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 ألغراض أكاديمية لدى طلبة جامعة الملك فيصلالوعي ما وراء المعرفي باستراتيجيات القراءة 

 

 1أحالم محمد العرفج

 
تعّرف درجة الوعي ما وراء المعرفي باسةةةةةتراتيجيات القراءة ألغراض أكاديمية لد   هدفت الدراسةةةةةة  ل : ملخص

المسةةةةةتو  طلبة جامعة الملك فيصةةةةةا  وما  نا كاجت درجة الوعي تبتلت باجتالف جطا ال ال   أو جول ال لية  أو 

( طالًبا وطالبة م  طلبة مرحلة الب الوريوس في 576الدراسةةةةةةي  أو المعدا التراكمي. ت وجت عيطة الدراسةةةةةةة م   

الجامعة. ولتحقيق أهداف الدراسةةةةةة  تبطت الباحية مقياس الوعي ما وراء المعرفي باسةةةةةتراتيجيات القراءة ألغراض 

ترجمت  للغة العربية. أظهرت الطتائج  بعد  (Mokhtari & Reichard, 2002)الذي صةةمم   (MARSI)أكاديمية

أن درجة الوعي ما وراء المعرفي باسةةتراتيجيات القراءة لد  ال لبة كان متوسةة اً عل  مسةةتو  المقياس ك ا. وجاء 

بعد حا المشةةة الت في الرتبة األول  وبدرجة مرت،عة  كما جاء بعد اسةةةتراتيجيات القراءة الشةةةاملة في المرتبة الياجية 

وبدرجة وعي متوسةة ة  وأجيراً جاء بعد القراءة المسةةاجدة وبدرجة وعي متوسةة ة أيمةةاً. كما وجدت الدراسةةة فرو اً 

نات داللة  حصةةةائية في درجة الوعي ما وراء المعرفي باسةةةتراتيجيات القراءة يعغ  لمتغيري المسةةةتو  الدراسةةةي 

وال لبة نوي التحصيا المرت،ع. ولم تجد الدراسة فرو اً  والمعدا التراكمي لصالح ال لبة في السطتي  اليالية والرابعة

 دالة  حصائياً تعغ  لمتغيري الجطا أو جول ال لية.

 
 : الوعي ما وراء المعرفي  استراتيجيات القراءة  طلبة الجامعةالكلمات المفتاحية

 

King Faisal University Students’ Metacognitive Awareness of Reading Strategy 

Ahlam Mohammed Alarfaj 

 
Abstract: The aim of the study was to investigate the degree of King Faisal University 

students’ metacognitive awareness of reading strategies while reading academic texts, 

and whether the level of awareness varies according to student's gender, type of college, 

academic year, or GPA. The sample of the study consisted of (576) male and female 

students of bachelor's degree in the university. To achieve the aims of the study, the 

researcher adopted the Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory 

(MARSI) for Mokhtari and Reichard (2002). The results of the study revealed that the 

students' metacognitive awareness of reading strategies was at moderate degree, where 

awareness of problem solving strategies came first with a high degree, followed by global 

reading strategies with a moderate degree, and lastly support reading strategies with a 

moderate degree too. The results also showed that there were statistically significant 

differences in Metacognitive Awareness due to students’ academic level and GPA for in 

the favor of students in third and fourth year and the students with high GPA. In the other 

hand, the study did not find statistically significant differences due to students’ gender or 

type of college. 
Keywords: Metacognitive Awareness, Reading Strategy, University Students. 
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 المقدمة 

ساب المعرفة والببرات والمهارات ووسيلة التقدم  ت تس  القراءة أهميتها في كوجها أداة اكت

عل  المستو  الشبصي واالجتماعي. كما أجها تعد وسيلة التعلم األساسية واساس الطجاح المدرسي 

 حي  يتم   المتعلم م  مهارات القراءة واستراتيجياتها. 

القراءة بتحديد العمليات العقلية الداجلية واالسةةةةةتراتيجيات وتهتم التوجهات الحديية في تعليم 

( أن القراءة 2000التي يستبدمها القارئ أثطاء ت،اعل  الذهطي مع الطصوص المبتل،ة. ويؤكد عليان  

عملية عقلية ج،سةةةية بطائية تعتمد بشةةة ا كبير عل   درة القارئ عل  الت،اعا مع الطء وبطاء المعط   

ما يت ل  درجة مطاسةةبة م  الوعي بمهم العمليات العقلية والط،سةةية واألدائية وهي جشةةاط ف ري مت ا

المصاحبة. ويعتمد ججاح القارئ في فهم الطصوص عل  مقدار ما يمتل   م  مهارات واستراتيجيات 

( 1990  (. ويعرف2017 رائية تم ط  م  الت،اعا مع الطء وفهم المعاجي واألف ار  فمةةةةةةا    

Cohen يات القراءة باجها العمليات العقلية التي يسةةتبدمها القارئ بشةة ا واعي ومقصةةود اسةةتراتيج

 إلججاز المهمات القرائية وتحقيق األغراض المحددة م  عملية القراءة. 

وارتب ت القراءة االسةةةةةتراتيجية بم،هوم الوعي القرائي والذي يشةةةةةير  ل  وعي القارئ بما 

ل  مع الطء وهو ما ي لق علي  بعمليات ما وراء المعرفة يقوم ب  م  عمليات وسةةةةلوكيات أثطاء ت،اع

أن عمليةةات مةةا وراء المعرفةةة في القراءة تهتم بمعرفةةة  Anderson( 2008  في القراءة. ويؤكةةد

القارئ بعمليات الت، ير التي يسةةةةةتبدمها في التب يم والمرا بة والتوجي  الذاتي اثطاء عملية القراءة. 

 ل  أن تعاما القارئ مع الطء ب ريقة    Paris, Lipson, and Wixon (1983)ويشير كا م  

 صةةدية اجتقائية يت ل  وعي القارئ و درت  في توظيت االسةةتراتيجيات المطاسةةبة في موا ت القراءة 

 ل  أن القارئ يم   أن يستبدم استراتيجيات  Pinninti( 2016و  Iwai( 2011المبتل،ة. ويشير  

اثطاءها وبعدها. وبالتالي يتم تصةةةةةةطيت هذر االسةةةةةةتراتيجيات في ثال   رائية متعددة  با القراءة و

محةةاور أسةةةةةةةةاسةةةةةةيةةة وهي: التب يم  المرا بةةة والتح م  والتقييم. ويطةةدر  تحةةت محور التب يم 

اسةةتراتيجيات ميا تطشةةيم الببرة السةةابقة  توليد أسةةالة حوا الطء   راءة الطصةةوص والقيام بالمسةةح 

را بة أجشةةةةة ة ميا التسةةةةةا ا الذاتي  مرا بة ال،هم  تمييغ الطقاط والتصةةةةة،ح. ويطدر  تحت محور الم

المهمة م  غير المهمة  البحث ع  الطقاط األساسية  والتح م في سرعة القراءة حس  الهدف مطها. 

وتمتي اسةةةةةةتراتيجيات التقييم بعد القراءة وتتمةةةةةةم  اسةةةةةةتراتيجيات التبليء وربم الطء بالببرة 

  .(Anderson, 2008; Flavell 1979) السابقة

ستراتيجيات ما وراء المعرفة في القراءة  Mokhtari and Reichard (2002)وصطت  ا

 Global Readingألغراض أكاديمية  ل  ثالثة أبعاد: اسةةةةةتراتيجيات القراءة العالمية الشةةةةةاملة( 

Strategies) .وتهدف  ل  تحليا الطء بشةةة ا لةةةمولي وتسةةةتبدم كب وة أول  في تطاوا الطء :)

شما استراتيجيات ميا تحديد الهدف م  القراءة  والربم بالببرة السابقة  وتص،ح الطء  والتطبؤ وت

(: (Problem – Solving Strategiesبمعلومات الطء وأف ارر. اسةةةتراتيجيات حا المشةةة الت 

وتسةةةةتبدم حي  تغداد صةةةةعوبة الطء ويلجم القارئ  ل  و ةةةةع الب م الالزمة لتجاوزها. وتشةةةةما 

ات ميا القراءة ببمء وتمع   تعديا سةةةرعة القراءة  اسةةةتعادة االجتبار والتركيغ  وتبمي  اسةةةتراتيجي

 Support Readingمعاجي الجما وال لمات غير المعروفة للقارئ. استراتيجيات القراءة المساجدة 

Strategies) وهي اسةةةتراتيجيات وظي،ية مسةةةاجدة تتمةةةم  اسةةةتبدام مواد مسةةةاعدة كالمصةةةادر :)

وأجذ المالحظات وغيرها. وتشةةةةما اسةةةةتراتيجيات ميا تسةةةةجيا المالحظات  االسةةةةتعاجة  البارجية 

بالمراجع والمعاجم  و ةةةةع ج وط ودوائر حوا المعلومات المهمة  وتلبيء الطء ومطا شةةةةت  مع 

( ثالثة مجاالت الستراتيجيات ما وراء المعرفة في 2008اآلجري . وفي تصطيت مشاب  حدد طلبة  

كاديمية وهي: اسةةةةةتراتيجيات القراءة الشةةةةةاملة  اسةةةةةتراتيجيات حا المشةةةةة الت  القراءة ألغراض أ

 واستراتيجيات القراءة الباصة.
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وي تسةةةةةة  الوعي باسةةةةةةتراتيجيات ما وراء المعرفة دوراً هاماً في القراءة ألجها تت ل  م  

بشةةة ا مبالةةةر  القارئ أن ي، ر ب ريقة جا دة ع  أدائ  في اججاز المهمات القرائية وبالتالي فهي تؤثر

(. و د أثبتت الدراسةةةةةةات وجود عال ة  يجابية بي  الوعي (Iwai, 2011في مهارات ال،هم القرائي 

باألجشةةةة ة والعلميات التي يقوم بها القارئ أثطاء عملية القراءة ومد  اسةةةةتيعاب المقروء واالسةةةةت،ادة 

أن  Doi and Öztürk ( 2017(. ويؤكد  1995مط  في الموا ت المبتل،ة  جصةةةةر والصةةةةمادي  

اسةةةةةةتراتيجيات القراءة هي أهم ما يميغ القارئ الجيد م  القارئ المةةةةةةعيت  وأن القارئ الذي ي،تقد 

الوعي بهذر االسةةةةةةتراتيجيات أ ا فاعلية وججاحاً م  ال ال  الذي لدي  وعي بهذر االسةةةةةةتراتيجيات  

وبة. ويوصةةةةةةت القارئ والذي عادة ما ي ون أكير  درة عل  الميابرة إلججاز مهمات القراءة الم ل

السةةةلوكيات أثطاء  راءت  للطء  لدي  وعي ب بيعة  الماهر بمج   ارئ اسةةةتراتيجي يسةةةتبدم العديد م 

الطء الذي يقرأر  يحدد الهدف م  القراءة  ويمع االستراتيجيات المطاسبة لمواجهة المش الت التي 

لسةةابقة  يولد أسةةالة حوا الطء  (. كما أج  يوظت جبرت  اZhang, 2010 د تواجه  أثطاء القراءة  

يمةةةةبم سةةةةرعت  في القراءة ويتح م في تركيغر  ويقيّم االسةةةةتراتيجيات التي يسةةةةتبدمها باسةةةةتمرار 

(Schmitt and Sha, 2009; Mokhtari and Sheorey, 2002). 

واهتمةةت أبحةةا  مةا وراء المعرفةة في مجةةاا القراءة بةدارسةةةةةةةة وتقييم مةد  وعي القةةارئ 

راءة لةةدورهةةا البةةارز في زيةةادة الوعي بةةالطء واسةةةةةةتيعةةابةة . كمةةا يعةةد الوعي بةةاسةةةةةةتراتيجيةةات الق

باسةةتراتيجيات ما وراء المعرفة التي يسةةتبدمها القارئ في التعاما مع الطصةةوص المقروءة السةةبيا 

يدر  لتحقيق التعلم الطوعي الةذي يهتم بت وير الت، ير وتةمهيةا المتعلم كمحور للعمليةة التعليميةة وتغو

لوسةةةائا المطاسةةةبة التي تم ط  م  التعاما ب،اعلية مع المعلومات والبياجات م  مصةةةادرها باآلليات وا

(. وبالتالي فإن 1995 جصةةةةر والصةةةةمادي   المبتل،ة ونلك بهدف فهمها أو توظي،ها بشةةةة ا أفمةةةةا

تم ي  ال الب م  الوعي بمجشةةةةةة ت  اللغوية والذهطية اثطاء القراءة ج وة أسةةةةةةةاس في بلو  التعلم 

. فال ال  عطدما ي ون Madhumathi and Ghosh, 2012)  بمفمةةا صةةورة مم طةالمسةةتهدف 

عل  وعي باالسةتراتيجيات التي يسةتبدمها أثطاء القراءة سةي ون متهيااً بشة ا أفمةا التبان  رارات 

 (. 2017؛ جليا  2009صائبة حياا اإلجراءات التي يحتاجها لتحسي  ال،هم والتعلم  الغامدي  

 

 الدراسات السابقة: 

اهتم عدد م  الباحيي  بإجراء دراسات حوا الوعي باستراتيجيات القراءة سواء في القراءة 

 باللغة اإلججليغية أو باللغة األم وفيما يلي تلبيء لعدد مطها:

( دارسةةةةةة اسةةةةةتهدفت معرفة مد  وعي طالب المرحلة 1995أجر  جصةةةةةر والصةةةةةمادي  

الذهطية المصةةةةةاحبة للقراءة وعال تها بالجطا والتبصةةةةةء األكاديمي الياجوية في األردن بالعمليات 

م  طالب الصت الياجي ثاجوي وتم استبدام مقياس م  بطاء الباحيي   915أدبي( وتم اجتبار - علمي

اسةةةةتراتيجيات تطتمي ال  محوري : المعرفة االدراكية وتطظيم االدراأ. وأظهرت الطتائج  54تطاولت 

رت،عة لد  أفراد العيطة  كما كاجت هطاأ فروق نات داللة  حصةةةةةةةائية في أن درجة الوعي كاجت م

محور المعرفة االدراكية لصالح التبصء العلمي ولم توجد فروق وان  حصائية في تطظيم االدراأ 

 تعغ  لمتغيري الجطا أو التبصء عل  مستو  المقياس ك ا. 

  (2002) ءة دراسةةةةةةةةةوم  أهم الةةدراسةةةةةةةةات التي تطةةاولةةت الوعي بةةاسةةةةةةتراتيجيةةات القرا

Mokhtari and Reichard أجريت الدراسةةةةة في الواليات المتحدة األمري ية واسةةةةتهدفت  ياس .

ستراتيجيات القراءة أثطاء القراءة ألغراض أكاديمية  وعال ة نلك بمتغير  الوعي ما وراء المعرفي با

 Metacognitive Awareness of Reading :القدرة القرائية لل لبة. صةةةةةةمم الباحيان مقياس

Strategies Inventory (MARSI)   ستراتيجيات القراءة للطلبة صمم المقياس لقياس الوعي با
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طالب  443من الصفففل السفففا س ثتل الاالي ااموت وتم تطبيي المقياس تي صفففورتة الم ا ية علل 

تة وطالبة ي رسففففون تي الم ارس اكمري يةس واسففففت  تت ال راسففففة التثقي من ابات المقياس وم ر
عالقة الوعي باسففففتراتيجيات القراءة بالق رة القرا يةس وت  رت متا د ال راسففففة تن  رجة اسففففت  ام 
الطلبة ل ذه االسففففففتراتيجيات  امت متوسففففففطةا و امت اسففففففتراتيجيات ث  الم فففففف الت  ي اك ار 

ما ت  رت اسففت  اما ا يلي ا اسففتراتيجيات القراءة ال الميةا وت يرا  اسففتراتيجيات القراءة المسففام ةس  
المتا د وجو  تروق  الة إثصففا يا  تي  رجة اسففت  ام اسففتراتيجيات القراءة ال المية واسففتراتيجيات 
ث  الم ففف الت لصفففالب الطلبة ذوت الق رات القرا ية المرتأ ةس وت  ت ال راسفففة تن المقياس يتسفففم 

ا: عمر الطالبا بالصفففف ق والابات وتن اسففففت  ام اسففففتراتيجيات القراءة يتمار ب  ة عوام  من ت م 
 ق رتة القرا يةا ص وبة المص وموعةا وطبي ة الم مة القرا يةس

الجام ات  بقياس م ى است  ام طلبة إث ىAbdul Aziz et al., (2011) وا تمت  راسة 

الماليزية تي القراءة باللغة اإلمجليزيةس اسففففت  مت ال راسففففة مقياس اسففففتراتيجيات القراءة وت ومت 
 من طالب السففمة الاامية تي  لية ال م سففيةس ت  رت متا د ال راسففة تن اسففت  ام طالبا   60ال يمة من 

ال يمة االسفففففففتراتيجيات القراءة  ان ب ففففففف   متوسفففففففط  ما وج ت وعيا  ت بر باسفففففففتراتيجيات ث  
 الم  الت مقارمة باستراتيجيات القراءة اك رىس

( دراسةةةة هدفت  ل  ال شةةةت ع  درجة 2012وأجر  جمةةةير ومقابلة وجصةةةر والبوالدة  

ممارسة طلبة جامعة اليرموأ في األردن للقراءة االستراتيجية وعال تها بمتغير الجطا وجول ال لية 

بعد ترجمت  للغة العربية وت وجت عيطة  MARSIوالتحصةةةةيا األكاديمي. اسةةةةتبدم الباحيون مقياس 

أفراد العيطة الستراتيجيات القراءة كاجت  طالباً. وجدت الدراسة أن درجة ممارسة 489الدراسة م  

في المرتبة األول   تلتها اسةةةةةتراتيجيات القراءة  متوسةةةةة ة. وتقدمت اسةةةةةتراتيجيات حا المشةةةةة الت

المساجدة  وجاءت استراتيجيات القراءة العالمية في المرتبة األجيرة. كما وجدت الدراسة فرو ا نات 

 ح اإلجا  وال ليات العلمية ونوي التحصيا المرت،ع.داللة  حصائية عل  مستو  المقياس ك ا لصال

 ل  معرفة الوعي باسةةةةةتراتيجيات    Alhaqbani and Riazi (2012)دراسةةةةةة وهدفت

 122القراءة عطد  راءة الطصوص العربية لد  مستبدمي اللغة العربية كلغة ثاجية. ت وجت العيطة م  

ن في مستويات مبتل،ة. واستبدمت الدراسة دراسا للغة العربية م  أصوا افريقية واسيوية يدرسو

. وجدت الدراسةةة أن وعي أفراد العيطة باسةةتراتيجيات ما وراء SORSمقياس اسةةتراتيجيات القراءة 

المعرفة في القراءة كان مرت،عاً. كما أظهر ال الب وعياً عالياً باستبدام استراتيجيات حا المش الت 

 الب في المسةةةةةتو  اليالث والرابع أكير وعياً باسةةةةةتبدام مقارجة ببقية االسةةةةةتراتيجيات. كما كان ال

االستراتيجيات عل  مستو  المقياس ك ا م  أ راجهم في المستو  األوا والياجي. ووجدت الدراسة 

-المصةةةةةط،ة ناتياً م   با أفراد العيطة-أيمةةةةةاً عال ة  يجابية بي  القدرة عل  القراءة في اللغة العربية 

 بش ا عام.  واستبدام االستراتيجيات

دراسةةةةةةةةة اهتمةةت بقيةةاس الوعي بةةاسةةةةةةتبةةدام  Yüksel and Yüksel( 2012وأجر   

استراتيجيات القراءة عطد  راءة الطصوص األكاديمية باللغة اإلججليغية لد  ال لبة في أحد الجامعات 

طالباً.  39وبلغ أفراد العيطة  SORS التركية. اسةةةةةةتبدمت الدراسةةةةةةة مقياس اسةةةةةةتراتيجيات القراءة

هرت الطتائج وعياً عالياً باسةةتراتيجيات القراءة  وجاءت اسةةتراتيجيات حا المشةة الت في المرتبة أظ

األول  تلتها اسةةةةةتراتيجيات القراءة العالمية ثم اسةةةةةتراتيجيات القراءة المسةةةةةاجدة وفسةةةةةر الباحث تقدم 

تها في عمليات اسةةةةتراتيجيات حا المشةةةة الت في القراءة في اللغة اإلججليغية كلغة ثاجية جظراً ألهمي

 ال،هم القرائي. 

بقياس أثر الوعي باستراتيجيات القراءة والذكاءات المتعددة  Hou( 2013واهتمت دراسة  

طالباً في سةةطة اإلعداد  454عل  التطبؤ باألداء القرائي في اللغة اإلججليغية كلغة ثاجية ولةةملت العيطة 

ل تايوان. اسةةةةةةتبدمت ا ية في  يات ال ب عام في أحد ال ل ياس الوعي ما وراء المعرفي ال دراسةةةةةةةة مق
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ومقياس الذكاءات المتعددة وكذلك اجتبار مهارات اللغة اإلججليغية.  MARSIباستراتيجيات القراءة 

أظهرت الدراسةةةةةةة اسةةةةةةتبدام عيطة الدراسةةةةةةة السةةةةةةتراتيجيات حا المشةةةةةة الت بدرجة أول   تلتها 

المسةةاجدة في المرتبة اليالية  كما وجدت  اسةةتراتيجيات القراءة العالمية وجاءت اسةةتراتيجيات القراءة

ستراتيجيات حا المش الت في القراءة والتحصيا القرائي في  ستبدام ا سة عال ة  يجابية بي  ا الدرا

 اللغة اإلججليغية.

لتقيا الوعي باستراتيجيات  Al-Saadi  and Al – Dawaideh (2013وجاءت دراسة  

كلية التربية بجامعة الملك عبد العغيغ بجدة وعال تها   سةةةةم التربية الباصةةةةة في القراءة لد  طالب

طالباً م  المسةةةارات التالية: 550بمتغيرات الجطا والتبصةةةء والتحصةةةيا األكاديمي. بلغت العيطة 

بعد  MARSI صعوبات تعلم   عا ة عقلية  ا  رابات طيت التوحد(. استبدمت الدراسة مقياس 

بداماً عالياً الستراتيجيات حا المش الت بيطما تم استبدام ترجمت  للغة العربية. وجدت الدراسة است

استراتيجيات القراءة العالمية واستراتيجيات القراءة المساجدة بش ا متوسم. ووجدت الدراسة فروق 

نات داللة  حصةةةائية لمتغير الجطا والتحصةةةيا الدراسةةةي لصةةةالح اإلجا  ونوي التحصةةةيا المرت،ع  

 اً نا داللة  حصائية في استبدام استراتيجيات القراءة العالمية فقم. بيطما كان لمتغير التبصء أثر

عل   ياس استراتيجيات القراءة المساجدة وعال تها Boudreaux (2014)  وركغت دراسة

طالباً وطالبة في الصةةةةت الياجي  200ببعض المتغيرات ل لبة المرحلة المتوسةةةة ة  ولةةةةملت العيطة 

وأظهرت الطتائج أن مسةةةتو   MARSI  اسةةةتبدمت الدراسةةةة أداة المتوسةةةم في الواليات المتحدة و

اسةةتبدام ال الب السةةتراتيجيات القراءة المسةةاجدة كاجت م  مطب،مةةة  ل  متوسةة ة ولم تجد الدراسةةة 

 أثرا لمتغير الجطا أو العرق أو جول البرجامج األكاديمي في استبدام استراتيجيات القراءة المساجدة.

( التعرف عل  اسةةتراتيجيات ما وراء المعرفة الباصةةة 2015 واسةةتهدفت دراسةةة البشةةري 

أدبي( -بةةالقراءة األكةةاديميةةة لةةد  طالب المرحلةةة اليةةاجويةةة وعال تهةةا بمتغير التبصةةةةةةء  علمي

طالبا يدرسةةةةةةون في مديطة الرياض بالممل ة العربية  471والتحصةةةةةةيا الدراسةةةةةةي. بلغ أفراد العيطة 

اسةةةةتراتيجية موزعة عل  ثالثة أبعاد: بعد القراءة  36السةةةةعودية. صةةةةمم الباحث مقياسةةةةاً ت ون م  

ال لية  بعد حا المشةةةة الت  بعد القراءة الباصةةةةة. أظهرت جتائج الدراسةةةةة أن اسةةةةتبدام أفراد العيطة 

السةةتراتيجيات ما وراء المعرفة الباصةةة بالقراءة كان بدرجة متوسةة ة. واحتا بعد حا المشةة الت 

عد القراءة  ي  ب بة األول   يل بة األجيرة. كما وجدت المرت عد القراءة الباصةةةةةةةة في المرت ية ثم ب ال ل

 الدراسة فرو اً نات داللة  حصائية لصالح طالب القسم العلمي ونوي التقديرات األعل .

( لتقيا درجة الوعي ما وراء المعرفي 2015وجاءت دراسةةةةة بشةةةةارة وبطي عبد الرحم   

  طالا في األردن وعال تها بمتغيرات الجطا باسةةةةتراتيجيات القراءة لد  طالب جامعة الحسةةةةي  ب

طالباً. 176 وبلغ أفراد العيطة  MARSIوجول ال لية والتحصةةيا األكاديمي. اسةةتبدم الباحيان مقياس

أظهرت جتائج الدراسة أن الوعي باستراتيجيات القراءة كان مرت،عاً في م وجي استراتيجيات القراءة 

يطما كان الوعي باسةةةةتراتيجيات القراءة المسةةةةاجدة  ةةةةم  العالمية واسةةةةتراتيجيات حا المشةةةة الت ب

المسةةتو  المتوسةةم. ووجدت الدراسةةة ت،وق اإلجا  عل  الذكور في مسةةتو  الوعي القرائي بشةة ا 

عام. وكان ال الب نوي التحصةةةةةةيا المرت،ع أكير وعياً م  نوي التحصةةةةةةيا المطب،ض في م وجي 

المسةةاجدة. ولم تجد الدراسةةة أثراً داالً  حصةةائياً اسةةتراتيجيات حا المشةة الت واسةةتراتيجيات القراءة 

 يعغ  لطول ال لية.

تقصي درجة الوعي ما وراء المعرفي باستراتيجيات  Wright( 2015واستهدفت دراسة  

القراءة عطةةد القراءة بةةاللغةةة اإلججليغيةةة لةةد  طلبةةة ال ليةةات المهطيةةة والتقطيةةة في اإلمةةارات العربيةةة 

المتحدة  استبدمت الدراسة طرق البحث ال مية وال ي،ية حيث تم توزيع مقياس استراتيجيات القراءة 

SORS   أظهرت الدراسةةةةةة أن الوعي باسةةةةةتراتيجيات ما وراء المعرفة في طالباً وطالبة.  386عل
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القراءة كان متوسةةةة اً.  واحتلت اسةةةةتراتيجيات حا المشةةةة الت المرتبة األول   تلتها اسةةةةتراتيجيات 

القراءة العالمية بيطما جاءت اسةةتراتيجيات القراءة المسةةاجدة في المرتبة األجيرة  كما وجدت الدراسةةة 

   في استبدام استراتيجيات القراءة بش ا عام. وعياً أكبر لد  اإلجا

عل   ياس الوعي باسةةةةةةتراتيجيات القراءة لد  ال الب  Iwai( 2016وركغت دارسةةةةةةةة  

 116المعلمي  في أحد الجامعات االمري ية في  ةةةوء متغير المرحلة الدراسةةةية  وت وجت العيطة م  

الطهاية( في أحد  -المطتصةةةت  -بداية طالباً وطالبة يدرسةةةون في ثال  مسةةةتويات دراسةةةية مبتل،ة  ال

باإل ةةافة ال  بعض األسةةالة م،توحة  MARSIبرامج  عداد معلم اللغة. اسةةتبدمت الدراسةةة مقياس 

اإلجابة التي هدفت  ل  معرفة رأي ال الب حوا  درتهم في القراءة وأهمية تدريا اسةةةةةةتراتيجيات 

ع أفراد العيطة بدرجة وعي متوسةةةةةة ة القراءة ل البهم في المسةةةةةةتقبا. أظهرت جتائج الدراسةةةةةةة تمت

ستراتيجيات حا المش الت في  ستراتيجيات القراءة عل  مستو  المقياس ك ا.  كما جاء ترتي  ا با

المرتبة األول   تلتها اسةةةةتراتيجيات القراءة العالمية  ثم اسةةةةتراتيجيات القراءة المسةةةةاجدة في المرتبة 

 ة تعغ  لمتغير المستو  الدراسي.األجيرة. ولم ت   هطاأ فروق نات داللة  حصائي

فقد اهتمت بقياس عال ة اسةةةةتراتيجيات ما وراء المعرفة  Meniado( 2016وأما دراسةةةةة  

القرائية والدافعية للقراءة واألداء القرائي عطد دارسةةي اللغة اإلججليغية كلغة ثاجية في الممل ة العربية 

طة م   با م  الذكور في أ 60السةةةةةةعودية. ت وجت العي طة يطبع  طال طاعية في مدي يات الصةةةةةة حد ال ل

. أظهرت الطتائج أن وعي أفراد العيطة SORSواسةةةةتبدمت الدراسةةةةة مقياس اسةةةةتراتيجيات القراءة 

باسةةةةتراتيجيات ما وراء المعرفة كان بدرجة متوسةةةة ة. كما أظهرت الطتائج تقدم اسةةةةتراتيجيات حا 

 الطصوص باللغة اإلججليغية. المش الت عل  بقية االستراتيجيات القرائية أثطاء  راءة 

دارسةةةة اسةةةتهدفت  ياس اسةةةتراتيجيات القراءة لد    Al-Mekhlafi(  2018كما أجر   

طة م   ية في عمان. ت وجت العي ثاج غة  غة اإلججليغية كل عات  74دارسةةةةةةي الل جام حد ال باً في أ طال

مقياس  الح ومية في سةةةةةةل طة عمان يدرسةةةةةةون في مراحا أكاديمية مبتل،ة واسةةةةةةتبدمت الدراسةةةةةةة

MARSI وجدت الدراسةةةةة اسةةةةتبداماً عالياً لجميع االسةةةةتراتيجيات لد  أفراد العيطة ولم ت   هطاأ .

 فروق نات داللة  حصائية بي  أجوال االستراتيجيات المبتل،ة. 

( ال شةةةةةةت ع  درجة الوعي ما وراء المعرفي 2018كما اسةةةةةةتهدفت دراسةةةةةةةة عبد    

حلة اإلعدادية في بغداد وعال تها بعمليات الذاكرة  وأثر الجطا باستراتيجيات القراءة لد  طلبة المر

طال  وطالبة وتم اسةةةةةةتبدام  300والتبصةةةةةةء  العلمي واالدبي( في كا مطها. ت وجت العيطة م  

ياس  ية م   MARSIمق عال بدرجة  طة  تائج تمتع أفراد العي ية. وأظهرت الط غة العرب عد ترجمت  لل ب

عرفة  كما كشةةةةةة،ت الطتائج وجود فروق داللة  حصةةةةةةائية لمتغير الوعي باسةةةةةةتراتيجيات ما وراء الم

 الجطا لصالح اإلجا  بيطما لم هطاأ فروق نات داللة  حصائية تعغ  لمتغير التبصء. 

 

 :تعقيب على الدراسات السابقة

في  ةةةوء الدراسةةةات السةةةابقة يتمةةةح اهتمام الباحيي  بقياس اسةةةتراتيجيات القراءة ما وراء 

المعرفية ع  طريق  ياس الوعي بها لد  أفراد العيطة المسةةةةةةتهدفة. ويتمةةةةةةح كذلك االهتمام األكبر 

بقياس الوعي باسةةةةةةتبدام هذر االسةةةةةةتراتيجيات لد  دارسةةةةةةي اللغة اإلججليغية كلغة ثاجية والقراءة 

ستراتيجيات القراءة لد  مستبدمي للطص ستبدام ا وص باللغة االججليغية  في حي  لم يحظ الوعي با

اللغة العربية كلغة أول  و راءة الطصوص باللغة العربية بط،ا االهتمام. كما يظهر أيما تبطي معظم 

( واجتل،ت الدراسةةات (MARSI Mokhtari and Reichard, 2002الدراسةةات السةةابقة لمقياس 

 ً  في جتائجها حوا مسةةةتو  الوعي ما وراء المعرفي باسةةةتراتيجيات القراءة ألغراض أكاديمية أيمةةةا

وعال ت  بالمتغيرات المبتل،ة. ويتمح كذلك  لة الدراسات التي تطاولت الوعي باستراتيجيات القراءة 

جاص. فعل  في البياة السعودية وفي القراءة باللغة العربية ألغراض أكاديمية ول لبة الجامعة بش ا 
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حد علم الباحية لم يوجد سةةةةةو  دراسةةةةةتي  تطاولت الوعي ما وراء المعرفي باسةةةةةتراتيجيات القراءة 

ألغراض أكاديمية عطد مسةةةةةةتبدمي اللغة العربية كلغة أول  في البياة السةةةةةةعودية وهما ودراسةةةةةةة 

 2013  )Al-Saadi and Al – Dawaideh   وبيطما اهتمت الدراسة األول2015والبشري  .)  

بدراسةةة الوعي ما وراء المعرفي ل لبة الجامعة في  ةةوء متغيرات التبصةةء والجطا والتحصةيا 

األكاديمي  ا تصةةةرت الدراسةةةة عل   سةةةم واحد م  أ سةةةام كلية التربية. كما اهتمت الدراسةةةة الياجية 

بدراسةةةةةةة الوعي باسةةةةةةتراتيجيات القراءة لد  طلبة المرحلة الياجوية وعال ت  بمتغيري التبصةةةةةةء 

لتحصةةةيا األكاديمي.  وتمتي هذر الدراسةةةة لتقيا درجة الوعي باسةةةتبدام اسةةةتراتيجيات القراءة ما وا

وراء المعرفية عطد القراءة باللغة العربية ألغراض أكاديمية في  ةةوء متغيرات الجطا وجول ال لية 

سة ع   سي  والمعدا التراكمي. وبذلك تط،رد هذر الدرا ساجية(  المستو  الدرا سات  علمية و ج الدرا

السةةةةابقة في تطاولها ل ا هذر المتغيرات. كما تت،ق هذر الدراسةةةةة مع عدد م  الدراسةةةةات السةةةةابقة في 

جظراً لما أثبتت  الدراسةةةات م  فاعليت  في  MARSIاسةةةتبدام مقياس الوعي باسةةةتراتيجيات القراءة 

 . ياس الوعي باستراتيجيات ما وراء المعرفة الباصة بالقراءة ألغراض أكاديمية

 

 مشكلة الدراسة:

تطبع مشةةةة لة الدراسةةةةة م  مالحظة الباحية  لة اهتمام المطاهج السةةةةعودية والبرامج الجامعية 

ش ا جاص. كذلك مالحظة  بتدريا مهارات القراءة بش ا عام واالستراتيجيات ما وراء المعرفية ب

 درتهم في  تدجي مسةةتو  ال الب في البحث والتحصةةيا العلمي والذي يرتبم بشةة ا مبالةةر بمةةعت

التعاما مع الطصةةوص الم توبة بال ،اءة الم لوبة. وبطاء عل  ما أكدت  الدراسةةات السةةابقة م  أهمية 

القراءة االسةةةةةةتراتيجيةةة ودور الوعي بةةاسةةةةةةتراتيجيةةات القراءة في التعلم  فةةإن  يةةاس وعي ال لبةةة 

طية الم لوبة إلججاز باسةةةتراتيجيات القراءة ج وة أسةةةاس في تطمية هذا الوعي وتحديد العمليات الذه

لدراسةةةةةةةة لتقيا وعي طالب  لذاتي. وتمتي هذر ا ية وتطمية مهارات البحث والتعلم ا المهمات القرائ

جامعة الملك فيصةةةا ما وراء المعرفي باسةةةتراتيجيات القراءة في  ةةةوء بعض المتغيرات. وجاءت 

 الدراسة لتجي  ع  األسالة التالية:

تراتيجيات القراءة ألغراض أكاديمية لد  طلبة جامعة ما مسةةةتو  الوعي ما وراء المعرفي باسةةة .1

 الملك فيصا بالممل ة العربية السعودية؟ ويت،رل م  هذا السؤاا األسالة التالية:

  ما مستو  الوعي ما وراء المعرفي لل لبة باستراتيجيات القراءة الشاملة  العالمية(؟ 

  ما مستو  الوعي ما وراء المعرفي لل لبة باستراتيجيات حا المش الت؟ 

  ما مستو  الوعي ما وراء المعرفي لل لبة باستراتيجيات القراءة المساجدة؟ 

هةةا يبتلت الوعي مةةا وراء المعرفي بةةاسةةةةةةتراتيجيةةات القراءة بةةاجتالف الجطا وجول ال ليةةة  .2

 والمستو  الدراسي والمعدا التراكمي؟

 

 :لدراسةأهداف ا

 تهدف الدراسة  ل  معرفة:

مستو  الوعي ما وراء المعرفي باستراتيجيات القراءة لد  طلبة الجامعة عل  مستو  المقياس  -

 ك ا وفي كا بعد م  أبعادر.

عال ة مسةةةةتو  الوعي ما وراء المعرفي باسةةةةتراتيجيات القراءة ب ا م  متغيرات الجطا  جول  -

 التراكمي.ال لية  المستو  الدراسي  والمعدا 

 

 أهمية الدراسة:
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تلع  القراءة االسةةةتراتيجية دوراً كبيراً في ت وير مهارات ال،هم وتحسةةةي  األداء األكاديمي 

ألجها تحدد أهم السلوكيات التي يوظ،ها القارئ االستراتيجي للتعاما مع الطء بش ا فعاا بما يعغز 

باسةةةةةةتراتيجيات القراءة المط لق ال،هم ويحقق الهدف م  القراءة. ويعتبر الوعي ما وراء الم عرفي 

األسةةةةةةاس في تعغيغ اسةةةةةةتبدامها وتوظي،ها بالشةةةةةة ا الم لوب. وعلي  فإن  ياس درجة الوعي بهذر 

االسةةةتراتيجيات يم   أن ي ون الب وة األول  لو ةةةع البرامج واآلليات الالزمة لتعغيغ اسةةةتبدامها 

 سة فيما يلي:وت وير مهارات ال،هم القرائي. ويم   تلبيء أهمية الدرا

تمةةةيت  ل  المعرفة الحالية في مجاا القراءة االسةةةتراتيجية وكي،ية  ياسةةةها وتطميتها لد  طالب  -1

 الجامعة 

التي تدعو  ل   ةةرورة دعم عمليات الت، ير وتعغيغ  2030تتمالةة  الدراسةةة مع ر ية الممل ة  -2

 االستقاللية وتحما المسؤولية في التعلم

االحتياجات التدريبية في مجاا القراءة االسةةةةةةتراتيجية والوعي ت،يد جتائج الدراسةةةةةةة في تحديد  -3

 القرائي وبالتالي بطاء المقررات الدراسية أو البرامج التدريبية المالئمة

 لة الدراسةةةةةةات التي اهتمت بقياس الوعي باسةةةةةةتراتيجيات القراءة ما وراء المعرفية أثطاء  راءة  -4

 ة العربية السعوديةالطصوص العربية جاصة ل لبة الجامعة في الممل 

 

 محددات الدراسة:
 عيطة الدراسة ا تصرت عل  طلبة الب الوريوس وال تشما طلبة الدراسات العليا -

 هـ وفي المقر الرئيسي للجامعة1439-1438طلبة ال،صا الدراسي األوا للعام الجامعي  -

 مجةةاالت:اسةةةةةةتراتيجيةةات مةةا وراء المعرفةةة في القراءة ألغراض أكةةاديميةةة وتطتمي  ل  ثالثةةة  -

 استراتيجيات القراءة الشاملة  استراتيجيات حا المش الت  واستراتيجيات القراءة المساجدة.

 

 مصطلحات الدراسة:

  الوعي ما وراء المعرفي: وعي ال ال  بالعمليات المعرفية وأسالي  التح م الذاتي التي يستبدمها

ال ال  أو ال البة في مقياس "الوعي القارئ أثطاء القراءة ويعبر عط  بالدرجة التي يحصا عليها 

 ما وراء المعرفي باستراتيجيات القراءة ألغراض أكاديمية"

  استراتيجيات القراءة: الممارسات التي يستبدمها القارئ ل،هم الطء والعمليات الذهطية المصاحبة

لشاملة لها والتي تطتمي  ل  األبعاد اليالثة المستبدمة في المقياس: استراتيجيات القراءة ا

  العالمية(  استراتيجيات حا المش الت  واستراتيجيات القراءة المساجدة

   القراءة ألغراض أكاديمية: القراءة التي يستبدمها ال ال  أو ال البة بهدف الحصوا عل

معلومات محددة أثطاء تطاول  للمحتو  األكاديمي في مبتلت المقررات التي يدرسها في الجامعة 

 علقة بها.أو المصادر المت

 

  الدراسة: عينة

تمةةمطت عيطة الدراسةةة طلبة كلية التربية وكلية اآلداب وكلية العلوم في جامعة الملك فيصةةا بالممل ة 

وتم التركيغ عل  هذر ال ليات العتمادها التدريا باللغة العربية. و د تم اجتيار العربية السةةةةةةعودية. 

تتمم  ويو ةح الجدوا أدجار توزيع أفراد العيطة. و ال الب في العيطة األسةاسةية بال ريقة العشةوائية

 عيطتي : الدراسة الحالية



 

 23 أحالم العرفج... .الوعي ما وراء المعرفي باستراتيجيات القراءة ألغراض أكاديمية

 

 

 

طال  وطالبة  بط،ا البصائء التي تممطتها عيطة الدراسة  120عيطة الصدق واليبات: وتت ون م  

األساسية وتهدف  ل  حساب المؤلرات السي و مترية لمقياس الوعي ما وراء المعرفي باستراتيجيات 

 راض أكاديمية.القراءة ألغ

( طالباً وطالبة  576عيطة أساسية: ت وجت العيطة األساسية بعد استبعاد االستمارات غير الم تملة  

 .1كما يبيطها جدوا 
 توزيع المجتمع األصلي وأفراد العيطة تبعاً لمتغيرات الدراسة (1) جدوا

 النسبة العدد فئات المتغيرات المتغيرات

 ال لية
 إمسامية
 علمية

166 
410 

28.82% 
71.18% 

 السمة ال راسية

 اكولل
 الاامية
 الاالاة

 الراب ة

121 
103 
181 
171 

20.83% 
17.88% 
31.42% 
29.69% 

 الجمس
 ذ ر
 تمال

170 
406 

29.51% 
70.49% 

 الم    الترا مي

 2تق  من 
 (2.75تق  من -2مقبو  )

 (3.75تق  من -2.75جي  )

 (4.5تق  من  - 3.75جي  ج ا  )

 (5-4.5) ممتاز

9 
99 

246 
147 
75 

1.56% 
17.19% 
42.71% 
25.52% 
13.02% 

 

 أداة الدراسة:  

تبطت الدراسة مقياس الوعي ما وراء المعرفي باستراتيجيات القراءة ألغراض أكاديمية بعد ترجمت  

  ل  اللغة العربية.

Metacognitive Awareness of Reading Strategies Inventory (MARSI) 

Mokhtari and Reichard, 2002)  فقرة تطتمي  ل  ثالثة مجاالت  30( ؛ ويت ون المقياس م

 13وتشما  (Global reading strategies)فرعية وهي استراتيجيات القراءة العالمية  الشاملة( 

( تهدف  ل   لقاء جظرة تحليلية عامة 29 26 25 23 22 19 17 14 10 7 4 3 1استراتيجية  

وتشما  (Problem-solving reading strategies)عل  الطء. واستراتيجيات حا المش الت 

( استراتيجيات يستبدمها القارئ عطدما يصبح الطء صعباً 30 27 21 18 16 13 11 8  8

 Support reading) حا المش الت التي تعيق ال،هم. واستراتيجيات القراءة المساجدةوتهدف  ل  

strategies) يستبدم فيها القارئ 28 24 20 15 12 9 6 5 2استراتيجيات   9 وتشما )

استراتيجيات لدعم االستيعاب كاستبدام المصادر البارجية وأجذ المالحظات وو ع الب وط 

 التو يحية.

ع  كا فقرة م  فقرات المقياس م  جالا تدر  جماسي حس  درجة الممارسة  دائماً  وتتم اإلجابة 

( عل  التوالي ويتراوح مجمول الدرجات 5 4 3 2 1غالباً  أحياجاً  جادراً  أبداً( وتع   درجات  

. ويتم تقييم درجة الوعي باستراتيجيات ما وراء المعرفة عل  كا بعد م  أبعاد المقياس 150-30م  

أو أدج ( كما التما 2.4  ومطب،ض 3.4حت   2.5أو أعل   متوسم  3.5  ما يلي  مرت،ع حس

المقياس عل  جغء جاص بالبياجات األولية ألفراد العيطة والتي استهدفت جمع المعلومات الباصة 

 بمتغيرات الدراسة المتميلة في: الجطا  جول ال لية  السطة الدراسية  والمعدا التراكمي.
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 لثبات:الصدق وا

طال  وطالبة مميلة لبصائء عيطة الدراسة  120تم ت بيق المقياس عل  عيطة م وجة م      

 األساسية  ونلك بهدف التقاق معامالت الصدق واليبات.

 

تم حساب الصدق بعدة طرائق  وهي طريقة صدق المحتو  والصدق البطائي للمقياس  صدق األداة:

 (  ونلك وفق اإلجراءات التالية: طريقة صدق االتساق الداجلي لألبعاد

بت وير المقياس في صورت   Mokhtari & Reichard (2002 ام كا م    صدق المحتوى:

فقرة وتم بالتحقق م  الصدق الظاهري للمقياس م  جالا عر    100األولية والتي ت وجت م  

ها والتي تم تحديدها في عل  ثالثة مح مي  لتقييم و وح ال،قرات ومطاسبتها لألبعاد التي تطتمي  لي

ثالثة أبعاد: استراتيجيات القراءة العالمية  واستراتيجيات حا المش الت  واستراتيجيات القراءة 

فقرة بطاء عل  رأي المح مي . ثم تم عرض المقياس في صورت  األولية  40المساجدة. وتم حذف 

ري ية  ألجذ مرئياتهم حوا ( طالباً في عدد م  المدارس األم825فقرة عل    60والم وجة م  

و وح وسهولة ال،قرات. توصا بعد نلك الباحيان  ل  و ع المقياس في صورت  الطهائية والتي 

 فقرة مطتمية  ل  األبعاد اليالثة ناتها. 30ت وجت م  

وفي الدراسة الحالية تمت ترجمة المقياس  ل  اللغة العربية وتم عرض الطسبة المترجمة مصحوبة 

ي جسبت  اإلججليغية عل  ثالثة متبصصي  في اللغة اإلججليغية ونلك للتيبت م  صحة بالمقياس ف

( في اللغة العربية للتمكد م  سالمة الصياغة 2الترجمة وسالمتها. ثم تم عر ها عل  متبصصي   

اللغوية وو وح المعط  ل ا فقرة. وتم األجذ بمرئيات المح مي  و جراء التعديالت الم لوبة والتي 

 قت بتغيير بعض الم،ردات و عادة صياغة بعض العبارات لتصبح أكير و وحاً وسالسة.تعل

: وللتمكد م  هذا الطول م  الصدق تم حساب لألبعاد المكونة للمقياس صدق االتساق الداخلي

( معامالت االرتباط بيرسون بي  2معامالت االرتباط بي  األبعاد الم وجة للمقياس. ويبي  جدوا  

 لتي يتممطها المقياس.األبعاد ا

 ( معامالت االرتباط بيرسون بي  األبعاد التي يتممطها القياس2جدوا  
 القراءة المسام ة ث  الم  الت القراءة ال امة االستراتيجيات

 .73** .72** 1 القراءة ال امة

 .67** 1  ث  الم  الت

 1   القراءة المسام ة
 0.01** جميع معامالت االرتباط دالة عطد 

 

يالحظ م  الجدوا السابق أن معامالت االرتباط بي  أبعاد مقياس استراتيجيات القراءة كاجت دالة عطد 

 مما يدا عل  صدق االتساق الداجلي للمقياس. 0.01مستو  داللة 

 

 ثبات األداة: 

م  ثبات المقياس ونلك بت بيق  عل  عيطة ت وجت م   Mokhtari and Reichard (2002)تحقق 

وتم التحقق م  ثبات  في عدد م  المدارس األمري ية 6-12( طالبًا وطالبة يدرسون م  الصت 443 

المقياس ع  طريق االتساق الداجلي  ونلك بحساب معاما كروجباخ أل،ا للمقياس ك ا  ول ا بعد م  

 (.0.89األبعاد اليالثة وبلغ معاما اليبات للمقياس ك ا  

 ثبات المقياس في الدراسة الحالية:  

 ( 3تم حساب اليبات ب ريقة ال،ا كروجباخ كما يبيطها جدوا  

 ( معامالت اليبات أل،ا كروجباخ3جدوا  
 تلأا  رومباخ ع   البمو  االستراتيجيات

 0.77 13 القراءة ال امة

 0.80 8 ث  الم  الت
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 0.75 9 القراءة المسام ة

 0.90 30 ال رجة ال لية

 

( مما 0.90-0.75يالحظ أن معامالت اليبات ب ريقة أل،ا كروجباخ كاجت مرت،عة و د تراوحت بي   

 يشير  ل  ثبات المقياس بهذر ال ريقة.

 

 منهج الدراسة:
 اعتمدت الدراسة المطهج الوص،ي التحليلي والتملت متغيرات الدراسة عل :

 ول  مستويان: نكرلجنس ) جساجية( وا- ول  مستويان: علمية نوع الكليةالمتغيرات المستقلة:  .1

السطة -السطة اليالية -السطة الياجية- ول  أربع مستويات: السطة األول  الدراسيوأجي ( والمستو  

 ممتاز(. -جيد جداً -جيد- ول  أربع مستويات: مقبوا التراكميالرابعة( والمعدا 

لدراسة لدرجة ممارستهم ل ا استراتيجية م  استراتيجيات المتغير التابع: تقديرات أفراد عيطة ا  .2

القراءة عل  حدة  كا فقرة م  فقرات المقياس(  ول ا مجاا م  مجاالت  اليالثة وعل  المقياس 

 ك ا.

 

 إجراءات الدراسة:

  . ترجمة مقياس الوعي ما وراء المعرفي باستراتيجيات القراءة وتح يم 

  واليبات وحساب مؤلرات صدق المقياس وثباتها.ت بيق المقياس عل  عيطة الصدق 

 .ت بيق األداة عل  العيطة الرئيسة للدراسة 

  تصحيح استجابات ال الب و دجاا البياجات عل  برجامجSPSS  وتحليا الطتائج واإلجابة ع  

 أسالة الدراسة  ومطا شة الطتائج وتقديم التوصيات.

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 

الوعي باستراتيجيات ما وراء المعرفة في القراءة ألغراض أكاديمية لدى  رجةالسؤال األول: ما د

 طالب وطالبات جامعة الملك فيصل؟ 

لإلجابة ع  هذا السؤاا تم حساب المتوس ات واالجحرافات المعيارية واألوزان الطسبية ل ا 

تيجيات القراءة بشةة ا بطد م  بطود المقياس  وكذلك األبعاد الم وجة ل  ثم تم حسةةاب المتوسةةم السةةترا

(  والوزن الطسبي لالستجابات عل  المقياس 0.404(  واالجحراف المعياري  3.2197عام و د بلغ  

%. وبالتالي وبالرجول لمستويات الح م عل  مستو  الوعي باستراتيجيات القراءة ججد 64.39ك ا 

معرفي باسةةةتراتيجيات ( أي أن مسةةةتو  الوعي ما وراء ال3.4-2.5أن المتوسةةةم يقع  ةةةم  المد   

القراءة التي يسةةةتبدمها طالب وطالبات جامعة الملك فيصةةةا بشةةة ا عام كان متوسةةة اً. وتت،ق هذر 

 Mokhtari and Reichard (2002)الطتيجةةةة مع دراسةةةةةةةةةة كةةةا م  مبتةةةاري وريتشةةةةةةةةةارد 

( 2012ودراسةةةةة جمةةةةير  مقابلة  جصةةةةر  والبوالدة    .AbdulAziz et al(  (2011ودراسةةةةة

. بيطما تبتلت الدراسةةة Iwai (2016)( ودراسةةة2015ودراسةةة البشةةري   Hou( 2013ودراسةةة  

الحالية مع دراسةةةةةةات أجر  وجدت وعياً مرت،عاً باسةةةةةةتراتيجيات ما وراء المعرفة في القراءة. ميا 

( ودراسةةة Yüksel   2012 و Yüksel( ودراسةةة Alhaqbani and  Riazi    2012دراسةةة 

 2013 )Al-Saadi  &Al – Dawaideh  2018و دراسةةةة ) Al-Mekhlafi   ودراسةةةة عبد

 2018.) 

وتت،ق الباحية مع ما أكدر بعض الباحيي  م  أن حصةةةةةةوا الوعي باسةةةةةةتراتيجيات ما وراء 

المعرفة في القراءة عل  درجة متوسةةةةةة ة يدا عل  عدم امتالأ المعلمي  وال الب بالمعرفة ال افية 
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;  2008؛ طلبة 1995ها لمرا بة ال،هم  جصةةةةر والصةةةةمادي  بهذر االسةةةةتراتيجيات وكي،ية اسةةةةتبدام

Meniado, 2016  أن اكتسةةاب اسةةتراتيجيات 2012(. ويعتقد جمةةير ومقابلة وجصةةر والبوالدة )

القراءة يحتا   ل  تدريا مبالةةةةةةر مطظم وفق ج م وا ةةةةةةحة ومطهجية ال تتوفر في معظم برامج 

ي ون جتيجة اجتهادات لبصية م  بعض المعلمي   التعليم العام  كما أن ممارسة البعض لها عادة ما

( يبي  المتوس ات واالجحرافات المعيارية واألوزان الطسبية الستجابات العيطة 4والجدوا  وطالبهم. 

 عل  أبعاد المقياس 

 يبي  المتوس ات واالجحرافات المعيارية واألوزان الطسبية الستجابات العيطة عل  أبعاد المقياس ((4جدوا 

 المستو  الوزن الطسبي% االجحراف المعياري المتوسم عدد البطود االستراتيجيات

 متوس ة 56.85 28. 3.29 13 القراءة العامة

 مرت،عة 71.65 16. 3.58 8 حا المش الت

 متوس ة 55.61 56. 2.78 9 القراءة المساجدة

 

باستراتيجيات القراءة لد  ( أن أعل  مستو  للوعي ما وراء المعرفي 4يتبي  م  الجدوا  

( 3.58طلبة جامعة الملك فيصةةةا كان عل  بعد "اسةةةتراتيجيات حا المشةةة الت" بمتوسةةةم حسةةةابي  

%وكان مسةةتوار مرت،عاً. ثم جاءت اسةةتراتيجيات  71.65(  ووزن جسةةبي 0.16واجحراف معياري  

( ووزن 28 .0( واجحراف معيةةاري  (3.29القراءة الشةةةةةةةةاملةةة بةةالمرتبةةة اليةةاجيةةة بمتوسةةةةةةم  ةةدرر 

اليالية واألجيرة استراتيجيات  % وبذلك ي ون مستو  الوعي متوس اً  وحلت بالمرتبة 56.85جسبي

% وبمسةةةتو  55.61( ووزن جسةةةبي 0.56( واجحراف معياري  2.78القراءة المسةةةاجدة بمتوسةةةم  

 وعي متوسم أيماً.

 & Mokhtariوجاء ترتي  أبعاد هذر االسةةةةةتراتيجيات متسةةةةةقاً مع عدد م  الدراسةةةةةات  

Reichard, 2002  ; Hou, 2013;  Al-Saadi, 2013 , AL-Dawaideh; Wright, 

2015;   Fitrisia, Tan, & Yusuf, 2015 ;  2015البشري Meniado, 2016; كما أن تقدم )

جاء مت،قاً أيمةةةةاً مع عدد م    بعد حا المشةةةة الت في المرتبة األول  وحصةةةةولها عل  تقدير مرت،ع

الدراسةةةات التي اهتمت بقياس الوعي باسةةةتراتيجيات القراءة باللغة العربية كلغة أم كدراسةةةة كا م  

سة 2012جمير ومقابلة وجصر والبوالدة    -Saadi (2013) AL-Dawaideh and Al( ودرا

ثاجية كدراسةةةةة  ( أو كلغة2015( ودراسةةةةة البشةةةةري  2015ودراسةةةةة بشةةةةارة و بطي عبدالرحم   

 2012) Alhaqbani and Riazi   وتعغ  هذر الطتيجة لدور اسةةةةةتراتيجيات حا المشةةةةة الت في

ال،هم واالسةةةةةةتيعاب حيث أن القارئ يعتمد عليها للتغل  عل  الصةةةةةةعوبات التي تواجه  عطدما تغداد 

  صعوبة الطء وهو عادة ما يهتم ب  القارئ لتحقيق ال،هم واججاز المهمة القرائية.

ما تت،ق الدراسة الحالية مع معظم الدراسات في حصوا بعد القراءة المساجدة عل  المرتبة ك

األجيرة بي  االسةةةةةةتراتيجيات بدرجة تقدير متوسةةةةةة ة. مما يدا عل  عدم جبرة طلبة الجامعة بهذر 

ة االسةةتراتيجيات وجقء ال،رص التعليمية والتدريبية المهتمة باسةةتراتيجيات القراءة المسةةاجدة  بشةةار

(. كذلك يم   ت،سةةةةةةير هذر الطتيجة بالطظر  ل  طبيعة االسةةةةةةتراتيجيات 2015وبطي عبد الرحم   

الم وجة لهذا البعد والتي تركغ عل  اسةةتبدام القارئ عل  مصةةادر ومعيطات تحتا   ل  تطظيم الو ت 

(.  2015البشةةري Hou, 2013 ;واسةةتبدام مصةةادر للتعلم بما ال يتوفر للمتعلم في غال  األحيان  

كما أن اسةةةةةةتبدام القارئ السةةةةةةتراتيجيات ميا تلبيء المقروء و عادة الطظر في الطء والتطقا بي  

أجغائ  تت ل  جهداً كبيراً وتعامالً جاصةةةةةاً مع الطء مما يدفع القارئ  ل  ترأ اسةةةةةتبدامها  طلبة  

جيات عل  أهمية اسةةةةتراتيجيات القراءة المسةةةةاجدة كاسةةةةتراتي Boudreaux( 2014(. وأكد  2008

بالطء   قارئ  ع  دورها المهم عطدما يطب،ض مسةةةةةةتو  ال،هم ويطق ع اتصةةةةةةةاا ال  صةةةةةةالحية تل

فاسةةتراتيجيات ميا القراءة بصةةوت مسةةمول وتسةةجيا المالحظات و عادة  راءة بعض أجغاء الطء 

 وطرح األسالة الذاتية  تعيد اتصاا القارئ بالطء وتوج  ال،هم جحو المسار الصحيح.
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 ؤاا الرئيا األسالة ال،رعية التالية:ويت،رل ع  هذا الس

 ما درجة الوعي باستراتيجيات القراءة الشاملة لدى طلبة جامعة الملك فيصل؟

لإلجابة ع  التسةةةةةا ا تم حسةةةةةاب المتوسةةةةة ات واالجحرافات المعيارية والوزن الطسةةةةةبي؛  

 (.5وترتيبها تطازلياً لمعرفة أهم استراتيجيات القراءة الشاملة كما يبيطها جدوا  

 ( المتوس ات واالجحرافات المعيارية والوزن الطسبي لبطود استراتيجيات القراءة الشاملة5جدوا  
رقم 
 الفقرة

 المتوسط العبارات
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

تتثقي من ت مي للمص عم ما ت ترضمي م لومات  25
 متماقضة

 مرتأ ة 74.40 0.30 3.72

 مرتأ ة 72.17 0.22 3.61 ذ مي عم ما اقرتل ت   ل مث   تي  1

تث   ما سول اقرته با تمام وتم ن وما سول  14
 تتجا لة

 مرتأ ة 71.81 0.21 3.59

تلقي م رة عامة علل المص كعرل مثتواه قب   4
 الب ء تي القراءة

 مرتأ ة 71.29 0.19 3.56

استأي  من ال صا ص الطباعية الم يمة ما  ال ط  22
والما   لتث ي  الم لومات اكساسية تي الغامي 

 المص

 متوسطة 68.17 0.08 3.41

تت ر تي م لوماتي السابقة عن المص لساع مي تي  3
 ت م ما اقرت

 متوسطة 67.27 0.05 3.36

است  م سياق المص وتلميثاتة لتساع مي علل ت م  19
 ما اقرت ب    تتض 

 متوسطة 64.71 0.04 3.24

مثتوى المص يتالءم مع   تي  تت ر تيما إذا  ان 7
 اكساسي من القراءة

 متوسطة 64.54 0.05 3.23

است ين بالج او ا واك  ا  التوضيثيةا والرسوم  17
البيامية والصور لتساع مي علل ت م المص ب    

 تتض 

 متوسطة 62.02 0.14 3.10

تب ت القراءة بتصأب المص ومالث ة  صا صة ما   10
 الطو  وطريقة التم يم

 متوسطة 61.85 0.14 3.09

تتثقي لم رتة ما إذا  امت تمبؤاتي وتوق اتي ثو   29
 المص صثيثة تم  اط ة

 متوسطة 66.41 0.19 3.02

تثاو  تن ت من ما سيثتوية المص من م لومات تو  26
 تت ار

 متوسطة 62.02 0.21 3.00

تثل  الم لومات الموجو ة تي المص وتقيم ا ب     23
 ماق 

 متوسطة 57.32 0.30 2.87

المتوسط واالمثرال الم يارت والوزن المسبي  
 للب      

 متوسطة 56.85 28. 3.29

 

يالحظ م  الجدوا السةةةةةةابق أن درجة الوعي باسةةةةةةتراتيجيات القراءة الشةةةةةةاملة لد  طالب 

 يمة وطالبات جامعة الملك فيصةةا كاجت متوسةة ة بشةة ا عام كما تقيسةةها الدرجة ال لية للبعد وبلغت 

( وبةالتةالي ي ون 0.28( واالجحراف المعيةاري  3.29متوسةةةةةةم اسةةةةةةتجةابةات ال الب عل  البعةد  

( ي ون مسةةةتو  اسةةةتراتيجيات 3.4 – 2.5المتوسةةةم الحسةةةابي لالسةةةتجابات وا عاً  ةةةم  التوزيع  

ياً وفق متوسةةةةةة اتها  بلغ عدد البطود والتي كاجت  طازل القراءة متوسةةةةةة اً. وبعد ترتي  بطود البعد ت

%(  في حي  بلغ 30.77( بطد أي بطسةةبة  13( بطود م  أصةةا  4سةةتجابات عليها بدرجة مرت،عة  اال

( أي بطسةةةةةةبة 13( بطد م  أصةةةةةةةا  9عدد البطود التي تمت االسةةةةةةتجابة عليها بدرجة متوسةةةةةة ة  

 %(. ومما يدا عل   درة ال لبة عل  التب يم للمهمة القرائية وتطظيمها بش ا عام. 69.23 
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 أتحقق م  فهمي للطء عطدجا تعتر ةةطي معلومات متطا مةةة( المرتبة األول  في احتا البطد 

( ومستوار كان 3.72%(  وبلغ متوسم استجابات ال لبة علي   74.4ترتي  بطود البعد بوزن جسبي  

( 3.61بدرجة مرت،عة؛ في حي  احتا البطد  لدي هدف محدد في نهطي عطدما ا رأ( بمتوسةةةةةةم  درر  

%( ومسةةةةةتوار بدرجة مرت،عة أيمةةةةةاً. مما يدا عل  ك،اءة ال لبة في مراجعة 72.17بوزن جسةةةةةبي  

 األف ار والمعلومات المتطا مة  كما أجهم عادة ما يقرأون بمهداف محددة في أنهاجهم.

واحتا البطد  أحلا المعلومات الموجودة في الطء وأ يمها بشةةة ا جا د( المرتبة األجيرة بي   

( يتوافر 2.87%( ويتوافر بدرجة متوسة ة حيث بلغ المتوسةم  57.32 بطود البعد بوزن جسةبي بلغ 

بدرجة متوسةةةةة ة؛ بالمقابا حّا بالمرتبة  با األجيرة البطد  أحاوا أن أجم  ما سةةةةةيحتوي  الطء م  

 %( ومستوار بدرجة متوس ة.62.02( ووزن جسبي  3.00معلومات أو أف ار( بمتوسم  درر  

ال لبة م  مهارات التحليا وبطاء التطبؤات ونلك يتوافق وتدا هذر الطتيجة عل  عدم تم   

مع ما أكدر عدد م  الباحيي  م  تدجي االهتمام بمهارات الت، ير العليا وجاصةةةةةةةة مهارات التحليا 

والتقويم في المطةةاهج التعليميةةة. ممةةا ي،سةةةةةةر المةةةةةةعت الوا ةةةةةةح لةةد  ال لبةةة في تلةةك المهةةارات 

( م  ت،شي المعت 2012ذر الطتيجة مع ما أكدت  األحمدي  واالستراتيجيات المرتب ة بها. وتت،ق ه

 العام في التعاما مع المقروء والذي ال يغاا في مستويات  الدجيا ولم يرتق  ل  مستو  الطقد واإلبدال.

ما درجة الوعي ما وراء المعرفي باستتتتتتراتيجيات حل المشتتتتتكالت لدى طلبة جامعة الملك 

حساب المتوس ات واالجحرافات المعيارية والوزن الطسبي وتم  ولإلجابة ع  هذا التسا ا تم فيصل؟

 .(6ترتيبها تطازلياً لمعرفة أهم استراتيجيات حا المش الت كما يبيطها جدوا  

 ( المتوسطات واالنحرافات المعيارية والوزن النسبي لبنود استراتيجيات حل المشكالت6جدول )

رقم 
 الفقرة

 المتوسط العبارات
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

عم ما يز ا  المص ص وبةا تعي  قراءة المص  27
 74.32 0.09 3.72 كزي  من ت مي

 مرتأ ة

 مرتأ ة 74.13 0.09 3.71 عم ما يز ا  المص ص وبةا تر ز ت ار تيما اقرته 16

عم ما تتق  تر يزت تثاو  استب ا  امتبا ي وال و ة  11
 73.93 0.08 3.70 مرة ت رى للقراءة

 مرتأ ة

 مرتأ ة 73.25 0.06 3.66 اقرت ببطء وبتم ن كتم   من ت مي لما اقرت 8

 مرتأ ة 72.85 0.04 3.64 تع   تي سرعتي تي القراءة وتقا لما اقرت 13

تثاو  تن تت ي  تو ارسم صورا ذ مية للم لومات  21
 70.54 0.04 3.53 ثتل تساع مي علل تذ ر ا

 مرتأ ة

تن ت من م امي ال لمات والجم  التي ال تثاو   30
 68.04 0.13 3.40 اعرت ا تي المصس

 متوسطة

تتوقل من وقت آل ر تي تاماء القراءة كت ر تيما  18
 66.11 0.20 3.31 اقرت

 متوسطة

المتوسط الثسابي واالمثرال الم يارت والوزن  
 65.85 0.16 3.58 المسبي للب      

 مرتأ ة

 

يالحظ م  الجدوا السةةةابق أن درجة الوعي باسةةةتراتيجيات حا المشةةة الت التي يسةةةتبدمها 

سها الدرجة ال لية للبعد وبلغت  ش ا عام كاجت مرت،عة كما تقي طالب وطالبات جامعة الملك فيصا ب

( وبالتالي ي ون 0.16واالجحراف المعياري   (3.58) يمة متوسةةةةةم اسةةةةةتجابات ال الب عل  البعد 

وبذلك ي ون مسةةةةتو  الوعي باسةةةةتراتيجيات حا  3.4 الحسةةةةابي لالسةةةةتجابات أعل  م المتوسةةةةم 

المشةةةةةة الت مرت،عاً. وبعد ترتي  بطود البعد تطازلياً وفق متوسةةةةةة اتها  بلغ عدد البطود والتي كاجت 
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%(  في حي  بلغ عدد 75( بطد أي بطسةةبة  8( بطود م  أصةةا  6االسةةتجابات عليها بدرجة مرت،عة  

%(. مما 25( أي بطسةةةبة  8( بطد م  أصةةةا  2تمت االسةةةتجابة عليها بدرجة متوسةةة ة   البطود التي

 يشير  ل  اهتمام ال لبة باتبان اإلجراءات الالزمة لتحقيق ال،هم وحا المش الت التي تواجههم. 

احتا البطد  عطدما يغداد الطء صةةةةعوبة  أعيد  راءة الطء ألزيد م  فهمي( المرتبة األول  

( 3.72%(  وبلغ متوسةةةةةةم اسةةةةةةتجابات ال الب علي   74.32د البعد بوزن جسةةةةةةبي  في ترتي  بطو

ومستوار كان بدرجة مرت،عة؛ في حي  احتا البطد  عطدما يغداد الطء صعوبة أركغ أكير فيما ا رأر( 

%( ومستوار بدرجة مرت،عة أيماً. ويمتي 74.13( بوزن جسبي  3.71المرتبة الياجية بمتوسم  درر  

ي بهاني  البطدي  مطسةةةةجماً مع الدراسةةةةات التي وجدت وعياً مرت،عاً باسةةةةتراتيجيات حا ارت،ال الوع

 ;  and Saadi, 2013;    Al-Dawaideh 2012المش الت  جمير ومقابلة وجصر والبوالدة 

Wright, 2015 Mekhlafi, 2016 غة غة األم أو في الل (. حيث وجد أن كيير م  القراء في الل

 عادة القراءة والتح م في سةةةةةةرعتها وتركيغ االجتبار لحا الصةةةةةةعوبات في  راءة الياجية يلجؤون  ل  

الطء. وتعتبر هذر االستراتيجيات م  أكير االستراتيجيات استبداماً وعادة ما يتم استبدامها ب ريقة 

 Wright (2015)تلقائية وال تحتا  التدري  الذي يم   أن ت لب  االسةةةةتراتيجيات األجر . وتعتقد 

كيغ ال الب عل  هذر االسةةةةتراتيجيات يدا عل  معالجتهم لألبطية اللغوية في مسةةةةتوياتها الدجيا أن تر

 مما يع ا أثر اليقافة والببرات التعليمية لل ال .

واحتا البطد  أتو ت م  و ت آلجر في أثطاء القراءة ألف ر فيما ا رأ( المرتبة األجيرة بي   

(. 3.31توافر بدرجة متوسةةةةةة ة حيث بلغ المتوسةةةةةةم  %( وي66.11بطود البعد بوزن جسةةةةةةبي بلغ  

بالمقابا احتا بالمرتبة  با األجيرة البطد  أحاوا أن أجم  معاجي ال لمات والجما التي ال أعرفها في 

%( ومسةةةتوار بدرجة متوسةةة ة. مما يدا عل  68.04( ووزن جسةةةبي  3.40الطء( بمتوسةةةم  درر  

بة بهاتي  االسةةةةةةتراتيجيي   أو عدم وجود جبرة كافية لديهم لتوظي،هما في القراءة. عدم اهتمام ال ل

وتعتبر هذر الطتيجة مطسةةجمة مع الطتيجة السةةابقة في بعد اسةةتراتيجيات القراءة الشةةاملة حيث حصةةلت 

االستراتيجيات المتعلقة بالتقويم والتبمي  عل  درجة متوس ة أيماً مما يشير  ل  عدم ك،اءة ال لبة 

  ير العليا.في استبدام مهارات الت، 

 ما درجة الوعي ما وراء المعرفي باستتتراتيجيات القراءة المستتاندة لدى طلبة جامعة الملك فيصتتل؟
ولإلجابة ع  هذا التسا ا تم حساب المتوس ات واالجحرافات المعيارية والوزن الطسبي وتم ترتيبها 

 (.7تطازلياً لمعرفة أهم استراتيجيات القراءة المساجدة كما يبيطها جدوا  

 ( المتوس ات واالجحرافات المعيارية والوزن الطسبي لبطود استراتيجيات القراءة المساجدة7جدوا  
رقم 
 الفقرة

 المتوسط العبارات
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

تضع  طوطا  تو  وا ر علل الم لومات الم مة  12
 67.11 0.41 3.36 لتساع مي علل تذ ر ا

 متوسطة

بإعا ة صياغة ب ض اكت ار والم لومات  تقوم 20
 66.64 0.39 3.33 بلغتي ال اصة كزي  من ت مي للمص

 متوسطة

عم ما يصبب المص ص با ا اقرت بصوت مسموع  5
 62.92 0.26 3.15 ليساع مي علل ت م ما اقرت

 متوسطة

امتق  بين تجزاء المص الم تلأة وتراج ة مرارا  24
 61.32 0.20 3.07 كربط بين تت اره

 متوسطة

تطرح علل مأسي اس لة ثو  المص ثتل ات مة  28
 59.97 0.15 3.00 ب    تتض 

 متوسطة

تل ص ما اقرت  ي تتم ن بالم لومات الم مة تي  6
 56.46 0.03 2.82 المص

 متوسطة
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رقم 
 الفقرة

 المتوسط العبارات
االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

 المستوى

تماقش ما اقرت مع اآل رين كتم   من م ى ت مي  9
 49.50 0.22 2.47 للمص

 متوسطة

 ال  القراءة ثتل تساع مي  تسج  المالث ات 2
 41.06 0.51 2.05 علل ت م ما تقرت

 مم أضة

است  م الوسا   الم يمة  المراجع والم اجم  15
 35.48 0.71 1.77 لتساع مي تي ت م ما تقرت

 مم أضة

المتوسط واالمثرال الم يارت والوزن المسبي  
 متوسطة 55.61 0.56 2.78 للب      

 

السابق أن مستو  الوعي باستراتيجيات القراءة المساجدة التي يستبدمها يالحظ م  الجدوا 

طالب وطالبات جامعة الملك فيصا بش ا عام كان متوس اً كما تقيسها الدرجة ال لية للبعد  وبلغت 

( وبالتالي ي ون 56.( واالجحراف المعياري  2.78 يمة متوسةةةةةةم اسةةةةةةتجابات ال الب عل  البعد  

 (. 3.4- (2.5ستجابات وا عاً  م  التوزيع المتوسم الحسابي لال

( بلغ عدد البطود والتي كاجت 7تم ترتي  بطود البعد تطازلياً وفق متوسةةةة اتها  فوفقاً للجدوا  

%(  في حي  بلغ 77.77( بطد أي بطسةبة  9( بطود م  أصةا  7االسةتجابات عليها بدرجة متوسة ة  

%(. 22.22( أي بطسبة  9( بطد م  أصا  2مطب،مة  عدد البطود التي تمت االستجابة عليها بدرجة 

وتدا هذر الطتيجة عل  عدم وعي ال لبة بهذر االسةةةةتراتيجيات وبالتالي عدم توظي،ها بالشةةةة ا ال افي 

 جالا القراءة.

ساعدجي عل  تذكرها( المرتبة  احتا البطد  أ ع ج وطاً أو دوائر عل  المعلومات المهمة لت

%(  وبلغ متوسةةةةةةم اسةةةةةةتجابات ال الب علي  67.11د بوزن جسةةةةةةبي  األول  في ترتي  بطود البع

( ومسةةةةةتوار كان بدرجة متوسةةةةة ة  في حي  احتا البطد  أ وم بإعادة صةةةةةياغة بعض األف ار 3.36 

( بوزن 3.33والمعلومات بلغتي الباصةةةةةةة ألزيد م  فهمي للطء( المرتبة الياجية بمتوسةةةةةةم  درر  

يمةةاً. وتدا هذر الطتيجة عل  اسةةتبدام ال لبة لبعض %( ومسةةتوار بدرجة متوسةة ة أ66.64جسةةبي  

المعيطات لتحسةةي  ال،هم. وتعتبر تلك االسةةتراتيجيتي  م  االسةةتراتيجيات المملوفة لد  ال ال  وعادة 

ما يتم االهتمام بها م   با العديد م  المعلمي  في التعليم العام. كما أن اسةةةةتبدامها ال يسةةةةتهلك و ت 

 اجة بمصادر ال تتوفر عادة في الموا ت القرائية.القارئ أو يدفع  لالستع

كما احتا البطد  اسةةةةةتبدم الوسةةةةةائا المعيطة كالمراجع والمعاجم لتسةةةةةاعدجي في فهم ما ا رأ( 

( وبمستو  درجة 1.77%( وبمتوسم بلغ  35.48المرتبة األجيرة بي  بطود البعد بوزن جسبي بلغ  

لبطد  أسةةجا المالحظات جالا القراءة حت  تسةةاعدجي مطب،مةةة؛ بالمقابا حا بالمرتبة  با األجيرة ا

%( ومستوار بدرجة مطب،مة أيماً. 41.06( ووزن جسبي  2.05عل  فهم ما ا رأ( بمتوسم  درر  

ويم   أن يعغ   هماا ال لبة لهاتي  االستراتيجيتي  ما تت لبان م  جهد وو ت واالستعاجة بمصادر 

  ,Wright) ;2015 2015ال تتوفر للقارئ عادة  البشري 

الستتتتتؤال الثاني: هل يختلع الوعي ما وراء المعرفي باستتتتتتراتيجيات القراءة باختالف نوع الكلية 

ولإلجابة ع  هذا السةةةؤاا تم اسةةةتبدام أسةةةلوب  والمستتتتوى الدراستتتي والجنس والمعدل التراكمي؟

عة  تاب عدد المتغيرات ال باي  مت يا الت عاملي  (MANOVA)تحل  Multivariateني التصةةةةةةميم ال

Manova     لدراسةةة تمثير كا م  جول ال لية  المسةةتو  الدراسةةي  الجطا  والمعدا التراكمي عل

 Partialأبعاد مقياس اسةةتراتيجيات القراءة باإل ةةافة   ل  الدرجة ال لية؛ كما تم حسةةاب مربع  يتا  

Eta Squared اس المبتل،ة ( للتعرف عل  حجم التمثيرات أو جسةةةةةةبة التباي  في درجات أبعاد المقي
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   SPSSوالدرجة ال لية التي ت،سةةرها المتغيرات المسةةتقلة للدراسةةة باسةةتبدام البرجامج اإلحصةةائي 

 ( جتائج التحليا.  9( و  8ويو ح الجدوالن  

عل  أبعاد  تمثير الطول والتبصء والمستو  الدراسي والمعدا التراكمياجتبار ويل ا لمعرفة  ( جتائج8جدوا  

 ال لية لها المقياس والدرجة

 طم  رجات   رجات الثرية ل القيمة المتغير
مربع م ام   ال اللة الثرية

 إيتا
 010. 141. 564.00 3 1.83 99. موع ال لية

 016. 001. 1372.78 9 3.02 95. المستوى ال راسي
 006. 308. 564.00 3 1.20 99. الجمس

 017. 003. 1492.50 12 2.50 95. الم    الترا مي
 

 

    داالً يلم  Wilksويل ا اجتبار  بالطسبة لتمثير جول ال لية عل  استراتيجيات القراءة فطالحظ أن -1

 (.0.05( وهي أكبر م   141. حصائياً؛ حيث بلغت  يم الداللة  

كان  Wilksويل ا  بالطسبة لتمثير المستو  الدراسي عل  استراتيجيات القراءة فطالحظ أن اجتبار -2

 (.0.05( وهي أصغر م   001.ث بلغت  يم الداللة   حصائياً؛ حي داالً 

لم  Wilksويل ا  بالطسبة لتمثير الجطا عل  استراتيجيات القراءة فطالحظ م  الجدوا أن اجتبار -3

 (. 0.05( وهي أكبر م   308. حصائيًا؛ حيث بلغت  يم الداللة      داالً ي

كان  Wilksويل ا  فطالحظ أن اجتبار بالطسبة لتمثير المعدا التراكمي عل  استراتيجيات القراءة -4

 (.0.05أصغر م    وهي (003.)  حصائيًا؛ حيث بلغت  يمة الداللة داالً 

 ( جتائج تحليا التباي  متعدد المتغيرات التابعة. 9ويبي  الجدوا  

والمعدا التراكمي ( جتائج تحليا التباي  المتعدد عطد دراسة تمثير جول ال لية والمستو  الدراسي والجطا 9جدوا  

 عل  أبعاد المقياس والدرجة ال لية لها

 المتغيرات التابعة المتغيرات المستقلة
مجمول 

 المربعات
 د.ح

متوسم 

 المربعات
 الداللة ف

مربع 

 معاما  يتا

جول 

 ال لية
 

 001. 442. 59. 40.14 1 40.14 استراتيجيات لاملة

 000. 782. 08. 2.95 1 2.95 استراتيجيات مساجدة

 001. 388. 75. 23.34 1 23.34 حا مش الت

 000. 991. 00. 05. 1 05. كلي

المستو  

 الدراسي
 

 021. 008. 3.98 269.70 3 809.09 استراتيجيات لاملة

 044. 000. 8.66 332.00 3 995.99 استراتيجيات مساجدة

 012. 042. 2.34 73.17 3 219.50 حا مش الت

 029. 001. 5.68 1857.43 3 5572.28 كلي

  الجطا

 002. 297. 1.09 73.92 1 73.92 استراتيجيات لاملة

 001. 358. 85. 32.43 1 32.43 استراتيجيات مساجدة

 000. 827. 05. 1.50 1 1.50 حا مش الت

 001. 470. 52. 170.78 1 170.78 كلي

المعدا 

 التراكمي
 

 021. 016. 3.06 207.76 4 831.02 استراتيجيات لاملة

 018. 038. 2.56 98.00 4 391.99 استراتيجيات مساجدة

 023. 010. 3.36 104.89 4 419.54 حا مش الت

 022. 014. 3.17 1036.52 4 4146.06 كلي

 

 ( ما يلي:9يالحظ م  الجدوا  
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بالطسبة لتمثير المتغير المستقا  جول ال لية( عل  أبعاد مقياس استراتيجيات القراءة والدرجة ال لية  -

للمقياس  فقد أس،رت الطتائج ع  عدم وجود تمثير للمتغير المستقا لذلك فإن تمثيرها غير داا 

ياس باإل افة  ل   حصائياً لذلك كاجت جميع معامالت  يتا بالطسبة للمتغير المستقا عل  أبعاد المق

الدرجة ال لية كاجت ت،سر كمية صغيرة جداً وال ت اد تذكر م  التباي  ال لي في درجات المتغيرات 

التابعة. وتدا الطتيجة عل  تقارب أفراد العيطة في درجة الوعي باستراتيجيات ما وراء المعرفة 

( 2013ارة وبطي عبد الرحم   في ال ليات العلمية واإلجساجية. وات،قت هذر الطتيجة مع دراسة بش

( التي لم تجد أثراً للتبصء  عملي أو أدبي( أو جول ال لية  علمي أو 2018ودراسة عبد    

( عدم تمثير جول ال لية عل  الوعي 2015بشارة وبطي عبد الرحم     جساجي(. وفسر

صات المبتل،ة. باستراتيجيات القراءة لتشاب  الببرات األكاديمية ل لبة الجامعة في التبص

وبالتالي فإن تعاملهم مع المهام القرائية ال تتمثر كييراً بطول ال لية أو التبصء. كما تت،ق الطتائج 

( التي لم تجد أثراً للتبصء األكاديمي عل  مستو  1995جغئياً مع دراسة جصر والصمادي  

( التي 2012والبوالدة   المقياس ك ا. بيطما تبتلت هذر الطتيجة مع دراسة جمير ومقابلة وجصر

( 2015وجدت فر اً في الوعي باستراتيجيات القراءة لصالح ال ليات العلمية ودراسة البشري  

التي أكدت ت،وق طلبة المرحلة الياجوية في التبصصات العلمية في الوعي باستراتيجيات ما وراء 

 المعرفة في القراءة.

سبة لتمثير المتغير المستقا  المستو  الد ستراتيجيات القراءة بالط راسي( عل  أبعاد مقياس ا

وكذلك الدرجة ال لية  فقد أسةةة،رت الطتائج ع  وجود تمثير للمتغير المسةةةتقا عل  كافة أبعاد المقياس 

بالطسةةبة  (008.)( وهي دالة عطد مسةةتو  الداللة 3.98    وكذلك الدرجة ال لية  حيث بلغت  يمة ف

وهي دالة عطد مسةةةةتو  الداللة  8.66)في حي  بلغت  يمة ف  لبعد اسةةةةتراتيجيات القراءة الشةةةةاملة؛ 

ساجدة؛ كما بلغت  يمة ف  000.  ستراتيجيات القراءة الم سبة لبعد ا ( عطد مستو  الداللة 2.34( بالط

( 5.68( بالطسةةةبة لبعد حا المشةةة الت؛ أما بالطسةةةبة للدرجة ال لية للمقياس فقد بلغت  يمة ف  042. 

(. وعطد  جراء المقارجات المتعددة بواسةةةة ة اجتبار لةةةةي،ي  لتحديد اتجار 001.عطد مسةةةةتو  الداللة  

ال،روق تبي  أج  عطد المقارجة بي  ال الب في السةةطة األول  مع السةةطة الياجية كاجت ال،رو ات لصةةالح 

ال الب في السةةةطة الياجية في بعدي اسةةةتراتيجيات القراءة الشةةةاملة واسةةةتراتيجيات القراءة المسةةةاجدة  

عطدما تمت المقارجة بي  طالب السةةةةطة األول  مع اليالية كاجت ال،رو ات لصةةةةالح اليالية بذات  وكذلك

البعدي ؛ وعطد المقارجة بي  المقارجة بي  ال الب في السةةةطة األول  والرابعة كاجت ال،رو ات لصةةةالح 

لمشةةةة الت؛ السةةةةطة الرابعة وكذلك لصةةةةالح السةةةةطة اليالية عطدما تمت مقارجتهم باألول  في بعد حا ا

وأجير بالطسةةةةةبة للدرجة ال لية عطدما تمت مقارجة ال الب بالسةةةةةطة األول  مع الياجية كاجت ال،رو ات 

لصالح السطة الياجية وعطد مقارجة االول  مع اليالية كاجت ال،رو ات لصالح اليالية. وتت،ق هذر الطتيجة 

و  اليالث والرابع أكير التي وجدت أن طالب المست Alhaqbani and Riazi (2012) مع دراسة

باسةةةةةةتراتيجيات ما وراء المعرفة. ويم   ت،سةةةةةةير هذر الطتيجة بغيادة الببرة في اسةةةةةةتبدام  وعياً 

استراتيجيات القراءة مع تقدم سطوات الدراسة وتعاما ال ال  مع الطصوص األكاديمية المبتل،ة. كما 

داا  حصةةائياً يعغ  لمتغير المرحلة التي لم تجد فر اً  Iwai (2016)تبتلت هذر الطتيجة مع دراسةةة 

الدراسةةةية في مسةةةتو  الوعي ما وراء المعرفي بالرغم م  وجود بعض التباي  في مسةةةتو  الوعي 

 لصالح ال لبة في مطتصت البرجامج والمرحلة الطهائية م  برجامج  عداد معلم اللغة.

ال لية للمقياس  فقد  بالطسةةةةةبة لتمثير المتغير المسةةةةةتقا  الجطا( عل  أبعاد المقياس والدرجة

أسةةةةة،رت الطتائج ع  عدم وجود تمثير للمتغير المسةةةةةتقا  أي ال توجد فروق بي  الذكور واإلجا  في 

استراتيجيات القراءة؛ لذلك فإن تمثيرها غير داا  حصائياً. وتت،ق الدراسة في هذر الطتيجة مع دراسة 

د أثراً لمتغير الجطا عل  التي لم تج Boudreaux( 2014( ودراسةةةة  1995جصةةةر والصةةةمادي  

مسةةةةةةتو  الوعي باسةةةةةةتراتيجيات القراءة.   ويم   ت،سةةةةةةير هذر الطتيجة بمن التعاما مع المحتو  
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األكاديمي يت ل  مهارات وممارسات تتمثر بش ا كبير بطوعية الببرات والتمهيا الذي يحصا علي  

هذر الطتيجة مع عدة دراسةةات  ال ال  في القراءة االسةةتراتيجية بغض الطظر ع  جطسةة . بيطما تبتلت

وجدت اإلجا  أكير وعياً م  الذكور باسةةةةةةتراتيجيات القراءة والذي يم   أن يعغ   ل  ميا اإلجا  

للقراءة وحرصةةةةةةه  عل  االجهماأ في المهام القرائية أكير م  الذكور  جمةةةةةةير  جصةةةةةةر  مقابلة  

 Al-Saadi and Al – Dawaideh  2013 ;2015بشةةةةةةارة وبطي عبدالرحم    2012البوالدة 

;Wright, 2015;    2018عبد.) 

بالطسةةةبة لتمثير المتغير المسةةةتقا  المعدا التراكمي( عل  أبعاد مقياس اسةةةتراتيجيات القراءة 

وكذلك الدرجة ال لية  فقد أسةةة،رت الطتائج ع  وجود تمثير للمتغير المسةةةتقا عل  كافة أبعاد المقياس 

بالطسةةةبة  (016.)( وهي دالة عطد مسةةةتو  الداللة 3.06 مة ف  وكذلك الدرجة ال لية  حيث بلغت  ي

( وهي دالة عطد مسةةةةتو  الداللة 2.56لبعد اسةةةةتراتيجيات القراءة الشةةةةاملة؛ في حي  بلغت  يمة ف  

( عطد مسةةةتو  الداللة 3.36( بالطسةةةبة لبعد اسةةةتراتيجيات القراءة المسةةةاجدة؛ وبلغت  يمة ف  038. 

( 3.17شةةة الت؛ أما بالطسةةةبة للدرجة ال لية للمقياس فقد بلغت  يمة ف  ( بالطسةةةبة لبعد حا الم010. 

(؛ وعطد  جراء المقارجات المتعددة بواسةةةة ة اجتبار لةةةةي،ي  لتحديد اتجار 014.عطد مسةةةةتو  الداللة  

يد عدا مقبوا وجيد وج قارجة بي  ال الب نوي الم طد الم ج  ع جداً مع ال الب نوي  ال،روق تبي  أ

كاجت ال،روق في اسةةةةةتراتيجيات القراءة الشةةةةةاملة واسةةةةةتراتيجيات القراءة المسةةةةةاجدة المعدا الممتاز 

لصةةةةةالح نوي المعدا الممتاز؛ وبالطسةةةةةبة لبعد حا المشةةةةة الت كاجت ال،روق لصةةةةةالح ال الب نوي 

المعدا ممتاز عطد مقارجتهم مع ال الب نوي المعدا جيد ومقبوا  وكذلك األمر بالطسةةةةةةبة للدرجة 

قد أس،رت جتائج لي،ي  ع  وجود فروق لصالح ال الب نوي المعدا الممتاز مقارجة ال لية للمقياس ف

 Mokhtari and Reichardمع أ راجهم نوي المعدا مقبوا. وتت،ق جتائج هذا السؤاا مع دراسة  

التي وجدت وعياً أكبر لذوي القدرات القرائية المرت،عة. وكذلك دراسةةةةةةة كا م  جمةةةةةةير  2002)

( ودراسةةةة بشةةةارة وبطي عبد الرحم  2015( ودراسةةةة البشةةةري  2012والدة  ومقابلة وجصةةةر والب

التي أكدت ت،وق نوي التحصةةيا  Al-Saadi and Al – Dawaideh( 2013( ودراسةةة  2015 

المرت،ع في الوعي باستراتيجيات ما وراء المعرفة. ويم   ت،سير هذر الطتيجة باهتمام نوي التحصيا 

ستبدام االستراتيج سي. كما المرت،ع با يات القرائية لدورها في تحسي  ال،هم وبالتالي التحصيا الدرا

أجهم أكير  درة عل  التطظيم الذاتي وحرصةةاً عل  ت وير أج،سةةهم و ةةبم تعلمهم. كذلك يتميغ ال لبة 

ستبدام مهارات التحليا والتلبيء والتسا ا  نوي التحصيا المرت،ع بقدرتهم عل  تحديد أهدافهم وا

 (.2015وبطي عبد الرحم   الذاتي  بشارة 

  

 التوصيات:
 تممي  مهارات القراءة االستراتيجية في مطاهج اللغة العربية وبرامج  عداد المعلم وتمهيل . .1

طرح برامج تدريبية أو مقررات لتدريا استراتيجيات ما وراء المعرفة في القراءة في المرحلة  .2

 الجامعية.

ستراتيجيات القراءة بمتغيرات أجر  كالدافعية   جراء دراسات مماثلة تقيا عال ة الوعي با .3

 الذكاءات المتعددة  وال ،اءة الذاتية.

 جراء دراسات تقيا أثر التدري  في استراتيجيات ما وراء المعرفة في القراءة عل  تطمية  .4

 مهارات ال،هم والتحصيا. 

ت االستمال والتحد   جراء دراسات تقيا أثر التدري  في القراءة االستراتيجية عل  تطمية مهارا .5

 وال تابة.
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 جراء دراسات كي،ية تهتم بتقصي معتقدات ال لبة حوا القراءة االستراتيجية وأسباب المعت  .6

 فيها.
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