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 تَدِرْيِس اللُّغَِة العََربِيَِّة والتَّْربِيَِة اإلْسالِميَِّة الُمَساِعد  َوُطُرقِ أْستَاذُ الَمنَاِهجِ 
 ُكل ِيَّةُ التَّْربِيَِة ـ َجاِمعَةُ الِمْنيَا

 مستخلص 
 

ِاْسِترَ  اْسِتْخَداِم  َفاعِليَِّة  ي  َتَقصِ  إلى  الَحاِلي  الَبْحِث  ِلتْدِريِس  َيْهِدُف  َذاِتيًّا  الُمَنظَِّم  التََّعلًِّم  اِتيِجيَّاِت 
َتْنِميِة َبعض َمَهاَراِت الِقَراَءِة التَّأِويِليَّة وَتْحِسيِن أْبَعاِد الُمُروَنِة الَمعِرِفيَِّة َلَدى َتال ِميِذ  الِقراَءِة في 

فِ  الثَّاِلِث اإلْعَداِديِ  ِبِإْحَدى َمَداِرِس َمِديَنِة ال ( ِتْلِميًذا َتمَّ َتْقِسيُمُهم    60ِمْنَيا َبَلَغ َعَدُدُهم )  الصَّ
ِة َذات  إَلى َمْجُموَعَتيِن ِبالتََّساِوي )َتْجِريِبيٍَّة وَضاِبَطٍة( ، ِمْن ِخالِل َتْدِريِس َبْعِض ُفُصوِل الِقصَّ

رِة َعليِهم ِفي الَفْصِل ال ِل )الَموُضوِع الَواِحد " ُطُموِح َجاِريٍَّة ( الُمقرَّ َراِسيِ  األوَّ (  2021/2022دِ 
ِلَتالِميذ  الُمَناِسَبة  التَّأِويِليَّة  الِقراَءِة  بَمَهاراِت  َقاِئمٍة  بإْعداِد  الباِحُث  َقاَم  الَهَدِف  َهذا  وِلَتْحِقيِق   .

أْبَعا َتَضمََّنْت  وَقاِئَمٍة   ، الَمَهاراِت  َهذِه  َيِقيُس  واْخِتباٍر  اإلعَداديِ   الثَّاِلث  فِ   الُمُروَنِة الصَّ َد 
َدِليٍل ِللُمَعلِ ِم ِفي   َراِت، وَکَذلک إْعَداِد  ُلوِکيَِّة ومقَياًسا َيِقيُس تلَک الُمؤشِ  المعِرِفيَِّة وُمؤشراِتَها السُّ

لُلُمَتعَ  َنَشاٍط  َوأْوَراِق  َذاِتيًّا؛  الُمَنظَِّم  التََّعلًِّم  ِاْسِتَراِتيِجيَّاِت  َعَلى  َقاِئٍم  ِة  الِقصَّ ِلِدَراَسِة َتْدِريِس  لِ ِميِن 
وأْبعَ  التَّأِويِليَِّة  الِقَراَءِة  َمَهاَراِت  َتْنِمَيِة  ِبَهَدِف  االْستراِتيِجيَّاِت  َهِذه  ِباْسِتْخَداِم  ِة  الِقصَّ اِد ُفُصوِل 

اإلْعَداِدي ِ  الثَّاِلِث  فِ   الصَّ َتالِميذ  لَدى  الَمْعِرِفيَِّة  ِشْبِه    .الُمروَنِة  الَمْنَهَج  الَباِحُث  اتََّبَع  وَلقْد 
َأْسَفَرْت   َوَلَقْد  اِبَطِة.  والضَّ التَّجريبيَِّة  الَمْجُموعَتين  ذي  التَّْجِريبيِ   التَّْصِميِم  َعلى  الَقاِئم  التَّْجِريبيِ  

ا َدَرَجاِت  َطي  ُمَتَوسِ  بين  ِإْحَصائيٍَّة  َدالَلٍة  َذات  ُفُروٍق  ُوُجوِد  َعن  التَّْجِريِبيَِّة  النَّتائُج  لَمْجُموَعِة 
في  الَمْعِرِفيَِّة  الُمُروَنِة  َوِمْقَياِس  التَّأِويِليَِّة  الِقَراَءِة  ِاْخِتباِر  ِفي  اِبَطِة  الضَّ الَمْجُموَعِة  وَدَرَجاِت 

 . التَّْطِبيِق الَبعِديِ  ِلَصاِلِح الَمْجُموَعِة التَّْجِريِبيَّةِ 
: المفتاحية  المرونة تدريس    الكلمات  ؛  التأويلية  القراءة  ؛  ذاتيا  المنظم  التعلم  ؛  القصة 
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Stage Pupils’ Interpretive Reading Skills and Cognitive 
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Abstract:  

The aim of the current research is to investigate the 

effectiveness of using self-regulated learning strategies to develop 

third grade preparatory stage pupils’ some interpretive reading skills 

and cognitive flexibility dimensions in one of the schools at the town 

of Minia. The sample of the research consisted of 60 pupils who were 

equally divided into two experimental and control groups. The 

research was carried out through teaching some the chapters of the 

story ‘Current Ambitions’ assigned in the first term of the school year 

2021/2022. To achieve this aim, the researcher prepared a checklist of 

the interpretive reading skills suitable to third grade preparatory stage 

pupils as well as a test to measure these skills. This is in addition to a 

checklist of cognitive flexibility dimensions and behavioral indicators 

as well as a scale for measuring these indicators. The researcher also 

prepared a teacher’s guide for teaching story based on self-regulated 

learning strategies as well as work sheets for learners to study the 

story chapters. The aim of these strategies was to develop third grade 

preparatory stage pupils’ some interpretive reading skills and 

cognitive flexibility dimensions. The researcher followed the quasi-

experimental methodology based on the experimental design with two 

experimental and control groups. The findings revealed a statistically 

significant difference between means of scores of the experimental 

and control groups in favor of the experimental group in the 

interpretive reading test and the cognitive flexibility scale. 

Keywords: Teaching story, Self-learning, Interpretive reading, 

Cognitive flexibility, Preparatory Stage 

 
 
 
 
 



 م 2022أكتوبر  – 4عدد   -  37مجلة البحث في التربية وعلم النفس                                مجلد  
 

 
3 

َمةُ الَبْحِث :  ـ   ُمقَد ِ

ٍة ايَ غَ   يقِ حقِ تَ لِ   وأَ   فةِ رِ عْ المَ   ابِ سَ تِ اكْ   لِ جْ أَ   نْ مِ   انُ سَ ه اإلنْ بِ   ومُ ا يقُ كريًّ شاًطا فِ نَ   ةُ راءَ القِ   دُّ عَ تُ 
غَ مِ   يَ هِ  شَ ن  أهم  ير  يطُ الت ِ   ةِ انيَّ سَ اإلنْ   ةِ فَ عرِ المَ   ذِ افِ وَ نَ ٍك   رِ كْ الفِ َرَواِفِد  لى  عَ ِمْنَها  رُء  المَ   لُّ ي 

وَ طُ   ي ِ انِ سَ اإلنْ  وَ عَ وال  وات ِ عُ رًضا  كَ سَ مًقا  األدَ نهَ وْ اًعا  أفْ مَ بِ   اطِ بَ تِ لالرْ   ةَ يسَ ئِ الرَّ   اةَ ا    اتُ قافَ الثَّ ته  زَ رَ ا 
ـ القِ هِ ؛ فَ   فةُ لِ تَ خْ المُ   اتُ ارَ َض والحَ   لْ ، بَ   ْب سْ حَ ه فَ رِ اِض وحَ   هِ رِ ْص عَ   ُحُدودِ د  نْ ه عِ بِ   فُ قِ ـ ال تَ   ةُ اءَ رَ ي 

تَ مِ   يهاِض مَ   زُ اوَ جَ تَ تَ  شَ فِ   ةِ يَّ انِ سَ اإلنْ   ةِ ارَ َض الحَ   ارِ مَ ثِ   عرُّفِ ن  ُص تَّ ي    ،   اةِ يَ الحَ   االتِ جَ ومَ   وفِ نُ ى 
إلَ القً طِ انْ  واسْ لِ بَ قْ تَ سْ مُ وَب  َص   ورِ بُ العُ ى  ا  فَ اوزَ جَ تَ مُ   هِ افِ رَ شْ تِ ه  الزَّ اِص وَ ة  لِ   انِ كَ والمَ   انِ مَ ل  لَ ذَ ،   يَس ا 
قَ الت ِ   ةِ يَّ انِ سَ اإلنْ   ةِ فَ رِ عْ للمَ   ةَ يَّ رِ حْ الس ِ   البوابةَ   ةُ اءَ رَ القِ   لَ ث ِ مَ تُ   أنْ   يبٍ رِ غَ بِ  ه  حِ امِ طَ مَ   اتِ اوَ مَ ى سَ دَّ عَ تَ تَ   دْ ي 

 . هِ عِ مَ تَ جْ ل مُ اخِ دَ  ردٍ فَ ه كَ ي  قِ رُ  هِ قاس بِ اًسا يُ قيَ مِ ا وَ ارً يَ عْ مِ  دُّ عَ ي تُ والت ِ ة ودَ دُ حْ المَ 
عَ ْض فَ  تُ مَ   نْ ال  القِ قُ ق ِ حَ ا  إِ مِ   ي ٍ انِ سَ نْ إِ   لٍ عْ فِ كَ   ةُ اءَ رَ ه  وَ تِ اجَ حَ   اعِ بَ شْ ن   الِ َص الت ِ لِ   هِ ولِ ُض فُ ه 

وَ رِ اآلخَ بِ  اإليجَ هِ تِ كَ ارَ شَ مُ ين  أَ فِ   ةِ يَّ ابِ م  وَ هِ ارِ كَ فْ ي  وَ هِ المِ حْ أَ م  المُ رِ اعِ شَ مَ م  إِ   ةِ اينَ بَ تَ هم   ةُ اءَ رَ القِ   لُ ث ِ مَ تُ   ذْ ، 
ه  اتِ اهَ جَ ات ِ وَ  هِ مِ يَ اب قِ سَ تِ اكْ وَ  هِ عِ مَ تَ جْ مُ  رَ كْ ا فِ هَ اللِ خِ  نْ ب مِ سِ تَ كْ ي يَ الذ ِ  ي ِ رِ حْ الس ِ  احَ تَ فْ المِ  دِ رْ للفَ  ةِ بَ سْ الن ِ بِ 
مَ فَ تَ   اعَ طَ تَ سْ اِ   كَ لِ ذَ   نْ ن مِ كَّ مَ ى تَ تَ مَ ، وَ   هِ يدِ الِ قَ تَ وَ    .   يهِ يش فِ عِ ي يَ ه الذ ِ ينِ انِ وَ قَ وَ   ي ِ اعِ مَ تِ االجْ   امِ ظَ الن ِ   هُّ
ه  تِ سَ ارَ مَ ند مُ ة عِ مَ الزِ   يَ هِ فَ   الِ َص االت ِ   اتِ ارَ هَ مَ   زِ رَ بْ أَ وَ   م ِ هَ أَ   نْ مِ   رِ اِص عَ ا المُ نَ مِ الَ ي عَ فِ   ةُ اءَ رَ القِ   دُّ عَ تُ وَ 

 .  ي ِ عِ مَ تَ جْ أو المُ  ي ِ يمِ ادِ واء األكَ سَ   ي ِ اعِ مَ تِ االجْ ه اقِ يَ ل سِ اخِ دَ  ةٍ فَ لِ تَ خْ اٍر مُ وَ ألدْ 
أنَّ  تَ فِ   مُ هِ سْ تُ   ةَ راءَ القِ   والشك  فَ اسِ كَ مَ   يقِ قِ حْ ي  فِ وَ سَ   ةٍ يَّ اعِ مَ جَ وَ   ةٍ ديَّ رْ ب  الفَ اء   وْ أَ   همِ ي 

  ة  يَّ رِ َص بَ   ة  يَّ لِ مَ ا عَ هَ ا أنَّ ادهَ فَ يًّا مَ بِ سْ نِ   ةً تَ ابِ و ثَ دُ بْ تَ   ينةٍ ِص ٍس رَ ى أسُ لَ عَ   زُ ك ِ رَ ا تُ هَ باآلخرين ألنَّ   الِ َص االت ِ 
ِ النَّ   عَ مَ   فَ اطُ عَ التَّ   فُ دِ هْ تَ سْ تَ   ة  يَّ سِ فْ نَ   عملية  ، وَ   اكِ رَ اِس واإلدْ سَ باإلحْ   قة  ل ِ عَ تَ مُ  ة ، عالوَ   وءِ رُ قْ المَ   ص 
  وءِ رُ قْ المَ   في ِ رِ عْ ى المَ وَ تَ حْ المُ   اللِ خِ   نْ مِ   ةِ فَ لِ تَ خْ المُ   يرِ فكِ التَّ   اتِ يَّ لِ مَ عَ   يطِ شِ نْ تَ لِ   ةً مَّ هِ مُ   اةً ا أدَ ونهَ ى كَ لَ عَ 
المَ لِ   لْ بَ   اتِ ومَ لُ عْ المَ   ابِ سَ اكتِ   لِ جْ أَ   نْ مِ   طْ قَ فَ   يَس لَ  والتَّ يًض أَ   اتِ ارَ هَ تعلُّم  عَ رِ دْ ا  عَ لَ يب    اتِ يَّ لِ مَ ى 

وَ ومَ   ةِ يَّ فِ عرِ المَ   يرِ فكِ التَّ  المعرفيَّ رَ ا  بالمُ   ةِ اء  ترتبط  ألنها  إِ حَ   اغِ مَ للد ِ   ةِ يَّ نِ هْ الذ ِ   اتِ طَ طَّ خَ ؛  ا  هَ نَّ يث 
ِ ل النَّ كْ شَ ى وَ وَ تَ حْ ًة مُ خاصَّ   اغِ مَ ل الد ِ اخِ دَ   ةِ غَ اللُّ بِ   ةَ اصَّ الخَ   ةَ يَّ فِ عرِ ى المَ نَ البِ   طُ نش ِ تُ  ٍة لَ اوَ حَ ي مُ فِ   ص 
 .1 ( 21:  2014؛ عبد هللا ،  158:  2014) يونس ،  .يدٍ دِ جَ  ىً نَ عْ مَ  اءِ نَ بِ لِ 

ِة الَحظَ اِئم على المُ ِميِ  القَ لْ ِث العِ ِظي بالَبحْ حَ   دْ فِة قَ رِ فروِع الَمعْ ع  من  رْ فَ   اكَ نَ يَس هُ لَ وَ 
والتَّ يَ والقِ  القِ ا َحظيَ مَ كَ   التَّوِصيفِ يِب وَ رِ جْ اِس  فَ رَ ْت  الِمئَ هُ اَءُة ،  ِمنْ َنالك  رَ حُ البُ   ات    اتِ اسَ وِث والدِ 

عَ  التي  النَّظريِة  مَ فِ   ةَ اءَ رَ القِ   ْت لجَ اَ والطُُّروَحاِت  المُ ِلهَ احِ رَ ي  بُ   ةِ فَ لِ تَ خْ ا    يلَ لِ حْ تَ   ْت فَ دَ هْ تَ سْ اِ   وثٍ حُ ؛ 
 

 .    th(7  APA Style )  تم االلتزام بنظام قواعد التوثيق العلمي لإلصدار السابع 1
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 وثٍ حُ ا ، وبُ اِمهَ دَ خْ تِ سْ اِ   ةِ يَّ اعلِ فَ   اَس يَ قِ ا وَ يِسهَ رِ دْ ق تَ ائِ رَ طَ   َتَناَوَلْت ات  اسَ رَ ها ، ودِ اتِ ذَ   ةِ اءَ رَ القِ   ةِ يَّ لِ مَ عَ 
وبُ حَ   نْ مِ   ةِ وءَ رُ قْ المَ   ةِ ادَّ المَ ي  فِ   ، تطويِرَها  وُسبِل  َتقويِمَها  نُ   حوثٍ يث  المَ مُ في  القِ ارَ هَ ِو  ائيَِّة  رَ اِت 

المُ هَ اسِ يَ قِ   ةِ يَّ يفِ كَ وَ   ةِ فَ لِ تَ خْ المُ  لَدى  االهْ ل ِ عَ تَ ا  وبذلك   . تَ مَ تِ مين  بَ األهَ   ةَ يلَ سِ الوَ   ةُ اءَ رَ القِ   لُّ ظَ ام  ين  م 
 .  اِتهِ انَ كَ ِل وإمْ قْ اِت العَ اقَ ِة طَ ارَ ثَ تِ ؛ السْ  ةِ غَ اللُّ  اتِ ارَ هَ مَ 

 فِ رُّ عَ تَ   ودِ دُ حُ   دَ نْ عِ   ةً زَ اجِ عَ   فُ قِ ي تَ ة الت ِ يَّ لِ مَ العَ   كَ لْ تِ   دْ عُ تَ   مْ ا لَ هَ اتِ يفَ رِ عْ تَ   ثِ دَ حْ ي أَ فِ   ةُ اءَ رَ والقِ 
ِ النَّ    ي ِ وِ غَ اللُّ   ابِ طَ ن الخِ للمعنى مِ ا ، بل هي عملية بناء  يطً سِ ا بَ ا حرفيًّ مً هْ مه فَ هْ وفَ   المقروءِ   ص 
 بءُ العِ   الَ حَ تَ واسْ   بها ،  ي ِ كرِ ح الفِ مَ لْ والمَ   ةِ راءَ ي القِ فِ   ي ِ فِ عرِ المَ   بِ انِ بالجَ   االهتمامُ   َجبَ ا وَ نَ ن هُ مِ وَ 

  ألنَّ   كَ لِ ؛ ذَ   لِ قْ العَ   اهلِ ا يقع على كَ يًّ اتِ ومَ علُ ا ومَ يًّ عرفِ مَ   عٍ ارِ َص تَ مُ وَ   عٍ ارِ سَ تَ مُ   مٍ لَ اَ عَ   ل ِ ي ظِ فِ   األكبرُ 
ا  ذَ هَ   اتِ بَ لَّ طَ تَ مُ   أهم ِ   نْ مِ   هِ اطِ مَ نَ أْ وَ   هِ الِ كَ شْ أَ وَ   هِ رِ وَ ُص   يعِ مِ جَ بِ   يرِ كِ فْ التَّ   اتِ ارَ هَ مَ   يرَ وِ طْ وتَ   لِ قْ العَ   الَ إعمَ 
 .  رِ ْص العَ 

  ةِ اءَ رَ القِ بر  ا عَ هَ ائِ نَ أبْ   بتنمية طرائق تفكيرِ   مامِ االهتِ  إلى  ةُ مَ د ِ قَ تَ المُ   وبُ عُ الشُّ   ْت عَ فقد سَ لذا  
بَ  تَ مَ والعَ   لْ ،  على  مُ   يقِ قِ حْ ل  المَ ذلك  مِ األولَ   لِ راحِ نذ  حَ ى  مِ هِ اتِ يَ ن  هذا   ينعكَس   نْ أَ   لِ جْ أَ   نْ م 

:    2021  ،  ةِ يَّ ادِ َص االقتِ   ةِ يَّ نمِ والتَّ   خطيطالتَّ   ةُ ارَ زَ وَ )      وبِ عُ الشُّ   مِ ى تقدُّ علَ   لِ قبَ تَ سْ ام في المُ مَ االهتِ 
ـ أدَ اءَ رَ ـ القِ   ارٍ َص باختِ ها  ألنَّ   ( .  35ـ    34   التي تصل اإلنسانَ   ةِ مَ ظَّ نَ المُ   ةِ فَ رِ عْ للمَ   ة  يَّ اسِ سَ أَ   اة  ة 

ثَ ابِ نَ مَ بِ  مِ تِ افَ قَ ع  نَ ه  وبِ   ةٍ يَ احِ ن  يُ   كرةِ تَ بْ والمُ   يدةِ دِ الجَ   ارِ كَ د األفْ افِ وَ رَ ،  العَ نْ التي  في    يُّ رِ شَ البَ   قلُ تجها 
مَ  الحيَ نَ مختلف  نَ مِ   اةِ احي  فَ ى  رَ خْ أُ   ةٍ يَ احِ ن   ارئُ القَ   ي يشكلُ الت ِ   طةُ شِ النَّ   ةُ الحيويَّ   ةُ يَّ لِ مَ العَ   يَ هِ ، 

ِ النَّ   مِ هْ لفَ   ةِ يَّ لِ قْ العَ   هِ اتِ انَ كَ إمْ   ل ِ كُ   يفِ وظِ تَ ال لِ اعُ فَ ا وتَ هامً ا وإسْ دً هْ ها بفعالية وتستلزم منه جَ ورَ حْ مِ   ص 
 . هِ ينِ امِ َض مَ  قِ مْ ى عُ وال إلَ ُص وُ  هِ وزِ مُ رُ  ك ِ فَ وَ 

بِ نَّ إِ فَ   قَ بَ ا سَ مَّ مِ   االقً طِ وانْ  قِ إلَ   ةٍ اسَّ مَ   ةٍ اجَ حَ نا  لِ   رةٍ ايِ غَ مُ   ةٍ اءَ رَ ى  ا  بً عِ وْ تَ سْ مُ   مَ ل ِ عَ تَ المُ   لَ عَ جْ نَ ال 
ِ في النَّ   قِ مُّ عَ إلى التَّ   لَ ِص تَ له لِ كُ   كَ لِ ى ذَ دَّ عَ تَ ة تَ اءَ رَ ه ، بل قِ ا لَ قدً اِ ب ، وال نَ سْ حَ فَ   أُ رَ قْ ا يَ مَ ال لِ اقِ نَ    ص 

 ، ولعلَّ عةٍ و  نَ تَ مُ   ولٍ لُ وحُ   ارٍ فكَ أَ   يدِ ولِ ، وتَ   ةٍ يدَ دِ ين جَ امِ َض مَ وَ   ىً وبنَ   اتٍ إلى عالقَ   لِ صُّ وَ والتَّ   وءِ رُ قْ المَ 
 ِخالل  من   وَتْفِسيرَها  ،  َفهمَها  ِهي  ةِ فَ لِ تَ خْ ا المُ هَ ونِ نُ ا وفُ هَ اللُّغِة وعلومِ   ِدَراَسةِ   ِمن  الَمنْشوَدةَ   الَغايةَ 

ناِتَها  ُخول  ،  ُمكوِ  المَ   َعاَلمِ   إلى  والدُّ  ِ   ،   اللَُّغويَّةِ   أْسراِره  وَكْشفِ   ،  إَضاَءِتهِ   ِبَهدفِ   ؛  وءِ رُ قْ النَّص 
  2006،  والشعيبي  طعيمة)  وَيَرى .    ِفيهِ   الِعالَقاتِ   وإْدراكِ   ،  َترِتيِبه   وَطِرْيَقةِ   ِبَناِئهِ   ِنَظامِ   وَتْفِسيرِ 

  ُحْجرةِ   َداِخل  رِ الِفكْ   وإْعَمال  الَجهدِ   َبْذلِ   أْجلِ   ِمن  للُمَتعلِ مِ   الُفرَصة  إَتاَحة  َيْنبِغي   أنَّه(    469:
َراَسةِ  ونُ اللُّ   ُتِثيره  عما  ليعبرَ   ؛  الدِ  نَ   وما   ،  وِذهِنهِ   َنْفِسه  في   ا األدبيةصوصهَ غة    ِمن   لَديهِ   َتكوَّ
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 وَنقدِ   وَتْحِليلِ   ِدَراَسةِ   َعَلى   الُمتَعلِ مِ   ِلَتْدريبِ   ةَمادَّ   األَدبيَّة  النُُّصوصِ   َجْعلِ   َضُروَرةِ   َمع  ،  ِخْبراتٍ 
  .    َهااَستِ رَ ِبدِ  َيقوم التِ ي النُُّصوصِ  هَهذِ  عَلى أْحَكامٍ  وإْصَدارِ 

الِقرَ  التَّعِليمِ وُتَعد  األْنِظَمُة  يَِّتها  أَهمِ  أكََّدْت  التِ ي  األْهَداِف  من  التَّأِويِليَّة  وَضُروَرة يَُّة  اَءُة 
الَوعْ  َدَرجِة  إلى  ِبهم  ِلَترَقى  ؛  للُمتَعلِ ِمين  ُلوكيَّة  السُّ راِتها  مؤشِ  اللَُّغوِ إْكَساِب  وُيشيُر   ي ِ ي   ،

الِقَراَءِة    (Padgett ,1997)   بادجيت   لَثَقاَفِة  ُس  تكرِ  باَتْت  التَّْعليِميََّة  َساِت  الُمؤسَّ أنَّ  إَلى 
ِقيِق للَمادِة المقروءِة ، التَّأِويِليَّة   َبوْصِفَها ُمْنَتًجا َتعِليِميَّا َيسَعى إلى إَفاَدِة الُمتعلِ ِمين في الَفهِم الدَّ

 .  يَّةِ ي َحلِ  الُمْشِكالِت التَّعِليِميَِّة والَحَياتِ واإلَفاَدة ِمن َهِذه الِقَراءِة فِ 
ِللتَّْرِبَيِة اللَُّغِويَِّة الَمْقُصوَدِة اَل َتْكَتِفي ِبَجْعِل    َعلُّمِ َنَواِتج التَّ   أحد ِبَوْصِفَها    التأويليةُ َوالِقَراَءُة  
َتَتَعدَّ الُمَتَعلِ ِم مستوعبً  َبْل  َفَحَسَب،  َلُه  َوَناِقًدا  َيْقَرُأ  َلمَّا  َفَقْط  النَّ   ىا  ِفي  التََّعمُِّق  َصْوَب  ِ َذِلَك  ص 

َعاَلَقاٍت   يَجاِد  إِلِ عي  َأْفَكارِ الَمْقُروِء، والسَّ َبْيَن  َجِديَدٍة  ُمَتَنوِ َعٍة  َوَرَواِبَط  ُحُلوٍل  َوِإْبَراز  َناِتِه،  َوُمَكوِ  ِه 
َحدَّ  ِمْعَياِريٍَّة  ُمْسَتَوَياٍت  ِمْن  َجاَء  َما  َذِلَك  ُد  َوُيَؤكِ   . اأَلَدِبيُّ النُّصُّ  َيْطَرُحَها  الَِّتي  َدْتَها ِللُمْشِكاَلِت 

َوَنَواُتج   الَمْنَهِج  َعَلى   التََّعلُّمِ َلْجَنُة  َركََّزْت  َوالَِّتي  ِبِمْصَر  الَقْوِميَِّة  الَمَعاِييِر  ِإْعَداِد  َمْشُروِع  ِضْمَن 
ةٍ   َنَواِتج َتَعلَّمٍ  الطَّاِلُب ِممَّا   َأنَّ َيْبَتِكرَ "  ِمْنَها    اإلعَداِديَّةِ ِبِدَراَسِة النُُّصوِص اأَلَدِبيَِّة ِبالَمْرَحَلِة    َخاصَّ

َأْفكَ  َيْقَتِرحَ َيْقَرُأ  َوَأنَّ  ُزَماَلِئُه،  ِإَلى  ُمَها  ُيَقدِ  َجِديَدًة  َتْطِبيَقاٍت   اًرا  َوِاْقِتَراح  ِللُمْشِكَلِة،  َدًة  ُمَتَعدِ  ُحُلواًل 
ِخْبَراتِ  ِمْن  ِبَأْمِثَلٍة  َوااِلْسِتْشَهاد  الَكاِتِب،  أِلَْفَكاِر  اِبَقةِ   الطَّاِلبِ   ُمْسَتْقَبِليٍَّة  أَ   السَّ َتْأِييٍد  ْو َرْفِض ِفي 

 (. 37:   2006)ِوَزاَرُة التَّْرِبَيِة َوالتَّْعِليُم،  "الَكاِتبِ  َأْفَكارِ 
الُمَعاِص  اللَُّغِويَُّة  التَّْرِبَيُة  َكاَنْت  يَِّة  َوِإَذا  الُحرِ  ِلِفْعِل  ُس  ُتَكرِ  زهَرُة  ِنَهاَيِة  وُتَعزِ  ِفي  َوِهَي   ،

بِ  َتْهُدُف  إلإِ اأَلْمِر  ُمَخطََّطٍة  الُمَشاِرَكةِ   الُمَتَعلِ مِ   ابِ سَ كْ ْجَراَءاٍت  النَّسَ   آِليَّات  االِفي  ْجِتَماِعيِ   ِق 
، َفِإنَّ الِقَراَءَة التَّأِويِليَّة َتعَ  يَِّة    دُّ اللَُّغِويِ  اللَُّغِويَُّة   ُتَركِ ُز َعَلْيِه التَّْرِبَيةُ   الذِ يَتْجِسيًدا ُمَطاِبًقا ِلِفْعِل الُحرِ 

َتَضمَ   ،الُمَعاِصَرةُ  الَقاِرئِ   نُ َكْوُنَها  النَّ   َتَفاَعَل  ِخاَلِلِه َمَع  ِمْن  َيْسَتْخِدُم  َواِعًيا  َتَفاُعاًل  الَمْقُروِء   ِ ص 
بِ  َفَيُقوُم   ، اإِلْبَداِعيِ  التَّْفِكيِر  ِاْحِتَمااَلتٍ إِ َمَهاَراِت  َوَيْطرَ   ْنَتاِج  ُمَتَنوِ َعٍة،  َوَتَراِكيَب  َعْقِليٍَّة  َعاَلَقاٍت  ُح 

والطُّ  الَمْعُلوَماِت  َعَلى  َذِلَك  ِفي  ُمْعَتَمًدا  َوَأِصيَلًة،  َدًة  َصْهِرَها  ِبالنَّ   الَواِرَدةِ   اتِ روحَ ُمَتَعدِ  َبْعَد   ِ ص 
َوالتََّوسُّ  َواأَلَصاَلِة  َوالُمُروَنِة  الطَّاَلَقِة  ِمْن  ِإَطاٍر  ِفي  اِبَقِة  السَّ الَقاِرِئ  َوَطَه،  ِبِخْبَراِت  )ُمَحمَّد   ِع 

ْهم، ؛27 : 2016  لبن، َأُبو ؛2004  (. 84:  2017  السَّ
َوِقَراَءةً  ِرَياِديًَّة،  ِقَراَءًة  التَّأِويِليَّة  الِقَراَءُة  )ُيوُنُس،    َقاِئَدةً   َوَتْعَتِبُر  َفَيَرى  :    2014َأْيًضا، 

َراَساتِ   َمَجالِ   ِفي  َمْرُموًقا  ُمَركًَّزا  الِقَراَءَة َتْحَتلُّ   َأنَّ   (184   الَمْدَخلَ "  َكْوِنَها   ِإَلى  َيْرِجعُ   التَّْرَبِويَّةِ   الدِ 
ِئيَس  ِئيَس   َوالَمْدَخلَ   ِللتََّعلُِّم،  الرَّ ُعوبِ   الرَّ ْرِتَباِط الِقَراَءِة ِبُكلِ  َنَشاٍط    ِلَرقِ ي الشُّ َبْل َوَرَفاِهَيِتَها، َبْل َواِلِ
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َواِلِ ِإْنَساِني ٍ  َبْل  ْعُب ،  الشَّ ُهَو  الَقاِرُئ  ْعُب  َفالشَّ ِبالِقَراَءِة،  الُمَعاِصِر  الُمْجَتَمِع  ِفي  َياَدِة  الرِ  ْرِتَباِط 
ووْفًقا ِلهَذا فإن الِقَراَءَة التَّأِويِليََّة َتْجَعُل النَّصَّ األَدِبيَّ ُمْنَفِتًحا َداِئًما ومتَفاِعال مَع الَواِقِع   الَقاِئُد".

ِد وأ ولعل هذه الِقَراَءَة ِهي التِ ي َتْضَمُن  يًضا َمَع ُنُصوٍص أخَرى َساِبقٍة َعليِه أو الِحقة.  الُمَتجدِ 
. وُم ِبه مِ قُ اِرِئ ِبَما يَ الِفعَل اإليَجاِبيَّ للقَ  ِ اِبَقِة في النَّص   ن َدمِج َوعِيِه ومعِرَفِته وخْبَراِته السَّ

ِ األَدِبيِ  ؛ األولى  ِقَراَءِة النَّص  أَنواِع  َنوعيِن من  َبين  التَّمييِز  َتْجدُر اإلشاَرُة إلى  وهنا 
ِ وَتفسيرِه بُصوَرٍة  ِح  ى َشرْ لَ غير ُمتَجاِوَزٍة َتقتصُر عَ ِقَراَءة ُمَطاِبَقة وهي ِقَراَءة  اْسِتْنَساِخيَّة    النَّص 

يَِّة َداِخِل الِخَطاِب األَدِبيِ  وال تَ  ِ أو ى مَ اوزه إلَ جَ تَ مَباِشَرٍة ملَتِزَمة ِبَحْرِفيَِّة اللَُّغِة النَّصِ  ا َوَراء النَّص 
اسْ  أو  اْسِتنَباٍط  ِبغيِر  له  َنِة  الُمَكوِ  أُ دْ تِ األبَعاِد  ِلَمعاٍن  اْسِتْنَطاٍق  أو  والقراءة ى  رَ خْ الٍل   . ُمْسَتِتَرٍة 

هي اإلنْ اءَ رَ قِ   الثَّاِنَية  يَ تَ ة  وفيها   ، الَكاِشَفِة  ِبالِقَراَءِة  َتسميتها  يمِكُن  والتي  عن  ارِ القَ   ثُ حَ بْ اِج  ُئ 
ِ األَدِبيِ  كاِشًفا َمَضاِمينه ومَ اخِ ُبوِء دَ خْ الُمضَمِر والمَ     .  يهِ انِ عَ ل النَّص 

 مروًرا   ،  انِ اللِ سَ   يكِ رِ حْ وتَ   يدِ التَّردِ   من  َبْدًءا  ؛  وَمَراقٍ   ُمستويات    األدبيَّة  النُّصوص   وِقراَءةُ 
ِ   شْفرةِ   وبحل ِ   ،  طحي ِ السَّ   بالَفهمِ    دةِ اَ إعَ   إلى  الوصول  ثم  ،  وتحليِله  َفهِمه  لةاوَ حَ ومُ   األدَبي ِ   النَّص 

ٍ   إنتاجِ   أو  أغواِره   رِ بْ وسَ   يِبهِ ركِ تَ  ِ   ُموازٍ   َنص  .    التَّأِويِليَّة  اءةِ رَ القِ بِ   فعرَ يُ   ما  وَ هُ وَ   وءِ قرُ المَ   للنَّص 
ِ   مع  الدُّخول  القارئ   من  تقتضي   القراءة  وهذه   مع   تتناص   تفاعليَّةٍ   عمليةٍ   في  بي ِ األدَ   النَّص 

ِ   خارج  ومخزونِ   مقروءِ  )النَّص  .    72:    2016  ،  مشبال.    لُ عَ جْ تَ   ةيَّ لِ اعُ فَ التَّ   ةيَّ لِ مَ العَ   وهذه( 
  ام دَ خْ تِ واسْ   ،  اتِ العالقَ   افِ شَ اكتِ وَ   راتِ بْ الخِ   بطِ رَ   أمام  الِ جَ المَ   ُمْنَفِتَحةَ   اليَ العُ   اهَ اتِ ويَ تَ سْ مُ   يفِ   القراءةَ 

 العالقةُ   َتْنَكِشفُ   هَنا  ومن  ،  وُقدراِته  ردِ الفَ   براتِ خِ   يرِ َتطوِ لِ   عٍ اسِ وَ   وٍ حْ نَ   ى لَ عَ   والَخيالِ   يرِ فكِ التَّ 
  موينْ   يرَ فكِ التَّ   وأنَّ   ،  وءِ قرُ المَ   يفِ   يرٍ فكِ تَ   ةُ يَّ لِ مَ عَ   الِقراءةَ   أنَّ   باعتبارِ   ؛   ةِ والِقراءَ   يرِ فكِ التَّ   بين   الَقويَّةُ 
 .واالطِ العِ  ةِ اءَ رَ القِ  اللِ خِ  من اءً رَ ثَ  ويزدادُ 

و ) (    102:    2008)ماتن و رينجهام ،  ( و    79:    2002)تشاندلر ،  وَكَما ُيِشيُر  
يَِّة اللَُّغِويَِّة هي ِنَظام  ِمن  (  108:    2009مساعدي ،   فإنَّ الِقَراَءَة التَّأِويِليََّة ِطبًقا ِلمْفُهوِم الُحرِ 

ْمِنيَِّة   أو الُمْضَمَرِة التِ ي َتتَِّسُم باالتِ َساِع واإلْنَتاِج الِقَراِئيِ  اإلْبداِعيِ  ،  الُمَماَرَساِت التَّْفِسيِريَِّة الضِ 
َترَتِبُط بِ  ِقَراَءة   ِبالُمعَطَياِت    اْسِتْحَضارِ وهي  ٍة  ِبِصَفٍة َخاصَّ ِ والَمْرِجِع وَيعِني  َبيَن النَّص  الِعالَقِة 

  ِ النَّص  إنتاِج  ُظُروِف  ِمثل  يهالَخارِجيَِّة  االْجِتَماِعيِ     وَتَلقِ  َياِق  السِ  َعَلى  ُتَركِ ُز  ِقَراَءة   ِفِهي  ِلَذا   ،
. وِبذِلَك فإنََّها ـ الِقَرا  ِفي   ُتْسِهمُ ًحُدوِد التََّلقِ ي الُمَباِشِر ، بْل  َءُة التَّأِويِليَُّة ـ ال َتَتوقَُّف ِعنَد  التَّاِريِخيِ 

ده   كل من ) مقراني ، إنَتاِج ِوْجَهِة َنَظٍر َجديَدٍة يْحِملَها النَّصُّ األَدِبيُّ بيَن َطيَّاِته. وهذا ما يؤكِ 
ًدا    41:    2019) الطيب ،  ( و  154:    2016 ِ ُمَجرَّ ( من أن الَقارَئ ال َيدخل َعاَلَم النَّص 
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ِ الَمقُروِء   ٍة به ِمن أجِل ِمن الَنواَيا ، إنما َيِلُج إلى النَّص  ًدا بأفكاٍر َساِبَقٍة وَمرِجَعيٍة َخاصَّ ُمَزوَّ
ِ وَفهِمِه واإلَضاَفِة إليِه أيًضا.   تفِسيِر النَّص 

ِ األَدِبيِ  ُهو إْتَمامه ، وهَ َوَدْوُر الَقارِئ في ِقَراَءِتِه التَّ  حه ) يوب ا يُ ذا مَ أِويِليَِّة للنَّص  وضِ 
وَيِد   28:    2015،    ِ النَّص  وَيِد  الَكاِتِب  َيِد  ؛  أَياٍد  ِبَثالَثِة  ُيَكَتب  النَّصَّ  أنَّ  اعِتَباِر   " ( على 

ِفيالَقاِرِئ   َشِريًكا  الَقارُئ  َيُكن  َلْم  إْن  َكُسواًل  َيبَقى  والنَّصُّ  األَدِبيَّ    ،  النَّصَّ  إنَّ  َبْل   ، إْنَتاِجه 
الَقاِرِئ ، وإنَّ  أْجِل  ِمْن  الُوُجوِد ِمْن ِخالِل   ُأْنِشئ  َيحَيا وَيْسَتِمُر ِفي  َمْفُتوح   أَثر   النَّصَّ األَدِبيَّ 

ِد الِقَراَءاِت" .    َتَعدًّ
ِ األَدِبيِ  من خالِل  والِقَراَءُة التَّأِويِليَُّة ِبَذِلَك ِهي َعمِليَّة َتحِديٍد للَمَعاِني اللَُّغِويَِّة ِفي النَّص 

ن َتحِليٍل وإعاَدِة ِصَياَغٍة للُمفَرَداِت والتََّراِكيِب وما ُيْسِهُم ِبه من َتعِليٍق َعلى  َما َيُقوُم ِبه الَقارُئ مِ 
المُ  اللَُّغِة  أَدَواِت  ِباْسِتْخَداِم  الَغاِمَضِة  وَمَقاِصِدِه  َمَراِميِه  ِلَتوِضيِح   ِ َلَديِه  َتاالنَّص  أن    .َحِة  وَنِجُد 

الُمعا  اللَُّغويَّة  التَّرِبَيِة  لَدى أدِبَيات  التَّأويِليَِّة  الِقَراَءِة  َمَهاَراِت  ِبَتْنِمَيِة  َباِرًزا  اْهِتَماًما  ُتوِلي  ِصَرة 
ِف الُمَتَعلِ ِمين أنُفسهم ِفي  دُّ عالًجا ِلضعْ عَ يث تُ الُمَتعلِ ِميِن ِفي كافَِّة َمَراِحِل التَِّعليِم الرَّْسِميِ  ؛ حَ 

األدَ   ِ النَّص  َعلى  الَكاِمَلِة  يَطَرِة  وتعويدِهم  السَّ  ، َدٍة  ُمَتَعدِ  َزواَيا  من  وَتْفِسيِره  فهمِه  أجِل  ِمن  ِبيِ  
باتِ َخاِذ َقَراٍر ِبَشأِن ما َيقرؤه ، َفْضال َعن إبراِز َطِبيَعِة البيئِة والظُُّروِف االجتماِعيَِّة والتَّارِيِخيَِّة  

ِبِه ،   اِئَدِة  ِ وعَناِصِر الثََّقاَفِة السَّ َذاِته الَقاِدَرِة دُ اعِ سَ ا تُ هَ ما أنَّ كالُمْنِتَجِة للنَّص  ه ِفي الَكْشِف َعْن 
 ِ النَّص  أبَعاِد  إلدراِك  إلمكاَناتِه  ُمْسَتَداَمٍة  اْخِتَباٍر  َحاَلِة  ِفي  َعْقِله  وجعل  الُحجِب  َخرِق  َعَلى 

 . ( 54:   2019؛  الطيب ،  47:  2018الَجَماِليَِّة والُمْضَمَرِة  )الزهراني ، 
َراَساِت والُبُحوِث أَهمِ يََّة الِقَراَءِة التَّأِويِليَِّة َبوْصِفَها ُمْنَتًجا  ولقد أكََّدْت َنتاِئُج َكِثيٍر من   الدِ 

من   ُلَغِويًّا َنَهاِئيًّا ِلفعِل الِقَراَءِة وأهميََّة إْكَساِب َمَهاَراِتها وَعَمِليَّاِتها للُمَتعلِ ِمين ، ِمثل دراساِت ُكل ٍ 
إبراهيم  ؛  2016؛ شريف ،    Shi, 2013؛     2010،    والمالخ  علوي ؛    2009مصيطفي ،  )

َراَساِت إلى أنَّ   هِ ذِ هَ   جُ ائِ تَ ْت نَ ارَ ، وأشَ   (  2020دريوش ،    ؛  2019الطيب ،    ؛  2016،   الدِ 
الدَّالالِت  تلك  َعن  الَكْشف  هو  التَّأويِليَِّة  الِقَراَءِة  مهاراِت  َعلى  الُمَتَعلِ ِمين  َتْدِريِب  ِمن  الَهَدَف 

البنيةِ  لها عِ الَعِميَقِة في  األَدِبيِ  والتي   ِ للنَّص  اِخليَِّة  الدَّ بِ القَ   السَّ يَِّة ،  جِ ارِ الخَ   ةِ يئَ البِ ة  عي كذلك 
ِ الَمقُروِء .  يِل َقارِ هِ أْ تَ وَ  ادِ دَ إلى إعْ   ٍئ َنُموَذِجيٍ  من خالِل َتَفاعِله َمع النَّص 

أنَّ  َعلى  َراَساتِ   َنتاِئجَ   عالَوة  الدِ  مِ ِمْثل    َبْعِض  ُكلٍ    ،   (2014الزيني،)  نِدَراَساِت 
  أعَلى   ِمنْ   وءِ رُ قْ المَ   يلَ أوِ تَ   ُتْبِرُز أنَّ (    2016)السمان،  ،(  2016القرني،)  ،(  2015محمود،)

  ُتساِعدهم   َحيث   ؛  الثَّاَنويَّةِ   الَمْرَحَلةِ   ُطالبِ   َلدى  َكِبيرةً   أَهميَّةً   وُتمثِ ل  ،  وَمراِتِبَها  ةِ اءَ رَ القِ   اتِ يَ وَ ُمْستَ 
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اِبَقة  والِخْبرات   الرَّاِهَنةِ   الَمعُلوَماتِ   ِمن  جِديَدةٍ   َمعرفيَّةٍ   عالَقاتٍ   إْنَتاجِ   في   أَمامَ   وَتجَعلهم  ،  السَّ
ِ   إلى  َجِديدةٍ   أْفكارٍ   ِإَضافةِ   خَيارِ  َراَساتِ   نَتاِئجُ   وأَضافْت   ،  الَمقُروءِ   النَّص  اِبقةِ   الدِ    أنَّ   إَلى  السَّ

 النُُّصوصِ   ِفي  التََّعمُّقِ   َعلى  َساَعَدُهم  األدبية   النصوص   تأويل  َمَهاراتِ   َعلى  الطُّالب   َتْدِريبَ 
ِ   َحول  الُمْستِمرةِ   األْسئَلةِ   َطرحِ   ِفي  َمَهاراِتهم  َتْنميةِ   َعن  َفْضال  الَمْقروَءةِ    ُمحاولةَ   وأنَّ .    النَّص 

  عِله جَ بِ   ئ الَقارِ   عَلى  انَعكَسْت   الثَّاَنويةِ   الَمرَحلةِ   ُطالبِ   لَدى  التَّأِويِليَّة  الِقَراَءةِ   َمَهاَراتِ   َتنِميةِ 
فَحةِ   َعالمِ   عَلى  ُمنَفتًحا  وَيبذل  ،  مأُلوف  ُهو  َما  ُكل ِ   في  النََّظرَ   وُيِعيد   ،  ِبثراِئَها  الَمْطُبوعةِ   الصَّ

ِ  َفي  .التَّفِكيرِ  أَصاَلةِ  إَلى َيُقوده ما الُمْقُروءِ  النَّص 
ِاْنِفَتا  ًوُتْعَتَبُر الِقَراَءُة التَّأِويِليَُّة ـ ـ  َجاِل َكُمْنَتٍج ُلَغويٍ   َيْرَتِكُز َعَلى الِحَواِر والسِ  ًحا إيَجاِبيًّا 

 ِ ِ والَكاِتِب ، َفْضال َعْن َكوِنَها َمْنَهًجا إلَماَطِة اللِ َثاِم َعْن َمْعَنى النَّص   َعْن  ال  َبين الَقاِرِئ والنَّص 
ُعْمِق   إلى  بالنََّفاِذ  َبْل  ؛  َفَحْسِب  الظَّاِهِريَِّة  ُصوَرِته  ِفي  الَعْقِل  وإعَماِل  والَفْهِم  التَّْحِليِل  َطِريِق 

بالنَّ  الَوعِي  َنَتاُج  ِهَي  التَّأِويِليََّة   الِقَراَءَة  بإنَّ  الَقوُل  ُيْمِكُن  ِلَذا   ، الُمْضَمَرِة  َوَتَجاِويِفِه   ِ ِ  النَّص  ص 
ِ األَدِبيِ  َوَذِلَك ِمن ِخالِل َما ُيَماِرُسه ِمن َمَهاَراٍت ُوحُ  ُضوُر الَقاِرِئ ِبُقوٍَّة ِفي َخْلِق وَتْشِكيِل النَّص 

َتْسَتهِدُف   ِ   َتْشِكيلِ   إَعاَدةِ تأِويِليٍَّة    التََّفاُوضِ   ِمنْ   َحاَلةٍ   َوَخْلق  ،  َمَعاِنيه  وبَناء  األدبي ِ   النَّص 
،  الَقاِرئِ   َجاِنبِ   ِمنْ   َوالُمَعاَرَضةِ  ِ ،  آَخرَ   ِإْبَداًعا  ُتْصِبحُ   ُهَنا  الِقَراَءةَ   َأنَّ   َيْعِني  َوَهَذا  ِللنَّص  ِ  ِللنَّص 

رُ   الَقاِرئَ   ِإنَّ   َبلْ   َسْلِبيََّة،  ِقَراَءةً   َلْيَسْت   َأنََّها  ِبَمْعًنى  َمعَ   ِحَوارٍ   ِخاَللِ   ِمنْ   ويؤوله  النَّصُّ   َمَعانِ ي  ُيَفسِ 
ْخِصيَّةِ  الَحَياةِ  َوَتَجاِربِ  الثََّقاِفيَّةِ  َخْلِفيَِّتهِ      .َلهُ  الشَّ

ِمن   الَكثيِر  حِرُص  ُمَعاِصٍر  ُلَغويٍ   َكُمنَتٍج  التَّأِويِليَِّة  ِبالِقَراَءِة  االهِتَماِم  َمَظاِهِر  وِمْن 
ودارسي   وَتعِليِمَها  اللَُّغِة  َمَجاالِت  ِفي  َضواِبطَها    التَّْطِبيِقيَّةِ   اللِ َساِنيَّاتِ الَباِحِثين  َتحِديد  ِفي 

  ، المَتضمََّنِة  اإليَماَءاِت  وإظهاِر   ،  ِ للنَّص  الُمنضِبط  الدَّالِليِ   االنفتاِح  ِفي  الُمَتمِثَلِة  وأُسِسَها 
بالهُّويَّةِ  واالعتراِف   ،  ِ بالنَّص  الَمْقَصِديَِّة  الَقبِليَِّة  الَمْعِرَفِة  َعَلى  وَشْرِطيَِّة  والتَّْرِكيِز   ، الذَّاِتيَِّة   

ِ عالم    اإلحاَلِة والَمقَصِديَِّة ، واالهتماِم بالِخَطاِب األَدِبيِ  ِفي ُكلِ يَِّته الُعْضِويَِّة ، واْعِتَباِر النَّص 
الَمَعاِني، ِد  ُمَتَعدِ  َمْفُتوٍح  َتح  َرْمِزيٍ   ِخالِل  ِمْن  أو  والتَّْفِسيِر.  الَفْهِم  ِقَراَءِة وَجَدِليَِّة  ُمْسَتوَياِت  ديِد 

ِ وُمسَتوى تأويِل ِسَياِق   ِ األَدِبيِ  ِقَراءة تأِويِليَّة في َثالَثِة ُمْسَتوَيات مثل تأويِل ُلَغِة النَّص  النَّص 
َمَهاَراِتها المخَتِلَفةِ  َتقِنيِن وَتْقِعيِد  ْمِنيَِّة. أو ِمن خالِل  الَلِة الضِ  الدَّ إنَتاِج  ِ وُمْسَتوى    التي  النَّص 

و   ، الِقَراَءِة  قبَل  َما  ِهي  َثالَثٍة  َمَساَراٍت  َعبَر  متضمَنًة  ِفي  َتسيُر  الِقَراَءِة  َبعد  وما   ، أثَناِئَها 
وهي ِعَباَرة َعْن ُجْمَلٍة ِمن الَمَعاييِر    ِمن اْكِتَساِبَها مؤِشرات إجرائيَّة ُيمكن ِمن خالِلَها التَّحقُّق  

فِ  اللَُّغوِ َمَعاييِر  ي  َتَتَمثَُّل  بالُمعَطَياِت  ،الَوعِي   ِ للنَّص  َياِقيَِّة   يَِّة  السِ  ِبالُمْعَطَياِت  الَوعِي  وَمَعاييِر 
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الُمْسَتِتَرةِ  الَمَضاِمين  إنتاِج  وَمَعاييِر   ،  ِ ،      للنَّص  ،    77:    2006)إيكو  :   2010؛بوشعير 
مَّ  ؛ 42ـ  41:  2014؛  يونس ،  146ـ  145:  2012؛ حمداوي ،  178   2016ان ،  السَّ

، دريوش ،    13ـ    12:    2019؛ عبد هللا ،    75ـ    74:    2017بوتشيش ،    ؛    22ـ    21:  
 .  ( 333:   2021؛ بوخالفة ،  28ـ  27:  2020

ْحَدى َنَواِتِج التََّعلُِّم الَمْنُشوَدِة ِفي واِقِعَنا التَّْعِليِميِ  الرَّاِهن  إِ وإذا َكاَنْت الِقراَءُة التَّأِويِليَُّة ك
َدٍة وَتْحِليَل َمدى تَ  ِ ِمْن َزَواَيا ُمَتعدِ  َماُثِل  َتعِني ِفي أَدِبيَّاِت التَِّربَيِة اللَُّغويَِّة النََّظَر ِلَمْوُضوِع النَّص 

ِبهِ  لِ ِم  الُمَتع  ِخْبَراِت  التي  واْرِتَباِط  الذِ هِنيَِّة  الُمَخطََّطاِت  وُمَراَجَعِة  النََّظِر  إَعاَدِة  َعَلى  والُقْدَرَة   
َتَمتُّعِ  ـ َبمَدى  ُروَرِة  ِبالضَّ ـ  َيَتعلَُّق  َذِلَك  ِ األَدِبيِ  ، فإنَّ  ه  َيْرُسمَها الُمَتعلِ ُم ِفي أثناِء دراَسِته للنَّص 

َتج التي  الالزَمِة  الَمعرِفيَِّة  ُمُروَنًة  بالمروَنِة  أكثَر  وتْفِسيِر  َعلُه  أبَعاِده  وإدراِك   ِ للنَّص  يِه  َتلقِ  في 
ِفي   الَمعِرِفيَّ  التَّْغييُر  التَّأِويِليَِّة  الِقراَءِة  َفْرِضيَّاِت  ِمن  أنه  كما   ، الَخِفيَِّة  وَزواياه  َمضاِميِنه 

ِة الَمقْ    ُروَءِة إيَجاًبا ِمن أجِل إنَتاِج َمْعِرَفٍة َجِديَدٍة. َعَمِليَّاِت الَقاِرِئ الذِ هِنيَِّة والتَّواُفق َمع الَمادَّ
إلىو  الَمْعِرِفيَِّة  الُمُروَنِة  ُمْفُهوُم  َعَلى    ُيِشيُر  الَفْرِد  ُقْدَرِة  ِفي  "  الُمْسَتِمرِ   والتَّْعِديِل  الِبَناِء 

ِفي يالتَّْمثِ  الَمْوُجوَدِة  والَمْعُلوَماِت  الُمِثيَراِت  إلى  ِاْسِتَناًدا  االْسِتَجاَباِت  وَتوِليِد  الذِ هِنيَِّة  الِت 
" الُقْدَرِة َعَلى َتْغِييِر االْسِتَراِتيِجيَّاِت الَمْعِرِفيَِّة   ، وَتْعِني   ( Deak , 2003: 320 ) الَموِقِف"  

 Canas et ) ُمَعاَلَجِة الظُُّروِف والَمَواِقِف الَجِديَدِة وَغيِر الُمَتوقََّعِة"  الَفْرُد ِفيَيْسَتْخِدُمَها    التِ ي

al , 2005)     ى أو  ِني الُمُروَنُة الَمْعرفيَُّة " ما َيْحدُث ِمن َتْغيراٍت أو َتْعِديالٍت ِفي الِبنَ َتعْ ، َكَما
إْدَراِكهِ   الُمَخطََّطاتِ  أو  َفْهِمِه  ِفي  الَفرُد  َيْسَتْخِدمَها  التي  الَمعِرِفيَِّة  للَعَمِليَّاِت  أو   الَمْعِرِفيَِّة 

(. كما 325:    2012ِاْسِتْدخاِله ، أو َتْدِويِنه ، أو َتْسجيِله أو إْدَماِجه لَمعُلوَمٍة ما" ) قطامي ،  
إلى   الَمعِرِفيَُّة  الُمُروَنُة  الشَّ تشير  النَّْفِسيِ   اآلليَّاِت  التَّواُفِق  َعَلى  َتعَتِمُد  التِ ي  ْبِط ْخِصيَِّة  والضَّ

 ) ِميَِّة  الَعْقِليِ  والَفَعاِليَِّة الذَّاِتيَِّة ِفي َتْحِقيِق الَمَهاَراِت الَمْعِرِفيَِّة ِفي النَّواِحي الَوِظيِفيَِّة واألَكاِدي

Richards, 1998:733)    .داخل  ( ،    أمَّا  الُمُروَنَة   147:    2014وفيصل  َفاِن  فُيَعرِ   )
لِ  ُمْشِكَلٍة الَمْعِرِفيَِّة بأنََّها " ُقْدَرُة التِ ْلِميِذ َعَلى َتْغييِر ِوْجَهِتِه الذِ ْهِنيَِّة التِ ي َيْنُظُر ِبَواِسطِتَها إلى حَ 

 َمْحَدوَدٍة" .  
وِعْلِم النَّْفِس الَمْعِرِفيِ  َعلى أنَّ الُمُروَنَة الَمْعِرِفيَِّة ِصَرة  الُمَعاوَتَكاُد َتتَِّفُق أَدِبيَّاُت التَّرِبَيِة  

خِصيَِّة اإلْنَساِنيَِّة ، وِهي َتَتَقبَُّل التَّغير الَمَفاِهيِمي  والُمَثاَبرة ِفي ِاكِتسَ  اِب ُبْعد  م ِهمٌّ ِمن أْبَعاِد الشَّ
ُلوكِ  السُّ ِمن  َجديَدٍة  أنْ   أْنماِط  َعن  وتَ والتََّخلِ ي   ، وَثاِبَتٍة  قديَمٍة  أخَرى  ِاْسَتَطاَع  َماٍط  ُكلََّما  تَِّضُح 

ُمَتَطلََّباِت   َحْسب  ِاْسِتَجاَبِتِه  وَتكييَف  ُمَعيِ ٍن  ِبَموِقٍف  ِة  الَخاصَّ والَبَداِئِل  الخَياَراِت  َمعِرَفَة  الَفْرُد 
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الَمعِرِفيََّة  الَموِقِف   الُمُروَنَة  أن  يعني  وهذا   ، ُيَواِجهه  ِبُقُدَراٍت  الذِ ي  صاِحِبَها  َتَمتَّع  َتَتَضمَُّن 
ِح َعَلى التَّغِييِر  ْرِتَباطَها الَوِثيق باالْنِفَتا، كذلك اِ   َمَع أداِء الَمَهاِم الَمْطُلوَبة  َمعِرِفيٍَّة ُعلَيا َتتَناَسب 

َغير مألوَفٍة في   وَبدائل  َجديَدٍة  َمَساَراٍت  ِاْكِتَشاِف  َعلى  وُقْدَرته  التَّفِكيِر ليس فقط ِمن أجِل  ، 
  2013) عبد بقيعي ،    التََّكيُِّف َمَع إيَقاِع الَحَياِة وَواِقِعَها ، َبل لَيُكوَن أيًضا َفاْعال َوُمَؤثِ ًرا ِفيه

:    2020نور الدين ،    ؛    503:    2019مهدي وأحمد ،    ؛  14:    2018كيشار ،  ؛    334:  
304) .   

باْمتالِك  الَفْرِد  َتَمت ع  َمدى  َتْعِكُس  التِ ي  األْبَعاِد  ِمْن  الَمْعِرِفيَُّة عَدًدا  الُمُروَنُة  وَتَتَضمَُّن 
ْعَبةِ   الَمواِقفِ   مع   التََّعاُملِ َقْدٍر َعاٍل ِمن الُمُروَنِة ومنها   َدةِ   الَبدائلِ   وإْدَراكِ   ،  الصَّ   وَتَنوعِ   ،  الُمَتعدِ 

ِنين    وَجديَدةٍ   َبديَلةٍ   ُحُلولٍ   وَتوِليدِ   ،  الُمْشِكَلةِ   ِفي  التَّْفِكيرِ   َطَراِئق ، وَهِذه األْبَعاد َتْندرُج َتحت ُمَكو 
ن الُمُروَنِة التََّكيُِّفيَِّة والذِ ي ُيشيُر إلى ُقدَرِة الُمَتَعلِ ِم َعلى َتْغييِر ِوْجهَ  ِتِه  َرئيسيِن للُمُروَنة ُهَما ُمَكوِ 

الُمَتَعلِ ِم ِفي الَمْعِرِفيَّ  َيعِني ُسْرَعَة  الِذي  التِ ْلَقاِئيَِّة  الُمُروَنِة  ن  َما، وُمَكوِ  ُمْشِكَلٍة  ِتَجاه موِقٍف أو  ِة 
 .(Suryavanshi,2015, Utech, 2015)  إْنَتاِج أْكبر َقْدٍر ُمْمِكٍن ِمن األْفَكاِر الُمَتنوِ َعِة 

التَّوِصيفُ  َهَذا  ُيَعدُّ  الَمْعِرِفيَّةِ   وربما  للُمُروَنِة  اِبُق  الِقَراَءِة   السَّ ِمن  ِلُكلِ   َجاِمًعا  ِسَياًجا 
حيث إنَّ ِكلَتيِهَما َيَتَطلََّبان ُمُماَرَسة َعَمِليَّاٍت وَمَهاَراٍت َعقِليٍَّة ُعلَيا  ؛  التَّأِويِليَِّة والُمُروَنِة الَمْعِرِفيَِّة  
الُمَتَعلَِّم   ِاْمِتالِك  َعْن  أو  َفْضال  َشائعًة  َليَسْت  وُمَتَنوِ َعٍة  َجديدٍة  وَبَداِئل  أفَكاٍر  َتوِليِد  َعلى  الُقْدَرِة 

ِللتَِّدريِب َعليِهَما َتْسَمَحاِن  ُمَتوقِ َعًة ، فضاًل عن أنَّ ُكالًّ ِمنُهَما ِمن ِخالِل َتوِفيِر الُفَرِص الالِزَمِة  
َلِة ِبالَمَهمَِّة التِ ي ُيُقوُم بأَداِئَها وإْدَماِج ُمَتَطلََّباِتِه  وَماِت والَبَيانَ للُمَتَعلِ ِم ِباْخِتَياِر الَمْعلُ  اِت َوِثيَقِة الصِ 

َياَقاِت الِقَراِئيَِّة الَجديَدِة أو الَمَواِقِف الَمْعِرِفيَِّة الت ِ  ي َتْفَتِرُض ِمن الَقْبِليَِّة للتََّعلُِّم َوْقَت االْسِتَجاَبِة للسِ 
  وَبَداِئل ِبَشأِنَها. الَفْرِد َوْضَع ُحُلولٍ 

يُ  َما  ده  ؤ وهذا  ِبالِقَراَءِة    (Onen & Kocak , 2015 )كِ  الَمْعِرِفيَِّة  الُمُروَنُة  َتْرَتِبُط  حيُث   ،
وُمَراَقَبِة التَّْفِكيِر واالْعِتَماِد َعَلى  الِل ِاْشِتَراِكِهَما ِفي َعَمِليَّاِت التَّْخِطيِط  اُصِل اللَُّغِويِ  ِمن خِ والتَّوَ 

وُمَتَنوِ عَ  َبِديَلٍة  َنَظٍر  ِوْجَهاِت  وَتْقِديِم  ُمْبَتَكَرٍة  ِاْسِتَجاَباٍت  وإْنَتاِج  ِه  الُمَوجَّ االْنِتَباِه  َعْبَر  َعَمِليَّاِت  ٍة 
الَمْعُلومَ  ِلَتْشِكيِل  ُمَعاَلَجِة  ؛  اِبَقِة  السَّ ِبالَمْعُلوَماِت  َورْبِطَها  الَمْوِقِف  أو   ِ ِبالنَّص  الواِرَدِة  اِت 

 َمْعُلوَماٍت َجِديَدٍة. 
يََّة الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَّةِ  َراَساِت والُبُحوِث الَوْصِفيَِّة والتَّْجِريِبيَِّة أَهمِ  ِمْن   وَلْقْد أْبَرَزْت َنَتاِئُج الدِ 

َدٍة ؛  َزوَ  ِمنَها ما اْعَتَمَدْت َعَلى الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَِّة َكَنَظِريٍَّة َتَتَضمَُّن َثمََّة إْجَراَءاٍت َتْرَبِويٍَّة  اَيا ُمَتَعدِ 
،   عبد الكريم ومحمود ُسُلوِكيٍَّة ُيْمِكن َعَلى َضوِئَها ِبَناِء الَبَراِمِج التَّْعِليِميَِّة ِمْثِل ِدَراَسِة ُكلٍ  ِمن ) 
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أحمد ، ؛    2019،    والتميمي  الياسري ؛    2018عبد العظيم ،  ؛    2018كيشار ،    ؛    2015
2021    . َمِع (  وُمْسَتْهَدٍف  َواِضٍح  ِاْرِتَباٍط  ِفي  أبَعاِدَها  ِلَتْنِمَيِة  َطاَقاِتَها  َهْت  َوجَّ َما  ِومْنَها 

َراتِ  ِدَراَساتِ   الُمَقرَّ ِمثَل  َراِسيَِّة  )    الدِ  ِمن  ،  ُكلٍ   ،  ؛    2004قطامي  ، ؛    2015حسن  فتحي 
؛    2018الخطيب ،    ؛    2017صفية وزغلول ،  ؛    2016؛ عبد الحميد وشافعي ،    2016

؛ الجريوي   Mohamed , 2020؛      2019؛ محمد ،    2019؛ أحمد ،    2019مهدي ،  
ِومْنَها َما ِاْسَتْهَدَف الَكْشَف َعن َمدى    .(    2021توفيق ،    ؛2020نور الدين ،    ؛  2020،  

ن أْدَواٍر َتواُفِر أْبَعاِد الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَِّة َلدى الُمَتَعلِ ِمين ِفي ُمْخَتِلِف الَمَراِحِل التَّْعِليِميَِّة ِلَما َلَها مِ 
بق عبد   ( ِمن  ُكلٍ   ِدَراَساِت  ِمثل  األكاِديِميِ   التَّْحِصيِل  ِفي  ،  َباِرَزٍة  ،   2013يعي  الهزيل  ؛ 

،    ؛  2015 والسماوي  ،  االم  ؛    2018محسن  ،  ؛    2019لكي  العساف ؛    2019مجلي 
 ( .  2021والزق ، 

 ِ ُيَؤثِ ُر َنوُع النَّص  ِلَتْنِمَيِة َمَهاَراِت الِقَراَءِة التَّأِويِليَِّة ؛ َحيُث  ُمَتَميِ ًزا  ُة َوِسيًطا    َوُتَعدُّ الِقصَّ
ُكلٌّ ِمن ) إليِه    أشاراِرِئ َعَلى التَّأِويِل َوعَمِل االْرِتَباَطاِت وِبَناِء الَمْعَنى ، وهَذا َما  َعَلى ُقْدَرِة القَ 
(    27:    2020، و ) دريوش ،  (  81ـ    79:    2014) عبد هللا ،  ( ، و  2009مساعدي ،  

ِ    يث ُيْعَتَبُر النَّصُّ الَقَصِصيُّ ح بيئًة ِخْصَبًة للِقَراَءِة التأِويِليَِّة التِ ي َتَتَناَوُل البْنَياِت الَعِميَقَة للنَّص 
ًرا َعن األحداِث  ْرِديِ  ، وأنَّ الَقاِرَئ َيْسَتِطيع ِمن خالِل ِاْسِتَراِتيِجيَّاِت التََّعلُِّم أْن َيْرسَم َتَصوُّ السَّ

النَّ  َحْولَها  َيُدوُر  التِ ي  ،  والَوَقاِئِع  األْحَداِث  َهِذِه  َبين  ْمِنيَِّة  والضِ  الظَّاِهَرِة  العالَقاِت  وَمْعِرَفِة   ِ ص 
َرْت األْحَداُث ِبَهِذِه الَكيِفيَِّة ، ِعاَلَوة َعَلى َمْعِرَفِة َدوِر َشْخِصيَّاتِ    وَفْهم وَتْحِليل َكْيَف وِلَماَذا َتَطوَّ

  ِ ِة ، أي أنَّ الَقاِرَئ وَخَصاِئِصَها وَتأِثير َهِذه الِعالَقاالنَّص  ِت َعَلى َمَساِر األْحَداِث وِنَهاَيِة الِقصَّ
ِة   ِ ال َيِقُف ِعْنَد ُحُدوِد الَمْعِرَفِة الَعامَِّة ِلَمْوُضوِع الِقصَّ ، بل َيْدُخل ِفي حَواٍر َعِميٍق َمَع النَّص 

َما   وأْخَرى  َمْعِرِفيَّة  َعَمِليَّاٍت  َيَتَضمَّن  َمعِرِفيَّةٍ وَشْخِصيَّاِته  َمْنُظوِر  َوَراء  ِمْن  َة  الِقصَّ أنَّ  َكَما   .
ِد الَوْعِي الِقرا ُد ِبَتَجدُّ . الِقَراَءِة التَّأِويِليَِّة َليَسْت ُكْتَلًة َجاِمَدًة وَلِكنََّها َكَيان  َحَيِويٌّ َيَتَجدَّ  ِئيِ  التَّأِويِليِ 

َة ُتْسِهُم ِفي َتْدِريِب الُمَتَعلِ ِمين َعَلى َتْرِكيِز  اللَُّغِويَِّة َوأكََّدْت أَدِبيَّاُت التَّْرِبَيِة  َعلى أنَّ الِقصَّ
وَرْبِط الَحَواِدِث ِبَحَياِة الَقاِرِئ وُمَساَعَدِتِه َعَلى َحلِ     وإثارِة َذَكاِء الُمَتَعلِ ِم ،    االْنِتَباِه ، والتَّْخِييِل ،

َتْدِريِب الُطالِب َعلى ُمَماَرَسِة ُمْشِكالِتِه الرَّاِهَنِة ، َفْضال َعْن َكْونَها مُ  َيْعَمُل َعلى  ْدخال ُمِهمًّا 
الرَّأيِ  وإْبَداِء  والتَّْفِسيِر  والتََّنبُِّؤ  كاالْسِتْنَتاِج  الُعلَيا  الَعْقِليَِّة  الُحَجِج    الَعْمِليَّاِت  وَتْقِديِم  وَنْقِدَها 

ُمِهمَّ  ُلَغِويَّة   َوِسَيلة   ُتْسِهُم  والَبَراِهيِن ، وهي بالِفْعِل  َدٍة  ُمَتَعدِ  َلَحَيواٍت  أَماَم الطُّالِب  الَباِب  ِلَفْتِح  ة  
َتْنِمَيِة   ئيِس َلَها ِفي  وِر الرَّ ِفي َتْكِويِن َشْخِصيَِّته وتأْهيِل ِذْهِنِه إلْعَماِل الَعْقِل ، عالَوة َعَلى الدَّ



 م 2022أكتوبر  – 4عدد   -  37مجلة البحث في التربية وعلم النفس                                مجلد  
 

 
12 

يِنيَِّة واالْجِتَماِعيَِّة واألْخالِقيَِّة وَتْدعِ  ؛     1999يِمَها وَتْكِويِن اآلَراِء والُمْعَتَقَداِت )عطا ،  الِقَيِم الدِ 
 (.  2002؛ صالح ،    2001هدارة ، 

َعَمِليََّة  َكْوَنها  التأِويِليَِّة  والِقَراَءِة  َسْرِديٍ    ٍ َكَنص  ِة  الِقصَّ َبيَن  الُعْضِويِ   لالْرِتَباِط  وِوْفًقا 
التَّأِويِليَِّة   الِقَراَءِة  َمَهاَراِت  َعَلى  لِمين  الُمَتعِ  َتْدِريِب  ِبَحاَجٍة َضُروِريٍَّة إلى  ٍد له ، فإنََّنا  وَفْعِل  َتَجدُّ

َذاته  التَّأويلِ  ِه    التََّوجُّ ِفي  وُمْجَتَمعٍة  ُمَتَنوِ َعٍة  اللَُّغِويََّة ألْسَباٍب  األْقِنَعَة  َيْسَتِعيُر  َعْصٍر  ظلِ   في 
االْستِ  وِاْسِتْخَداُم  التَّْخييُل  وَيْشَغُل  الَفْيَلُسوُف  ِباْمِتَهاٍر  ده  ُيَؤكِ  َما  وَهذا  َكِبيًرا.  َحيِ ًزا  ِفيه  َعاَراِت 

غد   ( ،  واللَُّغِوي  َنْفَهَم    119:    2006امير  أْن  ُروريِ   الضَّ ِمن  َليَس  أنَّه  إلى  أَشاَر  حيث   )
َفْهِم   في  الَقارِئ  َدور  هو  ُهَنا  ُروري  الضَّ َبل  وَعَواِطِفه  الُمَؤلِ ِف  َعْن  َكَتعِبيٍر  ْرِديَّ  السَّ النَّصَّ 

واِئيِ  وَحالتِه ِبَقْدِر َما وتأويِل َما َيُقوُلُه النَّصُّ َنفسه بَمْعَنى أنَّ النَّصَّ لْم َيُعدْ   ُمَعبِ ًرا َعن حَياِة الرُّ
ِ َحاَلَة إْنَتاٍج ُمْسَتِقلٍَّة َيْخلقَها الَقاِرُئ .   َيُكوُن َفهُم النَّص 

َدِد َنْفسهوفي   ُد ) ريكور ،  الصَّ ( َعَلى أنَّ َعَمِليََّة التَّأويِل للنُُّصوِص    22:   2006ُيَؤكِ 
ِ والَقاِرِئ َعلى ِاْعِتَباِر أنَّ النَّصَّ َقْد َيْنَفِتُح َعَلى ُجْمِلٍة من الِقَراَءا ْرِديَِّة َتْرَتكُز َعلى النَّص  ِت السَّ

التأِويِليََّة   الِقَراَءَة  وأنَّ  َتَفجُّرِ ،  َعلى  ْرِديَّ  السَّ النَّصَّ  فِي  ُيَساِعُد  ُتْسِهُم  َجديدٍة  َكاِمَنٍة  َبدالالٍت  ه 
ا إلى الَكْشِف َعن ِتْلَك الدَّالالِت الَعِميَقِة ِفي الِبْنَيِة  َفْهِمه. وَمَهمَُّة الِقَراَءِة التَّأِويِليَِّة َتْسَتْهِدُف ُهنَ 

ِ والتِ ي َلَها ِعالَقة ِبالِبيَئِة الَخاِرِجيَِّة  اخِليَِّة للنَّص   . الدَّ
ألنََّها ِمْن أنَّ الِقَصَة َكَمَجاٍل ُلَغِويٍ  َقْد ُتْسِهُم ِفي َتْنِمَيِة أْبَعاِد الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَِّة ؛  َكَما  

  ، محمد   ( ِمن  ُكلٍ   ِدَراَساِت  َنَتاِئُج  أكََّدتُه  وَما  وهذا  الُمَتعلِ ِم  َلَدى  الَوْعِي  َتْشِكيِل  أَدَواِت  أْبَرِز 
(    2020) إبراهيم ،   ،(    2019( ، ) الفوزان ،    2019نية ، ( ،  ) العجمي والحوس  2015

آَراء    .   ِمن  َنْفَسَها  ُة  الِقصَّ َتَتضمَُّنه  ِبَما  واْحِتَراِمَها  اآلَخِرين  آَراِء  َتَقبُِّل  ِفي  ُتْسِهُم  أنََّها  َكَما 
 َوِوْجَهاِت َنَظٍر وَفْلَسَفاٍت ُمَتَباِيَنٍة ُتَمكِ ُن الَقاِرَئ ِمْن َخوِض َتْجِرَبٍة َشْخِصيٍَّة َيْسَتِطيُع ِمن ِخالِلَها

َنْفسِ  ِبِفْكِرهَفهَم  َتغييٍر  وإْحَداَث  أْحَداٍث  ِه  ِمن  تَتَضمَّنه  ِبَما  الِقَصِص  ِقَراَءَة  أنَّ  إلى  باإلَضاَفِة   .
وَتوِليِد  َحْوِله  ِمن  التَّغيَُّراِت  ِلُمَواَجَهِة  الُمَتَعلِ َم  ُتَمكِ ُن  التِ ي  الُمَساَعَدِة  َمَعاِلِم  أحد  هي  وُشُخوٍص 

 .  إلى التَّْجِديِد والُمُروَنِة أْفَكاٍر ُمَتَنوِ َعٍة َتْدَفعه 
َوَلَعلَّ الِكَتاَبات الًمَعاِصَرَة َتْكَتظُّ ِبُرَؤى الُمْهَتمِ يِن ِمن التَّْرَبِوييِن َعْن ِسَماِت التََّعلُِّم الَجيِ ِد  

َبيَن  ُنْقَطًة َفاِصَلًة وَفاِرَقًة والُمَتَعلِ ِم األْكَثر إيَجاِبيَّة ، َحيُث َيْبُدو أنَّ الَقْرَن الَواِحَد والِعْشِرين ُيَمثِ ُل  
الُقْدَرة َعَلى التََّعلُِّم الذَّاِتيِ  َيْسَتْخِدُم  َما ُهَو َكاِئٍن وَقاِئٍم وَما َيْنَبِغي أْن َيُكون ، َفالُمَتَعلِ ُم الذِ ي َلِديِه  

ِفي بإيَجاِبيٍَّة  ِلَيْشَتِرَك  الَمعِرِفيَِّة  وَراء  وَما  الَمْعِرِفيَِّة  وُيْصِبُح    أَدَواته  الرَّْسِميِ   فِ يِ   الصَّ الَموِقِف 
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َوجْ  ِفي  ُموِد  للصُّ َكِبيَرة   َداِفِعيَّة   َلديِه  َتُكوُن  َحيُث  الَمْعَنى  ِذي  الَفعَّاِل  التََّعلُِّم  ِفي  َرِئيَسًة  ِه َرِكيَزًة 
َياِت التَّْعِليِميَِّة.    التََّحدِ 

  ، )جابر  َيزال   307:    1999وُيِشيُر  وال  ِشهَد  والِعْشِرين  الَواِحَد  الَقْرَن  أنَّ  إلى   )
َياِت   الُمْسَتْقَبِل ، وِلَذا َكاَن ِلَزاًما َعَلى التَّْرَبويين االْهِتَمام  َتَعاُظًما َكِبيًرا ِفي ُمَتَطلََّباِت الَواِقِع وَتَحدِ 
ة  ِلَتْطِويِر  ِبالَكيِفيَِّة التِ ي ُتَمكِ ُن الُمَتَعلِ م ِمْن َتحِقيِق َتعَ  ة  َماسَّ لٍُّم أْفَضل ؛ وَعَلى َذِلَك ُفُهَناَك َحاجَّ

 التََّعاُمِل الَمَباِدئ ِلِبيَئِة التََّعلُِّم والتَّْفِكيِر ، ُثمَّ َتْرِسيِخ َمَكاَنِة َهِذِه الَمَباِدِئ وأَساِليب وِاْسِتَراِتيِجيَّاتِ 
  ، الَمْعِرِفيِ   الُمْحَتوى  َمَع  إَذا  ِبَفَعاِليٍَّة  إال  ِبَفاعليٍَّة  َيِتمَّ  َلْن  َذِلَك  َواِعيًّا  وَتْحِقيق  الُمَتَعلِ ُم  َكاَن 

 ِبَعَمِليَّاِتِه وَمَهاَراِتِه وِاْسِتَراِتيِجيَّاِته الَمْعِرِفيَِّة وَما َوَراء الَمْعِرِفيَِّة. 
ا يَِّة  ِبأَهمِ  التَّْرَبِويين  َلَدى  َيَتَزاَيُد  اإلْحَساُس  َبَدَأ  الَمْعِرِفيَِّة  وَلَقْد  ُلوِكيَِّة  لَعَواِمِل  ِفي  والسُّ

الَمَفاِهيمِ  ِمن  الَكِثيِر  ُظُهوِر  َمَع  الُجُهوُد  َتَنوََّعْت  َفَقْد  ِلَذِلَك  وَنَتِيَجًة  الَفعَّاِل ،  التََّعلُِّم  ِفي    َتْفِسيِر 
كُ  َدٍة  ُمَتَعدِ  ِبأْسَماء  النََّظِريَِّة  واألُطِر  واألَدِبيَّاِت  َراَساِت  أْنَواِع  الدِ  َعَلى  وِء  الضَّ إلْلَقاِء  َتُحول  لِ َها 

َيَرى  الَباِحِثين كَما  َساَعدْت  َكَما  الَفعَّاِل ،  َراِسيِ   الدِ  التََّعلُِّم  ِفي  يَِّة  َذات األَهمِ  ِمنْ   التََّفاُعِل   ُكلٌّ 
ِبَناِء َنَماِذج َتْعِليِميٍَّة ِاْنِطالًقا     (   2018يوسف ،    ؛2017الحسينان،؛  2015)الرباط ،   َعَلى 

وهَو ِاتِ َجاه  َحِديث  ِفي التَّْدِريِس ُيَساِعُد الُمتََّعلِ َم َعَلى  ِمن النََّظِريَّاِت وِمْنَها التََّعلُّم الُمَنظَّم َذاِتيًّا.  
ا َمَساَراِت  وَضْبِط  الَمْعُلوَماِت  وإْنَتاِج  ي  والتََّقصِ  َعَلى  التَّْفِكيِر  الُمَتَعلِ ِم  ُقْدَرِة  َعْن  وَيْكِشُف  لتََّعلُِّم 

 (. 233:   2015ِاْسِتْخَداِم وَتْطِويِر الَمْعِرَفِة وِاْكِتَساِب الَمَهاَراِت اللَُّغِويَِّة )شحاتة ، 
لتِ ي ُتَساِعُد الُمَتَعلِ َم  وُتَعدُّ ِاْسِتَراِتيِجيَّاُت التََّعلُِّم الُمَنظَِّم َذاِتيًّا ِمن االتِ َجاَهاِت الُمَعاِصَرِة ا

َعَلى التَّْفِكيِر ِبَفاعِليٍَّة والَبْحِث َعْن الَمْعُلوَماِت وَتوِظيِف َما َلديِه ِمن َمَعاِرف وَمْعُلوَماٍت َساِبَقٍة  
ُكلٌّ   ُد  وُيَؤكِ  َتَعلُِّمِه.  َمْسُئوِليَِّة  َتَحمُِّل  إَلى  باإلَضاَفِة  َدٍة  ُمَحدَّ أْهَداِف  ) ِمن  ِلَتْحِقيِق 

Vermunt,2004 , Pintrich, 2000 , Zimmerman , 2002))    التََّعلَُّم أنَّ  َعَلى 
التِ ي التَّْعِليِميَِّة  الَهَياِكِل  أْبَرِز  ِمن  َتَعلٍُّم  ِاْسِتَراِتيِجيَّاِت  ِمْن  َيَتَضمَُّنه  ِبَما  َذاِتيًّا  ُتْسِهُم ِفي   الُمَنظََّم 

َنحْ  َهًة  وُمَوجَّ ُمَنظََّمًة  َعَمِليًَّة  ـ  االستراتيجيات  ـ  ُكونَها  ؛  الُمَتَعلِ ِم  التََّعلُِّم  إْنَجاِز  َنَواِتِج  َتحِقيِق  و 
 إلى الَمْرُجوَِّة َمَع ُمَراَقَبة وَتْنِظيم وَتَحكُّم الُمَتَعلِ ِم ِفي َتَعلُِّمه ، وهي ِاْسِتَراِتيِجيَّات  ُمْحَكَمة  َهاِدَفة  

ُمَتواِفَقِة َمَع الَمَهاِم التَّْعِليِميَِّة والتِ ي َكاِت والَعَمِليَّاِت الَمْعِرِفيَِّة وَما وَراء الَمْعِرِفيَِّة اليِاْسِتْخَداِم التِ ْكتِ 
 .َتْشَتِرُط التَّوِجيَه الذَّاِتيَّ لَعَمِليَِّة التََّعلُِّم ِمْن ِخالِل الطَّاِلِب َنْفسه

الذِ ي َيُعوُد إليِه الَفْضُل     Bandura َتاِريُخ َنَظِريَِّة التََّعلُِّم الذَّاِتيِ  إلى َباندورا    وَيْرِجعُ 
التَّالِميِذ  فِ  َلَدى  الذَّاِتيِ   التَّْنِظيِم  َعَمِليَّاِت  َعَلى  التَّأِكيِد  َأَحَد ي  الذَّاِتيُّ  التَّْنِظيُم  ُيْعَتَبُر  حيُث   ،
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َواِبِط الذِ ْهِنيَِّة التِ ي أْفَرزَها ِنَظاُم َباندورا ِفي َتْفِسيِر التََّعلُِّم االْجِتَماِعي ِ  ، وَلَقْد أَشاَر إلى أنَّ    الضَّ
الُمَتَرتِ بَ  النََّتاِئِج  َعْن  واْعِتَقاَداِتهم  َراِتِهم  َتَصوُّ ِخالِل  ِمن  ُسُلوِكيَّاِتِهم  َضْبَط  يْسَتِطيُعوَن  ِة  التَّالِميذ 

التََّغيَُّراِت   إْحَداِث  ِفي  ُيْسِهُم  به  يقومون  الذي  الذَّاِتيَّ  التَّْنِظيَم  وأنَّ   ، َعلى  التِ ي  َعليَها  َتْطَرُأ 
ُلوِك.    السُّ

أَشارَ  ُكل ٍ   َوَلَقْد  ِمْثل  َذاِتيًّا  الُمَنظَِّم  للتََّعلُِّم   ,Pintrich,1995)ِمن    الُمَنظِ ُرون 

Zimmerman , 1998, Zimmerman ,2002,Bandura, 2002 ,Wolters,2003 

,Harris, 2003,  Pintrich,2004 ,)    َمْعِرِفيٍَّة وَما َعَمِليَّة   أنَُّه  إلى ِبَعَمِليَّاٍت  َتْرَتِبُط  ِذْهِنيَّة  
دٍة ِمْن أْجِل َتْحِسين وَتْطويِر َتعَ  لِ ُم ِخاللَها َعلى ِاْسِتراِتيِجيَّاٍت ُمَحدَّ لُِّمِه  َوَراء َمْعِرِفيٍَّة َيْعَتِمُد الُمَتع 

، الذَّاِتي  وَعيِه  َعامَّ   َوِزَياَدِة  َثالث  ِاْسِتَراِتيِجيَّات  ، وِهي  الَمْعِرِفيَّة  االستراِتيِجيَّات   : ِهي  ة 
وِاْسِتَراتِ   ، الَمْعِرِفيَّة  َوَراء  َما  ِمنَها  يواالْسِتَراِتيِجيَّات  ُكلٍ   َتْحَت  وَيْنَدِرُج   ، الَمَصاِدر  إداَرِة  ِجيَّاِت 

ِديِد الَهَدِف والتَّْخِطيِط ، والَبْحِث التَّْقِويم الَذاِتيِ  ، وَتحْ   َمْجُموَعة  ِمن االْسِتَراِتيِجيَّاِت الَفْرِعيَِّة ِمثل
، والُمَراَقَبِة  جالِت  بالسِ  واالْحِتَفاِظ   ، الَمْعُلوَماِت  ،    َعن  والتََّذكُِّر  والتَّْسِميِع   ، الِبيِئيَِّة  والِبْنَيِة 

 والَبْحِث َعْن الَعوِن االْجِتَماِعيِ  .
والُبُحوثِ  َراَساِت  الدِ  َكافَُّة  َتتَِّفُق  التََّعلُِّم    وَتَكاُد  ِاْسِتَراِتيِجيَّاِت  ِاْسِتخداِم  ِاْسَتْهَدَفْت  التِ ي 

)حمادة    ،  (  2009موسى ،  )  ،  (2006حافظ ،  عطية و )  مثل ِدَراَساِت ُكلٍ  ِمنالُمَنظِ م َذاِتيًّا  
  ،2013  )  ،  (  ، النعيم  ، )  ،  (2016)مراد،،  (  2014)الحارثي،  ،  (2013عبد  إبراهيم 

2017)  ،    (  ، ،  2018طالفحة   )  ، منصور   (2018    ، ، 2019)عطية،(   ) 
َمْسُئوِليَِّة التََّعلُِّم الُمَباِشِر إلى َعلى َفاعِليتَها ِفي َنْقِل    (  2021، ) الرفاعي ،    (2021توفيق،)

َذاته ِبْنَيِتِه    الُمَتَعلِ ِم  ِفي  الَمْوُجوَدِة  الَمْعُلوَماِت  َمَع  الَجِديَدِة  َمْعُلوَماِته  َدْمَج  َيْسَتِطيُع  ِبَحيث  ؛ 
أْفَضِل    الَمْعِرِفيَِّة   َعَلى  الُحُصوِل  أْجِل  ِمْن  َطاَقاِتِه  ِلَبْذِل أْقَصى  َلديِه  َقِويًّا  َدِفًعا  ل  ُيَشكِ  ، ِممَّا 

فِ ي وِبيَئِة َتَعلُِّمهِ النََّتاِئِج ، وبالتَّاِلي ِزيَ   . اَدة ِثَقِتِه ِبَنْفِسِه ، وَتْمِكيِنِه ِمن َتْنِظيِم ُسُلوِكِه الصَّ
َذاِتيًّا   الُمَنظَِّم  التََّعلُِّم  ِاْسِتَراِتيِجيَّاِت  ِاْسِتْخَداِم  أَهمِ يَُّة  الِقَراَءِة  وَتْبُرُز  َمَهاَراِت  َتْنِمَيِة  ِفي 

الُمَراقَ  ِفي  أوُتوَماِتيِكيَِّة  التَّأِويِليَِّة  ُمْسَتوى  إلى  الُوُصوِل  ِعْنَد  َتَتوقَّف  ال  التِ ي  للتََّعلُِّم  الَمْعِرِفيَِّة  َبِة 
 ، الرؤوف  عبد   ( ِمن  ُكلٌّ  ُحه  يوضِ  َما  وهذا   ، آخر  إلى  ُمْسَتوى  ِمْن  ُل  َتَتَحوَّ وَلِكنََّها  األَداِء 

:    2018)يوسف ،    ( ، و  77:    2014) بدير وعبد الرحيم ،    ( ، و74ـ    73:    2009
ُمْسَتوى    538 ِمن  وَفْهِمِه  ِلَتْفِكيرِه  الُمَراَقَبِة  ِمن  ُل  َيَتَحوَّ َقْد  الِقَراَءِة  أْثَناِء  ِفي  الُمَتَعلِ َم  أنَّ  ِمن   )

َيُقومُ  َما  َكِذَلَك   ، َفْهِمِه  ِر  َتعسُّ َحاَلِة  ِفي  وَذِلَك  أْخَرى  َمرَّة  الَكِلَمِة  ُمْسَتوى  إلى  ِمْن   الُجْمَلِة  ِبه 
ِ الَمْقُروِء وإَعاَدِة َتْنِظيِمِه ِمن َجِديٍد ،  ِة ِبَهَدِف الَكْشِف عْن َمَعاَتوِجيِه أْسِئَلٍة َساِبَرٍة َذاِتيَّ  ِني النَّص 
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 والتَّْسِميِع  َفْضال َعْن أنَّ ِاْسِتْخَداَم ِاْسِتَراِتيِجيَّاِت التََّعلُِّم الُمَنظَِّم َذاِتيًّا ِمثل الَبْحِث َعن الَمْعُلوَماتِ 
جالِت   السِ  ُوَراَجَعِة  الَعوِن  َعْن  والَبْحِث  وَدْمِج والتََّذكُِّر  الُمْقُروِء   ِ النَّص  َتأمُِّل  َفْرَصَة  له  ُيِتيُح 
َدِة . ِ وَتْحِليِل َجواِنِبه الُمَتَعدِ  اِبَقِة ِبالنَّص   َمَعاِرِفِه السَّ

ُل أمَّا ِبالنِ ْسَبِة ِللُمُروَنِة الَمْعِرِفيَّةِ   ، َفإنَّ ِاْسِتْخَداَم ِاْسِتَراِتيِجيَّاِت التََّعلُِّم الُمَنظَِّم َذاِتيًّا ُتَشكِ 
َدٍة ِمْن   ِمثِل النَّْمَذَجِة َلَدى الُمَتَعلِ ِم َحاَلًة ِمن التَّواُزِن الَمْعِرِفيِ  َنَظًرا ِلِقَياِمه َبَعَمِليَّاٍت َمْعِرِفيٍَّة ُمَتَعدِ 

الُمعَ  ِبَهَدِف  ِلَعَمِليَّاِت  والُمَعلِ ُمون  األْقَراُن  ُيْجِريَها  الت ي  والتَّْنِظيِم  لألَداِء  والُمَراَقَبِة  الذِ ْهِنيَِّة  اَلَجِة 
ِبَكَفاَءٍة   الَمَهمَِّة  أَداِء  إَعاَدِة  َعَلى  ُقْدَرِته  ِاْحِتَماِليَِّة  َوِزَياَدِة  ُمَثاَبَرِتِه  عالقة  ِزَياَدِة  ُوُجود  كذِلَك   ،

نهما َحيث إنَّ التالميذ الذين يتِصُفوَن ِبالُمُروَنِة الَمْعِرِفيَِّة ُيْمِكن أْن ُيماِرُسوا َعَمِليَّاِت واِضَحة َبي
ُدوَها ألْنُفِسِهم ،   .(209: 2004) قطامي ، التَّْفِكيِر َما َوَراء الَمْعِرِفيِ  وفق َمَعايير َحدَّ

ُد    ِبَمَهاَراِت   (Farrant et al, 2014 : 1)ويؤكِ  َيَتَمتَُّعوا  الذِ ين  الُمَتَعلِ ِمين  أنَّ  على 
ُلوِك ، َكَما أنَّ ِاْسِتْخدَ  َيَتَميَُّزوَن ِبَمَهاَراٍت أْفَضل ِفي االْنِتَباِه وَتْنِظيِم السُّ اَمهم الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَِّة 

َذاِتيًّا   الُمَنظَِّم  التََّعلُِّم  ِبالَكيِفيَِّة  ُيَمكِ نالْسِتَراِتيِجيَّاِت  التَّْعِليِميَِّة  الَمَهاِم  َبيَن  الَمِرِن  االْنِتَقاِل  ِمْن  هم 
َزاِء  التِ ي ُتِتيح َلُهم التََّحكُّم ِفي ِاْنِتَباِهِهم وُسُلوِكِهم َكَما أنََّها ُتَمكِ نهم ِمن َتْقِويِم االْرِتَباَطاِت َبين أجْ 

 ا ِفي الَمَواِقِف الالِحَقِة. الَمْعِرَفِة وَتْنِميِتَها واإلَفاَدِة ِمْنهَ 
الَمْرَحَلِة   وَيْغُدو َتالِميِذ  َلَدى  يٍَّة  أَهمِ  َذا  َذاِتيًّا  الُمَنظَِّم  التََّعلُِّم  ِاْسِتَراِتيِجيَّاِت  ِاْسِتْخَداُم 

ر الِذي َتَزاَمن مَع   َتْنِمَيِة  ِسَياَساِت َوَزاَرِة التَّْرِبَيِة والتَّْعلِ اإلْعَداِديَِّة ِفي ِظلِ  التََّطوُّ عي إلى  يِم والسَّ
َلديِهم ،   التََّعلُِّم  َمَهاَراِت  وَتْحِسين  الَمْعِرِفيَِّة  الُمَتَعلِ ِمين  َتْدِريِب ُقَدَراِت  ِفي  الَوَزاَرِة  ُخَطِط  وَتْفِعيِل 

اِئُج ِدَراَسات ُكلٍ  ِمن  التَّالِميذ َعلى َعَمِليَّاِت التَّْخِطيط والتَّْنِظيِم وُمَراَقَبِة األَداِء وَهذا َما أَكدته َنتَ 
( ، و ) توفيق،   2019) عطية ،  ( ، و  2015) أبو المجد ،    و  ( ،  2013عبد النعيم ،  )

ُن ِمن َتْحصيِلِهم    2021 ( ِمن أن َتَبنِ ي َتالِميذ الَمْرَحَلِة اإلْعَداِديَِّة الْسِتَراِتيِجيَّاِت َتَعلُِّمهم ُيَحسِ 
التَّْعلِ  وِبيئِتهم  وُسُلوِكِهم  َراِسيِ   ِاْسِتْخداِم  ِميَِّة  يالدِ  َتْجِرَبِة  َنَتاِئِج  الْسِتْثَماِر  َيْدفعَنا  الذِ ي  األْمر   ،

ِة ِبالَمْرَحَلِة اإلْعَداِديَِّة ِلَتْنِمَيِة َمَهاَراِت   الُمَنظَّمِ   التََّعلُّمِ   ِجيَّاتِ ِاْسِتَراِتي َذاِتيًّا ِفي َتْطِويِر َتْدِريِس الِقصَّ
. فِ  الثَّاِلِث اإلْعَداِديِ   الِقَراَءِة التَّأِويِليَِّة وأْبَعاِد الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَِّة َلدى َتالِميِذ الصَّ

 
  

 اإلْحَساُس ِبالُمْشِكلَِة :  ـ 
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ُلوِكيََّة   َراِتَها السُّ ِميِذ الَمْرَحَلِة اإلْعَداِديَِّة ِلَتالَعَلى الرْغِم ِمْن أََهمِ يَِّة الِقَراَءِة التَّأِويِليَّة َوُمَؤشِ 
الَمْعِرِفيَِّة   الُمُروَنِة  ألْبَعاِد  إْكَساِبهم  َضُروَرِة  التَّْعلِ ،  وَكَذِلَك  وِر  الُمَتميِ زِ والدَّ الْسِتَراِتيِجيَّاِت    يِميِ  

َتْطِبيُق وِاْسِتَخَداُم َهِذِه االْسِتَراِتيِجيَّاِت ِبُصَوَرٍة ُمَنظََّمٍة    ا ِإَذا ُأِتيحَ مَ ِفي َتْنِمَيِتهِ   التََّعلُِّم الُمَنظِ ِم َذاِتيًّا
الَواِحدِ ُتَعاِلُج    وُمَخطََّطةٍ  الَموُضوِع  َذات  ِة  الِقصَّ وَنَظِريَّاِتَها    َعَلى  َتْعِليَم  وأُسِسَها  َمَباِدِئَها  َضوِء 
َرِة   الَواِقعَ الُمَفسِ  َأنَّ  ِإالَّ  الرَّْسِميَّ   ،  فِ ي  اإلْعَداِديَّةِ ِلَتْدِريِس    الصَّ بالَمْرَحَلِة  ِة  ُيْوِلي    الِقصَّ َهِذه  اَل 

التَِّعليِميَّةَ  َرات  َتْسَتِحقُّ   الُمَؤشِ  ِعَناَيٍة  َما  ِمْن  االْهِتَماَم    َواِْهِتَمامٍ ُه  َيْشَهُد  ِة  الِقصَّ َتْدِريِس  َفَواِقع  ؛ 
َتْدِريِب  ُدوَن  الُمْطَلَقِة  واالْجِتَماِعيَِّة  النَّْفِسيَِّة  والدَّالالِت  الَعامَِّة  والَمَعاِني  ِباألْفَكاِر  ْطِحيَّ  السَّ

ُطورِ  ِة ِمْن ِاتِ َجاهَ  التَّالِميذ َعَلى ِقَراَءِة َما َوَراء السُّ  .اٍت وأْغَراٍض ِضْمِنيٍَّة ِلَشْخِصيَّاِت الِقصَّ
ِسَياَدِة     َعن  التَّطِوير َوُشُيوِع  َفْضال  ُمَحاوالت  ُرْغَم  ِة  الِقصَّ َلْدرِس  التَّْقِليِديِ   التَّوِصيِف 

الَمْعرِ  الُمْحَتوى  َتْطِويِر  ِاْسَتهَدَفْت  أنََّها  التَّعِليِمي  إال  النِ َظام  التَّوِصيُف التِ ي َشَهدَها  ِفيِ  ، وَهذا 
دَ  َدةٍ   ِفي َمَهامٍ   َتَجسَّ ةِ ِمْثَل ِقَراَءِة    ُمَحدَّ   القرائي ِ االْهِتَماِم    ، َوَحَصرِ ِقَراَءًة َجْهِريَّةً   َبْعض ِفْقَراِت الِقصَّ

فِ ي ِ  ُدوَن الَبْحِث ِفيَما َوَراء ِتْلَك  ،ُمْعَجِميَّةً ِت َمعِرَفًة ُمْفَرَداالَمَعانِ ي  ِفي َمْعِرَفةِ  َداِخل الَموِقِف الصَّ
َض  َكَذِلَك   ، َجِديَدٍة  وأْفَكاٍر  َدالالٍت  ِمْن  ِاْسِتْخالِص  عالَمَعاِني  َعَلى  التَّالِميذ  ُقْدَرِة  ف 

ِة ال ِبفْكَرِة الِقصَّ ، أو َحتَّى إْبَداِء   أو ِصَفاِتَها  ِمْحَوِريَِّة أو َشْخِصيَّاِتَهااالْسِتْنَتاَجاِت التِ ي َتَتعلَُّق 
، وَحلٍ   وُعْقَدٍة  وَحْبَكٍة  أْحَداٍث  ِمْن  الَفنِ يَِّة  َعَناِصِرَها  ِفي  الت دْ   ْنِصَبابِ اوَ   الرَّأِي    يِسيَّةِ رِ الُمَعاَلَجِة 

َنةِ ِللنَّ   الَحْرِفي ِ   َوالَفْهمِ   رِ كُّ ذَ َعَلى التَّ  ِ َوَمْعُلوَماِتِه الُمَتَضمِ  يَّةِ   الُمَتاَبَعةِ   شواهدَ   أنَّ   كما  ِفيِه.  ص  فِ    الصَّ
ف    السيما  اإلْعَداِديَّة  الَمْرَحَلةِ   لِتالِميذ    الثَّاَنِويَّةِ   للَمْرَحَلةِ   ِطالقٍ ِانْ   ُنْقَطةَ   ُيعَتَبر  الذي  الَثاِلث   الصَّ

ةِ   معالجة   في  َضعِفِهم   َحقيقةِ   إلى   ُتشيرُ  َرةِ   الِقصَّ  الحرفيَّ   الَفهمَ   َتتجاوز  ِبُصورةٍ   الُمقرَّ
 .  االستيعابيَّ و 

 َعزت   ولقد .  ُمتنوِ عةٍ   نَهاياتٍ   أو   َجِديدةٍ   أفكارٍ   اقِتراحِ   عَلى  قدرِتهم  عدمِ باإلَضاَفِة إلى  
راَساتُ  ابقةُ   الدِ    الُمعلِ ِمين   اْستخَدامِ   ُندرةِ   إلى  التَّأِويِليَّة  القراءةِ   َمهاراتِ   في  التَّالِميذ   َضعفَ   السَّ

ةِ   ألحَداثِ   واالْسِتظَهار  بالِحْفظِ   واالهتمام  ،  الَمَهاَرات   ِتلك  تَنمِ ي  َتْدِريِسيةٍ   اْسِتراتيجيَّاتٍ    ،   الِقصَّ
ةِ   ِدراسة  من   الرَّئيُس   الَهدفُ   واْسَتحالَ  يطَ   وَتَعلُِّمَها  الِقصَّ  ،  فيها  الواردةِ   الَمعلوماتِ   على  ةَ رَ السَّ

  بُ لَّ طَ تَ تَ   التي   الُمغلقة  اللَُّغويَّةِ   األْنِشطةِ   َعلى   االعِتَمادِ   على  قاِصرةً   التَّدِريِسيَّةُ   المَعاَلَجةُ   ارْت وَص 
 .واِحدةً  اْستَجابةً 

الَمْرَحَلِة اإلْعَداِديَِّة ، َحيث  َتالِميِذ  الَمْعِرِفيَِّة َلدى  الُمُروَنِة  ُمْسَتَوَياِت  ِاْنِخَفاض  وأيًضا 
َسْلِبي ٍ  اتِ َجاٍه  من  َبعضهم  ِفي    ُيَعاني  الَفاِعَلِة  الُمَشاَرَكِة  ِمْن  َيمَنعهم  التَّغييِر  ِصَناَعِة  َصوَب 
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الثَّاَنويَِّة   الَمرحَلِة  ِفي  َذِلَك  َبعَد  ِبوُضوٍح  َتْظَهُر  والتِ ي  الُمْسَتقَبِل  مَساَراِت  َبَراِمَج  َتْحِديِد  وأنَّ   ،
َتَتعرَّض التَّْغييِر   ِمْصَر  ِفي  َساُت  الُمَؤسَّ ُتْجريَها  ُمَقاَوَمِة    التِ ي  ُصَوِر  ِمْن  أْخَرى  أو  ِلُصوَرٍة 

ِة أْشَكاٍل أشارْت إليَها ِدَراَسِة ) َمهدي وأحمد ،   :    2019التَّْغيير وَتْظَهُر َهِذه الُمَقاَوَمُة ِفي ِعدَّ
ِبُصعُ (  504 والتََّذرُِّع  األْخَطاِء  ِد  وَترصُّ األْعذاِر  واْخِتالِق  والُمَماَطَلِة  التََّذمُّر  التَّْغييِر  ِمْنَها  وَبِة 

فِ  الثَّاِلِث اإلْعَداِديِ  ِمْن   وَتَقبُِّله. وَقْد َيْرجع َتَدنِ ي ُمْسَتوياِت الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَِّة َلدى َتالميذ الصَّ
َيْجَعلهم َلديهم َقْدر ِمْن التََّصلُِّب الَمْعِرِفيِ  الذِ ي  ِخالِل الُمالَحَظِة الُمَباِشَرِة َحيث َيُكون التَّالِميُذ  

ِة َكَما ِهي ، وَيْحَفُظونَها ِبُصوَرٍة آِليٍَّة ، وُربَما َتتَمثَُّل ُمَعوَقاُت  َيْقَبُلون الَمْعُلوَمات الَواِردة ِبالِقصَّ
المَ  العالُمُروَنِة  ِحيَحِة  الصَّ التَّْدِريِس  ِاْسِتَراِتيِجَيات  ِاْسِتْخَداِم  ُصُعوَبِة  ِفي  من  تِ   ِرِفيَِّة  ُتَمك نهم 
   ِد الُموَنِة الَمْعِرِفيَِّة وِمْنَها التََّعلُِّم الُمَنظَِّم َذاِتيًّا. َتْحِسيِن أبَعا

ِاْسَتَدلَّ  َراِت    ثُ احِ البَ   وَلَقْد  ُمَؤشِ  اإلْعَداِدي ِ   فِ عْ َض َعَلى  الثَّاِلِث  فِ   الصَّ في   َتالِميذ 
َواِهدِ  اللِ من خِ وأْبَعاِد الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَِّة ِة التَّأِويِليَّة اءَ رَ اراِت القِ َمهَ   ِة : يَ اآلتِ  الشَّ
َراَساِت    َتْحِليل  :  أوال الدِ  ابقةوالُبُحوِث  نَتاِئِج  )    السَّ الُمَعاِصَرِة  الِقَراَءِة  َتعِليِم  أَدِبيَّاِت  َوَكَذِلَك 

وِد جُ ى وُ َجميعها إلَ   ْت ارَ شَ أَ   دْ قَ ، وَ   التَّأِويِليَّةِ ِة  اءَ رَ اِت القِ ارَ هَ التي تناولت مَ   ( و  2021ـ    2014
   . التَّأِويِليَّةِ  ةِ اءَ اِت الِقرَ ارَ لَمهَ  اإلْعَداِديَّةِ ِة لَ حَ الَمرْ  َتالِميذ الِك وٍظ في امتِ َضعٍف َملحُ 

ة ُمَقابالٍت َشْخِصيٍَّة َبعضَها    ثانيا :  والَبعض ِفي ُصوَرِة أْسئَلٍة َمْكُتوَبٍة    ُمَقنَّنأْجَرى الَباِحُث ِعدَّ
ِهي    ُمَعلِ ِمي    َمْجُموَعٍة ِمنَمع    وَرِة حَواَراٍت َمْفُتوَحةٍ اآلخر ِفي ُص  بيَِّة بالمرحلة رَ اللُّغِة العَ ُوُمَوجِ 

ِة ، وَكَذِلَك  َنَوا؛ ِلتعرُِّف    2اإلْعَداِديَّةِ  ِتج التََّعلُِّم التِ ي َيِتم ِاْسِتْهَدافَها بالِفْعِل ِفي نَهاَيِة َدْرِس الِقصَّ
التي  ِاْسِتقَراء   التَّدريسيَِّة  واالْستراتيجيات  َساِئدَ اإلجراءاِت  ِبُصوَرٍة  تْدِريسِ   ٍة  ُتتَّبع  وقد   َهاِفي   ،

لَ وَ تَ   ِج منها : النَّتائِ ٍد ِمن دَ ُث إلى عَ احِ البَ  صَّ
ـ َجاِنبِ   أ  ِمن  والعَناَيِة  االهَتماِم  العَ مِ ل ِ ُمعَ   َتوِجيه  اللُّغِة  َما  إلَ   بيَِّة  رَ ي  ُة  نه  مَّ َض تَ تَ ى  من    الِقصَّ

ِبَتْدِريِب التَّالِميذ   االْهِتَمامِ   دون النَّظِر إلى  وَمْعُلوَماٍت وَبَياَناتٍ حَقائق  اٍث ووَقاِئع َتاِريِخيٍَّة و أْحدَ 
 َمهاراِت الِقراءِة التَّأِويِليَّة . َعلى ِاْكِتَساِب وٍاسِتْخَداِم 

مَ مِ نْ تَ ِفي    اإلْهَمالِ شُيوع    ب ـ  القِ ارَ هَ يِة  التَّأِويِليَّة  رَ اِت  حِ   للتَّالِميذِ اءِة  إنَّ  حيث  َة  ؛  يِس َتْدرِ صَّ
ةِ  َتْبُدو    الِقصَّ إْجَراَءاٍت  ِفي  ِمْنَهاَتتمَثُل  ِنْسِبيًّا  ُعنَواِن    َثاِبَتًة  ةِ كتابَة  تليها    الِقص   ، ُبورِة  السُّ عَلى 

 
( بإدارة المنيا    21معلمي ومعلمات اللغة العربية بلغ عددهم )    موجهي و   أجرى الباحث مقابالت شخصية مفتوحة لبعض   2

 التعليمية بمحافظة المنيا .  
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 ِل وُمَناَقَشِة التَّالِميذِ ِاْسِتْعَراِض َما َجَرى ِمن أْحداٍث َساِبقٍة ، ثم ِقراَءِة َبعِض ِفْقَراٍت ِمن الَفْص 
ئِ  ارِ كَ ِة األفْ ابَ تَ اِني الُمْفرَداِت وكِ في َمعَ   . ا َتمَّ َعرضهمَ لِ ِة يسَ الرَّ

ِهي الَمْرَحَلِة اإلْعَداِديَِّة (  أيِ سب رَ )حَ   يَّةِ بِ الَعرَ   اللَُّغةِ   يمِ ل ِ ُمعَ   مامُ تِ اهْ ال يزال    ج ـ  بعيًدا  يقف  ُمَوجِ 
امِ   ومِ هُ فْ المَ   َتحقيقِ   عن َبْعِض   َتَعرُِّف الَكِلَماِت الُمْبَهَمةِ   على  َيْقَتِصرُ   يالذ ِ   راءةِ للقِ   لِ الشَّ وِقَراَءة 

ةِ   .وإلقاء َبعِض األْسِئَلِة التِ ي َتدوُر َحول أْحداِثَها ِفْقَراِت الِقصَّ
عَ اسْ   :  ثالثا رأي  الثَّاِلث  من    دٍ دَ تطالِع  فِ   الصَّ اسْ   اإلْعَداِدي ِ َتالِميذ  التَّ يَّ يجِ اتِ رَ تِ عن   يسِ درِ اِت 

ِة  الُمستخدمة في   َرةِ ِدَراَسِة الِقصَّ   اراِتها ،هَ بالِقراءِة التَّأِويِليَّة ومَ   َمعِرفتهم وِخْبَراِتهم، ومدى    الُمَقرَّ
َعنْ   وأْيًضا َراتِهم  ،   َتَصوُّ الَمعِرِفيَِّة  الُمُروَنِة  مناقشٍة    أْبَعاد  ِخالِل  من  أثنَ   َمْفُتوَحةٍ وذلك  اِء في 

  طالعُ تِ َر اسْ فَ سْ أَ ا ، وَ يَ نْ المِ   ةِ ينَ َمدِ بِ س  ارِ دَ مَ   ِبَثالثِ إشراِف الباحِث على مجموعات التربية العمليَّة  
عن  أليَِّة َمْعِرَفٍة  ) عينة استطالع الرأي (    اْفِتَقاِر التَّالِميذ َبْعِض الَمْلُحوَظاِت ِمْنَها    نْ أي عَ الرَّ 
الِة    وأَ   ِة التَّأِويِليَّةِ اءَ رَ القِ   ومِ فهُ مَ  لوكيَِّة الدَّ راِتها السُّ وَعدم َمعِرفِتهم ُمْطلًقا َعْن    عليَها .َبْعِض مؤشِ 

 ُمْفُهوِم الُمُروَنِة الَمْعرِفيَِّة. 
َن ِمْن َعْشَرة أْسِئَلِة َعلى )  َتْطِبيِق الَباِحِث ِاْخِتَباًرا َقِصيًرا    :  رابعا ( ِتْلِميًذا ِمْن َتالِميذ    25َتَكوَّ

فِ  الثَّاِلِث اإلْعَداِديٍ  اْشَتَملْت َعلى َعشر َمَهاَراٍت َفرِعيَِّة ِمن َمَهاَراِت الِقراءِة التَّأِويِليَِّة ِفي   الصَّ
َعلَ  َرِة  الُمَقرَّ ِة  الِقصَّ ِفْقَراِت  وَ َبْعِض  ؛  َضْعِفهمِ ارَ شَ أَ يهم  َعَلى  التَّالِميِذ  ِاْسِتَجاَباِت  ْاْمِتالِك ْت  ِفي   

 ا .هدف قَياسهَ الَمَهاَراِت الُمْستَ 
ِة ِبالَمْرَحَلِة اإلْعَداِديَّةِ َتعِليِم    َراِهنَ نَّ  ى أَ لَ ن التَّأِكيد عَ كِ مْ يُ   ا َسبقَ ى مَ لَ ِسيًسا عَ أْ تَ وَ    الِقصَّ

التَّأِويِليَِّة وأْبَعاِد الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَِّة َلَدى  َتَتعلَُّق ِبَضعِف َمَهاَراِت الِقَراَءِة  ُمْشكالٍت عدٍة    إلى   ُيِشيرُ 
َكِذَلَك ِقلَّة ِاْسِتْخَدام ِاْسِتَراِتيِجيَّات التََّعلُِّم الُمَنظ ِم َذاِتيًّا ُكمَحاوَلٍة لَتْطِويِر َتْدريِس ،  يذ الَمْرَحَلِة  َتالمِ 

ِة ،   راَساتِ َبعُض  ُتؤكدها  الِقصَّ واِء ، وتُ لَ يَُّة عَ فِ ْص والوَ   يَّةِ يبِ رِ التَّجْ   وثِ والُبحُ   الدِ  ا يهَ لَ ير إِ شِ ى السَّ
 . ِة يدَ الَبعِ ْت بِ يسَ رٍة لَ يِم اللَُّغِة العرِبيَِّة منذ َفتْ لِ عْ اُت تَ يَّ بِ دَ أَ 
 تَْحِديُد ُمْشِكلَِة الَبْحِث : ـ 

وأْبَعاِد الُمُروَنِة اِت الِقراَءِة التَّأِويِليَّة  ي َضعِف َمَهارَ ي فِ ِث الَحالِ ِة الَبحْ ِكلَ يُد ُمشْ دِ ُيمكُن َتحْ 
فِ  الثَّاِلِث اإلْعَداِدي ِ لدى  الَمْعرِفيَِّة     ِاْسِتْخَداِم ِاْسِتَراِتيِجيَّاٍت َتْدريِسيَّةٍ واالفتقاِر إلى    ،  تالميذ الصَّ

َتْنِميِة َمَهاَراِت اللَُّغِة والُمُروَنِة الَمْعرفيَِّة ، َتستنُد إلى   َنَظِريَّاِت التََّعلُِّم التِ ي ُتْسِهم ِفي  ُجْمَلٍة ِمْن 
ا  ِاْسِتَراِتيِجيَّاِت التََّعلُِّم الُمَنظَِّم َذاِتيًّ   امِ دَ خْ اْستِ بِ   واألْبَعاِد الَمْعِرِفيَّةِ   ذه الَمهاراتِ مية هَ نْ ي تَ عِ دْ ممَّا َيستَ 
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رِة عَليِهم ِة الُمَقرَّ َعن    ةَ اإلَجابَ   ثُ احِ اول البَ حَ ِة يُ لَ كِ ، وللتََّصدِ ي لهذه الُمشْ   ِمن خالِل َتْدريِس الِقصَّ
ؤَ  ئِ السُّ  ي: يِس التَّالِ اِل الرَّ

َتْنمِ   َكيفَ  التَّأِويِليَّة ومُ ارَ َمهَ   َيةُ ُيْمكن  الِقراَءِة  لُ هَ اتِ رَ ش ِ ؤَ اِت  السُّ الَمْعِرِفيَِّة  وأَ يَّة  وكِ ا  الُمُروَنِة  لدى  ْبَعاِد 
فِ     َتالِميذِ  ِة  من خالل    اإلْعَداِدي ِ   الثَّاِلثِ الصَّ   الُمَنظَّمِ   التََّعلُّمِ   ِاْسِتَراِتيِجيَّاتِ   ِباْسِتْخَدامِ َتْدريِس الِقصَّ

 ؟.  َذاِتيًّا
ؤاِل األسْ ذَ هَ   نْ مِ  عُ رَّ فَ تَ يَ وَ    ُة : يَ عيَُّة اآلتِ ُة الَفرْ لَ ئِ ا السُّ

ف ِ   َتالِميذِ ل والُمَناِسَبة َمة الالزِ  ِة التَّأِويِليَّةِ راءَ اُت القِ ارَ ا َمهَ ـ مَ  1  ؟. اإلْعَداِدي ِ  الثَّاِلثِ  الصَّ
ف ِ  َتالِميذِ  ُد الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَِّة الَواِجب َتَوافرَها َلَدىـ َما أْبَعا 2  .؟اإلْعَداِدي ِ  الثَّاِلثِ  الصَّ
ِة ؟ ِفي َتْدرِ  َذاِتيًّا الُمَنظَّمِ  التََّعلُّمِ ِاْسِتْخَداِم ِاْسِتَراِتيجيَّاِت ا أُسُس ـ مَ  3  يِس الِقصَّ
اْسِتْخَداِم    4 َفاِعِليَُّة  َما  ةِ   َتْدريسِ   ِفي  َذاِتيًّا  الُمَنظَّمِ   التََّعلُّمِ   ِاْسِتَراِتيجيَّاتِ ـ  َمهَ   الِقصَّ اراِت  لَتنميِة 
ف ِ  َتالِميذِ اَءِة التَّأِويِليَّة لدى رَ القِ   ؟ .  اإلْعَداِدي ِ  الثَّاِلثِ  الصَّ
ةِ   َتْدريسِ   ِفي  َذاِتيًّا  الُمَنظَّمِ   التََّعلُّمِ   ِاْسِتَراِتيجيَّاتِ   اْسِتْخَدامِ   َفاِعِليَّةُ   َماـ    5 أْبَعاِد    الِقصَّ ِلَتْحِسيِن 

ف ِ  َتالِميذِ  لدى الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَّةِ   . ؟ اإلْعَداِدي ِ  الثَّاِلثِ  الصَّ
 أْهَداُف الَبحِث:  ـ 

ِة ِبالَمْرَحَلِة اإلْعَداِديَِّة بِاْسِتْخَداِم ِاْسِتَراِتيِجيَّاِت التَّْدريِس الُمَعاِصَرِة.ـ  1  َتْطويُر َتْدريِس الِقصَّ
الالزَمةـ    2 التَّأِويِليَّة  الِقراءِة  َمَهاراِت  اإلْعَداِدي ِ والُمَناِسَبِة    تْحديُد  الثَّاِلِث  فِ   الصَّ  ِلَتالِميِذ 

 ومؤشراتها السلوكية .  
ف ِ  َتالِميذِ  َلَدى َتَوافرَها الَواِجب َتْحِديُد أْبَعاِد الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَِّة  ـ  3  .اإلْعَداِدي ِ  الثَّاِلثِ  الصَّ
ةِ   َتْدريسِ   ِفي  َذاِتيًّا   الُمَنظَّمِ   التََّعلُّمِ   ِاْسِتَراِتيجيَّاتِ   ِاْسِتْخَدامِ َتَعرُُّف َفاعليَِّة  ـ    4   َمَهاراتِ   لَتنميةِ   الِقصَّ

ف ِ  َتالِميذِ  لدى التَّأِويِليَّة الِقَراَءةِ   .اإلْعَداِدي ِ  الثَّاِلثِ  الصَّ
ةِ   َتْدريسِ   ِفي  َذاِتيًّا  الُمَنظَّمِ   التََّعلُّمِ   ِاْسِتَراِتيجيَّاتِ   اْسِتْخَدامِ   َفاِعِليَّةِ   َتَعرُّفُ ـ    5  أْبَعادِ   ِلَتْحِسينِ   الِقصَّ

ف ِ  َتالِميذِ  لدى الَمْعِرِفيَّةِ  الُمُروَنةِ   .اإلْعَداِدي ِ  الثَّاِلثِ  الصَّ
 
 
 :   ثِ حْ الَب  ودُ دُ حُ ـ 

ف ِ   َتالِميذِ ن  مِ   ة  ينَ عَ   :  ُحُدوٌد َبَشِريَّةٌ ـ    1 الَحيِ  الُمَتَميِ ِز للتَّْعِليِم بمدرسة    اإلْعَداِدي ِ   الثَّاِلثِ   الصَّ
 .( ِتْلميًذا 60َبَلغ َعددها ) المنيا التعليمية َشْرِق بإدارة   األَساِسي ِ 



 م 2022أكتوبر  – 4عدد   -  37مجلة البحث في التربية وعلم النفس                                مجلد  
 

 
20 

  بإدارة   األَساِسي ِ   للتَّْعِليمِ   الُمَتَميِ زِ   الَحي ِ َيِتمُّ َتْطِبيُق التَّْجِرَبِة الَبْحِثيَِّة ِبَمْدَرَسِة    :  ُحُدوٌد َمَكاِنيَّةٌ ـ    2
 َبِمِديَنِة الِمْنَيا الَجِديَدِة . التعليمية   المنيا َشْرقِ 

ِة " ُطُموِح َجاِريٍَّة  َبْعِض يقتصر البحُث الحالي على َتدِريِس   :ْوُضوِعيَّةٌ ـ ُحُدوٌد مَ  3 ُفُصوِل ِقصَّ
فِ  الثَّاِلِث اإلْعَداِدي ِ الُمقررة على طالب  " لِ  الصَّ َراِسيِ  األوَّ  .ِبالَفْصِل الدِ 

َيْقَتِصُر الَبْحُث الَحالي َعَلى َتْنِمَيِة َبعِض َمَهاَراِت الِقَراَءِة التَّأويِليَِّة الُمَناِسَبِة    :  ـ ُحُدوٌد َبْحِثيَّةٌ   4
ُل إليَها َعْن طِريِق َتْحِكيِم َقاِئَمِة الَمَهاَراِت. فِ  الثَّاِلِث اإلْعَداِديِ  والتٍ ي َيِتمُّ التَّوصُّ  ِلتالِميذ الصَّ

ُحُدودٌ   5 تْطِبيقُ   :  َزَمِنيَّةٌ   ـ  ِمن    َيْقَتصُر  األوِل  َراِسيِ   الدِ  الَفْصِل  ِفي  الَحاِليَِّة  الَبْحِثيَِّة  التَّْجِرَبِة 
َرأِسيِ      م . 2022ـ  2021الَعاِم الدِ 

 الَبحِث: ـ أَدَواتُ 
 أ ـ  أداتا جمع بيانات : 

ف ِ   ِلَتالِميذِ   والُمَناِسَبةِ   الالزَمة  التَّأِويِليَّة  الِقراءةِ   َمَهاراتِ   ةُ انَ بَ تِ اسْ   ـ1  اإلْعَداِدي ِ   الثَّاِلثِ   الصَّ
 .  السلوكية ومؤشراتها

ف ِ  َتالِميذِ  َلَدى َتَوافرَها الَواِجب أْبَعاِد الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَِّة استبانة  ـ 2  .اإلْعَداِدي ِ  الثَّاِلثِ  الصَّ
التَّْجِريِبيَّةِ ـ  ب    الُمعَالََجِة  َتْدريِس تتمثل في     :َمادَّةُ  ِفي  َذاِتيًّا  الُمَنظَِّم  التََّعلُِّم  ِاْسِتَراِتيِجيَّاِت 

ةِ  الَمْعِرِفيَِّة    التَّأِويِليَّة  الِقراءةِ   َمَهاراتِ   لتنمية   الِقصَّ الُمُروَنِة  ف ِ   َتالِميذِ   َلَدىأْبَعاِد   الثَّاِلثِ   الصَّ
ُة  ،    اإلْعَداِدي ِ    اقِ ورَ ي صورة أَ فِ   البِ ا للطَّ ابً تَ كِ ، وَ   مِ ل ِ عَ دليال للمُ   الُمَعاَلَجُة التَّْجِريبيَّةُ وَتَتَضمَُّن َمادَّ

 .  لٍ مَ عَ 
 :اِس َي القِ  ج ـ أَداتَا

ف ِ  ِلَتالِميذِ  التَّأِويِليَّة الِقراءةِ  ارُ بَ تِ اخْ  ـ1  .اإلْعَداِدي ِ  الثَّاِلثِ  الصَّ

ف ِ  َتالِميذِ الَمْعِرِفيَِّة لالُمُروَنِة  ِمْقَياُس  ـ  2  . اإلْعَداِدي ِ  الثَّاِلثِ  الصَّ
 َمْنَهُج الَبحِث : ـ 

 ي ِ يبِ رِ جْ التَّ   هِ بْ شِ   يمِ مِ ْص التَّ   ىلَ عَ   مِ ائِ القَ   يبي ِ رِ جْ التَّ   جِ هَ نْ للمَ   اقً فْ وِ   ي الِ الحَ   ثِ حْ البَ   اءُ رَ جْ إِ   مُّ تِ يَ 
الِقَراَءِة ارِ بَ تِ الخْ   عدي ِ البَ وَ   ي ِ لِ بْ القَ   ينِ يقطبِ التَّ   اللِ خِ   نمِ   ةِ طَ ابِ والضَّ   ةِ ريبيَّ جْ التَّ   تينوعَ مُ جْ المَ   يذِ   

الَمْعِرِفيَّةِ   قياسِ ومِ   ،  التَّأويليَّةِ  "   يُس رِ دْ تَ   مُّ تِ يَ   بيقين طْ التَّ   بينوَ   ،  الُمُروَنِة  ِة  ِقصَّ ُفُصوِل  َبْعِض 
َجارَيٍة"   الُمَنظَّمِ   التََّعلُّمِ   ِاْسِتَراِتيِجيَّاتِ   تخدامِ اسْ بِ   ةِ ريبيَّ جْ التَّ   ةِ وعَ مُ جْ المَ   َتالِميذ   على  المقررة  ُطُموِح 

ةِ   ةِ طَ ابِ الضَّ   ةِ جموعَ المَ َتالِميذ    درسيَ   بينما  ،  َذاِتيًّا الِقصَّ الُمْعَتاد   بالطريقة   نفسها  ُفُصول 
ةِ  الِقصَّ َتْدريِس  ِفي    اإلطارِ   ةِ ابَ تَ كِ   ند عِ   ي ِ فِ ْص الوَ   جِ هَ نْ المَ   دامِ خْ تِ اسْ   عن  ال ْض فَ   ،   ِاْسِتْخَدامَها 

 . أَدَواِت الَبْحِث وَتْفِسيِر النََّتاِئجِ  ادِ دَ إعْ  راءاتِ جْ إِ  وصفِ وَ  ، ي ِ ظرِ النَّ 
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 :  الَبْحثِ  ُمْصطلََحاتُ ـ 

ةُ : َتَتَناوُل َمْوُضوًعا    َمْجُموَعة  ِمْن األْحَداِث والَوَقاِئِع التِ ي َيْرويَها الَكاِتُب وَيْسِردَها  أ ـ الِقصَّ
َفاِتَها وَيُكوُن َنِصيبَها ِفي  َرئيًسا وَتَتَعلَُّق  ِبَشْخِصيَّاٍت إْنَساِنيٍَّة ُمْخَتِلَفٍة َتَتَبايُن أَساِليب َحَياِتَها وَتَصرُّ

ن ِمْن َعَناِصر أَساِسيٍَّة ِهي   ُخوص والَحْبَكة األْحَداِث ُمَتَفاوًتا ِمْن َحيث التَّأِثيِر والتَّأثُِّر وَتَتَكوَّ الشُّ
َراِع والَمَكان والزََّمان والنِ َهاَية.   والصِ 

فِ  الثَّاِلِث اإلْعَداِديِ     ب ـ التَّعَلُُّم الُمَنظَُّم ذَاِتيًّا : َعَلى َعَمِليَّة  َنِشَطة  ُتْظِهُر ُقْدَرَة َتالِميذ الصَّ
والَمَهاِم  األْفَعاِل  وإَداَرِة  يَِّة  فِ  الصَّ ِبيَئِتهم  وِفي  الَمْعِرِفيِ   ُسُلوِكِهم  ِفي  َتْغييراٍت  وإْحَداِث  َضْبِط 

ِلَك ِمْن ِخالِل ِاْسِتخداِمهم الْسِتَراِتيِجيَّاٍت ُمَتَنوِ َعٍة ِبَهدِف َتنْ التَّْعِليِميَِّة وأْفَكاِرِهم ِبَطِريَقٍة َمِرَنٍة   ِمَيِة  و 
 َمَهاَراِت الِقَراَءِة التَّأِويِليَِّة والُمُروَنِة الَمْعِرِفيَِّة َلديِهم. 

اِْستَِراِتيِجيَّاُت   ـ  وراء    ذَاِتيًّا:  الُمنَظَّمِ   التَّعَلُّمِ ج  الَمْعِرِفيَِّة وَما  التََّعلُِّم  إْجَراَءاِت  ِمْن  َمْجُموَعة  
لِم والتِ ي ُتَمكِ نه ِمن ِاْكِتَساِب َمَهاَراِت  الَمْعِرِفيَِّة وإَدارِة الَمَصاِدِر الُمحِ    التَّأِويِليَّةِ   الِقَراَءةِ يَطِة ِبالُمَتعِ 

َجارَيٍة"    الَمْعِرِفيَّةِ   الُمُروَنةِ أْبَعاِد  و  ُطُموِح   " ِة  ِقصَّ ِدَراَسِة  ِخالِل  وِمْنَها  ِمْن   ،  الَذاِتي ِ   التَّْقِويم ، 
جالتِ   واالْحِتَفاظِ   ،  الَمْعُلوَماتِ   َعن  والَبْحثِ   ،  والتَّْخِطيطِ   الَهَدفِ   وَتْحِديدِ    والِبْنَيةِ   ،  والُمَراَقَبةِ   بالسِ 
 . االْجِتَماِعي ِ  الَعونِ  َعنْ  والَبْحثِ  ، والتََّذكُّرِ  والتَّْسِميعِ  ، الِبيِئيَّةِ 

التَّأِويِليَّةُ   د الِقَراَءةُ  َدٍة وَتْحِليُل َمَدى :  ـ  ُمَتَعدِ  َزَواَيا  ِمْن  ِة  الِقصَّ ِقَراَءَة  َتْسَتْهِدُف  ِذْهِنيَّة   َعَمِليَّة  
ْطِحيَِّة  ِبَها  والنَّْفِسيَِّة  َتَماُثِل واْرِتَباِط واْخِتالِف ِخْبَراِت الَقارِئ الَمْعِرِفيَِّة   ِ السَّ ، ُمَتَجاوزة ِبْنَيِة النَّص 

المَ  َجديَدٍة الْسِتْنَتاِج  َداَللٍة  وإْنَتاج  اللَُّغِويَِّة  والتََّراِكيِب  واألَساِليِب  األلَفاِظ  َوَراء  الَخِفيَِّة  َضاِمين 
ِة وأْحَداِثَها ِ وأْخَرى َخارجه  للِقصَّ ، وُتَقاس ِباْخِتَباِر    ِاْعِتَماًد َعَلى َعالَماٍت وَقَراِئن َمْوُجوَدٍة ِبالنَّص 
فِ  الثَّاِلِث اإلْعَداِدي ِ الِقَراَءِة التَّأِويِليَّةِ   .   ِلتالِميذ الصَّ

الَمْعِرفِيَّةُ  الُمُروَنةُ  ـ  ِلُمواَجهِة   :  د  الَمْعِرِفيَِّة  الُمَعاَلجِة  ِاْستَراِتيِجيَّاِت  َتْكييِف  َعَلى  الُقْدَرُة 
الُمْخَتِلَفِة ِفي    والَوعي ِبالَبَدائِل والَخَياَراتِ ُظُروٍف وَمواِقف َجديَدٍة وَغيِر ُمَتَوقَّعٍة ِفي ِبيَئِة التََّعلُِّم ،  

الَبدائِل  وإْدَراِك   ، ْعَبِة  الصَّ الَمواِقِف  مع  التََّعاُمِل  ِمنها  أْبَعأٍد  ِة  ِعدَّ َعَلى  وَتْشَتِمُل   ، َما  َموِقٍف 
َدِة ، وَتَنوِع َطَراِئق التَّْفِكيِر ِفي الُمْشِكَلِة ، وَتوِليِد ُحُلوٍل بَ  ديَلٍة وَجديَدٍة ، وُتَقاس ِبمقَياِس  الُمَتعدِ 
 . فِ  الثَّاِلِث اإلْعَداِديِ     أْبَعاِد الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَِّة الُمَعدِ  ِلتالميذ الصَّ

يَّةُ الَبْحِث :   أَهم ِ

فِ الِ الحَ   ثِ حْ البَ   ةُ يَ م ِ هَ أَ   نُ مُ كْ تَ  يُ قَ   هنَّ ي أ  ي  نَ مِ   جِ ناهِ ي المَ طِ ط ِ خَ يد مُ فِ د  البَ ائِ تَ ن  ي فِ   ثِ حْ ج 
ِة  ا  يسِ رِ دْ تَ   يرِ وِ طْ تَ  ٍ خَ   هٍ جْ وَ بِ التَّأِويِليَِّة    ةِ اءَ رَ القِ   ليمِ عِ تْ ، وَ   امٍ عَ   هٍ جْ وَ بِ لِقصَّ  ةِ يَّ انِ كَ مْ إِ   نْ ال عَ ْض ، فَ   اص 
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المَ طِ ط ِ خَ مُ   ادِ دَ عْ إِ  اإلْعَداِديَّةِ جِ اهِ نَ ي  ِبالَمْرَحَلِة  َراِسيَِّة  الدِ  خَ امِ رَ بَ     لِ اصَّ ج   ةِ اءَ رَ القِ   اتِ ارَ هَ مَ   ةِ يَ مِ نْ تَ ة 
   ِباْسِتْخَداِم ِاْسِتراتيِجيَّاِت التََّعلُِّم الُمَنظَِّم َذاِتيًّا ةٍ يدَ دِ جَ   ىً ؤَ ق رُ وفْ   لتَّأِويِليَِّة ِلَتالِميذ الَمْرَحَلِة اإلْعَداِديَّةِ ا
ُلوِكيَِّة    ةِ اءَ رَ القِ   اتِ ارَ هَ مَ   يصِ خِ شْ ي تَ ين فِ مِ ل ِ عَ ة المُ دَ اعَ سَ كذلك مُ   . َراِتَها السُّ وتنميتها  التَّأويليَِّة وُمَؤشِ 

ِتْلَك االْسِتَراِتيجيَّاتِ لدى   ِباْسِتْخَداِم  الَبْحث ِمن . باإلضافة إلى    تالِميِذهم  مه  ُيَقدِ  أْن  ُيْمِكُن  َما 
التَّالِميِذ   َلدى  الَمْعِرِفيَِّة  الُمُروَنِة  أْبَعأِد  َتْحِسيِن  ِفي  ُتْسِهم  بالتَّْحِصيِل  أْنِشَطٍة  ِعالَقِة  لها  ِلَما 

يَ  كما  التَّْفِكيِر.  وَتْحِفيِز  َراِسيِ   أهَ الِ الحَ   ثُ حْ البَ   دُّ مِ تَ سْ الدِ  مِ ي  السَّ ميته  تَ   عيِ ن  تالميذ   ينِ كِ مْ إلى 
اإلْعَداِديِ    الثَّاِلِث  فِ   مَ مِ الصَّ الَمْعِرِفيَِّة    ةِ اءَ رَ القِ   اتِ هارَ ن  الُمُروَنِة  وأْبَعاِد    وَتْعويِدهم ،  التَّأويليِة 

َراِسيَِّة والحَياتيَّةِ   ِفي َتَعلُِّمِهم َوحل ِ   ى َطاَقاِتهم الِفْكِريَِّة واإلْبداِعيَّةِ أْقَص   دامخْ تِ سْ اِ  قد .و   ُمْشِكالتهم الدِ 
أهم ِ أتِ تَ  أَ ي  مِ يته   التََّعلُّمِ   ِاْسِتراتيِجيَّاتِ   امِ دَ تخْ سْ اِ   ولَ ى حَ رَ خْ أُ   وثٍ حُ بُ لِ   االتٍ جَ مَ   حِ تْ فَ   ن خاللِ يضا 

 .   ُلَغِويٍَّة أْخَرى اتٍ ارَ هَ مَ  ِمَيةِ ن تَ لِ  َذاِتيًّا الُمَنظَّمِ 
 اإلَطاُر النََّظريُّ للَبحِث: 

  التََّعلُّمِ   ِاْسِتراتيِجيَّاتِ   َبغضِ   ْسِتْخَدامِ اِ  وإْجَراَءاٍت  سِ سُ أُ   الصِ خْ تِ سْ ى اِ إلَ   ءُ زْ ا الجُ ذَ هَ   فُ دِ هْ يَ 
ِمْن ِخالِل َتْدِريِس ُفُصوِل   الَمْعِرِفيَّةِ   الُمُروَنةِ   وأْبَعادِ   التَّأِويِليَّةِ   الِقَراَءةِ   َمَهاَراتِ   ةِ يَ تنمِ لِ   َذاِتيًّا  الُمَنظَّمِ 

رة َعلى َتالِميذ  ِة الُمَقرَّ  ارِ اإلطَ  رُض عَ   مُّ تِ يَ  الَهَدفِ  هذا حقيقِ ؛ ولتَ  الثَّاِلِث اإلعَداِدي ِ  ف ِ الصَّ القصَّ
َمَحاور ا  وفقً   ي ِ رِ ظَ النَّ  وَ ِلَثالَثِة  األول  المحور   ةِ اءَ رَ القِ   اتِ ارَ هَ مَ بِ   ةٍ مَ ائِ قَ   وإعدادَ   بناءَ   يستهدفُ ؛ 

ِلتالِميذ الالزمة    التَّأِويِليَّةِ  ف ِ   والُمَناِسَبِة  الِقَراَءِة   اإلعَداِدي ِ   الثَّاِلثِ   الصَّ ِاْخِتَباِر  ِلبناء  كإْجَراٍء 
بينما    التَّأِويِليَّةِ  ِبَناءي  انِ الثَّ   رُ وَ حْ المِ   َيهِدف،  الُمراد أبِ   َقاِئَمةٍ   وإعدادَ   إلى  الَمْعِرِفيَِّة  الُمُروَنِة  ْبَعاِد 

فِ  الثَّاِلِث اإلْعَداِدي ِ  اِلِث الِذي ُيْبرُز َكيِفيََّة  الِمْحوِر الثَّ   ، ، وصوال إلىَتْنميتَها َلدى َتالميِذ الصَّ
َمَهاَراِت   ِلَتْنِمَيِة  ِة  الِقصَّ َتْدريِس  في  ذاِتيًّا  الُمَنظِ ِم  التََّعلُِّم  ِاْسِتراتيجيَّاِت    التَّأويليةِ   الِقَراَءةِ ِاْسِتْخَداِم 

 وفيما يلي تفصيل ذلك : ، الَمْعِرِفيَّةِ  الُمُروَنةِ  وأْبَعادِ 
ُل ـ   : ؛ َمْفُهومَها ، وُمْستَوَياتَُها ، َوَمَهاَراتَُها  التَّأِويِليَّةُ  الِقراَءةُ المحَوُر األوَّ

ٍ َراِئٍد : ةُ َكُمْدَخٍل لُغَوي    أ ـ الِقصَّ

وُمْتَعًة   َلذًَّة  الُمَتعلِ ُم  ِفيه  َيِجُد  الِذي  األَدِب  أنواِع  أْبَرِز  ِمْن  ُة  الِقصَّ تَ ًتْعَتَبُر  تَِّفق ِبُصوَرٍة 
الَحَقا وَسْرِد  الَمْعُلوَماِت  َتْنِظيِم  َعَلى  الُمَتَعلِ ِم  ِلَتْدِريِب  الًة  َفعَّ ُلَغِويًَّة  ِبْنَيًة  ُتَعدُّ  وِهي   ، ِئِق  وميوله 

ِاْكِتَسابَها ِمن خالِل دَراسِتَها باأل َيتم  ِلَرْبِط الَمَفاِهيم التِ ي    ارِ كَ فْ والَوَقاِئِع وَنْقِلَها ، وَوِسيَلًة َناِجَزًة 
ة ـ َتْفَتح الَباَب أَماَم الُمَتَعل ِ  اِبَقِة لدى الُمتعلِ ِم ، وال شك ِفي أنَّها ـ الِقصَّ ِم والُمَتطلَباِت الَمعِرِفيَِّة السَّ

ُعوَباِت والُمْشكالِت التِ ي َقْد ُتواجهه.   ِلَتْكويِن ِذهِنه وشْخِصيَِّتِه وإثاَرِة َدَوافِعِه ِلُمواَجَهِة الصُّ
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َفهي ُتْرضي َدواِفَع ،    تها ِمْن َكوِنَها َوسيلًة لالْسِتمَتاِع والتَّْرويِح َعن النَّْفسِ وتأتي أَهمِ ي 
  ، َتوتُِّره  ِمن  وُتَخفِ ف   ، َحاَجاته  وُتْشِبع   ، ،  الَقاِرِئ  َفِريٍد  َشاِئٍق  ِبأْسُلوٍب  الَحَياة  َكَما وَتَعرُّف 

الدين  الَمَفاهيِم  ِمن  الَعديِد  َتْثِبيِت  َعَلى  الُمَتَعلِ ِم  تَساعُد  َلدى  وُتَنمِ ي   ، واالْجِتَماِعيَِّة  والعلِميَِّة  يِة 
والَوَطِنيَِّة ؛  الَعَقاِئديَِّة  الُهويَِّة  َتْشِكيِل  ِفي  الَجوَهِريِ   َدوِرَها  إلى  التَّعِبيِر ، باإلضاَفِة  َعَلى  الُقْدَرة 

ه وما ُيَدعِ م إحَساسه باالْنِتَماِء ِلَوطِنِه وِلتُراِثِه  َفِمن ِخالِلَها َيَتَشرَّب الُمَتَعلِ ُم ما ُيَقوي ِصلته ِبخاِلقِ 
للُمَتَعلِ ِم  الثََّقاِفيِ    الُفْرَصِة  َتهيئِة  ِفي  الَوَساِئِط  أْجدى  ِمن  اعتبرْت  ِة  للِقصَّ التَّأثير  َهذا  ومن   ،

 .   ( 73:   2020راهيم ، إب)الْكِتَساِب ُجْمَلٍة ِمن الَفضاِئِل والَمْعُلوَماِت واالتِ َجاَهاِت والَمَهاَراتِ 
لِ ِم إلى االْرِتَقاِء   ِبالُمَتع  َدٍة جميعها تِصل  ِة ِفي َتْحِقيِق أْهداٍف ُمَتعدِ  وَنظًرا ألهميَِّة الِقصَّ

َمعها وأنَّه َيْدخُل طوًعا ِفي    اِبيَّاِبِفْكِره وُسُلوِكه ، فإنَّ هذا ُيْفِرض َعَلى الُمتَعلِ ِم َنْفَسه َتفاُعال إيجَ 
، وإذا كانْت  حواٍر ُمستدام مع كافَِّة تفاصيلها ِمن ُشخوٍص وأحداٍث ووَقاِئٍع وَمْعُلوَماٍت    َحالةِ 

للَبْحِث  ِة  الِقصَّ ُلَغِة  َمع  التََّفاعل  ُمَتطلِ َباِتِه  ِمْن  الُمعاِصَر  الَقارَئ  فإنَّ  دالليًّا  َعطاًء  ُة  الِقصَّ
  ، يوب   ( ظاهرٍة  غير  أخرى  دالالٍت  َعن  ،    33:    2015والَكْشِف  الزهراني  :   2018؛ 

ذا الَدوِر ِفي َحاَلِة اْمِتَحاٍن إلْمَكاَناِته الُمْحَتَجَبِة  129 ا ُلَغِويًّا ِبه  ُة ِبوْصِفَها َنصًّ ( ،  وَتْدُخُل الِقصَّ
التَّأويليَّ  الِقَراَءة  ُيْعِطي  ما  وهذا   ، َجَماِليٍَّة  ودالِليٍَّة  وَمْعِرِفيٍَّة  َنْفِسيٍَّة  أْبَعاٍد  ِقراِئيٍ   ِمْن  كَنَمٍط  ِة 

 . يدةٍ والَبْحِث عن الَمْعَنى ، َبْل وإْنَتاج َمَعاٍن أْخَرى َجدِ  واإلْثَراءِ ُمَعاِصٍر األَهمِ يَّة ِفي الَكْشِف 
 ِقَراَءةِ التَّأِويِليَِّة :ب ـ َمْفُهوُم ال

لطَة الُعلَيا لل   َعَمِل األَدِبيِ  ِبَيِد الُملِ ِف َوْحده َظلَّْت الطًُّروَحاُت التَّْنِظيِريَُّة لألدَب َتَرى السُّ
ِ   َيُقومأدواٍر    أي ِ دون النَّظِر إلى   ِبَها القارئ إزاء العمل مما ألقْت عليه السلبية في َتَلقِ ي النَّص 

إلى   الُمَؤلِ ِف  ِمن سلطِة  النَّْقديَِّة  راَساِت  الدِ  َمَساُر  َل  َتَحوَّ ثمَّ   ،  ِ النَّص  ِبُسْلَطِة  ، وهو  االْعِتراِف 
واِئي َوْحده ، وهذه النَّْظَرُة النَّْقِديَُّة   َة ِمن ُسْلَطٍة ُمْطَلقٍة َكانْت َقاِصرًة َعلى الرُّ َر الِقصَّ ل  َحرَّ وُّ َتحُّ

ة  ي ِ النَّ  دِ قْ النَّ بِ  ةِ وطَ نُ المَ  امِ هَ المَ  من َوَظاِئفَوَضَعْت ِعدَّ ِة ِمْنَهاص  ِ النَّ  ةبَ ارَ قَ مُ  ، للِقصَّ   ا مَ بِ  ي ِ بِ األدَ  ص 
  أوْ   ةِ جَ تِ نْ المُ   اتِ بالذَّ   صلت  تَ   دْ قَ   ةِ غَ للُّ   جاورةمُ   عائِ قَ وَ   ىلَ عَ   تحيل  بذاتها، ال  ةيَ كتفِ مُ وَ   قةلَ غْ مُ   ةيَ بنْ   هو

ٍل َنوِعيٍ  ُمفاجئ أرَسى .  اإلنتاجِ   اقٍ يَ سِ بِ  ِة إلى َتَحوُّ َراَساِت األَدِبيَِّة ِلَنْقِد الِقصَّ واْسَتَقرَّ الَمَطاُف ِبالدِ 
وِر الَجوَهِريِ  َناَل ِفيِه الَقارئ الَقْدَر الكاِفي ِمن االْهِتَماِم حيُث أْصَبَح َص   َدَعاِئَم التَّأِويلِ  احب الدَّ

ِ والَكْشف َعن دالالِتِه   )  ِفي َتَلقِ ي الَعَمِل األَدِبيِ  ، واْسَتحاَل َدْوُره الُمَعاِصر هَو ِاْستنَطاق النَّص 
 ( . 472:   2021؛ فارسي ،  121:   2018هراني ، ؛ الز  154:  2016مقراني ، 
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والتَّيَّاَراِت   التي  التََّحوُّالتِ   ةِ لَ مْ جُ   نمِ   يلِ أوِ التَّ   ومُ هُ فْ مَ   واْنَبَثقَ  النََّظِريَّاِت  َعَلى  َطَرأْت 
َيْبذلُ   والنقديَّة  الَفْلَسِفيَّةِ  الَقارَئ  بأنَّ  أَقرَّْت  أدَ   يحاول  ِذْهِنيًّا  جهًدا  التِ ي  وإمْ اتِ وَ ِباْستْخَداِم  ِه  اتِ انَ كَ ه 
ْرِديَِّة    وصِ ُص النُّ   على  للُوُقوفِ   الَمْعِرِفيَّةِ   ةٍ يدَ الالٍت َجدِ دَ   افِ شَ كْ الستِ   ي ِ ائِ الالنهَ   اهَ انفتاحِ   في  السَّ

اتََّخَذْت   يوالُمواَضَعاِت الَمْعِرِفيَِّة الت ِ ، وُيَعدُّ التَّأِويُل ِمْن أَهمِ  الُمْصَطَلَحاِت  ُتَماِثُل النَّصَّ َنفسه  
والنَّ  الَمْعِرِفيَِّة  ِبْنَيِتِه  ِفي   ِ النَّص  َنْقِد  َمْيَداٍن  ِفي  وَذِلَك   ، َعَمِليٍ   وآَخر  َنَظِريًّا  َفْلَسِفيًّا  ْفِسيَِّة  َطاِبًعا 

   . والتَّاِريِخيَّةِ 
ِة التَّأِويِليَّة ،  اءَ رَ القِ   َمْفُهومِ يِد  حدِ تَ لِ   َمَجاِل اللِ َساِنيَّاِت التَّْطِبيِقيَّةِ   ون ِفيَد الَباِحثُ هَ تَ جْ اِ   دْ قَ لَ وَ 

عَ   (Martin ,1982 : 2451)ا  فعرَّفهَ   " فِ فاعَ تَ يَ   َنِشَطة    ة  يَّ لِ مَ بأنها  القَ ل  مَ يها  ِ النَّ   عَ ارُئ  ص 
يُ   األَدِبي ِ  إلدْ سَّ حَ   حُ بِ ْص بحيث  التَّ رَ اًسا  المُ دَ والبَ   اتِ ومَ علُ المَ   يفِ   اقضِ نَ اِك  ويولد    ةِ َتاحَ ائل   ،

وتَ القَ عِ  جَ ركيبَ ات  وعَ يدَ دِ ات   ِ النَّص  في  الَواردة  الَمعلوَمات  على  ُمعتمًدا  ابقِة  لَ ة  السَّ ِخبراِته  ى 
فيُ  إِ ِض وخياِله  " ،  ليف   ِ النَّص  ُمحَتوى  الَعروي ،  ي ِفي حِ ى  َعرََّفها    313:    1992ن أن )   )

ِ بناء َعَلى َمْنِطٍق ِضْمِنيٍ    َيَتَعاَمَل َمَع النَّص  َيْسَتِطيُع  ِبَقوِله أنََّها " َنَسق  ِفْكِريٌّ  َوِقيَمٍة ِمْحَوِريٍَّة 
ِبَمْفُهومِ  ال  الَحْدِس  إلى  باللُُّجوِء  والَوْحَدِة  التَّْنِسيِق  ُعْنصَر  ُيْدِرَك  أْن  ِمْن ِخالِله  الُمؤوُل    الَقارُئ 

 التََّوهُِّم الَعاِبِر َبْل بالَقَناَعِة التِ ي َتْسَتِقرُّ ِفي النَّْفِس" .
ْمِنيَِّة   بأنها(  79:    2002  ،  تشاندلر)    اوَعرَّفهَ      " ِنَظام  ِمْن الُمَماَرَساِت التَّْفِسيِريَِّة الضِ 

َفَراِت ) العالمات ( األْكَثر  أو الُمْضَمَرِة َيتَِّصُف ِنْسِبيًّا باإلْنَتاِج واالتِ َساِع وذِلَك فِ  ي ُمَقابِل الشَّ
ْكِليَِّة" .     ةُ يَّ لِ مَ ( بأنَّها " عَ   221:   2016) شحاتة ،    َكَما َعرَّفَهاُوُضًحا وَتْحِديًدا ِمْن النَّاِحيَِّة الشِ 

القَ   لٍ اعُ فَ تَ  ِ والنَّ   ئِ ارِ بين  يَ   ص  فِ ،  الطَّ عتمد  المَ يها  على  دَ ة  مَ دَّ الُمقَ   اتِ ومَ لُ عْ الب  ِ اخِ إليه  النَّص   ل 
تنتاجاٍت جديدٍة يمكن تطبيقها وكذلك  صَل إلى َمعاٍن واسْ يَ ا بينهما ؛ لِ ابطً ، رَ   ةِ قَ ابِ ه السَّ براتِ وخِ 

( َفَيرى أنَّ الِقَراَءَة    71:    2017أمَّا ) بوتشيش ،    يصل إلى أفكاٍر جديدٍة لم تكن موجودًة ".
ِ ِمْن ِخالِل ِاْسِتْجالِء الَمْعَنى الُمسَتِتِر َوَراء َمْعَناه الَحْرِفيِ  وذَ  ِلَك  التَّأِويِليََّة َتعِني " ُمَقاَرَبَة النَّص 

 .  ِمْن ِخالل ِاْستْقَصاء الظُُّروِف التِ ي أْنَتَجْت النَّصَّ والمَناخ الِبيئي الذِ  اْنَبَلَج ِمنه" 
ِاْسِتْخالص   الجُّهودِ   َوِباْسِتْقَراءِ  ُيْمِكُن  التَّأِويِليَِّة  الِقراَءِة  َمْفُهوِم  َتْحِديِد  ِفي  اِبَقِة  السَّ

 َبعَض الَخَصاِئِص للمْفُهوم ِمْنَهأ َما َيِلي: 
اْسَتْثَمَرْت الِقَراءَ   ـ  1 التَّأِويِليَُّة  َرْت   ُة  َفَطوَّ للِقَراَءِة  الَقِديَمِة  النَّْظَرِة  إلَعأدِة    ُقُصوَر  وآليَّاتَها  أَدواتَها 

 إْنَتاِج الَمْعنى. 
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التَّأِويِليَّ   ـ  2 ُمَتَنوِ َعةٍ الِقَراَءُة  وحُلوٍل  َجديَدٍة  أفَكاٍر  ِلَتوِليِد   ِ النَّص  ِفي  َتتَعمَُّق  ِاْبِتَكاِريَّة   ِقَراَءة     ُة 
ِ َنفسهِلُمْشكالِت النَّ   . ص 

ٍ آخر وإْرَجاعه إلى أْصِله وَنْقل اللَّْفِظ ِمن َمْعَناه    ـ  3 ِ ِبَنص  الِقَراَءُة التَّأِويِليَُّة ُمَحاوَلة  ِلَرْبِط النَّص 
 الرَّاِجِح إلى َمعنًى َجِديٍد.

األَدِبيِ   ـ    4 الَعمِل  بين  عالَقًة  ُتِقيُم  التَّأِويِليَُّة  هو  الِقَراَءُة  الواِقَع  أنَّ  باعتباِر  الَخاِرِجيِ   والواِقِع 
 الِبْنَيُة األْوَسُع واألْشَمُل إلْنِتاِج الدَّاللِة.

ٍ ـ    5 َنص  إلى  للَمعَنى  ُمَتَجلِ يًّا  َكوِنه  ِمْن  النَّصَّ  ُتَحوُل  إيَجاِبيَّة   ُمْنِتَجة   َعَمِليَّة   التَّأِويِليَُّة    الِقَراَءُة 
 ُمْنَفتٍح َعَلى دالالٍت ُمْخَتِلَفٍة.  

ُيْمِكن   ِلَمفُهوِم الِقَراَءِة التَّأويِليَِّة  َدِة  َتحديدها إجرِائيَّا ِفي وَعَلى َضوِء الُمواَضَعاِت الُمَتَعدِ 
ةِ   ِقَراَءةَ   َتْسَتْهِدفُ   ِذْهِنيَّة    َعَمِليَّة  الَبْحِث الَحاِلي بأنََّها   َدةٍ   َزَواَيا  ِمنْ   الِقصَّ   َتَماُثلِ   َمَدى  وَتْحِليلُ   ُمَتَعدِ 

ِ   ِبْنَيةِ   ُمَتَجاوزة  ،  ِبَها   والنَّْفِسيَّةِ   الَمْعِرِفيَّةِ   الَقارئِ   ِخْبَراتِ   واْخِتالفِ   واْرِتَباطِ  ْطِحيَّةِ   النَّص    السَّ
 َجديَدةٍ   َداَللةٍ   وإْنَتاج  اللَُّغِويَّةِ   والتََّراِكيبِ   واألَساِليبِ   األلَفاظِ   َوَراء  الَخِفيَّةِ   الَمَضاِمين  الْسِتْنَتاجِ 

ةِ  ِ   َمْوُجوَدةٍ   وَقَراِئن  َعالَماتٍ   َعَلى  اِاْعِتَمادً   وأْحَداِثَها  للِقصَّ   وُتَقاس   ،  َخارجه  وأْخَرى   ِبالنَّص 
ف ِ  ِلتالِميذ  التَّأِويِليَّةِ  الِقَراَءةِ  َمَهاَراتِ  ِباْخِتَبارِ      .اإلْعَداِدي ِ  الثَّاِلثِ  الصَّ
 :أُسسَهاوَ الِقَراَءةِ التَّأِويِليَِّة  ُمْستََوَياُت ج ـ 

ُد العالَقَة َتَتَمثُل ُمْسَتوَياُت الِقراَءِة التَّأِويِليَِّة ِفي ثَ   الِث ُمْسَتوَياٍت َرِئيَسٍة ، وجِميعها ُتجسِ 
ِ الذي   ِ ، وِهي ُمْسَتوى تأِويِل النَّص  ينفتُح َعَلى أهمِ  الُحُقوِل اللَُّغِويَِّة كالَقواِعِد َبيَن الَقارِئ والنَّص 

الحُ  هذِه  إن  َحيث   ، والُمْعَجِميَِّة  والبالِغيَِّة  ْرِفيَِّة  والصَّ ِمن النَّحِويَِّة   ِ النَّص  َفهِم  ِفي  ُتْسِهُم  ُقوَل 
ي هذا وفِ   ،  َناِحيٍة ، وِفي تفسير وإنتاِج داللة جديدة للمفرداِت النَِّصيَِّة الواردِة من َناِحيٍة أخرى 

االستعماالُت    المستوى  تتفاوت  حيث  الُمعجم  ة  وبَخاصَّ الَمْعرِفيَِّة  الُحُقوِل  إلى  الُمَتعلِ ُم  َيلَجُأ 
الِليَُّة   .   للَكِلَمِة الُمفردةِ الدَّ

ِ ؛ ويعني أن السياَق ُيمثِ ُل التَّأِويِليَِّة فهو تَ   للِقراءةِ   الثَّانيى  توَ أما الُمسْ  أويُل ِسَياِق النَّص 
َيات اللَُّغويَّة األقرب صلة َجاِنًبا اجتماِعيًّا أو معنًى اجتماعيًّا َتداوليًّا للغِة ويندرج تحته الُمعطَ 

  ِ ويتَ بالنَّص  يشبهه  بآخر  الراِهِن   ِ النص  ربط  المَ مَ بمعنى  في  معه  والشَّ ضمُ اثل  كل  وِن 
ي والَخَصاِئِص   وهذا  ْرِح ،  والشَّ والتَّْفِسيِر  كالَفْهِم  َعْقِليٍَّة  ِبَعمِليَّاٍت  ِقَيامه  الَقارِئ  ِمن  ْقَتِضي 

ى الثَّاِلُث  وَ تَ الُمسْ   يرُ شِ . بينما يُ ًضاوالتَّْرَجَمِة والتَّْطِبيِق َعَلى ُنُصوٍص أخرى ُمَغايرة ومتشاِبَهٍة أيْ 
مِنيَِّة وهي الدَّاللة التِ ي ُيؤول إليها  ِمن ُمسَتوَياِت الِقراَءِة التَّأويليَِّة إلى ُمسَتوى إْنَتاِج الدَّاللِة الضِ 
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  ِ َياِسيَِّة واالْجِتَماِعيَِّة والثََّقاِفيَّ تفسير النَّص  ِة والنَّْفِسيَِّة أو تلك الداللة التِ ي  وأْبَعاِدِه ِمن النَّاِحَيِة السِ 
ُمَباِشَرةٍ  غير  ِبُصوَرٍة  النَّصُّ  ،  ).    َيْطرحَها  ،  ؛    11:    2000إيكو  ؛    31:    2006إستيتة 

إسكيار ، ؛    178:    2010بوشعير ،  ؛    80:    2009عدمان ،  ؛    77:    2006إيكو ،  
2015    :65    ، الركابي  ،  ؛  161:    2016؛  ،    ؛  22  ـ  21:    2016السمان  الزهراني 
2018  :122).   

َتْستَ و  َتْعِليِميَّة  َعَمِليَّة  ِبَوْصِفَها  التَّأِويِليَِّة  الِقَراَءِة  وَضواِبِط  أُسِس  َتْحِديُد  ْهدُف ُيْمِكُن 
األَدِبيَِّة  ُمَعا ِة  الِقصَّ ِذكرَها  لَجَة  اِبق  السَّ الُمْسَتوَياِت  )ِفي َضوِء  يلي  ،ِفيما  :    2012  حمداوي 

  2019الطيب ،    ؛    46ـ    45:    2017بوتشيش ،    ؛  2015عبد العظيم ،  ؛    146ـ    145
   :(  14ـ   12:   2019عبد هللا ، ؛  52ـ  51: 
النَّصُّ األَدِبيُّ َمهما كانْت َطبيعته َغير ُمكَتٍف ِبذاِته ، والنُُّصوُص الَخاِلَدُة ِهي التِ ي َتْقَبُل    ـ  1

اللِ   يَّ الُمْنَضِبَط.  االْنِفَتاَح الدَّ
ِ وُلغته    ـ  2 ِ ، وُسْلَطَة ِبنَيِة النَّص  ، وُسْلَطَة الَقاِرِئ َضواِبُط التَّأِويِل َتشمُل ُسلَطَة الُمْبِدِع للنَّص 

 ِج الداللِة والَمَعاِني الُمْضَمَرِة. ِفي إْنَتا 
.َيَتجلَّى َنَشاُط الِقَراَءِة التَّأويِليَِّة ِفي إنارِة الَفْهِم كَ  ـ 3  ُمَشاَركٍة ِفي َبلَوَرٍة َمعنى ُمْشَترٍك تواُصليٍ 
ِ ِمن ِخالِل َما َيُقوُم ِبه الَقارُئ ِمن َعمليَّاِت الُمَقايسِة والُمقاَبلِة    ـ  4 ُل الَفْهُم الَكاِمُل للنَّص  َيَتَشكَّ

 والُمَعارَضِة والتَّرِتيِب انطالًقا ِمن َمْجُموعِة الَقَراِئِن التِ ي َيْجمعَها.
ِ إلى ِقراءٍة ُشُموِليٍَّة تقوُم َعَلى النَّْظَرِة  َتْشترُط الِقَراَءُة التأويِليَُّة َتجاوز الِقراءِة ال  ـ  5 ْطحي ِة للنَّص  سَّ

ِ .الُكلِ يَِّة الَفاِحَصِة   َمع التَّقيُِّد ِبَقْصِديَِّة النَّص 
ِ ِبَثَقاَفِة الُمِحيِط االْجِتَماِعيِ  والتَّاريِخيِ  الذِ ي أنتجه أي تاريخيَّة الَمعِرَفِة . ـ 6  َرْبُط النَّص 
. َراَءُة التَّأِويِليَُّة َتْحَتا القِ  ـ 7 وِتيِ  والدَّالليِ   ُج إلى ُمَراَعاِة التَّْحِليِل اللَُّغِويِ  ِفي ُمْسَتوييِه الصَّ

َراتَُها السُّلُوِكيَّةِ َمَهاَراُت الِقَراءةِ التَّأِويِليَّة د ـ   : وُمَؤش ِ

التَّْرِبَيِة  َصنََّف    و ُعَلَماُء  اللَُّغِة   الباِحُثون اللَُّغِويَِّة  وَتْدريِس  التَّْطِبيِقيَِّة  اللِ َساِنيَّاِت  ِفي 
ِ َمهاراِت القراءِة التَّأِويِليَّة وفًقا    الَعَرِبيَّةِ  ؛    ِلثالَثِة َمَساَراٍت َرئيَسٍة َتْعِكُس َمَدى َوعِي الَقاِرِئ ِبالنَّص 
اهتمَّ    الَمَسارِ  ُلَغِة  ِبَتأاألوِل  ِ ِويِل  مُ   النَّص  العُ األَساِسيَِّة    اتِ نَ و ِ كَ في ضوِء  واأللْ نوَ وهي   ،  اظفَ ان 

الُجَملِ  وَمعَنى   ، واألفكار  وداللتَها  واألسَ   الَعامَّة  ،  اللَُّغِويَّة    اليب ،  أما  والتََّراِكيِب  الَمَساِر ، 
ِ وَمدى َوعِي الَقارِئ ِبالُمْعَطيَ ي فاهتم  انِ الثَّ  َياِقيَِّة  ِبَتاِويِل ِسَياِق النَّص  ، بينما اهتمَّ الَمَساُر  اِت السِ 

ْمِنيَِّة وهو َمسار  َيْطَمُح إلى الظَّفِر بالَمعنى الَخِفيِ  ِفي   ِ وَكشِف الثَّاِلُث بإْنَتاِج الدَّاللِة الضِ  النَّص 



 م 2022أكتوبر  – 4عدد   -  37مجلة البحث في التربية وعلم النفس                                مجلد  
 

 
27 

ُطورِ  السُّ َبين  ْمِنيَِّة  الضِ  الَبحْ الدَّالالِت واإليحاءاِت  تَ لَ الي عَ الحَ   ثُ . ويقتصر    يفِ نِ ْص تَ وَ   ديدِ حْ ى 
وفقا    ةِ اءَ رَ القِ   اتِ ارَ هَ مَ  اإلْعداِديِ   التَّأِويِليَّة  الثَّاِلِث  فِ   الصَّ ِلَتالِميذ  ِفي  ِلُمَناَسَبِتَها  ُقْدَرِتِهم  وَمدى 

ِاْسِتْخَداِمها ثمَّ  وَمْن  ِلطَ   ِاْكِتَساِبَها  ُمالءمِتَها  َمَدى  .وكَذِلَك  الِقَصِة  َتْحِديدُ     بيَعِة  َهذِ ويمكن   ه 
فِ ال يلي  يَمَهاَراِت  ،  )  ما  مغلي  ،    ؛  73ـ    71:    2009أبو   ؛   43ـ    41:    2014يونس 

؛    57ـ    56:    2019الطيب ،  ؛    37ـ    36:    2016إبراهيم ،    ؛   286:    2015إسكيار ،  
 : (108:   2019بازي ، 

ِ :أوَّال   ـ َمَهاَراُت َتأِويِل ُلَغِة النَّص 
ِة.  ـ 1 َمِة ِفي الِقصَّ  َتْحِديُد داللِة الَكِلَماِت الُمَقدَّ
.  ـ 2 ِ الَقَصِصيِ   التَّْمييُز َبين الُمَتراِدَفاِت ِفي النَّص 
ِ  ِفي الُمَتضاَداتِ  َبين التَّْمييزُ  ـ 3  . الَقَصِصي ِ  النَّص 
. ـ 4  التَّْمييُز بين الُجمِل النََّمِطيَِّة والَمَجاِز اللَُّغِويِ 
ِة.تَ  ـ 5  ْحديُد َمَواِطِن التَّوِرَيِة ِفي الِقصَّ
. ـ 6 ِ الَقَصِصيِ   َتْفِسيُر َمَواِضِع الُغُموِض الدَّالِليِ  ِفي النَّص 
ِة. ـ 7  َتْحِديُد الَمْعَنى الَعاِم للِقصَّ
ِة.ِاْقِتَرا ـ 8  ُح ُعْنواٍن َجديٍد ِلَبعِض ِفْقَراِت الِقصَّ
ِة. ـ 9 ْخِصيَّاِت الَواِرَدِة بالِقصَّ  َتْحِديُد ِصَفاِت الشَّ

دة. ـ 10  َتْصِنيُف األْشَخاِص أو األشَياِء أو األْحَداِث بناء َعلى َمعايير ُمَحدَّ
: ِ  َثاِنًيا ـ َمَهاَراُت تأِويِل ِسَياِق النَّص 

ْخِصيَّاِت المُ  ـ 1 ِة والشَّ  ِحيَطِة.الُمَقاَرَنُة َبين َشْخِصيَّاِت الِقصَّ
ِة.  ـ 2 َماِن والَمَكاِن ِفي دالَلِة الِقصَّ  َتوِضيُح أَثِر الزَّ
. ـ 3 ِة ِفي ضوِء اإلطاِر الثَّقاِفيِ   َتْصِنيُف َكِلَماِت الِقصَّ
.  ـ 4 ِ الَقَصِصيِ  ِمْن ِخالِل ِسَياِقه الثََّقاِفيِ  واالْجِتماِعيِ   الُحْكُم َعلى النَّص 
َما ـ 5 ِة.ِاْسِتْنَتاُج السِ  ْخِصيَِّة للكاِتِب ِمن خالِل الِقصَّ  ِت الشَّ
. ـ 6 َوِر الَبالِغيَِّة ِفي َضوِء اإلطاِر الثَّقاِفيِ   َتْصِنيُف الصُّ
.  ِاْسِتْنَتا ـ 7 ِ الَقَصِصيِ   ُج َمالِمح الِبيَئِة للنَّص 

ْمِنيَِّة : الَلِة الضِ   ـ َثاِلًثا ـ َمَهاَراُت إْنَتاُج الدَّ
. ـ تمييُز  1 ِ الَقَصِصيِ   الرُُّموِز واإلَشاَراِت الواِرَدِة ِبالنَّص 
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ِة.ـ  2  َتوِضيُح الَحاَلِة الوْجَداِنيَِّة ِلُمؤلِ ِف الِقص 
ِة. 3  ـ الُحْكُم َعلى الُمٍجَتمِع الذِ ي َتْنَتِمي إليه أْحداُث الِقصَّ
. ـ التَّْمييُز َبين األْفَكاِر الَجيِ َدِة وَغير الَجيِ َدِة ِفي  4 ِ الَقَصِصيِ   النَّص 
ِة ِمن ِوْجَهِة َنظِر الَقارِئ.  5  ـ َتْقريُر َمْقَصِديَِّة الِقصَّ
ِة.  ازُ رَ ـ إبْ  6  الِقيِم اإلْنَساِنيَِّة الَعامَِّة ِفي الِقصَّ
ِة.  7 اِئَدِة ِفي الِقصَّ  ـ إْبَراُز الِقَيِم االْجِتَماِعيَِّة السَّ
ِة. ِق أو االْخِتال ـ َتْقريُر االتِ َفا 8  ِف َمع ُمؤلِ ِف الِقصَّ

 :  ؛ َمْفُهومَها ، وأُسسَها ، وأْبعَاُدَها الُمُروَنةُ الَمْعِرفِيَّةُ المحَوُر الثَّاِني ـ 
 أ ـ َمْفُهوُم الُمُروَنِة الَمْعِرفِيَِّة :  

أَحَد َمعاِلم التَّْفِكيِر التِ ي ُتَساِعُد الَفْرَد َعَلى ُمواَجَهِة التَّغيَُّراِت ِمْن ُتَعدُّ الُمُروَنُة الَمْعِرِفيَِّة   
نه مْن َتوِليِد أْفَكاٍر ُمَتَنوِ َعٍة َتْدفعُه إلى االْبِتَكاِر والتَّْجِديِد الُمْستدام . ولقدْ   َحوِله ، وِهي ُقْدَرة  ُتمكِ 

ال الُمُروَنِة  َمْفُهوِم  َتْحِديُد  األْبرز  ناَل  الذِ ْهِنيَّة  الَمَهارة  ِبوصفها  االْهِتَماِم  ِمن  َكِبيًرا  َقْدًرا  َمْعِرِفيَِّة 
َتْحِصيِله   َياَقاِت الَمعِرِفيَِّة الَجديدِة والتي ُتسِهُم ِفي ِزَياَدِة  ِاْسِتَجاَبة للسِ  َتْجَعل الُمَتَعلِ َم أكثَر  التي 

 األَكاِديِميِ  .  
اآلليَّاِت    (Richards et al ,1998)َفَيرى    ِمن  "َمْجُموَعة  الَمعرِفيََّة  الُمُروَنَة 

َتحقِ  ِفي  الذَّاِتيَِّة  والَفَعاِليَِّة  الَعْقِليِ   ْبِط  والضَّ النَّْفِسيِ   التَّواُفِق  َعَلى  َتْعَتمُد  التِ ي  ْخِصيَِّة  يِق  الشَّ
َبي   ، األكَاِديِميَِّة"  النَّواِحيِ   ِفي  الَمْعِرِفيَِّة  فها  الَمَهاَراِت  ُيعرِ   & Dietrich )َنما 

Markman,2000)    َبين الُقْدَراِت يناميُة الَمْعِرِفيَُّة الَقاِئَمُة َعَلى التََّفاُعِل الُمَتَباَدِل  بأنَّها " الدَّ
ِريَعِة لألْشَياِء والَمواِقِف والموُض  الُمَعاَلَجِة السَّ الَمْعِرِفيَِّة وُقوَّة  النَّاِتَجِة  الَمْعِرفيَِّة والَعَمِليَّاِت  وَعاِت 

 َعن التَّغييراِت اإليَجاِبيَِّة ِفي النَّواحيِ  الذِ هِنيَِّة للَفْرِد" . 
فَها ُكلٌّ من  و   ُلوِك التَّْنِظيِميِ  بأنَّها    (Peter & Douglas,2003)ُيَعرِ  " ُجْزء  ِمن السُّ

ُغوِط الُمْخَتِلَفِة"  والَحَياِة التَّْنِظيِميَِّة ِفي الُقْدَرِة َعَلى   التََّكيُِّف الذِ ي ُيَمكِ ن الَفْرد ِمن التََّفاُعِل مَع الضُّ
التَّواُفِق    (Ciarrochi et al, 2010). أمَّا   َعَمِليَُّة   " أنَّها  الَمْعِرِفيََّة َعلى  الُمُروَنَة  ُفون  َفيَعرِ 

ُعوَباِت أو الصَّ  ُغوِط النَّْفِسيَِّة التي ُيواجهَها الفْرد" .  الَجيِ ِد والُمَواَجهِة اإليَجاِبيَِّة للصُّ َدَماِت أو الضُّ
الُمُروَنَة الَمْعِرِفيََّة َعَلى أنََّها " َعَمِليَّة  ِديناِميِكيَّة  ُيْبِرُز الَفرُد ِمن    (Wending,2012 )وَيَرى  

ُلوِكيَّات اإليَجاِبيَّة التََّكيفيَّة ِفي أْثَناِء ُمواَجهَ ِخالِلَها   َدَماِت " .السُّ  ِتِه للَمَصاِعِب والُمْشِكالِت والصَّ
الُمُروَنَة الَمْعِرِفيََّة أنََّها " الُقْدَرُة َعَلى َتْحِويِل    ( Johnco & Rapee, 2014) وَيَرى ُكلٌّ ِمن  
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الُمَتعَ  األْفَكاِر  َتوِليِد  َعَلى  الُقْدَرَة  وَتَتمَّن  ُمْخَتِلَفٍة  ِبُطُرٍق  الَمَواِقِف  الَمْعِرِفيَِّة إلْدَراِك  َدِة األْوَضاِع  دِ 
   وَتكييِف االْسِتَجاَباِت المأُلوَفِة ِلَصاِلِح االْسِتَجاَباِت الَبديَلِة" . 

فَهابالِنْسَبِة ِلَتْحِديِد الَمْفُهوِم    أمَّا (   325:    2012) َقَطاِمي ،    ِفي الِبيَئِة الَعَرِبيَِّة ، فُيعرِ 
المَخطَّطاِت   أو  البنى  ِفي  َتعِديالٍت  أو  َتْغيراٍت  ِمْن  َيْحدُث  َما   "  للَعَمِليَّاتِ   الَمْعِرِفيَّةِ بأنََّها 

  أو   َتْسجيِله  أو  ،  َتْدِويِنه  أو  ،  ِاْسِتْدخاِله  أو  إْدَراِكهِ   أو  َفْهِمهِ   ِفي  الَفردُ   َيْسَتْخِدمَها  التي  الَمعِرِفيَّةِ 
،  .  "ما  لَمعُلوَمةٍ   إْدَماِجه هالل   ( َبين    7:    2015وَيَرى  التَّْحِويِل  َعَلى  الُقْدَرُة   " أنَّها   )

فِ  واحٍد  َموُضوٍع  ِفي  الَموُجوَدة  التََّناُقَضات  وأْخذ  الُمْخَتِلَفِة  َياَقاِت  والسِ  والَمَهاِم  ي  االْسِتَجاَباِت 
  . ،  االْعِتَباِر"  وأحمد  َمهدي   ( ِمن  ُكلٌّ  فَها  َعَلى    506:  2019وُيَعرِ  الُمَتَعلِ ِم  ُقْدَرُة   " بأنََّها   )

ِل الذِ ْهِنيِ  للتَّواُفِق َمَع ُمَؤثِ َراِت الِبيَئِة الُمَتَغيِ َرِة وُمَتَطلََّباِت الَمواِقِف التِ ي ُيواجهَها ِمن ِخالِل    التََّحوُّ
.التََّعامُ  التَّْفِكيِر"  ُطُرِق  وَتَنو ع  َدِة  الُمَتَعدِ  الَبَداِئِل  وإْدَراك  ْعَبِة  الصَّ الَمواِقِف  َمع  َتْحِديد   ِل  وُيْمِكُن 

 َخَصاِئص َمْفُهوِم الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَِّة ِفي َضوِء ِاْستقراِء التَّْعِريَفاِت الُمْخَتِلَفِة لها فيما يلي : 
ِل   ـ  1 التََّحوُّ ِمن  وُتَمكِ نه   ، للَفرِد  الَمْعِرِفيِ   النِ َظاُم  ِبَها  َيتَِّسُم  َمِرَنة   ُقُدرات   الَمعِرِفيَُّة  الُمُروَنُة 

 واالْسِتَجاَبِة الَمِرَنِة للظُُّروِف الُمِحيَطِة. 
الَعْقِليَّةِ   ـ  2 والُقُدراِت  الَمَهاِم  ِمن  ُجْمَلة   الَمْعِرِفيَُّة  والتََّحُكِم    الُمُروَنُة  ْبِط  الضَّ ِفي  َتتمثَُّل  الُعليا 

 واالْسِتْبَصاِر الَمْعرِفي إزاء الَمَواِقِف الَجديدِة والطاِرَئِة.
ًرا ُسُلوِكيًّا للتَّْفِكيِر التََّباُعِديِ  َوَمهاَراِت التَّْفِكيِر اإلْبداِعيِ  َلدى    الُمُروَنةُ   ـ    3 ُتَمثِ ُل ُمَؤشِ  الَمْعِرِفيَُّة 

 الُمَتعلِ ِم.
 َعاَلجةِ المُ   ِاْستَراِتيِجيَّاتِ   َتْكييفِ   َعَلى  الُقْدَرةُ وُيْقَصُد ِبالُمروَنِة الَمْعِرِفيَِّة ِفي البْحِث الَحاِلي بأنََّها   

  ِبالَبَدائلِ   والَوعي  ،  التََّعلُّمِ   ِبيَئةِ   ِفي  ُمَتَوقَّعةٍ   وَغيرِ   َجديَدةٍ   وَمواِقف  ُظُروفٍ   ِلُمواَجهةِ   الَمْعِرِفيَّةِ 
ةِ   َعَلى  وَتْشَتِملُ   ،  َما  َموِقفٍ   ِفي   الُمْخَتِلَفةِ   والَخَياَراتِ    الَمواِقفِ   مع  التََّعاُملِ   ِمنها  دٍ أْبَعا  ِعدَّ

ْعَبةِ  َدةِ   الَبدائلِ   وإْدَراكِ   ،  الصَّ  َبديَلةٍ   ُحُلولٍ   وَتوِليدِ   ،  الُمْشِكَلةِ   ِفي  التَّْفِكيرِ   َطَراِئق  وَتَنوعِ   ،  الُمَتعدِ 
ف ِ  ِلتالميذ  الُمَعد ِ  الَمْعِرِفيَّةِ  الُمُروَنةِ  أْبَعادِ  ِبمقَياسِ  وُتَقاس ، وَجديَدةٍ   .اإلْعَداِدي ِ  الثَّاِلثِ  الصَّ
 الُمُروَنِة الَمْعِرفِيَّة:   أْنَواعُ ب ـ 

 ,ار إلى ذِلك ُكل  ِمن )اُعالِت َكما أشَ فَ َتعَتِمُد الُمُروَنُة الَمعِرِفيَُّة َعَلى َنوِعيِن ِمن التَّ  
Utech , 2015 , Suryavanshi , 2015 ,   أحمد   ؛  2018الدردير وعبد الرحمن ،    ؛

،  ؛    2019،   ،  ؛    2019محمد  التََّفاُعالِت  2020الجريوي  ِفي  ُل  األوَّ النَّوُع  َيَتَمثَُّل  ؛   )
 الُمَكوَناُت الَمْعِرِفيَُّة َمع َبعِضَها َفَتتَحقَّق  الَمْعِرِفيَِّة التِ ي َتْحَدُث َداِخل ِدَماِغ الَفْرِد ، َحيُث تتَفاعلُ 
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بي التََّفاُعِل  آِليَّاِت  ِخالِل  ِمْن  ِباألْهَداِف  الُمُرونُة  الَمَهاِم  وَرْبِط   ، والتَّْمِثيالِت  واالْنِتَباِه  الِخْبَرِة  ن 
الُمَكوَناِت  ِاْسِتَجاَبِة  ِخالِل  ِمن  ِفَيْحدُث  التََّفاُعالِت  ِمن  الثَّاِني  النَّوع  أمَّا   . والُمَراَقَبِة  واإلْدَراِك 

َياِق الذِ ي َتْظَهُر ِفيه الُمْشِكلَ   ة. الِحس ِ َحَرِكيَّة للسِ 
 َرِئيَسين ، ُهَما : َنوَعينِ ِفي  أْنَواعَهاوَتَكاُد َتتَِّفُق أَدِبيَّاُت الُمُروَنِة الَمعرِفيَِّة َعَلى َتْحديِد  

وْجَهِته   Adaptive Flexibility   ِفيَّةُ التَّكيُّ   الُمُروَنةُ   ـ  1 َتغيير  َعَلى  الَفْرِد  ُقْدَرَة  وَتعِني   :
ِفيَها  الَمْعِرِفيَِّة   يَ وَتَحكُِّمه  الَعَمليَِّة ، حيث  َحَياِته  ِفي  َتعَتِرضه  ُمْشِكَلٍة  إلَ عَ سْ َتَجاه  الُوُصوِل ى  ى 

ِلُمْشكِ   إلى ُحُلوٍل  َوْضع  أو   ، الُمْشِكَلِة  ِتلَك  ِلَحلِ   َتْقِليديٍَّة  َغير  ُحُلوٍل  َتتميز  إلى  ِاْجِتَماِعيٍَّة  َلٍة 
َلَها. َحلٍ   إلى  الُوُصول  ويصعب  الُموَجَبة   ِبالمَتداَخالِت  الزَّاوَية  ِباعِتَباِرَها  إليَها  النََّظُر  وُيْمِكُن 

َتعِديٍل َمقُصوٍد   َتْحَتاُج إلى  َتكيُّفيَّة ألنََّها  ُهَنا  الَعْقِليِ  ، وُتَسمَّى  ِليَ للتََّكيُِّف  ُلوِك  َمَع  ِفي السُّ تَِّفَق 
 الَحلِ  النَّاِجِح.  

ِج أْكَبر  عِني ُسْرَعَة الَفرِد ِفي إْنَتا: وتَ   Sponstaneous Flexibility   ـ الُمُروَنُة التِ ْلَقاِئيَّةُ   2
ْرَعَة والُقْدَرَة َعَلى ِاْستِ َقدٍر ُممكٍن ِمن األْفَكاِر الُمَتنوِ َعِة َحول َموِقٍف ُمَعيِ ن.   َعاِب  يَكَما َتْعِني السُّ

 الَموِقِف الَمْعِرِفيِ  أو االْجِتَماِعيِ  الذِ ي ُيواجهه الَفرد. 
 ج ـ َمَباِدُئ الُمُروَنِة الَمْعِرفِيَِّة : 

التِ ي  َتْرَتِكُز    والُمْرَتَكزاِت  الَمَباِدئ  ِمن  َمْجُموَعٍة  َعَلى  الَمْعِرِفيَِّة  َتْحِقيق الُمُروَنُة  ُيْمِكنها 
اليِة التَّْحِصيِل  ا األثر ِفي ِزَياِدِة َفعَ هَ ما لَ تَّدِريِب َعليها واكِتَساِبها و أكبر قدر ِمن الَفاِئدة عند ال

َياِقي وذِلَك ِمن خالِل َتْقِديِم الَمَعاِرِف للُمَتعلِ ِمين  األَكاديِميِ    ، وهذه المباِدئ َتْهَتمُّ ِبالتَّْدريِس السِ 
هذه    دُ مِ عتَ تَ   ِلكَ َكذَ ِفي ِسَياَقاٍت ُمْخَتِلَفٍة ِبَهَدِف َتْنِميَِّة َفهِم الُمَتعلِ ِمين للَعَمليَّاِت الذِ هِنيَِّة الُمَعقََّدِة ،  

عَ ادِ بَ المَ  عَ لَ ئ  االْنِتَباهِ مَ ى  عاٍل    ِليَّاِت  َتْركيٍز  ذا  الُمَتَعلِ ُم  يكون  حيث  الَمْعِرَفِة  َتْمِثيِل  ِبَمْعَنى 
 وِبُصوَرٍة ُمْسَتمرٍَّة لَيُكوَن َقاِدًرا َعلى التََّكيُِّف َمع الظُُّروِف الُمِحيَطِة.  

ا  َمَبادئ  أبرز  َتْحديُد  يلي  وُيمكُن  فيما  الَمْعِرِفيَِّة   , Yekta & Kassian)  لُمُروَنِة 
عبد العظيم ، ؛  310:  2018محسن والسماوي ، ؛  129ـ  125:  2015الفيل ،  2011
؛ أحمد ،    31ـ    30:    2020عبد العال ،  ؛    236:    2019مجلي ،  ؛    33ـ    32:    2018
2021  :360 : ) 

ُد هذا المبَدُأ َعَلى التََّشاُبِك والتََّراُبِط بين الَمَفاِهيم وعرض ُكلِ    :   ـ َتَجنَُّب التَّْبِسيِط الزَّاِئدِ   1 ُيؤكِ 
ِة التَّعَ  ْطِحيِ  ِلُمْحَتوى َمادَّ لُِّم ، التَّداُخالِت الَمَفاِهيِميَّة ِخالل الَمَجاِل وَخاِرِجِه ؛ ِلَتجنُِّب الَفْهِم السَّ

 األَكاِديِميِ  َلدى الُمَتَعلِ ِمين. ِسيِن التَّْحِصيِل ولَتحْ 
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ُيْقصُد ِبه َضُرورة َتْقِديِم َعَدٍد ُمَتَنوٍُّع ِمن الحاالِت    :  ـ التَّأِكيُد َعَلى التََّعلُِّم الَقاِئِم َعَلى الَحاَلةِ   2
الُمَعقَّدِة وَغيِر الُمْنَتَظِم ِلَتجنُِّب الُمْشِكالِت التِ ي  َتْعمُل ِبَمَثاَبِة أْمِثَلٍة أو َتْطِبيَقاٍت داِعَمٍة للَمعِرَفِة  

 َشاِبهِة.َتنجم َعن ِاْسِتْعماِل َعَدٍد َغير َمْحُدوٍد من الحاالِت الُمتَ 
ُد هَذا الَمْبدُأ َعَلى َضُروَرِة ِقَياِم الُمَتَعلِ ِم ِببَناِء    :  ـ التَّأِكيُد َعَلى ِبْنَيِة الَمْعِرَفِة وليَس َنْقلها  3 ُيَؤكِ 

َة َبدال ِمن َنقِل  والواِقِعيَّ  َمعِرَفِته ِبَنْفِسه وَعَمل الُمَخطَّطاِت الَمْعِرِفيَِّة التِ ي َتْشَمُل الَمْعِرَفَة اإلْجَراِئيَّةَ 
ووْفًقا ِلهَذا الَمْبدِأ فإنَّ الُمَتعلِ َم َيُقوُم ِبَتْنِظيِم َتَراِكيِبه الَمْعِرِفيَِّة وَتْعِديِلَها    الَمْعِرَفِة وَتْقِديمها جاِهزة.

 ِبَحيث تفِضي الِخْبَراُت الَجديَدُة إلى التَّْطِبيِق الَمِرِن.  
َياقِ   4 السِ  َعَلى  الُمْعَتِمدِة  الَمْعِرَفِة  َدْعُم  الَمْعِرَفِة    :   ـ  ِاْسِتْخَداِم  َكيِفيَِّة  َعلى  الَمْبَدُأ  هَذا  ُز  وُيركِ 

التِ ي   َحَياِتهم  َواِقِع  ِمن  للُمَتَعلِ ِمين  الَمْعِرَفِة  َتْقِديِم  وَضُروَرة  الَعَمِليَِّة  الُمَماَرَسِة  ِفي  النََّظِريَِّة 
 ِيُشونَها.  ُيَعا
الَمْعِرَفةِ   5 ِد ِفي  الُمَتَعدِ  التََّراُبِط  َدْعُم  َمَعاِرَف   :  ـ  الُمَتَعلِ ِمين  إْكَساِب  َتَجنُّب  الَمْبدأ  ِبَهذا  ُيْقَصُد 

ُمْنَفِصَلٍة   أْقَساٍم  ِفي  أو  ِسَياِقَها  ُمجزَّأٍة  َعن  الَمْعِرَفِة  َبعيَدٍة  ِفي  التََّناُقَضاِت  َعَلى  والتَّْرِكيِز   ،
 ِقَها ِفي ِسَياَقاِت ُمْخَتِلَفٍة. يِ ِبَتْطب

التَّْعِقيِد:  6 إلداَرِة  والتَّوِجيُه  النَِّشَطُة  الُمَشاَرَكُة  هذا  ـ  ُد  الُمَشاَرَكِة   أالَمْبد   يؤكِ  َضُروَرِة  َعلى 
التَّوِجي َعَلى  الُمَعلِ ِم  دوُر  وَيقَتصُر   ، الُمَعقَّدِة  الَمْعِرَفِة  ِاْكِتَساِب  ِفي  للُمَتَعلِ ِم  والَفاِعَلِة    هِ النَِّشَطِة 

   واإلْرَشاِد للُمَتعلِ ِمين ِفي إداَرِة َتَعقُِّد الَمْعِرَفِة. 
َناتُ د ـ  ِ  :  وأْبعَاُدَها ْعِرفِيَّةِ الُمُروَنِة المَ  ُمَكو 

وَمَباِدئَها   َناِتَها  ُمكوِ  أبرز  ِلَتْحِديِد  الَبْحِثيَِّة  والُجُهوِد  الَمْعِرِفيَِّة  الُمُروَنِة  أُسِس  َضوِء  ِفي 
النَّْفِس   ُعَلَماُء  ِاْجَتَهَد   ، ِئيَسِة  ُيمْ الرَّ التِ ي  األْبَعاِد  ِمن  َمْجُموَعٍة  ِاْستخالِص  ِفي  ِكن  والَباِحُثون 

وُتسَتْخدم   ُتْكَتسب  التِ ي  بالَمَهاَراِت  ِمن  َتوِصيفَها  َمْجُموَعٍة  َعَلى  ُبعٍد  ُكلُّ  َيشَمُل  بحيث  ؛ 
َرات  ُن الُمُروَنُة الَمْعِرِفيَِّة اإلْجَراِئيَِّة التِ ي ُيْمكن ِقَياسَها ِبسُهوَلٍة وُيْسٍر ، وَتتَ   الَمهاَراِت أو الُمؤشِ  َكوُّ

ن التََّحكُِّم الَميَل إلى إْدَراِك أنَّ  نين أساِسيين ُهما التََّحكُّم والَبداِئل ؛ َبحيث يعني ُمَكوِ  ِمن ُمَكوِ 
الُقْدَرِة   إلى  الَبَداِئِل  ن  ُمَكوِ  ُيِشيُر  َبينَما   . ِفيَها  م  التَّحكُّ ُيْمِكن  عَبَة  الصَّ إْدَراِك َعلَ الَمَواِقَف  ى 

إيجَ  َعَلى  والُقْدَرِة   ، الَبَشِريِ   ُلوِك  والسُّ وَمَواِقِفَها  الَحَياِة  ألْحَداِث  َدِة  الُمَتَعدِ  الَبِديَلِة  اِد التَّْفسيَراِت 
ْعَبِة.   َدٍة للَمواِقِف الصَّ َبديَلٍة ُمَتعدِ  َيَتَمتَّع ِبه المُ ُحُلوٍل  َيكِشَفان ِبوُضوٍح َما  نان  َتعلِ ُم  وَهذان الُمكوِ 

اِبَقِة الت ِ  ي  ِمن ِاْنِتَباٍه واٍع ، وَتَفاُعٍل ِذْهِنيٍ  ، وما ُيْجِريه ِمن ُمعاَلَجٍة ِذهِنيٍَّة ِلَمعاِرِفه وِخبَراِته السَّ
 َتْرَتِبُط بالَموِقِف الذي يواجهه. 
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الَمْعِرفِ   الُمروَنِة  ِلقَياِس  ْت  أُِعدَّ التِ ي  المقاييِس  َتَتِفُق ُمْعظُم  الِبيَئِة   يَّةِ وَتَكاُد  َتْحديًدا ِفي  ـ 
ـ   ِهي  الَعَرِبيَِّة  أْبَعاٍد  ثالثِة  ِفي  أْبَعاِدَها  َتْحِديِد  ،    ِفي  ،    ؛  2004) قطامي    ؛  2014الفيل 
؛    2016؛ عبد الحميد وشافعي ،    2016؛ فتحي ،    2015الهزيل ،    ؛    2015حسن ،  

؛ محمد    2019الكي ،  الم؛    2019أحمد ،  ؛    2019مهدي وأحمد ،    ؛  2018الخطيب ،  
 :2021؛ العساف والزق ،  2020نور الدين ، ؛  2020؛ الجريوي ،  2019، 
عَبِة.الَموَ  اكُ رَ ـ إدْ  1  اِقِف الصَّ
َدِة .ـ  2  إْدراُك التَّْفِسيَراِت الَبِديَلِة الُمَتَعدِ 
َدٍة للَمواِقِف  3 ْعَبِة.ـ إْنَتاُج ُحُلوِل َبِديَلٍة ُمَتَعدِ   الصَّ

الِقَراَءةِ  ـ    الثَّاِلثُ المحَوُر   تَْنِمَيِة  فِي  َوَدْوُرَها  ذَاِتيًّا  الُمَنظَِّم  التَّعَلُِّم  اِْستَِراِتيِجيَّاُت 
 :  التَّأِويِليَِّة والُمُروَنِة الَمْعِرفِيَِّة ِلتالِميذ الَمْرَحلَِة اإلْعَداِديَّةِ 

يَّتُه:  أ ـ َمْفُهوُم   التَّعَلُِّم الُمَنظَِّم ذَاِتيًّا وأَهم ِ

الُمَعاِصَرة   الَمفاِهيم  أَحَد  َتَعلٍُّم  ِاْسِتَراِتيِجيَّاِت  ِمن  َيَتضمنه  ِبَما  َذاِتيًّا  الُمَنظَُّم  التََّعلُِّم  ُيَعدُّ 
الُمَتَعلِ ِمين   إْنَجاِز  ِفي  الُمَتعلِ ِمين  الُمِهمَّة  ُمَساَعدة  َشاِنه  ِمن  للتََّعلُِّم  الذَّاِتيَّ  التَّْنِظيَم  ألنَّ  َذِلَك  ؛ 

التَّْرَبِويَِّة    َعلى الَغاَياِت  أَبرِز وأَهمِ   ُيَعد ِمن  الَحَياِة والذِ   التََّعلُِّم َمَدى  َمَهاَراِت  ِاْكِتَساِب واسْتْخَداِم 
َتْسَعى   ِاْهِتَمامالتِ ي  ِدَراسته  َنالْت  َذاِتيًّا  الُمَنظَِّم  التََّعلُِّم  ُظُهوِر  وُمْنُذ   ، التَّْعِليِميَُّة  األْنِظَمُة    إليها 

يَِّته وَخَصائص الُمَتعلِم الُمَنظ م ذاتيًّا ،  ِلَتوِصيِف َمْفُهوِمه ، وَتوِضيِح أَهمِ    الَكِثير ِمن الَباِحِثين 
الُمْخَتِلَفِة، َنَماِذِجه  التََّعلُُّم    وَتْحِديِد  صار  كله  هذا  ونتيجة   ، ِاْستراِتيِجيَّاِته  وَتْقِنيِن  َتْحِديِد  وأخيًرا 

َرِة أهمَّ األْبَعاَنظَُّم َذاِتيًّا المُ   للتََّعلُِّم األَكاِديِميِ  الَفعَّاِل.ِد الُمَفسِ 
لِ ُم ِبَتْنِشيِط أداِئه   َذاِتيًّا  الُمَنظَّمِ وُيْقصُد ِبَمْفُهوِم التََّعلُِّم    بأنَّه " الَعَمِليَُّة التِ ي َيُقوُم ِفيَها الُمَتع 

َنح  ًها  ُمَتوجِ  ِاْستمَراِرِه  َعَلى  التََّعلُّمِ والُمَحاَفَظِة  أْهَداِف  َتْحِقيِق    الَفردِ   ِاْكِتَسابَ   وَتْعِني  ،  َو 
ْبطِ   الُمَراَقَبةِ   الْسِتَراِتيِجيَّاتِ   ) "    الذَّاِتيَّةِ   والَكَفاَءةِ   الَجْهدِ   وإَداَرةِ   التََّفاِصيلِ   واْستْخَدامِ   ،  والضَّ

Pintich et al ,1994  139)   .  وَعرَّفه   (Pintrich , 2000 : 453)      بأنَُّه " َعَمِليَّة
كُّم  َهاِدَفة  َوَنِشَطة  َحيث َيضُع الُمَتَعلِ ُمون أْهَدافهم التَّْعِليِميَّة ُثمَّ ُيَحاولون الُمَراَقَبة والتَّْنِظيم والتَّحَ 

ُلوِكيَِّة ، وتوجَههم وتَقيدهم أهداِفي َخَصاِئصهم الَمعِرفِ  اِفِعيَِّة والسُّ َياِق  يَِّة والدَّ ِفهم وَخَصاِئص السِ 
 ِفي الِبيَئِة التَّْعِليِميَِّة" .  

َبعض   َتْحِديد  ُيْمكن  َذاِتيًّا  الُمَنظَِّم  التََّعلُِّم  ِلَمْفُهوِم  الُمْخَتِلَفِة  التَّْعِريفاِت  وباسْتقراِء 
ِفيِ  وِخْبَراِته  ر َعلِ ِم ِبَتْنِشيِط ُسُلوِكه الَمعْ الَخَصاِئِص الُمَميِ َزِة له ، ِمْنَها أنَّه َعَمِليَّة  َتْسَتْهِدف ِقَياَم الُمتَ 

التَّْفِكيرِ  والتََّحكُِّم  والُمَراَقَبِة  والتَّْنِظيِم  االْنِتباه  ِمثل  ُمَعيَّنٍة  ِبَمَهاَراٍت  الُمْرَتِبَطِة  أْثَناء    الذِ ْهِنيَِّة  ِفي 
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دٍة والتِ ي ُتْسِهُم ِفي  ، ويتم ذلك كله مِ   الِقَياِم بأَداِء الَمَهمَِّة التَّْعِليِميَّةِ  ن خالِل ِاْسِتَراِتيِجيَّاٍت ُمَحدَّ
د َعلى   التََّعلُِّم الُمَنظَِّم َذاِتيًّاَتْنِمَيِة َوعِي الُمَتَعلِ ِم ِبَتعلُِّمه. َكَما أن التَّْعِريفات الُمْختِلَفة ِلَمْفُهوِم   ُتؤكِ 

أنَّ الَهَدَف ِمن ِاْسِتْخَداِمه هو َتْحِسين وَتْطِوير التََّعلُِّم وَتْدِعيم َدَواِفِعِه ُوُصوال إلى َتْحِقيِق أْهَداِف  
 التََّعلُِّم. 

يَّةُ التَّعَلُِّم الُمنَظَِّم ذَاِتيًّا :   ب ـ أَهم ِ

 يَّة للذَّاِت وأكَثر اْهِتَماًما ا ِفي أنَّه َيْجَعل الُمَتَعلََّم أْكَثَر َفَعالِ الُمَنظَِّم َذاِتيًّ   َتْبُدو أَهمِ يَُّة التََّعلُّمِ  
افِعيَّ  ِة َبالَمَهمَِّة التَّْعِليِميَِّة التِ ي َيُقوُم ِبَها ، ُفُيَخطِ ُط َلَها ، وَيْعَمُل َعَلى َتْنِظيِمَها ، ثم تحسين الدَّ

بِ  ،َلديِه  وَتْقِويمه  أداِئه  َشْخِصيَِّته  كَ   ُمَراَقَبِة  ِلَتْطِويِر  ُيساعده  ِبه  َيقوُم  ِبَما  الُمَتَعلِ ِم  َوعَي  أنَّ  ما 
يَها ُمْنَفِرًدا أو َمَع ُزمالِئهِ    واْسِتيَعاِب ُمْعطَياِت َعْصِره ، َكذِلَك َتوِجيه األْنِشَطِة الَمْعِرِفيَِّة التِ ي ُيؤدِ 

يَّةُ   ِبُصوَرٍة َجَماِعيٍَّة. ِفي َنوِع الطُّالِب الذِ ي َيْسَعى إلى َتْكِويِنِهم ،   َذاِتيًّا  َعلُِّم الُمَنظَّمِ التَّ   َوَتْكُمن أَهمِ 
َمْعَنى وَداللةٍ  ذا  التََّعلُِّم  َجْعِل  ِفي  ِبَمْسئوِليَِّته  الَوعِي  ِمن  َمِزيًدا  ُيْظِهُر  َذاِتيًّا  المَنظَُّم  ، َفالُمَتعلِ ُم   

 يَّة ، وَتْنِظيم ُسُلوِكه وِبيئِتِه . وَتْكوين ُمَتعلِ ٍم أكثر ُمَثاَبرة واستقاللِ 
َيِة الَفْرِديَِّة ، والتََّفاُعل وَيْمَنُح التََّعلُُّم الُمَنظَُّم َذاِتيًّا الُفْرَصَة للُمَتَعلِ ِم َمَساَحة أْكَبر ِمن الُحر ِ  

ٍة  َقَراَراتٍ  ِاتِ َخاذِ ، وُيِتيح الُفْرَصَة َلهم لالعِتَماِد َعَلى أنفِسِهم ِفي الَمِرن فيما بين الُمَتَعلِ ِمين  َخاصَّ
د ِبَتعلُِّمِهم ، ،   َراساِت والُبُحوثِ   (29:    2017)الحسينان ،    ويؤكِ   ِمن خالِل اْسِتْقراِء َنتائج الدِ 

يَّته  الِتي اسَتهَدَفْت التََّعلَُّم الُمَنظََّم َذاِتيًّا ِفي َفَعاِليَِّة الَبَراِمِج التَّعِليِميَِّة الَقاِئَمة َعَلى    َتتَِّضح  أنَّ أَهمِ 
،    َذاِتيًّا  الُمَنظَّمِ   التََّعلُّمِ اْسِتراِتيِجيَّاِت   َياِضيَِّة  الرِ  الُمْشِكالِت  َحلِ   ُقْدراتِ في  َرْفِع  الُمَتَعلِ ِمين  وِفي   

الِكتابيِ    األداِء  َتْنِمَيِة  وِفي   ، َيْقرؤونه  ِلَما  وَكَذِلَك  االْسِتيَعاِبيَِّة   ، َفِهيِ   الشَّ التَّعِبيِر  وَمَهاَراِت   ،
ِل الَقائمَتْنِمَيِة َمَهاَراِت التَّْفِكيِر النَّاِقِد والتَّْفِكيِر اإلْبَداِعيِ  ، َكَما أنَّ ِاْسِتْخَداَم َبَراِمج التَّ  ِة َعَلى  دخُّ

ِة   َذاِتيًّا الُمَنظَّمِ  التََّعلُّمِ ِاْسِتَراِتيِجيَّاِت  ُيَساعد ِفي زَياَدِة َكَفاَءِة الطُّالِب ِمن َذوي االْحِتَياَجاِت الَخاصَّ
وِر الَجْوَهِريِ  والذِ ي يسهُم فيه التََّعلُُّم الُمَنظَُّم ذاِتيًّا ِفي َجوَدِة التََّعلُِّم بِ  د َعَلى الدَّ َشْكٍل ؛ ِممَّا ُيؤكَّ

 َعاٍم.  
الُمَنظَّ   التََّعلُِّم  إلى  ، وِبالنََّظِر  التَّْدريِس  َمَجاِل  الُمَعاِصَرِة في  الُمواَضَعاِت  كأحِد  َذاِتيًّا  ِم 

أَهمِ ي ته   َمَظاِهرَتَتَجلَّى  فإنَّ  َثالَثِة  ِبه  ِفي  الذَّاِتيُّ  َيُقوم  التَّقييُم  ُهَو  األول  الَمْظَهُر  ؛  الُمَتَعلِ ُم  ا 
Self- Appraisal   َيفط الُمَتَعلِ َم  أنَّ  إلى  فائدته  الَفْهِم  حيث ترجع  ُعْمِق  َمدى  ن ِمن خالِله 

َيعْ  َتقِويِمِه ما  للتََّعلُِّم ِمن ِخالِل  الالِزِم  الَجْهِد  وَتوِزيِع  التَّْشِجيِع  َمَفاِتيح  يعِرفه  وإداَرِة  ِرفه وما ال 
 -Selfفهو التَّْفِكيُر الذَّاِتيُّ    الثَّاِنيِتراِتيِجيَّاِت التََّعلُِّم التِ ي َيْسَتْخدمَها. أمَّا الَمْظَهُر  َووعيِه باس
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Thinking    ِالذي يعني إَداَرَة التَّْفِكيِر الذَّاِتيِ  للُمَتَعلِ ِم ويشجعه على ِاْختياِر َمداِخل َمرِنٍة ِلحل
تَتوا التي  َتَعلُِّمِه  َيَتَمثَُّل   فق ُمْشكالِت  َبينما  الَهَدف.  ُتَحقِ ُق  التي  واالْسِتَراِتيِجيَّاِت  واِبِط  الضَّ َمَع 

الذَّاِتيِ    التَّْنِظيِم  ِفي  الثَّاِلُث  الُمَتَعلِ ِم    Self Regulation الَمْظَهُر  قياِم  إلى  يشير  والذي 
   . اِتج َتعلُِّمه ِبَعمليَّاِت ما وراء الَمْعِرَفِة وَتْقييم خَطِطه وُمَناَقَشِة َنو 

 ج ـ َخَصائُِص الُمتَعَل ِِم الُمنَظَِّم ذَاِتيًّا :  

د ُكلٌّ ِمن )    ؛ Zimmerman, 2006؛   Pintrich , 2000؛  2004قطامي ، َحدَّ
 ؛   2013حمادة ،    ؛  2009وف ،  عبد الرؤ   ؛  2010؛ الحسينان ،    2006،    عطية وحافظ

؛ إبراهيم ،    2017الحسينان ،  ؛    2016عطية ،  ؛    2015،    الهيالت ؛    2015الرباط ،  
،  ؛    2017 ،  ؛    2017قرني  ،    2018يوسف    الُمَنظَّمِ   الُمَتَعلِ مِ َخَصاِئَص    (2021؛ سيد 

 ِفيما َيلي :  َذاِتيًّا
اخِليَُّة    1 الدَّ اِفِعيَُّة  الدَّ ِفي    :ـ  االْسِتمرار  َذاِتيًّا  الُمَتَعلِ ِمين  الطُّالِب  إدارِة  َدْرَجة  َوْصَف  وَتعِني 

الَخاِرِجيِ  مِ  ْغِط  ِغَياِب الضَّ َحاَلِة  َراَسِة ِفي  الدِ  التَّْعِليِميَِّة أو  الُمَعلِ ِمين أو اآلباء، الَمَهمَِّة  ِقَبل  ن 
 ِبَدرَجٍة ُمْرَتِفَعٍة.  َكَما أنهم َيْمَتاُزون ِبَداِفِعيَِّة اإلْنَجاِز 

اِ ـ    2 :ِاْسِتْخَداُم  التََّعلُِّم  أو    ْسِتَراِتيِجيَّاِت  الُمَخطََّطِة  َتَعلُِّمِهم  َطَراِئق  ِفي  ِبِثَقِتهم  الطُّالُب  َيمتاُز 
التََّعلُِّم الذَّاِتيَِّة وذِلك َعن ِطريِق التَّعوِد ِفي ِاسْتخداِمَها ِمن ناِحَيٍة ، وَتحقيق فاعِليَّتها في إْنجاِز  

أخرى. َناحيٍة  ِاْسِتْخَداِمَها   ِمن  وَكيِفيَّة  الَمعِرِفيَِّة  وراء  وَما  الَمعرِفيَِّة  باالْسِتَراِتيِجيَّاِت  والمْعِرَفُة 
   ِت وَتْحِويِلَها وَتْنِظيِمَها ِبَكَفاَءٍة.  َعلى االْنِتَباِه للَمْعُلوَماُتَساِعُد الُمَتَعلِ مَ 

3  : األَداِء  آِليَُّة  ُمْسَتوى    ـ  إلى  الُوُصوِل  ِعْند  َتَتوقَّف  ال  للتََّعلُِّم  الذَّاِتيََّة  الُمَراَقَبَة  إن  بحيث 
َتَتَحول ِم، مستوى إلى آخر . َتجَعلُهم أكثر ُقْدرة في أوتوماِتيكية األداء ، وَلِكنََّها  وهذه اآلليُة 

ِم ِفي َخَصاِئص التََّعلُِّم األ ُلوِك.   كالتَّْنِظيمِ َكاِديِميِ  التَّحكُّ  الذَّاِتيِ  للسُّ
ِبالنََّتائجِ   4 الذَّاِت  َوعي  َدَرَجُة  والظَّاِهَرةِ   ـ  ْمِنَيِة  يَ   :الضِ  َكَما  َذاِتيًّا  الُمَنظَُّمون  ى  رَ الُمَتَعلِ ُمون 

Zimmerman   ميال ِلَمْعِرَفِة َنواِتج أَداِئِهم ِفي االْخِتَباَراِت َقبل أن ُيَصححَها الُمَعلِ م ،   أْكثر
الوَ  أكثر مَ وَهذا  أنَّهم  إلى  َيرجع  أداَءهم عي  َترُصُد  التي  الذَّاِت  ُمَراَقَبِة  ِبسجالِت  يال لالْحِتَفاِظ 

إدْ   .األَكاِديِمي للُمَتَعلِ ِم  يسمُح  الوعي  ارَ وهذا  ِنَقاِط  أدَ اَك  ِفي  ْعِف  والضَّ واالهِتَماِم    اِئهِ لُقوَِّة   ،
 ِبالتَّْغِذَيِة الرَّاِجَعِة الُمْسَتمرَِّة. 

ةُ للتَّعَلُِّم الُمَنظَِّم ذَاِتيًّا :    د ـ االْفتَِراَضاُت العَامَّ

النَُّموَذِج   للتََّعلُِّم الُمَنظَِّم َذاِتيًّا ِمثل َعَلى الرُّْغِم ِمن أنَّ ُهَناَك الَعديَد ِمن النََّماِذِج الُمْخَتِلَفِة   
لبينتريش   الذَّاِتيِ   والتَّْنِظيِم  لألْهداِف  االْجِتَماِعيِ   و  Pintich الَمْعِرِفيِ   الثُّالِثيِ     ،  النَُّموَذِج 
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بوكيرتيس     Zimmerman لزيميرمان   للتَّْعِديِل ،    Boekaerts ، ونموذج  الَقاِبِل   للتََّعلُِّم 
وين   بوركوسكي     Winneوَنُموذِج  وَنُموذِج   ، َذاِتيًّا  الُمَنظَِّم  للتََّعلُِّم  األربع  الَمَراِحل   ذي 

Bork  أرَبَعَة ُهَناَك  أنَّ  إال  وهي  َفْرِضيَّاتٍ ،   ، النََّماِذِج  ُكلُّ  ِفيَها  َتْشَتِرُك  َعامٍَّة   َرِئيَسٍة 
(Zimmerman , 2003 , Pintrich , 2004, Zimmerman , 2006 )   :   

: وينبع من َمْنُظوٍر َمعِرِفيٍ     Active Constructive Assumption   ـ الِبَناُء النَِّشطُ   1
ن ِفي َعَمِليَِّة التََّعلُِّم ، ويفترض  تعتبُر الُمَتَعلِ ِمين ُمَشارِكين ِبناِئيي  عام ، ِبمعنى أنَّ ُكل النَّماِذج

هم ِمن َمعاٍن ودَ أْن الُمتعلمين يبنون   اْسِتَراِتيِجيَّات ِمن  ، وأْهداٍف و   الالتٍ ِبَشْكٍل َنِشٍط َما َيخص 
الَمْعِرَفِة الُمَتاَحِة ِفي البيَئاِت الَخاِرجيَِّة وأيًضا ِمن الَمْعِرَفِة الَموُجوَدِة داِخل ُعق وِلِهم. وهذا يؤكد 

 َمليَِّة التَّعلُِّم. إيجابيَة الم َتعلِ ِمين وُمَشاركتهم النَِّشَطِة ِفي عَ 
التََّحكُّم  2 ِاْحِتماُل  َجِميعُ   The Potential for Control Assumption   ـ  َتفترُض   :  

الُمَتعلِ ِمين  َذاتيًّا أن  الُمَنظَِّم  التَّعلِم  أْبَعاًدا ُمَعيِ َنًة   َنَماِذُج  ُموا وينظِ ُموا  ُيراِقُبوا ، وَيَتحكَّ ُيمكنهم أن 
ةِ   ، وَدافعيتهم وسلوكهم ، وأيًضا بعض َخَصاِئص ِبيئِتهم.  ِلمْعِرفِتهِم الخاصَّ

الَمَحك  3 أو  الِمْعَياُر   ، الَهَدُف   The Goal Criterion , or Standard   ـ 

Assumption  ٌُّكل تفترض  أو :  الَمَحكِ   ِمن  َما  َنوع    ُيوجُد  أنَّه  َذاِتيًّا  الُمَنظَِّم  التََّعلُِّم  َنَماِذِج 
  ِمن ِخالِلَها الُمَقاَرَنات.  الِمْعَياِر الذي ُيطَلق عليه قيمة الَهَدِف أو الَمرِجِع ، َيِتمُّ 

الَخَصاِئصِ ـ    4 َبين  ُط  هذه      Mediating Properties Assumption    التََّوسُّ ُتِشيُر 
َياِقيَِّة واإلْنجَ  ْخِصيَِّة والسِ  ُط َبين الَخَصاِئص الشَّ از  الَفْرِضيَُّة إلى أنَّ أْنِشَطَة التَّْنِظيِم الذَّاِتيِ  َتَتوسَّ

ْخِصيَّة لألفَرا ِد ِهي التِ ي  الَحِقيِقيِ  أو األداِء ، ِبَمْعنى أنََّها ليَسْت َفَقط الَخَصاِئص الثََّقاِفيَّة والشَّ
فِ    الَخَصاِئص ، وَليَسْت    ُتؤثِ ُر َعَلى التَّْحِصيِل والتََّعلُِّم ِبَشْكٍل ُمَباِشرٍ  َياِقيَّة َوحدَها ِلبيئِة الصَّ السِ 

الذَّاِتي للُمَتَعلِ ِمين ِلَمعِرفِتِهم وداِفعيِتِهم وُسُلوِكهم هو  هي التي ُتشكل التَّْحِصيل ، ولكن التَّْنِظيم  
َياِق ، والتَّْحِصيِل الُمسَتمِر. الذِ ي  ُط الِعالَقات بين الَفرِد ، والسِ    َيَتوسَّ

ِئيَسِة Self – Efficacy  ـ الَفَعاِليَُّة الذَّاِتيَّةُ   5 : ُتعدُّ الَفَعاِليَُّة الذَّاِتيَُّة ِمن الَفْرِضيَّاِت الُمَؤثِ َرِة والرَّ
للذَّاِت   بفعاليٍة أكبر  َيتمتعون  الذِ ين  َراَساِت أنَّ الطُّالَب  الدِ  َنتاِئُج  الذَّاِتيِ  ، وأثَبتت  التَّْنِظيِم  ِفي 

 َءٍة وكِذلَك أفضل ِفي ُمَراَقَبِة َتَعلُِّمِهم.  َيْسَتْخِدُمون اْسِتَراِتيجيَّاٍت التََّعلُِّم ِبَكَفا
 هـ ـ اِْستَِراِتيِجيَّاُت التَّعَلُِّم الُمنَظَِّم ذَاِتيًّا: 

ْقِميِ    الرَّ الَعْصِر  ِفي  ًة  ُمِلحَّ ذاِتيَّا َضُرورًة  الُمَنظَِّم  التََّعلُِّم  ِباْسِتَراِتيِجيَّاِت  االْهِتَماُم  أْصَبَح 
ُش ِضمن إْحَداِثيَّاِته ؛ حيُث إنَّ الُمَتَعلِ َم الَقاِدَر َعَلى َتْنِظيِم َتَعل ِمِه ذاِتيًّا ُيْمِكنه الرَّاِهِن الذِ ي َنعي
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أَساِسيَّةٍ  ِبِكَفاَياٍت  الُمَتَعلِ ِم  َتزويَد  َتْضمُن  االْسِتراِتيِجيَّات  هذه  ألنَّ   ، األَكاِديِميَِّة  َمَهاَراِته    َتْرِقَيَة 
َراَسةِ  للدِ  الَعِميقةِ َضُروِريٍَّة  الَمْعِرِفي ِ     ُلوِك  السُّ وَتْنِظيِم  الُمَراَقَبِة  ِباْسِتَراِتيِجيَّاِت  الَوِثيِق  ،  الْرِتَباِطَها 

 : وهي   ، أَساِسيٍَّة  َرئيسٍة  ِاْسِتَراِتيِجيَّاٍت  ثالِث  ِفي  َتوِصيفَها  ُيْمِكُن  االستراتيِجيَّاُت  وهذه 
 اِتيِجيَّات َما َوَراء الَمْعِرِفيَِّة ، وِاْسِتَراِتيِجيَّات إَداَرِة الَمَصاِدِر  االْسِتراِتيِجيَّات الَمعِرفيَّة ، واالْسترَ 

(Pintrich , 2000, Schunk,2005, Zimmerman , 2006 )  ، ُعَلَماُء ِاْجَتهَد  وَلَقْد 
وَمُنظِ ُرو   التَّْطِبيِقيَِّة  واللِ َساِنيَّاِت  التَّْرَبِويِ   التََّعلُِّم  النَّْفِس  ِاْسِتَراِتيجيَّاِت  َتْحِديِد  ِفي  اللَُّغِويَِّة  التَّْرِبَيِة 

األدَ  ِمن  َترَفَع  أن  ُيمكن  التي  َذاِتيَّا  األكَ الُمَنظِ ِم  َعَمِليَِّة  اِء  َتحسين  َشأِنَها  وِمْن  للُمَتَعلِ ِم  اِديِميِ  
برِز االْسِتَراِتيِجيَّاِت   هذا الُجزُء َعلى َعْرِض أالتَّْحِصيِل واْكِتَساِب الَمَهاَراِت الُمتنو عِة ، وَيْقتصرُ 

ِمْنَهاا اإلَفاَدة  ُيْمِكُن  الَمْعِرِفيَّةِ   لتِ ي  الُمُروَنِة  وَتْحِسيِن  التَّأِويِليَِّة  الِقَراَءِة  َمَهاَراِت  َتْنِمَيِة  والتي    ِفي 
  2006حافظ ،  عطية و   ؛  2004قطامي ،  )  كاآلتي  وهي،  ُتناِسب َتالِميذ الَمْرَحَلِة اإلْعَداِديَّةِ 

أنور وعبد الموجود ،  ؛    2009؛ سالم وزكي ،    2009موسى ،  ؛    2009عبد الرؤوف ،  ؛  
  ؛  2015،    ورسالن  شحاتة  ؛  2014بدير وعبد الرحيم ،    ؛  2013عبد النعيم ،    ؛  2011

  2018؛ يوسف ،  2017قرني ،  ؛   2016عطية ، ؛   2015الهيالت،  ؛ 2015الرباط ، 
 ( : 2021؛ سيد ، 

  م راستهِ دِ   افِ دَ ألهْ   مينعل ِ تَ المُ   يدَ حدِ تَ   االْسِتراِتيِجيَّةُ   هذِ هَ   نُ مَّ َض تَ تَ   ـ َتْحِديُد الَهَدِف والتَّْخِطيط :  1
ةِ  الَواِرَدةِ حوَ نَ   مهِ اهِ بَ تِ انْ   يهوجِ وتَ   ،  للِقصَّ خِصيَّاِت  والشَّ األْحَداِث    االْسِتراِتيِجيَّةُ   هذه  وتشمل  ،   
ةِ   بموضوعِ   الطالبِ   إخبارَ   التي  رجوةالمُ   دةائِ والفَ   ه،هميتِ أَ   دىمَ وَ   ،افيه  همغبتِ رَ   وإثارة  ،الِقصَّ

 . ةٍ اصَّ وخَ  ةٍ امَّ عَ  أهدافٍ  تحديدِ  أجلِ  من لهم؛ حققهاست
ترتيب  2  يبِ ترتِ بِ   مُ تعل ِ المُ   قومُ يَ   االْسِتَراِتيِجيَّةِ   هذه  وفي  :واألولوية  األهمية  حسب   األهداف  ـ 

اِبَقةِ   في   حددها  التي   افِ األهدَ  السَّ   امِ هَ المَ   يب رتِ تَ   كلِ ذَ كَ وَ   ،ةِ يَّ م ِ األهَ   ب سْ حَ   كَ لِ ،وذَ   االْسِتَراِتيِجيَِّة 
ةِ   في   ةِ ئيسَ الرَّ   ةِ رَ كْ الفِ   حديدِ تَ   مثل   بها   ومُ قُ يَ سَ   يالت ِ  ، وَتْكِشُف   الَفْرِعيَّةِ   األفكارِ   تحديدِ   ثم  ،الِقصَّ

الُمَتعلِ ِمين   االْستَراِتيِجيَّةُ    ة يَّ م ِ هَ أَ   لِ وامِ العَ   أكثر  حديد تَ   ذلكوكَ   ،فِ دَ الهَ   ةِ يَّ م ِ أهَ   يرِ قدِ تَ   على  ُقْدَرَة 
وهذه االستراِتيِجيَُّة ِمن َشأِنَها أْن ُتحِسن أْبَعاد   .فيه  فكيروالتَّ   قراءته  المقصود   وعِ للموُض   سبةِ بالن ِ 

 الُمُروَنِة الَمْعِرفيَِّة َلدى الُمَتعلِ ِمين. 
  دُّ عَ تُ و   وُتشيُر إلى ِقَياِم الُمَتَعلِ ِم ِبالُحْكِم َعَلى َجْوَدِة َما َيقوُم ِبه ِمن َمَهاٍم.  :  ـ التَّْقِويُم الذَّاِتيُّ   3
الذَّاِتي ِ   ةُ يجيَّ اتِ رَ تِ اسْ   يوهِ   ،مِ لُّ عَ التَّ   ةِ يَّ لِ مَ عَ   ىلَ عَ   كمِ للحُ   ارٍ رَ قَ   اذِ خَ الت ِ   ةً يَّ ورِ رُ َض   ةً استراتيجيًّ   التَّْقِويِم 
الَمَهمَّةِ   هاحِ جَ نَ وَ   هائِ دَ أَ   وى ستَ مُ بِ   قعلَّ تَ تَ   بياناتٍ بِ   مَ تعل ِ المُ   ودُ زَ تُ   ة  يَّ يجِ تراتِ اسْ  َتحِقيِق   وتزوده   ، ِفي 
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.  هتِ طَ وأنشِ   هاتِ ارسَ مَ مُ   ةِ اعليَّ فَ   ةِ يادَ زِ   لِ جْ أَ   نمِ   هفسِ نَ   تطويرِ لِ   ةٍ طَّ خُ   بناءِ   على  اعدهسَ تُ   اتٍ علومَ مَ بِ 
  ةِ اغِ يَ ِص وَ   ارِ يَ واختِ   حديدِ تَ   يفِ   مِ المتعل ِ   كفايةِ   مدى  عن  تعبر  تراتيجية  اسْ   هاأنَّ   إلى  افةِ باإلَض   هذا
 مِ ل ِ عَ تَ المُ   قدرةِ   ذلكوكَ   ،ةِ بَ اسِ نَ المُ   اتِ يَّ يجِ اتِ رَ تِ واالسْ   يبِ الِ لألسَ   هدامِ استخْ   ومدى  ،ةِ يميَّ علِ التَّ   هِ افِ أهدَ 
 اتٍ انَ يَ بَ وَ  وماتٍ علُ مَ  من يهِ دَ لَ  افروَ تَ يَ   ما يرِ فسِ تَ  لىعَ 
التَّْعِليِميَِّة  بإعاَدِة َتْرِتيٍب َصِريٍح أو ِضْمِنيٍ  للَمواِد  ُتِشيُر إلى ِقَياِم الُمَتعلِ ِم  ـ التَّْنِظيُم والتَّْحِويُل:  4

َتْحِسيِن َتَعلُِّمه. ِاْسِتراِتيِجي ِة التَّْنِظيِم والتَّحويِل َمَهاَرة التَّ   ِمن أْجِل  ، َوِهي   يفنِ ْص وِمن إْجَراَءاِت 
  ارة هَ مَ   استخدام  أهمية  وترجعللُمَتعلِ ِم،    ي ِ فِ عرِ المِ   ي ِ عِ جِ رْ المَ   ارِ اإلطَ   اءبنَ لِ   ةٍ يَّ اسِ أسَ   يرٍ فكِ تَ   ةُ ارَ هَ مَ 

التَّأِويِليَّةِ صنيفِ التَّ  الِقَراَءِة  َتْنِمَيِة  ِفي  ةَ   أنَّ   إلى      عضها بَ   اتِ ومَ علُ المَ   نمِ   داً دَ عَ   َتْشَملُ   الِقصَّ
 مُّ الكَ   وهذا  ات،لحَ طَ ْص مُ وَ   ينانِ وَ وقَ   صيات،خْ وشَ   اث،دَ أحْ   وبعضها  يم،اهِ فَ مَ   ا وبعضهَ   ق،قائِ حَ 

  نمِ وَ   ،وتذكرها،  هاابِ يعَ واستِ   اهَ ظِ فْ حِ لِ   المتعلم   على  كبيرةً   غوطاً ُض   عُ َض يَ   علوماتِ المَ   نمِ   لُ ائِ الهَ 
 اركً شتَ مُ   ا مً اسِ قَ   لك ِ شَ تُ   يالت ِ   فاتِ الصَّ   سب حَ   اتٍ وعَ مُ جْ مَ   في  ويصنفها  مُ المتعل ِ   يجمعها  أن  المفيدِ 
  . اهَ ابِ يعَ تِ واسْ  اهَ حفظِ  ليةَ مَ عَ  تعلمِ المُ  على يسهل وهذا بينها،

وهي التي ُتشيُر إلى الُجُهوِد التِ ي َيْبذلَها الُمَتعلِ ُم ِلتأِمين ُحُصوِله    :  ـ الَبْحُث َعن الَمْعُلوَماتِ   5
 ِبالَمَهمَِّة الُمْسَتْقَبلِة ِمن الَمَصاِدِر َغير االْجِتَماِعيَِّة. َعَلى الَمْعُلوَماِت الُمْرَتِبَطِة 

جالِت والُمَراَقَبةِ ـ االْحِتَفاُظ    6 وهي التِ ي ُتشيُر إلى َبذِل الُمَتعلِ ِم للجْهِد ِمن أْجِل َتحِسيِن    :ِبالسِ 
  ا هَ اللِ خِ   نومِ   ،يرِ فكِ التَّ   ةِ يفَ حِ َص   امَ خدَ تِ اسْ   ةُ يجيَّ تراتِ االسْ   هذِ هَ   نُ مَّ َض تَ تَ وَ .    َتْسِجيِل األْحَداِث والنََّتاِئجِ 

  افشَ اكتِ  نمكِ يُ   ى حتَّ ؛   تابةً كِ   اتٍ وَ طُ خُ وَ   ةٍ يَّ هنِ ذِ   اتٍ يَّ لِ مَ عَ  نمِ   به ومُ قُ يَ  امَ   ل ِ كُ   يلِ سجِ تَ بِ  مُ ل ِ عَ تَ المُ   قومُ يَ 
 دراسته   أثناء   استخدمها  التي  واالستراتيجيات   ات ارَ هَ والمَ   ،  فيها  قع يَ   يالت ِ   اءِ طَ واألخْ   اتِ بَ قَ العَ 

ةِ    عن   عبارة  وهي  ،   الِقَراَءِة التَّأِويِليَّةِ طويرِ تَ لِ   ايًّ يجِ تراتِ اسْ   اسيطً وَ   يرِ كِ فْ التَّ   ةُ يفَ حِ َص   وتعتبر.  للِقصَّ
 . اتبعها التي والخطوات  التفكيرِ  عمليات  يذُ لمِ الت ِ  ايهَ فِ  لج ِ سَ يُ  مفكرة

وهي التِ ي ُتِشيُر إلى َبذِل الَجْهِد ِمن أْجِل َتْعِظيِم ِبيَئِة َتعلُِّمه ِلجعِل التََّعلُِّم   :ـ الِبْنَيُة الِبيِئيَّةُ   7
وُيسر.   ُسهوَلة  والُمْلِهَياِت أْكَثر  الُمَشتِ َتاِت  َتَجنُِّب  إلى  الُمَتَعلِ ُم  َيْسَعى  االْسِتَراِتيِجيَِّة  ه ِذه  وِفي 
َراَسِة   َتْرِتيِب ِبيَئِة التََّعلُِّم َلَكي ُتْصِبُح الَمَهمَُّة التَّْعِليِميَُّة أيَسر وأسهل ِفي   ، وإعاَدةِ َداِخل ُغْرَفِة الدِ 

 أداِئَها
والتََّذكُُّر:  8 التَّْسِميُع  واألْحَداِث   ـ  الَمعُلوَماِت  َتَذكُِّر  أْجِل  ِمن  الجهِد  الُمَتَعلِ ِم  َبذِل  إلى  وُتِشيُر 

َصِريَحةٍ  ُمماَرَساٍت  ِضْمِنيٍَّة.وذِلك ِمن خالِل  أو  الُمَتَعلِ ِم     ِتْكَراِر  ِفي  االْسِتَراِتيِجيَُّة  وَتَتَمثَُّل هِذه 
والبَياناِت   الَمعُلوَماِت  َقواِئم  إعداِد  َطريِق  َعن  وذلك   ، َيْنَساَها  ال  حتَّى  الَجديَدِة  للَمْعُلوماِت 
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رَ  الدِ  َموُضوع  ِة  ِبالِقصَّ ذكرَها  الوارد  واألماِكن  خِصيَّاِت  َيُقوُم  اَسِة.  والشَّ االْسِتراِتيِجيَِّة  َهِذه  وِفي 
اِعَمِة ِلرأيِه.   الُمَتعلِ ُم بإجراء الُمَقاَرناِت واالستنتاِج ِلما َيقرؤه ، وَتْحديِد األدلِ ِة الدَّ

االْجِتَماِعي ِ   9 الَعوِن  َعِن  الَبْحُث  الجُ   :  ـ  إلى  ُتِشيُر  الُمَتعَ وهي  َيْبذلَها  التِ ي  الْلِتماِس  لِ ُم  ُهوِد 
والمَعلِ ِم.  األقَراِن  ِمن  حقيقةِ هَ وَ   الَعوِن  في  هو  العون  المساعدة دَ هَ   قُ ق ِ حَ يُ   األمرِ   ذا  ؛  فين 

  والُمَساَندة األكاِديِميَّة ، والُمساندة النَّْفِسيَّة والدَّعم الوْجَداِني للُمَتَعلِ ِم. وهِذه االْسِتَراِتيِجيَُّة َتْكِشفُ 
َلَجِة الَمْعِرِفيَِّة لألفكاِر أو  اِبه الْسِتراِتيِجيَّاِت الُمَعاَداِد الُمَتَعلِ م وُقدرِته َعَلى ِاْسِتيعَعن َدَرَجِة ِاْسِتعْ 

 الُمَشاَهدة ِمن ِقَبل الُمَعلِ ِم.الُحلوِل 
جالِت:ـ    10 السِ  إعاَدِة    ُمَراَجَعُة  أْجِل  ِمن  الُمَتَعلِ ُم  ِبَها  يقوُم  التي  الُجُهوِد  إلى  ِكَتاَبِة  وُتشيُر 

رِة.    الُمَلخََّصاتِ  الُمَقرَّ ِة  والقصَّ إلى  يوهَ   واالْخِتَباَراِت    عيٍ وَ   ىلَ عَ   مُ ل ِ عَ تَ المُ   ونَ كُ يَ   أنْ   َتْهِدُف 
ةَ    َيْدرس  وهو  مٍ ائِ ودَ   مرٍ تَ سْ مُ  َهِذه   .يهِ لَ إِ   ى عَ سْ يَ   يالذ ِ   فِ دَ بالهَ   الِقصَّ خالِل  ِمن  الُمَتعلِ ُم  وَيُقوُم 

ب    فِ ارِ عَ المَ   ن مِ   ةٍ قَ عل ِ تَ مُ   اتٍ ومَ علُ مَ   ةِ يَّ أَ   وأَ   ،ةٍ لَ وأمثِ   اتٍ يحَ وِض وتَ   يالت فِص تَ   ةٍ ضافَ إِ االْسِتَراِتيِجيَِّة 
ةِ ةِ اسَ رَ دِ  اءِ أثنَ ِفي  ةِ قَ ابِ السَّ  ِخْبَراِتهِ  اعِ جَ رْ تِ اسْ  يقِ رِ طَ  عن  وذلك ،ةِ قَ ابِ السَّ  اتِ رَ بْ والخِ   .   الِقصَّ
الَهاِمشِ   ـ  11 ا  :ُمَذكََّراُت  ُمَذكََّراِت  ِاْسِتَراِتيِجيَُّة  ِفيلُتْسِهُم   اتِ ومَ لُ عْ المَ   ظِ فْ حِ وَ   رِ كُّ ذَ تَ   َهاِمِش 
ةِ   ةِ دَ ارِ الوَ   يماهِ فَ والمَ    يفِ   مَ ل ِ عَ تَ المُ   ينُ عِ وتُ   ،ةِ يدَ دِ الجَ   اتِ ومَ لُ عْ للمَ   اهِ بَ تِ االنْ   ىلَ عَ  دُ اعِ سَ تُ   اهَ نَّ أَ   امَ كَ   ،ِبالِقصَّ

 .هلَ  ةمَ دَّ قَ المُ  اتِ انَ يَ والبَ  اتِ ومَ لُ عْ المَ  يرِ فِ شْ تَ 
َتْحِديدُ   12 ُعوَباتِ   الَعَقَباتِ   ـ    يدِ دِ حْ تَ بِ   مُ ل ِ عَ تَ المُ   ومُ قُ يَ   االْسِتراِتيِجيَّةِ   هِ هذِ   يوفِ   :   الُمْحَتَمَلةِ   والصُّ
ةِ   هِ تِ اسَ رَ دِ   اءنَ أثْ   م ل ِ عَ تَ المُ   واجه تُ   نْ أَ   نكِ مْ يُ   يالت ِ   اتِ وبَ عُ والصُّ   اتِ بَ قَ العَ    عيِ وَ   ىلَ إِ   يرُ شِ تُ   هيوَ   .  للِقصَّ
 ولِ طُ   ثلمِ   فسه،نَ   وعِ وُض المَ بِ   ق لَّ عَ تَ تَ   اتٍ وبَ عُ ُص   ن مِ   ههاجِ وَ يُ   د قَ   ماوَ   يدرسه،  وفسَ   امَ بِ   مِ ل ِ عَ تَ المُ 

ةِ  اِرَبِة ِفي الِقدِم    ِتَهاوَتاِريِخيَّ   ،الِقصَّ   الزمنية   الفترة   قصر  أو  ،اهَ بِ   اتِ دَ فرَ المُ   عض بَ   ةِ وبَ عُ وُص   ، الضَّ
 ِلِدَراَسِتَها.   المخصصة

13  : التََّنبُِّؤ  َتوِجيُه  َما  ـ  َمَراِحل  ِمن  االْسِتَراِتيِجيَُّة  َهِذه  الَمْعِرَفِة   ُتعَتَبُر  ِلَتْنِشيِط  الِقَراَءِة  َقبل 
بالَمْعُلوَماِت  َرْبِطَها  َكيِفيَِّة  َعَلى  وَتْدريبه   ) ِة  الِقصَّ  ( الِقراءِة  َموُضوِع  َحوَل  للُمَتَعلِ ِم  اِبَقِة  السَّ

 الَجِديَدِة.   
الِقرَ  تَْنِمَيِة  فِي  ذَاِتيًّا  الُمنَظَِّم  التَّعَلُِّم  اِْستَِراِتيِجيَّاُت  ـ  والُمُروَنِة  و  التَّأِويِليَِّة  اَءةِ 

 الَمْعِرفِيَِّة: 

 ـ ِبالن ِْسَبِة للِقَراَءةِ التَّأِويِليَِّة : 1

التَّأِويِليَِّة  ُتْسِهُم      الِقَراَءِة  َتْنِمَيِة  ِفي  َكِبيَرٍة  ِبُصوَرٍة  َذاِتيًّا  الُمَنظَِّم  التََّعلُِّم  ِاْسِتَراِتيِجَياُت 
ِ ِبَمَهاَراِتَها الُمْخَتِلَفِة ؛ ألنَّ ِفْعَل التَّأِويِل َنْفسه َيَتطلَُّب التَّْخِطيَط وَتْحِديَد الَهدِف ِمن ِقَراَءِة النَّ  ص 
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َفْض  داِئٍم  ،  َوعي  عَلى  التَّأِويِليَِّة  للقَراَءِة  َمَهاَراِته  َتْنِمَيِة  َيْسَتْهدُف  الذي  الَقارئ  أنَّ  َعن  ال 
َتَحقُِّق   بالَعَمِليَّاِت واإلْجَراءاِت التي يقوُم ِبَها أثناء َتَعلُِّمه مع التَّْركيِز َعلى ُمراَقَبِة أدائه وَمدى 

لَ  بالتَّْخطيِط  قام  التي  ِة.  النَّتائِج  الِقصَّ قراَءِة  بدِء  قبل  الُمَتَعلِ ُم  ها  ِاْسِتْخَداِم  خالِل  وِمْن 
ُعوَباِت التي تواجهه قبل قراءة   د الَعَقَباِت والصُّ الْسِتَراِتيِجيَّاِت التََّعلُِّم الُمَنظَِّم َذاِتيًّا ُيْمكنه أن ُيَحدِ 

ِة ، األمر الذي يدفعه إلى التَّْفكيِر ِفي َتذِليِل ه ُر َفْهَمه وَتْحِليله  الِقصَّ ذِه الَعقبات والتي قد تَُيسِ 
ِمثل االسْ  ِ األدَبيِ   َذاَت انَ عَ تِ للنَّص  التَّاِريِخيَِّة  الُكُتِب  َبعِض  ِمن  أو اإلفادة  اللَُّغويِ  ،  بالُمْعَجِم  ِة 

السَّ  األْسِئَلِة  َبعض  َتوِجيه  خالل  ِمن  أو   ، رِة  الُمَقرَّ ِة  الِقصَّ ِبَموُضوِع  َلِة  ِة الصِ  الِقصَّ حول  اِبرة 
الُمَتوقِ عَ  سَ وأْحداِثَها  أو ة  ألقَراِنه  أو  واء   ،   ان كَ   إن  اءزَ أجْ وَ   اتٍ رَ قْ فِ   إلى  وعِ وُض المَ   يمِ سِ قْ تَ   للُمَعلِ م 

  .اهَ انِ سيَ نِ  ةَ يَ خشْ  وراقٍ أَ  يفِ  اتِ انَ يَ والبَ  اتِ ومَ علُ المَ  يلجِ سْ تَ ، و  ويالً طَ 
األفكاِر    َنْقِد  َعَلى  التَّْدِريِب  ُفْرَصَة  ُتتيُح  التِ ي  اللَُّغِويَِّة  الُفُنوِن  ِمن  َة  الِقصَّ ألنَّ  وَنَظًرا 

ال والتَّْقِويِم  والتَّْصِنيِف  التَّْنِظيِم  ِمثل  َذاِتيًّا  الُمَنظَِّم  التََّعلُِّم  ِاْسِتَراِتيِجيَّات  فإن   ، ذَّاِتيِ  والَمْعُلوَماِت 
ِة ، كذلَك التََّنبؤ  ُتساِعده   ِفي َتْنِمَيِة َمَهاَراِت الِقَراَءِة التَّأِويِليَِّة وَتَقبُِّل اآلراِء الُمْخَتِلَفِة َداخل الِقصَّ

إْنَتاِجه. ِ ، وإعاَدِة  إبَداِع النَّص  الُمَتعلِ م َشريًكا في  القاِرئ /    باألْحداِث والَوقائع وهذا ما َيجعُل 
ُتتيُحه   ِلَما  َمَهاَمه   َذاِتيًّا  الُمَنظَّمِ   التََّعلُّمِ   ْسِتَراِتيِجيَّات اِ وَنَظًرا  ُيَماِرُس  وهو  للُمَتعلِ ِم  يٍَّة  ُحرِ  ِمن 

يََّة َكِفيَلة    ِبَتْحِقيِق َنَتاِئج إَيجاِبيٍَّة ِفي ِاْكِتَساِب الُمَتَعلِ ِم ِلَمَهاَراِت الِقَراَءِة التَّْعِليِميَِّة ، فإنَّ هذه الُحرِ 
ِ الَمُقُروِء. التَّأِويل يَِّة ِفي التَّْفِكيِر والتَّْفِسيِر للنَّص   يَِّة التي َتْشَتِرُط َتواُفر َقْدًرا َكِبيًرا ِمن الُحرِ 

وُهَناَك ِعالَقة  َوِثيَقة  َبيَن َعَمِليَّاِت َما وراء الَمْعِرَفِة إحدى مكوَناِت ِاْسِتراِتيِجيَّاِت التََّعلُِّم   
الِقراِئيَّةِ  الِخْبَرِة  َرْبَط  َتتَضمَُّن  الَعَمِليَّات  َفهذه  ؛  ِة  للِقصَّ التَّأِويِليَِّة  والِقَراَءِة  َذاِتيًّا  الرَّاِهَنِة  الُمَنظَِّم   

َلة ِفي أْثَناء التََّعلُّ  ِم ،  ِبخْبَراٍت َمْعِرِفيٍَّة َساِبَقٍة ، وأيًضا ُمُراَقبة التَّْفِكير واألْهداِف الُمَحقَّقة والُمَؤجَّ
الِقَراَءةِ  ماِهيَِّة  َمع  َتَتوافُق  َعمِليَّات  وهي   ، ُمْرَتَفٍع  َبصوٍت  التَّْفِكيِر  وِاْسِتْخداِم  ِبالنََّتاِئج،   والتََّنبُّؤ 

إلى   ُتِشيُر  التَّأِويِل  فَعَمِليَُّة   ،   لى عَ   يًس أسِ تَ   َوَوَقاِئع  داث حْ أَ   عِ قُّ وَ تَ   ى لَ عَ   الُمَتَعلِ مِ   ةِ رَ دْ ق  التَّأِويِليَِّة 
  ب ارِ جَ تَ   نمِ   اهَ بِ   جرَ خَ   ات اجَ تنتَ اسْ   عن  أو   ه،اتِ ظَ الحَ مُ   عن  ةً جَ اتِ نَ   ْت انَ كَ   سواء  ،ةِ قَ ابِ السَّ   هاتِ ومَ علُ مَ 

 ِقَراِئيٍَّة ُمَتَشاِبَهٍة . 
 ـ ِبالن ِْسَبِة للُمُروَنِة الَمْعِرفِيَِّة: 2

وَر     َتْنِمَيِة أْبَعاِد الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَِّة الدَّ اِبَقِة الِتي ِاْسَتْهدَفْت  َراَساِت السَّ َنَتاِئُج الدِ  أْوَضَحْت 
ُكلٍ  ِفي َتْحِقيِق هذِه التَّْنِمَيِة ، ِمثل ِدَراَسِة    َذاِتيًّا  الُمَنظَّمِ   التََّعلُّمِ   ِاْسِتراِتيِجيَّاتِ اإليَجاِبيَّ الْسِتْخَداِم  

و ) توفيق ،   ( ،    2016) مراد ،  و  ( ،  2013) عبد بقيعي ،    ( ،  2013ِمن ) أحمد ،  
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( وذلك ألنَّ الُمُروَنَة الَمعِرِفيََّة َكُقْدَرٍة َتَتطلَُّب التَّْدِريِب َعَلى الَعَمِليَّاِت الَمعِرِفيَِّة وما وَراء   2121
ْبِط الَمْعِرِفيِ  والتََّحكُِّم بالَعَمِليَّاِت الذِ ْهِنيَِّة. َفْضال َعن  الَمعِرِفيَِّة ، كذِلَك االستْخدام الُمْسَتمر ل لضَّ

اْستراِتي للتََّعلُِّم وهي  الذَّاِتيِ   األَداِء  َعلى  الُحْكِم  َمَهاَراِت  ِبَتواُفِر  َتْرَتِبُط  الَمْعِرِفيََّة  الُمُروَنَة  ِجيَّة  أن 
 .  َذاِتيًّا الُمَنظَّمِ  التََّعلُّمِ  ِاْسِتراِتيِجيَّاتِ َرِئيَسة ِمن 

 َكَما أنَّ الُمُروَنَة الَمْعِرِفيََّة َتَتَدخ ل ِفي َتْحِديِد االْسِتَراِتيِجيَّاِت الُمَناَسَبِة ِفي ِبيَئِة التََّعلُِّم ،  
( ِمن أنَّ    2016السيما في ِظلِ  ُوُجوِد الَعديِد ِمن الُمَشتِ َتاِت ، وهذا ما أكَّدته دراسة ) مراد ،  

َيْسَتْخدُمَها الُمَتَعلِ ُم   َذاِتيًّا التِ ي  ُتْسِهم ِفي َضْبِط ُسُلوِكيَّاِته ِفي الِبيَئِة  ِاْسِتراِتيِجيَّات التََّعلُِّم الُمَنظَِّم 
َدةٍ التَّْعِليِميَّةِ  ُمَحدَّ أْهَداٍف  َتْحِقيِق  َنْحَو  وَتوِجيِهيَها  إليه      أشار  ما  َكَذِلَك   .( Zimmerman, 
َذاِتيًّا ِمن أنَّ     (2002 الُمَنظَِّم  التََّعلُِّم  ُمَنظِ ري  الُمَتَعلِ ِم أَحد  َجاِنِب  ِمن  الذَّاِتيَّ وإدارته  التَّْفِكيَر 

ُع عَلى ِاْخِتَياِر َمَداِخل َمرِ    .وَتحِقيِق أْهداِف التََّعلُِّم وإْنَجاِزَهاَنٍة ِلَحلِ  الُمْشِكالِت ُيَشجِ 
 ز ـ تَْحِديُد أُسِس اِْسِتْخَداِم اِْستَِراِتيِجيَّاِت التَّعَلُِّم الُمَنظَِّم ذَاِتيًّا:  

الَمْعُروف بـ " النَُّموَذِج   للتََّعلُِّم الُمَنظَِّم َذاِتيًّا Pintrich الَباِحُث َنُموذَج بينتريش    َيَتَبنَّى 
ِذِج الرَّاِئدِة ِفي َميداِن ؛ َحيث ُيْعَتَبُر ِمن النََّما  الَمْعِرِفيِ  االْجِتَماِعيِ  لألْهَداِف والتَّْنِظيِم الذَّاِتيِ  "

التََّعلُِّم الُمَنظَِّم مِن خالِل    ُمَنظِ ر ِلَكافَِّة َنَماِذجالتََّعلُِّم الُمَنظَِّم َذاِتيًّا ، وَظلَّ هذا النَُّموذج وال يزال ال
أعوام   خالل  ُمَتَناِميٍَّة  ِبُصوَرٍة  الَزمه  الذِ ي  ،    2000،    1994،    1991،    1990التَّطويِر 

هذا    2004 أن  كما  التَّعِليِمَي.  الَمْوِقف  َيْشهُدَها  التِ ي  الُمْسَتداَمِة  للتَّغيراِت  ُمواِكًبا  َجعله  ِممَّا 
ِاْفَتَرَض  والُمَكوناِت   النَُّموذَج  الَمْعِرِفيَِّة  َناِت  الُمَكوِ  َبين  التََّكاُمِل  ِمن  َنوع   ُهو  الذَّاِتيَّ  التََّعلَُّم  أنَّ 

أنَّ   َعن  َفضال  اِفِعيَِّة.  هو    "   الذَّاِتي ِ   والتَّْنِظيمِ   لألْهَدافِ   االْجِتَماِعي ِ   الَمْعِرِفي ِ   النَُّموَذجِ "  الدَّ
عَ  ِاْشَتَمَل  الِذي  ئيَسِة  النَُّموَذج  الرَّ االْستراِتيِجيَّاِت  َكافَِّة  َتضمََّنْت   َذاِتيًّا  الُمَنظَّمِ   للتََّعلُّمِ لى  التي 

 .  االسْتَراِتيِجيَّاِت الَمْعِرِفيَِّة واالْستَراِتيِجيَّاِت ما َوَراء الَمْعِرِفيَّة ، وِاْستراِتيِجيَّاِت إَداَرِة الَمصاِدرِ 
وَيْفَتِرُض َهَذا النَُّموَذُج أنَّ الُمَتَعلِ َم ُيَطبِ ُق أرْبَع َمَراِحل أو َيُمرُّ بأرَبعِة أطواٍر َعامٍَّة ِفي  

ِبَشْكٍل   َتطِبيقَها  ُيْمِكن  الَمَراِحُل  وهذه   ، الُمِحيِط  َياِق  والسِ  ُلوِك  والسُّ اِفِعيَِّة  والدَّ الَمْعِرَفِة  َتْنِظيِم 
  ا عً ابُ تَ تَ  Pintrich األْطواُر األرَبَعُة ِلَنُموَذِج بنتريش    لُ ث ِ مَ تُ و   ،َحَلٍة واِحَدٍة أو أكثر  ُمَتَزاِمٍن ِفي َمرْ 

  عَ مَ   التَّْعِليِميَّةِ   ةِ مَّ هَ المَ   اءِ دَ أَ   يفِ   مُ ل ِ عَ تَ المُ   قُ لِ طَ نْ يَ   يثُ حَ ؛    مِ لُّ عَ التَّ   ةِ يَّ لِ مَ عَ   اءنَ ثْ أَ   مُ ل ِ عَ تَ المُ   بعهتْ يَ   ايًّ نِ مَ زَ 
  ن مِ   ةِ عَ اجِ الرَّ   ةِ يَ غذِ التَّ   ىلَ عَ   اءبنَ   طِ طَ والخُ   األهدافِ   يفِ   يالتِ عدِ والتَّ   راتِ يُّ غَ التَّ   عض بَ   وثِ دُ حُ 
يُ رَ المَ   هِ ذِ هَ وَ   .الِ عَ األفْ   ودِ دُ رُ وَ   بطِ والضَّ   ةِ بَ اقَ رَ المُ   اتِ ليَّ مَ عَ  يلي  كِ مْ احل  فيما  إجمالها   )ن 

Bergamin et al , 2012)  : 
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التََّدبُّر  1 الَمْرَحَلةِ خِ   مُّ يتِ وَ   : والتَّأمُّلُ   ـ  َهِذه  وَصوغُ   طيطُ خْ التَّ   الل   ،   يط شِ نْ وتَ   افِ دَ األهْ   للتََّعلُِّم 
،  ةِ مَّ هَ المَ بِ   ةِ فَ رِ عْ والمَ   االْنِتَباهِ  َراِسيَِّة   وُيْطِلُق    .التَّْعِليِميَّةِ   ةِ مَّ هَ المَ بِ   اتِ الذَّ   طبْ رَ وَ   اقِ يَ الس ِ وَ   الدِ 

Pintrich .على َهِذه المْرحَلة الطَّور الَكْشِفي 
َيِتمُّ   :اتِ الذَّ   ةُ بَ اقَ رَ ـ مُ   2 الَمْرَحَلِة  ِبواِقِع    ةِ بَ اقَ رَ المُ   اتِ يَّ لِ مَ عَ   لىعَ   يزُ كِ رْ التَّ   ِفي هِذه  االْنِتَباِه  َوِزَيادِة 

 .اقِ يَ للس ِ وَ  ةِ مَّ هَ وللمَ  اتِ للذَّ  ةِ فَ لِ تَ خْ المُ  بِ انِ وَ الجَ بِ  ةِ فَ عرِ المَ  وراء  ِبَما  عيالوَ  يفِ  ةلَ ث ِ مَ تَ مُ  التََّعلُّمِ 
  ةِ مَّ هَ المَ   وأَ   اتِ للذَّ   ةِ فَ لِ تَ خْ المُ   بِ انِ وَ للجَ   يمِ ظِ نْ والتَّ   مِ كُّ حَ للتَّ   ود هُ الجُ   جهوَ تُ   وفيها   :طُ بْ الضَّ وَ   ةُ رَ يطَ ـ السَّ   3

 . السياق أو التَّْعِليِميَّةِ 
 قلَّ عَ تَ يَ   امَ بِ   الِ األفعَ   ود وردُ   التِ أمُّ التَّ   نمِ   ةً فَ لِ تَ خْ مُ   اًعاوَ أنْ   ةُ لَ حَ رْ المَ   هذِ هَ   نُ مَّ َض تَ تَ وَ   :اتِ الذَّ   لُ مُّ أَ ـ تَ   4
 .اقيَ والس ِ  ةمَّ هَ والمَ  اتِ الذَّ بِ 

ِاْسِتْخَداِم    ُأُسِس  َعْرُض  ه ِذه   َذاِتيًّا  الُمَنظَّمِ   التََّعلُّمِ   ِجيَّاتِ يِاْسِتَراتِ َوَسَيِتمُّ  َتْنِفيِذ  وإْجَراَءات 
َجاِرَيٍة"   " ُطُموِح  رِة  الُمَقرَّ ِة  الِقصَّ وَتَعلُِّم  ِلَدراَسِة  ِص   االْستراِتيِجيَّات  الُمَخصَّ الُجزِء  ِفي  َتْفِصيِليًّا 

 اِت الَبْحِث وإعداِد أَدواِته.  إلْجَراءَ 
 
 
 

 ـ وجه اإلفادة من اإلطار النظري للبحث :  
 ا يلي : يمَ فِ  ي ِ رِ ظَ النَّ  ارِ ن اإلطَ ي مِ الِ الحَ  ثُ حْ البَ  ادَ أفَ 
َراِتَها   يدُ دِ حْ تَ     ـ  1 وُمَؤشِ  ِئيَسِة  الرَّ التَّأِويِليَِّة  الِقَراَءِة  ِلَتالِميِذ   َمَهاَراِت  الُمَناِسَبِة  ُلوِكيَِّة اإلْجَراِئيَّة  السُّ

 المرَحَلِة اإلعداِديَِّة.
 .  الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَِّة الُمَناِسَبِة ِلَتالميذ الَمْرَحَلِة اإلْعَداِديَِّة. ادِ عَ بْ أَ  يدُ دِ حْ تَ  ـ 2
ِة.ِجيَّاِت يِاْسِتَراتِ  ِاْسِتْخَدامِ أسس  يدُ دِ حْ تَ   ـ 3  التََّعلُِّم الُمَنظَِّم َذاِتيًّا ِلَتْدريِس الِقصَّ
َتْحِديُد واْخِتَياُر    4 الِقراَءِة التَّأِويِليَِّة    َذاِتيًّا  الُمَنظَّمِ   التََّعلُّمِ   يَّاتِ يِ ِاْسِتَراِتج ـ  َمَهاَراِت  ِلَتْنِمَيِة  الُمَناِسَبِة 

فِ  الثَّ  . والُمُروَنِة الَمْعِرفيَِّة ِلَتالِميذ الصَّ  اِلِث اإلْعداِديِ 
ِة " ُطُموِح َجاِريٍَّة " . ِفي َتْدري َذاِتيًّا الُمَنظَّمِ  التََّعلُّمِ  ِجيَّاتِ يِاْسِتَراتِ التَّْخِطيُط اِلْسِتْخَداِم  ـ 5   ِس ِقصَّ
 الَبْحِث :   فَْرِضيَّتاـ 

َض فِ  البُ تائِ نَ لِ   ثِ احِ البَ   ةِ اسَ رَ دِ وَ   صِ حْ فَ   وءِ ي  َراَساتِ   حوثِ ج  اسْ الت ِ   والدِ    نميةَ تَ   ْت هدفَ تَ ي 
ُلوِكيَّةِ  َراِتَها السُّ التَّأِويِليَِّة وُمَؤشِ  الِقَراَءِة  الَمْعِرِفيَِّة ،    ادِ عَ أبْ   ينَ حسِ وتَ ،    َمَهاَراِت  ا  موعالقتهالُمُروَنِة 
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 َفْرِضيَِّتي   َصوغُ مكن  ، يُ ي ِ رِ ظَ النَّ   ارِ اإلطَ ي  رضه فِ م عَ ا تَ ،  ومَ ِباْسِتَراِتيِجيَّاِت التََّعلُِّم الُمَنظَِّم َذاِتيًّا  
 البحث على النحو اآلتي : 

دَ ذُ   رق  فَ   دُ وجَ يُ   ـ  1 مُ عِ   ائيةٍ َص إحْ   اللةٍ و  )  تَ سْ ند  مُ   0,01وى  بين  دَ طَ س ِ وَ تَ (    َتالِميذ   اتِ جَ رَ ي 
ِة اءَ الِقرَ   اتِ ارَ هَ مَ   ارِ بَ الختِ   ي ِ دِ عْ البَ   يقِ بِ طْ في التَّ   ةِ طَ ابِ الضَّ   ةِ وعَ مُ جْ المَ   وَتالِميذ   ةِ يَّ يبِ جرِ التَّ   ةِ موعَ جْ المَ 

 . ةِ يبيَّ رِ التجْ  ةِ وعَ مُ جْ المَ  َتالِميذ   حِ الِ َص لِ  التَّأويِليَّةِ 
َطي  بين (    0,01)    ُمْسَتوى   ِعند   إْحَصائيةٍ   َداللةٍ   ُذو  َفرق    ُيوَجدُ   ـ  2   َتالميذ   َدَرَجاتِ   ُمَتَوسِ 

اِبَطةِ   وَعةِ الَمْجمُ   وَتالِميذ   التَّجريبيَّةِ   الَمْجموَعةِ  الُمُروَنِة   الَبعِدي ِ   يقِ التَّطبِ   في  الضَّ أْبَعاِد  ِلِمْقَياِس 
   .التْجِريبيَّةِ  الَمْجُموَعةِ  َتالِميذ  ِلَصاِلحِ  الَمْعِرِفيَّةِ 

 : ثِ حْ الَب  اتُ اءَ رَ جْ إِ ـ 
 :   َمَهاَراِت الِقَراَءةِ التَّأِويِليَِّة الُمَناِسَبِة ِلتاَلِميِذ الَمْرَحلَِة اإلْعَداِديَّةِ   يدُ دِ حْ أوال ـ تَ 

 :   ةِ يَ اآلتِ  اتِ وَ طُ ومؤشراتها السلوكية وفق الخُ  التَّأِويِليَّةِ  الِقَراَءةِ َمَهاَراِت  يدُ دِ حْ تَ  ارَ سَ 
تَ الذ ِ   ي ِ رِ ظَ النَّ   ارِ ى اإلطَ لَ عَ   العُ االط ِ   ـ1 التَّأِويِليَّة ومُ اول  نَ ي  الفرِعيَّة هَ ا ومَ وياتهَ تَ سْ الِقراَءِة    اراتَها 

 .   َمَهاَرٍة َرِئيَسةٍ  التي تندرج تحت كل ِ 
َمَهاَراِت الِقَراَءِة   بتحديدِ   التي اهتمْت   واألدبياتِ   ابقةِ حوث السَّ ات والبُ اسَ رَ الد ِ   ُص حْ وفَ   ةُ اسَ رَ دِ   ـ  2

فِ  الثَّاِلِث اإلْعَداِديِ  .    ةِ يَّ وكِ لُ ومؤشراتها السُّ  التَّأِويِليَّةِ   الُمَناِسَبِة ِلَتالِميذ الصَّ
 إعدادِ   بمشروعِ   دةِ الوارِ   اإلْعَداِديَّةِ   لةِ رحَ المَ بِ   ةِ بيَّ رَ العَ   ةِ غَ اللُّ   ليمِ عْ تَ لِ   ةِ امَّ العَّ   افِ دَ األهْ   ةُ عَ اجَ رَ مُ   ـ  3

والَفْرِعيَِّة للِقَراَءِة    يسةِ ئِ الرَّ   اراتِ هَ ين المَ ضمِ تَ لِ   ية (ارِ يَ عْ ات المِ ستويَ المُ )    يمِ لِ عْ للتَّ   ةِ ايير القوميَّ المعَ 
 ِبَقاِئَمِة الَمَهاَراِت التِ ي َيِتم إْعدادَها.   التَّأِويِليَّةِ 

وإدَاراِت  امعاتِ الجَ بِ   ةِ بيَّ رَ العَ   ةِ غَ اللُّ   عليمِ تَ   راءِ بَ خُ   آراءِ ِاْسِتطالُع    ـ  4 المتخصصين في  وُ   التَّْعِليمِ  
 .  ةِ اءَ رَ القِ  يسِ رِ دْ تَ 

وهي :    وِفْقا ِلُمْسَتوَياِت التَّأِويلِ   َراٍت َرئيَسةٍ َثالَثِة َمَهافي    َمَهاَراِت الِقَراَءِة التَّأِويِليَّةِ تم حصر    ـ  5
ِ   ُلَغةِ   َتأِويلِ  الَلةِ   إْنَتاجُ وَ   النَّص  ،  ِسَياقِ  أِويلِ تَ ،و   النَّص  ْمِنيَّةِ   الدَّ   ةِ لوكيَّ السُّ   راتِ المؤش ِ   بجانبِ ،  الضِ 

 وى. تَ سْ مُ  ل ِ كُ  ندرج تحتَ ي تَ الت ِ ) المهارات ( 
التَّأِويِليَّةِ   ةِ مَ ائِ قَ   ادُ دَ إعْ   ـ  6 الِقَراَءِة  من    ةِ ئيسَ الرَّ   ِبَمَهاَراِت  تحتها  يندرج  ،    ةٍ فرعيَّ   هاراتٍ مَ وما 

  راءِ بَ بعض خُ وَ   ،  ةِ ربيَّ العَ   ةِ غَ اللُّ   دريسِ ق تَ رائِ طَ   جالِ ي مَ مين فِ ك ِ حَ ن المُ مِ   موعةٍ جْ وعرضها على مَ 
والتعليمِ التَّ   وزارةِ  بتَ تصِ  المخْ   ربية  بهدفِ   علمين والمُ   اإلْعَداِديَّةِ   لةِ رحَ المَ بِ   ةِ بيَّ رَ العَ   ةِ غَ اللُّ   عليمِ ين   ؛ 

الباحثُ   تخدامِ ن صالحيتها في االسْ مِ   دِ أكُّ التَّ  التعديالتِ   ، وقد أجرى  إليها  التي أشَ   جميع  ار 
 (.   1) ملحق  . يقِ بِ طْ والتَّ  خدامِ جعلها صالحة لالستِ مما يَ  قائمةِ حكمون على الادة المُ السَّ 
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َض فِ   ةِ مَ ائِ قَ ال  يلُ تعدِ   تمَّ   ـ  7 وتمَّ حك  المُ   ادةِ السَّ   آراءِ   وءِ ي   ، المَ   اإلبقاءُ   مين  التي    اراتِ هَ على 
م  هِ اتِ رحَ قتَ هم ومُ وظاتِ لحُ % فأكثر ، وإعادة صياغتها في ضوء مَ  90موافقة   على نسبِ   لْت َص حَ 
الُمناِسَبِة لتالميذ    (.2)ملحق  . التَّأِويِليَِّة  القَراَءِة  التالي يوضح َوصف قائمة مهارات  والَجدوُل 

فِ  الثَّاِلِث اإلْعداِديِ  في صورتها النهائيِة .   الصَّ
 ( 1جدول ) 

 الث اإلعدادي األوزان النسبية لمهارات القراءة التأويلية المناسبة لتالميذ الصف الثَّ 
 الوزن النسبي للمهارات مجموع المهارات الفرعية الرئيسةالمهارة 

ِ  ُلَغةِ  َتأِويلُ   % 42,85 6   النَّص 
 % 28,57 4 النَّص   ِسَياقِ  َتأِويلُ 

الَلةِ  إْنَتاجُ  ْمِنيَّةِ  الدَّ  % 28,57 4 الضِ 
 % 100 14 المجموع

 ثانيا ـ تَْحِديُد أَْبعَاِد الُمُروَنِة الَمْعِرفِيَِّة : 

 :  ةِ يَ اآلتِ  اتِ وَ طُ وفق الخُ  َأْبَعاِد الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَّةِ  يدُ دِ حْ تَ  سارَ 
اهتَ   اتِ يَّ بِ واألدَ   ةِ قَ ابِ السَّ   وثِ حُ والبُ   اتِ اسَ رَ الد ِ   ُص حْ فَ وَ   ةُ اسَ رَ دِ   ـ  1 الُمُروَنِة   عادِ بْ أَ   يدِ حدِ تَ بِ   ْت مَّ التي 

 الَمْعِرِفيَِّة.
عَبةِ   الَمَواِقفِ   إْدَراكُ أبعاد هي :    ي ثالثةِ فِ الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَِّة      عادِ بْ أَ   رُ ْص حَ   مَّ تَ   ـ  2  إْدراكُ ،    الصَّ

َدةِ  الَبِديَلةِ  التَّْفِسيَراتِ  َدةٍ  َبِديَلةٍ  ُحُلولِ  إْنَتاجُ  ، و الُمَتَعدِ  ْعَبةِ  للَمواِقفِ  ُمَتَعدِ   .الصَّ
ن  مِ   ةٍ جموعَ لى مَ رضها عَ عَ ، وَ   ةِ لوكيَّ ومؤشراتها السُّ   الُمُروَنِة الَمْعِرفيَّةِ   ادِ عَ بْ أَ بِ   ةٍ مَ ائِ قَ   ادُ دَ عْ إِ   ـ  3

تدريسِ   المحكمين في مجالِ  النَّْفِسيَّةِ   ي وِ ربَ التَّ   فسِ النَّ   وعلمِ   ،العربية    اللغةِ   طرائق  َحِة  ؛    والصِ 
 ( .  1) ملحق . والِقَياسِ  امِ دَ خْ تِ ي االسْ الحيتها فِ ن َص مِ  دِ أكُّ التَّ  دفِ هَ بِ 

تَ   4 تم  وتَ فِ   ةِ مَ ائِ قَ ال  ديلُ عْ ـ   ، المحكمين  السادة  آراء  ضوء  على    مَّ ي  التي   الِعَباَرات اإلبقاء 
م  هِ اتِ حَ رَ قتَ م ومُ هِ اتِ وظَ حُ لْ مَ   وءِ % فأكثر ، وإعادة صياغتها في َض  80حصلت على نسب موافقة 

 ( 3)ملحق .
 ثالثا ـ تَْحِديُد أُسِس اِْسِتْخَداِم اِْستَِراِتيِجيَّاِت التَّعَلُِّم الُمنَظَِّم ذَاِتيًّا:  

الَمْعُروف بـ " النَُّموَذِج الَمْعِرِفيِ    للتََّعلُِّم الُمَنظَِّم َذاِتيًّا Pintrich الَباِحُث َنُموذَج بينتريش    َتَبنَّى
الذَّاِتيِ  "االْجِتَماِعيِ  لألْهَداِف والتَّْنظِ  للَبحِث ، وهذا   يِم  النََّظِريِ   ذِلَك ِفي اإلَطاِر  كَما َتم ذكُر 

الَحالي   الَبْحُث  َسيسَتْخدُمَها  َمَراِحل َرئيَسة  بأرْبِع  َيُمرُّ  َمَراِحَل  النَُّموَذُج  ُح  ُيوضِ  التَّاِلي  والَجْدوُل 
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اْسِتْخَداِم   أْثَناء  ِفي  ِبَها  االستْرَشاد  ُيمكُن  التي  َذاِتيًّا  الُمَنظَِّم    الُمَنظَّمِ   التََّعلُّمِ   ِاْسِتَراِتيِجيَّاتِ التََّعلُِّم 
فِ  الثَّاِلِث اإلْعداِدي " ُطموح َجاِرية" .   َذاِتيًّا َرِة َعَلى َتالِميذ الصَّ ِة الُمَقرَّ  ِلَتْدريِس الِقصَّ

 ( 2) جدول رقم 
 Pintrich , 2004 َذاِتيًّا وفًقا لَنُموَذِج بينتريش  الُمَنظَِّم َمَراِحُل َوأْطَواُر التََّعلُِّم

 المراحل والمقاييس المالئمة  مجاالت التنظيم 
 المرحلة األولى : التروي و التخطيط ، واالستثارة ) التنشيط ( 

 وضع الهدف المستهدف. المعرفة 
 بالمحتوى السابق.تنشيط المعرفة 

 تنشيط المعرفة الميتا معرفية. 
 تبني التوجه نحو الهدف.  الدافعية 

 تصورات صعوبات المهمة. 
 استثارة قيمة المهمة. 

 تنشيط االهتمام.
 تخطيط الوقت والجهد.  السلوك 

 التخطيط للمالحظات الذاتية للسلوك.
 إدراكات المهمة.  السياق 

 إدراكات السياق.
 المرحلة الثانية : المراقبة 

 الوعي بعمليات ما وراء المعرفة ومراقبة المعرفة.  المعرفة 
 الوعي بالدافعية والوجدان.  الدافعية

 مراقبة الدافعية واالنتباه. 
 مراقبة الجهد . السلوك 

 استخدام الوقت والحاجة للمساعدة.
 المالحظة الذاتية للسلوك. 

 المهمة وظروف السياق. مراقبة تغيير  السياق 
 المرحلة الثالثة : التحكم

 اختيار االستراتيجيات المعرفية للتعلم والتفكير.  المعرفة 
 اختيار االستراتيجيات ما وراء المعرفية للتعلم والتفكير. 

 تعديل االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية لتحقيق الهدف. 
 االستراتيجيات إلدارة الدافعية والوجدان. اختيار وتبني  الدافعية
 زيادة أو تقليل الجهد حسب طبيعة المهمة التعليمية.   السلوك 
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 الُمثابرة / التخلي / اإلقالع.
 سلوك طلب المساعدة. 

 تغيير أو إعادة فهم المهمة. السياق 
 تغيير أو ترك السياق.

 المرحلة الرابعة : رد الفعل والتأمل
 األحكام المعرفية.  المعرفة 
 ردود األفعال الوجدانية  الدافعية
 سلوك االختيار.  السلوك 
 تقويم المهمة.  السياق 

 ـ إْجَراَءاُت اِْسِتْخَداِم اِْستَِراِتيِجيَّاِت التَّعَلُِّم الُمَنظَِّم ذَاِتيًّا: 

التََّعلُِّم  اسْ   امِ دَ خْ تِ ي في اسْ وعِ رُ  َعلى تَراِتيِجيَّاِت  رِة  الُمقرَّ ِة  الِقص  ِدراَسِة  ِفي  َذاِتيًّا  الُمَنظَِّم 
فِ  الثَّاِلِث اإلْعَداِدي اإلجراَءات اآلتَية : المِ تَ   يذ الصَّ

ْرِس :   1  ـ اإلْعداد للدَّ
َتحِقيقها  يشمل هذا اإلجراء قيام المتعلِم ِبَتْحديِد األْهداِف التِ ي َيْرجو    َتْحديُد األْهداِف :   ) أ (

دِ  ِمن  االنتهاء  الُجزءِ َعقب  وَتَعلُِّم  ِ الخَ   راسِة  َد   اص  يَحدِ  أن  وُيْمِكن   ، جارية"  ُطموِح  ِة  ِقصَّ مِن 
تعليميَِّة  ريق َتْكويِن مْجموعات  ِل ، أو عن طَ ْص اِنه في الفَ ريِق التََّشاُرِك مع أقرَ عن طَ   األْهدافَ 

 ِومن أمَثلة األهداف ما يلي :   .َبحيث تضم كل َمْجُموعٍة ِتْلميذين أو َثالثة
ِ  في ديدةالجَ   داتِ رَ فْ المُ  اتِ فَ رادِ مُ  من د دَ عَ  أكبر اد إيجَ   ـ  . قروءِ المَ  النص 
 . المقروء النص  في الواردةِ  األفكارِ  من عددٍ  أكبر رحطَ  ـ
ِ النَّ  حول ةالضمنيَّ  األفكارِ  من عدد  أكبر رحطَ   ـ  . المقروءِ  ص 
ِ غرضِ  على الدالةِ  اللفظي ِ  ياقِ الس ِ  قرائن استخالص  ـ  . المقروءِ   النَّص 
 .المقروء للنص  المناسبة العناوين من عدد  أكبر طرح ـ

 ـ تحديد سمات وخصائص البيئة االجتماعية والتاريخية للقصة.   
 القصِة.  في لمشكلة مألوفة غير حلول اقتراحـ 
 القصة. في  متضمن سبب  أو فعل على  مترتبة وأحداث  نتائج توقع ـ

َحسْ  َتَعلُِّمِه  أْهداِف  َتْرِتيِب  إعاَدِة  إلى  تالِميذِه  ِاْنِتَباه  َتوِجيه  للمعلِم  َتحِقيِقَها   ب وُيْمِكن  أولويَِّة 
، يِتها  والُمُروَنِة   وأَهمِ  التَّأِويِليَِّة  الِقَراءة  وهما  الَبحِث  ِبُمَتغيريِ   األْهداِف  هذه  ارتباِط  َعن  َفْضال 
 الَمْعِرِفيَِّة. 
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: اِبَقِة  السَّ المعِرَفِة  تنشيط   ) ب  للدَّ   )  اإلعداِد  مراحل  الَمْرَحَلِة  َهذه  يَ رْ في  المُ قُ ِس    مُ ل ِ عَ تَ وم 
أحدِ   مِ ل ِ عَ المُ   ةِ دَ اعَ سَ مُ بِ  تنْ أقرانِ   أو  في  بالفصل  السَّ تِ فَ عرِ مَ   يطِ شِ ه  المعرفيَّ لفِ وخَ   ةِ قَ ابِ ه  حول    ةِ يته 
من أحداث ووقائع ، وتحديد ما يعرفه وما ال يعرفه فيها ، مع تحديد بعض   ةِ صَّ القِ   ونِ مُ ْض مَ 

الت ِ  يعرفها  أن  ينبغي  التي  االنتهاءِ المعلومات  بعد  دِ   لميذ  القِ مِ   دِ دَّ حَ المُ   ءِ زْ الجُ   ةِ اسَ رَ من    ةِ صَّ ن 
اِبَقِة َعن َطريِق سِ بتنشيط َمعرِ   ومَ قُ أن يَ   لميذِ للت ِ   نُ كِ مْ ويُ   ِة.  رَ رَّ قَ المُ  وهي   ،  اظِ فَ تِ الِت االحْ جِ فِته السَّ

إْحدى ِاْسِتَراِتيجيَّاِت التََّعلُِّم الُمَنظَِّم َذاِتيًّا والتي ُتعينه فيما بعد على ُمَراَقبِة أدائه وبيان ما تحقق  
 من أهداف َتمَّ تحديدها من قبل. 

َراَسِة : لتِ ْلميُذ بِاْستْنَتاِج  ِميَِّة ، َيُقوم االتَّعِلي  ةِ مَّ هَ في هذه المَ   ) ج ( ُصُعوباُت التََّعلُِّم وَعَقَباُت الدِ 
ِة ، ُمستعيًنا بأحِد أقرانه ) ِاْستراتيجية   ُعوَباِت والَعَقَباِت التِ ي َقْد َتعترُض َطريِق َتعلُِّمه للِقصَّ الصُّ

ُعوَباِت . ذِ التَّغلُِّب َعَلى هَ  هِ وجُ اِح أَ رَ واْقتِ  يدِ حدِ تَ لِ طلب العوِن من األقران (   ه الصُّ
يقوم التلميذ بمساعدة المعلم ِبَتْحِديِد َمَصاِدِر التََّعلُِّم الالزمِة التي   ( َتْحِديُد َمَصاِدِر التََّعلُِّم :  ) د

ة مثل االْسِتَعاَنِة بأفالٍم وَثاِئِقيَِّة أو بعض الُكُتِب َذات   ُيْمِكُن أن َيْسَتِعين ِبَها ِفي دراستِه للقصِ 
َلِة   .  أو أيَّة َمَصاِدر َتعِليِميٍَّة ُتْسِهُم ِفي ِزَياَدِة َفاعِليَِّة التََّعلُّمِ اِرَيٍة" وِح جَ م بموضوع قصة " طالصِ 

وإثاَرِة   ِة  الِقصَّ ِلَموُضوِع  التالِميِذ  َتهيئة  هو  الدَّرِس  ِمن  الَمْرَحلِة  هذه  في  المعلم  دور  ويكون 
األْسئل باْستْخداِم  التَّعلُِّم  نحَو  دافعيتهم  وزيادة  إلى اْنِتَباههم  التالميذ  َتوزيع  وكذلَك  يَِّة  فِ  الصَّ ِة 

ِة ُطُموِح جاريٍة.   َمْجموعاٍت َتعِليِميٍَّة ، مع َتوفير َبعض َمَصاِدر التَّعلُِّم الالزمة والُمرَتِبَطِة ِبِقصَّ
 ـ َتْنِفيُذ التََّعلُِّم :  2
هَ فِ   المَ ذِ ي  القِ مِ   صِ صَّ خَ المُ   الجزءِ   ةِ راسَ ِبدِ   يذُ مِ لْ الت ِ   ومُ قُ يَ   ةِ لَ حَ رْ ه  استراتيجيات    استخدامِ بِ   ةِ صَّ ن 

،    ةٍ يَّ دِ ْص قَ   ةٍ ورَ ُص ها بِ امِ دَ خْ تِ واسْ   ةِ أويليَّ التَّ   ةِ راءَ القِ   ا ، مراعيا االهتمام بمهاراتِ يًّ اتِ ذَ   مِ ظَّ نَ المُ   مِ لُّ عَ التَّ 
 :   ةِ يَ اآلتِ  اتِ اإلجراءَ  اللِ وذلك من خِ 

ِة ِمن أحَداٍث وَشْخِصيَّاٍت    ) أ ( التََّفاِصيُل : َتوجيُه انِتَباِه التَّالميذ إلى التََّفاِصيل الواِرَدِة ِبالِقصَّ
ِة.   وأماكن وبعض المالمِح المعبِ َرِة َعن ِبيَئة الِقصَّ

في هذا اإلجراء يقوُم التلميُذ ) منفردا أو من خالل مشاركة أحد أقرانه (    ) ب ( الت ْصِنيُف :
 ات الواردة بأحداث القصة ، وبيان داللتها ، مع إبداء وجهة نظره فيها. بتصنيف المعلوم

: والُمَقاَرَنُة  بُط  الرَّ  ) ج  في    )  أحداث  من  يقرؤونه  ما  بين  الربط  تالميذه  من  المعلم  يطلب 
بين   واالختالف  االتِ فاق  أوجه  إيجاد  مع  سبق  فيما  دراستَها  تمت  أخرى  وخبرات   ، القصِة 

اِبَقِة.  الخبرة الَمعِرِفيَّ   ِة الَحالَيِة والِخْبَراِت الَمْعِرِفيَِّة السَّ
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َماِت والَخَصاِئِص :  ى التِ لميذُ عَ سْ ، يَ   رسِ الدَّ   يذِ نفِ تَ   لِ احِ رَ ن مَ مِ   ةِ لَ رحَ في هذه المَ   ) د ( تحديد السِ 
النَّْفِسيَِّة   ماِت  السِ  تفسير  َطريِق  عن  وذِلَك  ُعْمِقَها  إلى  ِة  للِقصَّ طِحيَِّة  السَّ البنية  تجاوز  إلى 

ِة وأبَطاِلَها ، وكذلك تفسير داللةِ  وأثر ذلك على البيئة    ةِ صَّ للقِ   ةِ يخيَّ ارِ التَّ   ترةِ الفَ   ِلُشُخوِص الِقصَّ
ِبَها. والجغرافية  يَ المكانية  اإلجراء  هذا  إحدى  وفي  الهامش  مالحظات  ِباستخدام  الت لميُذ  ْجَتِهُد 

ِ  ِفي الدَّالِلي ِ  الُغُموضِ  َمَواِضعِ  َتْفِسيرِ  ِفي  َذاِتيًّا الُمَنظَّمِ  التََّعلُّمِ  اسِتراتيجيَّاتِ   . الَقَصِصي ِ  النَّص 
ميذه ِمن أجل َتحفيِزِهم  ُيمِكُن للُمَعلِ ِم أن ُيلقي َبعَض األسِئَلِة على تال  ) ه ( َتوجيُه التََّنبُِّؤ :

ِة في الُفصوِل القاِدمِة ِمْنَها ، كذِلك التَّنبؤ ِبنَهاَياِت   للتََّنبُِّؤ باألْحداِث التِ ي ُيمِكن أن َتأتي ِبالِقصَّ
ِة. ِة ِمن خالِل االعِتَماِد على الَمْعُلوَماِت الَموُجوَدِة بالِقصَّ ْخِصيَّاِت الواِردِة بالِقصَّ  َبعِض الشَّ

 ـ ُمَراَقَبُة التََّعلُِّم :   3
ْرِس َيُقوُم التِ ْلِميذ ِبُمراَقَبِة َتعلُِّمه وُمراجَعِة ما َقاَم ِبه ِمن   ِفي َهِذه الَمْرَحَلِة ِمن َمَراِحل الدَّ

ْمُج ال ُروريَِّة ، وفيها َيْحدُث الدَّ َكاِمُل  مهاٍم ، وهي إحدى َعَمليَّاِت ما وَراء الَمعِرَفِة الُمِهمَِّة والضَّ
؛   التَّأِويِليَِّة  الِقراَءِة  َذاِتيًّا  الُمَنظَِّم  التََّعلُِّم  ِاْستَراِتيِجيَّاِت  إلىبين  الَعَمِليَِّة  َهِذه  ُتِشيُر    ةِ يَّ يفِ كَ   حيُث 

  ةِ يَّ هنِ الذ ِ   اتِ يَّ لِ مَ العَ   إلى  يرُ شِ تُ   امَ كَ   ،الَمْقُروِء وَفْهِمِه      ابِ يعَ استِ   لىعَ   ةِ رَ دْ القُ   انيَ وبَ   ،  لمِ عَ التَّ   وثِ دُ حُ 
 وَتْشَمُل َهِذِه الَمْرَحَلُة َما َيِلي :  .يذِ نفِ التَّ  ةِ يَّ لِ مَ عَ  ثناءِ أَ  يفِ  عيِ الوَ  بطِ وَض  ةِ بَ اقَ رَ المُ وَ  للتََّحكُّمِ 

ةِ  في ئيسةِ الرَّ  الفكرةِ  ديد حِ تَ  ) أ (  . الِقصَّ
ةِ  تعلمالمُ  رض عتَ تَ  يالت ِ  عوباتِ الصُّ  يلُ جِ سْ تَ ) ب (   . ِفي أْثناء ِقَراَءته للِقصَّ
ِة وأْحَداِثَها .  يفِ  بِ اتِ الكَ  أيرَ  خالُص تِ اسْ ) ج (   . الِقصَّ
 . ِمن أْجِل َتيِسيِر التََّذكُّرِ شِ امِ الهَ بِ   ةٍ يَّ يحِ وِض تَ  راتٍ كَّ ذَ مُ وَ  اتٍ ظَ الحَ مُ  عُ ْض وَ ) د ( 

  ، وهي ُتَعدُّ يرِ فكِ التَّ   ولحَ   يثِ دِ الحَ َيْسَتخِدُم التِ ْلميُذ ِفي هذه الَمْرَحلِة ِاْسِتَراِتيِجيََّة    كذِلكَ 
  وأن   بأفكارهم  يفضوا  أن  هتالِميذِ   من  المعلمُ   يطلبُ   وفيها  ،َعَمِليَّاِت َما َوَراء الَمْعِرَفةِ   أبرز  من

  أو   ،  وحِ رُ طْ المَ   فِ وقِ المَ   ول حَ   هيرِ فكِ تَ   فِ ْص وَ بِ   مُ ل ِ عَ تَ المُ   يقوم  وفيها  ،   اهَ وتفسيرِ   ها حليلِ بتَ   يقوموا
  ويناقش  ،   فيه  يفكر  ما  إليه  وينقل  نفسه  من  آخر  شخًصا  التِ ْلِميذُ   يستخرجُ   وفيها  ،  المشكلة

  .هِ نفسِ  على طرحهايَ   التي باألسئلة يبادر ،ثم إليه لص  وَ تَ  فيما نفسه
 ـ التَّْقِويُم الذَّاِتيُّ :  4

الذَّاِتي ِ   تراتيجيةسْ اِ   دُّ عَ تُ    مليةِ عَ   على  كمِ للحُ   قرارٍ   التخاذِ   ضرورية  استراتيجية  التَّقويِم 
ِاْسِتْخداِم   ونجاحه  هأدائِ   بمستوى   تتعلقُ   ببياناتٍ   المتعلمَ   تزودُ   استراتيجية    وهي  ،علمِ التَّ  ِفي 

َمهاراتِ  ِاكتساِب  ِمن  والتَّحقُّق  ذاتيًّا  المنظَِّم  التعلم  التَّأويِليَّةِ اْستراتيجيَّاِت  الِقَراَءِة    وتزوده   ، 
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.  هتِ طَ وأنشِ   هاتِ مارسَ مُ   ليةِ اعِ فَ   ادةِ يَ زِ   لِ أجْ   من  هفسِ نَ   يرِ طوِ تَ لِ   ةٍ طَّ خُ   اءِ نَ بِ   على  تساعده  بمعلوماتٍ 
 وَتْشَمُل َهِذه الَمْرَحَلُة ما يلي: 

ِة وِفْكرتها وَمْضُمونها.  ) أ  ( الُحكم َعلى الِقصَّ
ِة.   ) ب ( الحكم على السياق التاريخي ألحداِث الِقصَّ

 . حول مدى إجادة الكاتب أو ضعفهِ  الرأي إبداء على القدرة) ج ( 
ةِ  واإليجابيات  السلبيات  تحديد  ) د (  . ِفي الِقصَّ

ةِ ) هـ ( ِاْستنتاج القيم اإلنسانية الواردة ضمنيا با  .لِقصَّ
 َرابِعًا ـ البَْرَناَمُج التَّْعِليِميُّ ِباْسِتْخَداِم اِْستَِراِتيِجيَّاِت التَّعَلُِّم الُمنَظَِّم ذَاِتيًّا : 

الُمْسَتْخَدَمةِ ـ    1 االْسِتَراِتيِجيَّاِت  التََّعلُِّم :    َتْحِديُد  اسِتراتيجيَّاِت  واْخِتَياِر  بَتْحديِد  الباِحُث  َقاَم 
َنُموذج   َذاِتيًّا َحسب   النَُّموَذجِ "    بـ  الَمْعُروف  َذاِتيًّا  الُمَنظَّمِ   للتََّعلُّمِ   Pintrich   بينتريشالُمَنظَِّم 

و  الذَّاِتيُّ   التَّْقِويمُ :  وهي  "    الذَّاِتي ِ   والتَّْنِظيمِ   لألْهَدافِ   االْجِتَماِعي ِ   الَمْعِرِفي ِ    الَهَدفِ   َتْحِديدُ   ، 
  َعن   الَبْحثُ ،    والتَّْحِويلُ   التَّْنِظيمُ ، و     واألولوية   األهميةِ   حسب   األهداف  ترتيب ،  ،    والتَّْخِطيط

جالتِ   االْحِتَفاظُ ، و     الَمْعُلوَماتِ   الَبْحثُ ، و   والتََّذكُّرُ   التَّْسِميعُ ،    الِبيِئيَّةُ   الِبْنَيةُ ، و   والُمَراَقَبةِ   ِبالسِ 
و   االْجِتَماِعي ِ   الَعونِ   َعنِ  جالتِ   ُمَراَجَعةُ ،  والسِ  ُعوَباتِ   الَعَقَباتِ   َتْحِديدُ   ،  ،   الُمْحَتَمَلةِ   والصُّ

 . الَهاِمشِ  ُمَذكََّراتُ و 
الُمْسَتْهَدَفةُ ـ    2 َتم  َتمَّ    :   الَمَهاَراُت  التِ ي  ُلوِكيَّة  السُّ َراِتَها  وُمَؤشِ  التَّأِويِليَِّة  الِقَراَءِة  َمَهاَراِت  ُمَراَعاُة 

 االْستقراُر َعَلى َتْنِميتها ِفي َضوِء ما أْسَفَر َعنه َتحِكيم َقاِئَمِة الَمهاَراِت .  
الَمْعِرِفيَِّة   ةِ ء على قائمِة أْبَعاِد الُمُرونِ نا َتْحديدها ب  َتم  التِ ي  أْبَعاِد الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَّةِ   ـ ُمَراَعاةُ   3

الِة َعليَها.   والِعَباَراِت الَموِقفيَِّة الدَّ
التَّْجِريبيَّةِ   ـ  4 الُمَعاَلَجِة  ِباْسِتْخَدامِ   َتطلَّب     :َمواُد  ِة  الِقصَّ ِلَتْدريِس  التَّْعِليِميِ   الَبْرَناَمِج    إْعداُد 

ِبَهَدِف َتْنِمَيِة َمَهاَراِت الِقَراَءِة التَّأِويليَِّة وأْبَعاِد الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَِّة   َذاِتيًّا  الُمَنظَّمِ   التََّعلُّمِ   ِاْسِتَراِتيِجيَّاتِ 
فِ  الثَّالِ  ِم وَدليٍل للُمَعل ِ ي ُصوَرِة أوَراِق َعَمٍل ،إعداِد ِكَتاٍب للتِ ْلِميِذ فِ ِث اإلْعَداِديِ   َلدى تالميذ الصَّ

 :، وفيما يلي َتْفِصيُل ذِلك
 ِميِذ :  التِ لْ  إْعَداُد ِكَتاِب ـ 
 :ةِ يَ الِ التَّ  اتِ وَ طُ الخُ  قفْ وِ  التِ ْلِميذِ  ابِ تَ كِ  ادُ دَ عْ إِ  ارَ سَ  
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تنمية مهارات القراءة التأويلية    إلى  التِ لميذِ   كتاب   َهَدفَ   :التِ ْلِميذِ   اِب تَ كِ   نمِ   فِ دَ الهَ   يدُ دِ حْ تَ   ـ  1
استراتيجياتِ  باستخدام  المعرفية  المرونة  المنظمِ   وأبعاد  القصة   التعلم  دراسة  خالل  من  ذاتيا 

 .المقررة " طموح جارية" 
من    التعلم المنظم ذاتيا  استراتيجيات   ضوء  في  التلميذ   كتاب   بناء  تم  :التِ ْلِميذِ   اِب تَ كِ   اءُ نَ بِ   ـ  2

الحالي  المتصلة  واألدبيات   الدراسات   بعض   ودراسة  فحص خالل     في   منها  لإلفادة  بالبحث 
و   كتاب   إعداد   ، القراءة    الخاصة  اإلجرائية  البرنامج  أهداف  تحديد التلميذ  مهارات  بتنمية 

كذلك    ، المعرفية  المرونة  وأبعاد  للبحث   اإلطار  ومحتوى   بخطوات   اإلفادةالتأويلية  النَّظري 
 .الحالي

 :(  4) ملحق   ةِ يَ الِ التَّ  اتِ يَ وَ تَ حْ المُ  على التْلميذِ  كتاب  اشتمل :التلميذ كتاب محتوى  ـ 3
 . هدراستِ  وأهمية التلميذ  كتاب   من الهدف توضح ةمَ د ِ قَ مُ  ـأ

  2021ُمحتوى قصة " طموح جارية " المقررة في الفصل الدراسي األول بالعام الدراسي    ـ  ب
 م.  2022 /

 ذاتيا.   المنظمِ  التعلمِ  استراتيجياتِ  باستخدامِ   تعليميةً  اومهامً  أنشطةً  لميذ الت ِ  كتابُ  نضمَّ تَ  ـ ج
و   اإلجرائية   اللقاء   أهداف:  هي  وعناصر  محاور  عدةِ على    لقاء   كلُّ   اشتملَ   ـ  د  المادة ، 

التعلم المنظم ذاتيا ، و أسئلة    استراتيجيات   باستخدام  الخاصة  والتدريبات   األنشطة، و التعليمية
 أنشطةالتلميذ من أجل إثراء معارفه ، و   بها  يستعين  أن  يمكن  التي  المراجع  قائمة، و    التقويم
 .يدرسه الذي بموضوع القصة يتصل ما عن اإلنترنت  شبكة  في البحث  مثل إثرائية

اقتصرْت أدوار التلميذ في استخدام استراتيجياِت    ـ أْدَواُر التِ ْلِميِذ ِفي الَبْرَناَمِج التَّْعِليِميِ  :  5
بالتخطيط لتعلمه قصة "   حيث يقوم المتعلمُ   ؛التَّْخِطيُط النَِّشُط للتََّعلُِّم    فيالتعلم المنظم ذاتيا  

التي يريد تحقيقها ، وتنشيط متطلبات التعلم   لتعلمِ ا  طموح جارية " من خالل تحديد أهدافِ 
وَتْحِديِد  بين معارفه السابقة والمعرفة الحالية ) موضوع الفصل (    القبلية لديه وإيجاد الصلةِ 

التي قد تواجهه ، مع اقتراح وسائل   والعقباتِ   الصعوباتِ   يدِ حدِ تَ اْحتَياَجاِته التَّعِليِميَِّة ، وَكذلك  
الصعوبات.   تلك  مواجهة  ذاتيًّ وأساليب  المنظم  التعلم  الستراتيجيات  استخدامه  في  ا  وأيضا 

  ةِ واألنشطة المتضمنَ   ةِ عليميَّ التَّ   امِ للمهَ   أهداف تعلمه ، وكذلك مالحظة تقدمه في األداءِ   لتحقيقِ 
باألقراِن أو الُمعلِم    ا أو من خالل االستعانةِ ل فرديًّ مومراقبة أدائه سواء كان العَ   التلميذ.  بكتابِ 

 .   ةِ ه المعرفيَّ ه وإمكاناتِ ، واْخِتَياِر األْسُلوِب األمثِل للتعلِم وفق قدراتِ 
 ـ إْعَداُد َدِليِل  الُمَعلِ ِم :  
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ِة ِباْسِتخداِم   دادُ عْ إِ  ارَ سَ     وفق اسِتَراِتيجياِت التَّعلُِّم الُمَنظَِّم ذاتيًّادليل المعلِم ِلَتدريِس الِقصَّ
 :  اآلتيةِ  طواتِ الخُ 
  بالتدريس  القائم  المعلم  إرشاد   إلى  دليل المعلم  إعداد   هدف  :َدِليِل الُمَعلِ ِم  من الَهَدفِ   َتحديدُ   ـ  1
ِة المقررِة ؛ لتنمَيِة    كيفيةب استخدام التالميذ الستراتيجياِت التعلِم المنظِم ذاتيا في دراسِة القصَّ

 الِقَراءِة التأويليِة والمرونِة المعرفيَِّة لديهم. 
  ه، إعدادِ   من   الهدف  توضح  مقدمةٍ   على  دليُل الُمَعلِ مِ   اشتملَ   :َدليِل الُمَعلِ ِم  ُمْحَتوى   َتْنِظيمُ   ـ  ب

ها ، ومهارات استخدام  ،وكيفيةواستراتيجياته    ،  التََّعلُِّم المنظم ذاتيًّا  بمفهوم  المقصود   وتوضيح
المعرفية   المرونة  وأبعاد  التأويلية   المعلم  أدوارِ   تحديدَ   التدريسِ   دليلُ   تضمن  كذلك  .القراءة 

  البرنامج   وتنفيذِ   تنظيمِ   ،وإجراءات .  ةفيَّ الصَّ   والمتابعةِ   التدريسِ   عملية  أثناء  في  بالتدريسِ   القائم 
 . مع التالميذ  العمل لتنظيمِ  عامة  مبادئ عن  عبارة وهي

الُمَعلِ ِم  ِلَقاَءاتِ   ُمْحَتَوى   ـ  ج ِليلِ   لقاءات   من  لقاء  كل  اشتملَ   :َدِليِل   اللقاء  أهداف  على  الدَّ
و  اإلجرائية و (التعلم   مصادر)المطلوبة  التعليمية  المواد ،   .الموضوع  في  الرئيسة  األفكار، 

 المبهمة  الكلمات   معاني، و   الموضوع  في   المتضمنة   المفاهيم، و   الموضوع  في  الثانوية  األفكار
 ، ةِ فيَّ الصَّ   وغير  فيةالصَّ   التَّْعِليِميَّة  األنشطة، و   قاءِ الل ِ   محتوى   تدريسِ   إجراءات ،    الموضوع  في

 (. 5) ملحق  .التقويم أساليب و 
 ،  دريسي ِ التَّ   ليلِ الدَّ ِكَتاِب التِ لِميِذ و   ةِ حَّ ِص وَ   ةِ المَ سَ   نمِ   دِ كُّ أَ للتَّ ـ َضْبُط َمواِد الُمَعاَلَجِة التَّْجِريبيَِّة :  

  وعةٍ مُ جْ مَ   لى عَ   ما عرضه  تم  ،أْهداِف الَبحثِ   تحقيقِ   في  ماواقعيته  دى ومَ   للتطبيق   َماوصالحيته
ي هِ وُموج ِ   ةبيَّ رَ العَ   ةِ غَ اللُّ   ريسِ دْ تَ   قائِ وطرَ   جِ اهِ نَ المَ   مجالِ   في  المتخصصين  المحكمين  من

  المحكمون   السادة   أبدى  وقد   ،  ة بإدارة الِمْنَيا التَّعِليميةِ غِة الَعَرِبيَِّة بالَمْرَحَلِة اإلعداديَّ ي اللُّ مِ عل ِ مَ وُ 
  5، ملحق    4)ملحق    .  والتطبيقِ   خدامِ تِ لالسْ   ودليل المعلمِ   ِكَتاِب التِ ْلِميذِ   مناسبة  على  موافقتهم

. ) 
َمَهاَراِت    ةِ َي نمِ في تَ   اِْستخَداِم اْستراِتيجياِت التَّعَلُِّم المنظَِّم ذَاتيًّا  ةِ اعليَّ فَ   يدُ دِ حْ ـ تَ   امساخَ 

 :   الِقَراَءةِ التَّأِويليَّةِ 

ِة باستخداِم  ة  فاعليَّ   حديدُ تَ   مَّ تَ   َتنِمَيةِ في      َذاتيًّا  المنظَّمِ   التََّعلُّمِ   اْستراِتيجياتِ َتْدريِس الِقصَّ
اإلعدادي ِ   التَّأِويليَّةِ   الِقَراَءةِ   َمَهاَراتِ  الثَّالِث  فِ   الصَّ ِاْخِتَباِر    اللِ خِ   نْ مِ     ِلتالِميذ  وَتْطِبيِق  إعداِد 

 الِقراَءِة التَّأِويليَِّة ، وفيما يلي تفصيل ذلك : 



 م 2022أكتوبر  – 4عدد   -  37مجلة البحث في التربية وعلم النفس                                مجلد  
 

 
51 

التأويلية ومؤشراتها السلوكيةهدف االختبار إلى قياس    أ ـ هدف االختبار :  مهارات القراءة 
، وهي المهارات التي حظيت بنسب االتفاق بين السادة   تالميذ الصف الثالث اإلعداديلدى  

 % .  100% إلى   80المهارات بنسب تتراوح من   قائمةعلى   المحكمين
استند الباحث إلى عدة روافد ومصادر لبناء االختبار،    ب ـ مصادر بناء االختبار ونوعيته:

بقياس   المرتبطة  التربية  وأدبيات  السابقة  والبحوث  الدراسات  التأويليةمهارات  منها  .    القراءة 
الموضوعية بحيث يقدم السؤال إلى الطالب وتأتي تحته   األسئلة بطريقة األسئلة وقد جاءت 

 . يل المناسب أربعة بدائل يقوم الطالب باختيار البد 
االختبار  ج تحكيم   تم عرضه على مجموعة من  ـ  االختبار وصدقه  للتأكد من صالحية   :

تعليم   وخبراء   ، العربية  اللغة  تدريس  وطرائق  المناهج  في  المتخصصين  والمحكمين  الخبراء 
بالمنيا   والتعليم  التربية  العربية بمديرية  المقتر (    1) ملحق  اللغة  الرأي وتقديم  حات  ؛ إلبداء 

لقياس   االختبار  صالحية  المحكمون  السادة  أجاز  ومفرداته.وقد  باالختبار  مهارات  الخاصة 
التأويلية  )  القراءة  من  االختبار  تكون  وقد  السلوكية  30،  المؤشرات  غطت  مفردة  لمهارات  ( 

 .  القراءة التأويلية الرئيسة
الثالث   أويليةِ التَّ   القراءةِ   اختبارِ   :تم ضبطُ   التأويلية  راءةِ القِ   اختبارِ   بطُ ـ َض   د لتالميذ الصف 

من    اإلعدادي مجموعة  على  عدده  التالميذ بتطبيقه  بلغ  البحث  عينة  غير  (    25)    م من 
اإلعداديةبمدرسة    تلميذا حسين  زمن   طه  حساب  بهدف  ؛  التعليمية  المنيا  إلدارة  التابعة 

الصع معرفة  وكذلك  مفرداته  وتحليل  وصدقه،  ثباته  وحساب  أن  االختبار  يمكن  التي  وبات 
 يتعرض لها الباحث في أثناء تطبيق االختبار، وتوضيح ذلك فيما يلي:

،حيث تم    للتالميذ : تم تحديد زمن االختبار في ضوء األداء الفعلي  حساب زمن االختبارـ  
انته الذي  الزمن  أول    ىحساب  أسئ  تلميذ فيه  عن  اإلجابة  الذي  من  والزمن   ، االختبار  لة 

وخمس ،    ساعة واحدةمن اإلجابة، وكان ناتج متوسط زمن االختبار     تلميذ فيه آخر    ىانته
 .  وكيفية أدائه تعليمات االختبارل دقائق

وهي ،    0,83، و  0,24ـ تحديد معامالت السهولة والصعوبة: تراوحت معامل السهولة بين  
تم حساب معامل الصعوبة وتراوح بين    مناسبة ومقبولةنسبة    ،  0.88،    0.17، وبالمثل 

 ويعد هذا معامل صعوبة مقبوال .
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باستخدام التباين ،   الفهم القرائيمعامل التمييز الختبار    : تم حسابُ   حساب معامل التمييزـ  
وهو حاصل ضرب معامل السهولة × معامل الصعوبة ، وبحساب معامالت التمييز ألسئلة  

 ( وهو معامل مقبول. 0,91ـ   0,23ار وجد أنها تتراوح بين )االختب
 . SPSS)من خالل الحزمة اإلحصائية  تم حساب ثبات االختبار     ـ حساب ثبات االختبار:

V17)    و  ) ألفا كرونباخ   ( لمعاملة  ثبات    0.87بلغ    وفقا   مرتفع ومناسب، وهو معامل 
 إحصائيا.  

 : يلي ما خالل  من االختبار دقص حساب  تم  :االختبار صدقحساب  ـ
  تم   لقياسه  وضع  ما  لقياس  وصالحيته  االختبار  صدق  من  للتأكد   :المحكمين  صدق  ـ  أ

 مدى  معرفة  بغرض   وذلك  محتواه،  فحص   منهم  وطلب   المحكمين،  من  مجموعة  على  عرضه
  المحكمين   بعض   أبدى   ،وقد   لألسئلة  واللغوية   العلمية  الصحة  ومدى  ،الدراسة  لغرض   مناسبته 

 وقد   األسئلة،  صياغات   بعض   وتعديل  األسئلة،  بعض   مكان  تبديل  منها  الملحوظات   بعض 
 .    (6) ملحق  لالختبار النهائية الصورة إعداد  عند  ذلك مراعاة تمت 

 معامالت   حساب   تم   ،  االختبار  مفردات   صدق   إليجاد   :  الداخلي  التجانس  صدق   ـ  ب
 من   سؤال  كل   في  االستطالعية  العينة  طالبات   عليها  ت حصل  التي   الدرجات   بين  االرتباط 

تم  الكلية  بالدرجة  االختبار  أسئلة التي  االرتباط  معامالت  قيمة  يوضح  اآلتي  والجدول   ،
 :    (SPSS . V17)التوصل إليها من خالل الحزمة اإلحصائية 

 (  3جدول رقم ) 
 مصفوفة االرتباط بين درجات المهارات الرئيسة والدرجة الكلية الختبار مهارات القراءة التأويلية 

 مستوى الداللة معامل االرتباط المهارات الرئيسة 
ِ  ُلَغةِ  َتأِويلُ    0,01دالة عند مستوى  0,91   النَّص 
  0,01دالة عند مستوى  0,82 النَّص   ِسَياقِ  َتأِويلُ 

الَلةِ  إْنَتاجُ  ْمِنيَّةِ  الدَّ   0,01دالة عند مستوى  0,86 الضِ 
؛   0,01أن قيم معامالت االرتباط جميعها دالة عند مستوى داللة    السابقجدول  اليتضح من  

 مما يعني أن عبارات االختبار متسقة مع بعضها البعض.
  درجة   بإعطاء  التالميذ   إجابات   أوراق  تصحيح  تم  :  الِقَراَءِة التَّأِويِليَّةِ ـ معايير تصحيح اختبار  

  والجدول   ،  درجة  30  االختبار  درجات   عدد   يصبح  وبذلك  الصحيحة،  لإلجابة  فقط  واحدة
 :  ودرجاته االختبار مصفوفة يوضح التالي

  ( 4جدول رقم ) 
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 القراءة التأويلية لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي مهارات مصفوفة اختبار 
مهارات القراءة  
 التأويلية الرئيسة 

عدد  المؤشرات السلوكية
 األسئلة 

الوزن 
 النسبي

 

الدرجة 
 الكلية 

ِ  ُلَغةِ  َتأِويلُ  ِة.  1   النَّص  َمِة ِفي الِقصَّ  14 14,28 2 ـ َتْحِديُد داللِة الَكِلَماِت الُمَقدَّ
 
 
 
 
 

ِفي ـ    2 والمتضادات  الُمَتراِدَفاِت  َبين  التَّْمييُز 
 . ِ الَقَصِصيِ   النَّص 

4 28,57 

ِة. 3  14,28 2 ـ َتْحِديُد الَمْعَنى الَعاِم للِقصَّ
ِة. 4 ْخِصيَّاِت الَواِرَدِة بالِقصَّ  14,28 2 ـ َتْحِديُد ِصَفاِت الشَّ
َتْفِسيرُ   5 الِلي ِ   الُغُموضِ   َمَواِضعِ   ـ  ِ   ِفي  الدَّ  النَّص 

 .الَقَصِصي ِ 
2 14,28 

ةِ  ِفْقَراتِ  ِلَبعضِ  َجديد   ُعْنوان   ِاْقِتَراحُ ـ  6   14,28 2 . الِقصَّ
 ِسَياقِ  َتأِويلُ 

 النَّص  
ةِ   َشْخِصيَّاتِ   َبين   الُمَقاَرَنةُ   ـ  1 ْخِصيَّاِت   الِقصَّ  والشَّ

 .الُمِحيَطةِ 
2 14,28 8 

ةِ  دالَلةِ  ِفي والَمَكانِ  الزََّمانِ  أَثرِ  َتوِضيحُ  ـ 2  14,28 2 .الِقصَّ
ِ  الِبيَئةِ  َمالِمح  ِاْسِتْنَتاجُ ـ  3  14,28 2 .الَقَصِصي ِ  للنَّص 
َماتِ   ِاْسِتْنَتاجُ ـ    4 ْخِصيَّةِ   السِ    خاللِ   ِمن  للكاِتِب   الشَّ

ةِ   .الِقصَّ
2 14,28 

الَلةِ  إْنَتاجُ   الدَّ
ْمِنيَّةِ   الضِ 

ُموزِ   تمييزُ ـ    1 ِ   الواِرَدةِ   واإلَشاَراتِ   الرُّ   ِبالنَّص 
 الَقَصِصي ِ 

2 14,28 8 

َتمعِ   َعلى  الُحْكمُ ـ    2   أْحداثُ   إليه  َتْنَتِمي  الذِ ي  الُمج 
ةِ   الِقصَّ

2 14,28 

ةِ  َمْقَصِديَّةِ  َتْقريرُ ـ  3  14,28 2 الَقارئِ  َنظرِ  ِوْجَهةِ  ِمن الِقصَّ
ةِ   ُمؤلِ فِ  َمع  االْخِتالفِ  أو االتِ َفاقِ  َتْقريرُ ـ  4  14,28 2 الِقصَّ

 30 % 100 30 14 المجموع
تَ   َساِدًسا اْستراِتيجيَّ   ةِ اعليَّ فَ   يدُ دِ حْ ـ  ذَاتيًّااِْستخَداِم  المنظَِّم  التَّعَلُِّم  الُمُروَنِة  في    اِت 

 الَمْعِرفِيَّةِ 

ِة باسْ َتْدريِس  ة  فاعليَّ   حديدُ تَ   تم ِد  يِن أْبَعافي َتْحسِ    َذاتيًّا  المنظَّمِ   التََّعلُّمِ   اْستراِتيجياتِ اِم  خدَ تِ الِقصَّ
فِ  الثَّالِث اإلعدادي ِ  ِمْقَياِس الُمُروَنِة  إعداِد وَتْطِبيِق    اللِ خِ   نْ مِ     الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَِّة ِلتالِميذ الصَّ

 ، وفيما يلي تفصيل ذلك :  الَمْعِرِفيَّةِ 
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فِ  الثَّاِلِث   إلى  المقياُس   هذا  هدف  :قياسالمِ   فِ دَ هَ   يدُ دِ حْ تَ   ـ  أ الَكْشِف َعن ِاْمتالِك تالِميذ الصَّ
الَمْعِرِفيَّةِ ألبعاد    اإْلَعداِدي ِ  عَبةِ   الَمَواِقفِ   إْدَراكِ )  :    في  تتمثل  والتي  المرونة   إْدراكِ   ـ    الصَّ
َدةِ   الَبِديَلةِ   التَّْفِسيَراتِ  َدةٍ   َبِديَلةٍ   ُحُلولِ   إْنَتاجِ   ـ    الُمَتَعدِ  ْعَبةِ   للَمواِقفِ   ُمَتَعدِ  تحديد  (  الصَّ تم  والتي 

 .   عليها من قبل  والتَّحِكيممؤشراتها السلوكية 
َصوِغ    متَ   ا،إليهَ   لوصُّ التَّ   مَّ تَ   يالت ِ   الَمْعِرِفيَّةِ الُمُروَنِة    ادِ عَ بْ أَ   ةِ مَ ائِ قَ   وءِ َض   يفِ   :اسِ يَ قْ المِ   ادُ عَ أبْ   ـ  ب

  ،   ضوئها  في  المقياس  لبناء   ِد الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَّةِ ية الدالة على كل بعٍد ِمن أْبَعاالعبارات الموقف
عند تالميذ    ةِ يَّ فِ عرِ المَ   ةِ رونَ ة للمُ تلك األبعاد الرئيسَ   تقيس  عبارة(    32)    على  المقياُس   واشتمل

 .ادي ِ اإلعدَ   الثِ الصفِ  الثَّ 
،  اسِ قيَ المِ   اءِ بنَ ادر لِ مَص د وَ وافِ رَ   ةِ دَّ إلى عِ   ثُ احِ البَ   استندَ   يته:نوعِ وَ   اسِ يَ قْ المِ اء  نَ بِ   رُ ادِ َص ـ مَ   ت

الد ِ  بقياس    ةِ يَ بِ رْ التَّ   اتِ أدبيَّ وَ   ةِ قَ ابِ السَّ   وثِ حُ والبُ   اتِ اسَ رَ منها  الَمْعِرفيَّةِ المرتبطة  وقَ   الُمُروَنِة  د . 
الُخَماِسيِ  ،  بحيث  التقريرية وفق نموذج ) ليكرت (    العباراتِ  بطريقةِ  قياسالمِ   ةُ أسئلَ  ْت اءَ جَ 

تنطبق  ـ    تنطبق أحياناـ    تنطبق غالباـ    تنطبق دائماوأمامها خمسة بدائل هي :  تقدم العبارة   
 .  بِ اسِ نَ المُ  يلِ دِ البَ  ، ويقوم الطالب باختيارِ  ال تنطبق أبداـ  نادرا

رضه  عَ   مَّ تَ ،  ه  دقِ ِص وَ   هاتِ ارَ بَ وعِ   قياسِ المِ   ةِ يَّ الحِ ن َص مِ   دِ كُّ أَ : للتَّ    اسِ يَ قْ المِ   ِعَباَراتِ   يمُ حكِ ـ تَ   ث
  ةِ ربيَّ العَ   غةِ اللُّ   دريسِ وطرائق تَ   جِ اهِ نَ ي المَ خصصين فِ تَ كمين المُ حَ والمُ   اءِ رَ بَ ن الخُ مِ   ةٍ وعَ مُ جْ ى مَ لَ عَ 
 قياسِ المِ بِ   ةِ اصَّ الخَ   اتِ حَ رَ تَ قْ المُ   يمِ تقدِ وَ   أيِ الرَّ   ؛ إلبداءِ النفسية    حةِ ربوي والصِ  فس التَّ وعلم النَّ ،  

، وقد   ةِ فيَّ عرِ المَ   ةِ ونَ رُ المُ   أبعادِ   لقياسِ   المقياس أجاز السادة المحكمون صالحية    دْ قَ وَ   .وِعَباَراِته  
 الُمُروَنِة الَمعِرفيَّةِ   ألبعادِ   ت المؤشرات السلوكيةَ غطَّ ) عبارة (  ( مفردة  32من )   المقياُس تكون  

. 
َض   ث المعرِفيَّةِ مقياس  ط  بْ ـ  ضبط    :  الُمُروَنِة  لتالميذ مقياس  تم  المعرِفيَِّة  المرونة  أبعاِد 

فِ  الثالِث  الميذ  تَ من    بتطبيقه على مجموعةٍ   المرحلة اإلعدادية من غير عينة    اإلْعَداِدي ِ الصَّ
عدده بلغ  بنينمدرسة  بِ   طالبا (    25)    مالبحث  اإلعدادية  حسين  المنيا   ةِ ارَ إلدَ   ةِ التابعَ   طه 

ه وكذلك معرفة  اتِ دَ رَ فْ مُ   ه وصدقه، وتحليلِ ثباتِ   سابِ وحِ   المقياسِ   ساب زمنِ ؛ بهدف حِ   ةِ يميَّ علِ التَّ 
، وتوضيح ذلك فيما المقياسِ   أثناء تطبيقِ الصعوبات التي يمكن أن يتعرض لها الباحث في  

 يلي: 
حيث تم    ،   للطالبِ   الفعلي ِ   في ضوء األداءِ   المقياسزمن    : تم تحديدُ المقياساب زمن  سَ حِ ـ  

من الذي ، والزَّ   الِمقياسِ   ِعَباَراتِ عن    من اإلجابةِ   طالب فيه أول    ىحساب الزمن الذي انته
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، بما فيها    ساعة واحدةمن اإلجابة، وكان ناتج متوسط زمن االختبار     طالب فيه آخر    ى انته
 تعليمات االختبار .

 . SPSS)من خالل الحزمة اإلحصائية    المقياس تم حساب ثبات     :المقياسـ حساب ثبات  

V17)  وهو معامل ثبات مقبول إحصائيا.    0,81بلغ  وفقا لمعاملة ) ألفا كرونباخ ( و ، 
 : يلي ما خالل  من الِمقَياس دقص حساب  تم  :المقياس صدقساب حِ  ـ
  تم   لقياسه  وضع  ما  لقياسِ   وصالحيته  المقياسِ   دقِص   من  للتأكد   :المحكمين  صدق  ـ  أ

 مدى  معرفة  بغرض   وذلك  محتواه،  فحص   منهم  وطلب   المحكمين،  من  مجموعة  على  عرضه
 . للعباراتِ  واللغوية العلمية حةِ الصِ   ومدى ،البحث  لغرض  مناسبته

 معامالت   حساب   تم  ،  المقياس  مفردات   صدق  إليجاد   :  الداخلي  جانسالتَّ   دقِص   ـ  ب
  من   عبارة  كل  في  االستطالعية  العينة  تالميذ   عليها  حصل  التي  الدرجات   بين  االرتباط
تم  الكلية  بالدرجة  المقياس  عبارات  التي  االرتباط  معامالت  قيمة  يوضح  اآلتي  والجدول   ،

 :    (SPSS . V17)التوصل إليها من خالل الحزمة اإلحصائية 
 ( 5جدول ) 

 مصفوفة االرتباط بين أبعاد المرونة المعرفية والدرجة الكلية للمقياس  
 مستوى الداللة معامل االرتباط األبعاد الرئيسة 

عَبةِ  الَمَواِقفِ  إْدَراكُ  ـ 1   0,01دالة عند  0,84 . الصَّ
َدةِ  الَبِديَلةِ  التَّْفِسيَراتِ  إْدراكُ  ـ 2   0,01دالة عند  0,83   الُمَتَعدِ 
َدة   َبِديَلة   ُحُلولِ  إْنَتاجُ  ـ 3   للَمواِقفِ  ُمَتَعدِ 

ْعَبةِ   .الصَّ
  0,01دالة عند  0,83

(    0,646( و)  0,618( أن قيم معامالت االرتباط تراوحت بين )   5يتضح من الجدول )  
داللة   مستوى  عند  دالة  جميعها  مع    0,01وهي  ُمتَّسقة  المقياس  عبارات  أن  يعني  مما  ؛ 

 بعِضها البعض. 
مَ  الَمْعرِفيَّةِ   يحِ حِ ْص تَ   اييرُ عَ ـ  الُمُروَنِة    للجدولِ ا  وفقً   التَّالميذ   اتِ ابَ إجَ   صحيحُ تَ   مَّ تَ   :  ِمقَياِس 
  الي:التَّ 

 (  6جدول ) 
 أبعاد المرونة المعرفية لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي درجات تصحيح مقياس 

 أبدا تنطبق ال نادرا تنطبق أحيانا  تنطبق غالبا  تنطبق   دائما تنطبق نوع العبارة 
 درجة واحدة  درجتان  ثالث درجات  أربع درجات خمس درجات موجبة
 خمس درجات أربع درجات ثالث درجات  درجتان  درجة واحدة  سالبة
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 :  حثِ الَب   ةِ وعَ مُ جْ مَ   يارُ ِت خْ ـ اِ  اعً ِب اِ سَ 

الثَّاِلثِ البحث من    جموعةِ مَ   اختيارُ   تمَّ    فِ   للتَّعليِم   ةِ درسَ مَ بِ   تالميذ الص  الُمتميز  الَحيِ  
ـ   2021)    الدراِسي ِ من العام    األولِ المنيا التعليمية في الفصل الدراسي    شرقِ   إلدارةِ   األساسي ِ 

،     ةٍ جريبيَّ تَ   ةٍ موعَ جْ إلى مجموعتين ؛ مَ   متم تقسيمه  .  تلميذا(    60)    عددهمم ( وبلغ    2022
 . اوي سَ بالتَّ  ةٍ طَ ابِ َض  ةٍ جموعَ ومَ 
تَ   3 تَ   قبليا:  التَّأِويِليَّةِ الِقَراَءِة    بارِ تِ خْ اِ   يقُ بِ طْ ـ  التَّأِويِليَّةِ ختبارِ اِ   يقُ طبِ تم  الِقَراَءِة  َمَهاَراِت  على     

ةِ   امِ تخدَ قبل اسْ   طةِ ابِ والضَّ   ةِ جريبيَّ تين التَّ وعَ جمُ المَ َتالميذ     ِاْسِتَراِتيِجيَّاتِ جريبية )  التَّ   ةِ جَ عالَ المُ   مادَّ
" اختبار ت "    امِ خدَ تِ اسْ جموعتين بِ طي المَ وس ِ تَ بين مُ   رقِ ساب الفَ (. وقد تم حِ التََّعلُِّم الُمَنظَِّم ذاِتيًّا

 كافئة ، والجدول التالي يوضح ذلك : تَ للمجموعات المُ 
 ( 7جدول ) 

المجموعتين التجريبية والضابطة  تالميذواالنحراف المعياري ، وقيمة " ت " لدرجات   المتوسط الحسابي ،
 القراءة التأويليةفي القياس القبلي الختبار 

قيمة   المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية مهارات القراءة التأويلية 
    (ت)

مستوى 
 الداللة 
0,05 

االنحراف   المتوسط
 المعياري 

االنحراف   المتوسط
 المعياري 

ِ  ُلَغةِ  َتأِويلُ   غير دالة 0,08 1,09 6,2 1,11 6,26   النَّص 
 غير دالة 0,42 0,58 3,06 0,58 3,06 النَّص   ِسَياقِ  َتأِويلُ 
الَلةِ  إْنَتاجُ  ْمِنيَّةِ  الدَّ  غير دالة 0,47 0,60 2,9 0,60 2,9 الضِ 

 دالةغير  0,080 1,62 12,16 1,65 12,33 المجموع
اختبار   في  والضابطة  التجريبية  المجموعتين  تكافؤ  السابق  الجدول  من  القراءة  ويتضح 

دالة إحصائيا عند مستوى  التأويلية بين المجموعتين    0,05، ويدعم هذا أنه ال توجد فروق 
 في التطبيق القبلي  

تطبيق    4 المعرفيةمقياس  ـ  تطبيق    قبليا:  المرونة  المعرفيةمقياس  تم  على    المرونة 
المعالجة التجريبية. وقد تم حساب الفرق   مادةالمجموعتين التجريبية والضابطة قبل استخدام  

التالي  بين   متوسطي المجموعتين باستخدام " اختبار ت " للمجموعات المتكافئة ، والجدول 
 يوضح ذلك : 

 ( 8جدول ) 
المجموعتين التجريبية والضابطة  تالميذالمتوسط الحسابي ، واالنحراف المعياري ، وقيمة " ت " لدرجات  

 المرونة المعرفية لمقياس في القياس القبلي 



 م 2022أكتوبر  – 4عدد   -  37مجلة البحث في التربية وعلم النفس                                مجلد  
 

 
57 

المرونة  أبعاد 
 المعرفية 

مستوى  قيمة ت    المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
االنحراف   المتوسط الداللة 

 المعياري 
االنحراف   المتوسط

 المعياري 
  الَمَواِقفِ   إْدَراكُ  

عَبةِ   .الصَّ
 غير دالة 0,162 5.31 37.86 5,15 38,10

  التَّْفِسيَراتِ   إْدراكُ  
َدةِ  الَبِديَلةِ     الُمَتَعدِ 

 غير دالة 0,684 4,45 31,06 4,54 31,06

 ُحُلولِ  إْنَتاجُ  
َدة   َبِديَلة     ُمَتَعدِ 

 للَمواِقفِ 
ْعَبةِ   .الصَّ

 غير دالة 0,32 4,52 30,066 4,48 30,166

 غير دالة 0,193 8,53 98,86 8,71 99,2 المجموع
في   والضابطة  التجريبية  المجموعتين  تكافؤ  السابق  الجدول  من  المرونة  مقياس  ويتضح 

ن المجموعتين  بي  0,05، ويدعم هذا أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى    المعرفية
 . في التطبيق القبلي

التَّ   5 :جموعَ للمَ   ريُس دْ ـ  التَّجريبية  تمَّ   تين  المعالجة  مادة  حث البَ   ةِ وعَ مُ مجْ لِ   َتطبيق 
ما لدراسة وتدريس القصة باستخدام  دليل المعلم الذي تم إعدادهلكتاب التلميذ و جريبية وفقا التَّ 

بهدف تنمية مهارات القراءة التأويلية وتحسين أبعاد المرونة   استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا  
حتى الخميس   2021/    10/   17من األحد    أسابيع  خمسةوقد واستغرق التطبيق ،    المعرفية

  ما يلي :  دريسِ التَّ وعي عند وقد رُ . م2021/   12/   16
ـ إجراءات    أ  وتوضيح  جارية"  بيان  طموح   " قصة  التجريبيةدراسة  المجموعة  وفق    لتالميذ 

المنظم  فلسفة   التعلم  استراتيجيات  بنمذجة  المعلم  قيام  وكذلك   ، للتالميذ  ذاتيا  المنظم  التعلم 
 .يةِ ثِ حْ البَ  ةِ بَ جرِ التَّ  طبيقِ قبيل بدء تَ  اتيا التي سيتم استخدامها من جانبهم ذ 

ـ دراسة دوارِ أَ   يحُ وِض تَ   ب  في  ذاتيا  المنظم  التعلم  استراتيجيات  سيستخدمون  الذين  التالميذ   
 فصول القصة المقررة عليهم. 

ـ ذاتيا    ج  المنظم  التعلم  استراتيجيات  المعلم  الستخدام  التجريبية  المجموعة  تالميذ  نمذجة 
فيها وكذلك تحديد الص التي وقعوا  الراجعة ألدائهم وتوضيح األخطاء  التغذية  عوبات  وتقديم 

 التي قد تواجههم في أثناء دراسة القصة ، ومحاولة إيجاد حلول لها قبل بداية تنفيذ التجربة. 
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بطرائق وأساليب مختلفة ومتباينة   ُفصول قصة " طوح جارية "رست المجموعة الضابطة  دَ   د ـ
وتضمنت قراءة التالميذ   ،  التعلم المنظم ذاتيا(    تراتيجيات مادة المعالجة التجريبية ) اسْ عن  

لبعض فقرات القصة وبيان المعلم لمعاني بعض المفردات المبهمة وإبراز الفكرة الرئيسة في  
األسئلة   بعض  الضابطة  للمجموعة  بالتدريس  القائم  المعلم  توجيه  ثم   ، الفقرة  أو  الفصل 

 .  التقييمية في نهاية الحصةِ 
تم تطبيق اختبار    بعديا :  المرونة المعرفية  ، ومقياسِ قراءة التأويليةالـ تطبيق اختبار    6

ة " طموح  قصَّ   بعد االنتهاء من تدريسِ   المرونة المعرفية، ومقياس    مهارات القراءة التأويلية 
تخدام  باسْ   دريسِ المجموعتين التجريبية والضابطة ، وذلك بعد التَّ   تالميذ على  المقررة    جارية"

التَّ دَ    للمجموعةِ   والطرائق واألساليب التي استخدمت المقترح للمجموعة التجريبية ،    دريسِ ليل 
 .  تنمية القراءة التأويلية والمرونة المعرفيةفي  أثر كل منهما؛ لمعرفة  ابطةِ الضَّ 

النتائج :  7 الطُ م  تَ   ـ تحليل  النتائج باستخدام  أداء  قَ مُ   يقِ رِ عن طَ   ةِ يَّ ائِ اإلحَص   قِ رُ تحليل  ارنة 
اختبار   التأويليةالمجموعتين في  المعرفية، ومقياس    القراءة  ،   المرونة  البعدي  التطبيق  في 

 .  (SPSS . V17)خالل الحزمة اإلحصائية  منوذلك 
 ِئُج الَبْحِث :  ـ َنتَا

ِة   ةِ يَّ اعلِ عرفة فَ مَ ط بِ بِ رتَ ج تَ ائِ تَ ن النَّ مِ   ةٍ وعَ مُ جْ لى مَ ي إِ الِ الحَ   حثُ البَ   لَ صَّ وَ تَ  َتْدريِس الِقصَّ
أبعاد َمَهاَراِت الِقَراَءِة التَّأِويِليَِّة ، وتحسين  في تنمية    باْسِتخداِم اْستراِتيِجيَّاِت الت علُِّم المنظِم ذاِتيًّا

فِ  الثَّاِلِث اإل  وذلك وفقا لكل سؤال من أسئلة البحث ،  ،  ْعداِدي ِ المرونة الَمعرِفيَِّة ِلَتالميذ الصَّ
 :  جِ ائِ تَ ه النَّ ذِ هَ رض لِ وفيما يلي عَ 

1  : ونصه  البحث  أسئلة  من  األول  السؤال  عن  اإلجابة    التَّأِويِليَّةِ   الِقراَءةِ   َمَهاَراتُ   َما  "   ـ 
ف ِ   لَتالِميذِ   والُمَناِسَبة  الالِزَمة الَمهاراِت   .؟  اإلْعَداِدي ِ   الثَّاِلثِ   الصَّ ِبَهِذه  َقاِئَمٍة  ُل إلى  التَّوصُّ َتمَّ 

  هي:  الرَّئيسِة للقراءة التأويلية ومؤشراتها السلوكية الدالة عليها ، تضمنت ثالث مهارات رئيسة
ِ   ُلَغةِ   َتأِويل الَلةِ   النَّص  ، َوإْنَتاج   ِسَياقِ   أِويل تَ ،و    النَّص  ْمِنيَّةِ   الدَّ مهارة فرعية    وأربع عشرة ،    الضِ 

 ( .  2) ملحق 
اإلجابة  2  الَمْعِرِفيَّةِ   الُمُروَنةِ   أْبَعادُ   َما"    :  ونصه  البحث  أسئلة  من  الثاني  السؤال  عن  ـ 

ف ِ   َتالِميذِ   َلَدى  َتَوافرَها  الَواِجب  ؟  الثَّاِلثِ   الصَّ لُ   َتمَّ   ."اإلْعَداِديِ  األبعاد    ِبَهِذه  َقاِئَمةٍ   إلى   التَّوصُّ
هي    رئيسةٍ   أبعادٍ   ةِ ثالث   تمثلت في  ،  عليها  الةالدَّ   لوكيةالسُّ   ومؤشراتها  المعرفية  ةِ للمرونَ   ةِ الرئيسَ 
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عَبةِ   الَمَواِقفِ   : إْدَراك َدةِ   الَبِديَلةِ   التَّْفِسيَراتِ   ، وإْدراك  الصَّ َدةٍ   َبِديَلةٍ   ُحُلولِ   إْنَتاج   ، و  الُمَتَعدِ   ُمَتَعدِ 
ْعَبةِ  للَمواِقفِ   ( . 3  ملحق)  دالة لهذه األبعاد الثالثة فرعيةو اثنتي وثالثين عبارة  ، الصَّ

  ِاْسِتَراِتيجيَّاتِ   ِاْسِتْخَدامِ   أُسُس   َما   "   :   ـ اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث ونصه  3
ةِ   َتْدِريسِ   ِفي  َذاِتيًّا  الُمَنظَّمِ   التََّعلُّمِ  للتََّعلُِّم   Pintrich الَباِحُث َنُموذَج بينتريش    َتَبنَّى" .  ؟  الِقصَّ

َذاِتيًّا "   الُمَنظَِّم  الذَّاِتيِ   والتَّْنِظيِم  االْجِتَماِعيِ  لألْهَداِف  الَمْعِرِفيِ   النَُّموَذِج   " بـ  َتم    الَمْعُروف  كَما 
( ِمن    2 ، وكذلك ما تمَّ عرضه ِمن خالِل الجدول رقم )  ذكُر ذِلَك ِفي اإلَطاِر النََّظِريِ  للَبحثِ 

ُح   الَبْحِث الَحاِلي ، وهذا النَُّموَذُج َيُمرُّ بأرْبِع َمَراِحل َرئيَسة استخدمها الَبْحُث الَحالي وهو ُيوضِ 
اْستِ  أْثَناء  ِفي  ِبَها  االستْرَشاد  ُيمكُن  التي  َذاِتيًّا  الُمَنظَِّم  التََّعلُِّم   التََّعلُّمِ   ِاْسِتَراِتيِجيَّاتِ ْخَداِم  َمَراِحَل 

فِ  الثَّاِلِث اإلْعداِدي " ُطموح َجاِرية" .  َذاِتيًّا الُمَنظَّمِ  َرِة َعَلى َتالِميذ الصَّ ِة الُمَقرَّ  ِلَتْدريِس الِقصَّ
  ِاْسِتَراِتيجيَّاتِ   اْسِتْخَدامِ   َفاِعِليَّةُ   َما "    ـ اإلجابة عن السؤال الرابع من أسئلة البحث ونصه :  4

ةِ   َتْدريسِ   ِفي  َذاِتيًّا  الُمَنظَّمِ   التََّعلُّمِ  ف ِ   َتالِميذِ   لدى  التَّأِويِليَّة  الِقَراَءةِ   َمَهاراتِ   لَتنميةِ   الِقصَّ   الصَّ
  طي وس ِ تَ مُ   بين  رقِ الفَ   ابِ حسَ بِ   ث احِ البَ   امَ قَ   الِ ؤَ السُّ   هذا  نعَ   ابةِ ولإلجَ   .  "؟  اإلْعَداِدي ِ   الثَّاِلثِ 

  الختبار   البعدي  طبيقِ التَّ   يفِ   ةِ طَ ابِ الضَّ   ةِ جموعَ المَ الميذ  وتَ   ةجريبيَّ التَّ   ةِ جموعَ المَ   الميذ تَ   اتِ رجَ دَ 
 : كلِ ذَ  حُ ضِ  وَ يُ  التالي والجدول ،الِقَراَءِة التَّأِويِليَّةِ 

 ( 9)  جدول
 والمجموعة التجريبية المجموعة تالميذ  لدرجات"  ت"  وقيمة ، المعياري  واالنحراف ، الحسابي المتوسط

 القراءة التأويلية  الختبار البعدي القياس في الضابطة
قيمة   المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية مهارات القراءة التأويلية 

 )ت(   
مستوى 

 الداللة 
0,01 

االنحراف   المتوسط
 المعياري 

االنحراف   المتوسط
 المعياري 

ِ  ُلَغةِ  َتأِويلُ   دالة 8,61 1,19 6,56 0,84 11,1   النَّص 
 دالة 6,985 0,56 3,23 0,53 5,7 النَّص   ِسَياقِ  َتأِويلُ 
الَلةِ  إْنَتاجُ  ْمِنيَّةِ  الدَّ  دالة 8,678 0,64 3,16 0,57 5,46 الضِ 

 دالة 8,443 1,49 12,96 1,28 22,26 المجموع
الَجدوِل   ابق ُوجود َفرق ِذي َداللة إحَصائية عند مستوى َيتَِّضُح ِمن  بين   0,01  السَّ

متوسطي عينة البحث في اختباِر َمَهاَراِت الِقراَءِة التَّأويليِة البعدي لصالح المجموعة التجريبية  
َكُكلٍ    ِحَدٍة واالْخِتَباِر  َعَلى  َرئيَسٍة  َمَهاَرٍة  ُكلِ   المجموعة   تالميذ توسط درجات  ن مُ سُّ حَ تَ و   ،ِفي 

التَّ التَّ  تم مقارنته بمتوسطِ   ةِ التأويليَّ   القراءةِ   الختبارِ   عدي ِ البَ   طبيقِ جريبية في  إذا ما   رجاتِ دَ   ، 
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)  ،    ةِ طَ ابِ الضَّ   ةِ المجموعَ   تالميذ  التجريبية  المجموعة  درجات  متوسط  بلغ  ،  22,26حيث   )
المجموعةِ  بلغ متوسط درجات  الفرِضيَِّة    .(  12,96)    ابطةِ الضَّ   بينما  ُة  َتَحقََّقْت ِصحَّ وبذلك 
ت َعلى أنَّه (   0,01وى )  تَ سْ ند مُ عِ   ائيةٍ َص إحْ   اللةٍ و دَ ذُ   رق  فَ   دُ وجَ يُ "    األولى للَبْحِث والتِ ي َنصَّ

مُ  دَ طَ س ِ وَ تَ بين  التَّ   ةِ طَ ابِ الضَّ   ةِ وعَ مُ جْ المَ   وَتالِميذ   ةِ يَّ يبِ جرِ التَّ   ةِ موعَ جْ المَ   َتالِميذ   اتِ جَ رَ ي   يقِ بِ طْ في 
 ."ةِ يبيَّ رِ التجْ  ةِ وعَ مُ جْ المَ   ُطالبِ حِ الِ َص لِ  َمَهاَراِت الِقَراَءِة التَّأويِليَّةِ  ارِ بَ الختِ  ي ِ دِ عْ البَ 
ونصه    5 البحث  أسئلة  من  الخامس  السؤال  عن  اإلجابة   اْسِتْخَدامِ   َفاِعِليَّةُ   َما"  :ـ 

ةِ  َتْدريسِ  ِفي َذاِتيًّا الُمَنظَّمِ  التََّعلُّمِ  ِاْسِتَراِتيجيَّاتِ    َتالِميذِ  لدى ِلَتْحِسيِن أْبَعاِد الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَّةِ  الِقصَّ
ف ِ    بين   رقِ الفَ   ابِ حسَ بِ   ث احِ البَ   امَ قَ   الِ ؤَ السُّ   هذا  ن عَ   ابةِ ولإلجَ   .  " ؟  اإلْعَداِدي ِ   الثَّاِلثِ   الصَّ

 البعدي  طبيقِ التَّ  يفِ  ةِ طَ ابِ الضَّ  ةِ جموعَ المَ وَتالميذ  ةجريبيَّ التَّ  ةِ جموعَ المَ  َتالميذ  اتِ رجَ دَ  طيوس ِ تَ مُ 
 :كلِ ذَ  حُ ضِ  وَ يُ  التالي والجدول ،ِلِمْقَياِس الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَّةِ 

 ( 10جدول ) 
المجموعتين التجريبية والضابطة  تالميذالمتوسط الحسابي ، واالنحراف المعياري ، وقيمة " ت " لدرجات  

 لمقياس المرونة المعرفية  البعديفي القياس 
أبعاد المرونة  

 المعرفية 
مستوى  قيمة ت    المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 الداللة 
0.01 

االنحراف   المتوسط
 المعياري 

االنحراف   المتوسط
 المعياري 

  الَمَواِقفِ   إْدَراكُ  
عَبةِ   .الصَّ

 دالة 5,70 3,89 39,36 3,73 47.83

  التَّْفِسيَراتِ   إْدراكُ  
َدةِ  الَبِديَلةِ     الُمَتَعدِ 

 دالة 6,10 2,87 35,36 2,37 40,46

 ُحُلولِ  إْنَتاجُ  
َدة   َبِديَلة     ُمَتَعدِ 

 للَمواِقفِ 
ْعَبةِ   .الصَّ

 دالة 7,63 2,35 32,36 2,11 40,46

 دالة 7,33 5,60 107,1 4,60 128,76 المجموع
الجَ مِ   حُ ِض تَّ يَ  دَ وس ِ تَ مُ   نِ سُّ حَ تَ   قِ ابِ السَّ   دولِ ن  ي  فِ   ةِ يَّ يبِ رِ جْ التَّ   ةِ وعَ مُ جْ المَ   تالميذ   اتِ جَ رَ ط 

  طِ وس ِ تَ مُ ، إذا ما تم مقارنته بِ ِفي األبَعاِد َكُكل ٍ   ِد الُمُروَنِة الَمْعِرفيَّةِ أْبَعاِلمقياِس  ي  عدِ البَ   يقِ طبِ التَّ 
)    جموعةِ المَ   تالميذ   اتِ جَ رَ دَ  التجريبية  المجموعة  درجات  متوسط  بلغ  حيث    ، الضابطة 

دال    الفرقَ ( ، كما أن  107,1الضابطة )    ( ، بينما بلغ متوسط درجات المجموعةِ 128,76
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ُة الَفرِضيَّة الثانَيِة للبحِث من أنه "    .  0,01عند مستوى     ُذو  َفرق    ُيوَجدُ   وبذلك تحققْت صحَّ
َطي   بين(    0,01)    ُمْسَتوى   ِعند   إْحَصائيةٍ   َداللةٍ    التَّجريبيَّةِ   الَمْجموَعةِ   َتالميذ   َدَرَجاتِ   ُمَتَوسِ 

اِبَطةِ   وَعةِ الَمْجمُ   َتالميذ    َتالِميذ   ِلَصاِلحِ   ِلِمْقَياِس أْبَعاِد الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَّةِ   الَبعِدي ِ   يقِ التَّطبِ   في  الضَّ
 " . التْجِريبيَّةِ  الَمْجُموَعةِ 

 :   اِت التَّعَلُِّم الُمنَظَِّم ذَاِتيًّا يَّ يجِ راِت ِت اسْ  امِ تخدَ سْ اِ  ةِ ليَّ اعِ فَ  ابُ سَ حِ 
 التَّأويِليَّةُ : أوال ـ الِقَراَءةُ  

  تنمية   في  َذاِتيًّا  الُمَنظَّمِ   التََّعلُّمِ   ِاْسِتَراِتيِجيَّاتِ   امِ خدَ استِ   ةِ ليَّ اعِ فَ   ابِ سَ حِ بِ   ثُ احِ البَ   امَ قَ 
ف ِ   ِلتالِميذِ   التَّأِويِليَّةِ   الِقراَءةِ   َمَهاَراتِ   اتِ جَ رَ الفرق بين دَ   اللةِ دَ   ابِ سَ حِ بِ   .  اإلْعداِدي ِ   الثَّاِلثِ   الصَّ

القَ طبِ التَّ  البَ   ي ِ بلِ يقين  اختبار    ةِ يبيَّ رِ جْ التَّ   ةِ جموعَ المَ   يذ لَتالمِ   عدي ِ و  التَّأِويِليَِّة  في  ذلك  و ،  الِقَراَءِة 
ِفي    َذاِتيًّا   الُمَنظَّمِ   التََّعلُّمِ   ِاْسِتَراِتيِجيَّاتِ استخدام  اعلية  ن فَ مِ   أثير للتأكدِ التَّ   حجمِ   ابِ سَ حِ   عن طريقِ 

ةِ   يوضح ذلك : والجدول التالي، َتدريِس الِقصَّ
 ( 11جدول )

 قيم حجم التأثير الستخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في تنمية مهارات القراءة التأويلية 
 داللة حجم األثر  قيمة حجم األثر المهارة الرئيسة

ِ  ُلَغةِ  َتأِويلُ   ة كبير دال بصورة  0,96 النَّص 
 ة كبير دال بصورة  0,95 النَّص   ِسَياقِ  َتأِويلُ 
الَلةِ  إْنَتاجُ  ْمِنيَّةِ  الدَّ  ة كبير دال بصورة  0,91 الضِ 

 ة كبير دال بصورة  0,97 المهارات ككل 
اِبقِ لِ وَ دْ جَــ الن مِــ  حُ ضــِ تَّ يَ  وهــذا  ( وهــي نســبة كبيــرة ،0,97أن نســبة معامــل التــأثير بلغــت )  الســَّ

ِة  امِ دَ خْ تِ سْ ة اِ يَّ اعلِ لى فَ يدل عَ  راَءِة التَّأِويِليـَّ اَراِت القـِ ا فـي تنميـة َمهـَ َنظَِّم َذاِتيـًّ ِتَراِتيِجيَّاِت الـتََّعلُِّم المـُ ِاسـْ
 . فِ  الثَّاِلِث اإلْعداِديِ   ِلتالِميِذ الصَّ
 ثَاِنيا ـ الُمُروَنةُ الَمْعِرفِيَّةُ : 

َتْحِسين أْبَعاِد   في  َذاِتيًّا  الُمَنظَّمِ   التََّعلُّمِ   ِاْسِتَراِتيِجيَّاتِ   امِ خدَ استِ   ةِ ليَّ اعِ فَ   ابِ سَ حِ بِ   ثُ احِ البَ   امَ قَ 
الَمعِرِفيَّةِ  ف ِ   ِلتالِميذِ   الُمُروَنِة  طريق،  اإلْعداِدي ِ   الثَّاِلثِ   الصَّ عن  التَّ حساِب    وذلك    أثير حجم 

األثر حجم  لقياس  كارل  معادلة  فَ مِ   للتأكدِ   باستخدام   التََّعلُّمِ   ِاْسِتَراِتيِجيَّاتِ استخدام  اعلية  ن 
ةِ  َذاِتيًّا الُمَنظَّمِ   يوضح ذلك :  والجدول التالي، ِفي َتدريِس الِقصَّ

 ( 12جدول )
 قيم حجم التأثير الستخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في تحسين المرونة المعرفية 

 األثر حجم  قيمة حجم األثر األبعاد الرئيسة 
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عَبةِ   الَمَواِقفِ  إْدَراكُ   كبير  0,650 . الصَّ
َدةِ  الَبِديَلةِ   التَّْفِسيَراتِ  إْدراكُ   كبير  0,594 الُمَتَعدِ 
َدةِ  الَبِديَلةِ   التَّْفِسيَراتِ  إْدراكُ   كبير  0,493 الُمَتَعدِ 

 كبير  0,638 األبعاد ككل
اِبقِ لِ وَ دْ جَـ الن مِ   حُ ِض تَّ يَ  ( وهـي نسـبة كبيـرة ، وهـذا 0,638أن نسـبة معامـل التـأثير بلغـت )  السـَّ

ِة  امِ دَ خْ تِ سْ ة اِ يَّ اعلِ لى فَ يدل عَ  ِة الَمعِرِفيـَّ اِد الُمُرونـَ يِن أبعـَ ِاْسِتَراِتيِجيَّاِت التََّعلُِّم الُمَنظَِّم َذاِتيًّا فـي َتْحسـِ
 . فِ  الثَّاِلِث اإلْعداِديِ   ِلتالِميِذ الصَّ
 مناقشة النتائج وتفسيرها : 

 المجموعةَتالِميذ  اءِ دَ أَ  نعَ  ةِ ريبيَّ جْ التَّ  ةِ وعَ مَ جْ المَ   َتالِميذ اءِ دَ أَ  نِ سُّ حَ تَ  إلى  ائجُ تِ النَّ   ْت ارَ شَ أَ 
ةِ  ةِ يَــ مِ نْ تَ  يفِــ  ةِ طَ ابِ الضــَّ  َراَءِة التأِويِليــَّ اَراِت القــِ ُلوِكيَّةِ  َمهــَ َراِتَها الســُّ ةِ  اختبــار فــي وُمَؤشــِ  راَءِة التَّأِويِليــَّ  القــِ

 اللـةدَ  ات ذَ  روق  فُـ  ْت دَ جِـ وُ  حيـث   ، البعـديِد الُمُروَنِة الَمْعِرِفيَِّة أْبَعا  ياسِ قْ مِ َكَذِلَك ِفي  و   ،  البعدي
ــائِ  ــَ لِ  ةٍ يَّ إحصـــ ــَ مُ جْ المَ  حِ الِ صـــ ــَّ جْ التَّ  ةِ وعـــ ــِ   ةِ ريبيـــ ــْت رَ دَ  يالتـــ ٍة"  ســـ ــَّ وِح َجاِريـــ ــُ َة " ُطمـــ ــَّ ــْ بِ  ِقصـــ  امِ دَ خْ تِ اســـ

ِتَراِتيِجيَّاتِ  َنظَّمِ  الــتََّعلُّمِ  ِاســْ ا المــُ ِتَراِتيِجيَّاتُ  ارتهَــ هَ أظْ  يالتــ ِ  ةِ اعليــَّ الفَ  فســيرتَ  نكِــ مْ ويُ  ، َذاِتيــًّ  الــتََّعلُّمِ  ِاســْ
َنظَّمِ  ا المــُ ــًّ ةِ ةِ يَــ نمِ تَ  فــي َذاِتي ِة الَمْعِرفيــَّ ــَ ِة والُمُرون ــَ َراَءِة التَّأويِلي  إلــى ةِ جريبيــَّ التَّ  وعــةِ مُ جْ المَ  لتالميــذ   القــِ

 :يةاآلتِ  باراتِ االعتِ 
ا  ـ 1 ــًّ ــَنظَِّم َذاِتيـ ــتََّعلُِّم المـ تراِتيجيَّاِت الـ ــْ ــِذ السـ ِتْخداُم التالميـ ــْ َتنُد ِاسـ ــْ ــىَيسـ ــَّ التَّ  ةِ ادَّ المَـــ  انِ قَـــ تْ إِ  إلـ  ةِ عليميـ
تراِتيِجيَّاِت َعلــى و هم ، بيــن اتِ الــذَّ  اتِ ثبَــ إْ وَ  ْدرة االســْ ِاْهِتمــاِمهِم َنحــو  ذبِ وجَــ  كيــرِ فْ التَّ  ةِ ارَ ثَــ إِ كــذلَك قــُ

 نطلقــاً مُ  اعالً فَــ تَ مُ  ون كُــ يَ وَ  ،اتِ ومَــ علُ للمَ  تقبالً ســْ مُ  يسلَــ وَ  اطً شــِ نَ  ًكاارِ شــَ مُ  د  ُيعَــ  فيــه ل مُ عَ تَ والمُــ  ،الــتََّعلُِّم 
اوجْ  هالءَ مَــ زُ  وينــاقش ويــتقن يــتعل م حيــث  ةٍ اسَــ مَ حَ بِ   نَّ أَ  امَــ كَ . مــنهم لِ جَــ الخَ بِ  عورِ الشــُّ  ونَ دُ  جــهٍ وَ لِ  هــً
ةِ  اَض عرَ اسـتِ  للتِ ْلِميذِ  تيحيُ  ل مِ عَ التَّ  نمِ  وعَ النَّ   اذَ هَ   هاتِ شَـ اقَ منَ وُ  هاتِ اسَـ رَ دِ وَ  يـهلَ إِ  الموكلـة ةِ يميـَّ علِ التَّ  الِقصـَّ
 نمِــ  يــد زِ يَ  د قَـ  امَــ مَ  ،مِ لُّ عَ للـتَّ  هافعيتِــ دَ  نمِـ  يــدُ زِ يَ  دْ قَــ  هِ لِـ ُمجمَ  يفِــ  اذَ وهَـ  ،لِ لَــ المَ بِ  عورِ الشـُّ  ونَ دُ  ةٍ رَّ مَــ  يـرغَ 
ق  إْرَجاعُ  ُيْمِكنُ و .مهل  عَ تَ  امَ بِ  اظِ فَ االحتِ  ىلَ عَ   اعدهسَ يُ وَ   ،رِ اشِ بَ المُ   ي ِ اسِ رَ الد ِ   هيلِ حِص تَ  وُّ ةِ  َتفـَ  الَمْجُمْوعـَ

اِجيَّاِت يِاْسِتَراتِ  ِاْسِتْخَدامَ  أنْ  إلى َمَهاَراِت الِقَراَءِة التَّأوِيليَّةِ   ِاْخِتَبارِ   ِفي  التَّْجِرْيِبيَّةِ   التََّعلُِّم الُمَنظَِّم َذاِتيـًّ
اَعدَ  رِ  َعلــى التَّالِميــذ  ســَ ةٍ  التَّْفِكيــْ وَرٍة ِبَناِئيــ  الِ  ِبصــُ لِ  وإْعمــَ مْ  ، الَعقــْ د  َفلــَ ي هــوهــم َدْورُ  َيعــُ ط الُمَتَلقــِ   َفقــَ

ل ةٍ َعْقِليـَّ   َعَمِليـَّاتٍ   ُيَماِرُسون   أْصَبُحوا  َبلْ   ،  واْسِتْظَهاِرَها  وِحْفِظَها  للَمْعُلْوَماتِ  ؤِ  ِمثـْ ِتْنَطاقِ  التََّنبـُّ  واسـْ
 . التَّْوِضْيحِ  وَطَلبِ  األْسِئَلةِ 

قُ  أَدى ـ 2 ــْ ِتَراتِ   َتْطِبيـ ا المـــَنظَّمِ  الـــتََّعلُّمِ ِجيَّاِت يِاســـْ لِ  َإلـــى َذاِتيـــًّ ارِ  ِميـــذِ الالتَّ  َتأمـــُّ ةِ  لألْفكـــَ  الَمْطُروحـــَ
ةِ  ْدِريبِ  لُلُمَناَقشــَ ْرحِ  َعلــى ِهمَوتــَ ِئَلةٍ  طــَ رُ  أســْ اَراتِ  ُتِثيــْ رِ  َمهــَ ا التَّْفِكيــْ اَعدُهم ممــا ، الُعْليــَ ى ســَ دِ  َعلــَ  َتْوِليــْ
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ة  َوُمَتَنوِ َعةٍ   َجِدْيَدةٍ   أْفَكارٍ  الَمْقُروءِ   ُمْرَتِبطـَ َبب  َوَيْرجـع ،  بـِ قِ  سـَ وُّ ةِ  َتفـَ ةِ  الَمْجُموعـَ ارِ  فـِي التَّْجِرْيِبيـَّ  ِاْخِتبـَ
َراَءِة  ةِ القـــِ لِ  أْوَراقَ  أن إلـــى التَّأِويِليـــَّ مََّنْت  الَعمـــَ ْدِرْيَبات  َتضـــَ ــَ اَعَدْت  تـ ــَ دِ  َعلـــى سـ ــْ ارِ  َتْوِليـ ــَ اَرةِ  األْفكـ ــَ  وإثـ
َداعِ  ــْ ا  . اإلبـ ــَ ــعُ َكمـ اَدةُ  َتْرجـ ــَ يـ ي الزِ  ــِ اتِ  فـ ــَ ــذ  َدَرجـ ةِ  تالميـ ــَ ةِ  الَمْجُمْوعـ ــَّ ي التَّْجِرْيِبيـ ــِ قِ  فـ ــْ ِدي ِ  التَّْطِبيـ ــْ  الَبعـ
ةِ القـِرَ   الْخِتَبارِ  ِتَراتِ   إلـَى  اَءِة التَّأِويليـَّ ِتْخَداِم ِاسـْ ايِاسـْ َنظَِّم َذاِتيـًّ ْت  التـي ِجيَّاِت الـتََّعلُِّم المـُ دُ  َكانـَ  فـِي َتْعَتمـِ

انٍ  َرةٍ  أْحيــَ فِ  َعلــى َكِثيــْ ن الــذِ ْهِني ِ  الَعصــْ اللِ  مــِ ْيحِ  خــِ اتِ  َتْوضــِ دِ  الَمْعُلْومــَ ِئَلةِ  وَتْوِليــْ ِتَماعِ  األســْ  واالســْ
رِ   التَّالِميذ   ألْفَكارِ  دٍ   ِبَغيـْ ا  َنقـْ اء  َلهـَ ة وإْعطـَ ِتَماعِ  الُفْرصـَ اِقي إلـى لالسـْ َس  اِممـَّ  التَّالِميـذ  بـَ  َعلـَى اْنَعكـَ

اَدةَ  أنَّ  إلـى باإلضافة ، ُمْشِكَلةٍ  أيَّةِ  َحْولَ   َتْفِكْيِرِهم ةِ  ِزيـَ ةِ  الِبْنيـَ ا الَمْعِرِفيـَّ رهـَ ةِ  لـَدى وَتَطوُّ  ؛ الَمْجُمْوعـَ
ثُ  اَدْت  َحيــْ ن أفــَ ِتْخَدامِ  مــِ ا ِاســـْ َنظَِّم َذاِتيـــًّ ِتَراِتيِجيَّاِت الــتََّعلُِّم المــُ ي ِاســْ ْيعِ  فــِ َداِرِكِهم َتْوســِ ا أنَّ   مــَ  ، َكمـــَ

َنظَّمِ   التََّعلُّمِ   ِجيَّاتِ يِاْسِتَراتِ   ِوْفق  التَّْدِرْيُس  ا  المـُ د َتْطِبيِقهـا   َذاِتيـًّ َد ِعنـْ ىِاْعَتمـَ ةِ  َدْورِ  َعلـَ َتَعلِ مِ  وإْيَجاِبيـَّ  المـُ
ةٍ  َرةٍ  ِبَدَرجــَ مِ  وَدْورُ  ، َكِبيــْ رَ  الُمَعلــِ  هِ  َعلــى ِاْقَتصــَ ادِ  التَّْوِجيــْ ي للتَّالِميــذ  واإلْرشــَ اءِ  فــِ اِمِهم أْثنــَ  بــالت َنبُّؤِ  ِقيــَ

ةً  لتَّالِميذ ا أْعَطى وهذا ،  األْسِئَلةِ   وَطْرحِ   والتَّْلِخْيصِ  يـَّ َرةً  ُحرِ  لِ  فـي َكِبيـْ ع التََّفاعـُ ِهم مـَ  الـَبْعضِ  َبْعضـِ
َواَيا وُرْؤَيةِ  واالْبِتَكارِ  اإلْبَداعِ  َطاَقاتِ  إْطالقِ  ُفْرَصةَ  أَتاح ِممَّا  . لِلَمْوُضوعِ  الُمْخَتِلَفةِ  الزَّ

ِة  ارَ بَـــ اعتِ  نَّ إِ   ـ 3  عل مِ الـــتَّ  ةِ يـــَّ لِ مَ عَ  ولـــهحَ  وردُ تَـــ  يالـــذ ِ  يسئِ الـــرَّ  رحـــوَ المِ  ةِ التَّْجرِيِبيـــَّ ِتْلِميـــذ الَمْجُموعـــَ
فِ ي ِ  ط وهُ  مَ ل ِ عَ المُ أنَّ وَ  ،  َذاِتيًّا  الُمَنظَّمِ   التََّعلُّمِ   ِاْسِتَراِتيِجيَّاتِ ِعْند ِاْسِتْخَدامه    الصَّ  دُ رشـِ والمُ  هُ جـ ِ وَ المُ  َفقـَ

 يقِ تحقِ وَ  ه،عيتِ افِ ودَ  هِ اطَ شَ نَ  ةارَ إثَ وَ  علم،تَ المُ  يفِ  األثر الغبَ   يجعله مما  التعلُّم،  لهذا دُ ائِ والقَ  رُ س ِ يَ والمُ 
 عل مالتَّ  نمِ  وعالنَّ  اذَ هَ فَ  ،مِ لُّ عَ التَّ بِ  مهِ مامِ تِ اهْ   من وتزيد  للتَّالِميذ   ةً متعَ مُ   عل مِ التَّ   ةليَّ مَ عَ   لعَ جْ يَ  امَّ مَ . ذاته
ــوف ِ  ــِ  الَ األعمَـــ  رُ يـ ــَّ هَ والمَ  ةَ طَ واألنشـ ــَّ عليمِ التَّ  ات مـ ــردة، ةَ يـ امنَ  روف  ويُـــ  ُمفـ ــً ــن اخـ ــَّ ر ِ الحُ  مـ  لِ مَـــ العَ  يفِـــ  ةِ يـ
 ذاتــه ينــافس التِ ْلِميــذ  جعــل ذلــك كــل ،التَّالِميــذ  مــن المختلفــة المســتويات  ناســب يُ  يالــذ ِ  لِ امُــ عَ والتَّ 
 اميَــــ والقِ  ،ةِ عرفَـــ المَ  إلـــى لِ وصــــُّ والتَّ  حـــثِ والبَ  نتاجِ تِ واالســـْ  افِ كشــــَ تِ باالسْ  ويســـتمتعُ  غيـــره، ُس افِ نَـــ ويُ 
 ىلَــ عَ  َس كَــ عَ انْ  امــَّ مِ  ،اعِ دَ واإلبْــ  يــرِ فكِ التَّ  ىلَــ عَ  هتُــ رَ دْ قُ وَ  ه،فســِ نَ بِ  هتُــ قَ ثِ  ْت مَــ نَ  كلِ ذَ بِــ وَ . مِ ظَّ نَ المُــ  مــلِ العَ بِ 
 وِاْسِتْخَداِم َمَهاَراِت الِقَراَءِة التَّأِويِليَِّة.  ابِ سَ اكتِ  في هحصيلِ تَ 

 التَّالِميذ  َيْعَملُ  حْيثُ  ؛ التََّعاُوِني ِ  التََّعلُّمِ   َمَزاَيا  َبْعَض  َجَمَعت   ِجيَّاُت التََّعلُِّم الُمَنظَِّم َذاِتيًّايِاْسِتَراتِ  ـ 4
ةِ ) ةِ  الَمْجُمْوعــَ ي(  التَّْجِرْيِبيــَّ اتٍ  فــِ ِغْيَرةٍ  َمْجُمْوعــَ اَونُ  صــَ نْ  َتَتعــَ لِ  مــِ ازِ  أجــْ امٍ  إْنجــَ ةٍ  َمهــَ َدةٍ  َتْعِلْيِميــَّ دَّ  ُمحــَ

 التَّالِميـذُ  َيْبُذل وبالتَّاِلي ، َفْضال عن ِاْعِتَماِده َعلى ِاْسِتْخَداِم ِاْستراِتيِجيَِّة َطَلِب الَعون ِمن األْقَرانِ 
ًدا ًرا  َجهــْ ــْ يَكِبي عِ  فــِ اتِ  َجمــْ ِدم التــي الَمْعُلومــَ وعَ  َتخــْ كَ  ، الَمْوضــُ ــِ د  وَذل ن َيِزيــْ ْيَلةِ  مــِ ةِ  الَحصــِ  الَمْعِرِفيــَّ

ةِ  ِة التَّْجريِبيـــَّ الً  ، ِلتالِميــذ الَمْجُموعــَ ن َفضــْ كَ  أن عـــَ اتِ  ِتلــْ ةِ  الُمَمارســـَ ْت  التَّْعِلْيِميــَّ ن َجَعلـــَ  المـــَتَعل مِ  مــِ
َراَءِة  يفِـ  ةِ يـَّ يبِ جرِ التَّ  ةِ وعَـ مُ جْ المَ  َتالِميـذ  وقُ فَـ تَ  َوَيرجـعُ  .اتِ ْعلومَ للمَ  ُمْسَتقِبالً   وَلْيس  َنِشطاً   ُمَشاِركاً  القـِ
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 ، ةِ هَ جَّ وَ المُ  ةِ يَّ اتِ الذَّ  ةِ لَ ئِ األسْ  ثلمِ  ةِ يَّ فِ عرِ المَ  اءرَ وَ  امَ  االْسِتَراِتيِجي اتِ   عض بَ   مهِ امِ دَ خْ تِ اسْ  ىإلَ   التَّأِويِليَّةِ 
 اتِ وعَ وُض المَ  يلِ لِ حْ تَ  في التَّالِميذ  ْت دَ اعَ سَ  يالت ِ  ،شِ امِ الهَ   اتِ رَ كَّ ذَ مُ   ادِ دَ وإعْ   ،ةِ نَ ارَ قَ المُ وَ   ،يفِ نِ ْص التَّ وَ 

 .جِ امَ نَ رْ البَ بِ  اونهَ رسُ دْ يَ  يالت ِ 
ةِ ) التَّالِميــذِ  ْخَدامُ تِ ِاســْ  ـ 5 ةِ  الَمْجُمْوعــَ ِتَراِتْيِجيَّاتِ ( التَّْجِرْيِبيــَّ َنظَِّم  اِلســْ االــتََّعلُِّم المــُ ــًّ ةِ  َذاِتي ل الَفْرِعيــَّ  ِمثــْ

دَ َتْحدِ  ــْ ــِد األهـ ــتََّعلُّمِ يـ ِة للـ ــَّ اِت الَقْبِليـ ــَ ــِد الُمَتطل بـ ؤِ  اِف ، وَتْحديـ ــُّ ُعوَباِت  والتََّنبـ ــُّ اِئع والصـ ــَ داِث والَوقـ ــْ باألحـ
ِتالكِ  وَتْعِزْيزِ  واالْستيَعابِ  الَفْهمِ  ُنُموِ  ِفي َساَعدَ   األْسِئَلةِ   وَتْوِلْيدِ   أيًضا ةِ  اَراتِ َمهَـ  ِامـْ َراَءِة التَّأِويِليـَّ  القـِ
اِبَطةِ  الَمْجُموَعةِ   تالميذ  ِمن  أْكَبر  ِبُصْوَرةٍ   َلَدْيِهم ةِ   َتْنِظْيمُ َفْضال َعن   ،  الضَّ ِة  التَّْعِلْيِميَّةِ   الَمادَّ ) ِقصَّ

ِتَراِتيج ِباْسِتْخَدامِ ُطُموِح َجاِريٍَّة "  َنظَّمِ  الـتََّعلُّمِ  يَّاتِ ِاسـْ ا المـُ ْيمِ  إلـى أدَّى َذاِتيـًّ اتِ  َتْنظـِ َدةِ  الَمْعُلومـَ  الَجِديـْ
َرات   ِهي  َتَعلَّمِ   ِفي  الِبَداَية  َتُكونُ   ِبَحْيثُ   ، اِبَقة  الِخبـْ ة السـَّ اَرةِ  الُمْرَتِبطـَ َدةِ  بالَمهـَ راد  الَجِديـْ ا، المـُ  َتَعلُّمهـَ

ْت  والتِ يوَمَراِحَل التََّعلُِّم الُمَنظَِّم َذاِتيَّا   ُخُطَواتِ   أنَّ   َكَما لِ   فـِي َتَمثَّلـَ ةِ  الـذَّاتِ  َتَأمـُّ ،  الـذَّاتِ  ، وُمَراَقبـَ
يَطَرةِ  ْبِط ، و   والسَّ ِل،  التََّدبُّرِ َوالضَّ ا  والتَّأمـُّ مَُّنه ومـَ كَ  َتَتضـَ ل  ِتلـْ نْ الَمَراحـِ لٍ  مـِ اِئي ٍ  َتَسْلسـُ َؤدِ ي ِبنـَ  إلـى يـُ

ِ الَقَصِصي ِ  ِفي ُمَتَنوِ َعةٍ  َجِدْيَدةٍ  آِليَّاتٍ  واْمِتالكِ  الَفْهمِ  ِزَياَدةِ   .َتأِويِل النَّص 
 َلَدى التَّأِويِليَّةِ الِقَراَءِة  َمَهاَراتِ  َتْنِمَيةِ  ِفي َفاِعِليَّةٍ  أْكَثرَ  َكاَنْت  َذاِتيًّا  الُمَنظَّمِ   التََّعلُّمِ ِجيَّاُت  يِاسـِْتَراتِ  ـ 6

ا  التَّْجِرْيِبيَّةِ   الَمْجُموَعةِ   تالِميذ  َهَمْت   ألن هـَ رِ  إثَـاَرةِ   فـِي  أسـْ ْينِ  التَّالِميـذ  َتْفِكيـْ م وَتْحسـِ نْ  َفْهِمهـِ اللِ  مـِ  خـِ
اِمِهم ــَ َطةٍ  ِقيــ ــِ ٍة، وأْدَوارٍ  ِبْأْنشــ ــَّ ِتْخَدامِ  َتْعِلْيِميــ ــْ ةِ  وِاســ ــَ ِة، األْمِثلــ ــَّ ْبطِ  الَحَياِتيــ ــْينَ  والــــرَّ اتِ  بــ ــَ  ات ذَ  الَمْعُلْومــ
ِ  والتََّنبُّؤِ  التَّْفِسْيرِ   عَلى  والُقْدَرةِ   الُمْشَتَرَكةِ   الَعالَقةِ  ِتَراِتْيِجيَّاتِ  َهِذهِ  َتَضمََّنته وما. وَتْحِليِل النَّص   االسـْ

ا من َتمَّ  َحْيثُ  ،  عْقِليَّةٍ   ِإْجَراَءاتٍ   ِمن اءِ  َعلـى التَّالِميـذ  بُ تَـْدِريْ  ِخالِلهـَ َورٍ  ِبنـَ  وُمَحاولـة ، َعْقِليـَّةٍ  صـُ
 . َدِقْيًقا َوصًفا َوصِفها

ا  جُ امَ نَ رْ البَ   احَ أتَ ـ    7 َنظَِّم َذاِتيـًّ ِتَراِتيِجيَّاِت الـتََّعلُِّم المـُ َتِنُد َعلـَى ِاسـْ يُّ الُمسـْ  أن للتِ ْلِميـذِ  ةَ صـَ رْ الفُ  التَّْعِليمـِ
 فـــي نفســه ىلَــ عَ  اد مَــ تِ واالعْ  ا،دهَ صـــُ رْ ويَ  اددهَ حَــ ويُ  ةِ يــَّ لِ بْ القَ  هاتِ رَ وُّ صــَ وتَ  ةِ قَ ابِ الســـَّ  هبراتِــ خِ  علــى يقــف

ةِ  ودراسـة لـتعلم دافعيـةٍ  أكثـر جعلـه  امـَّ مِ ؛    ايدهَ دِ تحْ  ا  .فٍ غَ شَـ بِ  الِقصـَّ  وءِ ضـَ  فـي جُ امَ نَـ رْ البَ  رَ فـَّ وَ َكمـَ
 يزهحفِ وتَ  عيِ الوَ  ةَ ارَ إثَ يَِّة فِ عرِ المَ  وراء ما ِم الُمَنظَِّم َذاِتيًّا الِسيماالتََّعلُّ  اتِ يَّ يجِ اتِ رَ تِ السْ  التِ ْلِميذِ  امِ دَ خْ تِ سْ اِ 
ــْ وَ وَ  ، يــــهِ دَ لَ  ــِ وَ مَ  يفِــــ  عهضــ ــَّ طَ تَ تَ  فاقــ ــَ زِ  نــــهمِ  ب لــ ــَ تِ واالنْ  يــــزِ كِ رْ التَّ  ةَ ادَ يــ ــَ لِ  اهِ بــ ــُ يَ  امــ ــَ الَ عَ مُ وَ  ه،بِــــ  ومُ قــ  ةجــ

 اكِ درَ إِ  لــىعَ  ةدرَ القُــ  بهكسَــ أَ  اذَ وهَــ  ه،فســِ نَ  ىلَــ عَ  هادِ مَــ اعتِ بِ  هتِ اسَــ رَ دِ  ارَ سَــ مَ  ُض رِ عتَــ تَ  يالتــ ِ  اتِ وبَ عُ الصــُّ 
 .قبلِ تَ سْ المُ  يفِ  يدهفِ تُ  َمَهاَراٍت ِقَراِئيَّةٍ  امِ دَ خْ واستِ  ابِ سَ كتِ اِ  نمِ  هبِ  ومُ قُ يَ  امَ  ى غزَ مَ 
ِتَراِتيِجيَّات  ـ 8 ــتََّعلُّمِ ِاســْ َنظَّمِ  ال ا المــُ ــًّ مَّن َذاِتي اِلْيب  َتَتضــَ ةً  أســَ ــَ ي ، ُمَتَداِخل ن والتــِ أِنَها مــِ ي أنْ  شــَ  ُتَنمــِ 

ةِ  ِة الَمْعِرِفيــَّ اَد الُمُرونــَ نْ  ، أْبعــَ مَّ  ومــَ الل ثــَ ادِ  الطَّالــِبِ  إْدَراكِ  خــِ وعِ  ألْبعــَ هُ  الَمْوضــُ َذِلكَ  َفإنــَّ ن بــِ  أن ُيْمكــِ
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رحَ  قَ  َيطـْ َدةً  َطَرائـِ دِ  َدةً  ُمَتعــَ ل ِ  َوَجِديـْ ا أنَّ ْأو  . للحـَ لِ  َراقَ َكمــَ مََّنْت  ) ِكتـاب التِ ْلِميــِذ ( الَعمـَ َطةً  َتضـَ  أْنشــِ
 آَراءِ  ِمنْ  واإلَفاَدة ألْفَكاِرِهمِ  التَّالِميذ  َعْرضِ  إلى َتْدُعو أْنِشَطةٍ  َعلى اْشَتَمَلْت  و ،  ُمَتَنوِ عةً   إْبَداِعيَّةً 
َرانِ  ِمْيِنَها ، األقـــْ اً  وَتضـــْ َطة أْيضـــَ ْوعِ  مـــن أْنشـــِ دَّى الـــذِ ي النـــَّ ْدَراِتِهم َتَتحـــَ ةِ  قـــُ ا التَّْفِكْيِريـــَّ رُ  ، الُعْليـــَ  وُتِثيـــْ
رٍ   ِبَشْكلٍ   أْسَهم  ِممَّا  ؛  األْفَكارِ   َطْرحِ   ِفي  التََّناُفَس  الٍ  َكِبيـْ ةِ  فـِي وَفعـَّ ةِ  َتْنِميـَ ِة الَمْعِرِفيـَّ  وإثـارة ، الُمُرونـَ
ة  ُمَتَنوِ َعةٍ   أْنِشَطةٍ   ِفي  الَعَملِ   ِفي  َرْغَبِتِهم ارِ  فـِي َيْدُخل َذِلكَ  وَلَعلَّ  ، الَمْفُتوَحة  األْنِشَطة  وَخاصَّ  إطـَ
ِئيَسِة للتََّعلُِّم الُمَنظَِّم َذاِتيًّا  َضُرْوَرةِ   ِمن أْنِشَطةٍ  وِصَياَغة ، الِبْنَيِة الِبيِئيَِّة وِهي إحدى الَفْرِضيَّاِت الرَّ

 .فيَّةِ َتْدِعيِم الُمُروَنِة الَمْعرِ  شأِنَها
ِكي  ـ  9 اَد َتشـْ ا أعـَ م ِاْسِتْخَداُم َتالِميذ الَمْجُموَعِة التَّْجرِيِبيَِّة الْسِتَراِتيِجيَّاِت التََّعلُِّم الُمَنظَِّم َذاِتيـًّ َل َفْهِمهـِ

ِتِهم ، َوَوعــِيِهم ِة ِدَراســَ ْوَل َطِريقــَ اِئع  حــَ َداِث ووقــَ ِتْذَكاِر أحــْ ِظ واســْ ي ِحفــْ ِهم فــِ ِتهِم ِبأْنُفســِ اَدِة ِثقــَ ي ِزيــَ وفــِ
ا أنَّ  ــَ ِة. َكمـ ــَّ ِتِهم الَمْعِرفيـ ــَ َراء ِبْنيـ ــْ اِر وإثـ ــَ اِت واألْفكـ ِد الـــذَّاِكَرِة بالَمْعُلومـــَ ــْ ِة َرفـ ــَّ ن خـــالِل َكيِفيـ ِة مـــِ  الِقصـــَّ

ِتَراِتيِجيَّاِت  ِتْخَداَم التَّالِميـــذ الســـْ اَعَدُهمِاســـْ ا ســـَ َنظَِّم َذاِتيـــًّ  ميتهِ ئولِ ســـْ مَ  لِ مـــُّ حَ وتَ  مِ لـــُّ عَ تَ  ىلَـــ عَ  الـــتََّعلُِّم المـــُ
ُروِء   لمهمعَ تَ   نعَ   يةِص خْ الشَّ  َرِة تأويـِل الَمقـْ اِط ِبِفكـْ  ةَ ابَـ تَ كِ  نَّ أَ  امَـ كَ  ،وُخُصوًصا أن هذا َشديد االْرِتبـَ

 امَـ بِ  ةِ قَ ابِ السَّ  مهِ اتِ رَ بْ خِ  ينوِ دْ تَ  كَ لِ ذَ كَ وَ  ،  همبِ   ةِ اصَّ الخَ   يرِ كِ فْ التَّ   فِ حُ ُص   ادِ عدَ إِ   َمْلُحوَظاِتِهم ِمن ِخاللِ 
 د قَـ فَ  ،مِ ظَّ نَ المُـ  ياعِ الـوَ  يـرِ فكِ التَّ  اتِ يـَّ لِ مَ عَ  نمِـ   مهِ تِ ادَ إفَـ   ىدَ مَـ   مـن  دِ أكُّ التَّ   ِفي  همد اعَ سَ   نقدهوَ   درسونهيَ 
. التفكير ثيرتُ  ةٍ ريقَ طَ بَ  ملتهِ سئِ أَ  ون دُ ول ِ يُ  يفَ كَ  وامُ لَّ عَ تَ  ِ الَقَصِصيِ   ِمن أْجِل ِاْسِتْنَطاِق النَّص 

ينِ   ـ  10 ويِر وَتْحسـِ اَعَدة التَّالِميـِذ َعلـَى َتطـْ ا ُمسـَ َنظَِّم َذاِتيـًّ  أْمَكَن ِاْسِتْخداُم ِاْسِتَراِتيِجيَّاِت الـتََّعلُِّم المـُ
اِئِق ، والقُــ  اِت والَحقــَ ِع الَمْعُلومــَ اَراِت َجمــْ ي َمهــَ ْدَراِتِهم فــِ ِة قــُ د ُمواَجهــَ ِة ِعنــْ يَطرِة الذِ هِنيــَّ ى الســَّ ْدَرة َعلــَ

َدٍة  عَبِة والنََّظر إليَها ِمن َزواَيا ُمْخَتِلَفٍة ُمَتَعدِ  يَِّة الصَّ فِ  ديهم الَمَواِقِف الصَّ َز لـَ زَّ ِتْخداُم عـَ ، وهذا االسـْ
ْخِصيَّ  َراِت الَمعِرِفيَِّة الشَّ  ِة. التََّغيَُّر الذِ ْهِنيَّ والُمُروَنَة ِفي االْسِتَجاَبِة ، وَتْعديل الِخْبَراِت والتََّصوُّ

ــِ تَّ تَ وَ  ــَ  قُ فـــ ــَ النَّ  هذِ هـــ ــَ  جائِ تـــ ــَ نَ  عَ مـــ ــِض ال جائِ تـــ ــُ بُ َبعـــ ــَ رَ د ِ الو  وثِ حـــ ْت اتِ اســـ ــَ ي أْثَبتـــ ــِ  َة  التـــ ــَّ  َفاعِليـــ
 ,Saddler ؛  2006حافظ ، عطية و مثل ِدَراَسِة ُكلٍ  ِمن )  َذاِتيًّا الُمَنظَّمِ  التََّعلُّمِ  ِاْسِتَراِتيِجيَّاتِ 

عبــد ؛  2012عبــد العظــيم ،  ؛ 2011أنــور وعبــد المجيــد ، ؛   2009؛ موســى ،   2007
 2015الهزيـل ، ؛  2015شـحاتة وآخـرين ،  ؛ 2015الهـيالت وآخـرين ،   ؛  2013النعيم ،  

ــراد ،  ؛  ــطوش ،  ؛ 2016مـ ــة ،  ؛  2017طشـ ــرين ،  ؛ 2019عطيـ ــود وآخـ  ؛  2020محمـ
  .(  2021توفيق ، ؛  2021؛ سيد ،  2021الرفاعي ، 

 :  ةُ حَ رَ تَ قْ المُ  والَمْشُروَعاُت الَبْحِثيَّةُ  اتُ َي وِص التَّ ـ 
 : ثِ حْ الَب  اتُ َي وِص تَ  ـ أوال

 : ةَ اآلتيَ  يات وِص التَّ  ثُ احِ البَ  مُ د ِ قَ يُ  ، يالِ الحَ  ثِ حْ البَ  جائِ تَ نَ  وءِ َض  يفِ  
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ِميذ لَما َكاَن للَبْحِث ِمن َنَتيَجٍة تَتعلَُّق ِبَتْحديِد َمَهاَراِت الِقَراَءِة التَّأِويِليَِّة الالِزَمِة والُمَناِسَبِة ِلتال ـ  1
 الَمْرَحَلة اإلْعَداِديَِّة ، ُيوصي البحُث باإلفادِة ِمنها ِفي أْثناِء َتْدريِس َموُضوَعاِت الِقَراَءِة.

ِة    ةِ لَـ حَ رْ بالمَ   ةِ يَّ بِ رَ العَ   ةِ غَ اللُّ   يمِ ل ِ عَ مُ   يبُ رِ دْ تَ ـ    2 ِة  ىلَـ عَ اإلْعداِديـَّ ِتراِتيِجيَّاِت الـتََّعلُِّم  امِ دَ خْ تِ اسْـ َكيِفيـَّ ِاسـْ
َهةٍ  ةِ يَّ بِ رَ العَ  ةِ غَ اللُّ  وعِ رُ فُ  ريسِ دْ تَ  يفِ الُمَنظَِّم َذاِتيًّا   .  ِمْن خالِل َعْقد َبَراِمج َتْدريبيٍَّة ُموجَّ

ةِ   ةِ لَــ حَ رَ المَ بِ  ةِ بيــَّ رَ العَ  ةِ غَــ اللُّ  يمعلِــ تَ  ىلَــ عَ  ائمينالقَــ  عــيوَ  ةادَ يَــ زِ  ـ 3 ِتَراِتيِجيَّاِت الــتََّعلُِّم  اإلْعَداِديــَّ ِباســْ
 .  ِفي التَّعلُِّم والتَّْحِصيِل األَكاِديِميِ  الِ عَّ والفَ  مهِ المُ  ورهاودَ  ، الُمَنظَِّم َذاِتيًّا 

ِتْخَداِم  4 َة ِاســْ ُح َكيِفيــَّ اِديٍَّة ُتوضــِ  ٍة إْرشــَ وِفيُر أِدلــَّ ِتراِتيِجيَّاتِ ـ تــَ َنظَّمِ  الــتََّعلُّمِ  ِاســْ اَذاتِ  المــُ ْدريِس  يــًّ ي تــَ فــِ
 اللَُّغِة الَعَرِبيَِّة ِبالَمْرَحَلِة اإلْعَداِديَِّة.

ث  الِقَراَءِة ِبالَمْرَحَلِة اإلْعَداِديَِّة   َتْدِرْيسِ   أْهَدافِ   ِفي  النََّظرِ   ـ إَعاَدةُ   5 مَّن ِبَحيـْ َداًفا َتَتضـَ ًحةو  أهـْ  اضـِ
َتْهِدف ةَ  َتســْ اَراتِ  َتْنِميــَ ِة  َمهــَ َراَءِة التَّأِويليــَّ ِة  ، القــِ ِة الَمْعِرفيــَّ يَن الُمُرونــَ امِ  ،َوَتْحســِ َطةِ  واالْهِتمــَ  ِباألْنشــِ

 . اللَُّغوي ِ  التَّْفِكْيرِ  َمَهاَراتِ  ُمَماَرَسةِ  للُمَتَعلِ مِ  ُتِتْيح التِ ي اللَُّغويَّةِ 
ةِ  القــراءةِ  َمهــاراتِ  اسِ ِلقيَــ  ؛ يــةٍ لمِ عِ  اسٍ يَــ قِ  اتِ أَدوَ  يرُ وفِ تَــ  ـ 6  ِلتالِميــذ  ةِ يَّ وكِ لُ الســُّ  ومؤشــراتها التَّأِويِليــَّ

 . الَمْرَحَلِة الثَّاَنِويَّةِ  إلى  اإلْعَداِديَّةِ ةِ لَ الَمرحَ  الجتيازِ  أساسيَّةً  قرينةً  وجعلها اإلْعَداِديَّةِ  ةِ لَ حَ رْ المَ 
 :  ةُ حَ رَ تَ قْ المُ الَمْشُروَعاُت الَبْحِثيَّةُ  ـ انياثَ 

ةِ  اللَُّغةِ  ُفُروعِ  َتْدريسِ  ِفي َذاِتيًّا الُمَنظَّمِ  التََّعلُّمِ   ِاْسِتراِتيِجيَّاتِ   امِ دَ خْ تِ اسْ   رُ ثَ أَ   ـ1 ةِ  الَعَرِبيـَّ  اتِ ارَ هَـ مَ  ِلَتْنِميـَ
 اإلْعَداِديَّةِ الِكَتاَبِة التَّْفِسيِريَِّة ِلتالميذ الَمْرَحَلِة 

والتََّعلُِّم النَّقَّاِل ِفي َتْنمَيِة َمَهاَراِت الِقَراَءِة  ، َذاِتيًّا الُمَنظَّمِ   التََّعلُّمِ   ِاْسِتراِتيِجيَّاتِ أَثُر التََّفاُعِل َبين    ـ  2
 االْبِتَكاِريَِّة.

َراءةِ  َمهـاراتِ  َتنِميـةِ  يفِـ  الَعربـي ِ  الِقراءة َتحدِ ي امجِ َبرنَ بِ  ةِ كَ الُمَشارَ  يةُ اعلِ فَ ـ   3 ةِ  القـِ ل التَّأِويِليـَّ  ِبَمراحـِ
 . المْختلفةِ  التَّعليمِ 

 
 : المراجع

)ـ   رجب  سيد   ، النقدية  2016إبراهيم  التأويلية  النظرية  على  قائم  القراءة  لتدريس  نموذج   .)
لتنمية مهارات الفهم الناقد لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. مجلة دراسات في المناهج 
وطرق التدريس ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس ، كلية التربية ، جامعة  

 . 78ـ  15( ، يناير ص ص 211عين شمس، العدد )
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(. فاعلية استراتيجية القصة في تنمية مهارات التحدث   2020ـ إبراهيم ، فاطمة عبد الفتاح )
العلوم   ، دراسات  مجلة  األساسي.  الرابع  الصف  لطالبات  العربية  اللغة  مادة  في 

 .  278ـ  261( ، ص ص 2( ، العدد)46التربوية ، الجامعة األردنية ، المجلد)
إبر  ) ـ  مصطفى  منى   ، المنظم  2017اهيم  التعلم  باستراتيجيات  وعالقته  االنفعالي  الذكاء   .)

ذاتيا لدى عينة من طالب كلية التربية . مجلة البحث في التربية وعلم النفس ، كلية 
( ، الجزء األول ، أكتوبر ، ص  4( ، العدد ) 32التربية ، جامعة المنيا ، المجلد ) 

 .   384ـ  327ص 
(. فاعلية استراتيجية تدريس قائمة على التفكير الجانبي في  2016وجيه المرسي )   لبن،  ـ َأُبو

القراءة  مجلة  اإلعدادي.  األول  الصف  تالميذ  لدى  اإلبداعية  القراءة  مهارات  تنمية 
شمس،   عين  جامعة   ، التربية  كلية  والمعرفة،  للقراءة  المصرية  الجمعية   ، والمعرفة 

 .  70ـ  21 ( ، يونية ، ص ص 176العدد )
( ، عمَّان : دار  1(. األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية.)ط2009ـ أبو مغلي ، سميح )

 البداية ناشرون.  
العظيم ) البنائي في ضوء نظرية  2019ـ أحمد ، شعبان عبد  التحليل  قائم على  برنامج   .)

المرونة المعرفية الذكاء الناجح لتدريس علم النفس وأثره على تنمية التفكير التخيلي و 
 ، أسيوط  جامعة   ، التربية  كلية  مجلة  الثانوية.  المرحلة  طالب  لدى 

 . 93ـ  32(،سبتمبر، ص ص 9(،العدد)35المجلد)
( فتحي  الخالق  أحمد ، عبد  المرونة 2021ـ  قائم على نظرية  التاريخ  في  مقترح  برنامج   .)

عية للتعلم لدى تالميذ لتنمية الوعي ببعض القضايا المعاصرة والداف  (CFT)المعرفية  
المرحلة اإلعدادية. مجلة كلية التربية في العلوم التربوية ، كلية التربية ، جامعة عين 

 .   400ـ   343(، الجزء الثاني، ص ص 45شمس،العدد)
(. أثر تفاعل مستوى ما وراء الذاكرة والتخصص األكاديمي في    2013ـ أحمد ،أحمد نبيل )

طالب  لدى  المعرفية  ،   المرونة  التربية  مجلة  بالقاهرة.  األزهر  جامعة  التربية  كلية 
العدد)  ، األزهر  جامعة  التربية،  ص 155كلية  ص   ، أكتوبر  الرابع،  الجزء  ـ   70(، 

122 . 
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(. ثالثية اللسانيات التواصلية. مجلة عالم الفكر ، الكويت : 2006ـ إستيتة ،سمير شريف )
المج  ، واآلداب  والفنون  للثقافة  الوطني  )المجلس  )34لد  العدد   ، مارس،    3(   ،  )

 .  41ـ  7ص ص 
( . أسس التأويل في شرح الخطيب التبريزي. مجلة عالمات في 2015ـ إسكيار ، إبراهيم )

 .  277ـ  256( ، يونيو ، ص ص 84النقد . العدد)
،ـ   )  أنور  كامل  محمد   ، المجيد  عبد  ؛  العزيز  عبد  وغير  2011أمل  المباشرة  اآلثار   .)

والتحصيل   التعلم  تنظيم  استراتيجيات  على  الذات  وفعالية  الذاكرة  وراء  لما  المباشرة 
كلية    ، النفس  وعلم  التربية  في  البحث  مجلة   . التربية  كلية  طالب  لدى  الدراسي 

( ، الجزء الثاني ، أكتوبر ، ص 2( ، العدد )  24التربية ، جامعة المنيا ، المجلد )  
 . 54ـ  1ص 

 ( إمبرتو   ، إيكو  ط   (.2000ـ   ( والتفكيكية.  السيميائيات  بين  سعيد   1التأويل  ترجمة :   ،  )
 بنكراد ، الدار البيضاء : المغرب ، المركز الثقافي العربي. 

سر شعبان، القاهرة  ( ، ترجمة : يا1حكايات عن إساءة الفهم. )ط  (.2006ـ إيكو ، إمبرتو ) 
 ( . 56: الهيئة العامة لقصور الثقافة ، سلسلة آفاق عالمية ، العدد )

، بازي  )  ـ  أولية 2019محمد  مبادئ   " اإلسالمي  العربي  التراث  في  الخطاب  تحليل   .)
والفنون  للثقافة  الوطني  المجلس   : الكويت   ، الفكر  عالم  مجلة   . النماذج"  لتأصيل 

 .  128ـ  107، ص ص ( 177واآلداب ، العدد )
  ( هناء   ، الرحيم  عبد  ؛  كريمان   ، بدير  تكنولوجية  2014ـ  تطبيقية  رؤية  الذاتي  التعلم   .)

 ( ، القاهرة : عالم الكتب. 1متقدمة.)ط
( القادري  إبراهيم   ، بوتشيش  والهرمنيطيقا.  2017ـ  التأويلية  القراءة  بين  التاريخي  النص   .)

( ، يونيو 36تاريخية ، السنة العاشرة ، العدد )دورية كان التاريخية ، مؤسسة كان ال
 . 77ـ  70، ص ص 
( بوخالفة ، سهام  العلمي ، 2021ـ  للنشر  التأويلية. مجلة ريحان  والقراءة  التراثي  النص   .)

 .  349ـ  329(، مارس ، ص ص 8مركز فكر للدراسات والتطوير ، العدد)
(. الحقيقة والتأويل الفلسفي عند هانس جيورج غدامير. مجلة 2010عبد العزيز)  ـ بوشعير ،

( ، مايو ، 7منتدى األستاذ، قسنطينة :  المدرسة العليا لألساتذة آسيا جبار ، العدد)
 .  191ـ 177ص ص 
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معجم المصطلحات االساسية فى علم العالمات )السيميوطيقا(   (.2002ـ تشاندلر ، دانيال )
 و تقديم شاكر عبد الحميد ، القاهرة : أكاديمية الفنون ، وحدة اإلصدارات.  . ترجمة 

 ( الحاج  شيماء   ، توفيق  المنظم  2021ـ  التعليم  استراتيجيات  بعض  على  التدريب  فعالية   .)
بالمرحلة اإلعدادية. مجلة  التعلم  ذاتيا في تحسين المرونة المعرفية لذوي صعوبات 

التربية ، جامعة كفر الشي ـ   272( ، المجلد األول، ص ص  100خ ، العدد)كلية 
302    . 

الحميد جابر ) الفكر 1999ـ جابر ،عبد  دار   : القاهرة   . والتعلم  التدريس  استراتيجيات   .  )
 العربي.  

( سلمان  بنت  ،سهام  الجريوي  المرونة 2020ـ  تنمية  في  الضخمة  البيانات  تقنية  دور   .)
وج من  الذاتي  التنظيم  ومهارات  بنت المعرفية  نورة  األميرة  جامعة  طالبات  نظر  هة 

العدد)  ، المنصورة  جامعة   ، التربية  كلية  مجلة  الرحمن.  (،الجزء 110عبد 
 .   1007ـ  960الثاني،أبريل، ص ص 

(. فعالية استخدام بعض استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا  2014ـ الحارثي ، صبحي سعيد )
الميذ ذوي صعوبات التعلم. مجلة كلية  على مستوى دافية اإلنجاز والتحصيل لدى الت

 .   47ـ  1( ، ص ص 98( ، العدد )25التربية ، جامعة بنها ، المجلد )
 ( علي  رمضان   ، حسن  تنمية  2015ـ  في  الدماغ  عمل  على  قائم  تدريبي  برنامج  أثر   .)

المرونة المعرفية لدى تالميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي. مجلة التربية، كلية 
 .  417ـ  366(، الجزء الرابع، أبريل ، 163تربية ، جامعة األزهر، العدد)ال

(. استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في ضوء نموذج   2010ـ الحسينان ، إبراهيم بن عبد هللا )
المفضل  واألسلوب  الدراسي  والمستوى  والتخصص  بالتحصيل  وعالقتها  بنتريش 

لية العلوم االجتماعية ، جامعة اإلمام محمد بن  للتعليم. رسالة دكتوراه ، الرياض : ك
 سعود اإلسالمية.  

(. التعلم المنظم ذاتيا ـ المفهوم والتصورات النظرية .  2017ـ الحسينان ، إبراهيم عبد هللا )  
 ، يناير .    244الرياض : كتاب المجلة العربية ، العدد 

راتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في  (. فاعلية استخدام بعض است2013ـ حمادة ، فايزة أحمد ) 
المرحلة  طالبات  لدى  الرياضية  المشكالت  وحل  المنظومي  التفكير  مهارات  تنمية 
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الثانوية. مجلة البحث في التربية وعلم النفس ، كلية التربية ، جامعة المنيا ، المجلد 
 . 42ـ  1( ، الجزء الثاني ، أكتوبر ، ص ص  2( ، العدد )26)

،جميل حمداوي  ،  2012)  ـ  والترجمة  العربية  مجلة  والنقد.  األدب  في  التداولية  المقارنة   .)
 ( .9( ، العدد ) 4لبنان : المنظمة العربية للترجمة ، المجلد)

(. أثر استخدام استراتيجية قائمة على الدمج بين دورة التعلم  2018ـ الخطيب ،محمد أحمد )
لمرونة المعرفية لدى طالب الصف وخرائط المفاهيم في اكتساب المفاهيم الهندسية وا

السابع األساسي في األردن. مجلة العلوم التربوية والنفسية ، جامعة البحرين ، مركز 
 .   228ـ  199( ، ديسمبر ، ص ص 4(، العدد )19النشر العلمي ، المجلد)

(. دور التفكير التباعدي في عناصر  2014ـ داخل ، سماء تركي ؛ فيصل ، منير راشد )
( ، ص ص 1ة التعليمية ) المعلم ـ المتعلم ـ المنهج( . مجلة نسق ، العدد )العملي
 .  154ـ  117

 ( أحمد  الرحمن  أحمد؛أحمد،عبد  المنعم  الدردير، عبد  لمقياس  2018ـ  السكوميترية  (.الكفاءة 
التربية  ،كلية  التربوية  العلوم  مجلة  بقنا.  التربية  كلية  طالب  لدى  المعرفية  المرونة 

 . 94ـ  75(، ديسمبر ، ص ص 37جنوب الوادي ،العدد)بقنا، جامعة 
(. كيفية قراءة النص الفلسفي : القراءة التفسيرية المغلقة والقراءة 2020ـ دريوش ، راضية )

، الفلسفية  للدراسات  الحكمة  المفتوحة. مجلة  للنشر   التأويلية  الحكمة  مؤسسة كنوز 
 .   36ـ  25( ، ص ص 18والتوزيع ، العدد)

 ( ، الرياض : دار الزهراء. 1(. التدريس رؤية في التنفيذ . )ط2015ـ الرباط ، بهيرة شفيق ) 
محمد)  السيد   ، الرفاعي  شخصية  2021ـ  تعلم  بيئة  في  الدعم  نمط  بين  التفاعل  أثر   .)

تن ذاتيًا على  التعلم المنظم  التعلم الرقمية لدى ومستوى  مية مهارات تطوير عناصر 
 طالب تكنولوجيا التعليم. رسالة دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة دمياط.   

(. مفهوم التأويل عند نصر حامد أبو زيد. مجلة آداب ذي  2016ـ الركابي ، جابر محسن)
 .  195ـ  158( ، ص ص  18قار ، كلية اآلداب ، جامعة ذي قار ، العدد )

( ، ترجمة : سعيد  2(. نظرية التأويل والخطاب وفائض المعنى.)ط2006ريكور ، بول )  ـ
 الغانمي ، الدار البيضاء : المركز الثقافي العربي. 

(. اللغة والقراءة التأويلية. مجلة جذور ، جدة : النادي  2018ـ الزهراني ، موسى بن درياش )
 .   146ـ  119 ( ، أبريل، ص ص 49األدبي الثقافي بجدة ، العدد)



 م 2022أكتوبر  – 4عدد   -  37مجلة البحث في التربية وعلم النفس                                مجلد  
 

 
71 

الزيني، السيد حسين )  ـ  السيد ؛ محمد ،  بناء  2014، محمد  (. استراتيجية مقترحة إلعادة 
بالمرحلة  للشعر  اإلبداعية  القراءة  مهارات  تنمية  في  عليها  التدريب  وأثر  المعنى 

( ، 155الثانوية. مجلة القراءة والمعرفة، كلية التربية ، جامعة عين شمس ، العدد )
 .  220ـ  181سبتمبر 

 ( أحمد  مروان   ، السمان  التلقي  2016ـ  نظرية  على  قائم  مقترح  تدريسي  نموذج  فاعلية   .)
النقدية في تنمية مهارات القراءة التحليلية والتأويلية للنصوص األدبية لدى الطالب 
معلمي اللغة العربية بكليات التربية. مجلة كلية التربية للعلوم التربوية ، كلية التربية 

 .   92ـ  13( ، ص ص  4( ، العدد ) 40امعة عين شمس ، المجلد )، ج
ْهم، السَّ )  ـ  المصرية  2017سامي  الهيئة  القاهرة:  المعاصر،  الفكر  مجلة  التربية.  سلطة   .)

 .103ـ 84( ، مارس ، ص ص  5العامة للكتاب ،اإلصدار الثاني ، العدد )
ذاتيا وفق نموذج بنترتش في تدريس  (. استخدام التعلم المنظم  2021ـ سيد ، أزهار توفيق )

علم النفس لتنمية مهارة التمثيل العقلي لدى طالب المرحلة الثانوية. المجلة التربوية 
( ، يوليو ،   3( ، العدد )3لتعليم الكبار ، كلية التربية ، جامعة أسيوط ، المجلد ) 

 .  80ـ  62ص ص 
( ، 1واستراتيجيات التدريس. )ط  (. المرجع في علم النفس المعرفي2015ـ شحاتة ، حسن )  

 القاهرة : الدار المصرية اللبنانية. 
  1(. المرجع في فنون القراءة العربية لتشكيل إنسان عربي جديد.)ط2016ـ شحاتة ، حسن )

 ( ، القاهرة: دار العالم العربي .
إبراهيم )  المجد، شيماء  أبو   (. 2015ـ شحاتة ، حسن سيد ؛ رسالن ، مصطفى رسالن ، 

تالميذ فاع لدى  الكتابي  اللغوي  األداء  مهارات  تنمية  في  ذاتيا  المنظم  التعلم  لية 
( ، الجزء   39المرحلة االبتدائية. مجلة كلية التربية ، جامعة عين شمس ، العدد )

 . 564ـ   535الرابع ، ص ص 
(. فاعلية استراتيجية تحليل النص لتنمية عمليات ومهارات 2016أسماء إبراهيم )    ـ شريف ،

مراقبة الفهم لدى طالبات المرحلة المتوسطة بالمملكة العربية السعودية. مجلة القراءة 
والمعرفة، الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة ، كلية التربية ، جامعة عين شمس ، 

 . 151ـ  113( ، يناير ، 171العدد)
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( رافع  زغلول،  محمد؛  صفية،  العاملة 2017ـ  الذاكرة  على  الثانية  اللغة  في  الكفاءة  أثر   .)
النجاح   جامعة  مجلة  عكا.  مدينة  في  اللغة  ثنائي  الطلبة  لدى  المعرفية  والمرونة 

المجلد) الوطنية،  النجاح  جامعة   ، اإلنسانية"  العلوم   " (،ص  9(،العدد)31لألبحاث 
 . 1524ـ   1489ص 

)   ـ يونس  سمير   ، مهارات 2002صالح  بعض  تنمية  في  القصة  على  قائم  برنامج  أثر   .)
وطرق  المناهج  في  دراسات  مجلة  االبتدائية.  المرحلة  تالميذ  لدى  اإلبداعية  القراءة 
عين  جامعة   ، التربية  كلية   ، التدريس  وطرق  للمناهج  المصرية  الجمعية  التدريس، 

 .  125 ـ 82( ، أغسطس ، ص ص 81شمس ، العدد)
(. التفكير التأملي والتعلم المنظم  2017ـ طشطوش ، رامي عبد هللا ؛ الترجمي ، سليمان )

القدس  جامعة  مجلة  المنورة.  بالمدينة  طيبة  جامعة  لدى طلبة  بينهما  والعالقة  ذاتيا 
( ، 41المفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة القدس المفتوحة ، العدد )

 .     122ـ  105ص ص  كانون الثاني ،
( الدين  عالء  محمد   ، الشعيبي  ؛  أحمد  رشدي   ، طعيمة  واألدب (.  2006ـ  القراءة  تعليم 

 ( ،  القاهرة : دار الفكر العربي .1استراتيجيات مختلفة لجمهور متنوع. )ط 
( هللا  ضيف  فاطمة   ، طالفحة  باستراتيجيات  2018ـ  المعرفي  وراء  ما  الوعي  مستوى    .)

ه بالتعلم المنظم ذاتيا لدى طلبة كلية التربية في جامعة اليرموك. رسالة  التعلم وعالقت
 دكتوراه ، كلية التربية ، جامعة اليرموك ، األردن. 

، الطيب  )  ـ  أحمد  معايير  2019بدوي  ضوء  في  األدبية  النصوص  تعليم  منهج  تقويم   .)
كلية   ، التربوية  العلوم  مجلة  الثانوية.  بالمرحلة  الشعري  للنص  التأويلية  القراءة 

( ، يوليو ، ص 3( ، العدد)  27الدراسات العليا للتربية ، جامعة القاهرة ، المجلد )
 .   89ـ  30ص 

(. فعالية برنامج تدريبي قائم على  2016؛شافعي،سحر حمدي )  ـ عبد الحميد، ميرفت حسن 
في  البصري  والتفكير  المعرفية  المرونة  تنمية  في  الدماغ  إلى  المستند  التعلم  نظرية 
مجلة  الثانوي.  األول  الصف  طالب  لدى  للتعلم  الذاتي  التنظيم  ومهارات  الفيزياء 
جامعة    ، التربية  واجتماعية،كلية  تربوية  دراسات 

 .  739ـ  637(،أكتوبر،ص ص 4(،العدد)22المجلد)حلوان،
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( ، الجيزة 1(. دراسات وأبحاث في التعلم والتعلم الذاتي. )ط2009ـ عبد الرؤوف ، طارق )
 : المؤسسة العربية للعلوم والثقافة. 

(. برنامج مقترح قائم على نظرية المرونة المعرفية وفاعليته  2020ـ عبد العال ، هبة محمد )
م تنمية  الرياضيات. في  معلمي  لدى  القرار  واتخاذ  الرياضي  التفكير  تدريس  هارات 

(، 44مجلة كلية التربية في العلوم التربوية، كلية التربية ، جامعة عين شمس، العدد)
 .  78ـ  15الجزء الثالث، ص ص 

  (. استراتيجية مقترحة قائمة على التعلم المنظم ذاتيا لتنمية 2012ـ عبد العظيم ، ريم أحمد )
الثانوي  األول  الصف  طالب  لدى  القرائية  الذات  كفاءة  ورفع  القرائي  الفهم  مهارات 
الجمعية    ، التدريس  وطرق  المناهج  في  دراسات  مجلة  التعلم.  أسلوب  مختلفي 

 .  194ـ  146( ، ص ص 184المصرية للمناهج وطرق التدريس ، العدد ) 
الخطاب اللغوي لدى متعلمي اللغة (. تنمية مهارات تحليل  2015ـ عبد العظيم ، ريم أحمد )

مجلة  التداولية.  النظرية  على  قائم  برنامج  باستخدام  أخرى  بلغات  للناطقين  العربية 
التدريس،  التدريس ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق  دراسات في المناهج وطرق 

 .  118ـ  71(، نوفمبر ، ص ص 210كلية التربية ، جامعة عين شمس ، العدد)
(. برنامج قائم على نظرية المرونة المعرفية لتنمية الوعي 2018يم ، ريم أحمد)ـ عبد العظ

بالتدريس المتمايز لدى الطالبات معلمات اللغة العربية منخفضات معتقدات الفاعلية  
الذاتية للتدريس. مجلة بحوث في تدريس اللغات ،الجمعية التربوية لتدريس اللغات،  

 .  73ـ  1(، نوفمبر ، ص ص 4، العدد)كلية التربية ، جامعة عين شمس 
محمود)  سماح  محمود،  ؛  محمود  سحر  الكريم،  عبد  قائم  2015ـ  تدريبي  برنامج  فعالية   .)

مستوى  ورفع  اإلبداعي  التدريس  مهارات  تنمية  في  المعرفية  المرونة  نظرية  على 
المج المنخفضة.  العقلية  الدافعية  ذوي  المعلمات  الطالبات  لدى  العقلية  لة الدافعية 

المجلد) واألبحاث،  للدراسات  سمات  دار   ، المتخصصة  الدولية  (، 4التربوية 
 .  72ـ  40(،تشرين أول ، ص ص 10العدد)

( القاهرة : الدار المصرية  1(. تعليم التفكير من خالل القراءة. )ط2014ـ عبد هللا ، رشا ) 
 اللبنانية ، سلسلة " آفاق تربوية متجددة" . 
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سعيد  محمد   ، هللا  عبد  جيل  2019)   ـ  التأويلية. مجلة  إلى  النسقية  المجاز من  عالقات   .)
( ، نوفمبر ، ص    57الدراسات األدبية والفكرية، مركز جيل البحث العلمي ، العدد)  

 .   26ـ  9ص 
(. تنمية مهارات كتابة المقال لدى تالميذ الصف الثالث 2013ـ عبد النعيم ، نادي أمين )  

استرا بعض  باستخدام  في اإلعدادي  البحث  مجلة  للتعلم.  الذاتي  التنظيم  تيجيات 
التربية ، جامعة المنيا ، المجلد ) ( ،   2( ، العدد )26التربية وعلم النفس ، كلية 

 ـ .   70الجزء الثاني ، أكتوبر ، ص ص 
( أحمد  ،نافز  بقيعي  عبد  السنة 2013ـ  طلبة  لدى  المعرفية  والمرونة  الذاكرة  وراء  ما   .)

مج األولى.  النشر الجامعية  مركز   ، البحرين  جامعة   ، والنفسية  التربوية  العلوم  لة 
 .   358ـ  329( ، سبتمبر ، ص ص 3( ، العدد ) 14العلمي ، المجلد )

( علي  بنت  سميحة   ، الحوسنية  ؛  صالح  بن  محمد   ، العجمي  التدريس   2019ـ  أثر   .)
األس  الرابع  الصف  لطلبة  القيمي  الوعي  تنمية  في  القصيرة  القصة  اسي بأسلوب 

بمحافظتي شمال الباطنة وجنوبها بسلطنة عمان. مجلة كلية التربية ، جامعة أسيوط 
 .  696ـ 674( ، أكتوبر ، ص ص 10( ، العدد)35، المجلد)

(. حدود اإلنتاج الداللي في قراءة النص األدبي. مجلة عالم  2009ـ عدمان ، عزيز محمد )
( ، العدد 37واآلداب ، المجلد )    الفكر ، الكويت : المجلس الوطني للثقافة والفنون 

 ( ، يناير ـ مارس. 3)
(. مفهوم التاريخ : المفاهيم واألصول )الجزء الثاني ( .  بيروت 1992ـ الَعروي ، عبد هللا )

 : المركز الثقافي العربي. 
(. مستوى المرونة المعرفية لدى طالب 2021ـ العساف ، هناء عودة؛ الزق ، أحمد يحيى) 

الثا للدراسات المرحلة  اإلسالمية  الجامعة  مجلة  المتغيرات.  بعض  ضوء  في  نوية 
التربوية والنفسية ، الجامعة اإلسالمية بغزة ، شئون البحث العلمي والدراسات العليا، 

 .   441ـ  424(،مايو، ص ص 3(،العدد)29المجلد)
( ، القاهرة 4(. طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية . )ط1999ـ عطا ، إبراهيم محمد )

 : مكتبة النهضة العربية.   
، عطية  )   ـ  ناجي  التعلم   (.2019الشيماء  استراتيجيات  على  قائم  عالجي  برنامج  فعالية 

المجلة   األكاديمي  الذات  مفهوم  تحسين  في  التعلم  صعوبات  خفض  ذاتيا  المنظم 
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العربية لآلداب والدراسات اإلنسانية ،المؤسسة العربية للتربية والعلوم واآلداب، المجلد  
 .  86ـ  57( ، يوليو ، ص ص 9( ، العدد)3)

س جمال   ، عطية  )    ؛ليمانـ  السيد  وحيد   ، التعلم  2006حافظ  على  قائم  برنامج  فعالية   .)
المنظم ذاتيا في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لدى طالب المرحلة الثانوية . مجلة 

بنها ، المجلد ) التربية ، جامعة  ( ، أكتوبر ، ص ص   68( ، العدد )    16كلية 
 . 203ـ  165

( ، عمَّان : دار صفاء 1علم أنماط ونماذج حديثة . )ط(. الت2016ـ عطية ، محسن علي )  
 للنشر والتوزيع.  

(. بعض االستراتيجيات التأويلية لفهم  2010ـ علوي ، حافظ إسماعيلي ؛ المالخ ، أمحمد )
عمادة   ، مؤتة  جامعة  وآدابها،  العربية  اللغة  في  األردنية  المجلة  العربية.  اللغويات 

 .  278ـ  257( ، أبريل ، ص ص 2عدد)(، ال6البحث العلمي ، المجلد )
( ، 2(. فلسفة التأويل : األصول ،المبادئ ، األهداف. )ط2006ـ غدامير ، هانس جيورج ) 

 ترجمة : محمد شوقي الزين ، الجزائر : منشورات االختالف .
األمين)  محمد   ، فارسي  آيزر2021ـ  وظاهرية  ياوس  تأويلية  في    (.  نقدية"  مقاربة   "

( المجلد   ، الجلفة  جامعة   ، وأبحاث  دراسات  مجلة  التنظيرية.  ، 13الطروحات   )
 . 482ـ  471( ، أبريل ، ص ص3العدد)

(. فعالية برنامج تدريبي على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ 2016ـ فتحي ،ميرفت حسن ) 
الفيز  في  البصري  والتفكير  المعرفية  المرونة  تنمية  الذاتي في  التنظيم  ومهارات  ياء 

 ، واجتماعية  تربوية  دراسات  مجلة  الثانوي.  األول  الصف  طالب  لدى  للتعلم 
 .   739ـ  637(، ص ص 4(،العدد)22المجلد)

(. أثر استخدام استراتيجية رواية القصص اإللكترونية    2019ـ الفوزان ، محمد بن إبراهيم )
قرائي لدى دارسي اللغة العربية للناطقين  في تدريس القراءة في تنمية مهارات الفهم ال

 ، العلمي  النشر  مجلس   ، الكويت  جامعة   ، التربوية  المجلة  بغيرها. 
 .  278ـ  249(، يونيو، ص ص 131(،العدد)33المجلد)

(. اإلسهام النسبي الستراتيجيات التعلم العميث والسطحي في  2014ـ الفيل ، حلمي محمد )
ندماج النفسي والمعرفي لدى طالب المرحلة اإلعدادية. التنبؤ بالمرونة المعرفية واال
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للدراسات  المصرية  النفسية،الجمعية  للدراسات  المصرية  المجلة 
 .  334ـ  257(،أبريل،ص ص 83(،العدد)24النفسية،المجلد)

( القاهرة: مكتبة  1(. الذكاء المنظومي في نظرية العبء المعرفي.)ط2015ـ الفيل ، حلمي )
 األنجلو المصرية . 

(. استراتيجيات التعلم النشط المتمركز حول الطالب وتطبيقاتها 2017ـ قرني ، زبيدة محمد ) 
 في المواقف التعليمية. المنصورة : المكتبة العصرية للنشر والتوزيع. 

 ( عويس  محمد  القرني،  ضوء 2016ـ  على  المقترحة  العميقة  القراءة  استراتيجية  فاعلية   .)
ية بعض مهارات القراءة اإلبداعية لدى طالب الصف نموذج بيرسون وتيرني في تنم

التربية ، جامعة عين شمس ،  القراءة والمعرفة ، كلية  العام . مجلة  الثانوي  األول 
 .  215ـ  181( ، يناير ، ص ص 171العدد )

 ( محمد  نايفة   ، قطامي  للطلبة 2004ـ  ذاتيا  المنظم  للتعلم  المعرفية  االستراتيجيات   .)
ها بمتغير التحصيل الدراسي والمرونة المعرفية والدافعية المعرفية الجامعيين وعالقت

المجلد )   والتنمية ،  للتعليم  العربي  المركز  العربية ،  التربية  ( ، 10.مجلة مستقبل 
 . 340ـ 309(، يناير ، ص ص 32العدد)

دار   ( ، َعمَّان :1(. نظرية التنافر والعجز والتغيير المعرفي. )ط2012ـ َقَطاِمي ، يوسف )
 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.  

(. فعالية برنامج تدريبي قائم على نظرية المرونة 14:    2018ـ كيشار ، أحمد عبد الهادي )
المعرفية في مهارات اتخاذ القرار واالتجاه نحو مادة المهارات الجامعية لدى طالب 

(، يوليو، ص ص 179الجامعة. مجلة التربية، كلية التربية، جامعة األزهر، العدد)
 . 56ـ   12

(. معجم مصطلحات السيموطيقا . ترجمة 2008ـ ماتن ، برونوين ؛ رينجهام ، فليزتباس )
 عابد خزندار ، مراجعة محمد بربري ، القاهرة : المركز القومي للترجمة.  

(. المرونة المعرفية لدى الطلبة المتفوقين في محافظة أضم.  2019ـ المالكي ، بندر متعب )
أسيوط،المجلد)م ،جامعة  التربية  كلية  ص  12(،العدد) 35جلة  ص  ـ   1(،ديسمبر، 

20  . 
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(. المرونة المعرفية لدى طالب المرحلة اإلعدادية في 2019ـ مجلي ، ورود عبد الرزاق )
محافظة الديوانية. مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسانيات واالجتماع، كلية اإلمارات 

 .   240ـ   233(، ديسمبر ، ص ص 47للعلوم التربوية ، العدد)
 ( حسين  فجر  السماوي،  غالي؛  الكريم  عبد  محسن،  طلبة  2018ـ  لدى  المعرفية  المرونة   .)

البصرة،  جامعة  التربية،  كلية   ، اإلنسانية  للعلوم  البصرة  أبحاث  مجلة  الجامعة. 
 . 313ـ  296(،ص ص 2(،العدد)43المجلد)

نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في دراسة  ( . برنامج قائم على2015ـ محمد ، سيد رجب )
دراسات  مجلة  الثانوية.  المرحلة  طالب  لدى  نقده  مقومات  لتنمية  القصصي  األدب 
في المناهج وطرق التدريس، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، كلية التربية 

 .  78ـ   15( ، أبريل ، ص ص 208، جامعة عين شمس ، العدد)
، ش ُمَحمَّد  )ـ  العظيم ؛ طه ، شحاتة محروس  قائم على  2004اكر عبد  برنامج  فاعلية   .)

الوسائط التعليمية المتعددة في تنمية مهارات القراءة اإلبداعية وميولهم نحوها .مجلة 
العدد ) التربية ، جامعة عين شمس ،   75( ،ص ص   40القراءة والمعرفة، كلية 

 .  125ـ
م نموذج التعلم البنائي في تدريس علم النفس لتنمية  (. استخدا2019ـ محمد ، محمود ذكي )

الجمعية  مجلة  الثانوية.  المرحلة  طالبات  لدى  المعرفية  والمرونة  المنظومي  التفكير 
للدراسات  التربوية  االجتماعية،الجمعية  للدراسات  التربوية 

 .  43ـ  14(،فبراير، ص ص 109االجتماعية،العدد)
(. أثر  2020عبد الرازق مختار ؛ علي ، أحمد محمد ؛ البدري حسام مصطفى )    ـ محمود ،

الصف  طالب  لدى  األدبي  التذوق  مهارات  تنمية  في  ذاتيا  المنظم  التعلم  استخدام 
األول الثانوي . المجلة التربوية ، كلية التربية ، جامعة سوهاج ، يناير ، ص ص 

 .   392ـ  359
القيمة التنبؤية  للمرونة المعرفية باستخدام استراتيجيات التعلم (.  2016ـ مراد ، هاني فؤاد )

دراسات  حلوان.  جامعة  ـ  التربية  بكلية  الجامعة  طالب  من  عينة  لدى  ذاتيا  المنظم 
(،يوليو، 3( ، العدد )22تربوية واجتماعية ، كلية التربية ، جامعة حلوان ، المجلد )

 .   234ـ  197ص ص 
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الرواية من منظور التلقي. مجلة أقالم جديدة الثقافية ، األردن (.  2009ـ مساعدي ، محمد )
 . 112ـ  108( ص ص 32: العدد)

، مشبال  )  ـ  ،  2016محمد  فصول  مجلة  للخطابات.  الحجاجي  البالغي  التحليل  (.عن 
( ، ، خريف 97(، العدد )1/    25القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ، المجلد )

 . 89ـ72، ص ص 
مصيط )ـ  ،عقيلة  اإلنساني  2009في  العلمي  البحث  في  المحتوى  وتحليل  (.التأويل 

( ، ص  4االجتماعي. مجلة الواحات للبحوث والدراسات ، جامعة غرداية ، العدد ) 
 .   93ـ  85ص 

 ( محمد  أنور   ، مقراني  شئون    2016ـ  مجلة   . االجتماعي  البحث  في  التأويل  ضوابط   .)
( ، ص 132( ، العدد )33ي الشارقة ، المجلد )اجتماعية ، جمعية االجتماعيين ف

 .   166ـ  151ص 
(. أثر استخدام بعض استراتيجيات التعلم لمنظم ذاتيا في    2018ـ منصور ، فايز محمد )

تنمية مهارات البرهان الرياضي والدافعية نحو تعلم الرياضيات لدى طالب المرحلة 
كلية  ، واجتماعية  تربوية  دراسات  مجلة  ،المجلد    الثانوية.  حلوان  جامعة   ، التربية 

 . 983ـ   943( ، أكتوبر، ص ص 4( ، العدد )24)
(. منهج مقترح في الفيزياء قائم على مهن  2019ـ مهدي ،ياسر سيد ؛ أحمد ، شيماء أحمد )

العلمي   والتحصيل  التغيير  صناعة  نحو  واالتجاه  المعرفية  المرونة  لتنمية  المستقبل 
الفنية.   الثانوية  طالب  ، لدى  أسيوط  جامعة   ، التربية  كلية  مجلة 

 .   553ـ  497(،يوليو،ص ص 7(،العدد)35المجلد)
(. فعالية استخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في تحسين  2009ـ موسى ، أحمد إبراهيم )

مهارات الكتابة والرياضيات لتالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم في ضوء 
المعرفي   جامعة األسلوب   ، التربية  كلية   ، دكتوراه  رسالة  والتأمل.  واالندفاع 

 اإلسكندرية.  
( العزيز  عبد  محمد   ، الدين  نور  الحل 2020ـ  نظرية  على  قائم  تدريبي  برنامج  فاعلية   .)

للمشكالت   األكاديمية   TRIZاالبتكاري  الذات  ومفهوم  المعرفية  المرونة  تنمية  في 
وعلم   التربية  في  عربية  دراسات  مجلة  التربية.  بكلية  العليا  الدراسات  طالب  لدى 

 .   340ـ229(، يوليو،ص ص 123النفس، رابطة التربويين العرب ، العدد)
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يروت : ( ، ب1(. دراسات في األدب العربي الحديث. )ط2001ـ هدارة ، محمد مصطفى )
 دار العلوم العربية.  

(. المرونة المعرفية لدى طلبة المرحلة الثانوية في 2015ـ الهزيل ،عيسى سلطان سالمة )
بئر السبع وعالقتها بالتنظيم الذاتي. رسالة ماجستير، كلية العلوم التربوية والنفسية ، 

 جامعة عمان العربية.  
ات السببية بين الذكريات الالإرادية والمرونة (. نمذجة العالق2015ـ هالل ، أحمد الحسيني ) 

المعرفية والتفكير في إحداث المستقبل لدى عينة من طالب الجامعة. مجلة اإلرشاد 
( ، 44النفسي ،مركز اإلرشاد النفسي ، كلية التربية ، جامعة عين شمس ، العدد)

 .  49ـ  1ديسمبر ، ص ص 
مح هللا  ،عبد  رزق  ؛  قسيم  مصطفى   ، الهيالت  ) ـ  يوسف  أحمد   ، الخواجا  ؛  (. 2015مد 

الموهوبين  الطلبة  من  عينة  بين  مقارنة  دراسة  ـ  ذاتيا  المنظم  التعلم  استراتيجيات 
والطلبة غير الموهوبين. المؤتمر العلمي الثاني للموهوبين والطلبة غير الموهوبين " 

اإلمار  جامعة   ، التربية  كلية   ، المبتكرين"  لرعاية  وطنية  استراتيجية  العربية نحو  ات 
 .360مايو ،  ص ص  21ـ  19المتحدة ، 

:    2021( . تقرير التنمية البشرية في مصر  2021ـ وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية )
المتحدة  األمم  برنامج   : القاهرة   . والمسار"  المسيرة  مصر  للجميع  حق  التنمية 

 اإلنمائي . 
(. المستويات المعيارية " الصف األول ـ الصف الثاني عشر"  2006ـ ِوَزاَرُة التَّْرِبَيِة َوالتَّْعِليُم ) 

 اللغة العربية ، القاهرة : مشروع إعداد المعايير القومية ، لجنة المنهج ونواتج التعلم.   
نجم)  نداء محمد؛التميمي،وسام  الياسري،  نظرية 2019ـ  قائم على  تعليمي  برنامج  فاعلية   .)

قياس والتقويم لدى طلبة كلية التربية األساسية. المرونة المعرفية في تحصيل مادة ال
التربية،جامعة  اإلنسانية،كلية  للعلوم  البصرة  أبحاث  مجلة 

 . 64ـ  39(، ص ص 3(،العدد)44البصرة،المجلد)
(. نظرية التلقي والتأويل في النقد األدبي عند العرب. مجلة قوافل ،  2015ـ يوب ، محمد )

 .  35ـ  28( ، أكتوبر ، 32السعودية : العدد )
( الواحد  يوسف ، سليمان عبد  البشري  2018ـ  العقل   : المعرفي  النفس  المرجع في علم   .)

 وتجهيز ومعالجة المعلومات . القاهرة : دار الكتاب الحديث.  
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، يونس  )   ـ  علي  وبناء 2014فتحي  القراءة  تعليم  في  معاصرة  وقضايا  حديثة  اتجاهات   .)
 القاهرة : مكتبة وهبة .   ( ،1)ط المنهج.

Bandura,A ( 2002). Social Cognitive Theory in Cultural Context. 
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