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 يهخص انذساسة 

أن يتحقق ذلظ التحوق األدبي ىػ الغاية مغ دراسة وتحميل الشرػص األدبية، ويسكغ 
لمستعمع مغ خالل تحوق الشػاحي البالغية والرػر البيانية في الشز األدبي التي تسكشو مغ 

ميارات التحوق األدبي ؛ لحلظ فإن فيع الشز فيسًا جيجًا ومعخفة مقرػد الذاعخ مغ األبيات
 .يتػصل إلييا الستعمع مغ خالل البالغة والتحميل البالغي لمشرػص األدبية

ع السشطع ذاتيًا يداعج الستعمع في زيادة التحريل الجراسي وزيادة الجافعية وتشسية والتعم  
 الجانب الػججاني لجيو, 

 وكل ما سبق يداعج الستعمع في تشسية ميارات التحوق األدبي لجيو.          
 :وقج نبعت مذكمة الجراسة مغ خالل الذػاىج التالية 
الباحث مغ خالل عسمو معمًسا لمغة العخبية والتخبية الجيشية اإلسالمية لصالب  مالحطة-1

 السخحمة الثانػية.
 االشالع عمى نتائج وتػصيات الجراسات الدابقة.-2

 *ومغ ثعَّ حاولت الجراسة الحالية اإلجابة عغ األسئمة اآلتية:    
 انػي؟ما ميارات التحوق األدبي السشاسبة لصالب الرف األول الث-1
لجى شالب الرف  التحوق األدبي ميارات لتشسية التعمع السشطع ذاتًيا عمى القائع البخنامج ما-2

 األول الثانػي؟ 
التحوق األدبي لجى  ميارات تشسية في التعمع السشطع ذاتيا عمى قائع بخنامج فاعمية ما-3

 شالب الرف األول الثانػي؟
 شتائج تسثمت في:وقج تػصمت الجراسة إلى مجسػعة مغ ال     

قائسة بسيارات التحوق األدبي السشاسبة لصالب الرف األول الثانػي, وقج اشتسمت القائسة -1
 –الجانب البياني –في صػرتيا الشيائية عمى أربعة جػانب رئيدة, ىي: )الجانب الفكخي 

 ( ميارة فخعية.22الجانب االجتساعي(، وتفخعت عشيا ) –الجانب الػججاني
القائع عمى التعمع السشطع ذاتًيا؛ لتشسية ميارات التحوق األدبي لصالب الرف األول  البخنامج-2

 الثانػي, وقج تصمب البخنامج إعجاد كتاب الصالب, ودليل السعمع لتجريذ البخنامج.
فاعمية البخنامج القائع عمى التعمع السشطع ذاتًيا في تشسية ميارات التحوق األدبي السدتيجفة -3

ى شالب الرف األول الثانػي, وتبيغ ذلظ مغ خالل حداب الفخوق بيغ بالجراسة لج
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الستػسصات لشتائج اختبار ميارات التحوق األدبي ككل, وعمى السيارات الخئيدة لو كل عمى 
( 2.21حجة في التصبيقيغ القبمي والبعجي, وجاء الفخق دااًل إحرائًيا عشج مدتػى )

 األدبي, وكان حجع أثخ البخنامج كبيًخا. لرالح التصبيق البعجي في اختبار التحوق 
  



 ....................................................................................................... أثر استخدام التعلم املنظم ذاتيًــا يف تنمية مهارات التذوق األديب

4 
 

Using the Self-Organized Learning For Developing Literary Appreciation 

Skills of the First Year of Secondary Students.  The fifth chapter: 

In this respect, literary appreciation is the ultimate aim of studying 

and analyzing literary texts, and learners can achieve this through 

appreciating the rhetorical aspects and figures of speech in the literary 

text which can help him/her to better understand the text and recognize 

the poet's intended meaning out of lines of verse. Therefore, the learner 

can achieve literary appreciation skills through rhetoric and rhetorical 

analysis of literary texts.                                                     

Self-regulated learning, in this regard, helps increase the learner's 

academic achievement, motivation, and emotional aspect. All the above helps 

the learner acquire rhetorical concepts and develop their literary appreciatio             

Thus, the problem of this study stemmed from the following instances:        

7-the researcher's observation during working as a teacher of Arabic 

language and Islamic studies for secondary students                                                                                                         

9-reviewing the results and recommendations of previous studies  

   the current study aimed to answer the following questions:    

7- What literary appreciation skills are suitable for first year secondary 

stage students? 

9- What is the scenario of the self-regulated-learning-based program for 

developing literary appreciation skills of first year secondary stage 

students?  

5- How effective of the self-regulated-learning-based program in developing literary 

appreciation skills of first year secondary stage students?    

*The study concluded with some results as follows: 

7- The study produced a list of literary appreciation skills suitable for first 

year secondary students, including in its final form the following four 

sections: the cognitive, the rhetorical, the emotional, and the social, of 

which 99 sub-skills branched 

9-  It also produced list of rhetorical concepts suitable for first year 

secondary students, including in its final form two major concepts: 

metonymy and synecdoche, of which 76 sub-concepts branched 

The SRL-based program has proven effective in developing the under-

study literary appreciation skills of first year secondary students. This was 

evident by means of calculating differences between mean scores of 

students in the pre-post administrations of literary appreciation skills test 

as a whole and each component skill separately, where the difference was 

statistically significant at 9097 level in favor of the post-administration in 

the literary appreciation test. Effect size of the program was also great  
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 : يمذية

في صقل شخرية الستعمع، ويداعجه عمى التػاصل  عخبيةتعميع المغة اليديع 
ىي أسسى المغات، ويكفييا شخًفا أنيا لغة القخآن الكخيع  المغة العخبية؛ فاالجتساعي مع اآلخخيغ

بفخوعيا وىي وسيمة التفاىع والتعبيخ عغ الحاجات والعػاشف بيغ الستحجثيغ بيا،  ، وىي
 ,وتشصمق بخيالو ,عخ القارئ أو الدامعتخقى بسذا  -وخاصة الشرػص األدبية - السختمفة
 . السعاني الدامية والكيع الخفيعة وتكدبو

فغ  وأنوأداتو المغة,  اوالحي يشطخ إلى األدب بشرػصو الذعخية والشثخية يججه تعبيخً 
, ويشقميسا إلى أجػاء قخيبة أو اخاًص  ايحسل القارئ والدامع عمى التفكيخ, ويثيخ فييسا إحداسً 

 وخيال ىوخيخىع مغ نس   ,إذ إن كل إندان يتخيل ؛الخيال, فالتخيل حاجة إندانيةبعيجة مغ 
؛ مسا يحسمو مغ قيع حب الشفذ ويخقق الحوق بالشرػص األدبية السشتقاة. والشز األدبي يي

)شو عمي وسعاد  إندانية نبيمة وسسات أخالقية وصيغ جسالية تمفت الػججان إلى مزاميشيا
 )*((2223،227عبج الكخيع,

فالتحوق فصخة ُفصخ  ،والتحوق األدبي ىػ الكيفية التي تيجي صاحبيا إلى نقج األدب
بج مغ  عمييا، وإن اختمفت درجاتو باختالف األشخاص، ولكغ لكي تطيخ ىحه السمكة ال

فالتحوق ال يتحقق إال  ؛مراحبة أعسال األدباء؛ ألن ىحه السراحبة تشقل الحوق وتشسيو
حتى يسكغ أن نشتج ذواقة لمشرػص  ,سة الحكيكية والسعايذة الفاىسةبالقخاءة الػاسعة والسسار 

 (. 224، 2229واعيغ)أميغ دمحم،  ااألدبية ونقادً 
لمتحوق األدبي أىسية كبيخة لمصالب في مخاحميع الجراسية؛ ألن القجرة عمى ُيالحع أن و 

لتكامل وضخوري  ,أمخ أساسي في حياة كل فخد باألدبتحوق جسال الكػن واالستستاع 
التعاير مع ما ويسكغ التحوق األدبي القارئ مغ ، شخريتو واستستاعو بسا يقخأ أو يدسع

  التسييد بيغ اليادف وغيخ اليادف مشيا.و  والتػصل إلى مقرػد األديب مشيا، ,يقخؤه
ولكشيع ال  ,ويعتقج الجارسػن أن التحوق األدبي ىػ أساس الجراسة األدبية وقػاميا

ي أشخ ضيقة، ويقترخون في معالجتيع لمشرػص األدبية عمى أمثمة قميمة يدالػن يسارسػنو ف
مع التخكيد عمى السرصمحات  ,في ميارات التحوق األدبي، وقمسا يخخجػن عشيا إلى غيخىا

أو فيع الخمد وتفديخه  ,البالغية السػجػدة في الشز دون التعخض لػجو الجسال في التذبيو
 .(2225،1، خاليع دمحموإدراك السعاني الكامشة وراءه)إب
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( أن معطع الصالب يعانػن مغ قرػر واضح 183، 2228،عبجهللا عبج الشبي)ويخى  
أماني )مغ:وتؤكج نتائج دراسات كل  ,في تصبيقيا وق األدبي و ضعففي إتقان ميارات التح

 ,(2211,ىذام دمحم)و ,(2215غ,سمػى حد)و,(2222,ماىخ شعبان )و(,2222,حمسي 
 ,ميارات التحوق األدبيفي أن ىشاك ضعفًا في مدتػى الصالب (2215,أسساء إبخاليع)و
ال يتحوقػن الذعخ مخحمة الثانػية إلى أن شالب(2221و,رشجي شعيس)دراسة تػصمت و 

 بسفيػمو الحكيقي لمتحوق.
الفخص  مغ وسائل تشسية التحوق األدبي إتاحة( أن 4, 2223ويخى )حبيب مػندي,

وخمق , لمتعبيخ عغ أحاسيديع ومذاعخىع في أثشاء دراسة الشز األدبي لمصالبالسشاسبة 
ومداعجتيع عمى عقج السػازنة بيغ  ,الطخوف الستاحة لتقييع الشز ونقج أجدائو وتقجيخه

  .الكفء يدتصيع أن يأخح شالبو نحػ التحوق واإلحداس بسػاشغ الجسال عمعالسفالشرػص، 
ألدبي تحوقًا كاماًل، ويحذ بكل ما أراد األديب أن ولكي يتحوق القارئ الجسال في العسل ا

يشقمو إليو مغ عػاشف وأفكار ودالالت يجب عميو أن يعخف الػسائل التي ليأت لألديب ذلظ. 
والبالغة ىي العمع الحي يدود القارئ بسعخفة الػسائل التي يدتعيغ بيا األديب في تعبيخه، 

إذا تػفخت لو القجرة الفشية التي تييأت  وتداعجه عمى أن يتحوق العسل األدبي أو يشتجو
                                                           (.242، 2223،علألديب)شو عمي وسعاد عبج الكخي

بالتأمل فيسا سبق ُيالحع أن القرػر في ميارات التحوق األدبي يعػد إلى إىسال دور 
األدبي تحتاج معايذة وتحوق مغ الصالب  الصالب،وجعمو سمبًيا،مع أن ميارات التحوق 

تشسية ميارات التحوق لجيو،ويخى  وتداعجه عمىوىحا يتصمب شخيقة تيتع بالصالب نفدو,
الباحث أن الحي قج يداعج الصالب عمى تشسية ميارات التحوق االدبي لجيو ىػ التعمع السشطع 

 ذاتًيا. 
السشطع ذاتًيا يجعل الصالب محػر عسمية التعمع؛ يخصط أىجافو ويشطع تعمسو  فالتعمع

ويدتخجع خبخاتو الدابقة ويخبصيا بالحالية، ويتػصل بشفدو إلى نػاتج التعمع؛ لحلظ قج يكػن 
 التعمع السشطع ذاتًيا مشاسًبا لتشسية ميارات التحوق األدبي.

-------------------------------------------------------  
وتفاصيل كل الرفحة(  رقع ،الشذخ ، سشةسؤلفموالثاني ل )االسع األول التػثيق في ىحه الجراسة بحكخ ( يتع*)

 مخجع مثبتة في قائسة السخاجع.
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األدبي ما التحوق ميارات ومسا يؤكج أىسية التعمع السشطع ذاتًيا في عالج القرػر في 
( أنو قج يطغ بعس السعمسيغ أن الصالب ليذ لجييع 172، 2227ذىبت إليو )أماني حمسي ,

القجرة عمى السذاركة في التحوق البالغي أو إبجاء آرائيع في األفكار أو العبارات فيدتأثخ ىػ 
لمشز  األدبيبالكالم ويحخم شالبو مغ السذاركة، أو يمجأ بعس السعمسيغ إلى محاولة التحوق 

بيغ الػحجات البالغية أو بيغ عشاصخه وحجه، وعمى ىحا فإن  قبل فيع معشاه، أو إىسال الخبط
تقتل في ذ البالغة ُتعج مغ أخصخ ما يكػن؛فيي الصخيقة التقميجية التي يتبعيا السعمسػن لتجري

 الصالب الحوق األدبي.
بأساليبو السختمفة مفيج في كل السخاحل الجراسية، إال أن الحاجة  السشطع ذاتًياوالتعمع 

يكػن مشاسًبا  ؛ ألنومع نياية السخحمة اإلعجادية والتحاق الصالب بالسخحمة الثانػية تددادإليو 
 .حل العميا مغ التعميعاأكثخ لمسخ 
التعمع السشطع ذاتيًا أيزًا في تحقيق مدتػيات مختفعة مغ التحريل األكاديسي يداعج و 

 ,kosninغ )كػزنو  ,(walker,2223ولكخ ): في جسيع السػاد الجراسية، حيث أكج كل مغ
ستخاتيجيات التعمع السشطع ذاتيًا يتسيدون بأنيع أكثخ تفػقًا إ( أن الصالب الحيغ يػضفػن 2227

  .في التحريل الجراسي في السػاد السختمفة عغ غيخىع
إثارة ستخاتيجيات التعمع السشطع ذاتيًا في إبعس الجراسات فاعمية نتائج قج أثبتت كسا  

: مغ ىحه الجراسات دراسةيع وتشسية مياراتيع, و تحريمزيادة دافعية الستعمسيغ، و 
(Fermin,2224) , (Christopher,2224) ,سييخ  ), و(2225،الخحسغ عبج أحسج)و

 (.2212،أحسج زارع)(, و2214،سعيج  صبحي بغ)(, و2211،إسساعيل
( أن الصالب يتعمسػن بفاعمية أكبخ عشجما يكػن التعمع 24، 2212،أحسج زارع )ويخى 

بتشطيع ذاتي مشيع، وأن دور السعمع قج تغيخ كثيًخا، فمع يعج ناقاًل لمسعخفة، ولكشو أصبح مػجًيا 
أن إستخاتيجيات التعمع السشطع ذاتًيا تداعج السعمع عمى تشػيع أساليب  ُيالحعلمصالب؛ ليحا 

 التجريذ. 
الجراسات الدابقة أن التعمع السشطع ذاتيًا يداعج في زيادة التحريل  ويدتفاد مغ

الجراسي وزيادة الجافعية وتشسية الجانب الػججاني لجى الستعمع, مسا قج يكػن لو دور في 
  .مداعجة الستعمع في تشسية ميارات التحوق األدبي لجيو
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 يسكغ تحجيج مذكمة الجراسة مغ خالل:  :نذساسةيشكهة ا
 التي الدابقة والجراسات األبحاث بعس الجراسات الدابقة: فقج قام الباحث بسخاجعة نتائج -1

(, 2222،أماني حمسي) :دراسةومغ ىحه الجراسات  ,التحوق األدبي تشاولت ميارات 
وجيو )(، و2215،أسساء إبخاليع)(, و2212،ىذام دمحم)و(,2222،ماىخ شعبان)و

 ي ميارات التحوق األدبي. (؛ والتي أكجت ضعف الصالب ف2216،السخسي 
مغ خالل عسمو معمًسا لمغة العخبية في السخحمة  -مالحطة الباحث: حيث الحع الباحث  -2

ضعف الصالب في ميارات التحوق األدبي؛ وذلظ ألن كثيًخا مغ شالب الرف  -الثانػية
قجرة الصالب  باإلضافة إلى عجم ميارات التحوق األدبي، معطع نػي يجيمػن األول الثا

  .عمى تحوق ما في الشرػص األدبية مغ قيع جسالية
الجراسة االستصالعية: حيث قام الباحث بسقابمة استصالعية لثالثيغ شالًبا وشالبة مغ  -3

شالب الرف األول الثانػي بسجرسة العتسانية إدارة البجاري محافطة أسيػط، وكذفت 
 السقابمة عغ ضعف اكتداب الصالب لسيارات التحوق األدبي.

 شالب التحوق األدبي لجى ميارات ضعف في الجراسة مذكمة تحجدت سبق ما ضػء وفي
التعمع السشطع ذاتًيا لتشسية ىحه  الباحث استخجم السذكمة ىحه ولعالج, األول الثانػي  الرف

 .السيارات لجييع
 :التالية األسئمة عغ اإلجابة إلى الحالية الجراسة سعت   :انذساسة أسئهة

 األدبي السشاسبة لصالب الرف األول الثانػي؟ما ميارات التحوق  -1
التحوق األدبي لجى شالب  ميارات لتشسية التعمع السشطع ذاتًيا عمى القائع البخنامج ما -2

    الرف األول الثانػي؟
التعمع السشطع ذاتًيا في تشسية ميارات التحوق األدبي لجى  عمى قائع بخنامج فاعمية ما -3

 شالب الرف األول الثانػي؟
 ذساسة:حبت انيصطه

عسمية يقػم بيا شالب الرف :بأنوالتعمع السشطع ذاتيًا إجخائيًا ُيعخف  :التعمع السشطع ذاتياً -1
األول الثانػي عغ شخيق التخصيط لػضع األىجاف واختيار اإلستخاتيجيات التي تشاسب 

غخض  الشز,وفيعتحقيق تمظ األىجاف, واستغالل قجراتو وإمكاناتو ومذاعخه في تحميل 
 السصمػبة. التحوق األدبي؛ الستخالص ميارات األديبواالستعانة بعاشفة الشز, 
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 :التحوق األدبيميارات  -2
شالب الرف  التي تجعل مجسػعة مغ األداءات بأنيا: التحوق األدبي إجخائياً  ميارات ُتعخف 

بالشز األدبي مغ الدصحية والفيع العام إلى التحميل والتقري لكل  األول الثانػي يشتقل
واستخخاج الرػر الجسالية  ,مغ خالل معخفة مػاشغ القػة والزعف ,جدء مغ الشز

, وتقاس بالجرجة وفيع التخاكيب السكػن مشيا الشز بشاء عمى مقػمات وأسذ البالغة
 لسعج لحلظ.التي يحرل عمييا الصالب في اختبار التحوق األدبي ا

  ىجفت الجراسة إلى :  :ذساسةأهذاف ان
 شالب الرف األول الثانػي.لجى  ميارات التحوق األدبيتشسية   -1
 التحوق األدبي ميارات في تشسية التعمع السشطع ذاتًيا عمى القائع تعخف فاعمية البخنامج -3

 لجى شالب الرف األول الثانػي؟
 :انذساسة أهًُة

ر التعمع السشطع ذاتًيا في دو  عغ نطخية خمفية الحالية في تقجيعتفيج الجراسة 
 كسا تفيج كاًل مغ: ،التحوق األدبي مياراتتشسية

 .لجييع التحوق األدبي ميارات تشسية خالل مغ: الصالب
 تشسية في استخجامو يسكغ التعمع السشطع ذاتًيا عمى قائع ببخنامج تدويجىع حيث مغ:السعمسيغ

 .شالبيع لجى األدبيالتحوق  ميارات
 .وإفادة السعمسيغ بخبخاتيع العخبية المغة مػجيي أداء مغ حيث تصػيخ: السػجييغ
 :انذساسة يحذدات

 السذتخكة بسخكد العتسانية الثانػية شالب الرف األول الثانػي بسجرسة مغ مجسػعة 
 عمى الصالب ىؤالء ألن وذلظ ؛ ,( شالًبا وشالبة32, بمغ عجدىع)محافطة أسيػط البجاري 

 وتداعجىع,لجييع التحوق األدبي ميارات تشسية مغ تسكغ والعقمي المغػي  الشسػ مغ درجة
 .التعمع السشطع ذاتًيا استخجام عمى

 لصالب الرف األول الثانػي، مقدسة إلى أربعة جػانب  السشاسبة التحوق األدبي ميارات
 الػججاني, والجانب االجتساعي(رئيدة, ىي: )الجانب الفكخي, والجانب البياني, والجانب 

 .أدائية ميارة( 22) عجدىا وبمغ
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  ًما وراء و , معخفية ا, الستسثمة في :إستخاتيجيات)بعس إستخاتيجيات التعمع السشطع ذاتي
 .(مرادر التعمع, معخفية

 وتصبيق الجراسة مجسػعة اختيار في التجخيبي السشيج استخجام تع  :انذساسة يُهج
 القبمي التصبيقيغ خالل مغ الػاحجة السجسػعة ذي التجخيبي الترسيع شبو واستخجام,البخنامج
 .ستغيخاتلم الترسيع ىحا الجراسة؛لسشاسبة ألدوات والبعجي
 :ويىادهب انذساسة أدوات

 )إعجاد الباحث(  :اآلتية والسػاد األدوات إعجاد الحالية الجراسة تصمبت
 لصالب الرف األول  التحوق األدبي السشاسبة ميارات قائسة -وىي :  :البيانات جسع أداة

 .                الثانػي 
 الجراسة مػاد                      : 
 دليل -   الصالب  كتاب ) :إعجاد البخنامج وتصمب, التعمع السشطع ذاتًيا عمى قائع بخنامج 

 (السعمع
 الثانػي لصالب الرف األول  التحوق األدبي اختبار -وىي :   :الكياس أداة. 

 وفًقا لمخصػات التالية: جراسةإجخاءات ال ستت        :انذساسة إجشاءات
لصالب الرف األول  السشاسبة التحوق األدبي ميارات ما: "ونرو, لمجراسة األول الدؤال عغ لإلجابة: أوال

 : يمي ما تع" الثانػي؟
 .األدبي التحوق  ميارات تشاولت التي الدابقة والجراسات التخبػية األدبيات عمى االشالع -
 مغ مجسػعة عمى وعخضيا األولية صػرتيا في التحوق األدبي ميارات قائسة إعجاد -

 . السحكسيغ
 األول الرف السشاسبة لصالب التحوق األدبي لسيارات الشيائية القائسة إلى الػصػل -

 .الثانػي 
 عمى القائع البخنامج ثانًيا: لإلجابة عغ الدؤال الثاني مغ أسئمة الجراسة, ونرو "ما

تع  التعمع السشطع ذاتًيا لتشسية ميارات التحوق األدبي  لجى شالب الرف األول الثانػي؟"
 التالية:  اتباع اإلجخاءات
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في وترسيسيا, ووفقا ليا, و  البخامج إعجاد تشاولت التي التخبػية األدبيات عمى االشالع -
عمى  القائع البخنامج ترسيع تع ل إليياالتي تع التػصميارات التحوق األدبي قائسة ضػء 

 :سل عمىتشابحيث ا, التعمع السشطع ذاتيً 
دليل  -2. الصالبكتاب  -1ويتزسغ:  ,تحجيج السحتػى العمسي -ب   أىجاف البخنامج. -أ

 .السعمع
 أساليب التقػيع.  -و  .الستصمبةالتعمسية  األنذصة التعميسية -د  تحجيج أساليب التعمع. -ج 

عخض البخنامج القائع عمى التعمع السشطع ذاتًيا عمى السحكسيغ لزبصو, وإجخاء التعجيالت  -
 الالزمة في ضػء آرائيع ومقتخحاتيع.

التػصل لمرػرة الشيائية لمبخنامج القائع عمى التعمع السشطع ذاتًيا لتشسية ميارات التحوق  -
 األدبي لجى شالب الرف األول الثانػي.

"ما فاعمية بخنامج قائع عمى التعمع  الثالث مغ أسئمة الجراسة, ونرو الدؤالعغ  لإلجابة: ثالًثا
 ميارات التحوق األدبي لجى شالب الرف األول الثانػي؟" تع اتباع تشسية السشطع ذاتيًا في

 :ةاآلتي اإلجخاءات
الثانػية  تحجيج مجسػعة الجراسة مغ شالب الرف األول الثانػي بسجرسة العتسانية -

  أسيػط.  محافطة, البجاري  بسخكد السذتخكة
لصالب الرف األول الثانػي( في  اختبار ميارات التحوق األدبيأدوات الكياس ) إعجاد -

 صػرتيا األولية.
لزبصيا, وإجخاء التعجيالت في ضػء آرائيع  السحكسيغ عمى أدوات الكياس عخض -

 ومقتخحاتيع.
 تصبيق أدوات الكياس عمى مجسػعة استصالعية؛ لمتأكج مغ صجقيا وثباتيا وحداب زمشيا. -
 .السحكسيغ آراء ضػء في ضبصيا بعج ألدوات الكياس الشيائية الرػرة إلى التػصل -
 .تصبيًقا قبمًيا الجراسة مجسػعة أدوات الكياس عمى تصبيق -
أدوات الكياس تصبيق  - .الجراسة ذاتًيا لسجسػعةالقائع عمى التعمع السشطع  البخنامج تجريذ -

 .بعجًياعمى مجسػعة الجراسة 
في ضػء  التػصيات تقجيع  .وتفديخىا البيانات تحميل  .إحرائًيا ومعالجتيا الشتائج رصج -

 .الجراسة نتائج
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 ويهبسات انتزوق األدبٍ: اإلطبس انُظشٌ: انتعهى انًُظى راتًُب

ولكشيا لع تحقق األىجاف السخجػة؛  ,التجريذ التقميجية لدشػات شػيمة شخائقاستسخت  
 -الصخائق تجعل الجور األساسي لمسعمع وتجعل دور الصالب سمبيًا، ومثل ىحا الدمغ ىحه ألن 

، ىقج ول    -الحي كان فيو التعميع عسمية روتيشية تيجف إلى حرػل الستعمع عمى شيادة فقط 
غ عمى أنيع نذيصػن في إعادة تشطيع السادة التعميسية وإعادة بشاء وأصبح ُيشطخ إلى الستعمسي

حتى تالئع احتياجات  ؛؛ لحلظ كان مغ الزخوري تصػيخ أساليب التجريذالسعخفة السػجػدة
يكػن الجور بج أن  ال ذلظالستعمسيغ، وتخاعي الفخوق الفخدية فيسا بيشيع، ولكي يتحقق 

 ا.ا ذاتيً أن يتعمع تعمسً  -مغ السعمعبتػجيو  -األساسي لمصالب الحي يسكشو 
   :يفهىو انتعهى انًُظى راتًُب

ويخى الباحث أن التعمع السشطع ذاتًيا إجخائًيا ىػ: عسمية يقػم بيا شالب الرف األول  
الثانػي عغ شخيق التخصيط لػضع األىجاف السشاسبة واختيار اإلستخاتيجيات التي تشاسب 

اتو وإمكاناتو ودوافعو ومذاعخه في تحميل الشز األدبي, تحقيق تمظ األىجاف, واستغالل قجر 
وفيع مقرػد األديب والعاشفة السديصخة عميو مغ وراء ىحا الشز األدبي؛ بيجف استخالص 

 السصمػبة.التحوق األدبي ميارات 
 يبشسات استخذاو انتعهى انًُظى راتًُب: 

أساليب ازدادت الحاجة في ىحه الدشػات األخيخة عمى ضخورة تصػيخ 
التجريذ ، والتخمي عغ شخائق التجريذ التقميجية التي تجعل الستعمع سمبًيا وتقتل فيو 

مى الستعمع وأن ُيعمع نفدو روح اإلبجاع واالبتكار، واالتجاه إلى شخائق حجيثة تخكد ع
، وتأكيًجا لحلظ ما قامت بو وزارة التخبية والتعميع مغ العام الساضي مغ تقميل بشفدو

بالػسائل التكشػلػجية الحجيثة ، وإعجاد شباب مفكخ يػاكب  الصالبع ، وربط دور السعم
سػق العسل ، وىحا دليل عمى أىسية التعمع السشطع ذاتًيا في االرتقاء بسدتػى الصالب 

. 
وال شظ في أن االتجاىات التخبػية السعاصخة تشطخ إلى الصالب باعتباره محػًرا لعسمية 
التعمع؛ إذ إنو ىجف تمظ العسمية، كسا أنو القائع بتمظ العسمية، ومغ ثع أصبح الصالب وما 
يستمكو مغ قجرات وميارات عاماًل ميًسا يتػقف عميو نجاح العسمية التعميسية بأكسميا، وبالتالي 

الزخورة تشسية ذلظ الصالب والعسل عمى رفع كفاءتو، وتعميسو إستخاتيجيات تداعجه عمى مغ 
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 تحقيق أقرى استفادة مسكشة مشيا تشسية قجراتو وتشطيسيا وإحجاث تكامل بيشيا؛ وذلظ بيجف
 . (75 ،2216 فؤاد، ىاني)

السرصمحات وقج ضيخ مرصمح التعمع السشطع ذاتًيا حجيًثا في مجال التخبية، وأصبح مغ 
ىحا  –عرخ العػلسة واالنفجار السعخفي والعمسي  –التي صارت متػائسة مع شبيعة ىحا العرخ

في العرخ الحي يتصمب إعجاد متعمسيغ قادريغ عمى اإلسيام في صياغة أىجاف تعمسيع و 
 (. Bahar,M,2229,33تحقيق أىجافيع )تشطيع عسمية التعمع وتػجيييا ل

( أن التػجيات الحجيثة لمتخبية تذيخ إلى أن 258، 2217،شيساء أحسج)وذكخت 
الغايات التخبػية لمتجريذ ال تتحقق إال بسذاركة الستعمسيغ أنفديع ومعخفة كيف ُيخصصػن 

 وُيفكخون، وىحه الغايات تتحقق مغ خالل التعمع السشطع ذاتًيا. 
ع إضافة إلى ما سبق يخى الباحث أن ىشاك مبخرات أخخى الستخجام التعمع السشط 

 ذاتًيا, مشيا: 
الحج مغ استخجام الصخيقة التقميجية التي تقزي عمى روح االبتكار واإلبجاع عشج -1

 الستعمسيغ. 
ي عسمية التعمع وإبجاء رأيو فييا التعمع السشطع ذاتًيا يعػد الستعمع االعتساد عمى نفدو ف -2

  ويخاعي الفخوق الفخدية بيغ الستعمسيغ
تعمسو في ضل التعمع السشطع ذاتًيا وازدياد حبو لمعسمية  شعػر الستعمع بالخضا عغ -3

 التعميسية. 
تػصية العجيج مغ الجراسات الدابقة بزخورة استخجام إستخاتيجيات حجيثة مغ شأنيا  -4

 التخكيد عمى دور الستعمع، وإيجابيتو في عسمية التعمع. 
فدو قادًرا عمى حل سػق العسل في العرخ الحالي يتصمب جياًل مبجًعا يعتسج عمى ن -5

 السذكالت، لو شخرية وفكخ. 
 يشاحم انتعهى انًُظى راتًُب 

( كيفية استخجام الصالب  (Zimmerman, 2222,64-72 حجد زيسخمان  
عسمياتو الخاصة في التعمع، وتػضيف معتقجاتو الجافعية ليكػن متعمًسا مشطًسا ذاتًيا، حيث يتع 

 ذلظ وفق السخاحل التالية: 
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يصمق عمى ىحه السخحمة مخحمة التخصيط ووضع  ومخحمة التفكيخ والتخصيط )التجييد(:  -1
مثل: الشسػذج  ,معطع الشساذج السفدخة لمتعمع السشطع ذاتًياو وذلظ ما أكجت ,األىجاف

ىحه السخحمة  يتع فيحيث  ؛الثالثي لمتعمع السشطع ذاتًيا، ونطخية السعخفة االجتساعية
كيقيا مغ عسمية التعمع، والتخصيط الجيج لمػقت والجيج السصمػب وضع األىجاف السخاد تح

  .لعسمية التعمع
مخحمة األداء: وفييا يتع الزبط الحاتي والسالحطة الدمػكية كعشاصخ أساسية في مخاحل  -2

 ستخاتيجيات التي تع اختيارىا في مخحمة التفكيخ. األداء، ثع يقػم الستعمع بتشفيح اإل
تشطيع: وتذيخ ىحه السخحمة إلى محاولة تشطيع الستعمع لمجػانب السعخفية مخحمة الزبط وال -3

مغ أجل تحقيق األىجاف التي تع تحجيجىا في مخحمة التفكيخ  ؛والجافعية والدمػك والبيئة
 وتتزسغ ىحه السخحمة اآلتي:  ,والتخصيط

واختيار  خ،الزبط السعخفي: ويتزسغ إعادة تختيب السعمػمات بسا يجعل عسمية التعمع أيد -
 .معخفية مشاسبة إستخاتيجيات

والتعامل مع العكبات التي  ,ودفع مذاعخ السمل ,تزسغ تشذيط الجافعيةيضبط الجافعية: و  -
ومغ اآلليات التي يدتخجميا الستعمع حػار الحات أو إقشاع  ,يسكغ أن تػاجو عسمية التعمع

 عمي الفعل.  ةالحات بالقجر 
  .ضبط الدمػك: ويتسثل في محاولة الستعمع لتشطيع سمػكو ومالحطتو لو -
الزبط البيئي: وُيذيخ إلى ضبط الستعمع لمبيئة السادية واالجتساعية والشفدية التي فييا  -

وىي مغ اإلستخاتيجيات السيسة في التعمع  ,والتي تداعج عمى تخكيد االنتباه ,التعمع
 السشطع ذاتًيا. 

تتزسغ التقييسات  وىي,وتدتخجم في ىحه السخحمة التغحية السختجة:قػيع الحاتيمخحمة الت-4
بسقارنة أداء السيسة ببعس األىجاف التي تع ،عمى ما تع تعمسو أحكام وإصجار الحاتية

   عغ أسباب األخصاء التي وقع فييا.يبحث الستعمع فييا و ،وضعيا لعسمية التعمع
 خطىات وإجشاءات انتعهى انًُظى راتًُب 

في الجراسة  -لسخاحل وخصػات استخجام التعمع السشطع ذاتًيا  مفرلوفيسا يمي ترػر  
 لجى شالب الرف األول الثانػي: ات التحوق األدبيلتشسية ميار  -الحالية

 وفييا يتع اتباع اآلتي:  السخحمة األولى: مخحمة اإلعجاد والتخصيط ووضع األىجاف:
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تشذيط السعخفة الدابقة لمصالب؛ حيث يقػم الصالب بإجابة بعس األسئمة عغ الجرس  -1
 الدابق وربط ذلظ بالجرس الججيج. 

الصالب األىجاف السخاد تحكيقيا مغ الجرس وصياغتيا صياغة سمػكية وتكػن قابمة  يحجد -2
 .لمتحقيق 

 ا سيتعمسو.يحكخ الصالب قيسة ما سيتعمسو ويحكخ تػقعاتو مغ وراء م  -3
 تعخيف الصالب بسيارات التحوق األدبي السخاد تحكيقيا مغ خالل تحميل الشرػص األدبية.  -4
 يتع تحجيج زمغ التعمع، واألدوات والػسائل السعيشة لمتعمع.  -5
تعخيف الصالب بإستخاتيجيات التعمع السشطع ذاتًيا, ويختار مشيا ما يشاسب األىجاف التي تع  -6

 تحجيجىا. 
االرتقاء بيسع الصالب وتذجيعو عمى تحقيق أىجاف الجرس، ويقتخح كل مشيع مكافأة  -7

 لشفدو عشج تحقيق أىجاف الجرس.  
 إدراك الصالب لمسيام التي سيتع تعميسيا ومجى صعػبتيا.  -8

 انًشحهة انثبَُة: انتحهُم وانتُفُز: 

 وتتع ىحه السخحمة وفق الخصػات واإلجخاءات اآلتية: 
 . عمى الدبػرة عمع ميارات التحوق األدبي السخاد تشسيتيا في ىحا الجرسيكتب الس-1
 يكتب السعمع لصالبو بعس األبيات الذعخية )ليدت مغ مقخر الشرػص( عمى الدبػرة.  -2
 يقػم كل شالب بكتابة األبيات الذعخية في سجل خاص بو.  -3
امة كل شالب بقخاءة األبيات أكثخ مغ مخة حتى يرل كل شالب إلى الفكخة الع يبجأ -4

  .لألبيات
فسثل ىحا ال يشكخه السعمع  قج تختمف الفكخة العامة لألبيات في ضاىخىا، لكغ السعشى واحج، -5

 . عمييع
يقػم الصالب بػضع أسئمة حػل ىحه األبيات, بحيث ال تخخج ىحه األسئمة عغ ميارات  -6

حوق األدبي التي تع تحجيجىا في السخحمة الدابقة، وتخز المػن البياني الحي حجده الت
 السعمع. 

 يأخح السعمع ىحه األسئمة مغ الصالب ويدتبعج مشيا ما ال يتالءم مع متصمبات الجرس.  -7
 يتع تحجيج كع محجد مغ األسئمة, ويصمب مغ الجسيع اإلجابة عغ ىحه األسئمة.  -8
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 إجاباتو في كخاستو. يدجل كل شالب -9
 ة في قخاءة كمسة صعبة في البيت.يصمب الصالب مغ السعمع أو الدمالء السداعج -12

 انًشحهة انثبنثة: انًشالبة انزاتُة: 

في ىحه السخحمة يتابع الصالب مجى تقجمو في تحقيق األىجاف ومالحطة سمػكو في  
التغمب عمييا، ويسكغ لمسعمع تحفيد  أثشاء التعمع، ويسكشو التػصل إلى بعس السعػقات ومحاولة

شالبو عمى مزاعفة الجيج لتشطيع الجػانب السعخفية والجافعية والدمػكية، مع العمع أن ىحه 
السخحمة تتع ضسشًيا أثشاء باقي السخاحل، وُيسكغ لمصالب أن يدأل بعس األسئمة التي تسكشو مغ 

ىجاف التي أجج صعػبة في تحقيق ما سبق, مثل: ما الحي حققتو مغ األىجاف؟ وما األ
تحكيقيا؟ وما الػسائل التي يسكغ أن تداعج في التغمب عمى مثل ىحه الرعػبات؟ ىل تسكشت 
مغ الػصػل إلى ميارات التحوق األدبي التي تع تحجيجىا مدبًقا؟ وإذا كان الجػاب بال يدأل 

 مب عمييا؟ الصالب نفدو: ما السيارات التي أجج صعػبة في تحكيقيا؟ وما الدبيل لمتغ
 انًشحهة انشابعة: انتمىَى وانتغزَة انشاجعة: 

يقػم الصالب بتقييع ذاتو، وذلظ مغ خالل مصابقة ما تػصل إليو باألىجاف التي حجدىا  -1
 مدبًقا.  

اإلجابات التي يحتػي يسكغ لمصالب أن تكػن معو قائسة باإلجابات الرحيحة ويصابقيا ب -2
 عمييا سجمو.

 لمسعمع في ىحه السخحمة أن ُيقجم تغحية راجعة لصالبو؛ لترحيح ما أخفقػا فيو.  يسكغ -3
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 أثش انتعهى انًُظى راتًُب فٍ تًُُة يهبسات انتزوق األدبٍ : 

( أن التحوق نذاط إيجابي يقػم بو الستمقي ،  1294،  2212ذكخت ) لبة إبخاليع ، 
يتصمب تػافخ مقػمات عقمية ووججانية وجسالية واجتساعية لجى الستمقي ، ومغ ثع فإنشا في 
تشسية التحوق األدبي لجى السخاحل التعميسية السختمفة لدشا بحاجة إلى نقل السعمػمات مغ 

يح ، بل السيع تػفيخ مػاقف التعميع التي تسكغ الستعمع مغ الكيام بالشذاط السعمع إلى التمس
التحوقي ، حيث أنو مغ الزخوري أن يحجث تجاوب بيغ التمسيح والشز أثشاء عسمية التحوق ، 
وبالتالي فإن عسمية التمقيغ ال ترمح عمى اإلشالق في ىحه الحالة ، وإنسا نحتاج إلى تفعيل 

 سمية التعمع . دور التمسيح أثشاء ع
( أن السعمع الشاجح ىػ الحي يجرك أن  222،  2212كسا ذكخ ) نػاف مشرػر ، 

تشسية ميارات التحوق األدبي ال يسكغ أن تتأتي إال بجراسة األدب ، وقخاءة الشساذج الخاقية 
 والخفيعة الجسيمة مغ فشػن األدب : شعًخا ونثًخا ، وتجريب الصالب عمى تحميل الشساذج ذىشًيا

  .وإبجاء آرائيع ليتدشى ليع التعخف عمى مياراتيع ومحاولة تحديشيا
ح ( أنو مغ أسذ تشسية ميارات التحوق األدبي مش 26، 2211وذكخ) سسيخ يػنذ، 

، وكحلظ إدراك العمل واألسباب التي تجعميع يسيمػن لمعسل الصالب حخية في الشقاش والحػار
وروي ة؛ إلدراك العالقات بيغ مكػنات العسل  األدبي وقخاءة الشز غيخ مخة وتفحرو بتأني

  .ومعايذة الصالب لألعسال األدبية اإلبجاعية ي ، وتجريب الصالب عمى فحز العسلاألدب
التحوق  ميارات ( أن مغ أسذ تشسية 118،  2215وذكخت ) سسخ عبج الحميع ، 

 األدبي : 
دئية، ومعاني ، والجلعامةشز األدبي مغ حيث األفكار امشاقذة التالميح في مزاميغ ال-1

شي أنو ال تحوق دون ، وىحا يعز نػاحي الجسال في التعبيخ وأثخهوإبخا السفخدات المغػية،
  .فيع السقخوء

 م استئثار السعمع بالعسل مشفخًدا.وعج وحخية الخأي تذجيع التالميح عمى السذاركة-2
وعشاية وتخكيد بذسػلية ،أكثخ مغ مخة واستعخاضو تجريب التالميح عمى قخاءة الشز  -3

 وتأثيخ
عسمية  ىػالحكيقة  في ( أن التحوق األدبي 49،  2227كسا يخى ) أحسج مرصفى ، 

عسجية يقػم بيا الستمقي في مػاجية أي عسل أدبي بعج أن يحتذج ليا مغ استعجادات مشاسبة 
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ذائية ، لشػع العسل، وتييؤ مشاسب لمغة العسل وإيقاعو بقرج اكتذاف بشية العسل : اإلن
 .الخصية ، والجاللية لمػصػل إلى حكع ذاتي عمى العسل بالقبػل أو الخفس

( أيًزا أنو لكي يسكغ تشسية التحوق األدبي  1287،  2212كسا تخى ) لبة إبخاليع ، 
لجى تالميح السخاحل التعميسية السختمفة ؛ فإنو يشبغي التخمى عغ األسمػب التقميجي في 

، والعسل عمى البحث عغ ػمات والسعارف وتمقيشيا لمتالميحنقل السعمالتجريذ الحي يعتسج عمى 
الشطخيات والسجاخل الحجيثة وأفزل الصخق واألساليب التي تحقق ىحه  الغاية ، والتي البج أن 
تيتع بإيجابية الستعمع ومذاركتو الفاعمة في العسمية التعميسية ، وتؤكج عمى أن التعمع ال يسكغ 

ل الستعمع نفدو، عغ شخيق تفاعمو الجائع أثشاء التعمع وتػضيف معارفو أن يكػن إال مغ خال 
 القبمية في فيع السعخفة الججيجة . 

ومغ خالل تحميل ما سبق يتزح أنو يسكغ تشسية التحوق األدبي لجى شالب السخحمة 
مى الثانػية مغ خالل تخكيد الجيج عمى الستعمع ، والتخمي عغ الصخيقة التقميجية التي تعتسج ع

التمقيغ وتجعل دور الصالب سمبًيا ؛ ألن مثل ىحه الصخيقة ال يسكغ مغ خالليا أن يكتدب 
الصالب ميارات التحوق األدبي ؛ وذلظ ألن ميارات التحوق األدبي تحتاج إلى تفاعل الصالب 
بسذاعخه وأحاسيدو مع الشز األدبي ومع عاشفة الذاعخ وذلظ بتػجيو مغ السعمع، ومثل ىحا 

 .عػ إليو التعمع السشطع ذاتًيا ىػ ما يج
 أدوات انذساسة ويىادهب, وإجشاءات إعذادهب وتطبُمهب                

 :اآلتي الباحث استخجم  البحث أسئمة عغ لإلجابة
  قائسة ميارات التحوق األدبي:  وىي: أداة جسع البيانات 

ت والجراسةات الدةابقة التةي األدبيةامخاجعةة  سيارات التحوق األدبي بعجب قام الباحث بإعجاد قائسة
سخترةيغ ال والسحكسةيغ الخبةخاء مةغ مجسػعةة عمةى عخضيا تعو  ،ميارات التحوق األدبي تشاولت

 حةػل الةخأي إلبةجاء؛ا( محكسً 39وعةجدىع ) وفةي التخبيةة والتعمةيع السشةاىج وشةخق التةجريذفةي 
ومةجى الدةالمة المغػيةة  ،لصالب الرةف األول الثةانػي  السيارة مشاسبة مجى   حيث مغ القائسة
 الةػزن  بحدةاب الباحةث قام ثع وقام السحكسػن بتعجيل وححف بعس السيارات، ,السياراتليحه 

 لةظوذ الثةانػي الرةف األول  شةالبالسةخاد تشسيتيةا لةجى  ميةارات التةحوق األدبةي لقائسة الشدبي
 ، %(122-82)مةغ السحكسةيغ بةيغ ندةبتيا ترةل اتفةاق بشدةب حطيت التي السيارات الختيار

وبعج الححف والتعجيل تػصل الباحةث إلةى القائسةة فةي  %(،82وححف السيارات التي ىي دون )
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   .ميارة( 22عجدىا )ىي تزع أربعة جػانب رئيدة ، وميارات فخعية و صػرتيا الشيائية 
 :الصالبإعجاد كخاسة نذاط  -أ    مػاد التجريذ:

إعةةجاد بالتةةي تةةع التػصةةل إلييةةا، قةةام الباحةةث  ميةةارات التةةحوق األدبةةيفةةي ضةةةػء قائسةةة 
 وفقا لثالث مخاحل ىي: الصالب كتاب

عةةخض الرةةػرة السبجئيةةة عمةةى الدةةادة -2   .الصالةةب لكخاسةةة نذةةاطإعةةجاد صةةػرة مبجئيةةة -1
 السحكسيغ.

 الشيائية. افي صػرتي الصالب كخاسة نذاطإجخاء التعجيالت، وصياغة -3
ه لقةةج تةةع إعةةجاد صةةػرة مبجئيةةة لسحتةةػى ىةةح:الصالةةب لكخاسةةة نذةةاطإعةةجاد صةةػرة مبجئيةةة  - أ

 ،وقج اشتسمت عمى الكخاسة
 .ميارات التحوق األدبي*       .كخاسةمحتػى ال*   .لمصالبمقجمة *
 عخض الرػرة السبجئية عمى الدادة السحكسيغ :-2

، تةةع عخضةةو عمةةى عةةجد مةةغ الكخاسةةةولمتأكةةج مةةغ صةةجق وسةةةالمة إعةةجاد محتةةػى ىةةحا 
ج وشةةخق اىالسحكسةةيغ، وىةةع مةةغ الدةةادة أعزةةاء ىيئةةة التةةجريذ السخترةةيغ فةةي السشةةالدةةادة 

التجريذ برػرة عامة، والسشاىج وشخق تجريذ المغة العخبية برفة خاصة، ومػجيي ومعمسةي 
 ا مغ حيث:المغة العخبية، وذلظ بيجف إجخاء التعجيالت السشاسبة وفق ما يخونو صػابً 

لتحقيةق  الكخاسةةمشاسةبة أنذةصة *        .الةتعمع السةشطع ذاتًيةا اتإلسةتخاتيجي الكخاسةمشاسبة *
 األىجاف السخجػة.

 .السحتػى مشاسبة التجريبات والتصبيقات لتحقيق أىجاف *
 الشيائية . افي صػرتي الصالب كخاسة نذاطإجخاء التعجيالت، وصياغة  -3

، الصالةب نذةاطكخاسةة لع يذخ الدادة السحكسػن إلى كثيةخ مةغ التعةجيالت فةي محتةػى 
استفدةةار عةةغ كيفيةةة  شةةكمية، مثةةل تعةةجيل صةةياغة كمسةةة،أوحيةةث كانةةت معطةةع ىةةحه التعةةجيالت 

 كخاسة .لا جػدةإلى  معطسيعأشار  و التصبيق،
 دليل السعمع: -ب

تع عخض دليل السعمع في صػرتو األولية عمى مجسػعة مغ السحكسيغ السختريغ  
في السشاىج وشخق تجريذ المغة العخبية, وبعس مػجيي ومعمسي المغة العخبية, بمغ عجدىع 

بشاء عمى آراء السحكسيغ تع إجخاء التعجيالت, حيث تع تعجيل صياغة بعس ، ( محكًسا39)
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 ,دمغ السخرز لبعس األنذصة التعميسية الػاردة في الجروساألىجاف التعميسية, وتحجيج ال
 لمبخنامج.التػصل إلى الرػرة الشيائية وبالتالي تع 

 : الثانػي األول الرف  لصالب ميارات التحوق األدبيإعجاد اختبار أداة الكياس: 
التحوق ميارات  ختبارا، قام الباحث بإعجاد شذاطالجليل, وكخاسة ال نتياء مغ إعجادبعج اال 
لجى  ميارات التحوق األدبي تشسية في التعمع السشطع ذاتًيااستخجام  أثخ لتعخفوذلظ  األدبي

 شالب الرف األول الثانػي.

وقام الباحث بإعجاد ججول مػاصفات روعي في إعجاده الػزن الشدبي لمسػضػعات 
لتحجيج عجد األسئمة الستزسشة في االختبار التي يكيديا، وذلظ  ميارات التحوق األدبيوكحلظ 

والججول التالي يػضح مػاصفات االختبار التحريمي وعجد األسئمة ،السياراتوفقا لتمظ 
 لسيارات التحوق.
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 (    7خذول )

 يىاصفبد اخزجبس يهبساد انززوق األدثٍ نطالة انصف األول انثبَىٌ  

اندىاَت 
 انشئُسخ

 انًهبساد األدائُخ
 األسئهــــــــــــــــــخأسلبو 

انُسجخ 
اندضء  انًئىَخ

 األول
اندضء 
 انثبٍَ

اندضء 
 انثبنث

اندضء 
 انشاثغ

اندضء 
 انخبيس

 
 

اندبَت 
 انفكشٌ 

َسذد  انفكشح انشئُسخ نهُص 
 األدث0ٍ

- 79 76 - -  
 

َسذد انفكش انفشػُخ فٍ انُص  59%
 األدث0ٍ 

- - - 97 - 

 98 - - - 6 َششذ األثُبد ثأسهىة أدث0ٍ 
َسزُزح ػُىاًَب آخش يُبسجًب نهُص 

 األدث0ٍ 
9 - - 99 - 

انفكش  ثٍُ َىضر انزشاثط
 فٍ انُص األدث0ٍ انفشػُخ

- - 71 - - 

َسزخشج سًبد األدَت انفُُخ يٍ 
 خالل األثُبد0 

- - - 97 - 

 
 

اندبَت 
انىخذاَ

ٌ 

َسذد انؼبطفخ انًسُطشح ػهً 
 األدَت0 

7 - - - -  
 

َسذد أثش انؼبطفخ فٍ اخزُبس أنفبظ  9505%
 ورشاكُت انُص األدث0ٍ 

- - 76 - 96 

َجٍُ انؼاللخ ثٍُ انؼبطفخ وانصىس 
 انجالغُخ فٍ انُص األدث0ٍ 

2 - - - - 

َسذد انمًُخ انزؼجُشَخ نهكهًخ فٍ 
 انُص األدث0ٍ 

8 - - - 91 

َزىصم إنً أٌ انزؼجُشٍَ أخًم 
 ونًبرا؟

6 - - - - 

 
 

اندبَت 
 انجُبٍَ

َسذد َىع انصىسح انجُبَُخ فٍ 
 انُص األدث0ٍ 

5 - 77 - -  
 
 

9801% 
َسزخهص سش خًبل انصىس 

 انجُبَُخ وانغشض انجالغٍ يُهب0 
- 75 - - 92 

َسذد يب رىزٍ ثه انصىس انجُبَُخ 
 فٍ انُص األدث0ٍ 

- 79 - 95 - 

َفشق ثٍُ االسزؼبسح انزصشَسُخ 
 وانًدبص انًشسم0 

- - - - 59 

َسذد وخه انشجه ثٍُ انًشجه 
 وانًشجه ثه0 

- 77 - - - 

 
اندبَت  

االخزًب
 ػٍ

َسذد انمُى واالردبهبد فٍ 
 انمصُذح0 

- - 78 99 -  
99% 

َزؼشف سًبد األدَت 
 االززًبػُخيٍ خالل انُص0 

7 - - 96 - 

َسذد سًبد انجُئخ انزٍ َُزًٍ 
 إنُهب انُص يٍ خالل األثُبد0 

1 - - - - 

َزؼشف أثش اندبَت االخزًبػٍ فٍ 
 رشكُم انزشجُه واالسزؼبسح0

- - 72 - - 
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 :صُبغة تعهًُبت االختببس 
ُروعي في صياغة تعميسات االختبار الديػلة والػضػح, ومشاسبتيا لسدتػى الصالب,   

وتػضيح اليجف مغ االختبار, وتحجيج شخيقة اإلجابة عغ أسئمة االختبار تحجيًجا دقيًقا, 
وتسثمت التعميسات الخاصة بالصالب الحيغ ُيصبق عمييع االختبار في تػجيييع إلى األداءات 

 شج اإلجابة عغ االختبار, وقج حجدىا الباحث فيسا يمي:التي يجب اتباعيا ع
عجم البجء في اإلجابة عغ أسئمة االختبار *    قخاءة كل سؤال جيًجا لتعخف السصمػب مشيع.*

 حتى ُيؤذن ليع.
 تػعيتيع بأن ىحا االختبار ال ُيدتخجم إال لغخض البحث العمسي.*
 :انتجشبة االستطالعُة نالختببس 

غيخ  -بعج إجخاء التعجيالت عمى االختبار تع تصبيقو عمى مجسػعة استصالعية 
مغ شالب الرف األول الثانػي بسجرسة العتسانية الثانػية السذتخكة بمغ  -مجسػعة الجراسة

( شالًبا وشالبة؛ حيث تع تصبيق اختبار التحوق األدبي عمى السجسػعة 32عجدىا )
ثبات, وحداب اللحداب صجق االختبار, وحداب معامل االستصالعية ورصج الشتائج, وذلظ 

 زمغ االختبار.
 :َحكًٍُ(:-1 صذق االختببس ًُ  انصذق انًُطمٍ )صذق ان

لمتأكج مغ صجق االختبار؛ تع عخضو عمى مجسػعة مغ الُسَحكسيغ السختريغ في 
( 39السشاىج وشخق تجريذ المغة العخبية وبعس مػجيي المغة العخبية ومعمسييا بمغ عجدىع )

 صجقيا. محكًسا, وقج تع التأكج مغ
 صذق االتسبق انذاخهٍ: -0

لمتأكج مغ صجق االتداق الجاخمي الختبار ميارات التحوق األدبي تع تصبيقو عمى 
( شالًبا وشالبة, وتع حداب معامل ارتباط بيخسػن بيغ كل 32مجسػعة استصالعية قجرىا )

فقخة مغ فقخات االختبار ودرجة كل جانب رئيذ لالختبار وكحلظ الجرجة الكمية لالختبار، كسا 
 ىػ مػضح بالججوليغ التالييغ: 
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 يؼبيم اسرجبط ثُشسىٌ ثٍُ دسخخ كم فمشح ودسخخ كم خبَت سئُس( 9خذول )

 د انززوق األدثٍ نطالة انصف األول انثبَىٌيٍ خىاَت اخزجبس يهبسا 

سلى 

 انسؤال
 انًؼشفٍ

سلى 

 انسؤال
 انىخذاًَ

سلى 

 انسؤال
 انجُبًَ

سلى 

 انسؤال
 االخزًبػً

 **90129 7-7ج **90827 5-7ج **90296 7-7ج **90199 9-7ج

 **90616 1-7ج **90117 7-9ج **90688 8-7ج *90888 6-7ج

 **90617 5-5ج **90118 9-9ج **90762 6-7ج *90689 5-9ج

 **90697 8-5ج **90118 6-9ج **90292 2-7ج **90866 7-5ج

 **90677 5-6ج **90176 9-5ج **90298 7-5ج **90729 6-5ج

 **90697 7-6ج **90669 6-6ج **90777 9-7ج **90196 7-6ج

   **90819 6-7ج **90157 5-7ج **90112 9-6ج

   **90167 7-7ج   **90826 8-6ج

       **90796 7-7ج

 (9097(                * دانخ ػُذ يسزىي )9097** دانخ ػُذ يسزىي )                          

 انكهُخ وانذسخخ فمشح دسخخ كم ثٍُ االسرجبط يؼبيم(  5خذول )

 نطالة انصف األول انثبَىٌ انززوق األدثٍيهبساد الخزجبس  

سلى 

 انسؤال

يؼبيم 

 االسرجبط

يؼبيم  انسؤالسلى 

 االسرجبط

يؼبيم  سلى انسؤال

 االسرجبط

 **90666 9-6ج **90778 9-9ج **90669 7-7ج

 **90882 5-6ج *90629 5-9ج **90786 9-7ج

 **90777 6-6ج **90621 6-9ج **90166 5-7ج

 **90166 7-6ج **90755 7-5ج **90778 6-7ج

 **90675 8-6ج **90755 9-5ج **90696 7-7ج

 **90611 7-7ج **90865 5-5ج **90696 8-7ج

 *90511 9-7ج **90777 6-5ج *90689 1-7ج

 **90882 5-7ج **90666 7-5ج **90817 6-7ج

 **90659 6-7ج **90166 8-5ج **90659 2-7ج

 **90666 7-7ج **90659 7-6ج **90797 7-9ج

 (9097(                * دانخ ػُذ يسزىي )9097ػُذ يسزىي ) ** دانخ                             

يتزح مغ الججوليغ الدابقيغ أن جسيع قيع معامالت االرتباط لالختبار كانت دالة  
(؛ مسا يجل عمى صجق االتداق الجاخمي الختبار ميارات 2.25(, و)2.21عشج مدتػيي )

 التحوق األدبي لصالب الرف األول الثانػي.
 تببس:ثببت االخ

تع حداب ثبات اختبار ميارات التحوق األدبي باستخجام معادلة "ألفا كخونباخ", حيث 
( شالًبا وشالبة, وقج بمغ معامل 32ُشبق االختبار عمى مجسػعة استصالعية بمغ عجدىا )
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(, ويجل ذلظ عمى ارتفاع ندبة 2.21( وىي ندبة دالة عشج مدتػى )2.85الثبات لالختبار )
 ارات التحوق األدبي, وصالحيتو لمتصبيق عمى مجسػعة الجراسة.ثبات اختبار مي
 صيٍ االختببس:

, عغ شخيق تدجيل رلسشاسب لإلجابة عغ أسئمة االختباقام الباحث بحداب الدمغ ا 
( دقيقة, 32, والحي بمغ )شالب  في اإلجابة عغ أسئمة االختباالدمغ الحي استغخقو أسخع 

( دقيقة, ثع حداب متػسط الدمغ السشاسب 72والحي بمغ ), استغخقو أبصأ شالبوالدمغ الحي 
 ( دقيقة.52لإلجابة عغ أسئمة االختبار باستخجام معادلة زمغ االختبار, وُوجج أنو يداوي )

                                     32  +72 
 دقيقة 52زمغ االختبار = ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة =              

                                            2 
 االختبار ترحيح : 

 تحجيج تع حيث فقخاتو، عمى االستصالعية السجسػعة شالب إجابة بعج االختبار ترحيح تع
 محرػرة الصالب عمييا حرل التي الجرجة تكػن  وبحلظ االختبار، مفخدات مغ مفخدة لكل( درجتيغ)

 .درجة( 62 – صفخ) بيغ

 رابًعا: تجخبة الجراسة:
 :يجتًع انذساسة 

تكػن مجتسع الجراسة مغ شالب الرف األول الثانػي بسجرسة العتسانية الثانػية 
م, البالغ عجدىع ) 2219/ 2218التعميسية لمعام الجراسي  السذتخكة التابعة إلدارة البجاري 

 ( شالًبا وشالبة. 165
 :يجًىعة انذساسة 

تألفت مجسػعة الجراسة مغ مجسػعة تجخيبية تع اختيارىا بصخيقة عذػائية مغ    
( شالًبا وشالبة, 32الثانػية السذتخكة, قجرىا ) شالب الرف األول الثانػي بسجرسة العتسانية

 (.1/1وىع شالب وشالبات فرل )
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 :صيٍ تطبُك انذساسة 

قام الباحث بتصبيق البخنامج القائع عمى التعمع السشطع ذاتًيا خالل الفرل الجراسي  
 . م, وقج استغخق تجريذ السػضػعات ثالثة أسابيع2219/  2218الثاني لمعام الجراسي 

 ول التالي يػضح الخصة الدمشية لتصبيق الجراسة.والجج
 انخطخ انضيُُخ نزدشثخ انذساسخ ػهً يدًىػخ انذساسخ يٍ طالة انصف األول انثبَىٌ(  6خذول )

 انفزشح انضيُُخ انزطجُك

و، واالثٍُُ 78/9/9972َىيٍ انسجذ  انزدشثخ االسزطالػُخ   

 و76/9/9972

 و97/9/9972َىو انخًُس  األدثٍانزطجُك انمجهٍ الخزجبس انززوق 

و ززً 97/9/9972يٍ اإلثٍُُ  رطجُك انجشَبيح ػهً يدًىػخ انذسسخ 

 و76/5/9972انخًُس

 و99/5/9972األسثؼبء  انزطجُك انجؼذٌ الخزجبس انززوق األدثٍ

 البخنامج باستخجام اآللي الحاسب شخيق عغ اإلحرائية السعالجة وتع إجخاء
 Statistical Package for االجتساعية لمعمػم اإلحرائية الحدمة) "SPSSاإلحرائي "

Social Sciences.) 
 :التالية اإلحرائية السعادالت استخجام الجراسة استمدمت وقج

 .الرجق معامل*        .الثبات معامل*    .االتفاق ندبة حداب معادلة*
 اختبار*  .السعياري  االنحخاف*  .الحدابي الستػسط* .االختبار تصبيق زمغ حداب معادلة*
 .األثخ حجع معادلة* "ت"

 َتبئج انذساسة وتفسُشهب
يب يهبسات انتزوق األدبٍ انًُبسبة وانزٌ َُص عهً:" اإلجببة عٍ انسؤال األول:أواًل 

 نطالة انصف األول انثبَىٌ؟ 

باالعتساد عمى البحػث والجراسات  قائسة ميارات التحوق األدبي،قام الباحث بتحجيج 
والشرػص ، وأىجاف تجريذ المغة العخبية برفة عامة ، لت التحوق األدبيالدابقة التي تشاو 

برفة خاصة، والتي تذيخ إلى بعس ىحه السيارات التي تجعػ السعمع ألن يعسل عمى  األدبية
مبجئية؛ لعخضيا عمى  تشسيتيا لجى الصالب ، وقج تع جسع ميارات التحوق األدبي في قائسة

، وبعس مػجيي المغة العخبية ومعمسييا؛ وذلظ بيجف السحكسيغ السختريغ مجسػعة مغ
التػصل إلى القائسة في شكميا الشيائي، ومغ ثع تع التػصل إلى قائسة ميارات التحوق األدبي 

 أدائية . ( ميارة22السشاسبة لصالب الرف األول الثانػي وبمغ عجدىا )
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ُبول اإلجببة عٍ انسؤال انثبٍَ نهذساسة, وَصه: "يب انبشَبيج انمبئى عهً انتعهى ثبًَُب: تى ت

وذلظ مغ  انًُظى راتًُب نتًُُة يهبسات انتزوق األدبٍ نذي طالة انصف األول انثبَىٌ؟",
إعجادىا(؛ حيث تع  وإجخاءات ومػادىا, الجراسة خالل اإلجخاءات التي جاءت في فرل )أدوات

إعجاد البخنامج القائع عمى التعمع السشطع ذاتًيا, وذلظ في ضػء الرػرة الشيائية لقائسة ميارات 
التحوق األدبي, وعجد مغ السرادر التي تشاولت بشاء السشاىج والبخامج التعميسية وترسيسيا, 

  .واإلشار الشطخي والسفاليسي
أسئهة انذساسة, وَصه: "يب فبعهُة بشَبيج لبئى عهً ثبنثًب: اإلجببة عٍ انسؤال انثبنث يٍ 

 انتعهى انًُظى راتًُب فٍ تًُُة يهبسات انتزوق األدبٍ نذي طالة انصف األول انثبَىٌ؟"

تع التػصل لإلجابة عغ ىحا الدؤال مغ خالل التجخبة السيجانية لمجراسة, وتزسشت 
ع السشطع ذاتًيا في تشسية ميارات اإلجابة عشو الكذف عغ فاعمية البخنامج القائع عمى التعم

التحوق األدبي, حيث تع التػصل إلى الرػرة الشيائية الختبار التحوق األدبي لصالب الرف 
األول الثانػي, ثع تحجيج مجسػعة الجراسة, وتصبيق أدوات الجراسة قبل تجريذ البخنامج وبعجه, 

مجسػعة الجراسة مغ خالل  ومعالجة البيانات اإلحرائية لمتصبيقيغ القبمي والبعجي عمى
 حداب ما يمي:

* الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات شالب مجسػعة الجراسة في اختبار ميارات 
 التحوق األدبي قبل تجريذ البخنامج.

* الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري لجرجات شالب مجسػعة الجراسة في اختبار ميارات 
 البخنامج. التحوق األدبي بعج تجريذ

* حداب الفخق بيغ متػسصي درجات الصالب في كل مغ التصبيقيغ القبمي والبعجي الختبار 
تعخف حجع  *   ميارات التحوق األدبي مغ خالل حداب قيسة "ت" وداللتيا اإلحرائية.

 األثخ لمبخنامج بعج حداب قيسة "ت".
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 وفيسا يمي عخض لتمظ الخصػات كالتالي:
 اختببس يهبسات انتزوق األدبٍ: َتبئج 

يػضح الججول التالي الستػسط الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة "ت" وداللتيا 
لجرجات أفخاد مجسػعة الجراسة في التصبيقيغ القبمي والبعجي في اختبار ميارات التحوق 

 (.32األدبي, حيث )ن = 
 زىي انذالنخ نذسخبدانًزىسط انسسبثٍ واالَسشاف انًؼُبسٌ ولًُخ "د" ويس   

 طالة يدًىػخ انذساسخ فٍ انزطجُمٍُ انمجهٍ وانجؼذٌ الخزجبس يهبساد انززوق األدثٍ         (7خذول )

انًزىسط  انزطجُك

 انسسبثٍ )و(

االَسشاف 

 انًؼُبسٌ )ع(

ػذد 

 انًدًىػخ )ٌ(

 يسزىي انذالنخ لًُخ "د"

دانخ ػُذ يسزىي  670616 59 50867 79069 انمجهٍ

 90527 77019 انجؼذٌ 9097

 

يتزح مغ الججول الدابق وجػد فخق بيغ متػسصي مجسػع درجات شالب مجسػعة 
الجراسة في اختبار ميارات التحوق األدبي لمتصبيقيغ القبمي والبعجي لرالح التصبيق البعجي؛ 

(, بيشسا بمغ في التصبيق البعجي 12.42حيث بمغ الستػسط في التصبيق القبمي لالختبار )
( لرالح التصبيق البعجي, مسا يؤكج حجوث 43.32ق بيشيسا )(, وكان متػسط الفخ55.72)

تحدغ في الجانب األدائي لسيارات التحوق األدبي ككل لجى تالميح مجسػعة الجراسة بعج 
 تصبيق البخنامج.

كسا يتزح وجػد فخق دال إحرائيا بيغ متػسصي درجات الصالب مجسػعة الجراسة في 
لرالح التصبيق البعجي عشج  رات التحوق األدبي ككلالتصبيقيغ القبمي والبعجي الختبار ميا

( وىي قيسة دالة عشج ذلظ 41.478(؛ حيث بمغت قيسة "ت" السحدػبة )2.21)مدتػى 
السدتػى, وىحا يجل عمى أن ىشاك تحدًشا واضًحا في الجانب األدائي لسيارات التحوق األدبي 

 .ككل
يارات التحوق األدبي, وبيان وبالشدبة لمسيارات الفخعية التي تكػن مشيا اختبار م

جرجات, فيسكغ بيانيا مغ خالل الججول التالي الحي يػضح الستػسط الالفخوق بيغ متػسصات 
الحدابي واالنحخاف السعياري وقيسة "ت" وداللتيا لجرجات أفخاد مجسػعة الجراسة في 

دبي مفرمة,حيث ية لسيارات التحوق األالتصبيقيغ القبمي والبعجي لالختبار في السيارات الفخع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .                                                                                                                            32= ن
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 ًؼُبسٌ ولًُخ "د" ودالنزهب نذسخبد طالةانًزىسط انسسبثٍ واالَسشاف ان     (8خذول )

 يدًىػخ انذساسخ فٍ انزطجُمٍُ انمجهٍ وانجؼذٌ فٍ انًهبساد انفشػُخ الخزجبس يهبساد انززوق األدثٍ 

اندبَت 

 انشئُس

انفشق ثٍُ  انزطجُك انجؼذي انزطجُك انمجهٍ 

انًزىسطُ

ٌ 
 لًُخ د

ػذد أفشاد 

انًدًىػخ 

 )ٌ( 

يسزى

ي 

انذالنخ 

9097  

زدى 

 األثش

 ع و ع و

 70576 78061 90597 6029 فكشٌان
77021 

920578 
902 دانخ 59

1 

 70696 79079 70211 5011 انىخذاًَ
6015 

970618 
902 دانخ 59

6 

 70971 77095 90879 6015 انجُبٍَ
79059 

710192 
902 دانخ 59

9 

 االخزًبػٍ
9011 70797 77059 90277 

6075 
960261 

902 دانخ 59

8 

االخزجبس 

 ككم
79069 50867 77019 9090527 

65059 
670616 

902 دانخ  59

6 
 ج

 يتزح مغ الججول الدابق ما يمي:
 الفكخي: بمغ متػسط درجات الصالب مجسػعة الجراسة في  بالشدبة لسيارات االجانب

(, بيشسا بمغ متػسط درجات السجسػعة في التصبيق البعجي 4.92التصبيق القبمي ليا )
(, كسا يتبيغ أن قيسة 11.97(, وكان متػسط الفخق بيشيسا )16.87لمسيارات نفديا )

(, 2.21لة عشج مدتػى )( وىحه الكيسة دا29.316"ت" السحدػبة لتمظ السيارات بمغت )
وبحداب قيسة "ت" وداللتيا يتزح وجػد فخق دال إحرائًيا بيغ متػسصي درجات 
الصالب)مجسػعة الجراسة( في التصبيقيغ القبمي والبعجي لسيارات الجانب الفكخي لرالح 
التصبيق البعجي, مسا يذيخ إلى أن ىشاك تحدًشا ممحػًضا في الجانب األدائي لسيارات 

 فكخي لجى مجسػعة الجراسة مغ شالب الرف األول الثانػي بعج تصبيق البخنامج الجانب ال
  بالشدبة لسيارات الجانب الػججاني: بمغ متػسط درجات الصالب)مجسػعة الجراسة( في

(, بيشسا بمغ متػسط درجات السجسػعة في التصبيق البعجي 3.77التصبيق القبمي ليا )
(, كسا يتبيغ أن قيسة "ت" 8.73الفخق بيشيسا )(, وكان متػسط 12.52لمسيارات نفديا)

(, 2.21( وىحه الكيسة دالة عشج مدتػى )21.476السحدػبة لتمظ السيارات بمغت )
وبحداب قيسة "ت" وداللتيا يتزح وجػد فخق دال إحرائًيا بيغ متػسصي درجات 

ني لرالح الصالب)مجسػعة الجراسة( في التصبيقيغ القبمي والبعجي لسيارات الجانب الػججا
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التصبيق البعجي, مسا يذيخ إلى وجػد تحدغ في الجانب األدائي لسيارات الجانب الػججاني 
  .لجى مجسػعة الجراسة مغ شالب الرف األول الثانػي بعج تصبيق البخنامج

  بالشدبة لسيارات الجانب البياني: بمغ متػسط درجات الصالب مجسػعة الجراسة في التصبيق
بيشسا بمغ متػسط درجات السجسػعة في التصبيق البعجي لمسيارات  (,4.73القبمي ليا )

(, كسا يتبيغ أن قيسة "ت" 12.32(, وكان متػسط الفخق بيشيسا )15.23نفديا )
(, 2.21( وىحه الكيسة دالة عشج مدتػى )17.729السحدػبة لتمظ السيارات بمغت )

متػسصي درجات التالميح  وبحداب قيسة "ت" وداللتيا يتزح وجػد فخق دال إحرائًيا بيغ
مجسػعة الجراسة في التصبيقيغ القبمي والبعجي لسيارات الجانب البياني لرالح التصبيق 
البعجي, مسا يذيخ إلى أن ىشاك تحدًشا ممحػًضا في الجانب األدائي لسيارات الجانب 

  .البياني لجى مجسػعة الجراسة مغ شالب الرف األول الثانػي بعج تصبيق البخنامج
 الشدبة لسيارات الجانب االجتساعي: بمغ متػسط درجات الصالب مجسػعة الجراسة في ب

(, بيشسا بمغ متػسط درجات السجسػعة في التصبيق البعجي 2.77التصبيق القبمي ليا )
(, كسا يتبيغ أن قيسة "ت" 8.53(, وكان متػسط الفخق بيشيسا )11.32لمسيارات نفديا)

(, 2.21( وىحه الكيسة دالة عشج مدتػى )24.987السحدػبة لتمظ السيارات بمغت )
وبحداب قيسة "ت" وداللتيا يتزح وجػد فخق دال إحرائًيا بيغ متػسصي درجات 
الصالب)مجسػعة الجراسة( في التصبيقيغ القبمي والبعجي لسيارات الجانب االجتساعي 

دائي لرالح التصبيق البعجي, مسا يذيخ إلى أن ىشاك تحدًشا واضحا في الجانب األ
لسيارات الجانب االجتساعي لجى مجسػعة الجراسة مغ شالب الرف األول الثانػي بعج 

  .تصبيق البخنامج
 الحي تع ككل  وبحداب حجع أثخ البخنامج في الجانب األدائي لسيارات التحوق األدبي

يؤكج فاعمية  مساقيع حجع األثخ دالة برػر كبيخة, حدابو مغ خالل االختبار, ُوجج أن
البخنامج القائع عمى التعمع السشطع ذاتًيا في تشسية ميارات التحوق األدبي, كسا يتزح مغ 

  الججول التالي:
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ًُب (1خذول)  لُى زدى األثش نهجشَبيح انمبئى ػهً انزؼهى انًُظى رار

 فٍ رًُُخ يهبساد انززوق األدثٍ نذي طالة انصف األول انثبَىٌ     

 دالنخ زدى األثش زدى األثشلًُخ  انًهبسح

 دال ثصىسح كجُشح 9021 اندبَت انفكشٌ

 دال ثصىسح كجُشح 9028 اندبَت االخزًبػٍ

 دال ثصىسح كجُشح 9026 اندبَت انىخذاٍَ

 دال ثصىسح كجُشح 9029 اندبَت انجُبٍَ

 دال ثصىسح كجُشح 09 26 يهبساد انززوق ككم

تتزح مغ الججول الدابق قيع حجع األثخ لمبخنامج وداللتو فيسا يتعمق بالجانب  
األدائي لسيارات التحوق األدبي عمى اختبار ميارات التحوق األدبي, حيث بمغت قيع حجع األثخ 

 -الجانب الػججاني –الجانب االجتساعي –لمسيارات الفخعية لمتحوق األدبي )الجانب الفكخي 
( وجسيعيا قيع دالة برػرة 2. 92 – 2.94   – 2.96 – 2.98الجانب البياني( بالتختيب )

( وىي قيسة دالة برػرة 2.98كبيخة, وبمغت قيسة حجع األثخ لسيارات التحوق األدبي ككل )
الصالب  كبيخة؛ مسا يجل عمى أن لمبخنامج أثًخا كبيًخا في تشسية ميارات التحوق األدبي  لجى

مجسػعة الجراسة بعج تصبيقو, وىحا األثخ دليل عمى فاعمية البخنامج القائع عمى التعمع السشطع 
 ذاتًيا في تشسية ميارات التحوق األدبي. 

مغ خالل ما تع عخضو مغ نتائج الختبار ميارات التحوق األدبي, يتزح وجػد فخق  
ر التحوق األدبي لصالب الرف األول دال إحرائًيا بيغ التصبيقيغ القبمي والبعجي الختبا

الثانػي لرالح التصبيق البعجي, ويتبيغ ذلظ في نتائج اختبار "ت"؛ حيث جاءت الجاللة عشج 
( في الشتيجة اإلجسالية الختبار ميارات التحوق األدبي ككل, وكحلظ في 2.21مدتػى )

التي تكػن مشيا  البياني( -الػججاني –االجتساعي –السيارات الفخعية لمجػانب )الفكخي 
االختبار, مع وجػد فخق واضح بيغ متػسصي مجسػع درجات الصالب مجسػعة الجراسة في 

 التصبيقيغ القبمي والبعجي لرالح التصبيق البعجي.
أن ىشاك فاعمية لمبخنامج في تشسية ميارات التحوق األدبي, واتزح مغ خالل  وضيخ 

تحوق األدبي لجى شالب الرف األول حجوث تحدغ ممحػظ في ميارات الاألثخ حداب حجع 
 القائع عمى التعمع السشطع.الثانػي مغ خالل تصبيق البخنامج 

 :ٍوًَكٍ تفسُش تهك انُتبئج كًب َه 

تخجع فاعمية البخنامج القائع عمى التعمع السشطع ذاتًيا في تشسية ميارات التحوق األدبي 
 لجى شالب الرف األول الثانػي إلى عجة عػامل, مشيا:
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  االعتساد عشج إعجاد البخنامج عمى أسذ إعجاد البخامج التعميسية وترسيسيا, وكحلظ أسذ تجريذ
ميارات التحوق األدبي, ومشيا مخاعاة خرائز الصالب في السخحمة الثانػية, واختيار وإعجاد 

, محتػى البخنامج, حيث ُأعجت أنذصة البخنامج تبًعا لخرائز الصالب وقجراتيع وخبخاتيع الدابقة
فارتبصت األنذصة السعجة بالبخنامج بحياة الصالب الػاقعية, وتع ترسيسيا برػرة تسكغ الصالب 
مغ ميارات التحوق األدبي, وتذجعيع عمى تشسية ذوقيع األدبي، وإثخاء عػاشفيع وأحاسيديع مغ 

س ليع في البخنامج الُسعج.   خالل تحوقيع لسا يقخءونو ويدسعػنو مغ نرػص أدبية ُتجر 
 واإلستخاتيجيات ما , اإلستخاتيجيات السعخفيةالبخنامج عمى إستخاتيجيات التعمع السشطع ذاتًيا ) قيام

؛ حيث ركدت أنذصة ىحه اإلستخاتيجيات عمى تشسية وراء السعخفية, وإستخاتيجيات مرادر التعمع(
  .ميارات التحوق األدبي لجى الصالب

 لبخنامج باستخجام إستخاتيجيات التعمع السشطع التشػيع بيغ الخصػات الستبعة في تجريذ مػضػعات ا
ذاتًيا, وكحلظ الػسائل واألنذصة تبًعا لألىجاف السخصط ليا في كل نذاط مغ أنذصة البخنامج, 
أسيع في إثارة انتباه الصالب, وقيام الصالب بالجور األساسي واألكبخ في العسمية التعميسية، 

 . بشفدو وشعػره بالثقة والحساسة عشج تػصمو لإلجابة
  تػضيف الشرػص الذعخية والشثخية _السعجة في البخنامج_ في تشسية ميارات التحوق األدبي؛ حيث

تع اختيار نرػص أدبية مغ عرػر مختمفة وتحتػي مػضػعات متشػعة، مسا أمج الصالب بألفاظ 
 لألدبدت مغ حبيع اوتعبيخات متعجدة ومتشػعة، وصػر خيالية, وتعبيخات مجازية أثخت فكخىع، وز 

 .العخبي، وأعصتيع فخصة لمشقج األدبي
وتتفق نتائج الجراسة الحالية مع نتائج الجراسات الدابقة التي أكجت أنو يسكغ تشسية ميارات 

استخجام إستخاتيجيات بالتحوق األدبي لجى الستعمسيغ إذا ما تع التخصيط لحلظ, وتييئة البيئة السشاسبة 
(، وىجيل 2211سة: حدغ عسخان, ودمحم حدغ)تجريذ فعالة, ومغ ىحه الجراسات درا

 (. 2215ووحيج الديج )،(2215لحميع)(، وسسخ عبجا2214سميسان)
وبحلظ يكػن لمتعمع السشطع ذاتًيا أثخ إيجابي كبيخ في تشسية ميارات التحوق األدبي لجى  

شالب الرف األول الثانػي, وتتفق نتائج الجراسة الحالية مع نتائج الجراسات الدابقة التي أكجت 
شسيتيا لجى فاعمية التعمع السشطع ذاتًيا في تشسية السيارات السختمفة, والتي سعت تمظ الجراسات إلى ت

(، 2226، وجسال سميسان)Zimmerman B. (2222)الستعمسيغ, ومغ ىحه الجراسات دراسة:
(، وحدشي زكخيا 2213(، ودعاء عبج الحي)2212، وأميسة دمحم)Chin(2224) ،Jule(2224)و

 (.2217(، وشيساء أحسج)2217وأمل دمحم)
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 لبئًة انًشاجع
                          أواًل : انًشاجع انعشبُة :

( " درجة إتقان شمبة الرف التاسع األساسي في األردن لسيارات 2225إبخاليع دمحم أحسج ) -1
 ماجدتيخ ، الجامعة األردنية ، األردن .  رسالة التحوق األدبي في المغة العخبية "،

" بخنامج تجريبي مقتخح في إكداب معمسي الجراسات االجتساعية  (2212أحسج زارع أحسج زارع ) -2
ميارات التعمع السشطع ذاتيًا وأثخه عمى التحريل وتشسية ميارات التفكيخ الستذعب لجى تالميحىع" 

ص  ،إبخيل –والعذخون ، العجد الثاني جامعة أسيػط ، السجمج الثامغ  –، مجمة كمية التخبية 
 ( .  55:  1ص )

( . الشسػذج البشائي لبعس الستغيخات السختبصة 2225بج الخحسغ إبخاليع عثسان )أحسج ع-3
 –باستخاتيجيات التعمع السشطع ذاتيًا لجى شالب السخحمة الثانػية" . مجمة كمية التخبية بالدقازيق

  132 – 73، 51مرخ ع
مغ التعميع ة الثانية م(" تقػيع مقخر الشرػص األدبية بالحمق2227أحسج مرصفى السيشي ) -4

ضػء معاييخ التحوق األدبي" , رسالة ماجدتيخ, معيج الجراسات التخبػية ، جامعة األساسي في 
 القاىخة.

( ، " فاعمية بخنامج محػسب في تشسية ميارات التحوق 2215أسساء إبخاليع عمي شخيف ) -5
القخاءة والسعخفة ، األدبي لجى شالبات السخحمة الثانػية بالسسمكة العخبية الدعػدية " ، مجمة 

 . 172مرخ ، ع 
( " أثخ استخجام استخاتيجية التعمع الحاتي في دراسة األدب 2222أماني حمسي عبج الحسيج ) -6

عمى التحريل وتشسية اتجاىات شالب الرف األول الثانػي نحػ قخاءة األدب " مجمة القخاءة 
  والسعخفة ، العجد الثاني ، كمية التخبية ، جامعة عيغ شسذ . 

م( " أثخ استخجام إستخاتيجية دورة التعمع في تجريذ السفاليع 2227أماني حمسي عبج الحسيج )  -7
، عجد مجمة القخاءة والسعخفة البالغية عمى التحريل الفػري والسؤجل لصالب السخحمة الثانػية " 

  226:  172( ، مارس ، 64)
التعمع القائع عمى حل السذكالت السشطع ذاتًيا  م(" فاعمية إستخاتيجية2212أميسة دمحم عفيف ) -8

مجمة في تشسية التحريل وفيع شبيعة العمع والتشطيع الحاتي لجى تالميح الرف األول اإلعجادي, 
 .  132 – 81( ،6) مج ، 13ع. التخبية العمسية 

( " فاعمية استخاتيجية قائسة عمى السجخل السعخفي لتشسية ميارات  2229أميغ دمحم أبػبكخ)  -9
رسالة ماجدتيخ، ة".التحوق األدبي واالتجاه نحػ الشرػص األدبية لجى شالب السخحمة الثانػي

 ، جامعة القاىخة راسات التخبػيةيج الجعم
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ي ومقارنة تصبيكية لكيفية تمقي ( " الشز وفاعمية التحوق األدب2223حبيب مػندي ) -12
 .  11-1.  383، ع  الشرػص التمقي السذيجي " ، مجمة السػقف األدبي

م( "بخنامج تكاممي بيغ فخوع الجراسات األدبية 2211حدغ عسخان حدغ, دمحم حدغ عسخان ) -11
مجمة  في تشسية بعس ميارات التحوق األدبي لجى شالب الرف األول الثانػي وميميع نحػىا" ,

 328: 268(, ص ص : 2ج)2( العجد27جامعة أسيػط, مج) كمية التخبية,
م( "فاعمية التجريب عمى استخاتيجيات التعمع السشطع 2217حدشي زكخيا الشجار ,أمل دمحم زايج) -12

ذاتًيا في تحديغ الجافعية األكاديسية الحاتية واالتجاىات نحػ لجى عيشة مغ التالميح السػىػبيغ 
  3ع  18, البحخيغ مجمجمة العمػم التخبػية والشفديةتحريل"، مشخفزي ال

م(" فاعمية التعمع السشطع ذاتًيا في تشسية السيارات السعخفية 2213دعاء عبج الحي دمحم الديج ) -13
 –وما وراء السعخفية والحياتية مغ خالل تجريذ العمع ولصالب السخحمة الثانػية ", رسالة دكتػراة 

 جامعة عيغ شسذ.
 العخبية والجيغ بيغ العمع والفغ، الصبعة الثانية ( ،تعميع2221)جي أحسجشعيسةرش-14
( "بخنامج مقتخح قائع عمى التعمع السشطع ذاتًيا لتشسية بعس ميارات 2215سمػى حدغ دمحم )-15

األداء الكتابي في ضػء عسميات الكتابة لجى شالب الرف األول الثانػي " ، مجمة القخاءة 
الجسعية السرخية لمقخاءة والسعخفة ، عجد )  –كمية التخبية  –جامعة عيغ شسذ  –والسعخفة 

166  ) 
م( فاعمية استخجام إستخاتيجية التجريذ التبادلي في تشسية 2215سسخ عبجالحميع الديج بجوي ) -16
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