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امللخص
استهدف ىذا البحث تنمية مهارات النقد األديب والتفكَت ما وراء اؼبعرفة لدى طالب الصف الثالث الثانوي من خالل    

برانمج مقًتح ُب ضوء منهج النقد التكاملي. ولتحقيق ذلك أعد الباحث اختبار مهارات النقد األديب، ومقياس التفكَت 
ُب ضوء منهج النقد التكاملي. وقد استخدم اؼبنهج التجرييب حيث تكونت العينة  أعد برانؾباً ما وراء اؼبعرُب، كما 

وذبريبية درست من خالل الربانمج. وأسفرت  ،قسمت إيل ؾبموعتُت ضابطة درست ابلطريقة التقليدية ( طالباً 45من)
اجملموعتُت ُب التطبيق البعدي الختبار ( بُت متوسطات درجات 0,0,عند مستوى) النتائج عن وجود فروق دالة إحصائياً 

النقد األديب ومقياس التفكَت ما وراء اؼبعرُب لصاحل التجريبية. وُب ضوء النتائج قدم الباحث بعض التوصيات واؼبقًتحات. 
 .ما وراء اؼبعرُب -: النقد األديبالكلمات الدالة

Abstract
        This research aimed at developing the literary criticism skills and the 
metacognitive thinking through a suggested program in the light of criticism 
integrative approach.

       To achieve this aim the researcher prepared a literary criticism test and a 
metacognitive thinking test. Also he prepared a program in the light of 
criticism integrative approach. The experimental approach is used. The 
study sample consisted of 34 students were divided into two groups. A 
control  studied the traditional way and  an experimental studied through the 
program.
        The results revealed the presence of statistically significant differences 
between the mean scores of the two groups in post application of literary 
criticism test and the scale of meta cognitive thinking in the favor of the 
experimental. In the light of the results the researcher presented some 
recommendations and suggestions.

 Keywords: literary criticism-metacognitive. 
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 مقدمة البحث:
يعد النقد األديب ُب العصر اغبديث أحد العلوم اللغوية اليت احتل مكان الصدارة بينها، وذلك لتطوره عرب العصور 

علي مناىج نقدية وأسس وقواعد انبعة من طبيعة  من اؼبعرفة قائماً  مستقالً  اؼبتالحقة من القدًن إيل اغبديث؛ فلقد ابت نوعاً 
 لفة أسهمت ُب تقوًن األدب وتقدمو.العلوم اإلنسانية اؼبخت

نشاط عقلي ثقاُب إبداعي، وسيلتو التعبَتية اللغة، ومادتو اليت يعمل عليها ىي اإلبداع األديب، وعماده  والنقد األديب  
موعة أعمال، أو ؾب الثقافة والقيم واؼبفهومات الفنية واعبمالية، فهو يتناول اإلبداع األديب ابلدراسة والتحليل؛ فقد يتناول عمالً 

 (.  3,04)ؿببك، أدبياً  وقد يتناول ظاىرة، أو نوعاً 
إن النقد عملية وصفية تبدأ بعد عملية اإلبداع مباشرة، وتستهدف قراءة األثر األديب ومقاربتو قصد تبيان مواطن    

صحيح وأصيل ُب النص  اعبودة والرداءة. ويسمى الذي ديارس وظيفة مدارسة اإلبداع وؿباكمتو الناقد؛ ألنو يكشف ما ىو
(. وىذا يعٌت أن وظيفة النقد ليست ىينة، وليس َب مقدور كل شخص 9,,3األديب ودييزه عما ىو زائف ومصطنع)ضبداوي، 

أن يضلع دبهامو، أو أن يتصدى لتقوًن األدب وإبداء رأى فيو، ألن الناقد ىو الشخص الوحيد الذى ديكنو أن يقوم العمل 
 (. 9::0)إبراىيم، موضوعياً  و األدىب فنياً 

وللنقد أمهية كبَتة ألنو يوجو دفة اإلبداع ويساعده على النمو واالزدىار والتقدم، ويضيء السبيل للمبدعُت اؼببتدئُت    
والكتاب الكبار. كما أن النقد يقوم بوظيفة التقوًن والتقييم ودييز مواطن اعبمال ومواطن القبح، ويفرز اعبودة من الرداءة، والطبع 
من التكلف والتصنيع والتصنع. ويعرف النقد أيضا الكتاب واؼببدعُت آبخر نظرايت اإلبداع والنقد ومدارسو وتصوراتو الفلسفية 

 والفنية واعبمالية، وجيلي ؽبم طرائق التجديد ويبعدىم عن التقليد.
من الناحية الفنية، وبيان قيمتو ( أن وظيفة النقد األديب وغايتو تتلخص ُب تقوًن العمل األديب ,::0ويشَت )قطب،    

اؼبوضوعية، وقيمتو التعبَتية والشعورية، وتعيُت مكانو ُب خط سَت األدب، وربديد ما أضافو إيل الًتاث األديب ُب لغتو، وُب العامل 
العوامل األديب كلو، وقياس مدي أتثره ابحمليط، وأتثَته فيو، وتصوير ظبات صاحبو وخصائصو الشعورية والتعبَتية، وكشف 

 النفسية اليت اشًتكت ُب تكوينو والعوامل اػبارجية كذلك.
حيمل صفة  ـبتلفاً ( أن النقد يكشف عن خصائصو الفنية واعبمالية اليت جعلت منو عمال ً 3,04كما يري )ؿببك،     

، فيصوغ رؤية جديدة، وحيرص أدب، وعن القيم واؼبفهومات الفنية واعبمالية السائدة ُب عصره، وحياول االرتقاء هبا، وقد يغَتىا
على نوع جديد، وقد يثَت مشكلة جديدة؛ فالنقد بذلك نتاج ؾبتمعو ومرحلتو، ولكنو فاعل ُب ؾبتمعو، فهو مؤسسة اجتماعية، 
وىو قائم على النتاج األديب، ومبٍت عليو، ولكن ىذا ال يعٍت أنو اتبع لو، أو أقل منو أمهية؛ فالنقد واألدب معا نشاط عقلي 

 اعي ، وُب بعض اغباالت يغَت النقد ُب الذوق والقيم اؼبعايَت، ويقود األدب إيل صنع تغيَت.إبد
وإذا كان ظهور النقد األديب مرتبط بظهور اإلبداع، حيث إن وجود أول نص إبداعي صحبو والدة أول انقد، ىو      

تبعا لتطورات العلوم واستقالليتها، فكان شبرة صاحب النص نفسو؛ فقد شهد النقد األديب ُب العصر اغبديث تطورات ملحوظة 
 (.,3,0تطور علم التاريخ ظهور اؼبنهج النقدي التارخيي، وكذلك اغبال مع علمي االجتماع والنفس) اغبمود، 

( ( أن مدارس النقد األديب كثَتة ديكن تصنيفها إيل مدارس تقليدية وتكون ُب بعض John, 2013كما يري جون     
الكاتب وعصره، وقليل من التوضيح، ومدارس نقدية حديثة ويتم فيها فصل القصيدة من سياقها التارخيي  اؼبعلومات عن

وربليلها بدقة من انحية الصور واؼبعاين، ال سيما تعقيدات اؼبعٌت وبعض تفسَت الكلمات غَت اؼبألوفة، وكذلك نقدىا من انحية 
 البالغة واألسلوب والبنيوية.

( أنو إذا كانت االذباىات النقدية اؼبعاصرة) ما بعد البنيوية( تبدو معنية ابلتخفيف من جفاف 3,03، ويبُت )القاعود     
مناىج "البنيوية والتفكيك" بتجاوز النص إيل قائلو والبيئة وما حوؽبا والسياق التارخيي والنسق اؼبضمر؛ فقد شكلت بذلك إشارة 

 ج اؼبتعددة والعلوم اإلنسانية، لتقدًن رؤية متكاملة للنص تضيئو من زوااي ـبتلفة.مهمة إيل ضرورة، أو أمهية االستفادة من اؼبناى
إن ُب كل منهج من اؼبناىج النقدية اغبديثة جوانب إجيابية وسلبية، والطريقة اؼبثلي ُب التعامل مع ىذه اؼبناىج تتمثل ُب     

اغبصيف ىو من يستوعب ىذه اؼبناىج ويستثمر اجيابياهتا  عدم االقتصار على منهج واحد ُب مقاربة النصوص األدبية، فالناقد
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ُب عملو النقدي، وذلك ما يعرف ابؼبنهج اؼبتكامل، أو التكاملي الذي يقوم علي اؼبنهج الفٍت مع االستعانة ابؼبناىج األخرى 
 (. ,3,0مود، اليت ديكن أن تكشف عن اعبوانب اعبمالية للنص، وتكشف عن العوامل اليت أسهمت ُب تشكيل النص) اغب

، مع أوائل القرن العشرين، ومن خالل اؼبناىج اليت انتقلت إيل العربية ولقد بدأ النقد التكاملي لدينا كبن العرب مبكراً 
آنئذ، وقد طبقها نقادان العرب، وإن مل دينحوىا تسمية النقد التكاملي، ومع أن بعضهم كان يشتهر بًتكيزه علي منهج معُت، 

ابؼبناىج األخرى بطريقة وأخري، فطو حسُت مثال، وىو حيتفي ابلنقد اعبمايل؛ استعان دبعطيات اؼبدرسة فإنو كان يستعُت 
الفرنسية حول البيئة وصاحب النص والعوامل السياسية واالجتماعية والثقافية، وفعل العقاد الشيء نفسو وىو يقدم دراساتو من 

 (.3,03لنصوص من خالل اؼبنهج االجتماعي) القاعود، خالل اؼبنهج النفسي، وكذلك دمحم مندور وىو يقرأ ا
إن اؼبنهج اؼبتكامل يتعامل مع "العمل األديب" ذاتو، غَت مغفل عالقتو "بنفس" قائلو، وال أتثرات قائلو ابلبيئة. ولكنو حيتفظ    

بو بشخصيتو الفردية، غَت ضائعة ُب للعمل الفٍت بقيمو الفنية اؼبطلقة. غَت مقيدة بدوافع البيئة وحاجاهتا احمللية. وحيتفظ لصاح
غمار اعبماعة والظروف وحيتفظ للمؤثرات العامة أبثرىا ُب التوجيو والتلوين، ال ُب خلق اؼبوىبة وال ُب طبيعة إحساسها ابغبياة. 

حبو كذلك، كما يضيف أن القيمة األساسية ؽبذا اؼبنهج ُب النقد، ىي أنو يتناول العمل األديب من صبيع زواايه، ويتناول صا
و جبانب تناولو للبيئة والتاريخ، وأنو ال يغفل القيم الفنية اػبالصة، وال يغرقها ُب غمار البحوث التارخيية أو الدراسات النفسية، وأن

جيعلنا نعيش ُب جو األدب اػبالص دون أن ننسي مع ىذا أنو أحد مظاىر النشاط النفسي، وأحد مظاىر اجملتمع التارخيية إيل 
 (.,::0، أو صغَت. وىذا ىو الوصف الصحيح اؼبتكامل للفنون واآلداب) قطب، حد كبَت

(( أن النقد مهم للطالب كقارئُت Steven ,1997وألمهية النقد األديب ُب ؾبال تدريس اللغة العربية للطالب يرى ستيفن    
ة مقال أديب. كما أن النقد األديب ديكن أن لألدب، حيث إن آراء اآلخرين مفيدة ؽبم ُب تطوير التفسَتات اػباصة هبم عند كتاب

يكون متعة جيدة ُب حد ذاتو مثل االستماع واؼبشاركة ُب مناقشة حية بُت الزمالء؛ فمن خالل قراءة الناقد ديكن إضافة بعد 
 آخر، أو وجهة نظر لديهم.

واختيار النصوص، يعد ضرورة ػبلق (  أن االعتناء بدور النقد األديب ُب تفسَت :,,3كما يضيف كل من) سامل، وغنيمي،    
الفكر الناقد لدي الطفل، فال ديكن الوصول ؽبذا البعد اؼبهاراتى لدي الطالب دون الوقوف علي جودة النصوص األدبية ذاهتا 

 .  ونثراً  شعراً 
ل تذوقو، ويربر بكل ما لديو وإذا كان الناقد الذي نريده ُب اؼبتعلمُت، ىو الناقد األديب، وىو القارئ اؼبدقق اؼبتذوق الذي يعل   

عن التعريف ابلشاعر، ومناقشة النص، وغَتىا من األمور التقليدية ُب تدريس  من جهد ُب فحص لغة النص نفسو بعيداً 
عند التلميذ ُب شقيها  تهاوضحالق يواجو اؼبدرس ىو فقر اؼبعرفة النقدية ئ(. فإن أن أىم عا4::0دبية) عصر، النصوص األ
درسي فبا يضاعف من أعباء اؼبدرس، ويطرح أمامو ربدايت جديدة. وؼبا كان اؼبدرس جيهل ىذه العوائق ونتائجها األكادديي واؼب

. ؽبذا؛ فإن مسئولية اؼبدرس وانشغالو افًتاضياً  ابلنسبة للتالميذ؛ فإن دراستو ستكون غَت فعالة، كما أن تقدم التالميذ سيظل أمراً 
ق بعد كشفها إيل أىداف ألن ربديد األىداف والعوائق ىو دبثابة مزاوجة بُت وجهيت نظر) جيب أن ينصبا علي ربويل ىذه العوائ

 (.6,,3بوصحايب،
تعرف ( اليت استهدفت 9::0دراسة)ضبد، وشبة دراسات سابقة تناولت النقد األديب ُب اؼبرحلة الثانوية، وذلك مثل    

ثانوية ابليمن من وجهة نظر اؼبعلمُت واؼبوجهُت، وحجم تلك اؼبشكالت اليت تواجو تدريس البالغة والنقد ُب اؼبرحلة ال
اؼبشكالت ، ومدي أتثَتىا ُب العملية التعليمية. ومن أىم النتائج: يركز احملتوي علي اعبانب النظري وال حيقق جانب اؼبمارسة 

-%( :6ميول الطالب ) عرض احملتوي بطريقة ال تثَت-%(70صبود قواعد النقد والبالغة وعدم تطورىا) -%( 78العملية)
%(. وأوصت ابإلفادة من االذباىات اغبديثة ُب التدريس، وذبنب الطرق 80إتباع أساليب تقليدية ُب تدريس البالغة النقد )

 التقليدية.
( دراسة استهدفت دراسة أثر طريقة االكتشاف اؼبوجو ُب تنمية التفكَت الناقد والنقد األديب لدي 3,,3وأجري )اغبمادي،  -
لبة الصف الثاين الثانوي  ابليمن من خالل تدريس النصوص األدبية. ومن أىم النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت ط

اجملموعتُت لصاحل اجملموعة التجريبية ُب كل من التفكَت الناقد والنقد األديب. 
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ة على منهج النقد التكاملي ُب فهم تعرف فاعلية اسًتاتيجية مقًتحة قائم( دراسة استهدفت 3,,3عبدالرحيم،وقدم )
لصاحل اجملموعة  ومن أىم نتائجها وجود فرق دال إحصائياً ،النصوص األدبية وتذوقها لدى طالب الصف األول الثانوي 

تعرف ( دراسة استهدفت 3,00اؼبخزومي، التجريبية ُب األداء اللغوي على مقياس فهم النصوص األدبية وتذوقها. كما قدم) 
ام اسًتاتيجييت كيلر و ويتلي ُب تنمية مهارات النقد األديب والتفكَت الناقد لدي طلبة الصف األول الثانوي ُب األردن أثر استخد

وتوصلت إيل جود فروق بُت التدريس ابستخدام اسًتاتيجية كيلر واسًتاتيجية ويتلي كل علي حدة، والتدريس ابلطريقة التقليدية 
وعدم وجود فروق بُت استخدام االسًتاتيجيتُت. بينما استهدفت دراسة   ) فرحان، وكرًن؛  لصاحل اسًتاتيجية كيلر و ويتلي،

( ربليل كتاب مادة النقد األديب اغبديث ُب ضوء األىداف التعليمية واؼبقرر علي طالب أقسام  اللغة العربية بكليات 3,03
لنتائج أن ما ربقق من األىداف ىدفان فقط مها: معرفة (. وبينت ا3,00-,3,0الًتبية ُب اعبامعات العراقية للعام الدراسي)

الطلبة أساسيات النقد األديب، واؼبصطلحات العامة الصحيحة اليت يرجع إليها الناقد ُب نقد النصوص، وتربية التذوق الفٍت 
ثالثة األخر وىي: %(. أما األىداف ال,3واعبمايل لدي الطلبة ُب النصوص األدبية حيث ذباوزت نسبتهما اؼبئوية أكثر من)

قدرة الطلبة علي اختيار نصوص من عيون األدب العريب، وتزويد الطلبة ابألساليب الدقيقة والرفيعة لتمكينهم من إنشاء الكالم 
 %(.,3اعبيد، وتنمية قدرة الطلبة علي اؼبوازنة واغبكم الصحيح بُت نتاج األدابء فحصلت علي نسبة أقل من )

من أعلي مستوايت التفكَت، حيث يتطلب من الفرد أن ديارس عمليات  وراء اؼبعرُب منطاً ىذا، ويعد التفكَت ما    
التخطيط واؼبراقبة، والتقوًن لتفكَته بصورة مستمرة، كما يعد شكال من أشكال التفكَت الذاٌب اؼبتطور، والذي يتعلق دبراقبة الفرد 

(؛ كما يري 3,04َت)على، العريشى، السيد، لذاتو، وكيفية استخدامو لتفكَته. أي أنو التفكَت ُب التفك
ما يعرف ببساطة التفكَت ُب التفكَت، وأن اسًتاتيجيات ما وراء  ( ) أن مصطلح ما وراء اؼبعرفة غالباً Jennifer,1997جنيفر

هم النص اؼبعرفة ىي عمليات متتابعة تستخدم للسيطرة على أحد األنشطة اؼبعرفية، وضمان أن اؽبدف اؼبعرُب قد ربقق مثل: ف
(. فهذه العمليات تساعد تنظيم على التعلم واإلشراف عليو، و تتكون من التخطيط و رصد األنشطة اؼبعرفية )التحكم(، 

( أن مصطلح" ما وراء اؼبعرفة" أتمالت عن اؼبعرفة، 5,,3وكذلك التحقق من نتائج تلك األنشطة)التقوًن(. كما يشَت )عبيد ، 
كر، ويرتبط ىذا اؼبفهوم بثالثة صنوف من السلوك العقلي ىي: معرفة الشخص عن عمليات أو التفكَت فيما تفكر وكيف تف

فكره الشخصي ومدي دقتو ُب وصف تفكَته، والتحكم الذاٌب ومدى متابعة الشخص ؼبا يقوم بو عند انشغالو بعمل عقلي، 
و. كما إن التفكَت وراء اؼبعرُب، أو فوق ومعتقدات الشخص وحدسياتو الوجدانية فيما يتعلق بفكره عن اجملال الذي يفكر في

، وازباذ  تووسرع اؼبعرُب يشمل أنشطة عقلية متنوعة مثل: التخطيط، ومراقبة التقدم، وبذل جهود ذىنية لتقوًن طريقة األداء
  اؼبتبعة ُب أدائو. هتاوجودالقرارات، واختيار سالمة العمل، وسالمة االسًتاتيجيات 

من حيث ويرى تونسر وكايسي)  TUNCER &KAYSI, 2013عرفة وعي الفرد )ن من خصائص ما وراء اؼبإ  
، أو غَت فعال، والتخطيط لنجاح مهمة التعلم، تعلمو ابؼبهام واإلقباز ُب الذاكرة، وكذلك وعيو أبسلوب تعلمو إذا كان فعاالً 
 اؼبعرفة بنجاح.  واستخدام اسًتاتيجيات فعالة للتعلم، واإلاتحة للفرد دبراقبة وضعو اغبايل ُب تعلم

إن التفكَت ُب ما وراء اؼبعرفة ىو ' التفكَت ُب التفكَت وتطوير عملية حل اؼبشاكل و اإلجابة عن األسئلة "، وكذلك ' فحص     
كيف نفكر، كيف نفعل األشياء، كيف نذىب كبو إجياد اغبلول، وربليل النظم واالسًتاتيجيات والتقنيات اليت نستخدمها 

 (.Fisher,1998للتفكَت )
و تطور االىتمام هبذا اؼبفهوم ُب عقد  ،ات من القرن العشرينيولقد ظهر مفهوم التفكَت فوق اؼبعرُب  ُب بداية السبعين   

الرتباطو بنظرايت الذكاء والتعلم واسًتاتيجيات حل اؼبشكلة وازباذ القرار.  ات وال يزال يلقى الكثَت من االىتمام نظراً يالثمانين
كثَتة ؼبقارنة مستوايت مهارات التفكَت فوق اؼبعرُب لدى العاديُت واؼبوىوبُت واألفراد الذين يعانون من قصور   وأجريت دراسات

عقلي، وأظهرت ىذه الدراسات أن األطفال واألفراد الذين يعانون من قصور عقلي يتصرفون بصورة متكررة وكأهنم غَت واعُت ؼبا 
أساليب غبل اؼبشكلة، كما أن إداراهتم لسلوكياهتم الذاتية ُب مواجهة متطلبات حل  تباعو من اسًتاتيجيات أواينبغي عملو أو 

(.:::0اؼبشكلة ليست فعالة كما ىو اغبال لدى العاديُت واؼبوىوبُت )جراون، 
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بو من وؼبا كانت تنمية مهارات التفكَت لدى اؼبتعلمُت من األمور اؼبهمة ُب ىذا العصر الذي نعيش فيو؛ نظرا ؼبا يتميز    
تقدم علمي تكنولوجي، وللثورات اؼبعرفية والعلمية واالتصالية واإلعالمية؛ فإن تنمية التفكَت ذبعل اؼبتعلم أكثر قدرة على 

مع ىذه التغَتات، وتكسبو القدرة على انتقاء األسلوب اؼبناسب، الذي يتفق مع ثقافتو، وأخالقو،  التكيف، وأسرع تواؤماً 
على العملية التعليمية البحث عن اسًتاتيجيات جديدة تنمي العقلية اؼبفكرة الناقدة لدى وقيمو، ودينو، وىذا يفرض 

 (. 9,,3اؼبتعلمُت)جاد، 
توصلت الدراسات اليت أجريت منذ بداية فقد هارات التفكَت فوق اؼبعرفية ؼب ب النسبة( أهن:::0كما يبُت )جروان،     

رفية إىل ربديد عدد من اؼبهارات العليا، اليت تقوم إبدارة نشاطات التفكَت السبعينيات حول مفهوم عمليات التفكَت فوق اؼبع
( Stern-berg, 1985, 1988وتوجيهها عندما ينشغل الفرد ُب موقف حل اؼبشكلة أو ازباذ القرار. وقد صنف ستَتنربج

من اؼبهارات  ن ىذه الفئات عدداً والتقييم. وتضم كل فئة م ،واؼبراقبة ،( ىذه اؼبهارات ُب ثالث فئات رئيسة، ىي: التخطيط
 الفرعية ديكن تلخيصها فيما أيٌب:

ترتيب تسلسل -اختيار اسًتاتيجية التنفيذ ومهارات  -التخطيط: ربديد ىدف أو اإلحساس بوجود مشكلة وربديد طبعتها 
العمليات أو اػبطوات.

 التنبؤ ابلنتائج اؼبرغوبة أو اؼبتوقعة.-خطاء ربديد أساليب مواجهة الصعوابت واأل-ربديد العقبات واألخطاء احملتملة -
اإلبقاء على اؽبدف ُب بؤرة االىتمام ، اغبفاظ على تسلسل العمليات أو اػبطوات ، معرفة مىت يتحقق وىي اؼبراقبة والتحكم:  

، اكتشاف العقبات  ىدف فرعي، معرفة مىت جيب االنتقال إىل العملية التالية: اختيار العملية اؼبالئمة اليت تتبع ُب السياق
واألخطاء ، معرفة كيفية التغلب على العقبات والتخلص من األخطاء.

-تقييم مدى مالئمة األساليب اليت استخدمت -اغبكم على دقة النتائج وكفايتها -تقييم مدى ربقق اؽبدف وىي التقييم:  
 تقييم فاعلية اػبطة وتنفيذىا.-تقييم كيفية تناول العقبات واألخطاء 

وشبة دراسات سابقة ىدفت إيل تنمية مهارات ما وراء اؼبعرفة لدي اؼبتعلمُت من خالل ؿبتوي مقررات دراسية ـبتلفة، وذلك    
( اليت استهدفت استقصاء أثر برانمج تدرييب ُب القراءة الناقدة علي التفكَت فوق اؼبعرُب لدي طلبة 6,,3مثل دراسة )فارس، 

وأظهرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية ُب التحصيل بُت  ،قليديةالصف العاشر مقارنة ابلطريقة الت
تعرف فاعلية االسًتاتيجية اؼبقًتحة ُب تنمية ( استهدفت 9,,3م دمحم  )دراسة، اجملموعتُت لصاحل اجملموعة التجريبية. وقد

وبينت النتائج ارتفاع متوسط  ،األول الثانويمهارات ما وراء اؼبعرفة والتحصيل ُب مادة حساب اؼبثلثات لدى طالب الصف 
درجات اجملموعة التجريبية عن اجملموعة الضابطة ُب كل من: االختبار التحصيلي ومقياس ما وراء اؼبعرفة.  كما استهدفت دراسة 

معات ( من طالب اعبا,35،معرفة أتثَت ما وراء اؼبعرفة علي التفكَت النقدي حيث طبقت علي) Magn) ، (2010ماجنو 
ُب الفلبُت وتوصلت إيل أن ما وراء اؼبعرفة لو أثر ُب تنمية التفكَت النقدي. وأظهرت نتائج دراسة )خليل، وحسن، و 

( اليت استهدفت دراسة أثر استخدام إسًتاتيجية دورة تعلم ما وراء اؼبعرفة لتدريس العلوم َب تنمية النمو العقلي ,3,0لوندي
الميذ اؼبرحلة اإلعدادية. إيل وجود فروق ذات داللة إحصائية ُب التطبيق البعدي الختبار مراحل ومهارات ما وراء اؼبعرفة لدى ت

 بياجيو للنمو العقلي، ومقياس مهارات ما وراء اؼبعرفة لصاحل اجملموعة التجريبية .
من النتائج اؼبثَتة  مهماً  دداً كما سبت دراسة ما وراء اؼبعرفة لدي الطالب من اؼبدرسة  االبتدائية إيل اعبامعة وأهنا أنتجت ع

( (. (Maryellen, 2011لالىتمام
 (كما أظهرت نتائج دراسة اغبقباىن ورايزى Alhaqbani& R,2012اليت استهدفت دراسة الوعي  ) وقد   
امهم دبا وراء اؼبعرفة من اسًتاتيجيات القراءة ابللغة العربية، وكذلك استكشاف العالقة بُت وعي اؼبشاركُت من استخد 

اسًتاتيجيات القراءة، وغَتىا من العوامل اليت قد تؤثر علي استخدام اسًتاتيجيات القراءة ُب سياق األكادديية العربية. واليت 
طبقت على عينة من طالب اؼبرحلة اعبامعية من غَت الناطقُت ابللغة العربية ُب جامعة اؼبلك سعود وعي اؼبشاركُت من استخدام 

جيات القراءة. ابإلضافة إيل وجود عالقة ذات داللة إحصائية بُت الطالب والقدرة علي القراءة من استخدام اسًتاتي
االسًتاتيجيات بشكل عام، واسًتاتيجية حل اؼبشكلة بشكل خاص.
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تعرف فاعلية اسًتاتيجية اعبدول الذاٌب ُب تنمية الفهم العميق للمفاىيم (دراسة استهدفت  3,03جري )دمحم،كما أ   
ئية ومهارات ما وراء اؼبعرفة لدى طالب الصف الثامن األساسي بعمان، وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية الفيزاي

وُب اؼبهارات الرئيسة ؼبا وراء اؼبعرفة  ،بُت اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة ُب مستوايت الفهم العميق للمفاىيم الفيزايئية 
استهدفت معرفة فاعلية استخدام بعض ( دراسة 3,03ا أجري )عايد،لصاحل اجملموعة التجريبية. كم لصاحل اجملموعة التجريبية

اسًتاتيجيات ما وراء اؼبعرفة ُب تنمية بعض مهارات القراءة اإلبداعية وأثر ذلك علي التفكَت فوق اؼبعرُب لدي طالبات اؼبرحلة 
لة إحصائية ُب التطبيق البعدي ؼبهارات القراءة اإلبداعية ومستوي اؼبتوسطة، وتوصلت نتائج الدراسة إيل وجود فروق ذات دال

 التفكَت فوق اؼبعرُب لدى اجملموعة التجريبية.
( دراسة استهدفت تنمية مهارات ما وراء اؼبعرفة لدي طالب الصف األول الثانوي عن 3,03عكاشة، ودمحم،)وأجري 

الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات الطالب  طريق تدريبهم علي الربانمج التدرييب. ومن أىم نتائج
( دراسة استهدفت معرفة 3,03ُب مهارات ما وراء اؼبعرفة وسلوك حل اؼبشكلة لصاحل القياس البعدي. كما قدم ) عبدالقادر، 
يات لدي طلبة الصف التاسع أثر استخدام االكتشاف اؼبوجو ُب تنمية التفكَت فوق اؼبعرُب والتحصيل الدراسي ُب الرايض

األساسي بغزة . وبينت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطي درجات الطالب ُب التطبيق البعدي لكل من: 
. واستهدفت مقياس التفكَت فوق اؼبعرُب واختبار التحصيل الدراسي ُب الرايضيات بُت اجملموعتُت لصاحل اجملموعة التجريبية

تعرف أثر استخدام قبعات التفكَت الست ل" دي بونو" ُب تنمية التفكَت الناقد ومهارات ما وراء ( 3,03، دراسة )فهمي
اؼبعرفة لدي تالميذ الصف الثاين اإلعدادي ُب مادة العلوم، ومن أىم نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت 

التفكَت الناقد ومقياس مهارات ما وراء اؼبعرفة لدي طالب اجملموعة  متوسطات درجات اجملموعتُت ُب التطبيق البعدي الختبار
( دراسة استهدفت تنمية اؼبفاىيم العلمية ومهارات ما وراء اؼبعرفة لدى تالميذ الصف األول 3,04التجريبية. وأجري أضبد، )

بُت متوسطي درجات  حصائياً اشرح . وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إ -الحظ -اإلعدادي ابستخدام اسًتاتيجية تنبأ
اجملموعة التجريبية اجملموعة الضابطة ُب التطبيق البعدي الختبار ربصيل اؼبفاىيم العلمية، ومقياس مهارات ما وراء اؼبعرفة لصاحل 

دي تالميذ ( اليت استهدفت تنمية اؼبفاىيم العلمية ومهارات ما وراء اؼبعرفة ل3,04اجملموعة التجريبية. كما بينت دراسة عفيفي )
بُت درجات اجملموعة التجريبية  اشرح. وجود فرق دال إحصائياً  -الحظ-الصف األول اإلعدادي ابستخدام اسًتاتيجية تنبأ

واجملموعة الضابطة ُب االختبار البعدي الختبار ربصيل اؼبفاىيم العلمية ومقياس مهارات ما وراء اؼبعرفة لصاحل اجملموعة 
التجريبية.

 مشكلة البحث:
سبثلت مشكلة ىذا البحث ُب ضعف مستوى أداء طالب الصف الثالث الثانوي ابؼبملكة العربية السعودية ُب مهارات   

النقد األديب حيث إن ىؤالء الطالب يدرسون مقرر النقد األديب ُب الفصل الدراسي الثاين بعد دراستهم موضوعات البالغة 
 (. 3,05لك ضمن الكتاب اؼبقرر عليهم) وزارة الًتبية والتعليم، اؼبقررة عليهم ُب الفصول الدراسية السابقة، وذ

ويؤكد ذلك ما جاء ُب جريدة اليوم السعودي أن طالب اؼبرحلة الثانوية يشكون من عدد من اؼبقررات اليت يدرسوهنا، وعلى    
ؼبادة بكل ما فيها من صبال اؼبواضيع سبيل اؼبثال ال اغبصر مادة" البالغة والنقد للصف الثالث الثانوي الفصل الثاين"؛ فهذه ا

البالغية والفنون اإلبداعية، إال أهنا تفتقر ألىم حالتُت من حاالت التأليف اؼبدرسي ومها: اؼبنهج والتصميم. فاؼبادة العلمية تفتقر 
اؼبسرودة  ؼبنهج زبطيطي وابتكاري ُب عرض اؼبوضوعات بطريقة مشوقة الفتة، حيث إن اؼبوضوعات جاءت أبسلوب اؼبقاالت

سرداً، دون أن ذبد فيها عناوين فرعية، ودون أن ذبد معلومات جانبية تضيئ الدرس، ودون أن ترافقها اػبرائط الذىنية والصور 
التوضيحية، وإذا كان ىذا اؼبقرر مرغوابً فيو قبل عشرات السنُت حبكم أن عقلية اعبيل السابق ىي عقلية قرائية واستيعابية، لكنها 

كن أن يكون ؽبا ذلك، والسبب تلك التغَتات اليت طرأت على الفكر واجملتمع والثقافة العربية والعاؼبية، وكذلك ما اليوم ال دي
وليس السرد الذي يكون فباًل وجيعل الطالب ُب حالة من االرتباك  ،إليو أحدث نظرايت التأليف ابػبطوة والتتبع للفكرة توصل

( .3,04ضيح)الضامر، لرؤية صفحة صماء ال صورة فيها وال تو 
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ولعل السبب ُب ذلك كما يري الباحث يرجع إيل الطريقة التقليدية ُب تدريس اؼبقرر" البالغة والنقد" اليت تركز على 
وذلك من خالل اسًتاتيجيات تدريسية حديثة تتالءم مع طبيعة اؼبادة،  ،اغبفظ والتلقُت دون فبارستهم مهارات النقد األديب

العليا للطالب، كما يري الباحث أن مهارات النقد األديب مل تتحقق لدى الطالب إال من خالل تنمية قدراهتم والقدرات العقلية 
حبيث يتمكن الطالب من  جيداً  العقلية العليا)مهارات التفكَت ما وراء اؼبعرُب(، واليت تساعدىم ُب نقد النصوص األدبية نقداً 

واعبمال، أو القبح، ٍب إصدار األحكام النقدية اؼبناسبة عليها. فثمة عالقة  الكشف عما فيها من جوانب القوة، أو الضعف،
( أن اللغة والتفكَت وجهان لعملة واحدة؛ فاؼبستمع اعبيد يفكر فيما 9,,3وثيقة بُت اللغة والتفكَت، حيث يري )جاد،  

قبل أن ينطق، والقارئ اعبيد ىو الذي  اً استمع إليو، وحيللو، ويفسره، وينقده، ويقومو، واؼبتحدث اعبيد ىو الذي يفكر جيد
يفكر فيما قرأ، وحيللو، ويفسره، وينقده، ويقومو، ويقبلو، أو يرفضو، وتكون لديو القدرة على التنبؤ ويربط بُت أفكاره ومعلوماتو 

، ويعدؽبا ويصوهبا السابقة، وقيمو واذباىاتو وبُت ما قرأه، والكاتب اعبيد ىو الذي يفكر جيدا قبل أن يكتب، ويراجع أفكاره
 قبل أن يعرضها على غَته.

وعلي الرغم من أمهية دراسة مادة النقد األديب لطالب الصف الثالث الثانوي حيث إهنم ُب هناية اؼبرحلة الثانوية وبعدىا     
لنقد األديب؛ وردبا ال يلتحقون ابعبامعة؛ فمنهم من يدرس النقد األديب ُب كلية نظرية؛ وبعضهم ردبا يلتحق بكلية ال يدرس فيها ا

اىتمت  -ُب حدود علمو–أن الباحث مل يعثر على دراسة ُب ؾبال تعليم اللغة العربية فيكمل بعضهم اآلخر دراستو اعبامعية؛ 
بتنمية مهارات النقد األديب لدى طالب الصف الثالث الثانوي ُب اؼبملكة العربية السعودية، ومن ٍب؛ كان اؽبدف من ىذه 

ة مهارات النقد األديب والتفكَت ما وراء اؼبعرُب لدى طالب الصف الثالث الثانوي من خالل برانمج مقًتح ُب ضوء الدراسة تنمي
منهج النقد التكاملي.

 أسئلة البحث:
ربددت مشكلة البحث ُب ضعف مستوي أداء طالب الصف الثالث الثانوي ُب مهارات النقد األديب والتفكَت ما وراء اؼبعرُب.  

 التايل: اإلجابة عن السؤال الرئيس البحثاول حيلدراسة ىذه اؼبشكلة  وللتصدي
ما فعالية برانمج مقًتح ُب ضوء منهج النقد التكاملي ُب تنمية مهارات النقد األديب والتفكَت ما وراء اؼبعرُب لدي طالب الصف 

الثالث الثانوي. ويتفرع عن ىذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية:
ما مهارات النقد األديب الالزمة لطالب الصف الثالث الثانوي؟ -0
ما أسس بناء الربانمج ُب ضوء منهج النقد التكاملي لتنمية مهارات النقد األديب والتفكَت ما وراء اؼبعرُب لدى طالب الصف-3

الثالث الثانوي؟
رات النقد األديب لدى طالب الصف الثالث الثانوي؟ما فعالية الربانمج اؼبقًتح ُب ضوء منهج النقد التكاملي لتنمية مها-4
ما فعالية الربانمج اؼبقًتح ُب ضوء منهج النقد التكاملي لتنمية مهارات التفكَت ما وراء اؼبعرُب لدى طالب الصف الثالث-5

الثانوي؟
فروض البحث:

جملموعتُت) التجريبية والضابطة(( بُت متوسطات درجات طالب ا0,0,ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)-0
ُب التطبيق البعدي الختبار مهارات النقد األديب لدى طالب الصف الثالث الثانوي.

التجريبية والضابطة()( بُت متوسطات درجات طالب اجملموعتُت 0,.,ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)-3
رُب لدى طالب الصف الثالث الثانوي. ُب التطبيق البعدي ؼبقياس التفكَت ما وراء اؼبع

( بُت متوسطات درجات طالب اجملموعة التجريبية ُب التطبيقُت0,.,ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)-4
)القبلي  البعدي( الختبار مهارات النقد األديب لدى طالب الصف الثالث الثانوي.

( بُت متوسطات درجات طالب اجملموعة التجريبية ُب التطبيقُت)0,.,ى)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو -5
القبلي والبعدي( ؼبقياس التفكَت ما وراء اؼبعرُب لدى طالب الصف الثالث الثانوي. 
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ة إلدارة عسَت التعليمية ابؼبملكة العربية السعودية ُب الفصل طالب الصف الثالث الثانوي األديب ُب مدرسة اثنوية الفتح التابع-
ه(.0546-0545الثاين من العام الدراسي) 

مصطلحات البحث:
 الربانمج: 

ويقصد بو ُب ىذه الدراسة خطة تعليمية منهجية ؿبددة األىداف واحملتوى واألنشطة والطريقة، تكون ُب صورة ؾبموعة من  
وذلك لتنمية مهارات النقد األديب والتفكَت ما وراء اؼبعرُب لدى طالب الصف الثالث الثانوي.الدروس ُب النقد األديب، 
 منهج النقد التكاملي :

ويقصد بو إجرائيا: دراسة النص األديب من انحية قائلو وبيئتو واترخيو مع االىتمام ُب نفس الوقت جبوانبو الفنية واعبمالية اليت   
حبيث يتمكن الطالب من ربديد جوانب القوة، أو الضعف وإصدار حكم علي ىذا النص. ،أسهمت ُب تشكيل ىذا النص

 النقد األديب: 
ىو دراسة األعمال األدبية والكشف عما فيها من جوانب القوة أو الضعف، واعبمال أو القبح، واعبودة أو الرداءة ٍب إصدار   

صل عليها الطالب ُب اختبار النقد األديب الذي أعده الباحث. ويقاس ابلدرجة اليت حي ،األحكام النقدية اؼبناسبة عليها
 مهارات ما وراء املعرفة: -

وتعرف إجرائيا أبهنا ؾبموعة من العمليات العقلية تتمثل ُب التخطيط واؼبراقبة والتقييم لعملية التعلم اليت يقوم هبا الطالب،     
علمو والتحكم والتأمل فيها وتقييمها. ويقاس ابلدرجة اليت حيصل وذلك هبدف الوعي والتحكم ُب عمليات واسًتاتيجيات ت

عليها الطالب ُب مقياس مهارات ما وراء اؼبعرفة الذي أعده الباحث. 
 :البحثأمهية -
سبثلت أمهية ىذا البحث فيما يلي:  
الثانوي. مساعدة معلمي اللغة العربية ُب تعرف مهارات النقد األديب اؼبناسبة لطالب الصف الثالث -0
طرق -احملتوي -تقدًن برانمج مقًتح لتنمية مهارات النقد األديب ُب ضوء منهج النقد التكاملي دبكوانتو: األىداف-3

التقوًن. -األنشطة-التدريس
ى طالبتزويد معلمي اللغة العربية والقائمُت ابلتقوًن أبدوات مقننة لقياس مهارات النقد األديب ومهارات ما وراء اؼبعرفة لد-4

الصف الثالث الثانوي.
مساعدة الطالب على فبارسة مهارات النقد األديب ومهارات ما وراء اؼبعرفة.-5

منهج البحث وإجراءاتو:
 منهج البحث: -أ
استخدم الباحث ُب ىذه الدراسة اؼبنهج التجرييب)ذا اجملموعتُت التجريبية والضابطة( حيث ًب تطبيق الربانمج اؼبقًتح ُب ضوء  

هج النقد التكاملي علي طالب اجملموعة التجريبية. بينما درست اجملموعة الضابطة ابلطريقة التقليدية.من
 جمتمع البحث وعينتو:-ب
ه(. وقد ًب اختيار إحدى اؼبدارس 0546-0545تكون من طالب الصف الثالث الثانوي)القسم األديب( ُب العام الدراسي  

( طالبا ًب تقسيمهم إيل ؾبموعتُت 45اثنوية الفتح حيث ًب اختيار عينة الدراسة البالغ عددىا)التابعة إلدارة عسَت التعليمية وىي 
( طالبا، اجملموعة الضابطة وعددىا( 08اجملموعة التجريبية اليت درست موضوعات النقد ُب ضوء منهج النقد األديب وعددىا)

درست موضوعات النقد ابلطريقة التقليدية. طالباً  08
البحث:  إجراءات-ج

 لإلجابة عن السؤال الرئيس للبحث:
ما فعالية الربانمج اؼبقًتح ُب ضوء منهج النقد التكاملي ُب تنمية مهارات النقد األديب والتفكَت ما وراء اؼبعرفة لدي طالب  

الصف الثالث الثانوي؟ ًب ازباذ اإلجراءات التالية:
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أوال: بناء أدوات البحث:
ربديد مهارات النقد األديب الالزمة لطالب الصف الثالث الثانوي:-0

ًب إعداد استبانة تضمنت مهارات النقد األديب اؼبناسبة لطالب الصف الثالث الثانوي، وذلك من خالل الرجوع إىل عدة    
والدراسات السابقة ُب ؾبال النقد مصادر سبثلت ُب أىداف تدريس األدب والبالغة والنقد ُب اؼبرحلة الثانوية، وكذلك البحوث 

األديب، ابإلضافة إيل بعض أدبيات النقد األديب وتعليم اللغة العربية. وبعد إعداد االستبانة ُب صورهتا األولية، ًب عرضها على 
لمي بعض اؼبتخصصُت ُب اؼبناىج وطرق تدريس اللغة العربية، وكذلك بعض اؼبتخصصُت ُب األدب والنقد والبالغة، وبعض مع

اللغة العربية ومشرفيها، وذلك هبدف ربديد اؼبهارات اؼبناسبة للطالب، وبعد األخذ آبراء احملكمُت اؼبناسبة بلغت الصورة النهائية 
(.0اؼبهارات اؼبناسبة لطالب الصف الثالث الثانوي أربع عشرة مهارة  )ملحق 

.بناء اختبار مهارات النقد األديب لطالب الصف الثالث الثانوي-3
 لقياس ىذه اؼبهارات متبعاً  بعد ربديد مهارات النقد األديب اؼبناسبة لطالب الصف الثالث الثانوي، أعد الباحث اختباراً    

 اػبطوات التالية: 
اهلدف من االختبار: -أ

. ىدف اختبار النقد األديب قياس مدى استيعاب طالب اجملموعتُت التجريبية والضابطة ؼبهارات النقد األديب  
إعداد الصورة األولية لالختبار: -ب
ًب إعداد االختبار ُب صورتو األولية بعد اختيار احملتوي الذي حرص الباحث أن يكون من خارج الكتاب اؼبقرر.  
 صدق االختبار:-ج
د والبالغة، ًب عرض االختبار علي ؾبموعة من احملكمُت اؼبتخصصُت ُب اؼبناىج وطرق تدريس اللغة العربية، واألدب والنق  

وذلك ؼبعرفة مدى صالحية االختبار ُب قياس مهارات النقد األديب لدى الطالب. وبعد مناقشتهم  ُب جوانب ؿبتوي االختبار، 
منهم ستة وعشرين  ٍب تعديلو مرة أخرى ُب ضوء آرائهم اؼبناسبة حىت ابت االختبار ُب صورتو النهائية متضمنا ثالثُت سؤاالً 

(.3تيار من متعدد، وأربعة أسئلة مقاليو)ملحقمن نوع االخسؤاال ً 
 ثبات االختبار:-د

..، ( وىو معامل ثبات مناسب إحصائياً 93ًب حساب االختبار عن طريق معامل  ألفا كرونباخ ووجد أنو يساوي)   
إعداد مقياس مهارات ما وراء اؼبعرفة لطالب الصف الثالث الثانوي:-3
اهلدف من املقياس:-أ

ى فعالية الربانمج اؼبقًتح ُب تنمية مهارات التفكَت ما وراء اؼبعرفة لدى طالب الصف الثالث الثانوي. قياس مد 
 إعداد الصورة األولية للمقياس:-ب

التقييم(، كما كتبت مفردات اؼبقياس  -اؼبراقبة والتحكم -ًب إعداد الصورة األولية للمقياس متضمنة أبعاده الثالثة )التخطيط    
ات تصف مهارات التفكَت ما وراء اؼبعرفة وتدل علي أداء الطالب وفبارستهم ؽبذه اؼبهارات. كما راعي الباحث أن تعرب  ُب عبار 

( كما روعي كتابة أبداً  -أحياانً  -)دائماً كل عبارة عن فكرة واحدة، وقد درجت اإلجابة عن عبارات اؼبقياس تدرجيا ثالثياً 
التعليمات بصورة واضحة.

 س: صدق املقيا-ج
ًب عرض اؼبقياس ُب صورتو األولية علي بعض احملكمُت من أعضاء ىيئة التدريس اؼبتخصصُت ُب علم النفس الًتبوي واؼبناىج    

وطرق التدريس بكلية الًتبية جامعة اؼبلك خالد. وبعد مناقشتهم ُب اؼبقياس ُعدل ُب ضوء أرائهم اؼبناسبة حىت ابت ُب صورتو 
التقييم ست مهارات. و  -اؼبراقبة ست مهاراتو  -عشرين عبارة موزعة كما يلي: التخطيط تسع مهاراتإحدى و النهائية متضمنا ً 

( 4انظر)ملحق 
 ثبات املقياس: -د

.، ( وىو معامل ثبات مناسب إحصائيا. 96ًب حساب االختبار عن طريق معامل ألفا كرونباخ ووجد أنو يساوي)   

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



 أمحد مجعة أمحد إبراهيمد.        هقد التلاملي لتهمية مهارات الهقد األدبي والتفلري ما وراء املعريف لدى طالب الصف الثالث الثانويبرنامج مقرتح يف ضوء مههج ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
04 

اثنيا: مواد البحث:
ؼبقًتح لتنمية مهارات النقد األديب والتفكَت ما وراء اؼبعرفة ُب ضوء ما يلي:بناء الربانمج ا-0
أسس بناء الربانمج: -أ

ًب بناء الربانمج اؼبقًتح ُب ضوء األسس التالية: 
 لغوية:  -

 -االجتماعيو  -النفسيو  -وتتمثل ُب منهج النقد التكاملي الذي يعٍت بدراسة النص األديب من جوانب متعددة ة)التارخيي    
الفٍت( وذلك بصورة متكاملة. كما تتمثل األسس اللغوية ُب طبيعة مهارات النقد األديب وعالقتها ابؼبهارات اللغوية األخرى  و 

كالبالغة والتذوق األديب.
 نفسية:  -
ومراعاة ذلك ُب مكوانت وتعٍت بدراسة طبيعة منو طالب اؼبرحلة الثانوية وخصائصهم اليت يقع ُب نطاقها طالب عينة الدراسة   

الربانمج.
 تربوية:  -

وسبثلت ُب دراسة االذباىات اغبديثة ُب تعليم وتعلم اللغة وتنمية مهارات ما وراء اؼبعرفة واالستفادة منها ُب تدريس الربانمج،   
 كاسًتاتيجيات ما وراء اؼبعرفة " التساؤل الذاٌب ، والعصف الذىٍت. وقد راعي الباحث ما يلي:

ح األساس النظري للمهارة قبل فبارسة الطالب ؽبا، مراعاة التكامل بُت مناىج النقد األديب ُب أثناء تدريس اؼبهارة وفبارسة شر 
 -الطالب ؽبا، اختيار اسًتاتيجيات التدريس اؼبناسبة لتدريس الربانمج، حبيث تكون مرتبطة أبىدافو)مهارات النقد األديب

مثل اسًتاتيجية التساؤل الذاٌب، والعصف الذىٍت.  مهارات ما وراء اؼبعرفة(، وذلك
إاتحة الفرصة للطالب ؼبمارسة اؼبهارات وتدريبهم عليها.-
مكوانت الربانمج:-ب
أىداف الربانمج:-1
راقبة اؼبو األسلوب( والتفكَت ما وراء اؼبعرُب)التخطيط، و اػبيال ، و العاطفة ، و وسبثلت ُب تنمية مهارات النقد األديب)اؼبعٍت،  

التقييم( لدي طالب الصف الثالث الثانوي. و والتحكم، 
حمتوي الربانمج:-2

وتضمن ؿبتوي الكتاب اؼبدرسي اؼبقرر علي الطالب مع إعادة تنظيمو ُب ضوء منهج النقد التكاملي ابإلضافة إيل بعض  
. توي طبسة عشر درساً النصوص األدبية اؼبناسبة ًب اختيارىا ُب ضوء أىداف الربانمج، وقد تضمن احمل

إسرتاتيجية تدريس الربانمج:-3
اسًتاتيجية العصف الذىٍت؛ ففي و  -ًب استخدام اسًتاتيجيتُت من اسًتاتيجيات ما وراء اؼبعرفة ومها: اسًتاتيجية التساؤل الذاٌب  

بعض التساؤالت لتنشيط  إطار االسًتاتيجيتُت السابقتُت يبدأ اؼبعلم بعرض موضوع الدرس علي الطالب وحثهم علي إاثرة
عمليات ما وراء اؼبعرفة هبدف تعرف ما لديهم من خربات سابقة حول اؼبوضوع. حيث ينظر كل طالب إيل عنوان الدرس 
ويسأل نفسو أسئلة تدور حول موضوع الدرس، ٍب يقرأ كل طالب الدرس وُب أثناء القراءة خيترب مدي صحة تنبئو حول موضوع 

يواصل التنبؤ والتفكَت ويسأل نفسو ما اغبل اؼبقًتح واإلجابة الصحيحة، وإذا مل تكن تنبؤات الدرس، فإن كانت صحيحة 
 الطالب غَت متطابقة، أو قريبة ؼبوضوع الدرس فيسأل نفسو: ؼباذا تنبؤاٌب غَت متطابقة؟ كيف يكون توقعاٌب ـبتلفة؟

وتعيُت قائد لكل ؾبموعة يدير ،إيل ؾبموعات صغَتة وذلك بتقسيم الطالب  ،ٍب يستخدم اؼبعلم اسًتاتيجية العصف الذىٍت   
عملية العصف الذىٍت ؼبناقشة األسئلة والتوقعات اليت توصل إليها كل طالب. ٍب يقوم اؼبعلم بتقصي االستجاابت الناصبة عن 

إيل اإلجاابت الصحيحة. التساؤل الذاٌب والعصف الذىٍت ُب ؾبموعات من الطالب وذلك وصوالً 
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لتقومي:أساليب ا-4
 التقومي القبلي -

وذلك من خالل  ،وذلك لتحديد مستوي أداء الطالب ُب مهارات النقد األديب والتفكَت ما وراء اؼبعرفة قبل تدريس الربانمج   
االختبار  واؼبقياس اؼبعدين لذلك.

 التقومي البنائي: -
سبكن الطالب منها.وىو تقوًن عقب تدريس كل مهارة ، وذلك للتأكد من تنميتها، و        

 التقومي النهائي:-
ويكون بعد االنتهاء من تدريس الربانمج.    
ضبط الربانمج:-5

(.5ًب عرض الربانمج علي بعض اؼبتخصصُت للتأكد من صالحيتو حىت أصبح صاغبا للتطبيق)ملحق  
: البحثرابعا: تنفيذ جتربة 

 :التطبيق القبلي الختبار مهارات النقد األديب -أ
قبل تطبيق الربانمج للتأكد من تكافؤ اجملموعتُت. وقد جاءت  البحثًب تطبيق اختبار مهارات النقد األديب علي ؾبموعيت    

النتائج كما يلي: 

األديب( نتائج اجتاه فروق متوسطي رتب اجملموعتني يف القياس القبلي الختبار يف النقد  1جدول )
مستوى الداللة Zقيمة  معامل ويلكوكسون معامل مان وتيٌت الرتبؾبموع  متوسط الرتب ن اجملموعة
,0806.55373.6الضابطة

غَت دالة :0.30 ,373.6 ,6.:,0
,67443.6.:080التجريبية

ن اجملموعتُت ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت ؾبموعيت الدراسة ُب التطبيق القبلي الختبار النقد األديب، أي أ0يوضح جدول)
 متكافئتان.

 التطبيق القبلي ملقياس مهارات ما وراء املعرفة: -ب
 ًب تطبيق مقياس مهارات ما وراء اؼبعرفة علي ؾبموعيت الدراسة قبل تطبيق الربانمج للتأكد من تكافؤ اجملموعتُت. وقد جاءت النتائج كما

 يلي:
لقياس القبلي  ملقياس التفكري ما وراء املعرفة( نتائج اجتاه فروق متوسطي رتب اجملموعتني يف ا2جدول)

اؼبتغَت
ؾبموع الرتب متوسط الرتب ن اجملموعة

معامل مان 
مستوى الداللةZقيمة  معامل ويلكوكسون وتيٌت

7369,.0830الضابطةالتخطيط
غَت دالة6:,.953483

5348:.0804التجريبية
,0449.6:.:080الضابطةاؼبراقبة

غَت دالة0,4.6,367.6,0.50.543
,367.6:,.0806التجريبية

0808.093:3الضابطةالتقييم
غَت دالة5:.04:3:30

0808.934,4التجريبية
0830.50475الضابطةاجملموع الكلى

غَت دالة983403.3:7
340

حصائية بُت ؾبموعيت الدراسة ُب التطبيق القبلي ؼبقياس مهارات ما وراء اؼبعرفة، أي أن ( عدم وجود فروق ذات داللة إ3يوضح جدول)
 اجملموعتُت متكافئتان.
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 تطبيق الربانمج: -ج
بعد توضيح اؽبدف من التجربة ألحد مدرسي اللغة العربية لطالب الصف الثالث الثانوي قام بتطبيق الربانمج اؼبقًتح علي اجملموعة      

ه(. وبعد االنتهاء من تدريس الربانمج للمجموعة 0546-0545ة واليت بلغ عددىا سبعة عشر طالبا ُب الفصل الدراسي الثاين  ) التجريبي
، ٍب التجريبية ًب التطبيق  البعدي الختبار مهارات النقد األديب ومقياس مهارات ما وراء اؼبعرفة علي طالب اجملموعتُت التجريبية والضابطة

ورصدت الدرجات سبهيدا لرصد النتائج وتقدًن اؼبقًتحات. صححت األوراق
نتائج الدراسة: مناقشتها وتفسريىا -د
.( سبت اإلجابة عنهما ُب منت البحثاألول والثاين) ابلنسبة للسؤالني -

 الذي ينص علي:ابلنسبة للسؤال الثالث 
ارات النقد األديب لدى طالب الصف الثالث الثانوي؟ وإلجابة السؤال ما فعالية الربانمج اؼبقًتح ُب ضوء منهج النقد التكاملي لتنمية مه 

 السابق سبت صياغة الفرض التايل: 
( بُت متوسطات درجات طالب اجملموعتُت ُب التطبيق البعدي الختبار 0,.,ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي داللة)-

 ي. مهارات النقد األديب لدى طالب الصف الثالث الثانو 
 -Mannوالختبار صحة ىذا الفرض سبت اؼبعاعبة اإلحصائية ابستخدام اختبار مان وتٍت الالابرامًتي للمقارنة بُت عينتُت مستقلتُت     

Whitney- U Test(نتائج تطبيق اختبار" 4ُب التطبيق البعدي. ويوضح جدول )U   لداللة الفروق بُت متوسطي الرتب جملموعيت "
 مهارات النقد األدبالبحث ُب اختبار 

( يوضح نتائج اجتاه فروق متوسطي رتب اجملموعتني يف القياس البعدي الختبار النقد األديب3جدول )
مستوى الداللة Zقيمة  معامل ويلكوكسون معامل مان وتيٌت ؾبموع الرتب متوسط الرتب ن اجملموعة
,0096.6:.,080الضابطة

43.6, 096.6, 4.987 ,.,0
,6.:,5 :,.35 08 يةالتجريب

( وجود فروق دالة إحصائيا بُت متوسطي رتب اجملموعتُت ُب التطبيق البعدي الختبار النقد األديب، حيث بلغت قيمة 4 (يتضح من اعبدول
Z (4.987(وىي دالة وموجبة عند مستوي ),.,لصاحل اجملموعة التجريبية. أي أنو توجد فروق دالة إحصائياً 0 ) هارات النقد ُب تنمية م

 األديب لصاحل اجملموعة التجريبية تعزي إيل الربانمج اؼبقًتح فبا يؤدي إيل رفض الفرض الصفري األول. وديكن تفسَت ذلك أن تدريس النقد
ة ىذه األديب ُب ضوء منهج النقد التكاملي وابستخدام اسًتاتيجيات تدريسية تركز علي الطالب كالتساؤل الذاٌب والعصف الذىٍت أدي تنمي

اليت توصلت إيل فاعلية طريقة االكتشاف ُب تنمية النقد األديب ) 3,,3اؼبهارات لدى الطالب. وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة)  اغبمادي، 
( اليت توصلت إيل فاعلية االسًتاتيجية اؼبقًتحة القائمة على 3,,3والتفكَت الناقد لدي طالب الصف الثاين الثانوي. ودراسة )عبدالرحيم،

( اليت توصلت إيل 3,00منهج النقد التكاملي ُب فهم النصوص األدبية وتذوقها لدى طالب الصف األول الثانوي. ودراسة )اؼبخزومي، 
فاعلية استخدام اسًتاتيجييت كيلر و ويتلي ُب تنمية مهارات النقد األديب والتفكَت الناقد لدي طلبة الصف األول الثانوي.

  ذي ينص علي:الابلنسبة للسؤال الرابع 
 ما فعالية الربانمج اؼبقًتح ُب ضوء منهج النقد التكاملي لتنمية مهارات التفكَت ما وراء اؼبعرُب لدى طالب  
 الصف الثالث الثانوي؟ وإلجابة السؤال السابق سبت صياغة الفرض التايل: 
اجملموعتُت ُب التطبيق البعدي ؼبقياس التفكَت ما ( بُت متوسطات درجات طالب 0,.,ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)- 

 وراء اؼبعرُب لدى طالب الصف الثالث الثانوي.  
 -Mannوالختبار صحة ىذا الفرض سبت اؼبعاعبة اإلحصائية ابستخدام اختبار مان وتٍت الالابرامًتي للمقارنة بُت عينتُت مستقلتُت     

Whitney- U Test( نتائج تطبيق اختبار" 5دول)ُب التطبيق البعدي. ويوضح جU   لداللة الفروق بُت متوسطي الرتب جملموعيت "
 الدراسة ُب مقياس مهارات ما وراء اؼبعرفة.

( يوضح نتائج اجتاه فروق متوسطي رتب اجملموعتني يف القياس البعدي ملقياس ما وراء املعرفة4جدول )
مستوى الداللة Zقيمة  معامل ويلكوكسونمعامل مان وتيٌت ؾبموع الرتبمتوسط  ن اجملموعة
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الرتب
09084.,080الضابطة

3, 084 5.4, ,.,0 0835.93533التجريبية

بُت متوسطي رتب اجملموعتُت ُب التطبيق البعدي ؼبقياس ما وراء اؼبعرفة، حيث بلغت  ( وجود فروق دالة إحصائياً 5 (يتضح من اعبدول   
( لصاحل اجملموعة التجريبية. أي أنو يوجد فرق ذو داللة إحصائية ُب تنمية مهارات 0,.,دالة وموجبة عند مستوي)( وىي ,5.4) Zقيمة 

النقد  التفكَت ما وراء اؼبعرُب لصاحل اجملموعة التجريبية يعزي إيل الربانمج اؼبقًتح فبا يؤدي إيل رفض الفرض الصفري الثاين. حيث إن تدريس
نقد األديب اؼبتكامل وابستخدام اسًتاتيجيات تدريسية ُب تدريس الربانمج كالتساؤل الذاٌب والعصف الذىٍت أدي إيل األديب ُب ضوء منهج ال

(؛ و)دمحم، 6,,3تنمية مهارات التفكَت ما وراء اؼبعرفة لدى الطالب. وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من: دراسة) فارس، 
عبدالقادر، ((؛ و 3,03عكاشة، ودمحم، ((؛ و3,03(؛ و)عايد، 3,03(؛ و)دمحم،,3,0(؛ و)خليل، وحسن، و لوندي،9,,3
( واليت أشارت إيل فاعلية بعض الربامج واالسًتاتيجيات اغبديثة ُب تنمية مهارات ما وراء 3,04(؛ و)عفيفي، 3,04أضبد، ( (؛ و3,03

اؼبعرفة لدي الطالب . 
 الذي ينص علي:الفرض الثالث 

( بُت متوسطات درجات اجملموعة التجريبية ُب التطبيقُت )القبلي  البعدي( الختبار 0,.,داللة إحصائية عند مستوى) ال توجد فروق ذات
النقد األديب لدى طالب الصف الثالث الثانوي. 

 والختبار صحة ىذا الفرض سبت اؼبعاعبة اإلحصائية ابستخدام اختبار مان وتٍت الالابرامًتي     
 Mann- Whitney- U Test (نتائج تطبيق اختبار" 6للمقارنة بُت التطبيقُت القبلي والبعدي. ويوضح جدول )U   لداللة "

 الفروق بُت متوسطي الرتب للمجموعة التجريبية ُب اختبار النقد األديب. واعبدول التايل يوضح ذلك: 
سني ) القبلي و البعدى( الختبار النقد األديب( يوضح نتائج اجتاه فروق متوسطى رتب اجملموعة التجريبية ىف القيا5جدول )

اجملموعة
التجريبية
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التطبيقُت القبلي والبعدي الختبار ( وجود فروق دالة إحصائيا بُت متوسطات درجات طالب اجملموعة التجريبية ُب 6 (يتضح من اعبدول
( لصاحل طالب 0,.,( وىي دالة وموجبة عند مستوي),4.74) Zمهارات النقد األديب لصاحل القياس البعدي. حيث بلغت قيمة 

الربانمج اؼبقًتح فبا  اجملموعة التجريبية. أي أنو يوجد فرق ذو داللة إحصائية ُب تنمية مهارات النقد األديب لصاحل اجملموعة التجريبية يعزي إيل
يؤدي إيل رفض الفرض الصفري الثالث، وديكن تفسَت ذلك أبن تدريس الربانمج اؼبقًتح ُب ضوء منهج النقد التكاملي وابسًتاتيجيات 

 اؼبعارف جعلت الطالب يقومون بدور نشط وإجيايب ُب أثناء التعلم وذلك من خالل التساؤل الذاٌب، واؼبناقشة والتعاون بينهم والتوصل إيل
وتوظيفها ُب عملية التعلم فبا أسهم ُب تنمية مهارات النقد لديهم. 

 الفرض الرابع: والذي ينص علي:
( بُت متوسطات درجات اجملموعة التجريبية ُب التطبيقُت) القبلي والبعدي( 0,.,ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)   

طالب الصف الثالث الثانوي.  ؼبقياس التفكَت ما وراء اؼبعرُب لدى
 والختبار صحة ىذا الفرض سبت اؼبعاعبة اإلحصائية ابستخدام اختبار مان وتٍت الالابرامًتي       

 Mann- Whitney- U Test (نتائج تطبيق اختبار" 7للمقارنة بُت التطبيقُت القبلي والبعدي. ويوضح جدول )U   لداللة "
وعة التجريبية ُب مقياس التفكَت ما وراء اؼبعرفة. واعبدول التايل يوضح ذلك: الفروق بُت متوسطي الرتب للمجم

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



 أمحد مجعة أمحد إبراهيمد.       هقد التلاملي لتهمية مهارات الهقد األدبي والتفلري ما وراء املعريف لدى طالب الصف الثالث الثانويبرنامج مقرتح يف ضوء مههج ال
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( يوضح نتائج اجتاه فروق متوسطى رتب اجملموعة التجريبية ىف القياسني القبلي والبعدي ملقياس التفكري ما وراء املعرفة6جدول )

بُت متوسطات درجات اجملموعة التجريبية ُب التطبيقُت القبلي والبعدي ؼبقياس ما وراء  ( وجود فروق دالة إحصائياً 7يتضح من اعبدول )
( لصاحل اجملموعة التجريبية. أي أنو 0,.,موجبة عند مستوي)( وىي دالة و 4.736) Zلصاحل القياس البعدي. حيث بلغت قيمة   اؼبعرفة

ُب تنمية مهارات التفكَت ما وراء اؼبعرفة لصاحل اجملموعة التجريبية يعزي إيل الربانمج اؼبقًتح فبا يؤدي إيل رفض  يوجد فرق دال إحصائياً 
مرورىم خبطوات ق اسًتاتيجيات تدريسو أاتح للطالب الفرض الصفري الثالث. وديكن القول أن التعلم ابستخدام الربانمج اؼبقًتح وف

العصف الذىٍت( وُب نفس الوقت السًتاتيجيات ما وراء اؼبعرفة حيث يقوم الطالب بدور نشط  ُب صبع اؼبعلومات و  -)التساؤل الذاٌب
األديب وإصدار حكم عليو وكل ذلك  وتنظيمها عن طريق التساؤل الذاٌب، واؼبناقشة والتعاون بينهم حىت يتم توظيفها ُب عملية نقد النص

ساعد ُب تنمية مهارات التفكَت ما وراء اؼبعرفة )التخطيط، اؼبراقبة، التقييم( لدي الطالب.
 التوصيات 

 يوصى الباحث ضرورة مراعاة مايلي: احلاىل البحثعلى نتائج  بناء
 أوال: توصيات خاصة مبحتوى الكتاب املدرسي للنقد األديب:

تنظيم احملتوي الدراسي للنقد األديب ُب مناىج اللغة العربية، حبيث يتم ربديدىا، وتوزيعها َب الصفوف الدراسية بصورةضرورة إعادة -0
متدرجة َب اؼبراحل الدراسية) االبتدائية، اؼبتوسطة، الثانوية(.

تنمية مهارات النقد األدىب من خالل مراعاةضرورة إعادة تنظيم ؿبتوى مناىج اللغة العربية للمراحل التعليمة قبل اعبامعي حبيث يتم -3
التكامل بُت النصوص األدبية، والفروع اللغوية األخرى.

االستفادة من منهج النقد التكاملي ُب تنمية مهارات النقد األدىب.-4
اثنيا: توصيات خاصة مبعلمي اللغة العربية:

مة؛ لتدريبهم على اسًتاتيجيات ما وراء اؼبعرفة لتنمية مهارات النقد األديب.إعداد دورات تدريبية ؼبعلمى اللغة العربية ُب أثناء اػبد-0
إعداد دورات تدريبية ؼبعلمى اللغة العربية ُب أثناء اػبدمة؛ لتدريبهم على اسًتاتيجيات تنمية مهارات ما وراء اؼبعرفة لدي الطالب.-3
 ات الرتبية:اثلثا: توصيات خاصة بربامج إعداد معلمي اللغة العربية بكلي 
 ُب االىتمام ابالسًتاتيجيات التدريسية اغبديثة  َب مقرر" طرائق تدريس اللغة العربية" والىت تركز على تنمية مهارات التفكَت فوق اؼبعرَب-

أثناء تدريس مناىج اللغة العربية ُب مراحل التعليم قبل اعبامعى. 
 ت تنميتها، وأساليب تقوديها، ضمن موضوعات مقرر  طرائق تدريس اللغة العربية.ضرورة االىتمام دبهارات النقد األدىب، واسًتاتيجيا -
ة ضرورة تدريس اؼبقررات األكادديية َب كليات إعداد معلمى اللغة العربية ابسًتاتيجيات تدريسية معاصرة تؤدى إىل تنمية اؼبهارات اللغوي-

 طالب اؼبعلمُت ُب تدريس اللغة العربية َب أثناء التدريب اؼبيداىن. بصفة عامة، ومهارات النقد األدىب بصفة خاصة، فبا يساعد ال
بصفة لالستفادة منها ُب تدريس النصوص األدبية لتنمية مهارات التذوق خاصة اىج النقد األديب دريب معلمي اللغة العربية على منت-

والنقد األدبيُت.
 املقرتحات

صيات يقًتح الباحث إجراء الدراسات التالية: والتو  البحث اُب ضوء ما أسفرت عنو نتائج ىذ   
مهارات النقد األديب اؼبناسبة لكل صف من الصفوف الدراسية دبراحل التعليم العام قبل اعبامعي)ربديدىا، قياسها، تنميتها(.-0
ى الطالب معلمي اللغة العربية، وأثرهبرانمج مقًتح ُب ضوء منهج النقد التكاملي لتنمية مهارات النقد األديب والتفكَت ما وراء اؼبعرفة لد-3

علي أداء طالهبم.

اجملموعة
التجريبية
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املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



 أمحد مجعة أمحد إبراهيمد.       هقد التلاملي لتهمية مهارات الهقد األدبي والتفلري ما وراء املعريف لدى طالب الصف الثالث الثانويبرنامج مقرتح يف ضوء مههج ال
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مية مهارات التحليل األديب والتفكَت ما وراء اؼبعرفة لدي طالب اؼبرحلة الثانوية.ُب ضوء منهج النقد التكاملي لتن برانمج مقًتح-4
سطة.برانمج مقًتح لتنمية مهارات النقد األديب والتفكَت الناقد لدى طالب اؼبرحلة اؼبتو -5

املجلد )٢( العدد )٢( ، ١٤٣٦ هــ - ٢٠١٥ م    مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية



 أمحد مجعة أمحد إبراهيمد.       هقد التلاملي لتهمية مهارات الهقد األدبي والتفلري ما وراء املعريف لدى طالب الصف الثالث الثانويبرنامج مقرتح يف ضوء مههج ال
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التعليمية: دراسة تطبيقية علي مناىج النقد األديب وفاعلية مناىجنا  بل(. مستق:,,3سامل، مصطفي رجب؛ وغنيمي، مصطفي عبدالعاطي) 
 .190-170، ص 1الدويل األول)التعليم وحتدايت املستقبل(، -املؤمتر العلمي العريب الرابعاؼبرحلة االبتدائية، 

ارات القراءة اإلبداعية وأثره علي التفكَت فوق (. فاعلية استخدام اسًتاتيجيات ما وراء اؼبعرفة ُب تنمية بعض مه3,03عايد، مرًن بنت دمحم) 
 .152-121، 32اإلمارات،  -الدولية لألحباث الرتبويةاجمللة  اؼبعرُب لدي طالبات اؼبرحلة اؼبتوسطة، 

الصف  (. أثر طريقة االكتشاف اؼبوجو ُب تنمية التفكَت فوق اؼبعرُب والتحصيل  الدراسي ُب الرايضيات لدي طلبة3,03عبدالقادر، خالد)
 .2160-2113، 9، 26جملة جامعة النجاح للعلوم اإلنسانية، التاسع األساسي دبحافظة غزة، 

فاعلية إسرتاتيجية مقرتحة قائمة علي منهج النقد التكاملي يف فهم  النصوص األدبية وتذوقها لدي ( 3,,3عبدالرحيم، مصطفي دمحم)
 ة، كلية الًتبية، جامعة األسكندرية(، مصر.رسالة ماجستَت غَت  منشور طالب الصف األول الثانوي، )

 .9-3رايضيات التعليم العام يف جمتمع املعرفة،  -املؤمتر العلمي الرابع(. اؼبعرفة وما وراء الداللة: اؼبفهوم والداللة. 5,,3عبيد، وليم)
األسكندرية، اؼبكتب والثانوية(. دادية   ربية يف املرحلتني) اإلعاالجتاىات احلديثة لتدريس اللغة الع (.4::0عصر، حسٍت عبدالباري) 

 العريب اغبديث.
(. اجتاىات حديثة يف طرائق واسرتاتيجيات التدريس. خطوة 3,04على، عيد عبد الواحد؛ والعريشي، جربيل حسن؛ والسيد،  فايزة أضبد)

 عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع. على طريق إعداد املعلم،
اشرح ُب تنمية ربصيل اؼبفاىيم العلمية ومهارات ما وراء اؼبعرفة لدي تالميذ  -الحظ-ية اسًتاتيجية تنبأ(. فاعل3,04عفيفي، أميمة دمحم)

 .107، 4، 16جملة الرتبية العلمية، الصف األول اإلعدادي، 
ياق تعاوين علي سلوك (.  فاعلية برانمج تدريب ُب تنمية مهارات ما وراء   اؼبعرفة ُب س3,03عكاشة، ؿبمود فتحي؛ ودمحم، إديان صالح) 

 .150-108، 5اجمللة العربية لتطوير التفوق، حل اؼبشكلة لدي عينة من طالب الصف األول الثانوي، 
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أثر برانمج تدرييب يف القراءة الناقدة علي التفكري فوق املعريف لدي طلبة الصف العاشر وعالقتو (. 6,,3فارس، عز الدين عزت)
منشورة، كلية الدراسات العليا، اعبامعة األردنية.  رسالة دكتوراه غَت ستوي التحصيلي )مرتفع/منخفض(،مبتغريي اجلنس)ذكور/ إانث( وامل

األردن.
جملة كلية الرتبية (. ربليل كتاب مادة النقد األديب اغبديث ُب ضوء  األىداف التعليمية، 3,03فرحان، حسن علي؛ وكرًن، مكي فرحان)

العراق. ،48 -35، ص 10، 6لكوفة، للبنات للعلوم اإلنسانية، جامعة ا
(. أثر استخدام قبعات التفكَت الست ل" دي بونو" ُب تنمية التفكَت الناقد ومهارات ما وراء اؼبعرفة لدي 3,03فهمي، نوال عبدالفتاح)

. 84-47، 4، الرتبية العربية، تالميذ الصف الثاين اإلعدادي ُب مادة العلوم
 ، القاىرة، دار الشروق.ديب، أصولو ومناىجوالنقد األ(. ,::0قطب، سيد )

املوقف األديب، (. كبو مدرسة نقدية عربية ُب النقد األديب) مستقبل النقد األديب العريب ُب القرن اغبادي والعشرين(، 3,04حبك، أضبد زايد)
   .73 -59، ص 492، 41سوراي، 

راء اؼبعرفة ُب تنمية مهارات ما وراء اؼبعرفة والتحصيل ُب مادة حساب اؼبثلثات ، اسًتاتيجية مقًتحة ُب ضوء ما و 9,,3، مكة عبداؼبنعم،دمحم
 0، مصر79-34، 11جملة تربوايت الرايضيات، لدى  طالب الصف األول الثانوي، 

هارات ما وراء ( ُب تنمية الفهم العميق  للمفاىيم الفيزايئية ومK.W.L.H(. فاعلية اسًتاتيجية اعبدول الذاٌب) 3,03د، انصر بن على)ضب
.58- 11،   ص 1، 33عمان، دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس، اؼبعرفة لدى طالب الصف الثامن األساسي بسلطنة 

 (.البالغة والنقد للصف الثالث الثانوي. الفصل الدراسي الثانوي  )شرعي(.اإلدارة العامة للمناىج 3,05وزارة الًتبية والتعليم)
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