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الكفاءة الذاتية في القراءة وعالقتها باستخدام اسرتاتيجيات 
  القراءة لدى عينة من طلبة الجامعة الهاشمية
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*  
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م هدفت هذه الدراسة إلى بحث عالقة الكفاءة الذاتيـة فـي القـراءة باسـتخدا     :ملخص
طالًبـا  ) 398(وتكونـت عينـة الدراسـة مـن     . استراتيجيات القـراءة لـدى طلبـة الجامعـة    

ولجمـع البيانـات تـمَّ    . وطالبة مـن طلبـة الجامعـة الهاشـمية بمدينـة الزرقـاء فـي األردن       
مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة فــي القــراءة، ومقيــاس اســتخدام       : اســتخدام مقياســين همــا  

ستخدمت المتوسـطات الحسـابية   ُاأسئلة الدراسة  ولإلجابة عن. استراتيجيات القراءة
وقـد أشـارت نتـائج    . واإلنحرافات المعيارية، وتحليل التباين الثنائي ومعامل االرتبـاط 

ــو       ــة هـ ــة الجامعـ ــدى طلبـ ــراءة  لـ ــي القـ ــة فـ ــاءة الذاتيـ ــتوى الكفـ ــى أن مسـ ــة إلـ الدراسـ
القــراءة كمـا أشــارت نتـائج الدراسـة إلــى أن أكثـر اسـتراتيجيات      . المسـتوى المتوسـط  

، وأخيـًرا  لمعرفية ، يليها ماوراء المعرفيـة استخداًما لدى الطلبة هي االستراتيجيات ا
باإلضــافة إلــى ذلــك، أشــارت نتـائج الدراســة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة  . التعويضـية 

إحصــائية فــي الكفـــاءة الذاتيــة فـــي القــراءة واســتخدام اســـتراتيجيات القــراءة يعـــزى       
 إيجابيـة  ارت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود عالقـة ارتباطيـة      كمـا أشـ  . للمستوى الدراسي

الكلمــــات . (بــــين الكفــــاءة الذاتيــــة فــــي القــــراءة واســــتخدام اســــتراتييجات القــــراءة  
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ًرا محـــو) (Self-Efficacyُيشـــكل مفهــوم الكفـــاءة الذاتـــية    :مقدمــة 
 Socialرئيًســــا مــــن محــــاور النـــــظرية المعرفـــــية االجتــــــــــماعية      

Cognitive Theory) (        التـي تـرى أن لـدى الفـرد القـدرة علـى ضـبط
ســلوكه نتيجــة مــا لديــه مــن معتقــدات شخصــية؛ فــاألفراد لــديهم نظــام 

ــة    ــدات الذاتيـ ــن المعتقـ ــي    ) (Self-Beliefsمـ ــتحكم فـ ــن الـ ــنهم مـ يمّكـ
ووفًقـا لـذلك فـإن الكيفيـة     .  (Bandura, 1986)مشـاعرهم وأفكـارهم   

التــي يفّكــر ويعتقــد ويشــعر بهــا الفــرد تــؤثر فــي الكيفيــة التــي يتصــرف  
ــة      ــوى المحركـ ــرئيس للقـ ــاح الـ ــدات المفتـ ــذه المعتقـ ــّكل هـ ــا؛ إذ تشـ بهـ
لســـلوك الفـــرد؛ فـــالفرد يعمـــل علـــى تفســـير إنجازاتـــه باالعتمـــاد علـــى 

يبــذل قصــارى جهــده  القــدرات التــي يعتقــد أّنــه يمتلكهــا، ممــا يجعلــه    
ويبـــرز أثـــر الكفـــاءة الذاتيـــة   .(Bandura, 1997)لتحقيـــق النجـــاح 

ــذي        ــد الـ ــدار الجهـ ــد مقـ ــى تحديـ ــاعدة علـ ــالل المسـ ــن خـ ــة مـ المدركـ
سيبـذله الفرد في نشاط معيـن، ومقدار المثابرة في مواجهـة العقبـات،   
ومقـدار الصالبة أمام المواقف الصعبة، فكلما زاد اإلحسـاس بالكفـاءة   

ـــرة والصـــــالبة؛  زاد ــة   الجهـــــد والمثابـــ ــاءة الذاتيـــ فـــــاألفراد ذوو الكفـــ
 ـزيد مـنواألنشطة الصعـبة بم المرتـفعة يتعاملـون مع المشكـالت

_________________________  
  .، األردنالزرقاء، كلية العلوم التربوية، الجامعة الهاشمية *
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Abstract:This study aimed at investigating the relationship between 
reading self-efficacy and using reading strategies of university 
students. The sample consisted of (398) male and female students in 
the Hashemite University in Zarka, Jordan.  To collect the data, two 
scales were used including a scale of reading self-efficacy and a scale 
of reading strategies. In order to answer the questions of the study, the 
means, standard deviations, two way ANOVA (2×4), and correlation 
coefficients were computed. The results of the study revealed that the 
level of reading self-efficacy of university students was moderate. 
Also, results of the study revealed that the most frequent use of 
reading strategies was found to be cognitive strategy, followed by 
metacognitive strategy, and then followed by compensation strategy.  
In addition, the results revealed that there is a statistically significant 
difference in reading self-efficacy and using reading strategies due to 
academic level. In addition, the results of the study revealed that 
reading self-efficacy was significantly positively related to the use 
reading strategies. (Keywords: Reading Self-Efficacy, Reading 
Strategies, University Students). 

  
  

  ).    (Pajares, 2005اإلحسـاس بالهدوء والرصانة 

وتعـــّد معتقــــدات الكفـــاءة الذاتيـــة متنبئـــات أفضـــل للنجـــاح مـــن   
 ;Schunk, 1991متغـيرات اإلنجاز السابق للطالب ومهاراته ومعرفته 

Multon, BrownandLent, 1991) .(  ويؤكــد زيمرمــان وكليــري
Zimmerman and Cleary, 2006) (  لــدى الفــرد  أّنــه إذا كــان

اعتقاد بقدرته على أداء مهمة ما فإن ذلك سيزيد من تركيـزه وجهـده   
وانهماكه في هذه المهمة، في حين إذا كان لدى الفرد مهـارة ومعرفـة   

لـذا  . إلتمام المهمـة فـإّن هـذا ال يعنـي بالضـرورة قدرتـه علـى إتمامهـا        
مـن  %) 14( تشير الدراسات إلـى أن الكفــاءة الذاتيـة تفسـرما نسـبته     

ــة   ــاديمي للطلبــــــ ــي األداء األكــــــ ــاين فــــــ  ;Pajares,1996)التبــــــ

Bandura,1997; Linnenbrink and Pintrich,2003) . ويــؤثر
إدراك األفراد لكفاءتهم على أدائهم األكاديمي بطرق متعـددة؛ فالطلبـة   
الذين لديهم إدراٍك عـال لكفـاءتهم األكاديميـة يواجهـون المهمـات ذات      

كبيـًرا، ويظهـرون مسـتويات قليلـة مـن       طابع التحدي، ويبـذلون جهـًدا  
القلــق، ويظهــرون مرونــة فــي اســتخدام اســتراتيجيات الــتعلم، ولــديهم  
تعلــم مــنظم ذاتًيــا، ويظهــرون دقــًة عاليــًة فــي تقيــيمهم الــذاتي ألدائهــم  
ــية       ــات الدراســـ ــو الواجبـــ ــة نحـــ ــة مرتفعـــ ــة داخليـــ ــاديمي ودافعيـــ األكـــ
(Zimmerman, Bandura, and Martinez-pons, 1992; 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 400

Bouffard-Bouchard, 1990; Pintrich and DeGroot, 1990; 
Solomon,1984; Bandura and Schunk, 1981).  

أن األفــــراد ذوي الكفــــاءة  (Schunk, 2003)ويؤكــــد شــــنك 
إنجــاز المهمـات المقدمــة لهــم  العاليـة يعتقــدون أن لـديهم القــدرة علـى    

مواجهة مهمـات  ، بينما يميل األفراد ذوو الكفاءة المتدنية عند بنجاح
معينــة إلــى االستســالم بســهولة واإلصــابة بالكســل وبالتــالي أداء هــذه    

ويـــرى شـــنك   . المهمـــات بـــأداء ضـــعيف وأحيانـــًا تركهـــا بـــدون أداء     
Schunk, 1995) (    ــة وحــدها ال تحــدد التحصــيل ــاءة الذاتي أن الكف

األكــاديمي للطالــب؛ فالطالــب يجــب أن يــدرك قيمــة المهمــة لكــي يبــذل  
 إلنجازها، كما يجب أن يكـون لديـه بعـض المعرفـة حـول     الجهد الالزم 

تشــير الدراســات إلــى أن أداء الطلبــة    و. المهمــة، والمهــارة إلنجازهــا  
 ,Wongيمكـــن تطـــويره مـــن خـــالل تعزيـــز مفهـــوم الكفـــاءة الذاتيـــة 

فـإن إدراكـات الكفـاءة    ) (Bandura, 1997ووفًقـا لبانـدورا   ). (2005
األهـداف التـي سيضـعها األفـراد      الذاتية تؤثر في الدافعية؛ فهي تحدد

ــداف،       ــذه األهـــ ــق هـــ ــيبذلونها لتحقيـــ ــي ســـ ــود التـــ ــهم، والجهـــ ألنفســـ
واســتعدادهم لمواجهــة الفشــل ومقاومتــه؛ فــاألفراد الــذين يثقــون فــي    
مهـــاراتهم األكــــاديمية يتوقعــــون الحصــــول علـــى درجـــات عالــــية علـــى  

ــزة نتيجــة قيام      ـــائج ممي ـــون الحصــول علــى نت ـــبارات، ويتوقع ـــم االخت ه
 ).(Schunk,1991بأعمال متقنة 

وتتطــور معتقــدات الكفــاءة الذاتيــة اعتمــاًدا علــى أربعــة مصــادر    
ــة، هــــي   ;Pajares, Johnson, andUsher, 2007(رئيســ

BrinterandPajares, 2006; Bandura, 1997  :(  

فخبــرات النجــاح ): Mastery Experiences(خبــرات اإلتقــان  .1
د؛ فــإذا تكــرر نجــاح الفــرد فــي  تــدعم الكفــاءة الذاتيــة لــدى الفــر 

أعمال معينة ازداد شـعوره بالكفـاءة الذاتيـة، فـي حـين أن تكـرار       
 .الفشل لدى الفرد يقلل من شعوره بكفاءته الذاتية

التـــي يســـتقيها ) Vicarious Experiences(خبـــرات اإلنابـــة  .2
الفرد من النماذج االجتماعيـة المحيطـة؛ إذ يـزداد شـعور الفـرد      

ــة   ــه الذاتيـ ــدرة    بكفاءتـ ــي القـ ــه فـ ــن يماثلونـ ــظ أّن مـ ــدما يالحـ عنـ
 . قادرون على القيام بمهمة ما

فمعتقــــدات الكفــــاءة الذاتيــــة تتــــأثر    ): Persuasion(اإلقنــــاع  .3
ــوق     ــرد مـــن بعـــض األشـــخاص الموثـ ــاه الفـ ــاع الـــذي يتلقـ باإلقنـ

 . بقدرتهم على أداء مهمة ما

ــيولوجية    .4 ــة والفسـ ــاالت اإلنفعاليـ  Physiological andالحـ

Affective States) :(    فمعتقــــدات الكفــــاءة الذاتيــــة تتــــأثر
بمستوى االستثارة اإلنفعالية؛ فاإلثارة اإلنفعالية الشـديدة تـؤثر   
ســـلًبا علـــى الكفـــاءة الذاتيـــة؛ بينمـــا تعمـــل االســـتثارة اإلنفعاليـــة 

 .  المتوسطة على تحسين مستوى األداء ورفع الكفاءة الذاتية

ءة الذاتية تؤثر فـي  أن الكفا) (Bandura, 1997ويرى باندورا 
مظاهر متعددة من سـلوك الفـرد كاختيـار األنشـطة؛ فـالفرد يميـل إلـى        
ــار        ــب اختيـ ــا، ويتجنـ ــينجح فيهـ ــه سـ ــد أنـ ــي يعتقـ ــطة التـ ــار األنشـ اختيـ

اعتمـاًدا علـى معتقداتـه     يعتقـد أنـه سيفشـل فـي أدائهـا،      األنشطة التـي 

سـاس  حول كفاءته الذاتية والتعلم واإلنجـاز؛ فيميـل األفـراد ذوو اإلح   
المرتفــع بالكفــاءة الذاتيــة إلــى الــتعلم واإلنجــاز مقارنــة بنظــرائهم ذوي    

ءة الذاتيــة فــي كمــا تــؤثر الكفــا. اإلحســاس المتــدني بكفــاءتهم الذاتيــة 
صــراره؛ فيميــل األفــراد ذوو اإلحســاس المرتفــع  مقــدار جهــد الفــرد وإ

بالكفــاءة الذاتيــة إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــد واإلصــرار علــى تحقيــق   
م؛ بينمـــا  يميـــل األفـــراد ذوو اإلحســـاس المتـــدني بالكفـــاءة      أهـــدافه

ولقد . الذاتية إلى الكسل وبذل القليل من الجهد في تحقيق أهدافهم
مّيــز الكثيــر مــن علمــاء الــنفس والبــاحثين بــين مفهــوم الكفــاءة الذاتيــة    

-Self)وتقــــدير الــــذات) (Self-Conceptومفهــــومي مفهــــوم الــــذات 

Esteem)   ــذات مفهـــ ــوم الـ ــي    ؛ فمفهـ ــاد الكلـ ــق باألعتقـ ــام يتعلـ وم عـ
ــين      ــال معــ ــة بمجــ ــاءة الذاتيــ ــدد الكفــ ــا تتحــ ــه، بينمــ للشــــخص بقدراتــ
ـــييم         ــى تق ــذات فيشــير إل ــه، أمــا تقــدير ال ــرد عــن ذات وتؤثربمفهــوم الف
الفــرد وشعـــوره عــن نفســه، بينمــا تمثــل الكفــاءة الذاتيــة شــعور الفــرد   

أداء الفــرد نحــو إنجــازه مهمــة مــا؛ ولكــّن تــأثير الكفــاءة الذاتيــة علــى      
وقـد تـّم اسـتخدام    . أكاديمًيا أكثر مقارنـة بتـأثير مفهـوم تقـدير الـذات     

كمفهـوم مشـابه للكفـاءة    ) (Perceived Controlمفهـوم ضـبط الـذات    
ــة      ــة معينـ ــرات بيئيـ ــع مثيـ ــرد مـ ــاوب الفـ ــة تجـ ــيرا إلـــى كيفيـ ــة ليشـ  الذاتيـ

)Zimmerman and Cleary, 2006; Schunk and Meece, 

ــى أيــة حــال   )2006 ــرد فــي       وعل ــر ثقــة الف ــاءة الذاتيــة تفّس ، فــإن الكف
قدرتــه علــى أداء مهمــة محــددة؛ ممــا دفــع علمــاء الــنفس إلــى دراســة     

 Usher and( الكفـاءة الذاتيـة فـي مجـال الـذاكرة، والكتابـة، والقـراءة       

Pajares,2008; Pajares, 2003( .  

وسوف تتناول هذه الدراسة الكفـاءة الذاتيـة فـي القـراءة بشـكل      
 ,Shang(قل مجال البحث والدراسة فيها، ويؤكد شانق  خاص التي

أن القراءة تـؤثر فـي العديـد مـن المهـارات الضـرورية الالزمـة        ) 2010
للنجاح الدراسي بشكل عام، والقـدرة علـى االسـتيعاب القرائـي بشـكل      
خاص؛ إذ أشـار إلـى أن الفـروق الفرديـة بـين األفـراد فـي القـدرة علـى          

كل رئـــيس إلـــى االختالفـــات بيـــنهم فـــي  االســـتيعاب القرائـــي تعـــود بشـــ 
فالكفــاءة الذاتيــة فـي القــراءة يمكــن أن تحـدد فيمــا إذا كــان   .  القـراءة 

الفرد سيستمر فـي بـذل الجهـد أم يتوقـف عنـد تعرضـه لمهمـة قرائيـة         
معينــة؛ فــإذا كــان الفــرد ال يثــق بقدرتــه القرائيــة ســيكون أقــل محاولــة    

ي إنجازهــا، أمــا إذا كــان  لالنهمــاك فــي المهمــة القرائيــة واالســتمرار فــ  
الفرد يعتقد بأّنه قـارىٌء نـاجٌح سـيدفع نفسـه لـتعلم الكثيـر وسيسـتمر        

.   (Barnes,2010)ويقـــــاوم بإصـــــرار لمواجهـــــة التحـــــديات القرائيـــــة  
الطلبــة ) Engagement(وتشــير الدراســات التربويــة إلــى أن انشــغال  

ــرّ    ــهم كقـ ــاديمي وإدراكهـــم ألنفسـ ــاحهم األكـ ــرتبط بنجـ ــراءة يـ اء فـــي القـ
Moore, Bean, Birdyshaw and Rycik, 1999)(  ؛ إذ وجـد أن

مــن اســتيعابهم %) 16( انهمــاك الطلبــة فــي القــراءة يفّســر مــا نســبته
ــي  ــة ذوو ). (Anderson,WilsonandFielding,1988القرائـ فالطلبـ

الكفــاءة الذاتيــة العاليــة يقــرأون بمعــدل أكثــر، ويســتوعبون بمســتوى     
 Anderson, Wilson and Fielding, 1988 Wigfield(أفضـل   

and Guthrie,1997; .(  وفـــي المقابــل يميـــل الطلبـــة ذوي الكفـــاءة
ــة الســهلة التــي تتطلــب أقــل        ــار المهمــات األكاديمي ــى اختي ــة إل المتدني
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 ,Mills, Pajares, and Herronجهد ممكن وأقل قدر من المثابرة 

2006) .(  

ــا إدراك    ــراءة بأنهـ ــة فـــي القـ ــاءة الذاتيـ ــين  وتعـــّرف الكفـ المتعلمـ
ـــاج الفكــرة        ــة معينـــة كاستنت ــي القـــراءة ألداء مهمــات قرائي ــدراتهم ف لق
الرئيسة، وتخمـين معنـى كلمـة غيـر معروفـة، واستنتــاج هـدف الكاتـب         

كمــا تعــّرف الكفــاءة ).  (Henk and Melnick, 1995مــن المقالــة 
الذاتية فـي القـراءة بأنهـا تقيـيم األفـراد المتعلـق بقـدرتهم علـى إنجـاز          

ــابهة      م ــات مشــ ــى مهمــ ــم علــ ــى أدائهــ ــره علــ ــددة وأثــ ــة محــ ــة قرائيــ همــ
(Wigfield, 2004) .       وتؤدي الكفـاءة الذاتيـة فـي القـراءة إلـى الكثيـر

مــن التــأثيرات علــى عمليــة االســتيعاب القرائــي والتحصــيل؛ إذ أشــارت  
ــا      ــا إيجابًيـ ــرتبط ارتباًطـ ــراءة تـ ــة للقـ ــاءة الذاتيـ ــى أن الكفـ ــات إلـ الدراسـ

). (Barkley,2006; Song and Song, 2000بالتحصـيل القرائـي   
أن الطريقــة المثاليــة لتعزيــز الكفــاءة   (Schunk, 1995)ويـرى شــنك 

الذاتيــة فــي القــراءة لــدى الفــرد هــي إتقانــه المهمــة القرائيــة؛ فالطلبــة      
الذين يكون أداؤهم جيد على اختباٍر للقراءة ويحققون درجات عاليـة  

إنهم يميلــون إلــى تطــوير  فــي المســاقات التــي تتطلــب قــراءة ناقــدة فــ   
كفاءة ذاتية عالية حول قدرتهم في القراءة، وقـد يطـّور الطلبـة كفـاءة     
ذاتية متدنية حول قدرتهم علـى القـراءة عنـدما يكـون أداءهـم ضـعيف       
على اختبارات القراءة ويحصلون علـى درجـات متدنيـة علـى المهمـات      

يمرمـان  ويـرى ز . (Barnes, 2010)التي تتطلب منهم التفكيـر الناقـد   
أن الكفــاءة الذاتيــة   (Zimmerman and Cleary,2006)وكليــري 

لدى الفـرد فـي القـراءة يمكـن أن تعـزز مـن خـالل مقارنتـه مـع زمالئـه،           
ــز اللفظــي   ــزل، والتعزي ــة المن ــتجن    . وبيئ ــك، يــرى ويل ــى ذل باإلضــافة إل

(Wiltgen, 2011)        أن الكفـاءة الذاتيـة فـي القـراءة تـرتبط بالدافعيـة؛
دفوعون يقــرءون أكثـر وهــذا يــؤثر ايجابًيـا علــى معــرفتهم   فالطلبـة المــ 

واستخدام مهاراتهم واستراتيجياتهم التي تؤثر علـى معتقـداتهم حـول    
كما يمكن تنمية الكفاءة الذاتية في القـراءة مـن خـالل    . أنفسهم كقّراء

 ,Schunk and Rice)تــدريب الطلبــة، فقــد وجــد شــنك ورايــس   

ريًبا لتطــوير كفــاءتهم الذاتيــة فــي   أن الطلبــة الــذين تلقــوا تــد   (1993
وعنــدما . القــراءة واســتخدامهم لالســتراتيجيات اصــبحوا قــّراء أفضــل 

يواجه الطالب صعوبة في تعلم كيفيـة القـراءة، فـإن ذلـك ال يـؤثر علـى       
التحصيل الكلي له فقط، وإنما يؤثر على قدرته التي تقود إلـى النبـؤة   

  ).(Lyon, 1998 المحققة لذاتها

ميــة الكفــاءة الذاتيــة القرائيــة فــي االســتيعاب القرائــي    ونظــًرا أله
)Shang, 2010(   ؛ أقتـرح الفاسـيAlfassi, 2004) (    أنـه مـن المهـم

أن يـدرب المعلمــون طلبـتهم علــى الــتحكم الفّعـال بعمليــات االســتيعاب    
على  (Irwin and Baker, 1989)القرائي، وقد اطلق ايروين وباكر 

ــك بمــــا يســــمى بــــالتحكم الــــواعي ب     عمليــــة مــــا وراء المعرفــــة أو   ذلــ
  (Brantmeier, 2002, p.25)وتعــّرف برانتمــاير . االســتراتيجيات

ــا   ــة بأنهـ ــتراتيجية القرائيـ ــتخدمها    "االسـ ــي يسـ ــتيعاب التـ ــات األسـ عمليـ
،  ويعّرفهــــــا كليتــــــزين "القــــــارىء ليكــــــون واعًيــــــا بعمليــــــة القــــــراءة 

(Kletzien, 1991, p.83) سلسـلة مـن األفعــال التـي يوظفهــا    "بأنهــا
 (Carrell, 1998, p.9)، ويعّرفهـا كـارل بأنهـا    "لقارىء لبنـاء المعنـى  ا

ــه      " ــق اهدافـ ــا لتحقيـ ــتحكم بهـ ــارىء ويـ ــا القـ ــي يختارهـ ــال التـ ". األفعـ
اســـتراتيجيات القـــراءة   (Cohen, 1992, p.14)ويعـــّرف كـــوهن  

العمليات العقلية التي يختارها القـارىء بشـكل واع ليسـتخدمها    "بأنها
  ".رائيةفي إنجاز المهمات الق

ويــرى البــاحثون فــي مجــال القــراءة أن اســتراتيجيات القــراءة        
المعرفيــــة، وماوراءالمعرفيـــــة،  : تكمــــن فــــي ثــــالث مجموعــــات، هــــي     

وتتضمن االستراتيجيات المعرفية المنحى المتمركـز علـى   . والتعويض
المتعلم الذي يأخذ باالعتبار السياق الـذي يـتعلم مـن خاللـه المـتعلم      

مـتعلم، ودافعيتـه الداخليـة، باإلضـافة إلـى قدرتـه       كاألساس المعرفـي لل 
ــات   ــة المعلومـــــ ــى معالجـــــ ــمل ). (Winstead, 2004علـــــ وتشـــــ

االســــتراتيجيات المعرفيــــة مهــــارات التنبــــؤ باالعتمــــاد علــــى المعرفــــة   
ــة،      ــص، والترجمــــ ــداد الملخــــ ــات، وإعــــ ــذ المالحظــــ ــابقة، وأخــــ الســــ

. (Oxford, 1990; Numrich, 1989)واإلسـتنتاج، وتحليـل الـنص    
عــّد هــذه االســتراتيجيات ذات أهميــة كبيــرة لــألداء األكــاديمي فــي        وت

ــيطة       ــذاكرة البسـ ــات الـ ــى مهمـ ــا علـ ــن تطبيقهـ ــفية؛ إذ يمكـ ــة الصـ الغرفـ
كاســـترجاع بعـــض الكلمـــات أو المعلومـــات، أو علـــى مهمـــات الـــذاكرة 
 األكثــر تعقيــًدا التــي تتطلــب اســتيعاب المعلومــات كفهــم أجــزاء الــنص   

Pintrich, 1999; Pintrich and Garcia, 1991) .(   ولقـد صـّنف
االسـتراتيجيات   (Weinstein and Mayer, 1986)وينسـتين ومـاير   

ــة    ــات رئيســــ ــالث مجموعــــ ــى ثــــ ــة إلــــ ــميع : المعرفيــــ ــرار(التســــ ) التكــــ
(Rehearsal) ــيل ــيم (Elaboration)، والتفصـــــــــــــــــــــ ، والتنظـــــــــــــــــــــ

(Organizational) .  ــتخدام ــتراتيجية التســــــميع اســــ وتتضــــــمن اســــ
ــذكرأو ترديــــ  ــاعدات التــ ــع  مســ ــا بصــــوت مرتفــ ــة مــ ــمن . د كلمــ وتتضــ

اســــتراتيجيات التفصــــيل تلخــــيص المــــادة التــــي تــــم تعلمهــــا، وأخــــذ 
ــة أســئلة حــول        المالحظــات، وتفســير األفكــار لآلخــرين، وطــرح وإجاب

أمــا اســتراتيجيات التنظــيم فتتضــمن اســتنتاج الفكــرة الرئيســة   . الــنص
  .من النص، وتحديد الخطوط العريضة للنص ليتم تعلمها

عرفـة الطلبـة مـاوراء المعرفيـة واسـتخدام اسـتراتيجيات       وتؤثر م
ــًرا  تــأثيرًامــاوراء المعرفيــة   ؛ إذ )(Shang, 2010تحصــيلهم  فــيكبي

أن  (Chamot and Kupper, 1989)يــــرى شــــاموت وكــــوبر 
ــتعلم،        ــة ال ــر حــول عملي ــة تتضــمن التفكي اســتراتيجيات مــاوراء المعرف

ــو      ــتعلم، وتقـ ــة الـ ــة عمليـ ــتعلم، ومراقبـ ــيط للـ ــة  والتخطـ ــة عمليـ يم كيفيـ
نموذًجــا لالســتراتيجيات  (Pintrich, 1999)وقــّدم بنتــرش .  الــتعلم

التخطـيط،  : ماوراء المعرفية تكّون من ثالثة أنواع من االسـتراتيجيات 
ــيم ــة، والتنظــ ــداف   . والمراقبــ ــع أهــ وتتضــــمن أنشــــطة التخطــــيط وضــ

للدراســـة، وتصـــفح الـــنص قبـــل قراءتـــه، وطـــرح األســـئلة قبـــل قـــراءة   
عد أنشــطة التخطــيط المتعلمــين علــى تنشــيط معــرفتهم   وتســا. الــنص

الســـابقة، وجعـــل عمليـــة تنظـــيم موضـــوعات الـــنص واســـتيعابها أكثـــر  
وتعّد استراتيجية المراقبة مظهـًرا مهًمـا للـتعلم المـنظم ذاتًيـا      . سهولة

وتتضمن أنشطة المراقبة تركيز االنتباه أثناء القراءة، وطرح القـارىء  
ــول   ــه حـ ــى نفسـ ــئلة علـ ــدى    بعـــض األسـ ــوعات الـــنص لفحـــص مـ موضـ

وتتضـمن عمليـة التنظـيم بعـض     ). (Pintrich, 1999استيعابه للـنص  
األنشطة كطرح األسئلة لمراقبة استيعاب الطلبة، والبطىء في القـراءة  
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وتشــــير . عنــــدما تــــزداد صــــعوبة الــــنص، ومراجعــــة مــــواد االمتحــــان
الدراســـات أن جميـــع هـــذه االســـتراتيجيات تعـــزز عمليـــة القـــراءة مـــن  

ل تصحيح سلوك الطلبة الدراسي ومعالجة عجزهم في فهم قـراءة  خال
  . (Whyte, 1993; Carrell, 1989)النص 

 Compensation)وتعــــــــّد اســــــــتراتيجياتت التعــــــــويض 

Strategies)      ــة ــوير معرفـ ــي تطـ ــهم فـ ــي تسـ ــة التـ ــل المهمـ ــن العوامـ مـ
فــالكثير مــن الطلبــة ). (Yang, 2004; Caverly, 1997المفــردات 

ــا ــتيعابهم   يواجهــــون كلمــ ــة اســ ــة المعنــــى تعيــــق عمليــ ــر معروفــ ت غيــ
Zhang,1993) .(    ــة ــيم الطلبـــ ــرورة تعلـــ ــاحثون ضـــ ــرح البـــ ــذا يقتـــ لـــ

 ,Zhangاســتراتيجيات تعــويض نشــطة لتحســين عمليــة االســتيعاب   

1993; Sinatra and Dowd, 1992) .(  ــرح ــد اقتـ ــه فقـ وعليـ
إطــاًرا لالســتيعاب يســتخدم تلميحــات ) (Oxford, 1990اوكســفورد 

تلميحـــــات التركيـــــب وتتعلـــــق بالبنيـــــة القواعديـــــة، : ، وهـــــيالســـــياق
. وتلميحات المعنـى وتتعلـق بالعالقـات بـين الجمـل فـي الـنص القرائـي        

أّنـه يجـب أّال   ) Sinatra and Dowd, 1992(ويؤكد سيناترا ودوود 
يركز المعلم على كيفية استخدام الطلبـة للقواعـد فقـط أثنـاء القـراءة،      

ــــ   ــتخدام تلميحـ ــرورة اســـ ــن ضـــ ــة  ولكـــ ــتخدام األمثلـــ ــى كاســـ ات المعنـــ
. وتلميحات الملخص لكي يخمن الطالب معنى كلمة غير معروفة لديه

عشــــرة  (Oxford, 1990)باإلضــــافة إلــــى ذلــــك، قــــّدم اوكســــفورد 
تلميحــات  : اســتراتنيجيات تعويضــية تــم تصــنيفها ضــمن مجمــوعتين     

كتخمــين معــاني الكلمــات مــن الزوائــد    ) (Linguistic Cluesلغويــة 
بهــا، وتلميحــات أخــرى تعتمــد علــى بنيــة الــنص كالمقدمــة،       الملحقــة

وهذه االسـتراتيجيات ال  . والعنوان، والملخص، واإلطار النظري العام
تكمـن أهميتهــا فــي تحديــد القــارىء للمفـردات فقــط، بــل تســاعده فــي   

، وزيـادة سـرعة القـراءة    (Shang, 2010)تخمـين مغـزى الـنص أيًضـا     
ــى مســتوى ال    ــارىء إل ــراءة   والوصــول بالق ــي الق ــاءة ف  ,Winstedكف

2004) .(  

ــة فــي تحســين مســتوى        ــاءة الذاتي ــة الكف ــرغم مــن أهمي وعلــى ال
االستيعاب القرائي، إال أن األدب التربوي في هـذا المجـال قليـل علـى     

ــادٌر علــى المســتويين العربــي والمحلــي      ــالمي؛ ون ومــن . المســتوى الع
 ,Shangالدراســات الالفتــة للنظــر فــي هــذا المجــال دراســة شــانق      

التــي هــدفت إلــى معرفــة أثــر اســتخدام اســتراتيجيات القــراءة  ) (2010
ــراءة        ــين اســتخدام اســتراتيجيات الق ــة ب ــة، والعالق ــاءة الذاتي علــى الكف

 تكونـت عينـة الدراسـة مـن    . والكفاءة الذاتيـة علـى االسـتيعاب القرائـي    

طالبـــة مـــن طلبـــة ) 36(طالًبـــا و) 17( طالًبـــا وطالبـــة؛ بواقـــع) 53(
أشــارت نتــائج الدراســة إلــى وجــود . فــي اليابــان) (Shou جامعــة شــو

عالقة ارتباطية إيجابية بين اسـتخدام اسـتراتيجيات القـراءة وإدراكهـم     
  . لكفاءتهم الذاتية

دراسـة  ) (YushengandYang,2010وأجرى يوشنق ويـانق   
تجريبيـــة هـــدفت إلـــى معرفـــة العالقـــة بـــين الكفـــاءة الذاتيـــة للقـــراءة         

) 182( تكونــت عينــة الدراســة مــن. ت القــراءةواســتخدام اســتراتيجيا
طالًبا وطالبة من طلبة جامعة الصين الجنوبية الغربيـة، ممـن تراوحـت    

أشـارت نتـائج الدراســة إلـى أن الكفــاءة    . ســنة)22-18( أعمـارهم بـين  

ــراءة  بشــكل       ــرتبط باســتخدام اســتراتيجيات الق ــراءة ت ــة فــي الق الذاتي
والمعرفيـــــة واالجتماعيـــــة عـــــام، واســـــتراتيجيات مـــــاوراء المعرفيـــــة،  

  .العاطفية بشكل خاص/

بــإجراء دراســة هــدفت إلــى  ) (Barnes, 2010وقــام بــارنس   
ــي     ــيل القرائـ ــى التحصـ ــة علـ ــاءة الذاتيـ ــر الكفـ ــة أثـ ــة  . معرفـ ــت عينـ تكونـ

طالـب وطالبـة مـن    ) 100( طالًبـا وطالبـة؛ بواقـع   ) 131( الدراسـة مـن  
ــة      ــة الينــوي األمريكي ــة فــي والي ــة المــدارس الثانوي ــا ) 31(، وطلب طالًب

واسـتخدم الباحـث مقيـاس    . وطالبة من طلبـة جامعـة الينـوي الشـمالية    
أشارت نتائج الدراسـة إلـى وجـود فـروق ذات     . الكفاءة الذاتية للقراءة

داللــة إحصــائية فــي التحصــيل القرائــي تعــزى إلــى الكفــاءة الذاتيــة فــي    
  . القراءة

دراســـة هـــدفت إلـــى معرفـــة مســـتوى      ) 2009(وأجـــرى الـــزق  
فــاءة الذاتيــة األكاديميــة المدركــة لــدى طلبــة الجامعــة األردنيــة فــي    الك

تألفــــت عينــــة . ضــــوء متغيــــر الجــــنس والكليــــة والمســــتوى الدراســــي
طالب وطالبة من طلبة البكـالوريوس فـي الجامعـة    ) 400( الدراسة من

ــة ــة     . األردنيـ ــاءة الذاتيـ ــتوى الكفـ ــى أن مسـ ــة إلـ ــائج الدراسـ ــارت نتـ أشـ
كمــا أشــارت  . امعــة األردنيــة كــان متوســًطا  األكاديميــة لــدى طلبــة الج 

النتائج إلى وجود فروق في مستوى الكفاءة الذاتيـة األكاديميـة يعـزى    
وأظهرت النتائج عـدم وجـود فـروق فـي مسـتوى      . للمستوى الدراسي

  . الكفاءة الذاتية األكاديمية يعزى للجنس

بإجراء دراسة هـدفت إلـى معرفـة     )(Nevill,  2008وقام نيفيل 
كفاءة الذاتية في القراءة وتنظيم المعرفة على التحصـيل القرائـي   أثر ال

تكونـــت عينـــة . لـــدى عينـــة مـــن طلبـــة المرحلـــة األساســـية المتوســـطة 
طالًبـــا وطالبـــة فـــي الصـــفوف الرابـــع والخـــامس   ) 84( الدراســـة مـــن

أشـارت  .  والسادس من طلبة المدارس في واليـة بنسـلفانيا األمريكيـة   
ى الكفاءة الذاتيـة فـي القـراءة لـدى أفـراد      نتائج الدراسة إلى أن مستو

ــى    . الدراســة هــو المســتوى المتوســط   ــائج الدراســة إل كمــا أشــارت نت
ــي       ــالتنظيم المعرفــ ــراءة بــ ــي القــ ــة فــ ــاءة الذاتيــ ــة للكفــ ــدرة التنبؤيــ القــ

  .  والتحصيل القرائي لدى طلبة المرحلة األساسية المتوسطة

فاعليـة   بإجراء دراسة هدفت إلى استقصاء) 2008(وقام نوفل 
المعرفـة المكتسـبة، واالسـتيعاب القرائـي،     ( ثـالث اسـتراتيجيات معرفيـة   

ــكلي  ــنظم الشـ ــي     ) والمـ ــي فـ ــا وراء المعرفـ ــة مـ ــي الطلبـ ــة وعـ ــي تنميـ فـ
استراتيجيات القراءة لدى عينة من طلبة الصف العاشر األساسي بلـغ  

طالًبـا وطالبـة مـن طلبـة وكالـة الغـوث بمنطقـة الزرقـاء         ) 168( عددها
تجريبيـة خضـعت   : تم توزيع أفراد الدراسة إلى مجمـوعتين . ةالتعليمي

للتعليم باستخدام االستراتيجيات المعرفية الثالث، ومجموعـة ضـابطة   
أشـارت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود فــروق      . تعلمـت بالطريقـة التقليديـة   

ذات داللـــة إحصـــائية فـــي تنميـــة وعـــي الطلبـــة مـــا وراء المعرفـــي فـــي  
للتعلـيم باالسـتراتيجيات المعرفيـة لصـالح      استراتيجيات القـراءة تعـزى  
ــة   ــراد المجموعــة التجريبي ــى عــدم جــود     . أف ــا إل ــائج أيًض وأشــارت النت

فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تنميــة وعــي الطلبــة مــا وراء المعرفــي    
  . تعزى للجنس
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دراسـة هـدفت إلـى قيـاس     ) 2006(وأجرى القطاونـة والقطاونـة   
بأهميـة اسـتراتيجيات القـراءة    وعي طلبـة معلـم صـف اللغـة اإلنجليزيـة      

وممارســتهم لهــا، كمــا هــدفت الدراســة إلــى معرفــة العالقــة بــين درجــة   
تألفـت  . وعيهم بأهمية استراتيجيات القراءة ودرجة وعيهم بممارستها

طالًبــا وطالبــة مــن طلبــة معلــم صــف اللغــة ) 196( عينــة الدراســة مــن
اســـة مســـاق اإلنجليزيـــة فـــي جامعـــة الطفيلـــة التقنيـــة الـــذين أنهـــوا در  

أظهــرت نتــائج الدراســة أن الطلبــة يثمنــون وعــيهم      . مهــارات القــراءة 
ــة اســـتراتيجيات القـــراءة بدرجـــة مرتفعـــة، ويمارســـونها أيًضـــا        بأهميـ

كمــا أظهــرت النتــائج وجـود عالقــة إيجابيــة قويــة بــين  . بدرجـة مرتفعــة 
  . الشعور بأهمية استراتيجيات القراءة وممارستها

 Mills, Pajares, and) رونوأجــرى ميلــز وباجــاريس وهيــ 

Herron, 2006)   دراســـة هـــدفت إلـــى فحـــص العالقـــة بـــين الكفـــاءة
تكونــت .  الذاتيــة والقلــق، والكفــاءة الفرنســية فــي القــراءة واالســتماع  

) 66(طالبــًا، و) 29( طالًبــا وطالبــة؛ بواقــع) 95(عينــة الدراســة مــن 
وس فـي  طالبة يمثلون مختلف المستويات الدراسـية لمرحلـة البكـالوري   

أشـارت نتـائج الدراسـة    . جامعة ايمـوري فـي واليـة جورجيـا األمريكيـة     
إلى ارتباط الكفاءة الذاتية في القراءة في اللغة الفرنسـية لـدى الطالـب    

وكذلك ارتباط الكفاءة الذاتية في االستماع بالكفـاءة  . بالكفاءة القرائية
ــاءة فـــ      ــتماع بالكفـ ــق االسـ ــرتبط قلـ ــط، ويـ ــاث فقـ ــدى االنـ ــمعية لـ ي السـ

  . االستماع لدى الجنسين

بــإجراء دراســة هــدفت إلــى استقصــاء   ) 2004(وقامــت الهلســة  
أثر القراءة اإلستراتيجية في االستيعاب القرائـي والتفكيـر الناقـد لـدى     

تكونــت عينــة . طلبــة الصــف األول الثــانوي األدبــي فــي محافظــة الكــرك 
: طالــب وطالبــة؛ تــم تــوزيعهم إلــى مجمــوعتين     ) 102(الدراســة مــن  

) 52(طالًبا وطالبة، وضـابطة تكونـت مـن    ) 52( جريبية وتكونت منت
ــة  ــا وطالب ــة      . طالًب ــروق ذات دالل ــى وجــود ف ــائج الدراســة إل أشــارت نت

ــراد     ــين أفـــ ــر الناقـــــد بـــ ــتيعاب القرائـــــي والتفكيـــ ــائية فـــــي االســـ إحصـــ
المجمـــــــوعتين لصــــــــالح المجموعـــــــة التجريبيــــــــة تعـــــــزى للقــــــــراءة    

  . اإلستراتيجية

دراســة هــدفت إلــى معرفــة أثــر طريقــة ) 2003(وأجــرت عربيــات 
التــدريس المعرفــي وفــوق المعرفــي فــي االســتيعاب القرائــي لــدى عينــة  

 طالبـة؛ بواقـع  ) 72( من طالبات الصف العاشر األساسي بلـغ عـددهن  

طالبــة فــي المجموعــة ) 36(طالبــة فــي المجموعــة التجريبيــة، و ) 36(
ا بـــين وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة وجـــود فـــرق دال إحصـــائيً . الضـــابطة

متوسط درجـات الطالبـات فـي المجموعـة التجريبيـة ومتوسـط درجـات        
الطالبـــات فــــي المجموعـــة الضــــابطة فـــي االســــتيعاب القرائـــي يعــــزى     

  . الستخدام طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية

 ,Chamot, Robbins)وأجـرى شـاموت وروبينــز والـديناري    

and El-Dinary, 1993)  أثــر اســتخدام  دراســة هــدفت إلــى معرفــة
استراتيجيات التدريس المعرفيـة ومـاوراء المعرفيـة واالجتماعيـة علـى      

طالًبـا وطالبـة مـن    ) 120( تكونـت عينـة الدراسـة مـن    . الكفـاءة الذاتيـة  
واســتخدم البـــاحثون  . طلبــة الجامعــات اليابانيـــة والروســية والصـــينية   

ة، مقياس اسـتراتيجيات الـتعلم المتعلـق بتكـرار اسـتخدام االسـتراتيجي      

ومقياس الكفـاءة الذاتيـة المتعلـق بـإدراك الطلبـة لقـدرتهم علـى إنجـاز         
وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقـة ارتباطيـة   .  المهمات القرائية

إيجابيــة بــين تكراراســتخدام اســتراتيجيات القــراءة وإدراكهــم لكفــاءتهم 
  .الذاتية

ــرنينج     ــام شـــل ومـــورفي وبـ  Shell, Murphy, andوقـ

Bruning, 1989) (     بــإجراء دراســة هــدفت إلــى معرفــة العالقــة بــين
الكفــاءة الذاتيــة وتوقــع النتــائج والتحصــيل فــي القــراءة والكتابــة لــدى    

أشـارت نتـائج تحليـل اإلنحـدار المتعـدد      .  عينة من الطلبـة الجـامعيين  
مـــن %) 32( إلـــى أن الكفـــاءة الذاتيـــة فـــي القـــراءة تفســـر مـــا نســـبته 

  .التباين في التحصيل القرائي

يالحــظ مــن خــالل مراجعــة األدب التربــوي فــي ميــدان موضــوع  
الدراسة أهـمية الكفاءة الذاتية في القراءة بشكل عـام، ووجـود عالقـة    
ــتخدامهم        ــة واســـ ــدى الطلبـــ ــراءة لـــ ــي القـــ ــة فـــ ــاءة الذاتيـــ ــين الكفـــ بـــ

 ,Shang, 2010; Yusheng and Yang)(السـتراتيجيات القـراءة   

2010; Chamot, Robbins, and El-Dinary, 1993; كما يتضح ،
مــن الدراســات الســابقة أهميــة الكفــاءة الذاتيــة فــي القــراءة فــي التنبــؤ    

 ;Barnes, 2010; Nevill, 2008)بالتحصـيل القرائـي لـدى الطلبـة     

Shell, Murphy, and Bruning, 1989) .    ويتبـين مـن الدراسـات
الســابقة أهميـــة القـــراءة االســـتراتيجية فــي تنميـــة االســـتيعاب القرائـــي   

 ).  2003؛ عربيات،2004الهلسة، (

وعــالوة علــى مــا ســبق، تتميــز الدراســة الحاليــة بأنهــا الدراســة    
المحلية الوحيدة التي بحثت فـي موضـوع الكفـاءة الذاتيـة فـي القـراءة       

، ويمكـن أن تسـد هـذه الدراسـة شـيًئا مـن       )في حدود علـم البـاحثين  (
زيـد مـن   النقص في هذا الموضوع؛ مما يشير إلـى ضـرورة إجـراء الم   

الدراســات، وهــذه إحــدى المبــررات التــي دفعــت البــاحثين إلــى إجــراء     
وقد أستفاد الباحثان من الدراسـات السـابقة فـي إثـراء     . هذه الدراسة

ــة       ــي، ومناقشـ ــا البحثـ ــميم منهجهـ ــي تصـ ــة، وفـ ــري للدراسـ األدب النظـ
  . نتائجها

  مشكلة الدراسة 

 تشــــير الدراســــات إلــــى أن طلبــــة المــــدارس الثانويــــة يــــدخلون
ــارات المناســبة لاللتحــاق       ــديهم المه ــوافر ل ــات وال يت ــات والجامع الكلي

 ,American College Testing)بــالبرامج األكاديميــة الجامعيــة  

2006; (Green and Winters, 2005 .   كمـا يـرى التربويـون أن 

من الطلبة الذين يدخلون الكليات الجامعية لديهم نقص في %) 50(
التعلـــيم الجـــامعي؛ إذ إن العديـــد مـــن   المهـــارات الالزمـــة للنجـــاح فـــي 

الطلبة لـديهم كفـاءة قرائيـة متدنيـة ونقـص فـي اسـتراتيجيات القـراءة،         
 (;Shang, 2010ممــا يــنعكس علــى ثقــتهم فــي تحصــيلهم األكــاديمي  

Caverly,Orlando and Mullen, 2000 .(   كمــا يشــير الواقــع
ن الطلبــة الفعلــي لحــال الطلبــة فــي المؤسســات التعليميــة العربيــة إلــى أ

ــراءة،         ــي الق ــا ف ــانون ضــعًفا عاًم ــة يع ــي مختلــف مســتوياتهم التعليمي ف
عربيـــات، (وتـــدنًيا فـــي مســـتوى االســـتيعاب القرائـــي بشـــكل خـــاص       

على تـدني ممارسـة الطلبـة للقـراءة     )2003(وأكدت الهلسة ). 2004
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االستراتيجية؛ ويعود ذلك إلى تـدني وعـيهم ومعـرفتهم باسـتراتيجيات     
أن طلبـة الجامعـة الهاشـمية    ) 2001(بوعليـا والـوهر  ويؤكـد ا . القراءة

يمتلكون وعًيا متوسًطا بمـا وراء المعرفـة المتعلقـة بمهـارات اإلعـداد      
واسـتناًدا  . لالمتحانات وتقديمها، وتعّد القراءة احدى هـذه المهـارات  

إلـى هــذه المبـررات، ونظــًرا الرتبـاط صــعوبات التحصـيل الدراســي فــي     
بالضـعف فـي االسـتيعاب القرائـي؛ إذ يمثـل       المواد الدراسـية المختلفـة  

ــا للفشــل الدراســي، ممــا        الضــعف فــي االســتيعاب القرائــي ســبًبا رئيًس
يتــرك أثــًرا ســلبًيا علــى شــعور الفــرد بكفائتــة الذاتيــة، فقــد ســعت هــذه  

الكفاءة الذاتية في القراءة وعالقتهـا باسـتخدام   "الدراسة للكشف عن 
". بـــة الجامعـــة الهاشـــمية  اســـتراتيجيات القـــراءة لـــدى عينـــة مـــن طل    

وبشكل أكثر تحديًدا تنحصر مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسـئلة  
  : اآلتية

مـــا مســـتوى الكفـــاءة الذاتيـــة فـــي القـــراءة لـــدى طلبـــة الجامعـــة  
 الهاشمية؟

 α( هل توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      
لبة الجامعـة  في مستوى الكفاءة الذاتية في القراءة لدى ط) 0.05= 

 تعزى إلى مستواهم الدراسي ونوعهم اإلجتماعي؟

ــة الجامعــة       ــراءة اســتخداًما لــدى طلب ــر اســتراتيجيات الق مــا أكث
 الهاشمية؟

 α( هل توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة      
فـــي اســـتخدام الطلبـــة الســـتراتيجيات القـــراءة تعـــزى إلـــى   ) 0.05= 

 ماعي؟مستواهم الدراسي ونوعهم اإلجت

هــل توجــد عالقــة ارتباطيــة بــين مســتوى الكفــاءة الذاتيــة فــي         
القـــراءة لـــدى طلبـــة الجامعـــة الهاشـــمية واســـتخدامهم الســـتراتيجيات  

  .القراءة؟

  أهمية الدراسة

ــة القــراءة ذاتهــا؛ إذ إن       تنبثــق أهميــة الدراســة مــن أهميــة عملي
ة، التعلم في بداية الحياة المدرسية يعتمـد بصـورة كبيـرة علـى القـراء     

إذ تشــير البحــوث إلــى أن أكثــر المتغيــرات ارتباًطــا بالدافعيــة للقــراءة     
هــي كفــاءة الفــرد فــي قدراتــه القرائيــة، وهــذا بــدوره يــؤدى إلــى زيــادة  

لـذا  . (Wigfield and Guthrie, 1997)مستوى تحصـيله الدراسـي   
تبرز أهميـة هـذه الدراسـة فـي محاولتهـا التعـرف إلـى مسـتوى الكفـاءة          

ــة فــي ال  ــة الجامعــة الهاشــمية؛ األمــر الــذي مــن      الذاتي قــراءة لــدى طلب
شــأنه أن يلقــي الضــوء علــى أحــد أبــرز العومــل المــؤثرة فــي تحصــيل    

باإلضافة إلى أهمية هذه الدراسـة بمـا ستضـيفه إلـى المعرفـة،      . الطلبة
أو بمقــدار مــا يســتفاد مــن تطبيقاتهــا التربويــة؛ إذ إنهــا تمكننــا مــن         

لتي يوّظفها الطلبة أثناء ممارسة عمليـة  التنبؤ باستراتيجيات القراءة ا
عالوة على ذلك، يمكن لهـذه الدراسـة أن تسـهم فـي تحسـين      . القراءة

ــاتذتهم        ــة وأسـ ــن الطلبـ ــوص مـ ــه الخصـ ــى وجـ ــة، وعلـ ــة التربويـ العمليـ
أنفســهم بحيــث يصــبحون أكثــر إدراًكــا لقــدراتهم القرائيــة ممــا يجعلهــم  

ويمكـــــن . اعليـــــةأكثــــر اســـــتخداًما الســـــتراتيجيات القــــراءة األكثـــــر ف  

لألســــاتذة ايًضــــا التنبــــؤ باســــتراتيجيات القــــراءة لــــدى طلبــــتهم مــــن  
  .     معرفتهم بمستوى كفاءتهم في القراءة

  التعريفات اإلجرائية

االعتقـاد المـدرك لـدى الطالـب فـي      : الكفاءة الذاتيـة فـي القـراءة   
ويقـــاس بالدرجـــة التـــي يحصـــل . قدرتـــه علـــى أداء المهمـــات القرائيـــة

ــا الطالـــ  ــذه      عليهـ ــي هـ ــتخدم فـ ــة المسـ ــاءة الذاتيـ ــاس الكفـ ــى مقيـ ب علـ
  .الدراسة

مجموعــة مــن االســتراتيجيات المعرفيــة    : اســتراتيجيات القــراءة 
وماوراءالمعرفية والتعويضية التي يتمكن الطالب من خـالل ممارسـتها   

وتقاس بالدرجة التـي يحصـل عليهـا الطالـب     . قراءة النصوص بفاعلية
  .ة المستخدم في هذه الدراسةعلى مقياس استراتيجيات القراء

ــة  ــة الجامعـ ــذين     : طلبـ ــالوريوس الـ ــة البكـ ــة مرحلـ ــن طلبـ ــة مـ عينـ
سنة ويجلسون على مقاعـد الدراسـة   ) 22-18(تتراوح أعمارهم بين 
  . في الجامعة الهاشمية

  حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة على عينة من طلبـة المرحلـة الجامعيـة األولـى     
ــواد الفصــــــــل الدراســــــــي ا  ــام  المســــــــجلين لمــــــ ــيفي مــــــــن العــــــ لصــــــ

فــي األقســام األكاديميــة للكليــات فــي الجامعــة    2010/2011الجــامعي
  .الهاشمية

  الطريقة واإلجراءات 

  عينة الدراسة 

ــن     ــة مـ ــة الدراسـ ــت عينـ ــة    ) 398(تكّونـ ــن طلبـ ــة مـ ــا وطالبـ طالًبـ
البكــالوريوس فـــي الجامعـــة الهاشـــمية، تـــم اختيـــارهم  بـــاإلطالع علـــى  

افر فيهــا عــدد كبيــر مــن الطلبــة مــن  مــواد متطلبــات الجامعــة التــي يتــو 
مختلــــف التخصصــــات الجامعيــــة والمطروحــــة فــــي الفصــــل الدراســــي 

شـعبة،  ) 14(، والبالغ عـددها 2010/2011الصيفي من العام الجامعي
طالًبـا وطالبـة؛   ) 120( والتي يتجاوز عدد الطلبـة فـي كـل شـعبة منهـا     

كانـت   شعب، وقد ُأختيرت هذ الشعب الـثالث ألنهـا  ) 3( ثم تم اختيار
توزيــع أفــراد العينــة  ) 1( ويبــين الجــدول. متيســرة بالنســبة للبــاحثين

  . بحسب متغيري المستوى الدراسي والنوع االجتماعي

ــدول ــتوى     : 1جـ ــري المسـ ــب متغيـ ــة بحسـ ــة الدراسـ ــراد عينـ ــع أفـ توزيـ
  .  الدراسي والنوع االجتماعي

النوع 
  االجتماعي

المجموع  المستوى الدراسي
السنة   الكلي

  األولى
لسنة ا

  الثانية
السنة 
  الثالثة

السنة 
  الرابعة

  204  50  54 48  52  ذكور
  194  44  53 51  46  إناث

المجموع 
  الكلي

98  99 107  94  398  
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  أداتا الدراسة

ُطـّور مقيــاس الكفـاءة   : مقياس الكفاءة الذاتـية في القـراءة :أوًال
قــرة،  ف) 34(الذاتية في القراءة والـذي تكّون فـي صـورته األوليـة مـن     

ــاييس       ــي والمقـــ ــري والبحثـــ ــى األدب النظـــ ــالع علـــ ــوء اإلطـــ ــي ضـــ فـــ
 المســـتخدمة لقيـــاس الكفـــاءة الذاتيـــة؛ فقـــد تمـــت مراجعـــة مقـــاييس       
(Wang, 2007; Wong, 2005; Henk and Melnick, 1995; 
American Council on the Teaching of Foreign 

Languages, 1986)  
ــرض      ــاس، ُعـ ــوى المقيـ ــدق محتـ ــن صـ ــق مـ ــعة  وللتحقـ ــى تسـ علـ

محكمين من المتخصصين من أعضاء هيئـة التـدريس فـي علـم الـنفس      
التربــوي فــي الجامعــة الهاشــمية وجامعــة الحســين بــن طــالل وجامعــة     

وطلــب مــنهم إبــداء الــرأي فــي مــدى . عمــان العربيــة للدراســات العليــا
وضــوح صــياغة الفقــرات، وســالمتها اللغويــة، ومــدى تمثيلهــا لقيــاس     

يــة فــي القــراءة؛ وقــد تــم حــذف فقــرتين؛ بســبب      مفهــوم الكفــاءة الذات 
ــوم      %) 80(إجمــاع  ــاس مفه ــا لقي ــى عــدم تمثيلهم مــن المحكمــين عل

) 32(الكفـاءة الذاتيـة فــي القـراءة، بحيــث أصـبح المقيــاس يتكـون مــن      
  . فقرة

وتـــم التوصـــل إلـــى دالالت صـــدق البنـــاء للمقيـــاس مـــن خـــالل   
غيـــر عينـــة طالًبـــا وطالبـــة مـــن ) 44(تطبيقـــه علـــى عينـــة تكونـــت مـــن  

ــة      ــة الكليـ ــرة بالدرجـ ــاط كـــل فقـ ــتخراج معامـــل ارتبـ ــتم اسـ ــة، فـ الدراسـ
للمقياس، وكانت معامالت ارتبـاط جميـع الفقـرات ذات داللـة إحصـائية      
باســتثناء فقــرتين تــم حــذفهما، وتراوحــت معــامالت ارتبــاط الفقــرات        

، وُعّد ذلك مؤشًرا علـى  )0.68 - 0.34( بالدرجة الكلية للمقياس بين
ومــن ثــم ُأعتبــر المقيــاس صــادًقا، األمــر      . لتمييزيــة للفقــرات القــدرة ا

وقد أصبح المقيـاس فـي   .الذي يبرر استخدامه ألغراض هذه الدراسة
  ). ملحق أ(فقرة ) 30(صورته النهائية مكوًنا من 

وتم التحقـق مـن دالالت ثبـات المقيـاس مـن خـالل تطبيقـه علـى         
ــا وطالبــة، عــن ) 398=ن(عينــة الدراســة الكليــة   طريــق حســاب  طالًب

ــا فبلغـــت     ــة كرونبـــاخ الفـ معامـــل االتســـاق الـــداخلي، باســـتخدام معادلـ
، وقــــد ُأعتبــــرت هــــذه القيمــــة مناســــبة ألغــــراض هــــذه )0.86(قيمتــــه

  .الدراسة

  تصحيح المقياس   

فقـرة، مـدرج كـل    ) 30(تكون المقياس في صورته النهائية من  
كفـاءة  منها على سلم من خمس درجات، فكانت الفقرة التي تدل علـى  

 درجــات فــي حالــة اإلجابــة عنهــا    ) 5(ذاتيــة عاليــة فــي القــراءة تعطــى    
، )صـــحيح( درجـــات فـــي حالـــة اإلجابـــة عنهـــا ) 4(، و)صـــحيح تماًمـــا(
ــا    ) 3(و ــة اإلجابــة عنه ــي حال درجــة فــي  ) 2(، و)ال أعــرف( درجــات ف

ــة عنهــا   ــة اإلجاب ــادًرا( حال ــا    )ن ــة عنه ــة اإلجاب  ، ودرجــة واحــدة فــي حال
فقـرة؛ فـإن   ) 30(بمـا أن المقيـاس يتكـون مـن     و). غيرصحيح إطالًقا(

درجـة، وأدنـى   ) 150( أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب هي
وقــد تــم تصــنيف المتوســطات الحســابية ســواًء علـــى       ). 30( درجــة 

مستوى الفقرة الواحدة أوعلى المقياس ككل وفـق المعيـار اإلحصـائي    
  :اآلتي

  في القراءةمستوى متدني للكفاءة الذاتية ) = 2.32 -1(

  مستوى متوسط للكفاءة الذاتية في القراءة) = 3.66 -2.33(

  مستوى مرتفع للكفاءة الذاتية في القراءة) = 5.00 -3.67(

ــا    ــراءة  : ثانًيـ ــتراتيجيات القـ ــاس اسـ ــذه   : مقيـ ــي هـ ــتخدم فـ ُاسـ
 ,Shangالدراسـة مقيـاس اسـتراتيجيات القـراءة، الـذي طـّوره شـانق        

ذه الدراســـة بتعريـــب هـــذا المقيـــاس وقـــام الباحثـــان فـــي هـــ). (2010
فقــرة، توزعــت علــى ) 44( ليناســب البيئــة األردنيــة، والــذي تكــون مــن 

ــاد رئيســة   ــة أبع ــة  : ثالث ــرة، ومــاوراء  ) 16(االســتراتيجيات المعرفي فق
ُتــرجم ). الملحــق ب( فقــرة) 11( فقــرة، والتعويضــية) 17( المعرفيــة

ص في اللغـة  المقياس وعدلت فقراته بعد أن تمت مراجعته من متخص
اإلنجليزية، ومن ثم ُأجري صدق محتـوى لـه بعرضـه علـى ثمانيـة مـن       
أعضاء هيئة التدريس في علـم الـنفس التربـوي فـي الجامعـة الهاشـمية       
وجامعــة الحســين بــن طــالل وجامعــة عمــان العربيــة للدراســات العليــا؛  
ــاد      ــاء الفقـــرات ألبعـ ــه مـــن حيـــث مـــدى انتمـ إلبـــداء آرائهـــم فـــي فقراتـ

وقــد كـان هنــاك إجمــاع بيــنهم  . فة إلــى سـالمتها اللغويــة المقيـاس إضــا 
علــى أن فقــرات المقيــاس جميعهــا تنتمــي إلــى أبعادهــا، وقــد كــان لهــم  
مالحظات بسيطة على صـياغة بعـض الفقـرات، وقـد ُأعيـدت صـياغتها       

ــرغبتهم  ــتجابة لــ ــة    . اســ ــة الدراســ ــى عينــ ــاس علــ ــق المقيــ ــد تطبيــ وبعــ
ام طريقــة التــدوير أجــري تحليــل عــاملي لفقراتــه باســتخد ) 398=ن(

فـــأكثر كعامـــل تشـــبع للفقـــرة علـــى  ) 0.30(المتعامـــد؛ إذ تـــم اعتمـــاد 
وأظهــرت نتــائج التحليــل أن البنــاء العــاملي للصــورة المعّربــة       . البعــد

: يتكـون بالفعـل مـن ثالثـة أبعـاد هـي      " استراتيجيات القـراءة "لمقياس 
حــق  المل(االســتراتيجيات المعرفيــة، ومــاوراء المعرفيــة، والتعويضــية     

  ).ج

وتم التحقق مـن صـدق البنـاء للمقيـاس وذلـك بحسـاب معامـل         
ــد        ــاس، وقـ ــة للمقيـ ــة الكليـ ــر، وبالدرجـ ــد اآلخـ ــد بالبعـ ــل بعـ ــاط كـ ارتبـ

، وجميعها دالة إحصـائًيا عنـد   )0.85 -0.48( تراوحت هذه القيم بين
ــة  ــتوى الداللـ ــاس   ). α  =0.05( مسـ ــات مقيـ ــن ثبـ ــق مـ ــم التحقـ وتـ

= ن (لـــى عينـــة الدراســـة الكليـــة    اســـتراتيجيات القـــراءة بتطبيقـــه ع  
لفقراتــه، ) كرونبــاخ الفــا( ، وحســاب معامــل االتســاق الــداخلي )398

: وقد بلغت قيم معامل الثبـات لكـل بعـد مـن أبعـاده علـى النحـو اآلتـي        
ــة   ــة   (0.80)االســتراتيجيات المعرفي ، واالســتراتيجيات مــاوراء المعرفي

هــذه القــيم مــع وتتفــق . (0.81)، واالســتراتيجيات التعويضــية )0.82(
التــي أظهــرت القــيم  (Shang, 2010)مـا توصــلت اليــه دراســة شــانق  

ــة ــة  : اآلتيـ ــتراتيجيات المعرفيـ ــاوراء  (0.82)االسـ ــتراتيجيات مـ ، واالسـ
  ).0.83(، واالستراتيجيات التعويضية (0.81)المعرفية 
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  تصحيح المقياس   

فقـرة، مـدرج كـل    ) 44(تكون المقياس في صورته النهائية من  
ــى          من ــدل عل ــي ت ــرة الت ــت الفق ــى ســلم مــن خمــس درجــات، فكان ــا عل ه

درجـــات فـــي حالـــة  ) 5( اســـتخدام دائـــم الســـتراتيجية القـــراءة تعطـــى 
، )غالًبـا ( درجات فـي حالـة اإلجابـة عنهـا    ) 4(، و)دائًما(  اإلجابة عنها

درجـة فـي حالـة    ) 2(، و)أحياًنـا ( درجات في حالة اإلجابـة عنهـا  ) 3(و
). أبـًدا ( ودرجـة واحـدة فـي حالـة اإلجابـة عنهـا       ،)نـادًرا ( اإلجابة عنها

) 80 -16(وتتراوح الدرجات على بعد االستراتيجيات المعرفيـة بـين   
درجـة،  ) 85 -17(درجة، وبعد االستراتيجيات مـاوراء المعرفيـة بـين    

وبمـا  . درجـة ) 55 -11( وعلى بعـد االسـتراتيجيات التعويضـية بـين     
أعلى درجة يمكن أن يحصـل  فقرة؛ فإن ) 44(أن المقياس يتكون من 

وللحكـم علـى   ). 44( درجـة، وأدنـى درجـة   ) 220( عليها الطالـب هـي  
مســـتوى اســـتخدام اســـتراتيجيات القـــراءة، تـــم تصـــنيف المتوســـطات  
الحسابية سواًء على مستوى الفقرة الواحدة أو المقيـاس ككـل، وفـق    

  :المعيار اإلحصائي اآلتي

  مستوى قليل لالستخدام) = 2.32 -1(

  مستوى متوسط لالستخدام ) = 3.66 -2.33(

  مستوى مرتفع لالستخدام) = 5.00 -3.67(

  إجراءات الدراسة

لذي وصف، تم تطبيق أداتـي  بعد تحديد أفراد العينة بالشكل ا
ـــ بعــد التاكــد مــن صــدقهما وثباتهماــ     ــاحثين أنفســهم   الدراسة ـ مــن الب

، 2010/2011وذلك خالل الفصل الدراسي الصـيفي للعـام الدراسـي    
قــد ُقــدر الــزمن الــذي أســتغرقه الطلبــة فــي االســتجابة علــى األداتــين و

ثم قام الباحثان بإدخال البيانـات إلـى الحاسـب    . دقيقة) 30-25(بـين 
ــي واســتخدام األســاليب اإلحصــائية المناســبة لإلجابــة عــن أســئلة        اآلل

  . الدراسة

  المعالجة اإلحصائية 

م حســــاب لإلجابــــة عــــن الســــؤالين األول والثالــــث للدراســــة تــــ  
المتوســطات الحســابية واإلنحرافــات المعياريــة، ولإلجابــة عــن الســؤال  
الثاني للدراسة تم اسـتخدام تحليـل التبـاين الثنـائي حيـث تـم التعامـل        

سـنة  ( والمسـتوى الدراسـي  ) ذكور، إنـاث ( مع متغير النوع االجتماعي
ــة      ــنة رابعـ ــة، سـ ــنة ثالثـ ــة، سـ ــنة ثانيـ ــى، سـ ــتقلين،  ) أولـ ــرين مسـ كمتغيـ

الذاتية في القراءة كمتغير تابع، ولإلجابة عـن السـؤال الرابـع     والكفاءة
للدراســـة تـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة 
 وتحليل التباين الثنائي حيـث تـم التعامـل مـع متغيـر النـوع االجتمـاعي       

ــاث ( ــة، ســنة    ( ، والمســتوى الدراســي )ذكــور، إن ــى، ســنة ثاني ســنة أول
تغيرين مستقلين، واستراتيجيات القراءة كمتغيـر  كم) ثالثة، سنة رابعة

تـــابع، ولإلجابـــة عـــن الســـؤال الخـــامس تـــم حســـاب معامـــل ارتبـــاط         
  .بيرسون

  نتائج الدراسة ومناقشتها  

مـا مسـتوى الكفـاءة الذاتيـة فـي      : النتائج المتعلقة بالسـؤال األول  أوًال
 القراءة لدى طلبة الجامعة الهاشمية؟

ــت   ــؤل اسـ ــذا السـ ــن هـ ــة عـ ــابية  لإلجابـ ــطات الحسـ خرجت المتوسـ
ــراءة،        ــي القـ ــة فـ ــاءة الذاتيـ ــاس الكفـ ــى مقيـ ــة علـ ــات المعياريـ واإلنحرافـ

  . يبين ذلك) 2( والجدول
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  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على فقرات مقياس الكفاءة الذاتية في القراءة: 2الجدول
المتوسط   فـقـرةنـص الـ رقم الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

 87.  2.95  أعتقد بأنني قارىء جيد  1

  1.31  3.46  أشعر باالرتياح أثناء القراءة  2
  85.  2.98  أقرأ بشكل أسرع من زمالئي  3
  1.29  3.41  أحتاج إلى القليل من المساعدة أثناء القراءة  4
  1.30  3.43  أستمتع في القراءة  5
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أن مستوى الكفـاءة الذاتيـة فـي القـراءة     ) 2( يتضح من الجدول
ــغ المتوســـط     ــة؛ إذ بلـ ــًطا لـــدى أفـــراد الدراسـ ــام كـــان متوسـ بشـــكل عـ

ــابي  وقــــد تراوحــــت األوســــاط  . علــــى المقيــــاس ككــــل ) 3.01(الحســ
 2.61 -(الحسابية إلستجابات أفراد الدراسة على فقرات المقياس بين

؛ ممــا يشــير إلــى أن الطلبــة يميلــون إلــى النظــر إلــى قــدرتهم         )3.46
  .القرائية نظرة متوسطة

ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء طبيعة المرحلـة الدراسـية    
ــم تهــ    تم بتعلــيم مهــارات وفنيــات  الجامعيــة؛ إذ إن الدراســة الجامعيــة ل

القراءة بحد ذاتها؛ وإنما القراءة في المرحلة الجامعيـة بهـدف البحـث    
وقد تعزى هذه النتيجة إلى عـدم حصـول الطلبـة    . والتقّصي واإلطالع

ــة؛     ــة الجامعيـ ــة، والنجـــاح فـــي المرحلـ ــة للدراسـ ــارات الالزمـ علـــى المهـ
تلـف عمـا   فالطلبة يتعرضون فـي الجامعـة إلـى نظـام دراسـي جديـد مخ      

ألفوه في المدرسـة، ممـا قـد يعّرضـهم إلـى بعـض خبـرات الفشـل التـي          
  .   قد تؤثر على مستوى كفاءتهم في القراءة
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وقــد تفّســر هــذه النتيجــة فــي ضــوء إدراك الطلبــة فــي المرحلــة    
الجامعيـة لقيمـة القـراءة؛ فيـدرك الطلبـة الجـامعيون بـأن القـراءة ذاتهــا         

لـة الجامعيـة يقـرأ ليـتعلم؛ فـي حـين       وسيلة للتعّلم، فالطالـب فـي المرح  
ــذاتها       ــة القــراءة ب ــي المرحلــة المدرســية يــتعلم عملي ــب ف وقــد . الطال

تعزى هذه النتيجة ايًضا إلى أن الطالب الجـامعي بـدأت تتحـدد معـالم     
أهدفه الشخصـية، وبـدأ يـدرك مـواطن القـوة والضـعف لديـه، بعـد أن         

قــات تحصــيلية مــّر بعضــهم خــالل الســنوات األولــى مــن الجامعــة بإخفا  
غير متوقعة؛ لذلك قد يكون لهذه العقبات دور في تقييم كفـاءتهم فـي   

  . القراءة بمستوى متوسط

ــراءة؛       ــدافع مـــن القـ ــوء الـ ــي ضـ ــة فـ ــذه النتيجـ ــير هـ ويمكـــن تفسـ
فالطلبــــة يقــــرءون مــــن أجــــل النجــــاح فــــي المــــواد الدراســــية؛ أي أن 

ي القــراءة الدافعيــة للقــراءة دافعيــة خارجيــة، لــذا يقّيمــون كفــاءتهم فــ    
وتتفق نتائج هذه الدراسة مـع نتـائج دراسـة نيفيـل     . بمستوى متوسط
Nevill, 2008) (   التــي أشــارت إلــى أن مســتوى الكفــاءة الذاتيــة فــي

كمـا تتفـق نتـائج    . القراءة لدى أفراد الدراسة هو المستوى المتوسط
التــي أشــارت إلــى أن ) 2009 الــزق،(هــذه الدراســة مــع نتــائج دراســة 

اءة الذاتيــة األكاديميــة لــدى طلبــة الجامعــة األردنيــة كــان مســتوى الكفــ
  . متوسًطا

هـل توجـد فـروق ذات داللـة     : النتائج المتعلقـة بالسـؤال الثـاني    :ثانيًا
ــة    ــد مســـتوى الداللـ ــائية عنـ ــي مســـتوى  ) α  =0.05( إحصـ فـ

ــى       ــزى إلـ ــة تعـ ــة الجامعـ ــدى طلبـ ــراءة لـ ــي القـ ــة فـ ــاءة الذاتيـ الكفـ
 عي؟مستواهم الدراسي ونوعهم اإلجتما

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤل اســتخرجت المتوســطات الحســابية     
واإلنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد الدراسة علـى مقيـاس الكفـاءة    
الذاتيـــة فـــي القـــراءة بحســـب متغيـــري المســـتوى الدراســـي والنـــوع        

  . يبين ذلك) 3( االجتماعي، والجدول

ــدول  ــة   : 3الجــ ــات المعياريــ ــابية واإلنحرافــ ــطات الحســ  المتوســ
إلســتجابات أفــراد الدراســة علــى مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة فــي القــراءة      

  بحسب متغيري المستوى الدراسي والنوع االجتماعي 
النوع

االجتماعي
 المجموع اناث  ذكور

والمستوى
  الدراسي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المتوسط
الحسابي

االنحراف
معياريال

السنة
  األولى

2.32 .84 2.35.86 2.34.85

السنة
  الثانية

2.85  .89  2.92 .92 2.89 .90 

 1.09 3.19 3.201.10  1.01  3.18السنة الثالثة
السنة
  الرابعة

3.66  1.13  3.68 1.14 3.67 1.13 

 95. 3.01 1.03 3.02  1.01 3.00 المجموع

ريـة بـين متوسـطات    أن هناك فروًقا ظاه) 3( يتضح من الجدول
درجات أفراد الدراسة على مقياس الكفاءة الذاتية في القـراءة بحسـب   

ولمعرفــة الداللـــة  . متغيــري المســتوى الدراســي و النـــوع االجتمــاعي    
 اإلحصـائية لتلــك الفــروق اســتخدم تحليـل التبــاين الثنــائي، والجــدول  

  .يبين ذلك) 4(

توى الدراسـي  نتائج تحليل التباين الثنائي ألثر المس: 4الجدول
والنــوع االجتمــاعي والتفاعــل بينهمــا علــى مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة فــي 

  . القراءة
مصدر
  التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  "ف"قيمة
  الداللة

المستوى
  الدراسي

19.79  3 6.6  6.667 .000*  

النوع
  االجتماعي

0.75 1 0.75 0.757  .681 

المستوى
 X اسيالدر

النوع 
  االجتماعي

1.34  3 0.44  .44  .593  

      0.99  390 389 الخطأ
        397 410.89 الكلي

  )α  =0.05(دالة احصائًيا عند مستوى الداللة 
      

وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائًيا عنـــد  ) 4( يتضـــح مـــن الجـــدول
تعــزى إلــى المســتوى الدراســي فــي الكفــاءة    ) α  =0.05( مســتوى

، ولتحديـد مواقـع   )6.667" (ف"بلغـت قيمـة   الذاتية فـي القـراءة؛ إذ   
ــوكي      ــار ت ــم اســتخدام اختب ــروق ت ــة،  ) (Tuckeyالف ــات البعدي للمقارن

  ). 5( فكانت النتائج كما هو مبين في الجدول

نتــائج اختبــار تــوكي للمقارنــات البعديــة لمتوســطات  : 5الجــدول
الكفــــاءة الذاتيــــة فــــي القــــراءة بحســــب مســــتويات متغيــــر المســــتوى   

  الدراسي
ويات متغير المستوىمست

  الدراسي
الفروق في 
  المتوسطات

 مستوى الداللة

 0.560  - 0.55  ثانية اولى

  0.000  *- 0.85  ثالثة اولى
  0.000  *- 1.33  رابعة اولى
  0.580  - 0.30  ثالثة ثانية
  0.000  *- 0.78  رابعة ثانية
  0.621  - 0.48  رابعة ثالثة

    )α  =0.05( دالة احصائًيا عند مستوى الداللة    

أن مسـتوى الكفـاءة الذاتيـة فـي القـراءة      ) 5( يتضح من الجدول
لدى طلبة السنة الثالثة كان أعلى وبدرجة دالة إحصائًيا مـن مسـتوى   

كما أن مستوى الكفـاءة الذاتيـة فـي القـراءة لـدى      . طلبة السنة األولى
ــة إحصــائًيا مــن مســتوى        ــة الســنة الرابعــة كــان أعلــى وبدرجــة دال طلب

 ذاتية في القراءة لـدى طلبـة السـنة األولـى والسـنة الثانيـة؛       الكفاءة ال

إذ إن مستوى الكفـاءة الذاتيـة فـي القـراءة يتحسـن ويتطـور مـع تقـدم         
  .المستوى الدراسي للطلبة
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ويمكن تفسير هذه النتيجة فـي ضـوء تـأثر الكفـاءة الذاتيـة فـي        
لذاتيـة  القراءة بالخبرات التي يمر بها الطلبة؛ لـذا يالحـظ أن الكفـاءة ا   

في القراءة تتحسن مع تقدم المستوى الدراسي للطالب؛ أي أن طلبـة  
الســـنة األولـــى مـــثًال يعـــانون  نقًصـــا فـــي المهـــارات الدراســـية، وهـــذه  

ــة      ــوافر وتكتســب مــن خــالل الســنوات الدراســية الجامعي . المهــارات تت
وتفّســـر أيًضـــا فـــي ضـــوء تـــأثر الكفـــاءة الذاتيـــة فـــي القـــراءة بخبـــرات  

ــة؛ فمــع تقــدم المســتوى الدراســي يــتقن       اإلتقــان التــي  يمــر بهــا الطلب
الطلبة بعض مهارات القراءة، وخبرات النجـاح فـي الدراسـة الجامعيـة،     

كمـــا تتـــأثر الكفـــاءة . ممـــا يـــنعكس علـــى تقـــديرهم لقـــدراتهم القرائيـــة 
الذاتيــة فــي القــراءة بالحالــة اإلنفعاليــة لــدى الطلبــة؛ فمــع تقــدم الطلبــة 

ــة يشــ    ــاح واالســتمتاع فــي الدراســة    فــي الدراســة الجامعي عرون باإلرتي
ــراءة؛ لــذا كــان          ــاءتهم فــي الق ــنعكس إيجاًبــا علــى كف ــة؛ ممــا ي الجامعي
متوسط الكفاءة الذاتية فـي القـراءة لـدى أفـراد الدراسـة يـزداد بتقـدم        
المســتوى الدراســي لهــم، وتعــزز نتــائج الدراســة مــا أشــار إليــه برينتــر  

، بـأن الحالـة اإلنفعاليـة    )(Brinter and Pajares, 2006وباجـاريس  
  .  والنفسية تشكل أحد مصادر الكفاءة الذاتية

وقد تعزى هذه النتيجة إلى تأثر الكفاءة الذاتية بخبـرات اإلنابـة   
)Vicarious Experiences (     التـــي يســـتقيها الفـــرد مـــن النمـــاذج

اإلجتماعيــة المحيطــة؛ إذ يــزداد شــعور الفــرد بكفاءتــه الذاتيــة عنــدما    
يماثلونــه فــي القــدرة قــادرون علــى القيــام بمهمــة مــا؛      يالحــظ أن مــن 

فالطلبة الجامعيون في السنتين الثالثـة والرابعـة اصـبحوا أكثـر تعرًضـا      
للنمــاذج اإلجتماعيــة كــالزمالء والمدرســين مــن طلبــة الســنتين األولــى  

وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليـه األدب التربـوي السـابق    . والثانية
الكفــاءة الذاتيـــة اعتمــاًدا علـــى بعــض المصـــادر    إلــى تطــور معتقـــدات   

ــة     Pajares,  Johnson, and(كخبــرات اإلتقــان، وخبــرات اإلناب

Usher, 2007; Brinter and Pajares, 2006; Bandura, 
التــي أشــارت إلــى   ) 2009(وتتفــق مــع نتــائج دراســة الــزق     ). 1997

      .وجود فروق في مستوى الكفاءة الذاتية تعزى للمستوى الدراسي

عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائًيا      ) 4( كمـا يتضـح مـن الجـدول    
تعزى للنوع االجتمـاعي أو للتفاعـل بـين    ) α  =0.05( عند مستوى

  . المستوى الدراسي والنوع االجتماعي في الكفاءة الذاتية في القراءة

ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة بــأن الكفــاءة الذاتيــة فــي القــراءة ال 
دون آخـر، بحيـث يمكـن أن يـؤدي إلـى معالجـة       تخص نوًعا اجتماعًيـا  

أو نتــاج عقلــي مختلــف بــين النــوعين االجتمــاعين؛ ممــا يشــير إلــى أن  
.  القدرة القرائية متقاربة لدى كل من الذكور واإلناث علـى حـد سـواء   

التـــي ) 2009(وتتفـــق نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع نتـــائج دراســـة الـــزق  
الذاتيـة األكاديميـة    أشارت إلى عدم وجود فروق فـي مسـتوى الكفـاءة   

  . تعزى للجنس

ما أكثر اسـتراتيجيات القـراءة   : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالًثا
  استخداًما لدى طلبة الجامعة الهاشمية؟

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤل اســتخرجت المتوســطات الحســـابية       
ــاده     ــراءة بأبعـ ــتراتيجيات القـ ــى مقيـــاس اسـ ــة علـ واإلنحرافـــات المعياريـ

  . يبين ذلك) 6( والجدول الثالثة،

المتوســطات الحســابية واإلنحرافــات المعياريــة    ): 6( الجــدول
إلستجابات أفراد الدراسـة علـى مقيـاس اسـتراتيجيات القـراءة بأبعـاده       

  الثالثة 
المتوسط   البعد  الرقم

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

 1.05 3.42  المعرفية 1

  86.  2.87  ما وراء المعرفية 2
  79.  2.45  ةالتعويضي 3
  88.  2.91  المقياس ككل  

ــدول   ــن الجــ ــح مــ ــراءة   ) 6( يتضــ ــتراتيجيات القــ ــر اســ أن أكثــ
 اسـتخداًما هـي االسـتراتيجيات المعرفيـة؛ إذ بلـغ متوسـطها الحسـابي       

ــة الثانيــة االســتراتيجيات مــاوراء المعرفيــة؛ إذ    )3.42( ، يليهــا بالمرتب
ة االسـتراتيجيات  ، يليها بالمرتبة الثالثـ )2.87( بلغ متوسطها الحسابي

  ).2.45(التعويضية؛ إذ بلغ متوسطها الحسابي 

وقد يعود ذلك إلى تركيز المقررات الدراسية وطـرق التـدريس    
ــالمقررات الدراســية       ــوع مــن االســتراتيجيات؛ ف المتبعــة علــى هــذه األن
وطــرق التــدريس عــادة مــا تؤكــد تكــرار المعلومــة للطلبــة ليــتم تمثلهــا  

عدات التـذكر، ويميـل بعـض المدرسـين     جيًدا، واسـتخدام بعـض مسـا   
إلى تقديم المعلومات للطلبة بشكل منظم كتحديد الخطـوط العريضـة   
للــنص ليــتم تعلمهــا، وتعلــيمهم أحياًنــا كيفيــة اســتنتاج الفكــرة الرئيســة 

ــى توظيــف اســتراتيجيات     . مــن الــنص  كمــا يميــل بعــض المدرســين إل
حظـــات،  التفصـــيل كتلخـــيص المـــادة التـــي تـــم تعلمهـــا، وأخـــذ المال      

وتفسـير األفكـار لآلخـرين، وطـرح أسـئلة حـول الـنص وإجابتهـا، وهــذ         
  .جميعا تعّد استراتيجيات قرائية معرفية

أمــا وجــود االســتراتيجيتين مــاوراء المعرفيــة والتعويضــية فــي     
ــان        ــه هاتــ ــا تتطلبــ ــى مــ ــك إلــ ــزى ذلــ ــد يعــ ــرتين؛ فقــ ــرتبتين األخيــ المــ

ــد مـــ     ــذل المزيـ ــود وبـ ــاعفة الجهـ ــن مضـ ــتراتيجيتان مـ ــدرات االسـ ن القـ
العقليــة والبحــث فــي مــا وراء المعلومــات المقدمــة بشــكل صــريح فــي     

ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة فــي ضــوء الغــرض مــن القــراءة؛     . الــنص
القــراءة  : فالطلبــة يقــرءون المــواد المختلفــة ألغــراض متنوعــة، منهــا      

لتعـــــلم معلومــــات جديــــدة ، والقــــراءة ألداء مهمــــة مــــا ، والقــــراءة       
ــر  ــرأ بغــرض      لالســتيعاب ، والق ــذي يق ــب ال ــا؛ فالطال اءة لالســتمتاع به

ــراءة، ويتطلـــب ذلـــك     ــال أثنـــاء القـ االســـتيعاب مـــثًال، يكـــون تركيـــزه عـ
توظيــف اســتراتيجيات مــا وراء معرفيــة واســتراتيجيات تعويضــية فــي    

 ,Shang)وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة شـانق  . القراءة

جيات القـــراءة اســـتخداًما التـــي أشـــارت إلـــى أن أكثـــر اســـتراتي (2010
لدى طلبة الجامعة هي االستراتيجيات المعرفية، يليها االسـتراتيجيات  

  .   ما وراء المعرفية، واخيًرا االستراتييجات التعويضية
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هـل توجـد فـروق ذات داللـة     : النتـائج المتعلقـة بالسـؤال الرابـع     :رابًعا
ــة    ــد مســتوى الدالل ــي اســتخدام  ) α  =0.05( إحصــائية عن ف

لبـــة الســـتراتيجيات القـــراءة تعـــزى إلـــى مســـتواهم الدراســـي الط
 ونوعهم اإلجتماعي؟

ولإلجابــة عــن هــذا الســؤل اســتخرجت المتوســطات الحســـابية       
ــاس      ــى مقيــ ــة علــ ــراد الدراســ ــتجابات أفــ ــة إلســ ــات المعياريــ واإلنحرافــ
اســـتراتيجيات القـــراءة بحســـب متغيـــري المســـتوى الدراســـي والنـــوع   

  . ذلكيبين ) 7( االجتماعي، والجدول

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعياريـة ألبعـاد   : 7الجدول
مقيـــاس اســـتراتيجيات القـــراءة بحســـب متغيـــري المســـتوى الدراســـي   

  .والنوع االجتماعي
المستوى  االستراتيجية

الدراسي 
والنوع 

 االجتماعي

السنة 
 األولى

السنة 
 الثانية

السنة 
 الثالثة

السنة 
 الرابعة

المتوسط
  الكلي

3.943.41 2.863.203.60  الذكور  فيةالمعر

 3.42 3.97 3.63 3.21 2.88  اإلناث
 3.42 3.96 3.62 3.21 2.87  الكلي

ما وراء
  المعرفية

 2.87 3.30 2.92 2.75 2.52  الذكور
 2.86 3.29 2.89 2.77 2.50  اإلناث
 2.87 3.30 2.91 2.76 2.51  الكلي

 2.44 2.65 2.48 2.38 2.26  الذكور  التعويضية
 2.45 2.63 2.51 2.39 2.24  اإلناث
 2.45 2.64 2.50 2.39 2.25  الكلي

أن هناك فروًقا ظاهريـة بـين متوسـطات    ) 7( يتضح من الجدول
درجـــات أفـــراد الدراســـة علـــى مقيـــاس اســـتراتيجيات القـــراءة بحســـب  

ولمعرفـــة . متغيـــري المســـتوى الدراســـي والنـــوع االجتمـــاعي للطالـــب 
ــة اإلحصـــائية  لتلـــك الفـــروق اســـتخدم تحليـــل التبـــاين الثنـــائي       الداللـ
  .يبين ذلك) 8( المتعدد، والجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــدول ــراد     : 8الجـ ــدرجات أفـ ــدد لـ ــائي المتعـ ــاين الثنـ ــل التبـ ــائج تحليـ نتـ
ــري        ــا لمتغيـ ــراءة تبًعـ ــتراتيجيات القـ ــاس اسـ ــاد مقيـ ــى أبعـ ــة علـ الدراسـ

  . المستوى الدراسي والنوع االجتماعي
المتغيرات   مصدر التباين

  التابعة
مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

مستوىقيمة ف
الداللة

المستوى
  الدراسي
ويلكس 

 0.89=لمبدأ

مستوى 
0.001=الداللة

  

االستراتيجيات
  المعرفية

19.81 3 6.60 6.24*0.000

االستراتيجيات
ما وراء 
  المعرفية

18.76 3  6.25 5.30*0.001

االستراتيجيات
  يةالتعويض

17.62 3  5.87 5.16*0.001

النوع االجتماعي
0.015=هوتلنج

مستوى 
 0.11=الداللة

  
  

االستراتيجيات
  المعرفية

0.79 1  0.79 0.540.986

االستراتيجيات
ما وراء 
  المعرفية

0.65 1  0.65 0.51 0.578

االستراتيجيات
  التعويضية

1.01 1  1.01 0.63 0.751

المستوى
النوع *الدراسي

  جتماعياال

االستراتيجيات
  المعرفية

2.01 3  0.67 0.98 0.602

االستراتيجيات
ما وراء 
  المعرفية

2.21 3  0.73 1.01 0.597

االستراتيجيات
  التعويضية

1.26 3  0.42 0.78 0.720

  )α  =0.05( دالة احصائًيا عند مستوى الداللة*
        

استخدام وجود فروق دالة إحصائًيا في ) 8( يتبين من الجدول
اســـتراتيجيات القـــراءة لـــدى طلبـــة الجامعـــة الهاشـــمية تعـــزى لمتغيـــر   
المســــتوى الدراســــي علــــى جميــــع أبعــــاد المقيــــاس؛ إذ بلغــــت قيمــــة  

علــــى بعــــد االســــتراتيجيات المعرفيــــة،     ) α  =0.000، 6.24=ف(
علــى بعــد االســتراتيجيات  ) α  =0.001، 5.30=ف(وبلغــت قيمــة  

ــا وراء المعرفيـــة، وبلغـــت قيمـــة   علـــى ) α  =0.001، 5.16=ف(مـ
، ولتحديـــــد مواقـــــع الفـــــروق تـــــم )بعـــــد االســـــتراتيجيات التعويضـــــية

للمقارنات البعديـة، فكانـت النتـائج    ) (Tuckeyاستخدام اختبار توكي 
  ). 9( كما هو مبين في الجدول
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نتائج اختبار توكي للمقارنات البعديـة لمتوسـطات درجـات    : 9الجدول
  ات القراءة الطلبة الستخدام استراتيجي
  بعد االستراتيجيات المعرفية
 مستويات متغير المستوى

  الدراسي
الفروق في
المتوسطات

 مستوى الداللة

0.340.810-  ثانية اولى

 0.004* 0.75-  ثالثة أولى
 0.000* 1.09-  رابعة أولى
 0.796 0.41-  ثالثة ثانية
 0.003* 0.75-  رابعة ثانية
 0.802 0.34-  رابعة ثالثة

 عد االستراتيجيات ما وراء المعرفيةب
0.250.692-  ثانية اولى

 0.002* 0.40-  ثالثة اولى
 0.000* 0.79-  رابعة اولى
 0.845 0.15-  ثالثة ثانية
 0.001*0.54-  رابعة ثانية
 0.570 0.39-  رابعة ثالثة

 بعد االستراتيجيات التعويضية
0.140.938-  ثانية اولى

 0.004* 0.25-  ثالثة اولى
 0.000* 0.39-  رابعة اولى
 0.110.613-  ثالثة ثانية
 0.003* 0.25-  رابعة ثانية
 0.690 0.14-  رابعة ثالثة

  )α  =0.05( دالة احصائًيا عند مستوى الداللة*
    

ــدول   ــن الجـ ــين مـ ــة   ) 9( يتبـ ــنة الرابعـ ــة السـ ــتخدام طلبـ أن اسـ
إحصـائًيا مـن   الستراتيجيات القراءة المعرفية كـان أعلـى وبدرجـة دالـة     

كمــا أن اســتخدام طلبــة الســنة الثالثــة . طلبــة الســنتين األولــى والثانيــة
الستراتيجيات القراءة المعرفية أعلى وبدرجة دالة إحصـائًيا مـن طلبـة    
السنة األولى، في حين لـم تكـن هنـاك فـروق دالـة إحصـائًيا علـى بـاقي         

اءة مستويات متغير المسـتوى الدراسـي باسـتخدام اسـتراتيجيات القـر     
أن اســـتخدام طلبـــة الســـنة ) 9( كمـــا يتبـــين مـــن الجـــدول. المعرفيــة 

الرابعــة الســتراتيجيات القــراءة مــا وراء المعرفيــة كــان أعلــى وبدرجــة    
كمــا أن اســتخدام . دالــة إحصــائًيا مــن طلبــة الســنتين األولــى والثانيــة  

طلبة السنة الثالثة الستراتيجيات القراءة ما وراء المعرفيـة كـان أعلـى    
دالة إحصائًيا من طلبة السنة األولى، في حـين لـم تكـن هنـاك      وبدرجة

فـروق دالــة إحصــائًيا علــى بــاقي مســتويات متغيــر المســتوى الدراســي  
ــة    ــراءة مــا وراء المعرفي ــين مــن   . باســتخدام اســتراتيجيات الق كمــا يتب

أن اسـتخدام طلبـة السـنة الرابعـة السـتراتيجيات القـراءة       ) 9( الجـدول 
بدرجة دالة إحصائًيا من طلبـة السـنتين األولـى    التعويضية كان أعلى و

وكــان اســتخدام طلبــة الســنة الثالثــة الســتراتيجيات القــراءة  .  والثانيــة
التعويضـية أعلــى وبدرجــة دالـة إحصــائًيا مــن طلبـة الســنة األولــى، فــي    
حــين لــم تكــن هنــاك فــروق دالــة إحصــائًيا علــى بــاقي مســتويات متغيــر 

  . تيجيات القراءة التعويضيةالمستوى الدراسي باستخدام استرا

ممــــا ســــبق يتبــــين أن اســــتخدام اســــتراتيجيات القــــراءة تتــــأثر 
بالمســـتوى الدراســـي للطالـــب؛ وقـــد تعـــزى هـــذه النتيجـــة إلـــى عامـــل 
الخبرة التي يمر به الطالـب أثنـاء دراسـته الجامعيـة، إذ يـدخل الطلبـة       
فـــي مرحلـــة التعلـــيم الجـــامعي ولـــديهم اســـتراتيجيات قرائيـــة ســـطحية  

لية ولكـن مـع دخـول مرحلـة التعلـيم الجـامعي فـإن المـواد الدراسـية          أو
ويمكـن  . تتطلب ممارسـة القـراءة بمسـتويات ناقـدة وتحليليـة متعمقـة      

تفسير هـذه النتيجـة فـي ضـوء طبيعـة المـواد الدراسـية التـي يدرسـها          
الطلبــة فــي الجامعــة؛ فــالمواد الدراســية فــي الســنتين الثالثــة والرابعــة     

ــتوى متخصــــص  ــا    ذات مســ ــًدا ذهنًيــ ــتيعابها نقــ ــدم يتطلــــب اســ ومتقــ
وتقييًما للمعاني واختباًرا لألفكار والمعلومات؛ مما يعني أنهـا تتطلـب   
توظيـــــف اســـــتراتيجيات قرائيـــــة متقدمـــــة كاالســـــتراتيجيات مـــــا وراء 

  . المعرفية والتعويضية

هـــل توجـــد عالقـــة    :النتـــائج المتعلقـــة بالســـؤال الخـــامس    :خامســـًا
لكفــاءة الذاتيــة فــي القــراءة لــدى طلبــة    ارتباطيــة بــين مســتوى ا 

  .الجامعة واستخدامهم الستراتيجيات القراءة؟

ولالجابــة عــن هــذا الســؤال ُحســب معامــل ارتبــاط بيرســون بــين  
متغيـري الكفــاءة الذاتيــة فــي القــراءة واســتخدام اســتراتيجيات القــراءة  
لدى طلبة الجامعة الهاشمية من جهة، وبين متغير الكفاءة الذاتية فـي  
القراءة وكل بعد من أبعاد مقياس استخدام استراتيجيات القراءة مـن  

  .  ذلك) 10( جهة أخرى، ويوضح الجدول

معامالت االرتبـاط بـين الكفـاءة الذاتيـة فـي القـراءة       : 10الجدول
  وأبعاد مقياس استخدام استراتيجيات القراءة والمقياس ككل

  الداللة االحصائيةالكفاءة الذاتية في القراءة )االستراتيجية(البعد
 0.00* 0.54  المعرفية

  0.00*  0.51  ما وراء المعرفية
  0.00*  0.47  التعويضية

  0.00*  0.50  المقياس ككل
  )α  =0.05( دالة احصائًيا عند مستوى الداللة*  

أن جميع معامالت االرتباط بـين أبعـاد   ) 10( يتضح من الجدول
الذاتية فـي القـراءة دالـة     مقياس استراتييجات القراءة ومقياس الكفاءة

؛ إذ بلغـــت بـــين بعـــد  )α  =0.05(إحصـــائًيا عنـــد مســـتوى الداللـــة  
، وبـين  )0.54( االسـتراتيجيات المعرفيـة والكفـاءة الذاتيـة فـي القـراءة      

ــراءة     ــي القـ ــة فـ ــاءة الذاتيـ ــة والكفـ ــا وراء المعرفيـ ــتراتيجيات مـ  االسـ

ـــاءة الذات  )0.51( ــية والكفــ ــتراتيجيات التعويضــ ـــن االســ ــي  ، وبيــ ــة فــ يــ
  ).  0.50( أما معامل االرتباط مع المقياس ككل بلغ ،)0.47( القراءة

ــاءة        ــين الكف ــة ب ــة إيجابي ــين وجــود عالقــة ارتباطي ممــا ســبق يتب
الذاتيـــة فـــي القـــراءة واســـتخدام اســـتراتيجيات القـــراءة لـــدى طلبـــة        
ــاءة       ــة ذوي الكف الجامعــة الهاشــمية؛ ولعــّل الســبب يكمــن فــي أن الطلب

اءة أكثــر مــيًال للمثــابرة علــى أداء المهمــة مــن الطلبــة  الذاتيــة فــي القــر
الــذين ال يعتقــدون بقــدرتهم علــى أدائهــا، ممــا يعنــي أن لــدى الطلبــة     
ذوي الكفــاءة الذاتيــة فــي القــراءة حصــيلة واســعة مــن االســتراتيجيات   

القرائية المختلفة، ولديهم القدرة على تحديد االستراتيجيات القرائيـة   
دراستهم؛ فالطلبة الـذين يشـعرون بكفـاءتهم فـي     التي تتناسب وطبيعة 
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ــن        ــنهم مـ ــة تمكـ ــتراتيجيات قرائيـ ــتخدام اسـ ــى اسـ ــون إلـ ــراءة، يميلـ القـ
وتتفق نتائــج هــذه الدراسـة مـع نتــائج دراسـة شانــق        . القراءة بفاعلية

ــديناري       ــز والــ ــاموت وروبينــ ــة شــ ــانق ودراســ ــنق ويــ ــة  يوشــ ودراســ
(Shang,2010; Yusheng and Yang,2010; Chamot, 

Robbins, and El-Dinary, 1993)     ــى ــا إل ــي أشــارت نتائجه الت
وجـــود عالقـــة ارتباطيـــة إيجابيـــة بـــين الكفـــاءة الذاتيـــة فـــي القـــراءة         

  . واستخدام استراتيجيات القراءة

  :التوصيات

  :بناًء على نتائج الدراسة يمكن اقتراح التوصيات اآلتية

دى الطلبـة؛  ضرورة الوعي بمستوى الكفاءة الذاتية فـي القـراءة لـ    .1
 .نظًرا الرتباطها باستراتيجيات القراءة

تزويــــد الطلبــــة بمــــواد تعليميــــة تمّكــــنهم مــــن توظيــــف مختلــــف   .2
 .االستراتيجيات القرائية

 . بناء برامج تدريبية لتنمية مستوى الكفاءة الذاتية في القراءة .3

دراســة مفهــوم الكفــاءة الذاتيــة فــي القــراءة والكشــف عــن عالقتــه      .4
 .االستيعاب القرائي، والتحصيل األكاديميبمتغيرات أخرى، ك

إجراء دراسات تبحث في العوامل المؤثرة في الكفاءة الذاتيـة فـي    .5
  .القراءة
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  ملحق أ
  مقياس الكفاءة الذاتية للقراءة

  
صحيح نـص الـفـقـرة الرقم

 تماًما

غير صحيح  نادًرا ال أعرف صحيح
 على االطالق

      أعتقد بأنني قارىء جيد 1

      أشعر باالرتياح أثناء القراءة 2

      أقرأ بشكل أسرع من زمالئي 3

      القليل من المساعدة أثناء القراءة أحتاج إلى 4

      أستمتع في القراءة 5

أتعرف إلى الكثير من الكلمات الجديدة أثناء 6
 القراءة

     

      أحب القراءة بصوت مرتفع 7

      أقرأ أكثر من زمالئي 8

      أشعر باالسترخاء أثناء القراءة 9

      إلخباريةأستطيع أن اقرأ وأستوعب النشرات ا 10

أستطيع قراءة واستيعاب القصائد الشعرية 11
 والروايات

     

      يعتقد زمالني أنني أقرأ بشكل جميل 12

      أعتقد بأن القراءة سهلة بالنسبة لي 13

      يعتقد أفراد أسرتي أنني أقرأ بشكل جميل 14

      أشعر بتحسن ملحوظ في مستوى قدرتي القرائية 15

 أشعر بأن زمالئي يحبون االستماع لقرآئتي 16
 

     

أستوعب الموضوعات  التي أقرأها في المادة 17
 الدراسية بشكل جيد

     

أستطيع التمييز بين األفكار الرئيسة والثانوية أثناء 18
 القراءة

     

أستطيع تحديد المفاهيم واألفكار التي أفهمها 19
 أثناء القراءة

     

      من تقييم قدرتي في القراءة أتمكن 20

      أستطيع أن أقرأ نًصا ما حتى لو كان ممًال 21

      أطرح أسئلة ذات معنى على نفسي أثناء القراءة 22

      أتمكن من توضيح األفكار التي أقرأها لزمالئي 23

      أعتقد أن المكتبات مكان رائع لقضاء الوقت 24

      راءة الجيدة مهمة بالنسبة ليإن معرفة كيفية الق 25

      أعتقد أن القراءة وسيلة مهمة لقضاء الوقت 26

      أقضي الكثير من وقتي في القراءة 27

      أشعر بالسعادة عندما يتم منحي الكتاب كهدية 28

      أفهم كل شيء تقريًبا عندما أقرأ بنفسي 29

ة التيأحب أن أشارك في المجموعات الدراسي 30
 تحفزني على القراءة
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  ملحق ب
  مقياس مدى استخدام استراتيجيات القراءة

  
  ابًدا نادًرا احياًنا غالًبا دائًما الفقرة الرقم
      أحاول تذكر الكلمات المفتاحية لفهم الفكرة الرئيسة في النص 1

      أتذكر الكلمات المفتاحية لتذكرني بالمفاهيم المهمة  في النص 2

عند قراءة موضوع ما،  أطرح على نفسي أسئلة للتأكد من 3
 فهمي للمادة  المتضمنة فيه

     

أضع خطًا تحت الكلمات المفتاحية لتذكرني بالمفاهيم المهمة 4
 في النص

     

      أعود إلى قراءة تفاصيل النص لإلجابة عن بعض األسئلة 5

تفسير موضوعاتهاعند دراستي لمادة ما، غالًبا احاول 6
 لزمالئي

     

عند قراءة نص ما، أعمل على أخذ بعض المالحظات كتدوين 7
 بعض الكلمات المفتاحية

     

عند دراستي لمادة ما، اكتب ملخًصا مختصًرا لألفكار الرئيسة 8
 اعتماًدا على القراءات والمالحظات الصفية

     

      ن قدرتي القرائيةأعمل خططًا تفصيلية للقراءة من أجل تحسي 9

      أتمكن من استنتاج هدف الكاتب من كتابته للنص 10

ال أحتاج إلى فهم كل التفاصيل في كل نص للوصول إلى 11
 الفكرة الرئيسة بشكل صحيح

     

عند دراسة قراءات مادة ما، أضع الخطوط العريضة للمادة 12
 لتساعدني في تنظيم أفكاري

     

ي لمادة جديدة بشكل كامل، غالًبا  أتصفحها لكيقبل دراست 13
  أتعرف على كيفية تنظيمها

 

     

عند قرائتي نصًا ما، أحاول ربط موضوعه باألشياء التي 14
 أعرفها مسبًقا

     

      )كلمة كلمة(أحاول ان ال أترجم موضوع ما حرفًيا 15

ة لنص ماأستطيع أن أحدد األفكار الرئيسة والكلمات المفتاحي 16
 من خالل قراءة بعض أجزائه

     

      أحرص على قراءة الفكرة أو العنوان الرئيس للنص 17

      أنظر إلى الصور الموجودة في النص 18

      أحرص على قراءة  الجملة األولى في النص 19

      أحرص على قراءة األسئلة قبل قراءة النص 20

لدراسة لكي يكون عندي وقتأحرص على وضع جدول زمني ل 21
 كاف للقراءة

     

أحرص دائًما على قراءة جميع الواجبات والقراءات المقررة  22
 للمادة

     

      أضع أهداًفا واضحة لتحسين مهاراتي في القراءة 23

      أتمكن من نقد األفكار المتضمنة في النص أثناء قراءتي له 24

ن الوسائل الممكنة   لتساعدني فيأحاول أن أجد أكبر عدد م 25
 فهم ما أقرأ

     

االحظ الصعوبات التي تواجهني أثناء القراءة وأحاول استخدام 26
 طرق اخرى لتساعدني في فهم النص بشكل افضل

     

عندما تتشتت أفكاري أثناء قراءة نص ما، أعود مرة أخرى 27
 لكي أتخذ قرارًا بذلك
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  ابًدا نادًرا احياًنا غالًبا دائًما الفقرة الرقم
      ة نص ما صعبة، فإنني ال أستسلم بسهولةعندما تصبح قراء 28

      أبحث عن بعض الطرق لكي أصبح قارًئا جيًدا 29

أبحث عن فرصة أكثر للقراءة؛ كقراءة مقاالت في المجالت 30
 والصحف لكي أحّسن قدرتي القرائية

     

أسال أساتذتي وزمالئي بعض األسئلة من أجل تحسين قدرتي 31
 في القراءة

     

      أبطىء سرعتي في القراءة عندما تزداد صعوبة النص 32

      أراجع المادة أثناء دراستي لالمتحان 33

أجد معاني الكلمات من خالل تجزئتها إلى مقاطع لكي أفهمها 34
 جيًدا

     

      أتجاهل الكلمات التي لم أتمكن من فهمها 35

      جديدةأقرأ بدون ما أتعرف على معنى كل كلمة 36

لكي أفهم معنى الكلمات غير المألوفة، اقوم بتخمين معناها من 37
 )اللواحق(خالل الزوائد الملحقة بها

     

      أبحث عن تلميحات النص لتساعدني في فهم معاني الكلمات 38

الشيء الذي أفعله لكي أقرأ بفاعلية هو التركيز على المعنى 39
 الكلي للنص

     

      أ أثناء القراءة باألشياء التي سوف تحدث الحًقاأتنب 40

      أحاول التنبؤ  بما سيقوله الكاتب في النص الحًقا 41

      أستخدم معرفتي السابقة لتخمين المعنى الكلي للنص 42

أستخدم األمثلة واألفكار المتضمنة في الملخص لتخمين معنى 43
 النص

     

مادة  من خالل إيجاد ارتباطات بينهاأحاول فهم موضوعات ال 44
 وبين معرفتي السابقة
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  )ج(ملحق 
  البناء العاملي لمقياس استراتيجيات القراءة

  التعويضية  ما وراء المعرفية المعرفية رقم الفقرة في المقياس
1 0.71 0.19 0.11 
2 0.59 0.16  0.04  
3 0.52 0.09  0.08  
4 0.62 0.10  0.14  
5 0.55 0.14  0.16  
6 0.60 0.18  0.10  
7 0.69 0.08  0.09  
8 0.65 0.16  0.13  
9 0.57 0.11  0.11  

10 0.59 0.13  0.05  
11 0.47 0.12  0.07  
12 0.39 0.06  0.12  
13 0.37 0.15  0.09  
14 0.33 0.18  0.17  
15 0.62 0.16  0.10  
16 0.46 0.12  0.08  
17 0.11 0.68  0.11  
18 0.06 0.38  0.04  
19 0.12 0.41  0.09  
20 0.10 0.57  0.13  
21 0.04 0.64  0.07  
22 0.14 0.52  0.12  
23 0.10 0.37  0.15  
24 0.05 0.61  0.09  
25 0.15 0.55  0.08  
26 0.13 0.48  0.15  
27 0.07 0.39  0.17  
28 0.11 0.58  0.10  
29 0.03 0.66  0.14  
30 0.06 0.60  0.10  
31 0.16 0.53  0.05  
32 0.09 0.59  0.08  
33 0.15 0.67  0.15  
34 0.05 0.05  0.56  
35 0.08 0.09  0.64  
36 0.11 0.11  0.47  
37 0.09 0.06  0.51  
38 0.13 0.12  0.56  
39 0.11 0.13  0.63  
40 0.04 0.06  0.48  
41 0.10 0.11  0.37  
42 0.17 0.14  0.58  
43 0.15 0.10  0.65  
44 0.08 0.06  0.50  

  
 

 


