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العالقة بني استخدام معلمي اللغة العربية ملهارات التفكير العليا في تدريس النصوص األدبية
في الصف العاشر واجتاهات الطلبة نحوها في محافظة الظاهرة بسلطنة عمان

ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل معرفة العالقة بني ا�ستخدام معلمي اللغة
العربية ملهارات التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية يف
ال�صف العا�رش ،واجتاهات الطلبة نحوها يف حمافظة الظاهرة
ب�سلطنة عمان ،اعتمدت الدرا�سة املنهج االرتباطي ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )670طالبا وطالبة .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة جرى
�إعداد ا�ستبانتني :الأوىل لقيا�س ا�ستخدام معلمي اللغة العربية
ملهارات التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية ،والثانية
لقيا�س اجتاه طلبة ال�صف العا�رش نحو الن�صو�ص الأدبية ،وجرى
قيا�س �صدقهما با�ستخدام �صدق املحكمني و�صدق املحتوى� ،أما
الثبات فقي�س با�ستخدام االت�ساق الداخلي وفق كرونباخ �ألفا( (�Cron
 ، )bach Alphaفكان معامل الثبات للأداة الأوىل ( ، )0.77وللأداة
الثانية (. )0.73
و�أ�شارت النتائج �إىل وجود ر�ضا من وجهة نظر الطلبة ب�أن
معلمي اللغة العربية ي�ستخدمون مهارات التفكري العليا يف تدري�س
الن�صو�ص الأدبية لطلبة ال�صف العا�رش� ،إذ بلغ املتو�سط احل�سابي
( . )2.38كما ُت�شري نتيجة قيا�س االجتاه �إىل �أن درجة اجتاهات
الطلبة نحو الن�صو�ص الأدبية مل تكن بال�صورة املُر�ضية التي ت�شجع
الطلبة وحتفزهم نحو درا�سة الن�صو�ص الأدبية ،فقد بلغ املتو�سط
احل�سابي ( . )2.25و�أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة ارتباطية
موجبة ودالة �إح�صائيا بني درجة ا�ستخدام معلمي اللغة العربية
ملهارات التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية واجتاهات
الطلبة نحوها ،ولكنها �ضعيفة (. )0.33
ويف �ضوء هذه النتائج �أو�صى الباحثان بتعزيز املعلمني
لال�ستمرار يف االهتمام بتنمية مهارات التفكري العليا لدى الطلبة
من خالل تدري�سهم للن�صو�ص الأدبية ،وتقدمي الربامج التدريبية
التي ت�ساعد املعلمني على حتقيق هذا الهدف ،كذلك مراجعة طرائق
تدري�س الن�صو�ص الأدبية و�أ�ساليبها ،وعر�ض حمتواها بطريقة
جاذبة للطلبة ،بحيث ت�ستثري لديهم الدافعية للتعلم والتح�صيل.
الكلمات املفتاحية:
عالقة – ا�ستخدام – مهارات – التفكري – العليا – الن�صو�ص
– ُعمان
The Relationship between the Use of Higher - Order
Thinking Skills by Arabic Language Teachers in the
Teaching of Literary Texts and Students’ Attitudes
Towards it, at the Tenth Grade in Al - Dhahirah Governorate

Abstract:
This study aimed at exploring the relationship
between the use of higher - order thinking skills by
Arabic language teachers in the teaching of literary
texts at the tenth grade and students’ attitudes towards
it, in Al - Dhahirah Governorate in Oman. The sample
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of the study consisted of 670 students.
Two questionnaires were designed; one to
measure the use of higher - order thinking skills in
teaching literary texts by Arabic language teachers,
and another to measure the students’ attitudes towards
literary texts. Their validity was examined through
checking face validity and content validity. Their
reliability was assessed through measuring internal
consistency in accordance with Cronbach›s alpha.
The reliability coefficients were 0. 77, and 0. 73.
The results indicated that students are satisfied
with the use of higher - order thinking skills by Arabic
language teachers to teach literary texts (mean 2.
38) . The attitude measurement suggested that the
level of students› attitudes towards literary texts was
not satisfactory enough to motivate students to study
literary texts (mean 2. 25) . The results also indicated
that there is a positive and statistically significant
correlation between using higher - order thinking
skills by Arabic language teachers in teaching literary
texts and students’ attitudes towards it but it is weak
(0. 33) .
The study recommended the need for urging
teachers to develop higher - order thinking skills
among students through teaching literary texts,
and providing training for teachers to help achieve
this goal. The study also recommended the need for
reassessing the teaching methods of literary texts, and
transforming the content to be more stimulative.
key words: Relationship - Use - Skills - Thinking
– High Texts - Oman

مقدمة الدراسة ومشكلتها.
ما تزال عملية تدري�س الن�صو�ص الأدبية يف بع�ض امل�ؤ�س�سات
التعليمية ت�سري وفق الر�ؤية التقليدية ،التي ال تتقدم باملتعلم �إىل
م�سافات كبرية يف �أفق الذكاء اللغوي الأدبي املتوقع ،وهذا الأمر
ُيولد جملة من الت�أثريات ال�سلبية يف �صناعة الطالب املتعلم يف
جتليات القرن احلادي والع�رشين؛ ولهذا ف�إن عملية حتدي املواءمة
بني الأ�صالة واملعا�رصة يف نظرية تدري�س الن�ص الأدبي ما
تزال قائمة ،ويت�أكد هذا الأمر لدى الباحثني بتتبع قائمة �أهداف
تدري�س الن�صو�ص الأدبية املتوخاة وقيا�س م�ؤ�رشات حتققها يف
املخرجات التعليمية.وقد �أ�شار عبد عون (� )157 :2015إىل �أن:
أحوج �إىل درا�سة الن�صو�ص الأدبية بوعي؛ لأنها ت�ساعد
«الطلبة � ُ
على تهذيب وجدانهم ،و�صقل مواهبهم ،وتو�سيع �أفكارهم.و�أن الن�ص
الأدبي يخ ُدم فروع اللغة العربية ،فهو يخ ُدم القراءة يف جتويد
النطق ،و�صحة الأداء ،ومتثيل املعنى ،ويخ ُدم النحو يف املحافظة
على �سالمة ال�ضبط ،ويخ ُدم الإمالء يف الر�سم الإمالئي ال�صحيح،
وكل ذلك تكون حم�صلته النهائية يف التعبري».وبناء على ذلك
�أو�صى الرتبويون بالت�شجيع على التح�سني امل�ستمر لطرائق تدري�س
الن�صو�ص الأدبية ،بدءا من و�ضع اخلطط والربامج ،مرورا ب�إعداد
املعلم اجليد ،واملنهج الفاعل بجميع عنا�رصه ،وغريها من عنا�رص
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املنظومة التعليمية؛ لأجل الو�صول �إىل تعلم ن�شط.و�أن التعلم الن�شط
بتميز املعلم باملعرفة الوا�سعة عن مو�ضوع تخ�ص�صه
ال يت�أتى �إال ّ
يف جانبي املهارات الفنية ،واملعرفة الأكادميية.
وت�أ�سي�سا على ما �سبق فعلى معلم اللغة العربية الفاعل �أن
يواكب التطبيقات الرتبوية احلديثة يف التعليم ،والتجديد يف جمال
التدري�س عموما ،وتدري�س الن�صو�ص الأدبية خ�صو�صا ،والإفادة
من الر�ؤى والتطبيقات اجلديدة للعملية التدري�سية ،وعليه النظر
يف مكونات ممار�ساته التدري�سية بداية من التخطيط ،ثم تهيئة
املُناخ داخل ال�صف لإحداث التعلم التفاعلي الذي يقت�ضي �إثارة
تفكري الطلبة ،وتعزيز دافعيتهم للتعلم ،وا�ستثارة مهارات التفكري
العليا لديهم.وتعد تنمية مهارات التفكري من �أبرز الأهداف التي
تت�ضمنها مناهج تدري�س اللغة العربية ،وت�سعى امل�ؤ�س�سات الرتبوية
�إىل حتقيقها ،وتربز احلاجة لتعلم مهارات التفكري؛ لأنها ُتعد �أداة
فاعلة لتحقيق الأهداف عن طريق توظيف املعارف ،واملهارات،
والكفاءات ،واخلربات التي ميتلكها الطلبة توظيفا �سليما ،وكلما
كانت هذه الأدوات متطورة كان مفعولها يف ر�سم م�سار املتعلم
�أقوى و�أبقى (اخلزاعلة. )2015 ،
وقد �أكدت العديد من امل�ؤمترات ما للمعلم من دور فاعل
يف تنمية مهارات التفكري العليا لدى الطلبة ،با�ستخدامه �أ�ساليب
جديدة يف تعلّم الإبداع ،وت�صمي ِم �أن�شطة ت�شجع على التحليل،
واال�ستنتاج ،والتجريب ،وحل امل�شكالت ،والطالقة ،واملقارنة،
وغريها من املهارات (الراجحي. )2008 ،وقد �أو�صى امل�ؤمتر
العلمي لكلية الرتبية بجامعة دم�شق املنعقد يف العام ()2009
ب�رضورة تركيز برامج تدريب املعلمني واملعلمات على ا�ستخدام
ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة التي تبينَّ فاعليتها يف حت�صيل
الطلبة ويف تنمية مهارات التفكري العليا لديهم ،مثل :حل امل�شكالت،
واال�ستق�صاء ،والتفكري الناقد ،والع�صف الذهني ،والعمل اجلماعي،
ثم ،ف�إن
والعمل القائم على الأن�شطة (معال وحمود. )2010 ،ومن ّ
فوائد تنمية مهارات التفكري العليا لدى الطلبة عديدة ،ولكن �إذا ما
نُظِ ر �إىل فائدتها من حيث دعمها الجتاهات الطلبة نحو منهاج
اللغة العربية ،وكذلك دعمها لطرائق تدري�س اللغة العربية احلديثة
القائمة على تنمية مهارات التفكري العليا والتعلم الن�شط ،ف�إن هذه
املهارات �ست�سهم يف زيادة اجتاهات الطلبة وتعميقها نحو الإقبال
على اللغة العربية ،واال�ستمتاع بدرا�سة مقرراتها ال�سيما الن�صو�ص
الأدبية�.إن « ممار�سة تنمية مهارات التفكري يف قاعة الدر�س تبث
دفئا اجتماعيا مهما ،وجتعله �أكرث حيوية ،ف ُيقبل املتعلمون على
الدر�س بحما�سة ،ليمار�سوا الأن�شطة ،ولي�شاركوا ب�إيجابية ،فيتح�سن
�أدا�ؤهم ،وتنمو قدرتهم على التطور»(.اخلزاعلة� ،2015 ،ص)26.
.ومبا �أن اجتاه الفرد هو «جمموعة ا�ستجابات الفرد بالرف�ض �أو
القبول �إزاء ق�ضية �أو مو�ضوع جديل معني؛ �أي �أن االجتاه هو تعبري
عن املوقف �أو االعتقاد» (الك�سباين� ،2010 ،ص. )48.وهذا يعني �أن
أثري على �إنتاجه وعمله.وباملقابل من خالل معرفة
اجتاه الفرد له ت� ٌ
اجتاهات الطلبة ميكن التنب�ؤ با�ستجاباتهم نحو بع�ض املواقف �أو
بع�ض الندوات على �رضورة
املو�ضوعات؛ ومن �أجل ذلك فقد �أكدت ُ
االهتمام بتطوير التعليم مبا يتالءم وقدرات الطلبة وميولهم
واجتاهاتهم (وزارة الرتبية والتعليم. )2005 ،
ومن جانب �آخر يرى الباحثان �أن نظرة الطلبة نحو اللغة

حرية بالبحث� ،إذ �أنها رمبا تكون
العربية ال�سيما الن�صو�ص الأدبية ّ
نظرة ميل�ؤها الت�شا�ؤم؛ لأ�سباب خمتلفة لع َّل من �أبرزها االقت�صار على
تدري�س مهارات عقلية دنيا وبطرائق تقليدية� ،أو قد يكون ذلك عائدا
�إىل الفكرة اخلاطئة التي تكونت يف �أذهان بع�ض الطلبة عن �صعوبة
تعلم اللغة العربية ب�شتى فروعها التي منها الن�صو�ص الأدبية.وهذا
االجتاه ال�سلبي قد ينتهي بالطلبة �أحيانا �إىل ال�ضعف يف التح�صيل
الدرا�سي.وقد �أكدت هذه الر�ؤية درا�سة حتليلية لكل من هوبي و�صالح
( )2011بعنوان« :م�شكالت تعلم اللغة العربية باملرحلة الثانوية
كما يراها املتعلمون نحو تعلم اللغة ذاتها» �أظهرت نتائجها �أن
�أفراد العينة من الطالبات يعانني من م�شكالت عند تعلمهن اللغة
العربية؛ ما ترتب عليه تدين م�ستوى التح�صيل الدرا�سي لديهن
ونفورهن منها وا�ست�صعاب تعلمها؛ لأ�سباب �إما تتعلق باملحتوى
�أو طرائق التدري�س �أو باملتعلم نف�سه.ومن مثال ذلك ُبعد املحتوى
عن اال�ستخدام الوظيفي للغة العربية ،واعتماد طرائق تدري�س اللغة
العربية على اجلانب النظري ،و�ضعف مقدرة طرائق التدري�س على
تنمية مهارتي التفكري واال�ستيعاب لدى املتعلمني ،و�ضعف قدرتها
على حتقيق �إيجابية املتعلمني وم�شاركتهم يف التعلم.وقد �أو�صت
الدرا�سة مبراعاة احتياجات املتعلمني اللغوية ،وا�شتمال حمتوى
مقررات اللغة العربية على �أ�سئلة ُتعمل الفكر لدى املتعلمني،
وطرائق تدري�س ُتنمي لديهم الفهم الن�شط واال�ستيعاب الفاعل؛
لذلك جاءت هذه الدرا�سة لتوجد خمرجا ُيعالج منه هذا الق�صور
با�ستخدام مهارات التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية.
ومبا �أن االجتاهات تت�أثر ب�أ�ساليب التفكري ف�إنه من املمكن تغيري
االجتاهات ال�سلبية �إىل �إيجابية عن طريق الإقناع الفكري ،بجعل
املتعلم يقف على حقائق ومعلومات دقيقة تقنعه ب�رضورة التغيري؛
لذلك قد يكون ال�ستخدام طرائق متنوعة يف تنمية مهارات التفكري
يف �أثناء تدري�س الن�صو�ص الأدبية �أثرها الإيجابي يف الطلبة ،فتثري
دافعيتهم نحو التعلم ،وت�شجعهم على اكت�ساب اجتاهات �إيجابية
نحوها (جابر. )2008 ،
ومن مناق�شة ما �سبق يت�ضح للباحثينْ �أن التجديد يف طرائق
تدري�س الن�صو�ص الأدبية مبا يتنا�سب مع متغريات القرن احلادي
والع�رشين بات من امل�س�ؤوليات املهمة ملعلمي اللغة العربية؛ ملا لها
من دور كبري يف التفاعل مع خمتلف مهارات اللغة العربية.والأهم
من بني ذلك كله � اّأل يقت�رص التدري�س على تناول مهارات عقلية ُدنيا،
فاملهارات العقلية العليا يف التدري�س هي الأهم يف ميزان القوى
الفكرية.كما يعتقد الباحثان �أي�ضا �أن قيا�س املعلم ومراقبته لكل
ّ
هذه املتغريات ،ور�صد ت�أثريها يف اجتاهات الطلبة نحو الإقبال
على درا�سة الن�صو�ص الأدبية �أمر �آخر مهم.كما �أن تنمية مهارات
التفكري العليا تظهر من خالل ترجمة الأهداف الرتبوية يف تدري�س
الن�صو�ص الأدبية ،مثل :تدريب الطلبة على النقد ،والتحليل ،والربط
بني �أجزاء الن�ص الواحد �أو الن�صو�ص املختلفة ،ومتييز معامل
اجلمال فيها من حيث :الفكرة ،واللفظ ،والأ�سلوب ،وال�صور ،واجلر�س
املو�سيقي؛ بهدف االرتقاء بالتعبري الفني للطلبة عند حماولتهم
الن�سج على منوالها (جابر. )2002 ،
وعلى �صعيد البحث العلمي يف البيئة الرتبوية العمانية
لهذا املو�ضوع فقد تابع الباحثان بع�ض الدرا�سات العمانية التي
هدفت �إىل تو�ضيح �أهمية ا�ستخدام املعلمني ال�سرتاتيجيات تدري�س
ُتنمي مهارات التفكري العليا �أو تقي�س �أثرها على بقاء �أثر التعلم،
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�أو ارتفاع م�ستوى التح�صيل الدرا�سي ،بينما ندرت الدرا�سات التي
تتناول �أداء معلمي اللغة العربية ملهارات التفكري العليا يف تدري�س
الن�صو�ص الأدبية يف ال�صف العا�رش  -ح�سب اطالع الباحثني –
وكما هو معلوم ف�إن قيا�س الأداء ُي�سهم يف الوقوف على نقاط
القوة وتطويرها ونقاط ال�ضعف ومعاجلتها ،فكل ما ميكن قيا�سه
ميكن تعديله وتطويره والتحكم فيه.ففي املنهج الو�صفي هدفت
درا�سة اخلابوري (� )2013إىل حتليل الن�صو�ص الأدبية يف كتاب
لغتي اجلميلة لل�صف العا�رش الأ�سا�سي؛ للت�أكد من مدى مراعاتها
الهنوي ( )2013درا�سة هدفت �إىل الك�شف
االنقرائية.و�أجرى
ملعايري
ّ
ّ
عن ن�سبة توافر مهارات التفكري الناقد يف �أ�سئلة �أن�شطة املناق�شة
والتحليل امل�صاحبة لدرو�س القراءة والن�صو�ص الأدبية يف كتاب
وتعرف ما �إذا كان ثمة
لغتي اجلميلة لل�صف العا�رش الأ�سا�سي،
ُّ
اختالف يف تلك املهارات بح�سب نوع الدر�س (القراءة ،والأدب)
.ويف املجال �شبه التجريبي هدفت درا�سة العجمي (� )2011إىل
تعرف فاعلية ا�ستخدام ا�سرتاتيجيتي االكت�شاف �شبه املوجه،
والوحدات التعليمية ال�صغرية يف التعلم الذاتي لتعلم الن�صو�ص
الأدبية على اكت�ساب املهارات العقلية العليا :التحليل ،والرتكيب،
والتقومي ،وبقاء �أثر التعلم لدى طلبة ال�صف احلادي ع�رش ب�سلطنة
تعرف مدى فاعلية
عمان.وهدفت درا�سة الطار�شي (� )2013إىل ُّ
املنهج الأ�سلوبي يف �إك�ساب طالبات ال�صف احلادي ع�رش مهارة
حتليل الن�صو�ص الأدبية.ومن الدرا�سات التي اهتمت بتنمية كفايات
معلمي اللغة العربية درا�سة املهرية ( )2008التي هدفت �إىل حتديد
كفايات حتليل الن�ص الأدبي الالزمة ملعلمي اللغة العربية ،وت�صميم
نمي هذه الكفايات لديهم.ويف تقومي الأداء
برنامج تدريبي مقرتح ُي ّ
التدري�سي ملعلمي اللغة العربية هدفت درا�سة اجلهورية ()2011
�إىل حتديد مدى توافر مهارات التفكري الناقد يف تدري�س معلمات
اللغة العربية للن�صو�ص الأدبية يف ال�صف احلادي ع�رش�.أما يف
جمال الدرا�سات التي تو�ضح �أثر ا�ستخدام مهارات التفكري العليا يف
تدري�س الن�صو�ص الأدبية واجتاهات الطلبة نحوها ،فتكاد تكون
حمدودة يف نطاق �ضيق يف البيئة الرتبوية العمانية ،وقد جاءت
يف غري فرع الن�صو�ص الأدبية  -ح�سب اطالع الباحثينْ  -ومن
بني ذلك درا�سة العجمية ( )2010التي هدفت �إىل بناء برنامج
مقرتح يف املطالعة الإثرائية؛ لتنمية اجتاهات طالبات ال�صف
العا�رش نحو القراءة احلرة وقيا�س �أثره.ودرا�سة الكلبانية ()2010
التي هدفت �إىل قيا�س فاعلية حقيبة تعليمية حمو�سبة يف تنمية
بع�ض مفاهيم ال ّنحو وال�صرَّ ف والأداء اللغوي واالجتاه لدى طالبات
ال�شيدية ( )2014التي هدفت �إىل التحقق
ال�صف العا�رش.ودرا�سة ّ
من فاعلية ا�سرتاتيجية الت�سا�ؤل الذاتي يف تنمية مهارات الفهم
القرائي واالجتاه نحو القراءة لدى طالبات ال�صف العا�رش الأ�سا�سي.
ودرا�سة العامري ( )2015التي هدفت �إىل اختبار فاعلية التدري�س
با�سرتاتيجية الر�ؤو�س املرقمة يف حت�صيل طالب ال�صف التا�سع
الأ�سا�سي للإمالء واالجتاه نحوه.
بعد ذلك يت�ضح �أن الدرا�سة احلالية مل تكن حتليال لكتاب
الطالب الدرا�سي كما جاء يف درا�ستي اخلابوري ( ، )2013والهنوي
(� ، )2013إذ يرى الباحثان �أن تعامل املعلم مع املنهج الدرا�سي
يجب �أن يكون َم ِرن ًا يطوعه مبا يالئم طبيعة املتعلم ،بذلك يكون
احلكم على قيا�س �أداء املعلم �أمرا مهما؛ للت�أكد من �سريه على الطريق
ال�صحيح.وقد توافقت الدرا�سة مع درا�سات املنهج �شبه التجريبي من
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حيث قيا�س �أثر فاعلية الربامج التي ا�ستخدمها الباحثون على رفع
كفاءة الطلبة يف ا�ستخدام مهارات التفكري املختلفة فبذلك تكون
هذه الدرا�سات قد ركزت على �أداء الطالب بخالف الدرا�سة احلالية
كان هدفها تقومي �أداء املعلم ،وهذا ما قامت به املهرية ( )2011يف
درا�ستها �إال �أنها اختلفت عن الدرا�سة احلالية؛ �إذ مل تقم بالربط بني
تقومي �أداء معلمي اللغة العربية ومتغري �آخر يدعم الدرا�سة ويقوي
الإفادة منها كما يف الدرا�سة احلالية التي ربطت مهارات التفكري
العليا باجتاهات الطلبة نحو الن�صو�ص الأدبية.
وبناء عليه؛ ف�إن الباحثينْ يريان �أهمية لبحث هذا املو�ضوع
يف فرع الن�صو�ص الأدبية عرب الك�شف عن العالقة بني ا�ستخدام
معلمي اللغة العربية ملهارات التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص
الأدبية واجتاهات الطلبة نحوها.وي�ؤكد هذا ما ذكره اجلبوري
وال�سلطاين (� )2013إذ �أ�شارا �إىل �أن الأدب كفيل بتعديل جانب
من ال�سلوك الإن�ساين؛ ملا يبثه من قيم ،وعادات ،وطرائق تفكري،
ومن طريق ِه ُتك َت�سب املعارف ،و ُتبنى القيم ،واالجتاهات ،و ُتنمى
املهارات.وللتثبت من وجود م�شكلة بحثية بالفعل يف احلقل الرتبوي
قام الباحثان ب�إجراء مقابلة �شخ�صية مع ثالثني معلما ومعلمة للغة
العربية ممن يدر�سون ال�صف العا�رش ،و�أربعة معلمني �أوائل ،و�أربع
معلمات �أُول للغة العربية ،و�أربعة م�رشفني ،و�أربع م�رشفات للغة
العربية.فقد طُ رح عليهم ال�س�ؤال الآتي:
ما تقييمك للعالقة احلالية بني ا�ستخدام معلمي اللغة
العربية ملهارات التفكري العليا يف تدري�س  الن�صو�ص الأدبية
واجتاهات الطلبة نحوها؟
وقد �أ�شارت نتائج حتليل املقابالت �إىل الآتي:
Ú Úالعالقة بني ا�ستخدام معلمي اللغة العربية ملهارات
التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية ،واجتاهات الطلبة
نحوها ينبغي �أن تكون �إيجابية ب�صورة �أف�ضل مما هي عليه الآن.
Ú Úال توجد مقايي�س علمية معتمدة لقيا�س هذا االجتاه لدى
العينة امل�ستهدفة يف املقابلة اال�ستطالعية.
Ú Úما ن�سبته  65%من العينة امل�ستهدفة �أ�شارت �إىل �أن
توظيف مهارات التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية يف
ال�صف العا�رش ب�سلطنة عمان يحتاج �إىل تعزيز يف املمار�سات
وتتبع للعالقة بني املتغريات ،وك�شفها للحقل الرتبوي.
التدري�سيةّ ،
�Ú Úأجمعت العينة امل�ستهدفة على �أنه ما يزال �أغلب معلمي
اللغة العربية يحللون الن�صو�ص الأدبية حتليال تقليديا من حيث
التعريف بال�شاعر ،واملعنى العام للأبيات ،والك�شف عن معنى
بع�ض املفردات ،كما ويق ّل اهتمامهم مبهارات التفكري العليا يف
حتليل الن�صو�ص الأدبية� ،إال يف بع�ض اجلماليات التي يقومون يف
الأغلب بعر�ضها �شفويا مع قليل من م�شاركة الطلبة ،ويعزون ذلك
�إىل االلتزام ب�إنهاء املنهج يف زمن حمدد ،و� ّأن وقت احل�صة ال يكفي.
وموا�صلة للجهد البحثي اال�ستطالعي قام الباحثان باجللو�س
مع ( )30طالبة من طالبات ال�صف العا�رش يف مدار�س :الغالية بنت
نا�رص للتعليم الأ�سا�سي ،وكبارة للتعليم الأ�سا�سي ،وفاطمة بنت
�أ�سد للتعليم الأ�سا�سي ،وكان حمور احلديث يرتكز حول :العالقة بني
ا�ستخدام معلمات اللغة العربية ملهارات التفكري العليا يف تدري�س
الن�صو�ص الأدبية واجتاهات الطالبات نحوها ،وما خل�صت به تلك
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احلوارات مع الطالبات �أن:
  80%من الطالبات ال يعرفن معنى بع�ض امل�صطلحات
الأدبية املهمة يف حتليل الن�ص الأدبي كالتجربة ال�شعورية،
والإيحاءات ،والرموز ،والوحدة الع�ضوية.
  92%من الطالبات ال يدركن معنى ا�ستخدام مهارات
التفكري العليا (الرتكيب ،والتقومي) يف حتليل الن�صو�ص الأدبية.
  23%من الطالبات يت�أثرن بتجربة ال�شاعر بعد درا�سة
الن�ص.
  13%من الطالبات �أظهرن رغبة يف االطالع على
ن�صو�ص �شعرية �أخرى للأديب نف�سه.
  5.90%من الطالبات وافقن على �أن ا�ستخراج اجلمال
الفني من الن�صو�ص الأدبية ي�ؤثر يف ميولهن.
م�ضافا �إىل ذلك ف�إن خربة الباحثينْ يف جمال تدري�س مناهج
اللغة العربية والإ�رشاف الرتبوي على تدري�سها ت�ؤكد �صحة ما ذكر
من ا�ستنتاجات خل�صت من مقابالت العينات اال�ستطالعية.ولهذا قد
تبدو هذه الدرا�سة مهمة من حيث� :إنها قد تكون �أول درا�سة جترى يف
معرفة العالقة بني ا�ستخدام معلمي اللغة العربية ملهارات التفكري
العليا يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية واجتاهات الطلبة نحوها ،ومن
هنا فهي رمبا توجه معلمي اللغة العربية وم�رشفيها �إىل ا�ستخدام
مهارات التفكري العليا يف تدري�س الطلبة الن�صو�ص الأدبية ،وقد
تقف على �أهمية �إيجاد البيئة التعليمية املنا�سبة التي تبعث على
تنمية مهارات التفكري العليا وتو�ضحها ب�صورة �أف�ضل.ومن كل
ما�سبق عر�ضه يت�ضح �أن امل�شكلة البحثية قائمة يف احلقل الرتبوي
العماين وتتطلب بحثا ودرا�سة منهجية.وميكن حتديدها يف ك�شف
العالقة بني ا�ستخدام معلمي اللغة العربية ملهارات التفكري العليا
يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية يف ال�صف العا�رش واجتاهات الطلبة
نحوها يف �سلطنة عمان.ويتفرع من هذه العبارة التقريرية البحثية
الأ�سئلة الآتية:
1 .1ما مدى ا�ستخدام معلمي اللغة العربية ملهارات التفكري العليا
يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية يف ال�صف العا�رش؟
2 .2ما اجتاه طلبة ال�صف العا�رش نحو الن�صو�ص الأدبية؟
3 .3هل توجد عالقة دالة �إح�صائيا بني ا�ستخدام معلمي اللغة
العربية ملهارات التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية
واجتاهات الطلبة نحوها؟
4 .4هل توجد فروق دالة �إح�صائيا يف ا�ستخدام معلمي اللغة
العربية ملهارات التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية
ُتعزى �إىل متغريي الوالية والنوع؟
5 .5هل توجد فروق دالة �إح�صائيا يف اجتاهات الطلبة نحو
الن�صو�ص الأدبية ُتعزى �إىل متغريي الوالية والنوع؟
ومن حدود هذه الدرا�سة احلدود املو�ضوعية� ،إذ تناولت درا�سة
العالقة بني ا�ستخدام معلمي اللغة العربية ملهارات التفكري العليا يف
تدري�س الن�صو�ص الأدبية يف ال�صف العا�رش واجتاهات الطلبة نحوها
يف �سلطنة عمان؛ للوقوف على �أهمية وجود بيئة تعليمية تبعث على
تنمية مهارات التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية ،وربطها
ب�أهمية حت�سني اجتاهات الطلبة نحو الن�صو�ص الأدبية ،يف حني �أن

احلدود املكانية متثلت يف جميع واليات حمافظة الظاهرة ب�سلطنة
عمان وهي� :ضنك ،وعربي ،و ُينقل� ،أما احلدود الزمانية فتمثلت يف
العام .2017

مصطلحات الدراسة.
عرفها العويف واجلميدي (،2010
◄◄مهارات التفكري العلياّ :
�ص )223.ب�أنها« :العمليات العقلية التي نقوم بها من �أجل جمع
املعلومات وحفظها وجتريبها من خالل �إجراءات التحليل والتخطيط
والتقييم للو�صول �إىل ا�ستنتاجات و�صنع القرارات»�.أما التعريف
الإجرائي ملهارات التفكري العليا كما يراه الباحثان فهو :القدرة
على التفكري بن�شاط وفعالية نتيجة التدريب على ا�ستخدام العمليات
العقلية العليا :التحليل ،والرتكيب ،والتقومي يف معاجلة الن�ص
الأدبي؛ لتحقيق الأهداف الرتبوية يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية.
عرف الك�سباين (� ،2010ص)48.
◄◄اجتاهات الطلبةّ :
االجتاه ب�أنه« :جمموعة ا�ستجابات الفرد بالرف�ض �أو القبول
�إزاء ق�ضية �أو مو�ضوع جديل معني؛ �أي �أن االجتاه هو تعبري عن
املوقف �أو االعتقاد».وعرفها حمدان (� ،2007ص )35.ب�أنها:
«حالة من اال�ستعداد �أو الت�أهب الع�صبي والنف�سي ُتنظم من خالل
خربة ال�شخ�ص ،وتكون ذات �أثر توجيهي �أو دينامي على ا�ستجابة
الفرد جلميع املو�ضوعات �أو املواقف التي ت�ستثري هذه اال�ستجابة».
بينما يرى احلجازي (� ،2005ص� )137.أنها« :احلالة الفعلية
امل�صاحبة للرغبة يف الفعل� ،أو امليل ال�شعوري نحو الفعل كوجود
�أ�سباب داخلية للأديب �أو الناقد تدفعه نحو معاجلة مو�ضوع ما يف
فرتة تاريخية حمددة �أو ميل �شعوري لدى الأديب �أو الناقد لتجاوزه
آخر».وتعرف الدبو�س (،2003
اجتاه �أو التخلي عنه و�إبداله باجتاه �
ّ
�ص )60.االجتاه ب�أنه« :نزعة �أو ميل �شعوري لدى �شخ�ص ما جتاه
�أ�شخا�ص معنيني (�أو موقف �أو �أ�شياء �أو �أفكار�.إلخ)  ،وكيف يت�رصف
جتاههم بطريقة معينة ،و�أحيانا ُينظر �إىل عملية تطوير االجتاهات
الإيجابية لدى التالميذ على �أنها جزء من الرتبية الوجدانية».
عرفاها �شحاتة ،والنجار (� ،2003ص )16.ب ِع ّدة تعريفات،
وقد َّ
منها« :جمموع ا�ستجابات الفرد  -كما تتمثل يف �سلوكه  -نحو
املو�ضوعات واملواقف االجتماعية ،التي تختلف نحوها ا�ستجابات
الأفراد بحكم �أن هذه املو�ضوعات واملواقف تكون جدلية بال�رضورة
 �أي تختلف فيها وجهات النظر  -وتت�سم ا�ستجابات الفرد بالقبولبدرجات متباينة �أو بالرف�ض بدرجات متباينة �أي�ضا».ومن خالل
ا�ستق�صاء التعريفات ال�سابقة لالجتاهات ف�إن الباحثينْ ي�ضعان
تعريفا �إجرائيا يتنا�سب مع م�شكلة الدرا�سة الجتاهات الطلبة ،وهو:
موقف طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي من الن�صو�ص الأدبية املقررة
يف املنهج الدرا�سي بعد تدري�سها يف �ضوء مهارات التفكري العليا:
التحليل ،والرتكيب ،والتقومي من حيث ميلهم نحوها� ،أو �ضعف
�إقبالهم عليها� ،أو رف�ضهم لها.
◄◄الن�صو�ص الأدبية :اتفق الباحثون والكتاب على مفهوم
الن�صو�ص الأدبية ومل يكد يختلف فيه اثنان ،مثال ذلك ما اتفق
عليه العي�سوي ،ومو�سى ،وال�شيزاوي (� ،2005ص ، )306.وزاير،
وعايز (� ،2014ص� ، )447.أنها« :مقطوعات �أدبية من ال�شعر �أو
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النرث يتوافر لها حظ من اجلمال الفني.وتعر�ض على الطلبة فكرة
متكاملة� ،أو �أفكار مرتابطة عدة ،وميكن اتخاذها �أ�سا�سا لتمرين
الطلبة على التذوق اجلمايل ،كذلك ميكن االنطالق منها للتدرب على
البجة (� ،2010ص)306.
�إطالق الأحكام النقدية ال
أدبية».وعرفها ّ
ّ
 ،ب�أنها« :وعاء الرتاث الأدبي اجليد ،قدميه وحديثه ،نرثه و�شعره،
ومادته التي عن طريقها يتم �إمناء مهارة املتعلمني اللغوية،
والفكرية ،والتعبريية ،والتذوقية».ومما �سبق ا�ستعرا�ضه ف�إن
الباحثني يتبنيان تعريف زاير وعايز ( )2014كمفهوم للن�صو�ص
الأدبية يف درا�ستهما.
◄◄ال�صف العا�رش :هو ال�صف الأخري من احللقة الثانية يف
مرحلة التعليم الأ�سا�سي ب�سلطنة عمان ،وتت�ضمن احللقة الثانية
ال�صفوف من اخلام�س �إىل العا�رش من املرحلة الثانية يف التعليم
الأ�سا�سي (وزارة الرتبية والتعليم. )2016 ،

املنهجية والتصميم.
ينتمي البحث �إىل فئة البحوث االرتباطية التي تهدف �إىل
درا�سة العالقة بني املتغريات املختلفة وا�ستخدامها يف التنب�ؤات.
وتتمثل متغرياته يف :مهارات التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص
الأدبية بو�صفه متغريا م�ستقال ،واجتاهات الطلبة نحو الن�صو�ص
الأدبية بو�صفه متغيرّ اً تابعاً.
جمتمع الدراسة ،وعينتها.
الجدول ()1
يوضح المجتمع والعينة.

الوالية

العينة

املجتمع
ذكور

�إناث

ذكور

الن�سبة

�إناث

الن�سبة

�ضنك

142

148

36

11%

37

11%

ُينقل

171

184

43

13%

47

14%

عربي

1017 1018

253

76%

254

75%

املجموع

1349 1331

332

100%

338

100%

املجموع

2680

د .محمد بن صالح بن محمد العجمي
أ .حصة بنت علي بن سالم اليعقوبية

أدوات الدراسة ،وصدقها وثباتها.
1 .1قائمة مهارات التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية.
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة والذي ن�صه:
«ما مدى ا�ستخدام معلمي اللغة العربية ملهارات التفكري العليا
يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية يف ال�صف العا�رش؟ » قام الباحثان
مبراجعة خمتلف الأدبيات الرتبوية ،وقاما مبقابلة بع�ض �أ�ساتذة
مناهج اللغة العربية وطرائق تدري�سها يف بع�ض اجلامعات :جامعة
ُ�صـحار ،وجامعة نزوى ،وجامعة ال�سلطان قابو�س ،كما قاما بعقد
لقاءات مع عينة من املعلمني الأوائل للغة العربية ،ومع بع�ض
معلمي اللغة العربية ممن يدر�سون ال�صف العا�رش ،وكذلك مع فئة من
م�رشيف اللغة العربية ،وبع�ض خرباء مناهج اللغة العربية ،وكل ذلك
يف نطاق العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم ب�سلطنة ُعمان ،وخرجا
بقائمة مهارات التفكري العليا يف جماالت :التحليل ،والرتكيب،
والتقومي ،ثم ُعر�ضت على املحكمني من ذوي االخت�صا�ص ،ويف
امللحق ( )1قائمة مهارات التفكري العليا يف جماالت :التحليل،
والرتكيب ،والتقومي الالزمة لطلبة ال�صف العا�رش ،متت �صياغتها
على هيئة ا�ستبانة.
2 .2قائمة قيا�س اجتاهات الطلبة نحو الن�صو�ص الأدبية.
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة والذي ن�صه:
«ما مدى اجتاه طلبة ال�صف العا�رش نحو الن�صو�ص الأدبية؟ » قام
الباحثان مبراجعة خمتلف الأدبيات الرتبوية ،وقاما مبقابلة بع�ض
�أ�ساتذة مناهج اللغة العربية وطرائق تدري�سها يف بع�ض اجلامعات:
جامعة ُ�صـحار ،وجامعة نزوى ،وجامعة ال�سلطان قابو�س ،كما قاما
بعقد لقاءات مع عينة من املعلمني الأوائل للغة العربية ،ومع بع�ض
معلمي اللغة العربية ممن يدر�سون ال�صف العا�رش ،وكذلك مع فئة
من م�رشيف اللغة العربية ،وبع�ض خرباء مناهج اللغة العربية ،وكل
ذلك يف نطاق العاملني يف وزارة الرتبية والتعليم ب�سلطنة عمان،
وخرجا بقائمة مبدئية ،مت عر�ضت على عدد من املحكمني ،وامللحق
( )2يو�ضح الأداة يف �صورتها النهائية.
صدق أدوات الدراسة وثباتها.
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يت�ضح من اجلدول (� )1أعاله �أن جمتمع الدرا�سة يت�شكل من
جميع طلبة ال�صف العا�رش للعام الدرا�سي  2016 - 2015يف
حمافظة الظاهرة التعليمية ب�سلطنة ُعمان ،والبالغ عددهم ()2680
طالبا وطالبة( ،وزارة الرتبية والتعليم�. )2016 ،أما عينة الدرا�سة
فقد مت تخيرّ ها بالطريقة الع�شوائية بالتقنية الطبقية.حيث ا�ستخدمت
الوالية كطبقة مبا ن�سبته  25%من جمتمع الدرا�سة الأ�صلي� ،أي
 670طالبا وطالبة وفق ن�سب توزيع املجتمع بني الواليات؛ فكانت
على النحو الآتي� :ضنك  11%ذكور ،وعددهم  36طالبا ،والإناث
 ،11%وعددهن  37طالبة ،و ُينقل  13%ذكور ،وعددهم  43طالبا،
والإناث  ،14%وعددهن  47طالبة ،وعربي  76%ذكور وعددهم
 253طالبا ،والإناث  75%وعددهن  254طالبة.
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�ضت على عدد من
بعد بناء الأدوات يف �صورتها الأوليةُ ،ع ِر ْ
املحكمني املتخ�ص�صني يف مناهج وطرق تدري�س اللغة العربية،
وخرباء مناهج اللغة العربية ،وبع�ض م�رشيف اللغة العربية ،وبع�ض
املعلمني الأوائل للغة العربية ،وبع�ض معلمي اللغة العربية ممن
يدرو�سون ال�صف العا�رش؛ وذلك لإبداء ملحوظاتهم من خالل احلكم
على �صدق البنود و�صدق التمثيل يف الآتي� :سالمة �صياغة فقرات
اال�ستبانات علميا ولغويا ،وكفاية عدد الفقرات ومالءمتها للطلبة،
وو�ضوح فقرات الدرا�سة للطلبة ،وانتماء فقرات اال�ستبانات للهدف
من الدرا�سة ،و�أخريا حذف� ،أو �إ�ضافة� ،أو تعديل ما يرونه منا�سبا.
و�أ�سفرت نتائج التحكيم عن بع�ض التعديالت على الأداتني ،وهذا هو
�صدق املحكمني (.)Face Validityورغبة من الباحثينْ يف احل�صول
على �أدوات تت�سم بال�صدق �إىل مدى بعيد ،فقد عمدا �إىل تفعيل
�إجراءات �صدق املحتوى ( ،)Content Validityمن خالل فح�ص
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حمتوى الأداتني وحتليل مفرداتهما يف �ضوء الأهداف املحددة
للدرا�سة؛ ملعرفة مدى متثيل املهارات واالجتاهات امل�ضمنة يف
اال�ستبانتني لأهداف الدرا�سة ،والت�أكد من �أنها ُتغطي جوانب ال�سلوك
املقي�سة.وح�سب ما ات�ضح للباحثينْ من حتليالت وت�أمالت ف�إن �أداتي
الدرا�سة تت�سمان بدرجة جيدة من ال�صدق يف �ضوء مقايي�س �صدق
يخ�ص الثبات؛ فمن �أجل احل�صول على
املحكمني املحتوى�.أما فيما
ّ
نتائج مت�شابهة �أو متقاربة يف حالة تطبيق الأدوات �أكرث من مرة يف
ظروف متماثلة فقد قام الباحثان بتطبيقهما على عينة من خارج
عينة الدرا�سة الأ�صلية مكونة من  60فرداً� ،إذ جرى احلكم على ثبات
الأداة من خالل قيا�س االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة كرونباخ
�ألفا ( ، )Cronbac Alphaويو�ضح اجلدوالن ( )3 + 2معامل الثبات
بطريقة كرونباخ �ألفا ( )Cronbac Alphaلأداة قيا�س مهارات
التفكري العليا ،وملعامل الثبات ملقيا�س االجتاهات.
جدول ()2
معامل الثبات لمهارات أداة قياس مهارات التفكير العليا في تدريس النصوص األدبية
وللمجموع الكلي بمعادلة كرونباخ ألفا

شكل ()1
توزع عينة الدراسة حسب المجموع الكلي لدرجات مقياس المهارات.

معامل الثبات

عدد العبارات

املهارة
مهارة التحليل

0,763

10

مهارة الرتكيب

0,742

8

مهارة التقومي

0,754

7

0,775

25

املجموع الكلي للمهارات

جدول ()3
معامل الثبات لمجاالت أداة قياس االتجاه نحو النصوص األدبية وللمجموع الكلي بمعادلة
كرونباخ ألفا

املجاالت

يت�ضح من ال�شكل (� )1أعاله �أن هنالك توزيعا طبيعي ًا للمجموع
الكلي لدرجات عينة الدرا�سة للمجموع الكلي ملقيا�س املهارات؛ لأن
االلتواء والتفلطح يقعان بني  ، )0.526 - 0.180( 1.0 - 1.0كما
�أن ال�شكل ( )1يو�ضح �أن هنالك توزيعا طبيعيا معتدال للدرجات� ،إذ
�إن املنحنى تقريبا معتدل.
جدول ()4
المعيار المعتمد في تفسير نتائج السؤال األول للدراسة حسب المتوسط الحسابي.

مدى املتو�سط احل�سابي

()1

درجة اال�ستخدام

معامل الثبات

عدد العبارات

3 - 2.34

كبرية

املجال النف�سي

0.727

14

2.33 - 1.67

متو�سطة

املجال املعريف

0.721

13

1.66 - 1

قليلة

0.737

27

املجموع الكلي للعبارات

يت�ضح من خالل اجلدولني ال�سابقني �أن �أداتي الدرا�سة
تت�صفان بثبات جيد يف املجموع الكلي للفقرات ،وعلى م�ستوى كل
جمال؛ مما يجعلهما �صاحلتني للتطبيق يف العينة الأ�صلية للدرا�سة.

الجدول ()5
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ودرجة االستخدام لمحاور مقياس المهارات
مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي.

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
اال�ستخدام

حماور الأداة
(املهارات)

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

التحليل

2.46

0.334

كبرية

◄◄مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول.
ن�ص ال�س�ؤال الأول على« :ما درجة ا�ستخدام معلمي اللغة
العربية ملهارات التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية لل�صف
العا�رش  الأ�سا�سي مبحافظة الظاهرة من وجهة نظر الطلبة؟ »
ومن �أجل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال جرى ح�ساب املتو�سط احل�سابي،
واالنحراف املعياري ،ومقيا�س التوزيع الطبيعي للدرجات.وال�شكل
( )1واجلدوالن ( )5 + 4يلقيان ال�ضوء على نتائج ال�س�ؤال الأول.

التقومي

2.34

0.377

كبرية

الرتكيب

2.31

0.405

متو�سطة

2.38

0.311

كبرية

املجموع الكلي

بالرجوع �إىل النتائج املو�ضحة يف اجلدولني ( )4+5تبينّ
�أن درجة ا�ستخدام معلمي اللغة العربية ملهارات التفكري العليا
( )1استمد هذا المعيار من قاعدة التقريب الحسابي لألعداد الصحيحة (،2 ,3
 )1التي تمثل تدرجات المقياس المستخدم.
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يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية لل�صف العا�رش الأ�سا�سي مبحافظة
الظاهرة بالن�سبة ملحاور �أداة الدرا�سة كانت بني الدرجة الكبرية
واملتو�سطة� ،إذ �إن املجموع الكلي ح�صل على درجة ا�ستخدام
كبرية ،وبلغ املتو�سط احل�سابي له  ،2.38وهذه النتيجة ت�شري �إىل
وجود ر�ضا واقتناع من وجهة نظر الطلبة ب�أن معلمي اللغة العربية
ي�ستخدمون مهارات التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية
لطلبة ال�صف العا�رش ،وميكن �أن تعزى هذه النتيجة �إىل الرعاية
التي توليها وزارة الرتبية والتعليم يف االرتقاء مب�ستوى املعلمني
وتنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية ،وذلك من خالل تقدمي
الربامج التدريبية وور�ش العمل ،وخا�صة يف اجلوانب التي تهدف
�إىل تنمية قدرات الطلبة ومهارات تفكريهم العليا ،وكذلك الدور
الفاعل لعملية الإ�رشاف الرتبوي �سواء من قبل م�رشيف اللغة العربية
�أو املعلمني الأوائل للمادة ،وال�سيما �أن تنمية مهارات التفكري العليا
للطلبة تتوافق مع التوجهات احلديثة يف جمال الرتبية والتعليم،
ومع النظريات الرتبوية التي ت�ؤكد �رضورة الرتكيز على تنمية هذه
املهارات ،وا�ستخدام ا�سرتاتيجيات التدري�س احلديثة.وقد �أكدت
درا�سات كل من فريجريف ،ووالتون ()Fairgrieve & Walton 1996
ُ
؛ وديفو ( )DeFoet 1999؛ والزيتاوي ( )2005؛ وح�سن ( )2007؛
وعلي و�إبراهيم ( )2007؛ والقا�ضي ( )2007؛ وخرا�شقة ( )2009؛
وعبد الباري (� ، )2012أهمية ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات وطرائق تدري�س
حديثة لتنمية مهارات التفكري العليا لدى الطلبة يف درا�ستهم ملادة
اللغة العربية ب�صورة عامة والن�صو�ص الأدبية ب�صورة خا�صة.ويرى
الباحثان �أي�ضا ب�أنه ميكن تف�سري هذه النتيجة ب�أن عينة الدرا�سة هم
طلبة ال�صف العا�رش ،حيث ترتاوح �أعمارهم بني �سن الرابعة ع�رشة
وال�ساد�سة ع�رشة ،وبالتايل فقد بلغوا مرحلة متقدمة من الن�ضج
العقلي ،وقطعوا �شوطا يف التعليم ،ف�أ�صبحت لديهم القدرة التي
متكنهم �إىل حد ما من التفاعل مع املعلمني وتوجيه احل�صة الدرا�سية
نحو النقا�ش والع�صف الذهني وتنمية مهارات التفكري العليا ،ولي�س
جمرد الرتكيز على احلفظ واال�ستظهار.كما �أن هذه النتيجة ُت�شري �إىل
�إدراك معلمي اللغة العربية �أهمية تنمية مهارات التفكري العليا لدى
الطلبة؛ كونها ت�ساعد على رفع م�ستوى التح�صيل والكفاءة التفكريية
لديهم ،وتنمي �شعورهم وثقتهم ب�أنف�سهم يف �أثناء ممار�سة املهام
التدري�سية ،وهم ُيدركون �أن الن�صو�ص الأدبية متثل جماال خ�صبا
ميكن من خالله حتقيق هذا الهدف.وميكن التوفيق بني هذه النتيجة
ونتيجة الدرا�سة اال�ستطالعية التي �أ�شارت �إىل �أن �أغلب معلمي اللغة
العربية يدر�سون الن�صو�ص الأدبية مع �إهمال توظيف املهارات
العقلية العليا ب�أن العينة اال�ستطالعية مت تخريها بطريقة ع�شوائية
ب�سيطة ،وهي حمدودة يف ( )46فردا ،و�أن ( )65%منهم من يرون
ذلك فقط ،ولعل ذلك يعود �أي�ضا �إىل وجود م�رشفني ومعلمني �أوائل
�ضمن العينة وهم �أكرث ت�شددا يف معايري احلكم على �أداء املعلمني.يف
حني �أن نتائج هذا ال�س�ؤال جاءت من وجهة نظر طلبة ال�صف العا�رش؛
ولذا فهي قد اختلفت لرمبا ب�سبب قلة �إدراك طلبة ال�صف العا�رش لهذه
الأهمية وتطبيقاتها يف احلقل الرتبوي.
واختلفت نتيجة هذه الدرا�سة مع ما تو�صلت �إليه درا�سة
الطحاوي و�إبراهيم ( ، )2013والتي �أ�سفرت نتائجها عن �ضعف
اهتمام معلمي اللغة العربية بتوجيه طلبة ال�صف الأول الثانوي
و�إر�شادهم �إىل طريقة ا�ستخدام مهارات التحليل الفني للن�ص
الأدبي ،كما تو�صلت درا�سة الكخن والعتوم (� )2007إىل �أن مدى
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تركيز معلمي اللغة العربية للمرحلة الثانوية يف حمافظة جر�ش
على مهارات التفكري الإبداعي �أثناء تدري�سهم للمادة كان �ضعيفا،
و�أظهرت درا�سة الهوميل (� )2003أن مدى تركيز �أ�سئلة كتب اللغة
العربية املقررة على طلبة ال�صف الأول الثانوي الأدبي على تنمية
مهارات التفكري العليا (التحليل ،والرتكيب ،والتقومي) عند الطلبة
ح�سب ت�صنيف بلوم للأهداف املعرفية كان �ضعيفا ،وك�شفت درا�سة
املعيقل ( )1998عن �ضعف اتباع معلمي اللغة العربية يف املرحلة
املتو�سطة مبحافظة اخلرج للأ�ساليب والأن�شطة والإجراءات التي
حتقق �أهداف تدري�س مادة الن�صو�ص الأدبية.
كما يت�ضح من اجلدول (� )5أن مهارة التحليل جاءت يف
املرتبة الأوىل وبدرجة ا�ستخدام كبرية ومتو�سط ح�سابي بلغ 2.46
وقد ُيعزى ذلك �إىل �أن هذه املهارة قد تعد �أ�سهل لدى الطلبة مقارنة
مبهارتي الرتكيب والتقومي ،واللتني ت�أتيان يف مرحلة �أعلى ح�سب
ت�صنيف بلوم للمجال املعريف ،فمن خالل هذه املهارة ُيتوقع �أن
تعرف حتليل مادة الن�ص
يكون الطالب يف هذا امل�ستوى قادرا على ّ
الأدبي �إىل مكوناته اجلزئية وعنا�رصه الأولية؛ مما ي�ساعده على
فهم تنظيمه البنائي ،وتعرف الرتتيب الهرمي للأفكار والعالقات �أو
املعنى بني هذه الأفكار بتتبع طريقة تنظيمها ،ويتبني �أن مهارة
الرتكيب جاءت يف املرتبة الأخرية وبدرجة ا�ستخدام متو�سطة
مبتو�سط ح�سابي  ،2.31ورمبا ُيعزى ذلك �إىل وجود نوع من
ال�صعوبة والتعقيد يف تطبيق بع�ض �إجراءات هذه املهارة ،وبالتايل
قد يحتاج الطلبة مزيدا من التدريب والت�أهيل؛ للتمكن من هذه
املهارة وتطبيقها بدرجة عالية من الإتقان ،فمن خالل تطبيق
هذه املهارة يتوقع من الطالب و�ضع الأجزاء والعنا�رص مع بع�ضها
تكون ال�شكل الكلي املتكامل له.
لتكوين بناء جديد للن�ص الأدبي� ،أو ّ
وفيما ي�أتي مناق�شة نتائج ال�س�ؤال ح�سب كل حمور من حماور
مقيا�س املهارات العليا ،وذلك كما يلي:
Ú Úاملحور الأول :مهارة التحليل.
الجدول ()6
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ودرجة االستخدام لفقرات مهارة التحليل مرتبة
تنازليا حسب المتوسط الحسابي.

الفقرة
ُيدرب املعلم الطلبة على الربط بني عاطفة
الن�ص الأدبي والتجربة ال�شعورية للأديب.
ُيدرب الطلبة على حتليل �أثر ال�صور البالغية
يف �أداء الفكرة واملعنى يف الن�ص.
ُيعطي الطلبة فر�صة لت�صنيف الدالالت
الإيحائية للألفاظ يف الن�ص.
ُيدرب الطلبة على ا�ستنتاج اخل�صائ�ص
الفنية للن�ص الأدبي.
ُي�ساعد الطلبة على حتليل الدالالت
الإيحائية للرموز الواردة يف الن�ص.
ُي�ساعد الطلبة على ا�ستنتاج عنا�رص التجديد
يف الن�ص الأدبي.
ُي�شجع الطلبة على مناق�شة �أ�صدق الرتاكيب
تعبريا عن الفكرة.
ُيدرب الطلبة على حتليل عنا�رص الن�ص
الأدبي يف �ضوء وحدته الع�ضوية.

املتو�سط
احل�سابي

درجة
االنحراف
املعياري اال�ستخدام

2.77

0.500

كبرية

2.73

0.574

كبرية

2.56

0.688

كبرية

2.55

0.697

كبرية

2.52

0.724

كبرية

2.45

0.773

كبرية

2.41

0.776

كبرية

2.21

0.809

متو�سطة
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الفقرة
ُي�شجع الطلبة على اقرتاح عنوان �آخر للن�ص
الأدبي.
ُيدرب الطلبة على املوازنة املو�ضوعية بني
الن�ص الأدبي املدرو�س ،ون�ص �أدبي �آخر.
املجموع الكلي

املتو�سط
احل�سابي

درجة
االنحراف
املعياري اال�ستخدام

2.21

0.850

متو�سطة

2.16

0.832

متو�سطة

2.46

0.334

كبرية

بالنظر �إىل جدول ( )6يت�ضح �أن درجة ا�ستخدام معلمي اللغة
العربية ملهارات التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية لل�صف
العا�رش الأ�سا�سي مبحافظة الظاهرة من وجهة نظر الطلبة بالن�سبة
لفقرات مهارة التحليل كانت بني الدرجة الكبرية واملتو�سطة،
املعلم الطلبة على الربط بني عاطفة
ويتبني �أن الفقرة “ ُيدرب
ُ
الن�ص الأدبي والتجربة ال�شعورية للأديب” جاءت يف املرتبة الأوىل
وبدرجة ا�ستخدام كبرية ومتو�سط ح�سابي  ،2.77وقد ُيعزى ذلك �إىل
�إدراك معلمي اللغة العربية �أن تدريب الطلبة على هذه املهارة ال
ميكن �أن يتحقق �إال من خالل جتزئة الن�ص الأدبي و�إجراء املقارنة
واال�ستنباط بني عاطفة الن�ص الأدبي والتجربة ال�شعورية للأديب،
الأمر الذي يدفع الطلبة �إىل ا�ستخدام مهارات التفكري العليا للتو�صل
�إىل هذه النتيجة ،كما �أن هذا اال�ستنباط عامل م�ساعد على تنمية
ذائقته اجلمالية ،وتكوين اجتاه �إيجابي نحو الن�صو�ص الأدبية،
وت�شري النتائج �إىل �أن العبارة “ ُيدرب الطلبة على حتليل �أثر ال�صور
البالغية يف �أداء الفكرة واملعنى يف الن�ص الأدبي” جاءت يف
املرتبة الثانية وبدرجة ا�ستخدام كبرية ،ومتو�سط ح�سابي ،2.73
وميكن تف�سري ذلك؛ ب�أن على الطلبة القيام با�ستثارة تفكريهم من
خالل حتليل ال�صورة البالغية وك�شف العالقة بينها وبني �أداء الفكرة
واملعنى يف الن�ص الأدبي؛ حتى يتمكن من حتديد �أثرها يف �أداء
الفكرة واملعنى ،ويت�ضح �أن العبارة “ ُيعطي الطلبة فر�صة لت�صنيف
الدالالت الإيحائية للألفاظ يف الن�ص” جاءت يف املرتبة الثالثة
وبدرجة ا�ستخدام كبرية ،ومتو�سط ح�سابي  ،2.56و ُيعلل ذلك ب�أن
�إجراء هذه العملية يتطلب من الطلبة قيامهم ب�سل�سلة من عمليات
التفكري ،والتي تدفعهم �إىل ممار�سة الع�صف الذهني والنقد واملقارنة
ينم
والإفادة من اخلربات ال�سابقة؛ وذلك للخروج بت�صنيف جديد ُ
عن فهم الطلبة للدالالت الإيحائية للألفاظ يف الن�ص.كما يو�ضح
اجلدول (� )6أي�ضا �أن العبارة “ ُي�شجع الطلبة على اقرتاح عنوان �آخر
للن�ص الأدبي” ،والعبارة “ ُيدرب الطلبة على املوازنة املو�ضوعية
بني الن�ص الأدبي املدرو�س ،ون�ص �أدبي �آخر” جاءتا يف املرتبة
قبل الأخرية واملرتبة الأخرية وبدرجة ا�ستخدام متو�سطة ،ومبتو�سط
ح�سابي بلغ  2.16 ،2.21على التوايل ،وميكن تعليل ذلك ب�سبب �أن
بع�ض معلمي اللغة العربية قد ال يعي �أهمية ممار�سة هذه املهارات
و�أثرها يف تنمية مهارات التفكري العليا للطلبة؛ ب�سبب �ضيق الوقت
وق�رص مدة احل�صة الدرا�سية ،والذي قد يحول دون متكن املعلم من
االهتمام بهذه املهارات عند تدري�سه للن�ص الأدبي ،وقد يكون ذلك
لأن عمليات التقومي ال تركز على تنمية هذه املهارات لدى الطلبة،
كما �أن عملية املوازنة املو�ضوعية بني الن�صو�ص الأدبية تتطلب من
املعلم ثقافة �أدبية خا�صة و�إملاما جيدا بالأدب وخ�صائ�صه ب�شكل
عر�ض �إىل عملية
عام ،كما �أن منهج اللغة العربية لل�صف العا�رش َي ُ
املوازنة يف �أ�سئلة املناق�شة والتحليل عن طريق املقارنة بني فكرة

جزئية �أو معنى ما يف الن�ص الأدبي املدرو�س ون�ص �أدبي �آخر ،دون
و�ضع الن�صني يف ميزان عنا�رص النقد الأدبي ،الأمر الذي قد ُيفقد
عملية املوازنة هدفها الأ�سا�سي وهو االرتقاء بالتفكري الناقد لدى
الطلبة.
Ú Úاملحور الثاين :مهارة الرتكيب.
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ودرجة االستخدام لفقرات مهارة التركيب مرتبة
تنازليا حسب المتوسط الحسابي.

الفقرة
ُيدرب الطلبة على �إبراز احلكم والأمثال
التي �صدرت عن الأديب.
ُي�شجع الطلبة على �إبراز القيم واالجتاهات
امل�ستوحاة من الن�ص.
ُيدرب على الربط بني ما �صدر عن الأديب
من حكم و�أمثال وعالقتها به وباحلياة.
ُيدرب الطلبة على �صياغة ملخ�ص بلغتهم
عن فكرة الن�ص الأدبي.
ُيدرب الطلبة على الإفادة من م�ضامني
الن�ص يف احلياة.
ُيدرب الطلبة على تطوير قدراتهم يف
الكتابة الإبداعية.
ُيتيح فر�صة للطلبة لبناء حلول �أخرى
لق�ضية الن�ص الأدبي.
املجموع الكلي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
اال�ستخدام

2.42

0.761

كبرية

2.40

0.770

كبرية

2.36

0.784

كبرية

2.29

0.843

متو�سطة

2.28

0.803

متو�سطة

2.22

0.830

متو�سطة

2.21

0.833

متو�سطة

2.31

0.405

متو�سطة

يت�ضح من خالل الت�أمل يف اجلدول (� )7أن درجة ا�ستخدام
معلمي اللغة العربية ملهارات التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص
الأدبية لل�صف العا�رش الأ�سا�سي مبحافظة الظاهرة بالن�سبة لفقرات
مهارة الرتكيب كانت بني الدرجة الكبرية واملتو�سطة ،ويتبني �أن
الفقرة “ ُيدرب الطلبة على �إبراز احلكم والأمثال التي �صدرت عن
الأديب” جاءت يف املرتبة الأوىل بدرجة ا�ستخدام كبرية ،ومتو�سط
ح�سابي  ،2.42وميكن تف�سري ذلك ب�أن هذه العملية تدفع الطالب
�إىل �إمعان فكره يف ا�شتقاق واكت�شاف احلكم والأمثال التي يرمي
ثم ،ف�إنه يتعلم تنظيما مميزا للأفكار الواردة
�إليها الأديب.ومن ّ
يف الن�ص والقدرة على �إعادتها وت�شكيلها يف بنية جديدة.وت�شري
النتائج �إىل �أن الفقرة “ ُي�شجع الطلبة على �إبراز القيم واالجتاهات
امل�ستوحاة من الن�ص” جاءت يف املرتبة الثانية وبدرجة ا�ستخدام
كبرية ،ومتو�سط ح�سابي  ،2.40حيث �إن الطلبة من خالل تعلم هذه
املهارة ال ميكنهم احل�صول على املعلومة جاهزة �أو ب�سهولة ،و�إمنا
عليهم �أن ُيبدعوا يف ا�ستخراج القيم واالجتاهات املت�ضمنة يف
الن�ص ،وبالتايل فحتى يتقن الطلبة هذه املهارة ينبغي �أن يكونوا
على دراية بالقيم واالجتاهات ب�صورة عامة ويوظفوا خرباتهم
ال�سابقة يف هذا املجال؛ لأجل الو�صول �إىل حتقيق هذا الهدف،
ويت�ضح �أن الفقرة “ ُيدرب الطلبة على الربط بني ما �صدر عن الأديب
من حكم و�أمثال وعالقتها به وباحلياة” جاءت يف املرتبة الثالثة
وبدرجة ا�ستخدام كبرية ومتو�سط ح�سابي  ،2.36ومن خالل هذه
املهارة يقوم الطلبة با�شتقاق جمموعة من العالقات وربط العنا�رص
املجردة؛ لأجل التو�صل �إىل اال�ستنتاجات والقوا�سم امل�شرتكة التي
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العالقة بني استخدام معلمي اللغة العربية ملهارات التفكير العليا في تدريس النصوص األدبية
في الصف العاشر واجتاهات الطلبة نحوها في محافظة الظاهرة بسلطنة عمان

تربطها بواقع احلياة املعا�رصة �أو البيئة املحلية التي يعي�شها
الطلبة.وجاءت الفقرة “ يدرب الطلبة على �صياغة ملخ�ص بلغتهم
عن فكرة الن�ص الأدبي “ يف املرتبة الرابعة بدرجة ا�ستخدام
متو�سطة مبتو�سط ح�سابي مقداره ( )2.29ولرمبا يعزى ذلك �إىل
�ضعف تفعيل هذه املهارة من قبل املعلمني ب�صورة م�ستمرة يف
املمار�سات التعلمية.وجاءت بعد ذلك الفقرة “ يدرب الطلبة على
الإفادة من م�ضامني الن�ص يف احلياة “ يف املرتبة اخلام�سة بدرجة
ا�ستخدام متو�سطة ،مبتو�سط ح�سابي مقدره ( )2.28وهذا قد يعزى
�إىل �أن ربط نواجت التعلم باحلياة اليومية من حيث املمار�سة ال
يحظى بذلك القدر من ت�أكيد م�ضمونه ،على الرغم من �أهمية هذه
الفقرة وت�أكيد البحوث والدرا�سات عليها.كما جاءت الفقرة “ ُيدرب
الطلبة على تطوير قدراتهم يف الكتابة الإبداعية” يف املرتبة قبل
الأخرية وبدرجة ا�ستخدام متو�سطة ،ومتو�سط ح�سابي  ،2.22وميكن
تف�سري ذلك ب�ضعف امتالك بع�ض معلمي اللغة العربية القدرة على
تنفيذ هذه املهارة و�إجرائها.كما �أن �أ�ساليب التقومي امل�ستخدمة
تركز ب�صورة �أكرب على جانب احلفظ واال�ستظهار ،وقلّما ت�شجع على
�سرب قدرات الطلبة على الكتابة الإبداعية ،كما �أن منهاج الن�صو�ص
الأدبية يف ال�صف العا�رش يتوقف يف كل ن�ص �أدبي عند �أ�سئلة
املناق�شة والتحليل ،وال توجد فيما بعدها �أ�سئلة ُمعِينة على مهارة
الرتكيب.ويتبني �أن العبارة “ ُيتيح فر�صة للطلبة لبناء حلول �أخرى
للق�ضية التي يناق�شها الن�ص” جاءت يف املرتبة الأخرية وبدرجة
ا�ستخدام متو�سطة ،ومتو�سط ح�سابي  ،2.21ورمبا يف�رس ذلك ب�سبب
قلة معرفة بع�ض املعلمني ب�إجراءات الطريقة العلمية يف البحث عن
الفرو�ض واحللول املنا�سبة وعر�ضها للنقا�ش ،ورمبا �أي�ضا نتيجة
ل�ضيق وقت احل�صة.
Ú Úاملحور الثالث :مهارة التقومي.
جدول ()8
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ودرجة االستخدام لفقرات مهارة التقويم مرتبة
تنازليا حسب المتوسط الحسابي.

الفقرة
ُي�شجع الطلبة على احلكم على جناح توظيف
ال�صور البالغية يف الن�ص الأدبي.
ُيدرب الطلبة على تناول �أثر دقة الألفاظ يف
ت�أدية املعاين.
ُي�ساعد الطلبة على احلكم على ال�صدق الفني
للن�ص الأدبي.
ُيعزز �أفكار الطلبة الإبداعية اجلديدة.
ُي�ساعد الطلبة على تعليل اختيار �أ�صدق
الرتاكيب تعبريا عن الفكرة.
ُيدرب الطلبة على تناول �أثر دقة الرتاكيب
يف ت�أدية املعاين.
ُي�ساعد الطلبة على تعليل الأحكام الأدبية
يف الن�ص الأدبي.
ُيدرب الطلبة على ت�صنيف الن�ص الأدبي
و�صاحبه بني الأدباء.
ُيدرب الطلبة على احلكم على الن�ص
املدرو�س مبقارنته بن�ص �آخر متت درا�سته
�سابقا وفق معايري فنية حمددة.
املجموع الكلي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
اال�ستخدام

2.50

0.743

كبرية

2.42

0.781

كبرية

2.42

0.776

كبرية

2.38

0.808

كبرية

2.34

0.786

كبرية

2.31

0.790

متو�سطة

2.31

0.798

متو�سطة

2.19

0.835

متو�سطة

2.16

0.832

متو�سطة

2.34

0.377

كبرية

د .محمد بن صالح بن محمد العجمي
أ .حصة بنت علي بن سالم اليعقوبية

يت�ضح من خالل اجلدول (� )8أن درجة ا�ستخدام معلمي اللغة
العربية ملهارات التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية لل�صف
العا�رش الأ�سا�سي مبحافظة الظاهرة بالن�سبة لفقرات مهارة التقومي
تراوحت بني الدرجة الكبرية واملتو�سطة ،ويتبني �أن الفقرة “ ُي�شجع
الطلبة على احلكم على جناح توظيف ال�صور البالغية يف الن�ص
الأدبي” جاءت يف املرتبة الأوىل وبدرجة ا�ستخدام كبرية ،ومتو�سط
ح�سابي  ،2.50وقد ُيعزى ذلك �إىل اهتمام املعلم بهذه املهارة؛
لأن الطلبة يقومون ب�إ�صدار احلكم بناء على معايري حمددة خا�صة
بتوظيف ال�صورة البالغية يف الن�ص الأدبي ،وهنا يجب على الطلبة
تقدمي الأدلة الأدبية املُقنعة لهذا احلكم ،وبالتايل ف�إن مدى جناح
الطلبة يف �إ�صدار احلكم ُي�شري �إىل حتقق نواجت التعلم ،و ُت�شري النتائج
�إىل �أن الفقرة “ ُيدرب الطلبة على تناول �أثر دقة الألفاظ يف ت�أدية
املعاين” ،والفقرة “ ُي�ساعد الطلبة على احلكم على ال�صدق الفني
للن�ص الأدبي” جاءتا يف املرتبة الثانية واملرتبة الثالثة وبدرجة
ا�ستخدام كبرية ومبتو�سط ح�سابي  2.42لكل منهما ،وتف�سري ذلك
�أن تناول الطلبة دقة الألفاظ و�إ�صدار حكم على ال�صدق الفني يعني
متكن الطلبة من جميع املهارات املعرفية التي ت�سبق مهارة التقومي
لي�صلوا �إىل مرحلة يعتمدون فيها على �إ�صدار ر�أيهم وفق �أ�س�س
ومربرات �أدبية يدافعون بها عن وجهة نظرهم.كما يت�ضح �أي�ضا
�أن الفقرة “ ُيدرب الطلبة على ت�صنيف الن�ص الأدبي و�صاحبه بني
الأدباء” ،والفقرة “ ُيدرب الطلبة على احلكم على الن�ص املدرو�س
مبقارنته بن�ص �آخر متت درا�سته �سابقا وفق معايري فنية حمددة”
جاءتا يف املرتبة قبل الأخرية والأخرية وبدرجة ا�ستخدام متو�سطة،
ومبتو�سط ح�سابي بلغ  2.16 ،2.19على التوايل ،وقد ُيعزى ذلك �إىل
�أنه من �أجل حتقيق هذين الهدفني يتطلب من الطلبة �إملامهم ب�أنواع
الن�ص الأدبي ،بالإ�ضافة �إىل �إملامهم ومعرفتهم ب�صاحب الن�ص
الأدبي ،وينطبق ذلك �أي�ضا على مقارنة الن�ص الأدبي بن�صو�ص
�أخرى ،وبالتايل فكان ال ُبد للطلبة من معرفتهم و�إتقانهم جلميع
امل�ستويات ال�سابقة ،بالإ�ضافة �إىل قدرتهم على �إ�صدار الأحكام،
بناء على معايري حمددة.
و�إعطاء القيمة للن�ص الأدبي ً
وميكن التوفيق بني هذه النتيجة وما خل�صت �إليه نتائج
املقابالت اال�ستطالعية مع الطالبات ب�أن املقابالت اال�ستطالعية
مع الطالبات كانت لعينة حمدودة متثلت يف ( )30طالبة ،ولرمبا
يكون تفكريها يف اجتاه متحفظ نحو ا�ستخدام معلمي اللغة العربية
ملهارات التفكري العليا ،يف حني �أن العينة التطبيقية كانت ت�شمل
( )670من امل�ستجيبني.وبذا ف�إن الفروقات ميكن ا�ستيعابها �ضمن
هذا العدد الكبري من العينة.
◄◄مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين.
ن�ص ال�س�ؤال الثاين هو“ :ما درجة اجتاهات طلبة ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي نحو الن�صو�ص الأدبية؟» وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال
جرى ا�ستخدام مقايي�س الإح�صاء الو�صفي؛ ملعرفة نوع التوزيع
للمجموع الكلي ملقيا�س االجتاهات ،ويت�ضح ذلك من خالل اجلدول
()9
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جدول ()9
اإلحصاء الوصفي لمتغير االتجاهات.

العدد

الأعلى

الأدنى

املتو�سط

املعياري

�إح�صاء
املجموع

670

81.00

29.00

60.9925

شكل ()2
توزع عينة الدراسة حسب المجموع الكلي لدرجات مقياس االتجاهات.

يت�ضح من اجلدول ( )9وال�شكل (� )2أن هنالك توزعا طبيعي ًا
للمجموع الكلي لدرجات عينة الدرا�سة يف مقيا�س االجتاهات؛ وذلك
لأن قيم االلتواء والتفلطح تقع بني . )0.141 –0.397( 1 - 1.0
جدول ()10
المعيار المعتمد في تفسير نتائج السؤال الثاني للدراسة حسب المتوسط الحسابي

مدى املتو�سط احل�سابي

درجة االجتاه

3 - 2.34

كبرية

2.33 - 1.67

متو�سطة

1.66 - 1

قليلة

()1

جدول ()11
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ودرجة االتجاه لمحاور مقياس االتجاه مرتبة
تنازليا حسب المتوسط الحسابي.

حماور الأداة
(االجتاه)

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

درجة االجتاه

االجتاه النف�سي

2.26

0.384

متو�سطة

االجتاه املعريف

2.25

0.388

متو�سطة

املجموع الكلي

2.25

0.355

متو�سط

9.60871

التفلطح

االلتواء
�إح�صاء

اخلط�أ املعياري

�إح�صاء

اخلط�أ املعياري

0.397

0.094

0.141

0.189

حني النظر �إىل النتائج املو�ضحة يف اجلدولني ()11 + 10
يت�ضح �أن درجة اجتاهات طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي نحو
يخ�ص حماور مقيا�س
الن�صو�ص الأدبية مبحافظة الظاهرة فيما
ّ
االجتاه كانت �ضمن الدرجة املتو�سطة ،ويتبني �أن املجموع الكلي
للمقيا�س ح�صل على درجة اجتاه متو�سطة ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ
 ،2.25وهذه النتيجة ُت�شري �إىل �أن درجة اجتاهات الطلبة نحو
الن�صو�ص الأدبية مل تكن بال�صورة املُر�ضية التي ت�شجع الطلبة
وحتفزهم على درا�سة الن�صو�ص الأدبية ،وميكن تعليل ذلك؛ بقلة
ا�ستخدام بع�ض معلمي مادة اللغة العربية للتعلم الن�شط يف تدري�س
ا�ستخدامه احليوية
الن�صو�ص الأدبية ،والذي ميكن �أن ُي�ضفي
ُ
واملرونة داخل غرفة الف�صل الدرا�سي ،ويجعل من الطلبة حمور
العملية التعلمية ،بحيث يكون الطالب عن�رصا فاعال و�إيجابيا من
خالل ممار�سة عدد من الأدوار التحويلية الإيجابية يف خط التعلم؛
مما يتيح له م�ساحة كافية من احلرية يف التفكري وامل�شاركة
ثم ،ي�صبح الطلبة �أكرث حما�سة ورغبة
و�إبداء الر�أي والتفاعل ،ومن ّ
يف تقبل املادة ،وتت�شكل لديهم الدافعية الالزمة لتكوين اجتاهات
�إيجابية نحو الن�صو�ص الأدبية ،ويف هذا ال�سياق فقد �أثبتت عدد
من الدرا�سات �أهمية ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات وطرائق تدري�س
حديثة؛ لتنمية اجتاه الطلبة نحو مادة اللغة العربية ب�صورة عامة
والن�صو�ص الأدبية ب�صورة خا�صة ،ومنها :درا�سة التويجري
( )2009؛ والعجمية ( )2010؛ وعو�ض ( )2010؛ والكلبانية
( )2010؛ ودرا�سة الن�صار واملجيدل ( )2010؛ ودرا�سة ال�شيدية
( )2014؛ والعامري (. )2015كما قد ُتعزى هذه النتيجة �إىل �أن
نظرة بع�ض الطلبة �إىل تعلم اللغة العربية ب�صورة عامة والن�صو�ص
الأدبية ب�صورة خا�صة رمبا تكون نظرة ت�شا�ؤمية؛ ب�سبب الفكرة
اخلاطئة التي تكونت يف �أذهانهم عن �صعوبة تعلمها و�أنها مادة
نظرية بحتة ،كما �أظهرت ذلك درا�سة هوبي و�صالح ( ، )2011وذكر
ذلك �أي�ضا املحنة (� : )2015أن حمتوى الن�صو�ص الأدبية ال ين�سجم
جزء
مع واقع الطلبة وتطلعاتهم واجتاهاتهم وميولهم ،وال يدخل ٌ
كبري من حمتواها �ضمن خرباتهم وواقع حياتهم ،وبالأخ�ص يف
هذه املرحلة؛ لأنها مرحلة املراهقة مييل فيها كثري من الطلبة �إىل
املو�ضوعات التي تتحدث عن الفكاهة واحلما�سة وق�ص�ص البطولة،
وحب الن�صو�ص الغنية باخليال وجمال الت�شبيه ،والإيقاع احل�سن.
وقد اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع النتائج التي تو�صلت �إليها درا�سة
العي�سوي ( )1998والتي ك�شفت عن تدين م�ستوى التح�صيل اللغوي
واجتاهات طالب كلية املعلمني باملدينة املنورة نحو اللغة العربية.
وتبني من اجلدول (� )11أي�ضا �أن حمور االجتاه النف�سي ح�صل على
املرتبة الأوىل وبدرجة اجتاه متو�سطة ،ومتو�سط ح�سابي بلغ ،2.26
وميكن تف�سري ذلك �إىل �أن الطلبة رمبا يف�ضلون الن�صو�ص الأدبية
التي تت�صل باجلانب الوجداين؛ لت�أثريها يف وجدانهم و�أحا�سي�سهم.
وقد يراها بع�ضهم �أنها متثل جماال للت�أمل والتفكري و�إطالق العنان
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العالقة بني استخدام معلمي اللغة العربية ملهارات التفكير العليا في تدريس النصوص األدبية
في الصف العاشر واجتاهات الطلبة نحوها في محافظة الظاهرة بسلطنة عمان

للتفكري واخليال ،ومن جانب �آخر ف�إنهم ال يحبذون الن�صو�ص
الأدبية التي تخلو من التذوق واخليال وجمال الت�شبيه وتركز على
اجلانب املعريف �سواء يف حمتوى الن�ص الأدبي �أو عملية التقومي� ،إذ
يعمد املعلم �إىل توجيه الطلبة نحو حفظ الن�ص الأدبي وا�ستظهاره؛
ل�ضمان ح�صولهم على معدل مرتفع من العالمات �أثناء عملية
التقومي ،والتي يتم من خاللها الرتكيز على مهارات التفكري الدنيا
كالتذكر والفهم و�ضعف االهتمام مبهارات التفكري العليا كالتحليل
والرتكيب والتقومي.وقد �أ�شار �إىل ذلك عدد من �أهل االخت�صا�ص يف
مناهج اللغة العربية وطرائق تدري�سها ،ومنهم :مدكور (،)2007
واملحنة (. )2015وفيما ي�أتي مناق�شة النتائج ح�سب كل حمور من
حماور مقيا�س االجتاه ،وذلك كما ي�أتي:
Ú Úاملحور الأول :االجتاه النف�سي.
الجدول ()12
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ودرجة االتجاه لفقرات االتجاه النفسي مرتبة
تنازليا حسب المتوسط الحسابي.

الفقرة
�أ�شعر باالرتياح عند �إجادتي حتليل
الن�صو�ص الأدبية.
�أ�شعر بال�سعادة عندما �أكت�شف ال�صورة
اجلمالية يف البيت ال�شعري.
�أ�شعر �أن قراءة الن�صو�ص الأدبية
لدي.
الوطنية تقوي االنتماء الوطني ّ
�أرى �أن درا�سة الن�صو�ص الأدبية
م�ضيعة للوقت*.
�أجد متعة يف قراءة الن�صو�ص الأدبية
بغ�ض النظر عن كاتبها.
ّ
�أحب امل�شاركة يف �أن�شطة الن�صو�ص
الأدبية.
�أحب درا�سة الن�صو�ص الأدبية؛
الرتباطها بواقع احلياة.
�أ�شعر �أن طريقة تدري�س الن�صو�ص ال
ت�ساعدين على �إدراك �أهمية الن�صو�ص
يف حياتي*.
�أرى �أن ح�ص�ص الن�صو�ص الأدبية
تزيد من ثقتي بنف�سي.
�أمتنى �أن تنتهي ح�صة الن�صو�ص
الأدبية �رسيعا*.
�أ�شعر باال�ستمتاع يف ح�ص�ص
الن�صو�ص الأدبية.
�أحب توظيف اجلمل والعبارات
املت�ضمنة يف الن�صو�ص الأدبية يف
مواقف حياتية.
�أحب االطالع على �سري الأدباء
البارزين.
�أ�شعر �أن الوقت مير �رسيعا يف ح�ص�ص
تدري�س الن�صو�ص الأدبية.
املجموع

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

درجة االجتاه

2.54

0.660

كبرية

2.47

0.682

كبرية

2.45

0.696

كبرية

2.44

0.726

كبرية

2.38

0.722

كبرية

2.31

0.744

متو�سطة

2.25

0.741

متو�سطة

2.21

0.729

متو�سطة

2.18

0.666

متو�سطة

2.16

0.773

متو�سطة

2.13

0.729

متو�سطة

2.11

0.775

متو�سطة

2.02

0.782

متو�سطة

1.95

0.777

متو�سطة

2.26

0.384

متو�سط

بالنظر يف اجلدول (� )12أعاله يت�ضح �أن درجة اجتاهات
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طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي نحو الن�صو�ص الأدبية مبحافظة
الظاهرة بالن�سبة لفقرات االجتاه النف�سي كانت �ضمن الدرجة
الكبرية ،ويتبني �أن الفقرة “�أ�شعر باالرتياح عند �إجادتي حتليل
الن�صو�ص الأدبية” ،والفقرة “�أ�شعر بال�سعادة عندما �أكت�شف
ال�صورة اجلمالية يف البيت ال�شعري” جاءتا يف املرتبة الأوىل
واملرتبة الثانية وبدرجة ا�ستخدام كبرية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ
 2.47 ،2.54على التوايل ،وميكن �أن ُيعزى ذلك �إىل �شعور الطلبة
بالر�ضا النف�سي وال�سعادة؛ كونهم و�صلوا �إىل م�ستوى عالٍ من الأداء
والإجناز ،فعملية حتليل الن�ص الأدبي واكت�شاف ال�صورة اجلمالية
لي�ست من املهارات ال�سهلة ،و�إمنا يتطلب حتقيق هذا الهدف �إعمال
مهارات التفكري العليا لدى الطلبة.وات�ضح �أن الفقرة “�أ�شعر �أن قراءة
لدي” جاءت يف
الن�صو�ص الأدبية الوطنية تقوي االنتماء الوطني ّ
املرتبة الثالثة وبدرجة ا�ستخدام كبرية ،ومبتو�سط ح�سابي ،2.45
وميكن تف�سري ذلك نتيجة ملا حتمله هذه الن�صو�ص الأدبية من
�سرب لتاريخ الوطن وعظمته ومكنوناته ،وما تت�ضمنه من �صور
وجدانية وانفعالية تعك�س م�شاعر الأديب وحبه وت�ضحيته وع�شقه
لوطنه ،وبالتايل تنتقل هذه ال�صورة ب�شكل �أو ب�آخر �إىل الطالب
لترتك �أثرها املعنوي يف نف�سه وتالم�س عاطفته ووجدانه ليزداد
حبا ووالء وع�شقا لوطنه.كما تبني �أي�ضا �أن الفقرة “�أحب االطالع
على �سيرَ الأدباء البارزين” جاءت يف املرتبة قبل الأخرية وبدرجة
ا�ستخدام متو�سطة ،ومبتو�سط ح�سابي  ،2.02وميكن تف�سري ذلك �إىل
�أن تقدمي ه�ؤالء الأدباء يف الن�صو�ص الأدبية رمبا مل يكن بال�صورة
اجلاذبة وامل�شوقة واملمتعة ،كما �أن كثريا من الطلبة نتيجة لت�أثري
و�سائل الإعالم يكونون مغرمني ب�شخ�صيات �أخرى غري الأدباء ،من
مثل :املمثلني والريا�ضيني.وتبني �أن العبارة “�أ�شعر �أن الوقت مير
�رسيعا يف ح�ص�ص تدري�س الن�صو�ص الأدبية” جاءت يف املرتبة
الأخرية وبدرجة ا�ستخدام متو�سطة ،ومبتو�سط ح�سابي  ،1.95وت�شري
هذه النتيجة �إىل مدى امللل �أو الفتور الذي يكتنف بع�ض الطلبة يف
ح�ص�ص الن�صو�ص الأدبية؛ �إذ �أنها ال ت�شكل عوامل جذب لدافعية
الطلبة للتعلم� ،إذ �أن طرائق تناول بع�ض الن�صو�ص تقليدية يف �سياق
الربامج التدري�سية التقليدية.وقد �أكدت الفقرات ال�سلبية هذه النتيجة،
فتبني �أن متو�سطات الفقرات الرابعة ،والثامنة ،والعا�رشة ،ترتاوح
بني الكبرية واملتو�سطة ،بذلك ُت�شري �إىل �أن الطلبة يرون بدرجة كبرية
�أن درا�سة الن�صو�ص الأدبية تعد م�ضيعة للوقت ،وبدرجة متو�سطة
يرون �أن طرائق تدري�س الن�صو�ص الأدبية ال ت�ساعدهم على �إدراك
�أهميتها ،ويتمنون انتهاء ح�صة الن�صو�ص الأدبية �رسيعا.ويرى
الباحثان من خالل خربتهما الرتبوية �أنه رمبا ُيعزى ذلك نتيجة
لقلة تنويع بع�ض املعلمني يف ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات حديثة يف
التدري�س ،وقلة تفعيل �أ�سلوب التعلم الن�شط يف احل�صة الدرا�سية،
وبالتايل تكون قيادة احل�صة الدرا�سية وفق منط تقليدي مكرر خال
من الإبداع والتجديد الذي يثري دافعية الطلبة نحو التعلم ،و�إقبالهم
على تعلم الن�صو�ص الأدبية بحما�سة.وت�شري املراجع الرتبوية �إىل
�أنه على املعلم “�أن يحر�ص على الإكثار من الأن�شطة التعليمية
املتنوعة التي مير من خاللها الطلبة باخلربات الواقعية ،ويكت�سبون
املعارف ،واملعلومات ،واملهارات ،واالجتاهات املرغوب فيها”
(�سعادة ،وعقل ،وزامل ،و�شتية ،و�أبو عرقوب� ،2011 ،ص. )114.
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Ú Úاملحور الثاين :االجتاه املعريف.
الجدول ()13
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،ودرجة االتجاه لفقرات االتجاه المعرفي مرتبة
تنازليا حسب المتوسط الحسابي.

الفقرة
�أجد �أن قراءة الن�صو�ص الأدبية متكنني من
تطوير قدراتي اللغوية.
�أرى �أن حتليل �أثر ال�صورة البالغية ميكنني
من فهم �أداء الفكرة واملعنى داخل الن�ص.
�أرى �أن التعبري عن فكرة الن�ص بلغتي
اخلا�صة ميكنني من تطوير قدراتي يف
الكتابة.
�أرى �أن الن�صو�ص الأدبية متكنني من
التعمق يف فهم خيال الأديب.
�أ�شعر �أن تعلمي للن�صو�ص الأدبية ينمي
قدرتي على التفكري.
�أرى �أن تخيرّ �أ�صدق العبارات يف العمل
الأدبي ي�ساعدين على تنمية ذائقتي
اجلمالية.
�أرى �أن ا�ستنتاج اخل�صائ�ص الفنية للن�ص
الأدبي ميكنني من تطوير قدراتي يف
التحليل.
�أجد �أن حتليل الن�ص الأدبي ي�ساعدين على
تكوين االجتاهات الإيجابية.
�أجد �أن قراءة الن�صو�ص الأدبية ت�ساعدين يف
التعبري عن �أفكاري اخلا�صة.
�أرى �أن احلكم على الن�ص الأدبي يف توظيف
اجلوانب البالغية ميكنني من تطوير قدراتي
النقدية.
�أجد �أن حتليل الإيحاءات والرموز الواردة
يف الن�ص الأدبي ي�ساعدين على ت�صنيفه
و�صاحبه بني الأدب والأدباء.
�أ�شعر �أن قراءة الن�صو�ص الأدبية تدفعني
�إىل زيارة املواقع الإلكرتونية الأدبية
املتخ�ص�صة.
�أ�شعر �أن قراءة الن�صو�ص الأدبية تدفعني
�إىل زيارة املكتبة.
املجموع الكلي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

درجة
االجتاه

2.54

0.660

كبرية

2.46

0.670

كبرية

2.43

0.645

كبرية

2.40

0.695

كبرية

2.40

0.70360

كبرية

2.32

0.715

متو�سطة

2.32

0.705

متو�سطة

2.25

0.702

متو�سطة

2.23

0.732

متو�سطة

2.12

0.722

متو�سطة

2.04

0.739

متو�سطة

1.87

0.811

متو�سطة

1.84

0.797

متو�سطة

2.25

0.388

متو�سطة

بالنظر يف اجلدول ( )13ات�ضح �أن درجة اجتاهات طلبة ال�صف
العا�رش الأ�سا�سي نحو الن�صو�ص الأدبية مبحافظة الظاهرة بالن�سبة
لفقرات االجتاه املعريف كانت �ضمن الدرجة الكبرية واملتو�سطة،
وتبني �أن الفقرة “�أجد �أن قراءة الن�صو�ص الأدبية متكنني من تطوير
قدراتي اللغوية” جاءت يف املرتبة الأوىل وبدرجة ا�ستخدام كبرية،
ومبتو�سط ح�سابي  ،2.54وميكن �أن ُيعزى ذلك �إىل �أن الن�صو�ص
الأدبية تت�ضمن بع�ض الكلمات �أو املعاين �أو الألفاظ اجلديدة على
الطلبة؛ ما يعني زيادة الر�صيد اللغوي لديهم ،هذا بالإ�ضافة �إىل
ت�ضمنها ال�صور البالغية والرتاكيب اللغوية واجلمالية واحلكم
والأمثال وغريها والتي من �ش�أنها �أن ترثي احل�صيلة اللغوية للطلبة.
وت�شري النتائج �إىل �أن الفقرة “�أرى �أن حتليل �أثر ال�صورة البالغية

ميكنني من فهم �أداء الفكرة واملعنى داخل الن�ص الأدبي” جاءت
يف املرتبة الثانية وبدرجة ا�ستخدام كبرية ومبتو�سط ح�سابي
 ،2.46وميكن تف�سري ذلك ب�أن قيام الطلبة بعملية حتليل ال�صورة
البالغية يعني متييزهم للمعاين امل�شتقة من الن�ص الأدبي �سواء
كانت ال�ضمنية �أو غري ال�رصيحة �أو غري املبا�رشة ،وتركيزهم على
العنا�رص �أو العالقات �أو املبادئ املوجودة يف الن�ص الأدبي،
وتفتيت الن�ص واكت�شاف الرتابط يف املعاين ،والتمييز بني العنا�رص
ثم ،ف�إن هذه املمار�سة ُترثي
الأ�سا�سية والثانوية داخل الن�ص ،ومن ّ
احل�صيلة املعرفية للطلبة وتدفعهم �إىل املطالعة والبحث.وجاءت
الفقرة “�أرى �أن التعبري عن فكرة الن�ص الأدبي بلغتي اخلا�صة
ميكنني من تطوير قدراتي يف الكتابة” يف املرتبة الثالثة وبدرجة
ا�ستخدام كبرية ،ومبتو�سط ح�سابي  ،2.43ورمبا ُيعزى ذلك لإدراك
الطلبة �أن ممار�سة هذه املهارة وتطبيقها عمليا وتوظيفهم للجمل
والرتاكيب اللغوية وال�صور البالغية واجلمالية التي ي�ستنبطونها
من الن�ص الأدبي باالعتماد على �أنف�سهم وخرباتهم ال�سابقة يزكي
يف �أنف�سهم الثقة ،وحب الكتابة الإبداعية ،كما �أن �أغلب مناهج
اللغة العربية تدعم الكتابة الإبداعية لدى الطلبة من خالل توظيف
ح�ص�ص التعبري الكتابي يف �إظهار مواهب الطلبة يف الكتابة وت�أليف
الن�صو�ص الأدبية؛ مما يخدم الطلبة ويطور من قدراتهم التعبريية،
ومواهبهم الكتابية.كما يو�ضح جدول (� )13أي�ضا �أن الفقرة “�أ�شعر
�أن قراءة الن�صو�ص الأدبية تدفعني �إىل زيارة املواقع الإلكرتونية
الأدبية املتخ�ص�صة” ،والفقرة “�أ�شعر �أن قراءة الن�صو�ص الأدبية
تدفعني �إىل زيارة املكتبة” جاءتا يف املرتبة قبل الأخرية واملرتبة
الأخرية وبدرجة ا�ستخدام متو�سطة ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ،1.87
 1.84على التوايل ،وهذه النتيجة ت�شري �إىل �أن ارتباط بع�ض الطلبة
بدرا�سة الن�صو�ص الأدبية ال تتجاوز غرفة ال�صف ،و�أنهم ال يحملون
اجتاهات �إيجابية مرتفعة تدفعهم �إىل البحث والتق�صي خارج نطاق
احل�صة الدرا�سية �أو املنهج الدرا�سي ،وميكن �أن ُيعزى ذلك �إىل قلة
ت�شجيع املعلمني لطلبتهم للرجوع �إىل امل�صادر املختلفة التي تزيد
من ر�صيدهم املعريف والثقايف وحتببهم يف مطالعة الن�صو�ص
الأدبية ،ومن املمكن �أن يعود ذلك �إىل �أن �أن�شطة املنهج الدرا�سي
وطريقة تقدمي املحتوى ال ت�شجع الطلبة على الإفادة من هذه
امل�صادر ،وتوظيفها عند درا�ستهم للن�صو�ص الأدبية ،كما �أن حاجة
الطلبة �إىل تنويع الكتب املتوافرة يف مركز م�صادر التعلم باملدر�سة
�أمر �آخر مهم ليتنا�سب مع اجتاهاتهم وميولهم.
◄◄مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث.
كان ن�ص ال�س�ؤال الثالث هو :هل توجد عالقة ذات داللة
�إح�صائية بني درجة ا�ستخدام معلمي اللغة العربية ملهارات التفكري
العليا يف تدري�س  الن�صو�ص الأدبية واجتاهات الطلبة نحوها؟
ويبني اجلدول ( )14وال�شكل ( )3الإجابة عن هذا ال�س�ؤال.
الجدول ()14
معامل ارتباط بيرسون ،والتباين المشترك بين درجة استخدام معلمي اللغة العربية لمهارات
التفكير العليا في تدريس النصوص األدبية واتجاهات الطلبة نحوها.

معامل االرتباط

م�ستوى الداللة

التباين امل�شرتك

0,333

**0.000

0,11

داله عند مستوى ()α≤0.01

68

العالقة بني استخدام معلمي اللغة العربية ملهارات التفكير العليا في تدريس النصوص األدبية
في الصف العاشر واجتاهات الطلبة نحوها في محافظة الظاهرة بسلطنة عمان

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود عالقة موجبة وداله �إح�صائيا
بني درجة ا�ستخدام معلمي اللغة العربية ملهارات التفكري العليا يف
تدري�س الن�صو�ص الأدبية واجتاهات الطلبة نحوها ،لكنها �ضعيفة
 0.33ح�سب (. )Cohenوبرتبيع معامل االرتباط يت�ضح �أن التباين
امل�شرتك بني املتغريين ي�ساوي .11ما يدل على �أن التباين امل�شرتك
بني املتغريين بن�سبة  11%تقريبا� ،أما الن�سبة الباقية  89%فهي
م�شتتة وال ميكن تف�سريها.وهذا يت�ضح من خالل ال�شكل (. )3

د .محمد بن صالح بن محمد العجمي
أ .حصة بنت علي بن سالم اليعقوبية

اجتاههم نحو الن�صو�ص الأدبية.وميكن تف�سري �ضعف هذه العالقة
ب�أن بع�ض معلمي اللغة العربية ي�ستخدمون طرائق تدري�س تقليدية،
فال يتبعون ا�سرتاتيجيات التعلم الن�شط التي ثبت �أنها ت�ساعد على
زيادة دافعية الطلبة نحو التعلم ،كما �أن الباحثينْ يريان �أن وقت
احل�ص�ص الدرا�سية يف الن�صو�ص الأدبية ق�صري ال يكفي لتنمية
ميول الطلبة نحو الن�صو�ص الأدبية ،و�أي�ضا ف�إن بع�ض مو�ضوعات
الن�صو�ص الأدبية ال تالم�س اهتمامات طلبة ال�صف العا�رش وميولهم
يف هذه املرحلة بالتحديد ،كما �أن طبيعة الأ�سئلة الواردة يف درو�س
الن�صو�ص الأدبية ال تنمي اجتاه الطلبة نحوها.ورغبة من الباحثينْ
لفهم النتيجة وتف�سريها من منظور الطلبة الذين طبقت عليهم
الأداة ،فقد قاما ب�إح�صاء �إجابات الطلبة عن ال�س�ؤال املفتوح الوارد
يف ا�ستبانة قيا�س اجتاهات الطلبة نحو الن�صو�ص الأدبية والذي
حتب درا�سة الن�صو�ص الأدبية ب�صورة
ن�ص على“ :ماذا تقرتح؛ لكي َّ
�أف�ضل مما هي عليه الآن؟ ” واجلدول ( )15يو�ضح التكرارات يف
�آراء الطلبة حول اقرتاحاتهم لتح�سني ميلهم نحو الن�صو�ص الأدبية،
ون�سبة كل منها ملجموع التكرارات.
الجدول ()15
التكرار في آراء الطلبة حول اقتراحاتهم لتحسين ميلهم نحو النصوص األدبية ،ونسبة كل منها
لمجموع التكرارات.

العبارة

شكل ()3
التباين المشترك بين مهارات تدريس النصوص واالتجاهات نحو المادة

ظهر من خالل اجلدول ( )14وجود عالقة ارتباطية موجبة،
ودالة �إح�صائيا بني درجة ا�ستخدام معلمي اللغة العربية ملهارات
التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية واجتاهات الطلبة
نحوها ،ولكنها �ضعيفة  0.33ح�سب ( ، )Cohenوهذه النتيجة
ُت�شري �إىل �أن ا�ستخدام معلمي اللغة العربية ملهارات التفكري العليا
يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية �أدت �إىل اجتاه الطلبة نحو الن�صو�ص
الأدبية ب�صورة �ضعيفة ،فعلى الرغم من ا�ستخدام معلمي اللغة
العربية ملهارات التفكري العليا ،م�ستفيدين مما تتميز به هذه
الن�صو�ص من مرونة وحمتوى ي�ساعد على حتقيق هذا الهدف� ،إال �أن
اجتاه الطلبة نحو درا�سة الن�صو�ص الأدبية جاء �ضعيفا! �إن اهتمام
املعلم بتنمية مهارات التفكري العليا ي�ؤدي �إىل التعمق يف فهم الن�ص
و�سرب جميع معانيه وداللته وهذا يقود �إىل االرتقاء بالذوق
الأدبيَ ،
الفني للطلبة ،واكت�شاف جمالية عنا�رص الن�ص الأدبي من الفكرة
واخليال والعاطفة والأ�سلوب كل ذلك بتعمق و�شمولية ،ومع التحليل
والنقد والت�أمل ف�إن ذلك ي�سهم يف رفع م�ستوى خربة الطلبة اللغوية
والفنية والثقافية والأخالقية ،وي�صل بهم �إىل فهم خلجات النف�س
الب�رشية ،و�سرب �أغوارها ويعزز من ثقتهم بقدراتهم و�إمكاناتهم ،ومن
ثم ،ف�إن ذلك يقود �إىل ارتفاع م�ستوى اجتاههم نحو درا�سة الن�صو�ص
ّ
الأدبية ،ويف املقابل ف�إن اتباع املعلم للنمط التقليدي يف تدري�س
الن�صو�ص الأدبية و�إهمال تدري�س مهارات التفكري العليا واالعتماد
على حتليل الن�ص الأدبي حتليال تقليديا من حيث التعريف بال�شاعر،
وباملعنى العام للأبيات ،والك�شف عن معنى بع�ض املفردات ،ف�إن
ذلك مدعاة لل�شعور بامللل وال�ضجر لدى الطلبة ،وي�ؤثر �سلبا على
69

التكرار

الن�سبة

ت�شجيع الطلبة على تعلم الن�صو�ص الأدبية
و�إثارة دافعيتهم

29

4.7%

ربط الن�ص الأدبي بالواقع

27

4.3%

منا�سبة الن�ص للمرحلة العمرية للطلبة

26

4.2%

التنويع يف طرائق التدري�س احلديثة

25

4%

�سهولة ال�رشح ونرث املعلومات بب�ساطة

24

3.8%

اختيار الن�صو�ص الأدبية غري املعقدة والق�صرية

24

3.8%

عدم حفظ الن�صو�ص املقررة

23

3.7%

22

3.5%

21

3.4%

و�ضع اختبارات �سهلة

19

3%

زيادة عدد الن�صو�ص الأدبية العمانية

19

3%

التنويع يف طرح �أ�سئلة القدرات العليا وحل
امل�شكالت

19

3%

التعزيز املعنوي واملادي

18

2.9%

التنويع يف مو�ضوعات و�أغرا�ض الن�صو�ص عدم
تكرارها

18

2.9%

االهتمام بقراءة الن�صو�ص التي مييل لها الطلبة

18

2.9%

�إ�ضافة الن�صو�ص الأدبية احلديثة

18

2.9%

17

2.7%

16

2.5%

التنويع يف مو�ضوعات الن�ص الأدبي وعدم
تكرارها
اختيار الن�صو�ص ذات ال�صور اجلمالية الغزيرة
واملعاين اخل�صبة

االهتمام ب�سرية الكاتب الذاتية والتهيئة للن�ص
الأدبي
�إفراد مقرر درا�سي للن�صو�ص الأدبية وتخ�صي�ص
ح�ص�ص درا�سية
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التكرار

الن�سبة

تخطيط

االهتمام ب�إ�ضافة الن�صو�ص الأدبية القدمية
داخل الكتب الدرا�سية

عالقات
عامة

حل
امل�شكلة

16

2.5%

**0.568

1

**532.

Pearson Correlation

القراءة واملطالعة

16

2.5%

0.000

0.000

)Sig.(2 - tailed

ا�ستخدام التعلم الإلكرتوين

16

2.5%

1

**0.571

**0.611

Pearson Correlation

15

2.4%

0.000

0.000

)Sig.(2 - tailed

15

2.4%

القراءة املعربة للن�ص الأدبي

15

2.4%

ر�سم الن�ص الأدبي يف لوحة فنية

15

2.4%

البعد عن الن�صو�ص الأدبية احلزينة واالهتمام
بغر�ض احلكمة

15

2.4%

ا�ستخدام الو�سائل التعليمية املختلفة

12

1.9%

يت�ضح من خالل قراءة اجلدول (� )16أعاله �أن كل معامالت
االرتباط متو�سطة ،وتراوحت قيمها بني - 0.568– 0.532
 0.611وهي معامالت دالة �إح�صائيا.وهذه النتيجة متكن من
ا�ستخدام اختبار حتليل التباين املتعدد.وبالت�أمل يف اجلدولني (17
 )18 +الآتيني ميكن الإجابة عن هذا ال�س�ؤال.

االهتمام بالقيم املوجودة يف الن�ص الأدبي

12

1.9%

الجدول ()17

عدم التعمق يف �رشح الن�ص الأدبي

12

1.9%

اإلحصاء الوصفي للسؤال الرابع.

عر�ض الن�صو�ص داخل الكتاب املدر�سي بطريقة
م�شوقة

12

1.9%

�أن يكون املعلم ذي ثقافة �أدبية

11

1.7%

ت�شجيع التعلم الذاتي

10

1.6%

االهتمام بالن�ص الأدبي امل�رسحي والق�صة

10

1.6%

تغيري البيئة ال�صفية

9

1.4%

تخ�صي�ص ح�ص�ص درا�سية �أ�سبوعية خا�صة
بالن�صو�ص الأدبية

9

1.4%

التعامل مع الطلبة بدون حتيز

8

1.2%

م�ساعدة الطلبة على فهم درو�س الأدب وفقا
لنظرتهم اخلا�صة

5

0.8%

العبارة

تو�ضيح جماليات الن�ص الأدبي واملعاين
واخليال
توفري �رشوحات الن�صو�ص الأدبية داخل الكتاب
املدر�سي

املهارة

ذكور

التحليل

جدول ()16

تخطيط

ذكور

**0.532 **0.611
0.000

0.000

�إناث

حل
امل�شكلة
1

�إناث

Total

معامالت االرتباط بين المتغيرات التابعة.

عالقات
عامة

النوع

الرتكيب
التقومي

◄◄مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع.
ن�ص ال�س�ؤال الرابع على الآتي“ :هل توجد فروق دالة �إح�صائيا
يف ا�ستخدام املعلمني ملهارات التفكري العليا :التحليل ،الرتكيب،
والتقومي تعزى �إىل النوع االجتماعي والوالية؟” وللإجابة عن
هذا ال�س�ؤال جرى ا�ستخدام اختبار حتليل التباين املتعدد(  (�Facto
)rial Manova؛ لوجود ثالثة متغريات تابعة ،وهي مهارات التفكري
العليا :التحليل ،والرتكيب ،والتقومي ،ومتغريين م�ستقلني ،وهما:
النوع ،والوالية.

Pearson Correlation
)Sig.(2 - tailed

التقومي

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2 - tailed) .

616

املجموع

الرتكيب

التحليل

Total

70

الوالية

املتو�سط

االنحراف

العدد

عربي

23.9407

3.67429

253

ينقل

24.7907

3.63553

43

�ضنك

25.7500

2.83221

36

Total

24.2470

3.62758

332

عربي

24.8622

3.13603

254

ينقل

25.2979

2.43984

47

�ضنك

25.6486

2.51900

37

Total

25.0089

2.99107

338

عربي

24.4024

3.44290

507

ينقل

25.0556

3.06250

90

�ضنك

25.6986

2.65981

73

Total

24.6313

3.34108

670

عربي

16.1028

2.75114

253

ينقل

16.5581

3.00240

43

�ضنك

17.7222

1.84563

36

Total

16.3373

2.74287

332

عربي

15.8071

3.01482

254

ينقل

16.8085

2.51637

47

�ضنك

17.1351

2.37068

37

Total

16.0917

2.92242

338

عربي

15.9546

2.88719

507

العالقة بني استخدام معلمي اللغة العربية ملهارات التفكير العليا في تدريس النصوص األدبية
في الصف العاشر واجتاهات الطلبة نحوها في محافظة الظاهرة بسلطنة عمان

املهارة

النوع

ذكور

�إناث

Total

الوالية

املتو�سط

االنحراف

العدد

)b.R Squared =0.033 (Adjusted R Squared =0.026

ينقل

16.6889

2.74637

90

)c.R Squared =0.027 (Adjusted R Squared =0.020

�ضنك

17.4247

2.13384

73

Total

16.2134

2.83542

670

عربي

20.4190

3.42933

253

ينقل

21.9070

3.38634

43

�ضنك

21.5556

3.04673

36

Total

20.7349

3.42316

332

عربي

21.2520

3.30042

254

ينقل

22.0000

3.43258

47

�ضنك

21.6757

3.48851

37

Total

21.4024

3.34082

338

عربي

20.8363

3.38779

507

ينقل

21.9556

3.39170

90

�ضنك

21.6164

3.25589

73

Total

21.0716

3.39580

670

يت�ضح من اجلدولني (� )18 + 17أعاله عدم وجود فروق داله
�إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05حول درجة ا�ستخدام
معلمي اللغة العربية ملهارات التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص
الأدبية لل�صف العا�رش الأ�سا�سي مبحافظة الظاهرة يف جميع حماور
مقيا�س مهارات التفكري العليا ،وكذلك يف املجموع الكلي ُتعزى
ملتغري النوع والتفاعل بني النوع والوالية.وميكن �أن ُيعزى ذلك
�إىل �أن درجة ا�ستخدام معلمي اللغة العربية ملهارات التفكري العليا
يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية ال يرتبط مبتغري النوع بقدر ارتباطه
ب�أداء املعلم و�أ�سلوب تقدميه وتوظيفه ملهارات التفكري العليا يف
تدري�س الن�صو�ص الأدبية ،كما ميكن �أن ُتعزى هذه النتيجة �إىل
�أن كال من الطالب والطالبات يدر�سون من قبل معلمني ومعلمات
ينتمون �إىل امل�ؤ�س�سة التعليمية نف�سها ،ويخ�ضعون لبيئة تعليمية
وظروف مت�شابهة ،كتدري�س حمتوى املقرر الدرا�سي نف�سه ،وهم
يخ�ضعون للجهات الإ�رشافية نف�سها ،والدورات التدريبية نف�سها.
كما ات�ضح �أي�ضا �أن هنالك فروقا دالة �إح�صائيا يف متغري الوالية،
و�أن الفروق الإح�صائية كانت بني والية عربي من جهة ووالية ُينقل
و�ضنك من جهة �أخرى ،ومن خالل املتو�سطات احل�سابية ات�ضح �أن
الفروق ل�صالح واليتي �ضنك و ُينقل ،وهذا معناه �أن درجة ا�ستخدام
معلمي اللغة العربية ملهارات التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص
الأدبية يف واليتي �ضنك و ُينقل �أف�ضل من والية عربي ،وميكن �أن
ُيعزى ذلك �إىل زيادة الكثافة الطالبية داخل ال�صف الدرا�سي بوالية
عربي ،كما ميكن �أن ُتف�رس هذه النتيجة ب�أن الطلبة يف والية عربي
يق�ضون وقتا �أكرب بعد انتهاء وقت املدر�سة يف ممار�سة خمتلف
الهوايات واخلروج للرتفيه باعتبار �أن والية عربي متثل مركز
حمافظة الظاهرة ،ويتوافر فيها قدر من الأماكن الرتفيهية وو�سائل
الرتفيه والت�سلية التي ميكن للطلبة من خاللها ممار�سة هواياتهم
ثم ،قد يكون ذلك على ح�ساب درا�ستهم ،وي�رصفهم
و�أن�شطتهم ،ومن ّ
عن التح�ضري والإعداد للح�صة الدرا�سية والتفاعل مع املعلم ،وهذا
ميكن �أن ي�ؤثر �سلبا يف �أداء املتعلم.
◄◄مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال اخلام�س.
ون�ص ال�س�ؤال اخلام�س هو“ :هل توجد فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة حول درجة
اجتاهات الطلبة نحو الن�صو�ص الأدبية ُتعزى �إىل كل من النوع
االجتماعي والوالية؟ ” وبالنظر يف اجلداول ()21 + 20 + 19
تت�ضح الإجابة عن هذا ال�س�ؤال.

الجدول ()18
اختبارات تأثيرات ما بين مجموعات العينة.

النوع
الوالية
النوع* الوالية

تقومي

10.206

1

10.206

حتليل

125.354

2

62.677

تركيب

161.501

2

80.750

تقومي

119.726

2

59.863

حتليل

18.274

2

9.137

تركيب

7.957

2

3.979

تقومي

16.328

2

8.164

5.757 0.903 0.476 1.509

تركيب

3.730

1

3.730

10.315

حتليل

16.430

1

16.430

املتغري
التابع

جمموع
املربعات

0.722 0.508 0.839 5.296

درجة
احلرية

متو�سط
املربع

F

امل�صدر

النوع III

د .محمد بن صالح بن محمد العجمي
أ .حصة بنت علي بن سالم اليعقوبية

Eta

الداللة
االح�صائية

املربعة

0.220

0.002

0.490

0.001

0.342

0.001

0.003

0.017

0.000

0.030

0.005

0.016

0.432

0.003

0.602

0.002

0.486

0.002

جدول ()19
اإلحصاء الوصفي للسؤال الخامس.

)a.R Squared =0.032 (Adjusted R Squared =.025

71

النوع

ذكور

الوالية

املتو�سط

االنحراف املعياري

العدد

عربي

59.7312

9.06277

253

ينقل

62.3721

9.24282

43

�ضنك

65.0556

8.48173

36

املجموع

60.6506

9.17165

332

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد التاسع  -ع ( - )25كانون أول 2018

النوع

�إناث

املجموع

الوالية

املتو�سط

االنحراف املعياري

العدد

عربي

61.0866

9.98697

254

ينقل

61.7447

10.49735

47

�ضنك

62.4595

9.82229

37

املجموع

61.3284

10.02172

338

عربي

60.4103

9.55168

507

ينقل

62.0444

9.86756

90

�ضنك

63.7397

9.21507

73

املجموع

60.9925

9.60871

670

جدول ()20
اختبار ليفين لتساوي خطأ التباين.

F

df1

df2

.Sig

1.422

5

664

0.214

اختبارات الفر�ض ال�صفري
حول تباين اخلط�أ للمتغري
التابع جلميع املجموعات.

يت�ضح من اجلدول (� )20أن اختبار ليفني ( )Levenلت�ساوي
خط�أ التباين غري دال  ،sig=0.214وهذا يدل على �أن افرتا�ض
التغريات غري منتهك؛ مما ميكن من ا�ستخدام اختبار التباين الثنائي.
جدول ()21

اختبارات تأثيرات ما بين المستجيبين.

امل�صدر

النوع  IIIجمموع املربعات

درجة احلرية

متو�سط املربعات

F

الداللة الإح�صائية

 Etaاملربعة

النموذج املعدل

1187.084a

5

237.417

2.602

0.024

0.019

املدى

1293694.642

1

0.000

0.955

النوع

32.547

1

32.547

0.357

0.551

0.001

الوالية

832.710

2

416.355

4.564

0.011

0.014

النوع * الوالية

291.963

2

145.982

1.600

0.203

0.005

اخلط�أ

60579.879

664

91.235

املجموع

2554227.000

670

املجموع املعدل

61766.963

669

14179.844 1293694.642

)a.R Squared =0.019 (Adjusted R Squared =0.012

بالرجوع �إىل النتائج الظاهرة يف اجلدولني ()19+21
للإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س :ات�ضح عدم وجود فروق داله �إح�صائيا
عند م�ستوى الداللة ( )α≤0.05حول درجة اجتاهات الطلبة نحو
الن�صو�ص الأدبية ُتعزى �إىل كل من النوع االجتماعي والتفاعل بني
النوع والوالية.وميكن تف�سري ذلك ب�أن جميع الطلبة بغ�ض النظر عن
نوعهم يدر�سون املقرر الدرا�سي نف�سه (الن�صو�ص الأدبية)  ،كما
�أن عوامل ت�شابه البيئة التعليمية ،والأهداف املنهجية ،و�أ�ساليب
التقومي امل�ستخدمة له �أثره يف وجهات نظر الطلبة وت�صوراتهم
حول اجتاهاتهم نحو الن�صو�ص الأدبية.كما تبني من اجلدول ()21
�أن هنالك فروقا دالة �إح�صائيا يف متغري الوالية ،و�أن الفروق
الإح�صائية كانت بني والية عربي ووالية �ضنك ،ومن خالل
املتو�سطات احل�سابية ات�ضح �أن الفروق ل�صالح والية �ضنك.وهذا
معناه �أن درجة اجتاهات الطلبة نحو تدري�س الن�صو�ص الأدبية
�أف�ضل يف والية �ضنك عن والية عربي ،وميكن �أن تكون هذه النتيجة
متوافقة ومرتبطة بنتيجة ال�س�ؤال ال�سابق (الرابع)  ،والذي ت�شري
نتائجه �إىل وجود فروق دالة �إح�صائيا لدرجة ا�ستخدام معلمي اللغة
العربية ملهارات التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية لل�صف

العا�رش الأ�سا�سي مبحافظة الظاهرة ُتعزى ملتغري الوالية ول�صالح
ثم ،ف�إن ارتفاع درجة ا�ستخدام معلمي
والية �ضنك و ُينقل ،ومن ّ
اللغة العربية ملهارات التفكري العليا يف والية �ضنك مقارنة بوالية
عربي كان عاملاً ُمعز ًزا وم�سان ًدا يف ارتفاع درجة اجتاه الطلبة
نحو الن�صو�ص الأدبية ،كما �أن ذلك يتوافق مع نتيجة ال�س�ؤال الثالث
والذي �أو�ضح وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية بني درجة ا�ستخدام
معلمي اللغة العربية ملهارات التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص
الأبية واجتاهات الطلبة نحوها.وبالت�أمل يف ت�أثري البيئة اجلغرافية
واالجتماعية وت�أثريهما يف اجتاهات الطلبة؛ ف�إن والية �ضنك
تتمتع مب�ستويات �أف�ضل من ميل الطلبة نحو الن�صو�ص الأدبية ،ولعل
ذلك يعود �إىل ت�أثري البيئة االجتماعية التي متيل يف والية �ضنك �إىل
قبول الن�ص الأدبي وامليل �إليه؛ لوجود جتمعات �أدبية ب�صورة �أكرث
فاعلية من والية عربي ،على الرغم من �أن والية عربي هي مركز
الوالية وينبغي �أن يتجلى ذلك فيها ب�صورة �أو�ضح.

ملخص نتائج الدراسة.
�1 .1إن درجة ا�ستخدام معلمي اللغة العربية ملهارات التفكري
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العالقة بني استخدام معلمي اللغة العربية ملهارات التفكير العليا في تدريس النصوص األدبية
في الصف العاشر واجتاهات الطلبة نحوها في محافظة الظاهرة بسلطنة عمان

.2

.3
.4

.5

العليا يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية لل�صف العا�رش الأ�سا�سي
مبحافظة الظاهرة من وجهة نظر الطلبة كانت بني الدرجة
الكبرية واملتو�سطة ،وقد جاءت يف املرتبة الأوىل مهارة
التحليل بدرجة ا�ستخدام كبرية ،ويف املرتبة الثانية مهارة
التقومي بدرجة ا�ستخدام كبرية ،ويف املرتبة الثالثة جاءت
مهارة الرتكيب بدرجة ا�ستخدام متو�سطة ،وبالن�سبة للمجموع
الكلي للمحاور كانت بدرجة كبرية.
�2إن درجة اجتاهات طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي نحو
الن�صو�ص الأدبية مبحافظة الظاهرة من وجهة نظر الطلبة
كانت متو�سطة� ،إذ جاء يف املرتبة الأوىل االجتاه النف�سي
بدرجة متو�سطة ،ويف املرتبة الثانية جاء االجتاه املعريف
بدرجة متو�سطة ،وبالن�سبة للمجموع الكلي للمقيا�س كانت
درجة االجتاه متو�سطة �أي�ضا.
3توجد عالقة موجبة ودالة �إح�صائيا بني درجة ا�ستخدام
معلمي اللغة العربية ملهارات التفكري العليا يف تدري�س
الن�صو�ص الأدبية واجتاهات الطلبة نحوها ،لكنها �ضعيفة.
4ال توجد فروق دالة �إح�صائيا يف مهارتي الرتكيب والتقومي
تعود �إىل النوع االجتماعي.بينما توجد فروق دالة �إح�صائيا
يف مهارة التحليل تعود �إىل النوع.وال توجد فروق دالة
�إح�صائيا يف مهارات التفكري العليا التحليل والرتكيب ُتعزى
�إىل متغري الوالية.
�5إن ت�أثري النوع غري دال �إح�صائيا يف اجتاهات الطلبة ،بينما
متغري الوالية له ت�أثري على اجتاهات الطلبة نحو الن�صو�ص
الأدبية� ،إال �أن تفاعل النوع والوالية لي�س له ت�أثري يف
اجتاهات الطلبة نحو الن�صو�ص الأدبية.

التوصيات.
.1

.2

.3

.4
.5

1تعزيز املعلمني لال�ستمرار يف االهتمام بتنمية مهارات
التفكري العليا لدى الطلبة من خالل تدري�سهم للن�صو�ص
الأدبية ،وتقدمي الربامج التدريبية التي ت�ساعد املعلمني على
حتقيق هذا الهدف ،متمثلة يف تفعيل دور املركز التخ�ص�صي
للتدريب املهني للمعلمني على �أكمل �صورة.
2مراجعة طرائق تدري�س الن�صو�ص الأدبية و�أ�ساليبها ،وعر�ض
حمتواها بطريقة جاذبة وم�شجعة وحمفزة للطلبة ،بحيث
ت�ستثري لديهم الدافعية للتعلم والتح�صيل ،مع �رضورة ربط
مو�ضوعاتها بحياتهم وميولهم وحاجاتهم؛ ما ُي�سهم يف
حت�سني اجتاهاتهم نحو درا�سة الن�صو�ص الأدبية.
3الرتكيز على تنمية مهارات التفكري العليا لدى الطلبة؛
الرتباطها الإيجابي باجتاهات الطلبة نحو الن�صو�ص الأدبية،
من خالل ا�ستخدام �أ�ساليب التعلم الن�شط ،وطرائق التدري�س
احلديثة.
�4رضورة العمل على مراجعة �آليات تقومي الطلبة يف الن�صو�ص
الأدبية؛ حتى تغطي م�ستويات التفكري كافة ،وال �سيما التحليل
والرتكيب والتقومي.
5غر�س قيم املطالعة احلرة للن�صو�ص الأدبية يف نفو�س الطلبة،
بتفعيل دور مراكز م�صادر التعلم والو�سائل الإلكرتونية
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املتاحة ،بحيث تت�سع نظرة الطلبة �إىل الأدب وت�سلك طريقا
�إيجابيا.
�6 .6رضورة توظيف الو�سائط الإلكرتونية عند معاجلة الن�صو�ص
الأدبية؛ لأجل تعزيز اجتاهات الطلبة نحو الن�صو�ص الأدبية.

املقرتحات.
�1 .1إجراء درا�سة مماثلة حول درجة ا�ستخدام معلمي اللغة العربية
ملهارات التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية لل�صف
العا�رش الأ�سا�سي ،وعالقتها باجتاههم نحوها يف بيئات
تعليمية �أخرى.
�2 .2إجراء درا�سة �أخرى حول درجة ا�ستخدام معلمي اللغة العربية
ملهارات التفكري الإبداعي يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية لل�صف
العا�رش ،وعالقتها باجتاه الطلبة وبقاء �أثر التعلم لديهم.
لتعرف ال�صعوبات التي يواجهها معلمو اللغة
�3 .3إجراء درا�سة ّ
العربية عند تدري�سهم للن�صو�ص الأدبية.
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أ .حصة بنت علي بن سالم اليعقوبية

امللحق ()1

ا�ستبانة لقيا�س  درجة ا�ستخدام معلمي اللغة
العربية ملهارات التفكري العليا( :التحليل،
والرتكيب ،والتقومي) يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية
لل�صف العا�رش
● ●�أوال  -التعريفات:
1 .1مهارات التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص الأدبية:
(القدرة على التفكري بفعالية نتيجة التدريب على ا�ستخدام
العمليات العقلية العليا كالتحليل ،والرتكيب ،والتقومي يف معاجلة
الن�ص الأدبي؛ لتحقيق الأهداف الرتبوية يف تدري�س الن�صو�ص
الأدبية) .
وت�شتمل اال�ستبانة على بع�ض الرتاكيب التي لي�ست بغريبة
على الطلبة ،ولكن للت�أكد من فهمها وا�ستيعابها ف�إن الباحثني
ي�ؤكدان على امل�صطلحات الآتية:
تعر�ض له الأديب ،وتفاعل معه
 التجربة ال�شعورية :موقف ّ
نف�سيا ،ثم ترجمه يف قالب �أدبي.
 ال�صدق الفني :مدى �صدق الأديب يف التعبري عن التجربة
مر بها.
ال�شعورية التي ّ
 الوحدة الع�ضوية :تكامل الن�ص فكريا و�شعوريا ب�شكل
متنام ،وترابط �أبياته وتعاقبها ب�صورة مت�صلة من حيث وحدة
ٍ
املعنى واملو�ضوع.
 الإيحاءات :جتاوز الداللة اللغوية واملعنى املعجمي �إىل
دالالت ومعان جديدة.
● ●ثانيا  -البيانات الأ�سا�سية:
ا�سم املدر�سة..................................................................... :
ا�سم الطالب /ة................................................................... :
		�أنثى ( )
ذكر ( )
		
النوع
ُينقل ( ) �ضنك ( )
الوالية عربي ( )
بع�ض العبارات التي ُتـ�شري �إىل درجة ا�ستخدام
فيما يلي
ُ
معلمي اللغة العربية ملهارات التفكري العليا يف تدري�س الن�صو�ص
الأدبية ،ومبا �أن درجة ا�ستخدم املعلمني لها قد تختلف فيما بينهم
فريجى منك عزيزي الطالب /عزيزتي الطالبة و�ضع عالمة (√) يف
املكان املنا�سب.
م
1
2
3
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�أوال  -مهارة التحليل:
ُيدرب املعلم الطلبة على الربط بني عاطفة
الن�ص الأدبي والتجربة ال�شعورية للأديب.
ُيعطي الطلبة فر�صة لت�صنيف الدالالت
الإيحائية للألفاظ يف الن�ص.
ُي�ساعد الطلبة على حتليل الدالالت
الإيحائية للرموز الواردة يف الن�ص.

�أوافق

ال �أوافق

حمايد
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م

�أوال  -مهارة التحليل:

�أوافق

ال �أوافق

ٌيدرب الطلبة على حتليل �أثر ال�صور البالغية
4
يف �أداء الفكرة واملعنى يف الن�ص الأدبي.
ُي�ساعد الطلبة على ا�ستنتاج عنا�رص التجديد
5
يف الن�ص الأدبي.
ُيدرب الطلبة على ا�ستنتاج اخل�صائ�ص
6
الفنية للن�ص الأدبي.
ٌيدرب الطلبة على حتليل عنا�رص الن�ص
7
الأدبي يف �ضوء وحدته الع�ضوية.
ُيدرب الطلبة على املوازنة املو�ضوعية بني
8
الن�ص الأدبي املدرو�س ،ون�ص �أدبي �آخر.
ُي�شجع الطلبة على اقرتاح عنوان �آخر للن�ص
9
الأدبي.
ُي�شجع الطلبة على مناق�شة �أ�صدق الرتاكيب
10
تعبريا عن الفكرة.
ثانيا  -مهارة الرتكيب
11
12
13
14
15
16
17

ُيدرب الطلبة على �صياغة ملخ�ص بلغتهم
عن فكرة الن�ص.
ُي�شجع الطلبة على �إبراز القيم واالجتاهات
امل�ستوحاة من الن�ص.
ُيتيح فر�صة للطلبة لبناء حلول �أخرى
للق�ضية التي يناق�شها الن�ص.
ُيدرب الطلبة على تطوير قدراتهم يف
الكتابة الإبداعية.
ُيدرب الطلبة على الإفادة من م�ضامني
الن�ص يف احلياة.
ُيدرب الطلبة على �إبراز احلكم والأمثال التي
�صدرت عن الأديب.
ٌيدرب الطلبة على الربط بني ما �صدر عن
الأديب من حكم و�أمثال وعالقتها به
وباحلياة.
ثالثا  -مهارة التقومي:

18
19
20
21
22
23
24
25
26

ُي�ساعد الطلبة على تعليل اختيار �أ�صدق
الرتاكيب تعبريا عن الفكرة.
ُي�ساعد الطلبة على تعليل الأحكام الأدبية
يف الن�ص الأدبي.
ُي�ساعد الطلبة على احلكم على ال�صدق الفني
للن�ص الأدبي.
ُي�شجع الطلبة على احلكم على جناح توظيف
ال�صور البالغية يف الن�ص الأدبي.
ُيدرب الطلبة على تناول �أثر دقة الألفاظ يف
ت�أدية املعاين.
ُيدرب الطلبة على تناول �أثر دقة الرتاكيب
يف ت�أدية املعاين.
ُيدرب الطلبة على ت�صنيف الن�ص الأدبي
و�صاحبه بني الأدباء.
ُيدرب الطلبة على احلكم على الن�ص
املدرو�س مبقارنته بن�ص �آخر متت درا�سته
�سابقا وفق معايري فنية حمددة.
ُيعزز �أفكار الطلبة الإبداعية اجلديدة.

�شكرا جزيال على ح�سن تعاونكم...

امللحق ()2

حمايد

ا�ستبانة لقيا�س اجتاه طلبة ال�صف العا�رش نحو 
الن�صو�ص الأدبية يف �ضوء ا�ستخدام معلمي
اللغة العربية ملهارات التفكري العليا
● ●�أوال  -التعريفات:
عرف الباحثان اجتاهات الطلبة �إجرائيا مبا يتنا�سب مع
ُي ِّ
م�شكلة البحث بالآتي( :موقف طلبة ال�صف العا�رش الأ�سا�سي من
الن�صو�ص الأدبية املقررة يف املنهج الدرا�سي بعد تدري�سها يف �ضوء
مهارات التفكري العليا ،من حيث ميلهم نحوها� ،أو �ضعف �إقبالهم
عليها� ،أو رف�ضهم لها) .
● ●ثانيا :البيانات الأ�سا�سية:
ا�سم املدر�سة......................................................................... :
ا�سم الطالب /ة....................................................................... :
		�أنثى ( )
ذكر ( )
		
النوع
الوالية عربي ( ) ُينقل ( ) �ضنك ( )
فيما يلي بع�ض الفقرات التي ُت�شري �إىل درجة اجتاهات (ميول)
الطلبة نحو الن�صو�ص الأدبية .ومبا �أن هذا االجتاه قد تختلف درجته
بني الطلبة فيرُ جى و�ضع عالمة (√) يف املكان املنا�سب الذي يو�ضح
اجتاهكم (ميلكم) نحو الن�صو�ص الأدبية بكل مو�ضوعية:
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9

�أوال :االجتاه النف�سي.
�أرى �أن ح�ص�ص الن�صو�ص الأدبية تزيد
من ثقتي بنف�سي.
�أ�شعر بال�سعادة عندما �أكت�شف ال�صورة
اجلمالية يف البيت ال�شعري.
�أ�شعر �أن الوقت مير �رسيعا يف ح�ص�ص
تدري�س الن�صو�ص الأدبية.
�أمتنى �أن تنتهي ح�صة الن�صو�ص الأدبية
�رسيعا.
�أحب توظيف اجلمل والعبارات املت�ضمنة
يف الن�صو�ص الأدبية يف مواقف حياتية.
�أرى �أن درا�سة الن�صو�ص الأدبية م�ضيعة
للوقت.
�أ�شعر باالرتياح عند �إجادتي حتليل
الن�صو�ص الأدبية.
�أحب امل�شاركة يف �أن�شطة الن�صو�ص
الأدبية.
�أحب درا�سة الن�صو�ص الأدبية؛
الرتباطها بواقع احلياة.
�أحب االطالع على �سري الأدباء البارزين.

10
�أ�شعر باال�ستمتاع يف ح�ص�ص الن�صو�ص
11
الأدبية.
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درجة امليل �أو االجتاه
كبرية

متو�سطة

قليلة
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في الصف العاشر واجتاهات الطلبة نحوها في محافظة الظاهرة بسلطنة عمان

م

�أوال :االجتاه النف�سي.
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درجة امليل �أو االجتاه
كبرية

متو�سطة

قليلة

�أجد متعة يف قراءة الن�صو�ص الأدبية
12
بغ�ض النظر عن كاتبها.
ّ
�أ�شعر �أن طريقة تدري�س الن�صو�ص
 13الأدبية ال ت�ساعدين على �إدراك �أهمية
الن�صو�ص الأدبية يف حياتي.
�أ�شعر �أن قراءة الن�صو�ص الأدبية الوطنية
14
لدي.
تقوي االنتماء الوطني ّ

�شكرا جزيال على ح�سن تعاونكم...
ا�ستمد هذا املعيار من قاعدة التقريب احل�سابي للأعداد
ال�صحيحة التي متثل تدرجات املقيا�س امل�ستخدم.

ثانيا :االجتاه املعريف.
15
16
17

18

19
20
21
22
23
24
25
26

27

د .محمد بن صالح بن محمد العجمي
أ .حصة بنت علي بن سالم اليعقوبية

�أ�شعر �أن تعلمي للن�صو�ص الأدبية ينمي
قدرتي على التفكري.
�أرى �أن الن�صو�ص الأدبية متكنني من
التعمق يف فهم خيال الأديب.
�أرى �أن ا�ستنتاج اخل�صائ�ص الفنية
للن�ص الأدبي ميكنني من تطوير قدراتي
يف التحليل.
�أرى �أن حتليل �أثر ال�صورة البالغية
ميكنني من فهم �أداء الفكرة واملعنى
داخل الن�ص الأدبي.
�أرى �أن التعبري عن فكرة الن�ص الأدبي
بلغتي اخلا�صة ميكنني من تطوير
قدراتي يف الكتابة.
�أجد �أن حتليل الن�ص الأدبي ي�ساعدين
على تكوين االجتاهات الإيجابية.
�أجد �أن قراءة الن�صو�ص الأدبية متكنني
من تطوير قدراتي اللغوية.
�أرى �أن احلكم على الن�ص الأدبي يف
توظيف اجلوانب البالغية ميكنني من
تطوير قدراتي النقدية.
�أ�شعر �أن قراءة الن�صو�ص الأدبية تدفعني
�إىل زيارة املكتبة.
�أ�شعر �أن قراءة الن�صو�ص الأدبية تدفعني
�إىل زيارة املواقع الإلكرتونية الأدبية
املتخ�ص�صة.
�أجد �أن قراءة الن�صو�ص الأدبية ت�ساعدين
يف التعبري عن �أفكاري اخلا�صة.
�أجد �أن حتليل الإيحاءات والرموز الواردة
يف الن�ص الأدبي ي�ساعدين على ت�صنيفه
و�صاحبه بني الأدب والأدباء.
�أرى �أن تخيرّ �أ�صدق العبارات يف العمل
الأدبي ي�ساعدين على تنمية ذائقتي
اجلمالية.

ماذا تقرتح؛ لكي حتب درا�سة الن�صو�ص الأدبية ب�صورة �أف�ضل
مما هي عليه الآن؟
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