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فاعلية بعض اسرتاتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم يف تنمية بعض 
 مهارات كتابة املقال لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية

 نادي أمين عبد النعيم محمد

 مدرس لغة عربية بمدرسة ملوي الثانوية بنات

   

 :مستخلص 
لددتعلم فددي التنظدديم الددذاتي ل اسددتراتيجياتهدددفت هددذد الدراسددة تعددرة  فاعليددة بعددض         

تنمية مهارات المقال لتالميدذ الفدا اللالدإل اإلعددادي ت قلتحقيد  هدذا الهدد  ادام الباحدإل 
( إحددى 11بإعداد اائمة لمهارات المقال الالزمدة لتالميدذ الفدا اللالدإل اإلعددادي )دملت  

ع)ددرم مهددارم مددن مهددارات المقددال الالزمددة لتالميددذ الفددا اللالددإل اإلعدددادي ت قاددد ت قنددت 
( لمانين تلميذم من تلميذات الفا اللالإل اإلعددادي قزعدت علد  80حإل من  مجمقعة الب

مجمددقعتين تجريبيددة بحيددإل تدددر  مهددارات المقددال مددن تددالل اسددتراتيجيات التنظدديم الددذاتي 
اتتبددار الباحدإل قاددد اسدتتدم  للدتعلم ت قاداب ة تددر  مهددارات المقدال بال ريقدة المعتدادم  

قيت ددقن مددن  الباحددإل  أعددددبيددة قالادداب ة الددذي مهددارات المقددال فددي المجمددقعتين التجري
( 11( إحدى ع)رم مهدارم للمقدال قجاندق مقدالي يقدي   11جانبين أحدهما معرفي يقي   

قتددم إعدداد ب اادة تقدددير أداى مسدتقى التلميددذ لمهدارات المقددال  للمقدال إحددى ع)درم مهددارم 
التنظديم الدذاتي للدتعلم  اتاسدتراتيجيقاد ألبتت النتائج فاعليدة اسدتتدام    لتفحيح االتتبار

في تنمية كل مهارم فرعية عل  حدم من مهارات المقال قفي المجمقع ال لي للمهدارات لددي 
قيقفي البحإل بارقرم تددريق التالميدذ علد  اسدتتدام اسدتراتيجيات   التالميذ عينة البحإل

 ة لدي التالميذ ة المهارات اللغقيالتنظيم الذاتي للتعلم في كل المراحل الدراسية قذلك لتنمي

 استراتيجيات التنظيم الذاتي   مهارات ال تابة   كتابة المقال ال لمات المفتاحية :
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The effectiveness of using some self-regulated learning 

strategies on developing the skills of written 
composition for third-year preparatory pupils 

Nady Amin Abdul-Naim Mohamed 
Arabic language teacher at Malawi Secondary School for girls 

Abstract 
This study aims to study the effectiveness of some 

organization strategies for learning in developing essay skills for 
third-grade middle school students, and to achieve this goal the 
researcher drew the diagram, the occasions of the previous 
article, everyone, and the third intermediate grade, and 11, essay 
skills, for third-grade students, and ..  The research group 
consisted of (80) eighty female students from the third year of 
middle school, and they were distributed into two experimental 
groups that study essay skills from self-planning strategies, and a 
control group that studies essay skills in the usual way.  This 
article used essay skills in the experimental and control groups, 
and it consists of one side of one of them is knowledge that 
measures (11) one of them is knowledge that measures (11) 
eleven skills for the essay and one side measures (11) eleven 
skills for the essay, and a report on the performance of the 
student’s level of skills for one essay was prepared. The results 
have demonstrated the effectiveness of using self-organizing 
strategies for learning in developing the overall skills, the total 
number of skills, and the students, the research sample. It 
recommends research abroad to develop pupils' language skills. 
Key words : self-regulated learning, skills of written, written composition 
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 :مقدمة البحث 
تةعد اللغة من قسائل التفكير قاالتفال ت فمن تاللها يقدقم العقدل بعمليدات التفكيدر مدن       

تالل إدراك العالاات قالتحليل قاالستنتاج ت كما يتفاهم اإلنسان من تاللها في كدل )د ن مدن 
حي )ددنقن مجتمعددا سددقاى منهددا مددا يتفددل بقادداى حاجاتددا ا قليددة أق مددا يتفددل بتنظدديم نددقا

أن) تا المتتلفة ت قت)مل اللغة عل  أربع مهارات هي :االستماع قالتحدإل قالقدراىم قال تابدة 
تقل ددل مهددارم أهميتهددا فددي الحيددام إال أن ال تابددة مددن أعظددم مددا أنتجددا العقددل الب)ددري ت حيددإل 

 ( 7: 2006سجل بها اإلنسان ن) تا قحركتا قمسيرتا قغايتا   محمقد النااة :
سيلة من قسائل االتفال التي بقاس تها يمكدن للفدرد أن يعبدر عدن أف دارد ت قال تابة ق        

قأن يقا عل  أف ار غيدرد ت قأن يبدرز مدا لديدا مدن مفداهيم قم)داعر ت قمدن لدم تةعدد ال تابدة 
عمليددة هامددة فددي الددتعلم علدد  اعتبددار أنهددا عنفددر أساسددي مددن عنافددر اللقافددة ت قاددرقرم 

ا ت قالقاددق  مددع أف دار الغيددرت قاإللمدام بهددا      حسددن اجتماعيدة لنقددل ا ف دار قالتعبيددر عنهد
 (  311:  1992)حاتة :
قل تابة المقال أهمية كبيرم لتلميدذ المرحلدة اإلعداديدة حيدإل ينتقدل هدذا التلميدذ مدن عدالم      

المحسقسددات إلدد  عددالم المجددردات ت قمددن لددم تنمددق لديددا الرغبددة فددي التعبيددر عددن عقا فددا 
العددالم الددذي يعددي, فيددا ت كمددا يتددق  التلميددذ فددي هددذد المرحلددة إلدد  قانفعاالتددا المتتلفددة عددن 

الم)اركة في ا حداإل الجارية قيحتاج إل  كتابة مقاالت قمذكرات قتقارير ت قن قظيفية تدارم 
بداعيددة تددارم أتددرى ت ف تابددة المقددال تمكددن التلميددذ مددن التعبيددر عددن نفسددا ت قالتقافددل مددع  قا 

فسدية فددي أسددلقق لغددقي مناسدق فيسددتمتع بمددا يكتددق ت مجتمعدا ت قاإلففددان عددن حاجاتددا الن
قي)عر بالراحة النفسية عندما يعبر عن أف ارد قم)اعرد قأحاسيسا قانفعاالتدا قاادايا ق ندا 

 (  2:  2006      قحيد حافظ قجمال ع ية :
قتالميذ الفا اللالدإل اإلعددادي يحتداجقن لمعرفدة مجمقعدة مدن مهدارات ال تابدة حتد        

االتفال بفاعليدة ببعادهم الدبعض قبمجدتمعهم  ت قادد ت لدق ذلدك مجمقعدة مدن  يتمكنقا من
ا هدددا  جدداىت فددي مندداهج المرحلددة اإلعداديددة منهددا أن يعبددر التلميددذ تعبيددرا  فددحيحا  عددن 
أحاسيسددا قم)دداعرد قأف ددارد فددي أسددلقق قااددح قرا  قمددنلر ت قأن يددتقن ا عمددال ال تابيددة 

مليددة قالفكريددة داتددل المدرسددة قتارجهددا         قزارم المتتلفددة التددي يمارسددها فددي حياتددا الع
 ( 48: 2010التربية قالتعليم  : 
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(  2000( قدراسدة   قهيبدة كامدل : 1992قت)ير دراسدة   مفد ف  إسدماعيل مقسد  :     
( قدراسدة  قحيدد  2005( قدراسة   محمد أبدق زهدرم :  2004قدراسة  أماني عبد المقفقد :

 قدراسة(  2006حافظ قجمال ع ية 
( إلدد  أن تالميدذ الحلقدة اللانيددة  2010( قدراسددة  أسدامة عبدد   : 2007  السديد جمعدة : 

من التعليم ا ساسي يعانقن اعفا  في أداى مهارات كتابة المقال ا مر الذي يجعلهدم يكتبدقن 
 مقاقعات اعيفة ال تحق  هدفا   

)ديقع الت د  فدي اللغدة ظداهرم ( أن  33: 1997قفي هدذا الفددد ي)دير محمدقد الناادة       
تحتداج لتفسددير ت فهددق علدد  مسدتقى الملقفددين قالتددريجين قالدارسددين مدن التالميددذ فددار أمددرا  
م لقفا  ت قأفبح الاعا فدي اللغدة العربيدة مدن المالحظدات التدي يقدر بهدا كدل مدن لدا عالادة 

ز عدن كتابدة بعملية تعليم اللغة ت فهناك اعا في القدراىم قادعا فدي ال تابدة فالتلميدذ يعجد
نمددا فددي تسلسددل الفكددرت  مقددال قأت دداند ليسددت فددي الققاعددد النحقيددة فقددئ كمددا يتقاددع دائمددا   قا 

لتقاى في العبارات لدرجة أن تترج الجملة عن اقالق الفياغة    قداتا ت قا 
قاد ت  د الباحإل من أمرين هدامين همدا عددم قجدقد مدنهج للتعبيدر مدن ابدل قزارم التربيدة     

مدن تاللدا التالميدذ أداى مهدارات ال تابدة قيسدير علد  نهجدا المعلدم ت قكدذلك   قالتعلديم يدتعلم
  ريقة تدري  بعض المعلمين 

لمهارات ال تابدة بفدفة عامدة قمهدارات كتابدة المقدال بفدفة تافدة قهدي ال ريقدة االتتباريدة 
التدي ت لدق مددن التلميدذ أن يكتددق فدي قاحدد مددن مقادقعين دقن أن تعلمددا كيفيدة ال تابددة أق 

 فية أداى المهارم نفسها كي
قيةعد التنظديم الدذاتي للدتعلم عمليدة بنائيدة ن)د ة يمكدن مدن تاللهدا تنميدة مهدارات كتابدة     

المقال لدى تالميذالفدا اللالدإل اإلعددادي إذ يفيدد فدي تددريق التالميدذ علد  فدياغة ا ف دار 
بدداعي لتحقيد  قالم)اعر فياغة جيدم من تدالل عمليدة التت ديئ لل تابدة قتققيدة الجهدد اإل

 ( 5:  2006الجقدم في ال تابة   قحيد حافظ قجمال ع ية : 
أنا إذا كانت عملية ال تابدة فدعبة قذات م الدق  Zimmerman (1999)قي)ير زمرمان  

معينة من تالل التت يئ لل تابة ت قبناى مسقدم لها ت قتعديلها قمراجعتهدا ت إال انهدا تت لدق 
فدددي ال تابدددة مدددن تدددالل تحديدددد الهدددد  قالتنظددديم قالمراابدددة   تنظيمدددا  ذاتيدددا  مةحكمدددا  قتحكمدددا  

Zimmerman :  1999 : 241)) 
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(  2006( قدراسدة   قحيدد حدافظ قجمدال ع يدة : 2003قاد أ ددت دراسدة   ريدم ميهدقق :  
( فاعليدة اسدتتدام إسدتراتيجيات التنظديم الدذاتي فدي تحسدين  2009قدراسة    أحمد مقس  :
لمقددال ت قمددن هنددا جدداىت ف ددرم هددذا البحددإل فددي تنميددة مهددارات كتابددة أداى التالميددذ لمهددارات ا

المقال من تالل استتدام بعض إستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم لدى تالميذ الفدا اللالدإل 
 اإلعدادي  

 حتديد املشكلة :  
تتملل م)كلة هذا البحإل فدي ادعا مسدتقى أداى تالميدذ الفدا اللالدإل اإلعددادى 

قال   قللتفدي لهذد الم)كلة يمكن للبحدإل اإلجابدة عدن السدنال الدرئي  لمهارات كتابة الم
 التال  :
  مددا فاعليددة اسددتتدام بعددض إسددتراتيجيات الددتعلم المددنظم ذاتيددا  فددي تنميددة مهددارات

 كتابة المقال لدى تالميذ الفا اللالإل اإلعدادي ؟ 

 قيتفرع من هذا السنال السناالن اآلتيان :د   

 ل الالزمة لتالميذ الفا اللالإل اإلعدادى ؟ما مهارات كتابة المقا -1

ما ألر استتدام بعض إستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم فدي تنميدة مهدارات كتابدة  -2
 المقال لدى تالميذ الفا اللالإل اإلعدادي ؟

 : أهداف الدراسة
 تحديد اائمة بمهارات كتابة المقال الالزمة لتالميذ الفا اللالإل اإلعدادي  -1
يجيات اائمددة علدد  التنظدديم الددذاتي لتنميددة مهددارات المقددال لدددى تالميددذ تقظيددا إسددترات -2

 الفا اللالإل اإلعدادي 

ايددا  فاعليددة اسددتتدام بعددض إسددتراتيجيات التنظدديم الددذاتي للددتعلم فددي تنميددة مهددارات  -3
 المقال لدى تالميذ الفا اللالإل اإلعدادي 

 حدود الدراسة :   
 ااتفرت هذد الدراسة عل  :

قددال حيددإل إنددا يفددعق تنميددة كددل مهددارات كتابددة المقددال مددن تددالل بعددض مهددارات الم -1
إستراتيجية معيندة ت قلدذا سيقتفدر البحدإل علد  مهدارات المقدال الالزمدة لتالميدذ الفدا 

  اللالإل اإلعدادي 
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عينة من تلميذات الفا اللالإل اإلعدادي بمدرسة الندقل اإلعداديدة بدإدارم ملدقى  -2
حيإل إن تنمية مهارات المقال لدديهن تمكدنهن التعليمية ت اقامها لمانقن تلميذم ت 

مددن مقافددلة دراسددتهن ت قكتابددة م)دداعرهن قأحاسيسددهن قأف ددارهن فددي الفددفق  
التالية للمرحلة اإلعدادية قبتافة عندما يدتلن المرحلة اللانقية قلديهن مهدارات 

 منظمة تساعدهن عل  مقافلة تقدمهن ا  اديمي 

تعلم قهدددي : اسدددتراتيجية تحديدددد الهدددد  بعدددض اسدددتراتيجيات التنظددديم الدددذاتي للددد -3
 قالتت يئ لا ت قاستراتيجية التنظيم ت قاستراتيجية تقييم الذات  

 فروض الدراسة :  
يقجددددد فددددر  دال إحفددددائيا  بددددين متقسدددد ي درجددددات تلميددددذات المجمددددقعتين التجريبيددددة  -1

قالادداب ة فددي الت بيدد  البعدددي التتبارمهددارات المقددال فدد  كددل مهددارم علدد  حدددم ت قفدد  
 لمجمقع ال ل  للمهارات ت لفالح تلميذات المجمقعة التجريبية ا

تقجد عالاة ارتبا ية دالة مقجبة بين متقس   درجات تلميدذات المجمقعدة التجريبيدة فد   -2
الت بي  البعدى التتبدار الجاندق المعرفد  لمهدارات المقدال ت قبدين متقسد   درجداتهن فد  

 اتتبار الجانق ا دائ  لمهارات المقال  

 ج الدراسة :منه
 استتدم الباحإل في هذد الدراسة المنهجين القففي قالتجريب  :د

 المنهج القففي : لبناى اإل ار النظرى للبحإل    -1
المدددنهج التجريبدددي القدددائم علددد  التفدددميم )دددبا التجريبددد  : قذلدددك لبيدددان فاعليدددة  -2

ل استتدام بعض إستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم في تنميدة مهدارات كتابدة المقدا
 لدى تالميذ الفا اللالإل اإلعدادي 

 أدقات الدراسة قالمعالجة التجريبية:
 أدوات القياس :

  د  اائمة بمهارات كتابة المقال الالزمة لتلميذات الفا اللالإل اإلعدادى 1    

دد  اتتبدار معرف  قأدائد  ( لقيدا  مددى تمكددن تلميدذات الفدا اللالدإل اإلعددادي مددن 2
 مهارات كتابة المقال 

 ب ااة تقدير مستقى أداى تلميذات الفا اللالإل اإلعدادى لمهارات كتابة المقال   د3
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 أداتا التعلم :
ددد كتدداق التلميددذ : يحتدددقى علدد  مجمقعددة مددن الددددرق  لتعلدديم تلميددذات المجمقعدددة 1

 التجريبية  مهارات كتابة المقال ف  اقى استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم  
)ددد بددا المعلددم فدد  تدددري  مهددارات كتابددة المقددال لتلميددذات ددد مر)ددد المعلددم : ليستر 2

 المجمقعة التجريبية في اقى استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم    

 حتديد املصطلحات :ـ 
 Self-Regulated Learningالتنظيم الذاتي للتعلم : 

( : "أندا عمليدة بنداىم ن)د ة يقدقم فيهدا المدتعلم بقادع 2006يعرفا ربيع ر)قان  
هدا  لم تت يئ قتقجيا قتنظيم قابئ معارفدا قدافعيتدا قسدلقكياتا قالسديا  الدذي يدتم ا 

 فيا التعلم من اجل تحقي  ا هدا " 
( ب نددددا " مجمقعددددة مددددن الت ددددقات قا فعددددال 2010ق يعرفددددا سددددالم الغرايبددددة     

قالسددلقكيات الن)دد ة المنظمددة التدد  يمارسددها المددتعلم )ددعقريا  مددن أجددل ا تسدداق الددتعلم ت 
 تتزينا قاالحتفاظ با قاسترجاعا عند الحاجة إليا "   ق 

قيعرفددا الباحددإل إجرائيددا  : "أنددا تغيددر فددي أداى التلميددذ ال تددابي ت  نتيجددة لم)دداركتا 
اإليجابية ف  عملية تعلمدا  ت قاسدتتداما لت دقات إسدتراتيجيات التنظديم الدذاتي للدتعلم فد  

يميدددة ت قلتحسدددين ا داى ال تددداب  ال تابدددة ب)دددكل ن)دددئ قفعدددال ت لتحقيددد  ا هددددا  ا  اد
 لديا" قيقا  ذلك باتتبار أداى التلميذ لمهارات كتابة المقال 

 المقددددال : 
( أنددا مجمقعددة مددن الفقددرات تتندداقل مقاددقعا   222: 2005يعرفددا  مفدد ف  رسددالن     

 معينا  يت قن من مقدمة   قمتن ت قتاتمة  
لري تدا  يعدرض أق ينداا, ف درم ت أق ( أنا االق ن258: 2008قيعرفا    حسن )حاتة 

أف ددارا  فددي مقاددقع قاحددد فددي تسلسددل قتددرابئ ت يبددرز ف ددرم ال اتددق ت قينقلهددا إلدد  القدداريى 
 قالسامع نقال  ممتعا  منلرا  قاد يكقن علميا  أق أدبيا  أق سياسيا  أق اجتماعيا   

اإلعددادي تعبيدرا  عدن قيعرفا الباحإل إجرائيا  أنا ا عة نلريدة يكتبهدا تلميدذ الفدا اللالدإل   
 ذاتا قأف ارد في أي مقاقع يتتارد ت قبلغة سهلة مناسبة  

 إجراىات الدراسة :
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لإلجابددةعن السددنال ا قل تددم إعددداد اائمددة تحدددد مهددارات كتابددة المقددال الالزمددة  -1
 لتلميذات الفا اللالإل اإلعدادى ت قذلك من تالل : د

 ت كتابة المقالأ د البحقإل قالدراسات السابقة المرتب ة بمهارا
التعبيددر ال تددابي   مجدددال  ق د  دراسددة ال تابددات العربيددة قا جنبيددة التددي تناقلددت 

  المقال(
ج د اال ددالع علدد  أهدددا  تعلدديم اللغددة العربيددة فددي المرحلددة اإلعداديددة ت قا)ددتقا  

 مهارات كتابة المقال منها  
  مقر د د تعر  آراى معلمي المرحلة اإلعدادية تقمقجهيهات قأقلياى ا

 هد عرض القائمة عل  مجمقعة من المحكمين للت  د من سالمتهات قتعديلها        
 قفي محاقلة لإلجابة عن السنال اللاني تم:د  -2

أ د بناى اتتبار في المقال ف  اقى اائمة مهارات المقال الالزمة لتلميذات الفدا 
 ت قاب ا    اإلعدادياللالإل 

فدددا اللالدددإل اإلعددددادي ت قت بيددد  اتتبدددار ق د اتتيدددار مجمقعدددة مدددن تلميدددذات ال
 مهارات المقال عليهن   ت بيقا  ابليا  (  

 ج د تقسيم المجمقعة التجريبية إل  مجمقعتين :
المجمقعددة ا قلدد  : تدددر  مهددارات المقددال  باسددتتدام إسددتراتيجيات التنظدديم الددذاتي  -

 للتعلم   مجمقعة تجريبية( 

ال بالمعالجددة المعتددادم  مجممقعددة المجمقعددة اللانيددة : تدددر   مهددارات المقدد -
 ااب ة( 

د د  ت بيددددد  اتتبدددددار مهدددددارات كتابدددددة المقدددددال علددددد  تلميدددددذات المجمدددددقعتين التجريبيدددددة 
 قالااب ة ت بيقا  بعديا(   

هدددد  رفدددد البياندددات قمعالجتهدددا إحفدددائيا   قدددد تفسدددير النتدددائج     زدددد تقدددديم التقفددديات 
 قالمقترحات

 أهمية الدراسة :   
 أن يفيد من هذد الدراسة الفئات التالية : يمكن         
سددتراتيجيات الددتعلم المددنظم ذاتيددا  بمددا يمكددن  -1 قااددعق المندداهج : إمدددادهم بنمدداذج قا 
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 تامينها في مناهج اللغة العربية لتنمية مهارات كتابة المقال  
معلمددق اللغددة العربيددة : إمدددادهم بددإجراىات الددتعلم المددنظم ذاتيددا  فددي تنميددة مهددارات  -2

 المقال  كتابة

تالميذ الفا اللالإل اإلعدادي : مساعدتهم في تنمية مهارات كتابة المقال لدديهم  -3
قكدذا إمددادهم بإسدتراتيجيات الدتعلم المدنظم ذاتيددا  قالتدي يمكدن أن تسدهم فدي زيددادم 

 تعلمهم للغة العربية بففة عامة قالتعبير ال تابي بففة تافة 

ن الدراسددات العلميددة التددي يمكددن أن البدداحلقن : فددتح البدداق أمددام إجددراى العديددد مدد -4
تتناقل التعلم المنظم ذاتيا  كمتغير مستقل في تنميدة مهدارات التعبيدر ال تدابي لددى 

  الق المراحل الدراسية               
 أدوات الدراسة

 أدقات القيا  :  
 د إعداد اائمة مهارات التعبير ال تابي الالزمة لتالميذ الفا اللالإل اإلعدادي :1
يهدددد  إعدددداد القائمدددة تحديدددد مهدددارات كتابدددة المقدددال الالزمدددة لتالميدددذ الفدددا اللالدددإل     

 اإلعدادي تمهيدا  لتنمية بعاها  
قاسددت اع الباحددإل أن يتددرج بمجمقعددة مددن مهددارات المقددال قالتددي يددرى أنهددا الزمددة 

 لتالميذ الفا اللالإل اإلعدادي قالتي فاغها في فقرم اائمة مبدئية 
بمقدمة تبين الهد  منها قتقاح تعليماتها للسادم المحكمين لدم عدرض قاد بدأت القائمة 

 ( لالإل ع)رم مهارم من مهارات كتابة المقال 13حيإل ت قنت من   مكقناتها
قبعددد التحكدديم علدد  القائمددة فددي فددقرتها المبدئيددة أةعيددد النظددر فيهددات قتددم تعددديلها 

عددادم فددقغها مددن جديددد فددي اددقى آراى السددادم المحكمددين قمال حظدداتهم ت قمقترحدداتهم   قا 
قباإلاافة إل  رنية الباحإل قا العا علد  مدا جداى فدي الدراسدات قالبحدقإل السدابقة حدقل 
مدى أهمية كل مهارم   قمدى مناسبتها قارقرتها للمجال الذي تنتمي إليا قتعبدر عندا   
إلدد  أن أفددبحت المهددارات محددددم بال)ددكل الددذي يالئددم البحددإل قيتناسددق مددع أهدافددا  قاددد 

 ( إحدى ع)رم مهارم 11ت مهارات كتابة فن المقال  )مل
 د إعداد اتتبار مهارات كتابة المقال لتالميذ الفا اللالإل اإلعدادي :2
 الهد  من االتتبار :   
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( إحدددى 11يهددد  االتتبددار ايددا  مسددتقى أداى تالميددذ الفددا اللالددإل اإلعدددادي فددي     
فد  لر مدن  %80ات التدي حفدلت علد  ع)رم مهارم من مهارات كتابة المقال  قهي المهدار 

 حيإل أهميتها النسبية   
 الفقرم ا قلية لالتتبار 

بعددد أن تددم تحديددد مهددارات كتابددة المقددال الالزمددة لتالميددذ الفددا اللالددإل اإلعدددادي   
في القائمة تم قاع الفقرم ا قلية لالتتبارت قاد ت قندت أسدئلة المقدال مدن مجمدقعتين : 

فرداتها من نقع االتتيار من متعدد ت قالمجمقعة  ق( عبدارم عدن المجمقعة  أ( تم إعداد م
سنال مقالي  ي)مل كل مهارات المقال المجمقعة  أ( عبارم عدن أحدد ع)در سدناال  مدن ندقع 
االتتيار من متعدد لقيدا  إحددى ع)درم مهدارم مدن مهدارات كتابدة المقدال قالمجمقعدة  ق( 

 لمقال عبارم عن سنال مقالي لقيا  كل مهارات كتابة ا
 الفا اللالإل اإلعدادي ت قكل مفردم تقي  هدفا  تعليميا  قاحدا  د 

قاد  أع يت درجدة ل دل إجابدة فدحيحة ت قال)ديى ل دل إجابدة تا ئدة ت قذلدك فدي أسدئلة  
المجمقعددة  أ(       االتتيددار مددن متعدددد(ت أمددا فددي المجمقعددة  ق( اددام الباحددإل بتفددميم 

ذا ب ااة تقدير أداى التلميذ لمهارات كت ابة المقال   فإذا أدى التلميذ المهارم أةع ي درجدة قا 
( إحددى 11لم يند المهارم أةع ي ففرا  *  لتفبح درجات أسئلة المقال للمجمقعدة   أ (   

( إحدددى ع)ددرم درجددة قيكددقن المجمددقع 11ع)ددرم درجددة   قدرجددة سددنال المجمقعددة  ق(  
 ة  ( النتين قع)رين درج22ال لي لدرجات فن كتابة المقال  

قاد أجريت التعديالت الالزمة في اقى آراى السادم المحكمين قمن لم التقفل إل  
 الفقرم النهائية التتبار مهارات المقال لتالميذ الفا اللالإل اإلعدادي

 الدراسة االست العية :
بعد إعداد الفقرم المبدئية لالتتبار قالتحكيم عليها قتعدديلها حتد  فدارت فدالحة 

( 42بي  االتتبار علد  ففدل مدن تالميدذ الفدا اللالدإل اإلعددادي عدددد  للت بي    تم ت 
النتان قأربعقن تلميذم بمدرسة الرقاة اإلعدادية بنات قذلدك لحسداق لبدات قفدد  قزمدن 
االتتبار قلابئ بعض الجقانق قالت  د من قاقن التعليمات قتقايح ال لمات التي تحتاج 

 ل)رن 
 فد  االتتبار : -
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ر أق أدام القيا  "أن تقي  فعال  مدا قادعت لقياسدا قتحقيد  يقفد بفد  االتتبا
فد  أدام القيا  أ لر أهمية قال)ك من تحقيد  اللبدات  ندا مدن المحتمدل أن ت دقن أدام 

  (371    1979 فناد البهي السيد   ا غير فاداة"معينة لابتة قل نه
 قتملل حساق فد  االتتبار فيما يلي : 

 د فد  المحكمين :1
االتتبار في فقرتا المبدئية عل  مجمقعة من أسداتذم المنداهج ق در  تم عرض 

التدري    قكذلك أساتذم علم النف  التربقي قأساتذم ال ليات ا  اديمية قبعض المقجهين 
قالمعلمددين للمرحلددة اإلعداديددة   قذلددك إلبددداى الددرأي فددي فددالحية االتتبددار لقيددا  مهددارات 

معددايير ا داى قت ددافن العندداقين مددن حيددإل السددهقلة  كتابددة المقددال ققاددقن التعليمددات قداددة
 قالفعقبة    قاد أ)ار المحكمقن إل  فالحية االتتبار للت بي   

 د فد  االتسا  الداتلي :2
تم حساق معامدل االتسدا  الدداتلي لمفدردات االتتبدار  ن معامدل االتسدا  الدداتلي يعبدر  

ردم بددالمجمقع ال لدي لالتتبددار ت عدن الفددد  ت قذلدك مددن تدالل حسدداق معامدل ارتبددا  المفد
 قجاىت النتائج كما يلي

( يقاح معامل ارتبا  كل مفردم عل  حدم بالمجمقع ال لي لمفردات اتتبار المقال 1جدقل 
: 

 11 10 9 8 7 6 5 4 3  2 1 المفردم
الجانددددق 
 المعرفي

0.38

6 
0.30

5 
0.43

8 
0.41

2 
0.32

9 
0.15

3 
0.56

6 
0.69

9 
0.28

8 
0.51

2 
0.43

2 

 الجانددددق
 ا دائي

0.46

1 
0.36

2 
0.41

0 
0.55

3 
0.11

2 
0.54

3 
0.23

0 
0.51

2 
0.29

1 
0.26

6 
0.31

8 

( فدي الجاندق المعرفدي منتفادا  قهدي تقدي  مهدارم  6قاد جاى معامل ارتبا  المفردم      
 الربئ بين الفقرات ( قهي مهارم أساسية من مهارات كتابة المقال ممدا جعدل الباحدإل يبقدي 

( منتفاا  قهدي تقدي  مهدارم   5 دائي جاى معامل ارتبا  المفردم  عليها ت قفي الجانق ا
ترتيق الجمل داتل الفقرم ( قهي مهارم أساسية مدن مهدارات كتابدة المقدال لدذلك تدم اإلبقداى 

( قهي تقي  مهارم استتدام ال)قاهد الداعمة لألف ار تم اإلبقداى 7عليها ت قكذلك المفردم  
 عليها  



 
ض مهارات كتابة المقال لدى تالميذ المرحلة فاعلية بعض استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم في تنمية بع

 نادي أمين عبد النعيم محمد                                                                   اإلعدادية
 

 

- 76 - 

م 1202 يناير 1اجلزء  1عدد ال 63اجمللد                       جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس  

 

 ار :لانيا  : لبات االتتب 
ب ريقدددة التجزئدددة النفدددفية : باسدددتتدام معامدددل ارتبدددا  بيرسدددقن لحسددداق معامدددل  -1

( قتدم تفدحيح هدذد القيمدة 0.745االرتبا  بدين نفدفي االتتبدار   قكاندت ايمتدا  
( قهي ايمة لبات االتتبار 0.854براقن قكانت ايمتا  -باستتدام معامل سيبرمان

 عالية من اللبات قهي ايمة عالية تدل عل  تمتع االتتبار بدرجة 
( قهي ايمة تدل أياا  0.733ريت)اردسقن قكانت ايمتا  -باستتدام معامل كيقدر -2

 عل  تمتع االتتبار بدرجة عالية من اللبات 

قبددذلك ا مدد ن الباحددإل لت بيدد  اتتبددار مهددارات كتابددة فددن المقددال قتعميمددا علدد  مجمقعددة 
 الدراسة ا فلية 

 لاللا  : معامالت الفعقبة : 
معددامالت الفددعقبة لمفددردات االتتبددار قاددد قاعددت معددامالت الفددعقبة  تددم حسدداق

 (   0.50د 0.86لمفردات اتتبارت المقال بين    
قبذلك يتاح أن االتتبار يتمتع بمعامالت فدعقبة مناسدبة لمسدتقى تالميدذ الفدا اللالدإل 

 اإلعدادي 
تتبدار  قادد دلددت رابعدا  : حسداق معامدل التمييدز : تدم حسدداق معدامالت التمييدز لمفدردات اال

( ت يتادح مدن اديم 0.10د 0.01النتائج عل  أن معامل التمييز لمفردات المقال قاع بين   
معامالت التمييز أن االتتبار يتمتدع بقددرم علد  التمييدز بدين التالميدذ الممتدازين قالادعفاى 
ن مما ي مئن الباحدإل باسدتتداما كد دام لقيدا  اسدتيعاق التالميدذ للمهدارات قعلد  الدرغم مد

(  في اتتبدار المقدال إال ان الباحدإل أبقد  16( ق  6انتفاض ايمة معامل تمييز المفردم   
أساسدددية مدددن مهدددارات الجاندددق عليهمدددا  نظدددرا   هميدددة هدددذد المفدددردات فدددي ايدددا  مهدددارات 

   المعرفي
 جمموعة الدراسة :

قل تددم اتتيددار مجمقعددة الدراسددة مددن تلميددذات الفددا اللالددإل اإلعدددادي بمدرسددة النددد     
( لمدانقن تلميدذم بقاادع ففدلين مدن ففدقل الفدا اللالدإل اإلعددادي 80اإلعدادية اقامها  

بالمدرسة أحدهما يملل المجمقعة التجريبيدة قالتدي تدم التددري  لهدا ب ريقدة الدتعلم المدنظم 
ذاتيددا  قاآلتددر يملددل المجمقعددة الادداب ة قالتددي تددم التدددري  لهددا بال ريقددة المعتددادم قاددد تددم 
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( لمددانين 80لمجمقعددة ب ريقددة ع)ددقائية   قاددد بلددع حجددم مجمقعددة الدراسددة  اتتيددار تلددك ا
( تلميدذم فدي المجمقعدة التجريبيدة 40تلميذم من تلميدذات الفدا اللالدإل اإلعددادي بقاادع  

( يبين تقزيع التلميذات عل   8( أربعين تلميذم في المجمقعة الااب ة قالجدقل     40ق 
 التدري   ففقل التجربة قال ر  المستتدمة في

 ( تقزيع التلميذات عل  ففقل التجربة2جدقل  
طرائق التدريس  المجموعة التي تمثلها بنات الفصول المدرسة

 المستخدمة

 المعتادم ااب ة 40 3/1 الندقل اإلعدادية
 التعلم المنظم ذاتيا   تجريبية 40 3/3 الندقل اإلعدادية

 
 : دالقيا  القبلي للمجمقعتين التجريبية قالااب ة

  T  Testبعد ت بي  اتتبار مهارات المقال ابليا    ادام الباحدإل باسدتتدام اتتبدار"ت"      
للمقارنة بين أداى المجمقعتين التجريبية قالاداب ة ابليدا    قنفدذ الباحدإل ذلدك  عدن  ريد  

(   قالجدددقل التددالي يقاددح نتيجددة القيددا  القبلددي  SPSSاسددتتدام البرنددامج االحفددائي   
 ن التجريبية قالااب ة في اتتبار مهارات فن كتابةالمقال  للمجمقعتي

(  المتقسدددئ الحسدددابي قاالنحدددرا  المعيددداري قاددديم   ت ( لددددرجات تلميدددذات  3جددددقل    
المجمقعتين التجريبيدة قالاداب ة فدي الت بيد  القبلدي التتبدار فدن كتابدة المقدال   الجاندق 

 المعرفي قالجانق ا دائي قاالتتبار ككل ( 
العددد المجمقعة  لالمجا

 د 
المتقسدددددددددئ 
 الحسابي 

االنحددددددددددددرا  
 المعياري 

درجددددددددددددددددددات 
 الحرية

مسددددددتقى  ايمة   ت (  
 الداللة 

 المقال 
 جانددددددددددددددددق 
 معرفي ( 

 الااب ة 
 التجريبية 

40 
40 

625,6 
175,6  

930,1 
469,2 

78 
 

 دالة غير 908,0

 المقال
  جانددددددددددق  

 أدائي ( 

 الااب ة 
 التجريبية

40 
40 

650,4 
725,4  

741,2 
974,1  

 دالة غير 140,0 78

 المقال  
   ككل ( 

 الااب ة 
 التجريبية

40  
40  

225,11 
875,10  

245,4 
923,3  

 دالة غير 383,0 78
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يتادح مدن الجددقل السدداب  قمدن حسداق ايمدة   ت ( أنددا ال تقجدد فدرق  ذات داللددة      
 إحفائية

المجمقعددة الادداب ة فددي  بددين متقسدد ات درجددات تلميددذات المجمقعددة التجريبيددة قتلميددذات
ق المعرفددي قالجانددق ا دائددي قاالتتبددار ككددل ( ممددا نددالت بيدد  القبلددي التتبددار المقددال   الجا

ي)ير إل  ت افن المجمدقعتين التجريبيدة قالاداب ة فدي مهدارات فدن كتابدة المقدال   قي)دير 
فإنددا أياددا  إلدد  أن المجمددقعتين تن لقددان مددن نق ددة بدددى قاحدددم   قأنددا إذا حدددإل أي تغيددر 

 يعزى إل  المعالجة المستتدمة في إحدى المجمقعتين   
قبعددد ت  ددد الباحددإل مددن ت ددافن المجمددقعتين التجريبيددة قالادداب ة ابليددات اددام بتدددريق        

بينما درست المجمقعة  تلميذات المجمقعة التجريبية عل  استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيات
 الااب ة بال ريقة المعتادم  

 نتائج وتفسريهاـ رصد ال
هدفت هذد الدراسة تعر  فاعلية استتدام بعض إستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا  في     

تنمية مهارات المقال  لدى تالميذ الفا اللالإل االعدادي   لذلك يهد  هذا الففل 
اإلجابة عن تسانالت البحإل   قمن لم التحق  من فاعلية استتدام استراتيجيات التعلم 

 ذاتيا    قفيما يلي تففيل ذلك : المنظم 
 : السنال ا قل

مددا فاعليددة اسددتتدام بعددض إسددتراتيجيات الددتعلم المددنظم ذاتيددا  فددي تنميددة مهددارات كتابددة    
 المقال لدى تالميذ الفا اللالإل اإلعدادي ؟ 

لإلجابددة عددن هددذا السددنال اددام الباحددإل ببندداى قاددبئ اتتبددار مهددارات المقددال لتالميددذ الفددا 
عدادي بهد  استتداما في القيدا  القبلدي قالقيدا  البعددي للقادق  علد  مددى اللالإل اإل

 فاعلية استتدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا  قتففيل ذلك كما يلي : د 
 القيا  البعدى    

للمقارندددة بدددين متقسددد   درجدددات تلميدددذات  T testادددام الباحدددإل باسدددتتدام اتتبدددار "ت" 
ب ة ت قنفددذ ذلددك عددن  ريدد  اسددتتدام البرنددامج االحفددائ  المجمددقعتين التجريبيددة قالاددا

SPSS  : ت قذلك التتبار فحة الفرقض 
 د اتتبار فحة الفرض ا قل :د  1
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بددين متقسدد ي درجددات  ندد  الفددرض ا قل  علددي أنددا " يقجددد فددر  دال إحفددائيا          
ت المقدال فدي تلميذات المجمقعتين التجريبية قالااب ة في الت بي  البعددى التتبدار مهدارا

  لح تلميذات المجمقعة التجريبيةكل مهارم عل  حدم ت قفي المجمقع ال ل  للمهاراتت لفا
قاددد تددم التحقدد  مددن فددحة هددذا الفددرض عددن  ريدد  المقارنددة بددين متقسدد ات            

درجددات تلميددذات المجمددقعتين التجريبيددة قالادداب ة فدد  الت بيدد  البعدددى التتبددار مهددارات 
كددل مهددارم فرعيددة علدد  حدددم ت قفدد  المجمددقع ال لدد  للمهدداراتت قاسددتتدام  كتابددة المقددال فدد 

لحسدداق داللددة الفددرق  بددين المتقسدد ات قذلددك مددن تددالل البرنددامج  T testاتتبددار "ت" 
 قاد أسفرت نتائجا عما ي ت  :د SPSSاإلحفائي 

ارم فرعيدة أقال: النتائج المرتب ة بفاعلية إستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا فدي تنميدة كدل مهد
 من مهارات كتابة المقال :د           

:  يقاح المتقس ات قاالنحرافات قايمة"ت" لددرجات تلميدذات المجمدقعتين التجريبيدة  (4جدقل   
 قالااب ة ف  كل مهارم فرعية من مهارات كتابة المقال 

            م
 المهارم

المتقسددئ  العدد المجمقعة
 الحساب 

االنحدرا  
 المعيارى 

ة درجددددد
 الحرية

مسدددددتق  ايمة ت
ى 

 الداللة 

حجدددم 
 ا لر

أن ياددددع التلميددددذ  1
عنقاندددددددا  مناسدددددددبا  

 للمقال  

 الااب ة
 التجريبية

40 
40 

0.400 
0.725 

0.496 
0.452 

دالدددددددددة  3.062 78
عندددددددددد 
0.01 

0.7 

يفددقا المقدمددة    2
 بجملة مفتاحية 

 

 الااب ة
 التجريبية

40 
40 

0.450 
0.825 

0.503 
0.384 

دالدددددددددة  3.741 78
ندددددددددد ع

0.01 

0.8 

ياددع ف ددرم للفقددرم  3
                

 

 الااب ة
 التجريبية

40 
40 

0.700 
0.875 

0.464 
0.334 

دالدددددددددة  1.934 78
عندددددددددد 
0.05 

0.4 

يدددنظم أف دددارد فدددي  4
 فقرات  

 

 الااب ة
 التجريبية

40 
40 

0.350 
0.650 

0.483 
0.483 

دالدددددددددة  2.777 78
عندددددددددد 
0.01 

0.6 

يرتق الجمل داتل  5
 الفقرم 

 اب ةالا
 التجريبية

40 
40 

0.275 
0.650 

0.452 
0.483 

دالدددددددددة  3.584 78
عندددددددددد 

0.8 
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 0.01 
يددربئ بددين الفقددرات  6

  
 

 الااب ة
 التجريبية

40 
40 

0.500 
0.675 

0.506 
0.474 

غيددددددددر  1.595 78
 دالة

0.4 

يسدددتتدم ال)دددقاهد  7
 الداعمة  ف ارد  

 

 الااب ة
 التجريبية

40 
40 

0.500 
0.775 

0.506 
0.422 

دالدددددددددة  2.636 78
عندددددددددد 
0.01 

0.6 

يسدددتتدم ال لمدددات  8
 استتداما  سليما   

 

 الااب ة
 التجريبية

40 
40 

0.325 
0.825 

0.474 
0.384 

دالدددددددددة  5.177 78
عندددددددددد 
0.01 

1.2 

يلتددددددددددزم بقحدددددددددددم  9
 المقاقع  

 

 الااب ة
 التجريبية

40 
40 

0.350 
0.950 

0.483 
0.220 

دالدددددددددة  7.145 78
عندددددددددد 
0.01 

1.6 

1

0 
يكتق تاتمة جيدم 

  
 

 الااب ة
 التجريبية

40 
40 

0.775 
0.975 

0.422 
0.158 

دالدددددددددة  2.802 78
عندددددددددد 
0.01 

0.6 

1

1 
يكتدددددددددق مراعيدددددددددا  

 فحة ال تابة  
 الااب ة
 التجريبية

40 
40 

0.800 
1.00 

0.405 
0.000 

دالدددددددددة  3.122 78
عندددددددددد 
0.01 

0.7 

بدين  0.01يتاح من الجدقل السداب  أندا تقجدد فدرق  ذات داللدة إحفدائية عندد مسدتقى 
متقس   أداى تلميذات المجمقعدة التجريبيدةت قتلميدذات المجمقعدة الاداب ة فد  المهدارات 
التافة بكتابة المقال لفالح تلميذات المجمقعة التجريبية ت كما يقجدد فدر  دال إحفدائيا  

بين متقس   أداى تلميذات المجمقعة التجريبيدةت قتلميدذات المجمقعدة  0.05عند مستقى 
قاع ف رم للفقرم " لفالح تلميذات المجمقعة التجريبية  ماعدا مهارم الااب ة في مهارم " 

الربئ بين الفقرات حيإل لم تقجد فرق  ذات داللة إحفائية فدي هدذد المهدارم بدين تلميدذات 
 المجمقعة التجريبية قتلميذات المجمقعة الااب ة   

يبيدة فدي قادع قت)ير تلك النتيجدة إلد  تحسدن مسدتقى أداى تلميدذات المجمقعدة التجر     
عنقان مناسق للمقال ت قفقا مقدمة المقال بجملة مفتاحية تققادع ف درم للفقدرم تقتنظديم 
أف ار المقال في فقراتت قترتيق الجمل داتل الفقرم ت قاستتدام ال)قاهد الداعمدة لألف دار ت 
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قاسددتتدام ال لمددات اسددتتداما  سددليما  ت قااللتددزام بقحدددم المقاددقع ت قكتابددة تاتمددة جيدددم 
للمقددال ت قمراعددام فددحة ال تابددةت قتتفدد  هددذد النتيجددة مددع دراسددة  قحيددد حددافظ قسددليمان 

( حيددإل أ دددت فاعليددة الددتعلم المددنظم ذاتيددا  فددي تنميددة مهددارات كتابددة المقددال ت 2006ع يددة 
قتتف  مع الدراسات التي تناقلت التعلم المنظم ذاتيا  قأ دت ألرد اإليجابي في تنمية مهدارات 

(قدراسددة  ريددم 2000( قدراسة سقسددن )ددلبي  1995ا دراسددة  دى البدداز ال تابددة ت قمنهدد
 ( ت 2009(  قدراسة   أحمد مقس  2003ميهقق 

قتتف  أياا  مع ما قرد في اإل ار النظري للبحإل حقل ا لر اإليجدابي للدتعلم المدنظم ذاتيدا  
 في تحسين مهارات كتابة المقال   

تيجيات الدتعلم المدنظم ذاتيدا  فدي تنميدة مهدارات كتابدة لانيا  : النتائج المرتب ة بفاعلية استرا
   المقال ككل :

( يقادددح المتقسددد ات قاالنحرافدددات قادديم "ت" لددددرجات تلميدددذات المجمدددقعتين  6جدددقل    
التجريبية قالااب ة في الت بي  البعدي التتبار المقال   الجانق المعرفي قالجانق ا دائدي 

 قاالتتبار ككل (  
 
م
  

المتقسددئ  العدد جمقعة الم المجال
 الحسابي 

االنحدرا  
 المعياري 

درجة 
 الحرية

مسددددددتقى  ايمة ت 
 الداللة 

حجدددم 
 ا لر

 المقال 1
  جانق معرفي 

) 

 الااب ة 
 التجريبية 

40 
40 

6.850 
9.000 

1.902  
1.240 

78 
 

 دالة عند  5.988
0.01 

1.4 

 المقال 2
   جانق أدائي (

 الااب ة 
 التجريبية

40 
40 

5.425 
9.000 

2.560 
1.260 

 دالة عند  7.921 78
0.01 

1.8 

 المقال 3
 ككل

 الااب ة 
 التجريبية

40 
40 

12.275 
18.000 

4.019 
2.491 

 دالة عند  7.657 78
0.01 

1.7 

يتاددح مددن الجدددقل السدداب  قجددقد فددرق  ذات داللددة إحفددائية بددين متقسدد ي درجددات     
ي  البعددي التتبدار مهدارات المقدال فدي تلميذات المجمقعتين التجريبية قالااب ة في الت ب

الجانق المعرفي قالجانق ا دائدي قاالتتبدار ككدل ت لفدالح تلميدذات المجمقعدة التجريبيدة ت 
قكذلك قجقد ت لير كبير إلسدتراتيجيات الدتعلم المدنظم ذاتيدا  فدي تنميدة مهدارات المقدال فدي   
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 الجانق المعرفي قالجانق ا دائي قالمقال ككل (  
إل إن المجمقعتين التجريبية قالااب ة مت افئتان ابدل بددى تددري  مهدارات كتابدة قحي     

المقددال  لددذلك فددإن الزيددادم فددي متقسدد ات درجددات تلميددذات المجمقعددة التجريبيددة مقارنددة  
بدرجات تلميذات المجمقعة الااب ة ت إنما يرجع إل  اسدتتدام  ريقدة الدتعلم المدنظم ذاتيدا  

ريبيددة ت ممددا يعنددي تحسددن مسددتقى أداى تلميددذات المجمقعددة فددي التدددري  للمجمقعددة التج
التجريبيدددة لمهدددارات كتابدددة المقدددال عدددن مسدددتقى أداى تلميدددذات المجمقعدددة الاددداب ة علددد  
المسددتقى المعرفددي قا دائددي قال لددي   ا مددر الددذي يدددل علدد  فاعليددة اسددتتدام اسددترتيجيات 

تلميددذات المجمقعددة التجريبيددة    الددتعلم المددنظم ذاتيددا  فددي تنميددة مهددارات كتابددة المقددال لدددي
قعل  ذلدك يقبدل الفدرض اللالدإل الدذي ند  علد  قجدقد فدرق  دالدة إحفدائيا  عندد مسدتقى 

بين متقس ي درجات تلميذات المجمقعتين التجريبية قالااب ة في الت بي  البعددي  0.01
 إلتتبار مهارات المقال لفالح متقس ات تلميذات المجمقعة التجريبية   

( 2003( قدراسددة  ريددم ميهددقق  1999تفدد  هددذد النتيجددة مددع دراسددة  دى البدداز قت       
( قدراسددة  محمددد أبددق 2008(  قدراسددة  محمددد السدديد مندداع 2003قدراسددة  أميددرم عددقض 

 ( 2010زهرم 
قتتف  أياا  مع ما قرد في اإل ار النظري للبحإل حقل ا لر اإليجدابي للدتعلم المدنظم ذاتيدا  

 المقال ت قاد يرجع ذلك إل  : في تحسين مهارات كتابة
د  استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا  تفعل العالاة بين المعرفة الجديدم قالتبرم السدابقة بمدا   

يسددهم فددي تحقيدد  ا هدددا  التدد  تمللددت فددي تحسددين مهددارات كتابددة المقددال لدددى تلميددذات 
  المجمقعة التجريبيةت قهق مالم يتقافر لتلميذات المجمقعة الااب ة 

د استتدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا  جعلت التلميذم  ف  المجمقعدة التجريبيدة( تحددد 
هدفها من كتابة المقال تقتتتار ال ريقدة التد  تتعامدل بهدا فدي تنظديم المعلقمدات المكتقبدة 
تقتحديد النتائج المترتبة عل  المقدمات الم رقحة في ألناى كتابتها للمقال تقكذلك اتتيدار 

لنمقذج أق الزميلة الت  يمكن ان تساعدها في في كتابة العديدد مدن ا ف دار ت ا مدر الدذى ا
أسددهم فدد  تحسددن مسددتقى أداى تلميددذات المجمقعددة التجريبيددة لمهددارات المقددال تقهددق مددالم 

 يتقافر لتلميذات المجمقعة الااب ة  
 د اتتبار فحة الفرض اللاني : د  4   
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أندا " تقجدد عالادة ارتبا يددة دالدة مقجبدة بدين متقسدد    ند  الفدرض اللداني علدد         
التجريبية في الت بي  البعدى التتبار الجانق المعرفدي لمهدارات  درجات تلميذات المجمقعة

 المقال تقبين متقس   درجاتهن في اتتبار الجانق ا دائي لمهارات المقال "  
يمة االرتبا  بين متقس ات قاد تم التحق  من فحة هذا الفرض عن  ري  إيجاد ا       

درجات تلميذات المجمقعة التجريبية في الجاندق المعرفدي التتبدار المقدال قبدين متقسد ات 
 دقل التالي يقاح هذا االرتبا  : درجاتهن في الجانق ا دائي التتبار المقال ت قالج

جاندددق ( يقاددح االرتبدددا  بددين متقسددد ات درجددات تلميدددذات المجمقعددة التجريبيدددة فددي ال7جدددقل  
 المعرف  قمتقس ات درجاتهن في الجانق ا دائي التتبار المقال  

 مستقى الداللة    القيمة      معامل االرتبا    العدد  المجمقعة  ا دام      
الجاندددق المعرفدددي 
 التتبار المقال  

الجاندددددق ا دائدددددي 
 التتبار المقال  

 التجريبية
 

 التجريبية

40 
 

40 

1.00 
 

0.984 

 
0.984   

الدددددددددددددددددة عندددددددددددددددددد د
 0.01مستقى 

 0.01يتاح من الجدقل الساب  قجقد عالاة ارتبا ية دالة مقجبدة عندد مسدتقى          
بددين أداى تلميددذات المجمقعددة التجريبيددة لمهددارات الجانددق المعرفددي للمقددال قبددين أدائهددن 
ت لمهارات الجانق ا دائدي للمقدال ت قذلدك يعند  أن التلميدذم التدي تتعدر  المهدارمت قتتدذكرها

قتفهمها جيدا ت فإنها تنديهدا بإتقدان تف لمدا تعرفدت قفهمدت التلميدذم المهدارم تفإنهدا تنديهدا 
بإتقدان ت قكلمدا ازدادت معرفدة التلميدذم للمهدارم ت فإنهدا تنديهدا علد  القجدا ا  مدل ت قمدن 
تالل بيانات الجدقل الساب  نالحظ ارتفاع ايمة معامل ارتبا  المجمقعدة التجريبيدة ليفدل 

ممددا يدددل علدد  ان التلميددذم التدد  تتعددر  ت قتتددذكر ت قتفهددم المهددارم تفإنهددا  0.984إلدد  
تنديهات قعل  ذلك يقبل الفرض الرابع الذى ند  علد  قجدقد عالادة ارتبا يدة دالدة مقجبدة 

بين متقس   درجات تلميذات المجمقعة التجريبية في الت بي  البعدى  0.01عند مستقى 
ت المقددالت قبددين متقسدد   درجدداتهن فددي اتتبددار الجانددق التتبددار الجانددق المعرفددي لمهددارا

 ا دائي لمهارات المقالت قاد يرجع ذلك إل  :
ددد اسددتراتيجيات الددتعلم المددنظم ذاتيددا  سدداعدت تلميددذات المجمقعددة التجريبيددة ت فددي إتقددان  

الجانق المعرف  للمهارات ت من حيإل تعر  المهارم ت قمناا)تها مع الزميلة أق المعلدم تلدم 
المعلم للمهارم ت قت ديتها أمام التلميذات ت قالتفكير في المهارم بفقت مرتفع تقتقديم  )رن
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أعمددال جيدددم للتلميددذات ت قسدداعدت ت ددقات االسددتراتيجيات التلميددذات فدد  أداى المهددارات 
بإتقددان ت ف ددل اسددتراتيجية لهددا ت ددقات تجعددل التلميددذم تددندى المهددارم ب)ددكل أفاددل ت فددزاد 

 هارات لدى تلميذات المجمقعة التجريبية  الجانق ا دائ  للم
 توصيات البحث

 الباحث من خالل نتائج الدراسة باآلتي: يوصي

إعداد منهج واضح ومحدد يتم من خالله تعليم تالميذ المرحلةة اععداديةة مهةارات  .1

كتابة التعبيةر بفة ة عامةةك وكتابةة المبةال بفة ة خاصةة إةي ضةوج إسةتراتي يات 

 .التنظيم الذاتي للتعلم

تةةدريا التالميةةذ علةةة كتابةةة ال بةةرأ بحيةةث تبةةدأ ال بةةرأ ب ملةةة م تاحيةةة  ةةم  مةة   .2

 شارحة  م  ملة ختامية.

 ويمكن تبديم بحوث مبترحة مث  

أ ةةر اسةةت دات اسةةتراتي ية مبترحةةة ىائمةةة علةةة التنظةةيم الةةذاتي للةةتعلم إةةي تنميةةة 

 مهارات ال هم البرائي لدى تالميذ المرحلة اععدادية.
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 املراجع
 أقال  : المراجع العربية : 

" فدن ال تابدة قالتعبيدر " ت  دار الحامدد للن)در قال باعدة ت  2001إبراهيم فبيح قآترقن : 
 عمان  

"  ر  تدري  اللغة العربية قالتربية الدينية "   الجزى ا قل ت  1990إبراهيم محمد ع ا : 
 المفرية  ال بعة اللانية   القاهرم   مكتبة النهاة

" التعلم أسسا قنظرياتا قت بيقاتا"  دار المعرفدة الجامعيدة   2010إبراهيم قجيا محمقد  : 
  265:  263ت اإلسكندرية من   

"فعالية استتدام إستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا  في  2009أحمد إبراهيم مقس  حجازي :  
إلبتدائيددددة ذقي تحسددددين مهددددارات ال تابددددة قالرياادددديات لتالميددددذ المرحلددددة ا

فددعقبات الددتعلم فددي اددقى ا سددلقق المعرفددي  االندددفاع قالت مددل("  رسددالة 
 دكتقراد   جامعة اإلسكندرية 

" معجدددم المفددد لحات التربقيدددة  " ت ال بعدددة  1999أحمدددد حسدددن اللقددداني قعلدددي الجمدددل : 
 اللانية ت عالم ال تق ت القاهرم  

ال تدق  القداهرم ريدة قالت بيد "   مكتبدة عدالم "المناهج بين النظ  2003أحمد حسين اللقاني :  
    ال بعة اللاللة

"فعاليدة إسدتراتيجيات ا سدئلة فدي تنميدة اإلبدداع ا دبدي     2004أماني عبدد المقفدقد :  
في اللغة العربية ل الق المرحلة اللانقية"  رسدالة دكتدقراد    كليدة التربيدة 

   جامعة حلقان 

تتدام مداتل حديلة في تنمية مهارات التعبير ال تابي لدى " فاعلية اس 2000حازم را)د : 
تالميذ الحلقة اللانية من التعليم ا ساسي " رسالة دكتقراد  ت كليدة التربيدة 

 ت جامعة عين )م  

" تعلدديم اللغددة العربيددة بددين النظريددة قالت بيدد  "  الدددار المفددرية  1999حسددن )ددحاتة  : 
 اللبنانية ت ال بعة اللانية  

معجدم المفد لحات التربقيدة قالنفسدية      2003حاتة تزينق النجار تحامدد عمدار : حسن )
 القاهرم ت الدار المفرية اللبنانية  
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"المندداهج الدراسددية بددين النظريددة قالت بيدد "   مكتبددة الدددار العربيددة   2004حسددن )حدددداتا :
 لل تاق ت القاهرم  

قالت بيد    ال بعدة السدابعة   الددار المفدرية : تعليم اللغة العربية بين النظرية  2008ددددددد 
 اللبنانية  

"ألدر تددري  التعبيدر ال تدابي الحدر علد  تنميدة التفكيدر اإلبدداعي   1997حنان ال)اعر  : 
فددي المرحلددة اإلبتدائيددة "  رسددالة ماجسدددتير   كليددة التربيددة جامعددة عدددين 

 )م  

 للانقية " دار ال)رق  ت عمان " فنقن ال تابة ا دبية ل لبة ا   2000تليل الت يق   : 

"أسدداليق تدددري  اللغددة العربيدة بددين النظريددة قالت بيدد "    2007راتدق ااسددم ق محمددد فدناد :
 دار المسيرم للن)ر قالتقزيع ت عمان  

" ألددر التغذيددة الراجعدددة باسددتتدام إسددتراتيجيات الدددتعلم  2007رانيددا أحمددد رجددق زادددزق  : 
افعيددة اإلنجدداز لل ددالق ذقي فددعقبات المددنظم ذاتيددا  علدد  فاعليددة الددذات قد

التعلم في مادم الجغرافيا "  رسالة ماجسدتير   كليدة التربيدة باإلسدماعيلية  
 جامعة انام السقي    اسم علم النف  التربقي 

"الددتعلم المددنظم ذاتيددا  قتقجهددات أهدددا  اإلنجدداز   نمدداذج   2006ربيددع عبدددد أحمددد ر)ددقان :
 عالم ال تق   القاهرم  ت مكتبةقدراسات معافرم" ال بعة ا قل  

"فاعليددة برنددامج فددي الددتمكن مددن بعددض مهددارات التعبيددر   2005رحدداق زندداتي عبددد   : 
ال تابي لدى تلميذات المرحلة اإلعدادية ا زهرية في ادقى مددتل عمليدات 
ال تابة التفاعلي"  رسالة ماجستير   كلية البنات لآلداق قالعلقم قالتربية   

   جامعة عين )م

" حجددم ا لددر : أسدداليق إحفددائية لقيددا  ا هميددة   2003راددا مسددعد السددعيد عفددر : 
العمليددة لنتددائج البحددقإل التربقيددة قالنفسددية " ت المددنتمر العلمددي التددام  
ع)دددر   منددداهج التعلددديم قاإلعدددداد للحيدددام المعافدددرم ( الجمعيدددة المفدددرية 

ت جامعددة يقليددق  دار الادديافة  22د  21للمندداهج ق ددر  التدددري  مددن : 
 عين )م  ت المجلد اللاني  

"ألددر برنددامج لددتعلم مهددارات التنظدديم الددذاتي علدد  ا داى   2002ريددم ميهددقق سددليمقن :   



 
ض مهارات كتابة المقال لدى تالميذ المرحلة فاعلية بعض استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم في تنمية بع

 نادي أمين عبد النعيم محمد                                                                   اإلعدادية
 

 

- 87 - 

م 1202 يناير 1اجلزء  1عدد ال 63اجمللد                       جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس  

 

ا  اديمي لدى عينة من  الق الجامعة"   رسالة دكتقراد   كلية التربيدة   
 جامعة  ن ا 

هاراتا"  دبي ت اسم " التعبير اللغقي مكقناتا قمنا)ئ تعليما قتنمية م 1995قاي ع قم : 
 ال)نقن التعليمية 

" إستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا  قفاعلية الذات لدى المتفقاين  2009محمد عبد السميع رز   : 
   71دراسيا  قالعاديين من  الق الجامعة" مجلة كلية التربية بالمنفقرم   العدد 

  44:   5    2009الجزى ا قل   سبتمبر 

"  ددر  تعلدديم اللغددة العربيددة " مكتبددة النهاددة الحديلددة  1986ر أحمددد : محمددد عبددد القدداد
 القاهرم  

" فددعقبات الددتعلم قالتنظدديم  2009محمددقد عددقض   سددالم قأمددل عبددد المحسددن زكددي : 
 الذاتي"   إيتراك لل باعة قالن)ر قالتقزيعت القاهرم  

اتددا"   الجددزى اللدداني   "تعلدديم اللغددة العربيددة   مداتلددا قفني  2006محمددقد كامددل النااددة :
 منسسة االتال  لل باعة قالن)ر   القاهرم 

   2: تعليم اللغة العربية في التعليم العام "مداتلدا قفنياتدا"   ج 2002محمقد كامل النااة 
 القاهرم   كلية التربية جامعة عين )م 

" در     1999محمقد كامل النااة قفتحدي يدقن  قر)ددي  عيمدة قأحمدد حسدن حندقرم : 
 تعليم اللغة العربية " م)رقع تدريق المعلمين الجدد  ت القاهرم   

" إسددتراتيجية مقترحددة اائمددة علدد  الددتعلم المددنظم  2012محمددقد مفدد ف  محمددقد السدديد : 
ذاتيا  لعالج الاعا في مهارات الفهم القرائي لددى التالميدذ ذقي فدعقبات 

دراسددات قالبحددقإل الددتعلم بالمرحلددة اإلعداديددة " رسددالة ماجسددتير ت معهددد ال
 التربقية ت جامعة القاهرم     

"ألددر اسدتتدام عدددم أسداليق لتفددحيح التعبيدر ال تددابي فددي   1992مفد ف  إسددماعيل مقسد  :
تنمية مهارات كتابة المقال لدى  الق )عبة التعليم ا ساسي بكليدة التربيدة"   

الرابدع      جامعة المنيا   العدد 1992مجلة البحإل في التربية قعلم النف    
 المجلد التام  

 " تعليم اللغة العربية"   دار اللقافة للن)ر قالتقزيع  القاهرم    2005مف ف  رسالن  : 
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" التنظديم الدذاتي للدتعلم نمداذج نظريدة"  المدنتمر العلمدي    2003مف ف  محمد كامدل  : 
مددايق كليددة  12:  11اللددامن    الددتعلم الددذاتي قتحددديات المسددتقبل ( مددن 

   284بية جامعة  ن ا   التر 

"ألددر برنددامج تدددريبي فددي ال فدداىم ا  اديميددة لل ددالق علدد   2001مندد  حسددن السدديد بدددقي :
  المجلددددة المفددددرية للدراسددددات النفسددددية   المجلددددد  2001فاعليددددة الددددذات"   

   300:  151  فبراير من   29الحادي ع)ر   العدد 
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 التربية   جامعة عين )م  

" برندامج لتنميدة مهدارات ال تابدة فدي المرحلدة االبتدائيدة مدن  1996هدى مف ف  محمدد :
 جامعة سقهاج   التعليم ا ساسي " رسالة دكتقرام ت كلية التربية ت

قحيد السيد حافظ   جمال ع يا : "فعالية برنامج اائم عل  الدتعلم المدنظم ذاتيدا  فدي تنميدة 
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  203:  165  من   68المجلد الساد  ع)ر   العدد 

 لانيا  : المراجع ا جنبية

Oxford, R (1993) : Research on Second Language Learning 
Strategies Issues in Second Language Teaching and 
Learning Annual Review of Applied Linguistics, Vol. 
13, pp 180-202. 

Pintrich, P, & Degroot, E. (1990) : Motivational and Self-
Regulated Learning Components of Classroom 
Academic Performance, Journal of Educational 
Psychology, 82, 1, 3-40. 

Zimmerman, B, (1989) : Asocial View of Self Regulated 
Academic Learning, Journal of Educational 
Psychology, Vol. 25, No. 3, pp. 329 : 339. 



 
ض مهارات كتابة المقال لدى تالميذ المرحلة فاعلية بعض استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم في تنمية بع

 نادي أمين عبد النعيم محمد                                                                   اإلعدادية
 

 

- 89 - 

م 1202 يناير 1اجلزء  1عدد ال 63اجمللد                       جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس  

 

______________ (1998) : Acadmic Studying and the 
Development of Personal Skill : A Self Regulatory 
Perspective, Educational Psychologist, Vol. 33, No. 
2, pp. 73 – 86. 

De La paz, S. (1999) "Teaching Writing Strategies and Self 
Regulation Prodcedures to Middle School Student, 
with learning disabilities". Focus on Exceptional 
Children, Vol., 31 Issue 9, pp. 1-1b. 

Mason; L.H. Harras, S. & Graham, R.K (2002), "Every Child has 
A story to Tell : Self-Regulated Strategy 
Development For Story Writing", Education and 
Treatment of Children, Vol., 25 No. 4. PP 496-506. 

Saddler, B & Asaro,K (2007), "Increasing story Quality Thought 
Planning and Revisiong Effects on Young Writers 
with Learning Disabilities", Learning Disability 
Quarterly, Vol. 30, PP. 223-234. 

Cheong, Y., Pajares, F. & Obermsn, P. : "Motivation and 
Academic Help Seeking in High School Computer 
Science", 2004, Computer Science Education, Vol. 14, 
No. 1, pp 3 : 19 

Garcia. T. : "Self-Regulation, an Introduction Learning and 
Individual Differences", 6, 3, 1998, pp 161 : 163.  

Perry : "Young children's Self-Regulated Learning and Contexts 
That support It", 1998, Journal of Educational 
Psychology, 90, 4, 715-729. 

Steve Graham, Karen R Harris : "Improving the Writing 



 
ض مهارات كتابة المقال لدى تالميذ المرحلة فاعلية بعض استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم في تنمية بع

 نادي أمين عبد النعيم محمد                                                                   اإلعدادية
 

 

- 90 - 

م 1202 يناير 1اجلزء  1عدد ال 63اجمللد                       جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس  

 

Performance Knowledge, and Self-efficancy of 
Struggling young writres : the effects of self-
regulated strategy development" 2005. 
Contemporary Educational Psychology, 207 : 241. 

Theresa M.Hoover : "Effects of Self-Regulated Strategy 
Development for Writing on high school students 
with Learning disabilities II", 2010, The 
pennsylvaniastate University the Graduate school, 
college of education. 

Zimmerman B & Kitsantas A, : "Acquiring writing Revision and 
Self-Regulatory Skill Through Observation and 
Emulation", 2002, Journal of  

 
 


