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مشتخلص البحح:
ىػػدؼ ىػػذا البنػػث تنميػػة ميػػارات الق ػ ار ة التنميميػػة والػػوال بميػػاىيـ ا مػػف اليكػػري
المتضػػػػمنة قػػػػل مقػػػػرر القػػػػ ار ة العربيػػػػة لتدميػػػػذ السػػػػؼ ا وؿ ا اػػػػدادي العػػػػاـ باسػػػػت داـ

إسػػتر م
اتيجية مقترنػػة ةاعمػػة ام ػ مػػد ؿ التعمػػيـ المتمػػايزت ولتنقيػػؽ ىػػدقل ىػػذا البنػػث اػػد
البانث :ةاعم ًة بميارات الق ار ة التنميمية ،وا تبار ميػارات القػ ار ة التنميميػة ،ومقيػاس الػوال
بمياىيـ ا مف اليكري ،واستراتيجية ةاعمة ام مد ؿ التعميـ المتمايز.
وا تار البانث مجموا ًة بنثية مكونة مف ستيف تمميذةً مف تمميػذات مدرسػتل :منيػة

النيط ا ادادية بنات ،ونامد ابػد الغنػل مسػعود ا اداديػة ،بمناقظػة الييػوـ .تػـ تقسػيميف
إلػػػ مجمػػػواتيف 01 :تمميػػػذة يمػػػثمف المجمواػػػة التجريبيػػػة ،و 01تمميػػػذة يمػػػثمف المجمواػػػة
الضابطة.
وتوسػػؿ البنػػث إل ػ قااميػػة ا سػػتراتيجية القاعمػػة ام ػ مػػد ؿ التعمػػيـ المتمػػايز قػػل
تنمية ميارات الق ار ة التنميمية ككؿ ،وقل كؿ ميارة مف ميػارات اخ تبػار امػ نػدة ،وكػذلؾ
قااميتو قل تنمية الوال بمياىيـ ا مف اليكري المتضمنة قل مقرر الق ار ة العربية.
وقػػػل ضػػػو نتػػػاعج البنػػػث ،يوسػػػل البانػػػث بتوظيػػػؼ التعمػػػيـ المتمػػػايز قػػػل تنميػػػة
الميػػارات المغويػػة قػػل كػػؿ المرانػػؿ التعميميػػة ،واخىتمػػاـ بتنميػػة ميػػارات القػػ ار ة التنميميػػةت
لكونيا تنمل القدرة ام التمييز والتنميؿ والنقد لدى التمميذ.
الكممات الميتانية :إستراتيجية -التعمػيـ المتمػايز -القػ ار ة التنميميػة -الػوال ميػاىيـ ا مػف
اليكري -المرنمة ا ادادية.
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Abstract
The research aims to develop the analatical reading skills and the
intellectual security concepts included in the Arabic reading for the first grade
preparatory pupils.
To achieve the goals of the research, the researcher prepared a
questionnaire of analatical reading skills, analatical reading skills test, a scale
of awareness of concepts of intellectual security and strategy based on
differentiation instruction approch.
The researcher chose a sample of ( 60) pupils from the Menia Al-Hitt
Girls School, Hamed masoud school in Fayoum Governorate. ( 30) pupils for
the experimental group, and (30) pupils for the control group.
The findings of the research is the effectiveness of the strategy based
on differentiation instruction approach in developing analatical reading skills,
in the test as a whole and in each skill from his skills , and developing the
awareness of intellectual security concepts .
The researcher recommends to use differentiation instruction approch
in developing Arabic language skills at all levels of education, as well as
interest in the developing of analatical reading skills, because it makes the
pupil able to discriminate and criticise.
Key words
Strategy- Differentiation instruction - Analatical reading - Awareness
of intellectual security concepts - Preparatory stage pupils
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مكدمة:

ييرض التدقؽ المعرقل قل كاقة المجاخت ،والتطور السػري قػل مجػاخت الناػر الػورةل

ميمػػػا ،يمكػػػف التمميػػػذ مػػػف ةػػػ ار ة
وا لكترونػػػل اخىتمػػػاـ بػػػالق ار ة التنميميػػػةت بوسػػػييا ق ًنػػػا ً
لغويػػػا ً
تنمػيد
النسوص الم تمية ة ار ةً متأنيػة ،تيسػر الػنص المقػرو  ،يػا كػاف نواػو ومجالػو ،وتنممػو
ً

نقديا دةيقًا ،وتقؼ ام معانيو الضمنية ،وتقومو قل ضو معايير موضواية .كما تتطمػب طػط
ً
التنمية المستقبمية قل مسر ،ورؤيتيػا لتطػوير التعمػيـ ،وبرامجيػا المسػتندة إلػ تنػديات مػا بعػد
النداثة إاداد القارئ التنميمل القػادر امػ التمييػز والتنميػؿ والتأويػؿ والنقػد ،مػف منطمػؽ ف كػؿ
قيمػا دةيقًػا باخكتيػا
المقرو ليس بالضرورة
ً
سنينا ،و ف النسػوص الم تميػة خ يمكػف قيميػا ً
بالق ار ة السطنية العابرة لو.
وتنظػػػ القػػػ ار ة ،بعامػػػة ،بمنزلػػػة اسػػػة بػػػيف الميػػػارات المغويػػػة ا ربعػػػة ،اخسػػػتماع،
والتنػػدث ،والق ػ ار ة ،والكتابػػة ،قيػػل وسػػيمة التمميػػذ لمتيػػوؽ قػػل جمي ػ الم ػواد الدراسػػية ،وميتػػاح
النجػػاح قػػل الدراسػػة والنيػػاة ،و داة ميمػػة لتوسػػي

براتػػو ،واسػػتمتااو بوةػػت الي ػراغ ،ووسػػيمتو

لمتواؤـ م متطمبات سنو ،و ساعص مرنمتو العمرية ،لذا قالق ار ة مف الميػارات المغويػة لمنجػاح
قل الدراسة والنياة ( .منمود الناةة)961 ،1194،

وتعد الق ار ة التنميمية اممية تياامية بػيف التمميػذ والػنص المقػرو  ،يمػارس مػف دليػا
امميػػات التيسػػير والتنميػػؿ والتأويػػؿ والنقػػد لممػػادة المقػػرو ةت ممػػا ةػػد يسػػيـ قػػل نمايتػػو مػػػف
اخنسياؽ غير الواال و ار النسوص المقرو ة التل ةد يكػوف منتواىػا غيػر مناسػب ،و لمكاتػب
سنينا) abu shihap, 2011, 209 ( .
ىداؼ غير نبيمة ،قميس كؿ ما يقر
ً
والقػ ار ة التنميميػػة تمكػػف التمميػػذ مػػف النمػػو المغػػوي واليكػػري والوجػػدانلت إذ خ يمكنػػو ف
يتقدـ ،ويرتق قكره ،وتتس مداركو ،مف غيرىات قيل تاجعو امػ ا بنػار قػل الػنص المكتػوب،
وتنميمو ،والوةوؼ ام ما بيف سػطوره مػف معػاف ضػمنيةت قا دبػا ونقػاد ا دب والميكػروف لػـ
يولػػدوا ىكػػذات بػػؿ وسػػموا إل ػ مػػا ىػػـ اميػػو بيضػػؿ الق ػ ار ة التنميميػػة المتأنيػػة (.قتنػػل يػػونس،
) 122 ،1111

وتتطمػػب القػ ار ة التنميميػػة مػػف التمميػػذ ف يقطاػ الػػنص المقػػرو إلػ ا جػ از ا ساسػػية

المكونة لو ،مف لياظ وجمؿ وتراكيب ومعاف ،بيدؼ قيمو ،وتنديد المعانل المتضمنة بو ،وربػط
 يتم التوثيك في هذا البحث على النحو اآلتي( اصم المؤلف ،الضنت ،رلم الصفحت)
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مضػػمونو بمػػا لػػدى التمميػػذ مػػف معػػارؼ ،والنكػػـ اميػػو وتقويمػػو (.منمػػد المرسػػل ،وسػػمير ابػػد
الوىاب) 13 ،1112 ،
وتػػأتل ىميػػة ميػػارات الق ػ ار ة التنميميػػة لطػػدب المرنمػػة ا اداديػػة ،مػػف كونيػػا مػػد ًد

ميمػا لييػػـ النسػػوص المقػػرو ة التػػل يدرسػػونيا ،بمػػا تتطمبػػو مػػف ةػ ار ة مدةقػػة متأنيػػة تسػػتيدؼ
ً
تممينػػػا ،وتنميػػػؿ ا قكػػػار ،وكاػػػؼ النقػػػاعؽ
ػػرينا و
ً
إدراؾ المعػػػانل الموجػػػودة قػػػل الػػػنص تسػ ً

الموجودة بو ،والقياـ بعمميات التيسير واخستنتاج والنقػد والموازنػة (.امػل ابػد المػنعـ،1196 ،
) 119
وما يؤكد ىمية الق ار ة التنميمية نيا ىدؼ ميـ مف ىداؼ تعميـ المغػة العربيػة ،كونيػا

تنمل لدى التمميػذ ميػارات :اخسػتنتاج ،والتيسػير ،والتنميػؿ ،والموازنػة ،واامػاؿ اليكػر ،والتقػويـ،
وتنميو مف ا قكار والمضػاميف الضػارة قػل المػادة المقػرو ة ،مػف ػدؿ تعرقيػا ،وبيػاف ضػررىا،
واةت ػراح سػػبؿ م تميػػة لمقاومتيػػا ،وقػػؽ سػػس امميػػة منػػددة ،قالتمميػػذ المنمػػؿ لمػػنص خ يكتيػػل
بػػالتمقل المبااػػر القػػاعـ ام ػ قيػػـ المعػػانل المبااػػرة ،بػػؿ ينػػاوؿ إاػػادة إنتاج ػو ،والوةػػوؼ ام ػ
وسوخ إل بنيتو العميقة.
مضامينو،
ً

و اارت مسػيوقة المػدى والتتػاب إلػ معػايير تنميػؿ الػنص المقػرو ونقػده وتذوةػو قػل

المرنمة ا ادادية ،وانبثقت مػف ىػذه المعػايير مجمواػة مػف المؤاػرات ،منيػا :ف يكػوف المػتعمـ
نكمػا امػ مػا يقػر - .يكتاػؼ
ًا
ةادر ام ف :يميػز بػيف النقيقػة والػري قيمػا يسػم  - .يسػدر ً
ا طػػػا قيمػػػا يقػػػر - .يسػػػتنتج مػػػدى تنيػػػز الكاتػػػب و موضػػػوايتو - .يميػػػز بػػػيف مػػػا يتسػػػؿ
بالموضوع المقرو وما خ يتسػؿ بػو - .يسػتنتج وجػو التنػاةض قيمػا يقػر - .ينػدد وجيػة نظػر
( إسػماايؿ ابػد العػاطل

الكاتب قل نػص مقػرو .
وآ روف) 01،1193 ،

وام الرغـ مػف ىميػة ميػارات القػ ار ة التنميميػةت قونػو يوجػد ضػعؼ قػل مياراتيػا لػدى
المتعممػيف قػل كػؿ المرانػؿ التعميميػةت قيػػل المرنمػة اخبتداعيػة انطمقػت دراسػة خركيػػنج larking
( ) 1194ودراسة يسرى منمد مقبؿ(  ) 1194مف وجػود ضػعؼ قػل ميػارات القػ ار ة التنميميػة
لػػدى تدميػػذ المرنمػػة اخبتداعيػػة ،ومػػف ثػػـ ناولػػت ىات ػاف الدراسػػتاف اػػدج ىػػذا الضػػعؼ .وقػػل
المرنمة ا ادادية انطمقت دراسة إبراىيـ منمد امػل

(  ،) 1195ودراسػة إيمػاف إسػماايؿ

نمػػدي (  )1195مػػف وجػػود ضػػعؼ قػػل ىػػذه الميػػارات لػػدى تدمي ػذ المرنمػػة ا اداديػػة .وقػػل
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المرنمة الثانوية ثبػت الضػعؼ مػف دراسػة رانيػا منمػد مسػطي كامػؿ (  ،) 1199ودراسػة امػل
ابد المنعـ نسيف(  ) 1196ما قل المرنمة الجامعية ققػد انطمقػت دراسػة ىػدى ابػد الػرنمف (
 ) 1116ودراسػػة ابتسػػاـ ابػػاس ايااػػل(  ) 1193مػػف ف ىنػػاؾ ضػػعيًا لػػدى طػػدب الجامعػػة

يستوجب ادجو ،والدراسػات السػابقة لػـ تعػالج الضػعؼ قػل ميػارات القػ ار ة التنميميػة باسػت داـ
إستراتيجية ةاعمة ام مد ؿ التعميـ المتمايز.
ونظرا ف المغة القومية مف متطمبات ا مف القومل لماعوب ،قونو ام منػاىج تعميميػا
ً
ثقاقي ػا ،ونمايػػة منيػػا اليكػػري وسػػيانة التدميػػذ مػػف
ف تسػػيـ قػػل النيػػاظ ام ػ سػػيادة الػػبدد ً

اخنن ػراؼ اليكػػري ،قالمغػػة مقػػوـ مػػف مقومػػات السػػيادة الثقاقيػػة واليكريػػة ،واخىتمػػاـ بيػػا ينيػػظ
لماػػعوب سػػيادتيا ،وذلػػؾ مػػف ػػدؿ تضػػميف مػػنيج المغػػة العربيػػة موضػػواات اػػف ا مػػف اليكػػري
والتربية اليكرية والتيكير التنميمل.
ومف ثـ ،توجد روابط وثيقة بيف التعمػيـ والػوال بميػاىيـ ا مػف اليكػري ،قػالجيود التػل
تبػذليا الػدوؿ قػل مجػاؿ التربيػة والتعمػيـ ىػدقيا قػل ا سػاس نيػظ التػوازف اخجتمػاال لميػرد،
ومواجيػة اآلثػار السػمبية لمتغيػرات اخجتماايػة بم تمػؼ بعادىػا ،وىػذه ا ىػداؼ جػوىر ا مػف
اليكريت قالتعميـ يزود التمميذ بالمعارؼ والميارات واختجاىاتت مف جػؿ إاػداد ا سػية متكاممػة
ةادرة ام التعامؿ والتكيؼ م متغيرات النياة.
وا مف اليكري ىو القاادة الرعيسة الت يرتكز امييػا ا مػف المجتمعػل ،قػوذا تػـ ا تػراؽ
ىػػػذه القااػػػدة ،نػػػدث مػػػؿ واضػػػطراب قػػػل قكػػػر المجتمػػػ ت ومػػػف ثػػػـ ،قػػػد مػػػؿ قػػػل نيوضػػػو.
( ناسر السيد وآ روف) 4، 1191 ،
ونظػر ىميػة تنميػػة ميػاىيـ ا مػف اليكػػري مػف ػػدؿ المغػة العربيػة ،ققػػد نسػت ىػػداؼ
ًا
تدريس الق ار ة لمسػؼ ا وؿ ا اػدادي امػ اػدد مػف ا ىػداؼ المرتبطػة بيػذه الميػاىيـ ،منيػا
ػادر امػ
ف يكػػوف التمميػػذ ةػ ًا

ف :يقػػدر ىميػػة المناقظػػة امػ المػػاؿ العػػاـ -يقػػدر ىميػػة النريػػة

لإلنسػػاف والنيػواف -يػػدرؾ ةيمػػة الػػوطف والمواطنػػة -يػػدرؾ ف العمػػـ سػػبيؿ النجػػاح -يتنػػدث اػػف
ةيمة العمؿ -يدرؾ ةيمة التيكير -يقدر ىمية العطا  (.وزارة التربية والتعميـ)1196-1195 ،
وانطمقػػت بعػػػض الدراسػػات مػػػف ىميػػػة ف تسػػيـ المنػػػاىج التعميميػػػة قػػل تنميػػػة ا مػػػف
اليكػػريت نيػػث انطمقػػت دراسػػة سػػمياف خزـ (  ) 1192مػػف نػػو مػػف الضػػروري ف تسػػيـ ىػػذه
المناىج قل إبػراز ىميػة البيعػة والنيػاظ امييػا ،واخسػتيادة مػف مواردىػا ،وتعميػؽ مييػوـ الػوخ
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واخنتما لموطف .وانطمقت دراسة امر بػف منمػد ود يػؿ منمػد (  )1194مػف ف منػاىج المغػة
العربية يجب ف تسااد قل غرس القػيـ اخجتماايػة ا يجابيػة لػدى التدميػذ ،واكسػابيـ ميػارات
التيااؿ م مواةؼ النياة ،والتمييز بيف ا قكار السنينة وا قكار غير السنينة ،ونػب الػوطف
واخنتما إليو.
وةػاـ البانػػث بدراسػػة اسػػتطداية امػ ثدثػػة وثدثػيف تمميػ ًذا مػػف تدميػػذ مدرسػػة امػػرو

دىااف ،بودارة إطسا التعميمية ،مناقظة الييوـ ،وتػـ التوسػؿ إلػ

ف نسػبة تمكػف التدميػذ -قػل

ميػارات :التمييػز بػػيف اليكػرة الرعيسػػة واليكػر اليرايػػة ،والتمييػز بػػيف مػا يتسػػؿ بالموضػوع ومػػا خ
يتسػػػؿ بػػػو ،واسػػػتنتاج المعنػػػ الضػػػمنل مػػػف الػػػنص المقػػػرو  ،وتنديػػػد وجػػػو التنػػػاةض بػػػالنص
المقرو  ،والنكـ ام النص المقرو مػف نيػث :موضػوايتو ،وا دلػة التػل ااتمػد امييػا -بمغػت
% 11
ومػػػف ػػػدؿ إاػػػراؼ البانػػػث امػػػ التربيػػػة العمميػػػة لطػػػدب الدبمومػػػة العامػػػة بالكميػػػة،
ونضوره بعض نسص الق ار ة م بعض المعمميف قل المرنمة ا ادادية ،اتضح لػو ف بعضػيـ
يسػػت دموف طراعػػؽ تػػدريس خ تمكػػف التمميػػذ مػػف التركيػػز ام ػ البنيػػة العميقػػة لمػػنص المقػػرو ،
واخكتيا بالتركيز ام بنيتو السطنية.
وةػػد دت اليػػروؽ بػػيف التدميػػذ قػػل نمػػاط الػػتعمـ ،التػػل تنواػػت مػػا بػػيف سػػمعل وبسػػري
ونركل مف نانيػة ،وتػأممل وتنميمػل ودينػامل مػف نانيػة

ػرى إلػ البنػث اػف مػدا ؿ تعميميػة

ترااػػل ىػػذه اخ تدقػػات ،ومػػف ىػػذه المػػدا ؿ التعمػػيـ المتمػػايز الػػذي يركػػز ام ػ تيضػػيدت الػػتعمـ
ال اسػػة بالتدميػػذ ،ويرااػػل اىتمامػػاتيـ وميػػوليـ وناجػػاتيـ وةػػدراتيـ ،مػػف ػػدؿ تنوي ػ طراعػػؽ
ارض المنتوى.
والػػتعمـ المتمػػايز مػػد ؿ تعميمػػل يتضػػمف ثدثػػة اناسػػر رعيسػػة ،ى ػ  :نمػػاط التدميػػذ،
وتتضػػمف نمػػاذج متنواػػػة ،منيػػا :نمػػوذج دف دف ،Dunn and Dunnونمػػوذج اليورمػػػات
لمكػػارثل ،McCarthyونمػػوذج  ،Kolbونمػػوذج  ،Fleming Varkونمػػوذج  .Hillويتضػػمف
يضا الذكا ات المتعددة واليروؽ اليردية.
ً
وي تمػػؼ التعمػػيـ المتمػػايز اػػف تيريػػد التعمػػيـ قػػل ف التعمػػيـ المتمػػايز خ يركػػز ام ػ كػػؿ
برنامجػا يناسػبو ،بػؿ تعػرؼ ةػدرات التدميػذ واليػروؽ اليرديػة وتيضػيدت
تمميذ بميرده ،ويض لو
ً
تعمميػػـ ،وتسػػنيييـ قػػل مجمواػػات تتواقػػؽ مػ ةػػدراتيـ وتيضػػيدتيـ قػػل الػػتعمـ ،قػػل نػػيف يركػػز
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تيريػػػد التعمػػػيـ امػػػ كػػػؿ تمميػػػذ بميػػػرده .ومػػػف ثػػػـ ،قػػػوف التعمػػػيـ المتمػػػايز يركػػػز امػػػ طػػػرؽ
واستراتيجيات التعميـ وطرؽ ارض المنتوى وليس المنتػوى نيسػو ( .منسػف اطيػة، 1116 ،
) 013
وتؤكد بعض الدراسات ىميػة التعمػيـ المتمػايز قػل تعمػيـ الينػوف المغويػة ،نيػث انطمقػت
دراسة ) ،(Gilbert, 2011مف ف التعمػيـ المتمػايز يمكػف ف يػؤثر امػ تنسػيؿ التدميػذ قػل
القػ ار ة بالمرنمػة اخبتداعيػة .ودراسػػة ميػا نسػر سػدمة (  ) 1191التػػل انطمقػت مػف ف التعمػػيـ
المتمػػايز يمكػػف ف تسػػيـ قػػل اػػدج الضػػعؼ قػػل ميػػارات الق ػ ار ة والكتابػػة لػػدى تدميػػذ السػػؼ
الثانل اخبتداعل ،ودراسػة ايطػة ابػد المقسػود ،واسػاـ طػاب (  ،) 1195التػل انطمقػت مػف
ف تنديػػد نمػػاط الػػتعمـ الميضػػمة لتدميػػذ السػػؼ الثػػانل اخبتػػداعل ،يمكػػف ف يسػػيـ قػػل تنميػػة
نسػػػيمتيـ المغويػػػة ،ودراسػػػة واعػػػؿ سػػػدح السػػػوييل(  ،) 1195التػػػل انطمقػػػت مػػػف ف التعمػػػيـ
المتمػػايز إسػػتراتيجية يمكػػف ف تسػػيـ قػػل تنميػػة الميػػردات واخسػػتيعاب القراعػػل لتدميػػذ السػػؼ
الثالث اخبتداعل.
يتضػػػح مػػػف الدراسػػػات السػػػابقة ف بعػػػض الدراسػػػات تنظػػػر لمتعمػػػيـ المتمػػػايز بوسػػػيو
تعميميػا ،يضػاؼ إلػ ذلػؾ تسػور
إستراتيجية تدريسية ،والبعض اآل ر ينظػر إليػو بوسػيو مػد ًد
ً
متنواػا .وقػػل كػػؿ ا نػواؿ ،ىنػػاؾ اتيػػاؽ
تعميمػا
كػػوثر كوجػػؾ( ) 1115التػػل نظػػرت إليػػو بوسػػيو
ً
ً
نوؿ ال سػاعص العامػة التػل تسػؼ التعمػيـ المتمػايز ،وىػل مرااػاة تيضػيدت التدميػذ واليػروؽ

تعميميػا
اليردية بينيـ .وىذا البنث استكماؿ لمبنوث الت وظيت التعمػيـ المتمػايز بوسػيو مػد ًد
ً
تػػـ قػػل ضػػوعو بنػػا إسػػتراتيجية لتنميػػة ميػػارات القػ ار ة التنميميػػة والػػوال بميػػاىيـ ا مػػف اليكػػري
المتضمنة قل مقرر الق ار ة العربية لتدميذ السؼ ا وؿ ا ادادي.
ماكػػمة البنث:
تنػػددت ماػػكمة البنػػث قػػل ضػػعؼ ميػػارات القػػ ار ة التنميميػػة لتدميػػذ السػػؼ ا وؿ
ا ادادي ،وضعؼ واييـ بمياىيـ ا مف اليكػري المتضػمنة قػل مقػرر المغػة العربيػة ،ولنػؿ ىػذه
الماكمة ساغ البانث السؤاؿ الرعيس اآلتل :كيؼ يمكف تنمية ميػارات القػ ار ة التنميميػة والػوال
بمياىيـ ا مف اليكري لتدميذ السؼ ا وؿ ا ادادي بوستراتيجية ةاعمة ام التعميـ المتمايز؟
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ِ
سعمة البنثية اآلتية:
وينبثؽ مف ىذا السؤاؿ الرعيس ا
 -9ما ميارات الق ار ة التنميمية المناسبة لتدميذ السؼ ا وؿ ا ادادي العاـ؟
 -1ما مياىيـ ا مف اليكري المتضمنة قل مقرر المغة العربية لتدميذ السؼ ا وؿ ا ادادي؟
 -0مػػا ا سػػتراتيجية القاعمػػة ام ػ مػػد ؿ التعمػػيـ المتمػػايز لتنميػػة ميػػارات الق ػ ار ة التنميميػػة والػػوال
بمياىيـ ا مف اليكري لتدميذ السؼ ا وؿ ا ادادي؟
 -1مػػا ثػػر ا سػػتراتيجية القاعمػػة ام ػ مػػد ؿ التعمػػيـ المتمػػايز قػػل تنميػػة ميػػارات الق ػ ار ة التنميميػػة
لتدميذ السؼ ا وؿ ا ادادي؟
 -2ما ثر ا ستراتيجية القاعمة ام مد ؿ التعميـ المتمايز قػل تنميػة الػوال بميػاىيـ ا مػف اليكػري
المتضمنة قل مقرر الق ار ة لتدميذ السؼ ا وؿ ا ادادي؟
 -3مػػا العدةػػة بػػيف تنميػػة ميػػارات الق ػ ار ة التنميميػػة والػػوال بميػػاىيـ ا مػػف اليكػػري لتدميػػذ السػػؼ
ا وؿ ا ادادي؟

أٍداف البحح:
ىػػدؼ البنػػث تنميػػة ميػػارات الق ػ ار ة التنميميػػة والػػوال بميػػاىيـ ا مػػف اليكػػري لتدميػػذ
السؼ ا وؿ ا ادادي العاـ ،باست داـ إستراتيجية ةاعمة ام التعميـ المتمايز ،مف دؿ:
 -9تنديد ميارات الق ار ة التنميمية المناسبة لتدميذ السؼ ا وؿ ا ادادي.
 -1تنديد مياىيـ ا مف اليكري المتضمنة قل مقرر الق ار ة العربية.
 -0إاداد ا ستراتيجية القاعمة ام مد ؿ التعميـ المتمايز.
 -1تعػػرؼ ثػػر ا سػػتراتيجية القاعمػػة ام ػ مػػد ؿ التعمػػيـ المتمػػايز قػػل تنميػػة ميػػارات الق ػ ار ة
التنميمية لتدميذ السؼ ا وؿ ا ادادي.
 -2تعػػرؼ ثػػر ا سػػتراتيجية القاعمػػة امػ مػػد ؿ التعمػػيـ المتمػػايز قػػل تنميػػة الػػوال بميػػاىيـ
ا مف اليكري لتدميذ السؼ ا وؿ ا ادادي.
 -3تعػػرؼ العدةػػة بػػيف تنميػػة ميػػارات الق ػ ار ة التنميميػػة والػػوال بميػػاىيـ ا مػػف اليكػػري لػػدى
تدميذ السؼ ا وؿ ا ادادي.
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أٍنية البحح:
يمكػػف ف يييػػد ىػػذا البنػػث -قػػل مجػػاؿ تعمػػيـ المغػػة العربيػػة بعامػػة ،وقػػل مجػػاؿ تعمػػيـ
كد مف:
الق ار ة العربية ب اسةً -

 -1تدميػػذ السػػؼ ا وؿ ا اػػدادي العػػاـ :مػػف ػػدؿ تعػػرؼ جوانػػب القػػوة ونقػػاط الضػػعؼ لػػدييـ قػػل
ميػػارات الق ػ ار ة التنميميػػة ،ودرجػػة واػػييـ بميػػاىيـ ا مػػف اليكػػري المتضػػمنة قػػل مقػػرر الق ػ ار ة
العربية.
 -2معممل المغة العربية وموجيييا :وذلؾ مف ػدؿ اخسػتيادة مػف ا تبػار ميػارات القػ ار ة التنميميػة
لتدميػذ السػؼ ا وؿ ا اػػدادي ،ومقيػاس الػوال بميػػاىيـ ا مػف اليكػرى المتضػػمنة قػل المقػػرر،
وا ستراتيجية القاعمة ام مد ؿ التعميـ المتمايز لتدريس الق ار ة العربية.
 -3م ططل مناىج المغة العربية :وذلؾ بواداد دلة تتضمف ناػطة تنمػل ميػارات القػ ار ة التنميميػة
والوال بمياىيـ ا مف اليكري المتضمنة قل دروس الق ار ة العربية.
 -4البانثيف :يمكف ف يستييد بعض البانثيف مف مقترنات ىذا البنػث قػل إجػ ار بنػوث

ػرى قػل

تنمية قنوف المغة العربية باست داـ مد ؿ التعميـ المتمايز.
حدود البحح:
اةتسر ىذا البنث ام الندود اآلتية:
 -1ندود بارية :مجمواػة مػف تمميػذات السػؼ ا وؿ ا اػدادي ،واػددىف سػتوف تمميػذة ،لكػوف
السؼ ا وؿ ا اػدادي ىػو بدايػة مرنمػة تعميميػة ميمػة تعػد بوابػة العبػور لممرنمػة الثانويػة،
وتنميػػة ميػػارات القػػ ار ة التنميميػػة والػػوال بميػػاىيـ ا مػػف اليكػػري ميمػػة جػػدا لتدميػػذ ىػػذه
المرنمة.
 -2نػػدود مكانيػػة :تمثمػػت قػػل مدرسػػتل :منيػػة النػػيط ا اداديػػة بنػػات ،ونامػػد مسػػعود ،التابعػػة
دارة إطسػػا ،مناقظػػة الييػػوـت ف ىاتػػاتيف المدرسػػتيف مػػف كبػػر المػػدارس قػػل المناقظػػة،
ولعدةة البانث الطيبة بودارة المدرستيفت مما سيؿ اميو إج ار تجربة البنث.
 -3نػػػدود موضػػػواية :ميػػػارات القػػػ ار ة التنميميػػػة ،التػػػل سػػػيرت انيػػػا اسػػػتبانة ميػػػارات القػػػ ار ة
التنميمية ،وىل إندى اارة ميارة ،وبعض مياىيـ ا مف اليكري المتضمنة قل مقػرر القػ ار ة
العربيػػة ،لتدميػػذ السػػؼ ا وؿ ا اػػدادي .والتػ
واددىا تسعة مياىيـ.
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 -4ندود زمانية :اليسؿ الدراسل ا وؿ ،لمعاـ الدراسل.1111-1196

مصطلحات البحح:
 -التعليه املتنايز:

يعػػرؼ ( Smeeton ( 2016,14التعمػػيـ المتمػػايز بأنػػو :مػػد ؿ تدريسػػل

يقػػػػوـ قيػػػػو المعممػػػػوف بتقػػػػديـ منتػػػػوى المنػػػػاىج الدراسػػػػية والممارسػػػػات التعميميػػػػة وا دوات
المست دمة قل تقديـ المناىج الدراسية وا ناطة لمتدميػذ باػكؿ يتواقػؽ مػ اليػروؽ اليرديػة
بينيـ و نماط تعمميـت مف جؿ تمبية انتياجاتيـ المتنواة ،وتعظيـ قرص تعمـ كؿ واند مػنيـ
ام ندة دا ؿ اليسؿ الدراسل.
ويعرقػػو ) Campbell( 2008,1بأنػػو :سمسػػمة مػػف ا جػ ار ات الدزمػػة لمتػػدريس
لمتدميػػذ الػػذيف ت تمػػؼ ةػػدراتيـ قػػل اليسػػؿ الوانػػد ،باػػكؿ يمبػػل انتياجػػاتيـ ،ويسػػتند إلػػ
ممارسات واضنة لتنسيف تعمميـ بطرؽ م تميةت مف جؿ تمبية انتياجاتيـ.
وتعرقػػػو كػػػوثر كوجػػػؾ وآ ػػػروف(  )12 ، 1115بأنػػػو :مرااػػػاة ا ػػػتدؼ ال مييػػػة
المعرقية السػابقة لمتدميػذ السػابقة ،ومػدى اسػتعدادتيـ لمػتعمـ ،وتنديػد المػواد التػل ييضػموف
تعمميا ،وطراعؽ التدريس التػل ييضػمونيا ،وكػذلؾ تعػرؼ ميػوليـ واىتمامػاتيـ و نمػاط تعمميػـ
و نواع ذكاعيـ ،وتقديـ منتوى المنيج بطرؽ و ساليب تراال كؿ ذلؾ.
اعيػػا بأنػػو :ا ج ػ ار ات والطػػرؽ وا سػػتراتيجيات
ويعرقػػو البانػػث قػػل ىػػذا البنػػث إجر ً
وا ناػػطة التعميميػػة المتدرجػػة قػػل المسػػتوى ،والمتنواػػة قػػل نماطيػػا ،التػػل ترااػػل اليػػروؽ
اليردية و نماط تعمـ تمميذات السؼ ا وؿ ا ادادي ،مف دؿ ارض منتػوى دروس القػ ار ة
والنسوص قل سورة ناطة تياامية تتواقؽ م

نماط تعمميـ الم تميػة :السػمعية والبسػرية

والنركية مف جانب ،والتنميمية والتأممية مف جانب آ ر.

 -الكراءة التحليلية:

يعرؼ مؼ منمػد ( ) 991-990 ،1190القػ ار ة التنميميػة بأنيػا :إجػ ار ات امميػة

قل ة ار ة النص المغوي تركز ام التنميؿ والنقد قل الاكؿ والمضموف ،مف دؿ رد الكػؿ إلػ
جزاعػػػو ،وتعػػػرؼ مكونػػػات الػػػنص و ساعسػػػو ،ودراسػػػة تراكيبػػػو وجممػػػو وميرداتػػػو ،واسػػػتنتاج
المضاميف المباارة والمضاميف الضمنية ،واست دص ال برة المربية وتوظيييا.
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وتعرقيػػا ناييػػة ةطػػامل(  ) 243 ، 1115بأنيػػا :ةػػدرة التدميػػذ ام ػ ممارسػػة التيكيػػر
التنميمػػل الػػذي يسػػاادىـ ام ػ الينػػص الػػدةيؽ لموةػػاع وا قكػػار والنمػػوؿ وا ا ػيا والمواةػػؼ،
وتيتيتيا و تقسيميا إل مكونات قراية.
اعيا بأنيػا :العمميػات وا ناػطة العقميػة التػل
ويعرؼ البانث ميارات الق ار ة التنميمية إجر ً
تقوـ بيا تمميػذات السػؼ ا وؿ ا اػدادي قػل ثنػا ةػ ار ة الػنص المغػوي ،نيػث يقمػف بعمميػات:
الييـ والتيسير والتنميؿ والتأويؿ والتقويـ قل ضو معايير منددة.

 -األمً الفكري:

يعػػرؼ ناسػػر السػػيد وآ ػػروف(  ) 96 ، 1116ا مػػف اليكػػري بأنػػو :النقػػاعؽ والميػػاىيـ

والميارات اختجاىات والقيـ المتضػمنة قػل اناسػر المػنيج الدراسػل ،والتػل تيػدؼ إلػ تنسػيف
اجتماايػا ،مػف ػدؿ تنميػة مياراتػو ،وتقويػة اتجاىاتػو ا يجابيػة وميولػو ،بسػػورة
قكريػا و
ً
التمميػذ ً
ةادرا ام تنوي مسادر جم المعمومات ،ودراسة مسداةيتيا ،والتأكد مف دةتيا.
تجعمو ً
وتعرقػو إيمػاف ازمػل(  )3 ،1115بأنػو :نمايػة اقػؿ التمميػذ وقكػره ومبتكراتػو ومعارقػو
ومنتجاتو ووجيات نظره ونرية ريػو مػف ي مػؤثر ،سػوا مػف ِةبػؿ الاػ ص نيسػو ،و مػف ِةبػؿ

يضا ،ا مػف العقاعػديت ف منبػ الاػعور بػو ىػو رسػوخ العقيػدة التػل تقػر
الغير ،ويطمؽ اميوً ،
قل القمب ويسدةيا العقؿ ويؤ ِمف سدمتيا اليكر.
اعيػػا بأنػػو :إدراؾ واناطػػة
ويعػػرؼ البانػػث الػػوال بميػػاىيـ ا مػػف اليكػػري قػػل الق ػ ار ة إجر ً
تمميذات السؼ ا وؿ ا ادادي العػاـ بمجمواػة مػف ميػاىيـ ا مػف اليكػري المتضػمنة قػل مقػرر
الق ػ ار ة العربيػػة وتنديػػد وجػػو اخسػػتيادة منيػػا قػػل النيػػاة ،وتكػػويف اتجػػاه إيجػػابل ننوىػػات ممػػا
وسموكيا ووجدانيا مف ا قكار الضارة ليف ولمجتمعيف.
معرقيا
ينسنيف
ً
ً
ا طار النظري لمبنث :تنمية ميارات الق ار ة التنميمية والوال بمياىيـ ا مف اليكري لتدميذ
السؼ ا وؿ ا ادادي بوستراتيجية ةاعمة ام التعميـ المتمايز:
تنػػاوؿ البانػػث تنػػت ىػػذا العن ػواف مجمواػػة مػػف المنػػاور ،بيػػدؼ التوسػػؿ إلػ ا سػػس
وال طوات التل يمكف قل ضوعيا تنمية ميػارات القػ ار ة التنميميػة والػوال بميػاىيـ ا مػف اليكػري
المتضمنة قل مقرر الق ار ة العربية لتدميذ السؼ ا وؿ ا ادادي العاـ ،وىذه المناور ىل:
 الق ار ة التنميمية :ىميتيا ،ومياراتيا ،واستراتيجيات و ناطة تنميتيا. الوال بمياىيـ ا مف اليكري :ىميتو ،و ناطة تنميتو ،وادةتو بالق ار ة التنميمية.- 9611 -
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 التعمػػيـ المتمػػايز :ساسػػو اليمسػػيل ،و ىميتػػو ،واسػػتراتيجياتو ،وا ناػػطة القاعمػػة اميػػو ،دورالمعمـ والتمميذ قيو.
 -العدةة بيف التعميـ المتمايز والق ار ة التنميمية والوال بمياىيـ ا مف اليكري.

أوال  -الكـراءة التحليليـة :أٍنيتَـا ومَاراتَـا وسســرتاتيتيات وأى ـطة تينيتَـا لتالميـ الصــف
األول اإلعدادي:
- 1أٍنية تينية مَارات الكراءة التحليلية:
لمق ػ ار ة التنميميػػة ىميػػة كبيػػرة لمتمميػػذت لكونيػػا تنمػػل لديػػو ميػػارات التيسػػير والتنميػػؿ
والتساؤؿ واخستقسا والتأويػؿ والتقػويـ ،قيػو خ ينظػر إلػ المعمومػات الػواردة بػالنص قنسػب،
بؿ يقر النص ،وينممو ،ويقؼ ام ما بو مػف معػاف ضػمنية ،ويبػرز وجػو ةوتػو ونقػاط ضػعيو.
))Konott, 2013, 1
نقديا يسااد ام تنسيف التدميذ مف ا قكػار المغموطػة،
وتنميؿ النص المقرو
ً
تنميد ً
وينمػػل داقعيػػتيـ لمق ػ ار ة ،ويجعميػػـ ةػػارعيف قػػااميف ،وينمػػل ةػػدرتيـ ام ػ قيػػـ الػػنص المقػػرو ،
وتقديـ النجج والبراىيف التل تداـ ريا ما قيو ،كما يض بنيػة قكريػة تمكػنيـ مػف ةػ ار ة مػا بػيف
السطور ،قيميزوف بيف النقاعؽ واآل ار  ،والمعقوؿ والدمعقوؿ ،واسدار نكـ منطقػل امػ المػادة
المقرو ة( .نسف اناتة) 112 ،1193،
والق ار ة التنميمية تسيـ قل تكويف ا سية التمميذت مف ػدؿ تنميػة ةدرتػو امػ الػربط
واخسػػػػتنتاج والتيسػػػػير واستاػػػػراؼ المسػػػػتقبؿ ،والتنميػػػػؿ الػػػػدةيؽ لمػػػػا و ار الكممػػػػات المكتوبػػػػة،
والوسوؿ إل البنية العميقة لمػنص المقػرو  ،كمػا تسػااده امػ امػ تطػوير مياراتػو التيااميػة،
والتعبير اف قكارة باكؿ مناسب ،واضيا ال جديػد و إبػداال امػ الػنص المقػرو  ( .امػل
ابد المنعـ) 121 ،1196 ،
وةػػد كػػدت دراسػػة بػػيج  )1114( Beachف لمقػػ ار ة التنميميػػة لمنسػػوص الم تميػػػة
إيجابي ػا ام ػ ميػػارات الكتابػػةت قػػالمتعمموف القػػادروف ام ػ إتقػػاف ميػػارات الق ػ ار ة وتنميػػؿ
ػأثير
تػ ًا
ً
النسػػػػوص بدةػػػػػة ،تتطػػػػػور ةػػػػػدرتيـ امػػػػػ الكتابػػػػػة .كمػػػػػا كػػػػػدت دراسػػػػػة كػػػػػوبر اػػػػػيمل
إيجابيػا قػػل تنسػػيف ميػػارة المنادثػػة انػػد
ػأثير
 (1190(Kuprashviliف لمقػ ار ة التنميميػػة تػ ًا
ً
جيػدا لمغػة لكونيػا تعمػؿ امػ تطػوير
التمميذت قالق ار ة التنميمية تسااد ام جعؿ المتعمـ متندثًا ً
مياراتو وكيا تو التياامية.
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ويػػرى البانػػث ف ىميػػة الق ػ ار ة التنميميػػة تنب ػ مػػف كونيػػا تمك ػف التمميػػذ مػػف الػػوال
بالنص المقرو  ،وتنميؿ مكوناتو وتأويؿ معانيو ،والنكـ ام موضواية الكاتػب و دلتػو ،والػتمكف
مػػف الوسػػوؿ إل ػ المسػػتويات العميػػا لييمػػو ،وىػػذا ضػػرورى لمنيػػاة مػػف منطمػػؽ نيػػا بمواةييػػا
و نػػػداثيا تتطمػػػب القػػػارئ القػػػادر امػػػ ربػػػط المنتػػػوى المقػػػرو بالنيػػػاة ،والمػػػدةؽ قيمػػػا يقػػػر،
والموضوال قل نكامو ام النص وكاتبو.

 - 0مَارات الكراءة التحليلية املياسبة لتالمي الصف األول اإلعدادي:
ب ػالرجوع إل ػ بعػػض الكتابػػات التربويػػة والدراسػػات السػػابقة قػػل الق ػ ار ة التنميميػػة ،مثػػؿ:
نسف اناتة ومرواف السماف(  ،) 1191ومرواف السػماف(  )1193وابتسػاـ ايااػل( )1193
ويسػػرى مقبػػؿ(  ،)1194وابػراىيـ امػ (  ) 1195وامػػل ابػػد المػػنعـ (  ) 1196مكػػف تنديػػد
ميارات الق ار ة التنميمية قل:


است دص اليكرة المركزية بالنص المقرو .



إدراؾ العدةات بيف ا قكار بالنص المقرو .



استنتاج المعانل الضمنية غير المسرح بيا بالنص المقرو .



تنديد القيـ المتضمنة بالنص المقرو .



وض اناويف قراية ج از النص المقرو بنسب قكاره.



التمييز بيف النقاعؽ واآل ار بالنص المقرو .



التمييز بيف المنطقل وغير المنطقل بالنص المقرو .



التمييز بيف ما يتسؿ بالنص المقرو مف قكار وما خ يتسؿ بو.



استنباط ال ساعص الينية سموب الكاتب مف دؿ النص.



التمييز بيف ا سموب العممل وا سموب ا دبل بالنص المقرو .



تنديد كياية المعمومات الواردة بالنص المقرو .



تقويـ ا دلة التل ااتمد امييا الكاتب بالنص المقرو .



اةتراح قكر وثيؽ السمة بالنص المقرو .



النكـ ام

ىمية النص وقاعدتو لمقارئ.



الموازنة بيف نسيف م تمييف.



تنميؿ النص المقرو قل ضو ال برة الذاتية.
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 - 3سسرتاتيتيات تينية مَارات الكراءة التحليلية لتالمي الصف األول اإلعدادي:
تتطمب تنمية ميارات الق ار ة التنميمية اسػت داـ إسػتراتيجيات تمكػف التمميػذ مػف التيااػؿ
ػوخ إل ػ بنيتػػو العميقػػة ،كالعسػػؼ الػػذىنل ،والتسػػاؤؿ الػػذاتل ،والتنميػػؿ
مػ الػػنص المقػػرو  ،وسػ ً

البدغل ،والتػدريس التػأممل ،والتػدريس التيػاامل ،وا ناػطة المتدرجػة ،ونظريػة التمقػل النقديػة،
وا لعاب المغوية.

 - 4أى طة تينية مَارات الكراءة التحليلية لتالمي الصف األول اإلعدادي:
تنمية ميارات الق ار ة التنميمية تتطمػب مػف المعمػـ إاػداد ناػطة ذات مواسػيات معينػة،
تراال تمايز التدميذ قل الطرؽ الت ييضموف بيا تمقل المعمومة ،ومف ا ناطة:
 يطرح المعمـ انواف النص المقرو امػ التدميػذ ،ثػـ يطمػب مػنيـ كتابػة مجمواػة مػف التوةعػاتلما سوؼ يقرونو تنت العنواف.
لغويػا امػ التدميػذ ،ثػـ يطمػب مػنيـ ة ار تػو ،والتمييػز بػيف اليكػرة العامػة
نسػا ً
 يعرض المعمـ ًواليكر الجزعية بالنص المقرو .
تعميميا يقػوـ قيػو التمميػذ بمناةاػة زمدعػو قػل المعػانل المتضػمنة بػالنص
 يييئ المعمـ موةيًاً
المقرو .
 يوجػػو المعمػػـ التمميػػذ إلػ النكػػـ ام ػ موضػػواية الكاتػػب ،وتنديػػد ا دلػػة الت ػ ااتمػػد امييػػاالمؤلؼ قل داـ ريو.
 يطرح المعمـ ام التدميذ سعمة ميتونة بيدؼ تنديد وجو اخستيادة مف المعمومات الػواردةبالنص المقرو قل النياة.
 يدرب المعمـ التدميذ ام ة ار ة ما بيف السطور بالنص المقرو  ،مف دؿ ناػطيـ تجعميػـيبنثوف اف المعانل غير الظاىرة بالنص.
 يثيػػر المعمػػـ اىتمػػاـ التدميػػذ بموضػػوع الػػنص ،وياػػجعيـ امػ طػػرح كبػػر اػػدد مػػف ا سػػعمةنوؿ مضمونو ،ومناةاتيـ قييا.
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ثاىيا  -الوعي مفاٍيه األمً الفكري لتالمي الصف األول اإلعدادي:
 - 1أٍنية تينية الوعي مبفاٍيه األمً الفكري لتالمي الصف األول اإلعدادي:
معرقيػا
معرقيا لوظيية ما ،بؿ سبح ىدقػو إاػداده
لـ يعد ىدؼ التعميـ ىو إاداد التمميذ
ً
ً
ووجػػدانيات لمتكيػػؼ مػػ معطيػػات النيػػاة ومتغيراتيػػا الم تميػػة ،ومػػف ثػػـ ،تػػأتل ىميػػة
ومياريػػا
ً
ً
اخىتمػػاـ بتنميػػة الػػوال بميػػاىيـ ا مػػف اليكػػري ،كونػػو يسػػيـ قػػل نيػػظ كيػػاف المجتم ػ ووندتػػو
واسػػػتمرارهت مػػػف ػػػدؿ نمايػػػة ا قػػػراد مػػػف اخننػػػراؼ اليكػػػري ،واخلتػػػزاـ بقػػػيـ المجتمػػػ وااداتػػػو
وتقاليػػدهت ممػػا ةػػد يسػػيـ قػػل امميػػة التنميػػة الاػػاممة لممجتمػ ت نتيجػػة اختسػػاؽ بػػيف ماػػرواات
التنمية والمنظومة اليكرية والثقاقية قراد المجتم .
وا مػػف ،بمييومػػو العػػاـ مػػف ىػػـ المتطمبػػات ا ساسػػية لمني ػاة ا نسػػانيةت قيػػو ناجػػة
إنسانية ولية خ يستطي

ي مجتم ف يعيش ويمارس دوره قل البنا والتنمية قل غيابػو .قيػو

يعبػػر اػػف اػػعور ا نسػػاف بالسػػدمة واخطمعنػػاف ،وغيػػاب سػػباب ال ػػوؼ ام ػ نياتػػو ومقومػػات
بقاعو ومسالنو المارواة (.ابد النييظ المالكل) 03 ، 1115 ،
واخىتماـ بتنمية الوال بمياىيـ ا مػف اليكػري المتضػمنة قػل المنػاىج التعميميػة ،يمكػف
وسػموكيا ،وتأكيػد القػيـ ا نسػانية النبيمػة كالتسػامح
وقكريػا
دةيػا
ف يؤدي إل تنسيف التمميذ
ً
ً
ً
واخاتػػداؿ قػػل اليكػػر والسػػموؾ ،والسػػدؽ ،وداػػـ ثقاقػػة النػوار ،وتقبػػؿ اآل ػػر ،وتأكيػػد ةػػيـ الػػوخ
واخنتمػػا  ،وتيػػذيب العقػػؿ ،ونيػػظ الػػنيس ،وسػػيانة مػوارد الدولػػة والنيػػاظ اميػػا ( .ناسػػر السػػيد
وآ روف) 00 ، 1191 ،
كما ف اخىتماـ بتنمية الػوال بميػاىيـ ا مػف اليكػري يسػااد التمميػذ امػ التمييػز بػيف
ناقع ػا
ا قكػػار الضػػارة وا قكػػار الناقعػػةت ممػػا يسػػيـ قػػل تنسػػينو ،وتاػػجيعو ف يكػػوف اضػ ًػوا ً
إيجابيا امػ الجوانػب اخةتسػادية والسياسػية واخجتماايػةت با ضػاقة إلػ
لمجتمعوت مما ينعكس
ً
النياظ ام ىوية المجتم وثقاقتو وموارده ( .دليمة مباركل) 1 ،1116 ،
ويػػرى البانػػث ف ىميػػة تنميػػة الػػوال بميػػاىيـ ا مػػف اليكػػرى مػػف ػػدؿ مقػػرر الق ػ ار ة
العربية ميـ لكونو يمكف ف يسااد التمميذ ام :
 قيـ مدلوؿ بعض مياىيـ ا مف اليكري المتضمنة قل مقرر الق ار ة العربية والوال بيا. -اخستيادة مف المياىيـ المتضمنة قل المقرر قل النياة اليومية.
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 نمايػػة نيسػػو مػػف اخنن ػراؼ اليكػػرى والسػػموكل ،ومسػػاادتو ام ػ التعامػػؿ بػػوال م ػ م ػواردبيعتو.
 التمييػػػز بػػػيف الميػػػاىيـ المغموطػػػة ،والػػػوال بيػػػا ،وتأكيػػػد الػػػوخ واخنتمػػػا لوطنػػػو وتاري ػػػووانجازاتو.
 -الوال بأىمية الطموح والتيوؽ وتقبؿ اآل ر والتعايش معو.

 - 3أى طة تينية الوعي مبفاٍيه األمً الفكري لتالمي الصف األول اإلعدادي:
يمكػػف تنميػػة الػػوال بميػػاىيـ ا مػػف اليكػػري مػػف ػػدؿ ناػػطة تعميميػػة تعمميػػة تسػػااد
التمميذ ام تنميؿ الػنص المقػرو  ،وتنديػد الميػاىيـ المتضػمنة قيػو ،ومناولػة قيػـ دخخت ىػذه
المياىيـ.
ومف ا ناطة ما يمل:
 يوجو المعمـ التدميذ إل تنديد مياىيـ ا مف اليكري المتضمنة قل الدرس ،وبياف ىميتيا. يناةش التمميذ زمد ه قػل ىميػة بعػض ميػاىيـ ا مػف اليكػري المتضػمنة ،وبيػاف ىميتيػا لػوولمجتمعو با دلة والبراىيف.
 يعرض المعمـ ام التدميذ مجمواػة مػف المواةػؼ السػموكية التػ تػدور نػوؿ بعػض ميػاىيـا مف اليكري ،وتوجيو ند التمميذ ننو تنميؿ الموةؼ ،وابدا الري قيو.
 -يوجو المعمـ التدميذ ننو التنبؤ بالنتاعج المتوةعة ناؿ تـ ا

دؿ بمييوـ مػف ميػاىيـ ا مػف

اليكري.
 يعرض المعمـ بعض المواةؼ والقسص التل توضػح ىميػة ا مػف اليكػري قػل نيػاة التدميػذ،ويطمب منيـ است دص الدروس المستيادة منيا.
 يوجو المعمـ بعض التدميذ ننو تمثيؿ بعض ا دوار اف بعض مياىيـ ا مف اليكري وتوجيػوباةل التدميذ ننو تنديد المييوـ الذي يتـ تمثيمو.
 -يوجػػو المعمػػـ التدميػػذ إلػ

ف يكتب ػوا كبػػر اػػدد مػػف ا دلػػة اػػف ىميػػة مييػػوـ ا مػػف اليكػػري

المتضمف قل الدرس.
 يطمب المعمـ مف التدميذ ارض مواةؼ مػف النيػاة تػدؿ امػ غيػاب المييػوـ الػذي يتنػدثوفانو.
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 - 3العالقة بني الكراءة التحليلية والوعي مبفاٍيه األمً الفكري:
تنمية ميارات الق ار ة التنميمية يمكف ف تسااد التمميذ ام تيكيػؾ الػنص المقػرو إلػ
اناسػػره الجزعيػػة ،وتنميػػؿ كػػؿ جػػز ام ػ نػػدة ،وتيسػػير العدةػػات بػػيف مكوناتػػو ،وتأويػػؿ بعػػض
ِ
المتضػمف امميػات التقػويـ واسػدار ا نكػاـ امػ
المعانل بالنص ،با ضاقة إل التنميػؿ النقػدي
ةػادر امػ اػدـ اخنسػياؽ غيػر المتػأنل و ار ا قكػار
مكونات النص ،وكاتبو .وىذا يجعػؿ التمميػذ ًا
غيػػر الموضػػواية ،وينمػػل ةدرتػػو امػ مناةاػػة القضػػايا وا قكػػار المطرونػػة ،وابػػدا الػػرى قييػػا،
والموازنػة بػيف ا قكػار وتقويميػا .وىػػذه الجوانػب ىػ

سػاس ا مػػف اليكػري الػذي يسػتيدؼ نيػػظ

نيس التمميذ ،ونمايتو مف اخننراؼ اليكري ،وتنمية ةدرتو ام التعامؿ م بيعتو ومجتمعو.
وام الرغـ مف ف الق ار ة التنميمية تركػز كثػر امػ الجوانػب المعرقيػة والذىنيػة ،قونيػا
ػوخ إلػ الجوانػػب الوجدانيػػة
ميمػة قػػل تنميػة ا مػػف اليكػػري ،الػذي يركػػز امػ ىػذه الجوانػػب ،وسػ ً

الدزمػػة لمػػوال بػػالمييوـ ،قػػالوال بميػػاىيـ ا مػػف اليكػػري المتضػػمنة ق ػ نػػص مػػا ،ينتػػاج إل ػ

ناػػطة متنواػػة مػػف التمميػػذ ،منيػػا ف يقػػر الػػنص ة ػ ار ة تنميميػػة تبػػرز ىػػدؼ الكاتػػب ودواقعػػو
واتجاىػو اليكػػري ،كمػا تبػػرز المعػػانل الضػمنية بػػالنص ،وتسػااد قػػل النكػػـ امػ الػػنص المقػػرو
ككؿ ،مف ثـ قيل متطمب لموال با مف اليكري.

ثالجا  -التعليه املتنايز وتعليه الكراءة العربية:
 - 1األساض الفلشفي للتعليه املتنايز:
يسػتند التعمػيـ المتمػػايز إلػ قمسػية ميادىػػا نػو يجػب امػ المعممػيف ف يطواػوا طراعػػؽ
تدريسيـ قل ضو نمػاط التدميػذ واليػروؽ اليرديػة بيػنيـت مػف جػؿ اسػتيعاب اخ تدقػات بيػنيـ
قل الميوؿ واخستعداد وتيسيدت التعمـ .قيـ م تميوف قػل نمػاط تعممميػـ واتجاىػاتيـ وةػدراتيـ
وميوليـ ،وىذا يتطمب تنوي إستراتيجيات التدريس ،وتقديـ مجمواة متنواة مػف الميػاـ تتضػمف
كبير مػف الماػاركة الناػطة لجميػ التدميػذ لمقابمػة تيضػيدت تعمميػـ(Tomlinson, ( .
ةدر ًا
ًا
2005,263
وةد سيمت الدراسات التل تناولت الذكا قل تطور التعميـ المتمػايزت نيػث مسػت
ػػدا ،و ف التدميػػػذ ييكػػػروف
ىػػػذه الدراسػػػات إلػػػ ف الػػػذكا متعػػػدد ا وجػػػو ولػػػيس اػ ً
ػػيعا وانػ ً
ويتعممػػوف بطػػرؽ م تميػػة و سػػاليب متنواػػة ،و ف ال ديػػات العسػػبية تنمػػو وتتطػػور انػػدما
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تست دـ باكؿ ناػط ،ويتوةػؼ تطورىػا انػدما خ يػتـ اسػت داميا ،كمػا ف الػتعمـ الناػط يغيػر
قسيولوجية الدماغ ( .قريد الغامدى)061-060 ،1190 ،
و سيمت البناعيػة اخجتماايػة لييجوتسػكل  vogotaskyقػل التعمػيـ المتمػايز مػف
ادا م تميػػػػيف قػػػػل القػػػػدرات
ػػػػدؿ إاػػػػارتيا إلػػػػ وجػػػػوب النظػػػػر إلػػػػ التدميػػػػذ بوسػػػػييـ قػػػػر ً
واخستعدادات والميوؿ ،وبالتالل ،قوف اكتسػاب المعػارؼ الجديػدة وربطيػا بمػا ىػو موجػود قػل
البنية المعرقية لممتعمـ ،يتـ قل ضو ىذا التمايز بيف التدميذ .قالتعميـ اممية بناعيػة ت تمػؼ
مف تمميذ آل ر (.سابر ابد المنعـ) 1195،101 ،
والتعميـ المتمايز ليس ببعيد اف النظريات النديثة ق مجاؿ الق ار ة ،التل لـ تعػد تنظػر
لمقارئ بوسيو ميك ًكا لرموز النص قنسب ،بؿ ىو ةارئ نموذجل ينمؿ الػنص المقػرو بأسػموبو،
ويعيد إنتاجو قل ضو ةدراتو واستعداداتو وميولو وثقاقتو و براتو السػابقة ،وذلػؾ بالطريقػة التػل

ييضميا ىو ،وبالتالل قالنظريات النديثة قل الق ار ة تؤكد تمايز القارئ.
ويمكف القوؿ :إف التعميـ المتمايز يرج إل

سػس نظريػة متنواػة ،منيػا :امػـ الػنيس،

وامػػـ ا اسػػاب ،والنظريػػة البناعيػػة ،قطريقػػة تيكيػػر التدميػػذ ليسػػت وانػػدة ،كمػػا ف تيضػػيدتيـ
لمػػتعمـ م تميػػة ،قبعضػػيـ ييضػػؿ ف تقػػدـ إليػػو المػػادة قػػل سػػورة ناػػطة تاػػجعو امػ التنميػػؿ،
والبعض اآل ر يريد ف يتأمؿ منتوى المادة ،ومف نانية

رى ييضؿ بعض التدميذ ف تقدـ لػو

المػػادة ق ػ سػػورة بسػػرية ،وبعضػػيـ ييضػػؿ ف تقػػدـ لػػو المػػادة مسػػمواة و سػػمعية بسػػرية،
وبعضيـ ييضؿ القياـ بأناطة نركية.

 - 0أٍنية التعليه املتنايز لتالمي الصف األول اإلعدادي:
التعميـ المتمايز يجعػؿ الػتعمـ ذا معنػ بالنسػبة لمتمميػذ ،ويتواقػؽ مػ طبيعتػو ،نيػث
يمكنو مف القياـ با ناطة التعميمية الت تتناسب مػ ةدراتػو واسػتعداداتو وميولػو ،با سػموب
والطريقة التل ييضميا ،وىذا يزيػد مػف داقعيتػو ،وياػجعو امػ الػتعمـ بعمػؽت ممػا يسػيـ قػل
تنقيؽ ا ىداؼ المناودة.
والتعمػػيـ المتمػػايز يمبػػل انتياجػػات التدميػػذ ،ويرااػػل اليػػروؽ اليرديػػة قيمػػا بيػػنيـ،
ويسيـ قل تكيؼ ساليب التعميـ م نماط التعمـ ،ومراااة تيضيدتيـ ،واستعداداتيـ.
)(Watts – Taffe & et.al.,2013,12
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ويؤكػػد التعمػػيـ المتمػػايز التمػػايز واخ ػػتدؼ بػػيف التدميػػذ ،وينػػاوؿ ف يقابػػؿ تعػػدد
وتنػػوع ةػػدراتيـ وميػػوليـ وانتياجػػاتيـ ،مػػف ػػدؿ اػػرض المنتػػوى بأسػػاليب متنواػػة ،ممػػا
وتقػدير لػذاتيـت قيػو يػوقر بيعػ ًة تعميميػة ةاعمػة امػ تنويػ اسػتراتيجيات
ًا
امػا
يجعميـ كثػر التز ً
ػر مػػف الماػػاركة الناػػطة
ػدر كبيػ ًا
التػػدريس ،وتقػػديـ مجمواػػة متنواػػة مػػف الميػػاـ تتضػػمف ةػ ًا
لجمي التدميذ لمقابمة مظاىر التبػايف قػل القػدرات ا كاديميػة واخىتمامػات والميػوؿ وتنقيػؽ

النمو المتكامؿ ليـ(Tomlinson,2005,264) .
ويرى البانث ف ىمية التعميـ المتمايز قل القػ ار ة تتمثػؿ قػل ف الػنص المقػرو يمكػف
ارضػػو وتمقيػػو بأسػػاليب وطػػرؽ م تميػػة ،و نػػو ينمػػؿ معػػان ضػػمنية ومعػػان ظػػاىرة ،وينتمػػؿ
مناسػبا مػف التمميػذ مػ الػنص ،نيػث ييسػره
تعػامد
التأويؿ والنقػد ،وىػذه الطبيعػة لمػنص تيػرض
ً
ً
ويؤلو قل ضو براتو وةدراتو و نماط تعممو ،قػبعض التدميػذ ةػد يكونػوف تنميميػيف قػل تعػامميـ
م ػ الػػنص ،والػػبعض ةػػد يكونػػوف منطقيػػيف ،والػػبعض اآل ػػر ةػػد يكونػػوف تػػأممييف ،وتأكيػػد ىػػذه
التيضيدت وااداد ناطة تتواقؽ معيـ يسػيـ قػل تنقيػؽ التقػدـ قػل القػ ار ة ،وسػوخ إلػ البنيػة
العميقػػة بػػالنص المقػػرو ت ممػػا يسػػيـ قػػل تنسػػيف مسػػتوى اسػػتيعابيـ ،واثػػارة داقعيػػتيـ وجػػذب
انتبػػاىيـ ،وتنميػػة ميػػارات التيكيػػر التنميمػػل لػػدييـ ،مػػف ػػدؿ التركيػػز ام ػ ا نمػػاط التنميميػػة
والمنطقية والتأممية.
وقل كؿ ا نواؿ قاخىتماـ بالتعميـ المتمايز يتواقؽ م طبيعة التدميػذ ،ونظريػات المػ
الباري و نماط الػتعمـ ،التػل تؤكػد ف التعمػيـ المتمػايز ضػرورة نتيجػة ا ػتدؼ التدميػذ وتيػاوتيـ
قل الذكا  ،كما يتواقؽ م الدراسات النيسية التل تركز امػ دواقػ التدميػذ وميػوليـ ،با ضػاقة
إلػ التطػػورات النديثػػة قػػل مجػػاؿ القػ ار ة التػػل تنظػػر لمقػ ار ة بوسػػييا امميػة ذاتيػػة تيااميػػة مػ
النص ا دبل ،تستيدؼ الكاؼ اف بنيتو العميقة وااادة إنتاجو مف جديد.
-0نماذج التعميـ المتمايز قل تعميـ الق ار ة العربية:
يضـ التعميـ المتمايز اليػروؽ اليرديػة و نمػاط الػتعمـ والػذكا ات المتعػددة ،ويػرى البانػث
ف اخىتمػػاـ بأنمػػاط التدميػػذ يتضػػمف بدا مػػو مرااػػاة اليػػروؽ اليرديػػة بػػيف التدميػػذ قػػل القػػدرات
واخسػػتعدادات والميػػوؿ والػػذكا  ،ومػػف ثػػـ سػػوؼ نكتيػػل ىنػػا بعػػرض النمػػاذج الم تميػػة نمػػاط
التدميذ.
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سػنؼ كػارؿ يػونج  Carl yungالتدميػذ إلػ  :الػػنمط الاػعوري ،والػنمط التيكيػػري،
والػػػنمط النسػػػل ،والػػػنمط الندسػػػل .وسػػػنييـ كولػػػب  Kolbقػػػل ربعػػػة نمػػػاط ىػػػل :الػػػنمط
التباادي ،والنمط التمثيمػل ،والػنمط التقػاربل ،والػنمط المػواعـ .وةسػميـ مػاير -بػرج Myers-
 Briggإل نمط انبساطل ،ونمط نساس ونمػط ميكػر ونمػط منكػـ .قػل نػيف ةسػميـ ىيرمػاف
 Herrmannإلػ  :الػػنمط (  ،) Aو ىػػـ ساعسػػو العقدنيػػة والمنطقيػػة والواةعيػػة والقػػدرة ام ػ
التنميػػؿ والنقػػد .والػػنمط(  ) Bو ىػػـ ساعسػػو التنظػػيـ والبعػػد اػػف الم ػػاطرة ،والػػنمط(  ) Cو ىػػـ
ساعسو نو ااطيل ينب الموسيق والتعبير ،والنمط(  ) Dوىو نمط بسري إبػداال ت يمػل (
إبراىيـ رواادة وآ روف) 031 -030 ، 1191 ،
كما يمكف توزي التدميذ قل ربعة متسدت ثناعية البعد ،قالتمميذ النسل :الػذي ييضػؿ
النركػػة والممارسػػة العمميػػة ،يقابمػػو التمميػػذ الندسػػل الػػذي ييػػتـ بالنظريػػات وا قكػػار المجػػردة.
والتمميذ البسري :الذي ييضؿ السور والرسوـ وا اكاؿ ،يقابمو التمميذ السمعل :الذي ييضػؿ ف
يسػػم  .والتمميػػذ العممػػل المنػػب لمتجريػػب ،يقابمػػو التمميػػذ التػػأممل المنػػب لمتأمػػؿ والتيكيػػر .مػػا
التمميذ التسمسمل :الميتـ بالمنطؽ قيقابمػو التمميػذ الكمػ الػذي ييػتـ بػالنظرة الكميػة ( .نبيػؿ جػاد
ومروة المنمدي) 01-11 ،1194 ،
ويقسـ نموذج مكػارثل  mcCarthyالتدميػذ إلػ

ربعػة نمػاط :التمميػذ الت يمػل  :وىػو

التمميػػذ الػػذي يتأمػػؿ الػػنص المقػػرو ت ممارسػػا مجمواػػة مػػف العمميػػات منيػػا :التنميػػؿ ،والتأويػػؿ،
والقدح الػذىنل .والتمميػذ التنميمػل :ىػو التمميػذ الػذي يتعامػؿ مػ الػنص المقػرو المقػرو  ،بنثًػا

اف الميػاىيـ والقػيـ والنقػاعؽ والمعمومػات الػواردة قيػو وينمميػا .والتمميػذ المنطقػل :وىػو التمميػذ
الذي يطبؽ المعمومات الواردة بػالنص وتوظيييػا قػل سػور

ػرى ،ويمكػف ف يطبػؽ المعمومػات

وا قكار قل مارواات بسيطة ،ككتابػة رسػالة و برةيػة و مم ػص لػدرس .والتمميػذ الػديناميكل:
وىو التمميذ الذي ييضؿ التعمؽ بالنص المقرو واستكااقو ( .ليانا جابر)1111،09،
ويػػػرى البانػػػث ف ىػػػذه النمػػػاذج متدا مػػػة ومتكاممػػػة قيمػػػا بينيػػػا ،وىػػػذا يػػػنعكس امػػػ
ا ناػػػػطة وا سػػػػتراتيجيات التػػػػل تناسػػػػب كػػػػؿ نمػػػػط ،قػػػػال راعط المياىيميػػػػة والرسػػػػوـ وا اػػػػكاؿ
والم ططات تناسب التمميذ البسري والتأممل والكم والمنطقػل .وسػيظؿ المعػوؿ اميػو ىػو كيييػة
تمقػل السػػورة و الم طػػط البسػػري ،قػػبعض التدميػػذ ييضػػموف تأمػػؿ السػػورة وتنميميػػا ،وبعضػيـ
تونل ليـ السورة بأقكػار إبداايػة .ومػف ثػـ يجػب امػ المعمػـ نػيف يعػرض السػورة ف ي اطػب
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كؿ مجمواة بما ىو مطمػوب منيػا .والسػورة يمكػف ف تكػوف ريطػة مياىيميػة لػدرس و طػط
رس ػومل ،و ريطػػة ذىنيػػة .كمػػا ف المػػادة المسػػمواة خ تناسػػب التمميػػذ السػػمعل قنسػػب ،بػػؿ
يمكػػف ف تناسػػب التمميػػذ التنميمػػل ،والتمميػػذ النركػػل والتمميػػذ التػػأممل ،قالسػػوت بااػػث لمنركػػة
والتيكير والتأمؿ.
واسػػتياد البانػػث مػػف اػػرض كػػؿ ىػػذه النمػػاذج قػػل ا تيػػار طػػرؽ التػػدريس وا ناػػطة
التعميمية المناسبة اداد ا سراتيجية القاعمة ام التعميـ المتمايزت بنيث ترااػل تمػايز تدميػذ
السؼ ا وؿ ا ادادي.

سسرتاتيتيات التعليه املتنايز:
نست دراسة ريػج ناقػذ رنمػة(  ) 04 ، 1194إسػتراتيجيات متعػددة لمتعمػيـ المتمػايز
منيا :إستراتيجية ركػاف ومراكػز الػتعمـ ،واسػتراتيجية ضػغط المنتػوى ،واسػتراتيجية اقػود الػتعمـ،
واستراتيجية ا ناطة الثابتة ،واستراتيجية تعدد ا جابات السنينة ،واستراتيجية نػؿ الماػكدت،
واسػػػتراتيجية دراسػػػة النالػػػة ،واسػػػتراتيجية قكػػػر زاوج اػػػارؾ ،واسػػػتراتيجية المنطػػػات العمميػػػة،
واسػػػػتراتيجية ا جنػػػػدات ،واسػػػػتراتيجية البنػػػػث الجمػػػػاال ،واسػػػػتراتيجية المجمواػػػػات المرنػػػػة،
واستراتيجية ا ناطة المتدرجة.
ػر بأنمػػاط التعمػػيـ ،ويرج ػ البانػػث ىػػذا إل ػ
اىتمامػا كبيػ ًا
ويعطػػل مػػد ؿ التعمػػيـ المتمػػايز
ً
الدراسات المتعددة والكتابات التربوية التل ارضت نماط التعمـ وتسنيياتيا بعمؽ ودةػة ،قأنمػاط
التعمـ خ تكتيل با طار ال ارجل لعممية التعميـ بمعنػ كيػؼ يتمقػ التمميػذ المعمومػة ،وىػو الػذي
يمكف رؤيتو بوضوح قل التسنييات السػمعية والبسػرية والنركيػة لتيضػيدت تمقػل المعمومػة ،بػؿ
يضػا ،التركيػز امػ العمميػات العقميػة مػف تنميػؿ وت يػؿ وتأمػؿ لممعمومػة التػل يسػتقبميا
تامؿً ،
التمميذ ،ومف ثـ توجد طرؽ متعددة تتواقػؽ مػ التعمػيـ المتمػايز ،سػنكتيل بعػرض بعػض الطػرؽ
التل تـ توظيييا قل ا طار التطبيقل ليذا البنث ،وىل ام الننو اآلتل:
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 األى طة املتدرجة:طريقػػػة تعتمػػػد امػػػ اػػػدد مػػػف ا ناػػػطة المتباينػػػة قػػػل مسػػػتواىا مػػػف نيػػػث السػػػيولة
ػدريجيا نسػػب ةػػدراتيـ واسػػتعداداتيـ وميػػوليـ.
والسػػعوبة ،بنيػػث يمػػر التدميػػذ بيػػذه ا ناػػطة تػ
ً
))Lend sh 2019
وتـ توظيييا قل ىذا البنث مف دؿ:
 تسميـ ناطة متنواة متدرجة قل سعوبتيا نوؿ النص المقرو .
 توزي ا ناطة ام التدميذ.
 تاجي التدميذ ام التيااؿ وتوظيؼ معارقيـ السابقة.
 التقويـ والمتابعة لما توسؿ إليو التدميذ.

 اخلرائط ال ٍيية:ىل داة يمكف مف دليػا اػرض ا قكػار باػكؿ بسػري ،ابػر سػاليب ماػوةة ،تسػااد
قل توضيح ا قكار ،وترتيبيا ،وسيولة تذكرىا .وى م طط بسري غير طػل لمميػاىيـ وا قكػار
والعدةػػات بينيػػا ،مػػف ػػدؿ اػػبكة مػػف العدةػػات والػػروابط الت ػ تسػػيـ ق ػ تنقيػػؽ الت ػرابط بػػيف
المياىيـ الرعيسة وما يندرج تنتيا مف مياىيـ ،وكذلؾ بيف اليكػرة الرعيسػة ومػا ينػدرج تنتيػا مػف
قكر قراية ،وتياسيؿ داامة ليا (.آماؿ جمعة ،ورضا اعباف) 992-990 ، 1195 ،
وتـ توظيييا قل ىذا البنث مف دؿ :
 توجيو التدميذ إل تنديد اليكرة الرعيسة لمموضوع المقرو  ،وتنديد اليكر اليراية
بالنص المقرو  ،وتنديد التياسيؿ اليراية تنت كؿ قكرة قراية.
 توجيو التدميذ إل رسـ ريطة مياىيمية لما تـ التوسؿ إليو قل منتسؼ السينة
ورسـ الروابط باكؿ سنيح.
ويمكػػف توظيييػػا مػػف ػػدؿ اػػرض ريطػػة غيػػر مكتممػػة امػػ التدميػػذ ،ثػػـ يقومػػوف
بوكماليا تنت إاراؼ المعمـ.

احلوار واملياق ة:
وى ابػارة اػف ةيػاـ المعمػـ بػودارة نػوار اػيوي مػف ػدؿ الموةػؼ التدريسػل بيػدؼ
الوسػوؿ إلػل بيانػات و معمومػات جديػدة  ،وامػل المعمػـ مرااػاة مجمواػة مػف ال طػوات انػد
اسػػت داـ ىػػذه ا سػػتراتيجية ،منيػػا :تييعػػة التدميػػذ لممناةاػػة ،وطػػرح سػػعمة مناسػػبة لمسػػتواىـ،
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والتركيز امػ إاطػا زمػف انتظػار مناسػب ،نتػ يمكػنيـ التيكيػر قػل الموضػوع ،والتواسػؿ قػل
النوار والمناةاة ،م النرص ام مااركة جمي التدميػذ قػل المناةاػة (.ابػد النميػد اػاىيف
) 09 ،1191 ،
وتـ توظيييا قل ىذا البنث مف دؿ:


تنديد بعض القضايا و المياىيـ و الماكدت الموجودة قل درس الق ار ة.

 توجيو التدميذ إل إدارة نقاش نوليا.
 ةياـ المعمـ بمناةاة التدميذ وتبادؿ الري نوؿ بعض النقاط التل تناةاوا قييا.

التعله التعاقدي:
ىػػػو إسػػػتراتيجية تدريسػػػية تركػػػز امػػػ تنمػػػؿ التمميػػػذ مسػػػعولية تعممػػػو ،وات ػػػاذ ةػػػ اررات
باػػأنيات نيػػث يػػتـ اختيػػاؽ بػػيف التدميػػذ والمعمػػـ ام ػ ةيػػاميـ بميمػػة معينػػة و ناػػاط تعميمػػل
معػػيف ،ويمتػػزـ الطرقػػاف بيػػذا اختيػػاؽ ثنػػا ممارسػػة ا ناػػطة التعميميػػة ( .آمػػاؿ جمعػػة ،ورضػػا
اعباف) 913-911 ، 1195 ،
وتػػـ توظيييػػا مػػف ػػدؿ تكميػػؼ كػػؿ مجمواػػة مػػف التدميػػذ بأ ػػذ ناػػاط مػػا ،واخلتػػزاـ
بالمياـ المكمييف بيا دا ؿ النااط ،واػرض ىػـ مػا توسػموا إليػو امػ زمدعيػـ قػل المجمواػات
ا

رى.

 اجملنوعات املرىة:تعػػد ىػػذه ا سػػتراتيجية مػػف اخسػػتراتيجيات الت ػ تناسػػب تنػػوع سػػاعص تعمػػـ التدميػػذ،
لكونيا تسمح لمتمميػذ باخنتقػاؿ مػف مجمواػة إلػ مجمواػة

ػرى ،تبعػا لتيضػيدت تعممػو .وىػذا

معنػػاه ف المعمػػـ يػػوزع التدميػػذ قػػل مجمواػػات متواققػػة قػػل الميػػوؿ واخسػػتعدادات و سػػاعص
الػػتعمـ ،وةػػد يػػوزايـ قػػل مجمواػػات متباينػػة قػػل نمػػاط الػػتعمـ ،ويسػػمح ل اضػػا باخنتقػػاؿ بػػيف
المجمواات (.كوثر كوجؾ وآ روف) 911 ،1115 ،
وتـ توظيييا قل ىذا البنث مف دؿ:
تقسيـ التدميذ إل مجمواات غير متجانسة.
تنديد المياـ دا ؿ كؿ مجمواة م تبادؿ ا دوار دا ؿ كؿ مجمواة.
السماح بنقؿ بعض ا قراد مف مجمواة
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 - 5دور املعله والتلني يف التعليه املتنايز:
تتندد دوار المعمـ قل نو:
 يكتاؼ ميوؿ وةدرات و نماط تعمـ التدميذ ،بأدوات و ساليب متنواة.


ي طط لسير الدرس بما يتناسب م

تيضيدت التعمـ ال اسة بكؿ تمميذ ،م

ا دارة

المناسبة لموةت.
 يسمـ ناطة تناسب نماط التدميذ ،ويوضح كييية تنييذىا تنت إاراقو.
 يارح ا ستراتيجيات القاعمة ام التعمػيـ المتمػايز لمتدميػذ ،وينػثيـ امػ الماػاركة بيااميػة
قل تنييذىا وتنظيـ المكاف بما يناسب تطبيقيا.
 يتػػاب التدميػػذ ويقػػدـ المسػػاادة لمػػف ينتاجيػػا قػػل الوةػػت المناسػػب ،وااػػداد المػواد التعميميػػة
المناسبة ،وياجعيـ ام ممارسة ا ناطة.
 يقػػػوـ دا كػػػؿ تمميػػػذ ،نتػػػ يتعػػػرؼ انتياجاتػػػو ،ونقػػػاط ةوتػػػو ونقػػػاط ضػػػعيو ليعمػػػؿ امػػػ
مواجيتيا ،ومناولة ادجيا قل ضو نمط التعمـ ال اص بو.
 ينوع طراعؽ التدريس نت تناسب جمي

نماط تعمـ التدميذ.

ما دور التمميذ قيتمثؿ قل نو:


ي تار ا ناطة المناسبة لو ،والسير قييا نسب ةدراتو ونمط تعممو الميضؿ.

 يتيااؿ م النص المقرو باست داـ إستراتيجيات تناسب نمط تعممو.
 ينيذ ما يطمب منو مف اماؿ و ناطة ،وياارؾ قل وض ةوااد منظمة لمعمؿ دا ؿ السؼ.
 يتعػػرؼ ىػػداؼ الػػدرس ومػػا يػػدور قػػل اليسػػؿ مػػف تيػػاادت و ناػػطة ،ويتقبػػؿ قكػػرة ا ػػتدؼ
ا ناطة والمياـ التل يقدميا المعمـ لبعضيـ.
 يتعود كثرة وتنوع امميات و ساليب التقييـ ( .ينيل مظير وابد اهلل ابػاس-061، 1194 ،
( )069كوثر كوجؾ وآ روف ( )04 ،1115،ابد النميد ااىيف) 66 ، 1191 ،

رابعـا  -العالقــة بـني التعلــيه املتنـايز وتينيــة مَـارات الكــراءة التحليليـة والــوعي مبفـاٍيه األمــً
الفكري:
ةػػادر امػػ القػػ ار ة المتأنيػػة التنميميػػة
تيػػدؼ القػػ ار ة التنميميػػة إلػػ ف يكػػوف التمميػػذ ًا
الدةيقػػة لمػػنص ،وتيكيكػػو إل ػ مكوناتػػو الجزعيػػة ،وتيسػػير العدةػػات بػػيف جزاعػػو ،وتأويػػؿ معانيػػو،
موضوايا.
نكما
ً
والنكـ ام مضمونو ً
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واليدؼ النياعل الػرعيس لتنميػة الػوال بميػاىيـ ا مػف اليكػري ف يسػوف التمميػذ نيسػو
مف اخننراؼ اليكري ،ويكتسب نسانة ضد ا قكار الغريبة التل تستيدؼ التداػب بوايػو .ومػف
ػز
ثػـ ،يوجػػد تقػػارب كبيػػر بػػيف اليػػدقيف ،بيػػد ف تنميػػة الػػوال بميػػاىيـ ا مػػف اليكػػري تتطمػػب تركيػ ًا
كبير ام الجوانب السموكية والوجدانية.
ًا
والتعمػيـ المتمػايز يركػز امػ اليػروؽ اليرديػة بػػيف التدميػذ ،و نمػاط تعمميػـ ،قبعضػيـ
ينتاج ليترة طوؿ قل التيكير قل ا قكار ةبؿ البد قل تطبيقيا ،قل نيف ييضؿ الػبعض اآل ػر
العمؿ السري  ،وبعضيـ بناجة إل التندث م اآل ريف اند التعمـ ،والبعض اآل ر بناجة إلػ
التأمؿ.
تنمػيد دةيقًػا متطمبػات متواققػة مػ
ومف ثـ ،قوف متطمبات تنميؿ الػنص المقػرو
ً

نمػاط

الػتعمـ ،قػػوذا كػػاف التدميػػذ م تميػيف قػػل تيضػػيدت تعػػامميـ مػ الػػنص المقػػرو  ،قبعضػػيـ ييضػػؿ
مكتوبا ،وبعضيـ ييضؿ اخستماع مػ القػ ار ة ،والػبعض اآل ػر ييضػؿ اػرض الػنص
تمقل النص
ً
قػػل سػػورة نكايػػة ،قػػوف الق ػ ار ة نيسػػيا امميػػة متمػػايزة ،والػػنص نيسػػو يقبػػؿ ىػػذا التمػػايز ،مػػف
منطمؽ ف النص بنية ميتونة تقبؿ ة ار ات متعددة.
والتعميـ المتمايز يسيـ قل تكويف اتجاىات إيجابيػة لػدى التمميػذ ،وىػذا يػؤثر قػل إةبالػو
ام ػ تنميػػؿ الػػنص المقػػرو ونقػػده ،كمػػا ف اخىتمػػاـ ب ػالتعميـ التمػػايز يجعم ػو كثػػر ثقػػة بنيسػػو،
وسػموكيا .ومػف كػؿ مػا سػبؽ تتضػح العدةػة بػيف
قكريػا
ً
اايا بقدراتو ،وىذا يسيـ قػل تنسػينو ً
وو ً
التعميـ المتمايز وميارات الق ار ة التنميمية والوال بمياىيـ ا مف اليكري.
واستياد البانث مف ارض ا طار النظري قل:
 تنديد ميارات الق ار ة التنميمية المناسبة لتدميذ السؼ ا وؿ ا ادادي و سس تنميتيا،
واستراتيجيات تعميميا ،وا ناطة التعميمية المناسبة.
 تنديد ا سس وا ناطة الدزمة لتنمية الوال مياىيـ ا مف اليكري المتضمنة قل مقرر
الق ار ة العربية الذي يدرسو تدميذ السؼ ا وؿ ا ادادي.
 إبراز العدةة بيف التعميـ المتمايز والق ار ة التنميمية والوال بمياىيـ ا مف اليكري ،وابراز
العدةة يسيـ قل تنديد ا ناطة التعميمية و ساليب التدريس والتقويـ.
 است دص مجمواة مف ا سس وطراعؽ التدريس وا ناطة و ساليب التقويـ لدستيادة منيا
قل إاداد ا ستراتيجية القاعمة ام التعميـ المتمايز.
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ا طار العممل لمبنث :إاداد ا دوات والمواد التعميمية وا ستراتيجية واج ار ات التطبيؽ

أوال  -سعداد أدوات البحح:
اد البانث بواداد ا دوات اآلتية:

 - 1استباىة مَارات الكراءة التحليلية املياسبة لتالمي الصف األول اإلعدادي:
ةػػاـ البانػػث بػػالرجوع لمدراسػػات السػػابقة قػػل مجػػاؿ تنميػػة ميػػارات الق ػ ار ة التنميميػػة
التل تـ اخستعانة بيا قػل ىػذا البنػث ،مثػؿ :رانيػا منمػد مسػطي كامػؿ(  ) 1199ونسػف
اػناتة ومػػرواف السػػماف (  ،) 1191ومنمػد لطيػػل (  ) 1191ومػػرواف السػػماف ( )1193
ويسرى منمد مقبؿ(  ،)1194وابراىيـ منمد ام (  ) 1195وكذلؾ الرجػوع إلػ

سػاعص

نمو تدميذ المرنمة ا ادادية ،و ىداؼ تدريس الق ار ة قل المرنمة ا ادادية.
وقػػل ضػػػو مػػا سػػػبؽ تػػـ إاػػػداد اخسػػػتبانة قػػل سػػػورتيا ا وليػػة ،وارضػػػيا امػػػ
مجمواة مف المنكميف ،واددىـ تسػعة منكمػيف مػف سػاتذة المنػاىج وطراعػؽ تػدريس المغػة
العربية ،ثـ إاداد القاعمة قل سورتيا النياعية مكون ًة مف إندى اارة ميارة.

 - 0قائنة مبفاٍيه األمً الفكري املتضنية يف مكرر الكراءة العربية :
نمػػؿ البانػػث منتػػوى دروس الق ػ ار ة المقػػررة ام ػ تدميػػذ السػػؼ ا وؿ ا اػػدادى،
وةػػػاـ بنسػػػاب معامػػػؿ اختيػػػاؽ بػػػيف تنميمػػػو وتنميػػػؿ البانػػػث اآل ػػػر .وىػػػو معامػػػؿ مناسػػػب
يساوي( ،) 1.55ثـ اد ةاعمة بمياىيـ ا مف اليكري المتضػمنة قػل دروس القػ ار ة العربيػة،
ولمتنقؽ مف سدةيا تـ ارضيا ام المنكميف ،ثـ وضعيا قل سورتيا النياعيػة مكونػة مػف
تسعة مياىيـ.

 - 3اختبار مَارات الكراءة التحليلية لتالمي الصف األول اإلعدادي:
ػار قػػل ميػػارات القػ ار ة التنميميػػة ،يقػػيس مسػػتوى تمميػػذات السػػؼ
اػػد البانػػث ا تبػ ًا
ا وؿ ا ادادي قل إندى اارة ميارة مف ميارات الق ار ة التنميميػة ،وتػـ وضػ سػؤاليف لكػؿ
ميارة.
ولنساب سدؽ اخ تبار تـ ارضو ام تسعة منكميف مف سػاتذة المنػاىج وطػرؽ
تدريس المغة العربية.

 د .مصطفى عزابي ،مدرس بمضم المناهج وطزق تدريش اللغت العزبيت ،كليت الدراصاث العليا للتزبيت ،جامعت الماهزة.
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اسػػتطدايا امػػ ثػػدث وثدثػػيف تمميػػذة مػػف
ولنسػػاب الثبػػات تػػـ تطبيػػؽ اخ تبػػار
ً

تمميػذات مدرسػة نامػد مسػعود ،بػودارة إطسػػا ،مناقظػة الييػوـ ،وذلػؾ لنسػاب زمػف اخ تبػػار،
وىو (  ) 11دةيقة ،متوسط مجموع زمنة كؿ التمميذات امػ اػددىف ،كمػا تػـ نسػاب ثبػات
اخ تبار ،والذي بمغ ( )1.51وىل ةيمة تاير إلل تمت اخ تبار بدرجػة ثبػات مناسػبة .وتػـ
التنقؽ مف الثبات باتباع طريقة التجزعة النسيية ،وتكػوف اخ تبػار قػل سػورتو النياعيػة مػف
اثنل وااريف سؤ ًاخ.

 - 4مكياض الوعي مبفاٍيه األمً الفكري املتضنية يف مكرر الكراءة لتالمي الصف األول اإلعدادي:
مقياسا لمكاؼ اف وال تدميذ السؼ ا وؿ ا اػدادي بميػاىيـ ا مػف
اد البانث
ً
اليكػػري المتضػػمنة قػػل مقػػرر القػػ ار ة العربيػػة ،وتكػػوف المقيػػاس مػػف ثدثػػة مجمواػػات مػػف
ا سػػعمة :مجمواػػة لقيػػاس الجانػػب المعرقػػل ،ومجمواػػة تقػػيس الجانػػب الميػػاري ،ومجمواػػة
تقيس الجانب الوجدانل .وتكوف المقياس قل سورتو النياعية مف  21سؤ ًاخ.

ولمتنقؽ مف سدؽ المقياس ،تـ ارضو ام مجمواة مف المنكميف ،وبعد ذلػؾ تػـ

ػتطدايا ام ػ ثػػدث وثدثػػيف تمميػػذة مػػف تمميػػذات مدرسػػة نامػػد مسػػعود
تطبيػػؽ المقيػػاس اسػ
ً
ا اداديػػة ،وذلػػؾ لنسػػاب زمػػف المقيػػاس وىػػػو (  ) 22دةيقػػة( متوسػػط مجمػػوع زمنػػة كػػػؿ
التمميذات ام اددىف) كما تػـ نسػاب الثبػات ،والػذي بمػغ ( )1.52وىػل ةيمػة تاػير إلػل
تمتػػ المقيػػاس بدرجػػة ثبػػات مناسػػبة ،وىػػل ةيمػػة تاػػير إلػػل تمتػػ المقيػػاس بدرجػػة ثبػػات
مناسبة.

ثاىيا -سعداد اإلسرتاتيتية الكائنة على التعليه املتنايز:
 - 1أسص اإلسرتاتيتية املكرتحة:
قػػل ضػػو ا طػػار النظػػري ليػػذا البنػػث ،تػػـ اسػػت دص مجمواػػة مػػف ا سػػس ،بعضػػيا
ماػػتؽ مػػف التعمػػيـ المتمػػايز ،وبعضػػيا ماػػتؽ مػػف ميػػارات الق ػ ار ة التنميميػػة ،والػػبعض اآل ػػر
ماتؽ مف الوال بمياىيـ ا مف اليكري:
 سس ماتقة مف التعميـ المتمايز: تنوي استراتيجيات التدريس لتتواقؽ م نماط التدميذ واليروؽ اليردية بينيـ.
 تنوي ا ناطة التعميمية بنيث تراال اليروؽ اليردية بيف التدميذ.
 التدميذ متياوتوف قل استعداداتيـ وةدراتيـ.
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 خ توجد طريقة واندة تناسب جمي التدميذ.
 تنوي

ساليب ارض المنتوى ام التدميذ.

ب -سس ماتقة مف الق ار ة التنميمية:
 الق ار ة التنميمية ضرورة مف ضرورات النياة.
 الق ار ة التنميمية تتطمب تيااؿ التمميذ م النص المقرو .
 مف الميـ تنمية ةدرة التمميذ ام التمييز والتنميؿ واخستنتاج.
 مف الضرورى تنمية ةدرة التمميذ ام الموازنة واسدار النكـ ام المقرو .
 تنوي ا ناطة و ساليب التقويـ ينمل ميارات الق ار ة التنميمية.
ج -سس ماتقة مف ا مف اليكري:
 ا مف اليكري تنسيف لمتمميذ.
 يمكف تنمية الوال بمياىيـ ا مف اليكري مف دؿ مقرر الق ار ة العربية.
ووجدانيا.
ومياريا
معرقيا
 الوال ببمياىيـ ا مف اليكري يتـ
ً
ً
ً
 تنويػ اسػػتراتيجيات وطراعػػؽ التػػدريس و سػػاليب التقػػويـ ةػػد يسػػيـ قػػل تنميػػة الػػوال بميػػاىيـ
ا مف اليكري.

- 0اهلدف العاو لإلسرتاتيتية:
تنميػػة ميػػارات الق ػ ار ة التنميميػػة والػػوال بميػػاىيـ ا مػػف اليكػػري المتضػػمنة قػػل مقػػرر
القػػػ ار ة العربيػػػة ،لتدميػػػذ السػػػؼ ا وؿ ا اػػػدادي ،باسػػػت داـ إسػػػتراتيجية ةاعمػػػة امػػػ التعمػػػيـ
المتمايز.
-0ا ىداؼ السموكية لإلستراتيجية:
ف:



ةادر ام
ىدقت ا ستراتيجية ف يكوف التمميذ ًا
يميز بيف اليكرة الرعيسة واليكر الجزعية بالنص المقرو .



يميز بيف النقيقة والري بالنص المقرو .



يستنتج المعن الضمنل بالنص المقرو .



يميز بيف ما يتسؿ بالنص المقرو وما خ يتسؿ بو.



يقترح سبابا لندث و ظاىرة بالنص المقرو .



ىمية النص المقرو .

ينكـ ام

- 9604 -

إستراتيجية قائمة على مدخل التعليم المتمايز في اللغة العربية ......................................................



يستنتج وجو التناةض بالنص المقرو .



يميز بيف المعن النقيقل والمعن المجازي بالنص المقرو .



يستنتج وجو القوة ونقاط الضعؼ بالنص المقرو .



يقوـ ا دلة والبراىيف التل ساةيا الكاتب بالنص المقرو .



يبدي ريو قل تسرؼ و سموؾ بالنص المقرو .

- 4خطوات التدريص وفكًا لإلسرتاتيتية الكائنة على التعليه املتنايز:
يقترح البانث تدريس الق ار ة العربية وققا لما يمل:
 مرنمػػة التاػ يص :وقييػػا يػػوزع المعمػػـ التدميػػذ قػػل مجمواػػات وققًػا نمػػاط تعمميػػـ الميضػػمة،واليروؽ اليردية بينيـ ،ام

ف يراال المعمـ ف تكوف المجمواات مرنةت بنيػث يػتـ التبػادؿ

بيف المجمواات مف دؿ است داـ المجمواات المرنة.
 مرنمػػة التوةعػػات :قػػل ىػػذه المرنمػػة يعػػرض المعمػػـ ان ػواف درس الق ػ ار ة ام ػ المجمواػػات ،ثػػـيطمب مف كؿ مجمواة ف تقدـ بعض ا قكػار التػل يتوةعػوف ف يتناوليػا الػدرس ،و يسػأليـ
ميتونا اف الموضوع باست داـ القدح الذىنل.
سؤ ًاخ
ً
 مرنمػػة التيااػػؿ م ػ الػػنص المقػػرو وقييػػا يقسػػـ المعمػػـ ا ناػػطة والميػػاـ ام ػ المجمواػػات،واضػ ًػعا اػػروطًا وةوااػػد لمتيااػػؿ م ػ ىػػذه ا ناػػطة ،باسػػت داـ الػػتعمـ بالتعاةػػد وا ناػػطة
المتدرجة والنوار والمناةاة.
 مرنمة المناةاة والتنميػؿ اليكػري :قػل ىػذه المرنمػة ينػاةش المعمػـ التدميػذ قيمػا توسػموا إليػو،داما اخستجابات السػنينة ،ومناةاػا إيػاىـ قػل اخسػتجابات التػل تنتػاج إلػ مراجعػة .ثػـ
م ً
مونػدا لكػؿ المجمواػات ،مػف دلػو يقومػوف بعمػؿ ريطػة ذىنيػة اػف
طا
يعرض المعمـ ناػا ً
ً
الموضوع ،و إكماؿ ريطة مقدمة ليـ ،والطريقة المقترنة المناسبة ىل ال راعط الذىنية.

 مرنمػػة التقػػويـ ال تػػامل :وقييػػا يقػػوـ المعمػػـ بتوزي ػ مجمواػػة ا سػػعمة ام ػ كػػؿ مجمواػػة ،ثػػـيتناةاوف نوليا ،ويمل ذلؾ تنديد النااط المسانب.

 - 5سعداد دليل للنعله لتينية مَارات الكراءة التحليلية والوعي مبفاٍيه األمً الفكري:
دليد لممعمـ ليسااده قػل تػدريس القػ ار ة العربيػة ،قػل ضػو مػد ؿ التعمػيـ
اد البانث ً

ػار
نظري ػا اػػف التعمػػيـ المتمػػايز :مييومػػو ،ىميتػػو ،إسػػتراتيجياتو ،واطػ ًا
ػار
المتمػػايز ،متضػػمنا :إطػ ًا
ً
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امميػػػا يعػػػرض طػػػوات واجػػػ ار ات تػػػدريس موضػػػواات القػػػ ار ة العربيػػػة قػػػل ضػػػو ا سػػػتراتيجية
ً

المقترنة ،كما اد كراسة ناطة لمتمميذ.
ثالجا  -سجراءات التطبيل:

تـ تطبيؽ ىذا البنث ام الننو اآلتل:
 -9ا تيػػار مجمػػواتل البنػػث مػػف تمميػػذات السػػؼ ا وؿ ا اػػدادي ،مػػف مدرسػػتل :منيػػة النػػيط
ا ادادية بنات

ونامد ابد الغنل مسػعود ،وكػاف العػدد النيػاعل لمجمػواتل البنػث سػتيف

تمميذة.
ةبميػا
 -1تطبيؽ ا تبار ميارات الق ار ة التنميميػة ،ومقيػاس الػوال بميػاىيـ ا مػف اليكػري تطبيقًػا ً
ام مجمواتل البنثت لمتنقؽ مف تكاقؤ مجمواتل البنث ام الننو اآلتل.

 تكاقؤ مجمواتل البنث قل ا تبار ميارات الق ار ة التنميمية:
جدول ( ) 1
لًُت (ث) ودالنتهب اإلحصبئُت نهفزق بُن يتىسطً يجًىعتٍ انبحج فً انتطبُك انمبهٍ الختببر
يهبراث انمزاءة انتحهُهُت.
انًهبراث

انًجًىعت

انعدد

انًتىسظ

االنحزاف
انًعُبرٌ

ًَُش بُن انفكرزة انزئُسرت
وانفكرررز انجشئُرررت برررربن
انًمزوء.

انتجزَبُت

33

3.60

3.40

انضببطت

33

3.63

3.40

انتجزَبُت

33

3.60

3.40

انضببطت

33

3.63

3.56

انتجزَبُت

33

3.63

3.56

انضببطت

33

3.63

3.56

ًَُش بُن يب َتصم
انًمزوء ويب ال
ببن
َتصم به.

انتجزَبُت

33

3.53

3.50

انضببطت

33

3.50

3.53

َمتزح أسبببب نحدث أو

انتجزَبُت

33

3.63

3.53

ًَُش بُن انحمُمت وانزأٌ
انًمزوء.
ببن

َست تج انًع ً انضً ٍ
انًمزوء.
ببن

لًُت
(ث)

يستىي
اندالنت

 3.20غُز دانت

 3.40غُز دانت

 3.23غُز دانت

 3.24غُز دانت
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انًهبراث
ظبهزة ببن

انًمزوء.

َحكى عهً أهًُت ان
انًمزوء.

َست تج أوجه انت بلض
انًمزوء.
ببن
ًَُش بُن انًع ً
انحمُمٍ وانًع ً
انًمزوء
انًجبسٌ ببن
َست تج أوجه
انمىة ونمبط انضعف
انًمزوء.
ببن
َمىو األدنت وانبزاهُن
انتٍ سبلهب انكبتب ببن
انًمزوء.
َبدٌ رأَه فٍ تصزف أو
انًمزوء.
سهىن ببن

انًجًىعت

انعدد

انًتىسظ

االنحزاف
انًعُبرٌ

انضببطت

33

3.40

3.51

انتجزَبُت

33

3.63

3.56

انضببطت

33

3.43

3.50

انتجزَبُت

33

3.63

3.53

انضببطت

33

3.00

3.53

انتجزَبُت

33

3.60

3.55

انضببطت

33

3.60

3.55

انتجزَبُت

33

3.00

3.60

انضببطت

33

3.53

3.50

انتجزَبُت

33

3.03

3.40

انضببطت

33

3.63

3.56

انتجزَبُت

33

3.63

3.53

انضببطت

33

3.50

3.53

انتجزَبُت

33

6.40

2.60

انضببطت

33

5.00

2.50

لًُت
(ث)

يستىي
اندالنت

 1.30غُز دانت

 1.20غُز دانت

 3.33غُز دانت

 1.44غُز دانت

 3.05غُز دانت

 3.26غُز دانت

 3.00غُز دانت

انًجًىع انكهٍ

يتضح مف الجدوؿ ( ) 9ف ةيمػة (ت) المنسػوبة ةػؿ مػف ةيمػة (ت) الجدوليػة قػل كػؿ
ميارة مف ميارات ا تبار الق ار ة التنميمية وقػل اخ تبػار ككػؿت ممػا يػدؿ امػ تكػاقؤ مجمػواتل
البنث ق التطبيؽ القبمل خ تبار ميارات الق ار ة التنميمية ككؿ ،وق كؿ ميارة مف مياراتو.
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ب -التكافؤ يف مكياض الوعي مبفاٍيه األمً الفكري:
جدول ( )2لًُت (ث) ودالنتهب اإلحصبئُت نهفزق بُن يتىسطٍ درجبث يجًىعتٍ انبحج
فً انتطبُك انمبهٍ نًمُبص انىعٍ بًفبهُى األين انفكزٌ انًتضً ت فٍ يمزر انمزاءة انعزبُت نتاليُذ
انصف األول اإلعدادٌ انعبو
األبعبد

انًجًىعت

انعدد

انتجزَبُت

33

االنحزاف
انًتىسظ
انًعُبرٌ
6.23

لًُت
(ث)

يستىي
اندالنت

1.24

غُز دانت

2.12

انبعد انًعزفٍ
انضببطت

33

6.03

1.50

انتجزَبُت

33

6.63

2.31

انضببطت

33

6.63

1.05

انتجزَبُت

33

26.33

2.20

3.33

انبعد انسهىكً

3.32

انبعد انىجدانً
انضببطت

33

26.23

2.54

انتجزَبُت

33

30.00

4.45

انضببطت

33

30.60

3.00

3.05

انًجًىع انكهً

غُز دانت

غُز دانت

غُز دانت

يتضح مف الجدوؿ ( )1ف ةيمة (ت) المنسوبة ةػؿ مػف ةيمػة (ت) الجدوليػة قػل كػؿ
بعد مف بعاد مقياس الوال بمياىيـ ا مف اليكريت مما يدؿ امػ تكػاقؤ مجمػواتل البنػث قػل
المقياس ككؿ ،وقل كؿ بعد مف بعاده.
 -0تػػدريس ونػػدتل الق ػ ار ة العربيػػة لتمميػػذات المجمواػػة التجريبيػػة با سػػتراتيجية القاعمػػة ام ػ
التعمػػػيـ المتمػػػايز ،قػػػل اليسػػػؿ الدراسػػػل ا وؿ لمعػػػاـ الدراسػػػل ،1111-1196قيمػػػا درسػػػت
المجمواة الضابطة بالطريقة ا لقاعية.
بعػديا
 -1تطبيؽ ا تبار ميارات القػ ار ة التنميميػة ومقيػاس الػوال بميػاىيـ ا مػف اليكػري تطبيقًػا ً
ساعيا ،وتقديـ التوسيات والمقترنات.
ام مجمواتل البنث ،ورسد النتاعج ومعالجتيا إن ً
ا ساليب ا نساعية المست دمة قل البنث:

ةبميا
 ) T-Test ( -9لممقارنة بيف درجات مجمواتل البنث ،ودرجات المجمواة التجريبية ً
وبعديا.
ً
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 -1نجـ التأثير (  ) DFلنساب تأثير البرنامج(  1.2-1.1ضعيؼ 1.5-1.2 ،متوسط،
ام مف  1.5مرتي )
 -0ليا كرونباخ لنساب الثبات.
 -1معامؿ ىوليست لنساب ثبات تنميؿ المنتوى.
 -2معامؿ اخرتباط لنساب العدةة بيف الق ار ة التنميمية والوال بمياىيـ ا مف اليكري.

ىتائج البحح والتوصيات واملكرتحات
 -9لإلجابػػة اػػف الس ػؤاؿ ا وؿ مػػف سػػعمة البنػػث ،ونسػػو مػػا ميػػارات الق ػ ار ة التنميميػػة المناسػػبة
لتدميػػذ السػػؼ ا وؿ ا اػػدادي العػػاـ ؟ اػػد البانػػث ةاعمػػة بميػػارات القػ ار ة التنميميػػة ،وارضػػيا
ام ػ مجمواػػة مػػف المنكمػػيف ،ثػػـ اػػدىا قػػل سػػورتيا النياعيػػة ،بعػػد نػػذؼ ميػػارة يميػػز بػػيف
المنػػدد والمجػػرد بػػالنص المقػػرو  ،واضػػاقة يسػػتنتج وجػػو التنػػاةض بػػالنص المقػػرو  ،ويوضػػح
الجدوؿ (  )0ةاعمة ميارات الق ار ة التنميمية قل سورتيا النياعية.
جدول( ) 3
يهبراث انمزاءة انتحهُهُت انً بسبت نتاليُذ انصف األول اإلعدادٌ
انًهبراث
انًمزوء.
انًمزوء.

ًَُش بُن انفكزة انزئُست وانفكز انخبنىَت ببن
ًَُش بُن انفكزة انزئُست وانفكز انجشئُت ببن
انًمزوء.
ًَُش بُن انحمُمت وانزأٌ ببن
انًمزوء.
َست تج انًع ً انضً ٍ ببن
انًمزوء ويب ال َتصم به.
ًَُش بُن يب َتصم ببن
انًمزوء.
َمتزح أسبببب نحدث أو ظبهزة ببن
انًمزوء.
َحكى عهً أهًُت ان
انًمزوء.
َست تج أوجه انت بلض ببن
انًمزوء.
ًَُش بُن انًع ً انحمُمٍ وانًع ً انًجبسٌ ببن
انًمزوء.
َست تج أوجه انمىة ونمبط انضعف ببن
انًمزوء.
َمىو األدنت وانبزاهُن انتٍ سبلهب انكبتب ببن
َبدٌ رأَه فٍ تصزف أو سهىن ببن

انًمزوء.

ان سبت
انًئىَت
%133
%133
%133
%133
%133
%00.0
%00.0
%133
%133
%133
%133
%00.0

 -1لإلجابة اف السؤاؿ الثانل مف سعمة البنث ،ونسو :ما مياىيـ ا مف اليكري المتضمنة قل
مقرر الق ار ة العربية المقرر ام تدميذ السؼ ا وؿ ا ادادي ؟ نمؿ البانث منتوى مقرر
الق ار ة العربية ،المقرر ام تدميذ السؼ ا وؿ ا ادادي ،قل اليسؿ الدراسل ا وؿ ،ثـ
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طمب مف ند الزمد
التوسؿ إل



القياـ بالتنميؿ ،وبعد القياـ بنساب معامؿ الثبات بيف التنميميف ،تـ

ةاعمة بالمياىيـ ،وارضيا ام المنكميف ،والمياىيـ ىل (:النرية -النياظ

ام الماؿ العاـ ،الطموح ،الوخ واخنتما  ،ىمية العمـ ،التعاطؼ م اآل ر ،العطا  ،نيظ
ا مانة -نيظ النيس).
 -0لإلجابة اف السؤاؿ الثالث مف سعمة البنث ،ونسو ما ا ستراتيجية القاعمة ام التعميـ
المتمايز لتنمية ميارات الق ار ة التنميمية والوال بمياىيـ ا مف اليكري لتدميذ السؼ ا وؿ
ا ادادي العاـ .ةاـ البانث بتنديد سس ا ستراتيجية المقترنة ،و ىداقيا ،و طواتيا،
و ناطتيا ،و ساليب التقويـ قييا.
 -1لإلجابة اف السؤاؿ الراب مف سعمة البنث ،ونسو :ما ثر ا ستراتيجية القاعمة ام
التعميـ المتمايز قل تنمية ميارات الق ار ة التنميمية لتدميذ السؼ ا وؿ ا ادادي؟ ةاـ
البانث با تبار سنة اليرضيف اآلتييف:
 يوجد قرؽ ذو دخلة إنساعية بيف متوسطل درجات مجمواتل البنث قل التطبيؽ البعديخ تبار ميارات الق ار ة التنميمية لسالح تدميذ المجمواة التجريبية ت ولمتنقؽ مف سنة ىذا
اليرض ةاـ البانث بنساب ةيمة (ت) لممقارنة بيف متوسطل درجات مجمواتل البنث قل
التطبيؽ البعدي ،ام الننو اآلتل:

 د .مصطفلى عزابي عزب ،مدرس المناهج وطزق تدريش اللغت العزبيت ،كليت الدراصاث العليا للتزبيت ،جامعت الماهزة.
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جدول ( )4
لًُت (ث) ودالنتهب اإلحصبئُت نهفزق بُن يتىسطٍ درجبث يجًىعتٍ انبحج فً انتطبُك انبعدٌ
الختببر يهبراث انمزاءة انتحهُهُت نتاليُذ انصف األول اإلعدادٌ
انًهبراث

انًجًىعت

انعدد

انًتىسظ

االنحزاف
انًعُبرٌ

ًَُررش بررُن انفكررزة انزئُسررت
وانفكرررررز انجشئُرررررت بررررربن
انًمزوء.

انتجزَبُت

33

1.53

3.51

انضببطت

33

3.00

3.61

انتجزَبُت

33

1.10

3.53

انضببطت

33

3.03

3.61

انتجزَبُت

33

1.43

3.62

انضببطت

33

3.00

3.61

انتجزَبُت

33

1.30

3.56

انضببطت

33

3.03

3.50

انتجزَبُت

33

1.53

3.51

انضببطت

33

3.60

3.55

انتجزَبُت

33

1.13

3.51

انضببطت

33

3.03

3.64

انتجزَبُت

33

1.23

3.63

انضببطت

33

3.03

3.64

انتجزَبُت

33

1.53

3.51

انضببطت

33

3.00

3.40

انتجزَبُت

33

1.43

3.53

انضببطت

33

3.00

3.50

انتجزَبُت

33

1.43

3.50

انضببطت

33

3.00

3.63

انتجزَبُت

33

1.50

3.50

انضببطت

33

1.30

3.45

َست تج انًع ً انضً ٍ
انًمزوء.
ببن
ًَُش بُن انحمُمت وانزأٌ
انًمزوء.
ببن
ًَُش بُن يب َتصم ببن
انًمزوء ويب ال َتصم به.
َمتزح أسبببب نحدث أو
انًمزوء.
ظبهزة ببن
َحكى عهً أهًُت ان
انًمزوء.
َست تج أوجه انت بلض
انًمزوء.
ببن
ًَُش بُن انًع ً انحمُمٍ
وانًع ً انًجبسٌ ببن
انًمزوء
َست تج أوجه انمىة
ونمبط انضعف فٍ ان
انًمزوء.
َمىو األدنت وانبزاهُن انتٍ
سبلهب انكبتب فٍ ان
انًمزوء.
َبدٌ رأَه فٍ تصزف أو
انًمزوء.
سهىن فٍ ان
انًجًىع انكهٍ نالختببر.

انتجزَبُت 33

13.00

3.36

33

0.63

3.21

انضببطت
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لًُت
(ث)

يستىي
اندالنت

حجى
انتأحُز
)(d

3.66

3.31

3.06

1.01

غُز
دانت

3.40

2.01

3.31

3.01

3.63

3.31

3.05

6.11

3.31

1.63

2.60

3.31

3.03

1.04

غُز
دانت

3.40

4.14

3.31

1.30

4.50

3.31

1.21

3.66

3.31

3.06

3.00

3.31

3.00

6.34

3.31

1.66
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يتضح مف الجدوؿ ( )1ما يمل:
ارتياع درجات تمميذات المجمواة التجريبية ام درجات تمميذات المجمواة الضابطة
قل التطبيؽ البعدي خ تبار ميارات الق ار ة التنميميةت نيث بمغت ةيمة (ت) المنسوبة
( ) 3.01لد تبار ككؿ ،وىل كبر مف ةيمة (ت) الجدولية التل تساوي ()1.11اند مستوى
ثقة  1.12و( )1.42اند مستوى ثقة  1.19اند درجة نرية ( ، )25وكذلؾ يتضح ف
نجـ التأثير كبيرت نيث إنو كبر مف  1.5وىو يساوي ()9.31
 -9ةيمة (ت) المنسوبة كبر مف ةيمة (ت) الجدولية قل كؿ ميارة مف ميارات اخ تبار ،قيما
ادا ميارتل يستنتج المعن الضمنل بالنص المقرو  ،و يستنتج وجة التناةض بالنص
المقرو .
 -1نجػػـ التػػأثير ةريػػب مػػف المتوسػػط قػػل ميػػارة يسػػتنتج المعنػػ الضػػمنل بػػالنص المقػػرو ،
وميارة يستنتج وجة التنػاةض بػالنص المقػرو  .ومتوسػط قػل ميػارتل :ينكػـ امػ

ىميػة

النص المقرو  ،و يميز بيف النقيقة والري بالنص المقرو  ،ومرتي قل باةل الميارات.
 يوجػػد قػػرؽ ذو دخلػػة إنسػػاعية بػػيف متوسػػطل درجػػات تدميػػذ المجمواػػة التجريبيػػة قػػلالتطبيقػػيف القبمػػل والبعػػدي خ تبػػار الق ػ ار ة التنميميػػة لسػػالح التطبيػػؽ البعػػدي ولمتنقػػؽ مػػف
سػػنة ىػػذا اليػػرض ةػػاـ البانػػث بنسػػاب ةيمػػة (ت) لممقارنػػة بػػيف متوسػػطل درجػػات تدميػػذ
المجمواػػة التجريبيػػة قػػل التطبيقػػيف القبمػػل والبعػػدي خ تبػػار القػ ار ة التنميميػػة ،ويتضػػح ذلػػؾ
مف الجدوؿ التالل:
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جدول ()5
لًُت (ث) ودالنتهب اإلحصبئُت نهفزق بُن يتىسطٍ درجبث تاليُذ انًجًىعت انتجزَبُت فٍ
انتطبُمُن انمبهٍ وانبعدٌ الختببر انمزاءة انتحهُهُت
انًهبراث

انتطبُك

انعدد

ًَُررش بررُن انفكررزة انزئُسررت
وانفكررررز انجشئُررررت برررربن
انًمزوء.
ًَُش بُن انحمُمت وانزأٌ
انًمزوء.
ببن
َست تج انًع ً انضً ٍ
انًمزوء.
ببن
ًَُش بُن يب َتصم
انًمزوء ويب ال
ببن
َتصم به.
َمتزح أسبببب نحدث أو
انًمزوء.
ظبهزة ببن
َحكى عهً أهًُت ان
انًمزوء.
َست تج أوجه انت بلض
انًمزوء.
ببن
ًَُش بُن انًع ً انحمُمٍ
وانًع ً انًجبسٌ ببن
انًمزوء.
َست تج أوجه
انمىة ونمبط انضعف
انًمزوء.
ببن
َمىو األدنت وانبزاهُن
انتٍ سبلهب انكبتب ببن
انًمزوء.
َبدٌ رأَه فٍ تصزف أو
انًمزوء.
سهىن ببن

االنحزاف
انًتىسظ
انًعُبرٌ

انمبهٍ

33

3.60

3.40

انبعدٌ

33

1.53

3.51

انمبهٍ

33

3.60

3.40

انبعدٌ

33

1.10

3.53

انمبهٍ

33

3.63

3.56

انبعدٌ

33

1.43

3.62

انمبهٍ

33

3.53

3.50

انبعدٌ

33

1.23

3.63

انمبهٍ

33

3.63

3.53

انبعدٌ

33

1.53

3.51

انمبهٍ

33

3.63

3.56

انبعدٌ

33

1.13

3.51

انمبهٍ

33

3.63

3.53

انبعدٌ

33

1.30

3.56

انمبهٍ

33

3.60

3.55

انبعدٌ

33

1.53

3.51

انمبهٍ

33

3.00

3.60

انبعدٌ

33

1.43

3.53

انمبهٍ

33

3.03

3.40

انبعدٌ

33

1.43

3.50

انمبهٍ

33

انبعدٌ

33

6.40

2.60

13.00

3.36
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لًُت
(ث)

يستىي
اندالنت

حجى
انتأحُز
)(d

5.00

3.31

2.14

4.00

3.31

1.00

4.00

3.31

1.02

4.50

3.31

1.03

6.53

3.31

2.41

3.34

3.31

1.24

5.43

3.31

2.32

5.40

3.31

2.33

3.04

3.31

1.30

6.20

3.31

2.33

13.01

3.31

3.00
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يتضح مف الجدوؿ ()2
 -9ف ةيمػػػػة (ت) المنسػػػػوبة ( ،)91.41وىػػػػل امػػػػ مػػػػف ةيمػػػػة (ت) الجدوليػػػػة تسػػػػاوي
()1.11انػػد مسػػتوى ثقػػة  1.12وتسػػاوي ( )1.42انػػد مسػػتوى ثقػػة  1.19انػػد درجػػة
نرية ( ، )16وكذلؾ يتضح ف نجـ التأثير كبيرت نيػث إنػو كبػر مػف  1.5وىػو يسػاوي
(. )0.65
 -1ةيمػػة (ت) المنسػػوبة كبػػر مػػف ةيمػػة (ت) الجدولي ػة ،قػػل كػػؿ ميػػارة مػػف ميػػارات ا تبػػار
ميػػارات القػ ار ة التنميميػػةت ممػػا يػػدؿ امػ وجػػود قػػرؽ ذي دخلػػة إنسػػاعية بػػيف متوسػػطل
درجػػػات المجمواػػػة التجريبيػػػة قػػػل التطبيقػػػيف القبمػػػل والبعػػػدي خ تبػػػار ميػػػارات القػػػ ار ة
التنميمية لسالح التطبيؽ البعدي ،وكذلؾ يتضح ف نجـ التأثير كبيرت نيث إنػو كبػر مػف
()1.51
لإلجابػة اػػف السػؤاؿ ال ػامس مػػف سػػعمة البنػث ونسػػو :مػػا ثػر ا سػػتراتيجية القاعمػػة امػ
التعميـ المتمايز قل تنمية الوال بمياىيـ ا مػف اليكػري لتدميػذ السػؼ ا وؿ ا اػدادي؟ ةػاـ
البانث با تبار سنة اليرضيف اآلتييف:
 يوجد قرؽ ذو دخلة إنساعية بيف متوسطل درجات مجمواتل البنث قل التطبيؽ البعديلمقياس الوال بمياىيـ ا مف اليكري لسالح المجمواة التجريبية ولمتنقؽ مف سنة ىذا
اليرض ةاـ البانث بنساب ةيمة (ت) لممقارنة بيف متوسطل درجات مجمواتل البنث قل
التطبيؽ البعدي ،ام الننو:
جدول ()6
لًُت (ث) ودالنتهب اإلحصبئُت نهفزق بُن يتىسطٍ درجبث يجًىعتٍ انبحج فٍ انتطبُك انبعدٌ
نًمُبص انىعٍ بًفبهُى األين انفكزٌ
األبعبد

انًجًىعت

انعدد

انًتىسظ

انبعد انًعزفٍ

انتجزَبُت
انضببطت
انتجزَبُت
انضببطت
انتجزَبُت
انضببطت
انتجزَبُت
انضببطت

33
33
33
33
33
33
33
33

12.23
0.03
13.33
0.60
41.33
26.03
66.53
44.40

انبعد انسهىكً
انبعد انىجدانٍ
انًمُبص ككم

االنحزاف
انًعُبرٌ
2.06
1.02
2.13
1.04
5.11
2.10
0.00
4.34

يتضح مف الجدوؿ (  )3ف:
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لًُت
(ث)
5.43

يستىي
اندالنت
3.31

حجى انتأحُز
)(d
1.43

0.42

3.31

2.21

14.23

3.31

3.03

12.33

3.31

3.24
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 -9ةيمة (ت) المنسوبة ( )91.00وىل كبر ةيمة (ت) الجدوليػة تسػاوي ()1.11انػد مسػتوى
ثقػػػة  1.12وتسػػػاوي ( )1.42انػػػد مسػػػتوى ثقػػػة  1.19انػػػد درجػػػة نريػػػة ( )25وكػػػذلؾ
يتضح ف نجـ التأثير كبيرت نيث إنو كبر مف  1.5وىو يساوي ()0.11
 -1ةيمػػة (ت) المنسػػوبة كبػػر مػػف ةيمػػة (ت) الجدوليػػة ،قػػل كػػؿ بعػػد مػػف بعػػاد مقيػػاس الػػوال
بمياىيـ ا مف اليكريت مما يػدؿ امػ وجػود قػرؽ ذي دخلػة إنسػاعية بػيف متوسػطل درجػات
مجمواتل البنث قل التطبيؽ البعدي لمقياس الوال بميػاىيـ ا مػف اليكػري قػل كػؿ بعػد مػف
بعاده لسالح المجمواة التجريبية.
 يوجػػد قػػرؽ ذو دخلػػة إنسػػاعية بػػيف متوسػػطل درجػػات تدميػػذ المجمواػػة التجريبيػػة قػػلالتطبيقػػػيف القبمػػػل والبعػػػدي لمقيػػػاس الػػػوال بميػػػاىيـ ا مػػػف اليكػػػري لسػػػالح التطبيػػػؽ البعػػػدى ت
ولمتنقؽ مف سػنة ىػذا اليػرض ةػاـ البانػث بنسػاب ةيمػة (ت) لممقارنػة بػيف متوسػطل درجػات
تدميذ المجمواة التجريبية قل التطبيقيف القبمل والبعػدي لمقيػاس الػوال بميػاىيـ ا مػف اليكػري
 ،ويتضح ذلؾ مف الجدوؿ التالل:
جدول ()0
لًُت (ث) ودالنتهب اإلحصبئُت نهفزق بُن يتىسطٍ درجبث تاليُذ انًجًىعت انتجزَبُت فً انتطبُمُن
انمبهٍ وانبعدٌ نًمُبص انىعٍ بًفبهُى األين انفكزٌ
األبعبد

انتطبُك

انعدد

انًتىسظ

انمبهٍ
انبعدٌ
انمبهٍ
انبعدٌ
انمبهٍ
انبعدٌ
انمبهٍ
انبعدٌ

33
33
33
33
33
33
33
33

6.23
12.23
6.63
13.33
26.33
41.33
30.00
66.53

انبعد انًعزفٍ
انبعد انسهىكٍ
انبعد انىجدانٍ
انًمُبص ككم

االنحزاف
انًعُبرٌ
2.12
2.06
2.31
2.13
2.20
5.11
4.45
0.00

لًُت
(ث)

يستىي
اندالنت

حجى األحز
)(d

13.60

3.31

5.30

13.01

3.31

5.13

10.03

3.31

0.36

23.02

3.31

0.03

يتضػػح مػػف الجػػدوؿ ( )4ف ةيمػػة (ت) المنسػػوبة ( )11.41وىػػل كبػػر مػػف ةيمػػة (ت)
الجدولية التل تساوي ()1.11اند مستوى ثقة  1.12وتساوي ( )1.42اند مسػتوى ثقػة 1.19
انػػد درجػػة نريػػة ( ، )16وكػػذلؾ يتضػػح ف نجػػـ التػػأثير كبيػػرت نيػػث إنػػو كبػػر مػػف  1.5وىػػو
يساوي (. )4.41
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كمػػا يتضػػح ف ةيمػػة ( ت) المنسػػوبة كبػػر مػػف ةيمػػة (ت) الجدوليػػة ،قػػل كػػؿ بعػػد مػػف
ا بعػػاد والمجمػػوع الكمػػلت ممػػا يػػدؿ ام ػ وجػػود قػػرؽ ذي دخلػػة إنسػػاعية بػػيف متوسػػطل درجػػات
تدميذ المجمواة التجريبيػة قػل التطبيقػيف القبمػل والبعػدي لمقيػاس الػوال بميػاىيـ ا مػف اليكػري
قل كؿ بعد مف ا بعاد والمجموع الكمل لسالح التطبيؽ البعدي.
بالنسبة لمسؤاؿ السادس ،ونسو ما العدةة بيف تنمية ميارات الق ار ة التنميمية والوال
بمياىيـ ا مف اليكري؟ ةاـ البانث با تبار سنة اليرض اآلتل :توجد ادةة ارتباطية
طردية بيف دا المجمواة التجريبية قل ا تبار الق ار ة التنميمية و داعيف ام

مقياس

الوال بمياىيـ ا مف اليكري.
ولمتنقؽ مف سنة اليرض ةاـ البانث بنساب معامؿ اخرتباط بيف درجات تمميذات
المجمواة التجريبية قل ا تبار ميارات الق ار ة التنميمية و داعيـ ام مقياس الوال بمياىيـ
ا مف اليكري قل التطبي ؽ البعدي .وبمغت ةيمة معامؿ ارتباط بيرسوف بينيما ( )1.49مما
سبؽ يتضح وجود اػػدةة طردية بيف درجات التمميذات قل ا تبار الق ار ة التنميمية و داعيـ ام
مقياس الوال بمياىيـ ا مف اليكري ادةة ارتباطية طردية دالة اند مستوى ( )1.19ت مما
يؤكد ف تنسف ميارات الق ار ة التنميمية يؤدى إل

تنسف الوال بمياىيـ ا مف اليكري

والعكس.

ملخص اليتائج وتفشريٍا:
 ارتيػػاع دا التمميػػذات قػػل المجمواػػة التجريبيػػة امػ

دا التمميػػذات قػػل المجمواػػة الضػػابطة

قػػل التطبيػػؽ البعػػدي خ تبػػار ميػػارات القػػ ار ة التنميميػػة .كمػػا ارتيػػ ا دا البعػػدي لتمميػػذات
المجمواػػة التجريبيػػة اػػف داعيػػـ قػػل التطبيػػؽ القبمػػل قػػل اخ تبػػار ككػػؿ وقػػل كػػؿ ميػػارة مػػف
مياراتو ام ندة.
إنساعيا قل كؿ ميارات الق ار ة التنميمية ،قعند المقارنػة بػيف
داخ
 لـ يكف ارتياع دا التمميذات ً
ً
تمميػػذات المجمواػػة التجربيػػة وتمميػػذات المجمواػػة الضػػابطة قػػل التطبي ػؽ البعػػدي ،اتضػػح ف
بعػػض الميػػارات نمػػت بدرجػػة ضػػعيية ،وربمػػا يرجػ ذلػػؾ إلػ

ف ا ناػػطة الدزمػػة لتنميػػة ىػػذه

الميػػارات لػػـ تكػػف كاقيػػة ،وبعػػض الميػػارات نمػػت بدرجػػة متوسػػطة ،قيمػػا نمػػت غالػػب الميػػارات
بدرجة االية.
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 ارتيػػاع دا التمميػػذات قػػل المجمواػػة التجريبيػػة امػ

دا التمميػػذات قػػل المجمواػػة الضػػابطة

قل التطبيؽ البعدي لمقياس الوال بميػاىيـ ا مػف اليكػري .كمػا ارتيػ ا دا البعػدي لتمميػذات
إنسػػاعيا انػػد
داخ
المجمواػػة التجريبيػػة اػػف داعيػػـ قػػل التطبيػػؽ القبمػػل لممقيػػاس،
ارتيااػػا ً
ً
ً
مستوى .0.01
داخ
ويمكػػف تيسػػير ىػػذه النتػػاعج التػػل تؤكػػد ف لإلسػػتراتيجية القاعمػػة امػػ التعمػػيـ المتمػػايز ًا
ثػػر ً

إنساعيا اند مستوى  .0.01قل ضو ما يمل:
ً
 ركػػزت ا سػػتراتيجية القاعمػػة ام ػ التعمػػيـ المتمػػايز ام ػ الجوانػػب النيسػػية لمتمميػػذات ،ورااػػت
ةدراتيف وميوليف وتيضيدت تعمميف ،وىذا ما تـ مف دؿ توزيعيف قػل مجمواػات قػل ضػو
تيضيدتيف لمتعمـ ،م وجود مرونة لمتنقؿ بيف المجمواات ،وىذا ما انعكس إيجابيا امييف.
 تانت ا ستراتيجية القاعمة ام التعميـ المتمايز لكؿ تمميػذة ف تػتعمـ با سػموب الميضػؿ ليػا،
مف ػدؿ ناػطة تناسػب ا نمػاط الم تميػة لمتمميػذات ،ممػا اػجعيف امػ التيااػؿ مػ المػادة
المقرو ة ،وتنميميا وتيسيرىا ونقدىا.
 سيـ تنويػ طراعػؽ التػدريس كا ناػطة المتدرجػة ،والمجمواػات المرنػة ،واقػود الػتعمـ وغيرىػا
قػػل مرااػػاة اليػػروؽ اليرديػػة بػػيف التمميػػذات ،وتيضػػيدت تعمميػػف ،وىػػذا دى إل ػ المزيػػد مػػف
اخىتماـ بالتيااؿ م النص المقرو  ،وتنديد المياىيـ المتضمنة قيو ،والوال بيا.
 سااد توظيؼ المجمواات المرنػة امػ تنسػيف ميػوؿ واتجاىػات التمميػذات تجػاه دراسػة تنميػؿ
النص ،والوال بمضمونو.
 سػػااد تنػػوع ا ناػػطة التعميميػػة دا ػػؿ اليسػػؿ -نيػػث توجػػد ناػػطة تركػػز امػ ميػػردات الػػنص
المقرو  ،و ناطة تركز ام ا قكار ،و ناػطة تركػز امػ مضػموف الػنص وةيمػو ،و ػرى تركػز
ام الكاتب واتجاىاتو -قل زيادة ةدرة التدميذ ام التيسير والتنميؿ والتأويؿ.
وخ بػػأوؿ ،ومػػف ثػػـ تنػػوع ا ناػػطة
 سػػيـ تنػػوع طػػرؽ التقػػويـ قػػل تاػ يص مسػػتوى التمميػػذات ً
التعميمية الت تسااد قل تنسيف مستواىف.

 تانت ا ستراتيجية القاعمة ام التعميـ المتمايز لمتمميذات تنميؿ النص وتنديػد ميػاىيـ ا مػف
المتضمنة بالنص ،وابراز ىميتيا قل نياتيف.
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وليػػذه ا سػػباب مجتمعػػة يمكػػف إرجػػاع النتػػاعج السػػابقة إل ػ ا سػػتراتيجية القاعمػػة ام ػ
التعمػػيـ المتمػػايز الػػذي ركػػزت ام ػ تقػػديـ المػػادة العمميػػة بطػػرؽ و سػػاليب متنواػػة ،مػػوقرة بيعػػة
تعميمية تياامية وجذابة.

التوصيات:
قل ضو النتاعج التل تـ التوسؿ إلييا قل ىذا البنث يوسل البانث بما يمل:
 تػػػدريب المعممػػػيف امػػػ تنميػػػة ميػػػارات القػػػ ار ة التنميميػػػة لػػػدى التدميػػػذ مػػػف ػػػدؿ الػػػدورات
التدريبية التل تعدىا الوندات التابعة لإلدارات التعميمية.
 تػػدريب المعممػػػيف امػػػ تنديػػػد ميػػاىيـ ا مػػػف اليكػػػري المتضػػػمنة قػػل مػػػنيج المغػػػة العربيػػػة،
وتنميتيا لدى تدميذىـ.
 تنوي طراعؽ التدريس وا ناطة التعميمية والتعميمة و ساليب التقويـت مراااة لد تدقػات بػيف
التدميذ.
 تػػدريب المعممػػػيف امػػػ مرااػػاة التعمػػػيـ المتمػػػايز ،وىػػذا يمكػػػف ف تقػػػوـ بػػو بعػػػض الونػػػدات
التدريبية الموجودة قل ا دارات التعميمية ،مثؿ :وندة التعمـ الناط.
 اخستيادة مف ا ناطة التل يقوـ التدميذ بيا قػل تنميػة ميػارات القػ ار ة التنميميػة مػف ػدؿ
تكميييـ بكتابة مم ص سردي لبعض النسوص التل يقوموف بق ار تيا.
 اقد مسابقات بيف التدميذ قل ميارات تنميؿ النسوص الم تمية.

املكرتحات:
قل ضو نتاعج ىذا البنث يمكف اةتراح مجمواة مف البنوث منيا:
 برنامج مقترح ةاعـ ام التعميـ المتمػايز وقااميتػو قػل تنميػة ا دا المغػوي لػدى تدميػذ المرنمػة
ا ادادية.
 تسور مقترح لتنمية اخستيعاب القراعل لدى تدميذ المرنمة ا ادادية قل ضو التعميـ المتمايز.
 برنامج مقترح ةاعـ ام التعميـ المتمايز لتنمية ميارات التياوض لدى تدميذ المرنمة ا ادادية.
 إسػػتراتيجية مقترنػػة ةاعمػػة ام ػ التعمػػيـ المتمػػايز لتنميػػة التػػذوؽ ا دبػػل لػػدى تدميػػذ المرنمػػة
ا ادادية.
 إستراتيجية مقترنة ةاعمة امػ الػتعمـ التيػاامل لتنميػة ميػارات القػ ار ة التنميميػة وميػاىيـ ا مػف
اليكري لتدميذ المرنمة ا ادادية.
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 تقويـ مقرر المغة العربية قل المرنمة ا ادادية قل ضو مياىيـ ا مف اليكري.
 ثػػػر الػػػدمج بػػػيف إسػػػتراتيجيتل اقػػػود الػػػتعمـ وا ناػػػطة المتدرجػػػة قػػػل تنميػػػة ميػػػارات القػػػ ار ة
التنميمية والوال بمياىيـ ا مف اليكري لتدميذ المرنمة ا ادادية.
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املراجع:
أوال  -املراجع العربية:
-1
-8

 :) 8112إددااااشجشات افاد اشا افمام مدةل افتشددا اا

آمال جمعة عبد افتاداح افددش ادعبا

افعلال

 ":) 8112مدددادا بافبددات ﻛلشة ﺍفاددابشة ف د ﺍفاتﻜشددا ﺍفاﺄمل ﻭعﻼﻗاﻪ

اباددداا عبدداا عتاا د

بمهاﺭﺍﺕ ﺍفاﺤلشﻞ ﺍفمزﺍﺋ " مجلة ﻛلشة افاابشة جامعة األزها مجل  53افع 121ل
-5
-4

إبااهشا اداا ة دآخداد

" :) 8111أنمداب افداعلا فد ا بلبدة افلدا افااددر فد إابد دأ اهدا فد

اﺤلشلها ف افﻛشمشاء"ل افمجلة األا نشة ف افعلدا دافاابشة مجل  2افع

إبد دااهشا مﺤمد د علد د

افاابرل

مه ددااات افمد دااءة

" :) 8112اد دداخ اا افاد د اشا افا ددﺄمل فد د انمش ددة بعد د

افاﺤلشلشة ف ا اﻼمشذ افلا األدل اإلع ا ي" مجلة افمااءة دافمعافة افع 811ل
-3

إدد د ددماعشل مﺤم د د د عب د د د افعد د دداب

دجباشد د ددل أند د دددا ﺤمش د د د ة دﻛمد د ددال عد د ددد

ا

ددد د ددعش عب د د د

افﺤمشد  :) 8112ملددتدفة افمد ا دافااددابر فمعدداششا دمؤاداات مددا ة افلاددة افعابشددة افمدداهاة ماﻛددز
ابدشا افمناهجل

-2

أدددمها

بددا زا  " :) 8113دا افمندداهج افاابدشددة ف د مداجهددة اإلاهدداب دافابدداا افتﻛدداي

افمددؤاما افعلم د اف ددان فﻛلشددة افاابشددة جامعددة مشدددا بعن ددا  :خبدداب افت د دافلاددة ف د مداجهددة
-7

اإلاهاب افتﻛاي"ل مجلة مشدا فل اادات األﻛا شمشة جامعة مشدا ل

أاشج نافذ اﺤمة  " :) 8117أ ا ادظشا افا اشا افماماشز فد انمشدة بعد

مهدااات افاشا دشات

دا اج دداح نﺤده ددا فد د ا بافب ددات افل ددا اف ددام األدادد د باد دزة" اد ددافة ماجد دداشا ﻛلش ددة افاابش ددة
افجامعة اإلدﻼمشة
-2

زةل

إشم ددا أﺤمد د عزمد د

) 1451ل "مته دددا األمد د افتﻛ دداي ب ددش افمﺤد د ات افعلمش ددة داإلا ددﻛا ت

افمنهجشة افمعالاة " اادة اﺤلشلشة فلاعاشتدات دافد دا افمجامعد فلمؤدددات"ل بﺤدث ممد ا فلمدؤاما
افدددبن األدل فألم د افتﻛدداي :افمتدداهشا دافاﺤ د شاتل جامعددة افمل د دددعد افاشددا

خددﻼل افتا داة

1451/3/ 83-88هد.
-1

إشمددا إدددماعشل ﺤم د ا  ":)8112أ ددا اددداخ اا ادددااااشجشات افاتاعددل بددش افمدداائ دافددن

فد

انمشددة مهددااات افم دااءة افاﺤلشلشددة دافاتﻛشددا افاددﺄمل ف د ا اﻼمشددذ افلددا اف ددان اإلع د ا ي" ادددافة
ماجداشا ﻛلشة افاابشة جامعة بدادعش ل

 -11ﺤدد اددﺤااة  :) 8112افماجدر فد فندد افلاددة افعابشددة فاادﻛشل إندددا عابد ج شد افمدداهاة
اا افتﻛا افعاب ل
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 -11ﺤد اﺤااة دمادا افدما

) 8118ل افماجدر فد اعلدشا افلادة افعابشدة داعلمهدال افمداهاة افد اا

افعابشة فلﻛاابل
 -18خلا مﺤم

":)8115فاعلشة بﺭنامج ﻗاﺋﻡ عل ﺍداﺭﺍاشجشاﺕ ﺍفاتاعل ف انمشة مهااات افمدااءة

افاﺤلشلشدة دافنمد األ بد فبلبددة ادعبة افلاددة افعابشددة بﻛلشددة افاابشددة مجلدة اادددات عابشددة فد افاابشددة
دعلا افنتا افع 45

 -15فشلة مبااﻛ
باانة افع

 ":) 8111فلدتة األم افتﻛاي ف اإلدﻼال مجلة ﻛلشة افعلددا اإلددﻼمشة جامعدة

افاادر عاال

 -14اانشددا مﺤمد ملددبت ﻛامددل " :) 8111فاعلشددة إدددااااشجشة ﻗاﺋمددة علد عملشددات مددا دااء افاعدداا
ف انمشة مهااات افمااءة افاﺤلشلشة دافدع ببنشة افن

ادافة ماجداشا ﻛلشة افاابشة جامعة اإلدﻛن اشةل

األ ب فد ا بدﻼب افلدا األدل اف داندي

 -13ل ددابا عبد د افم ددنعا مﺤمد د  :) 8112ااجاه ددات دنم دداذج فد د افمن دداهج دب ااﺋد د افاد د اشا ﻛلش ددة
اف اادات افعلشا فلاابشة جامعة افماهاةل
 -12عبد د افﺤت ددشظ بد د عبد د ا افم ددافﻛ

" :) 8112األمد د افتﻛ دداي -متهدم ددﻪ دأهمشا ددﻪ دمابلب ددات

اﺤمشمددﻪ مجلددة افبﺤدددث األمنشددة افمجلد  12افعد  45افاشددا
افمل فه األمنشةل

 -17عب افﺤمشد ﺤدد عبد افﺤمشد اداهش

ماﻛددز افبﺤدددث داف اادددات بﻛلشددة

 :)8111إددااااشجشات افاد اشا افمام مدة داددااااشجشات

افاعلا دأنماب افاعلال ﻛلشة افاابشة ب منهدا جامعة اإلدﻛن اشةل
 -12علد بد شﺤ د آل دددافا  )8113ل" امدددشا ممدداا اف اادددات ا جاماعشددة دافدبنشددة فلمدددادا األدل
مد افماﺤلدة اف اندشدة فد

ددء معداششا أنمداب افداعلا بنمددذج افتدامدات  )4MATفمﻛداا "ل مجلددة

ادافة افخلشج افعاب  -افدعد شة ا )57ع )151ل
 -11عما ب مﺤم ﺤددان د خشدل مﺤمد

 ":) 8117إددهاا منداهج افلادة افعابشدة فد اعزشدز األمد

افتﻛاي ف ا بﻼب افماﺤلة اف اندشة مجلة ﻛلشة افاابشة جامعة أدشدبل

 -81عشبددة عبد افمملددد شددددا دعلدداا مﺤمد عبد ح خبدداب " :) 8112بانددامج ﻗدداﺋا علد أنمدداب
افدداع لا افمت ددلة ف د ي اﻼمشددذ افلددا اف ددان ا با د اﺋ فا د اشا افمتددا ات افلادشددة دأ داح ف د انمشددة
افﺤلشلة افلادشة ف شها" مجلة افمااءة دافمعافة– ملال افع
 -81علد د عبد د افم ددنعا ﺤد ددش
افبﻼ

 111ل

 ":) 8111فاعلش ددة إددددااااشجشة ممااﺤ ددة ﻗاﺋم ددة علد د مد د خل افاﺤلش ددل

فانمشة مهااات افمااءة افاﺤلشلشة دافذاﺋمة األ بشة ف ا بﻼب افماﺤلة اف اندشة مجلة افمااءة

دافمعافة افع  812افجزء األدلل
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 -88فاﺤ

عل

افماﺤلة اف اندشةل افماهاة

شدنا  :)8113إدااااشجشات اعلشا افلاة افعابشة ف

مببعة افﻛااب افم اد ل
 -85فاش ب

افاام ا  " : )8115م ا اداجابة معلم

عل

ا با اﺋشة ﺤاشاجات جمشر اﻼمشذ افلا اف ااد ف
ﻛلشة افاابشة جامعة األزها افع

 -84ﻛد ا ﺤدش ﻛدج
عشا

دماج ة افدش

دبااي فاش

افاابشة اإلدﻼمشة ف

دء مهااات افا اشا افماماشز" مجلة

 )138افجزء )8

)412-523

دفامادا فامادا دعلشة أﺤم

 :)8112اندشر افا اشا ف

افماﺤلة

دأﺤم

دلﻼح خ ا

افتلل  :فشل افمعلا فاﺤدش با افاعلشا

دافاعلا ف م ااا افدب افعاب "ل مﻛاب افشدندﻛد اإلﻗلشم فلاابشة ف اف دل افعابشة بشادتل
-83

 :) 8114أنماب افاعلال افنظاشة دافاببش ل ماﻛز افمبا فلبﺤث

فشانا جابا دمها ﻗاعا

دافابدشا افاابدي مؤددة عب افمﺤد افمبا

فلدبش ل

 -82مﺤد عبشة  :) 8111افجد ة افااملة دافج ش ف افا اشا عما
 -87مﺤم ﺤد افماد
 -82مﺤم فبت جا

اا لتاءل

ددمشا عب افدهاب  :) 8113م ﻗ اشا افمااءة مشاب مﻛابة ناند ل
" :) 8118إدااااشجشة ﻗاﺋمة عل افاعلشا افمنظا ذااشا فانمشة مهااات افمااءة

ا داشعابشة ف ا بﻼب افلا األدل اف اندي" مجلة افمااءة دافمعافة ملا افع  151ل
 :)8117اعلشا افلاة افعابشة ألبناﺋها

 -81مﺤمد ﻛامل افناﻗة

افم خل دافبااﺋ

دافتنشات

داإلدااااشجشات افمعالاة افماهاة اا افتﻛا افعاب ل
 -51مادا افدما

 :)8112فاعلشة نمدذج ا اشد ممااح ﻗاﺋا عل نظاشة افالم افنم شة ف انمشة

مهااات افمااءة افاﺤلشلشة دافاﺄدشلشة فلنلد

األ بشة ف ا افبﻼب معلم

افاابشة مجلة ﻛلشة افاابشة ف افعلدا افاابدشةل مجل  41عل 4ل

 -51مها نلا دﻼمة

افلاة افعابشة بﻛلشات

 :) 8114فاعلشة اداخ اا إدااااشجشة افاعلشا افماماشز ف

انمشة مهااا

افمااءة دافﻛاابة ف ا اﻼمشذ افلا اف ان ا با اﺋ ف مماا افلاة افعابشة ادافة ماجداشا ﻛلشة
افاابشة افجامعة اإلدﻼمشة

 -58نالا افدش

دآخاد

زةل

 :) 8114مج متاهشا األم

افتﻛاي ف

مناهج افاعلشا افعاا ﻛﺄﺤ

ممدمات افمدابنة افماهاة افماﻛز افمدم فلبﺤدث افاابدشة دافانمشة ل
 -55ناشتة ﻗبام

 :) 8112دشﻛدفدجشة افا اشا عما

اا افااد ل

 -54نبشل جا عزم دمادة افمﺤم ي  :) 8117بشﺋات افاعلا افاﻛشتشة افماهاة اا افتﻛا افعاب ل
 -53ه ا عب افاﺤم
افاعادن

 :) 8111بانامج ممااح فانمشة مهااات افمااءة افاﺤلشلشة باداخ اا افاعلا

ف ا افبﻼب افمعلمش دأ اح عل

ما دااء افتها افمااﺋ

دبا افا اشا افع 131
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" فاعلشة اداخ اا إدااااشجشة افاعلشا افماماشز فا اشا افمااءة ف:) 8112
"افاﺤلشل

ماباشن

ف ا اﻼمشذ افلا اف افث ا با اﺋ

 داﺋل لﻼح افددشت-52

انمشة افمتا ات دا داشعاب افمااﺋ

 أ دبا ل51-81 افمؤاما افعلم اف ام عاا افجمعشة افملاشة فلمااءة دافمعافة
 مناهج افماﺤلة اإلع ا شةل افماهاة ﻗباع افﻛابل:) 8112  د ازاة افاابشة دافاعلشا-57
 " أ ا اداخ اا إدااااشجشة افاعلشا:)8117  شﺤش مظتا افعلش دعب ا عباا مه ا افمﺤازا-52
افاﺤلشل دمتهدا افذات ف ا بلبة افماﺤلة األدادشة

) افجزء اف ان ل1
افاداؤل دافاتﻛشا

ا اشا افاشا شات عل

افماماشز ف

) افع55 بمﺤافظة ﺤجة"ل مجلة ﻛلشة افاابشة جامعة أدشدب افمجل
افمااﺋشة بادااااشجشا

 أ ا ا اشا افنلد:)8117  شداا مﺤم ممبل-51

مهااات افمااءة افاﺤلشلشة دافﻛاابة ف ا بافبات افلا افخاما
افع افاابر ل

اﺤدش

بلدت عال ف

األداد ل مجلة اادات ف افعلدا افاابدشة األا
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