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مذخم اننقذ انتكامهً نتنمٍت بعض مهاراث 

تحهٍم اننض األدبً وانمٍىل انشعرٌت نطالب 

 انظف األول انثانىي

 محمود حسان عبد البصير مهدي 
 بإدارة المنيا التعميميةمعمـ أوؿ لغة عربية 

 مستخهض:

 عمى قائـ األدبية النصوص تدريس في برنامج فاعمية تعرؼ إلى الحالي البحث ىدؼ      
 الصؼ لطبلب الشعرية والميوؿ النص، تحميؿ ميارات بعض تنمية في التكاممي النقد مدخؿ
ـ   وقد الثانوي، األوؿ  کتاب: إلى تصنيفو ثـ ،التكاممي النقد مدخؿ عمى القائـ البرنامج بناء ت

 النص تحميؿ ميارات استبانة في وتمثمت البحث، أدوات إعداد تـ وقد المعمـ، ودليؿ الطالب،
 ومقياس األدبي، النص تحميؿ ميارات واختبار الثانوي، األوؿ الصؼ لطبلب البلزمة األدبي
 القائـ التجريبي المنيج الحالي البحث واستخدـ الثانوي، األوؿ الصؼ لطبلب الشعرية الميوؿ
 المجموعة درست وقد والتجريبية، الضابطة،: المجموعتيف ذي التجريبي شبو التصميـ عمى

 النصوص التجريبية المجمػوعة درست بينما المعتادة، بالمعالجة األدبية النصوص الضابطة
 في الحالي البحث تطبيؽ وتـ ،التكاممي النقد مدخؿ عمى القائـ البرنامج باستخداـ األدبية
 الصؼ طبلب مف مجموعة عمى ،2021-2020 الدراسي العاـ مف األوؿ الدراسي الفصؿ
 المنيا، بمحافظة التعميمية المنيا إلدارة التابعة بنيف الثانوية السبلـ بمدرسة الثانوي األوؿ

 بعض تنمية في األدبية النصوص تدريس في البرنامج فاعمية عف البحث نتائج وأسفرت
 .الثانوي األوؿ الصؼ لطبلب الشعرية والميوؿ األدبي النص تحميؿ ميارات

 مدخؿ النقد التکاممي، تحميؿ النص، الميوؿ الشعرية الكممات المفتاحية :
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A program in teaching literary texts based on the integrative 
criticism approach to develop some literary text analysis skills 

and poetic tendencies for first year secondary students 

Mahmoud Hassan Abdel Baseer Mahdi 
First teacher of Arabic language at the Minia Educational 

Administration 
     The aim of the current research is to know the effectiveness of a 
program in teaching literary texts based on the integrative criticism 
approach in developing some text analysis skills and poetic 
tendencies for first-year secondary students. The research tools 
were prepared, and they consisted of identifying the literary text 
analysis skills necessary for first-year secondary students, testing 
literary text analysis skills, and a measure of poetic tendencies for 
first-year secondary students. The control group studied literary texts 
with the usual treatment, while the experimental group studied literary 
texts using the program based on the integrative criticism approach. 
The results of the research revealed the effectiveness of the program 
in teaching literary texts in developing some literary text analysis 
skills and the poetic tendencies of first-year secondary students. 
Keys words: Introduction to integrative criticism, text analysis, poetic 
tendencies 
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  مقذمت:

يسيـ تدريس النصوص األدبية في المرحمة الثانوية في توسيع خبرات الطبلب،         
دراؾ المعاني، والتمتع بجماؿ الفكرة، وتنمية التفكير وحب  وتعميؽ فيميـ لمحياة، وا 
االستطبلع، ويساعد الطالب عمى الوقوؼ عمى أفكار النص، والفيـ، والتحميؿ، واستنباط 

صدار األحكاـ عمييا.األحكاـ والحقائؽ، وتقو   يـ النصوص األدبية التي يدرسيا، وا 
ف        تنمية ميارات  مف أىـ أىداؼ تدريس النصوص األدبية لطبلب المرحمة الثانويةوا 

، فالنص قوامو الشكؿ والمضموف، حيث يحاوؿ األديب أف يوصؿ رسالة تحميؿ النص األدبي
وىو الشكؿ، وعف طريؽ فؾ رموز ىذا  مستخدما في ذلؾ نظاما لغويا معينا -المضموف -ما

 .* (38-37، 2001النظاـ يستطيع الطالب أف يفيـ ىذه الرسالة )إيماف حسف، 
وتعتمد ميارات تحميؿ النص عمى مستوى الفيـ، وتممس دقائؽ النص، وخفاياه، وليس       

 رالوقوؼ عمى مستوى البنية السطحية فقط، وال يعني تحميؿ النص إلى مجموعة مف العناص
يمثؿ وحدة مستقمة بنفسيا؛ فالنص كؿ ال ينفصـ، أف ىذه العناصر منفصمة، أو أف كبل منيا 

 (.192، 2013)خمؼ الطحاوي، ورحاب إبراىيـ،  في تصميـ ال يتجزأ وعناصره متداخمة
مف خبلؿ ارتباطيا بالميارات األدبية أىمية تتضح ميارات تحميؿ النص األدبي ول      

الطالب فيـ النص، وتذوقو، فيـ النص، وتذوقو، ونقده؛ فبدونيا يصعب عمى  :األخرى مثؿ
 ص ػػبلب عمى معرفة طبيعة النػػدة الطػإلى مساع صػؿ النػػارات تحميػػ، كما تؤدي ميونقده

، كما تؤدي إلى تفاعؿ الطبلب مع النص فيو األدبي، وعناصره، وخصائص كؿ عنصر
 (.54، 2015( )نيى غريب، 5، 2016األدبي )أسماء موسى، 

تنميتيا مف كثير مف الدراسات ونظرا ألىمية ميارات تحميؿ النص األدبي فقد حاولت        
استخداـ البرامج واالستراتيجيات، والتي أثبتت النتائج فاعميتيا في تنمية ىذه الميارات، خبلؿ 

Weber-Feve, Stacey (2009 ،)ويبير فايؼ، وستاسي ومنيا دراسات كؿ مف: 
(، وقصي 2016(، ومحمد عبد اليادي )2014ونيى محمد )(، 2012محمد سبلمة )و 

 . (2020جبر )(، وبسمة 2016الخفاجي )
________________________ 

يشير الرقـ األوؿ فيما بيف القوسيف التوثيؽ المتبع بالبحث الحالي: كتابة االسـ األوؿ واألخير لممؤلؼ، و  *
 إلى سنة النشر، ويشير الرقـ الثاني إلى رقـ الصفحة.
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 الثانويةالتي يسعى إلييا تدريس النصوص األدبية في المرحمة أيضا  مف األىداؼو       
حيث ييدؼ األدب إلى تكويف الميؿ إلى كؿ ما ىو جميؿ، وتقديره  ،تنمية الميوؿ الشعرية

تشبع الميوؿ  نيـ مف صور جميمة، وخياالت راقيةوالتمتع بو، بما يتركو في نفوسيـ وأذىا
، 2006الشعرية لدى الطبلب، وتزكي حاسة تقدير الجماؿ في نفوسيـ )عمي مدكور، 

199- 201). 
الدعوة إلى االىتماـ بالميوؿ مف االتجاىات العالمية التي نادت بيا المدارس الحديثة ف      

 االستعداد، وتشمؿ جانبيف: لتنقؿ مركز االىتماـ مف المادة إلى الطالب ؛في مجاؿ التربية
 .(95، 2005)محمد القطاوي،  اآلخر في يؤثر وكبلىما، والتعمـ االكتسابو ، الفطري
وتسيـ الميوؿ الشعرية في بناء شخصية الطالب، وتساعده عمى التعمـ، وتعطي لو قوة      

  دافعة لممارسة أنشطتو، وشدة الميؿ إلى قراءة الشعر تدفع الطالب إلى بذؿ الجيد والنشاط
دراؾ نواحي الجماؿ و  ،ةفي مختمؼ المواد الدراسي الميؿ إلى الشعر ينتج عنو تذوؽ معانيو، وا 

ناء برامج تدريس النصوص تنمية ميوؿ الطبلب تعد أساسا ميما وضروريا مف أسس ب، ففيو
 األدبية.
فرانسيس  دراسة كؿ مف: ، مثؿعديدة ونظرا ألىمية الميوؿ فقد تناولتيا دراسات      
، وقد استخدـ Collin T.in (2001) كوليف ت. إفو Frances collien  (1996 ،)كوليف

القراءة الناقدة في تدريس النصوص األدبية لتنمية الميوؿ الشعرية، ( 2006وائؿ السويفي )
( برنامجا إثرائيا في األدب العربي في ضوء االتجاىات 2010كما اقترح وائؿ السويفي )

( الحكايات الساخرة 2012عمرو أحمد ) الحديثة في التدريس لتنمية الميوؿ األدبية، واستخدـ
، الميؿ نحو الدراسة( إلى تنمية 2015ىند محمد )ت ىدفو في تنمية الميوؿ القرائية، 

العمؿ عمى تنميتيا مف خبلؿ استخداـ  ةػوأىميوؿ، ػػوأوضحت ىذه الدراسات أىمية المي
 االستراتيجيات، 

 .والبرامج، والمداخؿ التدريسية الحديثة
والتي الميوؿ الشعرية، و  ياتحميمميارات و األدبية، وعمى الرغـ مف أىمية النصوص        
الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد في إطار وثيقة المستويات المعيارية  أكدتيا

محاوالت التطوير التي تقوـ بيا وزارة (، وعمى الرغـ مف 2009لمحتوى مادة المغة العربية )
ة تنمي نحو يتجو ال إال أف واقع تدريس النصوص األدبية في المرحمة الثانويةالتربية والتعميـ 
ىذا  يتجومما أدى إلى ضعفيـ فييا، حيث  ،الميوؿ الشعرية لدى الطبلبال ىذه الميارات و 
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يعتمد عمى المعالجة المعتادة المتمثمة في ف، المعمومات تمقيف في المعمـ كفاءة نحوالواقع 
الغاية مف دراسة النصوص واعتبار ، الطالباإللقاء مف جانب المعمـ، واالستماع مف جانب 

(، وقد أكد ىذا الواقع الخاص بتدريس 13، 2016)محمود ميدي،  الحفظ واالستظيار
(، 2018(، وبميغ إسماعيؿ )2018النصوص األدبية دراسات كؿ مف: رمضاف مصباح )

 (. 2021(، ويحيى فرج )2019وعبد السبلـ أبو زايد )
صوص األدبية؛ المداخؿ الحديثة في تدريس الن ضمفمدخؿ النقد التكاممي ويأتي       

مى أساس حيث يأتي استخداـ النقد في تدريس النصوص في إطار التربية الحديثة القائمة ع
، فالنقد األدبي ىو الحكـ عمى النصوص بعد أف الطالب كائف حي نشط ، لو خبراتو وميولو

، 2013التحميؿ والموازنة، بما يظير قيمتيا األدبية، ومستواىا الفني ) بميغ إسماعيؿ، 
156-158.) 
ويجمع مدخؿ النقد التكاممي في دراسة النص األدبي بيف مجموعة المناىج الخارجية،       

التأثري الذي يركز عمى االنطباع  النقدوالمنيج الداخمي، حيث تتمثؿ المناىج الخارجية في 
االجتماعي الذي ييتـ بدراسة النص مف حيث  النقد، و الفوري الذي يتركو النص في النفس

التاريخي  والنقد، اتصالو بمشكبلت وقضايا المجتمع و وليد الظروؼ االجتماعية، ويتناوؿكون
المرتبط باألديب، النفسي  والنقد، الذي يدرس تأثر النص أو صاحبو بعصره، ومدى تأثيره فيو

يحمؿ النص في ضوء شخصية األديب، كما يتناوؿ مدخؿ النقد التكاممي النص األدبي مف ف
المغوي الذي ينطمؽ في تناولو النص األدبي مف الرؤية النصية، فييتـ النقد  الداخؿ حيث

رشدي والنحوية، والداللية خاصة ) بالنص عامة، وبجوانبو الصوتية، والصرفية، والمعجمية،
 (.175، 2010( )مرواف السماف، 419، 2006طعيمة، ومحمد الشعيبي، 

( منيجا لؤلدب 2000حت فاطمة آؿ خميفة )ونظرا ألىمية النقد التكاممي فقد اقتر        
العربي في المرحمة الثانوية في ضوء معايير المدارس النقدية لؤلدب، وأعد مصطفي إبراىيـ 

( استراتيجية مقترحة قائمة عمى منيج النقد التكاممي، واقترح إجراء دراسات تقـو 2002)
( 2004دت إيماف عمياف )عمى استخداـ النقد التكاممي في تدريس النصوص األدبية، وأع

 برنامجا مقترحا لدراسة النص األدبي في المرحمة الثانوية في ضوء معايير المناىج النقدية.
ويدعـ ما ورد مف أىمية مدخؿ النقد التكاممي فكرة البحث الحالي، حيث بناء برنامج       

تحميؿ نقد التكاممي لتنمية بعض ميارات في تدريس النصوص األدبية قائـ عمى مدخؿ ال
 الصؼ األوؿ الثانوي.  النص والميوؿ الشعرية لطبلب 
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 :اإلحظبص ثبنًشكهخ

تحميؿ النص والميوؿ الشعرية، وأف الرغـ مف أىمية ميارات  مما سبؽ يتضح أنو عمى       
تنميتيا مف أىـ أىداؼ تدريس النصوص األدبية، فإف واقع تدريس النصوص األدبية يعبر 
عف وجود ضعؼ فييا لدى الطبلب، وقد استشعر الباحث وجود مشكمة البحث مف خبلؿ 

 ث باآلتي: عممو كمعمـ لمغة العربية بالمرحمة الثانوية، ومف أجؿ التثبت مف ذلؾ قاـ الباح
  االطبلع عمى األدبيات التربوية التي تناولت واقع تعميـ المغة العربية ومشكبلتيا، والتي

 أكدت وجود ضعؼ لدى الطبلب في ميارات الدراسة، وتحميؿ النص، والميوؿ الشعرية، مثؿ
 مدكور، عميو ، (8002) وزمبلئوأحمد عبد الحميـ، ، و (2008حسف شحاتة ) :كؿ مف
 . (2010) فيوآخر 

  وائؿ السويفي دراسة كؿ مف ، مثؿوالدراسات التربوية السابقة البحوثمراجعة نتائج بعض :
محمد (، وجماؿ 8002(، ومحمد عبد اليادي )8000(، ووائؿ السويفي )8002)
 لدى ضعؼوجود (، وقد أشارت ىذه الدراسات إلى 8002(، وأسماء حسف )8002)

يعاني تدريس النصوص األدبية ، حيث الطبلب في ميارات تحميؿ النص والميوؿ الشعرية
في المرحمة الثانوية مف االعتماد عمى اإللقاء والتمقيف مف جانب المعمـ، واالستماع مف 

مشاركة فعمية، تشجعيـ عمى التفكير  طبلبوجانب المتعمـ، ونادرا ما يحاوؿ المعمـ إشراؾ 
ـ واقع تدريس النصوص األدبية باحتكار المعمـ معظـ وقت الحصة، مف والمبادأة، فيتس

، وييمؿ ىذا جازية في الحكـ عمى النصخبلؿ الشرح الفردي لؤلبيات، واستعماؿ العبارات الم
، والبحث عف ما تحممو مف جماليات، ور الطالب في التفاعؿ مع النصوصالتدريس د

الجديدة، وال يعمؿ عمى توفير بيئة تعميمية  ويتجاىؿ خبراتو السابقة المرتبطة بالنصوص
تحفز الطبلب، ومواقؼ تعميمية تحفزىـ عمى التفكير، وتمكنيـ مف المشاركة اإليجابية، األمر 

 ضعؼ لدى الطبلب في ميارات تحميؿ النص والميوؿ الشعرية. الذي أدى إلى وجود

 ييا بإدارة المنيا إجراء مقاببلت شخصية مع مجموعة مف موجيي المغة العربية ومعمم
التعميمية محددة اليدؼ، وىو التثبت مف وجود مشكمة البحث، وتضمنت السؤاليف اآلتييف: 

ميارات "ما الطرائؽ المتبعة في تدريس النصوص األدبية؟ وما مدى اىتماـ المعمميف بتنمية 
السابقة تحميؿ النص والميوؿ الشعرية لدى الطبلب؟"، وقد قاـ الباحث بتعريؼ المصطمحات 

 المعتادة المعالجةاتباع  عمى الموجييفو  المعمميف اتفاؽ نسبة كبيرة مف ليـ، وكانت النتيجة:
تحميؿ النص ، وعدـ إعطاء ميارات التي تعتمد عمى الشرح واإللقاء والتمقيف في التدريس

 ى أف إل والموجيوف وفػػػالمعممؤالء ػػى أشارالشعرية قدرا وافرا مف االىتماـ، كما  والميوؿ
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 تحميؿ النص والميوؿ الشعرية قمو قميمة.اولوف االىتماـ بميارات المعمميف الذيف يح

  مفردة مف نوع االختيار مف عشريف تكوف مف  ،ميارات تحميؿ النص األدبيإجراء اختبار
تحديد نوع العاطفة في النص،  ، مثؿ:عشريف ميارة مف ميارات تحميؿ النصل متعدد

 ،... وغير ذلؾ والتمييز بيف أنواع الصور األدبية الواردة بو، وتحديد مصدر الموسيقى فيو
طالبا وطالبة مف طبلب ثبلثيف عمى عينٍة عشوائية تكونت مف  االختبار وقد تـ إجراء ىذا

ة، وكانت الدرجة الكمية الصؼ األوؿ الثانوي بإحدى المدارس التابعة إلدارة المنيا التعميمي
( درجة، وأشارت نتيجة االختبار إلى أف متوسط درجات الطبلب بمغ 80ليذا االختبار )

 (، مما يوحي بوجود ضعؼ لدى الطبلب في ميارات تحميؿ النص األدبي.25,2)

  إجراء مقياس مبدئي لمميوؿ الشعرية لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي، تكوف مف عشريف عبارة
المعمـ  إقباليـ عمى دراسة النص الشعري، وتفاعميـ مع :مثؿ ؿ الشعرية لمطبلب،تقيس الميو 
ىذا  تـ إجراءوقد  ،... وغير ذلؾ في استماع القصائد الشعرية ـ، ورغبتيأثناء دراستو

طالبا وطالبة مف طبلب الصؼ األوؿ الثانوي ثبلثيف عمى عينٍة عشوائية تكونت مف  المقياس
( 80إلدارة المنيا التعميمية، وكانت الدرجة الكمية ليذا المقياس )بإحدى المدارس التابعة 

(، وبالتالي تعبر 25,2درجة، وأشارت نتيجة المقياس إلى أف متوسط درجات الطبلب بمغ )
 النتائج عف وجود ضعؼ لدى الطبلب في الميوؿ الشعرية.

 تحذٌذ مشكهت انبحث:

صؼ األوؿ الثانوي في مشكمة البحث الحالي في ضعؼ مستوى طبلب ال تتحدد      
الحالي سعى البحث ولمتصدي ليذه المشكمة؛  ،تحميؿ النص، والميوؿ الشعريةبعض ميارات 

 لئلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي:
اممي كيؼ يمكف بناء برنامج في تدريس النصوص األدبية قائـ عمى مدخؿ النقد التك      
 تحميؿ النص والميوؿ الشعرية لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي؟ة بعض ميارات لتنمي

 ف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية:                          موتفرع     
 ما ميارات تحميؿ النص األدبي المناسبة لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي؟ -1

 في تدريس النصوص األدبية. عمى مدخؿ النقد التكاممي ما صورة البرنامج المقترح القائـ -2

برنامج في تدريس النصوص األدبية قائـ عمى مدخؿ النقد التكاممي في تنمية ما فاعمية  -3
 بعض ميارات تحميؿ النص األدبي لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي؟

تنمية  ما فاعمية برنامج في تدريس النصوص األدبية قائـ عمى مدخؿ النقد التكاممي في -4
 الميوؿ الشعرية لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي؟
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 ىدؼ ىذا البحث إلى: انبحث: افهذ

تعرؼ فاعمية برنامج في تدريس النصوص األدبية قائـ عمى مدخؿ النقد التكاممي في  -1
 تنمية بعض ميارات تحميؿ النص لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي.

عمى مدخؿ النقد التكاممي في تعرؼ فاعمية برنامج في تدريس النصوص األدبية قائـ  -2
 تنمية الميوؿ الشعرية لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي.

 : اآلتيةلتـز البحث الحالي بالحدود ا حذود انبحث:

 انحذٔد انًٕضٕػٛخ:   -0

بموافقة  حظيتالتػي  دبي لطبلب الصؼ األوؿ الثانوياألتحميؿ النص بعض ميػػػػارات  -
 تتمثم ، وقددبياألميارات تحميؿ النص  قائمةعمى  %( فأكثر مف آراء المحكميف20)

عناصر كاآلتي:  ةفي أربع وعشريف ميارة لتحميؿ النص األدبي، ُوزَِّعت عػمى ست
 . والخياؿ والصورة األدبية، والموسيقى، واألسموب ،األلفاظ، والعاطفة، واألفكار والمعاني

ؽ الخطوات وف عمى طبلب الصؼ األوؿ الثانويتدريس النصوص األدبية المقررة  -
 اإلجرائية لمدخؿ النقد التكاممي.

مف العاـ  الفصؿ الدراسي األوؿ فيتـ تطبيؽ البحث الحالي  انحذٔد انشيُٛخ: -8
 .8080-8080 الدراسي

مف طبلب الصؼ األوؿ الثانوي بمدرسة السبلـ  مجموعةانحذٔد انًكبَٛخ:  -3
 الثانوية بنيف التابعة إلدارة المنيا التعميمية بمحافظة المنيا.

 يزغٛزاد انجحش:

برنامج في تدريس النصوص األدبية قائـ عمى مدخؿ النقد ؿ في مث  المتغير المستقؿ: تَ  -0
 .التكاممي

 .األدبي، والميوؿ الشعريةتحميؿ النص  يف تممث  المتغيرات التابعة: تَ  -8

البحث الحالي المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ شبو  استخدـ يُٓج انجحش:
، وقد درست المجموعة الضابطة النصوص التجريبي ذي المجموعتيف: الضابطة، والتجريبية
 باستخداـوعة التجريبية النصوص األدبية ػاألدبية بالمعالجة المعتادة، بينما درست المجم

  البرنامج القائـ عمى مدخؿ النقد التكاممي.
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لئلجابة عف أسئمة البحث، وتحقيؽ  أدواث انبحث ومادة انتعهم:
 ، استخدـ الباحث األدوات اآلتية:ىدفيو
 أدٔاد انجحش، ٔرزًضم فٙ: -0

 البلزمة لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي. تحميؿ النص األدبياستبانة ميارات  -

 لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي.األدبي  تحميؿ النصاختبار ميارات  -

 .مقياس الميوؿ الشعرية لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي -

ـ  بناء البرنامج القائـ عمى مدخؿ النقد التكاممي، ثـ تصنيفو يبدح انزؼهى:  -8 ت
 إلى: كتاب الطالب، ودليؿ المعمـ.

  :انجحش فزضٛزب
 طبلب المجموعتيف:ف متوسطي درجات بي( ,,0يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى ) .0

 لصالح  تحميؿ النص األدبي الضابطة، والتجريبية في القياس البعدي الختبار ميارات
 التجريبية.  المجموعة

بيف متوسطي درجات طبلب المجموعتيف: ( ,,0يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى ) .8
وعة لصالح المجملمقياس الميوؿ الشعرية الضابطة، والتجريبية في القياس البعدي 

 التجريبية.
 تحذٌذ مظطهحاث انبحث:

تناوؿ تدريس : "يعرؼ النقد التكاممي إجرائيا بأنو انُمذ انزكبيهٙ:  -0
الجمع  ، والتي تعتمد عمىاإلجراءات التي يستخدميا المعمـالنصوص األدبية مف خبلؿ 

والمغوي، بيف المناىج النقدية المختمفة في تناوؿ النص، والمتمثمة في النقد التأثري، 
 ؛ لتحقيؽ أىداؼ التدريس لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي".والنفسي، والتاريخي، واالجتماعي

تعرؼ ميارات تحميؿ النص األدبي  يٓبراد رحهٛم انُض األدثٙ: -8
عناصره األولى  النص إلى تفكيؾ طبلب الصؼ األوؿ الثانوي عمى قدرة": إجرائيا بأنيا

 ،األدبية الصورةو  ،الخياؿو  ،األفكارو  ،العاطفةو  ،األلفاظ ، حيث:المشكمة لجمالو
ذلؾ بالدرجة التي  وُيقاس ،وتفسيرىا ،وكشؼ العبلقات بينيا، األسموبو  ،الموسيقىو 

 .ميارات تحميؿ النص"يحصؿ عمييا الطالب في اختبار 

لدى  "شعور إيجابي :تعرؼ الميوؿ الشعرية إجرائيا بأنيا انًٕٛل انشؼزٚخ: -3
 طبلب الصؼ 
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األوؿ الثانوي نحو النصوص الشعرية، يدفعيـ إلى االىتماـ، والرغبة في قراءة الشعر، 
ذلؾ بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في مقياس الميوؿ  وُيقاسومعرفة مكونات القصيدة، 

 .الشعرية"

 أف ُيفيد البحث الحالي كبًل مف: ُيؤمؿ أهمٍت انبحث:

 :ًٍٛحيث يقدـ البحث الحالي لممتعمميف حبل لمشكمة ضعفيـ في ميارات  انًزؼه
وذلؾ بتناوؿ النصوص األدبية المقررة عمييـ مف خبلؿ والميوؿ الشعرية، تحميؿ النص 

 والميوؿ الشعرية تنمية ىذه الميارات برنامج قائـ عمى مدخؿ النقد التكاممي؛ مما يؤدي إلى
 .لدييـ

 ٍٛٓبرنامج بوالموجييف حث الحالي المعمميف يمد الب :انًؼهًٍٛ ٔانًٕج
تدريس النصوص األدبية، كما يمدىـ بكيفية  الستخدامو في قائـ عمى مدخؿ النقد التكاممي

، بطريقة تثري وتنمي ميارات التعميميالتفاعؿ، والتعامؿ مع الطبلب في أثناء الموقؼ 
 . أدائيـ التدريسيير تحميؿ النص، والميوؿ الشعرية لدى الطبلب، وبالتالي تطو 

 يقدـ البحث  :ٔاضؼٙ انًُبْج ٔيإنفٙ انكزت انذراطٛخ
التي يمكف أف و  الثانوي،البلزمة لطبلب الصؼ األوؿ بميارات تحميؿ النص حالي قائمة ال

 .يستفيد منيا واضعو المناىج عند اختيارىـ لمنصوص األدبية المقررة عمى ىؤالء الطبلب
 :ٍٛمجاؿ أماـ الباحثيف لمقياـ ببحوث ودراسات يفتح البحث الحالي ال انجبحض

استخداـ تربط بيف تدريس فروع المغة العربية، و  في مجاؿ تعميـ المغة العربية، مستقبمية،
 .مدخؿ النقد التكاممي، وقياس ذلؾ في متغيرات أخرى بخبلؼ متغيرات البحث الحالي

رًُٛخ يٓبراد رحهٛم يذخم انُمذ انزكبيهٙ فٙ  ردٔ

 انشؼزٚخ. ٕلانُض ٔانًٛ

 :انزكبيهٙ انُمذ يذخـميفٕٓو ( 1)

ة ػص األدبي نفسو دراسػدراسة الن :النقد التكاممي، حيث يعرؼ بأنو تعددت تعريفات       
وظروفو الحضارية والتاريخية، مع إظيار القيـ الخمقية،  رهػػوء عصػػره في ضػة، وتفسيػفني

 (.69، 2005راشد، حناف )واالجتماعية، واإلنسانية المتضمنة فيو 
غير مغفؿ عبلقتو بنفس قائمو،  ،ىو الذي يتعامؿ مع العمؿ األدبي ذاتو ويعرؼ بأنو:      

القاعود، حممي ) وال تأثيرات قائمو بالبيئة، ولكنو يحتفظ لمعمؿ الفني بقيمتو الفنية المطمقة
 (.8، ص2012
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 العممية خبلؿ واحد بمنيج يتقيد ال النقد، ضروب مف مختمؼ ضرب ويعرؼ بأنو:      
 لمنص المعقد التركيبي الطابع يقتضييا التي المناىج مف بجممة يستعيف بؿ النقدية،
  (.38، 2011)عمي طرش، األدبي

تتفؽ في أف النقد التكاممي ال يقتصر في  ومف خبلؿ التعريفات السابقة يتضح أنيا       
منيج واحد مف المناىج النقدية تناوؿ النص األدبي عمى جانب واحد مف جوانب النص، أو 

التي تتناوؿ النص، بؿ يجمع بيف ىذه المناىج، كما يتضح أف ىذه التعريفات تختمؼ في 
 .اإلشارة إلى نوع أو عدد المناىج المستخدمة في إطار النقد التكاممي

: إجرائيا بأنو التكاممي النقد مدخؿوفي ضوء التعريفات السابقة يمكف تحديد مفيـو        
، اإلجراءات التي يستخدميا المعمـمدخؿ تدريسي يتناوؿ تدريس النصوص األدبية مف خبلؿ 

النقد التكاممي الذي يجمع بيف المناىج النقدية المختمفة في تناوؿ النص،  والتي تعتمد عمى
؛ لتحقيؽ أىداؼ والمتمثمة في النقد التأثري، والمغوي، والنفسي، والتاريخي، واالجتماعي

 طبلب الصؼ األوؿ الثانوي".التدريس ل
 . انزكبيهٙ انُمذ يذخـمأًْٛخ ( 2) 

اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات ومػػداخؿ وبػػرامج لقػػد دعػػا البػػاحثوف والتربويػػوف إلػػى االىتمػػاـ ب        
 بيػػث، وأبميمػػاف ديبػػوراه -فػػي تػػدريس النصػػوص األدبيػػة، مثػػؿ: ىػػانيس مػػاري تربويػػة حديثػػة

Hines, Mary– Beth & Appleman, Deborah (0222 وأنجػيبل بيمػر جونسػوف ،)
Angela Beumer Johnson (0222وجراثػر ،)-  ميفاىيػؿ. أGunther– Mivahel, 

A.  (0222 وبػػػارتوف جػػػاميس ،)Barton, James (0222( يمػػػاف النجيػػػري (، 0222(، وا 
(، حيث أوصت أبحػاثيـ ودراسػاتيـ بنػاء عمػى النتػائج التػي توصػمت إلييػا 0222) زىراف نوراو 

اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيات ومػػػداخؿ وبػػػرامج تربويػػػة بضػػػرورة تطػػػوير تػػػدريس النصػػػوص األدبيػػػة، ب
 في التدريس؛ لتحقيؽ األىداؼ المرجوة مف التدريس. حديثة
إلى تعاممو مع النص األدبي  سترجع أىمية استخداـ مدخؿ النقد التكاممي في التدريو       

يتناوؿ النص مف الداخؿ مف خبلؿ النقد المغوي، ومف الخارج مف خبلؿ فبنظرة شمولية، 
النقد التاريخي، والنفسي، واالجتماعي، كما يناقش تأثر الطالب بيذا النص مف خبلؿ النقد 

 التأثري.
حيط بو، بؿ تتفتح فيو فالنص ليس مجرد تتابع مف الجمؿ، في معزؿ عف السياؽ الم       

العبلمة المغوية عمى دالالت عديدة، يقوـ السياؽ بترجيح واحدة منيا، حتى يتمكف الطالب 
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مف الوصوؿ إلييا، وتحميميا تبعا لمعطيات النص، والسياؽ، واألطر المعرفية والخطابية 
، 2018المتاحة، والتي يتفاعؿ معيا الطالب كما تفاعؿ معيا مبدع النص )نيى يونس، 

116.) 
النظر إلى الجانب النفسي  مدخؿ النص مف جوانب متعددة، فيوجوفيتناوؿ ىذا ال      

لؤلديب أو الشاعر، غير أنو ال يختزؿ النص فيو، كما الحاؿ في التحميؿ النفسي لمنص 
األدبي، وال يغفؿ أثر البيئة؛ فبعاداتيا، وقيميا، وثوابتيا ليا أثر في النص، ويراعي الجانب 

، ويركز عمى الجوانب الفنية لمنص، ريظي أو الصياغة المفظية، وعبلقتيا بالجانب الشعو المف
(، كما يؤدي 90، 2012مما يجعؿ تناوؿ النص ينطمؽ مف منظور كمي )محمد سبلمة، 

دراؾ ،النص تقبؿإلى   بإجراءاتو منفتحاً  المنيجي، التعصب عف بعيدا وقيمو ،جمالياتو وا 
)حسيف جمعة،  والمقارنة ،والموازنة ،الشمولية فيحقؽ مجتمعة، النقدية المناىج عمى النقدية
2003 ،22.) 
وقد أشار رشدي طعيمة، ومحمد الشعيبي إلى أنو ينبغي أف يتاح لمطالب في دراسة       

عماؿ الفكر، والتعبير عما يثيره األدب في نفسو، وأف تكوف  النصوص األدبية بذؿ الجيد، وا 
رات، كما ينبغي إدراؾ ما بيف األلفاظ والمعاني مف صمة؛ ليكوف ذلؾ دراسة النص لديو خب

صدار األحكاـ، ومشاركتو مشاركة إيجابية )رشدي طعيمة، ومحمد  أساسا لتدريبو عمى النقد وا 
(، وىذا كمو ينطبؽ عمى مدخؿ النقد التكاممي، والذي يجعؿ الطالب 469، 2006الشعيبي، 

ؿ البحث، والتحميؿ، والنقد، ودراسة النص دراسة شمولية، نشطا في العممية التعميمية مف خبل
قائمة عمى التعبير عف انفعاالتو تجاه النص، وجمع المعمومات، وترتيبيا، وتنظيميا عف 
العصر الذي قيؿ فيو النص، واألديب، وخصائص المجتمع، والتعمؽ في دراسة النص 

 سيقاه.األدبي مف حيث ألفاظو، وأفكاره، ومعانيو، وصوره، ومو 
وتتضح أىمية ىذا المدخؿ أيضا مف خبلؿ النظريات التي يرتكز عمييا، حيث نظرية        
والجشطمت، والنظرية البنائية، وىذه النظريات بدورىا تجعؿ مدخؿ النقد  ،التمقيو  السياؽ،

التكاممي يساعد الطالب في البحث داخؿ المصادر والمراجع عف السياؽ الخارجي لمنص مف 
انطبلؽ التدريس أجؿ دراسة متكاممة، تجمع بيف سياقو الداخمي والخارجي، كما يساعد في 

، واألدب، وصتدريس بيف النصال فيجمع ىذا أجزائو، أكبر مف مجموع  باعتباره مف الكؿ
؛ ليصبح  إيجابيا، نشاط  الطالب، وتعايشو مع النص كما يضمف والببلغة في كؿ متكامؿ،

استخداـ المصادر المتوافرة،  بناء معارفو الجديدة بنفسو، ويؤدي ىذا المدخؿ إلىويعمؿ عمى 
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دمج الطبلب في مواقؼ  ، كما يعمؿ عمىوتوفير الوقت الكافي لمتأمؿ، والتحميؿ، والتوقع
)ماىر عبد ، ويعتمد التقويـ الشامؿ المستمر يقية؛ بحيث يجعؿ التعمـ ذا معنىتعمـ حق
، 2017( )ىيثـ محمد، 38-36، 2010( )منى جبريؿ، 115-114، 2009الباري، 

39.) 
 اننقذ مذخـمانتً ٌرتكز عهٍها  ( اننظرٌاث3)

 :انتكامهً

يرتكز مدخؿ النقد التكاممي عمى نظريات تؤكد عمى تدريس النص األدبي بشكؿ يتـ       
 فيو 

الربط بيف السياؽ الداخمي لمنص األدبي، والسياؽ الخارجي المرتبط بو، كما تؤكد عمى نشاط 
الطالب في عممية دراسة النص األدبي، وتفاعمو مع النص، ومع زمبلئو، وذلؾ تحت توجيو 

شرافو، وتتمثؿ ىذه النظريات فيما يأتي:المعمـ، و   ا 
تعد مف النظريات التي تيتـ بدراسة المعنى، ويرى  ( َظزٚخ انظٛبق:3-1) 

 ، وقد قسموا السياؽ إلى السياؽوتنوعياأصحابيا أف الكممة تتعدد داللتيا بتعدد السياقات، 
، حيث ينظر إلى السياؽ مف ناحيتيف: توالي العناصر التي المغوي، وسياؽ الموقؼ أو المقاـ

توالي األحداث التي صاحبت و يتحقؽ بيا التركيب والسبؾ، وىذا ما يسمى بسياؽ النص، 
 (.89، 1998)أحمد عمر،  األداء المغوي، وىو ما يسمى بسياؽ الموقؼ

ترتكز نظرية  ( َظزٚخ انزهمٙ )جًبنٛخ انزجبٔة(:3-2) 
يجابيا، يحدث بينو وبيف التمقي عمى تجا وب القارئ، وردود فعمو باعتباره عنصرا فعاال وا 

النص األدبي تواصؿ وتفاعؿ، ينتج عنيما تأثر نفسي، ودىشة انفعالية، ثـ تفسير، وتأويؿ، 
ثـ إصدار حكـ تذوقي جمالي، وتقوـ ىذه النظرية عمى عممية التفاعؿ النفسي والذىني مع 

كمف في السياؽ العقمي لمطالب، فيكوف مف خبلليا مشاركا، النص مف خبلؿ المعنى الذي ي
وناقدا، ومنتجا، وقوة فعالة، نشطة، فيعمؿ ذىنو؛ ليحمؿ، ويفسر، ويناقش، ويربط، وينقد 

 (.16، 2007)السيد حسيف، 

يرى عمماء نظرية الجشطمت أف التعمـ يكوف مف ( َظزٚخ انجشغهذ: 3-3) 
ؿ، وىذا الكؿ أكبر مف مجموع أجزائو، وأف الجزء خبلؿ اإلدراؾ، وأف اإلدراؾ يحصؿ لمك

يتحدد بطبيعة الكؿ، وأف األجزاء تتكامؿ في وحدات كمية، واستخدموا ىذه المبادئ في 
، وتسمـ نظرية الجشطمت بقدر كبير مف النشاط مف جانب واآلدابمحاوالت لتفسير الفنوف 

حتى ينسى شخصيتو، ويعيش مع المتمقي، أي االندماج التاـ أو االتحاد مع العمؿ الفني؛ 
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-405، 2006ىذا العمؿ عمى امتداد وقت اندماجو معو )رشدي طعيمة، ومحمد الشعيبي، 
406.) 

النظرية عمى أف التعمـ عممية ىذه تقوـ  ( انُظزٚخ انجُبئٛخ:3-4) 
بنائية، نشطة، غرضية التوجو، وتتضمف إعادة بناء الطالب لمعرفتو مف خبلؿ التفاوض 
االجتماعي، وأف المعرفة القبمية لمطالب شرط أساس لحدوث التعمـ ذي المعني، وأف اليدؼ 

خبرة  مف عممية التعمـ ىو إحداث نوع مف التكيؼ مع الضغوط المعرفية الممارسة عمى
 (.701، 3002الطالب )حسف زيتوف، وكماؿ زيتوف، 

وتكمف اإلفادة مف النظريات التي تـ عرضيا سابقا في التنظير والتأسيس لمدخؿ النقد        
التكاممي، حيث يتـ تدريس النص األدبي لمطبلب متضمنا سياقو الداخمي، وسياقو الخارجي؛ 

يجابيااعتبار الطالمف أجؿ دراسة متكاممة لمنص، و   .ب عنصرا فعاال وا 
( يُبْج انُمذ انزٙ ٚظزُذ ئنٛٓب يذخم انُمذ 4) 

 انزكبيهٙ.

يستند مدخؿ النقد التكاممي إلى مناىج نقدية تستخدـ في دراسة النص األدبي، وتساعد       
، والمناىج النقدية التي ينطوي عمييا مدخؿ النقد النص، وتحميمو، واالستمتاع بوفي فيـ 

 .واالجتماعي والتاريخي، والنفسي، والمغوي، التأثري، المنيج :التكاممي ىي
      ( انًُٓج انزأصز٘:4-1)

يركز أصحاب ىذا المنيج عمى االنطباع األوؿ لقراءة النص األدبي، وما تثيره ىذه        
القراءة في نفوسيـ مف متعة، ولذة، وانفعاؿ، ويحكموف عميو بالجودة أو الرداءة، دوف ذكر 
سبب تأثرىـ وانفعاليـ، ودوف استخداـ مقاييس موضوعية، تستند إلى أدلة، وبراىيف )مرواف 

(، ويعد ىذا المنيج خطوة أولى في عممية النقد األدبي، عمى أف 175 ،2010السماف، 
مف تحميؿ، وتفسير لؤلدلة والحجج والبراىيف )محمد عبيد،  ىتتبعيا عدة خطوات أخر 

2000 ،122.) 
 ( انًُٓج انهغٕ٘:4-2) 

ينطمؽ ىذا المنيج مف أف النص ظاىرة لغوية، ومبنى لغوي جمالي بالدرجة األولى،          
فالنص األدبي كياف مستقؿ بذاتو،  وأنو ذو بنية لغوية تبعده عف المألوؼ، والشائع، والمعتاد،

ويعد المنيج المغوي أقرب المناىج إلى طبيعة األدب، حيث  ،مما يؤدي إلى دراسة لغة النص
غة بالمعنى الذي ال ينفصؿ فيو المفظ عف المعنى، وال الصورة عف التعبير، وال الفكر فيـ الم



برنامج في تدريس النصوص األدبية قائـ عمى مدخؿ النقد التكاممي لتنمية بعض ميارات تحميؿ النص 
 محمود حساف عبد البصير ميدي                     األدبي والميوؿ الشعرية لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي

 

ـ 2021اكتوبر  2الجزء  4العدد  36مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                      المجمد    
137 

عف اإلحساس، وال النحو عف المعاني والببلغة، كما يوحد بيف المغة والشعر، وىذا يؤدي إلى 
 (. 56، 2004االرتباط بالنص )إيماف عمياف، 

 ( انًُٓج انُفظٙ:4-3) 

دراسة النصوص األدبية عمى تحميؿ شخصية األديب،  يركز المنيج النفسي في         
وعمى استبطاف تجاربو الشعورية، وتقصي البلوعي أو البلشعور الذي يصدر عنو تجربتو 
الفنية، مف خبلؿ عواطفو، وأفكاره، وصوره، وأخيمتو، وألفاظو المتضمنة في النص، كؿ ذلؾ 

، 2000كامؿ )محمد عبيد، بعيدا عف االىتماـ بالنص ذاتو، مف حيث ىو بناء فني مت
125.) 

 ( انًُٓج انزبرٚخٙ:4-4) 

المنيج التاريخي عمى الصمة الوثيقة بيف األدب والتاريخ؛ ألف أدب أمة مف  يستند         
األمـ يعد تعبيرا صادقا عف حياتيا السياسية، والثقافية، وظروفيا في عصر مف العصور، 

(، كما يفسر المنيج 199، 2009لباري، ومصدرا مف مصادرىا التاريخية )ماىر عبد ا
التاريخي الظواىر األدبية، محاوال الربط بيف األديب وبيف أحداث العصر الذي عاش فيو، 

 (.136، 2004وموقؼ األديب مف تمؾ األحداث )إيماف عمياف، 
 :االجزًبػٙ( انًُٓج 4-5) 

 ينطمؽ المنيج االجتماعي مف الربط بيف األدب والمجتمع، حيث يرى أصحاب ىذا       
المنيج وجود عبلقة بيف األدب والواقع االجتماعي الذي يواكبو، ويتطور بتطوره، وييتـ 
المنيج االجتماعي بإبراز المضاميف االجتماعية لؤلثر األدبي، والبحث عف مصدرىا الذي 

لى أي م دى تمكف األديب مف تشخيص األوضاع االجتماعية، واألخبلقية التي نشأت فيو، وا 
 (.202، 2009عايشيا )ماىر عبد الباري، 

وتكمف اإلفادة مف ىذه المناىج النقدية في تدريس النصوص األدبية، بحيث يتـ          
ألوؿ تناوؿ النص مف الخارج والداخؿ، وفؽ دراسة تكاممية يتـ فييا التركيز عمى االنطباع ا

كخطوة أولى لدراسة النص مف خبلؿ المنيج التأثري، ثـ دراسة النص األدبي مف الداخؿ مف 
 خبلؿ 

 المنيج المغوي، والنفسي، والتاريخي، واالجتماعي.
 ( يفٕٓو رحهٛم انُض األدثٙ.5)

تعددت تعريفات تحميؿ النص األدبي، بتعدد األبحاث والدراسات التي تناولت ىذا        
أف التحميؿ يعني قدرة الفرد عمى الفحص  ، وزينب النجارحيث يرى حسف شحاتة المصطمح،
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المدقؽ لمادة عممية ما، وتجزئتيا إلى عناصرىا، وتحديد ما بينيا مف عبلقات، وفيـ البناء 
التنظيمي ليا، وقد تكوف ىذه المادة نصا أدبيا أو عمميا أو تاريخيا أو عمبل فنيا، إلى غير 

(، وبيذا أشار 90، 2003، ، وزينب النجارالمادة التعميمية )حسف شحاتةذلؾ مف صور 
 إلى التحميؿ بشكؿ عاـ، والذي يشمؿ النصوص األدبية، وغيرىا.

ويعرؼ بأنو: عممية تستيدؼ فؾ النص لغويا وتركيبيا مف أجؿ إعادة بنائو دالليا، وىذا      
دورىا، وكشؼ العبلقات بينيا، وتفسير يستدعي ضرورة تحديد األجزاء المراد تحميميا، وبياف 

، 2010اإلشارات الواردة فييا، وتوافؽ العناصر المكونة ليا، أو تضادىا )مرواف السماف، 
165.)  

ويعرؼ بأنو: مجموعة مف المراحؿ التي يمر بيا القارئ لموصوؿ إلى اليدؼ مف        
عا دة بنائو مرة أخرى، مما يؤكد القراءة، وذلؾ عندما يقوـ بقراءة النص، ويحاوؿ فيمو، وا 

فيمو الجيد لمنص المقروء، ويعتمد ذلؾ عمى إيجابية القارئ في التعامؿ مع النص )حسف 
 (.449، 2015شحاتة، ومرواف السماف، ونيى غريب، 

 مف يتـ التي والمتتابعة ،المترابطةو  ،المنظمة الخطوات مف مجموعةويعرؼ بأنو:      
 الصريحة ودالالتو أفكاره وتفسير فيـ بيدؼ ؛رموزه وفؾ ،الشعري النص تحميؿ خبلليا

 أو جودتو مدى عمى والحكـ والجمالية، المغوية وخصائصو قيمو عف والكشؼ والضمنية،
 (.126، 2017)محمد الحاوري، وعبد اهلل الكوري،  رداءتو

ويتضح مف خبلؿ التعريفات السابقة أف تحميؿ النص يتضمف مجموعة مف          
الميارات التي يتمكف مف خبلليا الطالب مف فحص النص، وتقسيمو إلى مكوناتو الفرعية، 

 والحكـ خصائصو، عف والكشؼ ،هوتفسير  النص، فيـ كما ييدؼ تحميؿ النص األدبي إلى
 ع النص، وأف يكوف لو الدور األساس في تحميمو.عميو، ويعتمد عمى تفاعؿ الطالب م

قدرة طبلب الصؼ األوؿ ":ويمكف تحديد مفيـو تحميؿ النص األدبي إجرائيا بأنو       
 ،األلفاظ ، حيث:عناصره األولى المشكمة لجمالو إلى تحميؿ النص األدبي الثانوي عمى

وكشؼ العبلقات ، األسموبو  ،الموسيقىو  ،األدبية الصورةو  ،الخياؿو  ،األفكارو  ،العاطفةو 
ميارات تحميؿ ذلؾ بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في اختبار  وُيقاس ،وتفسيرىا ،بينيا

 .النص"
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 ( أًْٛخ رحهٛم انُض األدثٙ. 6)

تتضح أىمية تنمية ميارات تحميؿ النص األدبي لدى طبلب المرحمة الثانوية لما ليا       
( )نيى 83-82، 2012مف مميزات وفوائد تعود عمى الطالب، ومنيا اآلتي )جماؿ محمد، 

 (: 59، 2016( )قصي الخفاجي، 54، 2015غريب، 
لتنمية ميارات تحميؿ النص  تتمثؿ األىمية التعميمية ( األًْٛخ انزؼهًٛٛخ:2-0)

 فيما يأتي: 
 النظر إلى أىمية العمـو المغوية األخرى كالنحو، والصرؼ، والعروض، وعمـ  توجو

 الببلغة، والنقد األدبي، ودورىا في فيـ النص، وتحميمو، وتذوقو.
  .تعد وسيمة ميمة مف وسائؿ فيـ األدب 
 تمقيا سمبيا، يرى ما يراه تسيـ في تفاعؿ الطالب مع النص األدبي، وال تجعمو م

 في فيـ النص المقروء، وتحميمو. ميمااآلخروف، بؿ تجعؿ لمطالب رأيا ودورا 
فيما لتنمية ميارات تحميؿ النص  تتمثؿ األىمية المغوية ( األًْٛخ انهغٕٚخ:2-8)

 يأتي: 

 فيو،  رتكسب الطبلب معرفة طبيعة النص األدبي، وعناصره، وخصائص كؿ عنص
 .ريرية لكؿ عنصوالقيمة التعب

 .توضح أىمية الكممة ودورىا في الكشؼ عف مفاتيح النص، وتعرؼ عبلقتيا بالنص 
  ،توضح دور البيئة في النص األدبي، وما تتميز بو مف خصائص، وعادات، وتقاليد

 وبياف أثر ذلؾ في النص.
  تكسب الطالب القدرة عمى القراءة الصحيحة لمنصوص األدبية، وتساعده عمى

 المعنى الجمالي لمنص، وتمكنو مف قراءة ما وراء السطور. استخراج 
  تجعؿ الطالب يتأمؿ ما بداخؿ النص مف معاف، وصور بيانية، مما يساعده عمى

 تجاوز كؿ ما يواجيو مف عقبات تحوؿ بينو وبيف تذوؽ النص.
تحميؿ النص فيما  مياراتتتمثؿ األىمية النفسية لتنمية  ( األًْٛخ انُفظٛخ:2-3)

 يأتي:
  تساعد عمى تحقيؽ الرضا النفسي لمطالب، والتوافؽ مع المجتمع وثقافتو، وتربية

ثراء اإلنتاج األدبي، بمعنى  ممكة النقد البناء، وتنمية اإلبداع، وتوسيع المدارؾ، وا 
 تكويف إنساف سوي، يمكنو التفاعؿ مع لغتو، ومجتمعو، وثقافتو.
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  استغبلؿ األدب إبداعا وفيما؛ لتغيير واقع، أو تثبيت قيمة، توجو الطالب إلى كيفية
 أو إضفاء ما يؤمف بو مف قيـ عمى مجتمعو.

 ( يٓبراد رحهٛم انُض األدثٙ.7) 

تـ االطبلع عمى األبحاث والدراسات التربوية السابقة، ورصد ميارات تحميؿ النص       
األدبي التي توصمت إلييا، وحاولت تنميتيا لدى الطبلب، وصنفت بعض ىذه الدراسات 
ميارات تحميؿ النص األدبي تحت عناصر النص، ومنيا ما أورد ىذه الميارات سردا دوف 

 ،األلفاظرات مصنفة تحت عناصر النص األدبي: تصنيؼ، ويعرض الباحث ىذه الميا
، مف خبلؿ دراسات كؿ األسموبو  ،الموسيقىو  ،األدبية الصورةو  ،الخياؿو  ،األفكارو  ،العاطفةو 

( 202، 2013( )خمؼ الطحاوي، ورحاب إبراىيـ، 295-294، 2012)جماؿ محمد،  مف:
 (:46-44، 2016( )أسماء موسى، 217، 2012)محمد سبلمة، 

 ( يٓبراد رحهٛم انُض األدثٙ انخبطخ ثبألنفبػ: 7-1)

 تحديد معاني األلفاظ في النص األدبي. -
 توضيح مدى تناسب ألفاظ النص األدبي مع بيئة األديب، وعصره. -
 تحديد المواقع اإلعرابية لؤللفاظ، وداللة ذلؾ مف حيث المعنى. -
 اختيار أجمؿ األلفاظ مع إبداء الرأي. -
 عاطفة.تحديد مناسبة المفظ لم -
 تحديد مبلءمة األلفاظ لمنص األدبي. -
 ( يٓبراد رحهٛم انُض األدثٙ انخبطخ ثبنؼبعفخ:7-2) 

 تحديد نوع العاطفة في النص. -
 بياف نوع العاطفة مف حيث الصدؽ، أو وعدمو. -
 تحديد سمات عاطفة الشاعر مف حيث قوتيا، أو ضعفيا. -
 والصور.تحديد أثر العاطفة في كؿ مف األلفاظ، واألفكار،  -
 تحديد أثر العاطفة في اختيار الوزف الشعري. -
 ( يٓبراد رحهٛم انُض األدثٙ انخبطخ ثبألفكبر ٔانًؼبَٙ:7-3)

 استخراج الفكرة الرئيسة في النص. -
 تحديد األفكار الفرعية في النص. -
 توضيح عبلقة األفكار الجزئية بالفكرة الرئيسة لمنص األدبي. -
 ي النص األدبي.بياف ترابط األفكار وتسمسميا ف -
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 استخراج القيـ المتضمنة في النص األدبي. -
 شرح األبيات شرحا وافيا، يعبر عف المعنى الذي أراده األديب. -
(يٓبراد رحهٛم انُض األدثٙ انخبطخ ثبنخٛبل ٔانظٕر ح 7-4) 

 األدثٛخ:

 مجاز مرسؿ(. -كناية -استعارة -تحديد نوع الصورة البيانية في النص األدبي )تشبيو -
 التمييز بيف أنواع الصورة البيانية الواحدة. -
 تحديد القيمة الفنية لمصورة البيانية. -
 تورية(. -جناس -سجع -مقابمة -تحديد نوع المحسنات البديعية )طباؽ -
 التمييز بيف أنواع المحسف البديعي الواحد. -
 توضيح مكونات الصورة األدبية في النص األدبي. -
 ثٙ انخبطخ ثبنًٕطٛمٗ: ( يٓبراد رحهٛم انُض األد7-5) 

 تحديد الموسيقى الخارجية في النص مثؿ الوزف والقافية. -
 تحديد موسيقى النص مف خبلؿ البنية اإليقاعية الداخمية لمنص األدبي. -
 تحديد النغمة التي تشيع في النص مف فرح، أو حزف، أو غير ذلؾ. -
 ( يٓبراد رحهٛم انُض األدثٙ انخبطخ ثبألطهٕة:7-6)

 اليب المغوية الواردة في النص األدبي.تحديد األس -
 تحديد الوظيفة الداللية لمتقديـ، والتأخير في النص األدبي. -
 .ؼتحديد المحذوؼ مف الكبلـ، والقيمة الجمالية لمذكر، أو الحذ -
 تحديد أسموب القصر، وأدواتو، وقيمتو الجمالية. -

وقد أفاد الباحث مف عرض ميارات تحميؿ النص األدبي في إعداد قائمة ميارات تحميؿ      
النص األدبي المناسبة لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي، ثـ يتـ عرضيا عمى مجموعة مف 
المحكميف؛ وذلؾ لتحديد المناسب منيا، تمييدا إلعداد اختبار ميارات تحميؿ النص األدبي، 

 و في الفصوؿ التالية في البحث.وىذا ما سيتـ توضيح
رًُٛخ انؼاللخ ثٍٛ يذخم انُمذ انزكبيهٙ ٔ( 8)

 يٓبراد رحهٛم انُض األدثٙ.

 التي يستخدميا مدخؿ النقد التكاممي، بمناىج النقد األدبي تحميؿ النص ميارات رتبطت       
ظيار النصوص بالدراسة، والتفسير، والتحميؿ، ىذه المناىج النقدية  تتناوؿ حيث والتعميؿ، وا 
فتحميؿ النص ، وبياف معانييا، وصياغتيا الجيدة، وخياليا الدقيؽ، وأىدافيا النبيمة، تياقيم
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، والنصوص األدبية ال تتبع منيجا واحدا في التحميؿ، يكوف في ضوء ىذه المناىج النقدية
جميعا متفقوف  ، وطريقة إصدار األحكاـ عمييا إال أنيـليافالنقاد مختمفوف في طريقة رؤيتيـ 

بيف ىذه  النقد التكاممي (، ويجمع مدخؿ42-41، 2016)أسماء موسى،  عمى األصوؿ
 المناىج النقدية، ومعاييرىا في دراسة النص األدبي.

وتعد دراسة النص األدبي وتحميمو الغاية التي سعى إلييا النقد األدبي في تاريخو     
ف ذوؽ أصحابيا، إلى أف صار لو الطويؿ، منذ أف كاف مبلحظات مختصرة، تصدر ع

(، كما يساعد 3، 2016مناىج نقدية، ينطمؽ منيا في تناوؿ النصوص )قصي الخفاجي، 
إلماـ المعمـ بالمناىج النقدية في تدريسو النص األدبي منطمقا مف فيـ عميؽ لفمسفات ىذه 

بالدراسة  المناىج، وصادرا عف إدراؾ دقيؽ لمطريقة التي تناولت بيا تمؾ المناىج النص
 والتحميؿ؛ ليفيد منيا جميعا في تدريس النص، ونقده، وتحميمو.

التكاممي تناوؿ النص مف ويتضمف تدريس النصوص األدبية مف خبلؿ مدخؿ النقد       
 ، ودراسة الموسيقىو  ،الببلغة، والنحو، والصرؼو  (،األفكارو  ،العاطفةو  ،األلفاظحيث المغة )

العصر الذي تـ فيو إبداع النص، والبيئة  ةو النفسية، ودراسشخصية األديب، وكشؼ مكنونات
 والمجتمع الذي عاش فيو األديب، وكؿ ذلؾ يسيـ في تنمية ميارات تحميؿ النص األدبي.

 ويوضػح قصػي الخفاجي أف دراسة النص األدبي وتحميػػمو يجػػب أف تكػػوف شامػػمة       
مدخبل لفيـ الحياة، فتحميؿ النص ىو بياف ومتكاممة، حتى يصبح تحميؿ النص األدبي 

ألجزائو، ووظيفة كؿ جزء فيو، كما أنو يمثؿ الشرح، والتفسير، والعمؿ عمى جعؿ النص 
واضحا؛ لذلؾ يجب التركيز عمى العبلقات المتبادلة بيف األجزاء والكؿ )قصي الخفاجي، 

لتكاممي في تدريس (، ويمكف أف يتحقؽ كؿ ذلؾ مف خبلؿ استخداـ مدخؿ النقد ا4، 2016
النصوص األدبية؛ ألنو يتناوؿ النص مف جوانبو وزواياه المختمفة: التأثرية، والمغوية، 

 والنفسية، واالجتماعية، والتاريخية، دوف أف يطغى جانب عمى آخر.
 يفٕٓو انًٕٛل انشؼزٚخ.( 9)

لشعور عبلـ الميوؿ بأنيا: اشتراط إدراكي يتضمف الوعي المعرفي، واصبلح عرؼ       
الوجداني معا، في نمط معيف مف المشاعر، ومف الممكف أف تكوف ىذه المشاعر مؤقتة أو 
دائمة، وىذا يعتمد عمى كـ وكيؼ الخبرة التي أدت إلى ىذه المشاعر )صبلح عبلـ، 

النجار بأنيا: ما ييتـ بو األفراد ويفضمونو مف زينب شحاتة، و حسف (، ويعرفيا 471، 2006
سية، ونشاطات محببة، ونزعات سموكية، نحو شيء أو موضوع ما )حسف أشياء، ومواد درا
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مازف فيعرفيا بأنيا: شعور أو قوة تدفع  حساـ (، أما308، 2003شحاتة، وزينب النجار، 
الفرد لبلىتماـ بشيء معيف، وتفضيمو عمى غيره، واالنصراؼ عما عداه؛ لما يسببو لممتعمـ 

 .(165، 2009مف رضا وسرور )حساـ مازف، 
وحيد، وآخروف تعريفا جامعا لمميوؿ بأنيا: النشاط المرغوب فيو، واالتجاه محمد ويقدـ        

الذي يرجح عمؿ شيء دوف غيره، واالستعداد الذي يدفع لبذؿ الجيد، والحالة الوجدانية التي 
، 2004تشعر الفرد بالراحة عند مزاولة ىذا النشاط أو العمؿ )محمد وحيد، وآخروف، 

السويفي أكثر تحديدا، حيث ربط الميوؿ بالشعر في تعريفو  وائؿ بينما كاف تعريؼ(، 369
لمميوؿ الشعرية بأنيا: شعور إيجابي مف قبؿ الطبلب نحو قراءة نصوص األدب الحديث 

الذي يتضح في أثناء تحميؿ النص األدبي،  ـشعرا، وىذا الشعور يتمثؿ في الرغبة واالىتما
 (.13، 2010النصوص األدبية )وائؿ السويفي،  مما يرغب الطبلب في قراءة

ومف خبلؿ التعريفات السابقة يمكف استنتاج أف  الميوؿ الشعرية تظير في اىتماـ          
الطالب بالنص الشعري، أو بنشاط معيف مرتبط بو؛ مف أجؿ إشباع ىذا الميؿ، ويعد االنتباه 

عمـ نشطا باستمرار، كما يمكف أىـ عنصر مف عناصر الميوؿ الشعرية، وىي تجعؿ المت
 تنميتيا، فيي قابمة لمتنمية في ظؿ الخبرات التي يمر بيا الطالب في عممية الدراسة.

 :وفي ضوء التعريفات السابقة يمكف تحديد مفيـو الميوؿ الشعرية إجرائيا بأنيا          
إلى  شعور إيجابي لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي نحو النصوص الشعرية، يدفعيـ

ذلؾ بالدرجة التي  وُيقاساالىتماـ، والرغبة في قراءة الشعر، ومعرفة مكونات القصيدة، 
 يحصؿ عمييا الطالب في مقياس الميوؿ الشعرية.

 أًْٛخ انًٕٛل انشؼزٚخ.( 10)

 حيث واستعداداتو، ،الوجدانية الطالب مشاعر في امؤثر  الشعرية عامبل الميوؿ تمّثؿ      
 بالمشاعر قصديو  ،مناسب لدراسة النصوص الشعرية المقررة عمييـ نحو عمى سموكو توجو

 .سموؾ مف ذلؾ يصاحب وما الطالب، بأحاسيس يتصؿ ما الوجدانية
وقد أشارت أدبيات ودراسات تربوية سابقة إلى أىمية الميوؿ لدى الطبلب؛        

االعتبار مف قبؿ  وذلؾ لما ليا مف تأثير إيجابي في العممية التعميمية، يجب وضعيا في
القائميف عمى العممية التعميمية؛ لتكوف دافعا ليـ في اختيارىا ضمف األىداؼ العامة 
والخاصة لعممية التعميـ والتعمـ، وتتضح أىمية تنمية الميوؿ بشكؿ عاـ، والميوؿ الشعرية 
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( 33-32، 2006( )وائؿ السويفي، 135، 2003بشكؿ خاص فيما يأتي )فايزة عوض، 
 (:72، 2015( )ىند محمد، 82-80، 2012العمواني، )مصطفى 

 تتضح األىمية التعميمية لمميوؿ الشعرية فيما يأتي:األًْٛخ انزؼهًٛٛخ: ( 10-1)
  تدفع الطالب إلى بذؿ الجيد، والنشاط في مختمؼ المواد الدراسية، والمواد القرائية

 األدبية األخرى، كالقصة، والمسرح، واألمثاؿ؛ إلشباع ىذه الميوؿ عنده.  
  تساعد عمى جعؿ التعمـ وظيفيا، بما يحقؽ إشباعا سارا لمطبلب؛ مما يجعؿ دراسة

الميوؿ مف المحددات الرئيسة لمتعمـ، النصوص الشعرية محببة إلييـ، حيث تعد 
 ويعد البحث عنيا واكتشافيا وتنميتيا مف األىداؼ االستراتيجية.

  ،تستمد أىميتيا مف دعوة التربية الحديثة إلى رعاية حاجات الطبلب نفسيا
 وسيكولوجيا، وعقميا، ومراعاة ميوليـ، واالستجابة إلى رغباتيـ.

 ييا في ب عمييا مف نتائج، يمكف االعتماد عميعد تنميتيا أمرا ضروريا؛ لما يترت
 ، بما يحقؽ التنمية المتكاممة، والتعمـ الذاتي المستمر.توجيو العممية التعميمية

  تسيـ في تحقيؽ أىداؼ التعميـ والتعمـ، وتحقيؽ اليدؼ الذي تتطمع إليو أنظمة
 التعميـ في الوقت الحاضر، وىو التربية المستمرة، والتعمـ مدى الحياة.

 تتضح األىمية المغوية لمميوؿ الشعرية فيما يأتي: األًْٛخ انهغٕٚخ:( 10-2)
  ،تقـو بوظيفة تقوية الميوؿ القرائية بشكؿ عاـ، وتعزز حب القراءة، وتنمي مياراتيا

 وتعيف عمى استثمار الوقت بصورة مفيدة، وتشبع الحاجات النفسية لمطبلب.
  خصائصيا، وأعبلميا، مما يؤدي إلى تنمي الوعي باألجناس األدبية المختمفة، و

 تنمية الفيـ، والنقد، والتذوؽ، واإلبداع الببلغي.
  تنمي الحصيمة المغوية لدييـ مف خبلؿ تناوؿ الطبلب مواد قرائية مناسبة لبنيتيـ

 المعرفية، وميوليـ األدبية.
 تتضح األىمية النفسية لمميوؿ الشعرية فيما يأتي: األًْٛخ انُفظٛخ:( 10-3)

 ـ في بناء شخصية الطالب، واالىتماـ بالنواحي اإلنسانية، وتساعده عمى التعمـ.تسي 
  تعد مف جوانب التعمـ األساسية التي تتصؿ بأحاسيس، وانفعاالت الطبلب، كما تعد

 مف أىـ موجيات السموؾ اإلنساني.
  .تساعد الطبلب عمى إيجاد متعة دائمة، وتدعميـ بالمواد القرائية المناسبة ليـ 
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 كف معرفتيا وتحديدىا لدى الطبلب مف توجيييـ نحو التخصص المناسب ليـ في تم
 التعميـ، كؿ حسب ميولو، واستعداداتو. 

ويتبيف مف خبلؿ ما سبؽ أىمية الميوؿ الشعرية لمطبلب، وأنيا ترتبط بالتحصيؿ،       
يا وتساعد في نجاىـ الدراسي، وقد تناولتيا دراسات وأبحاث تربوية، وأوضحت أىميت

التعميمية، والمغوية، والنفسية، مما يشكؿ حافزا قويا عمى تناوليا في البحث الحالي، والعمؿ 
عمى تنميتيا لدى الطبلب، مف خبلؿ تدريس يراعي الفروؽ الفردية لدى الطبلب، ويجعؿ 

يجابيا في التعمـ.  لمطالب دورا فاعبل وا 
 .لٛبص انًٕٛل انشؼزٚخ( 11)

 بناء وتصميـ ضوئيايتـ في  حيث ،الميمة األمور مف الطبلب ميوؿ تعرؼ عدي      
المستيدفة لدييـ، وتوجد أساليب مختمفة لقياس  الميوؿ لتنمية والتدريبية؛ التعميمية البرامج

الميوؿ، ومنيا االختبارات الموضوعية، والمقننة، والتي طورت بناء عمى مسممات منيا أف 
يا تتجو لبلستقرار عند المراىقة وما بعدىا، وتتفاوت مف الميوؿ غير مستقرة عند األطفاؿ، وأن

حيث الشدة بسبب المراحؿ العمرية، ويسأؿ فييا الطالب عف معمومات في شتى المجاالت، 
ومف أساليب قياس الميوؿ أيضا االستفتاءات، والمقاييس، ومبلحظة نواحي النشاط التي 

ب مراعاة بعض الشروط األساسية عند يقضي فييا الطالب وقتو؛ الكتشاؼ الميوؿ لديو، ويج
، 2007قياس الميوؿ، ومنيا: الصدؽ، والثبات، والموضوعية، والشمولية )أحمد المسعودي، 

 (.88-85، 2009( )سعيد عبد الحميد، 10
 كتابة أو شفييا التعبير ومن يطمب بأفويمكف قياس الميوؿ الشعرية لدى الطبلب         

 سموؾمف خبلؿ  يا أيضاويمكف قياس ،بيا ويستمتع ،غيرىا عف يفضميا التي األنشطة عف
 سموؾ مف ميما اجانب يشكؿ الميؿ فأل ؛فييا ويشارؾ ،عمييا يقبؿ التي األنشطةو  ،الطالب
، ويمكف االستدالؿ عمى الميوؿ الميؿ عمى التعرؼ وسائؿ حأنج مف المبلحظة وتعتبر ،الفرد

 في التنبؤ ساعدمما ي الخاصة بالنصوص، التحصيؿ اختبارات في يـدرجات مف الشعرية
)ماىر إسماعيؿ، ومحب الرافعي،   مقننة أو مقاييس باستبيانات يا، كما يمكف قياسيـبنجاح
 (.510-472، 2006( )صبلح عبلـ، 99، 2001
ويفيد البحث الحالي مما سبؽ في قياس الميوؿ الشعرية لدى طبلب الصؼ األوؿ        

الثانوي، مف خبلؿ إعداد مقياس الميوؿ الشعرية؛ لتعرؼ مستوى تنمية الميوؿ الشعرية لدى 
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ىؤالء الطبلب، مع مراعاة تصميـ ىذا المقياس بأسموب عممي، يراعى فيو عوامؿ الصدؽ، 
 ، والشمولية.والثبات، والموضوعية

( انؼاللخ ثٍٛ يذخم انُمذ انزكبيهٙ ٔرًُٛخ 12)

 انًٕٛل انشؼزٚخ.

دعت التربية الحديثة إلى مراعاة ميوؿ الطبلب؛ ألنو يترتب عمى إىماليا أضرار       
تربوية، منيا كراىية الطبلب لما يدرسونو، وانصرافيـ عنو، ويرتبط ضعؼ الطبلب في 

لشعرية لدييـ، فبل يترؾ درس النصوص األدبية في النصوص األدبية بضعؼ الميوؿ ا
نفوسيـ أثرا يذكر، فتضعؼ الرغبة في تعمـ األدب عامة، والنصوص الشعرية خاصة، فضبل 

منو،  لتنفيره أي موضوع يقرأه كاؼ عف متابعة ىذا التعمـ، كما أف عجز الطالب عف فيـ
يفيـ، مما ُيَكوف في نفسو نفورا األمر الذي يجعمو يردد ما ال  فكيؼ بموضوع يدرسو ليحفظو؟

 (.81-80، 2012)مصطفى العمواني،  منو
؛ باعتماده عمى النظريات الشعرية الميوؿ تنميةفي  التكاممي النقد ويأتي دور مدخؿ     

التربوية، والمناىج النقدية، وبإجراءاتو التدريسية التي تتضمف إيجابية الطالب، وتفاعمو مع 
بداء  النص األدبي، وبحثو في جوانب النص المغوية، والنفسية، واالجتماعية، والتاريخية، وا 

في نفسو، وما تثيره ىذه  لمنص األدبياالنطباع الفوري الذي تتركو القراءة األولى الطالب 
، وكؿ ذلؾ القراءة في نفسو مف متعة، ولذة، وانفعاؿ، كخطوة أولى في عممية دراسة النص

يسيـ في تنمية الميوؿ الشعرية؛ حيث إف مف الوظائؼ الرئيسة لمنقد األدبي جعؿ التجربة 
قناعا، وبذلؾ يكوف مف مبررات  الجمالية أفضؿ مما ىي بدونو، أو جعميا أكثر إرضاء، وا 

 النقد المتعة اإلنسانية المكتسبة. 
مف خبلؿ مدخؿ النقد التكاممي، كما أف الممارسات النقدية التي يقوـ بيا الطبلب       

صدار الحكـ عمى  واستخداميـ مجموعة العمميات العقمية كالتنبؤ واالستنتاج، والتمييز، وا 
النص األدبي، تؤدي إلى تنمية ميوؿ الطبلب الشعرية، والتي تعد إحدى األىداؼ التي 

 يسعى تدريس النصوص األدبية في المرحمة الثانوية إلى تحقيقيا.
 د انبحث وأدواته:إعذاد مىا

استبانة ميارات تحميؿ النص األدبي المناسبة لطبلب الصؼ األوؿ تـ إعداد         
عداد مادة المعالجة التجريبية المتمثمة، و الثانوي البرنامج القائـ عمى مدخؿ النقد  في ا 

عداد أدوات القياس ممثمة في:  التكاممي، والذي يتضمف كتاب الطالب، ودليؿ المعمـ، وا 
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، ويمكف توضيح ذلؾ مف خبلؿ ص األدبي، ومقياس الميوؿ الشعريةختبار ميارات تحميؿ النا
 اآلتي:

 نغالة انًُبطجخ األدثٙ انُض رحهٛم يٓبراد اطزجبَخ 

 :انضبَٕ٘ األٔل انظف
ـ  إعداد االستبانة مف خبلؿ اإلجراءات والخطوات اآلتية:         ت

   :مياراتىدفت االستبانة إلى تحديد رحذٚذ انٓذف يٍ االطزجبَخ 
 .الثانوي األوؿ الصؼ لطبلب المناسبة األدبي النص تحميؿ

   :ٙيعد اإلطار يظبدر اشزمبق يٓبراد رحهٛم انُض األدث
النظري بما تضمنو مف بحوث، ودراسات سابقة، وأدبيات متخصصة في تحميؿ النص 

 األدبي المصدر الرئيس لبناء االستبانة.

   ٔنٛخ نالطزجبَخ:انظٕرح األ 
اشتممت الصورة األولية الستبانة ميارات تحميؿ النص األدبي عمى قائمة موجية إلى        

، وتـ تعريؼ المحكميف، توضح اليدؼ منيا، واإلجراءات المتبعة في تصميميا
المصطمحات الخاصة بيذه الميارات تعريفا إجرائيا رفؽ ىذه االستبانة التي بمغ عدد 

ا وعشريف ميارة فرعية، تندرج تحت ستة محاور: األلفاظ، والعاطفة، واألفكار مياراتيا تسع
 والمعاني، والخياؿ والصورة األدبية، والموسيقى، واألسموب.

  :ضجظ االطزجبَخ 
تـ  عرض االستبانة عمى مجموعة مف المحكميف مكونة مف )ثبلثة عشر( محكما مف       

المتخصصيف في المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية، واألدب، والببلغة، والنقد؛ بيدؼ 
مناسبة كؿ ميارة  -انتماء الميارة إلى مكوف النص األدبي :اآلتية النقاط في استطبلع آرائيـ
سبلمة الصياغة المغوية لكؿ -لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي ميؿ النص األدبيتحمف ميارات 

 إضافة ما يرونو مف ميارات مناسبة، أو إبداء أية مبلحظات.  -ميارة
  :َزبئج رحكٛى االطزجبَخ  

 أشار المحكموف إلى ما يأتي:

 كما في الجدوؿ اآلتي: تحميؿ النص األدبيميارات تعديؿ صياغة بعض  -أ
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 (7جدوؿ )

 إعادة صياغة بعض ميارات تحميؿ النص األدبي في ضوء التحكيـ

ئػبدح انظٛبغخ ٔفمب نزأ٘  انًٓبرح

 انًحكًٍٛ

 التركيبي البناء في لمفظ اإلعرابي الموقع داللة تحديد
 .النصألبيات 

 التركيبي البناء في لمفظ اإلعرابي الموقع داللة تحديد
 .منصل

 الذي المعنى عف معبرا وافيا شرحا األبيات شرح
  .األديب أراده

  .معناىا عف معبرا مبسطا شرحا األبيات شرح

التمييز بيف أنواع الصورة  األدبية الواحدة في النص 
 كاالستعارة التصريحية والمكنية.

 

التمييز بيف أنواع الصورة  األدبية الواحدة في النص  
 كالتشبيو المفصؿ، والمجمؿ، والبميغ، والتمثيمي.

مف  األدبي النص في البديعي المحسف نوعتمييز 
 بيف المحسنات البديعية األخرى.

التمييز بيف أنواع المحسنات البديعية الواردة بالنص 
 تصريع ...(. -مقابمة -)طباؽ

تحديد المواقع اإلعرابية لؤللفاظ، وداللتيا مف حيث 
 المعنى.

تحديد داللة الموقع اإلعرابي لمفظ في البناء التركيبي 
 ألبيات النص.

 تحديد المناسبة التي قيؿ فييا النص. وسبب إنشائو. ،تحديد مناسبة  النص األدبي
 تحديد الغرض األدبي لمنص.  .األدبي النص مف الغرض تحديد

 -تحديد نوع الصورة األدبية في النص األدبي )تشبيو
 مجاز مرسؿ(. -كناية -استعارة

الواردة بالنص التمييز بيف أنواع الصور األدبية 
 كناية ...(. -استعارة -)تشبيو

توضيح مناسبة ألفاظ  -حذؼ الميارات اآلتية: تحديد معاني األلفاظ في النص األدبي -ب
بياف نوع العاطفة مف حيث  -اختيار أجمؿ األلفاظ مع إبداء الرأي -النص لبيئة األديب
 خبلؿ مف األديب إليو ينتمي الذي العصر في األدب خصائص تحديد -الصدؽ، أو وعدمو

؛ وذلؾ لكونيا غير مناسبة لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي، وغير منتمية لميارات األدبي نصو
 وقد تـ إجراء التعديبلت في ضوء التحكيـ.تحميؿ النص، ولصعوبة قياسيا، 

  انظٕرح انُٓبئٛخ الطزجبَخ يٓبراد رحهٛم انُض

 األدثٙ:
ائية مكونة مف أربع وعشريف ميارة فرعية لتحميؿ أصبحت االستبانة في صورتيا الني      

األلفاظ، والعاطفة، واألفكار والمعاني، والخياؿ النص األدبي، ُوزَِّعت عػمى ستة عناصر: 
 .والصورة األدبية، والموسيقى، واألسموب
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 انمبئى انجزَبيج)ئػذاد يبدح انًؼبنجخ انزجزٚجٛخ 

 (.انزكبيهٙ انُمذ يذخم ػهٗ

 تـ بناء البرنامج القائـ عمى مدخؿ النقد التكاممي في تدريس النصوص األدبية لطبلب       
 الصؼ األوؿ الثانوي في الفصؿ الدراسي األوؿ وفػػػػؽ الخطوات اآلتية:

االعالع ػهٗ األدثٛبد ٔانذراطبد انظبثمخ انًزرجغخ  - أ

 ثًٕضٕع انجحش، كًب ٔرد فٙ اإلعبر انُظز٘.
ىدؼ البرنامج إلى تدريس  :رحذٚذ انٓذف انؼبو نهجزَبيج  - ة

النصوص األدبية المقررة عمى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي باستخداـ مدخؿ النقد 
 التكاممي.

تـ اشتقاؽ مجموعة  رحذٚذ األْذاف اإلجزائٛخ نهجزَبيج: -جـ
داء مف األىداؼ السموكية لكؿ درس مف دروس البرنامج، في صورة عبارات تصؼ األ

المتوقع أف يصبح الطبلب قادرا عميو بعد االنتياء مف دراسة البرنامج، وتـ مراعاة معايير 
 اشتقاؽ األىداؼ اإلجرائية.

 جيقـو البرنام: انجزَبيج ػهٛٓب ٚمٕو انزٙ األطضرحذٚذ  -د
 عمى أسس ومعايير مدخؿ النقد التكاممي، وقد تـ عرض ىذه األسس سابقا.

يشتمؿ ىذا البرنامج  ٔانزؼهى انًظزخذيخ:يظبدر انزؼهٛى  -ْـ
عمى مجموعة مف مصادر التعميـ والتعمـ، وقد تـ مراعاة أف تكوف مناسبة لمموقؼ التعميمي، 
وتراعي الفروؽ الفردية بيف الطبلب، وتوفر فرص المشاركة الجماعية، وتساعد في تنمية 

طبلب، ومف ىذه الميارات بشكؿ منظـ ومرتب، وتنمي روح العمؿ الجماعي لدى ال
 .المصادر

 ئجزاءاد انزذرٚض انًظزخذيخ فٙ انجزَبيج:  -ٔ

تـ اقتراح إجراءات تدريسية تقوـ عمى مدخؿ النقد التكاممي؛ ليتـ استخداميا في         
 البرنامج لتدريس النصوص األدبية المقررة عمى الطبلب، وتتمثؿ فيما يأتي:

 يشمؿ التخطيط واإلعداد اإلجراءات اآلتية:  انزخغٛظ ٔاإلػذاد:  -أٔال

 .تحديد النص األدبي المراد تدريسو 

 مقة لموضوع الدرس؛ لكي دراسة محتوى النص: حيث يقوـ المعمـ بقراءة متأنية، ومتع
السيولة تحديد مواطف جرائية المراد تحقيقيا، وصياغتيا، و تحديد األىداؼ اإليقوـ ب

التعميمية األنشطة و  يد الوسائؿ التعميميةتحدو  والصعوبة في موضوع الدرس،
 ، والتي تراعي التنوع والشمولية. ، وأساليب التقويـ المناسبةالمناسبة
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يشمؿ التنفيذ مجموعة مف المراحؿ، ويمكف عرضيا فيما  :انزُفٛذ  -صبَٛب
 يأتي:

 يمكف أف يقـو المعمـ بالتييئة مف خبلؿ اآلتي: :انزٓٛئخيزحهخ 

بكتابة عنواف النص عمى السبورة، واسـ الشاعر،  ضوع الدرسلطبلب مو ايعرض عمى  -
 .حوؿ النصلمطالب وعصره، ثـ يحاوؿ استدعاء المعرفة السابقة 

 تو،نياي فيينبغي أف تتحقؽ  يعػػػرض عمى الطبلب األىداؼ اإلجرائية لمدرس، والتي -
أو بقراءة وذلؾ بترؾ فرصة لمطبلب لقراءتيا قراءة صامتة، أو بكتابتيا عمى السبورة، 

 أحد الطبلب ليا بصوت عاٍؿ مع متابعة باقي الطبلب.
النص قراءة يبدأ المعمـ ىذه المرحمة مف خبلؿ  يزحهخ انُمذ انزأصز٘:

، ثـ يترؾ لمطبلب الفرصة لمتعبير عف االنطباع الفوري الذي تركو النص في قراءة أدائية
 تحقيؽ ذلؾ مف خبلؿ اآلتي:ويمكف نفوسيـ، وأحاسيسيـ المباشرة بعد قراءة النص، 

 .يقـو المعمـ بقراءة النص قراءة أدائية معبرة 
 .يختار المعمـ مف الطبلب مف يقرأ النص قراءة أدائية صحيحة 
  يسأؿ المعمـ الطبلب عف االنطباع الفوري الذي تركو النص في نفوسيـ، وأحاسيسيـ

 المباشرة بعد قراءة النص.
  مف حيث جودتو، وأحاسيس الشاعر، وأسموبو.   يعبر الطبلب عف انطباعيـ عف النص 

يتـ تناوؿ عناصر النص ومكوناتو الداخمية : يزحهخ انذراطخ انهغٕٚخ
االرتباط الموجود بينيا، ويشارؾ الطبلب في العمؿ والنقد مف خبلؿ  جبالتحميؿ والنقد، واستنتا

تخميف المعنى والبحث المعجمي عف معاني المفردات مف خبلؿ  ،البحث الصوتي، والصرفي
، أو باستخداـ المعجـ، والبحث التركيبي، والبحث الداللي مف خبلؿ القراءة مف السياؽ

 المتفحصة لمنص.
يتـ في ىذه المرحمة تناوؿ شخصية األديب مف : يزحهخ انذراطخ انُفظٛخ
 اإلنترنتعف طريؽ شبكة المرتبطة بالنص األدبي خبلؿ تكميؼ الطبلب بجمع المعمومات 

شخصية األديب التي يصدر عنيا تجربتو حوؿ  الممحوظات تدويفو  باستخداـ جياز التابمت،
الفنية، مف خبلؿ عواطفو، وأفكاره، وصوره، وأخيمتو، وألفاظو، المتضمنة في النص األدبي، 

 أو انعكاس شخصيتو عمى النص األدبي.
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 طبلبو وجو المعمـ في ىذه المرحمةي :يزحهخ انذراطخ انزبرٚخٛخ
بنؾ  المرتبطة بالنص األدبي مف خبلؿ التاريخية المعمومات عف لمبحث التصفح ستخداـال

 حوؿ المعرفة المصري، أو مواد مطبوعة يسمميا المعمـ لمطبلب، أو المكتبة المدرسية
 الشعراء تناوليا التي الموضوعات أو الشعرية واألغراض النص، ىذا إليو ينتمي الذي العصر
 العصر.  ىذا في واألدباء

يتـ في ىذه المرحمة دراسة النص األدبي : يزحهخ انذراطخ االجزًبػٛخ
في ضوء المجتمع، ومعرفة طبقة األديب االجتماعية التي ينتمي إلييا، وما عاش فيو مف 

 أوضاع اقتصادية، وفي ضوء موقؼ األديب مف مشاكؿ وقضايا مجتمعو.
مناقشة ما توصؿ إليو يتـ في ىذه المرحمة  يزحهخ انًُبلشخ ٔانزهخٛض:

الطبلب في مجموعاتيـ مف معمومات أثناء دراسة النص، ثـ كتابة التقرير الختامي ليذه 
ثـ يطمب المعمـ مف طبلبو كتابة تمخيص لمدرس، ثـ يراجع معيـ التمخيص الذي ، المناقشة

                     مكافأة المجموعة الفائزة.السميـ، ثـ يقوـ ب الفنية لمتمخيص كتبوه في ضوء السمات
 كيفية عمى االطبلع إلى الطبلب يتـ في ىذه المرحمة توجيو انزمٕٚى: -صبنضب
عة مف أسئمة مجمو  عرضيتـ ثـ  التقويـ، وفنيات اإلجابة عف األسئمة، أسئمة عف اإلجابة

 تتصؼ بالشمولية، والتنوع. التقويـ حوؿ الدرس، 
النصوص األدبية المقررة عمى  يتناوؿ البرنامج تدريس يحزٕٖ انجزَبيج: -س

طبلب الصؼ األوؿ الثانوي في الفصؿ الدراسي األوؿ، وىي عبارة عف ستة نصوص، 
 .تنقسـ إلى ثبلثة شعرية، وثبلثة نثرية

تـ اقتراح مجموعة مف األنشطة  :انزؼهًٛٛخ نهجزَبيج األَشغخ -ح
 تشويؽ بعممية لتقـو التعميمية المستخدمة في تدريس النصوص األدبية في إطار البرنامج؛

في تحقيؽ األىداؼ المرجوة، وتنمية  وتساعد الدرس، موضوع إلى الطبلب النتباه وجذب
 .ميارات الطبلب

تنوع التقويـ  أطبنٛت انزمٕٚى انًظزخذيخ فٙ انجزَبيج: -ط
ضوع الدرس، و المستخدـ في ىذا البرنامج بيف التقويـ التمييدي الذي يتـ في بداية التييئة لم

والتقويـ البنائي الذي يتـ أثناء تناوؿ النص بالدراسة والتحميؿ والنقد، وأخيرا التقويـ الختامي 
 الذي يتـ بعد االنتياء مف دراسة كؿ درس مف دروس البرنامج.
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صممت دروس البرنامج انخغخ انشيُٛخ نزغجٛك انجزَبيج:  -٘
رة عف حصتيف، أي بمعدؿ بحيث يحتاج كؿ درس فترتيف دراسيتيف، والفترة الدراسية عبا

ثبلث ساعات لكؿ درس، وقد تزيد ىذه المدة أو تنقص حسب حاجة المعمـ أثناء تنفيذ 
 .وتطبيؽ دروس البرنامج

انبثؽ مف البرنامج كتاب الطالب، ودليؿ  رحذٚذ يكَٕبد انجزَبيج: -ن
 .المعمـ لتدريس النصوص األدبية

 خبلؿ الخطوات اآلتية:تـ إعداد كتاب الطالب مف كزبة انغبنت: ئػذاد  
طبلب الصؼ مساعدة كتاب الطالب إلى  ىدؼ الب:ــن كتاب الطــدف مــد الهــتحدي -

عمى دراسة النصوص األدبية المقررة عمييـ في الفصؿ الدراسي األوؿ  األوؿ الثانوي
  وفؽ البرنامج المقترح القائـ عمى مدخؿ النقد التكاممي. 

فحص ودراسة بعض األدبيات والدراسات حيث  تحديد مصادر بناء كتاب الطالب: -
 المتصمة بالبحث الحالي لئلفادة منيا في إعداد كتاب الطالب.

 اشتمؿ كتاب الطالب عمى المكونات اآلتية: محتوى كتاب الطالب: -
  مقدمة توضح اليدؼ مف كتاب الطالب، والنصوص التي سيدرسيا الطالب مف

 ب عميو اتباعيا مف أجؿ اإلفادة منو.والتوجييات الواج ،بعض اإلرشاداتو  خبللو،
 لدروس النصوص األدبية المقررة عمى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي في  عرض

الفصؿ الدراسي األوؿ وفؽ البرنامج المقترح، وقد سار عرض الدرس وفقا لآلتي: 
محتوى الدرس: ويشمؿ  -لمدرس التييئة -األىداؼ اإلجرائية لمدرس -عنواف الدرس

النص األدبي، واألنشطة والمعمومات الخاصة بمراحؿ النقد التأثري، والدراسة المغوية، 
والدراسة النفسية، والدراسة التاريخية، والدراسة االجتماعية، والمناقشة والتمخيص لما 

امي توصؿ إليو الطبلب مف معمومات أثناء دراسة النص، ثـ كتابة التقرير الخت
التقويـ: لتحديد مدى تقدـ الطبلب وتحقؽ األىداؼ  -المستخمص مف ىذه المناقشة

وأخرى موضوعية كأسئمة أسئمة مقالية، المرجوة المعمف عنيا، وقد اشتمؿ عمى 
 التكممة، أو االختيار مف متعدد.
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 مر إعداد دليؿ المعمـ بالخطوات اآلتية:ئػذاد دنٛم انًؼهى:  

 ،مساعدة معمـ المغة العربية في تخطيطإلى ىدؼ دليؿ المعمـ  :الدليل من هدفالتحديد 
المقررة عمى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي في الفصؿ وتنفيذ دروس النصوص األدبية 

 .الدراسي األوؿ وفؽ البرنامج المقترح القائـ عمى مدخؿ النقد التكاممي
الدراسات المتصمة تتمثؿ في فحص ودراسة بعض األدبيات و  مصادر إعداد دليل المعمم:

 بالبحث الحالي لئلفادة منيا في إعداد دليؿ المعمـ.
 : ويحتوي ىذا الدليؿ عمى اآلتي:تحديد محتوى الدليل

وأىميتو في تدريس  اليدؼ مف الدليؿالقسـ النظري: يقدـ ىذا القسـ مقدمة توضح لممعمـ  - أ
النصوص األدبية لمطبلب، وكيفية استخداـ الدليؿ، والمصطمحات األساسية الواردة 

 بالدليؿ.
القسـ التطبيقي: يشمؿ ستة دروس وفؽ البرنامج المقترح القائـ عمى مدخؿ النقد  - ب

 -درسلم اإلجرائية ىداؼاأل -عنواف الدرس التكاممي، ويتناوؿ كؿ درس ما يأتي:
جراءاتو -التعميـ والتعمـمصادر  لمدرس: تشمؿ التعريؼ  لتييئةا -خطوات التدريس وا 

بالنص، واألديب، والعصر األدبي الذي ينتمي إليو النص، ونشاط تعميمي تمييدي، 
جابة ىذا النشاط مراحؿ النقد التأثري، والدراسة المغوية، والدراسة النفسية، والدراسة  -وا 

ية، والمناقشة والتمخيص، وما يخص ىذه المراحؿ مف التاريخية، والدراسة االجتماع
جراءاتيا، واإلجابة عنيا، وتوجييات لممعمـ ألداء  معمومات، وأنشطة تعميمية، وأىدافيا، وا 

التقويـ: يشمؿ التقويـ نشاطا -ىذه المراحؿ بطريقة تساعد في تحقيؽ األىداؼ المرجوة
عف ىذا النشاط، واألسئمة التي يقدمو المعمـ لمطبلب قبؿ تقويـ كؿ درس، واإلجابة 

 األسئمة.يطرحيا المعمـ عمى طبلبو، واإلجابة عف ىذه 
لبو انجبحش ثؼذ ئػذاد انجزَبيج انمبئى         

ػهٗ يذخم انُمذ انزكبيهٙ ثؼزع اإلعبر انؼبو 

مكونة مف )سبعة( محكميف نهجزَبيج ػهٗ يجًٕػخ يٍ انًحكًٍٛ 
تدريس المغة العربية، وقد رأى المحكموف ارتباط مف المتخصصيف في المناىج وطرائؽ 

األىداؼ اإلجرائية باألىداؼ العامة لمبرنامج، ومناسبة إجراءات التدريس وفقا لمبرنامج 
المقترح، وأشاروا بضرورة الربط بيف أسئمة التقويـ وأىداؼ كؿ درس، ومراعاة عنصر الزمف 

قد قاـ الباحث بالتعديؿ وفقا آلراء في إجراءات األنشطة المطموب تنفيذىا في كؿ درس، و 
 المحكميف، وبذلؾ أصبح البرنامج في صورتو النيائية.
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انظف األٔل  نغالة يٓبراد رحهٛم انُض األدثٙاخزجبر 

 انضبَٕ٘:

 مر إعداد االختبار باإلجراءات اآلتية:
  :قياس ميارات  إلى ىذا االختبار ىدؼ رحذٚذ انٓذف يٍ االخزجبر

تحميؿ النص األدبي لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي، والتي تـ التوصؿ إلييا مف خبلؿ 
 استبانة ميارات تحميؿ النص األدبي التي تـ عرض إجراءاتيا سابقا.

  :أربع وعشريف مفردة مف نوع ختبار عمى االاشتمؿ  ٔطف يحزٕٖ االخزجبر
 . مف ميارات تحميؿ النص األدبي رةاالختيار مف متعدد لقياس أربع وعشريف ميا

  :مواصفات االختبار  تكوف جدوؿ ئػذاد جذٔل يٕاطفبد االخزجبر
عناصر، ولكؿ عنصر مياراتو، وعدد المفردات التي تقيسيا، ودرجات المفردات،  ةمف ست

 ذلؾ مف خبلؿ الجدوؿ اآلتي: وزف النسبي، ويتضحػوال

 األدبي مواصفات اختبار ميارات تحميؿ النص( 3جدوؿ )
ػُبطز انُض 

 األدثٙ

ػذد 

  انًٓبراد

ػذد 

 انًفزداد

درجبد 

 انًفزداد
انٕسٌ 

 انُظجٙ

 %8.33 2 2 2 األنفبػ
 %8.33 2 2 2 انؼبعفخ

 %29.17 7 7 7 األفكبر ٔانًؼبَٙ
ظٕرح  ٛبل ٔان انخ

 األدثٛخ
7 7 7 29.17% 

 %8.33 2 2 2 انًٕطٛمٗ
 %16.67 4 4 4 األطهٕة
 %100 24 24 24 انًجًٕع

اختبار تحميؿ يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف عدد ميارات تحميؿ النص التي يقيسيا       
أربع وعشروف ميارة، ويتـ قياسيا مف خبلؿ أربع وعشريف مفردة، حيث إف كبل  النص األدبي

 ،األفكار والمعاني، وكبل مف مفردتافاأللفاظ، والعاطفة، والموسيقى قد خصص ليا مف 
 ،مفردات لؤلسموب أربعوقد خصص  ،سبع مفرداتقد خصص ليا ، والخياؿ والصورة األدبية

ويتضح مف خبلؿ ما سبؽ أف كؿ ميارة مف الميارات الفرعية يتـ قياسيا مف خبلؿ مفردة 
 .كؿ متساواليدؼ قياس الميارات جميعيا بش إف واحدة مف مفردات االختبار؛ حيث

 :تعميمات االختبار؛ ليتعرؼ الطالب مف  تـ وضع ٔضغ رؼهًٛبد االخزجبر
خبلليا: اليدؼ مف االختبار، وكيفية اإلجابة عف مفرداتو، مثؿ: قراءة كؿ سؤاؿ بعناية، 
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ووضع مثاؿ ، ة األسئمة كميا دوف ترؾ أي منيا، واتباع تعميمات المبلحظوضرورة إجاب
 لكيفية اإلجابة عف مفردات االختبار.

 :ىذا االختبار مف أربع وعشريف مفػردة، والطػالب  يتكوف رمذٚز درجبد االخزجبر
 عطىيُ ف )درجة واحدة(، أما اإلجابة الخطأ ُيعطىالػذي يجيب عف المفردة إجابة صحيحة 

(، وذلؾ في جميع المفردات، لتصبح أعمى درجة يمكف أف يحصؿ عمييا الطالب في ا)صفر 
 ىذا االختبار )أربعا وعشريف( درجة، وأقؿ درجة )صفر(.

تـ عرض  الخزجبر ػهٗ يجًٕػخ يٍ انًحكًٍٛ:ػزع انظٕرح األٔنٛخ ن 
المتخصصيف  مفمحكما مكونة مف )خمسة عشر( االختبار عمى مجموعة مف المحكميف 

وذلؾ بعد أف تـ في المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية، واألدب، والببلغة، والنقد؛ 
 -الميارة لقياس المفردة مناسبة) في بيدؼ استطبلع آرائيـصياغتو في صورتو المبدئية 

 . مفردات( أية تعديؿ أو إضافة أو حذؼ -مفردة لكؿ المغوية الصياغة سبلمة
 وقد أشار المحكموف إلى ما يأتي:

 تعديؿ صياغة بعض مفردات االختبار كما في الجدوؿ اآلتي: - أ
 ضوء التحكيـ( إعادة صياغة بعض مفردات اختبار ميارات تحميؿ النص األدبي في 2جدوؿ )

 انًفزدح ثؼذ انزؼذٚم انًفزدح لجم انزؼذٚم

 (: إعادة صياغة رأس المفردة. 1المفردة )
 عف تعبيرا األبيات أصدؽ اآلتي البيت "يمثؿ
  الشاعر". لدى والعتاب الحزف عاطفة

البيت الذي يمثؿ أصدؽ األبيات تعبيرا عف عاطفة الحزف 
 :  ىو الشاعر لدىوالعتاب 

          ػاٌف ال َصديػَؽ ِبػوِ ػػبلِد َمكػػػػالِبػرُّ ػػػشَ  -أ
 ػاُف ما َيِصػـُ ػػػػُب اإلنسػػػَوَشرُّ ما َيكسِ              

     ػيػػػَمػى إلى أَدبػػَر األعْ ػذي َنظَ ػػأَنا ال -ب
  ِو َصَمػـُ ػْف بػػػػػاتػي مَ ػْت َكِممػَوأْسَمعَ               

     َتعِرُفنػي َوالَبْيػػػػػداءُ  َوالّمْيػػػؿُ  الَخْيػػػػػػػػػؿُ  -جػ
  َوالَقمَػـُ  والقْرطاُس  َوالّرمػحُ  َوالّسيػػػػػؼُ              

       ُمعػػػػاَمَمتػي ِفػػػػي إالّ  الّنػػػػاسِ  أعػػػػَدؿَ  يا -د
    َوالحػَكػـُ  الخػػْصـُ  َوأنتَ  اـُ ػالِخص فيػػؾَ              

مف البدائؿ  (تشبيو)(: حذؼ كممة 8المفردة )
ضافتيا إلى رأس المفردة.  األربعة، وا 

 نوع التشبيو في البيت السابؽ:
 تشبيو بميغ.           -أ
      .تشبيو مجمؿ -ب
       .تشبيو مفصؿ -جػ

 نوع التشبيو في البيت السابؽ تشبيو:
 بميغ.                 -أ
 .                مجمؿ -ب
 مفصؿ.                       -جػ
 تمثيمي. -د
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 .تشبيو تمثيمي -د

(: حذؼ كممة )المفظيف( مف البدائؿ 10المفردة )
ضافتيا إلى رأس المفردة.  األربعة، وا 

يتحدد مصدر الموسيقى الخارجية في البيتيف   
 السابقيف في:

 المفظيف: جواب، وعتابي.                       -أ
 المفظيف: ارحمي، وعتابي.     -ب
 المفظيف: أسئمة، وجواب.                         -جػ
 المفظيف: قومي، وارحمي. -د

يتحدد مصدر الموسيقى الخارجية في البيتيف السابقيف في 
 المفظيف:

 جواب، وعتابي.                            -أ
 ارحمي، وعتابي.     -ب
                      وجواب.    أسئمة،  -جػ
 قومي، وارحمي. -د

(: إعادة صياغة رأس المفردة. 15المفردة )
"عبلقة ىذه الفكرة الجزئية بالفكرة الرئيسة في 

 النص ىي".

عبلقة الفكرة الجزئية لمفقرة الثانية بالفكرة الرئيسة في النص 
 ىي:

تفصيؿ بعد إجماؿ.          -نتيجة.      جػ -تكرار.      ب -أ
 تفسير.      -د

 (: إعادة صياغة البديؿ )أ(.16المفردة )
مف القيـ المتضمنة في الفقرة األولى ما يأتي 

 عدا:
 مساعدة الواقع في ضيؽ.                -أ

 في الفقرة األولى عدا: كؿ ما يمي مف القيـ المتضمنة
 تقديـ المساعدة وقت الضيؽ.                -أ
 إطعاـ األشخاص الجائعيف. -ب
 ػػزف الحزيف.               تخفيؼ حػػػػػ -جػ
 نصرة اإلنسػػػاف الضعيػػؼ.   -د

، وتنتمي لمميارات، ومناسبة لمطبلب، وأشاروا إلى ضرورة وضع جيدة مفردات االختبار -ب
النصوص الواردة باالختبار بعده مباشرة، وأف تكوف  مفردات االختبار التي تتعمؽ بنص مف

ىذه النصوص متحررة بمعنى أال تكوف قد تـ دراستيا عبر المنيج الدراسي المقرر عمى 
وقد تـ إجراء التعديبلت في ، نقد التكامميالطبلب، أو البرنامج التعميمي القائـ عمى مدخؿ ال

 ضوء التحكيـ.

  تطبيؽ اختبار ميارات تـ  اطزغالػٛخ:رغجٛك االخزجبر ػهٗ ػُٛخ
تحميؿ النص األدبي عمى عينة استطبلعية عددىا ثبلثوف طالبا بالصؼ األوؿ الثانوي 

، وذلؾ قبؿ دراسة أي مف النصوص المقررة عمييـ في 32/21/3131بتاريخ األربعاء 
الفصؿ الدراسي األوؿ؛ بيدؼ تحديد زمف االختبار، وصدقو، ومعامبلت الصعوبة، 

 لتمييز، وثباتو.وا
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ناتج جمع الزمف  حسابلحساب زمف االختبار؛ تـ  *سيٍ رغجٛك االخزجبر:
والزمف الذي استغرقو آخر دقيقة(،  23) الذي استغرقو أوؿ طالب انتيى مف أداء االختبار

(، وبالتالي صار زمف 3وقسمة الناتج عمى )دقيقة(،  23) طالب انتيى مف أداء االختبار
 .دقيقةتيف س( 00= )االختبار

ـ   * طذق االخزجبر:  : عف طريؽصدؽ االختبار  حسابت
تـ عرض االختبار في صورتو المبدئية عمى المحكميف،  طذق انًحزٕٖ: -) أ(

 وفي ضوء آرائيـ وتوجيياتيـ تـ تعديؿ االختبار.
تـ حساب معامؿ الصدؽ الذاتي لبلختبار، وقد بمغ ) : انظذق انذارٙ -)ة(

  مرتفعة تدؿ عمى توافر درجة الصدؽ الذاتي لبلختبار.(  وىي قيمة 01373

تـ حساب قيـ معامؿ االرتباط بيف درجة )جـ( طذق االرظبق انذاخهٙ: 
 013,1كؿ مفردة في االختبار ودرجة االختبار ككؿ، وتراوحت قيـ معامبلت االرتباط بيف )

(، وتـ حساب قيـ معامؿ 0107عند مستوى داللة ) إحصائيا(، وجميعيا دالة 01273 –
، حيث تراوحت بلختبارالدرجة الكمية لو  االختبار محاور مف محور كؿدرجة  بيفاالرتباط 

(، وجميعيا دالة إحصائيا عند مستوى 01815 - 01,02قيـ معامبلت االرتباط بيف )
 لبلختبار.صدؽ االتساؽ الداخمي  عمى جيًدا مؤشًرا يعطي مما (، 0105)

تـ حساب معامبلت الصعوبة والتمييز، *يؼبيالد انظؼٕثخ ٔانزًٛٛش: 
، االختبار جميعيا مفرداتلذا قبمت  ؛(0102-01,0) بيف وقد تراوحت معامبلت الصعوبة

 في المدى المقبوؿ.وىي درجات ( 01,2-013)مفردات بيف لممعامبلت التمييز  تراوحت قيـو 

 االختبار عف طريؽ: تـ حساب ثبات *صجبد االخزجبر:
ختبار عمى عينة استطبلعية، بمغ عدد االتـ تطبيؽ  ئػبدح انزغجٛك: -أ

طبلبيا ثبلثيف طالبا مف طبلب الصؼ األوؿ الثانوي مف غير عينة البحث األساسية، في 
نفسيا ظروؼ المع تييئة نفسيا ، ثـ أعيد التطبيؽ عمى العينة 37/70/3030يوـ األربعاء 

ـ  3/77/3030يوـ الخميس  جراء االختبارإل ، وذلؾ بعد أسبوعيف مف التطبيؽ ألوؿ مرة، ُث
ـ  حساب معامؿ االرتباط، وكاف معامؿ االرتباط ) عند مستوى  إحصائيا( وىو داؿ 01,30َت

 مما يشير إلى ثبات االختبار وصبلحيتو لمتطبيؽ. ،(0107)
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 ختبارلبل النصفية التجزئة ثبات حساب تـ :الخزجبرن انُظفٛخ انزجشئخ-ة
 يشير مما(، 012,3) ساويي االرتباط معامؿ كافو  ،براوف سبيرماف بمعادلة تصحيحيا بعد

 .إلى ثبات االختبار
 انظٕرح انُٓبئٛخ الخزجبر يٓبراد رحهٛم انُض األدثٙ:
تـ التوصؿ إلى الصورة النيائية لبلختبار بعد االنتياء مف ضبطو، والتأكد مف صدقو، 
وثباتو، ومعامبلت الصعوبة، والتمييز، وتـ إرفاؽ نموذج يجيب فيو الطالب عف مفردات 

 االختبار، وتـ إعداد مفتاح تصحيح االختبار، وبذلؾ أصبح االختبار صالحا لمتطبيؽ. 

 انظف األٔل انضبَٕ٘: نغالة يمٛبص انًٕٛل انشؼزٚخ

 مر إعداد المقياس باإلجراءات اآلتية:       
  :قياس الميوؿ الشعرية لدى  إلى ىدؼ ىذا المقياسرحذٚذ انٓذف يٍ انًمٛبص

 طبلب الصؼ األوؿ الثانوي.

 :لقد تـ االعتماد في بناء المقياس عمى ما يأتي: يظبدر ثُبء انًمٛبص 

ىر إسماعيؿ، مااألدبيات التربوية في مجاؿ الميوؿ، والتي تناولت مقاييس الميوؿ، مثؿ:  - أ
حسف زيتوف ، و (2006فؤاد السيد )(، و 2006عبلـ ) وصبلح (،2001ومحب الرافعي )

 .(2009الحميد ) عبد سعيد، و (2007)
، مثؿ: محمد الشافعي الميوؿ بمقاييس اىتمت التي السابقة والدراسات البحوث  - ب

 البسيوني وسامية الشافعي، ومحمد موسى، محمد(، و 2006) السويفيووائؿ  (،2006)
(، ومصطفى العمواني 2010)السويفي (، ووائؿ 2009، وسحر عبد الحميد )(2008)
 (.2012(، وعمرو أحمد )2012)

 :اشتمؿ مقياس الميوؿ الشعرية لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي  ٔطف يحزٕٖ انًمٛبص
وثبلثيف موقفا، وتحت كؿ موقؼ ثبلثة بدائؿ )ثبلث عبارات(، تمثؿ استجابات عمى اثنيف 

ذي يمثؿ الطالب وتصرفو الذي يمكنو القياـ بو في إطار الموقؼ، وعميو أف يختار البديؿ ال
( أماـ االستجابة المناسبة ، وذلؾ مف خبلؿ وضع عبلمة )استجابتو في ىذا الموقؼ

 لو.

  ٛجدوؿ مواصفات المقياس، وىو  تـ إعداد بص:ئػذاد جذٔل يٕاطفبد انًم
مكوف مف خمسة محاور، ولكؿ محور مجموعة مف المؤشرات الخاصة بو، والمواقؼ التي 
تقيس ىذه المؤشرات، والوزف النسبي لكؿ محور مف محاور المقياس، ويتضح ذلؾ مف 

  خبلؿ الجدوؿ اآلتي:
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 الثانوي األوؿمواصفات مقياس الميوؿ الشعرية لطبلب الصؼ ( ,جدوؿ )
يحبٔر انًٕٛل 

 انشؼزٚخ

انًٕالف انزٙ  انًإشزاد 

 رمٛض انًإشز

انُظجخ 

 انًئٕٚخ

اإللجبل ػهٗ دراطخ 

 انُض 
 %37.5 12إلى  1مف الموقؼ رقـ  12

 %12.5 16إلى  13مف  4 انزفبػم يغ انًؼهى 
االْزًبو ثبنشبػز يجذع 

 انُض
 %12.5 20إلى   17مف  4

 %28.12 29إلى   21مف  9 االطزًزبع ثبألَشغخ 
 %9.38 32إلى  30مف  3 ئَجبس انزكهٛفبد 

 %100 موقفا 32 مؤشرا 32 انًجًٕع

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف عدد مؤشرات مقياس الميوؿ الشعرية اثناف وثبلثوف        
 النص دراسة عمى اإلقباؿمؤشرا، يتـ قياسيا مف خبلؿ اثنيف وثبلثيف موقفا، حيث إف 

 الشعرية النصوص معمـ مع التفاعؿقد خصص لو اثنا عشر موقفا، وكبل مف  الشعري
 بلستمتاع، وخصص لأربعة مواقؼ خصص لكؿ منيما النص مبدع بالشاعر االىتماـو 

بالنصوص  المرتبطة التكميفات نجازتسعة مواقؼ، وإل الشعرية بالنصوص الخاصة باألنشطة
 الشعرية ثبلثة مواقؼ.

تـ تصميـ عبارات المقياس في صورة مواقؼ، وليست  طٛبغخ يٕالف انًمٛبص:
عبارات تقريرية، ألف العبارات التقريرية ال تعبر عف قياس الميوؿ الشعرية بصورة واقعية 
حياتية عممية، وتخضع لبلستجابة العشوائية،  وقد جاءت مواقؼ المقياس في ضوء محاور 

، معمـال مع التفاعؿ، و الشعري النص دراسة عمى اإلقباؿالميوؿ الشعرية المتمثمة في 
نجاز، و الشعرية بالنصوص الخاصة باألنشطة االستمتاع، و النص مبدع بالشاعر االىتماـو   ا 

بيا، وتـ تحديد استجابات الطبلب في صورة مفردات ثبلثة في ضوء  المرتبطة التكميفات
فا يمكف غير موافؽ(، توضح كؿ مفردة تصر  -موافؽ -مقياس ليكرت الثبلثي )موافؽ بشدة
 لمطالب القياـ بو في إطار الموقؼ.

  :تـ وضع تعميمات المقياس؛ ليتعرؼ الطالب مف  ٔضغ رؼهًٛبد انًمٛبص
خبلليا: اليدؼ مف المقياس، وكيفية اإلجابة عف مواقفو، مثؿ: قراءة كؿ موقؼ بعناية، 

 وضرورة اإلجابة عف مواقؼ المقياس كميا دوف ترؾ أي منيا، واتباع تعميمات المبلحظ.

  :موقفا، وتحت كؿ اثنيف وثبلثيف ف يتكوف ىػذا المقياس م رمذٚز درجبد انمٛبص
موقؼ ثبلثة بدائؿ )عبارات(، تمثؿ استجابات الطالب وتصرفو الذي يمكنو القياـ بو في 
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غير موافؽ(، فإف  -موافؽ -إطار الموقؼ، في ضوء مقياس ليكرت الثبلثي )موافؽ بشدة
ف اختار العبارة التي  ُيعطىاختار العبارة التي تعبر عف )موافؽ بشدة(  ثبلث درجات، وا 

ف اختار العبارة التي تعبر عف )غير موافؽ(ُيعطى عف )موافؽ( تعبر  ُيعطى  درجتيف، وا 
درجة(، وأقؿ  96درجة واحدة، وبذلؾ يكوف أعمى درجة يمكف أف يحصؿ عمييا الطالب )

درجة(، وبناء عمى ذلؾ تـ وضع مفتاح لتصحيح  32درجة يمكف أف يحصؿ عمييا )
 المقياس، وتقدير درجاتو.

تـ عرض  ٔنٛخ نهًمٛبص ػهٗ يجًٕػخ يٍ انًحكًٍٛ:ػزع انظٕرح األ 
المتخصصيف في  مفمحكما مكونة مف )خمسة عشر( المقياس عمى مجموعة مف المحكميف 

وذلؾ المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية، واألدب، والببلغة، والنقد، وعمـ النفس التربوي؛ 
 لمحور المؤشر انتماء) في آرائيـبيدؼ استطبلع بعد أف تـ صياغتو في صورتو المبدئية 

 (.المغوية الصياغة سبلمة -المؤشر لقياس الموقؼ مناسبة -الشعرية الميوؿ
 وقد أشار المحكموف إلى ما يأتي:

 تعديؿ صياغة بعض مواقؼ المقياس كما في الجدوؿ اآلتي: - أ
 ( إعادة صياغة بعض مواقؼ مقياس الميوؿ الشعرية في ضوء التحكيـ3جدوؿ )
 انًٕلف ثؼذ انزؼذٚم لجم انزؼذٚم انًٕلف

إعادة صياغة رأس الموقؼ، والبديميف: (: 7الموقؼ )
 جػ(. -)ب

 عندما يجد صديؽ لي مشكمة في فيـ النص:
 أعتذر لعدـ قدرتي عمى مساعدتو. -ب
 أسػػػاعده بشػرح ىػذا النػص لو. -جػ

 عندما يجد صديقي مشكمة في فيـ النص الشعري:
 ص.أوراقا بيا شػػػػرح النػ أعطيػػػػو -أ
 ػس سػػيػػػػبل.أتجاىمػػػو فاألمر ليػ -ب
 أشػػػػرح لػػو النػػػػص بنفػػػػسي. -جػ

 (: إعادة صياغة البديؿ )ب(.15الموقؼ )
عندما يبدأ المعمـ بإلقاء التوجييات والتعميمات التي 

 تساعدنا في دراسة النص الشعري:
بترتيب  والتعميمات التوجيياتأنشغؿ عف ىذه  -ب

 أدواتي.

عندما يبدأ المعمـ بإلقاء التوجييات والتعميمات التي تساعدنا 
 في دراسة النص الشعري:

 أستمع جيػػػػػػدا إلى التوجييات والتعميػػػمات. -أ
 ف متابعػة التوجييات. أىتػػـ بترتيػب أدواتي ع-ب
 ػؿ التوجييات والتعميػػمات لمعمؿ بػػػيا.أسج -جػ

إعادة صياغة رأس الموقؼ، والبدائؿ (: 17الموقؼ )
 الثبلثة.

 عندما يذكر المعمـ اسـ الشاعر صاحب النص فإنني:
 ػػدا ألتعػػرؼ اسمو.أستمع جيػػ -أ
 أسجؿ اسمو محػاوال حفظو. -ب
 أرى أف اسمو غير ميـ لي. -جػ

 عندما ندرس نصا شعريا جديدا:
 أحرص عمى تعػػػرؼ اسـ صاحب النػص. -أ
 أبحث عف اسـ صاحب النص، وأسجػػمو. -ب
 أرى أف اسـ صاحب النص غير ميـ لي. -جػ
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 جػ(. -(: إعادة صياغة البديميف )أ19الموقؼ )
أدخؿ عمى شبكة اإلنترنت في وقت الفراغ لمتصفح، 

 وعند ذلؾ:
 أبحث عف القصائػػػػػػػد الجديػػػػدة لشاعر معيػػف. -أ
 ألحػػػد الشعراء.أطمع عمى ما أجػػػده مف قصائد  -جػ

أدخؿ عمى شبكة اإلنترنت في وقت الفراغ لمتصفح، وعند 
 ذلؾ:

 أبحث عف القصائػػػػد الجديػػػػػػدة لشاعر مفضؿ. -أ
 أبحث عف غرائب المخموقات بدال عف القصائد. -ب
 أطمع عمى ما أجػػػده مػػػػف القصائػد الشعريػػة. -جػ

 جػ(. -إعادة صياغة البديميف )أ(: 22الموقؼ )
عندما تتاح لي الفرصة لمقياـ بدور في إذاعة المدرسة 

 أرغب في أف:
 ألقي كمػمة عف موضػػػػػػػػوع أراه ميما. -أ 
 أقػدـ لزميػؿ يمقي قصيػػػػدة أحضرتيا. -جػ

عندما تتاح لي الفرصة لمقياـ بدور في إذاعة المدرسة أرغب 
 في أف: 

 الشػػػػػػعر.ألقي كمػمػة خاليػػة مف أبيػػػات  -أ
 ألقي قصيدة جميمة أختارىا ألحد الشعراء.  -ب
 أقػػػدـ زميػػػبل يمقي قصيػدة أحضرتيا لو. -جػ

 جػ(. -(: إعادة صياغة البديميف )أ26الموقؼ )
 إذا وجدت لدي وقت، وقمت باالطبلع عمى المجبلت: 

أفضؿ قضاء ىذا الوقت في االطبلع عمى مجبلت  -أ
 غير أدبية. 

في االطبلع عمى كػؿ محتويات المجػبلت  أرغػب -جػ
 األدبية.

 إذا وجدت لدي وقت، وقمت باالطبلع عمى المجبلت:  - أ
 ة. بلت العمميفي االطػبلع عمى المجػوقتي أفضؿ قضاء  -أ - ب
في قراءة القصائد في المجبلت  وقتييسعدني قضاء  -ب - ت

 األدبية. 
 .ىار ة وغيػػب في االطػبلع عمى المجػبلت األدبيػأرغ -جػ

وليس في صورة عبارات تقريرية يعد تصميما  المقياس في صورة مواقؼ مفرداتتصميـ  -ب
، ورأوا بأف ذلؾ أفضؿ مف وجية نظرىـ، وأشاروا بتعديؿ بعض األلفاظ الموجودة جيدا

( بالمقياس، وكذلؾ حذؼ لفظ 1بالمقياس مثؿ: لفظ )أُعدُّ( إلى )ُأَعدد( في الموقؼ رقـ )
المقياس؛ ألنو لفظ يحمؿ مدلوال سمبيا، فيفضؿ استبدالو بألفاظ أخرى )عدـ( مف جميع مواقؼ 

بديمة، واستخداـ تعبير )إذا أجريت مناظرة( عمى أنو أفضؿ  مف التعبير )إذا دارت مناظرة( 
 (،13-12(، وتغيير لفظ )أحس( باستخداـ لفظ )أشعر( في الموقفيف )6في الموقؼ رقـ )

 .لتحكيـفي ضوء اوقد تـ إجراء التعديبلت 
 :رغجٛك انًمٛبص ػهٗ ػُٛخ اطزغالػٛخ  

تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية عددىا ثبلثوف طالبا بالصؼ األوؿ الثانوي       
، وذلؾ قبؿ دراسة أي مف النصوص األدبية المقررة عمييـ 37/70/3030بتاريخ األربعاء 

 صدقو، وثباتو.في الفصؿ الدراسي األوؿ؛ وذلؾ بيدؼ تحديد زمف المقياس، و 

لحساب زمف المقياس؛ تـ حساب ناتج جمع الزمف الذي  :*سيٍ رغجٛك انًمٛبص
دقيقة(، والزمف الذي استغرقو آخر  20استغرقو أوؿ طالب انتيى مف أداء المقياس وىو)

( خمسا 3,(، وبالتالي صار زمف المقياس= )3دقيقة(، وقسمة الناتج عمى ) 00طالب )
 وأربعيف دقيقة.
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ـ   طذق انًمٛبص:*   : عف طريؽمف صدؽ المقياس  حسابت
، حكميفتـ عرض المقياس في صورتو المبدئية عمى الم طذق انًحزٕٖ: -) أ(

 وفي ضوء آرائيـ وتوجيياتيـ تـ تعديؿ المقياس. 
: تـ حساب معامؿ الصدؽ الذاتي لممقياس، وقد بمغ انظذق انذارٙ -)ة(

 توافر درجة الصدؽ الذاتي لممقياس.، وىي قيمة مرتفعة تدؿ عمى (01221)
تـ حساب االتساؽ الداخمي عف طريؽ  )جـ( طذق االرظبق انذاخهٙ: 

حساب قيـ معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ موقؼ في المقياس ودرجة المقياس ككؿ، وتراوحت 
(، وتـ حساب قيـ 0107عند مستوى داللة ) إحصائيا(، وجميعيا دالة 01030 –01,33بيف )

الدرجة الكمية لممقياس، حيث و  المقياس محاور مف محور كؿدرجة  بيفالرتباط معامؿ ا
 يعطي مما (،0105(، وجميعيا دالة إحصائيا عند مستوى )01696 - 01,73تراوحت بيف )

 .لو الداخمي االتساؽ صدؽ عمى جيًدا مؤشًرا

 :عف طريؽحساب ثبات المقياس تـ  *صجبد انًمٛبص:
تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة استطبلعية، بمغ عدد  ئػبدح انزغجٛك: -أ

طبلبيا ثبلثيف طالبا مف طبلب الصؼ األوؿ الثانوي مف غير عينة البحث األساسية، في 
 نفسيا ظروؼالمع تييئة  نفسيا ، ثـ أعيد التطبيؽ عمى العينة37/70/3030يوـ األربعاء 

ـ  ، وذلؾ بعد أسبوعي3/77/3030جراء المقياس يوـ الخميس إل ف مف التطبيؽ ألوؿ مرة، ُث
ـ  حساب معامؿ االرتباط، وكاف معامؿ االرتباط  ) عند مستوى  إحصائيا(، وىو داؿ 01323َت

 مما يشير إلى ثبات المقياس وصبلحيتو لمتطبيؽ. ،(0107)
ممقياس ل النصفية التجزئة ثبات حساب تـ :الخزجبرن انُظفٛخ انزجشئخ-ة
 يشير مما، (01107) ساويي االرتباط معامؿ كافو  ،براوف سبيرماف بمعادلة تصحيحيا بعد

 .إلى ثبات المقياس
تـ التوصؿ إلى  خ:انشؼزٚ انًٕٛل نًمٛبص انُٓبئٛخ انظٕرح

بعد االنتياء مف ضبطو، والتأكد مف صدقو، وثباتو،  الشعرية الميوؿ لمقياسالصورة النيائية 
وتـ إرفاؽ نموذج يجيب فيو الطالب عف مواقؼ المقياس، وتـ إعداد مفتاح تقدير درجات 

 .صالحا لمتطبيؽ الطبلب في المقياس، وبذلؾ أصبح المقياس
 حظبة ركبفإ يجًٕػزٙ انجحش:
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تحميؿ  ميارات اختبار تـ التأكد مف تكافؤ المجموعتيف: الضابطة، والتجريبية في        
، وتحميؿ نتائج 11/11/2020يوـ األربعاء  قبميا ختبارالنص األدبي مف خبلؿ تطبيؽ اال

 التطبيؽ باستخداـ معادلة "ت" لممجموعات المستقمة.
 ميارات "ت" لنتائج التطبيؽ القبمي الختبارالمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة  (6جدوؿ )

 تحميؿ النص األدبي عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة
يحبٔر 

 االخزجبر

انًجًٕػخ 

 انضبثغخ

انًجًٕػخ 

 انزجزٚجٛخ

انفزق ثٍٛ 

 انًزٕطغٍٛ

درجخ 

 انحزٚخ

لًٛخ 

 "د"

َٕع 

انذالنخ 

 ع و ٌ ع و ٌ ,05ػُذ

 غير دالة 0190 58 0117 0175 1130 30 0168 1113 30 األنفبػ
 غير دالة 1130 58 0123 0170 0183 30 0169 1107 30 انؼبعفخ
 األفكبر

 ٔانًؼبَٙ
 غير دالة 0192 58 0140 1187 2137 30 1148 2177 30

انخٛبل 

ٔانظٕرح 

 األدثٛخ

 غير دالة 1115 58 0150 1198 2157 30 1131 2107 30

 غير دالة 1171 58 0133 0186 1140 30 0164 1107 30 انًٕطٛمٗ
 غير دالة 1146 58 0147 1145 2103 30 0197 1157 30 األطهٕة

االخزجبر 

 ككم
 غير دالة 0191 58 0183 3142 10150 30 3167 9167 30

لمحاور االختبار  يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )ت( لمفرؽ بيف المتوسطيف      
(، وىذه القيمة أقؿ مف القيمة 0920(، ولبلختبار ككؿ )09.0 -0920حت بيف )تراو 

درجات (، وبالتالي ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي ,05)الجدولية عند مستوى 
المجموعتيف: الضابطة، والتجريبية في التطبيؽ القبمي الختبار ميارات تحميؿ النص األدبي، 

  ي ميارات تحميؿ النص األدبي.مما يؤكد تكافؤ المجموعتيف ف
 )جـ( انزغجٛك انمجهٙ نًمٛبص انًٕٛل انشؼزٚخ:

مف  الشعرية الميوؿ مقياس فيتـ التأكد مف تكافؤ المجموعتيف: الضابطة، والتجريبية       
، وتحميؿ نتائج التطبيؽ باستخداـ 11/11/2020يوـ األربعاء  قبميا ختبارخبلؿ تطبيؽ اال

 لممجموعات المستقمة.معادلة "ت" 
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 الميوؿ مقياس فيالمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري وقيمة "ت" لنتائج التطبيؽ القبمي  (7جدوؿ )
 عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة الشعرية

يحبٔر 

 انًمٛبص

انًجًٕػخ 

 انضبثغخ

انًجًٕػخ 

 انزجزٚجٛخ

انفزق 

ثٍٛ 

انًزٕط

 عٍٛ

درجخ 

انحز

 ٚخ

لًٛ

ح 

 "د"

َٕع 

انذالنخ 

 ع و ٌ ع و ٌ ,05ػُذ

اإللجبل ػهٗ 

 غير دالة 0.14 58 0.37 9.96 17.90 30 10.28 18.27 30 دراطخ انُض 
انزفبػم يغ 

 غير دالة 0.30 58 0.27 3.62 7.10 30 3.23 6.83 30 انًؼهى 
االْزًبو 

 ثبنشبػز  
 غير دالة 0.64 58 0.50 3.32 4.83 30 2.71 5.33 30

االطزًزبع 

 ثبألَشغخ 
 غير دالة 0.28 58 0.53 7.72 11.60 30 7.08 12.13 30

ئَجبس 

 انزكهٛفبد 
 غير دالة 0.61 58 0140 2.93 3.67 30 2.05 3.27 30

انًمٛبص 

 غير دالة 0.14 58 0.73 21.02 45.10 30 20.37 45.83 30 ككم

لمحاور المقياس  يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )ت( لمفرؽ بيف المتوسطيف         
(، وىذه القيمة أقؿ مف القيمة ,090(، ولبلختبار ككؿ ),092 -,090حت بيف )تراو 

درجات (، وبالتالي ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي ,05)الجدولية عند مستوى 
والتجريبية في التطبيؽ القبمي لمقياس الميوؿ الشعرية، مما يؤكد المجموعتيف: الضابطة، 

  تكافؤ المجموعتيف في الميوؿ الشعرية.
لمتحقؽ مف صحة  األطبنٛت اإلحظبئٛخ انًظزخذيخ فٙ انجحش:

 اومعالجتي(، وذلؾ في تحميؿ النتائج (SPSS؛ تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي فرضيتي
 إحصائيا.

 تحهٍهها، وتفسٍرها.نتائج انبحث. 

جراءات          تـ اإلجابة عف سؤاليف مف أسئمة البحث مف خبلؿ اإلطار النظري، وا 
البحث، حيث اإلجابة عف السؤاؿ الذي ينص عمى: ما ميارات تحميؿ النص األدبي المناسبة 

اإلجابة عنو مف خبلؿ إعداد استبانة ميارات تحميؿ  وتـلطبلب الصؼ األوؿ الثانوي؟ 
األدبي، وعرضيا عمى المحكميف، وصوال إلى قائمة بالميارات المناسبة لطبلب  النص

عمى  عف السؤاؿ الثاني: ما صورة البرنامج المقترح القائـ ةالصؼ األوؿ الثانوي، واإلجاب
في تدريس النصوص األدبية؟ وذلؾ مف خبلؿ بناء اإلطار العاـ  مدخؿ النقد التكاممي



برنامج في تدريس النصوص األدبية قائـ عمى مدخؿ النقد التكاممي لتنمية بعض ميارات تحميؿ النص 
 محمود حساف عبد البصير ميدي                     األدبي والميوؿ الشعرية لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي

 

ـ 2021اكتوبر  2الجزء  4العدد  36مجمة البحث في التربية وعمـ النفس                      المجمد    
165 

عمى مدخؿ  لمبرنامج المقترح القائـ المحكميف، وصوال لمصورة النيائيةلمبرنامج، وعرضو عمى 
 في تدريس النصوص األدبية. النقد التكاممي

ٔانظإال انضبنش يٍ ، األٔنٗػزع انُزبئج انخبطخ ثبنفزضٛخ  -2

 ٔرحهٛهٓب، ٔرفظٛزْب:أطئهخ انجحش، 

وص األدبية قائـ عمى برنامج في تدريس النصلئلجابة عف السؤاؿ الثالث: ما فاعمية         
مدخؿ النقد التكاممي في تنمية بعض ميارات تحميؿ النص األدبي لطبلب الصؼ األوؿ 

يوجد فرؽ داؿ إحصائيا ": عمى أنوالتي تنص  األولىالفرضية مف صحة  والتحقؽالثانوي؟ 
الضابطة، والتجريبية في  بيف متوسطي درجات طبلب المجموعتيف:( 0,,0عند مستوى )

؛ تـ تحميؿ "التجريبية المجموعة لصالح تحميؿ النص األدبي البعدي الختبار مياراتالقياس 
نتائج التطبيؽ البعدي الختبار ميارات تحميؿ النص األدبي لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي؛ 

 إليجاد داللة الفروؽ، وفيما يأتي تفصيؿ النتائج حسب المعامبلت اإلحصائية:
داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات طبلب المجموعتيف الضابطة والتجريبية في القياس البعدي ( 2جدوؿ )

 األدبي النص تحميؿ مياراتالختبار 
يحـــبٔر 

 االخزجبر
ـــــــخ  انًجًٕػ

 انضبثغخ
ـــــــخ  انًجًٕػ

 انزجزٚجٛخ
انفزق ثٍٛ 

 انًزٕطغٍٛ
درجــخ 

 انحزٚخ
ًخ  لٛ

 "د"
َـــٕع 

انذالنخ 

 ع و ٌ ع و ٌ ,05ػُذ

 دالة 2.69 58 0.37 0.41 1.80 30 0.63 1.43 30 األنفبػ
 دالة 4.14 58 0.53 0.38 1.83 30 0.60 1.30 30 انؼبعفخ

األفكــبر 

 دالة 11.29 58 3.23 0.93 6.40 30 1.26 3.17 30 ٔانًؼبَٙ

انخٛــبل 

ٔانظـٕرح 

 األدثٛخ
 دالة 11.32 58 3.37 0.85 6.37 30 1.39 3.00 30

 دالة 3.03 58 0.43 0.41 1.80 30 0.67 1.37 30 انًٕطٛمٗ
 دالة 10.04 58 1.93 0.41 3.80 30 0.97 1.87 30 األطهٕة

االخزجـبر 

 دالة 12.77 58 9.87 2.21 22.00 30 3.61 12.13 30 ككم

 التجريبية المجموعة طبلب درجات متوسطات ارتفاع السابؽ الجدوؿ نتائج مف يتضح       
 المجموعة طبلب درجات بمتوسطات مقارنة النص األدبيتحميؿ  لميارات البعدي القياس في

 والصورة الخياؿ، و والمعاني فكاراأل، و العاطفة، و األلفاظ: الستة االختبار محاور في الضابطة
 داؿ فرؽ وجود ذلؾ ويؤكد ككؿ، االختبار درجات وفي األسموب،، و الموسيقىو ، األدبية

 وبالتالي ككؿ، واالختبار االختبار، محاور مف محور لكؿ( 0.05) مستوى عند إحصائيا
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( 0,,0يوجد فرؽ داؿ إحصائيا عند مستوى ) أنو عمى نصت التي األولى الفرضية صحة
الضابطة، والتجريبية في القياس البعدي الختبار  بيف متوسطي درجات طبلب المجموعتيف:

 .التجريبية المجموعة لصالح تحميؿ النص األدبي ميارات
 إلى يرجع الطبلب درجات ارتفاع وأف لمبرنامج، الفعمي التأثير حجـ مف ولمتأكد        
؛ فقد تـ استخداـ مقياس حجـ التأثير )مربع األخرى العوامؿ مف غيره دوف المستقؿ المتغير

بيف  وتراوحت نسب الداللةإيتا( لحساب حجـ التأثير لممتغيػػػر المستقؿ عمى المتغير التابع، 
(، وىذا يدؿ عمى أف التبايف الحادث في المتغير ,011(، واالختبار ككؿ )0103 -0177)

التابع يرجع إلى المتغير المستقؿ )البرنامج القائـ عمى مدخؿ النقد التكاممي(، أي أف 
 يترضيمف ف األولىالمعالجة التجريبية تؤثر في المتغير التابع، مما يعني قبوؿ الفرضية 

 البحث.
 األولىيمكف أف تعزي نتائج الفرضية  :األٔنٗٛز َزبئج انفزضٛخ رفظ
 :ما يأتي إلى
 منيا، يتكوف التي أجزائو مجموع مف أكبر الكؿ ىذا أف واعتبار ككؿ، بالنص االىتماـ -

 .شاممة كمية بصورة النص الطالب يدرس وبالتالي ، النص عناصر في والمتمثمة
 خبلؿ مف الداخؿ مف النص دراسة حيث شمولية، بنظرة األدبي النص مع تعامؿال -

ة، مما واالجتماعي ،ةوالنفسي ،ةالتاريخي الدراسة خبلؿ مف الخارج ومف ،ةالمغوي الدراسة
 ساعد عمى تنمية ميارات تحميؿ النص األدبي لدى الطبلب.

البرنامج  إطار في فالتعمـ التعمـ؛ لعممية والموجو والميسر، المخطط، بدور المعمـ قياـ -
 .تعميمي مناخ أفضؿ توفير إلى يسعىمدخؿ النقد التكاممي القائـ عمى 

مشاركة الطالب في مرحمة الدراسة المغوية في أنشطة مثؿ: )ابحث واكتشؼ(، و)أعرب  -
 مفواردة بالنصوص  جديدة مفردات معاني عمى الطبلب تعرؼ واستنتج( أسيـ في

 تنمية الميارات الخاصة بعنصر األلفاظ.؛ مما أدى إلى المعجـ في الكشؼ خبلؿ
المجود(،  القارئاحتواء مرحمة النقد التأثري عمى أنشطة مثؿ: )الشاعر الموىوب(، و) -

، والتعبير عف االنطباع الفوري ب فييا قراءة النص قراءة أدائيةو)اقرأ وانقد( التي ُيطمَ 
 صة بعنصر العاطفة.؛ مما أدى إلى تنمية الميارات الخاذي تركو النص في نفوسيـال

 والنقد بالتحميؿ الداخمية ومكوناتو النص عناصر بتناوؿ والنقد العمؿ في الطبلب مشاركة -
 و)اقرأ وصنؼ(، و)قصة  ،(واشرح فكر) :مثؿ الطالب بكتاب الواردة األنشطة خبلؿ مف
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 بعنصر األفكار والمعاني. المتعمقة الميارات تنمية في دور لو كافشاعر( 
 ،والنقد والببلغة، األدب، بيف التكامؿ إلى يؤدي البرنامج خبلؿ مف األدبي النص دراسة -

 مياراتال تنمية في أسيـ مما و)افحص ودقؽ(؛ ،(المتذوؽ القارئ)أنشطة مثؿ:  في كما 
 الخاصة بعناصر الخياؿ والصورة األدبية، والموسيقى، واألسموب.

وتقديـ التغذية الراجعة ساعد في عبلج ضعؼ الطبلب  التقويـ المستمر ألداء الطبلب -
 في ميارات تحميؿ النص األدبي.

، (2014كؿ مف: إسماعيؿ عمي )دراسة  نتائج مع البحث ىذا نتائج اتفقت وقد        
يمافو   زىراف نورا، و (2017) الكوري اهلل وعبد ،الحاوري محمد، و (2017) النجيري ا 
 .(2019) ، وعبد السبلـ أبو زايد(2018)
ٔانظإال  ،انضبَٛخػزع انُزبئج انخبطخ ثبنفزضٛخ  -3

 ٔرحهٛهٓب، ٔرفظٛزْب: انزاثغ يٍ أطئهخ انجحش،

ما فاعمية برنامج في تدريس النصوص لئلجابة عف السؤاؿ الرابع مف أسئمة البحث:         
األدبية قائـ عمى مدخؿ النقد التكاممي في تنمية الميوؿ الشعرية لطبلب الصؼ األوؿ 

يوجد فرؽ داؿ إحصائيا ": التي تنص عمى أنو الثانيةالثانوي؟ والتحقؽ مف صحة الفرضية 
بيف متوسطي درجات طبلب المجموعتيف: الضابطة، والتجريبية في ( 0,,0عند مستوى )
"؛ تـ تحميؿ نتائج التطبيؽ لصالح المجموعة التجريبيةلمقياس الميوؿ الشعرية القياس البعدي 

البعدي لمقياس الميوؿ الشعرية لطبلب الصؼ األوؿ الثانوي؛ إليجاد داللة الفروؽ، وفيما 
 ت اإلحصائية:يأتي تفصيؿ النتائج حسب المعامبل

 داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات طبلب المجموعتيف الضابطة والتجريبية( 2جدوؿ )
 في القياس البعدي لمقياس الميوؿ الشعرية 

يحبٔر 

 انًمٛبص

انًجًٕػخ 

 انضبثغخ

انًجًٕػخ 

 انزجزٚجٛخ

انفزق ثٍٛ 

 انًزٕطغٍٛ

درجخ 

 انحزٚخ

لًٛخ 

 "د"

َٕع 

انذالنخ 

 05ػُذ

,0 
 ع و ٌ ع و ٌ

اإللجبل 

ػهٗ دراطخ 

 انُض 

 دالة 8.49 58 14.97 1.11 35.13 30 9.59 20.17 30

انزفبػم 

 يغ انًؼهى 
 دالة 7.22 58 3.90 0.99 11.17 30 2.79 7.27 30

االْزًبو 

 ثبنشبػز  
 دالة 9.73 58 4.90 1.09 10.90 30 2.53 6.00 30

االطزًزبع 

 ثبألَشغخ 
 دالة 11.30 58 13.10 1.70 25.77 30 6.12 12.67 30

 دالة 9.78 58 4.47 1.26 8.00 30 2.16 3.53 30ئَجبس 
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 انزكهٛفبد 

انًمٛبص 

 ككم
 دالة 11.84 58 41.33 4.59 90.97 30 18.56 49.63 30

 التجريبية المجموعة طبلب درجات متوسطات ارتفاع السابؽ الجدوؿ نتائج مف يتضح     
 المجموعة طبلب درجات بمتوسطات مقارنة الشعريةلمقياس الميوؿ  البعدي القياس في

 معمـ مع التفاعؿ، و الشعري النص دراسة عمى اإلقباؿ: الخمسة المقياس محاور في الضابطة
 الخاصة باألنشطة االستمتاع، و النص مبدع بالشاعر االىتماـو  ،الشعرية النصوص
نجاز، و الشعرية بالنصوص  المقياس درجات وفي الشعرية، بالنصوص المرتبطة التكميفات ا 

 محاور مف محور لكؿ( 0.05) مستوى عند إحصائيا داؿ فرؽ وجود ذلؾ ويؤكد ككؿ،
 داؿ فرؽ يوجد أنو عمى نصت التي الثانية الفرضية صحة وبالتالي ككؿ، والمقياس ،المقياس
 الضابطة،: المجموعتيف طبلب درجات متوسطي بيف( ,090) مستوى عند إحصائيا
 .التجريبية المجموعة لصالح الشعرية الميوؿ لمقياس البعدي القياس في والتجريبية
 إلى يرجع الطبلب درجات ارتفاع وأف لمبرنامج، الفعمي التأثير حجـ مف ولمتأكد        
؛ فقد تـ استخداـ مقياس حجـ التأثير )مربع  األخرى العوامؿ مف غيره دوف المستقؿ المتغير

 لممتغيػر المستقؿ عمى المتغير التابع، وتراوحت نسب الداللة بيفإيتا( لحساب حجـ التأثير 
(، وىذا يدؿ عمى أف التبايف الحادث في المتغير 0117(، واالختبار ككؿ )0103 -01,1)

التابع يرجع إلى المتغير المستقؿ )البرنامج القائـ عمى مدخؿ النقد التكاممي(، أي أف 
 يتفرضيمف  الثانيةالمعالجة التجريبية تؤثر في المتغير التابع، مما يعني قبوؿ الفرضية 

 البحث.
يمكف أف تعزى نتائج الفرضية الثانية  :انضبَٛخَزبئج انفزضٛخ رفظٛز 

 :أف   إلى
تعزيز ثقة الطبلب بأنفسيـ، مف خبلؿ التغمب عمى الخوؼ، والخجؿ، ومشاركتيـ في  -

، مما ى إقباليـ عمى دراسة النص الشعرياألنشطة التعميمية في إطار البرنامج، أدى إل
 .، وتنمية ميوليـ الشعريةالشعرية النصوص معمـ معالطبلب  تفاعؿساعد عمى 

، األدبي النص تدريس فيمناقشة تأثر الطالب بالنص مف خبلؿ مرحمة )النقد التأثري(  -
 نفوس في النص يتركو الذي األوؿ االنطباع عمى المعمـ يركز وذلؾ اقتضى أف

ب ؛ مما سمح لمطبلب بالتعبير عف انفعاالتيـ تجاه النص، مما زاد ارتباط الطبلالطبلب
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النص، وبالتالي تنمية ميوليـ  مبدع بالشاعر بالنصوص التي يدرسونيا، واىتماميـ
 .الشعرية

عماؿ إعطاء الفرصة لمطالب في دراسة النصوص مف خبلؿ البرنامج لبذؿ الجيد،  - وا 
، ومشاركتو في عممية التعمـ مشاركة إيجابية، مما أدى إلى الفكر، والتعبير عف رأيو
 .الشعرية بالنصوص الخاصة باألنشطة االستمتاعنشاط  الطالب، وبالتالي 

 بينو تفاعمي حوار فتح خبلؿ مف لمنص، الطالب فيـ وتعميؽ المغوية، الميارات تنمية -
 .  األدبي لمنص ميولو مما ينمي بداخمو، ما واكتشاؼ تعّرفو، فيستطيع النص، وبيف

وتنمية  إثارة الدافعية لدى الطبلب؛ مما أدى إلى إقباليـ عمى دراسة النصوص الشعرية -
 .ميوليـ الشعرية

 وبيف بينيـ وكذلؾ الطبلب، بيف والتفاىـ واالحتراـ، والود، الصداقة، مف جو وجود -
 ، ساعد عمى والمناقشة والمشاركة، والتعاوف، العمؿ، خبلؿ مف يظير والذي المعمـ،

 .تنمية الميوؿ الشعرية لدى الطبلب
وجود تفاعؿ إيجابي بيف المعمـ والطبلب، وبيف الطبلب وبعضيـ البعض؛ ألنو مف  -

يـ في ػ، والتي تسسػة في التدريػاـ بالجوانب الوجدانيػة تعميمية االىتمػالميـ في أي عممي
 تنمية 

 .الميوؿ الشعرية لدى الطبلب

الكافية لمتعبير عف رأيو، كأف يعبر مثبل عف مدى اتفاقو أو إعطاء الطالب الحرية  -
اختبلفو مع الشاعر كعب بف زىير في ألفاظو، أو أفكاره، أو معانيو، شجع الطبلب عمى 
بذؿ المزيد مف الجيد، وولد لدييـ الدافع لمتفكير واإلنجاز، مما أسيـ في تنمية الميوؿ 

 الشعرية لدييـ.

 ووائؿ ،(2006) الشافعي محمدكؿ مف:  دراسة مع نتائج البحث انتائج ىذ وقد اتفقت       
 ووائؿ ،(2008) البسيوني وسامية الشافعي، ومحمد موسى، ومحمد ،(2006) السويفي
 (.2012) العمواني ومصطفى ،(2010) السويفي

 تىطٍاث انبحث: 

 :األٔنٗانزٕطٛبد انخبطخ ثُزبئج انفزضٛخ  -أ

 درجات متوسطي بيف إحصائيا داؿ فرؽ عف وجود األولىأسفرت نتائج الفرضية        
 النص تحميؿ ميارات الختبار البعدي القياس في والتجريبية الضابطة، :المجموعتيف طبلب
تضميف كتب المغة العربية ب؛ ولذلؾ يوصي الباحث التجريبية المجموعة لصالح األدبي
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 استخداـ، كما يوصي بعند عرض النصوص األدبية األنشطة التعميمية الواردة بالبرنامج
 ؛في تدريس النصوص األدبية إجراءات التدريس المنبثقة مف مدخؿ النقد التكاممي المعمميف

، ويوصي أيضا بإعداد دليؿ لمعمـ المغة العربية عمى نحو ما لما ليا مف فاعمية في التدريس
عمى كيفية استخداـ مدخؿ النقد التكاممي جاء في دليؿ المعمـ المنبثؽ مف البرنامج، يشتمؿ 

 في تنمية الميارات المختمفة لمغة العربية.
  التكاممي النقد مدخؿ عمى القائـ البرنامجعف تأثير  األولىوقد أسفرت نتائج الفرضية        

زيادة الوقت في تنمية ميارات تحميؿ النص األدبي بحجـ أثر كبير؛ لذلؾ يوصي الباحث ب
البحث، واالطبلع، والتحميؿ،  ص النصوص األدبية؛ لتدريب الطبلب عمىالمخصص لحص

، كما يوصي البرنامجونقد النصوص األدبية مف خبلؿ إجراءات التدريس التي يعتمد عمييا 
التدريس مف خبلؿ استراتيجيات ومداخؿ تدريس تدريب المعمميف أثناء الخدمة عمى الباحث ب

في  الطالبعمى إيجابية  األمر الذي يؤدي إلى التركيز، مدخؿ النقد التكامميحديثة مثؿ 
 الموقؼ التعميمي.

 انزٕطٛبد انخبطخ ثُزبئج انفزضٛخ انضبَٛخ: -ة

فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسطي درجات طبلب عف وجود  الثانيةأسفرت نتائج الفرضية      
لصالح رية لمقياس الميوؿ الشعالمجموعتيف: الضابطة، والتجريبية في القياس البعدي 

 تشجيع معممي المغة العربية في المرحمة الثانوية؛ ولذلؾ يوصي الباحث بالمجموعة التجريبية
، والميؿ إلى المغة العربية في تنمية ميارات المغة العربية مدخؿ النقد التكامميعمى توظيؼ 

مة في المرح الشعريةضرورة اختيار النصوص بصفة عامة، والميوؿ الشعرية بصفة خاصة، و 
 لطبلب ىذه المرحمة الدراسية. الميوؿ الشعريةالثانوية التي تساعد عمى تنمية 

 التكاممي النقد مدخؿ عمى القائـ البرنامجعف تأثير  الثانيةوقد أسفرت نتائج الفرضية        
عقد دورات تدريبية في تنمية الميوؿ الشعرية بحجـ أثر كبير؛ لذلؾ يوصي الباحث ب

وتقبؿ شجاعة بعض  ،والجرأة ،المدارس؛ لتوعيتيـ بأىمية المرونةلمموجييف، ومديري 
، والبعد عف والتجديد في طرائؽ تدريسيـ ،المعمميف المبادريف المبدعيف الساعيف لبلبتكار

المعالجة المعتادة لمنصوص النصوص الشعرية باستخداـ الطرؽ التقميدية، كما يوصي 
 أىداؼ تدريس مقررات النصوص األدبية.الباحث بضرورة تضميف الميوؿ الشعرية ضمف 
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في ضوء نتائج البحث، وتوصياتو  :انًشزٔػبد انجحضٛخ انًمززحخ
 يمكف إجراء البحوث اآلتية:

بعض و  األدبية لمنصوص القرائي الفيـ تنمية في التكاممي النقد مدخؿ عمى قائـ برنامج -1
 .الثانوي األوؿ الصؼ لطبلب النقدي التذوؽ ميارات

تدريس العروض قائـ عمى مدخؿ النقد التكاممي لتنمية بعض المفاىيـ برنامج في  -2
 العروضية والميوؿ الشعرية لطبلب الفرقة الثانية شعبة المغة العربية بكمية التربية.

برنامج في تدريس الببلغة قائـ عمى مدخؿ النقد التكاممي لتنمية بعض المفاىيـ الببلغية  -3
 الثانوي. والميوؿ األدبية لطبلب الصؼ األوؿ

 بعض تنمية في النقدية المناىج معايير ضوء في األدبية النصوص تدريس في برنامج -4
 .الثانوي األوؿ الصؼ لطبلب األدب نحو واالتجاه المغوي والوعي الدراسة ميارات
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 انمراجعقائمت 

 انًزاجغ انؼزثٛخ:

لمقياس البحث الموجو ذاتيا (. الخصائص السيكومترية 2007أحمد عقيؿ سالـ المسعودي )
، رطبنخ يبجظزٛز لمميوؿ المينية عمى طمبة المرحمة الثانوية في البيئة السعودية،

 غير منشورة، كمية الدراسات العميا، جامعة مؤتة بالمممكة العربية السعودية.
، القاىرة: عالـ الكتب لمنشر والتوزيع 5، ط ػهى انذالنخ(. 1998أحمد مختار عمر )

 والطباعة.
انًُٓج انًذرطٙ انًؼبطز: أطظّ، (: 2008أحمد الميدي عبد الحميـ، وزمبلؤه )

األردف، عماف: دار الميسرة لمنشر والتوزيع  ،ثُبؤِ، رُظًٛبرّ، رغٕٚزِ
 والطباعة.

(. أثر توظيؼ القصائد الرقمية التفاعمية في تنمية ميارات تحميؿ 2016أسماء سعد موسى )
، رطبنخ يبجظزٛزطالبات الصؼ التاسع األساسي بغزة، النصوص األدبية لدى 

 ، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية بغزة.غير منشورة
(. فاعمية برنامج في تحميؿ النصوص األدبية قائـ 8002أسماء محمد محروس حسف )

عمى نموذج أبعاد التعمـ لمارزانو في تنمية ميارات النقد األدبي والقراءة اإلبداعية 
غير ، رطبنخ دكزٕراِالفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكمية التربية، لطبلب 
 ، كمية التربية، جامعة المنيا.منشورة

 لمنص القرائي التحميؿ ميارات لتنمية مقترح برنامج(. 2014إسماعيؿ أحمد إسماعيؿ عمي )
نتاج اإلبداعية القراءة ميارات تنمية في وأثرة األدبي  طبلب لدي الموازية الداللة وا 
، كمية التربية، جامعة ، غير منشورةرطبنخ دكزٕراِ، الثانوي األوؿ الصؼ

 السويس.
(. فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى نظرية التمقي في تنمية 2007السيد حسيف محمد حسيف )

، كمية التربية بدمياط، ، غير منشورةرطبنخ دكزٕراِميارات القراءة الناقدة، 
 جامعة المنصورة.

ٔصٛمخ انًظزٕٚبد (. 2009الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد )

انًؼٛبرٚخ نًحزٕٖ يبدح انهغخ انؼزثٛخ نهزؼهٛى لجم 

 رئاسة مجمس الوزراء، القاىرة. انجبيؼٙ،
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(. برنامج مقترح لدراسة النص األدبي في المرحمة 2004إيماف أحمد محمد حسيف عمياف )
، معيد ، غير منشورةرطبنخ دكزٕراِلمناىج النقدية، الثانوية في ضوء معايير ا

 الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.
نتاج الداللة 2001إيماف فتحي أحمد حسف ) (. أثر معرفة بنية النحو في فيـ داللة النص وا 

، ، غير منشورة، رطبنخ يبجظزٛزالموازية لدى طبلب الصؼ الثاني اإلعدادي
 ندرية.كمية التربية، جامعة اإلسك
(. تحميؿ النصوص الشعرية ونقدىا في ضوء المدخؿ 2017إيماف محمد صالح النجيري )

، 22، جامعة بورسعيد، ع يجهخ كهٛخ انززثٛخالداللي لطبلب المرحمة الثانوية، 
 .680-646يونيو، ص ص 

(. فاعمية برنامج لتدريس النصوص القرآنية قائـ عمى مدخؿ 2020بسمة عبد الرحمف جبر )
ميؿ الببلغي في تنمية بعض ميارات الحس المغوي والوعي الصوتي لمطبلب التح

، كمية غير منشورة رطبنخ دكزٕراِ،المعمميف شعبة المغة العربية بكمية التربية، 
 التربية، جامعة المنيا.

طززارٛجٛبد رذرٚض انهغخ انؼزثٛخ أعز ا .(2013) إسماعيؿ يبميغ حمد

: دار المناىج لمنشر المممكة األردنية الياشمية، ، عمافَظزٚخ ٔرغجٛمبد ػًهٛخ
   والتوزيع.

(. فاعمية استراتيجية مقترحة )مسارات القراءة( لتدريس 2018بميغ حمدي إسماعيؿ )
النصوص األدبية قائمة عمى فنيات نظرية التمقي في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية 

التربية وعمـ النفس، كمية التربية، لدى طالبات الصؼ الثاني الثانوي، مجمة البحث في 
 .56-1، ص ص 1، عدد 33جامعة المنيا، مجمد 

(. فاعمية استخداـ استراتيجية التكامؿ التعاوني لممياـ المجزأة 8002جماؿ حامد محمد )
في تدريس النصوص األدبية عمى التحصيؿ المعرفي لدى طالبات الثانوية األزىرية، 

 كمية التربية، جامعة سوىاج، نزًُٛخ،يجهخ جًؼٛخ انضمبفخ يٍ أجم ا
 .802-030، ص ص 033، عدد 02مجمد 

فاعمية برنامج لتنمية كفايات معممي المغة العربية في  .(2012) جماؿ محمود فيمي محمد
تحميؿ النص األدبي وأثره في إنماء ميارات التذوؽ األدبي لدى طبلب المرحمة الثانوية 
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غير منشورة، معيد الدراسات  رطبنخ دكزٕراِ،، بدولة اإلمارات العربية المتحدة
 والبحوث التربوية، جامعة القاىرة.

، ارجبْبد حذٚضخ فٙ رؼهٛى ٔرؼهى انؼهٕو( . 2009حساـ محمد مازف )
 القاىرة: دار الفجر لمنشر والتوزيع.

أطٕل انزمٕٚى ٔانمٛبص انززثٕ٘ انًفٕٓيبد  .(2007) حسف حسيف زيتوف

 الدار الصولتية لمتربية.الرياض،  ،ٔانزغجٛمبد
نزؼهى ٔانزذرٚض يٍ ا (.2003حسف حسيف زيتوف، وكماؿ عبد الحميد زيتوف)

 ، القاىرة: عالـ الكتب.يُظٕر انُظزٚخ انجُبئٛخ
، رؼهٛى انهغخ انؼزثٛخ ثٍٛ انُظزٚخ ٔانزغجٛك(. 2008حسف سيد شحاتة )

 ، القاىرة: الدار المصرية المبنانية.7ط
(. استراتيجية 2015حسف سيد شحاتة، ومرواف أحمد السماف، ونيى عبد الحميد غريب )

، الجزء الرابع، 39، جامعة عيف شمس، ع يجهخ كهٛخ انززثٛختحميؿ النص، 
 .466-447ص ص 

يؼجى انًظغهحبد انززثٕٚخ (. 2003شحاتة، وزينب النجار ) سيد حسف

 .، القاىرة: الدار المصرية المبنانيةٔانُفظٛخ
 َمذ فٙ دراطخ) األَدثـٙ انَُّـْمـذ فـٙ انًـِظْـجبر(. 2003)جمعة  حسيف

 ، دمشؽ: اتحاد الكتاب العرب.(ٔنهزُبص انمذٚى نألدة انُمذ
يجهخ بيف المناىج النقدية،  وآفاقو(. النقد التكاممي: قيمتو 2012حممي محمد القاعود )

 .8-4، ص ص 76، عدد 19السعودية، المجمد ، األدة اإلطاليٙ
(. أثر استخداـ التعمـ التعاوني في تدريس األدب عمى 2005حناف مصطفى مدبولي راشد )

تنمية ميارات تحميؿ النص األدبي وتنمية االتجاه نحو األدب واكتساب السموؾ 
يجهخ انمزاءح  ت الصؼ الثاني اإلعدادي األزىري،التعاوني لدى طالبا

 .88-56، ص ص 50العدد  كمية التربية، جامعة عيف شمس،، ٔانًؼزفخ
(. تطوير تدريس األدب العربي 2013خمؼ حسف محمد الطحاوي، ورحاب أحمد إبراىيـ )

في ضوء ميارات التحميؿ الفني لمنص وأثره في تنمية ميارات فيـ النصوص األدبية 
انًإرًز انؼهًٙ انذٔنٙ والتذوؽ األدبي لدى طمبة الصؼ األوؿ الثانوي، 

 ٔانؼبنى يظز فٙ انزؼهٛى نًظزمجم شزافٛخطزا رؤٚخاألٔل ثؼُٕاٌ 
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 جامعة ، التربية كمية، انًؼبطزح انًجزًؼٛخ انزغٛزاد ضٕء فٙ انؼزثٙ
 .224-171، ص صالمنصورة

رؼهٛى انمزاءح ٔاألدة، (. 2006رشدي أحمد طعيمة، ومحمد عبلء الديف الشعيبي )

 ، القاىرة: دار الفكر العربي.اطززارٛجٛخ يخزهفخ نجًٕٓر يزُٕع
(. فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية فيرث السياقية 2018رمضاف مصباح عبد القوي مصباح )

في تنمية بعض ميارات التذوؽ األدبي والتفكير اإلبداعي في تدريس النصوص 
، ، غير منشورةرطبنخ دكزٕراِاألدبية لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي العاـ، 

 جامعة الفيوـ. كمية التربية،
(. فعالية برنامج مقترح لمتدريب عمى ميارات القراءة 2009عبد الحميد )سحر فوزي 

االبتكارية في تنمية ىذه الميارات والميوؿ القرائية لدى طبلب شعبة التعميـ األساسي 
 ، كمية التربية، جامعة المنيا.رطبنخ يبجظزٛز بكمية التربية،

الحزٛبجبد انزمٛٛى ٔانزشخٛض نذٔ٘ ا(. 2009سعيد كماؿ عبد الحميد )

 ، اإلسكندرية: دار الوفاء.انخبطخ
انمٛبص ٔانزمٕٚى انززثٕ٘ ٔانُفظٙ:  (.2006صبلح الديف محمود عبلـ )

 ، القاىرة: دار الفكر العربي.أطبطٛبرّ ٔرغجٛمبرّ ٔرٕجٓبرّ انًؼبطزح
(.فاعمية التدريس القائـ عمى تحميؿ الخطاب في 2019عبد السبلـ رايؽ رشواف أبو زايد )

، رطبنخ دكزٕراِ ميارات تحميؿ النصوص األدبية في المرحمة الثانوية،تنمية 
 ، كمية التربية، جامعة دمياط.رةغير منشو 

، عماف، األردف: دار عزق رذرٚض انهغخ انؼزثٛخ(. 2006عمي أحمد مدكور )
 الميسرة لمنشر والتوزيع.

: القاىرة ،انًؼهى دنٛم كزبة حٛبرٙ، نغزٙ(. 2010) وآخروف مدكور، أحمد عمي
 .الكتب قطاع

يٍ (. تعدد القراءة وأحادية المنيج دراسة نظرية في مشكمة المنيج، 2011عمي طرش )

أػًبل انًهزمٗ انٕعُٙ األٔل: انززاس انؼزثٙ ٔجذٚذ انمزاءاد 

 . 40-30معيد اآلداب والمغات والعمـو االجتماعية بالجزائر، ص ص  انُمذٚخ،
داـ الحكايات الساخرة في تنمية الفيـ القرائي ( استخ2012عمرو مختار مرسي أحمد )

، غير رطبنخ يبجظزٛزوالميوؿ القرائية لدى تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي، 
 ، كمية التربية، جامعة عيف شمس.منشورة
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(. فاعمية منيج مقترح لؤلدب العربي في المرحمة الثانوية 2000فاطمة عبد اهلل آؿ خميفة )
، غير رطبنخ دكزٕراِفي دولة البحريف في ضوء معايير المدارس النقدية لؤلدب، 

 ، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.منشورة
انمزاءح ٔرًُٛخ االرجبْبد انحذٚضخ فٙ رؼهٛى (. 2003فايزة السيد عوض )

 ، القاىرة: ايتراؾ لمطباعة والنشر.يٕٛنٓب
، 3، طػهى انُفض اإلحظبئٙ ٔلٛبص انؼمم انجشز٘(. 2006فؤاد البيي السيد )

 .القاىرة: دار الفكر العربي
(. فعالية برنامج مقترح قائـ عمى األسموبية في تنمية 2016قصي شياب أحمد الخفاجي )

، رطبنخ دكزٕراِب المرحمة اإلعدادية بالعراؽ، ميارات التحميؿ األدبي لدى طبل
 ، كمية التربية، جامعة المنصورة.غير منشورة

، انزمٕٚى انززثٕ٘: أطظّ ٔئجزاءارّ(. 2001ماىر إسماعيؿ، ومحب الرافعي )
 الرياض: مكتبة الرشد.

 –َظزٚبرّ –انزذٔق األدثٙ )عجٛؼزّ(. 2009ماىر شعباف عبد الباري )

 األردف: دار الفكر. لٛبطّ(، –يؼبٚٛزِ –يمٕيبرّ
(. برنامج مقترح قائـ عمى القصة لتنمية بعض ميارات 2006محمد السيد محمد الشافعي )

 رطبنخ دكزٕراِ،المغة العربية والميوؿ القرائية لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية، 
 ، كمية التربية، جامعة بني سويؼ.غير منشورة

(. فاعمية برنامج إثرائي مقترح قائـ عمى الشعر القصصي 2012محمد صابر أحمد سبلمة )
رطبنخ في تنمية ميارات تحميؿ النص األدبي وتذوقو لدى طبلب المرحمة الثانوية، 

 ، غير منشورة، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.دكزٕراِ
 ، عماف: دار الفكر.نغفمصمبفخ ا(. 2004محمد عبد الرازؽ وحيد، وآخروف )

 مقترح إثرائي برنامج (.2017 ( الكوري عمي عمي اهلل الحاوري، وعبد محمد اهلل عبد محمد
 النظـ نظرية ضوء في المعمميف الطمبة لدى األدبية النصوص تحميؿ ميارات لتنمية

، جامعة العموـ والتكنولوجيا باليمف، ع يجهخ انذراطبد االجزًبػٛخ، لمجرجاني
 .143-121المجمد الثالث والعشروف، مارس، ص ص ، 1
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(. تطوير منيج األدب في ضوء بعض الجوانب الوجدانية 2000محمد عبيد محمد عبيد )
غير  رطبنخ دكزٕراِ، في المرحمة الثانوية بدولة اإلمارات العربية المتحدة،

 منشورة، كمية التربية، جامعة عيف شمس.
 في المتشعب التفكير استراتيجية استخداـ فاعمية(. 2016محمد عزازي عمي عبد اليادي )

 الثانوية المرحمة طبلب لدي العقؿ وعادات األدبية النصوص تحميؿ ميارات تنمية
 ، غير منشورة، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ.رطبنخ يبجظزٛز، األزىرية

 .(2008)سامية عمي البسيوني و محمد السيد محمد الشافعي، و محمد محمود محمد موسى، 
الكتابة والميوؿ القرائية  فعالية برنامج مقترح قائـ عمى القصة لتنمية بعض ميارات

 ،التعميـ األساسي بدولة اإلمارات العربية المتحدة لدى تبلميذ الصؼ الخامس مف
، يونيو ،79ع كمية التربية، جامعة عيف شمس، ،يجهخ انمزاءح ٔانًؼزفخ

 .329-246ص ص 
(. أثر الطريقة التوليفية عمى التحصيؿ الدراسي 2005ؿ القطاوي )محمد مصطفى عبد العا

والتذوؽ األدبي والميوؿ نحو دراسة مادة األدب والنصوص األدبية لطمبة الصؼ 
، غير منشورة، كمية التربية، جامعة رطبنخ دكزٕراِالعاشر األساسي بقطاع غزة، 

 عيف شمس.
ستخداـ األنشطة الدرامية لتدريس (. فاعمية ا2016محمود حساف عبد البصير ميدي )

النصوص األدبية في تنمية بعض ميارات التذوؽ األدبي والقراءة األدائية الشعرية 
، غير منشورة، كمية التربية، رطبنخ يبجظزٛزلطبلب الصؼ األوؿ الثانوي، 

 جامعة المنيا.
(. فاعمية استراتيجية تحميؿ بنية النص المغوي في تنمية 2010مرواف أحمد محمد السماف )

رطبنخ مستويات الفيـ القرائي لمنثر والشعر لدى طبلب المرحمة الثانوية، 

 ، غير منشورة، كمية التربية، جامعة عيف شمس.دكزٕراِ
قترحة قائمة عمى منيج (. فاعمية استراتيجية م2002مصطفى محمد عبد الرحيـ إبراىيـ )

النقد التكاممي في فيـ النصوص األدبية وتذوقيا لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي، 
 ، غير منشورة، كمية التربية، جامعة اإلسكندرية.رطبنخ يبجظزٛز
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(. فاعمية برنامج قائـ عمى الثقافة العربية اإلسبلمية 2012مصطفى محمد محاسف العمواني )
رطبنخ رائية والتفكير الناقد لدى طمبة جامعة صنعاء، في تنمية الميوؿ الق

 ، غير منشورة، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.دكزٕراِ
 لعبلج البنائية النظرية عمى قائـ مقترح برنامج (.2010) جبريؿ السعيد مصطفى منى 

 رطبنخ، الثانوية المرحمة طبلب لدى الكتابة قمؽ وخفض المغوية األخطاء بعض

 .المنصورة جامعة ،التربية كمية ، غير منشورة،يبجظزٛز
(. استخداـ استراتيجية تحميؿ النص لتنمية عمميات مراقبة 2015نيى عبد الحميد غريب )

غير منشورة، كمية التربية،  رطبنخ يبجظزٛز،الفيـ لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية، 
 جامعة عيف شمس.
نامج قائـ عمى التحميؿ السيميائي في تنمية الفيـ (. أثر بر 2018نيى محمد أحمد يونس )

القرائي لمنصوص األدبية وميارات التذوؽ النقدي لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي 
.رطبنخ دكزٕراِالعاـ،   ، غير منشورة، كمية التربية، جامعة الفيـو

 تنمية يف المغوية البنيوية عمى قائـ برنامج فاعمية(. 2014نيى محمد عبد الرحمف محمد )
رطبنخ ، التربية بكمية العربية المغة شعبة طبلب لدى األدبي النص تحميؿ ميارات

 ، غير منشورة، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ.يبجظزٛز
 القراءة مدخؿ ضوء في األدبية النصوص تدريس(. 2018) زىراف أميف محمد نورا

 لدى قراءتيا في الذاتية والكفاءة ونقدىا تحميميا ميارات لتنمية التعاونية االستراتيجية
، كمية التربية، جامعة عيف يجهخ انمزاءح ٔانًؼزفخ، الثانوية المرحمة طبلب

 .271-179، فبراير، ص ص 196شمس، ع 
(. استخداـ مدخؿ التكامؿ في تدريس الرياضيات 2015ىند محمد عبد العزيز محمد )

المدرسية لتنمية القدرة عمى حؿ المشكبلت وزيادة الميؿ نحو الدراسة لدى طبلب 
غير منشورة، كمية التربية، جامعة  ،رطبنخ دكزٕراِالصؼ األوؿ اإلعدادي، 

 عيف شمس.
ة استراتيجية مقترحة لتدريس المتشابيات القرآنية (. فاعمي2017ىيثـ عمر محمود محمد )

قائمة عمى نظرية السياؽ في إتقاف أداء النص القرآني وتذوقو لطبلب الصؼ الثالث 
 ، غير منشورة، كمية التربية، جامعة المنيا.رطبنخ يبجظزٛزالثانوي األزىري، 
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تدريس النصوص (. أثر استخداـ القراءة الناقدة في 2006وائؿ صبلح محمد السويفي )
األدبية عمى تنمية بعض ميارات التذوؽ األدبي والميوؿ الشعرية لدى طبلب الصؼ 

 ورة، كمية التربية، جامعة المنيا، غير منشرطبنخ يبجظزٛزاألوؿ الثانوي، 
(. فاعمية برنامج إثرائي مقترح في األدب العربي في 2010وائؿ صبلح محمد السويفي )

التدريس عمى تنمية الميوؿ األدبية وميارات النقد األدبي  ضوء االتجاىات الحديثة في
، غير منشورة، كمية التربية، جامعة رطبنخ دكزٕراِلدى طبلب كمية التربية، 

 المنيا.
(. استراتيجية توسعية لتنمية ميارات 2021يحيى محمد عبد اهلل محمد أبو الفتوح فرج )

، غير منشورة، كمية نخ يبجظزٛزرطبالتحميؿ النصي لدى طبلب المرحمة الثانوية، 
 التربية، جامعة المنصورة.
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