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 -حث ومشكلته:مقدمة الب

يعد األدب فى جميع األممم أهمم أسمس نهامتها وأدموم دعاممة فكريمة تسمند مسميرتها نحمو الحامار  
-76والردى ، وبواسطته يمكن التمهيد لحيا  اجتماعية وسياسية وادتصادية تخدم الشعب وتطور حياتمه   

6) 

لجمممالي األدبممي ، ودممد ركممر فتحممي يممونس ، محمممود النادممة وعلممى مممدكور أن األدب يسمممو بالممروق ا
ويعالج بعض المشاكل والعقد النفسية ، ويمأل ودت الفراغ بقراء  الجميل من األدب ، ويزيد الزخير  اللغوية 
التممي تسمماعد علممى زيمماد  فهممم القممارس ، ويبعممي السممرور النفسممي والراحممة وائسممتجمام فممي نفممس القممارس أو 

 (000-84السامع   

لوجدانيممة والعاطفيممة ، فالحيمما  اليوميممة بممما فيهمما مممن ألمموان وعممن طريممد األدب تتسممع خبممرات الفممرد ا
شتى وأحداي متعادبة وصور متغاير  ئ ُتَهي ِّئ أسباب ائستقرار العاطفى إئ لقليل من الناس ، وأكثر هرا 
القليل من النشمئ المرين لمم تمواجههم مشمكحت الحيما  وكوارثهما وأطماعهما ، ولكمنهم ئبمد يومما محدمون ممن 

دنيا ما ُيَحر ِّك عواطفهم ويثير خوفهم ويبعي آئمهم وأشجانهم ، فهناك الفقر والممرض والمموت ، أحداي ال
وهناك الفادة والفشل وخيبة األمل ، وفمى األدب عةمة وعبمر  ومواسما  إر يقمرءون فيمه مما جمرت بمه األدمدار 

األدممدار،  علممى ريممرهم ، ويممرون فيممه كيممس صممبر النمماس وصممابروا ، وكيممس تحملمموا شممةس العممي  ودسممو 
وكيس تبدلت أحوالهم وانقلب العسر بهم يسرا فيتعةون برلك عن آئم دنيماهم ويستشمعرون بمرد الراحمة فمى 

 (531-55حناياهم  

وئ تقتصر أهمية األدب على تهيئة النفوس ئحتمال مصائب المزمن، ولكنمه يعمرض علينما سلسملة 
ألدباء فتجي  نفوسهم بما فى الحيا  ممن جممال من ائحساسات الرديقة والمشاعر النبيلة التى يستشعرها ا

وروعممة، فتتحممرك أدحمهممم كممما تحركممت دلمموبهم بذسمملوب ممم ثر جممراب، وتعبيممر رائممع أخممار وكلمممات متدفقممة 
ردراردممة وخيممال متقممد بممارا، وهممرا المشمماعر الفيااممة خليقممة بممذن تنقلنمما إلممى جممو الشمماعر فنشممترك معممه فممى 

ْب ويرودنا ما َراْ   َده ، ويروعنا ما َراََعه، وتهتز مشاعرنا كما أهتزت مشاعرا اإلعجاب بما أُْعجِّ

أن األدب يشممممجع الطممممحب علممممى فهممممم األفكممممار األساسممممية وائرتقمممماء  Edwardودممممد ركممممر إدوارد 
(، وركممرت دراسممة ُأْجرَِّيممْت بكليممة التربيممة بوئيممة أوهممايو 65بذسمملوبهم والممتمكن مممن مهممارات اللغممة األساسممية 

 Dermon( ، كما ركمر ديرممون 41أن األدب يعد أساسًا للقراء  النقدية   Ohio stateبالوئيات المتحد 
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أن األدب يسماعد علمى نممو   Howellوركمر هويمل  ( ، 60أن األدب يساعد الطحب على دهمر خموفهم  
( ، أما شموفر 40المستويات المعرفية لدم الطحب وزياد  رربتهم في القراء  وتنمية مهارات الفهم لديهم  

Schofer   فركر أن األدب يعد منطقًا لتنمية التفكير النقدي والتقييم الجمالي ، والتمتع بما في األدب من
أن دراسمة األدب تممدفع طممحب الممدارس الثانويممة إلممى   Toliver( ، كمما ركممر تمموليفر 13جممال وروعممة  

 (16النمو الراتي واألخحدي   

مااممي والحااممر ، ويكسممبنا الميممل إلممى دممراء  ا ثممار كممما ُيْطلُِّعَنمما األدب علممى روائممع أدبيممة فممي ال
( كممما ُيْحممدِّي لممر  فنيممة ومتعممة عقليممة 076 - 80األدبيممة وتممرودها ومعرفممة المممراهب وائتجاهممات األدبيممة  

للطحب ويرتفع برودهم األدبي َوُيْطلُِّعُهم على الحيا  األدبية ، ويقموم الرربمة لمديهم للتتبمع األدبمي للعصمور 
 ( 979 - 32خالد  وآثار ديمة فى التراي األدبي   للكشس عن تحس 

وهو يدرب الطحب على استنتاج األحكام األدبية من النصمو  والفنمون الشمعرية والنثريمة بطريقمة 
راتية تلقائية ، ووصلهم بحيا  األدباء وصمًح يسمتثير متعمتهم وشمغفهم بقمراء  المزيمد ممن تمراثهم ، وتموعيتهم 

الحديثممة ومكممان األدب العربممي منهمما ، وتمموعيتهم بتطممور األدب وسلسمملة حياتممه  بممالفنون والمممدارس األدبيممة
ودصة تطورا ، والعوامل التي ساعدت على ردية واألسباب التي أدت إلى اعفه فى بعض الفترات لتعين 

فادتهم من تراثه     (973 - 72هرا الثقافة على اتصالهم به وا 

را نةرنًا إلى وادع تدريس األدب في مدار  سنا نجد أنه ئ يزال إلى حد كبير يعتممد علمى الطريقمة وا 
اإللقائية ، وهي طريقة ت دي إلى ملل الطحب وسلبيتهم وعدم فهمهمم لكثيمر ممما ُيلقمي علميهم واامطرارهم 
إلممى ائعتممماد علممى الحفممه وائسممتةهار بممدًئ مممن الفهممم والتفكيممر مممما أدي إلممى اممعس الطممحب فممي ممماد  

 األدب وكراهيتهم له 

ك وجود شكوم تكاد تكون عامة بين الطحب من ماد  األدب وحصولهم على درجات اعيفة كرل
، وبس الهم اتاح أن رلك نتيجة لقصور طريقة التدريس التي يتبعهما المعلممون فمي شمره همرا المماد  ، إر 

فكمر  أنها ئ تختلس عن حصة القراء  وهي خالية من أم ناحيمة فنيمة ، وتمتلخ  أبعادهما بءعطماء المعلمم 
عامة عن الدرس َدلَّْت أو َكُثَرْت ثم يبدأ الطحب القراء  الواحد تلو ا خر ، وهى طريقة تتمثمل فيهما ا ليمة 
المطلقة والراحة التامة للمعلمين ، إر إنهم لمم ُيْجهِّمُدوا أنفسمهم بمالودوال بطحبهمم ممن حمين لْخمر َيْجمَعمُون 

ين صممور  عامممة عممن العصممر أو الفممن أو األديممب ، ممما تفممرق مممن األحكممام األدبيممة فممى إطممار منسممد لتكممو 
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الحصمممة نتيجمممة لعمممدم إثمممار  شمممودهم ودافعيمممتهم لهممما ،  ونتيجمممة لمممرلك فمممالطحب شممماردون ريمممر مبمممالين بهمممرا 
 ولشعورهم بعدم فائدتها فى حياتهم أو المساهمة فى حل مشاكلهم 

بالشمره الفمردي لألبيمات ، ومن األخطاء التي يقع فيها المعلمون أثناء تدريس ماد  األدب ائلتمزام 
وعدم العناية بربط بعض األبيات ببعض ففي رلك تمزيد لوحد  الفكر  وتشويه لجمال الصور  األدبية دبمل 
ائطمئنممان إلممى فهممم المعنممي العممام ، واإلسممراال فممى تحميممل الممن  ممما ئ يحتمممل مممن اممروب ائسممتنبا  

ية ، واستقحل المعلم بالشره والتعليد وائستنبا  واألحكام ، وعدم العناية بقراء  الطحب للن  مرا ت كاف
وطغيانه في رلك علمى حمد الطالمب وحريتمه ، وادتاماب النصمو  لمجمرد الوصمول إلمى األحكمام األدبيمة 
العامة ، واستعمال العبارات المجازية فى وصس الكحم مثل دولهم : أسلوب ناصع ، خيال بارا ، معنمي 

بالطحب إلى كراهيتهم لماد  األدب وعدم ددرتهم على ائنتفاا بها ( مما أدم 012:  041 - 38فخم   
فمي حيماتهم أو ائدتمداء بالشممعراء والكتماب واألدبماء وترسممم خطماهم ، وعمدم دممدرتهم علمى التحليمل وائنفعممال 
بعواطس الن  أو استنبا  األحكام األدبية أو الموازنمة بمين القصمائد الشمعرية أو تحليمل المم ثرات الثقافيمة 
وائجتماعية والسياسية في الن  أو تحليله والحكم عليه ، أو فهمم بعمض حموادي التماري  أو التمذثر بمالقيم 

 والخبرات اإلنسانية وتطبيقها في حياتهم 

وأيد ما سبد حسن شحاته من أن طريقة تدريس األدب مملة للطحب وأنها تجافي فاعلية الطالمب 
ةهار راتيته فى إدراك ما يعرض عليه ، وأنها ئ تمرن الطالب على ائستقحل فى العمل بعمض الشمئ  وا 

، وئ تترك له مجاًئ يعبر فيه عما يفهم بلغته هو ئ بلغه أستارا ، أاس إلى رلك كلمه أن المنمط الفكمري 
السائد فى مدارسنا هو الحفه والتلقين وائستيعاب مما أاعس روه الخلد واإلبداا ، األممر المري يمدعونا 

 (943:  940 – 90كرية ليحل نمط جديد فى مدارسنا هو التفكير واإلبداا والتروق   إلى ثور  ف

كمممما أكمممد محممممود النادمممة علمممى أهميمممة تمممدريب الطمممحب تمممدريبًا فعليمممًا علمممى اسمممتخدام كمممل المهمممارات 
األساسممية الثانويممة فممى دممراء  األدب وائتصممال بالممماد  المقممروء  واممرور  تنميممة الميممل إلممى دممراء  األدب  

 70- 74) 

وعلى مستوم البحي العلمي فقد أكدت الدراسات اعس طحب المرحلة الثانوية فى ماد  األدب ، 
وأوصت هرا الدراسات بارور  تغييمر طريقمة التمدريس  المتبعمة حاليمًا فمى مدارسمنا ، وممن همرا الدراسمات 

( ، ودراسممة 56  9146( ، ودراسممة محمممد عبممد القممادر أحمممد 35  9164دراسممة عبممد هللا األمممين النغمممى 
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( ، ودراسممة عبممد 94  9144سممامية محمممدي محمممد  ( ودراسمممة 02  9144سمممهير يحمممي طممماهر المممموجي 
 ( 53  9115( ودراسة محمد أحمد عويس 37  9110هللا على الكوري 

ومممن خممحل ممما تقممدم مممن بيانممات تشممير إلممى أهميممة األدب ، وعممدم مناسممبة طريقممة تدريسممه لطممحب 
جل رلك وجب البحي عن طرق وأساليب حديثه تحئم طبيعمة طمحب همرا المرحلمة المرحلة الثانوية ، من أ

، ومتطلبمات العصمر المري نعمي  فيممه لنربمي أجيماًئ يمكنهما أن تتغلمب علممى مشمكحت الحيما  ، وممن أجممل 
 الوصول إلى زياد  فعالية تدريس األدب كان ائتجاا إلى التعلم الراتي   

األدب وفى ريرا من الممواد األخمرم يتجمه إلمى التركيمز علمى حيي إن ائتجاا الحديي فى تدريس 
نشما  الممتعلم وعلمى ممارسمته لمما يممتعلم داخمل حجمر  الدراسمة وخارجهما مممن أجمل الوصمول بمه إلمى أفاممل 
النتمائج فمى موادمس التعلميم المختلفمة ، ولممرا ينبغمي النةمر إلمى طمرق التممدريس علمى أنهما شمئ أساسمي ريممر 

أو عن المتعلم إر إنها جزء متكاممل ممن مودمس تعليممي يشممل المعلمم والممتعلم منفصل عن الماد  العلمية 
 وددراته وحاجاته واألهداال التي ينشدها المعلم والمتعلم من الماد  العلمية 

والتعلم الراتي ارور  تفراها طبيعة الحيا  المعاصر  التمي لمم تعمد فيهما المدرسمة تفمي بمتطلبمات 
لتزايممد الكمممي الهائممل فممى المعرفممة اإلنسممانية إلممى أن أصممبح المعلممم ئ يسممتطيع التعلمميم والممتعلم ، فقممد أدي ا

اإللمام بكافة هرا المعرفة وتوصيلها إلى الطحب ، كما أصبحت المعلومات التي يمكن أن يحصل عليها 
  الطحب طوال مد  الدراسة محدود  وعراة للنسيان ، نةرًا لتطور وزياد  هرا المعلوممات اتسماعًا وعمقماً 

 3 - 938) 

أن المتعلم المراتي ممن أهمم ائتجاهمات الحديثمة فمى العمليمة التعليميمة ، Merritt ودمد ركمر ميريمت 
حيي يقوم على أساس تركيز العملية التعليمية حول المتعلم باعتبارا محورها ، وهو ُيَحم ِّل المتعلم مسئولية 

لمى تكموين اتجماا تعليم راته واكتسابه أسلوبًا للبحي والتنقيب عن المعلومات  والحقمائد والمهمارات راتيمًا ، وا 
موجب نحو التعلم المستمر فالتلمير القادر على تعليم نفسه راتيًا هو المري يسمتطيع ائسمتمرار فمي متابعمة 

 (392 – 46كل جديد ومستحدي بعد ائنتهاء من دراسته   

تعلم المممراتي فمممى العمليمممة ودمممد أكمممدت العديمممد ممممن الدراسمممات العربيمممة أهميمممة اسمممتخدام اسمممتراتيجية الممم
( ، ودراسمة 8  9141( ودراسة أحممد جمابر السميد 88  9148التعليمية كدراسة عليه صادق عبد المنعم 

( ، ودراسمة سمماه خمميس فمتح 78  9118( ، ودراسة نبيمل محممد متمولي 50  9112محمد إبراهيم فايد 
صمممفاء محممممود جممممال المممدين  ( ، ودارسمممة4  9118( ، إينممماس عبمممد المقصمممود ديممماب 91  9118البممماب 
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 9115( ، ودارسة شهيناز محمد علمى 07  9115 9115( ، ودارسممممممة عبممممممد هللا محمممممممد بطرونممممممه 03 
 ( 5  9117( ، ودراسة أحمد مختار شبارا 34 

كما أكدت العديد من الدراسات األجنبية أهمية استخدام التعلم الراتي فى التعليم إر من خحله تتاه 
للتمزود بالمعلومممات والخبممرات والعديمد مممن المهممارات وتكموين اتجاهممات موجبممة نحممو الفرصمة أمممام الطممحب 

( ودراسمممة كممماثي شمممر  Virginial. Hoover  9143  49المممتعلم ، ورلمممك كدراسمممة فرجينيممما هممموفر 
Kathyl. Church 9147  69جممس فاريمل ، )James F. Farrell  9146  67 سموزان هامبمل ، )
Susanl. Humble 9115  43 ، ) مارك فلدهاوسنMark W. Feldhausen 9117  66 ) 

وركممر إبممراهيم محمممد عطمما أن التعلمميم الممراتى واحممد مممن األسمماليب التربويممة التممى أةهرتهمما البحمموي 
المختلفمة، وأكمدت علمي ديمتمه وأهميتمه ودعمت المنماهج الدراسمية إلمى تذصميله داخمل النشمئ بمجمرد دخمولهم 

مر الرم يحزم اإلنسان طيلة حياتمه، وهمو دبمل رلمك م شمر ئسمتقحل المدرسة كما يعد وسيلة للتعليم المست
 (985-3الشخصية وائعتماد على الرات والقدر  على اتخار القرار وتحمل مس لياته   

(، حسممن 89(، علممى مممدكور 57(، محمممود النادممة  87ودممد أكممد رواد التربيممة أمثممال فتحممي يممونس  
(، على أهمية التعلم الراتي 72(، محمود خاطر 57ور (، صحه مجا97(، ورشدم طيعمه  93شحاته  

فى الودت الحاار لتعقد الحيا  وكثر  مطالبها وزياد  أعداد المقبلين على التعليم واخامة حجمم المعرفمة 
والتي لم يعد التعليم التقليدي دمادرًا علمى مححقمة كمل رلمك ، بمل أصمبح ممن الامروري إيجماد صمي  جديمد  

ُتزِّْيممد مممن دور المممتعلم فممى تعلمميم راتممه وائعتممماد علممى نفسممه وتنميممة ددراتممه ومهاراتممه للتعلمميم مممن شممذنها أن 
 والتوا م اإليجابي مع متطلبات الحيا  فى المجتمع المعاصر السريع التغيير  

ولما كانت التربية لم يعد هدفها األساسمي نقمل المعلوممات ممن جيمل إلمى جيمل أو تخمزين مجموعمة 
نممما تسممتهدال تكمموين الشخصممية المتكاملممة وا عممداد الشممخ  الممري  مممن المعلومممات فممى أدمغممة الطممحب ، وا 

يستطيع أن يواصل تعلمه مدي الحيا  ، فءن الحاجة إلى ائعتماد على الرات والتعلم الراتي لدم الطحب 
أصبح أمرًا ملحًا تفراه أساسيات العملية التعليمية ، لما له من عائد علمى الفمرد والمجتممع علمى مسمتوم 

 (81 -3لحيا  برمتها في المستقبل   ا

ولما كان لألدب مكانه خاصة فى حيا  الطحب فهو يقوم بمدور أساسمي فمى تنميمة تمرودهم األدبمي 
طمممحق خيممممالهم وربطهمممم بممممالتراي األدبمممي ، وزيمممماد  ثمممروتهم اللغويممممة  دراكهمممم نممممواحي الجممممال والتنسمممميد وا  وا 
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للحيمممما  واإللمممممام بحيمممما  الشممممعراء والكتمممماب والخطبمممماء   وتزويممدهم بمممالقيم اإلنسمممانية الرفيعمممة وتوسممميع نةمممرتهم
 وسائر األدباء الرين ةهرت آثارهم بارز  فى تطور األدب وتقدمه والنهوض به فى كل عصر وبيئة 

همممرا إلمممى جانمممب أن الباحثمممة استشمممعرت أهميمممة القيمممام بمممءجراء همممرا الدراسمممة ممممن خمممحل معايشمممتها 
، ومن خحل مححةتها للوادع الراهن لتدريس األدب بحكم طبيعة لمعلمات اللغة العربية بالمرحلة الثانوية 

شرافها على طحب كلية التربية أثناء تدريبهم العملي   عملها وا 

باإلاافة إلى شكوم الطحب وأولياء األمور من كراهية أبنائهم لماد  األدب وعدم ائنتفاا بها فى 
ة التممدريس المتبعمة فمى مدارسممنا ، والتمى تتسممم حيماتهم وامعس درجمماتهم فيهما ، ورلمك نتيجممة لقصمور طريقم

بالتلقين واإللقاء وئ يوجد للطالب أي دور إيجمابي فمى اسمتنبا  األحكمام األدبيمة بمفمرد  أو بمعاونمة المعلمم 
مممما أدي بممالطحب إلممى سممرد مجموعممة مممن األحكممام واألسممباب والعلممل ألرممراض ائمتحممان كممرلك حفةهممم 

 ابط والتحديد يستةهرونها دون أن يكون لها مدلول وااح فى أرهانهم لعبارات مجازية عامة يعوزها ال

ولما كمان المتعلم المراتي أحمد الوسمائل األساسمية للتحمول بمالتعليم ممن التلقمين والحفمه والتسمميع إلمى 
 اإلبداا والتجديد وائكتشاال والمقارنة والنقد والحكم والتروق 

يثًا عمن المتعلم المراتي واسمتعمائته فمى تعلميم لمم نجمد حمد –كرلك وباستعراض طمرق تمدريس األدب 
 األدب فكل الطرق اعتمدت فى معةم حائتها على المدرس وعلى الطالب فى دليل من األحيان 

لرا ومن كل ما تقدم ركرا كانت هرا الدراسة التى تبحي فى التعرال على أثر استخدام استراتيجية 
نميمة اتجاهمات طمحب الصمس األول الثمانوي نحمو دمراء  التعلم المراتي فمى دراسمة األدب علمى التحصميل وت

 األدب 
  -أسئلة البحث :

 -فى اوء طبيعة الدراسة الحالية حددت الباحثة مشكلة الدراسة فى الس ال الرئيسى التالى :

ما أثر استخدام استراتيجية التعلم الراتى فى دراسة األدب على التحصيل وتنمية اتجاهات طمحب 
 نوم نحو دراء  األدب ؟الصس األول الثا

 -ويتفرا من هرا الس ال الرئيسى األسئلة التالية:

 ما مكونات برنامج التعلم الراتى لألدب ؟-9
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باألسلوب التقليدم فى زياد  تحصيل طحب الصس  ما أثمر اسمتخدام اسمتراتيجية المتعلم المراتى مقارنمة -0
 األول الثانوم لألدب ؟

لم الراتى مقارنة باألسلوب التقليدم فى تنميمة اتجاهمات طمحب الصمس ما أثر استخدام استراتيجية التع-3
 األول الثانوم نحو دراء  األدب ؟

 ما فعالية البرنامج المقتره على تحصيل طحب الصس األول الثانوم لماد  األدب ؟-8
 -فروض البحث:

ة التمى درسمت ئ توجد فروق رات دئلة إحصائية بين متوسطى درجمات طمحب المجمموعتين التجريبيم -9
وحممد  األدب باسممتراتيجية الممتعلم الممراتى والاممابطة التممى درسممت نفممس الوحممد  بالطريقممة التقليديممة فممى 

 اختبار التحصيل البعدم 

ئ توجد فروق رات دئلة إحصائية بين متوسطى درجمات طمحب المجمموعتين التجريبيمة التمى درسمت  -0
تممى درسممت نفممس الوحممد  بالطريقممة التقليديممة فممى وحممد  األدب باسممتراتيجية الممتعلم الممراتى والاممابطة ال

 مقياس ائتجاا البعدم 
 -أهمية البحث :

 -تذتي أهمية هرا البحي من النقا  ا تية :
يعد هرا البحي واحدا من البحوي التجريبية التى تجرم فى مجمال طمرق تعلميم اللغمة العربيمة، وخاصمة -9

تدريس األدب والتغلب على صعوباته وكل ما ورد عنه مجال األدب إر لم تقم دراسة بادتراه طرق جديد  ل
 حلوًئ نةرية فى الكتب  

يمذتى هممرا البحممي اسمتجابة لممما ينممادم بممه التربويمون مممن اممرور  اسممتخدام أسماليب تربويممة حديثممة تعتمممد -0
يجابياتهم فى تحصيل المعلومات والحقائد وائستنبا  والموازنة والنقد والحكم   على نشا  الطحب وا 

يساهم هرا البحي فى التغلب على الصعوبات التى يواجهها المعلمون والطحب التحميمر أثنماء تمدريس -3
 ماد  األدب 

يقدم هرا البحي نمورجا لكيفية استخدام استراتيجية التعلم الراتى فى مجال األدب  يمكن ائسترشاد به -8
 لبناء نمارج أخرم لفروا اللغة العربية  

 -أهداف البحث:
 -هرا البحي إلى : يهدال
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التعممممرال علممممى الوادممممع التعليمممممى الممممراهن لتممممدريس -9 األدب بالمرحلة الثانوية 

التعممرال علممى مممدم فعاليممة اسممتراتيجية الممتعلم الممراتى فممى زيمماد  تحصمميل طممحب الصممس األول الثممانوم -0
 لماد  األدب 

الصمس األول الثمانوم  التعرال على مدم فعاليمة اسمتراتيجية المتعلم المراتى فمى تحسمن اتجاهمات طمحب-3
 لماد  األدب 

  -حدود البحث :
 -فرات طبيعة الدراسة حدودًا معينة وهى:

ماد  األدب المقرر  على طحب الصس األول الثانوم ورلك ألن بداية تعامل الطحب مع ماد  األدب  -9
 وعصورا تبدأ من هرا الصس وبالتالى فهو يمثل بداية الصعوبة للطحب من ماد  األدب 

واحد من العصور األدبية وهو العصر الجماهلى ألنمه مملموء باأللفماغ الغريبمة الصمعبة البعيمد   عصر -0
 عن محيط داموس الطحب الكحمى ولرلك فالطحب دائمى الشكوم من هرا العصر 

استخدام استراتيجية التعلم الراتى لتدريس البرنامج المقتره ورلك ألنها تعد ممن ائسمتراتيجيات الهاممة  -3
الة فى تدريس ماد  األدب إر أنها تجعل الطالب يتوصل إلى الحقائد األدبية معتمدًا على نفسمه والفع

وعقمممد الموازنمممات بمممين أديمممب وآخمممر والحكمممم علمممى األدب الجيمممد وريمممر الجيمممد وائسمممتفاد  ممممن الخبمممرات 
 اإلنسانية وحوادي التاري        ال  

 -منهج البحث:
دامممت بتجريممب اسممتراتيجية الممتعلم الممراتي فممى تممدريس ممماد  اسممتخدمت الباحثممة المممنهج التجريبممى إر 

 األدب مقارنة بنتائج األسلوب التقليدي المتبع حاليا فى مدارسنا  
  -أدوات البحث :

 اختبار تحصيلى فى العصر المختار -9

 مقياس اتجاهات  -0

 كتاب الطالب  -3

 دليل المعلم  -8
  -خطوات البحث :
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جمراءات التاليمة يسير البحي الحالي تبعًا لإل -:
 -الجزء النةري ويشمل : -أوًئ :

أهمية األدب فى المرحلة الثانوية ، ومداخل تدريس األدب ، ائتجاهات الحديثة فى تمدريس اللغمة 
العربيمة ومنهما المتعلم التعماونى والمتعلم الفمردم والمتعلم المراتي ومبمادس المتعلم المراتي والمهمارات التمى يمكممن 

مارسممة أسمملوب الممتعلم الممراتى ، أهممداال الممتعلم الممراتي ، التعيينممات األدبيممة فممى دروس تنميتهمما عممن طريممد م
 األدب وطردها 

 -الجزء الميداني ويشمل : -ثانيًا :
إعداد برنامج التعلم الراتى ودليل المعلم ثم عراهما على مجموعة ممن المحكممين لامبطهما والتذكمد  -9

 من صححيتهما 

ات التركر والفهم والتطبيد ، ومقياس اتجاهات الطحب نحو دراء  إعداد اختبار تحصلي يقيس مستوي -0
 األدب وعراهما على مجموعة من المحكمين لابطهما والتذكد من صححيتها 

اختيممار فصمملين مممن فصممول الصممس األول الثممانوي ُيمثممل أحممدهما العينممة التجريبيممة التممي تممدرس وحممد   -3
ثماني ُيمثمل العينمة الامابطة التمي تمدرس نفمس الوحمد  العصر الجاهلي باسمتراتيجية المتعلم المراتي ، وال
 بالطريقة التقليدية المتبعة حاليًا فى مدارسنا  

 تطبيد أدوات البحي دبليًا على طحب المجموعة التجريبية والاابطة  -8

 تجريب البرنامج على طحب المجموعة التجريبية  -5

 لاابطة   تطبيد أدوات البحي بعديًا على طحب المجموعة التجريبية وا -7

 رصد النتائج ومعالجتها إحصائيًا  -6

 توصيات البحي  -4

 مقترحات البحي  -9
 -مصطلحات البحث :

  -االستراتيجية :
يعرفهمما ولمميم عبيممد وآخممرون جبذنهمما مجموعممة مممن األفعممال وتتممابع مخطممط لممه مممن التحركممات يقودهمما 

 (89 – 75أو يناداها  المعلم وت دي إلى الوصول إلى نتائج معينة مقصود  وتحول دون ما يعاكسها 
 -التعريس اإلجرائي :
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مجموعممة مممن األفعممال والمناشممط التممي يقودهمما معلممم  أنهمما إطممار عممام مخطممط لممه جيممدًا ويتامممن 
اللغمة العربيممة أثنماء تعلممم الطمحب لممماد  األدب المقمرر  علممى طمحب الصممس األول الثمانوي معتمممدين علممى 

 أنفسهم لتحقيد األهداال المرروبة 
   -ي :التعلم الذات

رلك المودس الري يتحمل فيه المتعلمون مسئولية تعليم أنفسهم أو دمدرًا  -عرفة فتحي يونس بذنه :
كبيرًا ممن المسمئولية ، وهمو يعنمي أيامًا اسمتخدام الممتعلم للممواد المبرمجمة لترشميدا فمي كمل خطموات المتعلم 

للممتعلم مقممرر  الخمما  ويتخممر  وتتمرك لممه دلمميًح ممن الحريممة فممي ائختيمار أي أنممه المودممس المري يصمممم فيممه
 (0 –  86القرارات بشذن المودس والكيفية التي يتعلم بها   

بذنمه تنةميم المماد  التعليميمة بذسملوب يسممح لكمل تلميمر أن يحقمد التقمدم المري   Goodوعرفه جمود 
تناسمممب يناسمممب إمكاناتمممه وررباتمممه الشخصمممية وتممموفير اإلرشممماد التربممموي والمسممماعد  للتحميمممر واألفمممراد بمممما ي

 (012 - 64واحتياجاتهم الشخصية  

أن التعلم الراتي هو العملية التي يسعى فيهما الممتعلم إلمى تحقيمد أهدافمه   Deshawوركر ديشاو 
 63واختيارا للمواد التعليمية فى اوء اهتماماته وددراتمه ، والسمير فيهما بخطمي تتناسمب وسمرعته الراتيمة   

– 51) 

 أنممه عبممار  عممن التعلمميم الممري يحصممل نتيجممة تعلممم الفممرد نفسممه وركممر عبممد  الممرحيم صممالح عبممد هللا
 (64 - 30بنفسه   

وركممر بشممار سممالمه أنممه عبممار  عممن ديممام التلميممر بنفسممه بممالمرور فممى الموادممس التعليميممة المتنوعممة 
 (906 - 1ئكتساب المعلومات والمهارات المطلوبة   

وصفه بمعناا الواسع بذنه األسملوب المري َفعرَّال التعلم الراتي بشكل موسع و  Knowlesأما نولز 
يصس الطريقة التي ي دي فيها األفراد دور المبادأ  التعليمية ،وتشكيل األهداال التعليمية وتحديد المصادر 

 (94 – 48البشرية ورير البشرية واختيار استراتيجيات تعلم محدد  وتقويم مخرجات رلك التعلم   

تعلم المراتي يسممح لكمل طالمب بالعممل بالسمرعة التمي أن الم  Max Jermanويمري مكمس جرممان 
 (315 - 47تسمح بها ددراته وأن مقررات التعلم يجب أن تتناسب مع إنجاز كل طالب وحسب ددراته   
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مممممن الناحيممممة المثاليممممة هممممو نةممممام تعليمممممي يممممتم فيممممه  أما طاهر عبد الرازق فيري أن التعلم الراتي 
لتعلم لدي المتعلم وتبعًا لخصائصه وهو يهتم أساسمًا بثحثمة أممور تفصيل المودس التعليمي رفقًا لحاجات ا

 (09 - 06وهى : األهداال وعادات الدرس والودت   

وركر حسين حمدي الطوبجي أنه التعليم الري ُيَوَجه إلى كل فرد على حدا ، ويتخر صورًا متعدد  
ب حالته ، ومنهم من يقموم فمن المدرسين من يقوم بءعطاء عدد مختلس من المواوعات لكل طالب حس
 (07:  05 - 98بتنويع طريقته فى التدريس لتناسب بعض حائت التحمير الرين يصادفونهم   

وركممر عبممد هللا فكممري العريممان بذنممه تشخيصممية العمليممة التدريسممية أي إاممفاء الصمميغة الشخصممية 
 (75 - 36عليها ، ورلك لمقابلة احتياجات كل متعلم وددراته   

 -إلجرائي :التعريس ا
هو أسلوب للتدريس يحاول فيه الطالب ائعتماد على نفسه في تحصيل مماد  األدب كمُلُ  حسمب 

 ددراته وفهمه وسرعته الخاصة للوصول إلى األهداال المنشود  
  -األدب :

عرفه فتحى يونس بذنه فن يثير فى نفس دارئه أو سامعه هز  وسرورًا بقدر ما فيه ممن جممال ومما 
 ( 385 -85ن حساسية بالفنون   عند المدرك م

عرفه عبد العزيز الدسودي بذنه الجميل ممن المنةم والنثمر ممما ُيَصمو ِّر عاطفمة أو يصمس شمعورًا أو 
 ( 999 - 33منةرًا أو يعرض صور  من صور الحيا  أو الطبيعة   

ومعنممى وعرفممه إبممراهيم عطمما بذنممه فممن مممن الفنممون اإلنسممانية الرفيعممة يحقممد هدفممه بواسممطة العبممار  ، 
 (5 -0الفنية هنا المهار  الخاصة التي يتميز بها الكاتب أو األديب عن ريرا من الناس   

وركر على مدكور بذنه تعبير فني هادال ينبثمد عمن التصمور اإلسمحمي للكمون واإلنسمان والحيما   
 89 - 001) 

دفممه بواسمممطة ويممري محمممد عبممد القممادر أن األدب هممو فممن ممممن الفنممون اإلنسممانية الرفيعممة وُيحقممد ه
العبار  ويام إنتاج األدباء من العصر الجاهلي حتمي العصمر الحمديي كمما يامم األدب ا داب العماليمة 

 (97 - 54كلها   
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شممعورية فممى صممور  موحيممة وهممرا هممو األدب بمعنمماا  وركمممر سممميد دطمممب أنمممه التعبيمممر عمممن تجربمممة 
ان وهرا القيم تنبثد عن تصور ( أو هو تعبير موه عن ديم حية فينفعل بها امير الفن1 - 09الخا   

 (99 - 00معين للحيا  ، وائرتبا  فيها بين اإلنسان والكون وبين بعض اإلنسان وبعض   

وعرفممه شممودي امميس بذنممه جالكممحم البليمم  الممري ُيْقَصممُد بممه التممذثير فممى عواطممس القممراء والسممامعين ، 
 (6 - 08سواء أكان شعرًا أم نثرًا   

  -التحصيل :
هرا البحي مستوم أداء طحب الصس األول الثانوي فى ائختبمار المعمد فمى وحمد  ويقصد به في 

 العصر الجاهلي ويقاس بالدرجات التي يحصل عليها الطحب فى هرا ائختبار 
 -االتجاه :
فممه حاممممد عبمممد السمممحم  زهمممران بذنمممه عبمممار  عممن اسمممتعداد نفسمممي أو تهيممموء عقلمممي عصمممبي ممممتعلم  َعرَّ

لسالبة نحو أشخا  أو أشياء أو مواموعات أو موادمس أو رمموز فمى البيئمة التمي لحستجابة الموجبة أو ا
 (937 –  92تستثير هرا ائستجابة   

بذنه حالة من ائستعداد أو ائسمتجابة بطريقمة ت يمد أو تعمارض مودفمًا أو  Schrammعرفه شرام  
 ( 390 - 18مثيرًا معينًا  

 -التعريف اإلجرائي :
ب الصس األول الثانوي نحو ماد  األدب وهو يقاس بالدرجة التي يحصل هو مقدار استجابة طح 

 عليها كل طالب فى المقياس الري أعدته الباحثة 
 -اإلطار النظري :

 أهمية األدب فى المرحلة الثانوية: 
ممُه ، وهممو بهممر  ممْيَلْة التعبيممر َعْنمُه َوَفْهم  ا ركمر فتحممى يممونس أن األدب ممن الفنممون الجميلممة ، واللغمة َوسِّ

ائعتبار ماد  تهم مدرس اللغة العربية الرم يجب أن يكمون أديبمًا أو متذدبمًا حتمى يعمين تحميمرا علمى فهمم 
 (388 -85األدب وتروده   

واألدب له مكانه كبير  فى إعداد النفس وتكوين الشخصية وتوجيه السلوك اإلنسانى بوجه عام كما  
ى إلى تهريب الوجدان وتصفية ال رهماال الحمس لمدم طمحب المرحلمة أنه وسيلة ُترجِّ شعور وصقل المروق وا 

 (    079 - 96الثانوية   
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أساسي من العمليمة التربويمة ، وممن أهمم امروريات  ن خلممممد حممممب األدب لممممدم الطممممحب جممممزء   وا 
رلك الحب : الكتب الجيد  ، وبرنامج األدب الجيد ، والمدرسون الملهمون رو القدر  على المعرفة ، ودون 

 (388 -85جوهرية فءن دلة من الطحب تناج لديهم الخبر  األدبية الكافية   هرا العناصر ال

كما ركر فتحى يونس أياًا أن الغاية من الدراسة األدبيمة همى معرفمة روائمع األدب الماامى والحاامر ، 
 -85والميل إلى دمراء  ا ثمار األدبيمة وتمرودها وحفمه النصمو  واإللممام بالممراهب وائتجاهمات األدبيمة   

را تحققممت هممرا الغايممات فءننمما بممرلك نكممون دممد وصمملنا إلممى تحقيممد أهممدافنا المنشممود  مممن الدراسممة 357 ( وا 
 األدبية فى المرحلة الثانوية 

 مداخل تدريس األدب : 
ركممر فتحممى يممونس أن الطريقممة السممائد  فممى تممدريس األدب هممى ائعتممماد علممى التسلسممل التمماريخى  

صر الحديي ، ومع رلك فءن الرأم يختلس فى أمثل الطمرق لتمدريس ابتداءًا من العصر الجاهلى حتى الع
األدب ، فهنماك مممن يمري اإلبقمماء علمى الطريقممة السمابقة ئتفادهمما ممع التسلسممل التماريخى ، وهنمماك ممن يممرم 
ائرتبا  بالعامل التاريخى مع المربط بالعصمر الحمديي لسمهولته علمى الطمحب وارتباطمه بحيماتهم ، وهنماك 

رَّْس األدب على أساس الفنون األدبية من شعر ودصة ومسرحية لمسماير  التمروق وائرتبما  من يرم أن ُيدَ 
 ( 357:  355 – 85بءنتاج العصر ، كما يرم البعض المزج بين الفنون األدبية والمنهج التاريخى   

ه أمما زكريما إبمراهيم فممركر أن هنماك ثحثمة اتجاهممات يمدور حولهما تنةمميم ممنهج األدب وطمرق تدريسمم 
فاألول هو تصنيس النصمو  وفمد العصمور التاريخيمة لمألدب العربمى أمما ائتجماا الثمانى فيمرم أن تنةميم 
النصو  األدبية يجب أن يتم بمعزل عن الحيا  السياسية وتطوراتها التاريخية لمرا يجمب أن تراعمي البيئمة 

اريخى ، أما ائتجاا الثالي الجغرافية المادية بغض النةر عن العصور اإلسحمية بمفهومها السياسى والت
فيرم ن تنةيم النصو  يجب أن يكون فى اوء األرراض والمناسبات أو  الفنون األدبية( بغض النةر 

 ( 065: 068 -96عن العصر الرم عا  فيه األديب أو الشاعر   

على وبالررم من أن هرا ائتجاهات كل منها له وجاهته وفائدته فى التنةيم ولكن يمكن ائعتماد  
تنةميم واحمد منهمما وهمو الممرم يتعلمد بالعصممور األدبيمة أممما التنةيممين ا خممرين فمءن مكانهممما همو الدراسممات 
الجامعية ويخصان روم العلم والدراسة باألدب وتاريخه ، فالتلمير باعتبارا المستهدال فى العملية التربويمة 

بيئممة والعصممر ومناسممبة القمممول يحتمماج إلممى التعممرال علممى كممل ممما يتعلممد باألديممب أو الشمماعر مممن حيممي ال
واألسلوب والفكر  وريرهما ، فالتسلسمل ممن األممور المعقولمة والمطلوبمة فمى مراحمل التعلميم العمام ، فمالمنهج 

 (012:  041 – 96يجب أن يساير فى تنةيمه العصور األدبية وعلى األخ  فى المرحلة الثانوية   
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 االتجاهات الحديثة فى تدريس اللغة العربية :
 -علم التعاونى :الت -1

وهو نمورج تدريس يتطلب عمل التحمير بعاهم مع بعض والحوار فيما بينهم فيما يتعلد بالماد   
الدراسية وأن ُيَعل َِّم بعاهم بعاًا وفمى أثنماء همرا التفاعمل الفعمال تنممو لمديهم مهمارات شخصمية واجتماعيمة 

 (  09 - 52إيجابية   

( فرصة للتعبير عن رأيمه Adams 9112   74- 08ا ركر وفى التعلم التعاونى يجد التلمير كم 
لقماء األسمئلة واإلجابمة عمن بعمض التسما ئت ، وعمرض أفكمارا ، كمما يحصمل علمى  بحرية ودون خوال ، وا 
فرصممة آمنممه للمحاولممة والخطممذ والممتعلم مممن خطئممه وتممزداد دافعتيممه ونشمماطه للممتعلم ، وينمممو تفكيممرا ويكتسممب 

 كتسب الكثير من مهارات التفاعل ائجتماعي القدر  على التحكم فى ودته وي

كمممما ُيممموفر المممتعلم التعممماونى الودمممت والجهمممد المبمممرول ممممن دِّبمممل المعلمممم فمممى عمممرض المممماد  العلميمممة  
 (05 - 74تلميرًا   52أو  82مجموعات بدًئ من  92– 1ومنادشتها ، إر يستطيع أن يتابع من 

 التعلم الفردى :  -2
ات فمممى تعلممميم اللغمممة العربيمممة حيمممي يمممتعلم كمممل تلميمممر حسمممب ددراتمممه وهمممو يعتبمممر ممممن أبمممرز ائتجاهممم 

رشاد المعلم   واستعداداته تحت توجيه وا 

ولقمممد ةهممممر المممتعلم الفممممردم كمحاولمممة لمراعمممما  الفمممروق الفرديممممة بمممين المتعلمممممين ومراعممما  حاجمممماتهم  
 وتشخي  مكمن الاعس عند كل منهم 

فعاًئ ونشطًا وهو يتقدم تدريجيًا وبخطوات صمغير  ويتميز التعلم الفرد بذن التلمير يكون من خحله  
نحممو تحقيممد األهمممداال ، َوَيْعممرِّاُل نتيجممة عملمممه فممورًا ألن هنمماك تغريمممة راجعممة مسممتمر  ، وكمممل تلميممر يسمممير 
بسرعته الراتية وحسب مستواا ، كما يتعود التلمير من خحله ائعتمماد علمى المنفس فتقموم بمرلك شخصميته 

بتكمار ، كمما ئ يسممح المتعلم الفمردم بوجمود الغيمر  والحقمد والتنمافس ريمر الشمريس ويتولد فيه الميل إلى ائ
بمين التحميمر فالمدافع فيممه علمى العممل هممو الرربمة فمى الممتعلم وحمب اإلطمحا وائسممتقحل فمى العممل والتلممرر 

 بالنتيجة السار  التى جاهد التلمير من أجل تحقيقها 

ة بممين المممدرس والتلميممر ، فاحتكمماك المممدرس بالتلميممر عممن كممما أن نةممام الممتعلم الفممردم يوثممد الصممل 
( والودموال علممى مشماكله ومسمماعدته فممى 077 -05دمرب يسمماعدا علمى تفهممم ميولمه ومراجعممه شخصمميته   

 حلها   
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 -التعلم الذاتي : -3
عَرفه فتحي يونس بذنه : رلك المودس المري يتحممل فيمه المتعلممون مسمئولية تعلميم أنفسمهم أو دمدرًا 

ممن المسمئولية ، وهمو يعنمى أيامًا اسمتخدام الممتعلم للممواد المبرمجمة لترشميدا فمى كمل خطموات المتعلم  كبيراً 
وتتمرك لممه دلمميًح ممن الحريممة فممى ائختيمار أي أنممه المودممس المري ُيصمممم فيممه للممتعلم مقممررا الخمما  ويتخممر 

 (0 - 86القرارات بشذن المودس والكيفية التي يتعلم بها   

فقد ركر أنه التعليم المخطط له راتيًا وطريقته ائستكشاال والتعلم المسمتقل  Knowelesأما نولز 
والتربية الراتية والتعليم الراتي والدراسة الراتية ، ولكن الصمفة العاممة والمميمز  لهمرا المتعلم أنمه موجمه راتيمًا 

 (94 - 48مع مساعد  المعلمين أو المشرفين   

ممد علمى تقمويم المماد  الدراسمية فمي صمور  وحمدات متسلسملة والتعلم الراتي هو أسملوب للتمدريس يعت
منطقيمممًا ممممن السمممهل إلمممى الصمممعب ، ومصمممارة طبقمممًا لألهمممداال المنشمممود  ممممن همممرا الوحمممدات ، وفمممى همممرا 
األسلوب يتعلم كل طالب علمى حسمب ددراتمه واسمتعادته وسمرعته الراتيمة ، ودور المعلمم فمى همرا األسملوب 

 هو التوجيه واإلرشاد 

بجي أنممه التعلمميم الممري يوجممه إلممى كمممل فممرد علممى حممدا ، ويتخممر صممورًا متعممدد  ، فممممن وركممر الطممو 
المدرسممين مممن يقمموم بءعطمماء عممدد مختلممس مممن الموامموعات لكممل طالممب حسممب حالتممه ، ومممنهم مممن يقمموم 

 (07:  05 - 98بتنويع طريقته فى التدريس لُِّتَناسب بعض حائت التحمير الرين يصادفونهم   

أنمه النشما  المواعي للفمرد المري يسمتمد حركتمه ووجهتمه ممن األنبعماي المراتي وركر طلعمت منصمور 
وائدتناا المداخلي ، والتنةميم المراتي بهمدال تغييمرا لشخصميته نحمو مسمتويات أفامل ممن النمماء وائرتقماء  

 04 – 37) 
 -أهداف التعلم الذاتي :

 -يهدال التعلم الراتي إلى تحقيد أمور كثير  أهمها : 
طالب من خحل البرنامج المعدل راتيًا دون تدخل ممن الممدرس حتمى يصمل بنفسمه إلمى  أن يتقدم كل  -9

 حالة التمكن من الماد  العلمية 

 تقديم المساعد  للتلمير عندما يواجه صعوبات ورلك بتعزيز ائستجابات الصحيحة له   -0

 إكساب الطحب مهارات الفهم وتطبيقها مع مراعا  ددراتهم واهتماماتهم   -3
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وتطبيقها فى صس دراسي معين دون أن يكون    الفروق الفردية فى فهم المواد التعليمية مراعا  -8
 رلك على حساب األهداال التعليمية 

 جعل العملية التعليمية دائمة على نشا  المعلم والمتعلم بحيي يكون لكل منها الدور اإليجابي فيها   -5

علمى المعرفمة بذنفسمهم ونقمل مما اكتسمبوا ممن  إتاحة الفرصة أمام التحمير للتفكير المستقل وللحصول  -7
 خبرات إلى الموادس المتشابهة 

 جعل الماد  العلمية أكثر دابلية للفهم وائحتفاغ بها لفترات طويلة لدي المتعلم   -6
 -مبادئ التعلم الذاتي :

 – 1هناك مبادس عامة تحكم التعلم الراتي وتوجهه إلى تحقيد أهدافه ومن هرا المبادس ما يلي   
901  :932) 

ْد بواوه وجحء أمورًا ثحثة تتعلد بالمواموا المري نريمد أن ُنَعل ُِّممُه راتيمًا وهمي كالتمالي   -9 يجب أن ُنَحد ِّ
:- 

 األهداال الرئيسية التي نريد تحقيقها  –أ  

 إنماء السلوك أو األداء الري نتودعه من التلمير  -ب 

 صل إليها الطالب لتحقيد كل هدال الودوال على ُمستويات األداء التي ينبغي أن ي -ج 

 تحديد الطرق واألساليب التي يسير عليها الطالب ليكتسب المعرفة أو الخبر  أو المهار  المطلوبة   -0

 تحديد النقطة أو المستوي الري يبدأ منه الطالب فى كل هدال من هرا األهداال   -3

 لمعرفة أن يسمح التعلم الراتي لكل تلمير أن يسير حسب سرعته فى تحصيل ا  -8

 أن يتفاعل الطالب بطريقة إيجابية مع كل مودس تعليمي يواجهه ويمر به   -5

أن يتيسر للطالب معرفة مدي صحة إجابته فى كل خطو  يقوم بها ، ورلك فور أدائها دبل أن ينتقل   -7
 إلي النقطة التالية 

ت المحممدد  أن يقموم الطالممب بمراجعمة مممدي تقدممه فممى تحقيممد كمل هممدال ، ورلمك فممى اموء المسممتويا  -6
 الصريحة الوااحة ألنما  األداء التي يقوم بها 
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المهاارات التاي يمكان تنميتهاا عان طرياس ممارسااة  (  996 - 58  -أسلوب التعلم الذاتي :
 اكتساب المهارات العلمية   -9

 العمل المستقل   -0

 أداء العمل بءتقان   -3

 تلخي  األفكار   -8

 تحصيل المعرفة من مصادرها   -5

 القراء  النادد    -7

 اتخار القرارات المناسبة فيما يتعلد بدراسته   -6

 تحديد المشكحت والصعوبات فى الموادس التعليمية المختلفة   -4

 تقويم مدي تقدمه راتيًا   -9
 -التعيينات األدبية فى دروس األدب وطرقها :

أن ائتجمماا الحممديي فممى التربيممة هممو أن يكممون مودممس المممدرس فممى دراسممة األدب للطممحب مودممس 
جراء التجارب الموجه وا لمعين عند الحاجة ، وأن يحاولوا هم بذنفسهم الكشس والبحي وجمع المعلومات وا 

وتحقيممد الفممروض تحممت إشممراال المممدرس ، حتممى يتعممودوا ائعتممماد علممى أنفسممهم فممى البحممي فممى مسممتقبل 
برجممموا أيممامهم ، وئ سممميما عنمممدما يلتحقمممون بمممالتعليم الجمممامعي ، لهممرا ينبغمممي أئ يكتفمممي فمممى دراسمممة األدب 

الطحب إلى ما بذيديهم من الكتمب المدرسمية وائدتصمار عليهما ، بمل يجمب أن يمرنموا علمى دمراء  المراجمع 
العامة والمصادر األساسية لألدب العربي وتاريخمه ، ويكمون رلمك أحيانمًا دبمل المدرس وأحيانمًا بعمدا ، علمى 

 (727 -55أن تختار لرلك المراجع السهلة الجيد  الطباعة   

يحدد المدرس لكل تلمير أو لكل مجموعة جزءًا معينًا من مواوا الدرس لمنادشته وتحليليه وفيها 
 (322 -96على أوسع نطاق بحيي يتناول جميع تحمير الفصل نفس المواوا من زوايا مختلفة   

ولتنةيم هرا الطريقمة يحسمن أن يعمد الممدرس جمدوًئ يوزعمه علمى طحبمه ُيَعمي ِّن فيمه المواموا المري 
د ممنهم دراسمته معتمممدين علمى أنفسمهم أو مراجعتمه إن كممان دمد درس ممن دبمل ، ويبممين فمى همرا الجممدول يمرا

عناصممر الموامموا المعممين لهممم ، وأمممام كممل عنصممر الكتمماب الممري يرجعممون إليممه وأردممام الصممفحات منممه ، 
د لهمم زمنممًا مناسمبًا للفمراغ مممن التعيمين ، حتممى إرا مما انتهموا خصمم  لهمم بعمض الحصمم  لشمره ممما  وُيَحمد ِّ
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أو مشمماكل فمممى أثنمماء دراسمممتهم ، علممى أنمممه إرا كمممان  عسمى أن يكمون دممد صمادال الطممحب ممن صممعوبات 
التعيين يشمل جزءًا هامًا من الممنهج فمح بمد ممن اختبمارهم فيمه تحريريمًا بعمد الفمراغ منمه ، وتكليمس الطمحب 

والتوجيمه وهنماك طريقمة أخمرم  الرين لم ينجحوا فيه مراجعتمه ممر  أخمرم بعمد تزويمدهم بمما يمراا ممن اإلرشماد
للتعيين جربت فى كثير من مدارس أمريكا وأوربا ويمكن أن يكون التعيين فيها مشمتركًا بمين جميمع تحميمر 

 (727 -55الفصل ، أو منفردًا فيقوم كل تلمير بتعيينه الموزا عليه   
 -إجراءات البحث :

 -أواًل : العينة :
بمين فصمول الصمس األول الثمانوي بمدرسمة أخمميم الثانويمة  تم اختيار فصلين بطريقمة عشموائية ممن 

طالبمًا وطالبمة  05طالبمًا وطالبمة ُدسممت إلمى مجمموعتين إحمداهما تجريبيمة وعمددها  52وتكونت العينة من 
 طالبًا وطالبة  05واألخرم اابطة وعددها 

 -تصميم أدوات البحث : -ثانيًا :
 -: (*)االختبار التحصيلى -أ

ءعمداد ائختبمار التحصميلى فمى وحممد  العصمر الجماهلي ، ودمد تمم تصمميم ائختبممار داممت الباحثمة ب 
 -وفقًا لما يلي :

 تحديد األهداال المطلوبة  -

 تطبيد(  -فهم  –تحليل محتوم الوحد  إلى مستويات التعليم المختلفة  تركر  -

 صيارة األسئلة وواع ائختبار فى صورته المبدئية  -

 ستويات المبنية تخصي  أسئلة لكل مستوم من الم -

 التدرج من السهل إلى الصعب فى األسئلة  -

 ائلتزام بائختبارات المواوعية  -
 -كفاءة االختبار :

  -الثبات : -أ

                                                           

 ( االختبار التحصيلى. 4امللحق )( أنظر *)
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( علمى مجموعمة اسمتطحعية 556 - 81ائختبار   اسمممممتخدمت الباحثمممممة طريقمممممة إعممممماد  تطبيمممممد  
( وجممد أن معامممل 502 - 81  ( طالبممًا بخممحال العينممة األصمملية وباسممتخدام معادلممة بيرسممون 85عممددها  

 وهو معامل ثبات يشير إلى أن ائختبار رو درجة ثبات مرتفعة   2841ثبات ائختبار 
 -الصدق : -ب

المتخصصمممين فمممى اللغمممة العربيمممة وطمممرق  (** تمممم عمممرض ائختبمممار علمممى مجموعمممة ممممن المحكممممين 
المحكممين وبمرلك أصمبح ائختبمار تدريسها ، إلبداء الرأم فى ائختبار وتم تعديل ائختبار فى اوء آراء 

وهمو معاممل  2818( ووجد أنمه يسماوم 559 - 81يقيس ما واع لقياسه كما تم حساب الصدق الراتي  
 صدق كبير نسبيًا يجعلنا نثد بصدق ائختبار 

 -زمن ائختبار : -ج
ن خحل تسجيل زممن إجابمة أول طالمب وزممن إجابمة آخمر طالمب فكمان زممن تم حساب ائختبار م 

درجممة ومممن ثممم أصممبح ائختبممار فممى  32دديقممة ، ودممد كانممت درجممة ائختبممار الكليممة هممى  85ئختبممار هممو ا
 ( 8صورته النهائية المواحة بالملحد ردم  

 -ب نحو ماد  األدب :مقياس اتجاهات الطال -2
اتجاهات طحب الصس األول الثانوي نحو ماد  األدب على النحمو التمالي  تم إعداد مقياس تعرال 

: 

صمميارة عبممارات المقيمماس التممي تممم جمعهمما مممن مصممادر متنوعممة ومقابلممة الطممحب لتحديممد مسممتوم فهممم  -
 العبارات وتعديل صيارتها فى اوء ما يناسب مستواهم 

 إلدرار صححيته  (* عرض المقياس على مجموعة من المحكمين  -

 تعديل المقياس فى اوء آراء المحكمين  -

بعد فتر  زمنية ممر  أخمري علمى نفمس المجموعمة ائسمتطحعية ودمد إيجاد ثبات المقياس بءعاد  تطبيقه  -
 وهى درجة ثبات مرتفعة  47بل  معامل الثبات 

 ( عبار  85بلغت عدد عبارات المقياس فى صورته النهائية   -

                                                           

 ( أمساء احملكمني. 6( أنظر امللحق )**)
 ( أمساء احملكمني. 6( أنظر امللحق رقم )*)
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وممن الدراسمات التمي اسمتفادت منهما الباحثممة  9145فى عمل المقياس دراسة عادل أحمد عجيز 
( ودراسمة 99  9118( ودراسمة حسمن أحممد مسملم 82  9141لمرحمن جبريمل ( ودراسة عثمان عبد ا39 

 (  6  9117( ودراسة إيمان أحمد محمد حسين 95  9115خالد عبد العةيم عبد المنعم 
 -:( **)دليل الطالب  -3

تمم إعممداد دليممل الطالممب وهممو يتامممن مواموعات البرنممامج مصممارة فممي صممور  تعيينممات ، وكممرلك  
بالطحب تواح لهم خطموات السمير فمى دارسمة كمل تعيمين بحيمي يحمر  علمى  يتامن توجيهات خاصة

 دراءتها دبل دراسته لكل تعيين ودد تمت صيارة التوجيهات بصور  مبسطة 

   -ودد روعي عند إعداد الدليل مجموعة من المبادس وهى كالتالي : -أ

رنامج علمى حسمب اسمتعداداته مراعا  الفروق الفردية بين الطحب حيي يتقدم كل طالب فى دراسته للب -
 وددراته مع توفير وسائل تعليمية يختار من بينها الطحب حتى يصلوا إلى مستوم اإلتقان 

خدممة أرممراض المتعلم الممراتي حيممي يتحممل الطالممب مسممئولية كاملمة فممى الوصممول إلمى المعلومممة بنفسممه  -
 وحسب ددرته الراتية 

توامح أنمواا األداء التمي يجمب أن يحققهما الطالمب  تحديد األهداال التعليمية فمى صمور  نتمائج سملوكية -
 علمًا بذن الطالب يتعرال على هرا األهداال مسبقًا دبل دراسته للبرنامج 

ائسمتعانة بوسممائل تعليميممة متعمدد  ومختلفممة علممى أن تكمون مرتبطممة ارتباطممًا وثيقمًا باألهممداال المنشممود   -
 ونشاطات التعلم 

سممتجابات الطممحب حيمي يوجممد فممى نهايمة دليممل الطالممب نمممورج ائسمتعانة بذسمماليب التعزيممز المباشمر ئ -
 إجابة على كل األسئلة الوارد  في كل تعيين من التعيينات 

ائسمتعانة بذسماليب تقمويم متعمدد  ومنهمما اختبمارات دبليمة ومرحليمة ممن الطممحب حتمى يمتم الودموال علممى  -
ا وتحشميها والوصمول بمه إلمى الصعوبات التي عاني منها كل طالب من الطحب كي يتم التغلب عليه

 مرحلة اإلتقان 

اسمتخدام نةمام التعيينممات لتنةميم المماد  التعليميممة ، وهمو أحممد اسمتراتيجيات المتعلم الممراتي حيمي إن كممل  -
 تعيين دائم براته ومعد وفد نةام وتخطيط 

                                                           

 ( دليل الطالب.0( أنظر امللحق رقم )**)
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 -األهداال السلوكية : -ب
امج وهمممى وارد  فمممى دليمممل تمممم تحديمممد األهمممداال السممملوكية الخاصمممة بكمممل تعيمممين ممممن تعيينمممات البرنممم 
 الطالب 

 -محتوم البرنامج : -ج
تامن محتوم البرنامج وحد  جالعصر الجاهليج المقرر  امن كتاب األدب العربي المقمرر علمى  

م كممممرلك ائسممممتعانة بكتممممب األدب العربممممي خاصممممة 9111/  9114طممممحب الصممممس األول الثممممانوي عممممام 
 ( 83( ،  01( ،  08( ،  7ردم   المتامن فيها مواوعات البرنامج أمثال المراجع

  -األنشطة والوسائل التعليمية : -د
َمْت بطريقة فردية ومنها مشماهد    تم استخدام مجموعة من األنشطة والوسائل التعليمية التي ُاْسُتْخدِّ

صور ، ائستماا إلى أشرطة التسجيل ، كتابات عن بعض جزئيات التعيين فيما ئ يقل عمن أربمع صمفح 
مثل دراء  بعض صفحات محدد  من بعض المراجع المركور  فى التعيين ، رسم بعض اللموه ،  ، دراءات

ومن األنشطة والوسائل التي استخدمت بطريقة جماعية : مشاهد  أفحم مثل فيلم عنتر  بن شمداد ، وعممل 
 إل   …………أبحاي مشتركة بين الطحب 

 -اد  األدب:تحديد أبعاد طريقة التعلم الراتى المستخدمة فى م-هم
يمتعلم كممل طالمب علممى حسممب سمرعته الراتيممة وممن خممحل مجموعممة متنوعمة وكبيممر  ممن األنشممطة التممى  -9

 يشملها كل تعيين حيي يقوم بها معتمدا على نفسه  

مودممس المممدرس مممن خممحل اسممتراتيجية الممتعلم الممراتي هممو مودممس الموجممه والمعممين عنممد الحاجممة، ودور  -2
لكشس والبحي وجمع المعلومات وتحقيد األهمداال السملوكية الموارد  الطحب أن يحاولوا هم بذنفسهم ا

فممى كممل تعيممين مممن تعيينممات البرنممامج تحممت إشممراال المعلممم حتممى يتعممودوا ائعتممماد علممى أنفسممهم فممى 
 البحي فى مستقبل أيامهم  

بعمد الفمراغ يبين الممدرس للطمحب الممد  التمى ُيْنَتَةمْر أن ُيتُِّمموا فيهما التعيمين وعليمه أن يفمرد لهمم حصمة  -3
 منه، يقدم لهم فيها التوجيه والمساعد  التى يحتاجون إليها حتى يتقنوا التعيين  

 -للمعلم وةائس تربوية جديد  فى ةل هرا الطريقة ومنها: -8

 *حي الطحب وزياد  دافعيتهم للتعلم  

 *العمل مع الطحب فرادم وفى مجموعات وتوجيههم إلى اختيار خبرات التعلم  

 تعلم الطحب وما يحققونه من تقدم   *متابعة
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*تشممخي  ممما يواجممه الطممحب أثنمماء عمليممة  التعلم وتوفير الوسائل المناسبة لمعالجتها  

 يتفاوت الودت الحزم إلتقان أم تعيين وفقا لطول ونوعية أهداال ومحتوم هرا التعيين -5

 -حي بما يلى:وبالنسبة لمستويات إتقان الطحب لألهداال المحدد  فقد التزم الب-7

%مممن الدرجممة الكليممة 922*مسممتويات إتقممان الطالممب لحختبممارات القبليممة  التشخيصممية( لكممل تعيممين وكانممت
 كشر  لعدم ديام الطالب بدراسة التعيين الرم بين يديه  

%كشمممر  لتقمممدم 922-42*مسمممتويات إتقمممان الطالمممب لحختبمممارات المرحليمممة  الراتيمممة( وكانمممت تتمممراوه بمممين 
 تعيين إلى األعمال التالية  الطالب خحل ال

% ممن الدرجمة الكليمة كشمر  لتقمدم 922*مستويات إتقان الطالمب لحختبمارات البعديمة لكمل تعيمين وكانمت 
 الطالب إلى دراسة التعيين التالى  

 -أساليب التقويم المستخدمة:-و
 - أ( التقويم القبلي/البعدي:

جاا علمى طمحب التجربمة كمذداتي تقمويم دبليمة دامت الباحثة بتطبيد اختبار التحصيل، ومقياس ائت
، وبعممد ائنتهممماء ممممن تطبيمممد البرنمممامج أُعيمممد تطبيمممد همماتين األداتمممين لقيممماس ممممدي اكتسممماب طمممحب العينمممة 

 التجريبية للمعلومات وائتجاهات المتامنة فى البرنامج 
 - ب( التقويم المتبع فى كل تعيين من تعيينات دليل الطالب وكان كالتالي :

 قويم القبلي : ويهدال للكشس عن الخلفية السابقة للمواوا الري يعالجه التعيين الت -

 التقويم المرحلي : وهو يتامن الماد  العلمية داخل التعيين وتصاغ فى صور  س ال أو أكثر  -

التقممويم البعممدي : وهممو صممور  مماثلممة للتقممويم القبلممي ويهممدال إلممى تحديممد مممدي إتقممان الطالممب للتعيممين   -
 المتعلم 

 ابط الدليل والتذكد من صححيته : -ز
بهمدال معرفمة آرائهمم ومقترحماتهم حمول مناسمبة  (* تم عرض المدليل علمى مجموعمة ممن المحكممين  

األهممممداال واألنشممممطة والوسممممائل التعليميممممة وأسمممماليب التقممممويم لطممممحب الصممممس األول الثممممانوي ، ودممممد ابممممدي 
عض منهمما نةممرًا لمحءمتهمما لتحقيممد األهممداال المحكمممون بعممض ا راء والمقترحممات ودممد أخممرت الباحثممة بممب

                                                           

 ( أمساء احملكمني. 6( أنظر امللحق )*)
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فمذجمعوا أنمه مناسمب ومحئمم للطمحب ودمد تمم تجربمة  المنشمممود  ، ثمممم ُعمممرَِّض البرنمممامج علممميهم ممممر  أخمممرم 
البرنامج بطريقة استطحعية للتذكد من مناسبته للطحب وعمدم وجمود أي صمعوبات أو معودمات ممن ناحيمة 

 تطبيقه 
 -: (**)دليل المعلم  -4

را المدليل صممور  واامحة وشماملة لألهممداال السملوكية وأوجمه الممتعلم التمي يتاممنها البرنممامج يقمدم هم
ويواممح دور المعلمممم ومسمممئوليته أثنممماء تطبيمممد البرنمممامج ، ويبمممين أنمممواا الوسمممائل التعليميمممة والمناشمممط التمممي 

رشاد الطمحب خمحل فتمر  التطبيمد ودمد كانمت األهمداال الع اممة والسملوكية يستعين بها المعلم أثناء توجيه وا 
 -للبرنامج كما يلي:

 -األهداال العامة والسلوكية للبرنامج : -أ
 -يهدال البرنامج إلى تحقيد األهداال التالية : 

 أن يكتسب الطحب المعلومات واألخحديات المتصلة بمواوا البرنامج  -9

 -ومنها:أن يكتسب الطحب لحتجاهات المناسبة التي يمكن تنميتها من خحل دراسة البرنامج  -0

 تنمية ائهتمام نحو القراء  وائطحا وائستزاد  المعرفية في مجال األدب  -

 تنمية ائتجاا نحو البحي والتنقيب عن العصور األدبية  -

 تنمية ائتجاا نحو تتبع األحداي  التاريخية ومدي انعكاسها على حيا  األدباء وتراثهم األدبي  -

 دب وربطها بحياتهم الحاار  تنمية ائتجاا نحو ائهتمام بماد  األ -

 تنمية ائتجاا نحو التثقيس الراتي   -
 
 
 
 -ابط الدليل والتذكد من صححيته :  -ب

تم عمرض دليمل المعلمم علمى مجموعمة ممن المحكممين ألخمر آرائهمم ومقترحماتهم ودمد أخمرت الباحثمة  
الممدليل فممى صمممورته  بممبعض المقترحممات البنمماء  ، والتممي تحقممد أهممداال البرنممامج وتممم التذكممد مممن صممححية

 النهائية 

                                                           

 ( دليل املعلم.  2( أنظر امللحق رقم )**)
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 -إجراء تجربة البحث :
تم اختيار عينة البحمي بطريقمة عشموائية ممن مدرسمة أخمميم الثانويمة المشمتركة وتمم تقسميم العينمة إلمى   -9

 مجموعتين متجانستين عشوائيًا  تجريبية ، واابطة( 

تمدريس للمجموعمة الامابطة تم التدريس للمجموعمة التجريبيمة باسمتخدام اسمتراتيجية المتعلم المراتي ، ال  -0
 باستخدام الطريقة التقليدية المتبعة فى مدارسنا حاليًا 

بعد اختيمار العينمة تمم امبط العواممل المم ثر  عليهما كمالعمر الزمنمي ، المسمتوي الثقمافي وائجتمماعي   -3
 وائدتصممادي والممركاء ، وكممرلك مسممتوم التحصمميل القبلممي ومقيمماس ائتجمماا القبلممى والجممدولين التمماليين

 -يواحان رلك :

 (1جدول )

 نتائج الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة

 فى التطبيس القبلي الختبار التحصيل 

 الداللة "ت" المحسوبة "ت" الجدولية ع م المجموعة

 3809 6835 تجريبية
0877 2825 

رير دالة عند مستوي 
 97806 686 ضابطة 2829

ورلمك فمى  2829يتامح عمدم وجمود فمروق رات دئلمة إحصمائية عنمد مسمتوي  ومن الجدول السابد
التطبيمد القبلمي ئختبمار التحصميل وهمرا يمدل علممى تكماف  المجمموعتين التجريبيمة والامابطة فمى التحصمميل 
دبل إجراء التجربة وهكرا يتحقد الفرض األول من فروض البحي والري ين  علمى أنمه : ئ توجمد فمروق 

ية بين متوسطي درجات طحب المجموعتين التجريبية والاابطة فمى اختبمار التحصميل رات دئلة إحصائ
 القبلي 

                                      

 (2جدول)

 نتائج الفرق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة
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 فى التطبيس القبلي لمقياس االتجاه 

 الداللة بة"ت" المحسو "ت" الجدولية ع م المجموعة

 7826 98857 تجريبية
0877 2823 

رير دالة عند مستوي 
 7807 98807 ضابطة 2829

وممممن الجمممدول السمممابد يتامممح أنمممه ئ توجمممد فمممروق رات دئلمممة إحصمممائية بمممين متوسمممطي درجمممات 
المجموعتين التجريبية والاابطة فى مقياس ائتجاا وهرا يدل علمى تكماف  مجمموعتي البحمي فمى التطبيمد 

 بلي للمقياس الق

وهمرا يعنمي دبمول الفمرض الثمماني ممن فمروض البحمي والمري يممن  علمى أنمه : ئ توجمد فممروق رات 
 دئلة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والاابطة فى مقياس ائتجاا القبلي 

ودد تم اختيارهما  اختارت الباحثة اثنتين من المعلمات المتكافئتين من حيي الم هل والخبر  واألداء ،  -8
بنمماء علممى خبممر  الباحثممة عنهممما مممن خممحل إشممرافها علممى طممحب وطالبممات التربيممة العمليممة ثِّممم دامممت 

 بتدريب إحداهما على ممارسة استراتيجية التعلم الراتي 

دامت معلمة المجموعة التجريبية بتدريس الوحد  مواوا البرنامج باستخدام استراتيجية التعلم الراتي   -5
ثحي حص  أسبوعيًا لمد  خمسة أسابيع فى حين دامت المعلمة األخرم بتدريس نفس الوحد  بوادع 

/  9114لطحب وطالبمات المجموعمة الامابطة باسمتخدام الطريقمة المعتماد  ورلمك فمى العمام الدراسمي 
 م 9111

ريبيممة تممم تطبيممد ائختبممار التحصمميلي ومقيمماس ائتجمماا تطبيقممًا بعممديًا علممى كممل مممن المجممموعتين التج  -6
 والاابطة ثم رصد الدرجات ومعالجتها إحصائيًا 

 
 -نتائج التجربة وتفسيرها :

 -الفرض األول :
( للتعمممرال علمممى دئلمممة 861 - 81للتحقمممد ممممن صمممحة الفمممرض األول تمممم اسمممتخدام اختبمممار جتج   

ول الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيمة والامابطة فمى ائختبمار التحصميلي البعمدي والجمد
 التالي يواح رلك 
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 (3جدول )

 يوضح قيم "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين 

 التجريبية والضابطة فى االختبار التحصيلي البعدي 

 الداللة "ت" المحسوبة "ت" الجدولية ع م ن المجموعة

 5875 0981 32 تجريبية 
0877 4838 

دالة عند مستوي 
 8889 9284 32 ضابطة 2829

من الجدول السابد يتاح أن هناك فرودًا رات دئلة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين 
التجريبيمة والامابطة فممى اختبمار التحصمميل البعمدي لصممالح المجموعمة التجريبيممة وهمرا يرجممع إلمى اسممتخدام 

( ، ودراسمة 50  9112د استراتيجية التعلم الراتي وتتفد هرا النتيجمة ممع نتمائج كمل ممن محممد إبمراهيم فايم
( ، ودراسمة إينماس عبمد 91  9118( ، ودراسمة سمماه خمميس فمتح البماب 78  9118نبيل محمد متمولي 
( ، ودراسمة شمهيناز محممد 07  9115( ، ودراسة صمفاء محممود جممال المدين 4  9118المقصود دياب 

مسممممتوي تحصمممميل ( ، الممممرين تحسممممن 34  9115( ، ودراسممممة عبممممد هللا محمممممد بطرونممممة 03  9115علممممى 
 Farrell Jamesطحبهمم نتيجمة ئسمتخدام إسممتراتيجية المتعلم المراتي وهممرا يعنمى كمما ركممر فاريمل جممس 

( جأن اسممتخدام الممتعلم الممراتي دممد سمماعد علممى تمموفير بيئممة تعليميممة أفاممل َمَكَنممْت الطممحب مممن 67  9146
تقليديمة ، وعلمى رلمك يمكمن القمول تحقيد األهداال المعرفيمة المنشمود  بدرجمة أفامل ممما أتاحتمه الطريقمة ال

 بذن الطحب يستطيعون تحقيد تعلمهم بذنفسهم دون ائعتماد كلية على المعلمج 

 وهكرا يرفض الفرض األول من فروض البحي والري ين  على أنه : 

جئ توجمد فمروق رات دئلمة إحصممائية بمين متوسمطي درجمات طممحب المجمموعتين التجريبيمة والامابطة فممى 
 تحصيل البعدي اختبار ال

 -الفرض الثانى :
للتحقمد ممن صمحة همرا الفمرض تمم حسماب ديممة جتج للتعمرال علمى دئلمة الفمروق بمين المتوسممطين  

القبلمي والبعمدي لمدرجات طمحب المجمموعتين التجريبيمة والامابطة فمى مقيماس ائتجاهمات والجمدول التمالي 
 يواح رلك 
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 (4جدول )

 ي درجات طالب المجموعتين يوضح قيم "ت" لداللة الفروق بين متوسط

 التجريبية والضابطة فى مقياس االتجاه البعدي 

 مستوى الداللة "ت" المحسوبة "ت" الجدولية ع م ن المجموعة

 5875 0981 32 تجريبية
0877 4838 

دالة عند مستوي 
 8889 9284 32 ضابطة 2829

توسمطي درجمات المجمموعتين ومن الجدول السابد يتاح وجود فمروق رات دئلمة إحصمائية بمين م
التجريبية والاابطة في مقياس ائتجاا البعدي ورلك لصالح المجموعة التجريبية وهرا يرجع إلى استخدام 
لى شعور الطحب بالحرية فى جمع المعلومات وعمل األبحاي وا عمداد التقمارير  استراتيجية التعلم الراتي وا 

لمممى الممممماد  العلميمممة وا عممممدادها وكمممل ممممما سمممبد دعممممم ، وتعويمممدهم ائعتممممماد علمممى أنفسممممهم فمممى الحصممممول ع
 ائتجاهات الموجبة للطحب نحو ماد  األدب 

كممما أن ديممام الطممحب بءعممداد بعممض الوسممائل التعليميممة وممارسممة بعممض األنشممطة والتعمماون بيممنهم 
اد  وبين المعلم ، والجو ائجتماعي المريح كمل رلمك سماعد علمى أثمارا انتبماا الطمحب ودفعهمم نحمو تعلمم مم

 األدب 

( ، ودراسة ليلي إبراهيم معوض 8  9141وتتفد هرا النتيجة مع نتائج كل من أحمد جابر السيد 
( ، 73  9146( ، ودراسمممة موسممممى محمممممد محمممممود 51  9141( ، ومحممممد مقبممممل عليمممممات 59  9147

 ( ، ودراسمة دور Mitcheell,9115  44( ، ودراسمة ميشميل Hansen  9118  42ودراسمة همانس 

Dwyer9140  68 ودراسممة تيغممي ، )Tighe, 9115  17 الممرين تحسممنت اتجاهممات طحبهممم نحممو ، )
المواد التي ُدر َِّسْت باستراتيجية التعلم الراتي وهكرا يرفض الفرض الثانى من فروض البحمي والمري يمن  
علمممى أنمممه : جئ توجمممد فمممروق رات دئلمممة إحصمممائية بمممين متوسمممطي درجمممات طمممحب المجمممموعتين التجريبيمممة 

 والاابطة فى مقياس ائتجاا البعديج 

 -ولإلجابة عن السؤال الخامس من أسئلة البحث ونصه:
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ممما فعاليمممة البرنمممامج المقتممره علمممى تحصممميل  طحب الصس األول الثانوم لماد  األدب؟

( ويتميمممز همممرا األسممملوب بذنمممه ينسمممب 981 - 77فقمممد تمممم حسممماب نسمممبة الكسمممب المعمممدل لمممبحك   
 لتحصيل( إلى الكسب المتودع أو المحتمل والجدول التالى يواح رلك  الكسب الفعلى لألداء  ا

 (5جدول )

 نسبة الكسب المعدل لنتائج الطالب قبليا وبعديا فى االختبار ككل 

 م التطبيس
النهاية العظمى 

 لالختبار
نسبة الكسب 

 المعدل
 داللة النسبة

 0981 البعدى
32 9893 

مقبولة ألنها تزيد عن 
 6835 القبلى الواحد الصحيح

ومممن الجممدول السممابد يتاممح أن نسممبة الكسممب المعممدل دممد تخطممت الحممد المقبممول لممدم كثيممر مممن 
الدراسمات التممى اسمتخدمت هممرا المعادلممة فمى الحكممم علمى الفعاليممة مممما يشمير إلممى زيماد  فعاليممة اسممتراتيجية 

ممممماد  األدب،  الممممتعلم الممممراتى فممممى تحصمممميل طممممحب الصممممس األول الثممممانوم لوحممممد  العصممممر الجمممماهلى فممممى
َدْت من خحله    ومساعدتهم على بلوغ أهداال البرنامج التى ُحد 

وهكرا نستطيع القول أن البرنامج دمد أسمهم بشمكل واامح فمى زيماد  تحصميل طمحب الصمس األول 
 الثانوم لماد  األدب وزياد  اتجاههم نحو الماد   

 
 
 

 -نتائج البحث:
 هى كالتالى: توصل البحي الحالى إلى مجموعة من النتائج

توجممد فممروق رات دئلممة إحصممائية بممين متوسممطى درجممات طممحب المجممموعتين التجريبيممة والاممابطة،  -9
ورلممك فممى التطبيممد البعممدم ئختبممار التحصمميل ورلممك لصممالح أفممراد المجموعممة التجريبيممة التممى درسممت 

 وحد  األدب باستراتيجية التعلم الراتى وبرلك يرفض الفرض األول من فروض البحي 
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درجمممممممممممات طمممممممممممحب المجمممممممممممموعتين التجريبيمممممممممممة  جد فروق رات دئلة إحصائية بين متوسمطى تو  -0
والاممابطة فمممي التطبيممد البعمممدم لمقيمماس ائتجاهمممات ورلمممك لصممالح أفمممراد المجموعممة التجريبيمممة التمممى 

 درست األدب باستراتيجية التعلم الراتى وبرلك يرفض الفرض الثانى من فروض البحي 

اسممتخدام اسممتراتيجية الممتعلم الممراتى حيممي كانممت ديمممة الفعاليممة باسممتخدام أثبممت برنممامج األدب فعاليممة ب -3
( وهمرا يشمير إلمى 0-9( وهرا القيمة تقع فى المدم المرم حمددا بمحك وهمو ممن  9893معادلة بحك  

 فعالية البرنامج فى تحقيد أهدافه 
 -توصيات البحث:

ى تنممى ائعتمماد علمى المنفس مثمل تشجيع المموجهين والمعلممين علمى تبنمى اسمتراتيجيات التمدريس التم -9
 استراتيجية التعلم الراتى  

تدريب الطحب المعلمين بكلية التربية على استخدام استراتيجية المتعلم المراتى فمى تمدريس فمروا اللغمة  -0
 العربية، ومتابعتهم أثناء فتر  التربية العملية  

يجية المتعلم المراتى فمى فمروا اللغمة ارور  تهيئة المناخ المدرسي والفصلي المناسب ئسمتخدام اسمترات -3
العربية، مما ينعكس أثرا على تنمية ائعتماد على النفس والثقة لدم الطحب فى الوصمول للمعلوممة 

 بذنفسهم  

إعمماد  النةممر فممى محتمموم كتممب اللغممة العربيممة بممما يثيممر تفكيممر الطممحب، وائعتممماد علممى أنفسممهم فممى  -8
 تحصيل المعلومات  

 معلمي اللغة العربية لتدريبهم على استراتيجية التعلم الراتى  عقد دورات تدريبية ل -5

النهمموض بجميممع الطممحب بمماختحال مسممتوياتهم، ويتطلممب رلممك اسممتخدام أكثممر مممن طريقممة تممدريس فممى  -7
 الحصة الواحد   

اممرور  تبنممى المكتبممات المدرسممية مفهمموم المكتبممة الشمماملة، والتممي تتامممن العديممد مممن مصممادر الممتعلم  -6
 ال    ……كتب ومراجع وصور وخرائط وأفحم ثابتة ومتحركة وأشرطة تسجيلالمختلفة من 
 -مقترحات البحث:

إجراء دراسات وبحوي أخرم لدراسة أثر استخدام اسمتراتيجية المتعلم المراتى لتنميمة المهمارات الخاصمة  -9
 بفروا اللغة العربية األخرم 
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ا مخططمممممو المنممممماهج  المممممتعلم المممممراتى كمممممما يراهممممم إجممممراء بحمممموي أخممممرم عممممن معودممممات اسممممتخدام  -0
 والمعلمون  

 إجراء بحوي تتناول المقارنة بين استراتيجيات مختلفة للتعلم الراتى   -3

 دراسة فاعلية استخدام أساليب التعلم الراتى فى تدريس مواد أخرم تختلس عن اللغة العربية   -8

ثرهممما علممى تنميمممة دراسممة ئسممتراتيجية الممتعلم الممراتى مقارنممة باسممتراتيجية الممتعلم التعمماوني مممن حيممي أ -5
 التحصيل واتجاهات الطحب نحو فروا اللغة العربية األخرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع

  9147، القاهر  :دار المعارال  المنهج وعناصرا إبراهيم بسيوني عمير  -9

، الجزء الثمانى  8،   طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية إبراهيم محمد عطا -0
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 م 9111مكتبة النهاة المصرية ، القاهر  :

محممممد صمممبري حمممافه جأسمممس المممتعلم المممراتى لمممدم تلميمممر مرحلمممة  إبراهيم محمد عطا ،  -3
،جامعة المنصور  المجلمد  مجلة كلية التربيةالتعليم األساسيج ، 

  9119األول العدد الخامس عشر ، يناير 

فممي تنميممة مهممارات البحممي  جأثممر اسممتخدام أسمملوب الممتعلم الممراتي أحمد جابر أحمد السيد -8
التممماريخي لمممدم تحميمممر التعلممميم األساسمممي وتحصممميلهم فمممى مممماد  
التممممماري  واتجاهممممماتهم نحوهممممما ج، رسمممممالة دكتممممموراا ، كليمممممة التربيمممممة 

   9141بسوهاج ،جامعة أسيو  ، 

جبرنامج تدريبى فى التعلم الراتى الموجه ودورا فمى تنميمة بعمض  أحمد مختار شبار  -5
علممموم وائتجاهمممات نحمممو تدريسمممها لمممدم معلممممى كفايمممات تعلممميم ال

مجلمممة كليمممة التربيمممة العلممموم بالممممدارس الثانويمممة بسممملطنة عممممانج 
،  06جامعمممممة المنصممممممور  ، الجمممممزء الثمممممانى ، العممممممدد بمممممدميا  ، 
   9117ديسمبر 

نشماء لغمة العمرب -السيد أحمد الهاشمي  -7 ، بيمروت : مكتبمة  جواهر األدب فمى أدبيمات وا 
 المعارال ، د ت 

ج ديممماس مممممدم تمكممممن طممممحب اللغمممة العربيممممة بكليممممة التربيممممة مممممن  إيمان أحمد محمد حسين -6
الدراسات األدبية ج رسالة ماجستير ، معهد الدراسات التربويمة ، 

   9117جامعة القاهر  

ج برنمممامج مقتممممره للممممتعلم الممممراتى فمممى المممممواد ائجتماعيممممة لتنميممممة  إيناس عبد المقصود دياب   -4
ر اإلبداعي لدم تحمير المرحلة الثانية من التعليم مهارات التفكي

   9118األساسي ، كلية التربية ، جامعة الزدازيد 

المعلمممم المممتعلم المممراتى وأهميتمممه فمممي تطممموير العمليمممة التعليميمممة ،  بشار سالمة  -1
   9145، العدد األول  العربي

  9148ر  : عالم الكتب ، ،القاه 5،   علم النفس ائجتماعي حامد عبد السحم زهران -92
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ج واع مقيماس لإلبمداا فمى اللغمة العربيمة لطمحب الحلقمة الثانيمة  حسن أحمد مسلم -99
المرحلممة اإلعداديمة ج ، رسمالة ماجسممتير ، -ممن التعلميم األساسمي

  9118كلية التربية ، جامعة الزدازيد ، 

قمممماهر  :الممممدار ، ال تعلمممميم اللغممممة العربيممممة بممممين النةريممممة والتطبيممممد حسن شحاته -90
   9110المصرية اللبنانية 

  9113، القاهر  :الدار المصرية اللبنانية أدب الطفل العربي ______________  -93

تكنولوجيممما ج المممتعلم المممراتى ، مفهوممممه ، مميزاتمممه ، خصائصمممه ج  حسين حمدي الطوبجي -98
 ، المنةمممة العربيمممة للتربيممة والثقافمممة والعلمموم ، الكويمممت ، التعلمميم

  9146العدد األول 

ج برنامج مقتره لتنميمة بعمض المفماهيم فمى النقمد األدبمي الحزممة  خالد عبد العةيم عبد المنعم -95
لطممحب المرحلممة الثانويممة ج ، رسمممالة ماجسممتير ، كليممة التربيمممة ، 

  9115جامعة حلوان 

،  بيمممممدالنةريممممة والتط –أدب األطفممممال فمممممى المرحلممممة ائبتدائيمممممة  رشدم أحمد طعيمه -97
  9114القاهر  : دار الفكر العربي ، 

، السويس : دار المعرفة الجامعية ،  طرق تدريس اللغة العربية زكريا إبراهيم  -96
9111  

 سامية محمدم محمد -94

 

 

جتقويم محتوم منهج األدب فى المرحلة الثانوية العامة فى اوء 
اجسمتير ميول الطحب وائتجاهمات األدبيمة المعاصمر  ج رسمالة م

  9144، كلية التربية ، جامعة الزدازيد 

ج مممدم فعاليممة تممدريس العلمموم لتحميممر الصممس الثمماني اإلعممدادي  سماه خميس فتح الباب -91
باسمممتخدام بعمممض أسممماليب المممتعلم المممراتى فمممى اكتسممماب مهمممارات 
عمليات العلم ج رسالة ماجستير ، كلية التربيمة بمالفيوم ، جامعمة 

  9118القاهر  



 34 

ج الصمعوبات التمي تواجمه طمحب الصمس األول الثمانوي فمى فهممم  هير يحيى طاهر الموجيس -02
الشعر الجاهلي ج رسالة ماجستير ، كلية التربيمة ، جامعمة عمين 

  9144شمس 

، بيمروت : دار الشمروق  5،  أصوله ومناهجمه -النعت األدبي سيد دطب -09
9146  

  9146، بيروت :دار الشروق  6،   فى التاري  فكر  ومنهاج ___________ -00

ج مممدم فعاليممة أسمملوب الممتعلم الممراتى فممى تنميممة المفمماهيم العلميممة  شهيناز محمد على -03
وبعض مهمارات التفكيمر النادمد وائتجاهمات العلميمة لمدم طمحب 
الصمممس الثممماني الثمممانوي نحمممو وحمممد  التغريمممة والهامممم ج ، رسمممالة 

  9115دكتوراا ، كلية التربية ، جامعة المنيا 

  9172، القاهر  : دار المعارال  4،   العصر الجاهلي شودى ايس -08

،  92،   التربيمممة وطمممرق التمممدريسعبمممد العزيمممز عبمممد المجيمممد ،  صالح عبد العزيز ، -05
   9169القاهر  : دار المعارال ، 

 

07- 

 

 صفاء محمود جمال الدين

 

ارات اليدوية ج فاعلية برنامج دائم على التعليم الراتى لتنمية المه
والفنية لمعلم رياض األطفال فى أثناء الخدمة ج رسالة دكتوراا ، 

  9115كلية التربية ، جامعة حلوان 

، بيممروت :  مجلممة التربيممة الجديممد جنمممارج مممن التعلمميم المفممردج ،  طاهر عبد الرازق  -06
  9142مكتبة اليونسكو اإلدليمي للتربية فى البحد العربية ، 

، القمممماهر  : مكتبممممة األنجلممممو  الممممتعلم الممممراتي وارتقمممماء الشخصممممية منصور طلعت  -04
   9166المصرية ، 

، بيروت : دار  8، المجلد األول ،   من تاري  األدب العربي  طه حسين  -01
  9149العلم للمحيين ، 
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، بيمروت : م سسمة  8،   الموجه العملي لمدرس اللغة العربيمة عابد توفيد الهاشمي  -32
   9113رسالة ، ال

جدراسممة تجريبيممة فممى تنميممة التممروق األدبممي لممدم طممحب المرحلممة  عادل أحمد عجيز  -39
الثانويممممةج رسممممالة ماجسمممممتير كليممممة التربيمممممة ، جامعممممة المنوفيمممممة ، 

9145    

جالمممتعلم المممراتي بمممين األهمممداال والوسمممائل فمممى مواجهمممة ائنفجمممار  عبد الرحيم صالح عبد هللا  -30
    9149،  986، العدد بية التر المعرفيج ، 

، القممممماهر  : الهيئمممممة  تطمممممور النقمممممد األدبمممممي الحمممممديي فمممممى مصمممممر عبد العزيز الدسودي  -33
   9166المصرية العامة للكتاب ، 

، القممماهر  : دار  92 الموجمممه الفنمممي لمدرسمممي اللغمممة العربيمممة ،  عبد العليم إبراهيم -38
  9161المعارال ، 

جتقممويم تممدريس األدب بمرحلممة التعلمميم الثممانوي العممام بالجمهوريممة   عبد هللا األمين النغمي -35
العربيممة الليبيةج،رسمممالة دكتممموراا، كليممة التربيمممة، جامعمممة األزهمممر ، 

9164    

جتقويم منهج األدب والنصو  للصس الثالي الثانوي بماليمنج ،  عبد هللا على الكوري  -37
  9110رية ، رسالة ماجستير ، كلية التربية ، جامعة اإلسكند

،  تكنولوجيممما التعلممميمتفريمممد التمممدريس وا عمممداد المعلمممم لممارسمممته ،  عبد هللا فكري العريان  -36
المنةمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، الكويت ، العمدد األول 

 ،9164  

جأثمممر اسمممتخدام بعمممض طمممرق التعلممميم المممراتي فمممى تمممدريس القواعمممد  عبد هللا محمد بطرونه -34
تحصممميل واألداء اللغممموي لطمممحب الصمممس األول الثمممانوي علمممى ال

بليبيممماج ،رسمممالة دكتممموراا ، كليمممة التربيمممة ، جامعمممة عمممين شممممس ، 
9115   

 ، القاهر  : مكتبة رريب ،د  ت  طرق تدريس اللغة العربية عبد المنعم سيد عبد العال  -31
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قمرر  علممى الصمس األخيممر جدراسمة تحليليممة للنصمو  األدبيممة الم  عثمان عبد الرحمن جبريل -82
من التعليم األساسي فى اوء مقومات التروق األدبيج ، رسمالة 

   9141ماجستير ، كلية التربية ، جامعة اإلسكندرية ، 

، القمممماهر  : دار الفكممممر العربممممي ،  تممممدريس فنممممون اللغممممة العربيممممة على أحمد مدكور -89
9116  

األصمممول الحديثمممة لتمممدريس اللغمممة العربيمممة أبمممو الفتممموه التوانسمممي  علممى الجمبحطممي ،  -80
  9165، القاهر  : مكتبة النهاة المصرية ،  والتربية الدينية

  9164،القاهر :دار الفكر العربي، في تاري  األدب الجاهلي على الجندي -83

ج ، رسالة دكتوراا جدور المنهج فى تنمية القدر  على التعلم الراتي عليه صادق عبد المنعم  -88
  9148كلية البنات ، جامعة عين شمس ،  ،

، القماهر  :  استراتيجيات تعليم اللغة العربية فى المرحلة الثانوية فتحى على يونس  -85
  9111مطبعة الكتاب الحديي ، 

، القاهر  : دار  الصغار والكبار –تعليم اللغة العربية للمبتدئين  مممممممممممم  -87
   9117الفكر العربي ، 

 جالمممتعلم المممراتي فمممى تعلممميم اللغمممة العربيمممة فمممى المرحلمممة الثانويمممة ، _____________ -86
، وزار  التربيمممة والتعلممميم ، برنمممامج المسمممتوي الرفيمممع للغمممة العربيمممة

  9110اإلدار  العامة للتدريب ، المركز الرئيسي بالقاهر  ، 

 

84- 

 

،_______________ 

 

تعلميم اللغمة العربيمة أساسميات محمود كامل الناده، على ممدكور 
، القممماهر  : دار الثقافمممة للطباعمممة والنشمممر ، د    والتربيمممة الدينيمممة

 ت 

، القممماهر  : دار  علممم المممنفس اإلحصمممائي وديممماس العقمممل البشمممري  ف اد البهي السيد  -81
  9164الفكر العربي ، 
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دراسممات اسممتراتيجية تممدريس تحقممد هممدفينج ،  -جالممتعلم التعمماونى كوثر كوجك -52
  9110، المجلد السابع ، الجزء الثالي واألربعون ، بوية تر 

جاسممتخدام أسممملوب الموديممول فمممى تممدريس مممماد  التمماري  الطبيعمممي  ليلي إبراهيم معوض  -59
بالصممممممس األول مممممممن المرحلممممممة الثانويممممممة وآثممممممرا علممممممى تحصمممممميل 
واتجاهممات التحميممرج ، رسممالة ماجسممتير ، كليممة النبممات ، جامعممة 

   9147عير شمس ، 

جأثممر التحمماق طممحب المممدارس الثانويممة بنمموادي العلمموم علممى نمممو  محمد إبراهيم عبد الرحمن  -50
بعض عمليات العلم لديهم وعلى تحسين اتجاهاتهم نحمو التعلميم 

  9112الراتيج كلية التربية بقنا ، جامعة أسيو  ، 

ة فمي اموء جتصور مقتره لمقرر األدب بالمرحلمة الثانويمة العامم محمد أحمد عويس  -53
معمممايير التمممروق األدبممميج ، رسمممالة ماجسمممتير ، معهمممد الدراسمممات 

   9115التربوية ، جامعة القاهر  ، 

تطبيقاته في  -ممارساته –مفهومه -جأاواء حول التعلم الراتي  محمد السيد جميل  -58
    9146، سلطنة عمان، يونيو رسالة التربية المناهج العمانيةج، 

فمن التممدريس للغمة العربيممة ، القماهر  : مكتبممة األنجلمو المصممرية،  محمد صالح سمك  -55
9161  

، القاهر  :  دار الفكر  تدريس اللغة العربية فى المرحلة الثانوية محمد صحه الدين مجاور -57
  9114العربي ، 

جمممممنهج مقتممممره فممممى األدب والنصممممو  للصممممس األول الثممممانويج  محمد عبد القادر أحمد  -56
  9146وراا ، كلية البنات ، جامعة عين شمس ، رسالة دكت

،القاهر :مكتبة النهاة المصرية ، طرق تعليم األدب والنصو  ______________  -54
9144  

المجلمممة العربيممممة جصمممي  المممتعلم المممراتي فمممى التعلممميم الجمممامعيج ،  محمد مقبل عليمات -51
  9141، دمشد ، ديسمبر ،  لبحوي التعليم العالي
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 6،   المدخل إلى تدريس اللغة العربية والتربيمة الدينيمةوآخرون  مود رشمدي خاطمر محم -72
  9112، القاهر  : دار الثقافة للنشر والتوزيع ، 

، القاهر  :  مدخله وفنياته –تعليم اللغة العربية فى التعليم العام  محمود كامل النادة  -79
9111  

والتحممديات الثقافيممة التممى تواجممه مناهجنمما  – تعلمميم اللغممة العربيممة مممممممممممم -70
  9116القاهر  : الدراسية ،

 

73- 

 

 موسى محمد محمود

 

مفهوممه وأبعمادا وأنماطمهج ، التربيمة المسمتمر  ،  –جالعون الراتي 
، العمدد الثالمي عشمر ،  المنةمة العربية للتربيمة والثقافمة والعلموم

   9146السنة الثامنة ، 

فاعليممة برنممامج بمسمماعد  الكومبيمموتر فممي تنميممة أسمماليب البرهممان  د متولي نبيل عبد الحمي -78
الريااي ومهارات تدريسه وائتجاهات نحو التعليم المراتي لمدي 
طمحب كليممة التربيممة جامعممة اإلسممكندرية ، رسممالة دكتمموراا ، كليممة 

  9118التربية ، جامعة اإلسكندرية ، 

  9147ات ، القاهر  : وزار  التربية والتعليم ، طرق تدريس الريااي وليم عبيد وآخرون  -75

، القماهر  ، دار النهاممة  مسمارات تفكيمر الكبممار فمي الرياامميات يحي حامد هندام  -77
  9148العربية ، 

 

67- 
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