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مضتخلص الدراصة:
ىدفت الدراسة إلي :التعرف عمي فعالية استخدام استراتيجية السقاالت التعميمية في
تدريس النصوص األدبية عمي تنمية بعض ميارات التذوق األدبي واالتجاه نحو التعمم الذاتي
لدي تبلميذ المرحمة اإلعدادية ,واُستخدم المنيج شبو التجريبي ,والذي اعتمد عمي المجموعة
الواحدة ذات القياسين القبمي والبعدي ,وتوصمت الدراسة إلي النتائج التالية :األثر الفعال

الستخدام استراتيجية السقاالت التعميمية في تنمية بعض ميارات التذوق األدبي لدي تبلميذ
إحصائيا عند
الصف الثالث اإلعدادي؛ حيث أشارت النتائج إلي وجود فرق دال
ً
مستوي(ٔٓ)ٓ.بين متوسطات درجات التبلميذ مجموعة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي
إحصائيا عند
الختبار التذوق األدبي لصالح التطبيق البعدي ,وكذلك وجود فرق دال
ً
مستوي(ٔٓ)ٓ.بين متوسطات درجات تبلميذ مجموعة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي
لمقياس االتجاه نحو التعمم الذاتي لصالح التطبيق البعدي ,كما أوصت الدراسة بضرورة عقد
دورات تدريبية لممعممين أثناء الخدمة لتدريبيم عمي ميارات التعمم الذاتي واستخدام
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 selflearning "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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مقدمة الدراصة:
تمثل المغة العربية ىوية األمة وتاريخيا وحضارتيا ,ومما زاد من أىميتيا نزول
القرآن الكريم بيا؛ حيث جاء ذلك في قولو تعاليَ " :وِا َّن ُو لَتَ ِ
ين {َٕ }ٜٔن َز َل ِب ِو
نزي ُل َر ِّب ا ْل َعالَ ِم َ
ِ
ون ِم َن ا ْلم ِ
الروح ْاأل ِ
ان َع َرِب ٍّي ُّم ِب ٍ
سٍ
ين
نذ ِر َ
ين {َٖ }ٜٔعمَي َق ْم ِب َك لِتَ ُك َ
َم ُ
ُّ ُ
ين {ِٗ }ٜٔبم َ
ُ
{٘(}ٜٔالشعراء )ٜٔ٘-ٜٕٔ ,فارتبط بقاؤه ببقائيا ,وىي تتميز بجماليا وغناىا بثروة لغوية
ومفردات كثيرة بما يضمن استمراريتيا ,وقدرتيا عمي مواكبة التطور والثورة العممية
والتكنولوجية في العصر الحالي.
والمغة العربية كذلك تواصمية (داللية)؛ ألن الغاية األساسية منيا تكمن في وظيفتيا,
المتمثمة في تحقيق االتصال الناجح والفاعل بين أبنائيا ,بما يخدم أغراضيم وغاياتيم في
الحياة(حاتم حسين البصيص.)ٔ٘ ,ٕٓٔٔ ,
ىذذا وتشذتمل المغذذة العربيذة عمذي أربذذم ميذارات ىذي :االسذذتماع والتحذدث والقذراءة والكتابذذة,
ولكل ميارة من تمك الميارات أىميتيذا فذي الحيذاة ,وألن المغذة ميذارات فذعن تعميميذا ييذدف إلذي
إكساب المتعمم القدرة عمي االتصذال المغذوي السذميم الذذي يعذد أحذد أىذم األسذباب الرئيسذة لذتعمم
كتابيا ,ويمكذن أن يتحقذق ىذذا اليذدف مذن خذبلل مياراتيذا
المغة ,سواء أكان االتصال
شفييا أم ً
ً
األربم :االستماع ,والتحدث ,والقراءة ,والكتابة باعتبارىا أركان االتصذال المغذوي ,والمغذة العربيذة
كل متكامل تتذثثر كذل ميذارة مذن مياراتيذا بالميذارات األخذري(محمذود كامذل الناقذة,ٚ ,ٕٓٓٙ ,
عمي أحمد مدكور.)ٖٙ ,ٕٓٓٛ ,
منظومذذا عم ذي أوزان معروفذذة معينذذة-ٕ ,
ولذذؤلدب فنذذان رئيسذذان ىمذذا -ٔ:الشذذعر ,ويكذذون
ً
ذذذبل ال يتقيذذذذد بذذذذوزن وىذذذذو أربعذذذذة أنذذذذواع :الخطابذذذذة ,والقصذذذذة ,والرسذذذذالة,
النثذذذذر ويكذذذذون مرسذ ً
والمقالة(مصطفي خميل الكسواني ,وآخرون.)ٔٚ ,ٕٓٔٓ ,

والتذوق األدبي مزيج من العاطفة والعقل والحس؛ لذا يختمف باختبلف عواطف الذين
يتناولونو وباختبلف عقوليم وحواسيم ,وىو في أصمو ىبة طبيعية يوجد في النفوس التي
لدييا االستعداد إلي التذوق ,ثم يمكن تنمية ىذا التذوق وتيذيبو بالتربية الصحيحة(عمران
جاسم الجبوري ,وحمزة ىاشم السمطاني.)ٕ٘ٗ ,ٕٖٓٔ ,
كما أن التذوق األدبي خبرة تثممية ,وفكرية ,وانفعالية ,تتم من خبلل االستمتاع بالجوانب
المعرفية ,والعاطفية ,والمفظية لمعمل األدبي أو الفني ,وييدف درس األدب إلي تكوين الذوق
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األدبي في نفوس الطبلب أو القراء المستمعين ,بحيث يتجمي ذلك في تعبيرىم واحساسيم بثثر
الجمال في كل ما ىو جميل وراق في الحياة(عمي أحمد مدكور.)ٕٔٓ ,ٕٓٓٛ ,
أساسيا من أىداف التدريس في مختمف
لذلك تعد تنمية ميارات التذوق األدبي ىدفًا
ً
المراحل التعميمية ,وىو محصمة عوامل كثيرة ,منيا ما يتعمق بالمستوي المغوي عند الطبلب
فياما ,ومنيا ما يتعمق بالجوانب النفسية األخري عندىم,
فيما وا ً
وقدرتيم عمي استخدام المغة ً
أشكاال بارزة ومتنوعة من السموك ,اتفق النقاد وعمماء النفس عمي
ويتخذ التذوق األدبي
ً

اعتبارىا مميزة لمتذوق األدبي ودالة عميو( رشدي أحمد طعيمة.)ٛٛ ,ٕٓٓٗ ,

فالتذوق األدبي يساعد التمميذ في تحديد واستخراج الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية لمنص
األدبي ,كما يساعده في استخراج األساليب الجميمة ومعرفة العاطفة المسيطرة عمي الشاعر
أو األديب ,والصفات التي يصف بيا األديب نفسو ,وبذلك فالتذوق األدبي يرتقي بالحياة
بصفة عام.
وىناك عديد من الدراسات اىتمت بتنمية ميارات التذوق األدبي في المراحل التعميمية
المختمفة ومن بين ىذه الدراسات(:عمي عبده محمدٕٕٓٔ,؛ جمال محمود فيميٕٕٓٔ ,؛
عبدالحميد زىري سعدٕٖٓٔ,؛ أماني محمد عبدهٕٓٔٗ ,؛ ىند سيد توفيق السيدٕٓٔ٘ ,؛
عيد حامد جزاعٕٓٔٙ ,؛ الشيماء عبدالغني السعيدٕٓٔٙ ,؛ عبدالسميم عبدالسميم أحمد,
ٕٓٔٙ؛ ىبة محمد محمد.)ٕٓٔٛ ,
ىذا وتتكون االتجاىات وتنمو نتيجة تفاعل الفرد مم محيطو وتمثل البيئة أحد
ميما في تشكيل االتجاىات وتنميتيا ,كما أن العمميات الفعمية
دور
المصادر التي تمعب ًا
ً
المباشرة التي يقومون بيا أثناء دراستيم لموضوع أو مشكمة ما يمكن أن تنمي اتجاىات
إيجابية أو سمبية ,كذلك فعن الفرد حينما يمر بخبرات ومواقف وتحقق لو إشباعا وشعو ار
بالرضا والسرور فعنيا تنمي اتجاىاتو ,كما تنمي التفاعل الناجح مم مجتمعو عن طريق
االعتماد عمي نفسو والثقة بقدراتو في عمميتي التعميم والتعمم ,وفيو تعمم المتعمم كيف يتعمم,
ومن أين يحصل عمي مصادر التعمم(ىبة السيد عبدالسميم.)ٕٖٗ ,ٕٕٓٔ ,
ويقصد بالتعمم الذاتي :األسموب الذي يمرن المتعمم عمي المواقف التعميمية المتنوعة
وتبعا لميولو ,ليكتسب المعمومات والميارات واالتجاىات ,مما يؤدي إلي انتقال
بدافم من ذاتو ً
محور االىتمام من المعمم إلي المتعمم ,ذلك أن المتعمم ىو الذي يقرر متي وأين يبدأ؟ومتي
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ينتيي؟ وأي الوسائل والبدائل يختار؟ ومن ثم يصبح مسئوال عن تعممو ,وعن النتائج والق اررات
التي يتخذىا(مصطفي رسبلن.)ٛٛ ,ٕٓٓ٘ ,
وبذلك يتفق التعمم الذاتي مم األىداف العامة لمتربية التي تؤكد التوجو نحو ثقافة
التعمم,

وتحسين

دافعية

المتعمم

لمبحث

عن

المعرفة

والتفاعل

مم

مصادر

التعمم(.)Conway,2007,9
وىناك عديد من الدراسات التي تناولت تنمية االتجاه نحو التعمم الذاتي ومن بين ىذه
الدراسات( :حسين طو ,وخالد عمرانٕٜٓٓ ,؛ لويزة مسعوديٕٓٔٓ ,؛ ىناء عبده عمي,
وسوزان عبدالمبلك واصفٕٓٔٓ ,؛ ىبة السيد عبدالسميمٕٕٓٔ ,؛ نشوي فرحات
حقيقٕٓٔ٘,؛ حسين عبدالرحمن حسن.)ٕٓٔٙ ,
وبذلك تبدو الحاجة الممحة الستخدام استراتيجيات تدريسية حديثة لتنمية ميارات
التذوق األدبي في النصوص األدبية واالتجاه نحو التعمم الذاتي.
وتعد السقاالت التعميمية إحدي تطبيقات النظرية البنائية التي تيدف إلي تزويد
المتعممين بالدعم والتوجيو لتحقيق مزيد من التعمم ,ويتم الحصول عميو بمساعدة المعمم,
معتمدا عمي قدراتو
منفردا
فيي تعمل عمي توفير دعم مؤقت لممتعمم ثم يكمل بقية تعممو
ً
ً
الذاتية (.( AZih & Nwosu ,2011 ,86
وقد حدد ) wang (2006 , 47أربعة أنواع لمدعائم التعميمية ىي :
ٔ -الدعائم اإلجرائية :تحدد مجموعة الخطوات التنفيذية ,والمواد واألجيزة البلزمة لبلنتياء
من الميمة التعميمية.
ٕ -الدعائم المفاىيمية :وتتمثل في تحديد الخطوات ,والمواد البلزمة إلتقان الطالب لممفاىيم
التي تتضمن الميمة التعميمية ,ويمكن استخدام خرائط المفاىيم والمخططات التفصيمية إلنجاز
الميمة التعميمية.
ٖ -الدعائم االستراتيجية :ويتم من خبلليا اقتراح مجموعة من الطرق البديمة إل نجاز الميمة
التعميمية وكذلك مساعدة المتعمم عمي اختيار أفضل ىذه الطرق.
ٗ – دعائم ماوراء المعرفة :تساعد المتعممين عمي تنمية تفكيرىم في األىداف التعميمية,
ورصد عمميات التعمم الخاصة بيم ,وادراك نقاط القوة والضعف أثناء تنفيذ الميمة التعميمية.
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ومن الدراسات التي أشارت إلي فعالية استخدام استراتيجية السقاالت التعميمية في
مجاالت تعميمية مختمفة ما يثتي :دراسة (تغريد سعيد حمودةٕٖٓٔ ,؛ عبدالقادر محمد
عبدالقادرٕٖٓٔ,؛ محمد حسني محمدٕٖٓٔ,؛ حمادة رمضان عبدالجوادٕٖٓٔ ,؛ مصطفي
عبدالرحمن طوٕٓٔٗ,؛ جميمة عمي شرفٕٓٔ٘ ,؛ رنا نصير محمدٕٓٔٙ,؛ ناصر حممي
عميٕٓٔٙ ,؛ سعيد أحمد مطموق.)ٕٓٔٙ ,
ومما سبق تتضح أىمية تنمية ميارات التذوق األدبي واالتجاه نحو التعمم الذاتي
لدي تبلميذ المرحمة اإلعدادية ,بما يساعدىم في تحديد الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية,
والعنوان المناسب لمنص األدبي ,وغيرىا من الميارات ,كما يتمكنوا من تعمم موضوعات أدبية
متنوعة من خبلل التعمم الذاتي ,وتساعدىم استراتيجية السقاالت التعميمية القائمة عمي
النظرية البنائية في تنمية تمك الميارات.

مشكلة الدراصة:
بالرغم من أىمية األدب بصفة عامة وميارات التذوق األدبي بصفة خاصة إال أن
دراسات عديدة أشارت إلي وجود ضعف في تمك الميارات ومن بين ىذه الدراسات(:أماني
محمد عبدهٕٓٔٗ ,؛ رشا أحمد عبدالمجيدٕٓٔٗ ,؛ ىند سيد توفيقٕٓٔ٘ ,؛ حسين طو
عبداهللٕٓٔٙ,؛ أبرار ميدي حميدٕٓٔٙ,؛ محمود حسان عبدالبصيرٕٓٔٙ ,؛ فراس غزال
شعبلن .)ٕٓٔٛ,
ويعد أىم ما يميز التعمم الذاتي تمك الرغبة الذاتية واإلرادة الشخصية لمتعمم ,وىذا
يعني أنو مجيود شخصي يعتمد فيو التمميذ عمي نفسو في تحصيل ما يشاء من خبرات
ومعارف طبقًا لميولو واحتياجاتو ,ويسير فيو طبقًا لقدراتو الذاتية وسرعتو الخاصة في التعمم

لتطوير معارفو واثراء شخصيتو وترقية حياتو إلي األفضل(ىدي محمد إمام.)ٕٗ ,ٕٖٓٔ ,

ومن الدراسات التي اىتمت بتنمية االتجاه نحو التعمم الذاتي :دراسة حسين
عبدالرحمن حسن ( )ٕٓٔٙالتي ىدفت إلي التعرف عمي فعالية برنامج" تايمو" في تنمية
ميارات التفكير الناقد واالتجاه نحو التعمم الذاتي في مادة العموم لدي تبلميذ المرحمة
االبتدائية ,وتوصمت نتائج الدراسة إلي :وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي(٘ٓ)ٓ.
بين متوسط درجات تبلميذ المجموعة التجريبية في مقياس االتجاه نحو التعمم الذاتي,
ومتوسط درجات تبلميذ المجموعة الضابطة لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية.
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وتعد استراتيجية السقاالت التعميمية ضمن االستراتيجيات التدريسية الحديثة التي
تسعي إلي تقديم المساندة لمتمميذ في تنمية الميارات المختمفة ليصل في النياية إلي االعتماد
عمي نفسو في تعممو لمميارات المختمفة ,بما ينمي لديو االتجاه نحو التعمم الذاتي ,والذي
ينادي بو عمماء التربية ,وقد اىتمت دراسات عديدة باستخدام استراتيجية السقاالت التعميمية
ومنيا :محمد كمال عفيفي (Molennar , l. ,et al., 2011؛ ,Azih&Nwosu,2011
Nuntrakune &,كوثر جميل سالمٕٓٔ٘ ,؛ أسماء مسعد يسينٕٓٔٚ ,؛ ىايدي
عبدالسميم محمدٕٓٔٚ ,؛ والء أحمد عبدالحميدٕٓٔٛ ,؛ سمر عوض منصور.)ٕٓٔٛ ,
كما ىدفت دراسة ) )Warwick &Mercer, 2011إلي التعرف عمي أثر استخدام
استراتيجية السقاالت التعميمية وشاشة الشرح التفاعمية في تعمم العموم ,واشتممت عينة
الدراسة عمي (ٕٔ) من تبلميذ الصف الثالث من المرحمة االبتدائية ,حيث تم تصوير حمقات
النقاش لمدة ستة أشير ,وأظيرت نتائج الدراسة من خبلل المبلحظة أن المعمم يستخدم في
التدريس طريقتين ىما :شاشة الشرح التفاعمية ,وتقديم السقاالت التعميمية المناسبة
لممحتوي.
كما اىتمت دراسة جميمة عمي شرف (ٕ٘ٔٓ) بالتعرف عمي فاعمية السقاالت
التعميمية في تدريس العموم عمي تنمية التحصيل الد ارسي لدي تمميذات المرحمة المتوسطة,
وأسفرت النتائج عن التالي :وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي داللة (٘ٓ )ٓ.بين
متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار التحصيل
الدراسي عند مستوي( التذكر-الفيم -التطبيق -التحميل-االختبار التحصيمي الكمي) لصالح
المجموعة التجريبية ,وعمي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعدد من التوصيات منيا:
االبتعاد عن طرق التدريس التقميدية أثناء تدريس مقرر العموم لتمميذات المرحمة المتوسطة,
لما تتصف بو ىذه الطرق من محدودية الفائد ة ,ولعدم توفر عنصر التشويق فييا ,وتضمين
المقررات المتخصصة إلعداد المعممات بكميات التربية مفيوم السقاالت التعميمية والطرق
المناسبة الستخداميا ,واعدادىن بشكل يؤىمين لممارستيا وتطبيقيا.
ومن خبلل استطبلع رأى بعض معممي المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية عن ميارات
التذوق األدبي البلزمة لتبلميذ المرحمة اإلعدادية ,وطريقتيم في تدريس النصوص األدبية,
والتعمم الذاتي وأىميتو لتمميذ المرحمة اإلعدادية؛ اتضح عدم اىتماميم بتنمية ميارات التذوق
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األدبي ,فيقومون بتدريس النصوص األدبية مثل تدريسيم لدروس القراءة ,كذلك عدم
استخداميم الستراتيجيات التدريس الحديثة لتنمية ميارات التذوق األدبي ,وعدم معرفتيم
بميارات التعمم الذاتي وأىميتو في العممية التعميمية.
تجاوبا مم ىذه المشكمة ومحاولة لمعالجة القصور في ميارات التذوق األدبي ,واستجابة
ف ً
لما نادت بو البحوث والدراسات السابقة واالتجاىات الحديثة في مجال طرق تدريس المغة
العربية بضرورة تنمية ميارات التذوق األدبي واالتجاه نحو التعمم الذاتي؛ جاءت فكرة ىذه
الدراسة لمسعي نحو التعرف عمي أثر استخدام استراتيجية السقاالت التعميمية في تنمية بعض
ميارات التذوق األدبي في النصوص األدبية ,واالتجاه نحو التعمم الذاتي لدي تبلميذ المرحمة
اإلعدادية.
وبذلك تتحدد مشكمة الدراسة في ضعف بعض ميارات التذوق األدبي واالتجاه نحو
التعمم الذاتي لدي تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي.

أصئلة الدراصة:
تمثمت أسئمة الدراسة فيما يمي:
 -1ما ميارات التذوق األدبي البلزمة لتبلميذ الصف الثالث اإلعدادي؟
 -2ما أثر استخدام استراتيجية السقاالت التعميمية في تنمية بعض ميارات التذوق
األدبي لدي تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي؟
 -3ما أثر استخدام استراتيجية السقاالت التعميمية في تنمية االتجاه نحو التعمم
الذاتي لدي تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي؟

ٍدفا الدراصة:
تحدد ىدفا الدراسة فيما يمي:
 -1التعرف عمي فعالية استخدام استراتيجية السقاالت التعميمية في تنمية
ميارات التذوق األدبي لدي تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي.
 -2التعرف عمي فعالية استخدام استراتيجية السقاالت التعميمية في تنمية
االتجاه نحو التعمم الذاتي لدي تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي.
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فزضا الدراصة:
تحدد فرضا الدراسة فيما يمي:
 يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تبلميذ مجموعة الدراسة فيالتطبيقين القبمي والبعدي الختبار ميارات التذوق األدبي لصالح التطبيق البعدي.
 يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تبلميذ مجموعة الدراسة فيالتطبيقين القبمي والبعدي لمقياس االتجاه نحو التعمم الذاتي لصالح التطبيق البعدي.

حمددات الدراصة:
تقتصر الدراسة عمي المحددات التالية:
 محدد بشري :تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي؛ حيث تمثل المرحمة اإلعدادية حمقةوسطي بين المرحمة االبتدائية والمرحمة الثانوية ,ويحتاج ىؤالء التبلميذ إلي تنمية
ميارات التذوق األدبي قبل االنتقال إلي المرحمة الثانوية.
 محدد موضوعي :بعض ميارات التذوق األدبي التي يوافق عمييا أكثر من ٓ %ٛمنالسادة المحكمين.
 استراتيجية (السقاالت التعميمية) بخطواتيا واجراءاتيا المحددة ,حيث إن ىذهاالستراتيجية تناسب المرحمة العمرية لتبلميذ الصف الثالث اإلعدادي وخصائصيم
المغوية والنفسية.
 محدد مكاني :مدرسة عبداهلل القرشي اإلعدادية المشتركة لقربيا من مقر إقامةالباحثة ,ولقياميا باإلشراف عمي بعض مجموعات التربية العممية بكمية التربية بقنا,
ولتعاون إدارة المدرسة مم الباحثة.
 -محدد زماني :الفصل الدراسي الثاني من عام(ٕٓٔٛمٕٜٓٔ-م).

أدوات ومىاد الدراصة:
 -1قائمة ميارات التذوق األدبي البلزمة لتبلميذ الصف الثالث اإلعدادي(إعداد:
الباحثة).
 -2اختبار التذوق األدبي لتبلميذ الصف الثالث اإلعدادي(إعداد :الباحثة).
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 -3مقياس االتجاه نحو التعمم الذاتي لتبلميذ الصف الثالث اإلعدادي(إعداد:
الباحثة).
 -4دليل المعمم الستخدام استراتيجية السقاالت التعميمية في دروس النصوص
األدبية لتنمية ميارات التذوق األدبي واالتجاه نحو التعمم الذاتي(إعداد :الباحثة).
 -5كتيب

التمميذ

في

النصوص

األدبية

باستخدام

استراتيجية

السقاالت

التعميمية(إعداد :الباحثة).

مصطلحات الدراصة:
اصرتاتًذًة الضقاالت التعلًنًة:

تُعرف استراتيجية السقاالت التعميمية بثنيا :الدعم المقدم لممتعمم من ِقبل المعمم ,كما
اس تخدم مفيوم السقالة لوصف عدد كبير من آليات الدعم لممتعمم سواء الدعم البشري من
ُ
المعمم ,أو الدعم التكنولوجي من خبلل البرامج ,وىي تؤثر في المتعممين وتزيد من تحصيميم
لممقررات الدراسية)(Shapiro,2008
كما تُعرف بثنيا :أشكال الدعم(المساعدة) المفظي ,أو غير المفظي الذي يقدمو المعمم
لتبلميذه بشكل مؤقت؛ كي يتمكنوا من اكتساب ميارات وعمميات وخبرات جديدة ,وأداء ميام
تدريجيا مم نمو قدراتيم,
يصعب عمييم اكتسابيا دون مساعدة المعمم ,بحيث يزال ىذا الدعم
ً
وصوًال إلي أداء التبلميذ ىذه الميارات والعمميات والميام مستقمين دون مساعدة(عبلء الدين
حسين سعودي.)ٕٔٚ ,ٕٓٔ٘ ,

ائيا بثنيا :المساعدة التي يقدميا المعمم لتمميذ الصف الثالث اإلعدادي
وتُعرف إجر ً
أثناء تدريس النصوص األدبية لموصول بو إلتقان ميارات التذوق األدبي ,وميارات التعمم
تدريجيا ليعتمد التمميذ عمي نفسو في تذوق النصوص
الذاتي ثم تختفي تمك المساعدة
ً
األدبية.

التذوق األدبٌ:
ُيعرف التذوق األدبي بثنو سموك يعبر بو القارئ أو السامم عن فيمو لمفكرة التي
يرمي إلييا النص األدبي ,ولمخطة التي رسميا لمتعبير عن ىذه الفكرة ,ومدي تثثره بالصور
البنائية التي تحتوييا ,واحساسو بالواقم الموسيقي أللفاظو وتراكيبو ,وقدرتو عمي التمييز بين
جيده ورديئو(محمد رجب فضل اهلل.)ٕٕٚ ,ٕٖٓٓ ,
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أيضا بثنو :نوع من السموك ينشث من فيم المعاني العميقة في العمل
كما ُيعرف ً

األدبي أو الفني ,واإلحساس بجمال األسموب ,وصدق الشعور ,والقدرة عمي الحكم(عمي أحمد
مدكور.)ٕٔٓ ,ٕٓٓٛ ,
ائيا بثنو :فيم التمميذ لعناصر النص األدبي ,بامتبلك الميارات التالية:
ويعرف إجر ً
ُ
ميارات مرتبطة بالتجربة الشعورية(الخيال والعاطفة) وميارات مرتبطة بالتجربة الفكرية(األفكار
والمعاني) وميارات مرتبطة بالتجربة المفظية(األلفاظ واألساليب والموسيقي).

االتجاه نحو التعمم الذاتي:

عرفت ىبة محمد عبدالحميد( )٘ٚ ,ٕٜٓٓالتعمم الذاتي بثنو :نمط من أنماط التعمم,
يقوم فيو المتعمم باختيار األنشطة التعميمية وتنفيذىا ,بيدف إكساب معرفة عممية ,أو تنمية
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.
كما عرف كل من محمد جابر قاسم ,ومحمد عبيد الظنحاني(ٕ٘ٔٓ )ٕٔٛ ,التعمم
الذاتي بثنو :أسموب في التعمم يقوم عمي تقديم المادة الدراسية في صورة وحدات متسمسمة
منطقيا من السيل إلي الصعب ,ومصاغة طبقًا لؤلىداف المنشودة من ىذه الوحدات ,وفيو
ً
يتعمم كل فرد حسب قدراتو واستعداداتو وسرعتو الذاتية ,ودور المعمم فيو ىو التوجيو
واإلرشاد.
ائيا بثنو :تقدير التمميذ ألىمية التعمم الذاتي بما يساعده عمي اكتساب
ويعرف إجر ً
ُ
معمومات وميارات مختمفة بنفسو تتمثل في البحث الذاتي عن المعمومات ,وتفسير المعمومات
التي يحصل عمييا ,والتقويم الذاتي لممعمومات.

أٍنًة الدراصة:
تتضح أىمية الدراسة فيما يمي:
 مساعدة التبلميذ في تنمية ميارات التذوق األدبي في النصوص األدبية ,وتنميةاالتجاه نحو التعمم الذاتي.
 قد يستفيد المعممون من استراتيجية السقاالت التعميمية باستخداميا في فروع المغةالعربية المختمفة.
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 قد تساعد في تنمية وتطوير أداء المعمم واعداده الستخدام استراتيجيات التدريسالحديثة التي تتماشي مم طبيعة العصر ,وتناسب التبلميذ ,ومراحميم التعميمية مما يساعد في
رفم كفاءتو العممية والمينية.
 تحديد ميارات التذوق األدبي البلزمة لتبلميذ المرحمة اإلعدادية ,ووضم قائمة بتمكالميارات يمكن أن يستفيد منيا مشرفو التربية العممية ,وموجيو المغة العربية,
ومراكز التدريب أثناء الخدمة لمعمل عمي تنمية تمك الميارات لدي تبلميذ المرحمة
اإلعدادية.
 فتح المجال أمام دراسات أخري لممارسة وتجريب التدريب عمي التدريس باستخداماالستراتيجيات الحديثة ومنيا استراتيجية السقاالت التعميمية لتنمية ميارات المغة
العربية األخري في المراحل التعميمة المختمفة.

اإلطار اليظزٍ للدراصة:
تم تقسيم اإلطار النظري لمدراسة إلي ثبلثة محاور كالتالي :المحور األول :يتناول
استراتيجية السقاالت التعميمية من حيث مفيوميا ,وخصائصيا ,وخطوات استخداميا في
التدريس ,والمحور الثاني :ويتناول مفيوم األدب والتذوق األدبي ,ومصادر تكوين التذوق
األدبي وعناصره ,وميارات التذوق األدبي ,ودور المعمم في تنمية ميارات التذوق األدبي,
والمحور الثالث :ويتناول مفيوم التعمم الذاتي ,وأىميتو ,وخصائصو ,ومبرراتو وأنماطو ,وفيما
يمي تمك المحاور بالتفصيل:

احملىر األول :الضقاالت التعلًنًة:
أولًا :مفَىو اصرتاتًذًة الضقاالت التعلًنًة:
يرجم مفيوم السقاالت التعميمية في جذوره إلي عام ٖٜٓٔم عمي يد العالم الروسي
ليف فيجوتسكي ,كما ظير مفيوم السقاالت التعميمية  Instruction Scaffoldingفي
دراسة لوود وبراون وروس( )Wood,Brune&Rossفي عام  ,ٜٔٚٙوأطمق برونر
مصطمح السقاالت في التربية ,ففي بداية التعمم ُيقدم لمتمميذ كمية كبيرة من المساعدة حتي
يرتفم أداؤه إلي أقصي مستوي ممكن ,وبالتالي يتم خفض المساعدة المقدمة بالتدريج ,حتي
قادر عمي األداء بمفرده دون مساعدة(.)Clark&Graves,2005,571
يصبح التمميذ ًا
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وتُعرف استراتيجية السقاالت التعميمية بثنيا :استراتيجية تُبني عمي تخطيط منظم
لعدد من المواقف التعميمية يستخدم فييا المعمم األنشطة المساندة(الكمبيوتر–العروض
التوضيحية العممية– النماذج والمجسمات) كسقاالت بيدف تنمية التحصيل وميارات التفكير
لدي الطبلب ومساعدتيم عمي إنجاز ميام جديدة (إيناس أبوزيد.)ٔٚ ,ٕٜٓٓ,
كما تُعرف استراتيجية السقاالت التعميمية بثنيا :مساعدة التمميذ عمي حل مشكمة
معينة تفوق قدراتو من خبلل مساعدة المعمم(.)Zambrano&Noriega,2011,53
ائيا بثنيا :المساعدة التي يقدميا المعمم لتمميذ الصف الثالث اإلعدادي
وتُعرف إجر ً
أثناء تدريس النصوص األدبية لتحقيق إتقانو لميارات التذوق األدبي ,وميارات االتجاه نحو
تدريجيا ليعتمد التمميذ عمي نفسو في تذوق النصوص
التعمم الذاتي ,ثم تختفي تمك المساعدة
ً
األدبية واالتجاه نحو التعمم الذاتي.

ثاىًًا :خصائص اصرتاتًذًة الضقاالت التعلًنًة:
أشار( Molennar,et al( 2011, 32إلي أن ىناك عدة خصائص تميز السقاالت
التعميمية كالتالي:
 تقدم توجييات وارشادات واضحة لمتبلميذ. توضح الغرض من تعمم موضوع ما ,ومتطمبات التعمم المطموبة. تضمن استمرار التبلميذ في التعمم ,وانجاز الميام بالشكل الصحيح. تقدم فرصة لمتبلميذ لمتنبؤ بالتوقعات عن طريق اإلجابة عن األسئمة المطروحةعمييم.
 تعمل عمي توجيو التبلميذ إلي مصادر المعرفة ومصادر التعمم الحديثة. تعمل عمي التقميل من اإلحباطات التي تسيطر عمي التبلميذ.وبذلك تعد استراتيجية فعالة من االستراتيجيات الفعالة في التدريس حيث تنقميم
تدريجيا بشكل مستقل وفق خصائصيم مم مراعاة مشكبلت الذاكرة وصعوبات االنتباه ,ونقص
ً
الميارات األكاديمية(.(Brower,et,al,2018
ومن ىنا تتضح خصائص استراتيجية السقاالت التعميمية في كونيا تراعي الفروق
الفردية بين التبلميذ ,كما أنيا تصل بالتمميذ إلتقان الميارة ,وتمكنو من أدائيا بنفسو ,وبذلك
فيي تصمح لجميم المقررات الدراسية في مختمف المراحل التعميمية.
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ثالجًا :خطىات اصتخداو اصرتاتًذًة الضقاالت التعلًنًة يف التدريط:
ذكر ) )HopeHartman,2002أن خطوات تنفيذ السقاالت التعميمية أربم خطوات
كما يمي:
نموذجا لؤلداء المطموب.
أ -النمذجة :وىي تقديم المعمم
ً
ب -المحاكاة :وىي أن يطمب المعمم من التبلميذ أداء الميارة ,ومتابعتو ليم أثناء
ىذا األداء ,وتقديم المساعدة البلزمة ليم.
جذ-إزالة السقاالت:ويطمب المعمم من التبلميذ أداء الميارة ,ومتابعتو ليم أثناء
األداء ,وتقديم المساعدة البلزمة.
د -األداء االستقبللي :ترك الفرصة لمتبلميذ ألداء الميارة في مواقف أخري بشكل
مستقل.
وتحدد الباحثة خطوات استخدام استراتيجية السقاالت التعميمية فيما يمي:
 التييئة :ويتم فييا التعرف عمي الخمفية المعرفية لمتبلميذ وربطيا بالمعموماتالجديدة.
 تقديم النموذج التدريسي :وفييا يتم استخدام التمميحات والدالالت والتساؤالت,والتفكير في العمميات والميارات ,وكتابة الخطوات التي سوف تتبم في أداء الميمة,
وكذلك إعطاء نموذج لتعمم الميارات.
 الممارسات الجماعية الموجية لمحتوي عممي وميام متنوعة وتتم من خبلل ما يمي:يشترك التمميذ مم زميمو ثم يشترك مم مجموعات صغيرة ,ويتم بعد ذلك مبلحظة
ورصد أخطاء التبلميذ والعمل عمي تصحيحيا ,وتوجيو التبلميذ لطرح األسئمة وكذلك
االستفسار الذاتي عن أداء الميمة ,وذلك تحت إشراف المعمم ,ثم يشترك المعمم مم
التبلميذ في تدريس تبادلي.
 تقديم التغذية الراجعة وفييا :يقدم المعمم تغذية راجعة لمتبلميذ ,وكذلك مساعدةالتمميذ في تقويم أدائو.
 زيادة مسؤوليات التمميذ :ويتم فييا تقديم أنشطة متنوعة لمتبلميذ. إعطاء ممارسة مستقمة لكل تمميذ :ويتم فييا التقويم ألداء كل تمميذ عمي حدةبععطائو أنشطة مختمفة متعمقة بثىداف الدرس.
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احملىر الجاىٌ :التذوق األدبٌ:
أولًا :مفَىو األدب والتذوق األدبٌ:
مخصوصا وطريقة في االستعمال ,فعذا قرأت
لكل كممة من كممات المغة العربية معني
ً
بعض النصوص العربية القديمة ستحتاج أن تعرف معاني كممات كثير من المفردات ,وأنو
يتوقف عمي معرفة ىذه المعاني فيم النصوص وتذوقيا(نصرت عبدالرحمن وآخرون,ٕٜٓٓ ,
٘ٔ).
ولؤلدب معنيان :معني عام ,وآخر خاص ,والمعني العام لؤلدب ىو :اإلنتاج الفكري
العام لؤلمة ,فثدب أمة معينة يعني كل ما أنتجو أبناء ىذه األمة في شتي ضروب العمم
والمعرفة ,سواء كان ذلك في السياسة أو االقتصاد أو االجتماع أو التربية أو التاريخ أو الطب
أو الرياضيات ,أو غير ذلك من مجاالت المعرفة اإلنسانية أما األدب بمعناه الخاص فيو
تعبير فني ,يتخذ من األفكار واأللفاظ والعاطفة والخيال أدواتا وألوانا يصور بيا واقم الحياة
وطموحاتيا عمي نحو جديد ومثير(عمي أحمد مدكور.)ٕٜٓ ,ٕٓٓٛ ,
وبذلك فاألدب مقطوعات أدبية من الشعر ,أو النثر ,يتوافر ليا حظ من الجمال
أساسا
الفني ,وتعرض عمي الطبلب فكرة متكاممة ,أو أفكار مترابطة عدة ,ويتم اتخاذىا
ً

لتدريب الطبلب عمي التذوق األدبي ,ويمكن االنطبلق منيا لمتدريب عمي إطبلق األحكام
النقدية األدبية(سعد عمي زاير ,وايمان إسماعيل عايز.)ٖٗٛ ,ٕٓٔٓ ,
وعرف ماىر شعبان عبدالباري(ٕٔٔٓ )ٕٓ ,األدب بثنو :بناء معماري مختار المفظ,
محكم العبارة بميغ الصياغة ,وىو تعبير عن تجربة صادقة قادرة عمي التجاوز إلي اآلخرين.
ويشير التذوق األدبي إلي التعبير عن التجربة الشعورية في صورة موحية(سيد
قطب)ٕٓٚ ,ٕٓٔٔ ,
ائيا بثنو :فيم التمميذ لعناصر النص األدبي ,بامتبلك
ويعرف التذوق األدبي إجر ً
ُ
الميارات التالية :ميارات مرتبطة بالتجربة الشعورية(الخيال والعاطفة) وميارات مرتبطة
بالتجربة الفكرية(األفكار والمعاني) وميارات مرتبطة بالتجربة المفظية(األلفاظ واألساليب
والموسيقي).
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ثاىًًا :مصادر تكىيً التذوق األدبٌ وعياصزه:
األدب شجرة وارقة الثمار يخرج منيا فرعان كبيران ىما :الشعر ,والنثر ,وينقسم
الشعر إلي :الشعر الغنائي ,والشعر الممحمي ,والشعر المسرحي ,والشعر التعميمي ,كما ينقسم
النثر إلي :فنون قديمة ,وتشتمل عمي سجم الكيان ,والرسائل ,أما الفنون الحديثة فتشتمل
عمي القصة القصيرة والمقالة (ماىر شعبان عبدالباري)ٖٗ ,ٕٓٔٔ ,ولقد تزامن ظيور
التذوق األدبي بظيور فن األدب ,ولمتذوق األدبي مصادر يتكون منيا ويتربي عمييا وبيا
مستمعا وىي:
ينمو عند المتمقي قارئا أو
ً
 -1القرآن الكريم كونو يمثل قمة الفصاحة والببلغة.
 -2الحديث النبوي الشريف.
 -3أشعار العرب وخطبيم ووصاياىم.
 -4مخالطة الصفوة المختارة من رجال األدب ومطالعة الروائم العالمية لعباقرة الفن وقراءة
األمثمة الرفيعة من البيان الخالد واالطبلع عمي اتجاىات النقاد وأذواقيم وتطبيقاتيم.
 -5العقل المتزن وىو الذي يحكم في التناسب والقصد والترتيب والعبلئق المشتركة بين
ميما في
السبب والنتيجة وبين الطريقة والغاية ومن أسباب إدراك الجمال أن لمعقل دو ًار ً
رفضا.
إيضاح الحقائق واالقتناع بحجج الناقد استحسا ًنا أو ً

 -6العاطفة وىي الشعور الواقم عمي النفس مباشرة عن طريق الحواس.
 -7الممكة أو الموىبة الفطرية.
 -8الحاسة الفنية التي يميز بيا الجيد من الردئ من الكبلم.

 -9الموازنة بين النصوص األدبية(عمران جاسم الجبوري ,وحمزة ىاشم السمطاني,ٕٖٓٔ ,
.)ٕٙٚ
وبذلك تتكون عناصر التذوق األدبي مما يمي(أحمد جمعة نايل:)ٙٔ-ٜ٘ ,ٕٓٓٙ ,
أوًال :التجربة الشعورية (الخيال والعاطفة) :فالخيال ىو الجانب الذي يبرز فيو إبداع األديب
وقدرتو عمي تشكيل صوره ,فتكون ىذه الصور قوة تعمل عمي تماسك النص ,وتتمثل القيمة

األدبية لمخيال في التشخيص والتصوير؛ وبالتالي فعن القارئ يراىا كثنيا حقائق حاضرة أمامو,
جماال وقوة ,وىو وسيمة األديب؛ يري من خبلليا العالم رؤيتو
والخيال يكسب األسموب األدبي
ً

الخاصة دون اآلخرين ,وبين الخيال والتجربة العاطفية ارتباط ,فالخيال ىو الذي يصورىا
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ويبعث مثميا في نفوس القراء والسامعين ,وقوتو مرتبطة بقوتيا ,فعذا كانت صادقة قوية؛
زيبل.
ائعا ,وان كانت سقيمة مصطنعة؛ كان الخيال ى ً
أنشثت ً
خياال ر ً
ثانيا :التجربة الفكرية( األفكار والمعاني) :األديب مطالب أن تكون أفكاره واضحة صحيحة,
ً
حتي تؤثر في المتمقي ,وقد تكون قديمة ,وقد تكون مبتكرة ,واألفكار ىي " :المعاني التي

تبمورىا المغة وتبرزىا ,وتمثل الفكرة العنصر العقمي في النص األدبي ,ومظير فكر األديب
وثقافتو؛ وعمييا يستند في إظيار ما يريد أن يقولو نحو التجربة التي مر بيا.
رموز لممعاني ,ومن ثم
ًا
ثالثًا :التجربة المفظية(األلفاظ واألساليب والموسيقي) :تعد األلفاظ
فيي أشبو بالخطوط التي ترسم الصورة ,وتعطييا المجال المكون ليا ,وىذا المجال ىو
المعني.
ومما سبق يتضح أن ميارات التذوق األدبي تشتمل عمي ميارات مرتبطة بالتجربة
الفكرية(األفكار ,والمعاني) وتتضمن ,تحديد الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية ,وتحديد أقرب
األبيات معني إلي بيت معين أو إلي معني معين ,وغيرىا ,أما الميارات المرتبطة بالتجربة
المفظية(األلفاظ ,واألساليب ,والموسيقي) فتتضمن تحديد معني الكممة في النص األدبي,
والتمييز بين األلفاظ من حيث دقتيا ,وبيان جمال المفظ في التركيب المغوي ,وغيرىا ,أما
الميارات المرتبطة بالتجربة الشعورية(الخيال ,والعاطفة) فتتضمن تحديد مواطن الجمال في
النص األدبي ,وتمثيل معاني النص خبلل قراءتو ,وغيرىا من الميارات.

ثالجًا :دور املعله يف تينًة مَارات التذوق األدبٌ:
لؤلدب رسالة وغاية ,وىي تيذيب الشعور واألخبلق ,وتنقية النفس من أدرانيا ,كما
عمبل ما فعنو يقرأه إلشباع حاجة وجدانية لديو ,أو لغرس قيمة في
أن المتمقي حينما يق أر ً

عموما(ماىر شعبان
نفسو ,أو لتعديل سموكو ,فتذوق العمل األدبي يساعد عمي ترقية الحياة
ً
عبدالباري.)ٜٕ ,ٕٓٔٔ ,
كما أنو تعبير لفظي جميل ,محكم العبارة ,جميل الصياغة ,يؤثر في المتمقي ,ولما كان
التذوق في أصمو ىبة طبيعية ينمي وييذب بالتربية الصحيحة؛ فبلبد لتكوين التذوق وتيذيبو
من وجود أساس في النفوس يمكن تحويمو إلي فعل (عمران جاسم الجبوري ,وحمزة ىاشم
السمطاني.)ٕ٘ٗ-ٕٗٚ ,ٕٖٓٔ ,
ويتمثل دور المعممين في تنمية ميارات التذوق األدبي فيما يمي:
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 -1عمي المعممين أن يؤمنوا أن كل تمميذ لديو قدر من ىذه الممكة وأنو عن طريق رعاية
ىذه الممكة بالتمرس الفني األدبي منذ المرحمة االبتدائية ينمو تذوقو األدبي.
 -2توجيو أنظار التبلميذ إلي أىمية الكشف عن نواحي الجمال في التعبير ,وأثرىا في
نفوسيم.
 -3إتاحة الفرص الكاممة لمتبلميذ لممشاركة ,وابداء ال أري ,وأن يقتصر دور المعممين في
ذلك عمي التوجيو واإلرشاد.
 -4الحرص عمي الوصول بثحكام التبلميذ إلي أعمي مستوي من الدقة بما يعكس الصدق
والموضوعية ,وبحيث ال تكون األحكام عبارات عامة.
 -5اإلكثار من عقد المقارنة بين النصوص األدبية وبين العبارات والمفردات حتي يكتشف
التبلميذ ما في النصوص األدبية من جماليات( محمد رجب فضل اهلل,ٕٖٓٓ ,
.)ٕٕٜ
وبذلك يمكن تحديد دور المعمم في تنمية ميارات التذوق األدبي في المرحمة
اإلعدادية فيما يمي:
 التعرف عمي مستوي تبلميذه في ميارات التذوق األدبي. مراعاة الفروق الفردية بين التبلميذ ,واكتشاف المواىب والعمل عمي تنميتيا. تدريب التبلميذ عمي تحديد الفكرة الرئيسة واألفكار الفرعية في العمل األدبي. حث التبلميذ عمي قراءة األعمال األدبية المختمفة. -تشجيم التبلميذ عمي نقد األعمال األدبية وتحميميا.

رابعًا :مَارات التذوق األدبٌ:
حددت الباحثة ميارات التذوق األدبي البلزمة لتبلميذ الصف الثالث اإلعدادي فيما
يمي:
أوًال :ميارات مرتبطة بالتجربة الفكرية ,ويندرج تحتيا الميارات الفرعية التالية:
 -تحديد الفكرة الرئيسة في النص األدبي.

 تحديد األفكار الفرعية في النص األدبي. تحديد أقرب األبيات معني إلي بيت معين أو معني معين. اقتراح العنوان المناسب لمنص األدبي.08
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 توضيح الصفات التي يصف بيا األديب نفسو. تحديد القيم المتضمنة في النص األدبي.ثانيا :ميارات مرتبطة بالتجربة المفظية ,ويندرج تحتيا الميارات الفرعية التالية:
ً
 تحديد معني الكممة في النص األدبي التمييز بين األلفاظ من حيث دقتيا. بيان جمال المفظ في التركيب المغوي. تحديد النقد في البيت أو في القافية.ثالثًا :ميارات مرتبطة بالتجربة الشعورية ,ويندرج تحتيا الميارات الفرعية التالية:
 تحديد مواطن الجمال في النص األدبي. تمثيل معاني النص خبلل قراءتو. تحديد العاطفة المسيطرة عمي الشاعر. -يشرح أبيات النص األدبي بثسموبو .

احملىر الجالح :التعله الذاتٌ:
أولًا :مفَىو التعله الذاتٌ:
ذاتيا Self-
ُيطمق عمي التعمم الذاتي العديد من المصطمحات ومنيا التعمم الموجو ً
 ,Detracted Learningوالتعمم المنظم  ,Self-Regulated Learningوالتعمم الذاتي.
وُيعرف  Murphy,2000التعمم الذاتي بثنو :العممية التي تتيح لممتعمم تشخيص
حاجتو لمتعمم وصياغة أىدافو التعميمية وتحديد مصادر التعمم ووضم خطة لتعممو وتقويم
نتائج تعممو ,وذلك تحت إشراف المعمم.
ويعرف أحمد حسين المقاني ,وعمي الجمل(ٖٕٓٓ )ٔٔٚ ,التعمم الذاتي بثنو :أسموب
ُ
من أساليب التعمم يسعي فيو المتعمم لتحقيق أىدافو ,عن طريق تفاعمو مم المادة التعميمية,
ويسير وفق قدراتو واستعداداتو وامكاناتو الخاصة مم توجيو من المعمم.
كما ُيعرف التعمم الذاتي بثنو :الميارات والكفايات البلزمة لممتعمم ,والتي تساعو عمي
أن يكون مسئوال عن تخطيط ,وتنفيذ ,وتقييم تعممو ,ويعمل باستقبللية ,أو بمساعدة
اآلخرين؛ لتحقيق أىداف التعمم المحددة مسبقًا(.)Williamson,2007
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ويعرف إجرائ ًيا بثنو :تقدير التمميذ ألىمية التعمم الذاتي بما يساعده عمي اكتساب
ُ

معمومات وميارات مختمفة بنفسو تتمثل في البحث الذاتي عن المعمومات ,وتفسير المعمومات
التي يحصل عمييا ,والتقويم الذاتي لممعمومات.

ثاىًًا :أٍنًة التعله الذاتٌ:
يعد التعمم الذاتي ضرورة ممحة لمجميم في ىذا العصر ,فيو أداة الفرد لتطوير
ذاتيا وتقييم ذلك التعمم لتطوير ذاتو
ميارات وخبرات عامة وخاصة تمكنو من مواصمة تعممو ً
وتثقيف نفسو واثراء شخصيتو(ىدي محمد إمام.)ٕٖ ,ٕٖٓٔ ,
كما تتمثل أىمية التعمم الذاتي فيما يمي:
 -1إن التعمم الذاتي كان وما يزال يمقي اىتماما كبي ار من عمماء النفس والتربية باعتباره
تعمما يتناسب مم قدراتو وسرعتو الذاتية
أسموب التعمم األفضل؛ألنو يحقق لكل متعمم ً
في التعمم ويعتمد عمي دافعيتو لمتعمم.
 -2تدريب المتعممين عمي حل المشكبلت ,وايجاد بيئة خصبة لئلبداع.
 -3يمكن التعمم الذاتي المتعمم من إتقان الميارات األساسية البلزمة لمواصمة تعميم نفسو
بنفسو ويستمر معو مدي الحياة.
 -4إعداد األبناء لممستقبل وتعويدىم تحمل مسئولية تعمميم بثنفسيم.
إيجابيا ونشيطًا في التعمم( حسين طو ,وخالد عمران,ٕٜٓٓ ,
دور
 -5يثخذ المتعمم ًا
ً
.)ٕٔٛ
وبذلك تتضح أىمية التعمم الذاتي في العممية التعميمية فيما يمي:
 التعمم الذاتي يراعي الفروق الفردية بين التبلميذ. التعمم الذاتي يساعد التمميذ في زيادة التحصيل الدراسي. التعمم الذاتي يساعد في إتقان الميارات المختمفة. -التعمم الذاتي يوفر الوقت والجيد.

ثالجًا :خصائص التعله الذاتٌ:
ىناك مجموعة من الخصائص التي تميز التعمم الذاتي عن غيره من أساليب
التعمم,أىميا:
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تبعا
(أ) مراعاة الفروق الفردية ,حيث يسمح ىذا النوع من التعمم بعمكانية تعمم كل فرد ً
إلمكاناتو ,واستعداداتو وقدراتو وسرعتو الذاتية.

(ب) الضبط والتحكم في مستوي إتقان المادة ,وىو ما يطمق عميو اسم" الكفاءة"  ,فبل يسمح
لمطالب باالنتقال من وحدة إلي أخري قبل التثكد من إتقانو لموحدة األولي ,وصوًال إلي مستوي

األداء المحدد سمفًا في األىداف السموكية.

(جذ) تفاعل المتعمم مم كل موقف تعميمي بصورة إيجابية ,فالمتعمم في ظل معظم األنماط

مستقببل لممعمومات وانما ىو مشارك نشط في جمعيا من مصادرىا
السابقة لمتعمم الذاتي ليس
ً
األصمية.

(د) التوجيو الذاتي لممتعمم ,حيث يسمح ىذا النظام لكل متعمم بتوجيو ذاتو نحو تحقيق
تحديدا دقيقًا.
أىداف محددة بدقة تحدد لو أنواع األداء المتوقعة منو
ً
(ىذ) التقويم الذاتي لممتعمم ,حيث يسمح ىذا األسموب لكل متعمم بثن يقّوم ذاتو ,حتي يتعرف

طا
ذاتيا أو يساعده معممو ,ومن ثم يصبح تقدمو مرتب ً
مواطن الضعف ويعمل عمي عبلجيا ً
باستعداداتو–وليس باستعدادات الجماعة التي ينتمي إلييا ,ومن ثم يتجنب المتعمم الشعور
بالنقص والخوف من الفشل.
(و) تحمل المتعمم لمسئولية اتخاذ ق ارراتو التي تتصل باختيار األساليب المختمفة لتحقيق
أىدافو المتنوعة( مصطفي رسبلن.)ٜٛ-ٛٛ ,ٕٓٓ٘ ,
وفي دراسة أجراىا  Parinee & Rajasheka,2007ىدفت إلي التعرف عمي
فعالية التعمم الذاتي كثداة لمتعمم لدي طبلب كمية الطب ,وتوصمت الدراسة إلي أن الطبلب
الذين مارسوا التعمم الذاتي حصموا عمي درجات عالية في الموضوعات الدراسية مقارنة

بثقرانيم ,كما كشفت الدراسة أن التعمم الذاتي الموجو يساعد الطبلب عمي تحسين التحصيل,
وفيم األفكار ,والمفاىيم بشكل أفضل.
كما أظيرت دراسة ( )Nepal& stewart,2010وجود عبلقة ارتباطية إيجابية
ذاتيا ,والتحصيل األكاديمي لطبلب الجامعة ,كما أشارت
بين مستويات ميارات التعمم الموجو ً
ذاتيا وبعض
دراسة  Edmondson,Boyer,and Artis,2012العبلقة بين التعمم المنظم ً
المتغيرات مثل :التحصيل األكاديمي ,ومستوي الطموح ,واإلبداع ,وحب االستطبلع ,والرضا

عن الحياة ,كذلك وأوضحت دراسة( )Chou,2013إلي أن طبلب الجامعة مرتفعي التحصيل
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أيضا مستوي ٍ
عال من
ذاتيا ,ولدييم ً
الدراسي لدييم مستوي عال من ميارات التعمم الموجو ً

الدافعية.

وبذلك فالتعمم الذاتي يمكن التمميذ من البحث الذاتي عن المعمومات ,وكذلك تفسير
المعمومات ذاتيا ,كما يمكنو من تقويم المعمومات ,وبذلك فيو يزيد من تحصيمو لممقررات
فضبل عن توفيره لموقت والجيد؛ ولذلك تسعي
الدراسية المختمفة ,وينمي لديو ميارات عديدة ً
الدراسة إلي تنمية االتجاه نحو التعمم الذاتي لدي تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي.

إدزاءات الدراصة:
ىدفت الدراسة إلي تنمية بعض ميارات التذوق األدبي في النصوص األدبية لدي
تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي ,ولتحقيق ىذا اليدف تمت صياغة دروس النصوص األدبية
باستخدام استراتيجية السقاالت التعميمية كدليل لممعمم ,كما تم إعداد كتيب لمتمميذ لتنفيذ تمك
االستراتيجية ,وكذلك إعداد اختبار في بعض ميارات التذوق األدبي ,ومقياس في التعمم
الذاتي ,وتطبيقيما بعد التثكد من ثباتيما وصدقيما؛ لقياس فعالية استخدام استراتيجية
السقاالت التعميمية في تنمية بعض ميارات التذوق األدبي واالتجاه نحو التعمم الذاتي لدي
تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي.
واتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي المعتمد عمي قياس فعالية المتغير
المستقل(استراتيجية السقاالت التعميمية) عمي المتغيرين التابعين(ميارات التذوق األدبي-
االتجاه نحو التعمم الذاتي) لدي مجموعة من تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي.
كما استخدمت الدراسة التصميم التجريبي القائم عمي المجموعة الواحدة ذات
قبميا عمي مجموعة الدراسة ,ثم
التطبيقين القبمي والبعدي حيث تم تطبيق أداتي القياس ً
تدريس النصوص األدبية باستخدام استراتيجية السقاالت التعميمية ,ثم تطبيق أداتي الدراسة
بعديا عمي المجموعة نفسيا ,كما تم اختيار مجموعة الدراسة من تبلميذ الصف الثالث
ً
بالمرحمة اإلعدادية بمدرسة عبداهلل القرشي اإلعدادية المشتركة ,وبمغ عددىم (ٖٓ) تممي ًذا
وتمميذة.

وتمثمت إجراءات الدراسة فيما يمي:
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إعداد مىاد وأدوات الدراصة:
مرت عممية إعداد مواد وأدوات الدراسة بالخطوات التالية:
أوًال  :إعداد قائمة ببعض ميارات التذوق األدبي البلزمة لتبلميذ الصف الثالث اإلعدادي:
مرت عممية إعداد القائمة بالخطوات التالية:

أ -تحديد اليدف من القائمة :ىدفت القائمة إلي تحديد بعض ميارات التذوق األدبي البلزمة
لتبلميذ الصف الثالث اإلعدادي.
ب -تحديذذذد مصذذذادر اشذذذتقاق القائمذذذة وتذذذم ذلذذذك مذذذن خذذذبلل :االطذذذبلع عمذذذي بعذذذض الكتذذذب
والمراجذذم المتخصصذذة والبحذذوث والدراسذذات السذذابقة المرتبطذذة بموضذذوع الدراسذذة؛ بيذذدف
تكوين خمفية نظرية عن ميارات التذوق الؤلدبذي فذي النصذوص األدبيذة ,وقذد تذم االسذتفادة
منيا في تحديد بعض الميارات.
وفي ضوء ذلك قامت الباحثة بععداد قائمة ببعض ميارات التذوق األدبي في ظل الميذارات
الرئيسذذذة (ميذذذارات مرتبطذذذة بالتجربذذذة الفكريذذذة(األفكار والمعذذذاني)– ميذذذارات مرتبطذذذة بالتجربذذذة
الشذذذذذذعورية(الخيال والعاطفذذذذذذة) – ميذذذذذذارات مرتبطذذذذذذة بالتجربذذذذذذة المفظيذذذذذذة(األلفاظ واألسذذذذذذاليب
والموسيقي)) ويندرج تحتيا عدد من الميارات الفرعيذة ,وقذد تمذت صذياغة مفذردات القائمذة فذي
شكل ميارات رئيسة يندرج تحت كل منيا أداءات سموكية مرتبطة بيا.
جذ -ضبط القائمذة األوليذة :مذن خذبلل عذرض القائمذة فذي صذورتيا األوليذة عمذي مجموعذة مذن
السادة المحكمين

(*)

المتخصصين من أعضاء ىيئة التدريس بذبعض كميذات التربيذة ,ومذوجيي

ومعممي المغة العربية بمراحل التعميم األساسي.
د -إعداد الصورة النيائية لمقائمة:
وعمذذي ضذذوء المقترحذذات التذذي أبذذداىا المحكمذذون حذذول قائمذذة ميذذارات التذذذوق األدبذي
المقترحة ,تذم إجذراء التعذديبلت المناسذبة حتذي تثخذذ القائمذة صذورتيا النيائيذة

(*)

,وبذذلك أمكذن

تحديد ميارات التذوق األدبي الخاصة بذذ( :ميذارات مرتبطذة بالتجربذة الفكريذة(األفكار والمعذاني)
– ميذذذذذارات مرتبطذذذذذة بالتجربذذذذذة الشذذذذذعورية(الخيال والعاطفذذذذذة) – ميذذذذذارات مرتبطذذذذذة بالتجربذذذذذة
المفظية(األلفاظ واألساليب والموسيقي) والبلزم توافرىا لدي تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي.
* ملحق ()0
* ملحق ()2
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ثانيا :إعداد كتيب التمميذ في النصوص األدبية المقررة باستخدام استراتيجية
ً
السقاالت التعميمية:
بناء عمي إعداد قائمة ميارات التذوق األدبي ,فقد تذم إعذادة صذياغة
تم إعداد كتيب التمميذ ً
النصوص األدبية المقررة عمي تبلميذ الصف الثالذث اإلعذدادي فذي الفصذل الدراسذي الثذاني لعذام
(ٕٜٓٔ /ٕٓٔٛم) وذلك وفقًا لخطذوات اسذتخدام اسذتراتيجية السذقاالت التعميميذة بيذدف تنميذة
ميذذذارات التذذذذوق األدبذذذي التذذذي تذذذم تحديذذذدىا ,وتنميذذذة االتجذذذاه نحذذذو الذذذتعمم الذذذذاتي لذذذدي تبلميذذذذ
مجموعة الدراسة.

ثالجًا :إعداد دلًل املعله لتدريط اليصىص األدبًة باصتخداو اصرتاتًذًة الضقاالت
التعلًنًة:
تم إعداد دليل المعمم

(*)

حيث تضمن عددا من اإلرشادات والتوجييات التي تعين

المعمم في تدريس النصوص األدبية باستخدام استراتيجية السقاالت التعميمية ,كما أنو يوضح
كيفية السير أثناء تدريس النصوص األدبية ,وتكمن أىمية ىذا الدليل في أن كثي ار من
المعممين في المدارس في حاجة إلي دليل يرشدىم الستخدام ىذه الميارات ,وقد اشتمل الدليل
عمي :مقدمة توضح فكرة عامة عن استراتيجية السقاالت التعميمية ,والميارات المرجو
تحقيقيا من استخدام استراتيجية السقاالت التعميمية ,واألىداف اإلجرائية ,وكيفية تنفيذىا
بصورة جيدة ,والخطة الزمنية لتدريس موضوعات النصوص األدبية لتبلميذ الصف الصف
الثالث اإلعدادي.

رابعًا :إعداد أداتٌ التقىيه:
ىذذدفت الدراسذذة إلذي تنميذذة بعذذض ميذذارات التذذذوق األدبذي فذي النصذذوص األدبيذذة لتبلميذذذ
الصف الثالث اإلعدادي ,لذا استمزم األمر:
 -1إعداد اختبار لقياس مسذتوي أداء تبلميذذ الصذف الثالذث اإلعذدادي لذبعض ميذارات التذذوق
األدبي:

(*)

ملحق( )3دليل المعلم
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ىدف االختبار إلي قياس ميارات التذوق األدبذي لذدي تبلميذذ الصذف الثالذث اإلعذدادي,
وتم بنذاء االختبذار فذي ضذوء قائمذة ميذارات التذذوق األدبذي فذي النصذوص األدبيذة البلزمذة
لتبلميذ الصف الثالث اإلعدادي ,ويوضح مواصات ىذا االختبار الجدول التالي:
جدول(ٔ) مواصفات اختبار ميارات التذوق األدبي لتبلميذ الصف الثالث اإلعدادي
الموضوعات

األسئمة
والدرجات

األىداف(مخرجات التعمم)
ميارات

ميارات

ميارات

بالتجربة

بالتجربة

بالتجربة

مرتبطة

مرتبطة

الفكرية()ٙ

الشعورية(ٗ)

الدرس األول:سفينة

األسئمة

ٕ

ٔ

ٔ

نوح عميو

الدرجة

ٗ

ٕ

ٕ

األسئمة

ٕ

ٔ

ٔ

الدرجة

ٗ

ٕ

ٕ

الدرس الثالث :رسالة

األسئمة

ٔ

ٔ

ٔ

إلي ابني

الدرجة

ٕ

ٕ

ٕ

األسئمة

ٕ

ٔ

ٔ

الدرجة

ٗ

ٕ

ٕ

األسئمة

ٔ

-

-

الدرجة

ٕ

-

-

الدرس السادس :حب

األسئمة

ٕ

ٔ

ٔ

الوطن

الدرجة

ٗ

ٕ

ٕ

مجموع األسئمة

ٓٔ

٘

٘

مجموع الدرجات

ٕٓ

ٓٔ

ٓٔ

الدرس الثاني:خبلل
كريمة

(حصتان)

(حصتان)
الدرس الرابم :وادي
الكنانة

(حصتان)
الدرس الخامس:
استعن باهلل

(حصة واحدة)

(حصتان)

األوزان النسبية لؤلىداف

ٕٗ.ٛٙ

ٕٛ.٘ٚ
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األسئمة

الدرجات

النسبية

مرتبطة
المفظية(ٗ)

السبلم(حصتان)

مجموع

مجموع

األوزان

ٕٛ.٘ٚ

ٗ

ٛ

.ٔٛ
ٔٛ

ٗ

ٖ

ٛ

ٙ

.ٔٛ
ٔٛ

.ٔٛ
ٔٛ

ٗ

ٔ

ٗ

ٛ

ٕ

ٛ

.ٔٛ
ٔٛ

ٜ.ٜٓ

.ٔٛ
ٔٛ

ٕٓ

ٓٗ
ٓٓٔ%
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يتضذذح مذذن جذذدول(ٔ) أن عذذدد أسذذئمة االختبذذار(ٕٓ) س ذؤ ًاال لكذذل س ذؤال درجتذذان ,والنيايذذة

العظمي لو(ٓٗ) درجة ,وكان عدد األسئمة وفقًا لموزن النسبي لكل درس.

وتم ضبط االختبار من خبلل ما يثتي :عرض االختبار عمي مجموعة من السذادة المحكمذين

من أساتذة المناىج وطرق التدريس ,والمغة العربيذة وآدابيذا ,ومذوجيي ومعممذي المغذة العربيذة,
وأشار المحكمون إلي تعديل بعض مفردات االختبار ,وغير ذلذك فقذد وجذد اتفذاق كبيذر بذين آراء
السادة المحكمين من حيث سبلمة المفردات ودقتيا ,وكذذلك قذدرة مفذردات االختبذار عمذي قيذاس
ما وضعت لقياسو ومناسبة األلفاظ ووضوحيا وبعد تعديل االختبذار تمذت التجربذة االسذتطبلعية
لو.
وقد تم إجراء التجربذة االسذتطبلعية لبلختبذار وذلذك بيذدف :حسذاب معامذل صذدق االختبذار,
وحساب معامل ثبات االختبار ,وحساب معامبلت السيولة والصعوبة والتبذاين ألسذئمة االختبذار,
وحساب زمن االختبار.
حيذذث تذذم تطبيذذق االختبذذار عم ذي المجموعذذة االسذذتطبلعية والبذذالغ عذذددىا(ٖ٘) تممي ذ ًذا

وتمميذذذة مذذن تبلميذذذ الصذذف الثالذذث اإلعذذدادي بمدرسذذة عبذذداهلل القرشذي اإلعداديذذة المشذذتركة

بمحافظة قنا ,وقد تم إتاحة الفرصة لممجموعة االستطبلعية لقراءة تعميمات االختبار وابذداء
ما يرونو من استفسارات.
أ-حساب معامل صذدق االختبذارُ :يعذرف صذدق االختبذار بثنذو صذفة فذي االختبذار تذدل عمذي
أنذذو صذذالح لقيذذاس مذذا وضذذم لقياسذذو ,وتذذم التثكذذد مذذن صذذدق االختبذذار عذذن طريذذق :الصذذدق
الظاىري(صدق المحكمين) :ىذو المظيذر العذام لبلختبذار أو الصذورة الخارجيذة لذو مذن حيذث
نذذوع المفذذردات ,وكيفيذذة صذذياغتيا ومذذدي وضذذوح ىذذذه المفذذردات ,وتعميمذذات االختبذذار ومذذدي
بنذاء
دقتيا ودرجة مذا تتمتذم بذو مذن موضذوعية ,وتذم التثكذد مذن الصذدق الظذاىري لبلختبذار ً
عمي موافقة السادة المحكمين عمي صبلحيتو.

ب-حساب معامل ثبات االختبار:

يقصذذد بثبذذات االختبذذار قدرتذذو عمذي إعطذذاء النتذذائج نفسذذيا إذا مذذا تذذم تطبيقذذو مذذرة أخذذري
عمي التبلميذذ أنفسذيم ,ويوجذد أسذاليب إحصذائية عديذدة لحسذاب ثبذات االختبذار ,ولكذل أسذموب

مميزاتذو وعيوبذذو ,ولحسذاب معامذذل ثبذات االختبذذار تذذم اسذتخدام طريقذذة إعذادة التطبيذذق Test

 ,Pretestوفييا يطبق االختبذار عمذي المجموعذة نفسذيا مذرتين بينيمذا فاصذل زمنذي مناسذب,
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وذلك إليجاد معامل االرتباط بذين تطبيذق االختبذار فذي المذرة األولذي وتطبيقذو فذي المذرة الثانيذة,
وتصمح ىذه الطريقة لبلختبارات الموقوتذة وغيذر الموقوتذة ,وبعذد تطبيذق االختبذار مذرتين؛ وجذد
أن معامذذل ثبذذات االختبذذار

ٔ ٓ.ٛوىذذذه القيمذذة دالذذة عنذذد مسذذتوئٓ ٓ.وىذذو معامذذل ثبذذات

عمميذذا ,وبذذذلك يتضذذح ممذذا سذذبق أن االختبذذار عمذي درجذذة جيذذدة مذذن
مناسذذب يمكذذن الوثذذوق بذذو
ً
الثبات بما يدل عمي صبلحيتو.
جذ -حساب معامبلت السيولة والصعوبة والتباين ألسئمة االختبار:
تم حساب معامبلت السيولة والصعوبة ألسئمة االختبار باستخدام المعادلة التالية:
معامل الصعوبة

عدد الطبلب الذين أجابوا إجابة خاطئة

عدد الطبلب الذين أجابوا إجابات خاطئة+عدد الطبلب الذين أجابوا إجابات صحيحة
أما معامل السيولة ٔ -معامل الصعوبة

وبعذذد إجذذراء العمميذذات الحسذذابية تراوحذذت معذذامبلت الصذذعوبة بذذين . ٕ٘ , .ٙٚوتراوحذذت

ومعامبلت السيولة ٘ . ٕٗ , .ٚوتعد ىذه المعامبلت مناسبة لمعامبلت الصعوبة والسيولة.

ولحساب الزمن المناسب لئلجابة عن أسئمة االختبار تُركت الحرية لتبلميذ مجموعة
الدراسة ألخذ الوقت الكافي لئلجابة عن أسئمة االختبار وبعد االنتياء من اإلجابة تم حساب
زمن االختبار من المعادلة التالية
زمذذذذذن اإلجابذذذذذة

مجمذذذذذوع األزمنذذذذذة لئلجابذذذذذة عذذذذذن أسذذذذذئمة االختبذذذذذار لجميذذذذذم الطذذذذذبلب

ٖٓ٘ٔ
ٖٓ

ن

ذالحا لتطبيقذذو عم ذي مجموعذذة
٘ٗ دقيقذذة وبذذذلك أصذذبح االختبذذار ف ذي صذذورتو النيائيذذة صذ ً
الدراسة.
 -2إعداد مقياس االتجاه نحو التعمم الذاتي:
تم إعداد مقياس االتجاه نحو التعمم الذاتي؛ بيدف قياس االتجاه نحو التعمم الذاتي
لدي تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي ,ويتكون المقياس من (ٕ٘) عبارة موزعة عمي ثبلثة
أبعاد ىي :االتجاه نحو البحث الذاتي عن المعمومات ,واالتجاه نحو تفسير المعمومات
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التي يتم الحصول عمييا بالتعمم الذاتي ,واالتجاه نحو التقويم الذاتي لممعمومات التي يتم
الحصول عمييا.
تذذذم عذذذرض المقيذذذاس فذذذي صذذذورتو األوليذذذة عمذذذي مجموعذذذة مذذذن السذذذادة المحكمذذذين
المتخصصين في عمذم الذنفس التربذوي والمنذاىج وطذرق التذدريس؛ بيذدف التعذرف عمذي انتمذاء
كل عبارة من عبارات المقياس لمبعد الذذي يقيسذو ,ومذدي وضذوح البنذود ودقذة الصذياغة ومذدي
مبلءمتيذذا لتبلميذذذ الصذذف الثالذذث اإلعذذدادي ,وتذذم تعذذديل بعذذض الصذذياغات لمبنذذود بذذو لتناسذذب
مستوي تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي ,وقد اُعتبرت ىذه الموافقة داللة عمي صدق المقياس.

استطبلعيا عمي مجموعذة مكونذة مذن سذتين(ٓ )ٙتمميذذا وتمميذذة
وتم تطبيق المقياس
ً
بمدرسة عبداهلل القرشي اإلعدادية المشتركة بمحافظة قنا؛ بيدف تحديذد الذزمن الكمذي لممقيذاس
(رصد زمن تسميم ورقة إجابة كل تمميذ) ,تم حسذاب متوسذط زمذن األداء لممقيذاس فكذان الذزمن
الناتج ىو (ٓٗ) دقيقة وىذذا ىذو الذزمن المناسذب ألداء المقيذاس ,وتذم تقذدير درجذات المقيذاس
ثذم تقذذدير كذل بنذذد مذن بنذذود المقيذاس المكذذون مذن خمسذذة وعشذرين (ٕ٘) بنذ ًذدا عمذي أن ُيعطذي
التمميذ الذي يختذار (موافذق) عمذي ثذبلث درجذات ,والتمميذذ الذذي يختذار (محايذد) عمذي درجتذين,
والتمميذ الذي يختار (غير موافق) عمي درجة واحدة فقط ,في حالة كانذت العبذارة إيجابيذة ,أمذا
إذا كانت العبارة سمبية فيحصذل التمميذذ الذذي يختذار (موافذق) عمذي درجذة واحذدة فقذط ,والتمميذذ
الذي يختار (محايد) عمي درجتين ,والتمميذ الذي يختار (غير موافق) عمي ثبلث درجات.
ثذذم تذذم حسذذاب معذذامبلت السذذيولة والصذذعوبة لكذذل بنذذد مذذن بنذذود المقيذذاس ,وباسذذتخدام

معامذل الصذعوبة  ,وجذد أن معذامبلت صذعوبة المقيذاس تتذراوح بذين (  , ) ,72 , ,30وكذذلك

حسذاب معامذذل التبذذاين لكذذل مفذذردة وُوجذذد أن معذذامبلت التبذذاين لمفذذردات االختبذذار تتذراوح بذذين )

 ).25 ,.22وىي مؤشرات مقبولة لقيم معذامبلت التبذاين ,ولحسذاب معامذل ثبذات المقيذاس تذم

تطبيقو عمي تبلميذ المجموعة االسذتطبلعية ,واسذتخدمت طريقذة إعذادة التطبيذق إليجذاد معامذل
 ,74وىذذه القيمذة

االرتباط ,حيث ُوجد بعد تطبيق المقياس مرتين أن معامل ثبات المقياس
دالذة عنذد مسذتوي (ٔٓٓ) وىذو معامذل ثبذات مناسذب ,وبعذد التثكذد مذن صذدق وثبذات المقيذاس
معدا لمتطبيق في صورتو النيائية
أصبح ً

28

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

.........................

ىتائر الدراصة وتىصًاتَا ومقرتحاتَا:
أولًا :ىتائر الدراصة:
لئلجابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسة والذي نص عمي:
ما ميارات التذوق األدبي البلزمة لتبلميذ الصف الثالث اإلعدادي؟
تمت اإلجابة عنو بتحديد ميارات التذوق األدبي البلزمة لتبلميذ مجموعة الدراسذة مذن
خذذبلل بنذذاء قائمذذة اشذذتممت عم ذي ميذذارات التذذذوق األدب ذي البلزمذذة ,وتكونذذت مذذن ثذذبلث ميذذارات
رئيسة ىي (الميارات الفكرية ,والميارات المفظيذة ,والميذارات الشذعورية) ,وقذد انذدرج تحذت كذل
منيا عدد من الميارات الفرعية المرتبطة بيا.
ولئلجابذذة عذذن الس ذؤال الثذذاني مذذن أسذذئمة الدراسذذة والذذذي نذذص عم ذي :مذذا فعاليذذة اسذذتخدام
اسذذتراتيجية السذذقاالت التعميميذذة ف ذي تنميذذة بعذذض ميذذارات التذذذوق األدب ذي لذذدي تبلميذذذ الصذذف
الثالث اإلعدادي؟ تم اتباع اآلتي:
 بعذذذد التطبيذذذق القبمذذذي الختبذذذار ميذذذارات التذذذذوق األدبذذذي لتبلميذذذذ الصذذذف الثالذذذثاإلعدادي.
 تذذم تذذدريس النصذذوص األدبيذذة باسذذتخدام اسذذتراتيجية السذذقاالت التعميميذذة لتبلميذذذمجموعذذة الدراسذذة بمدرسذذة عبذذداهلل القرش ذي اإلعداديذذة المشذذتركة بمحافظذذة قنذذا,
وذلك في الفصل الدراسي الثاني لعام ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم.
 إجذذراء التطبيذذق البعذذدي الختبذذار ميذذارات التذذذوق األدبذذي لتبلميذذذ الصذذف الثالذذثاإلعدادي.
 معالجة النتائج إحصائيا.وقد أسفر إجراء الخطوات سالفة الذكر عن النتائج التالية:

ىتائر تطبًق اختبار مَارات التذوق األدبٌ:
تذذم اسذذتخدام برنذذامج ( )Spss 16.0 Windowsلممعالجذذات اإلحصذذائية لمقارنذذة
متوسذطات درجذات مجموعذة الدراسذة فذي االختبذار تحصذيمي ,وذلذك إليجذاد قيمذة "ت" والكشذف عذن
الداللذة اإلحصذائية لقيمتيذا فذي الجذداول المعذدة ليذذا الغذرض ,ويمكذن عذرض ذلذك تفصذيميا عمذي
النحو التالي:
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جدول ( )2
المتىسطات الساطتة واالوسزافطت المع تريط ول مط ت ت وماطتىي الداللط فطي التاب مط ه تالمب طي-
البعديت وحجم التأث ز الختبتر التذوق األدةي لتالم ذ الصف الثتلث اإلعدادي.
حجم
ماتىي
التأث ز
لم
مهترا التذوق
الدالل
(ع)
(م)
(ن)
التاب ك
ت ت
األدةي الزئ ا
اإلحصتئ
مهطططططططترا مز باططططططط
ةتلتجزة الفكزي

مهطططططططترا مز باططططططط
ةتلتجزة ال فظ

المب ــي

33

البعــدي

33

المب ــي

9.2

3.47

17.7

1.98

33

4.67

البعــدي

33

8.47

المب ــي

33

4.4

البعــدي

33

8.63

المجمطططططططططىع الك طططططططططي المب ــي
ل مهترا
البعــدي

33

5.98 18.27
3.92 34.8

مهطططططططترا مز باططططططط
ةتلتجزة الشعىري

33

1.63
1.33
1.78
1.27

13.73

8.64

14.22

11.32

دال عىد
ماتىي
3.31
دال عىد
ماتىي
3.31
دال عىد
ماتىي
3.31
دال عىد
ماتىي
3.31

.83
.72

.87

.81

مموحظة :ن عدد تبلميذ المجموعة ,م المتوسط الحسابي ,ع االنحراف المعياري ,ت القيمة المحسوبة لذ "ت"

ويبلحظ من جدول (ٕ) أن ىناك فروقا دالة إحصائيا بين متوسذطات درجذات مجموعذة
الدراسة في التطبيقذين "القبمذي -البعذدي" الختبذار ميذارات التذذوق األدبذي ,وعنذد مسذتوي داللذة
ٔٓ ٓ.وذلذذذك لصذذذالح التطبيذذذق البعذذذدي ,وىذذذذا يذذذدل عمذذذي األثذذذر الفعذذذال السذذذتخدام اسذذذتراتيجية
السقاالت التعميمية في تنمية ميارات التذوق األدبي لدي تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي.
ولمتحقذذق مذذن فعاليذذة التذذدريس باسذذتخدام اسذذتراتيجية السذذقاالت التعميميذذة ف ذي تنميذذة
ميذارات التذذوق األدبذي لذدي تبلميذذ مجموعذة الدراسذة ,تذم حسذاب حجذم التذثثير(Effect )²η
 Sizeوىو حجم التثثير لممتغير المستقل عمي المتغير التذابم وىذو يشذير إلذي قذوة العبلقذة بذين
المتغيرين أو دليل األثر الفعمي ويعرف باسم مربم إيتا ويمكذن حسذاب حجذم التذثثير فذي اختبذار
(ت) باستخدام المعادلة التالية (:صبلح أحمد مراد)٘ٗٚ ,ٕٓٓٓ ,
ت

حجم التثثير(دليل األثر الفعمي)
ت

ٕ

ٕ +درجات الحرية
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وبذذذلك يتضذذح أن اسذذتخدام اسذذتراتيجية السذذقاالت التعميميذذة لذذو أثذذر فعذذال ف ذي تنميذذة
ميارات التذوق األدبذي(ميذارات مرتبطذة بالتجربذة الفكريذة ,وميذارات مرتبطذة بالتجربذة المفظيذة,
وميارات مرتبطة بالتجربة الشعورية) لدي تبلميذذ الصذف الثالذث اإلعذدادي ,وىذذا يحقذق صذحة
الفذذذرض األول مذذذن فذذذروض الدراسذذذة الذذذذي نذذذص عمذذذي :يوجذذذد فذذذرق ذو داللذذذة إحصذذذائية بذذذين
متوسذذطي درجذذذات تبلميذذذ مجموعذذذة الدراسذذة فذذذي التطبيقذذين القبمذذذي والبعذذدي الختبذذذار ميذذذارات
التذوق األدبي لصالح التطبيق البعدي.
ولئلجابذذة عذذن الس ذؤال الثالذذث مذذن أسذذئمة الدراسذذة والذذذي نذذص عم ذي :مذذا فعاليذذة اسذذتخدام
استراتيجية السقاالت التعميمية في تنمية االتجاه نحذو الذتعمم الذذاتي لذدي تبلميذذ الصذف الثالذث
اإلعدادي؟
قبميا :تم تطبيق المقياس قبل إجراء
 تطبيق مقياس االتجاه نحو التعمم الذاتي ًتجربة الدراسة عمي تبلميذ مجموعة الدراسة ,وتم حساب المتوسطات الحسابية,
واالنحرافات المعيارية لدرجات تبلميذ مجموعة الدراسة في التطبيق القبمي
لمقياس االتجاه نحو التعمم الذاتي ,وقيمة "ت" والداللة اإلحصائية لمفروق بين
المتوسطات ,وحجم التثثير كما ىو موضح بجدول(ٖ):
جدول()3
المتىسات الساتة واالوسزافت المع تري لدرجت الم ذ مجمىع الدراس في التاب م ه
المب ي والبعدي لمم تس اال جتي وسى التع م الذا ي ول م ت ت والدالل اإلحصتئ ل فزوق
ة ه المتىسات وحجم التأث ز درج السزي =29
مهترا اال جتي
وسى التع م
الذا ي الزئ ا
اال جتي وسى
البسث الذا ي
عه المع ىمت
اال جتي وسى
فا ز
المع ىمت
اال جتي وسى
مىيم
المع ىمت
المجمىع الك ي

التاب ك
الىهتي
العظمي
21

(ن)

(م)

(ع)

المب ــي

33

9.77

2.71

البعــدي

33
33

27

المب ي
البعدي

27

المب ي

33

75

33

15.43

3.43

12.2
21.43

4.39
3.96

11.93

5.25

البعدي

33

23.37

3.12

المب ي

33

33.9
63.23

8.15
7.38

البعدي

33

30

لم
ت ت
6.37
9.34

13.75

13.71

ماتىي
الدالل
اإلحصتئ
دال عىد
ماتىي
3.31
دال عىد
ماتىي
3.31
دال عىد
ماتىي
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يتضذذح مذذن جذذدول (ٖ) وجذذود فذذروق ذات داللذذة إحصذذائية عنذذد مسذذتوي(ٔٓ )ٓ.ف ذي

ميذذارات التذذذوق األدبذي بذذين متوسذذطي درجذذات تبلميذذذ مجموعذذة الدراسذذة فذي التطبيقذين القبم ذي
والبعذذذدي الختبذذذار ميذذذارات التذذذذوق األدبذذذي لصذذذالح التطبيذذذق البعذذذدي ,كمذذذا أن حجذذذم التذذذثثير

يسذذاوي .ٛٚممذذا يذذدل عم ذي أن %ٛٚمذذن تبذذاين المتغيذذر التذذابم ( االتجذذاه نحذذو الذذتعمم الذذذاتي)

يرجذذم إل ذي تذذثثير المتغيذذر المستقل(اسذذتراتيجية السذذقاالت التعميميذذة) أي أن اسذذتخدام السذذقاالت
التعميمية لو أثر فعال في تنمية االتجاه نحو الذتعمم الذذاتي؛ حيذث إن قيمذة مربذم إيتذا( )²ηتذدل
عمي التثثير المرتفم لممتغير المستقل في المتغير التابم.
وىذا يحقق صحة الفرض الثاني من فروض الدراسة الذي نص عمي :يوجد فرق ذو داللة

إحصائية بين متوسطي درجات تبلميذ مجموعة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس
االتجاه نحو التعمم الذاتي لصالح التطبيق البعدي.

مياقشة ىتائر الدراصة وتفضريٍا:
ذاء عم ذي النتذذائج الت ذي تذذم التوصذذل إلييذذا مذذن خذذبلل اسذذتخدام اسذذتراتيجية السذذقاالت
بنذ ً
التعميمية ,والتطبيق القبمي والبعدي الختبار ميارات التذوق األدبي ومقياس االتجاه نحو الذتعمم
الذاتي؛ بيدف قياس فعالية اسذتخدام اسذتراتيجية السذقاالت التعميميذة فذي تنميذة بعذض ميذارات
التذذذوق األدب ذي ف ذي النصذذوص األدبيذذة واالتجذذاه نحذذو الذذتعمم الذذذاتي لذذدي تبلميذذذ الصذذف الثالذذث
اإلعدادي ,يمكن تحميل ىذه النتائج وتفسيرىا عمي النحو التالي:

إحصائيا عند مسذتوي(ٔٓ )ٓ.بذين متوسذطي
اتضح من جدول(ٕ) أنو يوجد فرق دال
ً
درجات تبلميذ مجموعة الدراسة فذي التطبيقذين القبمذي والبعذدي الختبذار ميذارات التذذوق األدبذي

لصالح التطبيق البعدي ,كمذا اتضذح أن التذدريس باسذتخدام اسذتراتيجية السذقاالت التعميميذة لذو
أثر فعال في تنمية بعض ميارات التذوق األدبي في النصوص األدبية؛ حيث ُوجد أن:
 حجذذم التذذثثير ( )²ηيسذذاوي ٓ .ٛممذذا يذذدل عم ذي أن ٓ %ٛمذذن تبذذاين الميذذارات المرتبطذذةبالتجربة الفكرية يرجم إلي تثثير المتغير المستقل(استراتيجية السقاالت التعميمية).

 حجذذم التذذثثير ( )²ηيسذذاوي ٕ .ٚممذذا يذذدل عم ذي أن ٕ % ٚمذذن تبذذاين ميذذارات التجربذذةالمفظية يرجم إلي تثثير المتغير المستقل(استراتيجية السقاالت التعميمية).

 حجذذم التذذثثير ( )²ηيسذذاوي  . ٛٚممذذا يذذدل عم ذي أن  % ٛٚمذذن تبذذاين ميذذارات التجربذذةالشعورية يرجم إلي تثثير المتغير المستقل(استراتيجية السقاالت التعميمية).
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 حجم التثثير ( )²ηيساوئ . ٛمما يدل عمي أنٔ % ٛمن تباين مجموع ميذارات التذذوقاألدبي يرجم إلي تثثير المتغير المستقل(استراتيجية السقاالت التعميمية).

وىذه النتيجة تتفق مم نتائج العديد من الدراسذات فذي التذذوق األدبذي مثذل (:محمذود ىذبلل
عبدالباسذذطٕٓٔٔ,؛ ىبذذة إبذذراىيم أحمذذدٕٕٓٔ,؛عمذذي عبذذده محمذذدٕٕٓٔ,؛أميمذذة بكذذري
حسذذذين ٕٕٓٔ,؛ محمذذذد جذذذابر محمذذذد ٕٖٓٔ,؛ أسذذذماء محمذذذد محذذذروسٕٓٔٗ,؛ أمذذذاني
محمذذذد عبذذذدهٕٓٔٗ,؛ أبذذذرار ميذذذدي حميذذذد ٕٓٔٙ,؛ الشذذذيماء عبذذذدالغني السذذذعيدٕٓٔٙ,
,إيمذذذان ىشذذذام عطيذذذةٕٓٔٛ,؛ فذذذراس غذذذزال شذذذعبلن ٕٓٔٛ,؛ مذذذروة عابذذذد أبوشذذذبانة ,
.)ٕٓٔٛ
ويرجم األثر الفعال الستراتيجية السقاالت التعميمية إلي أنيا:
 تقدم توجييات وارشادات وخطوات واضحة ومحددة لمتبلميذ. تضمن استمرار التبلميذ في التعمم ,وانجاز الميام بالشكل الصحيح. تساعد التمميذ عمي حل المشكبلت التي تواجيو بثسموب عممي. تعمل عمي توجيو التبلميذ إلي مصادر المعرفة الحديثة. يقدم المعمم لمتبلميذ أنشطة عديدة لمساعدتيم في تحقيق األىداف. يستخدم المعمم وسائل تعميمية متنوعة لتحقيق األىداف. يتم فييا التعرف عمي الخمفية المعرفية لمتبلميذ وربطيا بالمعمومات الجديدة. تقديم النموذج التدريسي باستخدام التمميحات والتساؤالت ,والتفكير في العممياتوالميارات ,وكتابة الخطوات التي سوف تتبم في أداء الميمة ,وكذلك إعطاء نموذج
لتعمم الميارات.
 يشترك التمميذ مم زميمو ثم يشترك مم مجموعات صغيرة ,ويتم بعد ذلك مبلحظةورصد أخطاء التبلميذ والعمل عمي تصحيحيا ,وتوجيو التبلميذ لطرح األسئمة وكذلك
االستفسار الذاتي عن أداء الميمة ,وذلك تحت إشراف المعمم ,ثم يشترك المعمم مم
التبلميذ في تدريس تبادلي.
 تقديم التغذية الراجعة فيقدم المعمم تغذية راجعة لمتبلميذ ,وكذلك مساعدة التمميذ فيتقويم عممو بنماذج معدة سابقًا.

 تقويم أداء كل تمميذ بععطائو أنشطة مختمفة متعمقة بثىداف الدرس.33
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إحصائيا عند مستوي(ٔٓ )ٓ.بين متوسطي
كما اتضح من جدول(ٖ) أنو يوجد فرق دال
ً

درجات تبلميذ مجموعة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس االتجاه نحو التعمم
الذاتي لصالح التطبيق البعدي ,وبذلك اتضح أن التدريس باستخدام السقاالت التعميمية لو أثر
فعال في تنمية االتجاه نحو التعمم الذاتي؛ حيث ُوجد أن:
 حجذذم التذذثثير ( )²ηيسذذاوي  .٘ٛممذذا يذذدل عمذي أن  % ٘ٛمذذن تبذذاين ميذذارة االتجذذاه نحذذوالبحذذث الذذذاتي عذذن المعمومذذات يرجذذم إل ذي تذذثثير المتغيذذر المستقل(اسذذتراتيجية السذذقاالت
التعميمية).
 حجم التثثير ( )²ηيساويٗ .ٚمما يدل عمي أن  % ٘ٚمن تبذاين ميذارة تفسذير المعمومذاتيرجم إلي تثثير المتغير المستقل(استراتيجية السقاالت التعميمية).
 حجذذم التذذثثير ( )²ηيسذذاوي ٓ .ٛممذذا يوضذذح أن ٓ %ٛمذذن تبذذاين ميذذارة تقذذويم المعمومذذاتيرجم إلي تثثير المتغير المستقل(استراتيجية السقاالت التعميمية).
 حجم التثثير ()²ηيسذاوي  .ٛٚممذا يذدل عمذي أن  %ٛٚمذن تبذاين مجمذوع مقيذاس االتجذاهنحو التعمم الذاتي يرجم إلي تثثير المتغير المستقل(استراتيجية السقاالت التعميمية).
وىذذذه النتيجذذة تتفذذق مذذم نتذذائج العديذد مذذن الدراسذذات المتعمقذذة باالتجذذاه نحذذو الذذتعمم الذذذاتي
مثل (:ىناء عبده عمي  ,وسوزان عبدالمبلك واصف  ٕٓٔٓ,؛ لذويزة مسذعودي ٕٓٔٓ,؛ ىبذة
السيد عبدالسميمٕٕٓٔ,,؛ نشوي فرحات حقيذقٕٓٔ٘,؛ حسذين عبذدالرحمن حسذنٕٓٔٙ ,؛
أميرة عزت محمود.)ٕٓٔٛ ,
كما أن ىذه النتائج تتفق مم دراسات عديدة أشارت إلي األثر الفعال الستراتيجية
السقاالت التعميمية في التدريس ومنيا( :دراسة محمد كمال عفيفيٕٓٔٓ ,؛ فيفيان عريان
نعيم ٕٓٔٚ,؛ تغريد يسري عبدالفتاح )ٕٓٔٚ,
ويرجم األثر الفعال الستخدام استراتيجية السقاالت التعميمية في تنمية االتجذاه نحذو الذتعمم
الذاتي إلي:
 االىتمام بتنمية ميارات االتجاه نحو البحث الذاتي عن المعمومات. االىتمام بتنمية ميارات تفسير المعمومات التي يتم الحصول عمييا من التعمم الذاتي.ذاتيا.
 -االىتمام بتقويم المعمومات التي يتم الحصول عمييا ً

 استخدام أنشطة تدريسية متنوعة تساعد في تنمية التعمم الذاتي لدي التبلميذ.34
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 المشذذاركة اإليجابيذذة والفعالذذة مذذن التبلميذذذ أثنذذاء التذذدريس باسذذتخدام اسذذتراتيجية السذذقاالتالتعميمية.
 تعذذذاون إدارة المدرسذذذة بتذذذوفير الحصذذذص الكافيذذذة لتذذذدريس النصذذذوص األدبيذذذة باسذذذتخداماستراتيجية السقاالت التعميمية وتنمية االتجاه نحو التعمم الذاتي لدي التبلميذ.
 التعمم الذاتي يراعي الفروق الفردية بين التبلميذ كما أنو يزيد من التحصيل الدراسيلدييم.
 -التعمم الذاتي يساعد في إتقان الميارات المختمفة باإلضافة إلي أنو يوفر الوقت والجيد.

القًنة الرتبىية للدراصة:
تظير القيمة التربوية لمدراسة في األوجو التالية:
 التوصل إلي قائمة بميارات التذوق األدبي البلزمة لتبلميذ الصف الثالث اإلعدادي يمكنلواضعي المناىج االستفادة منيا في اختيار النصوص األدبية المناسبة.
 إعادة صياغة دروس النصوص األدبية المقررة عمي تبلميذ الصف الثالث اإلعدادي فيالفصل الدراسي الثاني لعام ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم باستخدام استراتيجية السقاالت التعميمية
يمكن لممعممين االستفادة من خطوات استراتيجية السقاالت التعميمية في تدريس
النصوص األدبية في المراحل التعميمية المختمفة.
 التوصل إلي اختبار مقنن في ميارات التذوق األدبي في النصوص األدبية يمكن لممعمميناالستفادة منو عند قياس مستوي ميارات التذوق األدبي لدي تبلميذىم.
 التوصل إلي مقياس االتجاه نحو التعمم الذاتي ,يمكن استخدامو لتقييم اتجاه التبلميذ نحوالتعمم الذاتي ,والعمل عمي تنمية ميارات التعمم الذاتي لدييم من خبلل البرامج
واالستراتيجيات التدريسية المتنوعة.
 التوصل لمجموعة من التوصيات والمقترحات التي يمكن أن يستفيد منيا الباحثون فتفتحليم مجاالت جديدة لمبحث في استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة في مجال تعميم
المغة العربية.
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تىصًات الدراصة:
في ضوء نتائج الدراسة يمكن وضم التوصيات اآلتية:
 -0االسذذتفادة مذذن قائمذذة ميذذارات التذذوق األدبذي التذي تذذم تحديذذدىا فذي وضذذم النصذذو ص
األدبيذذة فذي المرحمذذة اإلعداديذذة؛ بيذذدف مسذذاعدة التبلميذذذ فذي امذذتبلك ميذذارات التذذذوق
األدبي.
 -2عقذذذد دورات تدريبيذذذة لمعممذذذي المغذذذة العربيذذذة أثنذذذاء الخدمذذذة لتذذذدريبيم عمذذذي اسذذذتخدام
استراتيجية السقاالت التعميمية في التدريس.
 -3االىتمام بتدريب الطبلب المعممين عمى استخدام االستراتيجيات الحديثة فى التدريس.
 -4ضرورة مراعاة المعمم لمفروق الفردية بين التذدريس أثنذاء تدريسذو مذن خذبلل الوسذائل
التعميميذذة واالسذذتراتيجيات التدريسذذة الت ذي يسذذتخدميا ,والت ذي ينبغ ذي أن تكذذون متنوعذذة
ومتعددة ويتحقق ذلك باستخدام استراتيجية السقاالت التعميمية.
 -5االىتمام -مذن قبذل المعممذين -باسذتخدام األنشذطة والوسذائل التعميمذة واالسذتراتيجيات
التدريسية التي تساعد عمي تنمية االتجاه نحو التعمم الذاتي لدي تبلميذىم.
 -6ضرورة عقد دورات تدريبة لتنميذة االتجذاه نحذو الذتعمم الذذاتي لذدي المعممذين أنفسذيم,
حتي يستطيعوا تنمية مياراتو المختمفة لدي تبلميذىم لدي تبلميذىم.

حبىخ مقرتحة:
انطبلقا من مجموعة النتائج التي توصمت إلييا الدراسة والتوصيات التي توجيذت بيذا,
يمكن اقتراح مجموعة من الدراسات التي تعد بمثابة دراسذات مسذتقبمية يمكذن أن تكذون امتذدادا
لممجال نفسو والتي تتمثل في اآلتي:
 -1أثر استخدام اسذتراتيجية السذقاالت التعميميذة فذي تنميذة بعذض ميذارات القذراءة الناقذدة
لدي تبلميذ المرحمة اإلعدادية.
 -2فعاليذذة اسذذتخدام اسذذتراتيجية السذذقاالت التعميميذذة فذي تنميذذة ميذذارات التفكيذذر اإلبذذداعي
لدي تبلميذ المرحمة االبتدائية.
 -3أثذذر اسذذتخدام اسذذتراتيجية السذذقاالت التعميميذذة ف ذي تنميذذة ميذذارات التذذدريس اإلبذذداعي
واالتجاه نحو التعمم الذاتي لدي الطبلب المعممين شعبة المغة العربية.
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 -4اتجاىذذات المعممذذين نحذذو الذذتعمم الذذذاتي ,وأثرىذذا عم ذي التفكيذذر اإلبذذداعي لذذدي طبلبيذذم
بالمرحمة الثانوية.
 -5فعاليذذة اسذذذتخدام اسذذتراتيجية السذذذقاالت التعميميذذة المدعومذذذة بالوسذذائط المتعذذذددة فذذذي
تنمية ميارات التعبير الشفوي اإلبداعي لدي تبلميذ المرحمة اإلعدادية.
 -6فعالية استخدام استراتيجية المجموعات المرنة في تنمية بعض ميارات التذوق األدبذى
واالتجاه نحو التعمم الذاتي في المغة العربية لدي طبلب المرحمة الثانوية.
 -7فعاليذذذة اسذذذتخدام اسذذذتراتيجية اليذذذد المفكذذذرة فذذذي تنميذذذة بعذذذض ميذذذا ارت التذذذذوق األدبذذذى
واالتجاه نحو التعمم الذاتي لدي تبلميذ المرحمة اإلعدادية.
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املصادر واملزادع
أولًا :املصادر:
القزآٌ الكزيه
ثاىًًا :املزادع العزبًة:
أبرار ميدي حميد الجبوري( .)ٕٓٔٙفاعمية برنامج بنائي مقترح في تنمية ميارات التذوق
األدبي والتعبير الكتابي اإلبداعي لدي طبلب المرحمة الثانوية بجميورية العراق ,رسالة
دكتوراة ,كمية التربية ,جامعة المنصورة.
أحمد جمعة نايل(.)ٕٓٓٙالتحميل األدبي أسسو وتطبيقاتو التربوية ,اإلسكندرية ,دار الوفاء
لدنيا الطباعة والنشر.
أحمد حسين المقاني ,وعمي أحمد الجمل (ٖٕٓٓ) .معجم المصطمحات التربوية المعرفة في
المناىج وطرق التدريس ,طٖ ,القاىرة ,عالم الكتب.
أسماء محمد محروس حسن(ٕٗٔٓ).فاعمية برنامج في تدريس الببلغة قائم عمي بعض
استراتيجيات ماوراء المعرفة في تنمية المفاىيم الببلغية وميارات التذوق األدبي لدي طبلب
الصف األول الثانوي ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,جامعة المنيا.
أسماء مسعد يسين محمد( .)ٕٓٔٚأثر اختبلف نمط تقديم سقاالت التعمم وتنظيمات المحتوي
في المواقم االلكترونية عمي تنمية ميارات تصميم الصور الرقمية لدي طبلب تكنولوجيا
التعميم ,رسالة ماجستير ,كمية التربية النوعية ,جامعة بنيا.
أماني محمد عبده الديب(ٕٗٔٓ) .فاعمية برنامج قائم عمي التدريس التثممي في تنمية
ميارات التذوق األدبي والتفكير اإلبداعي لدي تبلميذ المرحمة االبتدائية ,رسالة دكتوراة ,كمية
التربية ,جامعة دمياط.
أميرة عزت محمود عبدالعزيز( .)ٕٓٔٛفاعمية برنامج قائم عمي الذكاء االصطناعي في
تدريس مادة الدراسات االجتماعية لتنمية التفكير المنتج واالتجاه نحو التعمم الذاتي لدي
تبلميذ المرحمة اإلعدادية ,رسالة دكتوراة ,كمية التربية ,جامعة المنصورة.
أميمة بكري حسين عبدالغني(ٕٕٔٓ) .فاعمية استخدام المدخل التفاعمي في تنمية الفيم
القرآني والتذوق األدبي لدي تبلميذ المرحمة اإلعدادية ,رسالة دكتوراة ,كمية التربية ,جامعة
عين شمس.
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إيمان ىشام عطية زقوت( .)ٕٓٔٛأثر استخدام استراتيجية االستجواب الذاتي في تنمية
ميارات التذوق األدبي واالتجاه نحوىا لدي طالبات الصف العاشر األساسي ,رسالة ماجستير,
كمية التربية ,الجامعة اإلسبلمية.
إيناس أبوزيد( .)ٕٜٓٓفعالية استخدام استراتيجية السقاالت التعميمية في تنمية التحصيل
والتفكير الناقد في تدريس العموم لدي تبلميذ الحمقة الثانية من التعميم األساسي ,رسالة
ماجستير ,جامعة الفيوم.
تغريد سعيد حمودة (ٖٕٔٓ) .أثر استخدام استراتيجية الدعائم التعميمية في تنمية المفاىيم
وميارات حل المسالة الفيزيائية لدي طالبات الصف العاشر بغزة ,رسالة ماجستير ,كمية
التربية ,الجامعة اإلسبلمية.
تغريد يسري عبدالفتاح بسيوني(. )ٕٓٔٚاألساس التربوية لتصميم محتوي األلعاب
االلكترونية لؤلطفال وتطبيقاتيا في ضوء استراتيجية السقاالت التعميمية في التربية الفنية,
رسالة ماجستير ,كمية التربية ,جامعة حموان.
جمال محمود فيمي محمد(ٕٕٔٓ) .فاعمية برنامج لتنمية كفايات معممي المغة العربية في
تحميل النص األدبي وأثره في إنماء ميارات التذوق األدبي لدي طبلب المرحمة الثانوية بدولة
اإلمارات العربية المتحدة ,رسالة دكتوراة ,معيد الدراسات التربوية ,جامعة القاىرة.
جميمة عمي شرف الشيري (ٕ٘ٔٓ) .فاعمية السقاالت التعميمية في تدريس العموم عمي
تنمية التحصيل الد ارسي لدي تمميذات المرحمة المتوسطة ,رسالة ماجستير ,كمية التربية,
جامعة أم القري.
حاتم حسين البصيص(ٕٔٔٓ) .تنمية ميارات القراءة والكتابة :استراتيجيات متعددة لمتدريس
والتقويم ,دمشق ,الييئة العامة السورية لمكتاب.
حسين عبدالرحمن حسن مرسي( .)ٕٓٔٙفعالية برنامج" تايمو" في تنمية ميارات التفكير
الناقد واالتجاه نحو التعمم الذاتي في مادة العموم لدي تبلميذ المرحمة االبتدائية ,رسالة
ماجستير ,كمية التربية ,جامعة المنصورة.
حسين طو عبداهلل آل قانون ( .)ٕٓٔٙتصميم بيئة تعميم تشاركي الكتروني قائم عمي
تطبيقات جوجل التعميمية لتنمية ميارات التذوق األدبي لدي طبلب المرحمة الثانوية بجميورية
العراق ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,جامعة المنصورة.
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حسين طو ,وخالد عمران( .)ٕٜٓٓأساليب التعمم الذاتي -االلكتروني -التعاوني ,رؤية
تربوية معاصرة ,دمشق ,دار العمم واإليمان لمنشر والتوزيم.
حمادة رمضان عبدالجواد(ٖٕٔٓ)  .أثر استخدام استراتيجية السقاالت التعميمية في تدريس
الدراسات االجتماعية لتبلميذ الصف األول اإلعدادي عمي تنمية المفاىيم التاريخية وميارات
الفكير االستداللي ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,جامعة المنوفية.
رشا أحمد عبدالمجيد إبراىيم (ٕٗٔٓ) .استخدام استراتيجية الخرائط الداللية في تنمية ميارات
التذوق األدبي لدي تبلميذ المرحمة اإلعدادية ,رسالة ماجستير ,كميو التربية ,جامعة عين
شمس.
رشدي أحمد طعيمة (ٕٗٓٓ) .األسس العامة لمناىج تعميم المغة العربية ,إعدادىا – تطويرىا
–تقويميا ,القاىرة ,دار الفكر العربي.
رنا نصير محمد عموان ( .)ٕٓٔٙأثر توظيف استراتيجية السقاالت التعميمية في تنمية
ميارات حل المسثلة الرياضية لدي طالبات الصف السابم األساسي بغزة ,رسالة ماجستير,
كمية التربية ,الجامعة اإلسبلمية.
سعد عمي زاير ,وايمان إسماعيل عايز(ٕٓٔٓ) .مناىج المغة العربية وطرائق تدريسيا,
العراق ,مؤسسة مصر مرتضي لمكتاب.
سعيد أحمد محمد المطوق( .)ٕٓٔٙأثر استخدام السقاالت التعميمية في إكساب مفاىيم
وميارات حل المسثلة الرياضية واالتجاه نحو الرياضيات لدي طبلب الصف العاشر األساسي
بغزة ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,جامعة األزىر – غزة.
سمر عوض منصور محجوب ( .)ٕٓٔٛفاعمية الدمج بين استراتيجيتي السقاالت التعميمية
والخرائط الذىنية في تدريس المغة العربية لتنمية ميارات الفيم القرائي لدي تبلميذ الحمقة
الثانية من التعميم األساسي ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,جامعة الفيوم.
سيد قطب (ٕٓٔٓ) .النقد األدبي أصولو ومناىجو ,ط ٓٔ ,القاىرة ,دار الشروق.
الشيماء عبدالغني السعيد الفيومي(.)ٕٓٔٙاستخدام استراتيجية دوائر األدب في تنمية
ميارات التذوق األدبي لطبلب الصف الثاني اإلعدادي ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,جامعة
دمياط.
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صبلح أحمد مراد (ٕٓٓٓ) .األساليب اإلحصائية في العموم النفسية والتربوية واالجتماعية,
القاىرة ,مكتبة األنجمو المصرية.
عبدالحميد زىري سعد (ٖٕٔٓ) .فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمي الدمج بين دورة التعمم
وخرائط المفاىيم لتنمية ميارات التذوق األدبي لدي طبلب كمية التربية شعبة المغة العربية,
مجمة كمية التربية بالسويس ,المجمد السادس ,)ٔ( ,يناير.ٖٚ – ٖٔ ,
عبدالسميم عبدالسميم أحمد عبدالسميم ( .)ٕٓٔٙفاعمية برنامج لتدريس النصوص األدبية
قائم عمي تحميل بيئة النص المغوي في تنمية بعض ميارات التذوق األدبي والتعبير الكتابي
لتبلميذ الصف الثالث اإلعدادي ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,جامعة المنيا.
عبدالقادر محمد عبدالقادر السيد (ٖٕٔٓ) .دراسة التفاعل بين السقاالت التعميمية
ومستويات التحصيل عمي ميارات التفكير الرياضي واالتجاه نحو المادة لدي تبلميذ الصف
الخامس األساسي ,مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس ,الجزء الثالث ,نوفمبر,
(ٖٗ) .ٕٔٓ – ٚٚ
عبلءالدين حسين سعودي(ٕ٘ٔٓ) .تنمية ميارات الفيم االستماعي واألداء الكتابي لدي
تبلميذ المرحمة االبتدائية في ضوء نظرية السقاالت التعميمية ,دراسات في المناىج وطرق
التدريس ,مصر ,)ٕٔٓ(ٔ ,نوفمبر.ٕٔٗ-ٔٙٛ ,
عمي أحمد مدكور ( .)ٕٓٓٛتدريس فنون المغة العربية ,القاىرة ,دار الفكر العربي.
عمي عبده محمد الفقيو (ٕٕٔٓ) .فاعمية استراتيجية تعميمية مقترحة قائمة عمي القبميات
العرفانية في تنمية ميارات التذوق األدبي لدي طبلب المرحمة الثانوية في المممكة العربية
السعودية ,معيد الدراسات التربوية ,جامعة القاىرة.
عمران جاسم الجبوري وحمزة ىاشم السمطاني(ٖٕٔٓ) .المناىج وطرائق تدريس المغة
العربية ,عمان ,دار الرضوان لمنشر والتوزيم.
عيد حامد جزاع الضفيري( .)ٕٓٔٙنموذج تدريس مقترح قائم عمي النظريتين البنائية
والدنوية لتنمية ميارات التذوق األدبي والنقد األدبي لدي طبلب الصف العاشر من التعميم
األساسي في الكويت ,رسالة دكتوراة ,جامعة القاىرة ,كمية الدراسات العميا لمتربية.
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فراس غزال شعبلن التميمي( .)ٕٓٔٛفاعمية ميارات التحميل في التذوق األدبي عند طبلب
الصف الخامس األدبي في مادة األدب والنصوص ,مجمة العموم اإلنسانية ,كمية التربية,
جامعة بابل.ٖٔ-ٔ)ٔ(ٕ٘ ,
فيفيان عريان نعيم عزيز ( .)ٕٓٔٚاستخدام السقاالت التعميمية المدعمة بالوسائط المتعددة
لتنمية التفكير وخفض قمق الرياضيات لدي تبلميذ المرحمة اإلعدادية ,رسالة ماجستير ,كمية
التربية ,جامعة جنوب الوادي.
كوثر جميل سالم بمجون (ٕ٘ٔٓ) .فاعمية السقاالت التعميمية في تنمية التحصيل وبعض
ميارات عمميات العمم لدي تمميذات المرحمة المتوسطة ,بمدينة مكة المكرمة ,المجمة التربوية
الدولية المتخصصة.ٕٕٓ – ٔٚٗ )ٗ(,
لويزة مسعودي (ٕٓٔٓ) .اتجاىات الطمبة نحو استخدام اإلنترنت في تحقيق التعمم الذاتي,
رسالة ماج ستير ,جامعة الحاج لخضر دراسة ميدانية بجامعة باتنة.
ماىر شعبان عبدالباري (ٕٔٔٓ) .التذوق األدبي  ,طبيعتو – نظرياتو – مقوماتو – معاييره
–قياسو ,طٖ  ,عمان – األردن – دار الفكر ناشرون وموزعون.
محمد جابر محمد جابر(ٖٕٔٓ) .فاعمية استراتيجية قائمة عمي نظريتي النظم والممكة
المسانية في تدريس المفاىيم األدبية لتنمية ميارات الفيم االستماعي والتذوق األدبي لدي
تبلميذ التعميم األساسي ,رسالة دكتوراة ,معيد الدراسات والبحوث التربوية ,جامعة القاىرة.
محمد جابر قاسم ,ومحمد عبيد الظنحاني(ٕ٘ٔٓ) .تدريس التربية اإلسبلمية ,القاىرة ,عالم
الكتب.
محمد حسني محمد عمي (ٖٕٔٓ) فاعمية استخدام السقاالت التعميمية في تنمية التفكير
الرياضي لدي طبلب المرحمة اإلعدادية ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,جامعة بني سويف.
محمد رجب فضل اهلل (ٖٕٓٓ) .االتجاىات التربوية المعاصرة في تدريس المغة العربية,
الطبعة الثانية ,القاىرة ,عالم الكتب.
محمد كمال عفيفي (ٕٓٔٓ ) .سقاالت التعمم كمدخل لتصميم وتطوير المقررات االلكترونية
ومدي فاعميتيا عمي كل من أداء الطبلب في التعمم القائم عمي المشروعات والرضا عن التعمم
في البيئة االلكترونية ,مجمة الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية.ٔٓٚ – ٙ٘ )ٖٔ( ,
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محمود حسان عبدالبصير ميدي ( .)ٕٓٔٙفاعمية استخدام األنشطة الدرامية لتدريس
النصوص األدبية في تنمية بعض ميارات التذوق األدبي والقراءة األدائية الشعرية لطبلب
الصف األول الثانوي ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,جامعة المنيا.
محمود كامل الناقة( .)ٕٓٓٙتعميم المغة العربية :مداخمو وفنياتو ,جذٕ ,بنيا ,مؤسسة
اإلخبلص.
محمود ىبلل عبدالباسط عبدالقادر(ٕٔٔٓ) .برنامج قائم عمي التعمم الذاتي لتنمية بعض
ميارات التدريس واالتجاه نحو مينة التدريس لدي الطبلب المعممين جمعية المغة العربية,
المجمة التربوية ,مصر ,)ٕٜ(,يناير.ٖٖٓ – ٕٖٙ ,
مروة عابد أبوشبانة أحمد ( .)ٕٓٔٛفاعمية استراتيجية تدريس قائمة عمي النظرية البنيوية
في تنمية ميارات التذوق األدبي لدي طبلب المرحمة الثانوية ,رسالة ماجستير ,كمية التربية,
جامعة المنصورة.
مصطفي خميل الكسواني ,وزىدي محمد عيد ,وحسين حسن قطناني(ٕٓٔٓ) .في تذوق
النص األدبي ,عمان ,دار صفاء.
مصطفي رسبلن(ٕ٘ٓٓ) .تعميم المغة العربية ,القاىرة ,دار الثقافة لمنشر والتوزيم.
مصطفي عبدالرحمن طو السيد(ٕٗٔٓ) .أثر استخدام التفاعل القائم عمي الويب بين
السقاالت التعميمية البنائية وأسموب التعمم (السطحي – العميق) في التحصيل واتخاذ قرار
اختيار مصادر التعمم لدي طبلب كمية التربية ,مجمة كمية التربية ,جامعة بورسعيد,)ٕٔٙ( ,
يونيو .ٔٛٓ – ٕٜٔ ,
ناصر حممي عمي ( . )ٕٓٔٙدراسة التفاعل بين استراتيجية السقاالت التعميمية والتفكير الناقد
وأثره عمي التحصيل وكفاءة الذات الرياضية لدي طبلب كمية التربية تخصص الصفوف
األولي ,مجمة جامعة الفيوم لمعموم التربوية والنفسية(,) ٙ( ,الجزء الثاني ).ٕٖٔ – ٔ٘ٓ ,
نشوي فرحات حقيق عمي(ٕ٘ٔٓ) .فاعمية برنامج قائم عمي التعمم االلكتروني في تصويب
التصورات البديمة لبعض المفاىيم العممية وتنمية االتجاه نحو التعمم الذاتي لدي بعض تبلميذ
المرحمة اإلعدادية ,رسالة دكتوراة ,كمية التربية ,جامعة أسيوط.
نصرت عبدالرحمن ,ونياد موسي ,وعودة أبوعودة( .)ٕٜٓٓالمغة العربية ,القاىرة ,الشركة
العربية المتحدة لمتسويق والتوريدات.
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ىايدي عبدالسميم محمد جميل( .)ٕٓٔٚفاعمية السقاالت التعميمية في تحسين بعض ميارات
الوعي الصوتي لطفل الروضة ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,جامعة طنطا.
ىبة إبراىيم أحمد إبراىيم (ٕٕٔٓ) .فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمي النظرية البنائية
في تنمية بعض ميارات التذوق األدبي والتفكير اإلبداعي لدي تبلميذ المرحمة اإلعدادية كمية
البنات لآلداب والعموم والتربية – جامعة عين شمس.
ىبة السيد عبدالسميم السيد(ٕٕٔٓ) .فعالية استخدام استخدام استراتيجيتين من استراتيجيات
ما وراء المعرفة في تنمية بعض ميارات فيم المقروء واالتجاه نحو التعمم الذاتي لدي تبلميذ
المرحمة اإلعدادية في مادة الدراسات االجتماعية ,مجمة كمية التربية بالمنصورة ,مصر,
( ,)ٜٚمايو.ٗٗٗ – ٗٔٔ ,
ىبة محمد عبدالحميد( .)ٕٜٓٓمعجم مصطمحات التربية وعمم النفس ,عمان ,دار البداية.
ىبة محمد محمد محمد ( .)ٕٓٔٛاستراتيجية قائمة عمي التحميل األدبي لؤلمثال القرآنية
لتنمية ميارات التذوق األدبي لدي طبلب المرحمة الثانوية ,رسالة ماجستير ,كمية التربية,
جامعة دمياط.
ىدي محمد إمام صالح(ٖٕٔٓ) .الكفايات البلزمة لمواصمة التعميم والتعمم لمكبار" ,دليل
مرجعي" ,تونس ,المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم.
ىناء عبده عمي عباس ,وسوزان عبدالمبلك واصف (ٕٓٔٓ) .فعالية استخدام ممفات
(البورتفوليو) في تحسين األداء األكاديمي واالتجاه نحو التعمم الذاتي لدي طبلب كمية التربية
النوعية ,جامعة المنصورة ,مجمة التربية العممية ,مصر ,)٘( ٖٔ ,سبتمبر.ٚٓ – ٖٗ,
ىند سيد توفيق السيد (ٕ٘ٔٓ).أثر استخدام نموذج التعميم البنائي السباعي في اكتساب
طبلب الصف األول الثانوي بعض المفاىيم الببلغية ,وميارات التذوق األدبي ,رسالة
ماجستير ,كمية التربية ,جامعة المنوفية.
والء أحمد عبدالحميد عبداليادي ( .)ٕٓٔٛأثر اختبلف أنماط سقاالت التعمم بالبيئات
االلكترونية في تنمية ميارات إنتاج عناصر التعمم الرقمية لدي معممي الرياضيات بالتعميم
األساسي ,رسالة ماجستير ,كمية التربية ,جامعة المنصورة.
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