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سرتاتيجية مقرتحة لتدريس الّشعر  الر بعّي باح حلعة اعامرّيعة ء  عوء      إاستهدفت الدراسة بناء 
ولتحقيق هدف الدراسعة اعاا الباحعث     ،برض االّتجاهات اللَسانّية، مستخدمًة احنهج الوصفي التحليلي

تعدريس الشعر  الر بعي، وببنعاء      ستبانة لتحديد أب ز االجتاهات اللسانية اليت ميكن اإلفادة منهعا ء إببناء 
سرتاتيجيات تدريس الشر  الر بي باح حلعة اعامريعة معن و هعة ن ع       ستبانة لتحديد الوااع الفرلي إلإ

أعضاء هيئة التدريس وأخ ى من و هة ن   الطالب، وأعّدت ء  وء ذلك إطارًا عامعًا لالسعرتاتيجية   
( من أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة الر بية 14) هااحقرتحة. وُطّبقت الدراسة على عّينة عشوائية اوام

ًا من طالب القسم. وأسف ت النتائج ععن دديعد وموععة معن     ( طالًب81جبامرة الطائف، باإل افة إىل )
االجتاهععات اللسععانية الععيت ميكععن اإلفععادة منهععا ء تععدريس الشععر  الر بععي، عمععا  ععاء الوااععع الفرلععي  

ي ء عمومه بدر ة منخفضة من و هة ن   الطعالب وأعضعاء هيئعة    سرتاتيجيات تدريس الشر  الر بإل
مب احلعها وخطواتهعا   -سعرتاتيجية مقرتحعة لتعدريس الشعر  الر بعي      إالتدريس، عما أمكن دديد مرعا   

 عما اّدمت الّدراسة مجلة من التوصيات واحقرتحات ذات الّصلة.،  لطالب اح حلة اعامرية -التنفيذية

 الشر  الر بي، واالّتجاهات اللسانيَّة ،إسرتاتيجية الكلمات احفتاحية:
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A proposed strategy for teaching Arabic poetry at university level in the 
light of some linguistic trends 

 
 

Abstract: 
The study aimed at building a proposed strategy for teaching Arabic poetry at 

university level in the light of some linguistic trends, using analytical descriptive 
methodology. To achieve the goal of the study, the researcher constructed a questionnaire 
to identify the most significant linguistic trends that can be used in teaching Arabic poetry. 
He also conducted another questionnaire to identify  the actual reality of the strategies of 
teaching Arabic poetry at  university level from the perspective of the faculty members, and 
another questionnaire from the perspective of students. In the light of that, a general 
framework for the proposed strategy was prepared. The study was conducted on a random 
sample of (14) members of the faculty of Arabic language department at Taif University, in 
addition to (81) students from the department. The results revealed a set of linguistic trends 
that could be used in teaching Arabic poetry. The reality of the actual use of strategies for 
teaching Arabic poetry in general was low from the point of view of students and faculty 
members. It was also possible to identify the proposed strategy for teaching Arabic poetry, 
in stages and successive steps for undergraduate students. The study also made a number of 
relevant recommendations and proposals. 
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 :املقدمة

جيِمُع احشتغلون بترليم األدب على أّن دراسة النصوِص األدبية ليَسْت َغايًة ء حدِّ 
ذاِتها، إنَّما هعي وسعيلةف فاعلعةف لَغايعاتى أرعى تع تبي بتحفيع  اديعا  األدبعي، وت ايعق           
الو دان، واالستخداا اإلبداعي للغة؛ مبا يسعهم ء ترميعق فهعم الطعالب وعا، وازديعاد       

 عها، وث ائها.خرباتهم، وتنّو

ء  اوت داُد أهمِّيَُّة دراسة النصوص األدبية لدى طالب اح حلة اعامرية، خصوًصع 
وتلبيعًة   ،من متطلبات دراستهم األعادمييعة  االكليات واألاساا اللغوية احتخصصة  انطالًا

سعتمتاِ   لطبيرِة م حلِتهم الرم يَّة اليت جترُلهم َتعّواا  لعبدِب، مّيعالَ  إىل دراسعِته، واال    
 ] 1[ متنمية ث وتهم اللغوية، وصقل مواهبهم، وزيادة خرباتهمبا ُيرّ ز من  ؛ب وائع نصوصه
د ى دراسُة نصوصه بشربيةى عبرية لدى طالب  -بوصفه ديوان الر ب -والشر  

، ذا مقاطع صعوتية مّتسعقة، و ع و موسعيقي     امتآلًف امنسجًم اهذه اح حلة، لكونه عالًم
وهعذه   [2الوزن والقافية،  امرًا بذلك ب  مجا  احباني، وروعة احراني] مؤّث ، ووحدةى ء

ء –، وُتحّملعه  ا اذًبع  اأدبيًّ ااإلمكانات اوائلة اليت ي خ  بها النص الشر ي جترل منه لوًن
مت ايدًة ء ت بية الذائقعة األدبيعة، واإلسعهاا ء تشعكيل اخصعيات       اأدواًر-ذات الوات

 [.3تواهم اللغوي تلقيًا وإنتا ًا]الطالب، واالرتقاء مبس

إال أنَّ الوااع الفرلعي لتعدريس العّنص الشعر ي ال      ،وب غم  وانب تلك اأَلهمية
فثّمة تدٍن وا ٌح ء مستوى ادرة الطعالب اععامري     ،يتواعُب مع ما يتمّتع به من أهمّيةى

تفسعرياِتهم  على فهم النصوص الّشر ية وتلقيها، واإلفعادة منهعا، حيعُث اتَّسعَم مسعتوى      
األدبية اح تبطة بتلك النصوص بالّسطحّية، وال ؤى االنطباعية اليت ال تنّم ععن إحسعاٍو   

 [6[ ]5] [4عميق بالنَّصِّ الشر ّي، وتفاعٍل واٍ  مره]
واد تناولت عدٌد من البحوث والدراسات السابقة مجلًة معن الروامعل واألسعباب    

حراععات احسعتخدمة ء َتحليعِل النصصعوِص     احؤّث ة ء هذا الّضرف، يعتتي معن أب زهعا: ا   
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، عمَّعَق معن حجعِم الفجعوِة السعابقة؛ لضعرف اهتماِمهعا        ارئيًسع  االشر ية، بوصِفها عامًل
بتدريب الطالب على التَّفاعل مع العنَّص الشعر ي، والنفعاذ إىل أعمااعه، وإدراج أو عه      

، ال ي اععي وحعدة البنعاء    ء منحعى ططعٍي انتقعائٍي تلقعي ٍ     ،الرتابي ب  أ  ائه ومكوِّناته
الشر ي، وال ي ّبي الذوق األدبي، مبا يشتمل عليعه معن إحسعاٍو، وعاطفعةى، وأسعاليب      

 .[9[]8[ ]7] بالغيةى رفيرةى

وبهذا الوصعف، فاحراععات احسعتخَدمة ء تعدريِس النصعوص الشعر ية تكعّ ُو        
هعتم  بالتغلغعل   لتدريٍس اكلي، يتمحور حو  البنى السَّعطحيَِّة لتلعك النصعوص، غعري م    

داخل بناها الرميقة، ء صورةى جتاء طبيرَة النص الشر ي، وخصائصه، ومتطّلبات فهمه، 
 [12[ ]11[ ]10] ودليله

وي ى الباحث أنَّ طبيرعة تلعك احراععات ال تنسعجم معع طبيرعة اللغعة الشعر ية         
الشر ي، بوصفه  مبختلف خصائصها ومكّوناتها، وال تتمااى مع ُمَتطّلَباِت دراسِة النَّصِّ

من الّتفكري احسعتمّ  العالزا لفهعم احرعاني، وتعذّوق الصعور        اعماًل إبداعيًا، يتطّلُب م يًد
 واألساليب، واحلكم عليها مبو وعّية.

وُمْجَمُل ما سبق ِذْعُ ه يد ًّ على أنَّ وااَع تلك احراعات يفتقعُد حنهجيعةى تدريسعيةى    
فليس مثة مراععاٌت   حيث خصائصه ومكّوناته، مرتربةى ت اعي طبيرة النص الشر ي، من

منهجّية متّي  العّنص الشعر ي، وتتمااعى معع خصوصعيته اللغويعة واإليقاعيعة وال م يعة         
 [14[ ]13[ ]11] ةيواجملاز

[ إىل أّن احراععات احسعتخدمة ء   4] وء ذات الّصدد، أاار عبداحلميعد وععو   
اه يعًة ال ككمهعا معنهٌج أو ين مهعا     تدريس النص الشر ي "ال خت ج عن عونهعا اع اءًة    

سعرتاتيجّياتى تدريسعيةى تنبثعق معن     . وهذا الوااع يرّ ز من   ورة التَّوّ ه إل46مريار"ص
 فْهٍم ُاُمولي  لطبيرِة تلك الّنصوص، وعناص ها، ومتطّلباِت دليلها.

ء تبّنعي اّتجاهعاتى بديلعة     اواادْت أو ه القصور تلك الباحعَث إىل العتفكري  عديًّ   
معن  ع ورة تطعوي     -ء الواعت ذاتعه  -تستهدف تالء أو عه ذلعك القصعور، وتنطلعُق     

احراعات احستخدمة ء تدريس الشر  الر بّي، وفق اّتجاهاتى ُتشَتقص من طبيرة خصائصه، 
 وتّتِسُق مع األفكار اللسانية احفسِّ ة لط ق دليله.

يةى َتَتكّيف مع طبيَرعة العّنص   وِمّما سبق تربز احلا ة للّتو ه حنو اسرتاتيجياتى لسان
للمراعات السَّائدة،  امغاِيً  االشر ي، ومكّوناته، والن  يات احفسِّ ة له، اليت ُتقدِّا من وًر

خصوصًا ء  ّل مو ة الّنمو احت ايعد لالجتاهعات اللسعانّية، وت ايعد األصعوات احطالبعة       
نصوِص الشعر ية، ال سعّيما وأّن تلعك    بض ورة اإِلفادة من تطبيقاِتها ء االرتقاِء بترليِم ال

بإسعهاماتى ملموسعةى ء    [15]واالجتاهات اللسانية اد ا طلرت وفق ما أاار إليه الكشع 
دديد مْنَهٍج علمي  منضبيى للترليم اللغوي، يبرده عن الّذاتية، والرشوائية، واال تهادات 

 الف دية. 

 وعاِ  دراسعِة العنص الشعر ي     وتشّكل االجتاهات اللسانية احلديثة نقلعًة نوعّيعًة ء  
ودليِله، مدّانًة بذلك ح حلةى  ديدةى ذات منهجيةى مرتربةى، تتمااى معع طبيرتعه، وتبترعُد    

[. وهذا ما ااد برض الباحث  إىل احطالبعة بضع ورة االعتمعاد    16] عن الن عة االنطباعيَّة
ععات لطبيرتعه   لكونهعا أاع ب احرا   ؛على تلك االتِّجاهات عنعد دليعل العنص الّشعر ي    

 ،وخصائصه؛ من حيث مستوى اللغة الشر ية ومضامينها، فضعاًل ععن العوزن، واإليقعا     
[ 18[ ]17] ورم ية األصوات، واجملاز، وتكع ار األلفعا  ومرانيهعا علعى امتعداد العنص      

[19 .] 

وُتربُِّ  ومل األفكار السابقة عن ت ايد احلا ة للتَّوّ ه إىل اارتاح مراعات مالِئمعة  
يس الشر  الر بي، تنطلق من االجتاهعات اللسعانية احلديثعة العيت اعّدمت إسعهاماتى       لتدر

ملموسًة ء الكيفّيات اليت ميكن االستئناو بها عند دليل العنص الشعر ي، ويرعّ ز هعذا     
التَّوّ ه ما نادت به مؤّخ ًا عدٌد من احؤمت ات احتخّصصة؛ حيث أوصى مؤمت  اللسعانيَّات  

ا( بض ورة الّتوّ عه عنعد تعدريس    2014احنرقد عاا ) [20] ة وآدابهاوترليم اللغة الر بي
سعرتاتيجيات ت اعععي خصائصعه وطبيرتععه، وتسعتجيب للدراسععات    إالعنص الشععر ي إىل  

احنرقعد ععاا    [21] اللسانية احراص ة، عما أوصى مؤمت  اللغة الر بية والدراسات البينّيعة 
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احراعات احستخدمة ء تدريس الشر  الر بّي، وفق اّتجاهاتى ُتشَتقص من طبيرة خصائصه، 
 وتّتِسُق مع األفكار اللسانية احفسِّ ة لط ق دليله.

يةى َتَتكّيف مع طبيَرعة العّنص   وِمّما سبق تربز احلا ة للّتو ه حنو اسرتاتيجياتى لسان
للمراعات السَّائدة،  امغاِيً  االشر ي، ومكّوناته، والن  يات احفسِّ ة له، اليت ُتقدِّا من وًر

خصوصًا ء  ّل مو ة الّنمو احت ايعد لالجتاهعات اللسعانّية، وت ايعد األصعوات احطالبعة       
نصوِص الشعر ية، ال سعّيما وأّن تلعك    بض ورة اإِلفادة من تطبيقاِتها ء االرتقاِء بترليِم ال

بإسعهاماتى ملموسعةى ء    [15]واالجتاهات اللسانية اد ا طلرت وفق ما أاار إليه الكشع 
دديد مْنَهٍج علمي  منضبيى للترليم اللغوي، يبرده عن الّذاتية، والرشوائية، واال تهادات 

 الف دية. 

 وعاِ  دراسعِة العنص الشعر ي     وتشّكل االجتاهات اللسانية احلديثة نقلعًة نوعّيعًة ء  
ودليِله، مدّانًة بذلك ح حلةى  ديدةى ذات منهجيةى مرتربةى، تتمااى معع طبيرتعه، وتبترعُد    

[. وهذا ما ااد برض الباحث  إىل احطالبعة بضع ورة االعتمعاد    16] عن الن عة االنطباعيَّة
ععات لطبيرتعه   لكونهعا أاع ب احرا   ؛على تلك االتِّجاهات عنعد دليعل العنص الّشعر ي    

 ،وخصائصه؛ من حيث مستوى اللغة الشر ية ومضامينها، فضعاًل ععن العوزن، واإليقعا     
[ 18[ ]17] ورم ية األصوات، واجملاز، وتكع ار األلفعا  ومرانيهعا علعى امتعداد العنص      

[19 .] 

وُتربُِّ  ومل األفكار السابقة عن ت ايد احلا ة للتَّوّ ه إىل اارتاح مراعات مالِئمعة  
يس الشر  الر بي، تنطلق من االجتاهعات اللسعانية احلديثعة العيت اعّدمت إسعهاماتى       لتدر

ملموسًة ء الكيفّيات اليت ميكن االستئناو بها عند دليل العنص الشعر ي، ويرعّ ز هعذا     
التَّوّ ه ما نادت به مؤّخ ًا عدٌد من احؤمت ات احتخّصصة؛ حيث أوصى مؤمت  اللسعانيَّات  

ا( بض ورة الّتوّ عه عنعد تعدريس    2014احنرقد عاا ) [20] ة وآدابهاوترليم اللغة الر بي
سعرتاتيجيات ت اعععي خصائصعه وطبيرتععه، وتسعتجيب للدراسععات    إالعنص الشععر ي إىل  

احنرقعد ععاا    [21] اللسانية احراص ة، عما أوصى مؤمت  اللغة الر بية والدراسات البينّيعة 
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اللغعة الر بيعة والدراسعات    ا  ترلعيم  ا( بض ورة ترميق الصِّالت البينّية بع  وع  2015)
 الشر ي. اللسانية، اليت ميكن اإلفادة منها ء االرتقاء بتدريس النص

 :وأسئلتها مشكلة الدراسة
ء تعدّني اعدرة طعالب اح حلعة      -بصعورةى تق ي يعةى  -أمكَن دديد مشكلة الدراسة 

سعرتاتيجياتى  إبسعبب غيعاب    ؛راعامرية على دليل النصعوص الشعر ية بكفعاءةى وااتعدا    
منهجّية تالئم طبيرة النص الشر ي، وتنسجم مع خصائصه ومكّوناته. وء حماولةى لرالج 

سعرتاتيجية لتعدريس الشعر  الر بعي باح حلعة      إهذه احشكلة، سرت الدراسعة إىل ااعرتاح   
سرتاتيجّية إإل ابة عن السؤا  ال ئيس اآلتي: عيف ميكُن بناء ، وذلك من خال  ااعامرية
ة لتدريس الشِّر  الر بّي باح حلة اعامريعة ء  عوء برعض االجتاهعات اللسعانّية       ُمقَت ح

 ويتف   من السؤا  ال ئيس السابق األسئلة الف عية اآلتية:
ما االجتاهات اللسانية اليت ميكعن اإلفعادة منهعا ء تعدريس الشعر  الر بعي باح حلعة         .1

 اعامرية 
اح حلة اعامرية من و هة ن   أعضعاء  سرتاتيجيات تدريس الشر  الر بي بإما وااع  .2

 هيئة التدريس 
سعرتاتيجيات تعدريس الشعر  الر بعي باح حلعة اعامريعة معن و هعة ن ع           إ ما وااع .3

 الطالب 

سرتاتيجية مقرتحة لتدريس الشر  الر بي باح حلة اعامرية ء  وء برض إما صورة  .4
 االجتاهات اللسانية 

 أهداف الدراسة:
 دقيِق األهداف اآلتية:سَرْت الدِّراسة إىل 

دديد أب ز االجتاهات اللسانية اليت ميكن اإلفعادة منهعا ء االرتقعاء بتعدريس الشعر        .1
 الر بي باح حلة اعامرية.

 سرتاتيجّيات تدريس الشر  الر بي باح حلة اعامرّية.إالّتر ف على وااع  .2
مريعة ء  عوء برعض    سرتاتيجّية مقرتحة لتدريس الّشر  الر بّي باح حلة اعاإتقديم  .3

 االجتاهات اللسانية.

 أهمية الدراسة:
سرتاتيجية منهجية وا حة احرا  لتدريس الشر  الر بي على و عه  إء  ل غياب 

ععرب   ،ادصوص تربز أهمية الدراسة احلالية من خال  سعريها لسعدِّ ثغع ةى ء هعذا اجملعا      
سانية احلديثة، ويؤمل أْن ُتفيد سرتاتيجية مقرتحة، مستنريًة ء ذلك بالّتو هات اللإتقديم 

هذه الدراسة أعضاء هيئة التدريس القائم  على تدريس النصعوص الشعر ية، وطعالب    
سرتاتيجية خاصة لتدريس الشر  الر بي، عما ُيؤمَّل أْن إاح حلة اعامرية؛ حيث ت ّودهم ب

َراسعاِت العيت   الدِّتلفت أن ار الباحث  إىل دراساتى  ديدةى، عن ط يق إ ع اء اح يعد معن    
 سرتاتيجية احقرتحة اليت تتبّناها الدراسة احلالية.تستهدف الّتحقق من فاعلية اإل

 حدود الدراسة:
 تتحدَّد حدود الدراسة مبا يتتي:

 سعرتاتيجية خاصعة  إااعرتاح  ي تبي احلّد احو وعي بالشر  الر بي، وذلك من خال   .1
اتى مترددةى، تع تبي مبسعتوى اللغعة    ن  ًا حا يّتسم به النَُّص الشر ي من ر ؛لتدريسه

ععن وحعدة القافيعة،     االشر ية، وفق مقاييس وزنية وإيقاعية مّط دة ومنت معة، فضعلً  
واّوة الراطفة، واالعتماد على الصور البيانية والبالغية، وغريها من السمات اليت إْن 

 ء الععنص النثعع ي، إاّل أن و ودهععا ء الععّنص الشععر ي أبلعع  ًاعععان برضععها مو ععًو
وأو ح. األم  الذي يستدعي اارتاح مراعة تدريسية تّتسق مع خصعائص ادطعاب   

 الشر ي، وتنسجم مع مكّوناته.
ستبانة  اء وعوء الباحث لإلة، ستبانإلاتتحّدد نتائج الدراسة باألداة احستخدمة وهي  .2

 برد ترّذر ايامه باحالح ة العتبارات إدارّية.
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 سرتاتيجّيات تدريس الشر  الر بي باح حلة اعامرّية.إالّتر ف على وااع  .2
مريعة ء  عوء برعض    سرتاتيجّية مقرتحة لتدريس الّشر  الر بّي باح حلة اعاإتقديم  .3

 االجتاهات اللسانية.

 أهمية الدراسة:
سرتاتيجية منهجية وا حة احرا  لتدريس الشر  الر بي على و عه  إء  ل غياب 

ععرب   ،ادصوص تربز أهمية الدراسة احلالية من خال  سعريها لسعدِّ ثغع ةى ء هعذا اجملعا      
سانية احلديثة، ويؤمل أْن ُتفيد سرتاتيجية مقرتحة، مستنريًة ء ذلك بالّتو هات اللإتقديم 

هذه الدراسة أعضاء هيئة التدريس القائم  على تدريس النصعوص الشعر ية، وطعالب    
سرتاتيجية خاصة لتدريس الشر  الر بي، عما ُيؤمَّل أْن إاح حلة اعامرية؛ حيث ت ّودهم ب

َراسعاِت العيت   الدِّتلفت أن ار الباحث  إىل دراساتى  ديدةى، عن ط يق إ ع اء اح يعد معن    
 سرتاتيجية احقرتحة اليت تتبّناها الدراسة احلالية.تستهدف الّتحقق من فاعلية اإل

 حدود الدراسة:
 تتحدَّد حدود الدراسة مبا يتتي:

 سعرتاتيجية خاصعة  إااعرتاح  ي تبي احلّد احو وعي بالشر  الر بي، وذلك من خال   .1
اتى مترددةى، تع تبي مبسعتوى اللغعة    ن  ًا حا يّتسم به النَُّص الشر ي من ر ؛لتدريسه

ععن وحعدة القافيعة،     االشر ية، وفق مقاييس وزنية وإيقاعية مّط دة ومنت معة، فضعلً  
واّوة الراطفة، واالعتماد على الصور البيانية والبالغية، وغريها من السمات اليت إْن 

 ء الععنص النثعع ي، إاّل أن و ودهععا ء الععّنص الشععر ي أبلعع  ًاعععان برضععها مو ععًو
وأو ح. األم  الذي يستدعي اارتاح مراعة تدريسية تّتسق مع خصعائص ادطعاب   

 الشر ي، وتنسجم مع مكّوناته.
ستبانة  اء وعوء الباحث لإلة، ستبانإلاتتحّدد نتائج الدراسة باألداة احستخدمة وهي  .2

 برد ترّذر ايامه باحالح ة العتبارات إدارّية.
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من أعضاء هيئة التدريس والطعالب بقسعم اللغعة     ي تبي احلّد البش ي برينة عشوائية .3
طالب اح حلعة اعامريعة   لسرتاتيجية اإلويتتي اارتاح هذه  ،الر بية جبامرة الطائف ء

لوصووم إىل م حلة دراسية متقّدمعة،   ا؛ ن ً دون غريهم احتخّصص  ء اللغة الر بية
هعا ء دليعل النصعوص    تؤهِّلهم لالستفادة من االجتاهات اللسعانية احلديثعة، وتو يف  

عن أن ب نامج إعدادهم اللغوي يتضّمن مقّ رات ذات صعلة بعبرض    االشر ية، فضًل
 االجتاهات اللسانية احراص ة، وهذا من الروامل اليت تساعد على جناح تطبيقها.

 :التعريفات اإلجرائية
عنعد  وموَععة معن ادطعوات واإل ع اءات احنهجيعة احّتبرعة        :سرتاتيجية احقرتحةاإل .1

ويرّب  عنها بشكل دايق  ،تدريس النصوص الشر ية ودليلها لطالب اح حلة اعامرية
 اح احل وادطوات احقرتحة اليت حّددتها الدراسة احلالية.

وموعة االجتاهات اليت حّددتها الدراسة احلالية، احتمّثلعة ء  هي االجتاهات اللسانّية:  .2
ى ن  ية الّتلقي، واألسلوبي، والتداولي، العيت  والقائم عل ،االّتجاه النصي، والداللي

مّت االستئناو بها ء اارتاح اسرتاتيجية خاصةى لتدريس الّشر  الر بّي لطالب اح حلة 
 اعامرية.

 :اإلطار النظري والّدراسات السابقة

 النَّص الشعرّي: طبيعته ومساته:

بهعا العنص   يدّ  مصطلح اللغة الشر ية على أن مّثة راتى وخصعائص يصعطب    
خ و عًا ععن    -ء طابرها الراا-ومتّثل هذه اللغة  ،الشر ي، متّي ه عّما عداه من نصوص

بوتقععة اللغععة النمطيععة إىل االن ياحععات الرتعيبيععة والدالليععة مبختلععف صععورها، وُترععّد    
معن الرناصع  ال ئيسعة احكوِّنعة للعنص       -على و عه التحديعد  -االسترارات والتشبيهات 
دوات اليت يستر  بها الشاع  على دطيم ما درج عليه الناو معن  الشر ي، وهي من األ

 [.22] صوٍر تقليدية، والتحليق ء فضاءات اللغة الشر ية

ومن حيث الّسمات الصوتية واإليقاعية، تتعتلفف أصعواُت الكلمعات وتتجعاور ء     
أن ت تيعب   عمعا  الّنص الشر ي ليكون وا ِايٌم مجاليةف ودالليةف مثل ح وف احد، والتنوين،

يسعاعد   ،الكلمات ء النص الشر ي على نسٍق مرّين هو ت تيب موسيقي ء احقاا األو 
فجماليعات العنص    [23] على دقيعق الرمعق اإليقعاعي والتعتثري العداللي لعدى احتلقعي       

الشر ي ت ه  ء ترّدد أنوا  احدود، وجتاور احل عات والسواعن ء اللف ة الواحدة، وء 
 .[2] رن  ألفا ها، وروعة مرانيها  و علماتها، و

وُيفَهم مّما سبق؛ أن النص الشر ي بناٌء يقوا على ُحْسن التآلف، وتوافعق عناصع    
الّنص الشر ي، البنية اللغوية، ويقتضي ذلك   ورة حماعاة اإليقا  للتج بة الشرورية ء 

 الّشر ّي. أو ِحّدًة أو غري ذلك، تبرًا للجّو الراّا للّنّص اأو ا ط اًب اهدوًء

، يشَتِ ُج ء بناِئه متلقُّوه؛ مبا اال ينفد أبًد ،امتجّدًد اويَتسم الّنص الشر ي بكوِنه نصًّ
بعذلك البعاب علعى مصع اعيه أمعاا       ايكتن ونه من ادراتى فك يةى ولغويعةى وثقافيعةى، فاًدع   

بنيعًة  -ء ذات الواعت -ُمختلف تتويالتهم وخرباتهم وجتاربهم، وميّثعل العنص الشعر ي    
ت اعميًة ال ميكن فهمها إال من خال  مر فة دالالته السعطحية والباطنيعة، وتفهعّم احقعا      

 .[18] الذي ن   فيه، والواوف على خمتلف   وفه اال تماعية، ومالبساته التارخيية

وَتقوُد اَدَصائص السَّاِبَقُة إىل القو  بتن النَّصَّ الشر ي  اه ة لغوية وعا مكّوناتهعا   
يت تنف د بها، وهذا ُيوِ ب اتِّبا  مراعات تتمااى معع تلعك ادصوصعية،    وخصائصها ال

من الوعِي بتبراد ادطاب الشر ي، والرناصع  احعؤث ة ء تشعكيله     ًاوتكِسُب الطاِلب م ًي
 وبنائه.

وُترّد االجتاهات اللسانية احراص ة من أخصب االجتاهات وأنسبها وأاعدها ترلقعًا   
قته من نتائَج علميةى ء دراسة ال اه ة اللغوّيعة، معن خعال     بالنص الشر ي؛ ن ري ما حّق

سريها احلثيث إىل تفكيك النص أل  ائه اليت يتكّون منها،  والبحث عّما جيمع بع  هعذه   
األ  اء من روابي مؤّلفة، عرب آلياتى وط ائق لسانية تساعد على دقيق م يدى معن الفهعم   

 .[19[ ]18] للّنص الشر ي والتفاعل مره
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ومن حيث الّسمات الصوتية واإليقاعية، تتعتلفف أصعواُت الكلمعات وتتجعاور ء     
أن ت تيعب   عمعا  الّنص الشر ي ليكون وا ِايٌم مجاليةف ودالليةف مثل ح وف احد، والتنوين،

يسعاعد   ،الكلمات ء النص الشر ي على نسٍق مرّين هو ت تيب موسيقي ء احقاا األو 
فجماليعات العنص    [23] على دقيعق الرمعق اإليقعاعي والتعتثري العداللي لعدى احتلقعي       

الشر ي ت ه  ء ترّدد أنوا  احدود، وجتاور احل عات والسواعن ء اللف ة الواحدة، وء 
 .[2] رن  ألفا ها، وروعة مرانيها  و علماتها، و

وُيفَهم مّما سبق؛ أن النص الشر ي بناٌء يقوا على ُحْسن التآلف، وتوافعق عناصع    
الّنص الشر ي، البنية اللغوية، ويقتضي ذلك   ورة حماعاة اإليقا  للتج بة الشرورية ء 

 الّشر ّي. أو ِحّدًة أو غري ذلك، تبرًا للجّو الراّا للّنّص اأو ا ط اًب اهدوًء

، يشَتِ ُج ء بناِئه متلقُّوه؛ مبا اال ينفد أبًد ،امتجّدًد اويَتسم الّنص الشر ي بكوِنه نصًّ
بعذلك البعاب علعى مصع اعيه أمعاا       ايكتن ونه من ادراتى فك يةى ولغويعةى وثقافيعةى، فاًدع   

بنيعًة  -ء ذات الواعت -ُمختلف تتويالتهم وخرباتهم وجتاربهم، وميّثعل العنص الشعر ي    
ت اعميًة ال ميكن فهمها إال من خال  مر فة دالالته السعطحية والباطنيعة، وتفهعّم احقعا      

 .[18] الذي ن   فيه، والواوف على خمتلف   وفه اال تماعية، ومالبساته التارخيية

وَتقوُد اَدَصائص السَّاِبَقُة إىل القو  بتن النَّصَّ الشر ي  اه ة لغوية وعا مكّوناتهعا   
يت تنف د بها، وهذا ُيوِ ب اتِّبا  مراعات تتمااى معع تلعك ادصوصعية،    وخصائصها ال

من الوعِي بتبراد ادطاب الشر ي، والرناصع  احعؤث ة ء تشعكيله     ًاوتكِسُب الطاِلب م ًي
 وبنائه.

وُترّد االجتاهات اللسانية احراص ة من أخصب االجتاهات وأنسبها وأاعدها ترلقعًا   
قته من نتائَج علميةى ء دراسة ال اه ة اللغوّيعة، معن خعال     بالنص الشر ي؛ ن ري ما حّق

سريها احلثيث إىل تفكيك النص أل  ائه اليت يتكّون منها،  والبحث عّما جيمع بع  هعذه   
األ  اء من روابي مؤّلفة، عرب آلياتى وط ائق لسانية تساعد على دقيق م يدى معن الفهعم   

 .[19[ ]18] للّنص الشر ي والتفاعل مره
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 ض االجتاهات اللسانية، وأوجه اإلفادة منها يف تدريس الشعر العربي:بع

 االجتاه النصي:   .1

ُيرَنى االتِّجاه النَّصعي بدراسعة العنص بوصعفه وحعدًة لغويعًة ععربى، معن خعال           
والسياق النصعي، ودور   ،واإلحالة ،االسترانة برددى من الوسائل مثل: التماسك والرتابي

بذلك اأَلْع اَف السَّائدَة ء ِدراسة اللغعة العيت عانعت     اَتجاوًز[. م24] احشارع  ء النص
تتمحور حو  اعملة باعتباِرهعا الِوحعدة األععرب العيت ميكعن أن تطاوعا َأدوات الوصعف        

من احن ور النَّصِّعي ال ميكعُن أن ينفصعل     اوالتحليل اللغوي، فاحلكم بقبوِ  مجلةى ما دالليًّ
 [. 25] لتالية واعن اعملة السَّاِبقة عليها وا

وبهذا، ميكن وصف االّتجاه النَّصِّّي بتنه اجتاه يتنعاو  العّنص اللغعوي ععن ط يعق      
دراسة أو ه الرتابي ب  األ  اء احكّونة عسد النص من ناحية، ومدلوالته احتنوععة معن   
ناحية ثانية، وعذلك م اعاة التفاعل ب  منشئ النص واحتلقعي. ومّثعة مرعايري ميكعن معن      

وا احلكم مبدى نصية أيِّ َنص  من النصصوص، وي وُ  عنه وْصعف النِصعية إذا خَتلعَف    خال
وتتمّثل هذه احرايري ء: السبك، واحلبك، والقصد، والقبعو ،   ،عنه واِحد من هذه احرايري

 [.26واإلعالا، واحقامية، والتناص]

 االجتاه القائم على ن  ية التلقي:  .2

من أهم االّتجاهات اللسانّية ء دراسة  ان  ية التلقي واحًد ُيرّد االجتاه القائم على
األدب ودليله، وينطلق هذا االّتجاه معن القعار ، برعد أن ععان الرتعيع  ء االّتجاهعات       

 [. 27] وإما على النص ،األخ ى إّما على األديب
من هنا تغّي ت الن ع ة ء دليعل النصعوص األدبيعة، معن الثبعات التفسعرييِّ، إىل        

تفاعل التواصلي ب  احتلقِّي والّنص، فللنَّصوص األدبيِّة مراٍن متجدِّدة وِدالالٌت تترعّدد  ال
[. إذ   َيرد الّنص األدبي واحًة ُيْلقعي القعارُ  جبسعده احنهعك     28] برَدِد ا َّاِئها ومتَلقِّيها

، وَيَقعُع علعى   على عشبها طَلبًا لالسرتخاء، فاحتلقي ُمنتٌج للنصِّ، وليس وّ د ُمستهلكى له
 [. 29] عاتِقه ِعْبٌء عبرٌي ء فهم مراني النَّصِّ األَدِبي

وينطلق هذا االّتجاه ء فلسفته ال ئيسة من أنَّ احرنى ال يتجلفعى ء العنَّصِّ إاّل معن    
خال  مسارات التَّفاعل ب  القار  والنَّصِّ عرب وموعة من التَّواَُّرعات العيت يتسعلفُح بهعا     

د دليِله للنَّصِّ األَدِبيِّ، وتضطلُع هذه التَّوارات بعدوٍر مهعم ء تو يعِه الفْهعم     الَقارُ  عن
وهذا ير  أن الطبيرة التكوينيعة للنصعوص، تسعتدعي و عود فجعواتى      . [30] والتَّتويل

مرنويةى، وهذه الفجوات تستل ا و ود اارٍ  وحمّلٍل يقوا مبلِئها، مسترينًا ء ذلك مبرارفعه  
 ته ومستوى ثقافته.السابقة، وخربا

 االجتاه التداولي:  .3

يهتّم االّتجاه التداولي بدراسة عالاة النشاط اللغوي مبسترمليه، وعيفية اسعتخداا  
والبحعث ععن الروامعل     ،الرالمات اللغوية بنجاح، مع م اعاة السيااات احقامية احختلفة

 .[31] احكونة للنصوص بوصفها رسالة تواصلية
يقوا على الوعي برملية  ااولية ترنى بتحليل النصوص دليًلوير  ما سبق أن التد

وهعي   [.32إىل احرنى، وإحداث األث  احناسب حبسعب اصعد صعاحبه]    االتخاطب وصوًل
بذلك ال تفصل اإلنتاج اللغوي ء بنيته الداخلية عن االعتبارات ادار يعة احعؤّث ة فيعه،    

 احيويًّع  اة، وإطا تدرسعها بوصعفها عياًنع   من القواعد اجمل د اوال تدرو اللغة بوصفها ن اًم
من ابل اخص مر ، ء مقاا مرع ، مو هعًا إىل خماطعب مرع  ألداء غع         امسترمًل
 .[33] مر 

وتتسيسًا على ما سبق؛ ميكن القعو  إن مصعطلح التداوليعة ُيرنعى بدراسعة اللغعة       
فصعناعة   ،مالي وابوصفها  اه ة ا تماعية، تتجاوز البرد الداخلي للغة إىل البرد االستر

مرنى أي نّص من النصوص ال تتحّقق إاّل من خال  تداو  اللغة ب  اح سعل واحسعتقبل   
 [.34] ء سياق حمدد

ومن هنا تبدو ايمة االجتاه التداولي ء دراسة النصوص من خال  سعريه للبحعث   
اني عن مرنى اإلاارات والرالمات وعل روابي االتصا  اللغويعة وغعري اللغويعة، واحرع    

ععن سعريه لإل ابعة ععن الرديعد معن        االضمنّية اليت ال ت ه  على السطح احلفو ، فضًل
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وينطلق هذا االّتجاه ء فلسفته ال ئيسة من أنَّ احرنى ال يتجلفعى ء العنَّصِّ إاّل معن    
خال  مسارات التَّفاعل ب  القار  والنَّصِّ عرب وموعة من التَّواَُّرعات العيت يتسعلفُح بهعا     

د دليِله للنَّصِّ األَدِبيِّ، وتضطلُع هذه التَّوارات بعدوٍر مهعم ء تو يعِه الفْهعم     الَقارُ  عن
وهذا ير  أن الطبيرة التكوينيعة للنصعوص، تسعتدعي و عود فجعواتى      . [30] والتَّتويل

مرنويةى، وهذه الفجوات تستل ا و ود اارٍ  وحمّلٍل يقوا مبلِئها، مسترينًا ء ذلك مبرارفعه  
 ته ومستوى ثقافته.السابقة، وخربا

 االجتاه التداولي:  .3

يهتّم االّتجاه التداولي بدراسة عالاة النشاط اللغوي مبسترمليه، وعيفية اسعتخداا  
والبحعث ععن الروامعل     ،الرالمات اللغوية بنجاح، مع م اعاة السيااات احقامية احختلفة

 .[31] احكونة للنصوص بوصفها رسالة تواصلية
يقوا على الوعي برملية  ااولية ترنى بتحليل النصوص دليًلوير  ما سبق أن التد

وهعي   [.32إىل احرنى، وإحداث األث  احناسب حبسعب اصعد صعاحبه]    االتخاطب وصوًل
بذلك ال تفصل اإلنتاج اللغوي ء بنيته الداخلية عن االعتبارات ادار يعة احعؤّث ة فيعه،    

 احيويًّع  اة، وإطا تدرسعها بوصعفها عياًنع   من القواعد اجمل د اوال تدرو اللغة بوصفها ن اًم
من ابل اخص مر ، ء مقاا مرع ، مو هعًا إىل خماطعب مرع  ألداء غع         امسترمًل
 .[33] مر 

وتتسيسًا على ما سبق؛ ميكن القعو  إن مصعطلح التداوليعة ُيرنعى بدراسعة اللغعة       
فصعناعة   ،مالي وابوصفها  اه ة ا تماعية، تتجاوز البرد الداخلي للغة إىل البرد االستر

مرنى أي نّص من النصوص ال تتحّقق إاّل من خال  تداو  اللغة ب  اح سعل واحسعتقبل   
 [.34] ء سياق حمدد

ومن هنا تبدو ايمة االجتاه التداولي ء دراسة النصوص من خال  سعريه للبحعث   
اني عن مرنى اإلاارات والرالمات وعل روابي االتصا  اللغويعة وغعري اللغويعة، واحرع    

ععن سعريه لإل ابعة ععن الرديعد معن        االضمنّية اليت ال ت ه  على السطح احلفو ، فضًل
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من اإل ابة عنها مثل: من اح سعل  معن   األخ ى األسئلة اليت   تتمكن احدارو اللغوية 
عيعف   احتلقي ، ما مقاصدنا من ادطاب  عيف نتكلم بشيء ونسرى لقو  اعيء آخع    

لتحديعد   وهعل احرنعى الضعم  ععافى     عمليعة التواصعل   نتجنب اإلبهاا والغمعو  ء  
 .[35احقصود ]

 االجتاه األسلوبي:  .4

على ال غم من اّتسا  احنطلقات احؤّث ة ء تر يفعات االجتعاه األسعلوبي واووعا     
ألط اف الرملية التواصلية اح سل واحتلقي وادطاب، ميكُن النَّ ع  إليعه بوصعِفه اتِّجاهعًا     

دراسة النص األدبي دراسًة لغوية؛ الستخالص أهعم الرناصع  احكّونعة    لسانيًا يقوا على 
ألدبية األدب من ناحية حمتواها الراطفي، فهو اّتجاٌه مرّ  بإجياد القيمة التتثريية واعمالية 

 [.36والراطفية ء النص]
ويرتمد التحليل األسلوبي ء إ  اءاته على دليل وموعة معن ال عواه  اللغويعة    

مقّدمتها ال اه ة الصوتية واحرجمية، والنحوية)الرتعيبية(، ثم الّداللّية اعماليعة،  تتتي ء 
 [.37اف  ار ّية النَّص]ضحيث تتضاف  برضها ب ااب برض لتصنع بهذا الّت

ولبسلوبية أاكا  مترّددة، منها: األسعلوبية التربرييعة اح تبطعة بتكثيعف العدوا       
ألسلوبية اإلحصعائية العيت ُترَنعى بعالكم وإحصعاء      خدمة للمدلوالت، وهناج ما ُيرَ ف با

ال واه  اللغوية ء العنص، وبنعاء األحكعاا وفعق منطعق ريا عي إحصعائي يبترعد ععن          
 [.38الذاتية]

 االجتاه الداللي:  .5

يدرو االجتاه الداللي الرالاة ب  ال م  اللغوي ومرناه، ويتتبع مرعاني الكلمعات   
وعذا االّتجعاه تهعتّم بداللعة      االلغة، فالداللعة وفًقع  وتنّو  مرانيها، والرالاات ب  علمات 

ال مععوز اللغويععة احتمثلععة ء احفعع دات والربععارات والرتاعيععب، وال مععوز غععري اللغويععة   
عالرالمات واإلاارات الّدالة، وهو بذلك ميتعد إىل دراسعة دالالت الكلمعة ء سعياااتى     

  [.39] نّصية خمتلفة

طاط الرالاة ب  االسم واُحسّمى، مثعل ترعّدد   ومن أو ه التحليل الداللي دراسة أ
األلفا  حرنى واحدى فيما ُيرَ ف بالرتادف، وترّدد احراني للفظ واحدى، فيما يترّلق باحشرتج 

[. إ عافًة إىل معا سعبق    40] اللف ي واأل داد، فضاًل عن عالاعات التضعاا واالاعتما    
، فاحرنى ال ينكشف إال من خال  تسعييق  ذع ه، كتّل السياق دورًا مهمًا ء دقيق الّداللة

 االوحدة اللغوية، أي و رها ء سياااتى خمتلفة، فدراسة مراني الكلمعات تتطّلعب دليًلع   
 [.41] للسيااات واحوااف اليت تِ ُد فيها سواًء أعانت هذه الّسيااات لغويًة أا غري لغويةى

ث أن تلك االجتاهات ّتضح للباحاومن خال  ع   االجتاهات اللسانية السابقة، 
ترّب  عن رؤى متباينة وتطّورات متتابرة ء الن  ة للغة، وهذه االّتجاهات وإن عان بينهعا  

وتسرى الدراسة احلالية لإلفعادة   ،ايء من االختالف، فبينها ادر من التكامل واالئتالف
ودليله،  سرتاتيجية مقرتحة لتدريس النص الشر يإمن تلك االجتاهات ُمجَتِمَرًة ء بناء 

عما أّن طبيرة الّنص الشر ّي مبختلف م اه ه وخصائصعه تتطّلعب اسعتخداا مراععاتى     
وتسهم ء فاعلية دليله، وي ى الباحث أن االجتاهعات اللسعانية    ،تتمااى مع خصوصيته

 تقّدا إسهاماتى  ليلة ميكن اإلفادة منها ء هذا الصدد.

 وعالاتها بتدريس الّشر  الر بي:حبوث ودراسات ذات صلة باالجتاهات اللسانّية 

مواعبًة للمكانة البارزة اليت احتلها االجتاه األسلوبي ء الدراسات اللسانية احلديثة، 
وص حليل األسلوبي ء تدريس النصع معدخل التَّ [42] استخدمت دراسة فوزية  اويش

سعبيل  وء  ،األدبيعة لتنميعة مستوى األداء اللغوي لعدى طعالب الصعف األو  الثعانوي    
الب اح حلة األداِء اللغعويِّ الالزمعة لطدقيق ما سبق، أععدَّْت الدراسة اائمعًة مبهعاراِت 

الّثانوّية، عما َأعدَّْت اختبارًا لقياِو مستوى متكُِّن الطالب ء تلك احهعارات، ثعم اامعت    
ن طعالب  ببناء الربنامج القائم على احدخل األسلوبّي، وتطبيقه علعى عيِّنععة عشعوائية مع   

ة العذين  انوّي، واد توصلت الدراسة إىل تفوق طالب اجملموعة التج يبيع الصف األو  الث
 ة الضابطة.بي على ن  ائهم طالب اجملموعدرسوا باستخداا احدخل األسلو
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طاط الرالاة ب  االسم واُحسّمى، مثعل ترعّدد   ومن أو ه التحليل الداللي دراسة أ
األلفا  حرنى واحدى فيما ُيرَ ف بالرتادف، وترّدد احراني للفظ واحدى، فيما يترّلق باحشرتج 

[. إ عافًة إىل معا سعبق    40] اللف ي واأل داد، فضاًل عن عالاعات التضعاا واالاعتما    
، فاحرنى ال ينكشف إال من خال  تسعييق  ذع ه، كتّل السياق دورًا مهمًا ء دقيق الّداللة

 االوحدة اللغوية، أي و رها ء سياااتى خمتلفة، فدراسة مراني الكلمعات تتطّلعب دليًلع   
 [.41] للسيااات واحوااف اليت تِ ُد فيها سواًء أعانت هذه الّسيااات لغويًة أا غري لغويةى

ث أن تلك االجتاهات ّتضح للباحاومن خال  ع   االجتاهات اللسانية السابقة، 
ترّب  عن رؤى متباينة وتطّورات متتابرة ء الن  ة للغة، وهذه االّتجاهات وإن عان بينهعا  

وتسرى الدراسة احلالية لإلفعادة   ،ايء من االختالف، فبينها ادر من التكامل واالئتالف
ودليله،  سرتاتيجية مقرتحة لتدريس النص الشر يإمن تلك االجتاهات ُمجَتِمَرًة ء بناء 

عما أّن طبيرة الّنص الشر ّي مبختلف م اه ه وخصائصعه تتطّلعب اسعتخداا مراععاتى     
وتسهم ء فاعلية دليله، وي ى الباحث أن االجتاهعات اللسعانية    ،تتمااى مع خصوصيته

 تقّدا إسهاماتى  ليلة ميكن اإلفادة منها ء هذا الصدد.

 وعالاتها بتدريس الّشر  الر بي:حبوث ودراسات ذات صلة باالجتاهات اللسانّية 

مواعبًة للمكانة البارزة اليت احتلها االجتاه األسلوبي ء الدراسات اللسانية احلديثة، 
وص حليل األسلوبي ء تدريس النصع معدخل التَّ [42] استخدمت دراسة فوزية  اويش

سعبيل  وء  ،األدبيعة لتنميعة مستوى األداء اللغوي لعدى طعالب الصعف األو  الثعانوي    
الب اح حلة األداِء اللغعويِّ الالزمعة لطدقيق ما سبق، أععدَّْت الدراسة اائمعًة مبهعاراِت 

الّثانوّية، عما َأعدَّْت اختبارًا لقياِو مستوى متكُِّن الطالب ء تلك احهعارات، ثعم اامعت    
ن طعالب  ببناء الربنامج القائم على احدخل األسلوبّي، وتطبيقه علعى عيِّنععة عشعوائية مع   

ة العذين  انوّي، واد توصلت الدراسة إىل تفوق طالب اجملموعة التج يبيع الصف األو  الث
 ة الضابطة.بي على ن  ائهم طالب اجملموعدرسوا باستخداا احدخل األسلو
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سعرتاتيجية اائمعةى علعى دليعل بنيعة العنص       إاستخداا ا [8] وتبنت دراسة السمان
للنث  والشر  لدى طالب اح حلة الثانوية، ومتّثلت  اللغوي لتنمية مستويات الفهم الق ائي

م حلة ما ابل دليعل بنيعة العنص،    (1سرتاتيجية احستخدمة هي: )خطوات وإ  اءات اإل
م حلة دليل بنية النص مبختلف مستوياتها الصَّوتيَّة والصَّ فيَّة والتَّ عيبيَّة والدِّالليَّعة.   (2)
سرتاتيجية واد َأسف ْت نتائج التطبيق عن فاعلية اإل م حلة ما برد دليل بنية الّنص، (3)

احقرتحة ء تنمية مستويات الَفْهم الق ائي للنث  والشر  لدى طالب اجملموععة التج يبيعة،   
 مقارنًة بن  ائهم طالب اجملموعة الضابطة.

[ دديد الكفايات الالزمعة لتحليعل العنص    5واستهدفت دراسة زينب الشي اوية ]
احنهج األسلوبي والّتحقق من مدى تواف ها لدى مرّلمات اللغة الر بية  الشر ي ء  وء

ء الصف  احلادي عش  والثاني عش  بوالية صحار الرمانيعة، ولتحقيعق اوعدف السعابق     
أعععدت الدراسععة اائمععًة بالكفايععات الالزمععة لتحليععل الععنص الشععر ي ء  ععوء احععنهج  

ى مخسة حماور هي: البنيعة اللغويعة، والبنيعة    ( عفايًة موزَّعة عل43األسلوبي، بل  عددها )
األسلوبية، والبنية اإليقاعية، والصورة الشر ية، وال ؤية الّشر ّية، ثم اامت بإعداد بطااة 

( مرّلمعًة، وأسعف ت   24مالح ة ء  وء اائمة الكفايات، مّت استخدامها حالح عة أداء ) 
 تفاوتةى.نتائج الدراسة عن تواف  تلك الكفايات لديهّن بنسبى م

سعرتاتيجيات متنوععة لتعدريس العنص     إ[ إىل استخداا 9وسرت دراسة هنداوي ]
األدبي، مستهدفة الكشف عن أث ها ء تنمية مهعارات األداء اللغعوي والتعذوق األدبعي     
لطالب اح حلة الثانوية، وسرت الدراسة لتطبيقهعا علعى ومعوعت  جتع يبيت  ووموععة      

رتاتيجية التحليل البنيوي، والثانية باسرتاتيجية القياو  ابطة، دَرست األوىل بواسطة اس
التطبيقي، واجملموعة الضابطة بواسطة ااِلسرتاتيجية التقليدية، واد توصعلت الدراسعة إىل   

ء احهارات احستهدفة ب  الطعالب   او ود ف ق دا  إحصائيًّ:مجلِة نتائج، يتتي من أب زها
ليل البنيوي والطعالب العذين درسعوا بالط يقعة     سرتاتيجية التحإالذين درسوا باستخداا 

بع  الطعالب العذين     اسرتاتيجية احقرتحة، و ود ف ق دا  إحصعائيًّ إالتقليدية لصاحل اال

سرتاتيجية القياو التطبيقي والطالب الذين درسوا بالط يقة التقليدية إدرسوا باستخداا ا
 سرتاتيجية القياو التطبيقي.ِإلصاحل 

سرتاتيجية لتدريِس النصعوص األدبيعة اائمعة علعى االجتعاه      إ[ا43واارتح سليمان]
ترّ ف فاعليتها ء تنمية مهارات التحليل األدبي لطالب اح حلة الثانوية،  االنصي مستهدًف

سعرتاتيجيةى مقرتحعةى اائمعةى علعى علعم اللغعة       ِإولتحقيق اودف السابق؛ ااا الباحُث ببناِء 
طالب الصعف األّو  الثعانوي بإحعدى معدارو      النصي، وطبََّقها على عينة عشوائية من

بع  متوسعطي    احماف ة دمياط، واد أسف ت نتائج الدراسة عن و ود فع ق دا  إحصعائيًّ  
 أداء وموعة البحث لصاحل التطبيق البردي ء مهارات التحليل األدبي.

[ تنمية مهاراِت دليل النص األدبي لدى عينة من 6واستهدَفت دراسة نهى حممد ]
اعامرة احتخصص  ء اللغة الر بية جبامرة الّ اازيق من خال  اسعتخداا ب نعامج   طالب 

ومتَّ تطبيق الربنامج علعى عيِّنعة عشعواِئيَّة معن طعالب       اائم على احدخل البنيوي اللغوي،
اربة اللغة الر بية جبامرة ال اازيق، واد أسعف ت نتعائج الدراسعة ععن فاعليعة الربنعامج       

اللغوية ء تنمية مهارات دليل النص األدبي لعدى طعالب اجملموععة     القائم على البنيوية
 التج يبية مقارنة بن  ائهم طالب اجملموعة الضابطة.

وء  وء الر   احو   السابق ي ى الباحُث أّن البحوث والدراسات السعابقة    
اعات ُتقّدا مراعات تتواعب مع ادصوصية اليت يتطلبها النص الشر ي، إّنما اّدمت مر

عامة ُاستخِدَمت لتدريس النص األدبي بشكل عاا على ال غم معن اخعتالف النصعوص    
األدبية ء خصائصها ومكّوناتها، وتسرى الدراسة احلاليعة إىل تقعديم اسعرتاتيجية خاصعة     
بالشر  الر بي تتواععب معع خصائصعه وراتعه، وتسعتجيب معن  هعةى أخع ى لطبيرعة          

هعذا الصعدد، ُيضعاف إىل معا سعبق أن تلعك البحعوث        الّتو هات واحطالبات الّسابقة ء 
والدراسات اد انكفتت على مداخل برينها، و  تنفتح على خمتلف احداخل واالجتاهعات  
اللسانية احلديثة، وتسرى الدراسة احلالية لتو يف ومل تلك احداخل بغية اإلفادة منها ء 

 تدريس الّنّص الّشر ّي.
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سرتاتيجية القياو التطبيقي والطالب الذين درسوا بالط يقة التقليدية إدرسوا باستخداا ا
 سرتاتيجية القياو التطبيقي.ِإلصاحل 

سرتاتيجية لتدريِس النصعوص األدبيعة اائمعة علعى االجتعاه      إ[ا43واارتح سليمان]
ترّ ف فاعليتها ء تنمية مهارات التحليل األدبي لطالب اح حلة الثانوية،  االنصي مستهدًف

سعرتاتيجيةى مقرتحعةى اائمعةى علعى علعم اللغعة       ِإولتحقيق اودف السابق؛ ااا الباحُث ببناِء 
طالب الصعف األّو  الثعانوي بإحعدى معدارو      النصي، وطبََّقها على عينة عشوائية من

بع  متوسعطي    احماف ة دمياط، واد أسف ت نتائج الدراسة عن و ود فع ق دا  إحصعائيًّ  
 أداء وموعة البحث لصاحل التطبيق البردي ء مهارات التحليل األدبي.

[ تنمية مهاراِت دليل النص األدبي لدى عينة من 6واستهدَفت دراسة نهى حممد ]
اعامرة احتخصص  ء اللغة الر بية جبامرة الّ اازيق من خال  اسعتخداا ب نعامج   طالب 

ومتَّ تطبيق الربنامج علعى عيِّنعة عشعواِئيَّة معن طعالب       اائم على احدخل البنيوي اللغوي،
اربة اللغة الر بية جبامرة ال اازيق، واد أسعف ت نتعائج الدراسعة ععن فاعليعة الربنعامج       

اللغوية ء تنمية مهارات دليل النص األدبي لعدى طعالب اجملموععة     القائم على البنيوية
 التج يبية مقارنة بن  ائهم طالب اجملموعة الضابطة.

وء  وء الر   احو   السابق ي ى الباحُث أّن البحوث والدراسات السعابقة    
اعات ُتقّدا مراعات تتواعب مع ادصوصية اليت يتطلبها النص الشر ي، إّنما اّدمت مر

عامة ُاستخِدَمت لتدريس النص األدبي بشكل عاا على ال غم معن اخعتالف النصعوص    
األدبية ء خصائصها ومكّوناتها، وتسرى الدراسة احلاليعة إىل تقعديم اسعرتاتيجية خاصعة     
بالشر  الر بي تتواععب معع خصائصعه وراتعه، وتسعتجيب معن  هعةى أخع ى لطبيرعة          

هعذا الصعدد، ُيضعاف إىل معا سعبق أن تلعك البحعوث        الّتو هات واحطالبات الّسابقة ء 
والدراسات اد انكفتت على مداخل برينها، و  تنفتح على خمتلف احداخل واالجتاهعات  
اللسانية احلديثة، وتسرى الدراسة احلالية لتو يف ومل تلك احداخل بغية اإلفادة منها ء 

 تدريس الّنّص الّشر ّي.
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 الطريقة واإلجراءات

 سة:منهج الدرا

من خال  دليل آراء عينة معن أعضعاء    استخدا الباحث احنهج الوصفّي التحليلي
قرتحعة  احسرتاتيجية االهيئة التدريس والطالب؛ رغبًة ء االسرتااد بها عند رسم مالمح 

 لتدريس الشر  الر بي.

 جمتمع الدراسة وعينتها:

بتعدريس مقع رات   تكوَّن وتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس الذين يقومعون  
إ عافًة إىل طعالب   ( عضعًوا،  32وعددهم )األدب ء اسم اللغة الر بية جبامرة الطائف، 

معن أعضعاء    ام حلة البكالوريوو بالقسم، وتكّونت عّينة الدراسة من أربرة عش  عضعوً 
( من أعضاء هيئة التعدريس بالقسعم،   %43.75ميثلون ما نسبته )هيئة التدريس بالقسم، 

 بالط يقة الرشوائّية. امتَّ اختيارهم مجيًر ،احدى ومثان  طالًبإ افًة إىل وا

 أدوات الدراسة:

ستبانًة لتحديد أب ز االجتاهات اللسانية احلديثة اليت ميكن اإلفعادة  إأعدت الدراسة 
سرتاتيجيات تدريس الشر  الر بي إوأخ ى لتحديد وااع  ،منها ء تدريس الشر  الر بي
معن و هعة ن ع  أعضعاء هيئعة التعدريس والطعالب؛ بهعدف         لطعالب اح حلعة اعامريعة    

سرتاتيجية احقرتحة. وفيمعا يلعي تبيعاٌن    االسرتااد مبخ  اتها ونتائجها ء رسم مالمح اإل
 للخطوات احتبرة عند بناء هذه األدوات.

ستبانة دديد أب ز االجتاهات اللسانية احلديثة اليت ميكعن اإلفعادة منهعا ء تعدريس     إ .1
 باح حلة اعامرية:الشر  الر بي 

ستبانة ء  وء اّطال  الباحث على األدبيات والدراسعات اللغويعة ذات   مّت بناء اإل
الّصلة، وء  وء االستئناو بآراء عددى من أعضاء هيئعة التعدريس احهعتم  بالدراسعات     

سعتبانة ء صعورتها   واعد تتلفعت اإل   ،اللسانية أو القائم  على تعدريس مقع رات األدب  

مع ّودة مبقيعاٍو ربعاعي متعدرٍج، مكعّون معن أربرعة         ،( اّتجاهعات لسعانية  8من )احبدئية 
بدر ة  ريفة( وبدر ة منخفضة،  ،)بدر ة عالية، بدر ة متوسطة تقدي ات لف ية هي:

( وذلك لتحديد مدى أهميعة  1، 2، 3، 4تكافئها على التوالي التقدي ات الكّمية اآلتية )
 ، ومدى مناسبتها لطالب اح حلة اعامرية.تلك االّتجاهات لتدريس الشر  الر بي

واعتمد الباحث ء التحقق معن صعالحية القائمعة علعى صعدق ا كمع ؛ حيعث        
 عمعا للتتعد من صالحيتها،  ؛على عددى من ادرباء -بصورتها احبدئية  -ع   االستبانة 

 عضعاء أ معن ( 7) ععددها  بل  استطالعية عّينة على تطبيقها ط يق عن ثباتها دديد أمكن
 وهعذا ( 0.8635)االستبانة  ثبات  بل  ،ب اون سبريمان مرامل وحبساب التدريس، هيئة

 (8) معن  مكّونعة  النهائية صورتها ء األداة وأصبحت الدراسة، أداة لثبات مطمئٌن مؤاٌ 
 اّتجاهات لسانية ميكن اإلفادة منها ء تدريس الشر  الر بي لطالب اح حلة اعامرية.

ااع اسرتاتيجيات تدريس الشر  الر بي باح حلة اعامرية من و هة ستبانة دديد وإ .2
 ن   أعضاء هيئة التدريس:

سرتاتيجيات تدريس الشر  الر بعي لطعالب اح حلعة    إستبانة لتحديد وااع إمّت بناء 
على القوائم الواردة ء ثنايا ععددى   ااعامرية من و هة ن   أعضاء هيئة التدريس؛ اعتماًد

وء  وء طبيرة االجتاهات اللسانية اليت مّت التوصعل   من الدراسات السابقة ذات الرالاة،
 .وا

( عبارًة وصفية يعتّم الترامعل   22واد تتلفت أداة الدراسة ء صورتها األولّية من )
 ، تفعع، متوسعي  مرها وفق مقياٍو متعدرٍج، مكعّون معن أربرعة تقعدي ات لف يعة هي:)م      

 ( .1، 2، 3، 4( تكافئها على التوالي التقدي ات الكّمية اآلتية )خفض  دًّامنومنخفض، 

واعتمد الباحث ء التحقق من صدق القائمة على صدق ا كم ؛ حيث عع    
للتتعد من صالحيتها، عمعا أمكعن    ؛على عددى من ادرباء -بصورتها احبدئية  -االستبانة 

( معن أعضعاء   7مة عند ط يق تطبيقها على عّينة استطالعية بل  عددها )دديد ثبات القائ
وهذا مؤاٌ   ّيد ( 0.8417) ها بل  ثبات،هيئة التدريس، وحبساب مرامل سبريمان ب اون
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مع ّودة مبقيعاٍو ربعاعي متعدرٍج، مكعّون معن أربرعة         ،( اّتجاهعات لسعانية  8من )احبدئية 
بدر ة  ريفة( وبدر ة منخفضة،  ،)بدر ة عالية، بدر ة متوسطة تقدي ات لف ية هي:

( وذلك لتحديد مدى أهميعة  1، 2، 3، 4تكافئها على التوالي التقدي ات الكّمية اآلتية )
 ، ومدى مناسبتها لطالب اح حلة اعامرية.تلك االّتجاهات لتدريس الشر  الر بي

واعتمد الباحث ء التحقق معن صعالحية القائمعة علعى صعدق ا كمع ؛ حيعث        
 عمعا للتتعد من صالحيتها،  ؛على عددى من ادرباء -بصورتها احبدئية  -ع   االستبانة 

 عضعاء أ معن ( 7) ععددها  بل  استطالعية عّينة على تطبيقها ط يق عن ثباتها دديد أمكن
 وهعذا ( 0.8635)االستبانة  ثبات  بل  ،ب اون سبريمان مرامل وحبساب التدريس، هيئة

 (8) معن  مكّونعة  النهائية صورتها ء األداة وأصبحت الدراسة، أداة لثبات مطمئٌن مؤاٌ 
 اّتجاهات لسانية ميكن اإلفادة منها ء تدريس الشر  الر بي لطالب اح حلة اعامرية.

ااع اسرتاتيجيات تدريس الشر  الر بي باح حلة اعامرية من و هة ستبانة دديد وإ .2
 ن   أعضاء هيئة التدريس:

سرتاتيجيات تدريس الشر  الر بعي لطعالب اح حلعة    إستبانة لتحديد وااع إمّت بناء 
على القوائم الواردة ء ثنايا ععددى   ااعامرية من و هة ن   أعضاء هيئة التدريس؛ اعتماًد

وء  وء طبيرة االجتاهات اللسانية اليت مّت التوصعل   من الدراسات السابقة ذات الرالاة،
 .وا

( عبارًة وصفية يعتّم الترامعل   22واد تتلفت أداة الدراسة ء صورتها األولّية من )
 ، تفعع، متوسعي  مرها وفق مقياٍو متعدرٍج، مكعّون معن أربرعة تقعدي ات لف يعة هي:)م      

 ( .1، 2، 3، 4( تكافئها على التوالي التقدي ات الكّمية اآلتية )خفض  دًّامنومنخفض، 

واعتمد الباحث ء التحقق من صدق القائمة على صدق ا كم ؛ حيث عع    
للتتعد من صالحيتها، عمعا أمكعن    ؛على عددى من ادرباء -بصورتها احبدئية  -االستبانة 

( معن أعضعاء   7مة عند ط يق تطبيقها على عّينة استطالعية بل  عددها )دديد ثبات القائ
وهذا مؤاٌ   ّيد ( 0.8417) ها بل  ثبات،هيئة التدريس، وحبساب مرامل سبريمان ب اون
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( 18ومطمئٌن لثبات أداة الدراسعة، وأصعبحت األداة ء صعورتها النهائيعة مكّونعة معن )      
 عبارًة.

ي  ايم احتوسطات احلسابية من خال  حسعاب  وخبصوص مريار احلكم، فقد مّت تقد
أاّل ايمة( واسمتها على عدد احستويات،  –طو  الفئة اليت مّت إجيادها حبساب )أعرب ايمة 

 وذلك تسهياًل لتفسري نتائج الدراسة، وبتطبيق احرادلة السابقة مت الّتوّصل للفئات اآلتية:

 (1.75( إىل أال من )1) من خفض  دًااحستوى احن -

 (2.50( إىل أال من )1.75احستوى احنخفض من) -

 (3.25( إىل أال من )2.5احستوى احتوسي من) -

 (4( إىل)3.25احستوى اح تفع من ) -

 :سرتاتيجيات تدريس الشر  الر بي من و هة ن   الطالبإستبانة دديد وااع إ .3

ن ع   سرتاتيجيات تدريس الشر  الر بعي معن و هعة    إستبانة لتحديد وااع إمّت بناء 
 ،على القوائم الواردة ء ثنايا عددى من الدراسات السابقة ذات الرالاعة  االطالب؛ اعتماًد

 .وء  وء طبيرة االجتاهات اللسانية اليت مّت التوصل وا
( عبارًة وصفية يعتّم الترامعل   22واد تتلفت أداة الدراسة ء صورتها األولّية من )

 ،تقعدي ات لف يعة هي:)م تفعع، متوسعي     مرها وفق مقياٍو متعدرٍج، مكعّون معن أربرعة    
 .(1، 2، 3، 4 ات الكّمية اآلتية )( تكافئها على التوالي التقديخفض  دًّامنومنخفض، 

واعتمد الباحث ء التحقق من صدق القائمة على صدق ا كم ؛ حيث عع    
كعن  للتتعد من صالحيتها، عمعا أم  ؛على عددى من ادرباء -بصورتها احبدئية  -ستبانة اإل

( من أعضاء هيئة 7)الت دديد ثبات القائمة عند ط يق تطبيقها على عّينة استطالعية 
 (، وهذا مؤاٌ 0.8113)اإلستبانة  بل  ثبات التدريس، وحبساب مرامل سبريمان ب اون،

 ( عبارًة.17مطمئٌن لثبات أداة الدراسة، وأصبحت األداة ء صورتها النهائية مكّونة من )

رات االستبانة، مّت تقدي  اعيم احتوسعطات احلسعابية معن خعال       وللحكم على عبا
حساب طو  فئة مريار، وذلك بقسمة عدد احستويات على عدد النقاط، تسعهياًل لتفسعري   

 نتائج الدراسة، وذلك حسب الفئات احشار وا فيما سبق.
ع حعلععة  اإلطعار الرعاا لالسرتاتيجّية احعقعتع حة لتعدريعس الّشعرعع  الرع بععّي باح   .4

 العجعامرعّية ء  وء بعرعض االّتجاهعات اللعسانية احلديعثة.

تستهدف االسرتاتيجية احقرتحعة متكع  طعالب     سرتاتيجية احقرتحة:اودف من اإل (أ)
اح حلة اعامرية من دليل النصوص الشر ية بكفعاءةى وااتعداٍر؛ مبعا يؤمعل منعه أن      

ودفي  خياوم، وت ايعق و عدانهم،   يسهم ء ترميق فهمهم وا، وازدياد خرباتهم، 
 وصقل مواهبهم األدبية، وتنمية القدرة على االستخداا احُبدِ  للغة.

 تتمّثل احربرات فيما يتتي: سرتاتيجية:مربرات اارتاح اإل (ب)
طبيرة السمات اليت يّتسم بها النَّص الشعر ي معن حيعث العوزن والقافيعة، واعّوة        .1

ء  امو عودً  غية، وهعذه السعمات وإْن ععان برضعها    الراطفة، واالعتماد على الصور البال
النص النث ي، إاّل أّن و ودها ء الّنِص الشِّْر ي أبلع  وأو عح. وهعذه الّسعمات     

 تتطّلب اارتاح مراعة تدريسية تّتسق مع طبيرتها، وتنسجم مع مكّوناتها.
اأَللُسعِنيَّة الُلَغويَّعة،    رغبًة من الباحث ء اإلفادة من َموَ ِة النصموِّ احت ايِد للدَِّراَساِت .2

واستجابًة لَبْصواِت احطالبِة بض ورِة اإِلفادِة معن تطبيقاِتهعا ء االرتقعاِء بتعدريس     
 الّنص الشر ي على و ه ادصوص.

 سرتاتيجية احقرتحة:مصادر بناء اإل (ج)

 سرتاتيجية ء  وء ما يتتي:ااا الباحث ببناء هذه اإل
ء تعدريس   ديِد أب ز االجتاهعات اللسعانية احلديثعة   ستبانة دإاإلفادة من نتائج تطبيق  .1

ستبانيت دديد وااع اسرتاتيجيات تدريس الشعر  الر بعي لطعالب    إو ،الشر  الر بي
 اح حلة اعامرية من و هة ن   أعضاء هيئة التدريس والطالب.
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رات االستبانة، مّت تقدي  اعيم احتوسعطات احلسعابية معن خعال       وللحكم على عبا
حساب طو  فئة مريار، وذلك بقسمة عدد احستويات على عدد النقاط، تسعهياًل لتفسعري   

 نتائج الدراسة، وذلك حسب الفئات احشار وا فيما سبق.
ع حعلععة  اإلطعار الرعاا لالسرتاتيجّية احعقعتع حة لتعدريعس الّشعرعع  الرع بععّي باح   .4

 العجعامرعّية ء  وء بعرعض االّتجاهعات اللعسانية احلديعثة.

تستهدف االسرتاتيجية احقرتحعة متكع  طعالب     سرتاتيجية احقرتحة:اودف من اإل (أ)
اح حلة اعامرية من دليل النصوص الشر ية بكفعاءةى وااتعداٍر؛ مبعا يؤمعل منعه أن      

ودفي  خياوم، وت ايعق و عدانهم،   يسهم ء ترميق فهمهم وا، وازدياد خرباتهم، 
 وصقل مواهبهم األدبية، وتنمية القدرة على االستخداا احُبدِ  للغة.

 تتمّثل احربرات فيما يتتي: سرتاتيجية:مربرات اارتاح اإل (ب)
طبيرة السمات اليت يّتسم بها النَّص الشعر ي معن حيعث العوزن والقافيعة، واعّوة        .1

ء  امو عودً  غية، وهعذه السعمات وإْن ععان برضعها    الراطفة، واالعتماد على الصور البال
النص النث ي، إاّل أّن و ودها ء الّنِص الشِّْر ي أبلع  وأو عح. وهعذه الّسعمات     

 تتطّلب اارتاح مراعة تدريسية تّتسق مع طبيرتها، وتنسجم مع مكّوناتها.
اأَللُسعِنيَّة الُلَغويَّعة،    رغبًة من الباحث ء اإلفادة من َموَ ِة النصموِّ احت ايِد للدَِّراَساِت .2

واستجابًة لَبْصواِت احطالبِة بض ورِة اإِلفادِة معن تطبيقاِتهعا ء االرتقعاِء بتعدريس     
 الّنص الشر ي على و ه ادصوص.

 سرتاتيجية احقرتحة:مصادر بناء اإل (ج)

 سرتاتيجية ء  وء ما يتتي:ااا الباحث ببناء هذه اإل
ء تعدريس   ديِد أب ز االجتاهعات اللسعانية احلديثعة   ستبانة دإاإلفادة من نتائج تطبيق  .1

ستبانيت دديد وااع اسرتاتيجيات تدريس الشعر  الر بعي لطعالب    إو ،الشر  الر بي
 اح حلة اعامرية من و هة ن   أعضاء هيئة التدريس والطالب.
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م ا رة األدبيات السابقة اليت تناوَلْت النص الشر ي وطبيرته، واالجتاهات احلديثعة   .2
 تدريسه. ء

 م اعاة خصائص طالب اح حلة اعامرية، وادراتهم اللغوية. .3
 سرتاتيجية احقرتحة:توصيف اإل (د)

تكّونت االسرتاتيجية احقرتحة من ثالث م احل تنضوي دتها مجلة من ادطعوات  
اإلراادية، احستقاة من طبيرة االّتجاهات اللسانية ا ددة أعاله، واد مّت إعداد ادطعوات  

ستبانة، وُطِلب من ا كم  إبداء ال أي ء معدى مالءمعة ادطعوات    إية ء صورة اإل  ائ
اإل  ائية لطبيرة النص الشر ي )مالئمة، غري مالئمة(، مدى مناسعبتها لطعالب اح حلعة    
اعامرية )مناسبة، غري مناسبة(، مدى اتسااها مع االجتاهات اللسانية احلديثة )مّتسقة، غري 

 مّتسقة(.

 اسة وتفسريها ومناقشتها:نتائج الدر
ينّص سؤا  الدراسة ال ئيس على: عيف ميكُن بناء اسعرتاتيجّية ُمقَت حعة لتعدريس    
الشِّر  الر بّي باح حلة اعامرية ء  وء برض االجتاهات اللسانّية احلديثة  واإل ابة عن 

احنبثقعِة عنعه،    السؤا  ال ئيس الّسابق، تقتضي َعْ   نتائج اإل ابة عن األسئلِة الَفْ ِعيَّعةِ 
 حا يتتي: االيت ميكن تناووا وفًق

 : نتيجة اإل ابة عن السؤا  األو :أواًل

 لإل ابة عن السؤا  األو  من أسئلة الدراسة ونصه" ما أبع ز االجتاهعات اللسعانية   
سعتبانة لتحديعد أبع ز    إاليت ميكن اإلفادة منها ء تدريس الشعر  الر بعي " أععّد الباحعث     

 .ستبانة( نتائج تطبيق اإل1سانية، ويوّ ح اعدو  رام)االّتجاهات الل

 ( 1)  دو  رام
 الر بي الشر  تدريس ء منها اإلفادة ميكن اللسانية اليت االجتاهات نتيجة أب ز

 االجتاه
احتوسي 
 احلسابي

االحن اف 
 احرياري

 احلكم الراا الوزن النسيب

 عا  92.86 0.53 3.71 األسلوبي االّتجاه

 عا  94.64 0.50 3.79 الداللي االّتجاه

 عا  83.93 0.92 3.36 السيميائي االّتجاه

 عا  94.64 0.49 3.79 الّنصي االّتجاه

 عا  83.04 0.99 3.32 الّنفسي االّتجاه

 عا  84.82 0.83 3.39 اال تماعي االجتاه

 عا  87.50 0.75 3.50 التداولي االجتاه

 عا  93.75 0.52 3.75 التلقي ن  ية على القائم االجتاه

 عا  89.40 0.69 3.58 احتوّسي الكلي

ستبانة ( حصو  مجيع االّتجاهات اللسانية الواردة باإل1ويّتضح من اعدو  رام )
( 0.69واحن اف مرياري)( 3.58مبتوسي حسابي عاٍا ادره )، على أوزان نسبية م تفرة

 (.89.40)ادره وزن نسيب متوّسي و
ثعم االجتعاه القعائم علعى ن  يعة       جاهان النصي والعداللي، وعلى التوالي حاز االّت

الّتلقي، ثم االّتجاه األسلوبي، ثم االجتاه التداولي على أعث  االجتاهعات أهميعًة ومناَسعَبًة    
ات توسعط احلتدريس الشر  الر بي لطالب اح حلة اعامرية. ويع ى الباحعُث أّن ارتفعا     

االستبانة ينسجم مع طبيرة الع ؤى الن  يعة العيت    لالجتاهات اللسانية الواردة ء احلسابية 
على حنو  لطاحا طالبت بض ورة اإلفادة من االّتجاهات اللسانية ء تدريس الشر  الر بي،

وزينععب  [16] وحجععازي [18] [ وععع اعيب4] وعععو  أاععار إليععه عبداحلميععد   مععا
سعتبانة  ء اإلخصوصًا وأنَّ االجتاهعات اللسعانية العواردة    ، [43] وسليمان [5الشي اوية]

لتحليعل العّنص    ااعاملً  امن وًر -ء وملها-ميكن أْن تتكامل ء منطلقاتها الن  ية لُتقدَِّا 
ه؛ ون  ًا الرتفا  احتوسطات احلسعابية واألوزان  الشر ي، يتمااى مع خصائصه ومكّونات

النسععبية عميععع االجتاهععات اللسععانية، ولصععروبة اعْمععع بعع  مجيععع هععذه االجتاهععات ء  
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 ( 1)  دو  رام
 الر بي الشر  تدريس ء منها اإلفادة ميكن اللسانية اليت االجتاهات نتيجة أب ز

 االجتاه
احتوسي 
 احلسابي

االحن اف 
 احرياري

 احلكم الراا الوزن النسيب

 عا  92.86 0.53 3.71 األسلوبي االّتجاه

 عا  94.64 0.50 3.79 الداللي االّتجاه

 عا  83.93 0.92 3.36 السيميائي االّتجاه

 عا  94.64 0.49 3.79 الّنصي االّتجاه

 عا  83.04 0.99 3.32 الّنفسي االّتجاه

 عا  84.82 0.83 3.39 اال تماعي االجتاه

 عا  87.50 0.75 3.50 التداولي االجتاه

 عا  93.75 0.52 3.75 التلقي ن  ية على القائم االجتاه

 عا  89.40 0.69 3.58 احتوّسي الكلي

ستبانة ( حصو  مجيع االّتجاهات اللسانية الواردة باإل1ويّتضح من اعدو  رام )
( 0.69واحن اف مرياري)( 3.58مبتوسي حسابي عاٍا ادره )، على أوزان نسبية م تفرة

 (.89.40)ادره وزن نسيب متوّسي و
ثعم االجتعاه القعائم علعى ن  يعة       جاهان النصي والعداللي، وعلى التوالي حاز االّت

الّتلقي، ثم االّتجاه األسلوبي، ثم االجتاه التداولي على أعث  االجتاهعات أهميعًة ومناَسعَبًة    
ات توسعط احلتدريس الشر  الر بي لطالب اح حلة اعامرية. ويع ى الباحعُث أّن ارتفعا     

االستبانة ينسجم مع طبيرة الع ؤى الن  يعة العيت    لالجتاهات اللسانية الواردة ء احلسابية 
على حنو  لطاحا طالبت بض ورة اإلفادة من االّتجاهات اللسانية ء تدريس الشر  الر بي،

وزينععب  [16] وحجععازي [18] [ وععع اعيب4] وعععو  أاععار إليععه عبداحلميععد   مععا
سعتبانة  ء اإلخصوصًا وأنَّ االجتاهعات اللسعانية العواردة    ، [43] وسليمان [5الشي اوية]

لتحليعل العّنص    ااعاملً  امن وًر -ء وملها-ميكن أْن تتكامل ء منطلقاتها الن  ية لُتقدَِّا 
ه؛ ون  ًا الرتفا  احتوسطات احلسعابية واألوزان  الشر ي، يتمااى مع خصائصه ومكّونات

النسععبية عميععع االجتاهععات اللسععانية، ولصععروبة اعْمععع بعع  مجيععع هععذه االجتاهععات ء  
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االاتصعار   -برد استشارة عددى من ا ّكم  -رتاتيجيةى تدريسية واحدةى، ارتتى الباحثإس
( فعتعلى، أي معا   3.50على االجتاهات اللسانية اليت حصعلت علعى متوّسعي حسعابي )    

 .(%85( متوسي وزن نسيب أعلى من )1يراد  ء اعدو  رام)
 :ثاني: نتيجة اإل ابة عن السؤا  الثانًيا

سعرتاتيجيات  إسؤا  الثاني من أسعئلة الدراسعة وعنوانعه" معا وااعع      لإل ابة عن ال
تدريس الشر  الر بي لطالب اح حلة اعامرية من و هة ن   أعضاء هيئة التدريس"  أعّد 

 ستبانة.( نتائج تطبيق اإل2) ويوّ ح اعدو  رام ،ستبانة لتر ف ذلك الوااعإالباحث 

 اح حلة لطالب الر بي الشر  تدريس ياتاسرتاتيج وااع دديد استبانة( 2) رام  دو 
أعضاء هيئة التدريس ن   و هة من اعامرية

Œاحلكم الرااŒالوزن النسيبŒاالحن اف احتوسي بنود االستبانة ا

1 
 التارخييعة  والواعائع  اال تماعيعة  بال  وف طالبي أع ِّف

 متوسي 80.36 0.97 3.21 .الشر ي بالنص الصلة ذات( ادار ية اإلحاالت)

 متوسي 69.64 1.05 2.79 .الشر ي للنص الرامة الكلية البنية دديد إىل طالبي أو ه 2

3 
 ععن  احتفّ ععة  الف عيعة  األفكعار  دديعد  إىل طالبي أو ه

 .الشر ي للنص ال ئيسة األفكار
 متوسي 73.22 1.00 2.93

4 
 العواردة  األفكعار  ب  الرتابي أو ه إلدراج طالبي أوّ ه
 .الشر ي النص ء

 منخفض 60.72 1.02 2.43

5 
 للعنص  الصعوتية  ال عواه   برض دديد إىل طالبي أوّ ه

 الشر ي
 منخفض 44.64 1.12 1.79

6 
 ء العواردة  الداخليعة  اإلحعاالت  تتّبع  طالبي من أطلب
 .الشر ّي النص

 منخفض 48.21 0.92 1.93

7 
 لإلحعاالت  الراّمعة  العدالالت  اسعتنتاجِ  إىل طالبي أوّ ه
 .الشر ي نصال ء الواردة

 منخفض 46.43 0.95 1.86

8 
 ء الرالاعات  برعض  عنعد  الواعوف  علعى  طالبي أدرب
 .الشر ي النص

 متوسي 67.86 1.20 2.71

9 
 ء واالخعتالف  االتفعاق  أو ه دديد على طالبي أدّرب
 .الشر ي الّنص

 متوسي 64.29 1.22 2.57

Œاحلكم الرااŒالوزن النسيبŒاالحن اف احتوسي بنود االستبانة ا

10 
 والرالاعات  الع وابي  علعى  الواعوف  على طالبي أدرب
 .دليله اح اد الشر ي الّنص من استنطااها نميك اليت

 متوسي 71.43 0.77 2.86

11 
 االرية) اعمل  تنّو  داللة استنتاج على طالبي أدّرب

 الشر ي النص ء الواردة(  الفرلية–
 منخفض  دًا 39.29 0.94 1.57

12 
 العواردة  األساليب برض على الواوف إىل طالبي أوّ ه
 الشر ي النص ء

 منخفض 60.72 1.16 2.43

13 
 الععّنص ء احلععذف مععواطن دديععد علععى طالبععي أدرب

 .الشر ي
  دًا منخفض 37.50 0.76 1.50

14 
 العنص  ب  احتداخلة الرالاات اعتشاف إىل طالبي أوّ ه

 .به صلة ذات أخ ى ونصوص دليله اح اد الشر ي
Œمنخفض 60.72 1.09 2.43

15 
 البديريععة تا سععنا أنععوا  دديععد علععى طالبععي أدّرب
 .الشر ي النص ء الواردة

 متوسي 69.64 1.12 2.79

16 
 ء البديريعة  ا سعنات  أثع   اسعتنتاج  علعى  طالبي أدرب
 .الشر ي الّنص مراني تشكيل

 متوسي 71.43 0.95 2.86

17 
 بالنص اح تبطة األدبية األحكاا تربي  على طالبي أدّرب

 .الشر ي
 متوسي 69.64 1.12 2.79

18 
 الشعر ي  العنص  أفكعار  برض تتويل على بيطال أدرب
 .توّارها وحماولة

 منخفض 48.22 0.92 1.93

 منخفض 60.22 1.02 2.41 احتوسي الكلي 

( يّتضح أن وااع اسرتاتيجيات تعدريس الشعر    2وبن  ة عامة على اعدو  رام )
مبتوسي حسعابي ععاا    ،الر بي من و هة ن   أعضاء هيئة التدريس منخفض بشكل عاا

. (%60.22) ووزن نسععيب عععاا اععدره   (1.02واحنعع اف مريععاري ) ( 2.41ه )اععدر
 (.3.21-1.50ستبانة ما ب  )وت اوحت احتوسطات احلسابية لربارات اإل

من أعضاء هيئة التدريس القعائم  علعى تعدريس     اص ًك اوهذه النتيجة ترّد إا اًر
مراععاتى   -ب األععم ء الغالع –مق رات األدب باح حلعة اعامريعة بعتنهم ال ينتهجعون     

تدريسية مناسبة لطبيرة النصوص الشر ية ومتطّلبات دليلها. وبالض ورة فإّن وذا الوااع 
ارتداداٌت سلبيةف على مستوى طالب اح حلة اعامريعة ء دليعل النصعوص األدبيعة، وء     



مجلة العلوم التربوية والنفسية 175المجلد )12(  العـدد )1(  174

فواز �سالح ال�سلمي

Œاحلكم الرااŒالوزن النسيبŒاالحن اف احتوسي بنود االستبانة ا

10 
 والرالاعات  الع وابي  علعى  الواعوف  على طالبي أدرب
 .دليله اح اد الشر ي الّنص من استنطااها نميك اليت

 متوسي 71.43 0.77 2.86

11 
 االرية) اعمل  تنّو  داللة استنتاج على طالبي أدّرب

 الشر ي النص ء الواردة(  الفرلية–
 منخفض  دًا 39.29 0.94 1.57

12 
 العواردة  األساليب برض على الواوف إىل طالبي أوّ ه
 الشر ي النص ء

 منخفض 60.72 1.16 2.43

13 
 الععّنص ء احلععذف مععواطن دديععد علععى طالبععي أدرب

 .الشر ي
  دًا منخفض 37.50 0.76 1.50

14 
 العنص  ب  احتداخلة الرالاات اعتشاف إىل طالبي أوّ ه

 .به صلة ذات أخ ى ونصوص دليله اح اد الشر ي
Œمنخفض 60.72 1.09 2.43

15 
 البديريععة تا سععنا أنععوا  دديععد علععى طالبععي أدّرب
 .الشر ي النص ء الواردة

 متوسي 69.64 1.12 2.79

16 
 ء البديريعة  ا سعنات  أثع   اسعتنتاج  علعى  طالبي أدرب
 .الشر ي الّنص مراني تشكيل

 متوسي 71.43 0.95 2.86

17 
 بالنص اح تبطة األدبية األحكاا تربي  على طالبي أدّرب

 .الشر ي
 متوسي 69.64 1.12 2.79

18 
 الشعر ي  العنص  أفكعار  برض تتويل على بيطال أدرب
 .توّارها وحماولة

 منخفض 48.22 0.92 1.93

 منخفض 60.22 1.02 2.41 احتوسي الكلي 

( يّتضح أن وااع اسرتاتيجيات تعدريس الشعر    2وبن  ة عامة على اعدو  رام )
مبتوسي حسعابي ععاا    ،الر بي من و هة ن   أعضاء هيئة التدريس منخفض بشكل عاا

. (%60.22) ووزن نسععيب عععاا اععدره   (1.02واحنعع اف مريععاري ) ( 2.41ه )اععدر
 (.3.21-1.50ستبانة ما ب  )وت اوحت احتوسطات احلسابية لربارات اإل

من أعضاء هيئة التدريس القعائم  علعى تعدريس     اص ًك اوهذه النتيجة ترّد إا اًر
مراععاتى   -ب األععم ء الغالع –مق رات األدب باح حلعة اعامريعة بعتنهم ال ينتهجعون     

تدريسية مناسبة لطبيرة النصوص الشر ية ومتطّلبات دليلها. وبالض ورة فإّن وذا الوااع 
ارتداداٌت سلبيةف على مستوى طالب اح حلة اعامريعة ء دليعل النصعوص األدبيعة، وء     
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ونهعى   {1{هذا الّصدد أاارت عدٌد من البحعوث والدراسعات السعابقة مثعل السعويفي     
إىل أّن هذا الوااع اد أحدَث  رفًا بّينًا ء مستوى ادرة الطالب اعامري  على {6{حممد

فهم النصوص الشر ية وتلقيها، وعلى مستوى تفسعرياِتهم األدبيعة اح تبطعة بالنصعوص     
الشر ية، إذ  اءت مّتسمًة بالّسطحّية، وال ؤى االنطباعية، اليت ال تنّم عن إحساٍو عميق 

 ع ورة تغعيري تلعك     -ء باد  األم –قاء بهذا الوااع يستو ب بالنص الشر ّي، واالرت
احراعات، واالتكعاء علعى مراععات تدريسعية متوائمعة معع الطبيرعة الّشعر ية، وطبيرعة          

 االجتاهات احفّس ة وا.

  نتيجة اإلجابة عن السؤال الثالث:  
 

  الر بي الشر  تدريس إسرتاتيجيات وااع دديد إستبانة( 3) رام  دو 
 الطالب ن   و هة من اعامرية اح حلة البلط

Œاحلكم الرااŒالوزن النسيبŒاالحن اف احتوسي بنود االستبانة ا

1 
بععالتر ف علععى   اتععولي احراعععات احسععتخدمة اهتماًمعع 

اإلحعاالت ادار يعة للعنص الشعر ي، وومعل   وفعه       
 اال تماعية، ومالبساته التارخيية.

 متوسي 80.56 0.92 3.22

2 
حراعات احستخدمة بالواوف على الفكع ة الرامعة   تهتّم ا

 للنص الشر ي.
 متوسي 80.56 0.97 3.22

3 
تهععتم احراعععات احسععتخدمة بتحديععد األفكععار الف عيععة  

 احتفّ عة عن األفكار ال ئيسة للنص الشر ي.
 متوسي 74.38 0.95 2.98

4 
تولي احراعات احستخدمة اهتمامًا بإدراج أو ه الرتابعي  

 األفكار الواردة ء النص الشر ي.ب  
 متوسي 64.51 0.82 2.58

5 
برض ال عواه  الصعوتية   تهتم احراعات احستخدمة بتحديد 

 .للنص الشر ي
 منخفض 54.63 0.85 2.19

6 
الداخليعة العواردة    تهتم احراعات احستخدمة بتتّبع اإلحعاالت 

 ء النص الشر ّي.
 منخفض 51.85 0.88 2.07

7 
راعععات احسععتخدمة علععى اسععتنتاِج الععدالالت  ت ّععع  اح

 الراّمة لإلحاالت الواردة ء النص الشر ي.
 منخفض 55.87 0.88 2.23

Œاحلكم الرااŒالوزن النسيبŒاالحن اف احتوسي بنود االستبانة ا

8 
تهتم احراعات احسعتخدمة بتعدرييب علعى دديعد أو عه      

 االتفاق واالختالف ء الّنص الشر ي.
 منخفض 51.54 0.83 2.06

9 
رالاعات العيت   ال وابي والتهتم احراعات احستخدمة بتلّمس 

 من الّنص الشر ي اح اد دليله. ميكن استنطااها
 منخفض 51.24 0.82 2.05

10 
تولي احراعات احستخدمة اهتماًا بتدرييب علعى اسعتنتاج   

 داللة تنّو   اعمل الواردة ء النص الشر ي.
 منخفض  دًّا 42.29 0.80 1.69

11 
واردة ء تهتّم احراعات احستخدمة بتحديد األسعاليب الع  

 النص الشر ي.
 منخفض 54.94 0.98 2.20

12 
دديعد معواطن   تهتّم احراععات احسعتخدمة بتعدرييب علعى     

 احلذف ء الّنص الشر ي
 منخفض  دًّا 33.64 0.67 1.35

13 
تهععتم احراعععات احسععتخدمة بتععدرييب علععى اعتشععاف    
الرالاعات احتداخلعة بع  العنص الشعر ي احع اد دليلعه        

 ذات صلة به.ونصوص أخ ى 
  منخفض 47.53 0.80 1.90

14 
تهععتم احراعععات احسععتخدمة بععالواوف علععى ا سععنات  

 البديرية الواردة ء النص الشر ي.
 منخفض 57.41 1.02 2.30

15 
تهتّم احراعات احستخدمة بالواوف على الصور اعمالية 

 الواردة ء النص الشر ي.
 متوسي 68.21 0.96 2.73

16 
اعععات احسععتخدمة بتععدرييب علععى نقععد الععنّص تهععتم احر

الع أي الشخصعي معدّعمًا باألدلعة     الشر ي؛ من خال  إبداء 
 .احناسبة

 منخفض 52.16 0.98 2.09

17 
تهتم احراعات احستخدمة بتدرييب على إعما  الفجوات 

 احرنوّية ء النص الشر ي، وحماولة تتويلها.
 منخفض  دًا 34.26 0.70 1.37

 منخفض 56.21 0.87 2.25 الكلياحتوسي  

لإل ابة عن السؤا  الثالث من أسعئلة الدراسعة وعنوانعه" معا وااعع اسعرتاتيجيات       
تدريس الشر  الر بي لطالب اح حلة اعامرية من و هة ن ع  الطعالب"  أععّد الباحعث     

 نةستباإ( نتائج تطبيق ا3) ويوّ ح اعدو  رام ،استبانة لتر ف ذلك الوااع
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Œاحلكم الرااŒالوزن النسيبŒاالحن اف احتوسي بنود االستبانة ا

8 
تهتم احراعات احسعتخدمة بتعدرييب علعى دديعد أو عه      

 االتفاق واالختالف ء الّنص الشر ي.
 منخفض 51.54 0.83 2.06

9 
رالاعات العيت   ال وابي والتهتم احراعات احستخدمة بتلّمس 

 من الّنص الشر ي اح اد دليله. ميكن استنطااها
 منخفض 51.24 0.82 2.05

10 
تولي احراعات احستخدمة اهتماًا بتدرييب علعى اسعتنتاج   

 داللة تنّو   اعمل الواردة ء النص الشر ي.
 منخفض  دًّا 42.29 0.80 1.69

11 
واردة ء تهتّم احراعات احستخدمة بتحديد األسعاليب الع  

 النص الشر ي.
 منخفض 54.94 0.98 2.20

12 
دديعد معواطن   تهتّم احراععات احسعتخدمة بتعدرييب علعى     

 احلذف ء الّنص الشر ي
 منخفض  دًّا 33.64 0.67 1.35

13 
تهععتم احراعععات احسععتخدمة بتععدرييب علععى اعتشععاف    
الرالاعات احتداخلعة بع  العنص الشعر ي احع اد دليلعه        

 ذات صلة به.ونصوص أخ ى 
  منخفض 47.53 0.80 1.90

14 
تهععتم احراعععات احسععتخدمة بععالواوف علععى ا سععنات  

 البديرية الواردة ء النص الشر ي.
 منخفض 57.41 1.02 2.30

15 
تهتّم احراعات احستخدمة بالواوف على الصور اعمالية 

 الواردة ء النص الشر ي.
 متوسي 68.21 0.96 2.73

16 
اعععات احسععتخدمة بتععدرييب علععى نقععد الععنّص تهععتم احر

الع أي الشخصعي معدّعمًا باألدلعة     الشر ي؛ من خال  إبداء 
 .احناسبة

 منخفض 52.16 0.98 2.09

17 
تهتم احراعات احستخدمة بتدرييب على إعما  الفجوات 

 احرنوّية ء النص الشر ي، وحماولة تتويلها.
 منخفض  دًا 34.26 0.70 1.37

 منخفض 56.21 0.87 2.25 الكلياحتوسي  

لإل ابة عن السؤا  الثالث من أسعئلة الدراسعة وعنوانعه" معا وااعع اسعرتاتيجيات       
تدريس الشر  الر بي لطالب اح حلة اعامرية من و هة ن ع  الطعالب"  أععّد الباحعث     

 نةستباإ( نتائج تطبيق ا3) ويوّ ح اعدو  رام ،استبانة لتر ف ذلك الوااع
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سرتاتيجيات تعدريس الشعر    إ( يّتضح أن وااع 3على اعدو  رام )وبن  ة عامة 
مبتوسعي حسعابي ععاا اعدره      -ء عمومعه -الر بي من و هعة ن ع  الطعالب معنخفض     

وت اوحعت  ، (%56.21) وزن نسعيب ععاا اعدره   ( و0.87احن اف مرياري )( و2.25)
 (.3.22-1.35احتوسطات احلسابية لربارات االستبانة ما ب  )

سعتبانة السعابقة اداصعة بترع ف وااعع      لإلً ا وتر يع  اة ُتَرعّد اسعتكمالً  وهذه النتيج
اسرتاتيجيات تدريس الشر  الر بي من و هعة ن ع  أعضعاء هيئعة التعدريس، إذ  عاءت       
مؤّعدًة حا سبق،  فاحراعات احسعتخدمة ء تعدريس الشعر  الر بعي عمعا ي اهعا الطعالب        

مبنعتى   ،عند القش ة السَّعطحيَِّة للعّنص  مراعات تكّ ُو ء عمومها لتحليٍل اكلي، يقف 
عن التَّغلغل داخل البنى الرميقة، ء صورةى جتاء طبيرَة النص الشر ي، وهذا ما سبق أْن 

وهعذه  ، [12] [9[ ]8[ ]42أاارت إليه عدٌد من البحوث والدراسعات السعابقة مثعل ]   
معن فْهعم اعولّي عميعق      النتيجة ُترّ ز من   ورة التَّوُ ه السرتاتيجّياتى تدريسيةى تنبثق

لطبيرة الّنصوص الشر ية، وهذا ما َعِمل الباحث على م اعاتعه عنعد بنعاء االسعرتاتيجية     
 احقرتحة اليت ستّتضُح مراحها من خال  اإل ابة عن السؤا  ال ابع. 

 نتيجة اإلجابة عن السؤال الرابع:
سعرتاتيجية  إ لإل ابة عن السؤا  ال ابع من أسعئلة الدراسعة وعنوانعه "معا صعورة      

مقرتحة لتدريس الشعر  الر بعي لطعالب اح حلعة اعامريعة ء  عوء برعض االجتاهعات         
بإعداد إطار ععاٍا لالسعرتاتيجية اعل: اوعدف الرعاا، احعربرات،        " ااا الباحث اللسانية

سعرتاتيجية وخطواتهعا التنفيذيعة، متبوععة بنمعوذج      سرتاتيجية، م احل اإلمصادر بناء اإل
سرتاتيجية ء ّتحقق من  بي اإلطار الراا، دّددت الصورة اإل  ائية لإلوبرد ال، تطبيقي

 ادطوات واح احل احوّ حة فيما يتتي:

 ادطوة األوىل ن  ة عامة للّنص الشر ي من خال :

 ا اءة النص الشر ي ا اءة استيرابية عميقة. .1

ف التر ف على اإلحاالت ادار ية للعنص الشعر ي: زمعن القعو ، مكانعه، ال ع و       .2
 اال تماعية، واحالبسات التارخيية اح تبطة به.

ومعا يتفعّ   عنهعا معن حمعاور وأفكعاٍر ف عيعة،         ،دديد الفك ة الرامة للنص الشعر ي  .3
 والسري إلدراج أو ه الرتابي بينها.

 ادطوة الثانية: دليل البنية اللغوية للنص الشر ي من خال :

اع اءًة تسعتبُ  بهعا أبع ز مالمعح       -أعث  من م ًة-ا اءة النص الشر ي ا اءة  ه ية  .1
 التشكيل الصوتي للّنص.

دراسة األصوات الداخلية  للنص الشر ي من نرب وإيقا  و  و موسيقي، ودديعد   .2
 الكلمات احنونة، وح وف احد، وإحصاء األصوات األعث  تك ارًا.

لعة  دراسة احوسيقى ادار ية، ودديد البح  الشر ي، والقافية وح ف ال وي، وحماو .3
 استكشاف دالالتها.

التحليل الص ء للنص الشر ي من خال  دديد ألفعا  العنص معن حيعث: اإلفع اد       .4
التذعري والتتنيث، اعمود واالاعتقاق، التصعغري، ودديعد السعوابق      ،والتثنية واعمع

 واللواحق اليت تلحق ببرض علمات النص الشر ي، وحماولة استكشاف دالالتها.
الشر ي من خال  دديد مراني الكلمات الغامضة، وحماولة التحليل احرجمي للنص  .5

ومعدى   ،تفسري مرانيها، ودديد الف وق بع  الكلمعات العواردة ء العنص الشعر ي     
 ايوعها...إخل

التحليل النحوي )الرتعييب( للنص الشر ي من خال  دديعد األفرعا  واألرعاء ء     .6
اسعة الرالاعات داخعل    النص الشعر ي وإحصعائها، واسعتنتاج داللعة تك ارهعا، ودر     

وعذا دديد اإلحاالت الداخلية، والرمل على تردادها وإحصائها واسعتنتاج   ،اعمل
 داللتها.

للعّنص الشعر ي معن خعال  الواعوف علعى الصعور،        والتعداولي  العداللي   التحليل .7
من  والتشبيهات، واالسترارات، ودديد الرالاات البالغية الواردة ء النص الشر ي

 سيااات احقامية احتنوعة ء إطارها الّتواصلي.خال  م اعاة ال
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ف التر ف على اإلحاالت ادار ية للعنص الشعر ي: زمعن القعو ، مكانعه، ال ع و       .2
 اال تماعية، واحالبسات التارخيية اح تبطة به.

ومعا يتفعّ   عنهعا معن حمعاور وأفكعاٍر ف عيعة،         ،دديد الفك ة الرامة للنص الشعر ي  .3
 والسري إلدراج أو ه الرتابي بينها.

 ادطوة الثانية: دليل البنية اللغوية للنص الشر ي من خال :

اع اءًة تسعتبُ  بهعا أبع ز مالمعح       -أعث  من م ًة-ا اءة النص الشر ي ا اءة  ه ية  .1
 التشكيل الصوتي للّنص.

دراسة األصوات الداخلية  للنص الشر ي من نرب وإيقا  و  و موسيقي، ودديعد   .2
 الكلمات احنونة، وح وف احد، وإحصاء األصوات األعث  تك ارًا.

لعة  دراسة احوسيقى ادار ية، ودديد البح  الشر ي، والقافية وح ف ال وي، وحماو .3
 استكشاف دالالتها.

التحليل الص ء للنص الشر ي من خال  دديد ألفعا  العنص معن حيعث: اإلفع اد       .4
التذعري والتتنيث، اعمود واالاعتقاق، التصعغري، ودديعد السعوابق      ،والتثنية واعمع

 واللواحق اليت تلحق ببرض علمات النص الشر ي، وحماولة استكشاف دالالتها.
الشر ي من خال  دديد مراني الكلمات الغامضة، وحماولة التحليل احرجمي للنص  .5

ومعدى   ،تفسري مرانيها، ودديد الف وق بع  الكلمعات العواردة ء العنص الشعر ي     
 ايوعها...إخل

التحليل النحوي )الرتعييب( للنص الشر ي من خال  دديعد األفرعا  واألرعاء ء     .6
اسعة الرالاعات داخعل    النص الشعر ي وإحصعائها، واسعتنتاج داللعة تك ارهعا، ودر     

وعذا دديد اإلحاالت الداخلية، والرمل على تردادها وإحصائها واسعتنتاج   ،اعمل
 داللتها.

للعّنص الشعر ي معن خعال  الواعوف علعى الصعور،        والتعداولي  العداللي   التحليل .7
من  والتشبيهات، واالسترارات، ودديد الرالاات البالغية الواردة ء النص الشر ي

 سيااات احقامية احتنوعة ء إطارها الّتواصلي.خال  م اعاة ال
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 ادطوة الثالثة: التحليل التفاعلي للنص الشر ي من خال :
الكشف عن مدى تفاعل النص الشر ي اح اد دليلعه معع نصعوص أخع ى تعتّث ًا أو       .1

 )التناّص(. وحماولة دديد أو ه االتفاق واالختالف بينها. تتثريًا
النااصة ء النص الشر ي، استنادًا على السياق الراّا للنص إعما  الفجوات احرنوّية  .2

 الشر ي، أو ء  وء خربات متلقي النص وثقافته وتصّوراته.
تدريب الطالب )متلقي النص( على نقد النّص الشعر ي؛ معن خعال  إبعداء الع أي       .3

ذلك باألدّلة والرباه  حعو  القيمعة    اواحلكم القائم على أسس نقدية مرّبرة، مدّعًم
  ي.الفّنية للنص الشر

عن االّتجاهات اللسانية اليت  -ء خطواتها وم احلها -سرتاتيجية احقرتحة إوترّب  ا
العذي   -ء عمومعه  -متَّ دديدها فيما سبق، مستهدفًة أيضًا االرتقعاء بعالوااع احعنخفض    

سعرتاتيجيات تعدريس الشعر  الر بعي معن      إعشفت عنه نتائج تطبيق استبانة دديد وااعع  
هة ن   أعضاء هيئة التدريس والطالب، واد َعِمل الباحعُث عنعد بنعاء االسعرتاتيجّية     و 

احقرَتحة على االستفادة معن برعض الّتصعورات واألفكعار واحعواد الترليميعة العواردة ء        
 راعم  ععدو  [، ويو عح ا 6[ ]43[ ]8[ ]18[ ]42] مثل البحوث والدراسات السابقة

 حقرتحة.( م احل وخطوات االسرتاتيجية ا4)
 احقرتحة االسرتاتيجية م احل وخطوات( 4) رام  دو 

 :خال  ادطوات اآلتية من الشر ي للّنّص عامة ن  ة: األوىل اح حلة

 االسعععتيرابية القععع اءة (1)
 الشر ي للنص الصامتة

 للعنص  ادار ية اإلحاالت دديد (2)
 مكانه، ال  وف القو ، زمن :الشر ي
 له احصاحبة

 ال ئيسعة  فك ةال دديد (3)
 الشر ي للنص

 األفكععععار دديععععد (4)
 الشر ي للنص الف عية

 :اآلتية ادطوات خال  من الشر ي للنص اللغوية البنية دليل: الثانية اح حلة

 التحليل (3) الص ء التحليل (2) الصوتي التحليل (1)
 احرجمي

 النحوي التحليل (4)
 (الرتعييب)

 الداللي  التحليل (5)
 يوالتداول

 :اآلتية ادطوات خال  من الشر ي للنص التفاعلي التحليل: الثالثة اح حلة
 النص ب  الترالق أو ه عن الكشف (1)

 (التناص) أخ ى ونصوص الشر ي
 احرنوية الفجوات إعما  (2)

 النااصة ء النص الشر ي
 مدعمًا النقدي ال أي إبداء (3)

 .والرباه  باألدلة

 توصيات الدراسة:
سرتاتيجية اليت اارتحتها الدراسة احلالية ء تعدريس الشعر  الر بعي    تفادة من اإلاالس .1

 لطالب اح حلة اعامرية.
م اعاة طبيرة النص الّشر ي وخصائصعه العيت يتمّتعع بهعا عنعد اختيعار أّيعة مراععة          .2

 لتدريسه.
س مواعبة الّتطّورات احلديثة ء الدراسات األلسنية، وحماولعة اإلفعادة منهعا ء تعدري     .3

 النصوص األدبية بشكٍل عاا، والشر  الر بي على و ه ادصوص.
نتائج تطبيعق االسعتبانة، توصعي الدراسعة      عنه عشفْت احنخفض الذي الوااع  ل ء .4

بض ورة عقد دورات تدريبية ء وا  تدريس النص الشر ي للقائم  على تعدريس  
 مق رات األدب باح حلة اعامرية.

 مقرتحات الدراسة:
سعرتاتيجية العيت اارتحتهعا الدراسعة احلاليعة ء تنميعة       راسة ُترَنى بتج يب اإلإ  اء د .1

 مهارات النقد األدبي والتذوق البالغي لطالب اح حلة اعامرية.
إ  اء دراسة تستهدف دديعد الكفايعات الالزمعة لتعدريس الشعر  الر بعي مب احعل         .2

 ية ء  وئها.الترليم الراا، وتقويم األداء التدريسي حرلمي اللغة الر ب
القياا بدراسات تستهدف اارتاح اسرتاتيجيات أخع ى لتعدريس برعض فنعون النثع        .3

 اح حلة اعامرية.ب
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 توصيات الدراسة:
سرتاتيجية اليت اارتحتها الدراسة احلالية ء تعدريس الشعر  الر بعي    تفادة من اإلاالس .1

 لطالب اح حلة اعامرية.
م اعاة طبيرة النص الّشر ي وخصائصعه العيت يتمّتعع بهعا عنعد اختيعار أّيعة مراععة          .2

 لتدريسه.
س مواعبة الّتطّورات احلديثة ء الدراسات األلسنية، وحماولعة اإلفعادة منهعا ء تعدري     .3

 النصوص األدبية بشكٍل عاا، والشر  الر بي على و ه ادصوص.
نتائج تطبيعق االسعتبانة، توصعي الدراسعة      عنه عشفْت احنخفض الذي الوااع  ل ء .4

بض ورة عقد دورات تدريبية ء وا  تدريس النص الشر ي للقائم  على تعدريس  
 مق رات األدب باح حلة اعامرية.

 مقرتحات الدراسة:
سعرتاتيجية العيت اارتحتهعا الدراسعة احلاليعة ء تنميعة       راسة ُترَنى بتج يب اإلإ  اء د .1

 مهارات النقد األدبي والتذوق البالغي لطالب اح حلة اعامرية.
إ  اء دراسة تستهدف دديعد الكفايعات الالزمعة لتعدريس الشعر  الر بعي مب احعل         .2

 ية ء  وئها.الترليم الراا، وتقويم األداء التدريسي حرلمي اللغة الر ب
القياا بدراسات تستهدف اارتاح اسرتاتيجيات أخع ى لتعدريس برعض فنعون النثع        .3

 اح حلة اعامرية.ب
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 :عـــــة املراجــقائم

 املراجع العربية: - أ

  ععوء ء الر بععي األدب ء إث ائععي ب نععامج فاعليععة(. ا2010. )حممععد صععالح وائععل السععويفي، [1]
 عليعة  طعالب  لعدى  األدبي النقد ومهارات األدبية احيو  تنمية على التدريس ء احلديثة االجتاهات

 .احنيا  امرة التَّ بية، علية التدريس، وط ق احناهج اسم منشورة، غري دعتوراه أط وحة ،الرتبية

ا(. "فاعلية ب نامج اائم على األنشعطة اإلث ائيعة ء تنميعة مهعارات     2010 اد، حممد لطفي حممد ) [2]
، ولعة دراسعات ء احنعاهج وطع ق     56رّلمعي اللغعة الر بيعة"،     إلقاء النصعوص الشعر ية لعدى م   

 128-92التدريس،ص.ص

 اللغة اسم طالب ادرة مدى اياو( "ا1998) عبداهلل أمحد،عو  عبداهلل؛ عبداحلميد عبداحلميد، [4]
 ،(49)  ،(13) معج  ،"األدبي النص لتحليل خمتلفة منهجيات استخداا على الرتبية بكليات الر بية
 103-33ص.ص.بالكويت بويةالرت اجمللة

ا( "مدى توف  عفايات دليل النص الشر ي لدى مرلمات 2011الشي اوية، زينب بنت حممد نور ) [5]
 اللغة الر بية ء  وء احنهج األسلوبي" رسالة ما ستري غري منشورة، اسم احناهج،  امرة مؤتة.

لبنيوية اللغوية ء تنمية مهارات ا(. فاعليَّة ب نامج اائم على ا2014حممد، نهى حممد عبدال محن. ) [6]
 ،رسعالة ما سعتري غعري منشعورة    ،دليل النص األدبي لدى طالب اربة اللغة الر بية بكليعة الرتبية 

 علية الرتبية،  امرة ال اازيق. ،اسم احناهج وط ق التدريس

 ا(. "تدريس فنون اللغة الر بية"، القاه ة، دار الفك  الر بي.1997علي أمحد. ) ،مدعور [7]

ا(. فاعليعة ِاسعرتاتيجية دليعل بنيعة العنص اللغعوي ء تنميعة        2010لسمان، م وان أمحد حممد. )ا [8]
مستويات الفهم الق ائي للنث  والشر  لدى طالب اح حلة الثانوية، أط وحة دعتوراه غري منشعورة،  

 علية الرتبية،  امرة ع  اس.

رتاتيجيَّات لتدريس العنَّص األدبعي   سإا(. أث  التَّفاعل ب  ثالث 2012هنداوي، صفوت توفيق. ) [9]
واألسلوب احر ء على تنمية األداء اللغوي ومهارات التذوق األدبي لدى طعالب الصعف األو    

 . امرة دمنهور ،الثانوي، أط وحة دعتوراه غري منشورة، علية الرتبية

 الر بي. الطبرة ال ابرة، ال باط، اح ع  الثقاء ،"ا(. "دينامية النص2010مفتاح، حممد. ) [11]

ا(. تطوي  تعدريس األدب  2012إب اهيم، رحاب أمحد إب اهيم. ) ؛الطحاوي، خلف حسن حممد [12]
الر بي ء  وء مهارات التحليل الف  للنص وأثع ه ء تنميعة مهعارات فهعم النصعوص األدبيعة       

والتذوق األدبي لدى طلبة الصف األو  الثانوي، احؤمت  الرلمي الدولي األو : رؤية استش افية 
مصع  احنصعورة:    -حستقبل الترليم ء مص  والرا  الر بي ء  وء التغريات اجملتمرية احراصع ة  

 224-171، ص.ص: 2 امرة احنصورة وم ع  الدراسات احر فية،مج ،علية الرتبية

إ ع اءات  -ا(. ت ويض النص دراسة للتحليل النصعي ء النقعد احراصع    1998الصك ، حامت. ) [13]
 اويئة احص ية الراّمة للكتاب. ومنهجيات، القاه ة،

-احص ية باعامرات الر بية اللغة وأاساا عليات ء الر بي األدب(. "ا2009) فتوح حممد أمحد، [14]
-181ص.ص مصع ،  بالقعاه ة،  الر بيعة  اللغعة  ومع ولة ،(117)ج ،"األخري التحليل ء النص
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 اللغة ومع احكّ مة، مكة اللغات، ترليم ء اللسانيَّات تو يف( هع1436. )الطيب ر ا الكشو، [15]
 .الشبكة على الر بية

 تشعكيلّية،  عوامل ء دراسات الّنص تناو  ء الرلمي احنهج(. ا2010. )سريد رري حجازي، [16]
 .والّتوزيع للنش  طيبة مؤسسة القاه ة،

(، ولعة فصعو ،   1(،  )26ا(. "مدخل إىل ا اءة العنص الشعر ي"، معج )   1997مفتاح، حممد. )  [17]
 267-248ص.صمص ، 

 الدراسعات  ولة." الشر ي النص ا اءة ء اللسانيات استثمار( "ا2007. )تومى بن حممد ع اعيب، [18]
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 الثانيعة،  الطبرعة  ،"الشعر ي  ادطعاب  لتحليعل  معنهج  حنو النص لسانيات( "ا2009) أمحد مداو، [19]
 .احلديث الكتب عا  إربد،

 اللغعة  اسعم  وآدابهعا،  الر بيعة  اللغعة  وترليم اللسانياِت مؤمت  توصيات(. ا2014. )اط   امرة [20]
 .والرلوا اآلداب علية الر بية،

 والدِّراسعات  الر بيَّعة  اللغة مؤمت  توصيات(. ا2015. )اإلسالمية سرود بن حممد اإلماا  امرة [21]
 .وآدابها الر بية اللغة دراسات م ع  اجملتمرّية، والّ هانات ر فيةاح اآلفاق: البينيَّة

 مدينعة  القعاه ة،  ،"الشر ي النص ء والداللة النحو ح عة( "ا2013) عبدالر يم صاحل الشاع ، [22]
 احلكمة دار نص ،

 ء األدب لتعدريس  احلديثعة  واالجتاهعات  اللغعوي  احدخل(. "ا2006. )عبدالباري حس  عص ، [23]
 للكتاب اإلسكندرية م ع  اإلسكندرية، ،"يميالترل الن اا
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دراسة تطبيقية على -ا(. علم اللغة النصي ب  الن  ية والتطبيق2000الفقي، صبحي إب اهيم. ) [24]
 السور احكِّيَّة، القاه ة، دار اباء للطباعة والنَّش  والّتوزيع.

أطوذ عا،   اب اعمعل  ا(. حنو النص ء الن  ية النحوية الر بيعة: إعع  2012عبدالك يم، مجران. ) [25]
 109 -83: ص.ص15ولة علية اآلداب والرلوا اإلنسانية بتعادي ، احغ ب،   

ا(. النَّص وادطاب واإل ع اء، نقلعه إىل الر بيعة: متعاا حسعان،      2007بو  اند، روب ت دي. ) [26]
 الطبرة الثانية، القاه ة، عا  الكتب.

  ية األدبيعة احراصع ة وأهعم اضعاياها."     ا(. " دلية اإلنتاج والتلقي: الن2014عماري، حاعم. ) [27]
 83-75:ص.ص:21اع ائ    -ورالة  - امرة ااصدي م باح  -ولة األث  

 اعامرية. دار احر فة ،اإلسكندرية ،الّشر ي وآلّيات الِق اءة ا(. النَّّص2009. )فوزي سردعيسى،  [29]

رة الثالثة، الدار البيضعاء،  ، الطبيدبا(. دليل النااد األ2002البازعي، سرد. ) ؛ال ويلي، ميجان [30]
 اح ع  الثقاء الر بي.

 التداولية ء الدراسات النحوية، القاه ة، مكتبة اآلداب. (2014 اد الك يم، عبداهلل ) [32]
(: الن  يععة الربامجاتيععة اللسععانية )التداوليععة( "دراسععة احفععاهيم والنشععتة 2013عكااععة، حممععود ) [33]

 واحباد "، القاه ة، مكتبة اآلداب.
، 1،  25احغعع ب مععج -ا( "مفععاهيم تداوليععة." ولععة ت مجععان، طنجععة   2016سععريد ) غعع دي، [34]

 .63 - 39ص.ص:
هع(. "النقد األدبي احلعديث أسسعه اعماليعة ومناهجعه احراصع ة رؤيعة       1428أبو ال  ا، سرد ) [36]

 2إسالمية" ط
ولعة عليعة    ،ا(. مستويات وآليات التحليل األسعلوبي للعنص الشعر ي"   2009بشري، تاوري يت ) [37]

 282-267، ص.ص5اآلداب والرلوا اإلنسانية واال تماعية، الردد:
 ال يا ، مطابع احلميضي.،ا(."ء األسلوب واألسلوبية"2005حممد سريد. ) ،ياللومي [38]
 الطبرة الثانية، القاه ة، مكتبة  زه اء الش ق. ،ا(. " ء علم الداللة"2007حممد سرد. ) ،حممد [39]
 ،الر بي الن  يعة والتطبيعق دراسعة تارخييعة تتصعيلية نقديعة"       ا(. "علم الداللة1996الداية، فاي  ) [40]

 الطبرة الثانية، دمشق، دار الفك .
 والتوزيع. إربد، دار األمل للنش  ،علم الداللة التطبيقي ء الرتاث الر بي"ا(. "2007نه ، هادي. ) [41]
األدبيعة   ا(. أث  مدخل األسلوبية الترليمية ء تدريس النصعوص 2003 اويش، فوزيَّة زع يا. ) [42]

على تنمية مستوى األداء اللغوي لدى طعالب الصعف األو  الثعانوي، أط وحعة دعتعوراه غعري       
 منشورة، علية الرتبية بدمياط،  امرة احنصورة.
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