
اطتزاتٛزٛخ يمتزصخ فٙ ظٕء يذخم انُمذ انتكبيهٙ نتًُٛخ ثؼط 

 يٓبراد انذراطخ نطالة انصف األٔل انخبَٕ٘

 محمود حسان عبد البصير ميدي                                                                        
 

م 2021اكتوبر  2الجزء  4العدد  36مجمة البحث في التربية وعمم النفس                      المجمد    
83 

استراتيجية مقترحة في ضىء مذخم اننقذ 

انتكامهي نتنمية بعض مهارات انذراسة نطالب 

 انصف األول انثانىي

 محمود حسان عبد البصير مهدي
 معمم أول لغة عربية بإدارة المنيا التعميمية

 
 مستخهص:

ىدف البحث الحالي إلى تعرف فاعمية استراتيجية مقترحة في تدريس النصوص         
األدبية قائمة عمى مدخل النقد التکاممي في تنمية بعض ميارات الدراسة لطبلب الصف 
األول الثانوي، وقد استخدم البحث المنيج التجريبي القائم عمى التصميم شبو التجريبي ذي 

ية، وقد درست المجموعة الضابطة النصوص األدبية المجموعتين: الضابطة، والتجريب
بالمعالجة المعتادة، ودرست المجموعة التجريبية النصوص األدبية باستخدام االستراتيجية 
المقترحة القائمة عمى مدخل النقد التکاممي، ولئلجابة عن أسئمة البحث، وتحقيق أىدافو، 

بلب الصف األول الثانوي، واختبار استخدم الباحث استبانة ميارات الدراسة البلزمة لط
الدراسة لطبلب الصف األول الثانوي، وتم بناء استراتيجية قائمة عمى مدخل النقد التکاممي، 
عداد کتاب الطالب، ودليل المعمم، وتم تطبيق البحث الحالي في الفصل الدراسي األول من  وا 

لثانوي بمدرسة ، عمى مجموعة من طبلب الصف األول ا٠٢٠٢/٠٢٠٢العام الدراسي 
السبلم الثانوية بنين التابعة إلدارة المنيا التعميمية بمحافظة المنيا، وقد أسفرت نتائج البحث 
عن فاعمية االستراتيجية المقترحة القائمة عمى مدخل النقد التکاممي في تدريس النصوص 

 األدبية في تنمية بعض ميارات الدراسة لطبلب الصف األول الثانوي.
 استراتيجية مقترحة، النقد التکاممي، النصوص األدبيةلمفتاحية : الكممات ا
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A proposed strategy in light of the integrative 
criticism approach to develop some study skills for 

first-year secondary students 

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

Administration 
 Abstract: 
 The aim of the current research is to know the effectiveness of 
aproposed strategy in teaching literary texts based on the integrative 
criticism approach in developing some study skills for first-year 
secondary students. With the usual treatment, and the experimental 
group studied the literary texts using the proposed strategy based on 
the integrative criticism approach, and to answer the research 
questions and achieve its objectives, the researcher used a 
questionnaire on the study skills necessary for first-year secondary 
students, and a study test for first-year secondary students, and a 
strategy based on criticism was built. The study was conducted in 
the first semester of the academic year 2020/2021, on a group of 
first-year secondary students at Al-Salam Secondary School for 
Boys affiliated to the Minya Educational Administration in Minya 
Governorate, and the results of the research resulted in the 
effectiveness of the proposed strategy. Based on the integrative 
criticism approach in teaching literary texts in developing some study 
skills for first year secondary students. 
Key words: Suggested strategy, integrative criticism, literary texts 
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  يمذيخ:
تساعد ميارات الدراسة الطبلب عمى فيم المقروء، وتذكره، واستدعاء المعمومات،        

وتحسين أسموب عرضيم لمموضوعات، وزيادة قدرتيم المفظية، والبحث عن المعرفة 
كسابيم أساليب متقدمة في مجالالمستيدفة في مصادرىا   المتعددة، وتخزينيا، وتنظيميا، وا 

الدراسة، تساعدىم عمى النجاح الدراسي، والتفوق العممي؛ ألنيا تتيح ليم الفرص اإليجابية، 
، 2002الفرماوي،  )حمدي وتنمي لدييم االعتماد عمى النفسوالمشاركة في مواقف التعمم، 

 .*(66-61، 2013نية أبو المكارم، ( )أم4، 2004)عرفة حجازي،  (189
ولقد برز االىتمام بميارات الدراسة نتيجة تراكم المعرفة في العصر الحديث، وتبلحق       

التطورات العممية التي يعجز التعميم التقميدي عن مواكبتيا؛ وليذا أدرك التربويون أن مواجية 
ىذه التغيرات تتطمب مساعدة الطالب عمى أن يعمم نفسو، وأن يستطيع البحث بمفرده أو 

راك مع اآلخرين عن المعمومات، ومساعدتو عمى اكتساب قدرات وميارات عقمية باالشت
ة المختمفة تساعده في مواجية المواقف الجديدة، واالستمرار في التعمم من مصادر المعرف

    (.268، 2020)فاطمة الجيورية،  داخل المدرسة وخارجيا
(، وميا 1998راموس لريس ) ن:ونظرا ألىمية ميارات الدراسة فقد تناولتيا دراسات كل م 

(، وفاطمة أحمد 2010(، وحسين فياض )2005(، وأسامة عمي )2001الكومي )
، وقد تناولت ىذه الدراسات (2020فاطمة الجيورية )(، و 2014مروان السمان )و (، 2012)

مجموعة من ميارات الدراسة، ومنيا: ميارات استخدام المكتبة، واستخدام المعجم المغوي، 
دام المصادر والمراجع، واستخدام المكتبة المدرسية، والتصفح لمبحث عن المعمومات واستخ

بسرعة، والقراءة المتعمقة لمبحث عن المعمومات، والتمخيص، والتخطيط، وكتابة المذكرات، 
وكتابة المقال، وتدوين المبلحظات، وتخمين معنى الكممة من السياق، وتحديد الكممة 

عمومات المكتوبة، وأوصت ىذه الدراسات في ضوء النتائج التي المفتاحية، وتنظيم الم
 توصمت إلييا بضرورة االىتمام بتنمية ميارات الدراسة لدى الطبلب.

 ال في المرحمة الثانوية ياإال أن واقع تدريس ى الرغم من أىمية النصوص األدبيةوعم        
 ف الطبلب في ىذه  ــــمما يؤدي إلى ضع ،لدى الطبلبميارات الدراسة  ةــتنمي وـــنح يتجو

________________________ 
يشير الرقم األول فيما بين القوسين التوثيق المتبع بالبحث الحالي: كتابة االسم األول واألخير لممؤلف، و  *

 إلى سنة النشر، ويشير الرقم الثاني إلى رقم الصفحة.
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 المعمومات، تمقين في المعمم كفاءة نحو واقع تدريس النصوص األدبية يتجوالميارات، حيث 
 الصور بعض وتحديد األلفاظ، بعض مناقشة عمى واالقتصار لمطبلب، األدبية واألحكام
تدريس النصوص األدبية في  عالجوي، (4، 0202وآخرون،  عمي مدكور،) السطحية البيانية

يعتمد حيث  ،دون الوقوف عمى التجارب الشعرية المرحمة الثانوية النصوص معالجة شكمية،
اإللقاء من جانب المعمم، عمى المعالجة المعتادة والمتمثمة في واقع تدريس النصوص األدبية 
(، وقد أكد ىذا الواقع الخاص 13، 2016)محمود ميدي،  واالستماع من جانب المتعمم

(، وبميغ إسماعيل 2018بتدريس النصوص األدبية دراسات كل من: رمضان مصباح )
 (.2021(، ويحيى فرج )2019(، وعبد السبلم أبو زايد )2018)

ن من أىم المداخل الحديثة في تدريس النصوص األدبية لطبلب المر        حمة الثانوية وا 
المنظومي، ومدخل الذكاءات المتعددة، والمدخل المعرفي، المدخل التفاعمي، والدرامي، و 

المداخل الحديثة في تدريس  ضمنومدخل األسموبية التعميمية، ويعد مدخل النقد التكاممي 
النصوص األدبية؛ حيث يأتي استخدام النقد األدبي في تدريس النصوص األدبية في إطار 

ئن حي نشط، غير سمبي، لو خبراتو وميولو التربية الحديثة القائمة عمى أساس أن الطالب كا
الفطرية، فالنقد األدبي ىو الحكم عمى النصوص األدبية بعد التحميل والموازنة، بما يظير 

 (.158-156، 2013قيمتيا األدبية، ومستواىا الفني ) بميغ إسماعيل، 
ج من ىذه فمدخل النقد التكاممي يجمع بين مناىج النقد المختمفة، حيث إن كل مني       

، يتفق مع رؤيتو، فالنص متعدد ميط الضوء عمى جانب من النصالمناىج يحاول تس
يركز عمى التأثري  فالنقد ؛الجوانب، ومتعدد المقومات، وىذا يساعد عمى تعدد جوانب النقد

االجتماعي ييتم بدراسة النص من  والنقد، النفساالنطباع الفوري الذي يتركو النص في 
 والنقد، اتصالو بمشكبلت وقضايا المجتمع الظروف االجتماعية، ويتناولحيث كونو وليد 

مرتبط النفسي  والنقد، أو صاحبو بعصره، ومدى تأثيره فيوالتاريخي يدرس تأثر النص 
المغوي النص  ، كما يتناول النقدلنص األدبي في ضوء شخصية األديبحمل اباألديب، في

)رشدي طعيمة، ومحمد والنحوية، والداللية بجوانبو الصوتية، والصرفية، والمعجمية، 
، 2010)مروان السمان، ( 213، 2009)ماىر عبد الباري، ( 419، 2006الشعيبي، 

175.) 
ان فاعمية استخدامو في التدريس، تمت دراستو وبي ونظرا ألىمية النقد التكاممي فقد       

( منيجا لؤلدب العربي في المرحمة الثانوية في ضوء 2000ت فاطمة آل خميفة )اقترحو 
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( استراتيجية مقترحة قائمة 2002معايير المدارس النقدية لؤلدب، وأعد مصطفي إبراىيم )
( برنامجا لدراسة النص األدبي في 2004إيمان عميان ) اقترحتعمى منيج النقد التكاممي، و 

المرحمة الثانوية في ضوء معايير المناىج النقدية، ويدعم ما ورد من أىمية مدخل النقد 
في تدريس النصوص األدبية  استراتيجية مقترحةالتكاممي فكرة البحث الحالي، حيث بناء 

 .  الصف األول الثانويت الدراسة لطبلب عمى مدخل النقد التكاممي لتنمية بعض ميارا ةقائم
 :اإلصظبص ثبنًشكهخ

، وأن تنميتيا من أىم ى الرغم من أىمية ميارات الدراسةمما سبق يتضح أنو عم       
أىداف تدريس النصوص األدبية، وتعمميا، فإن واقع تدريس النصوص األدبية يعبر عن 

استشعر الباحث وجود مشكمة ، وقد حوظ في ىذه الميارات لدى الطبلبوجود ضعف مم
البحث من خبلل عممو كمعمم لمغة العربية بالمرحمة الثانوية، ومن أجل التثبت من ذلك قام 

 باآلتي: 
  االطبلع عمى األدبيات التربوية التي تناولت واقع تعميم المغة العربية ومشكبلتيا، والتي أكدت

، (2004)ة حسن شحات :كل من وجود ضعف لدى الطبلب في ميارات الدراسة، مثل
 . (2010) نيوآخر  مدكور، عمي، و (2008حسن شحاتة )و 

  والدراسات التربوية السابقة، والتي أكدت ضعف الطبلب في  البحوثمراجعة نتائج بعض
، وقد أرجعت السبب في ىذا الضعف إلى استخدام الطرائق، واألساليب راسةميارات الد

وتوصياتيا ضرورة االىتمام باستخدام المداخل التقميدية في التدريس، وأكدت نتائجيا، 
واالستراتيجيات والطرائق الحديثة في تدريس النصوص األدبية لمتغمب عمى ىذا الضعف، 

(، وعبد اهلل سميمان 5002، وريم عبد العظيم )(5002) عمي أسامة: دراسة كل من مثل
 (.    .5002) موسى عقيمي(، و 5002)

  عة من موجيي المغة العربية ومعممييا محددة اليدف، إجراء مقاببلت شخصية مع مجمو
وتضمنت السؤالين: "ما الطرق المتبعة في تدريس النصوص األدبية؟، وما مدى اىتمام 

محات السابقة ليم، وكانت ؟"، وقد قام الباحث بتعريف المصطميارات الدراسةالمعممين بتنمية 
عمى ميل المعممين في تدريسيم إلى  -% 20بمغت –اتفاق نسبة كبيرة من الموجيينالنتيجة 
المعتادة التي تعتمد عمى الشرح واإللقاء والتمقين، وعدم إعطاء ميارات  المعالجةاتباع 

 اآلتية% من المعممين عمى اتباعيم الخطوات 00أجمع االىتمام، كما الدراسة قدرا وافرا من 
 رحــم شـ، ثـــالطبلبتدريس: التعريف بالشاعر، ثم قراءة المعمم النص، ثم قراءة عدد من الفي 

جابة التدريبات، و  الطبلبالمفردات، واألفكار، ومواطن الجمال، ثم تكميف  أجمع الحفظ، وا 
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ىؤالء الموجيون والمعممون عمى أن المعممين الذين يحاولون االىتمام بميارات الدراسة قمو 
 قميمة.

  ميارات الدراسة تكون من تسعة عشر سؤاال، يقيس كل سؤال بو ميارة من إجراء اختبار
الكشف في المعجم، وتدوين المبلحظات، واستخدام التخطيط لتنظيم  مثل: ميارات الدراسة،

 ثبلثينعمى عينٍة عشوائية، تكونت من تم إجراء ىذا االختبار  وقد، ... وغير ذلكالمعمومات
طالبا وطالبة من طبلب الصف األول الثانوي بإحدى المدارس التابعة إلدارة المنيا التعميمية، 

( درجة، وأشارت نتيجة االختبار إلى أن متوسط 00وكانت الدرجة الكمية ليذا االختبار )
 ، مما يشير إلى وجود ضعف لدى الطبلب في ميارات الدراسة.(8,2) درجات الطبلب بمغ

 انجضج:تضذٚذ يشكهخ 
مشكمة البحث الحالي في ضعف مستوى طبلب الصف األول الثانوي في  تتحدد        

ولمتصدي ليذه المشكمة؛ سعى البحث الحالي لئلجابة عن السؤال ، لدراسةبعض ميارات ا
 الرئيس اآلتي:

عمى مدخل النقد  ةفي تدريس النصوص األدبية قائم استراتيجيةكيف يمكن بناء       
 لطبلب الصف األول الثانوي؟الدراسة التكاممي لتنمية بعض ميارات 

 :                          اناآلتي السؤاالن الفرعيانن السؤال الرئيس موتفرع     
 ما ميارات الدراسة المناسبة لطبلب الصف األول الثانوي؟ -1

 قائمة عمى مدخل النقد التكاممي؟ بناء استراتيجية في تدريس النصوص األدبيةما أسس  -2

عمى مدخل النقد التكاممي  ةفي تدريس النصوص األدبية قائم استرتيجية مقترحةما فاعمية  -3
 في تنمية بعض ميارات الدراسة لطبلب الصف األول الثانوي؟

في تدريس  استراتيجية مقترحةتعرف فاعمية  ىدف ىذا البحث إلىف انجضج: ْذ
لدراسة لطبلب عمى مدخل النقد التكاممي في تنمية بعض ميارات ا ةالنصوص األدبية قائم
 الصف األول الثانوي.
 : اآلتيةلتزم البحث الحالي بالحدود ا صذٔد انجضج:

 انضذٔد انًٕظٕػٛخ:   -0

%( فأكثر 20بموافقة ) حظيتالتـي  لطبلب الصف األول الثانوي دراسةبعض ميــــارات ال -
ثبلثين ميارة فرعية، ُوزَِّعت عمى  ، وتمثمت فيميارات الدراسة عمى قائمة من آراء المحكمين

، المعمومات عن لمبحث التصفح السريعواستخدام  ،المعجم في الكشفسبعة محاور كاآلتي: 
جابة، و المعمومات معالجة، و المتفحصة القراءةو   .التمخيص، و المحتوى نقد، و االختبارات ا 
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مقررة عمى طبلب الصف األول الثانوي وفـق االستراتيجية تدريس النصوص األدبية ال -
 مدخل النقد التكاممي.المقترحة القائمة عمى 

من العام  الفصل الدراسي األول فيتم تطبيق البحث الحالي  انضذٔد انشيُٛخ: -5
 .5050-5050 الدراسي

من طبلب الصف األول الثانوي بمدرسة السبلم  مجموعةانضذٔد انًكبَٛخ:  -2
 الثانوية بنين التابعة إلدارة المنيا التعميمية بمحافظة المنيا.

 يتغٛزاد انجضج:

عمى  ةتدريس النصوص األدبية قائم استراتيجية مقترحة فيالمتغير المستقل: تمثل في  -0
 .مدخل النقد التكاممي

 .الدراسة مثل في مياراتتالمتغير التابع:  -5

البحث الحالي المنيج التجريبي القائم عمى التصميم شبو  استخدم يُٓذ انجضج:
النصوص  المجموعة الضابطة وقد درست، التجريبي ذي المجموعتين: الضابطة، والتجريبية

 باستخدامالمجموعة التجريبية النصوص األدبية درست بالمعالجة المعتادة، و  األدبية
  عمى مدخل النقد التكاممي. ةالقائم االستراتيجية المقترحة

سئمة البحث، وتحقيق لئلجابة عن أأدٔاد انجضج ٔيبدح انتؼهى:  
 ستخدم الباحث األدوات اآلتية:أىدافو، ا

 أدٔاد انجضج، ٔتتًخم فٙ: -0

 البلزمة لطبلب الصف األول الثانوي.دراسة استبانة ميارات ال -
 لطبلب الصف األول الثانوي. ميارات الدراسةاختبار  -

عداد  ةقائماستراتيجية تم بناء يبدح انتؼهى:  -5 عمى مدخل النقد التكاممي، وا 
 كتاب الطالب، ودليل المعمم.

 :انجضج ٛخظفز

 بين متوسطي درجات طبلب المجموعتين:( ,02) يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوى -0
لصالح المجموعة  دراسةالضابطة، والتجريبية في القياس البعدي الختبار ميارات ال

 التجريبية. 
 تضذٚذ يصطهضبد انجضج:

عرف ت انُمذ انتكبيهٙ:االطتزاتٛزٛخ انمبئًخ ػهٗ يذخم   -0
اإلجراءات التي من مجموعة  : "اإجرائيا بأنياالستراتيجية القائمة عمى مدخل النقد التكاممي 
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التكاممي الذي يجمع النقد  ، والتي تعتمد عمىفي تدريس النصوص األدبية يستخدميا المعمم
بين المناىج النقدية المختمفة في تناول النص، والمتمثمة في النقد التأثري، والمغوي، والنفسي، 

 ؛ لتحقيق أىداف التدريس لطبلب الصف األول الثانوي".والتاريخي، واالجتماعي

"األساليب التي يستخدميا : تعرف ميارات الدراسة إجرائيا بأنيا يٓبراد انذراطخ: -5
األدبية تعمما فعاال  طبلب الصف األول الثانوي لمساعدة أنفسيم في تعمم النصوص

 وُيقاس، ، والقراءة المتفحصةالمبلحظات تدوين، و المعجم استخدامو كالتمخيص، والتخطيط، 
 .ميارات الدراسة"ذلك بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في اختبار 

 ي كبًل من:أن ُيفيد البحث الحال ُيؤمل أًْٛخ انجضج:

 :ًٍٛلمشكمة ضعفيم في ميارات حبل البحث الحالي لممتعممين يقدم حيث  انًتؼه
عمى  ةقائمال االستراتيجيةوذلك بتناول النصوص األدبية المقررة عمييم من خبلل ، الدراسة

، وىذا ما يتفق مع أىداف تنمية ىذه الميارات لدييم مدخل النقد التكاممي، مما يؤدي إلى
 النصوص األدبية بالمرحمة الثانوية.تدريس 

 ٍٛٓباستراتيجيةوالموجيين يمد البحث الحالي المعممين  :انًؼهًٍٛ ٔانًٕر 
اإللقاء بدال من تدريس النصوص األدبية،  في االستخدامي عمى مدخل النقد التكاممي ةقائم

التعميمي، والمحاضرة، كما يمدىم بكيفية التفاعل، والتعامل مع الطبلب في أثناء الموقف 
 وبالتالي تطوير األداء التدريسي، واألداء التوجييي لمعممي وموجيي المغة العربية. 

 يقدم البحث الحالي قائمة  :ٔاظؼٙ انًُبْذ ٔيؤنفٙ انكتت انذراطٛخ
التي يمكن أن يستفيد منيا واضعو المناىج و  الثانوي،لطبلب الصف األول  لدراسةبميارات ا

، كما يمدىم بنموذج لكيفية األدبية المقررة عمى ىؤالء الطبلبعند اختيارىم لمنصوص 
 ألىداف المرجوة.امعالجة النصوص األدبية باستخدام مدخل النقد التكاممي؛ لتحقيق 

 :ٍٛيفتح البحث الحالي المجال أمام الباحثين لمقيام ببحوث ودراسات  انجبصخ
استخدام تربط بين تدريس فروع المغة العربية، و  في مجال تعميم المغة العربية، مستقبمية،

 .مدخل النقد التكاممي، وقياس ذلك في متغيرات أخرى بخبلف متغيرات البحث الحالي
طتزاتٛزٛخ انمبئًخ ػهٗ يذخم انُمذ انتكبيهٙ دٔر اال

 .خفٙ تًُٛخ يٓـبراد انذراط

 :يذخم انُمذ انتكبيهٙيفٕٓو ( 1)

يعرف بأنو: عممية تتضمن تحميل لغة العمل حيث  التكامميتعددت تعريفات النقد        
األدبي في مستوياتيا الصرفية والتركيبية؛ لفيم العمل نفسو في المقام األول، وفي ضوء 
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األسس والمبادئ النفسية المرتبطة بالشعور والبلشعور، والتي استقر عمييا الباحثون، وفي 
نص من تاريخ أو اجتماع، وفي ضوء معرفة ضوء معرفة سيرة المؤلف، وما قد يكون في ال

طبقة األديب االجتماعية التي ينتمي إلييا، وما عاش فيو من أوضاع اقتصادية، ومن خبلل 
، 2003موقفو من مشاكل وقضايا المجتمع الذي تفاعل معو )حسن شحاتة، وزينب النجار، 

300.) 
 واياه، فيتناول صاحبو، وبيئتو، ىو الذي يتناول العمل األدبي من جميع ز ويعرف بأنو:       

 (.213، 2009عبد الباري، ماىر ) وتاريخو، وال يغفل القيم الفنية الخالصة
 العممية خبلل واحد بمنيج يتقيد ال النقد، ضروب من مختمف ضرب ويعرف بأنو:      
 لمنص المعقد التركيبي الطابع يقتضييا التي المناىج من بجممة يستعين بل النقدية،
  (.38، 2011)عمي طرش، األدبي

تتفق في أن النقد التكاممي ال يقتصر في  ومن خبلل التعريفات السابقة يتضح أنيا        
تناول النص األدبي عمى جانب واحد من جوانب النص، أو منيج واحد من المناىج النقدية 
التي تتناول النص، بل يجمع بين ىذه المناىج، كما يتضح أن ىذه التعريفات تختمف في 

مي، فمنيا ما يشير إلى اإلشارة إلى نوع أو عدد المناىج المستخدمة في إطار النقد التكام
 ومنيا ما يشير إلى تكامل مناىج نقدية معينة.الجمع بين المناىج النقدية بشكل عام، 

مدخل النقد التكاممي دراسة النص األدبي دراسة تناول  كما يمكن اإلشارة إلى أن      
ما أن ىذا تتكامل فييا المناىج النقدية يؤدي إلى التكامل بين األدب، والببلغة، والنقد، ك

 المدخل يقوم عمى أسس ومبادئ أكاديمية متخصصة مرتبطة بالنقد األدبي، وأخرى تربوية.
االستراتيجية القائمة عمى  مفيوموفي ضوء التعريفات السابقة يمكن تحديد            

في تدريس  اإلجراءات التي يستخدميا المعمممجموعة من : "مدخل النقد التكاممي إجرائيا بأنيا
النقد التكاممي الذي يجمع بين المناىج النقدية المختمفة  نصوص األدبية، والتي تعتمد عمىال

؛ في تناول النص، والمتمثمة في النقد التأثري، والمغوي، والنفسي، والتاريخي، واالجتماعي
 لتحقيق أىداف التدريس لطبلب الصف األول الثانوي".

 انُمذ يذخـماالطتزاتٛزٛخ انمبئًخ ػهٗ أًْٛخ ( 2) 

 . انتكبيهٙ

إلى تعامل  سمدخل النقد التكاممي في التدري االستراتيجية القائمة عمى ترجع أىمية      
مع النص األدبي بنظرة شمولية، حيث إنو يتناول النص من الداخل من خبلل  ىذا المدخل
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النقد المغوي، ومن الخارج من خبلل النقد التاريخي، والنفسي، واالجتماعي، كما يناقش تأثر 
 الطالب بيذا النص من خبلل النقد التأثري. 

ا في التوفيق بين أكثر من منيج نقدي، ومعنى ىذا أني ىذه االستراتيجية وتظير أىمية      
ص ال تعكس وجيا واحدا، بل عدة ؛ ألن طبيعة الناإلحاطة بجميع جوانب النصستطيع ت

وجوه، فتتآزر كل المناىج في إعطاء فكرة أكثر وضوحا عن النص، وأكثر اكتماال )صبري 
 سجمت التي والثغرات االنتقادات مدخل النقد التكاممي (، كما يتجنب191، 2004مسمم، 
 أو ،النظري المستوى عمى سواء ،النقدية منفردة المناىجدراسة النص األدبي باستخدام  عمى
ومن أمثمة ىذه االنتقادات أن أصحاب المنيج  ،النقدية الممارسة عند التطبيق مستوى عمى

النفسي قد أىمموا دراسة الجانب المغوي حينما تناولوا النص بتراكمات مصطمحاتيم العممية، 
، وتفسيراتيم السيكولوجية، كما أن أنصار المنيج االجتماعي عنوا بالمضمون االجتماعي

 (.162، 2005)عثمان موافي، وأىمموا الجماليات الفنية لمنص 
كما أن دور النقد في تناول النص األدبي كبير، وفعال، حيث يتمثل في الشرح، 

التأويل، والحديث عن إيقاع النص، ومكوناتو، إضافة إلى اإلشارة إلى و والتفسير، والتحميل، 
ا، بل النقد يسمح بتعدد القراءات، مميزات النص وعيوبو، وليس النقد مدحا أو قدح

والمقاربات، والتأويبلت لمنص الواحد، وىذا يعود إلى مجموعة اإلجراءات المستخدمة، مع 
ضرورة االتكاء عمى معيارية واضحة تسيم في بعض التحديدات؛ لذا فإن التعدد في قراءة 

ه، وغنى النص األدبي النص األدبي ليس بمبمة وفوضى، بل ىو إشارة إلى فائدة التعدد وجدوا
 (.384، 2002الذي تحمل أكثر من قراءة )أحمد الحسين، 

، مدخل النقد التكاممي النظريات التي يرتكز عميياىذه االستراتيجية من خبلل وتتضح أىمية 
التدريس وفق ىذه  مما يجعلوالجشطمت، والنظرية البنائية،  ،التمقيو حيث نظرية السياق،

الطالب في البحث داخل المصادر والمراجع عن السياق الخارجي لمنص يساعد االستراتيجية 
من أجل دراسة متكاممة، تجمع بين سياقو الداخمي والخارجي، كما يساعد عمى تدريس 

نشاط   كما يضمن النصوص في شكل يجمع بين النص، واألدب، والببلغة في كل متكامل،
استخدام المصادر المتوافرة،  ي إلى، ويؤد؛ ليصبح  إيجابيامع النصالطالب، وتعايشو 

دمج الطبلب في مواقف  وتوفير الوقت الكافي لمتأمل، والتحميل، والتوقع، كما يعمل عمى
، ويعتمد التقويم الشامل المستمر، وليس االعتماد يقية؛ بحيث يجعل التعمم ذا معنىتعمم حق
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-114، 2009باري، )ماىر عبد الفقط عمى االختبار النيائي الذي يقيس مدى اإلتقان 
115.) 

االستراتيجية القائمة عمى مدخل  ومن خبلل ما سبق تتضح أىمية استخدام         
التي ُيكامل بينيا إلى مجموعة من المناىج النقدية  امن استنادى النقد التكاممي في التدريس

غفال الجوانب األخرى،  في تناول النص، بعيدا عن دراستو المعايير  مع مراعاةمن جانب وا 
دور النقد في تناول النص بالشرح، والتفسير، والتحميل، يذه المناىج مجتمعة، و النقدية ل
 .والتأويل

الطتزاتٛزٛخ اظتُذ إنٛٓب ( يُبْذ انُمذ انتٙ ت3) 

 انمبئًخ ػهٗ يذخـم انُمذ انتكبيهٙ.

مدخل النقد التكاممي إلى مناىج نقدية تستخدم في القائمة عمى تستند االستراتيجية 
 ىذه ، ويمكن عرضالنص، وتحميمو، واالستمتاع بودراسة النص األدبي، وتساعد في فيم 

 المناىج النقدية فيما يأتي:
      ( انًُٓذ انتأحز٘:3-1)

ه يركز أصحاب ىذا المنيج عمى االنطباع األول لقراءة النص األدبي، وما تثيره ىذ      
بالجودة أو الرداءة، دون ذكر  عميوالقراءة في نفوسيم من متعة، ولذة، وانفعال، ويحكمون 

ضوعية، تستند إلى أدلة، وبراىين )مروان سبب تأثرىم وانفعاليم، ودون استخدام مقاييس مو 
خطوة أولى في عممية النقد األدبي، عمى أن (، ويعد ىذا المنيج 175، 2010السمان، 

)محمد عبيد، وتفسير لؤلدلة والحجج والبراىين من تحميل،  ىخطوات أخر تتبعيا عدة 
2000 ،122.) 

 ( انًُٓذ انهغٕ٘:3-2) 

ينطمق ىذا المنيج من أن النص ظاىرة لغوية، ومبنى لغوي جمالي بالدرجة األولى،        
قل بذاتو، فالنص األدبي كيان مست وأنو ذو بنية لغوية تبعده عن المألوف، والشائع، والمعتاد،

ويعد المنيج المغوي أقرب المناىج إلى طبيعة األدب، حيث  ،مما يؤدي إلى دراسة لغة النص
فيم المغة بالمعنى الذي ال ينفصل فيو المفظ عن المعنى، وال الصورة عن التعبير، وال الفكر 

يؤدي إلى ، وىذا عن اإلحساس، وال النحو عن المعاني والببلغة، كما يوحد بين المغة والشعر
 (. 56، 2004)إيمان عميان،  االرتباط بالنص
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 ( انًُٓذ انُفظٙ:3-3) 

يركز المنيج النفسي في دراسة النصوص األدبية عمى تحميل شخصية األديب، وعمى       
استبطان تجاربو الشعورية، وتقصي البلوعي أو البلشعور الذي يصدر عنو تجربتو الفنية، 

وصوره، وأخيمتو، وألفاظو المتضمنة في النص، كل ذلك بعيدا  من خبلل عواطفو، وأفكاره،
 (.125، 2000عن االىتمام بالنص ذاتو، من حيث ىو بناء فني متكامل )محمد عبيد، 

 ( انًُٓذ انتبرٚخٙ:3-4) 

المنيج التاريخي عمى الصمة الوثيقة بين األدب والتاريخ؛ ألن أدب أمة من األمم  يستند     
عن حياتيا السياسية، والثقافية، وظروفيا في عصر من العصور، ومصدرا  يعد تعبيرا صادقا

، كما يفسر المنيج التاريخي (199، 2009من مصادرىا التاريخية )ماىر عبد الباري، 
الظواىر األدبية، محاوال الربط بين األديب وبين أحداث العصر الذي عاش فيو، وموقف 

 (.136، 2004األديب من تمك األحداث )إيمان عميان، 
 :االرتًبػٙ( انًُٓذ 3-5) 

وجود  وينطمق المنيج االجتماعي من الربط بين األدب والمجتمع، حيث يرى أصحاب      
عبلقة بين األدب والواقع االجتماعي الذي يواكبو، ويتطور بتطوره، وييتم المنيج االجتماعي 
لى أي مدى تمكن األديب من تشخيص  بإبراز المضامين االجتماعية لؤلثر األدبي، وا 

 (.202، 2009األوضاع االجتماعية، واألخبلقية التي عايشيا )ماىر عبد الباري، 
ادة من ىذه المناىج النقدية في تدريس النصوص األدبية، بحيث يتم  وتكمن اإلف        

تناول النص من الخارج والداخل، وفق دراسة تكاممية يتم فييا التركيز عمى االنطباع األول 
كخطوة أولى لدراسة النص من خبلل المنيج التأثري، ثم دراسة النص األدبي من الداخل من 

 االجتماعي.و التاريخي، و النفسي، و  ،خبلل المنيج المغوي
الطتزاتٛزٛخ انمبئًخ ػهٗ ن( انًؼبٚٛز انُمذٚخ 4)

 .يذخـم انُمذ انتكبيهٙ

تعددت الدراسات التي تناولت المعايير النقدية في دراسة النص األدبي، فقد أوضحت         
أىمية استخدام مداخل نقدية مختمفة في مساعدة  Ellen Shull (1992)دراسة إلين شل 

الطبلب عمى دراسة النص األدبي دراسة جيدة، تقوم عمى معايير ىذه المداخل، وطبقت 
( مجموعة من المداخل النقدية عمى 1996) Dallas E. Dillonدراسة داالس.ي. ديمون 

 في يدباأل النص سةلدرا ابرنامج (2004دراسة النصوص األدبية، واقترحت إيمان عميان )
 .النقدية المناىج معاييرضوء  في الثانوية المرحمة
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فيما يأتي  بلستراتيجية القائمة عمى مدخـل النقد التكامميلتتمثل المعايير النقدية و        
( )مصطفى إبراىيم، 131-129، 2000( )محمد عبيد، 90، 2000)محمد خميفة، 

( 183-182، 2010( )مروان السمان، 198-194، 2004( )إيمان عميان، 67، 2002
 (:84-82، 2013)سيد إبراىيم، 

االىتمام بتناول السياق الخارجي لمنص األدبي، وليس االكتفاء بدراسة النص من  (4-1)
 .الداخل، أو إىمال الجوانب النفسية، والتاريخية، واالجتماعية المحيطة بو

تدريس النص األدبي، فالنقد التكاممي وصفي  التركيز عمى تبني التقويم في عممية (4-2) 
مياري، وليس وصفيا خالصا كما في المناىج النقدية األخرى، فيحكم الطالب عمى عبارات 

 النص بالجودة أو الضعف، ويقترح عبلجا لنقاط الضعف الموجودة في النص.
ألدبي، التركيز عمى االنطباع األول لمطالب، وذوقو الفطري في دراسة النص ا (4-3) 

 واالىتمام بما يثيره النص في نفس الطالب من انفعاالت وجدانية، ولذة، واستمتاع.
تحديد مبلمح العصر الذي ُأبدع فيو النص األدبي، وتحديد أىم األحداث التاريخية  (5-4)

فيو؛ لمساعدة الطبلب عمى فيم النص، ومعايشتو، ودراسة أثر العصر الذي أنتج فيو النص 
 أفكار النص، وألفاظو، وتعبيراتو، وتراكيبو وصوره.األدبي عمى 

التركيز عمى رسالة األدب االجتماعية، واتصالو بالحياة، والتعبير عنيا بكل صدق ( 4-5)
وأمانة، مع دراسة تمثيل النص األدبي لمبناء االجتماعي، والطبقة االجتماعية التي ينتمي 

 إلييا األديب.
منص األدبي في تناول النص بالدراسة، والنقد، واالىتمام اعتماد الدراسة النفسية ل( 4-6)

 بدراسة شخصية األديب.
التركيز عمى دراسة النص باعتبار أنو بناء لغوي، وشكل فني قائم بذاتو، تحتل  (4-7) 

 فيو المغة المكانة األولى، فيي المعبرة عن أفكاره، وعواطفو، والمشكمة لصوره وأساليبو.
ين معايير المناىج النقدية التي المعايير أنيا تجمع بىذه عرض ويتضح من خبلل       

؛ ومن ثم يتم تدريس النصوص القائمة عمى مدخـل النقد التكامميىذه االستراتيجية تضمنيا ت
منيج واحد لدراسة النص األدبي، األدبية في إطار ىذه المعايير النقدية مجتمعة، فبل يكفي 

  .المناىج مجتمعةن االستعانة بيذه بد م بل ال
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 يٓبراد انذراطخ.يفٕٓو ( 5) 

التي تتناول ميارات البحوث والدراسات السابقة  في ةظيرت مصطمحات عديد       
واستراتيجيات التعمم واالستذكار، وميارات التعمم ، : عادات االستذكارالدراسة، ومنيا

وطرق واستراتيجيات ، دراسةلم قراءةوميارات ال، واالستذكار، وميارات الدراسة واالستذكار
ولكن المقصود بكل  ،التسمية فقط فيوىذا اختبلف  ،الدراسة، وسموكيات الدراسة

 وأبعاده الفرعية وفقًا لكل دراسة. قد تختمف مكوناتو ،واحد يءالمصطمحات السابقة ش
وتعرف ميارات الدراسة بأنيا: الميارات المستخدمة في تخزين المعمومات واسترجاعيا        

مثل: ميارات القراءة والكتابة، واإلنصات )االستماع(، واالستذكار، وتسجيل المبلحظات، 
وتنظيم البيانات، وتحديد األفكار الرئيسة، وتعرف أيضا بأنيا: التكرار ألنماط سموكية حركية 

ية بصورة دقيقة، ومنظمة، وموجية نحو تحقيق األىداف الدراسية المرجوة )أحمد وعقم
 (.13، 2005إبراىيم، ومسعد صالح، 

 أو ،بالتقميد اآلخرين، من المتعممة السموكية األنماط من مجموعة تعرف بأنيا:و       
 المتعمم دميايستخوالتي  المختمفة، التعمم مصادر من أو ، والخطأ بالمحاولة أو االسترشاد،

 وتتباين المتتابعة، العمرية مراحمو وفى المختمفة الدراسية المواد في األكاديمي اإلنجاز في
، 2008، ىاشم أبو)السيد الدراسية  التخصصات باختبلف وتختمف ،التعميمي الموقف بتباين
219.) 
وتعرف بأنيا: الطرق واألساليب التي يتبناىا الطالب أثناء دراستو لممناىج الدراسية       

 (.2192، 2014لموصول إلى مستوى التمكن واإلتقان )محمد الحراحشة، 
وتعرف بأنيا: معرفة الطالب باستراتيجيات وأساليب فعالة لمدراسة والقدرة عمى إدارة       

تمبية متطمبات الميام األكاديمية )إبتسام عامر، ولينة الجنادي، الوقت واستخدام الموارد ل
2016 ،385.) 
وقد تباينت التعريفات السابقة في تناول مصطمح ميارات الدراسة، ويظير ذلك من        

خبلل تعريفيا بأنيا مجموعة من األنماط السموكية، أو ميارات مستخدمة في تخزين 
وأساليب يتبناىا الطالب، أو معرفتو باستراتيجيات وأساليب المعمومات واسترجاعيا، أو طرق 

فعالة لمدراسة، واتفقت ىذه التعريفات في دور ميارات الدراسة في تمبية متطمبات الميام 
 األكاديمية وتحقيق األىداف.
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األساليب : وفي ضوء التعريفات السابقة يمكن تحديد ميارات الدراسة إجرائيا بأنيا       
يستخدميا طبلب الصف األول الثانوي؛ لمساعدة أنفسيم في تعمم النصوص األدبية التي 

، والقراءة المبلحظات تدوين، و المعجم استخدامتعمما فعاال كالتمخيص، والتخطيط، و 
  .ميارات الدراسةذلك بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في اختبار  وُيقاس، المتفحصة

 خ.تًُٛخ يٓبراد انذراطأًْٛخ ( 6)

تظير أىمية تنمية ميارات الدراسة في مساعدة الطبلب عمى اكتساب المعرفة؛        
والتعامل بفاعمية مع المعمومات والبيانات المكتسبة، وذلك باالعتماد عمى أنفسيم، وليس 

انتظار تمقي المعمومات جاىزة؛ لكي يقوموا بحفظيا، ثم استرجاعيا في االمتحانات، فقد عمى 
، وأن يكون التعميمية العممية في أساسياً  محوراً  الطالب جعل بضرورة التربية عمماء نادى

 التفوقاألكاديمي، و  يجابيا، ومشاركا في عممية تعممو، مما يؤدي إلى رفع مستوى الطبلبإ
 الدراسي، والتعمم الذاتي المستمر مدى الحياة. التحصيل في
العوامل التي تسيم في تعممو، في ظل  فيعد إتقان الطالب لميارات الدراسة من أىم       

الثورة المعرفية والتقنية، وذلك بيدف تغيير النظرة التقميدية القائمة عمى الحفظ إلى ما ىو 
أكثر فاعمية في عممية اكتساب المعرفة؛ لذلك جاءت حاجة الطبلب إلى ميارات الدراسة، 

تواىم األكاديمي )إبتسام والتي تسيل تعميميم، وتساعدىم عمى أداء واجباتيم، ورفع مس
: معرفة عمى الطالبميارات الدراسة  تساعد(، حيث 392، 2016عامر، ولينة الجنادي، 

 عن مسئوالً  الطالب تجعل ألنيا النجاح؛ عمى تساعد أنيا كما، يتعمم؟ وكيف، يتعمم؟ ماذا
 .(Sandra Kerka, 2007, 1) المعمومات عمى لمحصول والوسائل الطرقب وتمده تعممو،

 فالذين ،الدراسي التحصيل في التفوقو  اكتساب ميارات الدراسة بين وثيقة عبلقةوتوجد       
 في يتفوقون األخرى العوامل بعض بجانبفي ميارات الدراسة  عالية درجات عمى يحصمون
 أكبر بدرجة المختمفة الحياة مجاالت إلى أثرىا ينتقل الميارات ىذه إن بل ،الدراسي تحصيميم

 .(6، 2005)سناء سميمان،  ومعارف معمومات من يحفظون مما
وتشكل ميارات الدراسة أىمية كبيرة في مساعدة الطبلب عمى التعامل بفاعمية مع       

المعمومات والبيانات المكتسبة، والبحث عن المعرفة المستيدفة في مصادرىا المتعددة، 
كسابيم أساليب متقدمة في مجال الدراسة،  ساب األفكار في اكت وظيفي ميم ردو وليا  وا 

وتيدف العممية التعميمية إلى تغيير سموك (، 4، 2004والمفاىيم والحقائق )عرفة حجازي، 
الطالب الذي يكون مزودا بمجموعة من األنماط السموكية الضرورية لعمميات التعمم المختمفة، 
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ماط سموكية و إحداث أنفتساعد ميارات الدراسة في تعديل بعض ىذه األنماط، أو إزالتيا، أ
 (.7-6، 2005)أحمد إبراىيم، ومسعد صالح،  جديدة
ويتضح مما سبق أن تنمية ميارات الدراسة يساعد عمى زيادة التحصيل الدراسي لدى        

الطبلب، وتعامميم بفاعمية مع المعمومات والمعارف المكتسبة، وتعديل سموك الطبلب في 
 ى تحقيق األىداف المرجوة.العممية التعميمية؛ مما يؤدي إل

، وأكدت عديدة ونظرا ألىمية ميارات الدراسة فقد تناولتيا دراسات وبحوث تربوية       
، فقد أشار بايمي. ، وأىمية العمل عمى تنميتيا لدى الطبلبدورىا الميم في العممية التعميمية

( إلى أنو يمكن التمييز من 2001) Bailey, P & Onwuebuzie, Aب وأنويبوزي. أ  
خبلل ميارات الدراسة بين الذين يمكنيم النجاح والذين سيفشمون في الحصول عمى معدالت 
مرتفعة في مقررات مختمفة، ووجود اتفاق بين نتائج الدراسات عمى وجود عبلقة موجبة بين 

( نموذجا قائما 2008ميارات الدراسة والتحصيل الدراسي، واقترحت دراسة ريم عبد العظيم )
عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية ميارات القراءة لمدراسة والقراءة اإلبداعية لدى 

( برنامجا تدريبيا 2009طبلب المرحمة الثانوية، وصمم جمال أبو زيتون، وميادة الناطور )
ة ذوي صعوبات ي لدى الطمبفي تنمية الميارات الدراسية والتحصيل ومفيوم الذات األكاديم

( فاعمية برنامج معرفي سموكي في خفض قمق 2014، وتناولت دراسة نيفين بكر )التعمم
االختبار وأثره في تحسين بعض ميارات االستذكار والتحصيل األكاديمي لدى طبلب 

( الكشف عن مدى ممارسة 2015المرحمة الثانوية، كما ىدفت دراسة إبراىيم الحسينان )
ويات جودة الحياة لدراسية، وعبلقة ذلك بالجنس والتخصص ومستالطبلب لمميارات ا

 .الجامعية لدييم
وقد تناولت ىذه الدراسات ميارات الدراسة بيدف كشف العبلقة بينيا وبين متغيرات       

أخرى كالتحصيل الدراسي، أو الجنس، أو التخصص الدراسي، أو جودة الحياة الجامعية، أو 
برامج المقترحة، وأجمعت ىذه الدراسات عمى أىمية ميارات بيدف تنميتيا من خبلل ال

 الدراسة، وضرورة تنميتيا لدى الطبلب.     
  .انذراطخ يٓبراد( تصُٛفبد 7) 

في ضوء ما تم عرضو من مفيوم ميارات الدراسة، وأىميتيا بالنسبة لمطبلب،         
وارتباطيا بالنصوص األدبية، يصبح من األىمية بمكان توضيح ىذه الميارات من خبلل 
الدراسات السابقة التي تناولتيا؛ لكي يتم االىتمام بيا في عممية تدريس النصوص األدبية 
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سة تعد من أدوات التعمم المستمر، وسببا رئيسا لتقدم ونجاح الطبلب لمطبلب، فميارات الدرا
في النصوص األدبية، وضعف الطبلب في ىذه الميارات يؤدي إلى ضعفيم في النصوص 
األدبية؛ لذلك يصبح من األىمية بمكان تنمية ىذه الميارات لدى الطبلب، ويمكن عرض 

 خبلل اآلتي:  تصنيفات الدراسات السابقة لميارات الدراسة من 
صنف مصطفى موسى ميارات الدراسة إلى ميارات استخدام المكتبة، واستخدام        

المعجم المغوي، واستخدام المصادر والمراجع، والتصفح لمبحث عن المعمومات بسرعة، 
كتابة والقراءة المتعمقة لمبحث عن المعمومات، والتمخيص، والتخطيط، وكتابة المذكرات، و 

أثناء  -وتناول عرفة حجازي ميارات االستذكار )قبل االستذكارجابة االختبارات، المقال، وا  
بعد االستذكار(، وتحديد مصادر المعمومات، وتحديد األفكار، وتنظيم  -االستذكار

ميارة التمخيص(، وميارات دراسية خاصة )كتابة  -ميارة النقد -المعمومات )أخذ الممحوظة
، 2004، حجازي عرفةوميارة إجابة االختبارات( ) -لمقاالتتقارير البحوث والتحقيقات وا

260-274). 
دارة         وقدم أحمد إبراىيم، ومسعد صالح ميارات الموقف التعميمي، والدافعية الدراسية، وا 

الوقت، والتخطيط لمدراسة، وميارات االختبار، واالتجاىات نحو الدراسة، وميارات معينات 
 أحمدالذاكرة، والتمخيص، وتدوين المبلحظات، وميارات التدريب، والمران، وميارات المكتبة )

 .(15-13، 2005، صالح ومسعد براىيم،إ
وصنف جمال أبو زيتون، وميادة الناطور ميارات الدراسة إلى ميارات تنظيم الوقت،       

دارتو، وتدوين المبلحظات، واالستعداد لبلمتحان )جمال أبو زيتون، وميادة الناطور،  وا 
 -ت )استخدام المكتبة(، وتناول عبد اهلل سميمان ميارات تحديد مصادر المعموما63، 2009

استخدام المصادر والمراجع(، وميارات فيم المقروء، وتنظيم المقروء  -استخدام المعجم
 .(95-94، 2013، سميمان اهلل عبدالتمخيص( ) -)تدوين الممحوظة

وتناول عقيمي موسى ميارات استخبلص الفكرة األساسية لمموضوع، وتحديد األفكار        
البحث عن معمومات إضافية تخص الموضوع من مصادر أخرى، الفرعية لكل فقرة، و 

وتحديد المصادر والمراجع األساسية التي اعتمد عمييا الكاتب، وربط الموضوع بتطبيقاتو في 
الحياة العممية، وتمخيص األفكار األساسية لمموضوع، وتحديد األدلة والشواىد الواردة في 

دراك مدى موضوعية، أو تحيز الموضوع، واستخدام السياق؛ لفيم المصطمح ات الجديدة، وا 
صدار حكم عمى  الكاتب، وتحديد مدى موثوقية المعمومات المقدمة في الموضوع، وا 
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الموضوع في ضوء أفكاره، واستخبلص النتائج من خبلل مقدمات الموضوع، والتمييز بين 
دراك العبلقات بين األفكار، وتسجيل النقاط الرئيسة في  الحقائق واآلراء الشخصية لمكاتب، وا 

ىوامش الموضوع، ووضع خطوط تحت العبارات التي تحمل األفكار البارزة في الموضوع، 
، كما أوردت نيفين حسين (85، 2016 ،موسى عقيميوتنظيم الموضوع في عناوين رئيسة )

دارة الذاكرة، دارة الوقت، وتحديد األىداف، والتركيز، وا   ميارات إدارة عممية االستذكار، وا 
 نيفينواالستماع، والفيم القرائي، والتمخيص، وتدوين المبلحظات، والمراجعة، وأداء االختبار )

 .(12-10، 2016، حسين
ويبلحظ من خبلل ما سبق تنوع وتعدد قوائم وتصنيفات ميارات الدراسة، وقد يرجع        

ذلك لعدم وجود مفيوم محدد وشامل ومتفق عميو لميارات الدراسة من قبل الباحثين 
والمتخصصين في المجال التربوي، وىناك عدد من الميارات تكرر ورودىا في معظم ىذه 

  .عمى اتفاق الباحثين حول أىميتيا لالتصنيفات والقوائم؛ مما يد
يٓبراد ٔ يذخـم انُمذ انتكبيهٙ انؼاللخ ثٍٛ( 8) 

 .انذراطخ

يمكن تنمية ميارات الدراسة من خبلل التدريس المباشر ليذه الميارات، حيث        
االعتماد عمى التعميم المقصود الموجو، كما يمكن تنميتيا أيضا من خبلل التدريس غير 

، ومن خبلل مدخل النقد التكاممي في تدريس النصوص مواقف التعمم المختمفةلمباشر في ا
األدبية يمكن تنمية ميارات الدراسة بشكل غير مباشر من خبلل مواقف التعمم المتضمنة في 

 إجراءات التدريس القائمة عمى ىذا المدخل.
تخدم في البحث عن فإذا كانت ميارة استخدام المعجم إحدى ميارات الدراسة، والتي تس      

معاني المفردات، وتساعد في زيادة الثروة المغوية، وفيم المحتوى المقروء، من خبلل الكشف 
 واألفكار الرئيسة، الفكرة استخبلصعن المعاني، والتحديد الدقيق لجذر الكممة، وكذلك ميارة 

مدخـل النقد الستراتيجية القائمة عمى ا(، فإن 97-96، 2013)عبد اهلل سميمان،  الفرعية
تنمية ىذه الميارات من خبلل النقد المغوي، حيث دراسة النص من الداخل،  ايمكني التكاممي

، الموسيقىو  ،الببلغة، والنحو، والصرفو  (،األفكارو  ،العاطفةو  ،األلفاظمن حيث المغة )
 وبالتالي البحث عن معاني المفردات، من خبلل رجوع الطبلب إلى المعجم، وتحديد األفكار

 وتصنيفيا. 
في تناول النص األدبي  الستراتيجية القائمة عمى مدخـل النقد التكاممياعتمد كما ت       

األولي عن عمى القراءة المتفحصة لمنص، والنقد التأثري الذي يوضح فيو الطالب انطباعو 
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الطبلب في العمل عمى تفسير الحقائق  االستراتيجية ىذهساعد النص، وتأثره بو، كما ت
الواردة بالنص، واستنتاج مواطن الجمال، واالستعانة بالسياق الخارجي لمنص في التوصل 

جعل الطبلب ينخرطون في لنفسي، واالجتماعي، والتاريخي، وتإلى المعنى، من خبلل النقد ا
وعرض ما توصموا  العمل الجماعي حيث البحث، والتصنيف، وأخذ المبلحظات، والتمخيص،

إليو، وكل ذلك يؤدي إلى تنمية ميارات الدراسة، ويعد ىذا فيما يتعمق بمناىج النقد التي 
 تتناول النص من الخارج.

 إعذاد مىاد انبحث وأدواته:
عداد مادة و  تم إعداد استبانة ميارات الدراسة المناسبة لطبلب الصف األول الثانوي،         ا 

، والمنبثق عنيا مدخل النقد التكامميالمتمثمة في االستراتيجية القائمة عمى  المعالجة التجريبية
 الصف لطبلب الدراسة ميارات اختباركتاب الطالب ودليل المعمم، كما قام الباحث بإعداد 

 ، ويمكن توضيح ذلك من خبلل اآلتي:الثانوي األول
 انخبَٕ٘:اطتجبَخ يٓبراد انذراطخ انًُبطجخ نطالة انصف األٔل 

 تمَّ إعداد االستبانة من خبلل اإلجراءات والخطوات اآلتية:      
  :ىدفت االستبانة إلى تحديد ميارات الدراسة المناسبة تضذٚذ انٓذف يٍ االطتجبَخ

 لطبلب الصف األول الثانوي.

 :يعد اإلطار النظري بما تضمنو من بحوث،  يصبدر اشتمبق يٓبراد انذراطخ
ودراسات سابقة، وأدبيات متخصصة في ميارات الدراسة ىو المصدر الرئيس لبناء 

 االستبانة.

  :تــمَّ إعداد الصورة األولية الستبانة ميارات الدراسة، انصٕرح األٔنٛخ نالطتجبَخ
ا، واالجراءات المتبعة والتي اشتممت عمى قائمة موجية إلى المحكمين، توضح اليدف مني

في تصميميا، وتم تعريف المصطمحات الخاصة بميارات الدراسة تعريفا إجرائيا رفق ىذه 
االستبانة، وبمغ عدد مياراتيا في صورتيا األولية إحدى وثبلثين ميارة فرعية، تندرج تحت 

 عن لمبحث التصفح السريعواستخدام  ،المعجم في الكشفسبعة ميارات رئيسة، وىي: 
جابة، و المعمومات معالجة، و المتفحصة القراءة، و المعمومات ، المحتوى نقد، و االختبارات ا 

 .التمخيصو 
  :تم عرض استبانة ميـارات الدراسة عمى مجموعة من المحكمين مكونة ظجط االطتجبَخ

من )خمسة عشر( محكما من المتخصصين في المناىج وطرائق تدريس المغة العربية، 
والنقد، وعمم النفس التربوي؛ الستطبلع آرائيم في )انتماء الميارة الفرعية  واألدب، والببلغة،
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سبلمة  -مناسبة كل ميارة من ميارات الدراسة لطبلب الصف األول الثانوي -لمميارة الرئيسة
 إضافة ما يرونو من ميارات مناسبة، أو إبداء أية مبلحظات(.  -الصياغة المغوية لكل ميارة

 أشار المحكمون إلى ما يأتي: جبَخ:َتبئذ تضكٛى االطت 

 تعديل صياغة بعض ميارات الدراسة كما في الجدول اآلتي: -أ
 (0جدول )

 إعادة صياغة بعض ميارات الدراسة في ضوء التحكيم
 إػبدح انصٛبغخ ٔفمب نزأ٘ انًضكًٍٛ انًٓبرح

التعبير بمغة الطالب وأسموبو عن مضمون 
 .المحتوى في التمخيص

   .بأسموبو عن مضمون المحتوى في التمخيصتعبير الطالب 

 .تحديد المعمومات واألسماء الميمة في المحتوى .تحديد المعمومات واألسماء اليامة في المحتوى
 .استنباط معنى كممة من السياق .تخمين معنى كممة أو مصطمح من السياق

استنتاج رأي المؤلف في موضوع ما وأدلتو التي 
 يدعم بيا رأيو.

 استنتاج رأي المؤلف المدعوم باألدلة في موضوع ما.

 تمييز المعمومات التي تتصل بمضمون المحتوى عن غيرىا. بيان ما يتصل بمضمون المحتوى وما ال يتصل.
 صياغة عنوان مناسب لمتمخيص.  .كتابة عنوان مناسب لمتمخيص

تحديد المطموب من التعميمات الواردة في 
 االختبار.

 موب من خبلل التعميمات الواردة في االختبار.تحديد المط

 استنباط المغزى العام لممحتوى المقروء. تحديد المغزى العام لممحتوى المقروء.
اختيار المعنى المناسب لمكممة من المعجم حسب سياقيا في  اختيار المعنى المناسب لمكممة من المعجم.

 الجممة.
 إعادة صياغة المعمومات المعطاة في صورة أخرى. إعادة صياغة المعمومات المعطاة.

" إصدار الحكم عمى رأي معين في ضوء األدلة المعروضة في المحتوى"حذف ميارة  -ب
نقل ميارة ، و متضمنة في ميارات أخرى"؛ وذلك ألنيا نقد المحتوىمن الميارة الرئيسة "

 إلى "معالجة المعمومات"من الميارة الرئيسة " تدوين المبلحظات الميمة في المحتوى"
 وقد تم إجراء التعديبلت في ضوء التحكيم."، استخدام التصفح السريع لمبحث عن المعمومات"

 :أصبحـت االستبانة في صورتيا النيائية مكونة من  انصٕرح انُٓبئٛخ نالطتجبَخ
واستخدام  ،المعجم في الكشفثبلثين ميارة فرعية، ُوزَِّعت عمى سبعة محاور كاآلتي: 

جابة، و المعمومات معالجة، و المتفحصة القراءة، و المعمومات عن لمبحث التصفح السريع  ا 
 .التمخيص، و المحتوى نقد، و االختبارات
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 ػهٗ خانمبئً االطتزاتٛزٛخ)إػذاد يبدح انًؼبنزخ انتززٚجٛخ 

 (.انتكبيهٙ انُمذ يذخم

عمى مدخل النقد التكاممي في تدريس النصوص األدبية  ةالقائم االستراتيجيةتم بناء       
 لطبلب الصف األول الثانوي في الفصل الدراسي األول وفــــق الخطوات اآلتية:

 االطبلع عمى األدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث. -أ 
ة المقررة إلى تدريس النصوص األدبي ت االستراتيجيةىدف :ستراتيجيةتحديد اليدف العام لبل -ة 

 عمى طبلب الصف األول الثانوي باستخدام مدخل النقد التكاممي.
، في صورة ألىداف السموكية لكل درستم اشتقاق مجموعة من ا تحديد األىداف اإلجرائية: -د 

دراسة، وتم الب قادرا عميو بعد االنتياء من تصف األداء المتوقع أن يصبح الطالعبارات 
 اإلجرائية. مراعاة معايير اشتقاق األىداف

الطتزاتٛزٛخ انمبئًخ ػهٗ يذخـم ٔانًؼبٚٛز ن األطضتضذٚذ  -د 

 : انُمذ انتكبيهٙ
 :عمى األسس اآلتية مدخـل النقد التكاممياعتمدت االستراتيجية القائمة عمى   

االىتمام بتناول السياق الخارجي لمنص األدبي، وليس االكتفاء بدراسة النص من الداخل، أو  -
 .النفسية، والتاريخية، واالجتماعية المحيطة بوإىمال الجوانب 

 ويم في عممية تدريس النص األدبي.التركيز عمى تبني التق -
التركيز عمى االنطباع األول لمطالب، وذوقو الفطري في دراسة النص األدبي، واالىتمام    -

 بما يثيره النص في نفس الطالب من انفعاالت وجدانية، ولذة، واستمتاع.
مبلمح العصر الذي ُأبدع فيو النص األدبي، وتحديد أىم األحداث التاريخية فيو؛ تحديد  -

 .ة الطبلب عمى فيم النص، ومعايشتولمساعد
التركيز عمى رسالة األدب االجتماعية، واتصالو بالحياة، والتعبير عنيا بكل صدق وأمانة،  -

عية التي ينتمي إلييا مع دراسة تمثيل النص األدبي لمبناء االجتماعي، والطبقة االجتما
 األديب.

والنقد، واالىتمام بدراسة  ص األدبي في تناول النص بالدراسةاعتماد الدراسة النفسية لمن -
 شخصية األديب.

 التركيز عمى دراسة النص باعتبار أنو بناء لغوي. -
االستراتيجية  تقوم: االطتزاتٛزٛخإرزاءاد انتذرٚض انًظتخذيخ فٙ  -ِ 

 :عمى مجموعة من اإلجراءات كاآلتي عمى مدخل النقد التكاممي القائمة
 انتخطٛط ٔاإلػذاد:  -أٔال
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 يشمل التخطيط واإلعداد اإلجراءات اآلتية:          
 .تحديد النص األدبي المراد تدريسو 

  دراسة محتوى النص: حيث يقوم المعمم بقراءة متأنية، ومتعمقة لموضوع الدرس؛ لكي يقوم
 اآلتية:باإلجراءات 

 تحديد األىداف اإلجرائية المراد تحقيقيا، وصياغتيا. -

 تحديد مواطن السيولة والصعوبة في موضوع الدرس؛ لتذليل مواطن الصعوبة أثناء التدريس.  -

 تحديد الوسائل التعميمية المستخدمة في عممية تدريس النص.  -

 تحديد األنشطة التعميمية المناسبة لتدريس النص.  -

 التقويم المناسبة لمنص، واألىداف، والتي تراعي التنوع والشمولية. تحديد أساليب  -

 يشمل التنفيذ مجموعة من المراحل، ويمكن عرضيا فيما يأتي: :انتُفٛذ  -حبَٛب

 يمكن أن يقوم المعمم بالتييئة من خبلل اآلتي: :انتٓٛئخيزصهخ 

بكتابة عنوان النص لطبلب موضوع الدرس بعد إلقاء التحية عمييم، حيث يقوم يعرض عمى ا -
عمى السبورة، واسم الشاعر، وعصره، ثم يحاول استدعاء المعرفة السابقة حول موضوع 

 النص، أو العصر الذي قيل فيو، أو األديب صاحب النص.

وذلك  تو،نياي فيينبغي أن تتحقق  يعـــرض عمى الطبلب األىداف اإلجرائية لمدرس، والتي -
صامتة، أو بكتابتيا عمى السبورة، أو بقراءة أحد الطبلب  بترك فرصة لمطبلب لقراءتيا قراءة

 ليا بصوت عاٍل مع متابعة باقي الطبلب.
 يزصهخ انُمذ انتأحز٘:

النص قراءة أدائية معبرة، ثم يترك لمطبلب قراءة يبدأ المعمم ىذه المرحمة من خبلل        
اسيسيم المباشرة بعد وأح الفرصة لمتعبير عن االنطباع الفوري الذي تركو النص في نفوسيم،

 ، ويمكن تحقيق ذلك من خبلل اآلتي:قراءة النص

 .يقوم المعمم بقراءة النص قراءة أدائية معبرة 
 .يختار المعمم من الطبلب من يقرأ النص قراءة أدائية صحيحة 
 حاسيسيم يسأل المعمم الطبلب عن االنطباع الفوري الذي تركو النص في نفوسيم، وأ

 .قراءة النصالمباشرة بعد 
    .يعبر الطبلب عن انطباعيم عن النص من حيث جودتو، وأحاسيس الشاعر، وأسموبو 

 : يزصهخ انذراطخ انهغٕٚخ
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 جيتم في ىذه المرحمة تناول عناصر النص ومكوناتو الداخمية بالتحميل والنقد، واستنتا     
البحث الصوتي،  االرتباط الموجود بينيا، ويشارك الطبلب في العمل والنقد من خبلل

، أو تخمين المعنى من السياقوالبحث المعجمي عن معاني المفردات من خبلل  ،والصرفي
باستخدام المعجم، والبحث التركيبي؛ لتحديد تأثير الحروف، والكممات، والجمل بأنواعيا في 
 النص، والبحث الداللي من خبلل القراءة المتفحصة لمنص؛ لمتوصل إلى المعنى العام، وما

 فيو من صور بيانية، ومحسنات بديعية، ومؤثرات معنوية.
 : يزصهخ انذراطخ انُفظٛخ

من خبلل تكميف الطبلب بجمع يتم في ىذه المرحمة تناول شخصية األديب         
 نترنت باستخدام جياز التابمت،شبكة اإلعن طريق المرتبطة بالنص األدبي المعمومات 

األديب التي يصدر عنيا تجربتو الفنية، من خبلل شخصية حول  الممحوظات تدوينو 
عواطفو، وأفكاره، وصوره، وأخيمتو، وألفاظو، المتضمنة في النص األدبي، أو انعكاس 

 شخصيتو عمى النص األدبي.
 : يزصهخ انذراطخ انتبرٚخٛخ

 عن لمبحث التصفح الستخدام طبلبو وجو المعمم في ىذه المرحمةي          
من خبلل بنك المعرفة المصري، أو مواد المرتبطة بالنص األدبي  التاريخية المعمومات

 ىذا إليو ينتمي الذي العصر حول مطبوعة يسمميا المعمم لمطبلب، أو المكتبة المدرسية
 العصر، ىذا في واألدباء الشعراء تناوليا التي الموضوعات أو الشعرية واألغراض النص،
 ويدير بالنص، ربطيا مع المعمومات ىذه صياغة ثم إعادة يو،ف السائدة والنثر الشعر وسمات
سمات  من فيو وما األدبي، العصر األسئمة التي تدور حول بعض طرح خبلل من حوارا

 لمشعر والنثر.  وخصائص
 : يزصهخ انذراطخ االرتًبػٛخ

يتم في ىذه المرحمة دراسة النص األدبي في ضوء المجتمع، ومعرفة طبقة             
األديب االجتماعية التي ينتمي إلييا، وما عاش فيو من أوضاع اقتصادية، وفي ضوء موقف 

 األديب من مشاكل وقضايا مجتمعو.
  يزصهخ انًُبلشخ ٔانتهخٛص:

 ي مجموعاتيم من معمومات أثناء مناقشة ما توصل إليو الطبلب فيتم في ىذه المرحمة    
 دراسة النص، ثم كتابة التقرير الختامي ليذه المناقشة، بحيث يتم إيراد النقاط اآلتية بو:

 .ما كانوا يعرفونو عن ىذا النص، واألديب، والعصر األدبي الذي ينتمي إليو 
 .المعمومات المغوية التي تعمموىا من خبلل ىذا النص 
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 ة الشاعر، وانعكاسيا عمى النص.ما تعرفوا عميو من شخصي 
 .ما توصموا إليو عن المجتمع الذي قيل فيو ىذا النص 
  .خصائص األدب في العصر الذي عاش فيو الشاعر، وكيف ظيرت في النص 

، ثم يراجع معيم التمخيص الذي م من طبلبو كتابة تمخيص لمدرسثم يطمب المعم       
                     .الفائزةمكافأة المجموعة ، ثم يقوم بالسميم الفنية لمتمخيص في ضوء السمات كتبوه

 انتمٕٚى: -حبنخب

التقويم،  أسئمة عن اإلجابة كيفية عمى االطبلع إلى الطبلب يتم في ىذه المرحمة توجيو      
مجموعة من أسئمة التقويم حول الدرس، تتتصف  عرضثم  وفنيات اإلجابة عن األسئمة،

أسئمة التكممة، أو االختيار من متعدد، ويتم  كبعض األسئمة المقالية، أو بالشمولية، والتنوع،
االستعانة باألسئمة المطروحة في كتاب الطالب، ثم يكمف المعمم الطبلب بالتكميفات المنزلية 

، والبحث، ورصد المعمومات، وتنظيميا، لئلعداد لمدرس الجديد، والتي تشمل االطبلع
 وتمخيصيا؛ لعرضيا في الحصة التالية.

 تم إعداد كتاب الطالب من خبلل الخطوات اآلتية:كتبة انطبنت: إػذاد 
طبلب الصف األول مساعدة   الب إلىــكتاب الط ىدف الب:ــن كتاب الطــدف مــد الهــتحدي -

عمى دراسة النصوص األدبية المقررة عمييم في الفصل الدراسي األول وفق  الثانوي
  عمى مدخل النقد التكاممي.  ةالقائم االستراتيجية

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

 اآلتية: المكوناتاشتمل كتاب الطالب عمى  ب:محتوى كتاب الطال -
 مقدمة توضح اليدف من كتاب الطالب، والنصوص التي سيدرسيا الطالب من خبللو، - أ

 والتوجييات الواجب عميو اتباعيا من أجل اإلفادة منو. ،بعض اإلرشاداتو 
لدروس النصوص األدبية المقررة عمى طبلب الصف األول الثانوي في الفصل  عرض - ب

وقد سار عرض الدرس وفقا لآلتي: عنوان ، المقترحة االستراتيجيةالدراسي األول وفق 
محتوى الدرس: ويشمل النص األدبي،  -لمدرس التييئة -األىداف اإلجرائية لمدرس -الدرس

واألنشطة والمعمومات الخاصة بمراحل النقد التأثري، والدراسة المغوية، والدراسة النفسية، 
والدراسة التاريخية، والدراسة االجتماعية، والمناقشة والتمخيص لما توصل إليو الطبلب من 

 -امي المستخمص من ىذه المناقشةمعمومات أثناء دراسة النص، ثم كتابة التقرير الخت
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التقويم: لتحديد مدى تقدم الطبلب وتحقق األىداف المرجوة المعمن عنيا، وقد اشتمل عمى 
 وأخرى موضوعية كأسئمة التكممة، أو االختيار من متعدد.أسئمة مقالية، 

 مر إعداد دليل المعمم بالخطوات اآلتية: إػذاد دنٛم انًؼهى: 

 ،مساعدة معمم المغة العربية في تخطيطإلى ىدف دليل المعمم  :الدليل من هدفالتحديد  -
المقررة عمى طبلب الصف األول الثانوي في الفصل وتنفيذ دروس النصوص األدبية 

 .عمى مدخل النقد التكاممي ةالقائم االستراتيجيةالدراسي األول وفق 
تتمثل في فحص ودراسة بعض األدبيات والدراسات المتصمة  مصادر إعداد دليل المعمم: -

 بالبحث الحالي لئلفادة منيا في إعداد دليل المعمم.
 : ويحتوي ىذا الدليل عمى اآلتي:تحديد محتوى الدليل -
وأىميتو في تدريس  اليدف من الدليلالقسم النظري: يقدم ىذا القسم مقدمة توضح لممعمم  - أ

 النصوص األدبية لمطبلب، وكيفية استخدام الدليل، والمصطمحات األساسية الواردة بالدليل.
عمى مدخل النقد التكاممي،  االستراتيجية القائمةوفق دروس  ةست القسم التطبيقي: يشمل - ب

 مصادر التعميم -درسلم اإلجرائية ىدافاأل -عنوان الدرس ويتناول كل درس ما يأتي:
جراءاتو -والتعمم ، األديبلمدرس: تشمل التعريف بالنص، و  لتييئة -خطوات التدريس وا 

جابة ىذا النشاط مراحل  -والعصر األدبي الذي ينتمي إليو النص، ونشاط تعميمي تمييدي، وا 
النقد التأثري، والدراسة المغوية، والدراسة النفسية، والدراسة التاريخية، والدراسة االجتماعية، 

ناقشة والتمخيص، وما يخص ىذه المراحل من معمومات، وأنشطة تعميمية، وأىدافيا، والم
جراءاتيا، واإلجابة عنيا، وتوجييات لممعمم ألداء ىذه المراحل بطريقة تساعد في تحق يق وا 

التقويم: يشمل التقويم نشاطا يقدمو المعمم لمطبلب قبل تقويم كل درس، -األىداف المرجوة
لنشاط، واألسئمة التي يطرحيا المعمم عمى طبلبو، واإلجابة عن ىذه واإلجابة عن ىذا ا

 األسئمة.
قام الباحث بعد إعداد كتاب الطالب ودليل المعمم بعرضيما عمى مجموعة         

تدريس  من المحكمين مكونة من )سبعة( محكمين من المتخصصين في المناىج وطرائق
س، ومناسبة إجراءات األىداف اإلجرائية لمدرو وقد رأى المحكمون مناسبة  المغة العربية،
لبلستراتيجية المقترحة، وأشاروا بضرورة الربط بين أسئمة التقويم وأىداف كل التدريس وفقا  

وقد قام ومراعاة عنصر الزمن في إجراءات األنشطة المطموب تنفيذىا في كل درس، درس، 
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تعديبلت أصبح كتاب الطالب، ودليل الإجراء الباحث بالتعديل وفقا آلراء المحكمين، وبعد 
 .المعمم في صورتيما النيائية

انصف األٔل  نطالة يٓبراد انذراطخاختجبر  إػذاد

 انخبَٕ٘:

 مر إعداد االختبار باإلجراءات اآلتية:
  :قياس ميارات الدراسة لدى إلى ىدف ىذا االختبار  تضذٚذ انٓذف يٍ االختجبر

التوصل إلييا من خبلل استبانة ميارات الدراسة التي طبلب الصف األول الثانوي، والتي تم 
 تم عرض إجراءاتيا سابقا.

ثبلثين ميارة من  اشتمل االختبار عمى ثبلثين مفردة تقيس ٔصف يضتٕٖ االختجبر: 
ميارات الدراسة، وقد جاءت خمس وعشرون مفردة من نوع االختيار من متعدد، وخمس 

، ورتبت مفردات االختبار وفق الخاصة بالتمخيصمفردات من نوع المقال لتقيس الميارات 
 السريع التصفح(، 4-1ترتيب الميارات الرئيسة السبعة، حيث مفردات الكشف في المعجم )

-14(، ومعالجة المعمومات )13-10) المتفحصة القراءة(، و 9-5) المعمومات عن لمبحث
جابة االختبارات )16  (.30-26(، والتمخيص )25-22(، ونقد المحتوى )21-17(، وا 

  :إعداد جدول مواصفات االختبار، وىو تم  إػذاد رذٔل يٕاصفبد االختجبر
مكون من سبع ميارات رئيسة، ولكل ميارة رئيسة ميارات فرعية، وعدد المفردات التي تقيس 

 لميارات، ودرجات المفردات، والوزن النسبي، ويتضح ذلك من خبلل الجدول اآلتي:تمك ا
 الدراسةمواصفات اختبار ميارات ( 2جدول )

ــــــــبرح  انًٓ

 انزئٛظخ

ٓبراد  ػذد انً

 انفزػٛخ

ػــــــذد 

 انًفزداد

دررــــــبد 

 انًفزداد

انٕسٌ 

 انُظجٙ

انكشــــف فــــٙ 

 انًؼزى
4 4 4 13.33% 

 %16.67 5 5 5 انظزٚغ انتصفش
ــــــــزاءح  انم

 انًتفضصخ
4 4 4 13.33% 

ـــــــــخ  يؼبنز

 انًؼهٕيبد
3 3 3 10% 

ــــــــــخ  إربث

 االختجبراد
5 5 5 16.67% 

 %13.33 4 4 4 َمذ انًضتٕٖ
 %16.67 5 5 5 انتهخٛص
 %100 30 30 30 انًزًٕع
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اختبار ميارات  أن عدد ميارات الدراسة التي يقيسيا يتضح من الجدول السابق        
ميارة، ويتم قياسيا من خبلل ثبلثين مفردة، حيث إن كبل من الكشف في ثبلثون  الدراسة
 التصفحوكبل من ، أربع مفردات والقراءة المتفحصة قد خصص ليا ،المحتوى نقدو  المعجم،
جابةو  ،المعمومات عن لمبحث السريع خمس قد خصص ليا  التمخيصو  ،االختبارات ا 
، ويتضح من خبلل ما سبق أن كل ثبلث مفردات وقد خصص لمعالجة المعمومات، مفردات

 إن ميارة من الميارات الفرعية يتم قياسيا من خبلل مفردة واحدة من مفردات االختبار؛ حيث

 .جميعيا بشكل متساو اليدف قياس الميارات
 :تم وضع تعميمات االختبار؛ ليتعرف الطالب من خبلليا:  ٔظغ تؼهًٛبد االختجبر

قراءة كل سؤال بعناية، وضرورة  :وكيفية اإلجابة عن مفرداتو، مثلبار، اليدف من االخت
، واتباع تعميمات المبلحظ، ووضع مثال لكيفية اإلجابة ة األسئمة كميا دون ترك أي منياإجاب

 عن مفردات االختيار من متعدد.
  :المفردة إجابة صحيحة  عنالــذي يجيب  الطالب ُيعطى تمذٚز درربد االختجبر

ات (، وذلك في جميع المفردات عدا المفردا)صفر  واحدة(، أما اإلجابة الخطأ فُيعطى)درجة 
ولكل ضع ليا مقياس متدرج يحتوي عمى خمسة معايير، وُ  الخاصة بالتمخيص فيي مقالية،

 الواردة واألدلة الشواىد بعض التمخيص تضمينمعيار " :معيار ثبلثة مؤشرات مثل
ص بو تضمين التمخيص أكثر من شاىد من القرآن، أو حتوى"،  فالمؤشر األول الخابالم

إن حقق الطالب ىذا المؤشر ُيعطى درجة واحدة، فالحديث، أو الشعر، أو غير ذلك، 
إن حقق الطالب ىذا المؤشر ُيعطى تضمين شاىد واحد فقط بالتمخيص، ف والمؤشر الثاني

دليل، فعند ذلك ُيعطى نصف درجة، والمؤشر الثالث عدم تضمين التمخيص بأي شاىد أو 
، وبذلك تكون درجة المفردات الخاصة بالتمخيص خمس درجات، لتصبح أعمى الطالب صفرا

 (.ادرجة يمكن أن يحصل عمييا الطالب في ىذا االختبار )ثبلثين( درجة، وأقل درجة )صفر 
   :ًٍٛػزض انصٕرح األٔنٛخ نالختجبر ػهٗ يزًٕػخ يٍ انًضك 

مكونة من تم عرض االختبار في صورتو المبدئية عمى مجموعة من المحكمين        
المتخصصين في المناىج وطرائق تدريس المغة العربية، واألدب،  منمحكما )سبعة عشر( 

 المفردة مناسبة) في بيدف استطبلع آرائيموذلك والببلغة، والنقد، وعمم النفس التربوي؛ 
 أية تعديل أو إضافة أو حذف -مفردة لكل المغوية الصياغة سبلمة -الميارة لقياس

 . مفردات(
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 إلى ما يأتي: وقد أشار المحكمون
 تعديل صياغة بعض مفردات االختبار كما في الجدول اآلتي: - أ

 ( إعادة صياغة بعض مفردات اختبار ميارات الدراسة في ضوء التحكيم3جدول )

 انًفزدح ثؼذ انتؼذٚم انًفزدح لجم انتؼذٚم

اســتبدال البـــديل )جـــ(، بـــآخر  :(5المفــردة )
 ينتمي لمنصوص النثرية.

         يمكن تصـنيف المحتـوي السـابق عمـى أنـو:
 شعر مرسل.           -جـ

 يمكن تصنيف المحتوي السابق عمى أنو:
 مقال أدبي.         -قصة قصيرة.      ب -أ
 وصية.  -مقال عممي.         د -جـ

، المفــردةإعــادة صــياغة رأس  :(6المفــردة )
 والبديل )جـ(.

تتحـــدد خبلصـــة مـــا تحـــدث عنـــو المحتـــوى 
    السابق في:

توبــة شــاب ســار فــي الطريــق الخطــأ،  -جـــ
 حالو.         وصبلح

 يتمثل المغزى العام  لممحتوى السابق في:
دث عــــــن أىميــــــة ســـــماع األشـــــرطة التـــــي تتحـــــ -أ

 التوبة.                   
الشـباب فـي الخطـأ، والمسـؤلين  أسباب وقـوع -ب

 عن ذلك.
حــال التائــب عــن الســير فــي الطريــق  صــبلح -جـــ

 الخطأ        
 يم.األمور عن تربيــة أبنائـاء انشغال أوليـ -د

رأس إعادة صياغة  :(11المفردة )
 المفردة.

"يتضح من خبلل المقال السابق رأي 
 الكاتب في جائزة نوبل فيو يرى أنيا".

يتضح من خبلل المقال السابق أنَّ المؤلف يرى 
 أن جائزة توبل: 

غالية الثمن، حيث تقدر بكثير من المال،  -أ
 مما يغني الفائز بيا. 

قيمة، حيث توىب لمن ييدف إلى الخير،  -ب
 والسبلم، واإلصبلح.

غير قيمة، فصاحبيا اكتشف )الديناميت(  -جـ
 مادة لمحرب واليبلك.

 يحصل عمييا إال جائزة صعبة، فبل -د
 أصحـــــاب المناصب العالية.
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 إعادة صياغة البديل )د(. :(14المفردة )
ن يمكن إعادة صياغة بيتي الشعر السابقي

 تي:بأسموب نثري معبر عنيما فيما يأ
يخبر الشاعر من يطمب معالي المجد  -د

بأىمية تجنب االجتياد في جمع المال 
 والجيل. 

الشــــــعر الســــــابقين يمكــــــن إعــــــادة صــــــياغة بيتــــــي 
 بأسموب نثري معبر عنيما فيما يأتي:

ينــــادي الشــــاعر عمــــى طــــالِبي العمــــم والمــــال،  -أ
 ويطمب منيم االجتياد؛ لكي يحصموا عمييما.

يطالــــــب الشــــــاعر باالجتيــــــاد فــــــي تحصــــــيل  -ب
 المال، بدال عن تضييع الوقت في طمب العمم.

يوجــو الشــاعر مــن يريـــد تحقيــق المجـــد إلــى  -جـــ
 م أو المال؛ فبيما ُيبَنى المجـد.طمب العم

يخبــــــر الشــــــاعر مــــــن يطمــــــب معــــــالي المجــــــد  -د
 بتجنب الجيل، وأال يجتيد في جمع المال.

رأس إعــــــــــــادة صـــــــــــــياغة  :(20المفــــــــــــردة )
 ائل األربعة.والبدالمفردة، 

يرجـــع ســـبب تســـمية المعمقـــات بيـــذا االســـم 
 إلى: 

ـــت فـــي العصـــر  -أ أنيـــا قصـــائد طـــوال قيم
 الجاىمي.    

 ــرة.يا سبعة أو عشدد شعرائعـ أن -ب
 ة.    ـار الكعبـت تعمـق عمى أستأنيا كان -جـ
أنيـــا تتميـــز بجـــودة صـــياغتيا، ومتانـــة  -د

 أسموبيا.

 يرجع سبب تسمية المعمقات بيذا االسم إلى أنيا: 
 قصائد طوال قيمت في العصر الجاىمي.       -أ
 عــــدد شعرائــــيا سبعــة أو عشـرة. -ب
 كانـت تعمـق عمى أستــار الكعبــــــة.        -جـ
 تتميز بجودة صياغتيا، ومتانة أسموبيا. -د

 وقد االختبار جيد من حيث مياراتو، وأن مفرداتو تنتمي لمميارات، ومناسبة لمطبلب، -ب
 وكذلك مشكولة، المصحف بخط باالختبار الواردة القرآنية اآليات بكتابة المحكمون أوصى
المفردات  لتصحيح متدرج مقياس وضع ضرورةمع  مشكوال، الشريف النبوي الحديث كتابة

إجراء التعديبلت في  تمقد و  تصحيح،ال في الموضوعية لمراعاة التمخيص؛مفردات ب الخاصة
 ضوء التحكيم.

 :عمى عينة ختبار االتطبيق تم  تطجٛك االختجبر ػهٗ ػُٛخ اطتطالػٛخ
 االختبار، وصدقو، ومعامبلت الصعوبة، والتمييز، وثباتو.؛ بيدف تحديد زمن استطبلعية
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ناتج جمع الزمن الذي  حساب؛ تم لحساب زمن االختبار :*سيٍ تطجٛك االختجبر
دقيقة(، والزمن الذي استغرقو آخر طالب  52استغرقو أول طالب انتيى من أداء االختبار)

زمن االختبار=  صار ، وبالتالي(0عمى ) ، وقسمة الناتجدقيقة( 92انتيى من أداء االختبار)
 .دقيقة سبعين (72)

 : عن طريقصدق االختبار  حسابتمَّ  * صذق االختجبر:
تم عرض االختبار في صورتو المبدئية عمى المحكمين، وفي  صذق انًضتٕٖ: -) أ(

 ضوء آرائيم وتوجيياتيم تم تعديل االختبار. 
معامل بمغ تم حساب معامل الصدق الذاتي لبلختبار، وقد  :انصذق انذاتٙ -)ة(

 (  وىي قيمة مرتفعة تدل عمى توافر درجة الصدق الذاتي لبلختبار. 24849)الصدق الذاتي 
 محور كلدرجة  بينتم حساب قيم معامل االرتباط )رـ( صذق االتظبق انذاخهٙ: 

قيم معامبلت االرتباط بين ، حيث تراوحت بلختبارالدرجة الكمية لو  االختبار محاور من
 جيًدا مؤشًرا يعطي مما (، 0,05(، وجميعيا دالة إحصائيا عند مستوى )24433-0,675)

 .لبلختبار الداخمي االتساق صدق عمى

تم حساب معامبلت الصعوبة والتمييز، وقد *يؼبيالد انصؼٕثخ ٔانتًٛٛش: 
وقد ، االختبار جميعيا مفرداتلذا قبمت  ؛(26567-26367) بين معامبلت الصعوبة تراوحت
في المدى ( وىي درجات 2.450 - 2.202) تمييز المفردات بينمعامبلت  قيمجاءت 
 المقبول.

 :عن طريقحساب ثبات االختبار تم  *حجبد االختجبر:
تم تطبيق اختبار ميارات الدراسة عمى عينة استطبلعية، بمغ عدد  إػبدح انتطجٛك: -أ

طبلبيا ثبلثين طالبا من طبلب الصف األول الثانوي من غير عينة البحث األساسية، في 
ثم أعيد التطبيق عمى العينة نفسيا مع تييئة الظروف نفسيا ، 02/02/0202يوم الثبلثاء 

وذلك بعد أسبوعين من التطبيق ألول مرة، ثُمَّ  ،4/00/0202يوم األربعاء  إلجراء االختبار
عند مستوى إحصائيا ( وىو دال 24682َتمَّ حساب معامل االرتباط، وكان معامل االرتباط )

 (، مما يشير إلى ثبات االختبار وصبلحيتو لمتطبيق.2420)
 بعد ختبارلبل النصفية التجزئة ثبات حساب تم :االختجبر انُصفٛخ انتزشئخ-ة

إلى  يشير مما ،(24700) ساويي االرتباط معامل كانو  ،براون سبيرمان بمعادلة تصحيحيا
 .ثبات االختبار
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تم التوصل إلى  انصٕرح انُٓبئٛخ الختجبر يٓبراد انذراطخ:
الصورة النيائية لبلختبار بعد االنتياء من ضبطو، والتأكد من صدقو، وثباتو، ومعامبلت 

يجيب فيو الطالب عن مفردات االختبار، وتم إعداد  الصعوبة، والتمييز، وتم إرفاق نموذج
 مفتاح تصحيح االختبار، وبذلك أصبح االختبار صالحا لمتطبيق.

 صظبة تكبفؤ يزًٕػتٙ انجضج:

ميارات الدراسة من  اختبار تم التأكد من تكافؤ المجموعتين: الضابطة، والتجريبية في       
، وتحميل نتائج التطبيق باستخدام 9/11/2020يوم االثنين خبلل تطبيق االختبار قبميا

 معادلة "ت" لممجموعات المستقمة.
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة "ت" لنتائج التطبيق القبمي الختبار ميارات الدراسة  (4جدول )

 عمى المجموعتين الضابطة والتجريبية

لمحاور االختبار  يتضح من الجدول السابق أن قيمة )ت( لمفرق بين المتوسطين      
(، وىذه القيمة أقل من القيمة 0402(، ولبلختبار ككل )0422 -04.2حت بين )تراو 

درجات (، وبالتالي ال يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي ,05)الجدولية عند مستوى 
المجموعتين: الضابطة، والتجريبية في التطبيق القبمي الختبار ميارات الدراسة، مما يؤكد 

 تكافؤ المجموعتين في ميارات الدراسة.
 األطبنٛت اإلصصبئٛخ انًظتخذيخ فٙ انجضج:

(، وذلك (SPSS؛ تم استخدام البرنامج اإلحصائي لمتحقق من صحة فرضية البحث
 جتيا إحصائيا.لفي تحميل النتائج ومعا

يضبٔر 

 االختجبر
انًزًٕػخ 

 انعبثطخ
خ انًزًٕػ

 انتززٚجٛخ
انفزق ثٍٛ 

 انًتٕططٍٛ
دررخ 

 انضزٚخ
لًٛخ 

 "د"
َٕع 

انذالنخ 

 ع و ٌ ع و ٌ ,05ػُذ
انكشف فٙ 

 غير دالة 0,462 58 0,1 0,77 1.57 30 0,89 1,47 30 انًؼزى
انتصفش 

 غير دالة 1,04 58 0,30 1,06 1,70 30 1,17 2 30 انظزٚغ 
انمزاءح 

 غير دالة 1.06 58 0,2 0,73 1,43 30 0,73 1,23 30 انًتفضصخ
يؼبنزخ 

 غير دالة 1,65 58 0,33 0,80 1,67 30 0,76 1,33 30 انًؼهٕيبد
إربثخ 

 غير دالة 0,58 58 0,20 1,63 2,03 30 0,97 2,23 30 االختجبراد
َمذ 

 غير دالة 1,26 58 0,27 0,85 1,03 30 0,79 1,30 30 انًضتٕٖ
 غير دالة 1,18 58 0,17 0,43 0,77 30 0,64 0,93 30 انتهخٛص

االختجبر 

 غير دالة 1,15 58 0,90 2,89 9,90 30 3.19 10.80 30 ككم
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 .تحهيهها، وتفسيرهانتائج انبحث.

 بين( 0,05) مستوى عند إحصائيا دال فرق يوجد" :عمى أنو البحث فرضية تنص       
 الختبار البعدي القياس في والتجريبية الضابطة،: المجموعتين طبلب درجات متوسطي
حساب تم  ؛الفرض اصحة ىذ لمتحقق منو "، التجريبية المجموعة لصالح الدراسة ميارات

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طبلب المجموعتين: الضابطة، 
ميارات الدراسة، كما تم حساب قيمة )ت(؛ وذلك  الختباروالتجريبية في القياس البعدي 

  والجدول اآلتي يوضح ذلك.، وداللتيا اإلحصائية لمعرفة اتجاه الفروق
داللة الفروق بين متوسطات درجات طبلب المجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس البعدي ( 2جدول )

 الدراسة مياراتالختبار 
يضــــبٔر 

 االختجبر

ـــــــخ  انًزًٕػ

 انعبثطخ

ـــــــخ  انًزًٕػ

 انتززٚجٛخ

انفزق ثٍٛ 

 انًتٕططٍٛ

دررــخ 

 انضزٚخ

ًخ  لٛ

 "د"

َـــٕع 

انذالنخ 

 ػُـــذ

05,0 
 ع و ٌ ع و ٌ

فٙ  شف  انك

 انًؼزى
 دالة 5.31 58 1.13 0.94 3.43 30 0.70 2.30 30

انتصـــفش 

 انظزٚغ 
 دالة 8.08 58 2.10 0.89 4.37 30 1.11 2.27 30

انمــزاءح 

 انًتفضصخ
 دالة 5.64 58 1.40 1.10 3.20 30 0.81 1.80 30

يؼبنزـــخ 

 انًؼهٕيبد
 دالة 5.32 58 1.00 0.68 2.57 30 0.77 1.57 30

إربثــــخ 

 االختجبراد
 دالة 5.50 58 1.53 1.14 4.23 30 1.02 2.70 30

َمــــــذ 

 انًضتٕٖ
 دالة 5.58 58 1.47 1.09 3.33 30 0.94 1.87 30

 دالة 30.95 58 4.17 0.35 4.87 30 0.65 0.70 30 انتهخٛص
ختجــبر اال

 ككم
 دالة 13.72 58 12.80 3.37 26.00 30 3.84 13.20 30

يتضح من نتائج الجدول ارتفاع متوسطات درجات طبلب المجموعة التجريبية في       
القياس البعدي لميارات الدراسة مقارنة بمتوسطات درجات طبلب المجموعة الضابطة في 

، المعمومات عن لمبحث السريع التصفح، و المعجم في الكشفمحاور االختبار السبعة: 
جابة، و المعمومات معالجة، و المتفحصة القراءةو  ، وفي التمخيص، و المحتوى نقد، و االختبارات ا 

 محور( لكل 05,0درجات االختبار ككل، ويؤكد ذلك وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى )
 .السابقمن محاور االختبار، واالختبار ككل، وبالتالي صحة الفرض 

ولمتأكد من حجم التأثير الفعمي، وأن ارتفاع درجات الطبلب يرجع إلى المتغير       
المستقل دون غيره من العوامل األخرى؛ فقد تم استخدام مقياس حجم التأثير )مربع إيتا( 
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بين نسب الداللة تراوحت و ، ــر المستقل عمى المتغير التابعلحساب حجم التأثير لممتغيـ
(، وىذا يدل عمى أن التباين الحادث في المتغير 2676واالختبار ككل )(، 2694 -2633)

 .يةالفرض ىذه ، مما يعني قبولجع بالضرورة إلى المتغير المستقلالتابع ير 
 يمكن أن تعزي نتائج الفرض األول إلى ما يأتي: :انجضج ٛخفزظَتبئذ تفظٛز 

يجابيا، بحيث  - يحدث بينو وبين النص تواصل االىتمام بالطالب، باعتباره عنصرا فعاال وا 
 وتفاعل، من خبلل إجراءات تدريسية تساعده عمى أن يفسر، ويحمل، ويناقش، وينقد.   

ردة في النص مشاركة الطبلب في مرحمة الدراسة المغوية في البحث عن معاني المفردات الوا -
 إلى تنمية ميارات الكشف في المعجم لدييم. أدت من خبلل المعجم

قيام الطالب تتطمب البحث عن المعمومات، و  ، والتيالطالبتنوع األنشطة التي يتفاعل معيا  -
بتصنيف النصوص التي يدرسيا شعرا كانت أو نثرا، وتحديد المغزى العام ليا، والعمل عمى 

ساعد في  مما، أفكارىا من خبلل الدراسة المغويةشرحيا، والتوصل إلى مضمونيا، ومناقشة 
 .المعمومات عن لمبحث السريع التصفح تتنمية ميارا

، ساعدىم عمى التعبير في مجموعاتيم من معمومات استعداد الطبلب لمناقشة ما توصموا إليو -
التي تم  كتابة المعموماتو  ،ميم ىو ما كل وتسجيل تدوينو  المدروس بأسموبيم، عن النص

 ؛ مما أدى إلى تنمية ميارات معالجة المعمومات.التوصل إلييا
مشاركة الطبلب في نشاط )ناقش ولخص( الذي يتطمب كتابة تمخيص لمدرس، ويوجييم  -

ص في ضوء معايير لكيفية كتابة التمخيص الجيد، وقيام المعمم بمراجعة ما كتبوه من تمخي
 ذلك في تنمية ميارات التمخيص لدييم.  ، ساعدالتمخيص السميم

 عن اإلجابة كيفية إلى الطبلب توجيوتناول نشاط )اقرأ وأجب( في مرحمة التقويم أدى إلى   -
عمى تنمية ميارات إجابة االختبارات لدييم،  ساعدكما  ،ياعن اإلجابة وفنيات التقويم، أسئمة

 استخداميم الطرق الصحيحة في إجابة األسئمة.و 

ساعد عمى  بشكل كبير وفعالل النص اعتماد تدريس النصوص األدبية عمى النقد في تناو  -
التحميل، تنمية ميارات نقد المحتوى لدى الطبلب من خبلل قياميم بالشرح، والتفسير، و 

 مثل: نشاط )اقرأ وفسر(. األديب استخدميا التي والشواىد األدلة، محددين والتأويل

 عمى الطبلب شجعتو  معنى، ذا التعمم جعلت بحيث حقيقية؛ تعمم مواقف في الطبلب دمج -
مخطط  كما في نشاط )افحص ودقق( الذي يتضمن  تصميم ،خبرات من تعمموه ما تطبيق
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في تنمية  ذلك أسيم األدبية الواردة بالنص، الصور تحميل الجمال، واستخدامو في لمواطن
 ميارات الدراسة لدى الطبلب.

تنمية ميارات  ، ساعد عمىتزويد الطبلب بتغذية راجعة فورية عقب كل نشاط يقومون بو -
 .                     الدراسة لدييم

(، وعبد اهلل 2008مع نتائج دراسة ريم عبد العظيم ) البحثوقد اتفقت نتائج ىذا       
بتسام عامر، ول2015(، ومي مكنس )2013سميمان )  عقيمي(، و 2016الجنادي ) ينة(، وا 
     (2016) موسى

 إلييا يوصي الباحث بما يأتي: التوصل تم في ضوء النتائج التيتٕصٛبد انجضج: 
  ،استخدام مدخل النقد التكاممي في تدريس محتوى النصوص األدبية من خبلل التخطيط

 .والتنفيذ، والتقويم؛ مما يساعد في تنمية ميارات الدراسة لدى الطبلب
  في ستراتيجية المقترحة في ضوء مدخل النقد التكاممي االعقد ورش عمل ودورات تدريبية عن

 .بما يحقق األىداف المنشودة ،التدريس
  تطوير أىداف، ومحتوى، وأساليب تقويم تدريس النصوص األدبية في المرحمة الثانوية في

  .مدخل النقد التكامميضوء 
 في تدريس النصوص  إجراءات التدريس المنبثقة من مدخل النقد التكاممي المعممين استخدام

 .لما ليا من فاعمية في التدريس ؛األدبية
 في ىذا البحث، دعَ المُ  إعداد دليل لمعمم المغة العربية عمى نحو ما جاء في دليل المعمم 

 .مدخل النقد التكاممي عمىالذي يعتمد عمى االستراتيجية القائمة و 
وتوصياتو في ضوء نتائج البحث،  :انًشزٔػبد انجضخٛخ انًمتزصخ

 يمكن إجراء البحوث اآلتية:

برنامج في تدريس النصوص األدبية قائم عمى مدخل النقد التكاممي لتنمية بعض ميارات  -1
 النقد األدبي والقراءة األدائية الشعرية لطبلب المرحمة الثانوية.

 الدراسة ميارات بعض تنمية في التكاممي النقد مدخل عمى قائمة مقترحة تفاعمية استراتيجية -2
 .الثانوية المرحمة لطبلب األدبي والتذوق

 تطوير منيج النصوص األدبية في ضوء مدخل النقد التكاممي لطبلب المرحمة الثانوية. -3
برنامج قائم عمى مدخل النقد التكاممي في تدريس النصوص األدبية لتنمية بعض ميارات  -4

 .ويةالقراءة لمدراسة والقراءة اإلبداعية لطبلب المرحمة الثان
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 انمراجع انعربية:

(. أثر فاعمية برنامج تدريبي لتنمية 2016إبتسام محمود عامر، ولينة أحمد الجنادي )
يزهخ ميارات الدراسة في تخفيض التسويف األكاديمي لدى طالبات الجامعة، 

، المجمد الثاني، مايو، ص 35، ع كهٛخ انتزثٛخ ثبإلطًبػٛهٛخ
 .428-379ص

(. مدى ممارسة طبلب جامعة المجمعة لمميارات 2015إبراىيم بن عبد اهلل الحسينان )
الدراسية وعبلقتو بكل من الجنس والتخصص الدراسي وجودة الحياة الجامعية، 

، يناير، ص ص 22، كمية التربية بقنا، ع يزهخ انؼهٕو انتزثٕٚخ
12-63. 

يزهخ ػاليبد فٙ ، (. في تكامل األدب والنقد2002أحمد جاسم الحسين )

، 11، المجمد 43، النادي األدبي الثقافي بجدة، السعودية،  ع انُمذ األدثٙ
 .403-381مارس، ص ص 

(. ميارات الدراسة 2005أحمد محمد الميدي إبراىيم، ومسعد عبد العظيم محمد صالح )
يزهخ كهٛخ وعبلقتيا ببعض المتغيرات الدراسية لدى عينة من طبلب الجامعة، 

 .47-1، يناير ص ص 21، المجمد 1، جامعة أسيوط، ع ٛخانتزث
(. فاعمية برنامج مقترح قائم عمى التكامل بين ميارات القراءة 2005أسامة زكي السيد عمي )

رطبنخ والكتابة في تعميم المغة العربية لمناطقين يغيرىا في تنمية ميارات الدراسة، 

 سكندرية.، كمية التربية، جامعة اإل، غير منشورةدكتٕراِ
( النموذج البنائي التنبؤي لميارات الدراسة والحكمة االختبارية 2008السيد محمد أبو ىاشم )

يزهخ كهٛخ انتزثٛخ والتحصيل الدراسي لدى طبلب المرحمة الثانوية، 

 .272 -211، الجزء األول، ص ص 68، ع ثبنًُصٕرح
اتي واالتجاه نحوه باستخدام التعمم (. تنمية ميارات التعمم الذ2013أمنية أسامة أبو المكارم )

رطبنخ القائم عمى المشكبلت العممية لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية، 

 ، كمية التربية، جامعة عين شمس.، غير منشورةيبرظتٛز
(. برنامج مقترح لدراسة النص األدبي في المرحمة 2004إيمان أحمد محمد حسين عميان )

، ، غير منشورةرطبنخ دكتٕراِالنقدية،  الثانوية في ضوء معايير المناىج
 معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.
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اطتزاتٛزٛبد تذرٚض انهغخ (. 2013بميغ حمدي إسماعيل )

، عمان، المممكة انؼزثٛخ أطز َظزٚخ ٔتطجٛمبد ػًهٛخ
 األردنية الياشمية: دار المناىج لمنشر والتوزيع.  

استراتيجية مقترحة )مسارات القراءة( لتدريس (. فاعمية 2018بميغ حمدي إسماعيل )
النصوص األدبية قائمة عمى فنيات نظرية التمقي في تنمية ميارات القراءة اإلبداعية 
لدى طالبات الصف الثاني الثانوي، مجمة البحث في التربية وعمم النفس، كمية التربية، 

 .56-1، ص ص 1، عدد 33جامعة المنيا، مجمد 
(. أثر برنامج تدريبي في تنمية الميارات 2009وميادة محمد الناطور )جمال أبو زيتون، 

الدراسية والتحصيل ومفيوم الذات األكاديمي لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمم، 
يزهخ اتضبد انزبيؼبد انؼزثٛخ نهتزثٛخ ٔػهى 

 .85-44، المجمد السابع، ص ص 1ع كمية التربية جامعة دمشق، ، انُفض
أطبطٛبد انتذرٚض انفؼبل فٙ انؼبنى (. 2004حسن سيد شحاتة )

 ، القاىرة: الدار المصرية المبنانية.4، طانؼزثٙ
تؼهٛى انهغخ انؼزثٛخ ثٍٛ انُظزٚخ (. 2008حسن سيد شحاتة )

 ، القاىرة: الدار المصرية المبنانية.7، طٔانتطجٛك
ٚخ يؼزى انًصطهضبد انتزثٕ(. 2003حسن شحاتة، وزينب النجار )

 ، القاىرة: الدار المصرية المبنانية.ٔانُفظٛخ
(. أثر التعمم الذاتي القائم عمى ميارات الدراسة في تنمية التفكير 2010حسين زعل فياض )

العممي وميارات القائد والتعمم النشط لدى طبلب المرحمة األساسية العميا في مبحث 
 جامعة اليرموك. ، غير منشورة، كمية التربية،رطبنخ دكتٕراِالتاريخ، 

( . أبعاد عادات االستذكار فى حالة تكرار سموك الغش لدى  ٠٢٢٠حمدي عمى الفرماوي ) 
 ،كمية التربية، جامعة عين شمس ،المجمة المصرية لمدراسات النفسيةطمبة الجامعة، 

 .213-٢٨١( فبراير، ص ص ٤٣(، العدد )٢٠المجمد )
تؼهٛى انمزاءح (. 2006رشدي أحمد طعيمة، ومحمد عبلء الدين الشعيبي )

، القاىرة: ٔاألدة، اطتزاتٛزٛخ يختهفخ نزًٕٓر يتُٕع
 دار الفكر العربي.

(. فاعمية برنامج قائم عمى نظرية فيرث السياقية 2018رمضان مصباح عبد القوي مصباح )
بداعي في تدريس النصوص في تنمية بعض ميارات التذوق األدبي والتفكير اإل
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، غير رطبنخ دكتٕراِاألدبية لدى طبلب الصف األول الثانوي العام، 
 ، كمية التربية، جامعة الفيوم.منشورة

(. فعالية نموذج مقترح قائم عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة 2008ريم أحمد عبد العظيم )
دى طبلب المرحمة الثانوية، في تنمية ميارات القراءة لمدراسة والقراءة اإلبداعية ل

، غير منشورة، كمية البنات لآلداب والعموم التربوية، جامعة رطبنخ دكتٕراِ
 عين شمس.

ػبداد االطتذكبر ٔيٓبراتّ (. 2005سناء محمد سميمان )

  ، القاىرة: عالم الكتب.انذراطٛخ انظهًٛخ
ى االتجاىات الحديثة (. استراتيجية لتدريس األدب قائمة عم2013سيد رجب محمد إبراىيم )

رطبنخ في دراستو ونقده لتنمية الذائقة األدبية لدى طبلب المرحمة الثانوية، 

 ، كمية التربية، جامعة عين شمس.، غير منشورةدكتٕراِ
(. المنيج التكاممي في الخطاب النقدي لمدكتور أحمد عمي اليمداني، 2004صبري مسمم )

 .198-191ص ، يوليو، ص 12، ع يزهخ انتٕاصم ثبنًٍٛ
(.فاعمية التدريس القائم عمى تحميل الخطاب في 2019عبد السبلم رايق رشوان أبو زايد )

رطبنخ  تنمية ميارات تحميل النصوص األدبية في المرحمة الثانوية،

 ، كمية التربية، جامعة دمياط.، غير منشورةدكتٕراِ
(. فاعمية برنامج متكامل مقترح في ضوء نظرية 2013عبد اهلل عبده حفني سميمان )

الذكاءات المتعددة في تنمية ميارات القراءة لمدراسة والقراءة اإلبداعية لدى طبلب 
، كمية التربية، جامعة بني ، غير منشورةرطبنخ دكتٕراِالمرحمة الثانوية، 

 سويف.
ُمذ األدثٙ ٔانذراطبد يُبْذ ان (.2005عثمان موافي ) 

 ، اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية.األدثٛخ
(. تنمية ميارات القراءة لمدراسة لدى طبلب المرحمة 2004عرفة فتحي محمد حجازي )

 ، كمية التربية، جامعة عين شمس.، غير منشورةرطبنخ يبرظتٛزالجامعية، 
لمغة العربية قائم عمى (. برنامج مقترح فى ا2016أحمد موسى ) محمد محمد عقيمي

استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا لتنمية ميارات القراءة لمدراسة والكتابة األكاديمية ورفع 
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يزهخ انمزاءح كفاءة الذات األكاديمية لدى طبلب المرحمة الجامعية، 

 .113-49، ص ص 177ع  كمية التربية، جامعة عين شمس، ،ٔانًؼزفخ
نغتٙ صٛبتٙ، كتبة دنٛم (. 2010عمي أحمد مدكور، وآخرون )

 ، القاىرة: قطاع الكتب.انًؼهى
يٍ (. تعدد القراءة وأحادية المنيج دراسة نظرية في مشكمة المنيج، 2011عمي طرش )

أػًبل انًهتمٗ انٕطُٙ األٔل: انتزاث انؼزثٙ 

معيد اآلداب والمغات والعموم  ٔرذٚذ انمزاءاد انُمذٚخ،
 . 40-30تماعية بالجزائر، ص ص االج

(. التدريس باستخدام مدخل الخطاب الحجاجي لتنمية بعض 2012فاطمة حجاجي أحمد )
يزهخ ميارات الدراسة وعادات العقل لدى الطالبة المعممة شعبة التاريخ، 

كمية التربية،  ،انزًؼٛخ انتزثٕٚخ نهذراطبد االرتًبػٛخ
 .248-202، ص ص 39عدد جامعة عين شمس، 

 
(. فاعمية ميارات الدراسة في تحسين معتقدات الكفاءة الذاتية 2020فاطمة سعيد الجيورية )

انًزهخ العامة واألكاديمية لدى طبلب الصف العاشر بسمطنة عمان، 

، ص 134، عدد 34مجمس النشر العممي، جامعة الكويت، مجمد  انتزثٕٚخ،
 .292-259ص 

(. فاعمية منيج مقترح لؤلدب العربي في المرحمة الثانوية 2000فاطمة عبد اهلل آل خميفة )
رطبنخ في دولة البحرين في ضوء معايير المدارس النقدية لؤلدب، 

 ، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.، غير منشورةدكتٕراِ
 –انتذٔق األدثٙ )طجٛؼتّ(. 2009ماىر شعبان عبد الباري )

األردن: دار  لٛبطّ(، –يؼبٚٛزِ –يمٕيبتّ –ظزٚبتَّ
 الفكر.

(. مبلمح االتجاه التكاممي في النقد األدبي نقد 2000عبد الحميد محمد خميفة )محمد  
رطبنخ في مصر منذ إنشاء الجامعة المصرية حتى آخر الستينات،  -الشعر

 ، كمية اآلداب، جامعة اإلسكندرية.نشورة، غير مدكتٕراِ
(. فاعمية التدريب عمى ميارات الدراسة وتقميل 2014محمد عبود موسى الحراحشة )

الحساسية المنتظم في خفض قمق االختبار وتحسين الفاعمية الذاتية األكاديمية لدى 
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يزهخ ربيؼخ انُزبس عينة من طمبة الصف العاشر في محافظة عجمون، 

 .2220-2187، ص ص 28، المجمد 9، فمسطين، عنهؼهٕو اإلَظبَٛخ
(. تطوير منيج األدب في ضوء بعض الجوانب الوجدانية 2000محمد عبيد محمد عبيد )

غير  رطبنخ دكتٕراِ، في المرحمة الثانوية بدولة اإلمارات العربية المتحدة،
 ، كمية التربية، جامعة عين شمس.منشورة

ة لتدريس (. فاعمية استخدام األنشطة الدرامي2016محمود حسان عبد البصير ميدي )
النصوص األدبية في تنمية بعض ميارات التذوق األدبي والقراءة األدائية الشعرية 

، كمية التربية، ، غير منشورةرطبنخ يبرظتٛزلطبلب الصف األول الثانوي، 
 جامعة المنيا.

(. فاعمية استراتيجية تحميل بنية النص المغوي في تنمية 2010مروان أحمد محمد السمان )
رطبنخ فيم القرائي لمنثر والشعر لدى طبلب المرحمة الثانوية، مستويات ال

 ، كمية التربية، جامعة عين شمس.، غير منشورةدكتٕراِ
(. نموذج تدريسي قائم عمى تجييز المعمومات في ضوء 2014مروان أحمد محمد السمان )

طبلب معممي الذاكرة العاممة لتنمية ميارات القراءة لمدراسة والكتابة األكاديمية لدى ال
المغة العربية بكميات التربية، مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس، الجمعية 

 .97-51، ص ص 204المصرية لممناىج وطرق التدريس، القاىرة، عدد 
(. فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى منيج 2002مصطفى محمد عبد الرحيم إبراىيم )

بية وتذوقيا لدى طبلب الصف األول الثانوي، النقد التكاممي في فيم النصوص األد
 ، كمية التربية، جامعة اإلسكندرية.، غير منشورةرطبنخ يبرظتٛز

(. فعالية استخدام األنشطة المغوية التكاممية 2015مي محمد أبو بكر أنور رجب مكنس )
في تنمية بعض ميارات االستماع والقراءة لمدراسة لدى طبلب الصف األول الثانوي، 

 ، كمية التربية، جامعة المنصورة.، غير منشورةبنخ يبرظتٛزرط
(. برنامج قائم عمى نظرية تجييز المعمومات لتنمية ميارات 2016نيفين السيد حسين ) 

االستذكار واالتجاه نحو الدراسة والتحصيل األكاديمي لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية، 
 العميا لمتربية، جامعة القاىرة.، كمية الدراسات ، غير منشورةرطبنخ دكتٕراِ

(. فاعمية برنامج معرفي سموكي في خفض قمق 2014نيفين عبد الرحمن محمد السيد بكر )
االختبار وأثره في تحسين بعض ميارات االستذكار والتحصيل األكاديمي لدى طبلب 
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، كمية التربية، ر منشورة، غيرطبنخ دكتٕراِالمرحمة الثانوية العامة بأسيوط، 
 معة أسيوط.جا

(. استراتيجية توسعية لتنمية ميارات 2021يحيى محمد عبد اهلل محمد أبو الفتوح فرج )
، ، غير منشورةرطبنخ يبرظتٛزالتحميل النصي لدى طبلب المرحمة الثانوية، 

 كمية التربية، جامعة المنصورة.
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