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للع ِ
لوم التربوية والنفسية
َمجل ُة أُريد الدَّولي ُة ُ
العدد  ، 2المجلد  ، 1تموز  2222م
رسالة المحرر
الذكاء االصطناعي مدخل إلثراء العلوم التربوية والنفسية
تعزيز تنافسية المؤسسات التعليمية
يعددددت ليمععدددديق تددددا ايدددد الصطياددددسل ليددددثاسم لأسددددصاستع م ددددعظهس ددددتيدس لددددا م ددددسيي ليددددمععق ليمددددع

ددددال مي دددد

ليماايددددسل جددددع ل ددددسأل ليظيددددسكل يددددا الظ ددددا جيدددد ادددد ييددددسل ليماايددددسل ليظتيددددد  ،هسإلضددددسج جيددددس ئليددددا

ددددظ

ددددس لأال ددددس

ليمظلس .
جادددت م ددد ق ليدددثاسم لأسدددصاستع جدددع ل
ل دددسأل ليععدددظا لإل ودددس ي

دددس اددد ليل دددسأل ليظيساليددد  ،جعدددق ييمفدددع جادددت هسيل دددسأل ليععليددد

لأئملستيددد  ،جظ دددا ليدددثاسم لأسدددصاستع اظييدددت يل دددسييا تعلددديا يوددديال

ليماايددد هددد

دددل

لدددس تعدددق ليودددعظايسل

ليع دددطيسل ،تعدددق لإلتددديا ل يدددع ،تدددان م ددد ليععدددق ليدددثو يزدددق اددد ليلظل ليدددسل ليصدددا لياظايددد لا دددس ليمصطيايددد ليمدددع
العادددع هعلعيددد لاللدددست ليادددال لل ليدددسا لإل ودددسا دددظلم ادددسا هصاياددد اسلعددد م ئ يددد هلعيددد لإل ودددسا ،لدددا ليادددت ك تعدددس ليمدددس عق
لأ مطسس ليماطؤ.
لدددا م دددق

لجدددا لأ ملدددسا هسيدددثاسم لأسدددصاستع م ددد مسدددطل ضدددا ك ظدددال أتملدددس للمعدددا لياصستدددسل تعيددد  ،يمصدددظ

ليودددايا ه ليدددا ل دددسأل ليظيدددسك يات الددد تعدددس ال دددليك تدددي للمعدددا ليل دددسا  ،ما ادددسم جليس يددد يمععددديق الصدددظيا ليدددثلل
لدددا دددي هددداللا ليدددثاسم لأسدددصاستع ادددقأل ليمععددديق ليلاصددد
الف ظا اامي

ليم دددظيل ليدددثلالع ليطال ددد ليثلاليددد  ،جاظدددسا ليمععددديق ددديم يا

يمصطي لطس ئ ليدظ ك لي استي ليالهع  ،العطي يلمصعطسل صسع لي است

ليثاسم لأسصاستع.
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دددت ادددسا ليدددثاسم لأسدددصاستع لدددس ل
ليمفدددس  ،مجيدددس

دددططس جدددع الفدددس ل لياظددداك يمصطياددد ل ددد ليلؤ ودددسل ليمععيليددد لدددس هددديا مجيدددس

دددتيتك

دددعطي ل يدددا يعدددس ع هعدددا ليلودددملتليا ي دددث ليددداظق لدددا تدددتا ئدددظ لامدددا م ييددد م لدددظت يع لدددا هددديا

ليددددثاسم لأسددددصاستع ج ددددمالالي يسل ليمععدددديق .ددددت مسددددطل لييددددظا ئدددد مل م س دددديس لددددا سدددداست ليمععدددديق ،ددددسلي تدددد م مسددددع
ليمظددددتيسل ليمددددع الظلئددد ليدددداظق ليلت

ليل دددسا

ددددي  ،لا ددددس ادددك ليلععلدددديا ،لأجماددددس جيددددس دددا

لضددددظ يمصددددظيا لععلدددديا

ت و ئظ ك تسيي ل يا ج يظجا ليلطاك يعلععليا لا ي الطويت ل سا ليمت يس لأل س ي .
جييا يليا يعثاسم لأسصاستع الع ي الاسجوي ليلؤ وسل ليمععيلي ؟
يعدددان م دددت يسس ادددسهيا لسييددد

دددسياعيا ليدددثاسم لأسدددصاستع م ددد " دددت ك لياظدددسا تعدددس الفوددديا ليطيس دددسل ليلس ئيددد ه ددددي

سظيل ،ليمععق لا ث ليطيس سل ،ل ملتلا العك ليلعاج يمظاي م تلن ل سا لظت ك لا ي ليمييا ليلاا.
ياملدددع ليدددثاسم لأسدددصاستع يظاددد تعدددظا ليظس ددد ،
ليددددثاسم لأسددددصاستع لددددا ل ددددمع سا هعددددا لألجيددددس

دددظ جددداع لمادددتا لدددا ليايسضددديسل ليمصطيايددد ،

دددثل لياوددد يدددق يلادددا

ليلطددددس ئ لددددا تعددددظا م ددددا  ،اسيفي يددددسم تعددددق ليددددافس لإل لاددددع ليععددددظا

ليماهظي .
يليدددا

دددا الصطيادددسل ليدددثاسم لأسدددصاستع جدددع ي ددد ل دددسأل يوددد  ،دددع :الصطيادددسل ليظلئ ددد ليطيايددد ليصطيعيددد  ،لا دددس:

ليع دددددسل ليصطيعيددددد  ،ليظل دددددا لأجمالضدددددع ،الصطيادددددسل ل أل ليثايددددد  ،لا دددددس :لإل لم ليط ددددداو ، ،ليظايددددد ليدددددثاع ،الصطيادددددسل
ليععظا لإل لاي  ،لا س :لياظق ليلطياك ،ظق ليمععق.
الددددظجا ظددددق ليددددثاسم لأسددددصاستع يعلؤ وددددسل ج ددددسم ستددددتك هيس ددددسل لعاجيدددد لاظلدددد ل يددددا يددددمق اللدددد يا ليلععظلددددسل
مددس يدددمليا ليعددسلعظا جدددع ليلؤ وددد لددا ليظ دددظ تعددس ليلعاجددد

ه ددي جعدددس

لييمددد م ل دددس
ت لاس

،

الععدددق لياظلتددت ليم ايطيددد ليمددع أ المدددظجا جدددع

ليلععظلدددسل لأل دددا  ،الظييدددت جي دددس ليظعدددظ يعل دددسا ليلعادددتك الظعيددد
مليا الصطياسل ليثاسم لأسصاستع جع ليمععيق لام سن ت

الدددس يليدددا يددداظق ليدددثاسم لأسدددصاستع ما الادددظا هدددسإل ل ك ليلت

دددث ليل دددسا

لعسي م دددس جدددع

ئتيتك يعمععق ج سم الاايسل لطمياك.

دددي ه دددتن اللفيدددا لألتطدددسم لإل ل يددد  ،تيدددك لدددا دددي

الظظيدددد ظددددسا لإل ل ك جيددددس ظدددددق جييما يدددد العملددددت تعدددددس ليددددثاسم لأسددددصاستعل مودددد ق جدددددع لالظددددست لياددددال لل لإل ل يددددد
لي ددددظيظ  ،الظ يددددا ليلاددددا لل ليظ ددددك ليت ل ددددي تعددددس ليلععلدددديا جدددد

ددددت لال ق لال س ددددسال ق ،لام ددددسن ليصددددي

ليلظ ظهيا الع ي ق ،ت و سعظهسل ليمععق الظجيا هاللا سس ه ق.

)ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS
6

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: ،1 NO 2، July 2020

الدددس ال دددديا ليمظئي ددددسل لألهظددددسي جددددع ل ددددس ليمععدددديق هسيدددثاسم لأسددددصاستع هق دددد اعلددددس ل ل لوددددس
ليظتيددد دد تدددت ليوددستسل ليلوددم ا جدددع ليلددتل س،
لأ م اسم اعيس تا لييم ليلت

ي

ليظ ي

ليل س

ددثل لدددس ياسهدد لوددس

ليددددمععق هسيمصطياددددسل

ليدددمععق ليددثلالع يددت ليلدددمععق ،لددا ليلمظ ددا ما يدددمق

ل مطتلي س هظ س ت ليمععق ليا لي .

ومنننط تطاي نننات النننذكاء االصنننطناعي التننني تعنننز تنافسنننية المؤسسنننات التعليمينننة ،أنظمنننة التعلنننيي النننذكي ،وهننني ظدددق الععيليددد
ي دددس ظلتدددت هيس دددسل لودددماع  ،م ظلتدددت لعاجيددد يعلظمدددظ ليمععيلدددع (الظدددت لدددس الدددق الت يوددد ) ،هسإلضدددسج

لعملدددتك تعدددس ليظس دددظ

جيددددس ج ددددمالالي يسل ليمععدددديق ،الظددددس
ظال

ل ددددملتلا ل ددددمامسئسل تددددا ددددت ك ليلددددمععق تعددددس ج ددددق ليلظلضدددديا الظتيددددت لددددظل ا ضددددعف

مس يليا س اليييا تلعي ليمععق ياسليييس.

يميدددظا ظدددسا ليدددمععق ليدددثاع لدددا ليليظ دددسل ليمسييددد  :لعاجددد

سسددد هسيل دددس ليمععيلدددع (ليلدددا ا ليمل

دددع ليلدددال الاتيلددد

م الععل ) ،لعاج تا ليلمععق ،لعاج المعع هإ مالالي يسل ليمععيق.
ظق ليمععق ليثاي ليلوملتل يمااي ليثاسم لأسصاستع الميظا لا ليالست لأل هع لأل س ي ليمسيي :
 - 1نمننننولم الم ننننا  :لددددا

دددد ل ددددت الظييددددت لظمددددظ ليددددمععق لي ددددا

س

لأللدعدددد  ،ليلمععادددد هسيلظضددددظع م ليلددددا ا

ليت ل دددع ليدددثو يادددظا لياظدددسا ليدددثاع همت يوددد  ،ادددثيك لأ مطدددس لل ،الظييدددت لإلئسهدددسل ليالظتئيددد ي دددس ،الدددس يعدددت ليدددس يليدددا
لا يي الاييق ليلمععق.
 - 2نمننننولم التنننند ي  :لددددا
لاتل

ت ليمععق ليلاس

 - 3نمنننولم الطالننن  :لدددا

دددد لاللددددست لياددددال لل ليمت يوددددي يعلددددمععق ،لددددد الظتيددددت ج ددددمالالي ي ليمددددت يس ليلاس ددددط ،

س

 ،ليلصظك ليمت يوي ليمسيي  ،تيك هاسم تعس ت لل ليلمععق ليفا ي .
س

ددد الظتيدددت ليظسيددد ليلعاجيددد ليال اددد يعلدددمععق لودددمظ الاتلددد جدددع الععدددق لظضدددظع لدددس ،فددد

الوددد ي ليمادددتا ليمععيلدددع يعلدددمععق جدددع لياظدددسا ،جتصدددسم لادددسييس لؤ دددالل دددظ
ليمعان ليمليي هيا ليلفس يق ليلس ئ
 - 4نمننننولم واالننننة التفاعننننل :لددددا

دددعظم ليدددمععق يدددت ليلدددمععق ه دددي لودددملا،

ليلفس يق ليلفاظ ك يت ليلمععق.
س

دددد ليدددداهت هدددديا ليلددددمععق لياظددددسا ليمععيلددددع ليددددثاع لددددا ئ دددد

ليليظ دددسل ليللمعفددد لدددا ئ ددد م دددا  ،لدددا الزدددليا ليلدددمععق جدددع تلعيددد ليدددمععق لدددا دددي م دددسيي
لي ثله  ،لا

الاظع تا

ليلس ك ليمععيلي هلس يماس

لا جا ي ليلمععق لمصعطسال .
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ABSTRACT
The aim of the current research is to identify the relationship between Literary Appreciation Skills and
rhetorical concepts among high school students. The experimental approach was followed using a onegroup semi-experimental design, and the research group consisted of (30) male and female students in
the first secondary class at Al-Atmaniya Joint Secondary School affiliated to the Badari Educational
Administration in Assiut Governorate.
To achieve the goal of the research, a set of tools has been prepared, namely: List of literary taste skills
appropriate for first-year secondary students and their number reached (20) performance skills, and other
rhetorical concepts necessary for first-year secondary students included two main concepts and (14) subconcepts, as well as preparing a Measurement tools: Test literary appreciation skills and rhetorical
concepts for first-year high school students.
By applying these tools, the research found a correlation between rhetorical concepts and literary
appreciation. And that is through the results of the students’average averages (the research group) for
both literary taste skills and rhetorical concepts, where a significant convergence was observed between
the averages of literary taste skills and rhetorical concepts, and that students whose mean averages in
rhetorical concepts had high results in testing literary taste skills, and vice versa.
The research in accordance with these findings has made a series of recommendations and proposals.
Key words: Literary Appreciation Skills - and Rhetorical Concepts - Secondary Students.
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الملخص
هدف البحث الحاال للاى رعارف الع باة باين م ااراو التابيق الدبا يالمفااهي الب الياة لادل طا ث المرحلاة ال ا وياة .يرا اربااا الما
التجريبا باسااتخدام التصاامي تاابب التجريب ا ةي المجموعااة الواحااد  ,يبااد رنو اام مجموعااة البحااث ماان ( )02طالبااا يطالبااة بالص ا الي
ال ا وي بمدرسة العتما ية ال ا وية المشتركة التابعة إلدار البداري التعليمية بمحافظة أسيوط.
يلتحقيق ال دف من البحث ر لعداد مجموعة من الدياو ,ه  :بائمة م اراو التبيق الدب الم اسبة لط ث الص الي ال ا وي يبلغ
عددها ( )02م ار أدائية ,يأخرل بالمفاهي الب الية ال زمة لط ث الص الي ال ا وي تملم مف اومين رئيساين ي( )14مف وماا فرعياا,
يكبلك ر لعداد أدار القياس :اختباري م اراو التبيق الدب يالمفاهي الب الية لط ث الص الي ال ا وي.
تاائ متوساطاو
يبتطبيق رلك الدياو روصل البحث للى يجود ع بة اررباطية بين المفاهي الب الية يالتبيق الدب ؛ يةلك من خ
درجااو الطا ث (مجموعاة البحااث) لنال مان م ااراو التاابيق الدبا يالمفااهي الب اليااةظ حياث لاوحل رقاارث بشاانل كبيار باين متوسااطاو
م اراو التبيق الدبا يالمفااهي الب الياة ,يأن الطا ث الابين رررفات متوساطار فا المفااهي الب الياة جاا و تاائج مررفعاة فا اختباار
م اراو التبيق الدب  ,يالعنس.
يبد بدم الباح ان يفقا ل به ال تائ مجموعة من التوصياو يالمقترحاو ف

اية البحث.

الكلمات المفتاحية :م اراو التبيق الدب – المفاهي الب الية – ط ث المرحلة ال ا وية.
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مقدمة:
يس

رعلي اللغة العربية ف صقل تخصية المتعل ظ ييساعده علاى التواصال اتجتمااع مات انخارين؛ فاللغاة العربياة أسامى اللغااوظ

يينفي ا ترفًا أ ا لغة القرآن النري ظ يه يسيلة التفاه يالتعبير عن الحاجاو يالعواط

بين المتحاديين ب ااظ يها بفريع اا المختلفاة -

يخاصة ال صوص الدبية -رربى بمشاعر القارئ أي السامت ير طلق بخيالب ,يرنسبب المعا

السامية يالقي الرفيعة.

يع د ال ظر للى الدث ب صوصب الشعرية يال رية رجده رعبيرًا أدارب اللغة ,يأ ب فن يحمل القارئ يالسامت على التفنير ,يي يار في ماا
لحساسًا خاصًا ,يي قل ما للى أجوا بريباة أي بعياد مان الخياا  ,فالتخيال حاجاة ل ساا ية؛ لة لن كال ل ساان يتخيال ,يخياره مان ماى خيالاب
بال صوص الدبية الم تقا  .يال ص الدب ي بث الا فس ييرباق الابيق؛ مماا يحملاب مان باي ل ساا ية بيلاة يساماو أخ بياة يصايغ جمالياة
رلفم الوجدان للى مضامي ا (الدليم يالوائل 007,ظ.)0220
يالتبيق الدب هو النيفية الت ر دي صاحب ا للى قد الدثظ فالتبيق فطر فُطار علي ااظ يلن اختلفام درجاراب بااخت ف التاخاصظ
يلنان لنا رظ ار هابه الملناة ت باد مان مصااحبة أعماا الدباا ؛ لن هابه المصااحبة ر قال الابيق ير مياب؛ فالتابيق ت يتحقاق لت باالقرا
الواسعة يالممارسة الحقيقية يالمعايشة الفاهمة ,حتى يمنن أن ت ةيابة لل صوص الدبية ي قادًا ياعين(أبو بنرظ 0222ظ .)024
ييُ حل أن للتبيق الدب أهمية كبير للط ث ف ماراحل الدراساية؛ لن القادر علاى رابيق جماا الناون ياتساتمتاا باالدث أمار
أساس ف حيا كل فرد ,يضريري لتنامل تخصيتب ياستمتاعب بما يقرأ أي يسمتظ ييمنن التبيق الدب القارئ من التعايش مت ما يقرأ,
يالتوصل للى مقصود الديب م اظ يالتمييز بين ال ادف يالير ال ادف م ا.
ييرل أبو ال جا (0222ظ  )120أن معظ الط ث يعا ون من بصور ياضح ف لرقاان م ااراو التابيق الدبا يضاع

فا رطبيق اا,

حيث رؤكد تائ دراساو كل من :عبدالباري ( ,)0220يبديي( ,)0210يتري ( ,)0215يأبو لبن ( ,)0210يعبود يعباد

()0212

أن ه اا ضاعفا ً فا مسااتول الطا ث فا م اااراو التابيق الدبا  ,كماا أتااار طعيماة يالم ااا ( )0221للااى أن طا ث مرحلاة ال ا ويااة ت
يتبيبون الشعر بمف ومب الحقيق للتبيق.
ييعتقاااد الدارساااون أن التااابيق الدبااا هاااو أسااااس الدراساااة الدبياااة يبوام اااا ,يلنااا

ت يزالاااون يمارساااو ب فااا أطااار ضااايقةظ

ييقتصاارين فاا معااالجت لل صااوص الدبيااة علااى أم لااة بليلااة فاا م اااراو التاابيق الدباا ظ يبلمااا يخرجااون ع ااا للااى اليرهااا ,ماات
التركياااز علااااى المصاااطلحاو الب اليااااة الموجااااود فااا الاااا ص دين التعااار
يلدرا المعا

لوجااااب الجمااااا فااا التشاااابيب ,أي ف ااا الرمااااز يرفساااايرهظ

النام ة يرا ه (أحمدظ 1ظ.)0225

)ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS
00

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 1, NO 2, July 2020

يللب الاااة منا اااة متمياااز باااين ف اااون اللغاااة العربياااة يفريع اااا التااا رم ااال يحاااد مترابطاااة؛ حياااث ل اااا ر مااا بااادر الطااا ث علاااى
التاااابيق الدباااا لل صااااوص الدبيااااةظ يرشااااعره بالمتعااااة يالساااارير ع ااااد برا ر اااااظ يرمااااده بمعااااايير الحناااا علااااى اإل تااااا الدباااا
يمقوماو الجما الف (دياثظ 024ظ.)0215
كما رعمل الب الة على ر مية التبيق الدب لدل الط ثظ ف يقتصرين على جمات المعاا

يف م اا بال يغوصاون يرا الصاياالة يماا

ر شااره فا الا فس ماان مشاااعر يأحاساايسظ يعلااى الط ا ث فا المرحلااة الت ا يدرسااون في ااا الب الااة أن يعرفااوا أن الب الااة ليساام بااوا ين
يبواعد ,بل ه لتاراو للى ألوان التعبير الدب البي يستسيغب البيق يرميل لليب ال فس(الدليم يالوائل ظ 0220ظ .)152
يي قس عل الب الة للى ي ية أبسام :عل المعا ظ علا الباديتظ علا البياانظ يطالاب الصا

الي ال اا وي يُادرس لاب علا البياان الابي

يخااتص با (التشاابيبظ ياتسااتعار ظ يالن ايااة ,يالمجاااز المرساال) يرُساامى بالصااور الخياليااة أي المجازيااة؛ أي ت يُااراد م ااا المع ااى الحقيق ا
الظاهرظ يل ما يُراد م ا المع ى الخيال البي يف مب القارئ من السياق أي من خ

الربط بين المع ى الحقيق يسياق ال ص.

يالمفاهي الب الية ر ت بالجا ب الوجدا ؛ لما ل ا من رأييراو جمالية ربيبية على الفردظ يت ال اى ع اا لي ماتعل ؛ ل اا رساعفب فا
اختيار النلم ة أي العبار ف أي موب

من مواب

الحيا ظ يه مطلب من مطالب اإلتباا ال فس لديب؛ لة لن الن م المستوفى م اا يحيا

فيب المل ,ييقدم لب المتعة يالسعاد ظ يه رق ت ال فس بالدلة الت رخاطب الوجدان ير ز المشاعر(عطاظ0221ظ .)21
يلةا ر ال ظر للى ط ث المر حلة ال ا وية رجد أ

يستعي ون على ف ال ص الدب يرحليلب بمقرر الب الةظ فالب الة رسااعد فا ف ا

يرحليل ال صوص الدبيةظ يرحليل ال ص الدب ي بم بصور أيضح المفاهي الب الية ف ةهن الطالب.
مشكلة البحث :يمكن تحديد مشكلة البحث من خالل:
 - 1نتائج الدراسات السابقة :فقاد باام الباح اان بمراجعاة بعاح البحاار يالدراسااو الساابقة التا ر ايلام م ااراو التابيق الدبا يالمفااهي
الب الية ,يمن هبه الدراساو دراسة عبدالباري( ,)0220يعبد الحافل ()0227ظ يبديي( ,)0210يتري ()0215ظ يأب لبن(,)0210
يعباااود يعباااد ()0212؛ يالتااا أتاااارو للاااى ضاااع

الطااا ث فااا م ااااراو التااابيق الدبااا ظ يدراسااااو كااال مااان :تفااا ()0222ظ

يعبدالقادر()0220ظ يعبدالحميد()0227ظ يمحماد ()0210ظ يديااث ()0215ظ يمحماود( )0215التا أه ارو تائج اا ضاع

مساتول

الط ث ف اكتساث المفاهي الب الية.
 - 0مالحظة الباحثين :حيث تحل الباح ان ضع

ط ث المرحلة ال ا وية فا م ااراو التابيق الدبا ؛ يأن ك يارًا مان طا ث الصا

الي

ال ا وي يج لون معظ م اراو التبيق الدب يالمفاهي الب اليةظ باإلضافة للى عدم بدر الط ث على ربيق ما ف ال صوص الدبية من
بي جمالية.
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 - 0الدراسةةة اتسةةتةالعية :حيااث بااام الباح ااان بمقابلااة اسااتط عية لتسااعة معلمااين ماان معلم ا طا ث الصا
محافظة أسيوطظ يكشفم المقابلة عن أن ( )%00.7من المعلمين يؤكدين يجود ضع
الدب ف ال صوص ,ي( )%55.0من المعلمين يؤكد ضع

الي ال ااا وي با دار البااداري

ياضح لدل الطا ث فا رطبياق م ااراو التابيق

اكتساث الط ث المفاهي الب الية ال زمة ل .

أسئلة البحث :سعى البحث الحالي إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:
- 1ما م اراو التبيق الدب الم اسبة لط ث الص
- 2ما المفاهي الب الية ال زمة لط ث الص

الي ال ا وي؟

الي ال ا وي؟

- 3ما ع بة م اراو التبيق الدب بالمفاهي الب الية لدل ط ث الص

الي ال ا وي؟

مصةلحات البحث:
 -1مهارات التذوق األدبي:
رُعرف مهارات التذوق األدبي إجرائيا أ ا :مجموعة من الدا او الت رجعل طالب الص
السطحية يالف

العام للى التحليل يالتقص لنل جز من ال ص ,من خ

الي ال اا وي ي تقال باال ص الدبا مان

معرفاة ماواطن القاو يالضاع  ,ياساتخرا الصاور الجمالياة,

يف التراكيب المنون م ا ال ص ب ا على مقوماو يأسس الب الة.
 -2المفاهيم البالغية:
ً
جماتظ ييتوصل للي ا الطالب من خ
ه رصوراو عقلية ل ا دتتو لفظية ,رنسب الن م

رحليلب لل ص الدب معتمدًا على المع ى

الخيال يليس الحقيق لما يقرأظ ييخص م ا ف هابا البحاث اللاوان البيا ياة التا رادرس لطا ث الصا
ال ا

الي ال اا وي الفصال الدراسا

(الن اية – المجاز المرسل).

أهداف البحث :هدف البحث إلى:
 -1رعرف م اراو التبيق الدب الم اسبة لط ث الص
 -2رعرف المفاهي الب الية ال زمة لط ث الص

الي ال ا وي.

الي ال ا وي.

 -0رعرف الع بة بين م اراو التبيق الدب يالمفاهي الب الية لدل ط ث الص

الي ال ا وي.

أهمية البحث:
بد يفيد البحث الحال ف رقدي خلفية ظرية عن م اراو التبيق الدب يالمفاهي الب اليةظ كما بد يفيد ك ً من:
الةالب :من خ

رعرف م اراو التبيق الدب يالمفاهي الب الية ال زمة ل .
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المعلمين :روجيب أ ظاره للى ع بة م اراو التبيق الدب بالمفاهي الب الية لدل الط ث.
واضعي المناهج :لمداده بقائمت م اراو التبيق الدب  ,يالمفاهي الب الية ال زمة للط ث ,يكبلك باختباري م اراو التابيق الدبا ,
يالمفاهي الب الية ,ييمنن اإلفاد من هبه الدياو ع د يضت الم اه يرطويرها.
الباحثين :بد يفتح هبا البحث آفابا بح ية جديد أمام الباح ين؛ إلجرا المزيد من الدراساو ف م ااراو التابيق الدبا يالمفااهي الب الياة
لدل المتعلمين ف المراحل التعليمية المختلفة ,يلفئاو أخرل.
محددات البحث:
 مجموعة من ط ث الص

الي ال ا وي بمدرسة العتما ية ال ا وية المشتركة بمركز الباداري محافظاة أسايوط ,بلاغ عادده ( )02طالبًاا

يطالبة.
 م اراو التبيق الدب الم اسبة لط ث الص

الي ال ا ويظ مقسمة للى أربعة جوا ب رئيسة ,ه ( :الجا ب الفنري ,الجا اب البياا ,

الجا ب الوجدا  ,الجا ب اتجتماع ) يبلغ عددها ( )02م ار أدائية.
 المفاهي الب الية ال زمة لط ث الصا

الي ال اا وي مقسامة للاى مف اومين رئيساين هماا :الن اياة ,يالمجااز المرسالظ ي( )14مف و ًماا

فرعيًا.
مةنهج البحةث :را اساتخدام الما

التجريبا فا اختياار مجموعاة البحاث ,ياساتخدام التصامي تابب التجريبا ةي المجموعاة الواحاد فا

رطبيق أدياو البحث.
أدوات البحث ومواده:
تةلب البحث الحالي إعداد األدوات والمواد اآلتية( :إعداد الباحث)
 أداتا جمع البيانات:
 -1بائمة م اراو التبيق الدب الم اسبة لط ث الص
 -0بائمة المفاهي الب الية ال زمة لط ث الص

الي ال ا وي.

الي ال ا وي.

 أداتا القياس :وهي:
 -1اختبار م اراو التبيق الدب لط ث الص
 -2اختبار المفاهي الب الية لط ث الص

الي ال ا وي.

الي ال ا وي.
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إجراءات البحث:
تمت إجراءات البحث وفقا للخةوات التالية:
أوت :لإلجابة عن السؤال األول للبحث ,ونصه " :ما مهارات التذوق األدبي المناسبة لةالب الصف األول الثانوي؟" تم ما يلي:
اتط ا على الدبياو التربوية يالدراساو السابقة الت ر ايلم م اراو التبيق الدب .لعداد بائمة م اراو التبيق الدب ف صورر ا اليلية يعرض ا على مجموعة من المحنمين.-الوصو للى القائمة ال ائية لم اراو التبيق الدب الم اسبة لط ث الص

الي ال ا وي.

ثانيا :لإلجابة عن السؤال الثاني للبحث ,ونصه" :ما المفاهيم البالغية الالزمة لةالب الصف األول الثانوي؟" تم ما يلي:
 -رحليل محتول موضوعاو الب الة المتضم ة بنتاث اللغة العربية المقرر على ط ث الص

الي ال ا وي ف الفصل الدراس ال ا .

 مراجعة الدبياو ي تائ الدراساو السابقة الت ر ايلم الب الة بشنل عام ,يالمفاهي الب الية بشنل خاص. لعداد بائمة مبدئية بالمفاهي الب الية يعرض ا على المحنمين؛ للتأكد من م اسبت ا لط ث الصضو آرائ

الي ال ا وي ,يلجرا التعدي و فا

يمقترحار .

 -التوصل للى الصور ال ائية لقائمة المفاهي الب الية ال زمة لط ث الص

الي ال ا وي.

ثالثا :لإلجابة عن السؤال الثالث ,وهو " :ما العالقة بين مهةارات التةذوق األدبةي والمفةاهيم البالغيةة لةدى طةالب الصةف الصةف األول
الثانوي؟" تم ما يلي:
 لعداد أدياو القياس (اختبار م اراو التبيق الدب  ,اختبار المفاهي الب الية) لط ث الص -عر

أدياو القياس على المحنمين لضبط ا ,يلجرا التعدي و ف ضو آرائ

 -رطبيق أدياو القياس على مجموعة استط عية من ط ث الص

الي ال ا وي ف صورر ا اليلية.

يمقترحار .

الي ال ا وي؛ للتأكد من صدب ا ييبار ا يحساث زم ا.

 التوصل للى الصور ال ائية لدياو القياس بعد ضبط ا ف ضو آرا المحنمين ,يف ضو التجربة اتستط عية. -اختيار مجموعة البحث من ط ث الص

الي ال ا وي بمدرسة العتما ية ال ا وية المشتركة بمحافظة أسيوط.

 رطبيق أدياو القياس على مجموعة البحث. رصد ال تائ يمعالجت ا لحصائيًا. رحليل البيا او يرفسيرها. -رقدي التوصياو يالمقترحاو يفقا ل تائ البحث.
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اإلطار النظري للبحث
المحور األول :التذوق األدبي
للتبيق الدب دير كبير ف رنوين تخصاية الطالاب يزيااد لببالاب علاى رعلا الب الاةظ فالتابيق الدبا هاو الحصايلة ال ائياة لدراساة
الب الاة يالدث يال قادظ فمان خا

التابيق الدبا ينتسااب الماتعل القاي يالميااو ظ يررها

يتعرف المورير الدب القدي ظ يكبلك رزداد يريرب اللغوية يي م باموسب اللغويظ يمن خ
الطالب أن يق

أحاسيساب ييعاارف بضاايا أمتابظ ييسااتطيت أن
التبيق الدب لل صاوص الدبياة يساتطيت

على الجيد يالردي م اظ يأن يفاضل بين الشعرا يالقصائد الشعرية عبر العصور المختلفة لألدث العرب .

مفهوم التذوق األدبي:
ةهب فضل

(0220ظ  )007للى أن التبيق الدب هو سلو يعبر بب القاارئ أي الساامت عان ف ماب للفنار التا يرما للي اا الا ص

الدب ظ يللخطة الت رسام ا للتعبيار عان هابه الفنار ظ يمادل راأيره بالصاور البيا ياة التا يحتوي ااظ يلحساساب باالوابت الموسايق للفاهاب
يرراكيببظ يبدررب على التمييز بين جيده يرديئب.
يعرف طعيمة يالشعيب (0220ظ  )411التبيق الدب أ ب ال شاط اإليجااب الابي يقاوم باب المتلقا ؛ اساتجابة لا ص أدبا بعاد رركياز
ً
أتانات باارز يمت وعاة مان
ا تباهب لليبظ يرفاعلب معاب عقليًاا ييجادا يًا علاى حاو يساتطيت باب رقاديره لاب يالحنا عليابظ ييتخاب هابا ال شااط
السلو  ,ارفق ال قاد يعلما ال فس على اعتبارهاا ممياز للتابيق يدالاة عليابظ يهابه التانا المختلفاة مان السالو ها التا يمنان بياسا ا
ب باو مررفتظ يرقدير سبة التبيق على أساس ا رقديرًا كميًا يموضوعيًا.
يمان يج ااة ظاار مادكور(0227ظ  )022التاابيق الدبا خبار رأمليااة يفنريااة يا فعالياة ,راات ماان خا

اسااتمتاا الطا ث بالجوا ااب

المعرفية يالعاطفية ياللفظية للعمل الدبا أي الف ا ظ بماا ياؤير ليجابيًاا فا رعبياره يفا لحساسا بأسارار الجماا فا كال ماا هاو جميال
ق ف الحيا .
يرا ٍ
يالحظ من التعريفات السابقة أنها اتفقت على اآلتي:
 التبيق ال دب يتطلب لصدار الحنام على ال ص الدب يله ار ما فيب من مزايا يعيوث. -التبيق الدب

شاط فنري رأمل  ,يتطلب بعح الم اراو يالمعارف الخاصة بب.

 التابيق الدبا ت ينتسابب القااارئ أي المااتعل لت بالتحليال الاادبيق يالوصااو للاى جمالياااو الا ص يصااوره البيا يااة يف ا مقومااو الا صالدب .
 -المتعل هو من ب منا ب الوصو للى التبيق الدب بالتحليل يالتفاعل مت ال ص الدب ظ أي أن المتعل يتوصل للي ا بشنل ةار .
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أهمية التذوق األدبي
للتبيق الدب أهمية كبرل؛ ف و الغاية من دراسة الدث يال صوص الدبيةظ فدراسة الطالب لل صوص الدبية يرحليل ا يالتعايش مات
عاطفة الشاعرظ كل هبا من تأ ب يربى بخيالب يمشاعرهظ ييُنسبب عددًا من القي ياترجاهاوظ يي ما ةيباب الدبا ييُزياد مان حباب للشاعر
يالدث بصفة عامة.
ييشاير عبادالباري (0210ظ  )20-21للااى أن للتابيق الدبا أهميااة خاصاة بال سابة للمبااداظ يللمتلقا علاى حااد ساوا ظ يرنمان أهميتااب
بال سبة للمبدا ف أ ب أي متبيق لعملب؛ ع دما يق

من فسب موب

المتأمل لما أبدعب خيالبظ يما حققب من ريائت ,فبعد أن ي ات القصايد

أي القصة أي المقالة يعود ليتأمل اظ ييشعر ب شو أكبر ع دما يتابيب اظ أماا أهميتاب بال سابة للمتلقا فتتضاح فا أن رابيق ال صاوص الدبياة
رست ير عاطفة القارئ يا فعاتربظ فيجعلب يتفاعل مت الجو ال فس المسيطر ف العمل الدب ظ فيفرح لفرح الديب ييحزن لحز ابظ ييتفاا
لتفاؤلبظ كما أن ر بيق العمل الدب يمن ب مان الوباوف علاى ماا فا العمال الدبا مان أفناار رحمال فا طيار اا خباراو الدياب يارجاهاراب
ييقافتب ي ظررب رجاه النون يالحيا ياإل سان.
يرنمن أهمية التبيق الدب ف ربط الطالب بال ص الدب ياإللمام بما ف هبا ال ص من أفنار ر م المعلوماوظ يرفتح الابهنظ مماا
يقوده ل ستمتاا بال صظ يربيق ما باب مان جماليااو مان تاأ ا روجياب سالوكب اللغاويظ فنلماا زاد ف ا القاارئ للا ص ازدادو بدرراب علاى
التبيق الدب ظ يبالتال يدفعب ةلك للى اإلببا على ال صوص الدبية بشغ
التعامل مت ال صوص الدبية بموضوعيةظ من خ

ياهتمام؛ مما يحقاق المتعاة الريحياة يالجمالياة يالقادر علاى

رقويم ا ياتستمتاا ب اظ كما أ ب يعمل على اتررقا بالمستول اللغوي للقارئظ حياث

يتجلى ةلك ف التعبير الشفوي يالنتاب يحسن اإللقا ظ يالقدر على ال قد ضمن معايير لغوية يجمالية ياضحة (س مةظ 0214ظ .)12
يعليب ,ف ن التبيق الدب يعود الطالب التعمق ف برا ال ص الدب ؛ ل ب بالطبت ت رتسايل القرا السطحية مات القارا الفاحصاة
المتعمقةظ فنلما ازدادو برا الطالب لل صظ يرخيل ما يقرأظ يا دم فيب كان بادرًا على ر مياة بعاح م ااراو التابيق الدبا ظ فا يمنان
ر مية م اراو التبيق الدب بعيدًا عن ال صوص الدبية.
مهارات التذوق األدبي:
للتبيق الدب م اراو عد يجب أن ينتسب ا الطالبظ ييعمل على ر ميت ا لديب ,يةلك من دراساتب لل صاوص الدبياة يبرا راب لألبيااو
الشعرية.
ييعرف جاث

يعطية( 0220ظ )500م اراو التابيق الدبا أ اا "الدا او التا يبادي ا الطالاب تيجاة رفاعلاب مات الا ص الدبا

لتقديره يالحن عليب حن ًماا موضاوعيًا ,يمان رلاك الدا او لدرا منو ااو الصاور الشاعريةظ ياسات تا القاي ياترجاهااو المتضام ة فا
ال ص الدب ".
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ييبهب حسن يعمران (0211ظ  )020للى أن الم ار ف ميادان التابيق الدبا يقصاد ب اا ف ا الطالاب للا ص الدبا يرفاعلاب معاب,
حتى يستطيت رحديد منو ارب يجزئياربظ يأيجب الجما المتضم ة فيبظ يالجو السائد ف ال ص ف ليجابية يسرعة ف الدا .
مهارات التذوق األدبي أ ا مجموعة من الدا او الت يمتلن ا الطالاب رجعلاب يعاايش الا ص الدبا بفناره ييجدا ابظ

ييمنن رعري

ييربط بين الفنر الفرعياة بابظ ييتوصال للاى ال اواح اتجتماعياة فا الا ص ,ييساتخر الصاور الجمالياة ,ييف ا التراكياب المناون م اا
ال ص ,مستعي ًا ف ةلك بما درسب من مفاهي ب الية.
واقع مهارات التذوق األدبي لدى الةالب ,وسبل تنميتها
يُشير الوابت الحال للى ضع

اكتساث ط ث المرحلة ال ا وية لم اراو التبيق الدب ظ يبد يرجت ةلك لعوامل مختلفة م ا ما يتعلاق

بالطريقة المستخدمة ف ردريس ال صوص الدبية يالت ت رركاز علاى ر مياة م ااراو التابيق الدبا ظ يم اا يتعلاق باالمعل الابي ت ي ات
بت مية ميو ي رالباو الط ث رجاه ال صاوص في ات فقاط بتوضايح مفارداو الا صظ يماا فياب مان صاور بيا ياة يمحسا او بديعياة دين أن
يتر الفرصة للطالب للمشاركة ف رحليل البياو يالتعايش مع ا.
ييُ ظر للى التبيق الدب حاليا علاى أ اب باوام دريس الدث يالب الاة ,يرالا اهتماام المعلماين بالتابيق الدبا ظ لت أ اب يلحال ضايق
طاق معالجت

لب؛ حيث لن معظم ت يتعدل ف معالجارب التعر

للمصاطلحاو الب الياة المعريفاةظ يك يار مان المعلماين يعتقادين أن

مجرد ةكر أن ف هبا البيم استعار من ية أي رشبيب أي ك اية أي مجاز ينون ةلك رابيبًا ف يًاا دين التعار

لبياان يجاب الجماا فياب (فضال

0220 ,ظ .)002 -002
فعلى الرال من أهمية الدث جد الشنول من ضع
الدث .ييرجت ضع

مستول التبيق الدب لدل ط ث المرحلة ال ا ويةظ يهو من أه أهداف دراساة

مستول التبيق الدب لدل الط ث للى أسباث يعوامل متعدد م ا( :حسن يعمران0211 ,ظ ) 020

أ -طرائق التدريس التقليدية المتبعة ف معالجة دريس الدث ,يالت رعتمد على التلقين يالحفل ياتستظ ار.
ث -ضع

التعلي ؛ فالتعلي ف المادارس يعتماد علاى التلقاين يالحفال يالتساميت بادين ف ا ظ رالا أن ال ادف الساسا مان التعلاي هاو ب اا

عقو فاهمة بادر على مواج ة الحيا .
 ك ر عدد الط ث داخل حجر الدراسة رعد سببًا من أسباث ضعد -بد يرجت السبب أيضًا للى الضع

مستول التبيق الدب يالم اراو لدل الط ث.

ال قاف ؛ لقلة القرا ياتط ا بسبب ات شغا بالحيا يرحصيل العيش يالزماو اتبتصادية.

ه  -بد ينون لإلع م دير ف الياث التبيق الدب ؛ من حيث ل ب يقدم ك يرًا من الالا

يالمسلس و ال ابطاة التا ليسام ل اا فائاد ظ يت

رغرس بي ًماظ يت رعمل على رفت المستول ال قاف لألفراد.
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ييُ حل مما سبق أن من أه السباث الرئيسة لضع

الط ث ف م اراو التبيق الدبا هاو اتعتمااد علاى الطريقاة التقليدياة التا

رعتمد على الحفل ياتستظ ار يالتلقين يلهماا دير الماتعل ظ فالتابيق الدبا ت يُ ما بم ال ةلاك .ييُساتفاد مان هابا أن التابيق الدبا يات
ر ميتب ع د الط ث لةا ما ر رغيير الطريقة الت ر مل دير الطالبظ ياترجاه للى طريقاة أخارل رركاز علاى الماتعل ظ يرجعال ديره ليجابيًاا
ف عملية التعل .
يةكر ابن عايح (0215ظ  )52أن أبرز مظاهر الضع
 الضع ضع -الضع

لدل الط ث ف التبيق الدب رتم ل ف :

ف رحديد الحالة الشعورية للنارب أي الشاعر.
القدر على رحديد أبرز مظاهر الجما ف ال ص الدب .
الواضح ف معرفة الير ال فس للمفرداو اللغوية.

 الحن على الوحد العضوية ف ال ص الدب .يأتار الجبوري (0215ظ  )022أن ه ا مجموعاة مان ال قااط التا يسات د علي اا معلا اللغاة العربياة مان أجال ر مياة التابيق الدبا ظ
يه :
 رادريب الطلباة علاى القارا الجياد للا ص أك ار مان مار ظ ياستعراضاب بع اياة يرم الظ فااإلدرا الجماال لجازا الا ص ت يات لت بعادالقرا المتأ ية لب .
 الع اية بالتم يد لل صظ يللقا الضو على م اسبتب يجوهظ يا عناس ةلك على ال ص. روجيب الطلبة للى مطالعة الجيد من ال صوص الدبيةظ يمعايشت اظ يالتفاعل مع اظ يالغوص ف داخل ا عدم اإلسراف الشديد ف التحليلظ يف سرد الحقائق التاريخية ياليرها ف با يُفسد التبيق .يبد يضت تحارة (0222ظ  )127عد خطواو لت مية م اراو التبيق الدب رتم ل فيما يل :
 -1ت ربيق دين ف  :ييت رحق يق هبه الخطو مان خا
التفصيلية يالفرعيةظ يمعا

م ابشاة الت مياب فا مضاامين الا ص الدبا مان حياث الفنار العاماةظ يالفناار

المفرداو اللغوية ف جمل رامة.

 -0رأمل يرخيل :ييت ر فيب هابه الخطاو مان خا

مطالباة الت مياب باأت يصادريا حن ًماا رابيبيًا ببال أن ي ظاريا للاى الا ص الدبا بجميات

منو ارب بعح الوبم ف صممظ ييحايلوا التعبير عن أفناره بلغت على أ ا أدث بعد معرفت بجو الا صظ ييواز اوا باين لغات
الف ية الت استخدمم ف ال ص رعبيرًا يرصويرًا.
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 -0ابارأ يعباار :يراات هابه الخطااو عاان طرياق اسااتماا الطا ث للاى باارا ياعيااة مم لاة للمع ااى ماان المعلا ظ أي أحااد الطا ث ال اااب ين أي
التس ي و الصوريةظ مت مراعا التأ

ف القرا ظ يلخرا الحريف من مخارج اظ يضبط النلماوظ يالتعبيار عان ات فعااتو بوضاوحظ

يالدا المصحوث بالحركاو لةا ل رنن القرا مسجلة.
 -4ابش ي أجب :يت رقسي الطا ث للاى مجموعااو صاغير ظ كال مجموعاة أربعاة طا ثظ يا رُطارح علاي

ماواطن التابيق الدبا فا

ال ص على مشن و ررربط باللفاه الم اسبة الموحيةظ يالترريب الم اسب لألفناارظ يأسارار الجماا فا التعبيار يالتصاويرظ يرت اابش كال
مجموعة ف هدي ؛ لتحل هبه المشنلةظ يرحدد أسرار الجماا فا النلماا وظ يالعبااراوظ يالصاورظ يا يقاوم المعلا بقارا الساؤا الي ؛
لتت ابش المجموعاو ف اإلجابة مت مراعا أ ب ليسم ه ا لجاباو خاطئةظ يأخرل صائبةظ بل لجابة صائبة يلجابة أصوث.
 -5ربيق بمفرد  :ييت رحقيق هبه الخطو عن طريق لعطا المزيد من الحرية ياتعتماد على ال فسظ يةلك بتزييد الطا ث با ص أدبا
م اسب يشبب ال ص البي سبق دراستب يربيبب ف فنرربظ ييطلب م
يالتصوير يا ياظ ييت القيام ب با التنلي

رحديد مضامين ال ص ً
أيتظ ي مواطن الجما فا اللفالظ يالتعبيار

ف الم ز على أن رت م ابشتب جماعيا ف الص

ف جو من التشجيت لمن أصاث.

المحور الثاني :المفاهيم البالغية:
مقدمة
الب الة العربية مان الف اون الجميلاة التا رسااعد القاارئ علاى رابيق ال صاوص الدبياة يالوصاو للاى جماليااو الشاعر يال ارظ فعان
طريق الب الة ي مى اإلحساس بالجما يالقدر على التعبير الجميل المؤيرظ كما أن الب الة رمنن القاارئ مان ات طا ق مات خياا الشااعر
يالتاأير بوجدا اابظ يمان يا الوصااو فا ال ايااة للااى ماا يقصااده .يالب الااة علا يفاان ,يمناان الماتعل ماان رأديااة المعاا
صحيحة ياضحة؛ بقصد ليار ال فس يالعواط

المطلوبااة بعباااراو

ياإلمتااظ فالب الة زي ة اللغة العربية يدليل س مت ا يزخرفة ألفاه ا يحلية ك م ا.

يللب الة منا ة متميز بين ف ون اللغة العربية يفريع ا الت رم ل يحد مترابطةظ فالب الة ر ما بادر الطا ث علاى التابيق الدبا
لل صااوص الدبيااة ياكتساااب المتعااة يالساارير ع ااد برا ر اااظ يرمااده بمعااايير الحن ا علااى اإل تااا الدب ا ظ يمقوماااو الجمااا الف اا ظ
يالم اراو الف ية الت يمتاز ب ا الديب ,مما يفيده ف رربية ل تاج اللغوي رحديًا يكتابة (دياثظ  0215ظ.)025
مفهوم المفاهيم البالغية:
يارل عبااد الحميااد (0221ظ  )2أن المفااهي الب اليااة ها صاور عقليااة ارجااة عان المصااطلح ةي التعريا

المتضامن لمجمااوا ماان

الصفاو يالخصائص المتعلقة بفن القو من بيان يبديت يمعان.
يأيضح الحديب (0210ظ  )10أ اا صاور عقلياة لمجموعاة مان الصافاو يالخصاائص المرربطاة ,بماا يحقاق مطابقاة النا م لمقتضاى
الحا يالزمان يالتخاصظ يرتنون من اس يدتلة لفظية.
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كمااا رعاارف المفاااهي الب اليااة أ ااا مجموعااة التصااوراو العقليااة للمعااارف الب اليااةظ يروجااد بي ااا ع باااو يرشااتر م ًعااا ف ا بعااح
الصفاو يالخصائصظ يرختل

ف بعح المميزاو(عسيريظ 0210ظ .)102

ً
جمااتظ ييتوصال
ف ضو التعريفاو السابقة للمفاهي الب الية يمنن يصف ا بأ ا رصاوراو عقلياة ل اا دتتو لفظياة ,رنساب النا م
للي ا الطالب من خ

رحليلب لل ص الدب معتمدًا على المع ى الخيال يليس الحقيق لما يقرأ.

أهمية المفاهيم البالغية:
ً
استعمات سلي ًما ف
رمنن الب الة اإل سان من استعما اللغة
لديب القدر على ف

قل أفناره يمشاعرهظ يريسر لب التعبير ع ا ي قل ا للاى انخارينظ ير ما

الفنار يالتبيق الدب لألعما الدبيةظ يلدرا مواطن الجما في اظ كما رمن ب من قدها يالمفاضلة بي اظ يالتميياز

بين الجيد يالردي م اظ كما رس ف ر مية الخيا الدب ظ يرسمو بالعواط

يرربق الوجادانظ يرسااعد فا الوباوف علاى ماا فا الدث

من ريائت الن م يمآير الدث (الحشاشظ 0221ظ .)0
يالمفاهي أحد جوا ب التعل ف المجا المعرف ظ يهبا المجا يُعد أساسًا للمجالين انخرين :الم ااري يالوجادا ظ يهابا ماا يؤكاد أن
معرفة المفاهي ياإللمام ب ا يس ل رطبيق العلاوم ير مياة اترجاهااو اإليجابياة حوهااظ حيا ث ت يمنان لي فارد رطبياق معلوماة لت لةا كاان
مل ًما ببعح المعارف ع اظ كماا ت يمن اب أن يُناون ارجاهًاا ليجابيًاا -أي سالبيًا – عان تا

لت لةا عارف ع اب يلاو القليال(الحاديب ظ 0210

ظ.)0
يالمفاهي الب الية من المفاهي الت ل ا أهمية كبير يازداد اتهتمام ب ا ف الفتر الخيار مان ببال الترباويين؛ لماا ل اا مان دير كبيار
ف ر مية تخصية المتعل يليرا معارفب ير مية ميولب يارجاهارب يمن ي زياد حبب لل صوص الدبية ياللغة العربية بشنل عام.
يرُعااد المفاااهي لحاادل لب اااو المعرفااة ,يبااد ازدادو أهميت ااا ف ا الوباام الحاضاار أك اار ماان أي يباام مضااى يةلااك ت فجااار المعرفااةظ
يللصعوبة النبير ف اإللمام بجوا ب اظ يصار ه المربين يالمسااعدين مسااعد المتعلماين علاى الف ا يالاوع بب ياة المااد المفاهيمياة أي
الم طقية مت رر التفصي و (مرع يالحيلةظ 0220ظ .)011
يلةا كا اام الب الااة ل ااا أهميت ااا فا رعلااي اللغااة العربيااة بوجااب عااامظ فا ن طالااب المرحلااة ال ا ويااة فا أتااد الحاجااة تكتساااث المفاااهي
الب اليةظ يأن يتمنن م ا ليس ب دف معرفت ا فقطظ يلنن من أجل روهيف ا ف ف ال صوص الدبية يله ار جمال اظ فتمنن الطا ث مان
المفاهي الب الية لب أكبر الير ف مساعد المتعل أن يتبيق الشعر ييشعر بقيمتب (عبدالحميدظ  0227ظ .)175
يررربط أهمية المفاهي بأسباث رعليم ا يرعلم ا الت يمنن رلخيص ا ف ( :محمودظ 0215ظ )020
 -1أن المفاهي ه الساس البي يُقام عليب أي ب ا معرف .
 -0أن رعلي المفاهي يرعلم ا بشنل سلي ل ما يس بدرجة كبير ف :
)ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS
10

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 1, NO 2, July 2020

 رعل المبادئ ياكتساث الم اراو. -اتحتفاه بالتعل يبقائبظ يا تقا أيره للى مواب

أخرل جديد .

 ر مية م اراو التفنير العلم يحل المشن و . -0لن رعلي المفاهي يرعلم ا يعدان هدفين أساسين لية ماد دراسية.
فف

طالب المرحلاة ال ا وياة يرحليلاب للمفااهي الب الياة يكيفياة اساتخراج ا مان الا ص الدبا يجعلاب باادراً علاى ف ا فارا ال صاوص

يس ولة رحليل أبياو ال ص؛ لن ال صوص رعتمد ف ف م ا يرحليل ا بشنل كبير على ف ا المفااهي الب الياة؛ لابلك فالطالاب ةي المساتول
الضعي

ف ف

يرحليل المفاهي الب الية يجد صعوبة ف رحليل ال صوص ,يبالتال ي عنس سلبيا ً على حبب لماد اللغة العربية يرحصايلب

في ا.
وسائل تنمية المفاهيم البالغية:
لنا ياات ر ميااة المفاااهي الب اليااة لاادل طا ث الص ا

الي ال ااا وي ت بااد ماان أخااب بعااح المااور فا اتعتبااار م ااا :رغيياار طريقااة

التدريس؛ لن الطرائق التقليدية -الت ر مل دير المتعل يرعط الجا ب الكبار للماتعل  -لا يعاد ل اا فائاد يخاصاة فا هابه اليبااو التا
ردعو للى ر شيط ج د المتعل ف عملية التعل .
ي ه ااا ماان يشااير للااى أن الضااع

ف ا رحصاايل دريس الب الااة يمناان ع جااب لةا ر ا رطااوير أساااليب ردريس ا اظ يةلااك بالبحااث عاان

لستراريجياو للتدريس سوا أيبتم كفا ر ا ف رحصايل الماواد الدراساية المختلفاةظ أي ب ساتراريجياو جدياد يات ابتراح اا (محمادظ 0222ظ
.)12
يرؤكد اترجاهاو الحدي ة ال ظر الب الية المتناملة الت رتجايز مرحلة المصطلح المحدد يالم ا المصااحب لاب للاى التحليال الب الا
ف لطار العمل الدب المتنامل البي رتآزر أجزاؤه اللغوية يالدتلية يال فسيةظ يرتفاعل لتنوين صور ف ية كليةظ ياتهتمام بتنوين الابيق
الب ال يل ضا الحاسة الف ية يعر

المصطلح الب ال من اليار لساراف يت ليقاا بالتفاصايل يالتفريعااو دين ضارير أدبياة يرباط

الب الة بوابت ال اس يحيار ظ يبأدائ اا يهيفت اا فا التعبيار أي اإلبا ت يالتفاعال مات ماا يات

م مات الدراسااو الدبياة يال قدياة ياإل ساا ية

الحدي ة (الدليم يالوائل ظ 0222ظ .)77
كبلك ةكر أحمد(0225ظ  )010أ ب لضمان التادريس الفعاا للب الاة فا المرحلاة ال ا وياة ه اا بعاح الساس التا يجاب مراعار اا,
م ا:
 -عر

اللوان البيا ية من خ

ال صوص الدبية حتى يتمنن الط ث من لدار الم ار الف ية للنارب.

 -روييق الرابطة بين الب الة يبقية أفرا اللغة العربيةظ من خ

ردريب الط ث على روهي

الصور الب الية ف رلك الفرا اللغوية.
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 ردريب الط ث على ال ظر الفاحصة الشاملة لل ص الدب ؛ ف ت يتأملون تيئًا ياحدًا يل ما يدركون ع باو ف ياة يجمالياة رتنامال فالبراز الجما الف

للصور البيا ية.

 اختيار التراكيب الصحيحة لغويًا من ال احية ال حوية يالصرفية معتمدًا ف ةلك على صوص برآ يةظ ي بوية يأدبية. ضرير ردريب الط ث على المفاهي الب الية يمحايلة اكتشاف ا.وتعقيبا على ما سبق ف ب للتغلب على أيجب القصور المختلفة ف ردريس المفااهي الب الياةظ ير ميت اا لادل الطا ث ت باد مان مراعاا
عد أمور م ا:
 التخلى عن الةريقة التقليدية الت ينون في ا الطالبًا مستمعًا حافظًا لما يُقا دين مشاركة ليجابية. ربط البالغة بالنصوص واألدب يعدم الفصل بي ما أي ا الشرح يالتطبيق؛ فالتدريب على رحليل البياو الشعرية يساعد ف ردعي ف االطالب للمفاهي الب الية.
 تنويع أساليب التقويم ظ يعدم التركيز فقط على السئلة المتعلقة بحفل المفاهي الب اليةظ بأن يركز المعلا فقاط علاى ساؤا الطالاب :مااالمقصود باتستعار ؟ أي اةكر أ واا التشبيب؟ أي ما تابب ةلاكظ يلنان يُمنان للمعلا أن يُعطا ط باب عاددًا مان البيااو الشاعرية ,ييُطلاب
م

استخرا اللوان البيا ية م اظ يمعرفة سر جما كل م ا يما روح بب الصور البيا ياةظ كماا يمنان أن يطلاب مان الطالاب أن ياأر

بأم لة من ع ده رشتمل ما ً علاى التشابيب أي اتساتعار أي اليرهااظ كال هابا مان تاأ ب يسااعد الطا ث علاى ر مياة المفااهي الب الياةظ يفا
الوبم فسب يزيد من مشاركة الطالب ف عملية التعل .
إعداد أدوات البحث
أوت :قائمة مهارات التذوق األدبي المناسبة لةالب الصف األول الثانوي:
رم ل ال دف من لعداد القائمة ف رحديد م اراو التبيق الدب الم اسبة لط ث الص

الي ال ا وي.

أ -مصادر إعداد القائمة :تمثلت مصادر إعداد القائمة في:


مراجعااة الدبياااو يالدراساااو السااابقة الت ا ر ايلاام الب الااة يال صااوص الدبيااة بشاانل عااام ,يالتاابيق الدب ا بشاانل خاااص ,يماان هاابه
الدراساااو دراسااة :جاااد ( ,)0220يجاااث

يعطيااة ( ,)0220يحساان يعمااران ( ,)0211يس ا مة ()0214ظ يعباادالباري ()0215ظ

يلسماعيل ()0215ظ يأبو لبن (.)0210


مقابلة بعح المختصين ف مجا الم اه يطرق ردريس اللغة العربية؛ يةلك لإلفاد من آرائ .
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ب -إعداد القائمة في صورتها األولية:
ف ضو المصادر السابقة ر التوصل للى بعح م اراو التبيق الدب  ,ييضع ا ف صور بائمة أيلية؛ يةلك لعرضا ا علاى السااد
المحنمين؛ إلجراء التعديالت الالزمة وفقا لما يرونه مناسبا ,وذلك من حيث:
 مدل ارساق كل م ار أدائية مت الجا ب الرئيس الم ب قة م ب.
 مدل م اسبة كل م ار من م اراو التبيق الدب لط ث الص

الي ال ا وي.

 مدل س مة الصياالة العلمية ياللغوية لنل م ار أدائية.
 لضافة أي رعديل أي حبف ما يري ب ضريريًا لضبط القائمة.
يرضم م بائمة التبيق الدب ف صورر ا اليلية أربعة جوا ب رئيسة ,ه  :الجا ب الفنريظ يالجا اب الوجادا ظ يالجا اب البياا ظ
يالجا ب اتجتماع  ,ي در رحت ا ( )02م اراو أدائية .ير عار
الم اه يطرق ردريس اللغة العربية ,يبعح موج

القائماة فا صاورر ا اليلياة علاى ( )12محن ًماا مان المختصاين فا

اللغة العربية يمعلمي ا؛ يةلك ب دف التوصل للى القائمة ف تنل ا ال ائ .

ج -تعديل القائمة وفقا لنتائج التحكيم:
بعد عر
خ

القائمة على المحنمين ,ر حساث اليزان ال سبية ل سب ارفاب على الجوا ب الرئيسة يالم اراو الدائية بالقائماة ,يةلاك مان

معادلة كوبر(:(Cooper
نسبة اتتفاق= عدد الموافقين( /عدد الموافقين +عدد غير الموافقين) × 111

يبد ارفق المحنمون على الجوا ب الرئيسة( :الجا ب الفنري ,يالجا اب الوجادا  ,يالجا اب البياا  ,يالجا اب اتجتمااع ) دين رعاديل أي
حبف ,أما الم اراو الدائية فقد ر رعديل بعض ا ,يحبف الت ل رصل سبة اترفاق علي ا للى %22ظ فت حبف ( )2م اراو أدائية.
د -قائمة مهارات التذوق األدبي في صورتها النهائية:
بعد رعديل الم اراو بالقائمة يفقا نرا المحنمين بالتعديل يالحبف ,أصبحم القائمة ف صورر ا ال ائية
كما يتضح بالجدي التال .
جدول( :)1األوزان النسبية لمهارات التذوق األدبي المناسبة لةالب الصف األول الثانوي في الصورة النهائية للقائمة
الجوا ب الرئيسة
الجا ب الفنري
الجا ب الوجدا
الجا ب البيا
الجا ب اتجتماع
المجموا

مجموا الم اراو الدائية
0
5
5
4
02

ال سبة من العدد النل
%02
%05
%05
%02
%122
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يبابلك اتاتملم القائمااة ال ائياة لم اااراو التابيق الدبا الم اسابة لطا ث الصا

صا فم
الي ال ااا وي علاى ( )02م ااار أدائياةُ ,

ضمن( )4جوا اب رئيساة ,ها  :الجا اب الفناري ,يالجا اب الوجادا  ,يالجا اب البياا  ,يالجا اب اتجتمااع  .ييتفاق هابا التصا ي

فا

البحث الحال مت دراسة لسماعيل( )0215البي بس م اراو التبيق الدب للاى الجوا اب الرئيساة الساابقة فسا ا ,كماا يتفاق البحاث فا
م اراو التبيق الدب للى حد كبير مت دراست عبدالباري( ,)0215يتري ()0215؛ حيث ر في ما لدرا الم ااراو الدائياة

رص ي

للتابيق الدبا رحاام الم ااراو الرئيسااة المتم لاة فا  :م اااراو ف ا الا ص الدبا  ,معا يااب يأفنااارهظ يم ااراو فساايةظ يم اااراو راابيق
الجوا ب الجمالياةظ يم ااراو اجتماعياة يل ساا ية ,بي ماا يختلا

هابا التصا ي

الجوا ب الرئيسة ف دراسة حسن يعمران ()0211؛ حياث را في ماا رصا ي
المعااا

هابا التقساي مات

مات دراساة الجباوري ( ,)0217ييختلا

م ااراو التابيق الدبا للاى سام م ااراو ,ها ( :لدرا

الت ا رااوح ب ااا الصااور الشااعرية – لدرا التاارابط بااين الا ص الدب ا – التعبياار عاان فناار الديااب يأحاسيسااب– اساات باط القااي

ياترجاهاو الشائعة ف ال ص– استخرا البيااو التا رتضامن الفنار الساساية فا الا ص الدبا  -لدرا الوحاد العضاوية فا العمال
الدب ).
وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث ,ونصه " :ما مهارات التذوق األدبي المناسبة لةالب الصف األول الثانوي؟".
ثانيا :قائمة المفاهيم البالغية الالزمة لةالب الصف األول الثانوي:
رم ل ال دف من لعداد القائمة ف رحديد المفاهي الب الية ال زمة لط ث الص
-1

الي ال ا وي.

مصادر إعداد القائمة:

لتحديد المفاهي الب الية ال زماة لطا ث الصا

الي ال اا وي را رحليال مقارر الب الاة لطا ث الصا

الي ال اا وي الفصال الدراسا

ال ا  ,يبد بام الباح ان بب ا أدا رحليل المحتول يفق الخطواو انرية:
 -1الهدف من التحليل :رحديد المفاهي الب الية يدتلت ا اللفظية المتضم ة بمقرر الب الة بنتاث اللغة العربية للص

الي ال ا وي.

 -2تحليل مادة التحليل ووصفها :رم لم ماد التحليل ف مقرر الب الة من كتاث اللغة العربية المقرر على ط ث الص

الي ال ا وي

(الفصل الدراس ال ا ) للعام الدراس  0212/0212ظ يالبي بام بوضعب لج ة لعداد يرطوير الم اه بوزار التربية يالتعلي .
 -0تحديد وحدة التحليل وطريقة العد والتسجيل :رم لم يحد التحليل ف البحث ف الفقار التا رتعلاق بمف اوم ب الا رئايس أي فرعا
ف المحتول موضت التحليلظ كما رم لم يحد العد يالقياس ف (يحد الظ ور)؛ يرع

يجود المف وم من عدمب.

 -4إجراءات عملية التحليل:
* ر رحديد الفقراو الت خضعم لعملية التحليل ف النتاث يبرا ر ا جيدًا؛ لتحديد المفاهي الب الية الت رضم ا المقرر.
* رحديد المفاهي الب الية ف كل فقر .

* ر لعداد أدا التحليل ف صورر ا اليلية من محورين:
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أ -محور رأسي :ياتتمل على فئاو التحليل المفاهي الرئيسة يالفرعية الت ر التوصل للي ا.
ب -محةور أفقةي :ياتاتمل علاى مقياااس رحدياد التحليال فا الدا ظ يهااو مان جازأين :رحدياد يجاود المف ااوم أي عادم يجاوده عبار الاازمنظ
يرحديد يجود المف وم أي عدم يجوده عبر الفراد.
 -5الضبط العلمي ألداة تحليل المحتوى:
أ -صدق أداة التحليل:
القائماة التا رحتاوي المفااهي الب الياة علاى مجموعاة مان الخبارا يالمحنماين المختصاين فا

للتحقق من صدق أدا التحليلظ ر عر

الم اه يطرق ردريس اللغة العربية يمختصين ف التربية يالتعلي بلغ عدده ( )02مختصًا يموج ًا يمعل ًما؛ للتأكد من صا حية الدا
لقياس ما يضعم لجلب.
ب -ثبات تحليل المحتوى:
ر التأكاد مان يبااو التحليال مان خا

حسااث معامال اترفااق باين رحليال الباحاث للمفااهي الب الياة يرحليال معلا آخار(أ .جاامت رمضاان

محمد*) ظ حيث يقوم بالتدريس للص

الي ال ا وي بمدرسة العتما ية ال ا وياة المشاتركة التابعاة إلدار الباداري محافظاة أسايوطظ يهابا

ال وا يُعرف بال باو عبر الفرادظ كما بام الباحاث ب عااد عملياة التحليال بعاد أسابوعينظ فيماا يُعارف بال بااو عبار الازمنظ يهاو يصاو
المحلل فسب للى ال تائ

فس ا ع د لجرا عملية التحليل فس ا بعد فتر محديد من الزمنظ يمان يا باام الباحاث بحسااث معامال اترفااق

ياتخت ف بين التحليلينظ ي حساث معامل ال باو باستخدام معادلة هولست :
= C.R
(طعيمةظ 0224ظ 000؛ ال اتم يعطيةظ 0222ظ )024
يبد بلغم سبة اترفاق بين التحليلين (  )%20.4مما يد على رمتت أدا التحليل ب سبة يباو مررفعة.
 -2إعداد القائمة في صورتها األولية:
ف ضو المصادر الساابقة را التوصال للاى المفااهي الب الياة لطا ث الصا

الي ال اا وي ,يباام الباحاث بتقسايم ا للاى مفااهي رئيساة

(الن ايااة – المجاااز المرساال) ,يمفاااهي فرعيااة بلغاام ( )10مف وماااظ ييضااع ا ف ا صااور بائمااة أيليااة؛ يةلااك لعرض ا ا علااى الساااد
المحنمين ,وطُلب منهم قراءة القائمة ,وإجراء التعديالت الالزمة وفقا لما يرونه مناسبا ,من حيث:
 مدل ارساق كل مف وم فرع مت المف وم الرئيس الم ب ق م ب.
 مدل م اسبة كل مف وم من المفاهي لط ث الص

الي ال ا وي.

 مدل س مة الصياالة العلمية ياللغوية لنل مف وم من المفاهي .
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 لضافة أي رعديل أي حبف ما يري ب ضريريًا لضبط القائمة.
 -3تحكيم القائمة:
ر عر

القائمة ف صورر ا اليلية على ( )12محن ًما من المختصين ف الم اه يطرق ردريس اللغة العربية ,يبعاح ماوج

اللغاة

العربية يمعلمي ا؛ يةلك ب دف التوصل للى القائمة ف تنل ا ال ائ  ,ي ر حساث اليزان ال سبية ل ساب ارفااب علاى المفااهي الرئيساة
يالفرعية بالقائمة ,يةلك من خ

معادلة كوبر( :(Cooperنسبة اتتفاق= عدد الموافقين( /عدد الموافقين +عدد غير المةوافقين) ×

111
يبد ارفق المحنمون على المفاهي الرئيسة (الن ايةظ يالمجاز المرسل) دين رعديل أي حبف ,أما المفاهي الفرعية فقد ر رعديل بعضا ا
يحبف مف ومين ل رصل سبة اترفاق علي ما للى  ,%22يالجدي التال يوضح يص

القائمة ف صورر ا ال ائية.

___________________________________________________________________
(*) أ /جامع رمضان محمةد :مةدرس أول اللةةة العربيةة والتربيةة الدينيةة اإلسةالمية بمدرسةة العتمانيةة الثانويةة المشةتر ة ويةدرس
للصف األول الثانوي منذ سنوات.
جدول( :)2األوزان النسبية للمفاهيم البالغية الالزمة لةالب الصف األول الثانوي في الصورة النهائية للقائمة
المف وم الرئيس
الن اية
المجاز المرسل
المجموا

مجموا المفاهي الفرعية
4
12
14

يببلك اتتملم بائمة المفاهي الب الية ال زمة لطا ث الصا

ال سبة من العدد النل
%02.0
%71.4
%122

الي ال اا وي فا صاورر ا ال ائياة علاى مف اومين رئيساين هماا :الن اياةظ

يالمجاز المرسل ,ا در رحت ما( )14مف و ًما فرعيًا.
وبذلك تمت اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث ,ونصه" :ما المفاهيم البالغية الالزمة لةالب الصف األول الثانوي؟"
ثالثا :اختبار مهارات التذوق األدبي لةالب الصف األول الثانوي:


مصادر بناء اتختبار:
اعتمد الباحثان في بناء اختبار مهارات التذوق األدبي على عدة مصادر ,منها:
 -بائمة م اراو التبيق الدب الم اسبة لط ث الص

الي ال ا وي الت ر التوصل للي ا ف هبه الدراسة.

 -بعح اختباراو التبيق الدب الت يردو فا الدراسااو الساابقة ,يم اا دراساة كال مان :جااث

يعطياة ( ,)0220يحسان يعماران

( ,)0211يس مة ( ,)0214يلسماعيل ()0215ظ يأبو لبن (.)0210
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وصف اتختبار:
ب ا على المصادر السابقة ر لعداد اتختبار ,ير عمال جادي مواصافاو لاب رُيعا فا لعاداده الاوزن ال ساب للم ااراو الرئيساة التا
يقيس ا؛ يةلك لتحديد عدد السئلة المتضم ة ,كما بالجدي التال :
جدول( :)3مواصفات اختبار مهارات التذوق األدبي لةالب الصف األول الثانوي
الجوانةةةةةةةةةةب
الرئيسة

النسةةةةةةةةةةبة
أرقام األسئلــــــــــــــــــة
الجةةةة ء الج ة ء الج ة ء الج ة ء الجةةةةةةة ء المئوية
الثاني الثالث الرابع الخامس
األول
14
12

المهارات األدائية

يحدد الفنر الرئيسة لل ص الدب .
يحدد الفنر الفرعية ف ال ص الدب .

-

-

-

25

-

يشرح البياو بأسلوث أدب .

4

-

-

-

22

2

-

-

21

-

-

-

11

-

-

-

-

-

21

-

يحدد العاطفة المسيطر على الديب.
1
يحاادد أياار العاطفااة ف ا اختيااار ألفاااه يرراكيااب ال ا ص -
الدب .
يبين الع باة باين العاطفاة يالصاور الب الياة فا الا ص 9
الدب .
الجانةةةةةةةةةةةةةةب
يحدد القيمة التعبيرية للنلمة ف ال ص الدب .
2
الوجداني
يتوصل للى أي التعبيرين أجمل يلماةا؟
1
يحدد وا الصور البيا ية ف ال ص الدب .
3
يستخلص سر جما الصور البيا ياة يالغار الب الا
م ا.
يحدد ما روح بب الصور البيا ية ف ال ص الدب .
الجانةةةةةةةةةةةةةةب يفرق بين اتستعار التصريحية يالمجاز المرسل.
البياني
يحدد يجب الشبب بين المشبب يالمشبب بب.
يحدد القي ياترجاهاو ف القصيد .

-

11

-

21

-

-

-

-

13

15
-

-

21
29

11
11
-

12

23
22

31
-

-

-

24
-

-

-

19

-

-

الجانةةةةةةةةةةةةةةب يست ت ع وا ًا آخر م اسبًا لل ص الدب .
الفكري
يدر الترابط بين الفنر الفرعية ف ال ص الدب .
يستخر سماو الديب الف ية من خ

البياو.

يتعرف سماو الديب اتحتماعيةمن خ ال ص.
يحاادد سااماو البيئااة الت ا ي تم ا للي ااا ال ا ص ماان خ ا
الجانةةةةةةةةةةةةةةب البياو.
اتجتماعي يتعااارف أيااار الجا اااب اتجتمااااع فااا رشااانيل التشااابيب -
ياتستعار .

5
1

%31

%23.3

%22.1

%21

يببلك رنون اتختبار من خمسة أجزا  ,رضم م ( )02سؤات لتغطية جميات م ااراو التابيق الدبا المحادد فا البحاث بعضا ا مان ماط
اتختيار من متعددظ يبعض ا انخر أسئلة مقالية ,يكا م الجزا كالتال :


الجز الي  :يرنون من(  ) 2أسئلة.

* الجز ال ا  :يرنون من (  )4أسئلة.
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الجز ال الث :يرنون من ( )0أسئلة.



الجز الخامس :يرنون من ( )5أسئلة.

* الجز الرابت :يرنون من ( )0أسئلة.

ضبط اتختبار:
بعااد القيااام بااالخطواو السااابقة أصاابح اختبااار م اااراو التاابيق الدب ا ف ا صااوررب اليليااة ,ير ا عرضااب علااى مجموعااة ماان المحنمااين
المختصين ف الم اه يطرق ردريس اللغة العربية بلغ عدده ( )17محن ًما؛ للحن على مدل ص حيتب للتطبيق ف المجا الميدا .
يبد أبدل المحنمون آرا ه ف اتختبار ,يأتاريا للى ص حيتب ,يأتار بعح المحنمين للى رعديل الصياالة فا بعاح السائلةظ يرعاديل
ررريب بعض اظ يبد ر لجرا التعدي و الت أتاريا للي ا ,يأصبح اتختبار صالحًا للتطبيق على المجموعة اتستط عية.

 التجربة اتستةالعية لالختبار:
بعد لجرا التعدي و على اتختبار ر رطبيقب على مجموعة استط عية -الير مجموعة البحث -من ط ث الص

الي ال اا وي بمدرساة

العتما ية ال ا وية المشتركة بلغ عددها ( )02طالبًا يطالبة ,ير رصد ال تائ  ,يةلك لحساث صدق اتختبار ,يحساث معامل يباو اتختبار,
يحساث زمن اتختبار.
 صدق اتختبار:
* الصدق المنةقي (صدق ال ُم َحكمين):
للتأكد من صدق اتختبار؛ ر عرضب على مجموعة من ال ُم َحنمين المختصين فا الم ااه يطارق رادريس اللغاة العربياة يبعاح ماوج
اللغااة العربيااة يمعلمي ااا بلااغ عاادده ( )17محن ًمااا ,يبااد را التأكااد ماان أن مفاارداو اتختبااار صااادبة بعااد العاار
التعدي و ال زمة يفقًا نرائ

علااى المحنمااين يلجاارا

يمقترحار .

* صدق اتتساق الداخلي:
للتأكد من صدق اترساق الداخل تختباار م ااراو التابيق الدبا را رطبيقاب علاى مجموعاة اساتط عية بادرها ( )02طالبًاا يطالباة ,يرا
حساث معامل اررباط بيرسون بين كل فقر من فقراو اتختبار يدرجة كل جا ب رئيس ل ختبار يكبلك الدرجة النلياة ل ختباارظ كماا هاو
موضح بالجديلين التاليين:
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جدول( :)4معامل ارتباط بيرسون بين درجة ل فقرة ودرجة ل جانب رئيس من جوانب اختبار مهارات التذوق األدبي لةالب الصف
األول الثانوي
رب السؤا
0-1
4-1
0-0
1-0
4-0
1-4
0-4
0-4
1-5

المعرف
**2.720
*2.000
*2.402
**2.044
**2.520
**2.722
**2.772
**2.022
**2.502

رباااااااااااااااااا
السؤا

الوجدا ى

1-1
0-1
2-1
2-1
5-0
0-5
0-5

**2.202
**2.200
**2.522
**2.222
**2.200
**2.515
**2.701

** دالة عند مستوى ()1.11

رباااااااااااااااااا
السؤا
0-1
1-0
0-0
4-0
0-0
4-4
4-5
5-5

البيا ى
**2.025
**2.771
**2.770
**2.770
**2.754
**2.422
**2.070
**2.745

رباااااااااااااااااا
السؤا

اتجتماعى

5-1
7-1
0-0
0-0
0-4
5-4

**2.720
**2.474
**2.275
**2.205
**2.251
**2.205

* دالة عند مستوى ()1.15

جدول ( :)5معامل اترتباط بين درجة ل فقرة والدرجة الكلية تختبار مهارات التذوق األدبي لةالب الصف األول الثانوي
ربااااااااا
السؤا

معاماااااااااااال
اتررباط

ربااااااااا
السؤا

معاماااااااااااال
اتررباط

ربااااااااا
السؤا

معاماااااااااااال
اتررباط

1-1
0-1
0-1
4-1
5-1
0-1
7-1
2-1
2-1
1-0

**2.220
**2.504
**2.722
**2.510
**2.224
**2.224
*2.402
**2.075
**2.200
**2.501

0-0
0-0
4-0
1-0
0-0
0-0
4-0
5-0
0-0
1-4

**2.510
*2.422
**2.427
**2.500
**2.500
**2.020
**2.511
**2.222
**2.722
**2.200

0-4
0-4
4-4
5-4
0-4
1-5
0-5
0-5
4-5
5-5

**2.222
**2.002
**2.511
**2.722
**2.210
**2.477
*2.077
**2.002
**2.200
**2.222

** دالة عند مستوى ()1.11

* دالة عند مستوى ()1.15

يتضح من الجاديلين الساابقين أن جميات باي معاام و اترربااط ل ختباار كا ام دالاة ع اد مساتوي ( ,)2.21ي()2.25؛ مماا ياد علاى
صدق اترساق الداخل تختبار م اراو التبيق الدب المعد.
 ثبات اتختبار:
ر حساث يباو اختبار م اراو التبيق الدب باستخدام معادلة "ألفا كري باخ" ,يبد بلاغ معامال ال بااو ل ختباار ( )2.25يها

سابة دالاة

ع د مستول ( ,)2.21ييد ةلك على اررفاا سبة يباو اختبار م اراو التبيق الدب  ,يص حيتب للتطبيق على مجموعة البحث.
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 زمن اتختبار:
بام الباحث بحساث الزمن الم اسب لإلجابة عن أسئلة اتختبار ,عن طريق رسجيل الزمن البي استغربب أسرا طالب أي طالبة فا اإلجاباة
عن أسئلة اتختبار ,يالبي بلغ ( )42دبيقة ,يالزمن البي استغربب أبطأ طالب أي طالبة ,يالبي بلاغ ( )22دبيقاة ,يا حسااث متوساط الازمن
الم اسب لإلجابة عن أسئلة اتختبار باستخدام معادلة زمن اتختبار ,ي ُيجد أ ب يسايي ( )05دبيقة.


تصحيح اتختبار:
لتصحيح اتختبار ر رحديد (درجتين) لنل مفرد مان مفارداو اتختباارظ يبابلك رناون الدرجاة التا حصال علي اا الطالاب محصاور باين(
صفر –  )02درجة.



الصورة النهائية تختبار مهارات التذوق األدبي:
بعد لجرا التعدي و الم اسبة ل ختبار ف ضو آرا المحنمين يم حظار

ي تائ التجربة اتستط عية ,يبعد التأكد مان يبااو اتختباار

يصدبب ,أصبح اتختبار ف صوررب ال ائية.
رابعا :اختبار المفاهيم البالغية لةالب الصف األول الثانوي:
 مصادر بناء اختبار المفاهيم البالغية:
اعتمد الباحثان في بناء اختبار المفاهيم البالغية على عدة مصادر ,منها:
 -بائمة المفاهي الب الية ال زمة لط ث الص

الي ال ا وي الت ر التوصل للي ا.

 بعح اختباراو المفاهي الب الية الت يردو ف الدراساو السابقة ,يم ا دراسة كل من :تف ( ,)0222يحليبة ( ,)0220يعبدالحميد()0227ظ يدياث ()0215ظ يمحمود(.)0215
 وصف اتختبار:
ر لعداد اختبار المفاهي الب الية لط ث الص

الي ال ا وي يفق جدي مواصفاو رُيعا فا لعاداده الاوزن ال ساب للمفااهي الرئيساة

الت يقيس ا؛ يةلك لتحديد عدد السئلة المتضم ة ف اتختبار ,كما هو موضح ف الجدي التال :
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المف ااااوم
الرئيس

الن اية

المجاااااااز
المرسااال
يع بااااااا
رب

جدول( :)2مواصفات اختبار المفاهيم البالغية لةالب الصف األول الثانوي
أربام السئلة
المفاهي الفرعية
الجاااااز
الجاااااز
الجاااااز
ال الث
ال ا
الي
04
12
الن اية.
05
11
0
الن اية عن صفة.
15
7
الن اية عن موصوف.
الن اية عن سبة.

-

10

00

المجاز المرسل.
ع بارب -1 :السببية.
 -0المسببية.
 -0الجزئية.
 -4النلية.
 -5المحلية.
 -0الحالية.
 -7اعتبار ما كان.
 -2اعتبار ما سينون.
 -2انلية.

0
5
1
0
2
2
4
-

10
12
10
02
17
12
14
-

00
02
01
02
02
07
00

ال ساااابة
المئوية
%02

%72

يبابلك رنااون اتختبااار ماان ( )0أجازا  ,ي( )02سااؤات لجمياات المفاااهي الب الياة المحاادد فا البحااث الحاال  ,يالجاازا ها :

 -الجااز

الي  :يرنون من ( )12أسئلة.
 الجز ال ا  :يرنون من ( )12أسئلة. الجز ال الث :يرنون من ( )12أسئلة. تحكيم اختبار المفاهيم البالغية:
بعد القيام بالخطواو السابقة أصبح اختبار المفاهي الب الية ف صوررب اليلية ,ير عرضب على مجموعة مان المحنماين المختصاين فا
الم اااه يطاارق راادريس اللغااة العربيااة بلااغ عاادده ( )17محن ًمااا؛ للحن ا علااى ماادل ص ا حيتب للتطبيااق ف ا المجااا المي ادا  ,يبااد أباادل
المحنمون آرا ه ف اتختبار ,يأتاار بعاح المحنماين للاى رعاديل الصاياالة فا بعاح السائلةظ يرعاديل رررياب بعضا اظ يباد را لجارا
التعدي و الت أتاريا للي ا ,يأصبح اختبار المفاهي الب الية صالحًا للتطبيق على المجموعة اتستط عية.
 التجربة اتستةالعية لالختبار:
بعد لجرا التعدي و على اتختبار ر رطبيقب على مجموعة استط عية  -الير مجموعة البحث -من ط ث الص

الي ال ا وي بمدرسة

العتما ية ال ا وية المشتركة بلغ عددها ( )02طالبًا يطالبة ,يرصد ال تائ ؛ يةلك لحساث صدق اتختبار ييبارب ,يحساث الزمن.
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 صدق اتختبار:
 الصدق المنةقي (صدق ال ُم َحكمين):
للتأكد من صدق اختبار المفاهي الب الية؛ ر عرضب علاى مجموعاة مان ال ُم َحنماين المختصاين فا الم ااه يطارق رادريس اللغاة العربياة
يبعح موج

اللغة العربية يمعلمي ا بلغ عدده ( )17محن ًما ,ير التأكد من أن مفارداو اتختباار صاادبة بعاد العار

علاى المحنماين

يلجرا التعدي و ال زمة يفقًا نرائ .
 صدق اتتساق الداخلي:
للتأكد من صدق اترساق الداخل تختبار المفاهي الب الية را رطبيقاب علاى مجموعاة اساتط عية بادرها ( )02طالبًاا يطالباة ,يرا حسااث
معامل اررباط بيرسون بين كل فقر من فقراو اتختبار يدرجة كل بعد من أبعاد اتختبار ,يكبا الدرجة النلياة ل ختباارظ كماا هاو موضاح
بالجدي التال :
جدول( :)1معامل اترتباط بين درجة ل فقرة ودرجة ل مفهوم رئيس تختبار المفاهيم البالغية ,واتختبار كل
رب السؤا
1-1
0-1
4-1
5-1
0-1
2-1
2-1
0-0
4-0
0-0
7-0
2-0
2-0
12-0
1-0
0-0
0-0
7-0
2-0
2-0
12-0

مف اااااااوم المجااااااااز معامااااااال اترربااااااااط
باتختبار
المرسل
**2.210
**2202
**2.722
**2.200
**2.221
**2.250
**2.002
**2.210
**2.202
**2.701
**2.200
**2.722
**2.200
**2.221
**2.250
**2.002
**2.214
**2.202
**2.700
**2.200
*2.452

** دال عند مستوى ()1.11

**2,222
**2.202
**2.022
**2.204
**2.220
**2.200
**2.002
**2.220
**2.201
**2.715
**2.200
**2.022
**2.204
**2.220
**2.200
**2.002
**2.222
**2.204
**2.715
**2.204
*2.401

رب السؤا
0-1
7-1
12-1
1-0
0-0
5-0
0-0
4-0
5-0

مف وم الن اية

معامااااااال اترربااااااااط
باتختبار

**2.207
**2.221
**2.270
**2.525
**2.224
**2.222
**2.022
**2.207
**2.074

**2.204
**2.221
**2.202
**2.002
**2.222
**2.200
**2.710
**2.205
**2.027

* عند مستوى ()1.15
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يتضح من الجدي السابق أن جميات باي معاام و اترربااط ل ختباار كا ام دالاة ع اد مساتوي ( ,)2.21ي()2.25؛ مماا ياد علاى صادق
اترساق الداخل تختبار المفاهي الب الية لط ث الص

الي ال ا وي.

 ثبات اتختبار:
ر حساث يباو اتختبار باستخدام معادلة "ألفا كري باخ" ,حيث طُبق اتختبار على مجموعة اساتط عية بلاغ عاددها ( )02طالبًاا يطالباة,
يبد بلغ معامل ال باو لصور ل ختبار ( ,)2.21يه
لط ث الص

سبة دالة ع د مستول( ,)2.21رد على اررفاا سبة يباو اختبار المفاهي الب الياة

الي ال ا وي ,يص حيتب للتطبيق على مجموعة البحث.

 زمن اتختبار:
بام الباحث بحساث الزمن الم اسب لإلجابة عن أسئلة اتختبار ,عن طريق رسجيل الزمن البي استغربب أسرا طالب أي طالبة فا اإلجاباة
عن أسئلة اتختبار ,يالبي بلغ ( )02دبيقة ,يالزمن البي استغربب أبطأ طالب ,يالبي بلغ ( )52دبيقاة ,يا حسااث متوساط الازمن الم اساب
لإلجابة عن أسئلة اتختبار باستخدام معادلة زمن اتختبار ,ي ُيجد أ ب يسايي ( )42دبيقة.
* تصحيح اتختبار:
لتصحيح اتختبار ر رحديد (درجتين) لنل مفرد من مفرداو اتختبارظ يببلك رنون الدرجاة التا حصال علي اا الطالاب محصاور باين (
صفر –  )02درجة.
 الصورة النهائية تختبار المفاهيم البالغية:
بعد لجرا التعدي و الم اسبة ل ختبار ف ضو آرا المحنمين يم حظار
يصدبب ,أصبح اختبار المفاهي الب الية لط ث الص

ي تائ التجربة اتستط عية ,يبعد التأكد من يباو اتختباار

الي ال ا وي ف صوررب ال ائية جاه ًزا للتطبيق على مجموعة البحث.

تةبيق تجربة البحث
لإلجابة عن أسئلة البحث ر الحصو على الموافقاو اإلدارية ال زمة ,يمن ي رحديد مجموعة البحث من ط ث الص

الي ال اا وي

بمدرسة العتما ية ال ا وية المشتركة التابعة إلدار البداري بمحافظة أسيوطظ يبد رنو م من ( )02طالبًا يطالبة ,ير رطبياق أدياو القيااس
المتم لة ف اختباري م اراو التبيق الدب يالمفاهي الب الية على مجموعة البحث ,ي ر التصحيح يرفرياغ البيا ااو يمعالجت اا لحصاائيًا
يرصد ال تائ .
األساليب اإلحصائية المتبعة :ر لجرا المعالجاة اإلحصاائية لبيا ااو البحاث عان طرياق اساتخدام البر اام اإلحصاائ "( "SPSSالحزماة
اإلحصاائية للعلاوم اتجتماعياة .)Statistical Package for Social Sciencesوقةد اسةتل م البحةث اسةتخدام :معادلاة حسااث سابة
اترفاق ,يمعامل ال باو ,يمعامل الصدق ,يمعادلة حساث زمن اتختبار ,يالمتوسط الحساب  ,يات حراف المعياري.
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نتائج البحث وتفسيرها
لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث ,ونصه " :ما العالقة بين مهارات التذوق األدبي والمفاهيم البالغية لدى طالب الصف األول
الثانوي؟"
ر رحديد مجموعة البحث من ط ث الص

الي ال ا وي بمدرسة العتما ية ال ا وية المشاتركة ,يرطبياق اختبااري م ااراو التابيق الدبا

يالمفاهي الب الية علي  ,ي معالجة البيا او اإلحصائية من خ

حساث :المتوسط الحساب  ,يات حراف المعيااري لادرجاو الطا ث فا

اتختبار .ييوضح الجديلين التاليين المتوسط الحساب يات حراف ال معياري لدرجاو ط ث مجموعة البحث ف اختباري م اراو التابيق
الدب يالمفاهي الب الية.
جدول( :)1المتوسط الحسابي واتنحراف المعياري لدرجات طالب مجموعة البحث في اختبار مهارات التذوق األدبي
الجا ب الرئيس

المتوسط الحساب

ات حراف المعياري

الفنري
الوجدا ى
البيا
اتجتماع

10,27
10,52
15,20
11,02
55,72

1,052
1,422
1,017
2,215
0,025

اتختبار كنل

جدول( :)9المتوسط الحسابي واتنحراف المعياري لدرجات طالب مجموعة البحث في اختبار المفاهيم البالغية
المف وم الرئيس

المتوسط الحساب

ات حراف المعياري

ك اية

10,50

1,027

مجاز مرسل

02,20

0,000

اتختبار كنل

54,57

4,110

يتضح من الجدولين السابقين ما يلي:
* بلغ متوسط درجاو ط ث الص

الي ال ا وي (مجموعة البحاث) فا اختباار م ااراو التابيق الدبا ()55.72ظ يهابا معاد مررفات

ل به الم اراوظ كما بلغ متوسط درجاو ط ث الص
 ,)54.57يهو معد مررفت أيضًاظ ييُ حل من خ

الي ال ا وي (مجموعة البحث) فا اختباار المفااهي الب الياة فا اتختباار كنال (
هبين المتوسطين لنل من م ااراو التابيق الدبا يالمفااهي الب الياة أن كا ً م ماا

مررفتظ يليس هبا فحسبظ يلنن متوسط المفاهي الب الياة برياب جادًا مان متوساط م ااراو التابيق الدبا ظ فنال م ماا رقريبًاا يصال للاى
درجاة اتررفاااا فسا اظ يباال ظر للااى جوا ااب م ااراو التاابيق الدبا (الفناري – الوجاادا

– البيااا

– اتجتمااع ) جااد أن متوسااطار ا
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( )11.02 -15.20 - 10.52 -10.27على الترريبظ يبال سبة لمتوسطاو المفاهي الب اليةظ فقد بلاغ متوساط درجااو الطا ث فا الن اياة
()10.50ظ يبلغ متوسط درجاو الط ث ف المجاز المرسل(.)02.20
ومن خالل هذه المتوسةات يُالحظ يجود ع باة اررباطياة باين م ااراو التابيق الدبا يالمفااهي الب الياة لادل طا ث الصا
ال ا ويظ يةلك من خ

الي

تائ متوسطاو درجاو الط ث لنل من م اراو التبيق الدبا يالمفااهي الب الياةظ حياث لاوحل رقاارث بشانل

كبير بين متوسطاو م اراو التبيق الدب يالمفاهي الب الية ,كما ي حل أن الط ث البين رررفت متوسطار ف المفاهي الب الية جا و
مررفعة ف اختبار م اراو التبيق الدب ؛ حيث رمن وا من خ

تائج

ف م

ياكتساب المفاهي الب الية ال زمة من رحليل ال صاوص

الدب رحلي أك ر دبة ,يرعرف مواطن الجما يالصور البيا ية بس ولة ييسر يبطريقة صحيحة.
فالطالب البي يملك معرفة كافية عن مف وم الن اية يالمجاز المرسل ال زمين لب ,يستطيت أن يمارس م اراو التبيق الدب المتصلة
ب ما؛ حيث يمن ب أن يحدد مدلو اللفاه يالتراكيب الت استخدم ا الناراب فا الا ص الدبا ؛ هال ها حقيقياة؟ أم رصاويرية رتصال ب ابه
المفاهي ؟ يأن يحدد القيمة التعبيرية يرا هبه اللفاه يالتراكيب ,كما يمن ب رحديد الصور البيا ية الت يهف ا النارب ف الا ص مان ك اياة
يمجاز ,ياتخت ف بي ا يبين صور أخرل كاتستعار  ,يبيان الع بة بين عاطفة الناراب ياختيااره صاور ب الياة معي اة ,يأن يادر سار
جما استخدام الصور البيا ية من ك اية يمجاز مرسل يكبلك الغر

الب ال م ا ,ياليرها من م اراو التبيق الدب .

يهبا ما أكدرب بعح الدراساو السابقة الت أتارو للى أن الب الة يما رتضامن مان مفااهي ر ادف للاى لكسااث المتعلماين القادر علاى
التبيق الدب ظ يأن الع بة بين الب الة يال ص الدب ع بة يطيد ظ يأتار بعض للى أن التبيق الب ال لحدل مراحل التابيق الدبا ظ
يمن الدراساو الت أتارو للاى ةلاك :دراساة تفا ( ,)0222يدراساة الحشااش ( ,)0221يدراساة الادليم يالاوائل ()0220ظ يدراساة
عبدالحمياااد ( ,)0227يدراساااة فضااال

يآخااارين ()0222ظ يدراساااة عبااادالباري ( ,)0214دراساااة ديااااث ( ,)0215يدراساااة محماااود

(.)0215
يببلك يمنن القو  ,لن ه ا ررابطًا يييقًا بين المفاهي الب الية يالتبيق الدب ؛ حيث لن اكتساث الطالب المفاهي الب الية يعي ب علاى
التوصل للى م اراو التبيق الدب ؛ يةلك لما ه ا من ررابط يرنامل باين الب الاة يال صاوص الدبياةظ فاالتطبيق علاى المفااهي الب الياة
يرأكيد ف م ا ت يت لت من خ

رحليل ال صوص الدبيةظ يمن خ

ر مية م اراو التبيق الدب لديب من خ

روهي

هبا الربط بين المفااهي الب الياة يالا ص الدبا ؛ ف اب يمنان للماتعل

ما درسب ف الب الة لمساعدرب ف الوصو للى م اراو التبيق الدب .
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توصيات البحث:
في ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:
* اتهتمام بتحديد م اراو التبيق الدب يالمفاهي الب الية الم اسبة لنال صا

دراسا ؛ حتاى يضات معلماو اللغاة العربياة هابه الم ااراو

يالمفاهي ف أهداف ع د ردريس اللغة العربية ,ييعملوا على ر ميت ا لدل ط ب .
* استخدام لستراريجياو الاتعل الحدي اة التا رُتايح للطا ث المشااركة فا عملياة الاتعل يال قااش مات بعضا الابعح يالتعبيار عان آرائ ا ,
يكبلك طرح أسئلة متعدد المستوياو على أ فسا حاو ماا يدرساون مان موضاوعاو؛ بماا يُسا فا ر مياة التابيق الدبا ظ ير مياة ريح
اإلبداا ياتبتنار يال قد الدب لدل الط ث.
* اإلفاد من أدياو البحث الحال ع د رعلي الط ث يردريب علاى م ااراو التابيق الدبا يالمفااهي الب الياة ,يكابلك ع اد رقاوي أدائ ا
في ا.
مقترحات البحث:
في ضوء نتائج البحث يمكن اقتراح دراسة الموضوعات التالية:
* أسباث ضع

م اراو التبيق الدب لدل الط ث ف المرحلة ال ا وية.

* بر ام ردريب لمعلم اللغة العربية على لستراريجياو التعل ال شط يأيرها على ر مية التبيق الدب لدل ط ب .
* بر ام مقترح لرفت كفا المعلمين ف ر مية المفاهي الب الية لدل ط ب ف المرحلة ال ا وية.
* دراسة مقار ة لير استخ دام أك ر من لستراريجية ردريسية ف ر مية م اراو التبيق الدب يالمفاهي الب الية لدل الط ث.
* دراسة فاعلية اساتخدام لساتراريجياو ردريساية حدي اة فا ر مياة م ااراو التابيق الدبا يالمفااهي الب الياة لادل المتعلماين فا المرحلاة
ال ا وية يف مراحل دراسية أخرل.
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قائمة المراجع والمصادر:
ابن عايح ,عبد بن محمد ( )0215ظ رقوي م ااراو التابيق الدبا لادل طا ث المرحلاة المتوساطة بمناة المنرماة"ظ رسةالة التربيةة
وعلم النفسظ كلية التربيةظ جامعة أم القرلظ السعوديةظ العدد 42ظ ص ص .75 -55
أبو ال جا ,عبد عبدال ب ( )0222ظ فعالية استخدام التدريس التأمل ف ر مية بعح م اراو التبيق الدب لدل الط ث المعلمين بنلياة
التربيةظ مجلة الثقافة والتنميةظ مصرظ المجلد  ,2العدد00ظ ص ص .052-172
أبااو بناار ,أمااين محمااد محمااد ( )0222ظ فاعليااة لسااتراريجية بائمااة عل اى الماادخل المعرف ا لت ميااة م اااراو التاابيق الدب ا ياترجاااه حااو
ال صوص الدبية لدل ط ث المرحلة ال ا ويةظ رسالة ماجستيرظ مع د الدراساو التربويةظ جامعة القاهر .
أبو لبن ,يجيب المرس لبراهي ( )0210ظ فاعلية لستراريجية سنامبر ف ر مية بعح م ااراو التابيق الدبا يالتعبيار النتااب اإلباداع
لدل ط ث الص الي ال ا وي"ظ دراسات عربية في التربية وعلم النفسظ السعوديةظ العدد 71ظ ص ص .025 -051
أحمد ,لبراهي محمد ( )0225ظ درجة لرقان طلبة الص التاست الساس فا الردن لم ااراو التابيق الدبا فا اللغاة العربياةظ رسةالة
ماجستيرظ الجامعة الرد يةظ الردن.
لسماعيل ,يحيد السيد ( )0215ظ فعالية استخدام لستراريجية التدريس التبادل ف ردريس ال صوص الدبية لت مية م اراو التابيق الدبا
يم اراو التفنير ال ابد لدل ط ث الص الي ال ا وي العام .مجلة القراءة والمعرفة كلية التربيةظ جامعة عين تامسظ مصار العادد
 105ص ص .024-125
بديي ,هشام محمد ( )0210ظ دير ال شطة اللغوية ف ر مية م اراو التبيق الدب لدل ط ث الصا الي ال اا وي"ظ مجلةة القةراءة
والمعرفة ظ الجمعية المصرية للقرا يالمعرفةظ كلية التربيةظ جامعة عين تمسظ مصرظ العدد 104ظ ص ص .100 - 122
جااث  ,علا ساعد جااث ؛ عطياة ,جماا ساليمان (" ,)0220فعالياة بر اام باائ علاى المادخل اإل ساا فا ر مياة م ااراو التاابيق
الدب لدل ط ث المرحلة ال ا وية ,مجلة لية التربية ,جامعة ط طا ,مصرظ العدد 05ظ المجلد الي ظ ص ص .024 – 500
جاد ,محمد لطف محمد ()0220ظ فعالية بر ام مقترح ف ر مياة م ااراو التابيق الدبا لادل طا ث الصا الي ال اا وي فا ضاو
ظرية ال ظ " ,دراسات في المناهج وطرق التةدريسظ الجمعياة المصارية للم ااه يطارق التادريس ,كلياة التربياة ,جامعاة عاين تامسظ
مصرظ العدد 22ظ ص ص .002-002
الجبوري ,أبرار م ادي حمياد ( )0217ظ فاعلياة بر اام ب اائ مقتارح فا ر مياة م ااراو التاب ق الدبا يالتعبيار النتااب اإلباداع لادل
ط ث المرحلة ال ا وية بجم ورياة العاراقظ مجلةة القةراءة والمعرفةة الجمعياة المصارية للقارا يالمعرفاةظ كلياة التربياةظ جامعاة عاين
تمسظ مصرظ العدد 125ظ ص ص .115 - 25
الجبوري ,ف ح ص ح حسين ()0215ظ طرائق تدريس اللةة العربية في ضوء معةايير الجةودة الشةاملة عماانظ دار الرضاوان لل شار
يالتوزيت.
الحااديب  ,عل ا عبااد المحساان ( )0210ظ فاعليااة لسااتراريجياو التفنياار المتشااعب ف ا ر ميااة المفاااهي الب اليااة ياترجاااه حااو الب الااة لاادل
متعلم اللغة العربية ال اطقين بلغاو أخارلظ مجلةة العربيةة للنةاطقين بةيرهةا مع اد اللغاة العربياةظ بجامعاة أفريقياا العالمياةظ الساودانظ
العدد 14ظ يو يوظ ص ص .124 -1
حسن ,حسن عمران؛ عمران ,محمد حسن ( )0211ظ بر ام رنامل بين فريا الدراساو الدبية ف ر مية بعح م اراو التبيق الدبا
لدل ط ث الص الي ال ا وي يميل حوها ,مجلة لية التربية ,جامعة أسيوط ,مصرظ المجلد07ظ العدد ,0ص ص .002 - 002
الحشاش ,الا سعاد ( )0221ظ رقوي م الب الة للمرحلة ال ا وية بمحافظاو الز مان يج اة ظار المعلماين ,رسةالة ماجسةتيرظ كلياة
التربية ,الجامعة اإلس مية بغز .
حليبة ,مسعد محمد لبراهي ( )0220ظ فاعلية طريقة دير التعل ف ر مية المفاهي الب الية لدل ط ث الصا الي ال اا وي الزهاريظ
رسالة ماجستيرظ كلية التربية بالعريشظ جامعة ب ا السويس.
الدليم  ,طب عل ؛ الوائل  ,سعاد عبد النري ( )0220الل ةة العربية مناهجها وطرائق تدريسها بغدادظ دار الشريق للطباعة.
الدليم  ,طب عل ؛ الوائل  ,سعاد عبدالنري ()0222ظ اتجاهات حديثة في تدريس اللةة العربية ,عمان عالم الكتاب الحديث.
دياث ,عيد دياث ()0215ظ فاعلية أ موة لديلساون فا ر مياة المفااهي الب الياة المقارر لادل طا ث الصا الي ال اا وي"مجلةة ليةة
التربيةظ جامعة ط طاظ مصرظ العدد 02ظ ص ص.040-020
س مة ,هديل سليمان ( )0214ظ رصمي لستراريجية بائمة على مبادي التدريس الفعا يبياس أيرها فا رحساين م ااراو التابيق الدبا
يالحوار الشفوي لدل طلبة الص ال امن الساس ف الردنظ رسالة د توراه ,كلية الدراساو العلياظ جامعة العلوم اإلسا مية العالمياةظ
الردنظ ص ص.012 -1
تحارة ,حسن سيد ()0222ظ رعلي اللغة العربية بين ال ظرىة يالتطبيق ,القاهر  ,الدار المصرية اللب ا ية.
تري  ,أسما لبراهي عل ()0215ظ فاعلية بر ام محوسب ف ر مية م اراو التابيق الدبا لادل طالبااو المرحلاة ال ا وياة بالمملناة
العربية السعوديةظ مجلة القراءة والمعرفة ظ الجمعية المصرية للقرا يالمعرفةظ كلياة التربياةظ جامعاة عاين تامسظ مصارظ العادد172ظ
ص ص .25-05
طعيمة ,رتدي أحمد ( )0224ظ تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية القاهر ظ دار الفنر العرب .
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الدين ()0220ظ تعليم القراءة واألدب إستراتيجيات مختلفة بجمهور متنوعظ القاهر

طعيمة ,رتدي أحمد طعيمة؛ الشعيب  ,محمد ع
ظ دار الفنر العرب .
طعيمة ,رتدي أحمد؛ الم اا ,يمحمد السيد ()0221ظ تعليم العربية والدين بين العلم والفنظ الطبعة ال ا يةظ القاهر ظ دار الفنر العرب .
عبد الحميد ,عبد عبد الحمياد ( )0221ظ الع باة باين المعرفاة الب الياة ياساتخدام ا فا التعبيار اإلباداع النتااب لادل طا ث المرحلاة
ال ا وية ظ دراسات وبحوث في تربويات اللةةظ كلية التربيةظ جامعة ط طاظ مصرظ العدد7ظ يو يوظ ص ص .40 - 1
عباادالباري ,ماااهر تااعبان ( )0220ظ رقااوي م اااراو التاابيق الدبا فا فاان ال اار لطا ث تااعبة اللغااة العربيااة بنلياااو التربيااة"ظ رسةةالة
ماجستير ,كلية التربية فرا ب اظ جامعة الزبازيق.
عبدالباري ,ماهر تعبان ( )0210التةذوق األدبةي طبيعتةه ,نظرياتةه ,مقوماتةه ,معةاييره وقياسةه ,الطبعاة السادساة ,عماان ,دار الفنار
للطباعة.
عبدالباري ,ماهر تعبان ( )0214ظ بر ام لتصويب التصاوراو الخطاأ للمفااهي الب الياة المرربطاة بعلا البياان لادل طا ث تاعبة اللغاة
العربية بنلية التربية بب ا"ظ المجلة الدولية لألبحاث التربوية جامعة اإلماراو العربية المتحد ظ العدد 05ظ ص ص .172-101
عباادالحافل ,فااؤاد عبااد ( )0227ظ فاعليااة دم ا لسااتراريجيت خاارائط المفاااهي يالعص ا الاابه ف ا راادريس الب الااة علااى التحصاايل
الب ال ير مية م اراو التبيق الدب ظ مجلة البحث في التربية وعلم النفسظ كلية التربيةظ جامعة الم ياظ مصرظ العادد 0ظ المجلاد 02ظ
ص ص .157-110
عبدالحميد ,أما حلم ( )0227ظ أير استخدام لساتراريجية دير الاتعل فا رادريس المفااهي الب الياة علاى التحصايل الفاوري يالمؤجال
لط ث المرحلة ال ا ويةظ مجلة القراءة والمعرفةظ كلية التربيةظ جامعة عين تمسظ مصرظ العدد 04ظ ص ص .020 - 172
عبادالقادر ,أباوبنر عباداللطي ( )0220ظ أياار اساتخدام ماوة أبعاااد الاتعل فا رحصاايل طا ث المرحلاة ال ا ويااة بسالط ة عماان للب الااة
يارجاهار حوهاظ مجلةالقراءة والمعرفةظ كلية التربيةظ جامعة عين تمسظ مصرظ العدد 04ظ ص ص .47 - 12
عبود ,راتد بن محمد عبود؛ عبد  ,ج ب م خالد ( )0212ظ فاعلية استخدام لستراريجية الص المقلاوث فا ر مياة م ااراو التابيق
الدب لدل طالباو الص الي ال ا ويظ المجلة الدولية التربوية المتخصصةظ دار سماو للدراساو التربوياةظ كلياة التربياةظ الردنظ
العدد 2ظ المجلد 7ظ ص ص .12 -1
عساايري ,فاطمااة تااعبان محمااد ()0210ظ فاعليااة اسااتخ دام الم ظماااو المتقدمااة ف ا ر ميااة المفاااهي الب اليااة لاادل طالباااو الص ا الي
ال ا ويظ مجلة القراءة والمعرفةظ كلية التربيةظ جامعة عين تمسظ مصرظ العدد 102ظ ص ص .170 -151
عطا ,لبراهي محمد ()0221ظ دليل تدريس اللةة العربيةظ القاهر ظ منتبة ال ضة المصرية.
فضل  ,محمد رجب ( " .)0220اتتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس اللةة العربية" ,القاهر ظ عال النتب.
تفا  ,سااعيد عبااد ( )0222ظ أياار اسااتخدام لسااتراريجية الااتعل التعاااي فا لكساااث المفاااهي الب اليااة لطا ث المرحلااة ال ا ويااة ير ميااة
ارجاهار حو ماد الب الة دراسات في المناهج وطرق التدريسظ كلية التربيةظ جامعة عين تمسظ مصرظ العدد 00ظ أبريلظ ص ص
.121 :72
محمد ,خلا حسان (  )0210ظ أيار لساتراريجية خارائط المفااهي فا ر مياة المفااهي الب الياة يالتفنيار التاأمل لادل طا ث الصا الي
ال ا ويظ " مجلة دراسات عربية فةي التربيةة وعلةم الةنفس رابطاة الترباويين العارثظ الساعوديةظ العادد 42ظ المجلاد 0ظ ص ص -147
.122
محمد ,محمود محمد ( )0222ظ أير لستراريجية دير التعل ف ر مياة المفااهي الب الياة لادل طا ث بسا التربياة رخصاص اللغاة العربياة
بجامعة الحصن بديلة اإلماراو العربية المتحاد مجلةة القةراءة والمعرفةة الج معياة المصارية للقارا يالمعرفاةظ كلياة التربياةظ جامعاة
عين تمسظ مصرظ العددظ 25ظ ص ص .24-14
محماود ,هادل محمااد ( )0215ظ فاعلياة ر وياات التادريس فا اكتسااث طالباااو الصا الي ال ااا وي المفااهي الب اليااةظ دراسةات تربويةةة
واجتماعيةظ كلية التربيةظ جامعة حلوانظ مصرظ العدد الي ظ المجلد 01ظ ص ص .012 – 002
مدكور ,عل أحمد ( ,)0227طرق تدريس اللةة العربية ,عمان ,دار المسير لل شر يالتوزيت.
مرع  ,روفيق؛ الحيلة ,محمد ()0220ظ طرائق التدريس العامة ,عمانظ دار المسير .
ال اتم  ,عبد الرحمن عبد عل ؛ عطيةظ محسن عل (" ,)0222رحليل محتول م اه اللغة العربية رؤية ظرياة يرطبيقياةظ عماانظ دار
صفا لل شر يالتوزيت.
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ABSTRACT
the study aimed at the most important difflculties facing teachers of special education in the
handicapped work , the study sample consisted of (40) teachers in wasit education working in
government institions for special education for the academic year (2016-2017).
to achieve this study the researcher built his tool , which is the questionnaire that included the most
important difficulties,and after presenting it to an eliet group of experts and specialists and obtaining
their approvals , tomorrow was distributed to the included sample after clearing the information and
statistically processing it by extracting its weighted medium and its percentage weight the results of the
study indicated the necessity of caring about this category more and supporting it and building the
institutions that achieve this , as well as stressing the necessity of helping and supporting teachers
because they provide more than their peers who work with the misflts after which the presented a set of
recommendations , the most important of which is that these the class is wronged whether students or
their teachers need F support .
keywords: difflculties, teachers of special education.
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الملخص
هدفت الدراسة إلى تعرف أهم الصعوبات التي تواجه ععميهي الترب هة الخاصهة فهي العيهع عهم اليعهاو كو تتعونهت ل رهة الدراسهة عهك ()42
ععم ًيا تععمية في ترب ة تاسط ,يعيمون في اليؤسسات الحعوع ة لمترب ة الخاصة لمعام الدراسي ( 0217-0210م).
تلتحق ق هدف الدراسة برى الباحث أدات  ,تهي االستبانة التي ضيت أهم الصعوبات التهي تواجه ععميهي الترب هة الخاصهة ,تبعهد لرضه ا
لمى نخبة عك الخبراء تاليتخصص ك تالحصول لمى عوافقات م تم توزيع ا لمى الع رة اليست دفة.
تبعد تفريغ اليعموعات تععالجت ا إحصائ ا باسهتخراج تسهه ا اليهرجو تتزن ها الي هو  ,أشهارت نتهائا الدراسهة إلهى تجهوت االهتيهام ب ه
الف ة بشعع أكثر ,تبراء اليؤسسات التي تقوم بتحق ق ذلك ,كيا أكدت الرتائا تجوت عسالدة ععميي الترب ة الخاصة تدلي هم كهون م يقهدعون
أكثر عك أوران م ال يك يعيمون عم األسوياء.
بعدها ودم الباحث عجيولة عك التوص ات ,أهي ا أن ه الف ة عظموعة سواء الهمبة أت ععمي م ل ا ف م يحتاجون إلى الدلم اليراسب تالحد
عك الصعوبات التي تواج م في ليم ة التعم م.
الكلمات المفتاحية :الصعوبات – ععميو الترب ة الخاصة – اليعاوون.
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المقدمة:
تعد ع رة التعم م ع رة ساع ة تع ية لإلنسان ة ليا ل ا عك دتر في ترب ة الرشء تت ت ليواج ة التحديات تالر وض باليجتيم ,عيها دفهم
الشعوت اليتقدعة إلى تري ة ثرتت ا البشرية لمى اختالف أنوال ا تعستويات ا لألسوياء عر م أت غ هرهم ليها له لك عهك اسهتثيار ال يسهت ان به
لمى عستوى اليجتيم.
تعيا يجدر اإلشارة إل ه أن هرهان نسهبة كب هرة عهك الهمبهة يتعرضهون لإللاوهة ,سهواء ألسهبات نفسه ة أت اجتيال هة أت لقم هة أت بصهرية أت
لغوية أت تتشابك ه العواعع جي ع ا أت بعض ا ,ف بدت لرا خسارة تعم ي ة تعادية ت دد االوتصاد القوعي ,إذا لم يتم رلايت م تاالهتيام ب م.
تيواج تعم م األطفال ذتى االحت اجات الخاصة صعوبات تتحديات كب رة فباإلضافة لعون ععميهو األطفهال اليعهاو ك لرضهة لمضهغوط
التي يتعرض ل ا اليعميون اآلخرتن لألطفال العادي ك ,ف م يواج ون صعوبات جية لمى الرغم عك لهائ م تتضح ات م الجم مة ألن اليعها
ال يتغ ر بسرلة ,األعر ال

ود يبعث في الرفس شعور باإلخفا تلدم العفاية تخ بة األعع ,فالتحديات خه رة تتحتاج إلى كفايهات تعتهدرب ك

لمتعاعع عع ها عثهع إلهداد جهداتل اختبهارات تلمف هات العيريهة اليختمفهة ,زد لمهى ذلهك لهدم توافهق اليتخصصه ك تاليهدرب ك لمتهدريب الرظهر
تالعيمي ,تلدم تضوح دتر اليعمم كيا في التعم م عم األسوياء.
ل ا ال بد ليعمم الترب ة الخاصة أن يتيتهم بعفايهات توضهو طب عهة دتر عهك هه الف هات عثهع اإللهداد الرظهر فهي عجهال الترب هة الخاصهة,
تاالختبارات تاستعيالت ا ,تاستخراج الرتائا ,تاإللهداد التهدريبي فهي لهالج األطفهال ذتى االحت اجهات الخاصهة ,تععرفهة تاسهعة فهي أسهال ب
التدريس تاليراها حتى يسته م أن يوج ال أل لميعان اليراسب ,تك لك عشعالت تتعمهق بالتيويهع تاإلدارة ,تلالوهة اإلدارة بأههع اليتعميه ك
تغ رها ,تك لك اسهتعيال التقر هات الحديثهة ,تنقه

بهراعا التول هة ,هه كم ها تضهم أ عهام ععميهي الترب هة الخاصهة صهعوبات ال يسهت ان ب ها,

تلم را توف ر األسبات تاليستمزعات لمعيع لمى تقديم أفضع عا ييعك لميعمم تاليتعمي ك بالترب ة الخاصة .تهللا عك تراء القصد.
مشكلة البحث:
في البداية كانت ع رة اليعمم عحصورة في التعم م ,أعا فهي العصهر الحهديث فقهد أصهبو لميعمهم أدتار لهدة ,تيفتهرض أنه وهادر لمهى أدائ ها,
تخاصة عك ح ث تفالم عم طالبه داخهع غرفهة الصه
الص

أت خارج ها ,له لك فه ن اليعمهم ععرهي بالتفهالالت اليختمفهة سهواء أكانهت داخهع غرفهة

أم خارج ا فاليعمم ودتة تعرظم لميراخ االجتيالي الرفسي ,تهو ععري بعع عا يواج

عهك عشهعالت تعم ي هة ,له لك ف هو عوجه  ,تهه

الي يات تجعع اليعمم داليا رئ سا في ت ة جو تب ة صف ة صح ة لهمبت لمع ش تالتعمم ععا.
تنجاح اليدرسة أت فشم ا إنيا يرجم بالدرجة األتلى لميعمم ,إضافة إلى ترظ م اليادة التعم ي ة ,تتوفر عجهاالت البحهث تالعشه  ,تتشهج م
التالع لمى نقع الخبرات لآلخريك ,فاليعمم هو ال

يحقق األهداف التربوية ,تهو عك يتخ ر طر التدريس التربويهة تأسهال ب التقهويم التهي
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تق س عدى تحق ق األهداف ,فاليعمم يتفالهع عهم كائرهات بشهرية عتغهايرة تعتبايرهة تناع هة ,عيها يجعمه يوع ها يواجه عشهعالت عتبايرهة اليصهدر
تعترولة الحجم ,ته اليشعالت أيا كان عصدرها ف ي ععتادة تطب عة ال بد عك اليرتر ب ا.
ترسالة اليعمي ك بيك ف م عك ععميي الترب ة الخاصة ال ترفصع لك الرساالت السياتية ,تالتي ت دف إلى إخراج الراس عك الظميات إلهى
الرور ب ذن رب م ,تهدايت م إلى سب ع الحق العدل تالخ هر ,تترجه م أهي هة ع رهة اليعمهم إلهى أن ها تهتحعم فهي عصه ر الج هع الصهالد ,تتقهرر عها
ستعون لم في اليستقبع أية أعة عك األعم ,ف ن تج ت توج ا رش دا ستحقق أهداف ا اليهموبة.
تتقم في اليدرسة عشاكع كث رة شعال تنولا تعضيونا ,عر ا عا يتعمق باإلدارة ,تعر ها عها يتعمهق بهاليعمم ,عهك ح هث ودرته لمهى توصه ع
اليعموعات لمهالب ,فال تعون ع يتة عجرد توص ع كم عك اليعموعات التي يحفظ ا الهالب لك ظ ر ومب ,تيشرح ا لرد الحاجة عك اله اكرة,
تعك دتن أن يعون ل ا دتر في ح ات .
وقد أشار صالح ( )0202إلى أهم المشكالت التي تواجه المعلم بشكل عام ,والتي تتمثل في:
( )1عشعالت عرتبهة بالي رة:
 -هع التعم م حرفة أم ع رة؟ فممتعم م كث ر عك خصائ

تتعاب ر الي رة ,تالقم ع عك خصائ

الحرفة.

 تدني اليعانة االوتصادية تاالجتيال ة لي رة التعمه م لهك الي هك األخهرى ,نت جهة التغ هرات الس اسه ة تاالوتصهادية تاالجتيال هة عيها أدىلمبعد لك الي رة.
()0

اليشعالت اليرتبهة باليدرسة:

(أ) عشعالت اليعمم عم أتل اء األعور بسبب سوء ف م تطب عة اليس ول ة اليشتركة ب ر يا نحو ترب ة األبراء.
(ت) عشعالت اليعمم عم عدير اليدرسة :لردعا يتدخع كع عر يا في ش ون اآلخر ,تخصوصا لردعا يتهدخع عهدير اليدرسهة فهي صهي م ليهع
اليدرس الي ري.
( )3عشعالت اليعمم عم زعالئ بسبب استخدام أسال ب غ ر عقبولة اجتيال ة أت تربويا ,تسوء اإلدارة اليدرس ة.
تود تجد "لورنسون تعاك رون" أن أبرز أسبات استقالة ععميي الترب ة الخاصة عك ليم هم اليشهاحرات به ك اليعميه ك تعشهرف م ,تكه لك
ضع

التخص

اإلدار تالرق

في الدلم عك اليشرف ك تاإلداري ك.

ته ا عا يش ر إلى صعوبات جدية تواج ععميي الترب ة الخاصة عك الجوانب اليختمفة ,تيبدت أن البحث العميي لم ي تم كث را بقض ة إوبهال
أت لزتف اليعمي ك لك ع رة التدريس غ ر العادي ك ,رغهم أن لهزتف م لهك الي رهة ألسهبات إلهى حهد عها تعهود النخفهاض الهدخع عقابهع الج هد
العب ر ال

يقدعون  ,تاالتجاهات االجتيال ة السمب ة نحو ع رة التدريس عم غ ر العادي ك ,أت لقصور في السهيات الشخصه ة الي ر هة .هه ا عها
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شجم الباحث لمى تراتل الصعوبات التي يواج ا ععميو الترب ة الخاصة لإلس ام في تحس ك تضع م تتهوير عؤسسات م ,تعا ل ا األعر عك
انععاس إيجابي لمى تاوم اليعاو ك.
ازاء عا تقدم ,ييعك تحديد عشعمة الدراسة لمى الرحو اآلتي:
عا الصعوبات التي تواج ععميي الترب ة الخاصة في العيع عم التالع اليعاو ك؟
تعا عدى تأث ر بعض اليتغ رات اليتعمقة باليعمي ك لمى تحديدهم لتمك الصعوبات؟
سؤال الدراسة الرئيس:
تود تم تحديد سؤال الدراسة الرئ س لمى الرحو اآلتي:
عا عدى ا لصعوبات التي تواج ععميي الترب ة الخاصة في ليم م عم اليعاو ك عك ج ة نظر أفراد الع رة؟
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة الحالية في أنها:
 - 1تأخ بع ك االلتبار تج ة نظر اليعمي ك حول الصعوبات التي تواج م في تعم ي م لمتالع اليعهاو ك ,لمهى التبهار أن هم األوهرت إلهى هه ا
الواوم ,تبالتالي األكثر ودرة لمى تشخ ص تاإلس ام في إصالح .
 - 0تث ر اهتيام اليعر ك بقهاع اليعاو ك ,عيا يس م في تهوير اإلدارة ,تتوف ر أفضع اليتهمبات الحت اجات م.
 -3تاخ بعه ك االلتبهار البعهديك الرظهر تالتهب قهي ف هي إضهافة لمي هة لي هدان الترب هة الخاصهة ,بخاصهة أن ععظهم اليعموعهات اليتهوافرة ال
تتعدى في ععظي ا عالحظات فردية يرقص ا الدوة.
 -4عك الدراسات العرب ة القم مة لمى تج الخصوص في العرا التي تراتلت اليعووات التي تواج ععميي الترب ة الخاصة ,تعهك اليؤعهع أن
تعون أساسا ترتعز لم كع الدراسات الالحقة في العرا  ,تالتي ت تم بالعالج تت ل ع العقبات.
هدف الدراسة:
هدفت الدراسة الحال ة إلى تعهرف أههم الصهعوبات التهي تواجه ععميهي الترب هة الخاصهة فهي اليهدارس الحعوع هة ,فتزايهد لهدد الهمبهة اليعهاو ك
يتهمههب التفع ههر الجههاد بتههوف ر حمههول تاوع ههة لمتغمههب لم هها ,تتوسه م والههدة الخههدعات اليقدعههة ل ههم عههك ح ههث تضههم الخهههط تإنشههاء اليههدارس
تاليراكز اليالئية الحت اجات م ,تتأه ع العادر القادر لمى التعاعع عع م في ظع ثقافة لاعة تعترف بحقهو اليعميه ك بصهورة لاعهة ,تتعههي
أهي ة خاصة لمواوم العراوي تعا يعان العاعمون في اليدارس جراء الظرتف الخاصة ,تعك هرا ههدفت هه الدراسهة إلهى تعهرف الصهعوبات
التي تواج ععميي الترب ة الخاصة في العيع عم اليعاو ك ,تك لك ترت ب األبعاد اليتعمقة ب ا حسب أهي ت ا.
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محددات الدراسة:
 - 1الع رة :تعونت الع رة عك بعض ععميي تععميات الترب ة الخاصة تعؤسسات الترب ة الخاصة.
 - 0زعك إجراء الدراسة :أجريت ه الدراسة في الفصع الثاني عك العام الدراسي 0217 / 0210م
 - 3تحددت الدراسة بالخصائ

الس عوعترية ألداة الدراسة التي ألدها الباحث ,اليتيثمة في صدو ا تثبات ا تالتي التبرت عراسبة ألغهراض

الدراسة.
 - 4اوتصهرت هه الدراسههة لمهى الصههعوبات التههي تواجه ععميهي الترب ههة الخاصههة فهي التعاعههع عههم اليعههاو ك تاليتيثمهة فههي األبعههاد( :اليعمههم,
الير اج ,األسرة ,الب ة التعم ي ة ,أسموت التعم م ,اإلدارة).
مصطلحات الدراسة:
الصعوبات :كع عا عك شأن أن يعو ليع اليعمي ك في تعاعم م عم اليعاو ك سواء أكانت ه الصعوبات عاديهة أم ععرويهة ,تتعهرف إجرائ ها
بالدرجة التي يتم تحديدها في ضوء اليق اس اليستخدم بالدراسة.
معلمو التربية الخاصة :اليعميون تاليعميات ال يك يقوعون بي ر تعم م اليعوو ك باختالف إلاوات م ,سواء كانت سيع ة أت حرك ة أت بصرية
أت لقم ة ,تذلك ضيك عراكز تعؤسسات عرخصة عك وبع الج ات الرسي ة كوزارة الترب ة تالتعم م ,تتزارة الش ون االجتيال ة.
المعاق :هو الفرد ال

ال يصع إلى عستوى األفراد اآلخريك فهي عثهع سهر بسهبب لاههات جسهي ة أت اضههرات فهي سهموك أت فهي عسهتوى

ودرات العقم ة تهو ب لك يحتاج إلى خدعات خاصة حتى يسته م الحصول لمى كاعع حقوو .
ذوو االحتياجات الخاصة :يشيع ه ا اليصهمو كع الف ات التي تحتاج إلى نوع خاص عك الرلاية سواء كانت جسهي ة أت نفسه ة أت اجتيال هة
أت تربوية ,باختالف وضهايا أت عشهعالت تطهر رلايه ة كهع ف هة عهك هه الف هات بهاختالف احت اجهات م عهك ح هث كهون م ععهاو ك أت عسهر ك أت
عتفوو ك.
الخلفية النظرية والدراسات السابقة
الخلفية النظرية :إن ععمم الترب ة الخاصة كغ ر عهك اليعميه ك حظهي باهتيهام ال بهأس به عهك الدراسهات التربويهةو تذلهك عهم بهرتز االهتيهام
العاليي في اآلتنة األخ رة باألطفال اليعهاو ك ,تتبرهت اليؤسسهات التربويهة تالجيع هات الخ ريهة هه ا االهتيهام ,تنشههت الدراسهات تاألبحها
التي تعالا عشاكع اليعوو ك ,لك طريق توف ر ععمي ك أكفاء يسته عون تحيع ألباء تعم م عثع ه الف ة عك الهالت (أبو الحيه
حجاز .)1811,
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تيختم

دتر ععمم الترب ة الخاصة لك دتر اليعمم العاد

فعمى ععمم الترب ة الخاصة أن يتعاعهع عهم ف هة عهك الهمبهة لمهى أسهاس ف هم تهام

لخصائص م الرفس ة تسموك ات م تاحت اجات م تع ول م تاهتياع م ,كيا لم أن يسعى إلى تقديم عا يراسب م بالسال ب أتالهر تاألنشههة التهي
تتياشى عع م ,تتتراسب عم عستويات م ,تتراسب ظرتف م اليختمفة (أحيد.)31-1 :1818 ,
تيرتبط تهور تعم م اليعوو ك برول ة التدريب اليتوفر .تيعتيد لمى الفرص تلمى توج نحهو نول هة بهراعا إلهداد اليعمهم .تزاد االهتيهام
في ه ا اليجال بسبب الي ية األصعب التي ترتظر ععمم الترب ة الخاصهة ,تاله

يتووهم عره أن يتعاعهع عهم أطفهال يظ هرتن انحرافهات نيائ هة

تاضهرابات سموك ة أكثر (الصيادى .)171-104 :1818 ,فقد أشار عاكبرايهد ( )McBrideإلهى أنه يفتهرض فهي ععميهي الترب هة الخاصهة,
تنت جة لتعاعم م عم ه الف ة عك األطفال ,أن م يتعرضون لضغوط شخص ة تختم

لك تمك التي يتعهرض ل ها اليعميهون العهاديون ح هث إن

تعم م األطفال اليعوو ك يرهو لمى صعوبات عتعددة ,ود ترععس بدترها لمى السيات الشخص ة ل ؤالء اليعمي ك (في العخك.)1887 ,
تاليعمم ال

يقوم بتعم م اليعوو ك هو عك ضيك عك يقدم ه اليسهالدة ,تليم هة االحتعهان به ك اليعمهم تاليعهو ههي بحهد به ات ا ليم هة

تفالع اجتيالي ,تشخص ة اإلنسان هي نتاج ليم ة ه ا التفالع (السرابي  ,)1817ف ذا كان اليعمم أحد أههم أركهان العيم هة التعم ي هة ,فه ن أ
ععووهات تعتههرض طريقهة تحههول بالتههالي دتن أدائه التعم يههي لمهى الرحههو األفضههع ,تتهؤد إلههى إحساسهة اليباشههر بعجههزة لهك الق ههام بواجباته
تعس ول ات تجا األج ال التي يعمي ا تاليجتيم ال

يعيع ف  ,تازاء ه ا الصراع ب ك الواوم تب ك عا ههو عتووهم به  ,فه ن اليعمهم يدهدفم باتجها

انخفاض الرتح تاليعروية (ندى.)1881 ,
أعا ف يا يتعمق بتعم م األطفال ذتى االحت اجات الخاصة ,فاألعر يرهو لمى تحهديات تصهعوبات كث هرة ف ضهافة لعهون ععميهي األطفهال
اليعوو ك لرضة لمضغوط ذات ا التي يتعهرض ل ها اليعميهون العهاديون ف هم يواج هون صهعوبات جيهة ,بهالرغم عهك لههائ م تتضهح ت م ألن
اليعا ال يتغ ر بسرلة تبس ولة ,األعر ال

ود يبعث في الرفس الشعور باإلخفا تلدم العفايهة تخ بهة األعهع (الخه هب ,الحديهد ,)1884 ,

تعك هه اليعووهات :ععووهات تتعمهق باإلحالهة تالتشهخ

التهي تعهد ليم هة ععقهدة ,تبخاصهة فهي االختبهارات التهي تقه س القهدرة العقم هة ,تعها

يترتب لمى نتائا ه االختبارات عك ععووات تتعمق بالوصية بأسرة الهفع (الرير.)123 :0220 ,
تهران ععووات عتعددة ود تواج ليم ة التشخ

عر ها :لهدم تجهود اختبهارات عراسهبة ,تلهدم عراسهبة االختبهارات لمف هات العيريهة ,تلهدم

عراسهبة االختبهارات لمب هة ألن ها غ ههر عقررهة ,تكه لك لهدم تجههود أعهاكك عراسهبة لمتهب هق ,تلهدم تجههود عتخصصه ك تعهدرب ك تهدريب نظههر
تليمي (كيال ,)04 ,0221 :تك لك ععووات تتعمق بيدى تضوح دتر اليعمم تطب عت ف ش ر برتنر ( )Brunerإلى أهي ة دتر اليعمهم فهي
العيم ة التعم ي ة بالتبار أحد اليتغ رات الي ية في تحق ق األهداف التربويهة ,تيهرى برتنهر أن سهموك ات اليعمهم تتخه ثالثهة أشهعال رئ سهة,
في الشعع األتل يعد اليعمم عوصال لميعرفة ,تف يجب لمى اليعمم أن يعون عميا باليادة الدراس ة تعتقرا ألسهال ب تدريسه ا ,تالشهعع الثهاني:
تال

يعد اليعمم نيوذجا ( ,)Modelتف يجهب لمهى اليعمهم أن يعهون ذا كفايهة لال هة تشخصه ة وهادرة لمهى حفهز الههالت تإثهارة تفع هرهم,
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تالشعع الثالث يعتبر اليعمم رعهزا ( )Symbolعهؤثرا فهي تشهع ع اتجاههات الههالت تع هول م توه ي م ,فهاليعمم إذن رعهز ,تنيهوذج ,تعوصهع
لميعرفة ,تود يقوم بجي م ه األشعال السموك ة في عوو

تعم يي تاحد .تأيا كان ه ا الشعع عك السمون فال بد عك تدريب اليعمم لمهى الق هام

ب بعفاءة ليا ل عك أثر في نول ة اليخرجات التربوية.
ل ا ال بد ليعمم الترب ة الخاصة أن يتيتم بعفايات توضو طب عة دتر ه العفايات ,عر ا عا يمهي( :الريهر :)124 :0220 ,اإللهداد الرظهر
فهي عجههال الترب ههة الخاصههة تاالختبههارات تاسههتخداع ا تاسههتخراج الرتههائا ,تاإللههداد التههدريبي فههي لههالج األطفههال ذتى االحت اجههات الخاصههة,
تاستخدام االختبارات التي سوف يتم تهب ق ا في أثراء ليم لمى األوع ,تلمى استخدام اليعاي ر ,تاستخراج الرتائا ,تععرفة أسال ب التهدريس
تاليراها حتى يسته م أن يوج األهع لميعان اليراسب.
تتش ر دراسة ستراتون ( )1888إلى أهي ة تغ ر أدتار ععميي الترب ة الخاصة عم تغ ر حاجهات غ هر العهادي ك تالخهدعات اليتهوفر ل هم,
تحسب ودرات تاحت اجات األسرة .تاشتقت الدراسة بعض العفايات الالزم توافرها لدى ععميي الترب ة الخاصهة تبعها ل ه األدتار اليهموبهة,
كيا أن عك اليعووات التي تتعمق بيعمم الترب ة الخاصة عا أشارت إل ا الدراسهات كدراسهة العايهد (  ,)0223تالتهي أسهفرت نتائج ها لهك لهدم
توافر الفرص العاف ة لمتهور تالرضا الي ري ,تنقض الحوافز اليال ة التي تيرو ليعميي الترب ة الخاصة ,تضع
الج د ال

يب لون  ,باإلضافة إلى ضع

التقدير ال

ال يتراسب عهم

اإللداد ليعميي الترب ة الخاصة ,تالقصور في عيارسة ليم هة التعمه م تترف ه الخههة التربويهة له ت

االحت اجات الخاصة ,تيضاف إلى ذلك ععووات تتعمق بالبراعا التربويهة ,تالتعم ي هة ,تاليرهاها ,تالتهدريس له ت الحت اجهات الخاصهة ,ح هث
ت تم براعا الترب ة لغ ر العهادي ك بتوث هق صهمة الفهرد بيجتيعه تتعهديع نظهرة اليجتيهم إل ه  ,تتهوف ر فهرص االحتعهان تالتفالهع اليتعهاف عهم
الغ ر ,تتحه م أسبات االنعزال ة التي ود ترجم لك تجود اإللاوة (نور.)001 ,1814 ,
تال زالههت صههع وبة لههدم التجههانس ب ه ك التالع ه اليعههاو ك فههي عههدارس الترب ههة الخاصههة ,تومههة فههرص االنههدعاج عههم األوههران العههادي ك عههك
الصعوبات التي تحد عك كفاية ه ا الروع عك التعمه م ,هه ا بخهالف لهدم تهوف ر اليرتنهة فهي البهراعا التعم ي هة اليقدعهة لميعهاو ك لتترهوع تتالئهم
عستويات اإللاوة عك ناح ة ,تاالنسجام عم أوران م العادي ك عك ناح ة أخرى ,كيا أن اليعووات التي تتعمهق بهاإلدراة اليدرسه ة تبأتل هاء أعهور
الهمبة ل ا دتر بارز في الدراسات فقد أشارت دراسة العايد ( )0223إلى أهم اليعووات التي تتمعق باإلدراة اليدرس ة تبأتل اء أعور الهمبهة,
تتتيثع في :لدم اليتابعة ,تلدم حضور األسبوع التي د  ,تلدم ف م األت لموائو التقويم الجديدة ,تلدم عتابعة تلي األعر لي كرات الواجب
اليرزلي ,تارتفاع كثافة الفصول ,تإلى أن اليعووات التي تتعمق بيجتيم اليدرسة ل ا أثر بهارز كيها أكهدت العديهد عهك الدراسهات الحديثهة لمهى
ذلك ,تعر ا دراسة كع عك :إبراه م ( ,)0220تحسك ( ,)0223تالعايد( ,)0223تتيثمت ه اليعووات في :ومة التيويع تالدلم عك اليدرسة
لبراعا الترب ة الخاصة ,عم لدم ودرة اليدرسة لمى تمب ة احت اجات الهمبة ذتى االحت اجات الخاصة ,تلدم عراسبة األعهاكك التهي يتواجهد ب ها
الهمبة ذتى االحت اجهات الخاصهة ,تنقه

األج هزة تاإلععان هات ,تلهدم تهوف ر حجهرات ذات تقر هة لال هة لمصهفوف األتل هة ,تهرهان ععووهات
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تواج اليعمم تتيثع في الفمسفة التربوية ,ته اليعووات تتيثع في الرق
اليال ة ,تنق

الحاد في براعا إلهداد ععميهي الترب هة الخاصهة ,تومهة اليخصصهات

براعا التول ة لميجتيم ,تفي لهدم إدخهال التقر هة الحديثهة فهي تهدريس الهمبهة ذتى االحت اجهات الخاصهة (لهدس81 :0220 ,

أخضر.)31 :141 ,
تأورت الجيع هة العاعهة لألعهم اليتحهدة فهي لهام  1811ع ثها لحقهو اإلنسهان ة ليهك يعهانون عهك إلاوهات ,تاله

يقضهى بهأن ل هم حقها فهي

اليشاركة تاليساتاة في اليعاعمة ,تي عتبر ه ا الي ثا الترافا لالي ا بحق اليعاو ك في اليشاركة العاعمة في أنشهة اليجتيم اله

يرتيهون إل ه

عك الفترة (  1813إلى  )1880تهي لقد األعم اليتحدة ل ت االحت اجات الخاصة.
تود ن

عشرتع العقد العربي لميعاو ك لمى العيع لمى حصهول الهفهع اليعها لمهى الحقهو تالخهدعات كافهة بالتسهات عهم أورانه عهك

األطفال ,تإزالة جي م العقبات التي تحول دتن ترف ذلك في عجال التعم م ,كيا ن

عشرتع العقد لمى ضيان فرص عتعاف ة لمترب ة تالتعم م

لجي م األش خاص اليعاو ك عر الهفولة اليبعرة ضيك جي م اليؤسسات التربوية تالتعم ي ة في صفوف ا الرظاع هة ,تفهي عوسسهات خاصهة فهي
حالة لدم ودرت م لمى االندعاج أت التحص ع اليراسب.
تيرى عادن ( )Maddenتسالن ك ( )Slaninأن الدعا يعرهي ضهرترة أن يقضهي اليعهاوون أطهول توهت عيعهك فهي اليهدارس العاديهة ,عهم
تزتيدهم بالخدعات الخاصة إذا لزم األعر.
الدراسات السابقة:
تشه ر دراسههة سههتراتون ( )81 -31 ,1881إلههى أهي ههة تغ ههر أدتار ععميههي الترب ههة الخاصههة عههم تغ ههر حاجههات غ ههر العههادي ك تالخههدعات
اليتوفرة ل م ,تحسهب وهدرات تاحت اجهات األسهرة ,تاشهتقت الدراسهة بعهض العفايهات الهالزم توافرهها لهدى ععميهي الترب هة الخاصهة تبعها ل ه
األدتار اليهموبة .تأسفرت دراسة العايد ( )0223لك لدم توافر الفرص العاف ة لمتهور تالرضا الي رى ,تنق
ليعميههي الترب ههة الخاصههة ,تضههع

التقههدير اله

ال يتراسههب عههم الج ههد اله

يب له  ,باإلضههافة إلههى ضههع

الحوافز اليال هة التهي تيهرو

اإللههداد ليعميههي الترب ههة الخاصههة,

تالقصور في عيارسة ليم هة التعمه م ,تترف ه الخههة التربويهة له ت االحت اجهات الخاصهة ,تيضهاف إلهى ذلهك اليعووهات التهي تتعمهق بهالبراعا
التربوية تالتعم ي ة تاليراها الدراس ة ل ت االحت اجات الخاصة ح ث ت تم براعا ترب ة غ ر العادي ك بتوث ق صمة الفهرد بيجتيعه  ,تتعهديع
نظرة اليجتيم إل  ,تتوف ر فرص االحتعان تالتفالع اليتعاف عم الغ ر ,تتحه م أسهبات االنعزال هة التهي وهد تهرجم لهك تجهود اإللاوهة (نهور,
.)001 ,1814
تال زالههت صههعوبة لههدم التجههانس ب ه ك التالع ه اليعههاو ك فههي عههدارس الترب ههة الخاصههة ,تومههة فههرص االنههدعاج عههم األوههران العههادي ك عههك
الصعوبات التي تحد عك كفاية ه ا الروع عك التعمه م ,هه ا بخهالف لهدم تهوف ر اليرتنهة فهي البهراعا التعم ي هة اليقدعهة لميعهاو ك لتترهوع تتالئهم
عستويات اإللاوة عك ناح ة ,تاالنسجام عم أوران م العادي ك عك ناح ة أخرى ,كيا أن ال يعووات التي تتعمهق بهاإلدارة اليدرسه ة تبأتل هاء أعهور
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الهمبة ل ا دتر بارز في الدرسات فقد أشارت دراسة العايد ( )0223إلى أهم اليعووات التي تتمعق باإلدارة اليدرس ة تبأتل هاء أعهور الهمبهة,
تهي لمى الرحو التالي :لدم حضور األسبوع التي د  ,تلهدم ف هم األت لمهوائو التقهويم الجديهدة ,تلهد عتابعهة تلهي األعهر ليه كرات الواجهب
اليرزلي ,تارتفاع كثافة الفصول.
تتراتلت لدة دراسات سابقة ظرتف اإللاوة بدرجة كب رة ,إال أن االهتيام بظرتف تأتضاع العاعم ك عع م بشهعع لهام تاليعميه ك بشهعع
خاص هو أعر حديث الع د نس با ,تيدرج الباحهث لهددا عهك الدراسهات التهي تمتقهي عهم اإلطهار العهام ل ه الدراسهة ,تلعهع عهك أحهدث ا دراسهة
لبدات ( )0220التي است دفت تعرف العالوة ب ك السيات الشخصه ة تالهرتح اليعرويهة لهدى ععميهي تعؤسسهات الترب هة الخاصهة ,تأظ هرت
نتائا الدراسة أن ععظم اليعمي ك يي مون إلى نيط الشخص ة (الريط اليربسط– اليتزن) ,كيا أظ رت الرتائا أنه ال توجهد اختالفهات فهي أنيهاط
الشخص ة لدى ععميي الترب ة الخاصة تعزى إلهى اليتغ هرات (الحالهة االجتيال هة ,سهروات الخبهرة تاليسهتوى التعم يهي ,الراتهب) ,ب ريها توجهد
اختالفات لردهم تعزى إلى اليتغ رات( :نوع اإللاوة ,تالج ة اليشرفة لمهى اليؤسسهة) ,تكه لك ب رهت الرتهائا تهدني عسهتوى الهرتح اليعرويهة
بشعع لام ,تتجود اختالفات في عستوى اليعروية يعزى إلى عتغ رات (الحالة االجتيال ة ,الخبرة ,اليستوى التعم يي) ,تك لك اختالفهات فهي
عستوى اليعرويات التي تعزى إلى عتغ رات (الراتب ,نوع اإللاوة ,تالج ة اليشرفة لمى اليؤسسة).
تهههدفت دراسههة الفههرح ( )0221إلههى العشه

لههك عسههتوى االحتههرا الرفسههي لههدى العههاعم ك عههم األشههخاص ذت االحت اجههات الخاصههة فههي

اليؤسسههات تاليراكههز ,تحاتلههت الدراسههة ععرفههة اخههتالف عسههتوى االحتههرا الرفسههي بههاالختالف بعههض اليتغ ههرات الدييوغراف ههة :كههالجرس,
تالجرس ة ,تالتخص

العميي ,تاليستوى التعم يي ,تسروات الخبرة ,تالراتب الش ر .

تأجرى كون تبهو ( )COOK& Boe , 1995دراسهة بعرهوان "عهك اله
ععميي ذت االحت اجات الخاصة تععميي الههالت العهادي ك عهك ح هث خصهائ

يهدرس الههالت اليعهوو ك فهي أعريعها" ,تتراتلهت عقارنهة به ك
الشخصه ة ,تأظ هرت الدراسهة أن ععميهي الترب هة الخاصهة

أصغر سرا بشعع لام ,تأن ( )%82عر م عك اإلنا  ,تهم أوع خبرة عك ععميي الهالت العهادي ك ,تله س لهدي م شه ادات كاعمهة باليقارنهة عهم
ععميي التعم م العام ,كيا أظ رت الرتهائا أن (  )% 37عهك ععميهي الترب هة الخاصهة أجهابو بهان لهدي م الي هع تالرغبهة عهرة أخهرى أن يصهبحوا
ععمي ك ألطفال ععاو ك ,ب ريا أظ رت البق ة لدم تجود ه الرغبة لردهم.
منهج الدراسة:
استخدم الباحث الير ا الوصفي التحم مي ال

يعتيهد لمهى الوصه

تالتحم هع تاليقارنهة ب هدف تعهرف عها ههو عوجهود تعهك ثهم تفسه ر  ,عهك

خالل إلقاء الضوء لمى اليشعمة تف ي ا في ضوء تجودها في الواوم ,عم جيم اليعموعات التي تس م في تضوح ه الظاهرة.
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مجتمع الدراسة:
يتأل

عجتي م الدراسة عك جي م ععميي الترب ة الخاصة تالبالغ لددهم ( )42ععميا تععمية.

عينة الدراسة:
اشتيمت ل رة الدراسة لمى (  )42ععميا تععمية عك ععميي الترب ة الخاصة بيحافظة تاسط لمعام الدراسي (0217 – 0210م).
أداة الدراسة:
ألد الباحث أداة ليعرفة اليشعالت التي تواج ععميي الترب ة الخاصة بيدارس عحافظة تاسط ,في إطار األدت التربو الحديث ,تفهي ضهوء
الدراسههات السههابقة اليتعمقههة بيشههعمة الدراسههة التههي تههم االطههالع لم هها ,تفههي ضههوء اسههتهالع رأ ل رههة عههك اليتخصصه ك فههي عجههال الترب ههة
الخاصة تلمم الرفس ,لك طريق اليقابالت ,فقام الباحث ك ببراء االستبانة.
أداة القياس:
استخدم الباحث طريقهة (ل عهرت) فهي التصهح و ح هث التيهد ف ها اليق هاس اليتهدرج عهك ثهال خانهات تضهيرت اإلابهة لهك اليق هاس ,كيها تهم
إلهاؤ األتزان اليتخصصة لعع خانة عك الخانات اليخصصة لعع لبارة لمى الرحو اآلتي :صهعبة ( 3درجهات) ,صهعبة جهدا (درجتهان) ,ال
تيثع صعوبة (درجة) ,تب لك تتراتح الدرجة العم ة لميق اس عا ب ك ( )103 – 41درجة.
األساليب اإلحصائية:
استعان الباحث في إجراء الدراسة تاستخراج الرتائا بالبرناعا اإلحصائي لمعمهوم االجتيال هة ( )spssتاليعالجهات اإلحصهائ ة التال هة :ععاعهع
االرتبههاط ب رسههون ,تاالنحههراف اليع ههار  ,تععادلههة ألفهها كرتنبههاخ ,تاختبههار (ت) ,تاليتوسههط الحسههابي ,تالرسههب الي ويههة ,تالرتههب ,تاختبههار
التبايك اآلحاد .
نتائج الدراسة:
لإلجابهة لهك السهؤال الهرئ س لمدراسهة ,تنصه  " :عها اليشهعالت التهي تواجه ععميهي الترب هة الخاصهة بيهدارس عحافظهة تاسهط؟" .وهام الباحههث
باستخدام التعرارات ,تاليتوسهات ,تالرسب الي وية ,تالجدتل التالي يوضو ذلك:
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جدول( :)0يبين المشكالت التي تواجه معلمي التربية الخاصة بمدارس محافظة واسط
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الشعور بتدني اليعانة االجتيال ة ليعمم الترب ة الخاصة .
ضع العالوة ب ك أتل اء األعور تاليدرسة.
غالبا عا يصعب لمى اليعمم الحصول لمى استشارة بغ ة التعاعع عم بعض اليشعالت.
نق ألداد اليوظف ك الالزم لتعاعع األدتار.
خوف اليعا عك إدارة اليدرسة.
ظ ور بعض أنواع السمون ال يعهع التوافق االجتيالي.
حالة اليمع التي يولدها التمي بقمة أس مت تاستفسارات تعشاركت .
تدني عشاركة األسرة في برناعا تأه ع اليعا يقمع عك تحق ق الرتائا.
ومة الصالح ة الييروحة لإلدارة.
سوء العالوة األسرية عم غ رها لتجرب اليواو اليحرجة.
تجود أكثر عك إلاوة لرد بعض التالع .
ضع الير اج في تهوير ودرات اليعاو ك لمتغمب لمى عشعالت م ال وع ة.
كثرة األليال اإلدارية التي يعم ب ا اليعمم.
تدني تجود براعا عحددة الستخدام الوسائع التعم ي ة.
الضغوط الرفس ة التي تتعرض ل ا أسرة اليعا كرت جة لوجود .
صعوبة توف ر نشاطات تخبرات صف ة تحقق الريو اليتعاعع لمتالع .
تدني درجة التزام اليعاو ك بأنظية الدتام تالغ ات.
ضع اليرتنة في بعض األنظية اليدرس ة عيا يصعب التخم عك الرتت ك.
الير اج بحسب الحاجات الفردية لعع تمي .
صعوبة تع
ومة تجود الير اج لف ات اإللاوة اليختمفة يشعع صعوبة.
شعور اليعا باالنفعال تالحاجة إلى تفريغ ذلك.
تدني تحق ق وضايا السالعة العاعة.
است زاء بعض اليعاو ك عك أوران م.
غ ات التفالع بصورة فالمة ب ك الهمبة تاليعمم.
إصابة اليعا باألعراض اليعدية تالراشحة.
صعوبة التواصع عم اليعا خارج اإلطار اليدرسي.
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ومة تقدير ج د اليعمي ك عك وبع اليسؤل ك.
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إرها اليعا بالوجبات الب ت ة.
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08

استخدام بعض اليعمي ك أسموت السخرية في التعاعع عم اليعا .

%01

32

ومة االهتيام بتأه ع اليعمي ك تتدرب م.

%01

31
30
33
34
35

ومة توفر تسائع االتصال (كال ات ) عم األسرة.
صعوبة التعاعع عم التالع اليعاو ك.
ومة البراعا التي تعتيد لمى تهوير القدرات اليبر ة لمى اليجتيم اليحمى.
عوو األسرة عك إلاوة ابر ا لاطف ا يترن عضالفات لمى أداء العاعم ك .
زيادة ألداد التالع في الص الدراسي.

%01
%01
%01
%01
%05

الفقرات

ت

)ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS
44

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 1, NO 2, July 2020

ت

الرسبة
الي وية

الفقرات

30

سوء العالوة ب ك أفراد االسرة التي يرحدر عر ا اليعا .

%05

37
31
38
42
41
40
43
44
45

ومة اهتيام األهع بيتابعة تحص ع أبرائ م.
ترك ز اليعمم لمى الحفظ التقم د .
حدة الخالفات التي تظ ر ب ك ألضاء ال ة التدريس ة.
صعوبة تقبع العالوة ب ك اليعمم تاليعو .
اإلحساس بتدني الفائدة عك تعم م اليعاو ك.
تي ز اليعمي ك في ععاعمت م عم اليعاو ك.
ومة اطالع اليعمم لمى الهرائق الق اس تالتقويم اليتعمقة باليعاو ك.
انحدار اليعا عك أسرة اوتصادية عتدن ة.
تدني درجة عالءعة اليعان عك ح ث الت وية.
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%01
%01
%01
%01
%01
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40

تدني توافر األدتار الالزعة لعيم ة االتصال.

%50

47

صعوبة عسالدة اليعمم عك وبع التالع كيسو الموح أت ترت ب اليقالد.

%51

41

تدني القدرات التأه م ة لميعمم .

%10

48

الفرت الفردية لميعاو ك في الريو الهب عي تشعع صعوبة في عراسبة الير اج ل م.

%10

يتضح من الجدول السابق:
أن ألمى فقرة في األداة الفقرة ( )1ح ث يمحظ في الفتهرة األخ هرة التقم هع عهك اليعانهة االجتيال هة لميعمهم بوسهائع عختمفهة أوم ها التههاتل لم ه
لفظا تفعال ,أت التعاعع عع بدرجة أوع عك الراح ة االجتيال ة ,تإنزال في غ ر ععانت التي عك اليفترض أن يعون ف ا ليا لي رت عك أهي ة
عقارنة عم غ رها عك الي ك .تم ها الفقهرة ( )0التهي تشه ر إلهى ضهع

العالوهة به ك أتل هاء األعهور تاليدرسهة ,تومهة الهولي به ك بعهض أتل هاء

األعور بأهي ة التعاتن تالتواصع عم اليدرسة ,ثم الفقرة (  )3فغالبا عا يصعب لمى اليعمهم الحصهول لمهى استشهارة بغ هة التعاعهع عهم بعهض
ال يشعالت تالرظر إلى الخدعات اإلرشادية برأها ثانويهة تغ هر ع يهة ,تفقهرة ( )4لهك نقه

ألهداد اليهوظف ك الهالزم لتعاعهع األدتار ,تغ هات

اإلسترات ج ات التريوية تاضحة اليعالم ,تالفقرتان (  )5ت(  )18تش را إلى التعمق الشديد بالوالديك بصفة لاعة تباألم بصهفة خاصهة ,تزيهادة
االرتباط ب ا ,تأن ومق االنفصال لر ا ييثع أحد العواعع التي تس م في إحدا اليخاتف في اليدرسة ,تالفقرتهان (  )0ت(  )04تتضهيك إتاحهة
الفرص لتأه ع األطفال اليعاو ك تاالنخراط في الح اة العادية ,تالفقهرات ( )7ت(  )11ت( )05يشه ر إلهى أن التفالهع به ك اليعمهم تالتالع ه فهي
الفصع يظ ر عك خالل التفالع الاللفظي (اإليياءات) تالتفالع المفظي ال

يركز لمى العالم ال

يجر داخع اليوو

التعم يهي عهك اليعمهم

أت اليهتعمم .تالفقهرة ( )1لههك تهأث ر انفعههاالت األسهرة لمههى نفسه ة الهفههع اليعها  ,ت(  )8لتفههويض بعهض صههالح ات إدارات التعمه م لههإلدارات
اليدرس ة باختالف الوظ فة ,تاليؤهع ,تالخبرة .ت( )12دخول التالع اليبعر لميدرسة وبع أن يأخ تا نصهب م العهافي عهك المعهب اله

ال بهد

ل م عر  .ت( )11تتوجد صعوبات تعمم كحالة إلاوة تاضحة عم تجهود وهدرة لقم هة لاديهة إلهى فهو العهاد  )10( ,اليهر ا الدراسهي فهي هه
الدراسة هو عرظوعة عترابهة ليجيولة عك األنشههة تالييارسهات التهي تقهدم لميعها سهيع ا ,تشهيع األههداف تاليحتهوى تالههر تالوسهائع
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تاألنشهة تالتقويم )13 ( .االطالع لمى دفاتر الهالت ليتابعة التصح و ال
توظ

يقوم ب اليعميون تإرشهادهم فهي هه ا اليجهال )14( .إععان هات

التقر هات :تيقصهد به اسهتخدام إععان هات التقر هة الحديثهة لخدعهة التعمه م العهام ,تاسهتخدام التقر هة كيسهالد تعم يهي فهي العيم هة التعم ي هة

لتدريس اليواد اليختمفهة فهي التعمه م العهام سهواء كانهت نظريهة أت ليم هة عهك خهالل اسهتخدام التقر هة الحديثهة أت عهك خهالل الييارسهة تالتيهريك
تاليحاكاة ,تبيا يحقق أهداف ه اليواد بالتعم م العاعة )15 ( ,يرتات العث ر عك اآلباء تاألع هات اله يك يولهد ل هم طفهع ععها سهي عا الشهعور
بههالحزن تالغضههب تلههدم الرضهها تالههرفض تالخجههع عههك تجههود ه ه ا الهفههع )10 ( ,تههوف ر الخبههرات التعم ي ههة اليراسههبة ليسههتويات التالع ه
تترظ ي ا تتوج

ا )02( ,صعوبة تع

الير اج بحسب الحاجات الفردية لعع تمي  ,بيا يسيو بتمب ة االحت اجات التعم ي ة الفرديهة لألطفهال

ذت االحت اجات الخاصة )01( ,ود أشارت العديد عك الدراسات إلى أن األطفهال ذت االحت اجهات الخاصهة فهي فصهول الهدعا التهي تقهدم ل ها
عراها ععدلة تبراعا تربوية فردية في الي ارات المغوية يظ رتن عقهدرة أفضهع لمتعب هر لهك أنفسه م ,كيها أن الهدعا يهزتد األطفهال عهك ذت
االحت اجات الخاصة بالفرص اليراسبة لتري هة عف هوم اله ات تالسهموك ات االجتيال هة التهي تجهد أن يها عرتبههان ببعضه يا بشهعع كب هر)00( ,
يحاتل اليعمم اليبادرة إلى إجراء عحادثة لك طريق ألعات أت رسوعات ,لردئ يسته م الهفع التعب ر لهك نفسه أثرهاء تجهودن بجانبه )03( ,
الحفههاظ لمههى عقوعههات العرصههر اليههاد اليتيثههع فههي اليرش ه ت تعهها تحتويه عههك أج ههزة تععههدات عههك التمه

تالض ه اع نت جههة لمحههواد )00( ,

لميعههاو ك الحههق فههي االسههتفادة عههك الخههدعات الهب ههة )07( ,االسههتفادة القصههوى عههك األنشهههة التهي تجههرى خههارج اليدرسههة عههك وبههع اليعههالج ك
تالتربههوي ك تاليسههالديك التربههوي ك ,تاسههتدلائ م إلههى الفرههاء اليدرسههي )01( ,لههدم تشههج م إدارة اليدرسههة لميعمههم )08( ,إن عس ه ول ة عتابعههة
األتالد دراس ا عشتركة ب ك األم تاألت ,ال يستأثر ب ا طرف دتن اآلخر ,تذلك يعيق الترابط األسر تيش م السعادة في وموت أراد األسهرة
فاألبراء يسعدتن كث رًا تيشعرتن باهتياعرا تحبرها ل هم أثرهاء عتهابعت م لدراسهت م )32( .الحاجهة إلهى عرهاداة اليعهو باسهي إلضهفاء رتح الهود
تالصداوة )31( ,نشر ثقافة التق م يربغي أن تعون حاضرة تععرفة اليعمي ك )30( ,يؤد إلى حرعان الهمبة عك طر التعم م التقم ديهة تالتهي
عههك اثارههها اإليجاب ههة الحههوار اليباشههر تالحسههي به ك اليعمههم تالهالههب تالتجههاتت الوجههداني تالعقمههي اله

يحصههع نت جههة ذلههك )33( ,التحههد

بصهوت عسهيوع (تله س بصهوت عرتفهم) ,تلهتعك السهرلة بهالعالم عتوسههة أت أدنهى عهك اليتوسههة )34( ,تهوف ر إععان هات توهدرات الج هاد
اليع رة لمتعاتن تاليشاركة في التهدل م )35( ,إيجهاد التعافهع االجتيهالي به ك أفهراد األسهرة أتال ,تبهاوي ف هات اليجتيهم األخهرى )30( ,هرهان
تأث رات نفس ة س ة يسبب ا االزدحهام ألن ههوالء الههالت ال يسهته عون التحهرن أت حتهى إبهراز ج هودهم باليشهاركات عهم اليعمهم )37( ,إن
تجود اإللاوة في األسرة يعتبر عك العقبات التي تتصدى لسه رترة األسهرة ح هث يتهمهب التع ه

عع ها ,تالتع ه

ليم هة تفالم هة يتغ هر لمهى

إثرها نظام األسرة كعع ( )31لدم تشج م األتالد لمى ب ل عزيد عهك الج هد فهي الدراسهة ,تلهدم سهؤال م لهك تحصه م م تنتهائا اختبهارات م,
تلدم إظ ار القمق عك تدني عستواهم العميي أت التربو  ) 38( ,الفرت الفردية ب ك الهمبة ال ترى ,تيهمب عك الجي م الوصول إلى عستوى
تحص ه ع تاحههد )42 ( ,تتههوف ر ععههان عراسههب باليههدراس يجيههم ألضههاء ه ههة التههدريس تاإلداري ه ك لت ههة الجههو اليراسههب تزيههادة التواصههع
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ف يب ر م )41( ,لردعا يعاني اليعمم عك الضغوط الرفس ة اليرتبهة بي رت ف ن ذلك ود يؤد إلى إصابت ببعض االضهرابات السموك ة كهالقمق
تالعصب ة ,تبعض األلراض الس عوسوعات ة )40( ,اإلحساس بتدني الفائدة عك تعم م اليعاو ك ,تإتاحهة الفرصهة ل هم لمتيتهم بهالفرص اليتاحهة
في اليجتيم لتري ت  ,تل س ع دعج م في اليجتيم بعد الق ام بتعم ي م تتأه م م تتدريب م ,تتضم البراعا اإللالع ة تالتعم ي ة اليتعاعمة إلزالهة
الشوائب العالقة في بعض الييارسات تجاه م ,تتس ع اشتراك م في العيع تالح اة الهب ع ة )43( ,إتاحهة الفرصهة لجي هم األطفهال اليعهوو ك
لمتعم م اليتعاف تاليتسات عم غ رهم عك أطفال اليجتيم )44( ,التقويم يسالد لمى تعهرف الههالت تحسهك تهوج

م دراسه ا تع ر ها)45( ,

انحههدار اليعهها عههك أسههرة اوتصههادية عههك الصههعوبات اليتصههمة بالضههغوط الياديههة الراجيههة لههك إلاوههة الهفههع نت جههة إللحاوههة بيراكههز الترب ههة
الخاصههة تلرض ه لمههى األطبههاء ,تاحت اجههات الهف هع تتههدني الههدخع الش ه ر  )40( ,تههأع ك جههو صههحي تعههريو لمهمبههة داخههع الص ه )47( ,
االتصال الرفسي ب ك اليرشد تالهفع عك ذت االحت اجات الخاصة )41( ,ال يعفي أن يمهم اليهدرس بالمغهة تلموع ها تأسهال ب تدريسه ا ,إن لهم
يعك صاحب شخص ة عرحهة فعاه هة تعمهو تج ه دائيها ابتسهاعة عشهروة ,تذا خههات ع ه ت رو هق ,يجعمه يهدخع إلهى ومهوت طالبه فهي يسهر,
ف حبونه تيحترعونه  .تب ه الهريقههة يسه ع لم هة إدارة الصه  ,تعههك ثهم تحق ههق أفضههع الرتهائا ,أعهها إذا اتصههفت شخصه ة اليههدرس بههالعبوس
تالههتج م تالصههراعة ,فسههتعون الرتههائا س ه ة تعخ بههة لآلعههال )48( ,تحديههد االحت اجههات التربويههة تالتأه م ههة لعههع طفههع )52( ,الفههرت الفرديههة
لميعهاو ك فههي الريهو الهب عههي تشهعع صههعوبة فههي عراسهبة الير ههاج ل هم ,تكه لك التقم هع عههك الفههوار االجتيال هة تالرفسه ة به ك األطفههال أنفسه م
تتخم

الهفع تأسرت عك الوصية التي ييعك أن يخمق ا تجود في اليدارس الخاص.

النتائج ومناقشتها:
هدفت ه الدراسة إلى ععرفة عدى اختالف الصعوبات التي تواج ععميي الترب ة الخاصة في ليم م عم اليعاو ك ,تترت ب ها حسهب أهي ت ها,
تك لك ععرفة عدى تأث ر بعض اليتغ رات اليتعمقة باليعمي ك لمى عدى تحديدهم لتمك الصعوبات ,تعدى اختالف أبعادهها عهك ح هث تأث رهها,
تأخ هرا ,ععرفهة عهدى اخهتالف تمهك الصهعوبات بههاختالف اإللاوهة التهي يتعهاعمون عع ها ,تسه تم عراوشههة الرتهائا التهي تهم التوصهع إل ها بحسههب
السؤال الرئ س لمدراسة ال

تم تحديد .

نتائج السؤال الرئيس ومناقشته:
تير

السؤال لمى " :عا عدى الصعوبات التي تواج ععميي الترب ة الخاصة في ليم م عم اليعاو ك عك تج ة نظر أفراد الع رة؟".

تود تم ترت ب الصعوبات التي تواج ععميي الترب ة الخاصة بحسهب أهي ت ها (عهك تج هة نظهرهم) تصهالديا ,بعهدعا اسهتخدام الوسهط اليهرجو
تالوزن الي و تتقدير عدى الصعوبات التي تواج ععميي الترب ة الخاصة.
تيتب ك عك الرتائا بيا يخه

الصهعوبات التهي تواجه ععميهي الترب هة الخاصهة فهي ليم هم عهم اليعهاو ك ,بيهدى عتهدن نسهبة ( )%02عهك هه

الصعوبات تتعمق باليعا  ,ت( )%30تتعمق بالب ة التعم ي ة تأسموت التعم م .ف يا ييثع بعد اإلدارة عا نسبت ( ,)%04تاليعمم ( .)%02تهه ا
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عا يش ر إلى الصعوبات التي تواج ععميي الترب ة الخاصة بدرجهة عتدن هة تشهترن ف ها األعهور اليتعمقهة باليعها  ,تالب هة التعم ي هة ,تاالدارة,
تاليعمم ,تاالسرة ,تالير اج ,تود تب ك أن عك أبرز اليشعالت عا يمي:
 استخدم بعض اليعمي ك أسموت السخرية في تعاعم م عم اليعاو ك. -زيادة ألداد التالع في الص

الدراسي ,تلدم تجود إضاءة كاف ة ,تغ ات األنظية التعم ي ة الخاصة باالنضباط اليدرسي.

 إرها اليعا بالواجبات الب ت ة ,تسوء العالوة ب ك أفراد األسرة التي يرحدر عر ها اليعها  ,تتهدني تجهود بهراعا عحهددة السهتخدام الوسهائعالتعم ي ة ,تفقدان الترابط ب ك اليراها تالدراسة ,تتدني كفاية (تغه ة) الحص

اليقررة لبعض الير اج.

 ظ ور بعهض أنهواع السهمون التهي تعههع التوافهق االجتيهالي ,تتهدني حصهول اليعها لمهى فرصهة ليهع فهي اليسهتقبع ,تشهعور باالنفعهالتالحاجة إلى تفريغ ذلك.
 ومة تجود عراها لف ات اإللاوة اليختمفة ,تومة تجود حوافز عال ة لميعمم. الضغوط الرفس ة التي تتعرض ل ا أسرة اليعا كرت جة لوجود .تعيها تههم التوصههع إل ه عههك خههالل نتهائا الدراسههة تاسههتخراج الرتهائا باسههتخدام الوسههط اليهرجو تالرسههبة الي ويههة يمحهظ أن الفقههرات األتلههى
تالثان ههة تالثالثههة الوسههط اليههرجو ل هها ( )0,5تبرسههبة ع ويههة ( ,)%13ففههي الفتههرة األخ ههرة يههتم التقم ههع عههك اليعانههة االجتيال ههة لميعمههم بوسههائع
عختمفة ,أوم ا التهاتل لم لفظا تفعهال أت التعاعهع ععه بدرجهة أوهع عهك الراح هة االجتيال هة ,تإنزاله فهي غ هر ععانته التهي عهك اليفتهرض أن
يعون ف ا ليا لي رت عك أهي ة عقارنة عم غ رها عك الي ك ,تضع

العالوهة به ك تل هاءأ األعهور تاليدرسهة ,تومهة الهولي لهدى بعهض أتل هاء

األعهور بأهي هة التعهاتن تالتواصهع عهم اليدرسهة عها يصهعب لمهى اليعمههم غالبها الحصهول لمهى استشهارة بغ هة التعاعهع عهم بعهض اليشههعالت,
تالرظهر إلههى الخههدعات اإلرشهادية أن هها ثانويههة تغ هر ع يههة .تبمههغ الوسههط اليهرجو لمفقههرة الرابعههة ( )0,4تالرسهبة الي ويههة ( ,)12نقه

ألههداد

اليوظف ك الالزم لتعاعع غ ات اإلسترات ج ات التريوية تاضحة اليعالم تاالدتار .تالفقرات الخاعسهة تالسادسهة تالسهابعة الوسهط اليهرجو ل ها
( )0,35تالرسبة الي وية ( )71فالتعمق الشديد بالوالديك بصفة لاعهة تبهاألم بصهفة خاصهة تشهدة االرتبهاط ب ها تومهق االنفصهال لر ها ههو أحهد
العواعهع فههي إحههدا اليخههاتف عههك اليدرسههة ,تالتوافهق الرفسههي تاالجتيههالي أت التعههرف لم ه لههدى اليعهاو ك جسههي ا له دتر كب ههر فههي ترظه م
البراعا العالج ة تاإلرشادية الخاصة ب م تأسرهم ,التفالع ب ك اليعمم تالتالع في الفصع يظ ر عك خالل اإليياءات تالتفالع المفظهي اله
يركز لمى العالم ال

يجهر داخهع اليووه

التعم يهي عهك اليعمهم أت اليهتعمم ,اسهتخرج الوسهط اليهرجو ( )0,3تالرسهبة( )70تهأث ر انفعهاالت

األسرة لمى نفس ة الهفع اليعها  ,تالفقهرة التاسهعة تالعاشهرة تالحاديهة لشهر تالثان هة لشهر تسهه ا اليهرجو ( )0,05تالرسهبة الي ويهة ()75
تفويض بعض صالح ات إداراة التعم م لإلداراة اليدرس ة بهاختالف الوظ فهة تاليؤههع تالخبهرة ,دخهول التمي ه اليبعهر لميدرسهة وبهع أن يأخه
نصب العافي عك المعب ,تتوجد صعوبات تعمم كحالة إلاوة تاضحة عم تجود ودرة لقم ة لادية إلى فو العهاد  ,اليهر ا الدراسهي فهي هه
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ا لدراسة هو عجيولة عترابهة ليجيولة عك األنشهة تالييارسات التهي تقهدم لميعها سهيع ا ,تشهيع األههداف تاليحتهوى تالههر تالوسهائع
تاألنشهة تالتقويم ,الفقرة الثالثة لشر تالفقرة الرابعهة لشهر تالفقهرة الخاعسهة لشهر اسهتخرج الوسهط اليهرجو ( )0,0تالرسهبة الي ويهة ()73
االطالع لمهى دفهاتر الههالت ليتابعهة التصهح و اله

يقهوم به اليعميهون تإرشهادهم فهي هه ا اليجهال ,إععان هات توظ ه

التقر هات ,تيقصهد به

استخدام إععان ة التقر ة الحديثة لخدعة التعم م العام ,تاستخدام التقر ة كيسالد تعم يي في العيم هة التعم ي هة لتهدريس اليهواد اليختمفهة فهي التعمه م
العام سواء كانت نظرية أت ليم ة ,عك خالل استخدام التقر ة الحديثة أت عك خالل الدراسة تالتيريك تاليحاكهاة ,بيها يحقهق أههداف هه اليهواد
بالتعم م العاعة ,تيرتات العث ر عك اآلباء تاألع ات ال يك يولد ل م طفع ععا سيع ا الشعور بالحزن تالغضب تلدم الرضا تالرفض تالخجع
عك تجود ه ا الهفع ,الفقرة السادسة لشر تالفقرة السابعة لشر تالفقرة الثاعرة لشر تالفقرة التاسعة لشر تالفقرة العشهرتن تالفقهرة الواحهد
تالعشرتن تالفقهرة االثرتها تالعشهرتن اسهتخراج الوسهط اليهرجو ل هم تبمهغ( )0,15تالرسهبة الي ويهة ( )71تهوف ر الخبهرات التعم ي هة اليراسهبة
ليستويات التال ع تترظ ي ا تتوج

ا عك الصعوبات اليرصوص لم ا في ه ا الرظام لمهى اليخالفهة التهي تتجهاتز لقوبت ها ,صهعوبة تع ه

الير اج بحسهب الحاجهات الفرديهة لعهع تمي ه بيها يسهيو بتمب هة االحت اجهات التعم ي هة الفرديهة ألطفهال ذت االحت اجهات الخاصهة ,توهد أشهارت
العديهد عههك الدراسههات إلهى أ ن األطفههال ذت االحت اجههات الخاصههة فهي فصههول الههدعا التههي تقهدم ل ههم عرههاها ععدلههة تبهراعا تربويههة فرديههة فههي
الي ارات المغوية يظ رتن عقدرة أفضع لمتعب هر لهك أنفسه م ,كيها أن الهدعا يهزتد األطفهال عهك ذت االحت اجهات الخاصهة بهالفرص اليراسهبة
لتحس ك عف يهوم اله ات تالسهموك ات االجتيال هة ,الفقهرة الثالثهة تالعشهرتن تالفقهرة الرابعهة تالعشهرتن تالفقهرة الخاعسهة تالعشهرتن تالفقهرة
السادسة تالعشرتن تالفقهرة السهابعة تالعشهرتن تالفقهرة الثاعرهة تالعشهرتن اسهتخرج الوسهط اليهرجو (  )0,1تالرسهبة الي ويهة ( )72الحفهاظ
لمى عقوعات العرصر الياد اليتيثع في اليرش ت تعا تحتوي عك أج زة تععدات عك التم
التفالع الاللفظي تالتفالع المفظي ال

يركز لمى العالم بداخع اليوو

تالض اع نت جهة لمحهواد كيها أظ هر عهك خهالل

التعم يي عك اليعمم أت اليتعمم.

أعهها الفقههرات اليتبق ههة أظ ههرت الحاجههة إلههى التههرابط األسههر تإشههالة الحههب به ك أفههراد األسههرة ,تاالبتعههاد لههك الحرعههان ,تتههوف ر التعافههع
االجتيالي ,تت ة األجواء اليراسبة لمتخم

عك الضغوظ الرفس ة اليرتبهة باليعمم ,تاسهتخدام لغهة الخههات اليريحهة ,تاالبتعهاد لهك الهت جم

عيا يسالد لمى التقم هع عهك الفهوار االجتيال هة تالرفسه ة به ك األطفهال أنفسه م تتخمه

الهفهع تأسهرت عهك الوصهية التهي ييعهك أن يخمق ها

تجود في اليدارس الخاصة.
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التوصيات:
في ضوء الرتائا التي توصمت إل ا الدراسة يتقدم الباحث بالتوص ات التال ة:
 -أن تهرح الجاععات العراو ة تخص

الترب ة الخاصة /ترك ز عراها تأسال ب تعم م اليعاو ك.

 تضم براعا تدريب ة تأه م ة إثرائ ة ليعميي الترب ة الخاصة إلكساب م الي ارات تالخبرات الالزعة في ليم م عم اليعاو ك. توف ر عراخ نفسي تاجتيالي عراسب ك ,عك خالل تحس ك الب ة التعم ي هة ,تتقهدير اإلدارة الحت اجهات اليعميه ك الياديهة تاليعرويهة ,تالتسه علمى أسر اليعاو ك تعسالدت م في ه ا الجانب ,عك خالل توف ر عرشديك نفسه ك تاجتيهال ك تلهاعم ك فهي الخهدعات اليسهاندة ,تتعزيهز عبهدأ
تعاعع األدتار ب ك األطراف اليعر ة.
 -تضم تص

تظ في ليعمم الترب ة الخاصة ,بيا يحفظ لميعمم ععانت ته بت أسوة بسهائر العهاعم ك فهي وههاع التعمه م ,بهع تعرحه االعت هازات

الخاصة ب لك.
 إنشهاء عراكهز تحتههو لمهى إلاوهات عتعههددة ليها ل ه ا عههك دتر فهي تسه ع دعهها اليعهاو ك عهك اليجتيههم اليحمهي ,تإخهراج اليعمههم عهك الههدترالرتت ك الييع ,فضال لك إععان ة تحق ق عسالدة بعض م بعضا بحعم اختالف إلاوت م.
 العيع لمى تشع ع ه ة لاعة عركزية ذات بعد شيولي تشرف لمى ه اليؤسسات تاليراكهز الخاصهة إشهرافا عباشهرا ,لمهى أن يعهون ل هاإسترات ج ات ا الخاصة تعي زات ا الدائية لضيان استيرارها تاالرتقاء ب ا.
المقترحات:
 - 4ال تعط الهفع العديد عك األليال في توت تاحد ,تأله توتا كاف ا لر هاء العيع ,تال تتووم عر العيال.
 - 4تضو لمهفع طريقة الق ام بالعيع ,تاشرح ل عا تريد  ,تكرر العيع عرات لدة وبع أن تهمب عر الق ام ب .
 - 4ضم ووان ك تأنظية في الب ت لرد كع شيء ليعان في الب ت بعد استخداع  ,تلمى جي م أفراد األسرة اتباع تمك القوان ك.
 - 1يجب عرالاة عستوى الي ام اليعم

ب ا الهفع بح ث تعون عتراسبة عم ودرات .

 - 4احرم طفمك عك األش اء التي لم يعدها إلى ععان ا عدة عع رة لعدم التزاعه ب لادت ها ,تال تشهتر له شه ا جديهدا ,تكهاف الهفهع إذا ألهاد عها
استخدع إلى ععان .
 - 4تأكد عك أن أج رة السيم لدى طفمك تعيع بشعع ج د.
 - 4ألط الهفع بعض الرسائع الشف ة ل وصم ا لغ ر كتدريب ل اكرت .
 - 4عك الضرتر أن تهمب عك الهفع ت كر عا عر ب في يوع التدريبي.
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ABSTRACT
This current research aims to measure the effectiveness of using a proposed strategy
for teaching literary texts based on the main assumptions of NLP in developing reading
comprehension levels and improving reading self-efficacy for second-grade students, and
to achieve this goal the researcher has prepared a list of reading comprehension levels and
their behavioral indicators (Skills) required for second year secondary school students, as
well as the appropriate reading self dimensions for secondary school students related to
literary texts, and the researcher prepared a test that measures reading levels of
comprehension, and a measure of the dimensions of the reading self, As well as preparing
student worksheets and a teacher’s guide explaining how to use the proposed strategy.
The results revealed that there were statistically significant differences between the
mean scores of the experimental group and the scores of the control group in the test of
post-comprehension reading and the dimensional reading self-measure in favor of the
experimental group. The results also indicated the effectiveness of using the proposed
strategy based on hypotheses of NLP in developing reading comprehension levels and
improving The dimensions of the reading self of the experimental group students.
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الملخص
هددددذ هددددثا البقددددف إلددددس خيددددات ااعليددددة اسددددتيدا إسدددترا ي ية مقترحددددة لتدددددر النصددددألد اةدبيددددة خافمددددة علددددس ار دددديا
الصدد
البرم ددة الليأل ددة العصددبية الرفي ددة ) (NLPاددت نميددة م ددتأل ا القرددي القرافددت ء ق دديت كقددائي الددثا القرافيددة لددد دد
الثددددالت الثددددالأليق ءلتققيددددق هددددثا الردددددذ خددددا الباحددددف بلعددددداد خافمددددة بم ددددتأل ا القرددددي القرافددددت ءم ددددرا را ال ددددلألكية (المرددددارا )
الصددد الثدددالت الثدددالألي ءالمر ب دددة
الصددد الثدددالت الثدددالألي العدددا ق ءكدددثلة ابعددداد الدددثا القرافيدددة المناسدددبة ل ددد
ال زمدددة ل ددد
الصدددد
بالنصدددألد اةدبيددددةق كمددددا اعددددد الباحدددف ااتبدددداراا قددددي م ددددتأل ا القردددي القرافددددتق ءمقيا اسددددا ةبعدددداد الدددثا القرافيددددة ل دددد
ءدليل للمعلي أل ح كيقية استيدا اإلسترا ي ية المقترحة.
الثالت الثالأليق اض ا عت إعداد اءراق عمل لل
ءلقددددد ا بدددد الباحددددف المددددنرل ددددبى الت ر بددددت القددددافي علددددس التصددددميي الت ر بددددت ي الم مددددألعتيت الت ر بيددددة ءالضدددداب ة مددددت
الصددد الثددددالت الثدددالأليق ءمقيدددات الددددثا القرافيدددةق ء ددددي
اددد إل اإلجدددرائا التاليددددة :إعدددداد ااتبدددار مرددددارا القردددي القرافددددت ل ددد
دددب رما مدددت اددد إل عر دددرما علدددس م مألعدددة مدددت ال دددادي المقامددديت ء عدددد لرما ادددت دددألئ رافرددديق ء بيقرمدددا علدددس الم مدددألعتيت
الم مألعدددة الت ر بيدددةق بينمدددا درت
خبليدددا ءرادددد النتدددافل التدددت اسدددقر عدددت الت بيدددقق ادددي بيدددق اإلسدددترا ي ية المقترحدددة علدددس ددد
الم مألعدددة ا لضددداب ة النصدددألد اةدبيدددة باسدددتيدا ال ر قدددة المعتدددادي القافمدددة علدددس الادددرا ءالعدددر ق ادددي دددي بيدددق ا اتبدددار
ددد
الم مددددألعتيت ءراددددد النتددددافل ءمعال ترددددا إحصددددافيا ء ق دددديرهاق ء قددددد ي التألادددديا
ءالمقيددددات عقدددد الترددددائ الت ربددددة علددددس دددد
ءالمارءعا البقثية الم تقبلية.
ءلقددددد اسددددقر النتددددافل عددددت ءجددددأل د اددددرءق ا د لددددة إحصددددافية بدددديت متألسدددد ت درجددددا الم مألعددددة الت ر بيددددة ءدرجددددا
الم مألعدددة الضددداب ة ادددت ااتبدددار القردددي القرافدددت البعددددي ءمقيدددات الدددثا القرافيدددة البعددددي لصدددالح الم مألعدددة الت ر بيدددةق كمدددا ا دددار
النتدددافل إلدددس ااعليدددة اسدددتيدا اإلسدددترا ي ية المقترحدددة القافمدددة علدددس ار ددديا البرم دددة الليأل دددة العصدددبية ادددت نميدددة م دددتأل ا القردددي
الم مألعة الت ر بية.
القرافت ء ق يت ابعاد الثا القرافية لد
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ث:
ُمقَ ِّد َمةُ البَ ْح ِ
ن ددددألي الليددددة العربيددددة علددددس عدددددي انددددأله مددددت ابرزهددددا اةد ق ءدراسددددتى بالمرحلددددة الثالأل ددددة ققددددق اهددددداااا علميددددةق ءاقاايددددةق
ءخألميدددةق ءاجتماعيدددةق ءلق ددديةق ءمدددت

دددمت مدددا عا دددى دراسدددة اةد ادددت هدددثل المرحلدددة ادددر ال الددد القددديي ءالمثدددل العليدددا ءالقددددءي

ضدددا ادددت ز دددادي ءعيدددى ادددأل المادددا
التدددت ادددر بردددا رااندددا اإلسددد مت ءالعربدددتق كمدددا قيددددل ا د

ا جتماعيدددة ءال ياسدددية ءالثقاايدددة

المعااددددريق اضدددد ا عددددت ربيددددة ح ددددى ال مددددالت ء نميددددة ءخددددى اةدبددددتق ءالقدددددري علددددس البنددددائ الليددددألي ال ددددلييق ء قأل ددددة اإلح ددددات
ءالاددددعألر با لتمددددائ إلددددس امددددة عر قددددة ءاادددديلة اددددت ا دا ءالقنددددألهق ء ربددددت ايددددى الاددددعألر بالم ددددةأللية

ددددال ءاددددل حا ددددر اةمددددة

العربية بما يراق ءالت ل إلس م تقبل ااضل.
ء ادددير دددألل

ء ادددراه ( )33 :1997إلدددس اه النصدددألد اةدبيدددة مدددت القندددأله التدددت ددد ءد الددد المرحلدددة الثالأل دددة بدددالقار

ءالمعلألمدددا ءالمعددددارذق ء قدددرن هنددددىق ء نمدددت ليتددددى ةه الددد هددددثل المرحلدددة مددددت المقتدددر
ءمرارا رددداق ء األلددد لد دددى القددددري علدددس خدددرائي الدددن
ال دددد

ا ستاادددداذ ءاسددددتيدا الييدددداإلق ء قبددددل اليبددددرا

ءرءا الميدددا ري ادددت مألاادددلة البقدددفق ءحددد ا سدددت

إلدددس الميدددامري العلميدددة المق دددألبة مدددت اجدددل الااددد
ا

ء قليلدددى ءإدران مدددألا ت ال مددداإل ايدددى .ء تددديح خدددرائي النصدددألد اةدبيدددة امدددا

القراددددة لمعراددددة اإلجابددددا عددددت اسددددةلتريق ءاستق ددددارا ري ءمقدددداء

ال د دددديق ء ققيدددق الثقدددة بدددالنق

اه اددددأله خدددد ا قددددت ليدددا الليددددة

ق ءالدااعيدددة ل ل ددداز التدددت ددددا بدددالمتعلي

عدددت الم ردددألإلق ءالتقدددرر مدددت اةلمدددا المعتدددادي للتقايدددرق ءالميدددل إلدددس البقدددف ادددت

اها ءالتيارا ال د دي للتقاير (سالي ء اراهق .)131- 132 :0220
ءالقرددي القرافددت بألاددقى عمليددة معرايددة عتمدددد علددس مددا ا ددبى القددارن للددن

الماتدددأل مددت معدداهق مددت ادد إل ابرا ددى ء اربدددى

ءالقتددددى بالتراكيدددد الليأل ددددة ,ءمقاءر ددددى الم ددددتدامة مدددد ال ددددياق الليددددأليق ءااتيددددار المعنددددس المناسدددد ق ء ن دددديي اةااددددار المقددددرءئيق
ء دددثكر هدددثل اةاادددار ءاسدددتيدامرا ايمدددا بعدددد ادددت اةلاددد ة الليأل دددة القا دددري ءالم دددتقبليةق ءريدددر لدددة مدددت عألامدددل ءرءاادددد,
القدددددارن اكثدددددر سدددددي ري علدددددس الدددددن

المقدددددرءئ ادددددت

(الاندريق 0 :0224زهراهق 372 :0227

عدددل

دددددألئ مدددددا لد دددددى مدددددت ابدددددري ليأل دددددة ءد ليدددددة ءدءااددددد لقدددددأل دراسدددددة الدددددن

قا ةق .)37 :0210

ءلقدددددددد ا دددددددار كدددددددل مدددددددت الناخدددددددة ()44 :0223ق ءعبدددددددد الألهدددددددا ء ادددددددر ت()02-19 :0224ق ء دددددددقا ة ()33 :0210ق
ءجدددابر( )033 :0210إلدددس اه القردددي القرافدددت عدددد مدددت اهدددي مردددارا القدددرائيق بدددل هدددأل را ترددداق ءهدددأل الضدددالة المنادددألدي لادددل خدددارنق
ءالرددددذ الدددثي ت لددد إليدددى كدددل معلدددديق ءمردددارا القردددي القرافدددت ءم دددتأل ا ى الرفي دددة ماددددت اه

تمددد ادددت ظلردددا مع دددي مرددددارا

القدددرائيق بمدددا ايردددا القدددرائي الناخدددديق ءالقدددرائي للدراسدددةق ءالقدددرائي ا بتاار دددةق اردددت بددددا بعمليدددة ادددة الرمدددألز ء نتردددت باإلبددددا ق اضددد ا
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عدددت اه القدددرائي للقردددي مثدددل ركيددد ي اساسدددية ءمرمدددة ادددت العمليدددة التعليميدددة حيدددف إلردددا مثدددل اةر

الصدددلبة التدددت قدددأل عليردددا بندددائ

ال متعلي المعراتق ارت ءسيلة علي اللية ءارء المعراة اةار التت تلقاها داال المدرسة ءاارجرا.
ءهددددثا مددددا اكد ددددى لتددددافل دراسددددا كددددل مددددت (امدددديتق  0220الاددددألمتق  0223حدددداا ق  0223ال دددداهق  0229متددددأللتق
 0212عبددددد الع دددد ق  0210ابددددت ال دددديدق  0215ح ددددتق  0215عدددد
خددددرا القدددارن ءإعمددداإل ااددددرل ,ء ألظيددد
ءالدددن

ق  0210ح ددددتق  )0210مددددت اه القرددددي القرافددددت

ددددتثمر

ال الددد اإلدراكددددت الدددثي ددد دي إلدددس ارددددي المدددادي المقدددرءئي لتي ددددة للتقاعدددل بددديت القددددارن

الماتدددأل ق ءاه القدددارن مدددت اددد إل ارمدددى للمدددادي الماتألبدددة ر قدددت بليتدددى ءااادددارل ءمعلألما دددىق ءهدددثا الدددألعت الدددثي ضدددمنى

القردددي الق رافدددت للقدددارن ماندددى مدددت القددددري علدددس التنبددد بالمعدددالت ء ق ددديرها ق ددديرا ادددقيقا ءمأل دددألعياق ءحضدددألر هندددى بصدددألري
م دددتدامة ادددت ااندددائ ناءلدددى للدددن
لة مت خدري علس حل الماا
ء

القرافدددت بالددددرت ءالتقليدددلق ءإاددددار ااادددار ءاحادددا مأل دددألعية

دددال المدددادي المقدددرءئيق ءمدددا تبددد

المعراية التت خد ألاجرى.

ددة اه اهميدددة القردددي القرافدددت دد داد ادددت الم تمعدددا ب دددادي عقدددها حيدددف إه القاجدددة إلدددس القرددي القرافدددت ددد داد مددد مدددا

ددألد العددالي مددت اددألري معرايددة ءرخميددةق ءم د مددا قددرزل العقددألإل مددت إلتدداة ااددري معراددت بمعددد
م دددمس المألجدددة الثالثدددةق ءاادددبق
تميدد بدددى مدددت

هافلددة ألميادداق حتددس ا لددق عليرددا

المعرادددة بمات دددبا را التانأللألجيدددة خدددألي مادددت القدددارن مدددت الأللدددألة ا مدددت إلدددس القدددره الدددراهت بمدددا

دددألرا ء ناخضدددا ق ء قدددد انأللددألجت مت حدددق الي دددسق ءادددت سدددبيل لدددة كلددى لدددي

مدددت سدددبيل ل ل ددداه إ بدددامت ن

المعراة ءادءا راق ءالتقصت برا ات مألاجرة كل التقد ا ق ءلت تأ س لة إ بالقرائي.
ءإ ا كدددداه مصدددد لح القددددارن القعدددداإل اةكثددددر التصدددداخا بددددالقري القرافددددت بمددددا متلاددددى مددددت م مألعددددة متنألعددددة مددددت المرددددارا
ءا ليدددا القرافيدددةق ادددله امدددة عألامدددل تعلدددق بعمليدددة القردددي القرافدددت ءالتدددت

دددد مدددت كقائ دددى ,منردددا كقدددائي الدددثا

حيدددف إه دددألاار

الددددءاا اإل ابيدددة لدددتعلي القدددرائي امدددر بدددالغ اةهميدددة ل دددراا ةه القدددرائي كعمليدددة معقددددي ت لددد التركيددد ءالميدددل خبدددل اه صدددل المدددتعلي
إلدددس مرحلدددة ال

خدددة القرافيدددة اء مدددا عدددرذ بدددالتمات القرافدددت .ءهدددثا مدددا اكد دددى لتدددافل بقدددأل كدددل مدددت خ امدددل ()0220ق ءرايقددداه

()0210ق مدددت اه الاقدددائي الثا يدددة ق دددر عمليدددة القدددرائي ادددت الب يةدددة التعليميدددة ل دددرا لاأللردددا القدددألي الدااعدددة الددد

اي ادائ ليدددألي ءلمدددأل

خرافت.
ء ادددال مقردددأل الاقدددائي الثا يدددة  Self-Efficacyمقدددألرا رفي دددا مدددت مقددداءر الن ر دددة المعرايدددة ا جتماعيدددة
Theory

 Cognitiveالتدددت دددر اه القدددرد لد دددى القددددري علدددس

دددب سدددلألكى لتي دددة مدددا لد دددى مدددت معتقددددا

Social

يصددديةق ءهدددثا مدددا

ء دددقى البدددر بالددددءرا  )1977 ( Alpert Banduraالدددثي عتبدددر احدددد الم س ددديت للمصددد لحق حيدددف ا دددار إلدددس اه اة دددياد
لددد ري ل ددا مددت المعتقدددا الثا يددة Self – Beliefs

ماددنري مددت الددتقاي اددت مادداعرهي ءاااددارهيق ءءاقددا لددثلة اددله كقددائي الددثا
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عندددت الايقيدددة التدددت تصدددرذ بردددا ا لقدددردق إ ادددال هدددثل المعتقددددا المقتددداا الدددرفي
علدددس ق دددير إل ازا دددى با عتمددداد علدددس القددددرا التدددت عتقدددد الدددى متلارددداق ممدددا

للقدددأل المقركدددة ل دددلألن المدددتعليق ادددالقرد عمدددل

علدددى بدددثإل خصدددار جرددددل لتققيدددق الن ددداا (العلدددألاه

ءالمقاسنةق .)399 :0211
ء عددددد معتقدددددا الاقددددائي الثا يددددة منبةددددا ااضددددل للن دددداا التعليمددددتق حيددددف ددددر كددددل مددددت
ء)Cleary,2006

&

)(Schunk,1991:209ق

(Zimmermanق ء) (Pajares,2007:106الددددى إ ا كدددداه لددددد المددددتعلي اعتقدددداد بقدر ددددى علددددس ادائ مرمددددة
الددددث ت لددددد ري إدران مر قدددد

خرافيددددة معينددددةق اددددله لددددة سددددي د مددددت ركيدددد ل ءجردددددل ءالرماكددددى اددددت هددددثل المرمددددةق كمددددا اه ال دددد

دددداب التقددددديق ء رددددرءه م ددددتأل ا خليلددددة ءمنيقضددددة مددددت القلددددقق اضدددد ا

لاقددددائا ري القرافيددددة اةكاد ميددددة ألاجرددددأله المرمددددا

ا

عت إظرار خدر عاإل مت المرءلة ات استيدا ء ألظي

إسترا ي يا التعلي بصألري إ ابية.
 Albert Banduraعنددددما لادددر مقالدددة بعندددألاه "كقدددائي اء

ءلقدددد ظردددر مقردددأل الاقدددائي الثا يدددة علدددس دددد البدددر بالددددءرا

الم دددا

اعاليدددة الدددثا لقدددأل ل ر دددة احاد دددة للتعدددد ل" ق ءاضددد هدددثا المقردددأل للاثيدددر مدددت الدراسدددا عبدددر ميتلددد

ءالتيصصدددا

العلميددةق ءلقدددت دعمدددا متناميددا ءمضددد ردا مدددت لتددافل البقدددأل ءالدراسدددا التدددت اجر دد ادددت هدددثا الم دداإلق ادددي دددألر بالددددءرا Banura
المقرددأل بقيددف رب ددى بمقرددأل اددرق هددأل الضددب الددثا ت لل ددلألن اددت ل ر تددى المعرايددة مددت ادد إل مددا لاددرل عددت اةسدد
للتقايددددر (علددددألاهق .)003 :0210ء مثددددل كقددددائي الددددثا القرافيددددة كمددددا اددددير Tunmer

ا جتماعيددة

 (1997:279) Chapmanمقددددددا

&

ءم دددرا للقددددري القرافيدددة لدددد المدددتعليق ءلا دددا ل ملدددة الع خدددا المتداالدددة بددديت عددددي ماأللدددا  ,هدددت :كقدددائي الدددثا المدركدددة ادددت ادائ
ء نقيددددث المرددددا القرافيددددةق ءإدران اةلادددد ة القرافيددددة ءاقددددا لم ددددتأل ال ددددرأللة اء الصددددعألبةق ءا لقعددددا

الميتلقددددة

ددددال المألاخدددد

القرافيةق ءمد المثابري ءاإلارار ات اانائ عملية التعلي.
ءلقددددد ابددددرز لتددددافل بعدددد

البقددددأل ءالدراسددددا اةدءار التددددت قددددأل برددددا كقددددائي الددددثا القرافيددددة اددددت القرددددي القرافددددت مثددددل

بقدددددأل كدددددل مدددددت (Song,2000

)Nevillق

&

 )Songء(,2006

 )Barkleyء(al,2006

et

 )Millsء(,2008

ء( ,)Yang,2010ء( ,)Barnes,2010ء(العلدددددددألاه ءالمقاسدددددددنةق  ,)0211ء(بقيعدددددددت ءهمدددددددا ق )0215ق ء مادددددددت إ ددددددداز هدددددددثا
الدءر اإل ابت ات النقا ا ية:
ا ـ قدد الاقائي الثا ية ما إ ا كاه المتعلي سي تمر ات بثإل ال رد ا تألخ

عند عر ى لمرمة خرافية معينة.

ـ ار الاقائي الثا ية ات ال ر قة التت يتار برا المتعلي اةلا ة التت اارن ايرا.
ة ـ تضمت الاقائي الثا ية خدري إلتاجية نت ي ايرا المرارا المعراية ءا جتماعية عبر م ار متاامل.
د ـ ار الاقائي الثا ية ات كمية ال رد المبثءإل مت خبل المتعلي لتققيق اهدااى.
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ل ـ عد الاقائي الثا ية احد العألامل التت

اعد ات ألجيى المتعلميت باستمرار لقأل القرائي ال يدي.

ءلقدددددد ءاكددددد اهتمدددددا البددددداحثيت بدددددالقري القرافدددددت البقدددددف ءا ستادددددراذ ةل ددددد اةسدددددالي ءاإلسدددددترا ي يا ءالبدددددرامل
التعليميدددة ءالتدر بيدددة التدددت عتقدددد الردددا

دددري ادددت نميدددة مرارا دددى ءم دددتأل ا ى ءالما دددى لدددد المتعلمددديت ادددت ميتلددد

المراحدددل الدراسددديةق

ءلمألاجرددددة الدددددعألا الم ددددتدامة ةهميددددة العنا ددددة بتنميددددة مرددددارا القرددددي القرافددددتق ء ددددرءري ا سددددتعالة بمددددداال ءإسددددترا ي يا
در دددية مناسدددبة لتققيدددق هدددثا اليدددر

ق بدددرز ادددت ا ءلدددة اةايدددري قنيدددة در دددية ء عليميدددة جد ددددي ادددت مصدددر ءالددددءإل العربيدددة

متمثلدددة ادددت البرم دددة الليأل دددة العصدددبية ءالتدددت ردددتي باكتاددداذ اسدددبا الن دددااق ءكيددد

دددتمات ال ددد

مدددت إل ددداز اعمدددالري اةكاد ميدددة

بصألري متمي ي.
ءالبرم دددددة الليأل ددددددة العصددددددبية هددددددت المصدددددد لح العربددددددت لمددددددا

لددددددق عليددددددى باإلل لي ددددددة

Linguistic

Neuro

Programmingق ء اددددير كلمددددة العصددددبية  Neuroإلددددس ال رددددداز العصددددبت ,اي مددددا تعلددددق بالعمليدددددا التددددت ددددتقاي اددددت ءظددددداف
ال

ددددي ءادافددددى ءاعاليتددددى كال ددددلألنق ءالتقايددددرق ءالاددددعألرق ءهددددأل الم ددددلة العقلددددت للقددددألات .امددددا الليأل ددددة  Linguisticاتاددددير إلددددس

خددددددر نا علدددددس اسدددددتيدا الليدددددة سدددددألائ الملقألظدددددة اء ريدددددر الملقألظدددددة عدددددت ر دددددق كلمدددددا ءجمدددددل مقدددددددي ,بينمدددددا ادددددير البرم دددددة
 Programmingإلدددس المدددنرل اء اةسدددلأل الدددثي لتبعدددى ادددت التعامدددل مددد اي مألخددد
ءابرا نا التت

علنا لتيث سلألكا معينا ات عاملنا م المألاخ

ليدددألي اء اجتمددداعتق ءهدددأل لدددا ل عدددت معتقددددا نا

الليأل ة اء ا جتماعية الميتلقة (الققتق 0223ق .)14

ء مادددت اه اددددأله ار دددديا البرم دددة الليأل ددددة العصددددبية مددددا مناسددددبا تددددألاار مدددت ا لددددى القددددرد امدددا المددددتعلي لتقمددددل
م ددةأللية علمددى باددال اعددداإل ءإ ددابتق بمددا مانددى مدددت نميددة مرددارا القرددي القرافدددت ء ق دديت كقددائي الددثا القرافيدددة لد ددى .ءخددد ظردددر
مقرددددأل البرم ددددة الليأل ددددة العصددددبية  NLPكمددددا اددددير ر ددددا ( ) 0210 :0213اددددت منتصدددد

سددددبعينيا القددددره العاددددر ت علددددس ددددد

عددددالي الر ا دددديا اةمر اددددت ر تاددددارد بالدددددلرق ءعددددالي الليأل ددددا جددددأله جر ندددددرق حينمددددا اكتاددددقا اءإل ءاهددددي ااددددر يت مددددت اااددددار
البرم ددددة الليأل ددددة العصددددبية  NLPالليرمددددا عدددد

القضددددل اددددت اكتادددداذ ااددددري "لمثجددددة" المرددددارا الليأل ددددةق ءاكتادددداذ ااددددري

(البقدددف عدددت القاسددد ادددت عقدددألإل الندددات)ق ءخدددررا ء ددد اادددألإل علدددي البرم دددة الليأل دددة العصدددبية  NLPكعلدددي جد دددد ا لقدددا عليدددى ادددت
بدددادن اةمدددر اسدددي "برم دددة اةعصدددا ليأل دددا" ق ءخدددد مثلددد البرم دددة الليأل دددة العصدددبية كم مألعدددة لمدددا ة ءمبدددادن لألاددد
بيت العقل ءالليةق ءكي

الع خدددة

ن يي الع خة بينرما.

ء تاددددال البرم ددددة الليأل ددددة العصددددبية  NLPمددددت جملددددة ار دددديا

قدددددد هأل ددددة اسددددتيدامرا منرددددا :احتددددرا را ددددة الاددددي

ا ادددر للعددداليق ءالير دددة لي ددد هدددت الألاخددد ق ءا صددداإل اإلل دددالت دددتي علدددس م دددتأل يت الدددألاعت ءال ءاعدددتق ءم دددةأللية الدددثهت عدددت
النتدددافل التدددت دددتي التألادددل إليرددداق ءلقدددد ا دددار لتدددافل العد دددد مدددت البقدددأل إلدددس ااعليدددة اسدددتيدا ار ددديا البرم دددة الليأل دددة العصدددبية
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ءمدددا تضدددمنرا مدددت إسدددترا ي يا رفي دددة ,مثدددل بقدددأل كدددل مدددتMathison ,2003( :
 0212الرلددددددددألإلق  0211بدددددددددد أليق Algane,2014 George,2013 0213

&  Toseyم دددألديق  0229احمددددق

 Moharmkhani,2016 Abdم قندددددددددةق

 0210ارددددييق  0210اددددراةق )0219ق حيددددف ألاددددل لتددددافل البقددددأل ال ددددابقة إلددددس ااعليددددة اسددددتيدا ار دددديا البرم ددددة الليأل ددددة
العصدددبية ءمدددا تضدددمنرا مدددت إسدددترا ي يا ادددت نميدددة ء ق ددديت مردددارا التألاادددل اللق دددتق ء ق ددديت عمليدددة الدددتعليق ء نميدددة القصددديلة
الليأل دددة ء قصدددديل المقدددردا ق ءاسددددتثمار الدددد

الاامنددددة للاتابدددةق ءالتققيدددد الصدددقت للمتعلمدددديت ,ء نميدددة مرددددارا التألاادددل ريددددر

اللق ددددتق اضدددد ا عددددت القدددددري علددددس ادددديارة اةهددددداذ ءالتي ددددي ال ددددليي لتققيقردددداق ء ددددقث القدددددري علددددس التقايددددرق ء نميددددة دااعيددددة
اإلل ازق ءع ة الصعألبا التت ألاجى المتعلميت عند علي مرارا القرائي.
اإلحساس بمشكلة البحث:
بددددالرري مددددت المقددددداء
ء ددددر بري علدددس بعدد

ال دد

العد دددددي لقرددددي ء ق دددددير عمليددددة القدددددرائيق إ اه لتددددافل البقددددأل ءالدراسدددددا اظرددددر اه علددددديي
مردددارا القدددرائي ء ارارهددا ء بيقرددداق لدددي ددداعري إلدددس التي دددي لي ددألي ابعدددد مدددت علددي مردددارا ادددة
لعددددد دددددر

الرمددددألز الماتألبددددة ء ق دددديرها علددددس الم ددددتأل ال دددد قت المبا ددددرق ءربمددددا مقدددداد لددددة عدددد

ال دددد

ددددأل ر

علددددس

إسدددددترا ي يا القردددددي القعالدددددة للمدددددادي المقدددددرءئي .لدددددثا ا رددددد الدراسدددددا ءالبقدددددأل المعاادددددري إلدددددس إلقدددددائ الضدددددألئ علدددددس مدددددداال
ءإسدددترا ي يا معال ددددة النصدددألد اةدبيددددةق ء دددي اةاددددث ادددت ا عتبددددار بيعددددة البيةدددة التعليميددددة ءالتقالدددا التربأل ددددة التدددت
ق يت اري الن

ددددري اددددت

.

ءإ ا كدددداه القرددددي القرافددددت كم دددداإل ليددددألي خددددد لدددداإل اهتمامددددا سددددألائ مددددت حيددددف إخددددرارل كردددددذ اساسددددت للمراحددددل الدراسددددية
الميتلقدددةق اء مددددت حيددددف بقددددف ءدراسددددة البدددداحثيت لددددى ء نددداءلري لم ددددتأل ا ى الرفي ددددة ءالمرددددارا المتضددددمنة باددددل م ددددتأل ءمقاءلددددة
بالمرحلدددة الثالأل دددة

نميتردددا باسدددتيدا بدددرامل ء رافدددق ميتلقدددةق إ اه كثيدددرا مدددت ال ددد

زالدددألا عدددالأله مدددت

قددراءه .ء ادددير ع يددة ( )001 :0220إلدددس الددى بدددالرري مددت اهميدددة مرددارا القردددي القرافددت لدددد
ضدددمينرا للقردددي القرافدددت كرددددذ اساسدددت مدددت اهدددداذ علددديي القدددرائي بالمرحلدددة الثالأل دددةق إ اه ددد

دد

دددع

ادددت اردددي مدددا

المرحلدددة الثالأل ددة مدددت اددد إل
هدددثل المرحلدددة عدددالأله

دددعقا

اددت مردددارا القردددي القرافددتق ء ردددر هدددثا الضددع

ادددت ءخدددألذ القرددي عندددد حدددد الرمددألز الماتألبدددة دءه اردددي ء أء ددل مدددا ءرائ ال ددد ألر

مت معاه ءمضاميت ءاارق ءكثلة دلت خدري ال

ات لقد المقرءئ ء ثءخى.

ء ادددداد تقددددق لتددددافل الاثيددددر مددددت البقددددأل علددددس أكيددددد

ددددع

دددد

المرحلددددة الثالأل ددددة اددددت ماددددنري مددددت مرددددارا القرددددي

القرافدددددت ءم دددددتأل ا ىق ءمدددددت ادددددي البقدددددف عدددددت إ ددددداد ليدددددا جد ددددددي ءمعاادددددري لمألاجردددددة هدددددثا الضدددددع

مثدددددل بقدددددأل كدددددل مدددددت

سدددددلماه()0224ق ءع يدددددة ()0220ق ءخاسدددددي ءالم رءعدددددت ()0229ق ء دددددع ه ( )0211ءعبدددددد الع ددددد ()0210ق ءعلدددددت()0213ق
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()0210ق ءال دددديد ( ,)0210ءاحمدددد ( ,)0217ءال دددديد ءاحمدددد ()0217ق اةمددددر الدددثي

ءعددد

القرافت لد

مات مت ا لرا نمية مرارا الضع

ددددتل

البقدددف عددددت مدددداال جد دددددي

المرحلة الثالأل ة.

اضدددد عمددددا اءردل التقر ددددر العربددددت للتنميددددة الثقاايددددة مددددت عدددددي حقددددافق مق عددددة  -ح دددد ءادددد
عدددت القدددرائي (خدددرائي النصدددألد اةدبيدددة) ق ءاه مدددا لدددد ري عدددادي القدددرائي ء متلادددأله حاسدددألبا

ال ددد

التقر ددددر -منرددددا عدددد ءذ

عتمددددءه علدددس اءعيدددة النادددر

الدددألرختق بدددل عتمددددءه علدددس مدددا رربدددأله ادددت م العتدددى بمدددا دددألارل دددباة المعلألمدددا الدءليدددة Internetق عددد ءي علدددس بددد ء مادددالة
دااعيددة القدددرائي المنيقضدددة لعدددد القددددري علدددس اردددي النصددد ألد اء لصددعألبة بعددد

التراكيددد الليأل دددة برددداق ءعدددد القددددري علدددس ق ددديرها

(العربتق .)17 :0210
كمدددا اه دددألاهد ءملقألظدددا ا اتبدددارا الليأل دددة ادددت المرحلدددة الثالأل دددة
ال ددد

دددع

سددديما ااتبدددارا النصدددألد اةدبيدددة ادددير إلدددس

ادددت معال دددة النصدددألد ءالتعامدددل معرددداق ءكدددثلة المتابعدددا الصدددقية التدددت قدددأل بردددا معلمدددأل الليدددة العربيدددة بالمرحلدددة
بردددي ااددداد بقصدددألر ال ددد

الثالأل دددة ل

الاقدددائي الثا يدددة ادددت خدددرائي النصدددألد

ادددت امدددت كري لمردددارا القردددي القرافدددتق ءاليقدددا

اةدبيددددة مددددت ددددعر ءلثددددرق هددددثا باإل ددددااة إلددددس اإل ددددارا ءالتنبيرددددا الددددألاردي بددددالبقأل ءالدراسددددا المعااددددري التددددت اءادددد
بضرءري اختراا مداال ءبرامل جد دي لمعال ة خصألر ال
ءلقدددد حددد الباحدددف ءرادددد

دددع

ددد

الصددد

ات اري النصألد اةدبية ء قليلرا.
الثدددالت الثدددالألي ادددت مردددارا القردددي القرافدددتق ءاليقدددا

الاقدددائي الثا يدددة ادددت

القرائي لد ري المتعلقة بقرائي النصألد اةدبية مت ا إل الم را ءاإلجرائا ا ية:
ا ـ اقددد

ءدراسدددة ء قليدددل لتدددافل البقدددأل ءالدراسدددا ال دددابقة المعاادددري التدددت اسدددتردا

كقدددائي الدددثا القرافيدددةق ءخدددد ا دددار

لدددة النتدددافل إلدددس ءجدددألد

دددع

نميدددة م دددتأل ا القردددي القرافدددت ء ق ددديت

ملقدددألظ ادددت امدددت ن ددد

المرحلدددة الثالأل دددة لمردددارا القردددي

القرافدددت المندرجدددة قددد م دددتأل ا ى ,مثدددل بقدددأل كدددل مدددت( :عبدددد الدددرحمتق  0211علدددتق  0211ح دددت 0215 ,عددد
ح دددددتق  0210ها دددددي ء ادددددر تق  0210ال ددددديدق  0210احمددددددق  0217ال ددددديد ءاحمددددددق )0217ق ءاليقدددددا
القرافيددددة ل دددد

المرحلددددة التعليميددددة لق ددددرا ءابعادهددددا الرفي ددددة الددددث

ق 0210

ادددددت كقدددددائي الدددددثا

 ,مثددددل بقددددأل كددددل مددددت( :عبددددد الع ددددييق  0210الددددد لمتق

.)0215
ـ حضدددألر بعددد

حصدد

الليدددة العربيدددة بالمرحلدددة الثالأل ددة مدددت اجدددل رادددد ء دد يل الملقألظدددا المتعلقدددة بتددددر

اةدبيددةق ءكدددثلة عددرذ ء قر دددر م ددتأل ال ددد

ادددت م ددتأل ا ءمردددارا القرددي القرافدددتق ءخدددد ل ددي هدددثا القضددألر عدددت الملقألظدددا

التالية:
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 1ـ م ع دددي معلمدددت الليدددة العربيدددة عندددد ددددر

النصدددألد اةدبيدددة قددددمأله ااادددارا جددداه ي لل ددد

لددة اةاادددار ءال ددعت إلدددس ق ددديرها ء قليلردداق ءهدددثا تعدددار

دءه م ددداعد ري علدددس اسدددتنتاة

مدد عمليدددة القرددي التدددت ت لددد جردددا م دددتداما مدددت المددتعلي ااادددة ادددت

در بددددى لنق ددددىق ءبالددددثا ملاا ددددى العقليددددة التددددت بدددد دا بددددالرب ءالتقليددددل مددددت لاحيددددة عددددرذ المعددددالت القرايددددةق ءاددددأل إلددددس مرحلددددة
استنتاة المعالت الم از ة ءالضمنية.
 0ـ ءجدددألد حدددا
كبيددددر مددددت دددد

منيقضدددة مدددت الاقدددائي الثا يدددة ادددت القدددرائي
ا سددددت

سددديما المتعلقدددة بقدددرائي ءدراسدددة النصدددألد اةدبيدددةق ءاعتبدددار عددددد

النصددددألد اةدبيددددة م ددددرد مددددادي دراسددددية اق دددد ق ء دءر لرددددا اددددت م ددددتقبل ال دددد

ق اضدددد عددددت

اهتمددددامري بددددالقرائي اإللاترءليددددة اليا قددددة مددددت اجددددل القصددددألإل علددددس المعلألمددددة ال ددددر عة اكثددددر مددددت القصددددألإل عليرددددا عبددددر الاتددددا
الألرخت.
ـ ءجدددألد ا اهدددا سدددلبية لدددد بعددد

3

ددد

المعلمددديتق كدددثلة قر دددرهي بدددأه اهتمدددا بعددد

العيندددة ا سدددت

عية لقدددأل إسدددترا ي يا التددددر

معلمدددت الليدددة العربيدددة نصددد ادددت ددددر

ال ألالدددد النقأل ددددة اكثدددددر مددددت اهتمددددامري بتاددددد ي ال دددد

الم دددتيدمة مدددت جالددد بعددد

النصدددألد اةدبيدددة بصدددألري كبيدددري علدددس

علددددس قليدددددل النصددددألد ء ق دددديرهاق باإل دددددااة إلددددس قددددد ي المعلمددددديت

للتعبيرا الب رية ءالصألر الم از ة قد ما مبا را.
الثدددالت الثدددالألي بددديت اختصدددارها علدددس معرادددة مادددت ال ددد

ة ـ بدددالرجأل إلدددس ااتبدددارا النصدددألد اةدبيدددة بالصددد

معنددددس كلمددددة اء اإل يدددداه بمضددددادهاق اء قد ددددد القاددددري الرفي ددددة ب ر قددددة مبا ددددريق كددددثلة خصددددألر اةسددددةلة اددددت اه قددددي
الليددددألي

المرددددارا القرافيددددة مددددت قليددددل ء ددددثءق ءلقددددد للمقددددرءئق مدددد إهمدددداإل اةسددددةلة التددددت

مدددت قد دددد
التقصدددديل

ددددتردذ خيددددات مرددددارا القددددرائي

اإلبداعية.
ء أسي ا دددا علدددس مدددا سدددبقق مادددت التأكيدددد علدددس ءاخددد ددددر
عددددت اه

ددددأل ر الاتددددا المدرسددددت عددددالت مددددت ماددددا

الت ر بيدددة منردددا اء الألادددقية التقأل ميدددةق ء ادددير إليردددا ادبيدددا
دددع

إلدددس

امدددت ن ددد

النصدددألد اةدبيدددة بالمرحلدددة الثالأل دددة رردددي مقددداء

دددأل رل اضددد ا

ءاددددعألبا عددددديق كدددددها لتددددافل البقددددأل ءالدراسددددا التربأل ددددة سددددألائ
علددديي الليدددة العربيدددة مندددث اتدددري لي ددد بالبعيدددديق ءهدددت ادددت م ملردددا ادددير

المرحلدددة الثالأل دددة لمردددارا القردددي القرافدددتق ءريدددا مدددا ددد دي إلدددس نميتردددا مدددت بدددرامل ءإسدددترا ي يا

ددتند إلدددس ل ر ددا مر ب دددة بعمليددة القدددرائي ءبالقاعليددة الثا يدددةق ءهدددثا مددا داددد الباحددف إلدددس مقاءلددة التصددددي لرددثل المادددالة بالااددد
عدددت ااعليدددة إسدددترا ي ية مقترحدددة لتددددر

النصدددألد اةدبيدددة خافمدددة علدددس ار ددديا البرم دددة الليأل دددة العصدددبية ءمدددا تضدددمنرا مدددت

قنيا ءإجرائا خرافية ات نمية م تأل ا القري القرافت ء ق يت كقائي الثا القرافية لد

الص

الثالت الثالألي.

قد د ماالة البقف:
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مادددت قد دددد مادددالة البقدددف القدددالت ادددت
قددد م دددتأل ا ى الرفي دددةق ءاليقدددا

دددع

الصددد

امدددت ن ددد

الثدددالت الثدددالألي لمردددارا القردددي القرافدددت المندرجدددة

م دددتأل كقدددائي الدددثا القرافيددد ة المر ب دددة بدراسدددة النصدددألد اةدبيدددة مدددت دددعر ءلثدددرق اضددد

عدددت ا اتقدددار إلدددس ءجدددألد برلدددامل در دددت

دددتند إلدددس ل ر دددة علميدددة معاادددري كالبرم دددة الليأل دددة العصدددبية NLPق ممدددا

دددتدعت

نميدددة هدددثل المردددارا ء ق ددديت الاقدددائي الثا يدددة باسدددتيدا إسدددترا ي ية در دددية مقترحدددة علدددس ار ددديا البرم دددة الليأل دددة العصدددبيةق
ءللتصدي لرثل الماالة قاءإل الباحف اإلجابة عت ال اإل الرفي
كيدددد

التالت:

ماددددت نميددددة م ددددتأل ا القرددددي القرافددددت ءمرارا رددددا القرعيددددةق ء ق دددديت كقددددائي الددددثا القرافيددددة لددددد

الثددددالت الثددددالألي مددددت ادددد إل اسددددتيدا إسددددترا ي ية مقترحددددة لتدددددر

دددد

الصدددد

النصددددألد اةدبيددددة خافمددددة علددددس ار دددديا البرم ددددة الليأل ددددة

العصبية؟ ء تقر مت هثا ال اإل اةسةلة القرعية ا ية:
 1ـ ما م تأل ا القري القرافت ءم را را ال لألكية ال زمة ل
الص

 0ـ ما ابعاد كقائي الثا القرافية ال زمة ءالمناسبة ل

الص

الثالت الثالألي؟

الثالت الثالألي؟

 3ـ مدددا ادددألري اإل سدددترا ي ية المقترحدددة القافمدددة علدددس ار ددديا البرم دددة الليأل دددة العصدددبية ادددت ددددر
الص

الثالت الثالألي؟

 4ـ مددا ااعليددة اسددتيدا إسددترا ي ية مقترحددة لتدددر
م تأل ا القري القرافت لد
5

النصدددألد اةدبيدددة ل ددد

الص

النصددألد اةدبيددة خافمددة علددس ار دديا البرم ددة الليأل ددة العصددبية اددت نميددة

الثالت الثالألي؟

ـ مدددا ااعليدددة اسدددتيدا إسدددترا ي ية مقترحدددة لتددددر
الص

ق يت ابعاد كقائي الثا القرافية لد

النصدددألد اةدبيدددة خافمدددة علدددس ار ددديا البرم دددة الليأل دددة العصدددبية ادددت

الثالت الثالألي؟

أهداف البحث:
 1ـ قد د م تأل ا القري القرافت ءمرارا ى ال زمة ل
 0ـ قد د ابعاد كقائي الثا القرافية ال زمة ل
 3ـ قد دددد اسددد

الص

الص

الثالت الثالألي.

الثالت الثالألي.

اسدددتيدا إسدددترا ي ية مقترحدددة خافمدددة علدددس ار ددديا البرم دددة الليأل دددة العصدددبية لتنميدددة م دددتأل ا القردددي القرافدددت

ء ق يت كقائي الثا القرافية لد
 4ـ بندددائ إسدددترا ي ية مقترحدددة لتددددر
القرافت ء ق يت كقائي الثا القرافية لد

الص

الثالت الثالألي.

النصدددألد اةدبيدددة خافمدددة علدددس ار ددديا البرم دددة الليأل دددة العصدددبية لتنميدددة م دددتأل ا القردددي
الص

الثالت الثالألي.
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5

ـ عدددرذ ااعليددددة اسدددتيدا إسدددترا ي ية مقترحددددة لتددددر

النصدددألد اةدبيددددة خافمدددة علدددس ار دددديا البرم دددة الليأل دددة العصددددبية
الص

لتنمية م تأل ا القري القرافت ء ق يت كقائي الثا القرافية لد

الثالت الثالألي.

مقددا البقف:
قتصر البقف القالت علس المقددا ا ية ,التت نبيت ااثها ات ا عتبار عند عميي النتافل:
 1ـ عينة مت
0

ـ بعددد

الص

الثالت الثالألي بمدرسة المنيا الثالأل ة ال د دي بنيت بلداري رق المنيا التعليمية.

مردددارا القردددي القرافدددت المتضدددمنة بم دددتأل ا ى الرفي دددة اليم دددة ,ءهدددت :القرادددت المبا دددر -القردددي ا سدددتنتاجت  -القردددي

الناخد -القري التثءخت -القري اإلبداعت.
 3ـ ابعاد كقائي الثا القرافية الث اة الرفي ة ,ءهت :الاقائي ات القرائي  -الصعألبة القرافية  -ا
 3ـ قتصددر البقددف القددالت علددس دددر

النصددألد اةدبيددة المقددرري علددس دد

الصدد

ال لقأل القرائي.
الثددالت الثددالألي باتددا (هيددا ل بدددا ) ادددت

القصل الدراست اةءإل .0202 /0219
تحديد مصطلحات البحث:
ـددد النصدددألد اةدبيدددة :خ ددد ميتددداري مدددت التدددرا اةدبدددت القدددد ي ءالمعاادددر تدددألاار ايردددا ال مددداإل القندددت سدددألائ مدددت حيدددف اةاادددار التدددت
قتأل ردددا اء القددديي التدددت ندددادي بردددا اء المعدددالت التدددت دددألحت برددداق المقدددرري علدددس ددد

الصددد

الثدددالت الثدددالأليق ءالمتضدددمنة باتدددا

"هيا ل بدا ".
ـدددد ار دددديا البرم ددددة الليأل ددددة العصددددبية :م مألعددددة مددددت القنيددددا الليأل ددددة ءالنمددددا ة ءاة ددددر العصددددبية التددددت
ألظيددد

دددداعد ال الدددد علددددس

مدددألاردل المعرايدددة ءالألجداليدددة ءالعضدددأل ةق ء ر قدددة ك مدددى ء صدددراىق بأسدددالي جد ددددي برددددذ الألادددألإل إلدددس ليدددة متقندددة ادددت

التألاال م النصألد ءا ار ت بالاال اةمثل لتققيق التييير لألاضل.
ـدد م دددتأل ا القرددي القرافدددت :م مألعددة مدددت العمليددا العقليدددة المعرايددة ءمدددا ءرائ المعرايددة التدددت قددأل بردددا القددارن /ال الددد
التقاعدددل اإل دددابت الناددد مددد الدددن
ءالضمنت للن

الماتدددأل ق م دددتيدما ايردددا ابرا دددى المعرايدددة ءالألجداليدددة ال دددابقة

سدددتنتاة المعندددس الصدددر ح

ق معتمدا علس ليا التقليل ءالتأء ل ءالنقد ءاإلبدا .

ـدد كقدددائي الدددثا القرافيدددة :معتقددددا ءال باعدددا
النصألد اةدبية ,ءءعيري ب ألال

ددد

الصددد

الثدددالت الثددالألي عمدددا متلاأللدددى مدددت خددددرا ءإماالدددا ادددت التعامدددل مددد

عقري ءخأل ري ات القرائي ءا اها ري لقأل دراسة لة النصألد.

ادءا البقف ءمألادل:
ـ ادا ا جم بيالا :
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الص

ا ـ استبالة مرارا القري القرافت ال زمة ل
ـ استبالة ابعاد كقائي الثا القرافية ال زمة ل
ـدددد مددددادي التدددددر
الصددد

الثالت الثالألي.
الص

الثالت الثالألي.

 :تمثددددل اددددت إسددددترا ي ية مقترحددددة لتنميددددة م ددددتأل ا القرددددي القرافددددت ء ق دددديت كقددددائي الددددثا القرافيددددة لددددد

دددد

الثدددالت الثدددالألي خافمدددة علدددس ار ددديا البرم دددة الليأل دددة العصدددبيةق ء تضدددمت البرلدددامل (دلدددي للمعلددديق ءكتابدددا لل الددد ادددت

األري اءراق عمل ءالا ة ليأل ة).
أدوات القياس:
ا ـ ااتبار مرارا القري القرافت ل

الص

الثالت الثالألي.

ـ مقيات كقائي الثا القرافية ل

الص

الثالت الثالألي.

منهج البحث:
ددددتي إجددددرائ البقددددف القددددالت ءاقددددا للمددددنرل الت ر بددددت القددددافي علددددس التصددددميي ددددبى الت ر بددددت ي الم مددددألعتيت الت ر بيددددة
ءالضددداب ة مدددت اددد إل الت بيدددق القبلدددت ءالبعددددي اتبدددار القردددي القرافدددتق ءمقيدددات كقدددائي الدددثا القرافيدددةق ءبددديت الت بيقددديت دددتي ددددر
النصدددألد اةدبيدددة المقدددرري علدددس ددد

الم مألعدددة الت ر بيدددة باسدددتيدا اإلسدددترا ي ية المقترحدددة القافمدددة علدددس ار ددديا البرم دددة

الليأل ددددة العصددددبيةق بينمددددا دددددرت دددد

الم مألعددددة الضدددداب ة النصددددألد اةدبيددددة لق ددددرا بال ر قددددة المعتدددداديق اضدددد عددددت اسددددتيدا

المنرل الألاقت عند كتابة اإل ار الن ري للبقفق ءءا

إجرائا إعداد ادءا ى.

أهمية البحث:
تضح اهمية البقف القالت مت كأللى:
ا

ـ قددددد إسددددترا ي ية مقترحددددة لتددددر

ءالتت مات اإلاادي منرا ات در

النصددددألد اةدبيددددة بالمرحلددددة الثالأل ددددة خافمدددة علددددس ار دددديا البرم ددددة الليأل ددددة العصددددبية,

ارء اار للية العربية بمراحل التعليي الميتلقة.

ـ عددددد خافمددددة بم ددددتأل ا القرددددي القرافددددت ءم ددددرا را ال ددددلألكية (المرددددارا ) ال زمددددة ل دددد

المرحلددددة الثالأل ددددة ءالتددددت ماددددت

ضمينرا ات البرامل التعليمية المقترحة م تقبليا.
ة ـ عددد خافمددة بأبعدداد كقددائي الدددثا القرافيددة المتعلقددة بدراسددة النصددألد اةدبيددة ,ءالتددت مادددت اإلاددادي منرددا اددت الاادد

عددت دااعيدددة

المرحلة الثالأل ة لقأل علي اللية العربية.
د ـ ألاكددد ابدددرز ءاحدددد ا

اهدددا المعاادددري ءالتألجردددا القد ثدددة ادددت علدددي ء علددديي الليدددة ءهدددأل إسدددترا ي يا التددددر

علس ل ر ا لق ية ءاجتماعية مثل البرم ة الليأل ة العصبية.
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اإلطار النظرِّ للبحث:
رددددذ هددددثا ال دددد ئ إلدددس اسددددتي د اسدددد

لبنددددائ إسدددترا ي ية مقترحددددة خافمددددة علددددس ار ددديا البرم ددددة الليأل ددددة العصددددبية

لتنميدددة م دددتأل ا القردددي القرافدددت ء ق ددديت كقدددائي الدددثا القرافيدددة لدددد
عدددر

ددد

الثدددالت الثدددالألي ءلتققيدددق هدددثا اإلجدددرائ دددتي

الصددد

ا إل دددار الن ددددري ءاقدددا لث ادددة مقدددداءر رفي دددة المقددددألر اةءإل تنددداءإل القردددي القرافددددتق بينمدددا تنددداءإل المقددددألر الثدددالت كقددددائي

الدددثا القرافيدددةق ء تنددداءإل المقدددألر الثالدددف البرم دددة الليأل دددة العصدددبية ءدءرهدددا ادددت نميدددة م دددتأل ا القردددي القرافدددت ء ق ددديت كقدددائي
الثا القرافية مت ا إل دراسة النصألد اةدبية بالمرحلة الثالأل ةق ءايما لت قصيل لة:
المقألر اةءإل ـ القري القرافتق مقرألمىق ءاهميتىق ءم تأل ا ى ءمرارا ى:
ـ مقرأل القري القرافت:
ناءلددد ابقدددا القدددرائي القردددي القرافدددت علدددس الدددى عمليدددة بنافيدددةق قددداءإل القدددارن مدددت ا لردددا بندددائ صدددألر للدددن
عمليدددة القردددي ءاحددددي مدددت العمليدددا التدددت قدددأل ببنافردددا ال ددد

ق حيدددف عدددد

بيبدددري متدرجدددة بم ددداعدي مدددت المعلدددي عندددد الضدددرءريق ء عتمدددد القردددي

القرافدددت القعددداإل بصدددألري اساسدددية علدددس خدددددري ال الددد علدددس اسدددتيدا اإلسدددترا ي يا مدددت اجددددل القردددي .ءلقدددد اجتردددد علمدددائ التربيددددة
الليأل دددة ءالبددداحثأله ادددت م ددداإل علددديي الليدددة العربيدددة ادددت قد دددد ء ألادددي
الدددى " عمليدددة عقليدددة قدددأل بردددا القدددارن للتقاعدددل مددد الدددن
ادددت الدددن

" .ء دددر

اضدددل

دخيدددق لمقردددأل القردددي القرافدددتق ايعرادددى مألسدددس()33 :0221

م دددتيدما ابرا دددى ال دددابقة ءإ دددارا ال دددياق

سدددتنتاة المعدددالت الضدددمنية

( )30 :0221اه القردددي القرافدددت "عمليدددة لاددد ة تضدددمت ق دددير القدددارن للمدددادي المقدددرءئيق ءاسدددتنتاة

اااار ءمعاه ءمبادن منراق ءالتقاعل معرا ات

ألئ القيتى المعراية ءخرائا ى ال ابقة".

بينمدددا عرادددى ع يدددة ( )140 :0220الدددى "عمليدددة عقليدددة قدددأل علدددس ق دددير المعدددالت المتضدددمنة ادددت الدددن
علدددس ابدددري قاعليدددة بددديت اليبدددري ال دددابقة للقدددارن ءالمعلألمدددا ال د ددددي ادددت الدددن

المقدددرءئ ,بندددائ

المقدددرءئ" .ء ادددير زهدددراه ( )372 :0227إلدددس

مقردددأل القردددي القرافدددت باأللدددى " عمليدددة ربددد ابدددري القدددارن بدددالرم الماتدددأل ق ء ادددمل هدددثا الدددرب إ ددداد المعندددس مدددت اددد إل ال دددياقق
ءااتيددددار المعنددددس المناسدددد ق ء ن دددديي اةااددددار المقددددرءئي" .ء اددددير ددددألل ( )170 :0227إلددددس مقرددددأل القرددددي القرافددددت الددددى "الددددرب
الصددددقيح بدددديت الرمدددد ءالمعنددددسق ءإاددددراة المعنددددس مددددت ال ددددياقق ءااتيددددار المعنددددس المناسدددد ق ء ن دددديي اةااددددار المقددددرءئي ,ء ددددثكر
اةااار ءاستيدامرا ات بع

اةلا ة القا ري ءالم تقبلية".

امدددا حددداا ( )139 :0223ايعددددرذ القردددي القرافدددت الددددى "عمليدددة عقليدددة قددددأل ايردددا القدددارن بالتقاعددددل اإل دددابت مددد الددددن
الماتددأل ق م ددتيدما اددت لددة ابرا ددى ال ددابقة اددت الددرب بدديت الرم د ءمعنددالق ءإ دداد المعنددس المناسدد مددت ال ددياقق ء ن دديي المعددالت
المتضدددمنة ادددت الددددن

ق ء قد دددد الققددددافق ءا رائ ,ء قد دددد اةاادددار ء ن يمرددددا ءالتمييددد بينرددددا ,ءا لتردددائ مدددت لددددة بيبدددرا جد دددددي
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مادددت اسدددتيدامرا ادددت المألاخددد

القيا يدددة" .ء عرادددى كدددل مدددت خاسدددي ءالم رءعدددت ( )71 :0229الدددى "النادددا العقلدددت الدددثي قدددأل بدددى

ال الدددد مددددت ادددد إل قاعلددددى مدددد الددددن

الماتددددأل للألاددددألإل إلددددس المعنددددس الصددددر ح ءالضددددمنت للددددن

ق ء ددددتيد ايددددى العد ددددد مددددت

العمليا العقلية مثل التقليل ءا ستنتاة ءالرب ءإدران الع خا ".
دددقا ة ( )35 :0210اه القردددي القرافدددت "عمليدددة عقليدددة معرايدددة صدددل بردددا القدددارن إلدددس معرادددة البيالدددا ءالمعدددالت

ء دددر
التددت تضددمنرا الددن

المقددرءئ اعتمددادا علددس ابرا ددى ال ددابقةق ء لددة مددت ادد إل خيامددى بددالرب بدديت الالمددا ءال مددل ءالققددرا رب دددا

قأل علس عمليا التق ير ءالمألازلة ءالتقليل ءالنقد".
ءباسددددتقرائ المألا ددددعا الميتلقددددة لتقد ددددد ء ألاددددي

مقرددددأل القرددددي القرافددددتق ماددددت اسددددتي د جملددددة مددددت الملقألظددددا

التت تعلق بالمقرأل ءهت كالتالت:
ا ـ ءاددد

ممارسدددة القدددرائي بألردددا عمليدددة عقليدددة مقألرهدددا القدددارنق ءادددت هدددثا إ ددداري إلدددس اإلسدددترا ي يا المعرايدددة التدددت

القارن ات عاملى م الن
ـ ءادد

دددتيدمرا

المقرءئ.

مدددا مارسددى القدددارن بالناددا ق ءادددت هددثا إ ددداري إلددس م مدددح ءسددما الن ر دددة البنافيددة التدددت ددر القدددرائي عمليددة لاددد ة

ء قاعل م تدا بيت القارن ءالن
ة ـ خيات استيعا الن
د ـ القردددي القرافدددت

.

المقرءئ بم را ادائق ءهثا تقق م ال قة المعا ير المنبثقة مت مقرأل ال ألدي التعليمية.
عدددد ق ددديرا للمعلألمدددا المألجدددألدي بدددالن

الماتدددأل اق ددد ق بدددل عدددد إ دددااة لردددثل المعلألمدددا إلدددس اليبدددرا

ال ابقة لد القارن م بقا.
ء مادددت ادددأل مقردددأل القردددي القرافدددت ادددت
ءرائ المعرايدددة التدددت قدددأل بردددا القدددارن  /ال الددد
المعرايدددددة ءالألجداليدددددة ال دددددابقة

دددألئ التعر قدددا ال دددابقة بألدددى م مألعدددة مدددت العمليدددا العقليدددة المعرايدددة ءمدددا

مدددت اجدددل التقاعدددل اإل دددابت الناددد مددد الدددن

سدددددتنتاة المعندددددس الصدددددر ح ءالضدددددمنت للدددددن

الماتدددأل ق م دددتيدما ايدددى ابرا دددى

ق معتمددددددا علدددددس ليدددددا التقليدددددل ءالتأء دددددل ءالنقدددددد

ءاإلبدا .
ـ أهمية الفهم القرائي:
اء دددق ادبيدددا التربيدددة الليأل دددة المعاادددري اهميدددة القردددي القرافدددت كمت لددد

دددرءري ءاساسدددت ادددت العمليدددة التعليميدددة

سدددديما المرحلددددة الثالأل ددددة لاأللددددى اددددتمل علددددس ق ددددير المعلألمددددا ق ءالبرهنددددة علددددس اددددقتراق ءإعددددادي التقايددددر العميددددق اددددت معال ددددة
المعندددس لألاادددار المقألر دددة المتاحدددة .ء مادددت قد دددد هدددثل اةهميدددة ادددت النقدددا ا يدددة (الناخدددةق  44 :0223عدددأل
الألها ء ار تق  02 – 19 :0224حاا ق  94 :0223ألل ق  32 :0211اليلق :)343 :0217
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ا ـ قدددد كدددل مدددت التقايدددر ءالقردددي القرافدددت ادددت سدددياق الليدددة التدددت عدددد الألعدددائ لألاادددار ءالمعدددالت ءالصدددألر الثهنيدددةق باإل دددااة إلدددس
المقاهيي ءالقضا ا ءالمبادن التت عد ادءا مت لبة لاليرما اانائ الت ر د ءالتعميي.
ـ ابددد اه القردددي القرافدددت منبددددل عدددت الن ددداا الدراسدددتق ء قتدددر
المراري ات القري القرافت

اةدبيدددا اه التبا نددددا بددديت اةادددراد المردددري ءالمتددددلييت اددددت

رر م كل عملية.

ة ـ م ددداعدي ال ا لدد اددت إلمامدددى باةااددار الألاعيددة البندددائيق ءار قددائ م ددتألال الليدددألي ءاةدبددتق ممددا ا دددبى مرددارا إادددار اةحادددا
ءالرا المأل ألعية.
د ـ تددديح امدددت ن ال الددد لمردددارا القردددي القرافدددت ابدددألا الثقاادددة الثا يدددة ءالمعرادددة الميتلقدددة ,ء دددت ي بردددا اه

دددد لق دددى ء ققدددق

ا ى عندما تعثرق ء لة مت ا إل المرارا ءالعادا القرافية الصقيقة.
ـ مستويات الفهم القرائي ومهاراته:
ا ردددد الدراسددددا ءالبقددددأل التددددت اهتمدددد بتعلدددديي القددددرائي لقددددأل ق دددديي القرددددي القرافددددت إلددددس م ددددتأل ا مت ل ددددلة باددددال
هرمددددتق ءمتدرجددددة اددددت اددددعألبتراق بقيددددف قابددددل كددددل م ددددتأل م مألعددددة مددددت العمليددددا المعرايددددة ءالمرددددارا ال زمددددة اددددت هددددثا
الم ددددتأل ق ءل ددددرا لتعقددددد بيعددددة القرددددي اددددت القددددرائيق اقددددد عدددددد التصددددنيقا ءالتق دددديما التددددت ناءلدددد م ددددتأل ا القرددددي القرافددددت
ءمرارا ددىق ءاحيالدددا قدددد

دددداال ايمددا بينرمدددا كمدددا ادددير

ددقا ة ()39 :0210ق ءلعدددل لدددة رجددد إلددس التبدددا ت ءا ادددت ذ ادددت اردددي

بيعدددة القدددر ائي ءاهدددداذ عليمرددداق ءالعألامدددل المددد اري ادددت اردددي المقدددرءئ مدددت لاحيدددةق ءجددددي ءحداادددة المأل دددأل القرافدددت مدددت لاحيدددة
اار .
اق دددي الدددبع

القردددي القرافدددت بقدددا لق دددي الألحددددي المقدددرءئي بددددئا مدددت الالمدددةق ءمتددددرجا حتدددس المأل دددأل ق مدددرءرا بالعبددداري
ا ادددر القردددي القرافدددت بقدددا لندددأل الرسدددالة العقليدددة ءح مرددداق ءار دددق االدددف جدددائ ليضدددي

ءالققدددري ادددي الصدددققةق بينمدددا خ دددي الدددبع

صدددددنيقا جد ددددددا للقردددددي القرافدددددت ءاقدددددا للم دددددتأل ا ءالعمليدددددا العقليدددددة ريدددددر المق ألسدددددة ءالم دددددتدإل عليردددددا بم دددددرا را ال دددددلألكية
اإلجرافيدددة .ءمددددت ابدددرز صددددنيقا م دددتأل ا القرددددي القرافددددت التصدددني

الددددثي خدمدددى إ مرالددددد (-216

:215

(Emerand,2002

حيف خ ي القري القرافت إلس اربعة م تأل ا  ,هت:
 1ـ م دددتأل المعرادددة:

دددت ي القدددارن ا عتمددداد علدددس لق دددىق ء ادددعر بألدددى قردددي مدددا قدددراق ءالدددى تدددثكرل بالدرجدددة لق دددراق ء دددت ي

اري  % 99مت المقردا المقرءئي بالن

.

 0ـ م تأل التعلي :ء قتاة ايى المتعلي إلس م اعدي المتعلي لات قري ما قرا ارما اما.
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 3ـ م دددتأل اإلحبدددا  :ء تمثدددل ادددعألبة هدددثا الم دددتأل ادددت تبددد القدددرءذ ءالالمدددا باإلادددب ق ءاردددي ال الددد ادددت هدددثا الم دددتأل
األه ارما ج فيا خاارا.
دددأار ال الددد ادددت

 4ـ م دددتأل القددددري الققيقيدددة :قدددات هدددثا الم دددتأل بااتبدددارا الدددثكائق ء دددتيل هدددثا التقدددد ر ادددت بيددداه مدددد
القرائي ببياه القرق بيت م تأل خرائ ى القعلية ءم تأل خرائ ى المتألخ الثي صل إليى بالتدر .

 )2005( Vacca & Vaccaلم ددتأل ا القرددي القرافددت مددت ابددرز ءاهددي التصددنيقا ق ءهددأل صددني

كمددا عددد صددني

ر القري القرافت ا اة م تأل ا  ,هت:
1

ـ الم دددتأل القراددددت (خدددرائي ال دددد ألر)  :Literalء قصدددد بددددى القدددرائي الصددددقيقة لمدددا هددددأل ماتدددأل بددددالن

معالت الالما المقرديق ءاري د لترا ءمعراة ا داد الالما  ,ءالقدري علس صني
0

ق اي التعدددرذ علددددس

الالما إلس م مألعا متاابرة.

ـ الم ددددتأل التق دددديري (خددددرائي مددددا بدددديت ال دددد ألر)  :Interpretiveء قصددددد بددددى ارددددي المقصددددألد مددددت هددددثا الددددن

القددارن إلددس مددا هددأل ابعددد مددت المعددالت المبا ددريق اينصددرذ إلددس عددرذ المعددالت الضددمنية ءارددرا

ق اي اه ددددثه

الاا د التددت لددي صددرا برددا اددت

المقرءئ باال مبا ر.
 3ـ الم دددتأل الت بيقدددت (خدددرائي مدددا ءرائ ال ددد ألر)  :Applyingء قصدددد بدددى كيقيدددة ا سدددتقادي مدددت المعلألمدددا المألجدددألدي بدددالن

ق

ءء دددد نبدددد ا ء رائ حددددألإل هددددثل المعلألمددددا ق اددددي اددددأل ت را ددددة ءادددديارة اااددددار جد ددددديق اي تضددددمت اإلدران الددددألاعت للقددددارنق
ءخدر ى علس

ب عمليا ى المعراية ءالتقاي برا ء ألجيررا (عبد

ءخدددد دددا

ق ددديماه لتصدددني

ق .)31 :0214

م دددتأل ا القردددي القرافدددت ادددت دءافدددر المرتمددديت ءالمادددتيليت بالبقدددف التربدددألي الليدددألي اةءإل

هدددأل التق ددديي اةاقدددت للقردددي القرافدددت ءالدددثي ادددمل م دددتأل ا اددد

كمدددا حدددددها عيمدددة ( )153-149 :1993ادددت

دددألئ العمليدددا

العقلية ,ءهت:
 1ـ م دددتأل المردددارا العقليدددة اةءليدددة (ا سدددتيعا ) :ء ادددمل مردددارا معرادددة الالمدددا ال د دددديق ءاسدددتي د اةاادددار مدددت الدددن
ءالتميي بيت الثالألي ءالرفي

ق

مت اةااارق ءرب الرمألز باةااار التت دإل عليرا.

 0ـ م دددتأل العمليدددا العقليدددة المتألسددد ة (لقدددد المقدددرءئ):
بالمأل دددأل ق ءااتيدددار التقصدددي

التدددت

ردددر مقددددري القدددارن علدددس قد دددد مدددا لدددى ادددلةق ءمدددا لدددي

دددد را دددا اء بدددرهت علددددس ادددقة خضددديةق ءالااددد

لدددى ادددلة

عدددت اءجدددى التادددابى ءا ادددت ذ بدددديت

الققافق ءالألخألذ علس المعالت البعيدي التت قصدها الاا .
 3ـ م دددتأل المردددارا العقليدددة العليدددا (التقاعدددل مددد المقدددرءئ) :ءايدددى دددرب ال الددد المعدددالت المتصدددلة ادددت ءحددددا اار دددة كبيدددري,
ء اا

عت ماا

جد دي.
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ءا قددددق كددددل مددددت حددددداد ( ,)0220ءجددددا

( ,)0220ءالعي ددددألي ءال نقددددالت ( ,)0220ءال دددديد ( )0215اددددت صددددني

م تأل ا القري القرافت ااقياا إلس ا اة م تأل ا رفي ة ,هت:
 1ـ اري معنس الالمة :ء تمثل ات مراعاي مقتضس القاإل التت جائ ايى الالمة لال مت الاا

ءالقارن معا.

 0ـ اري معنس ال ملة :ء عتمد علس اري الالما التت تاأله منرا ال ملة ء ر ي هثل الالما ء تابعرا.
 3ـ اري معنس الققري :ءهثا ت ل اري التر ي الثي جائ بى ال ملق ءاري ن يي الاا

ةااارل.

ايمدددا ا قدددق عددددد كبيدددر مدددت التربدددأل يت ءالبددداحثيت المرتمددديت بم ددداإل علددديي القدددرائي ادددت قد ددددهي لم دددتأل ا القردددي القرافددددت
ءادددددق م دددددتأل ا ام دددددة رفي دددددة ,هدددددت (مقمددددددق  1990الناخدددددة ءحددددداا ق  0224العي دددددألي ءال نقدددددالتق  0220ع يدددددةق 0220
حراحاةق  0227القلي ءال اهق  0229عبد الباريق  0229رايقاهق  0210ال يدق 0215
1

قا ةق :)0210

ـ القردددي القرادددت المبا دددر :ء عندددت خددددري المدددتعل ي علدددس اردددي الالمدددا ءال مدددل ءاةاادددار ءالمعلألمدددا ءاةحددددا ارمدددا مبا دددراق
قد ددددي القادددري الرفي دددة ادددت الققدددريق ء قد دددد القادددري المقألر دددة ادددت الدددن

ء ادددمل الم دددتأل مردددارا

ق ء قد دددد التن ددديي الدددثي ا بعدددى

الاا .
0

ـ القردددي ا سدددتنتاجت :ء عندددت خددددري القدددارن علدددس التقدددا المعدددالت الضدددمنية العميقدددة التدددت ااقاهدددا الاا ددد ءلدددي صدددرا بردددا ادددت

الدددن

ق ء لدددة مدددت اددد إل خدر دددى علدددس الدددرب بددديت المعدددالت ءاسدددتنتاة الع خدددا بددديت اةاادددار ءالقيدددا بالتيميندددا ءا اترا دددا لقردددي

الدددددن

الاا ددددد ءدءااعدددددىق ء قد دددددد القددددديي

ءا

ق ء ادددددمل الم دددددتأل مردددددارا اسدددددتنتاة ع خدددددا ال دددددب ءالنتي دددددةق ءاسدددددتنتاة ردددددر
اها المتضمنة ات الن

.

 3ـ القردددي الناخدددد :ء قصدددد بدددى إاددددار حادددي علدددس المدددادي المقدددرءئي ليأل ددداق ءد ليددداق ءءظيقيددداق ء قأل مردددا مدددت حيدددف جألد ردددا ءدخترددداق
أايرها ات القارن ءاق معا ير مضبأل ةق ءالتميي بيت الققيقة ءالراي.

ءمد

 4ـ القرددي التددثءخت :ء قصددد بددى القرددي القددافي علددس ابددري أمليددة جماليددة بدددء اددت إح ددات القددارن بمددا ددعر بددى الاا دد ق ءهددأل سددلألن
ليدددألي عبدددر بدددى المدددتعلي عدددت إح اسدددى بدددالقاري التدددت رمدددت إليردددا الدددن

اةدبدددت ءللي دددة التدددت رسدددمرا للتعبيدددر عدددت هدددثل القادددريق

ء امل هثا الم تأل مرارا مثل إدران القيمة ال مالية ءالد لية ءاإل قافية للالما ءال مل ءالققرا .
 5ـ القردددي اإلبدددداعت :ء عندددت ابتادددار ااادددار جد ددددي ءاختدددراا ا دددال اء م دددار اادددري جد ددددق بقيدددف بددددا القدددارن بمدددا هدددأل معدددرءذ مدددت
حقددافق ءمعلألمدددا ءمقددداهييق لانددى دددر لردددا اسددتيداما جد ددددي ريدددر قليد دددةق اء ددر ايردددا ع خدددا متميدد يق ء ادددمل هدددثا الم دددتأل
مرارا مثل اختراا حلألإل احدا جد ديق ءإعادي ايارة اقري بأسلأل جد دق ءالتنب بأحدا جد دي.
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امدددا التصدددني

للمردددارا راسددديااق بمعندددس قصددديل القردددي القرافدددت كعمليدددة إلدددس مردددارا

الثدددالت للقردددي القرافدددت اردددأل التصدددني

عامدددة دءه صدددنيقرا قددد م دددتأل ا رفي دددةق ءمنردددا مدددا حدددددل م ددداءر ( )155 :1930مدددت مردددارا مثدددل اردددي المعندددت مدددت ال دددياقق
ءاردددي الع خدددا بددديت اةاادددارق ءالألخدددألذ علدددس القادددري الرفي دددة ادددت ال ملدددةق ءاردددي مدددا بددديت ال ددد ألرق ءكدددثلة التصدددني
هيةدددة التقدددأل ي للت دددأل ر التربدددألي بأمر اددداق مثدددل :قدددد ي اسددددتد

مدددت المدددألاد المقدددرءئيق ء قدددد ي اسدددتد

الدددثي حدد دددى

مدددت ابدددرا القددددارن

ال دددداب قةق ء قد ددددد القاددددري الرفي ددددةق ءإدران ءارددددي الققددددافق ءا حتقدددداظ بالنتددددافلق ءالتمييدددد بدددديت الققيقددددة ءالددددرايق ء قد ددددد هدددددذ
ءا اها ى(مص قسق .)00 :0210

الاا

ءخدددد ااددداد الباحدددف مدددت التصدددنيقا الميتلقدددة لم دددتأل ا القردددي القرافدددت ال دددابقة ادددت إعدددداد خافمدددة م دددتأل ا القردددي القرافدددت
ءالمرارا القرعية المندرجة ق كل م تأل رفي .
المحور الثاني ـ كفاءة الذات القرائية:
عتبددددر كقدددددائي الددددثا مدددددت الماأللدددددا المرمددددة للن ر دددددة المعرايدددددة ا جتماعيددددةTheory

Cognitive

ااتر ددد اه سدددلألن القدددارن ءالبيةدددة ءالعألامدددل ا جتماعيدددة تدددداال بدرجدددة كبيدددريق اال دددلألن اإلل دددالت ادددت

 Socialالتدددددت

دددألئ ل ر دددة بالددددءرا

 Banduraتقددددد بادليدددا بتقاعدددل ا ادددة مددد ارا هدددت :العألامدددل الثا يدددةق ءالعألامدددل ال دددلألكيةق ءالعألامدددل البيةيدددةق ءا لدددق علدددس هدددثل
المدددد ارا "لمددددأل ة القتميددددة التبادليددددةDerminism
العألامدددل المتقاعلدددة لتققيدددق اهدددداذ علمدددى (ع دددا

"Reciprocalق ءءاقددددا لرددددثا النمددددأل ة اددددله المددددتعلي بقاجددددة إلددددس عدددددد مددددت
ق  .)045 :0213ءلعددددل هندددان ادددلة بددديت لمدددأل ة القتميدددة التبادليدددةق ءالعألامددددل

المدد اري ادددت عمليدددة القرددي القرافدددتق حيدددف اددير اةايدددري إلدددس القدددارن ءبيةتددىق ءالدددن
ءالمعلي ء ر قة در ى للن

المقدددرءئ ء بيعتددى ءاصددداف

سدددياخى الليدددأليق

ق ءلأل القرائي.

ءلقددد ح ددت مقرددأل كقددائي الددثا

 -علددس الددرري مددت حدااتددى -علددس خدددر كبيددر مددت ا هتمددا مددت خبددل العلمددائ ءالبدداحثيتق كمددا

خدددس ح ادددا ءاادددراا مدددت الدددث أل ءا لتادددارق ءعلدددس الدددرري مدددت اةادددر اإل دددابت لدددثلة ءالمتمثدددل ادددت إادددرائ الم ددداإل البقثدددت ايدددى ء ندددأل
الدراسدددا ق إ الدددى مدددت زاء دددة اادددر ميدددا ري خدددد العاددد

سدددلباا علدددس الأل دددألا ءا قددداق حدددألإل قد دددد ء ألادددي

المقردددأل ق ءهدددثا مدددا

ا دددار إليدددى بقدددأل كدددل مدددت احمدددد ()0222ق ءبقيعدددت ءهمدددا ()0215ق ءالم يدددري( )0217حيدددف اادددرز هدددثا ا هتمدددا لأل اعدددا مدددت
اليمددددأل

ءالتعدددددد اددددت ا سددددتيدا لددددىق ء حدددد هددددثا ا اددددت ذ بدددددئا بتقد ددددد كلمددددا المصدددد لح عنددددىق حيددددف ظرددددر كثيددددر مددددت

الم ددميا المعبددري عنددى مثددل self – efficacyق sense of efficacyق efficacy beliefsق ءاددت العربيددة عددرذ ا ضددا بعدددي
م ميا منرا :القاعلية الثا يةق ءااعلية الثا ق ءالاقائي الثا يةق ءكقائي الثا .
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أ ـ مفهوم الكفاءة الذاتية:
مثدددل مقردددأل الاقدددائي الثا يدددة اهميدددة كبيدددري لدددد التربدددأل يت ءعلمدددائ الدددنق
ددددرءه الق ددددري بصددددألري إ ابيددددة ءباقددددائي مدركددددة عاليددددة

ددددري اددددت اسددددتنرا

علدددس اعتبدددار اه العمدددل علدددس جعدددل ال ددد
كااددددةق ءلقددددد

خدددددرا ري ءاسددددتعدادا ري اددددت الم ددددا

ا ددقس امددرا جليددا اه الاقددائي الثا يددة المر قعددة قددألد إلددس م ددد مددت الاقددائي ءالقعاليددة اددت التعامددل م د الاثيددر مددت مرددا القيدداي (حمدددق
.)121 :0213
ءلقدددد عددددد التعر قدددا لتألادددي

ء قد دددد مقردددأل الاقدددائي الثا يدددةق ايعراردددا بالددددءرا

) (Bandura ,1977 :191الردددا

" القادددي الدددثي األلدددى القدددرد عدددت خدرا دددى ءإماالا دددى علدددس ن ددديي ء أد دددة م مألعدددة مدددت اةاعددداإل ءاةلاددد ة ال زمدددة للقصدددألإل علدددس
المدددا مدددت اةدائ المرردددأل "ق ءادددت عدددا  1939اعددداد التعر ددد

بدددأه الاقدددائي الثا يدددة عندددت "اعتقدددادا اةادددراد ادددت خددددرا ري علدددس

م دددتأل ا معيندددة مدددت ال دددلألن للدددتقاي ادددت اةحددددا التدددت دددألاجرري ادددت حيدددا ري" )(Bandura ,1989 :1175ق ء عراردددا دددل
):90

(Shellالرددددا "المياددددالي

,1989

الددددثي مددددت ا لددددى تاامددددل اة ددددياد ,ء بقددددأله مرددددارا ري المعرايددددة ءال ددددلألكية

ءا جتماعيددة المألجددألدي ةدائ مرمددة مددا ,ءهددي علددس اقددة مددت القدددري علددس ادائ هددثل المرمددة بن دداا"ق ام دا سددتيقت ء اددرءه

(Steven

) et al ,2001 :1034ايددرءه اه الاقددائي الثا يددة عنددت " معتقدددا القددرد حددألإل خدر ددى علددس الن دداا ايمددا قددأل بددى مددت اعمدداإل ال د
برا".
ءاددددت

ددددألئ التعر قددددا ال ددددابقة لمقرددددأل الاقددددائي الثا يددددة ماددددت القددددألإل بألرددددا اعتقدددداد اء إدران القددددرد لم ددددتأل كقائ ددددى

ءااعليتى الثا ية ,ءما عا ى هثا اإلدران مت معلألما ءا اها ءمعارذ زمة للتقد ات قيق مرمة مقددي.
ب ـ كفاءة الذات القرائية ،مفهومها وأهميتها:
عدددد كقدددائي الدددثا القرافيدددة مدددت ابعددداد الدددثا العامدددة التدددت دددر ب بال الددد النق دددت للقدددرائيق ءاكدددد بعددد
ع خدددة بددديت القدددرائي ءكقدددائي الدددثا القرافيدددة مثدددل دراسدددة با ر دددة )(Patrick ,2006

ق ءدراسدددة مدددارن

الدراسدددا ءجدددألد
)(Mark ,2008ق

ءدراسدددة بصدددل ( )0210ءالتدددت ابدددرز لتاف ردددا ءجدددألد ع خدددة ار با يدددة مألجبدددة بددديت مقردددأل الدددثا اةكاد ميدددة ءالدددثا القرافيدددة لدددد
.

ال

ءلقدددد عدددرذ كدددل مدددت جدددأل ري ءء قيلدددد ) (Guthrie & Wigfield ,2004 :80كقدددائي الدددثا القرافيدددة الردددا "خددددري
المدددتعلي علدددس قدددد ر خدر دددى القرافيدددة بندددائ علدددس معتقدا دددى ءمعراتدددى بقدرا دددى الثا يدددة"ق بينمدددا عراردددا بقيعدددت ءهمدددا
الردددا " معتقددددا ال ددد

حدددألإل خددددر ري علدددس اةدائ بادددال جيدددد ادددت المألخددد

القرافدددت" .ء مادددت قد دددد مقردددأل كقدددائي الدددثا القرافيدددة
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ادددت الرددددا معتقدددددا ءال باعدددا المتعلمدددديت حددددألإل مدددا متلاأللددددى مددددت خدددددرا ءإماالدددا اددددت التعامددددل مددد المرددددا القرافيددددة ,ءءعدددديري
عقري ءخأل ري ات القرائي ءا اها ري لقأل دراسة النصألد القرافية.

ب ألال

ءباسددددتقرائ ءدراسددددة ءاقدددد

ادبيددددا التربيددددة ءعلددددي الددددنق ق ءالدراسددددا ءالبقددددأل التددددت اهتمدددد بتق دددديت ءرادددد كقددددائي

الدددثا بألجدددى عدددا ق ءكقدددائي الدددثا القرافيدددة بألجدددى ادددادق مادددت قد دددد اهميدددة كقدددائي الدددثا القرافيدددة ايمدددا لدددت ( & Chapman
:279

,1997

 Tunmerال اسددددرق  32-09 :0220إبددددراهييق  00 :0227عبددددد الع دددد ق  142 :0223العلددددألاه ءالمقاسددددنةق

 412 :0211اتقتق  97 :0215مقمدق :)120 :0210
 1ـ ز ادي التقاي القعاإل بعمليا القري ءا ستيعا القرافت.
 0ـ التأاير ات ال ر قة التت يتار برا ال ال اةلا ة القرافية التت اارن ايرا.
 3ـ التأاير ات كمية ءح ي ال رد المبثءإل مت خبل المتعلي لتققيق اهدااى مت دراسة النصألد المقرءئي.
 4ـ قد د المدي التت صمد ايرا ال ال ات مألاجرة العألافق القرافية.
5

ـ إمااليدددة اعتبدددار كقدددائي الدددثا القرافيدددة كمألجردددا إراد دددة لقردددي إمااليدددة الدددثا ءخددددر را علدددس ا سدددت ابة المعرايدددة لل دددألاهر

ءاةحدا ال ياخية.
ج ـ أبعاد الكفاءة الذاتية:
ميددد بالددددءرا ) (Bandura , 1986 :52 – 53بددديت ا ادددة ابعددداد رفي دددة للاقدددائي الثا يدددة ,ءهدددت مقددددار اةهميدددةق
ءالتعمدددييق ءالقدددألي .حيدددف إه مقددددار اةهميدددة يتلددد
الاقددائي بصددألري اكبددر عندددما ادددأله الماددا

مدددت مدددتعلي إلدددس ادددر بعدددا ل بيعدددة المألخددد

مر بددة ءاقددا لم دددتأل الصددعألبةق لددثا

بينمدددا ادددير البعدددد الثدددالت (التعمددديي) إلدددس التقددداإل ألخعدددا الاقدددائي إلدددس مألاخددد
ماددابرةق ء يتلدد

المادددال ءادددعألبتىق ء تضدددح مقددددار

لددق علددس هدددثا البعددد م ددتأل اددعألبة المرمدددة.

مادددابرةق ادددالمتعلي ماندددى الن ددداا ادددت ادائ مردددا ءاعمددداإل

درجدددة العمألميددة مدددت مددتعلي إلددس ادددر .اددت حددديت اه بعددد (القدددألي) تقدددد اددت

دددألئ ابددري المدددتعلي ءمددد م ئمتردددا

للمألخ ق االمتعلمأله الث ت متلاأله ألخعا مر قعة مانري المثابري ات العمل ءبثإل ال رد ات مألاجرة اليبرا الااخة.
ءادددت
القرافيةق ءا

دددألئ مدددا سدددبق مادددت قد دددد ابعددداد الدددثا القرافيدددة ادددت اةبعددداد الث ادددة الرفي دددة ,ءهدددت :الاقدددائي ادددت القدددرائيق ءالصدددعألبة
ال لقأل القرائي.

د ـ تحسين كفاءة الذات القرائية:
ا دددار الدراسدددا ءالبقددددأل التدددت اهتمددد بالاقددددائي الثا يدددة إلدددس م مألعددددة مدددت اإلجدددرائا ءالممارسددددا التعليميدددة التددددت
مدددت دددألرا راددد ء ق ددديت كقدددائي الدددثا ق ءالتدددت مادددت ا ستر ددداد بردددا ادددت البقدددف القدددالت لتق ددديت كقدددائي الدددثا القرافيدددة ل ددد
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الثددددالت الثددددالأليق منردددا مددددا لددددت (-65

الصددد

:56

.1994

 Banduraبدددددءيق  107 – 100 :0221إبددددراهييق 49 :0227

خال ق  110 – 111 :0213بقيعت ءهما ق  022 :0215مقمدق :)575 :0213
 1ـ التيث دددة الراجعدددة :حيدددف إه قدددد ي يث دددة راجعدددة م دددتمري للمدددتعلي ددد ءدل بم دددرا التقدددد ق ء عرادددى باإلسدددترا ي يا الم دددببة
للن اا.
 0ـ النمثجددة :حيددف عددر

المددتعلي لنمددأل ة ريددر اليبيددر (اةخددراه) ق ددت مددت كقددائي الددثا ءدااعيددة التقدددي لد ددىق بينمددا التعددر

لنمدددأل ة اليبيدددر ق دددت مدددت كقدددائي القددددري علدددس حدددل المادددا

ء علدددي اإلسدددترا ي يا  .ء عندددت ا ضدددا اليبدددرا التدددت

مدددت النمدددا ة ا جتماعيدددة المقي دددة ,إ ددد داد دددعألرل باقائ دددى الثا يدددة عنددددما

دددتقيرا المدددتعلي

حددد اه مدددت ماالأللدددى ادددت القددددري خدددادرءه علدددس القيدددا

بمرمة ما.
3

ـ اليبددددري الناجقددددة :ادددد بددددد اه

التقدددد ا  .ء

دددداعد المعلددددي

بددددى علددددس اددددأل ت رادددديد مددددت اليبددددرا الناجقددددة ا م ددددتأل متعدددددد مددددت

دددة اه ابدددرا الن ددداا ددددعي الاقدددائي الثا يدددة لدددد المتعلمددديت ادددل ا ادددرر ل ددداا القدددرد ادددت اعمددداإل ءمردددا مقدددددي

ازداد عألرل بالاقائي الثا ية.
 4ـ اإلخندددا  :حيدددف إه معتقددددا الاقدددائي الثا يدددة تدددأار باإلخندددا الدددثي تلقدددال المدددتعلي مدددت بعددد

اة دددياد المألادددألق بقددددر ري علدددس

ادائ مرمة خرافية ما.
المحور الثالث ـ ال برمجة اللغوية العصبية:
كدددأله مرندددة التددددر

مرندددة مقدسدددةق كددداه ا ر قدددائ بردددا إلدددس اعلدددس درجدددا الرخدددت اددديل التربأل دددألهق ءكددداه الألادددألإل إلدددس

التقاعدددل الصدددقت اةمثدددل م لبدددا رفي دددا لادددل مدددت المعلمددديت ءالمتعلمددديت علدددس ال دددألائق ءالقضدددائ علدددس المادددا
 .ءلقدددد لاددد التربأل دددأل ه ادددت اسدددتيدامري إلسدددترا ي يا التددددر

ال ددد

ادددت هدددثا الصددددد دددألل

( )1 :0221اه إسدددترا ي يا

التدددت عيدددق علددددي

الميتلقدددة برددددذ نميدددة مردددارا القردددي القرافدددتق ء كدددد

علدددي المقدددرءئ ددد دي دءرا مرمدددا ادددت نميدددة مردددارا القردددي القرافدددتق ءالتيلددد

علدددس الصدددعألبا التدددت ألاجدددى المدددتعلي ادددت القدددرائيق اضددد عدددت الدددى لادددت تيلددد ال الددد علدددس ادددعألبا اردددي المقدددرءئق نبيدددت عليدددى
اه ادددأله علدددس معرادددة بعددددد مدددت إسدددترا ي يا القردددي ادددت القدددرائي حتدددس دددتمات مدددت التعامدددل بقعاليدددة مددد مألاخددد
ءلقددددد بددددرز اددددت ا ءلددددة ا ايددددري البرم ددددة الليأل ددددة العصددددبية كألسددددي

در ددددت مانددددى إك ددددا المتعلمدددديت بعدددد

ءالتانياا القعالة ات نمية م تأل ا القرائيق ءرا دااعية المتعلميت لقأل القرائي بألجى عا .
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أ ـ المفهوم والنشأة:
عددددد البرم ددددة الليأل ددددة العصددددبية

ر قددددة من مددددة لمعراددددة ركيدددد الددددنق

اإلل دددداليةق ءالتعامددددل معرددددا بألسددددافل مقددددددي

ءاسددددالي اددددقيقة ءمقيددددديق حيددددف مانددددة التددددأاير ال ددددر ءالقاسددددي اددددت عمليددددة اإلدران ءالتصددددألر ءبنددددائ اةااددددارق ءبالتددددالت اددددت
ال ددلألن ءالتصددرذ .ءلقدددد بدددا علدددي البرم ددة الليأل ددة العصدددبية اددت ال ردددألر علددس ددد جدددأله جر ندددر  John Grinderاسددتا علدددي
الليأل دددا ق ءر تادددارد بالدددددلر

Bandler

Richardق بعددددما خامددددا بنمثجدددة معددددال يت اخأل دددائ مثددددل ار ددد بيرلدددد (م سددد

ال اددد ال )ق ءارجينيدددا سدددا ير (ااصدددافية عددد ة مادددا

ل ر ددددة

العافلدددة)ق ءميلتددديت ار ا دددأله (المعدددالل بدددالتنأل ي) حيدددف لادددرا اءإل كتدددا

كددرا ايددى اكتادداارما باسددي ""The Structure of Magicق اددي ا ددا هددثا العلددي ا ددألا كبيددري اددت امالينيددا القددره العاددر تق
ءالتادددر مراكددد لق ء ألسدددع
اةءرءبيددددةق ء

معاهدددد التددددر

عليدددى ءعلدددس ار ددديا ى ادددت الأل دددا المتقددددي اةمر ايدددة ءبر اليددداق ءبعددد

البلدددداه

ددددد اليددددأل بلدددددا مددددت بلددددداه العددددالي الصددددناعت كمددددا اددددير إبددددراهيي ( )104 :0210إ ءايددددى عدددددد مددددت المراكدددد

ءالم س ا لرثا العلي ال د د.
ءاسددددت ا بالدددددلر  Bandlerاه ضدددد دددددل علددددس مبدددددا البرم ددددة الليأل ددددة العصددددبية اةءإل ءهددددأل "النمثجددددة" اء "مقاكدددداي
النددداجقيت" ق اء لقدددل الن ددداا مدددت دددي

إلدددس ادددر مدددت اددد إل مقاكددداي لمدددأل ة متميددد ء قليدددد دددال مدددت ا دددااإل التقدددألق اإلل دددالت ادددت

اتري ءجي ي.
ءلقددد عددددد التعر قدددا ق ءربمددا ا ققددد ادددت م ملرددا لمقردددأل البرم دددة الليأل دددة العصددبية مدددت حيدددف إلرددا مدددادي

بيقيدددة تمثدددل

اددت م مألعدددة مدددت ا ليدددا ءالتقنيدددا ءالقر ددديا التدددت عددديت علدددس ققيدددق الم دددامح ءا مددداإل ,ءادددق إمااليدددة القدددرد ءخدرا دددى .ايعراردددا
سدددأللا

( )9 :0220الردددا " دراسدددة مدددا

دددري ادددت القادددر ءالليدددة ءال دددلألنق ءهدددت ر قدددة لتادددقير ءإعدددادي إلتددداة التقدددألق الدددثي

ددداعد

القدددرد علدددس ققيدددق النتدددافل التدددت ررددد ايردددا" .ء ادددير إلدددس المقردددأل كدددل مدددت باا دددتير ءايادددرز ( )139 :0220بألدددى "التقنيدددة التدددت
لتصدددألرا ى ءماددداعرل بادددأه ابدددرا ما دددية اء حا دددريق ء قد دددد ال دددبل التدددت قتاجردددا للألادددألإل إلدددس

عمدددل علدددس يييدددر الادددي
اهدااى".

) (Metcalf , 2008 :5الرددا "علددي خددافي علددس رربددة القددرد اددت التيييددر ءمألااقددة اةحدددا ال ار ددةق

ء عرارددا ميتاددال

ءاةادددث بتب دددي اةمدددألرق ءء ددد اهدددداذ مقدددددي ءمقاءلدددة ققيقدددى مر بدددة مدددت اةسدددرل إلدددس اةادددع " .بينمدددا عراردددا ددديلدرز
)(Childers ,2009 :35الردددا "علدددي مادددأله مدددت اددد
اربناق ءالليأل ة حيف عا

ءحددددا هدددت العصدددبية التدددت ادددير إلدددس ال رددداز العصدددبت حيدددف ل دددتيد

اللية ابرا نا عت العاليق ءالبرم ة ء ص

در

الق نا علس التقاير اء الا

اء القعل".
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ءادددت

دددألئ التعر قدددا ال دددابقةق مادددت قد دددد جملدددة مدددت اليصددداف

التدددت ميددد مقردددأل البرم دددة الليأل دددة العصدددبية ادددت

النقا التالية:
 1ـدددددد عددددددد البرم ددددددة الليأل ددددددة العصددددددبية الدراسددددددة المأل ددددددألعية للت ربددددددة اإلل ددددددالية التددددددت تددددددرن القرددددددا خددددددا ري مددددددت التقنيددددددا
ءاإلسترا ي يا .
0ـ مثل البرم ة الليأل ة العصبية دراسة لليبري ,ءكي

ار علس سلألكنا ء صراا نا الايصية ءا جتماعية.

3ـددد ادددال البرم دددة الليأل دددة العصدددبية انأللألجيدددا الن ددداا ءالتقدددألق ,ءاكتاددداذ مدددا متلادددى القدددرد مدددت اخدددا كامندددة ءخددددرا ميبدددألئي
داال العقلق ءالتت ردذ إلس مايت القرد مت إداري ةأللى بما ايرا إداري الثا .
ب ـ فرضيات البرمجة اللغوية العصبية:
قددددأل البرم ددددة الليأل ددددة العصددددبية علددددس م مألعددددة مددددت ا اترا ددددا الم ددددلي بصددددقتراق ءالتددددت قدددددد اددددايل ءمميدددد ا
ال دددددلألن ءجمددددد المعلألمدددددا ءالتقيددددديي الايصدددددتق ء ادددددير الققدددددت ( )10 :0223إلدددددس اه القر ددددديا الم دددددبقة للبرم دددددة الليأل دددددة
العصددددبية ألاددددت بم مألعددددة مددددت التألجيرددددا ءاإلسددددترا ي يا ءالنمددددا ة لتمادددديت اة ددددياد مددددت

بيددددق علددددي البرم ددددة الليأل ددددة

العصددبية مددت اجددل إحدددا التيييددر لألاضددل .ء ماددت قد ددد هددثل القر دديا بل دداز ايمددا لددت ( Tosey & Mathison , 2003
 : 19الققددتق 00 –15 :0223

 Metcalf ,2008 : 7مقمددددق 105 :0211

 Parkes ,2011 :55بن اكدددألرق :0210

 035اتيقةق  017 – 014 :0214ارييق  070 – 072 :0210د التق :)05 – 19 :0217
 1ـ الير ددة لي ددد الألاخدد اء المن قدددة(الن اهددة العقليدددة) :ار ددة العدددالي اددت ا هالندددا تاددال مدددت المعلألمددا ءجملدددة المعددارذ التدددت
صل إلينا عت ر ق اللية ءالقألاتق ءكثلة القيي ءالمعتقدا التت

تقر ات لقألسنا.

 0ـ ءرائ كددل سددلألن اء اعددل ليددة إ ابيددة(المقصددد اإل ددابت) :اي سددلألن صدددر عددت المددتعلي القددى مقصددد إ ددابت مددت ءجرددة ل ددرل
هددألق ءهددأل الددثي داعددى إلددس لددة ال ددلألن ءالقعددلق ءكلمددة مقصددد اددير إلددس الد لددة علددس اه القاددي بل ابيددة الددداا هددأل حاددي ادداح
ال لألن ا ى.
 3ـ الدددا ا قادددي ادددت عقلدددت إ ه الدددا م دددةألإل عدددت لتدددافل ااعدددالت :إه اسدددتعداد المدددتعلي ء قبلدددى لتقمدددل الم دددةأللية عدددت سدددلألكى ءااعالدددىق
على خادرا علس ألجيى إماالا ى لقأل ققيق هداى مت التعليق ءالتقاي ات عمليا ى الثهنية.
 4ـ العقدددل ءال

دددي ددد ار كدددل منرمدددا علدددس ا ادددر :إه اةاادددار ءالقدددا

الثهنيدددة التدددت مدددر بردددا المدددتعلي دددنعا

ءجرىق ءكثلة ا يأللألجيتى ء قركا ج مى.
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 5ـ الادددي

اةكثدددر مرءلدددى ماندددى الدددتقاي بددداةمألر :المرءلدددة هدددت القددددري علدددس التايددد

اإل دددابت مددد المألاخددد

ءالمردددا ءاةحددددا

بما ققق القافدي ق االمتعلي اةكثر مرءلة هأل اةكثر أايرا ءل احا ات بيةتى ءم تمعى.
 0ـ لدددي

هندددان اادددلق بدددل ابدددرا ء دددار  :إه اهميدددة ا صددداإلق اء القعدددلق اء ال دددلألن امدددت ادددت اةادددر الرجعدددت الدددثي قصدددل

عليى المتعليق ال ا كاه هثا اةار الرجعت لي
 7ـ ا اتيددار اةاضددل اددت

هأل اةار المررأل ق ارثا

عنت بالضرءري القال.

ددألئ اإلماالددا المتاحددة :إه مددا قعلددى المددتعلي اددت لق ددة معينددة إلمددا ر ادد علددس خدديي القددرد ءاعتقادا دددى

ءمرارا ددى ءسددلألكا ى اددت لددة اللق ددةق ءإلددى مثددل ااضددل ااتيدددار ,ءإ ا مددا اكت دد المددتعلي دديةا جد دددا مددت سددلألن اء معراددة اء خيمدددة
اء اعتقاد اللى بالضرءري سياأله امامى بدافل كثيري

اعد علس ا اتيار اةاضل.

 3ـ مثيدددل ا متيددداز البادددري :إ ا كددداه اي إل ددداه خدددادرا علدددس اعدددل دددتئق امدددت الممادددت ةي إل ددداه ادددر اه تعلمدددى ء قعلدددىق ءلقدددد
بنيددد البرم دددة الليأل دددة العصدددبية علدددس مثيدددل ا متيددداز البادددريق امعرادددة مدددا الدددثي قدددأل بدددى المتميددد ءه ءالندددابيأله ءمدددت ادددي لمدددثجتري
ءا با اإلجرائا التت اءالتري ل متياز دي إلس لتافل رافعة.
 9ـ المقاءمدددة ادددير إلدددس

دددع

اةلقدددة :اة دددياد الدددث ت تقندددأله مردددارا ءاندددأله ا صددداإل لدددد ري ادءا كثيدددري

التيلددد علدددس المقاءمدددة ,ءمدددت هدددثل اةدءا المرءلدددةق ابدددد مدددت لدددأل ا ادددر ت اء عدددد ا سدددت ابة لرددديق

ددداعدهي علدددس

ددددر بمدددت قدددأل بعمليدددة

ا صاإل اه تقمل م ةأللية ألايل رسالتى مت ا إل التألااق م ا ار ت.
 12ـ ال دددلألن لدددي
عنددىق ءإدراكندددا لددثلة

الادددي

 :هندددان ادددرق

علندددا لتألخددد اه ال ددلألن عتمدددد علدددس ال ددياقق ادددالرب بدديت هأل دددة الادددي

األه بالضرءري اقيقاق بل إلى ات اليال
 11ـ

ددد إدراكدددى بددديت هأل دددة الادددي

ءسدددلألكىق ا دددلألن مدددا صددددر عدددت الادددي

عبدددر

ءسددلألن مدددا سدددلاى اددت لق دددة مدددا

ألخ المتعلي ات ا أ كبير.

مادددت إ اه تصدددل :ادددت عمليدددة ا صددداإل نتقدددل الرسدددالة ب ر قدددة لق يدددةق ءريدددر لق يدددةق حتدددس عنددددما لقددداءإل عدددد التعبيدددر

لق يا عت رسالة ماق اللى مات اه نتقل الرسالة ب رق متعددي رير ملقألظة.
 10ـ الييدددار ااضدددل مدددت ال ايدددار :إه عددددد ا اتيدددارا ء دددألاار البددددافل ع دددت ارادددة اكبدددر للدددتقاي ادددت النتدددافلق األجدددألد ااتيدددار
ءاحد

عل هنان اراة للتنأل ق ءءجألد ااتيار ت
ءهددددثل القر دددديا

علة ات حيريق ءلات نأل ا اتيارا

ع ية خألي اكبر.

تضددددمت م مألعددددة مددددت اإلجددددرائا ءالقنيددددا ءاة ددددر التددددت ماددددت اإلاددددادي منرددددا اددددت نميددددة م ددددتأل ا

القردددي القرافدددتق ء ق ددديت كقدددائي الدددثا ال قرافيدددةق
مدددت حيددددف اةاادددار ءالعددددادا العقليدددة ءا لقعددددا

سددديما ءاه هدددثل اة دددر ءاإلجدددرائا

دددتردذ التيييدددر لألاضدددل لدددد الادددي

ق ءكدددثلة الددددتقاي اددددت إداري ا دددىق ءإمددددداد القدددرد ب رافددددق

ددداعدل ليصددددبح اكثددددر

كقدددائي ايمدددا قدددأل بدددىق ءهدددثا مدددا ا دددار إليدددى دراسدددا كدددل مدددت الق دددأللت()0220ق ءبراد دددري ()0229ق ءعلدددت ()0213ق ءزكدددت
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()0215ق ءإبددددراهيي( )0210مددددت حيددددف إمااليددددة لددددة اة ددددر ءاإلجددددرائا المتضددددمنة بقر دددديا البرم ددددة الليأل ددددة العصددددبية اددددت
ادددديارة اةهددددداذ ءالتي ددددي ال ددددليي للتيييددددرق ءاكتادددداذ الددددثا ء نميددددة القدددددرا ءالمرددددارا ق ء ققيددددق التددددألازه النق ددددت ءالتألااددددق
مددد ا ادددر تق ء الدددتيل

مدددت اةاادددار ءالمعتقددددا ال دددلبيةق ءاسدددتدعائ اةاادددار ءالمعتقددددا اإل ابيدددةق ءاايدددرا معرادددة إسدددترا ي ية

ل اا ء قألق ا ار ت ءلمثجتى م النق .
ءلعنددددت بالقنيددددا ءاإلجددددرائا م مألعددددة الألسددددافل التددددت

ددددمح اددددت حالددددة اسددددتيدامرا اةمثددددل ققيددددق النتددددافل المررألبددددةق

ءلقدددد ا قدددق كثيدددر مددد ت علمدددائ البرم دددة الليأل دددة العصدددبية ءالبددداحثيت ادددت الم ددداإل ادددت قد ددددهي لردددثل القنيدددا ءاإلجدددرائا المتضدددمنة
بقر دددديا البرم ددددة الليأل ددددة العصددددبيةق ءالتددددت ماددددت عر ددددرا ايمددددا لددددت (الققددددتق  0223التار تددددتق  0223الق ددددأللتق 0220
باا ددددددتير ءاياددددددرزق  0220الدددددددءا ق  0223ع ا دددددد يق  0227عبددددددد ال ددددددألادق  0229جرال ددددددرق 0229

&

Grinder

 Pucelik ,2012ر اق  0213إما ق  0210د التق  0217ميلألاتق :)0217
 1ـ إعدددادي التدددأ ير :reframing

عندددت يييدددر اإل دددار اء المرجددد الدددثي يددد

معنس اء رجمة اار لى ءرا ة اة يائ ات

ألئ ميتل ق ءهت لألعاه هما:

ـ إعددددادي ددددأ ير ال ددددياق reframing

 :contextحيددددف تعامددددل ددددأ ير ال

ا

سدددلألكا معيندددا اء مألخقدددا اء حدددداا معينددداق ءإ ددداد

ددددياق مدددد حقيقددددة اه اي ابددددري اء سددددلألن اء حددددد

سياأله لى معاه اء لتافل ميتلقة باات ذ ال ياق الثي ألجد ايى.
ـ إعددددادي ددددأ ير المقتددددأل reframing
لاي

 :contentء تضددددمت اكتادددداذ النألا ددددا الق ددددنة الاامنددددة ءرائ ال ددددلألن ال دددداهري

ماق ء لة ءاقا ةحد القر يا .

 0ـ اإلرسدددائ ( ثبيددد ا سدددت ابة)  :install response dockingءهدددت ر قدددة اتيدددار القالدددة الألجداليدددة التدددت ررددد ايردددا
المدددتعليق ءإ ددداد ر قدددة للألادددألإل إليردددا عنددددما ر ددددق االمثبددد مدددا هدددأل إ مثيدددر خدددد ادددأله ادددأل ا اء ادددألري هنيدددة اء مدددثاخا ثيدددر
است ابة مقدءدي ءاابتة.
 3ـ المرءلدددة ال دددلألكية :behavioral flexibility

تمثدددل ادددت القددددري علدددس التيييدددرق اي عدددد ل التقايدددر ءال دددلألنق اردددت مقارلدددة

القالة الثهنية الراهنة م القالة الم لألبة لمعراة الألسافل ءال بل التت قتاجرا المتعلي للألاألإل إلس الردذ.
 4ـ الت دددييت  :Configurationخبدددل اي علدددي لددد

خرافدددت نبيدددت علدددس المدددتعلي خرائ دددى بصدددألري عامدددة اددد إل دخدددافق معددددءدا مدددت

اجل ا ستعداد ءالناا .
 5ـ ال ددد إل  :chunkال ددد إل عندددت إعدددادي الن دددر ادددت الدددن
المعلألمددا ةجدد ائ مقدددديق ء

المقدددرءئ مدددت اددد إل زءا دددا ميتلقدددة متنألعدددة ,ء لدددة مدددت اددد إل ق ددديي

ميددل المددد إلددس التعامددل مددد المددألاد الداالددة ايددى مدددت ادد إل التق دديي اء التق يددد ق ءهددثل الق دد إمدددا اه
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ادددأله كبيدددري اء اددددييريق ءالق ددد الابيددددري عندددت اه المددددتعلي قادددر اددددت العمألميدددا اكثددددرق امدددا اددددت حالدددة الق دددد الصدددييري ايركدددد
المتعلي علس التقاايل الصييري الدخيقة.
 0ـدددد التاددددرار

 :Repetitionقيددددد التاددددرار بعمليددددة التركيدددد اددددت الددددن

المقددددرءئق ء عددددد التاددددرار مددددت اهددددي العألامددددل التددددت قددددألي

الددثاكريق ادددل ا حقدد المدددتعلي ء ددديقت مددت امت كدددى للمعددارذ ءالمقددداهييق اعليدددى بددالتارار اكثدددر مددت مدددريق ءالتركيددد تققددق عنددددما

دددعس

المتعلي إلس إ قاه المقاهيي ءالمص لقا .
ـ التددددراب  :Connectivityء عنددددت مقاءلددددة ربدددد اةااددددار ءالالمددددا بعضددددرا بددددبع

7

 ,ءااضددددل معدددديت علددددس لددددة ا سددددتعالة

بالمعالت داال ال ياق.
 3ـ يييدددر التددار
باأه
9

الايصددت  :Change personal historyعنددت هدددثل التقنيددة م ددداعدي المددتعلي علددس يييدددر صددألرل ءماددداعرل

ار الما ت

سيما المعراية التت

ـ دددثليل القددددألاج العقليدددة barriers

اإل ار عليى ات القا ر.
mental

 :Overcomingء لددددة عدددت ر ددددق ممارسدددة عمليتددددت المراخبدددة ءالم ح ددددة

ةدائ القدددرد لنق دددى ادددت المرمدددة القرافيدددةق ءالدددألعت بدددالمن ألرا الثقاايدددة الميتلقدددةق ءإعدددادي الددددرت ءمراجعتدددى مدددت جد ددددق ءالتيلددد
علس اليألذ مت ار اا اةا ائ.
ـ مثيددددل المعراددددة representation

12

ءعألا قنا ,ءالمااركة النق ية ءال
11

ـ اةسددددلأل البصددددري method

د ة ةحدا الن

10

المقرءئ.

 :Opticalتميدددد هددددثا اةسددددلأل باسددددتيدامى لألسددددافل اإل ضدددداا الليأل ددددة مثددددل خألاعددددد الر ددددائق

ءالقألاعد الليأل ةق ءاستيدا العناء تق ء ناءإل الن
ـ اةسددددلأل ال ددددمعت method

 :Knowledgeء عنددددت اددددأل

رمددددار الت ربددددة (اعددددل القددددرائي) ء مثلرددددا بأحاسي ددددنا

بصألري عامة املة.

 :Auditoryء عنددددت اسددددتيدا المناخاددددا ال ماعيددددة المألجرددددة دااددددل القصددددلق ءإعددددادي ادددديارة

عليقا ء رائ المتعلميتق ءاستيدا التعليقا الاافعة.
13

ـ المضدددداهاي  :Emulatorء عنددددت القدددددري علددددس الددددق ابددددري ماددددتركة مدددد ا اددددر تق عددددت ر ددددق م ح ددددة المتعلمدددديت الدخيقددددة

ةلق ري.
14

ـ اإلخنددددا  :Persuasionء ددددتي لددددة عددددت ر ددددق اسددددتيدا اةلمددددا التققي ددددة ءإادددداري القمددددات لتققيددددق المصددددداخيةق ء دددددعيي

ءالألسافل اللق ية بل ارا رير لق يةق ءاستيدا الم از ءالرم ليلق القريق ء قأل ل المناخاة الصقية للقد ف عت الم تقبل.
ءلقدددد ا دددار لتدددافل العد دددد مدددت البقدددأل إلدددس ااعليددددة اسدددتيدا اة دددر ءالنمدددا ة ءالقنيدددا المتضدددمنة بقر ددديا البرم دددة الليأل ددددة
العصدددبية ادددت علدددي مردددارا الليدددةق ء ع ددد القددددرا المعرايدددةق ءرسدددألل المقددداهييق ء نميدددة مردددارا القدددرائيق ء ع ددد الدددتعليق ءعددد ة
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اددددددعألبا الليددددددةق ءالتع دددددد اإلدراكددددددت ءالمعراددددددتق مثددددددل بقددددددأل كددددددل مددددددت ع ا دددددد ي ()0227ق ءهدددددديلي ),2009
ء)(Pishghadam ,2011ق ء )(Farell & Kong , 2012ق ءمقمدددد ()0213ق ءعلدددت ()0213ق ءجدددألرة

(Helmق
.(Goerg

),2013
ءلقددددد اادددداد البقددددف القددددالت مددددت هددددثل اإلجددددرائا ءاة ددددر ءالقنيددددا المتضددددمنة بقر دددديا البرم ددددة الليأل ددددة العصددددبية اددددت قد ددددد
اإلجرائا ءالي ألا التدر ية الم تيدمة لتدر

الص

النصألد اةدبية ل

الثالت الثالألي.

ـ وجه اإلفادة من اإلطار النظرِّ للبحث:
اااد البقف القالت مت اإل ار الن ري ايما لت:
 قد د م تأل ا ءمرارا القري القرافت الرفي ة ال زمة ءالمناسبة ل قد د ابعاد كقائي الثا القرافية المناسبة ل -قد ددددد اسدددد

الص

الص

الثالت الثالألي.

الثالت الثالألي.

بنددددائ إسددددترا ي ية مقترحددددة خافمددددة علددددس ار دددديا البرم ددددة الليأل ددددة العصددددبية اددددت دددددر

النصددددألد اةدبيددددة لتنميددددة

م تأل ا القري القرافت ء ق يت كقائي الثا القرافية.
 -إعدددداد إسدددترا ي ية مقترحدددة خافمدددة علدددس ار ددديا البرم دددة الليأل دددة العصدددبية ادددت ددددر

النصدددألد اةدبيدددة ل ددد

الصددد

الثدددالت

الثالألي.
ـ فرضيتا البحث:
اددددت

ددددألئ اقدددد

ءدراسددددة لتددددافل البقددددأل

نميددددة م ددددتأل ا القرددددي القرافددددتق ء ق دددديت ابعدددداد كقددددائي الددددثا

التددددت اسددددتردا

القرافيدددةق ءع خترمدددا بالبرم دددة الليأل دددة العصدددبيةق ءمدددا دددي عر دددى ادددت اإل دددار الن دددريق مادددت اددديارة ار ددديا البقدددف علدددس النقدددأل
ا ت:
 1ـ ألجدددد ادددرق ء د لدددة إحصدددافية عندددد م دددتأل ( )2.21بددديت متألسددد ت درجدددا
الضاب ة ات الت بيق البعدي اتبار مرارا القري القرافت لصالح

ددد

الم مألعدددة الت ر بيدددة ء ددد

الم مألعة الت ر بية.

 0ـ ألجدددد ادددرق ء د لدددة إحصدددافية عندددد م دددتأل ( )2,21بددديت متألسددد ت درجدددا
الضاب ة ات الت بيق البعدي لمقيات ابعاد كقائي الثا القرافية لصالح

ددد

الم مألعدددة الت ر بيدددة ء ددد

الم مألعة الت ر بية.

إجرائا البقف:
اء ـ قد د م تأل ا القري القرافت ال زمة ل

الص

الثالت الثالألي:

سار قد د م تأل ا القري القرافت ءم را را ال لألكية ءاق الي ألا ا ية:
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علس اإل ار الن ري الثي ناءإل الق ري القرافت ءم تأل ا ى ءمرارا ى التت ندرة ق كل م تأل رفي .

1ـ ا

 0ـ دراسة ءاق

الدراسا ءالبقأل ال ابقة ءاةدبيا التت اهتم بتقد د م تأل ا القري القرافت ءم را را.

 3ـ مراجعدددة اةهدددداذ العامدددة لتعلددديي الليدددة العربيدددة بالمرحلدددة الثالأل دددة الدددألاردي بمادددرء إعدددداد المعدددا ير القألميدددة للتعلددديي (الم دددتأل ا
المعيار ة) لتضميت المرارا الرفي ة للقري القرافت بالقافمة المقترحة.
 4ـ ددي حصدددر م ددتأل ا القرددي القرافددت ادددت ام ددة م ددتأل ا رفي ددة ح ددد التق دديي اةاقددت للقرددي ءهدددت :القرددي القراددت المبا ددر -القردددي
ا ستنتاجت -القري الناخد -القري التثءخت -القري اإلبداعتق ب ال الم را ال لألكية (المرارا ) التت ندرة ق كل م تأل .
 5ـ إعدددداد خافمدددة بم دددتأل ا القردددي القرافدددت الرفي دددة ءمدددا نددددرة قتردددا مدددت مردددارا ارعيدددةق ءعر دددرا علدددس م مألعدددة مدددت المقامددديت
ادددت م ددداإل رافدددق ددددر

الليدددة العربيدددةق ءبعددد

ابدددرائ ءزاري التربيدددة ءالتعلددديي الميتصددديت بتعلددديي الليدددة العربيدددة بالمرحلدددة الثالأل دددة

ءالمعلمددديت برددددذ التأكدددد مدددت اددد حيترا ادددت ا سدددتيدا  ,ءخدددد دددي عدددد ل القافمدددة ادددت
المرارا التت حصل علس ل

دددألئ رائ ال دددادي المقامددديتق ء دددي اإلبقدددائ علدددس

مألااقة  % 32اأكثر.

ثانيا ـ تحديد أبعاد كفاءة الذات القرائية:
سار قد د ابعاد كقائي الثا القرافية ءاق الي ألا ا ية:
1

ـ دراسددددة ءاقددد

الدراسددددا ءالبقدددأل ال ددددابقة ءاةدبيدددا التددددت اهتمددد بتقد دددد ابعدددداد كقدددائي الددددثا بألجدددى عددددا ق ءكقدددائي الددددثا

القرافية بألجى ااد.
 0ـ دددي حصدددر ابعددداد كقدددائي الدددثا القرافيدددة المر ب دددة بدراسدددة النصدددألد اةدبيدددة ادددت ا ادددة ابعددداد هدددت :الاقدددائي ادددت القدددرائي  -الصدددعألبة
القرافية  -ا
3
ددددر

ال لقأل القرائي.

ـ إعدددداد خافمدددة بأبعددداد كقدددائي الدددثا القرافيدددة ءم دددرا را ال دددلألكيةق ءعر دددرا علدددس م مألعدددة مدددت المقامددديت ادددت م ددداإل رافدددق
الليدددة العربيدددة ءعلدددي الدددنق

التربدددألي برددددذ التأكدددد مدددت اددد حيترا ادددت ا سدددتيدا ق ءخدددد اجدددر الباحدددف جميددد التعدددد

ا ار إليرا ال ادي المقامأله علس القافمة مما
 4ـ دددي عدددد ل القافمدددة ادددت
ءإعادي ايارة بع
االثا ـ قد د اس
سددددار قد ددددد اسدددد

علرا االقة ل ستيدا ءالت بيق.

دددألئ رائ ال دددادي المقامددديتق ء دددي اإلبقدددائ علدددس المردددارا التدددت حصدددل علدددس ل ددد مألااقدددة  % 32ادددأكثرق

المرارا ات

ألئ ملقألظا ري ءمقترحا ري.

بنائ اإلسترا ي ية المقترحة:
بنددددائ إسددددترا ي ية التدددددر

القرافت ء ق يت كقائي الثا القرافية ات

المقترحددددة القافمددددة علددددس ار دددديا البرم ددددة الليأل ددددة العصددددبية لتنميددددة م ددددتأل ا القرددددي

ألئ النقا ا ية:
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 1ـ القافمة النرافي ة لم تأل ا القري القرافت ءمرارا ى ل

الثالت الثالألي.

الص

 0ـ القافمة النرافية ةبعاد كقائي الثا القرافية ءم را را ال لألكية ل
 3ـ دراسدددة ءاقددد

الص

الثالت الثالألي.

الدراسدددا ءالبقدددأل ال دددابقة ءاةدبيدددا التدددت ناءلددد كيقيدددة اسدددتيدا ار ددديا البرم دددة الليأل دددة العصدددبية ءمدددا

تضمنرا مت لما ة ءانيا ءا ر ات در
 4ـ عدددرذ ءدراسدددة اصددداف

ددد

الليا .
الصددد

الثدددالت الثدددالألي ءسدددما ري العقليدددة ءالألجداليدددة مدددت اجدددل صدددميي منا ددد ليأل دددة ءمألاخددد

خرافية تناس ءهثل ال ما .
5

ـ الت بيقدددا ءالممارسدددا التربأل دددة لقر ددديا البرم دددة الليأل دددة العصدددبية لتنميدددة م دددتأل ا القردددي القرافدددت ء ق ددديت كقدددائي الدددثا

القرافية.
 0ـ التألادددل إلدددس اسددد
العصبية لتدر

ءمر اددد ا رفي دددة مادددت مدددت ا لردددا بندددائ اإلسدددترا ي ية المقترحدددة القافمدددة علدددس ار ددديا البرم دددة الليأل دددة

النصألد اةدبية للص

الثالت الثالألي.

رابعا ـ بناء اإلستراتيجية المقترحة القائمة على فرضيات البرمجة اللغوية العصبية:
لدددد بنددددائ اإلسددددترا ي ية المقترحددددة لتدددددر

النصددددألد اةدبيددددة القافمددددة علددددس ار دددديا البرم ددددة الليأل ددددة العصددددبية لتنميددددة

م تأل ا القري القرافت ء ق يت كقائي الثا القرافية ما لت:
 1ـ مراعاي خافمة م تأل ا القري القرافت ءم را را ال لألكية المناسبة ل
 0ـ مراعاي خافمة ابعاد كقائي الثا القرافية ءم را را ال لألكية المناسبة ل

الص
الص

الثالت الثالألي.
الثالت الثالألي.

 3ـ قد دددد هددددات اسدددتيدا اإلسدددترا ي ية المقترحدددة القافمدددة علدددس ار ددديا البرم دددة الليأل دددة العصدددبية ,ءهمدددا نميدددة م دددتأل ا القردددي
القرافت ء ق يت كقائي الثا القرافية ل
4

الص

الثالت الثالألي.

ـ قد دددد مقتدددأل النصدددألد اةدبيدددة المقدددرري علدددس ددد

الصددد

الثدددالت الثدددالألي بالقصدددل الدراسدددت الثدددالت ءاقدددا لي دددة الدددألزاري

ال منية.
5

ـ قد ددددد الي ددددألا ءاإلجددددرائا التدر ددددية ءالممارسددددا التعليميددددة لتدددددر

النصددددألد اةدبيددددة للصدددد

الثددددالت الثددددالألي ءاقددددا

لقر يا البرم ة الليأل ة العصبية.
 0ـ بندددائ دليدددل للمعلدددي لايقيدددة نددداءإل النصدددألد اةدبيدددة مدددت اددد إل اإلجدددرائا ءالي دددألا التدر دددية القافمدددة علدددس ار ددديا البرم دددة
الليأل ددددة العصددددبية ءالنمددددا ة ءاة ددددر المتضددددمنة برددددثل القر دددديا ق ءالتركيدددد علددددس المرددددارا الرفي ددددة المتضددددمنة بقر دددديا البرم ددددة
الليأل ة العصبية.
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حيدددف دددي قد دددد اةهدددداذ ادددت

دددألئ القددددرا ءالنتاجدددا الم لدددأل

ققيقرددداق مددد مراعددداي اسددد

ء دددرء اددديارة اةهدددداذ

ءمناسدددبتراق ءكدددثلة اةلاددد ة الليأل دددة المر ب دددة بالنصدددألد المقدددرري .ءخدددد دددي ن ددديي مقتدددأل الت ربدددة البقثيدددة ادددت عددددد مدددت اللقدددائا ق
ء ضدددمت الددددليل القل دددقة التدددت اعتمدددد عليرددداق ء دددرحا ميتصدددرا للبرم دددة الليأل دددة العصدددبيةق ءادءار كدددل مدددت المعلدددي ءالمدددتعليق ءخدددد اادددث
الاددددال العددددا لاددددل لقددددائ العنااددددر التاليددددة :عنددددألاه اللقددددائق ءعدددددد سدددداعا التدددددر
ءإجدددرائا التددددر

ق ءاةهددددداذ اإلجرافيددددةق ءالمصددددادر التعليميددددةق

ق ءالمنا ددد التعليميدددةق ءاسدددالي التقدددأل ي الم دددتيدمة .ءللتأكدددد مدددت سددد مة ءادددقة الددددليل التدر دددتق ءاددد حيتى

للت بيددق ءمدددد ءاخعيتدددى اددت ققيدددق اهداادددىق دددي عر ددى علدددس م مألعدددة مددت المقامددديت الميتصددديت ادددت م دداإل المنددداهل ء رافدددق ددددر
اللية العربيةق ءخد ابد ال ادي المقامأله مألااقتري علس مناسبة الدليل ل ستيدا ءالت بيق.
خامسا ـ تحديد فاعلية اإلستراتيجية المقترحة في تنمية مستويات الفهم القرائي:
ي قد د مد ااعلية البرلامل التدر ت المقترا مت ا إل اإلجرائا ا ية:
 1ـ بنائ ااتبار لقيات م تأل ا القري القرافت ءم را را ال لألكية:
ا ـ هدددذ ا اتبددار :هدددذ ا اتبددار إلددس خيددات م ددتأل ا القرددي القرافددت ءمرارا ددى لددد
التت ح ي بن

ا قاق بيت ال ادي المقاميت علس خافمة المرارا بن

دد

الصدد

الثددالت الثددالأليق ءهددت المرددارا

تراءا مت  % 32إلس .% 122

ـ مصدددادر بندددائ ا اتبدددار ءلألعيتدددى :اسدددتند الباحدددف إلدددس عددددي رءاادددد ءمصدددادر لبندددائ ا اتبدددارق منردددا الدراسدددا ءالبقدددأل ال دددابقة
ءادبيددا التربيددة المر ب ددة بقيددات مرددارا القرددي القرافددت .ءخددد جددائ
ال

اةسددةلة ب ر قددة اةسددةلة المأل ددألعية بقيددف قددد ال د اإل إلددس

ء أ ت قتى اربعة بدافل قأل ال ال بااتيار البد ل المناس .
ـ قاددديي ا اتبدددار :للتأكدددد مدددت اددد حية ا اتبدددار ءاددددخى دددي عر دددى علدددس م مألعدددة مدددت اليبدددرائ ءالمقامددديت الميتصددديت ادددت

المندددداهل ء رافددددق دددددر

الليددددة العربيددددةق ءابددددرائ علدددديي الليددددة العربيددددة بمد ر ددددة التربيددددة ءالتعلدددديي بالمنيددددا إلبدددددائ الددددراي ء قددددد ي

المقترحددددا اليااددددة با اتبددددار ءمقردا ددددى .ءخددددد اجدددداز ال ددددادي المقامددددأله ادددد حية ا اتبددددار لقيددددات مرددددارا القرددددي القرافددددت ل دددد
الثالت الثالأليق ءخد األه ا اتبار مت ( )42مقردي ر

الص
ـ

دددب ااتبدددار م دددتأل ا القردددي القرافدددت :دددي
الصددد

مدددت ددد

الم را ال لألكية لم تأل ا القري القرافت.

دددب ااتبدددار القردددي القرافدددت ل ددد

الصددد

الثدددالت الثدددالألي بت بيقدددى علدددس م مألعدددة

الثدددالت الثدددالألي مدددت ريدددر عيندددة البقدددف بلدددغ عدددددهي ( )32البدددا بمدرسدددة القر دددق ادددقت الدددد ت ابدددأل دددناذ الع دددار ة

التابعدددة إلداري المنيدددا التعليميدددة برددد دذ ح دددا زمدددت ا اتبدددار ءح ددددا ابا دددى ءاددددخىق ء قليدددل مقردا دددى ,ءكدددثلة معرادددة الصددددعألبا
التت مات اه تعر

لرا الباحف ات اانائ

بيق ا اتبارق ء أل يح لة ايما لت:
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ـددد ح دددا زمدددت ا اتبدددار :دددي قد دددد زمدددت ا اتبدددار ادددت

دددألئ اةدائ القعلدددت لل ددد

حيدددف دددي ح دددا الددد مت الدددثي التردددس ايدددى اءإل

الددد مددددت اإلجابددددة عددددت اسدددةلة ا اتبددددارق ءالدددد مت الددددثي الترددددس ايدددى اددددر الدددد مددددت اإلجابددددةق ءكددداه لددددا ل متألسدددد زمددددت ا اتبددددار
ساعتيتق بما ايرا عليما ا اتبار.
ـددد قد دددد معدددام

ال دددرأللة ءالصدددعألبة :راءحددد معامدددل ال دددرأللة بددديت 2,07ق ء  2,73ق ءهدددت ل دددبة متألسددد ة ءمقبأللدددةق ءبالمثدددل دددي

ح ا معامل الصعألبة ء راءا بيت  2.07ق 2.77ق ء عد هثا معامل اعألبة مقبأل .
ـددد ح دددا معامدددل التمييددد  :دددي ح ددددا معامدددل التمييددد

اتبدددار القردددي القرافدددت باسددددتيدا التبدددا تق ءبق دددا معدددام

التمييددد ةسددددةلة

ا اتبار ءجد الرا تراءا بيت ( )2,05 - 2,13ءهأل معامل مقبألإل.
ـ د ح ددا ابددا ا اتبددار :ددي ح ددا ابددا ا اتبددار مددت ا د إل الق مددة اإلحصددافية ) ,(SPSS . V17ءبلددغ 2.03ق ءهددأل معامددل ابددا
مقبألإل إحصافيا.
ـ ح ا ادق ا اتبار :ي ح ا ادق ا اتبار مت ا إل ما لت:
ا ـ اددددق المقامددديت :للتأكدددد مدددت اددددق ا اتبدددار ءاددد حيتى لقيدددات مدددا ء ددد لقياسدددى دددي عر دددى علدددس م مألعدددة مدددت المقامددديتق
ء ل منري اق

مقتألالق ء لة بير

ـ اددددق الت دددال
ددد

العيندددة ا سدددت

معراة مد مناسبتى لير

البقفق ءمد الصقة العلمية ءالليأل ة لألسةلة.

الدددداالت :إل ددداد اددددق مقدددردا ا اتبدددارق دددي ح دددا معدددام

ا ر بدددا بددديت الددددرجا التدددت حصدددل عليردددا

عية ادددت كدددل سددد اإل مدددت اسدددةلة ا اتبدددار بالدرجدددة الاليدددةق ءال ددددءإل ا دددت أل دددح خيمدددة معدددام

ا ر بدددا التدددت

ي التألال إليرا مت ا إل الق مة اإلحصافية): (SPSS . V17

جدول( :)1مصفوفة االرتباط بين مستويات الفهم القرائي والدرجة الكلية الختبار الفهم القرائي
م تأل الد لة
معامل ا ر با
المرارا القرعية
دالة عند م تأل 2,21
القرات المبا ر 2,770
دالة عند م تأل 2,21
القري ا ستنتاجت 2,730
دالة عند م تأل 2,21
القري الناخد 2,739
دالة عند م تأل 2,21
القري التثءخت 2,753
دالة عند م تأل 2,21
2,591
القري اإلبداعت
تضدددح مدددت جددددءإل ( )1اه خددديي معدددام

ا ر بدددا

راءحددد بددديت ( )2,591ء(  )2,739ءهدددت جميعردددا دالدددة عندددد م دددتأل د لدددة

 2,21مما عنت اه عبارا ا اتبار مت قة م بعضرا بعضاا.
ـددد معدددا ير صدددقيح ااتبدددار القردددي القرافدددت :دددي صدددقيح اءراق إجابدددا ال ددد

بلع دددائ درجدددة ءاحددددي اقددد ل جابدددة الصدددقيقةق ءبدددثلة

صبح عدد درجا ا اتبار اربعيت درجةق ءال دءإل التالت أل ح مصقألاة ا اتبار ءدرجا ى:
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جدول( :)2مصفوفة اختبار الفهم القرائي لطالب الصف الثاني الثانوِّ
الدرجددددددددددددددة الاليددددددددددددددة
الألزه الن بت
عدد اةسةلة
الم دددددددددددددددرا
م تأل ا القري القرافت
للم تأل
للمرارا
ال لألكية
4
%12
4
0
القرات المبا ر
12
%05
12
5
القري ا ستنتاجت
12
%05
12
5
القري الناخد
3
%02
3
4
القري التثءخت
3
%02
3
4
القري اإلبداعت
42
%122
42
02
الم مأل
سادسا ـ قد د ااعلية اإلسترا ي ية المقترحة ات ق يت كقائي الثا القرافية:
دددي قد دددد مدددد ااعليدددة اإلسدددترا ي ية المقترحدددة ادددت ق ددديت ابعددداد كقدددائي الدددثا القرافيدددة عدددت ر دددق بندددائ مقيدددات للااددد
الص

امت ن

الثالت الثالألي ةبعاد كقائي الثا القرافية التت ي قد دها ايما سبق مت ا إل اإلجرائا ا ية:

ا ـ قد ددد هدددذ المقيددات :ردددذ هددثا المقيددا ت إلددس امددت ن د
(الاقائي ات القرائي  -الصعألبة القرافية  -ا
ـ ابعددداد المقيدددات :ادددت

الص د

الثددالت الثددالألي ةبعدداد كقددائي الددثا القرافيددة ءالتددت تمثددل اددت

ال لقأل القرائي) ءالتت ي قد د م را را ال لألكية ءالتقايي عليرا مت خبل.

دددألئ خافمدددة ابعددداد كقدددائي الدددثا القرافيدددة التدددت دددي التألادددل إليرددداق دددي قد دددد اةبعددداد ا يدددة لبندددائ المقيدددات ادددت

ددألفراق ءمددا ادددتمل عليرددا هددثل اةبعددداد مددت م دددرا سددلألكيةق ء قتددألي المقيدددات علددس ( )43مقدددردي قددي
الص

عدددت

كقددائي الدددثا القرافيددة لدددد

الثالت الثالألي.

ـ مصدددادر بندددائ المقيدددات ءلألعيتدددى :اسدددتند الباحدددف إلدددس عددددي رءاادددد ءمصدددادر لبندددائ المقيددداتق منردددا الدراسدددا ءالبقدددأل ال دددابقة
ءادبيدددا التربيدددة المر ب دددة بقيدددات كقدددائي الدددثا القرافيدددة .ءخدددد جدددائ

اسدددةلة المقيدددات ب ر قدددة العبدددارا التقر ر دددة ءادددق لمدددأل ة

(ليادددر ) اليماسدددتق بقيدددف قدددد العبددداري ءامامردددا ام دددة بددددافل هدددت :مألاادددق باددددي ,مألاادددق ,مقا دددد ,معدددار

 ,معدددار

بادددديق ء قدددأل

ال ال بااتيار البد ل المناس .
ـ قادددديي المقيددددات :للتأكددددد مددددت ادددد حية المقيددددات ءعبارا ددددى ءادددددخىق ددددي عر ددددى علددددس م مألعددددة مددددت اليبددددرائ ءالمقامدددديت
المتيصصددديت ادددت المنددداهل ء رافدددق ددددر

الليدددة العربيدددةق ءعلدددي الدددنق

التربدددألي ءالصدددقة النق دددية إلبددددائ الدددراي ء قدددد ي المقترحدددا

اليااة بالمقيات ءمقردا ى .ءخد اجاز ال ادي المقامأله ا حية المقيات لقيات ابعاد كقائي الثا القرافية.
ـ

ددددب مقيددددات كقدددائي الددددثا القرافيددددة :دددي

م مألعدددة مدددت ددد

الصددد

ددددب مقيددددات كقددددائي الدددثا القرافيددددة ل دددد

الصدددد

الثدددالت الثددددالألي بت بيقددددى علددددس

الثدددالت الثدددالألي مدددت ريدددر عيندددة البقدددف بلدددغ عدددددهي ( )32البدددا بمدرسدددة القر دددق ادددقت الدددد ت ابدددأل دددناذ

الع ددددار ة التابعددددة إلداري المنيددددا التعليميددددة بردددددذ ح ددددا زمددددت المقيددددات ءح ددددا ابا ددددى ءادددددخىق ء قليددددل مقردا ددددى ,ءكددددثلة معراددددة
الصعألبا التت مات اه تعر

لرا الباحف ات اانائ

بيق المقياتق ء أل يح لة ايما لت:
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ـددد ح دددا زمدددت المقيدددات :دددي قد دددد زمدددت المقيدددات ادددت

دددألئ اةدائ القعلدددت لل ددد

 ,حيدددف دددي ح دددا الددد مت الدددثي التردددس ايدددى اءإل

الددد مدددت اإلجابدددة عدددت اسدددةلة ا اتبدددارق ءالددد مت الدددثي التردددس ايدددى ادددر الددد مدددت اإلجابدددةق ءكددداه لدددا ل متألسددد زمدددت ا اتبدددار سددداعة
ءاحديق بما ايرا عليما ا اتبار.
ـددد قد دددد معدددام

ال دددرأللة ءالصدددعألبة :راءحددد معامدددل ال دددرأللة بددديت 2,31ق ء2,70ق ءهدددت ل دددبة متألسددد ة ءمقبأللدددةق ءبالمثدددل دددي

ح ا معامل الصعألبة ء راءا بيت 2.07ق  2.73ق ء عد هثا معامل اعألبة مقبأل .
ـددد ح دددا معامدددل التمييددد  :دددي ح دددا معامدددل التمييددد لمقيدددات كقدددائي الدددثا القرافيدددة باسدددتيدا التبدددا تق ءهدددأل حاادددل
ال ددددرأللة × معامددددل الصددددعألبةق ءبق ددددا معددددام

دددر معامدددل

التمييدددد لعبددددارا المقيددددات ءجددددد الرددددا تددددراءا بدددديت ( )2,04 -2,17ءهددددأل معامددددل

مقبألإل.
ـددد ح دددا ابدددا المقيدددات :دددي ح دددا ابدددا المقيدددات مدددت اددد إل الق مدددة اإلحصدددافية ) (SPSS . V17ءاقدددا لمعاملدددة (القدددا كرءلبدددال),
ءبلغ 2.39ق ءهأل معامل ابا مقبألإل إحصافيا.
ـ ح ا ادق المقيات :ي ح ا ادق ا اتبار مت ا إل ما لت:
ا ـ ادددق المقامدديت :للتأكددد مددت ادددق المقيددات ءا د حيتى لقيددات مددا ء د لقياسددى ددي عر ددى علددس م مألعددة مددت المقامدديتق ء لدد
مقتألالق ء لة بير

منري اق

ـ اددددق الت دددال
ددد

العيندددة ا سدددت

معراة مد منا سبتى لير

البقفق ءمد الصقة العلمية ءالليأل ة للعبارا .

الدددداالت :إل ددداد اددددق مقدددردا المقيددداتق دددي ح دددا معدددام

ا ر بدددا بددديت الددددرجا التدددت حصدددل عليردددا

عية ادددت كدددل عبددداري مدددت عبدددارا المقيدددات بالدرجدددة الاليدددةق ءال ددددءإل ا دددت أل دددح خيمدددة معدددام

ا ر بدددا

التت ي التألال إليرا مت ا إل الق مة اإلحصافية ):(SPSS . V17

اةبعاد الرفي ة

جدول( :)3مصفوفة االرتباط بين أبعاد كفاءة الذات القرائية والدرجة الكلية للمقياس
م تأل الد لة
معامل ا ر با
دالة عند م تأل 2,21
الاقائي ات القرائي 2,730
دالة عند م تأل 2,21
الصعألبة القرافية 2,733
دالة عند م تأل 2,21
ا ال لقأل القرائي 2,739

تضددددح مددددت جدددددءإل ( )3اه خدددديي معددددام

ا ر بددددا

راءحدددد بدددديت ( )2,733ء(  )2,739ءهددددت جميعرددددا دالددددة عنددددد م ددددتأل د لددددة

 2,21مما عنت اه عبارا المقيات مت قة م بعضرا بعضاا.
ـ معا ير صقيح مقيات كقائي الثا القرافية :ي صقيح اءراق إجابا ال

ءاقا لل دءإل التالت:
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لأل العباري
مألجبة
سالبة

جدول( :)4درجات تصحيح مقياس كفاءة الذات القرائية لطالب الصف الثاني الثانوِّ
معار بادي
معار
مقا د
مألااق
مألااق بادي
درجة ءاحدي
درجتاه
درجا
ا
ارب درجا
ام درجا
ام درجا
ارب درجا
درجا
ا
درجتاه
درجة ءاحدي

سددابعا ـ ااتيددار م مألعددة البقددف :ددي ااتيددار م مألعددة البقددف مددت دد

الصدد

الثددالت الثددالألي بمدرسددة المنيددا الثالأل ددة ال د دددي بندديت

إلداري دددرق المنيدددا التعليميدددة ادددت القصدددل الدراسدددت الثدددالت مدددت العدددا الدراسدددت ( ) 0219/0213ءبلدددغ عدددددها ( )03البدددا .دددي ق ددديمري
إلس م مألعتيت م مألعة
 3ـ

ر بيةق ءم مألعة

بيدددق ااتبدددار القردددي القرافدددت خبليدددا :دددي

اب ة بالت اءي.
بيدددق ااتبدددار القردددي القرافدددت علدددس الم مدددألعتيت الت ر بيدددة ءالضددداب ة خبدددل اسدددتيدا اداي

المعال دددة الت ر بيدددة (دليدددل ال معلدددي المتضدددمت إسدددترا ي ية التددددر

المقترحدددة القافمدددة علدددس ار ددديا البرم دددة الليأل دددة العصدددبية) .ءخدددد

ي ح ا القرق بيت متألس ت الم مألعتيت باستيدا "ااتبار " للم مألعا المتاااةةق ءال دءإل التالت أل ح لة:
جدول( :)5المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعيارِّ ،وقيمة "ت" لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي الختبار
الفهم القرائي
م ددددددددددددددتأل
خيمة
الم مألعة الضاب ة
الم مألعة الت ر بية
م دددددددددددددتأل ا
الد لة
ا لقدددددددددراذ
ا لقدددددددددراذ المتألس
القرددددددددددددددددددددددددي المتألس
القرافت
المعياري
المعياري
رير دالة
,96
,0
0
,0
0
القرات
رير دالة
,205
,823
4,55
,629
4,70
ا ستنتاجت
رير دالة
0,5
,825
4,52
,960
4,52
الناخد
رير دالة
,433
,600
3,94
,830
3,92
التثءخت
رير دالة
,353
1,09
2,20
,807
2,11
اإلبداعت
رير دالة
0,483
2,882
17,235
2,895
17,264
الم مأل
ء تضددح مدددت ال دددءإل ال دددابق ادداا الم مدددألعتيت الت ر بيددة ءالضددداب ة اددت ااتبدددار القرددي القرافدددتق ء دددعي هدددثا الددى

ألجدددد اددرءق دالدددة

إحصافيا عند م تأل  2,25بيت الم مألعتيت ات الت بيق القبلت.
 4ـ

بيدددق مقيدددات كقدددائي الدددثا القرافيدددة خبليدددا :دددي

بيدددق مقيدددات كقدددائي الدددثا القرافيدددة علدددس الم مدددألعتيت الت ر بيدددة ءالضددداب ة خبدددل

اسدددتيدا اداي المعال دددة الت ر بيدددة .ءخدددد دددي ح دددا القدددرق بددديت متألسددد ت الم مدددألعتيت باسدددتيدا "ااتبدددار " للم مألعدددا المتاااةدددةق
ءال دءإل التالت أل ح لة:
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جدول( :)6المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعيارِّ ،وقيمة "ت" لدرجاتالمجموعتين التجريبية والضابطة في القياس القبلي لمقياس
كفاءة الذات القرائية
م دددددددددتأل
خيمة
الم مألعة الضاب ة
الم مألعة الت ر بية
ابعاد الثا القرافية
الد لة
ا لقدددددددراذ
ا لقدددددددددددددراذ المتألس
المتألس
المعياري
المعياري
رير دالة
1,86
7,21
69
3,88
70,94
الاقائي ات القرائي
 0,396رير دالة
8,45
46,20
6,14
49,17
الصعألبة القرافية
 0,279رير دالة
4,96
52,66
4,73
54,55
ا ال لقأل القرائي
رير دالة
0,5
24,82
170,764
23,71
171,543
الم مأل
ء تضدددح مدددت ال ددددءإل ال دددابق اددداا الم مدددألعتيت الت ر بيدددة ءالضددداب ة ادددت مقيدددات كقدددائي الدددثا القرافيدددة ,ء ددددعي هدددثا الدددى

ألجدددد

ارءق دالة إحصافيا عند م تأل  2,25بيت الم مألعتيت ات الت بيق القبلت.
5

ـ التدددددر

للم مددددألعتيت :ددددي التدددددر

لم مألعددددة البقددددف الت ر بيددددة ءاقددددا لدددددليل المعلددددي الددددثي ددددي إعدددددادل باسددددتيدا اإلسددددترا ي ية

المقترحدددة القافمددددة علددددس ار ددديا البرم ددددة الليأل ددددة العصدددبية لتنميددددة م ددددتأل ا القردددي القرافددددتق ء ق دددديت كقدددائي الددددثا القرافيددددةق ءخددددد
ءاستيرق الت بيق ستة اسابي  .ءخد رءعت عند التدر
ا

ـ بيدددداه ء أل دددديح إجددددرائا التدددددر

الت ر بية خبيل بدئ

ءاددددق ال ددددقة الدددد دليل القافمددددة علددددس ار دددديا البرم ددددة الليأل ددددة العصددددبية ل دددد

الم مألعددددة

بيق الت ربة البقثية.

ـ أل يح ادءار ال
ة

ما لت:

بالتقصيل ات دراسة النصألد اةدبية المقرري عليري باستيدا كتا ال ال .
ءمقترحدددددا ري بادددددأه اسدددددتيدا اإلسدددددترا ي ية المقتدددددراق ء قدددددد ي إجابدددددا ءاايدددددة ستق دددددارا ري

ـ عدددددرذ استق دددددارا ال ددددد

ءمقترحا ري.
بينمددددا درسدددد الم مألعددددة الضدددداب ة المأل ددددألعا المقددددرري باتددددا "هيددددا ل بدددددا " ب رافددددق ءاسددددالي ميتلقددددة ءمتبا نددددة عددددت
اإلسدددترا ي ية المقترحدددةق ءالتدددت مادددت ألاددديقرا ادددت كتابدددة مأل دددأل الددددرت علدددس ال دددبألريق ءخدددرائي الدددن
المعلددي اددي ال دد

ق ليردددا معراددة معددالت الالمدددا المب رمددةق ء ددرا الدددن

المناخاا ال ماعية رير المألجرةق ءبع
0

ـ

اةدبددت مدد قد دددد م دداهر ال مدداإل القندددت اددت الددن

باسدددتيدا دليدددل التددددر

النصدددألد اةدبيدددة المقدددرري علدددس ددد

بيدددق ااتبدددار القردددي القرافدددتق ءمقيدددات كقدددائي الدددثا

الم مدددألعتيت الت ر بيدددة ءالضددداب ةق ء لدددة بعدددد التددددر

المقتدددرا للم مألعدددة الت ر بيدددةق ءال رافدددق ءاةسدددالي التدددت اسدددتيدم للم مألعدددة الضددداب ة لمعرادددة اارهمدددا

ات نمية م تأل ا القري القرافت لد

الص

الثالت الثالألي.
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ق ءبعددد

التاليقا الاتابية القرد ة ات اانائ القصة.

بيدددق ااتبدددار القردددي القرافدددتق ءمقيدددات كقدددائي الدددثا القرافيدددة بعدددد ا :دددي

القرافيدددة بعدددد ا لتردددائ مدددت ددددر

خدددرائي جرر دددة مدددت جالددد
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 7ـ قليدددل النتدددافل :دددي قليدددل النتدددافل باسدددتيدا ال دددرق اإلحصدددافية عدددت ر دددق مقارلدددة ادائ الم مدددألعتيت ادددت ااتبدددار القردددي القرافدددتق
ءمقيات كقائي الثا القرافية ات الت بيق البعديق ء لة مت ا إل الق مة اإلحصافية ).(SPSS . V17
لتافل البقف:
ألاددددل البقدددددف القدددددالت إلدددددس م مألعدددددة مدددددت النتدددددافل ددددر ب بمعرادددددة مدددددد ااعليدددددة اإلسدددددترا ي ية المقترحدددددة القافمدددددة علدددددس
ار ددديا البرم دددة الليأل دددة العصدددبية ادددت نميدددة م دددتأل ا القردددي القرافدددت ء ق ددديت كقدددائي الدددثا القرافيدددة لدددد
الثالأليق ء لة ءاقا لال س اإل مت اسةلة البقفق ءايما لت عر

ددد

الصددد

الثدددالت

لرثل النتافل:

 1ـ اإلجابدددة عدددت ال دد اإل اةءإل مدددت اسدددةلة البقدددف ءلصدددى " :مددا م دددتأل ا القردددي القرافدددت ال زمددة ءم دددرا را ال دددلألكية ل ددد

الصددد

الثددددالت الثددددالألي؟" ددددي التألاددددل إلددددس خافمددددة برددددثل الم ددددتأل ا ءم ددددرا را ال ددددلألكية الدالددددة عليردددداق ضددددمن ام ددددة م ددددتأل ا رفي ددددة
ءعار ت مراري ارعيةق (ملقق رخي .)0
 0ـ اإلجابدددة عدددت ال ددد اإل الثدددالت مدددت اسدددةلة البقدددف ءلصدددى " :مدددا ابعددداد كقدددائي الدددثا القرافيدددة ال زمدددة ءالمناسدددبة ل ددد

الصددد

الثدددالت

الثددددالألي؟" ددددي التألاددددل إلددددس خافمددددة بأبعدددداد الددددثا القرافيددددة ضددددمن ا اددددة ابعدددداد رفي ددددة :الاقددددائي اددددت القددددرائي ,ءالصددددعألبة القرافيددددة,
ءا
3

ال لقأل القرائيق (ملقق رخي .)3
ـ اإلجابدددة عدددت ال ددد اإل الثالدددف مدددت اسدددةلة البقددددف ءلصدددى " :مدددا ادددألري اإلسدددترا ي ية المقترحدددة القافمدددة علدددس ار ددديا البرم ددددة

الليأل ة العصبية ات در

النصألد اةدبية ل

الص

الثالت الثالألي؟".

ءل جابددددة عددددت هددددثا ال دددد اإلق خددددا الباحددددف بلعددددداد إسددددترا ي ية مقترحددددة لتدددددر

النصددددألد اةدبيددددة خافمددددة علددددس ار دددديا

البرم دددة الليأل دددة العصدددبيةق ءاسدددتند اإلسدددترا ي ية علدددس القنيدددا ءالنمدددا ة ءاة دددر المتضدددمنة بقر ددديا البرم دددة الليأل دددة العصدددبيةق
ءالتدددت تمثدددل ادددت إعدددادي التدددأ ير بنألعيردددا دددأ ير ال دددياقق ء دددأ ير المقتدددأل ق ءاإلرسدددائ ( ثبيددد ا سدددت ابة)ق ءالت دددييتق ءإعدددادي الن دددر
اددددت الددددن

المقددددرءئ مددددت ادددد إل زءا ددددا ميتلقددددة متنألعددددةق ءالتاددددرارق ءربدددد اةااددددار ءالالمددددا بعضددددرا بددددبع

ق ء يييددددر التددددار

الايصدددتق ءممارسدددة عمليتدددت المراخبدددة ءالم ح دددةق ءالدددألعت بدددالمن ألرا الثقاايدددة الميتلقدددةق ءإعدددادي الددددرت ءمراجعتدددى مدددت جد ددددق
ءالتيلددد علدددس اليدددألذ مدددت ار ادددا اةا دددائق ءاسدددتيدا اةسدددلأل البصدددري مدددت اددد إل ءسدددافل اإل ضددداا الليأل دددة مثدددل خألاعدددد الر دددائق
ءالقألاعددددد الليأل ددددةق ءاسددددتيدا العندددداء تق ءاسددددتيدا اةسددددلأل ال ددددمعت عددددت ر ددددق المناخاددددا ال ماعيددددة المألجرددددة دااددددل القصددددلق
ءإعادي ايارة عليقا ء رائ المتعلميتق ءاستيدا التعليقا الاافعة.
 4ـ اإلجابددة عدددت ال دد اإل الرابدد مددت اسدددةلة البقددف ءلصددى " :مددا ااعليدددة اسددتيدا إسددترا ي ية مقترحددة لتددددر
علدددس ار ددديا البرم دددة الليأل دددة العصدددبية ادددت نميدددة م دددتأل ا القردددي القرافدددت لدددد

ددد

الصددد

الثدددالت الثدددالألي؟" ل جابدددة عدددت هدددثا
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ال ددد اإل خدددا الباحدددف بق دددا القدددرق بددديت متألسددد ت درجدددا

ددد

الم مألعدددة الضددداب ة ادددت الت بيدددق

الم مألعدددة الت ر بيدددة ء ددد

البعدي اتبار القري القرافتق ءال دءإل التالت أل ح لة:
جدول( :)7المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعيارِّ ،وقيمة "ت" لدرجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدِّ الختبار
الفهم القرائي
م ددددددددددددددتأل
خيمة
الم مألعة الضاب ة
م ددددتأل ا القرددددي الم مألعة الت ر بية
الد لة
القرافت
ا لقدددددددددراذ
ا لقدددددددددراذ المتألس
المتألس
المعياري
المعياري
دالة 0,01
5,21
,171
1,97
,88
4
القرات
دالة 0,01
5,43
,716
4,82
1,16
7,088
ا ستنتاجت
دالة 0,01
7,44
1,242
4,64
1,05
6,5
الناخد
دالة 0,01
6,59
2,13
4,08
1,19
6,17
التثءخت
دالة 0,01
8,26
1,86
2,32
1,39
5,23
اإلبداعت
دالة 0,01
5,839
3,644
17,852
5,311
29,70
الم مأل
تضدددح مددددت ال دددددءإل ال ددددابق ءجددددألد اددددرق ي د لددددة إحصددددافية عنددددد م ددددتأل ( )2.21بدددديت متألسدددد ت عينددددة البقددددف اددددت ااتبددددار القرددددي
القرافدددت لصدددالح الم مألعدددة الت ر بيدددةق ء ق دددت متألسددد درجدددا

ددد

القردددي القرافدددت ءم دددرا را ال دددلألكيةق إ ا مدددا دددي مقارلتدددى بمتألسددد درجدددا

الم مألعدددة الت ر بيدددة ادددت الت بيدددق البعددددي اتبدددار م دددتأل ا
ددد

الم مألعدددة الضددداب ة حيدددف بلدددغ متألسددد درجدددا

الم مألعدددة الت ر بيدددة ()09.72ق بينمدددا بلدددغ متألسددد درجدددا الم مألعددددة الضددداب ة ( ,)17.35ءبدددثلة قققددد ادددقة القر دددية اةءلددددس
للبقددددف ,ءالتددددت لصدددد علددددس الددددى " ألجددددد اددددرق ء د لددددة إحصددددافية عنددددد م ددددتأل ( )2,21بدددديت متألسدددد ت درجددددا
الت ر بية ء

الم مألعة الضاب ة ات الت بيق البعدي اتبار مرارا القري القرافت لصالح

 5ـ اإلجابدددة عدددت ال ددد اإل اليدددام

الم مألعة الت ر بية".

مدددت اسدددةلة البقدددف ءلصدددى " :مدددا ااعليدددة اسدددتيدا إسدددترا ي ية مقترحدددة لتددددر

خافمددة علدددس ار ددديا البرم دددة الليأل ددة العصدددبية ادددت ق ددديت ابعددداد كقددائي الدددثا القرافيدددة لدددد

دددد

الم مألعددددة

دد

الصددد

النصدددألد اةدبيدددة

الثدددالت الثدددالألي؟" ل جابدددة

عدددت هدددثا ال ددد اإل خدددا الباحدددف بق دددا القدددرق بددديت متألسددد ت درجدددا الم مألعدددة الت ر بيدددة ءالم مألعدددة الضددداب ة ادددت الت بيدددق البعددددي
لمقيات كقائي الثا القرافيةق ءال دءإل التالت أل ح لة:
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جدول( :)8المتوسط الحسابي ،واالنحراف المعيارِّ ،وقيمة "ت" لدرجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدِّ
لمقياس كفاءة الذات القرائية
م ددددددددددددددددددتأل
خيمة
الم مألعة الضاب ة
الم مألعة الت ر بية
ابعاد الثا القرافية
الد لة
ا لقددددددددراذ
ا لقدددددددددرا المتألس
المتألس
المعياري
ذ
المعياري
دالة 0,01
6,68
15,58
73,61
5,45
92,44
الاقائي ات القرائي
دالة 0,01
7,60
14,23
49,64
3,22
64,35
الصعألبة القرافية
دالة 0,01
7,03
4,978
55,05
2,84
65,88
ا ال لقأل القرائي
دالة 0,01
5,54
26,138
178,79
8,252
222,67
الم مأل
تضدددح مدددت ال ددددءإل ال دددابق ق دددت متألسددد درجدددا
إ ا مدددا دددي مقارلتدددى بمتألسددد درجدددا

ددد

ددد

الم مألعدددة الت ر بيدددة ادددت الت بيدددق البعددددي لمقيدددات كقدددائي الدددثا القرافيدددةق

الم مألعدددة الضددداب ةق حيدددف بلدددغ متألسددد درجدددا الم مألعدددة الت ر بيدددة ()000.07ق بينمدددا

بلددددغ متألسدددد درجددددا الم مألعددددة الضدددداب ة ()173.79ق كمددددا اه القددددرق داإل عنددددد م ددددتأل ( ,)2.21ءبددددثلة قققدددد اددددقة القر ددددية
الثاليدددة للبقدددف مدددت الدددى " ألجدددد ادددرق ء د لدددة إحصدددافية عندددد م دددتأل ( )2.21بددديت متألسددد ت درجدددا
ء

الم مألعة الضاب ة ات الت بيق البعدي لمقيات ابعاد كقائي الثا القرافية لصالح

ح ا ااعلية استيدا إسترا ي ية التدر

ددد

الم مألعدددة الت ر بيدددة

الم مألعة الت ر بية".

المقترحة:

خددددا الباحددددف بق ددددا ااعليددددة اسددددتيدا إسددددترا ي ية التدددددر

المقترحددددة القافمددددة علددددس ار دددديا البرم ددددة الليأل ددددة العصددددبية

بق دددا د لددددة القدددرق بدددديت درجدددا الت بيقدددديت القبلددددت ءالبعددددي ل دددد

الم مألعدددة الت ر بيددددة اددددت ااتبدددار القرددددي القرافدددتق ء لددددة عددددت

ر ق ح ا ح ي التأاير للتأكد مت ااعلية استيدا اإلسترا ي ية المقترحةق ءال دءإل التالت أل ح لة:
جدول( :)9المتوسط الحسابي وقيمة "ت" لدرجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدِّ الختبار الفهم القرائي
ونسبة معامل إيتا لحساب حجم التأثير والفاعلية لإلستراتيجية المقترحة
الد لة
معامل التأاير
ا لقراذ
المتألس
الت بيق
البعد
أاير مر ق
1,36
2,895
17,264
ااتبدددددددددار القردددددددددي القبلت
القرافت
5,311
29,70
البعدي
تضدددح مدددت جددددءإل رخدددي ( )9اه ل دددبة معامدددل التدددأاير بليددد ( )1.30ءهدددت ل دددبة كبيدددريق ءهدددثا ددددإل علدددس ااعليدددة اسدددتيدا اإلسدددترا ي ية
المقترحددددة القافمددددة علددددس ار دددديا البرم ددددة البرم ددددة الليأل ددددة العصددددبية اددددت نميددددة م ددددتأل ا القرددددي القرافددددت ء ق دددديت كقددددائي الددددثا
الص

القرافية ل

الثالت الثالألي.
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مناقشة النتائج وتفسيرها:
ا دددار النتدددافل إلدددس ق دددت ادائ ددد

الم مألعدددة الضددداب ة ادددت نميدددة م دددتأل ا القردددي

الم مألعدددة الت ر بيدددة عدددت ادائ ددد

القرافدددت ءمرارا رددددا القرعيددددة اددددت ااتبدددار القرددددي القرافددددت البعددددديق ءمقيدددات كقددددائي الددددثا القرافيددددة البعدددديق حيددددف ءجددددد اددددرءق ا
د لدددة إحصدددافية لصدددالح الم مألعدددة الت ر بيدددة التدددت درسددد النصدددألد اةدبيدددة باسدددتيدا إسدددترا ي ية التددددر
ار دددديا البرم ددددة الليأل ددددة العصددددبيةق ء تقددددق هددددثل النتددددافل مدددد لتددددافل بقددددأل ءدراسددددا كددددل مددددت:
()0213ق ءبددددد ألي ءح دددديت ()0213ق ء)(2014

AbdAlganeق ء)(2015

المقترحدددة القافمدددة علدددس
Zaminiق ءعي ددددس

)(2007

Skinnerق ءإبددددراهيي ( ,)0210ء

Moharamani

)(2016ق ءالددددددألليلت ()0210ق ءميلددددددألات ( )0217ق ء ماددددددت ق ددددددير القاعليددددددة التددددددت اظرر رددددددا اإلسددددددترا ي ية المقترحددددددة اددددددت نميددددددة
م تأل ا القري القرافت ء ق يت كقائي الثا القرافية ل
 1ـ اسدددري اسدددتيدا إسدددترا ي ية التددددر

الم مألعة الت ر بية إلس ا عتبارا ا ية:

المقترحدددة القافمدددة علدددس ار ددديا البرم دددة الليأل دددة العصدددبية ادددت نادددي ابدددرا المتعلمددديت

(الم مألعة الت ر بية) ال ابقةق ءرب را بالنصألد اةدبية القاليةق ءاستثاري دءااعري ب ر قة رير قليد ة.
 0ـ اعالددد اإلجدددرائا التدر دددية الم دددتيدمة ادددت اإلسدددترا ي ية المقترحدددة ال ددد
الع خا بيت اااار الن

ق ء قد د اءجى التاابى ءا ات ذ بيت عناار الن

 3ـ سدددمق ار ددديا البرم دددة الليأل دددة العصدددبية لل ددد

اةدبت.

ارادددة ا دددا اددداخريق ءرا دددة اة ددديائ ءال دددألاهر المألألادددة ب ر قدددة ريدددر

مألألاةق ءرا ة اة يائ رير المألألاة بصألري اار مألألاة لة التت تعلق بالن
 4ـ اسدددتيدا ال ددد

علدددس استااددداذ الدددن

اةدبدددت لتقد دددد ء ألادددي

اةدبت.

لقر ددديا البرم دددة الليأل دددة العصدددبية ءمدددا تضدددمنى مدددت انيدددا ءعمليدددا لبرم دددة العقدددل الدددألاعت للدددتيل

الرسدددافل الثهنيدددة ال دددلبية بادددال مبا دددرق ءإادددرار المتعلمددديت علدددس ا سدددتمتا بعمليدددة استااددداذ الدددن

مدددت

ءارمدددى ءاسدددتثكارل بمدددا ناسدددبري

ات اانائ التعلي باستيدا اإلسترا ي ية المقترحة اسري ات نمية م تأل ا القري القرافت لد ري.
5

ـ اءجدددد اإلسدددترا ي ية المقترحدددة جددد ساألا عليميدددا سدددداعد علدددس اردددي المعلألمدددا ءاةاادددار المتضدددمنة بالنصدددألد اةدبيدددة ءاسددددتيعابرا

بصددد ألري منت مدددة ءمتااملدددةق ء ثبتردددا ادددت ا هددداه المتعلمددديتق ء دددريل اسدددتراجعرا ء دددثكرها ممدددا اد إلدددس ز دددادي القردددي ء قصددديل المعرادددة
لد ري.
 0ـ كددداه سدددتيدا ار ددديا البرم دددة الليأل دددة العصدددبية دءر ملقدددألظ ادددت نميدددة القددددرا العقليدددة لدددد ال ددد
ميتلقة كالم ح ةق ء ألظي

المعراة ات مألاخ

جد دي مماالة.

 7ـ اظردددر الم ح دددا الصدددقية للباحدددف اه ددد

الم مألعدددة الت ر بيدددة اظردددرءا حما اسدددا ءالددددااعا إ ابيدددا ادددأل العمدددل للدددتعلي بردددثل

اإلسدددترا ي ية اكثدددر مدددت زم فردددي الدددث ت علمدددألا بال ر قدددة التقليد دددةق لدددة اه التقاعدددل اإل دددابت الدددثي سددداد المألاخددد
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ءكدددثلة اةلاددد ة التعليم يدددة التدددت كددداه قدددأل بردددا ال ددد

لبرم دددة العقدددل ءالتع ددد ا التدددت كدددالألا قصدددلأله عليردددا خدددد اسدددري ادددت عدددد ل

مألخقري مت عملية علي النصألد اةدبية.
3

ـ اسدددرم عمليدددا البرم دددة الليأل دددة العصدددبية بقر ددديا را ادددت نميدددة ا

لبعضدددرا بعضا دددا حيدددف إه اسدددتيدا القر ددديا خددداد إلدددس اردددي ال ددد

اهدددا ءالقددديي لدددد ال ددد

ةاادددار الدددن

ةه هدددثل العمليدددا ماملدددة

ء أء لردددا ءرا تردددا بصدددألر ميدددا ريق ممدددا سددداعدهي

علس ز ادي الدااعية ءزاد األخري ءاهتمامري بما هأل لد ري مت معارذق ءل َّمس لية القألار ال ليمة لد ري.
 9ـ اسدددرم اإلسدددترا ي ية المقترحدددة القافمدددة علدددس ار ددديا البرم دددة اللي أل دددة العصدددبية ادددت راددد م دددتأل الثقدددة بدددالنق
ات را الت اا
12

لدددد ال ددد

ق ءمقاءلة اري النصألد ب رافق ميتلقةق ءمراجعة عملية القري بصقة م تدامة.

ـ بددديت مدددت م ح دددا الباحدددف الصدددقية ادددت ااندددائ الت بيدددق يلددد

القرافيدددة ال دددلبية ق ءالتدددت كالددد

قدددد مدددت ال

الت ر بية كالألا اخدر علس مألاجرة الماا

ددد

خردددي ادددت القدددرائي الصدددامتة ء نددداءإل الدددن

مدددت النمدددا ة ال يددددي (النمثجدددة) المقي دددةق إ ددد داد دددعألر

ح اه مت ماالأللى ات القدري خادرءه علس القيا بمرمة ما.

10ـددد التندددأل ادددت المدددا الدددتعلي (ال دددمعت ءالبصدددري ءالقركدددت) جدددائ من ددد اما مددد
ادددرءق ارد دددة بددديت ددد

مدددت حيدددف قليلدددى ءارمدددى .ء ددد

الم مألعدددة

القرافية التت تعلق بالقري ءحلراق ءاكثر ءعياا ءجرداا ات اانائ المرما التعليمية.

11ـددد دددأار الاقدددائي الثا يدددة ادددت القدددرائي بيبدددرا اإللابدددة التدددت اسدددتقاها ال ددد
ال ال باقائ ى الثا ية عندما

الم مألعدددة الت ر بيدددة التددددر ت مدددت بعددد

العدددادا

بيعدددة النصدددألد اةدبيدددة ,الدددثي ادددير إلدددس ءجدددألد

الم مألعدددة الت ر بيدددة مدددت حيدددف خددددرا ري ءاسدددتعدادا ري ءميدددأللري ,ءالدددثي دددنعا

علدددس التبدددا ت ادددت ر قدددة

استقباإل ء ري اليبرا التعليمية.
 13ـ التاامدددل بددديت التألاادددل اللق دددت ءريدددر اللق دددت ادددت مردددارا التألاادددل ,مدددت حيدددف لبدددرا الصدددأل ء عبيدددرا الألجدددى ءجل دددا
ا سدددتراائ ال ددددر عة التددددت مدددد عقدددد ا لترددددائ مددددت كددددل مرمددددة خرافيدددة سدددداعد اددددت ز ددددادي اكت ددددا ال دددد

لمرددددارا القرددددي القرافددددت

ء ق يت كقائي الثا القرافية لد ري.
14ـدددد ءاَّددددر اسددددتيدا ار دددديا البرم ددددة الليأل ددددة العصددددبية ابددددري حيا يددددة مبا ددددري لل دددد

مددددت ادددد إل عددددر

دددداربري ءمددددألاخقري

المر ب دددة بدددأجألائ النصدددألد اةدبيدددة المقدددرريق ءمدددت ادددي القادددي علدددس هدددثل الت دددار ق ءاسدددتي د القددديي المتضدددمنة برددداق ءالتدددت مادددت
ضدددا مدددت هدددثل النصدددألد بعدددد دراسدددتراق اضددد عدددت اسدددتيدا ال ددد
اسدددتنبا را ا ا

لصدددقيقة المقدددردا ءاةسدددالي ال د ددددي ءالتراكيددد

الليأل ة ءالتعبيرا الم از ة ء ألظيقرا.
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التوصيات والبحوث المقترحة:
اء ـ ألايا البقف:
ات
ا

ألئ لتافل البقف القالتق قد الباحف التألايا ا ية:
ـ ددددر

ادددرء الليددددة

معلمدددت الليدددة العربيدددة بالمرحلدددة الثالأل دددة علدددس اسدددتيدا ار ددديا البرم دددة الليأل دددة العصدددبية ادددت ددددر

العربية.
ـ عقد دءرا
ة

المرحلة الثالأل ة علس كيقية ألظي

در بية ل

البرم ة الليأل ة العصبية ات دراسة اللية العربية.
ددددألئ البرم ددددة

ـ ضددددميت مقتددددأل مقددددررا الليددددة العربيددددة بالمرحلددددة الثالأل ددددة م مألعددددة مددددت اةلادددد ة التدر بيددددة المصددددممة اددددت

الليأل ة العصبية.
د ـ ز دددادي ءعدددت القدددافميت علدددس علددديي الليدددة ال عربيدددة بالمرحلدددة الثالأل ددة بالبرم دددة الليأل دددة العصدددبيةق ءدءرهدددا المردددي ءالقعددداإل ادددت ق ددديت
مقتأل التعلي ء ققيق اهدااى.
االيا ـ البقأل المقترحة:
ا ـ اادددر التقاعددل بددديت اسددتيدا ار دديا البرم دددة الليأل ددة العصدددبية ءالمددا الدددتعلي اددت نميددة مردددارا التقايددر النقدددألي ل دد

المرحلدددة

الثالأل ة.
ـ ااعليدددة اسدددتيدا التددددر

المصددددمي ادددت

دددألئ البرم دددة الليأل دددة العصدددبية اددددت ققيدددق ا متيددداز القرافدددت لدددد

الثالأل ة.
ة ـ ااعلية استيدا ار يا البرم ة الليأل ة العصبية ات نمية مرارا الاتابة اةكاد مية لد

المرحلة الثالأل ة.

د ـ ااعلية استيدا ال برم ة الليأل ة العصبية ات نمية مرارا التألاال اللق ت ءرير اللق ت للنا قيت بيير اللية العربية.
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قائمة المراجع والمصادر:
 إبدددراهييق ال ددديد االدددد ( .)0210ااعليدددة اسدددتيدا انيدددا البرم دددة الليأل دددة العصدددبية كمددددال لتق ددديت التألاادددل اللق دددت لدددد اة قددداإلعاذ ال م  .مجلة كلية التربية ،جامعة اسيأل ق الم لد ( )30ق العدد ( )4ق اكتألبرق د د .027 -153
 إبدددراهييق عدددادإل ال دددعيد ( .)0227مقدددددا ألجردددا الرددددذ ( مادددتق إخددددا ق إح دددا ) لدددد ال الددد المعلدددي ادددت دددألئ الدددألعت بمدددا ءرائالمعرادددة ءالقعاليددددة الثا يددددة ءالمعتقدددددا المعرايددددة .مجلةةةةة كليةةةةة التربيةةةةةق جامعددددة اإلسدددداندر ةق الم لددددد ()17ق العدددددد ()0ق د د 00
 .110المرحلددددة الثالأل ددددة
 احمدددددق عصددددا مقمددددد ( .)0217التدددددر التبددددادلت ءمرددددارا القرددددي القرافددددت ءا ددددال لقددددأل القددددرائي لددددد ددددالمعتمدددد ت ءالم دددتقليت :دراسدددة ر بيدددة .دراسةةةات عربيةةةة فةةةي التربيةةةة وعلةةةم الةةةنفسق ال دددعألد ة :العددددد ()31ق ندددا رق د د 035
.324 احمدددددق ءليددددد ال دددديد ( .)0215اعاليددددة برلددددامل للتعلدددديي المتمددددا المقألسدددد اددددت ق دددديت ا لدددددماة اددددت علددددي القددددرائي ءالقرددددي القرافددددتالمعرادددت ءمدددا ءرائ المعرادددت لدددد الت ميدددث المألهدددألبيت ءي ادددعألبا الدددتعلي .مجلةةةة كليةةةة التربيةةةةق جامعدددة اةزهدددرق العددددد ()100ق
ال ئ ( )0ق د مبرق د د .723 - 042
 إسماعيلق ع الد ت ( .)1930األدب وفنونه ،دراسة ونقد .القاهري :دار القار العربتق ال بعة الثامنة. التار تددددتق مقمددددد ( .)0223آفةةةةا بةةةةال حةةةةدود :بحةةةةث فةةةةي هندسةةةةة الةةةةنفس البشةةةةريةق سددددألر ا :الملتقددددس للناددددر ءالتألز دددد ق ال بعددددةاليام ة.
 ال اسدددرق البنددددري عبدددد الدددرحمت ( .)0220الدددثكائ ا لقعدددالت ءع ختدددى بادددل مدددت ااعليدددة الدددثا ءإدران القبدددألإل  -الدددرا الألالددددي لددددء البا جامعة ا القر  .رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة ا القر ق ماة المارمة.
عينة مت
 الق أللتق اميت ( .)0220البرمجة اللغوية العصبية .بيرء  :ااق ب حدءد.المرحلدددة الثالأل دددة
 ابدددأل الييدددرق عصدددا مقمدددد ( .)0217التددددر التبدددادلت ءمردددارا القردددي القرافدددت ءا دددال لقدددأل القدددرائي لدددد دددالمعتمدددد ت ءالم دددتقليت دراسدددة ر بيدددة .دراسةةةات عربيةةةة فةةةي التربيةةةة وعلةةةم الةةةنفسق ال دددعألد ة :العددددد()31ق ندددا ر ق د د 035
 .324 ال ددداهق ماجدددد مقمدددد القليددد ق جمددداإل كامدددل (  .)0229قدددأل ي مأل دددألعا القدددرائي ءالنصدددألد المقدددرري علدددس لبدددة الصددد ال ددداببقل ددد يت ادددت دددألئ مردددارا القردددي القرافدددت ءالميدددألإل القرافيدددة .المةةةرتمر العلمةةةي التاسةةةع "كتةةةع تعلةةةيم القةةةراءة فةةةي الةةةوطن العربةةةي
بين االنقرائية واإلخراج" ،القاهري :ال معية المصر ة للقرائي ءالمعراةق ألليألق د د .031 -053
 ال دددديدق هنددددد بندددد عبددددد ( .)0215مددددد إ قدددداه لبددددة الصدددد الثددددامت اةساسددددت ب ددددل نة عمدددداه لمرددددارا القرددددي القرافددددت .مجلةةةةةالقراءة والمعرفة ،القاهري :ال معية المصر ة للقرائي ءالمعراةق العدد ( )172ق د مبرق د د .100- 97
 العربددددتق اسددددامة زكددددت ( .)0210إسةةةةتراتيجيات التةةةةدريس التبةةةةادلي "سةةةةبل جديةةةةدة لتحسةةةةين اسةةةةتيعاب المقةةةةروء فةةةةي فصةةةةول اللغةةةةةالعربية" .الر ا  :مات التربية العربت لدءإل اليليل.
 العلددددألاهق احمددددد المقاسددددنةق رلدددددي ( .)0211الاقددددائي الثا يددددة اددددت القددددرائي ءع خترددددا باسددددتيدا إسددددترا ي يا القددددرائي لددددد عينددددة مددددتلبة ال امعة الرا مية .المجلة األردنية في العلوم التربويةق الم لد ( )7ق العدد ( )4ق د د .413 -399
 العي دددأليق جمددداإل مصددد قس ال نقدددالتق مقمدددد عبيدددد(  .)0220نميدددة م دددتأل ا القردددي القرافدددت لدددد لميدددثا الصددد ال ددداب بمرحلدددةالتعلددديي اةساسددددت بدءلددددة اإلمددددارا العربيددددة المتقدددددي .مجلةةةةة دراسةةةةات فةةةةي المنةةةةاهج وطةةةةر التةةةةدريسق القدددداهري :ال معيددددة المصددددر ة
للمناهل ء رق التدر ق العدد ( )114ق ألليألق د د .153 -127
 إمددددا ق حددددا ي مقمدددددد ( .)0210ااعليددددة برلددددامل باسدددددتيدا بعدددد انيددددا البرم دددددة الليأل ددددة العصددددبية ادددددت ق دددديت التألااددددق النق دددددتءالدراست لب يةت التعلي .رسالة ماجستير غير منشورةق كلية التربيةق جامعة المنصألري.
 امدددديتق ل ددددر ت احمددددد ( . )0220ااددددر لمددددأل ة الددددتعلي الدددددءري اددددت ارددددي المقددددرءئ بالم ددددتأل يت ا سددددتنتاجت ءالناخددددد لددددد لبددددة الصددددالتاس اةساست .رسالة ماجستير غير منشورةق جامعة اليرمألنق كلية التربية الر ا ية.
 باا تيرق ستي ايارزق امالدا ( .)0220علم نفسك البرمجة اللغوية العصبية .الر ا ق ماتبة جر ر.علدددس ااعليدددة الدددثا  .المجلةةةة المصةةةرية للدراسةةةات
 بددددءيق مندددس ح دددت ( .)0221اادددر برلدددامل ددددر بت ادددت الاقدددائي اةكاد ميدددة لل دددالنفسية ،العدد ()09ق د د .022 -151
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 بددددد أليق عبددددد الددددرحمت علددددت ح دددديتق رمضدددداه عا ددددألر (  .)0213ااعليددددة برلددددامل إر ددددادي خددددافي علددددس انيددددا البرم ددددة الليأل ددددةال امعدددة .مجلةةةة دراسةةةات تربويةةةة واجتماعيةةةةق القددداهري :
العصدددبية لتنميدددة مردددارا التألاادددل ريدددر اللق دددت لدددد عيندددة مدددت ددد
الم لد ( )19ق العدد ( )3ق ألليألق د د .593 - 353
 براد ريق الدرء (  .)0229البرمجة اللغوية العصبية .الر ا  :ماتبة لب الألاائق رجمة دار القارءقق ال بعة الثالية. بصدددلق سدددلأل ح دددت (  .)0210اادددر إسدددترا ي ية دددتل اة دددتا ادددت نميدددة مردددارا القدددرائي اإلبداعيدددة ءااعليدددة الدددثا القرافيدددة لددددميدددث المرحلدددة اإلعداد دددة .مجلةةةة القةةةراءة والمعرفةةةةق القددداهري :ال معيدددة المصدددر ة للقدددرائي ءالمعرادددةق العددددد ( )173ق مدددارتق د
د .130 -79
 بقيعددددتق لدددداا احمددددد همددددا ق حندددداه احمددددد ( .)0215القاعليددددة الثا يددددة ءع خترددددا بمددددا ءرائ ا سددددتيعا لددددد عينددددة مددددت لبددددة الليددددةاإلل لي ددددة اددددت ال امعددددا اةردليددددة .مجلةةةةة العلةةةةوم التربويةةةةة والنفسةةةةيةق البقددددر تق الم لددددد ( )10ق العدددددد ( )3ق سددددبتمبرق د د
.007 - 595
 بدددت ال ددديدق هندددد بنددد عبدددد ( .)0215مدددد إ قددداه لبدددة الصددد الثدددامت اةساسدددت ب دددل نة عمددداه لمردددارا القردددي القرافدددت .مجلةةةةالقراءة والمعرفة ،القاهري :ال معية المصر ة للقرائي ءالمعراةق العدد ( )172ق د مبرق د د .100 -97
 بن اكددددألرق مق ددددت (  .)0210البرم ددددة الليأل ددددة العصددددبية بدددديت الرالددددة ءالت بيددددق إلقددددائ مقا ددددري باليددددة ا دا لمأل جددددا .مجلةةةةة كليةةةةةاآلداب بالجديدةق المير ق العدد ()13ق د د .090 -031
الصددد الثدددالت الثدددالألي .مجلةةةة كليةةةة التربيةةةة ،اإلمدددارا :
ق علدددت سدددعد ( .)0220بعددد مردددارا القردددي القرافدددت لدددد ددد
 جددداجامعة اإلمارا العربية المتقديق العدد ()13ق ال ئ ()0ق د د .739 -095
 جرال ددددرق راسددددل إ دددد ( .)0229المحفةةةةلات للحصةةةةول علةةةةى نعةةةةم :علةةةةم التةةةةأثير علةةةةى قةةةةرارات اآلخةةةةرين .رجمددددة :ماتبددددة جر ددددرقالر ا  :ماتبة جر ر للنار ءالتألز .
 حدددداا ق حدددداا عبددددد ال ددددتار ( .)0223ااددددر لددددأل برءايددددل التقايددددر ءمتييددددري التقددددد ف ء ماسددددة الددددن لددددد عينددددة متمددددا ي بيلقيددددةالمعدددارذ ال دددابقة علدددس القردددي ءالميتددددااري القرافدددت" .دراسدددة ر بيدددة ـ نب دددة" .مجلةةةة التربيةةةةة ،القددداهري :جامعدددة اةزهدددرق العدددددد
()137ق ال ئ ()0ق سبتمبرق د د .100 -30
 حددداا ق ءحيددددد ال ددديد ( .)0223اعاليددددة اسدددتيدا إسددددترا ي ية الدددتعلي التعدددداءلت ال معدددتق ءإسددددترا ي ية ( )K.W.Lادددت نميددددة مردددداراميددددث الصدددد ال ددددادت ا بتدددددافت بالمملاددددة العربيددددة ال ددددعألد ة .مجلةةةةة القةةةةراءة والمعرفةةةةة ،القدددداهري :ال معيددددة
القرددددي القرافددددت لددددد
المصر ة للقرائي ءالمعراةق العدد ()74ق نا ر.
ميدددث الثدددامت اةساسدددت .مجلةةةة جامعةةةة
 حددددادق عبدددد الادددر ي سدددليي ( .)0220ااعليدددة إسدددترا ي ية خرافيدددة مقترحدددة ادددت ا سدددتيعا لدددددمشقق الم لد ()00ق العدد()1ق د د .137 -153
 حراحاددددةق إبددددراهيي مقمددددد (  .)0227المهةةةةارات القرائيةةةةة وطةةةةر تدريسةةةةها بةةةةين النظريةةةةة والتطبيةةةةق .اةرده :دار الي امددددت للناددددرءالتألز ق ال بعة الثالية.
 ح ددددتق سددددالت سدددد مة ( .)0210درجددددة ممارسددددة إسددددترا ي ية التدددددر التبددددادلت اددددت نميددددة مرددددارا القرددددي القرافددددت لددددد البدددداالص التاس بي ي .رسالة ماجستير غير منشورةق كلية التربيةق ال امعة اإلس مية بي ي.
 ح ددددتق مقمددددد ميلدددد (  .)0210درجددددة ممارسددددة مدرسددددت الليددددة العربيددددة لمرددددارا القددددرائي الناخدددددي ءع خترددددا بددددالقري القرافددددت لدددددلبتري ات العراق .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة إل البي ق كلية العلأل التربأل ة.
 اليدددلق إ ددداد إبدددراهيي ( .)0227اادددر اسدددتيدا إسدددترا ي ية الت دددااإل الدددثا ت ادددت القردددي القرافدددت ءالدااعيدددة لقدددأل القدددرائي ءمقردددأل الدددثالدددد البدددا الصددد الثدددامت اةساسدددت بقل ددد يت .مجلةةةة اللرقةةةاء للبحةةةوث والدراسةةةات اإلنسةةةانيةق جامعدددة ال رخدددائ الياادددةق اةردهق
الم لد ()17ق عدد اادق د د .301 -347
 الدءا ق ا اد (  NLP .)0223البرمجة اللغوية العصبية من الرؤية إلى الفعل .القاهري :ماتبة اةل لألق ال بعة الثالية. د دددالتق رءبدددر ( .)0217التفكيةةةر الناقةةةد والتفكيةةةر اإلبةةةداعي .دليةةةل مختصةةةر للمعلمةةةين .رجمدددة :مندددثر مقمدددألد الصدددالحق الر دددا :م س ة الملة عبد الع ءرجالى للمألهبة ءاإلبدا ق ماتبة العبيااه.
 ر ددداق م دددعألدي مقمدددد ( .)0213اسدددتيدا البرم دددة العصدددبية الليأل دددة ( )NLPادددت التددددر  .مجلةةةة البحةةةوث التربويةةةة والتعليميةةةةـميبر عليي ـ األ ت عليميةق ال افر :المدرسة العليا لألسا ثي بألزر عةق ألليألق العدد ( )3ق د د  011ـ .001
 رايقددداهق عبدددد مقمدددألد ( .)0210اادددر إسدددترا ي ية القدددرائي التاددداركية ادددت ق ددديت اردددي المقدددرءئ ءالمردددارا ا جتماعيدددة لدددد لبدددةالص التاس اةساست ات اةرده .رسالة دكتوراه غير منشورةق جامعة اليرمألنق كلية التربية.

)ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS
676

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 1, NO 2, July 2020

 زكدددتق ال يددد مقمدددد (  .)0215ااعليدددة برلدددامل ددددر بت باسدددتيدا البرم دددة الليأل دددة العصدددبية ( )NLPادددت اقددد الضددديأل النق ددديةالمعلمدددديت م ددددار اإلعاخددددة العقليددددة ب امعددددة القصدددديي .مجلةةةةة العلةةةةوم التربويةةةةةق القدددداهري :الم لددددد ()03ق
ءخلددددق الم ددددتقبل لددددد ال دددد
العدد()4ق اكتألبرق د د .373 -323
 زهدددددراهق حامدددددد عبدددددد ال ددددد (  .)0227المفةةةةةاهيم اللغويةةةةةة عنةةةةةد األطفةةةةةال :أسسةةةةةها ومهةةةةةارات تدريسةةةةةها وتقويمهةةةةةا .عمددددداه :دارالم يري لل باعة ءالنار ءالتألز .
المرحلدددة
 سددداليق مقمدددد مقمدددد ء ادددراه ( .)0220الدااعيدددة للقدددرائي ءع ختردددا بدددبع المتييدددرا الايصدددية ءالمعرايدددة لدددد دددالمتألس ة .م لة كلية التربيةق جامعة عيت م ق العدد (  ,)32ال ئ ( )4ق د د .193 -109
 سددددأللا ( .)0220البرمجةةةةة اللغويةةةةة العصةةةةبية فةةةةي العمةةةةل "االخةةةةتالف الةةةةذِّ يحةةةةدث فارقةةةةا فةةةةي مجةةةةال العمةةةةل" .الر ددددا ق ماتبددددةجر رق ال بعة الثالثة.
 قا ةق ح ت ( .)0210المرجع في فنون القراءة العربية لتشكيل إنسان عربي جديد .القاهري :دار العالي العربت. دددقا ةق ح دددت سددديد ء ادددراه ( .)0210إسدددترا ي ية ألليقيدددة خافمدددة علدددس القدددرائي المألسدددعة ءالقدددرائي الماثقدددة لتنميدددة م دددتأل ا القرددديالقرافدددت ادددت الليدددة العربيدددة لدددد البدددا المرحلدددة اإلعداد دددة ادددت العدددراق .مجلةةةة كليةةةة التربيةةةة للبنةةةات للعلةةةوم اإلنسةةةانية ،العدددراق:
جامعة الاألاةق الم لد ()12قالعدد()19ق ال نة العا ريق د د .50 -15
 ي ق ألخت ( .)1902تاريخ األدب العربي :األدب الجاهلي .القاهري :دار المعارذق ال بعة ال ادسة. عيمدددةق ر ددددي احمدددد ( .)1993األسةةةس العامةةةة لمنةةةاهج تعلةةةيم اللغةةةة العربيةةةة ،إعةةةدادها ،تطويرهةةةا ،تقويمهةةةا .القددداهري :دار القادددرالعربت.
 عبددددد البدددداريق مدددداهر ددددعباه (  .)0229ااعليددددة إسددددترا ي ية التصددددألر الددددثهنت اددددت نميددددة مرددددارا القرددددي القرافددددت لت ميددددث المرحلددددةاإلعداد دددة .مجلةةةةة دراسةةةةات فةةةةي المنةةةةاهج وطةةةةر التةةةةدريسق القدددداهري :ال معيددددة المصددددر ة للمندددداهل ء ددددرق التدددددر ق جامعددددة عدددديت
م ق العدد ( )145ق د د .114 - 73
 عبد الرحمتق عافاة ( .)1972قيم جديدة لألدب العربي القديم والمعاصر .القاهري :دار المعارذق ماتبة الدراسا اةدبية. عبدددد الع دددييق ر دددي احمدددد ( .)0210إسدددترا ي ية مقترحدددة خافمدددة علدددس الدددتعلي المدددن ي ا يدددا لتنميدددة مردددارا القردددي القرافدددت ءراددد كقدددائيالصددد اةءإل الثدددالألي ميتلقدددت اسدددلأل الدددتعلي .مجلةةةة دراسةةةات فةةةي المنةةةاهج وطةةةر التةةةدريسق القددداهري:
الدددثا القرافيدددة لدددد ددد
ال معية المصر ة للمناهل ء رق التدر ق العدد ( )134ق ألليألق د د .194 -140
 عبد ق ر ا ( .)0214تعليم التفكير من خالل القراءة .القاهري :الدار المصر ة اللبناليةق سل لة ااق ربأل ة مت ددي. عبددددد الألهددددا ق سددددمير عبددددد الألهددددا ق ء اددددراه( .)0224تعلةةةةيم القةةةةراءة والكتابةةةةة فةةةةي المرحلةةةةة االبتدائيةةةةة :را ددددة ربأل ددددة .الماتبددددةالعصر ة للنار ءالتألز .
 عدددد ق احمددددد عبددددد ال دددداهر ( .)0210اإلسددددترا ي ية المعتمدددددي علددددس التبددددادإل ءالتقاعددددل ءاارهددددا علددددس نميددددة بعدددد مرددددارا القردددديالمرحلددددة الثالأل ددددة بدءلددددة اإلمددددارا العربيددددة المتقدددددي .مجلةةةةة القةةةةراءة والمعرفةةةةةق القدددداهري :الم لددددة المصددددر ة
القرافددددت لددددد دددد
للقرائي ءالمعراةق جامعة عيت م ق العدد ()130ق د مبرق د د .105 -133
 ع يدددةق جمددداإل سدددليماه ( .)0220ااعليدددة برلدددامل خدددافي علدددس مددددال القلقدددا اةدبيدددة ادددت نميدددة مردددارا القردددي القرافدددت لدددد دددالمرحلة الثالأل ة .مجلة البحوث النفسية والتربويةق كلية التربيةق جامعة المنألايةق الم لد ( )01ق العدد ( .)0
 علدددألاهق سدددالت دددا ( .)0210الاقدددائي الثا يدددة المدركدددة عندددد لبدددة جامعدددة بيدددداد .مجلةةةة البحةةةوث التربويةةةة والنفسةةةية ,العددددد ()33قد د .043 - 004
الصدددقية بت بيدددق البرم دددة الليأل دددة العصدددبية .مجلةةةة الدراسةةةات والبحةةةوث االجتماعيةةةة.
 اتيقدددةق سدددليمالت ( .)0214معال دددة الماددداجامعة الألاديق العدد ( )0ق ابر لق د د .009 -020
 اضل ق مقمد رج ( .)0221االتجاهات التربوية المعاصرة في تدريس اللغة العربية .القاهري :عالي الات . الققتق إبراهيي ( .)0223دليل الممارس في البرمجة اللغوية العصبية .اةرده :المرك الاندي للبرم ة الليأل ة العصبية. القليددد ق جمددداإل كامدددل ال ددداهق ماجدددد مقمدددد ( .)0229قدددأل ي مأل دددألعا القدددرائي ءالنصدددألد المقدددرري علدددس لبدددة الصددد ال ددداببقل دددد يت اددددت ددددألئ مرددددارا القرددددي القرافددددت ءالميددددألإل القرافيددددة .مجلةةةةة القةةةةراءة والمعرفةةةةةق القدددداهري :ال معيددددة المصددددر ة للقددددرائي
ءالمعرادددةق المددد مر العلمدددت التاسددد "كتددد علددديي القدددرائي ادددت الدددأل ت العربدددت بددديت ا لقرافيدددة ءاإلادددراة"ق ألليدددألق د د  053ـ
.031
 ارددددييق إسددددماعيل ح ددددت ( .)0210اعاليددددة برلددددامل دددددر بت خددددافي علددددس البرم ددددة الليأل ددددة العصددددبية اددددت نميددددة الدااعيددددة ل ل دددداز لدددددال امعدددة المتلاةددديت اكاد ميدددا .مجلةةةة التربيةةةة الخاصةةةة ،مركددد المعلألمدددا التربأل دددة ءالنق دددية ءالبيةيدددة باليدددة التربيدددةق جامعدددة
ددد
ال خاز قق العدد ( )14ق نا رق د د .310 -039
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 خاسدددديق مقمددددد جددددابر الم رءعددددتق كر مددددة م ددددر ( .)0229ااعليددددة حلقددددا اةد اددددت نميددددة مرددددارا القرددددي القرافددددت لددددد ددددالمرحلدددة اإلعداد دددة .مجلةةةةة القةةةراءة والمعرفةةةةة ،القددداهري :ال معيدددة المصددددر ة للقدددرائي ءالمعراددددةق العددددد ( )30ق نددددا رق د د - 02
.37
 خددددال ق امددددل سددددعيد ( .)0213ااددددر المدددددال المن ددددألمت اددددت نميددددة التقايددددر المن ددددألمت ءاعاليددددة الددددثا اةكاد ميددددة اددددت ال يراايددددا لدددددالبددددا المرحلددددة المتألسدددد ة .المجلةةةةة التربويةةةةةق الاأل دددد  :م لدددد الناددددر العلمددددتق الم لددددد()07ق العدددددد()123ق سددددبتمبرق د د
.140 -97
ميددددث المرحلددددة
 خ امددددلق سددددألليا هددددالي علددددت ( .)0220اعاليددددة إسددددترا ي ية التعلدددديي التعدددداءلت اددددت نميددددة مرددددارا القرددددي القرافددددت لددددداإلعداد ددددة لمددددادي الدراسددددا ا جتماعيددددة .مجلةةةةة القةةةةراءة والمعرفةةةةة ،القدددداهري :ال معيددددة المصددددر ة للقددددرائي ءالمعراددددةق جامعددددة عدددديت
م ق الم مر العلمت ال ادت "مت حق كل قل اه األه خارفا متمي ا"ق الم لد الثالف.
 الاندريق ل يقة ح يت ( .)0224تشجيع القراءة .الاأل  :المرك اإلخليمت لل قأللة ءاةمألمة. الادددألمتق عبدددد ال ددد عبدددد اليدددالق ء ادددراه ( .)0223اادددر ددددر إسدددترا ي يا القردددي القرافدددت بال ر قدددة المبا دددري مقابدددل ال ر قدددةالليددددة اإلل لي ددددة باليددددة التربيددددة بال ددددأل  .مجلةةةةة القةةةةراءة والمعرفةةةةةق القدددداهري :ال معيددددة
الضددددمني ة اددددت القرددددي القرافددددت لددددد دددد
المصر ة للقرائي ءالمعراةق جامعة عيت م ق العدد ( )03ق ما أل.
 متددددأللتق مقمددددد ال دددديد ( .)0212برلددددامل مقتددددرا اددددت لقددددأل الددددن ءمددددد ااعليتددددى اددددت نميددددة القرددددي القرافددددت ةلمددددا متنألعددددة مددددتالمعلميت .مجلة كلية التربية بالمنصورة ،العدد ()74ق ال ئ ()0ق سبتمبرق د د .515 -470
النصألد لد ال
 م اءرق مقمد ا ا الد ت ( .)1993تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية .القاهري :دار القار العربت. مقمدددددق اسددددمينا مقمددددد ( .)0213الاقددددائي الث ا يددددة المدركددددة ءع خترددددا بالمرءلددددة النق ددددية لددددد عينددددة مددددت البددددا معلمددددا ر ددددااة قاإل .المجلة التربويةق كلية التربيةق جامعة سألهاةق العدد ( )50ق ابر لق د د .032 - 553
 ميلدددألاتق زكر دددا ( .)0217ي دددير حقددد القدددر ه الادددر ي عدددت ر دددق البرم دددة الليأل دددة العصدددبية .مجلةةةة تةةةاريخ العلةةةومق جامعدددة ز ددداهعا ألر بال لقةق ال افرق العدد ( )0ق د د .40 -39
الاامندددة للاتابددددة العربيددددة لت بيقدددا البرم ددددة الليأل دددة العصددددبية .رسةةةالة ماجسةةةةتير غيةةةةر
 م دددألديق مقمددددد ( .)0229اسدددتثمار الدددددمنشورةق اةرده :ال امعة اةردليةق كلية الدراسا العليا.
 مصدددد قسق عدددد ي عبددددد الددددرحمت ( .)0210ااعليددددة برلددددامل دددددر بت خددددافي علددددس إسددددترا ي يا الددددتعلي النادددد اددددت نميددددة مرددددارا القردددديالقرافددددت لددددد عينددددة مددددت الت ميددددث ءي اددددعألبا علددددي القددددرائي بمرحلددددة التعلدددديي اةساسددددت .مجلةةةةة التربيةةةةةق جامعددددة اةزهددددرق العدددددد
()109ق ال ئ()0ق ألليألق د د .51-10
 مألسددددسق مصدددد قس إسددددماعيل ( .)0221ااددددر إسددددترا ي ية مددددا ءرائ المعراددددة اددددت ق دددديت المددددا القرددددي القرافددددت ءالددددألعت بمددددا ءرائميددددث المرحلددددة اإلعداد ددددة .المةةةةرتمر العلمةةةةي األول للجمعيةةةةة المصةةةةرية للقةةةةراءة والمعرفةةةةة "دور
المعراددددة ءإلتدددداة اةسددددةلة لددددد
القةةةراءة فةةةي تعلةةةم المةةةواد الدراسةةةية المختلفةةةة" ،القددداهري :ال معيدددة المصدددر ة للقدددرائي ءالمعرادددةق الم لدددد ( )1ق ألليدددألق د د -03
.111
 الناخددةق مقمدددألد كامددل ( .)0223تعلةةةيم اللغةةة العربيةةةة فةةي مراحةةةل التعلةةةيم العةةام ،مداخلةةةه وفنياتةةه .القددداهري :م بعددة ال دددألب تق ال بعدددةالثالية.
 الناخدددةق مقمدددألد كامدددل حدددداا ق ءحيدددد ال ددديد ( .)0224تعلةةةةيم اللغةةةة العربيةةةة فةةةةي التعلةةةيم العةةةام :مداخلةةةةه وفنياتةةةه .القددداهري :م بعددددةال ألب تق ال بعة الثالثة.
 ألل ق اتقت علت ( .)0221إستراتيجيات تعليم اللغة العربيةق القاهري :كلية التربيةق جامعة عيت م . ألل ق اتقت علت ء اراه ( .)1997تعليم اللغة العربية أسسه وإجراءاته .القاهريق م بعة ال ألب ت.- AbdAlgane,M & Ali,Sidding (2014). Towards Effective Reaing Strategies. Journal of American
Arabic, Academy for sciences and Technology. Vol.5, N.14 ,pp.168-183.
- Bandura ,A (1986). Social Foundation of Thought and Action A Social Cognitive Theory. Englewood
Clift is N.J.prentice hall, 119,p.479.
- Bandura ,A& Wood,R (1989 ). Effect of Perceived Controllability and Performance Standards on SelfRegulation of Complex Decision Making. Journal of Personality and Social Psychology 56(5), pp. 805814 · June 1989 .
- Bandura ,A (1977). Self – Efficacy : The Exercise of Control . Stanford University , New York ,W.H
Freeman.
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ABSTRACT
This paper aimed to provide a forward-looking vision to employ the technical approach in teaching the
Arabic language, and used the analytical method to achieve the goal, and this paper comes in the context of
the urgent need to catch up with the advanced countries in the technologies developed and in light of the
strong competition in the field of education, and this requires us to invest technical innovations And use it
to teach our beautiful and immortal language the language of the Qur’an.
The paper concluded that there are several requirements that must be met to employ the technical approach
in teaching and learning the Arabic language. Among the most important are: the need to redesign the
content of curricula for the Arabic language to include the use of the technical approach to develop
language skills, and develop programs to prepare the Arabic language teacher to include teaching students
the teacher how to employ the technical approach In teaching and learning the Arabic language.
The paper recommended the necessity to direct and maximize efforts aimed at employing the technical
approach in teaching and learning the Arabic language, as modern technologies are among the most
important factors for the success of the curriculum and the effectiveness of teaching, and we must also
organize training courses for teachers and department managers to train on modern information and
communication means so that they contribute effectively to the educational and scientific renaissance in our
Arab world.
Keywords: Technical Approach, Teaching Arabic.
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الملخص
هدفت هذه الورقة إلى تقديم رؤية استشرافية لتوظيف المدخل التقني في تعليم اللغة العربية ،واستخدمت المنهج التحليليي لتحقييا الهيد ،
وتأتي هذه الورقية فيي سيياق الحااية الملحية للحياق بروي اليدوم المتقدمية فيي التقنييا ،المسيتحدلة ،وفيي ظيل التنافسيية الشيديدة فيي مجيام
التعليم ،وهذا يتطل منا استثمار المستحدلا ،التقنية وتوظيفها في تعليم لغتنا الجميلة والخالدة لغة القرآن.
وخلصت الورقة إلى أن هناك عدة متطلبا ،يج توفيرها لتوظييف الميدخل التقنيي فيي تعلييم اللغية العربيية وتعلمهيا ,مين أهمهيا :ضيرورة
إعادة تصميم محتوى المناهج الخاصة بالل غة العربية لتتضمن توظيف المدخل التقني لتنمية المهارا ،اللغوية ،وتطوير برامج إعداد معلم اللغية
العربية لتتضمن تعليم الطالب المعلمين ويفية توظيف المدخل التقني في تعليم وتعلم اللغة العربية.
وأوصت الورقة بضرورة توايه وتعظيم الجهود التي تهد إلى توظيف المدخل التقني في تعليم وتعلم اللغة العربية؛ فالتقنيا ،الحديثة مين
أهم عوامل نجاح المنهج الدراسي وفاعلية التيدريس ،وميا يجي علينيا إقامية دورا ،تدريبيية للمعلميين وميديري الدارا ،للتيدرب عليى وسيا ل
المعلوما ،واالتصاال ،الحديثة؛ حتى يسهموا بفاعلية في النهضة العلمية والتربوية في عالمنا العربي.
الكلمات المفتاحية :المدخل التقني ،تعليم اللغة العربية.
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مقدمة
 اللغة العربيية مين أاميل وأفضيل اللغيا ,،وهيي أقيدا اللغيا ،الحيية وصيمودها ييدم عليى عظمتهيا ،وليذلد ويان ال بيد مين االهتمياا بتعليمهيا
للنشء ،وخاصة أنها لغة القرآن الكريم ورابط توحد األمة ونهضتها ،ووعياء الهويية الثقافيية لمجتمعنيا ،وميا تحقيا للطيالب وظيا ف نفسيية
متكاملة وهي تربط بين األصالة والمعاصرة.


ومن منطلا االهتماا بتعليم وتعلم اللغة العربية واللحاق برو التطور في ميدان تعليم اللغا ،البشرية وتعلمهيا ،والتيي ديهد ،تقيدما وبييرا
في توظي ف المستحدلا ،التقنية ،أصبح من الضروري االهتماا بتطبيا المدخل التقني وتفعيله في مجام تطوير تعلييم وتعليم اللغية العربيية،
خاصة وأن الدولة ال تألو اهدا في سبيل توفير البنية األساسية بالمدارس والجامعا ,،والتي توفر البيئية الداعمية للميدخل التقنيي فيي التعلييم
والتعلم.



وعلى الرغم من الجهود التربوية الحثيثة في مجام تعليم وتعلم اللغة العربية إال أن توظيف الميدخل التقنيية فيي واقيل تعلييم اللغية العربيية ال
يزام في مراحله األولى ,ويحتاج الكثير من التحفيز وتوفير متطلبا ،المدخل التقني من أال استثماره بطريقة مثلى فيي تطيوير تعلييم اللغية
العربية.



وتأتي هذه الجهود الضعيفة في مجام توظيف المدخل التقني في تعليم اللغة العربية على الرغم مميا تمتياب بيه اللغية العربيية مين قيدرة عليى
التكيف مل المستحدلا ،التقنية ومرونتها وخصا صها الفريدة التي تتوافا مل االختراعا ،المستحدلة فيي مجيام تقنييا ،االتصيام ،وهيو ميا
يظهر فجوة بين ما هو مأموم وما هو واقل.

مبررات استخدام المدخل التقني في تعليم اللغة العربية:
أصبح من الضروري توظيف المدخل التقني في تعليم وتعلم اللغة العربية ،نظرًا لالعتبارا ،التالية( :إبراهيم( )0222 ،غال )0212 ،


سرعة التغيرا ،الحادلة في العصر التقني ،وظه ور الكثير من المستحدلا ،التقنية التي يمكنها خدمة مجام تعليم اللغة العربية.



التراوم المعرفي الها ل الذي أواد ظاهرة تقادا المعرفة؛ أي عدا ادواها لمدة طويلة.



التقدا الها ل في تكنولوايا المعلوما ،واالتصام وما تبعه من تنافسية في مجام توظيف تلد التقنيا.،



التغير في فلسفة العلم من بحث لغاية البحث إلى بحث لغاية خدمة المجتمل وتطوير القدرا ،البشرية وإعداد األايام.



االهتماا بالتعليم للوصوم إلى مرتبة عالية بين األمم المتقدمة ,وقد غدا التعليم في الدوم المتقدمة مقياسا لتقدا المجتمل.



النظرة العالمية للتعليم وضرورة التواصل بين المجتمل المحلي والمجتمعا ،العالمية من خالم االهتماا بتعليم اللغة العربية.



الحااة إلى تطوير تعليم اللغة العربية في ضوء المستحدلا ،التقنية لتواو العصر الرقمي.



تغير طبيعة اللغة؛ والتي تحولت من معار



تغير ط بيعة العملية التعليمية من عملية تدريس ودور سلبي للطال إلى عملية تعلم ودور فاعل للمتعلم.

إلى وظا ف يتم إتقان مهاراتها للتواصل مل اآلخرين.
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تحديات أمام االستخدام األمثل للمدخل التقني في تعليم اللغة العربية:
من أال توظيف المدخل التقني في تعلييم اللغية العربيية قيد نواايه بعيد التحيديا ،وهيو أمير طبيعيي ،ولكين قبيل أن نوااههيا ال بيد أن نتعير
طبيعة تلد التحديا( :،رحاب)0212 ،
 .1قضيية الييذوبان اللغييوي ،ويعنييي انيدماج اليينشء بطريقيية ال دييعورية فيي لغييا ،أخييرى دون وضييل فواصيل ،وخاصيية فييي دييبكا ،التواصييل
االاتماعي ويؤدي إلى ضعف اللغة العربية ووفاءتها لدى النشء.
 .0العولمة الثقافية ومحاولة التغري ا لثقافي والتقليل من دأن اللغة العربية ومحاولة تجاهلها واستبدام التعلم بلغا ،أخرى.
 .3استخداا أسلوب التلقين في الكثير من ممارسا ،معلمي اللغة العربية والبعد عن االستخداا الوظيفي للغة العربية.
حلول لواقع تعليم اللغة العربية:
قد ظهر حديثا المدخل التقني في تعلي م اللغا ،،حيث إنه تواه تربوي يساير نتا ج البحوث العلمية التي ناد ،بضرورة توظيف التقنييا ،فيي
تعليم وتعلم اللغا.،
إن تقنية المعلوما ،واالتصاال ،أصبحت عالما ً رحيبا ً مهيباً؛ إذ يشكل تحديا للمدرسة العربية وتعليم العربية بهد
متميزة من العطاء اللغوي مما يؤدي إلى تحقيا األهدا

الوصوم إلى مسيتويا،

التي تعوم عليها األمم لتبلغ مراميها (إبراهيم.)0222 ،

أماا الواقل غير المرضي ظهر ،محاوال ،لعالج هذا الواقل في تعليم اللغة العربية ،من خالم اسيتخداا ميداخل تربويية حديثية تسياير روح
العصر الرقمي ،من أايل الرقيي بتعلييم وتعليم اللغية العربيية ليدى الينشء ،ومين تليد الميداخل :الميدخل اليوظيفي ,والميدخل التكياملي ,والميدخل
االتصالي ,والمدخل المهاري ,وغيرها.
مفهوم المدخل التقني:
المدخل
هو مجموعة من االفتراضا ،تربطها مل بعد عالقا ،متبادلة لها عالقة بطبيعة اللغة وطبيعة عمليتي التعليم والتعلم في مجام اللغة.
على ذلد فالمدخل يقود أمرين هما( :إبراهيم)0222 ،


تصميم برامج ومحتوى ومقررا ،وأنشطة لغوية في صورة خطة يقوا المعلم بتنفيذها.



استخداا إستراتيجيا ،تدريس حديثة تتوافا مل المدخل ,وتطوير ممارسا ،تدريسية في ضوء ذلد.
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فالمدخل إذا مخطط نظري يقل بين رؤية تربوية فلسفية في تعليم اللغة وأهدا
الفلسفية العلمية للغة العربية وخصا صها ,وطبيعة المتعلمين ,وأهدا

تعليم اللغة ،ويج أن يبنى المدخل التربوي على النظريية

تعليم اللغة العربية ,وحااا ،وميوم المتعلمين وخصا ص نموهم.

التقنية:
التقنيا ،التربوية هي منظومة تصميم العملية التربوية وتنفيذها وتقويمهيا تبعيا ألهيدا

محيددة فيي مجيام التربيية واالتصيام باسيتخداا الميوارد

المادية والبشرية من أال تفعيل التعلم الفعام.
فالتقنيا ،التربوية ال تقتصر على استخداا األاهزة واألدوا ،المادية؛ ولكنها منظومة تفكيير متكاملية ومينهج فيي العميل التربيوي وأسيلوب فيي
حل المشكال.،
وفي ضوء ما تقدا يمكن أن نعر

المدخل التقني أنه :إدارة تعليم اللغة العربية وتعلمها في ضوء برمجيا ،تعليمية ومقررا ،إلكترونية نشطة

وفاعلة ،لتحقيا إوساب المتعلمين لمهارا ،اللغة العربية؛ من أال تحقيا التواصيل اللغيوي الفعيام وتمكيين الطيالب مين التعاميل ميل متغييرا،
العصر (الخليفة1404 ،هـ).
مزايا استخدام المدخل التقني في تعليم اللغة العربية:
أصبحت المستحدلا ،التقنية تحتل مكانة مميزة في تعليم اللغيا،؛ وذليد لميا يمتياب بيه الميدخل التقنيي مين الممييزا ،التاليية( :غالي ،)0212 ،
(إبراهيم)0222 ،


تزويد المتعلم بخبرا ،تعليمية لغوية تناس استعدادا ،الطال وقدراته وميوله.



إبقاء ألر التعلم واعله أوبر لباتا ً في ذهن المتعلم؛ من أال االستفادة من هذه الخبرا ،اللغوية وتوظيفها في المواقف التعليمية.



إلارة اهتماا المتعلم واذب انتباهه وترويزه تجاه المشكال ،الدراسية والحياتية.



مراعاة الفروق الفردية للدارسين واستعداداتهم النفسية.



إوساب المتعلم المهارا ،اللغوية األربعة الر يسة ,وهي (االستماع ,والتحدث ,والقراءة والكتابة).



السهاا في تسلسل األفكار والخبرا ،وترابطها خالم المواقف التعليمية بما يحقا وحدة اللغة وتكاملها.



بيادة فاعلية المتعلم ونشاطه الذاتي ودوره اليجابي في العملية التعليمية.



إلارة الحماسة والدافعية لدى المتعلم نحو تعلم اللغة العربية وإتقان مهاراتها وتهيئة المناخ المناس لتقصي المعلوما ،اللغوية الصحيحة.



تحقيا األهدا



تنمية مهارا ،التعلم األساسية للمتعلم مثل التنشيط المتواصل للذاورة وتحدي قدراته المعرفية.

التربوية بشكل أيسر وأفضل مل توفير الوقت والجهد.
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مساعدة المتعلم على تنظيم وقته المدرسي وترتي أفكاره ومتابعة التحصيل.
متطلبات توظيف المدخل التقني في تعليم اللغة العربية:

أسهمت التقنيا ،الحديثة في مجام التربية والتعليم إسهاما ً فاعالً في التحوم من التعلم المتمروز حوم المنهج أو المعلم إلى التعلم التمرويز حيوم
الطالي ؛ فعنيد اسيتخداا الوسييا ل التربويية الحديثية ليين يكيون الطالي وميا فييي السيابا متعلميا ً متلقييا ً ملقنياً ،بيل سيصيبح الفعييام فيي عمليية اليتعلم
بالمشاروة الفاعلة وبتمحور ول أنشطة التعليم حوله وخاصة إوساب مهارة التمكن من اللغة العربية (إبراهيم)0222 ،
وهناك عدة متطلبا ،يج توفيرها لتوظيف المدخل التقني في تعليم اللغة العربية وتعلمها ,ومن أهمها:


ضرورة إعادة تصميم محتوى المناهج الخاصة باللغة العربية لتتضمن توظيف المدخل التقني لتنمية المهارا ،اللغوية.



تطوير برامج إعداد معلم اللغة العربية لتتضمن تعليم الطالب المعلمين ويفية توظيف المدخل التقني في تعليم وتعلم اللغة العربية.



عقد دورا ،تدريبية لتدري معلمي اللغة العربية ومشرفيها التربويين على دمج تقنيا ،التعليم في محتوى وأسالي تدريس اللغة العربية.



تهيئة البيئة المدرسية لتكون داعمة الستخداا تقنيا ،التعليم من مراوز حاس ومصادر تعلم وأاهزة وبرمجيا.،



التوسل في إنشاء المعامل اللغوية وأال تكون قاصرة على تعلم اللغا ،األانبية فحس .



تبني أسالي تقويم بديل تتبنى التقنيا ،الحديثة.



تبني إستراتيجيا ،تدريس حديثة توظف تقنيا ،التعليم الحديثة.

تطبيقات المدخل التقني في تعليم وتعلم اللغة العربية:
هناك تطبيقا ،للمدخل التقني في تعليم اللغة العربية منها:
 .1الحاسب ,ويشمل:


التعلم الفردي الشخصي.



األلعاب التربوية اللكترونية.



القصة اللكترونية التفاعلية.



البرمجيا ،التعليمية.



ملف النجاب اللكتروني.



الموسوعة اللكترونية.



الهاتف الذوي.
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الخرا ط الذهنية الرقمية.



العصف الذهني اللكتروني.



الواقل المعزب.

 .2اإلنترنت ,ويشمل:


مواقل التواصل االاتماعي.



برامج التراسل.



نظم إدارة التعلم.



المناهج اللكترونية.

 .3المختبرات اللغوية:
تعتبر المختبرا ،اللغوية الحديثة من أهم مكونا ،نظاا تعليم اللغة ،ومن أهم استخداماتها:


االستماع للقراءة السليمة.



تدري عالاي لذوي صعوبا ،النطا.



تدري الطالب على الفهم االستيعابي للنص المقروء.



تدري الطالب على مهارا ،اللقاء.

خاتمة:
ااء ،هذه الورقة لتقدا رؤية استشرافية لتوظيف المدخل التقني في تعليم اللغة العربية ،وتأتي هذه الورقة فيي سيياق الحااية الملحية للحياق
بروي اليدوم المتقدمية فييي التقنييا ،المسيتحدلة ،وفييي ظيل التنافسيية الشييديدة فيي مجيام التعليييم ،وهيذا يتطلي منييا اسيتثمار المسيتحدلا ،التقنيية
وتوظيفها في تعليم لغتنا الجميلة والخالدة لغة القرآن.
وتؤود الورقة ضرورة توايه وتعظيم الجهود التي تهد

إلى توظيف المدخل التقني في تعلييم وتعليم اللغية العربيية ،فالتقنييا ،الحديثية مين

أهم عوامل نجاح المنهج الدراسي وفاعلية التدريس.
ويج أن نسخر وسا ل ا لمعلوما ،واالتصام الحديثية فيي خدمية التعلييم واليتعلم فيي مؤسسياتنا التربويية فيي العيالم العربيي ،وميا يجي
علينا إقامة دورا ،تدريبيية للمعلميين وميديري الدارا ،للتيدرب عليى وسيا ل المعلوميا ،واالتصياال ،الحديثية؛ حتيى يسيهموا بفاعليية فيي
النهضة العلمية والتربوية في عالمنا العربي.
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ABSTRACT
The aim of the research is to identify the effectiveness of the strategy of the systems technology
according to the (ASSURE Model) and the method of learning by order (presentation and clarification)
to teach the art of performance of some skills of handball for beginners.
The experimental method was used in the design of the controlling group that uses the command
method (explanation and clarification), and the experimental group that uses the strategy of the systems
technology according to the ASSURE Model in learning the art of performance of the skills( leaping,
passing forward from the level of shoulder, passing to the side from the level of shoulder, simple
deception of the body, complex deception of the body, shooting from above the shoulder .
The results of the study were processed by the statistical bag(SPSS) using the most important
statistical treatments: Anova table and eta, Paired Samples T Test, and Independent Samples T Test,
which showed a number of results, the most important of which are: the superiority of the results of the
strategy of the proposed systems technology in teaching the art of performance of the skills (leaping,
passing forward from the shoulder, simple deception of the body, complex
Keywords: Learning , systems technology, the Systems Curve , ASSURE Model, Handball.
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الملخص
هددف البثددل لددف فعدرف اعليددة ةددترافيجية فننولوجيدا منثنددف الددن و د نمددو ( )ASSURE Modelوأةدلو الددتعل بدداألمر (الشددر
والعددرا النمددو جي) المتبددل لتعلددي ددن األعا لددبعا المسدداراف األةاةددية ددي كددر اليددد للمبتدددئين .واةددتمدم البثددل المددنسر التجريبددي بتصددمي
المجموعتين الضابطة التي فستمدم أةلو األمر (الشر  ,والعرا النمو جي) ,والمجموعة التجريبية التي فستمدم ةدترافيجية فننولوجيدا منثندف
الن ي فعل ن األعا لمساراف (التنطيط  -التمرير لألمام من مستوى النتف -التمرير للجانب من مستوى النتف -المداع البسيط بالجس  -المداع
المركب بالجس  -التصويب من مستوى وق النتف).
وفمت معالجة نتائر البثل بواةطة الثقيبة اإلحصائية ( )SPSSباةتمدام أه المعالجاف اإلحصدائية ( )Independent Samples T Test
 ,),(Paired Samples T Test) ,(Anova table and etaوالتي أظسرف عدعًا من النتائر أهمسا :أ ضلية نتدائر ةدترافيجية فننولوجيدا منثندف
الددن المقترحددة ددي فعلددي ددن األعا لمسدداراف (التنطدديط  -التمريددر لألمددام مددن مسددتوى النتددف -المددداع البسدديط بالجسد  -المددداع المركددب بالجس د -
التصويب) عن نتائر أةلو التعل باألمر.
الكلمات المفتاحية :فعل  ،فننولوجيا ،منثنف الن

 - ASSURE Model -كر اليد.
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 .1المقدمة ومشكلة البحث:
فُ َعد لعبة كر اليد من األلعا المشوقة؛

فثتوي علف فنا س شدديد ,وكثيدر مدن األهدداف؛ وفمدار

دي المددار

والجامعداف واألنديدة بسددف

التعل والترويح والمنا سة ,وفتطلب من القائمين عليسا اةتمدام األةلو المناةدب لتعليمسدا؛ لضدماك كسدا المتعلمدين و جداعفس لمسارافسدا معر يدا ً
وفطبيقا ً ,ولصور من المبراف المتراكمة التي فضمن حصولس علف المؤهل األمثل لنقل فلك المبراف لألجيال الالحقة.
ويعني التعل الثركي اكتسا وفثسين وفثبيدت واةدتعمال المسداراف الثركيدة؛ لدإلك داك كسدا المتعلمدين لتلدك المسداراف باةدتيعا واضدح
وةريل للواجب الثركي ,وفقدي التصور األولي المثالي عن ةير الثركة يَن ُمن ي حسن اختيار األةلو التعليمي المناةب.
وبالرغ من ف عدع أةاليب التدريس الممتلفة ال أنه ال يوجد أةلو أمثل للتعلي يتال م مل جميل المقرراف ومناةب لجميل المتعلمين؛ حيل ك
لنل منه يجابيافه وموانعه ,وي ل البثل عن األةلو األ ضل قائما ومستمرا باةتمرار العملية التعليمية وعيمومتسا.
ك من بين األةاليب الثديثة التي ظسرف ي التعلدي مدا يسدمف بمنثندف الدن  ,والدإي يعتمدد دي األةدا

علدف ثدق الموقدف التعليمدي كليدا؛

لتعرف عناصره الداخليدة ,وفثديدد العوامدل المدؤ ر يمدا بينسدا ومددى فرابطسدا لتعمدل بشدنل متنامدل ومتدرابط لتثقيد هددف الدتعل  ,وكدإلك فثديدد
العوامل المارجية التي فؤ ر علف كل أو بعا فلك العناصر ,واعتماع عنصر التقوي للتطوير والتثديل مل عخدال وةدائل التننولوجيدا الثديثدة دي
التعلي .

علف هإا األةا

ل يعد مقبوال القول ك فننولوجيا التعلي مجرع اةتمدام عشوائي لآلالف الثديثة ,و نما فنامل اةتعمال عناصدر العمليدة

التعليمية :المتعل  ,واآللة ,واأل نار واآلرا  ,وأةاليب العمل ,و عار التعل  ,لتتفاعل ولتعمل جميعسا باطار واحد ,وبمطواف من مدة فسدتمدم أقصدف
اإلمناناف المتاحة وصوال لألهداف التربوية والتعليمية ( ايز وعلياك .)0212 ,وهإا ما يتف مل جدوهر الدراةدة دي العمدل علدف فقندين أكبدر ألعا
عناصر العملية التعليمة و

االةتمدام األمثل واألقصف لإلمناناف المتاحة.

وهإا علف عنس ما الح ه الباحثاك من خدالل اةدتمدام أعواف المالح دة والتقدوي  ,كددعواف علميدة دي النشدف عدن نقداط الضدعف دي مراحدل
التعلي السابقة ,والتي عنستسا فقديراف المتعلمين لألعوام ( )0217-0210ال متثصلة من أمانة اللجنة االمتثانية للنليدة دي نسايدة المقدرر الدراةدي,
والتي فعزى ا تراضا ً لف أةلو األمر (الشر والعرا النمو جي) المتبل ي فعلي المساراف األةاةية للعبة ,مدا أعى لدف ظسدور مسدتوياف عوك
مستوى الطمو الإي يمنن أك يرفقي لف منانية يصال الجز األكبدر مدن فقدديراف الطدال
أو(جيد جداً) ؛

لدف مسدتوى االمتيدال أو علدف األقدل لمسدتوى (جيدد)

ك المالحظ والمتتبل لتقديراف الطال للسنواف الممس األخير من ( 0210وحتف  )0217يجدد أنسدا كاندت مشدتتة بدين مسدتوياف

التقدير الست ,وعشوائية من حيل مسار منثنف التقدير ,وأك الجز األكبر من فقدير الطال كاك يقل ي مستوى (متوةط) و(مقبدول) و(راةدب),
كما موضح بجداول ( )1و( )0وشنل ( )1و(.)0
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جدول( :)1تقديرات طالب المرحلة الثانية في مقرر كرة اليد خالل األعوام الدراسية ()2112/2112
2017-2016
2016-2015
2015-2014
2014-2013
مستوياف 2013-2012
التقدير
العدع النسبة
العدع النسبة
العدع النسبة
العدع النسبة
العدع النسبة
%0
0
%0
0
%0
0
%1.639
1
%2
0
امتيال
%9.589
7 %3.572
1
%0
0
%1.639
1
%2
جيد جدا 2
جدول( :)2مقدار التشتت في تقديرات طالب المرحلة الثانية في مقرر كرة اليد
2016-2015
2015-2014
2014-2013
مسددددددددددددددتوياف 2013-2012
التقدير
العدع النسبة
العدع النسبة
العدع النسبة
العدع النسبة
%53.572
15 %30.4
7 %13.116
8
%15
15
جيد-امتيال
%46.428
13 %69.6
16 %86.884
53
%85
راةب-متوةط 85
%100
28 %100
23
%100
61
%100 100
المجموع

2017-2016
العدع النسبة المئوية
%49.315
36
%50.685
37
%100
73

شكل( :)1النسبة المئوية لمقدار التشتت في تقدير طالب المرحلة الثانية في مقرر كرة اليد

شكل( :)2مسار منحنى التشتت في تقدير طالب المرحلة الثانية في مقرر كرة اليد
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ومما فقدم فتجلف أهمية البثل ي فجريب ةترافيجية فننولوجيا منثنف الن

( )ASSURE Modelكمثاولة جديد لتعل دن األعا

بنمو

لبعا المساراف ي كر اليد للمبتدئين ,كدةلو فعليمي يمنن أك يسس ي االرفقا بجانب التعلي الماص باألعا المساري ي كر اليد ,وكإلك ي
حل مشنالف التعلي التي ةب التطرق ليسا؛ ولإا قام الباحثاك بالبثل الثالي.
 .2أهداف البحث :هدف البثل لف:
 -فعرف اعلية ةترافيجية فننولوجيا منثنف الن

و

نمو

( )ASSURE Modelوأةلو التعل باألمر(الشر والعرا النمو جي) المتبدل

لتعلي ن األعا لبعا المساراف األةاةية ي كر اليد للمبتدئين.
 فعرف أ ضل أةلو لتعلي ن األعا لبعا المساراف األةاةية ي كر اليد للمبتدئين. .3فروض البحث:
 -وجددوع ددروق معنويددة ددي القياةددين القبلددي والبعدددي ولصددالح القيددا

البعدددي إلةددترافيجية فننولوجيددا منثنددف الددن

و د نمددو

( ASSURE

 )Modelوأةلو التعل باألمر (الشر والعرا النمو جي) المتبل لتعلي ن األعا لبعا المساراف األةاةية ي كر اليد للمبتدئين.
 -وجوع رق معنوي ي القيا

البعدي لصالح ةترافيجية فننولوجيا منثنف الن

و

نمو

(.)ASSURE Model

 .4محددات البحث:
 1 .4المحدد البشري :عينة من طال المرحلة الثانية بنلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ,جامعة األنبار ,والبالغ عدعه ( )40طالبا ً.
 0 .4المحدد المكاني :القاعة الرياضية لنلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ,جامعة األنبار .
 3 .4المحدد الزماني :المد من  0212/0/11ولغاية .0217/4/01
 .5الدراسة النظرية
 1 .5تكنولوجيا تعليم األنشطة الرياضية
فعدددرف فننولوجيدددا التعلدددي بمعناهدددا الواةدددل بدنسدددا العمليدددة التعليميدددة التدددي فشدددمل األ دددراع واأل ندددار واألعواف واألجسدددز والبدددرامر التعليميدددة
واإلجرا اف؛ بسدف فثليل المشنالف التعليمية ,و يجاع الثلول المناةبة لسا ,وفنفيإها ,وفقويمسا ,و عارفسا من خالل جمل مصاعر الدتعل وفصدميمسا
ي طار فثليل المشنالف التعليمية وفعلمسا بالشنل الصثيح ,و يسا يدت اةدتمدام الوةدائل التعليميدة المتطدور والمتنوعدة التدي فجدإ انتبداه المدتعل
نثو فعل األنشطة الرياضية الجديد  ,وفساعد علف بنا التصور الثركي الدقي  ,وفقلل من أخطا أعا النمو

الثركي ,يتثول الجو التعليمي مدن

الروفين الممل لف أكثر اعلية ي التددريس ,يفدتح للطالدب ا اقدا جديدد مدن المعر دة التطبيقيدة لتلدك األنشدطة ,ويعمدل علدف فعدديل السدلوخ المداط ,
وينسبه أنماطا جديد من األعا  ,تثق بإلك ةرعة ي عملية التعلي وبقا أ ر التعلي (زغلول وأبو هرجة وسعيد2111 ,؛ سالم.)2111 ,

)ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS
122

ARID International Journal of Educational and Psychological Sciences (AIJEPS) VOL: 1, NO 2, July 2020

 2 .5منحنى النظم بنموذج ()ASSURE
منثندف أو أةدلو الدن  :فصدمي فعليمدي متنامدل و عناصدر ففاعليدة فنمددل بعضدسا بعضدا ,وفدؤ ر وفتدد ر يمدا بينسدا ,وفسدتمدم الفدرع واآللددة
واآلرا واأل نار وأةدلو العمدل واإلعار والتقدوي دي طدار واحدد ,و د خطدواف من مدة فسدتمدم اإلمنانداف المتاحدة كا دة لعمليدة التعلدي لتثقيد
األهداف.
ولمنثنياف الن
أ  -منثنف الن

التعليمية عد نما

بنمو

لنل منه ن رفه و لسفته ,وف االقتصار علف نمو

( )ASSUREالمستمدم ي الدراةة الثالية.

مصممي موضوعافه التربويوك "هانيك ومولندا ورةدل" ( )ASSUREيمدالف الن در التعليميدة للددور التقليددي للتعلدي

المتمثل بنقل المعر ة العلمية والتطبيقية بالتلقين والتقليد ,وهو ما يمثل أةلو األمر (الشر والعرا النمو جي) ي فعلد األنشدطة الرياضدية,
يستند هإا النمو

علف ةت خطواف ,لإلك أطل عليه ()ASSURE؛

يعني كل حرف منسا خطدو للعمدل ,حسدب التدالي (فاايز وعلياا ,

:)2111
 فثليل خصدائق المتعلمدين ( )Analyze Learner Characteristicsلتثديدد ئدة المتعلمدين ,واختيدار الوةديلة الفضدلف لتثقيد هددف الدتعل ,يت فثديد خصائصس و قا لـــ( :العمر ,ومستوى التعلي  ,وقدرافده ,وخبرافده المعر يدة والتطبيقيدة السدابقة)

ك افجاهداف المتعلمدين نثدو مداع

التعل والوةائل التعليمية هي بوابة النجا لتثقي األهداف.
 فثديد األهداف التعليمية ( ,)State Objectivesوفتضمن وضل األهداف التعليمية ,وصياغتسا علف شنل ما ةينوك المدتعل قداعرا علدف القيدامبه والمستوى المقبول من أعائه.
ع  -اختيدار الوةدائل التعليميدة ومواعهدا وفعدديلسا أو فصدميمسا ()Select Modify or Design Materials؛

بعدد فثديدد خصدائق المتعلمدين

المتمثلة بما يمتلنوك من مساراف وافجاهاف وفثديد األهداف التعليمية ,يدفي عور المعل ي الربط ما بينسما ,من خالل اختيدار الوةدائل والمدواع
التعليمية مل منانية فصميمسا أو التعديل عليسا لتتوا

وفمدم السدف.

ه  -اةتمدام الوةائل التعليمية ومواعها؛ وفعني التمطيط السلي لنيفية اةتمدامسا ,من حيل الوقت ,وطريقة العرا ,وعدع المراف.
و  -فعدرف اةدتجابة المدتعل ( ,)Require Learner Responseوفتضدمن هدإه المطدو ممارةدة المتعلمدين لمدا يتوقدل مدنس أك يتعلمدوه ,وفعزيدز
االةتجابة الصثيثة ,وفصثيح األخطا باةتمدام التغإية الراجعة التصثيثية الفورية.
ل  -التقوي ( )Evaluationويتضمن التقوي المرحلدي (التتبعدي) والمتدامي لندل وحدد فعليميدة؛ مدن أجدل قيدا

مددى اعليتسدا مدن حيدل التمطديط,

واةتمدام الوةائل التعليمية ,وما ا ما ف اةتمدامسا بالشنل الصثيح.
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 3 .5أسلوب التعلم باألمر (الشرح والعرض النموذجي)
وهو أةلو فعل ينفرع يه المعل بافمدا جميدل القدراراف الماصدة بالددر  ,لمراحدل مدا قبدل الددر (التثضدير والتسيدؤ) لمداع التعلدي  ,وأ ندا
(األعا ) أي عرا نمو جي األعا الثركي أو المساري ,والتثن بدعا المتعلمين من حيل عدع التنراراف ,ووقت الراحة ,وما بعدد الددر

الدر

(التقوي )؛ حيل يجب علف المتعلمين المضوع النامل لقراراف المعل (التنفيإ والطاعة والتبعية) وااللتدزام بدالنمو

المقددم مدن قبلده لدتعل المسدار ,

ومن أهداف هإا األةلو االةتجابة اآلنية والدقة يسا والسيطر علف األعا  ,واالقتصاع بالزمن ,والتثن ي عددع فندراراف األعا مدن قبدل المعلد ,
ال أنه يعا عليه عدم أخإ الفروق الفرعية بين المتعلمين بن ر االعتبار ,وعدم المرو عن النمو

المقدم من قبل المعل أ ندا األعا  ,وأك المدتعل

ال يسس ي عملية اإلبداع ,وقد ينعدم التعاوك ما بين المتعلمين (صالح والسامرائي.)1991 ,
 .6إجراءات البحث:
 1 .6منهج البحث:
اةتمدم البثل المنسر التجريبي بتصمي المجموعاف المتنا ئة (الضابطة والتجريبية) اف االختبارين القبلي والبعدي.
2 .6مجتمع البحث وعينته:
ف فثديد مجتمل الدراةة من طلبة المرحلة الثانية بنلية التربية البدنية وعلوم الرياضة – جامعة األنبدار -والبدالغ عددعه ( )02طالبدا ً ,مقسدمين
لدف شدعبتي ( أ ) و( ) يمثلدوك مجتمدل األصددل ,وةدبب اختيداره للدراةدة أك مشددنلة الدراةدة نابعدة مدن المرحلددة افسدا ,كدإلك أك فعلد المسدداراف
األةاةية من ضمن أهداف مقرر كر اليد الإي يدرةدونه ,مدل ضدماك فواجدد أ دراع العيندة طدوال مدد التجربدة األةاةدية ,أمدا عيندة الدراةدة قدد فد
اختيارها بالطريقة العشوائية (القرعة) ليمثل ( )03طالبا من شعبة (أ) عيندة للمجموعدة الضدابطة ,وبالمثدل عيندة للمجموعدة التجريبيدة ,وقدـد مثلدـوا
مجتمعين نسبـة ( )%70,000مـن مجتمـل األصـل بعدـد اةتبعدـاع الطلبدة الراةبيدـن والممارةدين للعبدة ,والمتملفدين عدن أعا االختبداراف القبليدة أو
البعدية والغائبين عن وحدفين فعليميتين دكثر.
 3 .6تجانس العينة وتكافؤ مجموعتي البحث
ف التدكد من معامالف فجانس عينة الدراةدة عدن طريد معالجدة البيانداف الماصدة بدالمتغيراف األةاةدية (السدن -الدولك-الطدول) ,وكدإلك دي
القدراف البدنية المرفبطة بمساراف كر اليد قيد الدراةة التي اعتمدها الباحثاك ,بعدد اةتشدار المبدرا و وي االختصداص ,وكمدا يتضدح دي جددول
(. )3
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جدول( :)3تجانس أفراد عينة الدراسة في المتغيرات األساسية والمرتبطة بالمتغيرات الرئيسة للدراسة
االنثدددراف معامددددددددددددددددل
وحدددددددددددد الوةددددددددددددط
الوةيط
ف المتغيراف
المعياري االلتوا *
الثسابي
القيا
2.192 2.9345
01 02.505
ةنة
 .1السن
2.402 7.0147
05 00.702
كغ
 .0الولك
2.004 4.5227 175.205 175.205
ةنتمتر
 .3الطول
2.205
2.091
5
5.117
متر
 .4القو االنفجارية للإراعين
2.2015.332
32 32.309
ةنت
 .5القو االنفجارية للرجلين
2.2001.902
13 10.543
 .0التوا الماص ي كر اليد(عين -راع -رجل) لمن
2.252
1.040
0
0.150
عرجة
 .7عقة التصويب
2.2101.795 13.322 10.295
لمن
 .2الرشاقة الماصة ي كر اليد
* التوليل اعتدالي ضمن مستوى ( )1-+لقي معامالف االلتوا ويعد مؤشراً مقبوالً للتجانس.
وبعد جرا معامالف التجانس ,والتدكد من اعتدالية التوليل الطبيعي لعينة الدراةة ,ف فوليعس لعينتين (ضابطة وفجريبية) ,وألجدل "فندـوين
مجموعـاف متنا ئة ي األقل يما يتعل بالمتغيراف التي لسا عالقة بالبثل " (فاا دالاين ,)1894 ,ولغدرا رجداع الفدارق لدف العامدل التجريبدي
فمت معالجة نتائر االختباراف القبليدة دي المتغيدراف الرئيسدة للدراةدة باةدتمدام اختبدار (  )Independent Samples T Testللعينداف المسدتقلة؛
لبياك مدى فنا ؤ مجموعتي الدراةة؛ حيل أوضثت النتائر أك مستوياف الداللة المثسوبة كانت جميعسا أكبر من مستوى الداللة ( ,)2.25مما يدل
علف عدم وجوع فباين بين أ راع المجموعتين ي متغيراف الدراةة ,ويدل علف فنا ؤ المجموعتين ,كما هو موضح ي جدول (.)4
جدول( :)4قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) المحسوبة لنتائج مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية لتقييم األداء
القبلي في متغيرات الدراسة الرئيسة
الداللة *
فقيددددي المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية قيمة ف
ف المتغيراف
المثسوبة المثسوبة
أعا
ع
ع
َ
َ
2.540
2.015 2.707
12ع 0.950 2.002 3.227
 .1مسار التنطيط.
2.771 2.093- 2.919
0.209 1.225 0.720
 .0مسار التمرير لألمام وق م.النتف.
2.027 1.272- 2.735
0.720 2.297 0.501
 .3مسار التمرير للجانب من م.النتف.
2.015 2.527- 2.000
0.434 2.420 0.347
 .4مسار المداع البسيط بالجس .
2.212 2.040- 2.442
0.002 2.735 0.017
 .5مسار المداع المركب بالجس .
2.501
2.520 2.224
0.050 1.114 0.200
 .0مسدار التصدويب مدن الثركدة خدار 0
م.
* معنوي فثت مستوى خطد ≤ ( )2.25أمام عرجة الثرية ()44=0-03+03
 .2األجهزة واألدوات ووسائل جمع المعلومات
 1 .2األجهزة واألدوات :تم استخدام ما يلي (جسال العرا الضوئي  – Acer Projectorجسال  - laptop Lenovoبرنامر ( Ashampoo
 )Snap 5.0.0القتطاع الفيديو حسب ةرعة التشغيل  -برنامر ( )VLC media player v2.2.2التثن بسرعة عرا الفيديو واأل الم-
كراف يد قانونية -مرمف كر يد -شريط قيا  -ميزاك طبي لقيا

الولك بالنيلوغرام -ةاعة يقاف– أقماع -كر طبية لنة  0كيلوجرام – صا ر (
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 2 .2وسائل جمع المعلومات:
المراجل العربية  -االختباراف والقيا .
 3 .2االختبارات المستخدمة في الدراسة:
القو االنفجارية للإراع الرامية.

أ  -ع ل كر طبية ألبعد مسا ة لقيا

القو االنفجارية للرجل الوا بة.

 -الو ب العموعي من الثباف لقيا

ف  -فنطيط النر بين الشواخق 15م هابا و يابا لقيا
ث  -اختبار عقة التصويب من الو ب لقيا
 -اختبار الجري المتعر

التوا

الماص بنر اليد (عين -راع -رجل).

عقة التصويب.

بطريقة بارو لقيا

الرشاقة.

 .9إجراءات التجربة األساسية:
 1 .9االختبار القبلي:
ف فنفيإ االختباراف القبليدة دي األيدام  ,11و ,14و0212/0/12م ,والتدي اشدتملت علدف جمدل بيانداف (السدن ,الدولك ,الطدول) ,وكدإلك بيانداف
القيا

الماصة بالقدراف المرفبطة بالمتغيراف الرئيسة للدراةة ,ومن

جمل البياناف الماصة بتقيي األعا للمتغيراف الرئيسة بشدنل مباشدر لعيندة

الدراةة ,وبواةطة ال ة من المبرا ي مجال كر اليد ,حيل مثلت عرجدة التقيدي لندل عيندة ولندل أعا مسداري متوةدط الددرجاف الدثالث للمبدرا
لتال ي خطد التثيز ي عطا الدرجة.
 2 .9تنفيذ التجربة الرئيسة للدراسة:
 1 .2 .9المجموعة الضابطة :اةتمدمت الدراةة أةلو التددريس بداألمر (الشدر والعدرا النمدو جي) دي الجدز التطبيقدي مدن القسد الرئيسدي
للوحد التعليمية علف مدى ( )2أةابيل ,وبواقل وحدفين فعليميتين ي األةبوع ,لمن كل وحد فعليمية ( 92عقيقة) لتعلدي المسداراف األةاةدية بندر
اليد قيد الدراةة ,وحسب ما يلي:
أ  -موضوع التعل ( :التنطيط -التمرير لألمام من مستوى النتف -التمرير للجاندب مدن مسدتوى النتدف -المدداع البسديط بالجسد  -المدداع المركدب
بالجس  -التصويب من مستوى وق النتف).
 السدف السلوكي :فعل المساراف األةاةية قيد الدراةة بالشر والعرا النمو جي.ف  -جددرا اف فثقي د السدددف السددلوكي :المعل د  :عددرا وأعا النمددو

الثركددي لنددل مسددار أةاةددية ددي كددر اليددد قيددد الدراةددة – فصددثيح أعا

المتعلمين – عطا التغإية الراجعة التصثيثية.
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ث  -التقددوي  :افمددا المعل د للقددراراف الماصددة بددالتقوي المرحلددي والنسددائي ,ومراجعددة مدددى االةددتفاع مددن العددرا والنمددو
التصثيثية لألعا المساري ,ومراجعة قراراف فمطيط الدر

والتغإيددة الراجعددة

وفنفيإها.

 2 .2 .9المجموعة التجريبية :اةتمدمت الدراةة ةترافيجية منثنف الن

بنمو

( )ASSUREي الجز التطبيقي من القسد الرئيسدي للوحدد

التعليمية علف مدى ( )2أةابيل وبواقل وحدفين فعليميتدين دي األةدبوع ,لمدن كدل وحدد فعليميدة ( 92ق) لتعلدي المسداراف األةاةدية بندر اليدد قيدد
الدراةة ,وحسب فصمي الماع التعليمية و

فننولوجيا منثنف الن

بنمو

( )ASSURE Modelوكما يلي:

أ  -فثليل خصائق المتعلمين:
 .1الفئة المستفيد  :المجموعة التجريبية.
 .0الفئة العمرية01 - 02( :عاما).
 .3االهتماماف :األلعا الجماعية.
 .4النمط االجتماعي واالفجاه :رياضي.
 .5الرغباف واالفجاهاف لتعل المساراف األةاةية بنر اليد :االةتعداع النفسي للعينة؛

بعد اةتشارفس أيدوا عناصر نمو

المنثنف واةدتعداعه

اإليجابي لتنفيإه باةتمدام فقنياف فعل ةمعية بصرية بالعرا البطي  ,ةدمعية بصدرية بدالعرا االعتيداعي ,بصدرية بدالعرا البطد  ,بصدرية
بالعرا االعتياعي.
 صياغة األهداف السلوكية :ف وضل األهداف السلوكية المتمثلة بالمساراف األةاةية بنر اليد قيد الدراةة ,وهي (التنطيط  -التمرير لألمدام مدنمستوى النتف -التمرير للجانب من مستوى النتف -المداع البسيط بالجس  -المداع المركدب بالجسد  -التصدويب مدن مسدتوى دوق النتدف) مدن
النتا المنسجي والمعتمد للمرحلة الثانية لنلياف التربية البدنية وعلوم الرياضة ي العراق.
ف  -الوةيلة التعليمية :بنا علف رغبة المتعلمين باعتمداع الوةدائل السدمل بصدرية ,وكدإلك البصدرية ,وبدالنمطين العدرا البطيد واالعتيداعي,

فد

اختيار مونديال قطر بنر اليد لعام ,0215وف عداع مقاطل يديو موجسة فمق العدرا النمدو جي والمثدالي لندل مسدار أةاةدية قيدد الدراةدة
وممزنة دي أجسدز لوحيدة مسيئدة للعدرا أمدام المتعلمدين وبعدرا اخدر موحدد باةدتمدام جسدال العدرا الضدوئي  Acer Projectorعاخدل
الصالة الرياضية.
ث  -مشاركة المتعلمين :اختيار الوةديلة التعليميدة (عددع مدن مقداطل الفيدديو الموجسدة والنوعيدة وبصديغة التشدغيل– بطد – اعتيداعي) لدألعا األمثدل
للمساراف ي كر اليدد قيدد الدراةدة ,والتدي فد اختيارهدا باعتندا مدن موندديال قطدر ( )0215ممدا يتديح للمتعلمدين ر يدة األعا األمثدل لعددع مدن
الالعبين ,مما يو ر عدعا منوعا من األعا  ,مل فنوع ي االختيار واةتمدام التصور العقلي لدألعا الصدثيح ,وهندا يمندن للمتعلمدين ممارةدة مدا
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يتوقل منس فعلمه ,حسب ما يمتارونده مدن وةديلة فعلد  ,مدل فعزيدز األعا الصدثيح للمسدار  ,وفزويدده بالتغإيدة الراجعدة التصدثيثية ,مدن قبدل
المعل أو من خالل عاع الفيديو.
 -التقوي  :فقوي أعا المتعلمين لتقيي مد اعلية أنمو

التعل  ,ومدى فثقي األهداف المرجو منه من خالل اةتمدام المتعلمين للمالح دة الإافيدة

ومقارنة أعائس باألعا األمثل (مقاطل الفيديو) ,وفغيير نمط الفيديو التعليمي وكإلك مالح ة المعل األعا الثركي للمساراف.
 3. 9االختبار البعدي:
ف فنفيإ االختباراف البعدية ي األيام  ,12و 0212/4/01والتي اشتملت علف جمل البياناف الماصدة بتقيدي األعا للمتغيدراف الرئيسدة للدراةدة
وبطريقة االختبار القبلي نفسسا.
 4 .9المعالجات اإلحصائية:
فمت معالجة البياناف الماصة بالدراةة باةتمدام الثقيبة اإلحصائية ( )SPSSوأه األوامر المستمدمة:
األمر
Descriptives
Independent Samples
T Test
Paired Samples T Test
Anova table and eta

ناتج التنفيذ
فجانس عينة الدراةة
فنا ؤ مجموعتي البثل ي االختبار القبلي
فباين نتائر االختبار البعدي لنال المجموعتين ي االختبار البعدي
فباين نتائر االختبار القبلي والبعدي لنل مجموعة
حج التد ير

 .8عرض النتائج وتحليلها:
جدول( :)5قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) المحسوبة وداللة الفروق بين نتائج تقييم األداء القبلي والبعدي
للمجموعة الضابطة في متغيرات الدراسة الرئيسة
االختبار
االختبار
الداللة*
قيمة ف
فقيدددي
البعدي
القبلي
َ ف عف
ف المتغيراف
المثسوبة المثسوبة
أعا
ع
ع
َ
َ
2.222 10.007 2.707 1.950 2.032 5.243 2.002 3.227
 .1مسار التنطيط.
2.222 14.502 2.970 0.950 1.014 5.739 1.225 0.720
 .0التمرير لألمام وق م.النتف.
2.222 00.425 2.714 3.347 2.907 5.209 2.297 0.501
 .3التمرير للجانب م.النتف.
12ع 2.222 4.075- 1.471 1.434 1.077 3.720 2.420 0.347
 .4المداع البسيط بالجس .
2.222 4.453- 1.017 1.132 1.495 3.347 2.735 0.017
 .5المداع المركب بالجس .
2.222 12.575 1.201 3.200 1.421 0.050 1.114 0.200
 .0التصدددويب مدددن الثركدددة خدددار
0م .
* معنوي فثت مستوى خطد ≤ ( )2.25أمام عرجة الثرية ()00=1-03
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جدول( :)6قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) المحسوبة وداللة الفروق بين نتائج تقييم األداء القبلي والبعدي
للمجموعة التجريبية في متغيرات الدراسة الرئيسة
االختبار
االختبار
قيمة ف
الداللة*
فقيدددددددي
البعدي
القبلي
المثسددددددو
َ ف عف
ف المتغيراف
المثسوبة
أعا
بة
ع
ع
َ
َ
2.222 12.914 1.124 0.095 2.231 5.050 2.707 0.950
 .1مسار التنطيط
2.222 13.035 1.227 3.222 2.757 5.209 2.919 0.209
 .0التمرير لالمام وق م.النتف
2.222 11.324 1.017 0.209 1.005 5.050 2.735 0.720
 .3التمرير للجانب م.النتف
12ع
2.222 17.122 2.920 3.017 2.231 5.050 2.000 0.434
 .4المداع البسيط بالجس
2.222 03.135 2.552 0.095 2.707 4.950 2.442 0.002
 .5المداع المركب بالجس
2.222 01.532 2.919 4.132 2.252 0.720 2.224 0.050
 .0التصويب من الثركة خار 0م
* معنوي فثت مستوى خطد ≤ ( )2.25امام عرجة الثرية ()00=1-03
يتضح من جدول ( )5و( )0وجوع روق معنوية ما بين فقيي األعا القبلي والبعدي لمجموعتي الدراةدف الضدابطة وكدإلك التجريبيدة ولصدالح
فقيي األعا البعدي ,ولنال المجموعتين؛ حيل كانت قدي مسدتوى الداللدة لمتغيدراف الدراةدة الرئيسدة أصدغر مدن مسدتوى خطدد ( )2.25أمدام عرجدة
الثرية ( ,)00=1-03وبإلك فثق هددف البثدل األول "فعدرف اعليدة ةدترافيجية فننولوجيدا منثندف الدن

و د نمدو

()ASSURE Model

وأةلو التعل باألمر(الشر والعرا النمو جي) المتبل لتعلي ن األعا لبعا المساراف األةاةية ي كر اليد للمبتدئين" وكإلك فثققت رضية
البثددل البديلددة " وجددوع ددروق معنويددة ددي القياةددين القبلددي والبعدددي ولصددالح القيددا

البعدددي إلةددترافيجية فننولوجيددا منثنددف الددن

و د نمددو

( )ASSURE Modelوأةددلو الددتعل بدداألمر(الشددر والعددرا النمددو جي) المتبددل لتعلددي ددن األعا لددبعا المسدداراف األةاةددية ددي كددر اليددد
للمبتدئين" ور ا الفرضية الصفرية.
جدول( :)2قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (ت) المحسوبة وداللة الفروق بين نتائج مجموعتي الدراسة الضابطة
والتجريبية لتقييم األداء البعدي في متغيرات الدراسة الرئيسة
المجموعددددددددددددددددددددددة
فقيدددددددي المجموعة الضابطة
الداللة*
قيمة ف
التجريبية
ف المتغيراف
المثسوبة المثسوبة
أعا
ع
ع
َ
َ
2.222
0.725 2.231 5.050 2.032
5.243
 .1مسار التنطيط.
2.004
2.437 2.757 5.209 1.014
5.739
 .0مسار التمرير لألمام وق م.النتف
2.510
2.054 1.005 5.050 2.907
5.209
 .3مسار التمرير للجانب من م.النتف
12ع
2.222
5.221 2.231 5.050 1.077
3.720
 .4مسار المداع البسيط بالجس
2.222 4.529- 2.707 4.950 1.495
3.347
 .5مسار المداع المركب بالجس
2.725 2.320- 2.252 0.720 1.421
0.050
 .0مسار التصويب من الثركة خار 0م
* معنوي وفثت مستوى خطد ≤ ( )2.25أمام عرجة الثرية ()44=0-03+03
يتضح من جدول ( )7اآلفي:
 وجوع روق معنوية ي فقيي األعا البعدي مدا بدين مجمدوعتي الدراةدة الضدابطة والتجريبيدة ولصدالح فقيدي األعا البعددي للمجموعدة التجريبيدة؛حيل كانت قي مستوى الداللة لمتغيراف الدراةة (مسار التنطيط) و(مسار المداع البسيط بالجس ) و(مسدار المدداع المركدب بالجسد ) أصدغر مدن
مستوى خطد ( )2.25أمام عرجة الثرية (.)00=1-03
 بالرغ من عدم وجوع روق معنويدة دي فقيدي األعا البعددي لمتغيدراف الدراةدة (مسدار التمريدر لألمدام دوق م.النتدف) و(مسدار التصدويب مدنالثركة خار 0م) والتي كانت قي مستوى عاللتسا أكبر من مستوى خطد ( )2.25أمام عرجة الثرية ( )00=1-03ال أك المتمعن دي قدي األوةداط
الثسابية والفارق ما بين أوةاط التقيمين لمجموعتي الدراةة يتضح أك الفارق لصالح المجموعة التجريبية للمتغيراف المإكور .
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وبإلك فثق هدف الدراةة الثاني "فعرف أ ضل أةلو لتعلي ن األعا لبعا المساراف األةاةية ي كر اليد للمبتدئين" وكإلك فثققت رضدية
الدراةة البديلة " وجوع رق معنوي ي القيا

البعدي لصالح ةدترافيجية فننولوجيدا منثندف الدن

و د نمدو

( ")ASSURE Modelور دا

الفرضية الصفرية مما يدل علف اعلية اإلةترافيجية المقترحة ي فعلي المساراف األةاةية بنر اليد قيد الدراةة.
كما ويتضح من جدول ( )7وجوع رق بداللة حصدائية لتقيدي األعا البعددي مدا بدين مجمدوعتي الدراةدة الضدابطة والتجريبيدة ,ولصدالح فقيدي
األعا البعدي للمجموعة الضابطة؛

كانت قيمة مستوى الداللدة لمتغيدر الدراةدة (مسدار التمريدر للجاندب مدن م.النتدف) أصدغر مدن مسدتوى خطدد

( )2.25أمددام عرجددة الثريددة ( )00=1-03وبددإلك يددت ر ددا الفرضددية البديلددة "فوجددد ددروق بداللددة حصددائية مددا بددين متوةددط فقيددي األعا البعدددي
لمجمددوعتي الدراةددة الضددابطة والتجريبيددة ولصددالح المجموعددة التجريبيددة" وقبددول الفرضددية الصددفرية ممددا يدددل علددف اعليددة أةددلو الددتعل بدداألمر
(الشر والعرا النمو جي) ي فعلي المسار المإكور قيد الدراةة.
جدول( :)9قيم حجم التأثير بطريقتي مربع إيتا بين أسلوب األمر(الشرح والعرض النموذجي) وإستراتيجية تكنولوجيا النظم
المجموعدددددددددددددة المجموعددددددددددددددة
فقيددددددددددي
التجريبية
الضابطة
المتغيراف
ف
أعا
مربل يتا
مربل يتا
2.74
2.72
مسار التنطيط.
.1
.0

مسار التمرير لألمام وق م.النتف.

.3

مسار التمرير للجانب من م.النتف.

.4
.5

مسار المداع البسيط بالجس .
مسار المداع المركب بالجس .

.0

مسار التصويب من الثركة خار 0م.

12ق

2.03

2.70

2.77

2.00

2.30
2.19

2.20
2.20

2.72

2.25

شكل( : )2قيم حجم التأثير بين أسلوب األمر وإستراتيجية تكنولوجيا النظم
ولتفسير أوضح للنتائر المتثققة وإليجاع حج الفاعلية ف اةتمرا حج التد ير ()Effect size؛

يتبين من جددول ( )2وشدنل ( )3أك حجد

التد ير ألةلو األمر(الشر والعرا النمو جي) المتبل الدإي نفدإ علدف المجموعدة الضدابطة لتعلدي المسداراف األةاةدية قيدد الدراةدة كداك مدا بدين
( )%77-19؛ وهإا يعني أك التباين المثسو أمام المسار المتعلمة يرجل ففسيره أل ر أةلو األمر دي اكتسدا عيندة الدراةدة الضدابطة للمسدار
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المتعلمة ,أما المتبقدي مدن النسدب غيدر مفسدر  ,وفعدزى لعوامدل غريبدة (عوامدل خارجيدة) ,بينمدا يتبدين مدن الجددول نفسده والشدنل أك حجد التدد ير
إلةترافيجية منثنف الن

المقترحة التي نفإف علف المجموعة التجريبية لتعلي المساراف األةاةية قيد الدراةة كاك ما بين ( )%25-00وهإا يعندي

أك التباين المثسو أمام المسار المتعلمة يرجل ففسيره أل ر ةترافيجية منثنف الن

بنمو

( )ASSUREي اكتسا عيندة الدراةدة التجريبيدة

للمسار المتعلمة ,أما المتبقي من النسب غير مفسر  ,ويعزى لعوامل غريبة (عوامل خارجية) ,وأك المالحظ والمقارك لتبايناف حجد الفاعليدة يجدد
ارففاعا ملثوظا إلةترافيجية منثنف الن  ,مما يدل علف قبول الفرضية البديلة "وجوع درق متبداين بثجد التدد ير اإليجدابي إلةدترافيجية فننولوجيدا
منثنددف الددن

المقترحددة وأةددلو األمددر(الشددر والعددرا النمددو جي) المتبددل ولصددالح ةددترافيجية فننولوجيددا منثنددف الددن " ور ددا الفرضددية

الصفرية.
 .11مناقشة النتائج:
بعد عرا النتائر وفثليلسا ي جدول ( )5و( )0والماصة بنتائر فقيي االختبار القبلي والبعدي لنل من المجموعة الضابطة وكإلك المجموعة
التجريبية ,افضح من نتائر الجدولين وجوع روق بداللة حصائية ما بين فقيي األعا القبلي والبعددي ولصدالح التقيدي البعددي ,ممدا يددل علدف اعليدة
كل من أةلو األمر(الشر والعرا النمو جي) و ةترافيجية فننولوجيا الن
الدراةة وبنسب متفاوفة؛

بنمو

( )ASSUREي فعل المساراف األةاةدية بندر اليدد قيدد

ك ألي أةلو أو ةترافيجية فعليمية أهمية ي العملية التعليمية دي التدد ير علدف ةدرعة الدتعل وعرجدة اإلشدباع ,لدإلك

وبالرغ من اختالف مضامين أةاليب و ةترافيجياف التدريس ال أنسا فسدف جميعسا لف فثسين مستوى فعل الفرع واكتسابه للمعلوماف والمبدراف
والمعارف التطبيقية الماصدة بداألعا المسداري المداص باللعبدة ,وفلعدب معسدا التغإيدة الراجعدة وفندراراف األعا عاخدل التمدارين المساريدة عوراً دي
كسا المتعل األعا الصثيح ومثاولة فثبيته.
أما ةبب ففاوف نتائجسما يعزى لف أك لنل أةلو فعليمي طابعا ً يمتلف عن اآلخر ,ــال فتما ـل نتائجسما ,ولنن يمندن أك يلتقيدا يمدا يدإكره
(مثجو

وبدري )0220 ,ي أك اةتمدام أي أةلو

لف "الشر والتوضيح و س الثركة وربطسا مل العرا" يؤعي لف فقدم المسدار الثركيدة

بعد مقارنة العرا والشر والتوضيح مل أعا المسار نفسسا ,لإلك يمنن أك ينوك األةلو الإي يو ر مواقف فعليميدة منوعدة ,يجدإ بده حدوا
المتعلمين ,ويراعي الفروق الفرعية هو األةلو المناةب لتثقي أه داف العملية التعليمية والوصول بالمتعلمين لف مسدتوى أ ضدل ,مدن حيدل أعا
الثركاف والمساراف الرياضية الممتلفة ,وال ةيما ي لعبة كر اليد.
ومن خالل مالح ة نتائر جدول ( )7التي أظسرف رق نتائر فقيي األعا ةوا ي مستوى الداللة اإلحصائية ,أو ي رق األوةاط الثسدابية
مددا بددين فقيددي األعا البعدددي لمجمددوعتي الدراةددة الضددابطة والتجريبيددة ,ولصددالح التجريبيددة التددي فسددتمدم ةددترافيجية فننولوجيددا الددن
( )ASSUREي فعل المساراف األةاةية بنر اليد قيد الدراةة ,ورجل لك لف أك هإا النمو

من أةلو الن

بنمددو

قد ةمر منانياف التدريس بمدا

يتال م وحاجاف وميول وافجاهاف المتعلمين ,ولاع من ففاعل عناصر الموقف التعليمي بشنل أكبدر ,واةدتمدام فننولوجيدا التعلدي مدن حيدل شدراخ
حاةتي السمل والبصر والتصور العقلي لألعا  ,مما و ر فعدعا لمصاعر التعلي  ,ومن جانب اخر قد منن المتعلمين من فندوين بدرامر حركيدة عديدد
ألعا المساراف وأةلو لثل المشنالف الثركية وفجريب واختيار أ ضلسا مقارنة بدةلو األمدر الدإي يقيدد المتعلمدين بدالنمو

المقددم مدن المعلد

قددط (شاارف2112 ,؛ فااايز وعليااا  ,2111 ,الفريجااات ,)2111 ,وقددد عددزل فلددك النتددائر مددا أكدفدده نتددائر جدددول ( )2التددي أظسددرف ففددوق اعليددة
ةترافيجية فننولوجيا الن

بنمو

( )ASSUREمن حيل حج التد ير ي عملية التعلي .
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 .11االستنتاجات:
أ  -اعليددة كددل مددن أةددلو األمددر (الشددر والعددرا النمددو جي) و ةددترافيجية فننولوجيددا منثنددف الددن

بنمددو

( )ASSUREددي فعلد المسدداراف

األةاةية بنر اليد قيد الدراةة ,وبنسب متفاوفة وحسب ما أظسرفه نتائر الدراةة.
 ظسور رق ي نتائر فقيي األعا البعدي لمجموعتي الدراةة الضابطة والتجريبية ,ولصالح التجريبية التي فستمدم ةدترافيجية فننولوجيدا منثندفالن

بنمو

( )ASSUREي فعل المساراف األةاةية بنر اليد قيد الدراةة.

 -ففدوق ةدترافيجية فننولوجيدا منثندف الددن

المقترحدة علدف أةدلو األمددر(الشدر والعدرا النمدو جي) المتبدل ددي الفدارق المتبداين بثجد التددد ير

اإليجابي.
 .12التوصيات
أ  -فطبي

ةترافيجية فننولوجيدا منثندف الدن

المقترحدة عندد فعلدي المسداراف األةاةدية بندر اليدد للمرحلدة الثانيدة دي كليداف التربيدة البدنيدة وعلدوم

الرياضة ي العراق وخارجه؛ لما لسا من فد ير يجابي ي عملية فعلي مساراف كر اليد.
 -فجريددب فطبي د

ةددترافيجية فننولوجيددا منثنددف الددن

الم قترحددة عنددد فعلددي المسدداراف األةاةددية لأللعددا الرياضددية المنوعددة وللمراحددل الدراةددية

الممتلفة ي كلياف التربية البدنية وعلوم الرياضة.
 -جرا المزيد من البثوث التي فتناول فعلي المساراف األةاةية ي لعبة كر اليد واأللعا األخرى للوصول لف أ ضل األةاليب التعليمية.
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قائمة المراجع والمصادر:
لغلول ,مثمد ةعد؛ أبو هرجة ,منارم؛ ةعيد ,هاني ( :)0221تكنولوجيا التعليم وأساليبها في التربية الرياضية ,مركز النتا للنشر ,القاهر .
ةال  ,و يقة مصطفف ( :)0221تكنولوجيا التعليم والتعلم في التربية الرياضية ,منشد المعارف ,اإلةنندرية.
شرف ,عبدالثميد ( :)0220تكنولوجيا التعليم في التربية الرياضية ,مركز النتا للنشر ,القاهر .
صالح ,عبا

أحمد؛ السامرائي ,عبد النري حموع ( :)1991كفايات تدريسية في طرائق تدريس التربياة الرياضاية ،جامعدة البصدر  ,مطبعدة عار

الثنمة.
اك عالين ,عيو بولد ( :)1924مناهج البحث في التربية وعلم النفس .فرجمة :مثمد نبيل نو ل واخروك ،ط ،3القاهر  :منتبة األنجلو المصرية.
ايز ,ولي؛ علياك ,ربثي مصطفف ( :)0212تكنولوجيا التعليم النظرية والممارسة ,عار صفا للنشر والتوليل ,ع ّماك.
الفريجاف ,غالب عبدالمعطي ( :)0211مدخل إلى تكنولوجيا التعليم ,عار كنول المعر ة العلمية للنشر والتوليل ,ع ّماك.
مثجو  ,وجيه؛ بدري ,أحمد ( :)0220أصول التعلم الحركي .الموصل .الدار الجامعية للطباعة والنشر.
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