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ا توافر ومدى ة الثانو املرحلة طالب لدى عة الشا البال التفك   أساليب

اللفظي العامة ات القد اختبار أسئلة رمحتو   ى

طاب ل التداو التحليل عناصر   ضوء

ي عبدالالهنايل سيف   وسف

س، التد وطر املنا رقسم بيةق ال ديد،لية ا الوادي   .جامعة

س،  التــــــــد وطــــــــر املنــــــــا رقــــــــسم دابليــــــــةق و بيــــــــة تبــــــــوك،ال يــــــــةجامعــــــــة العر اململكــــــــة ،
  .السعودية

 nabdallah@ut.edu.sa: برید االلكترونيال١
ص   :امل

أســـــاليب خـــــصائص تحديـــــد ـــــ إ اليـــــة ا اســـــة الد عناصـــــررـــــدفت ضـــــوء ـــــ ـــــ البال ـــــ التفك
مـدى تحديـد وأيـضا ـا، ـة الثانو املرحلـة طـالب ـ و وقياس طاب ا ألنواع التداو التحليل

ً

واســتخدمت الــسعودية، يـة العر باململكــة اللفظـي العامــة ات القـد اختبــار محتـو ــ ـا رتوافر ى
نــــــو ــــــشراف الس الوصــــــفي املــــــن ضــــــمن ات و نا الــــــس أســــــلوب اســــــة رالد مــــــنر املختلفــــــة اع

توظيــــف ــــ ع اعتمــــادا ــــ البال ــــ التفك لتحليــــل) ٦(أســــاليب تداوليــــة مــــن) ٧(عناصــــر أنــــواع
مـــــن ــــ كب عــــدد ــــ إ ات و نا الــــس أســــلوب توظيــــف خــــالل مــــن اســــة الد وتوصــــلت طــــاب، را ر

التداوليــــة العناصــــر حــــسب ا يف تــــص تــــم ــــ ال ــــصائص ــــشاء،ا إ يف التــــص ــــذا عــــن ونــــتج
ضـــــــمت تحـــــــت) ١٣٨(قائمــــــة مـــــــصنفة تداوليـــــــة، ـــــــ) ١٦(خاصـــــــية التفك أســـــــاليب مـــــــن ا أســـــــلو

ــــة الثانو املرحلــــة طـــالب ــــ و بانة اســـ بإعــــداد الباحـــث قــــام القائمـــة ــــذه ضـــوء ــــ و ، ـــ البال
ــــ البال ـــ التفك اللفظــــي،بأســـاليب ات القـــد اختبــــار أســـئلة محتــــو تحليـــل ة اســــتما روأيـــضا ،ىر

بلغــــت ــــ وال البحـــث عينــــة ـــ ع مــــا تطبيق تطبيــــق) ٢٤٠(وتـــم نتــــائج ت وأشـــا طالبــــة، و رطالبـــا
ً

بــــ ـــة الثانو املرحلــة طـــالب ـــ و ات مــستو ضـــعف ـــ إ اســة الد أســـاليب) ١٠(رأدوات مـــن أنــواع
انــــــت ن حــــــ ـــــ أنــــــواع، عــــــة بأ متوســـــطة جــــــاءت م وعــــــ ات مـــــستو أن كمــــــا ، ــــــ البال ـــــ رالتفك

سـاليب ـذه مـن فقـط ن بنـوع مرتفعـة م وعـ ات ـ،مـستو ـش قـد حاجـةو ـ إ النتـائج ذه
وســــــياقات أغـــــراض اســـــة ود ــــــ البال ـــــ التفك أســـــاليب ـــــ ع للتعــــــرف ـــــة الثانو املرحلـــــة رطـــــالب
نمـــــاذج مـــــن اســــة الد مجموعـــــة أن ــــ إ النتـــــائج ت أشــــا كمـــــا ــــا، توظيف كيفيـــــة و ا، راســــتخدام ر

تــــضمنت قـــد اللفظــــي العامــــة ات القــــد ــــ) ٧(راختبـــار البال ــــ التفك أســـاليب مــــن وقــــد.أنــــواع
باملرحلـــــةأو البالغـــــة مـــــن ضـــــمن ـــــ البال ـــــ التفك أســـــاليب س بتـــــد اليـــــة ا اســـــة الد رصـــــت ر

مـــــن ـــــد املز إجـــــراء باســـــتكمال املتعلقـــــة حـــــات املق مـــــن عـــــددا اســـــة الد قـــــدمت كمـــــا ـــــة، الثانو
ً

ر
البال التفك أساليب اسة لد   .رالبحوث

لمــات ـــ :املفتاحيـــةال البال ـــ التفك التـــداو،أســـاليب ات،طـــابلالتحليـــل القـــد راختبـــار
  .العامة
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ABSTRACT 
The current study aimed to determine the characteristics of the rhetorical 
thinking methods in the light of the elements of pragmatic analysis of the 
types of discourse and assess the awareness of secondary school students. 
The study also aimed to determine their availability in the content of the 
verbal general abilities test in the Kingdom of Saudi Arabia: Rhetorical based 
on employing (6) pragmatic elements to analyze (7) types of discourse. The 
study, through employing the scenarios method, identified a large number of 
characteristics that were classified according to pragmatic elements, and this 
classification resulted in the creation of a list that included (138) pragmatic 
properties, classified under (16) methods of rhetorical thinking, and in light 
of this list, the researcher prepared a questionnaire about the awareness of 
secondary school students in rhetorical thinking methods, as well as a form 
for analyzing the content of verbal abilities test questions, and they were 
administered to the research sample (240 male and female students). The 
results indicated that administering the study instruments to the low levels of 
awareness of secondary school students with (10) types of rhetorical thinking 
methods, and their level of awareness was medium in terms of four types; 
however, their awareness levels were high in terms of two types, and such 
results may indicate the need for secondary school students to learn about 
rhetorical thinking methods and study the purposes and contexts of their use, 
and how to employ them. The results also indicated that the study group of 
verbal general abilities test models included (7) types of rhetorical thinking 
methods. The current study recommended teaching rhetorical thinking 
methods within the rhetorical curriculum at the secondary stage. The study 
also made a number of recommendations related to completing further 
research to study rhetorical thinking methods. 
Keywords: Rhetorical Thinking Methods, Pragmatic Analysis of Discourse , 
General Abilities Test. 
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:مقدمة  

بــــو ال مـــن ـــ كث ط تكنولــــويـــر وتقـــدم ـــ معر انفجــــار مـــن العـــالم ده ــــش مـــا ن بـــ ن
ناحيــــــة مــــــن تـــــــصال وســــــائل ـــــــ عة ســــــر ات ــــــ غي وســـــــائل،و ــــــ لتب ـــــــة بو ال الــــــنظم وحاجـــــــة

ــــــ ع ن قــــــاد ليــــــصبحوا ن؛ املتعلمــــــ لــــــدى املتنوعــــــة ــــــ التفك أســــــاليب لتنميــــــة اتيجيات رواســــــ
املعر نفجـــار ـــذا التعامـــل متطلبـــات وتلبيـــة اة ناحيـــةرمجـــا مـــن عة الـــسر ات ـــ التغ وتلـــك ـــ

فقـــــط ـــــست ل متنوعـــــة ـــــ تفك ألســـــاليب ن املتعلمـــــ امـــــتالك ـــــ إ اجـــــة ا أن قيقـــــة وا ، ىأخـــــر
تفرضــھ مــا ومقاومــة لتحــدي أيــضا ــ بــل العــصر، مــستحدثات مــع التعامــل متطلبــات لتلبيــة

ً

للــذ وإفــساد يم، للمفــا ــسطيح و العقليــة، للعــادات تنمــيط مــن املــستحدثات ــبــذه و قو
قائق ل يف   .وتز

ـــذا يــصاحبھ ســوف التكنولـــو والتقــدم ــ املعر نفجــار أن يتـــصو أحــد يكــن رولــم
أحــد يــصفھ جيــل لــدينا أصــبح حيــث و والتــضليل، ــ التفك وتوجيــھ التنمــيط مــن ائــل ال الكــم

ن املعاصـــر ن كي مـــر ن بـــو بـــھ: "بأنــــھ-ال الوثـــو يمكـــن عنـــوان"قال لـــھ مقالـــة ــــ و كيــــف: ،
ن الثالثـ دو فـيمن تثـق ال طـر، ل مـستقبلنا وعـرض الـشباب عقـو الرقمـي العصر نأفسد –ل

ن(يؤكــد ل بيــو ك رمــا ــ) ر إ يــؤد لــم ا واســتخدام ديثــة ا والتقنيــات ــ املعر نفجــار أن ــ ع
مجموعــة عليـھ سـيطرت بـل ناه، تـصو الـذي والكــم ل بالـش نيـة امل والتنميـة ي الـذا رالتثقيـف

و عــــالموأدوات وأن قــــران، مــــن مجموعــــة ن بــــ حــــوال أغلــــب ــــ للتواصــــل ــــسيطة ســــائط
ـــــو و لة، الـــــ العامـــــة للثقافـــــة ة شـــــر ية شـــــ لديـــــھ بجيـــــل تمامـــــا محاطـــــا أصـــــبح ن بيــــة ال

ً ً

جتما التواصل ات شب ة حضا يتصدر الذي يل   ).Bauerlein,2008,p.13. (را

و تمـس لــم ــا ا عــصرنا ــ اللغــة أن ِكمـا
ُ

فقــط النــاس ن بــ م والتفــا للتواصــل ســيلة
وشـــــباب شء والــــ عامــــة بــــصفة النــــاس ســــلوك ــــ ع للتــــأث ــــستخدم أداة أيــــضا أصــــبحت بــــل

ً

خاصـــة بـــصفة ن عقليـــة،املتعلمـــ ات ـــا وم أســـاليب توظيـــف ـــ ع عتمـــد ـــا التعامـــل روأصـــبح
املتعــــاملو وأصــــبح ن، املــــضام ـــ غي و ــــسات املال صــــياغة إعــــادة ــــا خالل مــــن ــــنيمـكــن باللغــــة

قنــاع و ــاج ا آليــات ــم ف و ، اللغــو ســتخدام خــصائص ــم وف المــتالك اك،يحاجــة روإد
املختلفة واملواقف السياقات   .املقصود

ســائل و مجــاالت عــدد و ــساع وا اللغــة باســتعمال املتعلقــة التحــديات ــذه تزايــد وومــع
ــ ــادة والز ، اللغــو قنــاع و طــاب ا ال أشــ وتنــوع املعلومــةيالتواصــل تقــديم وســائل أنــواع

واملعرفــة اسـة الد مجــاالت وتنـوع البحــوث وتقـدم ناحيــة، اللغــو-رمـن املجـال ــ مــن-يخاصـة
اللغــــة ســـة ومما علـــيم مجـــال ــــ ـــ التفك اســـتخدام ـــساع ا ــــ إ اجـــة ا ادت ؛ أخـــر رناحيـــة ز ،ى

اســـــــتخد ــــــ التنــــــوع طبيعــــــة مـــــــع ــــــ التفك أســــــاليب وتكييــــــف ــــع ـــ تطو م الــــــال مــــــن اماتزوأصــــــبح
ا سا مما وميادين سائل و اللغة ظائف رو و   ).(Arrain,& Haye, 2012,p.221و

عمـــل اللغـــة مـــستخدم أن ـــ ـــ والتفك اللغـــو ســـتعمال ن بـــ العالقـــة طبيعـــة يوتبـــدو
اللغـة ألن و ، يـا وا الواق للعالم والفكر املعر التجسيد لغـة–يع ـستطيع–أي ال

ـــا ف جميـــع ـــ وترم ســـتداللتجـــسيد ـــ إ ـــأ ت ـــ ف ، ـــا ا العـــالم يتـــضمنھ مـــا وجميـــع رر
كفيـــــل ـــــشر ال ن والـــــذ ع، والبــــد واملجـــــاز البيـــــان وتوظيــــف الـــــسياق واستحـــــضار تاج ســــت يو
مـــن اللغــو املحتــو يتــضمنھ مـــا اك إد و ــم ف ــ ــ التفك ات ـــا م وتوظيــف اللغــة ــ ترم يبفــك ى ر ر

باطنــــة، أو رة ظــــا وتجــــسيدات ي ــــ"معــــا ل ـــــفاللغــــة بــــل والوصــــف، لإلخبــــار أداة مجــــرد ست
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نفعلـــــھ مـــــا ـــــ ع يرتكـــــز ـــــ التفك فموضـــــوع وعليـــــھ لـــــھ، وتحو فيـــــھ والتـــــأث الواقـــــع لبنـــــاء وســـــيط
ا نتلفظ ال ،" (بالتعاب ص٢٠٠٠البا ،١٣٨.(  

مجـــــاالت مـــــن مجـــــال ـــــل أن ذلـــــك الكـــــالم؛ أنـــــواع مـــــع تتـــــداخل ـــــ التفك أنـــــواع أن كمـــــا
طــــاب ط ا ـــــ ـــــ تفك ـــــاريرافقـــــھ ف ـــــذه تنفيـــــذ وكيفيـــــة املجــــال ـــــذا ـــــار وأف ومحتـــــو ىبيعــــة

ــــا، ع ــــ ـــــساق"وأن والتعب أ ن بــــ مــــن ختيــــار و الفكــــر إعمــــال ــــ ع عتمــــد اللغـــــة اســــتعمال
متعــددة ــشيھ،" (تفــضيلية أن)٤٩،ص٢٠٠٧بال ذلــك الــسلوك؛ أنــواع مــع تتــداخل أيــضا ــ و ،

ً

مــ مختلفــة جات بــد املختلفــة أعمالــھ س يمــا رــسان قــدر الــذي املبــدأ ــو و ، ــ والتفك الــو ن
وكالمـــھ ه ـــ تفك أســـلوب ـــ ص ـــ ـــل تفـــرد لنـــا متطابقـــان،يفـــسر ـــصان يوجـــد ـــاد ي فـــال

ص٢٠٠٧قطامي،( ،٣١.(  

اللغـــــــو ســـــــتعمال بمجـــــــال تـــــــرتبط ـــــــ ال ـــــــات النظر وأحـــــــدث ــــرب أقـــ ـــــــة"يومـــــــن النظر
التحليـــل" التداوليـــة عتمــــد حيـــث ن، العـــشر القـــر ــــ ـــرت ظ ـــ أساســــيةنال بـــصفة التـــداو

التــداو التحليــل أن أي التبليغيـة، والوضــعية املتلقـي و املرســل ـ جوانــب ثالثـة اســة د ـ رع
مــــــل ا فيــــــھ ل تــــــؤ ــــــ ال للــــــسياق الــــــضم التحديــــــد ة بالــــــضر وـــــستلزم ،(رو راو           ،٢٠٠٥يــــــ

  ).٢٦ص

تقــا ثمــة يجــد اللغــو س الــد ــ التداوليــة مجــال حــدود ــ يواملتأمــل ــذهر ن بــ ــ كب طع
ركــــــز و ســـــتعمال، وقــــــت اللغـــــة اســـــة بد ــــــتم فالتداوليـــــة ؛ ـــــ البال س الــــــد وحـــــدود ـــــدود را ر

املـــــضمو اســـــة د ـــــ يتقطعـــــان مـــــا و ســـــتعمال، أثنـــــاء اللغـــــة معرفـــــة ـــــ ع ـــــ البال س نالـــــد ر ر
مناسـبة سـياقات ـ ومتلـق منـتج ن بـ املـضمو ذا ونقل اللغة سة ملما أداة بوصفھ ٍاللغو ٍ ن ري

مقـــــــالو مقـــــــام ـــــــل ل أن ابـــــــح،(مراعـــــــاة و ـــــــة، خو ص٢٠١٩ربـــــــن تطبيـــــــق)٧٤، ـــــــود ج أن ـــــــ غ ،
طرحـت فقـد ذلـك ومـع متـأخرة، ة ـ ف ـ إال تبـدأ لم ية العر اللغة عليم التداولية معطيات
مــــــن املختلفــــــة نـــــواع تحليــــــل توظيـــــف ــــــر ظ حيــــــث امليـــــدان، ــــــذا ـــــ واعــــــدة ؤ و ات ىتـــــصو ر ر

التد ـــــة النظر ضــــــوء ـــــ طـــــاب اســــــاتا الد مـــــن العديـــــد ــــــ عليمـــــي و لغـــــو كمــــــن راوليـــــة، ي
مـــــــــن ـــــــــل اســــــــة د ـــــــــش كمـــــــــا ،:  (  رالــــــــسابقة ي و)٢٠٠٧صــــــــ ، )، ـــــــــ والع ) ٢٠١٨يـــــــــشوات،

ى،(و ى،(و،)٢٠١٠العنـــــــــا و)٢٠١٢العنـــــــــا ى،(، و)٢٠١٧العنـــــــــا ،)، ـــــــــ و)٢٠١٧داي ى،(، العنـــــــــا
٢٠١٩.(  

مجــ ــ و يــة العر اللغــة علــيم ميــدان ــ البحــث اتوألن واملــستو وانــب ا توظيــف ال
ـــــ-البالغيـــــة ال املنطقيـــــة ـــــ التفك ـــــشطة أ ـــــد وتجر ـــــساق وتركيـــــب بتحليـــــل ن البـــــاحث يلـــــزم

خـــــصائص لتحديـــــد ن للبـــــاحث دافعــــا ذلـــــك يكـــــو فقـــــد اللغــــة، اســـــتخدام طبيعـــــة مـــــع تتوافــــق
ً

ن
املرتب ــ التفك أســاليب صــف و تحديــد ــ ع عتمــد مجــال ، ــ التفك ألســاليب جديــد طــةومجــال

طـــاب، ا مـــن املختلفـــة نـــواع ـــ التداوليـــة للعناصـــر ة ـــ املم البالغيـــة ـــصائص ا بتوظيـــف
ــــ البالغيــــة ســــماتھ وتوظيــــف ي طــــا ا الــــنص إحيــــاء ــــ ع عمــــل بحثيــــة يــــة من خــــالل مــــن

املتلقـــي وطبيعـــة واملقـــام ـــة اللغو الـــسالمة ط شـــر مـــع ناســـب ي مـــا و ، التفـــاع ـــ،واملوقـــف و
ــــذا و طــــار ــــصائصــــذا ا توظيــــف اء و تقــــف ــــ ال ــــ التفك ألســــاليب يــــصبح قــــد ل رالــــش

خر املجاالت التفك أساليب من ا غ عن بھ تتم وما مف التداولية   .ىالبالغية



فرھا في محتوى أسالیب التفكیر البالغي الشائعة لدى طالب المرحلة الثانویة ومدى توا
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عامـة ـصفة إذا،و ــ التفك أسـاليب مـن املجـال ــذا ل ـ التم جوانـب عـض ــار إظ يمكـن
ـو يـة العر اللغـة بھ تتم ما م أ أن ـشملعلمنا الـذي ـ البال انـب ـ: "ا ـامن ال ا ر ـ

و ة ســـــــتعا ـــــــ ا ـــــــساع وا ـــــــا، عب ودقـــــــة ا، ا ـــــــشب وعـــــــة و ـــــــا، مفردا ـــــــ وغ ا، رموســـــــيقا ر
ن"(التمثيــــــــل وآخـــــــــر اتھ ص٢٠١٩ ،وـــــــــ بآليـــــــــات)٣٠٣، اســـــــــتعانوا م أنفـــــــــس ن البالغيـــــــــ وأن ،

وقواعـد م ف معــا وإنتـاج البالغـة علـم بنــاء ـ ـ التفك ات ـا روم البالغيـةر ؛،م ا مــضامي ونقـل
أن ـا مفاد مـسلمة ـ ع البالغـة علـم يقوم ـال"إذ ا ملقتـ الكـالم بمطابقـة يحـصل ـ املع

) "، ــ ج الكــالم)٣٣،ص١٩٥٢ابـن ـان وإذا معينــة" " ، غايــة لبلـوغ لم املــت بـھ يــتلفظ مــا ،"ـل
ـو ـال ا مقتـ ـان الكـالم: "و صــياغة اقتـضت ـ ال ات عتبـا تركيبــةرجملــة ة صـو ـ رع

ــــ" (معينــــة موضــــوع-) ٣٣،ص١٩٠٢ ،والقز أن تاج اســــت املقــــدمات ــــذه خــــالل مــــن يمكننــــا
مقاميــة ات واعتبــا خــصائص مــن القـــو عليــھ ــشتمل مــا تحليــل ــو رالبالغــة أن،ل ـــ ع ــذا و

املقــــــام عــــــن ينفــــــصل ال الكــــــالم،الكــــــالم موضــــــوع ــــــ ا ــــــ غ ذلــــــك اقتــــــ املقــــــام ــــــ غ لمــــــا و
و قتــھ ھوطر ــ،أســلو غ ــ كمــا ة و مــش وأمثلتــھ ن، املتخصــص لــدى ف معــر لغــو أمــر ــو رو و ي

كقولنـــــا ؛ واحــــد ــــ ملع مختلفـــــة ات عبــــا عــــدة قـــــو أســــلوب ــــ بتغ رداللــــة منطلــــق( ل ــــد ـــــد،ز زو
د،املنطلق كذلك) زواملنطلق والفائدة تختلف غراض ص٢٠١٣كالتمة،.( ألن ،٢٠٢(  

أسـال أن أيـضا ـ التم جوانـب ومـن
ً

البالغيــة وانـب ا توظيـف ـ ع القائمـة ـ التفك يب
اللغـــــو املحتـــــو ـــــ البحـــــث ـــــ ع تقـــــوم يالتداوليـــــة املكتـــــوب-ى أو مـــــن-الـــــشف يتـــــضمنھ ومـــــا

ن بــ ــوار ا يتــضمنھ مــا أو ي معــا مــن املحتــو يتــضمنھ مــا ن بــ ط تــر أساســية ــ تفك ىعمليــات
ن املقـام،املتخاطب ستلزمھ أ،وما مـن النـوع ـذا أن تـتمأي إجـراءات ـستلزم ـ التفك سـاليب

بنائــــــھ و املحتــــــو بــــــأجزاء مباشـــــرة عالقــــــة ــــــا ول اللغــــــو ســــــتعمال ىأثنـــــاء وكــــــردي،،عافــــــ(ي
  )١٥٠٢،ص٢٠١١

ــ ع امعــات با لاللتحــاق لــة املؤ ات القــد ات اختبــا تحــرص ، ــ التفك ميــة أل رونظــرا ر
مــن يمتلكونــھ مــا وفــق الطــالب يف تــص و اتــھ، ا وم أســاليبھ اترقيــاس ــا وامل ســاليب ،رــذه

؛ ــــا أخطر و م نمــــو مراحــــل ــــم أ مــــن بواحــــدة ن يمــــر الــــذين ــــة الثانو املرحلــــة طــــالب وخاصــــة
املعقـــــدة العقليـــــة العمليـــــات توظيـــــف ـــــ ــــة العمر املرحلـــــة ـــــذه ـــــ الطـــــالب يبـــــدأ كمـــــا،حيــــث
املجتمعيــ واملـشكالت القــضايا تجـاه م ومــواقف ـة، الفكر م ــا اتجا ن تكـو ــا ف ومــا،ةنيبـدأو

ذلــــــك يــــــصاحب ــــــ،قــــــد تب و ة بلــــــو ــــــ ع حتمــــــا تــــــؤثر انفعاليــــــة ات ــــــ غ و فكــــــر ش ــــــشو رمــــــن ي
ً

محددة تفك ألساليب الطالب ص٢٠٠٤بيومي،(وتوظيف ،٦(.    

؛ يــة العر املنطقــة ــ ــام ا التعلــيم ــ للقبــو لــة املؤ ات ختبــا ر أشــ ن بــ مــن لو ر
ات القـــد املركــــ،راختبـــار عقـــده و عـــده الــــسعودية،والـــذي يـــة العر باململكـــة للقيـــاس الـــوط ز

ختبـار ـذا تطبيـق بدايـة ـ ع عامـا ن عـشر مـن ـ أك ر مر من الرغم مـن،ووع الـرغم ـ وع
ــذا مـع التعامـل كيفيـة ن تبـ وأدلـة ـشرات مـن تقدمـھ ومـا التعلـيم ة ا و ا تبـذل ـ ال ـود را ز

ات،ختبار مـدر ن بـ اختالف ناك ال ما أنھ ـذازإال إليـھ يرمـي مـا ن بـ و ن املعلمـ و الطـالب
ات، ختبار ـا م بقيـاس تباطـا ا وانـب ا ـ أك مـن ات القـد اختبـار مـن اللفظـي انـب ا عد رو ر ر

ن الـراغب الطـالب امـتالك عـدم يكـو قـد ، ـ التفك و اللغـة ن بـ الـشديد تبـاط لال نظرا نالتفك ر
ــ التفك ات ــا مل امعيــة ا باملرحلــة لتحــاق وجــودرـ مــن الــشكو أســباب ــم أ أحــد ـ ىالبال

ـــــــة الثانو املرحلـــــــة ـــــــ الطـــــــالب تحـــــــصيل ن بـــــــ ات،فجـــــــوة القـــــــد اختبـــــــار ـــــــ م مـــــــستوا ي روتـــــــد
  ).٢٠١٦الغامدى،(اللفظي
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اسة الد لة بمش   :رحساس

ا م اسة الد لة بمش الباحث إحساس عوامل عدة مت   :رسا

ألعمــا - وتحكيمــھ اطالعــھ خــالل مــن الباحــث وللمـــسابقاتمالحظــات الكتابيــة الطــالب ل
ــــة، الثانو س املــــدا مــــستو ــــ وع تبــــوك، بمدينــــة ــــي د النــــادي ــــا يجر ــــ ال ية رالــــشف ى

تبـوك بجامعـة الثقـا بالنـادي ـ و الـسنة طالب أعمال ـا–وأيضا ا العمـل محـل
مالحظـــــة–للباحـــــث تمـــــت ع: حيـــــث والــــــ الـــــوعظ أســـــلوب توظيـــــف ـــــ إ امليــــــل شـــــيوع
املـــــسابقاتوالكتابــــة ــــذه ـــــ ن ك املـــــش مــــن ـــــ كث لــــدى الطـــــالب،بالعاميـــــة ـــــ و وعــــدم

يجـــــــب ـــــــ ال والبالغيـــــــة الفنيـــــــة ـــــــصائص با م أعمـــــــال ـــــــ م مناقـــــــش أثنـــــــاء والطالبـــــــات
عمـال عـض وأن يـة، التعب م أغراضـ تحقيـق ـ ـساعد قـد وال العمل، ا توافر

ــــا محتوا وجــــاء جمــــة، امل اللغــــة ــــشبھ بلغــــة ــــت املجتمــــعكت ســــمات عــــن عيــــدا بــــا مغ
عامـة بـصفة ـي بقــراءة،العر يتعلقـو ـم أ اتـ عمـال ـذه اب ــ أ مناقـشة نوعنـد

ســـــاليب عـــــن الطـــــالب مـــــن ـــــ كث عـــــد فـــــضال ـــــا، غ دو جمـــــة امل والكتـــــب نالقـــــصص
ــة املكتو يــة نجل لمــات ال أو العاميــة ــة الل اســتخدام ــ إ م مــيل و الــسليمة ـة اللغو

لماتبح ال ذه ل ومشتقات جموع ار وابت ية عر ف  .ور

ــشار - ان رة ظــا ــة معا ة ضـر مــن الــسابقة اســات الد وتوصـيات نتــائج إليــھ ت أشــا رمـا ر ور
الـشباب فئـة لـدى اللغو ـة-يالتلوث الثانو املرحلـة طـالب ـشار-وخاصـة ان عـن النـاتج

الفئــة ــذه لــدى ا اســتخدام ة ــ وك جتمــا التواصــل اســاتومــن،وســائل الد : رــذه
اســـــــــــــــــــــــة الدوســـــــــــــــــــــــر(رد و ، ـــــــــــــــــــــــ اســـــــــــــــــــــــة)٢٠١٥يالعر ود ـــــــــــــــــــــــ(ر، اســـــــــــــــــــــــة،)٢٠١٤،ع رود

ي( اســــــــــة،)٢٠١٤،الــــــــــسالمو اســــــــــة،)٢٠١٤ ،عــــــــــو(رود ،)٢٠١٣ ،وصــــــــــا،عثمــــــــــان(رود
اســـــــة ـــــــ)٢٠١١أبوســـــــليمان،(رود ال الـــــــسابقة اســـــــات الد عـــــــض نتـــــــائج ـــــــ إ باإلضـــــــافة ر،

أن ــ إ ت ال:رأشــا أســاليب لــبعض الــشباب اك إد يــؤديرعــدم ــا عل م تــد وعــدم ــ رتفك
باإلحبــــــاط م شــــــعو ــــــ م،رإ مــــــ الظالمــــــي الفكــــــر لــــــتمكن عرضــــــة ــــــم جعل نــــــاك،و وأن

ـصية؛ ال اضـطرابات عـض و لالنطـواء وامليل التفك أساليب عض ن ب ا قو تباطا ا
ً

ر
اسـة د املعــاطي،(رمثـل اسـة)٢٠٠٥أبـو ود والــشواشرة،(ر، ، ـ عــض) ٢٠١٧ع وأيـضا ،

ً

اســـــــ ـــــــةرالد الثانو املرحلـــــــة طـــــــالب ســـــــھ يد مـــــــا ن بـــــــ فجـــــــوة وجـــــــود ـــــــ إ ت أشـــــــا ـــــــ ال رات ،ر
اســـــة د ؛مثـــــل العامــــــة ات القـــــد اختبـــــار اجتيـــــاز رومتطلبـــــات اســــــة) ٢٠١٦الغامـــــدى،(ر رود

ان،(  ).٢٠١١الضو

ــــ - التفك علــــيم ـــــ إ اجــــة وا اللغــــو ســـــتعمال ــــا يواج ــــ ال يكـــــو،يالتحــــديات نوأن
لالمتحا س لـــ و يـــاة ل اتھ( نـــاتالتعلـــيم عـــض)  ٢٠٠٣ ،ـــ توصـــيات إليـــھ ت أشـــا رومـــا

الوســــــــائط عـــــــصر ظــــــــل ـــــــ يــــــــة العر اللغـــــــة اســــــــتخدام قـــــــضايا تناولــــــــت ـــــــ ال املـــــــؤتمرات
مثـــــل ؛ جتمـــــا التواصــــــل ســـــائل و ي: والتكنولوجيـــــة الثــــــا الـــــدو املـــــؤتمر : توصــــــيات

خطــــر" ــــ يــــة العر ــــ" اللغــــة ــــي(املنعقــــد العلمــــوتوصــــيات،)٢٠١٣ ،د ياملــــؤتمر الثــــا ي
للمنــا ة املــصر معيــة ل ،: عــشر ــ التفك وتنميــة التعلــيم رة(منــا و،)م۲۰۰۰:القــا

تحـــــت يـــــة العر اللغـــــة دمـــــة الـــــدو ز عبـــــدالعز امللـــــك ملركـــــز الثامنـــــة النـــــدوة توصـــــيات
ـــــــي"عنـــــــوان العر ـــــــرف االتھ:ا وإشـــــــ ـــــــاض" (جماالتـــــــھ املـــــــؤتمر،)٢٠١٤،الر وتوصـــــــيات



فرھا في محتوى أسالیب التفكیر البالغي الشائعة لدى طالب المرحلة الثانویة ومدى توا
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لالتحــاد ن والعــشر ــادي عنــوانا تحــت املنعقــد للمكتبــات ــي التواصــل"العر ات شــب
ي العر الوطن املعلومات مؤسسات ا وتأث رة"  (جتما  ).٢٠١٧،القا

اسة الد لة مش   :رتحديد

ــــــــة وحيو جديــــــــدة ا أدوا تفــــــــرض ــــــــ ال والتكنولوجيــــــــة املعرفيــــــــة التحــــــــديات تزايــــــــد ظــــــــل ــــــــ
ً
ر

واملجتمعــــ فـــراد حيـــاة ـــ اللغـــة ــــالســـتخدام ع ـــصو ا ـــ ـــ سا املـــصدر ا بوصـــف لات؛
ا ـــشر و واملعلومـــات ف وإنتــــاج،راملعـــا ج و ـــ وال لإلقنـــاع الفعالــــة الوســـائل ـــم أ مـــن ا وصــــف و

الطــالب ـ و مـدى اسـة د ــ إ اجـة ا ـر تظ ؛ واملجتمعـات فــراد حيـاة ـ اسـمة ا ات ـ رالتغ
ـــــ ال املتنوعـــــة دوار اء و تقـــــف ـــــ ال ـــــ التفك ـــــربأســـــاليب اللغـــــو ســـــتخدام ـــــا إل يـــــدف

ـق طر عـن م عليم و الطالب إعداد التحديات ذه ظل افيا عد لم حيث ؛ ا ا عصرنا
املجـــردة ــــ التفك أســـاليب شــــرح ـــ ع القائمـــة ســــاليب ـــ ع عتمــــاد أو الـــسل ولــــم،التلقـــي

و ا، واســـــتخداما البالغيــــة الـــــسمات علــــيم ـــــ ع ا مقــــصو تمـــــام ـــــرعــــد ك ال أصـــــبح إنمــــا
سـتعماالت ـداف أ ـ وتمي ا بأغراض والو السمات ذه توظيف كيفية عليم ع منصبا

َ

ة   .اللغو

ـ والتفك اللغـة ن بـ ـة القو العالقـة من الرغم ـ،وع ال ـات النظر عـدد مـن الـرغم ـ وع
ـــة نظر مثـــل ـــ التفك أســـاليب بتفـــس ـــسوو،١٩٧١عـــامPaivio" بـــايفيو"قامـــت ا ـــة ننظر ر

رامــسو ـــب(١٩٨٢عـــام harison & Bramsonنو ص١٩٩٥،حب س،)١١٩، جـــاب ـــة نظر و
Gubbins عــام كوســتا١٩٨٥ــ ـة نظر و ،Costa عــام مــان١٩٨٥ـ ل املــخ قيــادة ــة نظر و

Hermanج،١٩٨٧عــــام ب ســــ ــــة ــــSternbergونظر العق الــــتحكم ــــة نظر ــــا عل أطلــــق ــــ ال
ي ـــ،الـــذا غ عـــامثـــم ـــ التفك أســـاليب ـــة نظر ـــ إ ا ص٢٠٠٦ ،أبوجـــادو ( ١٩٩٠مـــسما ،٤٢(،

لـــم ـــ التفك أســـاليب ـــات نظر مـــن أيـــا أن يالحـــظ أنـــھ إال ـــات النظر ـــذه عـــدد مـــن الـــرغم ـــ ع
ً

الوقـــــت ــــ مــــة وامل ديثــــة ا اســــة الد مجــــاالت أحــــد ــــو و اللغــــة، اســــتخدام بمجــــاالت رتــــرتبط
عــــن اختلـــف ــــا م ـــل وأن خاصــــة، ذلــــكنفـــسھ و ــــ التفك أســـاليب يف وتــــص تحديـــد ــــ ه ـــ غ

نظرتــــھ مـــع يتوافــــق محتـــو ــــ ع تـــھ نظر أعــــد م مـــ ــــل ف ا، ا ـــ أ مجــــاالت اخـــتالف ىحـــسب
يف وتـــص تفـــس ـــو واحـــد ـــدف لتحقيــق ســـ م جمـــيع ـــان وإن ، ـــ التفك أســـاليب ــوم ملف

محتــو ــ ع بنــاؤه يــتم لــم ــا م أيــا أن أيــضا يالحــظ كمــا ، ــ التفك مـــعىأســاليب يتوافــق يلغــو
اللغو ستخدام وأنماط   .يطبيعة

اســـــة بد يتعلــــق ــــ بح ـــــ متغ ــــة ملعا تتــــصدى اليـــــة ا اســــة الد فــــإن ســـــبق مــــا خــــالل رمــــن ر
أنـــــــواع ـــــــ متمثلـــــــة اللغــــــو ســـــــتخدام ومجـــــــاالت ال أشـــــــ اء و ـــــف تقـ ـــــــ ال ـــــــ التفك يأســــــاليب ر

نـــو ـــذه وتـــداو اســـتخدام أغـــراض بـــھ ـــسم ت مـــا ضـــوء ـــ وذلـــك طـــاب، مـــنلا املختلفـــة اع
طــاب موضــوعية-ا ســمات الغيــة،مــن اســة و د مــدىرثــم ــ ع والتعــرف أســلوب ــل ســمات

طالب اللفظيو ات القد اختبار محتو توافره ومدى بھ، ة الثانو راملرحلة   . ى

اسة الد   :رساؤالت

التالية ساؤالت ال عن جابة الية ا اسة الد   :رحاولت

البال .١ التفك أساليب طاب؟ما ل التداو التحليل عناصر  ضوء
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عناصــــــر .٢ ضــــــوء ـــــ ــــــ البال ـــــ التفك بأســــــاليب ــــــة الثانو املرحلـــــة طــــــالب ـــــ و مــــــدى مـــــا
التداو طاب؟التحليل  ل

العامــــــة .٣ ات القــــــد اختبـــــار نمــــــاذج عــــــض ا تتـــــضم ــــــ ال ــــــ البال ـــــ التفك أســــــاليب رمـــــا
 اللفظي؟

ال .٤ املرحلـــــة طـــــالب ـــــ و ات مـــــستو ن بـــــ العالقـــــة ،مـــــا ـــــ البال ـــــ التفك بأســـــاليب ـــــة ثانو
العامة؟ ات القد اختبار نماذج عض ساليب ذه توافر ات  رومستو

اسة الد داف   :رأ

إ الية ا اسة الد   :ردفت

طاب .١ ل التداو التحليل عناصر ضوء البال التفك أساليب  .تحديد

ع .٢ ضــوء ــ ــ البال ــ التفك بأســاليب الــو ات مــستو اســة التــداورد التحليــل ناصــر
ة الثانو املرحلة طالب لدى طاب   .ل

ـ .٣ ـ بال ـ تفك أساليب من العامة ات القد اختبار أسئلة محتو يتضمنھ ما رتحديد ى
طاب ل التداو التحليل عناصر  .ضوء

ـــة .٤ الثانو طـــالب لـــدى ـــ البال ـــ التفك بأســـاليب الـــو ات مـــستو ن بـــ العالقـــة اســـة رد
ات ومـــستو اختبـــارالعامــة نمـــاذج عــض ـــ املتـــضمنة ــ البال ـــ التفك أســـاليب تــوافر

اللفظي؟ العامة ات   رالقد

اسة الد مية   :رأ

ي مما ا مي أ الية ا اسة الد   :رستمد

ـــو .١ يـــة العر اللغـــة علـــيم ميـــدان ـــ إ إضـــافة يمثـــل قـــد بحثيـــا ا ـــ متغ اســـة الد نـــاو رت ل
ل فرصــة بـــذلك تــوفر حيــث ؛ ــ البال ــ التفك ـــاأســاليب تباط وا ســاليب ــذه اســة رد ر

عليميــــــة ات ــــــ ــــــة،بمتغ و يــــــة،وتر العر اللغــــــة لتعلــــــيم بــــــو ال الواقــــــع اســــــة بد يــــــتم ر
ـ ات ـ املتغ مـن ه ـ وغ ـ البح ـ املتغ ـذا ن ب املتبادلة العالقات اسة د إ رباإلضافة

اللغة س تد وطر منا رمجاالت يةق  .العر

ات .٢ ـا وم أسـاليب عــن اسـة الد رتكـشف نر القــائم ـ ع ـ ب ي ـجديــدة اللغــةع علـيم
ــــــــا تمــــــــام ــــــــة الثانو باملرحلــــــــة يــــــــة االعر املحتــــــــووتــــــــضمي سقوطــــــــرىــــــــ رالتــــــــد

ة الثانو املرحلة لطالب اللغو م التقو وأساليب ة اللغو بات يوالتد  .ر

املرحلــ .٣ طـالب ـا يحتاج أو ـا يمتلك ـ ال ــ البال ـ التفك بأسـاليب معرفتنـا ـساعد ةقـد
يــؤدي بمـا م، لتقيـيم املالئمــة والوسـائل م لتعلـيم املناسـبة الطــر تحديـد ـ ـة قالثانو

املختلفة السياقات ة اللغو باالستخدامات م وع مستو فع ىإ   .ر

ـــــ .٤ التفك بأســــاليب ـــــة الثانو املرحلــــة طــــالب ـــــ و لقيــــاس أداة اليـــــة ا اســــة الد رتقــــدم
اختبــــ محتــــو تحليــــل بطاقــــة أن كمــــا ، ــــ ــــىالبال التفك أســــاليب ضــــوء ــــ ات القــــد رار



فرھا في محتوى أسالیب التفكیر البالغي الشائعة لدى طالب المرحلة الثانویة ومدى توا
  أسئلة اختبار القدرات العامة اللفظي في ضوء عناصر التحلیل التداولي للخطاب
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عليميــــة لــــسنوات أخــــر ات اختبــــا تحليــــل ــــ ــــستخدم أن يمكــــن ــــ ىالبال متنوعـــــة،ر
علـــــيم مجـــــال ـــــ اســـــات الد مـــــن ـــــد مز إلجـــــراء البـــــاب اليـــــة ا اســـــة الد تفـــــتح ـــــذا رو ر

م خاصةوتقو بصفة عامةواللغةالبالغة بصفة ية  .العر

أ .٥ مــن أيــضا ــا مي أ اســة الد حيــثرــستمد ؛ ــام وا الثــانو التعلــيم ــ مرحل يميــة
ومتطلبــات الثـانو التعلــيم مخرجـات ن بــ ط يـر جــسرا بوصـفھ ات القــد اختبـار ييقـف

ً
ر

ام ا بالتعليم   .لتحاق

اسة الد   :رمن

عـن ولإلجابـة البحـث أدوات لبنـاء ، ـ التحلي الوصـفي املـن اسة الد ـساؤالتھ،راستخدمت
ال النتائج وتحليل صف اوو إل التوصل   .تم

اسة الد   :رأدوات

طاب -١ ل التداو التحليل عناصر ضوء البال التفك أساليب  .قائمة

عناصــــر -٢ ضــــوء ــــ ــــ البال ــــ التفك بأســــاليب ــــة الثانو املرحلــــة طــــالب ــــ و بانة اســــ
طاب ل التداو  .التحليل

قائ -٣ ضـــوء ـــ اللفظـــي ات القـــد اختبـــار أســـئلة محتـــو تحليـــل ة راســـتما أســـاليبىر مـــة
البال  .والتفك

اسة الد   :رحدود

الية ا اسة الد   :عراقتصرت

ـــــ -١ تداوليـــــة عناصـــــر ســـــتة –الغـــــرض-املوضـــــوع–املتلقـــــي–املرســـــل: (اســـــتخدام
البالغيــــة-الــــسياق ــــصائص ــــ) ا طــــاب ا مــــن أنــــواع ســــبعة – الــــدي(: لتحليــــل

ي–عالمي–السيا–الفلسفي  ).بدا–العلمي–ِالدعا

طـالب -٢ مـن مجموعـة ـ ع ونيـا إلك ـ البال التفك بأساليب الو بانة اس تطبيق
َ

تبوك بمنطقة ة الثانو الباحث–املرحلة عمل  .محل

لألعـــوام -٣ املختلفـــة ه بـــصو اللفظـــي ات القـــد اختبـــار محتـــو رتحليـــل ر -١٤٤٠-١٤٤١(ى
بامل) ١٤٣٩ م والتقـــــــــو للقيـــــــــاس الــــــــوط املركـــــــــز وتنفيـــــــــذ إعـــــــــداد يـــــــــةمــــــــن العر ملكـــــــــة

  .السعودية

ات -٤ القـــد ات اختبـــا وأســـئلة محتـــو رتحليـــل ر انـــب(ى خـــصائص) اللفظـــيا ضـــوء ـــ
نتــــــائج تحليــــــل أو لوصــــــف اليــــــة ا اســــــة الد تتطــــــر وال ، ــــــ البال ــــــ التفك رأســــــاليب ق

ات ختبا تلك أسئلة عن الطالب   .روإجابات
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اسة الد ات ملصط جرائية فات   :رالتعر

  :التفك

الد ب للتفكرت ي ي جرا ف التعر الية ا   :اسة

ـ بــھأنمــاط: ــوالتفك املحيطــة ئـة الب مــن الفــرد ا ـس يك ــ ال نيــة الذ ــاالعمليـات وظف و
اتـــھ خ وتنظـــيم ه ـــا أف عـــن ـــ والتعب مـــشكالتھ حـــل ـــارومعلوماتـــھرـــ أف ـــ ع كـــم اتوا ـــ وخ

ن   .خر

البال   :التفك

الية ا اسة الد ب يرت جرا ف للتفكالتعر   : البالي

ــــــ البال ـــــ ــــــصائص:ـــــوالتفك ا توظيــــــف ـــــ الفــــــرد ا ــــــستخدم ـــــ ال نيــــــة الذ ــــــشطة
ـــ للتعب املناســـبة ـــ املع ة صـــو بنـــاء ـــ املـــستخدمة ـــسية الرئ البالغيـــة والـــسمات راملوضـــوعية

مضمو ن،نعن فـعمع و املضمو ذا قبو ع ن املخاطب عقو روحث ن ل مل اقتنـاع ىمـستو
املضمو ذا ي معا عن بانة سائل و طر خالل من نبھ و   ق

البال التفك   :أساليب

ي جرا ف التعر الية ا اسة الد ب ألساليبرت البالالتا   : التفك

ــــ" البال ـــــ التفك توظيـــــفقالطــــر: ـــــأســــاليب ـــــ فــــراد لـــــدى املفــــضلة اتيجيات ســـــ و
املوضوع صائص مـعا يـتالءم بمـا م ـا أف عـن ـ التعب عنـد التداوليـة البالغيـة والـسمات رية

فـراد، ــؤالء ض ـ ع ـ ال املواقـف وســياق املخاطـب وأحـوال ــوتقـاساملوضـوع ا تفـضيال
البال التفك بأساليب الو بانة باس الية ا اسة   " رالد

  :التداولية

ي جرا ف التعر الية ا اسة الد ب   : للتداوليةرت

ــ خطابيــة: التداوليـة رة ظــا ا بوصـف اللغــة اسـتعمال اســة د نــاو ت حديثـة ــة لغو ـة رنظر ل
واجتماعية   .وتواصلية

طاب   :ا

ي جرا ف التعر الية ا اسة الد ب طابرت ل   : التا

و طاب ل: ا ـش ـا توظيف يـتم ـ ال قـوال و والنـصوص مـل ا مـن متناسقة مجموعة
لت نمناسب مع حال ملقت ة وا سالة   .ربليغ

طاب ل التداو التحليل   :عناصر

ي جرا ف التعر الية ا اسة الد ب لعناصررت طابالتا ل التداو   :التحليل
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ــــ      طــــاب ل التــــداو التحليــــل ـــــصائص: عناصــــر ا عــــن ــــ ع ــــ ال العناصــــر مجموعــــة
ل الـــــش مـــــستو ـــــ ع ـــــاراملوضـــــوع(نواملـــــضمو)اللغـــــة(ىالتداوليـــــة ف يمـــــاءاتو و ي واملعـــــا

الية ا اسة الد شمل   .والسياقوالغرض،املوضوع،واملتلقي، املرسل،: رو

العامة ات القد   :راختبار

العامة ات القد الختبار التا ي جرا ف التعر الية ا اسة الد ب رت   :ر

العامـــة ات القـــد الث: راختبـــار املرحلـــة ـــ بخر خــــاص اختبـــار مواصــــلةـــو ـــ ن الـــراغب ـــة انو
الـــتعلم، عمليــة املرتبطـــة ات القــد مـــن عــددا س قــ و ، العـــا التعلــيم مؤســـسات ــ م اســا رد ر

ً

جــــزأين ــــ وذلــــك للطالــــب، ســــتداللية ة والقــــد التحليليــــة ة رالقــــد لفظــــي: ر ما ) يلغــــو(أحــــد
كمي خر ا(و   ).ر

اللفظي العامة ات القد   :راختبار

ا ا اسة الد ب اللفظيرت العامة ات القد الختبار التا ي جرا ف التعر   :رلية

اللفظـي العامة ات القد مـن: راختبار تكـو و العامـة ات القـد اختبـار مـن اللفظـي ـزء ا نـو ر
وانـــب ا نـــاو ت فرعيـــة أقـــسام وإكمـــال:التاليـــةلخمـــسة ء، املقـــر يعاب اســـ ات ـــا وم مـــل،ر ا

السياوتحديد اللفظي،والتناظر طأ ختالفا و تباط و العالقات تاج واست   .ر،

السابقة اسات والد النظر رطار   :ي

أوال
ً

التفك - ف باللغةعر  :وعالقتھ

عيــھ و يـاة ا ــ بوجـوده وعيـھ ــو ه ـ وتفك ، ـ مف ــائن ـو ف ـسان، لإل ة ــ مم صـفة ـ والتفك
ـ ال بالكيفية كذلك عيھ و حولھ، من ر والظوا حداث و شياء هوبوجود ـ تفك ـا . يحـدث

بــذل و ــسان، ا ســ يما طبيعيــة ــة، فطر نيــة، ذ عمليــة أنــھ ــ ــ للتفك ساســية رفالــصفة
فرعيـــة وعمليــات وأدوات آليـــات تتــضمن ـــ و محــددة، بكيفيــات ـــ العق ــد ا مـــن ا قــد ــا ف

َ
ر

و كيـــب، وال والتحليـــل يف والتـــص ـــق والتفر مـــع وا ـــ والتمي نـــة واملقا املالحظـــة ارمـــن ســـ رما
بـــھ يقـــوم مـــا ن وتحـــس ومـــشكالت، أســـئلة مــن ـــھ يواج مـــا حـــل ـــا م محـــددة، ألغـــراض ــسان
الھ وأشــــــــ اتھ بمــــــــستو تتــــــــصل محــــــــددة، وخــــــــصائص بمواصــــــــفات ـــــتم تـــ ــــــــ و ســــــــات، مما رمــــــــن
وحــــــوافزه اتــــــھ، وخ الفــــــرد نــــــ ــــــ ع معتمــــــدة والزمانيــــــة، واللفظيــــــة، ــــــسية، وا املنطقيــــــة،

ص٢٠١٩ وفاضل،،وداخلزاير،. (ودوافعھ ،٨(  

عــرف ــوعفانــةعبيــدو ع ــ ن:أنــھالتفك معــ موضــوع لبحــث الفــرد ــا يقــوم نيــة ذ عمليــة
اتــھ خ تنظــيم خــالل مــن ن معــ ء ــ واقــع ــ ع كــم ا ــذاومعلوماتــھأو ومــناملوضــوع،عــن

ن مع بحكم ج ر ا ص٢٠٠٣ وعفانة، عبيد(وثم ،٢٢(  

ر ان"ىو عمليـ" وجر الواسع بمعناه التفك أوأن املوقـف ـ ـ مع عـن بحـث ة،ة ـ ـوا و
عــن اســتقبالھ يــتم ــ ملث يتعــرض عــدما الــدماغ ــا يقــوم ــ ال العقليــة ــشاطات ال مــن سلــسلة

ــواس ا مــن ــ أك أو واحــدة ـق مــسطر والــشم:ا والــسمع والبــصر ان،(قوالــذواللمـس وجــر
ص٢٠٠٧ ، ٤٣.(  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة إبریل، )األول(، الجزء ) ١٩٠ : (العدد
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عــــرف ســــعادة"و بأنــــھ" جــــودة ــــ ــــوم: التفك مف عــــن ة عناصــــررعبــــا ثالثــــة مــــن يتــــألف معقــــد
املــــــشكالت حــــــل ا أســــــ ــــــ وع املعقــــــدة املعرفيــــــة العمليــــــة ــــــ قــــــلرتتمثــــــل مو ــــــالف عقيــــــدا

أووالتطبيـــق، املـــادة بمحتــــو خاصـــة معرفـــة ـــ إ ســــتعداداتاملوضـــوع،ىباإلضـــافة تـــوفر مـــع
املختلفةوالعوامل صية اتوالسيماال ص٢٠٠٣ سعادة،( لوامليوتجا ،٤٠.(  

يــذكر ن،(و اعتمـــادا) ٢٠٠٩ حــس مــا ء لــ ــ املع عـــن بحــث ــو الواســع بمعنـــاه ــ التفك أن
ـــ ة،ع ـــ أوا ة إشـــا أو تـــصرفا أو ـــة لغو ة عبـــا ء الـــ ـــذا يكـــو قـــد رو ر نفكـــررأيـــا،ن عنـــدما و

ـــــ ــــساعدنا ل ا عقيــــد جــــة د ــــ املتفاوتــــة العقليــــة العمليــــات مــــن مجموعــــة ــــستخدم رفإننــــا
املـــــدخالت ــــة ـــــةمعا املعنو ات التـــــصو أو ـــــسية ـــــماملتــــذكرة،را ف أو جديـــــدة ـــــار أف إنتـــــاج و

ما حكم إصدار أو   ).١٨ص(مختلف

نيـــة ذ عمليـــة الواســـع بمعنـــاه ـــ التفك أن مالحظـــة يمكـــن الـــسابقة فـــات التعر خـــالل مـــن و
مــن ص الــ يمتلكــھ مــا ضــوء ــ مــا موقــف ــ أو ن معــ ء لــ ــ املع عــن البحــث ــ إ ــدف

ة ـ ــو،خ املتفاوتــة العقليـة العمليــات مــن العديـد توظيــف ـ املع عــن البحــث عمليـة تتــضمن
ــار أف إنتــاج و املتـذكرة ات التــصو أو ـسية ا املــدخالت ـة معا ــ ـساعدنا ل ا عقيــد جـة رد ر

ن معـ سق و ب ترت ن،جديدة معـ ء ـ أو موقـف ـم ف مـا،أو حكـم إصـدار ـذه،أو أن كمـا
بجوانـــ تتـــأثر اجتماعيــــةالعمليـــات و انفعاليـــة و عاطفيـــة و ــــصية تتطــــو،ب عمليـــات ـــ رو

ة العمليــــــــات،بـــــــا لتنفيـــــــذ م الـــــــال واملحتــــــــو ســـــــاليب و بـــــــاألدوات ــــــــسان تمـــــــد ة زفـــــــا ى
نية   . الذ

ولـــذلك ـــ التفك ـــ التنـــوع يف لتـــص املـــداخل عـــددت فقـــد ـــ التفك فـــات عر لتعـــدد ونظـــرا
ـــــ التفك أنـــــواع املتخصـــــصو نـــــاو ني ـــــال م مختلفـــــة، ـــــ: بمـــــداخل ع الـــــذي ، النفـــــ املـــــدخل

ـ التفك فيـھ ـ وتم العقليـة، ات القـد ـو وظ الطفولـة، منـذ ـسان نمـو أثنـاء اك د رمراحل رر
املــــــداخل ــــــذه ومــــــن ــــــدي، التجر ــــــ والتفك ــــــ ــــــ: ا التفك ن بــــــ ــــــ يم الــــــذي الــــــدي املــــــدخل

ا ـــالق ا بوجـــود يمـــان مـــن ينطلـــق الـــذي ي، ثـــميمـــا ومـــن القيامـــة، ـــوم و والنبـــوات ملـــدبر،
مقابـــل ـــ وذلـــك يمـــان، ـــذا منظـــو مـــن ـــا م ف و العـــالم، ـــذا ـــ حـــداث و شـــياء ك ريـــد ر
ر ظـوا ـم ف و طبيعيـة، ن قـوان ـا تحكم ـ ال املاديـة بـصفتھ العـالم ك يـد الـذي املادي رالتفك

ي يــا ف فعــل د ا بوصــف ــشر ال عنــد اك د و ـ رالتفك ــکیم-ر ية العــص اليــا ا ــا تقــوم ي یــا
،(. الدماغ او ص٢٠١٨ يمل ،١٩(  

بطــــيء، ــــ وتفك ع ســــر ــــ تفك ــــ إ الــــدماغ عمــــل آليــــة وفــــق ــــ التفك أنــــواع صــــنف مــــن نــــاك و
عميـق ـ وتفك سـط ـ أفقـي. وتفك ـ وتفك عمـودي ـ مـثال. وتفك فقـي ـ التفك تطبيقـات فمـن

ـسان سـھ يما الـذي املنطق فكـرةرالنظر صـاحب بونـو دي فعـل كمـا املختلفـة، حاالتـھ ـ
الـــــذي يـــــادي ا ـــــ التفك ـــــ ، ـــــ التفك مـــــن أنــــواع ســـــتة ن بـــــ ـــــ وم ة، و املـــــش الـــــست رالقبعــــات
واملــــــشاعر، ــــــدس ا عتمــــــد الــــــذي العــــــاطفي ــــــ والتفك قــــــام، و قــــــائق وا البيانــــــات رعتمــــــد

بــدا ــ والتفك ي، يجــا ــ والتفك ، الــسل ــ للــتحكموالتفك املوجــھ ــ والتفك ، ــار بت يأو
واتخاذ ص١٩٩٨ عسر،. (القراربالعمليات ،٥١(  

مثـل املتخصـصة، العلـوم ـ ـ التفك ـ نم وفيـھ املتخصـصة، املعرفيـة املجـاالت مدخل ا وم
ــ ــ ع ــذا و الفلــسفي، ــ والتفك ، التــا ــ والتفك الــسياسية ــ والتفك قتــصادي ــ رالتفك
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عــالمســاس ــا ف فكــر و قتــصاد، موضــوعات ــ قتــصاد عــالم ــا ف يفكــر ــ ال قــة الطر ،
خ، التـــــا موضـــــوعات ــــ خ املـــــؤ أو خ التـــــا عــــالم فكـــــر و الـــــسياسة، موضــــوعات ـــــ رالــــسياسة رر

موضــوعات ـــ الفلـــسفة علـــم ـــ املتخـــصص أو الفيلـــسوف فكــر كـــذا و و املعرفـــة، . إســـالمية
ع ذلك ينعكس أن ض املفر املوضـوعاتوومن ـذه س تـد ـ ـا اعتماد يلـزم ـ ال قـة رالطر

، (التعليمية  املؤسسات او ص٢٠١٨ يمل ،٢٠(  

أن يمكـــــن عقليـــــة عمليـــــة أنــــھ ـــــ ع ـــــ التفك ــــ إ ن ينظـــــر بيـــــة ال علمــــاء فـــــإن عامـــــة ــــصفة وو
ســـة واملما ب التـــد بوســـاطة رتتطـــو ر ـــروالـــتعلم،ر بونـــو(ىو تختلـــف) دي ال ـــ التفك ات ـــا م رأن

النمائيـــةعـــن وانـــب ،ا عـــد ىخـــر النمـــوو لعمليـــة العامـــة ســـس أحــــد ،ـــذا ـــ عــــد العق و
تنميــة ـا خالل مـن يمكــن ـ ال املجــاالت ـم أ مــن اسـية الد اتراملـواد ــا م ر ـروتطـو عبــد(التفك

وعماد، ادي، ص٢٠٠٩ال ، ٩٥(  

جـزء" اللغـة أن ـ ع اللغـو الـنفس علـم مجـال ن املتخصص من جمع أكد يتجـزأيوقد ال
عمليـة ،مـن ــ عـنالتفك ــا م أي فـصل ــستطيع ال ديثــةخــر؛بحيـث ا ـات النظر تــر ىلـذا

أســـــاس ـــــو ـــــ التفك اكاللغـــــة،أن د و بـــــالنطق تخـــــتص ـــــ ال الـــــدماغ خاليـــــا ـــــ ذلـــــك رممـــــثال
يح ل ش واللفظ م وعماد،" (والف ادي، ال ص٢٠٠٩عبد ، ١٨.(  

تـــد ـــ ال ساســـية ـــة النظر الــــنفسوتنطلـــق علـــم مـــن اللغـــة علـــيم ـــ ـــديث ا املـــدخل عم
خــالل مــن ـشر ال العقــل ــ املعلومـات ــة معا كيفيــة ـ ع وتركــز ـ فــراد: " ياملعر ــ إ النظـر
ات ـ للمث ن مـستجيب م كـو مـن ـ أك ـ املع عـن ن ـشط ن باحث م جيـة،رباعتبا ا وإعطـاءرا

مــــــ ــــــم م كجــــــزء ــــــة اللغو املعرفــــــة لتطــــــو قــــــصو ميــــــة رأ للفــــــردى ــــــ العق التطــــــو ،" (رن رعاشــــــو
ص٢٠٠٥ ومقدادي، ،٩٠.(  

الرمــو وفــك لمــات ال ــ ع التعــرف آليــة ــ التفك أســاس ــ ع اللغــة علــيم عمليــة زوتتــضمن
نـــــــة واملقا والتفـــــــس التحليـــــــل اســـــــتخدام ـــــــ إ مـــــــسموعة أصـــــــوات ـــــــ إ جم ـــــــ ت ـــــــ ال ـــــــة ،راملكتو

الـــرئ ـــدف ال يعاب اســـ مــع النـــصوص ـــ ع كـــم وا بــؤ، ـــاوالت م ــل ل الـــضمنية،س ـــار ف و
هللا،( ص١٩٩٩جـاب ــ،)٦٩٦، للمب الداخليــة العالقــات ــ ع امـل ال التعــرف يقتــ ــذا و

تــــھ و طبيعتــــھ وكــــذلك علمــــھ، املــــراد خــــالل،ياللغــــو مــــن اللغــــة ــــ ع التعــــرف يــــتم نــــا ومــــن
والــضم الــشك ــا بجانب ــا ومبنا ــا ص٢٠٠٧،عطيــة(معنا ــستطي)٧٦، ــذلك و املــتعلم، ع

ا ل ة مشا أخر مواقف إ التعليمية مواقفھ   .ىنقل

املختلفة-ثانيا ات النظر ضوء التفك أساليب يف   تص

يـتم فأحيانـا يف، التـص ستخدم الذي املعيار باختالف التفك أنواع يفات تص تختلف
ثنائيــــــات ضــــــمن ــــــ التفك أنــــــواع ن بــــــ ـــــ تا: التمي اســــــت أو ي اســــــتقرا ــــــ أوتفك فــــــردي ــــــ وتفك ،

أخـر وأحيانـا ، ـ ترکي أو ـ تحلي ـ وتفك ي، جز أو ك وتفك ، إبدا أو اتبا وتفك ، ىجم
وفقـا ـ التفك أسـاليب مثـل الـنفس علـم ـ ـات نظر أسـاس ـ ع التفك أساليب يف تص يتم

لــ ي الــذا كـم ا ـة ج"لنظر ن سـ ت رــو أسـاس ) (Sternberg, 1999،"ر ــ ع أو فــسيولو،
ـــــــــة نظر ـــــــــ رامـــــــــسو" كمـــــــــا و ـــــــــسو نا ن يفا"ر تـــــــــص ـــــــــ التفك أســـــــــاليب تـــــــــصنف تـــــــــم حيـــــــــث ،

للمخ ن الكر ن النصف وظائف ع نا مبن ب(وفسيولوجيا   ).   ۱۹۹٩ ،حب
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متنوعــة، مـداخل خـالل مــن تـتم اسـتھ د أن ــ ع ـ التفك ألنـواع املتنوعــة يفات التـص روتـدل
متعـــددة بمعـــاي يـــتم أنواعـــھ يف أنـــواعوتـــص بوجـــود دائمـــا مـــر ـــ ت و مختلفـــة، وألغـــراض ،

أنـــواع ن بـــ خـــتالف و والتنـــوع التعـــدد يكـــو مـــا و متمـــايزة، خـــصائص ـــا م ـــل ل ـــ التفك نمـــن ر
ـــذه ل م ســـ مما وأســـاليب ـــشر ال ــــشطة أ أوجـــھ عـــدد عـــن ا ـــ عب ـــ رالتفك

ً
يكــــوـــشطة، نأو

يق ال ات والنظر البحث مجاالت عدد عن ا عب
ً

ل ا عل التعـددمجال،وم ذلـك يـدل كما
التفك موضوع اسة بد ن تم امل ن الباحث فئات ة ك   .رع

ــــ التفك أســــاليب مــــصط اســــة بد تمــــام بــــدأ ايــــة) Styles of Thinking( روقــــد ــــ
أســــلوب نـــاو ت اســـات د ـــرت ظ حيـــث ؛ ـــ املا القـــر مـــن نيات الـــست دايـــة و يات مـــسي لا ر ن

التعا ـــ ـــاالفـــرد يمـــر ـــ ال املختلفـــة املواقـــف مـــع و،مـــل جـــسدية خـــصائص امتالكـــھ باعتبـــار
ه ـــ غ عـــن مختلفـــة وانفعاليـــة و،عقليـــة الفــــرد نجـــاح أن ـــ إ اســـات الد عـــض نتـــائج ت أشــــا رو ر

املختلفـة ياتيـة ا ـشطة ـ ا ـستخدم ال التفضيالت نوع ع يتوقف حياتھ ،تقدمھ
املثــــــال يل ســــــ ــــــ يت: وع مــــــا مفــــــإن ا ــــــ بخ تتــــــصل ات قــــــرا مــــــن م اســــــ د اثنــــــاء الطــــــالب رخــــــذه ر

جتماعيـــــة و ـــــة بو وال ـــــصية م–ال مـــــستقبل ـــــ ع حتمـــــا يـــــؤثر
ً

مـــــن، تختلـــــف عمليـــــة ـــــ و
آلخر جادو(طالب   ).١١٢،ص۲۰۰٦أبو

عـــــــرف  وكـــــــوتز" و ر بـــــــو ـــــــا"دي بأ ـــــــ التفك ـــــــ:أســـــــاليب ال املعرفيـــــــة الطـــــــر مـــــــن قمجموعـــــــة
ـام ح إصــدار ـ املـشكالتـستخدم وحــل ات القـرا ســاليب،روصــنع ـذه مــن أسـلوب ــل و

جيـــــــــدة قـــــــــة بطر نيـــــــــة امل والعالقـــــــــات ـــــــــصية، ال ـــــــــم ف ــــــ ـــ ع  &De Boeer(ـــــــــساعد
(Coetzee,2000,p.14،ــر للفــرد "رمــو" ىو ة ــ املم التعامــل قــة طر ــو ــ التفك أســلوب أن

مـــا لة مـــش وال،مـــع ن خـــر عـــن تفـــرده ـــ تم ـــ ال قـــة الطر ـــدفتلـــك ال خدمـــة ـــ ع عمـــل ـــ
تحقيقـــــــــھ ـــــــــد ير ن: ــــــــ(الــــــــذي وآخـــــــــر ، والغـــــــــافر ص٢٠١٠ ،ى عـــــــــرف،)١٣، ن حـــــــــ ت"ــــــــ رـــــــــو ر

ج ن بأنــھ" ســت ــ التفك ــام: أســلوب امل أو عمــال أداء عنــد ــ التفك ــ املفــضلة الفــرد قــة ،طر
ة قــــد س لـــــ ــــو ات،رو والقـــــد ــــصية ال ن بـــــ قــــع و ات القـــــد الســـــتخدام تفــــضيل ـــــو رإنمـــــا  ر

)"Sternberg,1994,p.31(  

أن السابقة فات التعر من الحظ ـ" سلوب"و مفـضلة قـة طر ـ"و س"التفك لـ ـو و ،
ة الفــــرد،ربقــــد يمتلــــك وال ــــا، نمتلك ــــ ال ات القــــد توظيــــف و اســــتخدام كيفيــــة ــــ يو رولكنــــھ

ـــو بـــھ ـــسان يفكـــر الـــذي ســـلوب و ســـاليب، مـــن مجموعـــة بـــل ، ـــ للتفك واحـــدا ا أســـلو
يعابھ اســ بمــدى يـرتبط ــ التفك ـ الفــرد أسـلوب أن كمــا تفاعالتــھ، افـة ــ ع تـؤثر امنــة قـوة

بــالتفو املرتبطــة العوامــل أحــد ــو ف التــا و ه، ــا أف عــن ه ــ عب قــة وطر ــ ا الد قوتحــصيلھ ر ر
ــ ا ــ،رالد ال ــ للتفك املختلفــة اتيجيات ســ ــساب اك ــ إ الطــالب مــن ــ الكث يحتــاج لــذلك

مــاتمـن ف ــا م وف املختلفـة، ياتيــة ا واملواقـف املعلومــات مــع التعامـل ــع تنو ـ ع ة القــد م رح
م ل ا س أ واختيار   .Sternberg&Grigrenko,1993,p.124)(جيدا

ــسان، يفكــر وفيمــا وملــاذا كيــف اســة د ــ ــ التفك أســاليب اســة رود ــ ر ع ا وصــف مكــن و
املواقــــــ ــــــ العقليــــــة ســــــتجابة أســــــاليب ــــــا مــــــنأ ــــــ الرئ ــــــدف ال والتبادليــــــة، التفاعليــــــة ف

ـــــ ـــــسان ســـــلوك تفـــــضيالت ـــــ ع املختلفـــــة ســـــاليب ـــــذه تـــــؤثر كيـــــف ـــــار إظ ـــــو ا اســـــ رد
املختلفــة ياتيـة ا ــستطيعو  ،املواقـف ـم أل و املقــام ـ ن املعلمـ ــ التفك أسـاليب ــم نو ل
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عامـة بـصفة م سـلوك ن وتحـس ن املتعلمـ مـساعدة ـا خالل الـتعلممـن عمليـات ذلـك ـ  .(بمـا
(Sternberg, 1999,p.18  

أحـد ـا كو مـن س التـد طـر و املنـا مجـال ـ ـا مي أ ـ التفك أسـاليب اسـة د سب روتك قر
؛ العـــــــام التعلـــــــيم أو ـــــــام ا التعلـــــــيم ســـــــواء التعليميـــــــة العمليـــــــة ـــــــ املـــــــؤثرة العوامـــــــل ـــــــم أ

ـــــــساع الطـــــــالب ا يفـــــــضل ـــــــ ال ســـــــاليب بتلـــــــك الطرائـــــــقفمعرفتنـــــــا واختيـــــــار تحديـــــــد ـــــــ دنا
وأدوات املالئمـــــة والوســـــائط املحتـــــو وتحديــــد م، علـــــيم و م لـــــتعلم املناســـــبة اتيجيات ســــ ىو
ال ــــ ال ــــ التفك وأســــاليب اتيجيات اســــ م إكــــسا ــــ ع ــــساعدنا كمــــا ــــم، ل املناســــبة التقيــــيم

م لـد املفــضلة ــ غ أو ـا التعامــل،يمتلكو ــ ع ة القـد م عطــ املعلومــاترممــا مــع ــ أك ل ـش
م وعـــ مــستو تفــاع ا التــا و ـــم، ل ا ــس أ اختيــار أو جيــدة مـــا ف مــا م وف اســية الد ىواملــواد ر ر

ا الد م ص٢٠٠٦ الطيب، (.روتحصيل ،١١(  

ـــــات النظر تلـــــك واختلفـــــت ـــــ التفك أســـــاليب اســـــة بد تمـــــت ا ـــــ ال ـــــات النظر عـــــددت روقــــد
ـــا،بـــاختالف الـــمؤلف املحتـــو ـــاختالف ـــسىو الـــذي ـــدف ال بـــاختالف وأيـــضا تـــضمنتھ، ذي

تحقيقـھ ـ إ ـة نظر ه،ـل ـوتفـس ال والطـر سـاليب أن ـ ع ـات النظر ـذه معظـم قوتتفـق
الفــرد يفــضلھ الــذي ســلوب بــاختالف مختلفــة م ــ تفك ــ فــراد ــا بع تفــاق،ي ــذا ومــع

م ل صف و ا وأنواع ساليب ذه عدد تختلف ا ـموفإ أل ـص م عـرض ـ ي وفيما ا،
التفك ألساليب املفسرة ات   :النظر

بايفيون -١ ة ر: (Paivio ظر   ) ٨٥٢ص،٢٠٠٧، يالش

وضـعھ الـذي التصو عـام" بـايفيو" ريقوم ـشف) ۱۹۷۱(ـ ال ـة بنظر املـسماة تـھ نظر ـ ع
ي تمثيـل (Dual Coding Theory  ) الثنا أو ـشف ل نظمـأ وجـود ض تف املعلومـاتال ـ وتج

ــة الرمز التمثيــل نظــم باســم املعلومـــات،عــرف ــذه انــت ســواء املعلومــات مــع التعامـــل ــ و
ســـــلوكية أو وجدانيـــــة أو اكيـــــة ن،رإد فـــــرعي ن نظـــــام وجـــــود ـــــة النظر ـــــذه مـــــسلمات أبـــــر زومـــــن

حــداث أو املوضــوعات مــع بالتعامــل ما أحـد يخــتص املعلومــات، ــ تج أو لتمثيــل ن مـستقل
ــ أســاليبغ مــن ن نــوع يوجــد لــذلك فقــا و اللغــة مــع التعامــل ــ متخــصص خــر و واللفظيــة

ما التفك ي: فراد التـصو أو اللفظـي ـ غ سـلوب و اللفظي طلـق،رسلوب " بـايفيو"و
املعرفيــة العــادة مــصط ــ التفك ـــ املفــضل ھ وأســلو الفــرد ميــل ــ  Cognitive Habit ع

ة القـــد عـــن ـــا م معرفيـــة Cognitive Ability املعرفيـــةرو ـــام مل داء بكفـــاءة تـــرتبط ـــ ال
  معينة

رامــــسو -٢ و ــــسو ا ـــة ننظر ن ــــب(،)٩٧،ص٢٠٠٢، شــــل: (Harrison&Bramson ر  ،حب
   ).١١٩،ص۱۹۹٩

عــام ــ ــة النظر ــذه ــرت يتعامـــل١٩٨٢ظ أو ا يفــضل ــ ال ــ التفك أســاليب تــصنف ـــ و ،
يـواج مـا مـع فراد مواقـفا مـن ـذهومـشكالت،م وفـق ـ التفك أسـاليب يف تـص قـوم و

املـــخ نـــصفي وظــائف ـــ ع ــة ـــسر( النظر و عـــن،)يمــن مختلفـــة وظــائف مـــا م ـــل ل حيــث
التا ة النظر ذه ل وفقا التفك أساليب يص ت مكن و املعلومات، تج   :خر

ــــــ-أ كي ال و) Synthesitic Style(ســـــلوب ــــــذا؛ يمتلكـــــو الــــــذين فـــــراد وصــــــف نيمكـــــن
ن خــر يقدمــھ عمـا تمامــا ومختلفـة وأصــيلة مبتكــرة ـار أف تقــديم ـ ع م بقــد وسـلوب

ً
،ر
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واملختلفــــة املتنوعــــة ــــار ف وتوليــــف يف تــــص ــــ ع م قــــد نظــــر،روأيــــضا ــــات وج اح ــــ واق
ــ و ضــة، متعا تبــدو قــد ــ ال اء ن بــ ط الــر و مبتكــرة، حلــو ــ إ رتــؤدي ر مل فــإ عامــة صفة

ذلك تحقق ال ات ا امل وامتالك ار بت ع ة والقد بالوضوح سمو ري ر   .ن

املثــا-ب ســلوب،(Idealistic Style) سـلوب ــذا يمتلكـو الــذين فـراد وصــف مكـن نو
املختلفــة واملــشكالت القــضايا تجــاه متنوعـــة نظــر ــات وج ن تكــو ــ ع م ـــ،ربقــد إ وامليــل

املـــ ــ ـــدافالتفك وتحديــد ـــو،ستقب مـــا و فــراد، ـــا يحتاج ـــ ال باألشــياء تمـــام و
ــم ل ــسبة بال واملجتمــع،مفيــد للنـــاس مفيــد ــو ـــذا،ومـــا يفــضلو الــذين الفـــراد ان نكمــا

ملراعــــــاة م لــــــد مــــــا أقــــــ بــــــذلو و ــــــا تمــــــو و جتماعيــــــة القــــــيم يراعــــــو نســــــلوب ن ن
ـــ و نفعــــاالت، و والعواطـــف ةاملـــشاعر ــــ متم عالقـــات م لــــد و املجتمـــع ـــ ع منفتحــــو نم

م ثقو و ن، لآلخر ستمعو و ناجتماعيا التمثي،ن التفك يفضلو م أ  .نكما

ــ-ج العم مـــن،(Pragmatic Style) ســلوب النــوع ــذا يمتلكــو الــذين فـــراد تــصف نو
املـشكالت حـل ع والعمل العم داء بتفضيل التفك لأساليب ،ـش وأيـضارتـد

الفاعلــــة لـــو ا عــــن عة،لالبحـــث ـــوالــــسر جرائيــــة وانــــب با تمـــام كمــــاالعمــــل،و
التـــوافقي املـــدخل عـــد و نجـــاز، و ـــام امل لتنفيــذ جديـــدة أســـاليب طـــرح ـــ متفوقـــو ــم نأ

التفك أساليب من سلوب ذا اب أل ساسية اتيجية س   .و

التحلي-د م (Analytic Style) ـسـلوب بقـد ـ التحلي ـ التفك ـ أو فـراد وصـف مكـن رو
ــ التنظ ــ إالوالتخطــيط،ع املعلومــات وجمــع تاج ســت و املثــابرة ــ ع ة القــد م لــد روأن

ــــــة مواج ــــــ الــــــشمولية النظــــــرة يفتقــــــدو ــــــم ــــــولــــــذلك املــــــشكالت،نأ ع يحرصــــــو ــــــم نف
بحـرص ـة نـةاملواج مـوومر ة ـ وا يــة البحــثومن عمليـة عـد و بالتفاصــيل، تمـام ع

العملية الطر نوالعقليةقعن التحليل فراد لدى املفضلة اتيجية   .س

مـن،(Realistic Style) الواقسلوب-ـ النـوع ـذا يمتلكـو الـذين فـراد وصـف مكن نو
تمـــــام و ــــــب والتجر املالحظـــــة توظيــــــف ــــــ ع م قـــــد ــــــ التفك املاديــــــةرأســـــاليب بالنتــــــائج

ــــــــشافامللموســــــــة، ك ــــــــ م لــــــــد املفــــــــضلة ــــــــسة الرئ اتيجية ســــــــ أن ـــــــا ،كمـ ــــــــ التجر
ـ التفك أسـلوب اب ـ أ مـع الواق التفك أسلوب اب أ شابھ ـو ـرصـ العم ا

يد ا ملام و م الف جـراءاتباملشكالت،ع و ض بـالفر يتعلـق فيمـا يختلفـان ما وولك
املشكالتاملستخدم تلك ل   .ة

مان -٣ ل املخ قيادة ة  Herrmann :( Herrmann,1987,p.178)نظر

عـــــــــام               ــــــــ ـــــــــة النظر ـــــــــذه ــــــــرت املخيـــــــــة١٩٨٧ظ للـــــــــسيادة مـــــــــان أداة ــــــــا عل                         وأطلـــــــــق
)Herrmann Brain Dominance Instrument (أســاليب عـة أ وجـود ـة النظر ـذه ح ـ روتق

العا مع فراد ا يتعامل   :ولمللتفك

املنطقــي )أ ة:خصائــصھمــنLogical Styleســلوب والقــد معرفيــة قاعــدة بنــاء ــ ع ة رالقــد ر
املعرفية والعمليات نظمة و ية ب ودمج م ف   ع

خصائــــصھ:(Organizing Style) التنظيمــــيســــلوب) ب  ــــشطة: مــــن وتنظــــيم جدولــــة
ا نحو والتحرك دا أ ضع و بالتفاصيل تمام   .وو
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جتمـــا) ج ـــ:خصائـــصھ مـــن Social Style :ســـلوب ع والتـــأث تـــصال ـــ ع ة رالقـــد
ن۔ خر مع التعامل ع ة والقد ن   رخر

ـــــار) د بت ــــــواجز:خصائــــــصھمـــــنCreative Styleيســـــلوب ا وتخطـــــي البــــــدائل تخيـــــل
جديدة ار أف ع صو وا   لوالعقبات

ج -٤ ن ست ة   , (Grigorenko,& Sternberg, 1997,p.301-303)  نظر

ج"يــصنف ن ـــ" ســـت للتفك أساســـيةأســاليب فئــات خمـــس ـــشمل:ــتحــت و ل الــش فئـــة
ــــ( التفك ــــي،أســــاليب رمـــــي، املل ، ال ــــيالفوضــــو ــــشمل،)ق و الوظيفــــة ـــــشر(وفئـــــة ،ال

كمــــــــي،التنفيـــــــذي ـــــــشمل)ا و املــــــــستو وفئـــــــة ـــــــ،العــــــــاملي( ي، ــــــــشم،)املح و عـــــــة ال لوفئــــــــة
ــشمل)املحــافظ،راملتحـر( و املجــال وفئــة ـا( ، خــصائص،).الــداخ،را توضــيح مكــن و

عند التفك أساليب ضوء ج"فراد ن ي" ست   :كما

ــــــشر ــــــام: ال امل تنفيــــــذ لة، املــــــش ــــــل والتخطــــــيط والتــــــصميم والتجديــــــد بــــــداع يفــــــضل
باإل املرتبطــــــة ــــــن امل عــــــض يفــــــضل اصــــــة، ا قتــــــھ مثــــــلبطر أديــــــب، فنــــــان، اتــــــب،: بــــــداع

معمار ندس   .يم

ن:التنفيــــذي والقــــوان التعليمــــات اتبــــاع يطلــــباملحــــددة،يفــــضل مــــا حــــلمنــــھ،يفعــــل يفــــضل
املنظمــــة ــــلواملعــــدةاملــــشكالت مــــسبقا املوجــــودة الطــــر اســــتخدام ــــ إ يميــــل قمــــسبقا،

بالواقعيــة ــ يتم مــنواملوضــوعيةاملــشكالت، التنفيذيــة نــواع يفــضل مثــل، ــن رجــل: امل
محاسبمدير،أمن،   .محامي،

كمـي ـ: ا وع ن خـر ـ ع كـم ا ـ إ م،يميـل جــراءات،أعمـال و القواعـد لتقيـيم نيميلـو
املقــاالت كتابــة ــ إ ــنالنقديــة،نيميلــو امل عــض ــ إ ، :مثــلنيميلــو ــ مراجـــعقا ناقــد،

موجھ أو مرشد حسابات،   .ومراقب

ــــي ء:املل ــــ عمــــل ــــ إ ريميــــل ــــ ت الغايــــة أن عتقــــدو الواحــــدة، املــــرة ــــ الالوســــيلة،نواحــــد
عواقــــــب ،نيــــــدركو عــــــضرمــــــو ــــــ العمــــــل يفــــــضلو نــــــة، باملر ــــــسمو ي ، ــــــسامحو نم ن ون

مثـــل ـــة،عمـــال: املجـــاالت ةرالتجا القـــد ـــ مـــنخفض والعلـــوم، خ التـــا اســـة د رالرســـم، ر ر
املنطقي التفك   .ع

رمــي ك: ال أشــياء عمـــل ــ إ الوســـائلنيميلــو ر ــ ت ــداف أن عتقـــدو الواحــدة املــرة ـــ ة ــ نث
عواقـــب ،نيــدركو ســـوءرمـــو أو ھ ـــشو ال حـــد ـــ إ ـــسطا م يكــو للمـــشكالت م نتمثـــيل

ــم، ياالف ــس ن واعيــ رمــي ال ــ م،غ ، بأنفــس ــسامحو بالبــدائلنم مــنخفض ــ و م لــد
ات ولو ،و خ، الرسم،نيفضلونحاسمو ةال العلوم، رالتا    .رتجا

ـــــ تجـــــاه: ق قلـــــق م لـــــد لكـــــن الواحـــــدة املـــــرة ـــــ ة ـــــ كث أشـــــياء عمـــــل ـــــ إ ـــــات،نيميلـــــو ولو
ة ــــساو م ــــا أ ــــ ع املتناقــــضة ــــداف مــــن ا ــــ كث مــــنميــــة،نيــــدركو العديــــد م لــــد

جـــة الد نفـــس ــ ع ـــا ر و متناقــضة تكـــو أن املمكــن مـــن ــ وال للمـــشكالت، ــات راملعا و ن
نيكومية،من واع م،ننو ـسامحوبأنفس ،نم رنومرنـو ـ ت ال الغايـات أن نعتقـدو

  .الوسائل
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اب: العــاملي ــ أ ك العامــةريــد ة الــصو ــ التفك أســاليب مــن النــوع أورــذا لة املوقــف،للمــش
القـــضايا مـــع التعامـــل ـــ إ يميلـــو ـــم أ كمـــا التفاصـــيل، ـــ إ يميلـــو نوال ةن ـــ والكب املجـــردة

ا ـــ إ ميلـــو و يا، ـــد،يـــالنـــس يميلـــووالتجر وال الغامـــضة، املـــشكالت حـــل فـــضلو نو ن
ن ت الر ديدةاليومي،وإ ا شياء فضلو   . واملبتكرةنو

ـ بحــث: املح تتطلــب ــ ال ياتيــة ا املــشكالت ــ إ املواقــفالتفاصــيل،نيميلــو نحــو ــو نيتوج
التفاصـيل مـع بالتعامـل ـستمتعو ـي امل ـصوصيات،نالعملية نوا يـر نوال ـر و والغابـة

ا بداخل ال    .ار

فـــــضلو: الــــداخ و م، بمفـــــرد العمـــــل ــــ إ ـــــ التفك أســـــاليب مـــــن النــــوع ـــــذا اب ـــــ أ نيميـــــل
ـــ ــــاملنطقـــي،التفك م ـــا ذ اســـتخدام يفـــضلو ، ـــ ك ال ـــ ع العاليـــة ة بالقـــد ون ـــ نيتم ر

بالعالقات الداخ أقل جتما م اك إد ن، خر مع س ول نـةرالعمل مقا رجتماعية
ـــــا ا ســـــلوب ربــــذو نحـــــو .ي م تـــــوج كـــــو و مرتــــاحو ن، خـــــر العمـــــل نيفــــضلو ن ن

ــل، ــ غ مــن ــسر و ولة ــس ن خــر مــع يتعــاملو ، ــا ا ك بــال ون ــ يتم ن، نخــر ر
الداخ سلوب ذو من جتماعية بالعالقات أك جتما م اك يإد   .ر

شــ: راملتحــر عمــل بطــرنيفــضلو جــراءاتجيـــدة،قياء و ن القــوان ــ نيفـــضلواملوجــودة،تخ
ـ غي املواقـفممكـن،أقـ مـع بالتعامـل املـألوفالغامـضة،نـستمتعو ـ غ فـضلو نو

العمــل أو يــاة ا جــراءاتفيمــاــ و ن القــوان اء التعامــلاملوجــودة،رو ــ مبــدعو ــم نف
املواقف   .مع

بعــــو: املحــــافظ املحاولــــةني قـــــة عمــــلطر ـــــ طــــأ جـــــراءاتشــــياء،وا و ن القــــوان بعـــــو ني
ـــاملوجـــودة، غي أقـــل املواقـــفممكـــن،نيفـــضلو رصالغامـــضة،نيتجنبـــو بـــا ون ـــ يتم

  .والنظام

ة -٥ سب"نظر د ر: ( " Ratdudsepp ور   ) ٨٥٨،ص٢٠٠٧، يالش

عـــــام ســـــب"صـــــنف۱۹۹۹ـــــ ـــــد ـــــ" ور ع ـــــ مب فـــــسيولو أســـــاس ـــــ ع ـــــ التفك أســـــاليب
ــ ــأ والتفك الــتعلم ــ ــشطة ــذه توظــف وكيفيــة للمــخ ن الكــر ن النــصف ظــائف و وشطة و

ـــش و املـــشكالت، ســـب"وحـــل ـــد ن" ر النـــصف مـــن نـــصف ـــل ل ـــ للتفك ن أســـلو نـــاك أن ـــ إ
ن باألســـــلو يخـــــتص ـــــسر النـــــصف أن ض ـــــ اف قـــــد و للمـــــخ، ن يخــــــتص) د،أ(والكـــــر نمـــــا ب

ن باألســـلو يمـــن ســـلوب،)جب،(النـــصف م لـــد ـــسود الــــذين ،نتحلیلیــــو ):أ(فـــاألفراد
الكميــــــــة،نموضــــــــوعيو،نعقالنيــــــــو،نمنطقيــــــــو ــــــــات املعا ــــــــ ــــــــو و ومو نناقــــــــدو كــــــــذلك،ن

يــو تجر ـم أ كمــا ، ـ العم كــم ا نـستخدمو منــھ،ن التحقــق يمكـن الــذي املنظـو ريفــضلو ن
ســلوب م لــد ــسود الــذين فــراد أمــا إثباتــھ، ن )د( أو جــزئي م بــأ ن،نيتــصفو ،وحاســم

ن اقعيــــــ تفــــــصيلية،وو ذاكــــــرة ذو ن ن،يومنظمــــــ ن،ومخططــــــ ن،ومنجــــــز عــــــن،تفينــــــ نيبحثــــــو
محدد برنامج أو أعمال جدو خالل املقدمة لو لا   . ل

ســـلوب م لـــد ـــسود الـــذين فـــراد ،): ب(و ن،نخيـــاليو ،وومبتكـــر ـــنومبـــدعو عو ـــا نو ر
ذو والتوليف، كيب ال اكيـةوإعادة إد ة تصو ات رقد امليـة،رر الت ـ إ عـو ة،نو القـد م رلـد

ن دينــاميكي ــم يجعل مــا ــو و ــار ف عــديل و وإعــادة نــة املقا ــ أمــا،رع اســتقاللية، ميــو لذو ي



فرھا في محتوى أسالیب التفكیر البالغي الشائعة لدى طالب المرحلة الثانویة ومدى توا
  أسئلة اختبار القدرات العامة اللفظي في ضوء عناصر التحلیل التداولي للخطاب

 
 نایل یوسف سیف عبدالاله. د

 

 

242 

ســــلوب ذو ن) ج(وفـــراد مبتكــــر م بــــأ ويتــــصفو ــــ،نمثــــاليو،ن إ عــــو و يــــال ا ــــاملو نمت
الت،الفرضية احات ق غي او فض و   .رقليدية

املختلفة التفك ألساليب السابقة يفات التص ع   :التعليق

ـــا م ـــل يقـــوم ـــ وال ـــ التفك ألســـاليب الـــسابقة يفات التـــص اســـة ود اســـتعراض خـــالل رمـــن
ي ما مالحظة يمكن معينة ة نظر   :ع

محـددة .١ ـة نظر ـ ع الـسابقة يفات التص من يف تص ل ند مجـاالتوقـدس اختلفـت
يفـــذه تــــص ند اســــ فقــــد ــــات؛ ــــشف١٩٧١" بــــايفيو"النظر بال املــــسماة تــــھ نظر ــــ ع

ي، يفالثنا تص ند ج"واس ن ة١٩٩٧" ست بنظر املسماة تھ نظر ـ"ع العق كـم ا
ي الــنفس" الــذا علــم مجــال ــ إ تميــان ت تــان نظر مــا ،و بــو يفيال تـــص ند اســ نمــا ب

برامـسو"منل و ـسو نا ن يفو،١٩٨٢" ر يف،"مـان"تـص ب" وتـص سـ ـد " ور
النصفيةع١٩٩٩ السيطرة ة فسيولوجيةاملخية،نظر ة نظر  .و

فقط .٢ يفان تص يف:ماأشار يف١٩٧١" بايفيو"تص وتـص برامـسو"، و ـسو نا ن " ر
ــــ١٩٨٢ ـــ التفك أســــاليب مكونـــات مـــن ــــ أسا مكـــو ا بوصـــف ــــة اللغو وانـــب ا ـــ نإ

فقــ ن؛ يف التـص أشـاركـال ــ" بــايفيو"د لفظـي ــ غ وأسـلوب لفظــي أسـلوب نــاك أن ـ إ
وأشـار ، ـ برامـسو"التفك و ـسو نا ن يفھ" ر تــص فـرادـ ـ أســلوبإ يفـضلو نالـذين

و وأصــــــيلة مبتكــــــرة ــــــار أف لــــــصياغة التواصـــــل ــــــ ع ة بالقــــــد ــــــسمو ي ــــــ كي ال ـــــ رالتفك ن
ن خر ار أف عن  .مختلفة

أســـالي .٣ تنـــوع مـــن الـــرغم ـــ يمكـــنع أنـــھ إال الـــسابقة يفات التـــص ـــ ة املـــذكو ـــ التفك رب
أن اســـاليبمالحظـــة أيجميـــع ـــ ـــا توظيف يمكـــن عامـــة أســـاليب ـــ ة املـــذكو ـــ رالتفك

ــــة نظر ــــ ع ند ــــس يف تــــص يوجــــد ال أنــــھ كمــــا الــــتعلم، مجــــاالت مــــن ــــة،مجــــال أولغو
ــــــة اللغو وانــــــب ا وتوظيــــــف باســــــتخدام املحــــــيوالتفاعــــــليــــــرتبط ــــــ أوــــــا الفــــــردي ط

م   .ا

عــــام .٤ ائيــــة ال ا صــــو ــــ ــــرت ظ ــــ وال ج ن لــــست ــــ التفك أســــاليب ــــة عــــد۱۹۹۷رنظر ،
ــــ التفك أســــاليب تفــــسر ـــ و ، بــــو ال املجــــال ــــ اســــة د ــــ ك ـــة يالنظر ســــبقت–ر كمــــا

ة ـ-رشا الذاتيـة العقليـة كومـة ا ل شـ يتخـذ ي ـسا ـ التفك أن تـصو ـ ع ربناء
ة الفردمعا ع تطرأ ال عمال أو ام اسـات،امل الد مـن العديـد نـاك فـإن ذا رول

اســـــــة د مثـــــــل ، ـــــــ التفك ســـــــاليب ا تفـــــــس ـــــــ ـــــــة النظر ــــــذه ـ تناولـــــــت ـــــــ ال ديثـــــــة را
)، والتحــــصيل) ٢٠٠٢شـــب ـــ التفك أســـاليب ن بــــ العالقـــة عـــن الكــــشف دفت اســـ ـــ ال

بـاختال ــ التفك أســاليب اخـتالف ومــدی ـ ا لــدىرالد س ــ وا ـاديمي التخــصص ف
اسـة ود ة، املنــصو جامعــة ـ بيــة ال ليــة طلبـة مــن رعينـة ،( ر اســة)٢٠١٠يالــشلو د و ر،

ن،(؛)٢٠٠٦غنــایم،( التحـــصيل)٢٠٠٦الــصمادي،(؛2003)ربــدا ــ متغ تناولــت ـــ ( ،ال
منخفض ج)مرتفع، ن ست ة لنظر وفقا التفك بأساليب وعالقتھ ، . 

الد -١ عتمــد ـاتلـم النظر مــن أي ــ ع اليـة ا مختلفــاوإنمــا الــسابقة،راســة ــا توج ـت تب
ـــــ يـــــة العر اللغـــــة وتوظيـــــف باســـــتعمال املرتبطـــــة ـــــ التفك أســـــاليب تفـــــس ـــــ ع عتمـــــد
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املختلفـةوذلك التفاعلية،املواقف نـواع بتحليـل ـا وعالق التداوليـة ـة النظر ضوء
طاب ا  .من

ن -٢ مـع الية ا اسة الد ألسـاليبرتتفق ة ـ املم باملبـادئ يتعلـق فيمـا ـ التفك أسـاليب ـة ظر
عام ج ن ست ت و ا وضع وال رالتفك ا،١٩٩٧ر يوم    (Sternberg ,1997): ما

 بحـــــد ات القـــــد ـــــست ول ات القـــــد اســـــتخدام ـــــ تفـــــضيالت ـــــ ـــــ التفك رأســــاليب ـــــا،ر ذا
إضـــــــا يكــــــو ســـــــاليب ــــــوم ومف ات القـــــــد عــــــن تختلـــــــف نفاألســــــاليب ـــــــومر مف بجانــــــب فة

ات، سـاليبرالقد ن بـ عنايـة ـ نم أن إ نحتاج ات،فنحن أنروالقـد مـن تتحقـق وأن
م ا قد مع تتفق ال أو تتفق ما فراد رأساليب   .ر

 امـــل الت مـــن جيـــدا نوعـــا ـــتج ي ات والقـــد ســـاليب ن بـــ ،رالتوافـــق يكـــوالنـــا نوالـــذي
ل ـــش ـــا م أي توظيـــف مـــن مـــةفاألســـامنفـــرد،أفـــضل م ـــا إ ـــ ع ـــم تف أن يجـــب ليب

ات القد مثل تلك ا مثل بھ ستمتاع و عملھ القيام يتم الذي العمل   رالنوعية

 م لــــــد يكــــــو فـــــاألفراد م، لــــــد ــــــ التفك أســـــاليب اســــــتخدام نــــــة مر ـــــ فــــــراد نيختلـــــف و
ا مجموعـــة أســـلو س ولـــ ســـاليب مواحـــدا،مـــن طـــرق ال أشـــ جميـــع ـــ بـــاينو ي ـــم نو

يو املختلفةال ام امل أو املواقف ا   ظفو

 ـــــذه فـــــراد ـــــا ف يوظـــــف ـــــ ال مـــــات وامل املواقـــــف بـــــاختالف ـــــ التفك أســـــاليب تختلـــــف
جوانـب مـن مـا م جانبـا ل ـش حيـث فـراد لـدى س ال بالثبات سم ت و ساليب،

مات وامل املواقف ذه مع التعامل م  .صي

 قابلة التفك اس،للقيااساليب س تد مكن ارو عليم   .و

ــا ــ ثالثـــ
ً

ــــداو- ــ التـ ــــل التحليـــ ــــر عناصـــ ــــوء ضـــ ــــ ـــ ــ ــ ــ ـ البال ــ ــ ـــ التفك ــــاليب أســـ يف تـــــــص
طاب   ل

البالغة -١ ف   عر

ـــ إ للبالغـــة اللغـــو ـــ املع ـــسن: يـــش وا والفـــصاحة ـــاء ن و مـــال،لالوصـــو ؤكـــدوا و
البالغـــة أن يــذكر و ذلــك ي رجـــا ا ر القــا ب " :ــعبــد الكـــالم الداللــةوصــف ـــا،حــسن وتمام

و وآنـــق ـــن وأ ـــ أب ة صـــو ـــ ـــا ج ت زثـــم ـــب،ر ـــوأ ـــ ع ـــستو أن وتنـــالالـــنفس،ىوأحـــق
القلوب ميل من وفر ظ ي،(ا رجا ص١٩٩٢ ا ،٤٣.(  

ـــش ف للبالغـــة صـــطال ـــ املع ـــأمـــا مـــع ":إ ـــال ا ملقتـــ الكـــالم فـــصاحتھ،مطابقـــة
طــــــ ا عــــــن از ــــــ ح ــــــ إ ـــــا هفمرجع ــــــ غ مــــــن الفــــــصيح الكــــــالم ــــــ تمي ــــــ وإ ـــــ املع تأديــــــة ــــــ " أ

ص١٩٩٣،والقز( ،٢٣(  

اســـتخدام ومجــاالت فنــو ــ التـــصرف ــا خالل مــن يمكــن ـــ ال ــة اللغو امللكــة ــ نفالبالغــة
تفضيالت حسب لم،اللغة ألبـاباملت أخـذ و ـال ا مقت يحقق ما ن،و م الـسامع ـوقف و

ــــ مـــــاع بجـــــالءغايـــــة ـــــده التـــــأليفير وضـــــعف القيـــــاس مخالفـــــة متحاشـــــيا ضـــــوح  والغرابـــــةوو
،(واملعاللفظوالتعقيد ص٢٠٠٤ الالذ ،٢١.(  



فرھا في محتوى أسالیب التفكیر البالغي الشائعة لدى طالب المرحلة الثانویة ومدى توا
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جما ي أد فن ،والبالغة سـستذو مـن مجموعـة توظيـف ـشمل تطبيقي علم ا أ كما
ا مقتـ بتـوع نـوع ت ـ ال طابيـة ا سـاليب و املواقـف ـ ا تضمي يتم ال ـال،البالغية

ـــا ف ديـــد ا يلقـــي ال ــ ال اكميـــة ال العلـــوم مـــن ــ فكـــراوإنمــا القـــديم،و ليكـــو إليـــھ نيـــضاف
امــــا. إبــــداعيا أح البالغــــة ــــست نتــــاجوقواعــــد،ول ــــھ يحو مــــا ــــ ع ــــ مب ــــشراف اس ــــ بــــل

جمـــال مـــن وعـــة،ياللغـــو وتفـــسرو نتـــاج ـــذا تحليـــل ـــ ع ـــ وتلمـــسعناصـــره،ومب مـــھ وف
وتـــذو ه، كــموإصـــدار جمالــھ،قتــأث بـــاملفرداتـــام،أوالقــوة،أوبالـــضعف،ا الوضــوح أو

اكيب اشمي،( وال ، ال ص٢٠٠٥ يوالعزاو ص ،١٧٥-١٧١(  

البال -٢ التفك   أسس

ـــــ لديـــــھ معينــــة تفـــــضيالت اختيــــار ـــــ ع لم املــــت مـــــساعدة البالغــــة وظـــــائف أبــــر مـــــن زلعــــل
ن ـــس ـــ ال ـــة اللغو الـــصو اســـتخدام و إعمـــالرالـــصياغة ـــق طر عـــن الكـــالم لتأمـــل املتلقـــي فر

والفكر البالغيـة،العقل الـضوابط ـ إ ـام باالحت والبعيدة بة القر ي املعا م ف توظيـف،و مـع
ـــــ كي ال و املعنــــو أو،يالبعــــدين ءا مقـــــر ــــان ســـــواء اللغــــو الــــنص ـــــ املتعــــددة العالقــــات و

ً
و ي

مــــسموعا
ً

ســــ، أو اكيــــب ال أو املفــــردات حيــــث مــــن ــــســــواء لــــھ الــــنص أو ات العبــــا أو راليب
ــال ا وملقتــ م، نفــسيا و ن الــسامع لعقــو مالئمــة ي املعــا فيــھ تكــو الــذي طــار لإبــراز ،ن

لم املت   .وغرض

تفــضيلية ــساق أ ن بــ مــن ختيــار و الفكــر بإعمــال ــ البال التوظيــف ــرتبط وقــد متعــددة،و
ا م أ من أسباب عدة إ ذلك   :يرجع

 ا الـــــــصو مجـــــــردرامـــــــتالك مـــــــن عـــــــد أ ات ـــــــا م ـــــــشملالتعـــــــرف؛رلبالغيـــــــة ـــــــ ـــــــم،ف الف
ـــــ لمـــــة ال جمـــــال يـــــضاح ة،واس ةرالـــــصو بـــــصو ة صـــــو عالقــــــة رو ــــــ،ر ة الـــــصو أثـــــر رو

ـــ ستكــــشافية،التعب الذاتيــــة ســــئلة مـــن العديــــد لم املــــت بطــــرح ـــسمح مــــا ــــو و،و
ــــ توظيف كيفيــــة تحديــــد و ات، ــــا امل تلــــك ن بــــ مــــن لالختيــــار تحقيــــقربداعيـــة إطــــار ــــ ا

ال ا ومقت املتلقي أحوال ومناسبة لم املت   .غرض

 ــــ ع الــــنص ــــ البالغيــــة وانــــب ا ــــوعمليــــة القــــرائن،عتمــــد ــــست ل القــــرائن اك رإد
طــــــو او لمـــــــة ال ل ة،لشــــــ ــــــارالعبـــــــا بطبيع حـــــــساس لالداخليـــــــة،إنمــــــا الـــــــش إن إذ

ــ داخ كونــھ عــن يختلــف للكــالم ــا ،را ــ أاملع ءةكمــا املقــر مــل ا ــم ف عمليــة ون
ل شــــــ ا يحـــــدد ال البالغــــــة اســــــة د ملــــــة،رـــــ ببعــــــدها حـــــساس ممــــــاالعميــــــق،إنمــــــا

متنوعــــة ـــــ تفك أســــاليب توظيـــــف يــــةــــستلزم الب ـــــة لتوظيـــــفملعا ــــة اللغو املعرفيـــــة
القرائن اختيار  .وحسن

 الـذي الـسياق ـ ع ماليـة ا القـيم منظومـة ـسق ـ البالغيـة الفنو نتدو مـنر يتحـدد
للغـــة تـــصا الغـــرض ص١٩٩٤ ،عـــوض( خاللـــھ ـــ،)٨٩، الـــسياق توظيـــف يمكـــن و

ميـــة امل ا لـــدال مغـــايرة دالالت لمـــات ال الـــسامع،إكـــساب ن تمكـــ ـــ أثـــره جانـــب ـــ إ
الرســالة تقبـــل ـــا،مــن بي ــق التفر و الكالميـــة الوحــدات توضـــيح ـــ قيمتــھ فتبـــدو،ولـــھ

العال مــــن شــــبكة البليغــــة ةاللغــــة عبــــا ــــل ــــستمد و بــــاآلخر، ــــا م جــــزء ــــل يتــــأثر رقــــات
فـــإن ة العبـــا أو اللفظـــة موقـــع ـــ يتغ وعنـــدما ، خـــر ات العبـــا مـــع ـــا تقابل مـــن ـــا رقيم ىر
العالقــات اك إد و والتفــس التحليــل عمليــات يــرتبط ــو و ــ البال ســلوب ــ غ رذلــك

لم املت غرض تحقيق  .إطار
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 ال وانـــــب ا توظيــــف عمليــــة ةعتمــــد بالقـــــد تــــرتبط عقليــــة ـــــشطة أ عــــدة ــــ ع ربالغيــــة
و ــــار ف اك إد ــــ املتمثلــــة ي،رالقرائيــــة بــــؤاملعــــا الت اكبالنتــــائج،و إد والعالقــــات،رو

حـــساس و ـــ التعب ـــ ع ة القـــد ـــ إ وصـــوال البالغيـــة ســـس بـــع مـــال،رت تـــرتبطبا و
اتھ بمـستو ـم الف عـن ـ ع الذي يعاب س ات ا بم رأيضا

ً
ـملختلفـة،ا ع عتمـد ـ و

ا من أك الذ اك ص٢٠٠٤ ،طنطش(  رد ص ،٧-٦.( 

 ـــ البال تقــان ومــستو املعرفيــة لفيــة با البالغيـــة وانــب ا توظيــف عمليــة ىتتــأثر
التـــذو،يالنحـــو ات ـــا م امـــتالك ـــ ع لم املـــت ـــساعد الـــذي قمـــر بـــدءار ـــ ـــمالبال بف

ـة اللغو ي تفـس،املعـا او و،مـدلوال ـ املع أداء ـ ـا وأثر ـة النحو اكيـب ال تحليـل و
البالغيـة نات املقا و نات راملوا البالغيـة،ز املعرفـة ـ ع اعتمـادا اللغـو بـداع تـذو يو ،ق

ساسـية ـ تفك أسـاليب استخدام خالل من ذلك ل توظيف التفضيالت وتحديد
تلــ،متعــددة ــل ــ إ ن الــذ يحتــاج أن غــر ال إلنتــاجوو العقليــة العمليــات وتوظيــف.ك

البالغية وانب  .ا

 التحليـــل أثنــاء بــھ ـــشعر عمــا ــ التعب ـــ ع الفــرد ة قــد البالغيـــة ات ــا امل اتقــان ريــضمن ر
ـــــ ـــــ،الف إ ه عبـــــو و ء املقـــــر مـــــع تفاعلـــــھ عـــــن النـــــاتج ي الـــــذا م التقـــــو ـــ ــ إ ينقلـــــھ رممـــــا و

غرضھ و لم املت مـن،مشاعر املحتو عاد أ ع قوفھ ىو وو ـ املع و ـصيات ال حيـث
الفــسيولو املحتـو و ــان امل و واملخاطــب،ىالزمـان لم املـت ن بــ اتـصال لديــھ ل ـش في

الـــنص ـــ ـــ املع ات مـــستو ن بـــ ص٢٠٠٩ ،يالعـــامر(  واتــصال مـــن) ٦٦، نـــواع ـــذه
و املـــشاركة و التفاعـــل املـــتعلم عنـــد يحقـــق الـــذي الفاعـــل التعلـــيم ـــ إ تـــؤدي التواصـــل

املــــتعلم،تاعســــتم لــــدى الــــذ ــــشاط ال يولــــد ذلــــك توظيــــف،ومثــــل لديــــھ ــــشط ي و
تصال تمام تحقيق إ تقوده وفاعلية بكفاءة املتنوعة التفك  .اساليب

 ـــــــ ع عتمـــــــد عمليـــــــة ـــــــو ـــــــ البال ـــــــ التفك أن الباحـــــــث يـــــــر ســـــــبق مـــــــا ـــــــ ع ّاعتمـــــــادا ى
ً

وا التذوقيــــــــــة البالغيــــــــــة املعرفــــــــــة توظيــــــــــف ــــــــــ لم املــــــــــت والتخيليــــــــــةتفـــــــــضيالت لنقديــــــــــة
ستداللية مـــــــة،و والال ـــــــ التفك ـــــــ املـــــــضمنة العقليـــــــة العمليـــــــات جميـــــــع زواســـــــتخدام

لم املــــت غــــرض يناســــب مــــا و املتنوعــــة بداعيــــة و ياتيــــة ا املواقــــف ــــ اللـغـــة إلنتــــاج
املتلقــي وطبيعــة ومتداخلــة،والــسياق متنوعــة ــ تفك عمليــات ــا جميع العمليــات ــذه و

وإي ا اســـــ د مـــــنريمكـــــن املختلفـــــة لألنـــــواع التـــــداو التحليـــــل وفـــــق ـــــا ل يفات تـــــص جـــــاد
أسـاليب قائمـة بنـاء ـ النظـر طـار مـن ـزء ا ـذا من الباحث أفاد قد و طاب، يا

البال البال،التفك التفك بأساليب الو بانة اس بناء   .وايضا

ا -١ والتفك البالغة بتعليم ا وعالق التداولية ة   لبالالنظر

ا ائد عند ن"رالتداولية مـنAustin"أوست اللغـو التعامـل اسـة د ـو أعـم علم من يجزء ر
التعامـل مـن جزء و ،حيث ـذا جتمـا ـو إ اللغـو ا مـستوا مـن باللغـة تقـل ي ـوم ياملف

التأث نطاق جتما املستو و آخر ىمستو ، بن( والتأثرى ص٢٠٠٨ ع ،١١(  

عـــــددت اللغــــــةوقـــــد ـــــ إ املــــــصط ترجمـــــة ـــــ أثــــــر التعـــــدد ــــــذا ل ـــــان و ــــة التداوليـ فــــــات عر
ــ إ تــرجم فقــد يــة، والتداوليــة،: "العر واملقاميــة، واملقــصدية، عيـــة، ا ـــا" رالذ أك والتداوليــة



فرھا في محتوى أسالیب التفكیر البالغي الشائعة لدى طالب المرحلة الثانویة ومدى توا
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ـــــــشــــــيوعا، إ فيــــــھ ينظــــــر إذ فيــــــھ، البحـــــــث طبيعــــــة ــــــ إ ــــــا املرســـــــل" لتــــــداو"وأقر ن بــــــ اللغــــــة
ا ــــ ع يــــدل والــــذي اللغــــةواملــــستقبل، اســــتعمال ــــ مــــا بي ــــ ال ص١٩٩٩نحلـــــة،(لتفاعــــل ، 

٢٢٠(  

اللغـــــة اســـــتخدام اســـــة د تتـــــضمن التقليـــــدي ـــــوم للمف وفقـــــا التداوليـــــة أن ـــــسو ليف ـــــر رو ن ى
وفقـــــا ي املعــــا اســــة الـــــسماتوأنــــھ للــــسياق،رود ــــ ع فقــــط يقتـــــصر ــــة،ال يبحـــــثولكنــــھ اللغو

ـــــة و ال لتحديـــــد اللغـــــة اســـــتخدام ـــــ مع ـــــ ـــــالوإيجـــــادأيـــــضا واملع لم املـــــت نوايـــــا ن بـــــ قفـــــر
ــــــــل مــــــــن خبــــــــارجملـــــــة؛املتحقـــــــق ـــــــ املع اســــــــة د ــــــــشمل يفالتداوليــــــــة ــــــــر . تــــــــصا واملع

ص2006،يالعزاو( ،١٢(  

عمليــــــة ــــــ اللغــــــو ســــــتعمال س تــــــد التداوليــــــة أن أيــــــضا نالحــــــظ فــــــات التعر ــــــذه يومــــــن ر
ســـــياقية معطيـــــات وفـــــق عـــــ.معينـــــة واجتماعيـــــةتـــــصال ـــــا عرف ـــــالـــــذلك بأ العلمـــــاء " ض

اللغــة باســـتعمال ــ ع ـــ ال اســة ـــتمرالد والـــسياقاتو ــة الرمز التعـــاب ن بــ الـــتالؤم بقــضية
ديثة واملقاميةاملرجعية ة وا شر باشة،( " وال   )١٨ص،٢٠٠٧ ا

معاملـھ ـر تظ اللغـة اسـة د ـ جديدا ا اتجا تمثل و اللغة استعمال بمقام تتعلق ا أ رأي
خـالل كالمـيمـن فعـل بمثابـة ـو للغـة ـ الفع سـتعمال أن أي اللغـو ـذا،ينتـاج وامتـاز

ونفـــــسية ـــــسانية إ علـــــوم ن بـــــ والتـــــداخل اء ـــــ وال والتوســـــع ة بـــــالغزا املعاصـــــر اللغـــــو رتجـــــاه ي
العمليــة أقطــاب ن بــ التواصــلية العمليــات تفعيــل خــالل مــن اللغــة علــيم مجــال ــا م ــة ولغو

لـــھ،التعليميـــة ــــان وثيــــقكمــــا يــــة"اتــــصال العر ــــا" بالبالغـــة معامل ســــمت خــــر ـــ ــــا رأل ى
الفــصيح والقــو اللغــو بــاألداء املرتبطــة النفعيـة وانــب ا ــ ع ك بــال يــة واملن ـة لالفكر ،ي

النا طاب وا والبالغة التداولية ة النظر ن ب وفكر معر تال ذا عن  . يونتج

بتعلـــيم التداوليــــة ــــة النظر غايــــاتوتـــرتبط ــــ ع يركـــز البالغــــة علــــيم إن حيـــث مــــن البالغــــة
ــــــــ امليدانيــــــــة: الــــــــثالث والغايــــــــة الوجدانيــــــــة ماليــــــــة ا التذوقيــــــــة والغايــــــــة املعرفيــــــــة الغايــــــــة

يكمـــــن بحيـــــث تنميـــــة" التطبيقيـــــة ـــــ إ ـــــ أسا ل ـــــش يـــــة العر البالغـــــة س تـــــد مـــــن ـــــدف رال
و دبيــة املتعــة تحقيــق جانــب ــ إ بداعيــة ات ــا مــارامل ا الــذو يــة وتر والتــأث ،ققنــاع

التفـاع طـار ـ اللغـو التواصـل ات ـا م ز عز ذلك إ يإضافة ـر،ر يظ املنطلـق ـذا ومـن
ي باملعـــــا تمـــــان م مـــــا لكو التـــــداو اللغـــــو انـــــب وا البالغـــــة علـــــم ن بـــــ ـــــ الوا يالتـــــداخل

ــــ ب وإقناعــــھ فيــــھ التــــأث قــــصد املتلقــــي ــــ إ معينــــة غايــــة الــــسياقوتوصـــيل ــــم ف و دامغــــة
والتداوليـة البالغيــة اسـات للد أساسـيا عنـصرا ه باعتبـا راللغـو ر ــا،ي ذا حـد ـ لمـة ال أن أي

حــال أي ــ يمكـن وال يــة تركي داللـة أداء أجــل مـن أخــر لمـات متداخلــة عالقـات ــ ىتـدخل
الـداخ النظـام ـذا دو التـداو أو ـ البال املـضمو ـم ف حـوال نمن اللغـوالـسيا(ن ،)يق

شــــــفرات فـــــك ـــــ الـــــسياق ودو والتداوليــــــة البالغـــــة ن بـــــ امليـــــة الت العالقــــــة ـــــت يث مـــــا ـــــذا رو
صـــــــف و ، التفـــــــاع طــــــار ـــــــ طر ن بــــــ التواصـــــــ املوقــــــف وتفعيـــــــل ــــــا تبليغ املـــــــراد والرســــــالة

التواصلية العملية ،(لعناصر   ) ٩٨،ص٢٠١٧داي

ـــــ التداوليـــــة مـــــع أيـــــضا يـــــة العر البالغـــــة ك ــــش و
ً

الفعـــــل لتطبيـــــق كـــــأداة اللغـــــة اســـــتعمال
ش ليـــ جيفـــر أى وقــد الـــسياق، طبيعـــة حـــسب ــ ع وذلـــك املتلقـــي ـــ ع يالقــو البالغـــة"ر أن

ا صـــــميم ـــــ والـــــسامع،تداوليـــــة لم املـــــت ن بـــــ تـــــصال ســـــة مما ـــــا أ ،ص١٩٩٢،فـــــضل" (رإذ
والتدا)١٢ البالغـــة ن بـــ ة ـــ الوا العالقـــة ـــ إ ـــة قو ة إشـــا ـــف التعر ـــذا ـــ و يجـــةر، ن وليـــة
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فيــــــھ تــــــتحكم ــــــ ال العوامــــــل عــــــن والبحــــــث النــــــا طــــــاب ا ـــــق بتحقيـ ــــــ الوا مــــــا تمام ا
ثــــالث مراحــــل وفـــــق العمليــــة ـــــذه ل ــــة القو مــــا طـــــاب: ومرافق ا وأثنــــاء الكـــــالم عمليــــة قبـــــل

طابية ا العملية إنجاز مرحلة عده   .و

أن الت كما أو البالغيـة اسـات الد ـ سـواء ـم م دو لھ لم راملت مـار كال يحـرص بحيـث داوليـة
واملعرفـــــة ـــــة لغو فـــــصاحة مـــــن ـــــا يمتـــــاز أن البـــــد ـــــ ال الـــــسمات ـــن مــ جملـــــة لـــــھ التـــــوف ـــــ ع

ـــــ ال املفـــــردات انتقـــــاء وحـــــسن وداللـــــة وصـــــرف نحـــــو مـــــن يـــــة العر اللغـــــة ات ملـــــستو الدقيقـــــة
تراكيــــب بواســــطة التبليغيــــة الرســــالة توصــــيل ــــس ت ــــ ع والعمــــل الكــــالم ســــياق مــــع تتــــواءم

اللغـــةســ باســـتخدام ســـتھ بدا والتداوليـــة البالغيـــة بحـــاث غيـــث مـــا ـــذا و ســـلة وألفـــاظ رلة
الـــسامع ـــ التـــأث قـــوة ضـــمان فيـــھ الـــذي والـــسياق ـــال ا ملقتـــ ،(تبعـــا ـــ ص٢٠١٧داي ، 

٩٩.(  

للغــــــة التداوليــــــة ــــــة النظر تــــــر ــــــ"ىكمـــــا املــــــرء حاجــــــة قــــــوام واملنطــــــق ـــــ والتفك اللــــــسان أن
والتفاعــل ــشيھ( "التواصــل ص٢٠٠٧ ،بال ــي). ١٧، جرا املجــال يــة من تحــدد بــذلك ــ و

ة ـــ خ ـــذه ألن خاصـــة بـــصفة يـــة العر اللغـــة علـــيم و عامـــة بـــصفة للغـــة التعليميـــة للعمليـــة
مــا ــ وع ات ــا وم ومعلومــات ف معــا مــن املعلــم يقــدم مــا ــ ع أساســا قائمــة تفاعليــة رعمليــة ر

امل ـــــــذه ــــــــساب اك أجـــــــل مـــــــن املـــــــتعلم بـــــــھ مــــــــستمريقـــــــوم ل ـــــــش ا وتحـــــــسي ـــــــا ز عز و ف رعـــــــا
ـــــة)١٤٠٦،٨٦،بـــــادي" (ومتواصـــــل بو ال ـــــداف و التفاعليـــــة الغايـــــات ـــــ تو فالتداوليـــــة ،

عتمــــد ــــ ال البالغيــــة العناصــــر وتحديــــد املــــتعلم عنــــد للغــــة التلفظيــــة العمليــــة اك إد ــــسر روت
التعليمية العملية تحليل التا و ا س تد املراد اللغة نظام ارع   . وترقي

ـا ف تتـداخل يـة العر اللغـة علـيم و التداوليـة ـة اللغو اسة الد ن ب العالقة عن ديث ا رإن
اللغــة مــسائل علـم ن بــ ــامن ال الفـر بتوضــيح تقـوم ــة اللغو ــة النظر ـذه ألن جوانــب قعـدة

ا اســـتعمال وكيفيـــة ـــة اللغو س املقـــاي تلـــك علـــيم ن ـــ و املختلفـــة ا ـــ،وتخصـــصا ن ال كمـــا
ـــ ســـليما اســـتعماال ـــة اللغو العلـــوم ـــذه اســـتعمال طـــر دف ـــس يـــة العر اللغـــة علـــيم قأن

بقواعــــد اتــــھ قد وتنميــــة لم املــــت ف معــــا ر تطــــو ــــ ع العمــــل خــــالل مــــن وذلــــك الــــصف رغرفــــة ر
ذاتـھ حـد ـ التعلـيم أن خـصوصا لـذلك، املالئمـة العلميـة سـة املما إال ذلـك ـس ي وال راللغـة

علــيم ــ ع يقــوم ــال ع بــالتعرف للمــتعلم ــسمح ــ ال امليدانيــة ســة املما دو ــة اللغو ــ رالب ن
أغـــــراض جانـــــب ـــــ إ ا اســـــتخدام مجـــــال ـــــ ات العبـــــا ودالالت الكـــــالم وكميـــــات قـــــوال رقـــــيم

ـــــ إ الكفــــاءة لتحــــصيل ن التلقــــ مــــة م التعليميـــــة العمليــــة ت تجــــاو وقــــد ومقاصــــده، لم زاملــــت
املـــت حاجـــات بتـــوف داء تحـــصيل مـــة ســـتغناءم و يحتاجـــھ مـــا علـــيم ـــ ع قتـــصار و علم

نـــھ ذ تثقــــل د وشـــوا أســـاليب مــــن يحتاجـــھ ال ــــ،عمـــا مت أســـ التداوليـــة البحــــوث أن كمـــا
ات ختبــــا ونمــــاذج التعلــــيم منــــا ،(رمراجعــــة ــــ ســــبق،)٩٩،ص٢٠١٧داي مــــا خــــالل ومــــن

تظ اللغــــــة علــــــيم و التداوليــــــة ن بـــــ املتداخلــــــة العالقــــــة إن القــــــو ــــــليمكـــــن ــــــ وا ل ــــــش ـــــر
العمليـــــــة غايـــــــات ـــــــم أ ـــــــو و الواقـــــــع، ضـــــــية أ ـــــــ ع اللغـــــــة ســـــــة مما اســـــــة بد مـــــــا ل تمـــــــام را ر ر

يــة العر للغــة التعلميــة ــ،التعليميـة ع ــ ال الغايــة ــذه عــن تخــرج ــداف أ توجــد ــاد ت وال
ـة اللغو اتـھ ا وم التبليغيـة اتـھ قد وتنميـة التواصـلية املتعلم ة قد ر تطو ام رباإلس ر وذلـك،ر

ة واللغو والتحصيلية التواصلية الكفايات ع ك   .بال



فرھا في محتوى أسالیب التفكیر البالغي الشائعة لدى طالب المرحلة الثانویة ومدى توا
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طاب -٢ ل التداو التحليل  :عناصر

وقصده  - أ لم،   املت

القيـــــام يمكـــــن لـــــذلك طـــــاب، ل صـــــياغتھ ـــــ تـــــتحكم ـــــ ال ومقاصـــــده دافـــــھ أ لم مـــــت ـــــل ل
لتحقيــق ، الـدال وتماسـكھ النحـو البنــاء سـالمة ـ ع املحافظـة مــع طـاب ا صـياغة يبإعـادة
ـــــر تظ صـــــياغة إعـــــادة ـــــل ومـــــع لم، املـــــت ـــــن ذ ـــــ قائمـــــة مقاميـــــة خطابيـــــة ومقاصـــــد أغــــراض
املقـــصود ـــ املع أن ـــ لم املـــت دو ميـــة أ ي وتـــأ قبـــل، مـــن ـــرت ظ ـــ ال لتلـــك مغـــايرة رمقاصـــد

اللغــــة تحــــدده وال لم، املــــت يحــــدده بفعــــل،للملفوظــــات ــــد تز ه وتــــأث طــــاب ا فاعليــــة أن كمــــا
ـ جـة ود نفـسھ لم لمراملـت مــت ينجـزه دائمـا قـصدي ـشاط ـو الـنص إنتـاج ألن وتفاعلـھ شاطھ

املنطــو خــالل مــن الــسامع ــم يف أن حــاو و مــا، نــص ا ضــو ــ ــتج ي ــ ال ط الــشر وفــق قمــا ل و
فجر،( ياللغو وف ص٢٠٠٤مان، ،٩٨(   

املخاطب  - ب   :ردو

ال وصـف عمليـات القـائم تـصال عمليـة ي الثا الطرف و و املخاطب دو ي نـصوصريأ
إنتــــاج عمليــــات عــــن ميــــة أ يقــــل ال دو ــــو و ــــا، ف ــــ املع ــــل وتأو ا وتفــــس ــــا وتحليل ــــة راللغو
ــــــم الف ــــــو املتلقــــــي ــــــدف فــــــإن لم، املــــــت ــــــدف الــــــنص إنتــــــاج ــــــان فــــــإذا ا؛ نفــــــس النــــــصوص
متمرســا ئـا قا يتطلــب الـنص أن ــ بح سـعید پــر لـذلك الــنص، املحتـو اك د و روالتفـس ير یى

ع يقتــصر ال ا، فرقــاد معــا بإدخــال ذلــك يتخطــى بــل فحــسب، ــة اللغو يــة ب تفــس مجــرد رــ
ات املختلفـة، روتصو التحليـل بـإجراءات تتعلـق ات قـد وتكـسبھ التفـس عمليـة ـ ت رومقـوالت ي

ليقــــع وظــــا م املخاطــــب حــــال يكــــن لــــم مــــا غرضــــھ، مؤديــــا ــــ ا وال مفيــــدا الكــــالم يكــــو نوال
كتفـا موضـع املخاطـب نفـس ـ يالكالم املعـا علـم اب ـ أ لـم ت ذلـك أجـل ومـن والقبـو لء

ال ا ومقت املخاطب حال مراعاة ص٢٠١٠،يبح (وأطنبوا ،١٣٧.(  

طاب-ج ا أطراف ن ب    :التفاعل

طرفيــھ ن بــ عالقــة وجـــود ــستلزم تفــاع ــشاط اللغــو واملتلقــي(يالتواصــل مـــا) املرســل و
وتأ مـھ وف طـاب ا إنتـاج ـ معـا ويتعاونان الطـرف يقـوم لـھ، طـاب) املرسـل(لو ا ـشاء بإ

قــــــوم و مقاصـــــده، ـــــ إ والوصـــــو طــــــاب ل لـــــھ تأو قـــــة وطر املتلقـــــي ــــــم ف حـــــسبانھ ـــــ لواضـــــعا
ي الثــا فــإن) املتلقــي(الطــرف لــذلك دالالتــھ، وتحــصيل محتــواه وتحليــل وتفكيكــھ الــنص ــم بف

ك" ــشر مـرتبط تفــاع ـشاط باسـتمرار ــو الـنص طـا،إنتـاج وصــياغتھوا بنائـھ ــ يتـأثر ب
ـــ ال كة املــش لفيـــة وا ن، املخــاطب أو واملخاطـــب، لم املــت ن بـــ التفاعــل جـــة ود العالقــة ربنــوع

ألن وذلــك مــا بي م التفــا جــة د مــن ــد تز ــ وال معــا مــا ط اديــة،"رتر إ أفعــال ــة اللغو رفعــال
القصد ذا إليھ املرسل ك يد أن د ر و ا، إنجا املرسل يقصد رإذ   ).٤٨،ص٢٠١٧يوسف،( ز

السياق-د   ردو

ــــ ار نــــص و للتفاعــــل خــــر العناصــــر ــــل ل املحــــرك ــــو و س، الــــرئ العنــــصر ــــو ىالــــسياق
عناصـــره ــل ب حاطـــة يتطلــب بدقــة الـــدالالت ــم وف ، تـــصا املوقــف ن مجـــاالت" تكــو ولــھ

بـــــامل مـــــرتبط ـــــو مـــــا ـــــا م ة؛ ــــ كث معرفيـــــة فـــــضاءات ـــــ ع نـــــوع ت متعـــــددة واملتلقـــــيمعرفيــــة لم ت
ــــا وغ ــــان وامل والزمــــان اللغــــو نتــــاج ط يوشـــر ف،و الظــــر ــــق طر عــــن الــــنص ــــم ف أن وكمـــا
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س لـ باملقـام أقـصده فالـذي ـا املنطـو اللغة خالل من مھ ف ع سابقة عملية سات قواملال
منــھ جـزءا لم املــت ــ عت الـذي جتمــا املتحــرك املوقـف جملــة ــو وإنمـا قالبــا وال ا كمــارإطـا

ـ ـ التفك مجـرد يتخطـى وذلـك لم بـالت اتـصال لـھ ممـا ذلـك ـ وغ نفـسھ والكـالم السامع عت
خ والتـــــــا واملجتمـــــــع ـــــــسان مــــــن تـــــــصال عمليـــــــة جوانـــــــب ــــــل ـــــــشمل ل نمـــــــوذ ... رموقــــــف

واملقاصد   ).٥٤،ص٢٠١٧يوسف،( والغايات

البالغية-ـ صائص ا   ردو

ســـ و اكيـــب وال لفـــاظ دو ـــشمل تفـــصيلرو ـــ ي فيمـــا و ع، البـــد و البيانيـــة الـــصو راليب
  :ذلك

يلفــــاظ، واملعــــا والوضــــوح، ولة الــــس حيــــث مــــن اكيــــب وال ــــة، والعذو بالرقــــة حيــــث مــــن
ـا وأنواع البالغيـة سـاليب و طـاب، ا مقـام مـع ـا توافق ومـدى ولة والـس الـصدق حيـث من

وأنواع البالغيـــــة والـــــصو ـــــا، وغ ام ســـــتف و ورالقـــــصر الكنايـــــة و ة ســـــتعا و يھ ـــــش ال رـــــا
ــشائية ســاليب تــوفر ومــدى املرســل، عنــاء،،املجــاز ــى أد دو املتلقــي ذلــك ــظ ي نبحيــث

س حاســـ نقــل ـــ ائـــدا ا دو تلعـــب ــ رف أســـاليب،ر تـــوفر ومـــدى املتلقـــي، تجــاه املـــشاعر وإبـــراز
ام عــــــر،ســــــتف قبــــــل لم املــــــت ــــــا يبــــــدأ فقــــــد ــــــا، مواقع يواخــــــتالف يــــــأ ة وتــــــا موضــــــوعھ، رض

عـــن ال معــز ي يــأ ال أنـــھ كمــا موضــعھ، مــا م ـــل ناســب وقــد املوضـــوع، عــرض عــد ام وســتف
خــر البالغيــة النفـــوس،،ىلــوان خبايــا إلبــراز ــا مع اتفــا مت ــا، جــا مم يكــو دائمــا وإنمــا

ً ً
ن

مـــو عـــض ـــ أنـــھ حيـــث مـــن النـــداء، أســـلوب ـــا ـــ يتم ـــ ال ـــصائص وا ا، ودهوصـــفا و راطن
حيـــــث ؛ القـــــصر وأســـــلوب ذلـــــك، دالالت و املنـــــادى، صـــــفات نـــــوع وت النـــــداء، أداة منـــــھ َتحـــــذف

ـ أك ـان و قـوة، مـن ـ املع ـ وع جزالـة، مـن سـلوب ع يضفيھ ملا وذلك ا؛ كث عليھ عتمد
بنوعيـــــھ التكـــــرار تـــــردد ومـــــدى التقـــــديم، ـــــق طر عـــــن وده واملعنـــــو-رو أنـــــواع-ياللفظـــــي شـــــ ـــــ

طـــا املحــــسناتا تؤديـــھ ومـــا الغـــرض، قـــوة ـــار وإظ ـــدف، ال إبـــراز ـــ ثـــر أعظـــم ـلــھ ـــان و ب،
ودا و ـــــــا أنواع ــــــ أك ومـــــــا طـــــــاب ا ــــــ أدوار مـــــــن عيــــــة تكـــــــسو:  رالبد وكيـــــــف الطبــــــاق؛ ع الـــــــ

صـــــو اســـــتخدام قلـــــة أو ة ـــــ وك واقناعـــــا، قـــــوة ـــــ املع ـــــ ع وتـــــضيف وجمـــــاال، حـــــسنا رلفـــــاظ
تقـــل،البيـــان املثـــال يل ســـ ـــ يـــصدروع محتـــواه ألن وذلـــك العلمـــي، طـــاب ا ـــ الـــصو رـــذه

يال ا عن عيدة صادقة معلومات   .عن

عا ا
ً

ات-ر القد ات واختبا ة الثانو راملرحلة   ر

النظـــــــام تتوســــــط ـــــــا أ ــــــا بي مـــــــن أســــــباب لعـــــــدة خاصــــــة ـــــة ميــ أ ــــــة الثانو املرحلـــــــة ــــــسب تك
الرســــمي قــــة،التعليمـــي املرا مرحلـــة تقابــــل ـــا عنــــد،وأ ـــ ت حيــــثوت ، العـــا التعلــــيم مـــدخل

يــاة ل العــام عــداد ــ ا عمومــا الثــانو التعلــيم التعلـــيم،يــدف ملواصــلة العلمــي عــداد و
ة، الـــــسو ـــــصية ال وجوانـــــب ـــــات تجا ن وتكـــــو الـــــذات بنـــــاء مرحلـــــة ــــا ـ أ كمـــــا ، ـــــام ا

ع ـ العقليـة والعمليــات ـ التفك جوانـب ن تـضم ــ ع التعليميـة الـنظم موتحـرص التقــو مليـة
ـة الثانو املرحلــة ا،ـ اعــداد يــتم ـ ال ات ختبــا انـواع ــم ا أحـد القياســية ات ختبـا عــد رو ر

ط وشـر سـئلة ـا ف تكـو ات ختبـا مـن النوع ذا اعداد تم و ة معيا او مستمرة قة وبطر ن ر ر
ابطــة م والتحليـل النقــاط يل ـ وإجــراءات ا القيــاس. وضـع اختبـار ــ إ نظـر ــُو أك انــھ ـ ع



فرھا في محتوى أسالیب التفكیر البالغي الشائعة لدى طالب المرحلة الثانویة ومدى توا
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لالختبـــار ن املتقـــدم نتــائج جميـــع نــة بمقا فيـــھ املوجــود ابط ـــ ال ــسمح حيـــث ه ــ غ مـــن رانــصافا
مصداقية أك قة السيد،( بطر و دان، و ص٢٠١٩،زإمام، ،١٢٨ (  

خ بتــا الــسعودية يــة العر باململكــة م والتقــو القيــاس مركــز ــشاء إ تــم و١٩روقـد لجمــادى
بــــــإجراء١٤٢١ ليقـــــــوم والطالبـــــــاتـــــــ للطــــــالب العلمـــــــي التحــــــصيل لقيـــــــاس موحــــــدة ات راختبـــــــا

تتــــوفر نيـــة وم علميـــة س مقـــاي اعـــداد ـــ ا قيــــاس مركـــز ـــدف و امعيـــة ا اســـة للد ن راملتقـــدم
ـــــــة بو ال س واملقـــــــاي ات ختبـــــــا صـــــــياغة ـــــــ عامليـــــــة ـــــــادة ـــــق وتحقيــ والكفايـــــــة العدالـــــــة ـــــــا رف ر

ـ ا باإلضـافة نيـة، وامل ـة بو ال س القـرارواملقاي صـا ودعـم املنتجـات ر وتطـو ـار بت ـز عز
واملعلومات ر قياس(ربالتقا   ).٢٠٢١،مركز

نــاء و وموثوقــة، ة ـ وا تكــو النتــائج أن ـو القيــاس ات الختبــا ـسة الرئ ات ــ املم أحـد ًإن ن ر
مـــن شــفافية ـــ اك وتكــو ودقـــة، وضــوح ـــل ب ــا ن ومقا ات ختبـــا نتــائج ـــر تظ أن يمكــن نعليــھ ر ر

جا نرالــــد بـــــ جات الـــــد حــــساب ـــــ لة ســــ وتكـــــو ــــصيا ا بتـــــدو س املــــد ـــــا يقــــوم ـــــ ال رت نر
تخصـــصھ او ـــھ من تحديـــد الطالـــب ـــ ع ل ـــس ممـــا املختلفـــة والثقافيـــة التعليميـــة س راملـــدا
عنـــد خطـــاء مـــن التقليـــل ب ـــس دقيقـــة معلومـــات ايـــضا قيـــاس اختبـــار يـــوفر وقـــد ، ـــ ا الد

ً
ر

يـــــ قيـــــاس اختبـــــار العينـــــة، ـــــم ـــــادة ـــــذهز ـــــ عت وكـــــذلك واحـــــد تحـــــت ين ـــــ املخت جميـــــع ضع
الـــــة وا م عـــــرق حـــــسب ـــــ ع تختلـــــف للطـــــالب أســـــئلة اســـــتخدام مـــــن عـــــدال ـــــ اك ات ختبـــــا

ً
ر

ذلك غ او جتماعية أو   .قتصادية

باململكــــة العامــــة ات القــــد اختبــــار شــــقي أحــــد اللفظــــي انــــب ا عــــد خمــــسة،رو مــــن تكــــو نو
ا وانـــــب ا نــــــاو ت فرعيـــــة ء: لتاليـــــةلأقـــــسام املقـــــر يعاب اســـــ ات ــــــا وم القــــــسم،ر ـــــذا عتمــــــد و

تتعلــــق أســــئلة عــــن جابــــة و تحليلــــھ و ــــي القرا الــــنص ــــم ف ــــ ع الطــــالب ات قــــد ــــ ع ــــ رالفر
اللفظـــي ات القــــد اختبـــار مــــن ي الثـــا ــــ الفر القـــسم نــــاو و الـــنص، ــــذا ربمـــضمو ل إكمــــال: ن

مـل ة،ا قــص نـصوص تتمـة ـ ع ــ الفر القـسم ـذا عتمـد مفيــدةو جمـل ن لتكـو ،ناقـصة
أو مفــــردات مــــن إليــــھ تحتــــاج مــــا باط اســــت و النــــصوص ــــذه ــــم ف ــــ إ التتمــــة عمليــــة وتحتــــاج
ي تـــأ و اللفظـــي، التنـــاظر نـــاو في الثالـــث ـــ الفر القـــسم أمـــا املطلـــوب، ـــ املع لتـــؤدي ات لعبـــا ر

واملط الـــسؤال أس ــــ تقــــدم لمـــات ال مــــن اج أز يئـــة ــــ ع القــــسم ـــذا ــــ رســـئلة ــــوو لــــوب
تحديــــد الطالــــب ــــ ع و ات ختيــــا ــــ متــــاح ــــا ل ــــ نظ ــــ ع لمــــات ال مــــن اج ز ــــذه رقيــــاس و

ـــ ع عتمـــد أســئلة يتـــضمن ـــع الرا ــ الفر القـــسم و ات، ختيــا تلـــك ن بـــ مــن مثـــل رختيــار
ملــة ل العــام ــ املع ــ ع ــ ك أو،ال لمــة ال ــ ع التعــرف خــالل مــن الــسيا طــأ ا تحديــد و

ـال خ و ـامس ا ـ الفر القـسم أمـا ملـة، ل العـام الـسياق مـع ـا معنا يتفـق ال ال لمات
الـذي ختيـار تحديـد و أشـياء عـدة ن بـ ط تـر ـ ال العالقات تاج است تتضمن أسئلة ناو لفي

العالقات ذه مع يتفق ـ،ال جـاءت ـ ال العالقـة عـن ا ـ عب و ا ـ تمي ـ ك العالقـة اختيار أو
ً

خــتالف و تبــاط الــسؤال، ات: رصــدر اختيــا ثالثــة ط تــر ــ ال العالقــة اك بــإد ــتم روأســئلتھ ر
ـــا ع املختلـــف ختيـــار وتحديـــد ا ات،. ببعـــض ختيـــا ن بـــ مـــن تباطـــا ا ـــ ك العالقـــة ـــ تمي رأو ر

ً

السؤال صدر جاء بما ا ط قياس(رو   ).٢٠٢١،مركز

ا     ـــ إ ات ختبـــا واضـــعوا حتـــاج مرو ـــساعد ـــ ح ســـئلة مـــضمو ـــ البالغيـــة نوانـــب
تحليــل و اك إد و ـــم ف مــن العقليــة ات ـــا امل قيــاس يتطلبــھ مـــا ا تــضمي ــ رع تاج،ر ونقـــدواســت

، اقوتذو م أسباب عدة إ يرجع ذا   :و



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
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 العقــــل ــــا عمــــل ــــ ال ليـــات عــــرف طلــــب مــــن ـــ املخت يمكــــن ات املجــــا ســــئلة ن زتـــضم
ــا يرا كمــا ــشر ش(يال ص٢٠٠٤ ،طــنطش) (إيفيــ خفايــا) ٣، ــ إ ــا ف ن الــذ ــ ي حيــث ؛
ضــة املعر والــصو و،ر ن ا شــأو عيــد و ــا أغوا عميــق ــ إ ليــصل ــا معان أســرار ــ رمبحــرا

دب بــــألوان ســــتمتاع مــــن قــــدر لتــــوف ؛ ــــ البال التحليــــل و النقــــد بأســــلوب ذلــــك يــــتم
ــــة،املختلفــــة اللغو وة ـــــ لل ـــــادة ب،زو ـــــف عر ــــةو النحو اكيـــــب الـــــصرفية،ال الـــــصيغ و،و

الفنية ية التعب الصو و املجاز ألوان من ا ف بما الكتابية  .رساليب

 ـــة اللغو اكيـــب ال نـــاء و الـــسياق تكـــو ـــ ال العمليـــات تحليـــل البالغيـــة وانـــب ا نتتطلـــب ّ

رة، ذا الظا لغـو بنـاء أنـھ ـ ع ـي د العمـل ـ النظـر إل س الدا يدفع شـفافرالذي يو
مـــــا ـــــة ر النـــــصوصبداخلـــــھ،ؤيمكنـــــھ ـــــ النظـــــر فـــــن ـــــو النقـــــد أن ـــــوم مف لديـــــھ زفيتعـــــز

اوإصدار عل كم  .ا

 مـــا ا ـــس ا حـــاالت مـــن حالـــة ـــو الــذي ـــي د التـــذو ـــ ع البالغيـــة ات ـــا امل قعتمــد ر
نفعــاالت و باملــشاعر املتــصل اك د بقــوةوالعواطــفرو حــساس مــن تمكــن ــا وجميع ،

مالد وا سلسلب املتلقيو عند ال  .نفعال

 ـــــ اليـــــة ا اســــة للد النظـــــر طــــار مـــــن فـــــادة جوانــــب ـــــيص ت يمكــــن عامـــــة ــــصفة رو ي
ــذه ـــ ـــ سا ـــ البح ـــ املتغ ـــم وف اســـة،تحديــد ـــو رالد ـــو التفك ،أســـاليب ـــ والبال

أدوات بنـــاء ــ الباحـــث ـــم الف و التحديـــد ـــذا ســـاعد اســـة،قــد كمـــا رالد ـــا نتائج تفـــس و
ي فيما  .يت

اسة الد ارأدوات   :وإجراءا

أوال
ً

اسة- الد أدوات   : رإعداد

طاب -١ ل التداو التحليل عناصر ضوء البال التفك أساليب قائمة  .إعداد

التالية طوات با القائمة إعداد   :َّمر

مــــن  - أ ــــدف ال أســــالي:القائمــــةتحديــــد وصــــف ــــ القائمــــة ــــدف ــــتحــــدد ــــ البال ــــ التفك ب
التــــــداو التحليــــــل عناصــــــر ــــــ-ضـــــوء املرســــــل:شــــــملتوال ــــــصائص،واملتلقــــــي،تحديــــــد ا

للرســـــالة ــــة والقـــــصد،اللغو املقــــام،والوســــيلة الكالمــــي،و الفعـــــل مقتـــــضيات،والـــــسياق،و
ـــــــاج وا ، التداوليـــــــة،لالقـــــــو ات شـــــــا ـــــــ–رو وال املختلفـــــــة طابـــــــات ا وســـــــمات ألنـــــــواع

،ا:شملت الدي  طاب

، والفلـــــــــسفي،  طـــــــــابوالـــــــــسيا وا عالمـــــــــي، ي،و طـــــــــابالـــــــــدعا ،وا ـــــــــ طـــــــــابامل وا
 بدا

القائمــة  - ب بنــاء مــصادر النظــر: اختيــار طــار ــ الــسابقة القائمــة بنــاء مــصادر يتمثلــت
املــصادر ــ إ باإلضــافة اليــة ا اســة الد ــ املتــضمنة الــسابقة اســات روالد ،( :التاليــةر عافــ

ن(و،)٢٠١٣ كالتمة، (،)٢٠١١،وكردي و)٢٠٠٧،الركيك(و،)٢٠٠٨ ،اوس ان(،  ).٢٠٠٧،وجر

 



فرھا في محتوى أسالیب التفكیر البالغي الشائعة لدى طالب المرحلة الثانویة ومدى توا
  أسئلة اختبار القدرات العامة اللفظي في ضوء عناصر التحلیل التداولي للخطاب
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املبدئيةتصميم-ج ة   :رالصو

املبدئيــة ة الــصو بنــاء ــ ات و نا الــس أســلوب الباحــث راســتخدم راتللقائمــة،ر ــ للم وذلــك
  :التالية

 ات و نا الـس أسـلوب بـو-ريناسـب ال التخطـيط أسـاليب أحـد اسـةـدف-يبوصـفھ رالد
ألســـــــاليب ديـــــــدة ا يفات التـــــــص أنـــــــواع ألحـــــــد وصـــــــف ـــــــ إ التوصـــــــل ـــــــ املتمثـــــــل اليـــــــة ا

التـــــــداو التحليـــــــل عناصـــــــر ضـــــــوء ـــــــ ـــــــ البال ـــــــ التفك ـــاليب أســــ يف تـــــــص ـــــــو و ، ـــــــ التفك
طاب   .ل

 اســــــات الد أســــــاليب توظيــــــف ــــــ إ س التــــــد وطــــــر املنــــــا مجــــــال ــــ ــ اســــــات الد رتحتــــــاج ر قر
أســــــلو-املــــــستقبلية عـــــــد ـــــــ اال أحـــــــد ات و نا الـــــــس أســـــــاليب-رب تفـــــــصيالت اســـــــة د رــــــ

لدى عة الشا البال التواصـلالطالب،التفك أسـاليب ـ املـستمر ـ التغ ظـل ـ خاصـة
، ــــ للتفك ــــة املوج ــــات ا عــــدد و ـــادةومحتـــواه والتقــــدمزو عامــــة بــــصفة املنافــــسة حــــدة

ع السر واملعر  .التكنولو

 مــــن ات و نا الــــس أســــلوب عالقــــاترعــــد اســــة بد مــــر يتعلــــق عنــــدما الفعالــــة رســــاليب
ـــــــذه توظيــــــف كيفيـــــــة حيــــــال ن اليقـــــــ عــــــدم مــــــن وقـــــــدر متعــــــددة ات ـــــــ متغ ن بــــــ ديناميكيــــــة
اليـة ا اسـة الد نـاه تت الـذي ـي جرا ـف التعر مـع ناسـب ي مـا و و واملكونات، رالعالقات

البال التفك  .ألساليب

 ن الـــــس أســـــلوب ـــــ ع ـــــو بو ال مواقـــــفنعتمــــد عنـــــد رة الظـــــا وصـــــف ــــ ات و معينـــــة،را
ناســب ي مــا ـو و املواقــف، تلـك وصــف ايـة ــ رة للظـا معينــة ة صـو ــ إ ايـة ال ــ رتـؤدي

البال التفك أساليب يف وتص اسة د إجراءات  .رمع

 ـــــ ال البديلـــــة ات يـــــا وا حتمـــــاالت عـــــرض ـــــ ات و نا الـــــس أســـــلوب ـــــداف أ ص رتـــــت ر
املوا ــــا عل ــــيتنطــــو التداوليــــة ــــصائص ل اللغــــو لالســــتعمال املتوقعــــة التداوليــــة يقــــف
ياتية ا تحكـماملختلفة،املواقف ـ ال والعالقـات اتيجيات سـ و الـسمات ع تركز كما

ستخدام ـذا ـذهوع ن بـ ـ تم ـ ال رجـة ا تمامـااملواقـف،النقـاط ناسـب ي مـا ـو و
ً

ــــسة الرئ داة إعــــداد مــــن ــــدف ال ــــمــــع و اليــــة ا اســــة الد ــــ: رــــ التفك أســــاليب قائمــــة
 .البال

الية ا داة إعداد املستخدمة ات و نا الس   :رنوع

تقـوم                ـ ال للمواقـف وصـف ـو و ، ستطال و نا الس الية ا اسة الد راستخدمت ر
مـــــن ـــــر يظ ـــــ ال ات و نا الــــــس تكـــــو أن يتوقـــــع حيـــــث ـــــا، بتحليل اســـــة رالد أســــــاليبنر ـــــا خالل

ومحتملـــة ممكنـــة ـــ البال ـــ ـــدوث،التفك العامــــةا ـــات تجا و املعطيـــات مـــن نبـــدأ أننــــا أي
تــم مــا وفــق طــاب ا مــن املختلفــة نــواع إعــدادتحديــده،لــسمات مــصادر فــق ــالقائمــة،وو

طــــــــاب ل املختلفــــــــة نـــــــواع تحليــــــــل عمليـــــــات إليــــــــھ تـــــــؤدي أن يمكــــــــن مـــــــا الســــــــتطالع محاولـــــــة
التداوليــــةباســـتخدا ــــة النظر ــــ تم ــــ ال التحليــــل عناصــــر مــــن. م ا ــــ كب عــــددا ــــتج ي قــــد مــــا ـــو و

ً ً

ث والبدائلحتماالت شفةو املك ساليب من أسلوب ل طبيعة حو   .لالنقاش
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ات   و نا الس بناء   رعناصر

 ع  الوقا

بمثابــة طـاب ا مـن املختلفـة لألنـواع لة املـش ـسة الرئ الـسمات أن اليـة ا اسـة الد ت ـ اعت
ّ

ر
ــ التفك أسـاليب أحـد عنـھ ـتج ي و نا سـ أي ــي جز أو ـ ك ل ـش ا تـضم و ـا عل عتمـد ع روقـا

، ـــ طـــابوشـــملتالبال ا مـــن التاليــــة نـــواع ســـمات ع الـــدي: الوقـــا طـــاب طــــاب–ا ا
الــسياا–الفلـسفي عالمــي-طــاب طــاب ي–ا الــدعا طــاب العلمــي–ا طــاب –ا

بدا طاب   .ا

 الفاعلة  ىالقو

ــــــ الفاعلــــــة القــــــو ــــــ طــــــاب ل التــــــداو التحليــــــل عناصــــــر أن اليــــــة ا اســــــة الد ت ــــــ ىاعت ر
طــــــــــاب ا مـــــــــــن املختلفـــــــــــة نــــــــــواع ســـــــــــمات ــــــــــة ع(معا ـــــــــــشكيل)الوقـــــــــــا و تاج اســـــــــــت ــــــــــدف

ـــــــ ع ات و نا ـــــــرســــــ التفك أســـــــاليب أنــــــواع ،عـــــــن ـــــــ عناصـــــــروشــــــملت البال الفاعلـــــــة ىالقـــــــو
التاليــة طـاب ل التــداو واملتلقـي: التحليـل املرســل للرســالة–تحديـد ـة اللغو ــصائص –ا

الكالم–املقام–القصد–الوسيلة القو–السياق–أفعال اج –لمقتضيات   .ا

 ات املسا   روصف

ـــص ا بــع ت باملـــسار ايقــصد وقياســـ ـــا تفاعل عنــد طـــاب ا أنــواع أحـــد ملـــضمو ة ــ املم نائص
ــــــذا ل التــــــداو التحليــــــل عناصــــــر ـــــ مــــــنالنــــــوع،ع عــــــدد تحديــــــد مــــــن الباحــــــث تمكــــــن كـــــذا و

ــذه ضــوء ــ طــاب ا مــن املختلفــة لألنــواع ات مــاالقاعــدة،راملــسا وفــق مــسار ــل يف وتــص
ع ع ا قياس ظل مضمونھ خصائص عليھ تبدو أن التحليليمكن   .التداوناصر

 ا وسما ات املسا أنواع   :رتحديد

ـــ ع التـــداو التحليـــل عناصـــر تطبيـــق عـــن الناتجـــة املبدئيـــة الـــسمات بتحديـــد الباحـــث قـــام
ات املـــسا لبنـــاء الكيفـــي التحليـــل خطـــوات توظيـــف وتـــم طـــاب، ا أنـــواع مـــن نـــوع ـــل رســـمات

ــــــ بي الــــــسمات عــــــض لتــــــداخل نظــــــرا ات؛ و نا للــــــس املحــــــددة
ً

ات. ار املــــــسا عــــــدد تفــــــاوت روقــــــد
يـدا تم مـسار ـل ل مـسمى الباحـث أطلـق كمـا طـاب، ا أنـواع مـن نـوع ـل تحليـل عـن الناتجة
والـــسمات ـــصائص ا مجموعـــة مـــع املـــسمى ناســـب ي حيـــث و ات، و نا الـــس كأحـــد رلوصـــفھ

ـاص ا املـسار ـ ا تاج اسـت تـم ـ ال حبـھ،املبدئية عـن املـسمى ـ ع أن مراعـاة تمـت الـةكمـا
أو منتجــــــا بوصــــــفھ ســــــواء ن معــــــ اتــــــصا موقــــــف ــــــ الفــــــرد ــــــا ل يتعــــــرض قــــــد تفاعليــــــة ــــــة لغو

ً
ِ

ذلك تفصيل ي وفيما ة، اللغو للمادة مستقبال
ً

ِ:  
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  )١(لجدو

من املختلفة لألنواع التداو التحليل عن الناتجة للسمات ة املم ات املسا يف تص ن ريب
طاب   ا

ا ومسميا ات املسا رعدد  
 

 م
طاب ا  أنواع

عدد
السمات

اسيةس  

عدد
العناصر

التداولية
 املسميات العدد املطبقة

الدي ١ طاب  .ستحواذي–يالدعو–الوعظي ٣ ٦ ٢٠ ا

الفلسفي ٢ طاب دي ٢ ٦ ٢٣ ا  النقدي–التجر

السيا ٣ طاب ض–يالتعبو ٢ ٦ ٢١ ا  راملعا

عالمي ٤ طاب وار ٢ ٥ ١٨ ا  يخبار–يا

ي ٥ الدعا طاب ار ٣ ٥ ٢٢ ا  .العك–نفعا–يش

العلمي ٦ طاب  .اديمي–امل ٢ ٤ ١٦ ا

بدا ٧ طاب  .يالشعر–القص ٣ ٤ ٢٢ ا

ات و نا الس   روصف

واملــصادر الكيفـــي التحليــل خــالل مـــن اســة الد ـــرتوصــلت إ ؛) ١٦٢ (الــسابقة تداوليـــة ســمة
ســــــــــمات ا مــــــــــنعـــــــــض و نا ســــــــــ مــــــــــن ـــــــــ أك ن بــــــــــ كة مــــــــــش ســــــــــمات خـــــــــر والــــــــــبعض رمتفــــــــــردة

الـــسابقة ات و نا صـــياغة،رالـــس غـــرض ـــا ف النظـــر وإعـــادة الـــسمات ـــذه يف تـــص تـــم وقـــد
جــــــاءت وقــــــد دقيــــــق، ل ــــــش ات و نا الــــــس وصــــــف التــــــا و و، نا ســــــ ــــــل ل ة ــــــ املم رالــــــسمات ر

التا   :النتائج

السمات عدد
كة املش ات  راملسا

  

أنواع
طاب  ا

ات و نا رس
أساليب

لتفكا
 البال

املختصر العام الوصف
و نا س ل  رل

عدد
السمات
ة ات السمات املم  راملسا

مجموع
السمات

ل ل
و نا  رس

طاب ا
 الدي

 الوعظي

نفعا انب با تمام
العق انب ا من -.أك

ية املن إ فتقار
املنطقي سلسل وال

ار اطئ،ف ا اد ش س و
املع- تفس السطحية

الوضوح ع-وعدم ك ال
نفعالية ة ثا و ذ -رال

الذات جلد و الشديد النقد
العقاب من يب ال ة-و ك

ع شائية ساليب
ية ا ساليب -حساب

الزائدة  .اللفظية

١٢ ٣ ٤ ٨ 
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السمات عدد
كة املش ات  راملسا

  

أنواع
طاب  ا

ات و نا رس
أساليب

لتفكا
 البال

املختصر العام الوصف
و نا س ل  رل

عدد
السمات
ة ات السمات املم  راملسا

مجموع
السمات

ل ل
و نا  رس

 ستحواذي

مع منالتفاعل ن خر
م عل الوصاية –منطلق

النار أو نة ا عرض توظيف
يب- ال أساليب استخدام

يناسب بما بالعقاب والتذك
املوقف يناسب ال -أو
والتفس اطئ ا اد ش س

للنصوص ر استخدام-ا
وصيغ فعال و الضمائر
اب ع الدالة مع ا

معينة بجماعة أو –بالنفس
إت للمتلقيعدم الفرصة احة

م حوار ك–نإلقامة ال
التفاصيل وصف ع
أساليب واستخدام
و الشك غرض ام ستف

بة اد–الر ش س توظيف
ير لت والنبو ي يالقرآ
صية ال مو رالتدخل

مفردات–للمتلقي استخدام
ة لغو ات عبا و روجمل

 .كالسيكية

١٣ ٢ ٤ ٩ 

ديتج  ر

شرح سيط الت استخدام
بعاد-املوضوعات اس

الغامضة مثلة و التفاصيل
مة امل ع-و عتماد

و ب التجا أو يات رالبد
املتلقي مع كة املش يم -املفا

يم املفا تناو ع لعتمد
اما أح يصدر و العامة
موجودة تكو قد نمنطقية،

موجودة غ  .أو

٩ ٣ ٤ ٥ 

طاب ا
 الفلسفي

 نقدي

من ويوظف امل الشك
ع ند املس الرفض و النفي

ثبات و بناء-الدليل ستدل
منطقية تحليالت قيفر-ع

و املنطق و العاطفة ن ب
املوضوعية يبحث-.ىيتحر

و والعلل سباب عن
املوقف-البدائل مع يتعامل

و منطقية قة بطر املعقد
ع فر أو أجزاء إ -ويقسمھ

١٠ ٣ ٤ ٦ 
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السمات عدد
كة املش ات  راملسا

  

أنواع
طاب  ا

ات و نا رس
أساليب

لتفكا
 البال

املختصر العام الوصف
و نا س ل  رل

عدد
السمات
ة ات السمات املم  راملسا

مجموع
السمات

ل ل
و نا  رس

ل ش ستدل و د ش س
 .موضو

 يعبو

كة مش موضوعات ع يركز
ا ط ر و املتلقي ن ب و نھ ب
صناع و اليومية باألحداث

ألفاظا–القرار ستخدم
متعددة ن مضام –ذات

البيانية الصو عض س ريقت
اللفظية ( واملحسنات

ة و من) راملش ة راملستعا
ي د ع–املجال عتمد

يخاطبق و ستمالة و ناع
العاطفة و يوظف–العقل

القصص عض و مثلة
صدق ع للتدليل ة القص

التكرار–فكرتھ يوظف
و الواحد املع عن والتعب
ال بأش الواحدة الفكرة

أو–متعددة ا شعا رستخدم
دفھ ص ت ات شعا  .رعدة

١١ ٢ ٣ ٨ 

طاب ا
 السيا

ض  رمعا

أو العيوب أو املساو ز ئي
حلوالنوا تقديم دو لقص . ن

أو املطلقة ام ح يقبل ال
العامة يم املفا أو التعاميم

الواسعة النتائج غلب-أو
و شاؤمية ال النظرة عليھ
عوامل و أسباب وجود ب ي
اء و تقف معلنة غ أو رخفية

ساؤالت-حداث ال ة رإثا
املحاسن شكيك ال -لحو

و ا عرف ال ار ف تفنيد
اال عرف استخدام-ال

أساليب و املبالغة صيغ
الرفض -التوكيد

املناسب غ اد ش س
الرفض  .لتأكيد

٩ ٢ ٤ ٥ 

 عالمي
نتقال يحوار أساليب ستخدم

آخر إ موضوع من وار يا
جيد ل عتماد-ش

ع املوضوعات عن التعب
السؤال طرح أسلوب

جابة وار-و ا إماتوظيف
عن للتعب امل ل ش

١٢ ٢ ٤ ٨ 
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السمات عدد
كة املش ات  راملسا

  

أنواع
طاب  ا

ات و نا رس
أساليب

لتفكا
 البال

املختصر العام الوصف
و نا س ل  رل

عدد
السمات
ة ات السمات املم  راملسا

مجموع
السمات

ل ل
و نا  رس

أي ي جز ل ش أو ار ف
إ تقل ي ثم وار با يبدأ

آخر  أسلوب

 ياخبار

أو ا خ أو موضوعا ناو لي
أو حدث ات تطو أو رحدثا
ة وج من صية ف عر

امللقي عرض–نظر يتضمن
الذي التح عض املتلقي
ار أف إبراز خالل من ر يظ

حس ع أخروحقائق -ىاب
ل الش ع عرضھ عتمد
رم ال بقمة يبدأ الذي رمي ال
ة صغ و مشوقة مقدمة و
عن وا عرض ت ي و

غرض-املوضوع نوع ي
ن ب سلوب ذا مستخدم

والتغي قناع و –التأث
ات املصط استخدام

عة من–الشا الوضوح
ة قص جمل استخدام خالل

ساليب– توظيف
ام ستف خاصة و شائية
غرض تحقيق و باه ن لشد

أو-امللقي العرض موضوعية
ي ذا غ منظو من رالعرض

ضم( استخدام عدم
لم السياق–) املت وضوح

ي الزما و ي ا  .امل

١١ ٢ ٣ ٨ 

ي  الدعا
ار ذاتيا يإش موضوعا امللقي ناو لي

أو صية نحو ا موج أو
محددة فكرة أو –سلعة

و ة قص جمل ع عتماد
جذب و الوصف مركزة

املتلقي باه لغة-ان استخدام
لفظية مبالغات و حماسية

استخدام-الوصف
ث ا ع الدالة فعال

مر ا-و وتكرا املزايا -رعداد
وأسلوب نة املقا راستخدام

أسلوب- الشرط استخدام
ام أسلوب-ستف استخدام

أسلوباستخدام- غراء

١٣ ٢ ٤ ٩ 
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السمات عدد
كة املش ات  راملسا

  

أنواع
طاب  ا

ات و نا رس
أساليب

لتفكا
 البال

املختصر العام الوصف
و نا س ل  رل

عدد
السمات
ة ات السمات املم  راملسا

مجموع
السمات

ل ل
و نا  رس

أسلوب-التلميح استخدام
وار ع–ا ال توظيف

فيھ مبالغ غ ل تكرار–ش
ا شعا تمثل ة عبا أو رجملة ر

امللقي غرض  .يرتبط

 انفعا

يتعلق مضمونا امللقي ناو لي
املتلقي يذكر–باستمالة

خالقية بالقيم املتلقي
جتماعية والعادات

أحي ا مدح و كة -انااملش
استخدام ع امللقي عتمد
نمطية ات وعبا رلمات
عاطفية بدالالت محملة

املتلقي ع مخاطبة–للتأث
العقل من بدال –املشاعر

شائية إ أساليب استخدام
ام ستف و الطلب ا م أ من
استجابة حدوث غرض

املتلقي لدى ة ضرب–رفو
لمات ال ط و رمثلة

بالقيم مثلة -خالقيةو
ب الت اسلوب استخدام
لدى شة الد ة ثا رالس

 .املتلقي

١٠ ٣ ٤ ٦ 

 عك

تتضمن نقطة من نطالق
أو أي أو قضية رفض ر

معينة يتضمن-معلومة
أوجھ ار اظ محاولة حديثة
الرفض رات م أو ختالف

املساو و العيوب يقدم-ئأو ال
يرفضھ عما و،بديال إنما و

الرفض لغرض أويرفض
شكيك ن-ال إ أ ي

تبة امل السلبية باآلثار املتلقي
ال القضية قبو لع

ا فض ريحاو عدم-ل ز ي
قبو حيال وضيقھ تياحة لا ر

سليم ال أو ن خر ار أف
معينة حقيقة  .بصدق

٩ ٢ ٤ ٥ 

طاب ا
ات م العلمي مصط املوضوع يضمن

معينة نة م ا،تخص عض
اشتقاقي ات ومصط ة

ة مجا زأخر يضمن-ى

١١ ٣ ٥ ٦ 
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السمات عدد
كة املش ات  راملسا

  

أنواع
طاب  ا

ات و نا رس
أساليب

لتفكا
 البال

املختصر العام الوصف
و نا س ل  رل

عدد
السمات
ة ات السمات املم  راملسا

مجموع
السمات

ل ل
و نا  رس

ة معر ات مصط املوضوع
ية نجل باللغة منطوقة -أو

وقيما قاما أ رستخدم
ة مئو سبا و إحصائية

ً

املتلقي ترتبط-إلقناع
الداللية قو لا
ا ناول ي ال للموضوعات
لم املت ا س يما ال نة -ربامل

أساليب ذات لغة ستخدم
وإيضاحية ية تفس ة -.رإخبا

ليص ش ع ار ف وغ
ا عل يجيب و سة ئ -رأسئلة

ف للتعر يھ ش ال ستخدم
يتھ وما ء ال ر -بجو

بدقة يھ ش ال طر تحديد
ة وا ة صو  .رو

اديمي  أ

علميا موضوعا امللقي ناو لي
باملوضوعية سم توظيف-ي

ستھ أق و املنطقي التفك
ية و-اليقي الظنيات توظيف

م كمةأقوال با عرفوا -ن
و الكالمية الصو راستخدام

ة عتبا ط-رالقصة الر
الداخلية السياقية بالقرائن
أو ا ا املوقف ا تضم ال

لم للمت سابق  .موقف

١٠ ٢ ٤ ٦ 

طاب ا
أو قص بدا القصة امللقي ستخدم

عن للتعب كوسيلة ا م جزء
معينة ن يتضمن-مضام

ا مستو منىاملحتو ت
و بامللقي تتعلق حداث
داخل أخر ىصيات

أخر وأحداث ىالقصة
املتلقي ع -تنعكس

ر لتمر قصوصة استخدام
غرض املتلقي اقناع أو فكرة

ن أسلوب–مع ستخدم
املضمو عرض نالراو –ي

عض ار إظ ع يحرص
مثل للقصة الفنية العناصر

ل ا و العقدة و –الصراع
مع ويتعامل ياة ا أحداث

١٢ ٢ ٤ ٨ 
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السمات عدد
كة املش ات  راملسا

  

أنواع
طاب  ا

ات و نا رس
أساليب

لتفكا
 البال

املختصر العام الوصف
و نا س ل  رل

عدد
السمات
ة ات السمات املم  راملسا

مجموع
السمات

ل ل
و نا  رس

ا بوصف اليومية ع الوقا
و صيات ا ل قصص

 .أبطال

 يشعر

ة ستعا و الكناية رستخدم
أساسية وسائل يھ ش ال و

املع يوظف. توصيل
بناء إعادة دبية ة رالصو
من املضمو أو دث نا

ي ذا تتوافق-رمنظو ال
مع اتھ شب و تھ ر ة ؤبالضر رو

واملنطقمقتضيات -الواقع
البالغية الصو رستخدم
مفتوحة ا صو ا ربوصف

املتلقي مخيلة ة إثا ا -رغاي
البالغية الصو ريوظف

وظيفة تبليغيةلتحقيق
بيانية،إقناعية أيضا و

اد-تخيلية ش س ة ك
 .بالشعار

١٠ ٢ ٤ ٦ 

املصادر               خالل من اسة الد إرتوصلت مالسابقة تمثلعدد ال ات و نا الس رن
التفك التداوالبالأنواع التحليل عناصر طاب،ضوء السماتل يف تص تم وقد

ات و نا الس النظر بإعادة الباحث وقام نوع ل ل كة واملش ة اراملم وسما ا يف وتص
ة كة،املم لواملش ل ة املم البال التفك خصائص وضع تم ذلك ضوءعد و نا رس

التداو التحليل طاب،عناصر رت ل    :التاالقائمةوظ

القائمة- د عناصر: ضبط ضوء البال التفك ألنواع املبدئية القائمة ت رصد ِ
ّ ُ

تم كما ا، بنود مع التعامل وكيفية ا، م دف ال يو بخطاب طاب ل التداو التحليل
وفق السمات لكتابة عمود ملضموتخصيص سط م شرح تقديم مع املختلفة ات ناملسا ر

مسار ن،ل املحكم الستجابة أعمدة ثالثة تخصيص تم ذلك عد إ–موافق( و موافق
ما موافق–حد ن) غ املحكم السادة من مجموعة ع ة الصو ذه القائمة عرضت رثم ْ َ

ِ
ُ

ق( م) ١م ا م للغرض القائمة مالءمة مدى معرفة دف قة؛ وطر ل الش حيث ن
كة واملش ة املم السمات يفاء واس ا،التنظيم صيغت ال اللغة وضوح إ باإلضافة ذا

أسلوب ل عن ة املع والسمات التفك أساليب ن ب ساق و من.القائمة، طلب َكما
ِ
ُ

القائمة دف لتحقيق مناسبا نھ ير ما حذف أو إضافة ن املحكم ات،والسادة فقوقد
ة املم السمات عض ونقل ات والعبا لمات ال عض ودمج وحذف إضافة ع راملحكمو ن

آلخر مسار من كة فيما،واملش خاصة التعديالت ذه من عضا الية ا اسة الد وأقرت
ً

ر
املختلفة ا ا مسا السمات ن سك بإعادة املتعلقةوكذلك. ريتعلق السمات إضافة
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دعو التفك ن،يبأسلوب املحكم السادة اح اق ع بناء الدي طاب ا وحذفمجال
العك التفك أسلوب سمات   .أحد

املكونة للقائمة ائية ال ة الصو صياغة تمت ن املشارك ن املحكم استجابة ضوء رو
مجاالت مجاالت سبعة ع عة مو البال التفك أساليب من نوعا عشر زستة

ا ال ة الصو طاب، التفكرا أساليب لقائمة ق(البالئية   ).٣ م

ونصھ اسة، الد ساؤالت من و ساؤ ال عن أجابت قد اسة الد تكو ذلك رو لر ل ما: ن
طاب ل التداو التحليل عناصر ضوء البال التفك   .أساليب

ة -١ الثانو املرحلة طالب لدى البال التفك بأساليب الو بانة  :اس

با س ة: نةدف الثانو املرحلة طالب و ات مستو تحديد إ بانة س ذه دفت
اعتمادا البال التفك بأساليب
ً

قائمة توصلتع ال البال التفك أساليب خصائص
املرفق الية ا اسة الد ا بأساليب)٣(رإل الو بانة اس يف تص محاو تحديد تم وقد ر،

أن وفق البال البالالتفك التفك أساليب ا) ١٦(واع إل التوصل تم ال ا أسلو
من املختلفة نواع لتحليل التداو التحليل عناصر توظيف ق طر عن الية ا اسة رالد

طاب   . ا

بانة س بناء بانة: مصادر س بناء عند الباحث قائمةاعتمد أساليبع خصائص
توصلت ال البال املرفقالتفك الية ا اسة الد ا من)٣(رإل الباحث استفاد كما ،

اسات والد النظر رطار اسةي للد دبياترالسابقة إ باإلضافة الية ة،ا بو  ال
البالغةوالبحوث، بتعليم املتعلقة اسات عليمروالد البالغةو س تد خالل من -رالتفك

التف تفضيالت بانة اس ات عبا أسلوبرصياغة ل ل املناسبة ات العبا تحديد ثم البال رك
التفك أساليب   .البالمن

بانة س من: ىمحتو ولية ا صو بانة س عاد)  ١٦(رتكونت أ تمثل سا ئ ا محو
ً ً

ر ر
البال التفك أساليب سة،قائمة الرئ عاد من عد ل تحت ندرج ط) ٨(و تر ات رعبا

ل خصائص ن وسياقاتب وأغراض ف عر و البال التفك اساليب من أسلوب
خاطئ أو يح ل ش سلوب ذا سلبية( استخدام أخر و إيجابية ات ىعبا ) ر

واستقباال إنتاجا املختلفة ة اللغو املواقف
ً ً

ن، ب ب تقا ناك يكو أن الباحث حاو روقد ن ل
ل عن ة املع والسالبة املوجبة ات العبا البالرعدد التفك أساليب من و،أسلوب كما

التا دو ا   :لمو
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البال) ٣(لجدو التفك ات ا م بانة اس محتو ن ريب   ى

محو ل ل الفرعية ات العبا رعدد  م ر
بانة لالس سة الرئ  راملحاو

يجابية ات السلبية رالعبا ات  رالعبا

الوعظي ١ البال  ٣ ٥ التفك

الدعوالتفك ٢  ٤ ٤ يالبال

ستحواذي ٣ البال  ٣ ٥ التفك

النقدي ٤ البال  ٤ ٤ التفك

دي ٥ التجر البال  ٣ ٥ التفك

التعبو ٦ البال  ٢ ٦ يالتفك

ض ٧ املعا البال  ٤ ٤ رالتفك

وار ٨ ا البال  ٣ ٥ يالتفك

خبار ٩ البال  ٤ ٤ يالتفك

الب ١٠ ارالتفك ش  ٤ ٤ يال

نفعا ١١ البال  ٣ ٥ التفك

العك ١٢ البال  ٤ ٤ التفك

امل ١٣ البال  ٢ ٦ التفك

اديمي ١٤ البال  ٤ ٤ التفك

القص ١٥ البال  ٣ ٥ التفك

الشعر ١٦ البال  ٤ ٤ يالتفك

٥٤ ٧٤ 
 املجموع

١٢٨ 

الف ات العبا عدد بلغ ستةروقد ع ساو بال عت و ة، عبا ن وعشر وثمانية مائة يرعية ز ر
عاد ما ا ليكرت مقياس استخدام وتم سا، ئ ا محو رعشر -موافق-شدةموافق(ر

موافق- محايد موافق–غ من)شدةغ ة عبا ل ل الطالب تفضيل مدى رلتقدير
ات الطالب،رالعبا استجابة ساب اح كيفية تحديد تم   :التاو
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  )٤(لجدو

البال التفك بأساليب الو بانة اس ع الطالب استجابة ساب اح كيفية ن   يب

شدة ستجابة  محايد موافق موافق
غ

 موافق
موافق غ

 شدة

ات للعبا الكمي رالتقدير
 املوجبة

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

ات للعبا الكمي رالتقدير
 السالبة

٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

ا العبا ع تو تم روقد لز ش البال التفك اساليب من اسلوب ل خصائص ع الدالة ت
داخل ي بانة،عشوا منس يت   )٥(لجدوكما

البال) ٥(لجدو التفك أساليب ع بانة س ات عبا ع تو ن ريب   ز

 الفقرات ساليب الفقرات ساليب

 ٩،٢٥،٤١،٥٧،٧٣،٨٩،١٠٥،١٢١ يخبار ١،١٧،٣٣،٤٩،٦٥،٨١،٩٧،١١٣ الوعظي

ار ٢،١٨،٣٤،٥٠،٦٦،٨٢،٩٨،١١٤ يالدعو  ١٠،٢٦،٤٢،٥٨،٧٤،٩٠،١٠٦،١٢٢ يش

 ١١،٢٧،٤٣،٥٩،٧٥،٩١،١٠٧،١٢٣ نفعا ٣،١٩،٣٥،٥١،٦٧،٨٣،٩٩،١١٥ ستحواذي

 ١٢،٢٨،٤٤،٦٠،٧٦،٩٢،١٠٨،١٢٤ العك ٤،٢٠،٣٦،٥٢،٦٨،٨٤،١٠٠،١١٦ النقدي

دي  ١٣،٢٩،٤٥،٦١،٧٧،٩٣،١٠٩،١٢٥ امل ٥،٢١،٣٧،٥٣،٦٩،٨٥،١٠١،١١٧ التجر

 ١٤،٣٠،٤٦،٦٢،٧٨،٩٤،١١٠،١٢٦ اديمي ٦،٢٢،٣٨،٥٤،٧٠،٨٦،١٠٢،١١٨ يالتعبو

ض  ١٥،٣١،٤٧،٦٣،٧٩،٩٥،١١١،١٢٧ القص ٧،٢٣،٣٩،٥٥،٧١،٨٧،١٠٣،١١٩ راملعا

وار  ١٦،٣٢،٤٨،٦٤،٨٠،٩٦،١١٢،١٢٨ يالشعر ٨،٢٤،٤٠،٥٦،٧٢،٨٨،١٠٤،١٢٠ يا

بانة س   :صدق

صدقوللتحقق تممن بانة نس متخصص ن محكم ع ولية، ا صو ا رعرض
اللغة عليم و س، التد وطر راملنا ية،ق برنامجالعر طالب من ية العر اللغة معلمي عض و

س التد وطر املنا بقسم ن ل امل راملاجست ق(ق حذف،)١ م م م عديل،وطلب أو،أو
عبا من نھ ير ما رإضافة سو ال ن الو حساب تم ن املحكم من بانات س جمع عد و زات،

س ن بو حظيت ال ة العبا عدت حيث ة، عبا ل زل ر مناسبة% ) ٨٠(ر ة ا م وتمت،رفأك
س ال ن الو ذا عن تقل ال ات العبا بدال اس أو صياغة زإعادة اء.  ر أ ضوء رو

ا بھ م ال الذي واملعيار ن، املحكم ،لبحثومالحظات ا املحكموا عليھ اتفق بما خذ نو
ات وتوج اء أ   . رمن
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بانة س   :ثبات

بانة            س لتطبيق نظرا
ً

ونيا، منإلك املجموعة نفس ع بانة س تطبيق ة ولصعو
التباين تحليل قة طر الباحث استخدم فقد ف، الظر نفس تحت لكودر"والطالب

سن شا رو ولة)Kuder & Richardson" (ر س من قة الطر ذه بھ تتم ملا نظرا ،
ً

بانة لالس الثبات معامل بلغ وقد ا، معامل) ٠.٧٢(استخدام ذات بانة س أن إ ش مما
تم البال التفك بأساليب الو بانة اس وثبات صدق من التأكد عد و مرتفع، ثبات

ا صو ا ائية،روضع قال ن) ٤( م انيب و و الفرعية ات والعبا سة الرئ زاملحاو رر
البال التفك بأساليب الو بانة الس ية س   .ال

اللفظي -٢ العامة ات القد اختبار أسئلة محتو تحليل ة راستما  ىر

ة ستما من دف   : رال

صد          و لتقدير اللفظي ات القد اختبار أسئلة محتو تحليل إ ة ستما ردفت ر ىر
توا قدمدى و ات، ختبا ذه أسئلة محتو البال التفك أساليب خصائص رفر ى

املسبق م ال نظام ع ة ستما ذه إعداد الباحث تم) Priori Coding(راعتمد حيث
التحليل فئات عشر(تحديد الستة املحاو ع عة مو البال التفك أساليب رخصائص ز

التف أساليب قائمة يف تص اليةوفق ا اسة الد ا إل التوصل تم ال البال أما،)رك
فتمثلت التحليل أعوام) ٤( وحدات لثالثة اللفظي ات القد اختبار من قية رو ر

  .ـ١٤٤١و،ـ١٤٤٠و،ـ١٤٣٩: متتالية

التحليل ة استما   :روصف

الق          جاء للبيانات، ن أساسي ن قسم ع ة ستما صفحةراحتوت أع و لسم
للتحليل اضعة ا اللفظي ات القد اختبار ة عن بيانات وتضمن ة رستما أيضا،ر و

بالتحليل القائم عن ذا،معلومات املتضمنة ا وخصائص البال التفك أساليب وعن
خمسة إ تقسيمھ تم فقد ة ستما من ي الثا القسم أما التحيل، ة استما من رالقسم ر

التا ن اليم ة ج من مرتبة ا بيا أسية سلسل: رأعمدة لل خصص ؛ و العمود،لالعمود
العمود ذا تضمن وقد البال التفك أسلوب وخصائص لنوع تخصيصھ تم ي؛ ) ٨(الثا

البال التفك أساليب من أسلوب ل ل ة مم لكتابة،خصائص خصص الثالث العمود أما
ت ال سئلة قام ات،رأ القد ات اختبا دت و كما ة ا امل ذه ا محتوا رضمن ر رر

ة ا امل ذه تكرار لكتابة خصص ع؛ الرا ة،رالعمود املئو سبة ال خصص ؛ امس ا العمود
  .للتكرار

والرصد التحليل إجراءات   :تحديد

الذي         ل بالش البال التفك ألساليب ة املم صائص ا من خاصية ل تمتمثل
التحليل فئات من فئة ة ستما من ي والثا و العمودين قامھ أ يل و روصفھ ،لر

التحليل فئات إجما يكو ذلك قية،فئة)  ١٢٨(نو و ة ل ف التحليل وحدات رأما
إجما يكو بذلك و الثالث، العمود وصفھ تم كما اللفظي ات القد اختبار نمن ر

التحليل وحدةا( وحدات عشرة تا عالمة،)ث وضع ق طر عن الرصد يتم العمود) (  و
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تكرار يتم و التفك أساليب من أسلوب ل خصائص من تتوفر خاصية ل أما الثالث
ال العالمات عدد حساب يتم ثم مرة من أك اصية ا صد تكرار حال ا نفس رالعالمة

امل بال ختبار مستو ع ا صد ىتم البالو،ر التفك أساليب عدد تحديد أيضا يتم
أسلوب ل ل صائص ا تكرار مرات وعدد ختبار ذا ا تضم   .ال

اللفظي ات القد اختبار تحليل ة استما رضبط   :ر

عرضت        ثم ا، بنود مع التعامل وكيفية ا، م دف ال يو بخطاب ة ستما ت صد
ْ َ

ِ
ُ ر ر ِ

ّ ُ

السا من مجموعة ع ذلك نعد محكم خمسة م عدد بلغ ن املحكم ق(دة و،)١م
من ا م للغرض ة ستما مالءمة مدى معرفة دف التنظيم،: رذلك قة وطر ل الش حيث

، البال التفك ألساليب ة املم صائص ل ة ستما يفاء اس السادة،رو من طلب َكما
ِ
ُ

اء وآ وإضافات حات مق من نھ ير ما إضافة ن راملحكم ة،و ستما بناء تفيد قد رأخر ى
ة املم صائص ا عض وإضافة ودمج حذف ع املحكمو اتفق ا،نوقد عدد تقليل و

،) ٥(لتصبح البال التفك أساليب من أسلوب ل ل اسة،خصائص الد أقرت روقد
التعديالت ذه الية ستما،ا تحكيم عد التحليل فئات عدد نقص قد يكو بذلك رو ةن

إ ن. فئة)  ٨٠(ليصل املحكم السادة مقابلة ع حرص قد الباحث أن إ ة شا روتجدر
نظر ة وج توضيح ل س مما م، مع ديث ة،وا كرستما القدر تحقيق ع وساعد

م ا آ من فادة   .رمن

التحليل ة الستما ائية ال ة الصو رتطبيق   ر

تحلي ة استما تحكيم تم أن رعد َّ ضاْ كيب ال أنماط ا،ل صو ا دالال روتحديد
قام ثم ة، شا سبقت كما ن املحكم اء آ ضوء التعديالت بإجراء الباحث قام راملبدئية، ر

لعام اللفظي ات القد اختبار إحدى ع بنفسھ ة ستما ربتطبيق ستعانة١٤٣٩ر و ،
آخر ع)  ١(بزميل ة ستما ثمرتطبيق الباحث، ا حلل ال ا ذا ختبار ة

البال التفك أساليب من،خصائص والناتجة ختبار، ة املتوفرة ساليب م وأ
ن خصائصھ،التحليل عدد خالل من أسلوب ل ل س ال ن الو وحساب ا، قائمة زوإعداد

الباحث قام ثم ا، تكرا مرات عدد و ختبار نتائجراملتوفرة ن ب تباط معامل ربحساب
ن قميتھ،التحليل بلغت قد التحليل،)٠.٨٢= ر(و نتائج ثبات ع تدل مرتفعة قيمة و

وصلت اللفظي ات القد اختبار محتو تحليل ة استما تكو بذلك و ة، ستما ربواسطة ر ىر ن
ائية ال ا صو لالستخدام) ٤مرفق( رإ زة جا أصبحت   .و

  

  

  

                                                
1 الدكتو  و ن رالزميل حس ميد عبدا داب،ياسر و بية ال لية ب ية العر اللغة بقسم النقد و البالغة –أستاذ

تبوك .جامعة  
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ثانيا
ً

اسة - الد   رعينة

ن مجموعت الية ا اسة الد عينة   :رتمثلت

ية - العر باململكة تبوك بمنطقة ة الثانو املرحلة طالب و محلالسعودية،املجموعة
ذه ع البال التفك بأساليب الو بانة اس تطبيق تم حيث الباحث، عمل

بان س ابط مشاركة ع ي و إلك ل ش معراملجموعة ذهالطالب،ة توصيف ان و
التا  :املجموعة

  )٦(لجدو

اسة الد عينة من و املجموعة توصيف ن ةوشملتريب الثانو املرحلة طالب عض
تبوك بمنطقة   العامة

ا الد    رالصف

س الثانو ا يو الثانو ل ي الثانو يالثا  يالثالث

  

 املجموع

 ١١٢ ٤٦ ٣١ ٣٥ رذكو

امل سبة ةال  %٤٤.٩٧ ١٨.٤٧ %١٢.٤٥ %١٤.٠٥ ئو

 ١٣٧ ٥١ ٤٤ ٤٢ إناث

ة املئو سبة  %٥٥.٠٣ %٢٠.٤٨ %١٧.٦٧ %١٥.٨٦ ال

الذكو رإجما
ناث  و

٢٤٩ ٩٧ ٧٥ ٧٧ 

ة املئو سبة  %١٠٠ %٣٨.٩٥ %٣٠.١٢ %٣٠.٩٣ ال

عدد -١ الثانية أعوام) ١٢(املجموعة ثالثة ع عة مو اللفظي ات القد اختبار من زة ر
ذه١٤٤١ ،ـ١٤٤٠ ـ، ١٤٣٩ ع املحتو تحليل ة استما تطبيق تم حيث ؛ ىـ ر

أسئلة محتو املتضمنة البال التفك ات ا م لتحديد ات ختبا من ىاملجموعة ر ر
التا املجموعة ذه توصيف ان و اللفظي، ات القد  :راختبار
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   ) ٧(لجدو

عينة من الثانية املجموعة توصيف ن اسةيب اللفظي) ١٢(رالد ات القد اختبار من   رة

عن معلومات
ات  رختبا

ختبار ختبار اقسام
 اللفظي

سئلة  عدد

اختبار
ات رالقد
اللفظي
لألعوام

 ،ـ١٤٣٩
 ،ـ١٤٤٠

 ـ١٤٤١

( ة) ١٢(
ست

للتخصصات
ست+العلمية

للتخصصات
 )دبية

اللفظي -   التناظر

رتباط -
ختالف   و

مل - ا   إكمال

السيا - طأ   ا

ء - املقر يعاب   واس

 

ة ل سئلة عدد
العلمية ) ٦٨(التخصصات

ة ل سئلة وعدد ، سؤ
دبية ) ٩١(التخصصات

سئلة عدد إجما ، سؤ
ا تحليل تم = ٥٤٦+ ٤٠٨(ال

 .سؤ) ٩٥٤

ثالثا
ً

اسة- الد   :رإجراءات

إعد      من اء ن تحليلعد ة واستما البال التفك أساليب مقياس وضبط راد
البال التفك ات ا م ضوء اللفظي العامة ات القد اختبار رمحتو ر بإتاحة،ى الباحث قام

موقع ع ابط خالل من بانة  (                                                             و google .forms  رس
https://forms.gle/YXXicQuW2NPgpVkw6( الرابط ذا شر تم ن املعلم مساعدة و

جتما التواصل مجموعات خالل ع،من ة الثانو املرحلة طالب حث تم حيث
املقياس لبنود ستجابة و الرابط ذا إ ذا،لالدخو تصميم تم قد بحيثو الرابط

ا تأكيد و ستجابة من اء ن بمجرد و املقياس إ للدخو للطالب واحدة فرصة لعطى
البيانات بنفس الدخو لھ يتاح أساليب،لال مقياس إ الدخو إتاحة مدة لواستمرت

إليھ املشار الرابط ع البال ة–التفك الف من امال را وح١٥/٣/١٤٤٢ش ـ
  .ـ١٥/٤/١٤٤٢

العمل أس وع ة ا ذو من ن املعلم من عة أ بمعاونة الباحث قام ركما و،ير
بية ال لية ب س التد وطر املنا قسم املاجست برنامج طالب من م نفسھ رالوقت ق

تبوك جامعة داب قم( و ق ات-) ٢رم القد اختبار محتو تحليل ة استما ربتطبيق ىر
جمي ع الثالثةاللفظي للسنوات العامة ات القد اختبار اللفظي انب ا أسئلة رع

العامة ات القد اختبار من ثالثة م م ل أعطي قد و اسة، الد عينة راملحددة ر
ختبار،اللفظي من عة أ بتحليل الباحث ا،روقام غ تفر تم و البيانات جمعت ثم

نم ل ل ثم ة ا م ل ل ات التكرا روحساب البالر التفك أنماط من املتوسطات،ط وحساب
ي فيما و املتعدد، و الفردي التباين تحليل باستخدام ق الفر و ة املعيا نحرافات وو ر

ا تفس و للنتائج مفصل   .عرض
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ا وتفس اسة الد   :رنتائج

جاب        تمت حيث ؛ التا ا ساؤال ل وفقا ا تفس اسة الد نتائج عرض عنريمكن ة
والثالث ي الثا ساؤالت ال عن جابة ي وفيما دوات، إعداد خطوة و ساؤ لال ل

ع   :والرا

ونصھ ي الثا ساؤ ال عن ة: للإلجابة الثانو املرحلة طالب لدى البال التفك أساليب  ما
إل املشار قة والطر ل بالش البال التفك تفضيالت بانة اس بتطبيق الباحث اقام
لتقديرات املعيار نحراف و ي سا ا املتوسط حساب وتم دوات، إعداد عينةخطوة

اسة التفكرالد أساليب من أسلوب ل ع ة الثانو املرحلة طالب ،من داوالبال لوا
ذه تو   :النتائجالتالية

   ) ٨(لجدو
ن و: يب لتقديرات املعيار نحراف و ي سا ا املرحلةياملتوسط طالب من اسة الد عينة رأفراد

البال التفك أساليب من أسلوب ل ب ة   الثانو
التفك أساليب

 البال
ي سا ا املعيار املتوسط  الرتبة ينحراف

 ٣ ٠.٣٨ ٢.٥٩ الوعظي

 ٨ ٠.١٤ ١.٧٩ يالدعو

 ١٦ ٠.٣٤ ٠.٧٥ ستحواذي

 ١٤ ٠.٢٥ ١.٠٣ النقدي

دي  ١٥ ٠.٢٩ ٠.٨٢ التجر

 ١٣ ٠.٣٩ ١.٠٧ يالتعبو

ض  ٦ ٠.١٤ ٢.١٤ راملعا

وار  ٢ ٠.٣٨ ٢.٩٨ يا

 ٤ ٠.٤٣ ٢.٥٢ يخبار

ار  ١٠ ٠.١٦ ١.٥٢ يش

 ١٢ ٠.٢٦ ١.١٨ نفعا

 ٩ ٠.٤٤ ١.٥٣ العك

 ١١ ٠.٢٣ ١.٣٢ امل

 ٥ ٠.٢٦ ٢.٢٣ اديمي

 ١ ٠.١٦ ٣.٩٠ القص

 ٧ ٠.٢٣ ١.٨٨ يالشعر
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الساب دو ا ن ب التفكلب بأساليب اسة الد عينة ة الثانو املرحلة طالب و أن رق
ات مستو ثالثة إ يفھ تص يمكن شمل: البال و باملرتفع وصفھ يمكن و ؛ و لاملستو ى

تقدير متوسط حققت ال با٣/٥(ساليب تقر
ً

أسلوب،فأك)   ما ن أسلو وشملت
التفك وأسلوب القص البال وارالتفك تقدير،يا ) ٢.٩٨(و،)٣.٩٠(بمتوسطات

التفك بأساليب اسة الد عينة الطالب و ات مستو من ي الثا واملستو ب، ت ال رع ى
من تقدير متوسط حققت ال ساليب شمل و املتوسط باملستو وصفھ فيمكن ىالبال

من٢( أقل أساليب)  ٣إ عة أ ا عدد لغ التفك: رو وأسلوبأسلوب الوعظي، البال
خبار البال اديمي،يالتفك البال التفك البال،وأسلوب التفك أسلوب و

و تقدير متوسطات حقت وقد ض، ع) ٢.١٤(و،)٢.٢٣(و،)٢.٥٢(و،)٢.٥٩: ( راملعا
سال،التوا شمل و املنخفض باملستو وصفھ مكن و الثالث املستو ىأما الى يب

من أقل و مستو ب)  ٢/٥(ىحققت ترت ع أساليب عشرة ا عدد بلغ أسلوب: و
تقدير بمتوسط الشعر البال بمتوسط،)١.٨٨(يالتفك الدعو البال التفك يوأسلوب

تقدير)١.٧٩(تقدير بمتوسط العك البال التفك أسلوب و التفك،)١.٥٣(، وأسلوب
ا ش تقديرالبال بمتوسط تقدير،)١.٥٢(ير بمتوسط امل البال التفك وأسلوب

تقدير)١.٣٢( بمتوسط نفعا البال التفك وأسلوب البال،)١.١٨(، التفك وأسلوب
تقدير بمتوسط تقدير،)١.٠٧(يالتعبو بمتوسط النقدي البال التفك ،)١.٠٣(وأسلوب
البال التفك أسلوب تقديرو بمتوسط دي البال،)٠.٨٢(التجر التفك وأسلوب

تقدير بمتوسط   ). ٠.٧٥(ستحواذي

اسة الد وصفتھ والذي اسة الد عينة الطالب و من و املستو تفس مكن رو ر ل ى
ع الغالب ل بالش وار وا القص البال التفك ي أسلو تباط با باملرتفع الية يا ر

التعليم اسةىاملحتو د نتائج ش كما الصف غرفة داخل التفاعل قة وطر ،(ري الزع
ر اسة) ٢٠١٥ ،ووسر يجابية)٢٠١٦،ومصطفى،حسن(رود امليو إ ا عز يمكن وأيضا ل، و

اللغو التداو أساليب ر أش ضمن وار وا القصة استخدام الطالب لدى يعادة ل
الو مستو تفس يمكن كما اليومية، أساليبىحياتنا من أساليب عة أل راملتوسط

اسية الد املواد عض شر من أسلوب و و الوعظي، سلوب ا أس ع و البال رالتفك ر
نتائج ش   ).٢٠١١السيف،(كما

عينة ة الثانو املرحلة طالب و مستو ضعف ع السابقة النتائج تدل عامة صفة ىو
التفك أساليب من كب عدد اسة البالغيةرالد التفك أساليب عض وخاصة ، البال

مثل والرقمية التقليدية عالم وسائل قبل من البال: املستخدمة التفك أسلوب
ار التعبو،يش البال التفك أسلوب الو،يو مستو شديد ضعف ناك ىوأيضا

املنظمات قبل من ستخدم قد ال البال التفك اتبأساليب التوج ذات ات روالتيا
ا(املتطرفة سا أو يمينا

ً ً
ة) ر طو ا غاية قضية و ستحواذي، التفك أسلوب مثل ر؛

ال قد ال ات التوج من العديد ضد الطالب أبنائنا ن تحص ضعف ع ا دالل حيث من
ذ تتفق قد و ي، العر الوطن ة بو ال وأنظمتنا مجتمعاتنا قيم مع بصفةتتفق يجة الن ه

ن تحص ة الثانو سة واملد املرحلة دو حو السابقة اسات الد عض توصيات مع رعامة رر ل
؛ متطرفة ة فكر ات اتجا م عبئ و م الستحواذ ة املمن طط ا ضد ن املتعلم شباب
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اسة د س(ركما اسة،)٢٠٠٦،وعطايا،ا اسة)٢٠١٥،جمعة(رود ود القصيمي،(ر،
من)٢٠١٨ و البال، التفك أساليب س تد مراعاة مية أ تاج است يمكن سبق ما رخالل

ة الثانو املرحلة البالغة من   .ضمن

  )٩(لجدو

سابية ا املتوسطات ن نحرافاتيب أسلوبو ل ع اسة الد عينة أفراد لتقديرات ة راملعيا ر
ب ا الد الصف متغ ضوء البال التفك أساليب ةرمن الثانو   .املرحلة

ا الد  رالصف

و ي لالصف الثا الثالث الصف  الك الصف
  

أساليب
البال  التفك

دد
لع

ا
 

ي
سا

طا
وس

ملت
ا

 

ار
عي

امل
ف

حرا
ن

ي  

دد
لع

ا
 

ي
سا

طا
وس

ملت
ا

 

ار
عي

امل
ف

حرا
ن

ي  

دد
لع

ا
 

ي
سا

طا
وس

ملت
ا

 

ار
عي

امل
ف

حرا
ن

ي  

دد
لع

ا
 

ي
سا

طا
وس

ملت
ا

 

عي
امل

ف
حرا

ن
يار  

 ٠.٣٨ ٢.٥٩ ٢٤٩ ٠.٣٩ ١.٩٧ ٩٧ ٠.٤٢ ٢.١٢ ٧٥ ٠.٤٧ ٢.٥٢ ٧٧ الوعظي

 ٠.١٤ ١.٧٩ ٢٤٩ ٠.٢٢ ١.٥٦ ٩٧ ٠.٣١ ١.٨٦ ٧٥ ٠.٣٦ ١.٩١ ٧٧ يالدعو

 ٠.٣٤ ٠.٧٥ ٢٤٩ ٠.٣١ ٠.٧٨ ٩٧ ٠.٣٦ ٠.٦٨ ٧٥ ٠.٣١ ٠.٧٢ ٧٧ ستحواذي

 ٠.٢٥ ١.٠٣ ٢٤٩ ٠.٣٢ ١.٠٩ ٩٧ ٠.٣٨ ١.١٥ ٧٥ ٠.٢٨ ٠.٩٨ ٧٧ النقدي

ديالت  ٠.٢٩ ٠.٨٢ ٢٤٩ ٠.٢٨ ٠.٩٠ ٩٧ ٠.٢٦ ٠.٧٢ ٧٥ ٠.٢١ ٠.٨٥ ٧٧ جر

 ٠.٣٩ ١.٠٧ ٢٤٩ ٠.٣٢ ١.٠٨ ٩٧ ٠.٣٤ ١.١١ ٧٥ ٠.٣١ ١.٠٥ ٧٧ يالتعبو

ض  ٠.١٤ ٢.١٤ ٢٤٩ ٠.٤١ ٢.١٠ ٩٧ ٠.٣٨ ٢.٢٢ ٧٥ ٠.٤٨ ٢.٠٤ ٧٧ راملعا

وار  ٠.٣٨ ٢.٩٨ ٢٤٩ ٠.٤٣ ٣.٠٠ ٩٧ ٠.٣٢ ٣.٩٢ ٧٥ ٠.٣١ ٢.٨٠ ٧٧ يا

 ٠.٤٣ ٢.٥٢ ٢٤٩ ٠.٤١ ٢.٦٥ ٩٧ ٠.٤٨ ٢.٥٥ ٧٥ ٠.٣٠ ٢.١٤ ٧٧ يخبار

ار  ٠.١٦ ١.٥٢ ٢٤٩ ٠.٢١ ١.٦٤ ٩٧ ٠.٣٢ ١.٣٢ ٧٥ ٠.٢٨ ١.١٢ ٧٧ يش

 ٠.٢٦ ١.١٨ ٢٤٩ ٠.٣٦ ١.٢٤ ٩٧ ٠.٢٨ ١.١٣ ٧٥ ٠.٢١ ١.٨٦ ٧٧ نفعا

 ٠.٤٤ ١.٥٣ ٢٤٩ ٠.٣١ ١.٦٥ ٩٧ ٠.٢٢ ١.٠٢ ٧٥ ٠.٢٨ ١.٥١ ٧٧ العك

 ٠.٢٣ ١.٣٢ ٢٤٩ ٠.٣٦ ١.٤١ ٩٧ ٠.٢١ ١.٨٩ ٧٥ ٠.٢٨ ١.٢٢ ٧٧ امل

 ٠.٢٦ ٢.٢٣ ٢٤٩ ٠.٤٨ ٢.٣٣ ٩٧ ٠.٣١ ٢.١٦ ٧٥ ٠.٣٤ ٢.١٣ ٧٧ اديمي

 ٠.١٦ ٣.٩٠ ٢٤٩ ٠.٣٨ ٣.٩٦ ٩٧ ٠.٣١ ٣.٨٠ ٧٥ ٠.٤٢ ٣.٩٨ ٧٧ القص

 ٠.٢٣ ١.٨٨ ٢٤٩ ٠.٤٨ ١.٨٤ ٩٧ ٠.٣٨ ١.١٨ ٧٥ ٠.٤١ ١.١٤ ٧٧ يالشعر
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ا دو ا خالل من الحظ الولو مستو تقدير متوسطات ن ب ق الفر أن ىلسابق و
ضعيفة انت الثالثة ة الثانو املرحلة صفوف مستو ع البال التفك مكن،ىبأساليب و

؛ ساليب أنواع ميع الثالثة الصفوف الطالب و تقدير متوسطات ب تقا رمالحظة
ا ال العامة تاجات ست ضوء ذلك تفس مكن معو الية ا اسة الد ا ف رتفقت

تتفق حيث الية؛ ا اسة للد النظر طار ا إل ة شا تمت وال السابقة ات رالنظر ير
التفك ألساليب ة املم باملبادئ يتعلق فيما التفك أساليب ة نظر مع الية ا اسة رالد

عام ج ن ست ت و ا وضع روال ا١٩٩٧ر م و الت: ، أساليب باختالفأن تختلف فك
لدى س ال بالثبات سم ت و ساليب، ذه فراد ا ف يوظف ال مات وامل املواقف
املواقف ذه مع التعامل م صي جوانب من ما م جانبا ل ش حيث فراد

مات   .(Sternberg ,1997)وامل

  )١٠(لجدو

ل ة املعيا نحرافات و سابية ا املتوسطات ن عريب اسة الد عينة أفراد رتقديرات
ة الثانو باملرحلة س ا متغ ضوء البال التفك أساليب من أسلوب   .ل

س  ا

 الك أن ذكر

  

أساليب
التفك

 العدد البال
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

 العدد
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

 العدد
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

 ٠.٣٨ ٢.٥٩ ٢٤٩ ٠.٥٢ ٣.٥٥ ١٣٧ ٠.٦٢ ١.٦٤ ١١٢ الوعظي

 ٠.١٤ ١.٧٩ ٢٤٩ ٠.٦٨ ٢.٨٩ ١٣٧ ٠.٦٤ ١.٦٩ ١١٢ يالدعو

 ٠.٣٤ ٠.٧٥ ٢٤٩ ٠.٥٤ ١.٩٤ ١٣٧ ٠.٦٤ ٠.٥٦ ١١٢ ستحواذي

 ٠.٢٥ ١.٠٣ ٢٤٩ ٠.٥٨ ٢.٠٥ ١٣٧ ٠.٦١ ١.٢١ ١١٢ النقدي

دي  ٠.٢٩ ٠.٨٢ ٢٤٩ ٠.٦٣ ٠.٩٨ ١٣٧ ٠.٥١ ٠.٧٥ ١١٢ التجر

 ٠.٣٩ ١.٠٧ ٢٤٩ ٠.٥٢ ٢.١٥ ١٣٧ ٠.٦١ ٠.٨٩ ١١٢ يالتعبو

ض  ٠.١٤ ٢.١٤ ٢٤٩ ٠.٥٥ ٢.١٧ ١٣٧ ٠.٥٨ ١.١١ ١١٢ راملعا

وار  ٠.٣٨ ٢.٩٨ ٢٤٩ ٠.٥٣ ٢.٧٤ ١٣٧ ٠.٥٢ ١.٦٢ ١١٢ يا

 ٠.٤٣ ٢.٥٢ ٢٤٩ ٠.٦١ ٢.٨٩ ١٣٧ ٠.٥٢ ١.١٤ ١١٢ يخبار

ار  ٠.١٦ ١.٥٢ ٢٤٩ ٠.٦٤ ٢.١٤ ١٣٧ ٠.٦١ ١.٩١ ١١٢ يش

 ٠.٢٦ ١.١٨ ٢٤٩ ٠.٦٢ ٢.٢٩ ١٣٧ ٠.٥٨ ١.٠٦ ١١٢ نفعا

 ٠.٤٤ ١.٥٣ ٢٤٩ ٠.٥٤ ٢.١٤ ١٣٧ ٠.٥٨ ١.٩١ ١١٢ العك

 ٠.٢٣ ١.٣٢ ٢٤٩ ٠.٥٧ ٢.٤٨ ١٣٧ ٠.٥١ ١.١٦ ١١٢ امل

 ٠.٢٦ ٢.٢٣ ٢٤٩ ٠.٥٤ ٢.٤١ ١٣٧ ٠.٥٢ ١.٠٤ ١١٢ اديمي
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 ٠.١٦ ٣.٩٠ ٢٤٩ ٠.٥٨ ٤.٠١ ١٣٧ ٠.٥٦ ٢.٧٨ ١١٢ القص

 ٠.٢٣ ١.٨٨ ٢٤٩ ٠.٥٢ ١.٨٩ ١٣٧ ٠.٦١ ١.٥٦ ١١٢ يالشعر

الو             مستو تقدير متوسطات ن ب ق الفر أن السابق دو ا خالل من الحظ ىو ول
ن س ا مستو ع البال التفك وإناث(ىبأساليب جميع) رذكو ة وا انت

ضوءساليب، ذلك تفس مكن قو فر وجود أكدت ال السابقة اسات الد عض ونتائج ر
وفقا التفك أساليب أنواع عض استخدام تفضيل و بامتالك يتعلق فيما ن س ا ن ب

ة اسة،)(Sternberg ,1997 لنظر د ن( رمثل وآخر ، والغافر اسة)  ٢٠١٠ى د  ،الصمادي(رو
اسة،)٢٠٠٦ د ر(رو   ).٢٠٠٧ ،يالش

  ) ١١(لجدو

املتوسط ن عيب الطالب من اسة الد عينة أفراد لتقديرات ة املعيا نحرافات و سابية ا رات ر
ة الثانو باملرحلة ا الد والصف س ا متغ ضوء ل ك البال التفك رأساليب   .ي

س ا ا الد  العدد رالصف
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

و  ٠.٤٩ ١.١٦ ٣٥ لالصف

الثا  ٠.٥٤ ١.٢٣ ٣١ يالصف

الثالث  ٠.٥٢ ١.١٨ ٤٦ الصف

  

 ذكر

 ٠.٥٦ ١.٦٤ ١١٢ الك

و  ٠.٤٦ ١.٧٤ ٤٢ لالصف

ي الثا  ٠.٤٧ ١.٣٧ ٤٤ الصف

الثالث  ٠.٣٧ ٣.١٣ ٥١ الصف

  

 أن

 ٠.٥١ ١.٨٥ ١٣٧ الك

و  ٠.٤٧ ١.٥٤ ٧٧ لالصف

ي الثا  ٠.٥٤ ١.٥٦ ٧٥ الصف

الثالث  ٠.٥٢ ٣.٠٦ ٩٧ الصف

  

 الك

 ٠.٥٦ ١.٨٨ ٢٤٩ الك

بأساليب الو لتقدير ة ر الظا لية ال املتوسطات أن السابق دو ا خالل من ت لو
من سابقا ا إل املشار النتائج مع تتفق س ا و ا الد الصف ي مستو ع البال رالتفك

ا الد الصف مستو ع عامة بصفة الطالب و تقديرات ب تقا رحيث يمكنح،ىر ن
س ا مستو ع الطالب لتقدير لية ال املتوسطات ن ب ق فر ثمة ىمالحظة ) إناث/ رذكو(و

ناث التقدير،لصا العينة أفراد ن ب ق فر وجود عدم أو ق فر وجود من للتحقق وو و
التباين تحليل بحساب الباحث قام س ا و ا الد الصف ي مستو ع رالك
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ساب ا لللمتوسطات ك البال التفك أساليب ع اسة الد عينة أفراد لتقديرات رية
التا دو ا كما ما، بي والتفاعل ا الد الصف و س ا متغ لضوء   :ري

  ) ١٢(لجدو

أساليب ع اسة الد عينة أفراد لتقديرات سابية ا للمتوسطات ي الثنا التباين تحليل نتائج ن ريب
ك البال ماالتفك بي والتفاعل ا الد والصف س ا متغ ضوء رل   ي

التباين  مصدر
مجموع
عات  املر

ة ر ا جة  رد
متوسط
عات  املر

ف  قيمة
الداللة

 حصائية

ا الد  970. 0 0.031 025٠. 2 050٠. رالصف

س  *005٠ . 23.079 1.028 1 4.114 ا

س الصف* ا
ا  رالد

4.286a 4 1.071 21.691 .006٠* 

عندو        إحصائية داللة ذات ق فر توجد ال أنھ السابق دو ا خالل من وت ل
البال) ٠.٠٥(ىمستو التفك بأساليب م لوع الطالب تقدي متوسطات ن يت،ب كما

مستو عند إحصائية داللة ذات قا فر ناك ىأن ناث) ٠.٠٠٥(و و الذكو ن س ا ن رب
للو م تقدير البالمتوسطات التفك داللة،بأساليب ذات ق فر ناك ووأيضا

مستو عند العينة) ٠.٠٥(ىإحصائية أفراد الطالب لتقديرات سابية ا املتوسطات ن ب
الصف و س ا متغ ن ب للتفاعل عز ل ك البال التفك بأساليب الو يع ى

ا الثانو،رالد الثالث الصف الطالبات لصا مع،.يىعز الية ا النتائج تتفق و
وجود إ ت أشا ال و السعودية ية العر اململكة ت أجر ال السابقة اسات الد رعض ر
أساليب قائمة ع الطالب تقديرات و الطالبات تقديرات ن ب إحصائية داللة ذات ق وفر

ج ن لس اسات،التفك الد ذه من اشم( رو ت) ٢٠٠٦ ،أبو أجر اضال الر و،مدينة
اسة ي) ٢٠١٠ ،يالشلو( رد جز ل ش تتفق النتائج أن كما الطائف، مدينة ت أجر ال

مثل أخر ية عر دو ت أجر ال السابقة اسات الد عض ىمع ل اسة: ر رد
ن( اسة،)٢٠٠٣،رالبد د دير،(رو   ).٢٠٠٤رالد

الثالث ساؤ ال عن نصھللإلجابة التفك: والذي أساليب اما تتضم ال البال
العامة؟ ات القد اختبار نماذج   رعض

برنامج طالب من ن املعلم من عة أ بمساعدة الباحث قام ساؤ ال ذا عن رولإلجابة ل
املنا بقسم اقوطراملاجست إعدا تم ال املحتو تحليل ة استما باستخدام س ىالتد ر ر

البحث عينة تحليل الية ا اسة الد البالغرلغرض و اللفظي ات القد اختبار نماذج رمن
ا التا) ١٢(عدد دو ا كما التحليل نتائج جاءت و   :لنموذجا،
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  ) ١٣( لجدو

من أسلوب ل ل ة املئو سبة وال ي سا ا واملتوسط ات التكرا مجموع ن   ريب

البحث عينة ات القد ات اختبا أسئلة محتو البال التفك رأساليب ر   ى

اللفظي ات القد اختبار أسئلة  رنماذج

عام نماذج
 ـ١٤٣٩

عام نماذج
 ـ١٤٤٠

عام نماذج
 ـ١٤٤١

  

التفكأساليب
 البال

 التكرار التكرار التكرار

  

مجموع
ات  رالتكرا

  

املتوسط
ي سا  ا

  

 الرتبة

 رمكر٦ ٠.٦٦ ٢ ١ صفر ١ الوعظي

 ٥ ١.٠٠ ٣ ١ ٢ صفر يالدعو

 صفر صفر فرص صفر صفر صفر ستحواذي

 ٤ ٢.٣٣ ٧ ٢ ٣ ٢ النقدي

دي  صفر صفر صفر صفر صفر صفر التجر

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر يالتعبو

ض  صفر صفر صفر صفر صفر صفر راملعا

وار  ٦ ٠.٦٦ ١ صفر ١ صفر يا

 ١ ٩.٣٣ ٢٨ ٨ ١١ ٩ يخبار

ار  صفر صفر صفر صفر صفر صفر يش

 رصف صفر صفر صفر صفر صفر نفعا

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر العك

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر امل

 ٢ ٣.٦٦ ١١ ٢ ٣ ٦ اديمي

 ٣ ٣.٣٣ ١٠ ٣ ٤ ٣ القص

 صفر صفر صفر صفر صفر صفر يالشعر

ألساليب املتضمن املحتو تكرار ضعف مالحظة يمكن السابق دو ا خالل ىومن ل
ع ات القد ات اختبا البال رالتفك اسةر الد التفك،رينة أساليب توافر اقتصر حيث

ع إجما )٧(البال من ذه) ١٦(أساليب تضمنت و التحليل، ة استما م شمل رأسلوب
ب ت ال ع ى د إ ع من أسلوب ل تكرار متوسط حسب ي ما املتوافرة : ساليب

وسلوب اديمي سلوب و ، اليخبار النقدي،قصسلوب سلوب سلوب،و و
الوعظي،يالدعو سلوب با،و غياب إ التحليل نتائج ش كما ، وار ا سلوب يو

و اللفظي، ات القد اختبار من اسة الد عينة أسئلة محتو عن البال التفك رأساليب ر ى
ن محو ا تفس يمكن يجة يتضمن: رن محتو بتوافر يتعلق ىو أساليبل عض
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اختبار و معيار اختبار أسئلة الية ا اسة الد ا إل توصلت ال البال يالتفك ر
العامة ات اسة،رالقد للد السابقة ساؤالت ال نتائج من ا سبق ما تدعم يجة ن رو

الية باملرحلة،ا البالغة من البال التفك أساليب ن تضم ة ضر إ ش وروال
ةالثا سة،نو املد ات اختبا الطالب نتائج ن ب الفجوة لنا تفسر قد يجة الن ذه أن ركما ر

استھ، د تتم الذي باملحتو مباشر ل ش ترتبط وال السعودية ية العر باململكة ة رالثانو ى
ا س يد ال ات باملقر مباشر ل ش يرتبط ال الذي العامة ات القد اختبار ع م رونتائج رر

و اسةالطالب، د مع تتفق يجة اسة،)٢٠١٦،الغامدي( رن د د(رو   ).٢٠١٨،ا

عدد بقلة يتعلق اسة الد ساؤالت من ا ا ساؤ ال يجة ن تفس ي الثا رواملحو ل ر
البال التفك أساليب يتضمن الذي املحتو تكرار باستخداموالىمرات ا صد رتم

تحليل ة ،راستما أصل) ٩(غياب وأيضا ىاملحتو من ا) ١٦(أساليب صد يتم لم ا رأسلو
اوقد التحليل، اختبا بوصفھ ميتھ أ من الرغم فع ات؛ القد اختبار طبيعة إ ذلك ريرجع ر

ية العر اململكة امعات با لاللتحاق ال جانباوع السعودية،مؤ شمل أنھ من الرغم
اللغة متخصصا ا اختبا عد ال أنھ إال رلفظيا

ً
ية   .العر

ع الرا ساؤ ال عن التفك: نصھوالذيللإلجابة بأساليب الو تب ن ب العالقة رما
أسئلة محتو تحليل نتائج وفق ساليب تكرار تب و العامة ة الثانو طالب لدى ىالبال ر

ات القد التااللفظي؟راختبار النتائج   :جاءت

  )١٤(لجدو

ن التفيب أسلوب تبة ن ب نة راملقا الطالبر من اسة الد لعينة الك التقدير متوسط حسب البال رك
تھ ت اللفظيورو ات القد اختبار أسئلة من اسة الد عينة محتو ات التكرا متوسط رحسب ر   .ىر

التفك أساليب
 البال

الك التقدير متوسط حسب الرتبة
التفك أساليب مقياس ع للطالب

 البال

الت متوسط حسب اتالرتبة ركرا
ات القد اختبار أسئلة رمحتو ى

 اللفظي

 رمكر٦ ١٢ الوعظي

 ٥ ٤ يالدعو

 صفر ١٤ ستحواذي

 ٤ ١٦ النقدي

دي  صفر ١١ التجر

 صفر ٩ يالتعبو

ض  صفر ١٠ راملعا

وار  ٦ ٦ يا

 ١ ٨ يخبار

ار  صفر ٢ يش
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التفك أساليب
 البال

الك التقدير متوسط حسب الرتبة
التفك أساليب مقياس ع للطالب

 البال

الت متوسط حسب اتالرتبة ركرا
ات القد اختبار أسئلة رمحتو ى

 اللفظي

 صفر ١ نفعا

 صفر ٧ العك

 صفر ١٣ امل

 ٢ ١٥ اديمي

 ٣ ٣ القص

 صفر ٥ يالشعر

الك التقدير متوسط حسب البال التفك أساليب تب ن ب العالقة ع روللتعرف
من اسة الد عينة محتو ات التكرا متوسط حسب ا ت و و الطالب من اسة الد رلعينة ر ىر ر

اللفظي ات القد اختبار بأ. رأسئلة الطالب و تب ن ب تباط معامل حساب رتم ساليبر
قيمة بلغت حيث اللفظي، ات القد اختبار مضمو ا توافر تب و ، البال رالتفك ن ) ر(ر

يجة)٠.٢٦٣( الن ذه تبدو و ن، يجت الن ن ب تباط معامل ضعف ع يدل ما و و ر،
بأساليب الطالب و مستو تباط ا تدعم كة مش عوامل توجد ال إنھ حيث من ىمنطقية ر

م البال اتالتفك القد اختبار أسئلة ساليب ذه ن تضم مستو و ناحية، رن ى
يجة ن يكن لم البال التفك أساليب ببعض الطالب و مصدر أن و اللفظي، العامة

ة الثانو املرحلة من ضمن ا ل م اس ات،رد القد اختبار نماذج عض تضمنتھ ما أن ركما
بال تفك أساليب يتضمن محتو من واملوادىالعامة النصوص تنوع إ ه عز ويمكن

ختبار ذا املستخدمة ة مستمر،اللغو ل ش ا   . وتحدي

حات واملق   :التوصيات

  :التوصيات

واستخدامات -١ سياقات ضوء البالغة س تد ة ضر إ واملعلمات ن املعلم رتوجيھ ور
املرحل الطالب لھ يتعرض الذي طاب ا بأنواع ترتبط ةواقعية الثانو  .ة

املباحث -٢ ل تحو عن باالبتعاد ة الثانو للمرحلة البالغة من إعداد ع ن القائم توجيھ
ات، واملصط فات والتعر بالقواعد تمام ا عل سيطر مسائل إ وتوجيھالبالغية

البالغية صائص ا توظيف التطبيقي انب ا إ  .تمام

من -٣ ر تطو ع ن القائم التفكتوجيھ أساليب ن تضم ة بضر ية العر اللغة ورا
 البال

ة الثانو باملرحلة دبية والنصوص البالغة   .من

ات -٤ ا وم بأساليب البالغية املسائل التذوقية السمة ط ع ن املعلم ب رتد ر ر
 .التفك
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التداولية -٥ مثل ديثة ا ة اللغو ات النظر توظيف ع ن املعلم ب وطررتد قمحتو ى
يعاب س ات مستو يرفع أن شأنھ من التفك أساليب م وف البالغة، س  رتد

التفك -٦ أساليب ضوء بالغية أسئلة ية العر اللغة تقييم ومحتو أدوات ن ىتضم
الية ا اسة الد ا إل توصلت ال  .رالبال

حات   :املق

البال -١ التفك أساليب لتنمية ح مق برنامج ضوءبناء ة الثانو املرحلة طالب لدى
ادي ا القر اللغة استخدام ننتحديات  .والعشر

املرحلة -٢ طالب لدى البال التفك بأساليب الو مستو حو اسة د ىإجراء ل ر
امعية  .ا

اللغة -٣ عليم مجال البالغية سئلة ظائف و وأنواع سمات حو اسة د وإجراء ل ر
ية  .العر

توافر -٤ مدى اسة يةرد العر اللغة كتب أسئلة محتو البال التفك ىأساليب
ة الثانو  .للمرحلة

والنصوص -٥ القراءة كتب موضوعات ا تتضم ال البال التفك أساليب اسة رد
العام التعليم  .مراحل
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  قائمة المراجع
ية -١ العر  املراجع

صائص). ١٩٥٢( جابن النجارا ع تحقيق ال. ، دار ةمطبعة املصر   .كتب

يوسف جالل يوسف املعاطي، صية). ٢٠٠٥(أبو لل املختلفة لألنماط ة املم التفك : أساليب
نة مقا تحليلية اسة رد النفسية .ر اسات للد ة املصر ة: راملجلة املصر معية ا

النفسية، اسات   .446 – ٤٩،375 ،١٥رللد

محمد صا جادو، النا). ٢٠٠٦(أبو اء الذ ة برنامجا: نظر والعم بدا و التحلي اء لذ
ع . تطبيقي والتو شر لل ديبونو  .زدار

بكر محمد نوقل، محمد؛ صا جادو، والتطبيقت). ۲۰۰۷(أبو ة النظر ، التفك  .عليم
ة املس   .دار

عبدهللا  صادق سليمان، املعاصرة). ٢٠١١(أبو ية العر اللغة شنة الر رة مجمع .وظا مجلة
رةاللغة بالقا ية ية،: العر العر اللغة   .299 – ١٢١،217مجمع

يوسف،عسر التفك). ١٩٩٨(صفاء أجل من قباء.عليم   .دار

ن أم فكر شيماء أحمد؛ىإمام، سعيد محمد دان، مصطفى؛ز ماجدة السيد، العالقة). ٢٠١٩. (و
ال املرحلة طالب لدى الذات وتقدير ي يجا التفك من ل ن ةب مجلة  .ثانو

جتماعية اسات للد ة بو ال معية جتماعية،: را اسات للد ة بو ال معية را
١٠٩، 88 – 118.  

خالد غسان متجدد،). ـ١٤٠٦(بادي، علمي إطار س التد قة طر مع اساترتحديد د رسلسلة
ا غ ن للناطق ية العر اللغة عليم ة و القر.تر أم   .ىجامعة

حسنالب ، واملنطق.)٢٠٠٠(ا قات( اللغة املفا ي ،)ربحث العر الثقا   .املركز

حسن سعيد ، النص). ٢٠٠٠. (ىبح تحليل معاصرة ة لغو ات النقد .اتجا النادى: عالمات
بجدة الثقا ى   .222 – 132 ،٣٨، ١٠،د

يوسف عدنان والعتوم، عليان، سليمان غالب ن، ا .)٢٠٠٣(رالبدا وعالق التفك أساليب
موك ال جامعة طلبة لدى صية ال ة (بأنماط شو م غ ماجست رسالة ). ر

موك ال   .جامعة

إسماعيل صغ؛شوات، محمد أحمد ، التداولية). ٢٠١٨(يوالع ن ب التواصلية التماثل أوجھ
ام ا س الد والتعليمية و .روالبالغة اللغة االت إش املركز: دبمجلة

بتامنغست أخموك أق مو اج ا العقال ن أم ام واللغات،- ا داب د مع
٢ ،٧، 184 – 204.  

فليب شيھ، غوفمان). ٢٠٠٧(بال إ ن أوست من من باشة،التداولية ا صابر ).١٠ط (ترجمة
ع والتو شر لل وار ا  .زدار

عيد و). ٢٠٠٩(بلبع، البالغة تداولية املنوفية: سياقات .التواصلقراءات داب-  جامعة -لية
واللغات، البحثية ات شا لالس دمة ا   .40 - 25 ،٢، ١رمركز
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ابح ة، خو ية). ٢٠١٩(ربن العر البالغة التداولية رات املعرفة .التمظ جسو جامعة: رمجلة
الشلف ع بو بن بة طاب،-حس ا وتحليل اللغات عليمية    .93 - ١،72، ٥مخ

ليم عبدا ، ع التداولية). ٢٠٠٨(بن ة النظر ة اللغو أدبية .املرجعية اسات مركز: رد
للبحوث ة التعلمية،البص دمات وا ات شا س   . 21 - 9 ،١رو

عبداهللا مصر). ٢٠٠٤( بيومي، الف الثانو بالتعليم املزدوج ب والتد التعليم م يتقو  – ر
حو حالة اسة لد كور ك مبا ع لمشر ر والتنمية.و ة بو ال للبحوث القومي   املركز

هللا ي). م۱۹۹۹(ع،جاب القرا م الف ات ا م عض ة. رتنمية بو ال لألبحاث الدولية لية. املجلة
ات، ما جامعة بية،   .۱۱رال

عاتق غاز خلود ، د الثان). ٢٠١٨(يا ات اختبا ن ب الطالبات تحصيل تباين ةرأسباب و
غ ا بمحافظة س املدا قائدات نظر ة وج من م والتقو القياس مركز ونتائج رالعامة . ر

جتماعية و سانية والعلوم لآلداب الدولية للبحث:املجلة ية العر املؤسسة
ة، شر ال والتنمية   .٣٣٨ – ٨،٣٢٥العلمي

ر القا عبد ي، رجا از) . ۱۹۹۲(ا ي. دالئل املد   .مطبعة

الرحمن،انوجر عبد التفك). ٢٠٠٧( فت وتطبيقات–عليم يم الفكر.٣طمفا   .دار

أحمد حسن محمد رة). ٢٠١٥(جمعة، لظا التصدي ا ودو العام الثانو التعليم رمؤسسات ي
الفكر تحليلية: يالتطرف اسة ة. رد بو ال العلوم الوادي: مجلة جنوب لية- جامعة

بقنا، بية   .٤٢١ - ٣٣٦ ،٢٣ال

يم إبرا ی، ا التفك  ) .۲۰۰۹( را الشقر.عليم   .يمكتبة

صابر باشة، اج). ٢٠٠٨(  ا وا ونصوص( التداولية اسات. ١٠ط،،)مداخل للد رصفحات
شر   .وال

مجدي ب، اتيجيات: التفك  ).۱۹۹۹(حب س و ة النظر ة. سس املصر ضة   . ال

يم إبرا عثمان م؛حسن، مصطفى، محمودو خاز عة). ٢٠١٦(رند شا الصفي التفاعل أنماط
التاسع الصف طلبة نظر ة وج من سالمية بية ال مبحث س تد رستخدام

ا نحو م ا واتجا الكرك محافظة ة(سا شو م غ ماجست رسالة ).ر
الكرك مؤتة،   .جامعة

مصطفى ع طالب أبو ، س س؛ا عبدالناصر عطايا، مصطفىو سة). ٢٠٠٦(عيد املد ردو ر
للعوملة الثقافية التحديات ة ة(مواج شو م غ ماجست رسالة أم).ر جامعة

املكرمة مكة ،   .ىالقر

ن غاز،حس التفك). ٢٠٠٩( يثائر ات ا م ع).٢. ط ( رالشامل التو و شر لل ديبونو   .زدار

ة خ ، و). ٢٠١٧(داي ية العر البالغة التداوليةِعليمية ة النظر لغة. فق املركز: كالم. مجلة
ان غل انة احمد ام والتواصل،-زا اللغة   . 102 - ١،92، ٣مخ

ع سعد داخل؛زاير، ي،و تر التعليمية). ٢٠١٩(إسرار،فاضل؛أسماء اتھ ا وم ة: رالتفك ؤر
والتنضيد.تطبيقية للطباعة سن ا نو   .ردار
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ي إبرا ، سالمةالزع أحمد ايل؛م ممدوح ر، العلوم). ٢٠١٥(ووالسر معلمي سة مما جة رد ر
من املفر قصبة الصفي س التد وار ا ملبادئ ة الثانو املرحلة قسالمية ر

الطلبة نظر ة سالمية. وج اسات الد دنية راملجلة ت،: ر الب آل ،٤، ١١جامعة
٥٤٠ – ٥٢٣. 

جودت التفك  ).٢٠٠٣(سعادة، ات ا م س رتد ع.ر والتو شر لل ق الشر زدار   .و

عيم ي، اللغو). ٢٠١٦(. السالمو التلوث مقاومة سرة يدو لعقو: ر اغتيال اللغو لالتلوث ي
سالمي. طفال ن: الو والشؤ وقاف ة ا وو ر   .٧٩ – ٧٨ ،٦١٤، ٥٣. سالميةز

ز عبدالعز بن عمر ال). ٢٠١١(السيف، طاب السعوديةا اسية الد املنا اسة: روعظي رد
تطبيقية: ثقافية اسة ود ة نظر سعود. رمقدمة امللك جامعة جامعة: داب-مجلة

سعود داب،-امللك  .٤٤ – ١،١٩، ٢٣لية

حسن سعد،اتة، ع هللا، جاب و محمد، حسن سلو صل، و السيد، مصطفى جاء ، ىوج . ر
ي). ٢٠١٩( املفا ليةتنمية ب ية العر اللغة شعبة ن املعلم الطالب لدى البالغية م

التلقي ة نظر ضوء بية بية  .ال ال لية ا: مجلة ب بية،- جامعة ال ، ٣٠لية
١١٩، 301 - 340 .  

حسن لالمتحانات). ٢٠٠٣(اتة، س ول ياة ل عشر .التعليم امس ا العلمي منا-املؤتمر
عداد و املعاصرةالتعليم ياة س: ل التد وطر للمنا ة املصر معية را  - ٦٠،ق

٧٤  

يم، شل إبرا املختلفة ) ,٢٠٠٢(أمينة اديمية التخصصات لطالب التفك أساليب فيالت وبر
امعية ا املرحلة النفسية , من اسات للد ة املصر  .١٤٢-٨٧ ،)١٢(٣٤ ، راملجلة

ع ، التعل). ٢٠١٠(  يالشلو عينةأساليب لدى ا الد بالتحصيل ا وعالق التفك وأساليب رم
ا الد ومستواه الطالب تخصص ضوء الطائف جامعة طالب رسالة. رمن

ة شو م غ اه ردكتو بية.ر ال الطائف–لية  .جامعة

اقع حاسن ، ر رالش ية). ۲۰۰۷(ي التحض ات املستو وطالبات طالب لدى التفك أساليب
بجام ائية ةوال املنو باملدينة طيبة و .رعة ة بو ال للعلوم سعود امللك جامعة مجلة

سالمية اسات   .۸۸۸ – ۸۳۳) ۲ (۹ رالد

خضر محمد ، ي اللغات). ٢٠٠٧(ص عليمية ا أثر و التداولية منتدى .اللسانيات مجلة
قسنطينة،:ستاذ جبار آسيا لألساتذة العليا سة   . .55 - 36 ،٣راملد

مسعود ، فعال،)٢٠٠٥(يراو رة لظا تداولية اسة د العرب، العلماء عند رالتداولية
اث ال يالكالمية، العر ي شر. اللسا وال للطباعة الطليعة   .دار

حاتم موك).٢٠٠٦ (الصمادي، ال جامعة طلبة من عينة لدى لقي ا كم وا التفك . أساليب
ة شو م غ ماجست رسالة جامعةر دن، د، ا موك، رال   .ر

عبدهللا بن محمد ان، اختبار). ٢٠١١(الضو من أك ات القد باختبار الثقة امعات ل ريحق
العامة ة التعليم،:املعرفة .الثانو ة ا رو   . 145 - ١٩٩،140ز

عزمية التذو). ٢٠٠٤(طنطش، تنمية البال التحليل ع قائم ح مق عليمي برنامج قأثر
ي، ة د شو م غ اة دكتو رسالة ر العليار اسات للد عمان جامعة   .ر،
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ع عصام التفك ).٢٠٠٦( الطيب، معاصرة:أساليب حوث و اسات ود ات الكتب. رنظر  .عالم

اتب ، رعاشو والكتابية ). ۲۰۰۵(محمد ومقدادي،؛ر القرائية ات ا ة. رامل املس   .دار

محمد عباس ت ب سام اب ، ب؛عاف ب املزوكردي، بن عبداللطيف عليم). ٢٠١١(ت
البالغة اسة د تطبيقية: رالتفك ونماذج تحليلية اسة لندوة .رد العلمي ل : ال

البالغية اسات واملأمو-رالد سالمية: لالواقع سعود بن محمد مام -جامعة
ية العر اللغة   .لية

شكو ، رالعامر املرحل). م۲۰۰۹(ي طلبة تحصیل مدی م البالغيةتقو يم للمفا ة الثانو رسالة. ة
بية ال لية ة، شو م غ قابوس. رماجست السلطان   .جامعة

يل ن ادي، ال وعبد وليد؛ ة). ٢٠٠٩( عماد، النظر ن ب التفك ات ا م علم اتيجيات راس
عوالتطبيق والتو شر لل وائل دار   .ز،

وليم عفانة؛عبيد، امل  2003 ) .( وعز،و و املدالتفك يـة،راج العر ات ما مكتبةردولة ،
ع التو و شر لل   . زالفالح

يم إبرا الدين نصر ية ).۲۰۱۳(عثمان، العر للغة ي الثا الدو خطر" املؤتمر ية العر : اللغة
ا حماي اء شر ميع ي" ا املتحدة-د ية العر ات م٢٠١٣مايو١٠ - ٧رما

العاملية،: التجديد .ـ١٤٣٤القعدةذو٣٠ - ٢٧املوافق سالمية امعة  ،٣٣، ١٧ ا
281 - 283..  

حسن يل ج ، محمد؛العر بن عبدالرحمن ت ب سلمى ، الدوسر استخدامأ). ٢٠١٥(يو ثر
م لد الفكر من و القيم ع جتما التواصل وصفية: يوسائل ميدانية اسة رد

امعا ا وطالبات طالب ع السعوديةمطبقة دمة .ت ا اسات د رمجلة
حلوان: جتماعية جتماعية-جامعة دمة ا   .3346 – ١٧،3273، ٣٨،لية

بكر أبو ، اج). ٢٠٠٦( يالعزاو وا اللغة اج، وا طاب الطبع. ا  .العمدة

محسن دائية). ۲۰۰۷(عطية، الكفايات ضوء ية العر اللغة س املنا. رتد   .دار

شيخ سعيد سمر ، مصطفى؛ع عمر باضطرابات ) ٢٠١٧(والشواشرة، ئة املتن التفك أساليب
ن امعي ا الطلبة لدى صية ة( ال شو م غ ماجست رسالة موك،).ر ال جامعة

د    .رإ

حسن عواطف ، الرقمنة). ٢٠١٤(ع عصر ية العر لو: اللغة وا لية .لاملشكالت مجلة
بية رطومجامعة: ال بية،- ا ال   . 184 - 166 ،٨، ٦لية

أحمد وليد ى، اللغة). ٢٠١٧( العنا عليم و طاب ا اللغات .تحليل لعلوم القر أم جامعة ىمجلة
ا ،: وآدا القر أم   ..400 - ١٨،351ىجامعة

أحمد وليد ى، ا). ٢٠١٠(العنا غ ن للناطق ية العر مفردات عليم و طاب ا مجلة .تحليل
اصة: لبصائرا ا ا الب   .126 – 91 ).٢(،١٣،جامعة

أحمد وليد ى، ية). ٢٠١٢(العنا العر غ ن للناطق شاء عليم و طاب ا جامعة .تحليل مجلة
ا وآدا اللغات لعلوم القر ،: ىأم القر أم   . .156 - 115 ،٩ىجامعة
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أحمد وليد ى، ج). ٢٠١٩( العنا اللغة عليم و طاب ا يةتحليل سانية .ن العلوم : مجلة
ن البحر داب،- جامعة    ..229 - 203 ،٣٣لية

ديث . )۱۹٩٤(يوسف،عوض ا ي د النقد ة ن. نظر م   . دار

ع، ، ية.)۲۰١٤(عو العر اللغة ع ا وأثر جتما التواصل مواقع ينة ال ية العر اللغة
ا .الف الندوة اسات ود االتھرأبحاث واش جمالیاتھ ي، العر رف ا مركز. لثامنة،

ية العر اللغة دمة الدو ز العز عبد   . امللك

محمد بن سليمان بن عبدهللا ، التفك ). ٢٠١٠(ىالغافر أساليب لقائمة ية السيكوم صائص ا
ة القص اج ( TSI ) القائمة و ج ن جامعة: ولست طلبة ع تطبيقية اسة رد

قابوسالسلطا ة(ن شو م غ ماجست رسالة مسقط). ر قابوس، السلطان   .جامعة

محمد بن سليمان بن عبدهللا ، ي؛ىالغافر دا بار،واملش عبدا يم إبرا ن ،؛سكر ر ووا
ع بن ن سالم؛حس عبدالقو يدى، الز و ). ٢٠١٠(ىو طالب لدى التفك أساليب

بج ائية ال و ولية ات املستو ةطالبات املنو باملدينة طيبة جامعة،رامعة مجلة
سالمية اسات الد و ة بو ال للعلوم سعود   .٨٨٨ـ٨٣٣،)١٩(، ٢ رامللك

خلف اب ن). ٢٠١٦(رالغامدى، و العامة ة الثانو الطالبات اختبار نتائج ن ب الفجوة أسباب
نظر ة وج من والتحصي العامة ات القد اختبار -املعلمات-الطالبات(رنتائج

ات-املديرات بو ال حة) املشرفات املق لو والتنمية  .لوا الثقافة: الثقافة جمعية
التنمية أجل   .117 – ١٠١،73 ،١٦،من

لؤ موك،).٢٠٠٧ (يغنايم، ال جامعة طلبة لدى والتحصيل التفك أساليب ن ب رسالةالعالقة
ة شو م غ موكرماجست ال جامعة  .نرد–،

النص). ١٩٩٢(صالح فضل، وعلم طاب ا داب. بالغة و والفنو للثقافة الوط   .ناملجلس

طيب ا الرحمن عبد بن محمد الدين جالل ، البالغة  .)١٩٠٢( والقز علوم يص ،الت
قو ال الرحمن عبد وشرح ي.ضبط العر الكتاب   .دار

حسن بن ع ت ب لة ن،القصيمي، عد، ا محمدو حمد ت ب ة). ٢٠١٨(وال بو ال امات س
الثقافية ة و ال تحديات ة مواج ة الثانو سة ة. رللمد بو ال العلوم جامعة: مجلة

سعود بية،- امللك ال   .٢٦٩ - ٢،٢٤٣، ٣٠لية

خديجة والبال). ٢٠١٣(كالتمة، النحو التفك توجيھ وأثره املخ  .يستدالل : حوليات
سكرة خيضر محمد واللغات-جامعة داب واللغة-لية اللسانيات مخ

ية،   .210 - 191 ،١ العر

محمد ، البالغة ). ۲۰۰٤( الالذ علوم سط ة.امل العصر   .املكتبة

دي فجر، وف انيھ؛ فولفجانج حسن). ٢٠٠٤(مان، سعید ترجمھ النص، لغة علم إ مدخل
راء.يبح   .قالشرزمكتبة

قياس التعليم.)٢٠٢١(مركز م تقو يئة الرابط ،موقع خالل من الين أو  :نمتاح
https://etec.gov.sa/ar/About/Centers/Pages/qiyas.aspx  

حرحوش عادل ، ع؛املفر أحمد ، وأساليب). ٢٠٠٣( وصا قياسھ طر ، الفكر املال قأس ي ر
عليھ للتنمية. املحافظة ية العر ةاملنظمة    .ردا
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حسن فت ، او التفك.)٢٠١٨(يمل ع شود،: أنوا امل ضار ا السياق املية ت ة ير مجلةؤ
املعرفة   . ٤٨- ١٥،)٩٤(،٢٤،إسالمية

عشر ي الثا العلمي ،.)۲۰۰۰(املؤتمر التفك وتنمية التعليم للمنامنا ة املصر معية ،ا
   يوليو۲۵-۲۹

أحمد محمود الكالميةن). ١٩٩٩(نحلة، لألفعال ية عر ة نظر ة .حو اللغو اسات الد مركز: رمجلة
سالمية اسات والد للبحوث فيصل   217 – 156 ،١، ١،رامللك

فائزة ، العزاو و الرحمن، عبد اشمي، ية) . م۲۰۰۵(يال العر البالغة س ةرتد املس دار ، .  

حميد يوسف ليلة للغة). ٢٠١٧(يوسف، التداو والتطبيقامل: التحليل داب .ن لية : مجلة
اج سو داب،- جامعة   ..73 - ٢،37، ٤٤لية
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