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ات التذو فاعلية اس��اتيجية مق��حة قائ قمة ع%$ معاي!� نحو النص �� تنمية م�ا ر
(ر يالبال;� والذ:اء الوجدا-ي �� النصوص *دبية لدى طالب الصف الثا-ي الثانو * ز   ي

، عـــصام دمحم أحمـــد أبـــو اGH!ـــ�، دمحم عبـــد الو(ـــاب دمحم عبـــد 1أشـــــرف محمــــد سعــــد عبـــد هللا
 هللا

Kس، :لية ال��بية، جامعة رقسم املناLM وطر التد (رق  ز *

 eg.edu.azhar@el.576AshrafAbdulla:  ال�Uيد Tلك��و-ي للباحث الرئQس1

  :مGiص

اسـ+*دف البحـث الكـشف عـن فاعليـة اسـ��اتيجية مق��حــة قائمـة ع�ـ� معـاي� نحـو الـنص �ــ� 

ات التـــذو البال=ـــ� والــذ:اء الوجـــدا-ي �ـــ� النـــصوص 6دبيــة لـــدى طـــالب الـــصف الثـــا-ي  قتنميــة م@ـــا ر

Dــر زالثـانو 6  واختــار عينــة عــشوائية  الباحــث املــنNO التجرLMــK،ســتخدم ا ولتحقيــق Dــذا ال@ــدفي،ي

ة الداخلــة ) 29(بلــغ عــددDا  ، املقيــدين بــإدا Dــر رطالبــا مــن طــالب الــصف الثــا-ي الثــانو 6دYــي 6 يز ي ً

DرMة ) f)15، وتم تقسيم@ا عشوائيا إ�c مجموعتن متbافئتن؛ إحداDما تجرM[ية بلغت زالتعليمية 6

ــــابطة بلغـــــــت طا ـــر ضـــ ــــــة، و6خــــ ــــــ��اتيجية املق��حـ ســـــــت باســـــــتخدام kسـ ــا د ىلبـــــ ر ســـــــت ) 14(ً رطالبـــــــا د ً

اتاختبــار : باســتخدام الطرMقــة الــسائدة، وقــد تــم تطبيــق أداmــي البحــث، واملتمثلــة �ــ� ق التــذو رم@ــا

 �cت نتائج البحث إ ق دالة رالبال=�، ومقياس الذ:اء الوجدا-ي �� النصوص 6دبية، وأشا ووجود فر

ىصائيا عند مستو إح f)0,05 ( ،يـة والـضابطة]Mن التجرجـات طـالب اvwمـوعت تـب د ربن متوسـطي  ر

ات التذو البال=�، ومقياس الذ:اء الوجدا-ي �� النصوص 6دبية،  ق�� القياس البعدي الختبار م@ا ر

ي� لــصا{| طـــالب اvwموعــة التجرM[يـــة؛ ممــا يؤكـــد فاعليـــة kســ��اتيجية املق��حـــة القائمــة ع�ـــ� معـــا

ات التذو البال=� والذ:اء الوجدا-ي �� النصوص 6دبية، قنحو النص �� تنمية م@ا وأو��~ البحث  ر

�ــسية حديثـة قائمــة ع�ــ� اتجاDــات ومـداخل لغوMــة حديثــة �ــ� تنميــة  ة تب�ــK اســ��اتيجيات تد ربـضر ور

DرMة ات التذو البال=� والذ:اء الوجدا-ي لطالب املرحلة الثانوMة 6 زم@ا   .  قر

ات التـــذو البال=ــــ�، الــــذ:اء :ت املفتاحيــــةالjلمـــا ق اســـ��اتيجية مق��حــــة، معــــاي� نحـــو الــــنص، م@ــــا ر

  .الوجدا-ي
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ABSTRACT: 

This research aimed to reveal the effectiveness of a proposed strategy 

based on text standards in developing rhetorical taste skills and 

emotional intelligence in literary texts among the second year students 

of Al-Azhar secondary school. To achieve the objectives of the 

research, the researcher made use of the experimental method, and 

select a random sample consisting of (29) students from the second 

year secondary stage students of Al-Azhar, who were enrolled in the 

Al-Dakhla Educational Administration of Al-Azhar. They were 

randomly divided into two equal groups; one of them was 

experimental group (totaling 15 students) who studied using the 

proposed strategy, and the control group (totaling 15 students) who 

studied using the usual method. Both the research instruments, namely 

the test of rhetorical taste skills, and the emotional intelligence scale in 
literary texts were administered. The results of the research indicated 

that there were statistically significant differences at (0.05) level 
between the mean ranks of the experimental and control groups, in the 

post-measurement of the skills test and the rhetorical taste and 
emotional intelligence scale in literary texts in favor of the 

experimental group students. The results confirm the effectiveness of 
the proposed strategy based on text-based standards in developing 

rhetorical taste skills and emotional intelligence in literary texts. The 

research recommended the necessity of adopting modern teaching 

strategies based on modern linguistic trends and approaches in 

developing rhetorical taste skills and emotional intelligence among Al-

Azhar secondary school students. 

Keywords: Suggested Strategy, Text Standards, Rhetorical Taste 

Skills, Emotional Intelligence. 
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  :مقــدمــــة
ــــا��  ـــ� اvwتمــــــع، وأســــــاس k-ــــــ�vام الثقــ ـــK تحقــــــق أDــــــداف ال��بيــــــة �ـــ ـــة �ــــــ� الوســــــيلة ال�ـــ اللغـــ
ئ�س لثقافة 6مم،  روkجتما�� و6خال�� والدي�K بن اvwتمعات والشعوب قديما وحديثا، ومصدر 

ً ً

ابطــــة قوMـــــة �ــــ� تماســـــك أفرادDــــا وأجيال@ـــــا، و�Mبـــــوع ال ينــــضب إلبـــــداعات فكرDــــا 6صـــــيل ، ومـــــرآة رو
ا�*ـا التعب�يـة  رعاكسة لقيم@ا وترا�*ـا ومفاDيم@ـا العلميـة وخ��ا�*ـا ا{�ياتيـة املتbاملـة و�ـ�يفة ابتbا
Dا الفنية الرا�عة، و�الغ+*ـا ا{vماليـة 6دبيـة، وmعـد مـن أDـم املعـاي� ال�ـK يقـاس �*ـا  رالسامية، وصو

  .فاعلية 6مم �� مضمار التقدم والتأث� والتأثر

ا �ــ� الفنــو 6خــر وإذا :انـت ال ىلغــة كــال متbــامال £ــشبھ الbــائن ال¡ــ�؛ يــؤثر :ــل فــن مــن فنو *ــ ن
ً f

س التــــذو البال=ــــ� مــــن خــــالل النــــصوص 6دبيــــة؛ عــــن طرMــــق تحليــــل  قوMتــــأثر بــــھ؛ فــــاألحر أن يــــد ّرى ُ

اك الــــصو  رالنــــصوص وتــــذو مــــا فª*ــــا مــــن جمــــال الفكــــرة وجمــــال 6ســــلوب و©يقــــاع والــــ�vع، وإد ر ق
، (واملعا-ي و6خيلة    . )1()209-208، 2006رع�� مد:و

�س البالغة £ـس®� إcـ� تـذو النـصوص 6دبيـة وف@م@ـا ف@مـا دقيقـا،  ًو�� Dذا السياق فإن تد ً ق ر
 ،Kمـــال الف�ـــv}ــ� معرفـــة ا{²ــصائص واملزايـــا الفنيــة، وتوضـــيح نــوا¯� اcزيتجــاو املع�ـــ~ العــام للـــنص إ

ــ� الـــنفس، وف@ـــم مــــا يـــدل عليــــھ الـــن ه ومــــصدر تـــأث�ه �ــ ة الفنيــــة روكـــشف أســـرا ب امل@ـــا رص مـــن ضــــر و
*م مــن  قلألديـب ومـا يـصو مـن نفـس�تھ ولـو عاطفتـھ، وتنميـة التـذو البال=ـ� لـدى الطـالب، وتمكي́ـ ن ر
تحـــصيل ©متـــاع و©قنـــاع و�*ـــذيب الوجـــدان، وتمكيـــ´*م مـــن إ-ـــشاء الكـــالم ا{vيـــد محا:ـــاة لألنمـــاط 

ً

�*م ع�ـــ� املفاضـــلة بـــن 6دبـــاء وتقـــ fوMم إنتـــاج@م 6دYـــي تقوMمـــا فنيـــا رالبالغيـــة ا{vيـــدة، وتنميـــة مقـــد ً

اســات البالغيــة ع�ــ� النــصوص 6دبيــة ا{vيــدة  رســديدا، وســ[يل تحقيــق ذلــك Dــو اعتمــاد الد عبــد (ً
  ).304ت، .العليم إبراDيم، د

ة  ورو�ــ� Dــذا الــسياق فقــد أكــدت املعــاي� القوميــة لــضمان جــودة التعلــيم وkعتمــاد ع�ــ� ضــر
ات التذو البال=� لدى  قتنمية م@ا �س النصوص 6دبية ر رالطالب؛ فقد نصت D6داف العامة لتد

قباملرحلـــة الثانوMـــة ع�ـــ� تنميـــة التـــذو البال=ـــ�؛ بمـــا يمكـــ´*م مـــن تـــذو النـــصوص 6دبيـــة وتحليل@ـــا،  ُق َّ َ ُ

ال@يئــــة القوميــــة لــــضمان (وkســــتمتاع بقراء�*ــــا وتــــذوق@ا، وتنميــــة املواDــــب 6دبيــــة وملbــــات ©بــــداع 
�س البالغــة العر�يــة ع�ــ� )147، 2015د، جـودة التعلــيم وkعتمــا ر، كمــا نــصت D6ــداف العامــة لتــد

ة تحليــل النــصوص واك«ــشاف وجــوه البالغــة فª*ــا، وتنميــة التــذو البال=ــ� بمــا يحقــق  قاك«ــساب م@ــا ر
اك مواطن ا{vمال    ) .178، 2015ال@يئة القومية لضمان جودة التعليم وkعتماد، (راملتعة �� إد

ًو البال=ــ� لـدى الطـالب مطلبــا م@مـا؛ فـإن تنميــة الـذ:اء الوجـدا-ي لــدى وإذا :ـان تنميـة التـذ ً ق
ات 6خر إيجابا –ً أيضا –الطالب  ً £س@م �� تحسن أدا¾*م العق��، وMؤثر ½شدة وعمق ع�� القد ى ر

ًوســــلبا؛ فبقــــدر اســــتخدام الــــدوافع ©يجابيــــة واملــــشاعر ال�ــــm Kــــ�Àذ الطاقــــات الوجدانيــــة لإلنجــــاز 

ة :ا{�مــاس واملثـــابر رة والثقــة وkســـتمتاع بالعمــل والقلـــق امل�ـــÂ ©يجــاYي؛ فإنـــھ يتحقــق لـــدÁ*م القـــد ن
ع�� التفك� والتخطيط وحل املشكالت وغ� ذلك مـن 6-ـشطة؛ و�التـا�c فÄـK تحـدد مظـاDر 6داء 

��س وجان سbوت، (�� جوانب ا{�ياة ا²wتلفة    ).51، 2000وبام ر

                                                
1-      ����� �	 
���� ��ا�� ا���ار ا���دس اا�� ا�����ا�� ا��)2010 ( ��"#�$� �)+ �(APA)*�(�� �)' ا��&% ا

ا>8' ا��08�1   : (ا ا��,�8 ���ا�� ا�(�;�� 	�83 �8' ا�:����8 �)8+ ه78      ا، أ$� 	� ����53)� ا�4&,ر�'�23 ا��0�1، ا����،   (:-,�
�ا��ًة �)<3�	� ا�(�;�� ،)� ا�4&,ر�'و�35، ا����، $ Aوذ�.   
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ئ�ـسا �ـ  ًو�عد الذ:اء الوجدا-ي عنصرا  ر ات ً ر� ف@ـم طبيعـة mعلـم الطـالب، و�ـس@م �ـ� تنميـة م@ـا
التواصـــل والتعـــاطف مـــع ÆخـــرMن ومـــشاركة آالم@ـــم وأحـــزا *م، وإقامـــة عالقـــات إيجابيـــة مثمـــرة مـــع 
ÆخرMن، وmعزMز 6-شطة املعرفية، ومعرفة املشكالت ال�K تواجھ الفرد والتوصـل إcـ� عـالج ل@ـا مـن 

؛ ومن ثم ي�ب�É أن )74-73، 2013رجاء عبد ا{vليل، (فك� خالل استخدام 6سلوب العلKÈ �� الت
اســـات والبحـــوث  ات الـــذ:اء الوجـــدا-ي؛ حيـــث أثب«ـــت نتـــائج عديـــد مـــن الد ريــتمكن الطـــالب مـــن م@ـــا ر
ات الرئ�ــسة ال�ــm Kــس@م �ــ� تقـــدم الطــالب �ــ� املواقــف التعليميــة، وأ *ـــا  رالــسابقة أ *ــا mعــد مــن امل@ـــا

اسـة :ـل مـنتك«سب وتنÈ~ من خالل الـتعلم والتـد رMب، وم´*ـا د  ,D'Amico؛ (Luy-Montejo, 2019 : ر
ي ؛ صــــ�� 2018 ؛ أحمــــد أبــــو ا{�ــــسن، Ebrahimi, Khoshsima & Zare-Behtash, 2018؛  2018

 ، Âاوv}ليل ، 2016ياv}جاء عبد ا   ).2012 ؛ من�ة املرعب، 2013ر ؛ 

ات قو�رغم أDمية التذو البال=� لطالب املرحلة الثانوMة؛ فإن Dناك ض رعفا �� امتالك@م م@ا
ً

قالتـــذو البال=ـــ� لـــدى الطـــالب، وقـــد يرجـــع Dـــذا الـــضعف إcـــ� اعتمـــاد غالبيـــة املعلمـــن ع�ـــ� طرائــــق 
Dا، دو Dkتمــام  �س التقليديــة، ال�ــK ترتكــز ع�ــ� حفـظ الطــالب للنــصوص 6دبيــة واســتظ@ا نالتـد ر ر

fبتحليل@ـــا تحلـــيال أدبيـــا، ال يلLـــK حاجـــات الطـــالب �ـــ� kبتbـــار والتـــذ ً
ايـــر (قو والتقـــوMم والنقـــد  زســـعد 

اسات والبحوث السابقة، ومـن )81-77، 2015وسماء داخل،  ر، وDذا ما أكدتھ نتائج عديد من الد
اســـة :ـــل مـــن اســـات د رDـــذه الد  ؛  نـــادر أبــــو 2013ر ؛  نـــو عبـــد الـــرحيم، 2017صـــفوت حـــرحش، : (ر

  ).2005 ؛  أحمد عبد الرحيم، 2010سكن ، 

اســات والبحـوث الــسابقة وجـود ضــعف �ـ� الــذ:اء الوجــدا-ي كمـا أكــدت نتـائج عديــد مـن ال رد
اســـة :ــــل مــــن -Luy : رلـــدى الطــــالب بوجـــھ عــــام، وطــــالب املرحلـــة الثانوMــــة بــــصفة خاصـــة، وم´*ــــا د

Montejo, 2019) ؛D'Amico, 2018 ؛ Ebrahimi, et al., 2018 ،ي ؛  صــ�� 2018 ؛ أحمـد أبـو ا{�ـسن
 ، Âاوv}ليل ، 2016ياv}جاء عبد ا   ).2012 ؛ من�ة املرعب، 2013ر ؛  

اء ½عـض معلÈـK اللغـة العر�يـة ) 2(ىومن ثم، فقد أجر الباحث لقاءات ²çصية رالستطالع آ
ت  ات التــذو البال=ــ�، ومـــدى توافرDــا لــدى الطــالب، وأشـــا روموج@ª*ــا، حــو مــدى اDتمـــام@م بم@ــا قر ل

؛ كتحليل عناصر استجابا�*م إDk �cتمام بجانب التحصيل املعر�� وقلة Dkتمام با{vانب امل ي@ار
ات %) 70(قالـــنص 6دYـــي والتـــذو عنـــد الطـــالب؛ فقـــد أجمـــع  رمـــ´*م ع�ـــ� تـــد-ي Dkتمـــام ب«نميـــة م@ـــا

 NOام بان+*اء أبواب املنÂل�k ة ن ذلك إ�c ضر �س النصوص 6دبية؛ و�عز رالتذو البال=� أثناء تد ور و ق
اسية، كما أجمع  من محدد يل�Âمو بھ وفق ا{²طة الد ر��   ع�ـ� أن الطـالب -ً أيـضا –´*م مـ%) 80(نز

ة الطــالب �ــ� التعامــل مــع  ات؛ وظ@ــر ذلــك جليــا �ــ� تأكيــدDم ع�ــ� ضــعف قــد رال يمتلbــو Dــذه امل@ــا fر ن
  . نصوص أدبية غ� مألوفة ل@م

                                                
نثالثــة معلمــ!ن بمع�ــد حلميــة الزyتــو :  وموج�wxــا، تمثلــت �ــ�لقــاءات مــع معلtــs اللغــة العرqيــةال ً عــددا مــنىأجــر الباحــث )2(

 ، نالثــانو النمــوذ{� بــالزyتو يباألم!�يــة، وثالثـــة مــن مس�ــشار اللغــة العرqيـــة يثالثـــة معلمــ!ن بمع�ــد حــسن أبـــو بكــر الثــانو وي

(رyة، وموج�ان (رyة، ة  بمنطقزبقطاع املعا(د * �ة *!�Hديدبمنطقوخمسة موج�!ن زشمال ا�Hة، خالل ة الوادي اyر) ز *

 sا�� ا��s *و للعام الد رالفصل الد  ). م2018/2019(لر
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�س البالغــة والنـــصوص 6دبيـــة  روتأكيــدا لـــذلك؛ فقـــد حــضر الباحـــث عـــددا مــن حـــصص تـــد ً ً

يللــصفوف 6و والثــا-ي والثالــث الثــانو �س النــصوص 6دبيــة ، )3(ل رواتــë| للباحــث أن طرMقــة تــد
ه دو و�ـ�  ، والتعرMف بقائلھ، وتحديد غرض الـنص، وشـرح أفbـا نmعتمد ع�� قراءة النص الشعر ري
ــــا أن  ـــة والدالليـــــة، كمـ ــــة، وإDمـــــال ا{vوانـــــب الفنيـــــة وا{vماليـــــة والتحليليــ ـــة املكتو�ـ بالظـــــاDرة اللغوMــ

�س البالغة يتم وفق الطرMقة السائدة �� ا �س، ال�K تركز اDتمام@ا ع�� حفظ املصط�îات رتد رلتد
K�ï فقط، وإDمال مشاركة الطالب  دة بالكتاب املد روالقواعد والتقسيمات، وذكر 6مثلة الوا  إال - ر

  .ر باستخراج ½عض الصو ا{vمالية، ومناقشة ½عض أسئلة النص-ما ندر خالل مطالب+*م 

ات التذو البال=� والذ:اء الوجدا-ي ومن kتجاDات ا{�ديثة ال�K قد mس@م �� تنمية م ق@ا  –ر
اسات السابقة  ، الذي k Text Grammarتجاه املتمثل �� علم نحو النص –ركما أو�ðت ذلك الد

اسة 6ب�ية النصية للنصوص 6دبية سواء أ:انت  ع علم اللغة النK�ô، وÁ*تم بد ر£عد فرعا من فر و
الـــشك�� (ي إcــ� تماســـك الــنص 6دYـــي وترابطــھ منطوقــة أم مكتو�ــة، وMؤكـــد ع�ــ� العناصـــر ال�ــK تـــؤد

�cواملضمو-ي والدال( �cكما يؤكد ع�� مراعاة السياق وخلفية املتلقي املعرفية للنص؛ حيث ينظر إ ،
، وDــذا 6مـــر ال ي«نــا�� مــع تناولــھ Dـــذه )43، 2016صــيوان خلـــف وخليــل املــا£ع، (الــنص ½ــشbل ك�ــ� 

Yا أدوات لبناء النص 6دD ي؛ و�التا�c فm KÄس@م �� الكشف عن خرMطة بناء :ل نص ر6جزاء باعتبا
Dـــا إcـــ�  زمـــن النـــصوص 6دبيـــة، وال يتوقـــف Dـــذا kتجـــاه عنـــد الكـــشف عـــن ب�يـــة الـــنص، بـــل يتجاو
؛ للوصـــو إcـــ� الــــسمات  اســـة بالنـــصوص 6دبيــــة 6خـــر نـــة الـــنص 6دYــــي موضـــوع الد لمرحلـــة مقا ى ر ر

ا الــــنص 6دYــــي عــــن بقيــــة النــــصوص املـــش��كة بــــن Dــــذه النــــصوص، وا{²ــــصوصيات ال�ــــK ي«ـــس ــ م �*ــ
، (ى6دبية 6خر  �  ).70، ص2010يسعيد بح

�ـــسلر  De Beaugrandeوقـــد اق�ـــ�ح :ـــل مـــن دي بـــو جرانـــد  ســـبعة معـــاي� تكفـــل  Dresslerرود
ـــل �ـــــــ� ـــــصا، وتتمثــــ ــــ�ة :ونـــــــھ نــ ــــسبك أو التماســـــــك: ًللــــــنص �ـــ ، وا{�بـــــــك أو kلتحـــــــام (Cohesion) الـــ

)Coherence( والقــــــصد ،(Intentionality) ــــو ـــة املوقــــــف أو املقاميــــــة (Acceptability)ل، والقبــ عايـــ ر، و
)(Situtionaliteـة أو ©عالميــةM تمــام حــسان،  ((Intertextuality)، والتنـاص (Informative) ر، و©خبا

2000 ،365-381.( 

Dـا نـصوصا  ًوإذا :ان نحو النص يركـز ع�ـ� وصـف عناصـر النـصوص 6دبيـة وتحليل@ـا باعتبا ر
لغوMـة؛

ً
ابط اللفظيـة واملعنوMـة فيمـا بي´*ـا، وسـياقھ اللغـو وغـ�  ي للوقـوف ع�ـ� مbونـات الـنص والـر و
ة الــنص ع�ــ�  راللغــو وأDدافــھ؛ �*ــدف اســتخالص فكرتــھ ومــضمونھ ومعانيــھ الــضمنية، ومــدى قــد ي
تبـاط  k داءتـھ، فـإن ذلـك يؤكـد رتحقيق التواصل بن املؤلف واملتلقي، وا{�كم ع�� جـودة الـنص و ر ِ

ّ

ٍ بن نحو النص وعلوم البالغة والذ:اء الوجدا-ي؛ و�التا�c يتë| وجود عالقة تأث� وتأثر بن الوثيق ٍ
�س النــــصوص  ات التـــذو البال=ــــ� والـــذ:اء الوجـــدا-ي مــــن خـــالل تـــد رنحـــو الـــنص و�ـــن تنميــــة م@ـــا قر

  .6دبية

ــــــــ�امج  ــــــة اســــــــــتخدام ال�ــ ــــــــوث الــــــــــسابقة فاعليــــ ــــــات والبحــ اســــ ـــــــض الد ـــــدت نتــــــــــائج ½عـــ ــــد أكـــــ روقــــــ
يات القائمة ع�� علم لغة النص بوجھ عام ونحو النص بصفة خاصة �� تحقيق ½عض وkس��اتيج

ات اللغــة العر�يــة، لــدى الطــالب النــاطقن باللغــة العر�يــة أو ½غ�Dــا،  رD6ــداف، وتنميــة ½عــض م@ــا
اســـة :ـــل مــــن ، )2018(، وفـــواز الــــسلKÈ )2018(ل، وأحمــــد 6حـــو )2019(-عمـــة إســـماعيل : روم´*ـــا د

                                                
Kس حصص �عض الباحث حضر  ) 3( يبمع�د حلمية الزyتو الثانو النموذ{�، ومع�د حسن أبو   *دبيةالبالغة العرqية والنصوص رتد ن

(رyة، بالفصل يبكر الثانو التا�ع!ن ملنطقة ا��s زالقا(رة * ا��s للعام ل*و رالد  ).م2018/2019( رالد
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) 2010(، ودمحم الز�MـــK )2012(، ومحمـــود ســـليمان )2015(، ومـــصطفى عـــزب )2017(يوDـــشام بـــدو 
�س )2010(يوإيمـان النيجــ�  ر؛ ومــن ثـم فقــد ســ®� البحـث ا{�ــا�c إcــ� بنـاء اســ��اتيجية مق��حــة لتــد

ات التـــذو  قالنــصوص 6دبيــة قائمـــة ع�ــ� معـــاي� نحــو الـــنص؛ للتعــرف ع�ــ� فاعلي+*ـــا �ــ� تنميـــة م@ــا ر
DرMةالبال=� والذ:اء الوج   .زدا-ي لدى طالب املرحلة الثانوMة 6

  :مشjلة البحث، وأسئلتھ
ات التذو البال=� والذ:اء الوجدا-ي، لدى طالب املرحلة  قتمثلت مشbلة البحث �� تد-ي م@ا ر
DرMــة؛ ممــا يؤكــد ا{�اجـــة إcــ� بنــاء اســ��اتيجية مق��حــة قائمـــة ع�ــ� معــاي� نحــو الـــنص؛  زالثانوMــة 6

ات التذو البال=ـ� والـذ:اء الوجـدا-ي �ـ� النـصوص 6دبيـة لـدى للتعرف ع�� فاعلي+*ا � ق� تنمية م@ا ر
Dر يطالب الصف الثا-ي الثانو 6   .زي

  : 6سئلة التاليةًو�ناء ع�� ذلك أمكن صياغة مشbلة البحث ��

1(  ��س النــصوص 6دبيــة قائمــة ع�ــ� معــاي رمــا التــصو املق�ــ�ح لبنــاء اســ��اتيجية مق��حــة لتــد ر
 نحو النص؟

ات التــــذو مــــا ف )2 قاعليــــة اســــ��اتيجية مق��حــــة قائمــــة ع�ــــ� معــــاي� نحــــو الــــنص �ــــ� تنميــــة م@ــــا ر
؟ Dر يالبال=� للنصوص 6دبية لدى طالب الصف الثا-ي الثانو 6  زي

مـا فاعليــة اسـ��اتيجية مق��حــة قائمـة ع�ــ� معــاي� نحـو الــنص �ـ� تنميــة الـذ:اء الوجــدا-ي �ــ�  )3
؟النصوص 6دبية لدى طالب الصف الثا-ي الثا Dر ينو 6  زي

 :أ(داف البحث
   :   اس+*دف Dذا البحث ما ي��

�س النصوص 6دبية قائمة ع�� معاي� نحو النص )1  .ربناء اس��اتيجية مق��حة لتد

ات  )2 رالكشف عن فاعلية اس��اتيجية مق��حة قائمة ع�� معـاي� نحـو الـنص �ـ� تنميـة م@ـا
Dرقالتذو البال=� للنصوص 6دبية لدى طالب الصف الثا-ي ال يثانو 6  .زي

ات  )3 ر الكشف عن فاعلية اس��اتيجية مق��حة قائمة ع�� معاي� نحو النص �� تنميـة م@ـا
Dر يالذ:اء الوجدا-ي �� النصوص 6دبية لدى طالب الصف الثا-ي الثانو 6  .زي

  :فرضا البحث
  :ل      حاو البحث التحقق من ��ة الفرضن التالية

جــات طــالب ) 0.05α≥(ىتو داللــة fإحــصائيا عنــد مــسقال يوجــد فــر دال  .1 تــب د ربــن متوســطي  ر
ات التذو  جات اvwموعة الضابطة، �� القياس البعدي الختبار م@ا قاvwموعة التجرM[ية ود ر ر

 .البال=�

fال يوجــد فــر دال إحــصائي .2 جــات طــالب )0.05α≥(ىا عنــد مــستو داللــة ق تــب د ر بــن متوســطي  ر
جـــــــات اvwموعـــــــة الـــــــضابطة ــــدي ملقيـــــــاس الـــــــذ:اء راvwموعـــــــة التجرM[يـــــــة ود ــــاس البعـــ ـــــ� القيـــ ، �ــ

  .الوجدا-ي �� النصوص 6دبية
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  :حدود البحث
ي من طـالب الـصف الثـا-ي الثـانو بمع@ـدي املعـصرة ومـوط التـا½عن مجموعة: حدود �شرyة �

DرMة ة الداخلة التعليمية �� منطقة الوادي ا{vديد 6 زإلدا  .ر
ات التـــــذو البال=ـــــ� والــــذ:اء : حــــدود موضـــــوعية � ق½عـــــض م@ــــا الوجـــــدا-ي املناســـــبة لطـــــالب ر

، Dــــر يالـــصف الثــــا-ي الثــــانو 6 ات ال�ــــK تــــم زي ــK تــــم تحديــــدDا مــــن خــــالل قــــائم�K امل@ــــا ر وال�ــ
ات مـــن خـــالل ½عـــض النـــصوص 6دبيــــة إعـــدادDما �ـــ� البحـــث، �س Dـــذه امل@ـــا ر وســـ�تم تـــد ر

اK�ï للصف  راملرتبطة باملقر الد Dرر يالثا-ي الثانو 6  .زي

 إلª*ا البحـث ع�ـ� طـالب ل@ـم خـصائص اvwموعـة البحثيـة يقتصر mعميم النتائج ال�K توصل �
  .نفس@ا

  :متغ!�ات البحث
  :تمثلت متغ�ات البحث فيما ي��

  . اس��اتيجية مق��حة قائمة ع�� معاي� نحو النصوMتمثل ��: املتغ� املستقل )1
ات : وMتمثالن ��: املتغ�ين التا½عن )2   .قالتذو البال=�، والذ:اء الوجدا-يرم@ا

  :حثأداتا الب
اتاختبار  �  .ق التذو البال=�رم@ا
 .مقياس الذ:اء الوجدا-ي �� النصوص 6دبية �

  :مادتا املعا�Hة التجر�yية
ـــ� والـــــذ:اء  � ات التـــــذو البال=ــ ـــة؛ لتنميـــــة م@ـــــا ـــ� ضـــــوء kســـــ��اتيجية املق��حــ قدليـــــل الطالـــــب �ــ ر

  .الوجدا-ي �� النصوص 6دبية
 .دليل املعلم لتنفيذ kس��اتيجية املق��حة �

  :ت البحثمصط�iا
  :Tس��اتيجية

املعدة مجموعة من ©جراءات املرتبة وامل�سقة، : f£عرف الباحث kس��اتيجية املق��حة إجرائيا بأ *ا
س، ثم العرض؛ من )معاي� نحو النص(وفق أسس تر�وMة ونفسية ولغوMة  ر، وال�K تبدأ بال+*يئة للد

، وتقـاس كيبـھ والغلـق، ثـم مرحلـة التقـوMمmعرف النص وتحليـل بن�تـھ وإعـادة تر: خالل ثالث مراحل
ات التذو البال=� ومقياس الذ:اء الوجـدا-ي الـذي تـم إعـدادDما �ـ�  قفاعلي+*ا من خالل اختبار م@ا ر

�cالبحث ا{�ا.  

  : نحو النص
رمـدخل لغـو يبحـث �ـ� النـصوص 6دبيـة وسـما�*ا، وصـو : "f£عرف الباحث نحو النص إجرائيا بأنھ ي

�vام دا-kن ع�ـ� ال��ابط وة؛ mعـ رخل@ـا، وÁ*ـدف إcـ� وصـف الب�يـة الbليـة ل@ـا وتحليل@ـا �ـ� أدق صـو
ضع نحو خاص ل@ا؛ مما £س@م �� إنجـاح عمليـة التواصـل ال�ـK £ـس®� إلª*ـا منـتج  وف@م@ا وتص�يف@ا و

  ". النص وMدرك@ا متلقيھ

ات التذو البال;� قم�ا   :ر
ات التذو البال=� إجرائيا بأنھ f£عرف الباحث م@ا ق ة: ر Dر ع�� رمقد ي طالب الصف الثا-ي الثانو 6 زي

تحديــد الداللـــة البالغيـــة الســـتخدام أدوات الـــر�ط والعناصـــر ©حاليـــة وا{�ـــذف وموســـيقى الـــنص، 
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روتحديــــد الغـــــرض البال=ــــ� الســـــتخدام 6ســـــاليب ©-ــــشائية أو ا{�²�يـــــة، أو داللــــة الـــــصو البيانيـــــة، 
نـة بـن الـصو البالغيـة املع�ـ�ة واست�باط العالقة بن النص والسياق اللفظـي وغـ� الل رفظـي، واملوا ز

جة ال�ـK يحـصل علª*ـا الطالـب �ـ�  رعن مع�~ واحد؛ ½غرض ف@م النص 6دYي ومbوناتھ، وMقاس بالد
�cات التذو البال=� املعد �� البحث ا{�ا ّاختبار م@ا ُ

ق   .ر

  :الذ:اء الوجدا-ي
Dــــر مــــدى و�ــــ� طــــالب ا: َّ£عــــرف الباحــــث الــــذ:اء الوجــــدا-ي إجرائيــــا بأنــــھ ـــانو 6 يلــــصف الثــــا-ي الثـ زي

ة دافعيـ+*م نحوDـا، وف@ـم  ربمشاعرDم وانفعـاال�*م تجـاه النـصوص 6دبيـة، وتنظيم@ـا وتحفDÂـا وإثـا
Mة ال�ــــK ع�ــــ�ت ع´*ــــا النــــصوص  �*م الــــشعو ــا ومــــع تجــــا ّمــــشاعر 6دبــــاء وانفعــــاال�*م، وتفــــاعل@م مع@ــ ر ر

جــة ال�ــK يحــصل علª*ــا الطالـــب �ــ� مقيــاس ا ّلــذ:اء الوجــدا-ي املعــد �ــ� البحـــث ر6دبيــة، وMقــاس بالد

�cا{�ا. 

  :إجراءات البحث
  : لإلجابة عن أسئلة البحث؛ تم اتباع مجموعة من ©جراءات تمثلت �� mÆي

أوال
ً

  :يا�Hانب النظر للبحث، وKشمل: 
اتھ: قالتذو البال;� )1   :رأ(ميتھ، وم�ا

اســات البالغيــة ع�ـ� النــص وص 6دبيــة ا{vيــدة، رلbـي تحقــق البالغــة غاي+*ــا ي�بÉـ� اعتمــاد الد
ًوأن £ع�~ أوال بف@م Dذه النصوص ف@ما دقيقا، ثم استخراج ما فª*ا من ألوان ا{vمال الف�K، وأثـره  ً ً ُ

س البالغة �� تحقيق غاي+*ا ½عدما صار Dkتمام  عة 6سلوب وإمتاع املتلقي، وقد أخفقت در و�� ر و
ــــاDيم وحف ــــام بالقواعـــــد واملــــــصط�îات واملفـ ا ع�ـــــ� ©ملـ ــــصو ــــة التقاســـــيم و6نــــــواع، ًرمقـ ـــا، ومعرفـ ظ@ــ

ة وأمثلة متbلفة  وkعتماد ع�� جمل مبتو
َّ

  ).305-304ت، .عبد العليم إبراDيم، د(ر

اسة التذو البال;�2/1 ق أ(مية د   :ر

د الطــالب بمعرفــة الوســائل ال�ــK £ــستعن �*ــا 6ديــب �ــ�  وmعــد البالغــة بمثابــة العلــم الــذي يــز
قفbـــار ودالالت، وmـــساعدDم ع�ـــ� تـــذو العمـــل 6دYـــي، و�ـــ� mعبـــ�ه، ونقـــل مـــا يرMـــده مـــن عواطـــف وأ

، و�� mع�~ با{vوانب النفسية لتغذي+*ا و�*ـذي�*ا  وسيلة لإلقناع الفكر
ُ

-46، 2004سـعاد الـوائ��، (ي
ن بھ النص 6دYي؛ ومن ثم فÄـK أسـاس قـوة 6دب وا{�كـم عليـھ؛ ولـذا فـإن و، )47 زاملعيار الذي يو

 علــم يحــدد القواعــد العامــة ال�ــK يجــب أن £ــس� فª*ــا الــنمط 6دYــي، – بمثــل تلــك املعــا-ي -البالغــة 
ه �� تناسق وا-�vام  ، (روال�K �*ا يمكن لألديب أن ينظم :لماتھ وMرتب أفbا - 474، 2000ردمحم مجاو

476.(  

�س البالغــــة بمراحــــل التعلـــــيم الثــــانو  ـــع ا{�ـــــا�c لتــــد ـــالنظر إcــــ� الواقـ يو�ـ  وخاصــــة التعلـــــيم –ر
Dــر  ي6 ا  نجــد أنــھ –ز Mف@ــ ســª*ا £ع�ــ~ بقواعــدDا وmعا رقــد انحــرف عــن تحقيــق Dــذه الغايــة، وصــار تد ر

َ ُ

ًوشواDدDا، دو تحقيق ا{vانـب ا{vمـا�c �ـ� اللغـة، وأصـبح ل@ـا كتـب خاصـة وحصـصا مـستقلة عـن  ن
ـــــــة  ة، و�الطرMقــ ـــــــية تـــــــــا ـــو *ا بالطرMقـــــــــة القياســ ســــــ ــــو يد ـــــذ املعلمـــــ ـــــة، وأخــــ ـــــــة النـــــــــصوص 6دبيــــ اسـ رد ر نر

، وعمـ ة أخـر kِست�باطية تا
َ ى Mف@ـا وقواعـدDا وتطبيق@ـا ر رد الطـالب إcـ� حفـظ mعا ُ  – إن اسـتطاعوا –َ

fتطبيقا آليا، دو أن ت��ك �� نفوس@م أثرا فنيا؛ و�ذلك أصبح  fً ن سا جافا عقيما خاليا ً س البالغة د ًد ًً ً
ر ر
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، (من :ل جمال  ؛ ومن ثم فقد انقطعت الـصلة بـن البالغـة و6دب، )207-206، 2006رع�� مد:و
س البالغــــة أن ينÈــــK التــــذو لــــدى الطالــــب مــــن ج@ــــة، أو تحفــــÂه �ــــ� صــــنع التعبــــ� ولــــم £ــــستطع ق د ِ

ّ ُ ر
  .ىا{vميل من ج@ة أخر

ات التذو البال;�2/2 ق م�ا   :ر

 Kات ال� ؛ فإن ذلك يتحقق من خالل مجموعة من امل@ا رإذا :انت غاية البالغة تحقيق التذو ق
اســات ال�� ات التــذو البال=ــ�، وفقــا ري�بÉــ� تنمي+*ــا لــدى الطــالب، وقــد حــددت ½عــض الد ًبوMــة م@ــا ق ر

ـــا {²صائـــــص@م ومـــــستوMات العقليـــــة، ومراعـــــاة  اســـــية ومالءم+*ــ ات للمرحلـــــة الد رملناســـــبة Dـــــذه امل@ـــــا ر
ات إجرائيا �س@ا، وإمbانية قياس Dذه امل@ا ًطبيعة النصوص 6دبية وأDداف@ا تد ر   .ر

ات التذو البال=� املناسبة للصف 6) 2017(وقد حدد صفوت حرحش  قم@ا يو الثانو �� ر ل
 Kال�ــ �قضــوء جوانــب التــذو البال=ــ� العقليــة وا{vماليــة والوجدانيــة وkجتماعيــة، و�ــ� ضــوء املعــاي

ات، وتحددت فيما ي��   :ري�ب�É مراعا�*ا عند تحديد Dذه امل@ا

أوال
ً

ات ا{vانـــب املعر�ـــ�؛ وتتمثـــل �ـــ�- تحديـــد مـــا تـــو¯� بـــھ الbلمـــة، وتحديـــد أر:ـــان ال«ـــش[يھ �ـــ� : ر م@ـــا
ة �� النصالنص،    .روتحديد مواطن اvwاز املرسل �� النص، وتحديد نوع kستعا

�ـــ�-ًثانيــا ات ا{vانـــب ا{vمــا�c؛ وتتمثــل  ة : ر م@ــا نـــة بــن صـــو رتفــس� القيمـــة البالغيــة لل«ــش[يھ، واملوا ز
ة mـشبª*ية �ـ� نـص آخــر، وتحليـل القيمـة البالغيـة للمجــاز املرسـل �ـ� الــنص،  رmـشبª*ية �ـ� نـص وصــو

ة �� النص، وشرح القيمة البالغية للكناية �� النص، والتميÂ بن وتفس� القيمة ر البالغية لالستعا
ة -mش[يھ (رالصو البالغية    ). كناية– مجاز مرسل -ر استعا

ثالثــــا
ً

ـــ�- ـــا��؛ وتتمثـــــل �ــ ـــب الوجـــــدا-ي وkجتمــ ات ا{vانــ ـــة الـــــسائدة �ـــــ� الـــــنص، : ر م@ـــــا تحديـــــد العاطفــ
  .حديد القيم kجتماعية ال�K يتضم´*ا النصوالتحقق من الوحدة العضوMة �� النص، وت

نة مع غ�Dا  ات التذو البال=� صراحة قليلة، باملقا اسات ال�K اDتمت ب«نمية م@ا روmعد الد ر قر
اسـة :ـل مـن اسـات د ؛ ومـن Dـذه الد ع اللغـة 6خـر ات فـر اسات ال�K تناولت تنميـة م@ـا ٍمن الد

ّ ر ر ر ىر : و
ـــــة دمحم  ــــرحش ) D)2019بــ ـــكن ، ونـــــــادر )2017(وصـــــــفوت حـــ ، وأحمـــــــد عبـــــــد الـــــــرحيم )2010(أبـــــــو ســــ

ات التــذو البال=ــ� لــدى طــالب وطالبــات الــصف )2005( ق، وقــد توصــلت نتائج@ــا تنميــة ½عــض م@ــا ر
؛ من خالل استخدام متغ�ات مختلفة ي6و الثانو   .ل

اتھ: الذ:اء الوجدا-ي )2   :رأ(ميتھ، وم�ا

�K يتمتع �*ا ©-سان، ول@ذا أحد أنواع الذ:اءات ال Emotional Intelligenceالذ:اء الوجدا-ي 
، م´*ـــا �ـــ� ا{�قــل ال��بــو الــذ:اء العــاطفي، والـــذ:اء kنفعــا�c، وذ:ــاء املـــشاعر، : ياملــصطî| م��ادفــات 

اتھ، وعالقتھ بالنصوص 6دبية والتذو البال=� قوفيما ي�� توضيح أDميتھ، وم@ا   .ر

  : أ(مية الذ:اء الوجدا-ي3/1

الوجدا-ي لدى طالب املرحلة الثانوMة من خـالل مـا ي�ـ� يمكن تحديد D6مية ال��بوMة للذ:اء 
  ):Bar-on, 2010 ؛ 88-87، 2018أحمد أبو ا{�سن، (

£ـــس@م الـــذ:اء الوجـــدا-ي �ـــ� تحقيـــق النجـــاح �ـــ� ا{�يـــاة 6:اديميـــة والعمليـــة وkجتماعيـــة  �
 .للفرد



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )5(، الجزء )193: (العدد

 

 

597 

اسية والتفو والنجاح � ق£ساعد الطالب ع�� ف@م واس«يعاب املواد الد  .ر
Mة للتعلم والنجاح ينKÈ ½عض جو � رانب التعلم :التحصيل 6:اديKÈ والدافعية وkستمرا

Kامل�. 
ـــــن الطــــــالب واملعلمــــــن  � ــــھ، و�ـ مالئــ ـــة بــــــن الطالــــــب و ــــات الطيبـــ ز£ــــــس@م �ــــــ� تحقيــــــق العالقــ

 .واملسئولن عن العملية التعليمية
�  K²اطر النفسية ال�wسدية وضبط النفس وتقليل اv}يحقق للطالب ال��ة النفسية وا

 .د يواج@@اق

تباطا وثيقا باك«ساب وتنمية القيم 6خالقية والعقلية للطالب � ًيرتبط ا ً
 .ر

 �cاســة ســ@ا متــو D6ميــة ال��بوMــة للــذ:اء الوجــدا-ي بأنــھ لــھ عالقــة دالــة ) 2016(روقــد أكــدت د
Kان�تھ للت�بؤ �*ا لدى طالب التعليم الثانو الف�bن الدافعية للتعلم وإميإحصائيا ب�نھ و� f.  

ات الذ:اء الوجدا-ي3/2   :ر م�ا

ات ال�K يتbو م´*ا الذ:اء الوجدا-ي،  اء الباحثن واختلفت النماذج �� تحديد امل@ا نتباي�ت آ ر ر
ات ع�� نموذج جوملان  ؛ حيث £عد أك	� شموال، )1998(روسوف يقتصر الباحث �� عرض Dذه امل@ا

ً

ات مك«سبة و�Mتج ع´*ا مستو متمÂ للنجاح و6د ىكما أ *ا م@ا   .اء �� العملر

ئ�ــــسة؛ �ــــ� ر إن ب�يــــة الــــذ:اء الوجــــدا-ي �ــــ� نمــــوذج جوملــــان تتbــــو مــــن خمــــسة أ½عــــاد  الــــو�� : ن
ات ²çصية، والتعاطف العق��  ) التف@م(ربالذات والتنظيم الذاmي والدافعية وتصنف ع�� أ *ا م@ا

ات اجتماعيـــة، وتـــضم Dـــذه 6½عـــاد ا{²مـــسة  ات kجتماعيـــة، وتـــصنف ع�ـــ� أ *ـــا م@ـــا روامل@ـــا خمـــس ر
ة فرعيــة، يــتم عرضــ@ا فيمــا ي�ــ�  ، 2007 ؛ 
ــ�ر عــالم، 709-705، 2016ســ@ا متــو�c، (روعــشرMن م@ــا

��س وجان سbوت ؛ 479-485   ):70-67، 2000، وبام ر

أوال
ً

ات ال�Gصية، وتتضمن *�عاد الثالثة التالية :   :رامل�ا

ه و�ـــش� إcـــ� و�ـــ� الفــــرد بمـــشاعره وانفعاالتـــھ أو عواطفـــھ، والـــ: الـــو�� بالـــذات � رو�� بأفbــــا
�ـــ� ات فرعيـــة؛ تتمثــــل  الــــو�� : راملتعلقـــة بتلـــك kنفعــــاالت والعواطـــف، و�ـــشمل ثــــالث م@ـــا

 .الوجدا-ي بالذات، والتقييم الدقيق للذات، والثقة بالنفس

ة kنفعــــاالت � ـــھ دوافعـــــھ، : رإدا ة حالتـــــھ الداخليــــة وتوجيــ ة الفـــــرد ع�ــــ� إدا ـــ� قـــــد ـــش� إcـ روmــ ر
ات فرعيــــة؛ تتمثــــل �ــــ� ة الــــتحكم الــــذاmي، وال�ÂاDــــة : روmــــشمل خمــــس م@ــــا اســــتحقاق (رم@ــــا

 ).التحديث(، والتكيف، وkبتbار )©خالص(، والضم� )الثقة

لوmــش� إcــ� امليــو kنفعاليــة ال�ــm Kــس@ل ع�ــ� الفــرد تحقيــق D6ــداف، وmــشمل : الدافعيــة �
ات فرعية؛ تتمثل �� Yع م@ا رأ ة، والتفاؤ: ر ل©نجاز، وkل�Âام، واملباد  . ر

ئQس!ن، (ماامل :ًثانيا ات Tجتماعية، وتتضمن �عدين  ر�ا   :ر

ــــ�  � ـــتف@م(التعـــــــــاطف العق�ـــــ ـــا�*م ): الــــــ ــــرMن وحاجـــــــ ــــرد بمـــــــــشاعر Æخـــــ ـــــش� إcـــــــــ� و�ـــــــــ� الفــــــ ـ و�ــــ
ات فرعيــة؛ تتمثــل �ــ� ف@ــم ÆخــرMن، وتطــوMر ÆخــرMن، : رواDتمامــا�*م، و�ــشمل خمــس م@ــا

K�ïن أو ©يثار، ودعم التنوع، والو�� السياMخرÆ والتوجھ {²دمة. 



 على معايير نحو النص في تنمية مهارات ة قائماستراتيجية مقترحةفاعلية 
 الصفلدى طالب  النصوص األدبيةفي التذوق البالغي والذكاء الوجداني 

 وي األزهريي الثانالثان
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ات kجتماعيـــةامل � ة القـــرد ع�ــ� تbـــوMن عالقـــات اجتماعيـــة إيجابيـــة مـــع : ر@ــا روmـــش� إcـــ� قـــد
ات فرعيــة؛ تتمثــل �ــ� را�wيطـن بــھ، والتعــاو مع@ــم لتنمي+*ــا، وmــشمل ثمـا-ي م@ــا ©قنــاع : ن

ـــاء  ــــــــھ، و�نـــــــ ة التغيــــــــــ� وتوجª*ــ ة الــــــــــصراعات، والقيــــــــــادة، وإدا ــــــل، وإدا ـــــــأث�، والتواصــــ روالتـــ ر
 .نالتعاو والت�سيق، والعمل داخل الفرMقالعالقات kجتماعية، و

ات ال²Àــــــصية  ــــالل مـــــا ســــــبق، تتـــــë| شــــــمولية الـــــذ:اء الوجــــــدا-ي، وتـــــضمنھ للم@ــــــا رومـــــن خــ
تباط@ــــا ببعــــض@ا،  ات أك	ــــ� تحديــــدا، مــــع ا ات kجتماعيــــة، وتفرع@مــــا إcــــ� مجموعــــة مــــن امل@ــــا روامل@ــــا ر ًر

   .نوتتا½ع@ا ½شbل £س� دو ا{�اجة إ�c إيجاد مسوغ للر�ط بي´*ا

اســـات والبحـــوث ال��بوMـــة و  وخاصـــة �ـــ� مجـــال –ر�ـــ� Dـــذا الـــسياق فقـــد عن�ـــت عديـــد مـــن الد
�س  راملنــا�N وطـــر التــد اتـــھ، �ــ� مراحـــل التعلــيم ا²wتلفـــة، وم´*ـــا–ق : ر ب«نميـــة الــذ:اء الوجـــدا-ي وم@ا

اسـة  اسـةLuy-Montejo (2019)رد اسـ) D'Amico (2018ر، ود اســة و، )Ebrahimi, et al) 2018ة ر، ود رد
Âاو )2018(بو ا{�سن أحمد أv}اسة ص�� ا ي، ود ي جاء عبد ا{vليل )2016(ر اسة  ر، ود   ).2013(ر

اïـ�K النـصوص 6دبيـة لتنميـة الـذ:اء الوجـدا-ي لـدÁ*م؛ مـن  راتë| مما سبق مدى احتيـاج د
ثاء أو غز  لأجل ف@م Dذه النصوص وmعا£ش@م مع@ا وإحساس@م بما mع�� عنھ من مدح أو �vاء أو  ر

Mة لألديـــب،أو وصـــف، وف@ـــم ا{�  والتعـــاطف العق�ـــ� مـــع مـــشاعره رالـــة الوجدانيـــة والتجر�ـــة الـــشعو
ًوحاجاتھ واDتماماتھ ال�K دفعتھ للتعب� بالنص 6دYي �� لو لغو تزMده البالغة حسنا وفصاحة ي   . ن

  :أ(ميتھ، ومعاي!�ه: نحو النص) 4

اسـات ال ع اللغـة وأحـدث ا�wـاوالت �ـ� مجـال الد ر£عد نحو الـنص مـن أحـدث فـر لغوMـة عنـد و
ه ½عــدة الغــرب، وقــد عــرف �ــ� بدايــة ، m Text Grammarــسميات، أشــ@رDا علــم قواعــد الــنص رظ@ــو

 كمـــا £عـــرف �ـــ� العـــصر ،Discours analysis، وتحليـــل ا{²طـــاب Text Linguisticsولــسانيات الـــنص 
  .ا{�ديث ½علم النص، وعلم اللغة النK�ô، ونظرMة النص

ٌومـــع أن نحـــو الـــنص اتجــــاه غرYـــي معاصـــر ٌّ ، ولكـــن املت«بــــع ل�ـــشأتھ يالحـــظ أن قـــدامى النقــــاد ٌ
فــة �ــ�  ووالبالغيــن العــرب :ــان ل@ــم الــسبق �ــ� Dــذا امليــدان؛ فأفbــار نحــو الــنص ومعــاي�ه :انــت معر
دت كثـ� مـن مـصط�îاتھ نـصا �ـ� تراثنـا العرYـي، أمـا �ـ� العـصر ا{�ـديث فقـد  fال��اث العرYي، وقد و ر

Dاصات Dذا العلم  �س -ن القر املا��K  �� ست�نيات–ربدأت إ D NîMا ر ع�� يد   عندما دعا Z. Harrisز
اسـات التحليـل اللغـو مـستو ا{vملـة إcـ� مــستو " تحليـل ا{²طـاب"�ـ� كتابـھ  ىإcـ� أDميـة تجــاو د ى ي ر ز

ن �ــ� ســبعي�يات القـــر - V. Dijkالــنص، والــر�ط بــن اللغـــة واملوقــف kجتمــا��، ثـــم جــاء فــان دايـــك 
 Kا :ـــــامال لنحـــــ–املا�ـــــ� ضـــــع تـــــصو  و

ً
ًر �ـــــ� كتابيـــــھ و ـــاDر نحـــــو الـــــنص"و الـــــنص  الـــــنص "، و"½عـــــض مظــ

  ). 33-32، 2001أحمد عفيفي،  " (والسياق

ـــة مــــن العلــــوم اللغوMــــة وغــــ�  َّوMالحــــظ ممــــا ســــبق، إن نحــــو الــــنص :ــــان نتــــاج تفاعــــل مجموعـ

ج@ـــا، وجــاء تطــوMرا لبحــوث لغوMـــة  ًاللغوMــة، ونتــاج مجموعــة مـــن الثقافــات ا²wتلفــة وتالقح@ــا وتما ز
�يــة و6مرMكيـــة لف�ــ�ة طوMلــة، وMمكــن القــو أن البالغــة �ـــ� مكثفــة قامــت س اللغوMــة 6و َّ �*ــا املــدا ل ر ر

اء ا{²طـــــاب الــــــذي ظ@ـــــر ½عــــــد  ــــداد لعلـــــم تحليــــــل مـــــا و ـــھ امتــ ــــة لنحــــــو الـــــنص، وأنــ Mخيـ رالـــــسابقة التا ر
  .6سلو�ية
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  : أ(مية نحو النص4/1

ًنحــــو الــــنص مــــن املــــصط�îات ال�ــــK حــــددت لنفــــس@ا Dــــدفا واحــــدا، وDــــو الوصــــ ً
اســــة  رف والد

 K�ôال التواصل النbر املتنوعة ألشDة لألب�ية النصية، وتحليل املظاM2001أحمد عفيفي، (اللغو ،
ًم@متـــھ �ـــ� تحليـــل الـــنص 6دYـــي داخـــل ســـياقھ اللغـــو وkجتمـــا�� التواصـــ�� مراعيـــا ، وتتحـــدد )31 ي

ف املنتج واملتلقي معا  ًظر   ).51، 2001أحمد عفيفي، (و

�ـ ىسلر عـن م@مـة أخـر لنحـو الـنص، وتتمثـل �ـ� التميـÂ بـن أنمـاط ركما يكـشف بـو جرانـد ود
Mة أم علمية أم قصائد وغ�Dا، كما أنھ يمكن من mـ²Àيص العالقـات  ِالنصوص سواء أ:انت إخبا

ّ ُ ر ً

اء ا{vملــة؛ بــن ا{vمــل والفقــرات والــنص بتمامــھ؛ وذلــك ع�ــ� املــستو امل�ÈvــK، واملــستو  ىفيمــا و ى ر
وDــذه ).  67، 1998جميــل عبــد اvwيــد، (ى، واملــستو الــدال�c )يــبالــصوت والــصرف وال��ك(يالنحــو 

اسات اللغوMة نحو ا{vملـة إcـ� نحـو  رامل@ام ال £ستطيع نحو ا{vملة تأدي+*ا؛ بما يوð| أن تجاو الد ز
النص £عد انتقاال �� املنNO وأدواتھ وإجراءاتھ وأDدافھ

ً
.  

  : معاي!� نحو النص4/2

عن املعاي� املمÂة لھ تحت ما £عرف بمعاي� النصية، أس@بت أدبيات نحو النص �� ا{�ديث 
 ؛ تمام حسان، 90-79، 2001 ؛ أحمد عفيفي، 229-227، 2003سعد مصلوح، (وتتمثل فيما يأmي 

�رت بو جراند، 365-380، 2000   ): 105-103، 1998و ؛ ر

  : السبك أو T¢ساق أو ال��ابط اللفظي: لاملعيار *و

ى�K تر�ط العناصر اللغوMة ع�� مستو الب�يـة الـسطحية الظاDرMـة �ـ� و�ش� إ�c ©جراءات ال
النص من ألفـاظ وتراكيـب وجمـل؛ بحيـث يـؤدي الـسابق م´*ـا إcـ� الالحـق ½ـشbل متتـا½ع ومـنظم؛ بمـا 

ينحـو : £ساعد املتلقي ع�� mعرف طبيعة تbوMن ب�ية النص وتفس�Dا واست�تاج معناDا، وDـو أنـواع
ٍوم�KÈv وصوmي، ولbل م´*

سائلّ   .وا عناصر و

  : يا�Hبك أو T-¤�ام املعنو: املعيار الثا-ي

Mــــادة أواصــــر التماســــك  زوÁ*ـــتم بالكــــشف عــــن الداللــــة املعنوMـــة واملوضــــوعية، ال�ــــm Kــــس@م �ـــ� 
الــدال�c، الــذي يــر�ط بــن أجــزاء الــنص وMجعــل منــھ وحــدة دالليــة واحــدة، وMتحقــق ا{�بــك بوســائل 

 : متعددة، من أDم@ا

الــس[ب والن«يجــة، والتعمــيم والتخــصيص، والتقــديم : ، مثــل عالقــاتالعناصــر املنطقيــة  -أ 
� .والتأخ

العناصـر الـضمنية الداخليــة بـن أفbــار الـنص ومعلوماتـھ، ال�ــm Kـس@م �ــ� تماسـك الــنص   -ب 
 .وتbاملھ

 .الس®� إ�c التماسك فيما يتصل بالتجر�ة ©-سانية للنص  -ج 
ا الـــسبك وا{�بـــك أDـــم املعـــاي� الـــسبعة؛ لbو * مـــا أك	ـــ� اتـــصاال بالب�يـــة اللغوMـــة للـــنص، رو�عـــد معيـــا

ً

�cما الر�ط السط¡� والر�ط الدال*ªطلق علMوعالقا�*ا املنطقية، و �cيوتماسك@ا النحو والدال.  

  



 على معايير نحو النص في تنمية مهارات ة قائماستراتيجية مقترحةفاعلية 
 الصفلدى طالب  النصوص األدبيةفي التذوق البالغي والذكاء الوجداني 

 وي األزهريي الثانالثان

ــرف محمـد سعـد عبد هللا/ أ   أش
  الخيرعصام دمحم أحمد أبو / د.أ

 دمحم عبد الوهاب دمحم عبد هللا/ د.م.أ
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  : القصدية: املعيار الثالث

و�ــشمل Dـــذا املعيــار جميـــع 6ســـاليب ال�ــK يتخـــذDا منـــتج الــنص �ـــ� توظيـــف نــصھ؛ مـــن أجـــل 
Kداف النص ومقاصده ال�Dمباشرة تحقيق أ �ً يرMد توصيل@ا إ�c املتلقي، سواء أ:انت مباشرة أم غ

اسـة الـنص وإعمـال تفكـ�ه السـت�تاج  رضمنية mشيع بن مbونـات الـنص؛ بحيـث تج�ـ� القـار ع�ـ� د ئ

  .يدالالت 6لفاظ وال��اكيب، وما يو¯� بھ السياق اللغو من معان ومقاصد ضمنية

  : املقبولية: املعيار الرا�ع

فضھ، وMتأثر ذلـك بمـدى تماسـك وmع�K موقف  رمستقبل النص ومتلقيھ من قبو النص أو  ل ِ
الــــنص مــــن حيــــث املعــــا-ي و6فbــــار و6غــــراض، ومــــدى mعبــــ�ه عــــن قــــضايا ومــــسائل تتعلــــق بــــاملتلقي 
لوتجذبــھ نحوDـــا؛ وذلـــك مـــن خـــالل توظيـــف 6لفـــاظ ذات 6ثــر والقبـــو �ـــ� الـــنفس؛ ومـــن ثـــم، فقـــد 

لنص وجود عالقة بن أDـداف الـنص وقـضاياه و�ـن املتلقـي لـھ؛ ح�ـ~ اش��ط علماء اللغة ملقبولية ا
استھ ف@ما وتفس�ا وتحليال يقبلھ و�عكف ع�� د

ً ً ً   .ر

  : رعاية املوقف أو املقامية: املعيار اGHامس

تـــرتبط املقاميـــة بمناســـبة الـــنص للموقـــف أو الـــسياق الثقـــا�� وkجتمـــا��، الـــذي يـــتحكم �ــــ� 
يتھ، و�� �*ذا املع�~ mش� إDk �cتمام بالسياق اللغو داخل النص، دالالت النص ومعانيھ واتجاDا

ٍالــذي £ع�ـــ� عــن الـــسياق الثقـــا�� وkجتمــا�� للمتلقـــي �ــ� موقـــف مـــا؛ ومــن ثـــم فــإن املقاميـــة تتـــضمن 
وقـــد ©طــار الزم�ــK واملbـــا-ي للــنص، وال@ــدف املـــش��ك بــن الـــنص ومتلقيــھ، والوظــائف اللغوMـــة لــھ، 

مراعـاة الكـالم ملقتـ��~ ا{�ـال، : لب القو �� Dذا الـشأن فعرفـوا البالغـة بأ *ـانأس@ب البالغيو العر
ٌلbل مقام مقال: "كما قالوا

ٍ ."  

yة أو ¦عالمية: املعيار السادس   : ر¦خبا

و�شار �*ا إ�c ما يقدمھ النص من أخبار ومعلومات �*م املتلقـي، وMتحقـق �*ـا Dـدف التواصـل 
للتوقع ل��Kء معلوم �� مقابل ��Kء مج@و داخل النص، غ� أن بن منتج النص ومتلقيھ، أو مدى ا ٍ ٍ

 .مقدار ©عالمية يتحدد بمدى ا-عbاسھ ع�� املتلقي واDتمامھ بالنص

  : التناص: املعيار السا�ع

ىوMتضمن العالقات بن أجزاء النص الواحد، و�ن نص ما ونصوص أخر مرتبطة بھ وقعت 
ا{vواب، وعالقة امل�ن بالشرح، وعالقة الت²îيص بالنص �� حدود تجر�ة سابقة، كعالقة السؤال و

  .امل²îص، وعالقة الغامض بما يو�ðھ، وا�wتمل املع�~ بما يحدد معناه

اســات والبحــوث ال��بوMــة فاعليــة نحــو الــنص أو علــم اللغـــة  روقــد أثب«ــت نتــائج عديــد مــن الد
 K�ôاســـة نحـــو الـــنص -النـــ رباعتبـــار أن وظيفتـــھ �ـــ� د

Dـــداف، وتنميـــة ½عـــض �ـــ� تحقيـــق ½عـــض 6 –َّ
ات اللغـة العر�يـة ا²wتلفـة، لـدى الطـالب النــاطقن باللغـة العر�يـة أو ½غ�Dـا اسـة :ــل رم@ـا ٍ، وم´*ـا د

ّ ر
، 2019-عمة إسماعيل، : (من ، 2018 ؛ فواز السلKÈ، 2018ل ؛ أحمد 6حو  ؛ 2017ي ؛ Dشام بدو

، 2012 ؛ محمود سليمان، 2015مصطفى عزب،  � ).2010؛ دمحم الزK�M،  2010ي ؛ إيمان النيج

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )5(، الجزء )193: (العدد

 

 

601 

  :ا�Hانب التطبيقي للبحث، وKشمل: ًثانيا

  :من§L البحث وتصميمھ  ) أ(

ضـــھ، واســــتخدم  واســـتخدم البحـــث املـــنNO التجرLMـــK لإلجابـــة عــــن أســـئلتھ واختبـــار �ـــ�ة فر
ف باســم تــصميم اvwموعــة الــضابطة ذي القياســن  والبحــث ا{�ــا�c التــصميم شــبھ التجرLMــK املعــر

  . القب�� والبعدي

  :�موعة البحثيةا¨  ) ب(

ة  DرMـــــة بـــــإدا ـــع البحــــث �ـــــ� طــــالب الـــــصف الثـــــا-ي الثــــانو 6دYـــــي باملعاDــــد 6 رانحــــصر مجتمــ ز ي
DرMة، وتم اختيار مجموعة البحـث 6ساسـية  زالداخلة التعليمية التا½عة ملنطقة الوادي ا{vديد 6

ًطالبا، ) 14(دDا من مع@دين عن طرMقة kق��اع بن تلك املعاDد؛ حيث تم اختيار مجموعة بلغ عد

؛ لتمثــــل اvwموعــــة الــــضابطة للبحـــث، كمــــا تــــم اختيــــار  Dـــر يبمع@ـــد املعــــصرة ©عــــدادي الثــــانو 6 زي
ـــــددDا  ؛ لتمثــــــل اvwموعــــــة ) 15(مجموعــــــة بلــــــغ عـ ــــر Dــ ـــــدادي الثــــــانو 6 يطالبــــــا، بمع@ــــــد مــــــوط ©عـ زي ً

  . التجرM[ية للبحث

  :إعداد أدوات البحث، وضبط�ا، و¢شمل) ج(

ات التذو البال;�إعداد اختبار م) 1  ق�ا   :ر

  :تم بناء kختبار وضبطھ، باتباع ا{²طوات التالية  

 : تحديد ال�دف من Tختبار1/1

Dــر مــن   يتحــدد ال@ــدف مــن kختبــار �ــ� قيــاس مــدى تمكــن طــالب الــصف الثــا-ي الثــانو 6 زي
ات التذو البال=�، وتحديد مستواDم فª*ا قم@ا   .ر

 : تحديد مجال Tختبار1/2

ات؛ تــم kطــالع ع�ــ� اســتلزم إعــ ات التــذو البال=ــ� إعــداد قائمــة بتلــك امل@ــا َّداد اختبــار م@ــا ر قر
اســات الــسابقة ذات العالقــة بمعـاي� نحــو الــنص، وطبيعــة الــنص 6دYــي،  6َدبيـات والبحــوث والد ر ِ

ّ

�*ا 6وليـ ات التـذو البال=ـ� �ـ� صـو اتھ، كما تم تصميم قائمة م@ـا َّومجال التذو البال=� وم@ا ر ق رق ة، َّر
ات التــــذو  ا¾*ــــم؛ أصــــبحت قائمــــة م@ــــا قوYعــــد عرضــــ@ا ع�ــــ� مجموعــــة مــــن ا�wكمــــن و©فــــادة مــــن آ ر ر

ئ�ـــسة، �ـــ� ات  �*ا ال´*ائيـــة، تتbـــو مـــن ثـــالث م@ـــا رالبال=ـــ� �ـــ� صـــو ر ن َّ ات تـــرتبط بالب�يـــة اللغوMـــة : ر رم@ـــا
ـــة التواصــــلية للــــنص ات تــــرتبط بالوظيفـ ات فرعيــــة، وم@ــــا ـــا ســــبع م@ــــا رللــــنص 6دYــــي، وMنــــدرج تح+*ـ  ر

�� للـنص 6دYـي، وMنـدرج  ات تـرتبط بالـسياق ا{²ـا ات فرعيـة، وم@ـا ر6دYي، وMندرج تح+*ا سبع م@ا ر ر
ات الفرعية إجماال  ات فرعية؛ لتصل امل@ا تح+*ا خمس م@ا

ً
ر ة) 19(ر   .رم@ا

 :  مصادر إعداد Tختبار1/3

ــــالل مراجعــــــة املــــــصادر ــــ� مــــــن خــ ات التــــــذو البال=ــ ـــا ــــداد اختبــــــار م@ـــ ـــ� إعــ قاعتمــــــد الباحــــــث �ـــ  ر
ــــصوص 6دبيـــــة والبالغــــــة العر�يــــــة  املتخصـــــصة �ــــــ� مجـــــال القيــــــاس والتقـــــوMم، ومطالعــــــة كتـــــاYي النــ



 على معايير نحو النص في تنمية مهارات ة قائماستراتيجية مقترحةفاعلية 
 الصفلدى طالب  النصوص األدبيةفي التذوق البالغي والذكاء الوجداني 

 وي األزهريي الثانالثان

ــرف محمـد سعـد عبد هللا/ أ   أش
  الخيرعصام دمحم أحمد أبو / د.أ

 دمحم عبد الوهاب دمحم عبد هللا/ د.م.أ
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اســـات والبحـــوث الـــسابقة �ـــ�  ، واســـتقراء الد Dـــر Mن ع�ـــ� طـــالب الـــصف الثـــا-ي الثـــانو 6 راملقـــر يز ي ر
ات والتقوMم اء املتخصصن وا{�²�اء �� مجال kختبا اتھ، وآ رمجال التذو البال=� وم@ا ر ر  .ق

 : ل مواصفات Tختبار جدو1/4

ن ال�سKL لbل  ات الفرعية، والو زتم إعداد جدو مواصفات ل@ذا kختبار، ضمنت فيھ امل@ا ر ل
قام 6سئلة ال�K تمثل@ا �� kختبار، وعدد 6سئلة لbل م´*ا ة، وأ رم@ا  . ر

 :  صياغة أسئلة Tختبار1/5

ًشـعرا ون	ـ�ا(اشـتمل kختبـار ع�ـ� سـت مقطوعـات أدبيــة  لعـصرMن اململـو:ي و6ندلــ��K، مـن ا) ً
Yعــة : ل6و: وقـد صـممت أسـئلة kختبـار مـن نـوعن مـن 6سـئلة رkختيـار مـن متعـدد ذي البـدائل 6

)37kسؤ 
ً

أسئلة املقال : ن، وتbو kستجابة عن السؤال باختيار البديل ال��يح لإلجابة، والثا-ي)
 سؤ20k(ذي ©جابة القص�ة 

ً
  .عن السؤال بكتابة املطلوب بدقةن، وتbو kستجابة )

 : صياغة ¢عليمات Tختبار1/6 

شـــــادات والتوجª*ـــــات ال�ـــــK ت�ـــــسر للمـــــستجيب ©جابـــــة عـــــن أســـــئلة  رتـــــم صـــــياغة عـــــدد مـــــن ©
و�� فª*ا الوضوح والدقة وkختصار، وتوجيھ الطالب للزمن ا²wصص لإلجابة   .رkختبار، و

 : ت¬�يح Tختبار1/7

جات الطالب ع�� ©جابات ال��يحة فقط، بحيث تم ت��يح kختبار ع�� ر أساس جمع د
جــة واحـدة لbــل اسـتجابة �ــ�يحة، وصـفر لbــل اسـتجابة خطــأ، وتـم إعــداد مفتـاح إجابــة  ر£عطـى د

  .لت��يح استجابات الطالب عن kختبار �� ضوئھ

ات التذو البال;�1/8 ق اGHصائص السيكوم��ية الختبار م�ا   :  ر

  :التحقق من صدق Tختبار �

؛  ات التـذو البال=ـ� مـن خـالل أسـلوب الـصدق الظـاDر يتم التحقـق مـن صـدق اختبـار م@ـا ق ر
�س@ا،  رحيث تم عرضھ ع�� مجموعة من ا{�²�اء واملتخصصن �� اللغة العر�ية ومنا�N وطرائق تد

 .والقياس النف��K، وYعض معلKÈ اللغة العر�ية وموج@ª*ا

  :التجرqة Tستطالعية لالختبار �

k مـــة، تـــم تطبيـــق ½عــد تحكـــيم زختبـــار، ومراعـــاة مق��حـــات ا�wكمــن، وإجـــراء التعـــديالت الال
ـــــــــــددDا  ــــــــــالغ عـ ـــــتطالعية والبــ ـ ـــــــث kســــــ ـــــة البحـــــ ــــ� مجموعـــــــ ـــــ ــــــــار ع�ـــ ـــــد ) k)30ختبــــ ــــــومي 6حـــــــ ـــا، يــــــ ًطالبـــــــــ

؛ بمع@ـــدي ت�يـــدة وا{vديـــدة ع�ـــ� ال��ت�ـــب، وطبـــق علـــª*م )م15/3/2021(، وkثنـــن )م14/3/2021(
ساق الــداخ�� لالختبــار، ومعامــل ثبــات kختبــار، وتحديــد الــزمن kختبـار �*ــدف حــساب معامــل mkــ

 :املناسب لإلجابة عن kختبار، وأسفرت نتائج التجر�ة kستطالعية لالختبار عما ي��

 :  حساب T¢ساق الداخ%� لالختبار �

جـات الطـالب  تباط بن د k ساق الداخ�� لالختبار من خالل حساب معاملmk رتم حساب ر
ئ�سة(رحو ع�� :ل م ة  رم@ا جا�*م الbلية ع�� kختبار، وDذا ما يو�ðھ ا{vدو التا�c) ر لود   :ر
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  )1(لجدو 

جـــا®wم الjليـــة ع%ـــ$ اختبـــار   ئQـــسة ود ة  جـــات الطـــالب ع%ـــ$ :ـــل م�ـــا رمعـــامالت T¢ـــساق الـــداخ%� بـــ!ن د ر ر ر
ات التذو البال;�  قم�ا   )30= ن (ر

ات   الب°ية اللغوyة  رامل�ا
الوظيفة 
  التواصلية

{�السياق    راGHا
مجموع 
ات   رامل�ا

        -  الب°ية اللغوyة

      -  *0,442  الوظيفة التواصلية

�}     -  **0,496  **0,531  رالسياق اGHا

ات   -  **0,674  **0,692  **0,672  رمجموع امل�ا

  0,05ىدالة عند مستو *                                             0,01ىدالة عند مستو ** 

ات الب�ية اللغوMة، ) 1(ل يتë| من جدو جات الطالب �� م@ا تباط بن د k رأن قيمة معامل ر ر
جــا�*م الbليـــة ع�ـــ� kختبــار، بلغـــت ع�ـــ�  �� للـــنص 6دYـــي ود روالوظيفــة التواصـــلية، والـــسياق ا{²ــا ر

؛ ممــا £ــش� إcــ� اmــساق داخ�ــ� )0,01(ى، و:ل@ــا قــيم دالــة عنــد مــستو )0,67 - 0,69 - 0,67(ال��ت�ــب 
�w ختبارمناسبk راو.  

جــــات الطــــالب �ــــ�  تبــــاط بــــن د k ــــساق الــــداخ�� لالختبــــار بلغــــت قيمــــةmk ــــادة �ــــ� تأكيــــدM رو ر ز
ات الوظيفة التواصلية للنص 6دYـي  جا�*م �� م@ا ات الب�ية اللغوMة للنص 6دYي ود رم@ا ر ، )0,44(ر

جــات الطــالب �ــ�)0,05(ىو�ــ� قيمــة دالــة عنــد مــستو  تبــاط بــن د k ر، و�لغــت قيمــة ات الب�يــة ر ر م@ــا
�� للــنص 6دYــي  ات الــسياق ا{²ــا جــا�*م �ــ� م@ــا راللغوMــة للــنص 6دYــي ود ر ، و�ــ� قيمــة دالــة )0,53(ر

ات الوظيفـــة التواصـــلية )0,01(ىعنـــد مـــستو  جـــات الطـــالب �ـــ� م@ـــا تبـــاط بـــن د k ر، و�لغـــت قيمـــة ر ر
�� للــــنص 6دYـــي  ات الــــسياق ا{²ــــا جــــا�*م �ــــ� م@ـــا رللـــنص 6دYــــي ود ر قيمــــة دالــــة عنــــد ، و�ــــ� )0,50(ر

ر؛ مما £ش� إ�c وجود اmساق داخ�� مناسب بن :ل محو وغ�ه من محاو kختبار)0,01(ىمستو    .ر

 :  حساب ثبات Tختبار �

نباخ، وا{vدو  جات لالختبار باستخدام طرMقة معامل ألفا كر لتم حساب معامل ثبات الد و ر
  : التا�c يوð| ذلك

  )2(لجدو 

نباخ قيم معامالت الثبات الختبار  ات التذو البال;� باستخدام معامل ألفا كر وم�ا ق   )30= ن(ر

ة   عدد *سئلة  رامل�ا
معامل ثبات ألفا 

نباخ   وكر

  0,598  21  الب°ية اللغوyة

  0,520  21  الوظيفة التواصلية



 على معايير نحو النص في تنمية مهارات ة قائماستراتيجية مقترحةفاعلية 
 الصفلدى طالب  النصوص األدبيةفي التذوق البالغي والذكاء الوجداني 

 وي األزهريي الثانالثان

ــرف محمـد سعـد عبد هللا/ أ   أش
  الخيرعصام دمحم أحمد أبو / د.أ

 دمحم عبد الوهاب دمحم عبد هللا/ د.م.أ
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ة   عدد *سئلة  رامل�ا
معامل ثبات ألفا 

نباخ   وكر

�}   0,567  15  رالسياق اGHا

  T  57  0,742ختبار كjل

نبــاخ لثبــات د) 2(ليتــë| مــن جــدو  رأن قيمــة معامــل ألفــا كر ات التــذو و قجــات اختبــار م@ــا ر
ات الرئ�ـــسة لالختبــــار ) 0,742 (البال=ـــ� بلغـــت ــامالت الثبـــات للم@ــــا رو�ــــ� قيمـــة مرتفعــــة، كمـــا أن معــ

و�� معامل ثبات جيدة؛ تجعل الباحث يطم�ن إ�c استخدام kختبار ) 0,598-0,520(تراوحت بن 
ات التذو البال=� قلقياس م@ا   .ر

من Tختبار �  :زتحديد 

توسـط الزم�ـK الـذي اسـتغرقھ جميـع الطـالب �ـ� ©جابـة عـن kختبـار كbـل ½عـد تم حساب امل
دقيقـــة �ـــ� ©جابـــة عـــن عناصــــر ) 55(التجرMـــب ع�ـــ� اvwموعـــة kســـتطالعية، و�لـــغ متوســـط الـــزمن 

ندقـــائق لتنظـــيم الفـــصل وإلقـــاء التعليمـــات، فيbـــو اvwمـــوع ال´*ـــا�ي لـــزمن ) k)5ختبـــار، مـــع إضـــافة 
  .دقيقة) k)60ختبار 

ة ال¸wائية لالختبار1/9  :ر الصو

جاتـــھ،  ر½عـــد kن+*ـــاء مـــن خطـــوات إعـــداد kختبـــار، والوثـــو بمـــدى صـــدق kختبـــار، وثبـــات د ق
جــة واحـدة؛ لتــصبح ) 57(نأصـبح kختبــار �ـ� شــbلھ ال´*ـا�ي، يتbــو مـن  رســؤk، وأعطـي لbــل سـؤال د

ً

تھ ) 57(ال´*اية العظÈ~ لالختبار  جة، وأصبح kختبار �� صو رد ًال´*ائية صا{�ا للتطبيق ع�� العينة ر

  .6ساسية للبحث

  :إعداد مقياس الذ:اء الوجدا-ي �� النصوص *دبية) 2

  :تم بناء املقياس وضبطھ، باتباع ا{²طوات التالية

 : تحديد ال�دف من املقياس2/1

، عند   يتحدد ال@دف من املقياس �� قياس الذ:اء الوجدا-ي لدى طالب الصف الثا-ي الثانو
اسة النصوص 6دبية والتعامل مع@ا، ومع منتجª*ا   .رد

 : تحديد مجال املقياس2/2

اتـــــھ  ـــذ:اء الوجـــــدا-ي وم@ا ـــتلزم إعـــــداد مقيـــــاس الـــــذ:اء الوجـــــدا-ي إعـــــداد قائمـــــة بأ½عـــــاد الــ راسـ
ـــات  اســ ؛ حيـــــث تـــــم kطــــالع ع�ـــــ� 6دبيــــات والبحـــــوث والد َاملناســــبة لطـــــالب الــــصف الثـــــا-ي الثــــانو ر ِ

ّ َّ ي
ــــة بمعـــــاي� نحـــــو الـــــنص، وطبيعـــــة الـــــنص 6دYـــــي، ومجـــــال الـــــذ:اء الوجـــــدا-ي، الـــــسابقة ذات العال قـ

�*ا 6وليــة، وYعـــد  اتــھ �ـــ� صــو اتــھ، كمــا تـــصميم قائمــة بأ½عــاد الـــذ:اء الوجــدا-ي وم@ا َّوأ½عــاده، وم@ا ر ر ر
ات الذ:اء الوجدا-ي ��  ا¾*م؛ أصبحت قائمة م@ا رعرض@ا ع�� مجموعة من ا�wكمن و©فادة من آ ر

�*ا ال´* ئ�ــسة، تمثلـــت �ــ�رصــو Yعــة أ½عــاد  رائيــة، تتbــو مـــن أ ر ن ة kنفعـــاالت : َّ رالــو�� باالنفعــاالت، وإدا
ة) 27(، والتواصل، وMندرج تحت Dذه 6½عاد )التف@م(وتنظيم@ا، والتعاطف العق��    .رم@ا
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 : املقياس مصادر إعداد 2/3

اجعــة املــصادر اعتمـد الباحــث �ـ� إعــداد الــذ:اء الوجـدا-ي �ــ� النـصوص 6دبيــة مــن خـالل مر
راملتخصصة �� مجال القياس والتقوMم، مطالعة كتاب النصوص 6دبيـة املقـر ع�ـ� طـالب الـصف 
اسات والبحوث السابقة �� مجال الذ:اء الوجدا-ي، وأ½عـاده،  ، استقراء الد Dر رالثا-ي الثانو 6 يز ي

اء املتخصصن وا{�²�اء �� مجال القياس والتقوMم ال��بو اتھ، وآ يوم@ا ر  .ر

جات2/4  : ر وصف املقياس، وتقدير الد

ئ�سة، �ـ�) 27(نتbو املقياس من  Yعة أ½عاد  �ع@م ع�� أ ة، تم تو رعبا ر الـو�� باالنفعـاالت، : (زر
ة kنفعــاالت وتنظيم@ـــا، والتعـــاطف العق�ـــ�، والتواصـــل ة م´*ـــا )روإدا ر، وتــتم kســـتجابة عـــن :ـــل عبـــا

�ــا�� البـدائل ع�ـ� طرMقــة ليكـرت؛ و�ـ� ً ع�ـ� دائمـا، وتنطبــق ع�ـ� كثـ�ا، وتنطبــق تنطبــق: روفـق تـدرج  َّ ًَّ

جا�*ـــا  ا، وال تنطبـــق ع�ـــ�، ود رع�ـــ� نـــاد َّر ً ع�ـــ� ال��ت�ـــب، وع�ـــ� املـــستجيب أن يحـــدد مـــدى ) 1، 2، 3، 4(َّ
ة عليھ بوضع عالمة  جـة ) �(رانطباق :ل عبا أيـھ، وMـتم حـساب الد رأسفل العمود الذي يتفق مـع  ر

جات Yعة للمقياس، وت��اوح رالbلية للمستجيب عن املقياس بجمع د ات �� البدائل 6 رھ عن :ل العبا ر
جة الbلية للمقياس بن  جـة املرتفعـة ع�ـ� مـستو ذ:ـاء وجـدا-ي ) 108 – 27(رالد جـة، وتـدل الد ىد ر ر

جة املنخفضة ع�� مستو منخفض ىمرتفع، ب�نما تدل الد   .ر

 : صياغة ¢عليمات املقياس2/5

ـــات ال�ــــ شــــادات والتوجª*ـ ات رتــــم صــــياغة عــــدد مــــن © رK ت�ــــسر للمــــستجيب ©جابــــة عــــن عبــــا
و�� فª*ا الوضوح والدقة وkختصار، وتوجيھ الطالب للزمن ا²wصص لإلجابة   .راملقياس، و

  :   اGHصائص السيكوم��ية ملقياس الذ:اء الوجدا-ي �� النصوص *دبية2/6

  :التحقق من صدق املقياس �

�ــــ� النــــصوص 6 دبيــــة مــــن خــــالل أســــلوب تـــم التحقــــق مــــن صــــدق مقيــــاس الــــذ:اء الوجــــدا-ي 
ـــة العر�يــــة  ـــن ا{�²ــــ�اء واملتخصــــصن �ــــ� اللغـ ـــ� مجموعــــة مـ ؛ حيــــث تــــم عرضــــھ ع�ـ يالــــصدق الظــــاDر
ـــة العر�يــــة  ��ة النفــــسية، وYعــــض معلÈــــK اللغـ ��K، والــــ ــ �ــــس@ا، والقيــــاس النفــ رومنــــا�N وطرائــــق تد

  .وموج@ª*ا

  :التجرqة Tستطالعية للمقياس �

�wمـــة، تـــم تطبيـــق ½عــد تحكـــيم املقيـــاس، ومراعــاة مق��حـــات ا زكمـــن، وإجـــراء التعــديالت الال
ـــــــغ عـــــــــددDا  ــــــK بلـــ ــــــث kســــــــــتطالعية وال�ــــ ـــــــة البحـــ ــــ� مجموعـــ ـــاس ع�ــــــ ـــــد ) 30(املقيــــــ ــــــــا، يــــــــــومي 6حـــــ ًطالبــ

؛ بمع@ـــدي ت�يـــدة وا{vديـــدة ع�ـــ� ال��ت�ـــب، وطبـــق علـــª*م )م15/3/2021(، وkثنـــن )م14/3/2021(
ات املقيــاس، وثبــات 6داء ع�ـــ: kختبــار �*ــدف حــساب مــن تطبيـــق رصـــدق عبــا ز� املقيــاس، وتحديــد 

  :املقياس، وأسفرت نتائج التجر�ة kستطالعية للمقياس عما ي��

ات املقياس �  :رصدق عبا

ة  جـــة العبـــا تبـــاط بـــن د k ـــق إيجـــاد معـــامالتMات املقيـــاس عـــن طر رتـــم حـــساب صـــدق عبـــا ر ر ر



 على معايير نحو النص في تنمية مهارات ة قائماستراتيجية مقترحةفاعلية 
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جة الbلية للمقياس الفر��  30ن ال�K قوام@ا الذي ت�تKÈ إليھ؛ وذلك ع�� عينة التقن) البعد(روالد 
�cدو التاv}ھ ا�ðذا ما يوDلطالبا، و ً:  

  ):  3(لجدو 

جـــة الjليـــة للمقيـــاس الفر¹ـــ�  ات والد تبـــاط ب!�ســـو بـــ!ن العبـــا رمعـــامالت ا ر �ـــ�  ال«ـــs ت°تtـــs إليـــھ) البعـــد(نر
  )30= ن (مقياس الذ:اء الوجدا-ي �� النصوص *دبية

  الو�¹ باالنفعاالت
ة Tنفعاالت  رإدا

  وتنظيم�ا
  التواصل  فالتعاط

ة   رالعبا
معامل 
تباط Tر  

ة   رالعبا
معامل 
تباط Tر  

ة   رالعبا
معامل 
تباط Tر  

ة   رالعبا
معامل 
تباط Tر  

1 0.476**  10  0.547** 17  0.649** 23 0.617** 

2 0.502** 11  0.516** 18  0.701** 24 0.522** 

3 0.675** 12  0.572** 19  0.565** 25 0.475** 

4 0.572** 13  0.629** 20  0.504** 26 0.649** 

5 0.466** 14  0.661** 21  0.535** 27 0.498** 

6 0.484** 15  0.640** 22 0.483**   

7 0.621** 16  0.586**     

8 0.442*        

9 0.447*         

  0,05ىدالة عند مستو *   0,01ىدالة عند مستو ** 

ات ) 3(ليتë| من جدو  تبـاط العبـا رأن جميـع معـامالت ا بأ½عادDـا الفرعيـة ال�ـK ت�تÈـK إلª*ـا ر
ىدالــة إحــصائيا عنــد مــستو  f)۰٫۰۱( نت ىف@مــا دالتــان إحــصائيا عنــد مــستو ) 9، 8(ر، مــا عــدا العبــا f

ات �� قياس Dذه 6½عاد)0,05(  .ر؛ مما يؤكد صدق Dذه العبا

 : Reliabilityثبات *داء ع%$ املقياس  �

مقيـاس الـذ:اء الوجـدا-ي وأ½عـاده بطرMقـة ألفـا ع�ـ� )  طالبا30(تم حساب ثبات أداء الطالب 
نباخ    :  و:انت النتائج كما ي��،Alpha Cronbachوكر
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  ):4(لجدو 

  )30=ن(الذ:اء الوجدا-ي �� النصوص *دبية    معامالت ثبات أداء الطالب ع%$ أ�عاد مقياس

ات  البعد   معامل الثبات  رعدد العبا

  0.656  9  الو�¹ باالنفعاالت

ة Tنفعا   0.704  7 الت وتنظيم�ارإدا

  0.613  6 التعاطف

  0.620  5 التواصل

  0,660  27  مقياس الذ:اء الوجدا-ي

أن أداء طــالب التجر�ــة kســتطالعية ع�ــ� مقيــاس الــذ:اء الوجــدا-ي ) 4(لوMتــë| مــن جــدو  
جة عالية من الثبات؛ بما يطم�ن الباحث إ�c صالحية املقياس للتطبيق   .روأ½عاده يتمتع بد

م  :ن املقياسزتحديد 

تم حساب املتوسط الزم�ـK الـذي اسـتغرقھ جميـع الطـالب �ـ� ©جابـة عـن املقيـاس كbـل ½عـد 
دقيقـــة �ـــ� ©جابـــة عـــن عناصــــر ) 20(التجرMـــب ع�ـــ� اvwموعـــة kســـتطالعية، و�لـــغ متوســـط الـــزمن 

 ندقـــائق لتنظـــيم الفـــصل وإلقـــاء التعليمـــات، فيbـــو اvwمـــوع ال´*ـــا�ي لـــزمن) 5(املقيـــاس، مـــع إضـــافة 
  .دقيقة) 25(املقياس 

ة ال¸wائية لالختبار2/7  :ر الصو

جــة  ربنـاء ع�ــ� جميـع ©جــراءات الـسابقة تأكــد الباحـث مــن تمتـع مقيــاس الـذ:اء الوجــدا-ي بد ً

Yعـة أ½عـاد، وMنـدرج تح+*ـا  رعالية من الثبات والصدق، وأصـبح املقيـاس �ـ� شـbلھ ال´*ـا�ي يتbـو مـن أ ن
ة، وصار صا{�ا للتطبيق ع��) 27( ًعبا   . مجموعة البحث 6ساسيةر

  :إعداد مواد املعا�Hة التجر�yية، وضبط�ا) د(

  :بناء Tس��اتيجية املق��حة، ودليل املعلم )1

تـــــم بنـــــاء Tســـــ��اتيجية املق��حـــــة القائمـــــة ع%ـــــ$ معـــــاي!� نحـــــو الـــــنص، وفقـــــا لGiطـــــوات  �
ً

 :التالية

 :تحديد فلسفة Tس��اتيجية )2

فــادة مــن مبــادئ مــزMج مــن التطبيقــات النظرMــة mعتمــد فلــسفة kســ��اتيجية املق��حــة ع�ــ� ©
، وال�ـــK ت«ناســـب مـــع طبيعــــة  �ـــ� امليـــدان ال��بـــو يلكثـــ� مـــن الفلـــسفات ال��بوMـــة ال�ـــK ثب«ـــت فاعلي+*ــــا 
البحـــث، وتحقـــق أDدافـــھ، مثـــل النظرMـــة البنائيـــة، واملـــداخل اللغوMـــة ال�ـــK يرتكـــز علª*ـــا نحـــو الـــنص 

ظيفتھ؛ :املدخل اللغو الك يوتفسر تbوMنھ و   .��، واملدخل التواص��، واملدخل التوليديو
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روmعتمــد kســـ��اتيجية ع�ـــ� دو الطالـــب وفاعليتـــھ �ـــ� بنــاء معرفتـــھ بنفـــسھ وتنظيمـــھ ل@ـــا؛ مـــن 
س+*ا �ـ� إطـار مجموعـة مـن kسـ��اتيجيات ال�ـK تبعـث  رخالل مشاركتھ �� اك«سا�*ا، و-شاطھ �� مما

 .نع�� التعاو

  : ال�دف من Tس��اتيجية املق��حة  )أ 

ات التــذو البال=ــ� للنــصوص 6دبيــة، وتنميــة Dــد قفت kســ��اتيجية املق��حــة إcــ� تنميــة م@ــا ر
Dر يالذ:اء الوجدا-ي �� النصوص 6دبية، لدى طالب الصف الثا-ي الثانو 6   .زي

  : تحديد أسس بناء Tس��اتيجية  )ب 

، مـــن تــم التوصــل إcـــ� عــدد مــن 6ســـس ال�ــm Kعــد ضـــوابط تحكــم بنــاء kســـ��اتيجية املق��حــة
اسات والبحوث السابقة، والكتب واملراجع املتخصصة �� معاي� نحو  رخالل استقراء ما جاء �� الد
يالنص، و�ناء ال��امج التعليمية، وا{vانب النظر للبحث، وmس«ند Dذه 6سس إ�c خصائص طالب 

�س التذو البال=� والنصوص 6دبية، وkتج DرMة، وأDداف تد قاملرحلة الثانوMة 6 ر اDات ا{�ديثة ز
ات تحليل النصوص 6دبية والتذو البال=�، والذ:اء الوجدا-ي �س م@ا ق�� تد ر   .ر

  :وyمكن إجمال أ(م *سس ال«s بنQت علwxا Tس��اتيجية فيما ي%�

اسـتھ  � رالنص 6دYي ل�س جمال منفـصلة، وإنمـا تتـا½ع متماسـك مـن ا{vمـل، يتطلـب ف@مـھ ود
ً

ـــ اســــة شـــــمولية :املـــــة؛ ح�ـــــ~ يتوصـــــل إcـ ـــاة رد ـــد و6غـــــراض ا{�قيقيـــــة للـــــنص، ومراعــ � املقاصــ
 .مال½سات إنتاجھ

اك املع�ـ~ يتمثـل �ـ� تـداو اللغـة بـن منـتج الـنص ومتلقيـھ �ـ� سـياق محـدد، وأن العالقـة  � َّإد ل ر
بي´*ما تتë| �� ضوء قراءة النص، وأن عملية بناء املع�~ عملية mشاركية بن طر�� املوقف 

 .ياللغو

و�ــ� الطـــالب بمــشاعرDم وانفعـــاال�*م الطالـــب بــاملواقف ال�ــK تنÈـــK التأكيــد ع�ــ� إثـــراء دليــل  �
ة دافعيـــ+*م نحوDــا، وف@ـــم مــشاعر 6دبـــاء  رتجــاه النــصوص 6دبيـــة، وmــس@م �ـــ� تحفDÂــا وإثــا

Mة ال�ـK ع�ـ�ت ع´*ــا النـصوص 6دبيـة ب الـشعو ّوانفعـاال�*م، وتفـاعل@م مـع التجــا ر ؛ بمـا ينÈــK ر
 .الذ:اء الوجدا-ي لدÁ*م

تحفــÂ الطالــب ع�ــ� املــشاركة �ــ� 6-ـــشطة التعليميــة، والتفاعــل ©يجــاYي مــع أ-ــشطة دليـــل  �
 .الطالب

مراعــــــاة تنــــــوع 6ســــــاليب والوســــــائل التعليميــــــة، و6-ــــــشطة؛ ملــــــساعدة جميــــــع الطــــــالب ع�ــــــ�  �
ات وتطبيق@ا ة دافعي+*م لتعلم امل@ا راك«ساب خ��ات واسعة، واس«ثا  .ر

 لbل أ-شطة دليل الطالب للعمل ع�� تحسي´*ا وتطوMرDا، مراعاة التقوMم الشامل واملستمر �
 .وتوف� التغذية الراجعة

ف  � رالتأكيد ع�� تفاعل الطالب وmعاو *م فيما بي´*م �� إنجاز امل@ام املطلو�ة، واك«ساب املعا
ات  .روامل@ا

 



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )5(، الجزء )193: (العدد

 

 

609 

  : تحديد مراحل Tس��اتيجية املق��حة، وإجراءا®wا  )ج 

ـــ��اتيجية املق��حــــة  �ــــ� ضــــوء معــــاي� نحــــو الــــنص �ــــ� ا{²طــــوات تــــت²îص إجــــراءات kسـ
  :Æتية

 :الwÀيئة )1

س مـــن قبـــل املعلـــم، وMـــتم ال��كـــÂ ع�ـــ� ال+*يئـــة النفـــسية مـــن خـــالل  روتـــتم �*يئـــة الطـــالب للـــد
ال��حيب بالطالب، أو عرض قصة مشوقة عن 6ديب، أو مbانة 6ديب بـن أدبـاء عـصره، أو قيمـة 

 فــــيمكن أن تــــتم مــــن خــــالل طــــرح أســــئلة تكــــشف عــــن الــــنص الفنيــــة، أمــــا ال+*يئــــة العقليــــة للطــــالب
�ـــط الـــنص بـــأغراض الـــشعر الـــسائدة �ـــ� ذلـــك العـــصر، أو  س، أو  رمـــستو الطـــالب ملعلومـــات الـــد ر ى
لأسلوب آخر، وتتوقف ال+*يئة �� املقام 6و ع�� املعلم، وع�� ²çص�تھ، والطرMقة ال�ـK ي«بع@ـا �ـ� 

  .جذب ان«باه طالبھ

 :العرض )2

س ع�� ال Yع مراحل، ��روMتم عرض الد   :رطالب من خالل أ

$Âمرحلة ¢عرف النص: *و:  

  :وMتم �� Dذه املرحلة ما ي��

جيــة الظـاDرة للــنص؛ :ــالعنوان، ونــوع الـنص وطبيعتــھ، وعــصره الــذي  � رتوضـيح املؤشــرات ا{²ا
 ).ًتحقيقا ملعيار املقامية(ي�تKÈ إليھ 

د النص �� سياق@ا  � ف أو املناسبة ال�K و رتوضيح الظر  ).ملعيار املقاميةًتحقيقا (و

 ).ًتحقيقا ملعيار املقبولية(عرض النص ع�� الطالب من خالل إحدى الوسائل املعينة  �

 ).ًتحقيقا ملعيار ©عالمية(قراءة النص قراءة صامتة، وج@رMة، أو kستماع إليھ  �

ــــي  � ــــــار الفرعيــــــــة للــــــــنص 6دYــــ ــــت�باط الفكــــــــرة العامــــــــة، و6فbــ ــــــا ملعيــــــــار القــــــــصدية (اســــ يتحقيقــ ً

  ).ميةو©عال

  :مرحلة تحليل ب°ية النص: الثانية

  :وMتم �� Dذه املرحلة تفكيك النص إ�c مbوناتھ الب�يوMة؛ من خالل ما ي��

ًتحقيقــا (تقـسيم الـنص 6دYـي إcـ� عـدد مـن املقطوعـات أو الفقـرات وفقـا لألفbـار ال�ـK ي«ناول@ـا  �

 ).ملعيار ا{�بك

دة �ــ� :ــل مقطوعــة � يتحقيقــا ملعيــار القــصدية ( أو فقـرة رتوضـيح معــا-ي املفــردات الــصعبة الـوا ً

 ).واملقامية

 ).ًتحقيقا ملعيار املقبولية(توضيح الbلمات ذات الدالالت املقصودة بالنص 6دYي  �

ًتحقيقـا (يالتحليل النحو ل��اكيب النص و�خاصة ال��اكيب ال�K خرجت عن ال��ت�ـب املـألوف  �
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 ).ملعيار السبك

 ).ًتحقيقا ملعيار السبك(انية، ومbونات اvwاز رتحليل 6ساليب البالغية، والصو البي �

، وتحديــــد قرMنــــة الكــــالم اvwــــاز  � يتميــــÂ الكــــالم ا{�قيقــــي مــــن الكــــالم اvwــــاز ـــا ملعيــــار (ي ًتحقيقـ

 ).املقامية

  : مرحلة إعادة تركيب النص: الثالثة

  :وMتم �� Dذه املرحلة ما ي��

 ).ًتحقيقا ملعيار ا{�بك(است�باط املع�~ العام لbل ب�ت أو فقرة أو مقطوعة أدبية  �

ـــات الــــنص أو فقراتـــــھ  � ابط الدالليـــــة والعناصــــر ©حاليــــة بـــــن أبيـ ـــا ملعيـــــار (وتوضــــيح الــــر ًتحقيقـ

 ).السبك

رصد الصو البالغية ال�K ب�~ علª*ا 6ديب نصھ، وع��ت عن تجر�تھ  �  ).ًتحقيقا ملعيار السبك(ر

ج الكالم ع�� مق � وتحديد الغرض البال=� للصو البالغية أو {²ر ًتحقيقا ملعيار (ت��~ الظاDر ر

 ).القصدية

ـــھ  � ـــوء مع�ــــ~ الــــنص، و��ئــــة الــــشاعر، وعاطفتـ يتحقيقــــا ملعيــــار (رتفــــس� الــــصو البالغيــــة �ــــ� ضـ ً

 ).ا{�بك والقصدية

دة �� النص و�ن غ�Dا من الصو البالغية املع��ة عن املع�~  � نة بن الصو البالغية الوا راملوا رر ز
 ). التناصًتحقيقا ملعيار(ىنفسھ �� نصوص أخر 

 ).ًتحقيقا ملعيار التناص(توضيح العالقات بن جمل أو أبيات النص، والوحدة العضوMة لھ  �

 ).ًتحقيقا ملعيار املقامية(است�باط ا{�ركة النفسية السائدة �� النص  �

 ).ًتحقيقا ملعيار املقبولية(ا{�كم ع�� أسلوب 6ديب، وأثر الب�ئة �� نصھ  �

 ).ًتحقيقا ملعيار ©عالمية(ا ات�ëت �� النص توضيح خصائص ²çصية 6ديب كم �

جية �� النص  �  ).ًتحقيقا ملعيار السبك والقصدية(راست�باط أثر املوسيقى الداخلية وا{²ا

  : مرحلة الغلق: الرا�عة

س ما ي��   :روMتم �� Dذه املرحلة ت²îيص الد

 ).ًتحقيقا ملعيار ©عالمية(ذكر عنوان النص، وقائلھ، والغرض منھ  �

ـــة بي´*ـــــا ترت�ـــــب � نــ دة �ـــــ� الـــــنص ترت�بـــــا م«سلـــــسال، واملوا ز 6فbـــــار الـــــوا ر
ً يتحقيقـــــا ملعيـــــار ا{�بـــــك (ً ً

 ).والتناص

اسة النص 6دYي  �  ).ًتحقيقا ملعيار ©عالمية(راست�باط القيم املستفادة من د
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 :التقوyم )3

ات مرتبطــــة بـــالنص 6دYــــي، مــــع  ف وم@ـــا روMـــتم فª*ــــا تقـــوMم مــــا توصـــل إليــــھ الطــــالب مـــن معــــا ر
�س أو ½عــد مراعــا رة أن تbــو عمليــة التقــوMم مــستمرة، بحيــث تــتم ½عــد :ــل مرحلــة مــن مراحــل التــد ن

  .kن+*اء منھ، مع مراعاة استخدام املعلم ألساليب التقوMم املتنوعة

 :بناء دليل املعلم �

�س مادة النـصوص 6دبيـة  رتم إعداد دليل للمعلم؛ ليbو بمثابة املرشد واملوجھ لھ عند تد ن َّ

ي الثـا-ي الثـانو 6دYـي �ـ� ضـوء معــاي� نحـو الـنص؛ حيـث يوðـ| Dـذا الـدليل كيفيــة لطـالب الـصف
ات التذو البال=� والـذ:اء الوجـدا-ي لـدÁ*م؛ مـن خـالل إجـراءات kسـ��اتيجية املق��حـة  قتنمية م@ا ر

  .السابقة؛ من أجل تحقيق D6داف امل�شودة

  :واشتمل دليل املعلم ع�� مجموعة عناصر، �� 

o همقدمة مختصر�ات التذو البال=�، والذ:اء الوجدا-ي، ونحو النص ومعاي قة عن م@ا   . ر

o داف ال��نامجDأ.  o 6-شطة التعليمية.  

o ىمحتو ال��نامج.  o مMأساليب التقو.  

o س��اتيجية املق��حةk إجراءات.  o شادات عامة للمعلم   .رتوجª*ات وإ

o الوسائل املعينة .  o س   .رإجراءات الس� �� الد

تھ 6ولية -وما يتضمنھ من إجراءات kس��اتيجية املق��حة– املعلم َّوتم عرض دليل َّ  �� صو ر
�س اللغـة العر�يـة، باإلضـافة  رع�� مجموعـة مـن ا�wكمـن املتخصـصن �ـ� مجـال املنـا�N وطـر تـد ق ِ

ّ

ا¾*م ومالحظا�*م حـو  لإ�c عدد من معلKÈ اللغة العر�ية باملرحلة الثانوMة وموج@ª*ا؛ وذلك إلبداء آ ر ِ
ّ

جراءات املتبعة �� الدليل، ومدى ترابط الدليل، وتbاملھ مع kس��اتيجية املق��حة، ومدى ��ة ©
ىا�wتو العلKÈ فيھ، باإلضافة إ�c مدى مناسبة 6-شطة ملستو الطالب، ومالءمة أسئلة التقوMم  ى

ة إجرا¾*ا؛ ليbو دلي أى ا�wكمو ضر  Kداف، وتم إجراء التعديالت ال�D6 نلقياس رن ل الطالب �ـ� ور
تھ ال´*ائية قابال للتطبيق ع�� مجموعة البحث صو

ً َّ  .ر

  :إعداد دليل الطالب )3

ُّتم إعداد دليل الطالب �� ضوء kس��اتيجية املق��حة القائمة ع�� معاي� نحو النص، و�عد  َّ

ات التذو البال=�، والذ:اء  قDذا الدليل جزءا مكمال لدليل املعلم، وÁ*دف إ�c تنمية م@ا ر ِ
ّ ً الوجدا-ي ً

، حيث تضمن الدليل ما ي�� Dر َّ�� النصوص 6دبية، لدى طالب الصف الثا-ي الثانو 6 ي   :زي

ات التـذو البال=ـ�، والـذ:اء الوجـدا-ي، ونحـو الـنص ومعــاي�ه،  � قمقدمـة مختـصرة عـن م@ـا ر
شادات ال�K ي�ب�É ع�� الطالب اتباع@ا  .روYعض ©

وتتمثل إجماال ��: مbونات الدليل �
ً

 : 

سأDداف �  .رالدليل العامة وD6داف ©جرائية لbل د
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ة ع�� طالب الصف الثا-ي : ى محتو الدليل� راشتمل ع�� النصوص 6دبية ا{²مسة املقر
Dر  يالثانو 6  .)6دYي(زي

ـــة مـــــن 6-ــــــشطة التعليميـــــة ال�ـــــK ينفــــــذDا و: 6-ـــــشطة التعليميـــــة� ـــاذج متنوعــ تـــــضمنت نمـــ
ة فردية، أو جماعية -الطالب  �س تحت توجيھ املعلم أثناء -ر بصو  .رعملية التد

ـــة� ة و6قـــــالم امللونـــــة، وج@ـــــاز حاســـــب آcـــــ�، وج@ـــــاز عـــــرض : وم´*ـــــا: الوســـــائل املعينــ رالـــــسبو
 .، والبطاقات واللوحات، واملصادر العر�ية واملواقع ©لك��ونية) Data show(البيانات 

س: أساليب تقوMم�  وأثنـاء التنفيـذ روتنوعت ما بن 6سئلة املوضوعية واملقالية، قبـل الـد
  .وYعده

  :ضبط دلي%� املعلم والطالب )4

، ودليـل الطالـب -ومـا يتـضمنھ مـن إجـراءات kسـ��اتيجية املق��حـة–َّتم عرض دليل املعلـم 
�س اللغـة  �*ما 6ولية ع�� مجموعة من ا�wكمن املتخصـصن �ـ� مجـال املنـا�N وطـر تـد ر�� صو ق ِ

ّ َّ ر
 KÈعدد من معل �cِالعر�ية، باإلضافة إ

ّ
ا¾*م  راللغة العر�ية باملرحلة الثانوMة وموج@ª*ا؛ وذلك إلبداء آ
لومالحظــــا�*م حــــو ©جــــراءات املتبعــــة �ــــ� الــــدليلن، ومــــدى ترابط@مــــا، وتbامل@مــــا مــــع kســــ��اتيجية 
ــــستو  ــــشطة ملـ ـــبة 6-ـ ـــو العلÈـــــK فª*مـــــا، باإلضـــــافة إcـــــ� مـــــدى مناســ ـــ�ة ا�wتــ ىاملق��حـــــة، ومـــــدى �ــ ى

Mـــو الطــــالب، ومالءمـــــة أســــئلة التقـــــو أى ا�wكمــ  Kـــراء التعــــديالت ال�ـــــ ـــم إجــ نم لقيــــاس D6ـــــداف، وتـ ر
�*ما ال´*ائيـــــة قــــابلن للتطبيـــــق ع�ـــــ�  ـــو ة إجرا¾*ـــــا؛ ليbــــو دليـــــل املعلـــــم ودليــــل الطالـــــب �ــــ� صــ َّضــــر ر نو ر

 .مجموعة البحث

لو�ـــذا يbـــو الباحـــث قـــد أجـــاب عـــن الـــسؤال 6و مـــن أســـئلة البحـــث، ونـــصھ رمـــا التـــصو : "ن
�س النصوص 6دبية قائمة ع�� معاي� نحو النص؟املق��ح لبناء اس��اتيجية م   ".رق��حة لتد

  :التجرyب امليدا-ي للبحث) (ـ(

  :مر تطبيق التجر�ة باتباع ©جراءات التالية

 :¦جراءات التم�يدية )1

Mة لتنفيـذ التجر�ـة البحثيـة؛ مـن حيـث ا{�ـصو ع�ـ� املوافقـات  لوتمثلت �� ©جراءات ©دا ر
Mة لتنفي   . ذ تجر�ة البحث، واختيار اvwموعة البحثية 6ساسية وkستطالعيةروا²wاطبات ©دا

  :القياس القب%� )2

ـــدا-ي �ـــــ� النـــــصوص    ـــاس الـــــذ:اء الوجـ ات التـــــذو البال=ــــ�، ومقيــ ـــق اختبــــار م@ـــــا قتــــم تطبيــ ر
Yعـــاء املوافـــق  م؛ ½غـــرض kطمئنـــان 17/3/2021ر6دبيـــة، ع�ـــ� مجموعـــة البحـــث 6ساســـية، يـــوم 6

ـــار ا: لتbــــافؤ اvwمــــوعتن لتجرM[يــــة، والــــضابطة، وتــــم تجميـــــع :افــــة اســــتجابات الطــــالب عــــن kختبــ
جات :ل طالب، وجدول+*ا، وتحليل نتائج Dذا القياس، ومعا{v+*ا  صد د رواملقياس، وت��يح@ا،  و ر

تب اvwموعتن، باستخدام مان وMت�f)Z,U( Kإحصائيا بحساب قيم  ق بن متوسط  ر، ودالل+*ا للفر و
Mann Whitneyن ، وتم ا، 5لجدو (لتوصل إ�c مجموعة من النتائج تم عرض@ا �� ا{vدولن التالي

6:(  
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  )5(لجدو 

تــب اvwمـوعتن ) Z , U(قـيم  ق بـن متوسـط  رودالل+*ـا للفـر باسـتخدام اختبـار مــان ) الـضابطة، التجرM[يـة(و
 Kت�MوMann Whitney test�=ات التذو البال ق �� القياس القب�� الختبار م@ا    .ر

ات  رامل�ا
عينة 

اسة  رالد
 العدد

جة  رالد
  الjلية

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U Z 
أقل 

قيمة 
 للداللة

  ىمستو

الداللة 
)0,05( 

الب°ية   203.00  14.50  14  الضابطة
  15  التجر�yية  اللغوyة

36  
15.47  232.00  

98.00  0.310 0.757 
غ!� دالة 
 إحصائيا

الوظيفة   203.50  14.54  14  الضابطة
  15  التجر�yية  التواصلية

28  
15.43  231.50  

98.00  0.289 0.772 
غ!� دالة 
 إحصائيا

السياق   198.50  14.18  14  الضابطة
�}   15  التجر�yية  راGHا

24  
15.77  236.50  

93.50  0.507 0.612 
غ!� دالة 
 إحصائيا

  176.50  12.61  14  الضابطة
  Tختبار

  15  التجر�yية
20  

17.23  258.13  
71.50  1.486 0.137 

غ!� دالة 
 إحصائيا

ــــائج �ــــــ� جـــــدو  ــــتقراء النتـ ـــة إحـــــصائية بــــــن )5(لباسـ ق ذات داللـــ و، يتــــــë| أنـــــھ ال يوجــــــد فـــــر
جـات مجمـوع�K البحـث  تـب د رمتوسـطي  ات �ـ� القيـاس القب�ـ� الختبـار ) الـضابطة، التجرM[يـة(ر رم@ـا

ات الرئ�ــسة؛ حيـث بلغـت أقــل قيمـة للداللـة قالتـذو البال=ـ� �يـة اللغوMـة للـنص 6دYــي، الب: ( رللم@ـا
�� للـنص 6دYـي ، 0.772، 0.757(ع�ـ� ال��ت�ـب ) روالوظيفة التواصلية للنص 6دYي، والسياق ا{²ـا

؛ مما £ع�K وجود تجا-س بن )0,05(ى، و�� أك�� من مستو الداللة )0.137(ولالختبار كbل ) 0.612
ات التذو البال=�، وتbافؤ ع�� اختبار م)الضابطة، التجرM[ية(مجموع�K البحث  ق@ا   .ر

  )6(لجدو 

تـب ا¨�مــوعت!ن ) Z , U(قـيم  ق بـ!ن متوســط  روداللwÀـا للفــر باسـتخدام اختبــار ) الـضابطة، التجر�yيــة(و
 sÅتyمان وMann Whitney testالنصوص *دبية ���� القياس القب%� ملقياس الذ:اء الوجدا-ي   .  

 *�عاد
عينة 

اسة  رالد
 العدد

جة  رالد
  الjلية

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U Z 
أقل 

قيمة 
 للداللة

  ىمستو

الداللة 
)0,05( 

الو�¹   207.00  14.79  14  الضابطة
  15  التجر�yية  باالنفعاالت

36  
15.20  228.00  

102.00  0.132 0.895 
غ!� دالة 
 إحصائيا

ة   218.00  15.57  14  الضابطة رإدا
  15  التجر�yية  Tنفعاالت

28  
14.47  217.00  

97.00  0.357 0.721 
غ!� دالة 
 إحصائيا
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 *�عاد
عينة 

اسة  رالد
 العدد

جة  رالد
  الjلية

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

U Z 
أقل 

قيمة 
 للداللة

  ىمستو

الداللة 
)0,05( 

التعاطف   214.50  15.32  14  الضابطة
  15  التجر�yية  العق%�

24  
14.70  220.50  

100.50  0.199 0.842 
غ!� دالة 
 إحصائيا

  209.00  14.93  14  الضابطة
  التواصل

  15  التجر�yية
20  

15.07  226.00  
104.00  0.044 0.965 

غ!� دالة 
 إحصائيا

  214.50  15.32  14  الضابطة
  قياسامل

  15  التجر�yية
108  

14.70  220.50  
100.50  0.197 0.844 

غ!� دالة 
 إحصائيا

ــــائج �ــــــ� جـــــدو  ــــتقراء النتـ ـــة إحـــــصائية بــــــن )6(لباسـ ق ذات داللـــ و، يتــــــë| أنـــــھ ال يوجــــــد فـــــر
جــات مجمــوع�K البحــث  تــب د رمتوســطي  لــذ:اء �ــ� القيــاس القب�ــ� ملقيــاس ا) الــضابطة، التجرM[يــة(ر

ة : (الوجدا-ي �� النصوص 6دبية؛ حيث بلغت أقل قيمة للداللة �� أ½عاد رالـو�� باالنفعـاالت، وإدا
ــــــاطف العق�ـــــــ�، والتواصــــــــل ا، والتعــ ـــــاالت وتنظيم@ـــــــ ــــ� ال��ت�ــــــــب ) kنفعــ ، 0.842، 0.721، 0.895(ع�ـــ

 تجــا-س ، ممـا £ع�ــK وجـود)0,05(ى، و�ــ� أك�ـ� مـن مــستو الداللـة )0.844(، وللمقيـاس كbـل )0.965
، وتbــافؤ ع�ـ� مقيــاس الــذ:اء الوجـدا-ي �ــ� النــصوص )الـضابطة، التجرM[يــة(بـن مجمــوع�K البحــث 

  .6دبية

  ):تطبيق مواد املعا�Hة التجر�yية( تنفيذ التجرqة  )3

 Kـــ�ïا اïـــ�K الثـــا-ي مـــن العـــام الد رتـــم تطبيـــق التجر�ـــة �ـــ� الفـــصل الد م، وقـــد 2021 –2020ر
م 20/3/2021نــصف، �ـ� الف�ــ�ة مــن يـوم الــس[ت املوافــق قاسـتغر التطبيــق قرابــة خمـسة أســابيع و

ـــة التجرM[يــــة ) 15(م، بواقــــع 26/4/2021وح�ــــ~ يــــوم kثنــــن املوافــــق  ســــت اvwموعـ رحــــصة، وقــــد د
ــــة الــــــضابطة  ســـــت اvwموعــ ــــا د �س املق��حــــــة �ـــــ� دليــــــل املعلـــــم، ب�نمــ ــــتخدام اســــــ��اتيجية التـــــد رباسـ ر

�س السائدة  .رباستخدام طرMقة التد

  :القياس البعدي )4

ات التــذو البال=ــ�، ومقيــاس الــذ:اء الوجــدا-ي �ــ� النــصوص  قتــم إعــادة تطبيــق اختبــار م@ــا ر
ـــ� مجمـــــوع�K البحـــــث  ـــة والـــــضابطة(6دبيـــــة، ع�ــ Yعـــــاء املـــــوافقن )التجرM[يــ ، 27ر، يـــــومي الثالثـــــاء و6

  .م28/4/2021

جات :ل  صد د روتم تجميع :افة استجابات الطالب عن kختبار واملقياس، وت��يح@ا، و ر
ئ�سة أو ½عد معا؛ تم@يدا إلجراء املعا{vة طا ة  ًلب، وجدول+*ا، مع ضم املفردات ال�K تق�س :ل م@ا ً ر ر

 . ©حصائية
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  :نتائج البحث؛ عرض�ا، وتفس!�(ا: ثالثا

  :عرض نتائج البحث  )أ 
ات التذو البال;� .1 قالنتائج املرتبطة ب�نمية م�ا  :ر

ات التــــذو البال=ــــ�  قحاولــــت النتــــائج املرتبطــــة ب«نميــــة م@ــــا ُّللنــــصوص 6دبيــــة التحقــــق مــــن ر

َّ�ـــ�ة الفـــرض 6و للبحـــث، والـــذي نـــص ع�ـــ� ل ىال يوجـــد فـــر دال إحـــصائيا عنـــد مـــستو داللـــة «: َّ fق

)≤0.05α ( موعـة الـضابطة، �ـ�vwجـات ا جـات طـالب اvwموعـة التجرM[يـة ود تـب د ربـن متوسـطي  ر ر
ات التـذو البال=ـ� قالقياس البعدي الختبـار م@ـا الفـرض؛ تـم تطبيـق اختبـار ؛ والختبـار �ـ�ة Dـذا »ر

ات التــذو البال=ــ� ½عــديا، ع�ــ� مجمــوع�K البحــث  fم@ــا ق ، وتــم تحليــل نتــائج )الــضابطة، والتجرM[يــة(ر
ـــــدي، ومعا{v+*ــــــا إحــــــصائيا بحــــــساب قــــــيم  تــــــب )U(القيــــــاس البعـ ــــن متوســــــط  ق بــ ر، ودالل+*ــــــا للفــــــر و

 Kت�ـMن باسـتخدام اختبـار مـان وقات التـذو البال=ـ�، ر الختبـار م@ـاMann Whitney testاvwمـوعت
�cدو التاv}ھ ا�ðذا ما يوDلو:  

  )U(قيم ): 7(لجدو 

تـب ا¨�مــوعت!ن  ق بــ!ن متوسـط  ر وداللwÀـا للفـر �ــ� ) الـضابطة، التجر�yيــة(و sـÅتyباسـتخدام اختبـار مــان و
ات التذو البال;� القياس البعدي الختبار قم�ا   :ر

ات  رامل�ا
عينة 

اسة  رالد
 العدد

جة  رالد
  الjلية

متوسط 
 الرتب

U Z 
أقل 

قيمة 
 للداللة

  ىمستو

الداللة 
)0,05( 

�Ëم 
 )4(*ثر

  

الب°ية   9.29  14  الضابطة
  15  التجر�yية  اللغوyة

21  
20.33  

25.000  3.507 0.0004 
دالة 

 إحصائيا
0.651  

الوظيفة   8.29  14  الضابطة
  15  التجر�yية  التواصلية

21  
21.27  

11.000  4.155 0.0000 
دالة 

 إحصائيا
0.772  

السياق   8.04  14  الضابطة
�}   15  التجر�yية  راGHا

15  
21.50  

7.500  4.304 0.0000 
دالة 

 إحصائيا
0.799  

  7.61  14  الضابطة
  Tختبار

  15  التجر�yية
57  

21.90  
1.500  4.529 0.0000 

دالة 
 إحصائيا

0.841  

 

                                                
،  من العالقة   (z)يحسب �Ëم *ثر بداللة قيمة )  4(

  :ومدلول�ا
0.5 0.3 0.1  

)Coolican, 2009, p 395(  large  medium  small  

r 
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ـــدو  ــــن جـــــ ــــد ) 7(ليتــــــــë| مــــ ــــــة إحــــــــصائية عنــــ ق ذات داللــ ـــــر ــــــود فـــ ـــــــن ) 0,05(ىمــــــــستو ووجــ بـ
ات التــــذو  تــــب اvwمــــوعتن الـــضابطة والتجرM[يــــة، �ــــ� القيــــاس البعـــدي الختبــــار م@ــــا قمتوســـطات  ر ر
تب اvwموعة التجرM[ية ع�� kختبـار  رالبال=� لصا{| اvwموعة التجرM[ية؛ حيث بلغت متوسطات 

تـب اvwموعـة الـضابطة )21.90(كbل  ، )U1.500 (ة ، و�لغـت قيمـ)7.61(ر، ب�نما بلغـت متوسـطات 
، كمـا 
ــvلت (vـم أثــر )0,05(ى، و�ــ� أقـل مــن مـستو الداللــة )0.0000(و:انـت أقـل قيمــة للداللـة 

يفــض الفــرض الــصفر ب�نمــا (ل، ولتجنــب الوقــوع �ــ� خطــأ النــوع 6و )0.841(ىعنــد مــستو مرتفــع  ر
، Bonferroni Adjustmentى؛ فقـد تـم mعـديل مـستو الداللـة باسـتخدام )Dـو �ـ� واقـع 6مـر �ـ�يح

ات kختبــار الرئ�ــسة ) 0.05(ىحيــث تــم قــسمة مــستو الداللــة  ى؛ ليــصبح مــستو )3(رع�ــ� عــدد م@ــا
ق دالـــة أيـــضا عنـــد املـــستو ا{vديـــد للداللـــة لـــصا{| )0.0167(الداللــة ا{vديـــد  ى، وMتـــë| أن الفـــر ً و

  :اvwموعة التجرM[ية كما ي��

ات تـــرتبط بالب°يـــة اللغوyــــة للـــنص *دÌـــي � التجرM[يــــة تـــب اvwموعـــة رمتوســــطات  بلغـــت :رم�ـــا
تب اvwموعة ، ب�نما )20.33( ، )25,000 (U، و�لغت قيمة )9.29(الضابطة ربلغت متوسطات 

كمــــا 
ــــvلت  ،)0.0167(ىو�ــــ� أقـــل مــــن مــــستو الداللـــة ) 0.0004(و:انـــت أقــــل قيمـــة للداللــــة 
ق ذات داللــة إحـصائية  ؛)0.651(ى(vـم أثـر عنــد مـستو مرتفــع  بــن وممــا يـدل ع�ــ� وجـود فـر

ات م تــــب اvwمــــوعتن الــــضابطة والتجرM[يــــة، �ــــ� القيــــاس البعــــدي للم@ــــا رتوســــطات  املرتبطــــة ر
 . ولصا{| اvwموعة التجرM[يةبالب�ية اللغوMة للنص 6دYي،

ــــي � ـــلية للـــــــنص *دÌـــ ات تـــــــرتبط بالوظيفـــــــة التواصــــ ـــــت :رم�ـــــــا تـــــــب اvwموعـــــــة  بلغــ رمتوســـــــطات 
تـب اvwموعـة ، ب�نما )21.27(التجرM[ية   U، و�لغـت قيمـة )8.29(لـضابطة اربلغت متوسـطات 

كمـا  ،)0.0167(ىو�ـ� أقـل مـن مـستو الداللـة ) 0.0000(، و:انت أقـل قيمـة للداللـة )11,000(
ق ذات داللـــــة  ؛)0.772(ى
ــــvلت (vــــم أثــــر عنــــد مــــستو مرتفــــع  وممــــا يــــدل ع�ــــ� وجــــود فــــر

تب اvwموعتن الضابطة والتجرM[ية، �� القياس البعدي للم@اإحصائية  رات ربن متوسطات 
 . ولصا{| اvwموعة التجرM[يةللنص 6دYي، املرتبطة بالوظيفة التواصلية

{� للــنص *دÌــي � ات تــرتبط بالــسياق اGHــا رم�ــا تــب اvwموعــة  بلغــت :ر التجرM[يــة رمتوســطات 
تــب اvwموعـة ، ب�نمـا )20.50( ، )7,500 (U، و�لغـت قيمــة )8.04(الـضابطة ربلغـت متوسـطات 

كمــــا 
ــــvلت  ،)0.0167(ىو�ــــ� أقـــل مــــن مــــستو الداللـــة ) 0.0000(و:انـــت أقــــل قيمـــة للداللــــة 
ق ذات داللــة إحـصائية  ؛)0.799(ى(vـم أثـر عنــد مـستو مرتفــع  بــن وممــا يـدل ع�ــ� وجـود فـر

ات  تــــب اvwمــــوعتن الــــضابطة والتجرM[يــــة، �ــــ� القيــــاس البعــــدي للم@ــــا رمتوســــطات  املرتبطــــة ر
��  .ية ولصا{| اvwموعة التجرM[للنص 6دYي، ربالسياق ا{²ا

ض البحــث ســـالف الــذكر، وقبـــو الفــرض البـــديل،  فـــض الفــرض 6و مـــن فــر لوعليــھ يــتم  ول ر
ىيوجــد فـر دال إحــصائيا عنـد مــستو داللــة «: ونـصھ جــات طــالب ) f)≤0.05αق تـب د ربـن متوســطي  ر

ات التــــذو  جــــات اvwموعــــة الــــضابطة، �ــــ� القيــــاس البعــــدي الختبــــار م@ــــا قاvwموعـــة التجرM[يــــة ود ر ر
ن، و�ــ� ضــوء مــا ســبق، يbــو الباحــث قــد أجــاب عــن الــسؤال »vwموعــة التجرM[يــةالبال=ــ�، لــصا{| ا

مـا فاعليـة اسـ��اتيجية مق��حـة قائمـة ع�ـ� معـاي� نحـو : "َّالثا-ي من أسئلة البحث، والذي نـص ع�ـ�
ات التـــــذو البال=ــــ� للنـــــصوص 6دبيــــة لـــــدى طــــالب الـــــصف الثــــا-ي الثـــــانو  يالــــنص �ــــ� تنميـــــة م@ــــا ق ر

؟ Dر ي6   ".ز
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  :رتبطة ب�نمية الذ:اء الوجدا-يالنتائج امل .2
ات الــذ:اء الوجــدا-ي �ــ� النــصوص 6دبيــة التحقــق مــن  ُّحاولــت النتــائج املرتبطــة ب«نميــة م@ــا

ر
َّ�ــ�ة الفـــرض الثـــا-ي للبحـــث، والـــذي نـــص ع�ــ� ىال يوجـــد فـــر دال إحـــصائيا عنـــد مـــستو داللـــة «: َّ fق

)≤0.05α (يـة ود]Mموعـة التجرvwجـات طـالب ا تـب د ربـن متوسـطي  ر جـات اvwموعـة الـضابطة، �ـ� ر
تــم والختبـار �ــ�ة Dـذا الفــرض؛ ، »القيـاس البعــدي ملقيـاس الــذ:اء الوجـدا-ي �ــ� النـصوص 6دبيــة

الـــضابطة، (f ½عـــديا، ع�ـــ� مجمـــوع�K البحـــث مقيـــاس الـــذ:اء الوجـــدا-ي �ـــ� النـــصوص 6دبيـــةتطبيـــق 
، ودالل+*ـــا )U(بحـــساب قـــيم f وتـــم تحليـــل نتـــائج القيـــاس البعـــدي، ومعا{v+*ـــا إحـــصائيا ،)والتجرM[يـــة

 Kت�ـMن باسـتخدام اختبـار مـان وتـب اvwمـوعت ق بـن متوسـط  رللفـر ملقيـاس  Mann Whitney testو
  :ل، وDذا ما يو�ðھ ا{vدو التا�cالذ:اء الوجدا-ي �� النصوص 6دبية

  )8(لجدو 

تـب ا¨�مـوعت!ن ) U(قـيم  ق بـ!ن متوســط  روداللwÀـا للفــر ام اختبـار مــان باســتخد) الــضابطة، التجر�yيـة(و
�� القياس البعدي ملقياس الذ:اء الوجدا-ي �� النصوص *دبية:  

ات  رامل�ا
عينة 

اسة  رالد
 العدد

جة  رالد
  الjلية

متوسط 
 الرتب

U Z 
أقل 

قيمة 
 للداللة

  ىمستو

الداللة 
)0,05( 

�Ëم 
 *ثر

  

الو�¹   8.04  14  الضابطة
  15  التجر�yية  باالنفعاالت

36  
21.50  

7.500  4.272 0.0000 
دالة 

 إحصائيا
0.793  

ة   8.43  14  الضابطة رإدا
  15  التجر�yية  Tنفعاالت

28  
21.13  

13.000  4.050 0.0000 
دالة 

 إحصائيا
0.752  

التعاطف   9.00  14  الضابطة
  15  التجر�yية  العق%�

24  
20.60  

21.000  3.707 0.0002 
دالة 

 إحصائيا
0.688  

  8.79  14  الضابطة
  التواصل

  15  التجر�yية
20  

20.80  
18.000  3.837 0.0001 

دالة 
 إحصائيا

0.713  

  7.50  14  الضابطة
  املقياس

  15  التجر�yية
108  

22.00  
0.000  4.593 0.0000 

دالة 
 إحصائيا

0.853  

 

ق ذات داللة إحصائية عنـد مـستو ) 8(ليتë| من جدو  ىوجود فر بـن متوسـطات ) 0,05(و
عتن الـضابطة والتجرM[يــة، �ـ� القيــاس البعـدي ملقيــاس الـذ:اء الوجــدا-ي �ـ� النــصوص رتـب اvwمــو

تب اvwموعـة التجرM[يـة ع�ـ� kختبـار  ر6دبية لصا{| اvwموعة التجرM[ية؛ حيث بلغت متوسطات 
تـب اvwموعـة الـضابطة )22.00(كbل  ، )U0.000 (، و�لغـت قيمـة )7.50(ر، ب�نما بلغـت متوسـطات 

، كمـا 
ــvلت (vـم أثــر )0,05(ى، و�ــ� أقـل مــن مـستو الداللــة )0.0000(يمــة للداللـة و:انـت أقـل ق
يفــض الفــرض الــصفر ب�نمــا (ل، ولتجنــب الوقــوع �ــ� خطــأ النــوع 6و )0.853(ىعنــد مــستو مرتفــع  ر

، Bonferroni Adjustmentى؛ فقـد تـم mعـديل مـستو الداللـة باسـتخدام )Dـو �ـ� واقـع 6مـر �ـ�يح



 على معايير نحو النص في تنمية مهارات ة قائماستراتيجية مقترحةفاعلية 
 الصفلدى طالب  النصوص األدبيةفي التذوق البالغي والذكاء الوجداني 

 وي األزهريي الثانالثان

ــرف محمـد سعـد عبد هللا/ أ   أش
  الخيرعصام دمحم أحمد أبو / د.أ

 دمحم عبد الوهاب دمحم عبد هللا/ د.م.أ
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�ـــ� النـــصوص ) 0.05(لداللـــة ىحيـــث تـــم قـــسمة مـــستو ا ع�ـــ� عـــدد أ½عـــاد مقيـــاس الـــذ:اء الوجـــدا-ي 
ق دالــــــة أيــــــضا عنــــــد )0.0125(ى؛ ليــــــصبح مــــــستو الداللــــــة ا{vديــــــد )4(6دبيــــــة  ـــــر و، وMتــــــë| أن الفـ

  :ىاملستو ا{vديد للداللة لصا{| اvwموعة التجرM[ية كما ي��

ــــــاالت � ــــــت :الـــــــو�¹ باالنفعـ ــــب اvwموعـــــــة  بلغــ تــــ بلغــــــــت ، ب�نمـــــــا )21.50(التجرM[يــــــــة رمتوســـــــطات 
ــــب اvwموعـــــة  تـ ، و:انـــــت أقـــــل قيمـــــة )7,500 (U، و�لغـــــت قيمـــــة )8.04(الـــــضابطة رمتوســـــطات 

ــــة ) 0.0000(للداللـــــة  ــــستو الداللـ ــــvلت (vـــــم أثـــــر عنـــــد  ،)0.0125(ىو�ـــــ� أقـــــل مـــــن مـ ــــا 
ـ كمـ
ق ذات داللـة إحـصائية  ؛)0.793(ىمستو مرتفع  تـب ومما يـدل ع�ـ� وجـود فـر ربـن متوسـطات 

ـــو�� باالنفعـــــاالتطة والتجرM[يـــــة، �ـــــ� القيـــــاس البعـــــدي لبعـــــد اvwمـــــوعتن الـــــضاب  ولـــــصا{| ،الــ
 .اvwموعة التجرM[ية

ة Tنفعاالت وتنظيم�ا � تب اvwموعة  بلغت :رإدا بلغـت ، ب�نمـا )21.13(التجرM[يـة رمتوسطات 
تــــب اvwموعــــة  ، و:انــــت أقــــل قيمــــة )13,000 (U، و�لغــــت قيمــــة )8.43(الــــضابطة رمتوســــطات 

ــــة ) 0.0000(للداللـــــة  ــــستو الداللـ ــــvلت (vـــــم أثـــــر عنـــــد  ،)0.0125(ىو�ـــــ� أقـــــل مـــــن مـ ــــا 
ـ كمـ
ق ذات داللـة إحـصائية  ؛)0.752(ىمستو مرتفع  تـب ومما يـدل ع�ـ� وجـود فـر ربـن متوسـطات 

ــــ� القيــــــاس البعــــــدي لبعــــــد  ــــة، �ــ ــــااvwمـــــوعتن الــــــضابطة والتجرM[يــ ة kنفعــــــاالت وتنظيم@ــ  ،رإدا
 .ولصا{| اvwموعة التجرM[ية

تب اvwموعة  بلغت ):التف�م (التعاطف العق%� � بلغت ، ب�نما )20.60(التجرM[ية رمتوسطات 
تــــب اvwموعــــة  ، و:انــــت أقــــل قيمــــة )21,000 (U، و�لغــــت قيمــــة )9.00(الــــضابطة رمتوســــطات 

ــــة ) 0.0002(للداللـــــة  ــــستو الداللـ ــــvلت (vـــــم أثـــــر عنـــــد  ،)0.0125(ىو�ـــــ� أقـــــل مـــــن مـ ــــا 
ـ كمـ
تـب ق ذات داللـة إحـصائية ومما يـدل ع�ـ� وجـود فـر ؛)0.688(ىمستو مرتفع  ربـن متوسـطات 

ـــ� القيـــــاس البعــــــدي لبعـــــد  ـــة، �ـــ  ولــــــصا{| ،التعــــــاطف العق�ـــــ�اvwمـــــوعتن الــــــضابطة والتجرM[يــ
 .اvwموعة التجرM[ية

تــب اvwموعــة  بلغــت :التواصـل � تــب ، ب�نمــا )20.80(التجرM[يـة رمتوســطات  ربلغــت متوســطات 
) 0.0001( و:انــت أقــل قيمــة للداللــة ،)18,000 (U، و�لغــت قيمــة )8.79(الــضابطة اvwموعــة 

 ؛)0.713(ىكما 
vلت (vم أثر عنـد مـستو مرتفـع  ،)0.0125(ىو�� أقل من مستو الداللة 
ق ذات داللـــة إحـــصائية  تـــب اvwمـــوعتن الـــضابطة وممـــا يـــدل ع�ـــ� وجـــود فـــر ربـــن متوســـطات 

 . ولصا{| اvwموعة التجرM[ية،التواصلوالتجرM[ية، �� القياس البعدي لبعد 

ض البحــث ســالف الــذكر، وقبــو الفــرض البــديل، و فــض الفــرض الثــا-ي مــن فــر لعليــھ يــتم  و ر
ىيوجــد فـر دال إحــصائيا عنـد مــستو داللــة «: ونـصھ جــات طــالب ) f)≤0.05αق تـب د ربـن متوســطي  ر

جات اvwموعـة الـضابطة، �ـ� القيـاس البعـدي ملقيـاس الـذ:اء الوجـدا-ي �ـ�  راvwموعة التجرM[ية ود
ن، و�ـ� ضـوء مـا سـبق، يbـو الباحـث قـد أجـاب عـن »لـصا{| اvwموعـة التجرM[يـةالنـصوص 6دبيـة، 

مــا فاعليـــة اســ��اتيجية مق��حـــة قائمــة ع�ـــ� : "َّالــسؤال الثالـــث مــن أســـئلة البحــث، والـــذي نــص ع�ـــ�
يمعاي� نحو النص �� تنمية الذ:اء الوجدا-ي �� النصوص 6دبية لدى طالب الصف الثا-ي الثانو 

؟ Dر ي6   ".ز
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  : نتائج البحث، وتفس!�(امناقشة  )ب 
  :أظ@رت نتائج البحث السابقة ما ي��

ات التذو البال=�  � قفاعلية kس��اتيجية املق��حة القائمة ع�� معاي� نحو النص �� تنمية م@ا ر
ىللنصوص 6دبية؛ إذ يوجد فر دال إحصائيا عند مستو  جات ) f)0,05ق تب د ربن متوسطي  ر

 Kية، ال�]Mموعة التجرvwطالب ا �ست باستخدام kس��اتيجية املق��حة القائمة ع�� معـاي رد
ســـت بالطرMقـــة الـــسائدة، وذلـــك �ـــ�  جـــات طـــالب اvwموعـــة الـــضابطة ال�ـــK د رنحـــو الـــنص، ود ر

ات التذو البال=�، لصا{| اvwموعة التجرM[ية قالقياس البعدي الختبار م@ا  .ر
اسات والبحوث ا اسة -عمة : لسابقة، وم´*اروDذه الن«يجة تتفق مع نتائج مجموعة من الد رد

ــــو )2019(إســــــــماعيل  اســــــــة أحمــــــــد 6حــــ ل، ود ـــــدو )2018(ر ــــشام بـــ ـــة Dــــ اســـــ ي، ود ـــــــة )2017(ر اسـ ر، ود
 ).2015(مصطفى عزب 

�ــ� تنميــة الــذ:اء الوجــدا-ي �ــ�  � فاعليــة kســ��اتيجية املق��حــة القائمــة ع�ــ� معــاي� نحــو الــنص 
ىالنصوص 6دبية؛ إذ يوجد فر دال إحصائيا عند مستو  جات ) f)0,05ق تب د ربن متوسطي  ر

 �ست باستخدام kس��اتيجية املق��حة القائمة ع�� معـاي رطالب اvwموعة التجرM[ية، ال�K د
ســـت بالطرMقـــة الـــسائدة، وذلـــك �ـــ�  جـــات طـــالب اvwموعـــة الـــضابطة ال�ـــK د رنحـــو الـــنص، ود ر

 .عة التجرM[يةالقياس البعدي ملقياس الذ:اء الوجدا-ي �� النصوص 6دبية، لصا{| اvwمو
اسات والبحوث ال��بوMة  روDذه الن«يجة تتفق إجماال، مع نتائج ½عض الد

ً
 وخاصة �� مجال –

�س  راملنـــــا�N وطــــــر التــــــد اتــــــھ، �ـــــ� مراحــــــل التعلــــــيم –ق ـــذ:اء الوجــــــدا-ي وم@ا ــــة الــ ــــK عن�ــــــت ب«نميــ ر ال�ـ
ـــة، وم´*ــــــا اســــــة : ا²wتلفـــ اســــــة أحمــــــد أبــــــو ا{�ــــــسن Luy-Montejo (2019)رد ا)2018(ر، ود ســــــة ر، ود
Âاو v}يص�� ا   ).2016(ي

  :وMمكن تفس� نتائج البحث �� ضوء اتباع ©جراءات التالية

fتب�ــK الباحــث اتجاDــا لغوMــا  �  ي«ناســب مــع طبيعــة مــادة النــصوص 6دبيــة - وDــو نحــو الــنص -ً
ة والفكــرة( رال�ـK تتعـاو فª*ــا قواعـد النحـو وعلــوم البالغـة مـع املوســيقى والعاطفـة والـصو ، )ن

ا�*م �� mعلم@اوMتوافق Dذا ر kتجاه مع ميو وانفعاالت الطالب وقد  .ل

ـــاء  � ©عـــــداد ا{vيـــــد ملـــــواد املعا{vـــــة التجرM[يـــــة، وkس��شـــــاد بتوجª*ـــــات الـــــسادة ا�wكمـــــن أثنــ
 .إعدادDا وتنفيذ إجراءا�*ا

اســــتھ؛  � ـــود علــــª*م مــــن د ـــm Kعـ ـــامج املق�ــــ�ح، والفوائــــد ال�ـ اك الطــــالب ألDميــــة ال��نـ رإد وأDميــــة ر
ـــــدا ـــدا-ي –-ي ا{vانـــــــب الوجــ ف – وخاصـــــــة الـــــــذ:اء الوجــــ ـــا ــــساب املعــــ ـــو �ـــــــ� اك«ـــ ه ال��بــــ ر ودو ي ر

ات لطالب املرحلة الثانوMة   .روامل@ا

ة إجرائيـة، سـواء أ:انـت  � �س النـصوص 6دبيـة �ـ� صـو ًس®� الباحث إ�c توضيح أDـداف تـد ر ر
ات  Dا mـس@م �ـ� تنميـة م@ـا سـھ؛ وال�ـK بـدو س مـن در رأDدافا عامة أم أDدافا خاصة بbل د رر و

ً ً

 .قذو البال=� والذ:اء الوجدا-ي لدى الطالبالت

إثراء دليل الطالب باملواقف ال�m Kس@م �� تنمية و�� الطـالب بمـشاعرDم وانفعـاال�*م تجـاه  �
ة دافعي+*م نحوDا سو *ا، وmس@م �� تحفDÂا وإثا رالنصوص 6دبية ال�K يد   . ر

دبـاء منت*ـ� النـصوص تضمن دليل الطالب باملواقف ال�m Kس@م �� ف@ـم الطـالب ملـشاعر 6 �
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Mة ال�K ع�ـ�ت ع´*ـا  ب الشعو 6ّدبية وانفعاال�*م وعواطف@م، وmعمل ع�� تفاعل@م مع التجا ر ر
  .النصوص 6دبية

ات التـــذو البال=ـــ� والـــذ:اء الوجـــدا-ي مـــن خـــالل النـــصوص 6دبيـــة،  � قDkتمـــام ب«نميـــة م@ـــا ر
Mبات والتطبيقــات، وعالج@ـا معا{vـة نفـسية وجدانيـة، وتركــDk Âتمـام ع�ـ� 6-ـشطة و رالتـد

اس+*ا  .روتنو�ع@ا، واستخدم وسائل mعليمية جذابة؛ وذلك لتحفÂ الطالب نحو د

ـــــbال 6داء قرائيــــــا أو  � ــــدد 6-ــــــشطة وتنوع@ــــــا، حيــــــث mــــــشمل أ-ــــــشطة لbــــــل شــــــbل مــــــن أشـ mfعــ

ىاستماعيا أو كتابيا، كما mشمل أ-شطة تؤدي بطرMقة فردية وأخر تؤدى بطرMقة جماعية f f. 

� Â ع�� إيجابية الطـالب ومناقـش+*م وا{�ـوار مع@ـم، وطـرح 6سـئلة وإتاحـة الفرصـة ل@ـم ال��ك
Mبات  .رللمشاركة بحرMة �� 6-شطة والتد

ِالتنـــوع �ـــ� اســـتخدام الوســـائل التعليميـــة املوðـــ�ة، مـــن وســـائل ســـمعية أو مرئيـــة أو أج@ـــزة  �
ّ

ة دواف  .ع الطالب نحو التعلمرحاسوب أو غ�Dا؛ مما أس@م �� ت�س� املادة ع�� الطالب وإثا

�سية mس«ند �� مجمل@ا ع��  � �س املق��حة ع�� مجموعة إجراءات تد رتركÂ اس��اتيجية التد ر
معاي� نحو النص؛ من خالل عدة مراحل، تأmي �� مقدم+*ا ال+*يئة الوجدانية للطالب لتلقي 

شف عــن الـنص 6دYـي واسـ«يعابھ، وم´*ـا التحليـل للـنص 6دYـي ومـا تتـضمنھ مـن أ-ـشطة تكـ
  .مشاعر 6ديب وعاطفتھ

س ال��نــامج املعــد �ــ� البحــث، وتنوعــھ إcــ� تقــوMم  � س مــن در وmعــدد أســاليب التقــوMم �ــ� :ــل د ر
ات التـــذو البال=ــ� والـــذ:اء الوجـــدا-ي �ـــ�  ققب�ــ� و�نـــا�ي و *ـــا�ي، واDتمامـــھ بقيــاس جميـــع م@ـــا ر

 .النصوص 6دبية

  :توصيات البحث، ومق��حاتھ  )ج 
  : إلª*ا البحث ا{�ا�c، قدم الباحث التوصيات Æتية�� ضوء النتائج ال�K توصل �

�M*م  � ش عمل ملعلKÈ اللغة العر�ية قبل وأثناء ا{²دمة؛ لتد M[ية و ات تد رعقد دو ر ور ر
ات التذو البال=� والذ:اء الوجدا-ي لدى الطالب قع�� كيفية تنمية م@ا   .ر

ة Dkتمام ب[ناء اس��اتيجيات لتعليم اللغة العر�ية قائمة ع��  � مـداخل اللغـة ورضر
 .ونظرMا�*ا

�س النصوص 6دبية � ة توظيف معاي� نحو النص عند تد رضر   .ور
ي منــــا�N اللغــــة العر�يــــة مــــن ا{²طــــوات  � ة إفــــادة املعلمــــن ومخططــــي ومطــــو رضــــر رو

  .©جرائية لالس��اتيجية املق��حة
ـــذ:اء الوجــــدا-ي �ــــ� الوقــــوف ع�ـــــ�  � ات التــــذو البال=ــــ� والـ ـــن قــــائم�K م@ــــا ـــادة مـ ق©فـ ر

ات     .امل@مة واملناسبة لطالب املرحلة الثانوMةرامل@ا
ا  � ــ ــــداده وفقــــ ــــل الطالــــــب والــــــذي تــــــم إعــ ي املنــــــا�N مــــــن دليــ ًإفــــــادة مخططــــــي ومطــــــو ر

 .للنظرMات ال��بوMة والنفسية ا{�ديثة
©فــــادة مــــن دليــــل املعلــــم الــــذي تــــم إعــــداده لتنفيــــذ kســــ��اتيجية املق��حــــة؛ حيــــث  �

�س بمــا يتفــق مــع ريحتــو ع�ــ� عناصــر وخطــوات التــد اســات ي ر أحــدث البحــوث والد
 . ال��بوMة والنفسية
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اسات Æتية–ً امتدادا للبحث التا�c –كما يق��ح الباحث  �   :ر القيام بالد
ات التذو  .1 قاس��اتيجية مق��حة قائمة ع�� ½عض النظرMات اللغوMة �� تنمية م@ا ر

  .البال=�
ات الذ:اء الوجدا .2   .-يروحدة مق��حة قائمة ع�� نظرMة السياق �� تنمية م@ا
ات النقد 6دYي .3   .راس��اتيجية مق��حة قائمة ع�� معاي� نحو النص �� تنمية م@ا
ات التذو البال=� .4 قبرنامج مق��ح قائم ع�� نظرMة النظم �� تنمية م@ا  .ر
ات الكتابة ©بداعية .5  .روحدة مق��حة قائمة ع�� معاي� نحو النص �� تنمية م@ا
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  :مصادر البحث
أوال

ً
  املراجع العرqية: 

�س علم ): 2018(د إبراDيم أبو ا{�سن أحم رأثر استخدام اس��اتيجية قبعات التفك� الست �� تد
ات الـــذ:اء الوجـــدا-ي والعـــادات العقليـــة املنتجـــة لـــدى طــــالب  رالـــنفس ع�ـــ� تنميـــة م@ـــا

اســــات kجتماعيـــة املرحلـــة الثانوMــــة،  -77، 97، عمــــصر-رمجلـــة ا{vمعيــــة ال��بوMـــة للد
104 .  

ات التعبـ� ): 2018(لأحمد سعيد 6حو  رفاعليـة برنـامج قـائم ع�ـ� معـاي� نحـو الـنص �ـ� تنميـة م@ـا
ات، اvwلد اvwلة الدولية لألبحاث ال��بوMةالكتاYي،    . يناير1، ع42ر، جامعة ©ما

س النحو): 2001(أحمد عفيفي  ينحو النص اتجاه جديد �� الد Dراء الشرر ق، القاDرة، مكتبة    .ز

ات ): 2005(أحمــد دمحم عبــد الــرحيم  رأثــر وحــدة مق��حــة �ــ� التأصــيل والتجديــد �ــ� تنميــة ½عــض م@ــا
Dـــــر ـــانو 6 يالتـــــذو البال=ـــــ� لـــــدى طـــــالب الـــــصف 6و الثــ ي ل ســـــالة ماجـــــست� غـــــ� زق ر، 

Dر ة، :لية ال��بية، جامعة 6 زم�شو   . ر

�س نحــو الــنص �ــ� تنميــة 6داء النحــو والتــذو ): 2010(يإيمــان دمحم النيجــ�  قفعاليــة برنــامج لتــد ي ر
ة، 6دYــي لــدى طــالب قــسم اللغــة العر�يــة بbليــة ال��بيــة ســالة ماجــست� غــ� م�ــشو ر،  ر

ة   .ر:لية ال��بية بدمياط، جامعة املنصو

�ـــ�س وجـــان ســـbوت  ، ترجمـــة صـــفاء 6عـــسر وعـــالء الـــدين كفـــا��، الـــذ:اء الوجـــدا-ي): 2000(وبـــام ر
�ع   .زالقاDرة، دار قباء للطباعة وال�شر والتو

  .، القاDرة، عالم الكتباج+*ادات لغوMة): 2000(تمام حسان عمر 

، القـــــاDرة، ال@يئـــــة البـــــد£ع بـــــن البالغـــــة العر�يـــــة واللـــــسانيات النـــــصية): 1998(جميــــل عبـــــد اvwيـــــد 
  .املصرMة العامة للكتاب

ــــصر  ــــة �ــــــ� املــــــرحلتن ): 2000(حــــــس�K عبــــــد ال@ــــــادي عــ �س اللغــــــة العر�يــ رkتجاDــــــات ا{�ديثــــــة لتــــــد
Mة للكتاب، ©سكن©عدادية والثانوMة Mة، مركز ©سكند رد   .ر

�س ا{vغرافيـا ع�ـ� تنميـة ): 2013(رجاء دمحم عبد ا{vليل  رفعالية اسـتخدام املـدخل ©-ـسا-ي �ـ� تـد
 ، ات الذ:اء الوجدا-ي و�قاء أثر الـتعلم لـدى طـالب الـصف 6و الثـانو يم@ا ل اسـات ر رد

  .93 – 66، )3ج (36، ع  السعودية-عر�ية �� ال��بية وعلم النفس 

، ترجمـــة د تمــــام حـــسان، القـــاDرة، عــــالم الــــنص وا{²طـــاب و©جـــراء): 1998(و�ـــرت دي بـــو جرانـــد ر
  .الكتب

ق عـــالم  فيـــل الـــذ:اء الوجـــدا-ي لـــدى عينـــات م@نيـــة مختلفـــة، ): 2007(و
ـــ�ر فـــار : فكـــر وإبـــداعوبر
 . 555 -471، 42ج رابطة 6دب ا{�ديث،

�س 6دب ): 2004(سعاد عبد الكـرMم الـوائ��  ، والبالغـة والتعبـ� بـن التنظـ� والتطبيـقرطرائـق تـد
�ع ق لل�شر والتو دن، دار الشر ز6 و   .ر
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، الbوMت، �� البالغة العر�ية و6سلو�يات اللسانية آفاق جديدة): 2003(سعد عبد العزMز مصلوح 
  .جامعة الbوMت

ايـر وســماء تر:ــي داخـل  �س اللغـة العر�يــة): 2015(زسـعد ع�ــ�  ن، دار ، عمــاراتجاDــات حديثـة �ــ� تــد
  .املنvOية

 �، القاDرة، مؤسسة ا²wتار 2، طعلم لغة النص املفاDيم وkتجاDات): 2010(يسعيد حسن بح
�ع   . زلل�شر والتو

 �cيالذ:اء الوجدا-ي وعالقتھ بالدافعيـة للـتعلم لـدى طـالب التعلـيم الثـانو ): 2016(س@ا حامد متو
،Kة واجتماعية الف�Mاسات تر�و   . 738-695، 1) 22(، ة ال��بية :لي-جامعة حلوان : رد

ات تحليل النصوص 6دبـية وأثـره ع�ـ� ): 2008(شعبان عبد القادر غزالة  ربرنامج لغو لتنميـة م@ا ي
Dــــر،  ـــة العر�يـــــة بbليــــة ال��بيــــة جامعــــة 6 زالتــــذو 6دبـــــي لـــــدى طــــالب اللغــ مجلــــة :ليــــة ق

Dر  .  31-3، )2ج (136، ع زال��بية، جامعة 6

ــÂاو يصــ�� إبــراDيم ا{vيم ): 2016(يDم �ــ� تنميــة مفــاMللقــرآن الكــر KــÈــاز العلv,© فعاليــة مــدخل
اســــات kجتماعيــــة والــــذ:اء الوجــــدا-ي لــــدى تالميــــذ الــــصف 6و ©عـــــدادي ذو  يالد ل ر

Dرصعو�ات التعلم،   .73 – 11، 170) 4(، مصر-زمجلة :لية ال��بية جامعة 6

ات وحـــدة بالغيــة مق��حــة ): 2017(صــفوت توفيــق حــرحش  ر�ــ� ضـــوء املــدخل 6ســلوYي لتنميــة م@ـــا
يالتــــذو البال=ــــ� والكتابــــة ©قناعيــــة لــــدى طــــالب الــــصف 6و الثــــانو ل اســــات �ــــ�  ،ق رد

�س  راملنا�N وطر التد  .65-16، 222، عمصر-ق

، )ا{�ـدود و©مbانيـات(النحو ونحو النص ): 2016(صيوان خض� خلف وخليل عبد املعطي املا£ع 
  .56-31، 76، ععراق ال-مجلة آداب البصرة 

K�ï اللغة العر�ية): ت.د(عبد العليم إبراDيم  ف14، طراملوجھ الف�K ملد   .ر، القاDرة، دار املعا

�س فنو اللغة العر�ية): 2006(رع�� أحمد مد:و  نتد   .، القاDرة، دار الفكر العرYير

 KÈـــ� رفاعليــة برنــامج مق�ـــ�ح ع�ــ� نحــو الــنص �ـــ� تنميــة م@ــا): 2018(فــواز بــن صــا{| الـــسلات التفك
مجلة يالنحو وخفض قلق ©عراب لدى طالب قسم اللغة العر�ية بجامعة الطائف، 

  .109-57، 1) 9(، ىجامعة أم القر للعلوم ال��بوMة والنفسية

 Kــــ�Mبرنــــامج مق�ـــ�ح �ــــ� نحــــو الـــنص ومــــدى فاعليتــــھ �ـــ� تنميــــة الف@ــــم القرا�ــــي ): 2010(دمحم الـــسيد الز
ةالب املعلمــن، ألنمـاط متنوعــة مــن النــصوص لــدى الطـ ، رمجلــة :ليــة ال��بيــة باملنــصو

)2 (74 ،467-515 .  

ــ� املرحلــــة الثانوMــــة؛ أســــسھ وتطبيقاتــــھ ): 2000(ردمحم صــــالح الــــدين مجــــاو  �س اللغــــة العر�يــــة �ــ رتــــد
  .، القاDرة، دار الفكر العرYيال��بوMة
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�ــسية قائمــة ع�ــ� علــم اللغــة ا): 2012(محمــود جــالل الــدين ســليمان  لنــK�ô لتنميــة راســ��اتيجية تد
ات التحليـل 6دYـي ملظـاDر mkـساق وk-ـ�vام �ـ� النـصوص �ـ� املرحلـة الثانوMـة،  رم@ا

�س اسات �� املنا�N وطر التد رمجلة د �س ا{vمعية املصرMة -قر رللمنا�N وطر التد ، ق
  .90-45، 182ع

ي ملتعلKÈ قبرنامج مق��ح قائم ع�� علم لغة النص لتنمية التذو 6دY): 2015(مصطفى عراYي عزب 
اسـات ىاللغة العر�ية الناطقن بلغات أخـر ة، :ليـة الد سـالة ماجـست� غـ� م�ـشو ر،  رر

  .العليا لل��بية، جامعة القاDرة

ـــة والـــــذ:اء ): 2012(منــــ�ة دمحم املرعـــــب  ـــة البي-يـ ات ا{�ياتيــــة ع�ـــــ� تنميــــة الثقافــ ـــر برنـــــامج �ــــ� امل@ـــــا رأثـ
 -مجلــة عــالم ال��بيــة الــسعودي، الوجــدا-ي لــدى تلميــذات املرحلــة الثانوMــة �ــ� اvwتمــع

  .76-15، )13 (39، عمصر

ات التذو ): 2010(يح.~ أبو سكن  نادر ات الف@م القرا�ي وم@ا قفاعلية برنامج مق��ح �� تنمية م@ا ر ر
يالبال=� لدى طالب الصف 6و الثانو ة، :لية ال��بية، ل سالة ماجست� غ� م�شو ر،  ر

Dر   . زجامعة 6

ء ): 2019(-عمة دمحم إسماعيل   ات ف@م املقر وفاعلية برنامج مق��ح قائم ع�� نحو النص لتنمية م@ا ر
ïــ�K اللغــة العر�يــة مــن النــاطقن ½غ�Dــا ة، :ليــة رلــدى دا اه غــ� م�ــشو ســالة دكتــو ر،  ر ر

Mة   .رال��بية، جامعة kسكند

Dـران  ا دمحم  زنـو �س النـصوص 6دبيـة �ــ� ضـوء مـدخل القــراءة kسـ��اتيجية التعاو): 2018(ر نيــة رتــد
ــــا لــــــدى طــــــالب املرحلــــــة  ــــا ونقــــــدDا والكفــــــاءة الذاتيـــــة �ــــــ� قراء�*ــ ات تحليل@ــ ــــا رلتنميـــــة م@ــ

  .271-179، 196مصر، ع-مجلة القراءة واملعرفة ، الثانوMة

�س البالغة باسـتخدام ½عـض اسـ��اتيجيات نظرMـة ): 2013(رنو دمحم عبد الرحيم  �ـ� " ترMـز " رأثر تد
�ات التذو البال=� والتفك قتنمية م@ا DرMةر رسالة  ،ز ©بدا�� لدى طالبات الثانوMة 6

ة، جامعة سوDاج   . رماجست� غ� م�شو

�س البالغــة باســتخدام املــدخل املعر�ــ� 6:ــاديKÈ لــتعلم اللغــة ): D)2019بـة بخيــت دمحم  رفاعليــة تــد
ـــد لــــــدى طالبــــــات الــــــصف 6و الثــــــانو  ـــــذو البال=ــــــ� والتفكــــــ� الناقـــ يع�ــــــ� تنميــــــة التـ ل ق

، Dر ي6 سالة مز ة، :لية ال��بية جامعة سوDاجر     . راجست� غ� م�شو

ات التحليل اللغو للنص ): 2007(يDشام دمحم بدو  يبرنامج قائم ع�� علم اللغة النK�ô لتنمية م@ا ر
ة، 6دYــي لــدى طــالب شــعبة اللغــة العر�يــة بbليــة ال��بيــة اه غــ� م�ــشو ســالة دكتــو ر،  ر ر

  .:لية ال��بية، جامعة دمياط

ـــيم وkعتمــــاد ال@يئــــة القوميـــــة لـــــض ـــواد اللغـــــة ): 2015(مان جـــــودة التعلــ وثيقـــــة املعـــــاي� القياســـــية ملــ
Dر قبل ا{vام®� يالعر�ية بالتعليم 6   . ، ©صدار الثا-ي، القاDرةز

��~، ودمحم خــ� الفـــوال  اء تالميــذ الــصف الثـــامن �ــ� ا{�لقـــة الثانيــة مـــن ): 2009(وفــاء أحمــد الع�ـــ رآ
اســة : لــألدب والنــصوص �ــ� مواقــف ا{�يــاةلالتعلــيم 6ساïــ�K حــو توظيــف mعلم@ــم  رد

Kـــــ�ïس التعلــــيم 6سا ـــدا ـــ� محافظـــــة دمـــــشق-رميدانيــــة �ـــــ� مــ ـــة �ـ مجلـــــة  ، ا{�لقـــــة الثانيــ
  . 612 - 577، 1,2، 25س  ،جامعة دمشق للعلوم ال��بوMة والنفسية
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