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 لدى طلبة الجامعة القرائيّ لفهم افي  ا  ذاتي المنّظم التعلّم استراتيجيات بعضثر أ
 

 خليفة الشريدة دد. محم
 
 ملخصال

لدى  القرائيّ في تنمية الفهم  ذاتيا   المنّظم التعّلم استراتيجياتاثر استخدام بعض استقصاء  هدفت الدراسة
مرحلة البكالوريوس في جامعة أم  يالذكور ف( طالبا من الطلبة 58) نالدراسة م، تكونت عينة طلبة الجامعة

للتدريب على  اطالبا خضعو  (29مجموعتين تجريبية ) إلىبالطريقة العشوائية البسيطة  االمكرمة، وزعو القرى بمكة 
( 29وضابطة )، Purdi,2000)دي )دا نموذج بور تمّ مع التي صممها الباحث ذاتيا   المنّظم التعّلم استراتيجيات

من إعداده  القرائيّ  ماختبارا للفه واستخدم الباحث ه 1438وذلك في الفصل األول من العام الجامعي  ،طالبا  
 أفرادمتوسط أداء أّن  الدراسةأشارت نتائج  دالفهم الناقد(، وقاالستنتاجي، الفهم  )الفهم األساسي،يقيس مهارات 

المجموعة  فرادأل البعديمن متوسط األداء  ىفي االختبار البعدي أعلكلّ على المقياس ك التجريبّيةالمجموعة 
تخصص لتعزى وعلى األبعاد الفرعية ي كلّ لا القرائيّ في الفهم انه ال توجد فروق النتائج أشارت  االضابطة، كم

تقديم بعض  تمّ  دهذا وق، ذاتيا   المنّظم التعّلم استراتيجياتفي الجامعة بعد خضوعهم للتدريب على الطلبة 
 .التوصيات المناسبة

 .القرائيّ ، الفهم ذاتيا   المنّظم التعّلممات المفتاحية:  كل  لا
 
 

Abstract 

The study aimed at investigating the effect of self-regulated strategies in developing 

reading comprehension among university students. The sample consisted of (58) 

undergraduate male students in Um-Alqura university in Makkah. Distributed 

randomly to two groups, Control(29) and experimental (29) who were trained on self-

regulated strategies ,developed by the researcher depending on (Purdi, 2000) model, 

during fall of 1438,the researcher also used the reading comprehension exam also by 

him to measure the (basic understanding, inductive and critical)skills, the results 

showed that the mean of the experimental group on the scale as a whole with its 

dimensions on the post test were higher than the means score of the control group, 

except for the basic understanding skills. The results also showed no differences were 

due to major on reading comprehension as a whole, after they were trained on the 

self-regulated learning strategies, a number of suitable recommendations were given.  
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 : مقدمة
، لطالب الجامعة يتأثر بمدى فهمه واستيعابه للمعرفة التي يتعلمها األداء األكاديميأّن  مما ال شك فيه

ة لتحقيق غايات مختلفة يتعرض لها في الدراسيّ  المقرراتمن خالل قراءته لمختلف  والتي تتأتى في كثير منها
ومن  ،المختلفة التعّلم استراتيجياتعلى قدرته على استخدام للمعرفة وفهمه  م الطالبد تعلّ تمّ ويع، ةالبيئة األكاديميّ 

من االستقاللية في سلوكه  مزيدا  التي توفر للطالب  االستراتيجياتتلك  ذاتيا   المنّظم التعّلم استراتيجياتأبرزها 
 . والدراسي المعرفي

السابقة للمتعلم فهو عملية استخدام الخبرات ، ة من القراءةالغايات األساسيّ  أحد القرائيّ الفهم  ويعدّ 
ويشمل الفهم ، واستخالص المعاني والدالالت المفيدة في إطار السياق، دراك مالمح النص المقروءإل؛ وتوظيفها

 .(2011 الجعافرة،؛ 1999، )عصر ووصفها وتفسيرها وربطها وإعادة صياغتها بلغة جديدةانتقاء األفكار 
والتل المشار إليه في العلوان  Smith,1997)يرى سميث )حيث ، بعدة تعريفات القرائيّ ف الفهم ويعرّ 

 هوعرف .لقارئ ل المعرفّيةم الخلفية ئبما يال تفسير وتعديل المقروء تضّمنعملية نشطة ت هبأنّ ( 2010)
الثقافية  خلفيتهدا على تمّ معببناء معنى  من خالله  القارئ  نشط يقوم جراء عقلي إ هبأنّ  (Teplin,2008)تبلين

: ها ركزت على عدة نقاط أبرزهاأنّ  القرائيّ الفهم  تناولتمن التعريفات التي  عددويالحظ من خالل  ،والحياتية
 2001K ،يونس؛ 2000، عبد الحميد؛ 2010، ي عبد البار (

;Sweet&Snow,2002;Grabe,W.,&Stoller,.L.2002;Snow,2002;;Veeravagu, et al 2010 (  ، 

 تضّمنوت، على الخبرات السابقة للمتعلم دتمّ ونشطة تعة بنائية تفاعلية عقليّ عملية  وأ تفكيرعملية  القرائيّ الفهم أّن 
شحاتة )، والسياق والنص، القارئ : هي عناصر وتضم، ثناء القراءةعلى المعرفة وتحليلها وتفسيرها أ حكما  

 (.2003والنجار، 
، واالستراتيجيات والمهارات، من المستويات عددا   تضّمنيكما ، مجموعة من المكونات القرائيّ ويشمل الفهم 

 ،(2010، والتل، )العلوان أورد القرائيّ فبالنسبة لمكونات الفهم  ،من العوامل بالكثير يتأثرو ، العمليات والمراحلو 
 المعرفّيةة الخلفيّ  إلى وتفسيرها استنادا  ، ل في استيعاب المفردات واستخالص معانيهاثّ تمّ مكونات الفهم تأّن 

 القارئ معرفة عن  فضال  ، استيعاب الفقرةثم ، وعالقتها بالجملة التي تسبقها، ثم استيعاب الجملة، للقارئ 
 صواتها. بالمفردات وأ

الفهم ت مستوياأّن  (2011الرشيد )ذكر فقد ، للعلماء والباحثين فقد تعددت تبعا  ، القرائيّ الفهم  مستويات أما
وحدد دي وبارك  .الستنتاجياالفهم  ومستوى ، مستوى الفهم الحرفيو ، مستوى التشفير ثل في؛تمّ ت القرائيّ 

((Day&Park,2005  ليّ تدالواالس، التنظيميّ والفهم ، في مستوى الفهم الحرفي، القرائيّ مستويات الفهم ،
مهارات الفهم األساسية ب (2000كما صنفها عبد الحميد )، وفهم االستجابة الشخصية، والتقويميّ ، والتنبؤيّ 

، الستنتاجيامهارات الفهم و ، واألفكار الظاهرة في النص، قراءة السطور ومعرفة المعاني إلىوتشير  ،للقراءة
ما هو  إلىوالتعرف ، مهارات الفهم الناقد أي تقييم المادة المكتوبةو ، اشتقاق األفكار الضمنية من النص وتشمل
 ة.وما هو رأي وتفسير المعاني الرمزيّ ، حقيقية

مات والجمل كلّ لثل في قراءة ما على السطور الذي يشمل الفهم اللفظي لتمّ ت القرائيّ مستويات الفهم  إنّ 
المستوى الثالث  ويشمل، حكام وتفسير النتائجدار األباألدلة وإص تمّ وقراءة ما بين السطور والذي يه، والتراكيب
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ظ عبد الحاف) القدرة على التوقع واستنتاج التعميمات التي لم يذكرها الكاتب إلىقراءة ما وراء السطور وتشير 
،2007.) 

جملة من ويتفق الباحثون على ، مستوى من مستوياته كلّ لتبعا  القرائيّ الفهم  مهارات وتتعدد هذا 
موسى، ؛ 2006عطية،؛2000، دعبد الحمي؛ 2006سلطان، ؛ 2003، لوانيالحي) المهارات

2001; 2007Thompson,;1984, Brown and Palincsar) مات كلّ لتحديد او ، طرح أسئلة على النص
، من القراءة معرفة الغرضو ، الطالقة في القراءةو ، توسيع األفكارو ، فهم التسلسلو ، التوقعو ، التلخيصو ، ةالرئيس

 إلىالتعرف و  ،نقد الموضوعو ، التوقعو ، الفهم االستنتاجيو ، ةفهم الفكرة الرئيسو ، والرأيز بين الحقيقة ييتمّ الو 
، إدراك ما بين السطورو ، وضع عنوان للنص، القدرة على التصنيفو ، ماتكلّ لتحديد مضاد او ، أسلوب الكاتب

، والمعقول وغير المعقول، إدراك العالقة بين السبب والنتيجةو ، والبراهين األدلةتحديد و ، األشكال والرسوم ةقراءو 
إعادة ، ثيل النصتمّ و ، ت داخل النصكاّل اقتراح حلول للمشو ، ةإدراك القيمة الجماليّ و ، ا  ضبط المفردات لغويّ و 

 لغة الطالب الخاصة.صياغة النص ب
 ةأشارت دراسوقد ، يجابيإ أوسلبي  كلّ يه بشمن العوامل التي قد تؤثر ف بعدد القرائيّ الفهم  يتأثرو 

وطرق التدريس ، وخصائص القارئ ، بخصائص النص المقروءيتأثر  القرائيّ الفهم أّن  إلى( 2010العلوان والتل )
 استراتيجياتم األدب التربوي والنفسي مجموعة من التوصيات الستخدام وقد قدّ  .والغرض من القراءة، المستخدمة

 ،ما وراء المعرفة واستراتيجيات ،طرح األسئلةو والتعليم المتبادل ، حيكالتعليم المباشر والصر ، القرائيّ لتنمية الفهم 
 .Schreiber, 2003)) ذاتيا   المنّظم التعّلمو 

 
 
 

 .ا  ذاتي   المنظ م التعل م
عدد من العلماء من مختلف توجهاتهم  ما قام به ا  ذاتي المنّظم التعّلمكشفت الجهود البحثية في مجال 

ولعل هذه الجهود تلك التي تعلقت بمفهوم ، إليه في وقتنا الحاضر ما وصل إلىالنظرية حتى وصل المفهوم 
 التعّلمتال ذلك النماذج اإلجرائية المتعلقة ب ،Self-Directed Learning(Hole,1980)ا  ذاتيالموجة  التعّلم
ة ( فالنظريّ Schunk, 1990)، والتعزيز الذاتي التي نادت بها السلوكية، والتفاعل الذاتي، والمراقبة الذاتية، الذاتي

وتأثير ذلك على  التعّلمة التي ركزت على إظهار دور الذات وتحقيق الذات وتقدير الذات في عملية اإلنسانيّ 
ي بالنماذج ما سمّ  (.يتبع ذلكMarzano,1989؛ Marazano,1995 ; McCombs and) ذاتيا   المنّظم التعّلم

دور النظرية  وأخيرا   ،(Corno, 1989وقدرته على التحكم بأفعاله ) المتعّلمزت على إرادة اإلرادية التي ركّ 
 .Bandura, 2006))ذاتيا   المنّظم التعّلمفي  Banduraة لباندورا اعيّ تمّ االج المعرفّية

بل ، ليس فقط عملية اكتساب للمعرفة فحسب التعّلمأّن  إلىة اعيّ تمّ االج المعرفّية ةمنظرو النظريّ ويشير 
 للتعّلماخل هناك عدة مدأّن  ةوترى النظريّ  ،(2010، المعلومة والمهارة )الجراح المتعّلمهو عملية فاعلة يبني فيها 

( Eggen &Kauchak, 1994نجازه في المهمات )إل التي يقدرها الفرد تأبرزها التوقعامن  لعلّ  ذاتيا   المنّظم
ودور ، ودور النتائج المترتبة على السلوكيات، هذا فضال عن نمذجتهم للسلوكيات أو مخرجات سلوكيات اآلخرين
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والتحكم بأفعالهم من حيث  ،ين على التحكم بالبيئةالمتعّلم فرادوقدرة األ ،معندما يتعلّ  المتعّلمها المعرفة التي يمتلك
 .Bandura, 2006)) أو تعديل أنفسهم، تعديلها

من  المتعّلمة التي يحاول من العمليات العقليّ  عددا   تضّمنيه أنّ  إلى ذاتيا   المنّظم التعّلميفات شير تعر وت
، ستراتيجياتووعيه بهذه اإل ،المالئمة ستراتيجياتوضع اإلو  ،والتحكم به ،وتنظيمه ،للتعّلمخاللها التخطيط 

 التعّلمويعرف  (.Bembenutty, 2006) يجابيتهإو  المتعّلمعن نشاط  فضال  ، للتعّلمومعرفته بالمصادر األساسية 
ويقوم بمراقبة وتنظيم وضبط المعرفة  ،للتعّلم أهدافا   المتعّلمبنائية نشطة يضع فيها  ةه عمليأنّ على  ذاتيا   المنّظم

 زيمرمانذكر وي .Pintrich&Zusho, 2007))والدافعية واألفعال بما يحقق تلك األهداف 
(Zimmerman,1995)  وما وراء  المعرفّية ستراتيجياتعلى استخدام اإل المتعّلمقدرة  هو ذاتيا   المنّظم التعّلمأّن

 .التعّلموالتحكم بعملية  اوإدارة مصادرهتنظيم المعرفة  إلىالهادفة  المعرفّية
، التي انبثقت عنها ستراتيجياتواإل، ومكوناته ذاتيا   المنّظم التعّلمتعددت النماذج التي تناولت وقد هذا 

 ،( الثالثيYang,2005نموذج يانج) برز هذه النماذجأومن  ،في نظرتها لتلك المكونات را  ها تداخلت كثيغير أنّ 
 وبعد  ، المعرفّيةوما وراء ، المعرفّية ستراتيجياتاإل تضّمنييتكون من بعد معرفي  ذاتيا   المنّظم التعّلمأّن  الذي يرى 

آليات السيطرة على  تضّمنن السلوكي الموالمكوّ ، وتوجهات األهداف، قيم االنجاز والفعالية الذاتية تضّمني دافعي
نات وضع الهدف مكوّ  تضّمن( فقد Purdie,2003) أما نموذج بوردي، وطلب المساعدةالسلوك وإدارة الوقت 

كما صاغ زيميرمان  اعية.تمّ وطلب المساعدة االج، واالحتفاظ بالسجالت والمراقبة والتسميع، والتخطيط
(Zimmerman,1986-1989)   مكونات شخصية تضّمن ،ذاتيا   المنّظم للتعّلمي النموذج الثالثي سمّ  نموذجا ،

 . التعّلمومكونات سلوكية تتبادل تأثيرها على عملية ، ومكونات بيئة
 يتكون من بعد تجهيز، ذاتيا   المنّظم للتعّلم بعادثالثي األ ( نموذجا  Baxter,2000) باكستركما تصور 

نموذجا  (Winne,1995ووضع واين ) .التعّلمالثالث فيتعلق بتنظيم  البعدما أ، التعّلمإجراءات  وبعد، المعلومات
اتفق  وقد، والدافعية المعرفّيةوما وراء  المعرفّيةة بين الجوانب تكون من العمليات التفاعليّ  ذاتيا   المنّظم للتعّلم آخر

ه يجب نّ أحيث يرى  ،ذاتيا   المنّظم للتعّلمام حول اإلطار الع (Pintrich,2000) بنتريك همع هذا النموذج ما طرح
اد على النماذج تمّ باالعو  .ذاتيا   المنّظم التعّلمالتركيز على عملية التكامل بين المكونات السابقة في عمليات 

: ومنها القرائيّ استخدامها لتنمية الفهم  الممكن ستراتيجياتاستنتاج بعض اإليمكن  ذاتيا   المنّظم للتعّلمالسابقة 
 ،الناقدالتفكير األفكار و  تنظيمو ، االتقانيّ  التعّلمو  التسميع الذاتيمهارات ك :تضّمنوت المعرفّية ستراتيجياتاإل

إدارة  إستراتيجيات، و التقويمو  التعّلممراقبة و ، التخطيط ووضع األهداف :تضّمنوت المعرفّيةما وراء  ستراتيجياتاإلو 
 الدافعيةو . العون وطلب المساعدة و  من اإلقران التعّلمو  إدارة الجهدو ، إدارة الوقت :تضّمنوت التعليمّية المصادر

التحكم في معتقدات و  تقدير قيمة المهمةو  ،التوجه نحو هدف خارجيو  ،التوجه نحو هدف داخلي :تضّمنوت
 .للتعّلمفعالية الذات و ، التعّلم
 : القرائي  والفهم  ذاتيا   المنظ م التعل م

 2004العتوم،) ذاتيا   المنّظم التعّلممجال  يتفق عدد من الباحثين والدارسين في
Bayer,2007Halloran &Zusho, 2011Schreiberi,2003). 

 القرائيّ  في تنمية الفهم ذاتيا   المنّظم التعّلمالتدريب على  يساعدأّن  من المتوقع هنّ أ. 
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  بمفردات تساعدهم في وصف  فرادد األها تزوّ ألنّ  ؛ستراتيجياتوهي من اإل: الحديث عن التفكير
 .عمليات تفكيرهم

 وتنظيم ، من خالل قيام المعلمين بتدريب الطلبة على تقدير الوقت الالزم: التخطيط والتنظيم الذاتي
 .إلكمال النشاطوجدولة المواد الضرورية ، المواد

 وطرحها على أنفسهم، إعطاء الفرصة للمتعّلم لتطوير أسئلة: طرح األسئلة. 
 يسألوا طلبا  للمساعدةأّن  ين على معرفة متى عليهمالمتعّلممساعدة : التوجيه الذاتي. 
 ثم ، وجمع المعلومات عن عمليات التفكير، مراجعة النشاطات تضّمنوت: استخالص عمليات التفكير

 .مسارات بديلة إلىواللجوء ، غير الفّعالة ستراتيجياتوتحديد اإل، األفكار ذات العالقةتصنيف 
 والتفكير مع زميل للتعّلممثل إعطاء فرصة : إعطاء الفرصة للمتعلمين لمراقبة تعّلمهم وتفكيرهم. 
 ين يعملون ويقترحون تنبؤات عن المعلومات التي يقرؤونهاالمتعّلمجعل : صياغة التنبؤات. 
  معرفة  المتعّلميكون لدى أّن  فمن المهم، إعطاء الفرصة للمتعّلمين لربط األفكار: التعّلمالمعرفة حول

 .جيدة حول ما تعّلمه
 -مواقف الحياة إلىين على كيفية نقل المعرفة والمهارات واالتجاهات المتعّلمإطالع : نقل المعرفة. 
 - يتخذوا قرارا  حاسما  أّن  نشاط في بداية أيّ  فرادحيث يتوجب على األ: تحديد ما يعرف وما ال يعرف

 .لتحديد ما الذي يريدون معرفته، وما ال يعرفون  يتعلق بما يعرفون 
؛ 2012جاد ) القرائيّ مستويات الفهم تنمية  وأثره في ذاتيا   المنّظم التعّلممن الدراسات  عددوقد تناولت 

 ,Nejabati,2014Sir&Teo؛ 2012العلوان ؛ 2006 ؛ العربيات2012؛ عبد العظيم 2011الحسن والغامدي 
2010;Rinny 2012; تنمية في ، المختلفةه إستراتيجياتو ، ذاتيا   المنّظم التعّلم أهميةعلى  جميعها أجمعت( و

بالجامعة  وانتهاءمن المدرسة  بدءا   المراحل الدراسيةمختلف  في القرائيّ مختلف جوانب القراءة ومنها عملية الفهم 
 .وفي مختلف البيئات

 : الدراسة وأسئلتهاة كل  مش
التدريب أّن  الحظ الباحث القرائيّ  والفهم، ذاتيا   المنّظم التعّلمالنظري المتعلق ب األدبمن خالل مراجعة 

 ،القرائيّ ومنها الفهم ، واضح كلّ بش هايرتبط ب أو ،من المتغيرات عدديسهم في تنمية  قد ذاتيا   المنّظم التعّلمعلى 
لنصوص  القرائيّ مستويات الفهم في تنمية  ذاتيا   المنّظم التعّلممساهمة  إمكانيةوقد برز تساؤل لدى الباحث عن 

الباحث ومن خالل احتكاكه المباشر مع  نّ سيما وأ ،الدراسي لدى طلبة الجامعةقرائية غير مرتبطة بالمنهاج 
قدرتهم على تفسير عدم ثل هذا الضعف في تمّ وي، القرائيّ ارات االستيعاب في مه لديهم ضعفا  ن لم الطلبة

، مراعاتها في التدريس الجامعي تمّ هذه المهارات ال ي كلّ و ، وربطه، صياغته وإعادة، واستنتاجه هصفوو ، المقروء
ومن هنا  ،من خالل التدريس التقليدي القائم على التلقين الفهم األساسيفظ و حعلى ال زال التركيز منصبا  يبل ما 

 : اآلتيين السؤالينعن  اإلجابة إلىة سعت الدراسة الحاليّ 
 ينمتوسطال بين( α  =0.05) حصائّيةاإل عند مستوى الداللة إحصائّيةداللة  ووجد فرق ذيهل  -1

الفهم و ، )الفهم األساسي ةالثالث همستوياتب القرائيّ الفهم على اختبار  الدراسة أفرادالحسابيين ألداء 
ها للتدريب أفرادر المجموعة )الضابطة التي خضع ُيعزى لمتغيّ  عة  تمّ وعليها ُمجالفهم الناقد( و ، االستنتاجي
 (؟ذاتيا   المنّظم التعّلم إستراتيجياتعلى ها للتدريب أفرادالتي خضع  التجريبّيةو ، االعتيادي

41



 2021(7(اجمللد )1علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا العدد) ، جملةجملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث 

 

 ذاتيا   المنّظم التعّلم إستراتيجيات على للتدريب واخضعالذين  التجريبّيةالمجموعة  أفرادأداء  يختلفهل  -2
وعليها الفهم الناقد( و ، الفهم االستنتاجيو ، )الفهم األساسي ةالثالث همستوياتب القرائيّ الفهم على اختبار 

 ؟علمي(و ، إنسانيالتخصص )نوع باختالف  عة  تمّ ُمج
 : أهمية الدراسة

وفهمه  د تعلمهتمّ ويع، التي يتعلمها للمعرفةفهمه واستيعابه ب الجامعة يتأثر بالطالتحصيل الدراسي ل إنّ 
 هذه، ذاتيا   المنّظم التعّلم إستراتيجيات وخاصة ،المختلفة التعّلم إستراتيجياتعلى قدرته على استخدام 

هذا ، الدراسة ةأهميومن هنا تكمن  الطلبةترسيخها لدى  إلىالحديثة  التربويةظم التي تسعى النُ  ستراتيجياتاإل
ة أهميوتعود ، القرائيّ مستويات الفهم  عليه لتنمية الطلبةوتدريب  ستراتيجياتاإل مجموعة من هامصميفضال عن ت

د في التدريب على نصوص تمّ تع وإنما ،الجامعةوالكتب المقررة في  الجامعيةد المناهج تمّ ال تع هاأنّ  إلى الدراسة
يمكن االستفادة  القرائيّ للفهم  اختبارا   الدراسةهذا وقد طورت ، ومستقبله المتعّلم بحياةمن خارج المناهج ربما ترتبط 

 منه في دراسات مشابه.
 : حدود الدراسة

في  ية التربيةكلّ الطالب الذكور في وهم مجموعة من ، بطبيعة العينة الحالية الدراسة تحددت نتائج
الدراسة  تحددتكما  ،ه1438/1439في العام الدراسي  البكالوريوسمرحلة في  بمكة المكرمةالقرى  جامعة أم

( purdie, 2003)وفق نموذج بوردي ذاتيا   المنّظم التعّلمبنيت على فكرة  إستراتيجيات ةوهي مجموع بأدواتها
ومراقبة عملية  التعليمّيةواالحتفاظ بالسجالت  التعّلم والتخطيط لعملية، األهداف وضع إستراتيجيات تضّمنالم

ة في االختبار تضّمنالم القرائيّ مستويات الفهم وكذلك  اعيةتمّ المساعدة االجطلب وتسميع المواد وحفظها و ، التعّلم
واختبار الفهم ، الدراسةعلى نصوص من خارج مناهج و  ،الناقدالفهم و  ،تاجياالستنالفهم و  ،الفهم األساسي :وهي

 ودالالت صدقهما وثباتهما. القرائيّ 
 

 : مصطلحات الدراسة
األهداف يقوم فيها الطالب على وضع  مجموعة إجراءاتوهي : ذاتيا   المنظ م التعل م إستراتيجيات

وطلب ، وتسميع المواد وحفظها، التعّلم ومراقبة عملية التعليمّيةواالحتفاظ بالسجالت ، التعّلملعمليه  والتخطيط
( في Purdie, 2003وردي )على نموذج ب ستراتيجياتهذه اإل دتتمّ اع هذه الدراسةوفي  ،ةاألكاديميّ المساعدة 

 .ذاتيا   المنّظم التعّلم
وتفسيره  ،على وصف المعنى ة تقومعقليّ  ه عمليةالباحث في هذه الدراسة على أنّ  يعرفه: القرائي  الفهم 

والفهم ، األساسيالفهم : وله مستويات هي، وإعادة صياغته بلغته الخاصة، المعرفّية المتعّلمببنية وربطه 
من قبل  المعدّ  القرائيّ الفهم  ويقاس بالدرجة التي يحصل عليها الطالب على اختبار ،والفهم الناقد، تاجيناالست

 .هذه الدراسة ألغراضالباحث 
 : طريقه الدراسة وإجراءاتها

 .الدراسة الحالية ألغراض التجريبي لمناسبتهالمنهج شبه ة استخدم الباحث في الدراسة الحاليّ : منهج الدراسة -
ية كلّ مقررات المتطلبات العامة في  الذين يدرسون في طلبة البكالوريوسالدراسة من  أفراداختير : الدراسة أفراد-

وقد تطوع لالنضمام ، تخصصات مختلفة طلبة منفي هذه المقررات  ى حيث يسجلالقر  جامعة أمفي  التربية
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وجرى توزيعهم بالطريقة العشوائية البسيطة  ،أسماؤهم جلتس، من الطلبة الذكور ( طالبا  58وعه )للدراسة ما مجم
وذلك في الفصل األول من العام الجامعي  ( طالبا  29) ةوضابط ،طالبا   (29وعددهم ) تجريبية :مجموعتين إلى

 .ه1438
 : الدراسةت او أد

 لدى القرائيّ على الفهم  ذاتيا   المنّظم التعّلم إستراتيجيات ثرفي أ ثلةتمّ والم الحالية الدراسة أهدافلتحقيق 
على  القائم ستراتيجياتاإلمقياس و ، القرائيّ اختبار الفهم  :هما للدراسة أداتين  فقد استخدام الباحث  طلبة الجامعة

 .ذاتيا   المنّظم التعّلم
بناء  تمّ ، في هذه الدراسة الجامعة ةالمناسبة لطلب القرائيّ مستويات الفهم بعد تحديد  :القرائي  اختبار الفهم : أوال

 : اآلتيةوفق الخطوات  القرائيّ اختبار الفهم 
 .القرائيّ مستويات الفهم من الجامعة  طالبن كّ تمّ وهو قياس مدى : تحديد الهدف من االختبار .1
وقد  ،ة من نوع )اختيار من متعدد(في صورة موضوعيّ  القرائيّ تحديد اختبار الفهم  تمّ : تحديد نوع االختبار .2

التي  القرائيّ مستويات الفهم المراد تحقيقها في ضوء  التعليمّيةثل األهداف تمّ  ،( سؤاال  21بلغ عدد األسئلة )
 .مهارة كلّ لأسئلة  (7) والفهم الناقد بواقع، تاجينوالفهم االست، الفهم األساسي مهارات :وهي ،أعدت سابقا  

 وعي في صياغة األسئلةوقد رُ ، مناسبةت كتابة تعليمات االختبار بوضوح وبعبارات تمّ : بناء االختبار .3
ل تمّ تحديد السؤال بحيث يشو ، قصيرةعامة و  أسئلة كتابة األسئلة فيت تمّ حيث ، األسئلة ثمّ  القرائيّ  تقديم النّص 

 على مهارة واحدة.
، جيب عنها الطالب إجابة صحيحةي، مفردة كلّ لواحدة رصد درجة  تمّ : صحيح االختبارإعداد مفتاح لت .4

ة في من الموضوعيّ  ه يضمن مزيدا  عن أنّ  فضال   ،نوع أسئلة االختبارمع وهذا يتفق ، وصفر لإلجابة الخاطئة
ووضع معايير ، لثبات االختبار والعينة االستطالعية حصائّيةاإلويتفق وأسلوب المعالجة  ،طالبتقدير إجابات ال

 ( درجة.21-0وبهذا تتراوح الدرجات على االختبار بين ) ،التصحيح
 : وثباتهصدق االختبار 

ن من ذوي االختصاص في قسم ( من المحكميّ 8على ) عرض فقراته تمّ للتأكد من صدق االختبار فقد 
مستويات رأيهم في مناسبة األسئلة لقياس  إبداء إليهموطلب ، ذاتيا   المنّظم التعّلمفي مناهج  تاذوأس ،علم النفس

 مقدّ وقد  ،والنقدي( وسالمة االختبار من الناحية اللغوية ،الستنتاجيا، األساسي :)في مستوياته القرائيّ الفهم 
التطبيق  ثبات االختبار وذلك من خالل تقدير تمّ كما  .الباحث بها خذمون بعض التعديالت الطفيفة التي أالمحكّ 
حساب معامل  تمّ و  ( طالبا  45من خارج عينة الدراسة وعددهم ) الطلبةعلى مجموعة من التطبيق  وإعادة

قد بلغ معامل و  ،ناأسبوع بفاصل زمني مقداره والبعدي الق ْبليالتطبيقين االرتباط بين درجات الطالب في 
 .درجة مقبولة من الثبات إلىمما يشير  (0.81)ي كلّ لا االرتباط
 : إجراء الدراسة الحالية حسب المراحل التالية تم  : الدراسةإجراءات 

على  دا  تمّ قام الباحث بتصميمها مع: وفق التالي ذاتيا   المنّظم التعّلم إستراتيجياتبناء جلسات التدريب على  -
 ،التعّلملعملية والتخطيط  ،وضع األهداف والذي يضم ذاتيا   المنّظم للتعّلم Purdi,2000)نموذج بوردي )

 .ةالمساعدة األكاديميّ وطلب  ،وتسميع المواد وحفظها التعّلمعملية  ومراقبة ،التعليمّيةبالسجالت واالحتفاظ 
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 ذاتيا   المنّظم التعّلمت بموضوع برامج تمّ التي اه التعليمّيةة و االطالع على األدب النظري والبرامج التدريبيّ  -
 الغامديدراسة و  ،(2012) دراسة جاد ومنها، اعيتمّ االج التعّلمة دت على نظريّ تمّ وطرق تدريبها والتي اع

(2012.) 
، وضع الهدف والتخطيط إستراتيجيةثلة في تدريب الطالب على تمّ ة المالتدريبيّ  ستراتيجياتتحديد أهداف اإل -

طلب المساعدة  إستراتيجيةو ، التسميع والحفظ إستراتيجيةو ، االحتفاظ بالسجالت المراقبة إستراتيجيةو 
 اعية أثناء التدريب.تمّ االج

ة تضّمنالم اإللكترونيةاد عدد من المقاالت الصحفية في عدد من الصحف تمّ ثم اع، اختيار محتوى التدريب -
ن أو ، ال تكون طويلةأّن  وروعي في اختيار المقاالت، اعية التي تهم الشبابتمّ واالج، بعض القضايا الثقافية

 تضّمنمقاالت بحيث ت (8اختيار ) تمّ وقد  ،الشباب الجامعي تهمّ قضية وتعالج ، رصينة وناضجة أدبيا   تكون 
 .وص( نص9)ه ة بما مجموعهيديّ تمّ ا  للجلسة الونص، الجلسة الواحدة مقاال  واحدا  

( 8وذلك من خالل عرضها على ) ،ت لقياسهمن صدق النصوص ومدى قياسها لما أعدّ التحقق  -
حيث طلب المحكمون ، اللغة العربية وأستاذ في ،والقياس م وتعليممتخصصين في علم النفس التربوي تعلّ 

 بعض التعديالت في بعض التدريبات جرى األخذ بها.
المحاضرات التي يدرسها الباحث في  على مجموعة من الطلبة في إحدى ستراتيجياتاإلجرى تجريب  -

مشابهين  فرادمن ألز ال وتعرف مناسبة، االطالع على مالحظات الطالب تمّ وقد ، الجامعة من خارج العينة
جاهزة للتطبيق بصورتها  ستراتيجياتأصبحت اإلو  ،واستفساراتهم العينة كما جرى اإلجابة عن أسئلتهم فرادأل

 ة.النهائيّ 
 والضابطة التجريبّية :على المجموعتين العينة عشوائيا   أفرادتوزيع  -
 .دقيقة 40بواقع ، على المجموعتين الق ْبليتطبيق االختبار  -
؛ اآلتيعلى النحو توزيعها  تمّ بحيث ، جلسة كلّ ل( جلسات بواقع ساعة 8تطبيق الجلسات التدريبية على ) -

التدريب  أما عن إجراءات ،( دقائق ختامية5هيدية و)تمّ دقائق  (5) إلىباإلضافة ، مهارةّّ  كلّ ل( دقيقة 20)
جلسة  كلّ الباحث بداية  وقد قدمفقد قام الباحث بقيادة عملية التدريب وإثارة األسئلة وإدارة الحوار والمناقشة 

جهاز العرض  من خاللالمستخدم  من الجلسة والنّص  رجوةهيدا يوضح فيه ويعرض األهداف المتمّ تدريبية 
 :كما يليل دور الباحث بالتفصيل ثّ تمو  ،ورقي كلّ شبوكذلك توزيع النصوص 

  .وعرض نموذج ،ةالتدريبيّ يذكر الطلبة بأهداف الجلسة  ،ةجلسة تدريبيّ  كلّ هيد بداية تمّ تقديم  -
 .تزويد الطلبة بتوضيحات وتفسيرات تتعلق بأفكارهم واعتقاداتهم -
 .وتشجيع الطلبة على طرح بدائل أخرى  ،التعّلمالمتعلقة بتنظيم  تشجيع المناقشات -
 ،منها كلّ لالمطروحة حسب الزمن المخصص  ستراتيجياتلمناقشة األفكار في اإلتوزيع الوقت على الطلبة  -

ثل دور الطالب في طرح األفكار واإلجابة عن األسئلة وإصدار أحكام على أفكاره وأفكار زمالئه وكذلك تمّ و 
 .حسبما يطلب منه ذلك ستراتيجياتتطبيق اإل

 .المجموعتين أفرادعلى  القرائيّ في نهاية التدريب جرى تطبيق االختبار البعدي للفهم  -
، ةالحسابية واالنحرافات المعياريّ  األوساط، ةاستخدم الباحث في الدراسة الحاليّ : المستخدمة حصائي ةاإلاألساليب 

 .( One Way ANOVA)وتحليل التباين األحادي المصاحب، T-test(ت) واختبار
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 : القرائي  الفهم مجموعتي الدراسة في اختبار تكافؤ 
حساب المتوسطات  تمّ قبل إجراء الدراسة ، والضابطة التجريبّيةللتحقق من التكافؤ بين المجموعتين  

ختبار الفهم واألبعاد الفرعية ال، كلّ ( لألداء على المقياس كt-testواختبارت )، الحسابية واالنحرافات المعيارية
 (.1ن في الجدول )كما هو مبيّ ، حسب مجموعتي الدراسة القرائيّ 
 التجريبي ةالمجموعة  فرادأل الَقْبلية واالنحرافات المعيارية لألداء على االختبار المتوسطات الحسابي  : (1) جدول

 القرائي  اختبار الفهم على  حصائي ةاإلوالضابطة وقيم )ت( والداللة 

المتوسطات  المجموعة المستوى 
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجات  قيمة ت
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 الفهم
 األساسي

 0.500 56 0.680- 0.79 1.86 الضابطة
    0.76 2.00 التجريبي ة

 0.407 56 0.836 0.95 1.55 الضابطة الستنتاجيا الفهم
    0.94 1.34 التجريبي ة

 0.299 56 1.048- 0.84 1.07 الضابطة الفهم الناقد
    0.65 1.28 التجريبي ة

 كل  ك القرائي  الفهم 
 0.723 56 0.356- 1.64 4.48 الضابطة
    1.29 4.62 التجريبي ة

 فرادأل كلّ ك القرائيّ اختبار الفهم على  الق ْبليألداء ل الحسابي متوسطالأّن  (1ُيالحظ من جدول ) 
(. 4.48المجموعة الضابطة كان ) فرادي ألكلّ لألداء ال الحسابيمتوسط الو ، (4.62بلغ ) التجريبّيةالمجموعة 

استخدم ، (α  =0.05عند مستوى الداللة ) ا  إحصائيّ  ولمعرفة ما إذا كان الفرق بين هذين المتوسطين دااّل  
( في أداء α  =0.05) عند مستوى الداللة إحصائّيةداللة  وق ذالذي لم يظهر فر  ،(t-test) (ت)اختبار

 (. 0.723بلغت ) إحصائّيةبداللة ، (-0.356=  حيث بلغت قيمة )ت، كلّ ك االختبارالمجموعتين على 
مستوى الفهم على المجموعة  أفرادألداء  الق ْبلي الحسابيّ  متوسطالأّن  (1جدول )كذلك يالحظ من 

( عدم t-test) (ت) وأظهرت نتائج اختبار، (1.86بلغ )الضابطة المجموعة  أفرادألداء و ، (2.00بلغ ) األساسي
بلغت  إحصائّيةبداللة ، (-0.680=  حيث بلغت قيمة )ت، بين المجموعتين إحصائّيةداللة  يوجود فرق ذ

 االستنتاجيالفهم المستوى على  التجريبّيةالمجموعة  أفرادألداء  الق ْبلي الحسابي متوسطال. كذلك بلغ (0.500)
( أيضا عدم وجود t-test) (ت) نتائج اختباروقد أظهرت ، (1.55)الضابطة المجموعة  أفرادألداء و ، (1.34)

على  التجريبّيةالمجموعة  أفرادألداء  الق ْبلي الحسابيّ  متوسطالكما بلغ  ،بين المجموعتين ا  ة إحصائيّ فروق دالّ 
حسب نتائج  ا  ة إحصائيّ ( وهي غير دالّ 1.07الضابطة )المجموعة  أفرادألداء و ، (1.28) مستوى الفهم الناقد

 . (t-test) (ت) اختبار
 :وتفسيرها ،ومناقشتها ،تائج الدراسةن

 عند مستوى الداللة إحصائي ةداللة  ووجد فرق ذيهل على: " ول الذي ينص  األ  الدراسة سؤاللإلجابة عن اوال : 
 همسةتوياتب القرائةي  الفهةم علةى اختبةار  الدراسةة أفرادالحسابيين ألداء  ينمتوسطال بين (α  =0.05)حصائي ةاإل

ُيعزى لمتغيةر المجموعةة )الضةابطة  عة  تم  وعليها ُمجالفهم الناقد( و ، الفهم االستنتاجيو ، )الفهم األساسي ةالثالث
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( ذاتيةا المةنظ م الةتعل م إسةتراتيجياتعلةى ها للتةدريب أفرادالتي خضع  التجريبي ةو ، ها للتدريبأفرادخضع ي لم التي
راساة  أفارادواالنحرافاات المعيارياة ألداء ، ةالحساابيّ  المتوسطاتُحسبت ."؟ ْبلايالدّ  علاى ل والبعادي المعادّ  والبعادي الق 

وذلااك كمااا هااو مبااين فااي ، ذاتيااا( الماانّظم الااتعّلم)و  التاادريب سااتراتيجيةإل وفقااا  ، عااة  تمّ مج القرائاايّ فقاارات اختبااار الفهاام 
 .(2جدول )
راسة  أفرادواالنحرافات المعيارية ألداء ، المتوسطات الحسابية: (2جدول ) والبعدي المعدل  والبعدي الَقْبليالد ِّ

 التدريب ستراتيجيةإل وفقا  ، عة  تم  مج القرائي  على فقرات اختبار الفهم 

 التدريب إستراتيجية
 األداء البعدي الَقْبلياألداء 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
المعدل الحسابي  

 الخطأ
 المعياري 

 0.67 14.95 5.43 14.90 1.09 3.50 لم يخضعوا للتدريب

 0.69 25.85 2.53 25.90 1.41 3.10 ذاتيا المنظ م التعل م

 
ْبلااااي ين:الحسااااابي ْين( وجااااود فاااارق ظاااااهري بااااين المتوسااااط2) ماااان جاااادولن يتباااايّ   أفااااراد ألداء والبعاااادي الق 

وجاااود فااارق ظااااهري باااين و ، ذاتياااا المااانّظم الاااتعّلم إساااتراتيجياتالاااذين خضاااعوا للتااادريب علاااى  التجريبّياااة المجموعاااة
راسااة: الضااابطة و  أفاارادالبعااديين ألداء  ينالحسااابي ْينالمتوسااط  حصااائّيةاإل داللااةال لمعرفااة. و التجريبّيااةمجمااوعتي الدّ 

راسة على  مجموعتي أفرادة في أداء الق ْبليبعد تحييد الفروق ، التدريب ستراتيجيةإل الظاهرية البعدية وفقا  لفروق ل الدّ 
وذلك ، (One Way ANCOVA) استخدم تحليل التباين األحادي المصاحب ؛عة  تمّ مج القرائيّ الفهم  فقرات اختبار

 .(3ن في جدول )بيّ مُ  كما هو
 
راسة البعدي على  أفرادمتوسطات الحسابية ألداء للنتائج تحليل التباين األحادي المصاحب: (3جدول ) فقرات الد ِّ

 التدريب ستراتيجيةإل وفقا  عة  تم  مج القرائي  الفهم اختبار 

 مصدر التباين
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة ف
 الداللة

 حصائي ةاإل

 حجم
 األثر

)المصاحب( الَقْبلياالختبار   0.014 1 0.014 0.003 0.957  

التدريب إستراتيجية  130.077 1 130.077 *26.960 0.000 0.329 

    4.825 55 265.365 الخطأ

     57 395.879 المجموع المعدل

 (α  =0.05) حصائي ةاإلالداللة عند مستوى  إحصائي ةداللة  اتذ *
 ستراتيجيةإل حصائّيةاإلقيمة الداللة أّن  ُيالحظ( 3جدول )المبينة في نتائج تحليل التباين  إلىبالنظر  

 يفرق ذ على وجود تدلّ التي  .(α  =0.05) حصائّيةاإلمن مستوى الداللة  أقلّ ( وهي 0.000التدريب بلغت )
راسة على  أفرادألداء  يينالحساب المتوسطين( بين α=0.05) حصائّيةاإلعند مستوى الداللة  إحصائّيةداللة  الدّ 

 الدالّ  الفرق أّن  نة يتبيّ ومن جدول المتوسطات الحسابيّ ، التدريب ستراتيجيةُيعزى إل ؛عة  تمّ مج القرائيّ فقرات الفهم 
 ذاتيا   المنّظم التعّلم إستراتيجياتالذين خضعوا للتدريب على  التجريبّيةالمجموعة  أفراد كان لصالح أداء إحصائيا  
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خضعوا لم يالمجموعة الضابطة الذين  أفراد ل أعلى من المتوسط الحسابي المعدل ألداءبمتوسط حسابي معدّ 
 .للتدريب

%( من 32.9)أّن  وهذا يعني؛ (0.329وُحسب حجم األثر باستخدام مربع إيتا الذي بلغت قيمته )
راسة البعدي على فقرات اختبار الفهم  أفرادالتباين )التحّسن( في أداء   ستراتيجيةعائد إل عة  تمّ مج القرائيّ الدّ 

ودراسة عبد العظيم ، (2012اتفقت هذه النتيجة مع دراسة العلوان )و  (.ذاتيا   المنّظم التعّلمالتدريب المستخدمة )
 Tuan-sir and ودراسة سير وثيو، (Nejabati, 2014نيجاباتي ) ودراسة، (2012ودراسة جاد ) ،(2012)

Teo(2012)، واختلفت مع دراسة ريني، (2006ات )يوالعرب (Riany, 2010). 
ْبلياواالنحرافاات المعيارياة ، المتوساطات الحساابيةُحسابت كما   أفارادألداء  والبعدياة المعدلاة ،والبعدياة ،ةالق 

راساااة  وفقاااا  ، (والفهااام الناقاااد، والفهااام االساااتنتاجي، الفهااام األساسااايمساااتوى مااان مساااتويات التحصااايل ) كااالّ علاااى  الدّ 
 .(4جدول )وذلك كما هو مبين في ، التدريب ستراتيجيةإل

 
 
راسة  أفرادألداء  ةالمعدل ةوالبعدي   ةوالبعدي ةالَقْبليواالنحرافات المعيارية ، ةالمتوسطات الحسابي  : (4جدول ) الد ِّ

 التدريب ستراتيجيةإل وفقا  ، القرائي  الفهم مستوى من مستويات  كل  على 

 إستراتيجية المستوى 
 التدريب

 البعدي المعدلاألداء  األداء البعدي الَقْبلياألداء 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 المتوسط
 الحسابي
 المعدل

 الخطأ
 المعياري 

 الفهم األساسي

لم يخضعوا 
 للتدريب

1.86 0.79 4.14 0.79 4.22 0.18 

 المنظ م التعل م
 ذاتيا

2.00 0.76 5.59 1.27 5.51 0.18 

يكل  لا  1.93 0.77 4.86 1.28   

الفهم 
 االستنتاجي

لم يخضعوا 
 للتدريب

1.55 0.95 3.76 0.79 3.79 0.16 

 المنظ م التعل م
 0.16 4.42 0.91 4.45 0.94 1.34 ذاتيا

يكل  لا  1.45 0.94 4.10 0.91   

 الفهم الناقد

لم يخضعوا 
 للتدريب

1.07 0.84 4.00 0.89 4.03 0.20 

 المنظ م التعل م
 ذاتيا

1.28 0.65 4.86 1.27 4.83 0.20 

يكل  لا  1.17 0.75 4.43 1.17   
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ْبلياااا ةالحسااااابي اتبااااين المتوسااااط ةق ظاهريااااو ( وجااااود فاااار 4) ماااان جاااادوليتبااااين   أفااااراد ألداء والبعديااااة ةالق 
باااين  ةق ظاهرياااو وجاااود فاار و ، ذاتياااا الماانّظم الاااتعّلم إساااتراتيجياتالااذين خضاااعوا للتااادريب علااى  التجريبّياااةالمجموعااة 

راسااة مجمااوعتي أفاارادالبعديااة ألداء  ةالحسااابي اتالمتوسااط  حصااائّيةاإل داللااةال لمعرفااة. و التجريبّيااةو  الضااابطة: الدّ 
راسة على  مجموعتي أفرادة في أداء الق ْبليبعد تحييد الفروق ، التدريب ستراتيجيةإل وفقا  الظاهرية البعدية لفروق ل الدّ 

اساتخدم تحليال التبااين  ؛(والفهام الناقاد، والفهم االساتنتاجي، الفهم األساسي) القرائيّ الفهم مستوى من مستويات  كلّ 
 .(5مبين في جدول ) كما هووذلك ، (One Way MANCOVAاألحادي المتعدد المصاحب )

راسة البعدي  أفرادمتوسطات الحسابية ألداء لل المصاحبالمتعدد نتائج تحليل التباين األحادي : (5جدول ) الد ِّ
 التدريب ستراتيجيةإل وفقا   القرائي  الفهم مستوى من مستويات  كل  على 

 مجموع المستوى  مصدر التباين
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة ف
 الداللة

 حصائي ةاإل

 حجم
 األثر

 المصاحب
)الفهم األساسي 

(الَقْبلي  

  0.963 0.002 0.002 1 0.002 الفهم األساسي  

الفهم 
 االستنتاجي  

0.014 1 0.014 0.020 0.888  

  0.841 0.041 0.048 1 0.048 الفهم الناقد

 المصاحب
 الفهم االستنتاجي)

(الَقْبلي  

  0.016 6.187 5.963 1 5.963 الفهم األساسي  

الفهم 
 ستنتاجي  اال

3.020 1 3.020 4.316 0.043  

  0.447 0.588 0.688 1 0.688 الفهم الناقد

 المصاحب
(الَقْبلي)الفهم الناقد   

  0.029 5.013 4.831 1 4.831 الفهم األساسي  

الفهم 
 االستنتاجي  

0.187 1 0.187 0.268 0.607  

  0.048 4.083 4.779 1 4.779 الفهم الناقد

التدريب إستراتيجية  
Hotelling's 

Trace=0.516 
= صحاائيّةاإل الداللة

0.000*  

 0.313 0.000 24.186* 23.310 1 23.310 الفهم األساسي

الفهم 
 االستنتاجي

5.440 1 5.440 *7.776 0.007 0.128 

 0.126 0.008 *7.631 8.930 1 8.930 الفهم الناقد

 الخطأ

    0.964 53 51.080 الفهم األساسي

الفهم 
 االستنتاجي

37.079 53 0.700    

    1.170 53 62.025 الفهم الناقد

 المجموع المعدل
     57 92.897 الفهم األساسي

الفهم 
 االستنتاجي

47.379 57     
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 مجموع المستوى  مصدر التباين
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة ف
 الداللة

 حصائي ةاإل

 حجم
 األثر

     57 78.224 الفهم الناقد

 (α  =0.05) حصائي ةاإلالداللة عند مستوى  إحصائي ةداللة  اتذ *
 ستراتيجيةإل حصائّيةاإلالداللة  ةقيمأّن  ُيالحظ( 5جدول )المبينة في نتائج تحليل التباين  إلىبالنظر  

التي  (α  =0.05) حصائّيةاإلأقل من مستوى الداللة ( وهي 0.000بلغت )( الفهم األساسي) ولمستوى  التدريب
( بين المتوسطين الحسابيين α=0.05) حصائّيةاإلعند مستوى الداللة  إحصائّيةداللة  ذيفرق  على وجود تدلّ 

راسة على مستوى  أفرادألداء  ة ومن جدول المتوسطات الحسابيّ  ،التدريب ستراتيجيةُيعزى إل )الفهم األساسي(الدّ 
الذين خضعوا للتدريب على  التجريبّيةالمجموعة  أفرادإحصائي ا كان لصالح أداء  الدالّ الفرق أّن  نيتبيّ 

المجموعة  أفراد المتوسط الحسابي المعدل ألداء بمتوسط حسابي معدل أعلى من، ذاتيا   المنّظم التعّلم إستراتيجيات
الذي بلغت  )الفهم األساسي(لمستوى  وُحسب حجم األثر باستخدام مربع إيتا ،لم يخضعوا للتدريبالذين الضابطة 

راسة البعدي على مستوى  أفراد( من التباين )التحّسن( في أداء %31.3)أّن  وهذا يعني؛ (0.313قيمته ) الدّ 
ه توجد ضح من هذه النتيجة أنّ ويتّ  (.ذاتيا   المنّظم التعّلمالمستخدمة ) التدريب ستراتيجيةعائد إل )الفهم األساسي(

كبير  كلّ تعزى بش التي، (لفهم األساسي)امستوى  فيوالضابطة  التجريبّية :بين المجموعتين ا  ة إحصائيّ فروق دالّ 
ومعرفة المعاني واألفكار ، تنمي الفهم األساسي مثل قراءة السطور ذاتيا   المنّظم التعّلم إستراتيجياتأّن  إلى

هذه  اتفقتوقد  ،مة من السياق وتوضيح العالقات بين الجملكلّ لوتحديد المعنى المناسب ل ،الظاهرة في النص
ودراسة العربيات ؛ 2012، الغامدي ودراسة 2012ودراسة عبد العظيم ؛ 2012النتيجة مع دراسة )جاد 

 مع دراسة ريني ) واختلفت، Tuan-sirand Teo (2012)، Nejabati (2014)و ، (2006
(Riany,2010 وويعز  ،القرائيّ ما وراء المعرفة في الفهم  ستراتيجياتفروق تعزى إل عدم وجود إلىالتي أشارت 

ثلة بطلبة تمّ طبيعة عينة الدراسة والم إلىالباحث هذا االختالف بين نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة 
عينات من طلبة المرحلة المدرسية  فيما كانت جميع الدراسات السابقة التي اختلفت معها الدراسة تضمّ ، الجامعة

 التدريب. ستراتيجياتة واستجابتهم إلالقرائيّ الذين ال يزالون في طور النمو فيما يتعلق بالقرارات 
ولمستوى )الفهم  التدريب ستراتيجيةإل حصائّيةاإلقيمة الداللة أّن  (5) من جدولكما ُيالحظ 

 يفرق ذ على وجود تدلّ التي (α  =0.05) حصائّيةاإلأقل من مستوى الداللة ( وهي 0.000االستنتاجي( بلغت )
راسة على  أفراد( بين المتوسطين الحسابيين ألداء α=0.05) حصائّيةاإلعند مستوى الداللة  إحصائّيةداللة  الدّ 

 الدالّ الفرق أّن  نومن جدول المتوسطات الحسابية يتبيّ  ،التدريب ستراتيجيةُيعزى إل )الفهم االستنتاجي(مستوى 
، ذاتيا   المنّظم التعّلم إستراتيجياتالذين خضعوا للتدريب على  التجريبّيةالمجموعة  أفرادإحصائي ا كان لصالح أداء 

خضعوا لم يالمجموعة الضابطة الذين  أفراد المتوسط الحسابي المعدل ألداء بمتوسط حسابي معدل أعلى من
وهذا ؛ (0.128الذي بلغت قيمته ) )الفهم االستنتاجي(لمستوى  وُحسب حجم األثر باستخدام مربع إيتا ،للتدريب

راسة البعدي على مستوى  أفراد%( من التباين )التحّسن( في أداء 12.8)أّن  يعني عائد )الفهم االستنتاجي(الدّ 
أتيحت لها الفرصة في هذه الدراسة  التجريبّيةالمجموعة  نّ ، إ(ذاتيا   المنّظم التعّلمالتدريب المستخدمة ) ستراتيجيةإل

وربط المعرفة السابقة  ،بممارسة استنتاج المعاني الضمنية من المقروء ذاتيا   المنّظم التعّلم إستراتيجياتمن خالل 
ييز تمّ و  ،واستخالص النتائج من المعلومات المعروضة ،وتحديد األفكار الضمنية ،للقارئ بأفكار للنص المقروء
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وهي نتائج قد تعزى  ،والشخصيات التي يتحدث على لسانها ،وتحليل مشاعر كاتب الموضوع ،األحداث الواردة
عند المستوى  القرائيّ في تنمية قدرات الطالب في الفهم  ذاتيا   المنّظم التعّلم إستراتيجيات إلىكبير  كلّ بش

؛ 2012ودراسة عبد العظيم ؛ 2012، وقد اتفقت هذه النتيجة مع )دراسة جاد االستنتاجي في هذه الدراسة.
والتي أشارت جميعها  Tuan-sirand Teo (2012ودراسة ؛ (2012ودراسة العلوان ؛ 2006ودراسة العربيات 

 مهارات الفهم االستنتاجي في دراساتهم. ةوما وراء المعرفة في تنمي ذاتيا   المنّظم التعّلم إستراتيجياتتأثير  إلى
ولمسااتوى )الفهاام الناقاااد(  التاادريب سااتراتيجيةإل حصااائّيةاإلقيمااة الداللااة أّن  (5) ماان جاادولكمااا ُيالحااظ 

داللاااة  يفاارق ذ علااى وجاااود تاادلّ التاااي  (α  =0.05) حصااائّيةاإلأقااال ماان مسااتوى الداللاااة ( وهااي 0.000بلغاات )
راساة علاى مساتوى  أفاراد( بين المتوسطين الحسابيين ألداء α=0.05) حصائّيةاإلعند مستوى الداللة  إحصائّية الدّ 

كااان  إحصاائيا   الاادالّ الفارق أّن  نومان جاادول المتوساطات الحساابية يتباايّ  .التاادريب ساتراتيجيةُيعاازى إل (الفهام الناقاد)
بمتوساااط ، ذاتياااا   المااانّظم الاااتعّلم إساااتراتيجياتالاااذين خضاااعوا للتاادريب علاااى  التجريبّياااةالمجموعاااة  أفااارادلصااالح أداء 

. تاادريبخضااعوا لللاام يالمجموعااة الضااابطة الااذين  أفااراد المتوسااط الحسااابي المعاادل ألداء حسااابي معاادل أعلااى ماان
أّن  (؛ وهاااذا يعناااي0.126لمساااتوى )الفهااام الناقاااد( الاااذي بلغااات قيمتاااه ) وُحساااب حجااام األثااار باساااتخدام مرباااع إيتاااا

راساااة البعااادي علاااى مساااتوى  أفاااراد%( مااان التبااااين )التحّسااان( فاااي أداء 12.6)  ساااتراتيجيةعائاااد إل )الفهااام الناقاااد(الدّ 
علااى نظيرتهااا  التجريبّيااةيتضااح ماان هااذه النتيجااة تفااوق المجموعااة كمااا  (.ذاتيااا الماانّظم الااتعّلمالتاادريب المسااتخدمة )

أتيحت لها الفرصة في هذه الدراسة من  التجريبّيةالمجموعة ّن إ المجموعة الضابطة في مستوى الفهم الناقد. حيث
والتفريق بين الرأي والحقيقة وتفساير المعااني  ،ذاتيا بممارسة تقييم المادة المكتوبة المنّظم التعّلم إستراتيجياتخالل 
كبيار  كلّ الناقاد. وهاي نتاائج قاد تعازى بشا القرائايّ والتفسير وغيرها من مهاارات الفهام ، ل المنطقيتداّل واالس، الرمزية

عند مستوى الفهم الناقد المحدد في  القرائيّ في تنمية قدرات الطالب في الفهم  ذاتيا   المنّظم التعّلم إستراتيجيات إلى
العظاايم  ودراسااة عبااد، (2012( ودراسااة جاااد )2012وقااد اتفقاات هااذه النتيجااة مااع دراسااة العلااوان ) هااذه الدراسااة.

واختلفاات ماااع ، Tuan-sirand Teo,201)ودراسااة تااوان ساااير وتيااو )، (2006ودراسااة العربيااات )، (2012)
 .(Riany, 2010دراسة ريني )

الةذين  التجريبي ةةالمجموعةة  أفةرادأداء  يختلة هةل الثةاني الةذي يةنص علةى: " الدراسةة سةؤاللإلجابة عةن : ثانيا  
)الفهةةم  ةالثالثةة همسةةتوياتب القرائةةي  الفهةةم علةةى اختبةةار  ذاتيةةا   المةةنظ م الةةتعل م إسةةتراتيجيات علةةى للتةةدريب واخضةةع

. ؟"علمةةي(و ، إنسةانيالتخصةص )نةوع بةاختالف  عةة  تموعليهةةا ُمجالفهةم الناقةد( و ، الفهةم االسةتنتاجيو ، األساسةي
 واخضااااعالااااذين  التجريبّيااااةالمجموعااااة  أفاااارادألداء  البعديااااةواالنحرافااااات المعياريااااة ، المتوسااااطات الحسااااابيةُحساااابت 
الفهام و ، )الفهام األساساي ةالثالثا همستوياتب القرائيّ الفهم على اختبار  ذاتيا المنّظم التعّلم إستراتيجيات على للتدريب

ُليطّباق عليهاا اختباار )ت( ، علمي(و ، إنسانيالتخصص )نوع باختالف  عة  تمّ وعليها ُمجالفهم الناقد( و ، االستنتاجي
 اإلنساانيةياات كلّ لللفارق الظااهري باين أداء طلباة ا حصائّيةاإل(؛ للكشف عن الداللة t-testلمجموعتين مستقلتْين )

 .(6جدول )وذلك كما هو مبين في ، ةيات العلميّ كلّ لطلبة ا وأداء
المجموعة  أفراد للمتوسطين الحسابيين البعديين ألداء( t-test)(ت) تبارنتائج اخ: (6جدول )
 التخصصنوع باختالف  عة  تم  وعليها ُمج ةالثالث همستوياتب القرائي  الفهم على اختبار  التجريبي ة

 المستوى 
نوع 
 التخصص

وسط متال
 الحسابي

االنحراف 
 قيمه ت المعياري 

 ةدرج
 الحرية

 الداللة
 حصائي ةاإل

50



 2021(7(اجمللد )1علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا العدد) ، جملةجملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث 

 

نوع  المستوى 
 التخصص

وسط متال
 الحسابي

االنحراف 
 ةدرج قيمه ت المعياري 

 الحرية
 الداللة

 حصائي ةاإل
الفهم 
 األساسي

 1.36 5.64 إنساني
0.164 27 0.871 

 1.25 5.56 علمي
الفهم 
 االستنتاجي

 0.82 4.45 إنساني
0.028 27 0.977 

 0.98 4.44 علمي

 الفهم الناقد
 1.10 5.27 إنساني

1.379 27 0.179 
 1.33 4.61 علمي

 القرائي  الفهم 
 كل  ك

 2.80 15.36 إنساني
0.704 27 0.488 

 2.79 14.61 علمي
 

 القرائيّ وللفهم  القرائيّ هم فلمستويات ال حصائّيةاإلجميع قيم الداللة أّن  (6جدول ) يالحظ من خالل
 في احصائيا   دالّ  اختالف وجود على عدم تدلّ التي ، (α  =0.05) حصائّيةاإلأكبر من مستوى الداللة  كلّ ك

الفهم على اختبار  ذاتيا   المنّظم التعّلم إستراتيجيات على للتدريب واخضعالذين  التجريبّيةالمجموعة  أفرادأداء 
نوع باختالف  عة  تموعليها ُمجالفهم الناقد( و ، الفهم االستنتاجيو ، )الفهم األساسي ةالثالث همستوياتب القرائيّ 

فيد في م ذاتيا   المنّظم التعّلم إستراتيجياتثر التدريب على أ أنّ  إلىيشير . وهذا علمي(، إنسانيالتخصص )
ويمكن ، ةالعلميّ يات كلّ لا وأة اإلنسانيّ يات كلّ لسواء كانوا من ا ،المشاركين الطلبةعلى جميع  القرائيّ مستوى الفهم 

ولظروف مشابهة من ، البيئة الجامعيةلنفس  المختلفة يخضعون في التخصصات  الطلبة نأ النتيجة هذهتفسير 
 .محاضراتالتدريب داخل ال
 : ومقترحاتهاتوصيات الدراسة 

 لمساعدتهم على  ذاتيا   المنّظم التعّلم إستراتيجياتاستخدام  الجامعة علىطالب ام بتدريب تمّ ضرورة االه
 .يقرؤونهفهم ما 

  المحاضراتونماذج تطبيقية إلعداد  ،القرائيّ مستويات الفهم  بعض أساتذة الجامعةمحاضرات تضمين 
 أخرى.وتتناول مهارات فهم ، ذاتيا   المنّظم التعّلم إستراتيجياتوفق 
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