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 تحليل الموضوع: ىاستراتيجية مقترحة قائمة على المنهج النقد

 ىلتنمية بعض مهارات فك شفرات النص األدب

 طالب المرحلة الثانوية األزهرية ىلد
 أحمد محمد عبد الرحيم محمد .د                                      

 سويف ىجامعة بن -كلية التربية  - مناهج وطرق تدريسدكتوراه 

 

  مقدمة الدراسة ـأوالً 

قوامه  ىوالدالل ،ىوالنحو ىوالمعجم ىوالصرف ىاللغة نظام يتضمن الجانب الصوت    

واللغة العربية لغة متميزة عن  رموز تواضع عليها أهل اللغة بغرض التفاهم والتواصل،

 عبر ىواألدب العرب لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة الشريفة، ىفه ؛اللغات األخرى

 عصوره المتعاقبة.

وهو جزء من روحه العام،  المجتمع، ىواألدب وجه من وجوه الفلسفة العامة السائدة ف   

 ىاستجابة لحاجات جمالية يحددها واقع تاريخ ، وهوىوعنصر من عناصر بنائه الثقاف

ا يقدم تفسير   ىاألعمال األدبية، ويواكب كل مدرسة أدبية فكر أدب ىمحدد نلتمسه ف ىواجتماع

 (.7) (912، 9172 المنعم تليمة، )عبد ا لها من حيث ماهيتها المميزة لها عن غيرهانظري  

الغموض فيه؛  تفسر ىأهمية كبيرة لدى النقاد، فه ىولمهارات فك شفرات النص األدب   

وتدفع توهم القارئ لمعنى غير مراد،  يريد الكاتب أن يعبر عنه، ىفتشرح المعنى المستتر الذ

وتكشف عن التراكيب النحوية  لم يكن حتى لصاحب النص دراية به، احسن  ى وتبين معن

 فهم المعنى. ىوأثرها ف المستخدمة فيه، ومواضع التقديم والتأخير بها،

مراحل التعليم المختلفة،  ىوتزداد أهمية مهارات فك شفرات النص بالنسبة للطالب ف   

 ، وتبين تليمحات الكاتب فيه،ىص األدبالن ىفتساعده على تحديد مواضع اإليجاز والحذف ف

 وتثير أسئلة حول الجوانب الغامضة فيه، وتميز بين التعميم القائم على أدلة والتعميم الزائف

 (.719-717، 9111 )السيد حسين،

 "Thematic analysis in criticism ىالنقـــــد األدب ىولمنهج تحليل الموضوع ف    

literature ى الحديثة الت ى، فهو أحد مناهج النقد األدبىحليل النص األدبت ىأهمية كبرى ف

ووجهة نظره فيها، وبالطرق  شعره، ى، وبالقضايا والظواهر األدبية فتهتم بمؤلف النص

إلى  اهي  ويقدم أسئلة للنص، منت ودالالت هذه الطرق، عبر بها عن موضوعه، ىالفنية الت

وعاطفته، ومدى  ظه وصوره ومعانيه،أفكاره وألفا ىالمؤلف ف ىكشف الغموض عن رأ

 المعايش.  ومدى تعبيره عن واقعه االجتماعى عاش بها، ى، وبالبيئة المكانية التتأثره بعصره

باالهتمـام األكبر من  ىا لتلك األهمية فقد حظيت مهارات فك شفرات النص األدبنظر     

ن وــــاصة القـــــــائمبخـالمرحلة الثانوية األزهرية، و ىالمناهج الدراسية ف ىقبل مخطط

حيث عدت تنمية تلك المهارات لدى الطالب من األهداف  خـطيط األهداف التعليمية؛على ت

تمثل النتائج المتوقع بلوغها  ىوالت ،ى تلك المرحلةالعامة لتدريس مادة األدب والنصوص ف

 ى.ختام المقرر الدراس ىبل الطالب فمن ق  
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 الصفحة(. –سنة النشر  –اسم المؤلف ) :ى التوثيق على النحو التال

إلـــــــــى وضــــــع معـــــايير  9112عام  ىكما بادرت وزارة التربية والتــــــعليم ف    

مساعـدة الطالب على الوصول إلى  بهـــــدف المرحلـــــــة الثانــــوية؛ ىقومية لألدب فــ

ـــع مــــؤشـــرات ألداء الطالب تساعدهم ووضـ ،ىكــفاءة استــخدام مهارات النــــص األدب

حيث جعلت من قدرة الطالب على تحديد دوافع الكاتب لكتابة إبداعه  على تحقيق ذلك؛

وقدرته على شرح  وقدرته على استنباط خصائصه من خالل أحد كتبه أو أعماله، ،ىاألدب

لمعيار الخـاص ذلك: من مـــؤشرات ا ىأسباب لجوء الشاعر إلى الرمز، ومدى توفيقه ف

، 9112 وتحـــــــليله ونـــــــقده )وزارة التربية والتعليم، ىبفهــــــــم مضمون العمل األدب

712.) 

بأهمية تنمية  "م(9112المناهج التعليمية )مايو  ىكما أوصى مؤتمر "صورة األدب ف   

 (،72، 9112 )هيئة قصور الثقافة، المرحلة الثانوية ىف ىمهارات تحليل النص األدب

)أحمد و (،742، 9172 )سيد رجب،و (،:19، 9112 )وائل صالح، ودراسة كل من:

بتنمية بعض مهارات تحليل النص، ومنها مهارات تتعلق  ،(929، 9172 محمد عبد الرحيم،

 تحديد الحالة النفسية لألديب، واستنتاج غرض األديب، مثل: ىبفك شفرات النص األدب

وإصدار بعض األحكام على  نفس القارئ، ىعها األديب ليؤثر فاتب ىوتحديد األساليب الت

عاش فيه، وبالبيئة المكانية المحيطة  ىومدى تأثره بالعصر الذ مدى صدق عاطفة األديب،

 المعايش.        ومدى تعبيره عن الواقع االجتماعى به،

 :اإلحساس بالمشكلة - اثانيً 

ن فإ ،ىاألدب م بمهارات فك شفرات النصوذلك االهتما وعلى الرغم من تلك األهمية،   

 هناك شكوى من ضعـــــف تلك المهارات لدى طالب المرحلة الثانوية بصـــفة عامة،

 (1مرجع سابق،  )سيد رجب، حيث أكدت دراسة: وطالب الصـف األول بصفـة خاصة؛

المرحلة الثانوية على الكشف عن أغراض أدبية خاصة أرادها  ىضعف قدرة الطالب ف

مرجــع  )أحمد محمد، وأشارت دراسة نصه، وأسباب استخدامها على هذا النحو، ىديب فاأل

الحكم على مدى  ىالمـرحـلة الثانوية األزهرية ف ى( إلى ضـعف قـدرة الطالب فـ922سابق، 

نقل  ىضـــــوء معـــــــاناته الحقيقية، أو أمانته فـــ ىصـــــدق عاطفة وانفــــعاالت ألديب ف

ات للنفس، وعلى مـــــدى تأثره بالبيـــــئة ـــــــــج  ل  ـا تخـــــــيله مـــن مـــــشاعر وخ  مــــ

النــــص  ىتعــبيره فــــــــ وعلى مدى ضــــوء سياق النص، ىالمكـانية المحيطة بــــه ف

 ضوء سياق النص. ىالمعايش ف ىعـــــن الواقـــع االجـــتماع

(، 922، 9112 )كرســــــــتين زاهر حـــــنا، ة كل مـــــــن:وأشـارت دراســــــ    

إلـــــى أن  ،(72 -79، 9174 طه، ى(، و)حـــــمد241، 9171 و)مـــــروان الــسمان،

حـــيث يميــــل الكثير من  ستراتيـجيات تدريس النصوص األدبية؛ا ا فىوضعف   اهناك قصور  

أدت إلى ضـــــعف  ىدريس غـــــير الحديثة، والتالمعلمين إلى استخدام طـــــرق التـــ

 لدى طــــــالب المرحلة الثـانوية. ىمهارات تحليل النـــص األدبــــ

قام بها الباحــــــث بمعهد العباسية  ىويؤكد كل ما سبق الدراسة االستـــــطالعية الت    

حيث قام  ،9171ديسمبر بنات بالقاهرة خالل األسبوع األخير من شهـر  ىاألزهر ىالثانو
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 على تعـرفلبالمعهد؛ ل ىمادة األدب العــــرب ىالبـاحث بمقابلة مفتوحة مع عشرة من معلم

، وانتهت المقابلة إلى ما ىاألزهر ىواقـع تدريس النصـوص األدبية بالصف األول الثـانو

 :ىيل

وتعتمد  اسبة،ستراتيجيات تدريس النـــصوص األدبية بالصـــــف األول غير مناأن  -1 

 النصوص المقدمة لهم. ىعلى تحفيظ الطالب لشرح األبيات، ومواطن الجمال ف

النص، بينما  ىتوجد ف ىالمباشرة والسطحية الت ىيستطيع الطالب التعبير عن المعان -2

تحتوى على بعض الغموض  ىوالت ،ى غير المباشرةأكثرهم من الوصول إلى المعان ىيعان

 .أو كشف تلميحات الكاتب النص أو الشفرات، ىف

مهـارات فك  ىولذا يتضح مـــن دراسة نتائــج المقـــابلة: وجـــــود قصــــور فــــ     

ضـعـــــف قدرتــــهم  ؛ حيـــث تبينىلدى طالب الصـــف األول الثانو ىاألدبشفرات النص 

لم يصرح بها الكاتب  ىلتوا ،ىالنــــــص األدب ىتــــرد ف ىالخفية التـــ ىعــلى كشف المعان

 مثل: صـــــدق عاطفته وانفــــعاالته، ومـــــدى تأثره بالبيـــــئة المكـانية المحيطة بــــه،

، أو الكشف عن المعايش ىالنــــص عـــــن الواقـــع االجـــتماع ىومدى تعــبيره فــــــــ

وذلك  على هذا النحو، وأسباب استخدامها نصه، ىغراض أدبية خاصة أرادها األديب فأ

لطالب الصف األول  ىستراتيجيات المستخدمة لتدريس النص األدببــــسبب ضعـف اال

 بل المعلم.تعتمد على الحفظ والتلقين من ق   ىوالت األزهر، ىالثانو

ستراتيجية جــــديدة لتــــنمية بعــــض مهــارات فك كل ما سبق يؤكد الحاجة إلى بناء ا    

وفي حدود علم الباحث أنه ال توجــــد دراسات تنـاولت بنـــاء  ،ىاألدبشفرات النص 

"منهج تحليل  ضـــوء ىتلك المــرحلة فـــــ ىســـتراتيجية لتنمية تلك المهـــــارات فا

 .   Thematic analysis in criticism literature "ىالنقد األدب ىالموضوع ف

   :تحديد المشكلة ـ اثالثً 

ضعف مهارات فك شفرات النص لدى طالب ى مشكـــلة الدراسة الحالية ف تتحدد    

ستراتيجية لتنمـــــية تلـــــك المهارات ا، واالفتقار إلى ىاألزهـــر ىالصف األول الثانو

 لديهم.

 :ىالتال ىلهذه المشكلة تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤال الرئيس ىوللتصد    

لدى طالب  ىاألدب ستراتيجية لتنــمية مهـــــارات فك شفرات النصاكيف يمـــــكن بناء 

 "ىالنقد األدب "منهج تحليل الموضوع فى ضوء ىف ىاألزهر ىالصف األول الثانو

Thematic analysis in criticism literature    ؟ 

 : األسئلة التالية ىويتفرع من السؤال الرئيس    

 ىالمناسبة لطالب الصف األول الثانو ىدباأل ما مهارات فك شفرات النص -1

 ؟ىاألزهر

 "ىالنقد األدب ى"منهج تحليل الموضوع ف ســــــتراتيجية قائمة علىاما أسس بناء  -2

Thematic analysis in criticism literature    لتنــــمية مهارات فك شفرات النص 

 ؟ىاألزهر ىلطالب الصف األول الثـانو ىاألدب

 ؟"ىالنقد األدب ى"منهج تحليل الموضوع ف ضوء ىتراتيجية المقترحة فسما اال -4
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تنمية مهارات  ىستراتيجية المقترحة لتــــدريس النصـــــوص األدبية فما فاعلية اال -2

 ؟ىاألزهر ىلدى طالب الصف األول الثانو ىاألدب بعـــــض فك شفرات النص

 :حدود الدراسة ـ ارابعً 

  على الحدود التالية:تقتصر الدراسة        

النقد  ى"منهج تحليل الموضوع ف قـــــام عليـــــــها ىبعض األسس النظـرية الت -7

ا ؛ حـــــــيث تمــــثل عنــــصر  ىترتبط بتدريس النص األدبــ ى، والت"ىاألدب

 ستراتيجية المقترحة.ى بنـــاء االا  فمهــــــم  

   سوف تكشف االختبارات  ىتـبعض مهارات فك شفرات، وبخاصة المهارات ال -9

 عن ضعفها لدى الطالب.      

      ضوء توزيع قطاع  ىف -بمحافظة القاهرة  ىتطبيق الدراسة على معهد أزهر -2

 لة لبيئات مصر المختلفة.مث  حيث تمثل المحافظة بيئة م   - المعاهد األزهـــرية      

   حيث  نوية األزهرية؛تطبيق الدراسة على طالب الصف األول من المرحلة الثا  -4

 يمثل هذا الصف بداية مرحلة تعليمية جديدة.        

  سيتم التوصــــل إليها باإلجابة  ىعـــرض نتائج الدراسة بالنتائج الت ىااللتـزام ف -2

 عن الســـؤال األخير من أسئــــلة الدراسة.     

 :تحديد المصطلحات ـ اخامسً 

 :ىاألدب مهارات فك شفرات النص -1

الخفية  ىمثل: األفكار والمعان ،ىالنص األدب ىمهارات تفسر الغموض ف ىه     

ومدى صدق  ،لم يصرح بها الكاتب ىوالت ،ىالنــــــص األدب ىتــــرد ف ىالتـــوالمستترة 

قاس وي   فهم المعنى، ىوأثره ف عاطفة األديب وانفعاالته، والغرض من التقديم والتأخير به،

 اختبار مهارات فك شفرات النص. ا من خاللإجرائي  

 Thematic analysis in criticism "ىالنقد األدب ى"منهج تحليل الموضوع ف-2

literature: 

تهتم بمؤلف النص، وبالقضايا والظواهر  ىالحديثة الت ىهو أحد مناهج أو اتجاهات النقد األدب    

عبر بها عن موضوعه، ودالالت هذه  ىووجهة نظره فيها، وبالطرق الفنية الت شعره، ىاألدبية ف

 الطرق.

 :خطوات الدراسة وإجراءاتها ـ اسادسً 

 الخطوات التالية: ىتسير الدراسة ف      

 ، ويتم ذلك من خالل :ىاألدبتحديد مهـــــــارات فك شفرات النص  -7

 .ىاألدب تناولت طبيعة فك شفرات النص ىاألدبيات الت  - أ

 الخبراء والمتخصصين. ىرأ - ب

 ى"منهج تحليل الموضوع ف ضـــــــوء ىرحة فستراتيجية المقتــــــــــديد أسس بناء االتحـ -2

 ويــــــتم ذلك مــــــن خالل: ،Thematic analysis in criticism literature"ى النقد األدب

 قام عليها منهج تحليل الموضوع. ىعرضت لألسس النظرية الت ىاألدبيات النقدية الت  - أ
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 لسابقة والمراجع التربوية .الدراسات ا - ب

 ضوء األسس السابقة لدى كل من المعلم والطالب. ىتحديد إجراءات التدريس المستخلصة ف -3

من األسس  هو مخطط يستند إلى عدد  و ستراتيجية المقترحة،لال ىوضع المخطط المنهج -4

 محدد. ة بشكل  ستراتيجية المقترحويحدد إجراءات التدريس لال دة منه،ستم  واإلجراءات الم  

 ستراتيجية المقترحة. ستخدام االوضع دليل المعلم ال -5

 ن خالل:مستراتيجية لقياس فاعليتها تطبيق اال -6

 .ىاألدب بناء اختبار لتحديد مدى تمكن الطالب من مهارات فك شفرات النص - أ

 بالقاهرة، ىاألزهـــر ىعينة الدراسة مـــــن طـالب الصف األول الثـــانو اختيار - ب

 وتقســـــــيمهم إلـــــــى مجموعتين: تجريبية وضابطة.

 ضبط بعض المتغيرات الخاصة بعينة الدراسة.  -ج

 ا على أفراد المجموعتين.تطبيق االختبار قبلي   -د

راتيجية المقترحة للمجــموعة التجريبية، ستدريس النصوص األدبية باستخدام االت -ـه

 طة.وبالطريقة التقليدية للمجموعة الضاب

 ا على أفراد المجموعتين.بعدي   ىاألدب تطبيق اختبار مهارات فك شفرات النص -و

 ا.تجميع وتحليل البيانات إحصائي   -ز

 تم التوصل إليها. ىتفسير النتائج الت -ح

 تقديم توصيات الدراسة. -ط

 

 :أهمية الدراسة ـ اسابعً 

 قد تفيد الدراسة الحالية كل من:       

بناء منــــاهج  ىحيث تســـــــاعد الدراسة الحـــــالية ف ـــرامج ومطوريها:البـــــ ىمخطط -1

، من خالل التحديد الدقيق لمهارات فك ىاألزهر ىالصف األول الثـــانو ىف ىتعلـــــيم األدب العرب

 تلك المرحلة. ىالمناسبة للطالب ف ىاألدبشفرات النص 

ة المعلمين على تفعيل تدريس النصــوص األدبية حيث تســـاعد الدراسة الحاليالمعلمين:  -2

 .ىستراتيجية تساعد على تفاعل وتواصل الطالب مع النص األدبامــــن خالل تقديم 

 ىفـــــ ىحيث تســـــاعد الدراسة الحالية طـــــالب الصـــــــف األول األزهـــــرالطالب:  -3

 .ىاألدب تنمية مهارات فك شفرات النص

تنمـــــية مهارات فك شفرات  ىفتح مجال لبحوث أخرى مستقبلية قد تسهم فـــــ :الباحثين -4

 المراحل التعليمية. ىف ىاألدب النص

 :أدبيات الدراسة

 :األدبي مهارات شفرات النصـ  أوالً 

 لما لها من تأثير   ينفذ بها إلى وجدان القارئ، ىاألداة الت ىيد األديب ه ىإن الكلمة ف   

تحديد األفكار، والعاطفة،  ىوف ،ورسم صورة بيانية لها وتوضيحها، ىن المعانبيا فى كبير  

، وقد وضع البالغيون منذ القدم ىالنص األدب والموسيقى فى واألساليب، واالنفعاالت،
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أال تكون شديدة الغموض والتعقيد؛ بحيث يستحيل  :ومن أهم هذه الشروط ا لجودتها،شروط  

 على القارئ فهم المعنى.

التعبير، وتبتعد عن  ىلغة النص إلى أنها تعتمد على الرمز ف ىويرجع الغموض ف    

عت وض   ىالذ النص أن ترتفع فوق معناها الحقيقى ىبد للكلمة ف الوضوح التام والمباشرة؛ فال

 التعبير، ىيستخدمها ف ر إدراك األديب لقدرات اللغة التىمن أجله، وهذا األمر يتم عب

تمنح تلك اللغة مساحة أوسع من داللتها المعجمية؛ ومن ثم  ىازية التوبخاصة القدرات المج

يزيدها قوة؛ حيث يمكن  ىاألمر الذ يريده، ىإلى المعنى الذ ىيمكنه االنحراف بالمعنى األصل

 (22-22، 9172)عصام محمود ، .                  أكثر مما يشير إليه ىللكلمات أن تعن

فاستخدم األلفاظ  ا بالتعقيد؛م أبو تمام قديم  ه  ت  فقد ا ؛ويختلف الغموض عن التعقيد   

 ا شديدة التكلف،شديدة الغموض، وصور   واهتم بغرابة المعنى، واستخدم جمال   الوحشية،

التقديم  ىوإلى التكلف ف ،ة والمنطقا ال يخدم المعنى، كما عمد إلى الفلسفا مصنوع  وبديع  

 شدة غموض أفكاره ومعانيه ورموزه، ىى حذف العبارات؛ مما أسهم فوف والتأخير،

، 9179، ىعل ى)صالح مصليح .وضرورة الكبد والمعاناة وبذل الجهد الستحضار معانيه

19.) 

نظمها  ىوتستولى الكلمات المشفرة الت غموضه من الشفرة؛ ىويستمد النص األدب   

خدم ضمير فيست النص؛ ىنصه على انتباه القارئ،  فقد يشفر حضور المؤلف ف ىاألديب ف

 ىعنا، ولذا يجب أن ي  ملفوظ   وقد يأخذ تمثيل المؤلف شكال   د السيرة الذاتية،ر  س   ىالمتكلم كما ف

خفية لم يصرح بها  ىتفسير النص ببيان المقصود به، واحتمالية أن يتضمن اللفظ معان

ير كل تتيح لنا تفس ىواالحتماالت النحوية الت النص، ىف ىاألديب، وعالقته بالتركيب النحو

ترجمة سيد أمام،  ،)ميشيل ريفاتير شكل هذا التركيب نتيجة التغير فى جزئية من جزئياته؛

9172 ،994-992.) 

ا من اإلشارات حيث يوفر نطاق   ا باللغة؛ا خاص  ا معين  فتعتبر الشفرة الداللية نظام     

فإننا نتمكن  وعندما تتعرف على شفرة نص ما؛ تحكم الجمع بينهما، ىالمحتملة والقواعد الت

وفهمها، وطريقة الجمع بين اإلشارات  من قراءته على أساس التعرف على طبيعة اإلشارات

ترجمة هدى  ،)باول لونج تقرأ بها هذه اإلشارات ىوتحويل الطريقة الت من شأنها تعزيز ىالت

 (.792، 9171عمر،

ـات النص فراغـــ أن مـــن إجــــراءات ســـد   (91/7222-71 ويرى )صالح فضل  

 بل القارئ أن:( من ق  ىالنص األدب ى)فك شـــــفرات األديب ف

، أو ى النصيستفيد من األقوال والخطابات المباشرة الستنتاج جوانب مستترة ف -7

 اتجاهات للكاتب.

 شـــــعره. ـم شخـــصية تراثية أو أسطورية فىيفـــسر داللة استخدام األديـــب الســــ -9

ـياق تاريخية أو إبداعية إلكمال الســـ شخوص   ىرموز المستحــــضرة فيعمد إلى ال -2

 النص. ىالمبتور ف القصصى

 شعره. ىيبين داللة استخدام األديب لــكاف الخــــطاب المؤنثة فــــ -4 

 يحدد داللة استخدام األديب لضمير المتـــكلم، وضـــــمير المخاطب. -2
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 .ىالل تحليل دالالت التركيب الجمالن خلنص؛ ميتضمنها ا ىيكشف عن القيم الت -2

 مما سبق يتضح:

عن الوضوح التام والتعبيرات المباشرة؛  ىالنص األدب ىأهمية أن يبتعد األديب ف -7

 فالغموض يساعد القارئ على على التأمل والتفكر.

فالتعقيد هو درجة معتمة من درجات  ا ما بين الغموض والتعقيد؛أن هناك فرق   -9

ا، ويتحول تفسير النص بها إلى شبه مستحيل، ومعيار حيث تنعدم الرؤية تقريب   الغموض؛

أو  األلفاظ الوحشية، من خالل استخدام: الحكم على األديب بالتعقيد هو: التكلف الشديد،

 أو الصور البيانية شديدة التكلف، ،أو الجمل شديدة الغموض المعنى الغريب غير المستخدم،

الرموز وأو األفكار  أو الفلسفة والمنطق بصورة متكلفة، خدم المعنى،ال ي ىأو البديع الذ

ومعاناة القارئ  حذف العبارات، ىالتقديم والتأخير، وف ىوكذلك التكلف ف شديدة الغموض،

 وبذله الجهد الستحضار معانيه. 

، ويعتبر ى صاغها األديب فى النصغموضه من الشفرات الت ىيستمد النص األدبأن  -2

لم يصرح بها  ىالت ىومعرفة المعان وتفسيرها، التعرف على ماهية هذه الشفرات، محاولة

ثم الحكم  ا،وفهمه، وتحليله أدبي   وقراءته، بداية التعرف على النص، ىنصه: ه ىاألديب ف

 بالجودة أو الرداءة. عليه

فيد يستأن  ىاألدبأو الطالب لفك شفرات النص  ىيقوم بها المتلق ىمن اإلجراءات الت -4

ضوء  ىأو اتجاهات للكاتب ف النص، ىمن األقوال المباشرة الستنتاج جوانب مستترة ف

 مثل:  ،سياقه

 ضوء سياقه. ىنصه ف ىيحدد أغراض أدبية خاصة أرادها األديب فأن  -7

 ضوء سياقه. ىيذكر تلميحات الكاتب ف أن -9

 ضوء سياقه. ىيحكم على صـــــدق عاطفته وانفــــعاالته ف أن -2    

 ضوء سياقه. ىف نفس القارئ ىاتبعها األديب ليؤثر ف ىيحدد األساليب الت أن -4    

 ضوء سياقه.  ىيبين مـــــدى تأثره بالبيـــــئة المكـانية المحيطة بــــه ف أن -2    

 ضوء سياقه. ىعاش فيه ف ىيشرح مدى تأثره بالعصر الذ أن -2    

 ىالمعايش ف ىنــــص عـــــن الواقـــع االجـــتماعال ىيكشف مدى تعــبيره فـــ أن -1    

 ضوء سياقه.

 ضوء سياقه. ىف ىالنص األدب ىيبرر استخدام األديب ألداة عطف دون أخرى ف أن -1    

ضوء  ىف ىالنص األدب ىيفسر سبب اختيار األديب ألداة شرط دون أخرى ف أن -2    

 سياقه.

النص  ىام صيغة صرفية معينة دون أخرى فيعلل سبب تفضيل الشاعر الستخد أن -71  

 ضوء سياقه. ىف ىاألدب

 ضوء سياقه. ىيتضمنها النـــــص ف ىيكشف القيـــــم الت أن -77 

النص  ىيحدد داللة استخدام األديـــب الســـــم شخـــصية تراثية أو أسطورية ف أن -79 

 ضوء قراءاته الحرة. ىف ىاألدب
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 ىالنص األدب ىتاريخية أو إبداعية ف شخوص   ىــــضرة فيفسر الرموز المستح أن -72 

 ضوء قراءاته الحرة. ىف

ضوء سياق  ىيشرح داللة استخدام األديب لــكاف الخــــطاب المؤنثة فـــ أن -74 

 النص.

ضوء  ىيحدد داللة استخدام األديب لضمير المتـــكلم، وضـــــمير المخاطب فــ أن -72 

 سياق النص.

 ضوء معيار التكلف الشديد. ىين الغموض والتعقيد فيفرق ب -72 

 ا على ما سبق :تأسيسً 

 ، وهى:ىنستخلص المهارة الرئيسة التالية من مهارات فك شفرات النص األدب     

 .ىالنص األدب ىأن يستفيد الطالب من األقوال المباشرة الستنتاج جوانب مستترة ف

وفي الصفحة السابقة من رقم  حفة،هذه الص ىوتشمل المهارات الفرعية ما ورد ف

[16:1 .] 

 Thematic analysis in criticism ى النقد األدب ىمنهج تحليل الموضوع فـ  اثانيً 

:literature 

وهى قراءة  ،ىتحقيق قراءة جيدة للنص األدب ىوسائل مهمة ف ىإن المناهج النقدية ه   

ا على أسس علمية قائم   نا األدبىمن دراستها أن تجعل نقد فالهدف ذاتها، ليست غاية فى

، ومن ثم يتم ىالحكم على النص األدب ىومنهجية، واالبتعاد عن األهواء واالنطباعات ف

 (2 ،9174 )عصام محمود،.        التوصل إلى أحكام نقدية علمية حقيقية غير عشوائية

خلفيته الفكرية، إجرائية بغض النظر عن  فيما يحمله من قوة   ىويكمن قيمة المنهج  النقد  

ومــن ثم تظهر صالحيته عند التطبيق؛ فالحكم المســــــبق على هذا الــــمنهج أو ذلك بالسلب 

)محمد محمود  ى.العرب ىتعصف بالخطاب النقد ىأو اإليجاب هو أحد مظاهر األزمة الت

 (71، 9172السيد،

ـنها من اهـــــتم بالمؤلف مــــ ،ىالنــــقد األدب ىوهناك عدة مناهج حديثة ظــــهرت ف   

ى، ، والمنهج التكاملى، والمنهج النفسى االجتماعى، والمنهج الماركسالمنهج التاريخى مثل:

والمنهج  ،ى، والمنهج البنيوىالروس ىمثل: المنهج الشكل ومنها من اهتم بالنص األدبى

 .ىومنهج التلق ،ىالمنهج األسلوب ومنها من اهتم بالقارئ مثل: ،ىالتفكيك

منهج يهتم بدراسة  اهتمت بالمؤلف؛ فهو ىعد منهج تحليل الموضوع أحد المناهج التوي      

 المؤلف فيها. ىمن أجل معرفة رأ ىالنص األدب ىظاهرة أو قضية ف

 :ىويقوم المنهج على إجراء واحد مما يل   

ويبحث عن نص  أو قضية أو ظاهرة أو سؤال، بموضوع   أن يكون الدارس مشغوال   -7

 بر عن ذلك.يع

 ىا فيجد فيه قضايا واضحة اهتم بها المؤلف تعد ظاهرة فا أدبي  أن يقرأ الدارس نص   -9

 .ىالنص والسياق الثقاف

 :ىه ،ويتفرع عن هذا اإلجراء عدة إجراءات   

 ا للنص.أن يضع الدارس عنوان   -أ
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 يعالجها.  ىالنص، والقضية الت ىتشيع ف ىأن يحدد الظاهرة الت -ب

 خرج الدارس من النص األلفاظ والعبارات الدالة على هذه الظاهرة.أن يست -ج

 ض الظاهرة الموضوعية،ر  ع   ىله دور ف أن يقس م الدارس النص إلى أجزاء كل جزء   -د

 يدرسها. ىوالقضية الت

 عب ر بها النص عن الموضوع. ىيحدد الدارس الطرق الفنية الت أن -ـه

 رق.يستخلص الدارس دالالت هذه الط أن -و

 الظاهرة والقضية محل الدراسة )سيد محمد، أن يصل الدارس إلى رأى المؤلف فى  -ز

9171 ،72.) 

 :ىضوء ما سبق يتبين اآلت ىف 

 يهتم بمؤلف النص. ىمنهج تحليل الموضوع هو منهج نقد -7

ى النص يسعى المنهج إلى الكشف عن قضايا وظواهر واضحة اهتم بها المؤلف ف -9

 .األدبى

للمعلم أن يقوم بعدة إجراءات من أجل مساعدة الطالب على كشف عنوان  يمكن -2

 مثل أن: ،النص

على الطــــــالب باستخدام  ىبعض األبيات من النص األدب يعرض المعلم -أ  

 لعنوانه. الوســـــــائل التعليمية المتاحة دون ذكر  

 النص.تكشف عن آرائهم حول عنوان  ىيطرح عليهم بعض األسئلة الت –ب 

ى النص ف ىذكرها المؤلف ف ىيطلب منهم االستفادة من المعلومات المباشرة الت –ج 

 .استنتاج عنوان النص

 التفكير.فى المعلم الفرصة للطالب  يعطى -د

 اقترحها الطالب على السبورة. ىيكتب المعلم جميع العناوين الت -ـه

  طرحه المؤلف.                         ىالذضوء السياق  ىيناقش الطالب حول أكثر عنوان مناسب ف -و

 ويكتبه على السبورة. يعلن المعلم عنوان النص، -ز

النص،  ىتشيع ف ىيمكن للمعلم أن يقوم بعدة إجراءات من أجل أن يحدد الظاهرة الت -4

 أن:  ،يعالجها مثل ىوالقضية الت

ام الوســـــــائل التعليمية على الطــــــالب باستخد كامال   ىيعرض المعلم النص األدب -أ

 المتاحة بعد تحديد عنوانه.

تكشف عن آرائهم حول األفكار الرئيسة والفرعية  ىيطرح عليهم بعض األسئلة الت –ب 

 نصه. ىتشيع ف ىوحول الظواهر الت ذكرها المؤلف، ىالت

 ىالنص ف ى ذكرها المؤلف فىيطلب منهم االستفادة من المعلومات المباشرة الت –ج 

 ستنتاج ما سبق ذكره.ا

 التفكير. ىالمعلم الفرصة للطالب ف ىيعط -د

 يكتب المعلم جميع اقتراحات الطالب على السبورة.  -ـه

 طرحه المؤلف. ىضوء السياق الذ ىمناسب ف ىيناقش الطالب حول أكثر رأ -و



(9172)فبراير  71، 71ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدب األطفال ع استراتيجية مقترحة ـــــــــــــــــــــــ  

03 

 

ذلك ن ويدو   النص، ى تشيع فىوالظواهر الت يعلن المعلم األفكار الرئيسة والفرعية، -ز

 على السبورة.

يمكن للمعلم أن يقوم بعدة إجراءات من أجل أن يستخرج الطالب من النص األلفاظ  -2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         مثل أن:  ،والعبارات الدالة على هذه القضية أو الظاهرة

تعبر عن القضية أو الظاهرة  ىيطلب منهم تحــــــديد بعــض األلفاظ أو العبارات الت -أ

 النص.ى ف

 يطلب منـــــهم شرح المقصود بهذه الكلمات أو العبارات. -ب

  التفكير. ىيعطيهم الفرصة ف -ج

 أن: ،يقدم بعض التلميحات مثل -د

 تبين معناها.من العبارات  عدد   ىيصيغ بعض المفردات الصعبة ف -7

ك ر -9 مراحل تعليمية ســابقة كالفرق  ىســـــبق دراستها ف ىم ببعض الموضوعات التهي ذ 

 إلخ. بين اسم الفاعل واسم المفعول...

 ،ىنص األدبال ىلها عالقة باأللفاظ والعبارات ف ىيفسر بعض المفاهيم النفسية الت -2

 إلخ. والدوافع الشعورية والالشعورية... ل،العاطفة واالنفعا الفرق بيــن مفهوم كل من: :مثل

ا ثرت على  ىوالت ،ى أحاطت بالنصيبين بعض الظـروف االجـتماعية والسياسية الت -4

 اختياره أللفاظه وعباراته. ىاألديب ف

النص دون غيرها للتعبير  ىأخرى تعمد األديب استخدامها ف وعبارات   يحدد كلمات   -ـه

 النص. عن الظاهرة أوالقضية موضوع

 يطلب منهم تفسير هذه الكلمات والعبارات. -و

ر ك  ويطلب من الطالب التفسير الصحيح منها مع ذ   يقدم لكل جزئية ثالثة تفسيرات، -ز

 الدليل عليه.

 ر الدليل عليه.ك  يترك لهم حرية تقديم تفــــسير آخر لم يذكره المعلم بشـرط ذ   -ح

ص عن الموضوع، وداللتها؛ يستلزم تحليل عبر بها الن ىتحديد الطرق الفنية الت -2

 ، والمحسنات البديعية،ىعناصر النص األخرى مثل : الصور البيانية، والجو النفس

وعلى  وعلى ثقافته، فيها، ىترب ىوالبيئة الت عاش فيه، ىوالموسيقى، وكذلك العصر الذ

نصه على  ىوأسباب تفضيله الستخدام صيغ صرفية ف النص وأخالقه وقيمه، ىتلميحاته ف

 وأدوات شرطية على أخرى، وأدوات عطف على أخرى. أخرى،

ومن ثم يمكن للمعلم أن يقوم بعدة إجراءات من أجل تحليل عناصر النص األخرى  

 إلخ( مثل أن:  ...الجو النفسى المحسنات البديعية، السالفة الذكر )الصور البيانية،

 آرائهم حول هذه العناصر.تكشف عن  ىيطرح على الطالب بعض األسئلة الت –أ 

 ىوالت النص، ىذكرها المؤلف ف ىيطلب منهم االستفادة من المعلومات المباشرة الت –ب 

 استنتاج ما سبق ذكره.  ىتم تدوينها على السبورة ف

 التفكير. ىالمعلم الفرصة للطالب ف ىيعط -د

 يكتب المعلم جميع اقتراحات الطالب على السبورة. -ـه

 طرحه المؤلف. ىضوء السياق الذ ىب حول أكثر اآلراء المناسبة فيناقش الطال -و
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 نها على السبورة.ويدو   يعلن المعلم هذه العناصر، -ز

 النص هو المحصلة النهائية لإلجراءات السابقة. ىالمؤلف ف ىرأ -2

 ا على ما سبق:وتأسيسً 

وص األدبية للصف يمكن استخالص أساس مهم لبناء االستراتيجية المقترحة لتدريس النص   

 وهو: ،ىاألول الثانو

 االستناد عند بناء االستراتيجية المقترحة إلى تفسير وجهة نظر مؤلف النص.

 :ىما يل ىوهذا يعن

ا بأن يقترح عنوان   النص؛ ىا للتعرف على وجهة نظر المؤلف فأن يبذل الطالب جهد     

يحاول اكتشاف القضية وأن  ذكرها المؤلف، ىالت ضوء المعلومات المباشرة للنص فى

 أدبه، وألفاظه، ى تشيع فىوالظواهر الت يعرضها األديب )الفكرة الرئيسة(، وأفكاره الفرعية،

وكذلك  ومدى حبه الستخدام المحسنات البديعية، وموسيقاه، وحالته النفسية، وصوره البيانية،

النص  يحاته فىوعلى تلم وعلى ثقافته، فيها، ىترب ىوالبيئة الت عاش فيه، ىالعصر الذ

وأدوات  ،ى نصه على أخرىوأسباب تفضيله الستخدام صيغ صرفية ف وأخالقه وقيمه،

 وأدوات عطف على أخرى.  شرطية على أخرى،

يمـــكن استخالص بعض  ،ضوء ما سبق عرضه ى، وفضوء األساس السابق ىوف

 ىتفصيل ل  ، وهوما سيتم عرضه بشكىداخل الفصل الدراس ىإجراءات تدريـــس النص األدب

 ستراتيجية:خالل اال

 :إجراءات خاصة بالمعلم ـ أوالً 

 :ىيمكن للمعلم القيام باإلجراءات التالية داخل الفصل الدراس

 .ىمساعدة الطالب على تحديد عنوان النص األدب -7

ى أوردها مساعدة الطالب على تحديد األفكار الرئيسة والفرعية، والظواهر الت -9

 .ىالنص األدب المؤلف فى

الرئيسة  األفكاراأللفاظ والعبارات الدالة على اعدة الطالب على استخراج مس -2

 .ىالنص األدب ىأوردها المؤلف ف ىوالفرعية، والظواهر الت

النص  ىأوردها المؤلف ف ىمساعدة الطالب على تحليل عناصر النص األخرى الت -4

  ى.األدب

 المؤلف. ىمساعدة الطالب على الوصول لرأ -2

 :ات خاصة بالطالبإجراء ـ اثانيً 

 :ىيمكن للطالب القيام باإلجراءات التالية داخل الفصل الدراس    

 ى.تحديد عنوان النص األدب -7

 .ىالنص األدب ىأوردها المؤلف ف ىوالظواهر الت ،تحديد األفكار الرئيسة والفرعية -9

 ىلظواهر التوا ،األفـــــكار الرئيسة والفرعيةاأللفاظ والعبارات الدالة على استخراج  -2

 .ىالنــــــص األدب ىأوردها المؤلف ف

    .                   ىالنص األدب ىأوردها المؤلف ف تحليل عناصر النص األخرى التى -4

 المؤلف. ىالوصول إلى رأ -2
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 ستراتيجية:بناء اال 

 ىلدى طالب الصف األول الثانو ىتحديد مهارات فك شفرات النص األدب ـ أوالً 

 :رىاألزه

 منها: ،قام الباحث بتحديد هذه المهارات من خالل عدة مصادر     

 .ىرضت لشفرات النص األدبع ىالدراسات والمراجع األدبية الت -7

بالكليات والجامعات  ىاتذة النقد األدبصصين من أسآراء السادة الخبراء والمتخ -9

اللغة  ىوجهوأساتذة وم ،اهج وطرق التدريس بكليات التربيةالمختلفة، وأساتذة المن

تها المبدئية صور ىوتضمنت القائمة ف والعام، ىاألزهر ىالعربية بالتعليم الثانو

 ( مهارة فرعية.72تشتمل على ) رئيسة واحدة مهارات  

 موضوعية المهارات:

مين، وعددهم عشرة قام الباحث بعرض قائمة المهارات على مجموعة من المحك      

 ىالكليات والجامعات المختلفة، وبالتعلــــــيم الثانوب ىمحكمين من أساتذة النقد األدب

شكل استبانة قسمت إلى  ىوأساتذة المنـاهج وطرق بكليات التربية، وذلك فـ ،ىاألزهــــر

للمهارات  ىحيث خصص العمود األول من اليمين للمهارة الرئيسة، والثان ،سبعة أعمدة

 كل مهارة، ىمن المحكمين ف ء الرأىابع والخامس والسادس إلبداوالثالث والر الفرعية،

العمــود الثالث )متصلة( إذا كانت المهارة متصلة  ىف)√(  وطلب من المحكمين وضع عالمة

غير متصلة( إذا العمود الرابع ) ى، والعالمة نفـسها فىبمهارات فك شفرات النص األدب

 ،المهارة العمود الخامس )مناسب( إذا وافق على ىف)√(  ، ووضع عالمةكانت كذلك

وخصص  )غير مناسب( إذا لم يوافق على المهارة، العمود السادس ىوالعالمة نفسها ف

كما طلب  حاجة لذلك، ىبل المحكمين إذا كانت فالعمود السابع لتعديل صياغة المهارة من ق  

حال الضرورة، وتلخصت آراء المحكمين فيــــما  ىأخرى ف من المحكمين إضافة مهارات  

 :ىيـل

 :ت اتفق عليها المحكمون دون تعديلارامه -أ

% فأكثــــر من مجــموع آراء المحكمين علــــى كـل 11اعتبرت الدراسة الحالية نسبة    

وقد  ا للـموافقة على هذه المهــارات،شـرط   ىمهارات فك شفرات النص األدب مهـــــارة مـــن

من الدراسات الســابقة قد حددت هذه ألن هناك الكثـــــير  ؛أخـذت هـــذه النسبة دون غيرها

المهارات  (، وهذه22مرجع سابق،  النسبة للموافقة على قبول هذه المهارات )سيد رجب،

 :كما يلى
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 (1جدول )

 رة فك شفرات النص األدبى الرئيسةنسب اتفاق المحكمين على مها

عدم  نسبة

 االتفاق

نسبة 

 االتفاق

عدد 

 المحكمين

 م المهارة

يستفيد الطالب من األقوال والخطابات المباشرة أن  12 02% 22%

 ىالنص األدب ىالستنتاج جوانب مستترة ف

1 

 (2جدول )

 ات فك شفرات النص األدبي الفرعيةنسب اتفاق المحكمين على مهار

نسبة عدم 

 االتفاق

نسبة 

 االتفاق

عدد 

 نالمحكمي

 م المهارة

 ا ا أدبية خاصة أرادهأن يحدد الطالب أغراضً  12 02% 22%

 ضوء سياق النص ىف نصه ىاألديب ف

1 

 ضوء سياق ىأن يذكر الطالب تلميحات الكاتب ف 12 122% -

 النص 

2 

 وانفـعاالته أن يحكم الطالب على صـــدق عاطفته 12 02% 22%

 ضوء سياق النص ىف

3 

- 

 

 ىأن يشرح الطالب مدى تأثر األديب بالعصر الذ 12 122%

 ضوء سياق النص ىعاش فيه ف

4 

- 

 

انية دى تأثر األديب بالبيئة المكأن يبين الطالب م 12 122%

 ضوء سياق النص ىالمحيطة به ف

5 

 أن يبرر الطالب استخدام األديب ألداة عطف 12 02% 12%

 ضوء السياق ىف ىالنص األدب ىدون أخرى ف

6 

 أن يفسر الطالب سبب اختيار األديب ألداة شرط 12 02% 12%

 ضوء السياق ىف ىدبالنص األ ىدون أخرى ف

7 

 أن يعلل الطالب سبب تفضيل الشاعر الستخدام  12 02% 12%

 النص ىصرفية معينة دون أخرى ف صيغة

 ضوء السياق ىف ىاألدب 

0 
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 يتضمنها ىأن يكشف الطالب القيـــــم الت 12 122% -

 ضوء سياقهى النـــــص ف 

0 

- 

 

 لــكاف أن يشرح الطالب داللة استخدام األديب  12 122%

 ضوء سياق النص ىالخــــطاب المؤنثة فـــــ

12 

  أن يحدد الطالب داللة استخدام األديب لضمير 12 02% 22%

 ضوء سياق النص ىوضمير المخاطب ف المتكلم،

11 

 اتبعها األديب  ىاألساليب الت الطالبأن يحدد  12 02% 22%

 ضوء سياق النص ىف نفس القارئ ىليؤثر ف

12 

    

: نسبة اتفاق المحكمين على المهارات السابقة قد تراوحت ما من الجــــدولين السابقين أنيتضح 

ا أن ، كما يتضح أيض  تفاق المقررة بالدراسات السابقة%[؛ مما يتفق مع نسبة اال711%:11بين ]

 اتفق عليها المحكمون دون تعديل بلغت اثنى عشرة مهارة. ىعدد المهارات الفرعية الت

 المحكمون حذفها:  ىت رأمهاراـ  ب

 :ى% من المحكمين على حذفها، وه11مهارات اتفق  وهى     

 ىالمعايش ف ن الواقع االجتماعىص عالن ىبير األديب فأن يكشف الطالب مدى تع -7

أن يبين الطالب مدى تأثره بالبيئة  ا مع المهارة التالية:هضوء سياق النص، وذلك لتشابه

 وء سياق النص.ض ىالمكانية المحيطة به ف

بسبب الترابط الشديد بين  بهذا الحذف بعد مناقشته مع السادة المحكمين؛ وقد أخذ الباحث 

 ا للتكرار.فتم الحذف منع   المعايش؛ ىوالواقع االجتماع البيئة المكانية،

لطالب  ىواالنفعال ىوالعقل ىألنها غير مناسبة للمستوى اللغو ؛حذف المهارات التالية -9

 :ى، وهذه المهارات هىاألزهر ىول الثانوالصف األ

النص  ىأن يحدد الطالب داللة استخدام األديب السم شخصية تراثية أو أسطورية ف -أ

 ضوء قراءاته الحرة. ىف ىاألدب

النص  ىتاريخية أو إبداعية ف شخوص   ىأن يفسر الطالب الرموز المستحضرة ف -ب

 ضوء قراءاته الحرة. ىف ىاألدب

 ضوء معيار التكلف الشديد. ىطالب بين الغموض والتعقيد فأن يفرق ال -ج

حيث تبين أن التعرف  وقد أخذ الباحث بهذا الحذف بعد مناقشته مع السادة المحكمين؛   

والتعرف على معايير  على جميع الشخصيات التراثية واألسطورية والتاريخية واإلبداعية،

 هذه المرحلة؛ ىا عما يدرسه فأكثر تخصص   تسلتزم أن يمر الطالب بدراسة نظرية ـ التعقيد

 لذا قد تكون هذه المهارات مالئمة لصفوف دراسية أعلى.
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 مهارات رأى المحكمون إضافتها: -ج

استخدمها  ىرأى المحكمون إضافة المهارة التالية: أن يبين الطالب الصور البالغية الت    

 ضوء سياق النص. ىنفس القارئ ف ىاألديب ليؤثر ف

ألنه يمكن لألديب أن يستخدم الصورة البالغية للتعبير  وقد أخد الباحث بهذه اإلضافة؛   

 النص. ىمستترة ف عن معان  

 :ىشكلها النهائ ىالمهارات ف -د

أن يستفيد الطالب  :ىرئيسة واحدة ه ضوء الموافقة والحذف تم التوصل إلى مهارة   ىف  

 .ىالنص األدب ىنب مستترة فمن األقوال والخطابات المباشرة الستنتاج جوا

 (،9المهارات الفرعية بالجدول رقم ) ىوه وتفرع عنها ثالث عشرة مهارة فرعية،  

 ىاستخدمها األديب ليؤثر ف ىوالمهارة  الفرعية التالية: أن يبين الطالب الصور البالغية الت

 ضوء سياق النص. ىنفس القارئ ف

 ىلدى طالب الصف األول الثانو ىك شفرات النص األدبستراتيجية لتنمية مهارات فابناء  ـ اثانيً 

 Thematic analysis " ىالنقد األدب ىمنهج تحليل الموضوع ف ىعل قائمة  ىاألزهر

:incriticis literature" 

 ستراتيجية:أسس وخطوات بناء اال

 ستراتيجية الخطوات التالية:بناء هذه اال ىاتبعت ف   

المناسبة طالب الصــف األول  ىالنص األدبتحديد قائمة بمهارات فك شفرات  -7

وآراء  ،ىتناولت فك شفرات النص األدب ىمن خالل األدبيات الت ىاألزهر ىالثانو

 الخبراء والمتخصصين.

 ىستراتيجية المقترحة لتنمية مهارات فك شفرات النص األدبتحديد أساس بناء اال -9

على منهج تحليل القائمة  ىاألزهر ىالمناسبة طالب الصــف األول الثانو

 .ىالنقد األدب ىالموضوع ف

 المعلم، ضوء األساس السابق لدى: ىتحديد إجراءات التدريس المستخلصة ف -2

 والطالب.

ستراتيجية المقترحة؛ وهو مخطـــــط يستند إلى عــــــدد لال ىوضع المخطط المنهج -4

د النق ىمن األسس واإلجراءات القائمة على الذكاء منهج تحليل الموضوع ف

مخــــطط يحدد ، وهذا ال Thematic analysis in criticis literatureىاألدب

 ستراتيجية وإجراءاتها.خطوات التدريس باال

 ستراتيجية.وضع دليل المعلم الستخدام هذه اال -2

 

 :ستراتيجية )خطواتها وإجراءاتها(ى لالالمخطط المنهج

 الخطوات واإلجراءات، وتتــــضمن:من  ستراتيجية لعدد  ى اليستند المخطط المنهج     

 :ىمساعدة الطالب على تحديد عنوان النص األدب ـ أوالً 

ى تحديد عنوان للنص تم داخل الفصل لمساعدة الطالب علت ىقصد بها اإلجراءات التوي     

 ، وتشمل هذه اإلجراءات أن:ىاألدب
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وسائل الب باستخدام العلى الط ىيعرض المعلم بعض األبيات من النص األدب -7

 التعليمية المتاحة دون ذكر لعنوانه.

 منها: ،تكشف عن آرائهم حول عنوان النص ىيطرح عليهم بعض األسئلة الت –  9

 ما العنوان المقترح للنص؟ - أ

 .؟(    -    -)    مة لمعنى النص:ءالعناوين التالية أكثر مال ىأ -ب

 ىالنص ف ىا المؤلف فذكره ىيطلب منهم االستفادة من المعلومات المباشرة الت – 2

 استنتاج عنوان النص.

 التفكير. ىالمعلم الفرصة للطالب ف يعطى -4

 اقترحها الطالب على السبورة. ىيكتب المعلم جميع العناوين الت -2

 طرحه المؤلف. ىضوء السياق الذ ىيناقش الطالب حول أكثر عنوان مناسب ف -2

 ويكتبه على السبورة. يعلن المعلم عنوان النص، -1

أوردها  ىوالظواهر الت مساعدة الطالب على تحديد األفكار الرئيسة والفرعية،ـ  ايً ثان

 :ىالنص األدب ىالمؤلف ف

ى  تحديد األفكار تم داخل الفصل لمساعدة الطالب علت ىقصد بها اإلجراءات التوي     

ءات ، وتشمل هذه اإلجراىالنص األدب ىأوردها المؤلف ف ىوالظواهر الت الرئيسة والفرعية،

  أن:

على الطالب باستخدام الوسائل التعليمية المتاحة  كامال   ىيعرض المعلم النص األدب -7

 بعد تحديد عنوانه.

تكشف عن آرائهم حول األفكار الرئيسة والفرعية  ىيطرح عليهم بعض األسئلة الت – 9

 مثل:  ،نصه ىتشيع ف ىوحول الظواهر الت ذكرها المؤلف، ىالت

 فيها النص؟ قيل ما المناسبة التى - أ

 النص؟ ىما الفكرة الرئيسة ف - ب

 النص؟ ىما األفكار الفرعية ف -ج

 أورده األديب. ىالنص الذ ىحدد ظاهرة أدبية تشيع ف -د

 مع التعليل: ىن مدى صحة أو خطأ ما يلبي   -ـه

 طرحها. ىطرحها األديب ال تتفق مع األفكار الفرعية الت ىالفكرة الرئيسية الت -7

تتميز األفكار الفرعية بالرداءة.               ،طرحها األديب ىفكار التمن حيث ترابط األ -9

 غموض أفكار األديب.                                تشيع النص: ىمن الظواهر الت -2

 ىالنص ف ىذكرها المؤلف ف ىيطلب منهم االستفادة من المعلومات المباشرة الت -4

 استنتاج ما سبق ذكره. 

 التفكير. ىم الفرصة للطالب فالمعل ىيعط -2

 يكتب المعلم جميع اقتراحات الطالب على السبورة. -2

 طرحه المؤلف. ىضوء السياق الذ ىمناسب ف ىيناقش الطالب حول أكثر رأ -1

ن ذلك ويدو   النص، ىتشيع ف ىوالظواهر الت يعلن المعلم األفكار الرئيسة والفرعية، -1

 على السبورة.



(9172)فبراير  71، 71ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أدب األطفال ع استراتيجية مقترحة ـــــــــــــــــــــــ  

33 

 

األفكار الرئيسة األلفاظ والعبارات الدالة على لى استخراج مساعدة الطالب عـ  اثالثً 

 :ىالنص األدب ى أوردها المؤلف فىوالفرعية، والظواهر الت

تتم داخل الفصل لمساعدة الطالب علــــــى استخراج  ىقصد بها اإلجراءات التوي    

ى وردها المؤلف فأ ىوالظواهر الت األلفاظ والعبارات الدالة على األفكار الرئيسة والفرعية،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ، وتشمل هذه اإلجراءات أن:النص األدبى

األفكار الرئيسة تعبر عن  ىيطلب المعلم منهم تحديد بعــض األلفاظ أو العبارات الت -7

  مثل: ،ا من األسئلةالنص؛ فيطرح عدد   ى، أو الظاهرة فوالفرعية

 النص. ىتعبر عن الفكرة الرئيسة ف ىارات التحدد بعض األلفاظ والعب - أ

 النص. ىتعبر عن األفكار الفرعية ف حدد بعض األلفاظ والعبارات التى - ب

)يحدد  وبقوله: النص( أن يعبر عن...، يحدد المعلم لفظ فى) يقصد الشاعر بلفظ اكمل: -ج

 .النص( أن يعبر عن.... ىالمعلم عبارة ف

 الكلمات أو العبارات. يطلب منـــــهم شرح المقصود بهذه -9

 التفكير. ىالمعلم الفرصة للطالب ف ىيعط -2

 مثل أن: ،يقدم بعض التلميحات حولها -4

 من العبارات تبين معناها. عدد   ىيصيغ بعض المفردات الصعبة ف - أ

مثل  ،ىنص األدبال ى لها عالقة باأللفاظ والعبارات فىيفسر بعض المفاهيم النفسية الت -ب

 إلخ. والدوافع الشعورية والالشعورية... العاطفة واالنفعال، وم كل من:الفرق بيــن مفه

ا ثرت على  ىوالت أحاطت بالنص، ىيبين بعض الظـروف االجـتماعية، والسياسية الت -ج

 اختياره أللفاظه وعباراته. ىاألديب ف

 النص دون غيرها للتعبير ىأخرى تعمد األديب استخدامها ف وعبارات   يحدد كلمات   -2

 عن الظاهرة أوالقضية موضوع النص.

 يطلب منهم تفسير هذه الكلمات والعبارات. -2

ويطلب من الطالب التفسير الصحيح منها مع ذكر  يقدم لكل جزئية ثالثة تفسيرات، -1

 الدليل عليه.

 يترك لهم حرية تقديم تفــــسير آخر لم يذكره المعلم بشـرط ذكر الدليل عليه. -1

النص  ىأوردها المؤلف ف ىعلى تحليل عناصر النص األخرى الت مساعدة الطالب ـ ارابعً 

 :ىاألدب

تتم داخل الفصل لمساعدة الطالب تحليل عناصر النص  ىقصد بها اإلجراءات التوي     

أوردها  ىإلخ( الت ...ىالجو النفس المحسنات البديعية، األخرى السالفة الذكر )الصور البيانية،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  شمل هذه اإلجراءات أن:                                                                                                        ، وتى النص األدبىالمؤلف فــ

 مثل: ،تكشف عن آرائهم حول هذه العناصر ىيطرح على الطالب بعض األسئلة الت - 1

 :ىأكمل ما يل - أ

ضوء سياق  ىنفس القارئ ف ىليؤثر ف ؛استخدمها األديب ىمن الصور البالغية الت -7

 النص.....
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ضوء سياق  ىنفس القارئ ف ىليؤثر ف ؛اتبعها األديب ىتمن األساليب اإلنشائية ال -9

 النص.....  

ى ضوء سياق نفس القارئ ف ىاتبعها األديب ليؤثر ف ىمن األساليب الخبرية الت -2

 .  النص....

 حيث..... ه؛يـــــئة المكـانية المحيطة بضوء سياق النص يتضح تأثر األديب بالب ىف -4

 حيث..... عاش فيه؛ ىثر األديب بالعصر الذضوء سياق النص يتضح تأ ىف -2

 طاب المؤنثة على ....يدل استخدام األديب لــكاف الخ ضوء سياق النص ىف -2

ضوء سياق النص يدل استخدام األديب لضمير المتكلم على...، ولضـــــمير  ىف -1

 المخاطب على......

 ..... :ف سياق النص عن تليمحات للكاتب هىيكش -1

 ..... نص عن قيم للكاتب مثل:يكشف سياق ال -2

 ضوء سياق النص: ىف ىعلل لما يأت -ب

 فعاالته.نعاطفته وا ىاألديب صادق ف -7

 ( دون أخرىاستخدم األديب ألداة عطف )يحدد المعلم أداة عطف معينة )الفاء( مثال   -9

 )ثم(.

 )إن(. أخرى( دون استخدم األديب ألداة شرط )يحدد المعلم أداة شرط معينة )إذا( مثال   -2

 (.اسم المفعول( دون أخرى )اسم الفاعلل األديب استخدام صيغة صرفية معينة )فض   -4 

تم  ىوالت النص، ىذكرها المؤلف ف ىيطلب منهم االستفادة من المعلومات المباشرة الت -2

 استنتاج ما سبق ذكره. ىتدوينها على السبورة ف

 التفكير.  ىالمعلم الفرصة للطالب ف ىيعط -2

 ىيقدم بعض التلميحات حول عناصر النص؛ فيذكرهم ببعض الموضوعات الت -4

 مثل: ،مراحل تعليمية ســابقة ىســـــبق دراستها ف

ضوء دراستهم  وشروط الحكم عليها بالصدق "فى المقصود بالعاطفة واالنفعال، -أ

 مراحل سابقة". ىلنصوص أدبية ف

، صاغ اسم الفاعل؛ فيحدد كيف ي  الغةالفرق بين اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المب - ب

، ويبين أن ى ومن غير الثالثىواسم المفعول، وصيغة المبالغة من الفعل الثالث

 بأنه اختار الفعل بإرادته وأنه مصمم عليه، ىاستخدام الشاعر لصيغة اسم الفاعل يوح

واختياره لصيغة  بأنه قد أجبر على الحدث، ىواستخدامه لصيغة اسم المفعول توح

 الحدث. ىبالمبالغة ف ىالمبالغة يوح

 النص. ىداللة استخدام كل أداة منها ف أدوات العطف المختلفة، -ج

 النص. ىداللة استخدام كل أداة منها ف أدوات الشرط المختلفة، -د

 واستخدامات كل منها. ،أنواع الضمائر المستترة والبارزة -ـه

 ة.يكتب المعلم جميع اقتراحات الطالب على السبور -2

طرحه المؤلف.                                                ىضوء السياق الذ ىيناقش الطالب حول أكثر اآلراء المناسبة ف -2

 ويدونها على السبورة. يعلن المعلم هذه العناصر، -1
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 المؤلف. ىساعد الطالب على الوصول لرأي -1

ومعرفة  المؤلف، ىطالب للوصول إلى رأقام بها المعلم وال ىويقصد به اإلجراءات الت   

بر تع ىالنص، وجمع التفاصيل الدقيقة الت ىلم يصرح بها ف ىالضمنية والمستترة الت ىالمعان

؛ إعادة صياغة معنى النص مرة أخرى حيث يطلب المعلم منهم ؛عن وجهة نظره فى النص

 ىظر المؤلف فكراس الفصل تبين وجهة ن ىأو ملخصات للنص ف من خالل كتابة مذكرات،

 النص.

 :ىمهارات فك شفرات النص األدب ىبناء اختبار لتحديد مستوى الطالب ف

 :الهدف من االختبار -1

لدى طالب  ىيهدف االختبار إلى تحديد مستوى مهارات فك شفرات النص األدب     

 .ىاألزهر ىالصف األول الثانو

 :أسس بناء االختبار ووضع مفرداته -2

ــة األدبيات المتصلة ببناء اختـــــــبارات مهـــــــارات تحليل قام الباحث بدراسـ     

ى (، ومحمد بسيون9119مثــل دراسة كل من: هند رجب ) ،النصوص األدبية منها

(، 9111) (، وســلوى حسن9112) (، ووائل صالح9112) طعيمة ى(، ورشد9112)

أحمد محمد و(، 9174) طه ىحمدو (،9172(، وسيد رجب )9171ومروان السمان )

وما  ،ىلتحــــــديد أســــس بناء اختــــــبار مهـــــارات فك شفرات النص األدب ؛(9172)

 منها أن: ،من األسس ومن ثم تم التوصل إلى عدد   يجب مراعاته عند وضع مفرداته،

مــــن  ىتناسب النصوص المخــــــــتارة مســتوى طـــــــالب الصف األول الثـــانو - أ

 والمفردات والتراكيب والصور البالغية. ىث األغراض والمعانحــــــي

، حتى تتوافر الموضــوعية يدرسها الطالب؛ ىتكون من غير الموضوعات الت - ب

 أثر لمتغيرات أخرى. وتـجنب أى

 تكون صياغة مفردات االختبار وأسئلته واضحة. -ج

 :خطوات بناء االختبار -3

 :محتوى االختبار - أ

ى ا فقط لتحديد مستوى طالب الصف األول الثانوا واحد  ري  ا شعاختار الباحث نص     

فقط  اا واحد  ل الباحث اختيار نص  ، وقد فض  ىشفرات النص األدب مهارات فك ىفــ األزهرى

 .حتى ال يقتطع النص عن مصدره عكس العديد من الدراسات؛

 :مواصفات أسئلة االختبار ودرجاتها - ب

الباحث بصياغة ستة أسئلة من أسئلة االختــــيار من  قام ،ا إلى الدراسات السابقةاستناد     

ا بشروط صياغة هذه ملتزم   –متعدد، وقام الباحث بصياغة سبعة أسئلة من أسئلة )التكميل( 
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تقيس المهارات الفرعية المنبثقة عن المهارة الرئيسة  ىوبذلك بلغ عدد األسئلة الت -األسئلة 

 مواصـفات واألوزان النسبية لالختبار.بيان بال ، ،وفيما يلىعشر سؤاال   ةثالث

 المواصفات واألوزان النسبية (3جدول )

 لألدب الفرعية ىلمهارات فك شفرات النص األدب

المهارات 

أسئلة  على

 االختبار

الوزن 

لكل  ىالنسب

 مهارة

عدد 

 المفردات

 م المهارات الفرعية

 ا أدبية خاصة أن يحدد الطالب أغراضً  1 7.6 1

 ضوء سياق النص ىنصه ف ىفاألديب  أرادها

1 

 لكاف أن يشرح الطالب داللة استخدام األديب 1 7.6 12

 ضوء سياق النصى الخطاب المؤنثة ف

2 

 أن يحدد الطالب داللة استخدام األديب لضمير 1 7.6 11

 النص ضوء سياق ىوضمير المخاطب ف المتكلم،

3 

 ااستخدمهى أن يكتب الطالب الصور البيانية الت 1 7.6 7

 ضوء سياق ىنفس القارئ ف ىاألديب ليؤثر ف

 النص

4 

 استخدمها األديب ىأن يشرح األساليب الت 1 7.6 0

 ضوء سياق النص ىنفس القارئ ف ىليؤثر ف

5 

 وانفـعاالته أن يحكم الطالب على صـــدق عاطفته 1 7.6 2

 ضوء سياق النص ىف

6 

 أن يبرر الطالب استخدام األديب ألداة عطف 1 7.6 4

 ضوء السياق ىف ىالنص األدب ىدون أخرى ف

 

7 

  أن يفسر الطالب سبب اختيار األديب ألداة 1 7.6 5

 ضوء ىف ىالنص األدب ىشرط  دون أخرى ف

 السياق 

0 

 الستخدام أن يعلل الطالب سبب تفضيل الشاعر 1 7.6 6

 النص ىف صيغة صرفية معينة دون أخرى

 ضوء السياق ىف ىاألدب

0 

 12 يتضمنها النص ىم التيكشف الطالب القيأن  1 7.6 13
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 ضوء سياقهى ف

 ضوء ىأن يذكر الطالب تلميحات الكاتب ف 1 7.6 12

 سياق النص

11 

 أن يبين الطالب مدى تأثر األديب بالبيئة 1 7.6 3

 ضوء سياق النص ىه فالمكـانية المحيطة ب

12 

 أن يشرح الطالب مدى تأثر األديب بالعصر 1 7.6 0

 ضوء سياق النص ىش فيه فعا ىالذ 

13 

  المجموع 13 122% 

      

فرعية من مهارات فك شفرات النص  خ صص سؤال لكل مهارة   يتضح من الجدول السابق أنه:

 (.1.2لكل مهارة فرعية من مهارات العروض ) ى، وبلغ الوزن النسبىاألدب

م ه  الب على ف  د الطادات تساعرشإتعليمات و ىوه ومفتاح تصحيحه: تعليمات االختبار -ج

 واشتمـــلت علــــى: واإلجابة عنه ا،االختبار جيد  

 قراءة النص قراءة واعية قبل اإلجابة عن األسئلة التالية له. -7

 وتحديد المطلوب منه. قراءة رأس السؤال بعناية، -9     

 ئلة.كراسة األس ىورقة اإلجابة، وعدم الكتابة ف تدوين جميع بياناتك وإجــاباتك فى -2 

يوضح  ىوقد اقتـــرح مفتاح تصحيح وتوزيع درجات اختبار مهارات فك شفرات النص األدب   

ة الصحيحة ابتاح اإلجيث حددت خالل المفاإلجابة المقترحة لألسئلة، كما يوضح توزيع الدرجات، ح

ة لكل وحددت الدرجة المناسب [(،2:7لعدد ستة أسئلة من أسئلة االختيار من متعدد )األسئلة من ]

 درجة. ةاثنى عشر :الدرجات فكان إجمالى صحيحة بدرجتين؛ إجابة  

والدرجة المخصصة لكل  أسئلة من أسئلة التكملة، ةكما حددت اإلجابة الصحيحة لعدد سبع   

حيث  (؛72، 79، 71، 2، 1األسئلة ) ىوه أسئلة منها، ةسؤال؛ حيث خصص درجتان لعدد خمس

[ الحتوائهما على 77،1] درجات لسؤالين هما ةوخصص ثالث ة،كثير على فراغات   ىإنها ال تحتو

ومن ثم فقد بلغت درجات  درجة؛ ةالدرجات المخصصة لها ست عشر ىفكان إجمال ،كثيرة فراغات  

 وعشرين درجة. ىاالختبار ثمان

 موضوعية االختبار: صدق االختبار: -د

المناهج  ىمن متخصص عرض الباحث االختــبار على عدد   ،للتحقق من صدق المحكمين   

حيث ط لب  ؛ىاألزهر ىاللغة العربية بالتعليم الثانو ىوموجه ىوطرق تدريس اللغة العربية، ومعلم

 مدى: ىف ىمنهم إبداء الرأ

ى لطالب الصف األول الثانو ىارتباط أسئلة االختبار بمهـارات فك شفرات النص األدب -7

 .ىراألزه

 مناسبة صياغة األسئلة للمهارات. -9
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وتم عمل  .االختبار ىوردت ف ىدد التالمطروحة ألسئلة االختيار من متعمناسبة البدائل  -2

 ضوء وجهة نظرهم. ىالتعديالت الالزمة ف

 التجربة االستطالعية لالختبار:

 الزمن الالزم لإلجابة عنه. ثباته، هدف تحديد مدى:ب ؛يق االختبار استطالعي اام الباحث بتطبق  

 ثبات االختبار:

 طريقة إعادة التطبيق: 

ا من طالب الصف األول ت ثالثين طالب  نة بلغحيث تم تطبيق االختبار للمرة األولى على عي   

ثنين (، وذلك يوم االىأدب 7/7بنات ) ىاألزهر ىبمعهد العباسية الثانو ىاألزهر ىالثانو

ا من رور خمسة عشر يوم  ، وتم تطبيق االختـــبار مرة أخــرى على نفـــس العينة بعد م72/71/9171

وأوضحت النتائج أن قيمة معامل االرتباط باستخدام البرنامج  (،21/71/9171التطبيق األول )الثالثاء 

 وهذا المعـامل دال عـــند مستوى ،(1.1)  بلغت ى( بين التطبــيق األول والثانEXCEL) ىاإلحصائ

 (.9114،724ويمكن الوثوق به )محمد عبد السالم غنيم، (،1.17)

 حدد زمن االختبار من خالل المعادلة التالية:  زمن االختبار:

ب زمن االختبار =  مجموع أزمان انتهاء جميع الطالب من االختبار ا على عدد الطالا                 ، مقسوم 

 دقيقة. 21فتبين أن الزمن المناسب  النتهاء جميع الطالب من اإلجابة عن مفردات االختبار هو 

 :الدراسة ىالمتبع ف ىالتصميم التجريب ـ اثالثً 

ومجموعة  مجموعة تجريبية،: ا يعتمد على مجموعتينا تجريبي  استخدمت الدراسة تصميم     

ستراتيجية المقـــــترحة، واستخــدمت المجموعة التجريبية باستخدام اال ضابطة؛ حيث درست

 صوص.تدريس الن ىوالمعتادة ف المجموعة الضابطة الطرق الشائعة

 :اختيار مجموعة الدراسة ـ ارابعً  

وتم اختيار  بنات، ىاألزهر ىا من معـــهد العباسية الثانوصدي  تم اختيار مجموعة الدراسة ق   

بل ( من ق  ىأدب 7/2وتم اختيار فصل ) بل الباحث  ليمثل المجموعة التجريبية،ن ق  ى( مأدب 7/9فصل )

،  لبة( طا21من عينة الدراسة ) عــدد طالب كل فصل   الباحث ليمثل المجموعة الضابطة، وقد بلغ

من الشعبة  ىاألزهر ى( طالبة من طالب الصـف األول الثانو21فبلغت العينة الكلية للدراسة )

 األدبية بالمعهد.

والمستوى  ىالعمر الزمن ىوقد راعى الباحث عند اختيار العينة التكافؤ بين الطالب ف    

ن بالتطبيق من حيث المؤهل ما راعى التكافؤ بين المعلمين القائميك ،ىواالجتماع ىاالقتصاد

 ، وسنوات الخبرة.الدراسى

   :ستراتيجيةإجراءات تطبيق اال ـ اخامسً 

ا على أفراد المجموعتين لتحديد مدى قبليً  ىبار مهارات فك شفرات النص األدبتطبيق اخت -7

 :طبيقى سيبدأ عنده التوكذلك المستوى الذ التكافؤ بينهما،

على عينـة الدراسة من  ىالختبار مهارات شفرات النص األدب ىحيث تم التطبيق القبل    

 م.9171أكتوبر  27التجريبية والضابطة، وذلك يوم األربعاء  :المجموعتين

 :على حدة كل مهارة   ىف ىالختبار مهارات فك شفرات النص األدب ىنتائج التطبيق القبل

 :ىن خالل الجدول التالتتضح نتائج التطبيق م    
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 درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة ىداللة الفروق بين متوسط (4جدول )

 ىالختبار مهارات فك شفرات النص األدبى التطبيق القبل ىف

 ى فى كل مهارة على حدةرى األزهانولطالب الصف األول الث

 المهارة الفرعية م

عة
و
جم
لم
ا

 

ط
س
و
مت
ال

 

ف
را
ح
الن
ا

 
ي
ار
عي
لم
ا

 

ت
وبة 
حس

الم
 

لة
ال
لد
ا

 

 أرادها ا أدبية خاصةأن يحدد الطالب أغراضً  1

 النص ضوء سياق ىنصه ف ىاألديب ف 

 ال توجد 1.27 2.0 2.4 التجريبية

 داللة
 2.6 2.2 الضابطة

 كافل أن يشرح الطالب داللة استخدام األديب 2

 سياق النص ضوء ىالخطاب المؤنثة ف 

 توجدال  2.75- 2.7 2.3 التجريبية

 داللة
 2.67 2.26 الضابطة

 لضمير أن يحدد الطالب داللة استخدام األديب 3

 النص ضوء سياق ىفـ وضمير المخاطب المتكلم،

 ال توجد 1 2.0 2.4 التجريبية

 داللة
 2.6 2.2 الضابطة

 استخدمها ىالت أن يكتب الطالب الصورالبيانية 4

 ياقضوء س ىنفس القارئ ف ىليؤثر ف األديب

 النص

 ال توجد 1.4 2.67 2.26 التجريبية

 داللة
 2.35 2.66 الضابطة

 األديب استخدمها ىأن يشرح األساليب الت 5

 النص ضوء سياق ىنفس القارئ ف ىليؤثر ف

 ال توجد 2.10- 2.67 2.26 التجريبية

 داللة

 2.60 2.3 الضابطة

 أن يحكم الطالب على صـــدق عاطفته 6

 ضوء سياق النص ىته فوانفـعاال 

 ال توجد 2.01 2.67 2.26 التجريبية

 داللة
 2.56 2.13 الضابطة

 عطف أن يبرر الطالب استخدام األديب ألداة 7

 السياق ضوء فى ىالنص األدب ىدون أخرى ف

 ال توجد 2.46 2.6 2.2 التجريبية

 داللة

 2.40 2.13 الضابطة

 شرط ب ألداةاختياراألدي الطالب سبب أن يفسر 0

 السياق  ضوء ىف ىالنص األدب ىدون أخرى ف

 ال توجد 1.30 2.04 2.46 التجريبية

 داللة
 2.6 2.2 الضابطة

 ال توجد 2.05- 2.40 2.13 التجريبية أن يعلل الطالب سبب تفضيل الشاعر 0
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 الستخدام صيغة صرفية معينة دون أخرى

 ضوء السياق ىف ىالنص األدب ىف 

 2.67 2.26 ضابطةال
 داللة

 صيتضمنها الن ىالب القيـــــم التأن يكشف الط 12

 ضوء سياقهى ف

 ال توجد 2.05- 2.67 2.26 التجريبية

 داللة

  2.40 2.13 الضابطة

 ضوء ىأن يذكر الطالب تلميحات الكاتب ف 11

 سياق النص 

 ال توجد 2.50 2.40 2.13 التجريبية

 داللة
 2.35 2.16 الضابطة

أن يبين الطالب مـــــدى تأثر األديب بالبيـــــئة  12

 ضوء سياق النص ىالمكـانية المحيطة بــــه ف

 ال توجد 2.46 2.40 2.13 التجريبية

 داللة
 2.6 2.2 الضابطة

 أن يشرح الطالب مدى تأثر األديب بالعصر 13

 ضوء سياق النص ىعاش فيه ف ىالذ 

 توجدال  2.46 2.40 2.13 التجريبية

 داللة
 2.6 2.2 الضابطة

 يتضح من الجدول السابق أن :    

كل مهارة أقل من )ت( الجدولية مما يؤكد عدم وجود فروق  ىقيمة )ت( المحسوبة ف -أ 

درجات المجموعة  ( بين متوســــطى1.17) (، ومستوى1.12) ا عن مستوىدالة إحصائي  

 ىالختبار مهارات فك شفرات النص األدب ىالقبل التطبيق ىالتجـــــريبية والضــــــابطة ف

 .  ىاألزهر ىلدى طالب الصف األول الثانو

تساويهما  ىوهذا يعن التجريبية والضابطة قد تحقق، :شرط التكافؤ بين المجموعتين - ت

 نقــطة االنطــالق. ىف

 Thematic analysis in   ىدنهج النقتراتيجية مقترحة قائمة على المبيق استط -2

criticism literature ض مهارات فك شفرات النص األدبي لدى طالب لتنمية بع

 :الثانوية األزهرية المرحلة

 ،بنات ىاألزهر ىستراتيجية على المجموعة التجريبية بمعهد العباسية الثانوط ب قت  اال   

  ،م9171ديسمبر 92ى األحد حت 9171نوفمبر  7ــترة من الخميسالفــ ىبواسطة معلم ف

لعدد ثمانية نصوص، بينما قام معلم بالمعهد بتدريس  ىا لكل نص أدباقع حصتين أسبوعي  بو

س الفترة الزمنية، بنفس عدد الحصص خالل وعة الضابطة خالل نفالنصوص للمجم

 األسبوع بالطريقة المعتادة.

ستراتيجية للمجموعة وقد عقد الباحث عدة لقاءات مع المعلم المنوط به تنفيذ اال   

الب خاللها، ، ودور الطودوره ستراتيجية،ريبية لشرح الخطوات اإلجرائية لتنفيذ االالتج

الباحث لهما أنه  نوكذلك مع المعلم المنوط به تدريس النصوص للمجموعة الضابطة، وقد بي  

ستـراتيجية المقترحة، وقد بالكتاب المقرر لتنفيذ اال توجد ىوص األدبية التلن يلتزم بالنص
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لمتابعة التنفيذ الجيد لخطوات  ؛ىث بحضور الحصص المخصصة للتطبيق الميدانالتـزم الباح

ص لتدريس الزمن المخص، وقد بلغ جيد   ستراتيجية، ومتابعة ما يعوق تنفيذها على نحو  اال

 حصة. ةستراتيجية ست عشراال

  :راد المجموعتينا عـلى أفعديً ب   ىتطبيق اختبار مهارات فك شفرات النص األدب -3

 :ى الدراسةعــلى مجموعت ىمهارات فك شفرات النص األدب ىالختبار ىتم التطبيق البعد    

 .9171ديسمبر  94ثنين الموافق وذلك يوم اال التجريبية والضابطة،

 :ى تم التوصل إليهاوتفسير النتائج الت ا،تحليل البيانات إحصائيً  -4

تم تحلــيل ما تـــم الحصول  ،الدراسة خدم فىى لالختبارين المستبعد االنتهاء من التطبيق البعد   

خدام اختبار "ت" لحساب ، وذلك باستعليه من بيانات لإلجابة على السؤال األخير من أسئــلة الدراسة

 (:742 ،7222 مرتبطين لعينتين متساويتين )مصطفى حسين، داللة فرق متوسطين غير

 م -م                        

                       1    2 

 حيث ت=    

 9+ع9ع                     

                     1      2 

 7-ن                    

 (. 917، 9177 ( )عزت عبدالحميد محمد،dستراتيجية المقترحة )وكذلك معرفة حجم التأثير لال

9t                                        ( =d) 

        df                                            

 (. 9 – 9+ ن 7درجات الحرية )ن ى: تعن  dfقيمة ) ت( المحسوبة،  ىتعن (t) حيث

 :نتائج الدراسة

تم التوصل إلــــيها باإلجـابة عن السؤال  ىعــــرضها للنتائج التـــــ ىالتزمت الدراسة الحـالية ف  

 و:وه األخير من أسئلة الدراسة،

تنمية مهارات بعض فك شفرات  ىستراتيجية المقترحة لتدريس النصوص األدبية فما فاعلية اال

  ؟ىاألزهر ىلدى طالب الصف األول الثانو ىاألدب النص

 :ىالفرض التال يغ  ولإلجابة عن السؤال ص    

( بـــين متوسطات درجات 2.21) (،2.25توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوّى )  

لمدى  ىاس البعدالقي ىـالب المجموعة التجريبية، ومتوسطات درجات المجموعة الضابطة فــطـ

 ىعلى حدة لدى طالب الصف األول الثانو كل مهارة   ىف ىنمو مهارات فك شفرات النص األدب

 لصـالح المجموعة التجريبية. ىاألزهر

القـــياس  ىريبية والضابطة فالتج :تمت موازنة نتائج المجموعتين ،والختبار صحة هذا الفرض  

وذلك من خالل إجابة الطالب عن أسئلة  فرعية، ةللمهارات وعددها ثالث عشرة مهار ىالبعــد

 :ىوهو ما يتضح من خالل الجدول التال ،ىاختبار مهارات فك شفرات النص األدب
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 (5جدول )

 درجات أفراد المجموعة ىداللة الفروق بين متوسط

 الختبار مهارات فك شفرات ىالتطبيق البعد ىفالتجريبية والضابطة 

 كل مهارة على حدة ىف ىرى األزهلطالب الصف األول الثانو ىالنص األدب

  م

 المهارة الفرعية

عة
و
جم
لم
ا

 

ط
س
و
مت
ال

ف 
را
ح
الن
ا

 

ي
ار
عي
لم
ا

 

 ت
بة
و
س
ح
لم
ا

 

حجم 

 التأثير

  d قيمة

داللة 

 حجم

 التأثير

 ا أدبية خاصة أن يحدد الطالب أغراضً  1

 ضوء ىنصه ف ىأرادها األديب ف

 النص  سياق 

 كبير 2.06 3 2.0 1.2 التجريبية

 2.0 2.4 الضابطة

 أن يشرح الطالب داللة استخدام األديب 2

 ضوء لــكاف الخــــطاب المؤنثة فى 

 سياق النص 

 كبير 2.00 3.4 2.0 1.1 التجريبية

 2.7 2.33 الضابطة

 استخدام األديبأن يحدد الطالب داللة  3

 لضمير المتـــكلم،وضمير المخاطب 

 ضوء سياق النص ىف 

 كبير 2.022 2.0 1 1 التجريبية

 2.74 2.33 الضابطة

  ىأن يكتب الطالب الصور البيانية الت 4

 نفس ىاستخدمها األديب ليؤثر ف

 ضوء سياق النص ىف القارئ 

 كبير 2.00 3.1 2.0 1 التجريبية

 2.7 2.33 الضابطة

 أن يشرح األساليب التي استخدمها  5

 ىنفس القارئ ف ىاألديب  ليؤثر ف

 ضوء سياق النص 

 كبير 2.05 3.3 2.0 1.4 التجريبية

 2.0 2.6 الضابطة

 أن يحكم الطالب على صدق عاطفته 6

 ضوء سياق النص ىوانفـعاالته ف 

 كبير 2.00 3.1 2.0 1.2 التجريبية

 2.0 2.4 الضابطة

 أن يبرر الطالب استخدام األديب ألداة 7

 ىالنص األدب ىعطف دون أخرى ف 

 ضوء السياق ىف 

 كبير 2.05 3.3 2.0 2.0 التجريبية

 2.6 2.2 الضابطة

 كبير 2.00 3.1 2.0 1.1 التجريبية أن يفسر الطالب سبب اختيار األديب 0
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 ألداة  شرط  دون أخرى في النص 

 ضوء السياق ىف ىاألدب 

 2.0 2.4 الضابطة

 أن يعلل الطالب سبب تفضيل الشاعر 0

 الستخدام صيغة صرفية معينة دون 

 ضوء  ىف ىالنص األدب ىأخرى ف 

 السياق

 كبير 2.05 3.3 2.04 1.5 التجريبية

 2.0 2.7 الضابطة

 ىأن يكشف الطالب القيـــــم الت 12

 ضوء سياقه ىالنص ف يتضمنها 

 كبير 2.022 2.0 2.0 1 التجريبية

 2.0 2.4 الضابطة

 ىأن يذكر الطالب تلميحات الكاتب ف 11

 ضوء سياق النص 

 كبير 1.3 4.0 2.0 1.6 التجريبية

 اجدً 
 2.00 2.53 الضابطة

األديب  أن يبين الطالب مدى تأثر 12

ضوء  ىف هبالبيئة المكانية المحيطة ب

 سياق النص

 كبير 2.00 3.1 2.0 1.1 التجريبية

 2.0 2.4 الضابطة

 أن يشرح الطالب مدى تأثر األديب 13

 ضوء ىعاش فيه ف ىبالعصر الذ 

 سياق النص 

 كبير 2.05 3.3 2 1.3 التجريبية

 2.00 2.53 الضابطة

       

 :ىيتضح من الجدول السابق ما يل

ى لدى طالب المجموعة بتنمية مهارات فك شفرات النص األد ىستراتيجية فاعلية فلال -7

( بين متوسطات 1.17) (،1.12، حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  )التجريبية

لمدى نمو مهارات فك شفرات النص  ىالقياس البعد ىت المجموعة التجريبية والضابطة فادرج

كل  ىمحسوبة فحيث إن قيمة )ت( ال على حدة  لصالح المجموعة التجريبية، كل مهارة   ىف ىاألدب

=  ، ) ت الجدولية(1.17توى )( ومس21)ت( الجدولية عند درجة حرية ) أكبر من قيمة مهارة

 ، وبذلك يمكن قبول هذا الفرض.(9( )ت الجدولية = 1.12توى  ) ، ومس(9.2

جميع المهارات ما  ى( فd) حيث تراوحت قيمة ( كبيرة؛dداللة حجم التأثير باستخدام معالجة ) -9

( والمتعلقة بتلميحات 77( ما عدا المهارة رقم )7.7( وأقل من )1.11[ )أكثر من )7:1.119بين ]

 ىستراتيجية فا لالا كبير  ا؛ مما يدل على أن هناك تأثير  ( كبير جد  7.2) الكاتب فقد بلغ حجم التأثير

 لدى طالب الصف األول ىعلى حدة من مهارات مهارات فك شفرات النص األدب تنمية كل مهارة  

 .ىاألزهر ىالثانو
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 مناقشة نتائج الفرض وتفسيرها:

التطبيق  ىروق بين المجموعة التجريبية والضابطة فن الفتدل النتيجتان السابقتان على أ     

 ستراتيجية المقترحة لم يرجع إلىحجم التأثير الكبير لال وأن لصالح المجموعة التجريبية، ىالبعد

 ىالنقد األدب ىمنهج تحليل الموضوع فتراتيجية المقترحة  القائمة سعامل الصدفة؛ إنما إلى تأثير اال

Thematic analysis in criticism literatureويمكن  ستراتيجية المقترحة،مما يؤكد فاعلية اال ؛

 :ىتفسير ذلك فيما يل

لعدد ثمانية  حصة، ةعشر ة: حيث امتدت مدة التطبيق إلى ستستراتيجيمدة تطبيق اال ـ أوال  

من خالل  ىص شعرية؛ مما ساعد على تدريب الطالب على مهارات فك شفرات النص األدبنصو

 محتوى النصوص المقدم إليهم.

 إلى معلم المجموعة التجريبية يحدد فيه بشكل  مقدم  ىنظر ستراتيجية إلى إطار  استناد اال ـ اثاني  

 ىساعد ف ؛ىلتطبيق الميدانودور الطالب خالل ا ، ودوره،وإجراءاتها ستراتيجيةخطوات اال محدد  

ستراتيجية إلى عرض أبيات من ؛ فاستناد االىتدريب الطالب على مهارات فك شفرات النص األدب

قدمها  ىتهيئة الطالب نحو التعرف على الجوانب المسسترة الت ىساعد ف لعنوانه؛ ر  ك  النص دون ذ  

 النص. ىاألديب ف

أوردها  ىالت ىعلى الطالب حول عناصر النص األدب بل المعلمستنادها إلى طرح أسئلة من ق  او    

ساعد  ومناقشة ذلك؛ وتقديم لهم تلميحات غير مباشرة حولها، التفكير، ىومنح فرصة لهم ف األديب،

والتفاعل معه، وعلى محاولة التعرف على كثير من الجوانب  النص، ىالطالب على التأمل ف

 لديهم بشكل   ىتنمية مهارات فك شفرات النص األدب مما كان له فاعلية فى الغامضة والخفية فيه؛

 كبير.

وإلى  أوردها األديب، ىواستنادها إلى مطالبة الطالب باالستفادة من المعلومات المباشرة الت   

ساعدت الطالب على استنتاج  تم استنتاجها على السبورة؛ ىتدوين المعلم لكل عناصر النص الت

 النص. ىجوانب غامضة أخرى ف

ى أوردها استنادها إلى مطالبة المعلم للطالب بكتابة مذكرات وملخصات حول العناصر التو   

تجميع التفاصيل الدقيقة حول النص ساعدت الطالب على  ؛األديب فى النص دون التقيد بلغة النص

لى لديهم، وساعد ع ىتنمية الكثير من المهارات المتعلقة بفك شفرات النص األدب ىمما ساعد ف وقائله،

 ا.جعل حجم التأثير كبير  

ومنى حسب هللا  (،9112) ىا تتفق النتائج السابقة مع نتائج دراسة كل من : محمد بسيونوأخير     

(، 9111ل )ن بصحس ى، وسلو(9112ووائل صالح ) (،9112(، وكرستين زاهر )9112)

(، 9112) أحمد محمدو (،9174طه ) ى(، وحمد9172وسيد رجب ) (،9171ومروان السمان )

 ىوإعادة النظر ف ،ىتدريس النص األدب ديثة فىستراتيجيات حاخدام ية استأهم فى ،(9174)

لـدى طـالب المرحلة  ىأدت إلى ضـعف مهارات تحليل النص األدب والتى ،ستراتيجيات المتبعةاال

 خاصة، والصف األول منها بصفة أخص. ة  بصف ىالعام واألزهر :الثانوية بشقيها
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 .9179خريف  ،14،12للكتاب، العدد 

 م.9174 الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، المنتخب من أدب العرب، ن:طه حسي -72

 مطبعة البيان، القاهرة، وصه،ين والعباسيين ونصأدب األموي ىف الحفيظ: السالم عبد عبد -72

 م.9112، 72ع اآلداب بدمنهور، م.7212
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،  spss 71دام برنامجطبيقات باستخت ،ىوالتربو اإلحصاء النفسى الحميد محمد: عزت عبد -71

 م.9177 ،ىالعرب دار الفكر القاهرة،

 الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، مجلة فصول، ،ىالنص األدب الغموض فى عصام محمود: -71

 .9172شتاء وربيع  ،92، 92العدد 

 الوفاء للطباعة، دار األسكندرية، ،ىألدبمناهج النقد وتحليل النص ا ىمقدمة ف :------72

 م.9174

العام"، رسالة  ىانوف األول الثالص ى فى"تقويم تدريس األدب العرب زاهر حنا: كرستين -91

 م.9112 ،جامعة عين شمس - كلية التربية ماجستير،

 م.9114 جامعة حلوان، لية التربية،ك القاهرة، ،ىاء الوصفاإلحص :السالم غنيم محمد عبد -97

 ى"فن الشعر" لدى معلم ى"مهارات تحليل النـص األدب :ىمحمد محمد حسن بسيون -99

جامعة  لية التربية،ك رسالة ماجستير، لديهم"، تذوق األدبىى المة وأثرها علاالمرحلة الثانوية الع

 م.9112 األزهر،

 ىوصدر اإلسالم واألمو ىالعصر الجاهل ص فىاألدب والنصو محمد محمد خليفة: -92

 م.9174 د األزهرية،قطاع المعاه القاهرة، ،ىاألزهر ىلطالب الصف األول الثانو

أطلس للنشر  "المناهج الكالسكية"، الجيزة، ىمناهج النقد األدب محمد محمود السيد: -94

 .9172 ،ىواإلنتاج اإلعالم

تنمية  ىف ىستراتيجية تحليل بنية النص اللغوا"فاعلية  مروان أحمد محمد السمان: -92

 كلية التربية، رسالة دكتوراه، الثانوية"،للنثر والشعر لدى طالب المرحلة  ىمستويات الفهم القرائ

 م9171ين شمس، امعة عج

 م.7222 ز الكتاب للنشر،ركم القاهرة، ،بيقىاإلحصاء التط مصطفى حسين: -92

 القاهرة، تفسير الظواهر األدبية، مجلة فصول، "ترجمة سيد أمام: ،ميشيل ريفاتير -91

 .9172، ربيع 22الهيئة العامة  للكتاب، العدد 

رسالة  العام"، ى"تدريس البالغة بالتكامل مع اآلداب لطالب الثانو هند رجب خليل: -91

 م.9119 جامعة القاهرة، كلية التربية بالفيوم، ماجستير،

صحيفة روز  القاهرة، المناهج التعليمية، ىمؤتمر صورة األدب ف هيئة قصور الثقافة: -92

 م.92/2/9112اليوسف 

تـدريس النـصوص األدبية على تنمية  ىستخدام القراءة الناقدة فوائل صالح محمد: "أثر ا -21

رسالة  "،ىوالميـول الشعـرية لدى طـالب الصف األول الثانو ىبعض مهـارات التذوق األدب

 م.9112 ماجستير، كلية التربية، جامعة المنيا،

 ىية للتعليم فمشروع إعداد المعايير القومية "المعايير القوم وزارة التربية والتعليم: -27

 م.9112 ،ىالمجلد الثان الهيئة العامة للمطابع األميرية، ، القاهرة،"مصر

 

 


