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ملخص الدراسة

التذوق األدبي ىو الغاية من دراسة وتحميل النصوص األدبية ،ويمكن أن يتحقق ذلك
لممتعمم من خالل تذوق النواحي البالغية والصور البيانية في النص األدبي التي تمكنو من
فيم النص فيماً جيداً ومعرفة مقصود الشاعر من األبيات؛ لذلك فإن ميارات التذوق األدبي

يتوصل إلييا المتعمم من خالل البالغة والتحميل البالغي لمنصوص األدبية.

والتعمم المنظم ذاتياً يساعد المتعمم في زيادة التحصيل الدراسي وزيادة الدافعية وتنمية

الجانب الوجداني لديو،

وكل ما سبق يساعد المتعمم في تنمية ميارات التذوق األدبي لديو.
 وقد نبعت مشكمة الدراسة من خالل الشواىد التالية:
معمما لمغة العربية والتربية الدينية اإلسالمية لطالب
-1مالحظة الباحث من خالل عممو
ً
المرحمة الثانوية.
-2االطالع عمى نتائج وتوصيات الدراسات السابقة.
ثم حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئمة اآلتية:
*ومن َّ

-1ما ميارات التذوق األدبي المناسبة لطالب الصف األول الثانوي؟
ذاتيا لتنمية ميارات التذوق األدبي لدى طالب الصف
-2ما البرنامج القائم عمى التعمم المنظم ً
األول الثانوي؟
-3ما فاعمية برنامج قائم عمى التعمم المنظم ذاتيا في تنمية ميارات التذوق األدبي لدى
طالب الصف األول الثانوي؟
وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثمت في:
-1قائمة بميارات التذوق األدبي المناسبة لطالب الصف األول الثانوي ،وقد اشتممت القائمة
في صورتيا النيائية عمى أربعة جوانب رئيسة ،ىي( :الجانب الفكري– الجانب البياني–
الجانب الوجداني– الجانب االجتماعي) ،وتفرعت عنيا ( )20ميارة فرعية.
ذاتيا؛ لتنمية ميارات التذوق األدبي لطالب الصف األول
-2البرنامج القائم عمى التعمم المنظم ً
الثانوي ،وقد تطمب البرنامج إعداد كتاب الطالب ،ودليل المعمم لتدريس البرنامج.
ذاتيا في تنمية ميارات التذوق األدبي المستيدفة
-3فاعمية البرنامج القائم عمى التعمم المنظم ً
بالدراسة لدى طالب الصف األول الثانوي ،وتبين ذلك من خالل حساب الفروق بين
المتوسطات لنتائج اختبار ميارات التذوق األدبي ككل ،وعمى الميارات الرئيسة لو كل عمى
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إحصائيا عند مستوى ()0.01
داال
حدة في التطبيقين القبمي والبعدي ،وجاء الفرق ً
ً

كبيرا.
لصالح التطبيق البعدي في اختبار التذوق األدبي ،وكان حجم أثر البرنامج ً
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Using the Self-Organized Learning For Developing Literary Appreciation
Skills of the First Year of Secondary Students. The fifth chapter:
In this respect, literary appreciation is the ultimate aim of studying
and analyzing literary texts, and learners can achieve this through
appreciating the rhetorical aspects and figures of speech in the literary
text which can help him/her to better understand the text and recognize
the poet's intended meaning out of lines of verse. Therefore, the learner
can achieve literary appreciation skills through rhetoric and rhetorical
analysis of literary texts.
Self-regulated learning, in this regard, helps increase the learner's
academic achievement, motivation, and emotional aspect. All the above helps
the learner acquire rhetorical concepts and develop their literary appreciatio
Thus, the problem of this study stemmed from the following instances:
1-the researcher's observation during working as a teacher of Arabic
language and Islamic studies for secondary students
2-reviewing the results and recommendations of previous studies
the current study aimed to answer the following questions:
1- What literary appreciation skills are suitable for first year secondary
stage students?
2- What is the scenario of the self-regulated-learning-based program for
developing literary appreciation skills of first year secondary stage
students?
3- How effective of the self-regulated-learning-based program in developing literary
appreciation skills of first year secondary stage students?
*The study concluded with some results as follows:
1- The study produced a list of literary appreciation skills suitable for first
year secondary students, including in its final form the following four
sections: the cognitive, the rhetorical, the emotional, and the social, of
which 20 sub-skills branched
2- It also produced list of rhetorical concepts suitable for first year
secondary students, including in its final form two major concepts:
metonymy and synecdoche, of which 14 sub-concepts branched
The SRL-based program has proven effective in developing the understudy literary appreciation skills of first year secondary students. This was
evident by means of calculating differences between mean scores of
students in the pre-post administrations of literary appreciation skills test
as a whole and each component skill separately, where the difference was
statistically significant at 0.01 level in favor of the post-administration in
the literary appreciation test. Effect size of the program was also great
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مقدمة :

يسيم تعميم المغة العربية في صقل شخصية المتعمم ،ويساعده عمى التواصل
االجتماعي مع اآلخرين؛ فالمغة العربية ىي أسمى المغات ،ويكفييا شرفًا أنيا لغة القرآن

الكريم  ،وىي وسيمة التفاىم والتعبير عن الحاجات والعواطف بين المتحدثين بيا ،وىي
بفروعيا المختمفة  -وخاصة النصوص األدبية -ترقى بمشاعر القارئ أو السامع ،وتنطمق
بخيالو ،وتكسبو المعاني السامية والقيم الرفيعة.
تعبير أداتو المغة ،وأنو فن
ًا
والذي ينظر إلى األدب بنصوصو الشعرية والنثرية يجده
خاصا ،وينقميما إلى أجواء قريبة أو
إحساسا
يحمل القارئ والسامع عمى التفكير ،ويثير فييما
ً
ً

بعيدة من الخيال ،فالتخيل حاجة إنسانية؛ إذ إن كل إنسان يتخيل ،وخيرىم من نمى خيالو

بالنصوص األدبية المنتقاة .والنص األدبي ييذب النفس ويرقق الذوق؛ مما يحممو من قيم
إنسانية نبيمة وسمات أخالقية وصيغ جمالية تمفت الوجدان إلى مضامينيا (طو عمي وسعاد
عبد الكريم)*()227،2003،
والتذوق األدبي ىو الكيفية التي تيدي صاحبيا إلى نقد األدب ،فالتذوق فطرة فُطر

عمييا ،وان اختمفت درجاتو باختالف األشخاص ،ولكن لكي تظير ىذه الممكة ال بد من
مصاحبة أعمال األدباء؛ ألن ىذه المصاحبة تنقل الذوق وتنميو؛ فالتذوق ال يتحقق إال
بالقراءة الواسعة والممارسة الحقيقية والمعايشة الفاىمة ،حتى يمكن أن ننتج ذواقة لمنصوص
ونقادا واعين(أمين محمد.)204 ،2009 ،
األدبية
ً
وُيالحظ أن لمتذوق األدبي أىمية كبيرة لمطالب في مراحميم الدراسية؛ ألن القدرة عمى
تذوق جمال الكون واالستمتاع باألدب أمر أساسي في حياة كل فرد ،وضروري لتكامل
شخصيتو واستمتاعو بما يق أر أو يسمع ،ويمكن التذوق األدبي القارئ من التعايش مع ما
يقرؤه ،والتوصل إلى مقصود األديب منيا ،والتمييز بين اليادف وغير اليادف منيا.
ويعتقد الدارسون أن التذوق األدبي ىو أساس الدراسة األدبية وقواميا ،ولكنيم ال
يزالون يمارسونو في أطر ضيقة ،ويقتصرون في معالجتيم لمنصوص األدبية عمى أمثمة قميمة
في ميارات التذوق األدبي ،وقمما يخرجون عنيا إلى غيرىا ،مع التركيز عمى المصطمحات
البالغية الموجودة في النص دون التعرض لوجو الجمال في التشبيو ،أو فيم الرمز وتفسيره
وادراك المعاني الكامنة وراءه(إبراىيم محمد.)1،2005 ،
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ويرى (عبداهلل عبد النبي )183 ،2008،أن معظم الطالب يعانون من قصور

واضح في إتقان ميارات التذوق األدبي و ضعف في تطبيقيا ،وتؤكد نتائج دراسات كل
من(:أماني حممي ،)2000،و(ماىر شعبان ،)2002،و(سموى حسن ،)2015،و(ىشام
محمد ،)2011،و(أسماء إبراىيم)2015،أن ىناك ضعفاً في مستوى الطالب في ميارات

التذوق األدبي ،وتوصمت دراسة (رشدي طعيمو)2001،إلى أن طالب مرحمة الثانويةال
يتذوقون الشعر بمفيومو الحقيقي لمتذوق.

ويرى (حبيب مونسي )4 ،2003،أن من وسائل تنمية التذوق األدبي إتاحة الفرص
المناسبة لمطالب لمتعبير عن أحاسيسيم ومشاعرىم في أثناء دراسة النص األدبي ،وخمق
الظروف المتاحة لتقييم النص ونقد أجزائو وتقديره ،ومساعدتيم عمى عقد الموازنة بين
النصوص ،فالمعمم الكفء يستطيع أن يأخذ طالبو نحو التذوق واإلحساس بمواطن الجمال.
ولكي يتذوق القارئ الجمال في العمل األدبي تذوقاً كامالً ،ويحس بكل ما أراد األديب أن

ينقمو إليو من عواطف وأفكار ودالالت يجب عميو أن يعرف الوسائل التي ىيأت لألديب ذلك.
والبالغة ىي العمم الذي يزود القارئ بمعرفة الوسائل التي يستعين بيا األديب في تعبيره،
وتساعده عمى أن يتذوق العمل األدبي أو ينتجو إذا توفرت لو القدرة الفنية التي تييأت
لألديب(طو عمي وسعاد عبد الكريم.)240 ،2003،
بالتأمل فيما سبق ُيالحظ أن القصور في ميارات التذوق األدبي يعود إلى إىمال دور
سمبيا،مع أن ميارات التذوق األدبي تحتاج معايشة وتذوق من الطالب
الطالب،وجعمو
ً
نفسو،وىذا يتطمب طريقة تيتم بالطالب وتساعده عمى تنمية ميارات التذوق لديو،ويرى
الباحث أن الذي قد يساعد الطالب عمى تنمية ميارات التذوق االدبي لديو ىو التعمم المنظم
ذاتيا.
ً

ذاتيا يجعل الطالب محور عممية التعمم؛ يخطط أىدافو وينظم تعممو
فالتعمم المنظم ً
ويسترجع خبراتو السابقة ويربطيا بالحالية ،ويتوصل بنفسو إلى نواتج التعمم؛ لذلك قد يكون

مناسبا لتنمية ميارات التذوق األدبي.
ذاتيا
ً
التعمم المنظم ً

-------------------------------------------------------

(*) يتم التوثيق في ىذه الدراسة بذكر (االسم األول والثاني لممؤلف ،سنة النشر ،رقم الصفحة) وتفاصيل كل
مرجع مثبتة في قائمة المراجع.
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ذاتيا في عالج القصور في ميارات التذوق األدبي ما
ومما يؤكد أىمية التعمم المنظم ً

ذىبت إليو (أماني حممي  )172 ،2007،أنو قد يظن بعض المعممين أن الطالب ليس لدييم
القدرة عمى المشاركة في التذوق البالغي أو إبداء آرائيم في األفكار أو العبارات فيستأثر ىو
بالكالم ويحرم طالبو من المشاركة ،أو يمجأ بعض المعممين إلى محاولة التذوق األدبي لمنص
قبل فيم معناه ،أو إىمال الربط بين الوحدات البالغية أو بين عناصره وحده ،وعمى ىذا فإن
الطريقة التقميدية التي يتبعيا المعممون لتدريس البالغة تُعد من أخطر ما يكون؛فيي تقتل في
الطالب الذوق األدبي.
ذاتيا بأساليبو المختمفة مفيد في كل المراحل الدراسية ،إال أن الحاجة
والتعمم المنظم ً
مناسبا
إليو تزداد مع نياية المرحمة اإلعدادية والتحاق الطالب بالمرحمة الثانوية؛ ألنو يكون
ً
لممرحل العميا من التعميم.
أكثر ا

ويساعد التعمم المنظم ذاتياً أيضاً في تحقيق مستويات مرتفعة من التحصيل األكاديمي

في جميع المواد الدراسية ،حيث أكد كل من :ولكر ( ،)walker,2003وكوزنن ( kosnin,

 )2007أن الطالب الذين يوظفون إستراتيجيات التعمم المنظم ذاتياً يتميزون بأنيم أكثر تفوقاً
في التحصيل الدراسي في المواد المختمفة عن غيرىم.

كما قد أثبتت نتائج بعض الدراسات فاعمية إستراتيجيات التعمم المنظم ذاتياً في إثارة

دافعية المتعممين ،وزيادة تحصيميم وتنمية مياراتيم ،ومن ىذه الدراسات دراسة:
) ، (Christopher,2004) ،(Fermin,2004و(أحمد عبد الرحمن ،)2005،و( سيير
إسماعيل ،)2011،و(صبحي بن سعيد  ،)2014،و(أحمد زارع.)2012،

ويرى (أحمد زارع  ) 24 ،2012،أن الطالب يتعممون بفاعمية أكبر عندما يكون التعمم
موجيا
ناقال لممعرفة ،ولكنو أصبح
كثيرا ،فمم يعد ً
ً
بتنظيم ذاتي منيم ،وأن دور المعمم قد تغير ً
ذاتيا تساعد المعمم عمى تنويع أساليب
لمطالب؛ ليذا ُيالحظ أن إستراتيجيات التعمم المنظم ً

التدريس.

ويستفاد من الدراسات السابقة أن التعمم المنظم ذاتياً يساعد في زيادة التحصيل

الدراسي وزيادة الدافعية وتنمية الجانب الوجداني لدى المتعمم ،مما قد يكون لو دور في
مساعدة المتعمم في تنمية ميارات التذوق األدبي لديو.
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يمكن تحديد مشكمة الدراسة من خالل:

 -1نتائج الدراسات السابقة :فقد قام الباحث بمراجعة بعض األبحاث والدراسات السابقة التي
تناولت ميارات التذوق األدبي  ،ومن ىذه الدراسات دراسة( :أماني حممي،)2000،
و(ماىر شعبان،)2002،و(ىشام محمد ،)2012،و(أسماء إبراىيم ،)2015،و(وجيو
المرسي )2016،؛ والتي أكدت ضعف الطالب في ميارات التذوق األدبي.
معمما لمغة العربية في المرحمة
 -2مالحظة الباحث :حيث الحظ الباحث  -من خالل عممو
ً
كثير من طالب الصف
الثانوية -ضعف الطالب في ميارات التذوق األدبي؛ وذلك ألن ًا
األول الثانوي يجيمون معظم ميارات التذوق األدبي ،باإلضافة إلى عدم قدرة الطالب
عمى تذوق ما في النصوص األدبية من قيم جمالية.
طالبا وطالبة من
 -3الدراسة االستطالعية :حيث قام الباحث بمقابمة استطالعية لثالثين
ً
طالب الصف األول الثانوي بمدرسة العتمانية إدارة البداري محافظة أسيوط ،وكشفت
المقابمة عن ضعف اكتساب الطالب لميارات التذوق األدبي.
وفي ضوء ما سبق تحددت مشكمة الدراسة في ضعف ميارات التذوق األدبي لدى طالب
ذاتيا لتنمية ىذه
الصف األول الثانوي ،ولعالج ىذه المشكمة استخدم الباحث التعمم المنظم ً
الميارات لدييم.

أسئلة الدراسة:

سعت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن األسئمة التالية:

 -1ما ميارات التذوق األدبي المناسبة لطالب الصف األول الثانوي؟
ذاتيا لتنمية ميارات التذوق األدبي لدى طالب
 -2ما البرنامج القائم عمى التعمم المنظم ً
الصف األول الثانوي؟
ذاتيا في تنمية ميارات التذوق األدبي لدى
 -3ما فاعمية برنامج قائم عمى التعمم المنظم ً
طالب الصف األول الثانوي؟

مصطلحات الدراسة:
-1التعمم المنظم ذاتياًُ :يعرف التعمم المنظم ذاتياً إجرائياً بأنو:عممية يقوم بيا طالب الصف
األول الثانوي عن طريق التخطيط لوضع األىداف واختيار اإلستراتيجيات التي تناسب
تحقيق تمك األىداف ،واستغالل قدراتو وامكاناتو ومشاعره في تحميل النص،وفيم غرض
النص ،واالستعانة بعاطفة األديب؛ الستخالص ميارات التذوق األدبي المطموبة.
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 -2ميارات التذوق األدبي:

تُعرف ميارات التذوق األدبي إجرائياً بأنيا :مجموعة من األداءات التي تجعل طالب الصف
األول الثانوي ينتقل بالنص األدبي من السطحية والفيم العام إلى التحميل والتقصي لكل
جزء من النص ،من خالل معرفة مواطن القوة والضعف ،واستخراج الصور الجمالية
وفيم التراكيب المكون منيا النص بناء عمى مقومات وأسس البالغة ،وتقاس بالدرجة
التي يحصل عمييا الطالب في اختبار التذوق األدبي المعد لذلك.

أهداف الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى :

 -1تنمية ميارات التذوق األدبي لدى طالب الصف األول الثانوي.
ذاتيا في تنمية ميارات التذوق األدبي
 -3تعرف فاعمية البرنامج القائم عمى التعمم المنظم ً
لدى طالب الصف األول الثانوي؟

أهمٌة الدراسة:
ذاتيا في
تفيد الدراسة الحالية في تقديم خمفية نظرية عن دور التعمم المنظم ً
كال من:
تنميةميارات التذوق األدبي ،كما تفيد ً

الطالب :من خالل تنمية ميارات التذوق األدبي لدييم.

ذاتيا يمكن استخدامو في تنمية
المعممين:من حيث تزويدىم ببرنامج قائم عمى التعمم المنظم ً
ميارات التذوق األدبي لدى طالبيم.
الموجيين :من حيث تطوير أداء موجيي المغة العربية وافادة المعممين بخبراتيم.

محددات الدراسة:
 مجموعة من طالب الصف األول الثانوي بمدرسة العتمانية الثانوية المشتركة بمركز
طالبا وطالبة ،؛ وذلك ألن ىؤالء الطالب عمى
البداري محافظة أسيوط ،بمغ عددىم(ً )30
درجة من النمو المغوي والعقمي تمكن من تنمية ميارات التذوق األدبي لدييم،وتساعدىم
ذاتيا.
عمى استخدام التعمم المنظم ً

 ميارات التذوق األدبي المناسبة لطالب الصف األول الثانوي ،مقسمة إلى أربعة جوانب
رئيسة ،ىي( :الجانب الفكري ،والجانب البياني ،والجانب الوجداني ،والجانب االجتماعي)
وبمغ عددىا ( )20ميارة أدائية.
ذاتيا ،المتمثمة في :إستراتيجيات( معرفية ،وما وراء
 بعض إستراتيجيات التعمم المنظم ً
معرفية ،مصادر التعمم).
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تم استخدام المنيج التجريبي في اختيار مجموعة الدراسة وتطبيق

البرنامج،واستخدام التصميم شبو التجريبي ذي المجموعة الواحدة من خالل التطبيقين القبمي
والبعدي ألدوات الدراسة؛لمناسبة ىذا التصميم لممتغيرات.

أدوات الدراسة وموادها:
تطمبت الدراسة الحالية إعداد األدوات والمواد اآلتية( :إعداد الباحث)
 أداة جمع البيانات :وىي  - :قائمة ميارات التذوق األدبي المناسبة لطالب الصف األول
الثانوي.
 مواد الدراسة:


ذاتيا ،وتطمب البرنامج إعداد ( :كتاب الطالب
برنامج قائم عمى التعمم المنظم ً
المعمم)

 -دليل

 أداة القياس :وىي  - :اختبار التذوق األدبي لطالب الصف األول الثانوي.

إجراءات الدراسة:

تمت إجراءات الدراسة وفقًا لمخطوات التالية:

أوال :لإلجابة عن السؤال األول لمدراسة ،ونصو" :ما ميارات التذوق األدبي المناسبة لطالب الصف األول
الثانوي؟" تم ما يمي:

 االطالع عمى األدبيات التربوية والدراسات السابقة التي تناولت ميارات التذوق األدبي. إعداد قائمة ميارات التذوق األدبي في صورتيا األولية وعرضيا عمى مجموعة منالمحكمين .
 الوصول إلى القائمة النيائية لميارات التذوق األدبي المناسبة لطالب الصف األولالثانوي.

ثانيا :لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة الدراسة ،ونصو "ما البرنامج القائم عمى
ً
ذاتيا لتنمية ميارات التذوق األدبي لدى طالب الصف األول الثانوي؟" تم
التعمم المنظم ً

اتباع اإلجراءات التالية:

 االطالع عمى األدبيات التربوية التي تناولت إعداد البرامج وتصميميا ،ووفقا ليا ،وفيضوء قائمة ميارات التذوق األدبي التي تم التوصل إلييا تم تصميم البرنامج القائم عمى
ذاتيا ،بحيث اشتمل عمى:
التعمم المنظم ً
أ -أىداف البرنامج .ب -تحديد المحتوى العممي ،ويتضمن -1 :كتاب الطالب -2 .دليل
المعمم.
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ج -تحديد أساليب التعمم .د -األنشطة التعميمية التعممية المتطمبة .و -أساليب التقويم.

ذاتيا عمى المحكمين لضبطو ،واجراء التعديالت
 عرض البرنامج القائم عمى التعمم المنظم ًالالزمة في ضوء آرائيم ومقترحاتيم.
ذاتيا لتنمية ميارات التذوق
 التوصل لمصورة النيائية لمبرنامج القائم عمى التعمم المنظم ًاألدبي لدى طالب الصف األول الثانوي.
ثالثًا :لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة الدراسة ،ونصو "ما فاعمية برنامج قائم عمى التعمم
المنظم ذاتياً في تنمية ميارات التذوق األدبي لدى طالب الصف األول الثانوي؟" تم اتباع
اإلجراءات اآلتية:

 تحديد مجموعة الدراسة من طالب الصف األول الثانوي بمدرسة العتمانية الثانويةالمشتركة بمركز البداري ،محافظة أسيوط.
 إعداد أدوات القياس (اختبار ميارات التذوق األدبي لطالب الصف األول الثانوي) فيصورتيا األولية.
 عرض أدوات القياس عمى المحكمين لضبطيا ،واجراء التعديالت في ضوء آرائيمومقترحاتيم.
 تطبيق أدوات القياس عمى مجموعة استطالعية؛ لمتأكد من صدقيا وثباتيا وحساب زمنيا. التوصل إلى الصورة النيائية ألدوات القياس بعد ضبطيا في ضوء آراء المحكمين.قبميا.
 -تطبيق أدوات القياس عمى مجموعة الدراسة تطبيقًا ً

ذاتيا لمجموعة الدراسة - .تطبيق أدوات القياس
 تدريس البرنامج القائم عمى التعمم المنظم ًبعديا.
عمى مجموعة الدراسة ً
إحصائيا .تحميل البيانات وتفسيرىا .تقديم التوصيات في ضوء
 رصد النتائج ومعالجتياً
نتائج الدراسة.

اإلطار النظري :التعلم المنظم ذاتًٌا ومهارات التذوق األدبً:
استمرت طرائق التدريس التقميدية لسنوات طويمة ،ولكنيا لم تحقق األىداف المرجوة؛
ألن ىذه الطرائق تجعل الدور األساسي لممعمم وتجعل دور الطالب سمبياً ،ومثل ىذا الزمن -
الذي كان فيو التعميم عممية روتينية تيدف إلى حصول المتعمم عمى شيادة فقط  -قد ولى،

وأصبح ُينظر إلى المتعممين عمى أنيم نشيطون في إعادة تنظيم المادة التعميمية واعادة بناء
المعرفة الموجودة؛ لذلك كان من الضروري تطوير أساليب التدريس؛ حتى تالئم احتياجات
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المتعممين ،وتراعي الفروق الفردية فيما بينيم ،ولكي يتحقق ذلك ال بد أن يكون الدور

ذاتيا.
تعمما ً
األساسي لمطالب الذي يمكنو  -بتوجيو من المعمم -أن يتعمم ً

مفهوم التعلم المنظم ذاتًٌا:

ائيا ىو :عممية يقوم بيا طالب الصف األول
ذاتيا إجر ً
ويرى الباحث أن التعمم المنظم ً
الثانوي عن طريق التخطيط لوضع األىداف المناسبة واختيار اإلستراتيجيات التي تناسب
تحقيق تمك األىداف ،واستغالل قدراتو وامكاناتو ودوافعو ومشاعره في تحميل النص األدبي،
وفيم مقصود األديب والعاطفة المسيطرة عميو من وراء ىذا النص األدبي؛ بيدف استخالص
ميارات التذوق األدبي المطموبة.

مبررات استخدام التعلم المنظم ذاتًٌا:
ازدادت الحاجة في ىذه السنوات األخيرة عمى ضرورة تطوير أساليب التدريس ،
سمبيا وتقتل فيو روح اإلبداع
والتخمي عن طرائق التدريس التقميدية التي تجعل المتعمم
ً
وتأكيدا لذلك ما
واالبتكار ،واالتجاه إلى طرائق حديثة تركز عمى المتعمم وأن ُيعمم نفسو بنفسو،
ً
قامت بو وزارة التربية والتعميم من العام الماضي من تقميل دور المعمم  ،وربط الطالب

بالوسائل التكنولوجية الحديثة  ،واعداد شباب مفكر يواكب سوق العمل  ،وىذا دليل عمى
ذاتيا في االرتقاء بمستوى الطالب .
أىمية التعمم المنظم ً
محور لعممية
ًا
وال شك في أن االتجاىات التربوية المعاصرة تنظر إلى الطالب باعتباره
التعمم؛ إذ إنو ىدف تمك العممية ،كما أنو القائم بتمك العممية ،ومن ثم أصبح الطالب وما
ميما يتوقف عميو نجاح العممية التعميمية بأكمميا ،وبالتالي
يمتمكو من قدرات وميارات
ً
عامال ً
من الضرورة تنمية ذلك الطالب والعمل عمى رفع كفاءتو ،وتعميمو إستراتيجيات تساعده عمى
تنمية قدراتو وتنظيميا واحداث تكامل بينيا؛ وذلك بيدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة منيا
(ىاني فؤاد.)75 ،2016 ،
ذاتيا حديثًا في مجال التربية ،وأصبح من المصطمحات
وقد ظير مصطمح التعمم المنظم ً
التي صارت متوائمة مع طبيعة ىذا العصر– عصر العولمة واالنفجار المعرفي والعممي – ىذا
العصر الذي يتطمب إعداد متعممين قادرين عمى اإلسيام في صياغة أىداف تعمميم وفي
تنظيم عممية التعمم وتوجيييا لتحقيق أىدافيم (.)Bahar,M,2009,33
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وذكرت (شيماء أحمد )258 ،2017،أن التوجيات الحديثة لمتربية تشير إلى أن

الغايات التربوية لمتدريس ال تتحقق إال بمشاركة المتعممين أنفسيم ومعرفة كيف ُيخططون
ذاتيا.
ويفكرون ،وىذه الغايات تتحقق من خالل التعمم المنظم ً
ُ

إضافة إلى ما سبق يرى الباحث أن ىناك مبررات أخرى الستخدام التعمم المنظم

ذاتيا ،منيا:
ً

-1الحد من استخدام الطريقة التقميدية التي تقضي عمى روح االبتكار واإلبداع عند
المتعممين.
ذاتيا يعود المتعمم االعتماد عمى نفسو في عممية التعمم وابداء رأيو فييا
 -2التعمم المنظم ً
ويراعي الفروق الفردية بين المتعممين
ذاتيا وازدياد حبو لمعممية
 -3شعور المتعمم بالرضا عن تعممو في ظل التعمم المنظم ً
التعميمية.
 -4توصية العديد من الدراسات السابقة بضرورة استخدام إستراتيجيات حديثة من شأنيا
التركيز عمى دور المتعمم ،وايجابيتو في عممية التعمم.
قادر عمى حل
مبدعا يعتمد عمى نفسو ًا
جيال
 -5سوق العمل في العصر الحالي يتطمب ً
ً
المشكالت ،لو شخصية وفكر.

مراحل التعلم المنظم ذاتًٌا
حدد زيمرمان

) ) Zimmerman, 2002,64-70كيفية استخدام الطالب

ذاتيا ،حيث يتم
متعمما
عممياتو الخاصة في التعمم ،وتوظيف معتقداتو الدافعية ليكون
منظما ً
ً
ً
ذلك وفق المراحل التالية:
 -1مرحمة التفكير والتخطيط (التجييز) :و يطمق عمى ىذه المرحمة مرحمة التخطيط ووضع
ذاتيا ،مثل :النموذج
األىداف ،وذلك ما أكدتو معظم النماذج المفسرة لمتعمم المنظم ً
ذاتيا ،ونظرية المعرفة االجتماعية؛ حيث يتم في ىذه المرحمة
الثالثي لمتعمم المنظم ً
وضع األىداف المراد تحقيقيا من عممية التعمم ،والتخطيط الجيد لموقت والجيد المطموب

لعممية التعمم.
 -2مرحمة األداء :وفييا يتم الضبط الذاتي والمالحظة السموكية كعناصر أساسية في مراحل
األداء ،ثم يقوم المتعمم بتنفيذ اإلستراتيجيات التي تم اختيارىا في مرحمة التفكير.
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 -3مرحمة الضبط والتنظيم :وتشير ىذه المرحمة إلى محاولة تنظيم المتعمم لمجوانب المعرفية
والدافعية والسموك والبيئة؛ من أجل تحقيق األىداف التي تم تحديدىا في مرحمة التفكير
والتخطيط ،وتتضمن ىذه المرحمة اآلتي:
 الضبط المعرفي :ويتضمن إعادة ترتيب المعمومات بما يجعل عممية التعمم أيسر ،واختيارإستراتيجيات معرفية مناسبة.
 ضبط الدافعية :ويتضمن تنشيط الدافعية ،ودفع مشاعر الممل ،والتعامل مع العقبات التييمكن أن تواجو عممية التعمم ،ومن اآلليات التي يستخدميا المتعمم حوار الذات أو إقناع
الذات بالقدرة عمي الفعل.
 ضبط السموك :ويتمثل في محاولة المتعمم لتنظيم سموكو ومالحظتو لو.ويشير إلى ضبط المتعمم لمبيئة المادية واالجتماعية والنفسية التي فييا
 الضبط البيئيُ :التعمم ،والتي تساعد عمى تركيز االنتباه ،وىي من اإلستراتيجيات الميمة في التعمم
ذاتيا.
المنظم ً

-4مرحمة التقويم الذاتي:وتستخدم في ىذه المرحمة التغذية المرتدة،وىي تتضمن التقييمات
الذاتية واصدار أحكام عمى ما تم تعممو،بمقارنة أداء الميمة ببعض األىداف التي تم
وضعيا لعممية التعمم،وفييا يبحث المتعمم عن أسباب األخطاء التي وقع فييا.

خطوات وإجراءات التعلم المنظم ذاتًٌا
ذاتيا  -في الدراسة
وفيما يمي تصور مفصل لمراحل وخطوات استخدام التعمم المنظم ً
الحالية -لتنمية ميارات التذوق األدبي لدى طالب الصف األول الثانوي:
المرحمة األولى :مرحمة اإلعداد والتخطيط ووضع األىداف :وفييا يتم اتباع اآلتي:
 -1تنشيط المعرفة السابقة لمطالب؛ حيث يقوم الطالب بإجابة بعض األسئمة عن الدرس
السابق وربط ذلك بالدرس الجديد.
 -2يحدد الطالب األىداف المراد تحقيقيا من الدرس وصياغتيا صياغة سموكية وتكون قابمة
لمتحقيق .
 -3يذكر الطالب قيمة ما سيتعممو ويذكر توقعاتو من وراء ما سيتعممو.
 -4تعريف الطالب بميارات التذوق األدبي المراد تحقيقيا من خالل تحميل النصوص األدبية.
 -5يتم تحديد زمن التعمم ،واألدوات والوسائل المعينة لمتعمم.
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ذاتيا ،ويختار منيا ما يناسب األىداف التي تم
 -6تعريف الطالب بإستراتيجيات التعمم المنظم ً
تحديدىا.

 -7االرتقاء بيمم الطالب وتشجيعو عمى تحقيق أىداف الدرس ،ويقترح كل منيم مكافأة
لنفسو عند تحقيق أىداف الدرس.
 -8إدراك الطالب لمميام التي سيتم تعميميا ومدى صعوبتيا.

المرحلة الثانٌة :التحلٌل والتنفٌذ:
وتتم ىذه المرحمة وفق الخطوات واإلجراءات اآلتية:
-1يكتب الم عمم ميارات التذوق األدبي المراد تنميتيا في ىذا الدرس عمى السبورة .
 -2يكتب المعمم لطالبو بعض األبيات الشعرية (ليست من مقرر النصوص) عمى السبورة.
 -3يقوم كل طالب بكتابة األبيات الشعرية في سجل خاص بو.
 -4يبدأ كل طالب بقراءة األبيات أكثر من مرة حتى يصل كل طالب إلى الفكرة العامة
لألبيات.
 -5قد تختمف الفكرة العامة لألبيات في ظاىرىا ،لكن المعنى واحد ،فمثل ىذا ال ينكره المعمم
عمييم .
 -6يقوم الطالب بوضع أسئمة حول ىذه األبيات ،بحيث ال تخرج ىذه األسئمة عن ميارات
الت ذوق األدبي التي تم تحديدىا في المرحمة السابقة ،وتخص المون البياني الذي حدده
المعمم.
 -7يأخذ المعمم ىذه األسئمة من الطالب ويستبعد منيا ما ال يتالءم مع متطمبات الدرس.
 -8يتم تحديد كم محدد من األسئمة ،ويطمب من الجميع اإلجابة عن ىذه األسئمة.
 -9يسجل كل طالب إجاباتو في كراستو.
 -10يطمب الطالب من المعمم أو الزمالء المساعدة في قراءة كممة صعبة في البيت.

المرحلة الثالثة :المراقبة الذاتٌة:
في ىذه المرحمة يتابع الطالب مدى تقدمو في تحقيق األىداف ومالحظة سموكو في
أثناء التعمم ،ويمكنو التوصل إلى بعض المعوقات ومحاولة التغمب عمييا ،ويمكن لممعمم تحفيز
طالبو عمى مضاعفة الجيد لتنظيم الجوانب المعرفية والدافعية والسموكية ،مع العمم أن ىذه
ويمكن لمطالب أن يسأل بعض األسئمة التي تمكنو من
المرحمة تتم
ضمنيا أثناء باقي المراحلُ ،
ً
تحقيق ما سبق ،مثل :ما الذي حققتو من األىداف؟ وما األىداف التي أجد صعوبة في
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تحقيقيا؟ وما الوسائل التي يمكن أن تساعد في التغمب عمى مثل ىذه الصعوبات؟ ىل تمكنت

من الوصول إلى ميارات التذوق األدبي التي تم تحديدىا مسبقًا؟ واذا كان الجواب بال يسأل
الطالب نفسو :ما الميارات التي أجد صعوبة في تحقيقيا؟ وما السبيل لمتغمب عمييا؟

المرحلة الرابعة :التقوٌم والتغذٌة الراجعة:
 -1يقوم الطالب بتقييم ذاتو ،وذلك من خالل مطابقة ما توصل إليو باألىداف التي حددىا
مسبقًا.

 -2يمكن لمطالب أن تكون معو قائمة باإلجابات الصحيحة ويطابقيا باإلجابات التي يحتوي
عمييا سجمو.
 -3يمكن لممعمم في ىذه المرحمة أن ُيقدم تغذية راجعة لطالبو؛ لتصحيح ما أخفقوا فيو.

أثر التعلم المنظم ذاتًٌا فً تنمٌة مهارات التذوق األدبً :

ذكرت ( ىبة إبراىيم  ) 1294 ، 2012 ،أن التذوق نشاط إيجابي يقوم بو المتمقي ،
يتطمب توافر مقومات عقمية ووجدانية وجمالية واجتماعية لدى المتمقي  ،ومن ثم فإننا في
تنمية التذوق األدبي لدى المراحل التعميمية المختمفة لسنا بحاجة إلى نقل المعمومات من
المعمم إلى التمميذ  ،بل الميم توفير مواقف التعميم التي تمكن المتعمم من القيام بالنشاط
التذوقي  ،حيث أنو من الضروري أن يحدث تجاوب بين التمميذ والنص أثناء عممية التذوق ،
وبالتالي فإن عممية التمقين ال تصمح عمى اإلطالق في ىذه الحالة  ،وانما نحتاج إلى تفعيل
دور التمميذ أثناء عممية التعمم .
كما ذكر ( نواف منصور  ) 220 ، 2012 ،أن المعمم الناجح ىو الذي يدرك أن
تنمية ميارات التذوق األدبي ال يمكن أن تتأتي إال بدراسة األدب  ،وقراءة النماذج الراقية
ذىنيا
ونثر  ،وتدريب الطالب عمى تحميل النماذج
شعر ًا
والرفيعة الجميمة من فنون األدب ً :ا
ً
وابداء آرائيم ليتسنى ليم التعرف عمى مياراتيم ومحاولة تحسينيا.
وذكر( سمير يونس ) 26 ،2011 ،أنو من أسس تنمية ميارات التذوق األدبي منح
الطالب حرية في النقاش والحوار ،وكذلك إدراك العمل واألسباب التي تجعميم يميمون لمعمل
األدبي وقراءة النص غير مرة وتفحصو بتأني وروية؛ إلدراك العالقات بين مكونات العمل
األدبي  ،وتدريب الطالب عمى فحص العمل ومعايشة الطالب لألعمال األدبية اإلبداعية.
وذكرت ( سمر عبد الحميم  ) 118 ، 2015 ،أن من أسس تنمية ميارات التذوق
األدبي :
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-1مناقشة التالميذ في مضامين النص األدبي من حيث األفكار العامة ،والجزئية ،ومعاني
المفردات المغوية ،واب ارز نواحي الجمال في التعبير وأثره ،وىذا يعني أنو ال تذوق دون
فيم المقروء.
منفردا.
-2تشجيع التالميذ عمى المشاركة وحرية الرأي وعدم استئثار المعمم بالعمل
ً

 -3تدريب التالميذ عمى قراءة النص أكثر من مرة واستعراضو بشمولية ،وعناية وتركيز
وتأثير
كما يرى ( أحمد مصطفى  ) 49 ، 2007 ،أن التذوق األدبي في الحقيقة ىو عممية
عمدية يقوم بيا المتمقي في مواجية أي عمل أدبي بعد أن يحتشد ليا من استعدادات مناسبة
لنوع العمل ،وتييؤ مناسب لمغة العمل وايقاعو بقصد اكتشاف بنية العمل  :اإلنشائية ،
الخطية  ،والداللية لموصول إلى حكم ذاتي عمى العمل بالقبول أو الرفض.
أيضا أنو لكي يمكن تنمية التذوق األدبي
كما ترى ( ىبة إبراىيم ً ) 1287 ، 2012 ،

لدى تالميذ المراحل التعميمية المختمفة ؛ فإنو ينبغي التخمى عن األسموب التقميدي في
التدريس الذي يعتمد عمى نقل المعمومات والمعارف وتمقينيا لمتالميذ ،والعمل عمى البحث عن
النظريات والمداخل الحديثة وأفضل الطرق واألساليب التي تحقق ىذه الغاية  ،والتي البد أن
تيتم بإيجابية المتعمم ومشاركتو الفاعمة في العممية التعميمية  ،وتؤكد عمى أن التعمم ال يمكن
أن يكون إال من خالل المتعمم نفسو ،عن طريق تفاعمو الدائم أثناء التعمم وتوظيف معارفو
القبمية في فيم المعرفة الجديدة .
ومن خالل تحميل ما سبق يتضح أنو يمكن تنمية التذوق األدبي لدى طالب المرحمة
الثانوية من خالل تركيز الجيد عمى المتعمم  ،والتخمي عن الطريقة التقميدية التي تعتمد عمى
سمبيا ؛ ألن مثل ىذه الطريقة ال يمكن من خالليا أن يكتسب
التمقين وتجعل دور الطالب
ً
الطالب ميارات التذوق األدبي ؛ وذلك ألن ميارات التذوق األدبي تحتاج إلى تفاعل الطالب
بمشاعره وأحاسيسو مع النص األدبي ومع عاطفة الشاعر وذلك بتوجيو من المعمم ،ومثل ىذا
ذاتيا .
ىو ما يدعو إليو التعمم المنظم ً

أدوات الدراسة وموادها ,وإجراءات إعدادها وتطبٌقها

لإلجابة عن أسئمة البحث استخدم الباحث اآلتي:


أداة جمع البيانات وىي :قائمة ميارات التذوق األدبي:

قام الباحث بإعداد قائمة بميارات التذوق األدبي بعد مراجعةة األدبيةات والدراسةات السةابقة التةي
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تناولت ميارات التذوق األدبي ،وتم عرضيا عمةى مجموعةة مةن الخبةراء والمحكمةين المختصةين
محكما؛إلبةداء الةرأي حةول
فةي المنةاىج وطةرق التةدريس وفةي التربيةة والتعمةيم وعةددىم ()39
ً
القائمة من حيث مدى مناسبة الميارة لطالب الصةف األول الثةانوي ،ومةدى السةالمة المغويةة
ليذه الميارات ،وقام المحكمون بتعديل وحذف بعض الميارات ،ثم قام الباحةث بحسةاب الةوزن
النسبي لقائمة ميةارات التةذوق األدبةي المةراد تنميتيةا لةدى طةالب الصةف األول الثةانوي وذلةك
الختيار الميارات التي حظيت بنسةب اتفةاق تصةل نسةبتيا بةين المحكمةين مةن(، )%100-80
وحذف الميارات التي ىي دون ( ،)%80وبعد الحذف والتعديل توصل الباحةث إلةى القائمةة فةي
صورتيا النيائية وىي تضم أربعة جوانب رئيسة  ،وميارات فرعية عددىا ( )20ميارة.
مواد التدريس:

أ -إعداد كراسة نشاط الطالب:

فةةي ضةةةوء قائمةةة ميةةارات التةةذوق األدبةةي التةةي تةةم التوصةةل إلييةةا ،قةةام الباحةةث بإعةةداد
كتاب الطالب وفقا لثالث مراحل ىي:
-1إعةةداد صةةورة مبدئيةةة لكراسةةة نشةةاط الطالةةب-2 .عةةرض الصةةورة المبدئيةةة عمةةى السةةادة
المحكمين.
-3إجراء التعديالت ،وصياغة كراسة نشاط الطالب في صورتيا النيائية.
أ  -إعةةداد صةةورة مبدئيةةة لكراسةةة نشةةاط الطالةةب:لقةةد تةةم إعةةداد صةةورة مبدئيةةة لمحتةةوى ىةةذه
الكراسة،وقد اشتممت عمى
*مقدمة لمطالب* .محتوى الكراسة.

* ميارات التذوق األدبي.

-2عرض الصورة المبدئية عمى السادة المحكمين :
ولمتأكةةد مةةن صةةدق وسةةةالمة إعةةداد محتةةوى ىةةذا الكراسةةة ،تةةم عرضةةو عمةةى عةةدد مةةن
السةةادة المحكمةةين ،وىةةم مةةن السةةادة أعضةةاء ىيئةةة التةةدريس المختصةةين فةةي المن ةاىج وطةةرق
التةةةدريس بصةةةورة عامةةةة ،والمنةةةاىج وطةةةرق تةةةدريس المغةةةة العربيةةةة بصةةةفة خاصةةةة ،ومةةةوجيي
ومعممي المغة العربية ،وذلك بيدف إجراء التعديالت المناسبة وفق ما يرونو صو ًابا من حيث:
*مناسةبة أنشةطة الكراسةة لتحقيةق
ذاتيةا.
*مناسبة الكراسة إلسةتراتيجيات الةتعمم المةنظم ً
األىداف المرجوة.

*مناسبة التدريبات والتطبيقات لتحقيق أىداف المحتوى.
 -3إجراء التعديالت ،وصياغة كراسة نشاط الطالب في صورتيا النيائية .
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لم يشر السادة المحكمون إلى كثيةر مةن التعةديالت فةي محتةوى كراسةة نشةاط الطالةب،

حيةةث كانةةت معظةةم ىةةذه التعةةديالت شةةكمية ،مثةةل تعةةديل صةةياغة كممةةة،أو استفسةةار عةةن كيفيةةة
التطبيق ،و أشار معظميم إلى جودة الكراسة .
ب -دليل المعمم:
تم عرض دليل المعمم في صورتو األولية عمى مجموعة من المحكمين المختصين
في المناىج وطرق تدريس المغة العربية ،وبعض موجيي ومعممي المغة العربية ،بمغ عددىم
محكما ،بناء عمى آراء المحكمين تم إجراء التعديالت ،حيث تم تعديل صياغة بعض
()39
ً
األىداف التعميمية ،وتحديد الزمن المخصص لبعض األنشطة التعميمية الواردة في الدروس،
وبالتالي تم التوصل إلى الصورة النيائية لمبرنامج.
أداة القياس :إعداد اختبار ميارات التذوق األدبي لطالب الصف األول الثانوي:
بعد اال نتياء من إعداد الدليل ،وكراسة النشاط ،قام الباحث بإعداد اختبار ميارات التذوق
ذاتيا في تنمية ميارات التذوق األدبي لدى
األدبي وذلك لتعرف أثر استخدام التعمم المنظم ً
طالب الصف األول الثانوي.
وقام الباحث بإعداد جدول مواصفات روعي في إعداده الوزن النسبي لمموضوعات
وكذلك ميارات التذوق األدبي التي يقيسيا ،وذلك لتحديد عدد األسئمة المتضمنة في االختبار
وفقا لتمك الميارات ،والجدول التالي يوضح مواصفات االختبار التحصيمي وعدد األسئمة
لميارات التذوق.
خذول ()1
يىاصفبد اخزجبس يهبساد انززوق األدثٍ نطالة انصف األول انثبَىٌ
أسلبو األسئهــــــــــــــــــخ
انُسجخ
اندىاَت
انًهبساد األدائُخ
اندضء اندضء اندضء اندضء اندضء انًئىَخ
انشئُسخ
انثبٍَ انثبنث انشاثغ انخبيس
األول
11
11
َسذد انفكشح انشئُسخ نهُص
األدثٍ.
%03
12
اندبَت َسذد انفكش انفشػُخ فٍ انُص
انفكشٌ األدثٍ.
13
1
َششذ األثُبد ثأسهىة أدثٍ.
13
1
َسزُزح ػُىاًَب آخش يُبسجًب نهُص
األدثٍ.
11
َىضر انزشاثط ثٍُ انفكش
انفشػُخفٍ انُص األدثٍ.
11
َسزخشج سًبد األدَت انفُُخ يٍ
خالل األثُبد.
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اندبَت
انىخذاَ
ٌ

اندبَت
انجُبٍَ

اندبَت
االخزًب
ػٍ



َسذد انؼبطفخ انًسُطشح ػهً
األدَت.
َسذد أثش انؼبطفخ فٍ اخزُبس أنفبظ
ورشاكُت انُص األدثٍ.
َجٍُ انؼاللخ ثٍُ انؼبطفخ وانصىس
انجالغُخ فٍ انُص األدثٍ.
َسذد انمًُخ انزؼجُشَخ نهكهًخ فٍ
انُص األدثٍ.
َزىصم إنً أٌ انزؼجُشٍَ أخًم
ونًبرا؟
َسذد َىع انصىسح انجُبَُخ فٍ
انُص األدثٍ.
َسزخهص سش خًبل انصىس
انجُبَُخ وانغشض انجالغٍ يُهب.
َسذد يب رىزٍ ثه انصىس انجُبَُخ
فٍ انُص األدثٍ.
َفشق ثٍُ االسزؼبسح انزصشَسُخ
وانًدبص انًشسم.
َسذد وخه انشجه ثٍُ انًشجه
وانًشجه ثه.
َسذد انمُى واالردبهبد فٍ
انمصُذح.
َزؼشف سًبد األدَت
االززًبػُخيٍ خالل انُص.
َسذد سًبد انجُئخ انزٍ َُزًٍ
إنُهب انُص يٍ خالل األثُبد.
َزؼشف أثش اندبَت االخزًبػٍ فٍ
رشكُم انزشجُه واالسزؼبسح.

.......................................................................................................
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صٌاغة تعلٌمات االختبار:

ُروعي في صياغة تعميمات االختبار السيولة والوضوح ،ومناسبتيا لمستوى الطالب،
تحديدا دقيقًا،
وتوضيح اليدف من االختبار ،وتحديد طريقة اإلجابة عن أسئمة االختبار
ً

وتمثمت التعميمات الخاصة بالطالب الذين ُيطبق عمييم االختبار في توجيييم إلى األداءات
التي يجب اتباعيا عند اإلجابة عن االختبار ،وقد حددىا الباحث فيما يمي:
جيدا لتعرف المطموب منيم.
*قراءة كل سؤال ً
حتى ُيؤذن ليم.

*عدم البدء في اإلجابة عن أسئمة االختبار

*توعيتيم بأن ىذا االختبار ال ُيستخدم إال لغرض البحث العممي.



التجربة االستطالعٌة لالختبار:

بعد إجراء التعد يالت عمى االختبار تم تطبيقو عمى مجموعة استطالعية -غير
مجموعة الدراسة -من طالب الصف األول الثانوي بمدرسة العتمانية الثانوية المشتركة بمغ
- 378 -

أثر استخدام التعلم المنظم ذاتيًــا في تنمية مهارات التذوق األدبي

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

طالبا وطالبة؛ حيث تم تطبيق اختبار التذوق األدبي عمى المجموعة
عددىا ()30
ً

االستطالعية ورصد النتائج ،وذلك لحساب صدق االختبار ،وحساب معامل الثبات ،وحساب

زمن االختبار.



صدق االختبار-1 :الصدق المنطقً (صدق الم َُحكمٌن):

الم َحكمين المختصين في
لمتأكد من صدق االختبار؛ تم عرضو عمى مجموعة من ُ
المناىج وطرق تدريس المغة العربية وبعض موجيي المغة العربية ومعممييا بمغ عددىم ()39
محكما ،وقد تم التأكد من صدقيا.
ً

 -0صدق االتساق الداخلً:

لمتأكد من صدق االتساق الداخمي الختبار ميارات التذوق األدبي تم تطبيقو عمى
البا وطالبة ،وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل
مجموعة استطالعية قدرىا ( )30ط ً
فقرة من فقرات االختبار ودرجة كل جانب رئيس لالختبار وكذلك الدرجة الكمية لالختبار ،كما
ىو موضح بالجدولين التاليين:
خذول ( )1يؼبيم اسرجبط ثُشسىٌ ثٍُ دسخخ كم فمشح ودسخخ كم خبَت سئُس
يٍ خىاَت اخزجبس يهبساد انززوق األدثٍ نطالة انصف األول انثبَىٌ
سلى
انسؤال

انًؼشفٍ

ج1-1
ج1-1
ج0-1
ج1-0
ج1-0
ج1-1
ج1-1
ج3-1
ج1-2

**3.131
*3.333
*3.133
**3.311
**3.291
**3.131
**3.119
**3.391
**3.211

سلى
انسؤال

انىخذاًَ

ج1-1
ج3-1
ج1-1
ج9-1
ج2-0
ج1-2
ج0-2

**3.911
**3.133
**3.219
**3.939
**3.913
**3.212
**3.101

سلى
انسؤال

انجُبًَ

ج0-1
ج1-1
ج1-1
ج1-1
ج1-0
ج1-1
ج1-2
ج2-2

**3.392
**3.111
**3.113
**3.113
**3.121
**3.113
**3.311
**3.112

سلى
انسؤال

االخزًبػً

ج2-1
ج1-1
ج0-0
ج3-0
ج0-1
ج2-1

**3.191
**3.111
**3.112
**3.112
**3.121
**3.112

* دانخ ػُذ يسزىي ()3.32
** دانخ ػُذ يسزىي ()3.31
خذول ( )0يؼبيم االسرجبط ثٍُ دسخخ كم فمشح وانذسخخ انكهُخ
الخزجبس يهبساد انززوق األدثٍ نطالة انصف األول انثبَىٌ
سلى
انسؤال

يؼبيم
االسرجبط

سلى انسؤال

يؼبيم
االسرجبط

سلى انسؤال

يؼبيم
االسرجبط

ج1-1
ج1-1
ج0-1

**3.111
**3.231
**3.111

ج1-1
ج0-1
ج1-1

**3.213
*3.193
**3.191

ج1-1
ج0-1
ج1-1

**3.111
**3.339
**3.211
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ج1-1
ج2-1
ج3-1
ج1-1
ج1-1
ج9-1
ج1-1

**3.213
**3.131
**3.131
*3.133
**3.312
**3.101
**3.211

ج1-0
ج1-0
ج0-0
ج1-0
ج2-0
ج3-0
ج1-1

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

**3.200
**3.200
**3.310
**3.211
**3.111
**3.111
**3.101

** دانخ ػُذ يسزىي ()3.31

ج2-1
ج3-1
ج1-2
ج1-2
ج0-2
ج1-2
ج2-2

**3.111
**3.110
**3.111
*3.011
**3.339
**3.101
**3.111

* دانخ ػُذ يسزىي ()3.32

يتضح من الجدولين السابقين أن جميع قيم معامالت االرتباط لالختبار كانت دالة
عند مستويي ( ،)0.01و()0.05؛ مما يدل عمى صدق االتساق الداخمي الختبار ميارات
التذوق األدبي لطالب الصف األول الثانوي.

ثبات االختبار:
تم حساب ثبات اختبار ميارات التذوق األدبي باستخدام معادلة "ألفا كرونباخ" ،حيث
طالبا وطالبة ،وقد بمغ معامل
طُبق االختبار عمى مجموعة استطالعية بمغ عددىا ()30
ً
الثبات لالختبار ( )0.85وىي نسبة دالة عند مستوى ( ،)0.01ويدل ذلك عمى ارتفاع نسبة
ثبات اختبار ميارات التذوق األدبي ،وصالحيتو لمتطبيق عمى مجموعة الدراسة.

زمن االختبار:
قام الباحث بحساب الزمن المناسب لإلجابة عن أسئمة االختبار ،عن طريق تسجيل
الزمن الذي استغرقو أسرع طالب في اإلجابة عن أسئمة االختبا ،والذي بمغ ( )30دقيقة،
والزمن الذي استغرقو أبطأ طالب ،والذي بمغ ( )70دقيقة ،ثم حساب متوسط الزمن المناسب
ووجد أنو يساوي ( )50دقيقة.
لإلجابة عن أسئمة االختبار باستخدام معادلة زمن االختبارُ ،
70 + 30

زمن االختبار = ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة =  50دقيقة



تصحيح االختبار:

2

تم تصحيح االختبار بعد إجابة طالب المجموعة االستطالعية عمى فقراتو ،حيث تم تحديد

(درجتين) لكل مفردة من مفردات االختبار ،وبذلك تكون الدرجة التي حصل عمييا الطالب محصورة

بين( صفر –  )60درجة.

ابعا :تجربة الدراسة:
ر ً



مجتمع الدراسة:
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تكون مجتمع الدراسة من طالب الصف األول الثانوي بمدرسة العتمانية الثانوية

المشتركة التابعة إلدارة البداري التعميمية لمعام الدراسي 2019/ 2018م ،البالغ عددىم (
طالبا وطالبة.
ً )165



مجموعة الدراسة:
تألفت مجموعة الدراسة من مجموعة تجريبية تم اختيارىا بطريقة عشوائية من

طالبا وطالبة،
طالب الصف األول الثانوي بمدرسة العتمانية الثانوية المشتركة ،قدرىا (ً )30
وىم طالب وطالبات فصل (.)1/1
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زمن تطبٌق الدراسة:

ذاتيا خالل الفصل الدراسي
قام الباحث بتطبيق البرنامج القائم عمى التعمم المنظم ً
الثاني لمعام الدراسي 2019 / 2018م ،وقد استغرق تدريس الموضوعات ثالثة أسابيع.
والجدول التالي يوضح الخطة الزمنية لتطبيق الدراسة.
خذول ( )1انخطخ انضيُُخ نزدشثخ انذساسخ ػهً يدًىػخ انذساسخ يٍ طالة انصف األول انثبَىٌ
انفزشح انضيُُخ
انزطجُك
َىيٍ انسجذ 1319/1/13و ،واالثٍُُ
انزدشثخ االسزطالػُخ
1319/1/11و
َىو انخًُس 1319/1/11و
انزطجُك انمجهٍ الخزجبس انززوق األدثٍ
يٍ اإلثٍُُ 1319/1/12و ززً
رطجُك انجشَبيح ػهً يدًىػخ انذسسخ
انخًُس1319/0/11و
األسثؼبء 1319/0/13و
انزطجُك انجؼذٌ الخزجبس انززوق األدثٍ

وتم إجراء المعالجة اإلحصائية عن طريق الحاسب اآللي باستخدام البرنامج
اإلحصائي "( "SPSSالحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية Statistical Package for
.)Social Sciences
وقد استمزمت الدراسة استخدام المعادالت اإلحصائية التالية:
*معادلة حساب نسبة االتفاق.

*معامل الثبات.

*معامل الصدق.

*معادلة حساب زمن تطبيق االختبار* .المتوسط الحسابي* .االنحراف المعياري* .اختبار
"ت" *معادلة حجم األثر.

نتائج الدراسة وتفسٌرها

ً
أوال:اإلجابة عن السؤال األول والذي ٌنص على":ما مهارات التذوق األدبً المناسبة
لطالب الصف األول الثانوي؟
قام الباحث بتحديد قائمة ميارات التذوق األدبي ،باالعتماد عمى البحوث والدراسات
السابقة التي تناولت التذوق األدبي  ،وأىداف تدريس المغة العربية بصفة عامة  ،والنصوص
األدبية بصفة خاصة ،والتي تشير إلى بعض ىذه الميارات التي تدعو المعمم ألن يعمل عمى
تنميتيا لدى الطالب  ،وقد تم جمع ميارات التذوق األدبي في قائمة مبدئية؛ لعرضيا عمى
مجموعة من المحكمين المختصين ،وبعض موجيي المغة العربية ومعممييا؛ وذلك بيدف
التوصل إلى القائمة في شكميا النيائي ،ومن ثم تم التوصل إلى قائمة ميارات التذوق األدبي
المناسبة لطالب الصف األول الثانوي وبمغ عددىا ( )20ميارة أدائية .
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ثانًٌا :تم تناول اإلجابة عن السؤال الثانً للدراسة ,ونصه" :ما البرنامج القائم على التعلم
المنظم ذاتًٌا لتنمٌة مهارات التذوق األدبً لدى طالب الصف األول الثانوي؟" ,وذلك من
خالل اإلجراءات التي جاءت في فصل (أدوات الدراسة وموادىا ،واجراءات إعدادىا)؛ حيث تم
ذاتيا ،وذلك في ضوء الصورة النيائية لقائمة ميارات
إعداد البرنامج القائم عمى التعمم المنظم ً
التذوق األدبي ،وعدد من المصادر التي تناولت بناء المناىج والبرامج التعميمية وتصميميا،
واإلطار النظري والمفاىيمي.

ً
ثالثا :اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة ,ونصه" :ما فاعلٌة برنامج قائم على
التعلم المنظم ذاتًٌا فً تنمٌة مهارات التذوق األدبً لدى طالب الصف األول الثانوي؟"
تم التوصل لإلجابة عن ىذا السؤال من خالل التجربة الميدانية لمدراسة ،وتضمنت
ذاتيا في تنمية ميارات
اإلجابة عنو الكشف عن فاعمية البرنامج القائم عمى التعمم المنظم ً
التذوق األدبي ،حيث تم التوصل إلى الصورة النيائية الختبار التذوق األدبي لطالب الصف
األول الثانوي ،ثم تحديد مجموعة الدراسة ،وتطبيق أدوات الدراسة قبل تدريس البرنامج
وبعده ،ومعالجة البيانات اإلحصائية لمتطبيقين القبمي والبعدي عمى مجموعة الدراسة من
خالل حساب ما يمي:
* المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات طالب مجموعة الدراسة في اختبار ميارات
التذوق األدبي قبل تدريس البرنامج.
* المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات طالب مجموعة الدراسة في اختبار ميارات
التذوق األدبي بعد تدريس البرنامج.
* حساب الفرق بين متوسطي درجات الطالب في كل من التطبيقين القبمي والبعدي الختبار
ميارات التذوق األدبي من خالل حساب قيمة "ت" وداللتيا اإلحصائية.
األثر لمبرنامج بعد حساب قيمة "ت".
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وفيما يمي عرض لتمك الخطوات كالتالي:
نتائج اختبار مهارات التذوق األدبً:


يوضح الجدول التالي المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" وداللتيا
لدرجات أفراد مجموعة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي في اختبار ميارات التذوق
األدبي ،حيث (ن = .)30
انًزىسط انسسبثٍ واالَسشاف انًؼُبسٌ ولًُخ "د" ويسزىي انذالنخ نذسخبد
طالة يدًىػخ انذساسخ فٍ انزطجُمٍُ انمجهٍ وانجؼذٌ الخزجبس يهبساد انززوق األدثٍ
خذول ()2
يسزىي انذالنخ
لًُخ "د"
ػذد
االَسشاف
انًزىسط
انزطجُك
انًدًىػخ (ٌ)
انًؼُبسٌ (ع)
انسسبثٍ (و)
 11.111دانخ ػُذ يسزىي
03
0.312
11.13
انمجهٍ
3.31
1.092
22.13
انجؼذٌ

يتضح من الجدول السابق وجود فرق بين متوسطي مجموع درجات طالب مجموعة
الدراسة في اختبار ميارات التذوق األدبي لمتطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي؛
حيث بمغ المتوسط في التطبيق القبمي لالختبار ( ،)12.40بينما بمغ في التطبيق البعدي
( ،)55.70وكان متوسط الفرق بينيما ( )43.30لصالح التطبيق البعدي ،مما يؤكد حدوث
تحسن في الجانب األدائي لميارات التذوق األدبي ككل لدى تالميذ مجموعة الدراسة بعد
تطبيق البرنامج.
كما يتضح وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي درجات الطالب مجموعة الدراسة في
التطبيقين القبمي والبعدي الختبار ميارات التذوق األدبي ككل لصالح التطبيق البعدي عند
مستوى()0.01؛ حيث بمغت قيمة "ت" المحسوبة ( )41.478وىي قيمة دالة عند ذلك
اضحا في الجانب األدائي لميارات التذوق األدبي
المستوى ،وىذا يدل عمى أن ىناك تحس ًنا و ً
ككل.
وبالنسبة لمميارات الفرعية التي تكون منيا اختبار ميارات التذوق األدبي ،وبيان
الفروق بين متوسطات ال درجات ،فيمكن بيانيا من خالل الجدول التالي الذي يوضح المتوسط
الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" وداللتيا لدرجات أفراد مجموعة الدراسة في التطبيقين
القبمي والبعدي لالختبار في الميارات الفرعية لميارات التذوق األدبي مفصمة،حيث ن= . 30
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خذول ( )3انًزىسط انسسبثٍ واالَسشاف انًؼُبسٌ ولًُخ "د" ودالنزهب نذسخبد طالة
يدًىػخ انذساسخ فٍ انزطجُمٍُ انمجهٍ وانجؼذٌ فٍ انًهبساد انفشػُخ الخزجبس يهبساد انززوق األدثٍ

اندبَت
انشئُس

انزطجُك انمجهٍ

انزطجُك انجؼذي

و

ع

و

ع

انفكشٌ

1.93

1.012

13.11

1.021

انىخذاًَ

0.11

1.911

11.23

1.131

انجُبٍَ

1.10

1.311

12.30

1.111

1.11

1.231

11.03

3.912

11.13

0.312

22.13

3.1.092

االخزًبػٍ
االخزجبس
ككم

انفشق ثٍُ
انًزىسطُ
ٌ
11.91
1.10
13.03
1.20
10.03

لًُخ د
19.013
11.113
11.139
11.911
11.111

ػذد أفشاد
انًدًىػخ
(ٌ)

يسزى
ي
انذالنخ
3.31
دانخ

03

دانخ

03

دانخ

03

دانخ

03

دانخ

03

ج

يتضح من الجدول السابق ما يمي:
 بالنسبة لميارات االجانب الفكري :بمغ متوسط درجات الطالب مجموعة الدراسة في
التطبيق القبمي ليا ( ،) 4.90بينما بمغ متوسط درجات المجموعة في التطبيق البعدي
لمميارات نفسيا ( ،)16.87وكان متوسط الفرق بينيما ( ،)11.97كما يتبين أن قيمة
"ت" المحسوبة لتمك الميارات بمغت ( )29.316وىذه القيمة دالة عند مستوى (،)0.01
إحصائيا بين متوسطي درجات
وبحساب قيمة "ت" وداللتيا يتضح وجود فرق دال
ً
الطالب(مجموعة الدراسة) في التطبيقين القبمي والبعدي لميارات الجانب الفكري لصالح
ظا في الجانب األدائي لميارات
التطبيق البعدي ،مما يشير إلى أن ىناك تحس ًنا ممحو ً

الجانب ال فكري لدى مجموعة الدراسة من طالب الصف األول الثانوي بعد تطبيق البرنامج

 بالنسبة لميارات الجانب الوجداني :بمغ متوسط درجات الطالب(مجموعة الدراسة) في
التطبيق القبمي ليا ( ،) 3.77بينما بمغ متوسط درجات المجموعة في التطبيق البعدي
لمميارات نفسيا( ،)12.50وكان متوسط الفرق بينيما ( ،)8.73كما يتبين أن قيمة "ت"
المحسوبة لتمك الميارات بمغت ( )21.476وىذه القيمة دالة عند مستوى (،)0.01
إحصائيا بين متوسطي درجات
وبحساب قيمة "ت" وداللتيا يتضح وجود فرق دال
ً
الطالب(مجموعة الدراسة) في التطبيقين القبمي والبعدي لميارات الجانب الوجداني لصالح
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1
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1
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التطبيق البعدي ،مما يشير إلى وجود تحسن في الجانب األدائي لميارات الجانب الوجداني

لدى مجموعة الدراسة من طالب الصف األول الثانوي بعد تطبيق البرنامج.
 بالنسبة لميارات الجانب البياني :بمغ متوسط درجات الطالب مجموعة الدراسة في التطبيق
القبمي ليا ( ،)4.73بينما بمغ متوسط درجات المجموعة في التطبيق البعدي لمميارات
نفسيا ( ،)15.03وكان متوسط الفرق بينيما ( ،)10.30كما يتبين أن قيمة "ت"
المحسوبة لتمك الميارات بمغت ( )17.709وىذه القيمة دالة عند مستوى (،)0.01
إحصائيا بين متوسطي درجات التالميذ
وبحساب قيمة "ت" وداللتيا يتضح وجود فرق دال
ً
مجموعة الدراسة في التطبيقين القبمي والبعدي لميارات الجانب البياني لصالح التطبيق
البعدي ،مما يشير إلى أن ىناك تحس ًنا ممحوظًا في الجانب األدائي لميارات الجانب
البياني لدى مجموعة الدراسة من طالب الصف األول الثانوي بعد تطبيق البرنامج.

 ب النسبة لميارات الجانب االجتماعي :بمغ متوسط درجات الطالب مجموعة الدراسة في
التطبيق القبمي ليا ( ،) 2.77بينما بمغ متوسط درجات المجموعة في التطبيق البعدي
لمميارات نفسيا( ،)11.30وكان متوسط الفرق بينيما ( ،)8.53كما يتبين أن قيمة "ت"
المحسوبة لتمك الميارات بمغت ( )24.987وىذه القيمة دالة عند مستوى (،)0.01
إحصائيا بين متوسطي درجات
وبحساب قيمة "ت" وداللتيا يتضح وجود فرق دال
ً
الطالب(مجموعة الدراسة) في التطبيقين القبمي والبعدي لميارات الجانب االجتماعي
لصالح التطبيق البعدي ،مما يشير إلى أن ىناك تحس ًنا واضحا في الجانب األدائي
لميارات الجانب االجتماعي لدى مجموعة الدراسة من طالب الصف األول الثانوي بعد

تطبيق البرنامج.
 وبحساب حجم أثر البرنامج في الجانب األدائي لميارات التذوق األدبي ككل الذي تم
حسابو من خالل االختبارُ ،وجد أن قيم حجم األثر دالة بصور كبيرة،مما يؤكد فاعمية
ذاتيا في تنمية ميارات التذوق األدبي ،كما يتضح من
البرنامج القائم عمى التعمم المنظم ً

الجدول التالي:
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خذول( )1لُى زدى األثش نهجشَبيح انمبئى ػهً انزؼهى انًُظى رار ًُب
فٍ رًُُخ يهبساد انززوق األدثٍ نذي طالة انصف األول انثبَىٌ
دالنخ زدى األثش
لًُخ زدى األثش
انًهبسح
دال ثصىسح كجُشح
3.91
اندبَت انفكشٌ
دال ثصىسح كجُشح
3.93
اندبَت االخزًبػٍ
دال ثصىسح كجُشح
3.91
اندبَت انىخذاٍَ
دال ثصىسح كجُشح
3.91
اندبَت انجُبٍَ
دال ثصىسح كجُشح
3 .91
يهبساد انززوق ككم

تتضح من الجدول السابق قيم حجم األثر لمبرنامج وداللتو فيما يتعمق بالجانب
األدائي لميارات التذوق األدبي عمى اختبار ميارات التذوق األدبي ،حيث بمغت قيم حجم األثر
لمميارات الفرعية لمتذوق األدبي (الجانب الفكري– الجانب االجتماعي– الجانب الوجداني-
الجانب البياني) بالترتيب (– 0.96 – 0.98

 )0 .92 – 0.94وجميعيا قيم دالة بصورة

كبيرة ،وبمغت قيمة حجم األثر لميارات التذوق األدبي ككل ( )0.98وىي قيمة دالة بصورة
كبير في تنمية ميارات التذوق األدبي لدى الطالب
أثر ًا
كبيرة؛ مما يدل عمى أن لمبرنامج ًا
مجموعة الدراسة بعد تطبيقو ،وىذا األثر دليل عمى فاعمية البرنامج القائم عمى التعمم المنظم
ذاتيا في تنمية ميارات التذوق األدبي.
ً
من خالل ما تم عرضو من نتائج الختبار ميارات التذوق األدبي ،يتضح وجود فرق
إحصائيا بين التطبيقين القبمي والبعدي الختبار التذوق األدبي لطالب الصف األول
دال
ً
الثانوي لصالح التطبيق البعدي ،ويتبين ذلك في نتائج اختبار "ت"؛ حيث جاءت الداللة عند
مستوى ( )0.01في النتيجة اإلجمالية الختبار ميارات التذوق األدبي ككل ،وكذلك في
الميارات الفرعية لمجوانب (الفكري– االجتماعي– الوجداني -البياني) التي تكون منيا
االختبار ،مع وجود فرق واضح بين متوسطي مجموع درجات الطالب مجموعة الدراسة في
التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي.
وظير أن ىناك فاعمية لمبرنامج في تنمية ميارات التذوق األدبي ،واتضح من خالل
حساب حجم األثر حدوث تحسن ممحوظ في ميارات التذوق األدبي لدى طالب الصف األول
الثانوي من خالل تطبيق البرنامج القائم عمى التعمم المنظم.
وٌمكن تفسٌر تلك النتائج كما ٌلً:

ذاتيا في تنمية ميارات التذوق األدبي
ترجع فاعمية البرنامج القائم عمى التعمم المنظم ً
لدى طالب الصف األول الثانوي إلى عدة عوامل ،منيا:
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 االعتماد عند إعداد البرنامج عمى أسس إعداد البرامج التعميمية وتصميميا ،وكذلك أسس تدريس
ميارات التذوق األدبي ،ومنيا مراعاة خصائص الطالب في المرحمة الثانوية ،واختيار واعداد

تبعا لخصائص الطالب وقدراتيم وخبراتيم السابقة،
محتوى البرنامج ،حيث أُعدت أنشطة البرنامج ً
فارتبطت األنشطة المعدة بالبرنامج بحياة الطالب الواقعية ،وتم تصميميا بصورة تمكن الطالب من
ميارات التذوق األدبي ،وتشجعيم عمى تنمية ذوقيم األدبي ،واثراء عواطفيم وأحاسيسيم من

المعد.
خالل تذوقيم لما يقرءونو ويسمعونو من نصوص أدبية تُدرس ليم في البرنامج ُ
ذاتيا (اإلستراتيجيات المعرفية ،واإلستراتيجيات ما
 قيام البرنامج عمى إستراتيجيات التعمم المنظم ً
وراء المعرفية ،واستراتيجيات مصادر التعمم)؛ حيث ركزت أنشطة ىذه اإلستراتيجيات عمى تنمية
ميارات التذوق األدبي لدى الطالب.

 التنويع بين الخطوات المتبعة في تدريس موضوعات البرنامج باستخدام إستراتيجيات التعمم المنظم
تبعا لألىداف المخطط ليا في كل نشاط من أنشطة البرنامج،
ً
ذاتيا ،وكذلك الوسائل واألنشطة ً
أسيم في إثارة انتباه الطالب ،وقيام الطالب بالدور األساسي واألكبر في العممية التعميمية،
وشعوره بالثقة والحماسة عند توصمو لإلجابة بنفسو .

 توظيف النصوص الشعرية والنثرية _المعدة في البرنامج_ في تنمية ميارات التذوق األدبي؛ حيث
تم اختيار نصوص أدبية من عصور مختمفة وتحتوي موضوعات متنوعة ،مما أمد الطالب بألفاظ

وزدت من حبيم لألدب
وتعبيرات متعددة ومتنوعة ،وصور خيالية ،وتعبيرات مجازية أثرت فكرىم ،ا
العربي ،وأعطتيم فرصة لمنقد األدبي.

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة التي أكدت أنو يمكن تنمية ميارات

التذوق األدبي لدى المتعممين إذا ما تم التخطيط لذلك ،وتييئة البيئة المناسبة باستخدام إستراتيجيات

تدريس فعالة ،ومن ىذه الدراسات د ارسة :حسن عمران ،ومحمد حسن( ،)2011وىديل
سميمان( ،)2014وسمر عبدالحميم(،)2015ووحيد السيد (.)2015

ذاتيا أثر إيجابي كبير في تنمية ميارات التذوق األدبي لدى
وبذلك يكون لمتعمم المنظم ً
طالب الصف األول الثانوي ،وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة التي أكدت

ذاتيا في تنمية الميارات المختمفة ،والتي سعت تمك الدراسات إلى تنميتيا لدى
فاعمية التعمم المنظم ً
المتعممين ،ومن ىذه الدراسات دراسة ،Zimmerman B. (2000):وجمال سميمان(،)2006

و) ،Jule(2004) ،Chin(2004وأميمة محمد( ،)2010ودعاء عبد الحي( ،)2013وحسني زكريا
وأمل محمد( ،)2017وشيماء أحمد(.)2017
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قائمة المراجع

 -1إبراىيم محمد أحمد ( " )2005درجة إتقان طمبة الصف التاسع األساسي في األردن لميارات
التذوق األدبي في المغة العربية " ،رسالة ماجستير  ،الجامعة األردنية  ،األردن .

 -2أحمد زارع أحمد زارع ( " )2012برنامج تدريبي مقترح في إكساب معممي الدراسات االجتماعية
ميارات التعمم المنظم ذاتياً وأثره عمى التحصيل وتنمية ميارات التفكير المتشعب لدى تالميذىم"

 ،مجمة كمية التربية – جامعة أسيوط  ،المجمد الثامن والعشرون  ،العدد الثاني – إبريل ،ص

ص (. ) 55 : 1

-3أحمد عبد الرحمن إبراىيم عثمان ( . )2005النموذج البنائي لبعض المتغيرات المرتبطة

باستراتيجيات التعمم المنظم ذاتياً لدى طالب المرحمة الثانوية"  .مجمة كمية التربية بالزقازيق–

مصر ع130 – 73 ،51

 -4أحمد مصطفى الميني (2007م)" تقويم مقرر النصوص األدبية بالحمقة الثانية من التعميم
األساسي في ضوء معايير التذوق األدبي"  ،رسالة ماجستير ،معيد الدراسات التربوية  ،جامعة

القاىرة.

 -5أسماء إبراىيم عمي شريف ( " ، )2015فاعمية برنامج محوسب في تنمية ميارات التذوق
األدبي لدى طالبات المرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية "  ،مجمة القراءة والمعرفة ،

مصر  ،ع . 170

 -6أماني حممي عبد الحميد ( " )2000أثر استخدام استراتيجية التعمم الذاتي في دراسة األدب
عمى التحصيل وتنمية اتجاىات طالب الصف األول الثانوي نحو قراءة األدب " مجمة القراءة

والمعرفة  ،العدد الثاني  ،كمية التربية  ،جامعة عين شمس .

 -7أماني حممي عبد الحميد ( 2007م) " أثر استخدام إستراتيجية دورة التعمم في تدريس المفاىيم
البالغية عمى التحصيل الفوري والمؤجل لطالب المرحمة الثانوية " مجمة القراءة والمعرفة  ،عدد

( ، )64مارس 206 : 170 ،

ذاتيا
 -8أميمة محمد عفيف (2010م)" فاعمية إستراتيجية التعمم القائم عمى حل المشكالت المنظم ً

في تنمية التحصيل وفيم طبيعة العمم والتنظيم الذاتي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي ،مجمة

التربية العممية  .ع ، 13مج (. 130 – 81، )6

 -9أمين محمد أبوبكر(  " ) 2009فاعمية استراتيجية قائمة عمى المدخل المعرفي لتنمية ميارات
التذوق األدبي واالتجاه نحو النصوص األدبية لدى طالب المرحمة الثانوية".رسالة ماجستير،

معيد الدراسات التربوية ،جامعة القاىرة
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 -10حبيب مونسي ( " )2003النص وفاعمية التذوق األدبي ومقارنة تطبيقية لكيفية تمقي
النصوص التمقي المشيدي "  ،مجمة الموقف األدبي  ،ع . 11-1 . 383

 -11حسن عمران حسن ،محمد حسن عمران (2011م) "برنامج تكاممي بين فروع الدراسات األدبية

في تنمية بعض ميارات التذوق األدبي لدى طالب الصف األول الثانوي وميميم نحوىا"  ،مجمة

كمية التربية ،جامعة أسيوط ،مج( )27العدد2ج( ،)2ص ص 328 :268 :

 -12حسني زكريا النجار ،أمل محمد زايد(2017م) "فاعمية التدريب عمى استراتيجيات التعمم المنظم
ذاتيا في تحسين الدافعية األكاديمية الذاتية واالتجاىات نحو لدى عينة من التالميذ الموىوبين
ً
منخفضي التحصيل" ،مجمة العموم التربوية والنفسية ،البحرين مج 18ع 3

ذاتيا في تنمية الميارات
 -13دعاء عبد الحي محمد السيد (2013م)" فاعمية التعمم المنظم ً
المعرفية وما وراء المعرفية والحياتية من خالل تدريس العمم ولطالب المرحمة الثانوية " ،رسالة
دكتوراة – جامعة عين شمس.

-14رشدي أحمدطعيمة(، )2001تعميم العربية والدين بين العمم والفن ،الطبعة الثانية
ذاتيا لتنمية بعض ميارات
-15سموى حسن محمد (" )2015برنامج مقترح قائم عمى التعمم المنظم ً
األداء الكتابي في ضوء عمميات الكتابة لدى طالب الصف األول الثانوي "  ،مجمة القراءة
والمعرفة – جامعة عين شمس – كمية التربية – الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة  ،عدد (

)166

 -16سمر عبدالحميم السيد بدوي (2015م) فاعمية استخدام إستراتيجية التدريس التبادلي في تنمية

ميارات التذوق األدبي في المغة العربية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي _ مجمة جامعة

الفيوم لمعموم التربوية والنفسية كمية التربية_ جامعة الفيوم-مصر ع ،5ج145_100 ، 2

 -17سمير يونس أحمد صالح (2011م)" إستراتيجية مقترحة لتنمية ميارات التذوق األدبي لدى
طالب كمية التربية األساسية" _ دراسات في المناىج وطرق التدريس – مصر ع-14 ، 171

53

ذاتيا وعالقتيا بميارات
-18سيير السيد جمعة إسماعيل ( " ، )2011إستراتيجيات التعمم المنظم ً
حل المشكالت لدى طالب المرحمة الثانوية "  ،رسالة ماجستير  ،جامعة المنصورة  ،مصر .
ذاتيا في
 -19شيماء أحمد محمد ( " )2017فاعمية إستراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمم المنظم ً
العموم لتنمية ميارات التفكير عالي الرتبة وميارات التنظيم الذاتي لدى طالبات المرحمة
اإلعدادية" مجمةالتربيةالعممية،مصر،مج(،)20ع()1
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ذاتيا
 -20صبحي سعيد عويض الحارثي (2014م)"فعالية استحدام بعض إستراتيجيات التعمم المنظم ً
عمى مستوى دافعية اإلنجاز والتحصيل لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمم" مجمة كمية التربية _

جامعة بنيا _ مصر مج ، 25ع 98ص ص47-1

 -21طو عمي الدليمي وسعاد عبد الكريم عباس الوائمي ، )2003(،المغة العربية مناىجيا وطرائق
تدريسيا  ،بغداد  ،دار الشروق لمطباعة .

 -22عبداهلل عبدالنبي أبوالنجا (2008م)" فعالية استخدام التدريس التأممي في تنمية بعض ميارات
التذوق األدبي لدى الطالب المعممين بكمية التربية"  ،دورية الثقافة والتنمية،)8( 26 .

250_179

 -23ماىر شعبان عبد الباري (2002م)" تقويم ميارات التذوق األدبي في فن النثر لطالب شعبة
المغة العربية .بكميات التربية"  .رسالة ماجستير ،كمية التربية فرع بنيا_جامعة الزقازيق

 -24نواف منصور عقيل (2012م) " أثر استخدام أستراتيجية قائمة عمى القصة في تحسين
ميارات التذوق األدبي لدى طمبة الصف العاشر األساسي"  ،رسالة ماجستير ،الجامعة األردنية،

كمية الدراسات العميا0

 -25ىاني فؤاد سيد محمد (2016م) "القيمة التنبؤية لممرونة المعرفية باستراتيجيات التعمم المنظم
ذاتيا لدى عينة من طالب الجامعة بكمية التربية"،جامعة حموان ،مجمة الدراسات التربوية
ً
واالجتماعية .مصر مج ،22ع 3

 -26ىبة إبراىيم أحمد إبراىيم(2012م) "فاعمية إستراتيجية مقترحة قائمة عمى النظرية المبنانية في
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