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 ملخص:
 التذوق الجماليالكشف عن أثر التدريس الجمالي في تنمية مهارات هدفت هذه الدراسة إلى 

( طالبا وطالبة، 158تكّون أفراد الدراسة من ) .لدى طلبة الصف السادس األساسي في األردن
ُوّزعوا على مجموعتين: تجريبية وضابطة ولتحقيق أهداف هذه الدراسة أُعّد دليل المعلم، وأُِعّد 

درست المجموعة التجريبية مدة ثمانية أسابيع وفق طريقة التدريس اختبار التذوق الجمالي. 
وفق الطريقة االعتيادية. وُطبِّق اختبار التذوق  ذاتهاالجمالي، ودرست المجموعة الضابطة المدة 

نتائج تحليل التباين األحادي الجمالي على المجموعتين قبل التدريس وبعده، أظهرت 
(ANCOVA)وجود فرق ذي داللة إح ،(صائية عند مستوىα=0.05 بين المجموعتين تعزى )

إلى أثر التدريس الجمالي في مهارات التذوق الجمالي، لصالح المجموعة التجريبية، وأن هناك فرقا 
( بين أداء الذكور واإلناث يعزى إلى التفاعل بين طريقة α=0.05ذا داللة إحصائية عند مستوى)

 ود فرق ذي داللة إحصائية يعزى إلى الجنس. التدريس والجنس لصالح الذكور، وعدم وج
التدريس الجمالي، مهارات التذوق الجمالي، الصف السادس األساسي، اللغة الكلمات المفتاحية: 

 .العربية
 

  

 

 

                                                 
 ./ األردنوكالة الغوث الدولية *

 .العلوم التربوية/ الجامعة األردنية/ األردنكلية ** 

 28/2/2202تاريخ قبول البحث                             7/8/2202تاريخ استالم البحث 



 عبد الرحمن الهاشمي، أ.د. أماني خليل يونس                                      ........أثر التدريس الجمالي

822 

The Effect of Aesthetic Teaching of Arabic Language in Improving 

the Skills of Aesthetic Taste, for the Sixth Grade Students in Jordan 

Amany Khalil Younis* 

Prof. Abdul Rahman Al Hashemi** 

 

Abstract: 
This study aimed at investigating the effect of Aesthetic teaching on 

the improving of aesthetic taste skills of the Arabic language, for sixth 

grade students in Jordan. The sample of the study consisted of (158) 

students, who had been distributed in two groups: experimental and 

control, the experimental group studied for 8 weeks according to the 

method of Aesthetic teaching, while the control group studied according to 

the usual method. The aesthetic taste skills test was implemented on both 

groups before and after teaching. The results of ANCOVA analysis reveal 

statistically significant difference at (α=0.05) between the two groups in 

favor for the experimental group. Also, the results showed no statistically 

significant difference a (α=0.05) due to the gender, and there were 

statistically significant difference at (α=0.05) attributed to the interaction 

between gender and method of teaching aesthetic taste skills, in favor of 

males.  

Keywords: Aesthetic teaching, aesthetic taste skills, sixth grade. Arabic 

Language. 
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  :لمقدمةا
فيحدث  ،البهجة في نفس اإلنسانالجمال يمنح األشياء معنى ويجعلها مثيرة للمتعة و إّن 

 ،وحاالت معرفية جمالية أخرى مصحوبة بمشاعر وانفعاالت  ،تأثيرات متميزة وغالبا ما تكون ساّرة
وإّن اإلحساس  ،والتخيل ،مثل الشعور بالرغبة باالكتشاف والتأمل والفهم ،غيرالمتعة والبهجة

فالنفس الّسوية تميل  ،متجّذرة تحيا في أعماق الّنفس البشرية ،مسألة فطرية ،بالجمال والميل نحوه
وسعى  ،البشري إلى الجمال في كل شيءو قد وّجه اإلسالم الحّس  ،إلى الجمال وتنفر من القبح

التفّكر خالل الّدعوة المستمرة للتأمل و  من ،إلى تحريك الحواس لتنفعل مع كل شيء في هذا الكون 
 (.Ghori,2011التوافق )و  ،ليلحظ االنسجام واالتزان ،في خلق هللا

ة متطورة فهي لغة متجدد ،عند الحديث عن الجمال تكون اللغة العربية خير مثال على ذلكو 
والطباق والسجع إال نوتات  ،وما االستعارة والتشبيه ،وصورها البالغية ،ومفرداتها ،في معانيها

ويتذّوق  ،ومن يهتم بها ُيدرك جمالها ،ويبدع بها األدباء ،ونغمات موسيقية يتغّنى بها الشعراء
اللغة العربية  ( أن مفردات(Al-Qusi,2016ويبين  ،وخزائنها ،ويحصل على مكنوناتها ،فنونها

وال  ، يضيق لفهها عن استيفاء أي معنىفال ،التعبير عن كل حالة شعورية مقدرةتمنح اإلنسان 
 مهما كان معّقدا في اللغات األخرى . ،يضيق سّلمها الصوتّي عن النطق بأي حرف

من  إّن اإلنسان هو المخلوق الوحيد القادر على الّتذوق الجمالي؛ ِلما أودعه هللا تعالى فيه
تعّد أمورا  ،فتذوق الجمال واالستمتاع باألشياء الجميلة والقيم السامية ،ومواهب وأحاسيس مقدرات
لتحقيق النمو المتوازن  ا  مهم ذلك ُيعدو  ،يحتاج إلى تدريب وتشجيعها أمرلكّن تنميتها  ،فطرية

 واالجتماعي.في جميع جوانب نموه العقلي والجسدي والنفسي  ،والمتكامل
  وأسئلتهادراسة مشكلة ال

يشهد الباحثون والتربويون والمهتمون بتعليم اللغة العربية ضعفا واضحا لدى الطلبة في 
مما  ،ويههر ذلك جليا في مختلف نشاطات الطلبة التعلمية واليومية ،مهارات اللغة العربية عامة

التواصل مع  كما أّدى إلى ضعف الطلبة في ،التعليمية المختلفة للمهماتانعكس على أدائهم 
وانخفاض في مستوى التحصيل ليس فقط في اللغة العربية وإّنما في جميع المواد  ،مصادر المعرفة

وعدم إدراكهم لمالمح الجمال في  تدني اهتمام الطلبة باللغة العربيةويعزى ذلك إلى  ،الدراسية
واعتماد طريقة الحفظ  ساعتماد المعلمين في تدريسهم على األساليب التقليدية في التدريو  ،ثناياها

كما بّين  ما الجمالية منهاال سيّ و وإهمال الجوانب غير المعرفية  ،اآللي للنصوص دون فهم لها
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(Jad,2003)،  وقد أشارتAl-Saqqaf,2005) إلى ذلك في بحثها عن العوامل التي كانت )
 أكّدتقد و  –وال سيما التذوق الجمالي لها–سببا في ظهور الضعف في اللغة العربية 

في  الرئيسةاألسباب  وطرائقه المستخدمه كان من ضعف إعداد المعلم أنّ ( (Harb,2003دراسة
مقابلة أثناء مشاهدته للمعلمين و في ه الحظ أن إذ ،إدراك جمالهاو ضعف الطلبة باللغة العربية 

حو مشاعرهم نيستثيروا عاطفتهم و لم و  ،الطلبة أن المعلمين لم يسمحوا للطلبة بتذوق النصوص
 النصوص.

ا في مجال تدريس اللغة العربية للمرحلة األساسية مأثناء عملهفي  انالحظ الباحث وقد
عبر ته معالجللقيام بهذه الدراسة لا موهذا ما دفعه ،الضعف لدى الطلبة هذا ،لسنوات عديدة

مالي لم كما أن استراتيجيات التدريس الج ،التذوق الجماليتوظيف التدريس الجمالي لتنمية مهارات 
 ،ينتحظ بنصيب وافر من الدراسات التي بحثت تنمية مهارات اللغة العربية في حدود اطالع الباحث

س األساسي في مادة اللغة علما بأّن من أحد النتاجات التّعلمية المتوقعة من طالب الصف الساد
تذوق فنون اإلبداع األدبي التعليم األردنية هو" بية و وفق اإلطار العام الذي قدمته وزارة التر  ،العربية

ضروب من اإلبداع األدبي في لغات إنسانية أخرى؛ بما يفضي إلى التواصل و  في اللغة العربية
 الفهم المشترك بين الشعوب". و  ،اإليجابي

 لذلك كانت هذه الدراسة لبحث أثر التدريس الجمالي في تحسين مهارات التذوق الجمالي

وقد هدفت  ،لمواكبة التطور في طرق وأساليب تدريس اللغة العربيةفي محاولة  ،االرتقاء بمهاراتهو 
 اآلتي:هذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس 

لعربية في تنمية مهارات التذوق الجمالي لدى طلبة اما أثر التدريس الجمالي لمبحث اللغة 
 الصف السادس األساسي في األردن؟

 :ية الى اآلتيةسؤال األسئلة الفرعيتفرع من هذا الو 
بين المتوسطات الحسابية ألداء  (α=0.05)داللة إحصائية عند مستوى  ووجد فرق ذيهل  .0

لدى طلبة الصف  التذوق الجماليمجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة( على اختبار 
 ؟التدريس االعتيادي( ،يالتدريس الجمالالتدريس ) طريقةعزى إلى يالسادس األساسي 

أداء مجموعتي متوسطي بين ( α=0.05)داللة إحصائية عند مستوى  وذوجد فرق يهل  .2
لدى طلبة الصف السادس  التذوق الجماليوالضابطة( على اختبار  الدراسة )التجريبية

 إلى الجنس؟عزى ياألساسي 
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بين المتوسطات الحسابية ألداء  α=(0.05)داللة إحصائية عند مستوى  وجد فرق ذو يهل  .3
لدى طلبة  التذوق الجماليتجريبية والضابطة( على اختبار مهارات مجموعتي الدراسة )ال

 الجنس؟التفاعل بين طريقة التدريس و  إلى عزى يالصف السادس األساسي 
 هدف الدراسة 

 .الجماليتعّرف أثر التدريس الجمالي في تحسين مهارات التذوق 
 أهمية الدراسة 

 ،وتطبيقاته التربويةول التدريس الجمالي تزّود هذه الدراسة األدب التربوي بمعرفة أساسية ح
خاصة مع قلة  ،لدى الطلبة التي قد يكون لها دور كبير في االرتقاء بمهارات التذوق الجمالي

 ،التي تناولت التطبيقات لهذه الطريقة في مجال تدريس اللغة العربية واألبحاث العربيةالدراسات 
استراتيجيات التدريس الجمالي في تحسين مهارات كما أنها توفر تغذية راجعة عن جدوى استخدام 

 وعالج الضعف في مهاراته. ،التذوق الجمالي
أما األهمية التطبيقية للدراسة فهي تتمثل في أّنها تزّود المعلمين والمشرفين والقائمين على 

أُعّد واختبار  ،تطوير المناهج والباحثين بإطار عملّي لتطبيق دروس أُعّدت وفق التدريس الجمالي
كما تسعى لتحسين مستوى أداء متعلمي اللغة العربية في مهارات  ،لقياس مهارات التذوق الجمالي

 ،من األبحاث مزيدأمام الباحثين إلجراء  وتفتح المجال ،التذوق الجمالي باستخدام التدريس الجمالي
 أخرى.احث مب وأثره في ،لدراسة أثر التدريس الجمالي على مهارات اللغة العربية األخرى 

 التعريفات اإلجرائية 
طالب الصف السادس : مجموعة اإلجراءات التفاعلية بين المعلم و طريقة التدريس الجمالي

ودمج بعض الفنون في المادة التعليمية  ،الغرفة الصفية العربية داخل ومنهاج اللغة ،االساسي
والتركيز  ،ير لكل ما يحيط بالطالبواإليقاع بطريقة تعزز اإلدراك والتقد واأللوان والدراماكالرسم 

 ،مالمح الجمال في المحتوى كجمال الصور الفنية وجمال موقع الكلمة في الجملة على إبراز
 مقدرةمن خالل السير بمجموعة من الخطوات المنهمة لتعميق  ،رةوتناغم األصوات والجمل المعبّ 
 الطالب على التذوق الجمالي.

 وتذوق الصورالصف السادس على تحديد مواطن الجمال  التذوق الجمالي: إمكانية طالب
يتمثل ذلك في المهارات اآلتية: و  بعضوتفضيل بعضها على  بين النصوصوالموازنة  الفنية

إدراك ما في و  ،اختيار عنوان معبر عن أحاسيس الكاتب ،على فهم الحالة النفسية للكاتب المقدرة)
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 ،استخراج الصور الجمالية ،إدراك جمال التشبيه ،لنصإدراك أهمية الكلمة في ا ،األفكار من عمق
طالب بالدرجة التي حصل عليها  قيسو  ،التمييز بين األساليب اللغوية( ،استبدال كلمة مكان أخرى 

 الجمالي.التذوق الصف السادس األساسي على اختبار 
 الدراسة:حدود 

ف السادس األساسي في قتصر تطبيق الدراسة على طلبة الصا الزمانية:الحدود البشرية و 
 أسابيع.كانت مدة تطبيق الدراسة ثمانية  إذ ،2208/2202 الفصل الدراسي الثاني
قة طالدراسة على مدرستين تابعتين لوكالة الغوث الدولية/ من تقتصر ا :الحدود المكانية

 الثانية.وذكور ماركا االبتدائية  ،وهي مدرسة إناث ماركا اإلعدادية الثانية الزرقاء
  :الموضوعيةدود الح

اقتصرت الدراسة على ثالث وحدات دراسية من كتاب اللغة العربية للصف السادس وهي  -
 المستقبل(الشباب قادة  ،من قصص التراث ،)مواقف مشرقة

عميمها على وتعتمد دقة نتائج الدراسة وت ،األداة المستخدمة في الدراسة هي من إعداد الباحثين -
 .مدى صدق هذه األداة وثباتها

 الدراسات السابقة إلطار النظري و ا
أنه االستجابة االنفعالية لما يدركه الفرد (:"Alhila(2010:92,التذوق الجمالي كما عرفه 

 تقديرها "من األعمال الفنية المختلفة واالستمتاع بها و  ،فنية و  ،قيم جماليةقات و من عال
اللمسات الفنية التي تزينها ا و د اكتسبت اللغة العربية الجمال واإلبداع من جمال حروفهقو 

وتزداد جماال عندما تنطق بها األلسن فتتجلى فيها البالغة والفصاحة  ،بخط مزخرف جميل
فالحس  ،فبنثرها وشعرها تطرب اآلذان ويفرح الوجدان ،كثير من المعانيو  ،والصور الجمالية

-Al)ويوضح  ،حروفها ووزنهايمتد إلى بنية الكلمة ومخارجها و ’الجمالي متأصل في اللغة العربية 

Attiyah,2012) أن التذوق الجمالي للغة يكون بالوقوف على ما يحمل النص من معان، 
 فضال  عن ،ومعالجة النص بالغيا ولغويا وصرفيا وموسيقيا إذا ما كان النص شعرا ،ستعاراتاو 

 االطالع على المناسبة التي كتب فيها النص واآلراء المختلفة فيه .
الرقي و  ،( أن النص ظاهرة لغوية مبنية على الجمال اللغوي (Maroun,2011 ارون م بّينو 
طريق المجاز التي تثير النفس عن  ،التراكيب الشائعةتبتعد عن التعابير المألوفة و  ،اللفهي

 .والعاطفة واإليحاء والخيال
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على  المقدرةهو ( "(Madkour,2006:211فالتذوق الجمالي للغة العربية كما وضحه 
التاريخية التي عاشها األديب عند ميالد النص بعناصرها: الشعور الحالة النفسية و إعادة بناء 

 في هذا الجو كله و الحكم عليه " والعيش ،واألسلوب الفني واألفكار والخيال
أوالقراءة الخاطفة أو االستمتاع  ،بهذا يههر أّن الّتذوق الجمالي ال يتوّلد من الّنهرة العابرةو 
لك العودة إلى قد يتطلب ذو  ،الذي سار فيه مبدع النص ذاته إّنما من الّسير في الّدربو  ،السريع

-Al أشار الدليميو  ،تكرارا لكي يستطيع أن يتذوقه بصورة صحيحةو  الّنص مرارا

Dulaimi,2014) الجمالي يهدف إلى تعرف خصائص العمل األدبي( إلى أن الّتذوق األدبي و، 
تنمية الخيال؛ للتعبير عن االنفعاالت و المواقف و  الّتفاعلبالممارسة و دراك الفوارق الحسية إو 

مالحهة على ال المقدرةوتنمية  ،توظيف الحركة بوصفها وسيلة الكتساب المعرفة والخبرةو  ،واألفكار
 .والوصف و األداء واإلبداع

يات: ( أّن الّتذوق يتطلب توافر ثالث عمل(Abdul Hamid,2001ذلك يقود إلى ما أوردهو 
عن  الحكم الجمالي الذي يعبرو  ،الحساسية الجمالية التي تعّبر عن استجابة الفرد للمثيرات الجمالية

التفضيل الجمالي وهو نوع و  ،أحكام الخبراء في الفنبين الحكم الذي يصدره المتلقي و  درجة االتفاق
 .من االتجاه الجمالي الذي يجعل المتلقي يقبل أو ينجذب إلى عمل دون غيره

والتمتع  ،هاواستيعاب إّن تذوق الجمال في أي فن من الفنون والكشف عن داللة مضامينه
قد أورد عدد من و  ،زيادة حساسيتهاوإّنما يحتاج إلى تدريب الحواس و  ،بمشاهدته ليس أمرا تلقائيا

نب الباحثين مجموعة من مهارات التذوق الجمالي األدبي ليكون المعلم قادرا على تحديد ما الجوا
 (:2003Shanti-Al،,2010Abd Albari,التي يجب أن يركز عليها )

 تمثل القارئ للحركة النفسية في النص.  -

 إدراك مدى أهمية الكلمة  -

 إدراك أهمية الوحدة العضوية. -

 المعبر.استنتاج العنوان  -

 والفرعية.تحديد األفكار األساسية  -

 النفسي.تحديد مدى مناسبة الكلمات للجو  -

 المؤلف.العمل األدبي على نقل تجربة  درةمقتحديد مدى  -

 النص.تحديد األساليب األدبية في  -
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 فيها.إدراك مواطن الجمال تحديد الصور الجمالية و  -

 تمييز الحقائق واآلراء. -

 النص.في  واالتجاهات الشائعةاستنتاج القيم  -
وّضحها  كما اآلتيةحتى يتذوق المتلقي الجمال في النص األدبي عليه أن يطّبق المواقف و 

(Al-Dulaimi,2014:201,202:) 
فتركيز االنتباه  ،حول الموضوع الجمالي أو اللمسة الجمالية في النص واالنتباه المركزالتوقف  .0

 ثم يأتي ما يستحوذ على الوجدان فجأة. ،الخطوة األولى والتوقف هو

ن العالم المحيط بحيث يعزله ع ،العزلة أو الوحدة: وتعني أن يستأثر الموضوع بانتباه المتلقي .2
 أمامه.إذ يستغرق تماما في الموضوع الماثل  ،به

الموقف الحدسي: وهو أن الموضوع الماثل أمام المتلقي يوقف عمليات البرهنة واالستدالل  .3
يحدث ذلك ليس نتيجة و  ،أو ينفر منه ،يدفعه إلى ما هو مفاجئ فيميل إلى الموضوعو  ،العقلي

 مهم يتملك المتلقي منذ البداية.إنما نتيجة إحساس و  ،تفكير منطقي

انفعاالت خالصة بسيطة لدى ني: يثير الموضوع الفني أحاسيس و الطابع العاطفي أو الوجدا .4
نما هو موقف وجداني إو  ،وهذا يعني أن الموضوع الجمالي ليس موقفا عقليا فحسب ،المتلقي

 انفعاال.يثير يفيض عاطفة و 

الحالية، والماضية قد تماثل تؤثر في المشاهدات تثير االنفعاالت ذكريات ماضية  التداعي: .5
 القائم.فتؤدي إلى تقوية اإلحساس بتذوق العمل الفني  ،المشهد الحالي

وتتحقق هنا مشاركة عاطفية  ،فيه يضع المتلقي نفسه موضع األثر الفنيالتوّحد الوجداني: و  .6
إذ  ،أبطال العمل الفنيوهذا هو الذي يجعل المتلقي يشعر بآالم  ،محاكاة باطنية وجدانية أو

 .يتوّحد معهايتقّمص مواقفهم و 
فيجعله يتفاعل مع الجو النفسي المسيطر في  ،إن تذوق األدب يستثير عاطفة القارئ وانفعاالته

واألدبية فتقدير اآلثار الفنية  ،يتفاءل لتفاؤلهو  ،يحزن لحزنهلعمل األدبي فيفرح لفرح األديب و ا
 والشعور باللذةالجمال  واالستمتاع بهذا ،وجمال وانسجامناسب في هذا العالم من ت وإدراك ما

األفكار هو الغاية األساسية للتذوق ومحاكاة ذلك الجمال في األعمال و  ،إدراكه والسرور عند
(Abd Albari،2013.) 

موضوعات اللغة العربية؛ لتقديمها بطريقة ممتعة و  ،الجمالإن المزاوجة بين عناصر التذوق و 
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مما ينعكس  ،الحس الجمالييسهم في تنمية ملكات التذوق و و  ،اإلدراكية لدى الطلبة قاآلفاتوسع 
كما يعمل على تطوير الناحية الوجدانية باستخدام  ،اإلبداعيعلى التفكير اإليجابي والتأملي و 

وهذا كله يعد حجر األساس ليتمكن الطلبة من تحديد مواطن الجمال  ،أنشطة فنية جمالية متنوعة
 إبداء الرأي وتوضيح المبررات.والمقارنة وإصدار الحكم و  ،درسون فيما ي

 التدريس الجمالي 
( أن جون ديوي ُيعّد من أبرز المفكرين الذين Pugh & Girod,2005جيرود )بوغ و  ذكر  

وجاء كتابه "الفن  ،االجتماعيةعلم الجمال بالعلوم اإلنسانية و  دمجو  ،رّكزوا على الخبرة الجمالية
مشيرا إلى أن الفن ُيعّد مجاال خصبا للخبرات المتعددة  ،جة اهتمامه بالفن وبعلم الجمال" نتيكخبرة

 تضفي الفرح والسرور والمتعة للتعلم.الفنية الجمالية توسع المدارك و  واألهداف ،التي يمّر بها الفرد

( يهدف إلى تنمية التذوق الفني (Al-Abani,2015إّن الّتدريس الجمالي كما وّضح 
أفكار والتي تتماثل مع مشاعر و  ،تجربتهالب أن يصبغ العمل الفني بروحه و ليتمّكن الط ،ماليوالج

 ليصبح مندمجا في تجربة جديدة بصبغة فريدة. ،مما يزيد التعاطف الوجداني لديه ،المصّور

( بأن التدريس الجمالي مشروع متعّمد يهدف إلى تعزيز Greene,2001غرين ) رأت
مع الفنون بتمكين المتعلمين من مالحهة  ،التشاركيةو  ،الثقافيةو  ،التعبيريةو  ،يةاالرتباطات التقدير 
 ،بتشكيل أنماط جديدة ،وتقديم أعمال فنية لحياتهم بطريقة ذات مغزى مختلف ،ما يمكن مالحهته

 تفتح آفاقا جديدة.

تطلب ي ،وإعدادهم لمواجهة مشكالت الحياة ،إّن أهمية اكتساب الطلبة المهارات األساسية
على أن  ،واالبتهاج للطلبة ،دورا بارزا فيما يخص مشاعر السعادة يؤدواوجود معلمين قادرين أن 

فيقع على كاهل المعلم دور كبير ليكون  ،يشعرالمعلم بالسعادة أوال كأحد شروط سعادة األجيال
المتعلم  ( بأن المعلم يقوم بتطوير حساسيةDenac,2014تدريسه تدريسا جماليا كما وضح ديناك )

ي األنشطة التي ستطور مهاراتهم إلدراك الصفات الجمالية لألشياء والسماح للمتعلمين بالمشاركة ف
و يحافظ على إيقاع جمالي لألنشطة وينشأ القيم الجمالية في الحياة اليومية  ،هم اإلبداعيةومقدرات

تحفيزها س المتعلمين و ى المشاركة والتعبير عن آرائهم وأفكارهم بتنشيط حواويشّجع الطلبة عل
 بأدوات متنوعة كاألشكال والصور والهالل.

وهذا ما بّينه وانغ  ،وحيوية وديناميكية ،ومن الضروري إيجاد بيئة ممتعة ومحفزة
(Wang,2001بأّن البيئة الجمالية تتمتع بعدد )  ممتعة ومريحة من المعايير فهي بيئة إبداعية و
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 لالستكشاف.حفزة م ،يشعر فيها الطالب بالحرية والثقة

( إلى أن الطالب ليحقق تجربة جمالية عليه أن يّتصل Elmén,2013أشار إلمين )و 
تتوفر لديه  وأن ،كما عليه أن يشارك مشاركة نشطة ،بالموضوع بحواسه وعاطفته ومعرفته السابقة

 ،جديداومن الضروري أن يخرج  من منطقة راحته ويجّرب  شيئا  ،يفكرالحساسية لما حوله ويتأمل و 
 .شف  ويعيش  التجربة بصورة جماليةويستك

يعتمد و  ،( يؤّكد أّن الّتدريس الجمالي يرتبط دائما بالخيالGreene,2001وما أورده غرين )
أّن في و  ،والتصورات باالستناد إلى ما يعرفه الطلبة ،على المشاعر التي تساعد في تنمية التفكير

تستحق محاولة وأّن هذه التجربة مهّمة و  ،العين المجردةتجربة العالم أكثر مما يمكن أن يواجه ب
 الفهم.

( خطوات التدريس الجمالي (Al-Adwan, Qattawi, and Dawood,2017وقد وّضح 
 :كاآلتي

 وتقديم أفكاره بطرق متنوعة تشّجع الطلبة على التفكير ،تقديم النص اللغوي بشكل جمالي .0

وهذا يتطلب  معنى،جعل تعلمهم ذا يعيشه الطلبة و ص أو المفهوم بما ربط الن ،الفهم الجماليو 
 والمضي بهم نحو اإلبداع. ،حفزهمو أن يتمّكن المعلم من استثارة الطالب 

واإلبداع  الّتخيلوتشّجعهم على  ،إثارة تفكير الطلبة باستخدام األسئلة السابرة التي تحّفز أفكارهم .2
 .والسماح لهم بالتعبير عن أرائهم

بالتركيز على التفاصيل الدقيقة لما  ،جمالية الكبيرة في عملية اإلدراكة الالتأكيد على المساح .3
 وخارجه إلدراك ما يحدث حولهم ورؤية العالم بشكل مختلف. ،داخل الصف ،يحيط بالطلبة

وبهذا قد  .جتها ليتمكن الطلبة من إدراكها وتجسيدهانمذتجسيد الفهم واألفكار الجمالية و 
في محاولة لدمج الفنون بطريقة  ،لة لتعّلم شيء جديد بطرق متعددةيكون التدريس الجمالي وسي

 مما يجعل الطلبة شركاء في العملية التعليمية ،وتقديرا لكل ما يحيط بالطلبة ،تعزز وعيا عميقا
فقد يجمع التدريس  ،ويعّبرون عن أنفسهم بحرية وثقة ،يتبادلون األفكار ويطرحون االسئلة ،التعلمية

مما ينعكس بصورة إيجابية على مهارات الطلبة اللغوية  ،عقل والعاطفة واإلدراكالجمالي بين ال
 والتذوق الجمالي خاصة. ،عامة

يحاول المعلم في التدريس الجمالي أن يدّرب الطلبة على تذوق الّنصوص اللغوية بشتى 
ومعرفة  ،مهوفهأثناء تدريبه للطلبة على ممارسة الكالم الجيد في فيقف  ،أنواعها تذوقا جماليا
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البديع؛ ألن ذلك يمّكن الطالب البيان و أصول البالغة و  مدركين ،تفسيرهامعانيها و اللغة و مفردات 
 مدى تأثيره بالّنفس.و  ،المعنوي من اكتشاف نواحي الجمال اللفهي و 

 أساليبالتأثر بما في اللغة من أفكار و  حيث إذ أنّ  ،فالتذوق الجمالي يعد أساسا لفهم الّنص

لذلك يسعى المعلم من خالل التدريس الجمالي إلى  ،الكتابيتعبير الطالب الشفوي و يههر في 
فيحّث الطلبة على  ،وجمال الفكرة ،جمال األسلوبو  ،مساعدة الطلبة للوصول إلى جمال العرض

ن حساسية الطالب فالتمتع باألدب الجميل يزيد م ،قافيتهاك جمال اللغة وموسيقاها وسجعها و إدرا
 اإلحساس به.مال و إلدراك الج

 الدراسات السابقة 
 من الدراسات ذات العالقة بموضوع هذه الدراسة:

  دراسات تناولت أثر التدريس الجمالي 
اما في تنمية التفكير ( بدراسة هدفت إلى معرفة أثر أسلوب الدر (Al-Qurna,2005قام 
طبق وقد  ،ساسيية لدى طلبة الصف الخامس األالتحصيل في مبحث اللغة العرباإلبداعي و 

كشفت الدراسة عن وجود  ،واختبار التحصيل الدراسي ،اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي اللفهي
وأظهرت النتائج  ،فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التي تلّقت تعليمها بأسلوب الدراما

ري المجموعة إلى التفاعل بين متغيو  ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى الجنس
 .والتحصيل في مبحث اللغة العربية ،والجنس في التفكير اإلبداعي

الي في مبحث ( دراسة هدفت إلى استقصاء أثر التدريس الجم(Mrashida,2009أجرت و 
لطلبة المرحلة األساسية الوسطى في تحصيلهم الدراسي واتجاهاتهم نحو  ،الدراسات االجتماعية

( طالبا 146بلغ عدد أفراد الدراسة )  ،وعلى البيئة التعلمية الصفية  ،مبحث الدراسات االجتماعية 
تم إعداد اختبار تحصيلي يهدف إلى الكشف عن أثر التدريس الجمالي على تحصيل  ،وطالبة

وتم إعداد استبانة لقياس اتجاهات الطلبة  ،ع األساسي في وحدة بالد الرافدينطلبة الصف الساب
هرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة وقد أظ ،نحو مبحث التاريخ

 وال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى الجنس. ،التجريبية تعزى لطريقة التدريس الجمالي 

( في دراسته أنه يمكن استخدام المبدأ الجمالي في التدريس لتحفيز Li,2010وّضح لي )و 
لك بالجمع بين وذ ،الطلبة على التفكير وحل المشكالت رةمقدوزيادة  ،رغبة الطالب في التعّلم

 ،فهو يرى أن الجمال الذي سيدركه الطلبة سيثري أفكارهم ،الخصائص الجماليةالخبرات العلمية و 



 عبد الرحمن الهاشمي، أ.د. أماني خليل يونس                                      ........أثر التدريس الجمالي

822 

وتعزيز فهمهم  ،لتنمية التذوق لدى الطلبة ،المعلمون جوا من الجمال يهيءويؤكد على ضرورة أن 
 .يقة إبداعيةبطر  وإرشادهم للّدراسة ،للمعرفة

( دراسة تتحدث عن االستخدام الجمالي في تعليم De Luch,2011وأجرت دي لوتش )
ن تحّسن تعلم اللغة بصورة ترى أن األنشطة القائمة على القصص والموسيقى يمكن أو  ،اللغة

وترى  ،كما قّدمت مجموعة من األمثلة ألنشطة حقيقية قائمة على سرد القصص واألغاني ،جمالية
األطفال  مقدرةقصص تعّد أداة تعليمية مهّمة؛ ألّنها تساعد على إيجاد معنى للحياة وتزيد من أن ال

ذي معنى المفاهيم األخالقية بشكل ملموس و هم في إيصال كما تس ،على فهم ما يحدث داخلهم
كما أّكدت على دور القصص في تطوير خيال الطفل ومساعدته لمواجهة العقبات  ،بالنسبة لهم

التحليلية والعاطفية ى أّنها تعزز المهارات الحركية و وكذلك الموسيقى فهي تر  ،د يتعّرض لهاالتي ق
 . ومسلية ،وممتعة ،كما تعد طريقة محفزة ،مما ينعكس إيجابا على مهاراته اللغوية ،لدى الطفل

ائمة بدراسة تهدف إلى معرفة فاعلية استراتيجية توليفية ق( (Al-Samman,2014قام و 
لمرحلة الثانوية اإلبداعية لدى طالب اتنمية مهارات القراءة التأملية و ل ،دخل الجمالي للقراءةعلى الم

( 30تكّون أفراد الدراسة من ) ،القراءة التأمليةاختباري القراءة اإلبداعية و  وتم إعداد ،المتفوقين عقليا
مة على المدخل الجمالي للقراءة وأظهرت النتائج أّن لالستراتيجية التوليفية القائ ،طالبا من المتفوقين

 فاعلية في تنمية مهارات القراءة التاملية واإلبداعية.
دراسة حول االستجابات الجمالية لألدب وأثرها في مشاركة  (Boardman,2015)أجرت و 
توصلت من خاللها إلى أهمية أن يشجع المعلمون الطلبة على االنخراط بالتجارب  ،الطالب
ووجدت أن الطالب الذين  ،آرائهم على الطلبةلخبرات دون فرض أفكارهم و وتبادل ا  ،الجمالية

ترى أنه من أكثر و  ،استجاباتهمرون اختالفات كبيرة في أحكامهم و يعّلمون تعليما جماليا يهه
وتؤكد على  ،فلها تأثير إيجابي على لغة األطفال وتعلمهم القراءة ،المعينات على ذلك الموسيقى

كتابة األفكار  ،الكتب المصورة ،بمجموعة متنوعة من التجارب مثل األغاني أهمية تزويد الطلبة
 والمشاعر.
 الجمالي.الدراسات التي تناولت التذوق  الثاني:المحور 

( دراسة الستقصاء أثر استخدام استراتيجية التدريس التبادلي في Albikr(2013,أجرى 
 ،دبي لدى تلميذات الصف الثالث المتوسطعلى تنمية مهارات التذوق األ ،تدريس النصوص األدبية
وقائمة بمهارات  ،لقياس مهارات التذوق األدبي إختبارعّد أ  وقد  ،( طالبة48تكّون أفراد الدراسة من)
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أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية مما  ،التذوق األدبي
 التبادلي.دريس يدل على فاعلية استخدام استراتيجية الت

( إلى تقصي أثر استراتيجية قائمة على مبادئ (Al-Dweikat,2014هدفت دراسة و 
لدى طلبة الصف الثامن  ،والحوار الشفوي  ،التدريس الفّعال في تحسين مهارات التذوق األدبي

ن تكّون أفراد الدراسة م ،لمهارات التذوق األدبي  وتم إعداد اختبار مقالي ،االساسي في األردن
وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة  ،طالبة من طلبة الصف الثامن األساس( طالبا و 116)

؛ تعزى إلى استراتيجية وعليها مجتمعة ،إحصائية على كل مهارة من مهارات التذوق األدبي
ذات داللة إحصائية تعزى  كما اظهرت النتائج وجود فروق  ،التدريس لصالح المجموعة التجريبية

 التفاعل بين االستراتيجية والجنس لصالح اإلناث. و للجنس 

( دراسة تبحث في دور الرسوم المتحركة في تنمية التذوق (Al-Qurashi,2015أجرت و 
الحقيقي من خالل عرض صور لمعرفة إدراك الطالب للجمال  ،الجمالي في مرحلة الطفولة المبكرة

( 50تكّون أفراد الدراسة من ) ،لمتحركةمقارنته بما عرضته الرسوم االموجود في بيئة الطفل و 
الذي أظهرت نتائجه  ،المنهج الوصفي المسحي وقد ُأستخدم ،( سنوات6-5بلغت أعمارهم ) ،طفال

 أن الرسوم المتحركة تؤدي دورا بارزا في تنمية التذوق الجمالي في مرحلة الطفولة المبكرة.

 ،( في دراسته أثر تقنيات مسرح الطفل في تنمية التذوق الجمالي (Al-Salami,2018بّينو 
وأظهرت النتائج تفّوق المجموعة التجريبية على  ،( طالبا و طالبة40تكّون أفراد الدراسة من)

أن الخطط التدريسية أدت إلى و  ،يعزى ذلك إلى استخدام تقنيات مسرح الطفلوالذي الضابطة؛ 
هم الجمالي واهتماماتهم الفنية بكل عمل فني مقّدم لهم من خالل زيادة الدافعية في تنمية تذوق

 .المسرح

التعرف إلى أثر برنامج قائم على المدخل الجمالي في  (Younis,2018)وهدفت دراسة 
الفني ساسي في مادة اللغة اإلنجليزية وتنمية التذوق الجمالي و تحصيل طلبة الصف الثالث اال

بطاقة مالحهة للتذوق الجمالي  وتم تطوير ،طالبة( طالبا و 60من )وتكّون أفراد الدراسة  ،لديهم
أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح  ،وأُعد إختبار تحصيلي ،أخرى للفنيو 

 المجموعة التجريبية التي درست باستخدام البرنامج القائم على المدخل الجمالي.
 التعقيب على الدراسات السابقة 

 ،De Luch,2011)دي لوتش )( و (Younis,2018 الدراسات السابقة كدراسةلقد أظهرت 
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ومهارات التذوق الجمالي  ،فوائده التربوية في تحسين مهارات اللغة عامةفاعلية التدريس الجمالي و 
 ،وقد بّينت أّن التدريس الجمالي من شأنه أن يساعد المعلمين في تطوير مستويات الطلبة ،خاصة

 .ورغبتهم في التعلم ،زيادة دافعيتهمو 

أنها من الدراسات النادرة التي تناولت التدريس ب السابقة؛تمتاز الدراسة الحالية عن الدراسات 
في حدود –قلة عدد الدراسات العربية  السابقة،إذ يالحظ من الدراسات  ،الجمالي في الوطن العربي

ات التي درست أثر التدريس معهم الدراسو  ،تناولت التدريس الجمالي التي -نالباحثياطالع 
حيث إن معهم الدراسات التي أجريت في  ،الجمالي في تنمية المهارات اللغوية هي دراسات أجنبية

ودراسات أخرى ركزت على المدخل  ،كانت في مجال العلوم والتربية االجتماعية ،هذا المجال
 الجمالي.

وتحديد اإلطار  ،لى جهود الباحثينقد أفادت الدراسة الحالية من تلك الدراسات في التعرف إو 
 ،واإلفادة منها في إعداد دليل المعلم ،عملي تطبيقي للّتدريس الجمالي وضع تصّورو  ،النهري 

 .وبناء أداة الدراسة ،تحضير الدروس لتنفيذها في تدريس مهارات التذوق الجماليو 

 ،ات التذوق الجماليفكانت الدراسة الحالية الستقصاء أثر التدريس الجمالي في تنمية مهار 
مثل  من الدراسات السابقةعديد لدى طلبة الصف السادس االساسي في األردن استجابة لتوصيات 

من الدراسات  مزيدغيرها حول إجراء ( و (Al-Samman,2014( و(Mrashida,2009 دراستي
 الجمالي.لبيان أثر التدريس 

 اإلجراءاتلطريقة و ا
 منهجية الدراسة

وعلى  ،ضابطةلذي قام على مجموعتين: تجريبية و لتصميم شبه التجريبي ااستخدم الباحثان ا
 .ناسبة هذا المنهج ألغراض الدراسةذلك لمو  ،بعدي لمهارات التذوق الجماليقياسين قبلي و 
 أفراد الدراسة 

طالبة من طلبة الصف السادس األساسي في ( طالبا  و 158تكّون أفراد الدراسة من )
و)مدرسة إناث  ،ة الغوث الدولية هما:)مدرسة ذكور ماركا االبتدائية الثانية(مدرستين تابعتين لوكال

اختيرتا قصديا؛ لوجود معلمين  ،2019-2018في الفصل الدراسي الثاني  ،ماركا اإلعدادية الثانية(
وسهولة الوصول  ،المعلمين للتعاون لتنفيذ إجراءات الدراسةواستعداد المدرستين و  ،كفايةذوي خبرة و 

وكانوا موزعين على  ،واحتواء كل منهما على أكثر من شعبة للصف السادس األساسي ،هماإلي
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بحيث مّثلت إحداهما المجموعة التجريبية التي درست بطريقة  ،شعبتين تم تعيينهما عشوائيا 
ومّثلت الشعبة الثانية  ،( ذكور37)( إناث و41طالبة منهم)( طالبا  و 78عددهم)و  ،التدريس الجمالي

( 44منهم ) ،طالبة( طالبا  و 80عدد طالبها )التي درست بالطريقة االعتيادية و موعة الضابطة المج
( 1والجدول ) ،( طالب وطالبة158فكان عدد المتعلمين في المجموعتين ) ،طالبة( 36و) طالبا  

 .يوضح ذلك
 نوع التدريسى المجموعات تبعا لمتغير الجنس و توزيع أفراد الدراسة عل (1الجدول )
 المجموع إناث ذكور لمجموعةا

 80 44 36 الضابطة

 78 41 37 التجريبية

 158 85 73 المجموع

  أداة الدراسة
أُعّد اختبار لقياس مهارات التذوق  ،بغرض جمع البيانات المناسبة لتحقيق هدف الدراسة

ق أهداف كما اقتضت الدراسة إعداد مجموعة من المواد التعليمية التي من شأنها تحقي ،الجمالي
لتنفيذ إعداد دليل المعلم  ،الدراسة والمساعدة في إعداد أدواتها )إعداد قائمة بمهارات التذوق الجمالي

 :صف أداة الدراسة على النحو اآلتييمكن و طريقة التدريس الجمالي( و 
 اختبار مهارات التذوق الجمالي

من نوع  ،( فقرة25ائية من )أعّد الباحثان اختبار التذوق الجمالي الذي تكون في صورته النه
 وفق اإلجراءات اآلتية: ،االختيار من متعدد بأربعة بدائل

-Alالدراسات السابقة؛ لتحديد مؤشرات التذوق الجمالي كدراسة )مراجعة األدب التربوي و  .0

Eid,2010 Al-Dweikat,2014, ) 

لمؤشرات  وممثلة ،اختيار نصوص قرائية متنوعة من مناهج عربية للصف السادس األساسي .2
 .جمالي المحددةالتذوق ال

وقد خصص لكل فقرة عالمة  ،تشمل األهداف التعليمية المراد قياسها ،( فقرة25صياغة ) .3
 .( عالمة25والمجموع النهائي للعالمات بصورته النهائية ) ،واحدة

 .وعة من المحّكمين وأخذ ملحوظاتهمعرض االختبار بصورته األولية على مجم .4

 ت التذوق الجمالي صدق اختبار مهارا
( على عدد من 27ُعِرض بصورته األولية وعدد فقراته ) ،للتحقق من صدق هذا االختبار

من أعضاء هيئة التدريس في  ،وأساليب تدريسها ،المحكمين المتخصصين في مناهج اللغة العربية 
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 إذ ،ومعلميها ،على عدد من مشرفي اللغة العربية في وكالة الغوث الدوليةو  ،الجامعات األردنية
تمثيل األهداف للمادة  ومدى ،الرأي حول وضوح تعليمات االختبارالمحكمين إبداء ُطلب من 

ل وانتماء ك ،ومدى سالمة الصياغة اللغوية للفقرات ،ومدى مالءمة االختبار لألهداف ،التعليمية
يرونها بحاجة  ى وأي ملحوظات أخر  ،مدى مالءمة البدائل لكل فقرةفقرة لمؤشرات التذوق الجمالي و 

 للتعديل أو الحذف.
 التذوق الجمالي ثبات اختبارمهارات

من خارج عينة –ُطّبق على عينة استطالعية  ،للتحقق من ثبات اختبار التذوق الجمالي
طالبة من طلبة الصف السادس األساسي في مدرسة ( طالبا و 30تكّونت العينة من ) –الدراسة

د زمن اختبارالتذوق الجمالي عن طريق  ،درسة ذكور السخنةوم ،إناث ماركا اإلعدادية الثانية وُحدِّ
 ،حساب متوسط الزمن الذي استغرقه أداء أول خمسة طالب أنهوا اإلجابة عن أسئلة االختبار

وجد بأّن الّزمن المناسب لإلجابة يساوي و  ،آخر خمسة طالب أنهوا اإلجابة عن أسئلة االختبارو 
 .تصحيح إجابات العينة االستطالعيةبثم قام الباحثان  ،( دقيقة45)

 بات بين التطبيقين األولحسب معامل الثو  ،بعد أسبوعين ذاتهاوأُعيد االختبار على العينة 

 ( وهي قيمة مقبولة ألغراض0.89وقد بلغت قيمة الثبات الكلي الختبار التذوق الجمالي ) ،الثاني

 (.Odeh,2010وفق ) ،هذه الدراسة
 تصحيح االختبار 

أعطي كل طالب درجة واحدة لكل إجابة صحيحة وصفرا  ،( فقرة25ن االختبار من )تكوّ 
(؛ فإن مدى درجات االختبار التي يمكن 25بما أن عدد الفقرات هي )و  ،لكل إجابة غير صحيحة

 (.0-25الحصول عليها محصور بين )
 التمييز معامالت الصعوبة و 
فقد  ،سهولتهاومدى صعوبة الفقرات و  ،علمينالفقرات في التمييز بين المت مقدرةللّتعرف إلى 

 .0تبين أن معامالت الصعوبة للفقرات تراوحت بين ) فقد ،التمييزاسُتخرجت معامالت الصعوبة و 

( وهي معامالت جيدة وتفي بأغراض هذه الدراسة، أما معامالت التمييز فقد تراوحت  20-0.73
 .درجة المقبولةلتي كانت أقل من الحذفت الفقرات ا( و 60 -20.بين )

أعّد الباحثان دليال الستخدام  ،لتحقيق أهداف الدراسة الحالية: دليل المعلم للتدريس الجمالي
وهو يقّدم خطوات إجرائية لتدريس النصوص المقررة لطلبة الصف السادس وفق  ،التدريس الجمالي
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لجمالي لقة بالتدريس االدراسات السابقة المتعريس الجمالي وذلك بعد مراجعة األدب النهري و التد
 .في التدريس على نحو عام وفي تدريس اللغة على نحو خاص

قدرته على تحقيق األهداف مومدى  ،للتأكد من صدق دليل المعلم :صدق دليل المعلم
وأساليب  ،ُعِرض على عدد من المحكمين المتخصصين في مناهج اللغة العربية ،المنشودة
وعلى عدد من مشرفي اللغة العربية  ،في الجامعات األردنيةمن أعضاء هيئة التدريس  ،تدريسها

وأجريت التعديالت  ،إجراءاتهألخذ رأيهم في خطواته و  ،معلميهاو  ،في وكالة الغوث الدولية
 .الدراسة لضبط اإلجراءات والزمن ثّم ُجرًّبت وحدة منه على عينة من خارج عينة ،الضرورية

 متغيرات الدراسة
 المتغيرات اآلتية:اشتملت الدراسة على 

 االعتياديةالطريقة ومستويان: التدريس الجمالي  ولهالمستقل: المتغير  -

 أنثى.له فئتان: ذكر و و  سالجن التصنيفي:المتغير  -
 : مهارات التذوق الجمالي التي يقيسها االختبار.المتغير التابع -

 مناقشتهانتائج الدراسة و 
 :الذي نصهو  األول السؤال

بين متوسطي أداء مجموعتي  α=0.05))لة إحصائية عند مستوى هل يوجد فرق ذو دال
لدى طلبة الصف السادس األساسي  ابطة( على اختبار التذوق الجماليالتجريبية والض) الدراسة

 االعتيادي(؟التدريس  الجمالي،التدريس التدريس ) طريقةعزى إلى ي

 ،ات المعيارية القبلية والبعديةسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافلإلجابة عن هذا السؤال، حُ 
لتذوق الجمالي تبعا لمتغيري الدراسة: ختبار اال ،الضابطةراد مجموعتي الدراسة التجريبية و ألداء أف

( للكشف عن داللة ANCOVAثم أجري تحليل التباين األحادي ) ،الجنسطريقة التدريس و 
 .(2هذه النتائج في الجدول )فيما يأتي عرض فروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة و ال

اختبار  الدراسة علىالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد مجموعتي  (2الجدول )
 والجنسالتذوق الجمالي تبعا لمتغيري طريقة التدريس 

 العدد المجموعة 
 القياس البعدي القياس القبلي

المتوسط 
 المتوسط االنحراف المعياري  الحسابي

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

التذوق 
 الجمالي

 4.74998 14.2179 4.15220 8.9231 78 التجريبية

 3.78070 10.9000 3.88031 8.8625 80 الضابطة



 عبد الرحمن الهاشمي، أ.د. أماني خليل يونس                                      ........أثر التدريس الجمالي

222 

 العدد المجموعة 
 القياس البعدي القياس القبلي

المتوسط 
 المتوسط االنحراف المعياري  الحسابي

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 4.35147 11.1507 3.19079 7.2329 73 ذكور

 4.46784 13.7294 4.09765 10.3176 85 إناث

 4.58554 12.5380 4.00411 8.8924 158 المجموع

 ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية للمجموعتين التجريبية2يالحظ من الجدول )

إذ يتضح أن المتوسط الحسابي  ،الختبار التذوق الجماليوالضابطة في القياس القبلي و البعدي 
يبية قد داء أفراد الدراسة الختبار التذوق الجمالي تبعا لطريقة التدريس الجمالي للمجموعة التجر أل

وهو أعلى من المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة من المجموعة الضابطة الذي  ،(14.21بلغ )
في حين بلغ  ،(13.72إلناث )اوأن المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة من  ،(10.90بلغ )

تي متوسطي أداء مجموعولمعرفة ما إذا كانت الفرق بين  ،(11.15) المتوسط الحسابي للذكور
 .( يبين ذلك 3( و الجدول) ANCOVAذا داللة أجري تحليل التباين األحادي ) الدراسة

ألداء أفراد مجموعتي الدراسة على اختبار  ،(ANCOVAنتائج تحليل التباين األحادي ) (3الجدول )
 التفاعل بينهمالي تبعا لمتغيري طريقة التدريس والجنس و التذوق الجما

مجموع  مصدر التباين
 بعاتالمر 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة اإلحصائي
 )ف(

مستوى 
 إيتا تربيع الداللة

 563. 000. 197.256 1443.607 1 1443.607 القبلي

 278. 000. 58.944 431.379 1 431.379 طريقة التدريس

 000. 798. 066. 482. 1 482. الجنس

 012. 171. 1.895 13.868 1 13.868 طريقة التدريس*الجنس

    7.318 153 1119.723 الخطأ
     158 28139.000 المجموع

     157 3301.272 الكلي المعدل
بين ( α=0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ي( وجود فرق ذ3يبين الجدول )

بلغت قيمة  إذمتوسطي المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التذوق الجمالي، 
الفرق لصالح المجموعة التجريبية،  ا، وكان هذ(0.00بمستوى داللة )و  (58.94) (المحسوبةف)

داء أ متوسطي ن( بيα=0.05) مستوى داللة إحصائية عند  يمما يدل على وجود فرق ذ
( يههر 4والجدول ) ،الضابطة على اختبار التذوق الجماليمجموعتي الدراسة التجريبية و 

 عياري الختبار التذوق الجمالي.لة والخطأ المالمتوسطات البعدية المعدّ 
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األخطاء المعيارية ألداء أفراد الدراسة على اختبار التذوق الحسابية المعدلة و ( المتوسطات 4الجدول )
 الجمالي تبعا لطريقة التدريس

 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المجموعة
 307. 14.205 التجريبية

 304. 10.889 الضابطة

موا ل ألفراد المجموعة التجريبية الذين تعلّ لى أن المتوسط الحسابي المعدّ ( إ4يشير الجدول )
في حين بلغ المتوسط الحسابي ألفراد  ،(14.20إذ بلغ ) باستخدام التدريس الجمالي كان األعلى؛

 مهارات ا يدل على وجود أثر للتدريس الجمالي في تحسينمم ،(10.88المجموعة الضابطة )
 لبة الصف السادس االساسي في األردن.التذوق الجمالي لدى ط

التذوق الجمالي لدى مهارات طريقة التدريس في تنمية ( لEffect Sizeلمعرفة حجم األثر )و 
)المتنبأ سبت نسبة التباين المفسرحُ ( و Eta Squareخدم مربع إيتا )استُ  ،طلبة الصف السادس

 ،أي أن التدريس الجمالي ،كبير( وهذا حجم أثر 278.حيث كانت قيمة مربع إيتا تساوي ) ،به(
وقد كان التباين المفسر مساويا  ،أحدث تباينا كبيرا في التذوق الجمالي لدى طلبة الصف السادس

 وهو التذوق الجمالي لدى طلبة الصف السادس. ،( من التباين الكلي في المتغير التابع%27.8)ل
 ،يؤدي إلى تنمية التفكير اإليجابي وقد يعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أّن التدريس الجمالي

تساعد على ربط  ،باستخدام أنشطة فنية جمالية متنوعة ،الذي تنّمى بواسطته الناحية الوجدانيةو 
والمالحهة، والتأمل  ،فتثير اهتمام الطالب ورغبته بالتعلم ،وتوظيف الخيال ،المعلومات بالواقع

ة من استثارة عقلية وحسية ذه األنشطة الجاذببفضل ما تقّدمه ه ،الطالب مستمتعا بالحصة فيكون 
 .((Younis,2018كما جاء في دراسة  ،وجدانيةو 

فهو  ،التي ترّكز على الدور النشط للطالب ،يعّد التدريس الجمالي من أساليب التعلم الفّعالو 
 ،والتحليل ،التي تتطلب منه االستكشاف ،في أثناء تعّلمه يتذوق مجموعة من األعمال الفنية

وال  ،وهذا يزيد من مستوى التذوق الجمالي لدى الطالب ،التفسيرو  ،والوصف ،واالستدالل ،التقويمو 
 تمثيل األدوار واللعبو  ،وأّن التدريس الجمالي يتيح للطالب المشاركة في تقّمص الشخصيات سيما

-Al) كما جاء في دراسة كل من: ،المتعة والسرورلموسيقى مما يضفي جوا من المرح و والرسم وا

Qurashi,2015) ( ودراسةDe Luch,2011). 

متأثرين وجدانيا بشكل جمالي جعل الطلبة مندمجين و قد الحظ الباحثان أن تقديم المحتوى و 
فعند البدء بالدرس الجديد وربطه بالدرس  ،وكانوا أقدر على االحتفاظ بالمعرفة في ذاكرتهم ،بالنص
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 . مات بسهولةعلى تذكر المعلو  مقدرة السابق كانوا يههرون 
مستوى هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند  الثاني والذي نصه:لإلجابة عن السؤال و 

(α=0.05) بطة( على اختبار التذوق الضاي الدراسة )التجريبية و بين متوسطي أداء مجموعت
 عزى إلى الجنس؟يلدى طلبة الصف السادس األساسي الجمالي 

وبمستوى داللة  ،(066.لنسبة لمتغير الجنس بلغت )ف( با( أن قيمة )3يالحظ من الجدول )
ا يدل على عدم وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي أداء الذكور واإلناث مم ،(798.)

 .على اختبار التذوق الجمالي

ه بشكل كبير نحو العاطفة يعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن التدريس الجمالي موجّ و 
اطا كبيرا بالتذوق الجمالي فكان األثر واضحا في الجنسين على حد يرتبط ذلك ارتبو  ،والشعور

 ،النفسية لهمواألبعاد المعرفية و  ،وقد راعى التدريس الجمالي احتياجات الجنسين ،خاصة ،سواء
ممتعة للطرفين والبيئة جاذبة و  ،الذكور متشابهة إلى حد كبيروكانت الهروف المتاحة لإلناث و 

 الجنسين.أدى أن تكون النتيجة واحدة عند ما  ،دون تحّيز ألحدهما

هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  الثالث الذي نّصه:لإلجابة عن السؤال و 
(α=(0.05 الضابطة( على اختبار التذوق اء مجموعتي الدراسة )التجريبية و بين متوسطي أد

 ؟قة التدريس والجنستفاعل بين طريعزى إلى اليالجمالي لدى طلبة الصف السادس األساسي 

 ( أن قيمة )ف( المحسوبة بالنسبة للتفاعل بين متغيري طريقة التدريس3يتضح من الجدول )
فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطي أداء أفراد ( والتي تشير إلى وجود 0.825والجنس بلغت )

 ،صالح الذكورتفاعل الجنس مع طريقة التدريس ل راسة في التذوق الجمالي يعزى إلىمجموعتي الد
 .لة وفقا لتفاعل الطريقة مع الجنسالمعدّ  ( المتوسطات الحسابية5إذ يبين الجدول )

المعيارية ألداء أفراد الدراسة على اختبار واألخطاء المتوسطات الحسابية المعدلة  (5الجدول )
 الجنسمالي تبعا للتفاعل بين الطريقة و التذوق الج

 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المجموعة الجنس

 13.968a .430 التجريبية اإلناث

 11.246a .417 الضابطة

 14.442a .453 التجريبية الذكور

 10.531a .464 الضابطة

 ل ألفراد المجموعة التجريبية من الذكور( إلى أن المتوسط الحسابي المعدّ 5يشير الجدول )
في حين بلغ المتوسط  ،(14.44)؛ إذ بلغ موا باستخدام التدريس الجمالي كان األعلىالذين تعلّ 
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لتفاعل الجنس ا يدل على وجود أثر مم ،(13.96) الحسابي ألفراد المجموعة التجريبية من اإلناث
ة الصف السادس االساسي التذوق الجمالي لدى طلب مهارات لتدريس الجمالي في تحسينطريقة او 

 .في األردن
مهارات في تنمية  مع الجنس طريقة التدريس لتفاعل( Effect Sizeلمعرفة حجم األثر )و 

سبت نسبة حُ ( و Eta Squareخدم مربع إيتا )استُ  ،التذوق الجمالي لدى طلبة الصف السادس
قد كان التباين المفسر  ،(0.012حيث كانت قيمة مربع إيتا تساوي ) ،)المتنبأ به(التباين المفسر

وهو التذوق الجمالي لدى طلبة الصف  ،ابعمن التباين الكلي في المتغير الت (%1.2) مساويا ل
 السادس.

قد يعزو الباحثان ظهور هذه النتيجة إلى التفاعل الكبير الذي أظهره الذكور مع األنشطة و 
وغير  ،األنشطة كانت غير مألوفة إذ أن جماليا،المصاحبة لتدريس التذوق الجمالي تدريسا 

مما  ،ظيف القصص والتمثيل في بعض األحيانا تميل اإلناث إلى تو بينم ،معتادين على توظيفها
 .وضوحا على اختبار التذوق الجماليجعل استجابة الذكور أكثر 

زاد من  ،قد يكون التدريس الجمالي بأنشطته المتعددة التي منحت فرصة التفكير دون قيودو 
 ،معين االكتشاف أكثر من اإلناث اللواتي قد يملن إلى تقيدهن بنمطرصة الذكور في التأمل و ف

تبادلون األفكار يانوا يعّبرون عن أفكارهم بجرأة و وهذا ما الحهه الباحثان في أّن الذكور ك
 .لهتذوقهم و  ،مما زاد من إدراكهم للجمال ،في بيئة صفية يسودها االحترام ،ويناقشون اآلراء

 التوصيات 
 :يوصي الباحثان باآلتي ،ئج التي توصلت إليها هذه الدراسةفي ضوء النتا

؛ لفاعلية في تعليم مهارات اللغة العربية ،العربية لتوظيف التدريس الجمالي دعوة معلمي اللغة .0
 هذه الطريقة في تحسين مهارات التذوق الجمالي.

 تضمين أدلة المعلم طريقة التدريس الجمالي. .2

 .طبيقات التربوية للتدريس الجماليمن الدراسات لتطوير الت مزيدإجراء  .3

فيها بتنويع والتركيزعلى إظهار مواطن الجمال  ،العربية بالنصوص الجمالية إثراء مناهج اللغة .4
 .األنشطة والتدريبات
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