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الملخص :
ىدؼ ىذا البحث إلى استخداـ استراتيجية مقترحة في تدريس السيرة الذاتية لتنمية
الكتابة اإلبداعية والذات المغوى لتالميذ الصؼ السادس االبتدائى  ،حيث بمغت عينة البحث
طالبا لممجموعة
طالبا لممجموعة التجريبية التي درست االستراتيجية المقترحة  ،وً 04
ً 04
الضابطة الت ي تدرس بالطريقة المعتادة  ،واستخدـ البحث المنيج التجريبي التصميـ " شبو
التجريبي " ،وأعد البحث مجموعة مف األدوات مثؿ :البرنامج التدريسي المقترح ،واختبار
الكتابة اإلبداعية ومقياس الذات المغوى  ،وكاف مف أىـ نتائج الدراسة تحسف ميارات الكتابة
اإلبداعية والذات المغوى  ،وقد أوصى البحث استخداـ تمؾ االستراتيجية فى تدريس الترجمة
الذاتية لتالميذ الصؼ السادس االبتدائى .

الكممات المفتاحية :استراتيجية مقترحة قائمة عمى التكامؿ بيف نموذج روجرز بيبى و
نظرية التمقى أليزر -الكتابة اإلبداعية  -الذات المغوى .

The Suggested strategy based on Robert module and reader response
theory
In teaching of Biography to develop creative writing
And self – language for G6 primary students
This study aim to use suggested strategy in teaching of Biography to
develop creative writing and self – language to G6 primary students. Study
sample was 30 students for experimental group, this study used the suggested
strategy and Control group was 30 students used traditional approach. This
study developed some of tool: teaching program, creative writing test and self
– language scale .The important result for this study improved creative writing
skills and self – language for the students.
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المقدمة :

نتاجا عف الشعور بالذات واإلحساس بالفردية ،ومحاوالت الكتَّاب
تعد الترجمة الذاتية ً
تصوير أنفسيـ مف خالؿ الترجمة الذاتية إنما محاولة ليعبروا مف خالليا عف أنفسيـ متأثريف
بما طالعوه مف أمثمة ىذا النوع فى التراث العربى والغربى  ،وقد احتذى بعضيـ التراث حيف
أتت ترجماتيـ الذاتية خاضعة بصورة عامة إلى طبيعة الروح العربية التى ال تميؿ إلى التعرى
النفسى والمصارحة المكشوفة  ،والبعض اآلخر تميَّز بالخروج عمى المسممات والموروثات
التى تؤمف بيا المجتمعات العربية منذ أزماف بعيدة  ،وأفادوا مف األدب الغربى الحرص عمى
المفيوـ الحديث لمترجمة الذاتية.
وترجع أىمية الترجمة الذاتية إلى أنيا فى مجموعيا سجؿ لحقائؽ الحياة الفكرية
والروحية واألدبية واالجتماعية والسياسية ألصحابيا  .كتبيا فى مصر والعالـ العربى أعالـ
اضحا فى حياتنا المعاصرة .وفيما كتبوه عف
النيضة  ،وجيابذة الرجاؿ الذيف تركوا
طابعا و ً
ً
أنفسيـ تنعكس تيارات فكرية ما زالت أصداؤىا تتردد فى حياتنا حتى اليوـ  ،ومف ىذه التيارات
ما ىو نابع مف تراثنا ومف طبيعة ظروفنا وتطورنا  ،ومنيا ما ىو وافد مف الغرب حيف اشتد
احتكاكنا بو  ،ومف ثـ فإف التراجـ الذاتية فى ىذا القرف  ،تعكس أزمة اإلنساف العربى فى
طرؼ منيا  ،وفى الطرؼ اآلخر تعكس أزمة الفكر العربى المعاصر  ،إذ يتبيف لنا ذلؾ كمو مف
خالؿ أحاديث الكتاب واألدباء عف حياتيـ النفسية والثقافية وعف جيادىـ الفكرى األشتر (
 ، 2442ص . )22
وعند ىذا الحد يبمغ فف الترجمة الذاتية فى األدب العربى الحديث قمة تطوره  ،ويضع
الكثيروف مف أدبائنا أيدييـ عمى المفيوـ الحديث ليذا الفف األدبى  ،ويكتبوف أعماالً أدبية

ربما يعد كؿ منيا ترجمة ذاتية فنية  ،تماثؿ فى مالمحيا معالـ ىذا الفف فى األدب الغربى ،

بؿ ربما تتميز ترجمة ذاتية عربية مثؿ " سبعوف " لميخائيؿ نعيمة بأنيا تتفوؽ عمى بعض
الترجمات الذاتية الغربية لما اجتمع ليا مف عناصر فنية أصيمة .
كما تتوافر فى بعض الترجمات الذاتية العربية الحديثة سمات ومالمح لـ تكف غالبة
فيما لدينا مف التراث مف مثؿ الشعور بعدـ االنتماء إلى البيئة  ،وروح الثورة والتمرد عمى
كثير مما يسودىا مف أفكار متوارثة  ،وروح الصراحة واالعتراؼ  ،ثـ تتابعت ألواف مختمفة مف
الترجمة الذاتية  ،وقد تتخذ أسماء مثؿ المذكرات أو االعترافات  ،وما أشبو مف العناويف ،
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كذلؾ حفؿ أدبنا العربى الحديث  ،بالترجمة الذاتية المصوغة فى قالب روائى  ،وقد تبينا أف
األدب العربى قد عرؼ ىذا الموف منذ زمف مبكر  ،لكف أدبنا الحديث احتوى عمى مجموعة

غير قميمة مف ىذه الترجمة القصصية  ،وتوسع ال ُكتَّاب فى إفراغ أزماتيـ النفسية والعاطفية
والفكرية فى ىذا القالب الذى يتطمب مف الكاتب براعة فنية قد ال تتاح لكثير مف الكتَّاب  ،إذ

يمزج بيف الحقيقة التاريخية المتعمقة بحياتو  ،بالصياغة الفنية المستعممة فى الرواية ،
نتيجة لمشعور القوى بالفردية إلى جانب اإلفادة مف االطالع عمى الفف الروائى فى األدب
العربى الحديث  ،الذى يتجو فيو األدباء إلى اتخاذ الرواية وسيمة لتصوير ترجماتيـ الذاتية
عمى نحو ما فعؿ جورج مورو  ،وادموند جوس فى قصتو الوالد والولد بدر (

، 2442

ص . )00
وقد استمسؾ كؿ منيما بالحقيقة الذاتية فى كؿ أقساـ روايتو  ،مع استعانتو بالفف
الروائى استعانة ربطت أجزاء الحقيقة دوف استسالـ لعناصر الفف الروائى  ،كاستعارة اسـ
الشخصية الرئيسية  ،أو االسترساؿ مع الخياؿ الذى يخرج بالكاتب عف مجاؿ الترجمة الذاتية.
وتتمثؿ الترجمة الذاتية الروائية فى األدب العربى الحديث فيما كتبو " المويمحى " فى "
حديث عيسى بف ىشاـ " الذى أعار أفكاره وآراءه وخالصة مالحظاتو حوؿ إصالح مجتمعو
لشخصية " عيسى بف ىشاـ " وبعض الشخصيات الثانوية األخرى ثـ احتذاه " حافظ إبراىيـ "
فى " ليالى سطيح "  .وصور آراءه السياسية واالجتماعية التى اعتمد فييا عمى آراء الشيخ
محمد عبده  ،وآراء قاسـ أميف  ،وأفرغ ىذه اآلراء وأنطقيا شخصية الرواية لميالى " سطيح "
وىو يتحاور مع الكاىف " سطيح " ثـ مع ابنو تفايج (  ، 2444ص .)22
تمت محاولة المويمحى رواية زينب لييكؿ التى صدرت  4940تأثر فييا بحياتو الخاصة
حيف صور شخصية " حامد " وحيرتو بيف الطبقات االجتماعية وثورتو عمييا  ،إذ ىى تحوؿ
بينو وبيف زواجو مف زينب الفقيرة وبيف زواجو مف عزيزة الثرية  ،وعبر مف خالليا عف
تأمالتو وآرائو فى الفالحيف واألسرة والزواج والحب وعف أشواقو الرومانسية  ،وىى فى جممتيا
صدى لدعوة " قاسـ أميف " إلى تحرير المرأة التى تأثر بيا ىيكؿ .
ثـ تتابعت التراجـ الذاتية المصوغة فى قالب روائى ممف برعوا فى الفف الروائى مف
أمثاؿ " ميخائيؿ نعيمة " فى قصصو " مرداد " و " لقاء " ثـ " مذكرات األرقش "  ،وطو حسيف
فى " األياـ "  ،والمازنى فى ثنائيتو " إبراىيـ الكاتب  ،وابراىيـ الثانى  ،والعقاد فى " سارة " ،
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والحكيـ فى " عودة الروح "  ،و " عصفور مف الشرؽ "  ،و " يوميات نائب فى األرياؼ " ،
و سييؿ أدريس فى " الحى الالتيى "  ،ولويس عوض فى " العنقاء "  ،وزكى نجيب محمود
فى " قصة نفسى "  ،وابراىيـ عبد الحميـ فى " أياـ الطفولة  ،وعمى مبارؾ فى ترجمتو الذاتية
المقررة عمى تالميذ الصؼ السادس االبتدائى فى وزارة التربية والتعميـ الراعى (  2442ص
.) 99
فالترجمة الذاتية تتخذ مف حيث الشكؿ ثالثة قوالب  ،قالب روائى  ،وقالب تفسيرى
تحميمى  ،وقالب يجمع بيف التحميؿ والتصوير  ،واألوؿ يصوغ الكاتب سيرتو الشخصية فى
مفصحا فى تصويره لقصتو عف ىدفو الذى ينصرؼ إلى تصوير حياتو فى شكؿ روائى
ثناياه ،
ً
دوف إلغاز أو محاولة لمتخفى خمؼ شخصية روايتو الرئيسية  ،أو انسياؽ وراء عناصر الفف
تحوير ُيخؿ
ًا
الروائى  ،وما يستوجبو ىذا الفف مف إعماؿ الخياؿ والتحوير لبعض الحقائؽ
بالحقيقة التاريخية  ،وحقيقة حياتو الخاصة .
أما القالب الثانى  ،فيو الذى يعتمد فيو الكاتب إلى أسموب المقالة النثرية  ،مستعي ًنا

عامدا إلى تسجيميا فى كثير مف األحياف فى
بتقرير الحقائؽ أو شرحيا وتفسيرىا وتحميميا
ً
صورة تقريرية  ،وال يصرؼ كبير عناية لتصوير الحقائؽ والمواقؼ والشخصيات  ،والقالب
الثالث ىو قالب وسط بيف أسموب التصوير الذى تتميز بو الرواية  ،وبيف األسموب التفسيرى
والتحميمى الذى تعتمد عميو المقالة النثرية  ،سواء أكانت مقالة أدبية أو اجتماعية أو فمسفية
أو سياسية  ،والقالباف األخيراف  ،ىما الشكؿ الغالب عمى التراجـ الذاتية فى األدب العربى
الحديث ضيؼ ( ، 4992ص . )00
وىناؾ بواعث لكتابة الترجمة الذاتية  ،ىى اإلحساس والتفكير والشعور والحدس  ،وليس
احدا مف ىذه البواعث يسيطر سيطرة تامة  ،ولذا فإنو يصبح مف الصعب أف
دافعا و ً
ىناؾ ً
ننظر إلى ترجمة ذاتية مف خالؿ حافز واحد فحسب ؛ ألف تأثير ىذه البواعث فى الشخصية
مجتمعا  ،يتراوح بيف القوة والضعؼ  ،ويبيف الظيور واالختفاء  ،فال ننكر
تأثير
ًا
اإلنسانية
ً
غمبة باعث واحد مف تمؾ البواعث النفسية  ،كالشعور أو التفكير مثالً فنرى بعض المترجميف

ألنفسيـ  ،يصوروف ذواتيـ تحت تأثير السيطرة مف حافز بعينو يغمب عمى ما سواه مف

الحوافز األخرى  ،ونراه يم وف معظـ نظراتو الشخصية  ،وليس معنى ذلؾ أف يخمى بينو وبيف
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الدوافع األخرى  ،بؿ ينساؽ لما غمب عميو  ،وييوف مف سائر الحوافز األخرى  ،فيستجيب ليا
استجابة أضعؼ مف ذلؾ الذى تجاوبت مع نفسو عباس (  ، 4999ص . )72
وتنقسـ الترجمة الذاتية إلى عدة أنواع منيا الترجمة الذاتية فى اإلطار الفكرى ،
والترجمة الذاتية فى اإلطار السياسى مثؿ ما كتبو محمود فيمى أحد قادة الثورة العرابية ،
وىذه حياتى ألحمد لطفى السيد  ،ومذكرات فى السياسة المصرية لمحمد حسيف ىيكؿ ،
والترجمة الذاتية الروائية مثؿ تمخيص اإلبريز لرفاعة الطيطاوى  ،والشدياؽ فى " الساؽ عمى
الساؽ "  ،وعمى مبارؾ فى " عمـ الديف "  ،والحكيـ فى " عودة الروح " و " عصفور مف
الشرؽ "  ،ورابع األنواع الترجمة الذاتية المصورة لمعالـ الخاص ومف أمثمة ذلؾ " مصرع
كيمو بات ار "  ،و " مجنوف ليمى "  ،و " عمى بؾ الكبير " لشوقى .
وىناؾ م جموعة مف السمات التى تميز الترجمة الذاتية فى أثناء كتابتيا  ،وىى تنوع
األسموب المغوى بيف األسموب التفسيرى التحميمى  ،واألسموب التفسيرى التصويرى لألحداث
التاريخية والمواقؼ اإلنسانية  ،واألسموب الروائى السردى لألحداث  ،وثانى ىذه السمات
الكشؼ عف الغاية مف تصوير حياتيـ الشخصية ؛ ليحدد الزاوية التى ينظر منيا إلى حياتو
ويكشؼ عف غايتو مف كتابة اعترافاتو ونشرىا بيف الناس فيراىا فى نقؿ العبرة بيف الناس
فوزى (  ، 2442ص . )99
وثالث ىذه السمات ىو الكشؼ عف أثر الوراثة والبيئة فى تتبع مراحؿ حياتيـ وأطوارىا،
تمؾ العوامؿ التى ليا تأثير قوى فى تركيبيـ الش خصى  ،خاصة العوامؿ الوراثية عف اآلباء،
والمكتسبة مف البيئة  ،ورابع تمؾ السمات ىو تصوير مرحمة الطفولة كى يمنحنا المترجـ
اعيا التدرج الزمنى منذ
تكامالً لذاتو فيما ينقمو لنا مف مراحؿ حياتو  ،نراه يصور سيرتو  ،مر ً
اضيا فى تقديـ مراحؿ عمره المتعاقبة ؛ لنطمع عمى أطوار شخصيتو فى تدرج وترابط
طفولتو م ً
ونمو  ،ويمنحنا ترجمة ذاتية متماسكة األطراؼ .

وخامس ىذه السمات ىو تصوير الصراع وذلؾ مف خالؿ ما ينقمو لنا مف إحساس
الكاتب بالصراع الذى يثير فى نفوس القارىء ألوا ًنا مف المشاعر تحفزنا عمى مشاركتو تجاربو
وخبراتو  ،وعمى تعاطفنا مع مواقفو وأفعالو  ،ويدعو إلى التعاطؼ والمشاركة  ،وبخاصة
ألصحاب الترجمات الفكرية والسياسية الذيف عانوا مف الصراع الفكرى والروحى والنفسى،
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وكانت كميا مثار الخصومات والعداوات التى جعمت أصحابيا موضع القيؿ والقاؿ  ،وىدفًا

لممؤاخذة واالتياـ .

أيضا داللة األسموب عمى شخصية كاتبو  ،والعالقة بيف األسموب
ومف ىذه السمات ً
المغوى وشخصية الكاتب  ،وأثرىا عمى المتمقى ليتعرؼ عمى مالمح الكاتب الفكرية والروحية
والشخصية ومف أمثمة ذلؾ " عمى مبارؾ " فى أسموبو الذى يتسـ بالميؿ إلى إثبات الحقيقة
أسموبا جافًا خشف
العممية أو التاريخية  ،دوف تعمؽ بخصائص األسموب األدبى  ،حتى بدأ
ً
المممس  ،لكف ذلؾ األسموب يعكس شخصيتو الفكرية التى أشربت حب الحقيقة لطوؿ دراستو
عموـ اليندسة منصور (  ، 2442ص . )27
ولمسيرة الذاتية مكانة ميمة فى واقع التعميـ االبتدائى حيث تُدرس لتالميذ الصؼ
السادس االبتدائى قصة " عمى مبارؾ " تمؾ الترجمة الذاتية التى تستعرض حياة ىذه
الشخصية المصرية الفذة  ،وبالرغـ مف أىميتيا ودورىا فى تشكيؿ الوجداف األدبى عند تالميذ
المرحمة االبتدائية إال أنيا مف خالؿ المالحظة الذاتية لمباحث ،وقصور الدراسات العممية
الميتمة بتدريس السيرة الذاتية  ،والمقاء مع موجيى ومعممى المغة العربية ُوجد أنيا ال تُدرس
بطرؽ واستراتيجيات تتناسب مع جماؿ الموقؼ األدبى الذى ينبغى أف يتعممو التالميذ  ،فيقوـ
المعمـ بقراءة الفصؿ  ،ثـ يتبعو بمعرفة المعانى الصعبة لمكممات الواردة فيو  ،ويناقش معيـ
األحداث التاريخية الواردة فى النص دوف تدخؿ مف التالميذ  ،ثـ يغمؽ القصة باسترجاع ما
دار فى الفصؿ مف أحداث .
دوف التعرض لتحميؿ محتوى النص  ،والوقوؼ عمى دوافع الكتابة  ،والتحميؿ البنيوى
لمنص  ،لذا كاف الدافع إلى محاولة استخداـ استراتيجية تدريس تتناسب مع طبيعة وأىمية
السيرة الذاتية قائمة عمى نموذج روجرز بيبى البنيوى ونظرية التمقى أليزر وىى تتكوف
المراحؿ الخمس التالية :

األولى – مرحلة جذب االنتباه :
فى ىذه المرحمة يرى بيبى أنو مف الضرورى أف يتعرؼ التالميذ ميمتيـ األدبية مف
خالؿ الربط بيف الخبرات السابقة والخبرات الحالية مف خالؿ طرح أسئمة مثيرة أو مشكمة
وتعريفيا  ،وذلؾ مف خالؿ األنشطة الموجية التى يتوقع أف تجعؿ التالميذ منشغميف فى
ميمة التعمـ  ،ويبدأ فييا فى تعمـ المفاىيـ األدبية والميارات المغوية مف قراءة وكتابة ،
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وتنمية العمميات العقمية مف تحميؿ وفيـ واستنتاج لمنص األدبى أبودية (  ، 2440ص )22
 ،وأحمد (  ، 2447ص . ) 94

الثانية – مرحلة االستكشاف :
ويوجو التالميذ فييا إلى
وفى ىذه المرحمة ُيقسـ التالميذ لمجموعات عمؿ تعاونية ُ ،
تكويف أفكار مشتركة مف المفاىيـ األدبية والميارات المغوية  ،وىى عممية استقصائية تُعد

لمنشاط  ،وتنمي ميارات التالميذ فى قراءتيـ التحميمية  ،بحيث يكوف لدييـ القدرة عمى
المشاركة فى الحؿ والفيـ  ،لما يعرض ليـ مف مشاكؿ الجواودة (  ، 2442ص . )09

الثالثة – مرحلة التفسير :
فى ىذه المرحمة يشجع المعمـ تالميذه عمى شرح المفاىيـ والتعريفات بتعبيراتيـ
ويطمب منيـ تقديـ الدليؿ والتفسير  ،وذلؾ باستخداـ خبراتيـ فى مرحمتي ( جذب
الخاصة ُ ،
االنتباه واالستكشاؼ )  .وذلؾ مف خالؿ عرض المفاىيـ والميارات المغوية وتوضيحيا ،
وجعؿ استخداميا مشترًكا بيف جميع التالميذ  ،وذلؾ مف خالؿ توضيح وتيسير أفكارىـ ،
وسميما  ،والعمؿ عمى توفير المفردات
اضحا
ًا
وتفسير مفاىيميـ الخطأ ( البديمة )
تفسير و ً
ً
والمفاىيـ المناسبة  ،وتقديـ أمثمة عمى الميارات  ،واقتراح خبرات التعمـ اإلضافية  ،ومساعدة

التالميذ فى وضوح المفاىيـ واألفكار الواردة فى النص األدبى حتى تكوف واضحة ومفيومة
) ، Bybee (1993وحافظ ( ، 2449ص  ، ) 72والحموى (  ، 2440ص . )94

الرابعة – مرحلة التوسع :
وىى توسع مفاىيـ ومعمومات التالميذ مف خالؿ توظيفيا فى مواقؼ حياتية حقيقية
جديدة ومشابية لمتطبيقات السابقة  ،وذلؾ ضمف عالقات وروابط بيف المفاىيـ والميارات
المغوية التى ُنفذت فى عممية التعمـ  ،مف خالؿ حؿ المشكالت وأنشطة ميارات التفكير  ،كما

يعرض التالميذ تفسيراتيـ ويدافعوف عنيا  ،ويحددوف األنشطة والتجارب المتعددة المتعمقة

بميمة التعمـ  ،واستكماليا وفؽ التعمـ التعاونى  ،ويقوـ المعمـ فى توفير فرص لمتالميذ
لمتعاوف فى األنشطة األدبية ومناقشتيا  ،وتشجعييـ عمى تطبيقيا فى مواقؼ جديدة Bybee
) ، (1997وزيتوف (  ، 2440ص ، )09وعبد الحميد (  ، 2447ص ، )72وعطا
(  ، 2442ص. )24
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الخامسة – مرحلة التقويم :
تُقيـ كؿ أنشطة المراحؿ السابقة  ،فالمعمـ ُيالحظ التالميذ فى المراحؿ السابقة  ،وذلؾ
مف خالؿ بحثو عف أدلة توضح تغيير التالميذ لتصوراتيـ البديمة فى ضوء التعمـ الجديد ،
وذلؾ مف خالؿ األسئمة المفتوحة  ،والبحث عف إجابات تتطمب المالحظة واألدلة المفسرة ،
وتشجع التالميذ عمى تقييـ فيميـ  ،كما توفر الفرصة لتقييـ تقدميـ نحو تحقيؽ األىداؼ
التعميمية  ،مع إمكانية طرح أسئمة ذات صمة بموضوع النص األدبى تشجع عمى االختبارات
واالستقصاءات المستقبمية ( التوجو لالستقصاء )  ،والحكـ عمى مدى اكتساب التالميذ
لممفاىيـ والميارات المغوية الواردة بالنص األدبى محمد (  ، 2444ص Bybee ،)22
) .(2009
وتأتى أىمية نظرية التمقى في مجمؿ أىدافيا إلى إشراؾ واسع وفعمي لممتمقي بغية
تطوير ذوقو الجمالي مف خالؿ التواصؿ الحثيث مع النصوص الفنية ،حيث إف حضوره
أضحى نافذا منذ وضع المبنات األولى لكتابة الرواية أو السيرة الذاتية  ،فانتقؿ مف دور
المستيمؾ إلى مرتبة الشريؾ المحاور الذي يمأل الفراغات بؿ يمزـ الكاتب بتركيا ،كما استطاع
أف يرغـ الكاتب يوما بعد يوـ عمى إسقاط األقنعة المغوية والبالغية التي طالما تدثر بيا.
فالقارئ الحقيقي أيا كاف نوعو دائما ُيمنح دو ار معينا ليمعبو ،وىذا الدور ىو الذي يشكؿ
مفيوـ القارئ الضمني ،الذي يرافؽ الروائي في جميع مراحؿ إنجازات الرواية ،ويصطحبو في
رسـ كؿ االستراتيجيات التي تكوف الرؤيا الشمولية لمرواية .وليذا المفيوـ جانباف أساسياف
ومتداخالف ،دور القارئ بوصفو نصية " أي أف المؤلؼ حينما ينسج عممو األدبي يبني رؤية
محددة لمعالـ ،وقد تكوف ىذه الرؤية محددة المعالـ ،وقد ال تكوف ىذه الرؤية بالضرورة رؤيتو
الخاصة ،وبذلؾ فالعمؿ األدبي ليس نسخة مف العالـ المفترض ،فيو يبني عالما خاصا بو
يصنعو مف المادة الموفرة لو ،ولذلؾ يأتي عمى درجة متفاوتة مف الغرابة بالنسبة لقرائو
المحتمميف ،لذلؾ فال بد لمنص أف يخمؽ موقفا يساعد القارئ عمى رؤية أشياء ما كاف لو أف
ينتبو إلييا أيزر (  ، 2442ص .) 49
فمف الالزـ والضروري أف تكوف ىناؾ طبيعة معقدة تحتضف البنية أوالبنيات النصية،
فبالرغـ مف أف النص يتضمنيا ويحتضف مجموعة مف المتتاليات ،فوظيفتو ال تستوفي إال إذا
كاف ىناؾ تأثير مف القارئ .وكما أشار إلى ذلؾ فولفغانغ إيزر  " Izerأف كؿ بنية قابمة
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يوج ُو المظير المفظي رد
لمتمييز في التخييؿ ليا غالبا وجياف  ،وىما  :الوجو المفظي :وىو ِّ
الفعؿ ويمنعو مف أف يكوف اعتباطيا  ،والوجو التأثيري :يكوف المظير التأثيري استفاءا لذلؾ
الشيء الذي قد تمت ب ْن َي َنتُ ُو بواسطة لغة النصعبد الواحد (  ، 2440ص .) 42
يجسد في ذاتو مف
وبالتالي فأي وصؼ لمتفاعؿ بيف المظيريف المفظى والتأثيرى يجب أف
ِّ
خالؿ بنية التأثيرات (النص) وبنية التجاوب (القارئ) .إف النص ىو تصور مركب ،فال يمكف

أف ينطبع تمقائيا في ذىف القارئ ،ألنو ال يمكنو أف يكوف النتاج الكمي لممعنى ،فما يعرضو
النص ينبغي إدراكو حسيا أوالً ،ثـ تتوقؼ طريقة إدراكو عمى القارئ بنفس قدر توقفيا عمى
النص نفسو .كما أف القراءة ليست عميمة تمقيف مباشر  ،أل نيا ال تسير في اتجاه واحد ،فيي

إذف تفاعؿ دينامي بيف القارئ والنص.
ستب نى االستراتيجية التدريسية المقترحة فى ضوء الدمج بيف نظرية روجرز
لذلؾ ُ
البنيوية الخماسية  ،وفمسفة نظرية التمقى لفولفجانج أيزر فى اإلجراءات التدريسية التالية :

المرحلة األولى – مرحلة جذب االنتباه :
دقائق

زمن 01:

 طرح تساؤالت تحيمية حوؿ النص المقروء مثؿ : -4ما نوع العمؿ األدبى الذى تقرأه ؟ .
 -2مف المتحدث فى الترجمة الذاتية التى تقرؤىا ؟
 -0ما المناقشات التى ستدور فى أثناء قراءة الترجمة الذاتية بيف شخصياتيا
المختمفة ؟
 -0كيؼ بنيت أحداث الترجمة الذاتية ؟
 -2ما أىـ األفكار الواردة الواردة فى الترجمة الذاتية ؟
 -7ما الغرض مف النص الذى تقرأه ومف المتحدث األصمى فى الترجمة الذاتية ؟ .
 -2ماذا تتوقع الحالة النفسية التى سيطرة عمى كتابة الترجمة الذاتية ؟
 يطرح المعمـ عمى التالميذ ورقة عمؿ حوؿ تسجيؿ التوقعات التى يتوقعونيا . يطمب المعمـ منيـ ربط بعض أحداث الترجمة الذاتية ببعض األحداث الجارية التىيعيشيا التالميذ.
 يوزع عمييـ ورقة عمؿ يحدد فييا التالميذ ما أىـ المفاىيـ والميارات التىسيتعممونيا فى أثناء قراءة الترجمة الذاتية مف خالؿ األحداث التاريخية .
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المرحلة الثانية – االستكشاف والتفاعل مع النص :

 01دقيقة

 تقسيـ التالميذ إلى مجموعات صغيرة  ،ويكمؼ كؿ تمميذ منيـ بميمة فرعية عمىحسب ما سيوجيو لو المعمـ .
 مناقشة وتحديد معانى الكممات الصعبة الواردة فى السيرة الذاتية فى أثناء قراءتيا . استنتاج أىـ الصور الجمالية الواردة فى الترجمة الذاتية . تحديد الفكرة الرئيسية والفكر الفرعية الواردة فى النص . يوزع المعمـ عمى التالميذ ورقة عمؿ حوؿ أىـ األحداث الواردة فى السيرة الذاتيةوتفسير ىذه األحداث  ،واعطاء رأى التمميذ حوليا .
 -تحديد وطرح مشكمة وردت فى الفصؿ  ،ويقوـ التالميذ بحميا .

المرحلة الثالثة – مرحلة تفسير النص :
دقيقة

زمن 01 :

 تحديد المفاىيـ  /األحداث التاريخية الواردة فى النص  ،وتفسيرىا  ،وتحديد األدلةمما ورد فى النص.
 مناقشة استنتاجية لمجوانب الغامضة التى وردت فى النص . كتابة تقرير تحميمى حوؿ تفسير جوانب النص ( الترجمة الذاتية ) لألحداث والمفاىيـالصعبة.
 تحويؿ ىذه األحداث التاريخية إلى أعماؿ أدبية كمناظرات أو مناقشات مفتوحة أوعمؿ درامى خاص باألحداث الواردة فى النص .
ويعدؿ
 يوضح المعمـ ويتدخؿ فى استجابات التالميذ حتى يحدد الغرض مف المناقشة ُالتصورات الخطأ التى يفيميا التالميذ .

المرحلة الرابعة – مرحلة التوسع األدبى :
دقيقة

زمن 01 :

 يطمب المعمـ مف التالميذ فى مجموعاتيـ النقاشية اختيار حدث مف أحداث الترجمةالذاتية وربطيا بحياتيـ الخاصة  ،واعطاء رأى التالميذ حوليا .
 مناقشة التالميذ إليجاد العالقة بيف الفكرة الرئيسية والفكر الفرعية الواردة فى النص . التأمؿ فى بعض األحداث التى وردت فى الترجمة الذاتية "لعمى مبارؾ" ومناقشةكيفية التعامؿ والتعرض لحميا .
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 توزع عمى المجموعات النقاشية المياـ التالية  :مجموعة تمخص الفصؿ الذى قُ أر ،ومجموعة تسجؿ رأييا فيو  ،ومجموعة تجد حموالً مقترحة لما فيمتو .

المرحلة الخامسة – التقويم وإصدار األحكام على النص :
 24 :دقيقة

زمن

 طرح أسئمة استقصائية مقترحة حوؿ الفصؿ الذى قرأه التالميذ مف خالؿ ورقة عمؿمسجؿ عمييا السؤاؿ  ،ومكاف لإلجابة  ،وتسجيؿ المالحظات الذاتية  ،واعطاء أدلة
مف النص .
 ُيطمب مف التالميذ كتابة قصة أو كتابة يومياتيـ  ،أو ما حدث ليـ خالؿ األسبوعالماضى كتابة إبداعية .
 ُيطمب منيـ الكتابة عف أحد أصدقائيـ أو أقاربيـ بطريقة قصصية يشرح فييااألحداث التى وردت فى حياتو .
 غمؽ الدرس بمراجعة المحاور السابقة وتمخيص أىـ األحداث الواردة فى الفصؿ .وتػػدريس الترجمػػة الذاتيػػة يعتمػػد عمػػى تنميػػة الجانػػب اإلبػػداعى فػػى اإلنتػػاج أو التمقػػى
لمعمػػؿ األدبػػى  ،وىػػذا مػػا تركػػز عميػػو اسػػتراتيجية التػػدريس المقترحػػة  ،ولػػذلؾ فتنميػػة ميػػارات
الكتابة اإلبداعية أحد أىـ األىداؼ التى يسػعى البحػث الحػالى إلػى تنميتيػا مػف خػالؿ اسػتخداـ
استراتيجية التدريس المقترحة .
كثير مف عممػاء الػنفس  ،فمػنيـ مػف ركػز عمػى معػايير اإلنتػاج
واإلبداع مصطمح شغؿ ًا
اإلبػداعى لمػنص األدبػى نفسػو  ،ومػنيـ مػػف ركػز عمػى اإلحسػاس بالمشػكالت وحميػا  ،وجػػاءت
التعريفات عمى النحو التالى  :عند جيمفورد  Gilfordعرؼ اإلبػداع عمػى أنػو تفكيػر فػى نسػؽ
مفتػػوح يتميػػز اإلنتػػاج فيػػو بخاصػػية فريػػدة ىػػى تنػػوع اإلجابػػات المنتجػػة  ،وصػػنؼ مكوناتػػو إلػػى
عدة تصنيفات فبدأ بالطالقة  ،وىى استدعاء أكبر عدد مف االسػتجابات فػى فتػرة زمنيػة محػددة
لمشكمة أو موقؼ مثير وىى طالقة األشكاؿ  ،وطالقة األلفػاظ  ،والطالقػة التعبيريػة  ،والطالقػة
الفكريػػة  ،وجػػاء التصػػنيؼ الثػػانى وىػػو المرونػػة  ،وىػػو قػػدرة الفػػرد عمػػى تغييػػر الزاويػػة الذىنيػػة
التػػى ينظػػر مػػف خالليػػا إلػػى األشػػياء والمواقػػؼ المتعػػددة  ،والمرونػػة تعتمػػد عمػػى الخصػػائص
الكيفيػػة لالسػػتجابات  ،وتقػػاس بمقػػدار تنػػوع االسػػتجابات  ،واألصػػالة ويقصػػد بيػػا إنتػػاج شػػيء
جديد يمكف تنفيػذه وتحقيقػو  ،واإلكمػاؿ  ،ويقصػد بػو التوسػع عمػى أسػاس المعمومػات المعطػاة
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لتكممة بنػاء مػا مػف نواحيػو المختمفػة حتػى يصػير أكثػر تفصػيالً  ،أى قػدرة الطالػب عمػى تقػديـ
إضافات جديدة لفكرة معينة  ،فقد الحظ تورانس أف الطالب المبػدعيف يزيػدوف تفاصػيؿ متعػددة

إلى رسوميـ وقصصيـ .
أيضػػا مكػػوف التجديػػد واعػػادة التنظػػيـ ،
والحساسػػية لممشػػكالت التػػى تتحػػدى تفكيػػرىـ  ،و ً
والذى يركز عمى إغفاؿ التفسػيرات القديمػة ألشػياء مألوفػة  ،واالحتفػاظ باالتجػاه  ،والػذى يركػز
ػػبيا  ،وىػػو أحػػد شػػػروط اإلبػػداع ( عيسػػػى ،
عمػػى االنتبػػاه فػػػى مشػػكمة معينػػة زم ًنػػػا طػػويالً نسػ ً
 ،4990ص ، )22و( خير اهلل  ، 4997 ،ص ، )99و( حنورة  ، 2440 ،ص . )24
 Torranceاإلبػػداع عمػػى أنػػو عمميػػة الثغ ػرات المفقػػودة  ،وفػػرض

أيضػػا تػػورانس
وعػػرؼ ً
الفػػروض المتعمقػػة بيػػا  ،واختبػػار صػػحتيا  ،والتعبيػػر عػػف النتػػائج  ،واعػػادة اختبػػار الفػػروض
طػػا وثيقًػػا
وتعػػديميا  ،ولػػذلؾ فيػػو مجموعػػة مػػف القػػدرات والميػػارات والمثيػرات  ،وأنػػو يػػرتبط ارتبا ً

بالتعامػؿ مػع المشػكالت  ،وال يمكػف حدوثػو دوف إدراؾ أو وعػى بمشػكمة مػا (Torrance ,
).1997
مػػف اسػػتقراء التعريفػػات السػػابقة نالحػػظ أف جيمفػػورد ركػػز عمػػى تنميػػة العمميػػات اإلبداعيػػة
باعتبارىا األسػاس الػذى مػف خاللػو يػتـ تػدريب الطػالب عمػى اإلنتػاج اإلبػداعى المتميػز  ،وىػو
محػػدد ألنػػو يركػػز عمػػى تنميػػة مجموعػػة قػػدرات محػػددة  ،أمػػا تػػورانس فقػػد اعتمػػد عمػػى خط ػوات

المنيج العممى فى التفكير  ،وقد خمط بيف خطوات حؿ المشػكالت  ،وتنميػة القػدرات اإلبداعيػة،
عمػػى الػػرغـ مػػف التشػػابو الكبيػػر بينيمػػا إال أف خطػوات حػػؿ المشػػكالت تعػػد إحػػدى قػػدرات تنميػػة
اإلبداع ؛ ألف اإلبداع يركز عمى عممية اإلنتاج والخمؽ .
ويركز البحث الحالى عمى نظريتيف ميمتيف مف نظريات اإلبداع المغوى  ،وىما نظريػة التمقػى
واإلنتػػاج المغػػوى لتالميػػذ الصػػؼ السػػادس االبتػػدائى  ،فنظريػػة التمقػػى المغػػوى عمميػػة تسػػتيدؼ
إثارة وجداف التمميذ  ،وتييئتػو لتمقػى النصػوص المقػروءة  ،ودفعػو لمتفاعػؿ معيػا بإيجابيػة مػف
خػػالؿ ميػػاـ اكتشػػافية تتطمػػب التعمػػؽ فػػى النصػػوص األدبيػػة  ،واشػػتقاؽ المعػػانى  ،وتػػذوقيا (
نصر  ، 2449 ،ص . ) 42
فالتمقى يسمح لمقارىء باالنطالؽ إلى أفاؽ أبعد مما يعرضو المبدع نفسو  ،وبمػا ال يخطػر
عمى باؿ الكاتب  ،والخروج عف السػياؽ المغػوى يػأتى بمعنػى أو فكػر محػدد مػف العمػؿ األدبػى
ػر  ،كمػػا أف بعػػض النصػػوص يناسػػبيا أف
ػعر أـ نثػ ًا
يعيػػؽ التمقػػى ويفسػػد تػػذوقنا لمعمػػؿ األدبػػى شػ ًا
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تكوف العالقة بينيا وبػيف القػارىء عالقػة تبادليػة مػف الػنص إلػى القػارىء  ،ومػف القػارىء إلػى
النص  ،أى تأثير وتأثر متبػادالف بينيمػا  ،وىػذا يمفتنػا إلػى شػعرية التمقػى واإلبػداع ( القعػود ،
 ، 2442ص . )79
واإلنتاج اإلبداعى يقصد بو كؿ ما ينتجو التمميذ فى مواقؼ تعمـ المغػة مػف أفكػار جديػدة
ومعػػاف مبتكػػرة  ،أى أنػػو عبػػارة عػػف اسػػتجابات متنوعػػة ومتعػػددة وجديػػدة يػػأتى بيػػا التمميػػذ مػػف
خالؿ مياـ وأنشطة لغوية  ،وىذا اإلنتاج اإلبداعى يساعد التمميذ عمى التعبيػر عػف أحاسيسػيـ
ومشاعرىـ  ،وصياغة خبراتيـ وتجاربيـ بأسموب أدبػى جميػؿ ومػؤثر ومقنػع  ،مػع مراعػاة دقػة
التعبير  ،واإلقناع  ،والتشويؽ  ،والذى يساعد عمى تحسف األداء المغوى اإلبداعى .
ويتـ التمقى واإلنتاج المغوى فى البحث الحالى مف خالؿ استخداـ استراتيجية التدريس
المقترحة القائمة عمى التكامؿ بيف نموذج روجرز بيبى ونظرية التمقى إليزر عمى النحو
التالى:
 -4ضرورة تمثؿ إبداعات الترجمة الذاتية المقررة عمى تالميػذ الصػؼ السػادس ( عمػى مبػارؾ
) التى يقرؤونيا  ،وتوظيػؼ مػا تعممونػو فػى فػروع المغػة المختمفػة إلنتػاج عمػؿ قصصػى
جديد مف وحى خياليـ.
وضوحا وبيا ًنا فى نفس المتمقى .
 -2تشجيع التالميذ عمى استخداـ لغة مجازية أكثر
ً
 -0قبوؿ اختالؼ وجيات نظر التالميذ  ،وقبوؿ ىذا االختالؼ والتنػوع لموصػوؿ إلػى تفسػيرات
جديدة .
 -0تشجيع التالميذ عمى الكتابة اإلبداعية مف خالؿ األعماؿ القصصية .
وسػػيتـ اإلفػػادة مػػف ىػػذه اإلجػػراءات فػػى بنػػاء أنشػػطة الػػدليؿ المقتػػرح فػػى ضػػوء
اسػتراتيجية التػػدريس المقترحػػة  ،والتػػى ستسػػاعد فػى تنميػػة ميػػارات الكتابػػة اإلبداعيػػة
لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائى .
وىناؾ مجموعة مف ميارات الكتابة اإلبداعيػة التػى يسػعى البحػث الحػالى تنميتيػا لػدى تالميػذ
الصػػؼ السػػادس االبتػػدائى  ،والتػػى جػػاءت عمػػى النحػػو التػػالى( حنػػورة  ، 2440 ،ص ، )99
(نصر  ، 2449 ،ص: ) 24
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عمليات ما قبل التأليف :
 -4التخطيط لمفكرة العامة لمترجمة الذاتية .
 -2تحديد الفكر الفرعية التى ستقوـ عمييا الترجمة الذاتية .
 -0تحديد الشخصيات األساسية والفرعية التى ستقوـ عمييا الترجمة الذاتية .

عمليات تأليف الرواية :
 -0تحديد الجو النفسى الذى تدور حولو الترجمة الذاتية .
 -2مناسبة األلفاظ المستخدمة مع الجو النفسى لمترجمة الذاتية .
 -7استخداـ الصور الجمالية المكونة لمسيرة الذاتية .
 -2استخداـ القيـ المتنوعة مف الترجمة الذاتية .
 -9وضوح تأثير البيئة عمى الترجمة الذاتية .
 -9تحديد المكاف الوارد فى الترجمة الذاتية .
 -44تحديد الزماف الوارد فى الترجمة الذاتية .

عمليات ما بعد التأليف :
 -44التدقيؽ المغوى لمحتوى الترجمة الذاتية .
 -42مراجعة األفكار العامة والتفصيمية التى دارت حوليا الترجمة الذاتية .
 -40استخداـ عالمات الترقيـ فى أثناء كتابة الترجمة الذاتية .
 -40مراجعة النسخة األولية مف الترجمة الذاتية .
وسػػيقوـ البحػػث الحػػالى باإلفػػادة مػػف ىػػذه الميػػا ارت فػػى بنػػاء قواعػػد قيػػاس متػػدرج
الختبػػار الكتابػػة اإلبداعيػػة الػػذى سػػيعده الباحػػث ؛ لقيػػاس ميػػارات الكتابػػة اإلبداعيػػة لتالميػػذ
الصؼ السادس االبتدائى  ،وتنمية ذواتيـ المغوية .
والذات المغوى أحد أىـ األىداؼ التى يسػعى البحػث الحػالى إلػى قياسػيا  ،واكتشػافيا
لدى التالميذ ؛ فمصطمح الذات استُخدـ لدى كثير مف الباحثيف منػذ فتػرة مبكػرة  ،أمثػاؿ ماسػمو
تنظيمػػا واد ار ًكػػا
 ،Masloوألبػػورت  ،Albartoحيػػث أشػػاروا إلػػى خبػػرة الفػػرد بذاتػػو  ،باعتبارىػػا
ً
لممعػػانى التػػى يحصػػؿ عمييػػا ويكتسػػبيا  ،والتػػى تشػػمؿ الخبػػرة الشخصػػية  ،وعالقتيػػا بالػػذات

(الحموى  ، 2444 ،ص. )04
ويشػػػير زىػػػراف (  )4990أف الػػػذات جػػػوىر الفػػػرد  ،لػػػذا كػػػاف اىمتمػػػاـ الكثيػػػر مػػػف
النظريػػات  ،وعمػػى رأسػػيا ( كػػارؿ روجػػرز  ، )Rogerzبدراسػػة الػػذات كنتػػاج لفيػػـ الشخصػػية
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ككؿ  ،حيث ينظر إلييا عمى أنيا كينونة الفرد  ،فيى مفيوـ افتراضى حيث يشير إلػى منظومػة
معقػػدة مػػف العمميػػات الجسػػدية والنفسػػية المميػػزة لمفػػرد  ،ويػػرى جبريػػؿ (  ، )4999إف لمػػذات
جوانػػػب أساسػػػية منيػػػا  :الػػػذات الجسػػػدية  ،وتتضػػػمف الجسػػػد وفعالياتػػػو البيولوجيػػػة  ،والػػػذات
كعممية  ،وتتضمف :األفكار والمشػاعر والسػموؾ  ،والػذات االجتماعيػة  ،وتتضػمف الصػورة التػى
يعتقد الفرد أف اآلخريف يرونو عمييا  ،والذات المثالية  ،وىى ما نطمح أف تكوف عميو ذاتنا .
ويعرؼ األحمد (  )2442الذات بأنيا  :مفيوـ مركب ينطػوى عمػى مكونػات عديػدة ،
نفسػػية ومعرفيػػة ووجدانيػػة واجتماعيػػة وأخالقيػػة  ،حيػػث تعمػػؿ بصػػورة متناغمػػة ومتكاممػػة فيمػػا
بينيا  ،ويتفؽ ىذا المفيوـ فى نموه وتطوره مع المراحؿ النمائية لمتمميذ .
ومفيػػػوـ الػػػذات بالنسػػػبة لمشػػػخص ىػػػو كيػػػؼ يػػػرى نفسػػػو  ،ومػػػا لديػػػو مػػػف قػػػدرات
واسػػتعدادات  ،فممػػذات أبعػػاد عػػدة يمكػػف تمخيصػػيا بػػاآلتى  :الػػذات الشخصػػية  ،وىػػى إحسػػاس
الفػػرد بقيمتػػو الشخصػػية  ،وتقػػديره لمزايػػاه ومياراتػػو الخاصػػة  ،والػػذات األخالقيػػة  ،وىػػى فكػػرة
الفػػرد عػػف أخالقػػو والتزامػػو بػػالقيـ األخالقيػػة  ،ورضػػاه عػػف إيمانػػو بمعتقداتػػو وأفعالػػو  ،والػػذات
االجتماعية  ،وىى فكرة الفرد عف نفسو مف خالؿ عالقتو باآلخريف ودوره فى التفاعؿ معيـ .
ويػػرى بيري ػ ار (  )perera, 2447أف الفػػرد يسػػعى لتكػػويف صػػورة مثاليػػة عػػف ذاتػػو  ،مػػف
قبمػو  ،ومػػف قبػػؿ اآلخػػريف  ،وذلػؾ مػػف خػػالؿ تصػػرفاتو وعالقتػو بيػػـ  ،ويعػػد المفيػػوـ اإليجػػابى
يكػوف نظػرة إيجابيػة
لمذات حاجة يسعى إلييا الفرد  ،فمف لديو مستوى عاؿ مف احتراـ الذات  ،ن
متأثر بعوامؿ التنشئة االجتماعية  ،فيػى
ًا
عف نفسو  ،والعكس  ،وينمو مفيوـ الذات لدى الفرد

تعمؿ عمى االستفادة مف المعطيات البيئية المحيطػة بػالفرد  ،كػى تسػاعده عمػى النمػو  ،وتمثػؿ

قػػيـ مجتمعػػو وأعرافػػو وادراكػػو لذاتػػو ولنخػػريف  ،وبنمػػو بعػػض القػػدرات العقميػػة  ،وقػػدرة التمميػػذ
عمى القياـ بالعمميات العقمية اإلجرائية يتوسع عالمو اإلدراكى  ،ويتعمـ القواعػد والقػوانيف  ،كمػا
يصاحب ذلػؾ زيػادة فػى قدرتػو المغويػة  ،وامػتالؾ المغػة ومياراتيػا  ،ممػا يسػاعد عمػى التواصػؿ
المفظى واإلنجاز المدرسى  ،والبدء بالتحصيؿ  ،كما تنمو الذاكرة فى مرحمة الطفولػة المتوسػطة
 ،أى يمتمؾ الطفؿ القدرة عمى تخػزيف خبراتػو وادراكاتػو الخاصػة  ،وبػاآلخريف حولػو ( الكاينػد ،
 ، 2442ص. )99
واعتمػػد البحػػث الحػػالى لمفيػػوـ الػػذات المغػػوى  ،أنػػو مفيػػوـ التمميػػذ لذاتػػو وفقًػػا لمشػػاعره

وأحاسيسو ورغبتو واستمتاعو بتعمـ المغة العربيػة ومياراتيػا  ،ومعرفتػو بأسػباب نجاحػو وفشػمو
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فييا  ،وقدرتو عمى تقييـ نفسو فى مياراتيا بدقة وثقة  ،مما يشػير إلػى مػدى وضػوح مفيومػو
لذاتو فى المغة العربية وتعمميا .
وجاء مفيـ الذات المغوى وفقًا لمستوييف مػف التالميػذ  :التالميػذ ذوى مفيػوـ الػذات

المغوى المرتفع  ،والتالميذ ذوى مفيوـ الذات المغوى المنخفض  ،وأفاد البحث الحػالى مػف ىػذه
المسػػػتويات فػػػى بنػػػاء مقيػػػاس لمػػػذات المغػػػوى ارتكػػػز عمػػػى قيػػػاس معرفػػػة التالميػػػذ لػػػذواتيـ ،
وأحاسيسيـ ومشاعرىـ نحو المغة العربيػة ومياراتيػا  ،وكفايػاتيـ التحصػيمية فػى المغػة العربيػة
ودراسة الترجمة الذاتية المقررة عمييـ فى الصؼ السادس االبتدائى .

وتنطمؽ مشكمة البحث الحالي مف ضرورة استخداـ اسػتراتيجية تػدريس مقترحػة قائمػة
عمى التكامؿ بيف نموذج روجرز بيبى ونظرية التمقى أليزر فػى تػدريس الترجمػة الذاتيػة لتنميػة
الكتابة اإلبداعية والذات المغوى لتالميذ الصؼ السادس االبتدائى .

مشكلة البحث
تتحدد مشكمة البحث في قصور مناىج المغة العربية فى تدريس الترجمة الذاتيػة لعمػى
مبػػارؾ والمقػػررة عمػػى تالميػػذ الصػػؼ السػػادس االبتػػدائى  ،وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تحميػػؿ دليػػؿ المعمػػـ
لمصػػؼ السػػادس  ،والػػذى اتضػػح مػػدى إىمالػػو لتػػدريس الترجمػػة الذاتيػػة لعمػػى مبػػارؾ واعتبارىػػا
قصػور فػى
ًا
أحد موضوعات القراءة ، ،ومف خالؿ عقد مقابالت مػع مػوجيى المغػة العربيػة ُوجػد
تػػػدريس الترجمػػػة الذاتيػػػة المقػػػررة عمػػػى تالميػػػذ الصػػػؼ السػػػادس االبتػػػدائى  ،وكػػػذلؾ قصػػػور
تضػػميف دليػػؿ المعمػػـ السػػتراتيجيات تدريسػػية حديثػػة تُنمػػى الكتابػػة اإلبداعيػػة وتحسػػف الػػذات
المغوية لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائى ،األمر الذي أسيـ في تدنى ميارات المغة العربيػة
عامة وميارات الكتابة اإلبداعيػة بخاصػة  ،وىػذا مػا أكدتػو العديػد مػف الدراسػات السػابقة -كمػا
ورد فى مقدمة البحث  -ومنيا دراسة مكروميؾ ( الكايند  ، 2442 ،ص. )99
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أسئلة البحث :
ولمتصدي ليذه المشكمة يحاوؿ البحث الحالي اإلجابة عف السؤاؿ اآلتي:
ما فاعيمة استخداـ اسػتراتيجية تػدريس مقترحػة قائمػة عمػى التكامػؿ بػيف نمػوذج روجػرز
بيبػػى

Rogerzونظريػػة التمقػػى لفولفجػػانج أيػػزر  Izerفػػى تػػدريس الترجمػػة الذاتيػػة لتنميػػة

ميارات الكتابة اإلبداعية والذات المغوى لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائى ؟ .
ويتفرع مف السؤاؿ عدة أسئمة ىي:
 -4ما ميارات الكتابة اإلبداعية الالزمة لتالميذ الصؼ السادس االبتدائى ؟
 -2مػا أسػػس بنػػاء دليػؿ المعمػػـ وكتػػاب الطالػػب القػائـ عمػػى التكامػػؿ بػيف نمػػوذج روجػػرز بيبػػى
ونظريػػة التمقػػى لفولفجػػانج أيػػزر فػػى تػػدريس الترجمػػة الذاتيػػة لتنميػػة ميػػارات الكتابػػة اإلبداعيػػة
والذات المغوى لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائى ؟ .
 -0مػا فاعميػة اسػتراتيجية التػدريس المقترحػة القائمػة عمػى التكامػؿ بػيف نمػوذج روجػرز بيبػى
ونظريػػة التمقػػى لفولفجػػانج أيػػزر فػػى تػػدريس الترجمػػة الذاتيػػة لتنميػػة ميػػارات الكتابػػة اإلبداعيػػة
والذات المغوى لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائى ؟ .

أهداف البحث
ىدؼ البحث الحالي إلى:
-

تحديد ميارات الكتابة اإلبداعية الالزمة لتالميذ الصؼ السادس االبتدائى .

-

بناء اختبار الكتابة اإلبداعية .

-

تصميـ مقياس الذات المغوى .

-

تحديد عمميات واجراءات تدريس استراتيجية التدريس المقترحة .

-

قياس فاعمية استخداـ استراتيجية التػدريس المقترحػة فػى تنميػة ميػارات الكتابػة اإلبداعيػة
والذات المغوى لتالميذ الصؼ السادس االبتدائى .
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فرضا البحث
 -1يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف درجات المجموعة التجريبيػة التػي تػدرس باسػتخداـ
استراتيجية التدريس المقترحة والمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقميدية فػي
اختبار الكتابة اإلبداعية البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
 -2يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية بيف درجات المجموعة التجريبية التي تدرس باسػتخداـ
استراتيجية التدريس المقترحة والمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقميدية فػي
مقياس الذات المغوى البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

الطريقة وإجراءات البحث:
وتتضمف طريقة واجراءات البحث ما يمى:
حػػدود البحػػث  :يقتصػػر البحػػث الحػػالي عمػػى مجموعػػة عش ػوائية مػػف تالميػػذ مدرسػػة الجزويػػت
وحػػػػددت
والفريػػػػر االبتدائيػػػػة الخاصػػػػة بمحافظػػػػة المنيػػػػا لمعػػػػاـ الدراسػػػػي ُ ،2424 – 2449
المجموعة مف خالؿ أسموب القائمة.

منيج البحث  :أخذ البحث الحالي بالمنيج ذى التصػميـ شػبو التجريبػي ،واسػتخدـ التصػميـ ذا
المجموعتيف ،المجموعة التجريبيػة التػي درسػت االسػتراتيجية المقترحػة  ،والمجموعػة الضػابطة
التػػى تػػدرس بالطريقػػة المعتػػادة  ،كمػػا تػػـ قيػػاس المتغي ػرات التابعػػة قبػػؿ وبعػػد تػػدريس البرنػػامج
كمعالجة تجريبية.

إجراءات البحث
سار البحث وفؽ الخطوات اآلتية:
لإلجابػػة عػػف الس ػؤاؿ التػػالي :مػػا ميػػارات الكتابػػة اإلبداعيػػة الالزمػػة لتالميػػذ الصػػؼ السػػادس
االبتدائى ؟
سار تحديد ميارات الكتابة اإلبداعية وفؽ الخطوات اآلتية:
 االطالع عمى اإلطار النظري الذي تناوؿ ميارات الكتابة اإلبداعية . تحديػػد الدراسػػات والبحػػوث العمميػػة التػػي اىتمػػت بتحديػػد ميػػارات الكتابػػة اإلبداعيػػة الالزمػػةلتالميذ الصؼ السادس االبتدائى .
 وقد ُحصرت ىذه الميارات في أربع عشرة ميارة . القائمة النيائية لميارات الكتابة اإلبداعية:- 242 -
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ُعػػػدلت القائمػػػة فػػػي ضػػػوء آراء السػػػادة المحكمػػػيف ،وأُبقيػػػت عمػػػى الميػػػارات التػػػى تػػػـ

وبنيػػت فػػى ضػػوئيا
الموافقػػة عمييػػا حيػػث حصػػمت عمػػى نسػػبة موافقػػة مػػف السػػادة المحكمػػيف ُ ،
مقياس متدرج لمحكـ عمى أداء الطالب فى اختبار الكتابة اإلبداعية.
ولإلجابة عف السػؤاؿ التػالي :مػا أسػس بنػاء دليػؿ المعمػـ وكتػاب الطالػب القػائـ عمػى
التكامؿ بيف نمػوذج روجػرز بيبػى ونظريػة التمقػى لفولفجػانج أيػزر فػى تػدريس الترجمػة الذاتيػة
لتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية والذات المغوى لدى تالميػذ الصػؼ السػادس االبتػدائى ؟  .فقػد
قاـ الباحث بالخطوات اآلتية:
تحديد أسس بناء دليؿ المعمـ وكتاب الطالب :
اعتمػػد البرنػػامج عمػػى مجموعػػة مػػف األسػػس عنػػد بنػػاء البرنػػامج المقتػػرح فػػي ضػػوء
استراتيجية التدريس المقترحة لتنمية الكتابة اإلبداعيػة والػذات المغػوى لتالميػذ الصػؼ السػادس
االبتدائى  ،وقد تمثمت فيما يمي:
-

الخمفية النظريػة لمفيػوـ االسػتراتيجية المقترحػة القائمػة عمػى التكامػؿ بػيف نمػوذج روجػرز
بيبى ونظرية التمقى لفولفجانج أيزر في األدبيات التربوية.

-

الخمفية النظرية لنموذج بيبى الخماسى فى األدبيات التربوية .

-

الخمفية النظرية لنظرية التمقى لفولفجانج أيزر .

-

اإلجراءات التدريسية المقترحة لتدريس الترجمة الذاتية .

-

ميارات الكتابة اإلبداعية الالزمة لتالميذ الصؼ السادس االبتدائى .

-

اسػػتراتيجيات التػػدريس المتمركػػزة حػػوؿ المػػتعمـ فػػي اختيػػار اسػػتراتيجيات البرنػػامج المقتػػرح
حيث يضمف ىذا النوع مف التعمـ تغير دور كؿ مػف المعمػـ والمػتعمـ ،فمػـ يعػد دور الػدارس
سمبيا يستمع فقط إلى مػا يمقيػو معممػو بػؿ صػار مشػارًكا فػي الموقػؼ التعميمػي ،ومتفػاعالً
ً
معو.
تصػػميـ م ػواد المعالجػػة التجريبيػػة ( دليػػؿ المعمػػـ وكتػػاب الطالػػب ) فػػي تػػدريس الترجمػػة
الذاتية :
سار تصميـ مواد المعالجة التجريبية وفؽ الخطوات اآلتية:

-

تقييـ الوضع الراىف لتدريس الترجمة الذاتية ؛ لموقوؼ عمػى واقػع تػدريس الترجمػة الذاتيػة
وأنيا مف الموضوعات التى لـ تنؿ االىتماـ الكافى ببرنامج تعميـ المغة العربية .
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-

تصػػميـ مػواد المعالجػػة التجريبيػػة لتػػدريس الترجمػػة الذاتيػػة  :سػػار تصػػميـ برنػػامج تػػدريس
الترجمة الذاتية لكتاب عمى مبارؾ في ضوء استراتيجية التدريس المقترحة وفػؽ الخطػوات
اآلتية:
أ -صوغ األهداف العامة واإلجرائيةُ :حددت األىداؼ العامة حيث ركزت ىذه األىػداؼ
عمػػػػى مراعػػػػاة فمسػػػػفة االسػػػػتراتيجية المقترحػػػػة وتنميػػػػة ميػػػػارات الكتابػػػػة اإلبداعيػػػػة ،
ومسػػػتويات الػػػذات المغػػػوى ؛ بقصػػػد بنػػػاء نمػػػاذج لمجموعػػػة مػػػف الػػػدروس باسػػػتخداـ
فحدد ثالثة عشرة ىدفًا إجرائيًّا .
استراتيجية التدريس المقترحة ُ .

ب -اختيار محتوى البرنامج:


اُختير محتوى البرنامج وفؽ القواعد اآلتية:

اُختيرت أربعة فصوؿ  ،وىى تمثؿ الفصؿ الدراسى األوؿ مف كتاب ( عمى مبارؾ )
المقرر عمى تالميذ الصؼ السادس االبتدائى  ،وىى  :عائمة المشايخ  ،وعزة نفس
وطموح مبكر  ،والسجيف المظموـ  ،وسر غامض  ،وىى الموضوعات المقررة عمييـ
فى الترجمة الذاتية لعمى مبارؾ .

ج-تنظيم المحتوى
ظـ محتوى البرنامج المقترح في عدد مف المقػاءات ،بحيػث يحقػؽ كػؿ لقػاء ىػدفًا مػف
ُن َ
أىػػداؼ البرنػػامج المقتػػرح ،وقػػد أخػػذ الشػػكؿ العػػاـ لكػػؿ لقػػاء :عن ػواف المقػػاء ،وعػػدد السػػاعات،
واألىداؼ اإلجرائية ،والمصادر التعميمية المستخدمة ،واستراتيجية التدريس ،والمناشػط التعميمػة
المستخدمة مع تالميذ الصؼ السادس االبتدائى .

د -اختيار استراتيجيات التدريس
روعي عند اختيار استراتيجية التدريس المقترحة مجموعة مف األسس منيػا :مالئمػة
االستراتيجية لألىداؼ والمحتوى ومستوى المعمميف ،والتنوع في األنشػطة بحيػث تناسػب طبيعػة
تدريس الترجمة الذاتية  ،والتكامؿ بػيف نمػوذج روجػرز بيبػى ونظريػة التمقػى لفولفجػانج أيػزر ،
وتؤدى إلى التفاعؿ اإليجابي بػيف المعمػـ والطػالب ،وافسػاح المجػاؿ لمعمػؿ التعػاوني إلػى جانػب
العمؿ الفردي ،وجاءت إجراءات االستراتيجية عمى النحو التالي .
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هـ  -تصميم األنشطة التعليمية
يتوقػػؼ نجػػاح أي برنػػامج تعميمػػي عمػػى تكامػػؿ مكوناتػػو مػػف ناحيػػة ،بحيػػث تػػرتبط ىػػذه
المكونات ببعضيا ،ومف ىنا فقد روعػي عنػد اختيػار أنشػطة التعمػيـ والػتعمـ ارتباطيػا باألىػداؼ
والمحتوى ومصادر التعمـ واستراتيجيات التػدريس ووسػائؿ التقػويـ ،واتاحػة الفرصػة أمػاـ جميػع
أيضػا التنػوع فػي
الطالب لممشاركة اإليجابية واإلسياـ بدور فعاؿ فػي عمميتػي التعمػيـ والػتعمـ ،و ً
أنشطة التعمػيـ والػتعمـ مػا بػيف أنشػطة فرديػة وجماعيػة ،وىػذا يتضػح فػي اإلجػراءات التدريسػية
الستراتيجية التدريس المقترحػة (كمػا ُعرضػت بالمقدمػة)  ،مػع ربػط أنشػطة التعمػيـ والػتعمـ بػيف
الجانبيف النظري والعممي ،لذا تنوعت أنشطة التعمـ ما بيف أنشطة فرديػة تتعمػؽ باالسػتماع إلػى
النص ،واإلجابة عػف األسػئمة التػي تتبعػو ،وتػدويف الممحوظػات فػي أوراؽ العمػؿ الخاصػة بػذلؾ
في أثناء قراءة النص  ،والتى تتضمف أوراؽ عمؿ لكػؿ مرحمػة مػف مراحػؿ اسػتراتيجية التػدريس
المقترحة فى ضوء النموذج المقترح  ،وتحميمو وفيمو.

و -تصميم أساليب التقويم
تعددت أساليب التقويـ المقدمة لمتالميػذ مػا بػيف األسػئمة الشػفوية والتحريريػة ،لقيػاس
مػػدى تقػػدـ الطػػالب فػػي فيػػـ وممارسػػة األنشػػطة المقدمػػة إلػػييـ ،فقػػد جػػاء فػػي نيايػػة كػػؿ لقػػاء
مجموعػػة مػػف األسػػئمة التػػي تقػػيس مػػدى تمكػػف التالميػػذ مػػف ميػػارات الكتابػػة اإلبداعيػػة والػػذات
المغوى لتالميذ الصؼ السادس االبتدائى .
ولإلجابػة عػػف السػؤاؿ التػالي :مػػا فاعميػػة اسػػتراتيجية التػدريس المقترحػػة القائمػػة عمػػى
التكامؿ بػيف نمػوذج روجػرز بيبػى ونظريػة التمقػى لفولفجػانج أيػزر فػى تػدريس الترجمػة الذاتيػة
لتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية والذات المغوى لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائى ؟ .
قػػاـ الباحػػث بتصػػميـ اختبػػار الكتابػػة اإلبداعيػػة لقيػػاس مػػدى تمكػػف تالميػػذ الصػػؼ
السادس االبتدائى مف امتالكيـ لميارات الكتابػة االبداعيػة  ،وقػد سػار االختبػار وفػؽ الخطػوات
اآلتية:
 تحدي ػد ىػػدؼ االختبػػار :ىػػدؼ االختبػػار إلػػى قيػػاس أثػػر اسػػتخداـ اسػػتراتيجية التػػدريسالمقترحة لتنمية ميارات الكتابة اإلبداعية لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائى.
 صياغة مفردات االختبار :صيغت مفردات االختبار فػي صػورة موضػوعيف يختػار التمميػذرجا لقيػػاس مػػدى تمكػػف التالميػػذ مػػف امػػتالكيـ لتمػػؾ
وصػػمـ
مقياسػػا متػػد ً
موضػ ً
ً
ػوعا منيمػا ُ ،
الميارات مف خالؿ أعماليـ الكتابية ( ممحؽ . ) 4
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 حسػػاب صػػدؽ االختبػػارُ :عػػرض االختبػػار فػػي صػػورتو األوليػػة ومفتػػاح التصػػحيح عمػػىمجموعػػة مػػف المحكمػػيف مػػف أعضػػاء ىيئػػة تػػدريس المغػػة العربيػػة ،والقيػػاس التربػػوي ،وقػػد

أبػػػدى المحكمػػػوف عػػػدة ممحوظػػػات فػػػي تعػػػديؿ بعػػػض األسػػػئمة ،وقػػػد أخػػػذ الباحػػػث بيػػػذه
الممحوظات ،وأقر المحكموف بعد ذلؾ صالحية االختبار لمتطبيؽ.
 حساب ثبات االختبارُ :حسػب ثبػات االختبػار عػف طريػؽ تطبيقػو عمػى عينػة مػف تالميػذطالبا ،وذلؾ فػي بدايػة
الصؼ السادس االبتدائى – غير عينة البحث األصمية – بمغت ً 04

العػػاـ الدراسػػي الحػػالي  ،2424 – 2449ثػػـ أعيػػد تطبيػػؽ االختبػػار بعػػد أسػػبوعيف عمػػى
نفس المجموعة ،وبعد تصحيح االختبػار ورصػد الػدرجاتُ ،حسػب الثبػات باسػتخداـ معادلػة
إحصائيا.
بيرسوف ،فبمغ معامؿ الثبات  0.78ويعد ىذا معامؿ ثبات مقبوؿ
ً

ػب زمػػف االختبػػار،
 حسػػاب زمػػف االختبػػار :بعػػد تطبيػػؽ االختبػػار عمػػى العينػػة السػػابقة ُحسػ َفوجد أنو استغرؽ ساعة (ستوف دقيقة) ،بما فييا تعميمات االختبار.
-

صػػحح االختبػػار وفقًػػا لمقيػػاس متػػدرج فػػى الكتابػػة اإلبداعيػػة أعػػده
تصػػحيح االختبػػارُ :
الباحػث ؛ لتصػػحيح أعمػػاؿ التالميػػذ الكتابيػػة  ،كمػا خصصػػت عشػػروف درجػػة لمموضػػوع
الكتابى الذى سيختاره كؿ طالب لمكتابة فيو .

-

لقيػػػاس أثػػػر االسػػػتراتيجية المقترحػػػة عمػػػى تنميػػػة الػػػذات المغػػػوى قػػػاـ الباحػػػث بتصػػػميـ
مقياس الذات المغوى لتالميذ الصؼ السادس وتحديد مشاعرىـ نحو تعمـ المغػة العربيػة
 ،وقد سار المقياس وفؽ الخطوات اآلتية:
تحديد ىدؼ المقياس :ىدؼ المقياس إلى قياس أثػر االسػتراتيجية المقترحػة فػى تنميػة
الذات المغوى لتالميذ الصؼ السادس االبتدائى .
 صياغة مفردات المقياس :صيغت مفردات المقياس في صػورة مواقػؼ مرتبطػة بػتعمـالمغة العربية وقراءة الترجمة الذاتية لعمى مبارؾ  ،وصيغت فى عشريف عبارة .
 حساب صدؽ المقياسُ :عرض المقياس في صورتو األولية ومفتػاح التصػحيح عمػىمجموعة مف المحكميف مف أعضاء ىيئة تدريس المغة العربية ،والقيػاس التربػوي ،وقػد
أبػػدى المحكمػػوف عػػدة ممحوظػػات فػػي تعػػديؿ بعػػض األسػػئمة ،وقػػد أخػػذ الباحػػث بيػػذه
الممحوظات ،وأقر المحكموف بعد ذلؾ صالحية االختبار لمتطبيؽ.
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ػب ثبػػات المقيػػاس عػػف طريػػؽ تطبيقػػو عمػػى عينػػة مػػف
 حسػػاب ثبػػات المقيػػاسُ :حسػ َتالميػػذ الصػػؼ السػػادس االبتػػدائى – غيػػر عينػػة البحػػث األصػػمية – حيػػث بمغػػت 04
طالبػػػا ،وذلػػػؾ فػػػي بدايػػػة العػػػاـ الدراسػػػي الحػػػالي  ،2424 – 2449ثػػػـ أعيػػػد تطبيػػػؽ
ً
االختبار بعد أسبوعيف عمى نفس المجموعػة ،وبعػد تصػحيح االختبػار ورصػد الػدرجات،
ُحسب الثبات باستخداـ معادلة بيرسوف ،فبمػغ معامػؿ الثبػات  ،0.80ويعػد ىػذا معامػؿ
إحصائيا.
ثبات مقبوؿ
ً

ػػب زمػػػف
 حسػػػاب زمػػػف المقيػػػاس :بعػػػد تطبيػػػؽ المقيػػػاس عمػػػى العينػػػة السػػػابقة ُحسػ َاالختبار ،فوجد أنو استغرؽ ثالثوف دقيقة ،بما فييا تعميمات المقياس.

 حسػػاب معامػػؿ السػػيولة والصػػعوبة والتمييػػزُ :حسػػب معامػػؿ السػػيولة بالنسػػبة لكػػؿدائمػا عمػى
عبارة مف عبارات المقياس بقسمة عػدد الػذيف أجػابوا عػف العبػارة بالموافقػة ً
العػدد الكمػى لمطػالب ،وقػد تػراوح معامػؿ سػيولة أسػئمة االختبػار بػيف 0.25 - 0.74

سب معامؿ الصعوبة بالنسبة لكػؿ عبػارة مػف
ويعد ىذا معامؿ سيولة مقبوالً .وبالمثؿ ُح َ
عبػػارات المقيػػاس بقسػػمة عػػدد الػػذيف لػػـ يسػػتجيبوا بالموافقػػة أبػ ًػدا عمػػى الموقػػؼ عمػػى
العدد الكمى لمطالب ،وقد تػراوح معامػؿ صػعوبة أسػئمة المقيػاس بػيف ،0.75 - 0.33
ويعد ىذا معامؿ صعوبة مقبوالً.

ػب معامػػؿ التمييػػز ،وقػػد ت ػ اروح معامػػؿ التمييػػز بالنسػػبة ألسػػئمة المقيػػاس بػػيف
كمػػا ُحسػ َ
 ، 0.63 ،0.22ويعػػد ىػػذا معامػػؿ تمييػػز مقبػػوؿ ،حيػػث إف معامػػؿ التمييػػز المقبػػوؿ
باإلمكاف قبولو عند ( 22أبو لبدة.)4997 ،
-

المقيػػاس فػػي صػػورتو النيائيػػةُ :يعػػد حسػػاب صػػدؽ المقيػػاس وثباتػػو وحسػػاب معػػامالت
الصػػعوبة والسػػيولة والتمييػػز صػػار االختبػػار فػػي صػػورتو النيائيػػة مكون ػاً مػػف عشػػريف

-

صحح المقياس وفقًا لمفتاح التصحيح الذي أعده الباحث ،فأعطيػت
تصحيح المقياسُ :
صػحيحا ،وصػفر
درجتاف لالستجابة بموافػؽ بشػدة ،ودرجػة لالسػتجابة بموافػؽ إذا كػاف
ً

عبارة موقفية .

لالستجابة غير موافؽ ؛ وبيذا تكوف النياية العظمى لممقياس ىي  04درجةً.
تطبيؽ تجربة البحث :سار تطبيؽ تجربة البحث وفؽ الخطوات اآلتية:
 -1اختيار مجموعة البحث :اُختيرت مجموعة البحث عمى النحو التالي:
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طالبػا بمدرسػة الجزويػت بمحافظػة المنيػا؛ ليمثمػوا المجموعػة التجريبيػة
أ -اختيػر ً 04
طالبػػا ،والػػذيف يدرسػػوف البرنػػامج
التػػي سػػتدرس البرنػػامج المقتػػرح  ،واختيػػر ً 04
المقترح بالطريقة المعتادة ؛ ليمثموا المجموعة الضابطة.

 -2تطبيؽ اختبار الكتابة اإلبداعية والذات المغوى قبؿ البرنامج:

أ -تطبيق اختبار الكتابة اإلبداعية :
طُبػػؽ اختبػػار الكتابػػة اإلبداعيػػة عمػػى المجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة ،وقػػد ُحس ػب

الفرؽ بػيف درجػات المجمػوعتيف باسػتخداـ اختبػار "ت" لممجموعػات المتكافئػة ،والجػدوؿ التػالي
 4يوضح ذلؾ:
جدول 1
يوضحانمتوسطانحسابي،واالنحزافانمعياري،وقيمة"ت"ننتائجانتطبيقانقبهيالختبارانكتابة
اإلبداعيةندىانمجموعتينانضابطةوانتجزيبية 
مستوى
االنحزاف
انمتوسط
عددأفزاد
قيمة"ت"
انمجموعة 
اندالنة
انمعياري
انحسابي
انمجموعة
انضابطة

33

 31155

317

انتجزيبية

33

31153

2136

3133

غيزدانةعند
مستوى
3135

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ تكػػافؤ مجمػػوعتي البحػػث فػػي اختبػػار الكتابػػة اإلبداعيػػة ،
ويػػدعـ ىػػذا أنػػو ال توجػػد فػػروؽ دالػػة إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى  0.5بػػيف المجمػػوعتيف الضػػابطة
والتجريبية في التطبيؽ القبمي.

ب ـ تطبيق مقياس الذات اللغوى :
سػب الفػرؽ
طُبؽ مقياس الذات المغوى عمى المجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة ،وقػد ُح َ
بػػيف درجػػات المجمػػوعتيف باسػػتخداـ اختبػػار " ت " لممجموعػػات المتكافئػػة ،والجػػدوؿ التػػالي 2
يوضح ذلؾ:
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جدول 2
يوضحانمتوسطانحسابي،واالنحزافانمعياري،وقيمة"ت"ننتائجانتطبيقانقبهينمقياسانذات
انهغوىفيانمجموعتينانضابطةوانتجزيبية 
مستوى
االنحزاف
انمتوسط
عددأفزاد
قيمة"ت"
انمجموعة 
اندالنة
انمعياري
انحسابي
انمجموعة
غيزدانة
4
43113
33
انضابطة
عندمستوى
3136
3.3
43113
33
انتجزيبية
3135

يتضح مف الجدوؿ السابؽ تكافؤ مجموعتي البحث في مقياس الػذات المغػوى  ،ويػدعـ
ىذا أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مسػتوى  0.5بػيف المجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة

في التطبيؽ

 -3تدريس البرنامج المقترح:
قػػاـ الباحػػث بتػػدريس مقػػرر الفصػػؿ الدراسػػى األوؿ لترجمػػة عمػػى مبػػارؾ  ،وقػػد اسػػتغرؽ
التطبيػػؽ شػػيريف عػػدا زمػػف تطبيػػؽ االختبػػار والمقيػػاس حيػػث إف الموضػػوعات تُػػدرس عمػػى مػػدار
الفصؿ الدراسى .

 -4تطبيق اختبار الكتابة اإلبداعية ومقياس الذات اللغوى :
طُبػػػؽ اختبػػػار الكتابػػػة اإلبداعيػػػة ومقيػػػاس الػػػذات المغػػػوى عمػػػى المجمػػػوعتيف الضػػػابطة

والتجريبيػػة بعػػد االنتيػػاء مػػف تػػدريس موضػػوعات الترجمػػة الذاتيػػة باسػػتخداـ االسػػتراتيجية
المقترحػػػة ؛ لمعرفػػػة أثػػػره عمػػػى تنميػػػة الكتابػػػة اإلبداعيػػػة والػػػذات المغػػػوى لتالميػػػذ الصػػػؼ
السادس االبتدائى .
 -5تحليللل النتللائج باسللتخدام الطللرق اإلحصللائية :قورنػت درجػػات أفػراد المجوعػػة التجريبيػػة
بػػدرجات أف ػراد المجموعػػة الضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي الختبػػار الكتابػػة اإلبداعيػػة  ،كمػػا
قورنت درجات أفراد المجوعة التجريبية بػدرجات أفػراد المجموعػة الضػابطة لمقيػاس الػذات
المغوى  ،وذلؾ باستخداـ .Spss
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نتائج البحث
توصػػؿ البحػػث إلػػى مجموعػػة مػػف النتػػائج تػػرتبط بمعرفػػة مػػدى فاعميػػة البرنػػامج القػػائـ
عمى استراتيجية تدريس مقترحة قائمػة عمػى التكامػؿ بػيف نمػوذج روجػرز بيبػى ونظريػة التمقػى
في تنمية الكتابة اإلبداعية والذات المغوى لتالميذ الصؼ السادس االبتدائى .

أ -نتائج أثر استراتيجية التدريس المقترحة فى تدريس الترجمة الذاتية على تنميلة الكتابلة
اإلبداعية لتالميذ الصف السادس االبتدائى :
تـ التحقؽ مف الفرض الخاص بيػذا الجػزء عمػى النحػو التػالي :يوجػد فػرؽ ذو داللػة إحصػائية
بػػػيف درجػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة التػػػي تػػػدرس باسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية التػػػدريس المقترحػػػة
والمجموعػػة الضػػابطة التػػي تػػدرس بالطريقػػة التقميديػػة فػػي اختبػػار الكتابػػة اإلبداعيػػة البعػػدي
لصالح المجموعة التجريبية.
لمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة الفػػػرض السػػػابؽ تمػػػت مقارنػػػة متوسػػػطات درجػػػات المجمػػػوعتيف
الضابطة والتجريبية الختبار ميارات الكتابة اإلبداعية  ،ويوضح الجدوؿ التالي ذلؾ:
جدول 3
انمتوسطانحسابيواالنحزافانمعياريوقيمة"ت"ندرجاتأفزادانمجموعتينانضابطة
وانتجزيبيةفيانقياسانبعديالختبارانكتابةاإلبداعية 
مستوى
قيمة
االنحزاف
عددأفزاد انمتوسط
معاممأيتا
نمجموعة 
اندالنة 
"ت"
انمعياري
انحسابي
انعينة
دانةعند
3113
33137
33
انضابطة
مستوى
3313
3133
1133
34113
33
انتجزيبية
 3131

يتضح مف الجدوؿ السابؽ  0تحسف متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطبيػؽ
البعدي الختبار فيـ المسموع إذا ما قُػورف بمتوسػط درجػات طػالب المجموعػة الضػابطة ،حيػث
بمػػغ متوسػػط درجػػات طػػالب المجموعػػة التجريبيػػة ( ،)00144فػػي حػػيف بمػػغ متوسػػط درجػػات

المجموعػػػة الضػػػابطة ( ،)04142كمػػػا أف ىػػػذه الفػػػروؽ بػػػيف المتوسػػػطات دالػػػة عنػػػد مسػػػتوى
.0.01
وحسػب
وتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع دراسػة كػؿ )ُ ،(Bybee, 2015; Hanly, 2015

معامؿ إيتا  -حيث عد كوىيف  Cohenقيمة مؤشر إيتا لقياس حجـ األثر صػغي ارً عنػد القيمػة

( ،)0.2وعػػده متوسػػطاً عنػػد القيم ػة ( ،)0.5وعػػده كبي ػ ارً عنػػد القيمػػة ( 0.8نصػػار،)2447 ،
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ويتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف نسػػػبة معامػػػؿ إيتػػػا نسػػػبة كبيػػػرة ،وىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى فاعميػػػة
استراتيجية التدريس المقترحة عمى تنمية الكتابة اإلبداعية .
ب-نتػػػائج فاعميػػػة اسػػػتراتيجية التػػػدريس المقترحػػػة فػػػي تنميػػػة الػػػذات المغػػػوى لتالميػػػذ الصػػػؼ
السادس االبتدائى :
يوجػػػد فػػػرؽ ذو داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف درجػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة التػػػي تػػػدرس باسػػػتخداـ
استراتيجية التدريس المقترحة والمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقػة التقميديػة فػي مقيػاس
الذات المغوى البعدي لصالح المجموعة التجريبية  .ويوضح الجدوؿ التالي ذلؾ:
جدول4
انمتوسطانحسابيواالنحزافانمعياريوقيمة"ت"ندرجاتأفزادانمجموعتين انضابطةوانتجزيبية 
فيانقياسانبعدينمقياسانذاتانهغوى 
قيمة
االنحزاف
عددأفزاد انمتوسط
معاممأيتا  مستوىاندالنة
نمجموعة 
"ت"
انمعياري
انحسابي
انعينة
2133
33131
33
انضابطة
دانةعند
 37133
3133
مستوى 3131
1122
36113
33
انتجزيبية

يتضح مف الجدوؿ السابؽ  0تحسف متوسط درجات المجموعة التجريبية في
التطبيؽ البعدي لمقياس االستماع االستراتيجي إذا ما قُورف بمتوسط درجات طالب المجموعة

الضابطة ،حيث بمغ متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ( ،)07144في حيف بمغ

متوسط درجات المجموعة الضابطة ( ،)04144كما أف ىذه الفروؽ بيف المتوسطات دالة عند
وحسب معامؿ إيتا -
مستوى  0.10وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة )ُ ،(Perera, 2015
حيث عد كوىيف  Cohenقيمة مؤشر إيتا لقياس حجـ األثر صغي ارً عند القيمة ( ،)0.2وعده

متوسطاً عند القيمة ( )0.5وعده كبي ارً عند القيمة ( 0.8نصار ،)2447 ،وىذا يدؿ عمى

فاعمية استراتيجية التدريس المقترحة في تحقيؽ أىدافيا.

وبعد عرض النتائج السابقة فػإف البحػث الحػالي قػد أجػاب عػف أسػئمة البحػث ،وتحقػؽ
مف األىداؼ الخاصة بو ،واآلف ُيرجى تفسير أىـ النتائج التي توصؿ إلييا البحث.
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تفسير النتائج
 -4أشارت نتػائج البحػث إلػى تحسػف أداء المجموعػة التجريبيػة عػف أداء المجموعػة الضػابطة
في تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية والذات المغوى في االختبار البعدي ،حيث وجدت فػروؽ
بعػديا لصػالح
ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة ً
المجموعة التجريبية.
وقػػد يرجػػع تحسػػف أداء المجموعػػة التجريبيػػة عػػف أداء المجموعػػة الضػػابطة فػػي التطبيػػؽ
البعدي في تحصيؿ ميارات الكتابة اإلبداعية والذات المغوى إلى:
-

أيضػػا األىػػداؼ اإلجرائيػػة الخاصػػة بكػػؿ لقػػاء عمػػى حػػدة ،وقػػد
وضػػوح األىػػداؼ العامػػة  ،و ً

تصدرت ىذه األىداؼ مقدمة كؿ لقاء ،حتى يكػوف المعممػوف عمػى بينػة مػف ىػذه األىػداؼ
قبؿ تدريسيا لمتالميذ فى الفصؿ .
-

اسػتخداـ اسػتراتيجيات التػػدريس المتمركػزة حػوؿ التمميػػذ فػي أثنػاء تنفيػػذ المقػاءات سػػاعدت
في تحصػيؿ الطػالب ليػذه الميػارات وممارسػاتيا ،واسػتخداميا كممارسػات تدريسػية ولػيس
كجانب نظري فقط.

-

اسػػتراتيجية التػػدريس المسػػتخدمة سػػاعدت الطػػالب فػػي التخطػػيط لعمميػػة التحميػػؿ القرائػػى
والكتابػػة اإلبداعيػػة  ،والسػػماح ليػػـ بتػػدويف الممحوظػػات فػػي ورقػػة العمػػؿ المخصصػػة لػػذلؾ
سػػاعدتيـ ،عمػػى تحميػػؿ مكونػػات الػػنص ورصػػد المعمومػػات الميمػػة فيمػػا اسػػتمعوا إليػػو مػػف
شخصػػيات وأحػػداث ميمػػة واردة بػػالنص حسػػنت فػػي قػػدرتيـ عمػػى فيم ػو وتصػػوره ،وبقػػاء
المعمومات في ذاكرتيـ ساعدتيـ في اإلجابة عف األسئمة المطروحة عمييـ.

-

االستراتيجية المقترحة اعتمدت عمى نموذج بيبػى ونظريػة التمقػى أليػزر ممػا أتػاح لمتالميػذ
تحميؿ النص مف خالؿ النموذج الخماسى لمتفكير  ،وسبر أغراضو مػف خػالؿ تمػؾ المراحػؿ
أيضا مف خالؿ التفاعؿ مػع مكونػات الػنص فػى مسػتوياتو المباشػرة المغويػة ومسػتوياتو
،و ً
غير المباشرة .

-

نموذج بيبػى يمتػاز بتركػو فرصػة كبيػرة لمتالميػذ باكتشػاؼ المعػارؼ الجديػدة حػوؿ الػنص ،
وربطيػػا بػػالخبرات السػػابقة لػػدييـ  ،واكتشػػاؼ األخطػػاء المفاىيميػػة فػػى الػػنص  ،ومسػػاعدة
الباحث عمى تصحيحيا وصوالً لمربط السميـ بيف المفاىيـ السابقة والالحقة  ،فيتػرؾ فرصػة

- 242 -

استراتيجية مقترحة قائمة على التكامل بين نموذج روجرز بيبى  Rogerzو نظرية التلقى أليرر ........... Izer

لمتعمـ بالتجارب الذاتية  ،وبالمشاركة الجماعية بيف أعضاء المجموعػة القرائيػة التػى تُحمػؿ
النص .
-

مزيػدا مػف
النموذج ُيعطى فرصة كبيرة لمتالميذ لتقييـ أنفسيـ بحرية  ،ممػا يعنػى إعطػائيـ
ً
الثقة والدافعية نحو التعمـ .

-

حسف في تصورات التالميذ لو ،وقػدرتيـ عمػى
اعتماد االستراتيجية عمى التفاعؿ مع النص َّ

-

انسػػجاـ النتػػائج مػػع معػػانى مفيػػوـ الػػذات  ،والتػػى تشػػير إلػػى دور فاعػػؿ لمفيػػوـ الػػذات

استيعاب جميع التفاصيؿ الواردة بالنص .

المغوى فى الدافعية نحو العممية التعميميػة  ،ممػا يعنػى ظيػور أثػره عمػى التالميػذ فػى تعمػـ
الترجمة الذاتية والمغة العربية .
-

استراتيجية التدريس المقترحة فعالػة فػى شخصػية التالميػذ  ،وفػى زيػادة ثقػتيـ بأنفسػيـ ،
وتنظػػيـ حصػػوليـ عمػػى المعرفػػة  ،خػػالؿ عمميػػة قػػراءة الترجمػػة الذاتيػػة  ،وتمكيػػنيـ مػػف
اسػػػترجاع المعرفػػػة عنػػػد الحاجػػػة  ،حيػػػث تقػػػوـ مراحػػػؿ االسػػػتراتيجية عمػػػى بنػػػاء مفػػػاىيـ
ومعارؼ التالميذ مف خالؿ الربط بيف الخبرة السابقة والالحقة.

-

إشػػراؾ التالميػػػذ فػػى عميمػػػة الػػتعمـ خػػػالؿ جميػػع مراحػػػؿ االسػػتراتيجية  ،يعمػػػؿ عمػػى بنػػػاء
الشخصػػػية  ،وذلػػػؾ بتػػػرؾ دور أكبػػػر ليػػػـ فػػػى بنػػػاء المعػػػارؼ الذاتيػػػة  ،وفػػػى جػػػو تعػػػاونى
ويعتقد أف ليذا أثر فى التخفيؼ مف حالػة الخػوؼ واإلربػاؾ  ،التػى قػد يتعػرض
اجتماعى ُ ،
ليا خالؿ عممية تعمـ المغة .

-

األسئمة المباشرة وغيػر المباشػرة أدت إلػى تحسػف فيػـ مكونػات الترجمػة الذاتيػة  ،وتحسػف
تصػػورات التالميػػذ ومشػػاعرىـ لػػذاتيـ عػػف المغػػة العربيػػة وتعمميػػا والترجمػػة الذاتيػػة التػػى
يدرسونيا .

-

التغذية الراجعة التي قدميا المعمػـ فػي أثنػاء المقػاءات سػاعدت عمػى تحسػيف فيػـ التالميػذ
وقدرتيـ عمى ممارسة واستخداـ استراتيجيات القراءة المقترحة .

-

حسػػػف وىيػػػ لقػػػراءة النصػػػوص باسػػػتخداـ
تخصػػػيص لقػػػاء لمتالميػػػذ فػػػي بدايػػػة البرنػػػامج َّ

-

ممارسة الطالب لألنشطة المقترحة بالبرنامج ساعدت عمى فيػـ وتحميػؿ المفػاىيـ الخاصػة

استراتيجية التدريس المقترحة .

بالتدريس مف خالؿ استخداـ استراتيجية التدريس المقترحة .
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-

تحفيػػز المعمػػـ والتالميػػذ عمػػى المناقشػػة والحػوار الػػدائميف ،والػػذي سػػاعد بػػدوره عمػػى فيػػـ
وتحميؿ المفاىيـ والعمميات المقدمة فى دليؿ المعمـ .

-

استخداـ أوراؽ العمؿ والنشرات التعميمية التي استخدميا الباحث مع التالميػذ عينػة البحػث
ساعد عمى تنمية ميارات الكتابة اإلبداعية والذات المغوى لدييـ .

-

ممارسة األ نشطة التطبيقية في أثناء تنفيػذ المقػاءات التدريسػية سػاعد عمػى توضػيح وفيػـ
اإلجراءات الخاصة بالعممية التدريسية ،وكيفية ربطيا بعمميػات الكتابػة اإلبداعيػة  ،وتعزيػز
نقاط القوة أثناء تدريس الترجمة الذاتية لتالميذ الصؼ السادس االبتدائى .

-

وجيػػػا لوجػػػو ،ممػػػا سػػػاعد عمػػػى فيػػػـ البرنػػػامج
تفاعػػػؿ المجموعػػػة التجريبيػػػة مػػػع الباحػػػث ً
وتحميمو ،واإلجابة عف كافة التساؤالت التي مػف الممكػف أف تطػرح عمػى أذىػانيـ فػي أثنػاء
المقػػاءات  ،والمناقشػػة الحػػرة الموجيػػة ،وكتابػػة التقػػارير وتسػػجيؿ المالحظػػات ممػػا سػػاعد
عمى وضوح المفاىيـ األدبية والمغوية والتمكف مف امتالكيا ،وذلؾ عمى عكػس المجموعػة
الضابطة التى درست بالطريقة المعتادة .

التوصيات
في إطار ما أسفر عنو البحث مف نتائج ،وفي إطار خصػائص مجموعػة البحػث يمكػف
تقديـ التوصيات اآلتية:
-

عقػػد دورات تدريبيػػة عمػػى تػػدريس الترجمػػة الذاتيػػة  ،واالسػػتراتيجيات الحديثػػة فػػي تػػدريس
الترجمة الذاتية مف واالستفادة مف األدوات العممية المستخدمة فى مثؿ ىذه الدراسات .

-

تصميـ مقرر بكمية التربية شعبة المغة العربيػة لمترجمػة الذاتيػة ؛ لإلعػداد المينػي لمعممػي
أيضػػا ببػرامج الدراسػػات العميػػا فػػي
مػػا قبػػؿ الخدمػػة عمػػى كيفيػػة تػػدريس الترجمػػة الذاتيػػة  ،و ً
الدبموـ العاـ.

-

توجيو نظر الموجييف الفنييف لمغة العربية عمى أىمية تنمية الكتابة اإلبداعية  ،وذلػؾ مػف
خالؿ التراجـ الذاتية .
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الدراسات والمشروعات البحثية المستقبلية
يمكف في ضوء ما تقدـ بو البحث مف نتائج ،وما توصؿ إليو مف توصيات تقديـ مقترحػات
بالبحوث اآلتية:
-

فاعميػػة اسػػتخداـ نمػػوذج روجػػرز بيبػػى فػػى تػػدريس القواعػػد النحويػػة عمػػى تنميػػة التحصػػيؿ
النحوى والتفكير الناقد لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائى .

-

فاعمية اسػتخداـ نظريػة اسػتجابة القػارىء فػى تػدريس الروايػة عمػى تنميػة ميػارات القػراءة
التحميمية واالتجاه نحو طالب الصؼ األوؿ الثانوى .

-

برنػػامج مقتػػرح لمعممػػيف مػػا قبػػؿ الخدمػػة بكميػػات التربيػػة عمػػى اسػػتخداـ اسػػتراتيجية تػػدرس
مقترحة قائمة عمى التكامؿ بيف نموذج بيبى ونظرية أيزر فى تدريس المسرحية والرواية.

-

فاعميػػة اسػػتخداـ نمػػوذج روجػػرز بيبػػى فػػى تػػدريس البالغػػة عمػػى تنميػػة المفػػاىيـ البالغيػػة
والتفكير البالغى لدى طالب الصؼ الثانى الثانوى .
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