أثر التقارٌر القصٌرة عند تدرٌس األدب والنصوص فً
التذوق األدبً لدى طالب الصف الخامس األدبً
منصور جاسم محمد داود المفرجً
المدرس المساعد
كلٌة التربٌة – جامعة كركوك
ملخص البحث
ٌرمً البحث الحالً تعررّف أثرر التقرارٌر القصرٌرة عنرد تردرٌس األدب والنصروص فرً الترذوق األدبرً لردى
طالب الصف الخامس األدبً
ولتحقٌق ذلك اختار الباحث تصمٌما ّ تجرٌبٌا ّ من تصامٌم الضربط الجئيرً جمجموعرة تجربٌٌرة  ،ومجموعرة
ضابطة ) واختبار بعدي ،اختٌرت إعدادٌة الحوٌجة فً محافظة كركوك إلجراء التجربة  ،بلغ عدد أفرراد العٌنرة
ج )15طالب را ّ وئعرروا بطرٌقررة رٌررر منررروطة بررٌن مجمرروعتٌن مثلررت النررعبةجب)البالغ عرردد طالب رراج )51طالب را ّ
المجموعة التجرٌبٌة التً ُدرّست األدب والنصوص باسرتعما التقرارٌر القصرٌرة ،ومثلرت النرعبة جأ) البرالغ عردد
طالب ا ج )52طالبا ً المجموعة الضابطة التً درست األدب والنصوص باستعما الطرٌقة التقلٌدٌة .
كروف برٌن طرالب مجمروعتً البحررث إحصرايٌا باسرتعما الختبرار الترايً فررً مت ٌررٌن جدرجرات مرادة الل ررة
العربٌة فً المتحان الن ايً للعام السابق للتجربة 5001ـ ، 5002والقدرة الل وٌة) .
أع ر ّد الباحررث أداة لقٌرراس التررذوق األدبررً مكونررة مررن ج)50فقرررة بصررٌ ة الختٌررار مررن متعدد،أ ّتسررم بالصرردق
والثبات  ،وبعد استعما الختبار التايً لعٌنتٌن مستقلتٌن فً معالجة البٌانات إحصايٌا ،تم ّخضرت ذرذا الدراسرة ـ
فً حدودذا عن النتٌجة اآلتٌة :ذناك فررق ذو دللرة إحصرايٌة عنرد مسرتوى ج)0.01برٌن متوسرط درجرات طرالب
المجموعررة التجرٌبٌررة  ،ومتوسررط درجررات طررالب المجموعررة الضررابطة فررً التررذوق األدبررً لمصررلحة المجموعررة
التجرٌبٌة .
وفً ضوء نتايج البحث أوصى الباحث بأذمٌة استعما التقارٌر القصٌرة عند تدرٌس األدب والنصروص فرً
الصف الخامس األدبً  .وامتداداً ل ذا البحرث واسرتكمالً لرق احتررب الباحرث إجرراء دراسرات لحقرة مماثلرة علرى
م ارة أدبٌة أخرى

الفص األو
منكلة البحث-:
إنّ منكلة الضعف الل وي بٌن طالب التعلٌم العام ،وطالب التعلٌم الثانوي خاصة منكلة حايمةٌ ،حس ا جٌداً
مررن ٌتعام ر وٌتفاع ر مع ررم علررى مختلررف المسررتوٌات والصررعد ،ولسررٌما المدرسررون ال ُ ٌُررر علررى الل ررة العربٌررة
وسالمت ا.
وعلى الررم من كثرة الدراسات والبحوث التً أجرٌت لتٌسٌر تدرٌس الل ة العربٌة أن النكوى مرن ضرعف
الطالب فً فروع ا المختلفة ل تئا مستمرة ،فاألدب بوصفق أحد فروع الل ة ٌعانً وجود صعوبات ومنكالت
ج ألمفرجررً ،5002 ،ص )5تمثلررت عررن حصررور دراسررة األدب والنصرروص فررً تحقٌررق اتصررا التلمٌررذ بنتررايج
حاضررا وترراث ماضرٌق وصرال ٌظ ررر أثررا فرً حٌاترق ،ولرم تررنجف الدراسرة فرً تعرٌرف الدارسرٌن رواير األدب

العربً ،وتحبٌب م فً مطالعة اآلثار األدبٌة وحفظ ا ،واإللمام بمذاذب ا واتجاذات ا ،ومعرفة سرر جمال را ،أخفقرت
فً تنمٌة الم ارات الل وٌة ،وتكوٌن الذوق األدبً ج احمد ،5811 ،ص .)50
لقد أصبف التذوق األدبرً ٌمثر ذردفا ً مرن ابررئ األذرداف الل وٌرة ،وممرا ل نرك فٌرق أن المدرسرٌن ل
ٌنكرون أذمٌة ذذا الجانب فً دراسة الرنص ،بٌرد أن المالحرظ أن رم ٌعالجونرق ضرمن إطرار ضرٌق ،ل ٌتعردى فرً
األرلب دايرة المفاذٌم البالرٌة ،فٌقولون :فً ذذا البٌرت جنراس ،أو طبراق أو اسرتعارة ،أو تنربٌق ،أو كناٌرة ،دون
التعرض إلظ ار الجانب الجمالً الذي تخلفق ذذا السرتعارة أو ذرذا التنربٌق أو تلرك الكناٌرة ،ممرا ٌجعر أسرلوب م
احرب إلى األسلوب العلمً الفلسفـً ج البجة ،5888 ،ص.)555
إنّ تدرٌس األدب على أساس األسلوب العلمً الصطالحً أكد التجراا السرلبً للطرالب حٌرا النرعر
الذي ٌقدم ل م ،وتعثرذم فً ف مق وتذوحق ،وان نٌوع النمط الفكري السايد فً مدرسنا المتمث فً الحفظ والتلقٌن
والستٌعاب أضعف روب الخلق واإلبداع ج نحاتة ،5884 ،ص .)520-518
ً
ومما تقدم لحظ الباحث أن منكلة ضعف الطلبة فرً مرادة األدب والنصروص منركلة حايمرة حقرا ،وان
الطالب من م اعتاد إذا كلف دراسة النص األدبرً أن ٌُلفرق كالمرا ً ٌحفظرق متكيرا ً علرى عبرارات جراذئة عانرت فرً
ضباب ذاكرتق ،أنباحا رٌر واضحة المعرالم وذرو برذلك بعٌرد عرن ترذوق الرنص ودراسرة المعنرى وال روص وراء
الدواف وتحلٌل ا وف م ا.
ومن الملحوظ أٌضا أن مدارسنا ل تساعد على رررس م رارة الترذوق األدبرً فرً نفروس الطلبرة علرى
الررم من أن ذناك اذتماما ً عالمٌا ً بموضوع تنمٌة ذذا الم ارة.
وكان ذلك حافئاً لتحدٌد منكلة البحث بالسؤا التالً:
مررا أثررر التقررارٌر القصررٌرة عنررد ترردرٌس األدب والنصرروص فررً التررذوق األدبررً لرردى طررالب الصررف الخررامس
األدبً؟
أذمٌة البحث :
األدب والل ة ٌسٌران دايما ً فً ركب الحضارة ،وٌحمرالن طابع را ،وأدبنرا الحردٌث ثمررة ن ضرتنا ،وصردى
لٌقظتنا ،ووعٌنا ،تعددت مواردا ،وتنوعت ثمارا ،واخذ ٌنرافس اآلداب األخررى ،وٌتفاعر مع را جنبرا ً إلرى جنرب.
واألدب من الفنون الجمٌلة ،والل ة وسرٌلة التعبٌرر عنرق وف مرق ،وذرو ب رذا العتبرار مرادة ت رم مردرس الل رة الرذي
ٌجب أن ٌكون أدٌبا ً أو متأدبا حتى ٌُعٌن طالبق على ف م األدب وتذوحق جٌونس ،5815 ،ص .)505-505
ولألدب أثر عمٌق فً إعداد النفس اإلنسانٌة وتكوٌن النخصٌة وتوجٌق السلوك ،بق ٌُ برذب الوجردان ،وتروحظ
العواطف ،وٌُصق الذوق وٌُرذف الحس ،ول ذا ال اٌة ٌدرس األدب تارٌخا ً وإبداعا ونقداً.
إنّ األدب اإلسالمً أكثر ألوان الفكر تأثٌراً فً وجدان الناس ،والتأثٌر الوجدانً أس حبولً ،وأكثر حوة من
المحاجة العقلٌة ،واإلحناع الفكري ،لن الكلمة إذا ملكت وجدان اإلنسان سرعان ما تملرك عقلرق .وذرذا دلٌر علرى
خطورة الكلمة الفنٌة ،سواء كانت إٌجابٌة أو سلبٌـة جمدكور ،5000 ،ص)518-511
فدراسررة النصرروص األدبٌررة وتررذوح ا عملٌررة عقلٌررة جمالٌررة ،حايمررة علررى مقومررات أساسررٌة ،انطالحررا مررن حررراءة
النص حراءة صحٌحة ،إلى ف م فكرا ومعانٌق ،ثم وضعق ،وأخٌرا نقـدا .جالصٌادي ،5815 ،ص)44
وٌرمً درس األدب فً أرراضق الكبرى إلى تكوٌن الذوق األدبً فً نفوس الطالب ،حتى ٌتجلرى ذلرك فرً
تعبٌرذم ،وٌكون ذرٌعة إلى حمل رم علرى مواصرلة القرراءة فرً أوحرات فررار م ،وتقروٌم اللسران ،وتعوٌرد الطرالب
حسن اإللقاء والكتابة والقدرة على النقد الصحٌــف .ج خاطر ورسالن ،5000 ،ص)574
إنّ تررذوق األدب تررذوحا ً فنٌ را ً صررحٌحا ً ل ٌق ر أذمٌررة عررن إبررداع األدب نفسررق ،وٌمكررن القررو إن إبررداع األدب
وتذوحق وج ان لعملة واحدة ،ذً العم األدبً .إنّ مبدع األدب والفنان عموما ً طرف فرً العملٌرة اإلبداعٌرة ،أمرا
طرف ا الثانً ف و المتذوق ،ول ٌمكن ألي اتصا أن ٌرتم بردون براث ومسرتقب  ،متحردث ومسرتم  ،مبردع ومتلرق،
وبذا فان أثر متذوق األدب إٌجابً فً العملٌة اإلبداعٌة ،فال حٌمة ألي إبداع أن لرم ٌكرن ذنراك مترذوق حرادر علرى
ف مررق وتقوٌمررق .فمتلقررو األدب ومتررذوحوا ذررم الررذٌن ٌمنحونررق صررفة الخلررود بقرردرت م علررى ف مررق وتذوحررق ،ومررن ثررم
اسرتجالء مكونرات تمٌررئا وخلرودا ،ج خضرٌر ،5887 ،ص )85كررأن عملٌرة الترذوق الجمررالً حركرة مسرتمرة مررن
العم األدبً إلى نفس المتذوق ،ومن نفس المتذوق إلى العم األدبً حتى ٌقوم التناسب أو التوائن بٌن مرا ،فترتم
التجربة الذوحٌة او الجمالٌة للفنونج العالم ،5000 ،ص)504
وٌمث التذوق الفنً الستجابة الوجدانٌة التً ٌمٌئ ب ا اإلنسان بٌن الجمٌ واألح جمال والقبرٌف فرً العمر
الفنً ،وانق القدرة التً خلقت ا الموذبة وصقلت ا الثقافة والتجربة والممارسة،حتى صرارت طبٌعرة ثانٌرة فرً نفرس
صاحب ا ،تؤدي عمل ا بتلقايٌة ودون افتعا  .جخضٌر ،5887 ،ص )82-85

ول ٌقتصر الذوق األدبً ،على إبرائ الجما فً كرالم فيرة معٌنرة كالنرعراء ،والك ّتراب ،بر ٌتعرداا إلرى كرالم
الناس عامة ،فضال عن البحث فرً جمالٌرات القرران الكررٌم ،لن كتراب المسرلمٌن العظرٌم ٌتصر ف مرق وإعجرائا
بالل ة العربٌة واداب ا ،التً محورذا الذوق األدبًج أبو علً ،5814 ،ص.)522
لقد أصبف لجانب التذوق الجمالً فً دراسة النصوص األدبٌة مكانق خاصة فرً مختلرف مراحر التردرٌس،
حتى أن بعض التربوٌٌن ٌضعق فً حايمة األذرداف الريٌسرة فرً تردرٌس األدب لألطفرا  ،فرنذا كران األمرر كرذلك،
فأولى بق أن ٌكون ذدفا ً أساسٌا ً فٌما بعد ذذا المرحلة ،ب أن ٌكون فً مقدمة األذداف الل وٌرة للمرحلرة الثانوٌرةج
طعٌمة ومناع ،5000 ،ص)22
ومن أج تنمٌة م ارة التذوق األدبً وتعئٌئذا لدى الطلبة لبد من اختٌار طرايق وأسالٌب تدرٌسٌة مناسبة
لدرس األدب لٌحقق أذدافق المرجوة.ومن األسالٌب التدرٌسٌة التً ٌعتقد الباحث فعالٌت ا فً تنمٌة التذوق األدبً
لدى الطلبة أسلوب التقارٌر القصٌرة ،إذ تمث التقارٌر جئءاً م ما ً فً الدراسة األدبٌة .فكتابة تقرٌر عن
موضوع أدبً معٌن ٌساعد على تقوٌم نمو الطالب فً األدب.
إنّ أصو كتابة التقارٌر ترج إلى أصو الكتابة وتقدم ا ،وكذلك ترج إلى ننوء اإلدارات والمؤسسرات
ورحٌ ررا ،وإذ تعررد التقررارٌر مررن أذررم وسرراي التصررا داخر اإلدارات والمؤسسررات ،فمررن خررال التقررارٌر ٌتعرررف
المسؤولون سٌر مؤسسات م وتمام انتظام ا ج ربٌ  ،5000 ،ص  )510فالتقارٌر أحد الوساي التعلٌمٌة التً مرن
خالل ا ٌحص الطالب على معلومات ،ل تحتوٌ ا الكتب المن جٌة ،وإنما من خال المطالعة الخارجٌة والعتمراد
على المصادر الرصٌنة ج األحمد ،وٌوسف ،5005 ،ص .)521
وتساذم التقارٌر القصٌرة كثٌراً فً تحقٌق ما تسعى إلٌق التوج ات التربوٌة الحدٌثة التً تطالب بتعئٌئ أثر
الطالب ونناطق ،وإظ ار ج ودا الفردٌة والجماعٌة فً العملٌة التعلٌمٌة ،وذلك من خال العتمراد علرى الرنفس،
للوصو إلى اكتساب المعلومات والمعارف والحقايق ،وٌتم ذلك من خال تكلٌف الطلبة كتابة التقرارٌر القصرٌرة
عن بعض الظواذر والموضوعات األدبٌة ج العٌساوي ،5004 ،ص .)58
ً
إنّ كتابررة التقرارٌر القصررٌرة عررن النصرروص األدبٌررة تنمررً فررً الطلبررة إحساسرا بالتررذوق ،وتمكررن م مررن صررق
مواذب م األدبٌة فالتقارٌر تحمل م على الخروج عن إطار ما ذو مقررر مرن النصروص وتتجرق ب رم إلرى القرراءات
الواسعة األدبٌة الراحٌة ،المعاصرة ،ورٌر المعاصرة ،العربٌة ،ورٌر العربٌة.
وللت قارٌر القصٌرة أثر فعا فً تنمٌة حدرات الطلبة ،العقلٌة ،والفكرٌة ،والحركٌة ،وذلك من خرال تردرٌب م
على عملٌة التنظٌم والتخطٌط والستنتاج والتسلس المنطقً للموضوعات ،وتنمٌرة القردرة علرى التفكٌرر والتخٌر
وحب الطالع ،وتعئٌئ الثقة بالنفس ،وتنمٌة النخصٌة ،وروب التعاون والتفاعر وتنمٌرة مٌرو الطلبرة والكنرف
عن مواذب م وإبداع م .ج األحمد ،وٌوسف ،5005 ،ص )521
ومما تقدم ذكرا ُتظ ر أذمٌة البحث ضرورة استخدام األسالٌب التربوٌة الحدٌثة ،التً تعتمد علرى المنراركة
الفاعلة للطلبة فً العملٌة التعلٌمٌة ،إذ وجد الباحث أن ذناك حاجة إلى ت طٌة ذذا الجانرب بالبحرث والدراسرة فرً
الكنف عن أذمٌة استخدام أسلوب التقارٌر القصٌرة فً تدرٌس مادة األدب والنصوص.
ذدف البحث-:
ٌرمً البحث الحالً إلى :تعرف اثر استخدام التقارٌر القصٌرة عند تردرٌس األدب والنصروص فرً الترذوق
األدبً لدى طالب الصف الخامس األدبً.
فرضٌة البحث-:
تحقٌقا ً ل دف البحث صٌ ت الفرضٌة الصفرٌة اآلتٌة-:
جج ل ٌوجد فرق ذو دللة إحصايٌة عند مستوىج  )0.01بٌن متوسرط درجرات أفرراد المجموعرة التجرٌبٌرة الرذٌن
ٌدرسون األدب والنصوص باسرتعما طرٌقرة إعرداد التقرارٌر القصرٌرة ،وبرٌن متوسرط درجرات أفرراد المجموعرة
الضابطة الذٌن ٌدرسون األدب والنصوص باستعما الطرٌقة التقلٌدٌة)).
حدود البحث:ـ
ٌقتصر البحث الحالً على-:
 -5طررالب الصررف الخررامس األدبررً فررً المرردارس اإلعدادٌررة والثانوٌررة للررذكور فررً محافظررة
كركوك للعام الدراسً ج.)5007-5002
 -5دراسة ثمانٌة موضوعات فً كتاب األدب والنصوص للصف الخامس األدبً.
 -2الفص الدراسً األو من العام الدراسً ج .)5007-5002
تحدٌد المصطلحات-:

أولً :التقارٌر.
 .5عرب ف ا ئٌتون ج )5005
بأن ررا جج نرروع مررن األعمررا التحرٌرٌررة التررً ٌعرردذا الطالررب فررً إحرردى الموضرروعات أو المنرركالت أو
القضاٌا
ج النظرٌرررررة أو المٌدانٌرررررة) بالسرررررتعانة برررررالمراج المتخصصرررررة ونحوذرررررا مرررررن مصرررررادر المعرفرررررة
األخرى))جئٌتون ،5005 ،ص )171
 .5عرب ف ا الحمد وٌوسف ج)5005
بأن ا جج نناط ٌقوم بق الطالب ب دف البحث عن المعرفة من خال العتماد علرى األسرلوب العلمرً فرً
التفكٌر والتنظٌم والتخطٌط وٌتم توجٌق من حب مدرس المادة))جالحمد وٌوسف ،5005 ،ص .)521
التعرٌف اإلجرايً:
جج مررا ٌكتبررق طررالب الخررامس األدبررً مررن اسررتنتاجات وملخصررات وافٌررة ،ب رردف البحررث عررن المعرفررة مررن خررال
العتماد على األسلوب ا لعلمً فً التفكٌرر والتنظرٌم والتخطرٌط وتقردٌم ا فرً صرورة موضروع متكامر العناصرر
على ذٌية تقرٌر حصٌر فً أحد الموضوعات المحددة)).
ثانٌاً :األدب.
عرف ُق مدكور ج)5005
موب عن تجربة نرعورٌة منبثقرة عرن التصرور اإلسرالمً للكرون واإلنسران والحٌراة ،وذرو
بأنق :جج تعبٌر
ٍ
بنوعٌق النعر والنثر مصدر متعة للكبار والص ار)) ج مدكور ،5000 ،ص.)572
التعرٌف اإلجرايً لألدب
جج فن من الفنرون اإلنسرانٌة الرفٌعرة ،الرذي ٌمثر خالصرة لتجربرة نرعورٌة عانر ا األدٌرب أو لرم ٌعنر ا،
ٌعبر فٌ ا عن فكرة أو حادثة أو موضوع اتجاا مظ ر من مظاذر الحٌاة المختلفة فً تعبٌر فنرً جمٌر  ،لرق اثرارا
الجلٌررة فررً إعررداد النفرروس ،وإن رراض ال مررم وتوجٌررق السررلوك ،وتكرروٌن النخصررٌة والمررودع فررً كترراب األدب
والنصوص المقرر تدرٌسق لطلبة الصف الخامس األدبً)).
ثالثا ً :النصوص.
عرف ا صالب والرنٌّديج)5888
ُ
بأن اجج مأثورات من النعر والنثر نقلت بألفاظ ا التً أثِرت عن حايلٌ ا ،وتمٌئت بمرا تحمر مرن جمرا ٍ فنرً
ٌؤثر فً السام والقارئ))ج صالب والرنٌّدي ،5888 ،ص )505
التعرٌف اإلجرايً للنصوص.
جج حط نعرٌة ونثرٌة مختارة أودعت فً كتاب األدب والنصوص المقرر للصف الخامس األدبً ،تمثر
خالصررة لتجربررة نررعورٌة ٌمك ر ن مررن خررال دراسررت ا تنمٌررة م ررارات طررالب عٌنررة البحررث الل وٌررة والتعبٌرٌررة،
والتذوحٌة ،والفكرٌة ،ومن نأن ا ت ذٌب الوجدان ،وتصفٌة النعور وتقوٌم اللسان)).
رابعا ً :التذوق األدبً.
عرفق نحاتق ج)5884
بأنق جج خبرة تأملٌة تبدو فً إحساس القارئ أو السرام بمرا أحسرق النراعر أو الكاترب ،أو ذرو سرلوك
ل وي ٌعبر بق التلمٌذ عن إحساسق بالفكرة التً ٌرمً إلٌ ا النص األدبً ،وللخطة التً رسم ا للتعبٌر عن
ذذا الفكرة )).ج نحاتق ،5884 ،ص .)522
عرفق فض هللا ج)5881

بأنق جج سلوك ٌعبر عنق القارئ أو السام عن ف مرق للفكررة الترً ٌرمرً إلٌ را الرنص األدبرً ،وللخطرة الترً
رسم ا للتعبٌر عن ذذا الفكرة ،ومدى تأثرا بالصور البٌانٌة الترً ٌحتوٌ را ،وإحساسرق برالواح الموسرٌقً أللفاظرق
وتراكٌبق ،وحدراتق على التمٌٌئ بٌن جٌدا وردٌية)).ج فض هللا ،5881 ،ص )557
التعرٌف اإلجرايً للتذوق األدبً:
جج حرد رة الطالررب علررى إدراك الخصرايص الفنٌررة للررنص األدبرً وف مررق للفكرررة الترً ٌرمررً إلٌ ررا ،واإلحسرراس
بجمالق وأسلوبق ،وتمكنق من الحكم علٌق بعرض عٌوبق ومئاٌاا ،وٌقاس بالدرجة التً ٌحصر علٌ را الطالرب فرً
استجابتق على فقرات الختبار المستخدم ل ذا ال رض)).
الفص الثانً
التقارٌر القصٌرة:
تعد كتابة التقارٌر القصرٌرة ننراطا مرن األننرطة الحركٌرة والفكرٌرة ،الترً ٌمارسر ا الطلبرة الترً ترؤدي إلرى
ئٌادة معلومات م عن المادة الدراسرٌة وتعئٌئذرا ،وتنرعرذم برذاتٌت م وتقردٌرذم إلنجرائات م ،وتسراعد علرى العمر
بررروب الفرٌررق الواحررد ،واحترررام اراء اآلخرررٌن ،وتعطررٌ م ثقررة بأنفس ر م والنررعور بالمسررؤولٌة ،وتنمٌررة العالحررات
الجتماعٌة وتئٌد من ثقافة الفرد.
فالتقارٌر القصٌرة تدرب الطالب على أسلوب البحث العلمً ،ومعاٌنرة المصرادر والمراجر  ،والدحرة فرً
استعما الحروف والكلمات بمواضع ا ،بحٌرث تتسرم باإلٌحراء ،فتكرون الكلمرات متناسرقة فرً تراكٌرب حوٌرة بعٌردة
عن ال موض واإلطناب ج ربٌ  ،5000 ،ص )511
ومما ل نك فٌق أن الحصو على المعلومات والحقايق والمف ومات األدبٌرة ،اعتمراداً علرى الرنفس ،ومرن
مصادر مختلفة ،أبقرى أثرراً وافضر توظٌفرا ً فرً المواحرف التعلٌمٌرة والحٌوٌرة مرن المعلومرات الترً ٌحصر علٌ را
الطالب من المدرس.
ولكتابة تقرٌر البحث األدبًٌ ،جب أن ٌتوفر نرطان أساسٌان ذما:
أ .المنكلة التً تحتاج إلى ح  ،أو البحث الذي ٌحتاج إلى معالجة وعرض وتحلٌ .
ب .أن تكون المنكلة جدٌرة بالح .
خطوات إعداد التقرٌر
 .5النعور بالمنكلة وتحدٌد أبعادذا.
 .5استخدام مناذج البحث فً دراسة المنكلة وتحدٌد أبعادذا.
 .2جم البٌانات وتمحٌص المنكلة.
 .4تفسٌر البٌانات وتحلٌ النتايج.
0 .1تنسٌق التقرٌر وتنظٌمق.
 .2استخدام ل ة س لة ومف ومة عند صٌارة التقرٌر.
 .7طباعة التقرٌر إذا أمكن ذلك .ج ربٌ  ،5005 ،ص )511-514
الم ارات الفرعٌة للقدرة الكتابٌة:
إنّ للقدرة الكتابٌة م رارات فرعٌرة وأساسرٌة ٌنب رً للطلبرة جمرٌع م التردرٌب علرى إتقان را واكتسراب ا ،ألن را
تؤدي أثراً م ما ً فً كتابة التقارٌر القصٌرة الفاعلة فً مختلف الموضوعات الل وٌة ،ومن ذذا الم ارات-:
 .5أن تكون ل ة البحث العلمً المستخدمة فرً التقرٌرر ،ل رة واضرحة دحٌقرة بعٌردة عرن التطررف ،فالباحرث
ٌبتعد عن الكلمات الحادة مثر ٌ :ؤكردٌ ،رد دللرة حاطعرة ،دايمرا ،أبرداً ،إطالحرا ً إذ ل ٌسرتطٌ الباحرث أن
ٌستخدم مث ذذا الكلمات ،ألنق ٌتعام م أدلة ومؤنرات ،ل م حقايق ثابتة ومطلقة.
 .5أن تكون الكتابة ذات مضمون سلٌم ،وواضف ومحدد ،وان تكون مرتبة ومتسلسلة فرً عررض المنركلة
واثبات فروض ا ،والوصو إلى نتايج ا.
 .2أن تكون ل ة الكتابة فً التقرٌر ل ة صحٌحة المفردات وخالٌة مرن األخطراء اإلماليٌرة ،وتمترائ بصرحة
تراكٌب ا الل وٌة وترحٌم صفحات ا ج العٌساوي ،5004 ،ص )57
وٌضم التقرٌر عادة ثالثة أجئاء ريٌسة ذً:
 .5الجئء التم ٌدي الذي ٌنٌر إلى المنكلة وكٌفٌة دراست ا ومعالجت ا ،ومن ثم النترايج الترً حصر علٌ را
كاتب التقرٌر ،وررض الدراسة.
 .5الجئء الريٌس ،لنق ٌحتوي على الحجج واألدلة والحٌثٌات التً أوصلت الباحث إلى

الحتناع وحبو ال رض أو الح .
 .2الجئء الثالث الذي ٌعتمد على الخالصة ،وذو الجئء الن ايً الذي ٌقدم ملخصرا للدراسرة ،مكثفرا جامعرا
لك الحجج والبراذٌن المعتمد علٌ ا فً البحث .ج ربٌ ،5000 ،ص )511
أسس الدراسة األدبٌة
لألدب اثر عمٌق فً تنمٌة التفكٌر ،وتوسرٌ افراق الخٌرا  ،وإرذراف الحرس ،وتردرٌب القردرات التذوحٌرة
وم ارات األداء ،ول ذا ال اٌة ٌدرس األدب تارٌخا ً وإبداعا ونقدا ،على ذدى أسس لبد مرن السترنراد ب را ،وإل
كان العطاء حطب لٌ وحبض أوذام..فمتى ٌدرس األدب ،وكٌف؟.
ٌمكننا النطالق بالطف فً دراسة األدب منذ نعومة أظفرارا ،فٌتحردث إلٌرق وٌنتقرى لكتابرق الرذي ٌقررؤا اللفرظ
الرفٌق الناعري مصورا ً فً سٌاق تعبٌري سلس ،ل فً ألفاظ ذجٌنرق نررٌدة عرن جوذرا الُسرريّ ال رادئ .حترى
إذا ما أرنٌنا معجمق الل وي براللفظ النراعري الرذي ٌسرتوعب معنراا ،ننتقر برق إلرى مرحلرة تدرٌبرق علرى الترذوق،
فنعرررض علٌررق إلررى جانررب التعبٌررر النررايق تعبٌرررا عادٌررا مألوفررا ،كرران مررن الممكررن اسررتخدامق ،ونكلفررق الموائنررة
والمفاضلة بٌن ما ،ثم ننتق بق إلى التعلٌ فالنقد ثم الحكم.
إما ما ٌقدم للطالب من أدب فمن المفضر أن ٌكرون متجاوبرا والسرن الترً ٌعرٌ فٌ را الطالرب وموج را ل را،
نقدم للطف أدب اللعب والمرب ال ادف مث أررودة:
عمـً منصـور النجـار ٌضحـك فً ٌـدا المننـار
وللمراذق األدب الذي ٌوجق نرا المراذقة وٌ ذب ا ،أمثا حصٌدة ج الربٌلى) والتً مطلع ا:
عرج الركب علٌ ا فبكاذــا
ربّ دار بالفضا طا بالذا
س لة األكتاف من ناء رعاذا
ل ٌرانً هللا أرعى روضة
ومن ثم ٌدخ رٌاض األدب نعرا ونثرا من القصٌدة إلى المقالة والقصة والمسرحٌة والخاطرة والطرفة
والموحف ،ومن خال ذذا ٌُعبرف الطالب بأصو الدراسة األدبٌة وتذوق القٌم الفنٌةجالصٌادي ،5815 ،ص .)4
التذوق األدبً:
التذوق الفنً من العملٌرات النفسرٌة المعقردة الترً اصرطلف علٌ را فرً علرم الرنفس الحردٌث باسرم جالعملٌرات
المركبة ) ف ً عملٌات عقلٌة علٌا كالتفكٌر والتذكر والتخٌر والرذكاء واإلدراك والرتعلم .ج خضرٌر ،5887 ،ص
)85
والتذوق الدبً فطرة ت ذى ،وخبرة تئداد عمقا واتساعا بقدر ما لدى الفرد من ذوق مرذف ،وثقافة واسعة
عرٌضة ،عن طرٌق ما احتبسق الفرد من أسمى ما سجلق العق اإلنسانً وما حدمترق اآلراء واألفكرار ،ومرا احتوترق
فنون النثر والنعر من ناحٌتً النك والمضمون.ج عطا ،5817 ،ص )12
وملكة التذو ق ،إلرى جانرب كون را ذبرة ،ل ٌمكرن أن تنمرو وتقروى أل بمعرفرة طايفرة مرن القواعرد والقروانٌن،
استنبط ا أذ البٌان .ولذلك فان األمر ل ٌجوئ أن ٌترك ُرفُرالً ،بر ٌتحرتم وجرود تربٌرة جمالٌرة واعٌرة مقصرودة،
تمكن المرتعلم مرن الترذوق والنقرد ،والنقرد الرذاتً علرى األخرص وإصردار األحكرام الجمالٌرة السرلٌمة .وذرذا التربٌرة
تحتاج إلى تحصٌ  ،واكتساب خبررات ،والرى عنراء وج رد ،حترى ٌتخطرى ذوق اإلنسران وتذوحرق النروع المروروث
والمألوف ،وٌتعداا إلى المبتكر المتطور الذي ٌساٌر الحٌاة المعاصرة فً القرن الحادي والعنرٌـــن.ج البسٌونً،
 ،5817ص)511
ولننمً تذوحنا او إدراكنا الجمالً ٌجرب أن نطررب ذرذا األسريلة الرثالث امرام كر عمر فنرً ،وذرً :الو
ماذٌة ذذا العم الفنً؟ والثانً كٌف تمت صٌارتق؟ والثالرث كٌرف ٌثٌرر أحاسٌسرنا؟ وٌرتم ذلرك علرى مراحر تبردأ
بوصف العم الفنً ثم تحلٌ عناصرا،وإٌجاد المعنى النام لق ثم تأتً عملٌة التقوٌم والحكمجالعطا،5888،ص
.)522
وساي تنمٌة التذوق األدبً:
ذناك مجموعة من الوساي التً ٌمكن عن طرٌق ا تنمٌة التذوق الدبً عند طالب المرحلة الثانوٌة:
.5
.5
.2
.4

حراءة النص أكثر من مرة بتم وإمعان.
اإلكثار من عقد الموائنات الدحٌقة بٌن النصوص األدبٌة وبٌن العبارات والمفردات حترى ٌكتنرف الطرالب
ما فً النصوص األدبٌة من جمالٌات.
توضٌف جو النص الدبً وحسن القاء المعلم والتلمٌذ واننادذما النص الدبً.
عدم انفراد المعلم بالتعلٌق والنقد ،وان ٌكون المعلم موج ا ومرندا لمواطن الجما فً النص.

.1
.2
.7
.1
.8

اختٌار النص ذي القافٌة الس لة العذبة.
البتعاد عن النرب الجئيً المم  ،او النرب المقتضب المخ بالمعنى.
الحرص على الوصرو باحكرام الطرالب الرى اعلرى مسرتوى مرن الدحرة بمرا ٌعكرس الصردق والموضروعٌة،
بحٌث ل تكون الحكام عبارات عامة.
اناعة روب الويام بٌن المدرس والتالمٌذ والبتعاد عن عوام تنتٌت النتباا.
عررررررررردم المبال رررررررررة النررررررررردٌدة فرررررررررً تحلٌررررررررر المحسرررررررررنات البدٌعٌرررررررررة،وٌكتفً بترررررررررذوح ا بصرررررررررورة
عامة.جٌونس،5817،ص )241-247و جالسعدي ،5885 ،ص  ) 72وجخاطر ،5818،ص)587-581
دراسات سابقة:

توافر للباحث ج )1خمس دراسات ،من ا ج )2ثالث دراسرات بالل رة العربٌرة ،وج )5اثنتران بالل رة النكلٌئٌرة،
وفٌما ٌأتً عرض لتلك الدراسات:
 دراسة أبلً ج )Apple 1986ب ٌة الدراسة تدرٌب الطالب علرى كٌفٌرة كتابرة التقرارٌر القصرٌرة ،ومواحرف الطرالب من را ،وعالحت را
بالتحصٌ فً المدارس األمرٌكٌة ،وأجرٌت ذذا الدراسة على إحدى المدارس فً ولٌة ج نٌوجرسً) لمردة سرتة
أسابٌ  ،وتوصلت إلى النتايج اآلتٌة:
إنّ ارلررب الطلبررة ٌعرفررون العناصرالريٌسررة لعملٌررات الكتابة،وكتابررة التقارٌرالقصررٌرة خاصررةجالخطوات األساسررٌة
ل ا)
إنّ معظم الطلبة ٌستطٌعون التعبٌر عن وج ة نظرذم ـ حسم من الطلبة أدوا عملٌات الكتابة أدا ًء جٌداً.
أثبتت البٌية المكانٌة أن ل ا أثرذا فً عملٌة الكتابة.
إنّ المجموعة التً كتبت التقارٌر القصٌرة فً رضرون سرتة أسرابٌ كران لردٌ ا مسرتوى أعلرى فرً التحصرٌ
موائنة بالطلبة الذٌن لم ٌقوموا بكتابة التقارٌر القصرٌرة .وأكردت الدراسرة وجرود عالحرة برٌن التحصرٌ الدراسرً
وعملٌات الكتابة المختلفة .ج تقارٌر ،بحوث ،رساي  ،مقالت) )(Apple, 1986, P 115
 دراسة دٌوس )(Dewees 1987رمت ذذا الدراسة إلى تعرف م ارات كتابة التقرارٌر القصرٌرة لردى طلبرة المرحلرة المتوسرطة وأثرذرا فرً
التحصٌ .
أجرٌررت ذررذا الدراسررة فررً الولٌررات المتحرردة األمرٌكٌررة فررً ولٌررة ج تكسرراس) واختررار الباحررث مجمرروعتٌن:
أحدذما تجرٌبٌة واألخرى ضابطة عنوايٌاً ،وبلغ عدد المجموعة األولى ج  )52طالبا ،والمجموعة الضابطة
ج  )52طالبا .واجري التكافؤ ببعض م عن مت ٌري ج التحصٌ والعمر الئمنً).
درست المجموعة التجرٌبٌة أسس كتابة التقارٌر القصٌرة والخطوات التً ٌجب ان ٌمرر ب را الطلبرة عنرد
كتابة التقارٌر القصٌرة مدة ستة أسابٌ  ،فً حٌن تلقت المجموعة الضابطة معلومرات عرن طرٌقرة كتابرة التقرارٌر
القصٌرة بطرٌقة عنوايٌة رٌر منظمرة .ومرن النترايج الترً توصرلت إلٌ را الدراسرة حصرو المجموعرة التجرٌبٌرة
علررى درجررات أ علررى فررً الم ررارات البحثٌررة والتحصررٌ الدراسررً مررن درجررات طلبررة المجموعررة الضررابطة ،التررً
حصررلت علٌ ررا الم ررارات أسررس كتابررة التقررارٌر بالطرٌقررة العنرروايٌة ،أكرردت الدراسررة وجررود عالحررة بررٌن التقررارٌر
القصٌرة والتحصٌ الدراسً ،وحد حددت الدراسة أٌضا ً األسس والم ارات الترً ٌجرب ان ٌمرر ب را الطالرب عنرد
كتابة التقارٌر القصٌرة ج)Dewees 1987, P55
دراسة التكرٌتًج)5005
رمت الدراسة معرفة اثر استخدام التقارٌر القصٌرة فً تحصٌ الطالبات فرً مرادة الترارٌل للصرف الثرانً
المتوسط.
تكونت عٌنة الدراسة من ج )80طالبة ،اخترن من مدرسة ثانوٌة المن للبنرات الترً اختٌررت عنروايٌا مرن برٌن
المدارس المتوسطة والثانوٌة للبنات فً ب داد ،وحسمت عٌنة البحث على مجموعتٌن :ج تجرٌبٌرة وضرابطة) ،فرً
ك مجموعة ج )41طالبة.
أعدت الباحثة اختباراً تحصٌلٌا مؤلفا ً من ج )10فقرة من نوع الختٌار من متعدد ،اتصف بالصدق والثبات
لقٌ اس تحصٌ الطالبات فً الموضوعات التً درست خال مدة التجربة ،وتوصلت الباحثة إلى وجود فررق ذي

دللة إحصايٌة فً التحصٌ لصالف المجموعة التجرٌبٌرة الترً درسرت الترارٌل باسرتخدام التقرارٌر القصرٌرة عنرد
مستوى دللة ج .)0.01
أوصررت الباحثررة بضرررورة اسررتخدام التقررارٌر القصررٌرة فررً ترردرٌس مررادة التررارٌل ،وضرررورة تعرٌررف
المدرسٌن بخطوات ا والم ارات الفرعٌة المرتبطة ب ا .ج التكرٌتــــً ،5005 ،ص ج)71
 دراسة الكعبً ج)5005رمت الدراسة معرفة أثر اسرتخدام التقرارٌر القصرٌرة فرً تنمٌرة التفكٌرر الناحرد لردى طالبرات الصرف الرابر
العام فً مادة الج رافٌة.
تكونت عٌنة الدراسة من ج )20طالبة ،اخترن من مدرسة إعدادٌة الكرخ للبنات من بٌن المردارس الثانوٌرة
واإلعدادٌررة فررً ب ررداد ،وحسررمت عٌنررة الدراسررة علررى مجمرروعتٌن :تجرٌبٌررة درسررت باسررتخدام التقررارٌر القصررٌرة،
وضابطة درست بالطرٌقة التقلٌدٌة.
أظ رت نتايج الدراسة وجود فرق ذي دللرة إحصرايٌة عنرد مسرتوى ج  )0.01فرً تنمٌرة التفكٌرر الناحرد برٌن
طالبات المجموعتٌن لمصلحة المجموعة التجرٌبٌة التً درست باستخدام التقارٌر القصٌرة.
وفً ضوء نتايج البحث أوصى الباحث بضرورة استعما التقارٌر القصٌرة فً تدرٌس مادة الج رافٌة لما
ل ا من أثر فً تنمٌة التفكٌر الناحد .ج ألكعبً ،5005 ،ص ،ط.ث.ج)81-5 .
 دراسة :توفٌق ج )5002رمت الدراسرة معرفرة أثرر التقرارٌر القصرٌرة عنرد تردرٌس الدب والنصروص فرً الداء التعبٌرري لردى طرالب
الصف الراب العام.
اختار الباحث مدرسة اعدادٌة الكاظمٌة ل لبنٌن من مدارس محافظة ب رداد ،الترً تضرم ثرالث نرعب للصرف
الراب العام ،اختٌرت نرعبتان بطرٌقرة عنروايٌة ،تمرثالن مجمروعتً البحرث :التجرٌبٌرة والضرابطة .حرام بتردرٌس
المجموعررة التجرٌبٌررة باسررتخدام التقررارٌر القصررٌرة والضررابطة بالطرٌقررة التقلٌدٌررة .وبلررغ عرردد أفررراد العٌنررة ج )72
طالب را ً ،فررً ك ر مجموعررة مررن مجمرروعتً البحررث ج  )21طالب را واظ رررت نتررايج الدراسررة وجررود فرررق ذي دللررة
احصررايٌة عنررد مسررتوى ج  )0.01بررٌن المجمرروعتٌن ،لصررالف المجموعررة التجرٌبٌررة التررً درسررت الدب باسررتخدام
التقارٌر القصٌرة.
أوصى الباحث باستخدام التقارٌر القصٌرة عند تدرٌس مادة الدب والنصوص .ج توفٌق ،5002 ،ص .)5-5
مؤنرات الدراسات السابقة ودللت ا
من خال استعراض الدراسرات السرابقةٌ ،الحرظ نردرة الدراسرات العربٌرة فٌ را ،اذ لرم ٌعثرر الباحرث إل علرى
دراسررة واحرردة ،ل ررا عالحررة مبانرررة بالتقررارٌر القصررٌرة وفررروع الل ررة العربٌررة ،وذررً دراسررة ج توفٌررق)5002 ،
ودراستٌن انارتا الى اذمٌة استخدام التقارٌر القصٌرة فرً المرواد الجتماعٌرة ،وعردت ا مرن الممٌرئات والمعراٌٌر
والقرردرات التررً ٌنب ررً امتالك ررا لتكرروٌن القرردرة العلمٌررة والبحثٌررة .وذررً دراسررة ج التكرٌتررً )5005 ،ودراسررة ج
الكعبً.)5005 ،
إمررا الدراسررات السررابقة فررً الل ررة اإلنجلٌئٌررة التررً تناولررت بالبحررث والرردرس أسررلوب التقررارٌر القصررٌرة فٌ ررا
،فدراسرتان دراسرة ابلرً ) (Apple 1986ودراسرة دٌروس ) (Dewees 1987ذاتران الدراسرتان سرعتا إلرى
معرفة كٌفٌة كتابة التقارٌر القصٌرة والم ارات الفرعٌة المرتبطة ب ا .أثرذما فً التحصٌ .
لقد تباٌنت الدر اسات السابقة جمٌع ا فً عدد افراد العٌنة .وذذا الختالف ٌعود الى اذرداف البحرث وطبٌعرة
المجتمر  ،فقرد تراوحررت اعرداد طلبررة العٌنرات فرً الدراسررات السابقــرـة بررٌن ج  ) 42طالبرا كمرا فررً دراسرة دٌرروس
) (Dewees 1987وبٌن ج )558طالبا وطالبة كما فً دراسة ج العٌساوي)5005 ،
امررا الدراسررة الحالٌررة فقررد بلررغ عرردد افرادذررا ج  )15موئعررة علررى المجمرروعتٌن التجرٌبٌــررـة ج  )51طالبررا،
والمجموعة الضابطة ج  )52طالبا.
لم تقتصر الدراسات السابقة على مرحلة دراسٌة معٌنة ،ب نملت مراح دراسٌة مختلفة ،فمن ا مرا أجرري
فً المرحلة المتوسطة ،كدراسة جالتكرٌتً ،)5005 ،والمرحلة الثانوٌة كدراستً جالكعبً )5005 ،و ج توفٌرق،
.)5002
فً حٌن أجرٌت دراسة ج العٌساوي )5004 ،على المرحلة الجامعٌة .اما الدراسة الحالٌة فقد اعتمردت علرى
المرحلة العدادٌة حدوداً ل ا.

اتفقررت الدراسررات السررابقة فررً أداة البحررث ،فجمٌع ررا اسررتخدم الختبررارات الموضرروعٌة لقٌرراس أثررر المت ٌررر
المستق فً المت ٌر التاب  ،وتباٌنت بٌن ا فً عدد فقرات تلك الختبارات.
أ نارت الدراسات السابقة المعروضرة الرى تفروق اسرلوب التقرارٌر القصرٌرة علرى الطرٌقرة التقلٌدٌة.وذرذا
ٌعنً اذمٌة التقارٌر القصٌرة واثرذا فً التعلم ،بجع الطالب فً بؤرة العملٌرة التعلٌمٌرة ،اذ ٌروفر ذرذا األسرلوب
فرصة تكوٌن العادات الٌجابٌة لدٌ م ،إذ ٌثٌر دوافع م الداخلٌة ،وٌعلم رم اجرراءات الكتنراف ومباديرق ،وٌسراعد
الذاكرة على الحتفاظ بالمعلومات .وذذا ٌحفئ القايمٌن على تعلٌم الل ة العربٌة علرى اجرراء المئٌرد مرن البحروث
والدراسات التً تتناو ذذا األسلوب بالدراسة وأثرا فً فرع من فروع ا الخرى.
الفص الثالث
إجراءات البحث
ٌ تناو ذرذا الفصر اإلجرراءات الترً اتبع را الباحرث ب ٌرة التوصر إلرى تحقٌرق أذرداف البحث،وتتضرمن ذرذا
اإلجراءات،التصرررمٌم التجرٌبرررً واختٌارالعٌنرررة وتكرررافؤمجموعتً البحث،وإعرررداد أداة البحرررث،وإجراءات تطبٌرررق
التجربة ئٌادة على الوساي اإلحصايٌة التً اعتمدت فً تحلٌ نتايج البحث،وفً مرا ٌرأتً عررض تفصرٌلً لتلرك
اإلجراءات.
أول :التصمٌم التجرٌبً.
إنّ طبٌعة المنكلة التً ٌختارذرا الباحرث موضروعا للتجربرة والظرروف الترً سرتنفذ فرً ظل را ذرً المحردد
األساسً لنوع التصمٌم التجرٌبً.
لذلك أعتمد الباحث على تصمٌم تجرٌبً ٌق فً حق التصامٌم ذات الضبط الجئيً الذي ٌتناسرب وظرروف
بحثق ،والجدو ج ٌ ) 5وضف ذلك:

الجدو ج ) 5
التصمٌــم التجرٌبـــً
ت
.5
.5

المجموعة
التجرٌبٌة
الضابطة

المت ٌر المستق
استخدام التقارٌر القصٌرة
الطرٌقة العتٌادٌة

المت ٌر التاب
التذوق األدبً

الختبار البعدي

وفررً ضرروء ذررذا التصررمٌم اختررار الباحررث مجمرروعتٌن متكررافيتٌن عنرروايٌاً ،أحرردذما مجموعررة تجرٌبٌررة،
واألخرررى مجموعررة ضررابطة ،تعرضررت المجموعررة التجرٌبٌررة للمت ٌررر المستقـررـ – األثررر – ج أسررلوب التقررارٌر
القصررٌرة) وحجررب ذلررك المت ٌررر عررن المجموعررة الضررابطة ،لن ررا تكررون مجموعررة مرجعٌررة ترروائن بالنتررايج التررً
حصلت علٌ ا المجموعة التجرٌبٌة ،من رٌر إجراء اختبار حبلً.
ثانٌاً :مجتم البحث وعٌنتق:
أ .مجتم البحث:
تمث مجتم البحث الحالً بجمٌ طالب الصف الخامس األدبً فً محافظة كركوك،
والبالغ عددذم ج ) 5074طالبا  ،والموئعٌن فً ج  )54مدرسة إعدادٌة ،
وج )45مدرسة ثانوٌة
ب .اختٌار عٌنة المدارس:
ٌتطلب البحث الحالً اختٌار مدرسرة واحردة مرن المردارس اإلعدادٌرة والثانوٌرة فرً مدٌنرة كركروك
واطراف ا  ،ومن مدارس البنٌن فقط التً لٌق عدد نعب الصرف الخرامس األدبرً فٌ را نرعبتٌن ،
لررذا ئار الباحررث المدٌرٌررة العامررة لتربٌررة محافظررة كركرروك نررعبة اإلحصرراء  ،فوجررد ان القسررم
المذكور وئع المدارس التابعة ل ذا المدٌرٌة بٌن وحدتٌن ذمرا  ،وحردة المركرئ  ،ووحردة الحضرٌة
واألطررراف  ،وبطرٌقررة عنرروايٌة اختٌرررت وحرردة الحضررٌة واألطررراف بررٌن وحرردتً المدٌرٌررة ،
ومن ا اختٌرت واحدة تحتوي على نعبتٌن للصف الخامس األدبً  ،فكانت إعدادٌة الحوٌجة للبنٌن
والجدو ج ٌ )5وضف ذلك
 /كتاب كلٌة التربٌة  /جامعة كركوك ذو الرحم  5452 / 52 / 7فً 5002 / 8 /51
 /كتاب المدٌرٌة العامة لتربٌة كركوك ذو الرحم  55112فً 5002 / 8 / 51
 /كتررب الباحررث أسررماء ذرراتٌن الوحرردتٌن فررً بطرراحتٌن ووضررع ا فررً كررٌس ثررم سررحب واحرردة مررن
البطاحتٌن عنوايٌا

الجدو رحم ج )5
اسماء المدارس العدادٌة والثانوٌة فً وحدة الحضٌة والطراف  ،وعدد النعب فٌ ا
للعام
الدراسً 5007 – 5002
عدد النعب

اسم المدرسة
ت
 .5ثانوٌة ت علً للبنٌن
 .5ثانوٌة الرٌاض للبنٌن
 .2ثانوٌة نرق دجلة للبنٌن
 .4ثانوٌة الجبورٌة للبنٌن
 .1ثانوٌة الجواذري للبنٌن
 .2ثانوٌة الفراذٌدي للبنٌن
 .7اعدادٌة الحوٌجة للبنٌن
 .1ثانوٌة دار العلوم للبنٌن
 .8ثانوٌة الرنٌد للبنٌن
 .50ثانوٌة الخان للبنٌن
5
 .55ثانوٌة رمدان للبنٌن
 .55ثانوٌة الوس للبنٌن
5
 .52ثانوٌة علً الوردي للبنٌن
5
 .54ثانوٌة مالعبدهللا للبنٌن
5
 .51ثانوٌة المعتصم للبنٌن
5
 .52ثانوٌة ابن خلدون للبنٌن
5
 .57ثانوٌة انبٌلٌة للبنٌن
5
 .51ثانوٌة المكارم للبنٌن
5
 .58ثانوٌة المصطفى للبنٌن
ج .اختٌار عٌنة الطالب:
تألفت عٌنة الدراسة من ج  ) 15طالباً ،وذم طالب الصف الخامس الدبً فً المدرسة المذكورة انفاً،
وئعرروا علررى مجمرروعتٌن توئٌعررا ً رٌررر منررروط ،بواحرر ج  ) 51طالبررا ً للمجموعررة التجرٌبٌررة و ج  ) 52طالبررا ً
للمجموعة الضابطة والجدو ج ٌ ) 2وضف ذلك:
الجدو ج ) 2
5
5
5
5
5
5
5
5
5

عدد طالب مجموعتً البحث ج التجرٌبٌة والضابطة )
النعبة
المجموعة
ب
التجرٌبٌة
أ
الضابطة

عدد الطالب
51
52

ثالثاً:تكافؤ مجموعتً البحث
على الررم من أن المجموعتٌن ج التجرٌبٌة والضابطة ) اختٌرترا عنروايٌا ً رٌرر إنّ الباحرث ضربط حسرما ّ مرن
المت ٌرات التً تكون ذات تأثٌر واضف فً مت ٌرات البحث التابعة ،وذلك لئٌادة التكافؤ بٌن المجموعتٌن ،وذرذا
المت ٌرات ذً:

 .5درجات مادة الل ة العربٌة فً المتحان الن ايً للصف الراب العام.
بلغ متوسط درجرات المجمو عرة التجرٌبٌرة فرً مرادة الل رة العربٌرة فرً المتحران الن رايً للصرف الرابر
العام

ج  ) 74.52درجررة ،ومتوسررط درجررات المجموعررة الضابطـــررـة ج  ،) 72.72وعنررد اسررتعما الختبررار
التايً لعٌنتٌن مستقلتٌن لمعرفة دللة الفرق فً درجرات مرادة الل رة العربٌرة ظ رر أن الفررق لرم ٌكرن ذا
دللة إحصايٌة عند مستـــوى ج  ،)0.01اذ كانت القٌمة التايٌة المحسوبة ج  )0.415اص ر مرن القٌمرة
الجدولٌــة .ج  )5.055وبدرجة حرٌة ج  ،)48مما ٌد على تكافؤ مجمروعتً البحرث فرً ذرذا المت ٌرر،
والجدو ج ٌ ) 4وضف ذلك:
الجدو ج ) 4
نتايج الختبار التايً للفرق بٌن متوسط المجموعتٌن فً مت ٌر درجات الطالب فً مادة الل ة العربٌة
للصف الراب العام
المجموعة

المتوسط
الحسابً

درجة الحرٌة

التجرٌبٌة
الضابطة

74.52
72.72

48

القٌمة التايٌة
الجدولٌة
المحسوبة
0.415

5.055

الدللة الحصايٌة عند
مستوى 0.01
لٌس بذي دللة

 - 5درجات اختبار القدرة الل وٌة:
استخدم الباحث الستعداد العقلً للمرحلة الثانوٌرة والجامعٌرة ،إعرداد األسرتاذة رمئٌرة ال رٌرب،
القسررم الخرراص بف ررم الرمرروئ والمعررانً الل وٌررة ،ج ال رٌررب ،5877 ،ص  )221-224بعررد ان عرررض
فقراتق على نخبة من الخبراء والمختصٌن فً الل ة العربٌرة وأدب را وطرايرق تدرٌسر ا  ،لبرداء اراي رم
فررً صررالحٌة الفقرررات مررن حٌررث حٌاسر ا ونررمول ا للقرردرة الل وٌررة ل رررض تكررافؤ المجمرروعتٌن فررً ذررذا
المت ٌر .
وبعد النت اء مرن تطبٌرق الختبرار ترم حسراب متوسرط درجرات مجمروعتً البحرث ،اذ بلرغ متوسرط
درجات أفراد المجموعة التجرٌبٌة فً القدرة الل وٌرة ج  )55.2درجرة ،فرً حرٌن بلرغ متوسرط درجرات
أفراد المجموعة الضابطة ج  )52.55درجة ،وعند استعما الختبار الترايً لعٌنترٌن مسرتقلتٌن لمعرفرة
دللرة الفررق برٌن المتوسرطٌن ،اتضرف أن الفررق لرم ٌكرن ذا دللرة احصرايٌة عنرد مسرتوى ج  ،)0.01اذ
كانررررت القٌمررررة لتايٌررررة المحسوبــررررـة ج  )0.574اصرررر ر مررررن القٌمررررة التايٌررررة الجدولٌررررة ج )5.055
بدرجة حرٌة ج  ،) 48وذذا ٌد على أن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة
متكافيتان فً ذذا المت ٌر والجــدو ج ٌ )1وضف ذلك:
الجدو ج ) 1
نتايج الختبار التايً لدرجات طالب مجموعتً البحــث فً اختبـــار القدرة الل وٌة
المجموعة
التجرٌبٌة
الضابطة

المتوسط
الحسابً
55.2
52.55

درجة الحرٌة
48

القٌمة التايٌة
الجدولٌة
المحسوبة
0.574

5.055

الدللة الحصايٌة
عند مستوى 0.01
لٌس بذي دللة

رابعاً :متطلبات إجراء التجربة:
 .5تحدٌد المادة العلمٌة:
ُ
حدد الباحث المادة التدرٌسٌة التً ستدرس لطالب مجموعتً البحث فً اثناء التجربرة علرى وفرق مفرردات
المن ج المقرر لطالب الصف الخامس الدبً ،وذً ثمانٌة نعراء من العصر العباسً.
 .5إعداد الخطط التدرٌسٌة:
ً
ً
لما كان إعداد الخطط التدرٌسٌة ٌعد واحدا من متطلبات التدرٌس الناجف فقد أع ّد الباحث خططا تدرٌسٌة
مثالٌة للموضوعات المحددة التً س ُتدرس فً طوا مدة التجربة فرً ضروء محتروى المرادة التدرٌسرٌة والذرداف
السررلوكٌة المصررورة ،وعرررض مثررالن مررن ذررذا الخطررط علررى مجموعررة مررن المحكمررٌن المختصررٌن فررً التربٌررة
وطرايق التدرٌس وعدد من الختصاصٌٌن فً الدب العربً ومدرسً الل ة العربٌة .الملحق ج ) 5
 .2أداة البحث:

من متطلبرات البحرث الحرالً ت ٌيرة أداة لقٌراس الترذوق األدبرً لعٌنرة البحرث لتكرون أداة اختبرار مردى
تأثٌر استخدام التقارٌر القصٌرة فً تنمٌة م ارة التذوق األدبرً لردى طرالب الصرف الخرامس األدبرً ،وحرد حراو
الباحث جاذدا الحصرو علرى اختبرار جراذئ ٌتصرف بالصردق والثبرات لكنرق لرم ٌجرد اختبراراً ٌُ طرً جمٌر أنرواع
السلوك التً تكنف عن التذوق األدبً الخاصرة بالمرحلرة اإلعدادٌرة ممرا حردا بالباحرث إلرى إعرداد اختبرار لقٌراس
التذوق األدبً فً ضوء م ارات التذوق األدبً .
عرض الباحث استبانق على نخبة من الخبراء المتخصصٌن فرً الل رة العربٌرة واداب را ،وطرايرق تدرٌسر ا ،
وفً اختصاص العلوم التربوٌة والنفسٌة  ،فضال عن عدد من مدرسً الل رة العربٌرة فرً العردادٌات والثانوٌرات
الملحق ج  ) 5وطلب من م اإلجابة عن السؤا األتً :
ما ذً برأٌكم أنكا السلوك التً تكنف عن التذوق األدبً ،والتً ٌمكن مرن خالل را تنمٌرة ذرذا الم رارة لردى
طالب الصف الخامس لدبً ؟
وبعد استطالع اراي م حو انكا سلوك التذوق الدبً حام الباحث بتوحٌد تلك الجابات فتبٌن ان ذناك
ج )55م ارة للتذوق الدبً ٌمكن تنمٌت ا لدى طالب تلك المرحلة .
لقد أجملت األدبٌات انكا السلوك التً تكنف عن التذوق األدبً على النحو التً
 .5القدرة على استخراج البٌت الذي ٌتضمن الفكرة الريٌسة.
 .5أدراك الوحدة العضوٌة.
 .2أدراك أذمٌة الكلمة فً العم األدبً.
 .4تمث القارئ للحركة النفسٌة فً العم األدبً.
 .1القدرة على اختٌار احرب األبٌات معنى إلى بٌت معٌن.
 .2القدرة على اختٌار العنوان المعبر عن أحاسٌس الناعر.
 .7القدرة على تحدٌد القٌم الجتماعٌة التً تنٌ فً القصٌدة.
 .1القدرة على اختٌار اصدق األبٌات تعبٌراً عن إحساس الناعر أحرب ا إلى الواحعٌة.
 .8القدرة على ف م الرمئ وتفسٌرا وأدراك المعانً الكامنة فٌق.
 .50القدرة على أدراك جما التنبٌق والصور البٌانٌة فً القصٌدة وال رض البالرً من ا.
 .55حساسٌة الطالب لوئن األبٌات وأدراك ما فٌ ا من ننائ موسٌقًجفض هللا  ،5881 ،ص) 551
علمرررا بررر ان انررركا السرررلوك الترررً تكنرررف عرررن الترررذوق الدبرررً ذرررً ج  ) 51نررركال
ج السرررٌد  ، 5811 ،ص  ، ) 552 - 551ال ان الباحرررث احتصرررر علرررى احرررد عنرررر من رررا
لمناسبت ا لمناذج العراحٌة وانسجام ا إلدراك طالب المرحلة اإلعدادٌة .
صٌارة فقرات الختبار:
صٌ ت فقرات الختبار على وفق أنواع السلوك التً تكنف عن التذوق الدبً بنك فقرات موضوعٌة،
فبلغ عدد فقرات الختبار ج  ) 50فقرة من نوع الختٌرار مرن متعردد الملحرق ج ،)5وذرً اكثرر انرواع الختبرارات
الموضوعٌة استخداما ً ألمكانٌة استعمال ا فً حٌاس المخرجات التعلٌمٌة المختلفة ،فضالً على أن را تتسرم بالصردق
والثبات أكثر من رٌرذا .تتكون ذذا الفقرات من متن نرحت فٌق المنكلة ،تتبعق ثالثرة برداي او أكثرر ،أحرد ذرذا
البداي ذو الجابة الصحٌحة ،وباحً البداي مموذات وٌطلب من الطالب ان ٌبٌن الجابة الصحٌحـة .جابو جادو،
 ،5000ص .)425
صدق الختبار:
ٌعد الختبار صادحا ً عندما ٌتمكن من حٌاس ما وض لجلق.جالعمر ،5880 ،ص  ) 227وللتحقق من صدق
الختبار عرضق الباحث على نخبة مرن المختصرٌن بالل رة العربٌرة وطرايرق تدرٌسر ا والعلروم التربوٌرة والنفسرٌة
لمعرفة اراي م ومقترحات م بنأن صالحٌة فقرات الختبار وإجراء التعدٌالت المفٌدة علٌق.
صٌارة تعلٌمات الختبار:
أُعِ دبت تعلٌمات توضف كٌفٌة اإلجابة عن فقررات الختبرار ،وحرد روعٌرت فرً ذرذا التعلٌمرات أن تكرون سر لة
الف م وواضحة وحادرة على إٌصا ما ذو مطلوب مرن الطالرب فضرالً عرن إعرداد مفراتٌف الجابرة لالختبرار ،كمرا
تضمنت تعلٌمات التصحٌف إعطاء درجة واحدة لإلجابة الصحٌحة وصفراً لإلجابرة الم لوطرة ،أمرا الفقررات الترً
لم تؤنر او وضعت أكثر من إجابة على بدايل ا عوملت معاملة اإلجابة الم لوطة.

التطبٌق الستطالعً لالختبار:
ب ٌة التثبت من وضوب فقرات الختبار ،ومسرتوى صرعوبت ا ،وحروة تمٌٌئذرا ،والرئمن الرذي ٌسرت رق
فً اإلجابة عن اُ ،
طبق الختبار على عٌنة استطالعٌة ممثلة لعٌنة البحث األساسٌة تقرٌبا إذ اختٌرت مرن مجتمر
البحث نفسق ،ول ا مواصفات عٌنة البحث نفسرق ،تألفرت مرن ج )20طالبرا مرن طرالب الصرف الخرامس األدبرً فرً
ج ثانوٌررة ا لخرران للبنررٌن ) .وبعررد النت رراء مررن تطبٌررق الختبررار اتضررف ان الوحررت الررذي اسررت رق فررً
مدرسررة
اإلجابررة عررن فقراتررق جمٌع ررا كرران مررا بٌـررـن ج  ) 11 – 41دحٌقررة ،وبعررد حسرراب متوسررط الوحررت تبررٌن ان الررئمن
المناسب إلتمام اإلجابة عن الختبار ذو ج  ) 10دحٌقة.
التحلٌ اإلحصايً لفقرات الختبار:
أجررى الباحرث التحلٌر اإلحصرايً لفقررات اختبرار التررذوق األدبرً مرن نترايج التجربرة السرتطالعٌة علرى النحررو
التً:
أ .مستوى صعوبة الفقرة:
تم إٌجاد صعوبة الفقرة لك فقررات الختبرار حسرب معادلرة معامر الصرعوبة ،فقرد ظ رر أن را كانرت
تتراوب بٌنج ،)0.72 – 0.22وٌعد ذذا مؤنرا جٌدا لصالحٌة فقرات الختبار ،إذ ٌنٌر علماء القٌراس إلرى
أن درجات الصعوبة المقبولة ذً التً تقتــرب مـــــن ج  ) %10 - %50من نسربة الصرعوبة ج الئوبعرً،
 ،5815ص ) 77
ب .حوة تمٌٌئ الفقرة
بعد حساب حوة تمٌٌئ ك فقرة من فقررات الختبرار تبرٌن أن را تترراوب برٌن ج ،) 0.22 – 0.22
وذذا ٌعنً أن فقرات الختبار تتصرف بمعرامالت تمٌٌرئ جٌردة لن الفقررة الجٌردة ٌكرون معامر تمٌئذرا أكثرر
ج  ) 0.51ج الظاذر ،5888 ،ص .)525
من
ج .فعالٌة البداي الخاطية.
تعتمررد صررعوبة فقرررة الختٌررار مررن متعرردد علررى درجررة التنررابق والتقررارب الظرراذري بررٌن البررداي ج
الظرراذر ،5888 ،ص  .) 525لررذا تررم ترتٌررب إجابررات الطررالب علررى فقرررات سررؤا الختٌررار مررن متعرردد
وحسمت إلى مجموعتٌن علٌا ودنٌا ،وبعد حساب فعالٌة البداي الخاطية وجد أن البداي الخاطية حرد جرذبت
إلٌ ا عدداً من طالب المجموعرة الردنٌا اكثرر مرن المجموعرة العلٌرا وب رذا تقررر إبقراء البرداي علرى مرا ذرً
علٌق.
ثبات الختبار:
ٌقصد بالثبات مدى دحة حٌاس الختبار للصفة التً ٌقٌسر ا ،وبعبرارة أخررى ٌقرا إن الختبرار ثابرت إذا حراس
الصفة بثبرات مرن مررة إلرى أخرري وفرً ظرروف متماثلرة ج النانرف ،5005 ،ص  .) 45ولحسراب ثبرات اختبرار
التذو ق األدبً استخدم الباحث طرٌقة إعادة الختبار ،وذً من افضر الطرايرق للحصرو علرى حٌاسرات متكرررة
للمجموعة ذات ا من األفراد وتعنً تطبٌق الختبار نفسق مرتٌن ج ملحم ،5000 ،ص .) 517
تم الحصو على معام الثبات عن طرٌق معادلة ارتباط ج بٌرسون ) بٌن درجات التطبٌق الو والثانً.
إذ بلغ معام الرتباط ج  ) 0.15وذً درجة جٌدة ،إذ ٌعد الختبار جٌدا وذا ثبات عا ٍ اذا بلغ معام ثباتق
ج ) 0.71فأكثر جسمارة ،5818،ص)550
خامساً :إجراءات تطبٌق التجربة:
بعد استكما مستلئمات التجربة كل ا ،وتنظٌم جدو الدروس األسربوعً للمرادة المقررر تدرٌسر ا خرال مردة
التجربة .بدأ الباحث بتطبٌق تجربتق التً است رحت اثنا عنرر أسربوعا ،بردأت ٌروم األربعراء  5002/50/4وتمرت
ٌوم الثنٌن  5007/5/51إذ دُرِّ س خالل ا المجموعة التجرٌبٌة موضوع األدب والنصوص ،وطلب مرن الطرالب
إعداد التقارٌر القصٌرة ن اٌة الموضوع وتسلٌم ا فً الدرس القادم ،على أن تكون ذذا التقارٌر حد أُعِ دبت إعردادا
علمٌا منظما ٌسرتند علرى أسرس كتابرة البحروث وحواعردذا العلمٌرة مرن حٌرث تردوٌن المعلومرات وترتٌب را ،وتوثٌرق
المصادر والمراج ،إل أن ذلرك محفروف بالصرعاب لن المردارس اإلعدادٌرة والثانوٌرة لرٌس فٌ را مكتبرات رنٌرة
بالمصادر والمراج  ،وإذا توفرت فان الطالب رٌر حادر علرى التعامر مع را بنرك علمرً سرلٌم  ،لرذلك حررص
الباحث على تدرٌب الطالب على كٌفٌة استخراج الكتاب من المكتبة  ،وكٌفٌة التعام معق فً القراءة والتلخٌص

وكتابة التقرٌر  ،وفً ك ذلك كان الباحث حد وفر ل م المصادر والمراج الخاصة بموضوعات تقارٌرذم .
أمّا تدرٌسق للمجموعة الضابطة فكان بالطرٌقة نفس ا ،من دون تكلٌف الطالب بنعداد التقارٌر القصٌرة.
بعد إن اء التجربة طبق الباحث اختبار التذوق األدبً على مجموعتً البحثٌ ،وم الثنرٌن  5007/5/51فرً
السرراعة ج  ) 50وحررد أسررند عملٌررة المراحبررة إلررى مدرسررٌن فررً المدرسررة ،لٌس ر علررى الباحررث األنررراف علررى
المجموعتٌن بالتناوب ،بصورة معتدلة بٌن ما من اج المحافظة على سرالمة التجربرة .وحرد سرارت األمرور سرٌراً
طبٌعٌاً ،ولم ٌحدث ما ٌؤثر فً سٌر عملٌة تطبٌق الختبار.

سادساً :الوساي اإلحصايٌة.
 .5الختبار التايً ) (T-Testلعٌنتٌن مستقلتٌن.
وحد استعم إلجراء التكافؤ بٌن مجموعتً البحث فً مت ٌر درجات الل ة العربٌة للصف الراب العام،
ودرجات اختبار القدرة الل وٌة ،وفً حساب الفرق فً اختبار التذوق األدبً.
م – 1م

ت=

2

____________________________________________________

إذ تمث :

(ن ) 1 – 1ع( + 12ن) 1 – 2

ع2

2

(1

________________________________ ×
ن + 1ن 2 – 2

) 1

____ ____ +

ن1

ن2

م = 5متوسط المت ٌر الثانً.
م = 5متوسط المت ٌر الو .
ن = 5عدد افراد العٌنة للت ٌر الو  .ن = 5عدد افراد العٌنة للمت ٌر الثانً.
ع = 5التباٌن للمت ٌر الثانً .ج النردوبً ،5005 ،ص ) 524
ع = 5التباٌن للمت ٌر الو .

 .5معادلة معام الصعوبة:
م
ص= ــــ
ك

استخدمت فً حساب صعوبة فقرات اختبار التذوق الدبً:
إذ تمث  :جص) :صعوبة الفقرة.

ج م ) :مجموعة األفراد الذٌن أجابوا عن الفقرة إجابة صحٌحة فً ك من المجموعتٌن العلٌا والدنٌا.
جك) :مجموعة عدد األفراد فً ك من المجموعتٌن العلٌا والدنٌا .ج الئوبعً ،5815 ،ص ) 71

م ع-م د
 - 2معادلة تمٌٌئ الفقر
ـــــ
استخدمت فً حساب حوة تمٌٌئ فقرات الختبار .ت =
5
ـــــ ك
5
إذ تمث  :ت = حوة تمٌٌئ الفقرة.
م ع = مجموع اإلجابات الصحٌحة للمجموعة العلٌا .م د = مجموع اإلجابات الصحٌحة للمجموعة الدنٌا.
5
____
ك = نصف مجموع األفراد فً ك من المجموعتٌن العلٌا والدنٌاج الئوبعً،
 ،5815ص ) 78
5
 .4معام ارتباط بٌرسون:استخدم فً حساب معام الثبات لختبار التذوق الدبً بطرٌقة اعادة الختبار.

ن

ر=

سص-

ص

س

_____________________________________________________

س

س( – 2

س)

2

ن

ص( – 2

ص)

2

إذ تمث :
ر = معام ارتباط بٌرسون .ن = عدد افراد العٌنة .جس ،ص) = حٌم المت ٌرٌن.
ج ملحم ،5000 ،ص ) 512
55

الفص الراب
عرض النتايج وتفسٌرذا:
ول رررض التحقررق مررن فرضررٌة البحررث تررم اسررتخدام الختبررار التررايً لعٌنتررٌن مسررتقلتٌن للتعرررف علررى الفررروق
اإلحصايٌة بٌن متوسط درجات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً اختبار التذوق األدبً ،فرأظ رت النترايج ان
متوسط درجات المجموعة التجرٌبٌة بلغج،)54.04فً حٌن كان متوسط درجات المجموعة الضابطة ج.)7.512
وحد ظ ر ان القٌمة التايٌة المحسروبة ج ،)2.25وذرً اكبرر مرن القٌمرة الجدولٌرة البال رة ج ،)5.55فرً درجرة
حرٌرة ج )48وعنرد مسررتوى دللرة ج ،)0.01وذررذا ٌعنرً أن ذنراك فروحررا ذات دللرة إحصررايٌة لصرالف المجموعررة
التجرٌبٌة التً درست مادة األدب والنصوص باستعما التقارٌر القصٌرة.والجدو جٌ )2وضف ذلك.
الجدو ج ) 2
نتايج الختبار التايً لدرجات طالب مجموعتً البحث فً اختبار التذوق األدبً
المجموعة
التجرٌبٌة
الضابطة

المتوسط
الحسابً
54.04
7.512

درجة الحرٌة
48

القٌمة التايٌة
الجدولٌة
المحسوبة
2.25

5.055

الدللة اإلحصايٌة عند
مستوى 0.01
دالة إحصايٌا

وذذا ٌعنً أذمٌة استخدام التقارٌر القصٌرة فً تدرٌس مادة األدب والنصوص ،إذ للتقارٌر القصٌرة أثر
كبٌر فً ئٌادة عملٌة التفاع والنسجام بٌن الطلبرة والمرادة األدبٌرة مرن خرال تنمٌرة حرب الطرالع والبحرث عرن
المصادر والمر اج األدبٌة والوحوف على العدٌد مرن النصروص األدبٌرة العرٌقرة ،ممرا ٌرؤدي إلرى حصرو رربرة
عالٌة فً تعلم ذذا المادة وتذوح ا.
ً
لقررد وجررد الطررالب فررً كتابررة التقارٌرالقصررٌرة متنفس را ل ررم فررً المنرراركة وكسررر طرروق الجمودحٌررا األسررالٌب
الرتٌبة داخ ررفة الصف ،إذ ولبدت التقارٌر القصٌرة الرربة لردٌ م فرً جمر المعلومرات والحقايق،واسرتطاعت
تنمٌة القدرات العقلٌةفً التفكٌروالتحلٌ والسرتنتاج والنتقاء،وذرذا كلرق مرن وسراي التردرٌب والمرران المصرنوع
الذي ٌقف م الموذبرة جنبراًإلى جنرب فرً فسرف المجرا أمرام الطالب،لإلبرداع والتعبٌرر وتنمٌرة النخصرٌة وترذوق
الجما .
الستنتاجات:
 .5أثرت التقارٌر القصرٌرة إٌجابٌرا ً فرً تنمٌرة م رارة الترذوق األدبرً وتفوحرت برذلك علرى الطرٌقرة التقلٌدٌرة
القايمة على التلقٌن والحفظ.
 .5كتابررة التقررارٌر القصررٌرة تنمررً لرردى الطررالب القرردرات العقلٌررة والحركٌررة والم ررارات الل وٌررة الكتابٌررة
والنفوٌة وتعئئ الثقة بالنفس.
 .2إعداد التقارٌر القصٌرة ٌنمً التجاذات اإلٌجابٌة وروب المنافسة النئٌ ة والمناركة الفاعلة فً نفوس
الطالب.
التوصٌات:

 .5ضرورة اعتماد التقارٌر القصٌرة فً تدرٌس األدب والنصوص وفروع الل ة العربٌرة األخررى لمرا ل را
من إمكانٌة فً تنمٌة الم ارات الل وٌة.
 .5الذتم ام بالم ارات األدبٌرة فرً المرحلرة اإلعدادٌرة وخاصرة م رارة الترذوق األدبرً اكثرر ممرا ذرً علٌرق
ألن.
 .2ضرورة اعتماد التقارٌر القصٌرة عند تردرٌس المرواد اإلنسرانٌة ولسرٌما فرً مرحلرة متقدمرة كالمرحلرة
الجامعٌة
المصـــادر العربٌـــة
 .5أبو جادو ،صالف محمد علًج .)5000علرم الرنفس التربوٌرة ،ط ،5دار المسرٌرة للننرر والطباعرة والتوئٌر ،
عمان ،الردن.
 .5أبو علً ،محمد بركات حمديج .)5814فً األدب والبٌان ،دار الفكر للننر والتوئٌ  ،عمان ،الردن.
 .2الحمد ،ردٌنة عثمان ،وحرذام عثمران ٌوسرفج .)5005طرايرق التردرٌس مرن ج ،اسرلوب ،وسرٌلة ،ط ،5دار
المناذج ،عمان ،الردن.
 .4احمد ،محمد عبد القادرج .)5811طرق تعلٌم األدب والنصوص ،مكتبة الن ضة المصرٌة ،القاذرة ،مصر.
 .1البجة ،عبد الفتاب حسنج .)5888أصو تدرٌس العربٌرة برٌن النظرٌرة والممارســرـةجالمرحلة الساسرٌة
العلٌا) ،ط ،5دار الفكر للطباعة والننر والتوئٌ  ،عمان ،األردن.
 .2البسرررٌونً،محمودج.)5817تربٌررررة الررررذوق الجمررررالً ،مجلرررة حولٌررررة كلٌررررة التربٌة،حطرالسنةالخامسررررة،العدد
ج،)1ص.517-572
 .7التكرٌتً ،سحر سعٌد صرالفج .)5005أثرر اسرتخدام التقرارٌر القصرٌرة فرً تحصرٌ طالبرات الصرف الثرانً
المتوسط فً مادة التارٌل ،جامعة ب داد ،كلٌة التربٌة ج ابن رند) .ج رسالة ماجستٌر رٌر مننورة).
 .1توفٌق ،أنور تقًج .)5002أثر التقرارٌر القصرٌرة عنرد تردرٌس األدب والنصروص فرً األداء التعبٌرري لردى
طالب الراب العام ،جامعة ب داد ،كلٌة التربٌـة جابن رند).ج رسالة ماجستٌر رٌر مننورة).
 .8خاطر ،محمود رندي ،واخرونج .)5818طرق تدرٌس الل ة العربٌة والتربٌة الدٌنٌة فً ضوء التجاذرات
التربوٌة الحدٌثة ،ط ،4بال مكان طب .
 ،__________ .50ومصطفى رسالنج.)5000تعلٌم الل رة العربٌرة والتربٌرة الدٌنٌرة ،دار الثقافرة والتوئٌر ،
الفجالة ،القاذرة.
 .55خضرررررٌر،عبد ال ررررراديج".)5887الرررررذوق الفنرررررً عنرررررد ابرررررن األثٌر،مجلرررررة كلٌرررررة التربٌرررررة للبنات،جامعرررررة
ب داد،العدد1ج،)5ص.505-85
 .55ربٌ  ،محمد احمدج .)5000التعبٌر الوظٌفً ،ط ،5دار الفكر للطباعة والننر والتوئٌ  ،عمان ،الردن.
 .52الئوبعً،عبد الجلٌر ابراذٌم،واخررونج.)5815الختبرارات والمقراٌٌس النفسرٌة،دار الكترب للطباعةوالننرر،
جامعة الموص .
 .54ئٌتون ،حسن حسٌنج .)5005تصمٌم التدرٌس رؤٌا منظومٌة ،ط ،5الجئء الثانً ،عالم الكتب ،القاذرة.
 .51السعدي ،عماد توفٌق ،واخرونج .)5885أسالٌب تدرٌس الل ة العربٌرة  ،ط ،5دار المر للننرر والتوئٌر ،
إربد ،الردن.
 .52سمارة ،عئٌئ ،واخرونج .)5818مبادئ القٌراس والتقروٌم فرً التربٌرة ،دار الفكرر للننرر والتوئٌر  ،عمران،
الردن.
 .57السررٌد ،محمررود احمرردج .)5811تعلررٌم الل ررة بررٌن الواح ر والطمرروب ،ط ،5دار طررالس للدراسررات والترجمررة
والننر ،دمنق.
 .51نحاتق ،حسنج .)5884ادب الطف العربً دراسات وبحوث ،ط ،5دار المصرٌة اللبنانٌة.
 .58النردوبً ،سعد الدٌنج .)5005المفاذٌم والمعالجات الساسٌة فً الحصاء ،ط ،5مكتبرة ومطبعرة النرعاع
الفنٌة ،جامعة السكندرٌة.
 .50صالب ،سمٌر ٌونس ،وسرعد محمرد الرنرٌّديج .)5888التردرٌس العرام وتردرٌس الل رة العربٌرة ،ط ،5مكتبرة
الفالب للننر والتوئٌ  ،الكوٌت.
 .55الصٌادي ،خٌر الدٌنج " .)5815أسس الدراسة الدبٌة والنرب الل وي علرى مسرتوى المفرردات والتراكٌرب
م تطبٌق نموذجً ،مجلة التربٌة ،حطر ،العـــدد ج ،)10ص.48-44
 .55الطررايً ،سررٌف اسررماعٌ ابررراذٌم ج .)5005اثررر اسررتخدام طرٌقتررً القٌرراس والسررتقراء فررً تنمٌررة بعررض
الم ررارات الدبٌررة لرردى طلبررة الصررف الخررامس الدبررً ،جامعررة الموص ر  ،كلٌررة التربٌررة ج رسررالة ماجسررتٌر رٌررر
مننورة).

 .52طعٌمة ،رندي احمد ،ومحمد السٌد م ّناع ج .)5000تعلٌم العربٌرة والردٌن برٌن العلرم والفرن ،ط ،5دار الفكرر
العربً ،مدٌنة نصر القاذرة.
 .54الظاذر،ئكرٌا محمد،واخرونج،)5888مبادئ القٌراس والتقروٌم فرً التربٌرة،ط،5دار الثقافرة للننرروالتوئٌ ،
عمان ،الردن.
 .51العالم ،اسماعٌ ج" .)5000فً تذوق النص الدبً ،مجلرة دراسرات العلروم النسرانٌة والجتماعٌرة ،الجامعرة
الردنٌة ،العدد ج )5المجلدج ،)57ص .552-502
 .52عطررا،ابراذٌم محمرردج.)5817طرررق ترردرٌس الل ررة العربٌررة والتربٌررة الدٌنٌررة،الجئءج،)5ط،5مكتبررة الن ضررة
المصرٌة ،القاذرة.
 .57العطررا ،طررق ج " .)5888الدراك الجمالً،مجلررة اآلفرراق ،العرردد الو  ،السررنة الو  ،السررنة الولررى ،جامعررة
الئرحاء الذلٌة ،المملكة الردنٌة ال انمٌة ،ص .527-520
 .51العمر ،بدرج.)5880التعلٌم فً علم النفس التربوي ،ط ،5مطبعة الكوٌت تاٌمئ ،الكوٌت.
 .58العٌساوي ،محمد نبٌ بن العٌفةج .)5004أثرر اسرتخدام التقرارٌر القصرٌرة والختبرارات القبلٌرة فرً تحصرٌ
طلبرررة كلٌرررات التربٌةالساسرررٌةفً مرررادة الترررارٌل السالمً،الجامعةالمستنصررررٌة،كلٌة التربٌرررة الساسٌة،جرسرررالة
ماجستٌر رٌرمننورة).
 .20ال رٌب ،رمئٌةج .)5877التقوٌم والقٌاس النفسً والتربوي ،مكتبة النجلو المصرٌة ،القاذرة.
 .25فض هللا ،محمد رجبج .)5881التجاذات التربوٌة المعاصرة فً تدرٌس الل ة العربٌة ،ط ،5عالم الكتب،
القاذرة.
 .25الكعبً ،بالسم كحٌت حسنج .)5005أثرر اسرتخدام التقرارٌر القصرٌرة فرً تنمٌرة التفكٌرر الناحرد لردى طالبرات
الصررف الراب ر العررام فررً مررادة الج رافٌررة ،جامعررة ب ررداد ،كلٌررة التربٌررـة ج ابررن رنررد) .ج رسررالة ماجسررتٌر رٌررر
مننورة).
 .22مدكور ،علً احمد ج  .)5000تدرٌس فنون الل ة العربٌة ،دار الفكر العربً ،القاذرة.
 .24المفرجً ،منصور جاسم ج.)5002أثر تلخرٌص موضروعات الدب والنصروص فرً الترذوق الدبرً والداء
التعبٌررري لرردى طررالب الصررف الراب ر العررام ،جامعررة ب ررداد ،كلٌررة التربٌررة جاب رن رنررد) .جرسررالة ماجسررتٌر رٌررر
مننورة).
 .21ملحم،سرررامً محمررردج.)5000منررراذج البحرررث فرررً التربٌرررة وعلرررم الرررنفس،ط،5دارالمسرررٌرة للننرررر والتوئٌررر
والطباعة،عمان ،الردن.
 .22النانف ،سلمى ج .)5005دلٌلك فً تصمٌم الختبارات ،ط ،5دار البنٌر ،عمان.
ٌ .27ونس ،فتحً ،واخرون ج.)5815اساسٌات تعلٌم الل ة والتربٌة الدٌنٌة،دار الثقافة للطباعة والننر،القاذرة.
 ،_________ .21واخرررون ج .)5817تعلررٌم الل ررة العربٌررة اسسررق واجراءاتررق ،الجررئءج،)5مطرراب الطرروبجً
التجارٌة ،مصر.
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