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 ملخص البحث:

هدف البحث إلى التحقق منن فاعلينة اسنتراتي ية قا منة علنى  ارينة الناكاتاد المتعندمة فن  تنمينة 

ة األقصنى، كمنا المفاهيم البيا ينة وماناراد التناوق األمبن  لندب طالبناد اللغنة العربينة برلينة التربينة جامعن

( طالبنة فن  التطبينق القبلن  65هدف إلى معرفة الفرق بين متوسطاد مرجناد ففنرام العيننة المرو نة منن  

ومتوسننطاد مرجنناتان فنن  التطبيننق البعنندف لالتبننار فنن  البر ننامج، وف اننرد  تننا ج البحننث إلننى ارتفننا  

تعندمة فن  تنمينة المفناهيم البيا ينة متوسط الدرجاد فن  التطبينق البعندف، وفاعلينة اسنتراتي ية الناكاتاد الم

ومانناراد التنناوق األمبنن ، وفنن  اننوت النتننا ج تننم بنننات التصننور المقتننر  لفاعليننة اسننتراتي ية النناكاتاد 

المتعدمة ف  تنمية المفاهيم البيا ية ومااراد التاوق األمب  وتقديم التوصياد مناا: ارورة تنوفير فسنالي  

تعليميننة فو البننرامج التعليميننة المحوسننبة القا مننة علننى اسننتراتي ية حديثننة ووسننا ئ ما مننة مثننئ الحقا نن  ال

الاكاتاد المتعدمة لتواك  ما است د ف  هناا العصنر منن تطنور علمن  وترنولنوج  وتندري  معلمن  اللغنة 

 العربية قبئ الخدمة وفثنا اا على استخداماا وتو يفاا فى تدريس الباغة العربية.

المفاهيم البيا ية، مااراد   امج مقتر ،  ارية الاكاتاد المتعدمة، تنميةبر فاعلية، الكلمات المفتاحية:

 التاوق األمب .
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The effectiveness of a proposed program based on the theory of 

multiple intelligences in developing graphic concepts and literary 

appreciation skills for Arab language students at the College of Education, 

Al-Aqsa University 
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,Professor of Curricula and Teaching Methods of Arabic Language,College of 

Education - Al-Aqsa University - Gaza - Palestine 

Abstract: 

The aim of the research is to verify the effectiveness of a strategy based on the 

multiple intelligence theory in developing graphic concepts and literary taste 

skills among Arab language students at the College of Education, Al-Aqsa 

University, as well as to know the difference between the mean scores of the 

sample individuals consisting of (56) students in the tribal application and their 

average scores in Post-application of the test in the program, and the results of 

the research showed an increase in the average scores in the post-application, 

and the effectiveness of the multiple intelligence strategy in developing graphic 

concepts and literary taste skills, and in light of the results the proposed 

conceptualization of the effectiveness of the multiple intelligence strategy in 

developing graphic concepts and literary taste skills was built, And to provide 

recommendations, including: the necessity of providing modern methods and 

appropriate means such as educational bags or computerized educational 

programs based on the multiple intelligence strategy to keep pace with the 

recent scientific and technological development and training of Arabic language 

teachers before and during their service in their use and use in teaching Arabic 

rhetoric. 

Key words: effectiveness, Suggested program, Theory of multiple 

intelligences, Development of graphic concepts, Literary appreciation skills. 
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 مقدمة البحث:

تعد اللغة من فهم الاواهر االجتماعية الت  ف ت اا التطور البشرف، وه  مرك  معقد، وترتبط 

المنزلة العليا لإل سان بين  ارتباطاً عضوياً ب ميع المعارف اإل سا ية، وه  تلع  موراً ماماً ف  تحقيق

الرا ناد األلرب، وه  على لاف األشرال األلرب للحياة اإل سا ية قد تطورد بسرعة ف  فتراد 

متاحقة وف  تطورها زومد األجيال اإل سا ية باألمواد الفعالة للتقدم والتطور  فتح  يو س، 

20:2002 .) 

التاريخ اإل سا  ، وه  لغة القرآن الاف جات واللغة العربية من اللغاد السامية المت ارة ف  

إِنَّا َجَعْلنَاهُ  مع زاً ف  فسلوبه وباغته والاف شرفاا هللا بنزول كامه المقدس، وقال عناا هللا عز وجئ:

 َربِي ًا لََعلَُّكْم تَْعقِلُونَ إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ قُْرآَنًا عَ (، وقوله تعالى 3  الزلرف، آية  قُْرآَنًا َعَرِبي ًا لََعلَُّكْم تَْعقِلُونَ 

 (.22 الزمر، آية  قُْرآَنًا َعَربِي ًا َغْيَر ِذي ِعَوٍج لََعلَُّهْم يَتَّقُونَ  (، وقوله تعالى 2 يوسف، آية

وتعد الباغة إحدب مقرراد ال ا   التخصص  للغة العربية والت  ي   على كئ طال  بااا 

جه، وهاا ما يؤكد فن لعلم الباغة فهمية حيث اعتبر بعض التخصص مراستاا إلكمال إ  ازه وتخر

وإن  ،العلمات ف اا فحق العلوم بالتعليم حيث يقول العسررف: "فن علم الباغة به يعرف إع از كتاب هللا

صاح  العربية إذا فلئ بطل  هاا العلم وفرط ف  التماسه فقد فاتته فضيلته وعلقت به رذيلة فواته، وعفى 

اسنه، وعمى سا ر فضا له؛ أل ه لم يفرق بين كام جيد وآلر رمفت، ولفظ حسن وآلر على جميع مح

 (.2:9229قبيح"  فبو هال العسررف، 

وبالرغم من فهمية الباغة إال فن هناك شراوب مستمرة من المشرفين والمعلمين والطلبة 

لحو اً ف  مستوب إعدام المتدربين، حيث اتضح فن الميدان التعليم  بصورة عامة يعا   ا خفاااً م

الطلبة/المعلمين، وتتأكد هاه الشروب ف  م ال الدراساد التربوية إذ فثبتت الدراساد فن هناك اعفاً 

ملحو اً ف  مستوب الطلبة/معلم  اللغة العربية األكاميم  يتمثئ ف : اعف مستوب الطلبة ف  المفاهيم 

 الباغية، واعف مااراد التاوق األمب  لديام. 

فرجعت تلك الدراساد هاا الضعف إلى الطرق التقليدية الت  يستخدماا المعلم ف  تدريسه، وقد 

واعتمامه على طريقة واحدة فثنات عرض الدرس بما يتنافى مع طبيعة الباغة وفهدافاا، وفوصت جميعاا 

 بضرورة استخدام طرق تثير تفرير الطلبة.

غة إلى فن فهم المشراد الت  تواجه وفشارد الدراساد الت  تناولت مشراد تدريس البا

تدريس الباغة ه  استراتي ياد التدريس المتبعة؛ حيث سلبية المتعلم وعدم مشاركته ف  العملية 

التعليمية، وعدم ترليفام بنشاطاد تسام ف  تنمية مااراد التاوق األمب ، مما يؤمف إلى عدم تحقيق المامة 

(، فبو 9222(، فا زة العزاوف  9222من: فمة الرزاق الحورف  ألهدافه، وهاا ما فثبتته مراسة كاً 

 (2002(، فما   عبد الحميد  2003(، محمد كنا ة  2000الم د لليئ  
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من هنا معت الحاجة ف  تدريس الباغة إلى استخدام استراتي ياد تسام بشرئ فعال ف  التغل  

اا، فران االت اه  حو التيار ما هو ففضئ على المشراد والصعوباد الت  تواجه الباغة لتحقيق فهداف

من مختلف الطرق واألسالي ، فا ينبغ  االعتمام على طريقة واحدة بئ يتطل  األمر اال تقات اللتيار ما 

 يصلح لغرض المعلم الخاص من االستراتي ياد ف  اوت ما فسفرد عنه  ارياد التعلم.

المعرفية الت  فلاد على عاتقاا مامة تيسير وتعد  ارية الاكاتاد المتعدمة من فبرز النارياد 

التواصئ مع المتعلمين على التاف قدراتام وإمرا اتام؛ أل اا تحاول فن تبلغ هدفاا األساس  ف  البحث 

ف  سبيئ تحسين واعام  وإمرا اتامعن األسالي  والطرق المثلى الستغال كافة قدراد المتعلمين 

ف اا تسعى إلى فن تتناس  طرق التعليم المستخدمة من قبئ المعلم  وواع م تمعام الاف يعيشون فيه، كما

وقدراد المتعلم وذكا ه؛ ليتم تحقيق األهداف التعليمية الت  تعط  المعلم البدا ئ ال يدة لطرق تتوافق مع 

 االلتاف ف  فسالي  تعلم المتعلمين؛ ألن كئ ذكات حس  هاه النارية له طريقة معينة ف  التعليم. 

قاً من فهمية وقيمة تعليم الطلبة ف  اوت ذكاتاتام المتعدمة، فقد معا التربويون ف  م ال وا طا

 (.2002ف  تعليم اللغة   دوة،  المتعدمةاللغة العربية إلى تفعيئ  ارية الاكاتاد 

ومن فجئ ما سبق توايحه من فهمية االستفامة من النارياد الحديثة ف  م ال الاكات 

ريس، وباإلاافة إلى استخدام المعلمين لطرا ق ال تحقق الادف من تدريس مساق وتطبيقاتاا ف  التد

الباغة، تاار الحاجة إلى االستفامة من استخدام استراتي ياد الاكاتاد المتعدمة ف  تنمية المفاهيم البيا ية 

  وتنمية التاوق األمب  لدب طالباد اللغة العربية برلية التربية جامعة األقصى.

 :البحثشكلة تحديد م

 تتحدم مشرلة البحث ف  اإلجابة عن األسئلة التالية:  

باسننتخدام اسننتراتي ية قا مننة علننى  نميننة المفنناهيم البيا يننة ومانناراد التنناوق األمبنن "كيننف يمرننن ت

 لدب طالباد اللغة العربية برلية التربية ب امعة األقصى؟"  ارية الاكاتاد المتعدمة

 ئلة التالية:ويتفر  عن السؤال الر يس األس

الواج  توافرها ف  بر امج إعدام معلم اللغة العربية برلية التربية ب امعة البيا ية  المفاهيمما . 9

 األقصى؟

الواج  توافرها لدب طالباد اللغة العربية  البيا يةما مااراد التاوق األمب  ذاد الصلة بالمفاهيم . 2

  ؟ برلية التربية جامعة األقصى

البيا ية  دام استراتي ية قا مة على  ارية الاكاتاد المتعدمة ف  تنمية المفاهيمما فسس استخ. 3

 طالباد اللغة العربية برلية التربية جامعة األقصى؟ لدب ومااراد التاوق األمب  

استخدام استراتي ية قا مة على  ارية الاكاتاد المتعدمة ف  تنمية المفاهيم البيا ية ما فاعلية . 9

 اوق األمب  لدب طالباد اللغة العربية برلية التربية جامعة األقصى؟ ومااراد الت
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   :البحثفروض 

 :التأكد من صحة الفرض التال  البحثحاول ي

 ال يوجد فرق ذو ماللة إحصا ية عند مستوب   0006 ) طالباد اللغة بين متوسطاد مرجاد

القبل  ومتوسطاد مرجاتان ف  عينة البحث ف  التطبيق العربية برلية التربية جامعة األقصى 

 التطبيق البعدف لالتبار ف  البر امج. 

   استخدام استراتي ية قا مة على  ارية الاكاتاد المتعدمة ف  تنمية يتصف البر امج المقتر  ف

 المفاهيم البيا ية ومااراد التاوق األمب  لدب طالباد اللغة العربية برلية التربية جامعة األقصى

 معدل الرس  لباك.بفاعلية وفق 

 أهمية البحث:

 ترمن فهمية البحث ف  ال وا   التالية:  

 . يزوم معلم  اللغة العربية بما يل :9

 قا مة بالمفاهيم البيا ية الواج  توافرها لطلبة اللغة العربية. -

 قا مة بمااراد التاوق األمب  ذاد الصلة بالمفاهيم البيا ية. -

 مه باستخدام استراتي ية الاكاتاد المتعدمة لتنمية المفاهيم البيا يةالبر امج المقتر  تم إعدا -

 ومااراد التاوق األمب  يمرن االسترشام به ف  عمئ برامج مقترحة فلرب ف  مواوعاد

 ومساقاد مختلفة.

 جات البحث است ابة لما يحث عليه التربويون من ارورة استخدام فسالي  حديثة تعتمد. 2

 والنقد والحرم.ز ة المعرفة واالستنباط والموتام ف  تحصيئ اعلى الطلبة واي ابي

 المختلفة. . فتح الم ال لدراساد جديدة تادف اإلفامة من  ارية الاكاتاد المتعدمة ف  فرو  اللغة3

 :البحثأهداف 

 يادف البحث الحال  إلى: 

التربيننة  إعنندامهن برلينةفثننات بيننة سناباا لنندب طالبناد اللغنة العرالننازم إك بالمفنناهيم البيا ينةإعندام قا منة . 9

 جامعة األقصى.

إعندام قا منة بمانناراد التناوق األمبن  الننازم إكسناباا لندب طالبنناد اللغنة العربينة فثنننات إعندامهن برليننة . 2

 التربية جامعة األقصى.

  التحقق من فاعلية استراتي ية قا مة على  ارية الاكاتاد المتعدمة ف  تنمية المفاهيم . 3

 .بيا ية ومااراد التاوق األمب  لدب طالباد اللغة العربية برلية التربية جامعة األقصىال    
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 :البحثحدود 

  على الحدوم التالية:البحث  يقتصر هاا 

 .الاكاتاد السبعة الت  حدمها جارم ر ف   اريته .9

ربينة ب امعنة توافرهنا لندب طالبناد اللغنة العربينة برلينة الت بعض مفاهيم التشبيه البيا ية المطلوب .2

 .األقصى

بعننض مانناراد التنناوق األمبنن  ذاد العاقننة بالمفنناهيم البيا يننة المحنندمة المطلننوب توافرهننا لنندب   .3

 طالباد اللغة العربية برلية التربية ب امعة األقصى. 

طالبنناد المسننتوب الرابننع تخصننص اللغننة العربيننة برليننة التربيننة جامعننة األقصننى لننال العننام  .9

 .م2096/2095ال امع  

 :البحثحديد مصطلحات ت

 ناتج التفاعنئ بنين لصنا ص  ففرسان بأ اا: ماناهر تنأثير المعلنم فن  سنلوك المتعلمنين،  اايعرف فاعلية:

 مصنطفى ة والمننا  الناف يحنيط باناا الموقنف المعلم ولصا ص الموقف التعليم  متضمناً الطاب والمام

 .(90:2000رسان، 

 ياً بأ اا: قندراد عقلينة متبايننة تمتلرانا كنئ طالبنة بنسن  متفاوتنة، يعرفاا الباحث إجرا الذكاءات المتعددة:

ويمرننن تنميتاننا وتضننم سننبعة ف ننوا  مننن النناكات وهنن : النناكات اللغننوف، النناكات المنطقنن  الرياانن ، النناكات 

 الشخص .  االجتماع ، الاكات المرا   البصرف، الاكات ال سم  الحرك ، الاكات الموسيق ، الاكات

م موعننة مننن لطننط عمننئ تشننتمئ علننى : االباحننث إجرا ينناً بأ انن اننايعرف :لتتذكاءات المتعتتددةاستتتراتيجيات ا

واأل شنطة الطرق واألسالي ، والوسا ئ واألمواد، الخطواد والممارساد المتتابعة والمتناسقة، وتتضمن 

مالنئ خدمة عقلينة المتبايننة للطالبناد والمسنتوسنا ئ التقنويم والتن  تتناسن  منع القندراد الكنالك و التعليمية

لنندب القاعننة الدراسننية ولارجاننا لتنندريس الباغننة بغيننة تنميننة المفنناهيم البيا يننة ومانناراد التنناوق األمبنن  

 .طالباد اللغة العربية برلية التربية جامعة األقصى

عبنارة عنن رمنز لفان  يتضنمن م موعنة منن الخصنا ص : بأ اا الباحث إجرا ياً  اايعرف :المفاهيم البيانية

 .تميزها عن غيرها من القواعد الباغية األلرب  ترتبط بقاعدة باغية معينة المشتركة الت

: سلوك يعبر به القارئ فو السامع عن فامه لفررة النص األمبن  بأ ه الباحث إجرا ياً  هيعرف التذوق األدبي:

 وعناصره مما يساعده على التمييز بين ال يد والرمفت.

 :الشأن مناا متعلقة ذاد الصلة باااتعدمد الدراساد ال الدراسات السابقة:

اسنتخدام اسنتراتي ياد الناكاتاد المتعندمة فن  تنمينة هندفت الدراسنة إلنى : Reidel  (0112). دراستة 0

( طالبنناً قسننموا إلننى ثننا  20التحصننيئ القرا نن  لنندب عينننة مننن طنناب الصننف الخننامس االبتنندا   بلغننت  

ة للم موعنناد الثاثننة، بننالتركيز علننى ال وا نن : م موعنناد، طبننق علننيام التبنناراً تشخيصننياً فنن  القننرات
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الصوتية، والفام، والمفرماد، ثنم تنم تصنميم الندروس باسنتخدام اسنتراتي ياد الناكاتاد المتعندمة وتطبيقنه 

 على العينة لال مدة ستة فسابيع.

 ج تفاود الفوا د بالنسبة للطلبة، كما ف ارد النتناوقد توصلت الدراسة إلى عدة  تا ج من فهماا: 

 .تحسن وااح ف  مستوب الفام القرا   والدافعية لدب الطلبةوجوم 

اسنتخدام بر نامج مقتنر  فن  انوت  ارينة هندفت الدراسنة إلنى : (0115) شتعبان أبتو غزالتة . دراستة0

الاكاتاد المتعدمة ف  تنمية مااراد االستما  والتحد  لدب تاميا الصف الثا   االبتدا  ، ولتحقينق ذلنك 

ث التبننار تحدينند ف ننوا  ذكنناتاد تاميننا الصننف الثننا  ، والتبننار تقننويم مانناراد االسننتما  اسننتخدم الباحنن

، وطبقنت ت ربنة  مااراد التمييز السمع ، ومااراد التميينز البصنرف(، وبطاقنة تقندير ماناراد التحند 

عتين تلميااً وتلمياة قسمت إلى م منو( 22بلغ عدمها   االبتدا  البحث على عينة من طاب الصف الثا   

فاعلية البر امج المقتنر  فن  تنمينة ماناراد التحند  ت ريبية واابطة، وكا ت من فهم النتا ج:  متساويتين

بنين  منو ماناراد االسنتما  و منو ماناراد التحند  لندب التامينا عيننة واالستما ، ووجوم عاقة اي ابية 

 .البحث

الناكاتاد المتعندمة قا ماً علنى  ارينة ج بر امهدفت الدراسة إلى استخدام : (0112) بدر العدل . دراسة2

ولتحقيننق ذلننك قننام الباحننث باسننتخدام تنميننة مانناراد التنناوق األمبنن  لتاميننا الصننف األول اإلعنندامف، فنن  

وطبقننت الدراسننة علننى عينننة ومقينناس التنناوق األمبنن ، فمواد متعنندمة مناننا: مقينناس النناكاتاد المتعنندمة، 

قبنننئ تننندريس  (25( وانننابطة  26 منننوعتين ت ريبينننة  ( تلمينننااً، وقسنننمت إلنننى م969عشنننوا ية بلغنننت  

 ، وكا ت من فهم النتا ج: فعالية البر امج ف  تنمية مااراد التاوق المحدمة.البر امج لام وبعده

استخدام استراتي ية قا مة علنى الناكاتاد المتعندمة فن  هدفت الدراسة إلى : (0112)أمل علي . دراسة 4

والقنيم الخلقينة لندب تامينا الصنف األول اإلعندامف، ولتحقينق ذلنك تنم تنمية بعنض ماناراد الفانم القرا ن  

تحديد مااراد الفام القرا   والقيم الخلقية الت  يمرن تنميتاا من لنال تطبينق االسنتراتي ية المقترحنة فن  

إعنندام التبننار لقينناس مانناراد الفاننم القرا نن  ومقينناس للقننيم لقننراتة ذف المواننو  الواحنند وتنندريس كتنناب ا

وقنند ( تلمينناة، 33فماود البحننث علننى عينننة مننن طنناب الصننف األول اإلعنندامف بلغننت  قيننة، وطبقننت الخل

ثبنود فعالينة االسنتراتي ية المقترحنة فن  تنمينة ماناراد الفانم فسفرد الدراسة عن  تا ج كنان منن فهمانا: 

 .القرا   كرئ، وكئ ماارة على حدة

خدام بر نامج مقتنر  فن  انوت اسنتراتي ياد استهدفت الدراسة إلى : (0112) صيصيتم الحا . دراسة5

والرتابنة  الو يفينة، واإلبداعينة( لندب  الاكاتاد المتعدمة ف  تنمية مااراد القراتة  ال ارية، والصنامتة(،

تاميا الصنف األول اإلعندامف، ولتحقينق ذلنك قنام الباحنث باسنتخدام فمواد متعندمة منانا: قا منة بماناراد 

وطبقنت الدراسننة ، وبطاقننة ماحانة األمات ال اننرف، اناراد القننراتة ال ارينةالقنراتة والرتابنة، والتبننار م

وقنند ( 66( واننابطة  69( تلميننااً، وقسننمت إلننى م مننوعتين ت ريبيننة  902علننى عينننة عشننوا ية بلغننت  

 ، استغرق تطبيق الت ربة عشرة فسابيع بواقع لمس حصص فسبوعياً 
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تة وفاعلية جيدة ف  تنمية مااراد القراتة ال ارية كرنئ فثبت البر امج المقتر  كفاوكا ت من فهم النتا ج: 

 .والت  عمئ البر امج على تنميتاا

اسننتخدام بر ننامج لتنندري  تاميننا الصننف الرابننع هنندفت الدراسننة إلننى : (0112) منتتى هيكتتل. دراستتة 2

يننة  التعبيننر، بالمرحلننة االبتدا يننة لتنميننة فسننالي  الننتعلم المرتبطننة بالنناكاتاد المتعنندمة فنن  مننامة اللغننة العرب

، والبر ننامج القننراتة، المحفو نناد، النحننو، اإلمننات(، ولتحقيننق ذلننك تننم إعنندام قا مننة النناكاتاد المتعنندمة

، وطبقنت فماود البحنث علنى عيننة منن طناب الصنف المقتر ، والتبار تحصيل  فن  منامة اللغنة العربينة

، وقند فسنفرد الدراسنة عنن ابطة( تلمينااً قسنمت إلنى م منوعتين ت ريبينة وان50  بلغنت  رابع االبتدا ال

فاعليننة البر ننامج المقتننر  فنن  تنميننة فسننالي  الننتعلم المرتبطننة بالنناكاتاد المتعنندمة  تننا ج كننان مننن فهماننا: 

 .وتحسين مستوب تحصيلام ف  مامة اللغة العربية

 استخدام استراتي ياد وف شنطة الناكاتاد المتعندمةهدفت الدراسة إلى : (0112) حنان مدبولي. دراسة 2

ولتحقيننق ذلننك قامننت  فنن  تنميننة مانناراد القننراتة والرتابننة لنندب تاميننا الصننف الثالننث االبتنندا   األزهننرف،

الباحثننة باسننتخدام فمواد متعنندمة مناننا: قننا مت  بمانناراد القننراتة والرتابننة الواجنن  توافرهمننا لنندب تاميننا 

ة ماحانة األمات ال انرف، الصف الثالث االبتدا   األزهنرف، والتبنار ماناراد القنراتة ال ارينة، وبطاقن

 الصف الثالث االبتندا   األزهنرفوالتبار الاكاتاد المتعدمة، وطبقت فماود البحث على عينة من طاب 

فن اسنننتخدام ( تلمينننااً قسنننمت إلنننى م منننوعتين ت ريبينننة وانننابطة، وكا نننت منننن فهنننم النتنننا ج: 20بلغنننت  

فن ينتعلم بمنا يتناسن  منع ذكاتاتنه وبالتنال  استراتي ياد وف شطة الاكاتاد المتعندمة قند سناعدد كنئ تلمينا 

مراعنناة الفننروق الفرميننة، ممننا فمب إلننى تنميننة مانناراد القننراتة والرتابننة لنندب الم موعننة الت ريبيننة عينننة 

 .البحث

الرشنف عنن فاعلينة بر نامج إثرا ن  قنا م علنى  إلنىهندفت الدراسنة  (: 0104)عز الدين  رح. دراسة س8

متعنندمة لتنميننة مانناراد التفريننر العليننا واالت نناه  حننو التعنناون فنن  العلننوم الترامننئ وفننق  اريننة النناكاتاد ال

وترو ت عينة الدراسة من م موعة  ،واعتمدد الدراسة على المناج الت ريب  ،للفا قين بالمرحلة االبتدا ية

لدراسنة وتمثلنت فمواد ا ،من التاميا الفا قين بالصف الرابع االبتدا   بمدرسة التحرير بمحافانة القليوبينة

ومقيناس االت ناه  ،والتبنار تحصنيل   حنو التعناون فن  العلنوم ،ف  التبار مااراد التفرير العليا ف  العلنوم

ين متوسنط  مرجناد التطبينق بنوجناتد  تنا ج الدراسنة مؤكندة علنى وجنوم فنرق  ، حو التعاون ف  العلنوم

ير العليا ف  العلوم لصالح التطبيق القبل  ومرجاد التطبيق البعدف ف  الدرجة الرلية اللتبار مااراد التفر

وجوم فرق بين متوسط  مرجاد التطبينق القبلن  ومرجناد التطبينق البعندف  إلىوتوصلت النتا ج  ،البعدف

وفوصننت الدراسننة  ،فنن  الدرجننة الرليننة لمقينناس االت نناه  حننو التعنناون فنن  العلننوم لصننالح التطبيننق البعنندف

عنام ف  المراحئ الدراسية المختلفة وفى المرحلة االبتدا ية ارورة االهتمام بالفا قين ف  العلوم والرشف 

واالهتمنام بتقنديم بنرامج إثرا ينة فن  العلنوم  ،بحيث يتم تقديم الرعاية لام ومنا يتناسن  معانم ،بصفة لاصة

 .للفا قين بالمراحئ الدراسية المختلفة حتى يمرن تنمية ما لديام من مااراد وقدراد عقلية
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هنندفت الدراسننة الحاليننة الرشننف عننن فاعليننة بر ننامج إثرا نن  للنناكاتاد  (:0105د ). دراستتة نهتتاد العبيتت2

عض المفاهيم لدب فطفال مرحلنة الريناض بدولنة الروينت، وصنممت بالمتعدمة ف  بعض مااراد التفرير و

فن   مقترحناً  لبعض المفاهيم العلمية، والتبار مااراد التفرير كما فعدد بر ام اً  تحصيلياً  الدراسة التباراً 

اننوت فلسننفة  اريننة النناكاتاد المتعنندمة، وللصننت الدراسننة بالعدينند مننن النتننا ج فهماننا فاعليننة البر ننامج 

المقتننر  فنن  تنميننة بعننض مانناراد التفريننر وتنميننة المفنناهيم لنندب الم موعننة الت ريبيننة مننن تاميننا مرحلننة 

ا يا بنين تعلنم المفناهيم رياض األطفال بدولة الرويت، كما توصلت إلى فن هناك عاقة ارتباطية مالنة إحصن

ومااراد التفرير لدب تاميا مرحلة رياض األطفال الم موعة الت ريبية، وتوص  الدراسنة بالتأكيند علنى 

فهمية تندري  معلمن  مرحلنة ريناض األطفنال علنى اسنتخدام بر نامج إثرا ن  للناكاتاد المتعندمة فن  تنمينة 

كتن  مرحلنة ريناض األطفنال بدولنة الروينت فن  المفاهيم وبعض مااراد التفرير مع إعامة تنايم محتنوب 

 .اوت فلسفة  ارية الاكاتاد المتعدمة

 من لال الدراساد السابقة يمرن استخاص ما يل : التعقيب على الدراسات السابقة:

 ،إتبا  المناج الت ريب  لتحقيق إجراتاد الدراسةف  الدراسة الحالية مع الدراساد السابقة  اتفقت -

 ة فراياتاا. والتأكد من صح

لرناا فجمعت على عينة ف  المرحلة ، والاكاتاد المتعدمة بعيناد مختلفةتناولت الدراساد السابقة  -

  ، ف  حين اتخاد الدراسة الحالية عينة من طلبة ال امعة.اي الد

الدراسـة، واإلطار  فمواداستفام الباحث من الدراساد السابقة ف  جوا   عدة والسيما ف  بنـات  -

 لنارف وتفسير النتا ج.ا

وتنمية مااراته، وففام البحث الحال  من هاه  الاكاتاد المتعدمةفكدد جميع الدراساد على فهمية  -

 الدراساد ف  تعزيز الشعور بمشرلته. 

 اإلطار النظري:

( بأ انننا: قننندراد متبايننننة يمرنننن معرفتانننا 9225عرفانننا برولننندف    مفهوم الذكاءات المتعددة:أوالً: 

اننا لنندب الفنننرم، وتضننم القنندراد اللغوينننة والعدميننة والموسننيقية والبصنننرية والحركيننة والشخصنننية وتنميت

( وهنن  تغطن  منندب 9223واالجتماعينة وهن  التنن  حندمها جننارم ر فن   اريتننه للناكاتاد المتعنندمة عنام  

 فوسع من تلك الت  تقيساا التباراد الاكات التقليدية.

رؤية الحديثة للاكات كما اقترحانا جنارم ر فن   اريتنه، ( بأ اا: ال2006كما عرفاا ارمسترو ج   

وه  قدراد يمتلراا كئ فرم، ويمرن تنميتاا وتشمئ قدراد لغوية وموسيقية وبد ينة واجتماعينة وموسنيقية 

 ومرا ية.   

 :وأشهر استراتيجياتها وأهميتها ثانياً: أنواع الذكاءات المتعددة

 نوا  للناكاتاد، ولرنئ  نو  منانا مؤشنراته الدالنة توصئ جارم ر إلى  موذج يحتوف على سبعة ف 

 فيما يل : وفشار استراتي ياتاا وفهميتااعليه، وتتمثئ الاكاتاد المتعدمة 
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يقصد به القدرة على استخدام اللغة ف  إقنا  اآللنرين وفن  الشنر  والتفسنير والتفرينر فن   الذكاء اللغوي:

وينرتبط هناا الننو  منن فو بعضناا بسناولة ويسنر،  المواوعاد المختلفة، وكالك اسنتخدام ماناراد اللغنة

الاكات بالقدرة على التعامئ مع الرلماد واللغة المرتوبة والمسموعة، حيث يتضمن التعرف على التراكين  

، ويمرنن لصناح  هناا الننو  منن الناكات سنرعة اللغوية، وإعطات معا   ومالالد معينة تتفنق منع الموقنف

 (.909: 2002عفا ة، وعزو   وليم عبيد، تمتع باأللغاز اللغويةالحفظ لما يسمعه فو يقرفه، ويس

باسنتخدام اللغنة  ماناراد التناوق األمبن المفناهيم البيا ينة ووتاار فهمية الاكات اللغوف فن  تنمينة  

جنباً إلى جن  مع فف من الطرق األلرب المستخدمة، وعرض الرثينر منن  مناذج األمب وقراتاتانا قنراتة 

 (.93: 9222ى ومناقشة مفرماتاا  عزة لليئ، واعية ممثلة للمعن

ومن فشنار اسنتراتي ياد الناكات اللغنوف: األسنلوب القصصن ، والعصنف الناهن ، والتسن ياد  

     .الصوتية، وكتابة التقارير واليومياد، و شر اإل تاج اللغوف

تنناول األشنيات فو  يقصد بنه القندرة علنى اكتشناف األ مناط والفئناد والعاقناد منن لنال الذكاء الرياضي:

صناح  هناا الننو  لالرموز، كما ف ه يتضمن فيضاً القندرة علنى التفرينر االسنتدالل  واالسنتنباط ، ويمرنن 

 (.22: 2006عاقاد الم رمة  عامل عبد هللا، المن الاكات التعلم من لال التصنيف والتبوي  واأل ماط و

يا ية ومااراد التاوق األمبن  باسنتخدام الدقنة وتاار فهمية الاكات الرياا  ف  تنمية المفاهيم الب 

والتناننيم والتصنننيف وإمراك العاقنناد، وعننرض الرثيننر مننن المواز نناد وذكننر فوج التشننابه وااللننتاف 

 (.22: 2002  امية فبو م يا، 

ومن فشار استراتي ياد الاكات الرياا : األلعناب واأللغناز المنطقينة، والتصننيف والوانع فن   

 الموجه، حئ المشراد، والتفرير العلم .     فئاد، االكتشاف

يقصد به القدرة على العمئ بفاعلية مع اآللرين وفامام وتحديد رغباتام ومشناعرهم  الذكاء االجتماعي:  

، ويمرنن لصناح  هناا الننو  منن الناكات فن ي ند انالته فن  العمنئ وحوافزهم و واياهم فثننات العمنئ معانم

 (.999: 2005، ما يعرفه فو يتعلمه  سوسن عز الدين ووفات العويض ال ماع ، وال يبخئ على غيره ب

وتااننر فهميننة النناكات االجتمنناع  فنن  تنميننة المفنناهيم البيا يننة ومانناراد التنناوق األمبنن  باسننتخدام  

ويمنارس الطالن  التخطنيط والتنانيم الطال  التعلم التعاو   واأللعناب ال ماعينة، وفانم األلنر ومشناعره، 

 فية من لال اآللرين، ف يروا من لنال عينون اآللنرين وفن يتحندثوا بأصنواد اآللنرينبنفسه بطريقة ل

 (.  993: 2005، فيمن بررف 

ولعنن  األموار، وال ماعنناد : مشنناركة األقننران، ومننن فشننار اسننتراتي ياد النناكات االجتمنناع  

 التعاو ية، واأللعاب التعاو ية، والمحاكاة.    

الااد والقدرة على التصرف المتوا م منع هناه المعرفنة، ويتضنمن ذلنك  يقصد به معرفة الذكاء الشخصي:

فن ترون لديك صورة مقيقة عن  فسك والوع  بحاالتك المزاجينة، ويمرنن لصناح  هناا الننو  منن الناكات 

 (.20: 2000ر، سفن يفضئ العمئ بمفرمه وإ  از المشاريع حس  إيقاعه الخاص  صفات األع
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فنن  تنميننة المفنناهيم البيا يننة ومانناراد التنناوق األمبنن  باسننتخدام  وتااننر فهميننة النناكات الشخصنن  

الماحاننة وإحسنناس الفننرم بااتننه وقدرتننه علننى التمييننز بننين المشنناعر، واإلفننامة مناننا فنن  فاننم الفننرم لااتننه 

 وحياته. 

ومن فشنار اسنتراتي ياد الناكات الشخصن : مقيقنة للتأمنئ والتفرينر، االرتبناط الشخصن ، ووقنت  

 اد ا فعالية.    لالتيار، لحا

تحوينئ المرتنوب فو حتنى المحسنوس ا فاعليناً إلنى صنورة مر ينة، يقصد به القدرة على   البصري:الذكاء 

، ويمرنن لصناح  هناا الننو  منن وقامر من لال استخدام الخيال علنى صننع فو إعنامة ترنوين وانع قنا م

 (.696: 2002،  دف عزيزم يصف فشيات بطرق تنم عن ليال، ويست ي  بسرعة لأللوان الاكات فن 

وتااننر فهميننة النناكات البصننرف فنن  تنميننة المفنناهيم البيا يننة ومانناراد التنناوق األمبنن  باسننتخدام  

 التنايم البصرف وغيره من التنايم الحس ، كما يعتمد على استخدام الصور التلخيصية لألشيات.  

المصننورة، ورسننم  ومننن فشننار اسننتراتي ياد النناكات البصننرف: التصننور البصننرف، والم ننازاد 

 تخطيط  للفررة، والرموز المرسومة.    

يقصد به القدرة على استخدام كئ ال سم فو بعضنه لحنئ مشنرلة منا، فو تشنريئ األشنيات،    الحركي:الذكاء 

والتعبير عن ففراره، وابترنار حركناد جديندة منن فجنئ التعبينر عنن ا فعاالتنه، والقندرة علنى فمات األعمنال 

علننى الحركنناد وتنسننيقاا، ويمرننن لصنناح  هنناا النننو  مننن النناكات فن يقلنند حركنناد  اليدويننة فنن  السننيطرة

 (.99: 2005وإيماتاد األلرين، ويفام تعبيراد المعلم الحركية  عبد هللا إبراهيم، 

وتااننر فهميننة النناكات الحركنن  فنن  تنميننة المفنناهيم البيا يننة ومانناراد التنناوق األمبنن  باسننتخدام  

راد المباشرة، عن طريق التمثيئ الدرام  واألمات المصحوب بالحركاد لقراتة من الخبلبراد بديلة بدالً 

 .النصوص

ومن فشار اسنتراتي ياد الناكات الحركن : المفناهيم الحركينة، ومسنر  الفصنئ، وإجابناد القسنم،  

 ولرا ط ال سم، والتفرير باليدين.    

غم الصنوت ، وهنو إمراك حنام للصنود يقصد به القدرة علنى التلحنين واإلحسناس بالتننا الذكاء الموسيقي:

ف  محيط الشخص، وهو فيضاً القدرة على استخدام الم موعة الخام للعناصر الموسنيقية والتن  هن  طبقنة 

الصنود واإليقننا  و غمننة الصننود، ويمرننن لصنناح  هناا النننو  مننن النناكات فن يد نندن بطريقننة الشننعورية، 

 (.222: 2002رم ، ويميز النغماد الموسيقية الت  يسمعاا  إبراهيم الح

وتاار فهمية الاكات الموسق  ف  تنمية المفاهيم البيا ية ومااراد التاوق األمب  باستخدام التنغنيم  

والصود واإليقا  والقواف  وإلقات النصوص وحفااا، باإلاافة إلى اإلصنغات والتميينز  راشند منرزوق، 

2006 :25  .) 

سنطوا اد وجمنع األومقاد وف اشنيد،  وفغا  اعاد ومن فشار استراتي ياد الاكات الموسيق : إيق 

 .    وتصنيفاا، وموسيقى الااكرة الفا قة، وترجمة المفاهيم الموسيقية، وموسيقى المنا  اال فعال 
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، وإسننماعيئ 925: 2002حنندم  م نندف عزيننز،  ثالثتتاً: المبتتادل والمستتلمات لنظريتتة التتذكاءات المتعتتددة:

، لناريننة النناكاتاد المتعنندمة موعننة مننن المبننامئ والمسننلمادم ( 29: 2009النندرميرف ورشنندف كامننئ، 

وتعتمد فساساً على فن كئ األفرام لديام ذكاتاد متعدمة، وهاه بدورها تمرن األفرام من للق منتج جديد له 

 :بعض هاه المبامئ فيما يل قيمة فو حئ المشراد الت  يتعراون لاا، و

 يدة ومختلفة.إن الاكات ليس  وعاً واحداً بئ هو ف وا  عد .9

 إن كئ شخص متميز وفريد من  وعه، ويتمتع بخليط من ف وا  الاكات الديناميرية. .2

 إن ف وا  الاكات تختلف ف  النمو والتطور بين األشخاص. .3

 إن ف وا  الاكات كلاا حيوية وميناميرية. .9

 يستحق كئ فرم الفرصة للتعرف على ذكا ه وتطويره وتنميته. .6

 م ف  تحسين وتطوير ذكات فلر.إن استخدام ذكات بعينه يسا .5

بإمران كئ فرم التعبير عن كئ ذكات بأكثر من طريقة، فقد يبر  مثاً ف  جا   ما من الاكات  .2

 اللغوف كسرم القصة، وال يبر  ف  جا   فلر من الاكات  فسه القراتة مثاً.   

: بأ نه المفانوم البينا   (99: 9222عرفت شرور العامرف   :وخصائصها المفاهيم البيانية تعريفرابعاً: 

، التنن  تننرتبط بقاعنندة باغيننة معينننة عبننارة عننن رمننز لفانن  يتضننمن م موعننة مننن الخصننا ص المشننتركة

    تميزها عن غيرها من القواعد الباغية األلرب.

( بعننض الخصننا ص المميننزة للمفاننوم 52: 2000الشننربين  ويسننرية صننامق،   زكريننا وقنند فورم 

 البيا   ف  األت :

البيا يننة رمزيننة، فمننثاً: التشننبيه واالسننتعارة والرنايننة مننا هنن  إال رمننوز فطلقاننا اإل سننان  المفنناهيم .9

 لصنف تلك العملياد اإلبداعية بطريقة يفاماا.

تنمننو المفنناهيم البيا يننة مننن البسننيط إلننى المعقنند، ومننن المحسننوس إلننى الم ننرم، وفن الوقننت النناف  .2

 ص التعلم المتاحة.تستغرقه عملية النمو تعتمد على ذكات المتعلم وفر

المفاهيم البيا ية تعتمد على الخبراد السابقة، إذ ف اا تتألف منن مفناهيم صنغرب كاالسنتعارة التن   .3

 صغرب المرو ة لاا كالتشبيه.ليعتمد بناؤها على ارورة استيعاب المفاهيم ا

ن  تي ننة  منننو المفنناهيم ليسنننت ثابتننة بنننئ تنمننو وتتطنننور عننند اإل سنننا   البيانية:المفاهيم  تنميةخامساً: 

المعلومنناد والمعننارف والحقننا ق، وكننالك  تي ننة للتعننرف علننى مزينند مننن الخصننا ص المشننتركة وإمراك 

التشابه وااللتاف ف  الخصا ص بين م موعة من المواقف الت  تزيند منن قندرة اإل سنان علنى التصننيف 

 .(992 :2009وثبود المفاهيم  ثنات الضبع، 

المفننناهيم علنننى النننتاف مسنننتوياتاا البسنننيطة  تنمينننة ن( إ205: 9222وينننرب حسنننن ال بنننال   

 والمعقدة يتم عند اتباعنا لم موعة الخطواد التالية فهماا:

 تحديد مستوب اإل  از الاف  توقعه من المتعلم. .9
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 التيار الخصا ص األساسية. .2

 تقديم المصطلحاد اللفاية المساعدة لتوايح المعنى وتسايئ فامه. .3

 البدت بتقديم المحسوس. .9

 م األمثلة اإلي ابية والسلبية للمفاوم.تقدي .6

 التطبيقاد والتعرف على فمثلة فلرب للمفاوم. .5

 إعطات تعريف للمفاوم. .2

 الطريقة واإلجراءات:

تم استخدام التصميم الت ريب  ذو الم موعة الواحدة، حيث تم تطبيق فمواد البحث تطبيقاً  منهج البحث:

  تتمثئ ف  البر امج المقتر ، وبعد ذلك تم تطبيق فمواد البحث قبلياً، وتم إجرات المعال ة الت ريبية، الت

 تطبيقاً بعدياً. 

المستوب الرابع  ( طالبة من طالباد65بلغ عدمها  بصورة قصدية تم فلا عينة للبحث  عينة البحث:

  .تخصص اللغة العربية برلية التربية ب امعة األقصى فر  لان يو س

 لحال  على األمواد التالية:لقد اشتمئ البحث ا أدوات البحث:

المقرر على طلبة  علم البيانقام الباحث باستخدام تحليئ المحتوب لمساق مفاهيم البيانية: القائمة * 

تخصص اللغة العربية برلية التربية وذلك بادف استخراج المفاهيم وإعدامها ف  صورة قا مة، وكا ت 

  إجراتاد التحليئ كاألت :

 .علم البيانالمتضمنة ف  مساق المفاهيم البيا ية تحديد  هو الادف من التحليئ:

المقرر على مساق علم البيان تمثلت عينة التحليئ ف  جميع المواوعاد الوارمة بمحتوب  عينة التحليئ:

 طلبة تخصص اللغة العربية برلية التربية.

من التحليئ وهو حصر استخدم الباحث الرلمة وحدة للتحليئ حيث فن ذلك يف  بالغرض  وحدة التحليئ:

 .علم البيانالموجومة بمقرر المفاهيم البيا ية 

 فئة للتحليئ.المفاهيم البيا ية اعتمد الباحث  فئة التحليئ:

 .الباغية فقط مون سا ر المفاهيمالمفاهيم البيا ية االقتصار على  اوابط التحليئ:

يئ ف  استمارة التحليئ مرة واحدة عينة للتحلعلم البيان تس يئ المفاوم البيا   الموجوم بمقرر 

 ماما تررر ذلك.

المقرر على طلبة تخصص اللغة العربية مرتين علم البيان قام الباحث بتحليئ محتوب مساق  ثباد التحليئ:

األمر الاف من شأ ه فن يقلئ تاكر الباحث للتحليئ األول فثنات  ،( فسابيع3يفصئ بيناما فترة زمنية قدرها  

لحساب  سبة ثباد التحليئ   Coperالباحث معاملة "كوبر"  ولتحقيق ذلك استخدم ،ئ الثا  القيام بالتحلي

وتتضح هاه المعاملة فيما يل   محمد فمين المفت  ،  للتحليئ،من لال عدم مراد االتفاق وااللتاف 

 ( وه :52: 9225
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يعبر عن ا خفاض ثباد ( فااا %20وقد فشار "كوبر" إلى ف ه إذا كا ت  سبة االتفاق فقئ من  

 .فماة الماحاة( فأكثر فااا يدل على ارتفا  %26فماة الماحاة، وإذا كا ت  سبة االتفاق  

( وهاه القيمة تشير إلى قيمة %22وقد فشارد النتا ج إلى فن معامئ ثباد المحتوب يساوف  

 مقبولة من ثباد التحليئ.

، وقام الباحث بواع علم البيانمفاوماً ف  مساق  (33  فسفرد عملية التحليئ عن وجوم  تا ج التحليئ:

باستخدام استراتي ية ة مفاهيم التشبيه البيا ية تنمي، وقد اقتصر الباحث على هاه المفاهيم ف  قا مة

 . ( مفاوماً 99وقد بلغت   الاكاتاد المتعدمة

 قائمة مهارات التذوق األدبي:* 

ااراد التاوق األمب  ذاد الصلة بالمفاهيم البيا ية الت  تم هدفت القا مة إلى تحديد م الادف من القا مة:

 ، والت  يمرن تنميتاا من لال استراتي ية الاكاتاد المتعدمة.مفاهيم التشبيه البيا يةتحديدها ف  قا مة 

 اعتمد الباحث ف  إعدام القا مة على ما يل : تحديد مصامر اشتقاق المااراد:

 مراحئ التعليم المختلفة وال امعية.فهداف تعليم اللغة العربية ف   .9

 األمبياد الت  اهتمت بالتاوق األمب . .2

تم عرض القا مة بعد إعدامها ف  صورتاا األولية على م موعة من  التأكد من صاحية القا مة:

ناهج وطرا ق تدريس اللغة العربية؛ وذلك إلبدات الرفف ف : مدب ا تمات المحرمين المختصين ف  الم

دب مناسبتاا لطالباد تخصص اللغة العربية، ومدب ارتباط الماارة بالمفاهيم البيا ية، وإاافة الماارة، وم

 ما يرو ه مناسباَ فو الحاف. 

وقد فجمع المحرمون على فن جميع المااراد الت  تضمنتاا القا مة المبد ية تنتم  إلى مااراد 

على المحرمين بأ اا الصورة الناا ية لقا مة  التاوق األمب ، وعليه فقد اعتمد الباحث القا مة بعد عرااا

 مااراد التاوق األمب  الت  سيتم تنميتاا من لال استراتي ياد الاكاتاد المتعدمة.  

 إعداد مقياس الذكاءات المتعددة: * 

المقياس إلى تحديد  و  الاكات الاف تتمتع به طالباد تخصص اللغة العربية  يادف الادف من المقياس:

برلية التربية، وتحديد فعلى ذكات لدب كئ طالبة من الطالباد؛ وذلك بادف تحديد  سبة فعلى ذكات ليتم ف  

 او اا التيار االستراتي ية المناسبة.

يس الاكاتاد المتعدمة مثئ: مقياس آرمستور ج بعد مراسة الباحث لم موعة من مقاي تحديد فبعام المقياس:

(، 2005(، مقياس بدر العدل  2009(، مقياس تيل  المعرب من عزو عفا ة و ا لة الخز دار  2005 

 المحدمة سابقاً.قام الباحث بتحديد سبعة فبعام للمقياس، ويمثئ كئ بعد  و  من ف وا  الاكاتاد المتعدمة 

 011×                                                  االتفاق =نسبة 
 عدد مرات االتفاق 

 عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختالف 
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، تنطبق إلى حد ما،  تنطبقباراد المقياس ف  صورة مقياس ثاث  صيغت ع صياغة عباراد المقياس: 

، مع مراعاة توزيع عباراد المقياس بطريقة عشوا ية حتى ال تتعوم وفق طريقة ليررد ال تنطبق(

الطالباد على ات اه واحد ف  اإلجابة، بئ تعمئ على إثارة التفرير للتوصئ لإلجابة الصحيحة مما يعد 

 ست ابة.مؤشراً على صدق اال

عرض الباحث الصورة األولى للمقياس على م موعة من المحرمين المختصين؛ بادف  صدق المحرمين:

فحص المقياس وإبدات الرفف ف : مقة الصياغة، ومدب مناسبة العباراد، ومدب ا تما اا للبعد الت  تندرج 

 تحته، وإاافة ما يلزم فو الحاف.

، حيث اشتمئ المقياس ين وفصبح المقياس جاهزاً للتطبيقموقد فلا الباحث بتعدياد السامة المحر

، يعق  كئ عبارة ثا  است اباد  تنطبق، تنطبق السبعة موزعة على فبعام المقياس اد( عبار2على  

 .إلى حد ما، ال تنطبق(

 والتذوق األدبي اختبار المفاهيم البيانية : 

برلية التربية على  د تخصص اللغة العربيةقدرة طالبا يادف االلتبار إلى قياس الادف من االلتبار:

، كما يادف إلى قياس مستوب طالباد تخصص اللغة تاكر وفام وتطبيق المفاهيم البيا ية المحدمة بالقا مة

 .التربية ف  مااراد التاوق األمب  قبئ تدريس البر امج المقتر  وبعده العربية برلية

ام االلتبار ف  صورته األولى؛ لعراه على م موعة من قام الباحث بإعد تحديد مصامر بنات االلتبار:

من لال الرجو  إلى: مراسة البحو   المحرمين المختصين، للوصول إلى الصورة الناا ية له

والدراساد السابقة ذاد الصلة، ومراسة األمبياد التربوية من كت  طرا ق التدريس وكت  القياس 

باراد الت  فعدد بغرض المفاهيم البيا ية ومااراد التاوق واإلطا  على المقاييس وااللت التقويم،و

 سابقاً. تينالمحدمومااراد التاوق األمب  المفاهيم البيا ية  وفيضاً الرجو  إلى قا مت األمب ، 

صيغت عباراد االلتبار على  مط االلتباراد المواوعية، حيث تم صياغة  صياغة عباراد االلتبار:

من متعدم؛ فيترون كئ سؤال من مقدمة، يعقباا فربع است اباد تحمئ امناا  العباراد من  و  االلتيار

مع مراعاة توزيع االست اباد الصحيحة ف  العباراد بطريقة غير منتامة؛ حتى ال اإلجابة الصحيحة، 

( عبارة موزعة على 36راد االلتبار الرل   اتألف الطالبة اإلجابة الصحيحة بالتخمين، وقد بلغ عدم عب

 توياد المعرفية الثاثة  التاكر، الفام، التطبيق(.المس

قام الباحث بإجرات ت ربة استطاعية لااا االلتبار على عينة من طالباد اللغة العربية  االلتبار: ابط 

برلية التربية ب امعة األقصى، وه  عينة مغايرة عن عينة البحث المقصومة للدراسة؛ وذلك بغية تحديد 

 (: 923:  9229لمعاملة التالية  إبراهيم فومة،ن االلتبار وفق ازم

 

 

 

 الزمن المناسب لالختبار = 
 الزمن الذي استغرقته آخر طالبة  طالبة +الزمن الذي استغرقته أول 
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 ( مقيقة.60ومن لال تطبيق المعاملة تم تحديد الزمن الرل  لالتبار  

؛ على م موعة من المحرمين المختصينلالتبار عرض الباحث الصورة األولى  صدق المحرمين:

التاوق ماارة فو  لمرام قياسهمدب قياس كئ سؤال للمفاوم البيا   اوإبدات الرفف ف : بادف فحصه 

وإاافة ما يلزم ومقة الصياغة ألسئلة االلتبار،  ،فو النصوص األمبية صحة المامة البيا ية، ومدب األمب 

 فو الحاف.

جاهزاً للتطبيق، حيث اشتمئ على  االلتبارين وفصبح موقد فلا الباحث بتعدياد السامة المحر

يرصد مرجة لرئ إجابة صحيحة، وصفر لإلجابة الخاطئة،  ،من  و  االلتيار من متعدم( عبارة 36 

 .(36وعليه يصبح الم مو  الرل  لدرجاد االلتبار ه   

 ترون االلتبار ف  صورته الناا ية من: الصورة الناا ية لالتبار:

( مفرمة، 36ومفرماد االلتبار الت  بلغ عدمها  كراسة األسئلة: تترون من صفحة للتعليماد،  .0

 ( تخص فسئلة مااراد التاوق األمب .2مفرمة تخص فسئلة المفاهيم البيا ية، و ( 25مناا  

ورقة اإلجابة: وباا بيا اد الطالبة، وفرقام المفرماد، وفمام كئ رقم فربع لا اد تشتمئ على  .2

الحروف الا ا ية  ف، ب، ج، م(، وعلى الطالبة فن تختار مناا است ابة واحدة بواع عامة  *( 

 مناسبة. ف  الخا ة ال

 : البرنامج المقترح إعداد *

يتناول الباحث ف  هاا ال زت كيفية بنات البر امج المقتر  لتنمية المفاهيم البيا ية ومااراد 

 باستخدام استراتي ية الاكاتاد المتعدمة وفق الخطواد التالية: التاوق األمب  لدب طالباد اللغة العربية

 المقتر  إلى عدم من المنطلقاد مناا: استند البر امج * منطلقاد البر امج:

افتقار الطالباد تخصص اللغة العربية إلى مااراد التاوق األمب  الازمة لان فثنات إعدامهن برلية  -

 التربية.

 اعتمام البر امج على استراتي ياد التدريس الحديثة. -

تساعد الطالبة على التعرف ن تنايم محتوب البر امج المقتر  ف  شرئ مااراد ر يسة وفلرب فرعية إ -

 على كئ ماارة وكيفية فما اا وصوالً إلى مرجة عالية من األمات واإلتقان.

 ألسس العامة للبر امج:ا* 

تنمية المفاهيم البيا ية ومااراد التاوق صمم البر امج ف  اوت عدة فسس عامة تحرم عملياد  

 :مناااللغة العربية  لطالبادالواج  توافرها األمب  

 يتضمن البر امج المقتر  مواوعاد تخصصية باغية تف  باحتياجاد الطالبة تخصص اللغة العربية. -

الترامئ بين المعلوماد التخصصية  الباغة( المقدمة ف  البر امج وطرق تدريساا؛ بحيث يرون هاا  -

 .الطالباد وإكساب مااراتاا الترامئ لتعميق المعلوماد لدب
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رئ وحدة تدريسية، واألهداف السلوكية لدروس وحداد البر امج، والت  واو  األهداف الخاصة ب -

تمثئ ال وا   المختلفة لدب الطالبة من المعرفة والمعلوماد، وه  تاار مع بداية كئ وحدة تدريسية ف  

 البر امج المقتر .

 تعدم األ شطة والوسا ئ وطرق التدري  المقترحة لتنفيا البر امج. -

 الباد عينة الدراسة.مراعاة لصا ص الط -

 يترون البر امج من:  لبر امج:ا مرو اد* 

تنمية المفاهيم البيا ية وبعض مااراد التاوق األمب  لدب  إلىلبر امج ا يادف :ف العام للبر امجدالا

برلية التربية باستخدام استراتي ية تدريسية قا مة على  ارية الاكاتاد  طالباد تخصص اللغة العربية

 قدرة المعلم على تحديد الطريقة التدريسية المناسبة لطلبته. كما يادف إلى مدب، المتعدمة

ن بر امج   تتناس  وفهداف البر امج، وحيث إتم التيار المعارف والخبراد الت التيار محتوب البر امج:

صص المفاهيم البيا ية وبعض مااراد التاوق األمب  لدب طالباد تختنمية الدراسة الحالية يادف إلى 

لوحداد مواو  التشبيه، وقد تم عراه بطريقة االلغة العربية برلية التربية؛ لاا تضمن محتوب البر امج 

وتحتوف كئ وحدة على م موعة من الدروس المتعلقة بمواو  محدم من مواوعاد ، التدريسية

بمحتوب البر امج المقتر ، وتترون كئ وحدة من عنوان، وفهداف سلوكية، ومحتوب، وتقويم يتعلق 

الدرس، وقد راعى الباحث عند بنات البر امج التنو  ف  المحتوب والتدريباد واأل شطة؛ وذلك لمراعاة 

 الفروق بين الطالباد.

وقد استخدم الباحث طريقة الوحداد التدريسية ف  بنات البر امج أل اا تُعد مراسة مخطط لاا 

يمية المتنوعة تحت إشراف المعلم وتوجياه، ويتوافر مسبقاً، تقوم فياا الطالباد بسلسلة من األ شطة التعل

فياا مميزاد، فا  تبنى على فساس منطق  حيث تتدرج من البسيط إلى المرك ، ومن المعلوم إلى 

 وتعمئ على مراعاة تفعيلان فثنات عرض الدروس.  ،الم اول، كما ف اا تلب  حاجاد وميول الطالباد

 :فموراً عدة منااالعلم  للبر امج وقد راعى الباحث ف  التيار المحتوب 

 . فن يرون صحيحاً علمياً ولغوياً وتربوياً.9

 . فن يرون متواز اً من حيث العمق واالتسا .2

. فن ترتبط المامة التعليمية برئ من فهداف البر امج واأل شطة والوسا ئ التعليمية وطريقة تدريساا 3

 واألسلوب المتبع ف  التدري  ووسا ئ التقويم.

 هما: تم تنايم البر امج ف  صورة كتابين تنايم محتوب البر امج:

تختص كئ وحدة بمااراد علم البيان ف  التدريسية، إذ حداد الوكتاب الطالبة: تضمن كتاب الطالبة . 9

 طالباد تخصص اللغة العربية.الازمة ل ،: التشبيهمواو 

 ن:تضمن مليئ المعلم ف  هاا البحث كاً م. مليئ المعلم: 2
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مقدمة تواح ماهية البر امج المقتر  لتنمية المفاهيم البيا ية وبعض مااراد التاوق األمب  لطالباد  -

 اللغة العربية.

 الوحداد التعليمية الت  يضماا البر امج وال دول الزمن  لتنفياها. -

ديد تحديد عنوان المواو ، تح تخطيط كئ مواو  من مواوعاد من وحداد البر امج ف  اوت: - 

فهداف المواو ، عرض محتوب المواو ، تحديد األ شطة واإلجراتاد التعليمية الت  تقوم باا 

 الطالباد تخصص اللغة العربية فثنات مراسة المواو ، تحديد فسالي  التقويم، غلق المواو .

 :منااالمعايير بعض وقد روع  عند تنايم محتوب البر امج 

 ار وتتابع وترامئ لبراد الطالباد.. تساعد عملية التنايم على استمر9

 الت  تفيد الطالباد ف  حئ مشراتان.والمااراد . يتضمن المحتوب بعض المفاهيم والقيم 2

 . تحقق المامة العلمية فهداف البر امج الت  تم تحديدها.3

 . يتيح تنايم المحتوب استخدام فكثر من طريقة للتعلم.9

على بعض استراتي ياد التدريس ف  عرض محتوب البر امج اعتمد الباحث  استراتي ياد التدريس:

إستراتي ية التعلم  إستراتي ية المناقشة، إستراتي ية الحوار الموجه، إستراتي ية العمئ الفرمف، ومناا:

 اإلتقا  .

: حدم الباحث عدماً من الوسا ط التعليمية يمرن فن تساعد الطالباد فثنات البر امج مناا الوسا ط التعليمية:

 ، ولوحاد تعليمية.LCDجااز 

اعتمد الباحث م موعة متنوعة من األ شطة وذلك لما مة ميول الطالباد، ولمراعاة  األ شطة التعليمية:

 الفروق الفرمية بينان، ومن هاه األ شطة:

 قيام الطالباد باإلجابة عن التدريباد الموجومة ف  كئ مرس من مروس البر امج. -

 كتاباد زمياتان وفق معايير محدمة. قيام الطالباد بنقد -

 إجابة الطالباد عن فوراق العمئ وذلك إما بشرئ فرمف، فو وفق  اام الم موعاد. -

ترليف الطالباد الات  ف ارن مستوب ينخفض عن مستوب زمياتان بترليفاد إاافية لمعال ة فوجه  -

 القصور عندهن.

   هاا البر امج، فإ ه يترون من ثا  مراحئ ه : فمواد التقويم: فما بالنسبة للتقويم المتبع ف

 التقويم القبل : ويمثله التطبيق القبل  اللتبار المفاهيم البيا ية ومااراد التاوق األمب . -

التقويم البنا  : ويتم فثنات تدريس البر امج، وبعد اال تاات من تدريس كئ مرس من مروسه، ويادف هاا  -

م تغاية راجعة لرئ من الطالباد والمعلم، ويتم ذلك من لال التدريباد التطبيقية النو  من التقويم إلى تقدي

 الت  يتم تناولاا ف  كئ مرس.

المفاهيم البيا ية ومااراد التاوق التقويم البعدف  الختام (: ويتم من لال التطبيق البعدف اللتبار  -

 األمب .
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ة من المحرمين المختصين ف  م ال مناهج تم عرض البر امج المقتر  على م موع ابط البر امج:

إلبدات الرفف حول مدب صاحية البر امج المقتر  وإبدات  ؛وطرق التدريس وم ال اللغة العربية

 ماحااتام حول:

 ف. مدب ارتباط فهداف البر امج بالادف العام.

 ب. مدب ماتمة محتوب البر امج وف شطته لتحقيق األهداف المواوعة له.

 تمة المامة العلمية وفسلوب عرااا للطالباد عينة البحث.ج. مدب ما

 م. آرات فلرب حول البر امج المقتر  يمرن إاافتاا إليه، فو حافاا منه.

 وبعد إجرات التعدياد وفقاً آلرات المحرمين فصبح البر امج المقتر  معداً ف  صورته 

 الناا ية صالحاً لاستخدام ف  تدري  الطالباد عينة البحث. 

تسير إجراتاد تدريس وحداد البر امج المقتر  بمحتواه النارف وفق  :البر امج إجراتاد تدريس

 الخطواد التالية:

 يرت  عنوان المحاارة على السبورة بخط وااح.  ف.كتابة عنوان المحاارة:

ينند، وذلننك منن لننال القينام بتماينند مناسن  لمواننو  المحاانرة، مننع مراعناة التنننو  فن  التما ب.التايئنة:

 والتشويق، وإثارة مافعية الطالباد  حو التعلم. 

 :عدة مناا ويتم وفق لطواد ج. العرض:

 .LCDكتابة محتوب المحاارة على السبورة، فو بعراه مرتوباً بواسطة جااز  -

قراتة األمثلة فو محتوب الدرس من قبئ الطالباد، ومناقشنتان فن  هناا المحتنوب، منع انرورة التركينز  -

 فكبر عدم ممرن من الطالباد ف  النقاش.على إشراك 

 إعطات الطالباد الزمن الراف  للتطبيق العمل  للمااراد الت  تم تعلماا ف  المحاارة. -

 عرض الطالباد لنتا  ان، ومناقشتان ف  ذلك من قبئ المعلم، ومن قبئ زمياتان.  -

 اارة. إجابة التدريباد وتنفيا األ شطة وفوراق العمئ المصاحبة لرئ مح -

 توفير تغاية راجعة للطالباد عن المستوب الاف وصلن إليه.  -

باإلجابة عن األسئلة الت  واعت كتقويم بننا   فن  كنئ محاانرة، ويراعنى فن   ويرون م. التقويم البنا  :

 التقويم البنا   التنو  والشمول لرئ من جوا   الماارة فو المااراد الت  تم تناولاا فياا. 

وذلك عبر قيام المعلم برتابنة ملخنص ألبنرز النقناط الموجنومة فن  المحاانرة علنى  محاارة:هـ. إغاق ال

السننبورة وحننث الطالبنناد علننى كتابتننه فنن  كراسنناتان، فو قيننام إحنندب الطالبنناد بتلخننيص مننا فامننت مننن 

 حاارة.المحاارة، ثم يتم ترليف الطالباد بتنفيا التعييناد فو الواجباد فو التراليف المناسبة لمحتوب الم

http://www.ajrsp.com/


 م0101-01-5مجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن عشر | تأريخ اإلصدار: ال

 
 

 

 

www.ajrsp.com                                                                                                     466  

ISSN: 2706-6495 
 

وإعطات صورة واانحة  ،وذلك لتحديد مدب استيعابان للدروس و. متابعة قيام الطالباد بتنفيا ما كلفوا به:

عننن منندب تفنناعلان مننع محتننوب البر ننامج واهتمننامان بننه، وتعزيننز جوا نن  القننوة لننديان، ومعال ننة فوجننه 

 القصور عندهن.

 إرشادات عامة تعينك على التدريس.

 د ف  النقاط التالية:يمرن تحديد هاه الخطوا

تعريف الطالباد بالبر امج والادف منه، وكيفية تدريسه، والتعامئ مع التدريباد واأل شطة الت  تشتمئ  -

 علياا وحداد البر امج. 

 إعدام كمية كافية من النماذج واأل شطة والتدريباد، والت  ستوز  على ففرام العينة.  -

 لوحاد ....(.  –شفافياد  –وحدة  موام تعليمية ت ايز معيناد التدريس الخاصة برئ  -

واع الخطة الزمنية الت  يسير تدريس البر امج وفقاا وتستمر ف  الفترة المحدمة بواقع محاارة  -

مراسية واحدة فسبوعياً، على فن ترون هاه المحااراد الدراسية ف  بداية اليوم الدراس  ما فمرن؛ حتى 

 عية عند الطالباد.يستفام من وجوم النشاط والداف

 االلتزام بتنفيا ال دول الزمن  الاف تم واعه إل  از تدريس البر امج.  -

الحرص على إشاعة جو من الوم واأللفة بين الباحث وبين ففرام العينة، وتش يع الطالباد على النقاش،  -

 وإبدات الرفف، وتقبئ النقد، والعمئ على االرتقات بالنفس. 

الات  ياار لديان  و  من القصور فو الع ز عن متابعة زمياتان، حيث يتم ترليفان متابعة الطالباد  -

 بواجباد لاصة لتغطية  واح  النقص لديان. 

معرفة آرات الطالباد ف  البر امج، وذلك عن طريق فسئلة مفتوحة توجه لان؛ وذلك لمعرفة مدب  -

 ت اوبان مع محتوب البر امج. 

ف : التطبيق القبل  ألمواد حث بثا  لطواد متتابعة لتطبيق البر امج تمثلت قام البا بر امج:تطبيق ال

 .البحث، والمدة الزمنية لتدريس البر امج، والتطبيق البعدف

 

 نتائج البحث وتفسيرها: 

يتناول هاا ال زت عرااً لما توصئ إليه البحث الحال  من  تا ج وذلك للتحقق من صحة 

فضاً عن تفسير النتا ج ف  اوت  ،ب فاعلية البر امج المقتر ومن ثم التعرف على مد ،فرواه

 الدراساد السابقة واإلطار النارف للبحث. 

   ينص السؤال األول على ما يل : إجابة السؤال األول:

ما المفاهيم البيانية الواجب توافرها في برنامج إعداد معلم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة "

 األقصى؟"
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ة عن هاا السؤال فقد توصئ الباحث سابقاً إلى قا مة للمفاهيم البيا ية من لال مراجعة لإلجاب

األمب التربوف المتعلق بالمواو ، كما تم مراجعة الدراساد السابقة ذاد العاقة، وتم إجرات مقابلة لعدم 

وتعديئ كئ ما  من المختصين ف  الم ال، وقد تم فيضاً إجرات الصدق للقا مة وعرااا على المحرمين،

 .فبدوه من تعدياد من حاف، فو ممج، حتى فصبحت القا مة صالحة الستخداماا

وبالك يرون الباحث قد توصئ إلى إجابة السؤال األول من فسئلة الدراسة الخاص بتحديد 

 ى.الواج  توافرها ف  بر امج إعدام معلم اللغة العربية برلية التربية ب امعة األقصالبيا ية  المفاهيم

   ينص السؤال الثا   على ما يل : :إجابة السؤال الثاني

"ما مهتارات التتذوق األدبتي ذات الصتلة بالمفتاهيم البيانيتة الواجتب توافرهتا لتدى طالبتات اللغتة العربيتة 

 بكلية التربية جامعة األقصى؟"  

ل مراجعة لإلجابة عن هاا السؤال فقد توصئ الباحث سابقاً إلى مقياس التاوق األمب  من لا

األمب التربوف المتعلق بالمواو ، كما تم مراجعة الدراساد السابقة ذاد العاقة، وتم إجرات مقابلة لعدم 

من المختصين ف  الم ال، وقد تم فيضاً إجرات الصدق للقا مة وعرااا على المحرمين، وتعديئ كئ ما 

 .ستخدامهالمقياس صالحاً ال عدياد من حاف، فو ممج، حتى فصبحفبدوه من ت

وبالك يرون الباحث قد توصئ إلى إجابة السؤال الثا   من فسئلة الدراسة الخاص بتحديد مقياس 

التاوق األمب  الواج  توافرها ف  بر امج إعدام معلم اللغة العربية برلية التربية ب امعة مااراد 

 األقصى.

   ينص السؤال الثالث على ما يل : إجابة السؤال الثالث:

استتتخدام استتتراتيجية قائمتتة علتتى نظريتتة التتذكاءات المتعتتددة فتتي تنميتتة المفتتاهيم البيانيتتة "متتا أستتس 

 ومهارات التذوق األدبي لدى طالبات اللغة العربية بكلية التربية جامعة األقصى؟"

 لإلجابة عن هاا السؤال فقد تم إتبا  الخطواد التالية: 

 تحديد منطلقاد البر امج.  .9

 لبر امج.  تحديد األهداف العامة ل .2

 تحديد األهداف اإلجرا ية لل لساد.  .3

 التيار محتوب البر امج.  .9

 تحديد طرق وفسالي  التدريس المقترحة للبر امج.  .6

 تحديد الوسا ئ التعليمية واأل شطة المستخدمة ف  البر امج.  .5

 تحديد فسالي  التقويم ف  البر امج.  .2

 عرض البر امج على المحرمين.  .2

 تدريس البر امج.   الفترة الزمنية لتنفيا .2
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( تمت من لال: الثالث ألسئلة الثاثة األولى للبحث  األول، الثا  ،ويرب الباحث بأن إجابة ا

والت  فعطت الباحث بأن يقوم بتطبيق البر امج للوصول إلى مراسة اإلطار النارف وإجراتاد البحث، 

 فثره على عينة البحث. 

 ع على ما يل : ينص السؤال الراب: الرابعإجابة السؤال 

"ما فاعلية استخدام استراتيجية قائمة على نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية المفاهيم البيانية 

 ومهارات التذوق األدبي لدى طالبات اللغة العربية بكلية التربية جامعة األقصى؟"

ا ننت لإلجابننة عننن التسنناؤل السننابق تحقننق الباحننث مننن صننحة فننروض البحننث  األول والثننا  ( وك

 اإلجابة كالتال :

( بنننين  0006ال يوجننند فنننرق ذو ماللنننة إحصنننا ية عنننند مسنننتوب  " علنننى:يننننص  أوالً: الفتتترض األول:

متوسنطاد مرجناد طالبنناد اللغنة العربينة برليننة التربينة جامعنة األقصننى عيننة البحنث فنن  التطبينق القبلنن  

  ومتوسطاد مرجاتان ف  التطبيق البعدف لالتبار ف  البر امج.

تحقق من الفراية السابقة فقد تم استخدام المتوسط الحساب ، واال حراف المعيارف الست اباد ولل

  d، والتبار "د" لعينتين مرتبطتين، كما تم حساب مربع ايتا ومن ثم حساب قيمنة لتبارالطالباد على اال

 الت  تعبر عن ح م التأثير، كما يتضح ف  ال دول التال :

 (0الجدول )

ومقدار التأثير على متوسط درجات الطالبات في االختبار قبل  , d"ت"، وقيم مربع ايتا  نتائج اختبار

 إجراء التجربة وبعدها 

درجات  العدد البيان

 الحرية

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة  tقيمة 

 0ايتا

مستوى  dقيمة 

 الداللة

حجم 

 التأثير

 0.140 02.20 55 52 القبلي
 كبير 1.111 02.10 1.284 52.41

 0.020 08.25 55 52 البعدي

 (0006( عند مستوب ماللة  66( لدرجاد حرية  9022* قيمة د ال دولية  

 ( 0009( عند مستوب ماللة  66( لدرجاد حرية  2053* قيمة د ال دولية  

هيم يتضح من  تا ج ال دول السابق ارتفا  متوسط الدرجاد ف  التطبيق البعدف اللتبار المفا

البيا ية ومااراد التاوق األمب  عن متوسط الدرجاد ف  التطبيق القبل ، مما يؤكد فاعلية استراتي ية 

الاكاتاد المتعدمة ف  تنمية المفاهيم البيا ية ومااراد التاوق األمب ، ويتضح هاا من لال مقار ة 

بينما بلغ متوسط مرجاتان (، 22036 تا ج التطبيقين، إذ بلغ متوسط مرجاتان ف  التطبيق البعدف  

 (،92029بالتطبيق القبل   
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(، ومرجة 9022( وه  فكبر من قيمة  د( ال دولية  62090كالك بلغت قيمة  د( المحسوبة   

ف  متوسط  (  0006 (، وهاا يدل على ف ه يوجد فرق مال إحصا ياً عند مستوب ماللة 66حرية  

 لتطبيق القبل  والبعدف.مرجاد عينة الدراسة ف  االلتبار بالتاف ا

 ويعزو الباحث فن السب  ف  ذلك قد يرجع إلى:

. اقتصنار تنندريس مسناق الباغننة العربينة بطريقننة شنر  المحااننرة فف بأسنلوب إلقننا   وتقلينئ اسننتخدام 9

 فسلوب المناقشة فو حتى فسلوب المشاركة الطابية بالمحاارة.

 على الشر  التقليدف بدالئ القاعة.فقط  . عدم ترليف الطلبة بتعييناد منزلية واالقتصار2

اقتصار فسئلة االلتباراد على  مط األسئلة المقالية فقط واالبتعنام عنن األسنئلة الموانوعية التن  تثينر . 3

 اهتمام الطال  وتفريره بنو  من الطاقة الفررية السريعة.

قينام بأ شنطة متعندمة، كمنا فتنا  لانن . استخدام استراتي ية قا مة على الاكاتاد المتعدمة فتنا  للطالبناد ال9

؛ ممنا كنان لنه األثنر الربينر فن  تنمينة المفناهيم البيا ينة وماناراد التناوق رؤية النص األمب  بعيون مختلفنة

   األمب .

. تنو  النصوص واأل شطة المتضمنة ف  البر امج المقتر ، وتقنديماا بصنورة مشنوقة وممتعنة تخاطن  6

 علنى اسنتثمار ذكناتاتانوتشن عان علنى المشناركة االي ابينة وتحفنزهن  وتستثمر حواسنانذكات الطالباد 

  المتعدمة ف  تنمية المفاهيم الباغية وتنمية مااراد التاوق األمب  وتاوق فسرار ال مال.   

 وعلى ذلك يتم رفض الفرض الصفرف األول. 

اتي ية قا مة على يتصف البر امج المقتر  ف  استخدام استرينص على: " :ثانياً: الفرض الثاني

 ارية الاكاتاد المتعدمة ف  تنمية المفاهيم البيا ية ومااراد التاوق األمب  لدب طالباد اللغة العربية 

 ."برلية التربية جامعة األقصى بفاعلية وفق معدل الرس  لباك

وللتحقق من صحة الفرض السنابق اسنتخدم الباحنث معاملنة الرسن  المعندل لنباك كمنا يتضنح فن  

 دول التال :ال 

 (0جدول )

 معدل الكسب لبالك للداللة لفاعلية البرنامج المقترح في تنمية المفاهيم البيانية  

 ومهارات التذوق األدبي

 قيمة بالك النهاية العظمى المتوسط البعدي المتوسط القبلي

02.20 08.25 25 1.242 

هنن   بالنسننبة للبر ننامج ( فن  سننبة الرسنن  المعنندل فنن  تحصننيئ الطالبنناد3ويتضننح مننن جنندول  

 (، وه   سبة مقبولة ومناسبة،00295 
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ممنا يشنير إلنى فن  ،( وفقناً لمنا اقترحنه "بناك"9حيث تقترب من الحد األم ى الاف فلا به الباحث وهن    

الناف  T. Testالبر امج حقق فاعلية بدرجة مقبولة، كما يدل على تحقيق هناه الفاعلينة فيضناً التبنار "د" 

 (.0006عالية عند مستوب   فسفر عن قيمة

 ويتضح مما سبق فن البر امج قد فثبت فاعلية، ويمرن فن تفسر هاه النتا ج ف  اوت: 

النناكاتاد المتعنندمة، والمفنناهيم البيا يننة، والتنناوق محتننوب البر ننامج ومننا تضننمنه مننن للفيننة  اريننة عننن . 9

الطالبناد "عيننة البحنث"، دب د المتعندمة لناكاتاف  تنمية الن معلمال، ومور اوكيفية تنميتا اوفهميتا األمب ،

د الطالباد ببدا ئ متعندمة تسنتطيع فن تسنتخدماا عنند مواجانة فف مشنرلة ممنا قند يحقنق لانا الشنعور يزووت

 .بالراا والن ا  والوع  بإمرا اتاا، والبحث عن حلول وففرار واست اباد جديدة غير مألوفة

، والعمنئ انمن المناقشنة والحنوار :ل ا ن  والمتمثلنة فن طريقة التدريس الت  استخدمت لتدريس هاا ا. 2

للطالبنناد بننالتعبير عننن وجانناد  اننرهن فنن  جننو مننن الحريننة، مون الشننعور  سننمح حيننث الم موعنناد،

بالخوف، كما إن إتاحة الفرصنة لرنئ طالبنة لاشنتراك فن  مناقشناد متباملنة قند فكسنبتان الثقنة فن  الننفس، 

اد المطروحننة للدراسنة، والبعند عننن الطريقنة التقليدينة فنن  وحقنق لانن تصنوراً فواننح وفشنمئ للموانوع

  .حشو المعلوماد ف  فذها ان لم رم حفااا واسترجاعاا

 فوراق العمنئ، واألوراق اإلثرا ينة، :تنو  اسنتخدام الوسنا ئ واأل شنطة التعليمينة والتن  تبايننت منا بنين. 3

كما ساعد فيضاً ف  التخفينف  ،وفيسرفمب إلى توايح المعلومة بصورة ففضئ  وعرض بالوسا ط المتعدمة

مننن حنندة االسننتخدام اللفانن  للمعلومننة وجعلاننا فنن  صننورة مشننوقة ومثيننرة لا تبنناه والتركيننز، ممننا جعننئ 

 الطالباد فكثر إي ابية وتشوقاً لتلق  المعلومة. 

منصنباً تم التدري  على هاه األ شطة ف  جو من التسنامح والبعند عنن القسنوة والتاديند، وكنان االهتمنام . 9

وقند روعن  فن يرنون المننا  فن   ن،واهتمامناتا نبصنورة جيندة، واحتنرام ففرناره داالطالبنعلى مشاركة 

، بئ كان يسنمح لانن بمناقشنة األفرنار التن  رهنح رة التدري  ولارجاا لالياً من الربت واالستاا ة بأفرا

فرصناً كاملنة  ، وإعطنا انعقلينةتدفعان إلى النشاط والفاعلينة ممنا يسناعد علنى  منو ماناراتان وقندراتام ال

 .للتعبير المتنو  مما يؤمف إلى إطاق ليالان الخص  فتنتج األفرار واالهتماماد ال ديدة

 "عيننة الطالبناد البر امج بما اشتمئ علينه سناعد علنى تحقينق النتعلم بصنورة جيندة ممنا فمب إلنى تفنوق. 6

 .البعدفف  االلتبار  "البحث

   توصيات البحث:

 ج البحث يوص  الباحث بما يل :ف  اوت  تا 

النناكاتاد المتعنندمة فنن   قبننئ الخدمننة وفثنا اننا علننى اسننتخدام اسننتراتي ية. تنندري  معلمنن  اللغننة العربيننة 9

 وتصميم األ شطة التعليمية المناسبة لاا.التدريس 

 ا.. تطوير فسالي  تقويم الباغة واالهتمام بالمستوياد العليا للتفرير ف  ال وا   العملية لا2
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. ارورة توفير فسنالي  حديثنة ووسنا ئ ما منة مثنئ الحقا ن  التعليمينة فو البنرامج التعليمينة المحوسنبة 3

تواك  ما است د ف  هاا العصر من تطنور علمن  وترنولنوج  القا مة على استراتي ية الاكاتاد المتعدمة ل

 لتعليمية العامية ال امدة.وتو يفاا فى تدريس الباغة العربية بعيداً قدر اإلمران عن األسالي  ا

 مقترحات البحث:

 التالية: بالبحو يقتر  الباحث القيام  البحث عن النتا ج الت  فسفرف  اوت  

 . فثر استخدام فسالي  ترنولوجية حديثة ف  تنمية مااراد الطال /المعلم تخصص اللغة العربية.9

 .  . بنات وتطوير مقاييس التاوق األمب  لطلبة اللغة العربية2

 

 المراجع:

 القرآن الرريم. .9

(. "الاكاتاد المتعدمة وفاعلية الااد لدب طاب وطالباد 2002إبراهيم الحرم    .2

 ، فكتوبر.9، العدم92جامعة الطا ف"،م لة مراساد  فسية، م لد

(. "تطوير بر امج إعدام معلم  العلوم بشعبة التعليم االبتدا   ف  9229  إبراهيم فومة .3

 جامعة المنصورة. -رسالة مكتوراه غير منشورة ، كلية التربية كلياد التربية"، 

(. "فهم مشراد تدريس الباغة والنقد والعروض ف  2000فبو الم د لليئ    .9

المرحلة الثا وية ف  سلطنة عمان من وجاة  ار الموجاين والمعلمين "مراسة ميدا ية"، م لة 

 .9العدم  القراتة والمعرفة، كلية التربية، جامعة عين شمس،

(. "الصناعتين ف  الرتابة والشعر"،  تحقيق مفيد قميحة(، 9229فبو هال العسررف   .6

 بيرود: مار الرت  العلمية.

(. " بر امج تدريب  مقتر  ف  تدريس 2009إسماعيئ الدرميرف، رشدف كامئ   .5
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