionally, 

the aim measured oral expression skills in order to reveal the relationship 

between oral expression skills and perceived self-efficacy, and find out if 

there are statistically significant differences due to the "grade" variable. 

The results of the research showed that: 

- The study participants from middle school female students responded 

to "the level of perceived self-efficacy" with "somewhat agreed". 

- The researchers' observation of the study participants from middle 

school female students through the "Dimensions of Expression Skills" 

was (somewhat available).  

- There is a positive statistically significant relationship between 

perceived self-efficacy and the dimensions of oral expression skills as 

a whole for the sample from middle school female students. 
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- There are statistically significant differences in the level of perceived 

self-efficacy and oral expression skills of middle school students. 

In light of the previous results, the researchers recommended the 

following: 

1- Training female students on skills necessary for speaking in large 

group situations through extra-curricular activities that require 

meeting the public. 

2- The need to enhance the students' psychological and personal aspects 

that help in treating the lack of verbal skills. 

3- Finding different speaking situations to master the skills of oral 

expression through literary arts such as speeches, dialogue, and 

representing stories. 

Keywords : self-efficacy - middle school students - oral expression 
skills . 
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 :المقدمة
( مفيوًما مف مفاىيـ عمـ النفس االجتماعي، التي Self-Efficacyتعد الكفاءة الذاتية )

حظيت باىتماـ الباحثيف في السنوات األخيرة في مختمؼ العمـو والمعارؼ خاصة التربوية منيا، 
اتو في ضوء التطور المعرفي الذي فرض تحدي متزايد وذلؾ نتيجة لما يشيده التعميـ مف اىتماـ

 محوًرا رئيسًا مف محاور النظرية المعرفية االجتماعية ىذا المفيـو في ىذا المجاؿ، حيث يشكؿ
 (.2533في العاـ ) Bandura Albertالتي وضعيا العالـ ألبرت باندورا 

وتشير النظرية المعرفية االجتماعية إلى ثالثة أنواع مف التوقعات: توقعات نتيجة 
أف لدى الفرد ؿ، والكفاءة الذاتية ػػػ موضوع البحث الحالي ػػ التي ترى الحاؿ، وتوقعات نتيجة العم

القدرة عمى ضبط سموكو نتيجة لما لديو مف معتقدات، فاألفراد يمتمكوف نظاًما مف المعتقدات 
 (. Bandura, 1986(، يمكِّنيـ مف التحكـ في مشاعرىـ وأفكارىـ )Self-Beliefالذاتية )

( إلى تمؾ الكفاءة عمى أنيا ُبعد مف أبعاد 1995) Schwarzerوقد أشار شفارتزر
الشخصية، متمثمة في قناعات ذاتية حوؿ قدرة الفرد عمى التغمب عمى المياـ والمشكالت الصعبة 
التي تواجيو مف خالؿ توجيو سموكو ثـ ضبطو والتخطيط المناسب لو، وخصوًصا المياـ التربوية 

  كر بيا األفراد عند أدائيـ لتمؾ المياـ.لكونيا تؤثر في الكيفية التي يشعر ويف
 قد أما عمى المستوى التحصيمي، فغياب المدركات اإليجابية لمكفاءة الذاتية لدى الطمبة

تؤدي إلى انخفاض مستواىـ الدراسي، وتدني أدائيـ األكاديمي؛ وذلؾ ألف انخفاضيا يجعؿ 
 .(Flores et al, 2014متدنية )قدرتيـ عمى استعماؿ مياراتيـ األكاديمية ضعيفة ومثابرتيـ 

ونظًرا ألىمية كفاءة الذات نفسًيا واجتماعًيا؛ تتزايد الحاجة إلييا في ظؿ متطمبات الحياة 
المعاصرة التي تقـو عمى التواصؿ بيف أفراد المجتمع، بيدؼ تبادؿ اآلراء، وقضاء المصالح 

الحاجة أيًضا تتزايد إلى القدرة العامة والخاصة بكؿ كفاءة، وتحقيؽ النجاح لألفراد والمجتمع ف
يتـ مف ، والتي ميارة التعبير الشفيي عمى التواصؿ االجتماعي الذي يحقؽ ذلؾ كمو مف خالؿ

خالليا إنشاء المعنى ونقمو، كونيا القالب الذي تصب فيو األفكار، والتعبير عف المشاعر 
  .Ali, 2019))واألحاسيس 

لكفاءة الذاتية في بناء شخصية الفرد، مف ونتيجة لما سبؽ اتضح لمباحثيف أىمية ا
جميع الجوانب الفكرية واالنفعالية، والسموكية، والقدرة عمى زيادة الميارات التي يمتمكيا الفرد 
وتمكنو مف التعامؿ مع ما حولو بوسائؿ التواصؿ المختمفة، وقد يكوف في مقدمتيا القدرة عمى 

الشفيية في تقدـ الطالب مف خالؿ كسب المعرفة،  لما تسيـ بو المياراتالتعبير الشفيي نظرًا 
والتعبير عف المواقؼ العممية في الحياة، وقضاء الحاجات الضرورية التي تتطمب الفصاحة 

 والقدرة عمى االرتجاؿ.
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المرحمة المتوسطة باعتبارىا مرحمة يجري فييا تثبيت وتوسيع وقد رأى الباحثاف تحديد  
ة مف تكويف الميارات والمعارؼ األساسية، إضافة إلى ما يطرأ عمى ما حقَّقتو المرحمة االبتدائي

ىذه المرحمة مف تغيرات نفسية وجسدية وانفعالية قد تؤثر بشكؿ أو بآخر عمى األبعاد الشخصية 
لطالبات ىذه المرحمة والتي تتصؼ بػ  "عدـ الثبات االنفعالي والتناقض الوجداني، والشعور 

الذات، الصراع حيث يعاني الناشئ مف بعض أنواع الصراع بيف بالقمؽ واالستعداد إلثبات 
رغبات وميوؿ يريد أف يحققيا، أو رغبات مادية أو معنوية تحوؿ دوف تحقيؽ ىذه الرغبات أو 

 (. 51، ص2425تمؾ الميوؿ" )عقؿ، 
 مشكمة الدراسة:

لرغـ مف يحتؿ التعبير الشفيي مكانة وأىمية تربوية بيف الميارات المغوية األخرى، وبا
فقد ظيرت مؤشرات قصور في ىذه الميارات الشفيية بيف طالبات المرحمة ىذه االىمية 

المتوسطة، وىو ما الحظو الباحثاف في عمميـ في الميداف التربوي، وما توصموا إليو مف طرح 
إحجاـ الطالب عف  :تتمثؿ فيعدد مف المعمميف والمعممات ليذه المشكمة في أحاديثيـ، التي 

ث، مع عدـ القدرة عمى ترتيب األفكار وعرضيا ببساطة وعدـ الجرأة في الطرح أثناء الحدي
( حيث ذكر عدًدا مف ىذه المواقؼ التي يتضح فييا 2555العيسوي )الحديث، وىذا ما أوضحو 

حجاميـ عف المشاركة فييا، ىذا الضعؼ منيا:  "انصرافيـ عف مواقؼ الحديث، ونفورىـ منيا، وا 
ذا تحدث أحدىـ ذا ألقى سؤااًل فإنو يستغرؽ وقتًا طوياًل في  وا  ال يكاد يفيـ كالمو وال مراده، وا 

 .(255ص) الكالـ، ومع ذلؾ ال يفيـ منو شيء"
ونظًرا ألف المرحمة المتوسطة مرحمة انتقالية، ورابطة بيف المرحمة االبتدائية التي تـ 

ي يحتاج فييا الطمبة إلى التعبير عف فييا تعمـ الميارات المغوية الالزمة، والمرحمة الثانوية الت
أنفسيـ بكؿ ثقة في كثير مف المواقؼ اليومية التي يتعرضوف ليا، وبمغة سميمة خالية مف 
الغموض، فقد تـ اختيار ىذه المرحمة بصفوفيا الثالثة )األوؿ، الثاني، والثالث( مجتمًعا لمبحث، 

ءة الذات في العمـو التربوية الحديثة، وما قد وانطالقًا كذلؾ مف المكانة واألىمية التي تحتميا كفا
يؤثر ويتأثر يسيـ رفعيا في رفع مستوى ميارات التعبير الشفيي؛ ذلؾ ألف التعبير الشفيي 

، فقد جاءت  (Khatib & Maarof, 2015; Desmaliza, 2018)لمطالبباألبعاد النفسية 
يدعـ الحاجة إلى البحث الحالي، قمة ومما  فكرة ىذا البحث لدراسة العالقة بيف ىذيف المتغيريف.

الدراسات التي تيتـ بقياس أداء طمبة المرحمة المتوسطة لميارات التعبير الشفيي وربطيا 
 بالجوانب النفسية ليـ.
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 أهداف الدراسة: 
 طالبات المرحمة المتوسطة ألبعاد كفاءتيف الذاتية.إدراؾ قياس  -2
 يارات التعبير الشفيي.طالبات المرحمة المتوسطة لمدرجة امتالؾ قياس  -1
كشؼ العالقة بيف الكفاءة الذاتية لدى طالبات المرحمة المتوسطة وميارات التعبير  -7

 الشفيي.
كشؼ الفروؽ في مستوى الكفاءة الذاتية لدى طالبات المرحمة المتوسطة وميارات التعبير  -4

 .)األوؿ، الثاني، والثالث(الشفيي باختالؼ الصؼ الدراسي 
  تساؤالت الدراسة:

 كفاءتيف الذاتية؟ألبعاد  طالبات المرحمة المتوسطةإدراؾ ما مدى  -2
 طالبات المرحمة المتوسطة لميارات التعبير الشفيي؟امتالؾ ما درجة  -1
 ما عالقة الكفاءة الذاتية لدى طالبات المرحمة المتوسطة بميارات التعبير الشفيي؟ -7
ي في مستوى الكفاءة الذاتية ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيًا والتي تعزى إلى الصؼ الدراس -4

 وميارات التعبير الشفيي لدى طالبات الصؼ األوؿ، الثاني، والثالث المتوسط؟
 أهمية الدراسة:

  األهمية النظرية: -2
  بياف أىمية التعبير الشفيي وتأثيره المباشر وغير المباشر عمى أداء الطالبات، المرتبط

ر، والتعبير عما يدور حوليف، وفي بتعويدىف عمى التفكير المنطقي، وترتيب األفكا
كسابيف الثقة بالنفس، والتمقائية والطالقة في التعبير مف غير تكمؼ.  وجدانيف، وا 

 بمزيد مف الدراسات التي تتناوؿ األبعاد النفسية المؤثرة عمى ميارات  التربوي إثراء األدب
ىتماـ بتنميتو عمى التعبير الشفيي لدى طالبات المرحمة المتوسطة وتسميط الضوء تجاه اال

 أسس تربوية حديثة.
 .مواكبة االتجاىات العممية الحديثة التي تيتـ بالعوامؿ النفسية المؤثرة في العممية التربوية 
  كما تأتي أىمية ىذا البحث في كونو أحد البحوث العربية القميمة التي تناولت الكفاءة الذاتية

ـ الباحثيف ػ التي تناوالىا عمى عينة مف وميارات التعبير الشفيي، وأوليا ػ عمى حد عم
 المرحمة المتوسطة.

 األهمية التطبيقية:  -2
  إمكانية اإلفادة مف نتائجو في تقديـ استبانة لكفاءة الذات المناسبة لطالبات المرحمة

المتوسطة، بما يساعد المعممات والمرشدات الطالبيات والباحثيف في المجاؿ التربوي لما 
 عمو وزيادة التركيز عميو.ىو مناسب مف أجؿ د
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  مد مطوري المناىج بأحد المتغيرات الحاسمة في تنمية التعبير الشفيي التي يجب وضعيا
  في االعتبار عند القياـ بتصميـ المناىج.

  تعريؼ المعمميف والمعممات بمدى تأثر جوانب التعبير الشفيي المختمفة بالعوامؿ الذاتية
 اتية إحدى طرؽ رفع ميارات التعبير الشفيي لدييـ.لمطالب لتصبح تنمية الكفاءة الذ

  إعطاء جميع الطالبات فرصة لتقييـ أنفسيف ومعرفة نواحي القصور لدييف والعمؿ الذاتي
 لتطويرىا دوف التفريؽ بيف ذوات التحصيؿ العالي أو المتدني.

 يدانية خدمة الباحثيف في المجاؿ التعميمي التربوي مف خالؿ تقديـ اقتراحات لدراسات م
مستقبمية لتنمية ميارات التعبير الشفيي، واستراتيجياتو، وربطو بجوانب نفسية أخرى، 

 ومتغيرات مختمفة.
 حدود الدراسة:

 يركز ىذا البحث عمى أبعاد الكفاءة الذاتية، وميارات التعبير الشفيي. الحدود الموضوعية: -2
 طالبات المرحمة المتوسطة. الحدود البشرية: -1
 ىػػ.2441طبؽ ىذا البحث في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ  ة:الحدود الزماني -7
 المدارس الحكومية نياري في مدينة عنيزة. الحدود المكانية: -4

 مصطمحات الدراسة:
الكفاءة  Louis Denoisؼ لويس دينوا "عر اصطالًحا:  (Self-Efficacy)الكفاءة الذاتية  .1

جدانّية، وميارات نفسّية، وحّسية، وحركّية الذاتية بأّنيا: "مجموعة سموكّيات اجتماعّية، وو 
، 1322)وثؽ في عبد القادر،  "تسمح بممارسة دور ما، أو وظيفة، أو نشاط بشكؿ فّعاؿ

جرائًيا (.12ص : يعرؼ الباحثاف الكفاءة الذاتية بأنيا نظرة الطالبات ألنفسيف نظرة وا 
امؿ مع مياـ الحياة بصفة فاعمة، تستثير قدراتيف، واستعداداتيف الفطرية والمكتسبة لمتع

 عامة والتعميمية بصفة خاصة.
 Goodعرفو جود  اصطالًحا:  (Oral Expression Skills)مهارات التعبير الشفهي .2

((1973, p.383  في قاموس التربية بأنو: "اختيار وترتيب وتنمية األفكار والتعبير بصيغ
: تمؾ بأنيا رات التعبير الشفيييعرؼ الباحثاف مياإجرائَيا: و مناسبة كالمًا أو كتابة"،

الميارات التي ُيطمب مف طالب المرحمة المتوسطة إتقانيا مف خالؿ نقؿ ما يدور في 
يماءات  أذىانيـ ووجدانيـ مف أفكار ومشاعر باستخداـ المغة وما يدعميا مف إشارات وا 

عبير ، وذلؾ مف خالؿ تعريض الطالب لمواقؼ تعميمية لقياس جوانب التوتعبيرات جسدية
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بالكفاءة الذاتية في التعبير ومما سبؽ مف تعريفات يمكف استنتاج تعريؼ خاص الشفيي. 
بأنيا: إدراؾ الطالبات لقدراتيف الذاتية في التعبير الشفيي ألداء ميارات تعبيرية  الشفهي

معينة كالقدرة عمى تحديد الفكرة الرئيسة لمموضوع، واستخداـ الكممات المناسبة والفصيحة 
خراجيا مف مخارجيا الصحيحة، مع ض بطيا الضبط الصحيح، والنطؽ السميـ لمكممات وا 

وكذلؾ القدرة عمى التنويع في اإلشارات واإليماءات الجسدية التي تخدـ الموضوع ومحاولة 
 التغمب عمى أي مشكمة تعترضيـ أثناء التحدث. 

 اإلطار النظري
بيرة لدى المربيف باعتبار أف العمؿ عمى جعؿ لمكفاءة الذاتية أىمية كأواًل: الكفاءة الذاتية: 

الطالب يروف أنفسيـ بصورة إيجابية وكفاءة عالية، يسيـ في استنياض قدراتيـ التعميمية، 
( بأنيا تعني "بموغ مستوى يتجاوز 13، ص1333واستعداداتيـ السموكية، حيث يعرفيا أوحيدة )

ط أو تمريف لو مستوى متوسط بطريقة حد الكفاية، ألف الكفاية تعني القدرة عمى إنجاز نشا
، وعمى ذلؾ يمكف القوؿ إف الكفاية درجة دوف الكفاءة فالتمميذ المتوسط لو  مرضية عمى العمـو

وقد ظير مفيـو الكفاءة الذاتية عمى يد باندورا ، كفاية ال كفاءة، بينما التمميذ الممتاز لو كفاءة"
Bandura (1977عندما نشر مقالة لو بعنواف" ك ) ،"فاءة الذات نحو نظرية تعديؿ السموؾ

مؤكًدا في مقالو عمى أىمية الكفاءة الذاتية كونيا ُتعد عاماًل وسيطًا لتعديؿ السموؾ، ومؤشرًا عمى 
التوقعات حوؿ قدرة الشخص في التغمب عمى ميمات مختمفة وأدائيا بصورة ناجحة والتخطيط 

ت الذاتية التي تمكنو مف تنفيذ سموؾ معيف ليا بصورة واقعية متمثمة في اإلدراؾ لحجـ القدرا
أنيا  كما"(. 173، ص1322بصورة مقبولة، ومدى التحمؿ عند تنفيذ ىذا السموؾ" )كرماش،

، فاألفراد سمبيةتؤثر بشكٍؿ مباشٍر في أنماط السموؾ والتفكير، بحيث ُيمكف أف تكوف إيجابية أو 
في تفكيرىـ نحو تحميؿ المشكالت محاوليف الذيف لدييـ شعور إيجابي بكفاءتيـ الذاتية يميموف 

 (. Bandura,1986, p.90التوصؿ إلى حموؿ منطقية مما يؤثر في سموكيـ بشكٍؿ فّعاٍؿ" )
 خصائص الكفاءة الذاتية: 

  :أصحاب الكفاءة الذاتية المرتفعة يمتازوف بمعرفتيـ أواًل: خصائص الكفاءة الذاتية المرتفعة
لدييـ مقدرة عمى تحمؿ المسؤولية، وأنيـ ال يستسمموف لمفشؿ الدقيقة بإمكاناتيـ الذاتية و 

ويتحكموف في أنفسيـ وانفعاالتيـ، ولدييـ القدرة عمى مواجية العقبات التي تعترضيـ، وتقؿ 
 حاالت القمؽ والضغط والتعرض لالكتئاب لدييـ.

  :خفضة في المقابؿ أصحاب الكفاءة الذاتية المنثانًيا: خصائص كفاءة الذات المنخفضة
يتوقعوف الفشؿ في القياـ بأي نشاط، وأفكارىـ سمبية فيـ يشككوف في قدراتيـ أماـ المياـ 
الصعبة وطموحيـ ضعيؼ، ويستسمموف بسرعة وليس لدييـ الرغبة في تجديد المحاولة، فيـ 

 يركزوف عمى المعيقات والموانع أكثر مف تركيزىـ عمى النجاح.
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 :أبعاد الكفاءة الذاتية
أوؿ ىذه األبعاد لمكفاءة الذاتية ىو البعد االنفعالي الذي يمثؿ الجوانب فعالي: البعد االن .3

الوجدانية والعاطفية ومدى السيطرة عمييا فيو "اعتقاد الفرد بقدرتو عمى التحكـ بمشاعره 
( فترى أف البعد 1322(، أما المغربؿ )1775، ص1322وانفعاالتو" )أبو عمياف، 
يتمثؿ في التحكـ في المشاعر واالنفعاالت واعتقاد الفرد في قدرتو االنفعالي لمكفاءة الذاتية 

عمى السيطرة عمى مشاعره، واعتقاده بأف لديو اإلمكانية لمتخمص مف المشاعر السوداوية 
والتحكـ في تصرفاتو عند الغضب، واعتقاده في قدرتو عمى التغمب عمى الشعور بالقمؽ 

يو. ويتضح مما سبؽ لمباحثيف أف البعد االنفعالي والتعامؿ مع الضغوط الحياتية التي تواج
ىو ما يعتقده الشخص تجاه قدرتو عمى السيطرة عمى مشاعره وانفعاالتو المختمفة اإليجابية 
منيا أو السمبية، وكذلؾ التخمص مف المشاعر السيئة التي قد تعتريو في المواقؼ المختمفة 

 كالغضب ونحوه.
لثاني الذي يتعمؽ بالوسط االجتماعي الذي يعيش فيو الفرد يعتبر البعد االبعد االجتماعي:  .2

ومدى قدرتو عمى التعاطي مع ىذا الوسط فيو "اعتقاد الفرد بقدرتو عمى بناء العالقات 
( إلى أنو 1322(، وتشير المغربؿ )1775، ص1322والمحافظة عمييا" )أبو عمياف، 

أنو ال يجد صعوبة في الكالـ يتضمف اعتقاد الفرد أف أصدقاءه ينظروف إليو بإعجاب، و 
مع اآلخريف، أو في تكويف صداقات مع اآلخريف، وأف أصدقاءه يحدثونو عف مشكالتيـ، 
وأنو يستمتع بالعمؿ والتعاوف معيـ، وأنو يجيد التعامؿ مع الناس، وأنو يسامح اآلخريف 

جتماعي ىو عندما يسيئوف إليو، وأف عالقتو مع أقاربو حميمة. ويرى الباحثاف أف البعد اال
ذلؾ البعد الذي يعتقد الفرد مف خاللو عمى قدرتو عمى إقامة عالقات اجتماعية واالستمرار 
فييا، ومنيا أيضًا اعتقاده اإليجابي تجاه نظرة أصدقائو إليو، وتبادؿ الثقة معيـ، ومع 

 .جميع الناس، وقدرتو عمى التعامؿ الجيد معيـ
أىـ األبعاد التي ييتـ بيا البحث فيو "يشير إلى  قد يكوف ىذا البعد مفالبعد األكاديمي:  .3

(، وترى المغربؿ 1775، ص1322اعتقاد الفرد بقدراتو الدراسية واألكاديمية" )أبو عمياف، 
( أنو يتضمف اعتقاد الفرد أنو ذكي، وأنو ال يجد صعوبة في تحضير دروسو، وأف 1322)

اممونو عمى أساس أنو مف الطالب سمعتو بيف زمالئو أنو ناجح دراسيًا، وأف المعمميف يع
ويتضح مما سبؽ أف البعد األكاديمي ىو ما يتعمؽ بتصور التمميذ حوؿ قدرتو الجيديف. 

عمى التحصيؿ الدراسي، وما يعتقده مف الصفات التي تجعمو ناجًحا دراسًيا، وما يعتقده 
نو اعتقاد الفرد وقد أشارت إليو المغربؿ بأكذلؾ مف النظرة اإليجابية لو مف قبؿ معمميو، 

أنو ذكي، وىو ما يخالفو الباحثاف بأف الذكاء قد ال يكوف معياًرا دقيًقا في التحصيؿ 
الدراسي، فقد يحقؽ الفرد تفوًقا دراسًيا وىو أقؿ ذكاًء مف زمالئو، وىو في قرارة نفسو 
 ونظرتو لذاتو يؤمف بأنو ال يمتمؾ مستويات عالية مف الذكاء، إضافة إلى أف الذكاء ال
يكوف أكاديمًيا فقط، فيناؾ أنواع أخرى مف الذكاء كالذكاء االجتماعي، والعاطفي، وغيره 
كثير، وبناء عمى ذلؾ فقد تـ استبعاد محور الذكاء مف البعد األكاديمي في االستبانة التي 

 ( لقياس الكفاءة الذاتية.1322تـ تطويرىا مف دراسة المغربؿ )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021يىليى   – السابع العدد  – 33اجمللد  332

 

عد مف أىـ أبعاد الكفاءة الذاتية والذي يمثؿ دافًعا قوًيا في يعد ىذا البُبعد الثقة بالذات:  .4
وجود األبعاد السابقة، حيث إنو يدفع صاحبو لالعتماد عمى قدراتو ومياراتو الذاتية، فيو 
يشير إلى "اعتقاد الفرد بقدرتو وامتالكو ميارات تخولو االعتماد عمى نفسو" )أبو عمياف، 

ما يعتقده الفرد عف نفسو  ( أنو1322ؿ )(، في حيف ترى المغرب1775، ص1322
ومستقبمو، وما يمتمكو مف ميارات حياتية، وقرارات صائبة، وتذليؿ أي عقبة في حياتو، 
وتقبمو لنفسو في قوتو أو ضعفو، واالعتماد عمى نفسو في اتخاذ القرارات الصائبة. حيث 

سيـ ومستقبميـ، وحوؿ يتضح لمباحثيف أف بعد الثقة لألفراد يتمثؿ في اعتقادىـ حوؿ أنف
امتالكيـ لتمؾ الميارات الحياتية التي تكوف عاماًل مساعًدا ليـ في تذليؿ العقبات التي 

 تعترض طريقيـ، وقدرتيـ في االعتماد عمى أنفسيـ لتخطي تمؾ العقبات.
يمثؿ ىذا البعد عجمة التقدـ لمكفاءة الذاتية والتي تدفع بصاحبيا إلى بعد اإلصرار والمثابرة:  .5

عادة المحاولة إلنجاز ميمة ما دوف استسالـ، حيث يشير ىذا البعد إلى  المضي قدًما، وا 
"اعتقاد الفرد بقدرتو عمى عدـ اليأس واالستسالـ، والمثابرة عمى إنجاز المياـ" )أبو عمياف، 

(، فيو يتضمف اعتقاد الفرد في قدرتو عمى تنفيذ الخطط التي يضعيا 1775، ص1322
وعمى تحقيؽ أىدافو، وعدـ ترؾ المياـ أو األعماؿ قبؿ إتماميا، وأف لمقياـ بشيء ما، 

 (. 1322الفشؿ يدفعو لمعمؿ باجتياد أكبر )المغربؿ، 
( أنو يتضمف اعتقاد الفرد أف معموماتو العامة واسعة، 1322ترى المغربؿ )البعد المعرفي:  .6

جميس. في حيف يرى وقدرتو عمى التعامؿ مع األشياء بسرعة، واعتقاده بأف الكتاب خير 
الباحثاف أف البعد المعرفي ىو ذلؾ البعد الذي يتشكؿ لدى الفرد حوؿ معموماتو وثقافتو إف 

 كانت واسعة، وتصوراتو اإليجابية تجاه األوعية الثقافية، وقدرتو عمى التعامؿ معيا.
 : ثانًيا: التعبير الشفهي

ا في عممية التواصؿ، التي يتـ : يعد التعبير الشفيي عنصًرا ميمً مفهوم التعبير الشفهي -2
يرى عيد مف خالليا نقؿ األفكار والمعاني، وترجمتيا بصورة صوتية مناسبة، حيث 

إفصاح المرء بالحديث، أو الكتابة عف أحاسيسو الداخمية ( بأنو "271، ص1322)
معجـ المصطمحات التربوية فيعرفو بأنو:  ومشاعره، وأفكاره ومعانيو بعبارات سميمة". أما

"ترجمة لألفكار والمشاعر الكامنة داخؿ الطالب بطريقة منتظمة، ومنطقية مصحوبة 
باألدلة، والبراىيف، التي تؤيد أفكاره وآراءه تجاه موضوع معيف أو مشكمة معينة" )المقاني 

يستخمص الباحثاف مفيوًما لمتعبير الشفيي بأنو قدرة الفرد و  (.24، ص1333والجمؿ، 
شارات مممحية ه المختمفةعمى نقؿ أفكاره ومشاعر  ، وصياغتيا في قالب شكمي مناسب، وا 

 .معبرة، مف خالؿ سياؽ منظـ



 منيفة ضيف اهلل العتيبيأ/               العالقة بين الكفاءة الذاتية
 محمد بن عبداهلل الشهري /د
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 رررر

ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي تؤثر بشكؿ مباشر أو : العوامل المؤثرة في التعبير الشفهي -2
 & Leongحيث يصنؼ ليونغ وأحمدي غير مباشر عمى قدرة الطالب في التحدث، 

Ahmadi (2017) إلى: لغوية ونفسية، فالمغوية قد تمنع الطالب مف  تمؾ العوامؿ
المشاركة في المحادثات مثؿ: األخطاء النحوية، ونقص المفردات، والنطؽ الخاطئ. أما 

مف جانب آخر يرى الخمايسة  العوامؿ النفسية فتتضمف الدافع والثقة بالنفس والقمؽ.
عبيرية لدى الطالب كاختيار ( أف ىناؾ مجموعة مف العوامؿ المؤثرة في القدرة الت1321)

الموضوعات المالئمة، وانتقاء األساليب والطرائؽ الجيدة لتناوليا في الصؼ. ويمكف 
الطالب، المعمم، الموضوعات لمباحثيف استنتاج العوامؿ المؤثرة في التعبير الشفيي وتشمؿ: 

ير في ميارات ، وبتفاعميا جميًعا يتحدد مقدار التأثالمختارة، وطريقة التدريس المناسبة
 التعبير الشفيي.

ييدؼ تعميـ المغة العربية إلى االستخداـ الفّعاؿ لمغة مف مهارات وجوانب التعبير الشفهي:  -3
قبؿ الطالب، وذلؾ مف خالؿ تطوير مياراتو المغوية، وزيادة قدرتو التعبيرية عف أفكاره 

حدث والقراءة والكتابة، ومشاعره، وتمكينو مف الميارات األساسية لمغة وىي: االستماع والت
(، السماف 1324(، دحالف )1321(، الخمايسة )1321تناوؿ الحوامدة والسواعدة ) وقد
( تصنيفات عدة لتمؾ الميارات، اتفقت جميعيا في أربعة 1322( والشنطي )1324)

 جوانب، جاءت كالتالي:
يي، ىو ذلؾ أوؿ الجوانب التي تمثؿ ميارات التعبير الشفالجانب المعنوي )الفكري(:  . أ

الجانب الذي يبرز قدرة الطالب عمى تنظيـ أفكاره الدالة عمى المعنى، وكذلؾ قدرتو عمى 
تنظيـ وسرد تمؾ األفكار والمعاني التي يريد إيضاحيا لممتمقي، وىو ما قصده الحوامدة 

( بأنو قدرة الطالب عمى أف يستيؿ كالمو بمقدمة مشوقة ويعبر عف 1321والسواعدة )
شاعره وأفكاره، ويقدـ أدلة متنوعة لتدعيـ أفكاره، ويبدي رأيو في أحداث شاىدىا حاجاتو وم

أو استمع إلييا. لذلؾ يرى الباحثاف أف الجانب المعنوي )الفكري( يالحظ مف خالؿ قدرة 
الطالب عمى البدء باستيالؿ مناسب ومشوؽ، وتحديد فكرتو، وتوليد أفكار فرعية منيا، 

 راىيف، وتسمسؿ األفكار وترابطيا، حتى يخمص إلى نياية الحديث.واالستدالؿ باألدلة والب
يعد ىذا الجانب الركف الذي يحدد قدرة الطالب عمى االستخداـ الصحيح الجانب المغوي:  . ب

( 12، ص1321لمغة وتوظيفيا توظيًفا مناسًبا، وىو ما يشير إليو الحوامدة والسواعدة )
ناسبة لمسياؽ، والتعبير بكممات محددة الداللة، بقوليـ "قدرة الطالب عمى استخداـ كممات م

واستخداـ جمؿ صحيحة في تراكيبيا، واستخداـ أنماط لغوية متنوعة، وجمؿ معبرة، 
". ومف وتوظيؼ الصور البالغية خدمة لممعنى، واستخداـ عبارات السالـ والشكر والتحية

الضبط الصحيح ليا، ذلؾ يتضح لمباحثيف أنو يتمثؿ في االختيار المناسب لمكممات مع 
وتركيب الجمؿ وصياغتيا بطريقة سميمة خالية مف العبارات العامية، واستخداـ الصور 

 البالغية المختمفة، مع توظيؼ أدوات الربط المناسبة.
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يعد الجانب الصوتي ىو الجانب الناقؿ الذي يتصؿ فيو المتحدث مع  ج.  الجانب الصوتي:
( 1321ومعاٍف، وىو ما أشار إليو الحوامدة وسواعدة ) المستمع وينقؿ ما بداخمو مف أفكار

بأنو قدرة الطالب عمى الحديث بصوت واضح، وبثقة في النفس ودوف ارتباؾ، واستخداـ 
 طبقة صوتية مناسبة، والتحدث بالسرعة المالئمة مراعيًا مواطف الفصؿ والوصؿ.

ف جوانب التعبير الشفيي يمثؿ الجانب الحركي جانًبا ميًما مالجانب الحركي )المممحي(:  . د
باعتباره الجانب الذي يتفاعؿ فيو المتحدث مع المستمعيف ويتضح ذلؾ في إشارات 

يماءات جسمو، وىو ما بينتو دحالف ) ( بأف الجانب المممحي لميارات التعبير 1324وا 
الشفيي ىو قدرة الطالب عمى أف يتحدث دوف ارتباؾ، وأف يستخدـ تعبيرات الوجو المالئمة 

عنى، وأف يوظؼ اإلشارات والحركات بما يتفؽ مع المعنى، وأف يقدـ وقفة مناسبة. ويرى لمم
الباحثاف أنو يشير إلى قدرة الطالب عمى التحكـ بحركاتو الجسدية والتعبيرية، والقدرة عمى 

 مواجية المستمعيف دوف ارتباؾ، ويستخدـ اإلشارات وااليماءات المناسبة.

 فهي بالكفاءة الذاتية:ثالثًا: عالقة التعبير الش
عند تحدث أي لغة البد أف يتوفر لدى التالميذ إيماٌف قوي بإمكاناتيـ وقدراتيـ عمى 
فعؿ ذلؾ؛ حيث إف ليذا اإليماف تأثير عميؽ عمى سموكيـ، فالتردد وضعؼ الثقة يؤدي إلى 

ناع إضعاؼ محاولة الشخص في تحقيؽ ىدفو في تحدث تمؾ المغة، كما وتضعؼ قدرتو عمى اإلق
والتأثر والتأثير فيمف حولو ألف "معتقدات الكفاءة الذاتية تتأثر باإلقناع الذي يتمقاه الفرد مف بعض 

(. وعند 433، ص1322األشخاص الموثوؽ بقدرتيـ عمى أداء ميمة ما" )العمواف والمحاسنة، 
تقده أداء ميارات التعبير الشفيي في وسط اجتماعي تنبع تمؾ األىمية مف حقيقة أف ما يع

    التالميذ عف أنفسيـ يدفعيـ ويمدىـ بالثقة في أدائيـ، وبالتالي تقديـ مزيد مف النجاح في
التحدث، ومزيد مف فاعمية الذات حيث إف "النجاح يؤدي أيًضا إلى تقدير جيد لمذات" 

(، والعكس صحيح، فالتالميذ الذيف ال يتمتعوف بكفاءة ذاتية عالية حوؿ 22، ص1333)الفقي،
ـ، لف تتوفر لدييـ الشجاعة الكافية التي تحفزىـ عمى األداء الشفيي الجيد، فالعالقة الرابطة ذواتي

ذا انخفضت  بينيما عالقة طردية، كمما ارتفعت كفاءة الشخص ارتفعت قدرتو عمى التحدث، وا 
انخفض معيا األداء الشفيي. وكذلؾ كمما كاف لدى الفرد قدرة عمى التحدث واالتصاؿ الشفيي 

ف تدنت تمؾ القدرة الشفيية تدنت معيا كفاءتو. زادت  كفاءتو ونظرتو لما يعتقده حوؿ نفسو، وا 
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  الدراسات السابقة
 :دراسات تناولت الكفاءة الذاتية 4-2
ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف األىداؼ المتمثمة  (: هدفت2014: دراسة ميدون وأبي مولود )1

والتوافؽ الدراسػي لػدى عينة مف تالميذ مرحمة  في الكشؼ عف مستوى كؿ مف الكفاءة الذاتية
الوصفي حيث وأظيرت  المنهج، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحثاف باتباع التعميـ المتوسط

أف مستوى كؿ مف الكفاءة الذاتية والتوافؽ الدراسي مرتفع لدى تالميذ مرحمة الدراسة  نتائج
لكفاءة الذاتية والتوافؽ الدراسي لدييـ. وأف ىناؾ التعميـ المتوسػط، ووجػود عالقة طردية بيف ا

فروًقا جوىرية بيف التالميذ والتمميذات في توافقيـ الدراسي وىو لصالحيف. باإلضافة إلى 
وجود فروؽ في التوافؽ الدراسي بيف التالميذ المعيديف والتالميذ غير المعيديف ولصػالح 

 .التالميػذ غير المعيديف
ىذه الدراسة إلى تحسيف الكفاءة الذاتية المدركة لدى طالب  هدفت (:2010: دراسة المغربل )2

الصؼ األوؿ ثانوي مف خالؿ إعداد برنامج معرفي سموكي يستند إلى نظرية باندورا، 
الدراسة  نتائجوتوصمت شبو التجريبي،  المنهجولتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدمت المغربؿ 

توسط درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسط وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف م إلى
درجات أفراد المجموعة الضابطة بعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادي )القياس البعدي( لصالح 
أفراد المجموعة التجريبية، وكذلؾ جود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات أفراد 

القياس البعدي، عمى استبانة  المجموعة التجريبية في القياس القبمي ومتوسط درجاتيـ في
الكفاءة الذاتية المدركة، وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات أفراد 
المجموعة التجريبية في القياس البعدي ومتوسط درجاتيـ في القياس المؤجؿ، عمى استبانة 

 الكفاءة الذاتية المدركة. 
  دراسات تناولت التعبير الشفهي: 4-2
ىذه الدراسة إلى معرفة أثر أنشطة االتصاؿ المغوي في  (: هدفت2012ة الفيومي ): دراس1

تنمية ميارات التعبير الشفوي لدى طالب الصؼ التاسع األساسي في مدارس مديرية التربية 
 المنهجوالتعميـ بمنطقة عماف الثانية في األردف، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة اتبع الباحث 

تفوؽ المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة  نتائجهاة في التجريبي، وأظيرت الدراس
في ميارات التعبير الشفوي بفروؽ دالة إحصائًيا، تعزى إلى فعالية النشاطات المغوية في 

 تدريس موضوعات التعبير الشفوي.
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ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدى امتالؾ تالميذ الصؼ (: 2012: دراسة السمان )2
اإلعدادي بمدرسة محمد عبده اإلعدادية لمبنيف بإدارة عيف شمس التعميمية لميارات الثاني 

كؿ مف التعبير الشفيي والقراءة المكثفة والكتابة التفسيرية؛ ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة اتبع 
الباحث المنيج التجريبي، وقد توصؿ البحث في نتائجو إلى: وجود قصور في ميارات 

 القراءة المكثفة، وميارات الكتابة التفسيرية.التعبير الشفيي، ميارات 
 دراسات تناولت العالقة بين الكفاءة الذاتية ومهارات التعبير الشفهي: 4-3
ىذه الدراسة إلى كشؼ  هدفتMaarof &Khatiba (2015 :): دراسة خطيبا ومعروف 1

الب الدارسيف لمغة العالقة بيف الكفاءة الذاتية المدركة، والقدرة عمى التواصؿ الشفيي بيف الط
اإلنجميزية كمغة ثانيو ولغة أجنبية، حيث حاولت الدراسة ربط الكفاءة الذاتية المدركة لدى 
الطالب الدارسيف لمتقنية ومقررات المغة اإلنجميزية كمغة ثانية ولغة أجنبية، بتعدد ثقافتيـ 

لدراسية الجامعية، وقدرتيـ عمى التواصؿ الشفيي باستخداـ المغة اإلنجميزية داخؿ الفصوؿ ا
الدراسة  نتائجالوصفي التحميمي، وقد توصمت  المنهجولتحقيؽ أىداؼ الدراسة اتبع الباحثاف 

 وارتبط معيا قدرةكانت منخفضة، إلى أف: مستوى الكفاءة الذاتية المدركة لدى عينة الدراسة 
بعاد الثالثة الدراسة أف: األ نتائجعمى التواصؿ بالمغة اإلنجميزية، حيث أثبتت منخفضة 

دراؾ طبيعة النشاط، والطموح كانت مرتبطة بمستوى متدٍف مف  لمكفاءة الذاتية وىي الكفاءة، وا 
القدرة عمى التواصؿ الشفيي داخؿ فصوؿ الدراسة، مما تسبب في ضعؼ إتقاف استخداـ 

 المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية في فصوؿ الدراسة. 
ىذه الدراسة إلى قياس فاعمية التعبير  هدفت :Altunkaya(2017) دراسة ألتونكايا : 1

الشفيي القائـ عمى األنشطة في تنمية الكفاءة الذاتية لدى طالب كميو التربية في جامعة 
الوصفي التحميمي، وقد توصمت  المنهجغرب تركيا، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة اتبع الباحث 

االختباريف لصالح التطبيؽ  اآلتية: اختالؼ درجات الطالب في كال النتائجالدراسة إلى 
البعدي، بما يفيد أف ممارسة األنشطة في التعبير الشفيي داخؿ حجرات الدراسة تساعد 
الطالب في تبني تجارب مباشرة وغير مباشرة لمتعبير الشفيي، تساعدىـ فيما بعد في تكويف 

أف التعبير خبرة تجاه ميارات التحدث داخؿ الصفوؼ الدراسية. كما اثبتت نتائج الدراسة 
الشفيي القائـ عمى ممارسو األنشطة يساعد في تبني القدرة عمى اإلقناع المفظي لدى 
الطالب، ويؤدي إلى خمؽ حالة مزاجية يستطيع مف خالليا دعـ الكفاءة الذاتية لديو تجاه 

أظيرت نتائج الدراسة أف الطالب استخداـ التعبير الشفيي داخؿ وخارج فصوؿ الدراسة. كما 
اعتبروا دورة التعبير الشفيي القائـ عمى األنشطة مفيدة لجميع مصادر معتقدات الكفاءة 

 الذاتية.
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ىذه الدراسة إلى كشؼ العالقة بيف الكفاءة  هدفت :Desmaliza ((2017: دراسة ديزماليزا 3
الشفيي في فصوؿ الصؼ  الذاتية لمطالب وقدرتيـ عمى إتقاف ميارة التحدث والتواصؿ

السابع في إحدى المدارس بمدينة تانجيرانج باندونيسيا. كما ىدفت إلى ربط أبعاد الكفاءة 
الذاتية وىي )االتجاه والقدرة والعمومية ونمذجة األدوار والمشاركة( بقدرة الطالب عمى 

لمنهج ااستخداـ ميارة التحدث. ولتحقيؽ أىداؼ البحث اعتمد الباحث في دراستو عمى 
إلى وجود ارتباط كبير بيف الكفاءة  نتائجهاالوصفي التحميمي، وقد توصمت الدراسة في 

 الذاتية لمطالب وميارة التحدث لدى الطالب في الصؼ السابع. 

جراءاتها  منهج الدراسة وا 
         اعتمد الباحثاف المنيج الوصفي االرتباطي لتحقيؽ أىداؼ البحث: أواًل: منهج الدراسة

ؾ مف خالؿ جمع المعمومات الالزمة لبياف العالقة االرتباطية بيف الكفاءة الذاتية وميارات وذل
 التعبير الشفيي.

تكوف مجتمع البحث مف جميع طالبات المرحمة المتوسطة ثانًيا: مجتمع وعينة الدراسة: 
         ( حسب إحصائية إدارة 7451)حكومي/ نياري( في مدينة عنيزة والبالغ عددىف )

              ىػ.2475-2474التعميـ بعنيزة )إدارة التخطيط والتطوير بمدينة عنيزة(. لمعاـ 
 .(/https://www.moe.gov.sa)وزارة التعميـ، 

بيدؼ قياس مستوى الكفاءة الذاتية، وميارات التعبير الشفيي، والكشؼ ثالثًا: عينة الدراسة: 
ف العالقة بيف الكفاءة الذاتية وميارات التعبير الشفيي لطالبات المرحمة المتوسطة في مدارس ع

مدينة عنيزة الحكومية نياري، وكذلؾ معرفة الفروؽ الدالة إحصائًيا والتي تعزى إلى الصؼ 
طالبة ( 742الدراسي )األوؿ، الثاني، الثالث( فقد تـ اختيار عينة عشوائية، والمكونة تقريبًا مف )

مف طالبات المرحمة المتوسطة في مدارس مدينة عنيزة )حكومي/ نياري(، وذلؾ حسب جدوؿ 
. وذلؾ (Morgan & Krejcie, 1970لحساب العينات ) Krejcieوكريس  Morganمورغاف 

بيدؼ تطبيؽ استبانة الكفاءة الذاتية، وقياس أبعادىا، لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ والثاني مف 
( طالبة مف العينة السابقة بطريقة عشوائية لتطبيؽ بطاقة 73ؾ تـ اختيار )البحث. بعد ذل

المالحظة لقياس العالقة بيف الكفاءة الذاتية وميارات التعبير الشفيي، والكشؼ عف الفروؽ الدالة 
إحصائًيا والتي تعزى إلى الصؼ الدراسي )أوؿ، ثاني، ثالث(، وذلؾ لإلجابة عف السؤاؿ الثالث 

لمواقؼ تعميمية مختمفة،  -( طالبة ػ التي تـ اختيارىا سابًقا73البحث. وتـ تعريض ) والرابع مف

https://www.moe.gov.sa/
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حيث تـ عرض ست صور عمى كؿ طالبة وتركت ليا حرية اختيار ثالث صور مف بيف ىذه 
الصور لتتحدث عنيا مف وجية نظرىا، وذلؾ لتقييـ جوانب التعبير الشفيي )المعرفي، المغوي، 

تـ استخداـ بطاقة المالحظة لقياس مدى تمكف الطالبات مف ىذه الميارات الصوتي، التفاعمي(، و 
 مف قبؿ المعممة بحضور الباحثة مف خالؿ منصة مدرستي.

 رابًعا: أدوات الدراسة: 
عبارة عف استبانة ألبعاد الكفاءة الذاتية حيث استفاد الباحثاف مف أداة  األداة األولى:

( التي استخدميا لقياس 1331تيا مف دراسة )الشبوؿ، ( والتي استمد1322)المغربؿ، دراسة 
الكفاءة الذاتية لطمبة الصؼ األوؿ الثانوي، وتـ تطوير تمؾ األداة مف قبؿ الباحثيف بما يتناسب 
مع عينة الدراسة، حيث أعيدت صياغة عباراتيا، واعتماد التدرج الثالثي بداًل مف التدرج 

البعد االنفعالي ويضـ أربع حاور جاءت كالتالي: عمى ستة مالخماسي. واشتممت االستبانة 
فقرات، البعد االجتماعي ويضـ خمس فقرات، البعد األكاديمي ويضـ أربع فقرات، ُبعد الثقة 
بالذات ويضـ أربع فقرات، ُبعد اإلصرار والمثابرة ويضـ خمس فقرات، البعد المعرفي ويضـ 

 ثالث فقرات.

ات التعبير الشفيي، والتي تبناىا الباحثاف مف بطاقة مالحظة لميار  األداة الثانية:
وىي عبارة عف قائمة مالحظة لتقييـ ميارات التعبير الشفيي لدى (، 1321دراسة )الفيومي، 

حيث تـ ، طالب الصؼ التاسع في منطقة عماف باألردف والذي أعده بدعـ مف جامعة األردف
وجامعة البحريف باعتبارىا الجية الناشرة أخذ األذف مف الدكتور: خميؿ الفيومي، وجامعة األردف، 

بطاقة المالحظة مف أربعة محاور لمبحث، وتـ قياس الصدؽ الخارجي لألداة وثباتيا. وتتكوف 
الجانب المعرفي: ويشتمؿ عمى ثالث فقرات، الجانب المغوي: ويشتمؿ عمى رئيسة وىي كاآلتي: 

ويشتمؿ عمى ثالث  لجانب المممحي:أربع فقرات، الجانب الصوتي: ويشتمؿ عمى أربع فقرات، ا
  فقرات.

 عرض النتائج ومناقشتها
 ما مدى إدراؾ طالبات المرحمة المتوسطة ألبعاد كفاءتيف الذاتية؟  السؤال األول:

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ، ولمعرفة مستوى الكفاءة الذاتية لدى طالبات المرحمة 
لمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، المتوسطة، تـ حساب التكرارات، والنسب المئوية، وا

 والرتب الستجاباتيف، وجاءت النتائج كما يبّينيا الجدوؿ اآلتي:
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 (1جدول رقم )
 استجابات أفراد الدراسة عمى أبعاد الكفاءة الذاتية

المتوسط  األبعاد
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 درجة الموافقة الترتيب

 موافقة إلى حد ما 2 3273 1211 البعد االنفعالي
 موافقة إلى حد ما 2 3271 2253 البعد االجتماعية
 موافقة إلى حد ما 1 3241 1212 البعد األكاديمي
 موافقة إلى حد ما 1 3244 2254 ُبعد الثقة بالذات

 موافقة إلى حد ما 7 3214 1233 ُبعد اإلصرار والمثابرة
 موافقة إلى حد ما 4 3243 1233 البعد المعرفي

المتوسط العاـ إلجمالي مستوى الكفاءة الذاتية 
 لدى طالبات المرحمة المتوسطة

 موافقة إلى حد ما 3274 1234

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف استجابات أفراد الدراسة مف طالبات المرحمة المتوسطة  
لالستبانة عمى مستوى الكفاءة الذاتية جاءت بدرجة )موافقة إلى حد ما(، حيث بمغ المتوسط العاـ 

(، وجاءت موافقة أفراد الدراسة عمى جميع أبعاد المحور بدرجة )موافقة إلى 7مف  1234ككؿ )
(، كما جاء 7مف  1211حد ما( أيًضا، حيث جاء "البعد االنفعالي" في المرتبة األولى بمتوسط )

المثابرة" فجاء (، أما ُبعد "اإلصرار و 7مف  1212"البعد األكاديمي" في المرتبة الثانية بمتوسط )
(، أما "البعد المعرفي" فجاء في المرتبة الرابعة بمتوسط 7مف  1233في المرتبة الثالثة بمتوسط )

(، 7مف  2254(، في حيف جاء ُبعد "الثقة بالذات" بالمرتبة الخامسة بمتوسط )7مف  1233)
 (.7مف  2253وجاء "البعد االجتماعي" بالمرتبة السادسة بمتوسط )

ما درجة امتالؾ طالبات المرحمة المتوسطة لميارات التعبير  اني:السؤال الث
 الشفيي؟

 لميارات المتوسطة المرحمة طالبات امتالؾ درجة ولقياس لإلجابة عف ىذا السؤاؿ،
تـ حساب التكرارات، والنسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات  فقد الشفيي، التعبير

           الحظة الباحثيف ألفراد الدراسة، وجاءت النتائج كما يبّينيا المعيارية، والرتب لنتائج م
 الجدوؿ اآلتي:
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 (2جدول رقم )

 نتائج مالحظة الباحثين ألفراد الدراسة من خالل أبعاد مهارات التعبير الشفهي

المتوسط  األبعاد

 الحسابي

 درجة التوافر الترتيب االنحراؼ المعياري

 متوافر إلى حد ما 1 3217 1217 األداء المعنوي

 متوافر إلى حد ما 2 3273 1217 األداء المغوي

 متوافر إلى حد ما 7 3272 1211 األداء الصوتي

 غير متوافر 4 3243 2224 األداء الحركي

المتوسط العاـ إلجمالي مستوى 

ميارات التعبير الشفيي لدى طالبات 

 المرحمة المتوسطة

1234 3277 

 

 متوافر إلى حد ما

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف مالحظة الباحثيف ألفراد الدراسة مف طالبات المرحمة   
المتوسطة مف خالؿ أبعاد ميارات التعبير جاءت بدرجة )متوافر إلى حد ما( حيث بمغ المتوسط 

(، وجاءت نتيجة مالحظة أفراد الدراسة عمى أبعاد 7مف  1234العاـ لبطاقة المالحظة ككؿ )
( وبدرجة 7مف  1217جاء ُبعد "األداء المغوي" في المرتبة األولى، بمتوسط )المحور كما يمي: 

           )متوافر إلى حد ما(، كما جاء ُبعد "األداء المعنوي" في المرتبة الثانية، وبنفس المتوسط
( وبدرجة )متوافر إلى حد ما(، أما ُبعد "األداء الصوتي" فقد جاء في المرتبة الثالثة  7مف  1217)

( وبدرجة )متوافر إلى حد ما(، في حيف أف ُبعد "األداء الحركي" جاء في 7مف  1211بمتوسط )
 ( وبدرجة )غير متوافر(.7مف  2224المرتبة الرابعة بمتوسط )

 المرحمة طالبات لدى الشفيي التعبير بميارات الذاتية الكفاءة عالقة ما الثالث: السؤال

 المتوسطة؟

 الذاتية الكفاءة عالقة لحساب بيرسوف ارتباط معامؿ استخداـ ـت السؤاؿ ىذا عف ولإلجابة

 ذلؾ: توضيح يمي وفيما المتوسطة، المرحمة طالبات مف عينة لدى الشفيي التعبير بميارات
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 العالقة بين أبعاد الكفاءة الذاتية ومهارات التعبير الشفهي
 (3جدول )

 لذاتية ومهارات التعبير الشفهيمعامالت ارتباط بيرسون الختبار العالقة بين الكفاءة ا

 

 أبعاد الكفاءة الذاتية

 ميارات التعبير الشفيي

 القرار االحصائي مستوى الداللة معامؿ االرتباط

 توجد عالقة طردية ودالة إحصائية 3232 **32444 البعد االنفعالي

 توجد عالقة طردية ودالة إحصائية 3232 **32273 البعد االجتماعي

 توجد عالقة طردية ودالة إحصائية 3232 **32234 ديميالبعد األكا

 توجد عالقة طردية ودالة إحصائية 3232 **32313 ُبعد الثقة بالذات

 توجد عالقة طردية ودالة إحصائية 3232 **32315 ُبعد اإلصرار والمثابرة

 توجد عالقة طردية ودالة إحصائية 3232 **32353 البعد المعرفي

 توجد عالقة طردية ودالة إحصائية 3232 **32421 الكفاءة الذاتية

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو توجد عالقة طردية ودالة إحصائية بيف أبعاد الكفاءة 
الذاتية وميارات التعبير الشفيي ككؿ لدى عينة مف طالبات المرحمة المتوسطة في مدينة عنيزة، 

ط بيرسوف بيف الكفاءة الذاتية وميارات (، وقد بمغ معامؿ ارتبا3232حيث بمغ مستوى الداللة )
(، وىذا يدؿ عمى أف ميارات التعبير الشفيي تتحسف مع تحسف 32421التعبير الشفيي ككؿ )

  ,Khatib  & Maarofوىو ما يتوافؽ مع دراستي الكفاءة الذاتية لطالبات المرحمة المتوسطة، 
2015; Desmaliza, 2018)  الشفيي يؤثر ويتأثر باألبعاد التعبير ( المتيف توصمتا إلى أف

 لمطالب.النفسية 

 الشفيي التعبير وميارات الذاتية الكفاءة مستوى في إحصائًيا دالة فروؽ توجد ىؿ الرابع: السؤال

 الدراسي؟ الصؼ إلى تعزى والتي عنيزة مدينة في المتوسطة المرحمة طالبات لدى
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 المرحمة طالبات لدى اتيةالذ الكفاءة مستوى في إحصائًيا الدالة الفروق أواًل:
 الدراسي: الصف إلى تعزى والتي المتوسطة

تضمف الجزء األوؿ مف السؤاؿ الرابع معرفة الفروؽ الدالة إحصائًيا في مستوى الكفاءة 
فقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة الذاتية لدى طالبات المرحمة المتوسطة، 

(، في مستوى الكفاءة الذاتية لدى طالبات 3231ى الداللة )إحصائية بيف جميع األبعاد عند مستو 
( وىي أقؿ مف 3232المرحمة المتوسطة ُتعزى لمتغير الصؼ الدراسي، حيث بمغ مستوى الداللة )

(، وىذا يدؿ عمى وجود 3231(، وىي دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )3231مستوى الداللة )
لدى طالبات الصؼ األوؿ، الثاني، والثالث المتوسط، وقد اختالفات في مستوى الكفاءة الذاتية 

تبيف مف خالؿ متوسطات الرتب أف ىذه الفروؽ لصالح طالبات الصؼ الثالث، مما يعني أف 
 مستوى الكفاءة الذاتية يزيد لدى طالبات الصؼ الثالث مقارنة بالصؼ األوؿ والثاني. 

 طالبات لدى الشفهي التعبير مهارات مستوى في إحصائًيا الدالة الفروق ثانًيا:
  :الدراسي الصف إلى تعزى والتي المتوسطة المرحمة

معرفة الفروؽ الدالة إحصائًيا في مستوى ميارات الرابع تضمف الجزء الثاني مف السؤاؿ 
أظيرت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات  التعبير الشفيي لدى طالبات المرحمة المتوسطة، فقد

(، في ميارات التعبير الشفيي لدى 3231يع األبعاد عند مستوى الداللة )داللة إحصائية بيف جم
( وىي 3232طالبات المرحمة المتوسطة ُتعزى لمتغير الصؼ الدراسي، حيث بمغ مستوى الداللة )

(، وىذا يدؿ عمى 3231(، وىي دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )3231أقؿ مف مستوى الداللة )
رات التعبير الشفيي لدى طالبات الصؼ األوؿ، الثاني، والثالث وجود اختالفات في ميا

المتوسط، وقد تبيف مف خالؿ متوسطات الرتب أف ىذه الفروؽ لصالح طالبات الصؼ الثالث، 
مما يعني أف ميارات التعبير الشفيي توجد بدرجة أعمى لدى طالبات الصؼ الثالث مقارنة 

 بالصؼ األوؿ والثاني. 
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 صياته ومقترحاتهنتائج البحث وتو 
 أواًل: أهم النتائج:

            ما مدى إدراؾ طالبات المرحمة المتوسطة ألبعاد ممخص نتائج السؤال األول: 
 كفاءتيف الذاتية؟

تبيف أف مستوى إدراؾ طالبات المرحمة المتوسطة من نتائج السؤال األول 
لي في المرتبة األولى، بينما جاء لكفاءتيف الذاتية جاء بدرجة متوسطة، حيث جاء البعد االنفعا

جاء بدرجة متوسطة، حيث تراوحت  االنفعالي البعد االجتماعي في المرتبة األخيرة. فالبعد
وبذلؾ، يمكف التوصؿ إلى أف الطالبات (. 1274إلى  1234المتوسطات الحسابية لمفرداتو مف )

يمكنيف مف التعبير عف يمتمكف نظرة إيجابية متوسطة نحو توازنيف النفسي الداخمي الذي 
مشاعرىف بكؿ سالسة، وقدرة عمى التحكـ في مصادر القمؽ وتأثيراتيا عمييف مما يجعميف 
يتصفف باليدوء عند التحدث مع األخريات، ويتوافؽ مع الكفاءة الذاتية التي أشار إليو باندورا 

Bandura (1986) ( بأف األفراد يمتمكوف نظاًما مف المعتقدات الذاتيةSelf-Belief يمكنيـ ،)
 .مف التحكـ في مشاعرىـ وأفكارىـ

الذي جاء في المرتبة األخيرة، فقد تراوحت المتوسطات الحسابية  االجتماعيأما البعد 
أف الطالبات لدييف (، مف ىنا، يمكف التوصؿ إلى 1222إلى  2241لمطالبات في ىذا البعد مف )

كف نوًعا مف األلفة والمودة مع األخريات، نظرة إيجابية نحو كفاءتيف االجتماعية، فيف يمتم
ويتحدثف معيف دوف تمعثـ، كما وأنيف ال يشعرف بالخجؿ أو التوتر في الوسط االجتماعي في 
المناسبات الالتي يحضرنيا، ويحرصف عمى تكويف عالقات اجتماعية متوازنة قائمة عمى 

تواء الخالفات في الرأي بيف االحتراـ، كما ولدييف القدرة عمى التقميؿ مف حدة التوتر واح
زميالتيف، وكذلؾ لدييف قناعة فيما يتخذف مف قرارات ميمة بالنسبة ليف، وىذه تعتبر نقطة 

يمكف استغالليا مف خالؿ تطوير لغة الطالبات واكسابيف  -مف وجية نظر الباحثيف -إيجابية 
ي عامؿ قوي في ميارات تحدث مف المجتمع الذي يتعايشف فيو، ذلؾ ألف البعد االجتماع

( بقولو "إف "لممحيط االجتماعي دوًرا 2012) Ultanirاكتساب المغة، وىو ما أشار إليو التينر 
عندما أشار إلى أىمية البعد  Vygotskyبارزًا في اكتساب المغة... وىذا ما أوضحو فيجوتسكي 

 (.11، ص1322االجتماعي كأساس لتعمـ المغة" )العبد الكريـ، 
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 (،1272إلى  1231تراوحت المتوسطات الحسابية فيو مف ) كاديمياأل بينما البعد 
وتفسير ذلؾ أف الطالبات ينظرف إلى أنفسيف بدرجة متوسطة مف حيث امتالكيف لمكفاءة في 
اإلجابة الشفيية بدوف صعوبة وىذا ما يجعميف ناجحات دراسًيا، كما وأنيف يمتمكف الكفاءة إلبداء 

تي تثير النقاش والنقد بميارات تعبيرية استثنائية، وقد تختمؼ الرأي بوضوح حوؿ الموضوعات ال
ىذه النتيجة مع مالحظة ومشاىدة الباحثيف لمطالبات في الميداف التربوي، وما توصمت إليو مف 
آراء المعممات الالتي أكدف خجؿ الطالبات أثناء اإلجابة وعدـ التعبير بكؿ سالسة مما ينعكس 

وىو ما مي، تمؾ المالحظة التي انطمقت منيا مشكمة البحث الحالي، سمًبا عمى مستواىف األكادي
( حيث ذكر عدًدا مف ىذه المواقؼ التي يتضح فييا ىذا 255، ص2555العيسوي )أوضحو 

ذا الضعؼ منيا:  حجاميـ عف المشاركة فييا، وا  "انصرافيـ عف مواقؼ الحديث، ونفورىـ منيا، وا 
ذا ألقى سؤااًل فإنو يستغرؽ وقتًا طوياًل في الكالـ، تحدث أحدىـ ال يكاد يفيـ كالمو وال م راده، وا 

 .ومع ذلؾ ال يفيـ منو شيء"
(، 1223إلى  2243فقد تراوحت المتوسطات الحسابية فيو مف ) الثقة بالذاتأما ُبعد 

أف الطالبات ينظرف بدرجة متوسطة تجاه ثقتيف بأنفسيف وقدرتيف ومف ذلؾ يمكف التوصؿ إلى 
باه، والمبادرة بطرح األسئمة، وكذلؾ الحديث عف أنفسيف، والدفاع عف أفكارىف، عمى جذب االنت

( بأف الفرد لديو قناعات ذاتية حوؿ 1995) Schwarzerوىذا يتوافؽ مع ما أشار إليو شفارتزر
قدرتو عمى القياـ بالمياـ والتغمب عمى المشكالت الصعبة التي تواجيو مف خالؿ توجيو سموكو 

            ، مف ىنا يرى الباحثاف أنويط المناسب لو، وخصوًصا المياـ التربويةثـ ضبطو والتخط
            يمكف استغالؿ ىذه النظرة اإليجابية لدى الطالبات والعمؿ عمى رفع ميارات التعبير الشفيي

 مف خالليا.
              فقد تراوحت المتوسطات الحسابية لمطالبات مف  اإلصرار والمثابرةبينما ُبعد 

تفسير ذلؾ أف الطالبة لدييا درجة متوسطة مف كفاءة اإلصرار لموصوؿ (، و 1213إلى  2257)
ف تطمب األمر المحاولة أكثر مف مرة دوف استسالـ لمفشؿ، وقدرة عمى  إلى ىدفيا حتى وا 
االسترساؿ في الحديث وأف التعثر يدفعيا لمنجاح أكثر، كما أنيا تمتمؾ كفاءة الصبر إليصاؿ 

ف استغرؽ ذلؾ وقتًا ا لمعمومة التي تريد إيصاليا، والقدرة عمى االنتقاؿ مف فكرة إلى أخرى بتأٍف وا 
( ليذا الُبعد بأنو يتضمف اعتقاد الفرد في 1322المغربؿ )وجيًدا كبيريف، وىذا يتوافؽ مع مفيـو 

            رؾقدرتو عمى تنفيذ الخطط التي يضعيا لمقياـ بشيء ما، وعمى تحقيؽ أىدافو، وعدـ ت
فقد تراوحت المتوسطات الحسابية فيو مف  المعرفيالمياـ أو األعماؿ قبؿ إتماميا، أخيًرا البعد 

التوصؿ إلى أف الطالبة تقيـ كفاءتيا المعرفية مف خالؿ (، وبذلؾ، يمكف 1227إلى  2234)
التراكيب امتالكيا خمفية معرفية بدرجة متوسطة تساعدىا عمى الحديث، وتوظيؼ المفردات و 

أنو مف الميـ تكثيؼ ، لذلؾ يرى الباحثاف الجديدة التي تحصؿ عمييا مف خالؿ القراءة واالطالع
 النصوص القرائية، واإلثراء المغوي لزيادة المعرفة لدى الطالبة ومف ثـ توظيفيا في حديثيا.



 منيفة ضيف اهلل العتيبيأ/               العالقة بين الكفاءة الذاتية
 محمد بن عبداهلل الشهري /د
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 رررر

ما درجة امتالؾ طالبات المرحمة المتوسطة لميارات ممخص نتائج السؤال الثاني: 
 لتعبير الشفيي؟ا

تبيف ومف خالؿ مالحظة الباحثيف ألفراد الدراسة مف  من نتائج السؤال الثاني
طالبات المرحمة المتوسطة أف درجة امتالكيف لميارات التعبير الشفيي جاءت بدرجة متوسطة، 

(، فقد جاء ُبعد "األداء المغوي" في 7مف  1234حيث بمغ المتوسط العاـ لبطاقة المالحظة ككؿ )
األداء  المرتبة األولى، أما ُبعد "األداء الحركي" فجاء في المرتبة األخيرة. فمف خالؿ مالحظة ُبعد

(، كما 7مف  1217بمغت )المعنوي تبيف أف الطالبات يمارسف ميارات ىذا البعد بدرجة متوسطة 
ارات وبذلؾ نستنتج أف الطالبة لدييا مي(، 1213إلى  2247تراوحت متوسطاتيف الحسابية مف )

التعبير الشفيي في "الجانب المعنوي" مف حيث التعبير عف الموضوع بأفكار واضحة ومتسمسمة 
بدرجة متوسطة، وقد يعود ذلؾ إلى عدـ االىتماـ بحفظ الشواىد القرآنية واألدبية واستظيارىا، 

ا عمى الذي مف شأنو أف يكّوف لدييا قاعدة مف المحفوظات التي تثري حديثيا، وكذلؾ قمة تدريبي
أما ُبعد األداء المغوي فمف خالؿ المالحظة تبيف أف الطالبات يمارسف أساليب اإلقناع والحجج، 

(، كما تراوحت متوسطاتيف الحسابية مف 7مف  1217ميارات ىذا البعد بدرجة متوسط عاـ )
وتفسير ذلؾ أف الطالبة قد وصمت إلى مرحمة استطاعت أف تكّوف فييا (، 1247إلى  1237)

ة لغوية ال بأس بيا تمكنيا مف التعبير عف المواقؼ التعميمية التي تتعرض ليا مع تطبيؽ حصيم
ُبعد القواعد النحوية _ إلى حٍد ما_ التي تعممتيا بشكؿ تراكمي خالؿ السنوات الماضية، أما 

األداء الصوتي فقد تبيف أف الطالبات يمارسف ميارات ىذا البعد بدرجة )متوافر إلى حد ما(، 
( 1227إلى  1237(، كما تراوحت متوسطاتيف الحسابية مف )7مف  1211ؾ بمتوسط عاـ )وذل

 وىذه المتوسطات تشير إلى درجة موافقة )متوافر إلى حد ما/ متوافر( بالنسبة ألداة الدراسة. 
حظ مما سبؽ أف الطالبة تتوفر لدييا قدرة _إلى حٍد ما_ في ضبط إيقاع حديثيا فيال

عمى فيـ أفكارىا وما تريد أف تعبر عنو، وكذلؾ لدييا القدرة عمى نطؽ  الذي يساعد المتمقي
الكممات والجمؿ بما يتناسب وطبيعة الموقؼ التعميمي المستخدمة فيو، مراعية في ذلؾ السرعة 

بينما ُبعد األداء الحركي فيبيف أف الطالبات ال يمارسف ميارات ىذا البعد ، المناسبة لممستمعيف
حيث جاءت نتيجة المالحظة بدرجة )غير متوافر(، وذلؾ بمتوسط عاـ  بالشكؿ المطموب،

( وىذه المتوسطات 1237إلى  2247(، كما تراوحت متوسطاتيف الحسابية مف )7مف  2224)
وتفسير ذلؾ أف الطالبة تتوفر والتي تشير إلى درجة موافقة )غير متوافر/ متوافر إلى حد ما(. 

جسمية التي تتالءـ مع حديثيا، في حيف أنيا ال تمتمؾ ميارة لدييا قدرة عمى توظيؼ حركاتيا ال
التحدث المتواصؿ والمترابط، كما أنيا ال تمتمؾ قدرة عمى جذب انتباه السامعيف، وبما أف الطالبة 
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قد توفرت لدييا ميارات التعبير الشفيي في أبعاده الثالثة األولى ولكنيا افتقدت إلى بعديف مف 
ية فإف ذلؾ قد يعود إلى قمة المراس والتدريب عمى تمؾ الميارات مف قبؿ أبعاد الميارات الحرك

المعممات أثناء الحصص الدراسية، وكذلؾ قمة المشاركات في األنشطة الصفية وغير الصفية 
األدبيات التربوية  التي تتطمب مواجية الجميور والعمؿ عمى جذب االنتباه، وذلؾ ما أشارت بو

في تدريب تالميذه عمى ميارة التحدث وأساليبيا، وذلؾ بتحديد الميارة إلى "وجوب تدرج المعمـ 
أواًل في الموقؼ التعميمي، ثـ فيـ مكوناتيا؛ كي تكوف خطوات التدريب عمييا سميمة، مع إتاحة 

 النتائج من (.231، ص1323الفرص الكافية ليـ لمتحدث عف خبراتيـ ومشاىداتيـ" )الحالؽ، 
 الميارات، ليذه الطالبات إلتقاف المتوسط المستوى نجد مجتمعة الشفيي التعبير لميارات السابقة

 مف 1373 رؤية ظؿ في التعميـ وزارة تحقيقو إلى تسعى وما مأموؿ، ىو ما عكس ىذا يكوف وقد
 االستراتيجيات، في والتنويع المناىج، تطوير خالؿ مف المغوية بالميارات واالرتقاء التطوير

 التقميدية، عف بعيدة حديثة طرؽ وفؽ التدريس بميمة لمقياـ مؤىؿ معمـ عدادإل المكثفة والتدريبات
 الواقع أرض عمى لالستقراءات مغايرة أنيا إال ما_، حدٍ  _إلى جيدة النتيجة ىذه وجدا الباحثيف أف إال

 النتيجة تمؾ تعود وقد أقؿ، مستويات في تقييميا يمكف والتي البحث مشكمة منيا انطمقت والتي
 بسيولة التحدث لمطالبة أتاح مما مدرستي منصة خالؿ مف المالحظة أداة تطبيؽ إلى سطةالمتو 
 زميالتيا أو معممتيا سواء الجميور، مواجية وىو التحدث شروط مف شرط النتفاء نظًرا أكثر

 ويمنعيا الواقع في ىو كما بالنفس الثقة وعدـ والخجؿ باالرتباؾ يشعرىا أف شأنو مف الذي بالصؼ،
 وانطالؽ. بسالسة لتعبيرا مف

ممخص نتائج السؤال الثالث: ما عالقة الكفاءة الذاتية بمهارات التعبير الشفهي 
 لدى عينة من طالبات المرحمة المتوسطة؟

تبيف وجود عالقة طردية بيف أبعاد الكفاءة الذاتية مجتمعة من نتائج السؤال الثالث 
معنوي، المغوي، الصوتي، والحركي( والذي يوصمنا وميارات التعبير الشفيي بجوانبيا األربعة: )ال

إلى أنو يمكف لميارات التعبير الشفيي أف تتحسف مع تحسف أبعاد الكفاءة الذاتية، وىذه العالقة 
"معتقدات الكفاءة ( مف أف 433، ص1322ىي ما أشار إلييا كؿ مف العمواف والمحاسنة )

عض األشخاص الموثوؽ بقدرتيـ عمى أداء َميمة الذاتية تتأثر باإلقناع الذي يتمقاه الفرد مف ب
بأف السموؾ اإلنساني يتوافؽ مع نموذج الحتمية التبادلية الذي أشار إلييا باندورا  وىذا ماما"، 

فمو والعوامؿ السموكية، والعوامؿ البيئية، يتحدد تبادليًا بتفاعؿ ثالثة مؤثرات ىي: العوامؿ الذاتية، 
أنو سموؾ إنساني يتـ مف خالؿ التفاعؿ في وسط بيئي متأثًرا نظرنا إلى التواصؿ الشفيي ب

بعوامؿ ذاتية، فإف ىذا التفاعؿ يقتضي وجود عالقة إيجابية كانت أـ سمبية بيف ىذه األبعاد 
  الثالثة.
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 الكفاءة مستوى في إحصائًيا دالة فروق توجد هل ممخص نتائج السؤال الرابع:
 عنيزة مدينة في المتوسطة المرحمة طالبات لدى الشفهي التعبير ومهارات الذاتية
 الدراسي؟ الصف إلى تعزى والتي

أواًل: الفروق الدالة إحصائًيا في مستوى الكفاءة الذاتية لدى طالبات المرحمة المتوسطة والتي 
يتضمف الجزء األوؿ مف السؤاؿ الرابع معرفة الفروؽ الدالة إحصائًيا تعزى إلى الصف الدراسي: 

فاءة الذاتية لدى طالبات المرحمة المتوسطة، حيث اتضح أنو توجد فروؽ في في مستوى الك
مستوى الكفاءة الذاتية لدى طالبات المرحمة المتوسطة ُتعزى لمتغير الصؼ الدراسي، حيث 

 حسبت ىذه الفروؽ لصالح طالبات الصؼ الثالث مقارنة بالصفيف األوؿ والثاني. 
ستوى مهارات التعبير الشفهي لدى طالبات المرحمة ثانًيا: الفروق الدالة إحصائًيا في م

يتضمف الجزء الثاني مف السؤاؿ الرابع معرفة المتوسطة والتي تعزى إلى الصف الدراسي: 
الفروؽ الدالة إحصائًيا في مستوى ميارات التعبير الشفيي لدى طالبات المرحمة المتوسطة حيث 

ي لدى طالبات المرحمة المتوسطة ُتعزى تبيف وجود فروؽ في مستوى ميارات التعبير الشفي
لمتغير الصؼ الدراسي، حيث حسبت ىذه الفروؽ لصالح طالبات الصؼ الثالث مقارنة بالصفيف 

وتفسير ذلؾ أف طالبات الصؼ الثالث أكثر ثقة بالنفس، وأكثر خبرة تعميمية في األوؿ والثاني. 
الذاتية مقارنة بطالبات الصفيف األوؿ المرحمة المتوسطة مما يكسبيف مستوى عالًيا مف الكفاءة 

والثاني، وقد يعود ذلؾ إلى تمكف طالبات الصؼ الثالث مف ميارات التعبير الشفيي الالتي 
             تعممنيا في السنوات الماضية وتمكف منيا، وكذلؾ وصوليف إلى مرحمة نمو أكثر اتزاًنا

 وكفاءة ذاتية.
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دراسة قدـ الباحثاف مجموعة مف التوصيات، جاءت مف خالؿ نتائج التوصيات الدراسة: 
 كاآلتي:

تدريب الطالبات عمى ميارات التحدث في أوساط اجتماعية أكبر مف خالؿ األنشطة غير  -2
 الصفية التي تتطمب مواجية الجميور.

الحاجة إلى تعزيز الجوانب النفسية والذاتية لمطالبات التي تساعد في عالج نقص الميارات  -1
 ية.الشفي

إيجاد مواقؼ مختمفة لمتحدث إلتقاف ميارات التعبير الشفيي مف خالؿ الفنوف األدبية مثؿ:  -7
 الخطب، والحوار، وتمثيؿ القصص.

 مقترحات لبحوث مستقبمية:
إجراء دراسات حوؿ الكفاءة الذاتية وميارات التعبير )الكتابي/الشفيي( وربطيا بمتغيرات  -1

 اص/ تحفيظ(، أو التحصيؿ الدراسي.أخرى كمتغير المسار التعميمي )خ
 إعداد دراسات تدور حوؿ تنمية الذات، وربطيا بميارات لغوية، وعينات مختمفة. -2
 إجراء بحوث حوؿ كفاءة الذات وميارات التعبير وربطيا باالستراتيجيات المناسبة. -3
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 المراجع
 . مطبعة الشياب.التدريس الفعاؿ بواسطة الكفاءات(. 1333أوحيدة، عمي. )

المؤسسة المرجع في تدريس ميارات المغة العربية وعموميا. (. 1323لحالؽ، عمي سامي. )ا
 الحديثة لمكتاب.

مدى امتالؾ طمبة كمية التربية في جامعة حائؿ لميارات التعبير (. 1321)الخمايسة، إياد. 
الشفوي مف وجية نظرىـ، والصعوبات التي تواجييـ داخؿ المحاضرة، 

– 125(، 2)13 ،مية لمدراسات التربوية والنفسيةمجمة الجامعة اإلسال
141 . 

فاعمية برنامج قائـ عمى الحكايات الشعبية في تنمية ميارات التعبير (.  1324دحالف، بياف. )  
، رسالة ماجستير غير الشفوي لدى تمميذات الصؼ الرابع األساسي

 منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة. 
 مف الرابط2441جمادى اآلخرة 12بتاريخ  (. تـ االسترجاع1373رؤية، )

https://www.vision2030.gov.sa/  
فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى أدب األطفاؿ في تنمية ميارات (. 1323الشنطي، دعاء. )

ستير ، رسالة ماجالتعبير الشفوي لدى تالميذ الصؼ الثالث األساسي بغزة
 غير منشورة، جامعة األزىر، غزة.

 القاىرة.، ، دار النيضة العربيةميارات التدريس(. 2554عبد الحميد، جابر. )
أثر توظيؼ استراتيجية الرؤوس في تنمية ميارات التفكير (. 1324عبد القادر، محمد خالد. )

البصري في الرياضيات والميؿ نحوىا لدى طالب الصؼ الرابع األساسي 
 ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية بغزة.زةفي غ

، رسالة ماجستير غير وظيفة تقييـ كفاءات األفراد في المؤسسة(. 1322عبد القادر، ىاممي. )
 منشورة، الجزائر.

الرياض. دار الخريجي لمنشر  النمو اإلنساني: الطفولة والمراىقة.(. 2425عقؿ، محمود عطا. )
 والتوزيع.

https://www.vision2030.gov.sa/
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(. النظرية البنائية االجتماعية وتطبيقاتيا التدريسية في 1322الكريـ، راشد حسيف. )العبد 
 ، الرياض.جامعة الممؾ سعود، مركز بحوث كمية التربيةالمنيج، 

. أساليب البحث العممي: األسس والنظرية والتطبيؽ (1334عمياف، ربحي وغنيـ، عثماف. )
 ، دار صفاء لمنشر والتوزيع.العممي

(. الكفاءة الذاتية في القراءة وعالقتيا باستخداـ 1322، أحمد والمحاسنة، رندة. )العمواف
المجمة استراتيجيات القراءة لدى عينة مف طمبة الجامعة الياشمية، 

 .424 -755(، 4)3 األردنية في العمـو التربوية،

 التوزيع.و  ، دار صفاء لمنشرمدخؿ إلى تدريس ميارات المغة العربية(. 1322عيد، زىدي. )

النفس  والعالج النفسي، موسوعة كتب عمـ . فف اإلرشاد(2555العيسوي، عبد الرحمف. )
 دار الراتب الجامعية.الحديث، 

 دار فري لمنشر.الثقة واالعتزاز بالنفس. (. 1333الفقي، إبراىيـ. )

لتربية (. الكفاءة الذاتية األكاديمية الُمدركة لدى طمبة كمية ا1322كرماش، حوراء عباس. )
مجمة كمية التربية األساسية لمعمـو التربوية األساسية في جامعة بابؿ، 

 .144 -113(، 15، )واإلنسانية، جامعة بابؿ

المناىج وطرؽ  المصطمحات التربوية المعرفية في معجـ(. 1337المقاني، أحمد؛ الجمؿ، عمي. )
 ، عالـ الكتب.التدريس

ية برنامج إرشاد جمعي لتحسيف الكفاءة الذاتية فاعم(. 1322المغربؿ، بشرى محمد بشار. )
المدركة لدى عينة مف طالب الصؼ األوؿ الثانوي العاـ في بعض 

 ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة دمشؽ.مدارس مدينة حماة

 (. الكفاءة الذاتية وعالقتيا بالتوافؽ الدراسي لدى تالميذ التعميـ1324ميدوف، مباركة. )
 ..224_ 231(، 23) لعمـو اإلنسانية واالجتماعية،مجمة ا، المتوسط

 الرياض. اإلدارة العامة لممناىج.. لغتي الخالدة(. ىػ2441وزارة التربية والتعميـ. )
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