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 : البحثملخص 

 مهىااا  نرريىة التل ىي لىدب اىصف الرىب الرابى  ا دبىيتعرف) يهدف البحث إلى   

وعصقتها بالتحريل فىي النرىوا ا دبيىةاع اعتمىد الباحىث المىنهف الوقىفيع وقىد تى  

تحديىىد مجتمىى  البحىىث بىىااب  مىىا المىىدااا ااعداديىىة والثانويىىة التابعىىة لمديريىىة تربيىىة 

بغداد/الرقافة الثالثةع وبعدها حدد الباحث المادة العلمية التي شملت ستة موضىوعا  

الرىىب الرابىى  اادبىىي مىىا اللىىواا ااو  للعىىا   مىىا مىىادة ا دف والنرىىوا ل ىىصف

اع وفىىىىىي ضىىىىىو  هىىىىى ا هعىىىىىدر م ياسىىىىىا  لمهىىىىىااا  نرريىىىىىة 0202-0202الدااسىىىىىي )

التل ي)مهااا  استن اق النصاع وهعدر اختبااا  تحرىيليا  فىي مىادة ا دف والنرىواع 

 ث  اب ه عل  عينة البحث بعد اِكما  ااختباا التحريلي.

لبحث إل  هن عينة البحث مىا اىصف الرىب الرابى  ا دبىي وقد هشاا  استنتاجا  ا  

يمتللىىون مهىىااا  اسىىتن اق الىىنص. وتاىىير النتىىايف إلىى  هنر ايىىادة التل ىىي وااسىىتن اق 

يساعد عل  إدااك العصقا  بيا ا جزا ع وإدااك التعلّ ع وتحسىيا ا دا  وقىوا  إلى  

مر في مستوب التحرىيل سىيلون التحريل الدااسيع وب لك فإنر الت د  المتزايد والمست

ُمعزاا  إيجابيا  وقويا  ما شانه هن يُساعد في اندفاع ال الب نحو إنجىاا النجىا ع وكى لك 

تاير النتايف إل  وجود عصقة ما بيا ااستن اق والتحرىيلع وفىي هى ا الصرىوا هنر 

دانيا  الربط بيا ااستن اق والتحريل يولد لدب ال ىصف ت ىواا  معرفيىا  ومهاايىا  ووجى

واجتماعيا ع وه ا ما يدعو إل  ضىرواة ااهتمىا  بىربط التل ىي وااسىتن اق بالتحرىيل 

 الدااسيع وذلك لتنمية الجوانب المعرفية والمهااية لدب ال صف.

mailto:drfadhilpani@gmeil.com
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وفي خض  ذلك يض  الباحث جملىة مىا التوقىيا  وهقتىر  دااسىا  اح ىة اسىتلماا  

 للبحث.

 Skills of Receiving Theory for Fourth Literary Class 

Students and its Relationship to Achievement in Literary 

Texts 

M. Fadhil Bani Merheb: Doctor of Philosophy in Methods of 

Teaching Arabic Language 

 General Directorate of Education, Baghdad / Rusafa Al-

Thalitah Al-Waeli School 

Abstract : 

The research aims to identify (the skills of receiving theory 

among the fourth literary students and their relationship to 

achievement in literary texts)The researcher adopted the 

descriptive approach, and the research community was 

identified in four of the preparatory and secondary schools 

affiliated to the Directorate   of Education of Baghdad / Rusafa 

third, after which the researcher identified the scientific article 

that included Six subjects of literature and texts for fourth 

literary students from the first course of the academic year 

(2019-2020), and in light of this he prepared a measure of the 

skills of the theory of reception (interrogation skills of text), and 

he prepared an achievement test in the literature and texts 

subject, then applied it to the research sample after completing 

Achievement test. 

  The research findings indicated that the research sample from 

the fourth literary students possess the skills of interrogating the 

text. The results indicate that the increase in reception and 

interrogation helps to realize the relationships between the parts, 

the awareness of learning, and the improvement of performance 

leading to academic achievement, and thus the increased and 

continuous progress in the level of achievement will be a 

positive and strong reinforcer that will help in the student's 

impulse towards achieving success, as well as the results 

indicate The existence of a relationship between interrogation 

and achievement, and in this regard that the link between 

interrogation and achievement generates a knowledge, skill, 

emotional, and social development among students, and this 
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calls for the necessity of paying attention to linking reception 

and interrogation to academic achievement, in order to develop 

the cognitive and skill aspects of students. 

In the midst of that, the researcher makes a set of 

recommendations and suggests later studies to complete the 

research. 

 

 

 : مقدمة

فعا اري ها است اع  الجميل ووسيلة التعبير عا ت وقه، ال َو  هَداة العربية َغةَ الل   إِنر   

 تتمت  فَهي فيها، الجما  يلاب هسراا وهن   هن يصلد اواي  اآلثاا الجميلة، ا دف

 واوعة مفرداتها، وغنَ  موسي اها، في اللاما منها سحرها متَعِددة بسما 

 هَد  وليس لَه، انرير بِثرا  تَتميز فَهي تراكيبها،تعبيرها، وإيجاا  ودقة تابِيهاتها،

لغتنا  ويلفي والتمثيل، الثرا  ما كثرة مفرداتها واتساعها في ااستعااة ه ا عل 

إذ  العزيز، هللا كتاف المتجسدة في اإللهية للمعجزة اللغوي المرهر هو البيان فصرا  هَنر 

 نواحي وتبيا ال وق، عل  إفرا  تساعد التي بصغتنا اللغة في ه ه نجد تجسيد

ته  بتراث متعلّميها وتَرل الجما  الفني،  فإنر  ل لك ا دبية، الن روا اريق َعا همر

 بغرض المصتلفة؛ الدااسية النروا ضرواية للمتعلميا في المراحل ه ه تعلّ 

 في احاضرة وتداّ  نراها فإنرنا  هميتها وتنمية مللة ال وق لديه ع ونررا   اللغة ضبط

 ا نرمة التعليمية ههمية بالغة لت وير تدايسها، ل لك تولي الدااسية، الَمراحل جمي 

 .والتفلير في حل مالصتها

وللنروا ا دبية ملانة مهمة في تعلي  اللغة العربية وتنمية مهااتهاع فهي مادة   

ا دف الحيةع ووسيط البيان عا هفلاا ا م  بما ي دمه ا دبا  والاعرا  ما إنتاج 

لغوي إبداعيع ويعد تدايسها وسيلة لتنمية الع و ع وتعميق الفلرع وتعزيز منرومة 

ا دبية تملا ال صف ما فهمه   دااسة النروا هنر  اع ال ي  لدب المتعلمياع فضص

 ا دبية النروا هنر  للحياة اإلنسانية ومع ياتهاعوللمعرفة وإحداثياتها المتنوعة. حيث

تعد هداة مهمة وذلك بما تتيح ه ه النروا ا دبية ما إحداث تغيير فلري ومعرفي 

 د والتحليل والتاويل له ه وسلوكي لدب المتعلميا ما خص  التدايب عل  مهااا  الن

النروا. وقد تداف  التربويون وعلما  اللغة في است را  ماتح  ه دااسة النروا 

ا دبية وتعلهاع وما تؤديه ما وظايب هساسية في حياة المتعلميا المعرفية والوجدانيةع 

ي وما هبراها تدايبه  عل  التفرقة بيا اللص  الح ي ي اليومي واللغة المجااية الت

انفرد  بها اللغة العربيةع وتعوده  عل  تعمق فه  النص الم رو  وسبر هغوااه 

 تحليص  حت  يفه  معاني ه ه النروا ويتجاواون ههداف المعن  إل  مغاايه.
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 الفصل األول:)التعريف بالبحث(

 :مشكلة البحثأوالً:

منهىا ال لبىة مىا  ما الواضح هنر التربية ما االىت تبحىث فىي الماىلص  التىي تعىاني   

مىىا بينهىىا تلىىك الملحوظىىا  التىىي ُسىىجلت علىى  تىىدايس مىىادة ا دف جوانىىب عىىدة. و

ع ف د با  داا ا دف والنروا بعيدا  عىا تح يىق ا غىراض التىي يىراد والنروا

به هن  ينتهىي إليهىاع وايىزا  يعىاني مىا مرىاهر الضىعب التىي انعلسىت على  تحرىيل 

ك هنر الىىنص ا دبىىي يعىىرض علىى  ال ىىصف ال ىىصف فىىي مىىادة ا دف والنرىىواع وذلىى

عرضىىا  جافىىىا ، وال ىىصف ا ي ىىىالبون بىىاكثر مىىىا حفىىم الىىىنص وسىىرده علىىى  مسىىىام  

المداا، وهن ه ه ال ري ة ا تجىدي فىي تلىويا الى وق ا دبىي، وا فىي قىداة ال الىب 

ا. فىص 00-02: 0211عل  دقة الفهى ، وجىودة التحليىل، وقىحة ااسىتنباا)العزاوي، 

ا دف في مدااسنا يعتمد عل  ال ري ة اإلل ايية وهىي ال ري ىة التىي تىؤدي يزا  داا 

إلىى  ملىىل ال ىىصف وسىىلبيته  وعىىد  فهمهىى  اللثيىىر ممىىا يل ىىي علىىيه  واضىى راااه  إلىى  

ااعتماد عل  الحفم وااسترهاا بدا  ما الفه  والتفلير والتامل ممىا هدب إلى  ضىعب 

لك وجىود شىىلوب تلىاد تلىىون عامىة بىىيا ال ىصف فىي مىىادة ا دف وكىراهيته  لهىىا. وكى 

ال صف ما مادة ا دف وحروله  عل  داجا  ضعيفة؛ نر تدايس ا دف يّعُد ع يمىا  

مىال  يتجىىه فيىه المىىداا إلى  نىىواحي الفهى  الىى اتي والتحليىل التل ىىاييع والتى وق المعتمىىد 

يبتعىد عل  ال صفع والن د المبني على  ا سىس الجماليىة السىليمة. حيىث هخى  المىداا 

عا ال والب وا حلا  العامة التي اتوضح الرواهر واترهر فيهىا شصرىية ال ىصفع 

فا ساليب وال رايق الت ليدية الاايعة اتلاب لل صف عما يفيض به النص ما هلىوان 

 ا.24: 0222اللما  الفني ال ي حملها عل  اإلقبا  عليه)الوايلي، 

 منهىا والتىي المصتلفىة نررية التل ي مهااا  بتنمية ااهتما  ضرواة الباحث ويعت د   

 تدايسىهاع هسىاليب وتنوع المادة ه ه تدايس بواق  للنهوض مهااا )استن اق النصا

 الموجىود الضىعب مىا هو   الت ليل للحد  ا دبية النروا بتحليل واسيما فيما يتعلق

وك لك ضرواة دااسة الماللة وتوجيه الجهود العلمية الرامية الى   .فيها ال صف عند

بنىىىا  شصرىىىية المىىىتعل  بجوانبهىىىا العامىىىة وجعلهىىىا قىىىاداة علىىى  التعامىىىل فىىىي المواقىىىب 

والمعااف المصتلفة واتصاذ ال ىرااا  المناسىبة باىان عىدد مىا الماىلص  التىي تواجىه 

انر تنمية مهىااا  اسىتن اق ال صف في مادة ا دف والنرواع ولتح يق ه ا الهدف ف

الىىنص لىىدب ال ىىصف وتمليىىنه  مىىا إعمىىا  المسىىااا  فىىي التفليىىر الىىرابط ل سىىباف 

بالنتايفع وإيجاد عصقا  بيا الملونا  ا ساا للمحتوب التعليمىي لى دف والنرىوا 

 قد يلون حص  شامص  هو جزييا  تحّد به الماللة وينهض بالمستوب ا دبي لل صف.

لباحث هيضا الضرواة في إيجاد متغيرا  جديدة إلدخالهىا إلى  داا ا دف إذ يرب ا  

والنرىىوا لتلىىون هداة فاعلىىة لتحسىىيا هىى ا الىىداا ومعالجىىة ماىىلصته وتلىىون حل ىىة 

 وقل بيا ال الب ومادة ا دف ومنها مهااا )استن اق النصا في نررية التل ي.

 ويملا بلواة ماللة البحث باآلتي:

ه اصف الرب الراب  ا دبي في مهااا  نررية التل ي بالتحرىيل ـــ ماعصقة مايمتلل

 في مادة ا دف والنروا؟
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 :أهمية البحثثانياً:

إّن التربيىىىة عمليىىىة يلتسىىىب مىىىا اري هىىىا ا فىىىراد ث افىىىة مجىىىتمعه ، ويلتسىىىبون منهىىىا   

التىي يىرون بهىا المجتمى  بنحىو المعاني الُصل يةعوالروحيىةع وااجتماعيةعوااقترىاديةع 

وما اريىىق هىى ه العمليىىة يلتسىىبالفرد اللفايىىة ااجتماعيىىة التىىي تؤهلىىه للعىىي  فىىي عىىا ،

وغيرها مىا هشىلا  السىلوك ،إذ تهدف التربية إل  تنمية قىدااتالفرد واتجاهاتىهعمجتمعه

يحيا بحيىاة سىوية فىي ذا  ال يمة اايجابية في المجتم  ال ي يعي  فيه، حت  يملنه هن  

كىىى لك عمليىىىة تعلىىى  وهي إلىىى  تعلىىىي  مىىىنر  وم رىىىود،هىىىي ترمىىىي  إذهىىى ا المجتمىىى ، 

 ا.02: 0221والدليمّي، ناجحة)الهاشمّي،

د بنا  اإلنسان وتنمية قدااته الع لية الهدف الرييس للتربية في هي دولىة مىا دو     ويع 

العال  المت د  والنامي، وي ىاا ت ىد  هي دولىة بمىا لىديها مىا إملانيىا  فىي تنميىة ع ىو  

عل  استثمااها بحيث تربح قاداة عل  التعامل والتفاعل اايجىابي مى  هبنايها والعمل 

متغيرا  العرر وبمىا يصىد  التوجهىا  التنمويىة فىي الدولىة وعلى  ذلىك هقىبح العمىل 

عل  تنمية الع و  وت ويرها ذا ههمية كبيرة وبا  النجا  في ه ا المجا  هساا الت د  

يها الدااسون والباحثون في ه ه الىدو  والُرقيع وما البحوث والدااسا  التي يسع  إل

  فىي والمؤتمرا  التي تع د اّا بهدف العمل والبحث لتحديد السبل التي يملا هن تسىاه

 ا.  02-0220:02)الحيلةع تنمية تلك الع و  وت ويرها

هما اللغة فهي الهبة االهية التي ميّز هللا به ا اإلنسان ما غيره مىا اللاينىا ، وهىي و  

ِض واحىىدة مىىىا  ىىىماواِ  َوا َا  آيىىا  هللا اللريمىىىا  قىىىا  تعىىال : )َوِمىىىا  آياتِىىِه َخل ىىىُق السر

ىتِصُف هَل ِسىنَتُِل   َوهَل ىوانُِل   إِنر فِىي ذلِىَك آليىىا ا لِل عىالِِميَاا )الىرو  اآليىة:  ا، بهىا هتىى  00َواخ 

خل ىه وهحسىا تلوينىىه تلريمىا لىه وتفضىىيص على  غيىره مىىا المصلوقىا ، إذ قىا  تعىىال : 

ل ناهُ   َعلى  ِر َوَاَاق ناهُ   ِمَا ال ريِّباِ  َوفَضر نا بَنِي آَدَ  َوَحَمل ناهُ   فِي ال بَرِّ َوال بَح  م   )َولَ َد  َكرر

ا  َخلَ  نا تَف ِضيص ا ا، ومىا عصمىا  هى ا التفضىيل والتلىري  02ااسىرا  اآليىة :)َكثِيرا ِممر

فيجعصنه سيد المصلوقا  وهي اامة لإلنسىان الع ل واللغة، ليلتمص في ه ا المصلوق، 

، وسىىمعانع العاقىىل بهىىا يفلىىر ليحيىىا الحيىىاة التىىي هاادهىىا لىىه الصىىالق جىىّل وعىىص. )ع يىىة

فالرلة بيا اللغة والفلىر قىلة وثي ىة محلمىة؛  ن الفلىرة منى  اشىراقها  ا.00: 0222

ة التىي تعبىر في ال ها ترل عامة شايعة ، يعواها الضبط والتحديد ، حت  تجىد الوسىيل

عنها، ما لغة، هو اس ، هو هنموذج، ودوا اللغة فىي هى ا التعبيىر لىه الم ىا  ااو  ولى ا 

ي ا : "التفلير كص  جهري هو التفلير لغة قامتة، واللص  تعبير جهري واللغىة تفليىر 

 ا.22–22: 0202نااق") ابراهي ، 

وقفىة إجىص  وإكبىاا للغىة  ولما كانت للغة ههمية في المجاا  العامىة فىص بىد هن ن ىب  

العربيىة للونهىىا مىىا هوسىى  اللغىىا  السىىامية وهغناهىا التىىي كانىىت واتىىزا  اللغىىة الرايىىدة 

الحنيىب  والمحافرة عل  بري ها فهي لغة تترب بال داسة ااتبااهىا بالىديا اإلسىصمي

واحتوايها عل  هلفاظ ومعاني ونهف ال رآن، ويحرا المسلمون ب ا ها عل  الرواة 

ا التي نزلت بها عل  النبي محمد )قلّ  هللا عليه واله وسل ا ويلفي فصىرا  هن لهىا نفسه

ا وشىرف اع وليؤكىد  ا وشىموخ  ملانة كبرب، إذ نىز  ال ىرآن اللىري  بهىا ليضىيب إليهىا عىّز 

 .ا20-22: 0202وداخل، )اايرع  هويتها وجنسيتها وفضلها عل  اللغا  ا خرب.
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بفروعها عامة تلّون وحدة متلاملة ترمي إل  تح يق غايىة وهي  وللغة العربية فروع  

واحدة هي ال داة عل  التعبير عما يجو  داخل النفس اإلنسانية مىا ملنونىا  مصتلفىة، 

ون ل ا فلاا ما قواتها ال هنية إل  قواة تملا المتل ي مىا فهمهىا وهدااك غايتهىا 

مىىة مىىا المتل ىىي، وا دف ومرادهىىا علىى  هن  يلىىون هىى ا التعبيىىر ب ري ىىة مىىؤثرة ومفهو

العربي هو هحد هشلا  التعبير باللغة العربية، ولعله يحرى  بملانىةا متميىزة بينهىا؛ فهىو 

ال ي حافم عل  كيان اللغة العربية وهو ما ن ل لنا قواة المجتم  ، وقّوا لنا حيىاة 

الناا داخل اإلااا ااجتماعي، والث افي الى ي سىاد فىي العرىوا التىي سىب ت مرحلىة 

تدوياع وا دف العربي بفروعه كاللايا الحىي ينمىو وياىيل وللنىه ا يمىو  إذ يبعىث ال

ما الايصوخة إل  الاباف إذا ما توافر  العناقر والمتغيىرا  المحدثىة إلعىادة النمىو 

وتاتي ههميته ما ملانته المميزة في إعىداد الىنفس وتلىويا الاصرىية وتوجيىه السىلوك 

  تهىى يب الوجىىدان ع وترىىفية الاىىعواع وقىى ل اإلنسىىاني بنحىىو عىىا ، فهىىي ترمىىي إلىى

الىى وقع وإاهىىاف اإلحسىىاا، فضىىص  عىىا دواه اللبيىىر فىىي تربيىىة الاىىعوف وتلىىويا 

وتن سى  اللغىة العربيىة على  فىروع تؤلىب جميعهىا  عا02-0222:02ا جيا  )الىدليمي:

وحىىىدة متماسىىىلة ومترىىىلة وان ه هالتجزيىىىة مىىىا هىىىي إا تسىىىهيل لدااسىىىتها فالرىىىلة 

 بىل وفىي كىل لغىة عاللغىة العربيىة ن ا دف فىيا دف واللغىة تتجلى  فىي ه جودة بياالمو

 ا.  002، 0242، الايراايماد مرقوا لحفم كيان تلك اللغة)ع

وا دف فىىىي ا مىىىة كتىىىاف حياتهىىىا ينيىىىر مىىىايجري فىىىي كىىىل داوبهىىىا، ومىىىا تنمىىىاا بىىىه   

حضىىااتها ونهضىىتها هو تاخرهىىا وانح ااهىىا، ومىىا يعتىىرض اري هىىا مىىا ماىىلص  

ويستهويها ما آما  ويسىتدمي قلىوف ههلهىا مىا آا ، وا يتحىدد دواه بترىوير الواقى  

سىت بل، فيجسىد اموحىا  فحسب، وإنمىا يستاىرف آمىا  الغىد، ويستاىب إشىراقا  الم

لت ىىاعس الىى ي يصىىي  علىى  داوف هن يتص ىى  الع بىىا ، ويبىىدد ضىىباف ا النىىاا، محىىاوا  

في مسىىيرتها ال ويلىىة وهىىو الرسىىو  ا مىىيا فىىي بصغىىة اسىىالته، بىىه نىىز  ال ىىرآن ا مىىة

فااشد وهدب وحمل ال  همة العىرف وغيرهىا مىا ا مى  شىريعة السىما  وقىانون الىديا 

ضىالة وهىّ ف نفوسىا كانىت عاقىية، وخلىق مىا الضىعب قىوة ومىا    هجيااوالدنيا فعلّ 

، فاضىىا  الُمرلى ، وعىى ر مىىا الفوضى  نرامىا، ومىا الرىىلب اقىة وع وبىة ووحىدةالتفلل

الصيىىىىر وَسىىىىما اإلحسىىىىاا، وشىىىىرفت العوااىىىىب وتنلبىىىىت الجحافىىىىل اريىىىىق الغوايىىىىة 

مىا معينىه والاهوا ، واتص   اإلنسانية اري ها نحو ال هر والن ا  وال وة واللما ، و

 ا.004 – 002، 0200)قواة، وهثاا الاجا هحيانا   است   الاعر فلفلب الدم  حينا  

ول دف في المتل ي جوانب متعىددة، فمىا اريىق قرا تىه يتىداف المىتعل  على  سىصمة  

الن قع وجودة التمثيلع وتروير المعانيع ومهااة اإلل ا  وا سيما الاىعر الى ي يمىرن 

موسىىي   وتنغىىي  علىى  إجىىادة اإلل ىىا  وتمثيىىل المعىىاني، وهىى ه  المتعلمىىيا بمىىا يحويىىه مىىا

منهىا فىىي ال ىرا ة ا دبيىة، فمىا المعىروف هّن النرىىوا ّد الجوانىب كلهىا مهىااا  ا ب ى

 ا دبية ترمي إل  تربية ال وق الفني ال ي يح ق للمتعل  همريا:

واللتابىة مىا اريىق و :ال داة عل  اختياا ا ساليب المناسىبة فىي عمليتىي التحىدث ا 

يسىم  هو ي ىره واآلخر: تمليا المتعل  ما ااستمتاع  بما  التن ل وااقتباا هو المحاكاة.

مما يساعد عل  تدايب المتعلميا على  ُحسىا اسىتنباا المعىاني مىا ما اآلداف الراقية،

ة وشىىرحها ا لفىىاظ بعىىد فهمهىىا فهمىىا  دقي ىىا  وذلىىك مىىا اريىىق تيسىىير ا سىىاليب اللغويىى
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لتىىاخير والحىى ف واإليجىىاا التي تنحىىاا بلثىىرة الت ىىدي  واال والىىب الاىىعرية، وبصاقىىة

 .ا020-022 :0222)البجة:  والت دير

يفيىىد المتل ىىي فىىي تنميىىة ماىىاعره وايىىادة معرفتىىه اإلنسىىانية علىى   وإنر الىىنص ا دبىىي   

لي ّن الىنص ا دبىي مــىـا هىو إّا تعبيىر عىا العىال  الىداخهاختصف هامانهىا وهماكنهىا إذ 

لمنائه، فما اري ه يتملا المتل ي ما التعىرف الى  تجىااف غيىره فيلسىر بىه حىواجز 

الزمان ويتماش  م  مااعر غيره، ويلاىب عىا نفسىه مىا معاياىته التجربىة، وإن  لى  

معرفىىىىة المبنىىىى  اللغىىىىوي للىىىىنص يجىىىىد مىىىىا يعاياىىىىه فىىىىي الىىىىنص ا دبىىىىي فسيلتسىىىىب 

حىىواا  لدااسىىة ا دفع إذ هّن اع فالنّرىىوا ا دبيّىىة تعىىّد م0222:012)عرىىر: ا دبي

ع يسىىتند علىى  التّعمىىق ا سىىاا الىى ي ت ىىو  عليىىه هىىو تملىىيا ال لبىىة مىىا تىى ّوقها فنّيىىا  

 –عناقىر ا دف  ع واكتااف جماليّىةوالاموليّةع والتّحليلع وااستنبااع والن دع والتامل

على   لبىةفىي تىدايب ال ّ فضىص  عىا ههميّتهىا  –الفلرة ع والصيا ع والعاافةع وا سىلوف

:  0200)ااير ع والفنّيىىة والثّ افيىىة وا خصقيىىة ع وايىىادة خبىىراته  اللغويّىىةحسىىا ا دا 

 .ا221

وقد شهد ميدان تعلي  النرىوا ا دبيىة تغيىرا  كبيىرا ، ف ىد تغيىر هى ا المفهىو  ليتضىما 

إل  جانب ذلك عمليا  ع لية متنوعىة ومتعىددة منهىا، الفهى ، والن ىد، والتحليىلع وإبىدا  

لونىىه مىىا لالتىى وق فضىىص عىىا والحلىى  علىى  مىىا ي ىىد  إليىىه بالرىىواف والص ىىا الىىرهي، 

، وقىىد انعلىىس مفهىىو    هعمىىا  كىىل مىىا الع ىىل وال لىىب معىىا  العمليىىا  التىىي تحتىىاج إلىى

التغييرعل  ارق تدايس المهااا  فىي النرىوا ا دبيىة، وعلى  ا هىداف المرجىوة 

مىى  العنايىىة بدااسىىا ،  مىىا ذلىىك، ليتسىىق مىى  ااتجاهىىا  العلميىىة والنرريىىا  الحديثىىة

اع ويرجىىى  هىىى ا التغييىىىر إلىىى  44، 0220ومهىىىااا  وااسىىىتراتيجيا  معىىىا  )شىىىريب ،

نرريا  عل  النفس التي تتضما عمليا  الفحىص وتحلىيص  على  الىرغ  مىا تعىدد تلىك 

النرريىىا  فللهىىا ينىىداج تحىىت قىىنفيا اييسىىيا همىىا النرريىىا  السىىلوكية والنرريىىا  

السىلوكي بنررياتىه ومباديىه لسىنوا  اىوا ، للىا الت ىوا  المعرفية، ول د سي ر الفلر

في نرريا  التعل  ونرريا  النمو الع لي، وفيزي يا المل، وبحوث على  الىنفس اللغىوي 

ظهر تياا جديد هىو على  الىنفس المعرفي،وهكدههميىة العمليىا  الداخليىة المعرفيىة التىي 

ر  النرىىرة للغىىة ول ىىرا ة ههملهىىا السىىلوكيون، ونتيجىىة لرهىىوا هىى ا التيىىاا الجديىىد تغيىى

النصعممىىا هسىىفر ذلىىك عىىا ت ىىواا  جديىىدة فىىي ابيعىىةعمل الىى ها فيهىىا ودوا ال ىىاا  

ا،مما واكب ذلك ظهوا بعض النرريا  الجديدع ومىا 2: 0220)حسيا،للنص ا دبي

      بيا ه ه النرريا  التىي كىان لهىا دوا مىؤثر فىي ت ىوير الىنص ا دبىي نرريىة التل ىي،

ريىىا  بسىىبب النىىزاع ال بيعىىي بىىيا المنىىاهف الن ديىىة الىى ي تغ يىىه إذ ظهىىر  هىى ه النر

نرريا  معرفية مصتلفة مىا بىدايا  السىبعينا  فىي جامعىة كونسىتانس وقىد قىدمت مىا 

خص  كتابا  )هانز اوبر  ياوا ا و)فولفغانغ آيزاا واغبة في الوقو  ال  اؤية 

تف عنه تحو  ما ااهتما  ن دية في النص ا دبي مسايرة لصتجاها  العالمية الحديثة ن

بالنص لمتل ي النص وكان السىؤا  كيىب يلىون للىنص معنى  لل ىاا  ؟  ممىا نىتف عنىه 

ظهوا نررية التل ي بمباديها الجديدة عند علما  اللغة وآدابها في م ل  ال ىرن الحىالي، 

ل ا ف د هكد هقىحاف النرريىة هن ماىااكة ال ىاا  فىي نىص ات ىب عنىد مهمىة التفسىير 

ال ي يؤدي بىدواه إلى  الثناييىة بينىه وبىيا الىنص ،هي يرىبح ال ىاا  عنرىرا   الت ليدي
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خااجا  عا النص وللنه بالماىااكة فىي قىن  المعنى  يتحىو  التركيىز مىا الىنص إلى  

سلوك ال اا  ،فص تلون مرجعيىة الم ىرو  على  الموضىوع وا إلى  ذاتيىة ال ىاا  بىل 

تل ىىي شىىااك فىىي إبىىداع الىىنص فىىق نرريىىة الاالتحىىا  بينهمىىا ،فىىالمتل ي قاايىىا  هو ناقىىدا  و

 .ا02، 0222)هولب ،ا دبي

كدته الدااسا  الن دية الحديثة التىي تبىرا نرريىة التل ىي كإحىدب النرريىا  وه ا ما ه  

اسىتن اق الىنص انر فى الجديدة التي تصتص بعملية  تحليل وتفسير هعمق للىنص ا دبىي.

يعد محاولة هبعىد مىا ذلىك وهعمىق وهشىد هو غير فه  وتفسير وتاويل النصع وإنما هو 

قداة عل  معرفة حل  الناا ما الىنص؛ هي بمعنى  ذلىك هنىه يتعىدب العمىق فىي الفهى  

ااستنتاجي هو المستويا  العليا ا خىرب للفهى  مثىل اسىتصراج الفلىرة الرييسىة للىنص،  

 وتحديىد ال رىد مىا الىنص ،والتمييىز بىيا المعنى  الرىاهر والضىمني ،وإدااك ا فلىاا

التىىىي تترىىىل بالموضىىىوع والتىىىي ا تترىىىل بىىىه، والعصقىىىا  الموجىىىودة بىىىيا ا فلىىىاا ع 

وهو  مىا ذكىر  والرسايل والروا التىي اسىتعملت فىي تىرابط قضىايا الىنص وهفلىااه .

كمفهو  إاشادي إيحايي لهدف المزيد ما المعرفىة بىه هىو ال ىرهن اللىري   اااستن اق)

تَنِسىىُل َمىىا ُكنىىتُ   فىىي نىىص معلىىو  قولىىه تعال ِهَىىَ ا ِكتَابُنَىى ا يَنِ ىىُق َعلَىىي ُل  بِىىال َحقِّ إِنرىىا ُكنرىىا نَس 

َملُوَن {الجاثية )اشاايا يتح ق بالتوقيب ال ي نىص وهو كما قلنا ن ق إيحايي،02:تَع 

عليه اإلما  علي)عا )استن  وا ال رآن، كتاف هللا ... ين ق بعضه بىبعضا، ثى  يعىرف 

ال و  )لَ َىد  َاَجَعىت  فِىيِه   هَب َرىاُا ال ِعبَىِر وَسىِمَعت  اإلما )عا هى ا الن ىق غيىر المىالوف بى

َعن هُ   آَذاُن ال ُع ُوِ  وتََللرُموا ِما  َغي ِر ِجهَاِ  الن   ىقاع فااسىتن اق عمومىا هىو اسىتصراج 

معرفىىي هكثىىر مىىا المتىىوفر المعتىىاد فىىي الىىنص ومىىا خىىص  المعنىى  والدالىىة وال رىىد، 

ااا النرىي وآخىرون يسىمونه مىا بعىد النرىية، والنتيجىة البعض يسميه التعمق في البى

هن ااستن اق يدوا في فه  مىا هىو هعمىق مىا الرىاهر وهشىد قىداة على  اسىتصراج مىا 

حمل النص ما مفاهي  وهفلاا، فللمىا كىان الىنص قىابص لصسىتن اق وبجىدااة كىان هى ا 

 ىق بىه مىا النص هكثر قداة للم اومىة وهغنى  فىي مضىامينه مىا غيىره بال ىدا الى ي ين

فالدااسىىا  العلميىىة الرقىىينة وحىىدها التىىي تىىتلمس ال ىىرق المنهجيىىة ا قىىيلة ع معرفىىة

قاداة هن تستن ق النروا وبال دا ال ي تلاب عا قوة وقابلية النص عل  الع ىا ، 

إذ تستمد اغلب الدااسا  الن دية ا كاديمية الرقينة والجادة قوتها ما سعيها الدؤوف 

النص ا دبي ع)شىعرا كىان ه  مسىرحية ه  اوايىةا؛ ان مثىل  والمتواقل إل  استن اق

ه ا ااستن اق ابمىا وحىده هىو ال ىادا على  إيرىا  المعنى عهو حتى  المعىاني المتعىددة 

التي ينو  بها النص المعنيعإل  المتل ي، وين بق ه ا اافتىراض على  الدااسىا  ذا  

 ااتجاها  المتنوعة والمتباينة في اروحاتها الفلرية.

لسؤا  هنا ما ااستن اق النري؟ وما  المستن ق؟ وكيىب يملننىا هن نىؤما هن نتيجىة ا

ااستن اق يملنها هن تلاب ح ي ة النص وما فيه؟ سؤا  متعدد وللنه محىق فلىيس كىل 

ما يدع شيئا يجب هن نردقه ولىيس كىل مىا خىرج بنتىايف مىا سىيلون لهىا نرىيب مىا 

وبموضىىوع لىىه امتىىدادا متاىىابلة مىىا بىىيا  المواف ىة اسىىيما وهننىىا نتعامىىل ب ضىىية حساسىىة

الع يدة واإليمان وحياة البار الوجودية هوا، ون ص عا حجوليا كريستيفا )إن كل نىص 

خاض  من  البداية لتاري  خ ابا  هخرب تفرض عليه عالمىا مىاا وتعت ىد إننىا بىد  إن 

ب )يجىىب علينىىا إن نىىداا عمليىىة بنايىىه وكيىىرىىر اهتمامنىىا فىىي دااسىىة بنيىىة النصعنح
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دخلت بنيتىه حيىز الوجود.وتتمثىل مثىل هى ه الص ابىا  على  هوضىح مىا يلىون فىي هى ه 

المجموعىىة المصتىىااة مىىا الدااسىىا  وال ىىرا ا  الن ديىىة التىىي تسىىتن ق عىىدد كبيىىرا مىىا 

مىىا حيىىث كميتىىه  ضىىو  ا بىىرا فىىي دااسىىا  الىىنصالنرىىواا ، وهىى ا يتجلىى  فىىي و

 ا.2222شبلة انترنتعالعدد: ) :0201)العليع.وكثافته وااتباااته البينية

  المهااا  ضرواية لل صف واسيما في المرحلة اإلعدادية وتىدايبه  عليهىا إنر تعلّ   

ي و  التامل بتنري  العمليا  الع لية التي مىا شىانها المسىاعدة على  تلىويا شصرىية  إذ

المتعل  العلمية المفلرة التي تتجىاوا حىدود المعلومىة المرتب ىة بىالم را الدااسىي إلى  

ا. وبىى لك يلىىون 00: 0221توظيفهىىا فىىي مواقىىب هخىىرب تعليميىىة هو عملية)اللبيسىىي،

بيّىة وتحليلهىا ون ىدها والحلى  عليهىا؛ كىون هّن ال صف قادايا عل  فهى  النرىوا ا د

يملننا هن نعلّمها ال ىصفع وهن نىدّابه  عليهىاع وبالممااسىة  ااستن اق النّص)مهااا  

 المستمّرة يملنه  إت انها.

فالمهااا  همٌر بالغ ا هميّة؛  نّها مجموعة ال داا  التي تمثّل اإلملانيىا  على  تنفيى  

بداجىىة إت ىىاِن عاليىىةع كمىىا هّن المهىىااة تعىىد  همىىرا  تراكميّىىا  تبىىده مهمىىة معيّنىىةع هو محىىّددة 

بالاىىي  الّرىىغير حتّىى  ترىىبح شىىيئا  كبيىىرا ؛ ولهىى ا تبىىده المهىىااا  مىىا البسىىي ة إلىى  

المع ّدةع ويؤّكد ذلك هّن كثيرا  ما الدااسا  ترب باّن هنىاك ااتبااىا  عاليىا  بىيا النّضىف 

وإت ان المهااة بداجة عالية مىا ناحيىة هخىربع ع لجسدي والتدايب والصبرة ما ناحيةا

ع فىي هّي عمىل ياىا ه هن يىت ا جىانبيا ا  على  مىا يريىد اسىتعما  مهىااة مىافراا لزامى

 -اثنيا هما:

ا ّو :اإللما  النرري به ه المهااةع وي رد ب لك هن يلون لدب المىتعلّ  اإللمىا  اللىافي 

 وا سس العاّمة لليفيّة إت انها.

العملىىي المىىرتبط بالنّاحيىىة النرريّىىةع وهنىىا يُعىىد  ااتبىىاا الناحيةالعمليّىىة  اآلخر:التىىدايب

بالنرريّة همرا  مهّما  في تاليل المهىااا ع ويت لّىب ذلىك التىدايب والت ىوي  المسىتمريا 

وآخىىرونع  ع)عبىىد الهىىادي    لهىى ه المهىىااة ؛ كىىي ترىىل إلىى  داجىىة عاليىىة مىىا اإلت ىىان

 مية ه ا البحث في اآلتي: ومّما سبق تبرا هه.ا02، 02:  0222

 .ههمية التربية في اكساف اافراد ث افة مجتمعه .0

.ههمية اللغة عامة فهي تؤدي وظايب متعددة ومهمىة فىي حيىاة الفىرد والمجتمى  فهىي 0

 هداة التفلير ووسيلة للتعبير عا هفلره .

 .ههمية اللغة العربيةعبوقفها لغة ال رآن اللري  والعرف والمسلميا.2

 .ههمية ا دف بوقفه مادة دااسية لها مميزاتها وقيمتها التربوية.2

التىي تعمىل على  مسىاعدة  ااسىتن اق الىنصنررية التل ي )مهىااا  . ههمية مهااا  2

 ال صبعل  تلويا له  اؤية شاملة وتروا دقيق  ي موضوع.

 . يالل ه ا البحث نواة لبحوث آخري في ا دف والنروا ولمراحل هخرب.4

قىىىىد يوجىىىىه هىىىى ا البحىىىىث هنرىىىىاا ال ىىىىايميا علىىىى  العمليىىىىة التعليميىىىىة إلىىىى  ايىىىىادة . 0

 .  التفلير التحليليااهتمامباستراتيجيا  ونماذج  وهساليب وهنماا 
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 ثالثاً :أهداف البحث:

)مهااا  نررية التل ي لدب اصف الرب الراب  ا دبي ام  البحث إل  تعّرف

ع ويلون ذلك ما خص  اإلجابة عا وعصقتها بالتحريل في النروا ا دبيةا

 التساؤ  اآلتي:

ــــ اللاب عا مدب امتصك اصف الرب الراب  ا دبي لمهااا  نررية التل ي 

 وعصقتها بالتحريل الدااسي لمادة ا دف والنروا ؟

 

 : يتحدد هذا البحث بــاآلتي:رابًعا :حدود البحث

في المدااا اإلعدادية والثانوية النهااية التابعة الراب  ا دبي اصف الرب  .0

 لمديرية تربية محافرة بغداد)الرقافة/ الثالثةا. 

المتمثلة  بعض مهااا  نررية التل ي ومنها:)مهااا  استن اق النّص ا دبيا  .0

 -في:

 .دالة العنوان عل  المفهو  العا  للنص 

  ويؤديها .تاصيص الرسالة اإلنسانيّة التي يحملها النّص 

  البحث عا السياق الث افي الماترك ما بيا البُنية ااجتماعيّة للُمتل ي والبُنية

 المعرفيّة للنّص .

 . تحديد ا فلاا الفرعيّة والولوج منها إل  الفلرة الرييسة هو العلس 

 . التفاعل بيا ال اا  والنّص ا دبي 

 . مدب تصؤ  الللمة بيا الفلرة والرياغة 

ا دف والنروا الم را تدايسها ل صف الرب الراب  موضوعا  كتاف   .2

 في العراق. ا 0202ـــــ  0202للعا  الدااسي)  ما الفرل الدااسي ا و  ا دبي

 

 خامساً : تحديد المصطلحات:

 -المهااة:عرفها: -0

ع والّسىابُح الُمجيىُد )الاىيراايع    لغة : المهااةُ عند الماهرع والماهرع الحىاذق بلىلِّ َعَمىلا

 ا.0/020د.  ع

 –المهااة اق صحا : عّرفها 

ه/ )ايتىىىونا بانها:ال يىىىا  بعمىىىل مىىىا، بإت ىىىان هكثىىىر، وجهىىىد هقىىىل، فىىىي هقرىىىر وقىىىت  

 ا.002: 0224مملا)ايتون، 

ا  ال ي يؤديه الفرد بسىرعة وسىهولة ودقّىة ع سىوا  الهاشمي والدليمي بانّها : "ا دف/ 

 عهكىىان ذلىىك ا دا  جسىىميّا  ه  ع ليّىىا  ع مىى  تىىوفير الوقىىت والجهىىد والتّلىىاليب") الهاشىىمي

 ا .02:  0221والدليمي ع 

على   –عيّنىة البحىث –تعربب المهااة إجراييّا  :هي قداة اصف الرىب الرابى  ا دبىي

ة التل ىىىي فىىىي وعصقتهىىىا بتحرىىىيله  الدااسىىىي فىىىي ا دا  الجيّىىىدع وفىىىق مهىىىااا  نرريىىى

 النروا ا دبية.
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 نررية التل ي : -0    

                      هو ااست با ، في ا  فىي العربيىة تل ىاه هي اسىت بله،وفصن يتل ى  فصنىا هي يسىت بله.لغة  :

حلىىي  ا ومنىىه قولىىه تعىىال : ) وإنىىك لتُل ىى  ال ىىرآن مىىا لىىدن 004: 0220)ابىىا منرىىوا،

 ا.4علي ا )النمل :

 اق صحا  : عرفها كل ما :

حمىىىىودا: بانها:"الماىىىىااكة ال هنيىىىىة والوجدانيىىىىة للحيىىىىاة الصاقىىىىة للىىىىنص مىىىى  ) -ه

 ا.01، 0221ال اا ")حمود،

)حسيا ا: بانها هي" النررية التي ت و  عل  عملية التفاعل النفسي وال هني م   –ف 

)حسيا ، في السياق الع لي لل الب"النص ال رايي ما خص  المعن  ال ي يلما 

 ا. 04: 0220

 ااستن اق: عّرفه: -2

 0222هن   َهُ ههللُ ع واستَن  َ َهُع هي كلرَمهُ ونااَ َهُ) ابا منروا ع" ااستن اق لغة:

اع ويَن  ُُق نُ   َا  وَمن ِ  َا  ونُ ُوقا  ع تللّ  برو ا وحروف تُعرُف بها المعانيع 2/012ع

 ا .2/012)الايرااي ع د.  ع  "تعال  واستَن  ه وهن َ َهُ هللاُ 

 –ااستن اق اق صحا  :عّرفه 

هسئلة الواق  والتجربة ل ا  اللغةع ومدب قابليّة فتح غيب اللغة ")جليحا بانّه:  -ه

 ا.02:  0221) جليح وآ  بزاونع "لاهادة التّجربة

حواا بيا النّص الماكري بانّه: "إّن ااستن اق هو التغاير المستمر في ال -ف

 ا.12: 0202والمتل ي")الماكريع 

 –عينىىة البحىىث –تعريىىب ااسىىتن اق إجراييىىا  :هىىو قىىداة اىىصف الرىىب الرابىى  ا دبىىي

علىى  التح يىىق مىى  الىىنّص ا دبىىيع ومسىىا لتهع ومحاواتىىه؛ بُغيىىة البحىىث عّمىىا يملىىا هن 

ريّىىة لل ىىرا ة ي ولىىه بالفعىىلع مّمىىا هىىو غيىىر متىىا  علىى  سىى حهع ومّمىىا اتُع يىىه بنيتىىه اللف

 ا ول ع اغ  وجوده بال وة ضما جوهره المصتفي واا  ظاهره.

   -التحريل: – 2

ما كلِّ شي ا ما بَ َِي وثَبََتع وذهََب ما سواهُع حَرَل حُروا   عالحاقل"التحريل لغة :

ُرلُ ومحُروا    ا . 2/220) الايرااي ع د.  ع  "ع والتّحريُل تمييُز ما يح 

 –عّرفه  التحريل اق صحا  :

عّرفه )عّص ا بانّه: "داجة هو مستوب النجا  ال ي يحراه ال الب في مجا   -ه

دااسي واحد ع فهو يمثّل اكتساف المعااف والمهااا  وال داة عل  استصدامها في 

 ا.002:  0224)عّص  ع  مواقب حاليّة هو مست بليّة وهو الناتف النهايي للتّعلِّ "

بانّه: "محّرلة ما يتعلّمه ال الب بعد مروا فترة امنيّة معيّنة ع عّرفه )هبو جادوا  -ف

ويملا قياسه بالداجة التي يحرل عليها ال الب في اختباا تحريليع وذلك لمعرفة 

مدب نجا  ااستراتيجيّة التي يضعها ويص ط لها المدّاا لتح يق ههدافهع وما يرل 

 ا .202:  0220دو ع إليه ال الب ما معرفة تترج  إل  داجا " )هبو جا

تعريب التحريل إجراييا : "هو المستوب هو الناتف النهايي ال ي يحرل إليه اصف 

في مادة ا دف والنروا في ااختباا  –عيّنة البحث –الرب الراب  ا دبي

 التّحريلي المعد  له ه الدااسة ع ويعبُّر عنه بالداجا ".
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 -الن روا : عّرفها: -2

:"خصقة تجااف ا مة الملتوبة والمروية ع التي تعبّر فيها عا  إسماعيل بانّها -ه

تجاابها وتعلس قيمها ومثلها وع يدتها وم امحها ع التي تهدف إليها كما ن رد بها 

مآثر ا جداد واإلبا  التي تحلي قرره  واواياته  وب واته  وحضااته ") 

 ا022:  0222إسماعيل ، 

لتراث ا دبي قديمه وحديثه ومادته التي يملا ما )ع اا بانّها: "وعا  اعّرفها -ف

خصلها تنمية مهااا  ال لبة اللغويةع تنمية مبنية عل  التعمق واإلحااة والن د 

والتحليل والتامل لمعرفه موااا الجما  في الفلرة والصيا  والعاافة 

 ا.202:  0224وا سلوف")ع ا ، 

ة مىىىىا ال رىىىىايد الاىىىىعرية ع تعريىىىىب الن رىىىىوا إجراييّىىىىا  : هىىىىي مجموعىىىىة مصتىىىىاا

والم  وعا  النثريّة ع التىي تضىّمنها كتىاف ا دف والنرىوا الم ىّرا للرىب الرابى  

-0202ا دبيع ي ّد  ل صف عينة البحث عالفرل الدااسي ال و  ما العا  الدااسي )

 ا.0202

  -ا دف: -4

هدبا ؛  نّه يا ِدُف النّااَا إل  ا دُف ال ي يتاَدرُف به ا ديُب ما النّااع ُسّمَي "ا دُف لغة :

نِي  يُدَع  إليه  عاُ عومنهُ قِيَل للرر المحاِمِد ع وينهاهُُ  عا الم ابِحعوهقُل ا َدِف الد 

عاةٌ وَما ُدبَةٌ   ا.0/02ع 0222)ابا منرواع "النّاُا: َمد 

 –ا دُف اق صحا  :عّرفه 

فَهُ:) ع ااياع "هو فا ما الفنون اإلنسانية -ه الرفيعة، يح ق هدفه بوسااة عرر

: 0222خرون، وآ العبااة النفسية التي يتميز بها ا ديب عا غيره ")ع اايع

 ا.200

بروكلمان بانّه :"هو كل ما قاغه اإلنسان في قالب لغوي؛ ليوقله إل  ال اكرة  –ف

 ا.2: 0221فهو مرهر وقالب للث افة اإلسصمية" )بروكلمان،

اللص  الجميل المرتب والمعبر عا مااعر ا ديب وهحاسيسه هو تعريب ا دف اجراييّا  :

 ويبعث في نفس ال اا  المتعة والسروا سوا  هكان شعرا  ه  نثرا .

وهو هو  قفوف المرحلة ااعدادية التي يت  فيها  -الرب الراب  اإلعدادي ا دبي:-0

داده  للحياة العلمية تاهيل ال لبة لدااسة المواد العلمية والمواد اانسانية واللغا  واع

والدااسة الجامعية التي ترب في ه ا ااتجاهع وتض  ه ه المرحلة بفرعيها العلمي 

واادبي ثصثة قفوف في نرا  التعلي  في جمهواية العراقع ومدة الدااسة فيها ثصث 

 ا.02: 0202سنوا .) جمهواية العراقع واااة التربية ع 

 

 ت سابقة(الفصل الثاني)جوانب نظرية ودراسا

 -:جوانب نظرية:أوالً 

 -:التل ي نررية عا تاايصية نب ة -0

ظهر  نررية التل ي كنتاج لتفاعل العديد ما النرريا  المعرفيىة، واافلىاا الفلسىفية، 

والمنهجيا  الفلرية التي عنيت ب ضية الفه  وااسىتيعاف والتاويىل وخاقىة مىا يتعلىق 

منها بالنروا اادبية ، لتؤكد عل  هن التل ي ليس سلبيا  هو آليا ، كمىا هن ال ىاا  لىيس 
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اع منسىىاقا  واا ه، بىل هّن لىىه دواا  مواايىا  لىىدوا كىل مىىا المؤلىىب مجىرد مسىىتهللا  ل بىد

ا يتح ق معنى  العمىل اادبىي وهثىره إا بىه ، وبى لك  إذوالنص اادبي ،ةوملمص  لهما، 

هقبح ال اا  يُمثل حريلة ث افية واجتماعية تتصق  م  كل كاتب هو مثلها في تلوينىه 

ع )00:022 يا الث ىىىىافتيا)عودة ،الحضىىىىااي الاىىىىمولي، والىىىىنص هىىىىو المتل ىىىىي لهىىىىات

واستمد  هى ه النرريىة منهجهىا مىا النىزاع ال بيعىي بىيا المنىاهف الن ديىة الى ي تغ يىه 

نرريا  معرفية مصتلفة ،وقد كان النزاع مى  الترىوا البنيىوي لىصدف هحىد المن ل ىا  

الرييسىىة التىىي اسىىهمت فىىي تعىىاظ  دوا التل ىىي ،ف ىىد اقىى  اادهىىاا البنيويىىة فىىي ع ىىدي 

الصمسىىينا  والسىىتينا  معااضىىة اخىى   بىىالنمو شىىيئا  فاىىيئا  ، حتىى  هضىىحت نرريىىة 

تحاو  ان تؤسس علما  شىامص  للمعنى  اادبي،ل ىد كانىت الرىروف مص مىة لناىو  هى ه 

النررية، بوقفها اعتراضا  عل  ابيعة الفهى  البنيىوي لى دف وهىي كمىا هىو معىروف 

تنريميىىا  فىىي نهايىىة السىىتينا  وبدايىىة فىىي ن ىىد اسىىتجابة ال ىىاا  لىىنص ال ىىرا ة، ت ىىوا  

السبعينا  في جامعة كونستانس عل  نحو خاا، وقد قىدمت مىا خىص  كتابىا  هىانز 

اوبر  ياا، وفولفغانغ آيز، وقد هحىدثت اللتابىا  المتىاخرة خاقىة تىاثيرا  كبيىرا  فىي 

ـة ن ىىد اسىىتجابة ال ىىاا  والنرريىىة اادبيىىة فىىي بري انيىىا والوايىىا  المتحىىـدة ااميركيىى

 :ماياتي النررية وما اه  اوادا11، 0222)آيزا، 

هانز اوبير  يىاوا: هىو احىد اسىات ة جامعىة )كونسىتانسا االمانيىة فىي السىتينا  -0

،ما الرواد ال يا اض لعوا بإقىص   منىاهف الث افىة واادف فىي المانيىا ، وهىو باحىث 

كاديميىىة ، لغىىوي متصرىىص فىىي اادف الفرنسىىي ومت لىى  الىى  التجديىىد فىىي معىىااف اا

فلان هدفه المعلا من  البداية هو الربط بيا دااسة اادف ،عل  هساا النمىاذج اادبيىة 

 وقد حاو  هن يَُصلّص اادف ما الثنايية المفروضة عليه بتاثير الم اهب الن دية عليه .

ولىىىىب جانجىىىىآيزا: هىىىىو هحىىىىد اواد نرريىىىىة التل ىىىىي البىىىىااايا، عمىىىىل اسىىىىتاذا  فىىىىي -0

لمانية، واض ل  هو واميله )ياواا بمهمىة إقىص  الدااسىا  جامعة)كونستانسا اا

اادبيىىة مىىا خىىص  المحاضىىرا  والبحىىوث والمىىؤتمرا  التىىي انتهىىوا فيهىىا الىى  فلىىرة 

النررية الجديدة، وبت وا الدااسا  الن دية ظهر  اتجاها  كثيرة بعىد)آيزا و يىااا 

ي ااقىل، ومىا هنىا اهتمت باقيل نررية التل ي وشروحها عل  هنها نرريىة قىرا ة فى

كان ااتجاه التجريبي في هلمانيا يتزعمىه) لىوابير كىروبياا و)سىيجمفر يىدج شىميد ا 

وهو يعت د هن المعن  اادبي يىت  بعىد هن يعيىد المىؤو  " انتىاج عمليىا  التل ىي ب ري ىة 

تجريبيىىة بىىان ي بىىق علىى  نىىص مىىا ، منىىاهف مصتلفىىة إلقامىىة العصقىىا  الداليىىة،   )عىىودة 

 ا.002: 0220،

 نررية التل ي ومفهو  ااستن اق: -0

مىىا المعلىىو  يصحىىم هّن العىىرف فىىي مىىواوثه  الن ىىدي، لىى  تغىىب عىىنه  مسىىالة انفتىىا  

النروا ا دبية وت بلها لتعدد ال ىرا ا  ومصتلىب ااسىتن اقا ، ومىا تلىك الدااسىا  

المتراكمىىىة والفحوقىىىا  المتعاقبىىىة علىىى  شىىىعر المعل ىىىا ، ودواويىىىا الاىىىعرا ،همثا  

تنبيع وهبي العص  المعري، وحماسىة هبىي تمىا ع وم امىا  الحريىري، وغيىر هىؤا  الم

إا دليل بيّا عل  إيمىان الن ىاد العىرف باتسىاع النرىوا وانفتاحها،الى ي يسىمح بتعىدد 

فاشىىتغاله  وانلبىىابه  علىى  دااسىىة ال ىىرآن اللىىري  جعلهىى  .قرا اتهىىا، وتنىىّوع إجرا اتهىىا

اهتمىىوا  إذ يبرعىىون ويبىىراون غيىىره  مّمىىا سىىب ه  إلىى  الدااسىىا  ا دبيىىة والن ديىىة، 
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بـ)المتل ّيا هو المستم  هيّما اهتما ، بل إنه  قّرحوا بضرواته في اللثير ما هعماله  

اا"،هو الىىرااي فىىي كتابىىه مىىا همثىىا  عبىىد ال ىىاهر الجرجىىاني فىىي كتابىىه "دايىىل اإلعجىى

 ."التفسير اللبير

وكانوا عل  مستوب ما العل  والدااية بفنون اللص  وهساليبه واتبه وهجناسه، و"كّل 

شي  للعرف فإنما هو بديهة وااتجا ، وكانّه وليس هناك معاناة وا ملابدة، وا إجالة 

فون، وكان اللص  الجيّد فلر وا استعانة، وكانوا هميّيا ا يلتبون، وم بوعيا ا يتلل

عنده  هظهرع ا وهكثر، وه  عليه هقدا، وله هقهر، وهو عليه  هيسر ما هن يفت روا 

إل  تحف م، ويحتاجون إل  تدااا... فل  يحفروا إّا ما علِق ب لوبه  والتح  

بردواه ،واترل بع وله  ما غير تللّبا وا قرد، وا تحفّم وا الب")الجاحم ع 

 .ا21، 2/20د.  : 

ع بمسا لة المواوث الن دي   قفا  مستن ق النّص )الُمتل ّياويملنُنا التعّرف عل

ل واستن اقه ع قرد الوقوف عل  نررة هسصفنا إل  ه ا ال رف الفاعل _ ال ي يمثِّ 

ِل نروقه .هحد هاراف العمليّة اإلبداعيّة_  ما خص  تامِّ

يد وهبو العميثل مستنلري ِا : لَِمص ت ىو  هاعوذلك لّما سالهُ هبوسع 020ي و  هبوتّما  )  

مايُفه ؟! فردر هبو تّما  عليهما عف ىا  : ولَِمىص تفهمىان مايُ ىا ؟! ع وهبوتّمىا  بهى ه اإلجابىة 

يُلفت اانتباه إل  الُمتل ي ع ويضعه قريبا  منه في دايرة اإلبداعع وعمليّة التّواقىل عنىده 

إنّمىا ابىد مىا ال ىرف اآلخىر وهىو )ال ىاا ا اتت   مىا اىرف واحىد ف ىط )الُمبىدعا ع و

يجىب هن يحمىل عبئىه الُمنىتف والُمسىتهلك. فىالمعن   جهىد ماىترك؛ ّن العمليّة اإلبداعيّة

ليس كامنا  في العمل ا دبي، بل ينتف عا حريلة التفاعل بيا العمىل والمتل ي،فيرىبح 

 .ا02: 0220"الرا" ح ي ة واقعة ت ترف ما مفهو  "ااستن اق" )خضر ع 

: بىاّن المعىاني المتوقعىة نرريّىة التل ّىي الحديثىة ال ايلىة يفسر مّما سىبق هّن هى ا يتّفىق مى 

ع هّمىا المعىاني التىي تحتىاج إلى  جهىدا وتفليىر وإاالىة ب ال اا  ا تُثير شيئا  فىي نفسىهلد

نررع فتلون غير متوقعة لديهع ما يجعل وقعها في نفسه هجل وهعرى  وهل ىب ع فتلىون 

ع ا  : " ن ىىو  المعنىى  ومعنىى  المعنىى مىىا  البىىااد علىى  الرمىىا ع وي ىىو  هيضىىكمىىا وجىىد ال

نعني بىالمعن  هن تع ىل مىا اللفىم معنى  يفضىي بىك ذلىك المعنى  إلى  معنى  آخـــىـر "       

ع ر المالوفىةع فمعن  المعن  يتمثّل في التعابير الغريبة غيىا 022: 0201الجرجاني ع )

ع وعلىى  الُمتل ّىىي هن يُعِمىىل ا لفىىاظ معىىانا وداا ا جديىىدةل التىىي يبىىدعها ا ديىىبع فيُحّمىى

ع ثيىر شىيئا  فىي نفىس الُمتل ىي وع لىه؛  نّهىا تُ للوقو  إلى  هى ه المعىاني المسىتترةفلره 

إل  إحدب آليا  التل ّىي  فتحثّه عل  ااستن اق والبحث عا المعاني البعيدةع وه ا ياير

هّن ااسىىتن اق هىىو "حىىواا بىىيا هي .ان اقااسىىت)ع واكىىايزه ا ساسىىيّة ها وهىىوالحديثىىة

 "النّص والُمتل ي

" دي بوجرانىد " فىي تعريفىه حيىث ا للنّصِّ سىبعة معىايير قىد هجملهىاول لك ف د وضعو 

ىىا  هن تتىىوافر لىىه سىىبعة معىىايير  قىىا :إّن الىىنّصر ا دبىىي حىىدث تواقىىلي يلىىز  للونىىه نرر

 -:ع وهيمنها ه ا الوقب إذا تصلّب واحدٌ  ع ويزو  عنهللنّريّة مجتمعة

 .السبك هو الربط النحوي -0

 .هو التماسك الّدالي هو االتحا الحبك  -0

 .ال رد هي هدف النّصِّ  -2
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 .ق بموقب المتل ي ما قبو  النّصِّ ال بو  هو الم بوليّة وتتعلّ  -2

 .المعلوما  الواادة فيه هو عدمها اإلخباايّة هو اإلعص  هي توق  -2

 بمناسبة النّصِّ للموقب .الم اميّة وتتعلّق  -4

التّناا وي رد به العصقا  بيا نصٍّ ما ونرواا هخرب ذا  قلة ع تىّ  التعىرف  -0

 .ا022، 022:  0221إليها بصبرة ساب ة ) دي بوجراند ع 

 

 ثانيا  :مهااا  استن اق النّص ا دبي:

 تاتمل مهااا  استن اق النص عل  العديد ما المهااا ع ي كر الباحث منهاست

 مهااا  وعل  النحو اآلتي:

دالة العنوان عل  المفهو  العا  للنّص: ياتي العنوان في م ّدمة الموّجها ، التي  -0

يملا هن تست  ب فرو  ال را ة؛ ما هجل العمل عل  حلِّ مالص  النّص، ل ا بده  

إشلاليّة العنوان تاغل حيزا  استثناييّا  في الداا الن دي الحديث، إذ تلاب عا 

إملانا  خ يرة في فه  النّص واستن اقه، وهظهر  الدااسا  الحديثة مفتاحا  تاويليّا  

كاشفا ، تب   هيّة دااسة ن دية للنّص اإلبداعي ناقرة ما دون معاينته، والنرر إليه 

بجّديّة توااي النرر إل  النّص. وقّدمت الدااسا  النرريّة التي اختّرت بفلسفة 

  قعيد تحليل البُنية العنوانيّة عبر النرر في هنواع العناويا العنونة نتايف مهّمة عل

وهشلالهاع وهساليب بنايهاع ومستويا  عصقاتها بنروقهاع ونجد هّن ه ا الجهد 

المتميّز خد  النّص كثيرا  مثلما خد  ال را ةع في الّسبيل إل  عصقة همثل بيا هاراف 

 ا.202: 0220العمليّة اإلبداعيّة)عبيدع 

صيص الرسالة اإلنسانيّة التي يحملها الىنّص ويؤّديها:مّمىا ا ايىب فيىه هّن الىنّص تا -0

بوقفه المجّردع سوا   هكان دينيّا  ه  هدبيّا ع يحمىل اسىالة إنسىانيّة تتجىاوا حىدود المعت ىد 

الولىوج إلى  النرىا   –هي الىنّص –الدينيع وتناب بنفسها عا هيّة ايديولوجيا؛ ليتسىنّ  لىه

النّص ا دبي ب بيعته يلون ممثِّص  للوشايف اإلنسىانيّة الماىتركةع ومّمىا  ااجتماعي  نّ 

ا شكر فيه هّن ا ديَب ياّلُل اؤيىة للحيىاة ع تسىاعد المجتمى  على  تاىصيص الماىلص  

التي يلون المجتم  قد غضر النرر عنهاع فيلف إل  المضمر الث ىافي الى ي ياىّلل البُنيىة 

ع كمىىا هنّىىه يرىىل إلىى  هىىواجس الىى ا  الفرديّىىة ع فيسىىتصرج ااجتماعيّىىة فيلاىىفه إلينىىا 

ملبوتاتها ع وإنر عصقة ا ديب بالواق  _ وإن تلا مجافية لما نُسّميه ناموا ال ّبيعىة _ 

تُعبّىىىُر عىىىا هخيلىىىةا تىىىاتي ؛ لتصىىىد  غىىىرض ااتّرىىىا  بىىىالواق  واإلفرىىىا  عنىىىه ب ىىىرفا 

 .ا24: 0224)هبو ايد ع وقدق

الث ىىافي الماىىترك مىىا بىىيا البُنيىىة ااجتماعيّىىة للمتل ىىي والبُنيىىة البحىىث عىىا السىىياق  -2

 المعرفيّة للنّص:

إذا كانت العصما  اللغويّة اتحيىل إلى  الواقى  الصىااجي الموضىوعي إحالىة مباشىرة ع 

فإنّهىىا تحيىىل إلىى  " التّرىىّواا  والمفاهيمال هنيّىىة ال ىىاّاة فىىي وعىىي الجماعىىة_ وفىىي ا 

نّنا م  اللغة في قلىب الث ىافي والث ىافي وإن كىان يتجلّى  فىي وعيها ك لك _ فمعن  ذلك ه

هكثر ما مرهر: كا عراف والتّ اليد وهنمىاا السىلوك وااحتفىاا  الاىعايريّة والدينيّىة 

والفنونعفإّن اللغة تمثّل النرا  المركزي ال ي يعبّر عا كىّل المرىاهر الث افيّة)ابابعىة ع 

 ا.00:  0221
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يّىىة والولىىوج منهىىا إلىى  الفلىىرة الرييسىىة هو العلىىس :للىىي نفهىى  تحديىىد ا فلىىاا الفرع -2

ا فلاا الفرعيّة في النّص ا دبيع ابُد ما فه  النّص في كليّتهع وهى ا الفهى  للىنّص فىي 

كليّته ابُد هن ينب  ما فه  ا فلاا الفرعيّة الملّونة لهع ومعن  ذلك هّن فه  ا موا التىي 

قد هع   في البيت هو الس ر ا ّو  فلىرة   -مثص   –لونتناولها ا ديب في نّرهع كان ي

عا ال وة والاجاعة وعد  الرضوخ لل  ع وتصها بفلرة ثانية هّن ال ليل مهان على  مىر 

ا امنةع وابما ينعلس ذلك عل  مىا يىاتي بعىده مىا هبنايىه ع ويىاتي بعىدها بفلىرة ثالثىة 

الوقىىوف بوجىىه ا عىىدا  علىى  هّن السىىاكت عىىا الحىىق شىىي انع وفلىىرة اابعىىة علىى  هن 

واجىىب شىىرعي ووانىىي م ىىّدا ع وهلىى ا يسىىتمر باسىىتنهاض الهمىى ع فحينهىىا نرىىل إلىى  

الفلرة الرييسة ما النّص ها وهىو ال يىا  بالجهىاد ضىد العدووبى   الغىالي والنفىيس مىا 

هجل إعص  الحق ونررهع ما ث  العي  الرغيىدع وإذا بىدهنا بىالعلسع فىالعلس قىحيح. 

نىىىىا نىىىىدوا فىىىىي دايىىىىرة ا نهايىىىىة لهىىىىا هىىىىي مىىىىا يُ لىىىىق عليهىىىىا ويىىىىرب شىىىىليرماخر هنّ 

 ا.00:  0200هبو ايدع )الدايرة)الهرمنيواي يةا

التّفاعل بيا ال اا  والىنّص ا دبىي:يت   هى ا التّفاعىل مىا اريىق بحىث ال ىاا  عىا  -2

معن  للنّص ا دبيع فينتف هثنا  تلىويا ال ىاا  للمعنى  هشىلاا  مصتلفىة مىا ال ىرا ا  ع 

التّفاعل بىيا ال ىاا  والىنّصع تعتمىد فىي مجملهىا على  التّعامىل مى  المعنى  كىاثرا نتيجة 

ع ويت لّىىب عنىىد تلىىويا ال ىىاا  للمعنىى ع تعامىىل ال ىىاا  مىى  مع يىىا  التركيىىب  نّرىىيٍّ

النّّرىىيع فىىالمرهر التركيبىىي للىىنصِّ هىىو مع ىى  حاضىىر ثابىىتع بينمىىا المرهىىر المعنىىوي 

بواسىى ة تفاعىىل متبىىاد  مىى  المع ىى  يلتسىىب وجىىوده مىىا اريىىق وجىىود قىىاا ا يجّسىىده 

للنصِّ ومتنوعىة هنتجتهىا تراكيىب الىنّصِّ  عدة قرا ا  التركيبي للنصِّ ع وب لك ستلون 

المعنويّة ع وليس اللغويّة ما اريق ال را ا  المتعّددة لل ّرا .وإّن الاي  ا ساسي فىي 

)نرريّىىىة  قىىىرا ة كىىىّل عمىىىلا هدبىىىي هىىىو التّفاعىىىل بىىىيا بنيتىىىه ومتل يىىىه ؛ ولهىىى ا نبّهىىىت

الفينومينولوجياا بإلحا ا إل  هّن دااسىة العمىل ا دبىي يجىب هن تهىت  لىيس ف ىط بىالنصِّ 

الفعلي ع بل ك لك وبالداجة نفسها با فعا  المرتب ة بالتجاوف م  ذلىك النّّص.فىالنّص  

ذاتىىه ا ي ىىّد  إّا جوانىىب مرسىىومةع يملىىا مىىا اري هىىا هن ينىىتَف الموضىىوع الجمىىالي 

) آيزا  ا.0ع د.  :  للنصِّ

مىىدب تىىصؤ  الللمىىة بىىيا الفلىىرة والرىىياغة: اكتاىىب دي )سوسىىيرا هّن الللمىىة هو  -4

ا وقىا : إّن العصمىة ليسىت مسى ّحة Signeالمفردة اللغويىة بُنيىة ع فاسىماها )عصمىةا )

ا ع وما قواة سىمعيّة Signifieوبسي ةع بل هي ملّونة ما مفهو  هسماه : )مدلوا ا)

ا.فالعصقىىة إذن ليسىىت هىىىي الىىدا  ب اتىىه وا  المىىىدلو  Signifiant) هسىىماها : )داا  ا

ب اتىىهع بىىل هىىي بُنيتهمىىا هيع مىىا يىىنهض بهىى ه العصقىىةع وهىى ه العمليّىىة التىىي شىىرحها دي 

سوسير تصص  المفردةع وللا اللغة ليست مفردة ؛ ل لك اهب هى ا العىال  هنّىهع ا بُىد مىا 

ةع ناااا  آخرا  ع هو نااا )الربط والتنسىيقا هن نضيب إل  النااا المتعلّق به ه العمليّ 

 ال ي يتجلّ  عندما يتعلّق ا مر بما نسّميه اللغة. 

إّن هىىى ا الناىىىاا هىىىو ناىىىاا الىىىربط والتنسىىىيق:ال ي ي ىىىو  بىىىدوا إدااج العصمىىىا  فىىىي 

منرومةعوهو ب يامىه بهى ا الىدوا يتجىاوا بالضىرواة حىدود العمىل الفىردي للللمىة إلى  

 ا.22: 0212يمها م  الللما )العيدع العمل الجماعي وتص
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هّمىىا التحرىىيل الدااسىىيفهو:انجاا تحرىىيلي فىىي مىىادة دااسىىيّة هومجموعىىة مىىواد م ىىّداة 

بالىىداجا ع اب ىىا  لصمتحانىىا  المحلّيىىة التىىي تجريهىىا المداسىىة"ع كمىىا هنّىىه يتمثّىىل فىىي 

ل اكتسىىاف المعلومىىا  والمهىىااا  واىىرق التفليىىر وتغييىىر ااتجاهىىا  وال ىىي ع وتعىىدي

هساليب التوافقع ويامل ه ا النواتف المرغوبىة وغيىر المرغوبىة فيهىاع كى لك هىو إت ىان 

جملىة مىا المهىااا  والمعىااف التىي يملىا هن يمتللهىا ال الىب بعىد تعّرضىه لصبىرا  

 ا.22:  0220تربويّة في مادة دااسة معيّنة هو مجموعة ما المواد)محمد ع 

د مىا خىص  مسىتوب ا دا  الفعلىي للفىرد فىي وترب لمعان الجصلي بىاّن مفهومىه يتحىدّ  

المجا  ا كاديمي الناتف عا عمليّة النااا الع لي المعرفىي لل الىب ويُسىتد  عليىه مىا 

خص  إجاباتىه على  مجموعىة اختبىااا  تحرىيليّة نرريّىة هو عمليّىة هو شىفويّة تُ ىدر  لىه 

عريىب هى ا على  محىكِّ نهاية العا  الدااسي في قواة اختبااا  تحريليّة ع ويؤّكىد الت

مىىه ال الىىب معتمىىدا علىى  ناىىااه الع لىىي المعرفىىي فىىي إجاباتىىه  ا دا  الفعلىىي الىى ي يُ دِّ

للمواقب اامتحانيّةع بغية الحرىو  على  مجموعىة داجىا  هو عصمىا  تحىّدد مسىتواه 

  ا.02:  0200التحريلي )الجصليع 

 

 -ثانياً:دراسات سابقة:

)المتل يا في النص ا دبىي )مىدخل لتىدايس  ال اا دوا):ا0221المرسي):دااسة -0

 .اادف اا

هىدفت الدااسىىة الىى  تحديىد مىىدخل جديىىد فىي تىىدايس ال ىىرا ة وهىو مىىدخل دوا ال ىىاا  

)المتل يا ال ي يركز عل  تعامل ال اا  م  النص عل  اساا تح يىق الىنص ايىت  اا 

، وقىد حىدد  ماىللة  ما خص  حركة ال را ة الواعية التي تتفاعل م  لغىة الىنص كليىا  

الدااسىىة فىىي ت رىىي المىىداخل المتبعىىة لتىىدايس اادف ومحىىاوا  اقتىىرا  مىىدخل جديىىد 

يتفىىق ونتىىايف الدااسىىا  التربويىىة والن ديىىة . حىىدد الباحىىث مىىدخل تىىدايس اادف وحىىدد 

مدخل جديد في تدايس اادف في مدخل التل ي ، واستعرضىت الدااسىة آاا  الفصسىفة 

في كيفية تعامل ال اا  م  النص ، وخلص الباحث منهىا لمجموعىة والن اد والتربوييا 

ما اآلاا  التي مثلىت مبىراا  اختيىاا هى ا المىدخل ، كمىا حىدد  الدااسىة الت بي ىا  

التربوية التي خلىص بهىا الباحىث والتىي توافىق المىدخل الم تىر  . وقىد اكىد  الدااسىة 

 ما بينها : ال اا  في النص  هثرعل  مجموعة ما المباد  في ههمية 

الوجىود الم لىق بإنتاجىه إيىاه عىا  ا دبىيال اا  هىو الى ي يضىفي على  العمىل  -1

 اريق ال را ة .

بال را ة ان ال اا  شىريك للمؤلىب فىي تاىليل  إاالوجود  إل النص ا يرهر  -2

 المعن .

الىىنص لىىيس مسىىاحة مغل ىىة بىىل ال ىىاا  يضىىفي عليىىه هبعىىادا  عديىىدة فىىي متجىىدد  -3

 .ا اللحر

ا  هىي نفسىها العمليى إبداعىهالعمليا  الع لية التي يمر بها اللاتب خص   احلة  -4

 .فال را ة عملية إبداعية عل  ه اوعالع لية التي يمر بها ال اا 

 .الصبرا  الساب ة لل اا  تلعب الدوا الحاس  في إنجا  عملية ال را ة  -5
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عل  نرريىة التل ىي  )فاعلية برنامف م تر  قاي هدفت ال   :ا0220دااسة حسيا ) -0

، ا فىوقيا بالمرحلىة ااعداديىة العامىةفي تنمية مهااا  ال را ة الناقدة لدب التصمي  المت

، ضىو  نرريىة التل ىي برنىامف م تىر  لتنميىة مهىااا  ال ىرا ة الناقىدة فىيهعد الباحىث 

، بلىغ عىىدد افىراد العينىىة مىا ال لبىىة مىىدب فاعليىة هىى ا البرنىامف الم تىىر قيىاا ومىا ثىى  

االبىا   ا12)والبىالغ عىدد هى مدينىة دمياا، تفوقيا دااسيا  في المدااا ااعدادية فيالم

االبا  واالبىة ا 22)للمجموعة التجريبية و االبا  واالبةا 22)واالبة ت  توايعه  عل 

، الفرىىل الدااسىىي الثىىاني،ا 0224 -0222)    للمجموعىىة الضىىاب ة للعىىا  الدااسىىي 

 :ما ااستنتاجا  والتوقيا  اهمها وتوقلت الدااسة ال  مجموعة

اظهر البرنامف فعالية في تنمية مهااا  ال را ة الناقدة ذا  الرلة بنررية التل ي وفىي 

كل محوا ما محاوا المهااا  لدب البة المرحلة ااو  اعدادي ، ويترب البرنىامف 

ررية التل ىي بداجة مناسبة ما الفاعلية في تنمية مهااا  ال را ة الناقدة ذا  الرلة بن

، وجىىود فىىروق ذا  دالىىة احرىىايية فىىي ااختبىىاا البعىىدي بىىيا متوسىىط داجىىا  البىىة 

المجموعتيا التجريبية والضاب ة في اختباا مهااا  ال را ة الناقدة المرتب ة بنرريىة 

 التل ي لرالح المجموعة التجريبية .

 

 الفصل الثالث)منهجية البحث وإجراءاته(

ل مىنهف البحىث وإجرا اتىه التىي اتبعهىا لتح يىق ههىداف يعرض الباحىث فىي هى ا الفرى

البحىىث الحىىاليع المتمثلىىة فىىي وقىىب مجتمىى  البحىىث ا قىىليع وتحديىىد عينىىة البحىىث 

ع ث  بنا  هداتي البحث التي اسىتُعملت لجمى  البيانىا  وخ ىوا  بنايهىاع وكيفية اختيااها

التىي اعتمىدها الباحىث وقىدقهاع وثباتهىاع وت بي هىاع والوسىايل ااحرىاييةع والحسىابية 

 في معالجة بيانا  البحث.

 لللر  إجرا اته؛  ن م دمة في تاتي البحث منهف تحديد مرحلة إنّ هوا : منهف البحث: 

 تبعا  لها تاتي خ وا  ما البحث منهف اختياا خ وة ما يتلو لللر  بل ترميماته، منهف

مستوب ي يرمي تّعرف ولما كان البحث الحالاع0224:22العساف،(اب ا  لها ويتالل

اصف الرب الراب  ا دبي بمهااا   نررية التل ي وعصقتها بالتحريل في 

، ل ا اعتمد الباحث المنهف الوقفي "ال ي يسع  إل  تحديد الوض  النروا ا دبية

فهو يعتمد دااسة الراهرة  الحالي للراهرة المداوسة، وما ث  وقفها، وبالنتيجة

ا. وهن 202: 0222ويهت  بوقفها وقف ا دقي  ا" )ملح ، هي عليه في الواق عل  ما

دااسة هية ظاهرة هو قفة تت لب هوا  وقبل كل شي  وقفا  له ه الراهرة وتحديدها 

ا. ويستهدف البحث الحالي فضص  عا 042: 0222كّميا  وكيفّيا )داودع وعبد الرحما،

لباحث دااسة الَعصقا  التي دااسة ه يا المتغيرياع ت ري الَعصقة بينهما، ل ا اعتمد ا

ب حدب هنواع دااسا  المنهف الوقفي.تُمثل إ ويمثل ه ا النوع ما الدااسا  مستو 

ا. والهدف ما تبني 002: 0222مت دما  ما الدااسا  الوقفية )عريفف ع وآخرون، 

ه ا النوع ما الدااسا  الوقفية التوقل إل  فه  عميق للراهرة المداوسة ع وتؤكد 

الَعصي ية عل  معرفة حج  الَعصقا  ونوعها بيا البيانا ، هي إل  هي حد الدااسا  

ترتبط متغيرا  الراهرة المداوسة بعضها ببعض، هجزيي  ااتبااها ه  كلّي؟ هسالٌب 

ا. وبــ لك فإن هـــ ا المنهــف 001: 0222هو ه  ُموجب؟ )داود، وعبد الرحما،
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ا إل  البيانا  المتح  ة  فراد  يعمــل عل  إيجــاد معامــص  اااتبــاا اســتناد 

اع ولمعرفة حج  الَعصقة بيا متغيرا  البحث 020: 0220وهبواينةع  عالعينة)الب  

 ونوعها اعتمد الباحث ه ا النوع ما الدااسا .

وللي يع ي الباحث ترواا  واضحا  عا عينة ه ا البحثع ولغرض تمثيل المجتم    

ثيص  دقي ا ع فإنه ما الضرواي وقب عينة البحثع وبحسب ال ي هُِخ   منه العينة تم

 ما حرل عليه ما معلوما  في النهاية وكان الوقب عل  النحو اآلتي:

 مجتم  المدااا وعينته: ااعدادية والثانوية النهااية: -ثاني ا: ه

اختاا الباحث بعض ما المدااا ما مديرية تربية بغداد/ الرقافة الثالثة. وبعد ما 

عان الباحث باعبة اإلحرا  في مديرية تربية محافرة بغدادعإذ هخ  عينة ما است

ا يمثل تواي  عينة البحثع فيما 0ا مداااع وجدو  اق  )2المدااا والبالغ عددها )

ا مواق  مدااا عينة البحث وحسب المداسة في مديرية تربية 0بيا الجدو  اق  )

 بغداد/ الرقافة الثالثة.

 (1جدول  )

 األساسية النهاريةاإلعدادية توزيع العينة االساسية لبحث من المدارس 

عدد  المديرية

 ال صف

ع/ 

 الزهاوي

 عينة 

 ع/

 قتيبة

 عدد

 ال صف

ع/التراث 

 العراقي

 عينة

 ال صف

ع/هبي ا سود 

 الدؤلي

 المجموع

 المجتم 

مجموع 

 العينة

الرقافة 

 الثالثة

20 0 04 0 21 2 

 (0جدول )

 يوضح عينة البحث 

 العنوان المديرية المداسة  

 22ا /     201حي جميلة  /   الرقافة الثالثة اعدادية الزهاوي للبنيا 0

 22ا/    200مدينة الردا  /   الرقافة الثالثة اعدادية قتيبة للبنيا 0

إعدادية التراث العراقي  2

 للبنيا.

/ الردا الثانية 00ق اع  الرقافة الثالثة

 ناحية)المنواةا.

إعدادية هبي ا سود الدؤلي  2

 للبنيا.

/الردا الثانية 00ق اع  الرقافة الثالثة

 ناحية)المنواةا.

 

 مجتمع البحث وعينته:  -ثانياً : ب

ا هىىو: "مرىى لح 0224إنر تعريىىب مجتمىى  البحىىث بحسىىب مىىا هشىىاا اليىىه العسىىاف)  

نتىايف البحىث سىوا  هكىان مجموعىة علمي منهجىي يىراد بىه كىلر منىيملا هن تُعّمى  عليىه 

للمجىىىا  الموضىىىوعي لماىىىللرة  هفىىىراد ه  كتبىىىا  ه  مبانىىىا  مداسىىىية .....الىىىلع وذلىىىك اب  ىىىا

ا. ويعد تحديد مجتم  البحث ما الص ىوا  المهمىة  ي 22: 0224البحث")العساف ع

ماروع بحث يتوخ  اتباع ا سلوف العلمي إلجىرا  الدااسىة على  وفىق هُسىس علميىة 

والغرض ما تعريب مجتمى  البحىث هىو تحديىد مىا ياىمله مىا هفراد)هبىو عىص  سليمةع 

اع وياىىمل مجتمىى  هىى ا البحىىث البىىة المرحلىىة اإلعداديىىة الرىىب) الرابىى  12: 0212ع
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ا دبىىيا فىىي المىىدااا النهاايىىة الرسىىمية التابعىىة للمديريىىة العامىىة فىىي محافرىىة بغىىداد 

عامة للتربية لمعرفة هعداد ال ىصف فىي الرقافة/ الثالثة.  وقد اااه الباحث المديرية ال

 .%ا01ل صف الرب الراب  ا دبي) مجتمعالبحثالمدااساإلعدادية والثانويةع إذ بلغ

 

 ثالثاً: إعداد أداة البحث: )في مهارات استنطاق(:

 توافر مجموعة هدوا  قياسيةع ا ول  ل ياا ما ابد الحالي البحث هدف لتح يق

لدب اصف الراب  ا دبي اإلعداديةع وبعد  نررية التل ي)استن اق النصا مهااا 

ااصع الباحث عل  ا دبيا  والدااسا  الساب ة ذا  الَعصقة بمتغير البحثع "إذ إن 

مراجعة ا دبيا  والبحوث والدااسا  الساب ة تُساعد عل  هن يلتسب الباحث بَريرة 

ضص  عا بموضوع البحثع وفهمه  سباف ما يوجد في مجا  البحث ما تناقضا ع ف

مساعدة الباحث عل  تحديد وض  دااستهع وكيب هو ماذا سيُضيب بحثه للمعرفة 

ع وستعرض هداة البحث عل  النحو النص ال ايمة" وتوقل الباحث ل ياا مهااا 

 اآلتي:

 استن اق النص:  مهااا  هوا  : خ وا  بنا  م ياا

مهااا  استن اق تحديد الهدف ما ااختباا: إنر الهدف ما ااختباا هو قياا  .0

 النص لدب اصف الرب الراب  ا دبي.

، اال  استن اق النصاااصع عل  الدااسا  الساب ة:لغرض إعداد م ياا  .0

 عل  ا دبيا  والدااسا  الساب ةعل  المستوييا المحلي والعربي.الباحث 

تحديد مهااا  استن اق النص ا دبي:إّن ما مت لبا  البحث الحالي تحديد  .2

ستن اق النّص ا دبي ) شعرا  كان ه  نثرا ا؛ ولغرض تحديد بعض مهااا  ا

ا 1مهااا  استن اق النّصع قد قا  الباحث بإعداد استبانة ثالثة وهخيرة وكان عددها)

ع ووّجهها إل  الصبرا  والمتصّرريا ما هسات ة الجامعا  ومدّاسي ثمان مهااا 

تدايس مادة ا دف والنروا  اللغة العربيّة؛ ما هجل تحديد هقلحها وهنسبها في

ل صف الرب الراب  ا دبي العلميع وبعد حرو  الباحث عل  التوجيها  

عفاقبح عدد مهااا  استن اق ي الصبرة وااختراا قا  بتنفي هاوالتعديص  ما ذو

 ا مهااا  اعتمدها الباحث لمعرفة المستوب التدايسي لمادة ا دف. 4النّص)

 لف را  ااختباا:ثانيا :التحليل ااحرايي 

بعد هن تح ق الباحث ما وضو  ااختباا وتعليماته، اُبق ااختباا مرة هخرب     

ا االبا  ما الرب الراب  ا دبي ما إعدادية الوااثيا 022عل  عينة ملونة ما )

ا Nuannallyللبنياع وبالتعاون م  مداا المادة ونجد ه ا الحج  مناسب ا برهي )

ا افراد للل ف رة ما 02ــــ2حج  عينة تحليل الف را  بيا )ال ي اقتر  ان يلون 

وقد هُعل  ال صف بموعد ااختباا قبل اسبوع ما  ف را  الم ياا لت ليل اثر الردفةع

تاايل اجرايهع اشرف الباحث بنفسه عل  الت بيق ع ولتسهيل ااجرا ا  ااحرايية 

ع ث  اختير  العينتان اتبت الداجا  تناالينا ما هعل  داجة ال  هدن  داجة 

% بوقفها هفضل المجموعتيا لتمثل العينة كلها 00المت رفتان العليا والدنيا بنسبة 

ا شصص في كلتا المجموعتيا 20ا شصرا  بواق  )10فلان عدد هفراد المجموعتيا)

 .وفيما ياتي توضيح إلجرا ا  التحليل ااحرايي للف را 
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لغرض قياا التحريل الدااسي في مادة ا دف  رابعاً: بناء االختبار التحصيلي:

والنروا لدب اصف الرب الراب  ا دبي عينة البحث ع قا  الباحث بالص وا  

 اآلتية:

 ( ا موضوعا  ما شعرا  4تحديد المادة العلمية: حدد الباحث المادة العلمية

 للعا  ا دبي لمادة ا دف والنروا للرب الراب  ما كتاف اللغة العربيةونثر

عل  وفق المنهف الم را والرادا ما واااة التربيةع ا  . 0202 -0202الدااسي )

 :ا يوضح ذلك 2وتسلسلها الزمني وجدو )

 (المادة العلمية وارقام الصفحات 4جدول )

 اق  الرفحة الموضوع  

 00-00  عرر ما قبل اإلسص  )همرؤ ال يسا .0

 22 -22 عنترة با شداد .0

 40-40 ا عا  .2

 022 -020 حات  ال ايي  .2

 002 -000 النثر الجاهلي .2

 022-022 النثر في العرر الجاهلي .4

 

 إجـــرا ا  فــي إحرايية متعددة وسايل اعتمدالباحث : خامساً: الوسائل اإلحصائية

م ياا مهااا  استن اق النص وبنـــا ااختباا التحريل، وفيتحليــــل البيانا  

للمعلوما   اإلحراييــــة الح يبة باستصدا  عينة البحــثع وذلكالمستحرلة مــا 

 هي: اإلحرايية اع والوسايلSPSSااجتماعيــــة المعروفة بـ)

ا لعينتيا مست لتيا: واسىتصراج ولمعرفىة الفىروق ذا  t-testااختباا التايي ) .1

 والتحريل الدااسي. مستوب المهااا الدالة ااحرايية في 

 : استصراج قعوبة ف را  المهااا  وااختباا التحريلي.معامل الرعوبة .0

استعمل الباحث ه ه الوسيلة ل ياا فعالية البدايل  فعالية البدايل المص و ة: -2

 المص و ة لف را  ااختباا:

معامىىىل ااتبىىىاا بوينىىىت بايسيريا :اسىىىتصراج عصقىىىة داجىىىة الف ىىىرة بداجىىىة  .3

 المستوب ال ي تنتمي إليه الف رة في م ياا المهااا . 

معامل ااتباا بيرسون: استصراج ثبىا  م يىاا مهىااا  ااسىتن اق واختبىاا  .4

التحريل الدااسي ب ري ىة إعىادة ااختبىااع واسىتصراج َعصقىة داجىة الف ىرة بالداجىة 

 للية لم ياا المهااا .ال

براون" لترحيح قيمة معامل الثبا  ع استعمل الباحث في  –معادلة "سبيرمان  .5

 ترحيح معامل الثبا  بعد استصراجه بمعامل ااتباا بيرسون .

. اسىتعمل الباحىث لحسىاف ثبىا  ااختبىاا KR20ايتااادسىون-كيىودا معادلة .6

 التحريلي.

مهىىىىىااا  اسىىىىىتن اق الىىىىىنص قىىىىىة ا الفىىىىىرق فىىىىىي عصzrااختبىىىىىاا الزايىىىىىي) .7

 ا.000: 0200)البياتي واتناسيوا، والتحريل
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 دراسة(النتائج )الفصل الرابع 

 -أسئلة مشكلة البحث:ن لإلجابة ع

 لدب اصف الرب الراب  ا دبيا؟ استن اق النص هوا:) مستوب مهااا  

الباحث المتوسط الحسابي لداجا  هفراد العينة جميعها ما اصف المرحلة  استصرج 

ا ف رة. وكانت 22التي بلغ عدد ف راتها )استن اق النص اإلعدادية في مهااا  

ا داجـــةع وبتبايا قداه 02اع فبلغ الوسط الفرضي لداجاته )0،2البدايل )

ابي الفرضيع وداجة ا داجةع ولمعرفة دالة الفرق بيا المتوسط الحس0،2201)

ا t-testاع هُستعمل ااختباا التايي)00،0204ال    المحددة في البحث الحالي بـ)

لعينة واحدةع فاظهر  النتايف هن الفرق داّ  إحرايياع إذ كانت ال يمة التايية المحسوبة 

اع عند مستوب دالة 0،24اع هكبر ما ال يمة التايية الجدولية البالغة )2،212)

ا. وتاير ه ه النتيجة 2اع مثلما موضح في الجدو )0200وبداجة حرية ) اع2،22)

 لدب هفراد العينة.استن اق النص إل  هن العينة تتمت  بمهااا  

 (5جدول )

لدى طالب الصف استنطاق النص االختبار التائي لعينة لتعرف مستوى مهارات 

 الرابعاألدبي

 عدد المهااا 

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

اانحراف 

 المعيااي

الوسط 

 الفرضي

 الدالة *ال يمة  التايية

 الجدولية المحسوبة

دالىىىىة العنىىىىوان علىىىى  

 المفهو .

 دالة 0،24 02،024 2 0،24040 2،2402 202

 دالة 2،022 0،02422 2،2012 تاصيص الرسالة.

البحىىىىث عىىىىا السىىىىياق 

 الث افي الماترك.

 دالة 0،002 0،22401 2،0220

تحديد ا فلىاا الفرعيّىة 

والولىىىىىوج منهىىىىىا إلىىىىى  

 الفلرة الرييسة.

 دالة 4،000 0،20222 2،0221

التّفاعىىىل بىىىيا ال ىىىاا  

 والنّص ا دبي.

 دالة 4،002 0،20204 2،2222

مدب تصؤ  الللمىة بىيا 

 الفلرة والرياغة.

 دالة 2،212 02 0،2201 00،0204

 

سىىتن اق الىىنص والتحرىىيل الدااسىىي مهىىااا  ا بىىياااتباايىىة عصقىىة هىىل توجىىد ثانيىىا : 

 مادة ا دف والنروا؟ل

وااختباا التحريلي عل  عينة البحث مىا استن اق مهااا  اابق الباحث م ياا    

 اسىىتن اقااىىصف المرحلىىة اإلعداديىىةع إذ بلغىىت قيمىىة معىىامص  اااتبىىاا بىىيا مهااات

والتحرىىىيل بحسىىىب معامىىىل ااتبىىىاا بيرسىىىونع وااختبااالتىىىايي لىىىداا  معىىىامص  

اااتبااع فىاظهر  النتىايف هن الفىرق دا  إحرىاييا ع إذ كانىت ال يمىة التاييىة المحسىوبة 

اع 2،22اع عنىد مسىتوب دالىة)0،24اع هكبر منال يمة التايية الجدولية البالغة)0،442)

ع وهى ا يعنىي هنىه  كلمىا ستن اق الىنصال ومهااا  هي توجد عصقة اردية بيا التحري

 والعلس قحيح.  استن اقايزداد التحريل تزداد مهااا  
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 معامل ارتباط بيرسون واالختبار التائي لداللة معامالت االرتباط

 عدد

 العينة

قيمة معامل اااتباا بيا 

مهااا  استن اق النص 

 والتحريل

 مستوب ال يمة  التايية

 الجدولية المحسوبة 2،2الدالة 

 دالة 0،24 0،442 2،200  202

 

   -ياتي:ما الباحث  يوقي في ضو  نتايف الدااسة -:لتوصياتا

دف في تدايس مادة ا ااستن اق النرصمهااا  نررية التل ي) اعتماد مهااا  .0

 والنّروا للرب الراب  ا دبي.

بالل فاعل في تدايس استن اق ضرواة التوجيهع عل  استعما  مهااا  ا  .0

 مادة ا دف والنّروا . 

نررية ضرواة التوجيه بتدايب مداسي اللغة العربية عل  استعما  مهااات .2

ايسية التي تعتمد التل يا وعد  ااقتراا عل  ال رايق التد ااستن اق النّصالتل ي)

 .والحفم

المصيمة وكل ضرواة العمل عل  ت وير ااساليبع والمناهف وتاميا الت نيا   .2

ما يساعد ال صف عل  استثماا قدااته  وإملانياته  في سبيل ايادة التحريل 

 الدااسي.

 

 -المقترحات:

إجرا  بحث مماثل للبحىث الحىالي على  البىة المرحلىة الثانويّىةع هو المتوّسى ةع  -4

 وفي قفوفا وفروعا هَُخراع في مادة ا دف والنّروا.

اا  اسىتن اق الىنّص فىي متغيىرا  تابعىة إجرا  بحث مماثل؛ لمعرفة هثىر مهىا -4

هو التفليىر اإلبىداعيعهو التفليىر الناقىدع  هوالتعبيهخرب مثل اكتساف المفىاهي  البصغيّىة،

 في فروع اللغة العربية ا خرب.  

 

 المصادر

  ال رآن اللري 

ع داا المعىااف ع 4ع ا الموجىه الفّنىي لمداسىي اللغىة العربيّىةإبراهي  ع عبد العلىي ع  .0

   .0202مرر ع  –ال اهرة 

ع ع لسىان العىرفها ع هبو الفضل جما  الديا محمىد بىا ملىر   000ابا منروا)   .0

   .0222لبنان ع  –ع داا قادا لل باعة والنار ع بيرو   2ا

عداا ا حيىىا  التىراث العربىي ومؤسسىىة لسىان العىرفابىا منروا،محمىد بىا ملىىر : .2

  .0220 ، التاايل العربي، بيرو

عع داا المسىيرة للناىر والتوايى  ع عل  الّنفس التربويهبو جادوع قالح محمد عليع  .2

   .0220ا ادن ع  –عّمان 

عالمركز الث افي العربيع إشلاليا  ال را ة وآليّا  التاويلهبو ايدع نرر حامدع .2

   .0200المغرفع –الداا البيضا 
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، داا الفص ، 0ع االتربوي مدخل إل  مناهف البحثهبو عص ع اجا  محمود:  .4

 ا.0212اللويتع )

 –ع داا الفلىىىر ع عّمىىىان  0ع ا ارايىىىق تىىىدايس اللغىىىة العربيّىىىةإسىىىماعيلع اكريىىىا ع .0

  .0220ا ادن ع 

مجلة دااسا  هيزا ع ولفلاتك ع التفاعل بيا النص وال اا  ع م ا  نُار في  .1
 .المغرف ع د.   –ع فاا 0ترجمة: الجيصلي اللديةع العدد   )سا ا

، داا 0، اهساليب تدايس مهااا  اللغىة العربيىة وآدابهىاالبجة، عبد الفتا  حسا:  .2

 ا .0222ا ادنع )  –اللتاف الجامعي العياع عمان 

"ع  داا الفلر العربيع معج  مر لحا  التربية والتعلي بدويع هحمد اكي: " .02

 ا.0212بيرو  ع لبنانع )

جلىىد ا ّو  ع د.ا ع داا اللتىىب ع الم تىىاايل ا دف العربىىيبروكلمىىان ع كىىاا  ع  .00

 ا  .0221اإلسصمي ع ن له إل  العربيّة عبد الحلي  النّجااع )

مناهف البحث العلمي ترمي  الب  ، محمد وليد، وهبو اينة، فريد كامل:  .00
، داا المسيرة للنار 0ع اشراف: سعيد التل، االبحث والتحليل اإلحرايي

 ا.0220والتواي  وال باعة: عمانع )

ع تح يق :  البيان والّتبيياها ع هبو عثمان عمرو با بحر ع  022م )  الجاح .02

 عبد الّسص  هااون ع د.  .

ع تح يىىق: محمىىد اشىىيد اضىىا ع داا  دايىىل اإلعجىىااهاع  200الجرجىىاني )   .02

   .0201المعرفة ع بيرو  ع لبنان ع 

ع داا المسيرة للنار  0ع ا الّتحريل الدااسيالجصليع لمعان مر ف ع  .02

   0200ا ادنع  –واي  وال باعةع عّمان والت

المنهف ااستن اقي في عل  اللص  جليحع حسيا عليع وهحمد قاس  آ  بزاونع  .04
   .0221فراديس للنار والتواي  ع البحريا ع  عالجيّد

ع م بعة واااة منهف الدااسة ااعداديةجمهواية العراق واااة التربية:  .00

 ا.0202التربيةع )

محمد: " فاعلية برنامف م تر  قاي  عل  نرريىة التل ىي فىي حسيا،السيد حسيا  .01

تنميىىىة مهىىىااا  ال ىىىرا ة الناقىىىدة لىىىدب التصميىىى  المتفىىىوقيا بالمرحلىىىة ااعداديىىىة 

ا جامعة المنرواة، كلية التربيىة، دميىاا، ااروحة دكتوااه غيرمناواةالعامة"،)

  .0220مرر،

ا الث افىة والناىر، دا، 0، املونا  ال را ة المنهجية للنرواحمود ،محمد :  .02

 .ا 0211)، المغرف الداا البيضا 

ع العيا: داا اللتىاف 0ع اارايق التدايس واستراتيجياتهالحيلةع محمد محمود:  .02

 .0220الجامعيع 

ع داا الاروق ع عّمان  ا قو  المعرفيّة لنرريّة التل ِّي :خضر ع ناظ  عودة  .00

   .0220ا ادن ع  –
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، داا مناهف البحث التربويداود، عزيز قفا ، وهنوا حسيا عبد الرحما:  .00

الحلمة لل باعة والنار، جامعة بغداد، واااة التعلي  العالي والبحث العلمي 

 .0222ع

تىىىدايس اللغىىىة العربيىىىة بىىىيا ال رايىىىق الت ليديىىىة الىىىدليمي، اىىىه علىىى  حسىىىيا :  .02
 ا.0222ااادنع )ع عال  اللتب الحديثع وااستراتيجيا  التجديدية

ع ترجمة:د. تّما  حّسان ع الّنص والص اف واإلجرا  :دي بوجراندع اوبر  .02

   .0221م بعة عال  اللتبع ال اهرةع 

ع داا  0ع ا دااسا  ت بي يّة –جماليا  ا سلوف والتلّ ي ابابعة ع موس  ع  .02

   0221ا ادن ع  –جرير ع عّمان 

نىىاهف اللغىىة العربيّىىة وارايىىق م :اايىىرع سىىعد علىىيع و إيمىىان إسىىماعيل عىىايز .04
 –ع م بعىىة ثىىاير جعفىىر العرىىامي لل باعىىة الفنيّىىة الحديثىىةع بيىىرو  0ع ا تدايسىىها

   .0200لبنان ع 

عداا اتجاهىا  حديثىة فىي تىدايس اللغىة العربيىةاايرع سعد عليع وسما  تركىي: .00

 ا.0202المرتض ع بغداد العراقع )

 ع المفهوما  والت بي ا  هقو  الت وي  وال ياا التربوي:ايتونع حسا حسيا .01

 ا.0224الدااالرولتية ع) ع الرياض

: ت ىوير مىنهف اللغىة العربيىة فىي الرىفوف الثصثىة ااولى  مىىا شىريب، اسىما  .02

ا، كليىىة التربيىىة  ااروحىىة دكتىىوااه غيىىر مناىىواةالمرحلىىة اابتداييىىة فىىي مرىىر ، )

  .0220جامعة عيا شمس ،مرر ،

ع يىىىروا آبىىىادي بىىىا يع ىىىوف الفها ع مجىىىد الىىىديا محمىىىد  100الاىىىيرااي )   .22

 ع د.ا ع عال  اللتب ع بيرو  ع د.  . ال اموا المحيط

 .0242، داا الرادق ، بيرو  ،  العمل اادبيالايرااي ، السيد حسا .  .20

ع داا المسىيرة ع  0مهااا  في اللغىة والتفليىر ع ا هاديع نبيلع وآخرون:عبد ال .20

   .0222ا ادن ع  –عّمان 

ع مجلة الموقب ونة بيا ال رد وجماليّة التل ِّيشلاليّة العنع إعبيد ع محمد قابر .22

 202مجلة هدبيّة شهريّة تردا عا اتحاد الُلتّاف العرف بدماق ع العدد  –ا دبي 

   .0220ع 

عريفف، سامي، ومرلح، خالد حسيا، وحواشيا، مفيد نجيب: في مناهف  .22

 ا.0222ع داا مجداوي للنارع عمانع )0البحث العلمي وهساليبه. ا

العزاوي، نعمىة احىي : هقىو  تىدايس النرىوا ا دبيىة، واااة التربيىة، معهىد  .22

 ا.0211التدايب والت وير التربوي، بغداد، )بحث مسحوف بالرونيواع )

العساف، قالح حمد: المدخل إل  البحث في العلو  السلوكية، ملتبة العبيلان،  .24

 ا.0224، الرياض، الممللة العربية السعوديةع )2ا

عرىىرع حسىىني عبىىد البىىااي: ااتجاهىىا  الحديثىىة لتىىدايس اللغىىة العربيىىة فىىي  .20

 ا.0222المرحلتيا اإلعدادية والثانويةع مركز ااسلنداية لللتافع مررع  )

ع ا، إبراهي  محمد:المرج  في تدايس اللغة العربية، مركز اللتاف للنار،  .21

 ا.0224كلية التربية جامعة ال اهرةع )
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آخرون: اإلشراف التربوي اتجاهاته النررية ع اايع عااف توفيق و .22

 ا.0222وت بي اته التربويةع ملتبة الفص ، اللويتع )

ع يىىة، عفىىاف ع يىىة وناديىىة سىىمعان: برنىىامف تىىدايبي م تىىر  لتنميىىة التفليىىر  .22

، 00التىىاملي ومسىىتوياته لىىدب ال الىىب معلىى  العلىىو ، مجلىىة التربيىىة العلميىىة، مجلىىد

 ا.0222ية العلمية، ال اهرةع )، الجمعية المررية للترب2العدد

ع داا  0عىىّص  ع قىىص  الىىديا محمىىود ع ااختبىىااا  والم ىىاييس التربويّىىة ع ا .20

 .ا  0224)ا ادن ع  –الفلر للنار والتواي  ع عّمان 

السياسىىىىي ون ىىىىد الفلىىىىر المحىىىىوا: العلمانيىىىىة، الىىىىديا : العلىىىىيع عبىىىىاا علىىىىي  .20

 .ا0201 )ا ع شبلة انترنت2222العدد: ) -عالحواا المتمدنالديني

عودة ، ناظ  : ااقو  المعرفية لنررية التل ىي ،داا الاىرق، عمىان ، ااادن  .22

،0220.  

دااسا  في الن د  –في معرفة النّص  :العيد ع يمن   حلمت قباغ الص يب  .22

   .0212لجديدة ع بيرو  ع ع مناواا  داا اآلفاق ا 0ا دبي ع ا

 دااع الداوا الصاّقة والتّحرىيل المداسىي  :قواة ع حسيا سلمانع وآخرون  .22

 .ا 0202مررع) –النّرر لل باعة ع ال اهرة 

اللبيسي ، ياسر عبد الواحد حميد: هثر استعما  خىرايط المفىاهي  فىي التحرىيل  .24

)اسالة ماجسىتير الجغرافية،حلة المتوس ة في مادة والتفلير المنرومي ل لبة المر

 .ا 0221 )    غير مناواةا، جامعة ا نباا، كلية التربية للعلو  اإلنسانية،

ع د.ا ع المركىز الث ىافي تنريىر وممااسىة –الّاىلل والص ىاف :عالماكريع محمد .20

 . ا0202)ع العربيع الداا البيضا ع بيرو 

ع  0ا سرة بهما ع االتّحريل الدااسي والتّعلّ  وعصقة  :محمد ع عباد حسيا .21

 . ا0220 )هيئة التعلّ  الت ني ع بيرو   –مركز ت وير المصكا  

دوا ال ىىىاا  )المتل ىىىيا فىىىي الىىىنص اادبىىىي )مىىىدخل :المرسىىي ، محمىىىد حسىىىا  .22

 .ا 0221)جامعة المنرواة  لتدايس اادفا ،مجلة كلية التربية بدمياا ،

ع داا 0لنفسع املح ع سامي محمد: ال ياا والت وي  في التربية وعل  ا .22

 ا.0222المسيرةع عمانع )

الهاشمي، عبد الرحما ، اه علي حسيا الدليمي: اسىتراتيجيا  حديثىة فىي فىا  .20

 ا.0221داا الاروق للنار والتواي ، ) –التدايس،  عمان 

هولب، اوبر : نرريىة التل ىي ، ترجمىة عىز الىديا اسىماعيل ، النىادي اادبىي  .20

 .0222الث افي ،جدة ،

عبىىد اللىىري : ارايىىق تىىدايس ا دف والبصغىىة والتعبيىىر بىىيا  الىىوايلي، سىىعاد .22

 ا.0222، داا الاروق لنار والتواي ، عمان، ا ادنع )0النررية والت بيق، ا
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