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  االتجاھات الحدیثة في تدریس األدب في المرحلة الثانویة
  مقدمة:

ــة لــذلك التعبیــر ,  ،باألشــیاءاألدب هــو تعبیــر علــي نحــو مــا عــن الحــدس  والنقــد هــو الدراســة الثقافی
ودون شـك فـإن حركتـي الـروح هـاتین : التعبیـر والدراسـة یلتقیـان فـي  فاألدب تعبیر , والنقـد دراسـة ,

,وقـــد وجـــد النقـــد األدبـــي  الشـــخص الواحـــد نفســـه . ثـــم وجـــدت البالغـــة بعـــد ذلـــك منبثقـــة عنـــه ,  أوًال
  ني .فومستمدة منه , وقد سبقهما األدب اإلنشائي بقسمیه : الشعر , والنثر ال

  

وواقعیة تصـوغ كـل منهـا الحاجـات الجمالیـة والمثـل  انسیة,وروم كالسیكیة, :ثالثوالمدارس األدبیة 
ومـا عـدا هـذه المـدارس  االجتماعي,ني األعلى لنظام اجتماعي ومرحلة كاملة من مراحل التطور فال

وتســتند كــل مدرســة أدبیــة إلــي نظریــة بعینهــا , حیــث تســتند المدرســة  واتجاهــات. فتیــارات,الــثالث 
وتسـتند المدرســة الرومانسـیة إلـي نظریـة التعبیـر وتسـتند المدرســة الكالسـیكیة إلـي نظریـة المحاكـاة , 

  الواقعیة إلي نظریة االنعكاس .
   ), 43-25 م,2005( دیفید بشبندر,   ), 36– 23 م, 1999 ن,ووآخر ( مارتن كویل 
  ) 15 -11 م, 2005 ماضي,( شكري عزیز 

  
لـــي مرحلـــة إبصـــیر بـــه دب فـــي أنـــه یتجـــاوز مرحلـــة الكشـــف عـــن الواقـــع والتوتبـــدو أهمیـــة األ

ــة فمهمــة األدب لیســت تقریریــة , تصــور  التعبیــر, ومــا تجــب إضــافته مــن أبعــاد جدیــدة لهــذه المرحل
الواقــع كمــا هــو , وٕانمــا هــي فكریــة موجهــة , تمهــد للتغییــر , وتكشــف عــن الصــعاب التــي قــد تعیــق 

وهــو ینمــي الــذوق حركتــه , وتهیــئ المواقــف والخبــرات التــي تمكــن األمــة مــن تشــكیل , وبنــاء حیاتهــا 
ألن كل أدیب یقدم أجمل ما عنده , وأحسـن )  259م ,  1997 إسماعیل,( وحید السید األدبي . 

اتفق علیه الناس , بل قد یفاجئ الناس بما یجدده ویبتكره , ویجـد قبـوال طیبـًا لـدیهم ویعنـي هـذا ما , 
  أن األدب یزود القارئ بالفكر .

  
ویــرى  بــالفكر.حیــث یــزوده  –خاصــة  بصـفة – الثانویــةوتبـدو أهمیــة األدب لطالــب المرحلــة 

)Hill Jan 2000 (  وینمـي لدیـه  والمعلومـات,أن األدب یكسـر معوقـات اللغـة ویمـده بالمعـارف
ویقدمـه  أصـالته,ویوقفـه علـي تـراث أمتـه بمـا یحفـظ علیـه  وعصره,القیم الخلقیة ویعرفه بقضایا أمته 

  ویحصنه ضد التیارات األدبیة المناهضة لمجتمعه. تذوقه,كما إنه ینمي لغته ویرفع  لعصره,
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ویمكـن عـرض طریقـة تـدریس األدب ممـثال  تدریسـه.دب فقد أهتم التربویون بطـرق ونظرًا ألهمیة األ
( عبـد المجیـد أحمــد   یــأتي:فیمـا  –. الـخ مسـرحیة.مقالـة أو  أو ونثــراً أدبیـة شـعرًا فـي النصـوص األ

  )  292 م, 2003 محمد,
   الخطوة:ویدخل تحت هذه  ص.النمدخل إلي  -1

:إطار عام یتصل بالدرس اتصاًال  -أ   )قیم. مهارات, معلومات,(  وثیقًا
والبعـد قـدر اإلمكـان  الـنص,نبذة عن حیاة األدیب مع التركیز علـي الجوانـب التـي تفیـد  -ب

  بالنص.وما لیس له صلة  التاریخي,عن السرد 
  به.والظروف المحیطة  النص,مناسبة  -جـ
  الطالب.یعقبه قراءات أخرى من بعض  نموذجیة,ءة النص قراءة قرا -د

  بالمعنى.تقسیم النص إلي وحدات فكریة ترتبط  -2
ثـم مــن  والعبـارة,معالجـة تلـك الوحـدات معالجـة أدبیـة شـاملة مــن حیـث المعنـى واللفظـة والجملـة  -3

  ككل.حیث األسلوب 
جدیـدة تتـیح للطالـب أن یفهمهـا مـن مناقشة الكلمات الصعبة من خالل وضعها في صیغ أخرى  -4

  ق.ایالس
ثـم یـتم االنتقـال مـن هــذه  الوحـدة,مناقشـة كـل وحـدة بحیـث تغطـي تلـك المناقشـة أهـم أجـزاء تلـك  -5

  النص.الوحدة إلي الوحدات األخرى حتى ینتهي 
ـــا  -6 ـــة وارتباطهـــا بقیمن ـــیم الخلقی ـــث الق ـــنص كلـــه مـــن حی ـــي مســـتوى ال مناقشـــة مـــواطن الجمـــال عل

  ومدى ترابط الوحدة العضویة فیه.سیكلوجیا, و ومن حیث ترتیب األفكار منطقیا , ة,لیاألص
وكشــف  علیــه,والحكــم علیــه بمــا لــه أو  العــالمي,أو  المحلــي,ربــط الــنص بمــا ینــاظره فــي األدب  -7

  وذاك.أسرار هذا 
  .الخالصة التي یمكن التوصل إلیها من الدرس, بأبعاده المختلفة -8
  

طوات أن المعلم علیه مسئولیة توجیه المناقشة وتصحیح مسارها والطالب ... ویالحظ في كل الخ
   تقدیمه.واإلسهام في تقدیم ما یمكن  المشاركة,علیهم 

لطـالب  وصوهذه الطریقة ال تختلف كثیرا عن الطریقة التي أوصى بها مؤلفو كتاب األدب والنص
    الثانویة.المرحلة 
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مدخل العصور التاریخیة هـو الطریقـة السـائدة فـي إال أن  األدب,وقد تعددت مداخل دراسة 
   ) م.1999 ر,فاألص( عبد الرزاق  المداخل:تدریسه وفیما یلي عرض لتلك 

   التاریخي:المدخل  -1
ویعتمــد هــذا المــدخل فــي دراســة األدب علــي تقــدیم النصــوص األدبیــة تبعــا لتسلســلها الزمنــي 

,فتقــدم النصــوص مــن العصــر الجــاهلي  إلــي أن یصــل  فالعباســي, فــاألموي, ,فاإلســالمي أوًال
  الحدیث.إلي العصر 

  
وتتم الدراسة في العصر المختار بطریقة أفقیة تشمل الفنون األدبیة المختلفة السائدة في هذا 

  الفنون.بل قد تغفل أحد هذه  غیره,العصر بغض النظر عن والدة فن معین في هذا العصر أو 
  

وقــد  المقلـین,ویهمــل المغمـورین أو  العصـور,الم عـأ المــدخل أنـه یقـف عنــد هـذا ویؤخـذ علـي 
  جید.یكون لهؤالء وأولئك إنتاج 

  
   األدبیة:مدخل الفنون  -2

فالخطابـة مـثال كفـن أدبـي یبـدأ تناولـه  سـیة.أر تم دراسـة الفنـون األدبیـة المختلفـة دراسـة تـوفیه 
  الحدیث.حتى یصل إلي العصر  العصور,مارا بكل  الجاهلي,من العصر 

  

أو شـعرا أو  أو مسـرحیة قصـة,دبي نفسه راسة بهذه الصورة دراسة متكاملة من حیث الفن األ.. والد
من حیث أن األدیب قد تنوع فنـون  الفني,ة من ناحیة مبدعها أ خره, ولكنها مجز آحكمة, أو مثال إلي 

  ة.ثالثالمسرحیة مرة أخرى والمقالة مرة و  مرة,األدب عنه فیؤخذ عن القصة 
  
  ني : المدخل المكا -3

وثالـــث  یمنـــي,فهنـــاك أدب مصـــري وآخـــر  اإلقلـــیم.یـــتم تقســـیم األدب فیـــه حســـب المكـــان أو 
  عراقي.ورابع  سعودي,

  

نفــرد بهــا أقلــیم عــن آخــر , كمــا یوال ریــب أن هــذا التقســیم یبــرز الخصــائص والســمات التــي 
األدب وجودتـه .  یسمح بإجراء المقارنة بین تلك البیئات المختلفة من حیث اإلنتاج , ووفرته , ونـوع

, ولـم یزدهـر فـي آخـر . وهـذه المقارنـة مـن شـأنها أن تنمـي ما دب انتعش في مكان وأي فن من األ
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األدب , وتثریــه بعــد فهــم , وتفســیر وتحلیــل البواعــث التــي تقــف وراء ذلــك , ســواء منهــا مــا یتصــل 
  باألدیب أو الظروف الخارجیة المحیطة به .

  

ي العصــور التاریخیــة األولــى لــألدب العربــي , حیــث لــم یكــن وقــد یبــدو هــذا التقســیم مقبــوال فــ
 –تالشـت التقسـیمات الجغرافیـة وقـد هناك وسـیلة اتصـال بـین شـاعر وشـاعر , وأدیـب وأدیـب , أمـا 

فأن األدیب أدیب بطبعه , ال یؤثر في صفته هذه موضع سكنه , أو تـاریخ ومكـان  –إلي حد كبیر 
ــ ــاء العــرب , وأســتند فــي ذلــك إلــي مــیالده إال بقــدر , طالمــا رجــع إلــي الت ــار األدب راث العربــي , وكب

  الموهبة الذاتیة والقدرات الخاصة , وعالج قضایا عامة , یمكن تقبلها واستیعابها علي مدى أوسع .
  

  دب لطالب المرحلة الثانویة :مشكالت واقع تدریس األ
وء الدراسـات والبحـوث في ضـ –یمكن عرض مشكالت واقع تدریس األدب لطالب المرحلة الثانویة 

  التربویة فیما یأتي : 
  

  : عدم التوفیق في اختیار النصوص :  أوالً 
 172 – 141, م 2003) , ( جمیل عبد المجید حسین,  209م ,  1997( علي مدكور 

  م . )  2003وني , ی, ( محمد محمد  حسن بس )
ــار النصــوص األ فمعظــم هــذه القطــع دبیــة , وخاصــة الشــعریة منهــا . عــدم التوفیــق فــي اختی

ـــدة عـــن قـــاموس  ـــل بالكلمـــات الصـــعبة البعی ـــة أیضـــًا بالمعـــاني  الطـــالبمثق , كمـــا أنهـــا مثقل
عـن فهـم أي موضـوع یقـرؤه كـاف  طالـبفهمهـا . وعجـز ال الطالبالمجازیة مما ال یستطیع 

لتنفیره منه , فمـا بالـك بموضـوع یدرسـه لیحفظـه إنـه یكـون كالببغـاء یـردد مـاال یفهـم , بـل إن 
ن في نفسه كراهیة ونفورًا من األدب . هذا   یكوّ

  ویمكن تلخیص عیوب النصوص األدبیة المختارة لطالب المرحلة الثانویة علي السواء فیما یأتي: 
وأنـواع المجـاز  الغریبـة,والتراكیـب  الصعبة,بالكلمات  زاخرةاإلسراف في اختیار النصوص ال -1

  فهمها.علي  طالبالتي ال یقوى ال
ـــة أو انفعـــاًال أو تنـــاول النصـــوص ا -2 ـــب عاطف ـــي نفـــس الطال ـــر ف ـــارة لموضـــوعات ال تثی لمخت

.  حماسًا
حیـث  النثریة,وعدم انسجام في الصورة الشعریة أو  الخیال,بعض النصوص بها تكلف في  -3

 موحیة.لم تكن تعبیرًا عن تجربة شعوریة صادقة ولم یعبر عنها بطریقة 
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  خلو معظم النصوص من الحركة أو الحوار أو التمثیل -4

ـــــدة عـــــن محـــــیط  -5 ـــــارة لموضـــــوعات بعی ـــــراتهم  الطـــــالبتنـــــاول معظـــــم النصـــــوص المخت وخب
 واهتماماتهم .

فاختیار النص البد أن یتوفر فیه , باإلضافة إلي جمال الموسیقى , جمـال الفكـرة والخیـال والعاطفـة 
حــب األدب وحماســتهم لــه . ومتــى ضــاعت  الطــالبالصــادقة , وســهولة اللفــظ وٕاال قتــل فــي نفــوس 

  علي ماال یحبون . الطالبضاع االهتمام وصار من العبث حمل ماسة الح
ــتم فــي غیــاب ویبــدو أن عــدم التوفیــق فــي اختیــار النصــوص األ دبیــة ســیظل قائمــًا طالمــا أن ذلــك ی

ال یجب االلتزام بها فـي اإلنتـاج األدبـي فقـط , بـل یجـب االلتـزام بهـا فـي اختیـار التي معاییر األدب 
سة في كل مرحلة . ویحبذ في هذا الصدد اختیار عدد كبیر من النصوص النصوص المناسبة للدرا

  اختیار الحد األدنى المقرر منها للدراسة والحفظ . علمالتي یمكن دراستها ویترك للطالب والم
  

 ً   : مشكالت ناجمة عن إتباع المنھج التاریخي في تدریس األدب : ثانیا
ــة قــد نــتج عنــه مجموعــة مــن أتبــاع المــنهج التــاریخي فــي تــدریس األدب فــي ال ــة الثانوی مرحل

  المشكالت من أهمها ما یأتي : 
  طغیان تاریخ األدب علي دراسة األدب (النص)  -1
 طغیان دراسة الشعر علي الفنون األخرى . -2
 الثانویة للشعر ونفورهم منه  رحلةالمعدم تذوق معظم طالب  -3

  
أننا تبعنـا المستشـرقین في ء ن الدامیكأنه  ) 221 – 210 ،م  1997علي مدكور , ویرى (   

في المنهج الذي وضعوه لنا لدراسة األدب العربي . وهو منهج یركز علي التاریخ السیاسي لألمـة , 
وعلي ما فیه من انقالبات ومؤامرات وفتن وافتراءات . ثم یجئ النص األدبي عرضـا أو لالستشـهاد 

ع واإلشـراق الحضـاري , وانغمسـوا فـي به علي الحـوادث . وبـذلك ابتعـد الدارسـون عـن جوانـب اإلبـدا 
تتبــع الـمـؤامرات والدســائس السیاســیة , التــي هــي ســمة التــاریخ السیاســي عمومــًا لــدى معظــم األمــم 
والشـعوب . وبـذلك جـاءت دراسـة منـاهج األدب دائمــًا فـي مدارسـنا ابتـداء بالعصـر الجـاهلي وانتهــاء 

  بالعصر الحدیث .
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المختارة منحرفة في بعض جوانبها لألدب , ألن العبـرة  وعلي هذا األساس نجد كثیرا من النصوص
ــم تكــن مراعــاة الــنص لقــیم هــذا التصــور ومعــاییره , وٕانمــا العبــرة فــي مناســبة ا لــنص فــي االختیــار ل

  . وشهادته علي الحدث التاریخي
  

للنصــوص  یكــون نأبدراســة األدب نفســه و  البــدءوالوضــع الطبیعــي فــي دراســة األدب , هــو 
مـن دراســة األدب ,  ، ألوفـر مـن العنایـة والتركیــز , وأن یكـون هـذا هـو الهـدف األولاألدبیـة الحـظ ا

المـنهج  اتبـعوأن یكون ما یـرد مـن تـاریخ األدب عرضـا هـو وسـیلة لتحقیـق هـذا الهـدف األول سـواء 
ـــون األدبیـــ ـــاریخي , أو مـــنهج الفن ـــة , فالت ـــوخى اختیـــار  هنـــإة , أو مـــنهج الظـــواهر األدبی یجـــب أن ت

دبیة التي تتفق مع طبیعة العالقات واالرتباطـات بینهـا , مـع التركیـز علـي بیـان مركـز النصوص األ
  اإلنسان في الكون, ووظیفته في الحیاة, مجد في عمارتها وترقیة الحیاة علي ظهرها.

  
  : طغیان دراسة الشعر علي الفنون األخرى :  ثالثا

خرى , فربما یكون أحد أهم أما بالنسبة لطغیان دراسة الشعر علي الفنون اللغویة األ
تباع المنهج التاریخي الذي یبدأ بالشعر في العصر الجاهلي . كما أن الشعر امسبباتها هو 

ن الفنون األخرى كالقصة أهو أكثر الفنون األدبیة اكتماًال ونضوجًا من البدایة , في حین 
ى الشعر بالعنایة والروایة والمسرحیة لم تنضج وتتضح مالمحها إال فیما بعد , ولذلك حظ

أكثر من غیره من الفنون األدبیة األخرى .. وبالرغم من هذه العنایة, فإن المدرسة قد فشلت 
  في جعل الناشئة یتذوقون هذا الفن األدبي الجمیل. –لألسف  –

م. ), (مصطفى  1998) , ( فریدة محمد عبد الفتاح ,  211,  1991( علي مدكور , 
  م. ) 1997) , ( وحید السید إسماعیل , م 2002محمد عبد الرحیم , 

  ومن األسباب التي أدت إلي ذلك ما یأتي:
  ذلك.وقد سبق الحدیث عن  المناسبة,سوء اختیار النصوص الشعریة  -أ
من غیر دراسة  صعوبتها,علي حفظ نصوص الشعر المقدمة لهم رغم  الطالبإجبار  -ب

  لها. تذوقكافیة أو فهم أو 
انب المختلفة للشكل اللغوي للقصیدة أو المقطوعة وعدم االهتمام التركیز علي الجو  -جـ

,  الطالبتحطیم روح اإلبداع واالبتكار لدى إلي بتفهم روح الشاعر , وقد أدى كل هذا 
وفهم الشعر علي أنه مجموعة من الموضوعات المنظومة الخالیة من الروح 

النصوص المناسبة ,  واإلحساس والعاطفة الصادقة . إن عدم التوفیق في اختیار
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یؤدیها بآلیة منافیة لطبیعة التذوق  علمباإلضافة إلي صعوبتها وكثرتها , جعل الم
  األدبي , حتى صار الوضع مختزًال في: أقرأ , أجلس , قم , أقرأ,أجلس ..وهكذا !! 

في سن صغیرة , بینما هم یدرسون الشعر  طالبتدریس الشعر الجاهلي الصعب لل –د 
  .نون فیها أقدر علي الفهم والتذوقفي سنوات یكو األقل صعوبة 

  
   للشعر:عدم تذوق كثیر من الطالب  رابعاً:

من  عدم إجراء التجارب التي تمكنإن عدم تذوق كثیر من الطالب للشعر ربما یرجع إلي 
وقد درج الخبراء  الشعر.إلي من حیث میولهم الحكم الصحیح علي طالب المرحلة الثانویة 

علي اختیار ما یرونه صالحًا للطالب وهم  –كما في المراحل السابقة  –لة في هذه المرح
م ,  1997( علي مدكور ,  میولهم.علي ذوقهم الخاص وعلي  –غالبًا  –یبنون اختیارهم 

212 (  
  

وقد یكون السبب في عدم تذوق معظم الطالب للشعر , هو عدم وجود معیار یمكن الحكم 
نواحي الجمال المختلفة في الشعر . والحقیقة أنه ال یوجد مقیاس  به علي قدرة الطالب علي تذوق

وٕانما یرجع تقدیر ذلك إلي تذوق القارئ  جمال,موضوعي یقاس به مقدار ما في األدب من 
وٕان كانت الدراسات التي  والتصویر,فمقیاسه إذن ذاتي كمقیاس تذوق الموسیقي  وحساسیته,

ظم الخبراء متفقون في تقدیرهم للجمیل من األدب وغیره من أجریت في الفنون المختلفة تفید أن مع
  الجمیلة.الفنون 

في دراسته للماجستیر , وعنوانها " وضع مقیاس  – رشدي أحمد طعیمةوفي مصر , حاول 
أن یجعل للتذوق األدبي معاییر  –للتذوق األدبي عند طالب المرحلة الثانویة , فن الشعر " 

علي تذوق نواحي الجمال المختلفة في الشعر . وقد  طالبقدرة ال موضوعیة یمكن الحكم بها علي
   ي:أتیأجمل الباحث أشكال السلوك التي تكشف عن التذوق األدبي فیما 

  تمثل القارئ للحركة النفسیة في القصیدة  -
 القدرة علي استخراج البیت الذي یتضمن الفكرة الرئیسیة  -
 یت آخر علي اختیار أقرب األبیات معنى إلي ب القدرة -

 إدراك ما في األبیات من وحدة عضویة وما في األفكار من ترابط. -
 القدرة علي اختیار العنوان المعبر عن أحاسیس الشاعر  -

 القدرة علي إدراك ما في األفكار من عمق , وفهم للمعاني التي یوحي بها الشاعر  -
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 فهم درجة التواؤم بین التجربة الشعریة والصیاغة الفنیة  -

ي فهم مكونات الصورة الشعریة , وقدرتها علي التعبیر عن أحاسیس الشاعر , القدرة عل -
 وعلي رسم الشخصیات 

 تحدید مدى المقارنة بین الصورة الشعریة واألفكار  -
 إدراك أهمیة الكلمة في القصیدة  -

 إدراك التناسب بین الكلمة والجو النفسي الذي تثیره القصیدة  -
 ر إدراك وضع القصیدة من تراث الشاع -

 القدرة علي تحدید القیم االجتماعیة التي تشیع في القصیدة  -
 وٕادراك المعاني الكامنة فیه  وتفسیره,القدرة علي فهم الرمز  -

 إدراك مجال التشبیه والصور البیانیة  -
 وٕادراك ما فیها من نشاز موسیقي األبیات,حساسیة الطالب لوزن  -

 ترتیب القصائد واألبیات حسب جودتها  -
 یب الموجود في األبیات اكتشاف الع -

  (*) إدراك أثر الثقافة في جمال البیت -
  

 ً   مشكالت عدم فھم العالقة بین األدب والبالغة :  :خامسا
من المشاكل المتصلة بمحتوى منهج األدب في مصر ومعظم أقطار العالم العربي , مشكلة 

النص األدبي من العالقة بین األدب والبالغة . إن الغرض من البالغة هو إدراك ما في 
جمال وطرافه , وٕادراك مدى قدرة األدیب علي صیاغة أفكاره الجمیلة بعبارات جمیلة موحیة 
.. فعلوم البالغة ما هي إال خوادم لألدب , والغرض من دراستها إدراك ما في النص من 

,  ة( عبد العزیز حمودمعان وأفكار سامیة , وتذوق ما به من جمال وخیال وصور بلیغة 
  ) 491م. , 2001

في المدارس الثانویة , قصد  –المعاني والبیان والبدیع  –ولما أدخلت دراسة علوم البالغة 
بتدریسها هذا الغرض . ولكن المنهجین انحرفوا عن ذلك إلي العنایة بقواعد البالغة وتعاریفها 

 –هذه الصورة ب –فصارت هذه العلوم  اللغة.الجمالي في  الغرض التطبیقيوشواهدها دون تحقیق 

                                                
, " وضــع مقیــاس للتــذوق األدبــي عنــد طــالب المرحلــة الثانویــة , فــن الشــعر "  رشــدي أحمــد طعیمــةانظــر :    (*)

 م.1971رسالة ماجستیر , كلیة التربیة , جامعة عین شمس 
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إن  –وعمد الطالب إلي حفظها وتطبیقها  جمال.جافة خالیة من كل  والصرف,أشبه بقواعد النحو 
, بدون أن تترك في نفوسهم أثرًا فنیًا , أو هزة شعوریة أو إحساسًا بالجمال تطبیقا آلیا –استطاعوا 
  التعبیري .

  

ة بالطریقة االستنباطیة , فیسوقون وبهذا األسلوب أخذ المعلمون في تدریس علوم البالغة تار 
تارة بالطریقة القیاسیة فیذكرون القاعدة أوال ثم و األمثلة ویناقشونها ویستنبطون منها القاعدة , 

درس كما تدرس قواعد النحو یقیسون علیها أمثلة تندرج تحتها وبهذا صارت علوم البالغة ت
شواهد ترد في نصوص األدب  من أدب , فقد الطالبوصارت منعزلة عما یدرسه  ،والصرف

لم یدرسوا قواعد البالغة التي تفسرها , أو قد یعرض  الطالب, ألن  علمبالغیة ال یتعرض لها الم
  من المعارف ما یكفي لفهمها . الطالبلها من غیر أن یكون لدى 

   
  مشكالت ناجمة عن طرق تدریس النقد األدبي :  سادساً:

یهدف إلي خدمة النص األدبي ,  –كتدریس البالغة  –تدریس النقد في المرحلة الثانویة 
وبیان مواطن القوة والضعف فیه , وأسبابها وعالجها . وعلي هذا یجب أن یدرس النقد 

ویجب عدم االقتصار في تدریس النقد علي األدبي من خالل دراسة النصوص األدبیة , 
  الحدیث.مفهوم النقد ونظریاته فقط من عهد سقراط وأفالطون إلي العصر 
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 ً    الثانویة:مشكالت تدریس النثر في المرحلة  :سابعا
ر الجمیلة في افكدبي ما توافرت فیه صفات األدب بمعناه الخاص وهو األیقصد بالنثر األ
  الفني " . ثروهو ما یمكن تسمیته أیضًا " الن التعبیر الجمیل ,

  
ان كثیرة كالقصص , والحوار , ر األدبي الجمیل الذي یطرب له القارئ والمستمع له ألو ثوالن

والمسرحیات , والرسائل , والخطب , والمقاالت , والمقامات , والوصایا , ووصف األحداث 
ا یتصف بالخیال والفكرة والعرض . هذا كله باإلضافة إلي القرآن الكریم موالرحالت , وكل 

وأجمل أنواع النثر الفني علي  واألحادیث النبویة الشریفة , فالقرآن الكریم هو أعظم ألوان األدب ,
كتاب " دالئل  كتب مثل مدروسة منقرآنیة اإلطالق . ویستطیع المنهجون أن یختاروا نصوصًا 

  .إلعجاز " لعبد القاهر الجرجانيا
سواء أكان هذا النثر یعالج في حصص  الممتعواألدب العربي ملئ بالنثر الجمیل 

حصص األدب للقراءة والفهم والدرس والتذوق والحفظ أم في  والتذوق,للقراءة والفهم  المطالعة,
, فالنصوص النثریة الجمیلة هي أدب تختلف معالجته في  األدب.فهو داخل في باب  أحیانًا

  تدریسه.باختالف الغرض من  المرحلة الثانویة
  

 ة الثانویة , أنه یدرس في مادة " القراءة " ال علي أنهحلومشكلة دراسة النثر الفني في المر 
تاب القراءة ذو نثر أدبي وٕانما علي أنه مجرد قراءة . وحتى القصة المقررة تدرس علي أنها " ك

كتاب القراءة ذو الموضوعات المتعددة , وهو یحتوي علي الكثیر من  كما یوجد. الموضوع الواحد "
لوان ألوان النثر األدبي , بل والشعر أیضًا . ولیس المهم هو االسم الذي تدرس تحته هذه األ

ارها للطالب وطریقة تناولها التي تبرز مواطن الجمال فیها یاألدبیة , وٕانما األهم هو طریقة اخت
  اعهم بقراءتها .توتعین علي تذوق الطالب لها واستم

  

معینة علي رؤیة الحیاة  للتفكیر,مثیرة النصوص النثریة أن تكون  یجب األحوالوفي كل 
علي تفهم القیم السائدة واألوضاع السائدة محلیًا وعالمیًا , بالشكل الذي یجب أن تكون علیه , و 

  ومعینة علي المساهمة في ترقیة أوضاع الحیاة.
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ونظرًا ألهمیة دراسة األدب , ووجود مشكالت في تدریسه لطالب المرحلة الثانویة , فقد ظهرت 
دراسات التربویة دعوات لالهتمام بتدریس األدب , ویبدو ذلك من خالل األبحاث العلمیة , وال

  المتعددة ومنها ما یأتي : 
) حیث دعت إلي االهتمام بتدریس  م. 2002إبراهیم  میمصطفى محمد عبد الرحدراسة (  -

ة حیث إنها ال تنمي مهارات التذوق یاألدب نتیجة للقصور الواضح في طرق تدریسه الحال
  األدبي لدى طالب الصف األول الثانوي 

دب ) التي دعت إلي االهتمام بتدریس األ م . 2000آل خلیفة ,  فاطمة عبد هللادراسة ( و  -
نتیجة لعدم مراعاة معاییر المدارس النقدیة لألدب في تصمیم منهج األدب في المرحلة 

 البحرین.الثانویة بدولة 

 ) التي دعت إلي االهتمام بطرق تدریس األدب م . 2001ولید أحمد محمد , دراسة ( و  -
عة حالیًا ال تنمي التذوق األدبي لدى طالب المرحلة بالمتیس األدب ألن طرق تدر  وتطویرها

 الثانویة العامة في دولة الكویت .
.) التي دعت إلي االهتمام بتدریس األدب ألن طرق  م 2002هند رجب خلیل , دراسة ( و  -

 تدریسه المتبعة حالیًا تدرسه منفصًال عن البالغة لطالب الصف األول الثانوي العام .

. ) التي دعت إلي االهتمام بتدریس األدب لعدم  م 2003محمد محمد حسن , اسة ( در و  -
امتالك معلمي اللغة العربیة في المرحلة الثانویة مهارات تحلیل النص األدبي , مما أدى 

 إلي ضعف التذوق األدبي لدى طالبهم 

تدریس م . ) التي دعت إلي االهتمام ب 2001محمد حماسة عبد اللطیف , دراسة ( و  -
األدب لعدم وجود نظریة عربیة واضحة المعالم في التحلیل األدبي تسایر الشعر العربي, 

 وتقوم علي معطیاته , وتتجاوب مع خصائصه .
) التي دعت إلي االهتمام بتدریس األدب ألن  م . 2000سعید خیري ذكي , دراسة ( و  -

( األصالة , والمرونة , طرق تدریسه الحالیة ال تنمي بعض قدرات التفكیر االبتكاري 
 والتطبیق ) كما إنها ال تنمي التذوق األدبي .

) التي دعت إلي االهتمام بتدریس األدب , نظرًا  م . 2000عدنان بن ذریل , دراسة ( و  -
ألن كثیرًا من موضوعات األدب المقررة علي طالب المرحلة الثانویة یصعب علیهم 

 تطبیقها , وتوظیفها في الحیاة . 
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  كلة البحث : **مش
في ضوء ما تقدم یتبین أن تدریس األدب في المرحلة الثانویة یبدو مهما في الوقت الذي 
یعاني تدریسه في هذه المرحلة من مشكالت عدیدة , ومن ثم تحددت مشكلة هذا البحث في 

  السؤال اآلتي : 
  : * ما أهم االتجاهات الحدیثة في تدریس األدب في المرحلة الثانویة من حیث 

  األهداف ؟  -ب           المفهوم ؟  -أ
  طرق التدریس واستراتیجیاته ؟  –د       المحتوى ؟ -جـ

  هـ األنشطة والوسائل التعلیمیة ؟ 
  لمختلف جوانب تدریس األدب ؟ أسالیب التقویم  -و

  ** أھداف البحث : 
  یسعى هذا البحث إلي تحقیق األهداف اآلتیة : 

  ب في المرحلة الثانویة عرض الوضع الحالي لتدریس األد -1
 عرض االتجاهات الحدیثة في تدریس األدب في المرحلة الثانویة من حیث :  -2

  المفهوم الحدیث لألدب . -أ
      .  األهداف  -ب
  المحتوى . -جـ
  طرق التدریس واستراتیجیاته .  - د
  األنشطة والوسائل التعلیمیة . -هـ
  أسالیب التقویم لمختلف جوانب تدریس األدب  -و

قدیم بعض التوصیات واالقتراحات المتعلقة بتطویر تدریس األدب في المرحلة الثانویة في ت -3
  ضوء االتجاهات الحدیثة لجوانب تدریسه المشار إلیها آنفًا .
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   اآلتیة:ولتحقیق األهداف السابقة فإن البحث یسیر وفقا للخطوات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   (*) رحلة الثانویةقد سبق عرض مشكالت واقع تدریس األدب في المو 

  وفیما یلي االتجاهات الحدیثة في تدریس األدب في المرحلة الثانویة:
  اتجاھات حدیثة في مفھوم األدب  -أ

بعد األدب منذ القدم كیانا متمیزًا , وذا قیمة كبیرة , وقد ظل مفهوم األدب راسخًا لسنوات عدیدة 
  تعبر عن األشیاء بالمماثلة . ریةو یتمثل فیه أنه محاكاة أو صورة لغویة لتجربة شع

  

وفي ظل التطورات العالمیة , وجهود التربویین , وعلماء اللغة واالهتمام بتدریس األدب 
  تطور مفهوم األدب تبعًا لتحول األنساق الثقافیة والنظریات األدبیة بما یمكن إیجازه فیما یأتي : 

سقا ثقافیًا لنظریة التعبیر فلألدیب دور دراسات وبحوث تبنت مفهومًا حدیثًا لألدب باعتباره ن -1
كبیر في إبداع الصورة األدبیة , فهو لیس محاكیا , بل مبدع ومعبر ومبتكر . فاألدب یرتبط 
بالعواطف والمشاعر والخیال إبداعًا , وتلقیًا فاإلنسان ظاهرة وجدانیة , والفرد عالم قائم بذاته 

, والمتلقي منفعل , فاألدب یؤجج عواطفه , ویحرك واألدب الجید صورة عما یعتمل داخل اإلنسان 
  مشاعره الكامنة .

  

                                                
 من ھذا البحث 13 – 6  أنظر ص ص  (*)

  خطــوات البحــث

واقع 
تدریس 

األدب في 
المرحلة 
  الثانویة

بعض التوصیات 
واالقتراحات 

المتعلقة بتطویر 
 تدریس األدب في
  المرحلة الثانویة 

تــدریس األدب فــي فــي االتجاهــات الحدیثــة 
 المرحلة الثانویة من حیث :

ـوم
فهـــ

الم
ف   

ـــدا
ألهـ

ا
ى   

تـــو
مح

ال
س   

دری
التـ

ق 
طر

اته
جــی

راتی
ست

وا
ل   
سائ

والو
طة 

نش
األ

ــیة
لیم

لتع
ا

یم   
تقو

 ال
ب

سالی
أ
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ودراسة                   -)  pask , Kevin , 2004( دراسة  -  ومن هذه الدراسات الحدیثة
) chapman, Michael, 2003  (-  ) ودراسةBerkowitz, peter , 2006  (-   ودراسة
)Adler , Matthew , 2000  ( - ودراسة )Guindon , Mary H.and Richmond , 

Leej , 2005   (-  ) م 1999ن , یوآخر  كویل مارتنودراسة . (  
دراسات وبحوث تبنت مفهومًا حدیثًا لألدب باعتباره نسقًا ثقافیًا لنظریة االنعكاس فاألدب عمل  -2

زمان والمكان ) أي إنتاج أو صورة للمجتمع وعالقاته والعمل أو الصورة لها عالقة بالخارج ( ال
ولها أبعاد فردیة , ومجتمعیة , وحضاریة واألدیب فنان , مؤلف , مبتكر ولكن من خالل التفاعل 
مع شروط الواقع المتحرك فاإلنسان مجموعة من العالقات االجتماعیة والمتلقون جمهور غیر 

ات متجانس , وهو فاعل ومنفعل وطبیعة الجمهور بشكل غیر مباشر في اختیار الموضوع
  والقضایا , وفي تحدید المستوى اللغوي , وربما في تحدید وجهة المواقف األدبیة, 

  

 Mwachofi , Ngure Mwachofi and. دراسة (   ومن هذه الدراسات الحدیثة

Ari Katini , 2002   (-  ) ودراسةSmith , Ralph A. , 2002   (-  ) ودراسة
Eriksen , Matthew , 2004   (– ) ودراسة Hoffman- kipp,peter Artiles and 

Alfredoj . Lopez- torres , 2003 . (  
  

فالبنیة ال  البنیویة,تبنت مفهومًا حدیثًا لألدب باعتباره نسقا ثقافیا للنظریة  ثدراسات وبحو -3
ال  عمل,یأتي لتجسیدها . واألدب وهي سابقة علي وجود العمل األدبي بل أن األدب شعوریة 

بل بمعنى االكتمال , فاألدب عمل مكتمل , مكتف بذاته  االنعكاس,ما ترى نظریة بمعنى اإلنتاج ك
  , ومنته بالزمان والمكان وأدبیة األدب تكمن في بنیته الخفیة التحتیة .

فالتركیز یتم هنا علي ثنائیة القراءة / الكتابة ,  " مترجم "و  " كاتب "و  " قارئ "والمتلقي هنا 
القراء بینما یظل العمل كما هو ، أي بنیته قراءات العمل الواحد بتعدد  تعددوت فالعمل یقرأه القارئ

 , Hattieدراسة ( –)   Fry ,paulh . , 2004دراسة (  -ومن هذه الدراسات الحدیثة :  واحدة.
John A. Myers , Jane E .  ٍ◌Sweeney and thomas J . 2004   (-  ) ودراسة

Graff , Gerald Dileo and Jeffrey R., 2000  (  
ت مفهومًا حدیثًا لألدب باعتباره نسقا ثقافیا للنظریة الموضوعیة , فالنص ندراسات وبحوث تب -4

الشعوریة فاألدیب ال المكتوب ال یكتب وفق منطق األدیب , بل وفق منطق النص نفسه وبآلیة 
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القح النصوص وضعه االجتماعي أو سیاقه في تكون النص ألن النص یولد من تأثر لرؤیته أو 
المنجزة سابقاً  وتفاعل النصوص یتم استنادًا إلي آلیة ال شعوریة , والمتلقي : مؤول وال یعني هذا 

  أن " النص " له داللة , إذ األدق أن نقول : له دالالت ال حصر لها , وبؤر ال نهایة لها .
 Burlaga, christine , M .Costino and( : دراسة ومن هذه الدراسات الحدیثة 

Kimberly A. , 2003  ( –  ) ودراسةOslen , Lance , 2004  (–                 ودراسة
 )Van Den Alleele , Georges 2003   ) ودراسة (Toswell , M . J . , 2001   (

  )  م . 2005شكري عزیز ماضي , ودراسة ( 
  

ر أن النصوص أبنیة لقد أدى اقتران النزعة الشكالنیة في األدب بعلم اللغة إلي تصو 
في رأي  –) وأن المدخل إلیها  295م ,  2005,  1فیشر, ط  شیترید ( فولفموضوعیة شكلیة 

ال یكون إال عن طریق " الكلمات المسطورة علي الصفحة "  –أتباع حركة النقد الجدید 
في .فالنصوص هي تراكیب لفظیة في المقام األول واألخیر . وهي في نظر علم اللغة الحدیث 

عبارة عن سلسلة من الجمل التي یتم وصفها علي مستویات عدة .  –العشرین الواحد و القرن 
, بل هي بناء متماسك ومترابط بواسطة ما یسمى بـ " عشوائیاً ولیست هذه السلسلة من الجمل تتابعا 

ت عالقات التالحم التي تربط الجملة بغیرها " وتتألف الجملة بدورها من وحدات صغرى ومكونا
وأصناف الكالم , واألصوات وعالمات اإلعراب ... الخ  والعبارات, الجمل,نحویة وصرفیة كأشباه 

ویتكون بناء الجملة أیضا من وحدات معجمیة تتألف منها أنماط من الكلمات مستمدة من معجم 
األسالیب  لف فیه العالقات الداللیة القائمة فيآبناء داللي تت –إلي جانب ذلك كله  –اللغة والجملة 

المختلفة المتنوعة بین شرح وٕاسهاب , وتكرار وحشو وتضاد ونفي , وقصر واستدراك , وطباق 
النصوص تتكون من أصوات یرمز إلیها بالحروف , ویتم وصفها عن طریق و وجناس , وهلم جرا . 

  تحلیل األصوات والخط الفكري للكاتب .
  

في المنهج الوصفي للتحلیل اللغوي ؛ وهو هذه المستویات التركیبیة السالفة هي المستخدمة 
منهج اعتقد فیه أنصاره القدرة علي تحلیل أي نوع من النصوص , سواء كانت " محادثة "  أو " 

. ولكن علي الرغم مما  Novelإعالنا " ؛ أو" قصیدة " أو تعلیقا علي مباراة كرة قدم أو أقصوصة 
معاییر تصنف في تحلیل النصوص , وتقرر تقدمه بعض الدراسات التي تتبنى المنهج الوصفي 

ها النصوص إلي نصوص " أدبیة " وأخرى " غیر أدبیة " , فإن تلك الدراسات لم تحقق ئعلي ضو 
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الفائدة المرجوة منها , بل إن اللغویین الذین قالوا بمعاییر علمیة لغویة " لألدب " , قد أساءوا إلي 
  نظریة النص وتحلیله .

  
الوصفي الشكلي في تحلیل النص األدبي إلي ضرورة االعتراف أن  لقد أدى قصور المنهج

من أو نوع  النصوص لیست أبنیة لغویة شكلیة بل ینظر إلي النص علي أنه " خطاب اجتماعي
هو  –بالمعنى اللغوي الضیق كما حدده المنهج الوصفي  –أنشطة االتصال " . وٕاذا كان النص 
ه إنما یستمد قوته وتأثیره وداللته من خالل ما یتیحه للقارئ الوسیلة الوحیدة للخطاب واالتصال فإن

ة اللغویة ثقافیا في سیاقات معینة للخطاب یمن المعارف والقیم والعقائد التي تواضعت علیها األبن
  واالتصال .

  ویعني ذلك البحث عن " عالقة النصوص بمستخدمیها , أي متلقیها " 
, وهو التحلیل الذي یكشف العالقة بین النص والكاتب من ومن ثم كان البد من التحلیل السیاقي 

جهة , وبین النص والمتلقي من جهة أخرى . ینسحب ذلك كله علي مستوى كتابة النص وفهمه 
 علوماتواستخالص مضمونه , في ظل سیاق غنى بالمعرفة والمعلومات المتبادلة , والعقائد , والم

  . )  م 2000ضیاء خضیر , العامة ( 
  ضوء المفهوم الحدیث لألدب یتضح ما یأتي : وفي 

  )  231 - 226م . ,  2005( شكري عزیز ماضي , 
قة عن تصور بثیة التوجیه منإن األدب تعبیر إبداعي عن تجربة شعوریة بنائیة نشطة هدف -

 الشعر والنثر مصدر متعة للكبار والصغار  بنوعیة:الكون واإلنسان والحیاة وهو 
للمعرفة الجدیدة بالسابقة , ودمجها في بنیته  هشاط القارئ , وربطإن األدب یعتمد علي ن -

المعرفیة ثم یعتمد علي النص , ومدى وضوحه , وتنظیمه , وارتباطه ببنیة القارئ المعرفیة 
لمساعدة  صر ف, كما تعتمد علي المعلم , وطریقته في توجیه هذه العملیات , وتوفیر ال

 التذوق األدبي لدیه .القارئ علي تكوین المعنى , وتنمیة 
یجب االهتمام بالنقد األدبي ومهارات الدراسة كأسلوب للتعلیم الذاتي والمستمر باإلضافة  -

 إلي مهارات التذوق األدبي .
نها وبین الكتابة األدبیة , ضرورة االهتمام بجمیع األجناس األدبیة ومهاراتها والتكامل بی -

 .األخرىالفنون اللغویة و 
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وم األدب في ضوء االتجاهات الحدیثة , فإن منظومة تدریس األدب ونتیجة لتطور مفه -
ق واستراتیجیات التدریس , واألنشطة والوسائل تها : األهداف , والمحتوى , وطر بكامل حلقا

التعلیمیة , وأسالیب التقویم تتأثر بهذا التطور , وسوف یتناول هذا البحث بعض االتجاهات 
 الحدیثة في : 
 ب في المرحلة الثانویة أهداف تدریس األد  
  محتوى تدریس األدب في المرحلة الثانویة 
  ق واستراتیجیات تدریس األدب في المرحلة الثانویة طر 

  أسالیب التقویم في تدریس األدب في المرحلة الثانویة 
  مع عرض الدراسات السابقة التي ترتبط بكل محور من المحاور السابقة .

عشر تلك التي أجریت في علي  الستعانة بالدراسات السابقةهذا , وسوف یتم االقتصار في ا
  .السنوات األخیرة

  اتجاھات حدیثة في أھداف تدریس األدب في المرحلة الثانویة
  مقــــــــدمـــة :

في و خاصة ,  يبعد أن تم الحدیث آنفًا عن أهمیة األدب عامة وأهمیته في المجال المدرس
من منظومة تدریس األدب  ثانيتم الحدیث هنا عن المكون الالمرحلة الثانویة بصفة أخص فإنه ی

وقد اقتضى المفهوم الحدیث لألدب باعتباره تعبیرًا  هفي المرحلة الثانویة , وأهم عناصر منهج
إبداعیا عن تجربة شعوریة بنائیة نشطة هدفیة التوجیه منبثقة عن تصور الكون واإلنسان والحیاة 

تحدیدًا قابًال  لیتم تحدیدهاتطویرًا في أهداف تدریس األدب  )39م,1999مارتن كویل وآخرون,(
  ا .صیاغتهلألداء والمالحظة والقیاس , هذا من حیث طریقة 

  

أما من حیث ما ترمي إلیه من نتائج تعلیمیة , فأصبح االهتمام في تدریس األدب بأنماط 
حل المشكالت , وٕاصدار األحكام , تفكیر علیا مثل التفكیر الناقد , التفكیر االبتكاري , والتذوق , و 

األهداف بشكل و  ، واتخاذ القرار , والتعلیم الذاتي كما أصبح التركیز واضحًا علي التذوق األدبي
وهي  ) 27,  1999جابر عبد الحمید عام هي المقاصد أو الغایات التي ینوء المرء بتحقیقها ( 
روره بخبرة تعلیمیة معینة أو هي نتائج توقعات أدائیة ینتظر حدوثها في شخصیة الطالب نتیجة م

التعلیمي أو  ناتجمتوقع قیام المتعلم بها بعد االنتهاء من دراسة وحدة تعلیمیة , فهي تصف ال
  السلوك الناتج للمتعلم .
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) فیشیر إلي أن هذه النتائج التي نتوقع   Sharman , Gundula M. 2002أما ( 
اتجاهات وأنها ینبغي أن  و مهاراتو  مفاهیم تحدیدها فيإحرازها بنهایة الخبرة التعلیمیة یمكن 

  تتسم بالتحدید والدقة والشمول والتنوع والواقعیة .
  

   األھداف:أھمیة 
في ضوء االتجاهات الحدیثة في میدان التعلیم والتعلم وطرق التدریس تشیر األدبیات إلي أن 

ة یددة وٕاجراءات تدریسیة وواقعاألهداف تسهم في ترجمة الخطة العامة للمنهج إلي أهداف مح
, كما أنها تساعد المعلم علي اختیار وتحدید استراتیجیات تدریس تسمح بقیاس أثرها في  ةعملی

د مرشدًا عند إرساء الخطة التعلیمیة وتخطیط الدروس , وعند تصمیم تعالمتعلم , وهي أیضًا 
رجمة األهداف التعلیمیة إلي واقع أسالیب التقویم فأهداف األدب في المرحلة الثانویة تسهم في ت

عملي , وٕاجراءات تدریسیة , كما تساعد كال من المعلم والمتعلم وتوجههما نحو اختیار طرق 
واستراتیجیات تدریس أو تعلم مناسبة , بحیث تعین علي تحقیق أهداف تدریس األدب لطالب 

  المرحلة الثانویة .
  

  *ولكن ما مصدر األهداف ؟ 
  یدة منها : لألهداف مصادر عد

فلسفة المجتمع التي تنعكس علي العملیة التعلیمیة وتشكل مالمحها تدریس األدب في المرحلة 
)  189 – 183,  م1998,  ة) و ( حسن شحات 206,  م1991( علي مدكور الثانویة ویذكر 

  م )  2001) و ( محمود الناقة ,  م2001و ( فتحي یونس , 
  

 -1  لمرحلة الثانویة أنها مرحلة تتطلب أن یكون درس األدب :أهم مالمح تعلیم األدب في ا أن

 ً   لیعمل علي زیادة مدركات الطالب , وزیادة صلته بمدرسته , ومجتمعه  :  درسا تعلیمیا
, كما یجب أن یثیر وجدان الطالب , ویؤثر في عاطفته , ویدفع سلوكه هوبلد

  ., وصالح مجتمعه  هویجعل تصرفه إیجابیا , یحقق به صالح

2-  ً   في إجادة النطق , وسـالمة  –یساهم مع غیره من دروس اللغة العربیـة : درسـاً لغویا
األداء, وحسن اإللقاء , ودقة فهم المسموع أو المكتوب , كما یجب أن ینمي 
لدى الطالب الثروة اللغویة سواء من حیث األلفاظ أو التراكیب والمعاني 

  . ذوقا فنیًا عالي المستوى ویكون لدیهم
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3-  ً   : یساعد الطالب علي فهم طبیعة اإلنسان وعلي إدراك بیئته , ونواحي حیاته  درساً ثقافیا
ساهم في زیادة خبرات الطالب في شتى مجاالت الحیاة االقتصادیة یو 

والسیاسیة واالجتماعیة والتاریخیة والجغرافیة.وتتحدد صلة البالغة باألدب 
  .والعمل علي تنمیته يالذوق األدب في أن هدفهما النهائي واحد وهو تكوین

  

  في المرحلة الثانویة ما یأتي : األدبس ی** ومن أهم أهداف تدر 
  ) 161م . ,  2000( فخر الدین عامر , 

  بالنسبة للنص األدبي :  -1
  اإللمام بخصائص األسلوب األدبي المتقن من الناحیتین اللفظیة , والمعنویة .  - أ

 نصوص األدبیة .تمییز الجید من الردئ في ال -ب

  تقلید األسالیب البالغیة في الحدیث والكتابة  -جـ   
  اإللمام بمدى مطابقة النص لمقتضى حال المخاطب -د    

  
  بالنصبة لصاحب النص األدبي ( األدیب ) : -2

معرفة األسباب والظروف التي دفعت األدیب إلي تفضیل األسلوب عن غیره من  -أ
  األسالیب .

  رات الفنیة لألدیب , ومدى قدرته علي التعبیر والتصویر تحدید المها -ب
  تحدید الحالة النفسیة والعاطفیة لألدیب  -جـ
  مقارنة األدیب بغیره بما یبرز مكانته بین األدباء  - د

  
ومن مصادر اشتقاق أهداف تدریس األدب في المرحلة الثانویة خصائص طالب هذه المرحلة 

  ازها فیما یأتي : في مجتمعنا المصري , ویمكن إیج
طالب المرحلة الثانویة یمر بمرحلة حیویة یسعى فیها إلي التكیف مع مختلف  -أ

  االتجاهات في المجتمع .
إنه یواجه التكیف مع أنماط سلوكیة متنوعة وقیم ومفاهیم مجتمع الكبار الذي یعیش  -ب

  ماعیًا  .تساع المواقف التي یواجهها مكانیًا وزمنیًا واجتافیه ویتفاعل معه و 
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 : ومن موجهات أهداف تعلیم األدب في المرحلة الثانویة ما یتصل باألدب من حیث  
وأنواع السلوك التي تكشف عن التذوق األدبي ، موجهات كیفیة تحقیق أهداف درس األدب 

في الفنون األدبیة المختلفة , وأهداف تدریس األدب في المرحلة الثانویة في ضوء البحوث 
  الحدیثة .والدراسات 

  
  كیف یحقق درس األدب أهدافه ؟ 

  أهدافه بما یأتي :  دبدرس األ یمكن أن یحقق
  االهتمام باختیار النصوص األدبیة الجیدة , واألمثلة المختلفة التي ینطلق منها الدرس . -1
البد أن یسبق فهم النص النظر إلي ما فیه من جمالیات فالفهم الدقیق یساعد في تفسیر  -2

 في النص . نواحي الجمال
عدم اإلسراف في النواحي النظریة , والمصطلحات البالغیة , فحفظ المصطلح البالغي ال  -3

 یعني القدرة علي استخراجه أو اإلحساس بجماله أو توظیفه .
ال یصح أن تكون البدایة في تدریس الموضوعات البالغیة بفصلها عن األدب , فكالهما  -4

 متكامالن , ومندمجان .
جة مشاركة المعلم لطالبه في عملیات استخراج مواطن الجمال , وتعلیلها, التدرج في در  -5

 ونقدها حتى یأتي وقت تتم فیه هذه العملیات عن طریق الطالب أنفسهم .
إتاحة الفرص للطالب للنظر والتأمل والفحص والوصول إلي ما یمیز العمل األدبي من  -6

 جمالیات .
  

  ن التذوق األدبي في الفنـون األدبیة المختلفة كذلك توجد أنواع من السلوك التي تكشف ع
  منـــــها :  

  تمثل القارئ للحركة النفسیة في العمل األدبي . -1
 إدراك الوحدة العضویة في العمل األدبي  -2

 إدراك الترابط بین أجزاء القالب األدبي  -3
 التعبیر عن فكرة األدیب وأحاسیسه  -4

 فهم درجة التواؤم بین التجربة والصیاغة . -5
 رف الصور البالغیة , ومدى توفیقها تع -6
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 اإلحساس بقیمة الكلمة التعبیریة في العمل األدبي . -7

 استنباط القیم واالتجاهات الشائعة في النص . -8
 إدراك الرمز وتفسیر مدلوالته . -9

  القدرة علي نقد أجزاء العمل الفني .-10
  أدبیین من نوع واحد  نالموازنة بین عملی -11
  لبدیعیة , وعالقتها بالمعنى .تحدید المحسنات ا-12
  القراءة الجهریة المعبرة عن اتجاهات األدیب -13
  بین التراث واألدباء . هبحوضع العمل األدبي , وصا -14

  

  ویمكن تلخیص أهم أهداف تدریس األدب فیما یأتي : 
إدراك ما في األدب من صور ومعان وأخیلة تمثل صورة من صور الطبیعة الجمیلة ,  -1

من العواطف البشریة , أو تعرض ظاهرة من الظواهر االجتماعیة أو  أو عاطفة
  السیاسیة أو الطبیعیة .

دب من جمال الفكرة , وجمال العرض , وجمال األسلوب , وموسیقي التمتع بما في األ -2
دب الجمیل یورث حب الجمال في اللغة , واإلیقاع , والسجع , والقافیة , فالتمتع باأل

 . القادر العظیم ةصنع
بعث السرور النفسي والراحة واالطمئنان في نفس القارئ أو المستمع , وهو ذلك  -3

السرور الشبیه بما یشعر به المتنزه في حدیقة فیحاء , أو المستمع للحن موسیقي 
 شجي هادئ .

ولد السمو بالذوق الجمالي األدبي , نتیجة لمزاولة قراءة األدب الجمیل أو سماعه فتت -4
ساسة تؤثر فیما یتخیره منه لقراءته وفیما ینتجه من ألوان األدب الفرد عاطفة ح لدى

 الراقي .
االتصال بالمثل العلیا في األخالق والسلوك البشري , كما في القصص ذات المغزى  -5

االجتماعي , والقصائد الشعریة التي تعالج أفكارًا ومشكالت اجتماعیة , والمسرحیات, 
 ... الخ .والحكم واألمثال والطرائف المثیرة 
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التأثر بما في األدب من أفكار وأسالیب جمیلة , تظهر في التعبیر الشفوي أو الكتابي  -6
للقارئ أو المستمع . فالقارئ أو المستمع المحب لألدب یتأثر به ویحاكیه بطریقة 

 تلقائیة .

معالجة بعض المشكالت النفسیة واالجتماعیة , بقراءة القصص أو األشعار التي تنفس  -7
 ارئ وعن رغباته المكبوتة .عن الق

االستمتاع بوقت الراحة بقراءة الجمیل من ألوان األدب المختلفة وبذلك یستثمر القراء  -8
 أو المستمعون وقتهم وطاقاتهم في المفید النافع .

 زیادة الذخیرة اللغویة التي تساعد علي زیادة فهم المقروء والقدرة علي استعمالها . -9
  ستمع علي فهم نفسه , وفهم مجتمعه , والوقوف علي األفكار مساعدة القارئ أو الم -10

  والعوامل التي تصنع الحاضر وتؤثر في تكوین المستقبل .   
  

األدب الواعي هو الذي یجعل مثل هذه األهداف نصب عینیه , ویعمل علي  علمإن م
ه أهداف معینة الذي یدخل إلي حجرة الدراسة ولیس في ذهن علمتحقیقها بقدر استطاعته . أما الم

  فإنه غالبًا ما یضل الطریق ویصیر كمن یحرث في البحر .
إن المعاییر التي سبق عرضها , والتي یجب توخیها في  –باختصار  –ویمكن القول 
األدب وٕاذا كانت هذه األهداف أهدافًا تنشد في دراسة  –بشكل أو بآخر  –اإلنتاج األدبي تعتبر 

ت في مجال األدب , فما أهداف تدریس األدب في المرحلة الثانویة ما تشیر إلیه األدبیا نفسهاهي 
  كما تنص علیها وزارة التربیة والتعلیم في مصر ؟ 

  
  تنقسم األهداف إلي أهداف عامة , وأهداف خاصة , وذلك علي النحو اآلتي : 

  أوالً : األھداف العامة : 
دب الذي یهدف إلي أن طالب یهتم األدب باللغة العربیة ككل بما فیها أهداف تدریس األ

  المرحلة الثانویة بعد دراسته اللغة العربیة ینبغي أن یتمكن من : 
o  الممارسة الجیدة لجمیع فنون اللغة 
o  القدرة علي التفكیر السلیم القائم علي الفهم والتحلیل والربط واالستنتاج وٕاصدار

 األحكام .
o  قه , والتمكن من نقده , وتقویمه .والقدرة علي تذو  ه, وحدیثهقدیم –االتصال باألدب 
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o . الكشف عن قدراته في مجال اإلبداع األدبي , وأن تتسع میوله , وتتعمق 

o  القدرة علي التعلم الذاتي , واكتساب المعرفة بنفسه عن طریق القراءة والبحث
 واستخدام المراجع والمعاجم .

o ر عن اعتزازه بلغ  ته , وانتمائه الثقافي ممارسة اللغة بإتقان في مواقف وظیفیة تعبّ
  :دریس األدب في المرحلة الثانویةثانیاً : األھداف الخاصة لت

  وتنقسم إلي ثالثة أنواع : 
(وزارة التربیة أهداف معرفیة , وأهداف مهاریة , وأهداف وجدانیة , وذلك علي النحو اآلتي : 

  ) 9 – 8م ، 2006والتعلیم ، 
  أھداف تدریس األدب والنصوص 

  المتوقع أن یكون الطالب قادرًا علي أن : من       
  األهداف املعرفية :  -أ

  یتعرف الضوابط البالغیة والنقدیة والقوالب األدبیة وتطورها عبر العصور  -1
 یستنتج الجوانب الجمالیة األدبیة من النصوص التي درسها ومن نصوص لم یدرسها  -2

ي الذي تنتمي إلیه المدرسة یحلل نماذج توضح أثر البیئة فیها, وخصائص النوع األدب -3
 األدبیة .

 یستنتج ثقافة األدیب واتجاهاته الفكریة من خالل دراسته لنصه  -4
یستنتج الظواهر األدبیة واالجتماعیة والتاریخیة من خالل األدب باعتبار أن األدب مرآة  -5

 لعصره 
یة یتعرف بعض التراجم للمبدعین في الشعر والنثر , ویعرف الخصائص الفنیة والفكر  -6

ألصحاب هذه التراجم , ویعرف مدى تأثرهم ببیئاتهم ومجتمعاتهم ویعرف الصلة بین 
صاحب الترجمة وغیره من األدباء والعلماء والحكام في عهده وما كان لهذه الصلة من 

 أثر في أدبه .

  األهداف املهارية :  -ب
  یقرأ النصوص الشعریة قراءة ممثلة للمعنى  -1
 لبالغیة في تحلیل النصوص والحكم علیها یستخدم القواعد النقدیة وا -2

یختار بعض كتب التراث لیلخص بعض مضامینها , ویجري بحثا أدبیًا متصال  -3
 بدراسته .
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 یتعود اإللقاء الجید الذي یمثل المعاني واألحاسیس . -4

 یعبر تعبیرًا جیدًا یتمثل به المعاني واألحاسیس  -5
, وأن یعلق علي النص األدب يأدب یطبق المعاییر النقدیة التذوقیة علي ما یقرأ من -6

 بلغة سلیمة .

  األهداف الوجدانية :  -جـ
  یعتز بقومیته العربیة وانتمائه الثقافي , ولغته العربیة  -1
یمیل إلي التراث األدبي , واإلبداع األدبي في المجاالت المختلفة بما یحثه علي الدراسة  -2

 والتحلیل .
 , ویتذوق ما بها من مظاهر الجمال  یقبل علي النصوص األدبیة , ویتفاعل معها -3

یتذوق نصوصا نثریة وشعریة من إبداع أدباء لهم مكانتهم األدبیة , علي أن یكون له رأي  -4
 خاص فیما درس .

 یعتز بالقیم المتضمنة في الثقافة العربیة اإلسالمیة . -5
 یمیل إلي القراءة األدبیة الحرة ویشغف بها ویعتز بأدباء العرب واإلسالم . -6

  
إمعان النظر في القائمة السابقة یتضح اشتمالها علي معظم األهداف التي تنص علیها وب

األدبیات في الدراسات الحدیثة حیث اشتملت علي جمیع مجاالت األهداف المعرفیة والمهاریة 
والوجدانیة كما تناولت معظم مهارات التذوق األدبي , ولم تغفل األدب الوظیفي , كما اهتمت 

ص األدیب , وعنیت بالتفكیر النقدي واالبتكاري , وتنمیة بعض استراتیجیات ما بسمات وخصائ
  بعد المعرفة في تعلم األدب من خالل الوعي بالذات .

وٕان كان یشوب هذه القائمة بعض التداخل بین األهداف المعرفیة والمهاریة , وكذلك هذا 
ما لم تلفت نظر الطالب أو المعلم الهدف , ك ةغیالمعاییر صعض عیوب الترتیب والصیاغة تبعًا ب

إلي بعض التقنیات الحدیثة في مجال األدب مثل الكتاب اإللكتروني , أو قراءة الحاسوب وشبكات 
المعلومات التي سیتعرض الطالب للتعامل معها خالل بحثه عن المعلومات في أي فن من فنون 

  األدب .
  

دب في المرحلة الثانویة في ضوء األ وبعرض العدید من البحوث والدراسات في مجال تدریس
  االتجاهات الحدیثة یتضح أن : 
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بعض الدراسات قامت ببناء برامج وتجریب استراتیجیات لتدریس األدب والنصوص األدبیة في 
  المرحلة الثانویة اعتمادًا علي األهداف , ومن هذه الدراسات : 

ت محتوى منهج األدب ) التي قوم0 م 2000فاطمة عبد هللا آل خلیفة , دراسة (  -
  والنصوص في ضوء المدارس النقدیة لألدب .

) التي اهتمت ببیان فاعلیة استراتیجیة التعلم التعاوني  م2001ولید أحمد محمد , دراسة (  -
 في تدریس التذوق األدبي بالمرحلة الثانویة العامة .

علمي م ) التي اختبرت مدى امتالك م 2003محمد محمد حسن بسیوني , دراسة (  -
 المرحلة الثانویة لمهارات تحلیل النص األدبي وأثرها علي التذوق األدبي لدى طالبهم .

) التي استهدفت وضع نظریة عربیة في  م2001محمد حماسة عبد اللطیف , دراسة (  -
 التحلیل األدبي تقوم علي معطیات الشعر وتتجاوب مع خصائصه .

ي استهدفت بیان العالقة بین بعض ) الت م2000سعید خیري ذكي مصطفى , دراسة (  -
من طالب الصف األول في المرحلة  ةقدرات التفكیر االبتكاري والتذوق األدبي لدى عین

 الثانویة العامة .

سس معرفیة للنص أم ) التي استهدفت وضع  2005جمیل عبد المجید حسین , دراسة (  -
 األدبي وتجلیاته النقدیة .

) التي حاولت الكشف عن خصائص األسلوب في  م 2000عدنان بن ذریل , دراسة (  -
 النصوص األدبیة مقارنة بین النظریة والتطبیق .

  كما اهتمت الدراسات األجنبیة التي تناولت تدریس األدب في المرحلة الثانویة باألهداف ومنها : 
) التي حاولت تحدید كفاءة ومتطلبات األدب في ضوء   Grant , terri , 2004دراسة (  -

  ف تدریسه .أهدا
) التي حاولت تحدید القیم األسیویة في أهداف تدریس   Shu , Yuan , 2005دراسة ( -

 األدب األمریكي األسیوي .

) التي حاولت تقدیم رؤیة لألدب في ضوء   Nimon , Maureen , 2002دراسة ( -
 األهداف .

ء أهداف ) التي حاولت تقدیم رؤیة للهویة في ضو  Hebert , Yvonne , 2001دراسة (  -
 تدریس األدب .
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) التي بینت عالقات المنزل بالمدرسة كرؤیة  Mccarthey , Sarah , 2000دراسة ( -
 أدبیة في ضوء أهداف تدریس األدب .

) التي استهدفت تقدیم نظریة نقدیة من خالل  Mische , Monica , 2005دراسة (  -
 أهداف تدریس األدب .

التي استهدفت تقدیم معالم للهویة في األدب  )  Myers , Michelle L. , 2005دراسة ( -
 األمریكي األسیوي .

)  التي استهدفت تقدیم معالم للهویة  Motohama , Hidehiko , 2005دراسة (  -
 الثقافیة الیابانیة في ضوء أهداف تدریس النصوص األدبیة وروائیات التاریخ الیاباني .

 طالبلت تقدیم معاییر لتعلیم ال) التي حاو   Hogan , Kathryn J , 2005دراسة (  -
 الموضوعیة في ضوء أهداف تدریس األدب .

  

وفي ضوء ما سبق عرضه من الدراسات والبحوث التربویة الحدیثة في مجال أهداف تدریس 
  األدب في المرحلة الثانویة یتضح ما یأتي : 

  برمتها . ركزت األهداف علي الطالب باعتبارهم محور تدریس األدب والعملیة التعلیمیة -
تشیر االتجاهات الحدیثة إلي ضرورة االهتمام بإشراك الطالب في تحدید األهداف , وفي   -

 ها , ومتابعة إنجازها .تغیاص

أهم أسس استراتیجیات التعلیم المعرفیة وما بعد طالب بأهداف األدب یعد من تنمیة وعي ال -
 المعرفیة , مما یؤهلهم للتعلیم الذاتي والمستمر .

داف من أهم منطلقات برامج تعلیم األدب , ومن أهم سمات البرامج الفعالة في تعد األه -
 تعلیم األدب .

من أهم أهداف تدریس األدب في المرحلة الثانویة تنمیة مهارات التفكیر الناقد والنقد األدبي  -
 والتفكیر اإلبداعي والتذوق األدبي .

داء والمالحظة والقیاس ؛ إذ یعد أهمیة تحدید األهداف وصیاغتها بصورة دقیقة قابلة لأل -
 ذلك من مقومات تحقیقها .

 ضرورة االهتمام بإجراء دراسات تتناول فعالیة األهداف في التدریس والتقویم . -

 االهتمام في تدریس األدب بوعي المتعلم بمصادر المعرفة , واستخدام المكتبات . -
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لكتروني واستخدام تاب االالحدیثة في األدب مثل الك ضرورة العنایة بمصادر المعرفة -
 الحاسوب , والتفاعل مع شبكات المعلومات .

مدى االهتمام بالنظر إلي تدریس األدب باعتباره تعبیرًا عن تجربة شعوریة تفاعلیة بنائیة  -
 نشطة ولیس مجرد فن استقبالي وحسب .

 االهتمام بالتذوق األدبي .  -

 المستمر.عها للتقویم ضرورة تطویر أهداف تدریس األدب بصفة مستمرة وٕاخضا -
  

  اتجاھات حدیثة في محتوى تدریس األدب في المرحلة الثانویة
  یمكن عرض االتجاهات الحدیثة في محتوى تدریس األدب في المرحلة الثانویة ببیان ما یأتي: 

  أوالً : أسس اختیار محتوى األدب في المرحلة الثانویة وذلك في ضوء : 
  حاجات طالب المرحلة الثانویة  -1
 الدراسات والبحوث الحدیثة ألسس التفكیر الناقد , واالبتكاري في محتوى األدب . -2
 الدراسات والبحوث الحدیثة لمعاییر التذوق األدبي , وتوظیفه  -3

  
  ثانیاً : االتجاھات الحدیثة في بناء محتوى األدب , وكیفیة تنظیمھ , وذلك بعرض : 

  لثانویة في ضوء االتجاهات الحدیثة األسس العلمیة لبناء محتوى األدب في المرحلة ا -1
 االتجاهات الحدیثة في تنظیم محتوى األدب في المرحلة الثانویة  -2

  
  وفیما یلي بیان ذلك : 

ً : أسس اختيار محتوى األدب في المرحلة الثانوية     أوال
  حاجات طالب المرحلة الثانویة : -1

 مجموعة الحاجات اآلتیة : أهم الحاجات التي یجب أن نشبعها لدى طالب المرحلة الثانویة 

  ) 41م ,  2000( محمد عبد القادر أحمد , 
  أن یصبح محبًا لالستطالع , وأن یبحث عن المعاني , وأن یعثر علي عالقات جدیدة . -
أن یدرس مستقال , وأن یبحث بنفسه مع العنایة بعادات العمل األساسیة ومهارات الدراسة   -

 وطرق البحث .

 قویم الذات أن یكتسب المهارة في ت -
 أن ینمي لدیه التفكیر الناقد واالبتكاري والتذوق األدبي والفني  -

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 - 30  -

 أن یكتسب الرغبة في الوصول إلي الحقیقة , وأن یصبح واسع األفق  -

 أن ینمي لدیه القدرة القیادیة , واحترام حق اآلخرین , والمهارة في التعامل مع الجماعة  -
 یر یأن یحس بمضامین التغ -

 ت االتصال : االستماع والتحدث والقراءة والكتابة أن یتقن مهارا -
أن ینمي لدیه بعد الرؤیة لیدرك إمكانات المستقبل , وحقائق الحاضر , وتراث الماضي؛  -

 لیتضح لدیه اهتمامات وأفكار وقضایا اإلنسان .
  ةأن یمتلك القدرة علي القیام بمشروعات بحثی -

 عة أن یكون له نشاط واضح في مجاالت وأنشطة متنو  -
  

العملیة التعلیمیة , بحیث تخضع المناهج  ریجب أن یكون طالب المرحلة الثانویة محو 
واألنشطة التعلیمیة لدافعیته ورغباته وقدراته واهتماماته , وهو مشارك في تحدید األهداف التعلیمیة 

هداف , التي یسعى إلي تحقیقها , وهو مشارك في تصمیم األنشطة التعلیمیة التي تؤدي لتحقیق األ
  بحیث تتناغم مع حاجاته وقدراته واهتماماته .

  

وتوجد اتجاهات یمكن أن تفید في إعداد محتوى األدب منها : تنمیة التطلع لدى طالب 
المرحلة الثانویة لتمكینه من السعي لفهم األشیاء والظواهر ویقف إزاءها موقف المستكشف لها , 

لدیه النزعة إلي  ىعلم وجعلها متصلة بحاجاته , وتنمالت وٕاثارة اهتماماته وبواعثه المختلفة بمادة
 مواجهة المشكالت , وتشخیص المواقف , وتحلیل الظواهر , وتجمیع الوقائع واستقراؤها ؛ وصوال

لول تلك المشكالت , وبالتالي تنمیة المواقف العقالنیة وممارسة حإلي استنتاجات عنها تكمن فیها 
جعلها أسلوبًا في الفهم , ثم جعل التعلم متسما بالمتعة من ناحیة التفكیر والمنهجیة العلمیة و 

وبالمنفعة من ناحیة ثانیة , وكذا تنمیة األسالیب الدیمقراطیة في التعاون والمشاركة في الرأي 
  واحترام اآلخرین , واالضطالع بالمسئولیة ورعایة المصالح العامة .

, وبینه ومعلمیه هة الثانویة وزمیللب المرحلومحور محتوي األدب هو التفاعل الدائم بین طا
فالمعلم هو النموذج , والقدوة والصدیق , والمعارض , والموجه لمواقف التعلم , وهم یعجبون 
بمهاراته التدریسیة , ووضوحه , وتوجیهه للعمل , وضبطه للفصل الدراسي , وهم یقدرون بدرجة 

هم , وفهمه إیاهم ومساعداته وتقدیره لمشاعرهم , كبیرة عدله ومساواته بینهم وصبره , وابتهاجه ب
إنهم یفضلون في معلمیهم التهذیب والنشاط واإلخالص وتقدیر اآلخرین , وقوة العزم , والتصمیم , 

  والثقة بالنفس , والتمتع بالروح المرحة .
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ویحتاج المتعلم إلي برامج وخبرات نوعیة تشده إلیها وتساعده علي بذل أقصى األداء : 
ي برامج تتضمن تعجیال وٕاثراء , فالتعجیل ینقل المتعلم إلي مستوى تعلیمي مناسب یساعده علي وه

التوافق النفسي واالجتماعي , أما اإلثراء فهو مجموعة خبرات منظمة تفوق خبرات البرنامج العادي 
. فهو یدرس الخبرات المتاحة له في الصف الدراسي العادي , مضافا إلیها خبرات متقدمة 

  ومتعمقة .
  

  األسس المشتقة من نمو طالب المرحلة الثانویة وسماته وحاجاته : **
شيء جدید وأصیل ومفید  بتكاربالحریة أمام المتعلم التتسم توفیر بیئة تربویة مشجعة  -

  ومقبول اجتماعیا .
 تساعد علي إدراك المشكالت وحلها استخدام طرق تدریس -

ساب المهارات وتقویم الذات والبحث عن المعلومات االعتماد علي النفس واالستقالل في اكت -
. 

 تساع األفق االسعي الكتساب الرغبة في الوصول إلي الحقیقة و  -
 تنمیة القدرة القیادیة واحترام حق اآلخرین والمهارة في التعامل مع الجماعة . -

 إتقان مهارات االتصال اللغوي من استماع وتحدث وقراءة وكتابة . -
 المدرسة بسبب المیل والتنوع في األنشطة التي یشارك فیها الطالب  المشاركة في أنشطة -

 إخضاع المادة التعلیمیة عند اختیارها لرغبات الطالب , ومیولهم األدبیة والعلمیة  -
 ترك الفرص الكثیرة أمام الطالب لیختار من بینها ما یناسبه من مواد تعلیمیة وأبحاث . -

 مدرسة مع أقرانه .إتاحة الفرص للتفاعل الدائم داخل ال -
  

وتشیر االتجاهات الحدیثة إلي ضرورة مراعاة األسس اآلتیة في اختیار النصوص األدبیة لطالب 
  :  المرحلة الثانویة

) ,       (  211,  2003) , ( محمد رجب فضل هللا ,  134م ,  2006( فالنتیا إیفاشیفا , 
   ) 246م ,  2005هدى علي جواد الشمري وسعدون محمود , 

  أن تكون القطعة مما یثیر حماسة الطالب ویجذب انتباههم . -1
 أن تتصل بالمناسبات المختلفة  -2
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صعبة معقدة , ومن أن تكون مالئمة للطالب من حیث األفكار , فال تكون أفكارها  -3
 ال تزدحم باأللفاظ غیر المفیدة فحیث األسلوب , 

الجمال والبهجة , وتدعو أن تشتمل علي بعض األفكار السامیة التي تنمي اإلحساس ب -4
 إلي تهذیب الخلق .

 كون مناسبة من حیث الطول والقصر تأن  -5

 أن یراعي اختیار المناسبات المالئمة لتدریسها . -6
  

یمكن أن یسألها المعلم أو واضع محتوى  ،كما تشیر االتجاهات الحدیثة إلي وجود ثالثة أسئلة
  : هية لطالب المرحلة الثانویة األدب كمعاییر مبدئیة للحكم علي مدى مناسبة القطع

  هل الفكرة التي في القطعة واضحة أو یستطیع الطالب استیضاحها بسهولة ؟  -1
أم هي مجموعة معان فلسفیة صعبة علي  ، هل الفكرة تتضمن صورًا حسیة كثیرة -2

 الطالب ؟ 

 أتناسب فكرة القطعة میول الطالب ؟  -3
التحلیل النقدي وي األدب في ضوء معاییر وتكاد تتفق معظم الدراسات علي ضرورة اختیار محت

 ومن هذا الدراسات: ، للبحث في األدب ، وتراعي خصائص الطالب
) التي تناولت نقدًا تضمن مالحظات علي األدب   Long , steve , 2001دراسة ( -

  ومناهجه وكیفیة الحكم علي مدى مناسبة النصوص األدبیة المقررة في المناهج األدبیة 
) التي وضعت شروطًا لمحتوى األدب   Billingsley , Bonnie  S. , 2004ودراسة (  -

 في ضوء معاییر التحلیل النقدي للبحث في األدب .
) التي تناولت بالبحث مدى مالءمة محتوى   Montero , Miguel , 2003ودراسة ( -

 األدب في فصول اللغة األجنبیة , وأكدت علي ضرورة توافر معاییر أو شروط في محتوى
 األدب ؛ لیكون مالئمًا لطالب المرحلة الثانویة المقرر علیهم .

) التي أكدت علي توافر شروط في اختیار   Donelle , Mary E . , 2005و دراسة ( -
محتوى األدب أهمها أن یكون المحتوى مزودًا بأفكار یمكن للطالب البحث والتوسع فیها 

 إثراءً لما یدرسونه من موضوعات أدبیة .
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) التي أكدت علي ضرورة زیادة المساحة   Hogan , Kathryn  J . 2005ة ( ودراس -
الحرة للطالب في اختیار محتوى األدب بما یسمح للطالب أن یبدي آراءه في الموضوع 

 األدبي .

) التي درست محتوى النصوص الشعریة المقررة   Duncan , Helgal , 2005ودراسة (  -
ًا شعریة فاسدة ألنها خلت من الشروط التي یجب أن في العصر الحدیث واعتبرتها نصوص

 المحتوى األدبي , وأهمها عدم مناسبتها للطالب  .في تتوافر 
) التي أظهرت عدم توافر المعاییر   Codr , Dwight Douglas , 2006ودراسة (  -

والشروط االجتماعیة في األدب اإلنجلیزي حیث كان محتواه مفرطًا في التأمل, بعیدًا عن 
 واقع الطالب في المرحلة الثانویة , وواقع المجتمع اإلنجلیزي .

) التي أكدت علي ضرورة  أن یتضمن   Hollrah , M atthew , 2006ودراسة (  -
 طرق التدریس الفعالة . –باإلضافة إلي المعلومات األدبیة  –المحتوى األدبي 

  

ذا كان محتوي األدب قصة فإن االتجاهات الحدیثة تشیر ضرورة توافر مجموعة من  إلي وإ
  منها الشروط اآلتیة : رها للطالب في المرحلة الثانویة الشروط في القصة التي یتم اختیا

  أن یكون أسلوبها سهًال یفهمه الطالب بغیر مشقة أو عناء  -1
 أن تزود الطالب بالحقائق والمعارف والخبرات التي یحتاجون إلیها في تصورهم للحیاة  -2

 اصر اإلثارة والتشویق كالجدة , والطرافة , والخیال , والحركة , والحیاة .أن تتوافر فیها عن -3
 أن تكون مالئمة لمستوى الطالب من حیث الموضوع واألسلوب وطریقة العرض . -4

 أن یكون لها مغزى تهذیبي وخلقي واجتماعي . -5
 أن تكون الشخصیات ممن یؤدون دورًا مهمًا في حیاة الطالب . -6

  
ث التي حرصت علي ضرورة توافر مجموعة من الشروط قي القصة التي ومن الدراسات والبحو 

  یتم اختیارها للطالب في المرحلة الثانویة الدراسات والبحوث اآلتیة : 
) التي تناولت منطق القصة في الروایات األدبیة   Herman , David , 2001دراسة ( -

  والحواریة .
(بّحار ولت التقنیات األدبیة في قصة ) التي تنا Rendsburg , Gary , 2000ودراسة (  -

 السفینة المحطمة) وخلصت الدراسة إلي توافر شروط القصة الجیدة في القصة المذكورة 
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) التي تناولت  بالنقد بعض القصص في النوادي   Deluzio , Crista , 2005ودراسة ( -
قارها إلي المعاییر األدبیة في والیة تكساس األمریكیة , وأوضحت النتائج أنها تشترك في افت

 الثقافیة .

) التي استخدمت مدخًال تاریخیًا في دراسة الروایة   Allen Roqer . 2001ودراسة ( -
العربیة في التاریخ األدبي , وأشارت إلي عدم وجود فروق جوهریة في شروط اختیار 

 الروایة عبر التاریخ األدبي .
  

ذا كان محتوى األدب مسرحیة فإن االتجاهات الح إلي ضرورة توافر الشروط اآلتیة  دیثة تشیروإ
  في اختیار المسرحیة لطالب المرحلة الثانویة : 

أن تكون مناسبة لقدرات واهتمامات هؤالء الطالب من حیث أسلوبها وفكرتها . فیجب أن  -1
  تكون جملها قصیرة إذا كانت نثرًا , ومن البحور القصیرة إذا كانت شعرًا .

نهج األخرى كالدراسات بما یدرسه الطالب في مواد المأن یكون موضوعها متصًال  -2
  .االجتماعیة

وتؤدي إلي نموهم المعرفي ، أن تزود الطالب باألفكار والخبرات التي یحتاجون إلیها  -3
 والوجداني والحركي والنفسي .

هذه المرحلة , أي ممن  طالبأن تكون شخصیات المسرحیة من النوع المحبب لدى  -4
 لیده .یحاولون محاكاته وتق

یجب أن یختار المعلم المناسبات التي ترتبط بها كالمناسبات واالجتماعیة , و المدرسیة  -5
 ومن هذه الدراسات والبحوث : ، المختلفة 

) التي تناولت شكسبیر المسرحي األدبي.   Brooks , Douglas  A . , 2005دراسة (  -
 واختیاره مسرحیاته . Shakespeare وشروط اختیار المسرحیة في ضوء تناول شكسبیر

 وانتبدرست آراء مجموعة من كتاب األدب ) التي   Jane Wardell , 2004ودراسة ( -
 علي أنها مسرحیات : اآلتیةرأیًا مؤداه : أن شكسبیر لم یكتب قصصه 

   ) كینج لیرKing Lear  ( 

       و( هاملتHamlet    ( 

  و( مكبثMacbeth       ( 
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من خصائص أسلوبه الوحدة في الوقت والفعل والمكان , فلم یعط  بل كتبها علي أنها قصص ألن
ألي منها الوصف األسلوبي الكافي , وخلصت الدراسة إلي ضرورة توافر شروط في اختیار 

  المسرحیة في ضوء معاییر اجتماعیة .
  

) التي تناولت المسرحیة األدبیة لدى "   Murray , Christopher , 2002ودراسة (  -
" , و " أنجل " وخلصت إلي توافر شروط وخصائص متنوعة في اختیار بالك ووتر 

  تمیز مسرحیاتهما األدبیة . إلى المسرحیة األدبیة لدى كل منهما ما أدى
  
  ضرورة مراعاة أسس التفكیر الناقد واإلبداعي في محتوى األدب :  -2

اة أسس التفكیر تشیر االتجاهات الحدیثة في كثیر من الدراسات والبحوث إلي ضرورة مراع
  الناقد واالبتكاري في محتوى األدب , ومن هذه الدراسات والبحوث : 

) التي أكدت علي   Borg , j . Rody Borg and Mory  O . , 2001دراسة (  -
  ضرورة مراعاة أسس التفكیر الناقد في محتوى الموضوعات االقتصادیة في األدب .

التي أكدت علي تحدیث طرق تدریس  )  Alklias , Anita Jon , 2006ودراسة (  -
 الحركات األدبیة بالتفكیر الناقد .

) التي أثبتت أن محتوى األدب المتضمن أسس   Michele Lam , 2000ودراسة (  -
 التفكیر اإلبداعي والتدریب علیه یحفز الطالب نحو دراسة األدب .

ت في ) التي بنیت أن جوهر المشكال  Callaghan , Dympna , 2001ودراسة ( -
محتوى األدب الرمزي هو عدم مراعاة محتوى األدب ألسس التفكیر الناقد , والتفكیر 

 اإلبداعي .

  

  :  حیث أشارت تلك الدراسات إلي ضرورة مراعاة األسس اآلتیة
عرض المادة األدبیة في إطار تكامل المعرفة بحیث ال تبدو المادة األدبیة وكأنها في عزلة  -

  عن المواد األخرى .
بتعاد عن األحكام البرجماطیقیة, أي الیقینیة المطلقة , وطرح المسائل في إطار إشكالي اال -

 بحیث یشعر المتعلم بعدم النهائیة أو األحكام المطلقة أو الیقینیة .
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عرض المادة األدبیة عرضا تاریخیًا یكسب المتعلم عقال ناقدا تجاه النظریات القائمة ,  -
 لكشف نظریات جدیدة .ومجاوزة هذه النظریات تمهیدًا 

المنهج العلمي في التفكیر من فرض الفروض , والتأكد من صحتها ,  ستخداماضرورة  -
 والتوصل إلي النتائج .

 الدقة والوضوح والمنطقیة في عرض القضایا وفي استخدام اللغة . -

 تتضمن المادة تفسیرات علمیة متباینة ؛ حتى یسمح للكشف عن قیمة العقل الناقد باعتباره -
 أساس العملیة التعلیمیة .

مواجهة الطالب بمواقف لیس لها نهایة محددة ؛ ألن ذلك یزید دافعیته ویحافظ علي  -
 استمراریتها  .

الربط بین عناصر متباعدة ؛ ألن ذلك یساعد الطالب علي التولیف بین المعلومات  -
 واألفكار للوصول إلي ما هو أصیل .

یشجع الطالب على مواقف المختلفة؛ ألن ذلك إنتاج عناصر جدیدة واستخدامها في ال -
 التفكیر االبتكاري .

استخدام العصف الفكري كأسلوب لتنمیة االبتكار في الجماعات ؛ ألنه یساعد الطالب علي  -
علي أن  .تولید العدید من األفكار والحلولأن یبني علي أفكار زمالئه , مما یؤدي إلي 

 یراعي أتباع قواعده األساسیة : 
o إصدار األحكام علي األفكار  تأجیل  
o  إنتاج العدید من األفكار مهما كانت غریبة أو شاذة , فكلما زادت غرابة األفكار

 زادت أصالتها .
o كلما زادت كمیة األفكار زادت أصالتها . ؛ إذترحیب بأكبر عدد ممكن من األفكارال 

o ي أفكار تطویر وربط األفكار بعضها ببعض بطرق مختلفة , مما یؤدي للوصول إل
 جدیدة .

o  الحد من الجدل لغرض الجدل 
البحث عن الثغرات المعرفیة ؛ ألن ذلك یساعد الطالب علي التقبل النقدي لما یقرءون  -

 ویسمعون .
 إطالق العنان لخیال الطالب وشعوره باالرتیاح الستخدام الخیال. -
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الطالب في استخدام أكثر من أسلوب في التعبیر ؛ ألن هذا یساعد علي تنمیة أسالیب  -
 التعبیر والتفكیر .

 
   األدب.ضرورة مراعاة معاییر التذوق األدبي في محتوى  -3

تشیر االتجاهات الحدیثة في كثیر من الدراسات والبحوث إلي ضرورة مراعاة معاییر التذوق 
  األدبي في محتوى األدب , ومن هذه الدراسات والبحوث : 

تناولت التذوق األدبي عبر تاریخ األدب , ) التي   Stabler , Gane , 2005دراسة (  -
  وأكدت علي ضرورة تضمینه في محتوى األدب .

ضرورة أن یتضمن محتوى  ) التي أكدت علي  Donoghue , Denis , 2006ودراسة (  -
 قیم التذوق األدبي .األدب 

) التي انتقدت التاریخ األدبي في إنجلترا الفتقار   Noggle , James : 2004ودراسة ( -
 حتواه إلي التذوق األدبي.م

وبصفة عامة یمكن إیجاز معاییر التذوق األدبي التي أشارت تلك الدراسات والبحوث إلي 
  ضرورة مراعاتها في محتوى األدب فیما یأتي : 

ن طالب المرحلة الثانویة یمیلون بوجه عام إلي موضوعات الشعر والنثر الفني التي إ -1
في هذا  متتناسب مع نزعاتهم الفطریة وتتصل بحیاتهتدخل في خبراتهم , ویشعرون بأنها 

  الطور من أطوار نموهم .
 والحب حر نهم یمیلون إلي الموضوعات التي تتفق مع الناحیة الوجدانیة فیهم كالفكاهة والمإ -2

 وغیر ذلك من الموضوعات السارة .

م یثیر طالب المرحلة الثانویة , ألنه –وبخاصة وصف الطبیعة  –ن موضوع الوصف إ -3
 یرون فیه مجاًال للتأمل والتفكیر ویشعرون نحوه باتجاه انفعالي إیجابي .

 
موضوع الحماسة وقصص البطولة مما یمیل إلیه طالب المرحلة الثانویة في هذه  نإ -4

 المرحلة .
موضوعي المدح والهجاء ال یثیران میول الطالب إال بقدر ما یشتمالن علیه من  نإ -5

 جدانیة لدیهم .عناصر أخرى تشبع الناحیة الو 
الشعر علي النثر إذا تساویا في كل  –بوجه عام  –طالب المرحلة الثانویة یفضلون  نإ -6

 العناصر اإلیجابیة األخرى  .
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 عنصر السهولة من أهم أسباب تفضیل النص األدبي . نإ -7

عنصر الخیال الذي یتضمنه جمال التشبیه من أهم أسباب إعجاب طالب المرحلة  نإ -8
 األدبي . الثانویة بالنص

  طالب المرحلة الثانویة یعجبون بوجه عام بالنص األدبي ذي اإلیقاع الحسن . نإ -9
  

" , في دراسته للماجستیر , وعنوانها "  رشدي أحمد طعیمةوفي مصر حاول الباحث "    
وضع مقیاس للتذوق األدبي عند طالب المرحلة الثانویة , فن الشعر " , أن یجعل للتذوق األدبي 

علي تذوق نواحي الجمال المختلفة في الشعر  طالبموضوعیة یمكن الحكم بها علي قدرة المعاییر 
   (*) .عرضها وقد سبق. وقد أجمل الباحث أشكال السلوك التي تكشف عن التذوق األدبي 

  

كثیر من الدراسات والبحوث الحدیثة بعض موضوعات األدب التي یمیل إلیها الطالب  تناولتكما 
  ومن هذه الدراسات والبحوث . -المرحلة الثانویة  خصوصًا طالب –

من الطالب یفضلون موضوعات  اً ت أن كثیر ن) التي بی  Keen , Paul , 2002دراسة (  -
  األدب الرومانسي .

) التي أكدت علي أنهم یفضلون الموضوعات   Wolfgang Aurora , 2001ودراسة (  -
 الزراعیة .

التي أكدت علي ضرورة تكوین المحتوى  )  Genterer Rolert , 2004 ودراسة ( -
 األدبي من الموضوعات التي تعبر عن أسس المجتمع الحضاري .

) التي أكدت علي أن یتضمن محتوى األدب   Meredith , Goad , 2005ودراسة (  -
ن ل  لفضیلة .لدى الطالب قیمًا إیجابیة , ورؤى الموضوعات النثریة التي تكوّ

التي دعت إلي أن یتضمن محتوى األدب  )  Jdy , Fernandez , 2006ودراسة (  -
 موضوعات تغذي الروح ألن كثیرًا من طالب المرحلة الثانویة یفضلونها .

  

وفي ضوء تلك الدراسات والبحوث السابقة یمكن إیجاز أنواع موضوعات األدب التي یمیل إلیها 
  الطالب في المرحلة الثانویة فیما یأتي : 

رًا كان أو نثرًا . فالطالب في هذه المرحلة یمیلون إلي هذا اللون أدب السالم والحریة شع -1
  لحماستهم وقوة عواطفهم وحبهم للمغامرة .

                                                
 في ھذا البحث  10،  9أنظر ص   (*)
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حیاة  –بأنواعه المختلفة  –األدب المسرحي شعرًا كان أو نثرًا  , ففي األدب المسرحي   -2
 . جماعیة , والطالب في هذه المرحلة یمیلون إلي التعاون وتبادل األفكار واآلراء

أدب الحب من شعر أو قصة أو مسرحیة , فطالب المرحلة الثانویة في طور المراهقة.  -3
 وینبغي أن توجه عاطفة الحب الجیاشة في هذه المرحلة توجیها سلیمًا.

 أدب الحوادث المثیرة , واألزمات والمآسي السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة . -4

 , والذي یثیر صورًا حسیة مختلفة . أدب الوصف شعرًا أو نثرًا , الواضح الحركة -5
 أدب الهویة الثقافیة , واالنتماء  -6

م , في درجة میولهم إلي هذه األنواع تبعًا لدرجة ذكائه –علي كل حال  – الطالبویختلف 
  .وخبراتهم , واختالف بیئاتهم

  
  ثانیاً : االتجاھات الحدیثة في بناء محتوى األدب وكیفیة تنظیمھ : 

   الحدیثة:وى األدب في المرحلة الثانویة في ضوء االتجاھات أسس بناء محت - 1
إن محتوى األدب ال یوضع لیكون ثابتًا دائمًا , وٕانما هو یقترح لیتم تطویره باستمرار , ومن 
ثم أشارت كثیر من الدراسات والبحوث الحدیثة إلي ضرورة مراعاة مجموعة من المعاییر 

  یة , ومن هذه الدراسات : في محتوى األدب لطالب المرحلة الثانو 
  )التي تناولت األدب في خطط اللغة الحدیثة  Sharman , Gundula , 2002دراسة ( -
) التي   Hetherington , Carol Petersson , Lrmtraud , 2002ودراسة (  -

 درست محتوى األدب في ضوء األحداث التي تناولها محتوى تاریخ األدب األسترالي .
) التي درست التكامل بین مجموعة من   Astroff Rolerta , 2000ودراسة (  -

 النصوص األدبیة من حیث مدى تحقیقه .
) التي تناولت كیفیة   Racioppi , Linda Tremonte Colleen , 2003ودراسة (  -

 تصویر المحتوى األدبي للعالقات العالمیة .
ات واألحداث ) التي تناولت دور المناقش  Knapp , John V . , 2004 ودراسة ( -

 الجاریة وربطها بالموضوعات األدبیة أثناء تدریس األدب .
) التي تناولت أهمیة موضوعات المحتوى   Nimon , Maureen , 2002ودراسة (  -

  األدبي في تكوین رؤى للطالب , تدفعهم إلي مزید من البحث   
دب لطالب المرحلة وأشارت تلك الدراسات إلي ضرورة مراعاة المعاییر اآلتیة في محتوى األ

  الثانویة 
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  معاییر محتوى األدب : 
  مثل أي محتوى تعلیمي للمعاییر اآلتیة :  –یخضع محتوى األدب في المرحلة الثانویة 

: بمعنى أن یعبر محتوى األدب تعبیرًا صادقًا عن أهدافه , ویعمل علي ترجمة تلك الصدق  -
  لعلمیة .األهداف ترجمة دقیقة , وأن یتسم المحتوى بالدقة ا

: ویقصد بها مالءمة الحقائق والمفاهیم والخبرات لطالب المرحلة الثانویة وقدراته  المالءمة -
 ومیوله واهتماماته وأن تناسب الواقع االجتماعي للطالب والمجتمع .

هداف وجمیع : ویشیر إلي اشتمال محتوى منهج األدب علي خبرات تشمل كل األ الشمول -
 مرحلة الثانویة .جوانب النمو لدى طالب ال

تناول األفكار تناوًال تو  واضح وعمیقم خبرات المحتوى بمستوى د: بمعنى أن تق العمق -
 یعمل علي تنمیة مهارات التفكیر العلیا .

: ویشیر هذا المعیار إلي أن یتحقق في المنهج وخبراته  التوازن بین الشمول والعمق -
في سیاق یتناول تعمیقا للعملیات العقلیة التوازن بمعنى تقدیم خبرات ممثلة ألهداف األدب 

 وتنمیة لمهارات التفكیر وانتقال األثر من خبرات األدب إلي المواد األخرى والحیاة .
: وهذا المعیار یشیر إلي مراعاة التكامل بین األدب والفنون  التكامل بین خبرات المحتوى -

 األخرى , وبین األجناس األدبیة .

اهتمام كبیر تعكسه األدبیات والدراسات في مجال تعلیم اللغة ولقد خطى محتوى األدب ب
  العربیة واللغات األجنبیة .

  ومن المعاییر التي ینبغي مراعاتها في محتوى النص األدبي ما یأتي : 
  : ویقصد بها أن یكون بناء النص األدبي حسن الترتیب , والتنظیم واضـح  البنـیة -أ

  لخصائص المتلقي . اً مالئماإلشارات ,              
  : بمعنى أن تكون أفكار النص مسترسلة متماسكة توجهها دالئل النص مثل           التماسك -ب

  األفكار الرئیسیة والفرعیة والعناوین الجانبیة .             
  : وتعني ترابط أفكار النص وخلو المحتوى من معلومات أو أفكار غریبة  الوحدة -ـج

  ترتبط به أو ال تناسب المتلقي ال ضوع أو علي المو       
  : أي أن یكون النـص األدبـي مناسبًا للمتلقي من حیث قدراته , وحاجاته  المالءمة - د

  العمریة والعقلیة .             
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كما أشارت كثیر من الدراسات والبحوث الحدیثة إلي بعض العناصر المنهجیة التي یجب أن 
  , ومن هذه الدراسات .یستند إلیها محتوى األدب 

) التي أكدت علي ضرورة تضمین المحتوى   Hergenhan , L . T . , 2002دراسة (  -
  األدبي علي خرائط للمفاهیم األدبیة في األدب األسترالي .

) التي أشارت إلي بعض القیم األخالقیة التي   Grolman Laurie , 2004ودراسة (  -
 یجب أن یستند إلیها محتوى األدب .

) التي انتقدت محتوى األدب األیرلندي لعدم استناده   Hoker , Elke , 2005 دراسة (و  -
 إلي العناصر المنهجیة التي تكفل له االستمرار .

ت بمحتوى تاریخ األدب د) التي أشا  Burnham , Michelle , 2004 (ودراسة  -
 ة الثانویة .األمریكي ألنه یقوم علي استثمار أوقات الفراغ لدى الطالب في المرحل

) التي تناولت محتویات األدب والفنون كمرشد   Rice , Claiborne , 2000ودراسة ( -
 لإلنسانیات .

) التي أكدت   Betts , Stephen C. and Paterson , William , 2002ودراسة (  -
 علي ضرورة استناد المحتوى األدبي علي موضوعات تستهدف تنظیم السلوك .

) التي أكدت علي ضرورة استناد المحتوى األدبي   Caesar , Terry , 2000ودراسة ( -
 علي تكامل النظریات األدبیة .

  وقد أشارت تلك الدراسات إلي ضرورة توافر العناصر المنهجیة اآلتیة في محتوى األدب : 
د علي الشمول والتكامل بین موضوعات محتوى األدب, بدءا من تحدید أهدافها ومحتواها یالتأك -أ

  ها ووسائلها  وأنشطتها وأسالیب تقویمها , واعتبارها عملیة موحدة متصلة الحلقات .قر وط
التأكید علي التفاعل بین الموضوعات األدبیة وبیئة الطالب وتطویر سلوك الطالب وقیمهم  -ب

  ومفاهیمهم .
وأن یكون المرحلة الثانویة )  البالتأكید علي خصائص وسمات وحاجات الطالب ( ط -جـ

  وى األدب سبیال إلي تطویر شخصیاتهم من جمیع جوانبها .محت
متابعة الفكر التربوي الحدیث , واالنتفاع بالجهود العلمیة والعملیة في مجال بحوث تدریس  - د

األدب , وتنمیة الفكر التربوي المتمیز , ونشر المفاهیم واالتجاهات المترتبة علیها بین 
  الطالب .  
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اسعة من قبل المختصین في تعلیم الطالب محتوى األدب ومن قبل اعتماد المشاركة الو  -هـ
  الممارسین من موجهین ومعلمین .

  

كذلك البد من توافر مجموعة من األسس التي تجب مراعاتها عند اختیار محتویات األدب 
  من أهمها ما یأتي :

 ربط المادة التعلیمیة بالمكتبة , بحیث یقدم في نهایتها عدد من المراجع . -
 ارتباط المادة التعلیمیة ببیئة المتعلم , وتدریب الطالب علي تغییر البیئة إلي الصورة الفضلى   -

 تضمین المادة التعلیمیة أنشطة إثرائیة لهذه المادة تعمقها وتوسعها  -

 تشتمل المادة التعلیمیة علي دروس تطبیقیة وظیفیة تؤكد وترسخ الجوانب النظریة  -

 لتعبیر یساعد علي تنمیة التفكیر والتعبیر .استخدام أكثر من أسلوب في ا -
 تطویر وربط األفكار بعضها ببعض بطرق مختلفة , مما یؤدي للوصول إلي أفكار جدیدة . -

 لمیول الطالب األدبیة والفنیة  وفقاً المادة التعلیمیة  تیارخا -
 مقررات ال عالقة لهاتقدیم تعمیق المعارف في المقررات اإلضافیة وتوسیعها , وعدم  -

 بالمقررات األدبیة .
 .تزوید الكتب األدبیة بمراجع ومصادر للمعرفة , وكذلك بإجابات نموذجیة في بعض الدروس  -

 عرض المادة األدبیة بالطریقة التكاملیة , بحیث یتحقق الترابط أفقیا ورأسیا . -
 .اإلخراج والتنسیق الجید للكتاب یسمح بإیجاد عالقة حمیمة بین الطالب والكتاب -

إلي  طالبالمادة التعلیمیة بالدقة والوضوح والتسلسل المنطقي , وأن تشد انتباه التتسم  -
 خطوات التفكیر الناقد واالبتكاري 

عدد مصادر التعلم: عن طریق الكتب المصاحبة والمكتبات والمتاحف , واألشرطة ت -
 المسموعة والمرئیة , ومعامل اللغات .

  

  یأتي : كما یشترط في محتوى النص األدبي ما  **
قصیدة  أو روایة أو أقصوصة أو ترجمة حیاة , أو  –: تحدید موضوع النص األدبي  أوالً 

 هیجب أن یتضمن قیمًا تعبیریة ومدى ما تنطبق علی اً أو بحث خاطرة , أو مقاالً 
األصول الفنیة لهذا الفن من األدب , هو ما یسمى " بالمنهج الفني " في النقد األدبي 

.  
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 ً إلي التراث  همكان العمل األدبي في خط سیر األدب وأن تحدد مدى ما إضاف : تعیینثانیا
األدبي في لغته , وفي العالم األدبي كله وأن نحدد أهو نموذج جدید أم تكرار لنماذج 

یشفع له في الوجود ؟ أم هو فضلة  ةسابقة مع شيء من التجدید ؟ وهل ما فیه من جد
  ال تضیف لرصید األدب شیئًا ؟ ! .

ً ثا : بیان تأثر العمل األدبي بالبیئة المحیطة , ومدى تأثیرها فیه . وأن نحدد بذلك مدى لثا
  العبقریة واإلبداع ومدى االستجابة العادیة للبیئة ..

 ً من خالل أعماله وبیان خصائصه  –: تصویر سمات صاحب العمل األدبي رابعا
هذه األعمال , ووجهتها هذه التعبیریة وكشف العوامل النفسیة التي اشتركت في تكوین 

الوجهة المعینة , بال تمحل وال تكلف وال جزم ؛ حیث إن العمل األدب تنطوي تحته 
, لذلك فإن الجزم بأن  عوامل ومؤثرات شتى یصعب علي أي ناقد االهتداء إلیها جمیعًا
مؤثرًا واحدًا أو عدة مؤثرات منفردة هي التي سببت استجابة ما , أمر مناف للروح 

  علمیة .ال
ومن المعاییر التي تؤكد علیها الدراسات والبحوث التربویة في ضوء بعض االتجاهات الحدیثة, 

  والتي یجب أن تراعي في محتوى األدب معیار التكامل .
وهو معیار تم تأكیده من قبل في تراثنا العربي لدى كل من عبد القاهر الجرجاني والجاحظ وأزداد 

(محمود كامل الناقة , العربیة واألجنبیة في السنوات األخیرة إذ یؤكد االهتمام به في الدراسات 
م . ) و (  1997وحدة اللغة في كل متكامل , كما أكد ذلك كل من ( علي مدكور  )م 2001

ومن إحدى صور التكامل اتخاذ  م .) 2000طعیمة , رشدي ( و م .) 2001فتحي یونس , 
 kitchen , Philip J . and    نون اللغة العربیة ویقدم (النص القرآني محورًا تدور حوله بقیة ف

Spickett - Jones Graham , 2003  (  صورتین للتكامل  
التكامل بین األجناس األدبیة من خالل تقدیم أحد األجناس األدبیة في كل وحدة مع  -1

ویمكن  التأكید علي التكامل بینها في السمات والتناول , وبذلك یتحقق التكامل والتنوع ,
  وحدة الموضوع . اتقدیم أكثر من جنس أدبي في الوحدة الواحدة , بحیث یجمع بینهم

 .كامل بین األدب وبقیة فنون اللغةالت -2

ومن الدراسات التي اهتمت بالتكامل في محتوى تدریس األدب في المرحلة الثانویة ما یأتي 
 : 
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) التي اهتمت   Kitchen , Philip J.Spickett - Jones , Graham , 2003دراسة ( -
  تكامل المعلومات كرؤیة نقدیة لألدب , تمثل اتجاهًا من اتجاهات بحث مستقبلي .ب

اهتمت  ) التي  Sparbel , Kathleen J . H . Anderson June , 2000ودراسة ( -
 بتكامل األدب كإحدى القضایا في تدریس األدب وكیفیة تحقیقه .

  :وى األدب في المرحلة الثانویةمحتاالتجاهات الحدیثة في تنظیم  -2
لقد تم حصر تنظیمات محتوى األدب في المرحلة الثانویة التي وردت في الدراسات والبحوث 

  :  ومنها ةالحدیث
لكیفیة التدریس من خالل  اً ) التي قدمت تحدیث  Alkhas , Anita Jon , 2006دراسة ( -

  إعادة تنظیم محتوى األدب وفقًا لالتجاهات األدبیة .
التي حاولت تنظیم محتوى األدب  )  Baker William Womack , 2000دراسة (و  -

 لیتناسب مع متطلبات العصر الحدیث باعتباره موضوعًا مهمًا , تحتمه النظریة النقدیة .
  

وقد تم وضع ملخص لكل تنظیم من هذه التنظیمات وعرض أهم مكونات المقررات الدراسیة , ثم 
  ن اإلفادة منها في الدراسة الحالیة , وذلك علي النحو اآلتي:اشتقاق بعض األسس التي یمك

  ة بین التعلم الجمعي والذاتي .جالمزاو - أ
یتم تقسیم الموضوعات األدبیة إلي قسمین : أولهما یقدم بطریقة جماعیة یقوم فیها 
المعلم بدور المرشد والموجه والمشجع , مستخدما طریقة حل المشكالت أو المناقشة 

اجیة . وثانیهما یعتمد علي التعلم الفردي , بحیث تخصص رءوس االستنت
یقوم الطالب بإعدادها وٕانجازها من خالل ترددهم علي المكتبات  ةموضوعات بحثی

بصورة فردیة أو علي شكل مجموعات , ویخصص لكل قسم من القسمین وقت 
ت األطول مناسب یمكن أن یكون مناصفة بین القسمین , أو یمنح القسم الفردي الوق

.  
  

  االختیار من الوحدات األدبیة :  -ب
یتم إعداد الموضوعات األدبیة علي شكل وحدات أدبیة یختار منها الطالب كل 
حسب میله ورغبته , بحیث یقوم المعلم بالتعلیم الفردي اإلرشادي , فهو یتابع 
الطالب لحل مشكالتهم ولتوجیههم وٕارشادهم . وفي هذا الوضع یجب تحدید عدد 
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الموضوعات التي یختارها كل طالب, ویحدد الوقت الذي یقوم فیه أداء الطالب 
  وتحصیلهم .

  

   :في القراءة الحرة األدبيالتذوق  -جـ
في مجموعات من الكتب المنتقاة في كل  ةرك الحریة للطالب للقراءة الحر تت

 مع إعداد مرشد للتذوق األدبي منها,بحیث یختار كل طالب عددا  يراسموضوع د
 كتاب,لكل مجموعة من هذه الكتب یتضمن الهدف من هذه المجموعة وتعریفًا بكل 

وبعض التدریبات علي التذوق  فیه,ویتضمن بعض الخطوات اإلرشادیة للسیر 
ودور المعلم هنا هو اإلرشاد  بها.األدبي واإلجابات أو نتائج الحلول لالهتداء 
  ك.ذلوالتوجیه والمساعدة إذا طلب منه أحد الطالب 

    

  التعیینات واألبحاث :  -د
یتم تحدید تعیینات للطالب في شكل كتب أدبیة خاصة تقدم لهم , یقوم فیها 
الطالب بالمناقشة في شكل مجموعات صغیرة , مع إرشاد المعلم , ومتابعته لهم, 
ومعاونتهم بطرح المزید من األسئلة إلثراء المناقشات , یضاف إلي ذلك تكلیفات 

بسیطة بعد تقسیم الطالب إلي مجموعات صغیرة , ثم مناقشة هذه إجراء أبحاث 
  األبحاث في حصص خاصة .

  

  مقرر متقدم بجانب المقررات العادیة :  -ھـ 
دبیة العادیة التي یدرسها غیرهم من الطالب , یدرس الطالب الموضوعات األ

ات في یعني بتعمیق بعض المفاهیم والمهارات والمعلوم بجانب مقرر إضافي متقدم
المقرر العادي , ویوسع هذه الخبرات غیر المباشرة , ویضیف إلیها موضوعات 

  أخرى لیست في المقرر العادي . 
  

ن استراتیجیة تنظیم محتوى األدب تقوم عل تنمیة المهارات العقلیة العلیا للطالب , إوهكذا ف
ي مصادر التعلم وجمع البیانات وٕاكسابهم مهارات التعلم الذاتي والقیام بدراسات فردیة , والتعرف عل

والمعلومات , وفي هذا الصدد یقرر علي الطالب مشروع فردي أو تقوم به مجموعة صغیرة من 
الطالب یتدربون فیه علي البحث ومهارات حل المشكالت , وتعمیق الموضوع األدبي المقرر في 

  المحتوى بما یستكمله من حیث طبیعة األدب ومنطق معالجته .
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  لمشتقة من االتجاهات الحدیثة في تنظیم محتوى األدب في المرحلة الثانویة : األسس ا

االهتمام بنشاط الطالب وٕاشراكه في إعداد المواد التعلیمیة , وتخطیطها وتفسیرها , وتحلیلها  -
, وبیان الجوانب التطبیقیة المختلفة المرتبطة بها , وتأكید فكرة التعلم الذاتي لدى هؤالء 

  الطالب .
عنایة بالعمل الجماعي عن طریق تقسیم الطالب علي شكل مجموعات صغیرة لكل ال -

مجموعة مهمة محددة , وهي تعمل بروح الفریق , وتعایش قیم التعاون والعمل الجماعي, 
وتقسیم العمل بین المجموعة الواحدة , واحترام آراء اآلخرین , وٕابداء الرأي, وتقویم العمل 

 التربوي الذي یحصلون علیه . الذي یقومون به , والعائد
التركیز علي التذوق األدبي والقراءة لحل المشكالت واكتساب المعارف والمعلومات , وربط  -

الطالب بالكتاب والمكتبة وسلوك التفكیر الناقد وسلوك المكتبة مصدر الخبرات غیر 
 المباشرة .

كل معنى ومغزى لدیهم, ترك الحریة للطالب الختیار ما یمیلون إلیه وما یشعرون بأنه یش -
 وتدریب الطالب علي تحمل المسئولیة , والسلوك الرشید واتخاذ القرار .

االهتمام بطرق التعلم الذاتي والمناقشة االستنتاجیة , وحل المشكالت في التفاعل داخل  -
 الفصل وخارجه , وكذلك التعلیم الفردي اإلرشادي .

 .برات غیر المباشرة إلیهابعض الخ تعمیق الموضوعات وتوسیعها أو إضافة -
دور المعلم في الفصول المدرسیة هو دور المرشد والموجه والمشجع للطالب الذین یقومون  -

بأنفسهم بالبحث عن الخبرات غیر المباشرة التي یحتاجون إلیها , وكذا إشراك الطالب معه 
الفرص یتیح  اً النوعیة من الطالب مرنویجب أن یكون معلم هذه في اختیار األنشطة 

 المتعددة لألنشطة الفردیة داخل الفصل .
  

وفي ضوء ما سبق یتبین أن االتجاهات الحدیثة في بناء محتوى األدب وكیفیة تنظیمه في 
  المرحلة الثانویة تؤكد علي ما یأتى:

في هذا  ىأن یخضع ألسس علمیة ومعاییر ینبغي أن تراعجب ن اختیار محتوى األدب یإ -1
  المحتوى .
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دیده اعتمادًا علي معاییر , وشروط أوصت بها الدراسات الحدیثة حلمحتوى وتیتم اختیار ا -2
 في مجال األدب والتذوق األدبي في ضوء میول الطالب واستعداداتهم .

 االهتمام بالتكامل في محتوى األدب الذي یمكن أن یأخذ صورًا أهمها :  -3

  التكامل بین األجناس األدبیة  -أ
  اللغة األخرى  التكامل بین األدب وفنون -ب

مراعاة التنوع في محتوى األدب بمختلف أبعاده من حیث الموضوعات واألجناس األدبیة  -4
  والمصادر.

علي التركیز االهتمام بمهارات التفكیر في األدب من خالل مختلف أنماط التفكیر مع  -5
 ) . 13 – 1م ,  2005( محمد رضا البغدادي , عملیات التفكیر فیما وراء المعرفة 

تركیز علي استخدام مصادر المعرفة التقلیدیة والحدیثة مثل المعاجم ودوائر المعارف ال -6
 والحاسوب وشبكات والمعلومات والكتاب اإللكتروني .

 التركیز علي التذوق األدبي وتوظیفه -7

 االهتمام باألدب في المجاالت المختلفة . -8
  

  الثانویة اتجاهات حدیثة في طرق واستراتیجیات تدریس األدب في المرحلة
  مقدمة : 

من خالل عرض حلقتي منظومة تدریس األدب السابقتین : األهداف , والمحتوى یتضح 
مدى التطویر الذي لحق بهما في ضوء تغیر مفهوم األدب , فمن تعبیر  یقتصر علي المحاكاة 

أهداف  والتقلید إلي تعبیر إبداعي نشط إیجابي تفاعلي , محوره القارئ , والنص , والمعلم , ومن
تتسم بالعمومیة والغموض إلي أهداف محددة ودقیقة تتسع لتشمل عملیات عقلیة عدیدة , وأنماطًا 
متعددة من التفكیر , ومن محتوى عشوائي یقوم علي االختیار الفردي إلي محتوى یقوم علي أسس 

ألن حلقات ونظرًا , ومعاییر علمیة لیالئم األهداف في ثوبها الجدید , بل ویعمل علي تحقیقها 
یؤثر كل منها في الحلقات األخرى , ویتأثر بها فقد انتقل التطویر إلي طرق  المنظومة مترابطة

  واستراتیجیات تدریس األدب في المرحلة الثانویة .
والتقدم التكنولوجي األمر الذي أدى إلي فلسفة جدیدة للتعلیم  العالمي,وفي ظل تغیر النظام 

إلي تغیر الناتج التعلیمي , أي تطویر طرق تفكیر الطالب وطرق تهدف  –تعلیم األدب  ومنه –
تناولهم المعرفة , وتفاعلهم معها , حتى یمكن الوصول إلي جیل یتقن المهارات , قادر علي 
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التفكیر , وحل المشكالت , قادر علي االختیار , واتخاذ القرار متفاعل , إیجابي , قادر علي 
ق إلنساني مع هذه العوامل تتطور طر فًا نافعًا له وللمجتمع ااإلبداع , وتوظیف المعرفة توظی

   فما المقصود بطرق التدریس ؟واستراتیجیات تدریس األدب في المرحلة الثانویة , 
في معجم المصطلحات التربویة والنفسیة بأنها "  , وزینب النجار ةحسن شحاتیعرفها 

لخارجي للمتعلم من أجل تحقیق أهداف مجموعة األسالیب التي یتم بواسطتها تنظیم المجال ا
  . ) 209م ,  2003, وزینب النجار,  شحاتة( حسن تربویة معینة "  

والطریقة الجیدة هي التي تعمل علي تحقیق األهداف بأقل جهد , وفي أقل وقت وبأقل 
المعلم تكلفة , وأكبر فعالیة ممكنة أما استراتیجیة التدریس فهي " مجموعة اإلجراءات التي یتخذها 

م ,  2003, وزینب النجار,  شحاتة( حسن لتهیئة الفرص التعلیمیة أمام الطالب كي یتعلموا " 
40  ,41 (.  

" اإلطار العام الذي ینبثق عنه المدخل والطریقة " ویكاد یجمع  فیرى أنهامحمود الناقة   أما
, لكن توجد طریقة  التربویون علي أنه ال توجد طریقة مثلى یمكن االعتماد علیها دون غیرها

مناسبة , إذ البد من طرق واستراتیجیات عدیدة , ومتنوعة في ظل تنوع الطالب واألهداف 
  )  43,  42م ,  2001( محمود الناقة ,  والظروف التعلیمیة .

ویمكن بیان االتجاهات الحدیثة في طرق واستراتیجیات تدریس األدب في المرحلة 
  الثانویة بعرض ما یأتي : 

  االتجاهات الحدیثة في مداخل تدریس األدب في المرحلة الثانویة . :أوالً 
:   .ق تدرس األدب في المرحلة الثانویة االتجاهات الحدیثة في طر ثانیًا

  
   ذلك:وفیما یلي بیان 

:ً    الثانویة:االتجاھات الحدیثة في مداخل تدریس األدب في المرحلة  أوال
   :ما یأتي جود مداخل متعددة لتدریس األدبمن الدراسات الحدیثة التي أشارت إلي و 

التي استخدمت مداخل متعددة لتدریس األدب في  )  Kelley , James , 2005دراسة ( -
  المرحلة الثانویة .

) التي بنیت وجود مداخل لتدریس األدب  Graff , Gerald di  leo , 2000دراسة (  -
 وفقًا للنظریة األدبیة أو للتصور األدبي لكل مجال .
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فمن المدخل الشكلي الذي یدرس األدب بوصفه بناء جمالیًا إلي المدخل النفسي الذي یحلل 
األدب ونفسیة مبدعیه في ضوء نتائج التحلیل النفسي , ومن المدخل االجتماعي الذي یعني 
بعالقة األدب بالوسط االجتماعي , علي  أساس أن العمل األدبي إنما هو نتاج الوسط االجتماعي 

ثر به , إلي المدخل النمطي الرمزي األسطوري الذي یتخذ النماذج البشریة أو االجتماعیة أو متأ
الواردة في بعض األعمال األدبیة نماذج ورموزًا تصلح لكل زمان . وهكذا تتعدد المداخل إلي أن 
تصل إلي المدخل االنطباعي , وفیه یعتمد علي الذوق الخاص , والثقافة الشخصیة , وفیما یلي 

  یان ذلك .ب
  

  استخدام المدخل األخالقي في تدریس األدب في المرحلة الثانویة :  - 1
    :من االتجاهات الحدیثة استخدام المدخل األخالقي في تدریس األدب في المرحلة الثانویة      

  فقد أجریت  دراسات عدیدة الستخدام المدخل األخالقي لتدریس األدب في المرحلة الثانویة منها : 
 )Hermsen , Maaike A . and Ten Have , Henk A. M . J  2003( راسة د -

  التي درست المناقشات األخالقیة التي اهتمت بها الصحف في صفحاتها األدبیة .
) التي   Suh , Bernardyn Kim and Traiger , Jerome , 1999ودراسة (  -

 األدب .اهتمت بتدریس القیم من خالل الدراسات االجتماعیة , ومنهج 
إن استخدام المدخل األخالقي في تدریس األدب في المرحلة الثانویة یبدو مهمًا ألنه ال 
یمكن الفصل بین الفن واألخالق , فالعالقة بینهما قائمة منذ زمن بعید في أكثر من موطن , وأول 

واطف هذه المواطن یتصل بطبیعة العمل الفني نفسه , فهو تعبیر عن عواطف معینة , وهذه الع
تحمل في ذاتها میزات أخالقیة , إذ من النادر وجود عاطفة  خالیة من الصبغة الخلقیة , وما دام 

ال یمیت الضمائر , وال یفسد العواطف , وال یضعف اإلرادة , فهو أخالقي , أو  –مثًال  –الشاعر 
  علي األقل منسجم مع األخالق .

یریحنا منها , ویخلصنا من ضغطها علینا, وثاني هذه المواطن أن التعبیر عن هذه العواطف 
بالتطهیر وجعله مهمه الشعر  ق . م .)  Aristoteles “ )322- 384 “أرسطو وهو ما سماه 

  األصلیة  .
  
  ني في تدریس األدب في المرحلة الثانویة : فاستخدام المدخل ال - 2

  الثانویة : من الدراسات التي استخدمت المدخل الفني في تدریس األدب في المرحلة 
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التي استخدمت المدخل الفني في تدریس وبحث   )  Shu , Yuan , 2005دراسة (  -
  األدب األسیوي األمریكي .

) التي استخدمت المدخل الفني للوقوف علي ما   Tapia , Elena , 2006دراسة (  -
 یكتسبه طالب األدب من اللغة المجازیة .

ة النصوص , والتمییز بین األسالیب المختلفة, فالمدخل الفني في تدریس األدب هو فن دراس
یستعین بقواعد اللغة وأصولها , وبالغتها في فهم األعمال األدبیة , متأثرًا بجالل األلفاظ , وجمال 

  المعاني , مرتبطًا بالصور الخیالیة ودورها الفني .
  
  استخدام المدخل النفسي في تدریس األدب في المرحلة الثانویة :  - 3

  راسات التي استخدمت المدخل النفسي في تدریس األدب في المرحلة الثانویة : من الد
) التي استخدمت   Mpofu , Elias Feist - Price , Sonja , 2002دراسة (  -

  المدخل النفسي في تدریس األمراض السلوكیة .
التي درست أثر بعض االنعكاسات  )  Coullie , Judith Lutge , 2002ودراسة (  -

 ور التحلیل السلوكي في دراسة أدبیة في جنوب أفریقیا .علي د

وٕاذا كان أنصار المدخل الفني في تعلیم األدب قد رأوا وجوب النظر إلي األدب علي أنه    
مجرد نشاط لغوي استاطیقي یطلب لذاته بمقاییس ,  تستمد منه هو , وال تهتم بحیاة الشاعر , 

زقه , آة نزعاته ومقاصده , ورغباته , ومعه , وال بحقیقوتجاربه الشخصیة , وال بموقفة من مجتم
وأزماته , فأن أنصار المدخل النفسي في تعلیم األدب قد ركزوا علي العالقة بین النص األدبي 

  ونفس مبدعه . 
علي أن هذا االتجاه اتسع مفهومه في العصر الحدیث بعد أن ظهرت نتائج دراسات 

" في الحدیث عن  Youngكذلك بعد أن أفاض أتباع " یونج الفرویدیین في اللغة , والباطن , 
فسي علیه أن یدرك بواعث اإلبداع الفني الحقیقیة , ومن ناألسطورة والرمز فمن یتصدى للتفسیر ال

أهمها إدراكه لعبقریة الفنان , وأنه إنما یبدع فنه بعد معاناة طویلة یستظهر من خاللها الرغبات 
تخذ الرموز وسیلة للتنفیس عن هذه الرغبات , وتلك مرحلة الفهم التي المكبوتة في الالشعور , وی

ینبغي وعیها وٕادراكها , فكلما عمقنا هذه المرحلة , ووسعنا أبعادها , كان ذلك أحرى أن یكشف لنا 
  التي ینطوي علیها العمل األدبي. مالمزید من القی
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ر في إطار واحد وهو تساؤلهم ومعظم الدراسات النفسیة في تفسیر األدب لدى الغربیین تدو 
عن منبع اإلبداع في العمل األدبي , وتفسیره , وكیف تتم هذه العملیة ؟ وهل النرجسیة أو اإلفراط 

  في حب الذات یؤدي إلي ذلك ؟
 Freud , and" فروید ویونج إن منبع اإلبداع لدى عالمي النفس المشهورین :  

Young  " ن یفترقان حول دواعي الالشعور , ومؤثراته , فیرىهو الالشعور , ولكن هذین العالمی 
أن معظم الالشعور مكتسب , فردي مكبوت یرد صاحبه إلي زمن الطفولة ,   “ Freud" فروید 

واالنفعاالت العنیفة وذكریاته عن أول محاولة لإلبداع وما عساه ما لقي من تشجیع أو تأنیب , 
وهل وفق أو أخفق ؟ ؛ وما نصیب األم في  ونوع عالقته باألسرة , وبعض سلوكه الشخصي ,

تحدید هذه النتیجة ؟ ثم یمضي فروید في تعلیل ظواهر السلوك الحاضر بأحداث الطفولة وما 
     *خلفت من أمراض , وعقد أودیبیة , والكتراویة 

الفردي , والالشعور الجمعي الالشعور فهو قسمان   “ Young" یونج أما الالشعور عند 
ألنه مصدر اإلبداع في نظره وهو یمثل مجموعة التجارب   ”Youngیونج  "عند  , وهو األهم

اإلنسانیة التي انحدرت إلینا من األجداد واآلباء فكما نرث عن اآلباء واألجداد صفات بیولوجیة , 
نرث عنهم صفات نفسیة أیضًا والفنان هو القادر علي استظهار هذه الصفات في أعماله الفنیة , 

یون من الناس فیستظهرونها عن طریق األحالم مثال , ومهمة , الالشعور الجمعي أما العاد
تعویضیة ؛ فحین تنهار رموز المجتمع الحیة , وتتابع األزمات االجتماعیة یتحرك الالشعور 

  الجمعي إلعادة التوازن الجمعي , فمهمته تعویضیة .
  
  ة الثانویة : استخدام المدخل االجتماعي في تدریس األدب في المرحل - 4

لقد برز استخدام المدخل االجتماعي في تعلیم األدب في بدایة القرن التاسع عشر , حیث 
تغلبت النظریات االشتراكیة والرأسمالیة علي النظم االقتصادیة واالجتماعیة في العالم العربي , 

  .نفظهرت طبقة من األباء ترى أن األدب في خدمة المجتمع , أو هكذا ینبغي أن یكو 
وٕاذا كان علم االجتماع األدبي یدرس أشكال النشاط المتبادل بین كل األشخاص الذین 
یتدخلون في عالم األدب , فإن األدب االجتماعي یفسر نوعیًا كیف أن الكتابة حدث ذو طبیعة 

 في اجتماعیة تبعًا لفلسفة كل أدیب , وفهمه یتوقف عرضه لدور المجتمع عامًال حاسمًا أو مرافقا
  ة اإلبداع األدبي .قیم

                                                
  الكتراویة : حب الفتاة ألبیھا   *
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  ومن الدراسات التي استخدمت المدخل االجتماعي في تدریس األدب في المرحلة الثانویة : 
)   Tyson , Cynthia A.Hinton - Johnson , Kaavonia , 2003دراسة (  -

التي استخدمت المدخل االجتماعي في تدریس األدب إلبراز الدور الفعال للمرأة في 
  حقیق العدالة االجتماعیة من خالل األدب .المجتمع, وكیفیة ت

) التي استخدمت   Suh, Bernardyn Kim Traiger , Jerome , 1999دراسة (   -
 المدخل االجتماعي في تدریس القیم من خالل الدراسات االجتماعیة ومنهج األدب .

) التي استخدمت المدخل االجتماعي في تدریس   Waage , Fred , 2005دراسة (  -
 ب البیئي .األد

قد ن استخدام المدخل االجتماعي في تدریس األدب یبدو مهمًا ولكن جماعة من الواقعیین إ
دعایة بالغوا في رسالة األدب االجتماعیة , واتخذوا من بعض أجناس األدب , كالقصة مثال وسیلة 

  .لفكرهم السیاسي واألدبي , یخدعون بها الدهماء ویضللون البسطاء من عامة الشعب
 –ما یجب أال یحجم األدب االجتماعي في موضوعات البؤس والحرمان والظلم المتكررك

كي نصل إلي مبدأ التغییر واإلصالح ؛ فلربما استجابت النفس آللیات كیفیة  –كما یفعل الوقعیون 
  تطویرها أسرع من استجابتها لما یدخل الحزن واألسى علیها .

ً : االتجاھات الحدیثة لطرق    : األدب في المرحلة الثانویة تدریسثانیا
  ق التدریس إلي عدة تصنیفات أهمها : م ) طر  1999( جابر عبد الحمید , یصنف 

  .التدریس الموجه -2       .التدریس المباشر -1
   .التدریس غیر المباشر -3

  وفیما یلي توضیح لكل طریقة : 
  التدریس المباشر :  -1

أكثر مالءمة للموضوعات الموجهة نحو األداء نموذج قابل للتطبیق في أي مادة دراسیة و 
في جمیع  ةمثل األدب , وتعتمد علي التدریس خطوة خطوة وتكون فیه سیطرة المعلم عالی

مراحل الدرس , ویهتم هذا النوع باكتساب المعلومات والمهارات ویمر الدرس في ظل هذا 
الممارسة  –لشرح ا –النموذج في خمس مراحل , وهي تحدید األهداف وتهیئة الطالب 

التغذیة الراجعة ویؤكد هذا النموذج علي الممارسة الممتدة  تقدیم – المراجعة –الموجهة 
النتقال أثر التعلم وٕاجراءات صفیة تستحوذ علي انتباه المعلم وبیئة صفیة منظمة ومرتبة 

  وتخطیط قبلي للدرس .
  التدریس الموجھ :  -2
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ملیة سیر التعلیم تخطیطًا وتنفیذًا وتقویمًا , ویركز وفیه یتشارك كل من المعلم والمتعلم ع
هذا النوع علي النواتج والعملیات . ومنه طریقة االكتشاف الموجه والحوار , ویتیح هذا 
النوع من الطرق الفرص الكتساب المعارف والمهارات العقلیة وتنمیة المهارات االجتماعیة . 

  منظم , ومیسر .ودور المعلم في هذه الطرق موجه , ومعاون و 
  التدریس غیر المباشر :  -3

وفیه تتاح الفرص للمتعلم لمشاركة أكبر بصورة إیجابیة نشیطة في عملیة التعلیم , مثل 
  طرق التعلیم التعاوني والتعلیم باالستقصاء والتعلیم الفردي والتنافسي .

  
ویمكن أن یمر التعلیم  ویصلح هذا النوع لتنمیة المهارات المعرفیة واالجتماعیة والوجدانیة ,

  التعاوني علي سبیل المثال في المراحل اآلتیة :
  عرض األهداف وتهیئة الطالب  -1
 عرض المعلومات  -2

 تنظیم الطالب وتوزیعهم في مجموعات أو فرق للتعلم  -3
 توجیه كل فریق ومساعدته علي أداء المهام المطلوبة . -4

 فحص المهام والمواد واإلنتاج . -5
 عة .تقدیم التغذیة الراج -6

ق یتبادر إلي الذهن سؤال : ما معاییر التدریس الفعال في ضوء وأمام هذا العدد من الطر 
  االتجاهات الحدیثة ؟ 

  لقد تناولت معظم الدراسات الحدیثة معاییر التدریس الفعال , ومنها الدراسات اآلتیة : 
ولت تأثیر ) التي تنا  Shaftel , Julia Shaftel , Timothy L . , 2005 (دراسة  -أ

  وسلوكیات أدائهم . الطالبالتدریس الفعال في استعدادات 
) التي تناولت   Marsh , Herbert W . Hattie , John , 2002ودراسة (  -ب

  العالقة بین فعالیات التدریس وٕانتاجیة البحث .
) التي تناولت تحدیثا لكیفیة تدریس   Alkhas , Anitajon , 2006ودراسة (  -جـ

  األدبیة . الحركات
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تلك الدراسات علي وجود مجموعة من المعاییر لتحقیق تدریس فعال یؤدیه معلم ذو  –وتكاد تتفق 
) یمكن اإلفادة منها في مجال تدریس األدب  27م . ,  1997كفاءات تدریسیة ( محمود الناقة , 

  في المرحلة الثانویة , وهذه المعاییر هي : 
درس األدب وذلك من خالل عنایة المعلم بتنشیط المعرفة  : ویقصد به وضوح تقدیم الوضوح -1

ویمكن أن السابقة لدى طالبه , وربطها بالمعرفة الجدیدة حتى یسهل علیهم استیعابها , 
  ي : أتیتحقق ذلك من  خالل ما ی

  توضیح أهداف النص األدبي أو الموضوع  -أ
  إلقاء أسئلة موجهة قبل اإلطالع علي النص األدبي  -ب
  وضیح اللغویات الغامضة في النص األدبي .ت -جـ
  تقدیم خرائط المفاهیم أو المعاني  - د
قرأ مطلع النص, ماذا امل النص , انظر الرسوم والصور , تقدیم تدریبات مثل تأ -هـ

تعرف عن هذا الموضوع أو النص ؟  ثم تقدیم أسئلة لمرحلة ( أثناء اإلطالع وقراءة 
مثلة بحیاة ة وضوح الشرح والتعلیمات وارتباط األ) وبعدها مع مراعا يالنص األدب

, وحل  فكري, واالهتمام بأسالیب العصف الالتعلیمیة  لالطالب ووضوح الوسائ
المشكالت , والمناقشة والحوار والتعلیم التفاعلي , والذاتي , حیث تشیر الدراسات 

  إلي أهمیة هذه األسالیب في تنمیة مهارات األدب.
   

ي ضوء االتجاهات الحدیثة تشیر األدبیات التربویة إلي أنه ال توجد طریقة مثلى ف:  التنــوع -2
لتحقیق أهداف تدریس األدب في المرحلة الثانویة , لذا البد من السعي الختیار الطریقة أو 
الطرق المناسبة للهدف والدرس والطالب والظروف البیئیة والمدرسیة , والتنوع هو السبیل 

  لفردیة بین الطالب والخبرات المتنوعة والدروس المختلفة لألدب .لمواجهة الفروق ا
: ویؤكد هذا المعیار أهمیة حسن تنظیم المعلم لعنصر الوقت وتوزیعه علي  تحدید المھام -3

مهام الدرس مع تحدید الوقت المناسب لكل مهمة , لتقدیم الدرس , واالطالع علي النص 
الصفیة, وینبغي أن یراعي معلم اللغة العربیة األدبي ووقت المناقشة , وتنظیم البیئة 

  التركیز علي عملیات األدب والتذوق األدبي .
: یرتبط هذا المعیار بمقدار الوقت الذي یقضیه الطالب  التفاعل في عملیة التعلم  -4

 انشغاًال وتفاعًال مع مهام األدب , ومن الضروري مراعاة ما یأتي : 
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  إرساء قواعد النظام  -أ
  اهتمام المعلم علي جمیع الطالب  توزیع -ب
  توفیر مصادر األنشطة  -جـ

: ویؤكد هذا المعیار علي أهمیة العمل نحو زیادة  نجاح الطالب في إنجاز المھمة -5
الطالب الذین ینجحون في تحقیق أهداف الدرس وفهم األسئلة والتدریبات ویتأثر ذلك 

  بمستوى صعوبة المهمة .
: وذلك بتشجیع الطالب عن طریق إقرار أفكارهم أو  رساستخدام أفكار الطالب في الد -6

 إعادة ما یذكرون من إجابة أو بتعدیل فكرة الطالب وكتابتها .
یعمل المعلم علي ربط المعرفة الجدیدة بما لدى الطالب من معارف سابقة عن : البناء  -7

 الموضوع أو القصة .
رة وفي مجال األدب یستخدم أیضًا : استخدام المعلم كافة أنواع األسئلة , المباش األسئلة -8

 اإلبداع . –المقارنة  -التفسیر  –التحلیل  –أسئلة العملیات العقلیة المختلفة : النقد 
: یستخدم معلم األدب العالقات اإلنسانیة الودیة باستخدام الصوت  العالقة الودیة -9

 ا بصورة معتدلة تزید من دافعیة الطالب لدرس األدب .مواإلشارة وتوظیفه
وفي ضوء ما سبق تبین أهمیة الوضوح في تقدیم درس األدب والتنوع في طرق التفاعل مع 
المعلم والزمالء والمهمة والعنایة باألسئلة علي اختالف مستویاتها , واالهتمام بالجانب الوجداني 

شطة في تدریس األدب وتنویع طرق التدریس بدًال من طریقة " قم اقرأ , أجلس " ثم التنوع في األن
  والمصادر والمواد األدبیة , مع مراعاة التعزیز والمناخ الودي .

وفي ضوء االتجاهات الحدیثة یجدر بالمعلم في تدریس الطالب استخدام مختلف نماذج 
 يالتدریس مع مراعاة المعاییر السابقة , حتى یكون تعلیمًا ذا معنى وال یلتزم المعلم بنموذج تدریس

بل علیه أن ینوع وأن یتیح فرصة للطالب لفحص األسباب التي أدت واحد یطبقه في كل درس , 
إلي استخدام هذا النموذج , مما یتیح للطالب فرصة إلمعان النظر في كیفیة التعلم والنتائج التي 

  تم تحقیقها والنتائج التي لم یتم تحقیقها .
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ذوق األدبي لدى لتنمیة الت " شحاتة" حسن وجدیر بالذكر أنه توجد طریقة مبتكرة وضعها 
األطفال , إال أنها قد تصلح لتنمیة التذوق األدبي لدى طالب المرحلة الثانویة ویمكن عرضها فیما یأتي 

(*)  
تقوم طریقة التدریس هنا علي أساس أن النقاش الشفوي ییسر عملیة التذوق وأن النقاش الشفوي في 

في طریقة المناقشة هذه موجه  علمملتغذیة المرتجعة للجمیع , والصورة مجموعات صغیرة یوفر ا
. وأهم هذه الخطوات التي یمكن أن یسترشد بها  طالبومرشد , كما أنه یوفر النشاط والدافعیة لل

  المعلم لتنمیة التذوق األدبي هي : 
في مضامین  الطالب: ویتم تحقیق هذه الخطوة من خالل مناقشة  ال تذوق دون فهم -1

مة واألفكار التفصیلیة والفرعیة ومعاني المفردات اللغویة النص األدبي من حیث الفكرة العا
  في جمل تامة .

بأال یصدروا حكمًا تذوقیًا  الطالب: ویتم تنفیذ هذه الخطوة من خالل مطالبة  تأمل وتخیل -2
قبل أن ینظروا إلي النص األدبي بجمیع مكوناته بعض الوقت في صمت ویحاولوا التعبیر 

أدباء , بعد أن یعرفوا بجو النص , ویوازنوا بین لغتهم واللغة عن أفكاره بلغتهم علي أنهم 
 الفنیة التي استخدمت في النص تعبیرًا وتصویرًا .

: ویتم التوصل إلي تحقیق هذه الخطوة عن طریق استماع الطالب إلي قراءة  اقرأ وعبرّ  -3
وتیة , مع النابهین أو أحد التسهیالت الص الطالبواعیة ممثلة للمعنى من المعلم أو أحد 

مراعاة التأني في القراءة وٕاخراج الحروف من مخارجها وضبط الكلمات والتعبیر عن 
 االنفعاالت بصوت واضح , واألداء المصحوب بالحركات إذا لم تكن القراءة مسجلة .

إلي مجموعات صغیرة؛  الطالبویتم تنفیذ هذه الخطوة من خالل تقسیم  تناَقْش ثم أجب : -4
ان فتتكون كل مجموعة من أربعة طالبشكل تقابلي , وعلي مقعد بضم كل مقعدین في 

. ثم یطرح المعلم مواطن التذوق األدبي في النص علي شكل مشكالت ترتبط  طالب
باأللفاظ المناسبة الموحیة , والترتیب المناسب لألفكار , وأسرار الجمال في التعبیر 

وء ؛ لتحل هذه المشكلة , والتصویر , ویطلب من كل مجموعة أن تتناقش معا في هد
وتحدد أسرار الجمال في الكلمات والعبارات والصور . ثم یقوم المعلم بعد خمس دقائق 

من كل  الطالببقراءة السؤال األول ؛ لتتنافس المجموعات في اإلجابة عن طریق أحد 
                                                

 238ص ص  1991حسن شحاتھ : أدب الطفل العربي , دراسات وبحوث , القاھرة الدار المصریة اللبنانیة  (*)
ورعایتھ  , مركز دراسات الطفولة جامعة  تھالسنوي الثالث للطفل المصري تنشئ روأیضاً : المؤتم 239 –

 . 1990عین شمس ( تنمیة التذوق األدبي لدى طالب الصف الخامس دراسة تجریبیة )  
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مجموعة . مع مراعاة أنه لیست هناك إجابة خاطئة وأخرى صائبة , بل إجابة صائبة 
 بة أصوب , هكذا .وٕاجا

: ویتم تحقیق هذه الخطوة عن طریق إعطاء المزید من الحریة واالعتماد  تذوق بمفردك -5
بنص أدبي مناسب یشبه النص الذي سبق  الطالب, وذلك بتزوید  طالبعلي النفس لل

تحدید مضامین النص أوال, ثم مواطن  الطالبدرسه وتذوقه في فكرته . ویطلب من 
بأسئلة مرشدة  الطالبلتعبیر والتصویر ثانیًا , ویمكن في البدایة تزویر الجمال في اللفظ وا

, ثم تنقل هذه األسئلة تدریجیًا حتى تتالشى , ویتم القیام بهذا التكلیف في المنزل علي أن 
 تتم مناقشته جماعیًا في الفصل في جو التشجیع واإلطراء لمن أصاب .

  
  ة في تنمیة التذوق األدبي عند طالبه :ویمكن أن یسترشد المعلم بالمواقف التالی

اإللمام بجو العمل األدبي من معرفة للعصر الذي كتب فیه النص األدبي , وبحیاة  -1
  صاحبه وطبیعة أعماله األخرى یوفر خلفیة لها أهمیتها في تذوقه .

المعلومات التي تمس العمل األدبي تمكن من تحلیل الطریقة التي نظم بها من ناحیة ,  -2
بالنمو  اً وین رأي فیما یختص بقیمتها الفنیة , مثل هذه المعلومات تتضمن إلمامومن تك

 الفني وبأسالیبه ووسائله في التعبیر .

الشخص الذي حاول أن یتعلم العزف علي الكمان , أو رسم صورة , أو نحت تمثال یمكن  -3
مجرد عادة أن یتذوق روائع الفن أكثر مما یفعل شخص یكتفي بالنظرة العابرة أو ب

االستماع . والذي یعرف ولو قلیال عن مبادئ التناغم والنظریات الموسیقیة یكون أقدر 
علي تذوق الطریقة التي تتكون بها األدوار الموسیقیة وتتابع رنین النغم . والذي یحاول أن 

 یكتب عمال أدبیا ویعاني یمكنه أن یتذوق سر األعمال المماثلة .
من یعرفون أسرار اللغة وخصائصها وقدرتها التعبیریة,  التذوق في العمل األدبي یحسه -4

وقیمة حروفها وألفاظها , وأنماط تعبیراتها , ونسق عباراتها ؛ ولذلك یمكن التدریب علي 
هذه المكونات من تكوین نشاط إیجابي لدى المتعلم یسمح له بأن یحس الجمال الفني في 

 العمل األدبي .
 
ن مجرد فكرة جذابة یلذ لإلنسان أن یتأملها بسرور مثل الفكرة في العمل األدبي قد تكو  -5

عودة الربیع , أو بتعمق مثل عوادي الدهر وصروف الزمان وقد تكون فكرة إقناعیة تحاول 
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یتم فهمه ما الفكرة تعلم في إطار العمل األدبي من خالل فكسب القارئ إلي رأي الكاتب , 
 الفكرة وأدخلها في عالم الفن األدبي . وتذوقه ذاتیا بسبب روعة الجو النفسي الذي لون

 
له دور كبیر في تنمیة التذوق األدبي , فیجب أن یكون عالمًا بأسرار التذوق المعلم  -6

ه . وعلیه أن یلفت النظر إلي األنماط الجمالیة طالبوعناصره , وأن یكون ودودًا لطیفا مع 
یكون متحمسا لما یكشفه المختلفة والتي یكون فیها موضع للتذوق عندما تكتشف . وأن 

الذي یحس الجمال في كلمة أو عبارة صورة  طالببأنفسهم , ویجب أال یحبط ال الطالب
, وسوف تتحسن إن توافرت  الطالبأو نص أدبي , فاألفضلیات تتغیر مع زیادة نضج 

فیما  الطالبلها البیئة الصالحة . وعلي المعلم أن یساعد علي تبادل وجهات النظر بین 
 بالخبرات الجمالیة ؛ ألن هذا األسلوب معترف به للنمو في التذوق الفني .یختص 

 
یحدد المعلم المهارات المراد تنمیتها , واألسالیب المنوعة التي یتم استخدامها عند تدریب  -7

علي هذه المهارات , شریطة أن یكون التدریب مستمرا ؛ فالتدریب یولد اإلتقان ,  الطالب
بثروة لغویة وفیرة إلتقان المهارة , وأن  الطالبتقاربة , وأن یتزود وأن یكون علي فترات م

 یرتبط أداء المتعلم بنتائج سارة عند تنمیة المهارة لضمان التحسن واكتساب المهارة .
 
یراعي المعلم شمولیة التقویم بحیث یمتد من المهارات المراد تنمیتها والتدریب علیها , وكذا  -8

یب علیها , حتى ال تهمل هذه المهارات األخیرة حین ینصرف المهارات التي سبق التدر 
 التدریب إلي المهارات المراد اكتسابها.

توفیر خلفیة معرفیة وجدانیة لدى المتعلم عن طریق تعریفه بجو العمل األدبي , وحیاة  -9
لدى صاحبه , وبوسائل التعبیر التي یستخدمها في إبداعه وتوفیر جو من الحریة والنشاط 

 لم عن طریق إتاحة الفرص أمامه إلبداء رأیه بحریة وٕاثابته ومناقشته ومحاورته .المتع

یدون  طالبتنمیة المیل إلي قراءة الشعر وتذوقه عن طریق إعداد كراسة خاصة لكل  -10
فیها النصوص الشعریة التي قرأها ویعرضها علي المعلم لمناقشة ما سطره بها ومحاولة 

یة مشابهة لحالة األدیب إلنتاج عمل قریب في مواصفاته من وضع المتعلم في حالة وجدان
العمل األدبي موضوع الدرس , كي یحس الجمال في العمل األدبي بعد الموازنة بین ما 

  قاله وما أنتجه األدیب .
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  ومن االستراتیجیات التي یمكن أن یتدرب علیها الطالب ما یأتي : 
من السیاق , التذوق األدبي , النقد , ویركز النموذج التلخیص , طرح األسئلة , استنتاج المعنى 

التبادلي علي تكامل فنون األدب من جهة وتكامل األدب مع بقیة فنون اللغة العربیة من جهة 
  أخرى , وقد أثبتت فعالیته دراسات عدیدة منها : 

) التي استخدمت التعلیم   Graff , Gerald di Leo , Jeffrey , 2002دراسة (  -
دلي في تدریس النظریة األدبیة واألدب وقد ثبت فعالیة هذا المدخل في تنمیة الفهم التبا

  والتذوق األدبي .
) التي أثبتت   Clark , J . Elizabeth Hiraldo , Carlos , 2004ودراسة (  -

فعالیة التعلیم التبادلي في أن التذوق األدبي یعتمد علي فهم األدب وال یعتمد علي مجرد 
 دبیة النظریة .القراءة األ

وتشیر الدراسات الحدیثة علي ضرورة توفیر بیئة صفیة مناسبة للتدریس التبادلي , ومن أهم 
  مزایا التدریس التبادلي ما یأتي : 

  توفیر التركیز واالنتباه لدى الطالب , وزیادة الدافعیة. -
 دعم الثقة بالذات والقدرة علي التحكم في التعلیم وضبط التفكیر  -
 فرصة أمام الطالب لممارسة األنشطة األدبیة والتذوق األدبي .إتاحة ال -

 تقدیم التغذیة الراجعة والتشجیع المناسبین  -
 االهتمام بشكل حجرة الدراسة وترتیبها ودعمها بمصادر متعددة من المواد األدبیة . -

 االهتمام بالتقویم المبدئي والبنائي والختامي . -
  

  ما یأتي :  –إضافة لما سبق  –ب األدب في المرحلة الثانویة ق المستخدمة في تدریومن أبرز الطر
  حل المشكالت  -1
 استراتیجیة التعلیم التعاوني  -2
 االستراتیجیات المعرفیة وبعد المعرفیة  -3

 استراتیجیة استخدام خرائط المفاهیم  -4
  

   منها:لكل  وفیما یلي توضیح
 -  األدب:حل المشكالت في تدریس   
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, ألن أهداف التعلم بهذا األسلوب تمثل  طالبًا للمهمعلیمیًا یعد حل المشكالت نشاطًا ت
أهدافًا جوهریة لسیاسة التعلیم وأیضًا للمجتمع , وذلك إلمكانیة انعكاس أثر التعلم الناتج 

  كفرد في مجتمع له مشكالت خاصة . طالبعلي ال
 طالبالوطرق حل المشكالت تعتمد علي وجود مواقف تعلیمیة تمثل مشكلة حقیقیة تواجه 

یره للقیام ببعض اإلجراءات واختبار الفروض للوصول إلي أنسب الحلول الممكنة , أن أهم ثوتست
كیف یتعلم , ویمكن أن یتأتى ذلك من خالل إحساس  طالبوظیفة لمثل هذه الطرق أن یتعلم ال

  بنوع من التحدي لتفكیره مما یدفعه للمحاولة الجادة للوصول إلي الحل األمثل . طالبال

  * ممیزات طرق حل المشكالت :
o  لالهتمام بحل المشكلة یؤدي إلي تعلم . الطالباستثارة الدافعیة لدى  
o  طوال مراحل حل المشكلة بشكل یؤدي إلي تركیز االنتباه  الطالباستمرار نشاط

 .واالهتمام 

o  للتعلم  اً التوصل للمعرفة خالل خطوات حل المشكلة , مما یجعل هناك أثر 
o  حیاتهم وفي عالقتهم باآلخرینفي  الطالبعقلیة واجتماعیة تفید اكتساب مهارات 

o  , اكتساب سمات وصفات شخصیة مثل توخي الدقة , واتخاذ القرار , وعدم التسرع
 والتركیز , وزیادة حب االستطالع .

 

  وفیما یلي عرض موجز لخطوات حل المشكالت : 
  الشعور باملشكلة وحتديدها :  -1

یدها هو الذي یحفز الفرد علي التحرك إلیجاد حل لها , لذا كان من الشعور بالمشكلة وتحد
بطبیعة المشكلة و والمشكلة یمكن أن تكون علي صورة  الطالبالضروري أن یشعر 

  صعوبة أو عقبة تعترض سیر األمور مثًال .
  

  التوصل ملعلومات وبيانات ذات صلة مبوضوع املشكلة :  -2
ة , والتنویع في هذه المصادر والتمییز بین المعلومات االعتماد علي مصادر تعلیمیة جید

 مهم, عنصر  ثانویةمرحلة الالفي  الطالبذات العالقة بالموضوع , بشكل یناسب طبیعة 
  في إرساء قاعدة للمشكلة المطروحة .

  

  فرص الفروض وترتيبها :  -3
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المناسبة ,  للتوصل لحل مناسب للمشكلة , وبعد التوصل للمعلومات الطالبفي محاوالت 
, كلما  ضتصورات للحل في صورة فروض , وعندما تتعدد الفرو  الطالبینبغي أن یضع 

كان احتمال وجود الحل بینها أكبر , كما ینبغي أن یتاح الوقت واإلمكانات الختبارها 
  والتأكد من صحتها .

  

  اختبار صحة الفروض :  -4
یمكن التأكد من صحة الفروض المحددة بالعدید من الطرق , كالتجریب والبرهان , والتوافق 

  المنطقي .
  التوصل إيل احلل وتعميم النتائج :  -5

إذا ثبت أن أحد الفروض یقدم حًال للمشكلة , فإنه یصاغ بطریقة تسهل استخدامه في 
  مواقف متشابهة أو اقتراح أفضل الظروف الستخدام الحل .

  
  أدوار المعلم في مراحل حل المشكالت :  -2

في اختیار مشكلة تمس احتیاجاتهم واهتمامهم  الطالبیحدد موضوع المشكلة , أو یساعد  -1
.  

لمصادر المعلومات , كما یكون علي استعداد لإلجابة عن بعض  الطالبیوجه المعلم  -2
ع البیانات الخاصة علي جم الطالباالستفسارات , أو تقدیم بعض اإلرشادات التي تعین 

 بالمشكلة المطروحة .
 

  إعداد البیئة التعلیمیة :  -3
یقوم المعلم بتصمیم وٕاعداد بیئة التعلیم وما یمكن أن تتضمنه من أماكن إلجراء التجارب أو 

, أو لفحص بعض العناصر , أو عرض بعض النتائج .  الطالبللنقاش فیما بین 
 طالبلخامات وبعض مصادر المعرفة المالئمة لوتتضمن هذه العلمیة توفیر األدوات وا

  ولها عالقة بموضوع المشكلة .
  

  أثناء عملیات التنفیذ :  -4
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علي التوصل للحقائق وتقدیم األفكار والحلول , ویعمل علي استثارة  الطالبیساعد المعلم 
في الفروض المطروحة وكیفیة اختبارها والتأكد من صالحیتها , ثم التوصل  الطالبكل 

  لعملیات التقییم .
  

  مرحلة التقویم :  -5
یة التعلیمیة متضمنة األهداف وما تم من مستوى لیقوم المعلم بتقییم كل جوانب العم

مة مصادر المعرفة واألدوات , ونواتج ءلتحقیقها , وطبیعة المحتوى المحدد , ومدى مال
 المعلم وأسالیب التقییم , ومدى صالحیة البیئة التعلیمیة ومستوى أداء  الطالبالتعلم لدى 

   
ومن الدراسات التي استخدمت طریقة حل المشكالت في تدریس األدب في المرحلة الثانویة 

  الدراسات اآلتیة : 
) التي أثبتت فاعلیة أسلوب حل المشكلة في   Ducolon , Colink , 2000دراسة (  -

ول الثانوي من طالب الصف األ تحسین وتحقیق جودة األدب لدى طالب عینة البحث
  .العام

) التي أثبتت أن استخدام الرسوم ,   Lambert m E . Beverley , 2006ودراسة (  -
 وقراءتها قراءة صحیحة یزید من فاعلیة أسلوب حل المشكلة في تدریس تاریخ األدب .

) التي أثبتت فاعلیة   Rafoth , Mary Ann Foriska , Terry , 2006ودراسة (  -
المشكلة في تنمیة بعض المهارات اإلداریة من خالل مناقشة بعض استخدام أسلوب حل 

 النصوص األدبیة .

) التي أثبتت   Goodblatt , Chanita Glicksohn , Joseph , 2002ودراسة (  -
والمجاز من خالل قراءة نصوص وب حل المشكلة في فهم االستعارة فاعلیة استخدام أسل

 أدبیة .
 
 - وني استراتیجیة التعلیم التعا  
    Cooperative Learning التعليم التعاوني  

من خالل  طالبیعد استخدام التعلم التعاوني أحد األسالیب التربویة التي تهدف إلي نمو ال
في مواقف تعلیمیة دیمقراطیة وظیفیة  الطالبمجموعة من زمالئه , فهي عملیة لتنظیم 
االندماج في أنشطة تعلیمیة  من خالل طالبمصغرة , وهي أسلوب للتطبیع االجتماعي لل
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تیسر لهم التوصل للحقائق واكتساب المهارات وتنمیة المفاهیم والمبادئ , وتقدیم الحلول 
  . الطالبواألفكار الجدیدة التي تتجاوز قدرة الفرد , وتحتاج إلي تضافر جهود مجموعة من 

  
أسالیب وطرق للتعلیم م الذي تستند إلیه عملیات التعلم التعاوني , هو وجود هموالمبدأ ال

تتعدى عملیات التفكیر واالستنتاج الفردي , تتمثل في اشتراك أكثر من فرد في مختلف مراحل 
العمل , ومن هنا ظهرت الحاجة الستخدام أسالیب واستراتیجیات التعلم التعاوني في العملیة 

وتقییم المواقف التعلیمیة  التعلیمیة , وذلك یلقى التبعة علي أدوار المعلم في تصمیم وتنفیذ وٕادارة
  التعاونیة .

  والتعلم التعاوني یتسم بشكل عام بمجموعة من الخصائص وهي علي النحو اآلتي :
  لتحقیق أهداف محددة  الطالبیسعى جمیع أعضاء الجماعة من  -1
 هو سلوك مقصود . الطالبالسلوك التعاوني بین مجموعة  -2
 جهد لدیه مع زمالئه .أقصى  طالبالتعاون یكون في موقف یبذل فیه ال -3

  الطالبیتوقع تبادل الخبرات والمساندة اإلیجابیة بین مجموعة  -4
 تنمو المهارات االجتماعیة اإلیجابیة كالمشاركة وتبادل الرأي والدیمقراطیة  -5

 الجماعة تمر بمراحل لتقییم إنتاجها وسلوكیاتها . -6
 .المعلم موجه ومیسر ومرشد وقائد لتحركات المجموعات واألفراد  -7

وكل خاصیة من الخصائص السابقة هي مكون أساسي لحركة ودینامیكیة الجماعة ,        
ال تترك للصدفة , وٕانما ینبغي أن یتم التخطیط لها مسبقًا  الطالبوالخبرات اإلیجابیة المتبادلة بین 

یز وٕاصدار التعز  الطالبعند تصمیم المواقف واألنشطة التعلیمیة مع مراعاة تعاون مجموعة من 
المالئم الذي یؤكد علي هذا االتجاه , مع المحاسبة الفردیة بمعنى أن تقدیر العمل النهائي 

  في المجموعة . طالبللمجموعة یتم بناء علي مدى الجودة واإلتقان ألداء كل 
   -: ما یأتيوبناء علي ذلك یمكن اإلشارة إلي أهم ممیزات التعلم التعاوني فی 

  في تقدیم أفكار وخبرات ممیزة  أهمیة التعاون الطالبیدرك 

  لتطبیق ما تعلموه في مواقف جدیدة  الطالبتنمو القدرة لدى 
  علي تقبل وجهات نظر اآلخرین  الطالبتنمو القدرة لدى 

 بذاته وتنمو ثقته بنفسه  طالبیزید مستوى اعتزاز ال 
  المجموعة تساعد علي فهم وٕاتقان العدید من المفاهیم والمبادئ 
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 علي حل المشكالت  تنمو القدرة 

  تنمو القدرة علي التفكیر وتقدیم أفكار جدیدة 
  االبتعاد عن األسالیب النمطیة التقلیدیة , وتوفیر مناخ إیجابي للتفاعل واكتساب مزید

 . طالبمن الخبرات بالنسبة لل
 الطالب, وتفاعل  الطالبوالتعلم التعاوني أساسه تعلم تفاعلي یعتمد علي تفاعل المعلم و 

 الطالبمع مصادر التعلم واألدوات والتقنیات المستخدمة وتفاعل  الطالببعضهم , وتفاعل مع 
  مع بیئة التعلم ومع أسالیب التقویم .

  
  طبيعة أدوار المعلم في المواقف التعليمية التعاونية  

أهداف یقع علي عاتق المعلم في التعلیم التعاوني مجموعة من األدوار والمهام تتلخص في تحقیق 
   ي:ما یأتالمادة الدراسیة وفي تنمیة مهارات السلوك االجتماعي , ویمكن إیجاز ذلك فی

  تحدید األھداف التعلیمیة المرجوة :   - 1
وتتطلب من المعلم أن یحدد أهداف العملیة التعلیمیة التعاونیة بدقة , وذلك من خالل إیضاح 

  قیقه في نهایة عملیة التدریس .أن یكونوا قادرین علي تح الطالبالسلوك الذي ینبغي علي 
  

 في المجموعات :  الطالبتحدید عدد   - 2
في كل مجموعة , وذلك یتوقف علي  طالبیجب علي المعلم أن یحدد العدد المناسب لل

وخبراتهم وطبیعة المهمة المحددة للمجموعة واإلمكانات المتاحة لهم , وغالبًا  الطالبعمر 
  . طالب 7 – 3بین في المجموعة  الطالبیتراوح عدد 

  

  في مجموعات :  الطالبتقسیم   - 3
, أو قد تحتاج  الطالبوقد یحتاج العمل في بعض المواقف إلي مجموعة متجانسة من 

لمجموعة متنوعة الخبرات والمهارات والقدرات , وكل مهمة یحددها المعلم للمجموعة تشیر 
ي هذه المجموعة , كما أنه یمكن ف الطالببذاتها إلي طبیعة اإلنجاز المطلوب وٕالي طبیعة 

 الطالبحسب طبیعة المهمة اختیارًا عشوائیًا أو مقصودًا أو تبعًا الختیار  الطالبتقسیم 
, والمعلم هو صاحب القرار في تحدید  الطالبلمجموعاتهم بأنفسهم , أو تبعًا ألنماط تعلم 

  .یةعلمو وفقًا ألسباب منطقیة  الطالباألسلوب الخاص بتقسیم مجموعات 
  

  تحدید األدوار ألفراد المجموعة :   - 4
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أثناء المواقف واألنشطة التعلیمیة بشكل  اً بعضها بعض الطالبیمكن أن تكمل أدوار 
متناسق ومتكامل , ویرجع تحدید األدوار تبعًا لطبیعة المادة , واألهداف المحددة وعلي 

المجموعة ویمكن للمعلم أن المعلم تحدید هذه األدوار , وتوصیف مهام كل دور وأهمیته في 
ه لیعرف مدى تمكنهم من أداء هذه األدوار , أو من عملیة تدویر األدوار بین طالبیالحظ 

  أفرد المجموعة .
  

  إعداد وتجھیز األدوات الالزمة , ومصادر التعلم :   - 5
علي تحقیق  الطالبتساهم عملیة ترتیب وأعداد الندوات ومصادر التعلم , في مساعدة 

اف, وفي إنجاح عملیة التفاعل بین أعضاء المجموعة الواحدة , ویمكن إسناد مهمة األهد
نفسهم , كما یمكن توجیههم لمصادر تعلم مختلفة أب طالبتوزیع الندوات والمواد التعلیمیة لل

  مثل الكتب واألفالم وٕاجراء التجارب ... 
  

  تصمیم وإعداد بیئة التعلم :   - 6
إلشارة إلیه أنه األفضل , ولكن عملیة التصمیم تتوقف علي ال یوجد تصمیم محدد یمكن ا

عناصر كثیرة منها المساحة المتوفرة لتحرك المجموعات , وطبیعة مصادر التعلم المتوفرة 
وأیضًا األدوات المستخدمة , وینبغي مراعاة وجود مسافات مناسبة بین المجموعات تجنبًا 

 یؤديعلم بین المجموعات . وعلي المعلم أن لحدوث االرتباك والفوضى وضمانًا لتحرك الم
دورًا جیدًا للمصمم بمعنى أن یتوصل ألفضل تصمیم یساعد علي تحقیق األهداف بین 
المجموعات بسالسة , ویسمح للمجموعة الواحدة بالتفاعل , ویسمح أیضًا بتبادل الخبرات 

  بین المجموعات .
  

  شرح المھام المطلوبة ومالحظة األداء :   - 7
لمعلم أن یهتم بشرح المهمة التعلیمیة المطلوبة من كل مجموعة بشكل واضح علي ا یجب

, ویجب أن یقوم بإیضاح اإلجراءات المطلوبة وأن یقوم بعملیة  الطالبیسمح بنمو مهارات 
إیضاح للمطلوب مع إعطاء أمثلة , أو تقدیم بیان عملي , أو طرح بعض األفكار, وأن 

  نفیذ المهام .یالحظ أداء المجموعات في ت
 الطالبداخل المجموعة , ویقوم بمساعدة بعض  طالبكما یمكن أن یحدد أداء كل 

 طالبعند الضرورة للحرص علي عدم تخلفهم عن المشاركة مع زمالئهم , وأن یوضح لل
أهمیة تضافر جهودهم مع بعض لتقدیم اإلنجاز النهائي الخاص بالمجموعة . ومن الممكن 
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زوم المعیار المطلوب للوصول إلي تحقیق بالمستوى المطلوب إنجازه  أن یوضح لهم عند الل
.  
  

  مرحلة التقویم :   - 8
أن تتاح لهم فرصة  جبلتعلیمیة والمهام المحددة لهم یبعد انتهاء المجموعات من المواقف ا

للمناقشة تركز علي مدى ما تحقق من إنجاز , وعلي التعرف علي المهارات االجتماعیة 
أن  جبوها . مع أهمیة التأكید علي العناصر اإلیجابیة طوال مرحلة العمل, ویالتي اكتسب

تشمل عملیة التقویم كل عناصر العملیة التعلیمیة من أهداف وتصمیم للبیئة , وطبیعة 
,  الطالبالمحتوى المحدد, واألدوات والمواد التعلیمیة ومصادر التعلم , ومستوى أداء 

  الیب التقییم المستخدمة .ومستوى أداء المعلم وجودة أس
  
  

ومن الدراسات التي استخدمت استراتیجیة التعلم التعاوني في تدریس األدب في المرحلة الثانویة 
  الدراسات اآلتیة : 

 ,Suther Land , Kevins : , Wehby and Joseph H : , Gunter)دراسة  -

Philip L . , 2000  ( المضطربین سلوكیًا  التي درست أثر التعلم التعاوني علي طالب
  وانفعالیًا كمراجعة أدبیة , وأظهرت النتائج إیجابیة وفعالیة التعلم التعاوني .

) التي أظهرت فعالیة التعلیم   Jacobs , George ; Small , John , 2003ودراسة (  -
التعاوني في تعلیم اللغة , وأظهرت إیجابیته في تنمیة بعض المهارات اللغویة لدى عینة 

 ث .البح
) التي   Jacobs , George M : , Ward and Christopher , 2000ودراسة ( -

استخدام التعلیم التعاوني في التدریس قد جعل طالب المجموعة التجریبیة أكثر أن أظهرت 
 تفاعًال , وقدرة علي أتباع القواعد الوظیفیة والنظامیة .

ت أن استخدام التعلیم ) التي أظهر   Tedesco , Lucyann M . , 1999ودراسة (  -
التعاوني في التدریس قد جعل طالب المجموعة التجریبیة أكثر قدرة علي تقدیر الذات في 

 ضوء المراجعة األدبیة للتعبیرات المكتوبة لطالب عینة البحث .
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 -  االستراتیجیات المعرفیة , وبعد المعرفیة في تدریس األدب في المرحلة
  الثانویة : 

مل روابط علوكیًا مثل التركیز واالنتباه و المعرفیة في تدریس األدب أنماطًا س اتجیتتطلب االستراتی
ة ومراقبة المتعلم لتفكیره فكریة , ومعرفة العناوین الرئیسیة في النص األدبي والتلخیص والمراجع

أثناء التعلم والتخطیط للتدریس وتهدف هذه االستراتیجیات إلي أن یتعلم الطالب كیف  ئهوأدا
  ظمون أنفسهم ویتسم المتعلم الذي یستخدم هذه االستراتیجیات بعدة سمات أهمها ما یلي : ین

  أن یحلل الموقف التعلیمي بدقة . -1
 أن یختار استراتیجیة مالئمة لمعالجة المشكلة أو الموقف . -2
 أن یراقب فعالیة االستراتیجیة التي یستخدمها   -3

 لیمي أن یكون لدیه الدافع للمشاركة في الموقف التع -4
  

فتؤكد علي المعرفة  Meta Cognitionأو ما وراء المعرفیة االستراتیجیات بعد المعرفیة أما 
السابقة في التعلم ومعظم التاویالت لما وراء المعرفة تمیز بین معرفة ما وراء المعرفة ( أى یعرف 

لینظم ما وراء الفرد ماهیة المعرفة ) وضبط ما وراء المعرفة ( أى كیف یستخدم الفرد المعرفة 
  ) 13 – 1م. ، 2005محمد رضا البغدادى ، أتي: (المعرفة ) ویمكن إیجاز ذلك فیما ی

: معرفة ما وراء المعرفة:   أوًال
  معرفة تقریریة : المعرفة ، أكتساب المهارات ، أستثمار المصادر ، وقدرات العلیم . -1
 تراتیجیات ) معرفة إجرائیة : المعرفة عن كیفیة تنفیذ خطوات التعلم ( االس -2
 معرفة شرطیة : المعرفة عن : أین ولماذا تستخدم الخطوات التعلیمیة ( االستراتیجیات)  -3

  ثانیًا ضبط ما وراء المعرفة:
  التخطیط : صیاغة األهداف وتحدیدها ، وتعیین مصادر التعلم السابق -1
 المالحظة : االفادة من جراء التعلم باستخدام االستراتیجیات  -2
  ل األداء وفعلیة االستراتیجیة بعد سلسلة التعلم التقویم : تحلی -3

  
  

  

هذا وقد تبنت دراسات وبحوث عدیدة هذه االستراتیجیات في تدریس األدب في المرحلة الثانویة 
  ومنها الدراسات اآلتیة : 
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تت فعالیة ثب) التي أ  Thompson , J .Licklider , B. Jungst , 2003دراسة (  -
  نمیة بعض مهارات التفكیر في بعض الموضوعات األدبیة .استراتیجیات التدریس في ت

) التي أثبتت فعالیة استراتیجیات   Granello , Darcy Haag , 2001ودراسة (  -
 التدریس المعرفیة في إنتاج العمل األدبي المكتوب .

) التي أثبتت أن تدریس المعلم   Hess, Jon A . Smythe , M . J , 2001ودراسة (  -
ي االستراتیجیات المعرفیة وبعد المعرفیة أكثر إیجابیة في تنمیة بعض مهارات المدّرب عل

 التفكیر لدى طالبه .

) Zhu , Xinming zhu , Danlee ,Yifei Simon , Herbert .A ,2003 ودراسة (  -
التي أثبتت فاعلیة دراسة منهج في األدب تم تصمیمه وتنفیذه في ضوء االستراتیجیات 

 عرفیة .المعرفیة وبعد الم
  
  
 -  : استخدام خرائط المفاھیم في تدریس األدب  

تقوم هذه الخرائط علي ترتیب المفاهیم والعالقات فیما بینها في إطار واضح وبصورة هرمیة من 
فهم هذه المفاهیم , ومعرفة تاألكثر عمومیة إلي األقل عمومیة بحیث تساعد الطالب علي 

  العالقات فیما بینها .

 خریطة المفاھیم ؟ ما المقصود ب  
" عبارة عن رسوم تخطیطیة تترتب فیها مفاهیم المادة الدراسیة في صورة  خرائط المفاهیم

هرمیة بحیث تتدرج من المفاهیم األكثر شمولیة واألقل خصوصیة في قمة الهرم إلي 
المفاهیم األقل شمولیة واألكثر خصوصیة في قاعدة الهرم , وتحاط هذه المفاهیم بأطر 

  ببعضها بأسهم مكتوب علیها نوع العالقة "  ترتبط

  ما مكونات خریطة المفاھیم ؟  
  تتكون خریطة المفاهیم من : 

: هو بناء عقلي ینتج من الصفات المشتركة للظاهرة أو تصورات ذهنیة یكونها الفرد المفھوم  -1
  لألشیاء 

  ... الخ .لمكنیة ، التشبیه المرسل ، االستعارة ا , التشبیه ، التشبیه البلیغ:  مثال
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: مفاهیم ربط , مفاهیم فصل , مفاهیم عالقة , مفاهیم تصنیفیة , مفاهیم  أنواع المفاهیم *
  عملیة , مفاهیم وجدانیة .

ربط بین مفهومین أو أكثر مثل : ینقسم , ل: هي عبارة عن كلمات تستخدم ل كلمات ربط -2
  لخ .تصنف , إلي , هو , یتكون , یتركب , من , له .... ا

:  هي عبارة عن وصلة بین مفهومین أو أكثر من التسلسل الهرمي وتمثل  وصالت عرضیة -3
  في صورة خط عرضي .

  : هي األحداث أو األفعال المحددة التي تعبر عن أمثلة للمفاهیم أمثلة  -4

  متى تستخدم خریطة المفاھیم ؟  
  تستخدم خریطة المفاهیم في الحاالت اآلتیة :     

o  المعرفة السابقة لدى الطالب عن موضوع ما .تقییم  
o للمفاهیم الجدیدة  بتقویم مدى تعرف وتفهم الطال. 

o لدرس اتخطیط لمادة ال. 
o الدرس  حتويتدریس م. 

o  تلخیص مادة الدرس. 
o  تخطیط للمنهج.  

  أھمیة استخدام خریطة المفاھیم  
األدب في  تدریستبدو أهمیة استخدام خریطة المفاهیم لكل من المتعلم والمعلم في 

  بإیجاز علي النحو اآلتي: المرحلة الثانویة ویمكن بیان ذلك 
  أھمیتھا بالنسبة للمتعلم  –أ 

  تساعد خریطة المفاهیم المتعلم علي ما یأتي : 
 البحث عن العالقات بین المفاهیم  
  ن أوجه الشبه واالختالف بین المفاهیم عالبحث 
 ابقة الموجودة في بنیته المعرفیة ربط المفاهیم الجدیدة بالمفاهیم السال 

 ربط المفاهیم الجدیدة وتمییزها عن المفاهیم المتشابهة ال 
 همة والمعلومات الهامشیة , واختیار األمثلة المالئمة مفصل بین المعلومات الال

 لتوضیح المفهوم 
 مستمعا ومصنفا ومرتبا للمفاهیم جعل المتعلمت. 
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 نظیم تعلم موضوع الدراسة ) إعداد ملخص تخطیطي لما تم تعلمه ( ت 

 عن غموض مادة النص أو عدم اتساقها أثناء القیام بإعداد خریطة المفاهیم  الكشف 

  تقییم المستوى الدراسي 

  تحقیق التعلم ذي المعنى 
  مساعدة المتعلم علي حل المشكالت 

  إكساب المتعلم بعض عملیات العلم 
  زیادة التحصیل الدراسي واالحتفاظ بالتعلم 

 میة اتجاهات المتعلمین نحو المواد الدراسیة تن 
 .اإلبداع والتفكیر التأملي عن طریق بناء خریطة المفاهیم وٕاعادة بنائها 

 

  أھمیتھا بالنسبة للمعلم     - ب
  : ما یأتي تكمن أهمیة استخدام خرائط المفاهیم بالنسبة للمعلم في كونها تساعده علي

 أو فصل دراسي , أو سنة دراسیة  التخطیط للتدریس سواء لدرس , أو وحدة ,  
 قدم) , أو أثناء شرح الدرس أو في تالتدریس , وقد تستخدم قبل الدرس ( كمنظم م

 نهایة الدرس 

 . تركیز انتباه المتعلمین , وٕارشادهم إلي طریقة تنظیم أفكارهم واكتشافاتهم 
  تحدید مدى االتساع والعمق الذي یجب أن تكون علیه الدروس 

 نشطة المالئمة , والوسائل المساعدة في التعلم اختیار األ 
 للتركیب البنائي للمادة الدراسیة  بتقویم مدى تعرف وتفهم الطال 

 ب علي إتقان بناء المفاهیم المتصلة بالمواد , أو المقررات التي مساعدة الطال
 یدرسونها .

 قیاس مستویات بلوم "Bloom" المتعلم  العلیا ( التحلیل والتركیب والتقویم ) لدى
 ألنه یتطلب من المتعلم مستوى عالیا من التجرید عند بناء خریطة المفاهیم 

 به ( أداة اتصال بین المعلم تنمیة روح التعاون واالحترام المتبادل بین المعلم وطال
 والمتعلم )

  توفیر مناخ تعلیمي جماعي للمناقشة بین المتعلمین 
  قیاس تغیر وتطور المفاهیم لدى المتعلمین 

 . اختزال القلق لدى المتعلمین 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 - 71  -

   تصنیفات خریطة المفاھیم ؟  
  تصنف خرائط المفاهیم حسب طریقة تقدیمها للطالب إلي :   *

  ) خریطة للمفاهیم فقطConcept only Map   (  
 ) خریطة لكلمات الربط فقطLink only Map   ( 

  ) خریطة افتراضیةPropositional Map  ( 
  ) الخریطة المفتوحةFree range Map   ( 

  تصنف خریطة المفاهیم حسب أشكالها إلي :  *
  خرائط المفاهیم الهرمیةHierarchical Concept Maps    
 ) خرائط المفاهیم المجمعة Cluster Concept Maps   ( 
 ) خرائط المفاهیم المتسلسلةChain Concept Maps   ( 

 ما خطوات بناء خریطة المفاھیم ؟  
 المراد عمل خریطة المفاهیم له , ولیكن وحدة دراسیة , أو درسا , أو  اختیار الموضوع

 للموضوع . فقرة من درس بشرط أن یحمل معنى متكامالً 

  تحدید المفاهیم في الفقرة ( المفهوم األساسي والمفاهیم األخرى ) , ووضع خطوط تحتها 
  إعداد قائمة بالمفاهیم وترتیبها تنازلیا تبعا لشمولها وتجریدها 

  تصنیف المفاهیم  حسب مستویاتها والعالقات فیما بینها وذلك عن طریق وضع المفاهیم
األكثر عمومیة في قمة الخریطة , ثم التي تلیها في مستوى تال , وترتیب المفاهیم في 

 صفین كبعدین متناظرین لمسار الخریطة 

  لمات الرابطة التي تنتمي لبعضها بخطوات ، وكتابة الكربط المفاهیم المتصلة , أو التي
 تربط بین تلك المفاهیم علي الخطوط .

 تعلم الطالب مھارة بناء خریطة المفاھیم ؟ یكیف  
  ( تم إعدادها من قبل المعلم ) تقدیم أمثلة مبسطة لخرائط المفاهیم 
  توضیح كیفیة بناء خریطة المفاهیم في شكل خطوات مبسطة مثل ( استخدام فقرات

 ة ) وي علي مفاهیم قلیلتتح
  التدرج في تدریب الطالب من خالل استخدام خریطة للمفاهیم فقط ثم خریطة لكلمات

 الربط ثم استخدم الخریطة المفتوحة وهكذا ..
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  توجیه الطالب عند تنفیذ المحاوالت األولى 

  إعطاء تغذیة راجعة لتحسین المحاوالت األولى 
 . إتاحة الفرص للطالب للتدریب علي استخدامها 

 ار تصحیح خریطة المفاھیم ؟ ما معی  
درجة لكل عالقة صحیحة في جانب من  معیار تصحیح خریطة المفاهیم هو

   الجوانب اآلتیة:
   .العالقات -1
 .التسلسل الهرمي -2

 .الوصالت العرضیة -3

   .ألمثلةا -4

  ما النقاط التي یجب مراعاتھا عند استخدام خریطة المفاھیم ؟  
  م خریطة المفاهیم  : النقاط التي یجب مراعاتها عند استخدا

  تدریب المعلمین والطالب علي استخدام خریطة المفاهیم  -
السماح للطالب ببناء خریطة المفاهیم بأنفسهم حتى ال نقع في اإلطار االستظهاري مرة  -

 أخرى 

 ال یطلب من الطالب حفظ خریطة المفاهیم التي أعدت في الفصل  -
توجد في أذهان الطالب ولكن تعبر عن  خرائط المفاهیم ال تعبر عن كل المفاهیم التي -

 بعضها وهي مهمة لدى كل من المعلم والمتعلم لالنطالق إلي األمام في التعلم والتعلیم.
 وجد طریقة واحدة محددة لبناء خریطة مفاهیم لموضوع ما .تال  -

  
تدریس األدب لطالب المرحلة الثانویة ومن  فيوقد تبنت دراسات وبحوث عدیدة هذه الطریقة 

  هذه الدراسات والبحوث ما یأتي : 
 ) التي أثبتت فاعلیة خرائط المفاهیم في تقویم  Starr - Glass  D. , 2005دراسة (  -

  المجاز. –عینة البحث  –فهم واستخدام الطالب 
) التي   Wang , Charles Xiaoxve ; Dwyer, Francis , 2004ودراسة (  -

 المفاهیم في تحسین اإلنتاج األدبي للطالب .أثبتت فاعلیة استخدام استراتیجیات خرائط 
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وفي ضوء ما تقدم من طرق واستراتیجیات تدریس األدب في المرحلة الثانویة في ضوء 
  االتجاهات الحدیثة یتضح ما یأتي : 

التأكید علي أهمیة دور المتلقي اإلیجابي في تشكیل معنى النص ومن هنا وجبت العنایة  -
الب وأنماطهم المعرفیة مع تنوع األجناس األدبیة والمصادر بمیول واتجاهات وحاجات الط

  والموضوعات والطرق المستخدمة .
, ومراعاة وحدة اللغة وتكامل  التدریس التبادلي التفاعلياالهتمام بتدریس األدب باستخدام  -

 فنونها األربعة مع مراعاة التوازن والوظیفیة .

ومنها  –؛ حیث أثبتت الدراسات أن تعلیم اللغة  االهتمام بالتعلیم التعاوني في تدریس األدب -
 یكون في أفضل حاالته حین یتم في سیاق اجتماعي . –األدب 

العنایة باألجناس األدبیة من خالل تدریس األدب باستخدام االستراتیجیات المعرفیة وبعد  -
 المعرفیة .

 ر .توفیر مواد أدبیة متنوعة مع االهتمام باألدب اإلثرائي واإلضافي الح -
 االهتمام باستخدام األدب كوسیلة لتنمیة العالقات االجتماعیة واألسریة  -

تنمیة الشغف باألدب من خالل التركیز علي إیجابیة الطالب واختیار المواد األدبیة التي  -
 ر من القیم والخلقیة ییاوء معیرغبون في قراءتها في ض

 تنمیة التذوق األدبي لدى الطالب فیما یقرءون ویكتبون. -
  

  االتجاھات الحدیثة في األنشطة والوسائل التعلیمیة
  في تدریس األدب في المرحلة الثانویة

   مقـــــــــدمـــــــة:
ذات جدران أربعة  دراسیة,یبدو أن مفهوم التدریس یرتبط في أذهان بعض المعلمین بفصول 

یعتبرونها نوعًا من ألنهم الطالب , وهم بذلك ال یلتفتون إلي األنشطة التي یجب أن یمارسها 
الترفیه والتسلیة وال یدركون أن التربیة هي تنمیة شاملة لشخصیة المتعلم معرفیًا , ومهاریًا , 
, وأن هذه األنشطة تسهم في تنمیة بعض الجوانب األخرى , فهي تتیح للطالب أن یمارس  ووجدانیًا

لمدرسي , وهو بذلك یكتسب بعض المهارات وظیفیًا بعیدًا عن المواقف المصنوعة داخل الفصل ا
الخبرة بجوانبها المتنوعة اكتسابًا متكامًال ییسر له التفاعل مع المواقف المماثلة خارج المدرسة ( 

   ؟ فما مفهوم النشاط المدرسي)   13 - 12م ,  2004تغرید عمران , 
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بأنه هو " ما یؤدیه الكائن الحي من فعل عضوي أو  زینب النجارو  ةحسن شحاتیعرفه 
قلي " واألنشطة التعلیمیة " تشمل جمیع اإلجراءات التعلیمیة التي تنطوي علي نشاطات یقوم بها ع

المتعلم بإشراف ومشاركة المعلم , ومن أمثلتها الرحالت التعلیمیة والزیارات المیدانیة , والمعارض 
, زینب النجار  ةشحاتحسن التعلیمیة والمتاحف التعلیمیة , والمسارح , والمختبرات , والنماذج " (

  ) . 312، 311م ,  2003, 
أما مفهوم الوسائل التعلیمیة فهي كل ما یستخدمه المعلم أو المتعلم في المواقف التعلیمیة 
لتعین علي تحقیق األهداف المرجوة من الخبرات التعلیمیة المقدمة , ومن شأنه أن یساعد علي 

  تحقیق اتصال أیسر وأوضح وأكثر فاعلیة .
  األنشطة والوسائل التعلیمیة تفید تدریس  األدب في المرحلة الثانویة بما یأتي :  واستخدام

  ) 69 -  38م  2004,  شحاتةحسن ( 
  توسیع خبرة الطالب بالعالم واألحداث اإلنسانیة  -1
 تفجیر الطاقات اإلبداعیة , وتكوین االتجاهات اإلیجابیة  -2

 النص األدبي , وفهمه  تنمیة المیول األدبیة , وزیادة االنتباه في قراءة -3
 إثراء البنیة المعرفیة للطالب بحیث یتمكنون من التذوق األدبي في مجاالت متنوعة  -4

 زیادة ثقة الطالب بذاته وغرس روح التعاون بین الطالب  -5
 تدریب الطالب علي التعامل مع النص األدبي بكفاءة  -6

 تطبیق واستخدام المعلومات والمعارف واإلرشادات  -7
 ة علي التذوق األدبي والتعلیم الذاتي تنمیة القدر  -8

 تنمیة مهارات الدراسة وتوظیفها في المواد المختلفة  -9
  إثراء الجوانب الوجدانیة لدى الطالب  -10
  تنمیة مهارات التفكیر الناقد والتفكیر االبتكاري وكافة أنماط التفكیر  . -11
  مستویات .مالءمة الفروق الفردیة بین الطالب , فهي تناسب جمیع ال-12
  تنمیة مهارات التذوق األدبي بصورة مناسبة  -13
  تنمیة المهارات االجتماعیة في التعامل مع اآلخرین بأسلوب لغوي مناسب  -14
  تنمیة باقي فنون اللغة من خالل الموضوعات األدبیة  -15
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ذا كانت تلك هي أهمیة األنشطة , والوسائل التعلیمیة فتوجد أسس تجب مراعاتها ع ند وإ
  استخدام األنشطة والوسائل التعلیمیة في تدریس األدب في المرحلة الثانویة منها ما یأتي : 

  ) 66 -  58م  2004, ةحسن شحات( 
  أن تحقق أهدافا محددة في مجاالت تدریس األدب " المعرفیة والمهاریة والوجدانیة "  -1
 أن تناسب مستویات الطالب وبیئاتهم  -2

 أن تناسب الموضوع األدبي  -3
 أن تقدم خبرات متنوعة ومناسبة باإلضافة إلي الخبرات األدبیة  -4

 أن تثري عملیات التعلیم و التعلم  -5
 أن تتیح الفرص لمشاركة أكبر عدد من الطالب  -6

 أن توفر فرصًا للتعلم الذاتي والتعاوني  -7
 أن تتضمن نظامًا للتغذیة الراجعة والتقویم . -8

 بان.أن یراعي في تقدیمها الوقت والمكان المناس -9
  

تفق تولكي تكون األنشطة والوسائل التعلیمیة فعالة في تحقیق هدفها فیجب مراعاة ما كادت 
  علیه معظم الدراسات والبحوث في أتباع الخطوات اآلتیة : 

  تحدید األهداف  -1
 التخلص من المعوقات  -2

 تهیئة الدارسین  -3
 تهیئة البیئة الصفیة  -4

 مشاركة المعلم والمتعلم  -5
  

بعض األنشطة األدبیة  ممارسة دراسات والبحوث الحدیثة إلي أهمیةوقد أشارت بعض ال
 هذه واستخدام بعض الوسائل التكنولوجیة في تدریس األدب في المرحلة الثانویة , ومن

  الدراسات , والبحوث ما یأتي : 
) التي تناولت تصمیم برنامج أدبي یقوم علي   Carroll , Joseph , 2002دراسة ( -

  سائل التكنولوجیة وممارسة بعض األنشطة األدبیة .استخدام بعض الو 
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) التي تناولت كیفیة تحدیث تدریس الحركات   Alkhas , Anita jon , 2006ودراسة (  -
 . ةاألدبیة بمزاولة بعض األنشطة األدبیة واستخدام بعض الوسائل اإللكترونی

  
في   National Governors Associationالقومیة األمریكیة  محافظینكما أشارت جمعیة ال   

تقریرها عن البرامج األدبیة إلي كیفیة رفع مستویات قراءة األدب, وذلك علي موقعها اإللكتروني  
www.nga.org   وقد تضمن ذلك التقریر أنه یمكن رفع مستویات قراءة األدب من خالل ممارسة

  سائل اإللكترونیة .األنشطة األدبیة واستخدام الو 
( National governors association : Report on Literacy Programs : States are 
working to raise levels of literary reading , 2006 ) 
وفیما یلي بعض األمثلة لألنشطة األدبیة في تدریس األدب في المرحلة الثانویة في ضوء 

  االتجاهات الحدیثة ما یأتي : 
ً : أنشطة تمھیدیة ( قبل قراءة النص األدبي )    أوال

  یمكن إیجازها فیما یأتي :    
 –توقعات  –خرائط المفاهیم  –رسوم بیانیة خرائط المعاني  –تمهیدیة  فكرة –المراجعة 

  أسئلة موجهة .
ً : أنشطة تنمویة ( أثناء تدریس النص األدب ) وتشمل :    ثانیا

طرح  –فكار النص األدبي ( األفكار الرئیسیة والتفصیلیة ) تحدید أ –كتابة المالحظات 
  األسئلة .

ً : أنشطة ختامیة :    ثالثا
ء ثقافیًا متصال بموضوع اوتشمل عمل ملخصات , كتابة موضوع تعبیر , جمع معلومات تكون إثر 

  النص األدبي 
  نص األدبي ) وفیما یلي توضیح لبعض األنشطة األدبیة التمهیدیة ( مرحلة ما قبل قراءة ال

تستهدف هذه المرحلة توجیه الطالب نحو المهام المطلوبة , وربطها بالخبرة األدبیة الجدیدة , وزیادة 
  انتباه الطالب للموضوع , تتضمن مجموعة من األنشطة األدبیة منها : 

  ) .  Carroll Joseohنشاط : ابحث , اربط , اقرأ , خطط , تذوق , انظر ( -
 عرفة األدبیة السابقة , والوعي بعملیات المحتوى الهدف  : تنشیط الم -
 الخطوات :  -
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  قراءة النص األدبي , لمحاولة التعرف علي األفكار الرئیسیة والفرعیة في النص
  األدبي , ثم یسأل نفسه , ماذا أعرف عن هذا العنوان ( یبحث ) .

  معرفة سابقة بین ما لدیه من یحاول إیجاد عالقة بین العناوین و بعد تعرف العناوین
 , إذا لم یفهم شیئا یعاود قراءة العناوین مرة أخرى ( یربط ) 

  قراءة النص األدبي مع التركیز علي العناوین بحثا عن األفكار المهمة , ویمكن
 تحدید هذه األفكار , ثم یسجل مالحظات ( یقرأ )

  النظر إلي یخطط األفكار الرئیسیة والفرعیة في كل فترة من الذاكرة , ودون معاودة
 النص األدبي ( یخطط ) 

 . تحدید مواطن للتذوق األدبي في النص 

  صحح الخطأ ( انظر ) .یالنص ؛ للتأكد من صحة ما كتب , و إعادة النظر إلي 
  ذلك النشاط یهتم بالفهم , والتذكر , تحدید المعلومات عند قراءة النصوص األدبیة الطویلة .

  یة ( أثناء تدریس النص األدبي ) وتوجد أنشطة ترتبط بالمرحلة التنمو 
وتهدف إلي صقل , وتنقیح , وتحلیل , وتحدید المتشابهات وتحدید المتناقضات , وتحلیل مواطن 
التذوق األدبي في النص األدبي , ثم اإلجابة عن األسئلة المرتبطة بالنص , أو القیام ببناء 

  مصفوفة ألهم المفاهیم الواردة في النص األدبي .
, واالحتفاظ ) , تستهدف الفهم واإللمام بالنصد أنشطة ختامیة ( بعد تدریس النص األدبي كما توج

  ببعض المعلومات ودراستها , وتذوقها , وتوظیفها .

: تلخیص الموضوع , وٕاجابة األسئلة , كتابة مقال , مراجعة للتصحیح , وٕاعادة فهم مثل 
  واضحًا . سلی وتذوق ما

فادة من األنشطة األدبیة , وتوسیع وتعمیق خبرات الطالب وتدعیمها ومن االتجاهات الحدیثة لإل
 Marr , Paulaدراسة (:  وقد أثبتتفي المدرسة  ةد الجماعات األدبیو دراسة األدب وج ونح

M ., 2000   الطالب إلي مزید  تتدریس األدب إیجابیًا ودفعقد جعلت ) أن الجماعات األدبیة
  من ممارسة األنشطة األدبیة .

 
كما عرض حسن شحاتة جماعات متنوعة عدیدة للنشاط المدرسي ، منها ما یستهدف  -

  مثل: –خصوصًا في المرحلة الثانویة  –ممارسة األنشطة األدبیة مما یفید في تدریس األدب 
  الجماعة األدبیة. -1
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 .جماعة الخطابة -2

 جماعة النشرات واإلعالنات. -3
 جماعة الحكمة. -4

 جماعة اللغة العربیة. -5
  ) 206 – 167م ، 2004( حسن شحاتة ,  . ي عرض كل منهاوفیما یل

  
  الجماعة األدبیة :     -1

ة قسبیة عن طریق إتاحة الفرصة للمناتستهدف هذه الجماعة تثقیف الطالب ثقافة أد     
األدبیة والمباریات الشعریة والنثریة والنقدیة والبالغیة , وٕاتاحة جو من الحریة والتعبیر أمام 

  ذوي المیول الدبیة من الطالب .المبدعین و 
وتقوم هذه الجماعة بعقد مباریات تعلن عنها وتحدد موضوعها من النثر أو الشعر, 

أمام المتبارین وتخصص لهم الجوائز  –الضوابط المنظمة  وضع مع –وتترك الفرصة 
  المناسبة , وتنشر نتائج هذه المباریات في لوحات خاصة بذلك .

ضاءها من الطالب ذوي المیول األدبیة واالستعداد للتعبیر وتختار هذه الجماعة أع
واإللقاء , ویوكل إلي أحد أفراد الجماعة القیام بأعمال تسجیل اإلنتاج األدبي للجماعة , 
وتحتفظ بسجالت تدون فیها االجتماعات وبصور من الكلمات والمحاضرات والمناظرات , 

أو بعض  علمینلموم بإلقائها بعض اوتنظم الجماعة موسمًا للمحاضرات الثقافیة یق
الشخصیات البارزة أو األدبیة , علي أن یقدم لها أحد الطالب ویعلق علیها طالب آخر , 
وتنظم الجماعة المناظرات في المسائل التي تشغل األذهان ومن الممكن أن یقدم بعض 

ة والتمثیل أخرى مثل : اإلذاعة المدرسی أنشطةامعة إنتاجه كمادة أدبیة في أفراد الج
  والصحافة , والحفالت المدرسیة .

  جماعة الخطابة :    -2
تستهدف هذه الجماعة تدریب الطالب علي إتقان مهارات الخطابة وتدریب الطالب علي 

وطالبه وكیفیة إعداد الخطب ,  علملقاء , وتقویة الصالت بین المواإل ةمشافهمواقف ال
  القومیة واالجتماعیة .والتوعیة بالمناسبات الدینیة والوطنیة و 

شریطة  بخطالي فیه طالبان أو أكثر وتقوم هذه الجماعة بعقد اجتماع أسبوعي یلق
أن یعني المعلم بتصحیح الخطب قبل إلقائها , وقد یساعدهم المعلم علي صیاغتها 
والتدریب علیها قبل مواجهة الجمهور , ویجب التنویع في الخطب والكلمات من حیث 
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نیها وأسلوبها من شعر ونثر وبعض القصائد المختارة أو إلقاء القصص موضوعاتها ومعا
وانب والنوادر , ویجب أال یطول االجتماع دفعًا للملل , وأن یناقش المعلم طالبه في الج

قف الخطابي بعد االستماع إلي زمیلهم , ویمكن عقد االجتماع الجیدة وغیر الجیدة في المو 
قاعة المدرسة أو حدیقتها أو فنائها أو مسرحها حتى ال األسبوعي في أماكن متنوعة مثل 

ملل , وحتى یمارس الطالب الخطابة في موقف أشبه بالمواقف الطبیعیة الیصاب الطالب ب
, وكذلك یجب أال تتتابع الخطابة في االجتماع , بل یتخللها فترات لالستراحة ویمكن أن 

یم حفال في هذه المناسبة یدعى إلیه بعض تعد الجماعة أفرادًا منها في إحدى المناسبات وتق
  . رالمسئولین وأولیاء األمو 

  جماعة النشرات واإلعالنات :   -3
تستهدف هذه الجماعة التدریب علي كتابة عبارة واضحة في مناسبة من المناسبات , وفهم 
أصول تعلیق الملصقات , واختیار أسماء مناسبة لألشیاء المراد وضع بطاقات علیها , 

  م التنظیم الالئق لإلعالن بالصحف والمجالت واإلذاعتین المسموعة والمرئیة وفه
وتقوم هذه الجماعة بتدریب الطالب علي أنواع الملصقات والنشرات الجداریة 
واإلعالنات مثل وضع بطاقة علي حقیبة عند السفر , والبطاقات والملصقات في المعارض 

لرحالت واالجتماعات المدرسیة والتنبیهات , واإلعالن عن األشیاء المفقودة , وعن ا
الخاصة بأدوات المدرسة أو حدیقتها أو الفناء , وحكمة الیوم والشهر , وقراءات عن أسماء 

القرآن الكریم والحدیث النبوي كتب أو مجالت أو صحف أو أخبار محلیة , أو مختارات من 
  الشریف , أو أمثال وحكم ونوادر ونكات وفكاهات وأحاجي .

  جماعة الحكمة :  -4
تثقیف الطالب باألمثال والحكم والمأثورات والكلمات المعبرة عن إلى تهدف هذه الجماعة 

  القیم والسلوكیات المرغوبة , وتدریبهم علي أنواع الخط المختلفة ومعاییر الحكم علي جودته .
ألقوال دیث الشریف ومن اوتقوم هذه الجماعة بجمع المختارات من القرآن الكریم والح

وكالم الحكماء . ویتم إعداد سبورة خاصة للحكمة الیومیة عند مدخل المدرسة  ةالمأثور 
وٕاعداد لوحات بحكم أخرى توضع في مسجد المدرسة واألماكن الالئقة , واختیار لوحات 
مختلفة األلوان واألحجام بحسب الصفوف الدراسیة , وتستغل المناسبات المختلفة الختیار 

  ها من مختارات الجماعة .ما ینطبق علی
  جماعة اللغة العربیة :    -5
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تأكید روح العروبة في أحادیث الطالب ومناقشاتهم المحفوظ  إلى تهدف هذه الجماعة     
من األدب العربي في عصوره المختلفة , وتنمیة مهارات االستماع والتدریب علي حسن 

  تزاز بالثقافة العربیة .ممارسة الحوار واإللقاء والخطابة والكتابة , واالع
ویمكن تحقیق هذه األهداف عن طریق عقد المباریات الشعریة والمساجالت األدبیة 
والقصصیة, واإلطالع علي الصحف والمجالت وكتب التراث ودواوین الشعر العربي , 
والمباریات اللغویة , ومسابقات الكلمات األفقیة والرأسیة , وعقد ندوات وٕادارة اجتماعات 

مناقشة وتسجیل المحاضر . ویمكن أن یكون أعضاء جماعة اللغة العربیة من بین لل
الطالب النابغین والمتفوقین في اللغة العربیة أو ممن یمیلون إلي اللغة العربیة أو من 

  الموهوبین أدبیًا أو لغویًا .
  انویة االتجاهات الحدیثة الستخدام الوسائل التعلیمیة في تدریس األدب في المرحلة الث

تشیر االتجاهات الحدیثة في ضوء كثیر من الدراسات والبحوث إلي أن الطالب في كثیر 
من دول العالم ال یزالون یواجهون صعوبات في التعامل مع الكلمة المكتوبة . لذلك كان من 
الضروري زیادة العنایة بالوسائل التعلیمیة بكافة أنواعها خصوصًا االهتمام بشبكات المعلومات, 

  تحقیق أهداف تدریس األدب .وذلك لیتسنى 
الحاسوب والشبكة العالمیة للمعلومات في تدریس األدب  التي استخدمتومن الدراسات والبحوث 

  في المرحلة الثانویة الدراسات اآلتیة : 
) التي أكدت علي استخدام تكنولوجیا الحاسوب   Riddle , Johanna , 2006دراسة (  -

ة لبعض المشكالت األدبیة ویكون دفع الطالب إلي حلول إبداعیفي تدریس األدب مما ی
  هم رؤیة أدبیة متكاملة .یدل

) التي أكدت علي استخدام تكنولوجیا  Moore - Hart , peggy , 2004ودراسة (  -
المعلومات ممثلة في الشبكة العالمیة للمعلومات لما تحدثه من تغذیة راجعة للطالب , 

 . وتثرى معلوماتهم األدبیة

) التي أبرزت دور استخدام الشبكة  Rotfeld , Herbert Jack , 2005ودراسة (  -
ع  العالمیة (اإلنترنت ) في تدریس األدب للطالب في المرحلة الثانویة . مما ییسر لهم َجمْ

  معلومات أدبیة عدیدة ومتنوعة تفیدهم في دراسة األدب .
 Electronic Literatureدب اإللكترونیة األمریكیة (ألكما دعت منظمة ا

Organization,2001استخدام الحاسوب في تدریس األدب . ) إلي  
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استخدام الحاسوب في تدریس األدب یتطلب برامج تعطیه أن وقد أشارت تلك الدراسات إلي 
للجهاز تحدیدًا دقیقًا ما  التعلیمات الالزمة لإلفادة منه , وتبني هذه البرامج بلغات خاصة تحدد

  .یفعل

  :الحاسوب وظائف
 

خر أو وسیلة آلتي ال یشاركه فیها جهاز تعلیمي تیة ایستطیع الحاسوب أن یقوم بالوظائف اآل
  تعلیمیة أخرى : 

  یختزن معلومات كثیرة لفظیة وغیر لفظیة , ثم یسهل للمتعلم استدعاءها في أي
  وقت , وفي اقصر مدة زمنیة .

  من المتعلم , وبذلك یقدم له سرعة االستجابة لألنشطة والتعلیمات المرسلة إلیه
 تعزیزا أو تأكیدا فوریا .

  یستطیع معالجة الكلمات الداخلة إلیهWord Processing   بطرق مختلفة بالحذف
 .إلي ذلكا میر والتبدیل والتقدیم والتأخیر والتكرار , و غیوالت

  یستطیع معالجة البیانات المختلفةData  Processing  بطرق مختلفة حسب برامج
 تشغیل , ویستخرج منها معلومات متنوعة رقمیة أو منطقیة .ال
  یستطیع معالجة الصور والرسوماتImage Processing   فیرسم بالخطوط

 وباأللوان ویعدل الرسم , ویضیف إلیه ویحذف منه , وهكذا .
  یعالج األصواتAudio Processing  فیمیز بینهما من حیث النغمة والوحدة

خر, ویخرجها حسب التعلیمات الواردة إلیه لفظیا أو آأو  ویؤلف بینهما في نسق
 م . )  2001موسیقیا أو غیر ذلك من صیغ صوتیه . ( عبد هللا سعد العمري , 

  
  یشارك الحاسوب بعض األجهزة والوسائل التعلیمیة األخرى في الوظائف اآلتیة : و 

  ه عن طریق تقدیم الصوت والصورة یشارك السینما والتلیفزیون في إثارة دافعیة المتعلم وحماس
  الملونة والمتحركة . ویمثل األشیاء المجردة بالرسم والصورة .

  یشارك التعلیم المبرمج , سواء في الكتب المبرمجة أو ماكینات التعلیم , في طواعیته للفروق
إیجابیًا  الفردیة بین المتعلمین , فهو یعمل وفق خطوات كل متعلم , فیضیف بذلك تأثیرًا نفسیاً 

  , ومناخا جیدًا للتعلیم ویساعد علي التعلم الفردي والذاتي .
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 الرجوع إلیه بعد المدرسة , وفي أي وقت لحل نه یمكن للمتعلم یشارك الكتاب المدرسي في ا
  للتدریب وعمل التطبیقات .أو التمارین 

  فیما یأتي :  الحاسوبویمكن تقسیم مجاالت استخدام 
 فیه عونا للمعلم مساعدا له ومكمال  الحاسوبهو المستوى الذي یكون : و  المستوى األول

  . الحاسوبصطلح علي تسمیته التعلیم والتعلم المعزز بتم االوهو الذي  ألدواره
 عوضا أو بدیال عن المعلم ,  الحاسوب: وهو المستوى الذي یكون فیه  المستوى الثاني

  . الحاسوبالتعلم المدار بعلي تسمیته : التعلیم و  صطلحتم االوهو الذي 
 فیه لمساعدة الطالب علي  الحاسوب: وهو المستوى الذي یستخدم  المستوى الثالث

تطویر أنماط جدیدة من التفكیر التي قد تساعدهم علي التعلم في مواقف مختلفة تتطلب 
نمیة لت الحاسوبعلي تسمیته : التعلیم والتعلم ب صطلحتم االالمنطق والتحلیل , وهذا الذي 

  كأداة لتنمیة التفكیر . الحاسوبالتفكیر , أي استخدام 
  

سوف یظل وسیلة من الوسائل التي یلجأ إلیها المعلم  الحاسوبمن خالل  ونظرًا ألن التعلیم
لمساعدته في تحقیق أهدافه , فإن دور المعلم في العملیة التربویة سوف یتغیر لدرجة كبیرة فلن 

قدیم المادة العلمیة للطالب وٕانما سوف یصبح لدیه الوقت الكافي یكون هذا الدور مقصورا علي ت
في المدارس وتنظیمه بحیث یمكن  الحاسوبالذي یمكنه استخدامه لزیادة فعالیة معمل ألجهزة 

لعدد كبیر من الطالب االستفادة منها في وقت واحد , قد شغلت عددا من المربین وتم اقتراح عدد 
  في حجرة الدراسة .   الحاسوبوضع أجهزة من هذه التنظیمات في حالة 

  اختیار البرمجیات التعلیمیة المناسبة للطالب : فكما نعلم أن إنتاج هذه البرمجیات سوف یظل
ولفترة طویلة معتمدًا علي الشركات المتخصصة في هذا اإلنتاج ونظرًا الزدیاد عدد هذه 

العدید من هذه البرمجیات , وأصبحت الشركات وتنافسها في هذه المجال فقد أغرقت األسواق ب
المشكلة التي تواجه المعلم الذي یرید أن یستفید من هذه البرمجیات اختیار ما یناسب طالبه 
ویحقق احتیاجاتهم الفردیة ؛ خاصة وأن العدید من هذه البرمجیات ال تستحق حتى االلتفات 

لبرمجیات , كما هو الحال عند إلیها ولما كان المعلم ال یستطیع أن یعدل أو یطور في هذه ا
استخدامه ألي مادة تعلیمیة مطبوعة حیث یمكنه دائما اإلشارة إلي ما یرید تغییره منها أثناء 
استخدامه , وأن ما تحتویه البرمجیة من مادة تعلیمیة هو ما سوف یتعلمه الطالب بالضبط . 

علي المعلم أن یلجأ یجب  لذلك فقد تصدي عدد من التربویین لتحدید عدد من المعاییر التي
  إلیها للحكم علي مدى صالحیة البرمجیة التعلیمیة لطالبه , یمكن تلخیصها فیما یأتي : 
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  أن تحوي مقدمة واضحة ومنطقیة . -1
 أن تركز علي المفاهیم الرئیسیة  -2
 أن تتیح فرصا عدیدة للتفاعل مع الطالب  -3

 أن یكون محتواها مناسبا للطالب  -4
 مؤثرة .أن تتضمن تغذیة راجعة  -5

 أن تتیح تدریبا إضافیا للطالب بطیئي التعلم  -6
 أن تتیح للطالب التحكم في سرعة وتتابع المادة التعلیمیة  -7

 أن تتیح للطالب التحكم في عدد المشكالت التي یمكن التدریب علیها  -8
 أن توفر التكامل بین المادة المقدمة وخبرات الطالب السابقة  -9

  ي تساعد الطالب علي التعمیم .أن توفر االستراتیجیات الت -10
  أن توفر مكونات التقویم للطالب . -11

  
للتدریب  الحاسوبوهذا یختلف حسب نمط البرمجیة التعلیمیة , ففي حالة استخدام 

تمام والممارسة فإن المعیار المطلوب هو توفیر الفردیة حیث یقدم لكل طالب ما یحتاجه بالفعل إل
 –التدریس الخصوصي  –الة استخدامه في العروض التدریسیة التدریب والممارسة , أما في ح

یتعلم الطالب تطبیق المفهوم والقاعدة , فإن المعیار المطلوب هو التدریس الواضح باستخدام  حیث
عن طریق المحاكاة  التعلمفي  الحاسوباستراتیجیة من السهل اتباعها : أما في حالة استخدام 

البرامج علي مساعدة المتعلم علي اكتشاف وتعلم  ةنا هو قدر وتمثیل المواقف یصبح المعیار ه
العالقات والتفاعالت بین القواعد المختلفة وتوفیر أنشطة متدرجة في صعوبتها لتمكین جمیع 

  المتعلمین من فهم طبیعة هذه التفاعالت .
  

لي تعد الشبكة الدولیة للمعلومات ( اإلنترنت ) أبرز التقنیات التي فرضت نفسها عكما 
المستوى العالمي خالل السنوات القلیلة الماضیة حیث یتوقع لها أن تصبح أسلوبا للتعامل الیومي 

  ونمطا للتبادل المعرفي .
  

  :  شبكة الدولیة للمعلوماتأھمیة ال
   :الدولیة للمعلوماتشبكة الفیما یلي األسباب التي توضح مبررات وأهمیة االستفادة من خدمات 

  الصورة تغني عن ألف كلمة  ولیة للمعلوماتالشبكة الدمن خالل  -1
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 العالم یتكلم لغة واحدة  -2

 یتم التسوق إلكترونیا  -3
 یتم رؤیة الواقع المجسم  -4

 توجد خدمات عالمیة جدیدة  -5
 بات النشر واإلعالن أكثر جدوى  -6

 تم ربط المجتمعات المحلیة والقومیة والعالمیة  -7
 یتم تزوید الفرد والمؤسسات بمعلومات حدیثة  -8

 التعلم والتدرب أكثر فاعلیة . یصبح -9
  

  معالم استراتیجیة تعلیم اللغة من خالل األدب باالستقصاء باستخدام الحاسوب
Computer Inquiry Learning Strategy  

  الھـــــــدف :  -1
  ضع أهدافا عامة لموضوع الوحدة والدروس 

  التســاؤالت :  -2
  لة یمكن أن یبني علیها الطالب تساؤالته ضع مجموعة من التساؤالت المحددة لكل درس كأمث

  المصـــــادر :  -3
أعرض مجموعة محددة من المصادر من كتب أو أفالم فیدیو بالحاسوب یمكن أن یستعین 

  بها الطالب 
  مسارات البحث :  -4

وهذه   Key Wordsبأن یحدد كلمات مفتاحیه   Searchیستطیع الطالب أن یجري بحثه 
  بحثه . وهي أساس البحث في الواقع .الكلمات تحدد مسار 

  البحــــــث :  -5
یطلع الطالب علي محتویات أكثر من موقع بفضل الكلمات المفتاحیه التي حددها بنفسه , 

  وغالبا یصل إلي مجاالت تفوق ما توقعه .
  معاودة البحث :  -6

كلمات  في حالة عدم العثور علي إجابات للتساؤالت األصلیة فإن الطالب سوف یختار
  جدیدة أو یعدل في الكلمات ویعاود البحث .

  النتیــجة :  -7
  یصل الطالب إلي معارف تحل المشكلة التي بدأ البحث بها  -
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 یأخذ نسخة أو أكثر مطبوعة  -

یطلع الطالب باستفاضة علي المعلومات التي حصل علیها ویقدمها في صورة تقریر  -
 . Paper Writingاختباري مختصر 

  منبثقة : تسـاؤالت  -8
یقدم الطالب مع التقریر بعض التساؤالت التي انبثقت عن البحث , وتحتاج إلي مزید من 

  البحث .
  

وفي ضوء ما تقدم عرضه من االتجاهات الحدیثة الستخدام األنشطة والوسائل التعلیمیة في 
  تدریس األدب في المرحلة الثانویة , یتبین ما یأتي : 

راسات باستخدام األنشطة والوسائل التعلیمیة في تدریس األدب االهتمام العام في معظم الد -
بهدف االرتقاء بمستوى تفكیرهم الناقد واإلبداعي , وذلك في إطار من المتعة العقلیة , 

  والتذوق األدبي .
التأكید علي مهارة التعامل مع المكتبة ومصادرها لما لها من دور فعال في تنمیة مهارات  -

ي , وتبدو الحاجة , واضحة إلي إجراء مزید من الدراسات التي تتناول األدب والتعلم الذات
 هذا المجال .

  العنایة العالمیة بالوسائل التعلیمیة اإللكترونیة المتعددة .  -
  

  األدب في المرحلة الثانویةتدریس اتجاھات حدیثة في تقویم 
  مقـــــــدمــــــھ : 

ة , وبعد دریس األدب في المرحلة الثانویفي إطار عرض االتجاهات الحدیثة في منظومة ت
ومحتوى وطرق تدریسه , واألنشطة والوسائل التعلیمیة التي تسهم في  عرض مفهوم األدب وأهداف

تحقیق أهدافه بأفضل صورة ممكنة , فإنه یأتي بعد ذلك دور التقویم , باعتباره أحد أهم حلقات 
ؤثر فیها , ویتأثر بها, دافعًا بها نحو تحقیق المنظومة , وبه تكتمل حلقاتها , وتتفاعل معها لی

  األهداف المرجوة . وٕاذا كان للتقویم هذه المكانة فما المقصود به ؟  
یمة الشيء أو كمیته , لقد عرفة معجم المصطلحات التربویة والنفسیة بأنه " هو عملیة تقریر ق

م , صالحًا وف یموهدف التقو  سادًا  , نجاحًا وفشًال , بتحلیل هو الحكم الموضوعي علي العمل المقوّ
المعلومات المتیسرة عنه , وتفسیرها في ضوء العوامل والظروف , التي من شأنها أن تؤثر علي 
العمل , والتقویم عملیة وزن وقیاس تتضح بها عوامل النجاح , ودواعي الفشل أي أن التقویم عملیة 
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لبیانات وتحلیلها وتفسیرها سواء أكانت و اأظاهرة ما وتصنیف هذه المعلومات  جمع معلومات عن
كمیة أو كیفیة , ویهدف ذلك كله إلي إصدار الحكم أو القرار بقصد تحسین العمل كما یتضمن 
أیضًا معنى التحسین والتعدیل والتطویر الذي یعتمد علي هذه األحكام في ضوء األهداف المنشودة 

   ) 130، م .  2003, وزینب النجار ,  ةحسن شحات"  ( 
  فالتقویم عملیة تشخیصیة وقائیة عالجیة .

عدّ  ُ وعن أهمیة التقویم في تدریس األدب في ضوء االتجاهات الحدیثة یمكن القول إن التقویم ی
) أن   Rader Hannelore 2002مدخًال من مداخل إصالح تدریسه ویؤكد " رادر هانیلور (

یب تقویم الطالب في ضوء مداخل إصالح تدریس األدب البد أن یبدأ بإعادة النظر في أسال
  تدریس األدب المختلفة .

  ویوجد صورتان للتقویم : 
وهو نمط التقویم الذي یستخدم في نهایة   Summative Evaluationالتقویم التجمعي  -1

فصل أو عام دراسي , أو نهایة مقرر أو برنامج ألغراض النقل أو التخرج أو لتقویم التقدم 
أن الحكم یصدر علي المتعلم والمعلم والمنهج بعد حدوث  , وأهم خصائص هذا النوع

التعلم أو التدریس وانتهائهما بالفعل , ولذلك فإن هذا النوع من الحكم هو الذي ینتج أكبر 
  .والمعلمین وبناة المناهج المتعلمین لدي معظمقدر من العلم 

أثناء العملیة ي " ویتم نیسمى " اآل وقد Formative Evaluationالتقویم التكویني  -2
التعلیمیة , فهو یتم أثناء الدرس , وفي نهایته فهو یتضمن جمیع البیانات بغرض التعدیل 
في مسار العملیة التعلیمیة وهذا أكثر فائدة ألنه یقوم علي جمع البیانات وتسجیلها أو 

 تحلیلها , وتفسیرها للبحث عن أفضل الطرق لتحسین عملیة التعلم .
  

" استهدفت تقویم اإلنتاج األدبي لخص فیها   Spot Weld , 2005ویلد  وفي دراسة " لسبوت
  خصائص التقویم بصفة عامة فیما یأتي : 

التقویم عملیة تشخیصیة ویقصد به قیاس مدى اإلنجازات التربویة التي تحققت في ضوء  -أ
مواطن  األهداف الموضوعة , وهذا یجعل التقویم یتمیز بالخاصیة الشخصیة ؛ أي التعرف علي

  القوة والضعف أو النجاح والفشل في العملیة التعلیمیة .
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التقویم عملیة عالجیة حیث أنه حینما نتعرف علي مواطن الضعف والفشل ینیر الطریق و  -ب
لإلصالح والعالج ویقدم أهدافا ووسائل جدیدة لتعدیل مسار العملیة التعلیمیة ورفع مستواها ككل, 

  ات منها : وقد یكون التقویم علي مستوی
 المعلمالتقویم علي مستوي المدرسة لمعرفة مدى فاعلیة األدوات والوسائل التي استعملها  -1

داخل الفصل , وقیاس مدى نجاح البرنامج التعلیمي في إدارة تعلیمیة معینة . هذا النوع من 
  التقویم یفید في إحداث التطویر الالزم لتحسین المناهج للتخطیط التربوي .

لي مستوى اإلدارة التعلیمیة : وهذا التقویم یفید في دراسة مدى ما حققته مرحلة التقویم ع -2
 تعلیمیة معینة في المواد الدراسیة المختلفة .

تقویم علي مستوى المناطق , ویفید في دراسة مدى كفاءة النظام التعلیمي كله , وباستعمال  -3
 أسالیب سلیمة للتقویم یمكننا أن نصل إلي : 

 ى وضوح األهداف التعلیمیة .الحكم علي مد  
 . معرفة إلي أي مدى حققنا األهداف الموضوعة 
  المفاضلة بین أسالیب التدریس المختلفة 

  الطالبتقدم مدي جمع أدلة مناسبة توضح. 
وللتقویم أهمیته في مجال تدریس األدب ألن تقویم الطالب یعني تحدید ما حققه الطالب    

هم بخبرات تعلیمیة معینة في ر ارات والجوانب الوجدانیة نتیجة مرو من نتائج ترتبط بالمعارف والمه
الطالب من تقدم نحو تحقیق األهداف , وما یترتب  هألدب , مما یكشف عن مقدار ما بلغدروس ا

علي ذلك من إصدار قرارات تتعلق بتطویر منظومة تدریس األدب بما یحقق األهداف المنشودة 
في دراسته التي تناولت أفكارًا عالمیة في   Foster Kenl , 2001" فوستر كنیل لذلك یرى 

  أن التقویم یفید الطالب فیما یأتي :  –األدب 
  إكسابهم مهارات التقویم الذاتي . -1
 تحدید مدى تذوقهم األدب , ومدى توظیفهم مهارات األدب في دراستهم . -2

 تحدید مدى إكسابهم مهارات التفكیر النقدي واالبتكاري . -3
 لقیم اهاتهم ومیولهم األدبیة , ومدى اكتسابهم تحدید اتجا -4

تزویدهم بالتغذیة  الراجعة مما یفیدهم في تحدید مدى تقدمهم أو تقصیرهم في دروس  -5
 األدب .

 " معاییر التقویم فیما یأتي :  Foster Kenl , 2001كما لخص " فوستر كنیل  **
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  :الموضـوعـــیة  -أ
القیاس بالعوامل الذاتیة للمقوم ؛ مثل ظروفه النفسیة وحالته ویقصد بها عدم تأثر نتائج االختبار و 

زاجیة وتقدیره النسبي كما في موضوعات التعبیر , ولضمان الموضوعیة یجب أن تتنوع أسالیب مال
 طالبالتقویم , فال یقتصر علي وسیلة واحدة بل تتعدد األسالیب من مالحظة وتقاریر وبطاقات لل

نب السلوك , ولكي تكتمل الصورة یكشف عن جانب معین من جوا ... الخ . إذ إن كًال منها
جوانب السلوك المراد قیاسه یجب أن تستخدم أكثر من وسیلة , فال تقتصر علي كون شاملة تو 

ي تفسیر االختبارات التحصیلیة فحسب , أو المالحظة , فكلما تعددت وتنوعت زادت قدرتها عل
  .النتائج والحكم  علیها

  : دق الصـــــــ -ب
ویعني مدى صدق األداة المستخدمة من أجله , فإننا حینما نستخدم لفظ الصدق , للربط بین 

المستخدمة  االختبار والتقویم , فال بد أن نضع في اعتبارنا بعض المحاذیر أال وهي أن الوسیلة
  جله وضعت أي أنها تقیس بالفعل الهدف الذي وضعت من أجله .أتقیس الجانب الذي من 

نحو  طالبصممنا مقیاسًا لقیاس مهارة التفكیر یجب أن یقیس هذه المهارة وخدها ولیس تجاه ال فإذا
التفكیر , فاالختبار الصادق هو االختبار الذي یقیس ما وضع لقیاسه , مثال الترمومتر یقیس 

  درجة الحرارة والمتر یستخدم لقیاس األطوال .

   : الثــــــــبات -جـ
ي نفس النتائج تقریبًا طأنفسهم بعد فترة زمنیة مقبولة فإنه یع الطالببار علي إذا أعید تطبیق االخت

. ولكن قد یكون من السهل تحقیق هذه الشروط إذا كان القیاس بواسطة متر مثال أو میزان أما 
االختبارات التي تقیس الجوانب العقلیة فلیس من السهل أن تعطي نفس النتائج إذا ما طبقت مرة 

  ن یمكن أن تعطي نتائج قریبة من النتائج األولى إذا طبقت علي نفس العینة .أخرى , ولك
عن النتائج األولى عند اختالفًا بینًا وبناء علي ذلك فإذا أعطى االختبار نتائج مختلفة 

  تطبیقه علي نفس العینة فهذا یؤكد أن األداة التي استخدمت بها ضعفت ویستلزم تغییرها .
تحدید معاییر التقویم الجید التي یمكن اإلفادة منها في تدریس األدب  وفي ضوء ما تقدم یمكن

  :   فیما یأتي
ارتباط التقویم بأهداف تدریس األدب في المرحلة الثانویة وتحدید موضوعات المحتوى  -1

  والمهارات والمستویات التي  یهدف إلیها تدریس األدب .
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تعین علي تقویم كافة نتائج التعلیم في  شمولیة التقویم بمعنى أن یشتمل التقویم علي أدوات -2
 تدریس األدب وجوانبه المعرفیة والمهاریة والوجدانیة .

ال یقتصر التقویم علي التقویم الختامي بل ینبغي أن یكون أاستمراریة التقویم بمعنى  -3
 مستمرًا .

ن صدق علمیة التقویم أي االلتزام باألسس العلمیة في جمع البیانات وتحلیلها , والتأكد م -4
 أدوات التقویم وثباتها .

اقتصادیة التقویم بمعنى أن یكون قابًال للتطبیق بقدر مناسب من الجهد والمال واألفراد  -5
 إعدادًا وتنفیذًا .

إنسانیة التقویم بمعنى مراعاة احترام شخصیة المعلم والمتعلم , فالتقویم وسیلة لمساعدة  -6
 قاب .الطالب علي النمو المتكامل , ولیس وسیلة للع

ومن الدراسات والبحوث التي تناولت تقویم تدریس األدب في المرحلة الثانویة 
  :الدراسات اآلتیة

مت تدریس األدب , ومهارات التفكیر   Dunford , Helen , 2006دراسة (  - ) التي قوَّ
  الناقد باستخدام بعض وسائل التقویم المعدة علي الشبكة العالمیة للمعلومات (اإلنترنت) .

مت بعض األعمال األدبیة في القرن   Villani , paolo , 2000راسة ( ود - ) التي قوّ
الرابع عشر ودعت إلي استخدام وسائل تقویم معاصرة بدًال من استخدام االختبار 

 التحصیلي الذي اعتبره وسیلة تقویم كالسیكیة .
مت   Foster , Ken L . , 2001ودراسة ( - عض باألدب في ضوء محتوي ) التي قوّ

 األفكار العالمیة, واستخدام بعض أسالیب تقویم حدیثة .
األدب في ضوء ما لدي  تدریس ) التي قومت  Greene , Rachel , 2003ودراسة (  -

الطالب من معلومات ومهارات وقیم زودوا أنفسهم بها إثراء لما درسوه من موضوعات أدبیة 
. 

ت استخدام مداخل متعددة في ) التي درس  Rader , Hannelore B. , 2002ودراسة ( -
تدریس األدب وأظهرت أن إصالح تدریس األدب البد أن یبدأ بإعادة النظر في أسالیب 

 تقویم الطالب في ضوء مداخل تدریس األدب المختلفة .
 "Spot Weld " سبوت ویلد ) التي استخدم فیها   Spot Weld , 2005ودراسة (  -

ظة في تقویم اإلنتاج األدبي لعینة من طالب أسالیب تقویم حدیثة منها أسلوب الحاف
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المرحلة الثانویة , وأثبتت الدراسة فاعلیة هذا األسلوب من أسالیب التقویم في تحسین 
 اإلنتاج األدبي للمجموعة التجریبیة .

  
  وفي ضوء تلك الدراسات یمكن تحدید أسالیب التقویم فیما یأتي : 

  االختبارات بأنواعها  -1
 المالحظة المقننة  -2

 المقابلة المقننة  -3
 المقاییس : مثل مقیاس االتجاه والذكاء  -4

 أسالیب التقویم الحقیقي  -5
وتؤكد االتجاهات الحدیثة في مجال تدریس األدب في ضوء الدراسات المذكورة آنفًا علي ما 

  یأتي : 
, مما یتطلب ألدب علي التقویم بمفهومه الحدیثیجب أن یرتكز اإلصالح في تدریس ا -1

  فهوم التقلیدي للتقویم .تطویرًا للم
مذكرات  –كتب  –, واستخدام المواد األصلیة , والوثائق ( شرائط ياالهتمام بالتقویم الحقیق -2

 )  حاسوبأقراص  –مقاالت صحفیة  –قصص  –

تدریس األدب وعدم االقتصار علي التقویم في ضرورة التركیز علي التقویم الذاتي المستمر  -3
 الختامي .

 ختبارات األداء , وخصوصًا إلقاء الشعر , والكلمات والخطب .. ضرورة االهتمام با -4
التركیز علي التقویم الجماعي بمعنى أن یشترك ویتعاون في إعداد وتطبیق االختبار        -5

( المعلمون , والطالب , وهیئة المدرسة , ممثلون من هیئة األبنیة التعلیمیة , وأولیاء 
 قرار األمور ) إلبداء الرأي , واتخاذ ال

 االهتمام بعلمیة أدوات التقویم والتأكد من صدقها وثباتها  -6

 ضرورة مشاركة الطالب في بناء االختبارات وتصویبها . -7
) تقویمًا حقیقیًا یعتمد علي تقویم األداء في التعلیم,  م . 1999ذیس آدمز وماري هام ,  وتتبنى (

ویات العلیا للتفكیر , وأنشطة یقوم بها ویرتبط بتحدید نتاجات تعلیمیة مرغوبة الرتباطها بالمست
ول لها بالحوار لالطالب , أو مشاریع ینفذونها أو مشكالت یستدعیها البحث ویبحث عن ح

  ن التقویم الحقیقي یقوم علي البدائل اآلتیة في ضوء االتجاهات الحدیثة : أوالمناقشة والبحث , كما 
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    Portfilioأسلوب الحافظة أو الملف أو البورتفلیو -أ
  أسلوب االستقصاءات  -ب
  االستجابات اللفظیة لألسئلة مفتوحة النهایات  -جـ
  المعدالت الكلیة . - د
  ة .صفیالحظة , والمقابلة , والبحوث الو العمل , وتشمل الم ثتقویم األداء وبحو  -هـ

   ذلك:وفیما یلي بیان 
لمتعلم مشاركین في هو أسلوب یساعد علي أن یصبح كل من المعلم وا :الحافظةأسلوب  -1

التقویم وفي استحضار أمثلة للتعلم الذاتي , ویتم تشجیع الطالب علي االبتكار وتقویم المواد التي 
  تم جمعها فردیًا أو جماعیًا .

ویكاد یتلخص تعریفه في " ماذا تعلمت خالل هذا الفصل الدراسي من هذا المقرر ؟ وكیف 
ته اإلبداعیة مسجالت اوكتاب وتذوقه,المتعلم مما قرأه أطبق ما تعلمت ؟ وتتضمن الحافظة اختیار 

تقاریر ترتبط بالمقرر وتركز علي مشكالت حقیقیة من واقع حیاة  –صور فوتوغرافیة  – ةصوتی
یوضح كیفیة التعامل المتعلم , ومن المفید عند استخدام هذا األسلوب أن یحتوي علي دلیل للملف 

  قائمة المحتویات وملخص مفرداته .و ه , معه , ویحتوي تاریخ الطالب وٕانجازات
  

  : أسلوب التحقيقات أو االستقصاءات  
طریقة تهدف إلي تأكید العالقة بین التدریس والتقویم من خالل تتبع أعمال الطالب في 

  ضوء قدرتهم علي : 
  وضع خطة لحل المشكلة  -2                 تحدید المشكلة  -1
   البیاناتتنظیم  -4           جمع البیانات والمعلومات  -3
  مناقشة وتحلیل ومراجعة وتقییم النتائج  -5
  استمراریة البحث عن البیانات والمعلومات المطلوبة. -6

  

  أسلوب األسئلة مفتوحة النهايات  
ویعتمد هذا األسلوب علي التدرج في األسئلة من البسیط إلي المعقد , ویقیس قدرة الطالب 

  علي :
  سیة والفرعیة في الموضوع إدراك األفكار الرئی -1
 تفسیر وتوضیح المعلومات بدقة , وكذا اللغویات  -2
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 أو المعاني في صورة رسوم أو خرائط  التعمیماتكتابة  -3

 ًا یالتعبیر عن الذات واألفكار شفهیًا أو كتاب -4
  

   أسلوب املعدالت الكلية  
ء , ویتطلب هذا وهو أسلوب لتقدیر أعمال الطالب ذاتیًا , أو من قبل المعلم أو الزمال

األسلوب من المعلم النظر إلي إجابة الطالب نظرة شمولیة مع وضع معیار لكل درجة , 
 4درجات , استجابة مقبولة  5درجات , استجابة كاملة  6: استجابة مثالیة ومبدعة  مثال

درجات , استجابة غیر واقعیة درجتان , استجابة  3درجات , استجابة تقترب من المقبولة 
  فة درجة .ضعی

  

 : أسلوب تقومي األداء  
ویتم هذا النوع في حجرة الدراسة أو خارجها , وذلك بفحص أداء الطالب للمهمة        ( 
یؤدي دورًا بطریقة معبرة في إحدى القصص , یكتب كتابة واضحة ومنظمة , یحدد األفكار 

  الرئیسیة والفرعیة بدقة في النص األدبي ) 
  ریق : ویتم هذا األسلوب عن ط

  المقابلة -ب          المالحظة  -أ
   

  :  أسلوب البحوث الوصفية  
یطلب المعلم من الطالب إجراء بحث لجمع بیانات ترتبط بموضوع األدب أو أحد المواقف 
أو عمل كنشاط إثرائي للتدریب علي مهارات التعامل مع المكتبات أو أي موقع من مواقع 

  یق الهدف من المهمة .المجتمع, ویتم التقویم علي أساس تحق
  

  األدب:خطوات التقومي يف تدريس   
من األنشطة وتسیر في خطوات یمكن إیجازها  اً التقویم عملیة علمیة معقدة تحتوي كثیر 

  فیما یلي : 
تشخیص عالج  –وجدانیة  –مهاریة  –تحدید الهدف أو األهداف من التقویم ( معرفیة  -1

  تحدید مستوى .. الخ ) . –
 قف التي یمكن من خاللها تجمیع البیانات الالزمة لتحقیق األهداف .تحدید الموا -2
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أبیات , أربع آیات قرآنیة  ةتحدید كمیة المعلومات أو المهارات المطلوبة ( فقرة , خمس -3
 ( 

مقال اختبار  كتابة –مالحظة أداء  بطاقة –تصمیم أدوات التقویم ( اختبار كتابي  -4
 شفوي ) 

 ت التأكد من صدق وثبات األدوا -5

 تطبیق أدوات التقویم  -6
 رصد النتائج وتحلیلها وتفسیرها  -7

  إصدار الحكم واتخاذ القرار ومتابعة تنفیذه . -8
ها سوتصنف أسالیب التقویم إلي ثالث فئات أساسیة حسب نوع النتاجات التعلیمیة التي تقی

  وهي: 
  أسالیب وأدوات تقویم نواتج التعلم المعرفي  -1
 علم المهاري أسالیب وأدوات تقویم نواتج الت -2
 أسالیب وأدوات تقویم نواتج التعلم الوجداني  -3

، وفیما یلي وهذه التصنیفات تعد األكثر شیوعًا عند تناول تقویم تدریس األدب في المرحلة الثانویة 
  عرض موجز لكل منها.

  : دراسات تناولت تقویم الجانب المعرفي في تدریس األدب في المرحلة الثانویة : أوالً 
دراسات والبحوث السابقة التي تناولت أسالیب التقویم في تدریس األدب في المرحلة الثانویة تشیر ال

إلي اقتصار هذه األسالیب علي المستویات الدنیا والدعوة إلي االهتمام بالمستویات المعرفیة العلیا 
ي تدریس من أهداف تدریس األدب , ومن الدراسات والبحوث التي تناولت تقویم الجانب المعرفي ف

  األدب في المرحلة الثانویة الدراسات اآلتیة : 
) التي تناولت تقویم منهج األدب العربي  م . 2000فاطمة عبد هللا آل خلیفة , دراسة (  -1

  في المرحلة الثانویة في دولة البحرین في ضوء معاییر المدارس النقدیة .
تقویم فهم النصوص  ) التي تناولتم .  2002مصطفى محمد عبد الرحیم , دراسة (  -2

وتوصلت الدراسة إلي أن استخدام  الثانوي,األدبیة وتذوقها لدى طالب الصف األول 
االستراتیجیة القائمة علي منهج النقد التكاملي قد أثر تأثیرًا إیجابیًا في فهم النصوص 
األدبیة وتذوقها , وقد ظهر ذلك من وجود فرق ذي داللة إحصائیة لصالح المجموعة 

 بیة في أدائهم علي مقیاس فهم النصوص األدبیة وتذوقها .التجری

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


 - 94  -

) التي استهدفت التعرف علي أثر البرنامج  م . 2002هند رجب خلیل , دراسة (  -3
ت الدراسة ارتفاع نالمتكامل في التحصیل البالغي لطالب الصف األول الثانوي , وقد بی

 جة أعلى للمجموعة التجریبیة .التذوق والتحصیل بعد انتهاء الدراسة للعینة كلها , وبدر 
) التي تناولت تقویم األفكار الرئیسیة لبعض  Foster Kenl 2001دراسة فوستر كنیل (  -4

 القصص الحدیثة في ضوء األفكار العالمیة في األدب .
) التي قومت الفهم والتذوق األدبي   Greene Rachet , 2003جرین راشت دراسة (  -5

  توحة " علي الشبكة العالمیة للمعلومات .لدى بعض المتصفحین " كتبا مف
  : دراسات تناولت تقویم الجانب المھاري لتدریس األدب في المرحلة الثانویة : ثانیاً 
نمو مهارات القراءة لدى ) التي أثبتت  م .1998فریدة محمد عبد الفتاح , دراسة (  -1

  صوص األدبیة اللغة اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة نتیجة لدراستهم الن يسر االطالب د
) التي استهدفت تحدید مهارات تحلیل النص األدبي  م 2003محمد حسن , دراسة (  -2

للقصیدة الشعریة الالزمة لمعلمي اللغة العربیة بالمرحلة الثانویة العامة . وقد توصلت 
الدراسة إلي تحدید مهارات التحلیل األدبي ( فن الشعر ) والالزمة لمعلمي المرحلة الثانویة 

 امة وطالبهم .الع
التي قومت المصادر األولیة  “  Dunford , Helen , 2006هیلین  ددنفور دراسة "  -3

لمهارات التفكیر الناقد لعینة ممن یستخدمون الشبكة الدولیة للمعلومات وأظهرت نتائجها 
تنمیة مهارات التفكیر الناقد لدى األفراد الذین تم تزویدهم بالمصادر األولیة والمعلومات 

 ثرائیة عن مهارات التفكیر الناقد في األدب .اإل

المهم ) أن هناك شبه إجماع علي أن المفتاح  44,  1997محمود كامل الناقة , ویرى (  -4
 لتقدیر الكفاءات یجب أن یكون ما یفعله الفرد في أداء مهنته .

) في أن " المتتبع لكثیر من الكتابات  34م . ,  2004,  طعیمةرشدي ویتفق مه (  -5
لعربیة واألجنبیة في مجال المهارات یجدها تقتصر أو تكاد , علي المهارات النفس حركیة ا

. " 
  : دراسات تناولت تقویم الجانب الوجداني لتدریس األدب في المرحلة الثانویة :   ثالثاً 
) التي استهدفت تحدید القیم  م 2003عبد المجید أحمد محمد الخیري , دراسة (  -1

النصوص األدبیة للمرحلة المتوسطة في المملكة العربیة السعودیة ومن  األخالقیة في كتب
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ثم قومت كتب النصوص األدبیة المقررة بتحلیلها للتوصل إلي القیم األخالقیة التي 
  تضمنتها تلك الكتب المقررة .

) التي أثبتت أن استراتیجیة التعلم التعاوني تؤدي  م . 2001ولید أحمد محمد , دراسة (  -2
 مكین طالب الصف األول الثانوي بدولة الكویت من مهارات التذوق األدبي إلي ت

. ) التي أثبتت أن استخدام االستراتیجیة  م 2002مصطفى محمد عبد الرحیم , دراسة (  -3
القائمة علي منهج النقد التكاملي قد أثرت تأثیرا إیجابیًا في فهم النصوص األدبیة وتذوقها 

ي داللة إحصائیة لصالح المجموعة التجریبیة  في أدائهم وقد ظهر ذلك من وجود فرق ذ
 علي مقیاس فهم النصوص األدبیة وتذوقها .

. ) التي أثبتت ارتفاع التذوق بعد انتهاء الدراسة  م 2002هند رجب خلیل , دراسة (  -4
للعینة كلها وبدرجة أعلى للمجموعة التجریبیة نتیجة الستخدام البرنامج المتكامل في 

 بالغة لطالب الصف األول الثانوي .تدریس ال

) التي تناولت تقویم منهج النصوص  م . 1997وحید السید إسماعیل حافظ , دراسة (  -5
األدبیة للصف الثاني الثانوي العام في ضوء مقومات التذوق األدبي . وأثبتت الدراسة 

لك عجز معالجات النصوص األدبیة في تناول مقومات التذوق األدبي الواردة في ت
 النصوص بالشرح والتوضیح والتحلیل والمناقشة .

حیث قام الطالب بتجمیع البیانات والمعلومات عن  "  Leal , 1999لیل دراسة "  -6
شخصیات القصص األدبیة وٕابداء رأیهم في هذه الشخصیات من الناحیة اإلیجابیة 

 والسلبیة شفویا وكتابیًا .
تناولت مناقشات الطالب والطالبات ,  وقد"    Mercurio , 1999" میركوریو دراسة  -7

ن المواد استخدم في هذا البرنامج العدید موما أبرزه الفیلم , وما كان ینبغي أن یبرزه , وقد 
 السمعیة والبصریة والوثائق 

  

 وفي ضوء ما تقدم یتبین ما یأتي : 

  التقویم عنصر له فعالیته في تطویر تدریس األدب في المرحلة الثانویة . -1
تحول االهتمام في مجال تدریس األدب من التركیز علي تقویم النتائج باستخدام بینت  -2

االختبار الكتابي إلي بدائل أخرى منها تقویم األداء وقد تم عرض الدراسات الخاصة 
) فلم یحظ  Portfilioباألداء في إطار دراسة الجانب المهاري أما أسلوب الحافظات (
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التي تناولت تدریس األدب في عشر السنوات األخیرة في باالهتمام المناسب في الدراسات 
 حدود ما تم التوصل إلیه من دراسات .

ل مركز الطالب من مجرد مستقبل ومؤٍد لالختبار إلي مشارك في تصمیمه . -3  تحوّ

 التقویم عملیة تعاونیة یسهم فیها جمیع المنوطین بعملیاته ونواتجه .  -4
 یم أداء الطالب .توظیف أدوات التقویم المتعددة في تقو  -5

االنتقال من االعتماد علي أدوات التقویم التي تقوم علي مواقف افتراضیة إلي األدوات  -6
الحقیقیة مثل كتابة التقاریر والملخصات وعمل الحافظات التي یقوم الطالب بتجمیعها 

 تعبیرًا عن فهمهم الموضوعات وتفاعلهم معها وردود أفعالهم ومذكراتهم .
 الجوانب الوجدانیة  االهتمام بقیاس -7

االهتمام بالقیاس القبلي كأساس للتدریس السلیم والمناسب في ضوء معلومات ومهارات  -8
 واستعدادات الطالب ومیولهم األدبیة .

االهتمام بتقویم مستویات التفكیر العلیا والتذوق األدبي وكذلك االهتمام بمستویات اإلبداع  -9
 ي هذه الجوانب .األدبي وٕان كانت البحوث الزالت قلیلة ف

  االهتمام بإجراء البحوث وتقاریر المكتبات واالختبارات المقننة .-10
  الحاجة إلي مزید من الدراسات والبحوث التي تتناول ما یأتي :  -11

  التقویم الحقیقي وأثره في التذوق األدبي واتجاهات الطالب نحو األدب –أ 
ي من حیث رأي المعلم والطالب في كال التقویم الحقیقي بالتقویم التقلید مقارنة –ب 

وأثر كل منهما في تنمیة مهارات األدب والتذوق األدبي وتشخیص نوعي التقویم 
  .األدب والتذوق األدبي وعالج ذلك الضعف في

أنماط تعلم الطالب وعالقتها بموضوعات األدب والتذوق األدبي وأسالیب  -جـ
  التقویم الحدیثة .
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  اتالتوصیـات واالقتـراحـ
  

بناء علي نتائج هذا البحث التي تم التوصل إلیها في ضوء االتجاهات الحدیثة في تدریس األدب 
  في المرحلة الثانویة , فقد یكون من المفید تقدیم التوصیات واالقتراحات اآلتیة : 

نظرًا ألن البحث قد كشف عن وجود مفهوم حدیث لألدب مؤداه أنه لیس محاكاة أو تقلیدًا  -1
ع بل هو تعبیر إبداعي عن تجربة تمثل نسقًا ثقافیًا إلحدى نظریات األدب المتعددة       للواق

  :  فیوصي بما یأتيالشكلیة )  –الموضوعیة  –البنیویة  –االنعكاس  –( التعبیر 
یكون من األجدى أن یمثل األدب  وقد –المشار إلیه  –األخذ بالمفهوم الحدیث لألدب  -أ

ات متكاملة وال یمثل نسقا ثقافیًا لنظریة واحدة فقط ألن األدب یرتبط أنساقا ثقافیة لنظری
بالعواطف والمشاعر والخیال إبداعًا وتلقیًا , فاإلنسان ظاهرة وجدانیة , والفرد عالم قائم 
بذاته , واألدب الجید صورة عما یعتمل داخل اإلنسان , والمتلقي منفعل , فاألدب یؤجج 

  كامنة .عواطفه , ویحرك مشاعره ال
ودمجها في بنیته المعرفیة  بالسابقة,لمعرفة الجدیدة االعنایة بنشاط القارئ وربطه  -ب

  وتوفیر الفرص لمساعدة القارئ علي تكوین المعنى وتنمیة التذوق األدبي لدیه .
االهتمام بالنقد األدبي ومهارات الدراسة كأسلوب للتعلیم الذاتي والمستمر باإلضافة إلي  -جـ

  األدبي.التذوق مهارات 
االهتمام بتدریس جمیع األجناس األدبیة ومهاراتها والتكامل بینها وبین الكتابة األدبیة  - د

  وباقي الفنون اللغویة .
  

بناًء علي ما تم التوصل إلیه من نتائج هذا البحث في ضوء االتجاهات الحدیثة في أهداف  -2
  ي : تدریس األدب في المرحلة الثانویة , فیوصي بما یأت

 إنجازها.ومتابعة یاغتها وفي ص األهداف,إشراك الطالب في تحدید  -أ

  العنایة باألهداف باعتبارها من أهم منطلقات برامج تعلیم األدب وتدریسه . -ب
العنایة بمهارات التفكیر الناقد , والنقد األدبي والتفكیر اإلبداعي والتذوق األدبي  -جـ

دب ومن أهم أسس استراتیجیات التعلم المعرفیة وما باعتبارها من أهم أهداف تدریس األ
  بعد المعرفیة .

االهتمام بتحدید األهداف وصیاغتها بصورة دقیقة قابلة لألداء والمالحظة والقیاس , إذ  - د
  یعد ذلك من مقومات تحقیقها .
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العنایة بمصادر المعرفة الحدیثة في األدب مثل الكتاب اإللیكتروني واستخدام  -هـ
  وب , والتفاعل مع شبكات المعلومات .الحاس

  االهتمام بتطویر أهداف تدریس األدب بصفة مستمرة وٕاخضاعها للتقویم المستمر -و
   

بناء علي ما تم التوصل إلیه من نتائج هذا البحث في ضوء االتجاهات الحدیثة في محتوى  -3
  بما یأتي : فیوصي تدریس األدب في المرحلة الثانویة 

اختیار محتوى األدب وفقًا لدراسات وبحوث علمیة الستعدادات الطالب العنایة ب -أ
  هم توتفضیال

  االهتمام بالتكامل في محتوى األدب الذي یمكن أن یأخذ صورًا من أهمها :  -ب
  التكامل بین األجناس األدبیة  
  التكامل بین األدب وفنون اللغة األخرى 

جناس أبعاده من حیث الموضوعات واألالعنایة بالتنوع في محتوى األدب بمختلف  -جـ
  األدبیة والمصادر .

االهتمام بتنظیم محتوى األدب في ضوء استراتیجیة تقوم علي تنمیة المهارات العقلیة  - د
العلیا للطالب وٕاكسابهم مهارات التعلم الذاتي والقیام بدراسات فردیة والتعرف علي 

الصدد یقرر علي الطالب مشروع  مصادر التعلم وجمع البیانات والمعلومات وفي هذا
فردي أو تقوم به مجموعة صغیرة من الطالب یتدربون فیه علي البحث ومهارات حل 
المشكالت وتعمیق الموضوع األدبي في المحتوى بما یستكمله من حیث طبیعة األدب 

  ومنطق معالجته .
  

ت الحدیثة في طرق بناًء علي ما تم التوصل إلیه من نتائج هذا البحث في ضوء االتجاها -4
  واستراتیجیات تدریس األدب في المرحلة الثانویة فیوصي بما یأتي : 

االهتمام بتدریس األدب باستخدام التدریس التبادلي التفاعلي ومراعاة وحدة اللغة وتكامل  -أ
  فنونها األربعة مع مراعاة التوازن والوظیفیة .

نى النص ولذلك تُراعي حاجات الطالب االهتمام بدور المتلقي اإلیجابي في تشكیل مع -ب
واتجاهاتهم وأنماطهم المعرفیة مع تنوع األجناس األدبیة والمصادر والموضوعات والطرق 

  المستخدمة .
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االهتمام بالتعلیم التعاوني في تدریس األدب حیث أثبتت الدراسات أن تعلیم اللغة ومنها  -جـ
  اجتماعي .یكون في أفضل حاالته حین یتم في سیاق  –األدب 

  االهتمام بتنمیة التذوق األدبي لدى الطالب فیما یقرءون ویكتبون . - د
  تبني إحدى استراتیجیات التدریس الحدیثة اآلتیة في تدریس األدب :  -هـ

  حل المشكالت  
  التعلیم التعاوني 
  االستراتیجیات المعرفیة وبعد المعرفیة 

  خرائط المفاهیم 
 

لیه من نتائج هذا البحث في ضوء االتجاهات الحدیثة في تقویم بناًء علي ما تم التوصل إ -5
  تدریس األدب في المرحلة الثانویة فیوصي بما یأتي : 

یوصي أن یتحول االهتمام من التركیز علي تقویم النتائج باستخدام االختبار الكتابي  -أ
  إلي بدائل أخرى منها ما یأتي : 

  .  Portfilioأسلوب الحافظة أو الملف أو البروتفلیو  -1
 أسلوب االستقصاءات   -2

 االستجابات اللفظیة لألسئلة مفتوحة النهایات  -3

 المعدالت الكلیة  -4
 تقویم األداء وبحوث العمل , وتشمل المالحظة , والمقابلة , والبحوث الوصفیة  -5

االهتمام بالقیاس القبلي كأساس للتدریس السلیم والمناسب في ضوء معلومات ومهارات  -ب
  ت الطالب ومیولهم األدبیة .واستعدادا

یوصي بإجراء بحوث علمیة لمقارنة التقویم الحقیقي بالتقویم التقلیدي من حیث رأي المعلم  -6
والطالب في كال نوعي التقویم وأثر كل منهما في تنمیة مهارات األدب والتذوق األدبي وعالج 

  ذلك .
عالقتهما بموضوعات األدب والتذوق یوصي بإجراء بحوث علمیة لدراسة أنماط تعلم الطالب و  -7

  األدبي وأسالیب التقویم الحدیثة .

  املراجــع العربيـة
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( القاهرة : مكتبة زهراء  مسیرة التدریس عبر مائة عام من التحدیات والتغیرات: تغرید عمران  -1
  م . ) . 2004الشرق , 

( الكویت :  النقدیةعلم النص : أسسه المعرفیة وتجلیاته  عبد المجید حسین : جمیل -2
,  32مجلد الوطني للثقافة والفنون واآلداب , عالم الفكر , ال المجلس
  .) م  2003,  2العدد 

  

( القاهرة : الدار  النشاط المدرسي : مفهومه ووظائفه ومجاالت تطبیقه شحاتة:حسن  -3
  م . ). 2004, أبریل ,  8اللبنانیة , ط  المصریة

  

( القاهرة : الدار  معجم المصطلحات التربویة والنفسیة:  رزینب النجا شحاتة,حسن  -4
  م . ) . 2003,  1المصریة اللبنانیة , ط 

  

( القاهرة : الدار العربیة للكتاب ,  المناهج الدراسیة بین النظریة والتطبیق : شحاتةحسن  -5
  م . ) . 1998

  

ُشنبدر : -6 عبد المقصود عبد الكریم  (  , ترجمة نظریة األدب المعاصر وقراءة الشعر دیفید ب
م . )  2005القاهرة مكتبة األسرة : الهیئة المصریة العامة للكتاب , 

.  
  

تصمیمات جدیدة للتعلیم والتعلم : تشجیع التعلم الفعال في مدارس :  ذیس آدمز وماري هام -7
وزارة التربیة والتعلیم . المركز  –( جمهوریة مصر العربیة  دغال

  م . ) . 1999لتربویة والتنمیة , قطاع الكتاب , القومي للبحوث ا
( القاهرة : دار  المهارات اللغویة : مستویاتها تدریسها , صعوباتها:  رشدي أحمد طعیمة -8

  .)م  2004,  1الفكر العربي , ط
(   تدریس العربیة في التعلیم العام : نظریات وتجارب:  ومحمد السید المناع طعیمةرشدي  -9

  م . ) . 2000دار الفكر العربي , القاهرة : 
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عینة  العالقة بین بعض قدرات التفكیر االبتكاري والتذوق األدبي لدي سعید خیري ذكي : - 10
( جامعة األزهر: كلیة التربیة  من طالب الصف األول الثانوي العام

  م . ) . 2001, رسالة ماجستیر غیر منشورة , 
( األردن : المؤسسة العربیة للدراسات والنشر , ط  في نظریة األدب:  شكري عزیز ماضي - 11

  م . ) .  2005,  1
( دمشق : اتحاد الكتاب العربي , منشورات  شعر الواقع وشعر الكلمات:  ضیاء خضیر - 12

  م . ) . 2000اتحاد الكتاب العربي , 
بي : ( دمشق , اتحاد الكتاب العر  المذاهب األدبیة لدى الغرب:  رفعبد الرزاق األص - 13

  م . ) . 1999منشورات اتحاد الكتاب العربي , 
( الكویت : المجلس الوطني  المرایا المقعرة : نحو نظریة نقدیة عربیة: ةعبد العزیز حمود - 14

  م . ) . 2001, أغسطس ,  272للثقافة والفنون واآلداب , العدد  –
  

( القاهرة : مجلة دراسات  یمیةتكنولوجیا الحاسوب في العملیة التعل: عبد هللا سعد العمري - 15
ق التدریس , العدد الثالث والسبعون , سبتمبر , ر في المناهج وط

  م . ). 2001
  

القیم األخالقیة في كتب النصوص األدبیة في المملكة  :يالخیر محمد  أحمدجید معبد ال - 16
كلیة التربیة رسالة دكتوراه غیر  األزهر:( جامعة  العربیة السعودیة

  م . ) . 2003 منشوره,
  

( دمشق : اتحاد الكتاب  النص واألسلوبیة بین النظریة والتطبیق:  عدنان بن ذریل - 17
  م .)  2000العربي,منشورات اتحاد الكتاب العربي , 

  

  م . ) . 1997(القاهرة : دار الفكرة العربي ,  تدریس فنون اللغة العربیة:  علي أحمد مدكور - 18
  

فاعلیة منهج مقترح لألدب العربي في المرحلة الثانویة في دولة " :  فةفاطمة عبد هللا الخلی - 19
(جامعة  " البحرین في ضوء معاییر المدارس النقدیة لألدب

التربویة,  رسالة دكتوراه غیر منشورة , القاهرة:معهد الدراسات والبحوث 
  م.)  2000
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, ترجمة  ب القرن الحادي والعشرینالثورة التكنولوجیة واألدب علي أبوا: مالنتینا أیفا شیقا  - 20
 2006م ( القاهرة : الهیئة المصریة العامة للكتاب , یسلعبد الحمید 

  م . ) .
( جامعة عین  استراتیجیات تعلیم اللغة العربیة في المرحلة الثانویة:  فتحي علي یونس - 21

  م . ). 2001شمس : كلیة التربیة , 
( القاهرة :  خاصة باللغة العربیة , والتربیة اإلسالمیةطرق التدریس ال:  فخر الدین عامر - 22

  م . ) . 2000,  2عالم الكتب , ط 
أثر استخدام النصوص األدبیة وغیر األدبیة علي فهم القراءة " :  فریدة محمد عبد الفتاح - 23

والمفردات اللغویة واتجاه الطالب نحو القراءة بین الطالب دارس 
( جامعة المنوفیة , شبین الكوم كلیة التربیة "  اإلنجلیزیة كلغة أجنبیة

  م . ) . 1998رسالة دكتوراه غیر منشورة , 
ترجمة سعید حسن بحیري ( القاهرة : مكتبة ،  دراسات في العربیة:   فولفد یتریش فیشر - 24

  م . ) . 2005,  1اآلداب ط 
  

(             ةالحمید شیحترجمة عبد  األدب والنقد والتاریخ األدبي مارتن كویل وآخرون : - 25
القاهرة: المجلس األعلى للثقافة المشروع القومي للترجمة , الهیئة 

  م . ) .1999العامة لشئون المطابع األمیریة ,
  

( القاهرة : دار غریب للنشر ,       ط  التحلیل النصي للشعر :اللطیفمحمد حماسة عبد  - 26
  ).م . 2001,  1

  

( القاهرة: عالم  تجاهات التربویة المعاصرة في تدریس اللغة العربیةاال :هللامحمد رجب فضل - 27
  م . ) . 2003,  2الكتب ط

  

( جامعة القاهرة , فرع  " تعلیم المعرفة أم تعلم ما وراء المعرفة ؟" :  محمد رضا البغدادي - 28
الفیوم : كلیة التربیة , المؤتمر العلمي السادس : التنمیة المهنیة 

  م . ) . 2005أبریل ,  24-23معلم العربي , المستدیمة لل
( القاهرة : مكتبة النهضة  فلسفة إعداد معلم اللغة العربیة:  محمد عبد القادر أحمد - 29

  م . ) . 2000المصریة , 
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مهارات تحلیل النص األدبي لدى معلمي المرحلة الثانویة " :  محمد محمد حسن بسیوني - 30
( جامعة األزهر : " دبي لدى طالبهم علي التذوق األالعامة وأثرها 

م . )  2003كلیة التربیة , رسالة          ماجستیر غیر منشورة , 
.  

  

(  تعلیم اللغة العربیة والتحدیات الثقافیة التي تواجه مناهجنا الدراسیة محمود كامل الناقة : - 31
  م . ) . 2001القاهرة : جامعة عین شمس كلیة التربیة , 

  

برنامج التعلیمي القائم علي الكفاءات , أسسه وٕاجراءاته ودلیل ال :   - 32
 للدارسین لدرجتي الماجستیر والدكتوراه في المناهج وطرائق التدریس

  ) .م . 1997ینایر, ، ( جامعة عین شمس , كلیة التربیة 
  

قد فاعلیة استراتیجیة مقترحة قائمة علي منهج الن" :  مصطفى محمد عبد الرحیم إبراهیم - 33
التكاملي في تنمیة فهم النصوص األدبیة وتذوقها لدى طالب 

( جامعة اإلسكندریة كلیة التربیة , رسالة "  الصف األول الثانوي
  م . ). 2002ماجستیر غیر منشورة  , 

  

 مناهج اللغة العربیة وطرق تدریسها:  سعدون محمود الساموك هدى علي جواد الشمري , - 34
  م . ) . 2005,  1ائل للنشر والتوزیع ط دار و  :( األردن , عمان

  

 " تطویر تدریس البالغة بالتكامل مع األدب للصف األول الثانوي العام"  هند رجب خلیل : - 35
( جامعة القاهرة : كلیة التربیة في الفیوم , رسالة ماجستیر غیر 

  م . ) . 2002منشورة , 
ص األدبیة للصف الثاني الثانوي العام تقویم منهج النصو "  وحید السید إسماعیل حافظ : - 36

فرع بنها ,  –( جامعة الزقازیق  " في ضوء مقومات التذوق األدبي
  م . ) . 1997كلیة التربیة , رسالة ماجستیر غیر منشورة , 

  

( القاهرة  دلیل تقویم الطالب في اللغة العربیة للصف الثالث الثانوي والتعلیم:وزارة التربیة  - 37
  م . ) . 2006 – 2005ر المناهج والمواد التعلیمیة , : مركز تطوی
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فاعلیة استخدام استراتیجیة للتعلم التعاوني في تنمیة التذوق األدبي "  :مرادولید أحمد محمد  - 38
( جامعة " لدى طالب المرحلة الثانویة العامة في دولة الكویت 

غیر  معهد الدراسات والبحوث التربویة , رسالة دكتوراه القاهرة:
  م . ) . 2001منشورة , 
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  االتجاھات الحدیثة في تدریس األدب في المرحلة الثانویة
  

  إعداد : د . / عبد الرمحن كامل    
  أستاذ مساعد يف كلية الرتبية يف الفيوم      

  ملخـــص البحـــث : 
حدید االتجاهات الحدیثة في تدریس األدب في المرحلة الثانویة , استهدف هذا البحث ت

  وتحددت مشكلة البحث في السؤال اآلتي :
   ما أھم االتجاھات الحدیثة في تدریس األدب في المرحلة الثانویة من حیث :** 

  املفهـــوم ؟  -1
 األهــداف ؟  -2
 احملتـــوى ؟  -3
 طرق التدريس واسرتاتيجياته ؟  -4
 التعليمـية ؟  األنشطة والوسائل -5
 أساليب التقومي ملختلف جوانب تدريس األدب ؟  -6

  

تم التوصل إلي  –المعروضة في هذا البحث  –وفي ضوء الدراسات والبحوث المعاصرة 
  االتجاهات الحدیثة اآلتیة في تدریس األدب في المرحلة الثانویة: 

ال یعتبره مجرد محاكاة أو تقلید  الذي: من االتجاهات الحدیثة األخذ بالمفهوم الحدیث لألدب  أوالً 
للواقع بل هو تعبیر إبداعي لتجربة شعوریة , بنائیة , نشطة , هدفیه التوجیه منبثقة عن 

   ةساقًا ثقافیة متكاملة لنظریات األدب مجتمعنمثل اتتصور الكون واإلنسان والحیاة و 
  

   من االتجاهات الحدیثة في أهداف تدریس األدب :: ثانیاً 
  طالب في تحدید أهداف تدریس األدب , وفي صیاغتها , ومتابعة إنجازها إشراك ال -1
تحدید األهداف وصیاغتها بصورة دقیقة قابلة لألداء والمالحظة والقیاس , إذ یعد ذلك من  -2

 .مقومات تحقیقها
     

 ً   : من االتجاهات الحدیثة في محتوى تدریس األدب في المرحلة الثانویة :  ثالثا
دب وفقًا لدراسات وبحوث علمیة الستعدادات الطالب وتفضیالتهم اختیار محتوى لأل -1

  األدبیة
 تكامل وتنوع محتوى األدب  -2
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تنظیم محتوى األدب في ضوء استراتیجیة تقوم علي تنمیة المهارات العقلیة العلیا  -3
 للطالب وٕاكسابهم مهارات التعلم الذاتي 

  

 ً تدریس األدب تبني إحدى استراتیجیات من االتجاهات الحدیثة في طرق واستراتیجیات :  رابعا
  :  التدریس الحدیثة اآلتیة في تدریس األدب في المرحلة الثانویة

  حل المشكالت  -1
 التعلیم التعاوني  -2
 االستراتیجیات المعرفیة وبعد المعرفیة  -3

 خرائط المفاهیم  -4
  

تحول من االتجاهات الحدیثة في تقویم تدریس األدب في المرحلة الثانویة أن ی◌ً : خامسا
م النتائج باستخدام االختبار الكتابي إلي بدائل أخرى أهمها یاالهتمام من التركیز علي تقو 

   ما یأتي :
  )   Portfilioأسلوب الحافظة أو الملف (  -1
  أسلوب االستقصاءات  -2
  االستجابات اللفظیة لألسئلة مفتوحة النهایات  -3
  المعدالت الكلیة  -4
  عمل , وتشمل المالحظة , والمقابلة , والبحوث الوصفیة .تقویم األداء وبحوث ال -5

  ... وفي ضوء تلك النتائج قدم الباحث عددًا من التوصیات واالقتراحات 
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Modern Attitudes in Teaching the Secondary 
Stage Literature 
 

Dr. Abdel-Rahman Kamel Abdel-Rahman 
Associate Professor in the faculty of Education at Fayoum University 
 
Abstract :  
 In the light of contemporary and offered Studies and researches in 
this research , modern attitudes in teaching the secondary stage literature 
can be summarized in the Following :  
 
Firstly: Modern concept of literature is considered from the modern 
attitudes, it is not just a resemblance or an imitation of reality but it is a 
creative experssion of a conscious, structured, active and directed 
experience .This experience comes as a result of the visualization of 
universe, life and man .It represents complete and cultural patterns of 
gathered theories of literature. 
 
Secondly: the modern attitudes in the objectives of teaching literature 
are:  

1- Participation of students in defining the objectives of teaching 
literature, forming them and watching their achievement. 

2- Defining the objectives and forming them accurately to have the 
competence of opservation, measuring and performance inorder to 
be achieved. 

 
Thirdly: From the modern attitudes in the concept of teaching 
literature in the secondary stage:  

1- Choosing the content of literature according to scientific studies and 
researches of students’ aptitudes and literary preferences. 

2- Varying and integrating the content of literature. 
3- Organizing the content of literature according to a concerned 

strategy which focuses on developing the mental skills of students 
and providing them with self – education skills. 

 
Fourthly: adopting one of the modern strategies of teaching literature 
in the secondary stage which are:  

1- Problem solving. 
2- co operative edncation  
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3- cognitive and meta cognitive strategies  
4- concepts’ maps  

 
Finally: From the modern attitudes of the evaluation of teaching 
literature in the secondary stage is to turn the emphasis from focusing 
on evaluating results using written test to other alternatives such as:  

1- File or folder style ( portfilio )  
2- Demands style  
3- Verbal responses of open – ended questions  
4- Total rates  
5- Evaluating performance and work researches and including 

observation, interview and descriptive researches. 
  

In the light of these results, the researcher introduces a number of .
Recommendations and suggestions. 
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