
  

  

  

فاعلية التعلم النشط يف تدريس البالغة لتنمية 
  مهارات التذوق األدبي واالجتاه حنو املادة لدى 

  طالب الصف الثاني الثانوي األزهري
  
  

  إعداد
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  شعبان عبد القادر أبو غزالة/ د.أ

  أستاذ املناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية، جامعة األزهر
  

  لف الديب عثمان حممدخ/ د.أ
  أستاذ املناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية، جامعة األزهر
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	س البالغة ات التذو �د�ي رفاعلية التعلم ال�شط � تد قلتنمية م!ا و+تجاه نحو  ر

4ر الصف طالب املادة لدى �يالثا6ي الثانو  ز   ي

  الديب عثمان دمحمخلف . شعبان عبد القادر أبو غزالة. نادر يحA@ دمحم أبو سك:ن

	س رقسم املناIJ وطر التد 4ر. Oلية الMNبية. ق �  زجامعة 

  dr.naderaboskeen@gmail.com :الMVيد UلكMNو6ي للباحث الرئQس1

  :املستخلص

ات  #س البالغــة لتنميــة م�ـــا ر    8ــدف البحــث إ4ــ0 التعــرف ع1ــ0 فاعليــة الـــتعلم ال*ــشط 'ــ& تــد ر

8ـرقالتذو EدDي وAتجاه نحو املـادة لـ E ي الثـانوIيدى طـالب الـصف الثـا وتRونـت عينـة . زي

طالبا، ) 30(تجرa`ية وعدد8ا : طالبا، ثم تقسيم�م إ04 مجموعتZن) 60(البحث Eساسية من 

قائمـة : وقد أعد الباحث أدوات البحث والgh تمثلـت 'ـ&. طالبا) 30(ىوEخر ضابطة وعدد8ا 

ات التذو  ات التذو EدDي، ومقياس م�ا قم�ا رق EدDي، ومقياس Aتجاه نحو البالغة، وDعد ر

تطبيــق Eدوات قبليــا ع1ــ0 مجمــوعgh البحــث؛ والتأكــد مــن تRــافؤ اopمــوعتZن، قــام الباحــث 

#س محتـــو البالغــــة وفـــق اســــvwاتيجيات الـــتعلم ال*ـــشط  ىبتـــد  العــــصف –الــــتعلم التعـــاوIي (ر

 gy8سـت)  خــرائط املفـا8يم–الـذ  اopموعــة الــضابطة رلطــالب اopموعــة التجرa`يـة، ب}نمــا د

صـــد البيانـــات وتحليل�ـــا إحـــصائيا  ربالطرaقـــة املعتـــادة، وDعـــد تطبيـــق Eدوات تطبيقـــا �عـــديا و

؛ أسفرت النتائج عن فاعلية التعلم ال*شط '& )SPSS(باستخدام برنامج التحليل �حصا�ي 

ــــانو ات التـــــذو EدDــــــي وAتجـــــاه نحـــــو البالغـــــة لــــــدى طـــــالب الـــــصف الثـــــاIي الثــ قتنميـــــة م�ـــــا ي ر

، و�ان �oم Eثر ا�pسوب كبvZا 8ر Eي   .  ز

ات التــذو EدDــي، طــالب :ال\لمــات املفتاحيــة #س البالغــة، تنميــة م�ــا ق الــتعلم ال*ــشط، تــد ر ر

8ر E ي الثانوIيالصف الثا   .زي
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ABSTRACT 

The aim of this research is to identify the effectiveness of active learning 
in teaching rhetoric to develop literary appreciation skills and attitude 
toward the subject among second-grade students of Al-Azhar secondary 
institutes. The main study sample consisted of (60) students and divided 
into two groups: An experimental group (totaling 30), and a control group 
(totaling 30). The researcher developed research materials and tools, 
which consisted of: a list of literary taste skills, a scale of literary taste 
skills, a scale of attitude towards rhetoric. The researcher taught the 
content of rhetoric according to the active learning strategies (cooperative 
learning - brainstorming - concept maps) to the students of the 
experimental group, while the control group studied in the usual way; 
after administering the tools remotely and monitoring the data and 
analyzing it statistically, the results revealed the effectiveness of active 
learning in developing literary appreciation skills and the attitude toward 
rhetoric among second-grade students of Al-Azhar secondary school. 

Keywords: Active Learning, Teaching Rhetoric, Developing Literary 
Appreciation Skills, Second Grade Students of Al-Azhar Secondary 
School. 
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  :مقدمة

ق    إن مــن أ8ـــم أ8ــداف �علـــيم البالغــة 8ـــو تنميـــة التــذو EدDـــي، حيــث إنـــھ �عــد مـــن الـــدوافع 
القوaة الgh ��ذب EفRار، وت*سق Eلفاظ، وتجعل�ا حسنة الوقع ع01 النفس، مب}نة غرض 

تج الــــتعلم امل�مــــة املــــتRلم مــــن الكــــالم، مو�ــــ�ة Eثــــر ا�oمــــا4& للــــنص، و8ــــذا يمثــــل أحــــد نــــوا
  )499، 2012عQ`_@، (. للبالغة

عــــــة اللغـــــة، وف�ــــــم أســـــرار جمال�ــــــا؛ كمـــــا يرDــــــي  ــــي يثZـــــv إحــــــساس الطالـــــب بر و    والتـــــذو EدDــ ق
ات اللغــة،  ة لغوaــة ال تقـل أ8ميـة عــن م�ـا ر�حـساس بقيمـة اللفــظ، وجمـال املعyـ�، و8ــو م�ـا ر

ة ع1ــــ 0 تحليــــل النــــصوص Eدبيــــة، روال بــــد مــــن تنمي��ــــا لــــدى الطــــالب؛ حhــــ� تمكــــ��م مــــن القــــد
  .وتذوق�ا، والتميZ  واملفاضلة بي��ا

ت إ4ــــ0 وجــــود ضــــعف لــــدى  اســــات أشــــا ـــــم تلــــك 8Eميــــة إال أن 8نــــاك العديــــد مــــن الد غـ ر    و ر ر
#س البالغـــة ع1ــ0 طرائـــق تقليديـــة  ات التـــذو EدDــي، �ـــس`ب Aعتمــاد 'ـــ& تــد رالطــالب 'ـــ& م�ــا قر

اســــة مــصباح، (، )2015توفيــق، (، )2010أبــو ســك:ن، (، )2008الثقفــي، (، )2008بــصل، (: ركد
2018( ،) ،M:2020عك( .  

غباتھ،   g¤س لتل# ر   و¦ما أن الvwبية ا��ديثة تركز ع01 الطالب، فال بد أن تتعدد طرائق التد ر
، و8ـذا  لوال يمكن أن تRو طرaقة §& املناسبة لRل الطالب، الخـتالف�م 'ـ& Aتجا8ـات وامليـو ن

ة املعلـ ¦طــھ بي��ـا حhـ� يتحقــق للطـالب مــا ر�عتمـد ع1ـ0 م�ــا #س، و رم 'ــ& التنو#ـع بـZن طــر التـد ر ق
  )4، 2008بصل، (. يحتاجونھ

ل    وaؤكد الvwبوaو ع01 تفعيل اسvwاتيجيات التعلم ال*شط املتمركزة حو املتعلم، لتحقيق  ن
دنا أن نجعل ب}ئة التعلم  ر�علم جيد، �س`ب تفاعلھ مع عناصر العملية التعليمية، وأنھ إذا أ

ات، وجعل�ـــم فـــاعلZن 'ـــ&  رIــشطة، فيجـــب حـــث املتعلمـــZن ع1ـــ0 إبـــراز أفـــضل مـــا لـــد�ªم مـــن قـــد
  )497، 2012عQ`_@، (. اك»ساب املعرفة وتطبيق�ا

     وaـــضم الـــتعلم ال*ـــشط عـــدة اســـvwاتيجيات قائمــــة ع1ـــ0 تفاعـــل الطـــالب تفـــاعال ثالثيـــا مــــن 
، وتفــاعل�م  نمــع املعلــم، وa»بــادلو ىخــالل تفاعــل الطــالب مــع �عــض�م، وتفــاعل�م مــع ا�pتــو

سو  ة أفضل عندما يناقشو وaما اء '& ظل جو من ا��رaة، حيث يتعلم الطالب بصو ن® رن رر
العـصف الــذgy8، وحــل املــشكالت، والــتعلم التعــاوIي، : مـا �علمــوه، ومــن 8ــذه Aســvwاتيجيات

  )4، 2008بصل، (. واملناقشة، وخرائط املفا8يم

  :مش\لة البحث

  :املش\لة، ومopا املصادر التاليةتنوعت مصادر Uحساس ب

اسات السابقة :لاملصدر �و   رتوصيات الد

#س البالغــة يالحــظ أنــھ أخفــق 'ــ& تحقيــق أ8دافــھ، إذ أظ�ــرت نتــائج �عــض  ر    بتأمــل واقــع تــد
ات التــــذو EدDــــي، وقــــام العديــــد مــــن البــــاحثZن بــــإجراء  اســــات ضــــعف الــــتمكن مــــن م�ــــا قالد ر ر

اســــات لتجرaــــب اســــvwاتيجيات حديثــــ قة، والكــــشف عــــن فعالي��ــــا 'ــــ& تنميــــة التــــذو EدDــــي، رد
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ات التـــذو EدDـــي وAتجـــاه نحـــو املـــادة قوأظ�ـــرت النتـــائج فاعليـــة 'ـــ& تمكـــن الطـــالب مـــن م�ـــا . ر
اســـة _@، (، )2011رضـــوان، (، )2000الـــ�، (: روم��ـــا د توفيــــق، (، )2013عبـــد الـــرحيم، (، )2012عQــ̀ـ

  ).2018مصباح، (، )2018حشQش، (، )2015

#ـــسية التقليديــة، الhــg تــؤدي إ4ـــ0     وأوصــ ة البعــد عــن الطــر التد اســات بـــضر رت تلــك الد ر قر و
ة ع01 التذو EدDي،  قالتلقZن من املعلم، وا��فظ من الطالب، دو و±& وف�م؛ فيفقد القد رن
#س البالغـــة بأســـاليب حديثـــة قائمـــة ع1ـــ0 التفاعـــل بـــZن املعلـــم واملـــتعلم، �oعـــل  ة تـــد روضـــر ور

ا´g³املتعلم أكI v²شاطا وفا   .   رعلية داخل الصف الد

  توصيات املؤتمرات والندوات :املصدر الثا6ي

ن، (    أكــد  وyzــاز وآخــر ، )املــن¶µ والكتــاب( 'ــ& نــدوة اللغــة العر¦يــة باملرحلــة الثانوaــة )1988ي
aب  ة ا8تمـــام املعلمــZن بتـــد #ـــس�ا، وأوصــت بــضر رع1ــ8A 0تمــام بالبالغـــة وتــذوق�ا وطــر تد ر ور ق

#س �عتمد الطالب ع01 توظيف البال رغة '& مواقف ا��ياة، وذلك من خالل اسvwاتيجيات تد
  .ع01 التفاعل بZن الطالب واملعلم

ـــة، (    وأكــــد  ـــا6ي لعلـــــم اللغــ ة ع1ـــــ0 )2004املـــــؤتمر الثــ ـــاد #س تRـــــو قــ ر، ع1ـــــ0 تفعيــــل طرائـــــق تـــــد نر
#س حديثـــة، وتـــصميم  ، ومـــن أبـــر توصـــياتھ الvwكZـــ  ع1ـــ0 طرائـــق تـــد رمواكبـــة التطـــو الفكـــر ز ير

اســـية أIــشطة إث حــدات د aــد الطــالب بأIـــشطة �عليميــة غZــv تقليديــة، و ررائيــة مناســبة، وتز و و
تي*ية ¸�دف تكثيف و�عميق خ·vا��م   .وغvZ ر

ة تطـوaر املنـاµº "2008ياملؤتمر القومي لتطو{ر التعلـيم الثـانو بمـصر مـايو "    وأو�³¹  ور بـضر
#س ا ع تطبيق اسvwاتيجيات التد #س، من خالل مشر روتحديث طر التد ور لتفاع1& بالتعليم ق

  .يالثانو

  املالحظة :املصدر الثالث

#س اللغـة العر¦يـة، مـا الحظـھ غZـvه مـن امل�تمـZن بـأمر  ر    الحظ الباحث من خالل عملھ '& تـد
#س البالغــة  #ــسية ملعل¾ـــg - خاصــة -رالعمليــة التعليميــة عامــة، وتـــد ر ضـــعفا 'ــ& Eداءات التد
8رaة، حيث يقتصر ا E مثلـة والقاعـدة 'ـ& زالبالغة '& املعا8دE ع1ـ0 عـرض g³¿ـ# رملوقف التد

  . إطار تلقيgy بال تفاعل

8رaـــة، و§ـــ& شـــعو  E لة تواجـــھ �علـــيم البالغـــة 'ـــ& املعا8ـــدRن أن 8نـــاك مـــشZر    ممـــا ســـبق ي»بـــ ز
ن  وكثvZ من الطالب بصعو¦ة البالغة، وعدم تـذوق�ا، و#عـود ذلـك إ4ـ0 أن معل¾ـg البالغـة يركـز

#س�م بالطرaقة التقليديـة نع01 القاعدة فقط دو الvwك رZ  ع01 تنمية التذو EدDي، وأن تد ق
نينــــصب ع1ــــ0 ا�oانــــب املعر'ــــ& للمفــــا8يم البالغيــــة فقــــط، دو الvwكZــــ  ع1ــــ0 ا�oانــــب ا�oمــــا4& 

  .  روالتذوÀ& لتلك املفا8يم، وإغفال دو الطالب '& عملية التعلم
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  :تحديد املش\لة

8رaــة مــن E ــةaي طــالب املرحلــة الثانوI8م مــن ز    �عــا ات التــذو EدDــي ونفــو ر ضــعف 'ــ& م�ــا ق ر
#س تقليدية وaتفرع مـن . رمادة البالغة، وقد يرجع ذلك إ04 ما �ستخدمھ املعلم من طرائق تد

ة السابقة Eسئلة ®تية   :رالعبا

؟-)1( 8ر E ي الثانوIمة لطالب الصف الثا ات التذو EدDي الال ي ما م�ا ي زق ز   ر

ات التـــذو EدDـــي لـــدى طـــالب الـــصف الثـــاIي  مـــا فاعليـــة الـــتعلم ال*ـــشط 'ـــ-)2( ق& تنميـــة م�ـــا ر
؟  8ر E يالثانو   زي

 مــــا فاعليــــة الــــتعلم ال*ــــشط 'ــــ& تنميــــة Aتجــــاه نحــــو البالغــــة لــــدى طــــالب الــــصف الثــــاIي -)3(
؟ 8ر E يالثانو   زي

ض البحث    :وفر

ض ®تية فض الفر اسة ا��الية عن مدى قبو أو  وتبحث الد ر   :لر

ق دالـــــة إحـــــص-)1( جـــــات اopموعـــــة )0,01(ىائيا عنـــــد مـــــستو و ال توجـــــد فـــــر ر بـــــZن متوســـــطي د
ات التذو EدDيالضابطة  جات اopموعة التجرa`ية '& التطبيق البعدي ملقياس م�ا قود ر   . ر

ق دالــــة إحــــصائيا عنــــد مــــستو -)2( ى ال توجــــد فــــر جــــات اopموعــــة ) 0,01(و ربــــZن متوســــطي د
ات ال   . قتذو EدDيرالتجرa`ية '& التطبيق القب1& والبعدي ملقياس م�ا

ق دالــــة إحــــصائيا عنــــد مــــستو -)3( ى ال توجــــد فــــر جــــات اopموعــــة ) 0,01(و ربــــZن متوســــطي د
جات اopموعة التجرa`ية '& التطبيق البعدي ملقياس Aتجاه نحو البالغة   .رالضابطة ود

ق دالــــة إحــــصائيا عنــــد مــــستو -)4( ى ال توجــــد فــــر جــــات اopموعــــة ) 0,01(و ربــــZن متوســــطي د
  .لتطبيق القب1& والبعدي ملقياس Aتجاه نحو البالغةالتجرa`ية '& ا

تباطيـــة دالـــة عنـــد مـــستو -)5( ى ال توجـــد عالقـــة ا ات التـــذو EدDــــي ) 0,01(ر قبـــZن تنميـــة م�ـــا ر
  .واتجا8ات الطالب نحو البالغة

  :أ4داف البحث

8ر-)1( E ي الثانوIمة لطالب الصف الثا ات التذو EدDي الال ي تحديد م�ا ي زق ز   .ر

ات التذو EدDي لدى طالب الصف الثاIي  تحد-)2( قيد فاعلية التعلم ال*شط '& تنمية م�ا ر
8ر E يالثانو   .زي

 تحديد فاعلية التعلم ال*شط 'ـ& تنميـة Aتجـاه نحـو البالغـة لـدى طـالب الـصف الثـاIي -)3(
8ر E يالثانو   .زي
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  أ4مية البحث

  :بال�سبة للطالب

aب الطالب ع01 استخدام اسvwاتيجي-)1(   .ات التعلم ال*شطر تد

ة ع1ـ0 -)2( ات اجتماعية لدى الطالب �العمل '& فرaق، وحسن التصرف، والقـد ر تنمية م�ا ر
  .ا��وار

#س -)3( 8ـــا أســــاليب التــــد ر الكـــشف عــــن ملRــــات إبداعيـــة دفينــــة لــــدى طالبـــھ منــــع مــــن ظ�و ر
  .التقليدية

  بال�سبة للمعلم:ن

#س البالغةن قد �ستفيد املعلمو من التعلم ال*شط '& التغلب ع-)1(   .ر01 صعو¦ات تد

ات التـــذو EدDـــي املعلمـــZن 'ـــ& الوقـــوف ع1ـــ0 مـــستو طال¸�ـــم 'ـــ& -)2( ى قـــد يفيـــد مقيـــاس م�ـــا ق ر
   .قالتذو EدDي

  . قد يفيد مقياس Aتجاه نحو البالغة املعلمZن '& معرفة اتجا8ات الطالب نحو املادة-)3(

  من�I البحث

ات     �ــستخدم الباحــث املــن¶µ شــبھ التجرa¤ــg؛ مل 'ــ& تنميــة م�ــا رعرفــة فاعليــة الــتعلم ال*ــشط 
8ر E ي الثانوIتجاه نحو البالغة لدى طالب الصف الثاAي وDدE يالتذو ي   .زق

  متغ:Mات البحث

  . اسvwاتيجيات التعلم ال*شط:املتغ:M املستقل

ات التذو EدDي :املتغ:Mان التا�عان ق م�ا    Aتجاه نحو البالغة -ر

 �  التصميم التجر{�

و8ـو مـا :  �عتمد البحث ع01 التصميم التجرg¤a القـائم ع1ـA 0ختيـار العـشوا�ي opمـوعتZن   
  ).تصميم اopموعتZن التجرa`ية والضابطة ذات القياس القب1& والبعدي(�س¾� بــ 

  : حدود البحث

8ر  • E ي الثانوIيعينة من طالب الصف الثا   ).القسم EدDي(زي

م • ات التذو EدDي الال ز�عض م�ا 8رقر E ي الثانوIية واملناسبة لطالب الصف الثا   .زي
  )  خرائط املفا8يم– العصف الذgy8 –التعلم التعاوIي (اسvwاتيجيات التعلم ال*شط  •
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  :إجراءات البحث

  إعداد أدوات البحث: أوال

مة واملناسبة لعينة البحث • ات التذو EدDي الال زقائمة بم�ا  .قر

ات التذو EدDي • قمقياس م�ا  .ر
• A تجاه نحو البالغةمقياس. 

  إعداد مواد املعا�yة التجر{�ية: ثانيا

8ر وفق اسvwاتيجيات  • E ي الثانوIيإعداد محتو البالغة املقر ع01 طالب الصف الثا ي زى ر
  .التعلم ال*شط

  :إجراء التجر�ة +ستطالعية: را�عا

ة ع01 عينة     للتث`ت من �Ãة أدوات البحث، ومواد املعا�oة، يتم إجراء تجر¦ة استطالعي
غZــــv عينــــة البحــــث، و¦نــــاء ع1ــــ0 نتــــائج التجر¦ــــة Aســــتطالعية يــــتم عمــــل التعــــديالت املطلو¦ــــة 

  .للتأكد من �Ãة Eدوات

  التجر�ة الopائية: خامسا

  :�عد ضبط أدوات البحث يتم القيام بالتجر¦ة ال��ائية '& ضوء ا�Äطوات التالية

 .ة ع01 مجموعتZن تجرa`ية وضابطةطالبا مقسم) 60( عينة البحث بلغت :اختيار العينة •

ق تطبيـــق مقيــــاس التــــذو EدDـــي، ومقيــــاس Aتجــــاه نحـــو البالغــــة، ع1ــــ0 :القيـــاس القب�ــــ� •
 .اopموعتZن قبليا

ة باســvwاتيجيات الـــتعلم :تطبيــق مــادة املعا�yـــة التجر{�يــة • س البالغـــة املقــر ر تنفيــذ در و
 .ال*شط

 Aتجـــاه نحــو البالغـــة، ع1ـــ0 ق تطبيــق مقيـــاس التـــذو EدDــي، ومقيـــاس:القيــاس البعـــدي •
 .عينة البحث �عديا

 .جمع وتحليل البيانات إحصائيا، وتفس8vZا •

اسات املقvwحة '& ضوء نتائج البحث •  .روضع التوصيات وتقديم الد

  :مصط��ات البحث

   الفاعلية -)1(

ــــ�اتھ والنجــــــار، (    وعرف�ــــــا  Eثــــــر الــــــذي يمكــــــن أن تحدثــــــھ املعا�oــــــة : " بأ�Åــــــا)230، �2003ــ
8ا متغvZا مستقال '& أحد املتغvZات التا�عةالتجر   ". رa`ية باعتبا
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  :و{قصد �oا � البحث ا��ا��

ات التـذو EدDـي وAتجـاه نحـو البالغـة لـدى طـالب الـصف الثـاIي  قفاعلية التعلم ال*شط '& تنميـة م�ـا ر
8ر E يالثانو   . زي

   التعلم ال�شط-)2(

ــــھ)136، 2009شــــــا4:ن، (    �عرفــــــھ  ـــ: " بأنــ ـــا مجموعــــــة مـــ ن �جــــــراءات وIEــــــشطة، الhــــــg ي»بع�ـــ
شاد من املعلم تج·8vم ع01 التفكvZ فيما يتعملونھ   ".راملتعلم بتوجيھ وإ

 �  :البحث ا��ا��و{قصد بھ 

ــــل¤g للمعرفــــــة إ4ـــــ0  ــــل دو املــــــتعلم، وaحولـــــھ مــــــن متلــــــق ســ ــــى تفعيــ ــــد علــ #س يؤكــ ر    أســــــلوب تـــــد ر
ك إيجــــاDي 'ـــ& صــــنع�ا، وتRـــوaن ب*يـــة معرفيــــة  خاصـــة بـــھ تــــرتبط ف�Èـــا ا�Ä·ـــvات الــــسـابقة رمـــشـا

أيـھ، واملــشـاركة ال*ـشـطة 'ــ& بنــاء خ·vاتـــھ،  ربــا�v·Äات املك»ــسـبة وإمــداده بـــالفرص للتعبــvZ عـــن 
مالئـھ '& إيجابيـة و�عـاو نوالتفاعـل مـع    .ز

   البالغة-)3(

 8ـو إبالغـا و¦لغـھ وصـل وانتËـ�، وأبلغـھ: بلغ الـg³Êء يبلـغ بلوغـا و¦الغـا: "    جاء '& لسان العرب
، (". وصل إ04 مراده: تبليغا، وتبلغ بالg³Êء   )143، 2005رابن منظو

رامللكــــة الذوقيـــة الhــــg تwــــvجم جمـــال الــــذو EدDـــي إ4ــــ0 صــــو :  بأ�Åـــا)7، 41977ــــالل، (وعرف�ـــا  ق
  ".محسوسة

  :و{قصد �oا � البحث ا��ا��

اســـتھ ع1ـــ0 ) ¦يـــةالبالغـــة العر(    عــدد مـــن املوضـــوعات البالغيـــة املتـــضمنة 'ـــ& كتـــاب  راملقـــر د ر
، صـيغت وفـق اسـvwاتيجيات الـتعلم ال*ـشط، متـضمنة  8ـر E ي الثـانوIيطالب الـصف الثـا زي
منيـة محـددة  س لعينـة البحـث 'ـ& فwـvة  زعـددا مـن النـصوص Eدبيـة وIEـشطة البالغيـة، تـد ر

 g³´ا   . 2022 - 2021رمن العام الد

ة-)4(   ر امل!ا

أداء يـتم 'ـ& سـرعة ودقـة، وaختلـف نـوع Eداء وكيفيتـھ  ": بأ�Åا)15، ��2004اتة، (    عرف�ا 
ظائف�ا وخصائص�ا وال�دف م��ا ة، و وباختالف نوع امل�ا   ". ر

ات التذو �د�ي-)5( ق م!ا   :ر

ة املـــتعلم ع1ـــ0 تنـــاو الـــنص EدDـــي :  بأ�Åـــا)97، �2003ـــ�اتة والنجـــار، (    عرف�ـــا  لaـــادة قـــد ر ز
اك نواÍ& ا�oمال، ودق ة املعـاIي، وف�ـم الvwاكيـب، ودالال��ـا، وتحديـد ربالتدقيق من خالل إد

ه ع1ـــــ0  ـــة، والتحليـــــل EســـــلوDي للـــــنص، ونقـــــد عناصـــــر التجر¦ـــــة، وإقـــــدا رقيمــــة الـــــصو البيانيــ ر
  .إصدار EحRام ع01 النص
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  :و{قصد �oا � البحث ا��ا��

ـــg يقــــوم ¸�ــــا الطالـــــب عنــــد تذوقــــھ للــــنص EدDــــي، وتمكنــــھ مـــــن      تلــــك Eداءات الــــسلوكية الhـ
اكــــھ مــــدى إبــــداع الــــصو البالغيــــة وجود��ــــا، وaمكــــن امل�ــــ ات البالغيــــة املتــــضمنة فيــــھ، وإد را ر ر

  .قياس�ا إجرائيا

 ق التذو �د�ي-)6 (

ال*ــــشاط �يجــــاDي الــــذي يقــــوم بــــھ املتلقــــي اســــتجابة : " بأنــــھ)103، 1971طعيمــــة، (    عرفــــھ 
جـدانيا ، ومــن ثــم �ــستطيع ولـنص أدDــي معــZن �عـد تركZــ  ان»با8ــھ عليــھ، وتفاعلـھ معــھ عقليــا و

تقـــديره، وا��كـــم عليـــھ، وaتخـــذ 8ـــذا ال*ـــشاط أشـــRاال صـــرaحة ومتنوعـــة مـــن الـــسلوك اتفـــق 
8ـــا ممZــ ة للتـــذو ودالــة عليـــھ، حيــث يمكـــن قيــاس 8ـــذه EشــRال، وتقـــدير  قالنقــاد ع1ــ0 اعتبا ر

 ".قIسبة التذو ع01 أساس�ا كميا وموضوعيا

لبالغة إ04 حاالت و±& جما4& جامعا لش�h لمنطق يحو معلومات ا:  بأنھ)91، 1984عامر، (وعرفھ 
 .الثقافات

ة صــاحب الطبــع EدDـي ع1ــ0 بيــان املزايــا البالغيــة الhــg :  بأنــھ)3، 1983عرفــة، (    وعرفـھ  رقــد
ق الgh تRو بZن الكالم، فيقف ع01 أسباب ا�oودة ليحتذ�ªا،  نتحدث '& النظم �س`ب الفر و

  . وأسباب الرداءة ليتجن�Ðا

  :ث ا��ا��و{قصد بھ � البح

ي    Iـشاط فكـر إيجـاDي يقـوم بـھ الطالـب؛ اسـتجابة للـنص ومـا فيـھ مـن أغـراض بالغيـة، �عـد 
جـــدانيا، مـــن خـــالل �عـــض اســـvwاتيجيات الـــتعلم  وتركZـــ  ان»با8ـــھ إليـــھ، وتفاعلـــھ معـــھ عقليـــا و
ة ع1ــ0 محا�اتـــھ  رال*ــشط، و¦يــان مــا أحدثــھ املف�ــوم البالÑــ& مــن أثــر 'ــ& نفــس املتلقــي مــع القــد

جـة الhـg يحـصل عل�Èـا الطالـب 'ـ& املقيـاس واملوا رنة ب}نھ و¦ـZن غـرض آخـر، وaقـاس ذلـك بالد ز
  .  الذي وضع ل�ذا الغرض

   +تجاه-)7(

، (. اتجــھ لــھ، ومــن ذلــك قعــدت تجا8ــك، واتج�ــت إليــك أي توج�ــت: لغــة ، 2005رابــن منظــو
884(  

�Åا الفرد بطرaقة ما من حالة ال��يئة املسبقة الgh يRو:  بأنھ)103، 2010عطا هللا، (   وعرفھ 
خالل تفاعلھ مع ÄÓEاص، أو Eشياء، أو Eحداث، أو املواقف، مما يجعلـھ �ـسلك سـلو�ا 

  .معينا منتظما '& املواقف املماثلة

  :  و{قصد بھ � البحث ا��ا��

ل    ا��الة الوجدانية املتمثلة بالقبو أو الرفض أو ا��ياد، الhـg يبـد�ªا طالـب الـصف الثـاIي 
8ر نحو البالغة عند إجابتھ لفقرات مقياس Aتجاه الذي �عده الباحثالث E يانو   .                 زي
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  :يUطار النظر للبحث

	س!ا (البالغة : أوال   ) أ4مي�oا-رأ4داف تد

، يقــال:     البالغــة لغــة مــا ي»بلــغ بــھ وaتوصــل إ4ــ0 : بلــغ يبلــغ بلوغــا، أي وصــل، والــبالغ: لالوصــو
ة لــــسانھ : رجــــل بليــــغالــــg³Êء املطلــــوب، و ابـــــن (). كنــــھ مــــا 'ــــ& قلبــــھ(رحــــسن الكــــالم، يبلــــغ �عبــــا

 ،  )420، 2005رمنظو

تباطـا وثيقـا باملعـاIي اللغوaـة :     اصطالحا دت �عرaفـات كثZـvة للبالغـة، تـرتبط 'ـ& مجمل�ـا ا رو ر
  :لتلك الRلمة، و�ستمد م��ا الكثvZ من مدلوال��ا، ومن 8ذه التعرaفات ما يأ�ي

 '& تأدية املع�y حدا لھ اختصاص بتوفية خواص الvwاكيب حق�ا، وايراد أنـواع  بلوغ املتRلم-
  )415، 1983الس\اOي، (. ال»ش`يھ واopاز والكناية ع01 وج��ا

ة - ر البالغة �ل ما تبلغ بھ املع�y قلب السامع، فتمكنـھ 'ـ& نفـسھ، كتمكنـھ 'ـ& نفـسك مـع صـو
، (. مقبولة ومعرض حسن   )16، 1984يالعسكر

دت �عرaفات البالغة عنـد القـدماء، �عـددت أيـضا عنـد ا�pـدثZن ومـن �عرaفـا��م مـا وكما �عد
 :ي1&

¸�ـا 'ـ& معرفـة الكـالم الفyـg و'ـ& إبداعـھ ممـن تمكـ��م   مجموعـة Eسـس ا�oماليـة الhـ�ª gتـدي-
ا��م من 8ذا �بداع  )202، 1999صالح والرشيدي، (. رموا�Ð8م وقد

 أ4داف �عليم البالغة

 : '& ®�ي)34: 33، 2000طعيمة ومناع، (الغة حدد8ا أ8داف �عليم الب

ة ع1ـــ0 ف�ـــم النـــصوص Eدبيـــة وتـــذو معان�Èـــا وخصائـــص�ا، والوقـــوف ع1ـــ0 -)1( ق تنميـــة القـــد ر
 .أسرار جمال�ا

اك ما -)2( ر Aستمتاع بألوان Eدب اÄpتلفة عن طرaق ف�م ا�Äصائص الفنية لRل م��ا وإد
 .ف�Èا جمال

 .ة �متاع والتأثvZ، وتRوaن ملكة النقد، واملفاضلة بZن Eدباء إنتاج أدب لھ خاصي-)3(

ق معرفـــة ســـر إ×oـــاز القـــرآن، والـــتمكن مـــن التـــذو ا�oمـــا4& لألحاديـــث النبوaـــة، والكـــالم -)4(
 .الفصيح شعرا ونv²ا

#س البالغـة  ر    و¦نظرة تأمل إ4ـ0 8ـذه 8Eـداف يالحـظ أن كثZـvا م��ـا لـ}س متحققـا 'ـ& واقـع تـد
ة البالغية '& النص دو تحديد بالغ��ا، وأثر8ا 'ـ& ف�ـم حيث تتجھ ا نلعناية إ04 تحديد الصو ر

قاملعyــ�؛ ومـــن ثـــم ال �ــستطيع الطـــالب تـــذو البالغــة، وتوظيـــف مـــا يتعلمونــھ م��ـــا 'ـــ& التحـــدث 
 .والكتابة
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	س البالغة   ر�سس العامة لتد

اك�ــــا، وتطبيق�ــــ ا أثنــــاء معا�oــــة ر    8نــــاك مجموعــــة مــــن Eســــس ي*بÙــــ& ع1ــــ0 معلــــم البالغــــة إد
8ا وaتـذوق�ا الطــالب، حــدد8ا  ك أســرا رالبالغـة؛ حhــ� تتحقــق أ8ـداف�ا، وaــد ، 2012عQــ`_@، (ر

 : '& ®�ي)102: 101

  .  النظر إ04 العمل EدDي نظرة �لية متRاملة-)1(

ع اللغــــة العر¦يــــة، أل�Åــــا لغــــة متRاملــــة متماســــكة 'ــــ& -)2( و إحــــداث التRامــــل بــــZن البالغــــة وفــــر
ع�ا   .وفنو�Åا وفر

ح�h �س�ل ع01 الطالب است*باط الظا8رة البالغية :  شرح النصوص Eدبية وتوضيح�ا-)3(
 . املراد عالج�ا

)4(-&Ñب البالa سة: ر التد #س البالغة ال يتم إال باملران واملما رألن الغرض امل*شود من تد  . ر

  . يةن Aعتماد ع01 الطالب '& Aست*تاج، وتجلية ما '& النصوص من فنو بالغ-)5(

نات Eدبية؛ أل�Åا تلقي الضوء ع01 مـواطن �بـداع عنـد أديـب وتقـصvZ آخـر -)6( ز إجراء املوا
  .فيھ

	س البالغة   :رأ4مية تد

    للبالغة أ8مية كبvZة وفوائد قيمة يك»س�Ðا الطـالب �عـد �علم�ـم ل�ـا، وتلـك الفوائـد حـدد8ا 
  : ®تية '& النقاط)25، 2004أبو بكر، (، )65، 2001ا��شاش، (�ل من 

 .ق البالغة �علم صناعة Eدب، و�س�م '& تRوaن التذو EدDي وتنميتھ-)1(

 البالغـــــة تمكـــــن الطـــــالب مـــــن التعـــــرف ع1ـــــ0 أســـــرار �×oـــــاز البالÑـــــ& 'ـــــ& القـــــرآن الكـــــرaم -)2(
  .وا��ديث الشرaف

ة ع1ــ0 النقــد EدDــي لألعمــال الفنيــة وتقوaم�ــا وتحديــد -)3( ر البالغــة تمكــن الطــالب مــن القــد
 .  ىستو جود��ام

ة -)4( ر البالغـــــة تقـــــوم امللRـــــات وترشـــــد التـــــذو و��ـــــدي املو8بـــــة Eدبيـــــة وتـــــنظم الكـــــالم بـــــصو ق
 . �Ãيحة

  :قالتذو �د�ي

ق    ال يمكن للقار تذو العمل EدDي إال إذا ف�مھ أوال، وذلك ع01 العكس من تذو الطعام  ق ئ
نجوم ليال، أو الضيق من Eصوات والشراب، أو Aستمتاع �عطر فواح، أو Aن�Ðار بمنظر ال

راملز×oــة، إذ الــشعو بتلـــك Eشــياء أو النفــو م��ـــا ال يحتــاج إ4ــ0 ف�م�ـــا أوال؛ بــل يقــع مباشـــرة  ر
ندو ا��اجــة إ4ــ0 بــذل أي ج�ــد، لكــن ف�ــم العمــل EدDــي وتذوقــھ يقتــg³Ý أوال أن نف�ــم لغتــھ، 

لا Iـستطيع الوصـو إليـھ مـن وaزداد ف�منا لھ إذا أضفنا إ04 ذلك معرفة �ـل مـ. وثانيا مضمونھ
ف الgh أبدعھ ف�Èا   .ومعلومات تتعلق بمبدعھ والظر
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 قمف!وم التذو �د�ي

س الفنيــــة 'ــــ& نظر��ــــا للعمــــل  اء حــــو مف�ــــوم التــــذو EدDــــي تبعــــا لتبــــاين املــــدا ر    تباي*ــــت ® قر ل
قEدDي؛ وألن طبيعة التذو ال تخضع لقواعد فقد �شا¸�ت التعرaفات، واشتملت ع1ـ0 ثالثـة 

، وفيما ي1& �عض التعرaفات للتذو EدDي جداIي وم�ار قجوانب، معر'& و ي  .و

ئخ·ـــvة تأمليـــة تبـــدو 'ـــ& إحـــساس القـــار أو الـــسامع بمـــا :  بأنـــھ)146، �1997ـــ�اتھ، (    عرفـــھ 
 gـــhبـــھ الطالـــب عـــن إحـــساسھ بـــالفكرة ال vاتـــب، و8ـــو ســـلوك لغـــو �ع·ــRيأحــسھ الـــشاعر أو ال

 .يرمي إل�Èا النص EدDي

ــــــي :  بأنـــــــھ)97، �2003ــــــــ�اتھ والنجــــــــار، (ھ     وعرفـــــــ ـــاو الــــــــنص EدDــ ــــتعلم ع1ـــــــ0 تنـــــ ة املــــ لقــــــــد ر
اك نـــواÍ& ا�oمــال، ودقـــة املعــاIي، وف�م�ـــا، وتحديــد قيمـــة  ربالتــدقيق والتحليــل مـــن خــالل إد
ات املبتكــرة والتحليـل EســلوDي ونقـد عناصــر التجر¦ــة،  رالـصو البيانيــة، والـتفطن إ4ــ0 العبـا ر

RحE ه ع01 إصدار  .ام ع01 النصروإقدا

ـــــي، (    وعرفــــــھ  ـــــھ)8، 2000زOـ ا :  بأنـ ـــــاء تفاعلــــــھ معــــــھ عقليــــــ ـــي أثنـ تقيــــــيم الطالــــــب للــــــنص EدDـــ
جدانيا وجماليا واجتماعيا مع·vا بھ التعبvZ عن مدى تقبلھ للنص EدDي واستمتاعھ بھ  .وو

 :قمما سبق عرضھ من التعرaفات للتذو EدDي تبZن للباحث ما ي1&

ا أكــدت أنــھ حاســة فنيــة، وملكــة بيانيــة، وحكــم ع1ــ0  �عــددت �عرaفــات للتــذو- ق EدDــي، لك��ــ
 .العمل EدDي

ـــاDي، واســــتجابة انفعاليـــــة - ق أكــــدت التعرaفــــات أن التــــذو EدDـــــي خ·ــــvة تأمليــــة، وIـــــشاط إيجـ
 .للنص EدDي

 :قأ4مية التذو �د�ي

اســـة البالغـــة؛ ألنـــھ يقـــوم لـــسان الطـــالب و ّ    التـــذو EدDـــي مـــن أ8ـــم أ8ـــداف د ُ ر #عـــود8م ع1ـــ0 ق
عـة اللغـة، وف�ـم أسـرار جمال�ـا، وaحول�ـا مـن قواعـد  والنقد البناء، وaثZـv لـد�ªم �حـساس بر
قـــــة، وصـــــو مثمـــــرة، وجنـــــة غنـــــاء مـــــن املعـــــاIي وEفRـــــار  ض خـــــصبة، وألفـــــاظ مو َّجافـــــة إ4ـــــ0 أ ر ر ر

 .والدالالت يفتح ل�ا القلب أبوابھ، وaنفعل بحس��ا الوجدان

نحقق Aستمتاع بالبالغة كفن من الفنـو ا�oميلـة الhـg ترتقـي ق    وال شك أن التذو EدDي ي
س البالغة وترDي لديھ �حساس، و��ذب مشاعره، وتÄÓ v²ص}تھ يبمستو دا   .رى

ق    والتــــذو EدDــــي يرDــــي إحــــساس الطالــــب بقيمــــة اللفــــظ، وجمــــال املعyــــ� وEســــلوب، وســــعة 
Eدبية، و�حساس بجمال�ـا ا�Äيال، ومدى صدق العاطفة، وعمق الفكرة، وتقدير Eعمال 

 .واoáIام عناصر8ا
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 قالتذو �د�ي والبالغة

ض خـصبة  ر    عالقـة البالغـة بالتـذو عالقـة ال تنفـصم عرا8ـا، وال ينفـك وثاق�ـا، فالبالغـة أ ق
لتنميـة �حــساس با�oمـال لــدى املتلقــي وتوسـيع خيالــھ، و�بحــار بـھ 'ــ& عــوالم لـم يبحــر ف�Èــا 

حــب مــن املــشاعر الفياضــة، و�عميــق فكــره، وإثــراء ألفاظــھ، مــن قبــل، وAنطــالق إ4ــ0 فــض راء 
 .ومعانيھ

    لـذا يجــب العنايــة باختيــار النــصوص Eدبيــة الhــg تقــدم للطــالب، والhــg تمثــل �طــار العــام 
س البالÑ&، حيث يتـوافر ف�Èـا مقومـات التـذو EدDـي، وتتـضمن مفـا8يم وحقـائق وقـيم  قللد ر

قو�عدل سلوك�م لألفضل، وتن¾g لد�ªم التذو EدDي ألنـھ واتجا8ات ��ذب وجدان الطالب، 
اسة البالغة  .رال�دف والغاية من د

ض خــصبة لتنميــة التــذو EدDــي، )Rachel ،1993 ،13(    وذكــرت  ق أن النــصوص Eدبيــة أ ر
قوأنـھ عنـدما نرaــد أن نـصل بـالطالب إ4ــ0 مـستو جيــد مـن التـذو EدDــي أن تختـار النــصوص  ى

نـــة بي��ـــا و¦يـــان جيـــد8ا مـــن Eدبيـــة بدقـــة وعن زايـــة، وأن تRـــو 'ـــ& غـــرض واحـــد، حhـــ� يـــتم املوا ن
 .ردي�âا، وتحديد نقاط قو��ا أو ضعف�ا

ى ع1ــــ0 أن تRــــوaن الــــذو EدDــــي مــــن Eغــــراض الك·ــــv الhــــg )194، �2004ــــ�اتھ، (    كمــــا أكــــد  ق
vــZــ� يتج1ــ0 ذلـك 'ــ& �عبhدب والبالغـة إ4ــ0 تحقيق�ــا 'ـ& نفــوس الطـالب حE س# ا��م، ر�ªـدف تــد

#عة إ04 حمل�م ع01 مواصلة القراءة وAطالع لw داد ثقاف��م، وتRوaن  روÄÓصيا��م، وRaو ذ ن
ة ع01 النقد EدDي ال�ãيح   .راللسان والقد

  :التعلم ال�شط: ثانيا

 gـــhس ا��ديثــة، ال# ر    'ــ& ظــل التطــو املعر'ــ&، والنظرaــات الvwبوaـــة، تــأ�ي اســvwاتيجيات التــد ر
لعمليـة التعليميـة بخـالف مـا تقـوم عليـھ Eسـاليب التقليديـة مـن جعـل رتجعل املتعلم محو ا

  .راملعلم 8و محو العملية التعليمية

ف وaنصت  ر    وأظ�رت نتائج Eبحاث الvwبوaة أن طرaقة ا�pاضرة الgh يقدم ف�Èا املعلم املعا
�علــم حقيقــي، ناملتعلمــو خالل�ــا إ4ــ0 مــا يقولــھ §ــ& الــسائدة، و¦التــا4& فËــg طرaقــة ال �ــس�م 'ــ& 

#س �ــشرك املــتعلم 'ــ& �علمــھ، فإنــصات  ة إ4ــ0 تطــوaر طرائــق تــد رولــذلك ظ�ــرت دعــوات متكــر ر
املتعلمـــZن 'ــــ& غرفـــة الــــصف لتلقـــي املعلومــــات ال �ـــشRل الــــتعلم املـــراد تحقيقــــھ، وحhـــ� يخــــرج 
ة؛ ي*بÙــ& أن ي��مــك املتعلمــو أثنـــاء �علم�ــم 'ــ& قــراءة، أو كتابـــة، أو  نالتعلــيم مــن 8ــذه الـــصو ر

  .�م بم�ام تفكvZ عليا �التحليل والvwكيب والتقوaمتRليف

ـــو Eســـــــاس لعمليــــــة الــــــتعلم، أصــــــبح لزامـــــــا ع1ــــــ0 املعلــــــم اختيـــــــار  ر    وألن املــــــتعلم أصــــــبح ا�pـــ
Aســـvwاتيجيات الhـــg تحقـــق 8ـــذا ال�ـــدف و�ـــساعد 'ـــ& ت*ـــشيط املـــتعلم، و'ـــ& 8ـــذا Aتجـــاه تـــأ�ي 

 التعلم أن: "ال�دف الذي ينص ع01اسvwاتيجيات التعلم ال*شط داعمة �شRل كبvZ لتحقيق 
 أمـرا �عـد املـتعلم ف*ـشاط الـتعلم، أثنـاء املـتعلم مـشار�ا وIـشطا نيRـو عنـدما فـاعال نيRـو

  ". التعلم عملية جو8رaا '&
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 مـن Aسـvwاتيجيات امل�مـة 'ـ& العمليـة التعليميـة، (active learning)    و#عـد الـتعلم ال*ـشط 
ا ومناســبة ل  )21، 2015ا�¢الـــدي، (لمعلمـــZن واملتعلمــZن، وكمــا ذكــر روأك8v²ــا شــيوعا، وان»ــشا

ق الفرديـــة بــZن املتعلمـــZن، وإتاحـــة  ة دافعيـــة املــتعلم، ومراعـــاة الفــر وأنــھ �عتمـــد �ليــا ع1ـــ0 إثــا ر
ا��م، وتوفvZ ب}ئة �عليمية جاذبة ومحببة للمتعلمZن، وتقديم  رالفرصة للمتعلمZن لتنمية م�ا

aة للمتعلمZن، و   .توفvZ الراحة النفسية للمتعلمZنرالتغذية الراجعة الفو

 :مMVرات التعلم ال�شط وا��اجة إليھ

ن، (    يؤكــــد   أنـــــھ مـــــن خــــالل الكـــــم ال�ائـــــل مــــن املعلومـــــات املتـــــوفرة )41، 2006وســـــعادة وآخــــر
لية 'ــــ&  وحاليــــا، فــــإن ذلــــك يتطلــــب تطــــوaر طرaقــــة للــــتعلم �ــــoæع الطــــالب ع1ــــ0 تحمــــل املــــسؤ

ن ال يRــو نا�çـا إال بــالتعلم ال*ــشط الـذي يرتكــز ع1ــ0 التعامـل مــع كـم املعرفــة املw ايــد، والـذي
مبــــدأ الــــتعلم بالعمــــل وال»ــــoæيع ع1ــــ0 الــــتعلم العميــــق الــــذي يف�ــــم الطالــــب بواســــطتھ املــــادة 
التعليميــــة بإتقــــان، وaطــــرح Eســــئلة، وaحــــل املــــشكالت �عــــد التعامــــل مع�ــــا بفاعليــــة، ولــــذلك 

رؤكـــد ع1ـــ0 دو املـــتعلم وايجاب}تـــھ 'ـــ& اتج�ـــت الvwبيـــة ا��ديثـــة إ4ـــ0 اســـvwاتيجيات الـــتعلم الhـــg ت
ه محو العملية التعليمية؛  راملوقف التعلي¾g باعتبا ك بفاعلية وaفكر فيما ر رمما يجعلھ �شا

ات املناسبة لية �علمھ وaقvwح ا��لو ملشكالتھ، وaتخذ القرا ر�عملھ، وaتحمل مسؤ ل   .و

نلطـالب يقومـو بمعظـم ن أنھ عندما يRو التعلم Iشطا فإن ا)Silberman ،2006 ،6(ى    وaر 
سو EفRار جيدا و#عملو ع01 حل املشكالت  نالعمل، و#ستخدمو عقول�م بفاعلية، وaد ن رن
مــن ج�ــة، وتطبيــق مــا �علمــوه مــن ج�ــة ثانيــة، ممــا يــؤدي إ4ــ0 ســرعة الف�ــم لــد�ªم وAســتمتاع 

  .نبما يقومو بھ من أIشطة

ھ ن»يجــــة عــــدة عوامــــل؛ أ8م�ــــا     وجــــاء الــــدافع نحــــو 8Aتمــــام بــــالتعلم ال*ــــشط واســــvwاتيجيات
ىوكــــذلك عــــدم جــــدو . يالتوصــــيات الدائمــــة لفلــــسفات الvwبيــــة وتطبيقا��ــــا 'ــــ& اopــــال الvwبــــو

 ،g³´ا روكفاءة الطر التقليدية '& التعليم، وما ترتب عل�Èا من حفظ املتعلمZن للمحتو الد ى ق
ــــ0 التفكZــــــv وAســــــت*تاج؛ ممــــــا نــــــتج عنــــــھ مــــــتعلم ســــــل¤g، ال  ة ع1ــ ـــد ــــدم القـــ يتحمــــــل رومـــــن ثــــــم عــ

vZ�³ ا��وار والتعاو بفاعلية مع الغÊلية، يخ نمسؤ    .و

  :أ4داف التعلم ال�شط

ــــن  ــــل مـ ن، (، )10، 2002جVـــــMان، (    يـــــذكر �ـ ســـــيد وا�yمـــــل، (، )32، 2006وســـــعادة وآخـــــر
  :  أ8م أ8داف التعلم ال*شط والgh تتمثل '&،)97، 2012

ات وAتجا8ــات،-)1( ف وامل�ـا ر �ـoæيع الطــالب ع1ـ0 اك»ــساب املعــا ر بخ·ــvات �عليميــة ر و واملـر
  .جديدة

  . تنو#ع IEشطة التعليمية املالئمة للطالب لتحقيق 8Eداف الvwبوaة امل*شودة-)2(

  . �oæيع الطالب ع01 طرح Eمثلة اÄpتلفة، وحل املشكالت، ودعم الثقة بالنفس-)3(

اسية اÄpتلفة-)4(   .ر تحديد كيفية �علم الطالب للمواد الد
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ة-)5(   . الطالب ع01 بناء EفRار ا�oديدة وتنظيم�ار قياس قد

ات التعاو والتفاعل والتواصل مع ®خرaن-)6( ن تمكZن الطالب من اك»ساب م�ا   .ر

aادة Eعمال �بداعية لدى الطالب-)7(   .ز 

ــا تتمركـــز حـــو املـــتعلم، بحيـــث يRـــو 8ـــو  ن    وعنـــد التأمـــل 'ـــ& 8Eـــداف الـــسابقة، يالحـــظ أ�Åـ ل
وكيــف �ــستطيع املعلــم إكـسابھ أســس الــتعلم، و8ــذه 8Eــداف للــتعلم رمحـو عمليــة الــتعلم، 

  . ال*شط مZ تھ عن التعليم التقليدي

  أ4مية التعلم ال�شط 

ــــــــره  ـــــــا ذكـــ ـــــك مــــ ـــــن ذلــــــ ــ ــــة ومــــ ــــوث الvwبوaـــــــ ـــــــــائج البحـــــــ ــــــــشط نتــ ــــــــتعلم ال*ـــ ــة الـــ ــــــــ ـــــا يؤكـــــــــــد أ8ميـ     ممــــــ
ـــــدي،( ـــــلوا إ4ــــــــ0 أن ")78، 2015ا�¢الـــ ـــــا مــــــــن البــــــــاحثZن توصـــ ــــــة : "أن فرaقـــ aاضــ رالــــــــتعلم لــــــــ}س 

نللمشا8دة، والطالب ال يتعلمو بمجرد جلوس�م '& الصف �ستمعو للمعلمZن، إنما يجب  ن
¦طھ بخ·vا��م السابقة   ".رع01 الطالب التفاعل مع ما يتعلمونھ، و

 أن 8Aتمــــام بــــالتعلم ال*ــــشط ي*بـــع مــــن النتــــائج �يجابيــــة الhــــg )20، 2002جVــــMان،(ى    وaـــر 
ات و Aتجا8ات، وم��ـا أن الطـالب يجـب أن �عملـوا مـا 8ـو ريحد�èا عند املتعلم من حيث امل�ا

ـــات تتطلـــــب  ا´ـــــg³، وIAـــــشغال بم�مــ ـــ�Èم التفاعـــــل مـــــع ا�pتـــــو الد رأك²ـــــv مـــــن Aســـــتماع، فعلــ ى
ات التفكvZ عليا   .رم�ا

  :ىو{ر الباحث أن 4ناك عوامل تجعل التعلم ال�شط أك©M أ4مية مopا

تھ �عبZـvا Ãـ�يحا، بمـا ي»ناسـب  يدعم الثقة بالنفس لدى الطالب، ح�h �ع·v عن حاجا-)1(
  .مع طبيعة املادة

ى IEشطة الgh يصمم�ا املعلم تجعل ا�pتو أك²ـv سـ�ولة وDـساطة، ممـا يجعـل الطـالب -)2(
  .نيقبلو عليھ

  .ن يجعل عملية التعلم ف�Èا ب¶oة ومتعة، مما يRو لھ Eثر �يجاDي ع01 نفوس الطالب-)3(

  قو �د�يالتعلم ال�شط وأ4ميتھ � تنمية التذ

ــــر فعـــــال 'ـــــ& تنميـــــة التـــــذو EدDـــــي، فـــــاملعلم الـــــذي يحـــــسن اختيـــــار  ـــ¿g³ أثـ #ــ ق    لألســـــلوب التد ر
#س �ساعد طالبھ ع01 أن يRونوا مستقبلZن إيجابيZن، بل ومشاركZن Iشطاء '&  رأسلوب التد

  .قعملية التذو EدDي

اســـــات 'ــــ& نتائج�ـــــا مثــــل  الhــــg أثب»ـــــت )�1991ـــــ�اتة، (: ر    وقــــد أثب»ـــــت ذلــــك العديـــــد مــــن الد
ات التــذو EدDــي لــدى تالميــذ  قفاعليــة أســلوب املناقــشة 'ــ& مجموعــات صــغvZة 'ــ& تنميــة م�ــا ر

  .الصف ا�Äامس Aبتدا�ي

اســـة   فقـــد اســـتخدمت أيـــضا أســـلوب العمـــل 'ـــ& مجموعـــات صـــغvZة، )1991محمـــود، (ر    ود
ات التذو EدDي لدى الطال اسة أثر 8ذا Eسلوب '& تنمية م�ا قوأثب»ت الد ر   .بر
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ـــــة  اســـ ــــــدت د ــــة Eســــــــاليب )1994رحــــــــاب، (ر    وأكــ ــــــ& مقدمــــ ـــأ�ي 'ــ ــــ ـــــــة يـ نـ ـــــلوب املقا ر ع1ــــــــ0 أن أســـ
ات التـذو EدDـي، يليـھ أسـلوب Aك»ـشاف  اسـة لتنميـة م�ـا #سية الgh استخدم��ا الد قالتد ر ر ر

  .املوجھ، ثم أسلوب جو النص

 )Mody، 1989( طرaقـــة ا�Äطابـــات Eدبيــة، ب}نمـــا اعتمـــد )Tagivk ،1997(    واســتخدمت 
vZيال والتفكÄي ع01 قوة تنمية قوة ا�DدE ق'& تنمية التذو.  

  .ق فقد نميا التذو EدDي عن طرaق املناقشة ا�oماعية)Flood & Lap ،1997(أما 

ــــــام  ـــا قـ ـــــد ع1ـــــــFrank ،1997( 0(    ب}نمــــ ـــــة �عتمــ ــــد الطـــــــالب بطرaقــ ــــذو EدDـــــــي عنـــ ق ب»نميـــــــة التـــ
ميلھ، و   .الطالب واملعلم، والطالب والنص EدDيزAجراءات التفاعلية بZن الطالب و

ـــتعلم التعـــــاوIي ا��ـــــظ Eك·ـــــv 'ـــــ& تنميـــــة التـــــذو EدDـــــي لـــــدى الطـــــالب 'ـــــ& املراحـــــل  ق    و�ـــــان للــ
اسـات الhـg اسـتخدمت تلـك Aسـvwاتيجية اسية، ومن الد رالد الثقفـي، (، )1999شـا4:ن، (: ر

  .  )2010أبو سك:ن، (، )2008

	س ا   :لبالغةرالتعلم ال�شط وأ4ميتھ � تد

اســة  #س البالغـــة د اســـات الhــg ا8تمـــت بتفعيــل الـــتعلم ال*ــشط 'ـــ& تــد ر    مــن الد ر العتي�ـــ�، (ر
ات تحديد إ04  والgh 8دفت)2006 مـة رامل�ـا #س البالغـة زالال  وتقـوaم املرحلـة الثانوaـة 'ـ& رلتـد

لـة Eداء التعلي¾ـg ملعلمـات البالغـة 'ـ& املرح تـدIي إ4ـ0 وتوصـلت. تحـصيل�ا 'ـ& أداء التلميـذات
#س املستخدمة رالثانوaة، وقصو طر التد ق   .ر

اســة  ىمــستو Eداء البالÑــ& لــدى طالبــات الــصف  ضــعف  'ــ&)2013البكــر، (ر    وتمثلــت د
، و#عز 8ذا ىEو الثانو ي #س البالغة املتبعة Eساليب إ04 ل   . ر'& تد

اســـة    و8ـــدفت إ4ــــ0 معرفــــة أثـــر العــــصف الــــذgy8 'ـــ& تحــــصيل)2013محــــسن وUبرا4ي¸ــــ�، (رود
  .الطالب '& البالغة

اسـة  'ـ&  أثـر اسـتخدام خـرائط املفـا8يم ع1ـ0 التعـرف  إ4ـ0)2012وع�ـ�،  فنـدي(ر    وسـعت د
اسـة توصـلت وقـد .املرحلـة �عداديــة اكـساب املفـا8يم البالغيـة لــدى طالبـات أن  إ4ـ0 رالد

نـة املفـا8يم البالغيـة 'ـ& اك»ـساب الطالبـات املفـا8يم أثب»ـت فاعلي��ـا خـرائط قـة بالطرa رمقا
 .التقليدية

  :+تجا4ات ومكوناo¹ا

مف�وم Aتجاه ا�oéر الزاوaة 'ـ& علـم الـنفس، ملـا �ـسمح بـھ Aتجا8ـات النفـسية نحـو      �عد
اســـية، مـــن  رEفـــراد وا�oماعـــات واملؤســـسات واملواقـــف واملوضـــوعات Aجتماعيـــة واملـــواد الد

غـم صـفة الثبـات إمRانية للت*بؤ باستجابة الفرد وا�oماعة بال*ـسبة Äpتلـف 8ـذه  راملفـا8يم 
  .ال*س¤g الgh تتصف ¸�ا
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  :أ4مية +تجا4ات

ة العمــل ع1ــ0 جعــل الطـــالب  اســية، وضــر ر    نظــرا أل8ميــة تنميــة Aتجا8ــات نحــو املــواد الد ور
ا´ـg³، و8ـذا يتطلـب عمـل شـاق، ألن اك»ـساب  ريقبلو عل�Èا، ألن ذلك يزaد من تحصيل�م الد ن

ق املعرفة كحقائق جامدة أو باستخدام طر تقليديـة Aتجا8ات أو �عديل�ا ال يحدث بتقديم
#س قائمة ع01 التلقZن وا��فظ، بل ال بـد مـن تقـديم�ا كمـادة وطرaقـة، وال يـتم ذلـك  ر'& التد
#سية حديثة يمكـن مـن خالل�ـا تنميـة Aتجا8ـات نحـو املـادة  رإال باستخدام اسvwاتيجيات تد

اسية وتدعم التفاعل بZن املعلم والطالب ، تا(. رالد   )94، 1982ريلو

 :  و§&)165، 2007عطا هللا، (وتكمن أ8مية Aتجا8ات '& النقاط الgh حدد8ا 

اسة-)1(  .ر Aتجا8ات تحفز الطالب ع01 �قبال ع01 الد

 . Aتجا8ات �ساعد الطالب '& اك»ساب EفRار العلمية وتوظيف�ا '& مواقف جديدة-)2(

ات '& g³êء من �Aساق وعدم الvwدد Aتجا8ات �ساعد الطالب ع01 اتخاذ -)3(  .رالقرا

ات مثـــــل-)4( ســـــو عـــــددا مـــــن امل�ـــــا ــــالب يما ر Aتجا8ـــــات تجعـــــل الطـ Aتـــــصال، التنــــــافس، : نر
، والتفاعل  .نالتعاو

ــــــس�ل مـــــــــن تف�م�ـــــــــا -)5( ـــــــة �ـــ ــــــا��م بطرaقــ ــــــــيم معلومـــ ـــــ0 تنظـ ــــــالب ع1ــــ ـــــــساعد الطـــ ـــــات �ــ  Aتجا8ــــ
  .واس»يعا¸�ا

  :مصادر تكو{ن +تجا4ات

 : '& ®�ي)134، 2018حشQش، (Rوaن Aتجا8ات كما حدد8ا يمكن تÄëيص مصادر ت

ن الدين والعـرف والقـيم �عـد مـصادر تـؤدي بـالفرد ألن يRـو اتجا8ـات خاصـة نحـو �عـض -)1(
 . املوضوعات

)2(- gــــhماعـــة الoتجا8ـــات املن»ـــشرة 'ـــ& ا�A اخـــتالط الفـــرد 'ـــ& جماعـــة معينـــة يجعلــــھ يـــتعلم 
 .ي*ت¾g إل�Èا

ن لــبعض Eفــراد قــد يRــو ل�ــا تــأثvZ 8ــام 'ــ& تRــوaن Aتجا8ــات لــدى عامــة  املRانــة املرموقــة-)3(
 .الناس

 .  وسائل �عالم �عت·v من املصادر امل�مة '& تRوaن Aتجا8ات نحو موضوع معZن-)4(

  :�عديل +تجا4ات و�غي:4Mا

اط     مــن املعلــوم أن Aتجا8ــات تتمتــع بالثبــات، إال أنــھ يمكــن �عــديل�ا عــن طرaــق �عــديل أنمــ
قوتختلــف الطــر املتبعــة 'ــ& التعلــيم تبعــا للنظــرة الفلــسفية لقــضية الــتعلم . ىالــسلوك Eخــر

ىف�نـــاك مــن يـــر بــأن أفـــضل الــسبل لتعلـــيم Aتجا8ــات §ـــ& اســتعمال مبـــادئ الـــتعلم . عمومــا
ـــــب أن يRــــــو ع1ــــــ0 �غيZــــــv ا�oانــــــب املعر'ــــــ&، �ــــــشرح  ــــ  يجـ ــــن يــــــر أن الvwكZــ نالعامــــــة، و8نــــــاك مــ ى

مي، (. ���Ã 0ااملعلومات وال·8vنة ع1   )22، 1995واº¢ز



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

ةمجلة التربي  
 م2022 لسنة أبريل، )4(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

239 

aادة املؤثرات املؤaدة لالتجاه ا�oديـد، وخفـض املـؤثرات  ز    وعملية �غيA vZتجا8ات تتطلب 
املضادة لھ، أو Eمرaن معا، أما إذا �ساوت املؤثرات املؤaـدة للتغيZـvات واملـؤثرات املـضادة ل�ـا 

vZهن'& 8ذه ا��الة يحدث تواز وثبات لالتجاه وعدم �غي.  

  :البالغة و+تجاه نحو4ا

ات Ãـــ�يحة، وا�ـــ�ة      ســـ�ا مـــن تأديــة املعـــاIي املطلو¦ـــة �عبـــا رالبالغــة علـــم وفـــن، تمكـــن دا ر
ة الـنفس والعواطـف و�قنـاع، وال يتـأ�ى ذلـك إال بحـسن  روجميلة، واملقصد مـن ذلـك 8ـو إثـا
ــــــاالت  ــــــالم، وموضـــــــوعاتھ، وحــ ـــــ0 حـــــــسب بواعــــــــث الكـ ـــــاظ، وجـــــــودة الــــــــسبك، ع1ــ اختيـــــــار Eلفــ

  .السامعZن

#س البالغــة 8ــو وصــل�ا بالتــذو EدDــي، وعلينــا أن ن*تفــع بتلــك الــصلة  ق    إن واجبنــا نحــو تــد ر
ا�ا عيا وإد را��ميمة من أجل أن تRو أحRامنا البالغية أ8دى س`يال وأدق نظرا و و   .ن

سـ�م البالغيـة، ال يقـاس بك²ـvة مـا عرفـوه ، وتوظيف�ا '& در و    إن امتالك الطالب مللكة التذو  مـن ق
ا فيـــھ مـــن حـــذق فyـــg 'ـــ& 8Aتـــداء إ4ـــE 0لـــوان البالغيـــة 'ـــ&  ومفـــا8يم بالغيـــة، وإنمـــا بمقـــدار مـــا م�ـــر

  .النصوص Eدبية

اسـية، ف�ـو        #س '& مختلف املراحل الد رإن التذو EدDي 8دف أسا´g³ من أ8داف التد ر ق
يمحصلة عوامل عدة م��ا، ما يتعلق باملستو اللغو الـذي يتمتـع بـھ الطـالب ��م ع1ـ0 ى ر، وقـد

قاسـتعمال اللغـة، وف�م�ـا ف�مـا Ãـ�يحا وم��ـا، مـا يتعلـق با�oوانـب النفـسية، والتـذو EدDـي 
روإن �ــان �ــس»ند إ4ــ0 عوامــل فطرaــة إال أنــھ مــن املمكــن تنميتــھ عــن طرaــق دو املعلــم ا��ـــاذق 
�يجـاDي 'ـ& تمكـZن الطـالب مـن �حـساس بجمــال النـصوص بمـا تحوaـھ مـن أسـاليب بالغيــة، 

لطالــب ومــا يتمتــع بـــھ مــن دافعيــة وحمـــاس نحــو مــا يتعلمــھ، وإحـــساسھ بجمــال اللغــة، ومـــا وا
ح تتطلــع إ4ــ0 �ــل مــا 8ــو مر8ــف، وكــذلك ا�Ä·ــvة والعلــم  رتتــضمنھ مــن جمــال يملــك الــنفس، و
ة ع01 تحليل الفنو وا��كم عل�Èا فصقل التذو  ، وaنميان القد قيمك��ما أن يصقال التذو ن رق

E م النتاجaر لتقو يضر   .ردDي والشعو بجمال النصو

 gـــhــسية ال# #ـــس�ا أفــضل الطرائـــق التد #س، وأن نختــار لتد ر    �ــل 8ــذا يتطلـــب أن �Åــتم بتـــد ر ر
ق�ساعد املعلم والطالب ع01 تحقيق أ8داف املادة، ح�h يتمكن الطالب مـن تـذو النـصوص 

ق التــذو Eدبيــة، واســت*باط مــا ف�Èــا مــن النـــواÍ& ا�oماليــة، وجعل�ــا وســائل �ــساعد 'ــ& تRــوaن
اك مظـــا8ر ا�oمـــال 'ـــ& الكـــالم البليــــغ، وذلــــك ب»بـــصvZ الطـــالب بحـــال الـــنص مـــن  رEدDـــي، وإد
ننــــواÍ& القــــوة والــــضعف، وا�oمــــال والقــــبح، وإشــــراك�م 'ــــ& تحليلــــھ ومــــن خــــالل ذلــــك؛ يلمــــو 

 . بالقيم البالغية داخل 8ذه النصوص

 عقـــل وفكـــر عميـــق 'ـــ&     وaجـــب قيـــاس اتجا8ـــات الطـــالب نحـــو البالغـــة، أل�Åـــا تحتـــاج إعمـــال
اء حول�ا  ات التذو EدDي، و§& عملية تختلف ® اس��ا، وال�دف Eس¾� م��ا 8و تنمية م�ا رد ر قر

ات التذو EدDي لدى الطالب  قسواء باإليجاب أو السلب، وقد يفيد Aتجاه '& تنمية م�ا  '& - ر
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وجـداIي تـؤثر عليـھ ق '& �عض Eحيان، باعتبار التذو جانـب نفـ¿g³ -ضوء اتجا8ا��م نحو8ا 
 .عملية Aتجا8ات

  :إجراءات البحث

  : البحث وضبط�ا و�شملأدوات إعداد :أوال

ات التذو �د�ي -)1( ق قائمة م!ا   ر

مــــة واملناســــبة لطــــالب الــــصف  ات التــــذو EدDــــي الال ز    تــــم التوصــــل إ4ــــ0 قائمــــة مبدئيــــة مل�ــــا قر
، عرضت ع01 ا�pكمZن، وتم إجراء ا 8ر E ي الثانوIيالثا لتعديالت املقvwحة وصوال ¸�ا إ4ـ0 زي

ة ال��ائية   .رالصو

ات التذو �د�ي -)2( ق مقياس م!ا  ر

8ـر مـن  E ي الثـانوIي    و�ان ال�دف مـن املقيـاس 8ـو قيـاس مـدى تمكـن طـالب الـصف الثـا زي
ات، وذلــك وفــق ا�Äطـــوات  ات التــذو EدDــي الhــg تــم تحديــد8ا وضـــبط�ا 'ــ& قائمــة امل�ــا رم�ــا قر

  :التالية

ات التــــذو EدDــــي الhــــg تــــم تحديــــد8ا، وصــــياغة أســــئلة املقيــــاس وفقــــا لتلــــك  مراج- قعــــة م�ــــا ر
ات   .رامل�ا

ات واملقاي}س-   .ر Aستفادة من املصادر واملراجع العلمية املتخصصة '& بناء Aختبا

  . Aستفادة من الكتب املتخصصة '& البالغة-

اتھ- ر Eدب الvwبو اÄpتص ب»نمية التذو EدDي، وم�ا ق   .ي

ســــؤA مــــن نـــوع Aختيــــار مــــن متعــــدد؛ وتــــم عرضــــھ ع1ــــ0 ) 66(ن    وقـــد تRــــو 8ــــذا املقيــــاس مــــن 
تھ ال��ائيــة، ثــم تجر¦تــھ ع1ــ0 عينــة اســتطالعية ��ــساب صــدقھ  را�pكمـZن وصــوال بــھ إ4ــ0 صــو
ــــ0 العينـــــــة  ـــــھ ومعــــــامالت الـــــــس�ولة والـــــــصعو¦ة، حhــــــ� يRـــــــو صـــــــا��ا لتجر¦تــــــھ ع1ـــ منــ ــــھ و نوثباتــ ز

  .Eساسية للبحث

  اس +تجاه نحو البالغة مقي-)3(

8ـر  E ي الثـانوIي    و�ان ال�دف من املقياس 8و الكشف عن اتجا8ـات طـالب الـصف الثـا زي
س البالغة باسvwاتيجيات التعلم ال*شط #س در ونحو البالغة قبل وDعد تد   .ر

 :وتم بناء مقياس Aتجاه نحو البالغة باالعتماد ع01 عدة مصادر §&

اسات والبحوث ال-)1(   .gh تناولت قياس Aتجاهر الد

 . مراجعة Eدبيات الgh ا8تمت بقياس Aتجاه-)2(

 . خصائص طالب املرحلة الثانوaة، وطبيعة املقاي}س ا4& تصمم ل�م-)3(
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تھ Eوليـــة مـــن  ــاه نحـــو البالغـــة 'ــــ& صـــو ر    وقـــد تRـــو مقيـــاس Aتجـ عـــة ع1ــــ0 ) 50(ن زفقـــرة، مو
ئ}سة تق}س '& مجمل�ا اتجاه الط  .الب نحو البالغةرخمس مجاالت 

#س مـادة البالغـة -طبيعة مادة البالغة : (وتمثلت اopاالت الرئ}سة للمقياس '&  -ر طبيعة تد
اسة البالغة  اسة البالغة -رأ8مية د اسة البالغة-ر 8Aتمام بد   ).ر Aستمتاع بد

تھ ال��ائيـــة، ثـــم تجر¦تــھ ع1ـــ0 عينـــ ة ر    وتــم عـــرض املقيــاس ع1ـــ0 ا�pكمـــZن وصــوال بـــھ إ4ـــ0 صــو
منھ، ح�h يRو صـا��ا لتجر¦تـھ ع1ـ0 العينـة Eساسـية  ناستطالعية ��ساب صدقھ وثباتھ و ز

  .للبحث

  تطبيق أدوات البحث: ثانيا

  : التطبيق القب�� ألدوات البحث-)أ(

ى    و�ـان ال�ـدف مـن التطبيـق تحديـد مـستو أفـراد العينـة قبـل املعا�oـة التجرa`يـة، وتـضمن 
ات الت(أدوات البحث  ، وDعد تطبيق ) مقياس Aتجاه نحو البالغة–قذو EدDي رمقياس م�ا

اق إجابــــات الطــــالب وفقــــا ملفتــــاح تــــ�ãيح �ــــل مقيــــاس، ثــــم  رEدوات قبليــــا، تــــم تــــ�ãيح أو
ات التـــذو  جات الhـــg حـــصل عل�Èـــا �ـــل طالـــب 'ـــ& التطبيـــق القب1ـــ& ملقيـــاس م�ـــا قصـــدت الـــد ر ر ر

  .EدDي، ومقياس Aتجاه نحو البالغة

نلقب1ــــ& يRــــو الباحــــث قــــد تأكــــد مــــن التRــــافؤ بــــZن اopمــــوعتZن التجرa`يـــــة     وDعــــد التطبيــــق ا
  :قوالضابطة '& التذو EدDي وAتجاه نحو البالغة، وذلك �اآل�ي

-�  : ضبط املتغ:M التجر{�

ات التـذو EدDـي، تــم  ق    للتأكـد مـن تRـافؤ اopمـوعتZن التجرa`يـة والـضابطة 'ـ& مقيـاس م�ـا ر
جات اopموعتZن، تطبيق املقياس قبليا، وحسا رب املتوسط ا��ساDي وAنحراف املعيار لد ي

، وداللتھ )ت (كما تم استخدام اختبار ق ��ساب متوسطZن غvZ مرتبطZن؛ ملعرفة اتجاه الفر
  :ل�حصائية وا�oدو ®�ي يو�ï ذلك

  )17(لجـدو 

جـات اyºمـوعت:ن التجر{) ت( م�¢ص نتائج اختبار  �يـة والـضابطة ـ� رللعينات املستقلة ب:ن متوسطي د
ات التذو �د�ي قالتطبيق القب�� ملقياس م!ا  ر

 +نحراف املتوسط العدد اyºموعة
  قالفر ب:ن

  املتوسط:ن

  يا�¢طأ املعيار

 ق للفر
 "ت"قيمة 

  ردجات

  ا��ر{ة

  ىمستو

  الداللة

  داللة

 ق الفر

 4.23 16.63  30 ضابطة

 2.45 16.83 30 تجر{�ية
 غ:M دال 0.823 58 0.224 0.893 0.20
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 غZـــv دالـــة إحـــصائيا، حيـــث بلغـــت قيمـــة )ت(أن قيمـــة : ل    يتـــïð مـــن نتـــائج ا�oـــدو الـــسابق
جــــة الRليــــة و§ــــ& أصــــغر مــــن القيمــــة ا�oدوليــــة عنـــــد ) 0,224(ال*ــــسبة التائيــــة ا�pــــسو¦ة  رللد

جــة حرaــة )0,01(ىمــستو  ق، ممــا �ــشvZ إ4ــ0 عــدم وجــود فــر )2,000( حيــث تبلــغ )58(ر وعنــد د
Zجات دال إحصائيا ب اopموعتZن التجرa`ية والضابطة '& التطبيق القب1& ملقياس رن متوسطي د

ات التذو EدDي قم�ا   . ذلكوالشRل ®�ي يو�ï. ر

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

ات التـــذو EدDـــي ع1ـــ0 اopمـــوعتZن  قوDعـــرض النتـــائج الـــسابقة للتطبيـــق القب1ـــ& ملقيـــاس م�ـــا ر
ات نالتجرa`يــــة والـــــضابطة، يRــــو الباحـــــث قــــد تحقـــــق مـــــن التRــــافؤ ر بـــــZن اopموعــــات 'ـــــ& م�ـــــا

  .قالتذو EدDي

    وللتأكـد مـن تRـافؤ اopمــوعتZن التجرa`يـة والـضابطة 'ـ& مقيــاس Aتجـاه نحـو البالغـة، تــم 
جات  ـــــــــد ــــــــار لــ ـــــــراف املعيـــ ــــــط ا��ـــــــــــساDي وAنحــــ ــــــساب املتوســـــ ـــا، وحـــــ ـــــــق املقيـــــــــــاس قبليــــــــ رتطبيــــ ي

؛ ملعرفـة اتجـاه  ��ـساب متوسـطZن غZـv مـرتبطZن)ت (اopموعتZن، كما تم استخدام اختبـار
، وداللتھ �حصائية وا�oدو ®�ي يو�ï ذلك لالفر   :ق

  

  

  

  

  

16.63 16.83
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  ) 18 (لجـدو

جـات اyºمـوعت:ن التجر{�يـة والـضابطة ـ� ) ت(م�¢ص نتائج اختبار  رللعينـات املـستقلة بـ:ن متوسـطي د
 ملقياس +تجاه نحو البالغةالتطبيق القب�� 

 +نحراف املتوسط العدد اyºموعة
قالفر ب:ن 
 املتوسط:ن

يا�¢طأ املعيار 
 قللفر

 "ت"قيمة 
  ردجات

  ا��ر{ة

  ىمستو

  الداللة

  داللة 

 قالفر

 4.54 62.47  30 ضابطة

 5.19 64.03 30 تجر{�ية
 غ:M دال 0.218 58 1.245 1.26 1.57

غvZ دالة إحصائيا، حيث بلغت قيمة ) ت(أن قيمة : ليتïð من نتائج ا�oدو السابق    
 )0,01(ىو§& أصغر من القيمة ا�oدولية عند مستو ) 1,245(ا�pسو¦ة ال*سبة التائية 

جة حرaة  ق، مما �شvZ إ04 عدم وجود فر دال إحصائيا )2,000( حيث تبلغ )58(روعند د
'ـــــ& التطبيــــق القب1ــــ& ملقيـــــاس  جــــات اopمـــــوعتZن التجرa`يــــة والــــضابطة  ربــــZن متوســــطي د

  .والشRل ®�ي يو�ï ذلك. Aتجاه نحو البالغة

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

    وDعــرض النتــائج الــسابقة للتطبيــق القب1ــ& ملقيــاس Aتجــاه نحــو البالغــة ع1ــ0 اopمــوعتZن 
نالتجرa`ية والضابطة، يRـو الباحـث قـد تحقـق مـن التRـافؤ بـZن اopموعـات 'ـ& Aتجـاه نحـو 

  .البالغة
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	س موضوعات البالغة ببعض اسMNاتيجيات التعلم ال�شط-)ب(  .ر تد

 ع1ـــ0 التطبيـــق شـــرح الباحـــث للطـــالب فكـــرة البحـــث و8دفـــھ، ومـــا يvwتـــب  �عـــد أخـــذ املوافقـــة-
  .عليھ من إفادة ل�م

ســـت -  #س موضـــوعات البالغـــة opمـــوعgh البحـــث حيـــث د ب الـــزمن عنـــد تـــد ±ـــ& تقـــا ر ر ر ر و
 gــhبــا، الaــددة 'ــ& نفــس املــدة الزمنيــة تقر�pموعـة الــضابطة موضــوعات البالغــة اopا

ســت ف�Èــا اopموعــة التجرa`يــة Dــع حــصص للبالغــة حيــث . رد ة املع�ــد أ رخصــصت إدا ر
  .أسبوعيا لRل من اopموعة التجرa`ية والضابطة

  : التطبيق البعدي ألدوات البحث-)ج(

#س البالغة ببعض اسvwاتيجيات التعلم ال*شط تم تطبيق مقياس  ر    �عد Aن��اء من تد
صـد الب التذو EدDي، ومقياس Aتجاه نحو البالغـة �عـديا، و ات  رم�ا ق يانـات ومعا���oـا ر

  :إحصائيا ع01 النحو التا4&

  .لطرح البحث Eسئلة ®تية محاولة منھ للوصو إ04 تحقيق 8دفھ

مة - )1( ات التذو EدDي الال ز ما م�ا ؟الصف لطالبقر 8ر E ي الثانوIي الثا   زي

ات ما فاعلية التعلم ال*شط '& تنمية -)3( ينو  EدDي لدى طـالب الـصف الثـاIي الثـاقالتذو رم�ا
؟  8ر Eي   ز

ي البالغة لدى طالب الصف الثاIي الثانو نحو Aتجاه ما فاعلية التعلم ال*شط '& تنمية -)4(
؟ 8ر Eي   ز

  :لوقد قام الباحث باإلجابة عن السؤال �و ونصھ

؟:)1(س 8ر E ي الثانوIمة لطالب الصف الثا ات التذو EدDي الال ي ما م�ا ي زق ز   ر

  : Eسئلة ®تية من أسئلة البحث و§&وسوف يقوم الباحث باإلجابة عن

ات تنميــة 'ــ&مــا فاعليــة الــتعلم ال*ــشط : )3(س ق التــذو EدDــي لــدى طــالب الــصف الثــاIي رم�ــا
؟  8ر E يالثانو   زي

ي نحـو البالغـة لـدى طـالب الـصف الثـاIي الثـانو Aتجـاهما فاعلية التعلم ال*شط 'ـ& تنميـة : )4(س
؟ 8ر Eي   ز

ض ولRــــي يــــتمكن الباحــــث مـــــن �جا وبــــة عــــن 8ـــــذه Eســــئلة �ــــان عليـــــھ أن يخت·ــــÃ vــــ�ة الفـــــر
  .املرتبطة ¸�ا
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  :من�I عرض نتائج البحث

    يقوم الباحث �عرض الن»يجة ثم تحليل�ا، أما التوصيات املرتبطة ب*تائج البحث وتفس8vZا 
فقـــد أجمل�ـــا الباحـــث �عـــد Aن��ـــاء مـــن عـــرض النتـــائج، ¸�ـــدف أن يجعـــل مـــن عـــرض النتـــائج، 

يرتبطـــة ¸�ـــا منظومــــة متناغمـــة؛ حhـــ� ال ينفـــرط عقــــد ال»سلـــسل الفكـــر الــــذي والتوصـــيات امل
  .ير¦ط بZن 8ذه املRونات

اسة والنتائج املرتبطة باإلجابة عنھ، ونصھ   :رالسؤال الثالث من أسئلة الد

ات تنمية ما فاعلية التعلم ال*شط '& -  يالثـانو الثاIي لدى طالب الصف EدDي قالتذو رم�ا
؟ 8ر Eي   ز

�اسة، ونصھالفرض  ض الد رو من فر و   :ل

ق دالــة إحـــصائيا عنــد مـــستو -  ى ال توجــد فـــر جــات اopموعـــة الـــضابطة )0,01(و ر بــZن متوســـطي د
ات التذو EدDي جات اopموعة التجرa`ية '& التطبيق البعدي ملقياس م�ا قود ر   . ر

ات التــذو Eد ق    وللتحقــق مــن Ãــ�ة 8ـــذا الفــرض، وDعــد التطبيـــق البعــدي ملقيــاس م�ـــا Dــي ع1ـــ0 ر
جات  راopمــوعتZن التجرa`يــة والـــضابطة، تــم حـــساب املتوســط ا��ــساDي وAنحـــراف املعيــار لـــد ي

، )ت(اopمــــوعتZن، واســــتخدام اختبــــار  ق ��ــــساب متوســــطZن غZــــv مــــرتبطZن؛ ملعرفــــة اتجــــاه الفــــر
  :لوداللتھ �حصائية، وا�oدو ®�ي يو�ï ذلك

  ) 20(لجـدو 

جـات اyºمـوعت:ن التجر{�يـة والـضابطة ـ� للعينـات املـس) ت(م�¢ص نتائج اختبار  رتقلة بـ:ن متوسـطي د
ات التذو �د�ي قالتطبيق البعدي ملقياس م!ا  ر

جات  "ت"قيمة  +نحراف املتوسط العدد اyºموعة   رد

 ا��ر{ة

  ىمستو

  الداللة

  yzم

�ثر  (1)  

  مقدار

M:التأث  
 4.05 19.30 30 الضابطة

 2.43 40.07 30 ةالتجر{�ي
24.06 58 0.000** 6,22 M:كب 

  .)0,01(ىدال عند مستو ** 

 دالـــــة إحــــصائيا، حيــــث بلغــــت قيمــــة ال*ــــسبة التائيـــــة )ت(ل    يتــــïð مــــن ا�oــــدو الــــسابق أن قيمــــة 
جة حرaة )0,01(ى و§& أك·v من القيمة ا�oدولية عند مستو )24,06(ا�pسو¦ة   حيث )58(ر وعند د

جـات اopمـوعتZن التجرa`يــة ق، ممـا �ـشvZ إ4ــ0 وجـود فـر دال إحـ)2,660(تبلـغ  رصائيا بــZن متوسـطي د
ات التــذو EدDــي قوالــضابطة 'ــ& التطبيــق البعــدي ملقيــاس م�ــا  لــصا�ï اopموعــة التجرa`يــة، و¦نــاء ر
فض الفرض الصفر وقبو الفرض البديل ونصھ لعليھ يتم  ي   :ر

  

                                                
  ).   كبير0.8(، ) متوسط0.5(، ) صغير0.2( Cohen's dداللة  -)1(
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ق دالــــة إحــــصائيا عنــــد مــــستو -  ى توجــــد فــــر جــــات اopموعــــة الــــضابط)0,01(و ة ر بــــZن متوســــطي د
ات التذو EدDي جات اopموعة التجرa`ية '& التطبيق البعدي ملقياس م�ا قود ر   . ر

ل    كمـــا يتــــïð مــــن ا�oــــدو وجـــود تــــأثvZ كبZــــv للمعا�oــــة التجرa`يـــة، 'ــــ& التطبيــــق البعــــدي ملقيــــاس 
ات التــذو EدDــي؛ حيــث بلغــت  قم�ــا  و§ــ& قيمــة ،)6,22(، Cohen's d معادلــة ا�pــسو¦ة وفــق )d(ر

ات التـذو EدDــي لـدى طـالب اopموعــة مرتفعـة تـدل ع1ـ ق0 تــأثvZ كبZـv للمعا�oـة التجرa`يــة، 'ـ& م�ـا ر
جــات اopمــوعتZن التجرa`يــة والــضابطة  رالتجرa`يـة، والــشRل ®�ــي يو�ــï الفــر بـZن متوســطي د ق

ات التذو EدDي ق'& التطبيق البعدي ملقياس م�ا  .ر

اسة، ونصھ ض الد رالفرض الثا6ي من فر   :و

ق دالـــــــة إحـــــــصائيا عنـــــــد مـــــــستو  ال توجـــــــد - ــــــر ىفـ ــــــة ) 0,01(و ــــــات اopموعـ جـ ربـــــــZن متوســـــــطي د
ات التذو EدDي قالتجرa`ية '& التطبيق القب1& والبعدي ملقياس م�ا   . ر

ات التـذو EدDـي ع1ـ0      قوللتحقق من �Ãة الفرض، وDعد التطبيق القب1& والبعدي ملقياس م�ـا ر
جات اopموعـــــة اopموعــــة التجرa`يـــــة، تــــم حـــــساب املتوســـــط ا��ــــساDي ر وAنحـــــراف املعيــــار لـــــد ي

ــــتخدام اختبـــــار  ،  )ت(التجرa`يـــــة، واسـ ق��ـــــساب متوســـــطZن غZـــــv مـــــرتبطZن؛ ملعرفـــــة اتجـــــاه الفـــــر
  :لوداللتھ �حصائية، وا�oدو ®�ي يو�ï ذلك
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  )21(لجـدو 

جـــــات اyºموعــــة التجر{�يـــــة ـــــ� ) ت(م�¢ــــص نتـــــائج اختبــــار  رللعينـــــات املرتبطــــة بـــــ:ن متوســــطي د
ات التذو �د�يالتطبيق:ن  قالقب�� والبعدي ملقياس م!ا   ر

 املتوسط العدد التطبيق
+نحراف 

 ياملعيار
 "ت"قيمة 

جات   رد

  ا��ر{ة

ىمستو 
 الداللة

 )yz)2م �ثر 
  مقدار

M:التأث  

  2.45  16.83 القب��

 البعدي
30 

40.07 2.43  
34.55 29 **0.000 6.31 M:كب 

  .)0,01(ىدال عند مستو ** 

 ïðدو السابق أن قيمة     يتoـسو¦ة  )ت(لمن ا��pدالـة إحـصائيا، حيـث بلغـت قيمـة ال*ـسبة التائيـة ا
ــــن القيمــــــة ا�oدوليــــــة عنــــــد مــــــستو )34,55( جــــــة حرaــــــة )0,01(ى و§ــــــ& أك·ــــــv مــ ــــث تبلــــــغ )29(ر وعنــــــد د  حيــ
ى، ممـا �ــشvZ إ4ــ0 وجــود فــر دال إحــصائيا عنــد مــستو )2,756( جــات اopموعــة )0,01(ق ر بــZن متوســطي د

`aالتطبيــق البعــدي، و¦نــاءالتجر ïــي لــصا�DدE ن القب1ــ& والبعــدي ملقيــاس التــذوZعليـــھ قيــة 'ــ& التطبيقــ 
  : الفرض البديل، ونصھوaقبل يالصفر الفرضيرفض 

ق دالة إحصائيا عند مستو - ى توجد فر جـات اopموعـة التجرa`يـة ) 0,01(و ربـZن متوسـطي د
E ات التذو ق'& التطبيق القب1& والبعدي ملقياس م�ا   . دDير

ل    كمــا يتــïð مــن ا�oــدو الــسابق وجــود �oــم تــأثvZ كبZــv للمعا�oــة التجرa`يــة 'ــ& التطبيــق 
ــــة  ــــت قيمــ ات التــــــذو EدDــــــي، حيــــــث بلغــ قالبعــــــدي ملقيــــــاس م�ــــــا ـــــسو¦ة وفــــــق معادلــــــة )d(ر  ا�pـ

Cohen's d ،)6,31(ية`aة التجرoللمعا� vZكب vZو§& قيمة مرتفعة تدل ع01 تأث .  

جــــات اopموعـــة التجرa`يــــة 'ـــ& التطبيقــــZن القب1ــــ& ق    وaمكـــن توضــــيح الفـــر ر بــــZن متوســـطي د
ات التذو EدDي '& الشRل ®�ي قوالبعدي ملقياس م�ا   :ر

  

  

  

      
   

  

                                                
 ).    بیر0.8(، ) متوس�0.5(، ) صغیر0.2( Cohen's dداللة  -)1 (
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ــــــــ0  ــــــــذو EدDـــــــــــي ع1ـــ ات التـــ ــــــاس م�ــــــــــا ـــــق مقيـــــ ــــــــة بتطبيــــــ ــــسابقة املرتبطــ ــــــــائج الـــــــ ق   وDعــــــــــرض النتـــ ر
ن'ــ& البالغــة، يRــو اopمــوعتZن التجرa`يــة والــضابطة، وحــساب �oــم Eثــر لل·vنــامج �ثرا�ــي 

اسـة و8ـو مـا فاعليـة الـتعلم ال�ـشط ـ� : رالباحث قد أجاب عن السؤال الثالـث مـن أسـئلة الد
؟  4ــر �ات التــذو �د�ــي لــدى طــالب الــصف الثــا6ي الثــانو  يتنميــة م!ــا ز ير نوRaــو قــد تأكــد مــن ق

ات التـــذو EدDـــي لـــدى طـــالب الـــصف الثـــاIي الثـــانو قفاعليـــة الـــتعلم ال*ـــشط 'ـــ& تنميـــة م�ـــا ي ر
8ر Eي   .  ز

اسةالسؤال الرا�ع من أسئلة    : والنتائج املرتبطة باإلجابة عنھ، ونصھرالد

ي ما فاعلية التعلم ال*شط 'ـ& تنميـة Aتجـاه نحـو البالغـة لـدى طـالب الـصف الثـاIي الثـانو -
؟ 8ر Eي   ز

اسة، ونصھ ض الد رالفرض الثالث من فر   :و

ق دالـــــــة إحـــــــصائيا عنـــــــد مـــــــستو - ــــــر ى ال توجـــــــد فـ ــــــة  بـــــــ)0,01(و جـــــــات اopموعـ رZن متوســـــــطي د
ــــق البعــــــدي ملقيــــــاس Aتجــــــاه نحــــــو  جــــــات اopموعــــــة التجرa`يــــــة 'ــــــ& التطبيــ رالــــــضابطة ود

  . البالغة

    وللتحقق من �Ãة 8ذا الفرض، وDعد التطبيق البعدي ملقياس Aتجاه نحو البالغة ع01 
ي املعيـار طالب اopموعتZن التجرa`ية والضابطة، تم حساب املتوسط ا��ـساDي وAنحـراف

جات اopموعتZن التجرa`ية والضابطة، واستخدام اختبار   ��ـساب متوسـطZن غZـv )ت(رلد
، وداللتھ �حصائية، وا�oدو ®�ي يو�ï ذلك لمرتبطZن؛ ملعرفة اتجاه الفر   :ق

  )22(لجـدو 

جـات اyºمـوعت:ن التجر{�يـة والـضابطة ـ) ت(م�¢ص نتائج اختبار  � رللعينـات املـستقلة بـ:ن متوسـطي د
  ملقياس +تجاه نحو البالغةالتطبيق البعدي 

جات ا��ر{ة "ت"قيمة  +نحراف املتوسط العدد اyºموعة  رد
ىمستو 
 الداللة

 مقدار التأث:yz(3)  Mم �ثر 

 4.60 65.77 30 الضابطة

 5.52 131.20 30 التجر{�ية
49.86 58 0.000** 12,88 M:كب 

  .)0,01(ىدال عند مستو ** 

دالة إحصائيا، حيث بلغت قيمة ال*سبة التائية  )ت(لتïð من ا�oدو السابق أن قيمة     ي
جـــة حرaـــة )0,01(ى و§ـــ& أك·ـــv مـــن القيمـــة ا�oدوليـــة عنـــد مـــستو )49,86(ا�pـــسو¦ة  ر وعنـــد د

ى، ممــا �ـــشvZ إ4ـــ0 وجــود فـــر دال إحـــصائيا عنــد مـــستو )2,660( حيــث تبلـــغ )58( بـــZن ) 0,01(ق
جات اopموعتZن ا لتجرa`ية والضابطة '& التطبيق البعدي ملقياس Aتجاه نحو رمتوسطي د

  :يالبالغة، و¦ناء عليھ يرفض الفرض الصفر وaقبل الفرض البديل، ونصھ

                                                
  ).   كبير0.8(، ) متوسط0.5(، ) صغير0.2( Cohen's dداللة  -)1(
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ق دالة إحـصائيا عنـد مـستو - ى توجد فر جـات اopموعـة الـضابطة )0,01(و ر بـZن متوسـطي د
جات اopموعة التجرa`ية '& التطبيق البعدي ملقياس Aتجاه نح   . و البالغةرود

ل    كما يتïð من ا�oدو وجود تأثvZ كبvZ للمعا�oة التجرa`ية، '& التطبيق البعـدي ملقيـاس 
 و§& قيمة ،)12,88(، Cohen's d ا�pسو¦ة وفق معادلة )d(حيث بلغت ؛ البالغةAتجاه نحو 

 vZتجــاه نحــو البالغــة لــدى طــالبمرتفعــة تــدل ع1ــ0 تــأثA &يــة 'ــ`aــة التجرoللمعا� vــZموعــة كبopا 
  .التجرa`ية

اسة، ونصھ    ض الد رالفرض الرا�ع من فر   :و

ق دالـــــــة إحـــــــصائيا عنـــــــد مـــــــستو - ــــــر ى ال توجـــــــد فـ ــــــة )0,01(و جـــــــات اopموعـ ر بـــــــZن متوســـــــطي د
  . جرa`ية '& التطبيق القب1& والبعدي ملقياس Aتجاه نحو البالغةالت

ـــد  ـــق مـــــن Ãــــ�ة 8ـــــذا الفــــرض، وDعــ التطبيــــق القب1ـــــ& والبعــــدي ملقيـــــاس Aتجــــاه نحـــــو     وللتحقـ
جات اopموعــة التجرa`يــة، كمــا البالغــة،  رتــم حــساب املتوســط ا��ــساDي وAنحــراف املعيــار لــد ي

ــــساب متوســــــطZ)ت(تـــــم اســــــتخدام اختبــــــار  ، وداللتــــــھ  ��ـ ــــة اتجــــــاه الفــــــر ــــرتبطZن؛ ملعرفـ قن غZــــــv مــ
  :ل�حصائية وا�oدو ®�ي يو�ï ذلك

  )23 (لجـدو

جـــات اyºموعــة التجر{�يـــة ـــ� التطبيقـــ:ن ) ت(م�¢ــص نتـــائج اختبـــار  رللعينـــات املرتبطــة بـــ:ن متوســـطي د
  ملقياس +تجاه نحو البالغةالقب�� والبعدي 

 املتوسط العدد التطبيق
+نحراف 

 ياملعيار
 "ت"قيمة 

جات   رد

  ا��ر{ة

  ىمستو 

 الداللة

  yzم 

�ثر )4( 

  مقدار 

M:التأث 

  5.19  64.03 القب��
 البعدي

30 
131.20 5.52  

46.64 29 **0.000 8.52 M:كب 

  .)0.01(ىدال عند مستو ** 

 دالــة إحــصائيا، حيــث بلغــت قيمــة ال*ــسبة التائيــة )ت(ل    يتــïð مــن ا�oــدو الــسابق أن قيمــة 
جـة حرaـة )0,01(ى و§& أك·v مـن القيمـة ا�oدوليـة عنـد مـستو )46,64( ا�pسو¦ة  )29(ر وعنـد د

ى، ممـا �ـشvZ إ4ـ0 وجــود فـر دال إحـصائيا عنـد مـستو )2,756(حيـث تبلـغ  بـZن متوســطي ) 0,01(ق
 ïتجاه نحو البالغة لصا�A ن القب1& والبعدي ملقياسZية '& التطبيق`aموعة التجرopجات ا رد

  :يو¦ناء عليھ يرفض الفرض الصفر وaقبل الفرض البديل، ونصھالتطبيق البعدي، 

ق دالة إحصائيا عند مستو - ى توجد فر جـات اopموعـة التجرa`يـة )0,01(و ر بZن متوسـطي د
  . '& التطبيق القب1& والبعدي ملقياس Aتجاه نحو البالغة

                                                
 ).    بیر0.8(، ) متوس�0.5(، ) صغیر0.2( Cohen's dداللة  -)1( 
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 'ــ& التطبيــق ل    كمــا يتــïð مــن ا�oــدو الــسابق وجــود �oــم تــأثvZ كبZــv للمعا�oــة التجرa`يــة
ــــة  ــــت قيمــ ات التــــــذو EدDــــــي، حيــــــث بلغــ قالبعــــــدي ملقيــــــاس م�ــــــا ـــــسو¦ة وفــــــق معادلــــــة )d(ر  ا�pـ

Cohen's d ـــــة )8,52( للعينـــــات املرتبطــــةoللمعا� vــــZكب vZو§ــــ& قيمــــة مرتفعــــة تـــــدل ع1ــــ0 تــــأث 
  .التجرa`ية

    وDعرض النتائج السابقة املرتبطة بتطبيق مقياس Aتجاه نحو البالغة ع01 اopموعتZن     
نالتجرa`يــة والــضابطة، وحــساب �oــم Eثــر لل·vنــامج �ثرا�ــي 'ــ& البالغــة، يRــو الباحــث قــد 

ما فاعلية الـتعلم ال�ـشط ـ� تنميـة +تجـاه : اسة و8ورأجاب عن السؤال الرا�ع من أسئلة الد
؟  4ــر �ينحــو البالغــة لــدى طــالب الــصف الثــا6ي الثــانو  ز نوRaــو قــد تأكــد مــن فاعليــة الــتعلم ي

8ر E ي الثانوIتجاه نحو البالغة لدى طالب الصف الثاA يال*شط '& تنمية   .زي

اسة، ونصھ ض الد رالفرض ا�¢امس من فر   :و

ــــة عنــــــد مــــــستو  ال توجــــــد عالقــــــة ا- ىتباطيــــــة دالــ ـــــي ) 0,01(ر ات التــــــذو EدDـ ـــZن تنميــــــة م�ــــــا قبـــ ر
  .واتجا8ات الطالب نحو البالغة

ات التــذو EدDــي  ق    وللتحقــق مــن Ãــ�ة 8ــذا الفــرض، وDعــد التطبيــق البعــدي ملقيــاس م�ــا ر
جــــات طــــالب اopموعــــة  تبــــاط بــــZن د A تجــــاه نحــــو البالغــــة، تــــم حــــساب معامــــلA رومقيــــاس ر

تبـــاط بي��مــــا öــــoل قيمــــة التجرa`يـــة 'ــــ&  A ن أن معامــــلZن؛ وتبــــZرالتطبيــــق البعـــدي للمقياســــ
تباط، وأن �ل م��ما يؤثر '& ®خر وaتأثر بھ، وا�oدو ®�ـي  لعالية، مما يدل ع01 أن بي��ما ا ر

  .يو�ï ذلك

  )24(لجـدو 

جـــات الطــالب ــ� التطبيـــق البعــدي ملقياÊــ_� التـــذو �د�ــي و+تجــاه  تبــاط بــ:ن د جــة + قد ر ر نحـــو ر
  البالغة

M:املتغ 
تباط  رمعامل ا

 نب:Mسو
تباط  رمعامل ا

 سب:Mمان
تباط  رمعامل ا

 كندال
تباط  رداللة +

 قالتذو �د�ي

+تجاه نحو 
 البالغة

 دال **0.564 **0.775 **0.946

  .)0,01(ىدال عند مستو ** 

تباطية موجبة دالة إحصائيا ب ر    �شvZ ا�oدو السابق إ04 وجود عالقة ا جات الطالب ل رZن د
ات التـذو EدDـي وAتجـاه نحـو البالغـة، حيـث بلـغ معامـل  ق'& التطبيق البعدي ملقيا´ـg³ م�ـا ر

تبــاط بvZســو  نا تبــاط ســبvZمان ،)0,946(ر ، و�انــت قيمــة )0,775(ر ب}نمــا بلغــت قيمــة معامــل ا
تبـاط كنـدال �ـساو  يمعامـل ا ، )0,01(ى، و�ل�ـا معـامالت دالـة إحـصائيا عنـد مــستو )0,564(ر

ات التـذو  اسـة، و8ـذا �عyـg أنـھ بنمـو م�ـا ض الد قومن ثم يتم قبو الفرض السا�ع مـن فـر رل ر و
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فض الفـرض .EدDي لدى الطالب تنمو لد�ªم اتجا8ات موجبة نحو البالغة ر و¦ناء عليھ يتم 
لالصفر ا�Äامس وقبو الفرض البديل، ونصھ   : ي

تباطيــة موجبــة دالــة عنــد مــستو - ى توجــد عالقــة ا ات التــذو EدDــي بــZن) 0,01(ر ق تنميــة م�ــا ر
  .واتجا8ات الطالب نحو البالغة

اسة   :رم�¢ص نتائج الد

ات التـذو EدDـي وAتجـاه  اسة فاعلية التعلم ال*شط '& البالغة '& تنمية م�ـا ق    أثب»ت الد ر ر
اسـة  ، و#عـرض الباحـث مÄëـصا لنتـائج الد 8ـر E ي الثـانوIرنحو8ا لدى طالب الـصف الثـا يز ي

  :   �اآل�ي

ــــد مــــــستو -)1( ق دالــــــة إحــــــصائيا عنــ ـــــر ى توجــــــد فـ جــــــات اopموعــــــة ) 0,01(و ــــطي د ــــZن متوســ ربــ
ات التـــذو  جــات اopموعــة التجرa`يـــة 'ــ& التطبيــق البعـــدي ملقيــاس م�ــا قالــضابطة ود ر ر

  . EدDي

ــــد مــــــستو -)2( ق دالــــــة إحــــــصائيا عنــ ـــــر ى توجــــــد فـ جــــــات اopموعــــــة ) 0,01(و ــــطي د ــــZن متوســ ربــ
  . قي ملقياس التذو EدDي لصا�ï التطبيق البعديالتجرa`ية '& التطبيق القب1& والبعد

ــــد مــــــستو -)3( ق دالــــــة إحــــــصائيا عنــ ـــــر ى توجــــــد فـ جــــــات اopموعــــــة ) 0,01(و ــــطي د ــــZن متوســ ربــ
ـــة 'ـــــ& التطبيــــق البعـــــدي ملقيــــاس Aتجـــــاه نحـــــو  ـــات اopموعــــة التجرa`يــ جــ رالــــضابطة ود

  . البالغة

ــــد مــــــستو -)4( ق دالــــــة إحــــــصائيا عنــ ـــــر ى توجــــــد فـ ــــطي د) 0,01(و ــــZن متوســ جــــــات اopموعــــــة ربــ
التجرa`يـة 'ــ& التطبيـق القب1ــ& والبعــدي ملقيـاس Aتجــاه نحــو البالغـة لــصا�ï التطبيــق 

  .البعدي

تباطيـــــة دالـــــة عنـــــد مـــــستو -)5( ى توجـــــد عالقـــــة ا ات التـــــذو EدDـــــي ) 0,01(ر قبـــــZن تنميـــــة م�ـــــا ر
  .واتجا8ات الطالب نحو البالغة

  :�عليق ع�Ì النتائج

ق الـتعلم ال*ـشط 'ــ& تنميـــة التـــذو EدDـي وAتجـاه نحـو البالغـة لــــدى     أظ�ــر التطبيــق امليــداIي أثـر
8ر E ي الثانوIيطــالب الصــف الثا وإن دلـت النتـائج علـى شـيء فإ�Åـا تـدل علـى حاجـة البالغة  ،زي

#س،  ــــاليب جديـــــدة 'ــــ& التـــــد عــــــة اللـغـــــةرإ4ــــ0 أسـ ـــــذو EدDــــي و�حــــســاس بر وفالبالغــــة ميــــــدان التـ  ق
#ـسـية  تواء م��ا، وقــد الحظــ الباحـث �عطــش الطــالب ألســاليب تد Aنتماء ل�ا وA رالعر¦ية، وعشق ر

#س البالية، وتبدل�ا بطرائـق غـvZ تقليدـية ر، وإقبـال�م علـى املشـاركة بدافعية تكسر قيود التد
ة �عــد قفعالـة، ودل ع1ـ0 ذلـك تفـو طـالب اopموعـة التجرa`يـة ع1ـ0 طـالب اopموعـة الـضابط

اسـ��م �pتــو البالغـة بــبعض اسـvwاتيجيات الــتعلم ال*ـشط، وaمكــن تفـسvZ ذلــك التفــو  قد ى ر
  :�اآل�ي
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  :ما يÍسم بھ التعلم ال�شط من أنھ

س -)1( ر أسـ�م 'ـ& اكـساب الطـالب اتجا8ـات ايجابيـة نحـو املـادة، مثـل الرغبـة 'ـ& متا�عـة الــد
ــــل واملــــــ اســــــة، إذ إن التفاعــ ـــــة 'ــــــ& غرفــــــة الد شاركة أســــــ�ما 'ــــــ& توضــــــيح رواملــــــشاركة الفاعلـ

  .قاملفا8يم البالغية، وجوانب التذو EدDي

 أســ�م 'ــ& جــذب ان»بــاه الطــالب مـــن خــالل IEــشطة التعليميــة الhــg �ــس��دف العمليـــات -)2(
رالعقلية من تحليل واست*تاج وتأثر بالصو البالغية، والgh تؤدي '& �Åاية Eمر إ04 تنمية 

  .اتجا8ات الطالب نحو املادة

ـــــة، -)3( ¦ــــــط املفــــــا8يم الرئ}ــــــسة بالفرعيـ ــــ& تنظــــــيم املفــــــا8يم البالغيــــــة، مــــــن خــــــالل  ر أســــــ�م 'ــ
واملفا8يم السابقة با�oديدة، وأن 8ذا الـر¦ط يحتـاج إ4ـ0 اسـتعمال عمليـات عقليـة عليـا 

نة والتطبيق والتعميم   .زمن الر¦ط واملوا

اد من دافعيـ��م-)4( ز ساعد '& جعل دو الطالب أكv² فاعلية وIشاطا مما   نحـو البالغـة، ملـا ر
ات التـــذو  ه يــؤدي إ4ــ0 تنميــة م�ــا قفيــھ مــن عنــصر ال»ــشوaق و�بــداع EدDــي، و8ــذا بــدو ر ر

 .EدDي لدى الطالب

س البالغـة، حيـث إن -)5( و تنوع أساليب التعلم ال*شط ساعد الطالب ع01 التفاعل مـع در
عـــد فعـــاال 'ـــ& اســـتخدام إســـvwاتيجية واحـــدة 'ـــ& جميـــع املواقـــف التعليميـــة اÄpتلفـــة لـــم �

  .  تحقيق 8Eداف الvwبوaة

  ما يÍسم بھ طالب 4ذه الفئة العمر{ة

 إيجابيـة املـشاركة مـن املتعلمـZن أثنـاء تطبيـق اسـvwاتيجيات الـتعلم ال*ـشط، وظ�ـر ذلـك -)1(
مـــن خـــالل املـــشاركة 'ـــ& �جابـــة عـــن أIـــشطة الـــتعلم وأســـئلة التقـــوaم ا�Äتـــامي عقـــب �ـــل 

س   . رد

تفــــاع مـــــستو  تفاعــــل الطــــالب مــــع ا-)2( #ــــسية للــــتعلم ال*ــــشط، أدى إ4ــــ0 ا ىلــــسلوكيات التد ر ر
اســـة البالغــة، كمـــا اتــïð مـــن  ات التــذو EدDـــي، و¦التــا4& �قبـــال ع1ــ0 د رأدا�øــم 'ــ& م�ـــا قر

  .نتائج البحث

ات التذو EدDي وAتجاه  ا '& نجاح التعلم ال*شط '& تنمية م�ا ا بار ق    �ل 8ذا �ان لھ دو ر ز ر
8رنحو البالغة لدى طالب E ي الثانوIي الصف الثا   .زي

  

  

  

  

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

ةمجلة التربي  
 م2022 لسنة أبريل، )4(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

253 

  توصيات البحث: را�عا

'ــ& ضــوء مــا تــم القيــام بــھ مــن إجــراءات، و'ــ& ضــوء نتــائج البحــث، يمكــن التقــدم بالتوصــيات 
  :®تية

aــادة ا8تمــام �ليــات الvwبيــة، والRليــات الhــg تخــرج معل¾ــg اللغــة العر¦يــة، بموضــوع التــذو - ق  ز
 .قنوعة الgh ترDي ملكة التذو EدDيEدDي من خالل النصوص التطبيقية املت

8رaــة ع1ــ0 اســvwاتيجيات الــتعلم ال*ــشط، ملــا ل�ــا مــن أثــر - E البالغــة باملعا8ــد gب معل¾ــa ز تــد ر
ات التذو EدDي وAتجاه نحو البالغة قإيجاDي '& تمكZن الطالب من م�ا  . ر

ات التــذو Eد- aــة مـستقبلية، وخطــة محـددة 8Eــداف؛ لتنميــة م�ـا ق وضـع ر ر Dـي لــدى طــالب ؤ
8رaة E تلفة '& املعا8دÄpاسية ا زاملراحل الد   .ر

اسية- ات التذو EدDي، '& مختلف املراحل الد ر بناء مقاي}س لتنمية م�ا   .قر

  . بناء مقاي}س ملعرفة اتجا8ات الطالب نحو البالغة من جوانب مختلفة-

#س- �Ðaم ع01 اسvwاتيجيات التد شادية للمعلمZن لتد ر توفvZ أدلة إ ر   .  ا��ديثةر

ات التـــذو EدDـــي لـــدى - 8رaـــة ع1ـــ0 كيفيـــة تنميـــة م�ـــا E البالغـــة 'ـــ& املعا8ـــد gب معل¾ـــa ق تـــد ر ز ر
ش عمل. الطالب a`ية و رمن خالل لقاءات تد   .ور

اسات مقMNحة  : را�عا   رد

اســات املقvwحــة ��اجــة امليــدان  ر'ــ& ضــوء نتــائج البحــث وتوصــياتھ يمكــن تقــديم عــدد مــن الد
  :إل�Èا و§&

-E اسـية  أثر ات التـذو EدDـي لـدى الطـالب 'ـ& املراحـل الد رIشطة �ثرائيـة ع1ـ0 تنميـة م�ـا قر
  .اÄpتلفة

ات -  ر أثــر برنـــامج قــائم ع1ـــ0 تRامــل Eدب والنقـــد والبالغــة لطـــالب املرحلــة الثانوaـــة ع1ــ0 تنميـــة م�ـــا
  .قالتذو EدDي

#س ا��ديثة وأثره ع01 تن- #س البالغة '& ضوء أساليب التد ر تطوaر تد ات التـذو ر قميـة م�ـا ر
اسية اÄpتلفة   .رEدDي لدى طالب املراحل الد

#س البالغــة وأثر8ــا ع1ــ0 التحــصيل - نــة بــZن اســvwاتيجيات الــتعلم ال*ــشط 'ــ& تــد اســة مقا ر د ر ر
  .قاملعر'& والتذو البالÑ& وAتجاه نحو املادة
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شـــدي ومنـــاع دمحم القـــا8رة، دار ، )1ط(، �علـــيم العر�يـــة والـــدين بـــ:ن العلـــم والفـــن). 2000 (.رطعيمـــة، 
  .الفكر

Mـــ:ن القــــديم وا��ــــديث ). 1984 (.عــــامر، ســــامي من:ــــ اســــة ــــ� تطــــو مف!ـــــوم (وظيفــــة الناقــــد بــ رد ر
�Ñفر، القا8رة، دار املعا)1ط (،)قالتذو البال.  

 �علــــم البالغــــة لــــدى طلبــــة قــــسم اللغــــة العر¦يــــة 'ــــ& ا�oامعــــة صــــعو¦ات). 2003 (.عــــاÒش، آمنــــة محمــــود
ة(، رسالة ماجست:M. �غزة و¦رنامج مقvwح لعالج�اAسالمية  ، �ليـة الvwبيـة، )رغvZ م*ـشو

  .ا�oامعة Aسالمية

#س البالغة باستخدام �عض اسـvwاتيج). 2013 (.رعبد الرحيم، نو دمحم يات نظرaـة ترaـز 'ـ& رأثر تد
ـــدا±& لــــدى طالبــــات الثانوaــــة  ـــA vبـ ات التــــذو البالÑــــ& والتفكZـ قتنميــــة �عــــض م�ــــا ر

8رaة Eز .M:ة (،رسالة ماجست   .، �لية الvwبية، جامعة سو8اج)رغvZ م*شو

ة ســـيف رواقـــع Eداء التعلي¾ـــg ملعلمـــات مقـــر البالغـــة 'ـــ& املرحلـــة الثانوaـــة ). 2006 (.رالعتي�ـــ�، ســـا
ة(،  ماجست:Mرسالةللبنات،   .، �لية الvwبية، جامعة امللك سعود)رغvZ م*شو

ات ع1ـــ0فعاليـــة برنـــامج قـــائم ). 2006 (.العـــدل، بـــدر دمحم 'ـــ& تنميـــة م�ـــا ر نظرaـــة الـــذ�اءات املتعـــددة 
اه، �عداديـــةقالتـــذو EدDـــي لـــدى طـــالب املرحلـــة  رســـالة دكتـــو ة(، ر ، )رغZـــv م*ـــشو

ة   . ر�لية الvwبية، املنصو

، )ط.د(، قتر�يــــة التــــذو البالÑــــ� عنــــد عبــــد القــــا4ر ا�yرجــــا6ي) 1983 (. عبــــدالعالعرفـــة، عبــــد العز{ــــز
ف   .رالقا8رة دار املعا

، أبـــــو 4ـــــالل ا��ـــــسن ، تحقيـــــق مفيــــــد )2ط(، الــــــصناعت:ن الكتابـــــة والـــــشعر). 1984 (.يالعـــــسكر
  .قميحة، بvZوت، دار الكتب العلمية

ات فاعلية استخدام اسvwاتيجية). 2007 (.عطا هللا، عبد ا��ميد ر العصف الـذgy8 فـي تنمية م�ا
ـــدادي واتجـــا�8م نحـــوه ـــذ الـــــصف Eو �عـ aـــة لــــدى تالميـ لالقـــراءة AبتRا مــــصر، . ر

  .120 - 78، صـ صـ )64ع(، مجلة القراءة واملعرفـة

	س العلــوم). 2010 (.عطــا هللا، مQــشيل Oامـــل رطــر وأســـاليب تــد  لل*ـــشر املــسvZة، عمـــان، دار )1ط(، ق
#ع   .زوالتو

فاعليـــة اســـvwاتيجية مقvwحــة قائمـــة ع1ـــ0 عـــادات العقـــل 'ـــ& ). 202(.. يوار عبـــد ا��فـــيظعك:ــM، 4ـــ
ات التـذو EدDـي لـدى طـالب شـعبة اللغـة العر¦يـة بRليـة الvwبيـة  قتنمية �عـض م�ـا ر

8ر E 4ـر. زجامعة �، أكتـو¦ر، صــ صــ )5ج (، )188ع (، زمجلة Oلية الMNبية، جامعة 
326 - 350  

_@، دمحم أحمــد #س البالغــة لــدى ). 2012 (.عQـ̀ـ ات تــد رفاعليــة برنــامج �علي¾ــg مقwــvح 'ــ& تنميــة م�ــا ر
 مجلـــة العلـــوم الMNبو{ـــة .الطـــالب املعلمـــZن 'ـــ& ضـــوء Aتجا8ـــات ا��ديثـــة لتعليم�ـــا

س، صـ صـ )1ع(، )13مج(، والنفسية   .527 - 495ر، ما
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اب املفـا8يم أثـر اسـتخدام خـرائط املفـا8يم 'ـ& اك»ـس). 2012 (.فندي، أسماء Oاظم وع��، أسماء
ــــة �عداديـــــة،  ـــة لـــــدى طالبـــــات املرحلــ ــــتحالبالغيــ ، جامعـــــة ديـــــا4&، �ليــــــة مجلـــــة الفــ

  .46 - 1، أغسطس، صـ صـ )50ع(الvwبية، العراق، 

أثـــر اســـتخدام اســـvwاتيجية الـــتعلم التعـــاوIي 'ـــ& إكـــساب املفـــا8يم ). 2000 (.الـــ�، ســـعيد عبـــد هللا
ـــة اتجا8ــــ ـــادة البالغـــــةالبالغيــــة لطـــــالب املرحلــــة الثانوaـــــة وتنميــ مجلـــــة . ا��م نحـــــو مـ

IJاملنا �اسات    .31 - 1، صـ صـ )1مج(، )63ع(، رد

 العـــصف الـــذgy8 'ــــ& اســـvwاتيجيةأثـــر ). 2013 (.يمحـــسن، شـــكر عزالـــدين وUبرا4ي¸ـــ�، م\ـــي فرحــــان
#س مادة البالغة والتطبيق،  اسـات الكوفـةرتد  -  182، صــ صــ )29ع(، العـراق، رمركز د

208. 

 الثالــث �عــدادي وأثــر ذلــك الـصفقتنميــة التـذو EدDــي لــدى تالميــذ ). 1991 (.محمـود، ثر{ــا مyÕــوب
��م ع1ــــ0 التعبZــــv الكتــــاDي،  ةغZــــv (، رســــالة ماجــــست:Mرع1ــــ0 قــــد ، �ليــــة الvwبيــــة، )رم*ــــشو

  .جامعة حلوان

مضان عبد القو يمصباح،  الـسياقية 'ـ& ) Firth( فvZث نظرaةفاعلية برنامج قائم ع01 ). 2018 (.ر
ات التذو EدDي والتفكvZ �بدا±& '& تنمية �عض م� قا #سر  النـصوص Eدبيـة رتد

يلــدى طـــالب الــصف Eو الثـــانو العــام،  اهل رســـالة دكتــو ة(، ر ، �ليـــة )رغZـــv م*ــشو
  .الvwبية، جامعة الفيوم

  .، �غداد، دار ا��رaة للطباعة)1ط(، يفخر الدين الراز بالغيا). 1977 (.4الل، ما4ر م!دي
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