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 :ضخلص امل

في تنمية ميارات  األدباستراتيجية دوائر  فاعميةإلى معرفة  الحاضرة ىدفت الدراسة
جامعة اإلسكندرية. -ربيةالتَّ كمية  شعبة المغة العربية؛ فيب ؛ لدى الطالب المعمميناألدبي النَّقد

، األدبي النَّقدحميمي؛ في عرض ميارات التَّ : الوصفي واسُتخِدم في بحث المشكمة المنيجان
جريبي ذو المجموعة الواحدة؛ واستراتيجية دوائر األدب، كما اسُتخدم المنيج شبو التَّ 

 بتطبيقين: قبمي، وبعدي.
، فضاًل عن اختبار األدبي النَّقدميارات  تحديداستبانة في:  الدراسةوتمثَّمت أداتا 

، ودليل المعمم(، وُطبق اختبار الدراسة قبمًيا، كتاب الطالب) وُأعد. األدبي النَّقدقياس ميارات 
ثمَّ ُنفذت تجربة الدراسة، فاالختبار البعدي، ثمَّ ُأجريت المعالجات اإلحصائية؛ وكانت النتائج 

 اآلتية:
  ِّا عند مستوى وجود فرق دال إحصائي(0.05 >α)  الدراسة،  عينةبين متوسطي درجات

 البعدي. التَّطبيق؛ لصالح األدبي النَّقد: القبمي، والبعدي؛ الختبار ميارات التَّطبيقينفي 
  وجود فرق دال إحصائيِّا عند مستوى(0.05 >α)  بين متوسط درجات أفراد عينة

ميارات النَّقد األدبي، والمتوسط االعتباري البعدي لمفردات اختبار  الدراسة، في التَّطبيق
 لو.

   مربع إيتا ؛ حيث أظيرت قيمة ُيعزى الستراتيجية دوائر األدبوجود حجم تأثير كبيرη
2 

: التَّطبيقينبين درجات ؛ األدبي النَّقدقياس ميارات اختبار  يف التَّباين أنَّ  )حجم األثر(
 مى حجم تأثير كبير.؛ وىو ما يدل ع(1.007)بمغ  القبمي، والبعدي؛

 عينة؛ لدى األدبي النَّقدفي تنمية ميارات كبير أثر  تذا تكان استراتيجية دوائر األدب 
 التَّطبيقعن  الدراسة الختبارالبعدي  التَّطبيقفي  )ت(؛ ويؤكد ذلك ارتفاع قيمة الدراسة
 . لالختبار نفسوالقبمي 
 

الطالب -األدبي النَّقدميارات  - ة دوائر األدباستراتيجي الكممات المفتاحية:
 .المغة العربية شعبة -المعممون
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The effectiveness of the literary circles strategy in developing literary 

criticism skills, Student teachers; in the Arabic Language Division; in the 

Faculty of Education - Alexandria University. 

Presented by: 

Dr. / Heba Taha Mahmoud Ibrahim    

(Lecturer of Curricula & Methods of Teaching Arabic Language)      

Faculty of Education - Alexandria University 

ABSTRACT 

      The present study aimed to know the effectiveness of the literature circles 

strategy; in developing literary criticism skills; Student Teachers - Arabic 

Language Division; in the Faculty of Education - Alexandria University. Two 

research methods were used; They are: the descriptive-analytical approach; In 

presenting the skills of literary criticism and the strategy of literature circles, 

the quasi-experimental one-group approach was used; Two applications: before 

and after. 

     The study tools consisted of: a questionnaire to determine the skills of 

literary criticism, as well as a test to measure the skills of literary criticism. 

Student's book and a teacher’s guide were prepared, and the study was pre-

tested, then the study experiment was carried out, then the post-test, and then 

the statistical treatments were performed. The results were the following: 

 There is a statistically significant difference at the level (α < 0.05) 

between the mean scores of the study sample, in the two applications: 

pre and post; to test literary criticism skills; In favor of the dimensional 

application. 

 There is a statistically significant difference at the level (α > 0.05) 

between the mean scores of the study sample members, in the post 

application of the vocabulary of the literary criticism skills test, and its 

nominal average 

 The presence of a large impact size attributed to the strategy of 

literature circles; Where the value of eta square η2 (effect size) showed 

that the variance in the literary criticism skills test; Between the degrees 

of the two applications: the pre- and post-applications; reached (1.007); 

Which indicates a large effect size. 

 The literary circles strategy had a significant impact on developing 

literary criticism skills. the study sample; This confirms the higher (t) 

value in the post application of the study test than the pre application of 

the test itself. 

 Key words: Literature Circles Strategy - literary criticism skills - students 

teachers - Arabic Language Division     
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 كمةة:ملا

 لغوي فنّّ األدب فتحظى دراسة األدب العربي بمكانة ميمة في الدراسات المغوية؛ 
وأحاسيس؛ ، وانفعاالت، مشاعريخالجيا من  وما فس اإلنسانيةعن النَّ  التَّعبيرعنى بدراسة يُ 

ا فسية التي يمر بينَّ المعبرة عن الحالة ال البيانيةور ، والصّْ التَّعبيراتو باستخدام األلفاظ، 
ىو:  **(40.ص ،م2102) داخل ، وسماء تركيزاير سعد عميكما عرَّفو -دب الكاتب؛ فاأل
ا يجيش في صدره من تعبيًرا عمَّ  ؛خذىا األديباأللفاظ المؤثرة التي يتَّ  ذات الجميمةالمعاني 

أفكار، أو خواطر، أو عواطف؛ بما يترك أثاًرا في القارئ والمستمع. وىو الفن الذي يخاطب 
عواطف المستمع، بشكل جميل، وجذاب؛ يثير  المنتقاة، والمشاعر؛ من خالل األلفاظ نالوجدا

 وأحاسيسو.
وتتمثَّل غاية األدب في التَّعبير عن أفكار مؤلفيو، وتذوق القراء ما فيو من قيم 

بداعية،  من فيم -أوالً - ولكي يتذوق القراء تمك القيم البد اجتماعية، وصور جمالية، وا 
إصدار الحكم عمى مدى جودتيا، أو ثم  تذوقيا،و تفسيرىا، وتحميميا، بية، و النصوص األد

ما بالنقد ارتباًطا وثيًقا ومما َيدَعم ىذا االرتباط  يرتبط األدبما يسمى بنقدىا؛ ف أوردائتيا، 
يزان األدب، وأساس الحكم م اعتبار النَّقد من (3م، ص.2102ابتسام محمد عسكر) توذكر 

ن التي تنمي الميل لدراسة األدب، وتذوقو، وتحديد مكانتو الفنية عميو؛ وىو من الفنو
  .والجمالية؛ بما يعمق فيم النُّصوص األدبية، وتحسين جودتيا

يختص بتحميل  -(021م، ص. 2105حسين صالح )كما ذكر  -فالنَّقد األدبي
، أو مبيًّْنا النَّص األدبي، ووصفو، وفحصو؛ باحثًا عن مظاىر الجودة، واإلبداع، واالبتكار

عف؛ لُيصدر حكًما عمى النِّص من جية روعتو، وجمالو، أو من جية  مواطن الخمل، والضَّ
فال يتوقف دور قارئ النَّص األدبي عند تذوق النَّص، وال االستمتاع بجمالياتو؛ ولكنَّو  ضعفو.

مًفا؛ يتعدى ذلك إلى نقدىا، وبيان جيدىا من رديئيا؛ في ضوء معايير محدَّدة وواضحة س
مالزم لألدب يزدىر بازدىاره، ويتأخر بتأخره، وضعفو؛ كون األدب مادة  -بذلك-فالنَّقد األدبي
  ؛ التي يتوالىا بالدراسة والفحص.النَّقد األساسية

                                                           
 American Psychologicalيجرى توثيق مراجع الدراسة؛ وفًقا لنظام جمعية عمم النفس االمريكية **

Association  .في إصداره السادس 
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يوسف محمد توتو محمد وقد مارس العرب منذ القدم النَّقد األدبي؛ حيث ذكر 
كما  -قد األدبي منذ نشأة الشعرأنَّ العرب مارسوا النَّ  (02111-02666م، ص.2121)

وظل النَّقد مصاحًبا لو، فقدموا  -كان يحدث في أسواق العرب في الجاىمية؛ مثل: سوق عكاظ
لنا ممحوظات نقدية عن األشعار؛ منيم من اعتمد عمى سميقتو وذوقو في كتاباتو النَّقدية، 

من جمال، وقبح؛ بناًء عمى ومنيم من اعتمد عمى تحميل النُّصوص  الشّْعرية وبيان ما فيو 
 أحكام سابقة مرجعية، متفق عمييا من قبل.

ويقع عبء بناء فكر المتعمم، وتنمية ذوقو، وتشكيل معاييره البالغية والنَّقدية؛ عمى 
في التَّعميم قبل الجامعي، والتَّعميم الجامعي عمى  -في جميع المراحل -المناىج الدراسية 

دب تنمية ميارات التَّفكير العميا؛ كالتَّفكير التَّأممي، والتَّفكير السواء؛ فمن أىداف تدريس األ
النَّاقد؛ الذي يساعد الطالب في التَّحميل، والموازنة، والتَّعميل، والتَّفسير، واالستنتاج؛ ومن ثم 

صدار حكم عمييا  )محمد صالح الدين عمي االحساس بالتَّجربة الشُّعورية لمعمل األدبي، وا 
  (.102م، ص. 2111مجاور، 

ألىداف العامة عند عرضو ل (12.ص ،م2106)إبراىيم محمد سيد رجب ذلك وأوضح
 ذوق يندرج تحتو ميارات؛ فالتَّ لدى المتعممين النَّقدذوق، و تنمية التَّ  ؛ ومنيا:ألدبدراسة ال

فيو  ؛النَّقدا ، أمَّ فييامواطن الجمال  بيانو  وتحميميا، ، وتفسيرىا،النُّصوص فيم ة؛ مثل:عدَّ 
مرحمة نقدىا  النُّصوصمرحمة تذوق  تعقب؛ حيث مة لو، والمكمّْ ذوقمة لمتَّ الوظيفة المتمّْ 

م ص مقوّْ تذوق النَّ  أنَّ  :وفيميا وتذوقيا؛ أيالنُّصوص والحكم عمييا؛ في ضوء نتائج دراسة 
 .أساس لنقده

ة وتذوقيا؛ فقد دبياألالنُّصوص في فيم ، ودوره الميم والمؤثر األدبي النَّقدونظرًا ألىمية 
 : منيا دراسات؛ ابقةو عناية عديد من الدراسات السَّ تنال
 ضعف طالب شعبة في  ُحددت مشكمتياالتي  م(:2102)الطحاوي محمد خمف حسن

كانت شعًرا أم أة سواء األدبيلمنصوص  األدبي النَّقدفي ميارات  التَّربيةالمغة العربية بكمية 
 والمجاز، والقصور في تدعيم الرأي بالحجج واألدلة.نثًرا، مع الخمط بين الحقيقة 

  إعداد  في وجود قصور في ُحددت مشكمتياالتي  م(:2101)سنجيمحمد السيد سيد
 النَّقد؛ في إكساب الطالب كفايات التَّربيةالطالب المعممين بشعبة المغة العربية بكميات 

 مقي.الالزمة ليم في ضوء نظرية التَّ  األدبي
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  النَّقدفي ضعف ميارات  مشكمتيا تمخصتالتي  م(:2101)محمد المميجي أحمدعالء 
العربية( بكميات )تخصص المغة  التَّربيةطبيقي لدى طالب الدبموم العام في التَّ  األدبي
التي  التَّدريساستراتيجيات  وضعف استخدامنحوه؛  سمبيةتجاىات ، مع وجود االتَّربية

القصور في تدريب ىؤالء الطالب عمى  فضاًل عناقد، النَّ فكير اإلبداعي و تنمي ميارات التَّ 
 .ونقدىا، النُّصوصتحميل 

 في وجود قصور  ُحددت مشكمتياالتي  م(:2104)عبد الباسط عبد القادر محمود ىالل
 المفيوماتفي اكتساب بعض  -عينة الدراسة-الصف الثاني الثانويطالب لدى 

إلى استخدام استراتيجية األبعاد  الدراسة تىدف؛ و األدبي النَّقدالغية، وميارات الب
 داسية في عالج ىذا القصور.السُّ 

  المرحمة الثانوية طالبفي ضعف  دت مشكمتياالتي ُحد :م(2105)زىران أمينمحمد نورا 
 النُّصوصتحميل بسبب ة، ونقدىا؛ األدبيالنُّصوص في ميارات تحميل  -عينة الدراسة-

التأمل، مع  والويستظيرونيا دون إعمال العقل  ،الطالب يحفظيا ،ة في قوالب ثابتةاألدبي
 .والحجج، باألدلة النَّقدافتقاد القدرة عمى 

 في القصور الواضح لدى طالب  التي ُحدّْدت مشكمتيا :م(2106)إبراىيم محمد سيد رجب
 ، وتحول مادة األدب إلى جزءاألدبي النَّقدفي ميارات  -عينة الدراسة -ةالثَّانويالمرحمة 

 خاص بالحفظ، واالستظيار.
لما  ؛األدبي النَّقد الباحثين بتنمية مياراتعناية تضح تاستعراض الدراسات السابقة وب

ثمَّ إصدار حكم عمى يس األدب، وفيمو، وتفسيره، وتذوقو، ومن لو من أىمية بالغة في تدر 
عممين؛ وال وأدلة ثابتة وواضحة في ذىن المت وبراىين تو؛ مبني عمى حجججودتو أو رداء

 ايتم ذلك إال من خالل العناية بطرائق تدريس حديثة ُتدعّْم دور المتعمم، وتجعمو عنصرً 
دريس الحديثة ومن استراتيجيات التَّ فقط،  عميمية، وليس متمقًيافي العممية التَّ  اومؤثرً  فاعالً 
 وقد األدب؛ دوائر :أثناء تعمموفي شط والفعال والتي تركز عمى دور المتعمم النَّ  نسبًيا،
شكل من أشكال االنيماك  :بأنَّيا (6.ص ،م2116الخوالدة ) عمي فالح محمد عرَّفيا

قة، عمى القراءة المدقّْ القرائي، يتجمع فيو الطالب في مجموعات صغيرة، مع تعزيزىم 
كل  أثناء القراءة؛ حيث يأخذفي و من نقاط مشتركة وصل إليالتَّ  وتكميفيم مناقشة ما تمَّ 

 . لو دةات المعرفية المحدَّ لمميمَّ  -خاللو  من -ًرا أو أكثر يستجيب متعمم دو 
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ة بعمق، األدبيلمناقشة القطع  التَّعاونية؛تجتمع مجموعات الطالب  وفي دوائر األدب
، مع دراسة األحداث، األدبيإلى عمق النص  -أساسبشكل  - شاتاقنموتوجو ال

أثناء الحمقة، أو الدائرة في أمل ، والتَّ النَّقدو  فكير،والشخصيات، وفييا ينيمك الطالب في التَّ 
 (.032.ص ،م2102الشديفات، حامد عبده جان أش) ةاألدبي

دريس؛ ابقة إلى فاعمية استراتيجية دوائر األدب في التَّ عديد من الدراسات السَّ  أشاروقد 
 :دراسات ومنيا

 ج تعميمي قائم ىدفت إلى تصميم برنامالتي  م(2102الشديفات ) حامد عبده أشجان
عمى استراتيجية دوائر األدب، والكشف عن أثره في تنمية فيم المقروء؛ لدى تالميذ 

عميمي المقترح فاعمية البرنامج التَّ  :الرابع األساسي في األردن. ومن أبرز نتائجياالصَّف 
 القائم عمى استراتيجية دوائر األدب في تنمية فيم المقروء.

  كامل بين ىدفت إلى قياس فاعمية التَّ التي  .م(2102)عسيري شعبان محمد فاطمة
ة؛ في تنمية بعض الميارات األدبيبادلية لمنصوص استراتيجيتي دوائر األدب، والقراءة التَّ 

الثالث الصَّف ة، وميارة اتخاذ القرار، وبعض والميارات االجتماعية؛ لدى طالبات األدبي
كامل بين فاعمية التَّ  تأكيد :أبرز نتائجياومن  بالمممكة العربية السعودية.الثَّانوي 

ة؛ في تنمية بعض الميارات األدبيبادلية لمنصوص دوائر األدب، والقراءة التَّ  :استراتيجيتي
 . ة، وميارة اتخاذ القرار، وبعض والميارات االجتماعية؛ لدى الطالب عينة الدراسةاألدبي

 ( 2102وائل صالح السويفي)اعمية استخدام استراتيجية دوائر ىدفت إلى قياس فالتي  م
والوعي  ،في تنمية الكتابة اإلبداعية ؛األدب في تدريس القراءة ذات الموضوع الواحد

تأكيد فاعمية استراتيجية  :، ومن أبرز نتائجياالثَّانوياألول الصَّف لدى طالب  ؛وائيالرّْ 
  اسة.ابعة لدى الطالب عينة الدر دوائر األدب في تنمية المتغيرات التَّ 

 ىدفت إلى قياس أثر استخدام التي  م(2105)عبد الباسط عبد القادر محمود ىالل
ة، وتنمية األدبيقافة استراتيجية دوائر األدب في تدريس األدب العربي؛ في تنمية الثَّ 

بجميورية مصر الثَّانوي ول األ الصَّف ؛ لدى عينة من طالب األدبيبداع ميارات اإل
تأكيد فاعمية استخدام استراتيجية دوائر األدب في تنمية  :ئجياالعربية، ومن أبرز نتا

  ابعة لدى الطالب عينة الدراسة.المتغيرات التَّ 
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  وىدفت إلى قياس أثر  م(2105) الحداد سميم ، وعبد الكريمالزبنحمادة يسري
ي اسع األساسالتَّ  الصَّفبات حدث لدى طالاستراتيجية دوائر األدب في تنمية ميارات التَّ 

باألردن، ومن أبرز نتائجيا تأكيد فاعمية استراتيجية دوائر األدب في تنمية ميارات 
 حدث لدى الطالب عينة الدراسة.التَّ 

  ىدفت إلى قياس فاعمية استراتيجية دوائر التي  م(2106)سميمانمحمد عمي الحسين
األول الصَّف  دب؛ لدى طالباألدب في تحسين الكتابة اإلبداعية، واالتجاه نحو قراءة األ

تأكيد فاعمية استراتيجية دوائر األدب في تنمية المتغيرات  :، ومن أبرز نتائجياالثَّانوي
 ابعة لدى الطالب عينة الدراسة.التَّ 

  َّىدفت إلى قياس أثر استخدام التي  م(2120) محمد محمد عبد الجواد يديماء السَّ الش
دى فاوض االجتماعي؛ ل، وميارات التَّ دبياألذوق استراتيجية حمقات األدب في تنمية التَّ 

تأكيد فاعمية استراتيجية دوائر  :الخامس اإلبتدائي، ومن أبرز نتائجياالصَّف تالميذ 
 ابعة لدى الطالب عينة الدراسة.األدب في تنمية المتغيرات التَّ 

عناية الباحثين باستخدام يتضح  ، ونتائجيا، وتوصياتياوباستعراض الدراسات السابقة
ة، وفيميا، وتفسيرىا، وتذوقيا، ونقدىا. األدبيالنُّصوص ستراتيجية دوائر األدب في تدريس ا

بالمتعمم، ودوره  ُتعنىدريس الحديثة؛ التي استراتيجيات التَّ  إحدىكونيا  ؛وتأكيد فاعميتيا
 والبراىين الواضحة. ،حقق من صحتيا بالحججوصل لممعمومات بنفسو، والتَّ اإليجابي في التَّ 

 إلحضاس باملصهصة:ا 
عميم الجامعي، وما قبل الجامعي من عناية بتنمية ميارات التَّ برغم ما توليو مؤسسات 

؛ فقد أشارت عدة دراسات لكل مرحمة تعميمية، وأىدافيا العامة، والخاصة ا؛ وفقً األدبي النَّقد
غموض ال؛ ومن مظاىر ىذا الضعف: األدبي النَّقدلى وجود ضعف في بعض ميارات سابقة إ

الحكم عمى مدى فتور ، األفكار الرئيسة والفرعية في النصابطة بين في بيان العالقة الرَّ 
الحكم عمى مدى صدق شتت في التَّ ، تعبير الخيال عن العاطفة المسيطرة عمى الشاعر

 تحسيناستراتيجية دوائر األدب في  وقد تم استخدام .عبير عن معاني النصالتَّ العاطفة في 
وتدعيميا  -إلى حد ما–لحداثة االستراتيجية ؛ نظًرا األدبي النَّقدعض ميارات الضعف في ب

عمم االجتماعي، والبنائي، وكذلك التَـّ بعض المبادئ الميمة؛ كممكية التمميذ ما يتعممو، و 
 ة.األدبيالنُّصوص بالعناية بيا، وتطبيقيا في تدريس  الدراسات السابقةبعض لتوصية 
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 المراصة االصخطالعية:

الفرقة لمعرفة مستوى طالب  ؛ُأجريت دراسة استطالعية ولتدعيم اإلحساس بالمشكمة
الدراسة  تمتوقد ؛ جامعة اإلسكندرية -التَّربية)شعبة المغة العربية( في كمية  -عام-الثالثة

 عمى عدة محاور؛ وىي:االستطالعية 
تدريس مقرر النقد  مع المدرسين، واألساتذة القائمين عمى مقابالت شخصيةإجراء أواًل: 

؛ لتحديد الموضوعات التي يتم دراستيا لمطالب في األدبي بشعبة المغة العربية بالكمية
ستراتيجيات التدريس المستخدمة في شرح باإلضافة إلى بيان امقرر النقد األدبي، 

 تقييم الطالب تكوينًيا، ونيائًيا.تحديد طريقة مع المقرر، 
 النقد األدبي لمفرق األربعة بالكمية. ررمق توصيفاإلطالع عمى  ثانًيا:
ن من *ميارات النَّقد األدبياختبار في تطبيق  ثالثًا:  تنتمي إلى فئةمفردات  ست (3)مكوَّ

المقال القصير، وىدف إلى قياس بعض ميارات النقد األدبي؛ مثل: األفكار، والصور 
 -عام -طالب الفرقة الثالثةمن عمى عينة واأللفاظ والتراكيب، وُطبق  واألخيمة، والعاطفة،

وكانت نتائج ا وطالبة، طالبً  خمسة وأربعين (12)عددىا بمغ  )شعبة المغة العربية(
 تصحيح االختبار االستطالعي ما يمي:

  من الدرجة  %21أقل من طالًبا وطالبة عمى درجات  ( ثالثة وعشرين22)حصول
 .%20.00بنسبة الكمية لالختبار؛ أي: 

  ؛ أي: بنسبة نصف الدرجة الكميةعمى  طالًبا وطالبة ر( خمسة عش02)حصول
22.22.% 

  من الدرجة الكمية لالختبار؛ أي:  %21أكثر من طالب عمى درجات  ( سبعة4)حصول
 %.02.22بنسبة 
 وىو ما يترجم ضعف ؛في درجات االختبار ضعفإلى وجود  -بذلك  –النتائج  وتشير
ثمة في يؤكد اإلحساس بالمشكمة؛ الممَّ  ثمفي بعض ميارات النَّقد األدبي؛ ومن الطالب 

                                                           
شعبة المغة  – عام-الثةالفرقة الثَّ ؛ الالزمة لطالب األدبي النَّقدلقياس ميارات (: دراسة استطالعية 0ممحق رقم ) *

 بكمية التربية جامعة اإلسكندرية  -العربية
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جامعة  -ربية)شعبة المغة العربية( في كمية التَّ  -عام-طالب الفرقة الثالثةضعف 
 .النَّقد األدبياإلسكندرية؛ في ميارات 

 ويمكن بمورة مشكمة الدراسة الحاضرة في األسئمة اآلتية:   
في كمية  ؛شعبة المغة العربيةب لمطالب المعممينالالزمة  األدبي النَّقدما ميارات  .0

 جامعة اإلسكندرية؟ -التَّربية
 لدى الطالب المعممين األدبي النَّقداستراتيجية دوائر األدب في تنمية ميارات  فاعميةما  .2

 جامعة اإلسكندرية؟ -التَّربيةفي كمية  ؛شعبة المغة العربيةب
 :المراصةحمود 

 عمى الحدود اآلتية: الحاضرة الدراسةاقتصر 
ربوية، وتم التَـّ مى الكتاباتالتي اختيرت بعد االطالع ع األدبي النَّقدبعض ميارات  .0

عرضيا عمى الُمَحكَّمين في مجال تعميم المغة العربية، وتعمميا، وفي مجال الدراسات 
 .الدراسةة؛ الذين أقروا بمناسبتيا لمطالب عينة األدبي

جامعة اإلسكندرية؛  -التَّربيةية، بكمية بشعبة المغة العرب -عام-الثةطالب الفرقة الثَّ  .2
من  ؛الفعمي لمطالب المعممين التَّدريسيا أولى مراحل نَّ أل تيرت تمك العينة وقد اخُ 

 ةاألدبيالنُّصوص كونيا آخر مرحمة لتدريس نقد العممية، كذلك  التَّربيةخالل مادة 
كاٍف من ميارات  ومن ثم فيذه المرحمة تتطمب تمتع الطالب المعممين بقدر ،بالكمية

؛ خصصتُ  عمى حين أن الفرقة الرابعة لمشعبة ذاتيا، تذوق النُّصوص األدبية، ونقدىا
 (. )بشكل نظري لتدريس نقد الرواية

العصرين األموي والعباسي؛ بوصفيما العصرين المختارة من  األدبيةالنُّصوص بعض  .2
 -التَّربيةربية، في كمية شعبة المغة الع -عام–لفرقة الثالثة طالب االمذين يدرسيما 
 .دريةجامعة اإلسكن

 -م 2121في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي ) الحاضرة الدراسة ُطبقت .1
 م(.2120
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 :المراصةهمف 

شعبة ب المعممينطالب ال؛ لدى األدبي النَّقدفي تنمية ميارات  ؛الدراسةل ىدف تمثَّ 
  .سكندريةجامعة اإل -التَّربيةفي كمية  ؛المغة العربية
 :المراصةأهمية 

 :في أنياإمكانية اإلفادة من نتائجيا  إلى الحاضرة الدراسةترجع أىمية 
عامل مع ـالتَّ في  ؛اتجاًىا جديًدا ياومطوري ،م لمخططي مناىج المغة العربيةقدّْ تُ  .0

 .ونقدىا، ةاألدبي النُّصوص
احل الدراسية المختمفة في المر  ة، ونقدىااألدبيالنُّصوص م لمقائمين عمى تدريس قدّْ تُ  .2

 . استخدام استراتيجية دوائر األدبب ؛تصوًرا كاماًل لمتدريس
تدريب الطالب المعممين بشعبة المغة العربية بالكمية عمى تحميل النصوص األدبية،  .2

 ونقدىا.
تدريب الطالب المعممين بشعبة المغة العربية بالكمية عمى تطبيق استراتيجيات تدريس  .1

 جية دوائر األدب.حديثة؛ كاستراتي
 .و، ومياراتاألدبي النَّقدعنى بدراسة تفتح المجال لمباحثين لبحوث مستقبمية جديدة؛ تُ  .2
 .األدبي النَّقدميارات لقياس  ؛امً كَّ حَ مُ  ،ام اختبارً تقد .3

 :المراصةةههج 

 عمى كل من المنيجين:الحاضرة  الدراسة تاعتمد
  حميمي: التَّ الوصفي 

خمفيتيا الفمسفية و من حيث: تعريفيا،  ،األدب استراتيجية دوائر بيانفي  
؛ ومن ثَّم إعداد أدوات ، ومياراتواألدبي النَّقدوطبيعة  أعضائيا.و والنظرية، 
 نفيذية.التَّ  ا، وخطتيالدراسة

المختارة من العصرين األموي والعباسي، والتي  ةاألدبيالنُّصوص تحميل  
؛ لتحديد ميارات األدبي قدالنَّ لتنمية ميارات  ؛الطالبكتاب  ُتشكل محتوى

 المتضمنة بيا. األدبي النَّقد
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  التي اعتمدت عمى تصميم المجموعة الواحدة  الدراسةجريبي: في تجربة التَّ شبو
 : القبمي، والبعدي.طبيقينبالتَّ 
 :المراصة أداتا

 إعداد الباحثة(. األدبي النَّقدميارات  استبانة تحديد( 
 عداد الباحثة()إ األدبي النَّقد ميارات اختبار. 
 :عصيميةالخَـّاملواد 

 فيما يمي: الدراسةمت مواد تمثَّ 
؛ وفًقا الستراتيجية دوائر األدب )إعداد لتنمية ميارات النقد األدبي كتاب الطالب .0

 الباحثة(.
؛ وفًقا الستراتيجية دوائر األدب )إعداد لتنمية ميارات النقد األدبيدليل المعمم  .2

 الباحثة(. 
 :المراصةةصطصخا 

 :ألدبا دوائز
استراتيجية أنَّيا: ب تعريف استراتيجية دوائر األدب إجرائًيا في الدراسة الحاضرةيمكن 

شاركي، وغيرىا؛ التَّ عمم التَّ عاوني، و التَّ عمم التَّ توليفية تنبثق من عدة أساليب حديثة لمتعمم؛ ك
النُّصوص ة؛ لدراسة إلى مجموعات تعاوني -عينة الدراسة-والتي يتم من خالليا تقسيم الطالب

، مع تحديد أدوار كل فرد في المجموعة قبل ، وفيميا، وتحميميا، وتذوقيا، ونقدىاةاألدبي
موضوع الدراسة، النُّصوص  بعًضا بشأن، وتتم مناقشة الطالب بعضيم النُّصوصدراسة 
عرض  ، ثمَّ -بكتاب الطالب- وتفسيراتيم في أوراق العمل المعدَّة لذلك ممحوظاتيم،وتدوين 

الموضوع أمام باقي الطالب، وتكرار ذلك في دراسة كل نص أدبي، بما يسيم في تنمية 
 .لدييم األدبي النَّقدميارات 
   :األدبي الهَّكم

و: عممية تفاعمية بين نَّ بأ إجرائًيا في الدراسة الحاضرة األدبي النَّقدتعريف يمكن 
ص والنَّ  -الدراسة عينة -جامعة اإلسكندرية يةالتَّربالطالب المعممين بشعبة المغة العربية بكمية 

؛ وينقدونيا، ويتذوقونيا، ويحممونيا، ويشرحونيا، ةاألدبيالنُّصوص  يدرسون ؛ حيثاألدبي
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 -الخيال والصور -العاطفة -األفكار -راكيبالتَّ األلفاظ و : )؛ مثلإياىامتناولين العناصر المكونة 
 ،؛ لبيان خصائصواألدبيص تتصل بطبيعة النَّ  ،دة وواضحةمحدَّ  الموسيقى( في ضوء معايير

 وجمالياتو، وُيقاس بالدرجة التي سيحصل عمييا الطالب في اختبار النقد األدبي.
 إطار المراصة الهظزي:

الالزمة  األدبي النَّقدوالدراسات السابقة تحديد ميارات  ،ستيدف عرض اإلطار النظريا
حقيق ؛ ولتاستراتيجية دوائر األدبباستخدام  ؛تنميتياو  ،شعبة المغة العربيةب المعممينطالب مل

 اآلتية: ىذا اليدف تم تناول المحاور
 :األدبي الهَّكم: احملور األول

؛ من حيث: تعريفو، ابع في الدراسةالتَّ المتغير  بوصفو؛ األدبي النَّقدناقش ىذا المحور  
الحاضرة تنميتيا؛ وبيان ذلك  وأىميتو، وعناصره، وصواًل إلى مياراتو التي استيدفت الدراسة

 تفصيمًيا فيما يمي:
 :األدبي الهَّكمتعزيف أوًلا: 

 بأنَّو: فن دراسة األساليب وتمييزىا؛ ويتضمن ( 5م، ص.0655محمد مندور ) عرَّفو
 منحى الكاتب العام، وطريقتو في التأليف، والتعبير، والتفكير واإلحساس. األسموب ىنا

 عممية الكشف عن جوانب النضج في بأنَّو:  (6م، ص0664محمد غنيمي ىالل) عرَّفو
العمل األدبي، وتمييزىا باستخدام الشرح والتعميل، ثم إصدار حكم عمى جودة العمل األدبي، 

 أو ردائتو.
  و: تمييز الشيء: لغًة بأنَّ  (203.ص ،م2112) وزينب النجار ةشحات سيد حسنعرَّفو

الًحا فيو: العممية التي تستخدم وسائل أدبية جيده، ورديئو، وصحيحو من زيفو، أما اصط
 وغير أدبية، وأنماًطا من المعرفة بطريقة منظمة؛ لتيسير فيم األدب.

 ة األدبيالنُّصوص قراءة و: أنَّ ب( 20.ص ،م2112) العفيفأحمد حمدان  ايسم عرَّفتو
لجمالية ليتفحصوا النواحي ا ؛المتنوعة وتحميميا، مع توجيو الطالب إلى طريقة تعميمية

 ية الحديثة.النَّقدضوء المعايير في  ؛والحكم عميو ؛معوبعد تفاعميم  ،فييا والفنية
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   العمم الذي يتضمن وصف  :وبأنَّ  (215.ص ،م2116) الخطيب عمي سميم عمادعرَّفو
 .افيي ةمواطن الجودة، أو الرداء بيانل؛ وتقويميا  ، وتفسيرىا، ةاألدبياألعمال 

  تعرف ، و األدبي العملو: تحميل أنَّ ب (016.ص ،م2102) بد السالميعمحمد جاسم عرَّفو
صدار   .عمى مدى جودتوحكم العناصر المكونة لو، وا 

  و: قدرة الطالب عمى الكشف عن جوانب أنَّ ب (4.ص ،م2102) ميديعمي باسم عرَّفو
ظيار األدبيالنضج في النص  ل وعيوبو، ومواطن القوة والضعف فيو؛ من خال  ميزاتو، وا 

دة يستطيع بيا محدَّ حميل والمناقشة والموازنة؛ بالرجوع إلى قواعد التَّ عميل و التَّ الشرح و 
 .إصدار الحكم عميو

  ص و: الحكم عمى النَّ بأنَّ  (002.ص ،م2102) الطحاوي محمد خمف حسنعرَّفو
عنى، ة، ومستواه الفني: لفًظا، وماألدبيحميل والموازنة، بما يظير قيمتو التَّ المقروء بعد 

 السمب. أموأسموًبا، وفكرة سواء أكان ىذا باإليجاب، 
   َّة األدبيالنُّصوص و: قراءة أنَّ ب( 064.ص ،م2105) زىران أمينمحمد نورا  فتوعر

صدار األحكام عمييا ،المتنوعة  -العاطفة -فق معايير نقدية تتعمق بـ)المعنىو  ؛وا 
 األسموب(. -الخيال

  ةاألدبيالنُّصوص فن تقييم  و:أنَّ ب (56.ص، م2106) صالح إمام محمد ىدىعرَّفتو 
طالق حكم عمييا ص قراءة واعية؛ وىذا يتطمب قراءة النَّ  ؛عمى أسس عممية؛ لتصنيفيا، وا 

نة فيو، وتحميمو؛ من حيث: المغة، واألسموب، والقيم المتضمَّ  ،وفيم مغزاه ،وصفول
 ،؛ لبيان خصائصوألدبياص تتصل بطبيعة النَّ  ،والعاطفة، والخيال؛ في ضوء معايير

 .وجمالياتو
 :أن النقد األدبينستنتج  األدبيعريفات السابقة لمنقد التَّ وباستعراض 

ص، وتحميمو، لنَّ ، تبدأ بفيم القارئ ااألدبيص عممية تفاعمية بين القارئ والنَّ  .0
 دة.وتفسيره، وتذوقو، ثم إصدار حكم عميو بالجودة أو الرداءة؛ في ضوء معايير محدَّ 

-األفكار -العاطفة -إلى عناصره؛ مثل: )المعنى - أوالً  -األدبيص مب تحميل النَّ يتط .2
 الخيال(، ودراستيا؛ قبل البدء في إصدار الحكم عمييا. -األسموب

أو رداءتو في  ،صدة يمكن الحكم عمى جودة النَّ ومحدَّ  ،يتطمب وجود معايير واضحة .2
 ضوئيا.
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عممية  و:في الدراسة الحاضرة عمى أنَّ  ائًياإجر  األدبي النَّقديمكن تعريف بالتالي و 
عينة  -جامعة اإلسكندرية التَّربيةتفاعمية بين الطالب المعممين بشعبة المغة العربية بكمية 

ة، وشرحيا، وتحميميا، األدبيالنُّصوص ؛ حيث يقوم الطالب بدراسة األدبيص والنَّ  -الدراسة
 -األفكار -راكيبالتَّ األلفاظ و يا؛ مثل: )لين العناصر المكونة لوتذوقيا، ونقدىا؛ متناو 

دة وواضحة؛ تتصل بطبيعة الموسيقى( في ضوء معايير محدَّ  -الخيال والصور -العاطفة
 ؛ لبيان خصائصو وجمالياتو.األدبيص النَّ 

 :األدبي الهَّكمأهمية ثانًيا: 

أحمد زياد ): حددىا كل منة؛ األدبيأىمية كبيرة في الدراسات  األدبيلمنقد 
أحمد )و، (22-16ص.، م2102،عسكرمحمد ابتسام )و(، 31-26 .م، ص2102،محبك

-215.، صم2105،زىران أمين محمد نورا)و (،22.، صم2102،جمعة أحمد إبراىيم
 :؛ في أنو(216
بشكل  األدبيص نيم من الحكم عمى النَّ مكّْ ، ويُ وفيم األدب وتذوق فييساعد الطالب  (أ )

 .دةدَّ ؛ في ضوء معايير واضحة، ومحصحيح
اضج النَّ  األدبيوتربية الذوق  ،نماذج اإلبداعيةالالطالب عمى محاكاة  يزيد من قدرة (ب )

 .ييملد
يحاول إثارة األسئمة، وتقديم  ؛ةاألدبي النُّصوصو  بين القارئ،حوار خاص عبارة عن  (ج )

  ص، وما يتعمق بو. النَّ  بشأنساؤالت التَّ ويفتح آفاًقا من  ،اإلجابات
ة، األدبيالنُّصوص بفيم ة، فيبدأ األدبيالنُّصوص عامل مع التَّ في  أسموًبا منظًما يقدم (د )

بإصدار حكم موضوعي عمى النص وينتيي وتذوق مواطن الجمال بيا، ، وتحميميا
 بالجودة، أو الرداءة. األدبي

 ينمي ميل المتعممين لحب األدب، وتذوقو، وممارستو. (ه )
 ة.األدبيعمال والضعف في األ ،يساعد الطالب في تحديد مواطن القوة (و )
 ة.األدبيييدف إلى الوصول لإلبداع، واالبتكار في األعمال  (ز )

 :األدبي الهَّكمعهاصز ثالًجا: 

 خمف)حسن  عناصر متشابكة ومتكاممة، تناولتيا عدة دراسات سابقة؛ مثل: األدبيلمنقد 
 ،م2104،عبد الباسط عبد القادر محمود ىالل) ،(021.ص، م2102،الطحاوي محمد
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محمد  )سيد رجب ،(216.ص ،م2105،زىران أمينمحمد نورا )، (216.ص
 (؛22.ص ،م2120،محمد محمد عبد الجواد )الشيماء السيد ،(31.ص، م2106،إبراىيم

 :وتفصيميا فيما يأتي
 زانيب:الخَّاأللفاظ و .1

يفضل ف ؛األدبياإلنتاج في عممية  األولى واألساسية المبنةراكيب التَّ تعد األلفاظ، و  
ومعبره عن  ص، وفكرتو،مع اليدف من النَّ  ، وتراكيب مناسبةألفاًظايب األد استخدام

ال تُ بتدقيقأحاسيسو وشعوره  الذي ال  فاألديب؛ وخممو األدبيالعمل  عد مؤشر ضعف، وا 
معانيو، وىذا ال يسيطر عمى ألفاظ المغة، وال يحسن استخداميا، ال يسيطر عمى أفكاره و 

يستعرض  أنَّ ينبغي لألديب  ومن ثموأصالتو؛  األدبيل عد معياًرا حاكًما عمى جودة العميُ 
 فضاًل عن، كمفالتَـّ و  الغموضباستخدام ألفاظ سيمة، ذات دالالت واضحة بعيدة عن  ؛فكره

 ومعانيو. ،األدبيص مراعاتيا أفكار النَّ 
 :األفهار .2

جودتو، وأصالتو،  ى، ومن خالليا يمكن الحكم عماألدبيلمعمل  الرئيسىي البناء 
الجدة واالبتكار في الفكرة،  :من أىم معايير نقد األفكار أنَّ أجمع معظم النقاد عمى  وقد

 ص.وانسجاميا مع عاطفة النَّ  وعدم تكرارىا، وواقعية الفكرة، وارتباطيا بالمجتمع،
 العاطفة: .3

ىي مجموعة المشاعر واألحاسيس التي يبدع األديب في نقميا إلى المتمقي، وتعبر 
 أنَّ بو  ،اعربصدق عاطفة الشَّ فيشعر القارئ  ؛عورية التي تسيطر عمى نفسوعن الحالة الشُّ 
كانت حزينة، أجربة، ويعيش فييا سواء التَّ و صاحب أنَّ عور شعوره؛ وك، والشُّ ىو الكالم كالمو

لعاطفة ااقد في تحميمو العاطفة من أديب إلى آخر، ويركز النَّ عن  التَّعبير ختمفيو سعيدة،  أم
ر؛ منيا: سمو العاطفة، وارتباطيا باألخالق السائدة في المجتمع، وثباتيا عمى عدة معايي
 ص.واستقرارىا في النَّ 

 :والصور  اخليال .4
ومعانيو بشكل  ،النصعن أفكار  التَّعبيرة في قدرتو عمى األدبيتتضح قيمة الخيال 
جديد من ويجعمو يعيش في عالم  ،يؤثر في القارئو  ،واألخيمة ،يعتمد عمى الصور البيانية

 المتعة، والخيال.
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 املوصيكى: .5
 :داخمية ؛عر، وتذوقو، ونقده؛ والموسيقى نوعانىي شرط من أىم شروط نظم الشّْ 
ناتجة عن البحر  :جع، والجناس، وخارجيةكالسَّ  ؛ناتجة عن المحسنات البديعية في النص

 وي.والرَّ  ،والقافية ،العروضي المستخدم
وعناصره، اشتقت الباحثة قائمة بميارات  األدبي النَّقدبقة عن ااستعراض الدراسات السَّ عد وب

 مت في:تمثَّ  ،األدبي النَّقد
 الحكم عمى سيولة األلفاظ، ووضوحيا. .0
المستخدمة لممعاني، واألفكار  التَّعبيراتو الحكم عمى مدى مالءمة األلفاظ،  .2

 المطروحة.
 .ص مع بيئة األديب، وعصرهالحكم عمى مدى تناسب ألفاظ النَّ  .2
 ص.تحديد نوع العاطفة السائدة في النَّ  .1
 ص.الحكم عمى درجة قوة العاطفة، وثباتيا داخل النَّ  .2
 األلفاظ، والصور.و  الحكم عمى مدى ارتباط العاطفة بالمعاني، .3
 ص.عن معاني النَّ  التَّعبيرعمى مدى صدق العاطفة في  الحكم .4
 ص.تحديد األفكار الرئيسة، والفرعية في النَّ  .5
 ص.ة بين األفكار الرئيسة، والفرعية في النَّ توضيح العالق .6

 بيان مدى تسمسل األفكار، وترابطيا.  .01
 ص.تمخيص أىم األفكار الواردة في النَّ   .00
 ص.توضيح مكونات المجاز، وعناصره في النَّ   .02
 ص.بيان المحسنات البديعية الموجودة في النَّ   .02
 اعر.الحكم عمى مدى تعبير الخيال عن العاطفة المسيطرة عمى الشَّ   .01
 ص، وتقويميا، والحكم عمييا.تحميل الصور البيانية المستخدمة في النَّ   .02
 اجمة عن استخدام بعض المحسنات البديعية.تحديد الموسيقى النَّ   .03
 وي.العروضي المستخدم، والقافية، والرَّ  تحديد البحر  .04
 نَّ إرىا؛ حيث التي سبق ذك األدبي النَّقدابقة مشتقة من عناصر الحظ أن الميارات السَّ ويُ 

(، 3(، )2(، )1) والميارات:، راكيبالتَّ األلفاظ و  تنتمي إلى عنصر (2(، )2(، )0) الميارات:
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تنتمي إلى عنصر ف (00(، )01(، )6(، )5) الميارات: أما ،العاطفةتنتمي إلى عنصر  (4)
 الخيالتنتمي إلى عنصر التي ( 02(، )01(، )02(، )02) الميارات: فضاًل عن، األفكار
 .الموسيقىإلى عنصر  (04(، )03) تنتمي الميارتان: أخيًرا، و والصور
 ؛ فقد اختيرتالصَّفداخل  تفاعميةتدريسو في مجموعات دراسية  يجرى األدبي النَّقد أنَّ وبما 

فيما ة، ونقدىا؛ و األدبي النُّصوصلتدريس  -في الدراسة الحاضرة -استراتيجية دوائر األدب
 :جية تفصيالً يمي بيان ىذه االستراتي

 احملور الجاني: اصرتاتيجية دوائز األدب:

ناقش ىذا المحور استراتيجية دوائر األدب؛ كونيا المتغير المستقل في الدراسة؛ من  
طارىا الفمسفي، تعريفياحيث:   فيما يمي: تفصيالً ؛ وبيان ذلك ىااؤ وأعض، وا 

 اصرتاتيجية دوائز األدب:  تعزيف: ـأوًلا
وليفية الحديثة المستخدمة لتشجيع التَّ دوائر األدب من االستراتيجيات  تعد استراتيجية
الفيم األعمق لمنص  فيومساعدتيم  -ةاألدبيالنُّصوص وبخاصة قراءة  -الطالب عمى القراءة

؛ منيا: حمقات األدب، نوادي التسميات، وتحميمو، وتذوقو، ونقده، وليا عديد من األدبي
  .قراناألدب، نقاشات األدب بين األ

  ىارفي دانيالزوقد عرَّفيا(Daniels,2001 ) :تعتمد عمى مجموعات مناقشة،  بأنَّيا
من ثالثة إلى ستة طالب، يختارون كل دائرة طالب، تتكون المشاركة النشطة والتعاونية لم

؛ ويحدد لكل طالب دور يقوم بو في أثناء المناقشة، ؛ كمجموعات عملموضوًعا لدراستو
ن القراءة، تعرض كل دائرة عمميا أما الصف، ويعاد تشكيل المجموعات وبعد االنتياء م

 مرة أخرى لدراسة موضوع جديد.
 ظمة خطوات إجرائية من :يابأنَّ  (62.ص، م2116) محمود حسن سعاد جابرعرَّفتيا قد ف

لكل عضو في المجموعة ويكون تتضمن تقسيم الطالب إلى مجموعات صغيرة،  ؛سمسمةوم
بين أعضاء  متنوعة، ويتم تدوير تمك األدوار مناشط أداء عدة؛ من دور محدد ينجزه

ممحوظاتيم يكتبون معو، ثم  ، ويقدم المعمم مادة القراءة لمطالب، أو يختارونياالمجموعة
المعمم دور الموجو،  ويؤديدة سمًفا، وفًقا ألدوارىم المحدَّ ؛ المقروء، ويناقشون النص بشأن

 والمرشد، والميسر لمتعمم.
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  استراتيجية دوائر األدب شكل من  أنَّ  (6.ص، م2116) الخوالدةعمي فالح محمد ذكر و
أشكال االنيماك القرائي، ُيوضع فيو المتعممون في مجموعات صغيرة، ويشجعون عمى 

، وفي أثناء األكبر لمنصالفيم  إلى موصولل قرأوه؛ثم يكمفون مناقشة ما القراءة المركزة، 
 دةلمميمات المعرفية المحدَّ  -من خاللو -دوًرا أو أكثر يستجيب يأخذ كل متعمم  المناقشة

 .لو
 وأضاف ( سميمان ويوكسيلSuleman & Yuksel,2011, p.1295)  َّدوائر  أن

ة التي قرئت خالل فترات األدبيالنُّصوص األدب: استراتيجية تدريس يناقش فييا الطالب 
صوص التي ُاختيرت، وىي مزيج يجمع زمنية معينة، في مجموعات ُشكمت مسبًقا؛ وفًقا لمن

 عاونية.التَّ و  ،بين القراءة الفردية
  أنَّ استراتيجية دوائر األدب  (6.ص م:2102فاطمة شعبان محمد عسيري )وأوضحت

تتيح لممتعممين االجتماع في مجموعات صغيرة؛ لمناقشة النُّصوص األدبية بتعمق، وتكون 
ستجابات المتعممين لما يقرؤونو، وتتنوع نحو ا -بشكل أساس -تمك المناقشات موجية

ىذه االستجابات حول األحداث، واألفكار، والشخصيات المختمفة في النَّص األدبي، فضاًل 
عن معمومات عن األديب، والخبرات الشَّخصية المتعمقة بذلك النَّص، وتمنح المتعممين 

 ص األدبي.والتَّأمل عند دراسة النَّ  ،فرصة االنيماك في التَّفكير الناقد
  استراتيجية  :يابأنَّ  (256.ص، م2105) عبد الباسط عبد القادر محمود ىاللوعرَّفيا

عمم التَّ عمم في مجموعات صغيرة، و التَّ عاوني، و التَّ عمم التَّ شاركي، و التَّ عمم التَّ توليفية تجمع بين 
يو الطالب النص سقيل المعرفي، يناقش فالتَّ باألقران، والقراءة بصوت مسموع، والنمذجة، و 

 والفردية مًعا.  ،التَّعاونيةدة سمًفا، وتجتمع فيو القراءة بعد القراءة في مجموعات محدَّ 
  مجموعات من  :ياأنَّ ب (25.ص ،م2105) يوسف أحمد حواس نجالء يوسفوعرَّفتيا

لكل طالب  يصيربحيث  ؛م لمطالب؛ لمناقشة نص أو موضوع معينقاشية تقدَّ الحمقات النّْ 
وفق الميمة  ؛من قبل كل طالب الممحوظات، وتكتب النُّصوصي كل حمقة، وتناقش دور ف

 .المعممتحت إشراف  -دةبإجراءات محدَّ  -ةالجماعي المناقشة تجرى، ثم إليوالموكمة 
  يابأنَّ  (220:221.ص ،م2105) الحداد سميم ، وعبد الكريمالزبنحمادة يسري وعرَّفيا: 

، تقوم عمى أساس تقسيم الطالب إلى عاونيالتَّ شاركي و التَّ عمم التَـّ توليفة من استراتيجيات 
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دة لمناقشة فكرة محدَّ  ؛لدراسة موضوع ما، ويحدد دور لكل طالب في المجموعة ؛مجموعات
فأقرانيم في  مفي الموضوع، ثم يعرضونو أما   .الصَّ

  التي يا: تمك اإلجراءات أنَّ ب (16.ص، م2106) سميمان عميمحمد الحسين وعرَّفيا
وفيمو، ويتم من خالليا  األدبيص مجموعات أدبية؛ لتحميل النَّ  -من خالليا  -تصمَّم 

، ممحوظاتيملبدء عممية القراءة، وتسجيل  ؛وتوزيع أدوارىم ،تحديد أفراد المجموعة
 ة لذلك بعد االنتياء من القراءة.أوراق العمل المعدَّ  في ةاألدبيوتفسيراتيم 

  مجموعات  :ياأنَّ ب (25.ص، م2120) محمد محمد عبد الجواد دالشيماء السيوعرَّفتيا
؛ من خالل أدائيم عدة أدوار؛ ىي: قائد األدبيص لدراسة النَّ  ؛الميذالتَّ يديرىا  ،مناقشة

، والشارح، والرابط، والممخّْص، ومثري الكممات، ومتعقب المشاىد، األدبيالمناقشة، والنجم 
ص يعرضونو أمام ، وبعد االنتياء من دراسة النَّ ياألدباقد ومستكشف الشخصيات، والنَّ 

فأقرانيم في   .لدراسة نص جديد ؛ثم يعاد تكوين المجموعات مرة أخرى ،الصَّ
 ابقة الستراتيجية دوائر األدب نستنتج ما يمي:عريفات السَّ التَّ ومن 
 استراتيجية دوائر األدب في مجموعات عمل تعاونية. تطبق .0
؛ ومنيا: قائد المجموعة، المناقشةمجموعة أكثر داخل  أو ،دلكل طالب دور محدَّ  .2

 .األدبياقد ارح، ومتعقب المشاىد، والرابط، والممخّْص، والنَّ والشَّ 
في  الممحوظاتص المراد دراستو، مع تدوين النَّ  بشأنالب فيما بينيم يتناقش الطُّ  .2

 ة سمًفا.أوراق عمل معدَّ 
 موضوع الدراسة، األدبيص يار النَّ ، واختتنظيم المجموعاتفي دور المعمم ينحصر  .1

 واإلرشاد. والتَّوجيو
شاركي، التَّ عمم التَّ عاوني، و التَّ عمم التَّ الستراتيجية دوائر األدب عدة أسس نظرية؛ ك .2

 مذجة.سقيل المعرفي، والنَّ التَّ و 
بأنَّيا:  تعريف استراتيجية دوائر األدب إجرائًيا في الدراسة الحاضرةويمكن 

فية تنبثق من عدة أساليب حديثة لمتعمم؛ كالتَّعمم التَّعاوني، والتَّعمم استراتيجية تولي
إلى مجموعات  -عينة الدراسة-التَّشاركي، وغيرىا؛ والتي يتم من خالليا تقسيم الطالب

تعاونية؛ لدراسة النُّصوص األدبية، وفيميا، وتحميميا، وتذوقيا، ونقدىا، مع تحديد 
دراسة النُّصوص، وتتم مناقشة الطالب بعضيم بعًضا أدوار كل فرد في المجموعة قبل 
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بشأن النُّصوص موضوع الدراسة، وتدوين ممحوظاتيم، وتفسيراتيم في أوراق العمل 
، ثمَّ عرض الموضوع أمام باقي الطالب، وتكرار ذلك في -بكتاب الطالب-المعدَّة لذلك 

 لدييم. دراسة كل نص أدبي، بما يسيم في تنمية ميارات النَّقد األدبي
 والهظزي الصرتاتيجية دوائز األدب: ،اإلطار الفصضفيثانًيا: 

يا عديد من عرضونظرية  ،تنبثق استراتيجية دوائر األدب من عدة أسس فمسفية         
(، Hsu,2004, p.3-6( ،)Keane,2007,p.24-28)ابقة؛ منيا: الدراسات السَّ 

، 2116،محمود حسن اد جابرسع)(، و25-21، ص.م2116،الخوالدةعمى فالح  محمد)و
 شعبان محمد فاطمة)و(، 45، ص. 2101،سيد محمد السيد سنجي)و(، 015: 012.ص

 )،(ELhess,M & Egbert, J, 2015,p.14) (،22-15.ص، م2102،عسيري
Cloonan, A, & athers,2019 :p.647 -649) (وM, Venegas, 2019: 

P.149-151) وبيان  (11-10ص. م: 2120،دمحمد محمد عبد الجوا الشيماء السيد)و
 ذلك فيما يأتي:

 :( Cooperative Learning)عاونيالخَـّعصم الخَـّ .1
عاوني إلى مجموعات عمل تعاونية صغيرة، يتفاعل أعضاء كل التَّ عمم التَّ يقسم الطالب في 

ما يتحقق في استراتيجية دوائر  اوىذ ؛د من قبل المعمممجموعة مًعا؛ لدراسة نص ما محدَّ 
عاونية؛ لدراسة نص ما وفيمو، التَّ تفاعمية بين المجموعات  مناقشات ُتعَقد؛ حيث األدب

فاعل والمناقشة وجًيا لوجو؛ وبذلك تأثرت التَّ وتحميمو، وتذوقو، ونقده بشكل يتيح لمطالب 
 عاوني.التَّ عمم التَّ استراتيجية دوائر األدب ب

 (:Collaborative Learningصارني )الخَّعصم الخَّ .2
شارك في بيئة التَّ فاعل و التَّ عمم، يقوم عمى فكرة التَّ من األساليب الحديثة في  أسموب

وُتعنى استراتيجية دوائر  المختمفة، والمناشط ،اتأثناء أداء الميمَّ في  عمم بين المتعممينالتَّ 
 ؛من خالل تشجيع المعممين والطالب عمى استخدام الخيال واألسئمة ؛شاركيالتَّ عمم التَّ األدب ب

 . لولموصول إلى معنى أعمق  ؛لتفسير نص معين
 (:Multiple Intelligences) ناءات املخعمدةالذَّ .3

كاءات؛ إلى سبعة أنواع من الذَّ  كاءد فييا الذَّ فس رائدىا جاردنر، يحدّْ نظرية في عمم النَّ 
، شخصيالالرياضي، والمكاني، والوجداني، والموسيقي، و االجتماعي، و و كاء المغوي، منيا: الذَّ 
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وتنعكس تمك الذكاءات بوضوح في األدوار المختمفة لممتعممين في دوائر األدب؛ فيظير الذكاء 
كاء المكاني في تعقب المشاىد، فاعل بين أعضاء المجموعة ككل، والذَّ التَّ االجتماعي في 

ي يحمل الذ األدبيكاء الوجداني في المضئ ارح، ومثري الكممات، والذَّ كاء المغوي في الشَّ والذَّ 
 كاء الشخصي في دور قائد المناقشة. ور واألخيمة البيانية، وأخيرًا الذَّ الصّْ 
 (:Student Ownershipةصهية الطالب ) .4

التي  المناشط، وعن مسئول عن تعمموفي استراتيجية دوائر األدب الب الطَّ  أنَّ  تعني
 يطرحيا النص.  ساؤالت التيالتَّ عن  -أو ممكو -موصول إلى إجابات خاصة بول؛ يؤدييا
 (:Scaffolding & Socializationعصم االجخماعي )الخَّو ،ةاملعزفي كاالتالضَّ .5

لتحسين عممية تعمميم؛  ؛لطالباعميمية بمساعدة المعمم التَّ قاالت ُتعنى استراتيجية السَّ 
مية ص؛ وبذلك تحدث عمابقة، بالمعمومات الجديدة المقدَّمة في النَّ من خالل ربط خبراتيم السَّ 

أساس عممية  افاعل االجتماعي بين المعمم والطالب، والطالب بعضيم بعضً التَّ  أنَّ عمم، كما التَّ 
يتطور فيو  ،اتقدّْم سياًقا اجتماعيِّ  يانَّ إويتضح ذلك في استراتيجية دوائر األدب؛ حيث  ؛عممالتَّ 
، ويربطون بين مقروءص الالنَّ مع الطالب  يتفاعلمجموعات العمل  مناقشاتففي أثناء  ؛عممالتَّ 

 .فيوالكامن  خصية؛ لموصول إلى المعنىأحداثو، وأفكاره، وبين خبراتيم الشَّ 
 :Vygotskyفيجوتضهيظزية البهائية االجخماعية لـ"الهَّ .6

قافية االجتماعية يجوتسكي، وتسمى بالنظرية الثَّ فظرية عمى يد ليف ظيرت ىذه النَّ 
Socio-Cultural Theory ، عمى أنَّو عممية بنائية مستمرة تحدث داخل  عممالتَّ وتفسر

يمارس فيو  ،عمم نشاط اجتماعيالتَّ ف ؛من خالل تفاعمو مع اآلخرين من حولو ؛المتعمم
، وبعضيمأو الطالب  ،وجماعية؛ كالمناقشات بين المعمم والطالب ،فردية مناشطالمتعممون 

محاوالتو  أثناءفي عرفتو الخاصة مفادىا أنَّ المتعمم يبني م نظر ةوجيظرية وتتبنى ىذه النَّ 
 ويتضح ذلك في استراتيجية دوائر األدب؛ ومشكالت. ،وتجارب ،فيم ما يواجيو من خبرات

لموصول إلى فيم أعمق  ؛المناقشة مجموعاتتركز عمى تفاعل الطالب مًعا في حيث إنَّيا 
 لمنص.
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 نظزية اصخجابة الكارئ: .7
إيزر ) ترجمة عبد الوىاب عموب،  فولفجانج عندُتعنى نظرية استجابة القارئ 

تمد وجوده من ص ال يسفي تمقي النص؛ فالنَّ دوًرا كبيرًا المتعمم أنَّ  ( 002م،ص. 2111
نَّ و  ؛مؤلفو نَّما ىو كامن في  ؛صالمعنى ليس كامًنا في النَّ ف ومن ثممن قارئو؛  ما يستمدها  وا 

تيجية دوائر األدب مبادئ . وتحقق استراص بعد تفاعمو معوذىن المتمقي يخمعو عمى النَّ 
العام،  معناهص، ويستنتجون النَّ  بشأننظرية استجابة القارئ؛ حيث يتناقش الطالب مًعا 

منتجين نًصا  ؛صخصية والنَّ بط بين خبراتيم الشَّ ، مع الرَّ إياهأثناء قراءتيم  وأفكاره، وفحواه في
 ابقة. وخبراتو السَّ  ،يختمف باختالف المتمقي ،جديد

 اتيجية دوائز األدب:أعضاء اصرت

أثناء في دة تيجية دوائر األدب، ولكل دور ميمة محدَّ اتتعدد أدوار الطالب في استر 
دىا كل ، وىذه األدوار حدَّ لتشكيل االستراتيجية ؛كاملتجميع ىذه األدوار ت أنَّ ، إال المناقشة

 ،م2102،الشديفات حامد عبده أشجان)، و(Daniels,H.2006. p.11ىارفي دانيالز ):من
محمود )و، (25-24 .ص ،م2102،عسيريشعبان محمد فاطمة )و (035-034 .ص
محمد محمد عبد  الشيماء السيد)و (،261.ص، م2105،عبد الباسط عبد القادر ىالل
 فيما يأتي: ؛(13-12.ص ،م2120،الجواد
 قائد المناقشة(Director):  ة، وسير المناقشة األدبيىو المسئول عن الدائرة أو الحمقة

نجاز كل عضو من أعضاء دائرتو لدوره المنوط بو، ومدى تقدمو فيو، إبيا، ويتابع مدى 
 ما حدث في دائرتو.ا في نياية المناقشة عصً و يقدم ممخَّ أنَّ كما 

  األدبيالمضئ(Literary luminary):  دوره مساعدة أعضاء دائرتو في تحديد بعض
براز قيمتيا ، وتوجيو النَّ ص، وقراءتيا بصوت مسموعاألجزاء الميمة في النَّ  ظر إلييا، وا 

 لجميع األعضاء.
 الرابط (Connector):  َّص بط بين النَّ ص المقروء والعالم الخارجي، أو الرَّ يربط بين الن

 ص ويوضحو.لو؛ بما يثري النَّ  مشابيةونصوص أخرى 
 الشارح ( أو المخططSketcher):  َّخدام باست ؛وتوضيحو ،صالنَّ  تيسيرل دوره في يتمث

بما ص؛ خصيات الواردة في النَّ ور، أو تجسيد بعض الشَّ ، أو الصّْ الرسوم التَّوضيحية
 ص.منية الواردة في النَّ يح القيم والمعاني الضّْ يسيم في إثراء المناقشة، وتوض
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 الممخّْص (Summarizer):  ّْم ممخًصا لم تم إنجازه داخل دائرتو.يقد 
 مثري الكممات (Vocabulary Enricher):  َّد دوره في البحث عن الكممات يتحد

ص، واالستعانة بالمعاجم العربية في توضيح عبة، أو غير المألوفة الواردة في النَّ الصَّ 
 ص، وشرحيا ألفراد دائرتو.معناىا المناسب لسياق النَّ 

 الباحث (Researcher):  َّاريخية لمنص، وجمع التَّ ل دوره في البحث عن الحقبة يتمث
المعمومات عن حياة مؤلفو، وأعمالو األخرى؛ بما يحقق إثراء المناقشة، والفيم األعمق 

 لمنص.
 متعقب المشاىد(Scenes Setter):  َّص، ل دوره في تعقب المشاىد الواردة في النَّ يتمث

ية، أو عبيرات المفظالتَّ فصيل؛ إما باستخدام التَّ مان، والمكان بووصفيا، ووصف الزَّ 
 وضيحية.التَّ الرسوم 

  َّخصياتمستكشف الش(Character Captain):  َّل دوره في تدوين االستجابات يتمث
 ص، وطريقة تفكيرىا.خصيات الواردة في النَّ نشاط الشَّ  بشأن

  َّاألدبياقد الن(Literay Critic):  َّمن حيث: األلفاظ، األفكار،  ؛صيبدي رأيو في الن
ص ص، موسيقى النَّ ور واألخيمة الواردة في النَّ اعر، الصّْ الشَّ  العاطفة المسيطرة عمى

 الداخمية والخارجية، وأثرىا في المعنى.
بل حسب  ؛ص الواحدىذه األدوار قد ال تستخدم جميعيا داخل النَّ  أنَّ ومن الجدير بالذكر 

ىذه  أنَّ  (13.ص ،م2120) محمد عبد الجواد محمد يديماء السَّ الشَّ كما أوضحت ، صنوع النَّ 
ص؛ فقد تظير في نصوص، وتختفي في أخرى. وقد اعتمدت األدوار تختمف باختالف نوع النَّ 

ة المقررة عمى الطالب المعممين األدبي النُّصوصالدراسة الحاضرة عمييا جميًعا في معالجة 
 جامعة اإلسكندرية. -التَّربيةبشعبة المغة العربية بكمية  -عام–الثة بالفرقة الثَّ 

 اصرتاتيجية دوائز األدب: ات وإجزاءات تطبيلخطو

، ىناك مجموعة من وفي ضوء العرض السابق لألدوار الطالب في الدائرة األدبية
ىارفي دانيالز  ىااإلجراءات التدريسية التي يتبعيا المعمم في أثناء تدريسو لمنص األدبي، حدد

(Daniels,2006 ):عمى النحو اآلتي 
 ضوعات األدبية؛ التي سوف يتم مناقشتيا داخل المجموعة.توزع عمى المجموعات المو  .0
 تنظم مجموعات مؤقتة لممناقشة. .2
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تقرأ المجموعات الموضوعات األدبية المتنوعة التي كمفت بيا، باإلضافة إلى تحميميم  .2
 وتفسيرىم لعناصر النص األدبي الذي يدرسونو.

مجموعة، من خالل صمت إليو الو تنظم المجموعات جدواًل زمنًيا؛ ليناقشوا ما ت .1
المستويات المتنوعة لألسئمة الجماعية؛ كاألسئمة التذكرية، وأسئمة التفريق، وأسئمة 

 االستدالل، وأسئمة التبرير، وأسئمة إصدار الحكم.
تسجل المجموعات مالحظاتيا حول النص األدبي، في ضوء ما أسفرت عنو نتائج  .2

 المناقشة.
 يستنبط الطالب موضوعات لممناقشة. .3
الطالب جمسة عامة؛ لمقيام بمناقشة عامة حول النص األدبي وتسجيل  يعقد .4

 المالحظات.
 يقوم أفراد المجموعة بتبادل األدوار؛ لمناقشة نفس الموضوع األدبي الذي يدرسونو. .5
 يكون دور المعمم ميسرًا لمجمسة. .6

م المعمم أداء الطالب من خالل مالحظتو الذاتية وتوجيو األسئمة التقويمية  .01  .يقوّْ
 يحافظ المعمم عمى إيجاد جو من المتعة لمطالب داخل الفصل.  .00
 ينظم الطالب مجموعات جديدة؛ ليتناقش الطالب حول موضوعات أدبية جديدة.  .02

عنى بدراسة النصوص األدبية، يُ عمم ونستخمص مما سبق عرضو أن النقد األدبي 
ردائتيا؛ في ضوء معايير وتحميميا وتفسيرىا، وتذوقيا، ثم إصدار حكم عمى مدى جودتيا أو 

محددة، وواضحة؛ ويتكون من عدة عناصر؛ كاأللفاظ والتراكيب، واألفكار، والعاطفة، والصور 
واألخيمة، والموسيقى؛ أما استراتيجية دوائر األدب فيى استراتيجة توليفية تقوم عمى عدة 

يمية، وممكية التمميذ، أسس فمسفية؛ مثل: التعمم التعاوني، والتعمم التشاركي، والسقاالت التعم
والذكاءات المتعددة، والنظرية البنائية االجتماعية، ونظرية استجابة القارئ. وتتعدد أدوار 
الطالب في استراتيجية دوائر األدب؛ كقائد المناقسشة، والمضئ األدبي، والشارح، والرابط، 

ور لو ميام ومتعقب المشاىد، ومستكشف الشخصيات، والممخص، والناقد األدبي؛ وكل د
محددة داخل الدائرة األدبية يحققيا ويعرضيا عمى أقرانو في الدائرة نفسيا، ثم ُتعرض عمى 

 الصف في نياية الدائرة. ويعاد تشكيل الدوائر األدبية بعد ذلك لمناقشة موضوع جديد.
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ء المستقل(، يعرض الجز -ابعالتَّ ظري الممثَّل في متغيري الدراسة )عرض اإلطار النَّ  وبعد
 اآلتي إطار الدراسة الميداني الممثَّل في تجربتيا.

 إطار المراصة امليماني:

عداد المعالجة  تناول ىذا الجزء إطار الدراسة الميداني الممثَّل في اختيار العينة، وا 
شعبة  -عام–الثة مطالب المعممين بالفرقة الثَّ ل األدبي النَّقدة بمقرر األدبيالمقترحة لمنصوص 

ما جامعة اإلسكندرية؛ وفًقا الستراتيجية دوائر األدب، وتطبيقيا، و  -التَّربيةية بكمية المغة العرب
 وتناول ىذا اإلطار المحاور اآلتية:من نتائج،  التَّطبيقأسفر عن ىذا 

 عينة الدراسة. .0
 إعداد أداتي الدراسة: .2

  األدبي النَّقدميارات استبانة تحديد إعداد. 
  ألدبيا النَّقدميارات  اختبارإعداد. 

 إعداد مواد الدراسة:  .2
 كتاب الطالب. 
 .دليل المعمم 

 الدراسة. الختبارالقبمي  التَّطبيق .1
 إجراءات تنفيذ تجربة الدراسة. .2
 .الدراسة الختبارالبعدي  التَّطبيق .3
 :المراصة عيهة :أوًلا

)شعبة المغة العربية(  -عام–الثة من الطالب المعممين بالفرقة الثَّ  الدراسة عينة اختيرت
؛ وقد انتظم طالًبا وطالبة سبعة وسبعون (44)جامعة اإلسكندرية؛ وعددىا  -التَّربيةبكمية 

 لدراسة. داة ا: القبمي، والبعدي ألالتَّطبيقينىؤالء الطالب في حضور المحاضرات، و 
 ثانًيا: إعماد أداتي المراصة:

 تمثَّمت أداتا الدراسة الحاضرة في:
  عام–الثة لمطالب المعممين بالفرقة الثَّ الالزمة  دبياأل النَّقداستبانة تحديد ميارات- 

 جامعة اإلسكندرية. -التَّربية)شعبة المغة العربية( بكمية 
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  عام–الثة لمطالب المعممين بالفرقة الثَّ الالزمة  األدبي النَّقداختبار قياس ميارات- 
 جامعة اإلسكندرية. -التَّربية)شعبة المغة العربية( بكمية 

لصطالب املعصمني بالفزقة الالسةة  األدبي الهَّكمقائمة ةهارات  اصخبانة حتميم  عمادأوًلا: إ

 :جاةعة اإلصههمرية-الخَّزبية)شعبة الصغة العزبية( بهصية - عام-الجة الجَّ

لمطالب المعممين الالزمة  األدبي النَّقدقائمة ميارات االستبانة إلى تحديد ىدفت ىذه 
ولقد مر جامعة اإلسكندرية؛  -التَّربية)شعبة المغة العربية( بكمية  -عام–الثة بالفرقة الثَّ 

وفيما يأتي ؛ والبعض اآلخر بضبطيا ئيا،بعدة خطوات تتعمق بعضيا ببنا ةاالستبان إعداد
 :الخطواتعرض لتمك 

 :بعدة خطوات يتم توضيحيا فيما يأتي ةمر بناء االستبان: ةبهاء االصخبان - أ
 ةحتميم اهلمف ةو االصخبان: 
ميارات النقد األدبي الالزمة لوصادقة  ،لى التوصل الى قائمة ثابتةإ االستبانة ىدفت

جامعة  -)شعبة المغة العربية( بكمية التربية -عام–لمطالب المعممين بالفرقة الثالثة 
 اإلسكندرية.
 ةحتميم أبعاد االصخبان: 

لميارات ة؛ مبدئي ةقائم لىإتم التوصل من خالل المصادر المختمفة التي تم الرجوع الييا    
)شعبة المغة العربية( بكمية  -عام–األدبي الالزمة لمطالب المعممين بالفرقة الثالثة نقد ال

وما تتضمنو من ميارات  ،رئيسة عناصرلى عدة إ تم تصنيفيا جامعة اإلسكندرية؛ -التربية
 خمسعة عمى موز  ميارة (04) سبعة عشرعدد المياررات الفرعية  يجمالإوكان  ،فرعية

 .رئيسة عناصر (2)
 ةصياغة ةفزدات االصخبان: 

عية، تم صياغة عبارات الرئيسة، وما تضمنتو من ميارات فر  العناصربعد تحديد  
في صورة عبارات إجرائية، َوُروِعي فييا ما يمي: عدم اشتمال العبارة عمى أكثر من  االستبانة

 .يالرئيس العنصرء العبارة الى أداء، ووضوح العبارة، ودقتيا، وتحديدىا، وانتما

                                                           
 ( 2انظر ملحق رقم:)  شعبة المغة العربية(  الثة عامب المعممين بالفرقة الثَّ لمطال؛ الالزمة النَّقد األدبيقائمة ميارات(
 جامعة اإلسكندرية، وطالباتيا. -كمية التربيةب
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 عزض نظام تكميز المرجات: 
جابة عمى حيث تتطمب اإل ؛كأسموب لتقدير الدرجات ؛ليكرتتم اختيار طريقة    

يوضح درجة األىمية عمى  خماسيوفق مقياس  ؛تحديد درجة أىمية كل ميارة ةاالستبان
وأعطيت القيمة  ، ، غير ميم(ميم جًدا، ميم، متوسط األىمية، قميل األىميةالنحو التالي )

متوسط و درجات،  أربع(1ميم)و درجات، خمس  (2)ميم جًدا الرقمية اآلتية لكل استجابة:
وقد سمح  ؛واحدة درجة (0غير ميم)و ، تاندرج (2)قميل األىميةو درجات، ثالث  (2)األىمية

بالتالي و  ؛واستخراج النسب المئوية ،ىذا األسموب بحساب المتوسط الحسابي لكل استجابة
)شعبة  -عام–لمطالب المعممين بالفرقة الثالثة ميارات النقد األدبي الالزمة لى إالتوصل 

 .جامعة اإلسكندرية -المغة العربية( بكمية التربية
 ة:وضع تعصيمات االصخبان 

تحديد  عمى ما يأتي: متواشتم؛ ومباشرة ،أن تكون واضحة ةعي في صياغة االستبانوِ رُ 
 وتوضيح كيفية وضع العالمات في المكان المناسب لدرجة األىمية.، ةاليدف من االستبان

 ة:ضبط االصخبان - ب
من الخبراء في مجال  -مجموعة من الُمَحكَِّمينعمى  ةتم عرض الصورة المبدئية لالستبان
تعميمات في صورتيا الووضع  ،عباراتالبعد كتابة  -تعميم المغة العربية، وأساتذة النَّقد األدبي

الرئيسة التي تندرج تحتيا، لمعناصر إلبداء الرأي في مدى مالءمة الميارات الفرعية  ؛المبدئية
من مناسبة كل ميارة من ىذه الميارات لمطالب المعممين )عينة الدراسة(،  -أيًضا –والتَّأكد 

وتحديد أىمية كل ميارة، فضاًل عن التَّأكد من سالمة الصياغة المغوية ليذه الميارات، مع 
ما يرونو مناسًبا، أو حذف غير المناسب منيا، أو تعديمو، وقد تم االقتصار عمى إضافة 

 ةلت القائمدّْ مين عُ كَّ راء المحَ أوفي ضوء  .الُمَحكَِّمينالميارات التي حظيت باالتفاق بين السَّادة 
 ميارة سبع عشرة القائمةب الميارات الفرعيةحيث أصبح عدد  .لى أن أخذت شكميا النيائيإ
النَّقد  عناصراآلتي  (0الجدول رقم ) ويوضح .رئيسة عناصر (2) خمسةموزعة عمى  (04)

 ما تتضمَّنو من ميارات فرعية، ونسبتيا المئوية في القائمة النّْيائية.و  الرئيسة، األدبي
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 (:1جذٔل رلى )

ُّ يٍ يٓبراد فزػٛخ، َٔظجتٓب انًئٕٚخ فٙ انمب ًَّ بئٛخ.ػُبصز انَُّمذ األدثٙ انزئٛظخ، ٔيب تتض  ئًخ انُِّٓ

ػذد انًٓبراد  انزئٛظخ نهُمذ األدثٙ انؼُبصز و

 انفزػٛخ

انُظجخ 

 انًئٕٚخ)%(

 %11.11 1 األنفبظ ٔانتَّزاكٛت. 1

 %11.11 1 انؼبطفخ. 1

 %11.11 1 األفكبر. 1

 %11.11 1 انخٛبل ٔانصٕر. 1

 %11.11 1 انًٕطٛمٗ. 1

الة نهطإجًبنٙ ػذد يٓبراد انَُّمذ األدثٙ؛ انالسيخ 

)شؼجخ انهغخ  -ػبو-بنثخانًؼهًٍٛ ثبنفزلخ انثَّ 

 جبيؼخ اإلطكُذرٚخ. -انؼزثٛخ( فٙ كهٛخ انتَّزثٛخ

11 111% 

:ةصمم االصخبان -ج  
ستبانة االمن خالل عرض  ؛عمى صدق المحتوى ةمد في حساب صدق االستباناعتُ 

، ، وأساتذة النَّقد األدبيمجموعة من الُمَحكَِّمين من الخبراء في مجال تعميم المغة العربية عمى
عبارات  أربعحيث تم استبعاد  ؛مون عمى استبعادىاكَّ حَ جمع المُ أاستبعاد العبارات التي  وتم
 .مونكَّ حَ المُ التي اختمف عمييا  ؛وكذلك تعديل العبارات ،(1)

 -عام–الجة الالسةة لصطالب املعصمني بالفزقة الجَّ األدبي الهَّكما: إعماد اخخبار ةهارات ثانًي

 :**جاةعة اإلصههمرية -الخَّزبية)شعبة الصغة العزبية( بهصية 
 -عام-لمطالب المعممين بالفرقة الثالثةالالزمة  ميارات النقد األدبياختبار قياس  تم إعداد    

يتعمق  ؛عداده بعدة خطواتإوقد مر )شعبة المغة العربية( بكمية التربية جامعة اإلسكندرية، 
الرجوع الى عديد من  -فييا–وتم  ؛ط االختباربوبعضيا اآلخر بض ،اربعضيا ببناء االختب

 -قياس ميارات النقد األدبي بشكل عامالتي تضمنت اختبارات ؛ والبرامج ،والبحوث ،الدراسات
 الدراسة؛ هعدادىا في مرحمة سابقة من ىذإالتي سبق لطالب المرحمة الجامعية؛  -وبخاصة

 ا االختبار:ىذ وفيما يأتي وصف لخطوات إعداد
  

                                                           
**
)شعبة المغة  المعممين بالفرقة الثَّالثة عامطالب م؛ الالزمة لالنَّقد األدبيميارات  اختبار قياس (:3انظر ملحق رقم ) 

 طالباتيا.جامعة اإلسكندرية، و  -كمية التربيةبالعربية( 
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 بهاء االخخبار:  (أ )
 يتم توضيحيا فيما يأتي: ؛مر بناء االختبار بعدة خطوات

 هاهلمف ةه وصف االخخبار، و: 
؛ حيث ُيقدم نص لمطالب يعقبو عدة (22خمس وثالثين سؤااًل )تكون االختبار من 

ووضعت  ،صيغت مفردات االختبار، و االختيار من متعددو ، كمالتتنوع بين اإل  أسئمة
أسئمة االختيار من كل سؤال من واحدة ل درجةأن تعطى  المناسبة لمطالب عمىيماتو تعم

 اإلجابة عنوأال يزيد وقت  أسئمة اإلكمال،درجات لكل سؤال من  ثالث (2)و متعدد،
 الدراسة الحاضرةاستخدام االختبار في ىدف و  .دقيقة ( سبع وخمسين24)عن  االختبار

)ميارات النَّقد  ابعالمتغير التَّ  في )استراتيجية دوائر األدب(إلى معرفة أثر المتغير المستقل 
 .األدبي(
 االخخبار: حتميم ةضخويات الكياس يف 
سبع عشرة  (04) ىاوعدد الفرعية األدبي النَّقد مياراتليقيس ؛ االختبار تم تصميم  

االختبار مجموعة من  وتناول؛ ،خمس عناصر رئيسة( 2) موزعة عمى ميارة فرعية
لما وضع  صالحيتوالُمَحكَِّمين؛ لمعرفة مدى السَّادة ، ثم ُعرض عمى ميارةكل  يسئمة فاأل

 :األدبي النَّقدمواصفات اختبار  (2رقم ) اليالتَّ الجدول د ، ويحدّْ لقياسو
 (:1جذٔل رلى )

)شؼجخ  -ػبو–بنثخ ثبنفزلخ انثَّ  انًؼهًٍٛ طالةهانالسيخ ن األدثٙ انَُّمذيٕاصفبد اختجبر لٛبص يٓبراد  

 :جبيؼخ اإلطكُذرٚخ -انتَّزثٛخكهٛخ ثانهغخ انؼزثٛخ( 

صز
انؼُ

 

 انًٓبراد انفزػٛخ
ٙ انتـاألطئهخ 

 تمٛض كم يٓبرح

ػذد األطئهخ 

 فٙ كم يٓبرح

انٕسٌ انُظجٙ نكم 

 يٓبرح

ٔ
ظ 

ألنفب
ا

انتَّ 
ت:

زاكٛ
 

انذكى ػهٗ طٕٓنخ األنفبظ، 

 ٔٔضٕدٓب.
 %1.111 1 ة1،أ11

1
1

.1
1

1
%

 

يالءيخ  انذكى ػهٗ يذٖ

 انتَّؼجٛزاداألنفبظ، 

انًظتخذيخ نهًؼبَٙ، 

 ٔاألفكبر انًطزٔدخ.

11 ،11 1 1.111% 

انذكى ػهٗ يذٖ تُبطت 

ص يغ ثٛئخ أنفبظ انَُّ 

 األدٚت، ٔػصزِ.

 %1.111 1 ة11 ،11

طفخ:
انؼب

 

تذذٚذ َٕع انؼبطفخ انظبئذح 

 ص.فٙ انَُّ 
 %1.111 1 أ1، 1

1
1

.1
1

1

%
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صز
انؼُ

 
 انًٓبراد انفزػٛخ

ٙ انتـاألطئهخ 

 تمٛض كم يٓبرح

ػذد األطئهخ 

 فٙ كم يٓبرح

انٕسٌ انُظجٙ نكم 

 يٓبرح

انذكى ػهٗ درجخ لٕح 

فخ، ٔثجبتٓب داخم انؼبط

 ص.انَُّ 

11 ،11 1 1.111% 

انذكى ػهٗ يذٖ ارتجبط 

انؼبطفخ ثبنًؼبَٙ،األنفبظ، 

 ٕر.ٔانصِّ 

 %1.111 1 ة1، 1

انذكى ػهٗ يذٖ صذق 

ػٍ  انتَّؼجٛزانؼبطفخ فٙ 

 ص.يؼبَٙ انَُّ 

11،11 1 1.111% 

ألفكبر:
ا

 

 

تذذٚذ األفكبر انزئٛظخ، 

 ص.ٔانفزػٛخ فٙ انَُّ 
1،11 1 1.111% 

1
1

.1
1

1
%

 

تٕضٛخ انؼاللخ ثٍٛ األفكبر 

انزئٛظخ، ٔانفزػٛخ فٙ 

 ص.انَُّ 

11،11 1 1.111% 

ثٛبٌ يذٖ تظهظم األفكبر، 

 ٔتزاثطٓب.
1 ،11 1 1.111% 

تهخٛص أْى األفكبر انٕاردح 

 ص.فٙ انَُّ 
 %1.111 1 أ11، 1

ٕر:
ص

ل، ٔان
خٛب

ان
 

تٕضٛخ يكَٕبد انًجبس، 

 ص.ٔػُبصزِ فٙ انَُّ 
11،11 1 1.111% 

1
1

.1
1

1
%

 

ثٛبٌ انًذظُبد انجذٚؼٛخ 

 ص.انًٕجٕدح فٙ انَُّ 
1،11،11 1 1.111% 

انذكى ػهٗ يذٖ تؼجٛز 

انخٛبل ػٍ انؼبطفخ 

 بػز.انًظٛطزح ػهٗ انشَّ 

 %1.111 1 ة11، 1

تذهٛم انصٕر انجٛبَٛخ 

ص، انًظتخذيخ فٙ انَُّ 

 ٔتمًٕٚٓب، ٔانذكى ػهٛٓب.

 %1.111 1 11أ،11

:ٗ
طٛم

ٕ
انً

بجًخ تذذٚذ انًٕطٛمٗ انَُّ  

ػٍ اطتخذاو ثؼض 

 انًذظُبد انجذٚؼٛخ.

 %1.111 1 ة11أ، 11

1
1

.1
1

1
%

 

تذذٚذ انجذز انؼزٔضٙ 

انًظتخذو، ٔانمبفٛخ، 

 ٔ٘.ٔانزَّ 

1،11 1 1.111% 

 انفزػٛخ يجًٕع انًٓبراد

 يٓبرح 11
1 %111 11 يجًٕع األطئهخ

1
1

%
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 :ضبط االخخبار 

 عية، ونخائجها:جزبة االصخطالالخَّ 
 :أتيما يجربة االستطالعية؛ التَّ كان اليدف من      

 عام–الثة المعممين بالفرقة الثَّ طالب متحديد صالحية لغة االختبار، ومناسبتيا ل- 
 جامعة اإلسكندرية، وتعميمات االختبار. التَّربيةبكمية  (المغة العربية )شعبة

 .حساب زمن اإلجابة عن أسئمة االختبار 
 بات.مييز، والثَّ التَّ عوبة، و يولة، والصُّ معامالت السُّ  حساب 

 :ي، وأسفر عما يم (م21/01/2121) الموافق الثالثاءيوم  يا فاالختبار استطالعيً  ُطبق
الثة ومناسبتيا لطالب لمطالب المعممين بالفرقة الثَّ  ووضوحيا، صالحية لغة االختبار، 
 جامعة اإلسكندرية. ةالتَّربي)شعبة المغة العربية( بكمية  -عام–
 سةو اإلجابة عو أصئصة االخخبار:حضاب  

بتسجيل زمن انتياء أول طالب من اإلجابة،  ؛زمن اإلجابة عن أسئمة االختبار ُحسب
من المناسب ب متوسط زمنييما، وُعدَّ ىذا المتوسط الزَّ وكذلك آخر طالب انتيى منيا، وُحسِ 

 دقيقة. نسبع وخمسي (24) لإلجابة عن االختبار، وكان
 :*هولةحضاب ةعاةالت الضُّ 

بحساب  (222م،ص.2115فؤاد البيى السيد)تقاس سيولة أى سؤال كما ذكر    
  المتوسط الحسابى لإلجابات الصواب، والخطأ، واستبعاد األسئمة المحذوفة، أو المتروكة.

السيولة قدره ا أدنى لمعامل يولة ألسئمة االختبار، وارتضت الرسالة حدً معامالت السُّ  ُحسبتو 
(1,22). 

 عوبة:حضاب ةعاةالت الصُّ 
 (222م،ص.2115فؤاد البيى السيد)كما ذكر العالقة بين السيولة، والصعوبة     

( ؛ 1,3( فإن معامل الصعوبة )1,1عالقة عكسية مباشرة؛ فإذا كان معامل السيولة )
 معامل الصعوبة -0معامل السيولة=  : أى أنَّ 

                                                           
*
( معامالت السيولة والصعوبة والتمييز لمفردات اختبار قياس ميارات النقد األدبي؛ الالزمة لمطالب 5انظر ممحق رقم ) 

 جامعة اإلسكندرية. -المعممين بشعبة المغة العربية؛ في كمية التربية
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أدنى لمعامل الصعوبة  امة االختبار، وارتضت الرسالة حدً بة ألسئعو معامالت الصُّ  ُحسبتو 
 .(1,11)قدره 
 متييش األصئصة: 

ىو الذى  (152م، ص. 0641السيد محمد خيري)كما عرَّفو المقياس المميز       
احدة فى يستجيب األفراد المختمفون لو استجابات مختمفة، فى حين يستجيبون استجابات و 

 توقد ارتض، ألسئمة االختبار التَّمييزمعامالت  ُحسبتو ،  ر المميزحال المقياس غي
 حد أدنى لمتمييز. (1.26) الدراسة

أما  (1.11)صعوبتيا بين: و ، (1.22) :سيولتيا بين مفردات االختباروقد تراوحت 
لمسيولة،  الدراسةيا وىي ضمن الدرجات التي ارتضت (1.26)ن: مييز فقد تراوح بيالتَّ 

مييز؛ لمزيد التَّ عوبة، و يولة، والصُّ معامالت السُّ  اتمتوسط ُحسبتمييز، كما التَّ ة و عوبوالصُّ 
 دقيق في عرض البيانات.التَّ من 

 ثبات االخخبار: 

، والجدول 21كيودور ريشاردسونمعامالت ثبات االختبار باستخدام معادلة  ُحسبت  
 :األدبي النَّقدميارات ختبار ال معامل الثبات يبين (2رقم ) ياآلت

  :(1جذٔل رلى )

)شؼجخ انهغخ  -ػبو–بنثخ نهطالة انًؼهًٍٛ ثبنفزلخ انثَّ  انالسيخ األدثٙ انَُّمذيٓبراد يؼبيم ثجبد اختجبر 

 :جبيؼخ اإلطكُذرٚخ انتَّزثٛخانؼزثٛخ( ثكهٛخ 

في صورتو –بات؛ وبذلك صار ن الثَّ االختبار عمى درجة مقبولة م أنَّ الحظ ويُ 
 صالًحا لمتطبيق. -يائيةالنّْ 

 صمم االخخبار، وةوضوعيخه: 
 صدق االختبار؛ من خالل االعتماد عمى نوعين من الصدق:ُحسب 

 الُمَحكَِّمين في تعديل صياغة بعض األسئمة،  ادة؛ وتم األخد بآراء السَّ صدق الُمَحكَِّمين
 والبدائل.

 (1.531)اتج يساوي ربيعي لمثبات(، وكان النَّ التَّ الل )الجذر ؛ من خالصدق الذاتي. 
 .القبمي، والبعدي ين:ا لمتطبيقصالحً  -يائية صورتو النّْ  يف -وبذلك صار االختبار

 انثجبد ػذد أطئهخ االختجبر انؼُٛخ

11 11 1.111 
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 :إعماد ةواد المراصة 
الجة الالسةة لصطالب املعصمني بالفزقة الجَّ األدبي الهَّكمةهارات خهمية ل الطالبنخاب  أوًلا: 

 ؛ ** جاةعة اإلصههمرية-الخَّزبية)شعبة الصغة العزبية( بهصية -عام -
وُحدّْدت الفترة الزمنية  ،لعصرين األموي والعباسيمن امجموعة من القصائد  اختيرت

ح في الجدول  ؛النُّصوصتمك الالزمة لتدريس   :تياآل (1رقم )كما ىو موضَّ
 (: 1ذٔل رلى )ج

 جٛمّ:، ٔخطخ تطانطبنتتُظٛى يذتٕٖ كتبة 

ػذد يذبضزاد  ػُٕاٌ انًذبضزح و

 طجٛكنتَّ ا

 سيٍ انًذبضزح تبرٚخ انًذبضزاد

1  

اليٛخ صزٚغ 

 انغٕاَٙ

 

 ثالث يذبضزاد

دضٕرًٚب  طبػتبٌ و1/11/1111األدذ 

 ثبنكهٛخ

دضٕرًٚب  طبػتبٌ و1/11/1111األرثؼبء 

 ثبنكهٛخ

دضٕرًٚب  طبػتبٌ و1/11/1111األدذ 

 ثبنكهٛخ

ٕاص لصٛذح أثٙ َ 1

 فٙ يذح انخصٛت

دضٕرًٚب  طبػتبٌ و11/11/1111األرثؼبء  يذبضزتبٌ

 ثبنكهٛخ

دضٕرًٚب  طبػتبٌ و11/11/1111األدذ 

 ثبنكهٛخ

يٍ شؼز ثشبر ثٍ  1

 ثزد

دضٕرًٚب  طبػتبٌ و11/11/1111األرثؼبء  يذبضزتبٌ

 ثبنكهٛخ

يٍ شؼز أثٙ تًبو  1

فٙ يذح انخهٛفخ 

 انًؼتصى

 

 ثالث يذبضزاد

دضٕرًٚب  طبػتبٌ و11/11/1111األرثؼبء 

 ثبنكهٛخ

دضٕرًٚب  طبػتبٌ و11/11/1111األدذ 

 ثبنكهٛخ

دضٕرًٚب  طبػتبٌ و1/11/1111األرثؼبء 

 ثبنكهٛخ

 

  

                                                           
**
الالزمة لمطالب المعممين بالفرقة الثالثة  دبيميارات النَّقد األأوراق عمل الطالب الخاصة بتنمية  (:4انظر ملحق رقم ) 

 جامعة اإلسكندرية. -عام )شعبة المغة العربية( بكمية التربية
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الجة الالسةة لصطالب املعصمني بالفزقة الجَّ  األدبي الهَّكمإعماد دليل املعصم لخهمية ةهارات ثانًيا: 

باصخلمام اصرتاتيجية ؛ جاةعة اإلصههمرية -الخَّزبية( بهصية )شعبة الصغة العزبية-عام -

 :**دوائز األدب
مة وفًقا الستراتيجية دوائر األدب؛ لتنمية ميارات لتنفيذ الدروس المصمَّ  ؛معممالدليل  ُأعدَّ   
 وتضمن ما يأتي:؛ األدبي النَّقد
 ، واستراتيجية دوائر األدب.األدبي النَّقدمة عن ميارات مقدَّ  
 المتضمنة في كتاب الطالب؛ لتنمية ميارات النقد األدبي الالزمةالنُّصوص إلعداد  يمتصم 
جامعة -التَّربية)شعبة المغة العربية( بكمية  -عام–الثة الفرقة الثَّ المعممين بطالب لم

 .اإلسكندرية
  وفًقا الستراتيجية دوائر األدب. ؛النُّصوصبعض اإلرشادات الالزمة لتنفيذ  
 الكبصي الخخبار المراصة: طبيلالخَّ: رابًعا

 النَّقدميارات ؛ لقياس الدراسةالختبار  يالقبم التَّطبيقمن خالل  ؛بدأ اإلعداد لمتنفيذ
ة من المكونَّ  الدراسة عينةعمى ؛ (م24/01/2121)الموافق  الثالثاءيوم  بق؛ حيث طُ األدبي

 -عام–الثة بالفرقة الثَّ ن طالًبا وطالبة من جممة عدد الطالب الممتحقي وسبعين ةسبع (44)
 .جامعة اإلسكندرية -التَّربية)شعبة المغة العربية( بكمية 

 جزبة:الخَـّ: تهفيذ خاةًضا
 األربعاء ، وانتيت في يوم(م0/00/2121)الموافق  األحد في يوم الدراسةبدأت تجربة      

طالًبا  عينوسب ةسبع (44)ة من ؛ المكونَّ الدراسة عينةعمى ؛ (م2/02/2121)الموافق 
)شعبة المغة العربية( بكمية  -عام–الثة بالفرقة الثَّ وطالبة من جممة عدد الطالب الممتحقين 

 .جامعة اإلسكندرية -التَّربية
  

                                                           
**
ميارات النَّقد األدبي الالزمة لمطالب المعممين بالفرقة الثالثة عام )شعبة المغة دليل المعمم لتنمية  (:5انظر ملحق رقم ) 

 .؛ باستخدام استراتيجية دوائر األدبندريةجامعة اإلسك -العربية( بكمية التربية
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 البعمي الخخبار المراصة: الخَّطبيل: صادًصا
 عينة، عمى (م6/02/2121)الموافق  األربعاء البعدي لالختبار في يوم التَّطبيق ُأجري 

طالًبا وطالبة من جممة عدد الطالب الممتحقين  وسبعين ةسبع (44)ة من ؛ المكونَّ الدراسة
ت دَ صِ ورُ جامعة اإلسكندرية،  -التَّربية)شعبة المغة العربية(، بكمية  -عام–الثة بالفرقة الثَّ 
 (2رقم )ويوضح الجدول  الدراسة؛ا الستخالص نتائج تمييدً  ا،حصائيً إ، وعولجت درجاتيم
 :الزمنية إلجراءات الدراسة الخطة اآلتي:

 (: 1جذٔل رلى )

 انخطخ انشيُٛخ نهتطجٛك:

 طجٛكانتَّ  برٚخانتَّ  انٕٛو و

 جزثخ االطتطالػٛخ الختجبر انذراطخ.انتَّ  و11/11/1111 انثالثبء 1

 انمجهٙ الختجبر انذراطخ. انتَّطجٛك و11/11/1111 انثالثبء 1

 ذراطخ.ثذء تُفٛذ تجزثخ ان و1/11/1111 األدذ 1

 االَتٓبء يٍ تُفٛذ تجزثخ انذراطخ. و1/11/1111 األرثؼبء 1

 انجؼذ٘ الختجبر انذراطخ. انتَّطجٛك و1/11/1111 األرثؼبء 1

 ، وتفضريها:المراصةرابًعا: نخائج 

 :، وتفسيرىاالدراسةإلى استخالص نتائج  الجزءىدف ىذا 
 :ونانت صيغخه؛ إلجابة عو الضؤال األولل        

 -التَّربيةالالزمة لمطالب المعممين بشعبة المغة العربية؛ في كمية  األدبي النَّقديارات ما م
 جامعة اإلسكندرية؟

 ولتحديد ىذه الميارات؛ تمت اإلجراءات اآلتية:
ـــ  ، األدبـــي النَّقـــدي تناولـــت تعمـــيم التــــابقة، والبحـــوث الرجـــوع لمكتابـــات، والدراســـات السَّ

 ومياراتو بشكل عام.
-الثــةالمناســبة لمطــالب المعممــين بالفرقــة الثَّ  ، ومياراتــواألدبــي النَّقــدصــر عنا تحديــد 

 جامعة اإلسكندرية. -التَّربية)شعبة المغة العربية( في كمية  -عام
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 -عــام-الثــةالالزمــة لمطــالب المعممــين بالفرقــة الثَّ  األدبــي النَّقــدميــارات اســتبانة بنــاء  
نتو مـن ضـمَّ تجامعة اإلسكندرية، مـع بيـان مـا  -التَّربية)شعبة المغة العربية( في كمية 

 رئيسة، وميارات فرعية. عناصر
عمى مجموعة من الُمَحكَِّمين المتخصصين في مجال المناىج،  االستبانةعرض  

  *وطرائق تدريس المغة العربية، وكذلك الدراسات المغوية
؛ من حيث مناسبة ؛ إلبداء الرأي فيياالُمَحكَِّمينادة عمى السَّ  االستبانةوقد ُعرضت  

لمطالب المعممين فرعية؛ ما تتضمنو من ميارات الرئيسة، و  األدبي النَّقد عناصر
جامعة اإلسكندرية،  -التَّربية)شعبة المغة العربية( في كمية  -عام– الثةبالفرقة الثَّ 

الرئيسة التي تنبثق عنيا، وكذلك إضافة،  لمعناصرومدى مناسبة الميارات الفرعية 
 و تعديل صياغة ما يرونو مناسًبا.أو حذف، أ

نت القائمة  ؛ بعد األخذ بآراء السادة التوصل إلى القائمة في صورتيا النيائية وقد َتَكوَّ
 . *ميارة فرعية( 04)رئيسة، وسبعة عشر  عناصر (2) خمسمن  ؛الُمَحكَِّمين

 اني؛ ونانت صيغخه:ولإلجابة عو الضؤال الجَّ

شعبة ب لدى الطالب المعممين األدبي النَّقددب في تنمية ميارات استراتيجية دوائر األ فاعميةما 
 جامعة اإلسكندرية؟ -التَّربيةفي كمية  ؛المغة العربية

 :الفرضين اآلتيينحقق من التَـّ كان البد من ولإلجابة عن ىذا السؤال 
بين متوسطي درجات أفراد عينة ( α< (0.05عند مستوى ال يوجد فرق دال إحصائيِّا ( 0)

 .األدبي النَّقدختبار ميارات ال ي، والبعديالقبم :التَّطبيقين يالدراسة، ف
وسط درجات أفراد عينة بين مت( α< (0.05عند مستوى ال يوجد فرق دال إحصائيِّا ( 2)

 .لو ، والمتوسط االعتبارياألدبي النَّقدميارات ختبار ال يالبعد التَّطبيق يالدراسة، ف
عمى عينة  -قبميِّا -األدبي النَّقداختبار ميارات  ُطبقول ولمتحقق من صحة الفرض األ 

الختبار  والبعدي، قبمي: الالتَّطبيقين يُحسَب متوسط درجات أفراد عينة الدراسة، فو  ؛الدراسة
 لممتوسطين: يمثيل البيانالتَّ  (0) رقم الشكلويوضح  ،األدبي النَّقدميارات 

                                                           
 .الدراسةُمَحكَِّمي أدوات السادة ( بيان بأسماء 2انظر ممحق رقم ) *
  ؛ في صورتيا النيائية.النَّقد األدبي( قائمة ميارات 0انظر ممحق رقم ) *
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 األدثٙ انَُّمذٍٛ: انمجهٙ، ٔانجؼذ٘ الختجبر يٓبراد نهًتٕطط ًٙثٛم انجٛبَانتَّ  :(1)رلى شكم 

 ػُٛخ انذراطخ.األفزاد نذٖ 

: القبمي، والبعدي، التَّطبيقينولحساب الفروق بين متوسطي درجات عينة الدراسة في 
من خالل البرنامج اإلحصائي لعينتين مرتبطتين؛  (t-test"ت" )ومعرفة داللتيا؛ ُطبّْق اختبار 

((SPSS.V.16اآلتي (3) رقم ا ما يوضحو الجدول؛ وىذ: 
  (: 1) رلى جذٔل

: انمجهٙ، ٔانجؼذ٘ الختجبر لٛبص انتَّطجٛمٍٛفٙ  انذراطخانفزق ثٍٛ يتٕططٙ درجبد يجًٕػخ 

 :األدثٙ انَُّمذيٓبراد 

انًتٕطظ  انؼذد انمٛبص

 انذظبثٙ

درجبد 

 انذزٚخ

االَذزاف 

 انًؼٛبر٘

 أثٛزانتَّ  دجى انذالنخ لًٛخ "د"
2

η 

   1.111 1.11 111.111 1.111 11 1.11 11 جهٙانم

 1.111 11.11 11 انجؼذ٘

 إلى: - السابق (4)رقمجدول الكما يوضحيا  -وتشير النتائج 
: التَّطبيقينوجود فرق دال إحصائيِّا بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة في 

 (t) قيمة  ؛ حيث إنَّ يالبعد تَّطبيقال؛ لصالح األدبي النَّقدالختبار ميارات  يالقبمي، والبعد
، األول ير فالصّْ ؛ وىكذا يرفض الفرض (43)، ودرجة حرية α)<  0.05)دالة عند مستوى 

بين متوسطي ( α< 0.05)عند مستوى  افرق دال إحصائيِّ يوجد وُيقبل الفرض البديل؛ وىو: 
ميارات النقد اختبار  لمفردات يقين: القبمي، والبعدي؛التطب يف عينة الدراسة،درجات أفراد 

 األدبي؛ لصالح القياس البعدي.
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قد األدبى  اختبار مهارات النَّ

 القبلى

 البعدى
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   مربع إيتا أظيرت قيمةη2  األدبي النَّقدفي اختبار ميارات  التَّباين أنَّ  أثير(التَـّ )حجم 
؛ وىو ما (0.114بمغ )ألفراد عينة الدراسة؛  : القبمي، والبعديالتَّطبيقينبين درجات 

 ج.يدل عمى حجم تأثير كبير، ُيعزى لمبرنام
 :وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات اآلتية 
خمف )، و(م2116،عماد عمي سميم الخطيب(، و)م2112،سميا أحمد حمدان العفيف)

ىدى محمد (، و)م2105، نورا محمد أمين زىران(، و)م2102 ،حسن محمد الطحاوي
  (.م2106،إمام صالح

 :، ونانت صيغخهلصمراصة ياخخبار صخة الفزض الجان

 يالبعد التَّطبيق يوجد فرق دال إحصائيِّا بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة، فال ي
 .، والمتوسط االعتباري لواألدبي النَّقدميارات  الختبار

 يف عينة الدراسةلمتحقق من مدى صحة ىذا الفرض؛ ُحسَب متوسط درجات أفراد 
 الشكل، ويوضح األدبي النَّقدت مياراالختبار  (04) يوالمتوسط االعتبار ، يالبعد التَّطبيق

 لممتوسطين: يمثيل البيانالتَّ  (2) رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 انَُّمذالختجبر يٓبراد  ٘؛، ٔاالػتجبر٘نهًتٕططٍٛ: انجؼذ ًٙثٛم انجٛبَانتَّ ( 1) رلى شكم

 نذٖ أفزاد ػُٛخ انذراطخ. األدثٙ

 عينة الدراسةات أفراد وجود فرق بين متوسط درج -ابق كل السَّ من خالل الشَّ  -ويظير
(n= 77)؛ لو ي، والمتوسط االعتبار األدبي النَّقدميارات  ختبارال يالبعد التَّطبيق ي، ف
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قد األدبى  اختبار مهارات النَّ

 االعتبارى

 البعدى
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، لممجموعة الواحدة (t)بت قيمة ، ولتحديد داللة ىذا الفرق؛ ُحسِ يالبعد المتوسطلصالح 
 وداللتيا لمفرق بين ىذين المتوسطين.  (،t)قيمة  (4رقم )جدول الويوضح 

 (:1)رلى ٔل جذ

 انَُّمذ؛ الختجبر يٓبراد ٘، ٔانًتٕطظ االػتجبر٘فزق ثٍٛ انًتٕطظ انجؼذٔدالنتٓب نه (t )لًٛخ 

 :نذٖ أفزاد ػُٛخ انذراطخ األدثٙ

 

اختجبر 

يٓبراد 

 األدثٙ انَُّمذ

درجبد  انًتٕطظ 

 انذزٚخ

االَذزاف 

 انًؼٛبر٘

 انذالنخ لًٛخ "د"

 1.11 11.111 1.111 11 11 االػتجبر٘

 11.11 انجؼذ٘

 إلى: - (5)رقم جدول الكما يوضحيا  -وتشير النتائج 
 يالبعد التَّطبيقوجود فرق دال إحصائيِّا بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في 

 نَّ إ؛ حيث يالبعد المتوسطلو؛ لصالح  ي، والمتوسط االعتبار األدبي النَّقدالختبار ميارات 
؛ وىكذا يرفض الفرض (43)، ودرجة حرية (α<  0.05)دالة عند مستوى  (t)قيمة 
ف وجود فرق دال إحصائيِّا عند مستوى ي، وُيقبل الفرض البديل؛ وىو: يالثان ير الصَّ

(0.05  >α) الختبار ميارات  يالبعد بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة في التَّطبيق
 .يالبعدالمتوسط لو؛ لصالح  يالنَّقد األدبي، والمتوسط االعتبار 
 ةهاقصة الهخائج، وتفضريها:

استراتيجية دوائر األدب كانت ذات أثر كبير في تنمية ميارات  أنَّ  الدراسةأثبتت نتائج 
البعدي ألداة الدراسة  التَّطبيق( في tالدراسة؛ ويؤكد ذلك ارتفاع قيمة ) عينة؛ لدى األدبي النَّقد
: القبمي، التَّطبيقيننت الفروق بين متوسطي درجات كا كماالقبمي لألداة نفسيا،  التَّطبيقعن 

 ؛ لصالح القياس البعدي، وبحجم تأثير كبير(α< 0.05)مستوى  عند دالة إحصائيِّا والبعدي
 السابقان.( 4(، )3)وىذا ما أظيره الجدوالن:  ؛(0.114)بمغ 

 وُتعزى النتائج السابقة إلى:
فاعل، التَّ ئة تعميمية تعتمد عمى التي توفر بي استراتيجية دوائر األدبطبيعة  

والمناقشة، وتبادل األدوار بين الطالب؛ بما أتاح الفرصة لمبحث عن المعمومات، 
 ظر.ووجيات النَّ  ،ومناقشة األفكار المختمفة

أزال ، بينيم األدوار بشكل دوريتمك ، وتبادل دوائر األدبتنظيم أدوار الطالب داخل  
؛ بتدقيقداء كل دور أ بشأنإبداء ممحوظاتيم عن  فضالً حاجز الخوف والرىبة لدييم، 
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موضوع الدراسة، وشعور الطالب  ةاألدبيالنُّصوص عمق في دراسة التَّ  فيساعد مما 
 وصل إلييا.التَّ  بمسئوليتيم عن المعمومات التي تمَّ 

كاء المغوي، كاءات؛ كالذَّ عناية استراتيجية دوائر األدب بأنواع مختمفة من الذَّ  
   تائج.والمكاني، مع القدرة عمى ربط األحداث، واستخالص النَّ  والمنطقي،

الدراسة بذات كل  ة موضوعاألدبي النُّصوصاعتماد استراتيجية دوائر األدب عمى ربط  
لنص في ضوء خبراتو السابقة؛ وىو أحد افي تفسير الطالب  طالب؛ ويظير ذلك

 مبادئ نظرية استجابة القارئ.
فسير، التَّ العميا؛ ك التَّفكيراألدب الطالب في تنمية ميارات  مساعدة استراتيجية دوائر 
 ساعد في تنميةما ة، ماألدبيالنُّصوص مع  يمحميل، واالستنتاج؛ من خالل تفاعمالتَّ و 

 .لدييم ة، ونقدىااألدبي النُّصوصميارات تذوق 
 ارصعمم المتمركز حول المتعمم؛ بحيث التَّ تحقيق استراتيجية دوائر األدب مبادئ   

رشاد، إل افكان ممثَّاًل في عميمية، وأساسيا، أما دور المعمم التَّ المتعمم محور العممية 
  عمم وتيسيرىا.التَّ وجيو، وتنظيم عممية التَّ و 
دة المحدَّ النُّصوص لكل نص من  -بأوراق أعمال الطالب دريبات، والمناشطالتَّ  

ات، ينفذىا كل دور من ميمَّ وما يتضمنو  ،من أدوار الطالب تبًعا لكل دورو  -لمدراسة
حميل التَّ و  الجماعية، لممناقشة ؛ةاألدبيكل طالب بشكل فردي، ثم يعرضيا أمام دائرتو 

ف ، ثم ُتعرض عمى النَّقدو  بأكممو؛ بما يتيح الفرصة لمحوار، والمناقشة، وتنظيم الصَّ
ذلك ؛ مدعمين لنصوص المختمفةمات وتسمسميا، ونقد الطالب اعرض المعمو 

 والبراىين الواضحة. ،بالحجج
محمد عمي فالح ) كل من:دراسات ما توصمت إليو الدراسة الحاضرة من نتائج مع  تفقوي
يوسف أحمد  )نجالء يوسف(، وم2102، فاطمة شعبان محمد عسيري(، و)م2116،الخوالدة
(، و)الحسين عمي محمد 2105)محمود ىالل عبد الباسط عبد القادر،و، م(2105،حواس

محمد محمد عبد  يديماء السِّ )الشَّ م(،و2121م(، و)عالء شيال فاخر،2106سميمان،
 م(.2120،الجواد
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 :المراصةتوصيات  

 وصيات؛ وىي:التَّ ابقة يمكن تقديم بعض تائج السَّ في ضوء النَّ 
، األدبي النَّقدميارات  التَّربيةالعناية بتضمين برامج إعداد المعممين بكميات   .0

 الحديثة. التَّدريسواستراتيجيات 
قبل الجامعي، وتضمينيا في  التَّعميمفي مراحل  األدبي النَّقدالعناية بتنمية ميارات  .2

 المقررات الدراسية في ىذه المراحل.
 تدريب المعممين عمى استخدام استراتيجية دوائر األدب في تدريس فروع المغة المختمفة. .2
، األدبي النَّقدعمى ميارات  عقد دورات تدريبية لممعممين في أثناء الخدمة؛ لتدريبيم .1

 الحديثة. التَّدريسواستراتيجيات 
 النَّقد؛ لتدريب الطالب عمى ميارات ةاألدبي النُّصوصمقررات إعداد كتيبات ممحقة ب .2

 .بشكل تطبيقي األدبي
 :المراصةةكرتحات 

 اآلتية: الدراساتيمكن إجراء  ا، وتوصياتيالدراسةفي ضوء نتائج 
طالب شعبة المغة ؛ لدى األدبي النَّقداألدب؛ في تنمية ميارات أثر استراتيجية دوائر  .0

 العربية في كميات التربية.
قبل  التَّعميمفي مراحل ؛ األدبي النَّقدأثر استراتيجية دوائر األدب في تنمية ميارات  .2

  .الجامعي
 أثر استراتيجية دوائر األدب في تنمية ميارة التحدث؛ لطالب المرحمة اإلبتدائية. .2
 استراتيجية دوائر األدب في عالج األخطاء اإلمالئية؛ لطالب المرحمة اإلبتدائية. أثر .1
 أثر استراتيجية دوائر األدب في تنمية التعبير اإلبداعي؛ لطالب المرحمة اإلبتدائية. .2
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 ملزاجعا

 أوًلا: املزاجع العزبية:

قائم عمى الذَّكاء االنفعالي وقياس أثره في م(. بناء برنامج تعميمي 3112ابتسام محمد عسكر.) .1
. كمية رسالة دكتوراه منشورةتحسين ميارات الخطابة والنَّقد األدبي لدي الطمبة. عمان. األردن. 

 العموم التَّربوية والنفسية.
م(. برنامج مقترح في ضوء منيج النقد التكاممي لتنمية ميارات 3112أحمد جمعة أحمد إبراىيم. ) .3

مجمة جامعة الممك خالد دبي والتفكير ما وراء المعرفي لدى طالب الصف الثالث الثانوي. النقد األ
(. نوفمبر. ص 32. جامعة الممك خالد. كمية التربية. مركز البحوث التربوية. العدد)لمعموم التربوية

 (.76-94ص)
قد األدبي م(. نحو مدرسة نقدية عربية في النقد األدبي مستقبل الن3113أحمد زياد محبك. ) .2

(. 91. اتحاد الكتاب العرب. المجمد)مجمة الموقف األدبيالعربي في القرن العشرين. 
 (.62-24(. نيسان. ص ص)943العدد)

م(. برنامج تعميمي قائم عمى استراتيجية دوائر األدب والكشف 3113أشجان حامد عبده الشديفات.) .9
مجمة الجامعة بع األساسي في األردن. عن أثره في تنمية فيم المقروء لدى تالميذ الصَّف الرا

 (.121: 171العدد األول. يناير. ص ص) اإلسالمية لمدراسات التَّربوية والنَّفسية.
م(. أثر استعمال أسموب العصف الذىني في تنمية ميارة النَّقد األدبي 3112باسم عمي ميدي.) .2

لمدراسات النَّفسية  الفتحمجمة في مادة األدب والنُّصوص لدى طالب الصَّف الخامس األدبي. 
 (.32: 1(. ديسمبر. ص ص)27. كمية التَّربية األساسية. جامعة ديالي. العدد )والتَّربوية

م(. استراتيجية تدريس النَّقد والتَّذوق األدبي في الحركة الفنية 3113جاسم محمد عبد السالمي.) .7
كمية التَّربية لمعموم اإلنسانية. جامعة  .مجمة األستاذ لمعموم اإلنسانية واالجتماعيةلمصورة والشِّعر. 

 (.133: 116(. ص ص)313بغداد. العدد )
الدَّار  . القاىرة:معجم المصطمحات التَّربوية والنَّفسيةم(. 3112حسن شحاتو وزينب النجار.) .6

 المصرية المبنانية.
 المجمة الدولية لآلداب والعموم اإلنسانية م(. النَّقد األدبي.3111حسين صالح.) .1

المؤسسة العربية لمبحث العممي والتَّنمية البشرية. العدد العاشر. يونيو. واالجتماعية.
 (.112:121ص)
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م(. فاعمية استراتيجية دوائر األدب في تحسين الكتابة 3114الحسين عمي محمد سميمان.) .4
دريس مجمة بحوث في تاإلبداعية واالتجاه نحو قراءة األدب لدى طالب الصَّف األول الثَّانوي. 

 (.24: 91(. يناير. ص ص)7. كمية التَّربية. جامعة عين شمس. العدد)المغات
م(. فاعمية برنامج قائم عمى استراتيجيات التفاعل في تنمية 3112خمف حسن محمد الطحاوي. )  .11

مجمة دراسات عربية ميارات القراءة التحميمية والنقد األدبي لطمبة شعبة المغة العربية بكمية التربية. 
 (.124-112(. ص ص )1(. نوفمبر. الجزء)92. السعودية. العدد)ي التربية وعمم النفسف

م(. فاعمية استراتيجية حمقات األدب المعززة بأنشطة قائمة عمى 3114سعاد جابر محمود حسن.)  .11
. مجمة كمية التَّربيةاستخدام االنترنت في تحصيل طالبات شعبة الطفولة لمقرر مسرح الطفل. 

 (.197: 11( ديسمبر. ص ص)32ن. العدد )جامعة أسوا
الطَّبعة اتجاىات حديثة في تدريس المغة العربية. م(.3112سعد عمي زاير، وسماء تركي داخل.)  .13

 الدَّار المنيجية لمنشر والتَّوزيع. :عمان. األردن األولى.
جية في م(. أثر استخدام استراتيجية األنشطة البنائية المو 3112سميا أحمد حمدان العفيف.)  .12

. كمية رسالة دكتوراه منشورةتنمية ميارات النَّقد والتَّذوق األدبي لطمبة المرحمة الثَّانوية في األردن. 
 الدراسات التَّربوية العميا. جامعة عمان العربية. األردن.

اإلشاري لتنمية  -م(. استراتيجية قائمة عمى المنيج السِّيمائي3114سيد رجب محمد إبراىيم.)  .19
. جامعة عين مجمة القراءة والمعرفةنقد النُّصوص  األدبية لدى طالب المرحمة الثَّانوية.  ميارات

 (.91:114(. ص ص)311شمس. كمية التَّربية. الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة. مايو. العدد)
 م(. برنامج لتنمية كفايات النَّقد األدبي لدى طالب شعبة المغة3119سيد محمد السيد سنجي.)  .12

مجمة دراسات في المناىج .  Reception theory العربية بكميات التَّربية في ضوء نظرية التَّمقي
 (.121: 69(. الجزء الثاني. ص ص )317. العدد )وطرق التَّدريس

 القاىرة: .9. ط جتماعيةاإلحصاء فى البحوث النفسية والتربوية واال .(م1461السيد محمد خيرى)  .17
 .دار النيضة العربية

م(. استخدام حمقات األدب في تنمية التَّذوق 3131الشَّيماء السَّيد محمد محمد عبد الجواد.)  .16
مجمة القراءة األدبي وميارات التَّفاوض االجتماعي لدى تالميذ الصَّف الخامس اإلبتدائي. 

. مايو. (322. الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة. كمية التَّربية. جامعة عين شمس. العدد)والمعرفة
 (.62: 12ص ص)

م(. فاعمية استراتيجية قبعات التَّفكير الست في تنمية ميارات 3119عالء أحمد محمد المميجي.)  .11
. مجمة القراءة والمعرفةالنَّقد األدبي التَّطبيقي واالتجاه نحوه لدى طالب الدبموم العام في التَّربية. 
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(.ص ص 194ة. جامعة عين شمس. مارس. العدد)الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة. كمية التَّربي
(314:394.) 

م(. أثر استراتيجية دوائر األدب في تحصيل مادة األدب والنُّصوص 3131عالء شيال فاخر.)  .14
. مجمة الفنون واألدب وعموم اإلنسانيات واالجتماعلدى طالبات الصَّف الثاني المتوسط. 

 (.246-216( أغسطس.            ص ص)26العدد)
دار المسيرة لمنشر عمان: . في األدب الحديث ونقدهم(. 3114عماد عمي سميم الخطيب.)  .31

 والتَّوزيع. 
م(. فاعمية التَّكامل بين استراتيجيتي دوائر األدب والقراءة 3112فاطمة شعبان محمد عسيري.)  .31

رات االجتماعية التَّبادلية لمنصوص األدبية في تنمية الميارات األدبية وميارة اتخاذ القرار والميا
. كمية التَّربية. جامعة أم القرى. المممكة رسالة دكتوراه منشورةلدى طالبات الصَّف  الثالث الثَّانوي. 

 العربية السعودية.
دار القؤؤاىرة: . عمؤؤم الؤؤنفس اإلحصؤؤائى وقيؤؤاس العقؤؤل البشؤؤرى .م(3111) .فؤؤؤاد البيؤؤى السؤؤيد  .33

 ي.الفكر العرب
عبد الوىاب ترجمة ) .في االستجابة الجماليةقراءة: نظرية فعل ال .(م3111إيزر.) جانجفولف  .32

 .المجمس األعمى لمثقافةالمشروع القومي لمترجمة. مطابع  (.عموب
دار  :. القاىرةتدريس المغة العربية في المرحمة الثَّانويةم(. 3111محمد صالح الدين عمي مجاور.) .39

 الفكر العربي.
استراتيجية دوائر األدب في تنمية ميارات فيم المقروء م(. أثر 3114محمد عمي فالح الخوالدة.)  .32

. كمية التَّربية. رسالة دكتوراه منشورةلدى طالب الصَّف  التَّاسع األساسي واتجاىيم نحو القراءة. 
 جامعة اليرموك. األردن.

القاىرة: نيضة مصر لمطباعة والنشر  .النقد األدبي الحديثم(. 1446محمد غنيمي ىالل. )  .37
 ع.والتوزي

 . القاىرة: نيضة مصر لمطباعة والنشر والتوزيع.في األدب والنقدم(. 1411محمد مندور. )  .36
م(. استخدام استراتيجية األبعاد السُّداسية 3116محمود ىالل عبد الباسط عبد القادر.)  .31

PDEODE  لتعديل التَّصورات البديمة عن بعض المفاىيم البالغية وتنمية ميارات النَّقد األدبي
. جامعة مجمة البحث في التَّربية وعمم النفس. كمية التَّربيةطالب الصَّف الثاني اإلعدادي.  لدى

 (. 319: 337(. ص ص)23المنيا. أغسطس. العدد)



 م2021( 22) -2ج-ديسمبرعدد                                        ...     استراتيجية دوائر األدب فاعلية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 111 - 

م(. استخدام استراتيجية دوائر األدب في تدريس 3111محمود ىالل عبد الباسط عبد القادر.)  .34
ات االبداع األدبي لدى طالب الصَّف األول الثَّانوي. األدب العربي لتنمية الثَّقافة األدبية وميار 

. الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة. كمية التَّربية. جامعة عين شمس. مجمة القراءة والمعرفة
 (.221: 366(. مارس. ص ص)146العدد)

م(. فاعمية استراتيجية دوائر األدب في تنمية ميارات 3111نجالء يوسف يوسف أحمد حواس.)  .21
. مجمة القراءة والمعرفةقراءة النَّاقدة والتَّحصيل الدراسي لدى طالبات الصَّف الثَّاني المتوسط. ال

( أكتوبر. ص 319الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة. كمية التَّربية. جامعة عين شمس. العدد)
 (.91: 12ص)

القراءة االستراتيجية  م(. تدريس النُّصوص األدبية في ضوء مدخل3111نورا محمد أمين زىران.)  .21
التَّعاونية لتنمية ميارات تحميميا ونقدىا والكفاءة الذاتية في قراءتيا لدى طالب المرحمة الثَّانوية. 

. الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة. كمية التَّربية. جامعة عين شمس. مجمة القراءة والمعرفة
 (.361: 164(. فبراير. ص ص)147العدد)

م(. مستويات القراءة النَّاضجة لؤلدب وتقويم ميارات نقد 3114م صالح.)ىدى محمد إما  .23
النُّصوص األدبية في ضوئيا لدى طالبات الصَّف الثالث الثَّانوي نظام المقررات بالمممكة العربية 

. الجمعية المصرية لممناىج وطرق التَّدريس. مجمة دراسات في المناىج وطرق التَّدريسالسعودية. 
 (.72:113(. يناير. ص ص)391ربية. جامعة عين شمس. العدد)كمية التَّ 

م(. فاعمية استخدام استراتيجية دوائر األدب في تدريس القراءة ذات 3112وائل صالح السويفي.)  .22
وائي لدى طالب الصَّف األول الثَّانوي.  الموضوع الواحد في تنمية الكتابة اإلبداعية والوعي الرِّ

(. مارس. ص 119(. العدد )34النشر العممي. جامعة الكويت. المجمد ) . مجمسالمجمة التَّربوية
 (.236: 964ص)

م(. أثر استراتيجية دوائر األدب في تنمية 3111يسري حمادة الزبن، وعبد الكريم سميم الحداد.)  .29
دنية . الجمعية األر المجمة التَّربوية األردنية .ميارات التَّحدث لدى طالبات الصَّف التَّاسع األساسي

 (.321: 332(. ص ص)2(. العدد)2لمعموم التَّربوية. المجمد)
حولية كمية المغة العربية م(. مظاىر تطور النَّقد األدبي القديم. 3131يوسف محمد توتو محمد.)  .22

 (.12131: 13449. العدد الرابع والعشرون. الجزء الثالث عشر. )ص ص بنين بجرجا
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