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 وعالقتها مبستوى النقد األدبي  املنهج األسلوبيآليات دراسة النص الشعري يف ضوء 

 لدى طالبات اللغة العربية

 د. فاطمة شعبان دمحم عسريي
 أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية املشارك

 جامعة امللك خالد -الرتبيةكلية 
 م42/8/0204 ُقِبل البحث للنشر بتاريخ: م41/6/0204 :اسُتلم البحث بتاريخ

هدف البحث إىل حتديد آليات دراسة النص الشعري يف ضوء املنهج  :مستخلص البحث

األسلوبي، والتعريف بواقع ممارسة طالبات اللغة العربية هلذه اآلليات عند دراسة النص 

من وجهة نظرهن، ونظر أعضاء هيئة التدريس، وعالقة ذلك مبستوى مهارات الشعري 

النقد األدبي لدى الطالبات، وقد اعتمدت الباحثة املنهج الوصفي آلية لبلورة األفكار 

( أعضاء هيئة تدريس، وطالبة بقسم اللغة 421وحتليل النتائج، وتكونت عينة البحث من )

( طالبة، وقد صممت 41( عضو هيئة تدريس، و)02)العربية جبامعة امللك خالد، مشلت 

الباحثة استبانة للكشف عن واقع ممارسة الطالبات آليات دراسة النص الشعري ومدى 

استيعابها يف ضوء املنهج األسلوبي، واختبار مهارات النقد األدبي للطالبات، وقد أظهرت 

ي يف ضوء املنهج األسلوبي النتائج أن مستوى ممارسة الطالبات آلليات دراسة النص الشعر

من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس كان متوسًطا، يف حني كان مستوى ممارسة الطالبات 

آلليات دراسة النص الشعري من وجهة نظرهن عالًيا، كما أظهرت النتائج وجود عالقة بني 

وى مستوى ممارسة الطالبات آلليات دراسة النص الشعري يف ضوء املنهج األسلوبي ومست

 مهارات النقد األدبي لديهن.

: دراسة النص الشعري، املنهج األسلوبي، النقد األدبي، طالبات اللغة الكلمات املفتاحية

 العربية.
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Techniques of Studying Poetry Text in Light of the Stylistic Method and its 

Relationship with the Literary Criticism Level among Female Students of the 

Arabic Language 

Abstract: 

   This study aimed to determine the techniques of studying poetic text in light 

of the stylistic approach and its relationship with the literary criticism level among 

students of the Arabic language. It also aimed to identify the reality of Arabic female 

students’ practice in these techniques when studying the poetry text from their point 

of view, and the view of faculty members. 

The study adopted a descriptive method. The sample of the study, consisted of 

(104) faculty members and students in the Department of Arabic language at King 

Khalid University, included (30) staff members and (74) female students. A 

questionnaire was designed to identify the reality of female students’ practice of the 

techniques. Moreover, a test of the skills of the literary criticism of female students 

was applied as a tool study. The results showed that the level of practice of female 

students in the techniques of studying poetry text, according to the members′ point 

of view, was moderate whereas the level of students′ practice, according to the 

students′ point of view, was nearly high. The results also identified the relationship 

between the students′ level of performance of the techniques and their level of 

literary criticism skills. 

Keywords: Studying Poetry Text, Stylistic Method, Literary Criticism, Female 

Students of the Arabic Language. 
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 املقدمة:  

تتبوأ الدراسات األدبية مكانة مرموقة يف ميدان دراسة اللغة؛ إذ تتعامل مع النصوص 

وختضع يف ذلك للعديد من النظريات واملناهج النقدية، وجيمع األدبية بالتحليل والنقد، 

النقاد واملهتمون بدراسة األدب على أن دراسة النصوص األدبية ليست هدًفا يف حد ذاتها؛ 

 وإمنا هي وسيلة لتعميق فهم النصوص األدبية وتذوقها ونقدها.

وتزداد أهمية دراسة النصوص األدبية يف املرحلة اجلامعية، خصوًصا لدى املتعلمني يف 

الكليات واألقسام اللغوية املتخصصة، انطالًقا من متطلبات دراستهم األكادميية، وتلبية 

لطبيعة مرحلتهم العمرية اليت جتعلهم يعشقون األدب ومييلون إىل دراسته، واالستمتاع 

ا يعزز من تنمية ثروتهم اللغوية، وصقل مواهبهم، وزيادة خرباتهم بروائع نصوصه؛ مب

(.  وعلى الرغم من أهمية دراسة النصوص األدبية، والنصوص الشعرية 0242)السويفي، 

يف املرحلة اجلامعية، إال أنها مل تصل للغاية املرجوة منها بتفاعل  -على وجه اخلصوص-

( إىل أن الواقع الفعلي 0244أشار السلمي )املتعلم مع النص وتذوقه ونقده، ويف ذلك 

لتدريس النص الشعري ال يتواكب مع ما يتمتع به من أهمية، فهناك تدٍن واضح يف مستوى 

قدرة اجلامعيني على فهم النصوص الشعرية وتلقيها، واإلفادة منها؛ حيث اتسم مستوى 

طباعية اليت ال تنم عن تفسرياتهم األدبية املرتبطة بتلك النصوص بالسطحية، والرؤى االن

 إحساس عميق بالنص الشعري، وتفاعل واٍع معه.  

هذه التفسريات السطحية والرؤى االنطباعية اليت اتسمت بها دراسة النص الشعري 

أثَّرت سلًبا على املهارات املرتبطة بدراسة النص الشعري ومن أهمها مهارات النقد األدبي، 

اٍع مع مضامني النص الشعري وأفكاره، وتذوق مبا تتطلبه من فهم عميق، وتفاعل و

( بقوله: إن مهارات 0222مجالياته، وتقييم مدى جودته ونضجه، وهذا ما أكَّده عطا )

النقد األدبي تساعد املتعلمني على فحص خمتلف اآلراء وتأملها، ومتنحهم القدرة على 



 2023أكتوبر  350-301، ص ص(2(، العدد )8جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية اجمللد )جملة 

 

011  

 

وعية، بعيًدا عن املوازنة فيما بينها، واستنتاج ما يتصل بها، واحلكم عليها مبوض

( أن وظيفة النقد األدبي تتلخص يف تقويم العمل األدبي 0240االنطباعية، ويؤكد زياد )

عن قياس  من الناحية الفنية، وبيان قيمته املوضوعية، وقيمته التعبريية واللغوية، فضاًل

صائص ( أن النقد يكشف عن اخل0240مدى تأثره بالبيئة احمليطة وتعبريه عنها. ويرى حمبك )

خمتلًفا حيمل صفة أدب، وعن القيم  الفنية واجلمالية للعمل األدبي اليت جعلت منه عماًل

واملفهومات الفنية واجلمالية السائدة يف عصره، وحياول االرتقاء بها، وقد يغريها، فيصوغ 

رؤية جديدة، وحيرص على نوٍع جديد؛ فالنقد بذلك نتاج جمتمعه ومرحلته؛ ولكنه فاعل 

 ه، وهو قائم على النتاج األدبي، ومبين عليه. يف جمتمع

وعليه؛ فإن الثمرة احلقيقية لدراسة النقد األدبي تتمثل يف قدرة املتعلمني على 

ممارسته، بطريقة متكنهم من بناء األحكام النقدية مبوضوعية بعيًدا عن الذاتية أو االنطباعية 

طبيعة النص الشعري ووحدته، وال أو تقييد األحكام النقدية بعبارات معينة، ال تراعي 

تربي الذائقة األدبية لديهم، وهذا يتطلب االنتقال بدراسة النص الشعري من النظرية إىل 

 املمارسة.

"املتتبع للواقع الفعلي لتدريس النصوص الشعرية يلحظ اعتمادها على معاجلات  ولعل

، غري مهتم تكرس التدريس الشكلي، الذي يتمحور حول الُبنى السطحية للنصوص

بالتغلغل داخل ُبناها العميقة، يف صورة جتايف طبيعة النص الشعري، وخصائصه، 

ومتطلبات فهمه، وحتليله؛ فواقع تلك املعاجلات يفتقد ملنهجية تدريسية معتربة تراعي النص 

(. هذا القصور يف 80ص ،0244الشعري، من حيث خصائصه ومكوناته" )السلمي، 

الشعري يقود إىل التوجه حنو املناهج النقدية اليت تبناها الّنقاد يف  املعاجلات السائدة للنص

دراستهم للنصوص الشعرية، خصوًصا يف ظل تزايد الدعوة لتوظيف الدراسات اللسانية 

اللغوية واإلفادة من تطبيقاتها يف دراسة النصوص الشعرية، ويف ذلك أوضح الكشو 
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همت كثرًيا يف حتديد منهج علمي لتعليم ( أنَّ الدراسات اللسانية اللغوية سا4106)

 اللغات، ُيبعده عن االرجتال واالنطباعية. 

ولعل اإلسهامات اليت قدمها املنهج األسلوبي يف حتليل النصوص الشعرية، مُتثل إجناًزا 

رائًعا يف جمال حتليل النص، والتعامل معه وفق مستويات تتواءم مع طبيعته اللغوية وظواهره 

 األسلوبية.

املنهج األسلوبي منهج نقدي يتناول النصوص األدبية بالدراسة على أساس حتليل ف

الظواهر اللغوية والسمات األسلوبية بشكل يكشف خصوصية الظاهرة اجلمالية واألمناط 

التعبريية للنصوص، ويقيِّم أسلوب مبدعها، حمدًدا املميزات األسلوبية اليت ميتاز بها عن 

(. وهو بذلك ُيعنى عناية تامة بالنص؛ لتعويد املتعلم من 0226ي، غريه من املبدعني )املسد

خالل دراسته على إعمال الفكر، ويقوم على البحث يف العالقات الرابطة بني الرتاكيب 

من خالل ما نسميه  –املختلفة املكونة للنص فيما يسمى باحلقول الداللية، واليت توضح 

، وذلك لتعويد املتعلمني على تقنية الربط بني املعنى الغالب على النص -املعجم الشعري

األشياء والتأليف فيما بينها، لتكوين أفكار جديدة ومبتدعة من خالل ذلك )الشيزاوية، 

(. ويتناول املنهج األسلوبي النص من عدة مستويات؛ املستوى الصوتي والصريف 0244

األسلوبية ترسم تأملها ( أن 0222واملعجمي والرتكييب والتصويري، ويف ذلك يرى بشري )

لعامل النص رمًسا تتعدد فيه القراءة، فهي تتأمل البنية الصوتية واإليقاعية واملعجمية، 

وتتأمل البنية الرتكيبية النحوية، وتتأمل البنية الداللية اجلمالية، دون جتاهل للسياق وما 

 يكتنزه من عالقات اختيارية واحنرافية.

 النص من خالل مادته األساسية وهي اللغة، وبذلك فاملنهج األسلوبي يعاجل

وبواسطتها تتضح الظواهر اللغوية البارزة، وُتربط هذه الظواهر بأسبابها ومسبباتها، 

وعالقتها بكاتب النص، وهي بطبيعة احلال ال تدرس اللغة حبد ذاتها؛ ولكنها توظف اللغة 

ليم النصوص األدبية املنهج (. وقد أوىل الباحثون يف ميدان تع0244لدراسة النص )عودة، 
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(، Harman, 2008األسلوبي يف اآلونة األخرية اهتماًما يف دراساتهم؛ منها دراسة )

(، و)السلمي، 0244(، و)حرحش، 0240(، و)الطارشية، 0244 و)الشيزاوية،

(؛ حيث أظهرت نتائج هذه الدراسات أثًرا إجيابًيا للمنهج 0242(، و)الزيين، 0244

 األسلوبي يف تنمية بعض املهارات األدبية والبالغية. 

وتأسيًسا على ما سبق؛ مضى البحث احلالي حنو حتديد آليات دراسة النص الشعري 

املنهج األسلوبي، وقياس عالقته مبستوى مهارات النقد األدبي لدى طالبات اللغة يف ضوء 

 العربية.

 مشكلة البحث وأسئلته:
انطالًقا من توصيات مؤمترات اللغة العربية وآدابها ومنها مؤمتر اللسانيات املنعقد عام 

يت أوصت (، ال0242(، ومؤمتر اللغة العربية والدراسات البينية املنعقد عام )0241)

بضرورة التوجه يف تدريس النصوص الشعرية إىل اسرتاتيجياٍت تراعي طبيعته وخصائصه، 

(، اليت أظهرت نتائجها 0244وكذلك نتائج الدراسات السابقة كدراسة )السلمي، 

اخنفاًضا واضًحا يف واقع توظيف اسرتاتيجيات حتليل النصوص الشعرية يف املرحلة اجلامعية 

( 0244ألسلوبي، وتوصيات الدراسات السابقة كدراسة )الشيزاوية، مبا فيها املنهج ا

(، اليت أوصت بضرورة توظيف املنهج األسلوبي 0242( و)الزيين، 0240و)الطارشية، 

حتددت مشكلة البحث يف السؤال ، يف حتليل النصوص األدبية لتنمية مهارات النقد والتذوق

 الرئيس اآلتي:

عالقتها مبستوى النقد األدبي ما و املنهج األسلوبي؟ ضوء آليات دراسة النص الشعري يفما 

 ؟ لدى طالبات اللغة العربية

 وتفرعت عنه األسئلة اآلتية:

 ما آليات دراسة النص الشعري يف ضوء املنهج األسلوبي يف املرحلة اجلامعية؟ .4
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 ما مهارات النقد األدبي الالزمة لطالبات اللغة العربية يف املرحلة اجلامعية؟ .0

واقع ممارسة طالبات اللغة العربية آلليات دراسة النص الشعري يف ضوء املنهج  ما .0

 األسلوبي، من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

املنهج يف ضوء  الشعريدراسة النص  ممارسة طالبات اللغة العربية آللياتما واقع  .1

 ؟هنمن وجهة نظر األسلوبي،

ة آلليات دراسة النص الشعري يف ضوء املنهج ما العالقة بني ممارسة طالبات اللغة العربي .2

 األسلوبي ومستوى النقد األدبي لديهن؟

 هدف البحث احلالي إىل: أهداف البحث:

 حتديد آليات دراسة النص الشعري يف ضوء املنهج األسلوبي. .4

 حتديد مهارات النقد األدبي الالزمة لطالبات اللغة العربية باملرحلة اجلامعية. .0

ارسة طالبات اللغة العربية آلليات دراسة النص الشعري يف ضوء الكشف عن واقع مم .0

املنهج األسلوبي لدى طالبات اللغة العربية من وجهة نظرهن ونظر أعضاء هيئة 

 التدريس.

العالقة بني ممارسة طالبات اللغة العربية آلليات دراسة النص الشعري يف ضوء  معرفة .1

 هن.املنهج األسلوبي ومستوى النقد األدبي لدي

 ترجع أهمية هذا البحث إىل إمكانية اإلفادة من نتائجه يف اجلوانب اآلتية: أمهية البحث:

لدراسة النص الشعري يف ضوء املنهج  خمطًطا نقديًّايقدم للقائمني بالتدريس اجلامعي  .4

ميكن  ،الالزمة لطالبات ختصص اللغة العربية مبهارات النقد األدبيقائمة و األسلوبي،

 . التدريس والتقويمأثناء يف تبنيها 

ميكن  آليات نقدية لدراسة النص الشعري، وفق املنهج األسلوبي،يقدم للطالبات  .0

 .نقديةاالستفادة منها يف تطوير قدراتهن ومهاراتهن ال
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مناهج حتليل ُتعنى بدراسة  ،حبوث مستقبلية جديدةجناز باحثني إلأمام اليفتح اجملال  .0

 . النص الشعري

 اقتصر البحث احلالي على احلدود اآلتية: حدود البحث:

 احلدود املوضوعية: وتقتصر على: .4

  الالزمة لطالبات  آليات دراسة النص الشعري يف ضوء املنهج األسلوبيقائمة

 ختصص اللغة العربية.  

  الالزمة لطالبات ختصص اللغة العربية. مهارات النقد األدبيقائمة 

 هـ.4110/ 4110للعام اجلامعي  احلدود الزمنية: الفصل الدراسي األول .0

 امللك خالد. ةاحلدود املكانية: كلية العلوم اإلنسانية جبامع .0

 جبامعةيف قسم اللغة العربية والطالبات احلدود البشرية: عينة من أعضاء هيئة التدريس  .1

 .امللك خالد

 مصطلحات البحث:
( بأنه: "علم لغوي يبحث يف الوسائل اللغوية اليت 0226عّرفه احلربي ) املنهج األسلوبي:

تكسب اخلطاب االعتيادي أو األدبي خصائص التعبريية والشعرية فتميزه عن غريه، 

وتتعدى مهمة حتديد الظاهرة إىل دراستها مبنهجية علمية، وتعد األسلوب ظاهرة 

 (. 46لغوية يف األساس، تدرسها ضمن نصوصها" )ص

ُتعرفه الباحثة إجرائيًّا بأنه: منهج نقدي لدراسة النصوص الشعرية وفق مخسة مستويات؛ و

 هي: املستوى الصوتي، والصريف، والرتكييب، والداللي، والتصويري.

وُتعرف الباحثة آليات حتليل النص الشعري وفق املنهج األسلوبي إجرائًيا بأنها:      

إجراءات حتليل النص الشعري وخطواته النقدية، وفق املستويات اخلمسة للمنهج األسلوبي 

 الصوتي، والصريف، والرتكييب، والداللي، والتصويري.
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ه: "احلكم على النصوص األدبية بعد ( بأن0222عّرفه الدليمي والوائلي )النقد األدبي: 

التحليل واملوازنة، مبا يظهر قيمتها األدبية ومستواها الفين لفًظا ومعنى وأسلوًبا 

 (.422وفكرة" )ص

وُتعرفه الباحثة إجرائًيا بأنه: القدرة على حتليل النص الشعري بتمييز مكوناته 

 احلكم مبوضوعية على النص وعناصره، واملوازنة بينها، للتوصل إىل استنتاجات تؤدي إىل

الشعري من ألفاظه، ومعانيه، وأفكاره، وأساليبه، ويقاس باختبار مهارات النقد األدبي 

 املعّد لذلك.

 اإلطار النظري:
 املنهج األسلوبي يف دراسة النص الشعري:

يعد املنهج األسلوبي من االجتاهات اللسانية احلديثة لدراسة النص الشعري، ويقوم 

ل البنية اللغوية للنص يف سياق الكشف عن أبعاده النفسية واجلمالية وسرب أعماقه على حتلي

لتعرف فكر مبدعه، وارتبط منذ نشأته يف القرن العشرين بالدراسات اللغوية. وقد نشأ هذا 

 م(، وهو تلميذ دي سوسري 4214 -4862عام ) (Ballyالعلم على يد بالي )

(De Saussure ) م(، وإذا كانت 4240 -4824جبامعة جنيف يف الفرتة )أستاذ علم اللغة

البدايات احلقيقية ترتبط بظهور هذا العامل من خالل تفرقته بني اللغة والكالم؛ فإن بالي 

(Bally)  ،م( نادى مارزو 4214(.  ويف عام )0222يعد املبتكر األول لألسلوبية )كيوان

(Marouzeauحبق األسلوبية يف االنضمام إىل الدر ) اسات احلديثة، ومتيزت جهوده مبحاولة

إعادة اللغة األدبية إىل جمال البحث األسلوبي، ويف فرتة الستينيات من القرن العشرين 

هذا النداء؛ حيث بشر بسالمة اجلسر الرابط بني اللسانيات  (Jacobsonاستجاب جاكبسون )

ا بالواليات املتحدة م( يف الندوة العاملية املنعقدة جبامعة أنديان4262واألدب عام )

األمريكية، واليت كان حمورها الدراسات األسلوبية، وحضرها أبرز علماء اللغة ونقاد 

 (.4221األدب وعلماء النفس )عبداملطلب، 
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وقد تناول الباحثون مفهوم األسلوبية من اجتاهات خمتلفة، فمنهم من اهتم جبذورها 

لغربي، ويتضح ذلك من خالل استعراض يف الرتاث العربي، ومنهم تطرق هلا يف اخلطاب ا

بأنها: ( Bally, 1865- 1947عدد من تلك التعريفات، فقد عرفها اللساني السويسري بالي )

العلم الذي يدرس وقائع التعبري اللغوي من ناحية حمتواها العاطفي أو التعبري عن واقع 

 .(0220احلساسية الشعورية من خالل اللغة غري هذه احلساسية )ناظم، 

( بأنها: "نظرية علمية يف طرق األسلوب، تقدر لدينا أن أي 0226وعرفها املسدي )

(. وعرفتها 12نظرية نقدية ال بد أن حتتكم فيها تستند إىل مقياس علم األسلوب" )ص

(: بأنها: "منهج نقدي حيتوي على مستويات للتحليل األدبي 0240سليمة الطارشية )

لوبية تطبق يف أثناء حتليل النصوص األدبية، وتتمثل يف: متضمن جملموعة من املهارات األس

املستوى املعجمي الداللي، املستوى البالغي التصويري، املستوى الصوتي اإليقاعي، 

( بأنها: "املدخل الذي 0242وعرفها محداوي )املستوى الرتكييب النحوي الصريف" )ص(. 

جرد مواصفاته املميزة وحتديد  يهتم باستكشاف خصائص األسلوب األدبي وغري األدبي مع

ميزاته الفردية واستخالص مقوماته الفنية واجلمالية وتباين آثار كل ذلك يف املتلقي أو 

( بأنها: "جمموعة 0244(. يف حني عرفها حرحش )4)صوحركًيا"  االقارئ ذهنًيا ووجدانًي

حتليل النص يف  من اإلجراءات اليت تستند على مبادئ علم اللغة احلديث، واليت تهدف إىل

إطار العمل األدبي املتكامل؛ من الناحية الصوتية، والصرفية، والنحوية، والداللية، 

 (.00وذلك بهدف تكوين صورة فنية كلية واالهتمام بتكوين الذوق البالغي" )ص

مما سبق؛ يتبني أن املنهج األسلوبي يقوم على دراسة النصوص األدبية دراسة لغوية 

املتكامل للغة النص من خالل عدد من املستويات، وبتتبع التعريفات  تقوم على التحليل

السابقة يتضح اتفاقها على أن األسلوبية منهج نقدي للتحليل األدبي يعاجل النص مبنهج 

 علمي منضبط ينسجم مع طبيعته وخصائصه.
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 االجتاهات األسلوبية احلديثة:

احلديثة؛ األول: يرى األسلوب يرى بعض الباحثني اجتاهني للدراسات األسلوبية 

بوصفه جتمًعا متناسًقا متفرًدا ألنواع عامة متعددة  وبنية، وإمجااًل ترابًطا منطقًيا وشكاًل

داخل عمل خاص، والثاني: يرى األسلوب احنراًفا عن النمط اللغوي املألوف وانتهاًكا له 

 لألسلوبية تتمثل يف:وخمالفة ملعياريته. ومن جانب آخر حيدد الباحثون ثالثة جماالت 

األسلوبية النظرية: وتهدف إىل إرساء القواعد النظرية اليت ينطلق منها الناقد األسلوبي  .4

 يف حتليل النص.

األسلوبية التطبيقية: وغايتها إظهار خصائص النص األدبي ومساته من حيث إنه  .0

 شكل فين يريد املنشئ عن طريقه التأثري واإلقناع.

تعتمد املقارنة أساًسا، وال تتجاوز حدود لغة واحدة، وتدرس األسلوبية املقارنة:  .0

أساليب الكالم يف مستوى معني من مستويات اللغة الواحدة لتبني خصائصها املميزة 

عن طريق مقابلة بعضها بالبعض اآلخر؛ لتقدير أدوارها املختلفة يف بناء صور اجلمال 

 (.0221يف النصوص األدبية )سليمان، 

 يل األسلويب:مستوايت التحل
من األنظمة واملستويات اليت ختتلف بينها يف احملتوى واحلدود  تعد اللغة نظاًما متكاماًل

والقوانني، وتتكامل لُتشكِّل نظاًما لغوًيا كلًيا، والتحليل األسلوبي يقوم على عدة 

 مستويات؛ هي:

م، وداللة ويهتم هذا املستوى مبسائل الصوت؛ مثل: النرب، التنغي املستوى الصوتي:

الصوت وخمارجها...، وهو الذي يتناول فيه الدارس ما يف النص من مظاهر إلتقان 

الصوت، ومصادر اإليقاع فيه، أي هو دراسة األصوات ملعرفة أنواعها ومواقعها 

ووحداتها ومتغرياتها الصوتية، وللصوتيات أهمية بالغة يف دراسة األسلوب؛ فالدراما 

وعة، والسمات اللغوية اخلاصة اليت تعرضها ال ميكن والشعر يكتبان بكلمات مسم
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توضيحها إال بألفاظ صوتية مصقولة، وتعد الدراسات الصوتية عنصًرا رئيًسا من 

عناصر التحليل األسلوبي؛ ألنها حتدد ميزات النص املختلفة بداية بالصوت وانتهاء 

 بالكلمة واجلملة من خالل إيقاعني:

  سياق حبور الشعر وقوافيه، وهو خيتص بالشعر دون إيقاع خارجي حيققه الوزن يف

 النثر.

  إيقاع داخلي وهو وحدة النغم اليت تنبعث من األلفاظ اخلاصة املنتقاة املؤدية لغرض

فين مع تكرار الكلمات واألصوات داخل الرتكيب، ويتكون اإليقاع الداخلي من 

لة واملتضادة، وكلها التكرار، اجلرس، السجع واملوازنة، والنرب والتنغيم املتماث

 (.0244و)مترباط،  (0240)الطارشية، تدخل يف البنية الصوتية للنص اإلبداعي 

ويهتم بدراسة معنى املصطلح؛ أي العالقة القائمة بني املصطلح ومفهومه  املستوى الداللي:

يف إطار نظامي للحقل واللغة اللذين ينتمي إليهما املصطلح؛ أي دراسة الكلمات 

 املفردة ملعرفة أصوهلا وتطورها.

والعلم الذي يبحث يف املستوى الداللي هو علم الداللة الذي يهتم بالبحث يف 

معجمية لغة ما وداللة الكلمات فيها وعلى اخلصوص التبديل الذي طرأ على معانيها على 

مرِّ الزمن. وميكن متابعة الداللة من خالل النظام اللغوي الذي يتميز خبصائصه النحوية 

ا النظام بنيته اخلاصة به، وهذه البنية يتشكل منها ما يعرف والصرفية، واليت تشكل هلذ

باحلقول الداللية، واليت تضم جمموعات تشكل مفهوًما مشرتًكا، أو داللة تدخل يف نطاق 

 (.0244و)مترباط،  (0240)الطارشية، واحد 

 وهو أحد مستويات التحليل األسلوبي ويهتم بدراسة اجلملة وتركيبها،املستوى الرتكييب: 

كالتقديم والتأخري، والكشف عن العالقات النحوية بني الكلمات يف اجلملة، ووظيفة 

كل كلمة بها، لذلك فهو عنصر مهم يف حبث اخلصائص األسلوبية كدراسة طول 

اجلملة وقصرها وعناصرها، املبتدأ واخلرب الفعل والفاعل وكذا ترتيبها، ودراسة 
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 يم والتأخري، والتذكري والتأنيث والتصريفالروابط مثل الواو، والفاء، وما، والتقد

 .(0244و)مترباط،  (0240)الطارشية، 

ويدرس هذا األسلوب االنزياحات والصور اجملازية ويتم من  املستوى األسلوبي )البالغي(:

خالل تراكيب لغوية خارجة عن األصول الوضعية للغة واالستخدامات العادية هلا، 

ا يف نقدها القديم بالتشبيه واالستعارة واجملاز والكناية، وقد ُعرفت هذه الرتاكيب عملًي

ومجعت يف النقد احلديث حتت مصطلح الصور الفنية؛ ويتضمن هذا املستوى 

 دراسة:

ويقصد به تتبع خواص تراكيب الكالم يف اإلفادة وما يتصل بها من  اإلنشاء: :أواًل

الم. وهو نوعان: طليب االستحسان وغريه، للتحرز عن الوقوع يف اخلطأ أثناء الك

كدراسة أساليب االستفهام، واألمر والنهي، والتمين، والنداء، وغري الطليب ويتمثل 

يف التعجب، واملدح، والذم، والقسم وغريها، واملعاني البالغية اليت خترج إليها كل 

نوع، كاحلسرة، والندم، والتمين، وكلك االستعارة وفعاليتها، واجملاز وفاعليته، 

 .(0222( و)عبابنة، 0244يع ودوره املوسيقي )مترباط، والبد

وهو العلم الذي ُيعرف به إيراد املعنى الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح  البيان: :ثانًيا

الداللة؛ أي عمل ذلك املعنى سواء كانت تلك الطرق من قبيل التشبيه أو اجملاز أو 

 (.0222الكناية )عطية، 

هو العلم الذي يعرف به وجوه حتسني الكالم مع مراعاته ملقتضى احلال  البديع: :ثالًثا

ووضوح الداللة، ويطلق عليه احملسنات البديعية، ويشتمل على الطباق واملقابلة 

 (.0222واجلناس )عطية، 

وتأسيًسا على ما سبق؛ يتبني أن املنهج األسلوبي يف إجراءاته لدراسة النص الشعري 

اهر اللغوية الصوتية والصرفية والداللية والرتكيبية والتصويرية؛ فهو يقوم على حتليل الظو

يسعى لتفكيك النص الشعري إىل أجزائه املكونة له، والبحث فيما جيمع هذه األجزاء من 
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روابط، وفق مستويات تسهم يف زيادة فهم النص والتعمق يف مكنوناته، وبالتالي فاملنهج 

فاعل بها الكاتب مع النص لتنقله من مستخدم للغة إىل األسلوبي يركز على اللغة اليت يت

 متفاعل معها، يصنعها ويشكلها؛ لينتج تراكيب جديدة تؤثر يف املتلقي.

 التحليل األسلويب:
 يرى علماء األسلوب أن التحليل األسلوبي يتمثل يف ثالثة أمور، هي:

لكاتب أو الشاعر من هي خاصية نوعية يف البحث األسلوبي تقوم على اختيار ا االختيار:

املعجم اللغوي ما يستطيع من خالله إيصال رسالته للمتلقي بطريقة تناسب املوقف، 

( أن االختيار من أهم مبادئ علم األسلوب؛ ألنه يقوم 0244ولذلك يرى لوصيف )

على حتليل األسلوب عند املبدع. ويقصد به العملية اليت يقوم بها املبدع عندما 

 (.0244 عديد من البدائل املوجودة يف معجمه )حرحش، يستخدم لفظة من بني

ويسمى االنزياح أو االحنراف، وينطلق من تصنيف اللغة إىل نوعني؛ األول: لغة  العدول:

مثالية معيارية منطية متعارف عليها، والثاني: لغة إبداعية خمالفة للنمط املعياري 

السابق؛ فالعدول هو: خمالفة النمط املعيار املتعارف عليه إىل أسلوب جديد غري 

 (.0244للغة وطاقاتها الكامنة )حرحش، مألوف عن طريق استغالل إمكانات ا

وقد قسمه بعض الباحثني إىل أربعة أنواع، هي: السياق اللغوي ويعنى باختيار  السياق:

األلفاظ املناسبة للسياق، والسياق العاطفي، ويقوم على التوافق بني البعد النفسي 

أو املناسبة  للكاتب، وما خيتاره من ألفاظ وأساليب، كذلك سياق املوقف وهو املقام

أو احلدث الذي عرب عنه النص، والسياق الثقايف، ويقصد به البيئة الثقافية اليت ينتمي 

 (.0228إليها املبدع أو املتلقي )حلمادي، 

وبقراءة متفحصة ملا سبق؛ يتبني أن هذه األمور الثالثة أو كما يطلق عليها البعض 

اللغوية للنص، متضمنًة يف ثناياها آليات املنهج األسلوبي مجيعها تدور حول الدراسة 

 املستويات السابقة لتحليل النص وفق املنهج األسلوبي.
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 عالقة املنهج األسلويب ابلنقد األديب:
تلتقي األسلوبية مع النقد يف جمال دراستهما وهو األدب، وبتحديد أدق مع النص 

من ظروف، فمجال  عما حييط به األدبي، إال أن األسلوبية تدرس األثر األدبي معزواًل

عملها النص فحسب، أما النقد فال ُيغفل يف أثناء دراسته للنص األوضاع احمليطة به، 

واألسلوبية ُتعنى أساًسا بالكيان اللغوي لألثر األدبي، فعملها يبدأ من لغة النص وينتهي 

ُيدرس إليها، بينما للنقد رؤية خمتلفة وهي أن العمل األدبي وحدة متكاملة وأنه ينبغي أن 

 (.0221بكل عناصره الفنية، وما اللغة إال إحدى تلك العناصر )سليمان، 

وبتعمق العالقة بني املنهج األسلوبي والنقد األدبي يلحظ أن األسلوبية منهج علمي 

لدراسة النص األدبي وفق مستويات حمددة، ومداخل تدرس النص الشعري دون النظر 

ختضع  -وإن ُحددت  -يتسم باالنطباعية، فمعايريه للظروف احمليطة به، يف حني أن النقد 

لنظرة الناقد؛ وكالهما يصب يف دراسة النص الشعري؛ ويتأثران ببعضهما البعض 

 ويدعمان بعضهما بعًضا.

وملواكبة التطورات يف ميدان تعليم النصوص األدبية سعى عدد من الباحثني إىل تبين 

من خالل  (Harman, 2008فسعى هارمان )املنهج األسلوبي يف تعليم النصوص األدبية 

دراسته إىل توظيف اللسانيات يف تدريس األدب لتطوير املهارات األدبية لدى طالب السنة 

( طالب مت 2التحضريية، وباستخدام املنهج التجرييب طبقت الدراسة على عينة مكونة من )

ج فروًقا دالة تدريبهم على توظيف لسانيات النص يف دراسة األدب، وأظهرت النتائ

( واليت هدفت 0244إحصائًيا لنمو مهارات الطالب يف الكتابة األدبية. ودراسة الشيزاوية )

إىل تعرف مدى توفر كفايات حتليل النص الشعري لدى معلمات اللغة العربية يف ضوء 

املنهج األسلوبي، ومعرفة أثر كل من الصف واخلربة على توافر هذه الكفايات، وباستخدام 

( معلمة، 02نهج الوصفي طبقت الباحثة بطاقة مالحظة ووزعتها على عينة مكونة من )امل

تتوافر كفايات التحليل األسلوبي لدى املعلمات وتتفاوت يف كثرة االستخدام. وقدمت 
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( دراسة هدفت إىل إدراك فاعلية املنهج األسلوبي، ودوره يف إكساب 0240الطارشية )

حتليل النصوص األدبية، وباستخدام املنهج التجرييب  طالبات الصف احلادي عشر مهارة

طبقت الباحثة اختبار مهارات حتليل النصوص األدبية وفق املنهج األسلوبي على عينة 

( طالبة يف الصف احلادي عشر، وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة 02مكونة من )

( 0244كذلك دراسة حرحش )إحصائيًّا بني جمموعيت الدراسة لصاحل اجملموعة التجريبية.  

اليت هدفت إىل إدراك فاعلية وحدة بالغية مقرتحة يف ضوء املدخل األسلوبي لتنمية 

مهارات التذوق البالغي والكتابة اإلقناعية لدى طالب الصف األول الثانوي. وباستخدام 

مكونة املنهج التجرييب طبق الباحث مقياسي التذوق البالغي والكتابة اإلقناعية على عينة 

( طالًبا وطالبة موزعني على جمموعتني جتريبية وضابطة، وقد أظهرت النتائج 406من )

فروق دالة إحصائيًّا بني متوسطي درجات اجملموعتني يف املقياسني لصاحل اجملموعة التجريبية. 

( واليت هدفت إىل بناء اسرتاتيجية مقرتحة لتدريس الشعر العربي 0244ودراسة السلمي )

ة اجلامعية يف ضوء بعض االجتاهات اللسانية مبا فيها املنهج األسلوبي، وباستخدام باملرحل

املنهج الوصفي التحليلي، بنى الباحث استبانة لتحديد أبرز االجتاهات اللسانية اليت ميكن 

اإلفادة منها يف تدريس الشعر العربي والتعرف على واقعها، ثم بناء إطار عام لالسرتاتيجية 

( عضًوا من أعضاء هيئة التدريس يف 41وطبقت الدراسة على عينة مكونة من )املقرتحة، 

( طالًبا من طالب القسم، وقد أسفرت النتائج عن 84قسم اللغة العربية جبامعة الطائف، و)

حتديد جمموعة من االجتاهات اللسانية اليت ميكن اإلفادة منها يف تدريس الشعر العربي، 

تيجيات تدريس الشعر العربي يف عمومه منخفًضا. وأجرى وجاء الواقع الفعلي السرتا

( دراسة هدفت إىل بناء برنامج مقرتح قائم على القراءة املكثفة اإلحصائية 0242الزيين )

لتنمية مهارات التحليل األسلوبي لدى الطالب املعلمني بكلية الرتبية، وباستخدام املنهج 

األسلوبي على عينة من طالب وطالبات  التجرييب طبق الباحث اختبار مهارات التحليل

( طالًبا وطالبة، موزعني على جمموعتني: )جتريبية 42كلية الرتبية بالفرقة الرابعة عددها )



 د. فاطمة عسريي لدى طالبات اللغة العربية وعالقتها مبستوى النقد األديبآليات دراسة النص الشعري يف ضوء املنهج األسلويب 

 001 
 

وضابطة(، وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائًيا بني متوسطي درجات اجملموعتني 

 لصاحل اجملموعة التجريبية.

ض تلك الدراسات وظفت املنهج األسلوبي يف يف ضوء العرض السابق يتبني أن بع

دراسة النصوص األدبية لدى عينات خمتلفة يف املرحلتني اجلامعية والثانوية وكذلك املعلمني، 

باستخدام املنهج التجرييب لتنمية عدد من املهارات اللغوية واألدبية كدراسة هارمان 

(Harman, 2008( والشيزاوية ،)0240(، والطارشية )0244،) ( أما 0244وحرحش ،)

( فسعت إىل تنمية مهارات التحليل األسلوبي من خالل بناء برنامج 0242دراسة الزيين )

( من خالل املنهج 0244مقرتح يف القراءة املكثفة اإلحصائية، يف حني سعى السلمي )

الوصفي التحليلي إىل اقرتاح اسرتاتيجية لدراسة النص الشعري يف ضوء االجتاهات 

، وتتفق معها هذه الدراسة يف اعتمادها املنهج األسلوبي أحد متغرياتها إال أنها اللسانية

ختتلف من حيث سعيها لتحديد آليات واضحة، مستخلصة من مستويات التحليل األسلوبي 

لدراسة النص الشعري وتعرف مدى ممارستها لدى طالبات اللغة العربية ثم تعرف عالقة 

دبي، وقد أفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة من مدى ممارستها مبستوى النقد األ

حيث حتديد مشكلة البحث، واعتماد آليات دراسة النص الشعري يف ضوء املنهج 

 األسلوبي.

 مفهوم النقد األديب:
يتصل النقد األدبي جبملة من العلوم والفنون، وينشأ من قدرات خاصة وملكات ناقدة 

من معايري الفن واجلمال للحكم على العمل األدبي، تتطور بالتدريب واملران، تنطلق 

واكتشاف خصائصه الفنية واجلمالية، وقد اهتم العرب بالنقد األدبي على مّر العصور إال أن 

مفهومه اختلف بتنوع البيئات واملنطلقات واألهداف اليت يسعى إليها الناقد أو املعايري اليت 

التعريفات اليت تناولت مفهوم النقد يطبقها يف حكمه على النص، ويتضح ذلك من 

( بأنه: "تقدير األثر األدبي ببيان قيمته يف ذاته، قياًسا 4221األدبي؛ حيث عرفه الشايب )
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( 0222(، وعرفه جماور )446على القواعد أو اخلواص العامة اليت ميتاز بها األدب" )ص

عوامل النفسية، والوظيفة بأنه: "حتليل األدب واحلكم عليه يف ضوء القواعد البالغية، وال

( بأنه: "جمموعة من 0226(. وعرفه الكواز )144العملية للغة والوظيفة االنفعالية هلا" )ص

األساليب املتبعة لفحص اآلثار األدبية، بقصد كشف الغامض، وتفسري النص األدبي، 

(. 24واإلدالء حبكم عليه، يف ضوء مبادئ أو مناهج حبث خيتص بها ناقد من النقاد" )ص

( بأنه: "احلكم على النصوص األدبية بعد التحليل 0222وعرفاه الدليمي والوائلي )

واملوازنة، مبا يظهر قيمتها األدبية ومستواها الفين لفًظا ومعنى وأسلوًبا وفكرة" )ص. 

( بأنه: "فن تقويم األعمال األدبية والفنية وحتليلها 0240(.  يف حني عرفه عيسى )422

على أساس علمي، بهدف الكشف عن وجوه اجلودة بها انطالًقا من قراءة قائًما  حتلياًل

النصوص األدبية قراءة منهجية، تتضمن الوصف، والتحليل والتفسري، والتقويم" 

( بأنه: "قراءة النص األدبي )الشعري( لفهم 0242(. وعرفته هدى صاحل )246)ص

وتفسري مجالياته، وإصدار حكم مضمونه، وحتليل بنيته اللغوية؛ لتمييز وحدته العضوية، 

 (.46موضوعي عليه من حيث قيمته الفنية واللغوية يف ضوء املعايري الفنية املناسبة" )ص

وبالنظر للتعريفات السابقة يتضح أن بعضها انطلق من تقدير القيمة الفنية للنص األدبي       

ية والعوامل النفسية (، وبعضها تأثر بالدراسات النقد4221كما ورد يف تعريف )الشايب، 

(، يف حني أخذ بعضها 0222والفلسفية اليت أثرت عليها كما ورد يف تعريف )جماور، 

اجتاًها آخر قائًما على حتليل النص وتفسريه وتقوميه يف ضوء معايري أو مناهج حمددة كما ورد 

(، 0240(، و)عيسى، 0222(، و)الدليمي والوائلي، 0226يف تعريفات )الكّواز، 

(، هذا التنوع يف حتديد مفهوم النقد األدبي يشري إىل الصعوبة يف حتديد 0242حل، و)صا

مفهوم متفق عليه للنقد األدبي، إال أن ذلك ال يعين االختالف الكبري بني هذه اآلراء حول 

مفهوم النقد األدبي كونه ُيعنى بدراسة النص األدبي وفق أساليب، أو مناهج، أو معايري 

 عليه.لتقوميه واحلكم 
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 أمهية النقد األديب:

ُتعد دراسة النقد األدبي مهمة، وتتجلى أهميتها فيما متنحه للمتعلمني من قدرة على 

بناء األحكام النقدية للنصوص األدبية على أسس موضوعية، تثري الساحة األدبية والذوق 

األدبي، وقد أوردت العام، كذلك تثقيف املتعلمني أدبيًّا، وتزويدهم بأدوات ومناهج النقد 

 ( أهمية دراسة النقد األدبي يف:0242صاحل )

 صقل األعمال األدبية وتطويرها. .4

 تنمية مهارات التفكري النقدي. .0

 الكشف عن اخلصائص الفنية واجلمالية للنص األدبي اليت يتفرد بها. .0

 تدريب الطالب على إصدار أحكام أدبية على النص األدبي وفق أسس علمية للنقد. .1

 الكشف عن العوامل الثقافية واالجتماعية اليت تؤثر يف العمل األدبي. .2

 تعويد الطالب على القراءة األدبية الناضجة. .6

 تنمية قدرات الوصف والتحليل والتفسري والفهم اللغوي للنصوص األدبية. .4

 التعمق يف فهم النصوص األدبية، وكشف مواطن القوة والضعف فيها. .8

 مية دراسة النقد األدبي تكمن يف:( بأن أه0242وذكر يوسف )

 تعويد املتعلمني على التفكري فيما يقرؤون. .4

 إدراك القيمة الفنية واجلمالية للنص األدبي. .0

 امتالك مهارات قرائية أعمق وأنضج يف تعاملهم مع النص األدبي. .0

 التعرف على مقاييس النقد األدبي املتعلقة باللفظ واملعنى، والوصف والرتاكيب. .1

بأن للنقد األدبي دوًرا كبرًيا كونه هدًفا من أهداف دراسة النصوص األدبية، وال شك 

ووسيلة لفهمها وسرب أغوارها بالتعرف على أفكارها وعالقاتها، كما أنه حيمل يف طياته 

 إدراك الفرد لقيمة اإلرث األدبي واالرتباط به، ووسيلة مهمة ملعرفة املاضي واحلاضر.
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 أهداف النقد األديب:
لغرض من النقد األدبي اكتشاف العناصر اليت ال بد منها لألدب، واليت إذا إن ا

حتققت على الوجه األكمل كانت املثل األعلى للقطعة األدبية، واليت هي املقياس الذي 

 (.0240نقيس به اآلثار األدبية لنعرف قيمتها )أمني، 

منح القارئ  ( إىل أن الناقد األدبي يسعى إىل غايتني،0240وقد أشار عيسى )

استجابته النقدية لألثر األدبي املنقود فيساعده على حتقيق املتعة أو اللذة الوجدانية والفكرية 

من النص، أو قد يكشف من طريق االختبار والتحليل عناصر العمل األدبي، فيقف على 

الشعر، ذلك بها إىل قيمة وتقدير أدبيني، فالناقد خيدم قارئ  جذوره وأصوله الفنية وصواًل

أن مهمة النقد مزدوجة، أحد طرفيها توضيح الفن وتصحيح الذوق، واآلخر إعادة الشعر 

للحياة، وغاية النقد إنشاء موروث أو اتباعية، وصلة مستمرة بني أدب املاضي وذوقه، 

 وأدب احلاضر وذوقه.

 ويهدف تدريس النقد األدبي إىل:

 اإلملام حبركة النقد األدبي عند العرب. .4

 عريف بأبرز النقاد العرب القدامى واملعاصرين واملعامل الكربى ملناهجهم النقدية.الت .0

 التعريف بأبرز القضايا النقدية يف النقد األدبي واستيعابها ضمن سياقها الذي نشأة فيه. .0

 اإلملام بتطور حركة النقد األدبي احلديث عند العرب.  .1

 أثرها يف النقد العربي احلديث. التعريف بأبرز املذاهب النقدية العاملية وإدراك .2

تذوق مجاليات النص األدبي وتفهمها عن طريق التحليل النقدي للنص )احلالق،  .6

0242.) 

 مهارات النقد األديب:
لقد حظي النقد األدبي باهتمام عدد من الباحثني يف جمال تعليم اللغة العربية، هذا 

االهتمام جتسد يف الدراسات اليت هدفت إىل حتديد مهاراته وقياسها، وقد تعددت تصنيفات 
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الباحثني ملهارات النقد األدبي نتيجة تعدد مفاهيمه واالجتاهات املؤثرة فيه، ويتضح ذلك من 

 ض جانٍب من تلك املهارات:خالل استعرا

املوازنة: وتعين الوقوف على أوجه الشبه واالختالف بني نصني أدبيني، أو بني أجزاء  .4

 خمتلفة لنص واحد.

االستنتاج: وهي مهارة تركيبية لعملية املوازنة، وتعين التوصل إىل استنتاجات معينة  .0

 على أساس البيانات اليت توصلت إليها عملية املوازنة.

ل: وهي مهارة دراسة النص األدبي، النظر يف كل عنصر من عناصره؛ بغرض التحلي .0

استكشاف حماسنه وعيوبه؛ لتذوقه على أكمل وجه، وتكوين أحكام موضوعية 

 (.0240مرتبطة به )عيسى، 

 وُحِددت كذلك يف:     

 متييز األفكار الرئيسة من الفرعية. .4

 التمييز بني التعبريات احلقيقية واجملازية. .0

 اجتاه األديب حنو القضايا اليت يعاجلها. بيان .0

 (.0240املوازنة بني نصني أدبيني يف أوجه الشبه واالختالف )الربيزات،  .1

( مهارات النقد األدبي من أربع مهارات رئيسة 481ص ،0246وقد حدد السلمي )

مشلت عدد من املهارات الفرعية؛ هي: مهارات التمييز، ومهارات املوازنة، ومهارات 

( قائمة مبهارات 420، ص0242االستنتاج، وإصدار األحكام. وقدمت دراسة صاحل )

النقد األدبي تنطلق من أربعة جماالت، هي: نقد األفكار والقيم الواردة يف النص، ونقد 

البناء اللغوي للنص وتعليل ذلك، ونقد العاطفة والتجربة الشعورية لألديب، وتقييم النص 

ري الفنية واجلمالية. وقد شكلت هذه التصنيفات مصدًرا مهمًّا أفادت كمنتج أدبي ببعض املعاي

منه الباحثة يف بناء قائمة مهارات النقد األدبي لطالبات اللغة العربية، ويف ضوء ما عرض 

 ميكن استخالص اآلتي:
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ركزت معظم تلك التصنيفات على اجلهد العقلي، منطلقني بذلك من كون النقد  .4

 عليا.ميارس مبهارات عقلية 

التباين يف مهارات النقد األدبي وهو تباين طبيعي نتيجة تعدد مفاهيم النقد األدبي  .0

 واالجتاهات املؤثرة فيه.

تباين املهارات الرئيسة أو اجملاالت اليت انطلق منها الباحثون يف تصنيف مهارات النقد  .0

ج ( حتددت املنطلقات باملوازنة واالستنتا0240األدبي؛ ففي دراسة )عيسى، 

( من التمييز واملوازنة واالستنتاج 0246والتحليل، يف حني انطلقت دراسة )السلمي، 

نقد األفكار والقيم ( فقد انطلقت من 0242وإصدار األحكام، أما دراسة )صاحل، 

نقد العاطفة والتجربة والواردة يف النص، ونقد البناء اللغوي للنص وتعليل ذلك، 

 منتج أدبي ببعض املعايري الفنية واجلمالية.وتقييم النص كالشعورية لألديب، 

ومن التصنيفات السابقة ستتناول الباحثة تصنيف مهارات النقد األدبي من خالل  .1

(؛ وهي: التمييز 0246املهارات الرئيسة اليت انطلقت منها دراسة )السلمي، 

لناقد يف واالستنتاج واملوازنة وإصدار األحكام لكون النقد األدبي أحد أشكال التفكري ا

 جمال النصوص األدبية كما أورد ذلك.

ومن منطلق أهمية النقد األدبي فقد تناولته العديد من الدراسات قياًسا وتنمية؛ ومنها 

( واليت هدفت إىل قياس أثر برنامج قائم على الذكاء االنفعالي يف 0240دراسة الربيزات )

ستخدام املنهج شبه التجرييب، طبقت حتسني مهارات اخلطابة والنقد األدبي لدى الطلبة، وبا

 :قسموا إىل جمموعتني ،( طالًبا وطالبة22الباحثة اختبار النقد األدبي على عينة مكونة من )

، وقد أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائًيا بني اجملموعتني لصاحل (جتريبية وضابطة)

أثر أسلوب العصف  رفةمعاليت هدفت إىل  ،(0240دراسة مهدي )و اجملموعة التجريبية.

الذهين يف تنمية مهارة النقد األدبي يف مادة األدب والنصوص لدى طالب الصف اخلامس 

األدبي، وباستخدام املنهج التجرييب طبق الباحث اختبار مهارات النقد األدبي على عينة 
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، وقد أظهرت النتائج (جتريبية وضابطة: )( طالًبا قسموا إىل جمموعتني24مكونة من )

دراسة املليجي وكذلك  ا بني اجملموعتني لصاحل اجملموعة التجريبية.وجود فروق دالة إحصائيًّ

إىل التحقق من فاعلية اسرتاتيجية القبعات الست يف تنمية مهارات  اليت سعت( 0241)

النقد األدبي التطبيقي واالجتاه حنوه لدى طالب الدبلوم العام يف الرتبية ختصص اللغة 

ستخدام املنهج التجرييب، طبق الباحث مقياس النقد األدبي على عينة مكونة العربية، وبا

، وقد أظهرت النتائج (جتريبية وضابطة) :إىل جمموعتنيُقِسموا ( طالًبا وطالبة 62من )

( واليت 0242دراسة إبراهيم ). ولصاحل اجملموعة التجريبية اوجود فروق دالة إحصائيًّ

األدبي والتفكري ما وراء املعريف لدى طالب الصف الثالث هدفت إىل تنمية مهارات النقد 

الثانوي من خالل برنامج مقرتح يف ضوء منهج النقد التكاملي، وباستخدام املنهج التجرييب 

( طالًبا قسموا إىل 01طبق الباحث اختبار مهارات النقد األدبي على عينة مكونة من )

فروق دالة إحصائًيا بني اجملموعتني يف  ، وأظهرت النتائج(جتريبية وضابطة) :جمموعتني

( واليت 0246دراسة السلمي )و اختبار مهارات النقد األدبي لصاحل اجملموعة التجريبية.

هدفت إىل الكشف عن فاعلية برنامج قائم على اسرتاتيجيات التحليل النصي يف تنمية 

طالب املرحلة الثانوية،  مهارات األداء البالغي والنقد األدبي ومستوى التفكري التأملي لدى

وباستخدام املنهج التجرييب طبق الباحث عدًدا من األدوات منها اختبار النقد األدبي على 

، وكان من أهم النتائج (جتريبية وضابطة) :( طالًبا قسموا إىل جمموعتني61عينة مكونة من )

 مهارات النقد األدبي.ا لصاحل طالب اجملموعة التجريبية يف اختبار وجود فروق دالة إحصائيًّ

( إىل تقويم مهارات نقد النصوص األدبية لدى 0242دراسة صاحل )ويف جانب آخر هدفت 

طالبات الصف الثالث الثانوي )نظام املقررات( يف اململكة العربية السعودية يف ضوء 

مستويات القراءة الناضجة لألدب، وباستخدام املنهج الوصفي التحليلي طبقت الباحثة 

( طالبة، وقد أظهرت نتائج 62ار مهارات نقد النصوص األدبية على عينة مكونة من )اختب

 ا.الدراسة أن مستوى الطالبات يف نقد النصوص األدبية تراوح بني متوسط وضعيف جدًّ
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يف ضوء العرض السابق؛ تبني أن بعض تلك الدراسات سعت لتنمية مهارات النقد 

اجلامعية بتوظيف عدد من االسرتاتيجيات التعليمية األدبي لدى طالب املرحلة الثانوية و

(، واملليجي 0240(، ومهدي )0240باستخدام املنهج التجرييب كدراسة الربيزات )

( وقد أظهرت نتائج تلك الدراسات أثًرا 0246(، والسلمي )0242(، وإبراهيم )0241)

( 0242فت دراسة صاحل )إجيابًيا يف تطوير مهارات النقد األدبي لدى املتعلمني، يف حني هد

إىل تقويم مهارات نقد النصوص األدبية لدى طالبات الصف الثالث الثانوي وأظهرت 

نتائجها مستوًى متوسًطا إىل ضعيف جدًّا يف مهارات النقد األدبي، وتتفق الدراسة احلالية 

مع تلك الدراسات؛ كونها تبحث مستوى النقد األدبي كأحد متغريات الدراسة، وقد 

ت هذه الدراسة من الدراسات السابقة يف حتديد املشكلة ومهارات النقد األدبي الالزمة أفاد

 لطالبات اللغة العربية.

 إجراءات البحث:
واقع  ملعرفةيف هذا البحث؛ كونه املنهج األنسب  مت استخدام املنهج الوصفي منهج البحث:

ضوء املنهج األسلوبي  ممارسات طالبات اللغة العربية آلليات دراسة النص الشعري يف

 وعالقته مبستوى النقد األدبي لديهن. 

من أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة  عضًوا (02)البحث من  عينة تتكون :عينة البحث

 املستويني السادس والسابع طالبات( طالبة من 41)، والعربية جبامعة امللك خالد

 جامعة امللك خالد.قسم اللغة العربية بكلية العلوم اإلنسانية يف ب

 :ومواده التعليمية أدوات البحث
الالزمة لطالبات  حتديد آليات دراسة النص الشعري وفق املنهج األسلوبقائمة  .4

 ختصص اللغة العربية:
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 اآلتية:وفق اإلجراءات  مت إعدادها

  باملنهج األسلوبيمراجعة األدبيات الرتبوية: املراجع، والدراسات، والبحوث املتعلقة. 

 .حتليل أهداف تعليم اللغة العربية يف املرحلة اجلامعية 

  الالزمة لطالبات  بآليات دراسة النص الشعري وفق املنهج األسلوبيإعداد قائمة مبدئية

 .( آلية02( مستويات تضمنت )2من )ختصص اللغة العربية مكونة 

 يفني التحقق من صدق القائمة من خالل عرضها على جمموعة من احملكمني املتخصص 

 ُأخذت بعني االعتبار.اليت (، وقد أبدوا بعض املالحظات 4اللغة العربية ملحق رقم )

  ( 2) مكونة من ،بعد إجراء التعديالت على القائمة ظهرت يف صورتها النهائية

 (.0)ملحق رقم )( آلية 04مستويات تضمنت )

ُأِعّدت القائمة  لطالبات ختصص اللغة العربية: مهارات النقد األدبي الالزمةقائمة  .0

 :اآلتيةوفق اإلجراءات 

  مهارات النقد األدبيمراجعة األدبيات السابقة والدراسات اليت اهتمت بتحديد. 

 .حتليل أهداف تعليم اللغة العربية يف املرحلة اجلامعية 

  الالزمة لطالبات ختصص اللغة العربية مكونة  مبهارات النقد األدبيإعداد قائمة مبدئية

 .( مهارة فرعية08)تضمنت ( مهارات رئيسة، 1)من 

  التحقق من صدق القائمة من خالل عرضها على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف

(، وتعديلها يف ضوء ملحوظاتهم 4ملحق رقم ) ،املناهج وطرق تدريس اللغة العربية

 وآرائهم.

 ( مهارات 1)نة من بعد إجراء التعديالت على القائمة ظهرت يف صورتها النهائية مكو

 (.0)ملحق رقم )( مهارة فرعية 08رئيسة، تضمنت )

 : اآلتيةوفق اخلطوات  مت إعدادهاوقد  االستبانة: .0

آلليات دراسة النص  طالبات اللغة العربيةممارسات  واقعقياس  هدف االستبانة:  أ( 
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 الشعري يف ضوء املنهج األسلوبي زمن وجهة نظرهن ونظر أعضاء هيئة التدريس.

املنهج مت الرجوع إىل البحوث والدراسات السابقة اليت تناولت  مصادر االستبانة: ب( 

ليت مت ا آليات دراسة النص الشعري يف ضوء املنهج األسلوبيوقائمة  األسلوبي،

 ا.التوصل إليها سابًق

( عبارة متثل آليات دراسة النص الشعري يف ضوء 04): تضمنت حمتوى االستبانة ج( 

 سلوبي.املنهج األ

مقياس ثالثي متدرج )بدرجة منخفضة،  فيه : ُاستخدممعيار احلكم على االستبانة د( 

 :بدرجة متوسطة متوسط، بدرجة عالية(

 معيار احلكم على مستوى املمارسة: (0)جدول 

 املستوى إىل من م
 بدرجة منخفضة 4664أقل من  4 4

 بدرجة متوسطة 0601أقل من  4664 0

 عاليةبدرجة  0 0601 0

على جمموعة من احملكمني املتخصصني  مت عرضهابعد إعداد االستبانة  صدق االستبانة: هـ(

؛ إلبداء الرأي حول واللغة العربية ختصص األدب والنقد يف املناهج وطرق التدريس

مدى سالمة الصياغة اللغوية، إضافة أو حذف أو تعديل ما يرونه، وقد أبدى السادة 

مت التحقق من كما على االستبانة، وبذلك حتقق الصدق املنطقي هلا. احملكمون املوافقة 

صدق االتساق الداخلي حبساب معامل االرتباط بني الدرجة على املفردة والدرجة 

الكلية للمستوى الذي تنتمي إليه ثم حساب االرتباط بني الدرجة الكلية للمستوى 

 دولني اآلتيني:والدرجة الكلية لالستبانة، وجاءت النتائج كما باجل
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 قيم معامالت االرتباط بني درجة املفردة والدرجة الكلية للمستوى الستبانة أعضاء هيئة التدريس: (1)جدول 

 التصويري        الرتكييب        املعجمي        الصريف         الصويت         
 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م

4 2662** 4 2628** 4 2660** 4 2620** 4 2662** 

0 2628** 0 2624** 0 2620** 0 2660** 0 2626** 

0 2612** 0 2661 0 2662** 0 2620** 0 2660** 

1 2622** 1 2628** 1 2622** - - 1 2620** 

- - - - 2 2622** - - 2 2660** 

 1011القيمة دالة عند *                         1010** القيمة دالة عند 

( أن قيم معامالت االرتباط بني مفردات البعد والدرجة الكلية له 0يتضح من جدول )

 مما يشري إىل أن املفردات تقيس ما يقيسه املستوى وهو مؤشر على الصدق.؛ دالة

 هيئة التدريس قيم معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية للمستوى والدرجة الكلية الستبانة أعضاء: (3)جدول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط املستوى م
 2624 2644 الصوتي 4

 2624 2646 الصريف 0

 2624 2680 املعجمي 0

 2624 2642 الرتكييب 1

 2624 2682 التصويري 2

( أن قيم معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية للمستوى 0يتضح من جدول )

وهو ، مما يشري إىل أن املستويات تقيس ما تقيسه االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة دالة،

 مؤشر على الصدق.

مت التحقق من ثبات االستبانة باستخدام معادلة ألفاكرونباخ : ثبات االستبانة ز( 

 للمستويات والدرجة الكلية وجاءت النتائج كما يف اجلدول اآلتي:
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 الكلية الستبانة أعضاء هيئة التدريسقيم معامالت الثبات للمستوايت والدرجة : (1)جدول 

 معامل الثبات املستوى م
 2642 الصوتي 4

 2644 الصريف 0

 2680 املعجمي 0

 2662 الرتكييب 1

 2682 التصويري 2

 2680 االستبانة كاملة

 2680 -2662( أن قيم معامالت الثبات لالستبانة تراوحت بني 1يتضح من جدول )

 كاملة وهي قيم ثبات مقبولة إحصائيًّا.للمستويات واالستبانة 

: يف ضوء نتائج اخلطوات السابقة مت التوصل إىل الصورة ي( الصورة النهائية لالستبانة

( عبارة متثل آليات دراسة النص الشعري وفق املنهج 04)النهائية لالستبانة مكونة من 

 (.1)امللحق رقم ) األسلوبي

 اختبار مهارات النقد األدبي: .1

الالزمة لطالبات اللغة املستهدف  النقد األدبيمهارات مستوى : قياس ف االختبارهد أ( 

 .العربية؛ ملعرفة عالقتها مبمارسة آليات دراسة النص الشعري يف ضوء املنهج األسلوبي

؛ النقد األدبي: الدراسات السابقة اليت تناولت اختبارات مهارات مصادر االختبار ب( 

 .(0246 ،سلمي، و)ال(0242(، و)إبراهيم، 0240)الربيزات، دراسة وأهمها: 
 ( فقرة من نوع االختيار من متعدد بأربع بدائل.08): تضمن االختبار حمتوى االختبار ج( 

(؛ 4على جمموعة من احملكمني، )ملحق رقم ) مت عرض االختبار: صدق االختبار د( 

، تهإلبداء الرأي حول مناسبته ملستوى الطالبات، وقد اتفق احملكمون على صالحي

كما مت التحقق من صدق االتساق الداخلي حبساب  وبذلك حتقق الصدق املنطقي.

يها، ثم معامل االرتباط بني الدرجة على املفردة والدرجة الكلية للمهارة اليت تنتمي إل
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حساب االرتباط بني الدرجة الكلية للمهارة والدرجة الكلية لالختبار، وجاءت النتائج 

 كما باجلدولني اآلتيني:

 قيم معامالت االرتباط بني درجة املفردة والدرجة الكلية للمهارة ابختبار النقد األديب: (1)جدول 

 إصدار األحكام املوازنة االستنتاج التمييز
 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م

4 2611** 4 2661** 4 2660** 4 2660** 

0 2620** 0 2628** 0 2620** 0 2622** 

0 2622** 0 2612** 0 2621** 0 2620** 

1 2626** 1 2620** 1 2622** 1 2620** 

2 2660** 2 2660** 2 2616** 2 2628** 

6 2666** 6 2620** - - 6 2624** 

- - 4 2622** - - 4 2612** 

- - 8 2612** - - 8 2620** 

- - 2 2620** - - - - 

 1011* القيمة دالة عند  1010** القيمة دالة عند 

( أن قيم معامالت االرتباط بني مفردات املهارة والدرجة الكلية 2يتضح من جدول )

 مؤشر على الصدق.هلا دالة؛ مما يشري إىل أن املفردات تقيس ما تقيسه املهارة وهو 

 قيم معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية للمهارة والدرجة الكلية الختبار النقد األديب(: 1)جدول 

 مستوى الداللة معامل االرتباط املهارة م
 2624 2662 التمييز 4

 2624 2642 االستنتاج 0

 2624 2666 املوازنة 0

 2624 2644 إصدار األحكام 1
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( أن قيم معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية للمهارة والدرجة 6)يتضح من جدول 

الكلية لالختبار دالة؛ مما يشري إىل أن املهارات تقيس ما يقيسه االختبار، وهو مؤشر على 

 الصدق.

مت التحقق من ثبات االختبار باستخدام معادلة ألفاكرونباخ : حساب ثبات االختبارز( 

 ( اآلتي:4وجاءت النتائج كما باجلدول )للمهارات والدرجة الكلية 

 قيم معامالت الثبات للمهارات والدرجة الكلية الختبار النقد األديب(: 1)جدول 

 معامل الثبات املهارة م
 2641 التمييز 4

 2682 االستنتاج 0

 2646 املوازنة 0

 2644 إصدار األحكام 1

 2684 االختبار كامال                 

 2684 -2641( أن قيم معامالت الثبات لالختبار تراوحت بني 4اجلدول )يتضح من 

 وهي قيم ثبات مقبولة إحصائيًّا. للمهارات واالختبار كاماًل

( فقرة، 08: بلغ عدد فقرات االختبار يف صورته النهائية )الصورة النهائية لالختباره( 

واملوازنة، وإصدار األحكام( تقيس مهارات النقد األدبي )التمييز، واالستنتاج، 

( يوضح مواصفات اختبار مهارات النقد األدبي، مع بيان عدد 8واجلدول رقم )

 األسئلة، والنسبة املئوية لكل مهارة.

 مواصفات اختبار مهارات النقد األديب: (1)جدول 

 النسبة املئوية عدد األسئلة رقم السؤال املهارة م
 %10,04 6 (6 -4) التمييز 4

 %41,00 2 (42 -6) االستنتاج 0
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 %86,44 2 (02 -46) املوازنة 0

 %24,08 8 (08 -04) إصدار األحكام 1

 422 08 08 اجملموع 6

ا يف يوم األحد إلكرتونيًّ نة واالختبارتوزيع االستباأ بد :أدوات البحث تطبيق إجراءات

اختبار مهارات النقد ، ثم طبق أيام (2)وقد استمر التطبيق  (4110/ 4/ 2)املوافق 

. وبعد االنتهاء مت تفريغ النتائج (46/4/4110األدبي إلكرتونيًّا يوم األحد املوافق )

 ومعاجلتها إحصائيًا.

من األساليب اإلحصائية؛ هي: )املتوسطات  ااستخدم البحث عدًد األساليب اإلحصائية:

ئوية، ومعامل ارتباط واملتوسطات الوزنية، االحنراف املعياري، النسب املاحلسابية، 

 جملموعتني مستقلتني. (Mann Whitneyواختبار مان ويتين )بريسون، 

 نتائج البحث: عرضها ومناقشتها:

ما آليات دراسة النص الشعري يف ضوء املنهج األسلوبي يف : لإلجابة عن السؤال األول

ضوء املنهج بآليات دراسة النص الشعري يف توصل البحث إىل قائمة  املرحلة اجلامعية؟

وفق عدد من اخلطوات ُفصلت يف الفصل الثالث، وقد مشلت القائمة يف  األسلوبي،

 ( مستويات.2( آلية مندرجة حتت )04النهائية على )صورتها 
ما مهارات النقد األدبي الالزمة لطالبات اللغة العربية يف املرحلة : لإلجابة عن السؤال الثاني

مبهارات النقد األدبي الالزمة لطالبات اللغة العربية ة توصل البحث إىل قائم اجلامعية؟

وفق عدد من اخلطوات ُفصلت يف الفصل الثالث، وقد مشلت  باملرحلة اجلامعية،

 ( مهارات رئيسة.1( مهارة فرعية مندرجة حتت )08النهائية على )القائمة يف صورتها 
عربية آلليات دراسة النص ما واقع ممارسة طالبات اللغة ال: لإلجابة عن السؤال الثالث

مت استخدام   الشعري يف ضوء املنهج األسلوبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واملتوسط الوزني لتحديد واقع ممارسة 
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الطالبات آلليات دراسة النص الشعري يف ضوء املنهج األسلوبي من وجهة نظر 

من هذه اآلليات، وجاءت  هنتدريس والنسب املئوية لتحديد نسبة متكنأعضاء هيئة ال

 يأتي:النتائج كما 

ليات دراسة النص قيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية لواقع ممارسة الطالبات آل: (1)جدول 
 من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريسالشعري يف ضوء املنهج األسلويب 

النسبة 
 املئوية

 املستوى
االحنراف 
 املعياري

 املستوى م العبارات املتوسط

 خالل من للنص اخلارجية اإليقاعية البنية تتبع 064 2612 متوسط 42%

 والزحاف والروّي، والقافية، الوزن،

 .والعلل

4 

ي
صوت

ال
 

 0 كالتكرار للنص الداخلية املوسيقى دراسة 0640 2602 متوسط 44%

 الداخلية املوسيقى بني التكامل مدى تقييم 0644 2608 متوسط 4060%

 النص يف اخلارجية
0 

 النص يف للصوت التعبريية الوظيفة دراسة 0624 2604 متوسط 62%

 واجلناس كالتوازي
1 

 املستوى الصوتي كاماًل 0640 2621 متوسط 4264%

تتبع مدى تنوع الظواهر الصرفية لألمساء  0642 2612 متوسط % 42

 إخل. .. واالشتقاق، والنسبكالتصغري، 

4 

يف
صر

ال
تتبع مستوى تعدد توظيف األمساء  0624 2604 متوسط 62% 

وخصائصها كالتعريف، والتنكري، والتثنية، 

 واجلمع

0 

تقييم مدى التنوع يف استخدام صيغ األفعال  0624 2604 متوسط 62%

 ، مضارع، أمر(وإسنادها للضمائر )ماٍض

0 

تتبع مظاهر اإلعالل، واإلبدال، والقلب،  0620 2600 متوسط 64,4% 1 
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 والنقل، والوقف، واإلدغام، واإلمالة

 املستوى الصريف كاماًل 0624 2620 متوسط 62%

 أظهرت خمتلفة بدالالت الواردة األلفاظ شرح 0601 2614 عال 48%

 الشاعر براعة

4 

ي
جم

املع
 

 الندرة عن وبعدها األلفاظ شيوع مدى قياس 0600 2610 متوسط 4160%

 والغرابة

0 

 0 .ملعانيها األلفاظ مطابقة مدى تتبع 0604 2612 متوسط 4264%

 للتجربة مناسبته ومدى الشاعر معجم حتليل 0600 2622 متوسط 4160%

 الشعرية

1 

 الرتادف،) الداللية العالقات دراسة 0602 2618 متوسط 4060%

 (األضداد االشرتاك،

2 

 املستوى املعجمي كاماًل 0602 2621 متوسط 42%

 التقديم خالل من النحوية األساليب حتليل 0620 2600 متوسط 6464%

 أو الذكر، أو احلذف، أو مثاًل والتأخري

 القصر

4 

يب
رتكي

ال
 

 أو النداء كأسلوب البالغية األساليب حتليل 0620 2600 متوسط 6464%

 وأثرها... التقرير أسلوب أو القصر، أسلوب

 املتلقي على الشعورية احلالة يف

0 

 األمسية، الفعلية،) اجلمل ُبنى حتليل 0642 2604 متوسط 42%

 النص يف( الناسخة

0 

 املستوى الرتكييب كاماًل 0622 2621 متوسط 6860%

 االستعارة، التشبيه،) الفنية الصور حتليل 0601 2614 عال 48%

 .إخل ..الرمز الكناية،

4 

ي
صوير

الت
 

 0 .النص يف الفنية الصور تأثري مدى قياس 0601 2614 عال 48%

 واخليال اإلبداعي اخليال بني اجلمع مدى تتبع 0604 2612 متوسط 4264%

 التأليفي

0 
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 الكلية األدبية الصور بني اجلمع مستوى تقييم 0601 2611 متوسط 4164%

 واحملسوسة املادية وبني واجلزئية،

1 

 النص بفكرة األدبية الصور ارتباط مدى تقييم 0601 2611 متوسط 4164%

 وعاطفته

2 

 املستوى التصويري كاماًل 0602 2620 متوسط 4660%

يف  ليات دراسة النص الشعري( أن مستوى ممارسة الطالبات آل2يتبني من اجلدول )

جاء متوسطا جلميع املؤشرات  ضوء املنهج األسلوبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

والدرجة الكلية يف املستويات الصوتي، والصريف، واملعجمي، والرتكييب؛ حيث تراوحت 

%( للمؤشرات والدرجة الكلية، 4,42 - %62نسب ممارسة الطالبات هلذه املستويات بني )

يف حني جاء مستوى ممارسة الطالبات آلليات دراسة النص الشعري يف ضوء املنهج 

سلوبي يف املستوى التصويري ما بني متوسط إىل عاٍل؛ حيث تراوحت نسب ممارسة األ

%( للمؤشرات والدرجة الكلية. وملعرفة مستوى 48 - %4,41الطالبات هلذا املستوى بني )

ممارسة الطالبات آلليات النص الشعري بوجه عام فقد مت حساب متوسط كل مستوى 

 تائج كما يف اجلدول اآلتي:واملتوسط العام للمستويات وجاءت الن

قيم املتوسطات للمستوايت واالحنرافات املعيارية لواقع ممارسة الطالبات آلليات دراسة النص (: 01)جدول 
 الشعري يف ضوء املنهج األسلويب من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

 م املستوى املتوسط االحنراف املعياري املستوى النسبة املئوية الرتتيب
 4 الصوتي 0640 2621 متوسط 4264% 0
 0 الصريف 0624 2620 متوسط 62% 1
 0 املعجمي 0602 2621 متوسط 42% 0
 1 الرتكييب 0622 2621 متوسط 6860% 2
 2 التصويري 0602 2620 متوسط 4660% 4

 املستويات جممعة 0646 2642 متوسط 40%      
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 ليات دراسة النص الشعريآل ( أن مستوى ممارسة الطالبات42يتضح من اجلدول )

جاء متوسًطا جلميع املستويات والدرجة الكلية وجاء  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

املستوى التصويري يف الرتتيب األول من حيث املمارسة وتراوحت نسب ممارسة الطالبات 

% للمستويات والدرجة الكلية، وُتفسر هذه النتيجة بكون اآلليات اليت  4660 - 6860بني 

تستخدم لدراسة النصوص الشعرية يف ضوء املنهج األسلوبي ُتَفعل ولكن بصورة ال توصل 

الطالبة إىل التمكن؛ حيث يركز معظم أعضاء هيئة التدريس على الدراسة السطحية للنص 

ع إىل آليات حمددة وفق املناهج النقدية احلديثة، ودون أن دون الرجو  -يف الغالب- الشعري

تكون معياًرا لدراسة النص الشعري، وإمنا تتسم تفسرياتهم للنصوص الشعرية باالنطباعية 

والرؤى الشخصية، إضافة إىل ضعف توظيف فروع اللغة العربية األخرى اليت من شأنها أن 

ن املستوى التصويري حصل على الرتتيب ختدم دراسة النص الشعري، أّما ما يتعلق بكو

األول وُيمارس بدرجة عالية، فرمبا يعود ذلك لكونه يتعلق باجلوانب البالغية، وهي أكثر 

ما يتم الرتكيز عليه يف أثناء دراسة النصوص الشعرية. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

ممارسة كفايات حتليل (، اليت أظهرت مستويات متوسطة وعالية يف 0244)الشيزاوية، 

النصوص الشعرية باستخدام املنهج األسلوبي، يف حني ختتلف مع نتائج دراسة )السلمي، 

(، اليت أظهرت ضعًفا يف ممارسة االجتاهات اللسانية أثناء دراسة النص الشعري، مبا 0244

 فيها املنهج األسلوبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.

ما واقع ممارسة طالبات اللغة العربية آلليات دراسة النص : الرابعلإلجابة عن السؤال 

لإلجابة عن هذا السؤال مت  الشعري يف ضوء املنهج األسلوبي من وجهة نظرهن؟

استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واملتوسط الوزني لتحديد واقع 

املنهج األسلوبي من وجهة نظر  يف ضوء الشعريممارسة الطالبات آلليات دراسة النص 

والنسب املئوية لتحديد نسبة متكن من هذه اآلليات، وجاءت النتائج كما  الطالبات

 يأتي:
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قيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية لواقع ممارسة الطالبات آلليات دراسة النص : (00)جدول 
 هنالشعري يف ضوء املنهج األسلويب من وجهة نظر 

النسبة 
 املئوية

 املستوى
االحنراف 
 املعياري

 املستوى م العبارات املتوسط

 خالل من للنص اخلارجية اإليقاعية البنية تتبع 0600 2618 متوسط 4464%

 والعلل والروّي، والزحاف والقافية، الوزن،
4 

ي
صوت

ال
 0 كالتكرار للنص الداخلية املوسيقى دراسة 0604 2620 متوسط 44% 

 الداخلية املوسيقى بني التكامل مدى تقييم 0606 2624 عال 4864%

 النص يف اخلارجية واملوسيقى
0 

 النص يف للصوت التعبريية الوظيفة دراسة 0602 2620 متوسط 4664%

 واجلناس كالتوازي
1 

 املستوى الصوتي كاماًل 0600 2620 متوسط 4464%

 لألمساء الصرفية الظواهر تنوع مدى تتبع 0600 2620 متوسط 41%

 إخل .. والنسب واالشتقاق، كالتصغري،
4 

يف
صر

ال
 

 األمساء توظيف تعدد مستوى تتبع 0608 2620 متوسط 46%

 والتثنية، والتنكري، كالتعريف، وخصائصها

 واجلمع

0 

 األفعال صيغ استخدام يف التنوع مدى تقييم 0602 2622 متوسط 4660%

 (أمر مضارع، ماٍض،) للضمائر وإسنادها
0 

 والقلب، واإلبدال، اإلعالل، مظاهر تتبع 0604 2662 متوسط 4264%

 واإلمالة واإلدغام، والوقف، والنقل،
1 

 املستوى الصريف كاماًل 0604 2620 متوسط 4264%

 أظهرت خمتلفة بدالالت الواردة األلفاظ شرح 0610 2622 عال 84%

 الشاعر براعة
ي 4

جم
املع

 

 الندرة عن وبعدها األلفاظ شيوع مدى قياس 0602 2622 عال 4860%

 والغرابة
0 
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 0 ملعانيها األلفاظ مطابقة مدى تتبع 0616 2622 عال 80%

 للتجربة مناسبته ومدى الشاعر معجم حتليل 0602 2626 عال 4264%

 الشعرية
1 

 الرتادف،) الداللية العالقات دراسة 0602 2624 عال 4264%

 (األضداد االشرتاك،
2 

 املستوى املعجمي كاماًل 0612 2621 عال 82%

 التقديم خالل من النحوية األساليب حتليل 0604 2612 عال 42%

 القصر أو الذكر، أو احلذف، أو مثاًل والتأخري
4 

يب
رتكي

ال
 أو النداء كأسلوب البالغية األساليب حتليل 0602 2622 عال 4860% 

 وأثرها... التقرير أسلوب أو القصر، أسلوب

 املتلقي على الشعورية احلالة يف

0 

 األمسية، الفعلية،) اجلمل ُبنى حتليل 0606 2620 متوسط 4260%

 النص يف( الناسخة
0 

 املستوى الرتكييب كامال 0600 2626 متوسط 4464%

 االستعارة، التشبيه،) الفنية الصور حتليل 0612 2620 عال 8464%

 .إخل .. الرمز الكناية،
4 

ي
صوير

الت
 

 0 .النص يف الفنية الصور تأثري مدى قياس 0602 2616 متوسط 4660%

 واخليال اإلبداعي اخليال بني اجلمع مدى تتبع 0610 2612 عال 84%

 التأليفي
0 

 الكلية األدبية الصور بني اجلمع مستوى تقييم 0604 2616 متوسط 44%

 واحملسوسة املادية وبني واجلزئية،
1 

 النص بفكرة األدبية الصور ارتباط مدى تقييم 0610 2620 عال 84%

 وعاطفته
2 

 املستوى التصويري كامال 0608 2628 عال 4260%

أن مستوى ممارسة الطالبات آلليات دراسة النص الشعري يف  (44)تبني من اجلدول ي

جلميع املؤشرات والدرجة  بني متوسط وعاٍلجاء هن ضوء املنهج األسلوبي من وجهة نظر
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؛ ، والتصويرياملستويات الصوتي، والصريف، واملعجمي، والرتكييب مجيع يف الكلية

%( للمؤشرات 80 -%41حيث تراوحت نسب ممارسة الطالبات هلذا املستويات بني )

وملعرفة مستوى ممارسة الطالبات آلليات النص الشعري بوجه عام فقد مت  .والدرجة الكلية

مستويات وجاءت النتائج كما يف اجلدول حساب متوسط كل مستوى واملتوسط العام لل

 اآلتي:

ت دراسة النص قيم املتوسطات للمستوايت واالحنرافات املعيارية لواقع ممارسة الطالبات آلليا: (01)جدول 
 هنالشعري من وجهة نظر 

 م املستوى املتوسط االحنراف املعياري املستوى النسبة املئوية الرتتيب
 4 الصوتي 0600 2620 متوسط 4464% 0
 0 الصريف 0606 2620 متوسط 4260% 2
 0 املعجمي 0612 2621 عال 82% 4
 1 الرتكييب 0600 2626 متوسط 4464% 1
 2 التصويري 0608 2628 عال 4260% 0

 املستويات جممعة 0601 2622 عال 48%       

من  ليات دراسة النص الشعري( أن مستوى ممارسة الطالبات آل40تبني من اجلدول )

جاء متوسًطا للمستويات: الصوتي والصريف والرتكييب، بينما جاء عالًيا وجهة نظرهن 

للمستويني: املعجمي والتصويري والدرجة الكلية، وجاء املستوى املعجمي يف الرتتيب 

% للمستويات 82 - 4260األول من حيث املمارسة، وتراوحت نسب ممارسة الطالبات بني 

هذه النتيجة بأن الطالبات ميارسن دراسة النصوص الشعرية بدرجة  والدرجة الكلية، وُتفسر

عالية يف املستويني: املعجمي والتصويري؛ ألن هذين املستويني تتعلق دراستهما باجلوانب 

اللفظية والصور البالغية، وهي أغلب ما تركز عليه الدراسات للنص الشعري؛ حيث 

ون املستويات الثالثة األخرى الصوتي، تقتصر على بعض املستويات دون غريها، أّما ك
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والصريف والرتكييب جاء مستوى ممارسة الطالبات هلا متوسًطا فيعود إىل عدم وجود آليات 

واضحة لدراسة النصوص الشعرية وفق املناهج النقدية، وكذلك القصور يف توظيف علوم 

 عري كون اللغة كالًّاللغة املختلفة كالنحو والصرف والبالغة، وغريها يف دراسة النص الش

ال ميكن الفصل بني فروعها. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )الشيزاوية،  متكاماًل

( واليت أظهرت مستويات متوسطة وعالية يف ممارسة كفايات حتليل النصوص 0244

(، 0244الشعرية باستخدام املنهج األسلوبي، يف حني ختتلف مع نتائج دراسة )السلمي، 

رت ضعًفا يف ممارسة االجتاهات اللسانية دراسة النص الشعري، مبا فيها املنهج اليت أظه

األسلوبي من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، واجلدول التالي يقارن بني تقدير أعضاء 

هيئة التدريس ملستويات ممارسة الطالبات آلليات دراسة النص الشعري وتقدير الطالبات 

 ألنفسهن:

أعضاء هيئة التدريس ملستوايت ممارسة الطالبات آلليات دراسة النص الشعري وتقدير تقدير : (03)جدول 
 الطالبات ألنفسهن

 تقدير أعضاء هيئة التدريس تقدير الطالبات ألنفسهن
 م

 الرتتيب
النسبة 
 املئوية

 الرتتيب املتوسط املستوى
النسبة 
 املئوية

 املستوى املتوسط املستوى

 4 الصوتي 0640 متوسط %4264 0 0600 متوسط 4464% 0
 0 الصريف 0624 متوسط %62 1 0606 متوسط 4260% 2
 0 املعجمي 0602 متوسط %42 0 0612 عال 82% 4
 1 الرتكييب 0622 متوسط %6860 2 0600 متوسط 4464% 1
 2 التصويري 0602 متوسط %4660 4 0608 عال 4260% 0

 جممعةاملستويات  0646 متوسط %40 0601 عال 48%

( وجود تباين يف تقدير أعضاء هيئة التدريس ملستويات الطالبات 40يتبني من اجلدول )

يف آليات دراسة النص الشعري سواء أكان ذلك يف قيم املتوسطات أم يف ترتيب درجة متكن 
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الطالبات من هذه املستويات، ففي حني جاء املستوى التصويري يف الرتتيب األول من وجهة 

نظر أعضاء هيئة التدريس فقد جاء املستوى املعجمي يف الرتتيب األول من وجهة نظر 

 الطالبات. 

ما العالقة بني ممارسة طالبات اللغة العربية آلليات دراسة : لإلجابة عن السؤال اخلامس

لإلجابة عن  لشعري يف ضوء املنهج األسلوبي ومستوى النقد األدبي لديهن؟النص ا

مت استخدام معامل ارتباط بريسون حلساب داللة العالقة بني تقدير  السؤالهذا 

الطالبات ألنفسهن على استبانة درجة ممارسة آليات دراسة النص الشعري ودرجاتهم 

 على اختبار النقد األدبي وجاءت النتائج كما باجلدول اآلتي:

لنقد األديب ودرجات ممارستهن قيم معامالت االرتباط بني درجات الطالبات على اختبار ا: (01)جدول 
 ألليات دراسة النص الشعري

 مهارات النقد األديب
 املستوى

 التمييز االستنتاج املوازنة إصدار األحكام الدرجة الكلية
 الصوتي 2622** 2626** 2642 2620** *2602
 الصريف 2610** 2614** 2640 2602** *2602
 املعجمي 2622** 2610** 2640 2626** **2610
 الرتكييب 2612** 2612** 2642 2620** *2606

 التصويري 2624** 2610** 2604 2626** 2606**
 املستويات جممعة 2660** 2621** 2642 2662** 2602**

 1011* القيمة دالة عند  1010** القيمة دالة عند 

( أن قيم معامالت االرتباط بني ممارسة الطالبات آلليات دراسة 41يتضح من اجلدول )

النص الشعري ودرجاتهن على اختبار النقد األدبي جاءت دالة جلميع األبعاد عند مستوى 

ما عدا مهارة املوازنة فلم ترتبط مبستويات دراسة النص الشعري. ولتأكيد  2624و  2622

% من الطالبات، 02ساب الفروق يف مهارات النقد األدبي بني أعلى هذه النتيجة فقد مت ح
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% من الطالبات على استبانة آليات دراسة النص الشعري، باستخدام اختبار مان 02وأقل 

 ( التالي:00ويتين وجاءت النتائج كما جبدول )

املرتفعات واملنخفضات يف  قيمة اختبار مان ويتين وداللتها للفروق يف مهارات النقد األديب بني: (01)جدول 
 آليات دراسة النص الشعري

 (uقيمة ) جمموع الرتب متوسط الرتب العدد اجملموعة املهارة
مستوى 
 الداللة

 2624 8262 04262 41668 42 املنخفضة التمييز

 16062 01600 42 املرتفعة

 2622 42462 02462 42601 42 املنخفضة االستنتاج

 11262 00666 42 املرتفعة

غري  2602 41262 00262 44602 42 املنخفضة املوازنة

 14262 04664 42 املرتفعة دالة

  4162 06162 40682 42 املنخفضة إصدار األحكام

 2624  14462 02644 42 املرتفعة

 2624 2162 08162 41622 42 املنخفضة الدرجة الكلية

 12462 01622 42 املرتفعة

( أن قيم اختبار مان ويتين جاءت دالة يف اجتاه اجملموعة املرتفعة 42يتضح من جدول ) 

جلميع املهارات والدرجة الكلية ما عدا مهارة املوازنة، وهذه النتيجة تؤكد نتيجة االرتباط 

السابقة وتشري إىل أن اجملموعة املرتفعة يف آليات دراسة النص الشعري يكون مستواها أعلى 

رات النقد األدبي، وُتفسر هذه النتيجة بوجود ارتباط بني ممارسة الطالبات آلليات يف مها

دراسة النص الشعري يف ضوء املنهج األسلوبي وارتفاع مستوى مهارات النقد األدبي لديهن 

ورمبا يعود ذلك إىل طبيعة املنهج األسلوبي واليت تتمتع خبصائص مالئمة لطبيعة النقد 

 يت تقوم على التمييز واالستنتاج واملوازنة وإصدار األحكام من خالل:األدبي ومهاراته ال
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تتيح مستويات املنهج األسلوبي للطالبة الوقوف على أمناط العالقات بني ألفاظ  .4

وتراكيب وصور النص الشعري من ناحية التشابه واالختالف والتضاد والرتادف 

كالتحليل واالستنتاج  وتأثريها على النص الشعري، وهذا يتطلب مهارات معينة

 والتمييز.

تبني الطالبة من خالل املستوى الصوتي البنية اإليقاعية الداخلية واخلارجية للنص  .0

الشعري لتربز دور املوسيقى كالوزن والقافية، والتكرار واجلناس، والتكامل بني 

املوسيقى الداخلية واخلارجية للنص وأثرها يف النص الشعري، وهذا كله يتطلب 

 مهارات املوازنة والتمييز واالستنتاج وإصدار األحكام.

تقف الطالبة من خالل املستوى الصريف على الظواهر الصرفية املتنوعة كالتصغري  .0

واالشتقاق والتذكري والتأنيث وغريها يف النص الشعري وقدرة الشاعر على توظيفها 

أمل واالستنتاج والربط لتخدم املعنى املراد الوصول غليه، وهذا يتطلب قدرة على الت

 واملوازنة.

تقف الطالبة من خالل املستوى املعجمي على مفردات الشاعر والعوامل املؤثرة يف  .1

معجمه الشعري ودور املفردات يف بناء معاني النص الشعري وداللتها املختلفة واليت 

 تستدعي التأمل والربط.

حوية والبالغية والعالقات بينها تبحث الطالبة من خالل املستوى الرتكييب األساليب الن .2

 ودورها يف بناء النص ومعانيه من خالل التحليل والتمييز واملوازنة وإصدار األحكام.

تتعمق الطالبة من خالل املستوى التصويري يف مهارات املوازنة واملقارنة واليت تتطلب  .6

 منها عمًقا يف التحليل وقدرة على التذوق واالستمتاع واحلكم عليها.

(، 0240(، و)مهدي، 0240تفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة )الربيزات، وت

(، ومجيعها أظهرت 0246(، و)السلمي، 0242(، و)إبراهيم، 0241و)املليجي، 

نتائجها ارتفاًعا ملحوًظا يف مهارات النقد األدبي لدى الطالب نتيجة ممارسة آليات متنوعة 

 جيات التدريسية.مستندة لبعض املناهج النقدية أو االسرتاتي
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 التوصيات:
 يف ضوء نتائج البحث مت وضع التوصيات اآلتية:

االستفادة من املناهج النقدية املنبثقة من االجتاهات اللسانية احلديثة ومنها املنهج  .4

األسلوبي يف دراسة النصوص األدبية من خالل تدريب طالبات اللغة العربية على 

 آلياتها وخطواتها.

يفات املقررات للغة العربية ملواكبة االجتاهات احلديثة يف دراسة حتديث مفردات توص .0

النص الشعري، من خالل املراجعة الدورية من قبل جلنة اخلطط والربامج يف القسم، 

 وتقارير املقررات.

عقد دورات تدريبية ولقاءات علمية ألعضاء هيئة التدريس يف جمال كفايات تدريس  .0

 النصوص الشعرية.

أهمية تنمية مهارات النقد األدبي لدى الطالبات من خالل توظيف املناهج التأكيد على  .1

 النقدية.

 تضمني آليات دراسة النص األدبي يف ضوء املنهج األسلوبي مقررات النقد األدبي. .2

تزويد الطالبات مبزيد من آليات التحليل األسلوبي ذات األصالة واالبتكار لتنمية  .6

 بي.مهاراتهن يف النقد والتذوق األد

 :املقرتحات

 توصل البحث إىل املقرتحات اآلتية:

 حتديد كفايات تدريس النص الشعري وفق املناهج النقدية احلديثة. .4

الكشف عن فاعلية املنهج األسلوبي لتحليل النصوص األدبية يف تنمية النقد األدبي،  .0

 والتذوق البالغي.

للمرحلة، وعالقتها واقع توظيف االجتاهات األلسنية يف دراسة النصوص الشعرية  .0

 مبهارات النقد األدبي.
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 قائمة املراجع
 املراجع العربية: :أوالا 

"برنامج مقرتح يف ضوء منهج النقد التكاملي لتنمية مهارات  (.0242إبراهيم، أمحد. )

جملة جامعة النقد األدبي والتفكري ما وراء املعريف لدى طالب الصف الثالث الثانوي". 

 .12(، 02، )الرتبويةامللك خالد للعلوم 

 . مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.النقد األدبي (.0240أمني، أمحد. )

بناء برنامج تعليمي قائم على الذكاء االنفعالي وقياس أثره يف " (.0240الربيزات، ابتسام. )

". رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية حتسني مهارات اخلطابة والنقد األدبي لدى الطلبة

 جامعة عمان. -الرتبوية والنفسية العلوم

البنية األسلوبية يف قصيدة البكاء بني يدي زرقاء اليمامة ألمل " (.0244مترباط، مريم. )

 ". رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة العربي بن مهيدي.قندل

املؤسسة  .األسلوبية يف النقد احلديث دراسة يف حتليل اخلطاب (.0226) ن.احلربي، فرحا

 اجلامعية للدراسات والنشر.

وحدة بالغية مقرتحة يف ضوء املدخل األسلوبي لتنمية " (.0244حرحش، صفوت. )

جملة ". مهارات التذوق البالغي والكتابة اإلقناعية لدى طالب الصف األول الثانوي

 .62 -46 (،000، )دراسات يف املناهج وطرق التدريس

 . دار األلوكة للطباعة.االجتاهات األسلوبية (.0242مجيل، محداوي. )

اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة  (.0222الدليمي، طه، والوائلي، سعاد عبدالكريم. )

 . عامل الكتب احلديث.العربية

"برنامج مقرتح قائم على القراءة املكثفة اإلحصائية لتنمية مهارات  (.0202الزيين، حممد.)

جملة كلية الرتبية جبامعة ب املعلمني بكلية الرتبية". التحليل األسلوبي لدى الطال

 .620 -642(، 0) 426، املنصورة
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فاعلية برنامج قائم على اسرتاتيجيات التحليل النصي يف تنمية  " (.0246السلمي، فواز. )

مهارات األداء البالغي والنقد األدبي ومستوى التفكري التأملي لدى طالب املرحلة 

 دكتوراه. جامعة أم القرى.". رسالة الثانوية

 . مكتبة اآلداب.األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية (.0221سليمان، فتح اهلل. )

فاعلية برنامج إثرائي يف األدب العربي يف ضوء االجتاهات " (.0240السويفي، وائل. )

ة احلديثة يف التدريس على تنمية امليول األدبية ومهارات النقد األدبي لدى طالب كلي

 ". رسالة دكتوراه. جامعة املنيا.الرتبية

 (. مكتبة النهضة املصرية.42)ط أصول النقد األدبي. (.4221الشايب، أمحد. )

"مدى توفر كفايات حتليل النص الشعري لدى معلمات اللغة  (.0244الشيزاوية، زينب. )

جامعة  -اآلداب. رسالة ماجستري غري منشورة، كلية العربية يف ضوء املنهج األسلوبي"

 مؤتة.

"مستويات القراءة الناضجة لألدب وتقويم مهارات نقد النصوص  (.0242صاحل، هدى. )

األدبية يف ضوئها لدى طالبات الصف الثالث الثانوي نظام املقررات باململكة العربية 

 .440 -62(، 014، )جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريسالسعودية". 

فاعلية املنهج األسلوبي يف إكساب طالبات الصف احلادي " (.0240الطارشية، سلمية. )

جامعة  -رسالة ماجستري غري منشورة. كلية الرتبيةعشر مهارة حتليل النصوص األدبية". 

 السلطان قابوس.

التفكري األسلوبي رؤية معاصرة يف الرتاث النقدي والبالغة يف  (.0222عبابنة، سامي. )

 عامل الكتب احلديث. .ضوء علم األسلوب احلديث

 . دار نوبار للطباعة.البالغة واألسلوبية(. 4221) املطلب، حممد.عبد

جملة جامعة القدس "املنهج األسلوبي يف حتليل اخلطاب اإلبداعي".  (.0244عودة، ميس. )
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 .440 -422(، 02، )املفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعية

، جملة العميدالنقدية يف حتليل النص األدبي". "امتالك املهارات  (.0240عيسى، عمار. )

6(00 ،)022-001. 

. مؤسسة املنهج العلمي يف تناول النص دراسات يف عوامل تشكيلية (.4106الكشو، رضا. )

 طيبة للنشر والتوزيع.

. مؤسسة االنتشار البالغة والنقد املصطلح والنشأة والتجديد (.0226الكّواز، حممد كريم. )

 العربي.

استقصاء دور السياق يف حتقيق التماسك  -"السياق والنص (.0228حلميدي، فطومة. )

 .04 -0(،0، )جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعيةالنصي"، 

(. االنزياح الداللي يف األلفاظ العربية )معجم العني منوذًجا" (.0244لوصيف، صونيا. )

 جامعة منتوري. -داب واللغاترسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآل

 دار الكتاب اجلديد املتحدة.(. 2. )ط.األسلوبية واألسلوب (.0226) .املسدي، عبدالسالم

"فاعلية اسرتاتيجية قبعات التفكري الست يف تنمية مهارات النقد  (.0241املليجي، عالء. )

جملة القراءة األدبي التطبيقي واالجتاه حنوه لدى طالب الدبلوم العام يف الرتبية". 

 .082 -012 (،412، )واملعرفة

اسرتاتيجيات القراءة يف النقد الثقايف: حنو وعي نقدي بقراءة  (.0224الفتاح. )يوسف، عبد

 .024 -460(، 4)06، اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلدابثقافية للنص. 
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