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ــي. د. م. أ                                   رؤوف محمـــــود القيســـ
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                                                            اللطيفالحافظ عبدذكرى عبد. م. م

 ن
                      ة التربيـــةجامعـــة تكريـــت  كليـــ

 ن                                   ن
 

                                  معهــــد اعــــداد المعلمــــات  كركــــو 
 ن                                                           ن

  :اهًية انبحث واحلاجة انيه
ن غييػػر انيػػريليف نػػـ ييػػ ؽ نػػ   ف مػػر يمػػر لمنم ػػم انيػػحـ  مر اػػط مػػف ان طػػحر حا

 همم في  ػمري  ان رػريط مػف   ػؿ حيرػمؿ لػذا ان طػحر حان غييػر مظػملر ان يػمة ا  يػم يط 
( حلذا ان طحر حان غيير  يػهـ  رػكؿ ك يػر فػي  لرػد ظػرحؼ 5: 1002 ،انر ميب)كمفط 

 ع ف إلػػداد انطمنػػب نا  ػػمح فػػي لػػذا انم  مػػح ان يػػمة ح رػػم كهم حظهػػحر مرػػك ت  ديػػدة 
انملمصػػػر ي طاػػػب مػػػف انمه مػػػيف  من ر يػػػط  ف ييػػػملدحل لاػػػ  ان كيػػػؼ مػػػف  ػػػ ؿ إ م ػػػط 

  في  حيكحف ذنؾ مف   ؿ  يحا ههم انفرصط  ممم  ح دري   لا   ؿ انمرك ت ان ي 
ان ظػمـ اال اف  (Arends , 1998 : 423) ا  ػراـ طػرؽ  فكيػرل ح  ميػط  درا ػ  انلرايػط
يل مػػػػد لاػػػػ   لػػػػؿ انطا ػػػػط م ػػػػمزف  ل ػػػػ  فيهػػػػم ان لايمػػػػي انرػػػػموـ فػػػػي انح ػػػػت ان م ػػػػر 
 ركؿ ك ير لا  مم  ردم   ممم ي لاهـ مل مديف انملاحممت لف طريؽ ان اريف حان فظ 

 ل ػػػدنهػػػـ انمدريػػػط حانملامػػػحف مػػػف  رػػػموؽ حملاحمػػػمت ال ي مك ػػػحف مػػػف االيػػػ فمدة م هػػػم 
 مػمد لاػ  ان يمة انلمايط ل دمم ي م هحف  مم لح غير م ح ػع ن هػـ  لػحدحا االل ـنح هح 

انغيػػر فػػي ان صػػحؿ لاػػ  انملاحمػػط  ػػداًل مػػف  ف ي لامػػحا لاػػ   يػػاحب ان فكيػػر انػػذا ي 
حانردرة لا  اك يمب انمهمرة غير انمر  طػط  ملرفػط ملي ػط حلػذا مػم ييػم   يػ را ي يمت 

 (98: 1007،  طمب. )مم حراء انملرفط
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 :إٌ يا وراء املعزفة تشًم يكىَني هًا 
لاػػػ  ايػػػ  داـ انيػػػ را ي يط  ان ػػػي  مقػػػؿ  ػػػدرة انطمنػػػب رفػػػطيػػػ را ي يمت مػػػم حراء انمل -  

انملرفيػػػط فػػػي   يػػػيف مػػػم  لامػػػ  مػػػف  ػػػ ؿ صػػػيمغط  ح ح ػػػع انلػػػداؼ حان  طػػػيط 
 ل ي ان  كـ  ححك م ط انمذكرات حان كرار حان دريب ح رحيط انذاكرة حاالي دالؿ حان   ؤ 

 . في اني را ي يمت انملرفيط
 ػػػدرات  يم اكػػػ  انفػػػرد مػػػف ر إنػػػ  انػػػحلي  مػػػم  رػػػيحان ػػػي مهػػػمرات مػػػم حراء انملرفػػػط  - ب

 كمم ي ػب لايػ  اف.  فلمنيط ان لايميط  نداء انمهمـي  م هم حي را ي يمت ححيموؿ 
حاف يفهػـ لمايػػمت ان فكيػر ح مصػػط انلمايػػمت ان ػي ييػػ  دمهم لػػح  فيػ  فػػي انػػ لاـ 

ا يػ هم انملاحممت انكمفيط لف ي را ي يمت ان لاـ انم  افط     ي  ػمر    حافر ندي 
 .  من ي ط ن  نيي  دمهم في انمحا ؼ ان لايميط ان ي يمر  هم

ف ملرفػط لػذل انيػػ را ي يمت   لػؿ انفػػرد ميػوحال لػف يػػاحك  في  ػمر انيػػاحب  
انمقػؿ فػػي  لريػػؼ انمرػػكاط حكيفيػػط ان  ػػث لػػف  اػػحؿ  دياػػط كمػػم   هػػم  مك ػػ  مػػف  رايػػؿ 

مف قـ يررر مػم لػي   ػحاع ان رػمط انح ت حان هد ن   يرا ب حي  كـ في  فكيرل حيريم  ح 
فػ لاـ يػ را ي يمت مػم حراء انملرفػط  ل ػي . (Baldwin , 200 : 1)ان ػي نهػم انحنحيػط 

ميملدة انطا ط لا  ا ميمؾ  زممـ  فكيرلـ  منرؤيط حان  مؿ حرفع مي حى انػحلي نػديهـ 
يػمرلـ انػذي إن  ان د انذي يي طيلحف في  ان  كـ حان ح ي   م ػمدرا هـ انذا يػط ح لػديؿ م

 (182: 2999 رحاف،. )يؤدي إن   احغ انهدؼ
فمفهػػـح يػػ را ي يمت مػػم حراء انملرفػػط يرػػـح لاػػ  فكػػرة  يميػػيط حلػػي  ف انػػ لاـ 

حانفػػػػرؽ انيميػػػػي  ػػػػيف انمػػػػ لاـ ان ػػػػمرع فػػػػي  ػػػػؿ ، لػػػػف طريػػػػؽ ان فكيػػػػر ي يػػػػف انػػػػ لاـ
حيلػدنهم فػي انمرك ت حانم لاـ ان ؿ  رالط لح  ف انحؿ يفهػـ طريرػط  فكيػرل حيرػر هم 

ذا مم  رد م  ف    ح فػي 268: 2998،  م ر. ) ذنؾ انريمـ يف ال يي طيع انقم ي  ( حا 
  ر حيط   لايـ انطا ط ي را ي يمت مم حراء انملرفط فلاي م  ف       إن   رحرة   مء  يومت
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.  فكيػػر نمحا هػػط انمرػػك ت انم  افػػطان ركػز لاػػ  انػػ لاـ انمػػرف انػػذي ييػػملد فػي   ميػػط 
(Borkowski , 1992 : 479 ) حذنػؾ نف انطا ػط ييػ طيلحف  لزيػز  لامهػـ ل ػدمم

يكح حف حاليف   فكيرلـ حلػـ يرػرؤحف حي لامػحف حي اػحف مرػك  هـ حييػ طيع انملامػحف 
 لزيز لذا انػحلي م مرػرة  حايػطط    ػمر انطا ػط  منيػ را ي يمت انفلمنػط ن ػؿ انمرػك ت 

paris). فكيرحم م ر هـ  من صموص انملرفيط حاندافليط نا  & wingurd,1990 : 15).  
 اػػؾ انيايػػاط انم  ظمػػط مػػف ، يل  ػػر انملاػػـ انػػركف انيميػػي فػػي لمايػػط ان لاػػيـح 

، انفلػػمؿ ان ػػي يػػديرلم انملاػػـ حييػػهـ فيهػػم انم لامػػحف  ظريػػم حلمايػػم ني  رػػؽ نهػػـ انػػ لاـ
نميػػ مرة حنلػػؿ مػػف   ػػرز مػػم يؤكػػد  لميػػط دحر انملاػػـ فػػي انلمايػػط ان لايميػػط انم ػػمحالت ا

حكػػػـ ان  ػػػمث ان ػػػي  يػػػ هدؼ انر ػػػي   داوػػػ  ح  يػػػيف لطموػػػ  ، ن طػػػحير ململػػػد إلػػػدادل
ني  ميب مع مي  دات حميػ  دقمت لػذا انلصػر انػذي  لػيش فيػ  حيػ  ءـ مػع انم ح ػع 

حان طػحر انػذي دلػ  إنيػ  انمه مػحف  ػمن فكير حانػذي  يػل  إنيػ  . حانم محؿ في انمي ر ؿ
حا  مػػم ،    طػػحر انطا ػػط فػػي ان ػػحا ي انكمديميػػط حانفكريػػطان ر يػػط ان ديقػػط ال ير صػػر لاػػ

ييل  إن   رؿ  قر ان لاـ إن  انمحا ؼ ان يم يط انحا ليط ان ي يليرهم انطا ط ني ر   قرلم 
 يػػث يػػر  ط ان يػػيمف ل ػػم  ػػمن فظ  رػػكؿ  ممػػد حملػػزحؿ لػػف كػػؿ مػػم ، حيرػػمـح ان يػػيمف

انحا ليط حل دمم يحا هػحف محا ػؼ  ي يط   مرج  يحار انمدريط في رج انطا ط إن  ان يمة
، ان يمة   دح نهـ حك  هم   رة  ديدة   م ط إن   ف يمرحا  هم مف  ديد ح ركؿ م فصؿ

ـ   م ػط ن طػحير لمايػمت ان فملػؿ ممم ي يؼ ل وػًم  ديػدًا لاػ  كملػؿ انطا ػط انػذيف لػ
يػط ذات  مر هػم ن صػ ح ان  ػرة ان لايم  هـاندمج  يف مم ي لامحل في انمدريط ح ػيف  يػمح 

( 25: 1007،  طػػممي حلر كػػي. )االيػػ فمدة م هػػم فػػي  كقػػر مػػف مح ػػؼ مل ػػ  حيمكػػف
، حلا  انرغـ مف  ف انملاـ نـ يلد فرط ػ كمم كمف ُي ظر إني  مف   ؿ ػ  م   ناملاحمػمت

ح رؼ ان طػمء ، إال  ف لػذا اندحر مم زاؿ مف  دحار انملاـ انمهمط في انلمايط ان لايميط
م لامػػحف لمورػػم  مػػمـ انملاػػـ   ػػحؿ  ي ػػ  ح ػػيف  داء مهممػػ  فػػي إكيػػمب ان ػػي يرػػع فيهػػم ان
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حفػػػػي إ رػػػػم هـ انمهػػػػمرات كمنرػػػػدرة لاػػػػ   ػػػػؿ انمرػػػػك ت ، ط  ػػػػ  انمفػػػػمليـ حان لميمػػػػمت
   حيؤكػد يػ ير  رج حر ػرحف. حاي  داـ انيمنيب انص ي ط في ان لممؿ مع انملاحممت

) Sleeman & Ktorza Sternberg,) ممط ناملاـ  در   لا   ف  ف مف اندحار انه
حان ػي  ػؤدي ، يي   ج مف   ؿ لمؿ انطمنب  رمط ان لؼ  ح انفهـ ان ػمط  نامفػمليـ

 : Sternberg , 1991). إنػ  صػلح ط فػي إدراؾ انمفػمليـ ان ػرى انمل مػدة لايهػم

حمػػػػػػف  لػػػػػػـ انميػػػػػػ  دات ان ر حيػػػػػػط ان ػػػػػػي دلػػػػػػ  ان ر حيػػػػػػحف إنػػػػػػ  درايػػػػػػ هم  (112-121
ان ػػي نريػػت ال مممػػم مامحيػػًم  ؼ  يػػ را ي يمت مػػم حراء انملرفػػطحايػػ  دامهم لػػي مػػم يلػػر 

لاػ   لميػط دحر انملاػـ  (fischer يث  كػد فيرػر ). لا  انمي حى ان ظري حان ط يري
في   ميط ان فكير  ي را ي يمت مم حراء انملرفط مف   ؿ  حنػ  ) ف   ديػد مح ػع ان طػ  

حم ػ   لايػ    ديػد مػف يلػمنج ،اح انصلح ط حملرفػط  يػ م هم لػح انيػمس انػذي ي ر ػب 
 , Fischer&Florenc) . حكيؼ يلمنج اح اني را ي يط انمي  دمط في انل ج، يلمنج

 ط يرمت م لددة في م  اؼ انم مالت   (Brown)ح د   رى  راحف  (  115 : 1989
انكمديميػػط ح حصػػؿ إنػػ  انلميػػط ان منغػػط نػػدحر كػػؿ مػػف انملرفػػط حمػػم حراء انملرفػػط فػػي 

(  ح رير مم حراء انملرفط إن  حلي ان اميذ   فكيرل 00: 2996، انزيمت. )نفلمؿان لاـ ا
ح  ػيف  ف انطا ػط انػذيف نػديهـ . ح لام  حانردرة لا  ان  كـ حان رحيـ ح  ظيـ لمايط ان لاـ

  كػػػـ مػػػم حراء ملرفػػػػي لػػػـ طا ػػػػط ي  كمػػػحف فػػػػي انمهمػػػط حي  ػػػػمرحف انيػػػ را ي يط ان ػػػػي 
انػ لاـ حان  صػيؿ انكػمديمي حي مػح نػديهـ مفهػـح انػذات    ميب ملهم حنديهـ  درة لاػ  

  ((Xiadong ,  2001 : 200. حا  رامهم
اي را ي يمت )انمهمرات( مم حراء ني مع ان ر حييف لا   لميط ام  ؾ  انم لاـ ح 

انملرفيػػط حيل  رح هػػم ان  ػػر انيػػمس فػػي   ميػػط انرػػدرات انلرايػػط نديػػ  حيلػػد اك يػػم   نهػػم 
 ذا  رد ػػػػم  ف يكػػػػحف دحرل اي م يػػػػم فػػػػي  مػػػػع انملاحمػػػػمت ح  ظيمهػػػػم   مػػػػر  ػػػػمن  انلميػػػػط

حنكػي يكػػحف انػ لاـ كفػػؤا ال ػد  ف ي  ػػمف . ح كمماهػم ح رحيمهػػم  ق ػمء  يممػػ   لمايػط انػػ لاـ
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.  ؿ ال د مف  ذؿ ان هد ن  رير ،  حييع ان  رة حام دادلم ح م يصهم حلذا ال ي ـ  ارمويمً 
ايميػػػط  مػػػم ييػػػملد انم لامػػػيف لاػػػ  انيػػػيطرة لاػػػ  إذ ال ػػػد  ف  صػػػمـ انيػػػ را ي يمت ان ل

لمايط  لامهـ ح يهيؿ لمايط ا  رمنهـ مف م اريف ناملرفط إن  مممريػيف نهػم ييػ  دمحف 
 ( إنػػػػػ Gognitionمػػػػػم يماكح ػػػػػ  مػػػػػف مهػػػػػمرات ن   رػػػػػمؿ مػػػػػف مر اػػػػػط   ػػػػػمء انملرفػػػػػط )

(Metacognition )ر اػػػػػػط ان  مػػػػػػؿ فػػػػػػي انملرفػػػػػػط حان لمػػػػػػؽ فػػػػػػي فهمهػػػػػػم ح فيػػػػػػيرلمم . 
(Costa , 2002 )  نرػػد رػػهد انرػػرف انمم ػػي  غيػػرات لديػػدة فػػي م ػػمؿ انػػ لاـ  ماػػت

ملهػػم  فكػػمرًا  ديػػدة غيػػرت ان ظػػرة إنػػ  انػػ لاـ مػػف كح ػػ   رػػؿ ناملاحمػػمت مػػف انملاػػـ إنػػ  
ح ػػد . (student learning centeredانطمنػػب إنػػ  انػػ لاـ انمل مػػد لاػػ  انطمنػػب )
نيلطػػي  لميػػط  مػػف انرػػرف انم صػػـر  لي يمتظهػػر مفهػػـح مػػم حراء انملرفػػط فػػي  دايػػط انيػػ

نهػػذا ان ػػػحع مػػف انػػػ لاـ ح ػػد  ان  كيػػػد لاػػ   لميػػػط ايػػ  داـ انطا ػػػط نيػػ را ي يمت مػػػم حراء 
مفهـح  د طرح في اند يػمت ان ر حيػط  رػكايف  لذا انمفهـح  انملرفط حلا  انرغـ مف إف

حصػحؿ إنػ  انملرفػط ذا ي ي  ص  منم لاـ  في  ح م  راءات ان ي ي  لهم لرا  نا األول
لػػح  ػػمرج لػػف انمػػ لاـ حي لاػػؽ   صػػميـ  رػػمط انػػ لاـ ح  ديػػد ان طػػحات ان ػػي  الثااي  ح

فػػػ ف  لميػػػط لػػػذل انيػػػ را ي يمت يػػػحاء كم ػػػت فػػػي انرػػػكؿ انحؿ  ح .  يػػػملد لاػػػ  انػػػ لاـ
 (10: 1005، )ان زاوري. انقم ي لي ك يرة  داً 

 :وتتمثل أهمية ستراتيجييت مي وراء المعرفة ف  مي يم  
 .   لؿ انم لامحف  كقر كفمءة في ان لاـ -2
 .   لؿ انم لاميف مي رايف في ان لاـ حانلمؿ -1

 . يكح حف  مدريف لا  انر ط  يف انملمرؼ ان ديدة حانيم رط -1

 . ي ي حا صحر هـ لف ذا هـ -0

 . يكح حا لا  حلي   فكيرلـ حيرحمحف    طيط  لامهـ حمرا     ح رحيم  -5

 . مليميكح حا  كقر ذكمء ر صيًم حا  م -6
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 . ي ذكرحا  صحرة  كقر ح درة  لا  لا    هيز انملاحممت -7

ل دمم ، كمم   هم  زيد مف دافليط انم لاميف لا   داء انمهممت ان لايميط    مح
 ,Bojaud & Barkat)يكح حا  د  در حا لاػ  كيفيػط االيػ فمدة مػف لػذل انيػ را ي يمت 

اـ يػػػػػ را ي يمت مػػػػػم حراء (  ف ايػػػػػ  دschoefeldحنرػػػػػد  كػػػػػد  يػػػػػكحفياد ) (98 :2000
انملرفػػػط كفيػػػؿ    ميػػػط ان فكيػػػر انػػػحالي حانيػػػيطرة حا دارة انذا يػػػط نميػػػملدة انطا ػػػط لاػػػ  
ان لاـ انفلمؿ حمدى  ر اهـ نهذل انممدة  ح  اؾ حانرغ ط في  لامهم ح اؽ انرلحر انلميػؽ 

 ػ  (  Marzano&etalح ػد  كػد مػمرازا ح حر ػريف ). نديهـ ن  ػمء م  مػع مػف انم لامػيف
كامم  زداد حلي انطا ط  لمايم هـ ان فكيريط  ي مػم ي لامػحف كامػم ازدادت يػيطر هـ لاػ  
 مػػػحر لديػػػدة مقػػػؿ انلػػػداؼ ان ػػػي ي ػػػلح هم ن فيػػػهـ حايػػػ لدادا هـ حميػػػحنهـ حا   ػػػملهـ 

 Gordon( حيؤكد كحردف )Marzano&etal ,1988: 4). حيلزز انحلي انذا ي نهـ

 يمت مػػم حراء انملرفيػػط ح لامهػػم ن ػػؿ ايػػ  دامهم ( لاػػ   لميػػط ملرفػػط انيػػ را ي1996
 ق مء ان لاـ ني ررحا  ف ؿ    مز درايي مف   ؿ انملمن ط انملرفيط ان ي ييػ  دمح هم 

 (Gordon ,1996 :51). ح  ظيمهـ ناملاحممت ح  طيطهـ نداء انمهمط ان لايميط
 فيػػػػػػػػرى  ف انيػػػػػػػػ را ي يمت مػػػػػػػػم حراء (Livingston,1997)  مػػػػػػػػم نيف كيػػػػػػػػ حف

نػػذا ي  غػػي  لاػػيـ انطا ػػط  ط يػػؽ لػػذل انيػػ را ي يمت ، انملرفيػػط نهػػم  قػػر فػػي انػػ لاـ ان ػػم ح
( ,Living ston 1997:3مػػػف  ػػػ ؿ انمرا  ػػػط حانيػػػيطرة لاػػػ  مصػػػمدرلـ انملرفيػػػط )

( لاػػػ   ػػػرحرة  لاػػػـ انطا ػػػط Simpson& nist,2000ح رػػػمر ييم يػػػحف ح ييػػػت )
ط حان رحيـ ح  ػحاع انملرفػط ان ػي    م هػم ني را ي يمت مم حراء انملرفط كمن  طيط حان  

مػػف  يػػث ان طػػحات ان زمػػط  (انملرفػػط ان رريريػػط حا  راويػػط حانرػػرطيط)كػػؿ مهمػػط فهػػي 
. ن  فيػػػذ كػػػؿ يػػػ را ي يط ح  ػػػ  يػػػ ـ   فيػػػذلم نكػػػي يكػػػحف   فيػػػذ انيػػػ را ي يط  كقػػػر فملايػػػط

(Simpson & nist , 2000 :87) 
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اػػػيـ  ميػػػ  داـ يػػػ را ي يمت مػػػم (  ف نا لGorghiadesنرػػػد ح ػػػد  حر يػػػمدس )
حراء انملرفػػط  ػػ قير إي ػػم ي لاػػ   لاػػـ انمفػػمليـ حايػػ  دامم هم فػػي درايػػ   ان ػػي   رالػػم 

( ح ػػيف  ف انم لامػػيف كػػم حا ييػػ  دمحف مػػمدة انػػ لاـ  قرػػط  ك ػػر حايػػ مراريط 1000لػػمـ )
( انقػر 1000رػهمب )( ح1002 ح د  ي ت درايػمت   ػرى مقػؿ درايػط )ان  ػدي.  كقر
ي ػػم ي اليػػ  داـ يػػ را ي يمت مػػم حراء انملرفػػط فػػي ان فكيػػر  ال  كػػمري نطا ػػط انمر اػػط ا 

ا لداديػػػػط فػػػػي مصػػػػر ح ق  ػػػػت درايػػػػمت   ػػػػرى انقػػػػر ا ي ػػػػم ي نيػػػػ را ي يمت مػػػػم حراء 
( حان ػي Massuod) 1995انملرفط فػي   ميػط انرػدرة لاػ   ػؿ انمرػك ت مقػؿ درايػط 

مرػػػك ت  لػػػد   ػػػحلهـ ن ر ػػػممج  لايمػػػي  ػػػيف   نهػػػم زيػػػمدة  ػػػدرة انطا ػػػط فػػػي  ػػػؿ ان
( زيػػمدة  ػػدرة 1001نيػػ را ي يمت مػػم حراء ملرفيػػط كمػػم  ظهػػرت درايػػط   ػػرى ناه ػػداحي )
 . انطا ط لا  ان  ظيـ انذا ي  لد  درييهـ  ي را ي يمت مم حراء انملرفط

ح ػد  ق  ػت اندرايػمت  ف انفػراد انػذيف يم اكػػحف انرػدرة لاػ   ػؿ انمرػك ت لػػـ 
كحف    يط ملرفيط  حيط  يهـ في  مقيؿ  ديد حفلمؿ نامرػكاط حيم اكػحف  ػدرات  فراد يم ا

مم حراء ملرفيػط فػي انػحلي حان  ظػيـ ن اػؾ ان  يػط ح ف انفػرؽ  ػيف مػف ييػمحف ان ػم  يف 
في  ؿ انمرك ت حغير ان م  يف   دح حا  ط ل دمم ي  دقحف لف طرؽ  فكيرلـ في 

نح هػم لاػ   صػدر انل  ػمت حانطريرػط فػي  ػراءة   محؿ انمركاط إذ  ل ر ان مػؿ ان ػي يرح 
 (Stern، 1993 :66. )انمركاط حمدى حليهـ  هم حفهمهـ نملطيم هم

 ف انفػػراد ل ػػدمم يحا هػػحف مهمػػط  ح مرػػكاط لرايػػط فػػ  هـ يػػد احف فيمػػم ييػػم  
 صراع انلداؼ حا د لػذل انلػداؼ لػح ايػ كممؿ انمهمػط  منفملايػط انمر ػحة مػع ان ػذ 

مر حلػي انفػػرد  ػ ؿ لمايػػط انصػػراع  منيػ را ي يط انذل يػػط ان ػي  ػػؤدي إنػػ    ظػر االل  ػػ
 . فملايط ان ؿ ح حفير انح ت

نرػػػػد  ػػػػمحؿ انلديػػػػد مػػػػف ان ػػػػم قيف   ػػػػراء درايػػػػمت   ري يػػػػط لاػػػػ  انفػػػػراد  ق ػػػػمء 
ملمن  هـ نامرػك ت فػي م محنػط ن   ػراب مػف لمايػط ان فكيػر  ػ ؿ  ػؿ انمرػكاط لػف 
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(  ح ػػػػػػد  ح ػػػػػػح كحيػػػػػػ م 206: 1000، دافيػػػػػػدحؼ. )طريػػػػػػؽ ان فكيػػػػػػر  صػػػػػػحت مر فػػػػػػع
(Costa ػػ   ذا  يػػ طمع ان  ميػػذ  دراؾ  فكيػػرلـ  صػػحرة  لاػػ  فػػ  هـ  ػػذنؾ يمكػػف  ف   )

يصػػػفحف مػػػم يػػػدحر فػػػي رؤحيػػػهـ ل ػػػدمم يفكػػػرحف حم ػػػ  ييػػػ نحف حكػػػذنؾ يمكػػػف نهػػػـ  ف 
حيمكػف  ف يصػفحا  طػط . يصفحف مم يلرفح   حممال يلرفح ػ  حمػم ي  ػم حف إنػ  ملرف ػ 

 ؿ انمرػكاط حمػم لػي ان طػحات انم يايػاط فػي ان ػؿ ح يػف لػـ فػي  لماهـ   ؿ  ف ي د  
. لذل انياياط  ق مء  ؿ انمركاط حلـ يمكف  ف ي  لدحا لف انطرؽ انميدحدة  ق مء ان ػؿ

حلػـ  ػذنؾ يمكػف  ف . حفي ان هميط ي ددحا مدى   ػم هـ فػي   ريػؽ ان طػط انمح ػحليط
 يح ل ػػػػػػدمم يصػػػػػػفحا مهػػػػػػمرا هـ فػػػػػػي ان فكيػػػػػػر يط رػػػػػػحا ان حا ػػػػػػب انملرفيػػػػػػط  رػػػػػػكؿ صػػػػػػ

 (Costa , 2000). حي را ي يم هـ
ح ح ػػح درايػػمت   ري يػػط لديػػدة  ف انػػ مكف مػػف يػػ را ي يمت مػػم حراء انملرفػػط 

 Swanson  لؿ انطا ط ذحي  داء  ف ؿ في  ؿ انمرك ت مف   را هـ حم هم درايط)

فػط  يػ را ي يمت مػم حراء  يث  حصات إن   ف انطفػمؿ انمحلػح يف نػديهـ ملر   (1992
 ,Berardi)انملرفط ح ؿ انمرك ت  كقر مف   را هـ غير انمحلح يف ح حصػات درايػط 

Colette & etal 1995)  إنػػ   فملايػػط  يػػ را ي يمت مػػم حراء انملرفػػط فػػي   يػػيف
 .  درات  ؿ انمرك ت
ار  ػػػمط  ػػػيف كفػػػمءة ان اميػػػذ فػػػي  ػػػؿ انمرػػػك ت ح ػػػيف  (Brwon)حح ػػػد  ػػػراحف 

إذ  ي ػػػت   ػػػموج اندرايػػػط  ف ان اميػػػذ انكقػػػر   (مػػػم حراء انملرفػػػط)انػػػحلي  ػػػمن فكير  ميػػػ حى
 (2998:16، انلير.) ؿ انمرك ت  كقر كفمءة في حراء انملرفط حليًم  ي را ي يمت مم

كمػم ذكػر  ػرحاف  ف  لػض ان ػم قيف  حصػاحا مػف  ػ ؿ درايػم هـ لاػ  انفػراد 
مػف  صػحر لراػي ي صػرفحف  صػحرة مكػررة  مف ذحي صلح مت ان لايـ  ح انذيف يلػم حف

كػػ  هـ غيػػر حالػػيف نمػػم ي  غػػي لماػػ   ح    ملػػ  فػػي  ػػؿ انمرػػك ت لاػػ  انلكػػس مػػف 
( حلاػ  انػرغـ مػف ذنػؾ فػ ف ان ػدريب 01: 2999،  رحاف)انفراد انلمدييف حانمحلح يف 
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لاػػػ  يػػػ را ي يمت مػػػم حراء انملرفػػػط   يػػػف إمكم يػػػمت ذحي صػػػلح مت انػػػ لاـ حلػػػذا مػػػم 
 (28: 1002،    درايط )يايممفكرفت ل

حمػػػف  ػػػ ؿ مػػػم  رػػػدـ يمك  ػػػم  ف   ػػػيف  ف يػػػ را ي يمت مػػػم حراء انملرفػػػط  مقػػػؿ 
مطا ًم  رحريم ح يمييًم ن هم  يملد انطا ػط لاػ    ريػؽ ان  ػمح حان لممػؿ مػع انمحا ػؼ 

ح  ػػػميف انم  ػػػحى  ان ديػػػدة ح  لػػػؿ انطا ػػػط مفكػػػريف  رػػػطيف حم لامػػػيف مػػػدى ان يػػػمة
انيػػ را ي يمت يػػيلزز مػػف فملايػػط ان ػػدريب لاػػ  ايػػ  دامهم ف ػػً  لػػف اندرايػػي نهػػذل 

 لزيز لمايػط انػ لاـ انم  ػم ط نيػ را ي يمت ان يػمؤؿ انػذا ي )كيػؼ حم ػ  ح يػف حنمػمذا(  
. ح ف اي  داـ لذل اني را ي يمت يييػهـ فػي إدمم هػم  ػمف إ ػراءات  ػدريس انم  ػحى

(Brown & etal , 1981 :16 ) . 
فػػػي  انفػػػرد  ف يػػػ را ي يمت مػػػم حراء انملرفػػػط   مػػػح مػػػع  رػػػدـحلاػػػ  انػػػرغـ مػػػف  

انلمػػر  ال  ف ان  ػػرة حان لاػػيـ انمرصػػحد يال ػػمف دحرًا مهمػػًم فػػي   ميػػط لػػذل انيػػ را ي يمت 
انهممػػػط  كقػػػر ممػػػم يفلػػػؿ ان  ػػػج ح ػػػدل حنػػػذا ف  ػػػ  مػػػف ميػػػؤحنيط انملامػػػيف  ف ييػػػملدحا 

 (171: 2990،  م ر) .   ميذلـ لا    ميط ي را ي يمت مم حراء انملرفط
 ف ان مكف مػف ان ػدريس انفلاػي نيػ را ي يمت مػم حراء انملرفػط يػ  ي فػي مرا ػؿ 
م   رة مف اندرايط انقم حيط حنكف ال د مف   ميط االي لداد  طريرط غير م مررة حانهػدؼ 
مف لذا ان دريس لح ميملدة انطا ط لاػ   ػد ر  ذلػم هـ حانغػحص فيهػم نيرفلػحا  فكيػرلـ 

اؽ مف انرلحر حانحلي     ي مك حا مف   ط  حمرا   ػ  ح ح يهػ  ح ػذنؾ إن  مي حى ر 
ح مػػم  ف . يليػػدحف    ػػمج  فكيػػرلـ فػػي  يػػمني هـ ان مصػػط ححفرػػًم نمػػم يم اكػػحف مػػف  ػػدس

انرػػػدرات ان ػػػي   ػػػرؾ مػػػم حراء ان لػػػرؼ  طيوػػػط فػػػي  محلػػػم ح طحرلػػػم فػػػ ف انػػػد حؿ غيػػػر 
يب لايهػم ح  محنهػم  رػكؿ م مرػر انم مرر لح انمفيد في  مدئ انمػر حنكػف يصػ ح ان ػدر 

 (106: 1001،لصر.)انمر اط انقم حيط  مرًا ممك مً في  دايط انمر اط ان ممليط  ح  هميط 
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 ويٍ ابزس انسرتاتيجيات 
 . (ogleاوجم )( نـ Kwlسرتاتيجية ): أولا 

ح يػػ  دـ لػػذل انيػػ را ي يط مػػع انم لامػػيف انم  ػػدويف حانصػػفحؼ انك يػػرة كمػػم  لػػد 
 :Kiewra ,2002). يمت انيػػهاط ان ط يػػؽ مػػع م  اػػؼ انلمػػمر حانمػػحادمػػف انيػػ را ي

71-81)  
( ح رػمؿ ogle)كمم   هم  مقؿ   د ي را ي يمت   مء انمل   ان ػي طحرلػم اح ػؿ

 ق ث مرا ؿ 
حفيهم ي ػدد ان اميػذ مػم يل رػد   ػ  يلرفػ   what I know( ممذا الرؼ؟ Kمر اط ) -2

 .  حؿ انمح حع
حفيهم يلد ان اميػذ  know what I want toد ملرف  ؟ مم انذي  ري: (Wمر اط ) -1

 .  مومط  مم يريد  ف يلرف   حؿ انمح حع

حفيهػم ي ػدد ان اميػذ مػم  لامػ  فلػً   what I learnمػم نػذي  لام ػ ؟ : (Lمر اػط ) -1
: 2997، مػػمرازا ح ح يكػػػر ج. ) لػػد  ف يكػػحف  ػػػد رػػمرؾ فػػػي   رػػطط انػػ لاـ انهمدفػػػط

208)  

  Thinking Aloud strategy فكري بصىت عالسرتاتيجية انت: ثاَياا 
ح  ـ مف   ؿ  ر يع انم لاـ لا  ان ػديث انافظػي لػف لمايػمت  فكيػرل  ق ػمء 

حيرػػـح  من ػػػديث لػػف لمايػػػمت  فكيػػرل  صػػحت مر فػػػع  ق ػػمء  داء مهمػػػط  لاػػـ مػػػم . انػػ لاـ
( حذنؾ مف   ؿ  ر يع انم لاـ لا  croupinteractionح رمؿ ان فملؿ ان مملي )

حم م رػػ هم ملهػػـ حيطػػرح انمػػ لاـ لاػػ   فيػػ  ،  ػدث لػػف لمايػػمت  فكيػػرل  مػػمـ زم وػػ ان 
 م محلط مف انيواط ل دمم يفكر  صحت لمؿ يظهر مف   نهم لمايمت  فكيرل 

 مم مركا ي ؟  ح ممذا ي لمؿ ؟ -2
 مم  ط ي ؟  ح كيؼ   م  لمؿ لذا ؟ -1
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 لؿ اي  دـ ان طط ؟ -1

 كيؼ لمات ؟ -0

 ػػراءة انملامػػيف نمػػم يػػدحر فػػي  فكيػػرلـ  صػػحت ح ل مػػد لػػذل انيػػ را ي يط لاػػ  
 (Warian , 2003). ميمحع  ممـ ان  ميذ ح دريب ان  ميذ لا  مممري هم

  يػػث )حيرػػير ف  ػػي  ػػرحاف  ف ايػػ  داـ يػػ را ي يط انمرػػمركط انق مويػػط ناطا ػػط 
 (يرػػحـ انطمنػػب انحؿ  ػػمن فكير فػػي  رػػمط انػػ لاـ حيرػػحـ انقػػم ي  من  مػػؿ فػػي  فكيػػر زمياػػ 

: 1001،  ػراحاف. )مكف  ف ي رؽ   ػموج  يػدة فػي  لاػـ يػ را ي يمت مػم حراء ملرفيػطحي
115) 

ح ل  ػػر لػػذل انيػػ را ي يط ذات  لميػػط ك ػػػرى ن هػػم  مكػػف ان  ميػػذ مػػف ان  ػػػدث 
 صػػػػحت لػػػػمؿ لػػػػف  فكيػػػػرلـ حلمايػػػػمت مػػػػم حراء انملرفػػػػط مػػػػف   طػػػػيط حمرا  ػػػػط ح رػػػػحيـ 

كمػم   هػم   مػي نػديهـ انرػدرة لاػ  ملرفػط ، حمرا لط حان ي يي  دمح هم في لمايػط انػ لاـ
ح يػػػملد انم لامػػيف لاػػػ  ايػػ قممر  ػػػدرا هـ  در ػػػط ، لمايػػمت ان فكيػػػر ان ػػي ييػػػ  دمح هم

نف ان فكير  صحت لمؿ ير ع ان  ميذ لا  انحصحؿ إن    ص  مم  يػمح  ػ  . ك يرة
 طريرط ملي ط  حي يح ن ميع ان  ميذ  ف يد احا،  در هـ حي فزلـ نلمايط ان فكير حاال   مل

ح  ميػػػط ميػػػ حيمت لايػػػم مػػػف ان فكيػػػر مػػػف  ػػػ ؿ ارػػػ راكهـ فػػػي ، إنػػػ  لمايػػػمت ان فكيػػػر
 . م محلمت نرراءة ان فكير  صحت لمؿ

 ( S Q 3 R)سرتاتيجية  : ثانثاا 
انيػرد  ح ان يػميع ان  رػيح  ح ، انرػراءة، انيػؤاؿ، انميػح)حلي ا  صػمر نكامػمت 

ح ل مػػد لػػذل  (Survey ,Question ,Read , Recite , Review) (انمرا لػػط
انيػػ را ي يط لاػػ   يػػمـ انمػػ لاـ  رػػراءة انػػ ص حح ػػع انل ػػمرات انروييػػيط ناػػ ص ح  حيػػؿ 

قػـ ح ػع . انل محيف انرويييط حان م  يط إن   يواط  يملد لاػ  فهػـ انػ ص  رػكؿ  ف ػؿ
 لدد مف انل مرات ان مصط  من ص  مي  داـ مفردات انم لاـ  في  ممػم يلػد  ػذكرا فلػمال
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قـ ي محؿ انم لاـ انمرمر ط  يف مػم حصػف   ل مرا ػ  ان مصػط ح ػيف انل ػمرات ان ػي . نا ص
 (Ciardiello, 1998 : 210-220). اي  اصهم مف ان ص

 Self –Questioning سرتاتيجية انكالو انذاتي أو انتساؤل انذاتي –رابعاا 

strategy  

لميػػػط مػػػف  اهػػػم يرػػػحؿ  ن ػػػرت اي رػػػ ميف  ف صػػػيمغط انمرػػػكاط  ػػػد يكػػػحف  كقػػػر  
 مػػػم طػػػرح انيػػػواط حح ػػػع . فإي ػػػمد ان ػػػؿ  ػػػد يكػػػحف م ػػػرد مهػػػمرة ريم ػػػيط  ح   ري يػػػط

ا  ممالت  ديدة نا ملف في انمرك ت انرديمط مف زاحيط  ديدة فهح  هد ي طاب  يماًل 
حمف ل م ي ح ب لاي م  ف  لاـ انطفمؿ فف ان يػمؤؿ حطػرح .    ًم حي رر   ردـ  ريري

لمدة    (1005: )حطفط.   موهمانمرك ت حا 
( في  ق مء self –talk ف لذل اني را ي يط  ل مد لا   ر يع ان ديث انذا ي )

إذ ح دت ان  حث ان ي  ل مد  ر ممج  دريب انطا ط لا  ان لاـ ، محا هط مركاط صل ط
انمي رؿ  ف  ر يع انطا ط لا  ان  ػدث لػف   فيػهـ مػف  ػ ؿ محا ػؼ انػ لاـ انصػل ط 

ف يػػػػػب حا  مػػػػػم ي فػػػػػز انطا ػػػػػط حييػػػػػملدلـ لاػػػػػ    ػػػػػمء انيػػػػػ را ي يمت  ال ي يػػػػػف انداء
 , Pressley,Schuder ,Bergman& El-Dinary)حانمهػمرات مػم حراء انملرفيػط 

حمف   ؿ لذل اني را ي يط يي ؿ ان  ميذ   فيهـ م محلط مف انيواط ( 240 : 1992
 . يط ان لاـحدحر انملاـ يكحف مييرًا حميهً  نلما،  يهـ في   ييف انداء

 :وتكون هذه األسئمة ف  ثالث مراحل ه  
 -:ل دمم يريد انم لاـ  ف يفلؿ انمهمط يي ؿ  في  : أسئمة قبل التعمم -2
  مم انملرفط انيم رط ان ي  يملد لا   داء انمهمط ؟ 
 ممذا  فلؿ  حالً ؟  

 مم  ح لي في  داء لذل انمهمط ؟ 

 كـ مدة  داء انمهمط ؟ 
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 ل دمم يرـح ان  ميذ  منمهمط يي نحف   فيهـ : أسئمة أث يء التعمم -2
 كيؼ  فلؿ ؟ 
 لؿ   م لا  انميمر انص يح ؟ 

 مم اني را ي يمت ان ي اي  دمهم ؟ 

 لؿ ي ب  ف  ي  دـ ي را ي يط م  افط نداء انمهمط ؟ 

  مم انملاحممت ان رى ان ي ا  مج إنيهم ؟ 

 يي ؿ  في   ل دمم ي  هي ان اميذ مف لمؿ انمهمط: أسئمة بعد التعمم -3
 كيؼ لمات   م ؟ 
 لؿ مم فلا   مرمرب نمم ك ت م ح ع ؟ 
 لؿ    مج  لمدة انمهمط ؟ 
 ممذا يمكف  ف  لمؿ  ركؿ م  اؼ ؟ 

حمػػػػف  ػػػػ ؿ لمايػػػػط ان يػػػػمؤؿ انػػػػذا ي يمكػػػػف نا  ميػػػػذ  ف يػػػػزداد نػػػػديهـ ا دراؾ 
 Tamez). انرلحري  لمايمت  فكيرلـ  دايط مف االي لداد حان  طيط حانمرا  ط حان رحيـ

& suries , 2004) 
(  مومػػط نيايػػاط مػػف يػػ را ي يمت مػػم حراء انملرفػػط pollardنرػػد ح ػػع  ػػحالرد )

 Askingحم هم مم يدلـ لذل اني را ي يط حان ي   د   ح ع يؤاؿ  ح م محلػط  يػواط )

questions)   دد لدؼ  رػمط انػ لاـ ح ػر ط مػم يلرفػ  انمػ لاـ مػع مػم يرغػب  ملرف ػ  
ح  رافػؽ . (  ي ح ع  طحات م ددة نايػير فػي لمايػط انػ لاـplanningقـ ان  طيط )

( حان ػي  هػدؼ إنػ  انمحاومػط انميػ مرة  ػيف Monitoringانلمايط انيػم رط مػع انمرا  ػط )
ح ػػػػيف ان  ػػػػموج ان ػػػػي  ػػػػـ ، ان هػػػػد انم ػػػػذحؿ فػػػػي انػػػػ لاـ ح ػػػػيف انلمايػػػػمت انميػػػػ  دمط فيػػػػ 

حاال  ػػمز ،  ػػدوي نا  ػػموج( حلػػح  رػػحيـ مChekingان صػػحؿ لايهػػم حمػػف قػػـ انف ػػص )
انػذي   ػػـ  ق ػػمء انمرا ػػؿ انيػم رط حلػػح لمايػػط ميػػ مرة مػف ن ظػػط ح ػػع انيػػواط ح   هػػي 

. ( حلي  لمدة رصد نكػؿ مػم  ػـ انريػمـ  ػ  فػي ان طػحات انيػم رطRevising منمرا لط )
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( حفيػػػ  يرػػػـح انمػػػ لاـ self-testing) يح   هػػػي لػػػذل انيػػػ را ي يط  لمايػػػط انف ػػػص انػػػذا 
ذا ي ال  مزل حنا  موج ان ي  ررهم حكؿ ذنؾ ي ـ مػف  ػ ؿ م محلػط مػف انيػواط   رحيـ 

 (Pollard  , 2002 : 159). ان ي يطر هم انم لاـ لا  ذا     ؿ لمايط ان لاـ
 :سرتاتيجية الحتفاظ بانسجالت: خايساا 

ح ل مد لذل اني را ي يط لا  اي  داـ انم م رمت حي ؿ نام  ظمت يدحف في  
 ح . اني را ي يمت انم  افط ان ي يي لماهم في  ق مء  ا  نمركاط ملي ػط يحا ههػمانطمنب 

كذنؾ يي ؿ حيلطي ملاحممت  حؿ ي ب ايػ لممؿ لػذل ، في  ق مء  لام   صحرة لممط
انيػػػػػػ را ي يمت حمػػػػػػم لػػػػػػي  كقػػػػػػر لػػػػػػذل انيػػػػػػ را ي يمت فملايػػػػػػط حح ػػػػػػت ايػػػػػػ لممن  نهػػػػػػذل 

 ,  Schraw  & Graham). م هػم انيػ را ي يمت حانمكػمف انػذي  ػـ ايػ  داـ  ي  ػحع

1997 : 5  )  
ح يملد لذل اني  ت انم لاميف لاػ  إ هػمء مهمػط ان فكيػر مػف  ػ ؿ انيػممح 
نهػـ  ح ػػع  رػػمرة  مػػمـ كػػؿ  طػػحة  ح مريػػمس  ػػـ ايػػ  دام   ػػ ؿ إ ػػراءات ان فكيػػر فػػي 

 ( 21: 1001، )ان مج.   يط ملي ط
لػذل انرػحاوـ فػي   يػيف  إن   لميط اي  داـ مقؿ (King , 1991)حيرير ك ؾ

ح   ػمف لػذل  (King: 1991: 316). انداء فػي مهمػمت  ػؿ انمرػكاط  رػكؿ حا ػح
انيػػػ را ي يط  يػػػ يؿ ان رػػػمط انمهمػػػط ان ػػػي  ػػػرد فػػػي انم م رػػػمت ح يػػػ يؿ ان طػػػمء ان ػػػي 
 حا   انم لاـ   ؿ انمهمط في م محنط     هم فيمم  لد كمم ي ـ  ي يؿ م  ظمت لف 

ف   نهػػم  ػػؿ انمرػػكاط  ح  لاػػـ  حا  هػػمء مهمػػط ملي ػػط نكػػي ييػػ طيع انطػػرؽ ان ػػي يػػ ـ مػػ
  (59، 1006، ررحاف)انم لاـ  ط يرهم في انمرات انرمدمط 

  Modeling strategyسرتاتيجية انًُذجة : سادساا 

 لػػد يػػ را ي يط ان مذ ػػط مهمػػط  ػػدا فػػي ان يػػمة انيحميػػط حان يػػمة انمدريػػيط  رػػكؿ 
يط مف  ف ان محذج  ح انردحة يركؿ  ملػدة روييػيط فػي  مص ح   ي  لميط لذل اني را ي 

لمايػػط انػػ لاـ حنػػذنؾ ي ػػب  ف ي   ػػ  كػػؿ مػػف ا  ػػمء حانملامػػيف إنػػ   لميػػط لػػرض   ػػحاع 
حانمرغحب في   ممـ انم لاميف نف ان لاـ  منرػدحة يلػد مػف    ػح  يػمنيب ، انياحؾ انذكي
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انملاػػـ حان اميػػذ( )ت ان مػػحذج ل ػػدمم ير ػػرف  إي ػػم مت  ح  لايرػػم، انػػ لاـ ح كقرلػػم فملايػػط
 (196: 1006، انممنكي. ) ق مء انلمؿ

(    هم طريرط ان رايد حانم مكمة حان ي  ل مػد لاػ  Beyer مير )ح د  رمر إنيهم 
 راء  م ػػػػدحرا ح ل مػػػػد ل ػػػػم لاػػػػ   رايػػػػد حم مكػػػػمة ان مػػػػحذج مػػػػف  ػػػػ ؿ   هيوػػػػط انرػػػػرحط 

ـ حيرػػػػػـح ان مػػػػػحذج   ط يػػػػػؽ ان لايميػػػػػط انم ميػػػػػ ط ن ػػػػػدحث مقػػػػػؿ لػػػػػذا ان ػػػػػحع مػػػػػف انػػػػػ لا
 (Beyer,1987: 45). ي را ي يمت مم حراء انملرفط إممـ انطا ط  حيليد  ط يرهم انطا ط

 مف   يث ان  قير ف ف ل مرةح لد لذل اني را ي يط مف   حى ي را ي يمت ان لاـ 
 (60: 1006، رارػػد(. ) لمػػؿ مػػم   حنػػ ) كقػػر  ػػحة مػػف ل ػػمرة  (فكػػر كمػػم  را ػػي  فكػػر)

حانيػػيطرة لاػػ  انػػ فس حان  ظػػيـ ،  را ي ط ان مذ ػػط إنػػ    ميػػط انػػحلي  منػػذاتح هػػدؼ يػػ
حكؿ ذنؾ يهػدؼ إنػ   لػؿ ان  ميػذ ميػ رايف ممػم ييػملدلـ لاػ  انػ لاـ انػذا ي ، انذا ي

حمػف يػاحكيمت  (68: 1002،   ػح  يػمف. )حيمك هـ مف كيفيػط ان فكيػر   يػاحب صػ يح
لطػمء ، ح ػع ان طػط ححصػؼ انلػداؼ :مم حراء انملرفط ان ي يمكف ناملاـ إظهمرلم حا 

لطػػمء ان لايرػػػمت ح ريػػيـ انلمػػػمؿ نام لامػػيف حان  ػػػدث لػػف ان فكيػػػر   يػػ مب ا  ػػػداث حا 
ح   يػػد فموػػدة انل  ػػط  ػػيف انملاػػـ حان اميػػذ فػػي لػػذل انيػػ را ي يط مػػف  مكػػف انمػػ لاـ مػػف 

مف ح ف مػػم ي  م ػػ  ان  ميػػذ لػػح إ رػػ، ملرفػػط كيػػؼ يفكػػر ملامػػ  فػػي انمرػػك ت حي اهػػم
حنكػف   (175: 2990،  م ر. )انلمدات انلرايط نملاميهـ  ردر  م م هـ ن لاـ انملمرؼ

ي ر  دحر انملاـ لممػًم فػي  ح يػ  انم لامػيف نكػي يمل ػحا ان ظػر فػي  فكيػرلـ نمػم ي ػدث 
 حنهـ حكيفيط   اياهـ نألرػيمء حانظػحالر ح ف يكػحف  محذ ػًم  يػدًا فػي  فكيػرل حا  ملم ػ  

 . ميذلنكي يكحف  دحة ن  
 : Mind maps strategyسرتاتيجية خزائط انعقم : سابعا

ح ػد  (tony Bozan)ا  كػرت لػذل انطريرػط فػي  هميػط انيػ ي مت لاػ  يػد  ػحزاف
 يػػػث  رػػػحـ  ػػػراوط انلرػػػؿ لاػػػ   – ل مػػػدلم كحيػػػياط ن  ظػػػيـ  فكػػػمرل ح ػػػدحيف م  ظم ػػػ  
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ي  ػػػح ان  ػػػمء ح حايػػػطط ان ريطػػػط انذل يػػػط ، مر كػػػز  يػػػمس لػػػح انػػػر ط انػػػذل ي حان  يػػػؿ
انملرفػػي حانمهػػمري نػػدى انمػػ لاـ فػػي فهػػـ ح فيػػير انم ظحمػػط ان ركي يػػط نامح ػػحع انمػػراد 

ح ػػراوط انلرػػؿ حيػػياط ييػػ  دمهم انػػدممغ ن  ظػػيـ انفكػػمر  (1000  ػػح لػػحدة ،. ) لايمػػ 
 يػػث . حصػػيمغ هم  رػػكؿ ييػػمح   ػػدفؽ انفكػػمر حيفػػ ح انطريػػؽ  مػػمـ ان فكيػػر ا رػػلملي

ح لػد ذنػؾ  ظهػر ا رػلملمت فػي ، نمح ػحع انروييػي فػي انمركػزي ـ ح ع انيؤاؿ  ح ا
. يصػػدر إرػػلملمت م  افػػط لػػف  فػػس انمح ػػحع (دمػػمغ)م  اػػؼ اال  ملػػمت حكػػؿ فكػػر 

  (102: 1006، م محد )
حيمكػػػػػف انرػػػػػحؿ  ف انػػػػػذلف يرػػػػػحـ  ريػػػػػـ  ريطػػػػػط  ح رػػػػػكؿ يممقػػػػػؿ كيفيػػػػػط  ػػػػػراءة 

فػػػرع م هػػػم انملاحمػػػمت  يػػػث يكػػػحف انمركػػػز لػػػح انفكػػػرة انيػػػمس ح  ، انمح ػػػحع انمػػػ لاـ
 ي   هػػم   لػػؿ انفػػرد لاػػ  حلػػي  مػػم يػػدحر فػػي ذل ػػ  .  يػػب انفػػرحع ح رػػلب انمح ػػحع

مف  فكمر  حؿ انمح حع ح لطي  انفرصط  ظهمر لذل انفكمر فػي صػحرة  ريطػط ممػم 
 يملدل لا    ميط ا دراؾ مم حراء انملرفي ح  ميط انمهمرات مم حراء انملرفيػط انم مقاػط 

انمرا  ػػػط حان رػػػحيـ  يػػػث يرػػػـح انمػػػ لاـ   صػػػميـ  ريطػػػط ان فكيػػػر حمرا  ػػػط فػػػي ان  طػػػيط ح 
 فكيرل نح ع انحنحيمت حميمرات ان ريطط ح رحيـ  فكيرل   ؿ ح ق مء ح لػد لمػؿ  ريطػط 
انلرػػػؿ ح  يػػػرًا مرا لػػػط ان ريطػػػط انمح ػػػحلط ح حا  هػػػم انم  افػػػط حمػػػدى م ميػػػ  هم ناػػػ لاـ 

  . ان مص  ذنؾ انمح حع
 :يا وراء املعزفةت تعهى اسرتاتيجيا

 رػػمر رػػحار ز إنػػ    ػػ  كامػػم كػػمف ان فكيػػر انػػذي   ػػمحؿ  ف  كيػػ   انم لامػػيف ذا 
 طػػحات  كقػػر ح ػػح ًم كػػمف ا  مػػمال  ف ي لامػػحا حيغيػػرحا مػػف لػػمدا هـ فػػي ان فكيػػر حلػػذا 
ي طاب مف انملاميف انريمـ    فيز ط  هـ نكي يكح حا حاليف  مػم يفكػرحف فيػ  حمػف قػـ 

حلػػذا مػم ييػم   يػ را ي يمت ان فكيػر مػػم حراء ، كيػرلـ حيرا  ح ػ  حيرحمح ػ ي ػ ماحف فػي  ف
 (2: 1005ان زاوري ،. )انملرفي



 
 

559 

 

 جملة آداب الفراهيدي
 ( السنة األوىل 2العدد )

 اثر ستراتيجيات 
 مـــا وراء المـعـرفـة

 
 

 أ. م. د. رؤوف محمود القيسي
 . م. ذكرى عبدالحافظ عبدالطيفم

 مم ريـ يايمحف ف رحؿ    م غمن ًم مم   رح  ذلمف طا   م  منملاحممت حانملػمرؼ 
نملمصػرة ح مدرًا مم  لامهـ كيؼ ي لامح هػم ؟ ح رػير  ي ػًم  ف كػؿ اال  ملػمت ان ر حيػط ا

 ركػػز لاػػػ  انػػػ لاـ مػػػف ا ػػػؿ انػػػ لاـ ح  ػػف مػػػم زن ػػػم  ل مػػػد لاػػػ  انداء فػػػي االم  م ػػػمت 
حانيػؤاؿ انػذي  (1005، انرػريري. )حاندر مت ح ل  ر ذنؾ انمريمس انح يد ن  مح ان لاـ

لػػػؿ يمكػػػف  لاػػـ يػػػ را ي يمت مػػػم حراء انملرفػػط ح لايمهػػػم ؟؟ حي يػػػب : ي ػػب طر ػػػ  لػػح
   يػػف  حلػػي،  يمت  ح انمهػػمرات  م اػػط ناػػ لاـ ح در ػػط ك يػػرةان ػػم قحف  ػػمف لػػذل انيػػ را ي

 منمممريػػػط انميػػػ مرة حيمكػػػف  لاػػػيـ مممريػػػط لػػػذل انيػػػ را ي يمت فػػػي انمرا ػػػؿ اندرايػػػيط 
 , Wakefield). انحن   صحرة  ييطط   درج في ان لريد كامم حصا م انمر اط انقم حيط

1996 : 426) 
ن ظريػػػط نمػػػم حراء انملرفػػػط فػػػي م ػػػمؿ  ف اال  رػػػمؿ مػػػؤ رًا مػػػف  ط يػػػؽ ان ػػػحا ي ا

ان لايـ إن  ان ط يؽ انلماي  مء   ي ط ا   مع ان ػم قيف  مالر  ػمط انك يػر  ػيف  ظريػط مػم 
 ( Hacker , 1996 : 6) . حراء انملرفط حان لايـ ناملاميف حانم لاميف

ح   ػػع انلميػػط ان ريريػػط نيػػ را ي يمت مػػم حراء انملرفػػط مػػف  ط يرم هػػم فػػي غرفػػط 
حي  ػع انمػػ لاـ فػػي غرفػط انصػػؼ لػمدة ان لايمػػمت ان ػػي ، حايػػ  دامهم فػي انػػ لاـ، انصػؼ

ح ػمدرا مػم ي يػمءؿ ، يرحنهم انملاـ دحف  ف يفكر في ي ب مم يرـح    مف   رطط ملرفيػط
لػػف انيػػ را ي يمت ان ػػي يرػػـح  هػػم  ق ػػمء انػػ لاـ  ح كيػػؼ يرػػـح  داوػػ  ح رػػير انلديػػد مػػف 

حنمػػػػم ،  ػػػػيف در ػػػػط حلػػػػي انطا ػػػػط نمػػػػم يرحمػػػػحف  ػػػػ  اندرايػػػػمت إنػػػػ  ار  ػػػػمط اي ػػػػم ي داؿ
ح ػػدر هـ ، ح ػػيف ايػػ يلم هـ ناملاحمػػمت. ييػػ  دمح   مػػف  يػػمنيب حلمايػػمت  ق ػػمء انػػ لاـ

 ( Ayres , 2002 : 63-5)ح حظيفهػم فػي محا ػؼ انػ لاـ انم  افػط ، لاػ  ايػ  دامهم
صػػريح  ح  ػػـ ان يوػػط ان لايميػػط  ػػدريس يػػ را ي يمت مػػم حراء انملرفػػط  رػػكؿ  ػػم ي  ح

ممػػػم يػػػؤدي إنػػػ    يػػػف فػػػي مهػػػمرات مػػػم حراء انملرفػػػط انيميػػػيط حان ػػػي  يػػػهؿ اك يػػػمب 
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 ف ميػزة  لاػيـ انيػ را ي يط مػم (Schraw & Graham , 1997 : 3)انطمنػب ناملرفػط 
. حراء انملرفيػػػط ان ػػػم ح لػػػح  رػػػؿ م ػػػدرج نيػػػيطرة انيػػػ را ي يط مػػػف انملاػػػـ إنػػػ  انطمنػػػب

(Palincsar , 1986 : 112) 
 ربع طرق لتقديم هذه الستراتيجييت وه يك أ

حلػػي يػػ را ي يمت  ػػدلـ م  ػػحى : انيػػ را ي يمت ان ػػم يط انمل مػػدة لاػػ  انم  ػػحى -2
 . ملي ًم ح  طاب اي  دامًم ح ركي ًم حا  ًم نم  حى اندرس

حلػػي يػػ را ي يمت لممػػط يػػ ـ  درييػػهم : يػػ را ي يمت م فصػػاط  ل مػػد لاػػ  انم  ػػحى -1
 .  م  حى مليف

حلػي يػ را ي يمت لممػط  ػدلـ م  ػحى : ميػ راط لػف انم  ػحى ي را ي يمت  ػم يط -1
 . ملي ًم  م اط نا  حؿ نم  حى درحس   رى

حيػػ ـ  درييػػهم  ح  لامهػػم م فصػػاط : انيػػ را ي يمت انمامحيػػط انميػػ راط لػػف انم  ػػحى -0
لػػػػف انم  ػػػػحى حلػػػػي لممػػػػط ح ػػػػدلـ م محلػػػػط مػػػػف ميػػػػموؿ انػػػػ لاـ حلػػػػدفهم  لمػػػػيـ 

نميػػػ رؿ حلػػػذا لػػػح  ػػػحلر ان  ػػػحؿ انػػػذي يكػػػحف انيػػػ را ي يمت حان ػػػث لاػػػ  انػػػ لاـ ا
  (16: 1005، ان زاوري. )  حاًل  ليد انمدى

ح رػػػػكؿ لػػػػمـ ل ػػػػػد إلػػػػداد ان ػػػػػرامج اندرايػػػػيط يػػػػ ـ ايػػػػػ  داـ رػػػػرح انيػػػػػ را ي يط 
كمػم . ح صحصًم ندى انم لامػيف انػذيف يرحمػحف  ميػ  داـ لػذل انيػ را ي يط نامػرة انحنػ 

ان لاـ حي ـ اي  داـ اني را ي يط  كقر مف مرة كي ي ـ  ح ي  انم لاـ  ركؿ مي مر  ق مء 
. يػػػ مكف انمػػػ لاـ مػػػف إ رم هػػػم ح صػػػ ح نديػػػ  انرػػػدرة لاػػػ   راهػػػم إنػػػ  انمحا ػػػؼ انمرػػػم هط

  (190: 1001، )لصر
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 :أهداف انبحث
 :يهدف البحث الحيل  إلى 

 (. اني را ي يمت – حنيد ان احؿ  –االي دالؿ )  ػمء ا   مرات  ؿ انمرك ت  -2
لاػػػ   قػػػر يػػػ را ي يمت مػػػم حراء انملرفػػػط فػػػي  ػػػؿ انمرػػػك ت نػػػدى طا ػػػط ان لػػػرؼ  -1

 انمر اط انرا لط ململد  لداد انملاميف

ان لػػػرؼ لاػػػ  اقػػػر يػػػ را ي يمت مػػػم حراء انملرفػػػط فػػػي  ػػػؿ انمرػػػك ت نػػػدى طا ػػػط  -1
 . انمر اط انرا لط ململد  لداد انملاميف حفرًم نم غير ان  س

 :حدود انبحث

ا ػػػط انمر اػػػط انرا لػػػط نململػػػد  لػػػداد انملامػػػيف ير صػػػر ان  ػػػث ان ػػػمني لاػػػ  ط
 لػػػد مر اػػػط اندرايػػػط انم حيػػػطط ان م لػػػط إنػػػ  مديريػػػط  (حانملامػػػمت )ذات ان مػػػس يػػػ حات

 . )1009 -1008 ر يط كركحؾ اندرايط انص م يط حانميمويط نالمـ اندرايي )
 :فزضيات انبحث

مت مػم حراء حن ؿ   ريؽ لدؼ ان  ث ان مني انم مقؿ في ملرفط  قر ي را ي ي
انملرفػػط فػػي  ػػؿ انمرػػػك ت نػػدى طا ػػط ململػػد إلػػػداد انملامػػيف ححفرػػم نم غيػػر ان ػػػ س 

 : ح لت انفر يمت ان يط
ال  ح ػػػد فػػػرحؽ ذات دالنػػػط إ صػػػمويط  ػػػيف م حيػػػط در ػػػمت انم محلػػػط ان  ري يػػػط  -2

حم حيط در مت انم محلط ان م طط في اال   مر ان لدي ال   مر  ؿ انمرك ت 
 . اني را ي يمت( يد ان احؿ، حن ،االي دالؿ)

ال  ح ػػد فػػرحؽ ذات دالنػػط إ صػػمويط  ػػيف م حيػػط در ػػمت انم محلػػمت انر ػػع فػػي  -1
 حنيػػد ، االيػػ دالؿ)انفػػرؽ  ػػيف اال   ػػمريف انر اػػي حان لػػدي ال   ػػمر  ػػؿ انمرػػك ت

 . اني را ي يمت(، ان احؿ
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مػف  ال  ح د فرحؽ ذات دالنػط إ صػمويط  ػيف م حيػط در ػمت انم محلػط ان  ري يػط -1
انذكحر حم حيط در مت انم محلط ان  ري يط مف ا  مث في اال   مر ان لػدي  ػؿ 

 . اني را ي يمت( ، حنيد ان احؿ، االي دالؿ)انمرك ت 
 :انبحث جمتًع

 انملامػيف إلػداد ململػد انرا لػط انمر اػط طا ػط مف ان مني ان  ث م  مع ي كحف
  ر لػػػط لػػػددلم ان ػػػمن  ان مػػػس اتانيػػػ ح  ذات حانميػػػمويط انصػػػ م يط نادرايػػػمت حانملامػػػمت

 حا  ػػػػمث ذكػػػػحر انصػػػػ م يط نادرايػػػػمت ملهػػػػديف  حا ػػػػع كركػػػػحؾ  ر يػػػػط مديريػػػػط فػػػػي ململػػػػد
 ي اػ   يث( 1009  –1008) اندرايي نالمـ حا  مث ذكحر انميمويط نادرايمت حملهديف

  ػيف فػي (577) انملهػديف فػي انرا لػط انمر اػط طمن مت لدد ح ا  (910) انكاي انلدد
 (107) انملهديف في انرا لط انمر اط  بط لدد  ا 

 :انبحث عيُة
 انملاميف إلداد ململد في انرا لط انمر اط مف ان  ث لي ط ا  يمر  ـ
  -: ا  يط نألي مب حانميمويط انص م يط نادرايمت حانملاممت

 . ان رى  منصفحؼ مرمر ط ط  هم لدد ار فمع -2
 . كملاـ نمهمم  نبانطم نمممريط ان يرة   ؿ انمر اط  مقم ط  لد -1
 ان ػػػي ان ر حيػػػط انمرػػػك ت مػػػف م محلػػػط   ػػػـ حان ػػػي ان ر ػػػحي ا ررػػػمد مػػػمدة ح ػػػحد -1

 . ان  ث مح حع مع    ميب
  رػػػكؿ انملرفػػػط حراء مػػػم يػػػ را ي يمت ايػػػ  داـ فيهػػػم يظهػػػر حان ػػػي انطا ػػػط  لمػػػمر -0

 . لايهم ان دريب ل د حا ح
  طريرػػػط طمن ػػػطح  طمنػػػب( 200) ان منغػػػط انيميػػػيط ان  ػػػث لي ػػػط ا  يػػػرت ح ػػػد

 (ا  ػػػمث) ح (انػػػذكحر) ملهػػػد كػػػؿ مػػػف رػػػل  يف  حا ػػػع انصػػػ م يط اندرايػػػمت مػػػف لمديػػػ 
 رل ط نكؿ حطمن ط طمنب( 15) ح حا ع
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 اجملًىعات تكافؤ
 ململد في حان  ري يط ان م طط انر لط  م محلم هم انلي ط   ديد  ـ  ف ح لد

   قهمم م قمف  إ راءاتاي مر ان  انص م يط نادرايمت حانملاممت انملاميف إلداد
 نا  ث اندا ايط حاني مط ان  ر ط يير في  ؤقر  ف يمكف ان ي انم غيرات  لض    ط

نلي  يف  ((t. testاال   مر ان موي  مكمف  هم ا صمويم  مي  داـ  ـ ان ي حانم غيرات
 : لي ان  ث م محلمت مي را يف  يف

 . الزم   العمر -1
 .  الذكيء -2
 . ينلموالد ألتحصيم  المستوى -3

 :انبحث أدوات
 ػػـ   ػػراء ان كػػمفؤ  ػػيف انم ػػمميع انر لػػط فػػي م غيػػرات )انلمػػر حانػػذكمء  لػػد اف 

 ػػـ   ػػمء ا   ػػمرات  ػػؿ انمرػػك ت ح ط يرهػػم لاػػ  حميػػ حى ان  صػػيؿ اندرايػػي ناحانػػديف 
 (. اني را ي يمت – حنيد ان احؿ  –االي دالؿ ) انم مميع االر لط

 -:لمشكالت ه وقد تم ب يء ثالثة اختبيرات لحل ا
فررة ح د  ـ  ػذؼ  لػض فررا ػ   07االحنيط مف  ا   مر االي دالؿ ح كحف  صحر   -2

( فرػػرة ح ػػد  ػػـ ايػػ  راج انصػػدؽ 00ان همويػػط مػػف ) نلػػدـ م ميػػ  هم حاصػػ ح  صػػحر  
 يػث  طريرػط إلػمدة اال   ػمر   انظملري حصدؽ انم  حى حان  مء ن  حايػ  رج ق م ػ

 . %(80 رمرد يحف ف ا   ) طريرط كيحدر ريص ح %( ح 81 ا  )
( فرػػػرة ح ػػػد  ػػػـ ايػػػ  راج 25ا   ػػػمر  حنيػػػد ان اػػػحؿ ح كػػػحف  صػػػحر   ان همويػػػط مػػػف ) -1

انصػػدؽ انظػػملري حصػػدؽ انم  ػػحى ح ػػـ  يػػمب ملممػػؿ ق ػػمت اال   ػػمر   طريرػػػط 
 . %(81%( ح طريرط  نفم كرح  مخ ف ا  )80 لمدة اال   مر ف ا  )
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( فرػػػرة ح ػػػد  ػػػـ ايػػػ  راج 10ويػػػط مػػػف )ا   ػػػمر انيػػػ را ي يمت ح كػػػحف  صػػػحر   ان هم -1
ح ػـ  يػمب ملممػؿ انق ػمت نػ  ، ان  مء ن صدؽ انظملري حصدؽ انم  حى ح   صد 

  %(  لد  ص ي    ملمدنط ي يرممف  راحف80 طريرط  ن  زوط ان صفيط ف ا  )

 لػػػػديًم لاػػػ  م ػػػمميع ان  ػػػث انر ػػػع حكم ػػػػت ـ  ط يػػػؽ لػػػذل اال   ػػػمرات   ايػػػًم ح ح ػػػ
 يف  د   ل م ن ر ممج يػ را ي يمت مػم حراء ملرفيػط فػي مػمدة انم محل يف ان  ري ي

 ا ررمد ان ر حي  حا ع  ص يف  ي حليًم حنمدة لررة  يم يع
 :انىسائم الحصائية

 اي  دـ ان م قمف انحيموؿ اال صمويط اال يط املمن ط ان يم مت
مت  ال راء ان كمفؤ فػي انميػ حى ان  صػياي الحنيػمء امػحر افػراد م محلػ، مر ع كمي -  

 . ان  ث
نلي  ػػػيف ميػػػ را يف ن يػػػمب انرػػػحة ان ميزيػػػط ال   ػػػمرات  (t test)اال   ػػػمر ان ػػػموي  - ب

 . ان  ث ح كمفؤ انلمر انزم ي حانذكمء حدر مت اال   مر انر اي حان لدي
ملممػػؿ ار  ػػمط  يريػػحف الي ػػمد ملممػػؿ ار  ػػمط انفرػػرات  مندر ػػط انكايػػط نكػػؿ ا   ػػمر  - ج

 . ح يمب ق مت اال   مرات (ا ي يمتاي ر ،  حنيد ان احؿ، )االي دالؿ
ا   ػػػمر د كػػػف ال   ػػػمر انمػػػدى انم لػػػدد نامرمر ػػػط  ػػػيف م حيػػػط در ػػػمت م محلػػػمت  - د

  .(spss)ح د  ـ ملمن ط ان يم مت ا صمويم  مي  داـ ان ري ط اال صمويط . ان  ث
 :انتطبيق امليداَي نهتجزبة

 -:لت فيذ التجربة ميدا يي قيم البيحثين بيالجرأت االتية 
ن صػػحؿ لاػػ  انمحافرػػط ان زمػػط نا ط يػػؽ انلماػػي لاػػ  لي ػػط ان  ػػث فػػي ملهػػدي ا -2

مػػف انمديريػػط انلممػػط نا ر يػػط فػػي مدي ػػط  (انملامػيف حانملامػػمت )اندرايػػمت انصػػ م يط
 . كركحؾ
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ان ػدريب لاػ  كيفيػػط  ط يػؽ  ر ػػممج يػ را ي يمت مػػم حراء انملرفػط فػػي  ػدريس مػػمدة  -1
 . ()ي را ي يط ان  ا رى  حنمدة اي حليفاالررمد ان ر حي حكيفيط اال  رمؿ مف 

  ايػػم  (انيػػ را ي يمت،  حنيػػد ان اػحؿ، االيػ دالؿ،  ط يػؽ ا   ػػمرات ) ػؿ انمرػػك ت -1
( حنمدة ق قط ايمـ  حا ع ا   مر 1008\21\19لا  انلي ط ال  مرا مف يحـ اال د )

 . حا د نكؿ يحـ

نغميػػػػػػػػط  ( حايػػػػػػػػ مر1009\1\8 لػػػػػػػػد ذنػػػػػػػػؾ  ػػػػػػػػد   ط يػػػػػػػػؽ ان ر ػػػػػػػػممج يػػػػػػػػـح اال ػػػػػػػػد) -0
( ح حا ػػػع  صػػػ يف ايػػػ حليم 1009-1008( مػػػف انلػػػمـ اندرايػػػي )1009\0\26)

 . ( ايم يع نكؿ مف انم محل يف ان  ري ي يف حان م ط يف20حنمدة )
ا فػػػػؽ ان م قػػػػمف لاػػػػ  اف يرػػػػـح ا ػػػػدلمم  من ػػػػدريس نام ػػػػمميع االر لػػػػط )ان  ري يػػػػط  -5

ذي  ػد يػؤقر حذنؾ ن   ب اقر لممؿ ان دريس مف   ؿ ر ص ا ػر حانػ (حان م طط
 . لا    موج ان  ر ط

 لػػد اال  هػػمء مػػف  ػػدريس ان ر ػػممج  ػػمف انح ػػت انم ػػدد نا  ر ػػط ط ػػؽ  ان م قػػمف  -6
( حنغميػػػػط يػػػػـح 1009\0\29ا   ػػػػمرات  ػػػػؿ انمرػػػػك ت ال  ػػػػمرا مػػػػف يػػػػـح اال ػػػػد )

 م   ػمر االيػ دالؿ  (  ي  ملػدؿ ا   ػمر حا ػد نكػؿ يػحـ  ػد 1009\0\12انق قمء )
 . ي را ي يمتحا  همءا      مر ا

                                                      

()  ر ػػػػممج حكيفيػػػػط  ػػػػدريس  ػػػػـ  ػػػػدريب ان م قػػػػط ذكػػػػرى ل ػػػػد ان ػػػػمفظ لاػػػػ  كيفيػػػػط  ط يػػػػؽ ان
 انم محلمت ان  ري يط حان م طط. 
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 :عزض انُتائج ويُاقشتها
ح ػحد  ػ قير حا ػح ن ر ػممج يػ را ي يمت   حصؿ نهم ان م قمفدنت ان  موج ان ي 

مم حراء انملرفط في  ؿ انمرك ت )االي دالؿ  حنيد ان احؿ اني را ي يمت( ندى انطا ط 
 ي يف حانطمن ػػػمت مػػػف  ػػػ ؿ انفػػػرحؽ ذات اندالنػػػط ا  صػػػمويط حنصػػػمنح انلي  ػػػيف ان  ػػػري

ح  فػػؽ   ي ػػط مػػع انلديػػد مػػف اندرايػػمت ان ػػي   محنػػت يػػ را ي يمت مػػم حراء انملرفػػط ح ػػؿ 
حان ي اي هدفت ملرفط  ػ قير مػم  (Swanson 1999)انمرك ت حم هم درايط  يحا يف

ان ػي  (Antonietti 2000)حراء انملرفط في االي لداد ن ؿ انمرػكاط حدرايػط ا طح ي ػح
انملرفػػػط حل   هػػػم  طراوػػػؽ  ػػػؿ انمرػػػك ت حدرايػػػط دي  ايػػػ هدفت إنػػػ  ملرفػػػط مػػػم حراء

( حان ي اي هدفت ان لرؼ لا  اقػر ايػ  داـ & 20031etal  Desoeteيح ي حر ريف)
 Gama)ي را ي يمت مم حراء ملرفيط في   ييف  ياحب  ؿ انمرػك ت حدرايػط كممػم 

مدة انرػػدرة ( حان ػػي ايػػ هدفت ملرفػػط اقػػر إدراؾ انلمايػػمت مػػم حراء انملرفيػػط فػػي زيػػ2004
لا   ؿ انمرك ت إذ  ظهرت   موج  ميع اندرايمت انيم رط انػذكر ح ػحد  قػر اي ػم ي 
اليػػػ  داـ  ػػػرامج انيػػػ را ي يمت مػػػم حراء انملرفيػػػط فػػػي   ميػػػط انرػػػدرة لاػػػ   ػػػؿ انمرػػػكاط 
ح  فػؽ لػذل ان  ػموج مػػع   ػموج لػذا ان  ػث فػػي  ف طا ػط انم مػحل يف ان  ػري ي يف  صػػ ح 

ي انردرة لا   ؿ انمرك ت اي  مدا إن  ان  موج ان ي   ررت  لػد نديهـ مي حى  لا  ف
 لر ػػػػػػهـ ن ر ػػػػػػممج انيػػػػػػ را ي يمت مػػػػػػم حراء انملرفيػػػػػػط إذ يمكػػػػػػف ان ػػػػػػدريب لاػػػػػػ  لػػػػػػذل 

 مػػم ييػمح مػف انزيػػمدة فػي  ػدرة انفػػراد لاػ  فهػـ  حملرفػػط ، انيػ را ي يمت حانػ مكف م هػم
ـ لاػػ   ػػؿ انمرػػك ت انم  افػػط كيػػؼ  ػػ ـ لمايػػط   فكيػػرلـ ح من ػػمني ان ػػ قير فػػي  ػػدر ه

 ماليػ  مد إنػ   راء ف فػؿ حلصػر حغيػرلـ ل ػدمم  رػمرحا  لػذل ان  ي ػط حيمكف  ف  فير 
إنػػ   ف لػػذل انيػػ را ي يمت يمكػػف ان ػػدريب لايهػػم ح  يػػيف ايػػ  دامهم  مػػم يػػؤقر ح رػػكؿ 

 . ا رمرة إن  ذنؾ ي رت  اي م ي في   ييف انردرة لا   ؿ انمرك ت ح د
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  موج ا  صمويط نافر يط انحن    ز يهم انحؿ حانقم ي  فَّ انحيمط فرد دنت ان
ان يػم يط نام محلػػمت انر لػػط )ان ػم طط حان  ري يػػط( كم ػػت لاػ  اال   ػػمر انر اػػي دحف 

إمػػم فػػي اال   ػػمر ان لػػدي فػػمف ، ( در ػػط10انحيػػط ان ظػػري ال   ػػمر االيػػ دالؿ إذ  اػػ  )
ات ار فملػم لػف انم حيػط ان ظػري إذ  اػ  م حيط در مت انم محلػمت ان  ري يػط  ػد يػ 

( فػي  ػيف  اػ  انحيػط ان يػم ي نا  ري يػط 17. 80انحيط   ان يم ي نا  ري يط إ ػمث )
(  فػػػي   ػػػيف إف انحيػػػمط ان يػػػم يط نام محلػػػمت ان ػػػم طط  مفظػػػت 16. 71ذكػػػحر )

 اػػػػ   ح( 29. 11لاػػػػ    مو هػػػػم إذ  اػػػػ  م حيػػػػط در ػػػػمت انم محلػػػػط ان ػػػػم طط إ ػػػػمث )
( حنػػـ ي ػػري  غييػػر حار فػػمع فػػي 29. 88ت انم محلػػط ان ػػم طط ذكػػحر )م حيػػط در ػػم

كػػذنؾ فرػػد  رػػمرت ان  ػػموج ا  صػػمويط إنػػ  ار فػػمع فػػي . ملػػدال هم لػػف انحيػػط ان ظػػري
انحيمط ان يم يط ندر مت انم محل يف ان  ري ي يف في اال   مر ان لػدي ن حنيػد ان اػحؿ 

( فػػي 60حيػػط ان ظػػري ان ػػمن  ) يػػث كم ػػت م حيػػطمت انم محلػػمت انر لػػط مػػف دحف ان
اال   ػػػمر انر اػػػػي ن حنيػػػد ان اػػػػحؿ حظهػػػػر   يػػػف حا ػػػػح فػػػػي اال   ػػػمر ان لػػػػدي نصػػػػمنح 
انم مػػحل يف ان  ػػري ي يف  إذ  اػػ  انحيػػط ان يػػم ي نػػدر مت انم محلػػط ان  ري يػػط إ ػػمث 

( فػػػػػػػػي  ػػػػػػػػيف  مفظػػػػػػػػت 68. 08( حانحيػػػػػػػػط ان يػػػػػػػػم ي نا  ري يػػػػػػػػط ذكػػػػػػػػحر )68. 91)
يػػػ حيمت  حيػػػمطهم ان يػػػم يط حنػػػـ  يػػػ ؿ ار فملػػػمت ذات انم محلػػػمت ان ػػػم طط لاػػػ  م

دالنط   صمويط لف مي حيم هم في اال   ػمر انر اػي  يػث  اػ  انحيػط ان يػم ي نػدر مت 
( حنام محلػػػػط ان ػػػػم طط 01. 00انم محلػػػػط ان ػػػػم طط ا ػػػػمث فػػػػي اال   ػػػػمر ان لػػػػدي )

ت حكػػػذنؾ فػػػمف انحيػػػمط ان يػػػم يط نام محلػػػمت ان  ري يػػػط  ػػػد يػػػ ا. (01. 91ذكػػػحر)
( في ا   مر اني را ي يمت ان لدي 05ار فملم في مي حيم هم لف انحيط ان ظري ان من  )

 لػػد  ف كم ػػت  حيػػمطهم ان يػػم يط مػػع انم محلػػمت ان ػػم طط دحف انحيػػط ان ظػػري فػػي 
( حانحيػط 66. 00اال   مر انر اي إذ  اػ  انحيػط ان يػم ي نام محلػط ان  ري يػط إ ػمث )

(  ي مػػم  اػػ  انحيػػط ان يػػم ي نا ػػم طط 65. 96كػػحر )ان يػػم ي نام محلػػط ان  ري يػػط ذ
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( ح رػير ان  ػموج  فَّ اليػ  داـ يػ را ي يمت مػم حراء 00. 96( حناذكحر)19. 76إ مث )
إف   لػػػػض ان ػػػػم قيف انملرفػػػػط  قػػػػرا اي م يػػػػم فػػػػي ان فكيػػػػر فػػػػي  ػػػػؿ انمرػػػػك ت إذ يػػػػرى 

ي لممػػؿ  هػػم  يػػ را ي يمت مػػم حراء انملرفػػط ح ػػؿ انمرػػك ت يركػػزاف لاػػ  انطريرػػط ان ػػي
ان فكيػػر مػػع انمح ػػحع  ي إف انرػػدرة لاػػ   ػػؿ انمرػػك ت    ػػ    ػػح ملمن ػػط لمايػػمت 
دراؾ  ان فكيػػػر حيػػػ را ي يمت مػػػم حراء انملرفػػػط  لػػػمنج انطػػػرؽ ان مصػػػط  هػػػذل انلمايػػػمت حا 
انيػػمنيب ان ػػي  لمػػؿ  هػػم انمرػػك ت نػػذنؾ فػػمف ان ػػدريب لاػػ    ػػدلمم ييػػهـ فػػي   ميػػط 

ح رمر  م قحف ر رحف إن  إف  دريب انم لاـ لاػ   (Bennett ,1994: 205). ان ر
إف  رػػ يع ، مممريػػط يػػ را ي يمت مػػم حراء انملرفػػط ي يػػف  در ػػ  لاػػ   ػػؿ انمرػػك ت

ايػػ  داـ انملامػػيف نيػػ را ي يمت مػػم حراء انملرفػػط يػػ ـ انػػر ط فيهػػم مػػع مرػػك ت  ريريػػط 
. ؿ انمرػػػك تيظهػػػر فيهػػػم ار  ػػػمط انمػػػ لاـ   يم ػػػ  ييػػػملد لاػػػ    ميػػػط  در ػػػ  لاػػػ   ػػػ

( كمػػػػم يمكػػػػف  ف  ػػػػدؿ    ػػػػموج لػػػػذل اندرايػػػػط لاػػػػ   ف ايػػػػ  داـ 16: 1002، ان  ػػػػدي)
 ر ممج ي را ي يمت مم حراء انملرفط  د   مح فرصم نا لممؿ مع انم  حى  طريرط م  افط 

حاف انمرمركط في . ممم  لؿ  در هـ في  ؿ انمرك ت    رؿ إن   مرج إطمر انم  حى
يػػػ ـ اك رػػػمؼ انملاحمػػػمت ح رػػػ يع ان فكيػػػر مػػػف  ػػػ ؿ انريػػػمـ   داء مهمػػػط انػػػ لاـ  يػػػث

 لمايمت ان  طيط حان  ظيـ حان رحيـ  د كمف نػ  دحرا فػي ا  رػمؿ   ػرة مػم  ػممحا  مممريػ   
 . إن  انردرة لا   ؿ انمرك ت

حيمك  ػػػم  ف  ح ػػػح إف ان غييػػػرات ان ػػػي  صػػػات فػػػي   ػػػموج اال   ػػػمر ان لػػػدي 
ت   ػػػ قير  ر ػػػممج يػػػ را ي يمت مػػػم حراء انملرفػػػط إذ نصػػػمنح انم محلػػػمت ان  ري يػػػط كم ػػػ

 رػػمرت ان  ػػموج إنػػ  زيػػمدة  ػػدر هـ فػػي  ػػؿ انمرػػك ت  ممػػم يؤكػػد لاػػ   لميػػط ح ػػرحرة 
 . اي  داـ لذل اني را ي يمت في ان لاـ

 ي ػػػػت ان  ػػػػموج لػػػػدـ ح ػػػػحد فػػػػرحؽ ذات دالنػػػػط إ صػػػػمويط  ػػػػيف م حيػػػػط در ػػػػمت 
انم محلط ان  ري يػط ناػذكحر فػي ا   ػمرات  انم محلط ان  ري يط نإل مث حم حيط در مت 
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ح ػػػد  ػػػمءت لػػػذل ان  ي ػػػط  ( ػػػؿ انمرػػػك ت )االيػػػ دالؿ ح  حنيػػػد ان اػػػحؿ حانيػػػ را ي يمت
( حدرايػط ان كري ػي 1005( حدرايط ان زاوػري )2999م فرط مع   موج درايط يحا  يف )

 ( حا  افػػػػت مػػػػع درايػػػػط انل ػػػػمي ي إذ يػػػػػ ات لػػػػذل اندرايػػػػط فرح ػػػػم ذات دالنػػػػػط1006)
إ صػػمويط نصػػمنح م محلػػط انػػذكحر ح ػػد  ي ػػت   ػػموج  ان  ػػث ان ػػمني لػػدـ ح ػػحد فػػرحؽ 
ذات دالنط إ صمويط   لم نم غير ان  س في  داء انطا ط في  ا   ػمرات  ػؿ انمرػك ت 

 ػػػػد   يػػػػف ح رػػػػكؿ  ( يػػػػث   ػػػػيف  ف  داء انم مػػػػحل يف ان  ػػػػري ي يف )انػػػػذكحر حا  ػػػػمث
 ر ممج ي را ي يمت مم حراء انملرفػط  ػد  قػر م رمرب في انردرة لا   ؿ انمرك ت ح ف 

فػػػي انم مػػػحل يف ان  ػػػري ي يف دحف  مػػػميز  ي  ف ان ر ػػػػممج نػػػيس نػػػ   قػػػر لاػػػ  م غيػػػػر 
ان  س ح ف كا م انم محل يف ان  ري ي يف اي فمدت مف درحس ان ر ػممج فػي زيػمدة انرػدرة 

 . لا   ؿ انمرك ت
ح ػدة لاػ  ان  يػػيف حاف إنػ  إف ان ر ػممج يػؤقر  طريرػط ميػ ب ذنػؾ  ح ػد يلػحد

كمػم إف انمر اػط انلمريػط ان ػي  ػـ . ك لمم ي  قراف  طرؽ م  افط حنكف  مي حى م رػمرب
ايػػ  داـ  ر ػػممج يػػ را ي يمت مػػم حراء انملرفػػط ملهػػم لػػي انمر اػػط انم ميػػ ط ن  ميػػط لػػذل 

 يف ان ػم ق  لػض  رػكؿ اي ػم ي  هػم فرػد  رػمر راف اني را ي يمت ممم  لؿ ان  يػيف ي ػ ق
 ػػػرامج يػػػ را ي يمت مػػػم حراء انملرفػػػط ي ػػػ قر  هػػػم كػػػؿ مػػػف انػػػذكحر حا  ػػػمث ح فػػػرحؽ   فَّ 

حا  ط في مر اط انطفحنط ح   مءؿ في انمرا ؿ انلمريػط انك ػر يػ م حكقيػرا مػم   لػدـ 
حممػػم ( Swanson,1999:47)لػػذل انفػػرحؽ  ػػيف انػػذكحر حا  ػػمث نػػدى طا ػػط ان مملػػط 

لذل انمر اط انلمريػط ممػم  دى إنػ  لػدـ  ػ قر    درج فيان مني ي  ظ إف لي ط ان  ث 
 . م غير ان  س  من ر ممج
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 (Recommendations) انتىصيات
  -:يم  بمي يوصيين  الدراسة هذه ف   تيئج منين البيحث إليه توصل مي ضوء ف 
 م  صػػص ن ر ػػممج  انملامػػيف إلػػداد نململػػد ان ر حيػػط انم ػػملج    ػػميف االل مػػمـ -1

 انملامػػػػيف مػػػػف اليػػػػ  دامهم انلماػػػػي حان ط يػػػػؽ انملرفػػػػط ءحرا مػػػػم يػػػػ را ي يمتفػػػػي 
 . حانطا ط

 حراء مػػػػم يػػػػ را ي يمت ايػػػػ  داـ فػػػػي انملامػػػػيف كفػػػػمءة نزيػػػػمدة  دري يػػػػط دحرات إ ممػػػػط -2
 . ان دمط  ق مء ان لايميط انكحادر ن دريب  رامج   ؿ مف انملرفط

  رػػػ ع طحلمايػػ لاميػػط مػػحاد اندرايػػيط انمرا ػػؿ نم  اػػؼ ان ر حيػػط انم ػػملج   ػػميف -3
 . مامحيط حا ليط مرك ت  ؿ لا  انطمنب

 انملامػػيف إلػداد ململػد طا ػط إمكم يػط  طػحير فػي ان ػمني ان  ػث   ػموج مػف ا فػمدة -4
 . انمرك ت  ؿ في انملرفط حراء مم ني را ي يمت اي  دامهـ في

 حيػػموؿ طريػػؽ لػػف لايهػػم ان ػػدريب ح لميػػط انملرفػػط حراء مػػم يػػ را ي يمت  رػػرمفهحـ -5
 . انم  مع إفراد ندى انلامي انحلي   رر  ه ـ ان ي م  افطان ا ل ـ

 لاػػػ  نا ػػدريب اال  ر ػػػت رػػ كط لاػػػ  ان ر يػػط حزارة   ػػػؿ مػػف م  صػػػص مح ػػع فػػ ح -6
 انملامػػػػػيف  ػػػػػدرة مػػػػػف  زيػػػػػد نكػػػػػي انمرػػػػػك ت ح ػػػػػؿ ان فكيػػػػػر يػػػػػ را ي يمت  طػػػػػحير

 . اي  دامهم لا  حانمدرييف

 حاندرايػػػمت ان  ػػحث   لميػػط سحانمػػػدار  انملامػػيف إلػػداد ململػػػد إدارات حلػػي زيػػمدة -7
 . حانلمايط انلاميط ان م يط مف انطا ط إلداد مي حى   ييف في ح  مو هم
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 ( suggestions) املقرتحات
 : إجراء يقترح البيحثين  الحيل  لمبحث استكميال

 – ان  صػػػيؿ – ا  ػػػداع) م غيػػػرات فػػػي انملرفػػػط حراء مػػػم يػػػ را ي يمت قػػػر  درايػػػط -1
 . حانملاممت انملاميف إلداد ململد  ططا ندى (انلامي ان فكير

، ان  صػيؿ، انمرػك ت  ػؿ) م غيػرات فػي انملرفػط حراء مم ي را ي يمت قر  درايط -2
 . م  افط دراييط مرا ؿ في انطا ط ندى (اال  كمر، ا  داع

 نػػػػدى ان لايميػػػػط انكفػػػػمءة فػػػػي انملرفػػػػط حراء مػػػػم يػػػػ را ي يمت ايػػػػ  داـ قػػػػر  درايػػػػط -3
 . حانمدرييف انملاميف

 انم ميػزيف انطا ػط  ػيف انملرفػط حراء مػم نيػ را ي يمت  ر ػممج اقػر فػي مرمر ػط يطدرا -4
 انم حيػػػطط انمر اػػط طػػ ب مػػػف انمرػػك ت  ػػؿ لاػػ  انرػػػدرة فػػي انم ميػػزيف حغيػػر

 . حا لداديط

  ػؿ لاػ  انرػدرة في ان ر يط حكايمت انملاميف إلداد ململد طا ط  يف مرمر ط درايط -5
 .  انمرك ت
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 املصادر

تطبيقيت تربوية الخريطة الذه ياة وتطبيقيتهاي (. 1000. )فحزي  رب ،  ح لحدل -2
 . فايطيف، انلدد انرا ع لرر، م اط رؤى  ر حيط التربوية

صااااااعوبيت الااااااتعمم طاااااارق التاااااادريس (. 1002). إ ػػػػػػراليـ  ػػػػػػف يػػػػػػلد،   ح يػػػػػػمف -1
 . انيلحديط، انريمض،  كمديميط ان ر يط ان مصط. واالستراتيجييت المعرفية

، انرػػملرة، دار   ػػمء، تعماايم ماان أجاال التفكياار. (2998). حيػػؼصػػفمء ي، انليػػر -1
 مصر

مك  ػػػػط دار ، 1ط. عماااام الاااا فس التربااااوي. (2990. ) ػػػػم ر ل ػػػػد ان ميػػػػد،  ػػػم ر -0
 . مصر، انرملرة، ان ه ط انلر يط

 ,التااااااادريس والاااااااتعمم األساااااااس ال  رياااااااة. (2998). -------------- -5
دار انفكػػػر . حلاػػػـ انػػػ فس يايػػػاط انمرا ػػػع فػػػي ان ر يػػػط. االساااتراتجييت والفيعمياااة

 . انرملرة. انلر ي

دار . تعماايم التفكياار مفاايهيم وتطبيقاايت(. 2999). ف  ػػي ل ػػد انػػر مف،  ػػرحاف -6
 . انممرات انلر يط انم  دة، انليف، انك مب ان مملي

دار . تعماااايم التفكياااار مفاااايهيم وتطبيقاااايت(. 1001). --------------- -7
 . نردفا، لممف. انفكر ناط ملط حان رر حان حزيع

، ورقة عمل مقدمة ل ادو  مدرساة المساتقبل(. 1001). فميز م مد لاػي، ان مج -8
  مملط انماؾ يلحد

 –المغاااة  –التفكيااار -الاااتعمم وعممييتاااه األسيساااية . (1000). ن ػػػداؿ، دافيػػػدحؼ -9
مرا لػػط ، (  ر مػػط يػػيد انطػػحاب حم مػػحد لمػػر1محيػػحلط لاػػـ انػػ فس ), التوافااق

 . انرملرة، ي قممرات انقرمفيطاندار اندحنيط ن ، فؤاد   ح  طب
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, المعمام ال ايجو ومهيراتاه األسيساية –أثار بيئاة الاتعمم (. 1006. )لاي، رارد -20
 . مصر، انرملرة، انك مب ان ممس

الااتعمم الماا  م ذاتيااًي وتوجيهاايت أهااداف (. 1006. )ر يػػع ل ػػدل   مػػد، ررػػحاف -22
 . مصر، انرملرة، لمنـ انك مب،  ممذج حدرايمت ملمصرة، اال جيز

سيكولوجية التعمم بين الم  ور أالرتبايط  . (2996). ف  ي مصطف ، انزيمت -21
 . دار ان رر نا مملمت انرملرة: ياياط لاـ ان فس انملرفي, والم  ور المعرف 

 ساتراتيجييت اساتخدام عماى قايئم بر ايمج اثار(. 1002. )اهلل ل ػد مهم، يايممف -21
 القاراء  صاعوبيت تممياذات لدى القرائ  الفهم مهير  ت مية ف  المعرفة وراء مي
 مماكػط، انلر ػي ان اػيج  مملػط، مم يػ ير درايػط، االبتدائ  السيدس الصف ف 

 . ان  ريف
أثاار اسااتخدام طريقااة التعماايم التعاايو   . (1002). فػػميز م مػػد ف ػػدي، انرػػ ميب -20

وطريقااة الم يقشااة الجميعيااة فاا  ت ميااة التفكياار ال يقااد لاادى طيلباايت الصااف 
 مملػػط ، ريػػمنط مم يػػ ير غيػػر م رػػحرة،   الجغرافيااةالعيشاار األسيساا  فاا  ماايد

 .   ف ررد - غداد كايط ان ر يط 

 ريػػدة انح ػػدة  التربيااة بااين التاادريس وتعماايم الفكاار(. 1005). مهػػم، انرػػريريي -25
 . 87انلدد

. التفكير مهيراتاه واساتراتيجييت تدريساه(. 1001. ) ي ي ل د ان مري، لصر -26
 . انيلحديط، انريمض. مك  ط انررري، 1ط

دار ،  موذج ميرزا ااو لتعمايم التفكيار(. 1007. )رغدة لر كػي. يحيؼ،  طممي -27
 . انردف، لممف، دي ح ح ناط ملط حان رر
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قاراءات فا  , أبعيد التعمم  إطاير متكيمال لمتعمايم . (2997). ممرزا ح ح  يكر ج -28
:  ر مػط فيصػؿ يػح س. مهيرات التفكير وتعميم التفكير ال يقد والتفكير اإلباداع 

 . مصر. انرملرة، ر ان ه ط انلر يطدا

ساااموكييت معمااام الرييضاااييت الصااافية . (1006. )لػػػحض  ػػػف صػػػمنح، انمػػػمنكي -29
 ر يػط ، انمػؤ مر انلامػي ا  ايمػي نامحل ػط  ػحؿ رلميػط انمحل ػط، أالبتكيري المثير 

مؤييط انماؾ ل د انلزيز حر منػ  نرلميػط انمحلػح يف انمماكػط ، مف   ؿ انمي ر ؿ
 www. gifted-org-sa/4gifedط انلر يط انيلحدي

رؤى تربوياة معيصار  , تفكير بال حدود(. 1006). ص ح انديف لرفػط، م محد -10
 انرملرة، لمنـ انك ب. ف  تعميم التفكير وتعممه

 ػػػ نيؼ ررقػػػر . قاااراء  فااا  كتااايل عااايدات العقااال. (1005). لاػػػي ايػػػلد، حطفػػػط -12
 م اط انطفحنط انلر يط. كحي م
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