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 ممخص الدراسة بالمغة العربية:
استخدام حمقات األدب في تنمية التذوق األدبي، وميارات التفاوض االجتماعي لدى 

 تالميذ الصف الخامس االبتدائي.
 إعداد

 الشيماء السيد محمد محمد عبد الجوادد / 
 طرائق تدريس المغة العربيةمدرس المناىج و 

 جامعة اإلسكندرية –في كمية التربية 
استراتيجية حمقات األدب في تنمية ميارات كؿ مف: التذوؽ  الدراسة إلى معرفة أثر ىدفت

 األدبي، والتفاوض االجتماعي لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي.
ذو المجموعتيف: وشبو التجريبي  ف: الوصفي التحميمي،االمنيج -المشكمةفي بحث  - واسُتخِدـ

اختبار التذوؽ األدبي، ومقياس ميارات التفاوض الدراسة في أداتا وتمثمت الضابطة، والتجريبية. 
 االجتماعي.

بيف متوسطي درجات  (a ≤ 0.05)وأثبتت النتائج وجود فرؽ داؿ إحصائيِّا عند مستوى 
ختبار التذوؽ األدبي  لصال  المجموعة المجموعتيف: الضابطة، والتجريبية في القياس البعدي ال

بيف متوسطي درجات المجموعة التجريبية  (a ≤ 0.05)التجريبية، ووجود فرؽ داؿ إحصائيِّا عند مستوى 
 في القياسيف: القبمي، والبعدي الختبار التذوؽ األدبي  لصال  القياس البعدي. 

بيف متوسطي  (a ≤ 0.05)ستوى وجود فرؽ داؿ إحصائيِّا عند م -أيًضا  –وأثبتت النتائج 
درجات المجموعتيف: الضابطة، والتجريبية في القياس البعدي لمقياس ميارات التفاوض االجتماعي  

بيف متوسطي درجات  (a ≤ 0.05)لصال  المجموعة التجريبية، ووجود فرؽ داؿ إحصائيِّا عند مستوى 
س ميارات التفاوض االجتماعي  لصال  القياس المجموعة التجريبية في القياسيف: القبمي، والبعدي لمقيا

البعدي  ويعزى ذلؾ كمو إلى استخداـ استراتيجية حمقات األدب مع المجموعة التجريبية في مقابؿ استخداـ 
 الطريقة المعتادة مع المجموعة الضابطة. 

 

 الكممات المفتاحية:
صوص األدبية / الصؼ الخامس حمقات األدب / التذوؽ األدبي / ميارات التفاوض االجتماعي / الن

 االبتدائي.
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Abstract: 

 

Using Literature Circles to Develop Literary Appreciation and 

Social Negotiation Skills for Five Grade Primary Students 
 

Presented by: 

Elshaymaa Elsayed Mohammed Mohammed Abdulgawad 

Lecturer of Curricula & Methods of teaching Arabic Language 

Faculty of Education - Alexandria University 
 

The study aimed at figuring out the effect of using literature circles strategy on 

developing both literary Appreciation and social negotiation skills for five grade 

primary students. In searching the problem, the analytical descriptive method 

and the quasi-experimental design with two groups; experimental and control, 

were used, and the study instruments were represented in a literary Appreciation 

test and a scale of social negotiation skills. 

Results proved that there is a statistically significant difference at (a ≤ 0.05) 

between the mean scores of the experimental and the control groups on the post-

test with regard to literary Appreciation in favour of the experimental group, and 

a statistically significant difference at (a ≤ 0.05) between the mean scores of the 

experimental group on the pre and post tests with regard to literary Appreciation 

in favour of the post-test. 

Results also proved that there is a statistically significant difference at (a ≤ 0.05) 

between the mean scores of the experimental and the control groups on the post-

test with regard to the scale of social negotiation skills in favour of the 

experimental group, and a statistically significant difference at (a ≤ 0.05) 

between the mean scores of the experimental group on the pre and post tests 

with regard to social negotiation skills in favour of the post-test. All is due to 

using literature circles strategy with the experimental group while using the 

usual method with the control group. 

Key words: Literature circles, Literary Appreciation, Social Negotiation Skills, 

Literary Texts, Five grade primary students.  

 
 
 



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

51 

 

 

 

استخدام حمقات األدب في تنمية التذوق األدبي، وميارات التفاوض االجتماعي لدى 
 .تالميذ الصف الخامس االبتدائي

 .()إعداد: د/ الشيماء السيد محمد محمد عبد الجواد
 المقدمة:

سطحي ممثَّؿ في الحروؼ،    أحدىما:أساسيف ذوالنص األدبي بناء لغوي 
عميؽ قوامو آخر: و   والكممات، والجمؿ  مما يجعمو متشابًيا مع غيره مف النصوص

 الخياؿ، والمجاز بأنواعو المختمفة، ومباحثو المتعددة.
قؼ عند فقراءتو النص األدبي ال ت  في تعاممو مع النص إيجابيِّا القاريءف ولما كا

نما القراءة الحدود    ومف ىنا كاف ال بد مف التذوؽ، والنقد أيًضا تتعداىا إلىسطحية  وا 
 إمداده بمقومات التذوؽ األدبي الالزمة لو.

. م، ص3102) ()مريم محمد األحمديكما ذكرت  –ويمثؿ التذوؽ األدبي 
وظيفة ميمة مف وظائؼ المغة، وتتمثؿ ىذه الوظيفة في الشعور بالجماؿ، وبالمذة  – (061

ا، تتوافر فيو مقومات الجماؿ الفني، كما تنقؿ  الفنية التي يشعر بيا القاريء عندما يقرأ نصِّ
إلينا انفعاالت األدباء، والمبدعيف، وتصوِّر أحاسيسيـ، وشعورىـ  بحيث نتأثر بيا، 

  إياىا. ونشاركيـ
وميارات التذوؽ األدبي ليست مقصورة عمى كبار المتعمميف في المراحؿ الدراسية  

لدى صغارىـ في المرحمة  ، وجذورىاالعميا  بؿ ال بد مف العناية بيا، وغرس بذورىا
االبتدائية  ولو بشكؿ يسير  عمى أف تعمَّؽ في المراحؿ األعمى بعد ذلؾ  وفًقا لطبيعة كؿ 

 النصوص األدبية المقدَّمة لمتعممييا. مرحمة، وطبيعة

                                                 
()  اإلسكندرية. جامعة –مدرس المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية في كمية التربية 
() األمريكية النفس عمـ جمعيةالدراسة  وفًقا لنظاـ  يجرى توثيؽ مراجع American 

Psychological Association (APA) داره السادسفي إص. 
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ويتطمب القرف الحادي والعشروف متعممِّا متمكًِّنا مف بعض الميارات االجتماعية  
كالتفكير الناقد، والتواصؿ، والتعاوف مع اآلخريف، والتفاوض معيـ في كثير مف القضايا، 

 والمشكالت  وصواًل إلى حموؿ ُمرضية ليـ جميًعا.
 

متضمنة في مجاالت الحياة جميًعا  السياسية، واالقتصادية،  والتفاوض عممية
فيدفت إلى تنمية مياراتو لدى  –أيًضا  –والتجارية، وقد ُعنيت بو الدراسات التربوية 

 المتعمميف، أو تصميـ برامج قائمة عميو  لتنمية ميارات أخرى.
مسممات لمتفاوض في مجاؿ  عدة (01م، ص. 3112وليم عبيد )قد حدَّد و 

 :التربية  ىي
  التوصؿ بعد التفاوض إلى صيغ مقبولة لمطالب ُيشِعرىـ بأنيـ شركاء في اختيار ما

اإلحساس بالممكية الذاتية  وىو  –أيًضا  –سيتعممونو  ليس ىذا فحسب  بؿ يعطييـ 
 ماف لمعناية بو، والحماس لنجاحو.ما يعد أفضؿ ض

 يكونوا مفاوضيف ناجحيف،  المتعمموف في المراحؿ الدراسية كميا قادروف عمى أف
 يعمموف جاىديف  لمحصوؿ عمى ما يرغبوف الحصوؿ عميو.

  تعمُّـ ما يجرى التفاوض بشأنو يساعد في تقبُّؿ الطالب بعض الصعوبات التي قد
تظير في المادة المتعمَّمة، وفي تفيُّـ بعض المعوقات التي قد تعترض سير عممية 

 التعمـ.  

كما  - معو جيًدا والتفاعؿ االجتماعي، اآلَخر عف ثالبح في قدرة األطفاؿ وتعد
 عمى مؤشرات - ، ترجمة: أحمد الشييي(021م، ص. 3106شارون كيو ىول )ذكر 

 في وااللتزاـ الوالء، ِقَيـ بالغيف  فالتدرُّب عمى كأشخاص الحًقا ونجاحيـ العاـ، تطورىـ

 يتعمؽ فيما والنضج ، والنم مراحؿ مدار األطفاؿ عمى يساعد األصدقاء، بيف العالقات

 والشباب.  المراىقة، مرحمتي: في ستظير التي الشراكة بعالقات
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سعت الدراسة الحاضرة إلى تنمية ميارات كؿ مف: التذوؽ األدبي،  ولذلؾ
والتفاوض االجتماعي لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي  مف خالؿ االعتماد عمى 

 استراتيجية حمقات األدب.
محمد كما ذكر  -استراتيجية تدريس تعاونية، وتشاركية، ترتكزوحمقات األدب 

عمى المتعمـ بصورة أساسية  أي: أنيا تسير  -( 21م، ص. 3112عمي فالح الخوالدة )
وفؽ االتجاىات الحديثة التي أعادت ترتيب متغيرات التدريس داخؿ حجرة الصؼ، 

ز قدرات الطالب في التفكير الناقد، واإلب داعي، وفي دعـ ِفَكرىـ، وآرائيـ وخارجيا، وتعزِّ
بالتسويغ المنطقي المعتمد عمى الحقائؽ، واألدلة، والمفيومات، والمباديء، وتشجيعيـ عمى 
المشاركة اليادفة في الحوار، والمناقشة في ظؿ أجواء تفاعمية، تسيـ في بموغيـ 

 المستويات المتقدمة مف الفيـ. 
إلى مجموعات، يجرى فييا دراسة وتعتمد حمقات األدب عمى تقسيـ التالميذ 

النص  مف خالؿ عدة أدوار، وال يخمو أي موقؼ تعاوني مف مفاوضات بيف أعضاء 
الفريؽ في مراحؿ العمؿ جميعيا  لذلؾ كانت العناية بميارات التفاوض االجتماعي  كمغير 

 تابع ثاٍف.
 المشكمة:اإلحساس ب

 نبع اإلحساس بالمشكمة  مف مصدريف:
 الدراسات السابقة:أواًل: توصيات 

ئًما عمى القاريء لتدريس األدب  مدخاًل قا (3112محمد حسن المرسي )قد قدَّـ ف
 مف مالمحو:
  ،تنمية الميوؿ الفطرية لؤلدب لدى المتعمميف، وتشجيع ىذه الميوؿ، وصقميا

وتيذيبيا، وتعميقيا، وتبصير المتعمميف باألساليب المختمفة التي تمكِّنيـ مف 
قو.االستمتاع با  ألدب، وفيمو، ونقده، وتذوُّ
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  تدريب الطالب عمى االلتحاـ مع النصوص ومعايشتيا، وتدريبيـ عمى المواجية
المباشرة لؤلثر الفني أيِّا كاف نوعو، ثـ تدريبو عمى الدخوؿ فيو  ليدمج نفسو 

 بالقيـ المتجسدة فيو، فيعيشيا كما عاشيا مبدع ىذا األثر.

 وص األدبية  بؿ يتي  الفرص كاممًة لمطالب  أال يتدخؿ المعمـ في شرح النص
ليتفاعموا مع النص قدر استطاعتيـ، وأف يشجعيـ عمى فيمو، ويعينيـ عمى 
براز نواحي التميز والقصور فيو. ويقتصر دور المعمـ  بداء رأييـ فيو، وا  تمثُّمو، وا 

دارة الحوار.  –ىنا  –  عمى اإلشراؼ، وا 

 د، والتعامؿ مع كؿ نص بفكر مفتوح، تدريب الطالب عمى الموضوعية في النق
   وعقمية محايدة. 

 بما يأتي: (360م، ص. 3112محمد لطفي محمد جاد )وأوصت دراسة 
  العناية بميارات التذوؽ األدبي في مناىج المغة العربية  بحيث ينمييا المعمموف

 لدى المتعمميف في الصفوؼ الدراسية المختمفة بصورة متدرجة.

 وص األدبية، وعرضيا  بحيث ال تقؼ عند حد شرح بعض العناية بشرح النص
 األلفاظ المغوية، وتتجاىؿ بقية عناصر التذوؽ األدبي.

  إعادة النظر في محتوى كتب المغة العربية  بحيث ينمَّى التذوؽ األدبي  مف
خالؿ النصوص األدبية، والقراءة، والنحو، والبالغة، وبحيث تجرى المكاممة بيف 

 ونيا.فروع المغة، وفن

  تنويع األسئمة، والتدريبات التي تمي النصوص األدبية، وأال تقؼ عند حد فيـ
نما تتعداه  لتقيس التذوؽ األدبي.   المغويات  وا 

رؤية تطبيقية  (322-321م، ص. 3116جمال سميمان عطية )وقدَّمت دراسة 
 متبوعة ببعض التوصيات  وىي:

 تخداـ حمقات األدب  مما يزيد دعـ التعمـ المتمركز حوؿ الطالب  مف خالؿ اس
 مف فاعميتيـ، ونشاطيـ في عممية التعمـ.
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  دعـ الرؤية التفاعمية لمقراءة  عف طريؽ طرح األسئمة، وتنفيذ القواعد التي
تشجع عمى التفاعؿ بيف الطالب  مف خالؿ حمقات األدب  مما يؤدي إلى زيادة 

 تفكيرىـ في النص بشكؿ مستقؿ.

  في التعامؿ مع المقررات الدراسية  وخاصة في المغة تشجيع الرؤية التوسعية
 العربية  مف خالؿ حمقات األدب.

  تشجيع الطالب عمى االستجابات التي تؤدي إلى تعميؽ تفسيراتيـ النصوص
 المقروءة  مف خالؿ تعدد المناقشات خالؿ أدوارىـ في حمقات األدب.

 فيذ حمقات األدب مع إعداد دورات لتدريب معممي المغة العربية عمى كيفية تن
 طالبيـ  لمتوصؿ إلى فيـ عميؽ لمياراتيا.

  توجيو نظر مخططي المناىج إلى ضرورة تأليؼ كتب المغة العربية  مف خالؿ
 االعتماد عمى نشاط المتعمـ  باستخداـ حمقات األدب.

م، 3112محمد جابر قاسم، وكريمة مطر المزروعي )وأوصت دراسة كؿ مف: 
 بما يأتي:  (12ص. 

 لتركيز عمى إيجابية المتعمميف في أثناء تناوؿ النصوص المقروءة، وتدريبيـ ا
عمى دراستيا  عف طريؽ التفكير الجماعي، ومناقشة الِفَكر الواردة في النص، 

 وتبادؿ اآلراء فيما جاء فيو.

  اإلكثار مف ألواف النشاط غير الصفية الخاصة بالقراءة، وتشكيؿ المجموعات
قات، يقرأوف فييا نصوًصا منتقاه، ويناقشونيا  ألف التي تمارسيا في حم

الطالب عمى ىذه الميارات  حتى  ت القراءة تحتاج وقتًا يتدرب فيوميارا
 يتسنى ليـ اكتسابيا.

  تدريب الطالب عمى ميارة توضي  داللة الكممات، والتعبيرات المغوية
توضي  بإجراءات، وطرائؽ نشطة عمى غرار حمقات األدب، وعدـ االكتفاء ب

 المعاني ليـ مف ِقبؿ المعمـ.
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 .التركيز عمى ميارة تقويـ المقروء 

  .تكميؼ الطالب تمخيص النصوص المقروء بصورة دائمة 

 :()ثانًيا: الدراسة االستطالعية
لمزيد مف تعميؽ اإلحساس بالمشكمة  أجرت الباحثة دراسة استطالعية  استيدفت 

بتدائي مف ميارات التذوؽ األدبي. وتكونت معرفة مدى تمكُّف تالميذ الصؼ الخامس اال
في مدرسة المشير أحمد إسماعيؿ  1/  5( تمميًذا وتمميذة مف فصؿ 39العينة مف )

 االبتدائية الرسمية لغات.
( أسئمة، تقيس بعض ميارات التذوؽ األدبي، وُحدِّد تسعةوتكوَّف االختبار مف )

لتالميذ في الوصوؿ إلى مستوى %(، وقد أظيرت النتائج إخفاؽ ا88مستوى تمكُّف )
التمكُّف الذي حدَّدتو الباحثة في االختبار بشكؿ عاـ، كما أظيرت صعوبة تمكُّنيـ مف 

 (:1بعض ميارات التذوؽ األدبي تفصًيال  كما في الجدوؿ رقـ )
 (: نتائج الدراسة االستطالعية:0جدول رقم )

نسبة  الميارة
اإلجابات 
 الصواب

نسبة 
اإلجابات 
 الخطأ

سبة األسئمة ن
 المتروكة

 %1 %02 %36 تحديد الفكرة الرئيسة لمنص.
 %3.2 %20.2 %1 إدراك ما بين الِفَكر من عالقات

 %0.0 %02.2 %01 استخراج ما يدل عمى معنى معين؛ من خالل النص.
 %0.0 %02.2 %01 إدراك مدى أىمية الكممة في النص.

التعبير عن جو تحديد مدى قدرة التعبيرات المستخَدمة؛ عمى 
 النص.

01% 02.2% 0.0% 

 %0.0 %02.2 %01 إدراك التناسب بين الكممة، والجو النفسي الذي يثيره النص.
 %0.6 %26.2 %26 تحديد القيم االجتماعية الشائعة في النص.

 %03.1 %21.0 %21.2 فيم الحكمة الواردة في النص.
                                                 

() ( الدراسة االستطالعية.1ممحؽ رقـ :) 
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نسبة  الميارة
اإلجابات 
 الصواب

نسبة 
اإلجابات 
 الخطأ

سبة األسئمة ن
 المتروكة

 %0.0 %23.2 %1 التمييز بين الحقيقة، والخيال فيما يقرأ.
 %0.0 %23.2 %1 إدراك جمال الصور البيانية في النص، والغرض البالغي منيا.

فيم مكونات الصورة الفنية، ومدى قدرتيا عمى التعبير عن 
 المعنى المراد.

1% 23.2% 0.0% 

 %0.0 %23.2 %1 إدراك المعاني التي توحي بيا الصور الفنية.
 

عينة  –ف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي ويالَحظ مف النسب السابقة ضعؼ تمكُّ 
مف ميارات التذوؽ األدبي  حيث انخفضت نسب إجاباتيـ  –التجربة االستطالعية 

 الصواب بشكؿ ممحوظ  مما يدعـ الحاجة إلى إجراء مثؿ ىذه الدراسة. 

 تحديد المشكمة:
ة  في ضوء ما أوصت بو الدراسات السابقة، فضاًل عف نتائج الدراسة االستطالعي

 يمكف تحديد مشكمة الدراسة  مف خالؿ األسئمة اآلتية:
 ما ميارات التذوؽ األدبي المراد تنميتيا لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي؟  -1
 ما ميارات التفاوض االجتماعي المراد تنميتيا لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي؟ -2
لدى تالميذ الصؼ الخامس  تنمية التذوؽ األدبيما أثر استراتيجية حمقات األدب في  -3

 االبتدائي؟
تنمية ميارات التفاوض االجتماعي لدى تالميذ ما أثر استراتيجية حمقات األدب في  -4

 ؟الصؼ الخامس االبتدائي

 :حدود الدراسة
بعض ميارات التذوؽ األدبي التي اختيرت بعد االطالع عمى الكتابات التربوية  -1

المحكميف الذيف أقروا بمناسبتيا عينة  عمى بعض وُعرضتالمختمفة في ىذا المجاؿ، 
 الدراسة.
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 –ـ 2818) الثاني مف العاـ الدراسيالفصؿ الدراسي طبِّقت الدراسة الحاضرة في  -2
 .ـ(2819

النصوص األدبية المتضمنة في كتاب المغة العربية المقرر عمى تالميذ الصؼ  -3
 .في وحداتو الثالث الخامس االبتدائي

 ىدف الدراسة:
دراسة الحاضرة في استخداـ استراتيجية حمقات األدب  لتنمية التذوؽ َتمثؿ ىدؼ ال

 األدبي، وميارات التفاوض االجتماعي لدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي.
 أىمية الدراسة:

 تأتي ىذه الدراسة استجابًة لػ: -1

  متطمبات القرف الحادي والعشريف، ومياراتو التي تستيدؼ إعداد متعمـ قادر
 الناقد، والعمؿ الجماعي، والتواصؿ، والتفاوض مع اآلخريف. عمى التفكير

  ما نادى بو بعض الدراسات  مف ضرورة العناية بتنمية التذوؽ األدبي لدى
المتعمميف في مختمؼ المراحؿ الدراسية، فضاًل عف إتاحة الفرص ليـ لمعمؿ 

 الجماعي، والتفاعؿ اإليجابي مع النصوص.

 ضرورة استخداـ حمقات األدب  لما تتيحو مف  ما نادى بو بعض الدراسات  مف
 إيجابية، ونشاط لممتعمـ داخؿ الصؼ.  

 قد تفيد الدراسة كالِّ مف: -2

  واضعي مناىج المرحمة االبتدائية في التركيز عمى ميارات كؿ مف: التذوؽ
 األدبي، والتفاوض االجتماعي  مف خالؿ دروس المغة العربية.

 حمقات األدب في تدريس النصوص األدبية   معممي المغة العربية في استخداـ
 لتنمية ميارات كؿ مف: التذوؽ األدبي، والتفاوض االجتماعي لدى تالميذىـ.



  ILAعضو الجمعية الدولية للمعرفة        الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة   

 

  

01 

 

 

 

  ،باحثي المناىج، وطرائؽ تدريس المغة العربية  مف خالؿ فت  مجاالت لمبحث
ُتعَنى بميارات كؿ مف: التذوؽ األدبي، وميارات التفاوض االجتماعي لدى 

 مؼ مراحؿ التعميـ.الطالب في مخت

  في تمكينيـ مف  –وبخاصة التعميـ االبتدائي  –تالميذ مراحؿ التعميـ المختمفة
 ميارات كؿ مف: التذوؽ األدبي، وميارات التفاوض االجتماعي. 

 :منيج الدراسة
 عمى كؿ مف المنيجيف: -في بحث مشكمتيا  –اعتمدت الدراسة الحاضرة 

 في  الوصفي التحميمي: 

 ميارات كؿ مف: التذوؽ األدبي، تحديد ت التربوية المختمفة  لفحص الكتابا
والتفاوض االجتماعي المناسبة تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي  ومف ثـ 

 إعداد أدوات الدراسة، وخطة تنفيذىا.

  تحميؿ النصوص األدبية المتضمنة في كتاب المغة العربية المقرر عمى
ميارات التذوؽ األدبي المناسبة  تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي  لتحديد

 إياىا. 

  المجموعتيف: شبو التجريبي: في تجربة الدراسة التي اعتمدت عمى تصميـ
 الضابطة، والتجريبية.

 :أداتا الدراسة
 تمثمت أداتا الدراسة الحاضرة في كؿ مف:

 .التذوؽ األدبي لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي )إعداد الباحثة(اختبار  -1

ات التفاوض االجتماعي لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي )إعداد مقياس ميار  -2
 الباحثة(.
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 :ت الدراسةمصطمحا
 حمقات األدب:

 –عينة الدراسة  –مجموعات مناقشة، يديرىا تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي 
حيث يجتمعوف  لدراسة النص األدبي  مف خالؿ أدائيـ عدة أدوار  ىي: قائد المناقشة، 

دبي، والشارح، والرابط المبدع، والممخِّص، ومثري الكممات، ومتعقب المشاىد، والنجـ األ
وبعد االنتياء مف دراسة الموضوع ومستكشؼ الشخصيات، والمحقِّؽ، والناقد األدبي، 

يعرضونو أماـ أقرانيـ في الصؼ، ثـ يعاد تكويف المجموعات مرة أخرى  لدراسة نص 
ارات كؿ مف: التذوؽ األدبي، والتفاوض االجتماعي   بما يسيـ في تنمية ميجديد  وىكذا

 لدييـ  كنتيجة لمشاركتيـ الجماعية في ىذه الحمقات.
 التذوق األدبي:

استجابة  –عينة الدراسة  –الصؼ الخامس االبتدائي  تالميذالعممية التي يجرييا 
ه الجوانب مًعا  لمنص األدبي  ذىنيِّا، ووجدانيِّا، وجماليِّا، واجتماعيِّا  بحيث تتكامؿ ىذ

مف الحكـ عمى ألفاظ النص وتركيباتو، وِفَكره ومعانيو، والعاطفة المسيطرة عمى  ـفتمكِّني
ر ذلؾ كمو في مجموعة مف الميارات، منشئو، والصور واألخيمة المتضمنة فيو، ويظي

 .مف ِقَبؿ الباحثةيقيسيا اختبار التذوؽ األدبي الُمَعّد 
 التفاوض االجتماعي:ميارات 

ممية حوار متبادؿ بيف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي )حمقة التفاوض(، يديرىا ع
قائد الحمقة  بشأف النص األدبي  لتحقيؽ ىدؼ مشترؾ )تذوؽ النص أدبيِّا(، وتمر ىذه 
دارتيا، والتأمؿ في نتائجيا،  العممية بثالث مراحؿ  ىي: التخطيط لعممية التفاوض، وا 

يقاس التمكف منيا  مف خالؿ المقياس الُمعد مف  ميارات،وتضـ كؿ مرحمة مجموعة مف ال
 ِقبؿ الباحثة.
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 :إطار الدراسة النظري
يتناوؿ اإلطار النظري ثالثة محاور، تمثؿ متغيرات الدراسة  بدًءا بالتذوؽ األدبي، 
ثـ ميارات التفاوض االجتماعي، وانتياًء بحمقات األدب  وىذا ما سُيعَرض تفصياًل فيما 

 يأتي:
 التذوق األدبي:محور األول: ال

تغير التابع األوؿ )التذوؽ األدبي(  مف حيث تعريفو، الميتناوؿ ىذا المحور 
وأىميتو، وجوانبو، وعناصره، وانتياًء بمياراتو التي استيدفت الدراسة الحاضرة تنميتيا  وىذا 

 ما يعرضو الجزء اآلتي:
 تعريف التذوق األدبي:

كما  –مف دوف أف يكرِّس الباحثوف فيو مجيوداتيـ ال يمكف أف يقوـ عمـ الجماؿ 
لدراسة عنصر التذوؽ  فُحكمنا عمى  – (012م، ص. 3112محمد حسن المرسي )ذكر 

الشيء بالجماؿ يعني أننا قد نفذنا إلى باطنو، وتذوقناه، وحدث ضرب مف التماس 
 الوجداني بيننا، وبينو.

التذوؽ  (20م، ص. 3112حسن شحاتة، وزينب النجار )عرَّؼ كؿ مف: قد و 
األدبي بأنو: قدرة المتعمـ عمى تناوؿ النص األدبي بالتدقيؽ، والتحميؿ  مف خالؿ إدراؾ 

ودالالتيا، وتحديد قيمة الصور البيانية،  التركيباتنواحي الجماؿ، ودقة المعاني، وفيـ 
قداره والتفطف إلى العبارات المبتكرة، والتحميؿ األسموبي لمنص، ونقد عناصر التجربة ، وا 

 عمى إصدار األحكاـ عمى النص.
نشاط إيجابي، يظير  بأنو: (326م، ص. 3112محمد لطفي محمد جاد )وعرَّفو 

 في إحساس القاريء، أو السامع  نتيجة التفاعؿ الذىني، والوجداني مع النص األدبي. 
م، 3116رشدي أحمد طعيمة، ومحمد عالء الدين الشعيبي )وعرَّفو كؿ مف: 

بأنو: النشاط العممي اإليجابي الذي يؤديو المتمقي  استجابًة لنص أدبي معيف ( 200ص. 
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بعد تركيز انتباىو عميو، وتفاعمو معو ذىنيِّا، ووجدانيِّا  ومف ثـ يستطيع تقديره، والحكـ 
 عميو.

بأنو: الحاسة الفنية ( 302م، ص. 3111عبد اهلل عبد النبي أبو النجا )وعرَّفو 
المتمقي عمى النص األدبي  مف خالؿ تفاعمو معو، وانفعالو  –يا مف خالل –التي يحكـ 

بو، ومعايشتو تجربة المبدع، فيقؼ عمى نواحي القوة، والضعؼ في النص، ويدرؾ 
العالقات بيف عناصره، وما فيو مف سحر البياف، وجماؿ األلفاظ، وفيض المعاني، وبالغة 

وسمات فنية  مما ينمي لديو القدرة  الصور البيانية، وما يمتاز بو مف مقومات بالغية،
 عمى اإلحساس بالجماؿ، ويرىؼ حسو األدبي، ويصقؿ موىبتو األدبية.

أف كال التعريفيف: المغوي،  (02-01م، ص. 3111عصام عمي مقداد )وذكر 
واالصطالحي لمتذوؽ األدبي يتفقاف في التجربة، واالختيار، والعالج لؤلشياء، عمى حيف 

مة في التعريؼ المغوي ىي المساف، أما في االصطالحي فيي النفس، أف األداة المستخدَ 
والذىف، وما اختزنو مف خبرات، كما أف في المغوي المتذوَّؽ ىو الطعاـ، وما شابيو، 
ومعرفة حالوتو مف غيرىا، أما في االصطالحي  فاأللفاظ، والمعاني، وما فييا مف بالغة، 

 وؽ.واتساؽ، أو قب ، وابتذاؿ ىي مجاؿ التذ
 ويظير مف التعريفات السابقة لمتذوؽ األدبي أنو:

  ،عممية، يجرييا المتمقي عمى النص األدبي  بحيث يتفاعؿ معو  فيتناولو فحًصا
وتحمياًل لجميع جوانبو، وال يقتصر دوره عمى التحميؿ فحسب  بؿ يتعداه إلى النقد 

 أيًضا  أي: أف النقد تقدير، وحكـ في آف واحد.
  أيًضا  – فحسب  بؿ يتضمف ، وال الجماليلجانب الوجدانيعمى اال يقتصر– 

  واالجتماعي الممثؿ في القيـ ومعانيور النص الجانب الذىني الممثؿ في ِفكَ 
 .والحكـ السائدة في النص

  عف النقد  فحتى يمكف النقد ال بد مف مروره  -عند القياس  –ال يمكف فصمو
عنى بالجانب الجمالي النفسي في المقاـ بعممية التذوؽ أواًل  تمؾ العممية التي تُ 
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األوؿ، كما أف االقتصار عمى التذوؽ مف دوف حكـ عمى النص عمؿ مبتور ال 
قيمة لو  ومف ثـ كانت العناية في الدراسة الحاضرة بميارات، تقيس كالِّ مف 

   التذوؽ، والنقد.

 أىمية التذوق األدبي:
كما  –لمتمقي عمى السواء  فاألديب يمثؿ التذوؽ األدبي أىمية كبيرة لؤلديب، وا

يصوغ تجربتو الشعورية، ثـ يقؼ  -( 222م، ص. 3101محمد السيد الزيني )ذكر 
والمتمقي تستثار عواطفو، فيتجاوب مع الجو النفسي  .موقؼ المتذوؽ، فيعدِّؿ، وينقِّ 

أثر بيا، المسيطر عمى العمؿ األدبي، ويقؼ عمى ما فيو مف ِفَكر، وقيـ، يبثيا األديب، فيت
عدَّؿ ميولو  لذا فممتذوؽ األدبي قيمة جمالية، وخمقية، وفي غيَّر اتجاىاتو الخاصة، وتُ وقد تُ 

إطار ىاتيف القيمتيف تنمو ميارات المتعمـ المغوية، ويكتسب قدرات متزايدة عمى التفكير، 
 والتعبير.

م، ص. 3100ماىر شعبان عبد الباري )كما ذكر  –ويتضمف التذوؽ األدبي 
إصدار استجابة، أو حكـ عمى العمؿ األدبي  حيث ُيبرز المتمقي نقاط  - (022-022

القوة، والضعؼ في النص  ولكف ينبغي عند إصدار ىذا الحكـ أف يتحرى المتمقي 
نفسو ىذه الموضوعية عميو أف يستند إلى شواىد، ودالئؿ، تدعـ ، ولكي ُيمِزـ الموضوعية

 عؼ  ومف ثـ يستطيع التجرُّد مف الذاتية. وجية نظره في مواطف القوة، أو الض
أف التذوؽ األدبي عممية،  (00م، ص. 3102بدر بن عمي أحمد الخيري )وذكر 

يغمب عمييا الوجداف، واالنفعاؿ، وبرغـ ذلؾ فإنيا تتصؿ بالتفكير، وتستدعي قدًرا مف 
يو الذىف، الفيـ  فالتذوؽ األدبي ال يتوقؼ عمى األحاسيس، وال العواطؼ فحسب  بؿ إف ف

و العاطفة  مف خالؿ امتزاجيا بالذىف  ألنو يشرؼ عمييا، وينظِّميا،  والفكر  فيمكف أف توجَّ
 ويمـ شتاتيا.
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 جوانب التذوق األدبي:
م، ص. 3116رشدي أحمد طعيمة، ومحمد عالء الدين الشعيبي )حدَّد كؿ مف: 

 :فيما يأتي  (31-01م، ص. 3102بدر بن عمي أحمد الخيري )و (،222
 الجانب الذىني: (0)

دراؾ  ىو نقؿ أحاسيس األديب إلى المتمقي  مف خالؿ فيمو ِفَكر النص األدبي، وا 
 المعاني التي توحي بيا، ومدى ما فييا مف عمؽ، أو سطحية، أو تناقض. 

 الجانب الوجداني: (3)
ىو نقؿ مشاعر األديب، وانفعاالتو إلى المتمقي  مف خالؿ تمثُّمو تجربة األديب، 

 ما يثيره الموضوع في نفسو. والشعور ب
 الجانب الجمالي: (2)

يركز ىذا الجانب عمى التذوؽ الشكمي  إلدراؾ كؿ جزئية في العمؿ األدبي، 
ودورىا في جماؿ الفكرة، أو اإلحساس، وال ينمي مضموف النص الذوؽ الجمالي لدى 

نو المتمقي  المتمقي إال بالتعبير، أو األسموب الذي يستخدمو األديب  لبث ِفَكره، ويستحس
ومف ثـ فالجماؿ ىو كؿ ما يختص بالعالقات بيف أجزاء العمؿ األدبي، ووسائؿ التعبير 

 فيو.
 الجانب االجتماعي: (2)

ال تتوقؼ عممية التذوؽ عمى القراءة حدىا  بؿ ىناؾ عوامؿ اجتماعية، تؤدي دوًرا 
ظير مالمحو جمية ميمِّا في حياة الفرد  مثؿ: األسرة، والثقافة، والقيـ، وغير ذلؾ  مما ت

 في تذوقو النصوص األدبية.
وتقسيـ التذوؽ إلى أربعة جوانب ال يعني أنيا منفصمة  بؿ إف معالجتيا تأتي 
متكاممة في آف واحد  فال بد لممتذوِّؽ مف العناية بالِفَكر والمعاني، والمشاعر واألحاسيس 

التي استخدميا في التعبير التي أراد األديب بثيا  مف خالؿ النص، وكذلؾ الصور البيانية 
عف تجربتو ومعانيو، وفضاًل عف ذلؾ ال يمكف تناوؿ النص في معزؿ عف السياؽ 
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االجتماعي، وال القيـ، وال الحكـ التي أراد أف يبثيا األديب لمجميور. وال تخمو النصوص 
ية إلى تالميذ المرحمة االبتدائية مف بعض القيـ االجتماعية المصوَّرة في ق الب الموجَّ

جمالي  حتى لو كانت خيالية، أو عمى ألسنة الحيوانات  كقصائد أحمد شوقي لؤلطفاؿ  
 فيي مميئة بالقيـ  كاألمانة، والصدؽ، واالستقامة، ومساعدة اآلخريف، وغيرىا كثير. 

وقد ُعنيت الدراسة الحاضرة بيذه الجوانب جميًعا ككؿ متكامؿ مف دوف فصؿ  
 اشتقتيا مف ىذه الجوانب، وتدريبات، تقيسيا جميًعا. فتضمنت معالجة النصوص ميارات

 عناصر التذوق األدبي:
بدر بن عمي أحمد الخيري  لمتذوؽ األدبي عناصر مترابطة، ومتكاممة أوضحيا

   فيما يأتي: (32-33م، ص. 3102)
 :والتركيباتاأللفاظ،  (0)

ة ينبغي لؤلديب أف يستعرض ِفَكره  مف خالؿ ألفاظ سيمة ذات دالالت واضح
ؽ،  المعاني، بعيدة عف الشذوذ، واالبتذاؿ، وتتضمف إيحاءات، يدركيا المتذوِّ

 ويستطيع تفسيرىا. 
 الِفَكر، والمعاني: (3)

فكرة، تتبمور  مف خالؿ إحساس األديب بيا، أو  –في جوىره  –العمؿ األدبي 
مى التعبير عنيا  فالِفَكر ىي البناء األساس لمعمؿ األدبي، ومف خالليا يمكف الحكـ ع

 أصالتو.
 العاطفة: (2)

ىي مجموعة مف المشاعر، واألحاسيس الجميمة التي يبدع األديب في نقميا إلى 
المتمقي، فيشعر بأف الكالـ كالمو، والشعور شعوره  وكأنو صاحب التجربة، فيعيش 

 مالمحيا إف كانت حزينة، أو مرحة، أو غير ذلؾ.
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 الصور، واألخيمة: (2)

في  األديب، ومشاعره بأسموب، يجعؿ القاريء يمكف لمخياؿ التعبير عف أحاسيس
 رحمة إلى عالـ جديد غير عالمو، يساؽ إليو، ويعيش تفاصيمو. 

 الموسيقى: (2)

كممات الشعر غالًبا ما تممس األحاسيس، والمشاعر لدى المتمقي  عندما تمتاز 
 بإيقاعات موسيقية جميمة مف الداخؿ، والخارج  ممثمة في الوزف، والقافية.

ال يمكف التعامؿ معيا منفصؿ  -مثميا مثؿ الجوانب سالفة الذكر –ناصر وىذه الع
 بعضيا عف بعض  بؿ تتكامؿ جميًعا في تذوؽ النص األدبي.

 ميارات التذوق األدبي:
رشدي أحمد طعيمة، ومحمد عالء مف خالؿ ما ذكره عديد مف الدراسات  منيا: 

وماىر شعبان  م(،3111نجا )عبد اهلل عبد النبي أبو الم(، و 3116الدين الشعيبي )
اشتقت الباحثة قائمة لميارات   م(3102ومريم محمد األحمدي ) م(،3100عبد الباري )

 التذوؽ األدبي، تمثمت في:
 اختيار العنواف المناسب المعبر عف النص.  (1
 تحديد الفكرة الرئيسة لمنص. (2

 تحديد الِفَكر الفرعية لمنص. (3

 إدراؾ ما بيف الِفَكر مف عالقات.   (4

 ستخراج ما يدؿ عمى معنى معيف  مف خالؿ النص. ا (5
 تحديد مدى قدرة التعبيرات المستخَدمة عمى التعبير عف جو النص.  (6
 إدراؾ مدى أىمية الكممة في النص.  (7
 إدراؾ التناسب بيف الكممة، والجو النفسي الذي يثيره النص.  (8
 نفسو، أو يصؼ بيا اآلخريف. األديباستخراج الصفات التي يصؼ بيا  (9

 التمييز بيف الحقيقة، والخياؿ فيما يقرأ. (18
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 فيـ مكونات الصورة الفنية، ومدى قدرتيا عمى التعبير عف المعنى المراد. (11
 إدراؾ المعاني التي توحي بيا الصور الفنية. (12
 إدراؾ جماؿ الصور البيانية في النص، والغرض البالغي منيا. (13
 الموازنة بيف تعبيريف مختمفيف لممعنى نفسو. (14
 في النص. الشائعةقيـ االجتماعية تحديد ال (15
 فيـ الحكمة الواردة في النص. (16

ويالَحظ أف الميارات السابقة متضمنة في جوانب التذوؽ األدبي، وعناصره السابؽ 
اختيار العنواف المناسب المعبر عف النص، وتحديد فكرتو الرئيسة، وِفَكره الفرعية، ذكرىا  ف

دراؾ ما بيف الِفَكر مف عالقات، واس تخراج ما يدؿ عمى معنى معيف  مف خالؿ النص  وا 
األلفاظ والتركيبات، والِفَكر ، كما تركز عمى عنصري: الذىنيتمثؿ جميًعا الجانب 

 .والمعاني
دراؾ مدى وتحديد مدى قدرة التعبيرات المستخَدمة عمى التعبير عف جو ا لنص، وا 

دراؾ التناسب بيف الكممة والجو النفسي ، واستخراج الصفات الذي يثيره أىمية الكممة فيو، وا 
، كما الوجدانينفسو، أو يصؼ بيا اآلخريف  تمثؿ جميًعا الجانب  األديبالتي يصؼ بيا 

 .العاطفةتركز عمى عنصر 
والتمييز بيف الحقيقة، والخياؿ، وفيـ مكونات الصورة الفنية، ومدى قدرتيا عمى 

دراؾ المعاني التي توحي  دراؾ جماؿ التعبير عف المعنى المراد، وا  بيا الصور الفنية، وا 
الصور البيانية في النص، والغرض البالغي منيا، والموازنة بيف تعبيريف مختمفيف لممعنى 

الصور واألخيمة، ، كما تركز عمى عنصري: الجمالينفسو  تمثؿ جميًعا الجانب 
 .والموسيقى

فيو  فتمثالف  في النص، وفيـ الحكمة الواردة الشائعةأما تحديد القيـ االجتماعية 
 .االجتماعيالجانب 
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التي تتمقى  داخؿ حمقات األدب ا، يجرىجماعيِّ  تذوؽ األدبي عمالً الولما كاف 
تنمية ميارات  –أيًضا  –  فكاف ىدؼ الدراسة الحاضرة النص بالفحص، والتحميؿ، والتقييـ

  :ما يعرضو المحور الثاني تفصيالً  وىذااوض االجتماعي داخؿ ىذه الحمقات  التف
 المحور الثاني: التفاوض االجتماعي:

يتناوؿ ىذا المحور المتغير التابع الثاني )التفاوض االجتماعي(  مف حيث: 
 تعريفو، وميزاتو، ومراحمو، وانتياًء بالميارات المستيدفة في الدراسة الحاضرة  كما يأتي:

 تعريف التفاوض:

التعريفات التي أوردتيا  تعددت تعريفات التفاوض  بتعدد مجاالت استخدامو  منيا
   حيث عرَّفت التفاوض بأنو:(00باربارا أندرسون )د.ت، ص. 

 .لغة الحوار، والمناقشة بيف طرفيف بشأف موضوع محدد  لموصوؿ إلى اتفاؽ 

 .مرحمة مف مراحؿ الحوار قبؿ الوصوؿ إلى اتفاؽ 

 إلى  محادثات بيف طرفيف، أو أكثر بشأف موضوع معيف، أو مشكمة قائمة  لموصوؿ
 اتفاؽ.

 بأنو: (22-22م، ص. 0222مصطفى رضا عبد الرحمن ) وعرَّفو
  عممية توضع بمقتضاىا مقترحات محددة  لمتوصؿ إلى اتفاؽ، يحقؽ مصمحة مشتركة

 لمطرفيف. 
  العممية التي تسعى إلى تنظيـ منافع طرفي التفاوض، وتحقيؽ نوع مف الرضا  عف

أف الطرؼ اآلخر شريؾ في تحقيؽ ىذه طريؽ تحقيؽ المصمحة المشتركة، والشعور ب
المنافع، ومف مصمحة كؿ طرؼ الحرص عمى مصمحة الطرؼ اآلخر  ألف في ذلؾ 

 تحقيؽ النصر، والكسب لمطرفيف مًعا.

حوار يجرى بيف طرفيف، أو  بأنو: (06م، ص. 3111عبد العزيز خمف )وعرَّفو 
أو قضية مشتركة   عدة أطراؼ  لمحاولة تقريب وجيات النظر  فيما يختص بمشكمة،

 لموصوؿ إلى اتفاؽ مشترؾ، يؤدي إلى رضا األطراؼ.
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م، ص. 3112وليم عبيد ) كما ذكر –وال يختمؼ التفاوض في معناه في التربية 
عنو في السياسة، وال االقتصاد، وال القضايا االجتماعية  حيث يجتمع أصحاب  -( 62

و، وطموحاتو، ثـ يعمؿ الجميع المصمحة مًعا، ولكؿ طرؼ وجية نظره التي تحمؿ رغبات
مًعا  لموصوؿ إلى "اتفاؽ"، يؤدي إلى نتائج مرضية لمجميع، ويركز التفاوض في المجاؿ 

 التربوي عمى التوصؿ إلى أفضؿ تعمـ، يمكف أف يحصؿ عميو الطالب المتعمـ.
موقؼ تعبيري بأنو:  (10م، ص. 3102نشوة محمد مصطفى الغزاوي )وعرَّفتو 
عرض وجيات  –مف خالليا  –أو أكثر بشأف قضية مف القضايا، يجرى  قائـ بيف طرفيف،

النظر، وتبادليا، وتقريبيا، ومواءمتيا، وتكييفيا  باستخداـ كافة أساليب اإلقناع  لمحفاظ 
 عمى المصال  القائمة، أو لمحصوؿ عمى منفعة جديدة.

بأنو: حوار، وتبادؿ  (20م، ص. 3100حمزة خضر عامر الشيري )وعرَّفو 
اآلراء قائـ بيف طرفيف، أو أكثر بشأف موضوع محدد  لمحاولة التوصؿ إلى اتفاؽ، يرضي 

 جميع األطراؼ.
 ويالَحظ مف التعريفات السابقة أف التفاوض:

 .حوار متبادؿ بيف طرفيف، أو أكثر بشأف موضوع، أو قضية، أو مشكمة ما 

 .ييدؼ إلى تحقيؽ مصمحة مشتركة، واتفاؽ بيف أطرافو 

 منو تحقيؽ مكسب، وال خسارة لطرؼ عمى حساب اآلخر  بقدر  ليس اليدؼ
 ما ىو تحقيؽ لمصمحة، ترضي جميع األطراؼ، وتحقؽ رضاىـ جميًعا.

 ميزات التفاوض:
نشوة محمد (، و 26م، ص. 0222مصطفى رضا عبد الرحمن ) حدَّد كؿ مف:

 ميزات التفاوض فيما يأتي: (10م، ص. 3102مصطفى الغزاوي )
 ضايا التي يصعب تحديدىا، وبمورتيا.مناقشة بعض الق 

 .التوصؿ إلى عالج بعض القضايا التي تتكشؼ في أثناء الحوار، ويصعب التنبؤ بيا 

 .تناُوؿ بعض القضايا التي يصعب مناقشتيا دفعة واحدة 
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  إتاحة الفرص لنقؿ الخبرات، واالحتكاؾ بمجاالت المعرفة  مما يتي  مجااًل أكبر
 قة في أطراؼ التفاوض.لمتعاوف، وتجديد درجة الث

 واستكشاؼ ميارات، وخبرات، يمكف ، والتعامؿ مع اآلخريفتنمية روح العمؿ الجماعي ،
 االعتماد عمييا في مجاالت أخرى. 

  ،إكساب المتعمـ القدرة عمى إدارة حياتو، وفي التعامؿ مع مجتمعو الممثؿ في األفراد
 والجماعات، والمنظمات، والقوانيف.

 ر عمى الحوار، والمناقشة، وتنظيـ الِفَكر.إعداد متعمـ قاد 

ىو النص األدبي، أما أطراؼ  –في الدراسة الحاضرة  -وموضوع التفاوض 
التفاوض  فتمثِّميا حمقات األدب  حيث يمثؿ كؿ منيا حمقة تفاوض في الوقت نفسو  بما 

 ُيظِيرونو مف ميارات في كؿ مرحمة مف مراحؿ ىذه العممية.
 :اراتو، وميمراحل التفاوض

باربارا أندرسون )د.ت، ص. مف خالؿ ما ذكرتو كتابات، ودراسات عدة  منيا: 
  م(3103وجورج فولر ) (،20م، ص. 0222ومصطفى رضا عبد الرحمن ) ،(02-32

لذي اعتمدت المقياس ا أبعاد –نفسيا  –تمثؿ ثالث مراحؿ لمتفاوض،  استخمصت الباحثة
 عميو الدراسة الحاضرة  فيما يأتي:

 : التخطيط لعممية التفاوض )ما قبل التفاوض(:أوالً 
وىي العممية التي تسبؽ جموس الفريؽ )الحمقة( عمى مائدة التفاوض، وبدء ما 

 ُكمِّفوا إياه مف ميمات  وتشمؿ الميارات اآلتية:
 .تحديد اليدؼ مف جمسة التفاوض )الحوار( داخؿ الحمقة 
 .تحديد المعمومات المطموبة 
  يعيا داخؿ الحمقة.تحديد األدوار، وتوز 
 .تحديد فترة زمنية محدَّدة لكؿ عضو  ألداء دوره  وفًقا ليذا الدور 
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 ثانًيا: إدارة عممية التفاوض )مائدة التفاوض(:
وىي العممية التي تجرى بيف األعضاء بعد انتيائيـ مف عممية التخطيط، ودخوليـ 

ب مف أعضاء الحمقة الميارات فيذ الفعمي لمميمات المكمَّفيف إياىا  وتتطمنفي عممية الت
 اآلتية:

  بيدوء، واحتراـ. الحمقةإدارة الحوار داخؿ 

 .ترتيب الِفَكر جيًدا قبؿ التحدث 

 .و مف أسئمة  اإلنصات جيًدا لآلخريف، ولما يوجَّ

 .تقبُّؿ النقد بصدر رحب 

 .القدرة عمى إقناع اآلخريف 

 .الترحيب بآراء الحمقة في أداء أعضائيا 

 ف كانت مخالفة لرأي العضو.احتراـ آراء الحم  قة  وا 

 .االحتفاظ باليدوء 

 .ِذكر الدليؿ عمى صحة ما يقدَّـ مف آراء 

  .التعاوف داخؿ الحمقة في إنجاز الميمات المطموبة، أو حؿ المشكالت 

 ثالثًا: التأمل في نتائج التفاوض )ما بعد التفاوض(:
مف تنفيذ الميمات  وىي العممية التي تجرى بيف األعضاء بعد انتيائيـ تماًما

المكمَّفيف إياىا  ومف ثـ تقييـ نتائج المفاوضات، والتأمؿ فييا  لتحسيف األداء في المرات 
 القادمة  وتتطمب مف أعضاء الحمقة التأمؿ في:

 .)نمط العمؿ داخؿ الحمقة )فردي / جماعي 

 .الشعور بالرضا عف الدور داخؿ الحمقة 

 .نقاط القوة، والضعؼ في األداء 

 النتباه لمتعميمات.مدى ا 

 .التعاوف، والحب، واالحتراـ السائد داخؿ الحمقة 
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 .التزاـ آداب الحوار 

 .الرغبة في التفوؽ عمى الحمقات األخرى  

ولما كاف اليدؼ مف الدراسة الحاضرة تنمية كؿ مف: التذوؽ األدبي، وميارات 
األدب  كمتغير  التفاوض االجتماعي لدى التالميذ بشكؿ جماعي  فكانت العناية بحمقات

 مستقؿ  وىذا ما يعرضو المحور الثالث األخير تفصياًل:
 المحور الثالث: حمقات األدب:

أساسيا النظري، يتناوؿ ىذا المحور حمقات األدب  مف حيث: تعريفيا، و 
 ىا.وأعضاؤ 

 تعريف حمقات األدب:
ة، ُتعَرؼ حمقات األدب بعدة أسماء أخرى  منيا: نادي القراءة، وحمقات القراء

 بأنيا: (Daniels, 2001) ىارفي دانيالزوحمقات التعمـ، ودوائر األدب. وقد عرَّفيا 
كتاًبا، يختاروف  طالب،تتكوف مف ثالثة إلى ستة  ،يقودىا الطالب مناقشة،مجموعات 

لكؿ  اإلعدادالطالب    يكمَّؼفي ىذه المجموعات لضماف المشاركة النشطةو  ويقرأونو.
 وبعدالمناقشة.  إلثراءويستخدـ الطالب مالحظاتيـ  ،بانتظاـ الحمقاتتجتمع لقاء، ثـ 

ينتيي العمؿ، ثـ أقرانيـ في الصؼ،  أماـ عمميا حمقةكؿ  تعرض، القراءةاالنتياء مف 
  ويعاد تشكيؿ المجموعات مرة أخرى  لقراءة كتاب آخر.

أف المجموعات  (063م، ص. 3103أشجان حامد عبده الشديفات )ذكرت و 
  لمناقشة النصوص األدبية بتعمؽ، في حمقات األدب مًعاالتالميذ تجتمع الصغيرة مف 

بواسطة استجابات التالميذ لما يقرأونو،  –بشكؿ أساس –وتكوف تمؾ المناقشات موجَّية 
وتتوزع ىذه االستجابات حوؿ األحداث، والشخصيات في الكتاب، أو النص المقروء، 

متعمقة بذلؾ النص، وتقدِّـ ىذه االستراتيجية ومعمومات عف المؤلؼ والخبرات الشخصية ال
 لمتالميذ موقًفا لالنيماؾ في التفكير الناقد، والتأمؿ عند قراءتيـ الكتب، ومناقشتيـ.
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 ,Herrera & Kidwell)لويس ىيريرا، وتابيثا كيدويل ذكر كؿ مف:  و 

2018, p. 17) –  مف أربعة إلى ستة طالب، مع تكميؼ كؿأف حمقات األدب تتألؼ 
والتعبير  الِفَكر،وتكافؤ الفرص في تبادؿ  ،يضمف المشاركة المتوازنة ا،مسبقً  اعضو دورً 

  .اآلخريف في المجموعة إلسياماتواالستجابة  ،عف تفسيرات النصوص
ويالَحظ مف تعريفات حمقات األدب تركيزىا عمى كونيا مجموعة صغيرة مف 

موعات  لقراءة موضوع ما، ومناقشتو الطالب تتراوح مف ثالثة إلى ستة، تجتمع ىذه المج
في ضوء أدوارىـ المحددة مسبًقا، ويتبادلوف ىذه األدوار، وبعد االنتياء مف دراسة 
الموضوع يعرضونو أماـ أقرانيـ في الصؼ، ثـ يعاد تكويف المجموعات مرة أخرى  لدراسة 

 موضوع جديد  وىكذا.
 األساس النظري لحمقات األدب:

أساس نظري  ما بيف: تربوي، ولغوي. طياتيا أكثر مف تجمع حمقات األدب في 
 ىذه األسس:ومف 

 التعمم التعاوني:  

تحقؽ حمقات األدب التعمـ التعاوني  مف خالؿ عمؿ التالميذ في مجموعات، 
تنمو لدييـ ذلؾ وتوزيع األدوار فيما بينيـ  لدراسة النص المحدد مف قبؿ، وفي أثناء 

 .مجموعة مف الميارات االجتماعية
وبرغـ أف حمقات األدب تأخذ في شكميا أحد أشكاؿ التعمـ التعاوني  فثمة 

 فيما يأتي:  (211-210م، ص. 3102وائل صالح السويفي )اختالفات بينيما، حددىا 
 (: مقارنة بين حمقات األدب، والتعمم التعاوني:3جدول رقم )

 التعمم التعاوني حمقات األدب وجو المقارنة
محتويات، ومقررات دراسية  لنص األدبي.ا محتوى عنايتيا.

 متنوعة.
 يعتمد إعدادىا عمى المعمـ.تعتمد عمى المتعمـ فقط دوف  ألواف النشاط الصفي.
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 التعمم التعاوني حمقات األدب وجو المقارنة
 المعمـ.

تتغير حسب كؿ نص أدبي،  المجموعات.
ومكوناتو، وتشكَّؿ مجموعة كبيرة 
مف الحمقات كميا  لممناقشة 
العامة فيما توصمت إليو 

 المجموعات.

حسب المحتوى المقرر  تشكَّؿ
بجدوؿ زمني محدد لنياية 

 الحصة.

ذاتي مف ِقَبؿ الطالب، والمعمـ  التقويـ.
 موجو، ومرشد.

 مف ِقبؿ المعمـ.

 

 الذكاءات المتعددة:  

 –بشكؿ عاـ  –فتنمي  األدوار المختمفة لحمقات األدب عديًدا مف الذكاءات  تحقؽ
اخؿ الحمقة الواحدة، وبيف الحمقات الذكاء االجتماعي  مف خالؿ العمؿ الجماعي د

المختمفة، والذكاء المغوي  مف خالؿ أدوار كؿ مف: الممخِّص، وُمثري الكممات، والناقد 
  األدبي. 

م، ص. 3112محمد عمي فالح الخوالدة ) كما ذكر – وتنمي الذكاء المكاني
 والذكاءىد، برسـ المشاىد المتضمنة في النص عبر دوَري: الشارح، ومتعقب المشا - (23

الشخصي الداخمي عبر دور قائد المناقشة  والذكاءعبر دور المضيء األدبي،  الوجداني
 الذي يتكفؿ بإدارة المناقشة، وفت  قنواتيا الالزمة.

 
 ممكية التمميذ:  

فالتمميذ في حمقات األدب مسئوؿ عف تعممو، وعف إدارة مجموعتو، أما المعمـ 
 ,Brignolo) إيفان بريجنولومقات. ويتفؽ ذلؾ مع ما ذكره فميسِّر لعممية التعمـ داخؿ الح

2010, p. 12-13) عف طريؽ   عمى التعمـ في حمقات األدب التالميذ يشجَّعوف  مف أف
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تعمموه مف قبؿ  بداًل مف محاولة تطبيؽ ما   والخروج بإجاباتيـ الخاصة ،حؿ المشكالت
 سمبيِّا.  متمقًِّياف يكوف بداًل مف أ  امتالؾ تعممووبذلؾ تتاح لمتمميذ فرصة 

 دعامات التعمم، والتعمم االجتماعي:  

( 22م، ص. 3112محمد عمي فالح الخوالدة )كما ذكر  –تدعـ حمقات األدب 
بأنفسيـ الحًقا، كما  -بشكؿ كامؿ  -األنماط المختمفة لميمات التالميذ  حتى يؤدوىا  -

المحادثات االجتماعية بشأف النص   يدعـ المعمموف عديًدا مف األنماط المتعددة  لتوفير
عف طريؽ النمذجة، وربط مناقشات المجموعة بعضيا ببعض، ويشرؼ المعمموف عمى ىذه 

 العممية بشكؿ كامؿ، ويقدِّموف إرشاًدا كافًيا لطالبيـ. 
 النظرية البنائية االجتماعية لـ"فيجوتسكي Vygotsky:" 

لورا كاليبول بامبيانشي  ف:كما ذكر كؿ م –تتطمب حمقات األدب مف التالميذ 
(Pambianchi, 2017, p. 21) فاطمة حامد سيد ، و(Sayed, 2017, p. 96) - 

المشاركة في التفاعالت مع أقرانيـ  لمناقشة تفسيراتيـ النص  ومف ثـ تيدؼ إلى حدوث 
مكانية استكشاؼ  التعمـ في بيئة اجتماعية  حيث يشارؾ التالميذ أقرانيـ في المناقشات، وا 

واستخداـ ِفَكرىـ المَشكَّمة في أثناء المناقشة في عمميـ  ،(ZPD) الحدِّيطقة نموىـ من
 ،والنقد ،لممشاركة الفعالة لمتالميذيجب أف توفر ىذه السياقات االجتماعية فرًصا الفردي. و 

 والتأمؿ في طريقة تفكيرىـ. 

 :نظرية استجابة القاريء 

بنية ثابتة،  –( 60. م، ص0221غسان بديع السيد )كما ذكر  –النص 
وحروؼ ميتة مف دوف قراءة  ألف القاريء ىو المقصود في أي كتابة، وىو الذي يعيد 
تشكيؿ النص  فمـ يعد القاريء تمؾ الذات السمبية التي تتمقى العمؿ باستسالـ  بؿ صار 
 فاعاًل ديناميِّا، يؤثر في النص، ويصنع داللتو مف جديد  ألف القراءة تفاعؿ بيف موضوع

 النص، والوعي الفردي.
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م، 3100محمد أحمد محمود ) كما ذكر –ونظرية التمقي / استجابة القاريء 
نظرية أدبية، تركز عمى القاريء )الجميور(، وعمى خبرتو في العمؿ  – (872ص. 

األدبي  إذ تولي القاريء سمطة تكاد تكوف مطمقة في فيـ النص، وتفسيره  مؤكِّدًة دور 
بداع النص الموازي الذي قد يفوؽ النص خبرة القاريء، وتج ربتو في خمؽ المعنى لمنص، وا 

األصؿ، وىي نظرية ظيرت حديثًا في ستينيات، وسبعينيات القرف العشريف، وال يزاؿ ليا 
 صدى إلى اآلف.     

مف خالؿ  –وتحقؽ حمقات األدب مباديء نظرية استجابة القاريء  حيث يجرى 
م، 3112سعاد جابر محمود حسن )ا الطالب كما ذكرت خطواتيا، واألدوار التي يؤديي

ربط النص بالذات  عندما يناقشو الطالب في ضوء خبراتيـ السابقة، كما  -( 011ص. 
يتحقؽ ارتباط النص بالنصوص األخرى  عندما يجمع الطالب عنو معمومات مف مصادر 

عمى العالقة بيف مختمفة، ويتناقشوف في العالقة بيف تمؾ النصوص، وُيصدروف أحكاًما 
 كؿ منيا، وسمات كؿ منيا.

ويتحقؽ ارتباط النص بالعاَلـ  عندما يتحرى الطالب العالقة بيف ما يقرأوف، 
مف خالؿ دور "الرابط" الذي يوِجد العالقات بيف األفراد،   والقضايا الكبرى في المجتمع

كما يمارس الطالب واألماكف، واألحداث في النص  وبيئة القاريء، واىتماماتو الشخصية، 
الحاالت التي يتخذىا القاريء عند القراءة  وىي: البقاء بالخارج، والخطو  –مف خالليا  –

لمداخؿ  مف خالؿ دور "قائد المناقشة" الذي يتناوؿ النص، ويضع األسئمة  ليصؿ 
 بالمجموعة إلى بناء تصور لما يحدث، وكيؼ تتعامؿ الشخصيات، وترتبط ببعضيا.

حالة البقاء بالداخؿ، والتحرؾ لمخارج  مف خالؿ دور "الرابط"،  –ؾ كذل –وتتحقؽ 
ويتحقؽ الخطو لمخمؼ، والنظر بموضوعية لمخبرة  مف خالؿ دور "الممخِّص" الذي ُيكوِّف 

ًصا مختصًرا لمنص.  ممخَّ
م، 3102وائل صالح السويفي ) كما ذكر –وال تجرى عمميات استجابة القاريء 

مف دوف استخداـ عمميات القراءة العميا  كالتحميؿ، واالستنتاج، والتنبؤ   -( 221ص. 
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ألف القاريء ال يستطيع أف يتفاعؿ مع النص األدبي، وال يستجيب لو مف دوف استخداـ 
إلى  –مف خالؿ ذلؾ  –ميارات التفكير العميا في أثناء قراءة النص األدبي  حتى يصؿ 

صدار الحكـ اليدؼ مف كتابة العمؿ األدبي، و  اإلحساس بو مف الناحية الجمالية، ونقده، وا 
 عميو.

 أعضاء حمقات األدب:
تتعدد أدوار التالميذ في حمقات األدب  فمكؿ عضو في الحمقة دور مختمؼ، 

 ,Daniels)ىارفي دانيالزيتكامؿ مع أدوار باقي األعضاء. وىذه األدوار حدَّدىا كؿ مف 

2006, p.11) يفان بريجنولو ، و مريم محمد ، و (Brignolo, 2010, p. 10-11)ا 
م، ص. 3102أروى عقمة محمود اليزايمة )(، و 006-002م، ص. 3102األحمدي )

   فيما يأتي:(22
 وىو المسئوؿ عف سير المناقشة داخؿ الحمقة، ومتابعة أفراد قائد المناقشة :

تعترض المجموعة، ومدى التزاميـ أدوارىـ، كما يقدِّـ حمواًل لممشكالت التي قد 
ًصا لما ُأنجز داخؿ حمقتو.  عمؿ الحمقة، ويقدِّـ ممخَّ

 )يبرز أىمية أجزاء خاصة مف النص، وينبغي أف تكوف األدبي:  النجم )المضيء
 أجزاًء مميزة، ثـ يقرأىا بصوت عاٍؿ ألفراد مجموعتو  لمناقشتيا.

 )أو : يشرح النص ألفراد الحمقة  مف خالؿ تقديـ رسوماتالشارح )الفنان الماىر ،
 صور إيضاحية، أو تجسيـ شخصية، وتقديـ مشيد تمثيمي.

 يبحث عف الصمة بيف النص، والعالـ الخارجي، ويسيـ ىذا في الرابط المبدع :
ثراء المناقشة.  توضي  النص، وا 

 يقدِّـ ممخًصا لما ُأنِجز، وما توصمت إليو الحمقة مف نتائج.الممخِّص : 

 الميمة، أو غير الواضحة، أو التي : يختار الكممات مثري )مْغني( الكممات
 اسُتخِدمت بطريقة غير مألوفة، ويشرحيا ألفراد الحمقة.
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 )ر : يتعقب المشاىد داخؿ النص، ويصفيا، ويصوِّرىا، أو متعقِّب المشاىد )المصوِّ
 يصوِّر المكاف والزماف، ويصفيما  ليتمثميما أفراد الحمقة.

 :الستجابات بشأف نشاط تتمثؿ وظيفتو في تدويف ا مستكِشف الشخصيات
 الشخصيات الموجودة في النص، وطريقة تفكيرىا.

 )يبحث عف معمومات ميمة، أو مفيدة، تتعمؽ بالكتاب، أو المحقِّق )الباحث :
الموضوع  كالخمفية الثقافية، أو التاريخية لمنص، وقد تفيد ىذه المعمومات في إثراء 

 سياؽ النص، ومساعدة المجموعة في فيمو.

 أسموب األديب  مف ، وفي األدبية: ينقد النص، ويبدي رأيو في قيمتو ألدبيالناقد ا
 مة، وأثرىا في النص.حيث: الصور البيانية المستخدَ 

وتختمؼ ىذه األدوار باختالؼ نوع النص  فقد تظير في نصوص، وتختفي في  
قررة وقد اعتمدت الدراسة الحاضرة عمييا جميًعا في معالجة النصوص األدبية الم أخرى.

 عمى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي.
وبعد عرض اإلطار النظري الممثَّؿ في متغيرات الدراسة الثالث، يعرض الجزء 

      اآلتي إطار الدراسة الميداني الممثَّؿ في تجربتيا.
 إطار الدراسة الميداني:

عديتناوؿ ىذا الجزء إطار الدراسة الميداني الممثَّ  المعالجة اد ؿ في اختيار العينة، وا 
المقترحة لمنصوص األدبية المقررة عمى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي  وفًقا الستراتيجية 

عداد األدوات،  ، وما أسفر عنو ىذا التطبيؽ مف نتائج.  اوتطبيقي حمقات األدب، وا 
 أواًل: إجراءات ما قبل التنفيذ:

 عينة الدراسة :اختيار )أ( 
الصؼ الخامس االبتدائي في  طة، والتجريبية مفاختيرت عينتا الدراسة: الضاب

الشييد عبد ربو خالد االبتدائية بإدارة برج العرب التعميمية. وفيما يأتي بياف بأعداد مدرسة 
 تالميذ المجموعتيف: الضابطة، والتجريبية الذيف شاركوا في تجربة الدراسة:
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 (: بيانات عينة الدراسة:2جدول رقم )
 العدد الفصؿ المجموعة
 56 2/  5 الضابطة 
 52 1/  5 التجريبية 

 
 :()إعداد قائمة ميارات التذوق األدبي)ب( 

بعد االطالع عمى الكتابات التربوية المتعمقة بالتذوؽ األدبي، وكذلؾ الدراسات 
 –السابقة في المجاؿ  صممت الباحثة قائمة بميارات التذوؽ األدبي الالزمة لمنصوص 

سبة عينتيا، وعرضتيا عمى بعض المحكميف في مجاؿ المناىج والمنا –موضع الدراسة 
 وطرائؽ تدريس المغة العربية، وقد أقروا صالحيتيا، ومناسبتيا ىدؼ الدراسة.

 إعداد أداتي الدراسة:)ج( 
 :()التذوق األدبي اختبار( 0-)ج

ميارات التذوؽ األدبي لدى تالميذ الصؼ الخامس قياس ار االختب ىذا استيدؼ
( أسئمة رئيسة، تضمف كؿ سؤاؿ منيا ثالثة) – في صورتو المبدئية –وقد تضمفائي، االبتد

( سؤااًل، وقد تنوعت ثالثيف( أسئمة فرعية  وبذلؾ صار إجمالي عدد األسئمة )عشرة)
   ما بيف: الشعر، والنثر.فيو النصوص المقدمة
 التذوؽ األدبي:( مواصفات اختبار 4رقـ )ويوض  الجدوؿ 

 
 
 

                                                 
() ( قائمة ميارات التذوؽ األدبي لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي.2ممحؽ رقـ :) 
() ( اخ3ممحؽ رقـ :)التذوؽ األدبي لتالميذ الصؼ الخامس االبتدائي تبار. 
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 التذوق األدبي:اختبار مواصفات (: 2)جدول رقم 

عدد  األسئمة الميارة م
 األسئمة

الوزن 
 النسبي

 %18 3 21+  11+  1 اختيار العنواف المناسب المعبر عف النص.   .1
 %18 3 22+  12+  2 تحديد الفكرة الرئيسة لمنص.  .2

3.  
 16+  13+ 7+  5+  3 تحديد الِفَكر الفرعية لمنص.

 +25 
6 28% 

 %13.33 4 23+  13+  5+  3 بيف الِفَكر مف عالقات.إدراؾ ما   .4

5.  
استخراج ما يدؿ عمى معنى معيف  مف 

 خالؿ النص.
6  +14  +24  +29 4 13.33% 

تحديد مدى قدرة التعبيرات المستخَدمة عمى   .6
 التعبير عف جو النص.

4  +18  +14  +28  +
29  +38 

6 28% 

 %18 3  29+  14+  4 إدراؾ مدى أىمية الكممة في النص.   .7

8.  
إدراؾ التناسب بيف الكممة، والجو النفسي 

 الذي يثيره النص.
4  +14  +29  +38 4 13.33% 

9.  
 األديباستخراج الصفات التي يصؼ بيا 

 نفسو، أو يصؼ بيا اآلخريف.
4  +7  +15  +16  +

25 
5 16.66% 

 %18 3 28+  19+  9 التمييز بيف الحقيقة، والخياؿ فيما يقرأ.  .18

مكونات الصورة الفنية، ومدى قدرتيا فيـ   .11
 عمى التعبير عف المعنى المراد.

9  +19  +28 3 18% 

 %18 3 28+  19+  9 إدراؾ المعاني التي توحي بيا الصور الفنية.  .12

13.  
إدراؾ جماؿ الصور البيانية في النص، 

 والغرض البالغي منيا.
9  +19  +28 3 18% 

 %18 3 38+  28+  18 ى نفسو.الموازنة بيف تعبيريف مختمفيف لممعن  .14
 %13.33 4 26+  17+  7+  5 في النص. الشائعةتحديد القيـ االجتماعية   .15
 %18 3 27+  18+  8 فيـ الحكمة الواردة في النص.  .16
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 االختبار:ضبط 

( 38ـ عمى )2816مف فبراير  18يوـ األحد الموافؽ ُطبِّؽ االختبار استطالعيِّا 
عما  أسفر التجريب االستطالعيميذ الصؼ الخامس االبتدائي، و وتمميذة مف مف تالتمميًذا 
 يأتي :
  عينة الدراسة.تعميمات االختبار مناسبة 
 ُحسب زمف االختبار  عف طريؽ حساب زمف انتياء أوؿ تمميذ مف  :زمف االختبار

اإلجابة، وزمف انتياء آخر تمميذ، ثـ ُحسب متوسط الزمنيف  وبذلؾ صار زمف 
 دقيقة(. 98تبار )اإلجابة عف االخ

 :الذيف  ا عمى صدؽ )المحكميف(ُحسب صدؽ االختبار  اعتمادً  صدؽ االختبار
أبدوا بعض مالحظاتيـ  مف حيث تنويع النصوص  ما بيف الشعر، والنثر، 

 وتعديؿ بعض األسئمة  حتى تكوف مناسبة طبيعة المرحمة. 
 :رتضت الدراسة حدِّا معامالت السيولة ألسئمة االختبار، واسبت حُ  سيولة األسئمة

(، 8.4وقد بمغ متوسط معامالت السيولة ) (.8.3) أدنى لمعامؿ السيولة قدره
(  وبذلؾ تجاوزت أسئمة االختبار الحد األدنى 8.6ومتوسط معامالت الصعوبة )

الذي ارتضتو الدراسة الحاضرة لمعامؿ السيولة، وفي الوقت ذاتو ارتفع متوسط 
 معامالت صعوبتو.

 وقد بمغ متوسط  ( حدا أدنى لمعامؿ التمييز.8.2) ارتضت الدراسة: مةتمييز األسئ
(  وبذلؾ تجاوز متوسط معامالت التمييز الحد األدنى 8.54معامالت التمييز )

 الذي ارتضتو الدراسة الحاضرة، فصار االختبار مميًِّزا.
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 بات االختبار:ث
(  Cronbach's Alphaعف طريؽ حساب معامؿ ثبات ألفا كرونباخ )ُحسب  و 

(  وىذا ما SPSS – V.23باستخداـ برنامج الحـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية )
 (:5يوضحو الجدوؿ رقـ )

 ثبات اختبار التذوق األدبي:معامل  (:2جدول رقم )
 معامل الثبات عدد األسئمة التالميذعدد 

38 38 8.924 
 

صار صالًحا لمتطبيؽ في بذلؾ يالَحظ أف االختبار عمى درجة عالية الثبات  و و 
 صورتو النيائية.
 :()مقياس ميارات التفاوض االجتماعي( 3-)ج

 ،أبعاد ثالثةعبارة موزعة عمى  (ثالثيف) –فى صورتو األولية  -شمؿ المقياس 
فيما مف خالؿ االطالع عمى الكتابات التربوية في المجاؿ، وتمثمت ىذه األبعاد ُحددت 
 يأتى:

  عبارات(. سبع) ض)ما قبؿ التفاوض(التخطيط لعممية التفاو 
 ( )عبارة(. ثالث عشرةإدارة عممية التفاوض )مائدة التفاوض 
 ( )عبارات(. عشرالتأمؿ في نتائج التفاوض )ما بعد التفاوض 

 ضبط المقياس:

 :صدق المقياس 

فى  -عمى التقدير الثالثي، ثـ عرضتو  -في إعداد المقياس  –اعتمدت الباحثة 
بعض الممحوظات الممثمة في إعادة الذيف أبدوا  المحكميف بعضمى ع - صورتو األولية

                                                 
() ( 4ممحؽ رقـ :) لخامس االبتدائيالتفاوض االجتماعي لتالميذ الصؼ امقياس. 
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صوغ بعض العبارات  لتصير معبرة عف البعد الذي تنتمي إليو، وقد روعيت ىذه 
 الممحوظات  ومف ثـ صار المقياس صالًحا لمتطبيؽ في صورتو النيائية.

 :االتساق الداخمي لممقياس  

يـو استطالعيِّا عف طريؽ تطبيقو   االتساؽ الداخمى لممقياسجرى التحقؽ مف 
وتمميذة مف تالميذ الصؼ تمميًذا ( 38ـ عمى )2816مف فبراير  18األحد الموافؽ 

بيف درجة  Pearson Correlation معامؿ ارتباط بيرسوفحساب الخامس االبتدائي، و 
ذا   وى0.01وكميا كانت دالة عند مستوى كؿ عبارة مف عبارات المقياس، ودرجتو الكمية  

 يدؿ عمى اتساقو الداخمي.
 عبارات المقياس، ودرجتو الكميةبيف  معامالت االرتباط( 6) جدوؿ رقـالويوض  
 :0.01عند مستوى داللة 
عند  عبارات المقياس، ودرجتو الكميةبين  معامالت االرتباط (:6) جدول رقم

 :0.01مستوى داللة 
 الداللة رتباطمعامل اال  العبارة الداللة معامل االرتباط العبارة
 داؿ. 8.768 16 .داؿ 8.826 1

 داؿ. 8.667 17 .داؿ 8.571 2

 داؿ. 8.288 18 .داؿ 8.615 3
 داؿ. 8.739 19 داؿ. 8.645 4

 داؿ. 8.536 28 داؿ. 8.482 5

 داؿ. 8.858 21 داؿ. 8.637 6

 داؿ. 8.881 22 داؿ. 8.621 7

 داؿ. 8.448 23 داؿ. 8.644 8

 داؿ. 8.718 24 داؿ. 8.828 9

 داؿ. 8.442 25 داؿ. 8.718 18

 داؿ. 8.778 26 داؿ. 8.568 11
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 الداللة رتباطمعامل اال  العبارة الداللة معامل االرتباط العبارة
 داؿ. 8.783 27 داؿ. 8.599 12

 داؿ. 8.499 28 داؿ. 8.638 13

 داؿ. 8.591 29 داؿ. 8.819 14

 داؿ. 8.747 38 داؿ. 8.519 15

 داؿ. 1 المقياس ككؿ
 

 يؤكد ما يأتى:وما سبؽ 
 في  – حيث ُيسيـ كؿ بعد بجزء مختمؼاتو  ، وعبار استقالؿ أبعاد المقياس

 البعد اآلخر. يقيسوعما  -ميارات التفاوض االجتماعي قياس 
  بيف كؿ بعد، والمقياس ككؿ  وىذا يؤكد أف كؿ بعد مف أبعاد الداؿ االرتباط

 ميارات التفاوض االجتماعي.فى قياس  - بصورة إيجابية -المقياس ُيسيـ
 :ثبات المقياس  

 تطبيؽ معادلة "ألفا كرونباخ" ب معامؿ الثبات  ؽ حسابعف طري ُحسب و 
Coronbach's Alpha  ( باستخداـ برنامج الحـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعيةSPSS 

– V.23( وىذا ما يوضحو الجدوؿ رقـ  )7:) 
 ثبات مقياس ميارات التفاوض االجتماعي:معامل  (:0جدول رقم )

 ثباتمعامل ال عدد العبارات التالميذعدد 
38 38 8.952 

 

صار صالًحا لمتطبيؽ في بذلؾ يالَحظ أف المقياس عمى درجة عالية الثبات  و و 
 صورتو النيائية.
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 اصالحً  -فى صورتو النيائية -صار المقياس  اإلجراءات السابقة فى ضوء و 
رقـ  جدوؿالأبعاد رئيسة. ويوض   ثالثة( عبارة  موزعة عمى 38لمتطبيؽ  حيث شمؿ )

 :فات المقياس فى صورتو النيائيةمواص (8)

 
 :ميارات التفاوض االجتماعيمواصفات مقياس (: 1)رقم  جدول

 

أرقام  البعد
 العبارات 

 المجموع

 عبارات. 7 7:  1 األوؿ: )التخطيط لعممية التفاوض "ما قبؿ التفاوض"(.
 عبارة. 13 28:  8 الثاني: )إدارة عممية التفاوض "مائدة التفاوض"(.

 عبارات. 18 38:  21 : )التأمؿ في نتائج التفاوض "ما بعد التفاوض"(.الثالث
 عبارة. 38 المجموع

 

 :()التدريبات، والمناشطإعداد كتاب )د( 
اختير المحتوى مف دروس الوحدات الثالث المقررة عمى تالميذ الصؼ الخامس 

ة لتدريس النصوص االبتدائي في كتاب المغة العربية، وُحدِّدت الفترة الزمنية الالزم
 :(9المتضمنة في ىذه الوحدات  كما ىو موضَّ  في الجدوؿ رقـ )

 الخطة الزمنية لمتدريس؛ وفًقا الستراتيجية حمقات األدب:(: 2جدول رقم )
 الفترة الزمنية الدروس الوحدة
 

 األولى: شخصيات رائدة.
 فترات 3 الدرس الرابع: نحب مصر )شعر(.

 (: شعر )قراءة متحررة(.1ي )نشاط إثرائي صف حصص( 6)
 (: نثر )قراءة متحررة(.2نشاط إثرائي صفي )

 فترات 3 الدرس الثالث: مصر ىي الدنيا )شعر(. 

                                                 
( )( 5ممحؽ رقـ) : ،لتنمية التذوؽ األدبي، وميارات التفاوض االجتماعي لدى والمناشطكتاب التدريبات  

 تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي.
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الثانية: ىوايات، 
 وميارات.

 

 حصص( 6) (: موازنة بيف نصيف شعرييف.1نشاط إثرائي صفي )
 (: نثر )قراءة متحررة(.2نشاط إثرائي صفي )

 
 صص، وعبر.الثالثة: ق

 فترات 3 الدرس الثالث: الثعمب، والديؾ )شعر(.
(: موازنة بيف نصيف )شعر، 1نشاط إثرائي صفي ) حصص( 6)

 ونثر(.
 (: شعر )قراءة متحررة(.2نشاط إثرائي صفي )

 
 :()إعداد دليل المعمم)ىـ( 
صمَّمة وفًقا   إلرشاد معمـ المجموعة التجريبية لتنفيذ الدروس المىذا الدليؿُأِعدَّ 

الستراتيجية حمقات األدب  حيث تضمف مقدمة نظرية عف حمقات األدب، وميارات كؿ 
مف: التذوؽ األدبي، والتفاوض االجتماعي المراد تنميتيا، وبعض اإلرشادات الالزمة 

 لمتنفيذ. 
 ألداتي الدراسة:التطبيق القبمي )و( 
 الختبار الدراسة:التطبيق القبمي ( 0-)و

الثػػػػاني عشػػػػر مػػػػف فبرايػػػػر الموافػػػػؽ  الثالثػػػػاء يػػػػوـر الدراسػػػػة قبميِّػػػػا فػػػػي ُطبػػػػؽ اختبػػػػا
( تمميًذا وتمميذة مف تالميذ الصؼ الخػامس االبتػدائي، مثَّمػوا المجموعػة 56)عمى ـ  2819

وُرصػػػػػدت درجػػػػػاتيـ فػػػػػي  ( تمميػػػػػًذا وتمميػػػػػذة، مثَّمػػػػػوا المجموعػػػػػة التجريبيػػػػػة،52الضػػػػػابطة، و)
 ا.االختبار، وعولجت إحصائيِّ 

 التطبيق القبمي لمقياس ميارات التفاوض االجتماعي: (3-)و
عمى  ـ 2819يوـ األربعاء الموافؽ الثالث عشر مف فبراير قبميِّا في  المقياسُطبؽ 

( تمميػػػًذا وتمميػػػذة مػػػف تالميػػػذ الصػػػؼ الخػػػامس االبتػػػدائي، مثَّمػػػوا المجموعػػػة الضػػػابطة، 56)

                                                 
() تنمية التذوؽ األدبي، وميارات التفاوض دليؿ معمـ المجموعة التجريبية إلى (: 6رقـ ) ممحؽ

 الخامس االبتدائي. االجتماعي لدى تالميذ الصؼ
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، وعولجت المقياسوُرصدت درجاتيـ في  ( تمميًذا وتمميذة، مثَّموا المجموعة التجريبية،52و)
 ا.إحصائيِّ 

 ثانًيا: إجراءات التنفيذ:
 بتدريسـ  2819مف فبراير  14بدأت تجربة الدراسة يوـ الخميس الموافؽ 

لتالميذ المجموعة  النصوص األدبية المقررة عمى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي
ت يوـ الثالثاء الموافؽ التاسع مف أبريؿ ستراتيجية حمقات األدب، وانتيال وفًقا  التجريبية
 ـ.2819

 الدراسة: ألداتيثالثًا: التطبيق البعدي 
 التطبيق البعدي لمقياس ميارات التفاوض االجتماعي: (أ 

 العاشر مف أبريؿالموافؽ  األربعاءفي يوـ  لممقياسبدأت إجراءات التطبيؽ البعدي 
 عمى المجموعتيف: الضابطة، والتجريبية.  ـ 2819

بعت اإلجراءات نفسيا المتبعة في التطبيؽ القبمي  مف حيث رصد النتائج، تُّ وا
 وتحميميا إحصائيِّا  تمييًدا الستخالص نتائج الدراسة.

 التطبيق البعدي الختبار الدراسة: (ب 

الحادي عشر في يوـ الخميس الموافؽ  لالختباربدأت إجراءات التطبيؽ البعدي 
 الضابطة، والتجريبية. عمى المجموعتيف:  ـ 2819 مف أبريؿ

بعت اإلجراءات نفسيا المتبعة في التطبيؽ القبمي  مف حيث رصد النتائج، واتُّ 
( الخطة 18)ويوض  الجدوؿ  وتحميميا إحصائيِّا  تمييًدا الستخالص نتائج الدراسة.

 الزمنية إلجراءات الدراسة:
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 (: الخطة الزمنية إلجراءات الدراسة:01)جدول 
 المجموعة. األداة. التاريخ اليوم التطبيق
 

 القبمي.
 الضابطة + التجريبية. اختبار التذوؽ األدبي. ـ.2819/  2/  12 الثالثاء.
مقياس ميارات التفاوض  ـ.2819/  2/  13 األربعاء.

 االجتماعي.
 الضابطة + التجريبية.

بداية 
 .التجربة

المعالجة المقترحة  وفًقا  ـ.2819/  2/  14 الخميس.
راتيجية "حمقات الست

 األدب".

 التجريبية.

 
 البعدي.

مقياس ميارات التفاوض  ـ.2819/  4/  18 األربعاء.
 االجتماعي.

 الضابطة + التجريبية.

 الضابطة + التجريبية. اختبار التذوؽ األدبي. ـ.2819/  4/  11 الخميس.
 

 رابًعا: نتائج الدراسة: عرًضا، ومناقشًة، وتفسيرًا:
الدراسة في اإلجابة عف األسئمة التي ُحدِّدت سمًفا في المشكمة  وىذا تمثمت نتائج 

 ما يعرضو الجزء اآلتي:
 ** لإلجابة عن السؤال األول؛ وكانت صيغتو:

 ما ميارات التذوق األدبي المراد تنميتيا لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي؟ 
 دبي.اطمعت الباحثة عمى الكتابات المختمفة في مجاؿ التذوؽ األ 

  عينة الدراسة. المناسبةحدَّدت بعض ميارات التذوؽ األدبي 

 اصمَّمت قائمة بالميارات، وعرضتيا عمى بعض المحكميف الذيف أقروا بمناسبتي 
 بعد إجراء بعض التعديالت عمييا. 

 ** لإلجابة عن السؤال الثاني؛ وكانت صيغتو:
ميذ الصف الخامس ما ميارات التفاوض االجتماعي المراد تنميتيا لدى تال

 االبتدائي؟
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  اطمعت الباحثة عمى الكتابات التربوية المختمفة في مجاؿ "التفاوض
 االجتماعي".

  :مية التفاوض التخطيط لعمحدَّدت أبعاد التفاوض االجتماعي التي تمثمت في
دارة عممية التفاوض "مائدة التفاوض"، والتأمؿ في نتائج "ما قبؿ التفاوض"، و  ا 

 عد التفاوض".التفاوض "ما ب

  صممت مقياس التفاوض االجتماعي، وعرضتو عمى بعض المحكميف الذيف
 أقروا بمناسبتو بعد إجراء بعض التعديالت عميو. 

 ** لإلجابة عن السؤال الثالث؛ وكانت صيغتو:
تنمية التذوق األدبي لدى تالميذ الصف ما أثر استراتيجية حمقات األدب في 

 الخامس االبتدائي؟
 الفروض اآلتية:مف مف التحقؽ  كاف البد

( بــين متوســطي درجــات 0.05 ≥  )ال يوجــد فــرق دال إحصــائي ا عنــد مســتوى  (1)
 الختبار التذوق األدبي.القبمي  في القياس المجموعتين: الضابطة، والتجريبية

( بــين متوســطي درجــات 0.05 ≥  )ال يوجــد فــرق دال إحصــائي ا عنــد مســتوى  (2)
 الختبار التذوق األدبي. البعدي في القياس المجموعتين: الضابطة، والتجريبية

( بــين متوســطي درجــات 0.05 ≥  )ال يوجــد فــرق دال إحصــائي ا عنــد مســتوى  (3)
 الختبار التذوق األدبي. ، والبعديالقبميين: في القياسالمجموعة التجريبية 

قبميِّػا  –التذوؽ األدبػي اختبار طبقت الباحثة األوؿ  الفرض مف صحة ولمتحقؽ
 المجموعتيف: الضابطة، والتجريبية. عمى –

-t)  ُطبؽ اختبار "ت" المجموعتيف فة داللة الفرؽ بيف متوسطي درجاتولمعر 
test) ( مستقمتيفلعينتيف)   باستخداـ برنامج الحـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعيةSPSS 

–V.23))(11)   وىذا ما يوضحو الجدوؿ: 
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في المجموعتين: الضابطة، والتجريبية الفرق بين متوسطي درجات  (:00) جدول
 القبمي الختبار التذوق األدبي: القياس

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

 غير داؿ. 8.85 8.612 186 2.693 1.88 56 الضابطة
 2.872 1.52 52 التجريبية

 

مف قيمتيا الجدولية  أقؿ( 8.612أف قيمة )ت( المحسوبة التي بمغت )ويالَحظ 
 غير داؿ(  ومف ثـ يعد الفرؽ بيف المتوسطيف 186( عند درجة حرية )1.988البالغة )

أف نقطة البدء في المجموعتيف: الضابطة،  ناه  وىذا مع(0.05 ≥  )إحصائيِّا عند مستوى 
وبذلؾ والتجريبية واحدة، وأف مستوى المجموعتيف في التذوؽ األدبي واحد ال اختالؼ فيو  

 .الفرض الصفريُقِبؿ 
بعػد  –التػذوؽ األدبػي اختبػار طبقت الباحثة الثاني  الفرض ولمتحقؽ مف صحة

 لتجريبية.المجموعتيف: الضابطة، وا عمى – انتياء التجربة
-t)  ُطبؽ اختبار "ت" المجموعتيف فة داللة الفرؽ بيف متوسطي درجاتولمعر 

test) ( مستقمتيفلعينتيف)   باستخداـ برنامج الحـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعيةSPSS 

–V.23))(12)   وىذا ما يوضحو الجدوؿ: 
في يبية المجموعتين: الضابطة، والتجر الفرق بين متوسطي درجات  (:03) جدول

 البعدي الختبار التذوق األدبي: القياس
االنحراف  المتوسط العدد المجموعة

 المعياري
درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

 داؿ. 8.85 18.789 186 11.568 16.23 56 الضابطة
 17.195 46.23 52 التجريبية
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درجات متوسط عمى مف المجموعة التجريبية أأف متوسط درجات  ويالَحظ
، وأف قيمة )ت( المحسوبة التي الختبار الدراسة البعديفي القياس  المجموعة الضابطة

(  186( عند درجة حرية )1.988مف قيمتيا الجدولية البالغة ) أعمى( 18.789بمغت )
أف    وىذا معناه(0.05 ≥  )إحصائيِّا عند مستوى  داالِّ ومف ثـ يعد الفرؽ بيف المتوسطيف 

ذات أثر في تنمية التذوؽ األدبي لدى تالميذ المجموعة  تكاناستراتيجية حمقات األدب 
 التجريبية.

يوجد فرق دال ، وُقِبؿ الفرض البديؿ  وىو: الفرض الصفريُرفض وبذلؾ 
ن: الضابطة، المجموعتي ( بين متوسطي درجات0.05 ≥  )إحصائي ا عند مستوى 

 الختبار التذوق األدبي؛ لصالح المجموعة التجريبية. البعدي في القياس والتجريبية
 –التػػػذوؽ األدبػػػي اختبػػػار طبقػػػت الباحثػػػة الثالػػػث  الفػػػرض ولمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة

 المجموعة التجريبية. عمى – ، وبعديِّاقبميِّا
عدي  الختبار القياسيف: القبمي، والبولمعرفة داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات 

باستخداـ برنامج الحـز   (مرتبطتيفلعينتيف ) (t-test)  ُطبؽ اختبار "ت" الدراسة
 (:13) لجدوؿ  وىذا ما يوضحو ا((SPSS –V.23اإلحصائية لمعمـو االجتماعية 

ين: القبمي، في القياسالمجموعة التجريبية الفرق بين متوسطي درجات  (:02) جدول
 ألدبي:والبعدي الختبار التذوق ا

االنحراف  المتوسط العدد القياس
 المعياري

درجات 
 الحرية

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

نوع 
 الداللة

 داؿ. 8.85 28.468 51 2.872 1.52 52 القبمي
 17.195 46.23 52 البعدي

 

مف  أعمىفي القياس البعدي   المجموعة التجريبيةأف متوسط درجات  ويالَحظ
، وأف قيمة )ت( المحسوبة التي بمغت الختبار الدراسة س القبميفي القيا امتوسط درجاتي

(  ومف ثـ 51( عند درجة حرية )2.884مف قيمتيا الجدولية البالغة ) أعمى( 28.468)
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أف   وىذا معناه (0.05 ≥  )إحصائيِّا عند مستوى  داالِّ يعد الفرؽ بيف المتوسطيف 
ذات أثر في تنمية التذوؽ األدبي لدى تالميذ المجموعة  تكاناستراتيجية حمقات األدب 

 التجريبية.
يوجد فرق دال ، وُقِبؿ الفرض البديؿ  وىو: الفرض الصفريُرفض وبذلؾ 

في المجموعة التجريبية ( بين متوسطي درجات 0.05 ≥  )إحصائي ا عند مستوى 
 ر التذوق األدبي؛ لصالح القياس البعدي.الختبا ، والبعديالقبميين: القياس

 
 ** لإلجابة عن السؤال الرابع؛ وكانت صيغتو:

تنمية ميارات التفاوض االجتماعي لدى ما أثر استراتيجية حمقات األدب في 
 ؟تالميذ الصف الخامس االبتدائي

 الفروض اآلتية:مف كاف البد مف التحقؽ 
 ( بــين متوســطي درجــات0.05 ≥  )ال يوجــد فــرق دال إحصــائي ا عنــد مســتوى  (1)

لمقياس ميارات التفـاوض القبمي  في القياس المجموعتين: الضابطة، والتجريبية
 االجتماعي.

 ( بــين متوســطي درجــات0.05 ≥  )ال يوجــد فــرق دال إحصــائي ا عنــد مســتوى  (2)
لمقياس ميارات التفاوض  البعدي سفي القيا المجموعتين: الضابطة، والتجريبية

 االجتماعي.
( بــين متوســطي درجــات 0.05 ≥  )ال يوجــد فــرق دال إحصــائي ا عنــد مســتوى  (3)

لمقيـاس ميـارات التفـاوض  ، والبعـديالقبمـيين: فـي القياسـالمجموعة التجريبيـة 
 االجتماعي.

ميػػػارات التفػػػاوض مقيػػػاس  طبقػػػت الباحثػػػةاألوؿ  الفػػػرض ولمتحقػػػؽ مػػػف صػػػحة
 المجموعتيف: الضابطة، والتجريبية. عمى - قبميِّا – االجتماعي
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  ُطبؽ اختبار "ت" المجموعتيف تالميذولمعرفة داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات 
(t-test) ( مستقمتيفلعينتيف)   باستخداـ برنامج الحـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعية

SPSS –V.23))(14) دوؿ  وىذا ما يوضحو الج: 
في المجموعتين: الضابطة، والتجريبية الفرق بين متوسطي درجات  (:02) جدول

 لمقياس ميارات التفاوض االجتماعي:القبمي  القياس
االنحراف  المتوسط العدد المجموعة

 المعياري
درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

 ير داؿ.غ 8.85 8.726 186 11.468 41.64 56 الضابطة
 11.191 48.86 52 التجريبية

 

مف قيمتيا الجدولية  أقؿ( 8.726أف قيمة )ت( المحسوبة التي بمغت )ويالَحظ 
 غير داؿ(  ومف ثـ يعد الفرؽ بيف المتوسطيف 186( عند درجة حرية )1.988البالغة )

قطة البدء في المجموعتيف: الضابطة، أف ن   وىذا معناه(0.05 ≥  )إحصائيِّا عند مستوى 
والتجريبية واحدة، وأف مستوى المجموعتيف في ميارات التفاوض االجتماعي واحد ال 

 .الفرض الصفريُقِبؿ وبذلؾ اختالؼ فيو  
مقياس ميارات التفاوض  طبقت الباحثةالثاني  الفرض ولمتحقؽ مف صحة

 والتجريبية.المجموعتيف: الضابطة،  عمى - بعديِّا – االجتماعي
-t)  ُطبؽ اختبار "ت" المجموعتيف فة داللة الفرؽ بيف متوسطي درجاتولمعر 

test) ( مستقمتيفلعينتيف)   باستخداـ برنامج الحـز اإلحصائية لمعموـ االجتماعيةSPSS 

–V.23))(15)   وىذا ما يوضحو الجدوؿ: 
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في التجريبية المجموعتين: الضابطة، و الفرق بين متوسطي درجات  (:02) جدول
 لمقياس ميارات التفاوض االجتماعي:البعدي  القياس

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

 داؿ. 8.85 16.521 186 7.788 46.55 56 الضابطة
 6.282 69.15 52 التجريبية

 

درجات متوسط ة التجريبية أعمى مف المجموعأف متوسط درجات  ويالَحظ
، وأف قيمة )ت( المحسوبة التي لمقياس الدراسة البعديفي القياس  المجموعة الضابطة

(  186( عند درجة حرية )1.988مف قيمتيا الجدولية البالغة ) أعمى( 16.521بمغت )
أف    وىذا معناه(0.05 ≥  )إحصائيِّا عند مستوى  داالِّ ومف ثـ يعد الفرؽ بيف المتوسطيف 

ية ميارات التفاوض االجتماعي لدى ذات أثر في تنم تكاناستراتيجية حمقات األدب 
 المجموعة التجريبية.

يوجد فرق دال ، وُقِبؿ الفرض البديؿ  وىو: الفرض الصفريُرفض وبذلؾ 
المجموعتين: الضابطة،  درجات ( بين متوسطي0.05 ≥  )إحصائي ا عند مستوى 

لمقياس ميارات التفاوض االجتماعي؛ لصالح المجموعة  البعدي في القياس والتجريبية
 التجريبية.

مقيػػاس ميػػػارات التفػػػاوض  طبقػػت الباحثػػػةالثالػػػث  الفػػػرض ولمتحقػػؽ مػػػف صػػحة
 المجموعة التجريبية. عمى – ، وبعديِّاقبميِّا – االجتماعي

  القياسيف: القبمي، والبعدي  لممقياسمتوسطي درجات  ولمعرفة داللة الفرؽ بيف
باستخداـ برنامج الحـز اإلحصائية لمعمـو   (مرتبطتيفلعينتيف ) (t-test)ُطبؽ اختبار "ت" 

 :(16)   وىذا ما يوضحو((SPSS –V.23االجتماعية 
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ين: القبمي، في القياسالمجموعة التجريبية الفرق بين متوسطي درجات  (:06) جدول
 :لمقياس ميارات التفاوض االجتماعيالبعدي و 

االنحراف  المتوسط العدد القياس
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

 داؿ. 8.85 31.712 51 11.191 48.86 52 القبمي
 6.282 69.15 52 البعدي

 

مف  أعمىدي  في القياس البع المجموعة التجريبيةأف متوسط درجات  ويالَحظ
، وأف قيمة )ت( المحسوبة التي بمغت الختبار الدراسة في القياس القبمي امتوسط درجاتي

(  ومف ثـ 51( عند درجة حرية )2.884مف قيمتيا الجدولية البالغة ) أعمى( 31.712)
أف ا معناه   وىذ(0.05 ≥  )إحصائيِّا عند مستوى  داالِّ يعد الفرؽ بيف المتوسطيف 
ذات أثر في تنمية ميارات التفاوض االجتماعي لدى  تكاناستراتيجية حمقات األدب 
 تالميذ المجموعة التجريبية.

يوجد فرق دال ، وُقِبؿ الفرض البديؿ  وىو: الفرض الصفريُرفض وبذلؾ 
في التجريبية المجموعة ( بين متوسطي درجات 0.05 ≥  )إحصائي ا عند مستوى 

لمقياس ميارات التفاوض االجتماعي؛ لصالح القياس  ، والبعديالقبميين: القياس
 البعدي.

 ** حساب حجم األثر:
استراتيجية حمقات المستقؿ  وىو ) المتغيرأثر إلى معرفة حجـ الباحثة سعت 

(  عيالتذوق األدبي، وميارات التفاوض االجتمافي المتغيريف التابعيف  وىما: ) (األدب
 مف الفرض اآلتي:كاف البد مف التحقؽ  ومف ثـ

تنمية التذوق األدبي، وميارات التفاوض أثر في  الستراتيجية حمقات األدب
 االجتماعي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي.
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، الضابطةدرجات المجموعتيف:  لمتوسطيلقياس حجـ األثر   وقد ُحسب مربع إيتا
 :(17) وىذا ما يوضحو الجدوؿدى ألداتي الدراسة  فى التطبيؽ البع والتجريبية

لمتوسطي درجات المجموعتين: الضابطة، والتجريبية فى  (: قيمة حجم األثر00) جدول
 :التطبيق البعدى ألداتي الدراسة

قيمة مربع  األداة
 إيتا

 حجم األثر

 عاؿ. 8.528 اختبار التذوؽ األدبي.

 عاؿ. 8.728 مقياس ميارات التفاوض االجتماعي.

 

بحجـ أثر  تنمية التذوؽ األدبيفي  تر قد أثَّ  استراتيجية حمقات األدب أف ويالَحظ
بالنسبة الختبار الدراسة، وفي تنمية ميارات التفاوض االجتماعي  (8.528، بمغ )عاؿٍ 

يدعـ النتائج السابقة التي أظيرت مما   ( بالنسبة لممقياس8.728بحجـ أثر عاٍؿ، بمغ )
ألداتي الدراسة لدى المجموعتيف: التجريبية، يف القياسيف: القبمي، والبعدي الفروؽ ب داللة

الخاص ، ويؤكد صحة الفرض   لصال  المجموعة التجريبية في القياس البعديوالضابطة
 .بحجـ األثر

 مناقشة النتائج، وتفسيرىا:
 تذا تقد كان استراتيجية حمقات األدبأف  -بشكؿ عاـ  -أثبتت نتائج الدراسة 

تنمية ميارات كؿ مف: التذوؽ األدبي، والتفاوض االجتماعي لدى تالميذ المجموعة ثر في أ
  فكانت قيـ )ت( الدراسة البعدي ألداتيفي القياس  ـ  مما أدى إلى تفوقيالتجريبية

المحسوبة أكبر مف قيميا الجدولية، وكانت الفروؽ بيف المتوسطات دالة إحصائيِّا عند 
  لصال  القياس البعدي، وبحجـ أثر كبير  وىذا ما أظيرتو الجداوؿ: (0.05 ≥  )مستوى 

(12( ،)13( ،)15)( ،16( ،)17). 
 :وتعزى النتائج السابقة إلى
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  التدريبات المتنوعة الواردة عقب كؿ نص مف النصوص المقررة، وفييا يؤدي كؿ
، ثـ يعود إلى حمقتو  ليناقش ما عضو دوره في إنجاز التدريب، والميمة المتضمنة فيو

توصؿ إليو، ويستمع إلى تعميقات أقرانو، وبعد اكتماؿ عممية التذوؽ داخؿ الحمقة 
الواحدة يعرض قائدىا العمؿ كاماًل أماـ الصؼ  وىكذا في كؿ حمقة، وفي كؿ نص  
مما كاف فرصة لتدريب التالميذ عمى كيفية إدارة الحوار، وتنظيـ الوقت، والجيد، 

 حتراـ اآلراء المختمفة، والدفاع عف الرأي  باألدلة المناسبة. وا

  نصوص القراءة المتحررة التي تنوعت  ما بيف: الشعر، والنثر، فكانت فرصة النتقاؿ
أثر التعمـ مف النص المقرر إلى نصوص أخرى مختمفة، لـ يتعرض ليا التمميذ مف 

 قبؿ.

 :ما أتاحتو المعالجة المقترحة لمتالميذ مف 

 واف نشاط إثرائية صفية، وغير صفية، تعاونوا في إنجازىا  مما يدعـ التعمـ أل
 التعاوني داخؿ الحمقات.

  تقديـ العوف ألقرانيـ داخؿ الحمقة  مما يدعـ األساس االجتماعي القائـ عمى
 التعاوف، والدعـ في حمقات األدب.

 والبصري، واالجتماعي، والشخصيكاءات المتعددة  كالذكاء المغوي، لذتنمية ا ،
 والمكاني، والوجداني  مف خالؿ األدوار المختمفة داخؿ كؿ حمقة.

  مسئوؿ عف الميمة المتضمنة في الدور الذي يؤديو   فكؿ منيـبالممكية  الشعور
 دعـ إحساسو بالمسئولية، وبأىمية دوره.يثـ عرضيا أماـ أقرانو في الحمقة  مما 

  قيف، ناقديف يصيرواأف   مما يحقؽ لووليسوا مستقبميف سمبييف   لمنص قراًء متذوِّ
 أىداؼ نظرية استجابة القاريء.

  مرور التالميذ بمراحؿ التفاوض االجتماعي  مما ساعدىـ في تكويف مفيوـ جديد
داخؿ الصؼ قائـ عمى الحوار، واحتراـ اآلخريف، والعمؿ الجماعي  لتحقيؽ ىدؼ 

 مشترؾ  وىو: تذوؽ النص األدبي.
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  بيف المجموعات مف دعـ، وتشجيع لمتالميذ عمى التقدُّـ، والتفوؽ في ما قدَّمو التنافس
حراز مستويات أعمى مف سابقتيا.  كؿ مرة، وا 

إيميمي  كؿ مف: ما توصمت إليو الدراسة الحاضرة مف نتائج مع دراسةتفؽ وي
أنو    حيث ذكرا (Schoerning & Hand, 2013, p.42) شورنينج، وبرين ىاند
مبررات لما حيث يقدِّموف   في التفاوض يصير الصؼ أكثر ثراءً  عندما يشترؾ الطالب

     يعتقدوف فيو، ويدافعوف عف ِفَكرىـ  ومف ثـ تنبثؽ ِفَكر جديدة مف خالؿ مناقشاتيـ.

مف أف حمقات  (Sayed, 2017, p. 97, 121) فاطمة حامد سيد وذكرتوما 
الحرفية، والتساؤؿ، واإلجابة عف  التالميذ الفرص لمتفكير فيما وراء التفسيرات تمن األدب 

ث جراء االستدالالت، واستكشاؼ الِفَكر، وا  راء األسئمة، وسماع وجيات النظر المتعددة، وا 
المتعمقة بتعزيز فيجوتسكي  مع أفكاراألعماؿ المكتوبة، وتقييميا، فضاًل عف اتساقيا 

حيث يتفاعؿ   ااعيِّ مف خالؿ تزويدىـ ببيئات ثرية اجتم  التنمية االجتماعية لدى الطالب
  .الذي يشاركوف فيو النصوتفسيراتيـ  ِفَكرىـ، بشأف، ويتفاوضوف ويتشاركوفالطالب، 

 مف أف (323م، ص. 3101حمود ىالل عبد الباسط عبد القادر )موما ذكره 
يعزز دور األقراف في الصؼ، ويجعؿ  حيث أىـ ما يميز حمقات األدب  التعمـ االجتماعي
ـ تعمـ ليـ دوًرا ممموًسا ، ويغير دور المعمـ مف ممقِّف إلى متابع، وميسِّر، ومنظِّـ، ومقوِّ

 الطالب.
 التوصيات:

في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة الحاضرة مف نتائج  يمكف تقديـ التوصيات 
 اآلتية:
   العناية بتنمية ميارات التذوؽ األدبي لدى تالميذ المراحؿ األولى  وبخاصة االبتدائية

 السطحية. ُيَبث فييـ تأمؿ جماليات النص  بداًل مف المعالجات التقميدية حتى يمكف أف

  ،ية إتاحة الفرص لمتالميذ لمتعبير عف آرائيـ في النصوص المقدمة إلييـ بُحرِّ
 وبموضوعية.
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  العناية بتنمية ميارات التفاوض االجتماعي بيف التالميذ داخؿ الصؼ  مما ييسر عمى
 مف النصوص. المعمـ معالجة أنماط مختمفة

  تشجيع العمؿ الجماعي، والتعاوني داخؿ الصؼ  لما يتيحو مف أدوار مختمفة لكؿ
 مف: المتعمميف، ولممعمـ عمى السواء.

  عمى استراتيجيات  –وبخاصة معممو المرحمة االبتدائية  –تدريب معممي المغة العربية
تنمية فيـ النص  التدريس الحديثة  وأىميا: "حمقات األدب"  لما ليا مف أىمية في

 األدبي، وتذوقو.

 المقترحات:
 تقترح الدراسة الحاضرة إجراء بعض الدراسات  في:

 :استخداـ حمقات األدب في تنمية 

  المرحمة االبتدائيةميارات القراءة الناقدة لدى تالميذ. 
  المرحمة االبتدائيةميارات االستماع الناقد لدى تالميذ. 

  في المرحمة االبتدائية صعوبات التعمـفيـ المقروء لدى التالميذ ذوي. 

 .الثقافة النقدية لدى طالب المرحمة اإلعدادية 

 .فيـ أنماط مختمفة مف النصوص المقروءة، ونقدىا في مراحؿ دراسية متعددة 
  أثر التفاعؿ بيف استراتيجيتي: حمقات األدب، والتنقيب الحواري  في تنمية ميارات

 .المرحمة الثانويةدى طالب تحميؿ النصوص األدبية، ونقدىا  ل

  استخداـ حمقات األدب اإللكترونية )االفتراضية( في تنمية فيـ المقروء، واستراتيجيات
 .لدى طالب المرحمة الثانوية التعمـ المنظـ ذاتيِّا

  بيئة تعمـ افتراضية لتنمية فيـ النصوص األدبية، وميارات التفاوض االجتماعي لدى
 طالب المرحمة الثانوية. 
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 المراجع:
 أواًل: المراجع العربية:

أثر استراتيجية دوائر األدب في ميارة التحدث ـ(. 2815أروى عقمة محمود اليزايمة. ) (1)
وميارة كتابة القصة القصيرة لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي في مديرية تربية إربد 

  ُترجع مف:)رسالة ماجستير غير منشورة(. كمية التربية: جامعة اليرموؾ. اس األولى
http://search.mandumah.com/Record/741384 

ـ(. برنامج تعميمي قائـ عمى استراتيجية دوائر 2812أشجاف حامد عبده الشديفات. ) (2)
األدب والكشؼ عف أثره في تنمية فيـ المقروء لدى تالميذ الصؼ الرابع األساسي في 

شئوف البحث العممي  – فسيةمجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والناألردف. 
. اسُترجع مف: 185-161(، 1) 28غزة،  –والدراسات العميا بالجامعة اإلسالمية 

search.mandumah.com/Record/693659  

. القاىرة: مكتبة التفاوض الفعاؿ: ميارات التفاوض االحترافيباربارا أندرسوف. )د.ت(.  (3)
 اليالؿ لمنشر والتوزيع. 

تقويـ نشاطات التعمـ في مقرر لغتي الخالدة ـ(. 2814يري. )بدر بف عمي أحمد الخ (4)
)رسالة  في ضوء ميارات التذوؽ األدبي الالزمة لتالميذ الصؼ األوؿ المتوسط

ماجستير غير منشورة(. كمية التربية: جامعة أـ القرى. اسُترجع مف: 
http://libback.uqu.edu.sa/hipres/FUTXT/16535.pdf 

 في األدبية الحمقات مدخؿ عمى قائـ برنامج فاعميةـ(. 2886جماؿ سميماف عطية. ) (5)

مجمة البحوث النفسية . الثانوية المرحمة طالب لدى القرائي الفيـ ميارات تنمية
 .252-228(، 2) 21، كمية التربية: جامعة المنوفية، والتربوية

 . الرياض: مكتبة جرير.4. طدليؿ المفاوضـ(. 2812جورج فولر. ) (6)

. معجػػػػـ المصػػػػطمحات التربويػػػػة والنفسػػػػيةـ(. 2883وزينػػػػب النجػػػػار. )حسػػػػف شػػػػحاتة،  (7)
 . القاىرة: الدار المصرية المبنانية.1مراجعة: حامد عمار. ط
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 المشكالت بحؿ وعالقتيا التفاوض مياراتـ(. 2817حمزة خضر عامر الشيري. ) (8)

 .68-42(، أغسطس، 198، )مجمة القراءة والمعرفة. الثانوية المرحمة طالب لدى

تعميـ القراءة واألدب: ـ(. 2886ي أحمد طعيمة، ومحمد عالء الديف الشعيبي. )رشد (9)
 . القاىرة: دار الفكر العربي.1. طاستراتيجية مختمفة لجميور متنوع

 المعززة األدب حمقات سترتيجيةا فاعمية ـ(.2889سعاد جابر محمود حسف. ) (18)

 مسرحر لمقر  الطفولة شعبة طالبات تحصيؿ في نترنتاإل ستخداـا عمى قائمة بأنشطة

 .146-88(، ديسمبر، 23، )مجمة كمية التربية: جامعة أسواف. الطفؿ

تنشئة األطفاؿ في القرف الحادي والعشريف: عمـ ـ(. 2816شاروف كيو ىوؿ. ) (11)
. القاىرة: مؤسسة ىنداوي 1. )ترجمة: أحمد الشييي(. طالصحة النفسية لؤلطفاؿ

 لمتعميـ والثقافة.

(، 151، )العربي المدير مجمة .التفاوض (. مياراتـ2888عبد العزيز خمؼ. ) (12)
رجع مف: . استُ 82-76يوليو، 

http://search.mandumah.com/Record/70426 

ـ(. فعالية استخداـ التدريس التأممي في 2888عبد اهلل عبد النبي أبو النجا. ) (13)
مة الثقافة مجتنمية بعض ميارات التذوؽ األدبي لدى الطالب المعمميف بكمية التربية. 

. اسُترجع 258-188(، أبريؿ، 26) 8، جمعية الثقافة مف أجؿ التنمية، سوالتنمية
   http://search.mandumah.com/Record/59440مف: 

مستوى ميارات التذوؽ األدبي لدى معممي المغة ـ(. 2888عصاـ عمي مقداد. ) (14)
)رسالة  سالمية لدييـالعربية بالمرحمة األساسية العميا وعالقتو بمستوى الثقافة اإل

ماجستير غير منشورة(. كمية التربية: الجامعة اإلسالمية بغزة. اسُترجع مف: 
https://library.iugaza.edu.ps/thesis/82570.pdf 

المجمة ـ(. النص األدبي بيف المبدع والقاريء. 1998غساف بديع السيد. ) (15)
. اسُترجع مف: 72-64(، مارس، 43، )الثقافية

http://search.mandumah.com/Record/142138  
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 -نطرياتو -التذوؽ األدبي: طبيعتوـ(. 2811ماىر شعباف عبد الباري. ) (16)
 . عمَّاف: دار الفكر.  3. طقياسو -معاييره -مقوماتو

أعماؿ مؤتمر ـ(. القاريء والقراءة في النص األدبي. 2817محمد أحمد محمود. ) (17)
. اسُترجع مف: 319-273(، 27). الجمعية الفمسفية المصرية، "سمطة النص"

http://search.mandumah.com/Record/951681   

ـ(. ميارات التذوؽ األدبي في ضوء نظرية جمالية 2818محمد السيد الزيني. ) (18)
التجاوب وفاعمية بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنميتيا لدى الطالب 

، سبتمبر، 2(، ج74، )ة المنصورةمجمة كمية التربية: جامعالمعمميف بكمية التربية. 
434-473. 

ـ(. فاعمية حمقات األدب في 2889محمد جابر قاسـ، وكريمة مطر المزروعي. ) (19)
(، 86، )مجمة القراءة والمعرفةتنمية الفيـ القرائي لدى طالب المرحمة اإلعدادية. 

  .87-68يناير، 

 النص ياتجمال لتذوؽ الالـز القراءة مستوىـ(. 2883محمد حسف المرسي. ) (28)

 .218-178(، فبراير، 28، )مجمة القراءة والمعرفة. األدبي

أثر استراتيجية دوائر األدب في تنمية ـ(. 2889محمد عمي فال  الخوالدة. ) (21)
 ميارات فيـ المقروء لدى طالب الصؼ التاسع األساسي واتجاىاتيـ نحو القراءة

وؾ. اسُترجع مف: )رسالة دكتوراه غير منشورة(. كمية التربية: جامعة اليرم
http://search.mandumah.com/Record/724044  

 التذوؽ ميارات تنمية في مقترح برنامج فعاليةـ(. 2883محمد لطفي محمد جاد. ) (22)

دراسات في المناىج . النظـ نظرية ضوء في الثانوي األوؿ الصؼ طالب لدى األدبي
 .268-229(، نوفمبر، 98، )وطرؽ التدريس

 األدب دوائر استراتيجية استخدــ(. 2818لباسط عبد القادر. )محمود ىالؿ عبد ا (23)

 طالب لدى األدبي اإلبداع وميارات األدبية الثقافة لتنمية العربي األدب تدريس في

 .338-277(، مارس، 197، )مجمة القراءة والمعرفة، الثانوي األوؿ الصؼ
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 دوائر استراتيجية عمى قائـ مقترح برنامج فاعميةـ(. 2813مريـ محمد األحمدي. ) (24)

مجمة . تبوؾ بمدينة الثانوية المرحمة طالبات لدى األدبي التذوؽ تنمية في األدب
(، 152، كمية التربية: جامعة األزىر، )التربية لمبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية

 .196-165، يناير، 1ج

 وثالبح مجمة .التفاوض وأبعاد ـ(. ميارات1993مصطفى رضا عبد الرحمف. ) (25)

 5 ،والتطوير واالستشارات البحوث مركز - اإلدارية لمعمـو السادات أكاديمية ،اإلدارية
اسُترجع مف:  .54-62(، 4، 3)

http://search.mandumah.com/Record/65642 

 تدريس في التفاوضي المدخؿ استخداــ(. 2813نشوة محمد مصطفى الغزاوي. ) (26)

 المرحمة تالميذ لدى المادة إلى الميؿو  طقيالمن التفكير ميارات بعض لتنمية التاريخ

(، يناير، كمية التربية: 48، )مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية. عداديةاإل
 .123-77جامعة عيف شمس، 

ـ(. فاعمية استخداـ استراتيجية دوائر األدب في 2815وائؿ صالح السويفي. ) (27)
الكتابة اإلبداعية والوعي الروائي لدى تدريس القراءة ذات الموضوع الواحد في تنمية 

. 527-479(، مارس، 114) 29، المجمة التربويةطالب الصؼ األوؿ الثانوي. 
  http://search.mandumah.com/Record/670194اسُترجع مف: 

المؤتمر العربي ـ(. المدخؿ المنظومي والمنيج التفاوضي، 2884وليـ عبيد. ) (28)
مركز  -، أبريؿ، جامعة عيف شمسلتدريس والتعمـالمدخؿ المنظومي في ا –الرابع 

 .78-67تطوير تدريس العموـ، القاىرة، 
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