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 :الدراصة ضتخلصم

 ياستخدام استراتيجية السقاالت التعميمية ف فعالية ي: التعرف عميىدفت الدراسة إل
 يواالتجاه نحو التعمم الذات يتنمية بعض ميارات التذوق األدب يتدريس النصوص األدبية عم

وعة المجم ياعتمد عم يوالذ ,يتبلميذ المرحمة اإلعدادية, وُاستخدم المنيج شبو التجريب يلد
األثر الفعال  النتائج التالية: يوتوصمت الدراسة إل ,يوالبعد يالواحدة ذات القياسين القبم

تبلميذ  يلد يذوق األدبتنمية بعض ميارات الت يف م استراتيجية السقاالت التعميميةالستخدا
عند فرق دال إحصائًيا وجود  ي؛ حيث أشارت النتائج إليالصف الثالث اإلعداد

 يوالبعد يالتطبيقين القبم يين متوسطات درجات التبلميذ مجموعة الدراسة فب(ٔٓ.ٓ)يمستو 
عند فرق دال إحصائًيا , وكذلك وجود يلصالح التطبيق البعد يالختبار التذوق األدب

 يوالبعد يالتطبيقين القبم يبين متوسطات درجات تبلميذ مجموعة الدراسة ف(ٔٓ.ٓ)يمستو 
بضرورة عقد , كما أوصت الدراسة يلصالح التطبيق البعد يلمقياس االتجاه نحو التعمم الذات

واستخدام  يميارات التعمم الذات يدورات تدريبية لممعممين أثناء الخدمة لتدريبيم عم
 .االستراتيجيات التدريسية الحديثة

Abstract: 

The Study Aimed at: Study the effect of using educational 

scaffolding strategy in teaching literary texts on developing preparatory 

stage pupils appreciation skills  and the trend towards self- learning, the 

study used a pretest/posttest equivalent groups design, the consequences 

revealed that: there is a statistically significant difference at(0.01) level 

between the mean scores of the study group in the test of appreciation 

skills "pre – post " applications in favor of the post application, as well as 

There is a statistically significant difference at(0.01) level between the 

Mean scores of the study group in the scale of direction towards self-

learning "pre – post " applications in favor of the post application, as the 

study recommended to hold training courses for teachers during the 

service to train them in self-learning skills and use of modern teaching 

strategies in teaching. 
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 :الدراصة مقدمة

تمثل المغة العربية ىوية األمة وتاريخيا وحضارتيا, ومما زاد من أىميتيا نزول  
نَُّو َلَتنِزيُل َربِّ اْلَعاَلِميَن } : "يو تعالقول يالقرآن الكريم بيا؛ حيث جاء ذلك ف { َنَزَل ِبِو َٕٜٔواِ 

وُح اأْلَِميُن } { ِبِمَساٍن َعَرِبيٍّ مُِّبيٍن َٜٗٔقْمِبَك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمنِذِريَن } ي{ َعمَ ٖٜٔالرُّ
ة تتميز بجماليا وغناىا بثروة لغوي ي( فارتبط بقاؤه ببقائيا, وىٜ٘ٔ-ٕٜٔ{)الشعراء, ٜ٘ٔ}

مواكبة التطور والثورة العممية  يومفردات كثيرة بما يضمن استمراريتيا, وقدرتيا عم
 .يالعصر الحال يوالتكنولوجية ف

وظيفتيا,  يألن الغاية األساسية منيا تكمن ف والمغة العربية كذلك تواصمية )داللية(؛
 ياضيم وغاياتيم فتحقيق االتصال الناجح والفاعل بين أبنائيا, بما يخدم أغر  يالمتمثمة ف

 (.٘ٔ, ٕٔٔٓالحياة)حاتم حسين البصيص, 
أربذذم ميذارات ىذي: االسذذتماع والتحذدث والقذراءة والكتابذذة,  يىذذا وتشذتمل المغذذة العربيذة عمذ

 يالحيذاة, وألن المغذة ميذارات فذعن تعميميذا ييذدف إلذ يولكل ميارة من تمك الميارات أىميتيذا فذ
يعذد أحذد أىذم األسذباب الرئيسذة لذتعمم  يالسذميم الذذ يو االتصذال المغذ يإكساب المتعمم القدرة عم

المغة, سواء أكان االتصال شفيًيا أم كتابًيا, ويمكذن أن يتحقذق ىذذا اليذدف مذن خذبلل مياراتيذا 
, والمغذة العربيذة ياألربم: االستماع, والتحدث, والقراءة, والكتابة باعتبارىا أركان االتصذال المغذو 

, ٚ, ٕٙٓٓمحمذود كامذل الناقذة, )يمياراتيذا بالميذارات األخذر كل متكامل تتذثثر كذل ميذارة مذن 
 (.ٖٙ, ٕٛٓٓأحمد مدكور,  يعم

 -ٕأوزان معروفذذة معينذذة,  يالشذذعر, ويكذذون منظوًمذذا عمذذ -ٔلذذؤلدب فنذذان رئيسذذان ىمذذا:و 
النثذذذذر ويكذذذذون مرسذذذذبًل ال يتقيذذذذد بذذذذوزن وىذذذذو أربعذذذذة أنذذذذواع: الخطابذذذذة, والقصذذذذة, والرسذذذذالة, 

 (.ٚٔ, ٕٓٔٓ, وآخرون, يوانخميل الكس يوالمقالة)مصطف
مزيج من العاطفة والعقل والحس؛ لذا يختمف باختبلف عواطف الذين  ياألدبالتذوق و 

 يالنفوس الت يأصمو ىبة طبيعية يوجد ف ييتناولونو وباختبلف عقوليم وحواسيم, وىو ف
عمران لتذوق وتيذيبو بالتربية الصحيحة)التذوق, ثم يمكن تنمية ىذا ا يلدييا االستعداد إل

 (.ٕٗ٘, ٖٕٔٓ, ي, وحمزة ىاشم السمطانيجاسم الجبور 
فكرية, وانفعالية, تتم من خبلل االستمتاع بالجوانب و خبرة تثممية,  ياألدبالتذوق كما أن 

تكوين الذوق  ي, وييدف درس األدب إليأو الفن يالمعرفية, والعاطفية, والمفظية لمعمل األدب
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حساسيم بثثر  يذلك ف يمستمعين, بحيث يتجمنفوس الطبلب أو القراء ال يف ياألدب تعبيرىم وا 
 .(ٕٓٔ, ٕٛٓٓأحمد مدكور,  يالحياة)عم يكل ما ىو جميل وراق ف يالجمال ف
مختمف  يمن أىداف التدريس ف ا أساسًياىدفً  يالتذوق األدبميارات تعد تنمية لذلك 

عند الطبلب  يالمغو  يالمراحل التعميمية, وىو محصمة عوامل كثيرة, منيا ما يتعمق بالمستو 
فياًما, ومنيا ما يتعمق بالجوانب النفسية األخر  يوقدرتيم عم عندىم,  ياستخدام المغة فيًما وا 

 يأشكااًل بارزة ومتنوعة من السموك, اتفق النقاد وعمماء النفس عم يويتخذ التذوق األدب
 .(ٛٛ, ٕٗٓٓأحمد طعيمة,  يودالة عميو) رشد ياعتبارىا مميزة لمتذوق األدب

تحديد واستخراج الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية لمنص  ييساعد التمميذ ف يفالتذوق األدب
الشاعر  ياستخراج األساليب الجميمة ومعرفة العاطفة المسيطرة عم ي, كما يساعده فياألدب

بالحياة  ييرتق ييصف بيا األديب نفسو, وبذلك فالتذوق األدب يأو األديب, والصفات الت
 .بصفة عام

المراحل التعميمية  يف ياألدب تنمية ميارات التذوقاىتمت بوىناك عديد من الدراسات 
 ؛ٕٕٔٓ, يجمال محمود فيم ؛ٕٕٔٓعبده محمد, ي)عمومن بين ىذه الدراسات: المختمفة

 ؛ٕ٘ٔٓىند سيد توفيق السيد,  ؛ٕٗٔٓمحمد عبده,  يأمان ؛ٖٕٔٓسعد, يعبدالحميد زىر 
م أحمد, عبدالسميم عبدالسمي ؛ٕٙٔٓالسعيد,  يء عبدالغنالشيما ؛ٕٙٔٓعيد حامد جزاع, 

 .(ٕٛٔٓ, ىبة محمد محمد ؛ٕٙٔٓ
تتكون االتجاىات وتنمو نتيجة تفاعل الفرد مم محيطو وتمثل البيئة أحد و ىذا 
تشكيل االتجاىات وتنميتيا, كما أن العمميات الفعمية  يتمعب دوًرا ميًما ف يالمصادر الت

ىات اتجا ييمكن أن تنم ما ا أثناء دراستيم لموضوع أو مشكمةيقومون بي يالت المباشرة
الفرد حينما يمر بخبرات ومواقف وتحقق لو إشباعا وشعورا إيجابية أو سمبية, كذلك فعن 

التفاعل الناجح مم مجتمعو عن طريق  يىاتو, كما تنماتجا يبالرضا والسرور فعنيا تنم
 ,وفيو تعمم المتعمم كيف يتعمم ,التعميم والتعمم يعمميت ينفسو والثقة بقدراتو ف ياالعتماد عم

 .(ٖٕٗ, ٕٕٔٓ, عبدالسميم مصادر التعمم)ىبة السيد يومن أين يحصل عم
المواقف التعميمية المتنوعة  ييمرن المتعمم عم ي: األسموب الذيويقصد بالتعمم الذات

انتقال  يإل ي, مما يؤدبدافم من ذاتو وتبًعا لميولو, ليكتسب المعمومات والميارات واالتجاىات
 يوأين يبدأ؟ومت ييقرر مت يالمتعمم, ذلك أن المتعمم ىو الذ يمحور االىتمام من المعمم إل
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الوسائل والبدائل يختار؟ ومن ثم يصبح مسئوال عن تعممو, وعن النتائج والقرارات  ي؟ وأيينتي
 .(ٛٛ, ٕ٘ٓٓرسبلن,  ييتخذىا)مصطف يالت

تؤكد التوجو نحو ثقافة  يألىداف العامة لمتربية التامم  يوبذلك يتفق التعمم الذات
تحسين دافعية المتعمم لمبحث عن المعرفة والتفاعل مم مصادر التعمم, و 

 .(Conway,2007,9التعمم)
ومن بين ىذه  ياالتجاه نحو التعمم الذات تناولت تنمية يوىناك عديد من الدراسات الت

, يىناء عبده عم ؛ٕٓٔٓ, يلويزة مسعود ؛ٜٕٓٓحسين طو, وخالد عمران, ): الدراسات
فرحات  ينشو  ؛ٕٕٔٓ, ىبة السيد عبدالسميم ؛ٕٓٔٓوسوزان عبدالمبلك واصف, 

 .(ٕٙٔٓحسين عبدالرحمن حسن,  ؛ٕ٘ٔٓحقيق,
وبذلك تبدو الحاجة الممحة الستخدام استراتيجيات تدريسية حديثة لتنمية ميارات 

 .يحو التعمم الذاتواالتجاه ن األدبية النصوص يف يالتذوق األدب
تزويد  يتيدف إل يتطبيقات النظرية البنائية الت يالسقاالت التعميمية إحد وتعد

ويتم الحصول عميو بمساعدة المعمم, لتحقيق مزيد من التعمم, والتوجيو المتعممين بالدعم 
قدراتو  يتوفير دعم مؤقت لممتعمم ثم يكمل بقية تعممو منفرًدا معتمًدا عم يتعمل عم يفي
 .AZih & Nwosu ,2011 ,86 )) لذاتيةا

 :  ينواع لمدعائم التعميمية ىربعة أأ  wang (2006 , 47)حدد وقد 
ة لبلنتياء , والمواد واألجيزة البلزمجرائية: تحدد مجموعة الخطوات التنفيذيةالدعائم اإل -ٔ

 .من الميمة التعميمية
ىيم مواد البلزمة إلتقان الطالب لممفا, والتحديد الخطوات يمية: وتتمثل فيالدعائم المفاى -ٕ
ططات التفصيمية إلنجاز , ويمكن استخدام خرائط المفاىيم والمختتضمن الميمة التعميمية يالت

 الميمة التعميمية.
نجاز الميمة : ويتم من خبلليا اقتراح مجموعة من الطرق البديمة إل الدعائم االستراتيجية -ٖ

  .اختيار أفضل ىذه الطرق يمالتعميمية وكذلك مساعدة المتعمم ع
األىداف التعميمية,  يتنمية تفكيرىم ف يمتعممين عم: تساعد الدعائم ماوراء المعرفة – ٗ

دراك نقاط القوة والضعف أثناء تنفيذ الميمة التعميميةعمم الخاصة بيمتورصد عمميات ال   ., وا 
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 يفت التعميمية فعالية استخدام استراتيجية السقاال يأشارت إل يمن الدراسات التو 
عبدالقادر محمد  ؛ٖٕٔٓ)تغريد سعيد حمودة, دراسة  :يما يثتمجاالت تعميمية مختمفة 

 يمصطف ؛ٖٕٔٓحمادة رمضان عبدالجواد,  ؛ٖٕٔٓمحمد, يمحمد حسن ؛ٖٕٔٓعبدالقادر,
 يناصر حمم ؛ٕٙٔٓر محمد,يرنا نص ؛ٕ٘ٔٓشرف,  يجميمة عم ؛ٕٗٔٓعبدالرحمن طو,

 .(ٕٙٔٓمطموق, سعيد أحمد  ؛ٕٙٔٓ, يعم
 يواالتجاه نحو التعمم الذات يومما سبق تتضح أىمية تنمية ميارات التذوق األدب

تحديد الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية,  يبما يساعدىم ف ,تبلميذ المرحمة اإلعدادية يلد
وغيرىا من الميارات, كما يتمكنوا من تعمم موضوعات أدبية  ,يوالعنوان المناسب لمنص األدب

 ي, وتساعدىم استراتيجية السقاالت التعميمية القائمة عميمتنوعة من خبلل التعمم الذات
 تنمية تمك الميارات.  يالنظرية البنائية ف
 مشكلة الدراصة:

بصفة خاصة إال أن  يبالرغم من أىمية األدب بصفة عامة وميارات التذوق األدب
 ي)أمان:ومن بين ىذه الدراساتتمك الميارات  يوجود ضعف ف يدراسات عديدة أشارت إل

حسين طو  ؛ٕ٘ٔٓىند سيد توفيق,  ؛ٕٗٔٓرشا أحمد عبدالمجيد,  ؛ٕٗٔٓ, محمد عبده
فراس غزال  ؛ٕٙٔٓمحمود حسان عبدالبصير,  ؛ٕٙٔٓحميد, يأبرار ميد ؛ٕٙٔٓعبداهلل,
 .(ٕٛٔٓشعبلن ,

وىذا  متعمم,اتية واإلرادة الشخصية لتمك الرغبة الذ يويعد أىم ما يميز التعمم الذات
من خبرات  يشاءتحصيل ما  ينفسو ف يعم التمميذيعتمد فيو  يأنو مجيود شخص ييعن

التعمم  يومعارف طبًقا لميولو واحتياجاتو, ويسير فيو طبًقا لقدراتو الذاتية وسرعتو الخاصة ف
ثراء شخصيتو وترقية حياتو إل  (.ٕٗ, ٖٕٔٓمحمد إمام,  ياألفضل)ىد يلتطوير معارفو وا 

ن ي: دراسة حسيمية االتجاه نحو التعمم الذاتاىتمت بتن يلدراسات التومن ا
تنمية  يفعالية برنامج" تايمو" ف يالتعرف عم يإلىدفت  يالت( ٕٙٔٓعبدالرحمن حسن )

تبلميذ المرحمة  يمادة العموم لد يف يميارات التفكير الناقد واالتجاه نحو التعمم الذات
( ٓ.٘ٓ)ي: وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو يإل الدراسةاالبتدائية, وتوصمت نتائج 

, يمقياس االتجاه نحو التعمم الذات يبين متوسط درجات تبلميذ المجموعة التجريبية ف
 ومتوسط درجات تبلميذ المجموعة الضابطة لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية.
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 يالحديثة التيسية التدر ضمن االستراتيجيات  وتعد استراتيجية السقاالت التعميمية
االعتماد  يالنياية إل يتنمية الميارات المختمفة ليصل ف يتقديم المساندة لمتمميذ ف يإل يتسع
 ي, والذيلديو االتجاه نحو التعمم الذات يبما ينم ,تعممو لمميارات المختمفة ينفسو ف يعم
السقاالت التعميمية  اىتمت دراسات عديدة باستخدام استراتيجيةوقد  بو عمماء التربية, ييناد

, Azih&Nwosu,2011 ؛Molennar , l. ,et al., 2011) يمحمد كمال عفيف ومنيا:
Nuntrakune &,  ,يىايد ؛ٕٚٔٓأسماء مسعد يسين,  ؛ٕ٘ٔٓكوثر جميل سالم 

 .(ٕٛٔٓسمر عوض منصور,  ؛ٕٛٔٓوالء أحمد عبدالحميد,  ؛ٕٚٔٓعبدالسميم محمد, 
أثر استخدام  يالتعرف عم ي( إل(Warwick &Mercer, 2011ىدفت دراسة كما 

تعمم العموم, واشتممت عينة  ياستراتيجية السقاالت التعميمية وشاشة الشرح التفاعمية ف
( من تبلميذ الصف الثالث من المرحمة االبتدائية, حيث تم تصوير حمقات ٕٔ) يالدراسة عم

 يف يستخدمعمم المبلحظة أن الم, وأظيرت نتائج الدراسة من خبلل أشيرالنقاش لمدة ستة 
شاشة الشرح التفاعمية, وتقديم السقاالت التعميمية المناسبة طريقتين ىما: التدريس 

 .يلممحتو 
فاعمية السقاالت  يالتعرف عمب( ٕ٘ٔٓ)شرف  يجميمة عمراسة د كما اىتمت

 ,توسطةتمميذات المرحمة الم يلد يستنمية التحصيل الدرا يتدريس العموم عم يالتعميمية ف
( بين ٘ٓ.ٓ) داللة ي: وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستو يوأسفرت النتائج عن التال

الختبار التحصيل  يالتطبيق البعد يدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة ف يمتوسط
( لصالح يالكم ياالختبار التحصيم-التحميل -التطبيق -الفيم-) التذكريعند مستو  يالدراس

لتوصيات منيا: الباحثة بعدد من ا أوصت الدراسةضوء نتائج  يجريبية, وعمالمجموعة الت
االبتعاد عن طرق التدريس التقميدية أثناء تدريس مقرر العموم لتمميذات المرحمة المتوسطة, 

تضمين ة, ولعدم توفر عنصر التشويق فييا, و لما تتصف بو ىذه الطرق من محدودية الفائد
المعممات بكميات التربية مفيوم السقاالت التعميمية والطرق المقررات المتخصصة إلعداد 

عدادىن بشكل يؤىمين لممارستيا وتطبيقيا.  المناسبة الستخداميا, وا 
عن ميارات المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية  يمعممومن خبلل استطبلع رأى بعض 

يس النصوص األدبية, تدر  يالبلزمة لتبلميذ المرحمة اإلعدادية, وطريقتيم ف يالتذوق األدب
اتضح عدم اىتماميم بتنمية ميارات التذوق ميتو لتمميذ المرحمة اإلعدادية؛ وأى يوالتعمم الذات
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عدم  روس القراءة, كذلك, فيقومون بتدريس النصوص األدبية مثل تدريسيم لدياألدب
رفتيم مع معد, و ياستخداميم الستراتيجيات التدريس الحديثة لتنمية ميارات التذوق األدب

 العممية التعميمية. يف وأىميتو يالتعمم الذاتميارات ب
, واستجابة يميارات التذوق األدب يتجاوًبا مم ىذه المشكمة ومحاولة لمعالجة القصور فف

مجال طرق تدريس المغة  يلما نادت بو البحوث والدراسات السابقة واالتجاىات الحديثة ف
؛ جاءت فكرة ىذه يواالتجاه نحو التعمم الذات يدبالعربية بضرورة تنمية ميارات التذوق األ

تنمية بعض  يأثر استخدام استراتيجية السقاالت التعميمية ف ينحو التعرف عم يالدراسة لمسع
المرحمة  تبلميذ يلد يالنصوص األدبية, واالتجاه نحو التعمم الذات يف يميارات التذوق األدب

 اإلعدادية.
واالتجاه نحو  يضعف بعض ميارات التذوق األدب يوبذلك تتحدد مشكمة الدراسة ف

 .يتبلميذ الصف الثالث اإلعداد يلد يالتعمم الذات
 أصئلة الدراصة:

 :يتمثمت أسئمة الدراسة فيما يم
 ؟يالبلزمة لتبلميذ الصف الثالث اإلعداد يما ميارات التذوق األدب -1
ميارات التذوق بعض  تنمية يالتعميمية ف السقاالتاستراتيجية  أثر استخدامما  -2

 ؟يتبلميذ الصف الثالث اإلعداد يلد ياألدب
تنمية االتجاه نحو التعمم  يالتعميمية ف السقاالتاستراتيجية أثر استخدام ما  -3

 ؟يتبلميذ الصف الثالث اإلعداد يلد يالذات
 الدراصة: ٍدفا

 :يالدراسة فيما يم ىدفا تحدد
تنمية  يالتعميمية ف السقاالت استراتيجية استخدام فعالية يالتعرف عم -1

 .يتبلميذ الصف الثالث اإلعداد يلد يميارات التذوق األدب
تنمية  يالتعميمية ف السقاالتاستراتيجية  استخدام فعالية يالتعرف عم -2

 .يتبلميذ الصف الثالث اإلعداد يلد ياالتجاه نحو التعمم الذات
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 الدراصة: افزض

 :يالدراسة فيما يم اضتحدد فر 
 يدرجات تبلميذ مجموعة الدراسة ف يداللة إحصائية بين متوسط ذوق يوجد فر -

 .يلصالح التطبيق البعد يالختبار ميارات التذوق األدب يوالبعد يالتطبيقين القبم
 يفجات تبلميذ مجموعة الدراسة در  يداللة إحصائية بين متوسط ذوق يوجد فر -

 .يلصالح التطبيق البعد يعمم الذاتو التلمقياس االتجاه نح يالبعدو  يين القبمالتطبيق
 حمددات الدراصة:

 المحددات التالية: يتقتصر الدراسة عم
؛ حيث تمثل المرحمة اإلعدادية حمقة ي: تبلميذ الصف الثالث اإلعداديمحدد بشر  -

تنمية  يبين المرحمة االبتدائية والمرحمة الثانوية, ويحتاج ىؤالء التبلميذ إل يوسط
 المرحمة الثانوية. يقبل االنتقال إل ياألدب ميارات التذوق

% من ٓٛيوافق عمييا أكثر من  يالت ي: بعض ميارات التذوق األدبيمحدد موضوع -
 السادة المحكمين.

جراءاتيا المحددة, حيث إن ىذه  السقاالتاستراتيجية ) - التعميمية( بخطواتيا وا 
وخصائصيم  يثالث اإلعداداالستراتيجية تناسب المرحمة العمرية لتبلميذ الصف ال

 المغوية والنفسية.
المشتركة لقربيا من مقر إقامة اإلعدادية  يعبداهلل القرش: مدرسة يمحدد مكان -

بكمية التربية بقنا, مجموعات التربية العممية بعض  يولقياميا باإلشراف عم ,الباحثة
 ولتعاون إدارة المدرسة مم الباحثة.

 م(.ٜٕٔٓ-مٕٛٔٓمن عام) يالثان ي: الفصل الدراسيمحدد زمان -
 أدوات ومىاد الدراصة:

)إعداد: يالبلزمة لتبلميذ الصف الثالث اإلعداد يقائمة ميارات التذوق األدب -1
 الباحثة(.

 )إعداد: الباحثة(.يلتبلميذ الصف الثالث اإلعداد ياختبار التذوق األدب -2
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)إعداد: يث اإلعدادلتبلميذ الصف الثال يمقياس االتجاه نحو التعمم الذات -3
 الباحثة(.

دروس النصوص  يدليل المعمم الستخدام استراتيجية السقاالت التعميمية ف -4
 .)إعداد: الباحثة(يواالتجاه نحو التعمم الذات ياألدبية لتنمية ميارات التذوق األدب

النصوص األدبية باستخدام استراتيجية السقاالت  يف التمميذ كتيب -5
 .: الباحثة()إعدادالتعميمية
 مصطلحات الدراصة:

 اصرتاتًذًة الضقاالت التعلًنًة:

بل المعمم, كما الدعم المقدم لممتعمم من قِ ُتعرف استراتيجية السقاالت التعميمية بثنيا:  
من  يتخدم مفيوم السقالة لوصف عدد كبير من آليات الدعم لممتعمم سواء الدعم البشر اسُ 

المتعممين وتزيد من تحصيميم  يتؤثر ف يلبرامج, وىخبلل امن  يالمعمم, أو الدعم التكنولوج
 (Shapiro,2008)لممقررات الدراسية

يقدمو المعمم  يالذ ي, أو غير المفظيبثنيا: أشكال الدعم)المساعدة( المفظكما ُتعرف 
يتمكنوا من اكتساب ميارات وعمميات وخبرات جديدة, وأداء ميام  يلتبلميذه بشكل مؤقت؛ ك

اكتسابيا دون مساعدة المعمم, بحيث يزال ىذا الدعم تدريجًيا مم نمو قدراتيم, يصعب عمييم 
والميام مستقمين دون مساعدة)عبلء الدين لتبلميذ ىذه الميارات والعمميات أداء ا يوصواًل إل

 (. ٕٚٔ, ٕ٘ٔٓ, يحسين سعود
 يعداديقدميا المعمم لتمميذ الصف الثالث اإل يوُتعرف إجرائًيا بثنيا: المساعدة الت

وميارات التعمم  ,ييارات التذوق األدبإلتقان م لموصول بوأثناء تدريس النصوص األدبية 
تذوق النصوص  ينفسو ف يتمك المساعدة تدريجًيا ليعتمد التمميذ عم يثم تختف يالذات

 األدبية.
 :ٌالتذوق األدب

 يرة التسموك يعبر بو القارئ أو السامم عن فيمو لمفك بثنو يالتذوق األدب ُيعرف
تثثره بالصور  يرسميا لمتعبير عن ىذه الفكرة, ومد ي, ولمخطة التيإلييا النص األدب ييرم

حساسو بالواقم الموسيق يالبنائية الت التمييز بين  يأللفاظو وتراكيبو, وقدرتو عم يتحتوييا, وا 
 (.ٕٕٚ, ٖٕٓٓجيده ورديئو)محمد رجب فضل اهلل, 
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العمل  يالعميقة ف يوك ينشث من فيم المعانبثنو: نوع من السمعرف أيًضا كما يُ 
أحمد  يالحكم)عم ي, واإلحساس بجمال األسموب, وصدق الشعور, والقدرة عميأو الفن ياألدب

 (.ٕٓٔ, ٕٛٓٓمدكور, 
, بامتبلك الميارات التالية: يفيم التمميذ لعناصر النص األدب وُيعرف إجرائًيا بثنو:

مرتبطة بالتجربة الفكرية)األفكار ال والعاطفة( وميارات ميارات مرتبطة بالتجربة الشعورية)الخي
 (.ي( وميارات مرتبطة بالتجربة المفظية)األلفاظ واألساليب والموسيقيوالمعان

 :ياالتجاه نحو التعمم الذات
بثنو: نمط من أنماط التعمم,  ي( التعمم الذاتٚ٘, ٜٕٓٓعرفت ىبة محمد عبدالحميد)

شطة التعميمية وتنفيذىا, بيدف إكساب معرفة عممية, أو تنمية يقوم فيو المتعمم باختيار األن
ميارات ذات صمة بالمادة الدراسية, أو اىتماماتو الخاصة, ويتم ىذا التعمم بصورة فردية, أو 
مجموعات تحت إشراف المعمم, أو بصورة غير نظامية عن طريق التعميم المبرمج, أو برامج 

 التعميم عن بعد.
( التعمم ٕٛٔ, ٕ٘ٔٓ)يد جابر قاسم, ومحمد عبيد الظنحانعرف كل من محمكما 

صورة وحدات متسمسمة  يتقديم المادة الدراسية ف يالتعمم يقوم عم يبثنو: أسموب ف يالذات
الصعب, ومصاغة طبًقا لؤلىداف المنشودة من ىذه الوحدات, وفيو  يمنطقًيا من السيل إل

لذاتية, ودور المعمم فيو ىو التوجيو يتعمم كل فرد حسب قدراتو واستعداداتو وسرعتو ا
 واإلرشاد.

اكتساب  يعمبما يساعده  يتقدير التمميذ ألىمية التعمم الذاتعرف إجرائًيا بثنو: ويُ 
عن المعمومات, وتفسير المعمومات  يالبحث الذات يتتمثل ف معمومات وميارات مختمفة بنفسو

 .لممعمومات ييحصل عمييا, والتقويم الذات يالت
 الدراصة:أٍنًة 

 :يتتضح أىمية الدراسة فيما يم
النصوص األدبية, وتنمية  يف يتنمية ميارات التذوق األدب يمساعدة التبلميذ ف -

 .ياالتجاه نحو التعمم الذات
فروع المغة  يقد يستفيد المعممون من استراتيجية السقاالت التعميمية باستخداميا ف -

 العربية المختمفة.
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عداده الستخدام استراتيجيات التدريس تنمية  يقد تساعد ف - وتطوير أداء المعمم وا 
 يمم طبيعة العصر, وتناسب التبلميذ, ومراحميم التعميمية مما يساعد ف يتتماش يالحديثة الت

 رفم كفاءتو العممية والمينية.
, ووضم قائمة بتمك اإلعداديةلتبلميذ المرحمة البلزمة  يد ميارات التذوق األدبتحدي -

المغة العربية,  بية العممية, وموجيوالتر  ات يمكن أن يستفيد منيا مشرفوالميار 
تبلميذ المرحمة  يتنمية تمك الميارات لد يومراكز التدريب أثناء الخدمة لمعمل عم

 .اإلعدادية
التدريس باستخدام  يلممارسة وتجريب التدريب عم يفتح المجال أمام دراسات أخر  -

لتنمية ميارات المغة السقاالت التعميمية  استراتيجية االستراتيجيات الحديثة ومنيا
 المراحل التعميمة المختمفة. يف يالعربية األخر 

 للدراصة: ٍاإلطار اليظز

: يتناول : المحور األوليثبلثة محاور كالتال يلمدراسة إل يتم تقسيم اإلطار النظر 
 يات استخداميا فالسقاالت التعميمية من حيث مفيوميا, وخصائصيا, وخطو استراتيجية 

, ومصادر تكوين التذوق ي: ويتناول مفيوم األدب والتذوق األدبيالتدريس, والمحور الثان
, يتنمية ميارات التذوق األدب ي, ودور المعمم فيوميارات التذوق األدب وعناصره, ياألدب

طو, وفيما , وأىميتو, وخصائصو, ومبرراتو وأنمايالتعمم الذاتمفيوم الثالث: ويتناول والمحور 
 تمك المحاور بالتفصيل: ييم

 :التعلًنًة الضقاالتاحملىر األول: 

 :الضقاالت التعلًنًةاصرتاتًذًة مفَىو أوًلا: 

 ييد العالم الروس يم عمٖٜٓٔعام  يجذوره إل ييرجم مفيوم السقاالت التعميمية ف
 يف  Instruction Scaffoldingظير مفيوم السقاالت التعميمية, كما يليف فيجوتسك

, وأطمق برونر ٜٙٚٔعام  يف (Wood,Brune&Rossدراسة لوود وبراون وروس)
 يبداية التعمم ُيقدم لمتمميذ كمية كبيرة من المساعدة حت يالتربية, فف يمصطمح السقاالت ف

 يتيتم خفض المساعدة المقدمة بالتدريج, ح يممكن, وبالتال يمستو  يأقص ييرتفم أداؤه إل
 .(Clark&Graves,2005,571األداء بمفرده دون مساعدة) ييصبح التمميذ قادًرا عم
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تخطيط منظم  يعم يبناستراتيجية تُ  استراتيجية السقاالت التعميمية بثنيا:عرف تُ و 
العروض –ة المساندة)الكمبيوترلعدد من المواقف التعميمية يستخدم فييا المعمم األنشط

تفكير ( كسقاالت بيدف تنمية التحصيل وميارات الج والمجسماتالنماذ –حية العمميةالتوضي
 (.ٚٔ, ٜٕٓٓنجاز ميام جديدة )إيناس أبوزيد,إ يالطبلب ومساعدتيم عم يلد

حل مشكمة  يالسقاالت التعميمية بثنيا: مساعدة التمميذ عم استراتيجية ُتعرفكما 
 (.Zambrano&Noriega,2011,53معينة تفوق قدراتو من خبلل مساعدة المعمم)
 ييقدميا المعمم لتمميذ الصف الثالث اإلعداد يوُتعرف إجرائًيا بثنيا: المساعدة الت

, وميارات االتجاه نحو يأثناء تدريس النصوص األدبية لتحقيق إتقانو لميارات التذوق األدب
 تذوق النصوص ينفسو ف يتمك المساعدة تدريجًيا ليعتمد التمميذ عم يثم تختف ,يالتعمم الذات

 .يالتعمم الذاتاالتجاه نحو و  األدبية
ًًا:   الضقاالت التعلًنًة:اصرتاتًذًة خصائص ثاى

أن ىناك عدة خصائص تميز السقاالت  يإل Molennar,et al( 2011, 32)أشار
 :يالتعميمية كالتال

رشادات واضحة لمتبلميذ. -  تقدم توجييات وا 
 مطموبة.توضح الغرض من تعمم موضوع ما, ومتطمبات التعمم ال -
نجاز الميام بالشكل الصحيح. يف التبلميذتضمن استمرار  -  التعمم, وا 
متنبؤ بالتوقعات عن طريق اإلجابة عن األسئمة المطروحة ل لمتبلميذتقدم فرصة  -

 عمييم.
 مصادر المعرفة ومصادر التعمم الحديثة. يإل التبلميذتوجيو  يتعمل عم -
 .التبلميذ يتسيطر عم يالتقميل من اإلحباطات الت يتعمل عم -

حيث تنقميم  التدريس يتعد استراتيجية فعالة من االستراتيجيات الفعالة فوبذلك 
تدريجًيا بشكل مستقل وفق خصائصيم مم مراعاة مشكبلت الذاكرة وصعوبات االنتباه, ونقص 

 .Brower,et,al,2018)الميارات األكاديمية)
الفروق  يكونيا تراع يتعميمية فالسقاالت ال استراتيجية تتضح خصائصمن ىنا و 

الفردية بين التبلميذ, كما أنيا تصل بالتمميذ إلتقان الميارة, وتمكنو من أدائيا بنفسو, وبذلك 
 مختمف المراحل التعميمية. يتصمح لجميم المقررات الدراسية ف يفي
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 :التدريط يف الضقاالت التعلًنًةاصتخداو اصرتاتًذًة خطىات : ثالًجا

( أن خطوات تنفيذ السقاالت التعميمية أربم خطوات (HopeHartman,2002ذكر 
 :يكما يم

 تقديم المعمم نموذًجا لؤلداء المطموب. يالنمذجة: وى - أ
أن يطمب المعمم من التبلميذ أداء الميارة, ومتابعتو ليم أثناء  يالمحاكاة: وى - ب

 ىذا األداء, وتقديم المساعدة البلزمة ليم.
ويطمب المعمم من التبلميذ أداء الميارة, ومتابعتو ليم أثناء لسقاالت:إزالة ا-جذ

 األداء, وتقديم المساعدة البلزمة.
بشكل  يمواقف أخر  ي: ترك الفرصة لمتبلميذ ألداء الميارة فياألداء االستقبلل -د

 مستقل.
 :ياستراتيجية السقاالت التعميمية فيما يماستخدام خطوات وتحدد الباحثة 

الخمفية المعرفية لمتبلميذ وربطيا بالمعمومات  يالتعرف عمويتم فييا  ئة:التيي -
 الجديدة.

التمميحات والدالالت والتساؤالت,  استخداميتم  وفييا :يتقديم النموذج التدريس -
أداء الميمة,  يسوف تتبم ف يات التكتابة الخطو العمميات والميارات, و  يوالتفكير ف
 لميارات.إعطاء نموذج لتعمم اوكذلك 

 :يوتتم من خبلل ما يم وميام متنوعة يعمم يالممارسات الجماعية الموجية لمحتو  -
مبلحظة يشترك مم مجموعات صغيرة, ويتم بعد ذلك ثم  زميموالتمميذ مم  يشترك

توجيو التبلميذ لطرح األسئمة وكذلك و  تصحيحيا, يطاء التبلميذ والعمل عمورصد أخ
يشترك المعمم مم ميمة, وذلك تحت إشراف المعمم, ثم عن أداء ال ياالستفسار الذات

 .يتدريس تبادل يالتبلميذ ف
مساعدة , وكذلك يقدم المعمم تغذية راجعة لمتبلميذ :وفييا التغذية الراجعة تقديم -

 .تقويم أدائو يلتمميذ فا
 ويتم فييا تقديم أنشطة متنوعة لمتبلميذ.: زيادة مسؤوليات التمميذ -
حدة  يعمويتم فييا التقويم ألداء كل تمميذ : مستقمة لكل تمميذإعطاء ممارسة  -

 مختمفة متعمقة بثىداف الدرس. بععطائو أنشطة
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 :ٌالتذوق األدب: ٌاحملىر الجاى

 :ٌأوًلا: مفَىو األدب والتذوق األدب

االستعمال, فعذا قرأت  يمخصوًصا وطريقة ف يلكل كممة من كممات المغة العربية معن
كممات كثير من المفردات, وأنو  يربية القديمة ستحتاج أن تعرف معانبعض النصوص الع

, ٜٕٓٓنصرت عبدالرحمن وآخرون, فيم النصوص وتذوقيا) يىذه المعانمعرفة  ييتوقف عم
ٔ٘.) 

 ياإلنتاج الفكر  :ىوالعام لؤلدب  يوآخر خاص, والمعنعام,  يولؤلدب معنيان: معن
ضروب العمم  يشت يأنتجو أبناء ىذه األمة ف كل ما يالعام لؤلمة, فثدب أمة معينة يعن

السياسة أو االقتصاد أو االجتماع أو التربية أو التاريخ أو الطب  يوالمعرفة, سواء كان ذلك ف
أو الرياضيات, أو غير ذلك من مجاالت المعرفة اإلنسانية أما األدب بمعناه الخاص فيو 

وألوانا يصور بيا واقم الحياة  الخيال أدوات, يتخذ من األفكار واأللفاظ والعاطفة وايتعبير فن
 (.ٜٕٓ, ٕٛٓٓأحمد مدكور,  ينحو جديد ومثير)عم يوطموحاتيا عم

مقطوعات أدبية من الشعر, أو النثر, يتوافر ليا حظ من الجمال وبذلك فاألدب 
فكرة متكاممة, أو أفكار مترابطة عدة, ويتم اتخاذىا أساًسا  الطبلب ي, وتعرض عميالفن

إطبلق األحكام  ي, ويمكن االنطبلق منيا لمتدريب عميالتذوق األدب يالطبلب عم لتدريب
يمان إسماعيل عايز, زاير,  ي)سعد عمالنقدية األدبية   .(ٖٛٗ, ٕٓٔٓوا 

مختار المفظ,  ي( األدب بثنو: بناء معمار ٕٓ, ٕٔٔٓ)يعرف ماىر شعبان عبدالبار و 
 اآلخرين. يالتجاوز إل يصادقة قادرة عممحكم العبارة بميغ الصياغة, وىو تعبير عن تجربة 

صورة موحية)سيد  يالتعبير عن التجربة الشعورية ف يإل يويشير التذوق األدب
 (ٕٚٓ, ٕٔٔٓقطب, 

, بامتبلك يإجرائًيا بثنو: فيم التمميذ لعناصر النص األدب يالتذوق األدب وُيعرف
والعاطفة( وميارات مرتبطة الميارات التالية: ميارات مرتبطة بالتجربة الشعورية)الخيال 

( وميارات مرتبطة بالتجربة المفظية)األلفاظ واألساليب يبالتجربة الفكرية)األفكار والمعان
 (.يوالموسيق
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ًًا:   :وعياصزه ٌمصادر تكىيً التذوق األدبثاى

, وينقسم ىما: الشعر, والنثراألدب شجرة وارقة الثمار يخرج منيا فرعان كبيران 
, كما ينقسم ي, والشعر التعميمي, والشعر المسرحي, والشعر الممحمير الغنائ: الشعيالشعر إل
سجم الكيان, والرسائل, أما الفنون الحديثة فتشتمل  ي: فنون قديمة, وتشتمل عميالنثر إل

ور ولقد تزامن ظي(ٖٗ, ٕٔٔٓ, يماىر شعبان عبدالبار القصة القصيرة والمقالة ) يعم
عمييا وبيا  يمصادر يتكون منيا ويترب يلمتذوق األدبو  بظيور فن األدب, يالتذوق األدب

 :يقارئا أو مستمًعا وى يينمو عند المتمق
 القرآن الكريم كونو يمثل قمة الفصاحة والببلغة. -1
 الشريف. يالحديث النبو  -2
 أشعار العرب وخطبيم ووصاياىم. -3
لمية لعباقرة الفن وقراءة مخالطة الصفوة المختارة من رجال األدب ومطالعة الروائم العا -4

 اتجاىات النقاد وأذواقيم وتطبيقاتيم. ياألمثمة الرفيعة من البيان الخالد واالطبلع عم
التناسب والقصد والترتيب والعبلئق المشتركة بين  ييحكم ف يالذ وىوالعقل المتزن  -5

 يًرا ميًما فالسبب والنتيجة وبين الطريقة والغاية ومن أسباب إدراك الجمال أن لمعقل دو 
 إيضاح الحقائق واالقتناع بحجج الناقد استحساًنا أو رفًضا.

 النفس مباشرة عن طريق الحواس. يالشعور الواقم عم يالعاطفة وى -6
 الممكة أو الموىبة الفطرية. -7
 يميز بيا الجيد من الردئ من الكبلم. يالحاسة الفنية الت -8
, ٖٕٔٓ, ي, وحمزة ىاشم السمطانياسم الجبور عمران ج)الموازنة بين النصوص األدبية -9

ٕٙٚ.) 
 :(ٔٙ-ٜ٘, ٕٙٓٓأحمد جمعة نايل, )يمما يم يوبذلك تتكون عناصر التذوق األدب

يبرز فيو إبداع األديب  يفالخيال ىو الجانب الذ أواًل: التجربة الشعورية )الخيال والعاطفة(:
وتتمثل القيمة تماسك النص,  يه الصور قوة تعمل عمتشكيل صوره, فتكون ىذ يوقدرتو عم

فعن القارئ يراىا كثنيا حقائق حاضرة أمامو,  ي؛ وبالتالالتشخيص والتصوير يدبية لمخيال فاأل
من خبلليا العالم رؤيتو  يجمااًل وقوة, وىو وسيمة األديب؛ ير  يوالخيال يكسب األسموب األدب

يصورىا  يفالخيال ىو الذ بين الخيال والتجربة العاطفية ارتباط,و ون اآلخرين, الخاصة د
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نفوس القراء والسامعين, وقوتو مرتبطة بقوتيا, فعذا كانت صادقة قوية؛  يويبعث مثميا ف
ن كانت سقيمة مصطنعةأنشثت خيااًل   .زيبًل ؛ كان الخيال ى رائًعا, وا 

صحيحة,  األديب مطالب أن تكون أفكاره واضحة (:يثانًيا: التجربة الفكرية) األفكار والمعان
 يالت ي: " المعانيقد تكون قديمة, وقد تكون مبتكرة, واألفكار ى, و يالمتمق يتؤثر ف يحت

, ومظير فكر األديب يالنص األدب يف يتبمورىا المغة وتبرزىا, وتمثل الفكرة العنصر العقم
 مر بيا. ير ما يريد أن يقولو نحو التجربة التإظيا يوثقافتو؛ وعمييا يستند ف

, ومن ثم يتعد األلفاظ رموًزا لممعان (:ياأللفاظ واألساليب والموسيقية)ثالثًا: التجربة المفظ
المجال ىو  ترسم الصورة, وتعطييا المجال المكون ليا, وىذا يأشبو بالخطوط الت يفي

 .يالمعن
ميارات مرتبطة بالتجربة  يتشتمل عم يومما سبق يتضح أن ميارات التذوق األدب

ن, تحديد الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية, وتحديد أقرب وتتضم (يالفكرية)األفكار, والمعان
المرتبطة بالتجربة معين, وغيرىا, أما الميارات  يمعن يبيت معين أو إل يإل ياألبيات معن

, يالنص األدب يالكممة ف يفتتضمن تحديد معن (يالمفظية)األلفاظ, واألساليب, والموسيق
, وغيرىا, أما يالتركيب المغو  ين جمال المفظ فوالتمييز بين األلفاظ من حيث دقتيا, وبيا

 يالميارات المرتبطة بالتجربة الشعورية)الخيال, والعاطفة( فتتضمن تحديد مواطن الجمال ف
 النص خبلل قراءتو, وغيرىا من الميارات. ي, وتمثيل معانيالنص األدب

 :ٌالتذوق األدبمَارات تينًة  يف : دور املعلهثالًجا

تيذيب الشعور واألخبلق, وتنقية النفس من أدرانيا, كما  ي, وىيةلؤلدب رسالة وغا
 يحينما يقرأ عمبًل ما فعنو يقرأه إلشباع حاجة وجدانية لديو, أو لغرس قيمة ف يأن المتمق

ترقية الحياة عموًما)ماىر شعبان  ييساعد عم ينفسو, أو لتعديل سموكو, فتذوق العمل األدب
 (.ٕٜ, ٕٔٔٓ, يعبدالبار 
لما كان و , يالمتمق يجميل, محكم العبارة, جميل الصياغة, يؤثر ف يتعبير لفظ أنو كما
فبلبد لتكوين التذوق وتيذيبو  ؛التربية الصحيحةبوييذب  يأصمو ىبة طبيعية ينم يالتذوق ف

, وحمزة ىاشم يعمران جاسم الجبور فعل ) يالنفوس يمكن تحويمو إل يفمن وجود أساس 
 .(ٕٗ٘-ٕٚٗ, ٖٕٔٓ, يالسمطان

 :يفيما يم يتنمية ميارات التذوق األدب يويتمثل دور المعممين ف
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المعممين أن يؤمنوا أن كل تمميذ لديو قدر من ىذه الممكة وأنو عن طريق رعاية  يعم -1
 .يمنذ المرحمة االبتدائية ينمو تذوقو األدب ياألدب يىذه الممكة بالتمرس الفن

 يالتعبير, وأثرىا ف يالجمال ف ينواح أىمية الكشف عن يتوجيو أنظار التبلميذ إل -2
 نفوسيم.

بداء الرأ -3  ي, وأن يقتصر دور المعممين فيإتاحة الفرص الكاممة لمتبلميذ لممشاركة, وا 
 التوجيو واإلرشاد. يذلك عم

من الدقة بما يعكس الصدق  يمستو  يأعم يالوصول بثحكام التبلميذ إل يالحرص عم -4
 حكام عبارات عامة.والموضوعية, وبحيث ال تكون األ

يكتشف  ياإلكثار من عقد المقارنة بين النصوص األدبية وبين العبارات والمفردات حت -5
, ٖٕٓٓالنصوص األدبية من جماليات) محمد رجب فضل اهلل,  يالتبلميذ ما ف

ٕٕٜ.) 
المرحمة  يف يتنمية ميارات التذوق األدب يوبذلك يمكن تحديد دور المعمم ف

 :يماإلعدادية فيما ي
 .يميارات التذوق األدب يتبلميذه ف يمستو  يالتعرف عم -
 .تنميتيا ي, واكتشاف المواىب والعمل عممراعاة الفروق الفردية بين التبلميذ -
 .يالعمل األدب يتحديد الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية  ف يتدريب التبلميذ عم -
 قراءة األعمال األدبية المختمفة. يحث التبلميذ عم -
 نقد األعمال األدبية وتحميميا. يتشجيم التبلميذ عم -
 :ٌ: مَارات التذوق األدبرابًعا

فيما  يالبلزمة لتبلميذ الصف الثالث اإلعداد يميارات التذوق األدبالباحثة  حددت
 :ييم

 أواًل: ميارات مرتبطة بالتجربة الفكرية, ويندرج تحتيا الميارات الفرعية التالية:
 .يالنص األدب يالرئيسة فتحديد الفكرة  -
 .يالنص األدب يتحديد األفكار الفرعية ف -
 معين. يبيت معين أو معن يإل يتحديد أقرب األبيات معن -
 .ياقتراح العنوان المناسب لمنص األدب -
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 يصف بيا األديب نفسو. يتوضيح الصفات الت -
 .يالنص األدب يتحديد القيم المتضمنة ف -

 ة المفظية, ويندرج تحتيا الميارات الفرعية التالية:بالتجرب ثانًيا: ميارات مرتبطة
 يالنص األدب يالكممة ف يتحديد معن -
 التمييز بين األلفاظ من حيث دقتيا. -
 .يالتركيب المغو  يبيان جمال المفظ ف -
 القافية. يالبيت أو ف يتحديد النقد ف -

 ا الميارات الفرعية التالية:ثالثًا: ميارات مرتبطة بالتجربة الشعورية, ويندرج تحتي
 .يالنص األدب يتحديد مواطن الجمال ف -
 النص خبلل قراءتو. يتمثيل معان -
 الشاعر. يتحديد العاطفة المسيطرة عم -
 بثسموبو . ييشرح أبيات النص األدب -

 :ٌالتعله الذاتاحملىر الجالح: 

 :ٌمفَىو التعله الذاتأوًلا: 

 -Selfد من المصطمحات ومنيا التعمم الموجو ذاتًيا العدي يالتعمم الذات يطمق عميُ 
Detracted Learning والتعمم المنظم ,Self-Regulated Learningي, والتعمم الذات. 

تتيح لممتعمم تشخيص  يبثنو: العممية الت يالتعمم الذات Murphy,2000عرف يُ و 
خطة لتعممو وتقويم  حاجتو لمتعمم وصياغة أىدافو التعميمية وتحديد مصادر التعمم ووضم

 نتائج تعممو, وذلك تحت إشراف المعمم.
بثنو: أسموب  ي( التعمم الذاتٚٔٔ, ٖٕٓٓالجمل) ي, وعميعرف أحمد حسين المقانويُ 

فيو المتعمم لتحقيق أىدافو, عن طريق تفاعمو مم المادة التعميمية,  يمن أساليب التعمم يسع
مكاناتو الخ  اصة مم توجيو من المعمم.ويسير وفق قدراتو واستعداداتو وا 

 يتساعو عم يالميارات والكفايات البلزمة لممتعمم, والتبثنو:  يالتعمم الذات ُيعرفكما 
أن يكون مسئوال عن تخطيط, وتنفيذ, وتقييم تعممو, ويعمل باستقبللية, أو بمساعدة 

 (.Williamson,2007اآلخرين؛ لتحقيق أىداف التعمم المحددة مسبًقا)
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اكتساب  يبما يساعده عم يًيا بثنو: تقدير التمميذ ألىمية التعمم الذاتعرف إجرائويُ 
عن المعمومات, وتفسير المعمومات  يالبحث الذات يمعمومات وميارات مختمفة بنفسو تتمثل ف

 لممعمومات. ييحصل عمييا, والتقويم الذات يالت
ًًا:   :ٌله الذاتأٍنًة التعثاى

ىذا العصر, فيو أداة الفرد لتطوير  يم فضرورة ممحة لمجمي ييعد التعمم الذات
ميارات وخبرات عامة وخاصة تمكنو من مواصمة تعممو ذاتًيا وتقييم ذلك التعمم لتطوير ذاتو 

ثراء شخصيتو)ىد  (.ٖٕ, ٖٕٔٓمحمد إمام,  يوتثقيف نفسو وا 
 :يفيما يم يتتمثل أىمية التعمم الذاتكما 

اما كبيرا من عمماء النفس والتربية باعتباره اىتم يكان وما يزال يمق يإن التعمم الذات -1
أسموب التعمم األفضل؛ألنو يحقق لكل متعمم تعمًما يتناسب مم قدراتو وسرعتو الذاتية 

 دافعيتو لمتعمم. يالتعمم ويعتمد عم يف
يجاد بيئة خصبة لئلبداع. يتدريب المتعممين عم -2  حل المشكبلت, وا 
قان الميارات األساسية البلزمة لمواصمة تعميم نفسو المتعمم من إت ييمكن التعمم الذات -3

 الحياة. يبنفسو ويستمر معو مد
 إعداد األبناء لممستقبل وتعويدىم تحمل مسئولية تعمميم بثنفسيم. -4
, ٜٕٓٓالتعمم) حسين طو, وخالد عمران,  ييثخذ المتعمم دوًرا إيجابًيا ونشيًطا ف -5

ٕٔٛ). 
 :يفيما يمالعممية التعميمية  يف يوبذلك تتضح أىمية التعمم الذات

 الفروق الفردية بين التبلميذ. ييراع يالتعمم الذات -
 .يالدراس زيادة التحصيل ييساعد التمميذ ف يالتعمم الذات -
 إتقان الميارات المختمفة. ييساعد ف يالتعمم الذات -
 يوفر الوقت والجيد. يالتعمم الذات -

 :ٌخصائص التعله الذاتثالًجا: 

عن غيره من أساليب  يلذاتتميز التعمم ا يك مجموعة من الخصائص التىنا
 أىميا:التعمم,
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مراعاة الفروق الفردية, حيث يسمح ىذا النوع من التعمم بعمكانية تعمم كل فرد تبًعا  )أ(
 إلمكاناتو, واستعداداتو وقدراتو وسرعتو الذاتية.

مق عميو اسم" الكفاءة" , فبل يسمح إتقان المادة, وىو ما يط يمستو  ي)ب( الضبط والتحكم ف
 يمستو  ي, وصواًل إليقبل التثكد من إتقانو لموحدة األول يأخر  يلمطالب باالنتقال من وحدة إل

 األىداف السموكية. ياألداء المحدد سمًفا ف
ظل معظم األنماط  يبصورة إيجابية, فالمتعمم ف ي)جذ( تفاعل المتعمم مم كل موقف تعميم

نما ىو مشارك نشط ف يالذاتالسابقة لمتعمم  جمعيا من مصادرىا  يليس مستقببًل لممعمومات وا 
 األصمية.

لممتعمم, حيث يسمح ىذا النظام لكل متعمم بتوجيو ذاتو نحو تحقيق  ي)د( التوجيو الذات
 أىداف محددة بدقة تحدد لو أنواع األداء المتوقعة منو تحديًدا دقيًقا.

يتعرف  يث يسمح ىذا األسموب لكل متعمم بثن يّقوم ذاتو, حتلممتعمم, حي ي)ىذ( التقويم الذات
عبلجيا ذاتًيا أو يساعده معممو, ومن ثم يصبح تقدمو مرتبًطا  يمواطن الضعف ويعمل عم

إلييا, ومن ثم يتجنب المتعمم الشعور  يينتم يوليس باستعدادات الجماعة الت–باستعداداتو
 بالنقص والخوف من الفشل.

تتصل باختيار األساليب المختمفة لتحقيق  يلمسئولية اتخاذ قراراتو الت تحمل المتعمم )و(
 (.ٜٛ-ٛٛ, ٕ٘ٓٓرسبلن,  يأىدافو المتنوعة) مصطف

 يالتعرف عم يىدفت إل  Parinee & Rajasheka,2007دراسة أجراىا  يوف
 أن الطبلب يطبلب كمية الطب, وتوصمت الدراسة إل يكثداة لمتعمم لد يفعالية التعمم الذات

الموضوعات الدراسية مقارنة  يدرجات عالية ف يحصموا عم يالذين مارسوا التعمم الذات
تحسين التحصيل,  يالموجو يساعد الطبلب عم يبثقرانيم, كما كشفت الدراسة أن التعمم الذات

 وفيم األفكار, والمفاىيم بشكل أفضل.
ية إيجابية ( وجود عبلقة ارتباطNepal& stewart,2010كما أظيرت دراسة )    

لطبلب الجامعة, كما أشارت  يبين مستويات ميارات التعمم الموجو ذاتًيا, والتحصيل األكاديم
العبلقة بين التعمم المنظم ذاتًيا وبعض  Edmondson,Boyer,and Artis,2012دراسة 

الطموح ,واإلبداع, وحب االستطبلع, والرضا  ي, ومستو يالمتغيرات مثل: التحصيل األكاديم
التحصيل  يأن طبلب الجامعة مرتفع ي( إلChou,2013أوضحت دراسة)و لحياة, كذلك عن ا
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عاٍل من  يعال من ميارات التعمم الموجو ذاتًيا, ولدييم أيًضا مستو  يلدييم مستو  يالدراس
 الدافعية.

المعمومات, وكذلك تفسير عن  ييمكن التمميذ من البحث الذات يوبذلك فالتعمم الذات
كما يمكنو من تقويم المعمومات, وبذلك فيو يزيد من تحصيمو لممقررات  المعمومات ذاتيا,

 يلديو ميارات عديدة فًضبل عن توفيره لموقت والجيد؛ ولذلك تسع يالدراسية المختمفة, وينم
  .يتبلميذ الصف الثالث اإلعداد يلد يتنمية االتجاه نحو التعمم الذات يالدراسة إل

 إدزاءات الدراصة:

 يالنصوص األدبية لد يف يميارات التذوق األدبتنمية بعض  ية إلىدفت الدراس 
, ولتحقيق ىذا اليدف تمت صياغة دروس النصوص األدبية يتبلميذ الصف الثالث اإلعداد

لمتمميذ لتنفيذ تمك  كتيبباستخدام استراتيجية السقاالت التعميمية كدليل لممعمم, كما تم إعداد 
التعمم  ي, ومقياس فيبعض ميارات التذوق األدب يار فاالستراتيجية, وكذلك إعداد اختب

استراتيجية استخدام وتطبيقيما بعد التثكد من ثباتيما وصدقيما؛ لقياس فعالية  ي,الذات
 يلد ي واالتجاه نحو التعمم الذاتيتنمية بعض ميارات التذوق األدب يالسقاالت التعميمية ف

 ي.تبلميذ الصف الثالث اإلعداد
عمي قياس فعالية المتغير المعتمد  ية المنيج شبو التجريبالدراس واتبعت

 -يالمتغيرين التابعين)ميارات التذوق األدب ي)استراتيجية السقاالت التعميمية( عمالمستقل
 .يمجموعة من تبلميذ الصف الثالث اإلعداد ي( لدياالتجاه نحو التعمم الذات

المجموعة الواحدة ذات  يالقائم عم ياستخدمت الدراسة التصميم التجريبكما 
مجموعة الدراسة, ثم  يالقياس قبمًيا عم يحيث تم تطبيق أدات يوالبعد يالتطبيقين القبم

الدراسة  يتدريس النصوص األدبية باستخدام استراتيجية السقاالت التعميمية, ثم تطبيق أدات
الثالث  تم اختيار مجموعة الدراسة من تبلميذ الصف, كما المجموعة نفسيا يعم بعدًيا

( تمميًذا ٖٓاإلعدادية المشتركة, وبمغ عددىم ) يبالمرحمة اإلعدادية بمدرسة عبداهلل القرش
 وتمميذة.

 :يوتمثمت إجراءات الدراسة فيما يم
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 إعداد مىاد وأدوات الدراصة:
 مرت عممية إعداد مواد وأدوات الدراسة بالخطوات التالية: 

 :يالبلزمة لتبلميذ الصف الثالث اإلعداد يق األدبائمة ببعض ميارات التذوإعداد ق أواًل :
 مرت عممية إعداد القائمة بالخطوات التالية: 

البلزمة  يتحديد بعض ميارات التذوق األدب يىدفت القائمة إل تحديد اليدف من القائمة: -أ
 . ياإلعداد الثالثلتبلميذ الصف 

بعذذذض الكتذذذب  يع عمذذذاالطذذذبل تحديذذذد مصذذذادر اشذذذتقاق القائمذذذة وتذذذم ذلذذذك مذذذن خذذذبلل: -ب
بيذذدف   والبحذذوث والدراسذذات السذذابقة المرتبطذذة بموضذذوع الدراسذذة؛ والمراجذذم المتخصصذذة

النصذوص األدبيذة, وقذد تذم االسذتفادة  يفذ يتكوين خمفية نظرية عن ميارات التذوق الؤلدبذ
 الميارات.تحديد بعض  يمنيا ف

ظل الميذارات  يف ياألدبائمة ببعض ميارات التذوق ضوء ذلك قامت الباحثة بععداد ق يوف
ميذذذارات مرتبطذذذة بالتجربذذذة  –(يميذذذارات مرتبطذذذة بالتجربذذذة الفكريذذذة)األفكار والمعذذذانالرئيسذذذة )

ميذذذذذذارات مرتبطذذذذذذة بالتجربذذذذذذة المفظيذذذذذذة)األلفاظ واألسذذذذذذاليب  – الشذذذذذذعورية)الخيال والعاطفذذذذذذة(
 يئمذة فذتمذت صذياغة مفذردات القا وقذد ج تحتيا عدد من الميارات الفرعيذة,( ويندر (يوالموسيق

 شكل ميارات رئيسة يندرج تحت كل منيا أداءات سموكية مرتبطة بيا.
صذورتيا األوليذة عمذي مجموعذة مذن  يمذن خذبلل عذرض القائمذة فذ ضبط القائمذة األوليذة: -جذ

 يالمتخصصين من أعضاء ىيئة التدريس بذبعض كميذات التربيذة, ومذوجي (*) السادة المحكمين
 .يبمراحل التعميم األساس المغة العربية يومعمم

 إعداد الصورة النيائية لمقائمة: -د
 يحذذول قائمذذة ميذذارات التذذذوق األدبذذوعمذذي ضذذوء المقترحذذات التذذي أبذذداىا المحكمذذون  

وبذذلك أمكذن , (*)تثخذذ القائمذة صذورتيا النيائيذة يالمقترحة, تذم إجذراء التعذديبلت المناسذبة حتذ
( ي)ميذارات مرتبطذة بالتجربذة الفكريذة)األفكار والمعذانالخاصة بذذ:  يالتذوق األدبتحديد ميارات 

ميذذذذذارات مرتبطذذذذذة بالتجربذذذذذة  –ميذذذذذارات مرتبطذذذذذة بالتجربذذذذذة الشذذذذذعورية)الخيال والعاطفذذذذذة(  –
 .يتبلميذ الصف الثالث اإلعداد يم توافرىا لدوالبلز  (يالمفظية)األلفاظ واألساليب والموسيق

                                                           
*
 ( 0ملحق ) 
*

 ( 2ملحق ) 
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باستخدام استراتيجية المقررة  صوص األدبيةالن يفالتمميذ  كتيب: إعداد ثانًيا
 :السقاالت التعميمية

إعذادة صذياغة  فقد تذم  ,يميارات التذوق األدبإعداد قائمة  يبناًء عم التمميذ كتيبإعداد تم    
لعذام  يالثذان يالفصذل الدراسذ يفذ يتبلميذ الصف الثالذث اإلعذداد يالنصوص األدبية المقررة عم

ا لخطذوات اسذتخدام اسذتراتيجية السذقاالت التعميميذة بيذدف تنميذة وذلك وفقً  م(ٜٕٔٓ /ٕٛٔٓ)
تبلميذذذذ لذذذدي  ياالتجذذذاه نحذذذو الذذذتعمم الذذذذاتوتنميذذذة  ,تذذذم تحديذذذدىا يالتذذذ يميذذذارات التذذذذوق األدبذذذ

 .مجموعة الدراسة
لتدريط اليصىص األدبًة باصتخداو اصرتاتًذًة الضقاالت  دلًل املعله إعداد :ثالًجا

 :التعلًنًة

تعين  يحيث تضمن عددا من اإلرشادات والتوجييات الت *() المعمميل تم إعداد دل 
وضح , كما أنو يتدريس النصوص األدبية باستخدام استراتيجية السقاالت التعميمية يالمعمم ف

أن كثيرا من  ي, وتكمن أىمية ىذا الدليل فكيفية السير أثناء تدريس النصوص األدبية
 دليل يرشدىم الستخدام ىذه الميارات, وقد اشتمل الدليل يحاجة إل يالمدارس ف ين فالمعممي

مقدمة توضح فكرة عامة عن استراتيجية السقاالت التعميمية, والميارات المرجو  :يعم
 ا, واألىداف اإلجرائية, وكيفية تنفيذىتحقيقيا من استخدام استراتيجية السقاالت التعميمية

لتبلميذ الصف الصف  موضوعات النصوص األدبيةة الزمنية لتدريس بصورة جيدة, والخط
 .يالثالث اإلعداد

  التقىيه: ٌ: إعداد أداترابًعا

لتبلميذذذ  النصذذوص األدبيذذة يفذذ يتنميذذة بعذذض ميذذارات التذذذوق األدبذذ يىذذدفت الدراسذذة إلذذ     
 , لذا استمزم األمر:يالصف الثالث اإلعداد

لذبعض ميذارات التذذوق  يتبلميذذ الصذف الثالذث اإلعذداد أداء يلقياس مسذتو إعداد اختبار  -1
   :ياألدب

                                                           
  المعلم( دليل 3ملحق) )*(
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, يتبلميذذ الصذف الثالذث اإلعذداد يلذد يميارات التذوق األدبذقياس  يىدف االختبار إل   
النصذوص األدبيذة البلزمذة  يفذ يميذارات التذذوق األدبذضذوء قائمذة  يتم بنذاء االختبذار فذو 

 :يىذا االختبار الجدول التال , ويوضح مواصاتيلتبلميذ الصف الثالث اإلعداد
 يلتبلميذ الصف الثالث اإلعداد ي( مواصفات اختبار ميارات التذوق األدبٔجدول)
األسئمة  الموضوعات

 والدرجات
مجموع  األىداف)مخرجات التعمم(

 األسئمة
مجموع 
 الدرجات

األوزان 
ميارات  النسبية

مرتبطة 
بالتجربة 
 (ٙالفكرية)

ميارات 
مرتبطة 
بالتجربة 
 (ٗالشعورية)

ميارات 
مرتبطة  
بالتجربة 
 (ٗالمفظية)

الدرس األول:سفينة 
نوح عميو 

 السبلم)حصتان(

 ٛ ٗ ٔ ٔ ٕ األسئمة
 

ٔٛ.
 ٕ ٕ ٗ الدرجة ٛٔ

:خبلل يالدرس الثان
 كريمة

 )حصتان(

.ٛٔ ٛ ٗ ٔ ٔ ٕ األسئمة
 ٕ ٕ ٗ الدرجة ٛٔ

الدرس الثالث: رسالة 
 يابن يإل

 )حصتان(

.ٛٔ ٙ ٖ ٔ ٔ ٔ األسئمة
 ٕ ٕ ٕ الدرجة ٛٔ

 يالدرس الرابم: واد
 الكنانة
 )حصتان(

.ٛٔ ٛ ٗ ٔ ٔ ٕ األسئمة
 ٕ ٕ ٗ الدرجة ٛٔ

الدرس الخامس: 
 استعن باهلل
 )حصة واحدة(

 ٜ.ٜٓ ٕ ٔ - - ٔ األسئمة
 - - ٕ الدرجة

الدرس السادس: حب 
 الوطن
 )حصتان(

.ٛٔ ٛ ٗ ٔ ٔ ٕ األسئمة
 ٕ ٕ ٗ الدرجة ٛٔ

  ٓٗ ٕٓ ٘ ٘ ٓٔ مجموع األسئمة
    ٓٔ ٓٔ ٕٓ مجموع الدرجات

 %ٓٓٔ   ٕٛ.ٚ٘ ٕٛ.ٚ٘ ٕٗ.ٙٛ األوزان النسبية لؤلىداف
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( سذذؤااًل لكذذل سذذؤال درجتذذان, والنيايذذة ٕٓأن عذذدد أسذذئمة االختبذذار) (ٔجذذدول)يتضذذح مذذن 
 .درسلكل  ي( درجة, وكان عدد األسئمة وفًقا لموزن النسبٓٗلو) يالعظم
مجموعة من السذادة المحكمذين  ي: عرض االختبار عميتم ضبط االختبار من خبلل ما يثتو 

ربيذة, المغذة الع يومعممذ يمن أساتذة المناىج وطرق التدريس, والمغة العربيذة وآدابيذا, ومذوجي
, وغير ذلذك فقذد وجذد اتفذاق كبيذر بذين آراء تعديل بعض مفردات االختبار يوأشار المحكمون إل

قيذاس  يحكمين من حيث سبلمة المفردات ودقتيا, وكذذلك قذدرة مفذردات االختبذار عمذالمالسادة 
ما وضعت لقياسو ومناسبة األلفاظ ووضوحيا وبعد تعديل االختبذار تمذت التجربذة االسذتطبلعية 

 لو.
حسذاب معامذل صذدق االختبذار,  تم إجراء التجربذة االسذتطبلعية لبلختبذار وذلذك بيذدف: وقد

لصعوبة والتبذاين ألسذئمة االختبذار, حساب معامبلت السيولة واختبار, و وحساب معامل ثبات اال
 حساب زمن االختبار.و 

تمميذذًذا ( ٖ٘المجموعذذة االسذذتطبلعية والبذذالغ عذذددىا) يحيذذث تذذم تطبيذذق االختبذذار عمذذ
اإلعداديذذة المشذذتركة  يبمدرسذذة عبذذداهلل القرشذذ يالذذث اإلعذذدادالصذذف الث تبلميذذذمذذن وتمميذذذة 

بذداء  االستطبلعية م إتاحة الفرصة لممجموعةبمحافظة قنا, وقد ت لقراءة تعميمات االختبار وا 
 ما يرونو من استفسارات.

 ياالختبذار تذدل عمذ يصذفة فذ بثنذوصذدق االختبذار ُيعذرف  حساب معامل صذدق االختبذار:-أ
الصذذدق  أنذذو صذذالح لقيذذاس مذذا وضذذم لقياسذذو, وتذذم التثكذذد مذذن صذذدق االختبذذار عذذن طريذذق:

ىذو المظيذر العذام لبلختبذار أو الصذورة الخارجيذة لذو مذن حيذث  ن(:)صدق المحكمييالظاىر 
 يوضذذوح ىذذذه المفذذردات, وتعميمذذات االختبذذار ومذذد ينذذوع المفذذردات, وكيفيذذة صذذياغتيا ومذذد

لبلختبذار بنذاًء  يدقتيا ودرجة مذا تتمتذم بذو مذن موضذوعية, وتذم التثكذد مذن الصذدق الظذاىر 
 صبلحيتو. يموافقة السادة المحكمين عم يعم
 :ساب معامل ثبات االختبارح-ب

 يإعطذذاء النتذذائج نفسذذيا إذا مذذا تذذم تطبيقذذو مذذرة أخذذر  ييقصذذد بثبذذات االختبذذار قدرتذذو عمذذ
لحسذاب ثبذات االختبذار, ولكذل أسذموب عديذدة إحصذائية أسذاليب , ويوجذد التبلميذذ أنفسذيم يعم

 Testتذذم اسذتخدام طريقذذة إعذادة التطبيذذق مميزاتذو وعيوبذذو, ولحسذاب معامذذل ثبذات االختبذذار 
Pretestمناسذب,  يالمجموعذة نفسذيا مذرتين بينيمذا فاصذل زمنذ ي, وفييا يطبق االختبذار عمذ
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المذرة الثانيذة,  يوتطبيقذو فذ يالمذرة األولذ يإليجاد معامل االرتباط بذين تطبيذق االختبذار فذذلك و 
؛ وجذد وتصمح ىذه الطريقة لبلختبارات الموقوتذة وغيذر الموقوتذة, وبعذد تطبيذق االختبذار مذرتين

وىذذو معامذذل ثبذذات  ٓ.ٔٓيوىذذذه القيمذذة دالذذة عنذذد مسذذتو  ٓ.ٔٛن معامذذل ثبذذات االختبذذار   أ
درجذذة جيذذدة مذذن  ييتضذذح ممذذا سذذبق أن االختبذذار عمذذ, وبذذذلك مناسذذب يمكذذن الوثذذوق بذذو عممًيذذا

 صبلحيتو. يالثبات بما يدل عم
 حساب معامبلت السيولة والصعوبة والتباين ألسئمة االختبار: -جذ

 السيولة والصعوبة ألسئمة االختبار باستخدام المعادلة التالية:تم حساب معامبلت 
 الذين أجابوا إجابة خاطئةمعامل الصعوبة   عدد الطبلب 

  
 عدد الطبلب الذين أجابوا إجابات خاطئة+عدد الطبلب الذين أجابوا إجابات صحيحة

 معامل الصعوبة -ٔ أما معامل السيولة 
اوحذذت وتر . ٕ٘,   .ٚٙاوحذذت معذذامبلت الصذذعوبة بذذين وبعذذد إجذذراء العمميذذات الحسذذابية تر 

 وتعد ىذه المعامبلت مناسبة لمعامبلت الصعوبة والسيولة. . ٕٗ,   .٘ٚومعامبلت السيولة 
مجموعة  لتبلميذلحساب الزمن المناسب لئلجابة عن أسئمة االختبار ُتركت الحرية و 

د االنتياء من اإلجابة تم حساب لئلجابة عن أسئمة االختبار وبع يالدراسة ألخذ الوقت الكاف
 زمن االختبار من المعادلة التالية

                    زمذذذذذن اإلجابذذذذذة    مجمذذذذذوع األزمنذذذذذة لئلجابذذذذذة عذذذذذن أسذذذذذئمة االختبذذذذذار لجميذذذذذم الطذذذذذبلب     
ٖٔ٘ٓ 

 
           ٖٓ                ن                                       

مجموعذذة  يصذذورتو النيائيذذة صذذالًحا لتطبيقذذو عمذذ يختبذذار فذذوبذذذلك أصذذبح االدقيقذذة  ٘ٗ 
         الدراسة.

  :يالتعمم الذاتاالتجاه نحو إعداد مقياس  -2
 ياالتجاه نحو التعمم الذات بيدف قياس ؛يمقياس االتجاه نحو التعمم الذاتتم إعداد     
 ثبلثة يزعة عمعبارة مو ( ٕ٘تكون المقياس من )يو , يتبلميذ الصف الثالث اإلعداد يلد

واالتجاه نحو تفسير المعمومات  ,عن المعمومات ياالتجاه نحو البحث الذات: يأبعاد ى
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يتم  يلممعمومات الت يواالتجاه نحو التقويم الذات ,ييتم الحصول عمييا بالتعمم الذات يالت
 .الحصول عمييا

مجموعذذذة مذذذن السذذذادة المحكمذذذين  يصذذذورتو األوليذذذة عمذذذ يتذذذم عذذذرض المقيذذذاس فذذذ
انتمذاء  يوالمنذاىج وطذرق التذدريس؛ بيذدف التعذرف عمذ يعمذم الذنفس التربذو  يتخصصين فالم
 يودقذة الصذياغة ومذد وضذوح البنذود ييقيسذو, ومذد يالمقياس لمبعد الذذ عباراتمن  عبارةكل 

, وتذذم تعذذديل بعذذض الصذذياغات لمبنذذود بذذو لتناسذذب يداإلعذذدا الصذذف الثالذذث مبلءمتيذذا لتبلميذذذ
   .صدق المقياس يعتبرت ىذه الموافقة داللة عم, وقد اُ ياإلعداد ثالثالالصف  تبلميذ يمستو 

 ( تمميذذا وتمميذذةٓٙ)مجموعذة مكونذة مذن سذتين يعم وتم تطبيق المقياس استطبلعًيا
لممقيذاس  يالذزمن الكمذ بيدف تحديذد اإلعدادية المشتركة بمحافظة قنا؛ يعبداهلل القرشبمدرسة 

فكذان الذزمن ممقيذاس لتم حسذاب متوسذط زمذن األداء , د زمن تسميم ورقة إجابة كل تمميذ()رص
تقذدير درجذات المقيذاس تذم , و داء المقيذاس( دقيقة وىذذا ىذو الذزمن المناسذب ألٓٗالناتج ىو )

 يعطذذأن يُ  يعمذ ( بنذذًدإ٘) خمسذذة وعشذرينثذم تقذذدير كذل بنذذد مذن بنذذود المقيذاس المكذذون مذن 
درجتذين,  ييختذار )محايذد( عمذ يالذذثذبلث درجذات, والتمميذذ  ي)موافذق( عمذيختذار  يالتمميذ الذ
أمذا  ,حالة كانذت العبذارة إيجابيذة يف  ,درجة واحدة فقط ييختار )غير موافق( عم يوالتمميذ الذ

درجذة واحذدة فقذط, والتمميذذ  ييختذار )موافذق( عمذ يفيحصذل التمميذذ الذذ إذا كانت العبارة سمبية
 .ثبلث درجات يير موافق( عميختار )غ يدرجتين, والتمميذ الذ ييختار )محايد( عم يالذ

سذذتخدام الصذذعوبة لكذذل بنذذد مذذن بنذذود المقيذذاس, وباثذذم تذذم حسذذاب معذذامبلت السذذيولة و 
( , وكذذلك   72,,   30,تتذراوح بذين )أن معذامبلت صذعوبة المقيذاس  معامذل الصذعوبة , وجذد

 (ن ن معذذامبلت التبذذاين لمفذذردات االختبذذار تتذذراوح بذذيجذذد أوُ و اب معامذذل التبذذاين لكذذل مفذذردة حسذذ
سذاب معامذل ثبذات المقيذاس تذم ولح  ,مقبولة لقيم معذامبلت التبذاينمؤشرات  يوى (25., .22

إليجذاد معامذل إعذادة التطبيذق دمت طريقذة , واسذتخعة االسذتطبلعيةالمجمو  تبلميذ يعم تطبيقو
القيمذة وىذذه    74,  مرتين أن معامل ثبات المقياس المقياسبعد تطبيق  جد, حيث وُ االرتباط
مذن صذدق وثبذات المقيذاس  وبعذد التثكذد ,وىذو معامذل ثبذات مناسذب (ٔٓٓ) ينذد مسذتو دالذة ع

 صورتو النيائية  يلمتطبيق ف أصبح معًدا
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 ىتائر الدراصة وتىصًاتَا ومقرتحاتَا:

 أوًلا: ىتائر الدراصة:

 :يلئلجابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسة والذي نص عم
 ؟يتبلميذ الصف الثالث اإلعدادالبلزمة ل يما ميارات التذوق األدب

البلزمة لتبلميذ مجموعة الدراسذة مذن  يتمت اإلجابة عنو بتحديد ميارات التذوق األدب
ثذذبلث ميذذارات  البلزمذذة, وتكونذذت مذذن  يميذذارات التذذذوق األدبذذ يخذذبلل بنذذاء قائمذذة اشذذتممت عمذذ

قذد انذدرج تحذت كذل )الميارات الفكرية, والميارات المفظيذة, والميذارات الشذعورية(, و  يرئيسة ى
 .منيا عدد من الميارات الفرعية المرتبطة بيا

اسذذتخدام  فعاليذذةمذذا  :ينذذص عمذذ يمذذن أسذذئمة الدراسذذة والذذذ يالثذذانلئلجابذذة عذذن السذذؤال و 
تبلميذذذ الصذذف  يلذذد يتنميذذة بعذذض ميذذارات التذذذوق األدبذذ ياسذذتراتيجية السذذقاالت التعميميذذة فذذ

 :يتم اتباع اآلت ؟يالثالث اإلعداد
لتبلميذذذذ الصذذذف الثالذذذث  يختبذذذار ميذذذارات التذذذذوق األدبذذذال يطبيذذذق القبمذذذبعذذذد الت -

 .ياإلعداد
تذذم تذذدريس النصذذوص األدبيذذة باسذذتخدام اسذذتراتيجية السذذقاالت التعميميذذة لتبلميذذذ  -

 ,اإلعداديذذة المشذذتركة بمحافظذذة قنذذا يمجموعذذة الدراسذذة بمدرسذذة عبذذداهلل القرشذذ
 م.ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓلعام  يالثان يالفصل الدراس يوذلك ف

لتبلميذذذ الصذذف الثالذذث  يختبذذار ميذذارات التذذذوق األدبذذال يإجذذراء التطبيذذق البعذذد -
 .ياإلعداد

 معالجة النتائج إحصائيا. -
 وقد أسفر إجراء الخطوات سالفة الذكر عن النتائج التالية:

 :ٌىتائر تطبًق اختبار مَارات التذوق األدب 

اإلحصذذائية لمقارنذذة ( لممعالجذذات Spss 16.0 Windows) تذذم اسذذتخدام برنذذامج
والكشذف عذن  ", وذلذك إليجذاد قيمذة "تياالختبذار تحصذيم يالدراسذة فذ ةمتوسذطات درجذات مجموعذ

 يويمكذن عذرض ذلذك تفصذيميا عمذ ليذذا الغذرض,  الجذداول المعذدة يالداللذة اإلحصذائية لقيمتيذا فذ
 :يالنحو التال
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 (2)  جدول

 -يالتاب مط ه تالمب ط يالداللط  فط يوماطتى ول مط  ت ت ت  المع تريط واالوسزافط المتىسطات  الساطتة  

 .يلتالم ذ الصف الثتلث اإلعداد يوحجم التأث ز الختبتر التذوق األدةت يالبعد

مهترا  التذوق 

 الزئ ا  ياألدة
 )ع( )م( )ن( التاب ك

ل م  

 ت ت

 يماتى

الدالل  

 اإلحصتئ  

حجم 

 التأث ز

مهطططططططترا  مز باططططططط  

 ةتلتجزة  الفكزي 

 3.47 9.2 33 يالمب ــ

13.73 

دال  عىد 

 يماتى

3.31 

83. 

 33 يالبعــد
7.17 98.1 

مهطططططططترا  مز باططططططط  

 ةتلتجزة  ال فظ  

 يالمب ــ
33 4.67 1.63 

8.64 

دال  عىد 

 يماتى

3.31 

72 . 

 33.1 47.8 33 يالبعــد

مهطططططططترا  مز باططططططط  

 ةتلتجزة  الشعىري 

 1.78 4.4 33 يالمب ــ
14.22 

دال  عىد 

 يماتى

3.31 

87. 

 27.1 63.8 33 يالبعــد

 يالمجمطططططططططىع الك ططططططططط

 ل مهترا 
 5.98 18.27 33 يالمب ــ

11.32 

دال  عىد 

 يماتى

3.31 

81. 

 92.3 8.34 33 يالبعــد

 , ت القيمة المحسوبة لذ "ت"ي, ع االنحراف المعيار يمموحظة: ن عدد تبلميذ المجموعة, م المتوسط الحساب
فروقا دالة إحصائيا بين متوسذطات درجذات مجموعذة أن ىناك ( ٕ) ويبلحظ من جدول

داللذة  ي, وعنذد مسذتو يالختبذار ميذارات التذذوق األدبذ" يالبعذد -يالتطبيقذين "القبمذ يف الدراسة
األثذذذر الفعذذذال السذذذتخدام اسذذذتراتيجية  ي, وىذذذذا يذذذدل عمذذذيوذلذذذك لصذذذالح التطبيذذذق البعذذذد ٔٓ.ٓ

 .يتبلميذ الصف الثالث اإلعداد يلد يتنمية ميارات التذوق األدب يالسقاالت التعميمية ف
تنميذذة  يالتذذدريس باسذذتخدام اسذذتراتيجية السذذقاالت التعميميذذة فذذ فعاليذذةولمتحقذذق مذذن 
Effect  (η²حجذم التذثثير)تبلميذذ مجموعذة الدراسذة, تذم حسذاب  يلذد يميذارات التذذوق األدبذ

Size  وة العبلقذة بذين قذ يالمتغير التذابم وىذو يشذير إلذ يىو حجم التثثير لممتغير المستقل عمو
اختبذار  يويعرف باسم مربم إيتا ويمكذن حسذاب حجذم التذثثير فذ يالمتغيرين أو دليل األثر الفعم

 (ٚٗ٘, ٕٓٓٓباستخدام المعادلة التالية:) صبلح أحمد مراد,  )ت(
 ٕ(          تيحجم التثثير)دليل األثر الفعم

 درجات الحرية +ٕت                                    
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تنميذذة  يفذذ وبذذذلك يتضذذح أن اسذذتخدام اسذذتراتيجية السذذقاالت التعميميذذة لذذو أثذذر فعذذال 
ميذارات مرتبطذة بالتجربذة الفكريذة, وميذارات مرتبطذة بالتجربذة المفظيذة, )يميارات التذوق األدبذ

وىذذا يحقذق صذحة , يتبلميذذ الصذف الثالذث اإلعذداد يوميارات مرتبطة بالتجربة الشعورية( لد
داللذذذة إحصذذذائية بذذذين : يوجذذذد فذذذرق ذو ينذذذص عمذذذ يالذذذذ فذذذروض الدراسذذذةالفذذذرض األول مذذذن 

الختبذذذار ميذذذارات  يوالبعذذد يالتطبيقذذين القبمذذذ يدرجذذذات تبلميذذذ مجموعذذذة الدراسذذة فذذذ يمتوسذذط
 .يلصالح التطبيق البعد يالتذوق األدب

اسذذتخدام  فعاليذذةمذذا  :ينذذص عمذذ يمذذن أسذذئمة الدراسذذة والذذذ الثالذذثولئلجابذذة عذذن السذذؤال 
تبلميذذ الصذف الثالذث  يلذد يتنمية االتجاه نحذو الذتعمم الذذات يالسقاالت التعميمية فاستراتيجية 

 ؟ياإلعداد
: تم تطبيق المقياس قبل إجراء قبمًيا يتطبيق مقياس االتجاه نحو التعمم الذات -

, وتم حساب المتوسطات الحسابية, يذ مجموعة الدراسةتبلم يجربة الدراسة عمت
 يالتطبيق القبم يفجات تبلميذ مجموعة الدراسة ر واالنحرافات المعيارية لد

"ت" والداللة اإلحصائية لمفروق بين  , وقيمةيمقياس االتجاه نحو التعمم الذاتل
 (:ٖكما ىو موضح بجدول)وحجم التثثير المتوسطات, 

 (3جدول)

  هالتاب م يف ذ مجمىع  الدراس  المتىسات  الساتة   واالوسزافت  المع تري  لدرجت   الم

ت ت والدالل  اإلحصتئ   ل فزوق  ول م  يلمم تس اال جتي وسى التع م الذا  يوالبعد يالمب 

 29درج  السزي = وحجم التأث ز ة ه المتىسات 

مهترا  اال جتي 

وسى التع م 

 الزئ ا  يالذا 

 

الىهتي  

 يالعظم

 التاب ك

 )ع( )م( )ن(
ل م  

 ت ت

 يماتى

الدالل  

 اإلحصتئ  

حجم 

 التأث ز

²η)) 

 جتي وسى اال

 يالبسث الذا 

 عه المع ىمت 

 2.71 9.77 33 يالمب ــ 21

6.37 

دال  عىد 

 يماتى

3.31 

58. 

 3.43 15.43 33 يالبعــد

اال جتي وسى 

 فا ز 

 المع ىمت 

 4.39 12.2 33  يالمب  27

9.34 

دال  عىد 

 يماتى

3.31 

74. 

 يالبعد
33 

21.43 3.96 

اال جتي وسى 

 مىيم 

 المع ىمت 

 يالمب  27 
33 11.93 5.25 

13.75 

دال  عىد 

 يماتى

3.31 

83. 

 3.12 23.37 33 يالبعد

 8.15 33.9 33 يالمب  75 يالمجمىع الك 
13.71 

دال  عىد 

 يماتى

3.31 

87. 

 يالبعد
33 

63.23 7.38 
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 ي( فذذٓ.ٔٓ)يوجذذود فذذروق ذات داللذذة إحصذذائية عنذذد مسذذتو  (ٖ) جذذدوليتضذذح مذذن 
 يين القبمذذقذذالتطبي يفذذمجموعذذة الدراسذذة  تبلميذذذدرجذذات  يبذذين متوسذذط ياألدبذذ ميذذارات التذذذوق

, كمذذذا أن حجذذذم التذذذثثير يلصذذذالح التطبيذذذق البعذذذد يالختبذذذار ميذذذارات التذذذذوق األدبذذذ يالبعذذذدو 
( ياالتجذذاه نحذذو الذذتعمم الذذذات%مذذن تبذذاين المتغيذذر التذذابم ) ٚٛأن  يممذذا يذذدل عمذذ .ٚٛييسذذاو 

أن اسذذتخدام السذذقاالت  ي( أاسذذتراتيجية السذذقاالت التعميميذذةستقل)تذذثثير المتغيذذر الم ييرجذذم إلذذ
دل تذ (η²؛ حيذث إن قيمذة مربذم إيتذا)يتنمية االتجاه نحو الذتعمم الذذات يالتعميمية لو أثر فعال ف

 .المتغير التابم يل فالتثثير المرتفم لممتغير المستق يعم
داللة  ذو فرق ديوج: ينص عم يالذ من فروض الدراسة يوىذا يحقق صحة الفرض الثان

لمقياس  يوالبعد يالتطبيقين القبم يدرجات تبلميذ مجموعة الدراسة ف يإحصائية بين متوسط
 .يلصالح التطبيق البعد ياالتجاه نحو التعمم الذات

 مياقشة ىتائر الدراصة وتفضريٍا:

اسذذتراتيجية السذذقاالت تذذم التوصذذل إلييذذا مذذن خذذبلل اسذذتخدام  يالنتذذائج التذذ يبنذذاًء عمذذ
ومقياس االتجاه نحو الذتعمم  يالتذوق األدبالختبار ميارات  يوالبعد ي, والتطبيق القبميميةالتعم
تنميذة بعذض ميذارات  ياسذتراتيجية السذقاالت التعميميذة فذاسذتخدام  فعالية؛ بيدف قياس يالذات

تبلميذذذ الصذذف الثالذذث  يلذذد يالنصذذوص األدبيذذة واالتجذذاه نحذذو الذذتعمم الذذذات يفذذ يالتذذذوق األدبذذ
 :يالنحو التال ي, يمكن تحميل ىذه النتائج وتفسيرىا عميداإلعدا

 ي( بذين متوسذطٓ.ٔٓ)ي( أنو يوجد فرق دال إحصائًيا عند مسذتو ٕاتضح من جدول) 
 يالختبذار ميذارات التذذوق األدبذ يوالبعذد يين القبمذالتطبيقذ يفذجات تبلميذ مجموعة الدراسة در 

اسذتراتيجية السذقاالت التعميميذة لذو  دام, كمذا اتضذح أن التذدريس باسذتخيلصالح التطبيق البعد
 ؛ حيث ُوجد أن:النصوص األدبية يف يتنمية بعض ميارات التذوق األدب ير فعال فأث
% مذذن تبذذاين الميذذارات المرتبطذذة ٓٛأن  ييذذدل عمذذممذذا   .ٓٛ ييسذذاو  (η²حجذذم التذذثثير ) -

 (.التعميميةستقل)استراتيجية السقاالت تثثير المتغير الم ييرجم إلبالتجربة الفكرية 
% مذذن تبذذاين ميذذارات التجربذذة  ٕٚأن  ييذذدل عمذذممذذا   .ٕٚ ييسذذاو  (η²حجذذم التذذثثير ) -

 (.ستقل)استراتيجية السقاالت التعميميةتثثير المتغير الم ييرجم إل المفظية
% مذذن تبذذاين ميذذارات التجربذذة  ٚٛأن  ييذذدل عمذذممذذا   . ٚٛ ييسذذاو  (η²حجذذم التذذثثير ) -

 (.استراتيجية السقاالت التعميميةالمتغير المستقل)تثثير  ييرجم إلالشعورية 
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% من تباين مجموع ميذارات التذذوق  ٛٔأن ييدل عممما  . ٛٔييساو  (η²حجم التثثير ) -
 (.ستقل)استراتيجية السقاالت التعميميةتثثير المتغير الم ييرجم إل ياألدب

محمذود ىذبلل  مثذل:) يالتذذوق األدبذ يج العديد من الدراسذات فذوىذه النتيجة تتفق مم نتائ
 يأميمذذة بكذذر ؛ٕٕٔٓ,عبذذده محمذذد يعمذذ؛ٕٕٔٓىبذذة إبذذراىيم أحمذذد, ؛ٕٔٔٓعبدالباسذذط,

 يأمذذذان ؛ٕٗٔٓأسذذذماء محمذذذد محذذذروس, ؛ٖٕٔٓمحمذذذد جذذذابر محمذذذد , ؛ ٕٕٔٓحسذذذين,
 ٕٙٔٓالسذذذعيد, يالشذذذيماء عبذذذدالغن ؛ٕٙٔٓحميذذذد , يأبذذذرار ميذذذد ؛ٕٗٔٓمحمذذذد عبذذذده,

 ,مذذذروة عابذذذد أبوشذذذبانة  ؛ ٕٛٔٓ,فذذذراس غذذذزال شذذذعبلن ؛ٕٛٔٓإيمذذذان ىشذذذام عطيذذذة,,
ٕٓٔٛ). 

 :أنيا يإل الستراتيجية السقاالت التعميميةويرجم األثر الفعال 
رشادات وخطوات واضحة ومحددة لمتبلميذ. -  تقدم توجييات وا 
نجاز الميام بالشكل الصحيح. يتضمن استمرار التبلميذ ف -  التعمم, وا 
 .يو بثسموب عممتواجي يحل المشكبلت الت يتساعد التمميذ عم -
 مصادر المعرفة الحديثة. يتوجيو التبلميذ إل يتعمل عم -
 تحقيق األىداف. ييقدم المعمم لمتبلميذ أنشطة عديدة لمساعدتيم ف -
 يستخدم المعمم وسائل تعميمية متنوعة لتحقيق األىداف. -
 ة.الخمفية المعرفية لمتبلميذ وربطيا بالمعمومات الجديد ييتم فييا التعرف عم -
العمميات  يباستخدام التمميحات والتساؤالت, والتفكير ف يتقديم النموذج التدريس -

أداء الميمة, وكذلك إعطاء نموذج  يسوف تتبم ف يوالميارات, وكتابة الخطوات الت
 لتعمم الميارات.

يشترك التمميذ مم زميمو ثم يشترك مم مجموعات صغيرة, ويتم بعد ذلك مبلحظة  -
تصحيحيا, وتوجيو التبلميذ لطرح األسئمة وكذلك  يبلميذ والعمل عمورصد أخطاء الت
عن أداء الميمة, وذلك تحت إشراف المعمم, ثم يشترك المعمم مم  ياالستفسار الذات

 .يتدريس تبادل يالتبلميذ ف
 يتقديم التغذية الراجعة فيقدم المعمم تغذية راجعة لمتبلميذ, وكذلك مساعدة التمميذ ف -

 بنماذج معدة سابًقا.تقويم عممو 
 تقويم أداء كل تمميذ بععطائو أنشطة مختمفة متعمقة بثىداف الدرس. -
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 ي( بين متوسطٔٓ.ٓ)ي( أنو يوجد فرق دال إحصائًيا عند مستو ٖاتضح من جدول)كما 
لمقياس االتجاه نحو التعمم  يالبعدو  يين القبمالتطبيق يف مجموعة الدراسة تبلميذدرجات 

لو أثر دام السقاالت التعميمية , وبذلك اتضح أن التدريس باستخيبيق البعدلصالح التط يالذات
 ؛ حيث ُوجد أن:يتنمية االتجاه نحو التعمم الذات يف فعال
% مذذن تبذذاين ميذذارة االتجذذاه نحذذو  ٛ٘ أن يعمذذ يذذدلممذذا   .ٛ٘ ييسذذاو  (η²حجذذم التذذثثير ) -

)اسذذتراتيجية السذذقاالت ستقلتذذثثير المتغيذذر الم ييرجذذم إلذذعذذن المعمومذذات  يالبحذذث الذذذات
 (.التعميمية

 تفسذير المعمومذات% من تبذاين ميذارة  ٚ٘أن  ييدل عممما . ٗٚييساو  (η²حجم التثثير ) -
 (.ستقل)استراتيجية السقاالت التعميميةتثثير المتغير الم ييرجم إل

 تقذذويم المعمومذذات% مذذن تبذذاين ميذذارة ٓٛممذذا يوضذذح أن . ٓٛ  ييسذذاو  (η²حجذذم التذذثثير ) -
 (.ستقل)استراتيجية السقاالت التعميميةتثثير المتغير الم يإل يرجم

مقيذاس االتجذاه % مذن تبذاين مجمذوع ٚٛأن  ييذدل عمذممذا . ٚٛ ي(يسذاو η²حجم التثثير ) -
 (.ستقل)استراتيجية السقاالت التعميميةتثثير المتغير الم ييرجم إل ينحو التعمم الذات

 يراسذذات المتعمقذذة باالتجذذاه نحذذو الذذتعمم الذذذاتد مذذن الدوىذذذه النتيجذذة تتفذذق مذذم نتذذائج العديذذ
ىبذة  ؛ٕٓٔٓ, يلذويزة مسذعود ؛ ٕٓٔٓ, وسوزان عبدالمبلك واصف , يىناء عبده عم مثل:)

 ؛ٕٙٔٓحسذين عبذدالرحمن حسذن,  ؛ٕ٘ٔٓفرحات حقيذق, ينشو  ؛ٕٕٔٓالسيد عبدالسميم,,
 (.ٕٛٔٓأميرة عزت محمود, 

األثر الفعال الستراتيجية  يرت إلكما أن ىذه النتائج تتفق مم دراسات عديدة أشا
فيفيان عريان  ؛ٕٓٔٓ ,يمحمد كمال عفيفالتدريس ومنيا: )دراسة  يالسقاالت التعميمية ف

 (ٕٚٔٓعبدالفتاح , يتغريد يسر  ؛ٕٚٔٓنعيم ,
تنمية االتجذاه نحذو الذتعمم  ياألثر الفعال الستخدام استراتيجية السقاالت التعميمية فرجم وي
 :  يإل يالذات
 .عن المعمومات يىتمام بتنمية ميارات االتجاه نحو البحث الذاتاال -
 .ييتم الحصول عمييا من التعمم الذات ياالىتمام بتنمية ميارات تفسير المعمومات الت -
 .يتم الحصول عمييا ذاتًيا ياالىتمام بتقويم المعمومات الت -
 التبلميذ. يلد يتنمية التعمم الذات ياستخدام أنشطة تدريسية متنوعة تساعد ف -
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التبلميذذذ أثنذذاء التذذدريس باسذذتخدام اسذذتراتيجية السذذقاالت المشذذاركة اإليجابيذذة والفعالذذة مذذن  -
 .التعميمية

درسذذذة بتذذذوفير الحصذذذص الكافيذذذة لتذذذدريس النصذذذوص األدبيذذذة باسذذذتخدام تعذذذاون إدارة الم -
 .بلميذالت يلد ياستراتيجية السقاالت التعميمية وتنمية االتجاه نحو التعمم الذات

 يالفروق الفردية بين التبلميذ كما أنو يزيد من التحصيل الدراس ييراع يالتعمم الذات -
 لدييم.

 أنو يوفر الوقت والجيد. يإتقان الميارات المختمفة باإلضافة إل ييساعد ف يالتعمم الذات -
 القًنة الرتبىية للدراصة:

 األوجو التالية: يتظير القيمة التربوية لمدراسة ف 
يمكن  يمة لتبلميذ الصف الثالث اإلعدادالبلز  يقائمة بميارات التذوق األدب يالتوصل إل -

 اختيار النصوص األدبية المناسبة. يالمناىج االستفادة منيا ف يلواضع
 يف يالثالث اإلعدادتبلميذ الصف  يإعادة صياغة دروس النصوص األدبية المقررة عم -

باستخدام استراتيجية السقاالت التعميمية م ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ لعام يالثان يالفصل الدراس
تدريس  ييمكن لممعممين االستفادة من خطوات استراتيجية السقاالت التعميمية ف

 المراحل التعميمية المختمفة. يالنصوص األدبية ف
النصوص األدبية يمكن لممعممين  يف يميارات التذوق األدب ياختبار مقنن ف يالتوصل إل -

 تبلميذىم. يلد يميارات التذوق األدب يادة منو عند قياس مستو االستف
, يمكن استخدامو لتقييم اتجاه التبلميذ نحو يمقياس االتجاه نحو التعمم الذات يالتوصل إل -

لدييم من خبلل البرامج  يتنمية ميارات التعمم الذات ي, والعمل عميالتعمم الذات
 واالستراتيجيات التدريسية المتنوعة.

يمكن أن يستفيد منيا الباحثون فتفتح  يالتوصل لمجموعة من التوصيات والمقترحات الت -
مجال تعميم  ياستخدام استراتيجيات التدريس الحديثة ف يليم مجاالت جديدة لمبحث ف

 المغة العربية.
  



 .........................استخدام استراتيجية السقاالت التعليمية في تدريس النصوص األدبية لتنمية بعض مهارات التذوق األدبي

36 

 

 تىصًات الدراصة:

 ضوء نتائج الدراسة يمكن وضم التوصيات اآلتية: يف
النصذذو ص وضذذم  يتذذم تحديذذدىا فذذ يالتذذ يذوق األدبذذميذذارات التذذاالسذذتفادة مذذن قائمذذة  -0

امذذتبلك ميذذارات التذذذوق  يالتبلميذذذ فذذبيذذدف مسذذاعدة  اإلعداديذذة؛المرحمذذة  يفذذاألدبيذذة 
 .ياألدب

اسذذذتخدام  يأثنذذذاء الخدمذذذة لتذذذدريبيم عمذذذ المغذذذة العربيذذذة يلمعممذذذعقذذذد دورات تدريبيذذذة  -2
 .التدريس يفاستراتيجية السقاالت التعميمية 

 االىتمام بتدريب الطبلب المعممين عمى استخدام االستراتيجيات الحديثة فى التدريس. -3
أثنذاء تدريسذو مذن خذبلل الوسذائل  التذدريسضرورة مراعاة المعمم لمفروق الفردية بين  -4

أن تكذذون متنوعذذة  يينبغذذ ييسذذتخدميا, والتذذ يالتعميميذذة واالسذذتراتيجيات التدريسذذة التذذ
 .خدام استراتيجية السقاالت التعميميةويتحقق ذلك باست ومتعددة

باسذتخدام األنشذطة والوسذائل التعميمذة واالسذتراتيجيات  -مذن قبذل المعممذين-االىتمام  -5
 تبلميذىم. يلد يتنمية االتجاه نحو التعمم الذات يتساعد عم يالتدريسية الت

ين أنفسذيم, المعممذ يلذد يلتنميذة االتجذاه نحذو الذتعمم الذذات ضرورة عقد دورات تدريبة -6
 تبلميذىم. يلدتبلميذىم  ييستطيعوا تنمية مياراتو المختمفة لد يحت

 حبىخ مقرتحة: 

توجيذت بيذا,  يتوصمت إلييا الدراسة والتوصيات الت يانطبلقا من مجموعة النتائج الت 
تعد بمثابة دراسذات مسذتقبمية يمكذن أن تكذون امتذدادا  ييمكن اقتراح مجموعة من الدراسات الت

 :  ياآلت يتتمثل ف ينفسو والت لممجال
ميذارات القذراءة الناقذدة تنميذة بعذض  يفذاسذتراتيجية السذقاالت التعميميذة استخدام أثر  -1

 .اإلعداديةالمرحمة  تبلميذ يلد
 يتنميذذة ميذذارات التفكيذذر اإلبذذداع يفعاليذذة اسذذتخدام اسذذتراتيجية السذذقاالت التعميميذذة فذذ -2

 تبلميذ المرحمة االبتدائية. يلد
 يتنميذذة ميذذارات التذذدريس اإلبذذداع يثذذر اسذذتخدام اسذذتراتيجية السذذقاالت التعميميذذة فذذأ -3

 .الطبلب المعممين شعبة المغة العربية يلد يواالتجاه نحو التعمم الذات
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 يذذمطبلب يلذذد يالتفكيذذر اإلبذذداع ي, وأثرىذذا عمذذياتجاىذذات المعممذذين نحذذو الذذتعمم الذذذات -4
 المرحمة الثانوية.ب

 ياسذذتراتيجية السذذذقاالت التعميميذذة المدعومذذذة بالوسذذائط المتعذذذددة فذذذ فعاليذذة اسذذذتخدام -5
 .اإلعداديةتبلميذ المرحمة  يلد ياإلبداع يتنمية ميارات التعبير الشفو 

تنمية بعض ميارات التذوق األدبذى  يرنة ففعالية استخدام استراتيجية المجموعات الم -6
 المرحمة الثانوية. بلبط يالمغة العربية لد يف يواالتجاه نحو التعمم الذات

ت التذذذذوق األدبذذذى ة بعذذذض ميذذذاراتنميذذذ يفذذذاسذذذتخدام اسذذذتراتيجية اليذذذد المفكذذذرة فعاليذذذة  -7
 المرحمة اإلعدادية.تبلميذ  يلد يواالتجاه نحو التعمم الذات
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 املصادر واملزادع

 أوًلا: املصادر:

 القزآٌ الكزيه

ًًا  : املزادع العزبًة:ثاى

تنمية ميارات التذوق  يفاعمية برنامج بنائي مقترح ف (.ٕٙٔٓ)يحميد الجبور  يأبرار ميد
طبلب المرحمة الثانوية بجميورية العراق, رسالة  يلد ياإلبداع يوالتعبير الكتاب ياألدب

 جامعة المنصورة. , دكتوراة, كمية التربية
الوفاء أسسو وتطبيقاتو التربوية, اإلسكندرية, دار  ي(.التحميل األدبٕٙٓٓ)أحمد جمعة نايل

 لدنيا الطباعة والنشر.
 ي(. معجم المصطمحات التربوية المعرفة فٖٕٓٓأحمد الجمل ) ي, وعميأحمد حسين المقان

 , القاىرة, عالم الكتب.ٖالمناىج وطرق التدريس, ط
بعض  يتدريس الببلغة قائم عم يفاعمية برنامج ف(.ٕٗٔٓ)أسماء محمد محروس حسن
طبلب  يلد ينمية المفاىيم الببلغية وميارات التذوق األدبت ياستراتيجيات ماوراء المعرفة ف

 , رسالة ماجستير, كمية التربية, جامعة المنيا. يالصف األول الثانو 
 ي(. أثر اختبلف نمط تقديم سقاالت التعمم وتنظيمات المحتو ٕٚٔٓ)أسماء مسعد يسين محمد

طبلب تكنولوجيا  ية لدتنمية ميارات تصميم الصور الرقمي يالمواقم االلكترونية عم يف
 التعميم, رسالة ماجستير, كمية التربية النوعية, جامعة بنيا. 

تنمية  يف يالتدريس التثمم ي(. فاعمية برنامج قائم عمٕٗٔٓ)محمد عبده الديب يأمان
كمية  ,لمرحمة االبتدائية, رسالة دكتوراةتبلميذ ا يلد يميارات  التذوق األدبي والتفكير اإلبداع

 جامعة دمياط. التربية,
 يف يالذكاء االصطناع ي(. فاعمية برنامج قائم عمٕٛٔٓأميرة عزت محمود عبدالعزيز)

 يلد يتدريس مادة الدراسات االجتماعية لتنمية التفكير المنتج واالتجاه نحو التعمم الذات
 تبلميذ المرحمة اإلعدادية, رسالة دكتوراة, كمية التربية, جامعة المنصورة.

تنمية الفيم  يف ي(. فاعمية استخدام المدخل التفاعمٕٕٔٓ)يحسين عبدالغن يأميمة بكر 
, جامعة ادية, رسالة دكتوراة, كمية التربيةتبلميذ المرحمة اإلعد يلد يوالتذوق األدب يالقرآن

 عين شمس. 
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تنمية  يف ي(. أثر استخدام استراتيجية االستجواب الذاتٕٛٔٓ)إيمان ىشام عطية زقوت
, رسالة ماجستير, ياألساس طالبات الصف العاشر يواالتجاه نحوىا لد ياألدبميارات التذوق 

 كمية التربية, الجامعة اإلسبلمية.
تنمية التحصيل  ي(. فعالية استخدام استراتيجية السقاالت التعميمية فٜٕٓٓإيناس أبوزيد)

, رسالة يساستبلميذ الحمقة الثانية من التعميم األ يتدريس العموم لد يوالتفكير الناقد ف
 ماجستير, جامعة الفيوم.
تنمية المفاىيم  ي(. أثر استخدام استراتيجية الدعائم التعميمية فٖٕٔٓتغريد سعيد حمودة )

طالبات الصف العاشر بغزة, رسالة ماجستير, كمية  يوميارات حل المسالة الفيزيائية لد
 التربية, الجامعة اإلسبلمية.

األلعاب   ي( .األساس التربوية لتصميم محتو ٕٚٔٓ)يعبدالفتاح بسيون يتغريد يسر 
التربية الفنية,  يضوء استراتيجية السقاالت التعميمية ف يااللكترونية لؤلطفال وتطبيقاتيا ف

 رسالة ماجستير, كمية التربية, جامعة حموان.
 يالمغة العربية ف ي(. فاعمية برنامج لتنمية كفايات معممٕٕٔٓ)محمد يجمال محمود فيم

طبلب المرحمة الثانوية بدولة  يلد يإنماء ميارات التذوق األدب يوأثره ف يالنص األدب تحميل
 اإلمارات العربية المتحدة, رسالة دكتوراة, معيد الدراسات التربوية, جامعة القاىرة. 

 يتدريس العموم عم ي(. فاعمية السقاالت التعميمية فٕ٘ٔٓ) يشرف الشير  يجميمة عم
تمميذات المرحمة المتوسطة, رسالة ماجستير, كمية التربية,  يلد يستنمية التحصيل الدرا

 .  يجامعة أم القر 
(. تنمية ميارات القراءة والكتابة: استراتيجيات متعددة لمتدريس ٕٔٔٓحاتم حسين البصيص)

 والتقويم, دمشق, الييئة العامة السورية لمكتاب.
تنمية ميارات التفكير  ييمو" ف(. فعالية برنامج" تإٙٔٓ)يحسين عبدالرحمن حسن مرس

تبلميذ المرحمة االبتدائية, رسالة  يمادة العموم لد يف يالناقد واالتجاه نحو التعمم الذات
 ماجستير, كمية التربية, جامعة المنصورة.

 يقائم عم يالكترون ي(. تصميم بيئة تعميم تشاركٕٙٔٓحسين طو عبداهلل آل قانون )
طبلب المرحمة الثانوية بجميورية  يلد يية ميارات التذوق األدبتطبيقات جوجل التعميمية لتنم

 .ر, كمية التربية, جامعة المنصورةالعراق, رسالة ماجستي
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, رؤية يالتعاون -يااللكترون -ي(. أساليب التعمم الذاتٜٕٓٓحسين طو, وخالد عمران)
 تربوية معاصرة, دمشق, دار العمم واإليمان لمنشر والتوزيم.

تدريس  ي. أثر استخدام استراتيجية السقاالت التعميمية ف(ٖٕٔٓعبدالجواد) حمادة رمضان
تنمية المفاىيم التاريخية وميارات  يعم يالدراسات االجتماعية لتبلميذ الصف األول اإلعداد

 كمية التربية, جامعة المنوفية. رسالة ماجستير, , يالفكير االستدالل
تنمية ميارات  يستراتيجية الخرائط الداللية فتخدام ا(. اسٕٗٔٓالمجيد إبراىيم )رشا أحمد عبد
كميو التربية, جامعة عين  مرحمة اإلعدادية, رسالة ماجستير,تبلميذ ال يلد  يالتذوق األدب

 شمس.
تطويرىا  –األسس العامة لمناىج تعميم المغة العربية, إعدادىا  .(ٕٗٓٓأحمد طعيمة ) يرشد
 ي., دار الفكر العربالقاىرةتقويميا, –

تنمية  ي(. أثر توظيف استراتيجية السقاالت التعميمية فٕٙٔٓرنا نصير محمد عموان )
بغزة, رسالة ماجستير,  يطالبات الصف السابم األساس يميارات حل المسثلة الرياضية لد

 .مية التربية, الجامعة اإلسبلميةك
يمان إسماعيل عايز) يسعد عم ائق تدريسيا, (. مناىج المغة العربية وطر ٕٓٔٓزاير, وا 

 لمكتاب. يالعراق, مؤسسة مصر مرتض
إكساب مفاىيم  ي(. أثر استخدام السقاالت التعميمية فٕٙٔٓ)سعيد أحمد محمد المطوق

طبلب الصف العاشر األساسي  يوميارات حل المسثلة الرياضية واالتجاه نحو الرياضيات لد
 غزة. –بغزة, رسالة ماجستير, كمية التربية, جامعة األزىر 

السقاالت التعميمية  ي. فاعمية الدمج بين استراتيجيت(ٕٛٔٓسمر عوض  منصور محجوب )
تبلميذ الحمقة  يلد يتدريس المغة العربية لتنمية ميارات الفيم القرائ يوالخرائط الذىنية ف

 , رسالة ماجستير, كمية التربية, جامعة الفيوم. يالثانية من التعميم األساس
 , القاىرة, دار الشروق.ٓٔأصولو ومناىجو, ط  ياألدب (. النقدٕٓٔٓسيد قطب )

تنمية  ي(.استخدام استراتيجية دوائر األدب فٕٙٔٓ)يالسعيد الفيوم يالشيماء عبدالغن
, رسالة ماجستير, كمية التربية, جامعة ياإلعداد يلطبلب الصف الثان يميارات التذوق األدب

 دمياط.
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العموم النفسية والتربوية واالجتماعية,  يائية ف(. األساليب اإلحصٕٓٓٓصبلح أحمد مراد )
 القاىرة, مكتبة األنجمو المصرية.

الدمج بين دورة التعمم  ي(. فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمٖٕٔٓسعد ) يعبدالحميد زىر 
, كمية التربية شعبة المغة العربيةطبلب  يلد يوخرائط المفاىيم لتنمية ميارات التذوق األدب

 .ٖٚ – ٖٔ, يناير, (ٔة بالسويس, المجمد السادس, )ة التربيمجمة كمي
(. فاعمية برنامج لتدريس النصوص األدبية ٕٙٔٓعبدالسميم عبدالسميم أحمد عبدالسميم )

 يوالتعبير الكتاب يتنمية بعض ميارات التذوق األدب يف يتحميل بيئة النص المغو  يقائم عم
 ستير, كمية التربية, جامعة المنيا., رسالة ماجيلتبلميذ الصف الثالث اإلعداد

. دراسة التفاعل بين السقاالت التعميمية (ٖٕٔٓادر محمد عبدالقادر السيد )عبدالق 
تبلميذ الصف  يواالتجاه نحو المادة لد يميارات التفكير الرياض يومستويات التحصيل عم

 ,ثالث, نوفمبرالجزء الالتربية وعمم النفس,  ي, مجمة دراسات عربية فيالخامس األساس
(ٖٗ) ٚٚ – ٕٔٓ. 

 يلد يواألداء الكتاب ي(. تنمية ميارات الفيم االستماعٕ٘ٔٓ)يعبلءالدين حسين سعود
لمناىج وطرق ا يضوء نظرية السقاالت التعميمية, دراسات ف يتبلميذ المرحمة االبتدائية ف

 .ٕٗٔ-ٛٙٔ(, نوفمبر, ٕٓٔ)ٔ التدريس, مصر,
 فنون المغة العربية, القاىرة, دار الفكر العربي.(. تدريس ٕٛٓٓأحمد مدكور ) يعم
القبميات  ي. فاعمية استراتيجية تعميمية مقترحة قائمة عم(ٕٕٔٓعبده محمد الفقيو ) يعم

المممكة العربية  يطبلب المرحمة الثانوية ف يلد يتنمية ميارات التذوق األدب يالعرفانية ف
 اىرة. السعودية, معيد الدراسات التربوية, جامعة الق

. المناىج وطرائق تدريس المغة (ٖٕٔٓ)يوحمزة ىاشم السمطان ياسم الجبور عمران ج
 العربية, عمان, دار الرضوان لمنشر والتوزيم. 

النظريتين البنائية  ي(. نموذج تدريس مقترح قائم عمٕٙٔٓ)يعيد حامد جزاع الضفير 
ب الصف العاشر من التعميم طبل يلد يوالنقد األدب يوالدنوية لتنمية ميارات التذوق األدب

 الكويت, رسالة دكتوراة, جامعة القاىرة, كمية الدراسات العميا لمتربية.  يف ياألساس
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عند طبلب  يالتذوق األدب ي(. فاعمية ميارات التحميل فٕٛٔٓ)يفراس غزال شعبلن التميم
لتربية, ة امادة األدب والنصوص, مجمة العموم اإلنسانية, كمي يف يالصف الخامس األدب

 .ٖٔ-ٔ(ٔ)ٕ٘جامعة بابل, 
(. استخدام السقاالت التعميمية المدعمة بالوسائط المتعددة ٕٚٔٓفيفيان عريان نعيم عزيز )

ية, رسالة ماجستير, كمية تبلميذ المرحمة اإلعداد يلتنمية التفكير وخفض قمق الرياضيات لد
 .ي, جامعة جنوب الوادالتربية

فاعمية السقاالت التعميمية في تنمية التحصيل وبعض (. ٕ٘ٔٓكوثر جميل سالم بمجون )
مجمة التربوية تمميذات المرحمة المتوسطة, بمدينة مكة المكرمة, ال يميارات عمميات العمم لد

 .ٕٕٓ – ٗٚٔ (ٗ)الدولية المتخصصة,
, يتحقيق التعمم الذات ي(. اتجاىات الطمبة نحو استخدام اإلنترنت فٕٓٔٓ) يلويزة مسعود
 ستير, جامعة الحاج لخضر دراسة ميدانية بجامعة باتنة.رسالة ماج

معاييره  –مقوماتو  –نظرياتو  –, طبيعتو  يالتذوق األدب (.ٕٔٔٓ) يماىر شعبان عبدالبار 
 دار الفكر ناشرون وموزعون. –األردن  –, عمان  ٖقياسو ,ط–

والممكة النظم  ينظريت ي(. فاعمية استراتيجية قائمة عمٖٕٔٓ)محمد جابر محمد جابر
 يلد يوالتذوق األدب يتدريس المفاىيم األدبية لتنمية ميارات الفيم االستماع يالمسانية ف

 , رسالة دكتوراة, معيد الدراسات والبحوث التربوية, جامعة القاىرة.يتبلميذ التعميم األساس
الم (. تدريس التربية اإلسبلمية, القاىرة, عٕ٘ٔٓ)يمحمد جابر قاسم, ومحمد عبيد الظنحان

 الكتب.
تنمية التفكير  ي( فاعمية استخدام السقاالت التعميمية فٖٕٔٓ) يمحمد عم يمحمد حسن

 سويف.  يطبلب المرحمة اإلعدادية, رسالة ماجستير, كمية التربية, جامعة بن يلد يالرياض
تدريس المغة العربية,  ي(. االتجاىات التربوية المعاصرة فٖٕٓٓمحمد رجب فضل اهلل )

 لثانية, القاىرة, عالم الكتب.الطبعة ا
(. سقاالت التعمم كمدخل لتصميم وتطوير المقررات االلكترونية ٕٓٔٓ) يمحمد كمال عفيف

رضا عن التعمم المشروعات وال يلتعمم القائم عما يكل من أداء الطبلب ف يفاعميتيا عم يومد
 .ٚٓٔ – ٘ٙ (ٖٔ) ,معية العربية لتكنولوجيا التربيةالبيئة االلكترونية, مجمة الج يف
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الدرامية لتدريس  . فاعمية استخدام األنشطة(ٕٙٔٓ) يحمود حسان عبدالبصير ميدم
والقراءة األدائية الشعرية لطبلب  يتنمية بعض ميارات التذوق األدب يدبية فالنصوص األ

 , رسالة ماجستير, كمية التربية, جامعة المنيا.يالصف األول الثانو 
, بنيا, مؤسسة ٕ. تعميم المغة العربية: مداخمو وفنياتو, جذ(ٕٙٓٓمحمود كامل الناقة)

 اإلخبلص.
لتنمية بعض  يالتعمم الذات ي(. برنامج قائم عمٕٔٔٓ)بلل عبدالباسط عبدالقادرمحمود ى

العربية,  الطبلب المعممين جمعية المغة يميارات التدريس واالتجاه نحو مينة التدريس لد
 .ٖٖٓ – ٖٕٙير, , ينا(ٜٕ)المجمة التربوية, مصر,

النظرية البنيوية  ي(. فاعمية استراتيجية تدريس قائمة عمٕٛٔٓمروة عابد أبوشبانة أحمد )
, رسالة ماجستير, كمية التربية, لمرحمة الثانويةطبلب ا يلد يتنمية ميارات التذوق األدب يف

 جامعة المنصورة.
تذوق  ي(. فٕٓٔٓ)يمحمد عيد, وحسين حسن قطنان ي, وزىديخميل الكسوان يمصطف

 , عمان, دار صفاء.يالنص األدب
 الثقافة لمنشر والتوزيم. (. تعميم المغة العربية, القاىرة, دارٕ٘ٓٓ)رسبلن يمصطف
الويب بين  ي(. أثر استخدام التفاعل القائم عمٕٗٔٓ)عبدالرحمن طو السيد يمصطف

لتحصيل واتخاذ قرار ا يالعميق( ف – يالسقاالت التعميمية البنائية وأسموب التعمم )السطح
, (ٕٙٔ)طبلب كمية التربية, مجمة كمية التربية, جامعة بورسعيد,  ياختيار مصادر التعمم لد

 .ٓٛٔ – ٜٕٔيونيو , 
. دراسة التفاعل بين استراتيجية السقاالت التعميمية والتفكير الناقد (ٕٙٔٓ) يعم يناصر حمم
كمية التربية تخصص الصفوف  طبلب يالتحصيل وكفاءة الذات الرياضية لد يوأثره عم

 .ٖٕٔ – ٓ٘ٔ, ( ي)الجزء الثان(, ٙ)نفسية, , مجمة جامعة الفيوم لمعموم التربوية والياألول
تصويب  يف يالتعمم االلكترون ي(. فاعمية برنامج قائم عمٕ٘ٔٓ)يفرحات حقيق عم ينشو 

بعض تبلميذ  يلد ياتالتصورات البديمة لبعض المفاىيم العممية وتنمية االتجاه نحو التعمم الذ
 المرحمة اإلعدادية, رسالة دكتوراة, كمية التربية, جامعة أسيوط.

المغة العربية, القاىرة, الشركة  .(ٜٕٓٓ, وعودة أبوعودة)ينصرت عبدالرحمن, ونياد موس
 العربية المتحدة لمتسويق والتوريدات.
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تحسين بعض ميارات  ي(. فاعمية السقاالت التعميمية فٕٚٔٓ)عبدالسميم محمد جميل يىايد
 لطفل الروضة, رسالة ماجستير, كمية التربية, جامعة طنطا. يالصوت يالوع

النظرية البنائية  يفاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عم (.ٕٕٔٓىبة إبراىيم أحمد إبراىيم )
 تبلميذ المرحمة اإلعدادية كمية يلد يوالتفكير اإلبداع يتنمية بعض ميارات التذوق األدب يف

 جامعة عين شمس.  –البنات لآلداب والعموم والتربية 
استخدام استخدام استراتيجيتين من استراتيجيات لية (. فعإٕٔٓ)يدىبة السيد عبدالسميم الس

تبلميذ  يلد يتنمية بعض ميارات فيم المقروء واالتجاه نحو التعمم الذات يما وراء المعرفة ف
, , مجمة كمية التربية بالمنصورة, مصرالجتماعيةمادة الدراسات ا يالمرحمة اإلعدادية ف

 .ٗٗٗ – ٔٔٗمايو,  ,(ٜٚ)
 (. معجم مصطمحات التربية وعمم النفس, عمان, دار البداية.ٜٕٓٓىبة محمد عبدالحميد)

لؤلمثال القرآنية  يالتحميل األدب ي. استراتيجية قائمة عم(ٕٛٔٓىبة محمد محمد محمد )
طبلب المرحمة الثانوية, رسالة ماجستير, كمية التربية,  يلد يلتنمية ميارات التذوق األدب

 جامعة دمياط.
(. الكفايات البلزمة لمواصمة التعميم والتعمم لمكبار, "دليل ٖٕٔٓمحمد إمام صالح) يىد

 ", تونس, المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم.يمرجع
الية استخدام ممفات (. فعٕٓٔٓعباس, وسوزان عبدالمبلك واصف ) يىناء عبده عم

طبلب كمية التربية  يلد يواالتجاه نحو التعمم الذات يتحسين األداء األكاديم ي( ف)البورتفوليو
 .ٓٚ – ٖٗ, سبتمبر,(٘) ٖٔة التربية العممية, مصر, النوعية, جامعة المنصورة, مجم

اكتساب  يف ي(.أثر استخدام نموذج التعميم البنائي السباعٕ٘ٔٓىند سيد توفيق السيد )
, رسالة يببعض المفاىيم الببلغية, وميارات التذوق األد يطبلب الصف األول الثانو 

 , جامعة المنوفية. ماجستير, كمية التربية
(. أثر اختبلف أنماط سقاالت التعمم بالبيئات ٕٛٔٓ) يأحمد عبدالحميد عبدالياد والء

الرياضيات بالتعميم  يمعمم يلدتنمية ميارات إنتاج عناصر التعمم الرقمية  يااللكترونية ف
 , رسالة ماجستير, كمية التربية, جامعة المنصورة. ياألساس
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