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PROPOSED STRATEGY FOR TEACHING 

ARABIC POETRY AT COLLEGE STAGE IN 

THE LIGHT OF SOME LINGUISTIC TRENDS 

 

FAWAZ S. ALSULAMI* 

 

ABSTRACT _ The study aimed at building a proposed strategy for teaching Arabic poetry at college 

stage in the light of some linguistic trends, using analytical descriptive methodology; to achieve the 

study goal, researcher constructed a questionnaire to identify the most significant linguistic trends 

that can be used in teaching Arabic poetry, he also constructed a questionnaire to identify the actual 

reality of the strategies of teaching Arabic poetry at college stage from the perspective of the faculty 

members, and another questionnaire from the perspective of students, In this light, a general 

framework for the proposed strategy was prepared. The study was conducted on a random sample of 

(14) members of the faculty of Arabic language department at Taif University, in addition to (81) 

students from the department. The results revealed a set of linguistic trends that could be used in 

teaching Arabic poetry. The reality of the actual use of strategies for teaching Arabic poetry in 

general was low from the point of view of students and faculty members. It was also possible to 

identify the proposed strategy for teaching Arabic poetry – with its stages and executive steps - for 

undergraduate students. The study also made a number of relevant recommendations and proposals. 
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 باملرحلة 
ّ
ربي

َ
عر الع

ّ
حة لتدريس الش

َ
ة مقرت

ّ
اسرتاتيجي

ة
ّ
جاهات اللساني

ّ
ة يف ضوء بعض االت

َّ
 اجلامعي

 *فواز صالح السلمي

 

جاهات اللَسانّية، استهدفت الدراسة بناء استراتيجية _ امللخص مقترحة لتدريس الّشعر العربّي باملرحلة الجامعّية في ضوء بعض االتّ

 املنهج الوصفي التحليلي؛ ولتحقيق هدف الدراسة، قام الباحث ببناء استبانة لتحديد أبرز االتجاهات اللسانية التي يمكن 
ً

مستخدمة

ديد الواقع الفعلي الستراتيجيات تدريس الشعر العربي باملرحلة الجامعية من وجهة اإلفادة منها في تدريس الشعر العربي، وببناء استبانة لتح

ّبقت الدراسة على 
ُ
 لالستراتيجية املقترحة. وط

ً
 عاما

ً
نظر أعضاء هيئة التدريس وأخرى من وجهة نظر الطالب، وأعّدت في ضوء ذلك إطارا

 من طالب القسم. 81ة العربية بجامعة الطائف، باإلضافة إلى )( من أعضاء هيئة التدريس بقسم اللغ14) عّينة عشوائية قوامها
ً
( طالبا

وأسفرت النتائج عن تحديد مجموعة من االتجاهات اللسانية التي يمكن اإلفادة منها في تدريس الشعر العربي، كما جاء الواقع الفعلي 

ب وأعضاء هيئة التدريس، كما أمكن تحديد معالم الستراتيجيات تدريس الشعر العربي في عمومه بدرجة منخفضة من وجهة نظر الطال 

لطالب املرحلة الجامعية، كما قّدمت الّدراسة جملة من -بمراحلها وخطواتها التنفيذية-استراتيجية مقترحة لتدريس الشعر العربي 

 .التوصيات واملقترحات ذات الّصلة

جاهات الكلمات املفتاحية ة: استراتيجية، الشعر العربي، االتّ  اللسانيَّ
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عر  لتدريس مقتَرحة استراتيجّية
ّ

ة باملرحلة الَعربّي  الش  ضوء في الجامعيَّ

جاهات بعض
ّ
 اللسانّية االت

 املقدمة. 1

يجِمُع املشتغلون بتعليم األدب على أّن دراسة النصوِص األدبية ليَسْت      

 في 
ً
اية

َ
اياٍت أسمى ترتبط بتحفيز غ

َ
 لغ

ٌ
 فاعلة

ٌ
ما هي وسيلة حّدِ ذاِتها، إنَّ

الخيال األدبي، وترقيق الوجدان، واالستخدام اإلبداعي للغة؛ بما يسهم 

 .في تعميق فهم الطالب لها، وازدياد خبراتهم، وتنّوعها، وثرائها

 دراسة النصوص األدبية لدى طالب املرحلة       
ُ
ة يَّ الجامعية، وتزداُد أهّمِ

 من متطلبات 
ً
 في الكليات واألقسام اللغوية املتخصصة، انطالقا

ً
خصوصا

ّواقين 
َ
هم ت

ُ
ة التي تجعل  لطبيعِة مرحلِتهم العمريَّ

ً
دراستهم األكاديمية، وتلبية

لألدِب، مّياليَن إلى دراسِته، واالستمتاِع بروائع نصوصه ؛ بما ُيعّزز من 

 ].1م، وزيادة خبراتهم ]تنمية ثروتهم اللغوية، وصقل مواهبه

 نصوصه بشعبيٍة كبيرة  - بوصفه ديوان العرب -والشعر       
ُ
تحظى دراسة

، ذا مقاطع صوتية 
ً
 متآلفا

ً
 منسجما

ً
لدى طالب هذه املرحلة، لكونه كالما

 بذلك 
ً
ر، ووحدٍة في الوزن والقافية، جامعا

ّ
سقة، وجرس موسيقي مؤث

ّ
مت

[ وهذه اإلمكانات الهائلة التي يزخر بها 2] بين جمال املباني، وروعة املعاني

حّمله 
ُ
، وت

ً
 جاذبا

ً
 أدبيا

ً
-في ذات الوقت –النص الشعري تجعل منه لونا

 في تربية الذائقة األدبية، واإلسهام في تشكيل شخصيات 
ً
 متزايدة

ً
أدوارا

 
ً
 وإنتاجا

ً
 ].3] الطالب، واالرتقاء بمستواهم اللغوي تلقيا

همي     
َ
ة، إال أنَّ الواقع الفعلي لتدريس الّنص وبرغم جوانب تلك األ

الشعري ال يتواكُب مع ما يتمّتع به من أهمّيٍة، فثّمة تدٍن واضٌح في 

عرية وتلقيها، 
ّ
مستوى قدرة الطالب الجامعيين على فهم النصوص الش

سَم مستوى تفسيراِتهم األدبية املرتبطة بتلك 
َّ
 ات

ُ
واإلفادة منها، حيث

ؤى االنطباعية التي ال تنّم عن إحساٍس عميق النصوص بالّسطحّية، والر 

ّصِ الشعرّي، وتفاعٍل واٍع معه
  [6 ,5 ,4].بالنَّ

 من العوامل       
ً
وقد تناولت عدٌد من البحوث والدراسات السابقة جملة

رة في هذا الّضعف، يأتي من أبرزها: املعالجات املستخدمة 
ّ
واألسباب املؤث

صوِص الشعرية، ب حليِل النُّ
َ
َق من حجِم في ت ، عمَّ

ً
 رئيسا

ً
وصِفها عامال

فاعل مع  الفجوِة السابقة؛ لضعف اهتماِمها بتدريب الطالب على التَّ

ص الشعري، والنفاذ إلى أعماقه، وإدراك أوجه الترابط بين أجزائه  النَّ

ناته، في منحى نمطٍي انتقائٍي تلقينٍي، ال يراعي وحدة البناء الشعري،  ومكّوِ

ألدبي، بما يشتمل عليه من إحساٍس، وعاطفٍة، وأساليب وال يرّبي الذوق ا

  [9 ,8 ,7].بالغيٍة رفيعٍة 

وبهذا الوصف، فاملعالجات املستخَدمة في تدريِس النصوص الشعرية      

ِة لتلك النصوص،  طحيَّ تكّرُس لتدريٍس شكلي، يتمحور حول البنى السَّ

 النص غير مهتّمٍ بالتغلغل داخل بناها العميقة، في صورٍة تج
َ
افي طبيعة

بات فهمه، وتحليله
ّ
  [12 ,11 ,10].الشعري، وخصائصه، ومتطل

ويرى الباحث أنَّ طبيعة تلك املعالجات ال تنسجم مع طبيعة اللغة      

َباِت دراسِة 
ّ
الشعرية بمختلف خصائصها ومكّوناتها، وال تتماش ى مع ُمَتطل

ُب 
ّ
، يتطل

ً
 إبداعيا

ً
ّصِ الشعري، بوصفه عمال

 من الّتفكير املستمّر النَّ
ً
مزيدا

 .الالزم لفهم املعاني، وتذّوق الصور واألساليب، والحكم عليها بموضوعّية

ُره، يدلًّ على أنَّ واقَع تلك املعالجات يفتقُد ملنهجيٍة       
ْ
وُمْجَمُل ما سبق ِذك

تدريسيٍة معتبرٍة تراعي طبيعة النص الشعري، من حيث خصائصه 

معالجاٌت منهجّية تمّيز الّنص الشعري، وتتماش ى مع ومكّوناته، فليس ثمة 

  [14 ,13 ,11].خصوصيته اللغوية واإليقاعية والرمزية واملجازية

[ إلى أّن املعالجات 4] وفي ذات الّصدد، أشار عبدالحميد وعوض      

 ال 
ً
 ظاهرية

ً
املستخدمة في تدريس النص الشعري "ال تخرج عن كونها قراءة

. وهذا الواقع يعّزز من ضرورة 46نظمها معيار"صيحكمها منهٌج أو ي

ُمولّيٍ لطبيعِة تلك 
ُ
وّجه الستراتيجّياٍت تدريسيٍة تنبثق من فْهٍم ش التَّ

باِت تحليلها
ّ
 .الّنصوص، وعناصرها، ومتطل

جاهاٍت      
ّ
 في تبّني ات

ً
 إلى التفكير جديا

َ
وقادْت أوجه القصور تلك الباحث

من -في الوقت ذاته-القصور، وتنطلُق بديلة، تستهدف تالفي أوجه ذلك 

ضرورة تطوير املعالجات املستخدمة في تدريس الشعر العربّي، وفق 

ِسُق مع األفكار اللسانية 
ّ
شَتقُّ من طبيعة خصائصه، وتت

ُ
جاهاٍت ت

ّ
ات

رة لطرق تحليله  .املفّسِ

َتكّيف مع 
َ
وِمّما سبق، تبرز الحاجة للّتوجه نحو استراتيجياٍت لسانيٍة ت

م طبيعَ  قّدِ
ُ
رة له، التي ت ة الّنص الشعري، ومكّوناته، والنظريات املفّسِ

 في ظّل موجة الّنمو املتزايد 
ً
ائدة، خصوصا  للمعالجات السَّ

ً
 مغاِيرا

ً
منظورا

لالتجاهات اللسانّية، وتزايد األصوات املطالبة بضرورة اإِلفادة من 

ما وأّن تلك تطبيقاِتها في االرتقاِء بتعليِم النصوِص الشعرية، ال سيّ 

 [15] االتجاهات اللسانية قد اضطلعت وفق ما أشار إليه الكشو

بإسهاماٍت ملموسٍة في تحديد مْنَهٍج علمّيٍ منضبٍط للتعليم اللغوي، يبعده 

اتية، والعشوائية، واالجتهادات الفردية
ّ
 .عن الذ

 في مجاِل دراسِة       
ً
 نوعّية

ً
ل االتجاهات اللسانية الحديثة نقلة

ّ
وتشك

 بذلك ملرحلٍة جديدٍة ذات منهجيٍة 
ً
نة

ّ
النص الشعري وتحليِله، مدش

ة [. وهذا ما 16] معتبرٍة، تتماش ى مع طبيعته، وتبتعُد عن النزعة االنطباعيَّ

جاهات عند قاد بعض الباحثين إلى املطالبة بضرورة االعتماد على تلك اال ِ
ّ
ت

عري 
ّ
صائصه؛ من ؛ لكونها أقرب املعالجات لطبيعته وختحليل النص الش

 عن الوزن، واإليقاع، 
ً
حيث مستوى اللغة الشعرية ومضامينها، فضال

ورمزية األصوات، واملجاز، وتكرار األلفاظ ومعانيها على امتداد 

  [19 ,18 ,17].النص

وّجه إلى اقتراح         ُر مجمل األفكار السابقة عن تزايد الحاجة للتَّ عّبِ
ُ
وت

عربي، تنطلق من االتجاهات اللسانية معالجات مالِئمة لتدريس الشعر ال

 في الكيفّيات التي يمكن 
ً
الحديثة التي قّدمت إسهاماٍت ملموسة

وّجه ما نادت به  االستئناس بها عند تحليل النص الشعري، ويعّزز هذا التَّ

ات   عدٌد من املؤتمرات املتخّصصة؛ حيث أوص ى مؤتمر اللسانيَّ
ً
را

ّ
مؤخ

م( بضرورة الّتوّجه 2014[ املنعقد عام )20] وتعليم اللغة العربية وآدابها

عند تدريس النص الشعري إلى استراتيجيات تراعي خصائصه وطبيعته، 

وتستجيب للدراسات اللسانية املعاصرة، كما أوص ى مؤتمر اللغة العربية 

الت 2015[ املنعقد عام )21والدراسات البينّية ] م( بضرورة تعميق الّصِ
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للغة العربية والدراسات اللسانية، التي يمكن البينّية بين مجال تعليم ا

 .اإلفادة منها في االرتقاء بتدريس النص الشعري 

 مشكلة الدراسة. 2

ي قدرة طالب  -بصورٍة تقريريٍة -أمكَن تحديد مشكلة الدراسة 
ّ
في تدن

املرحلة الجامعية على تحليل النصوص الشعرية بكفاءٍة واقتدار؛ بسبب 

منهجّية تالئم طبيعة النص الشعري، وتنسجم مع غياب استراتيجياٍت 

خصائصه ومكّوناته. وفي محاولٍة لعالج هذه املشكلة، سعت الدراسة إلى 

اقتراح استراتيجية لتدريس الشعر العربي باملرحلة الجامعية، وذلك من 

خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي: كيف يمكُن بناء استراتيجّية 

 ِ
ّ
رحة لتدريس الش

َ
عر العربّي باملرحلة الجامعية في ضوء بعض ُمقت

االتجاهات اللسانّية؟ ويتفرع من السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية 

 :اآلتية

 أ. أسئلة الدراسة

ما االتجاهات اللسانية التي يمكن اإلفادة منها في تدريس الشعر العربي . 1

 باملرحلة الجامعية؟

عر العربي باملرحلة الجامعية من ما واقع استراتيجيات تدريس الش. 2

 وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؟

ما واقع استراتيجيات تدريس الشعر العربي باملرحلة الجامعية من . 3

 وجهة نظر الطالب؟

ما صورة استراتيجية مقترحة لتدريس الشعر العربي باملرحلة الجامعية . 4

 في ضوء بعض االتجاهات اللسانية؟

 أهداف الدراسةب. 

راسة إلى تحقيِق األهداف اآلتية   :سَعْت الّدِ

تحديد أبرز االتجاهات اللسانية، التي يمكن اإلفادة منها في االرتقاء . 1

 .بتدريس الشعر العربي باملرحلة الجامعية

الّتعرف على واقع استراتيجّيات تدريس الشعر العربي باملرحلة . 2

 .الجامعّية

عر العربّي باملرحلة الجامعية في تقديم استراتيجّية مقترحة . 3
ّ
لتدريس الش

 .ضوء بعض االتجاهات اللسانية

 أهمية الدراسةج. 

في ظل غياب استراتيجية منهجية واضحة املعالم لتدريس الشعر       

العربي على وجه الخصوص، تبرز أهمية الدراسة الحالية من خالل سعيها 

 في ذلك لسّدِ ثغرٍة في هذا املجال، عبر تقديم 
ً
استراتيجية مقترحة، مستنيرة

فيد هذه الدراسة أعضاء هيئة 
ُ
بالّتوجهات اللسانية الحديثة، ويؤمل أْن ت

التدريس القائمين على تدريس النصوص الشعرية، وطالب املرحلة 

الجامعية؛ حيث تزّودهم باستراتيجية خاصة لتدريس الشعر العربي، كما 

ل أْن تلفت أنظار الباحثين  إلى دراساٍت جديدٍة، عن طريق إجراء املزيد ُيؤمَّ

َراساِت التي تستهدف الّتحقق من فاعلية االستراتيجية املقترحة  من الّدِ

 .التي تتبّناها الدراسة الحالية

 حدود الدراسةد. 

د حدود الدراسة بما يأتي  :تتحدَّ

يرتبط الحّد املوضوعي بالشعر العربي، وذلك من خالل اقتراح . 1

ُص الشعري من سماٍت  استراتيجية سم به النَّ
ّ
 ملا يت

ً
خاصة لتدريسه؛ نظرا

متعددٍة، ترتبط بمستوى اللغة الشعرية، وفق مقاييس وزنية وإيقاعية 

 عن وحدة القافية، وقّوة العاطفة، واالعتماد 
ً
ردة ومنتظمة، فضال

ّ
مط

على الصور البيانية والبالغية، وغيرها من السمات التي إْن كان بعضها 

 أن وجودها في الّنص الشعري أبلغ وأوضح. موجود
ّ
 في النص النثري، إال

ً
ا

سق مع خصائص الخطاب 
ّ
األمر الذي يستدعي اقتراح معالجة تدريسية تت

 .الشعري، وتنسجم مع مكّوناته

تتحّدد نتائج الدراسة باألداة املستخدمة وهي االستبانة، ولجوء . 2

ر قيامه 
ّ
 .باملالحظة العتبارات إدارّيةالباحث لالستبانة جاء بعد تعذ

يرتبط الحّد البشري بعينة عشوائية من أعضاء هيئة التدريس . 3

والطالب بقسم اللغة العربية بجامعة الطائف في، ويأتي اقتراح هذه 

االستراتيجية لطالب املرحلة الجامعية املتخّصصين في اللغة العربية دون 

 لوصولهم إلى مرحلة دراسية م
ً
لهم لالستفادة من غيرهم؛ نظرا تقّدمة، تؤّهِ

االتجاهات اللسانية الحديثة، وتوظيفها في تحليل النصوص الشعرية، 

 عن أن برنامج إعدادهم اللغوي يتضّمن مقّررات ذات صلة ببعض 
ً
فضال

االتجاهات اللسانية املعاصرة، وهذا من العوامل التي تساعد على نجاح 

 .تطبيقها

 التعريفات اإلجرائيةه. 

ستراتيجية املقترحة: مجموَعة من الخطوات واإلجراءات املنهجية اال . 1

املّتبعة عند تدريس النصوص الشعرية وتحليلها لطالب املرحلة 

الجامعية، ويعّبر عنها بشكل دقيق املراحل والخطوات املقترحة التي 

 .حّددتها الدراسة الحالية

دتها الدراسة االتجاهات اللسانّية: هي مجموعة االتجاهات التي حّد . 2

جاه النص ي، والداللي، والقائم على نظرية الّتلقي، 
ّ
لة في االت

ّ
الحالية، املتمث

واألسلوبي، والتداولي، التي تّم االستئناس بها في اقتراح استراتيجية خاصٍة 

عر العربّي لطالب املرحلة الجامعية
ّ
 .لتدريس الش

 اإلطار النظري والّدراسات السابقة. 3

ص الشعرّي   :: طبيعته وسماتهالنَّ

يدّل مصطلح اللغة الشعرية على أن ثّمة سماٍت وخصائص يصطبغ بها      

ل هذه اللغة 
ّ
في طابعها -النص الشعري، تمّيزه عّما عداه من نصوص، وتمث

 عن بوتقة اللغة النمطية إلى االنزياحات التركيبية والداللية  -العام
ً
خروجا

عّد االستعارات وا
ُ
من  -على وجه التحديد-لتشبيهات بمختلف صورها، وت

نة للنص الشعري، وهي من األدوات التي يستعين  العناصر الرئيسة املكّوِ

بها الشاعر على تحطيم ما درج عليه الناس من صوٍر تقليدية، والتحليق 

 ].22] في فضاءات اللغة الشعرية

ف أصواُت الكلمات       
َّ
ومن حيث الّسمات الصوتية واإليقاعية، تتأل

 مثل حروف 
ٌ
 وداللية

ٌ
وتتجاور في الّنص الشعري ليكون لها ِقيٌم جمالية

املد، والتنوين، كما أن ترتيب الكلمات في النص الشعري على نسٍق معّين 

هو ترتيب موسيقي في املقام األول، يساعد على تحقيق العمق اإليقاعي 

في تعّدد  [ فجماليات النص الشعري تظهر23] والتأثير الداللي لدى املتلقي

أنواع املدود، وتجاور الحركات والسواكن في اللفظة الواحدة، وفي جرس 

 ].2] كلماتها، ورنين ألفاظها، وروعة معانيها

وُيفَهم مّما سبق؛ أن النص الشعري بناٌء يقوم على ُحْسن التآلف،      

وتوافق عناصر البنية اللغوية، ويقتض ي ذلك ضرورة محاكاة اإليقاع 

 أو غير للتجربة ال
ً
 أو ِحّدة

ً
 أو اضطرابا

ً
شعورية في الّنص الشعري، هدوءا

عرّي 
ّ
 للجّو العاّم للّنّص الش

ً
 .ذلك، تبعا
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ِرُك في       
َ
، يشت

ً
، ال ينفد أبدا

ً
 متجّددا

ً
صا

ُ
سم الّنص الشعري بكوِنه ن

َ
ويت

 
ً
وه؛ بما يكتنزونه من قدراٍت فكريٍة ولغويٍة وثقافيٍة، فاتحا بناِئه متلقُّ

باب على مصراعيه أمام ُمختلف تأويالتهم وخبراتهم وتجاربهم، بذلك ال

ل النص الشعري 
ّ
 ال يمكن فهمها إال من -في ذات الوقت-ويمث

ً
 تراكمية

ً
بنية

خالل معرفة دالالته السطحية والباطنية، وتفهّم املقال الذي نزل فيه، 

 ].18] والوقوف على مختلف ظروفه االجتماعية، ومالبساته التاريخية

صَّ الشعري ظاهرة لغوية       إلى القول بأن النَّ
ُ
اِبَقة َصائص السَّ

َ
قوُد الخ

َ
وت

باع معالجات  ِ
ّ
لها مكّوناتها وخصائصها التي تنفرد بها، وهذا ُيوِجب ات

 من الوعِي بأبعاد 
ً
تتماش ى مع تلك الخصوصية، وتكِسُب الطاِلب مزيدا

 .الخطاب الشعري، والعناصر املؤثرة في تشكيله وبنائه

عّد االتجاهات اللسانية املعاصرة من أخصب االتجاهات وأنسبها       
ُ
وت

 بالنص الشعري؛ نظير ما حّققته من نتائَج علميٍة في دراسة 
ً
وأشدها تعلقا

الظاهرة اللغوّية، من خالل سعيها الحثيث إلى تفكيك النص ألجزائه التي 

فة، عبر يتكّون منها، والبحث عّما يجمع بين هذه األجزاء من رواب
ّ
ط مؤل

آلياٍت وطرائق لسانية تساعد على تحقيق مزيٍد من الفهم للّنص الشعري 

  [19 ,18].والتفاعل معه

 :بعض االتجاهات اللسانية، وأوجه اإلفادة منها في تدريس الشعر العربي

 :االتجاه النص ي. 1

 كبرى، من      
ً
 لغوية

ً
ص ي بدراسة النص بوصفه وحدة جاه النَّ ِ

ّ
 ُيعَنى االت

خالل االستعانة بعدٍد من الوسائل مثل: التماسك والترابط، واإلحالة، 

 24] والسياق النص ي، ودور املشاركين في النص
َ
ْعراف

َ
 بذلك األ

ً
[. مَتجاوزا

 في ِدراسة اللغة، التي كانت تتمحور حول الجملة باعتباِرها 
َ
ائدة السَّ

دوات الوصف والتح
َ
ليل اللغوي، الِوحدة األكبر التي يمكن أن تطالها أ

ي ال يمكُن أن ينفصل عن  ِ
ص ّ  من املنظور النَّ

ً
فالحكم بقبوِل جملٍة ما دالليا

اِبقة عليها والتالية لها  ].25] الجملة السَّ

ّي بأنه اتجاه يتناول الّنص اللغوي        ِ
ص ّ جاه النَّ

ّ
وبهذا، يمكن وصف االت

نص من عن طريق دراسة أوجه الترابط بين األجزاء املكّونة لجسد ال

ناحية، ومدلوالته املتنوعة من ناحية ثانية، وكذلك مراعاة التفاعل بين 

منش ئ النص واملتلقي. وثّمة معايير يمكن من خاللها الحكم بمدى نصية 

 عنه واِحد 
َ
لف

َ
صوص، ويزوُل عنه وْصف النِصية إذا تخ ّصٍ من النُّ

َ
أّيِ ن

ل هذه املعايير في: السبك، و 
ّ
الحبك، والقصد، من هذه املعايير، وتتمث

 ].26] والقبول، واإلعالم، واملقامية، والتناص

 :االتجاه القائم على نظرية التلقي. 2

جاهات      
ّ
 من أهم االت

ً
ُيعّد االتجاه القائم على نظرية التلقي واحدا

جاه من القارئ، بعد 
ّ
اللسانّية في دراسة األدب وتحليله، وينطلق هذا االت

ج
ّ
 ].27] اهات األخرى إّما على األديب، وإما على النصأن كان التركيز في االت

من هنا تغّيرت النظرة في تحليل النصوص األدبية، من الثبات      

ة  صوص األدبّيِ ي والّنص، فللنَّ ، إلى التفاعل التواصلي بين املتلّقِ التفسيرّيِ

يها] ّقِ
َ
اِئها ومتل دة وِدالالٌت تتعّدد بعَدِد قرَّ َيعد الّنص  [. إذ لم28معاٍن متجّدِ

 لالسترخاء، 
ً
با
َ
قي القارُئ بجسده املنهك على عشبها طل

ْ
 ُيل

ً
األدبي واحة

، وليس مجّرد ُمستهلٍك له، وَيَقُع على عاتِقه ِعْبٌء  فاملتلقي ُمنتٌج للنّصِ

ّصِ األَدِبي
 ].29] كبيٌر في فهم معاني النَّ

جاه في فلسفته الرئيسة من أنَّ املعنى      
ّ
ى في وينطلق هذا االت

َّ
ال يتجل

ّصِ عبر مجموعة من 
فاعل بين القارئ والنَّ  من خالل مسارات التَّ

ّ
ّصِ إال

النَّ

، وتضطلُع هذه  ّصِ األَدِبّيِ
ُح بها الَقارُئ عند تحليِله للنَّ

َّ
َعات التي يتسل

ُّ
وق التَّ

أويل وقعات بدوٍر مهم في توجيِه الفْهم والتَّ [. وهذا يعني أن الطبيعة 30] التَّ

نية للنصوص، تستدعي وجود فجواٍت معنويٍة، وهذه الفجوات التكوي

 في ذلك بمعارفه 
ً
ٍل يقوم بملِئها، مستعينا

ّ
تستلزم وجود قارٍئ ومحل

 .السابقة، وخبراته ومستوى ثقافته

 :االتجاه التداولي. 3

جاه التداولي بدراسة عالقة النشاط اللغوي بمستعمليه،      
ّ
يهتّم االت

العالمات اللغوية بنجاح، مع مراعاة السياقات املقامية وكيفية استخدام 

 املختلفة، والبحث عن العوامل املكونة للنصوص بوصفها رسالة تواصلية

[31.[ 

 يقوم على      
ً
ويعني ما سبق أن التداولية تعنى بتحليل النصوص تحليال

 إلى املعنى، وإحداث األثر املناسب بحسب 
ً
الوعي بعملية التخاطب وصوال

[. وهي بذلك ال تفصل اإلنتاج اللغوي في بنيته الداخلية 32] صد صاحبهق

 من 
ً
رة فيه، وال تدرس اللغة بوصفها نظاما

ّ
عن االعتبارات الخارجية املؤث

 من قبل 
ً
 مستعمال

ً
 حيويا

ً
القواعد املجردة، وإنما تدرسها بوصفها كيانا

 إلى مخاطب معين ألداء غرض
ً
 معين شخص معين، في مقام معين، موجها

[33.[ 

 على ما سبق؛ يمكن القول إن مصطلح التداولية ُيعنى بدراسة 
ً
وتأسيسا

اللغة بوصفها ظاهرة اجتماعية، تتجاوز البعد الداخلي للغة إلى البعد 

 من 
ّ
االستعمالي لها، فصناعة معنى أي نّص من النصوص ال تتحّقق إال

 ].34] خالل تداول اللغة بين املرسل واملستقبل في سياق محدد

ومن هنا تبدو قيمة االتجاه التداولي في دراسة النصوص من خالل      

سعيه للبحث عن معنى اإلشارات والعالمات وكل روابط االتصال اللغوية 

 
ً
وغير اللغوية، واملعاني الضمنّية التي ال تظهر على السطح امللفوظ، فضال

دارس اللغوية عن سعيه لإلجابة عن العديد من األسئلة التي لم تتمكن امل

األخرى من اإلجابة عنها مثل: من املرسل؟ من املتلقي؟، ما مقاصدنا من 

الخطاب؟ كيف نتكلم بش يء ونسعى لقول ش يء آخر؟ كيف نتجنب 

اإلبهام والغموض في عملية التواصل؟ وهل املعنى الضمني كاف لتحديد 

 ].35] املقصود؟

 :االتجاه األسلوبي. 4

ساع     
ّ
رة في تعريفات االتجاه األسلوبي  على الرغم من ات

ّ
املنطلقات املؤث

وشمولها ألطراف العملية التواصلية املرسل واملتلقي والخطاب، يمكُن 

 
ً
 يقوم على دراسة النص األدبي دراسة

ً
 لسانيا

ً
جاها ِ

ّ
ظر إليه بوصِفه ات النَّ

لغوية؛ الستخالص أهم العناصر املكّونة ألدبية األدب من ناحية محتواها 

جاٌه معنّي بإيجاد القيمة التأثيرية والجمالية والعاطفية في العاط
ّ
في، فهو ات

 ].36] النص

ويعتمد التحليل األسلوبي في إجراءاته على تحليل مجموعة من        

الظواهر اللغوية تأتي في مقّدمتها الظاهرة الصوتية واملعجمية، 

تتضافر بعضها برقاب والنحوية)التركيبية(، ثم الّداللّية الجمالية، حيث 

ص  ].37] بعض لتصنع بهذا الّتظافر شعرّية النَّ

ولألسلوبية أشكال متعّددة، منها: األسلوبية التعبيرية املرتبطة بتكثيف  

الدوال خدمة للمدلوالت، وهناك ما ُيعَرف باألسلوبية اإلحصائية؛ التي 

عَنى بالكم وإحصاء الظواهر اللغوية في النص، وبناء األحكام
ُ
وفق منطق  ت

 ].38] رياض ي إحصائي يبتعد عن الذاتية
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 :االتجاه الداللي. 5

يدرس االتجاه الداللي العالقة بين الرمز اللغوي ومعناه، ويتتبع معاني     

 لهذا 
ً
الكلمات وتنّوع معانيها، والعالقات بين كلمات اللغة، فالداللة وفقا

جاه تهتّم بداللة الرموز اللغوية املتمثلة في
ّ
املفردات والعبارات  االت

والتراكيب، والرموز غير اللغوية كالعالمات واإلشارات الّدالة، وهو بذلك 

 ].39] يمتد إلى دراسة دالالت الكلمة في سياقاٍت نّصية مختلفة

سّمى،       
ُ
ومن أوجه التحليل الداللي دراسة أنماط العالقة بين االسم وامل

عَرف بالترادف، وتعّدد املعاني للفظ مثل تعّدد األلفاظ ملعنى واحٍد فيما يُ 

 عن عالقات التضام 
ً
ق باملشترك اللفظي واألضداد، فضال

ّ
واحٍد، فيما يتعل

 في 40] واالشتمال
ً
 مهما

ً
 إلى ما سبق ذكره، يحتّل السياق دورا

ً
[. إضافة

تحقيق الّداللة، فاملعنى ال ينكشف إال من خالل تسييق الوحدة اللغوية، 

 أي وضعها في سياقا
ً
ب تحليال

ّ
ٍت مختلفة، فدراسة معاني الكلمات تتطل

 أم 
ً
للسياقات واملواقف التي تِرُد فيها سواًء أكانت هذه الّسياقات لغوية

 ].41] غير لغويٍة 

ومن خالل عرض االتجاهات اللسانية السابقة، لّتضح للباحث أن تلك     

للغة، وهذه  االتجاهات تعّبر عن رؤى متباينة وتطّورات متتابعة في النظرة

جاهات وإن كان بينها ش يء من االختالف، فبينها قدر من التكامل 
ّ
االت

 
ً
واالئتالف، وتسعى الدراسة الحالية لإلفادة من تلك االتجاهات ُمجَتِمَعة

في بناء استراتيجية مقترحة لتدريس النص الشعري وتحليله، كما أّن 

ب
ّ
استخدام  طبيعة الّنص الشعرّي بمختلف مظاهره وخصائصه تتطل

معالجاٍت تتماش ى مع خصوصيته، وتسهم في فاعلية تحليله، ويرى 

الباحث أن االتجاهات اللسانية تقّدم إسهاماٍت جليلة يمكن اإلفادة منها 

 .في هذا الصدد

عر 
ّ
بحوث ودراسات ذات صلة باالتجاهات اللسانّية وعالقتها بتدريس الش

 :العربي

 للمكانة البارزة التي ا     
ً
حتلها االتجاه األسلوبي في الدراسات مواكبة

مـدخل  [42] اللسانية الحديثة، استخدمت دراسة فوزية جاويش

حليل األسـلوبي في تـدريس النصـوص األدبيـة لتنميـة مستوى األداء  التَّ

اللغوي لدى طالب الصف األول الثانوي، وفي سبيل تحقيق ما سبق، 

 بمهـاراِت األد
ً
ْت الدراسة قائمـة اِء اللغـوّيِ الالزمـة لطـالب املرحلة أعـدَّ

ِن الطالب في تلك 
ُّ
 لقياِس مستوى تمك

ً
ْت اختبارا عدَّ

َ
انوّية، كما أ

ّ
الث

املهارات، ثم قامت ببناء البرنامج القائم على املدخل األسلوبّي، وتطبيقه 

نـة عشوائية من طالب الصف األول الثانوّي، وقد توصلت  علـى عّيِ

طــالب املجموعــة التجريبيــة الذين درسوا باستخدام الدراسة إلى تفــوق 

 .املدخل األسلوبي علــى نظرائهم طــالب املجموعــة الضــابطة

استخدام ِاستراتيجية قائمٍة على تحليل بنية  [8] وتبنت دراسة السمان    

النص اللغوي لتنمية مستويات الفهم القرائي للنثر والشعر لدى طالب 

لت خطوات وإجراءات االستراتيجية املستخدمة هي: الثانو  املرحلة
ّ
ية، وتمث

مرحلة تحليل بنية النص  (2مرحلة ما قبل تحليل بنية النص، ) (1)

ة. ) الليَّ ة والّدِ ركيبيَّ
َّ
ة والت رفيَّ ة والصَّ وتيَّ (مرحلة ما 3بمختلف مستوياتها الصَّ

سفرْت نتائج التطبيق عن فاعلية 
َ
بعد تحليل بنية الّنص، وقد أ

االستراتيجية املقترحة في تنمية مستويات الَفْهم القرائي للنثر والشعر لدى 

 بنظرائهم طالب املجموعة الضابطة
ً
 .طالب املجموعة التجريبية، مقارنة

[ تحديد الكفايات الالزمة 5واستهدفت دراسة زينب الشيزاوية ]       

دى لتحليل النص الشعري في ضوء املنهج األسلوبي والّتحقق من م

مات اللغة العربية في الصفين الحادي عشر والثاني 
ّ
توافرها لدى معل

عشر بوالية صحار العمانية، ولتحقيق الهدف السابق أعدت الدراسة 

 بالكفايات الالزمة لتحليل النص الشعري في ضوء املنهج األسلوبي، 
ً
قائمة

عة على خمسة محاور هي: البنية اللغوي43بلغ عددها )  موزَّ
ً
ة، ( كفاية

والبنية األسلوبية، والبنية اإليقاعية، والصورة الشعرية، والرؤية 

عرّية، ثم قامت بإعداد بطاقة مالحظة في ضوء قائمة الكفايات، تّم 
ّ
الش

، وأسفرت نتائج الدراسة عن توافر 24استخدامها ملالحظة أداء )
ً
مة

ّ
( معل

 .تلك الكفايات لديهّن بنسٍب متفاوتٍة 

[ إلى استخدام استراتيجيات متنوعة 9هنداوي ]وسعت دراسة       

لتدريس النص األدبي، مستهدفة الكشف عن أثرها في تنمية مهارات األداء 

اللغوي والتذوق األدبي لطالب املرحلة الثانوية، وسعت الدراسة لتطبيقها 

على مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة، دَرست األولى بواسطة 

نيوي، والثانية باستراتيجية القياس التطبيقي، استراتيجية التحليل الب

واملجموعة الضابطة بواسطة ااِلستراتيجية التقليدية، وقد توصلت 

 في 
ً
الدراسة إلى جملِة نتائج، يأتي من أبرزها :وجود فرق دال إحصائيا

املهارات املستهدفة بين الطالب الذين درسوا باستخدام استراتيجية 

الذين درسوا بالطريقة التقليدية لصالح التحليل البنيوي والطالب 

 بين الطالب الذين درسوا 
ً
ااِلستراتيجية املقترحة، وجود فرق دال إحصائيا

باستخدام ِاستراتيجية القياس التطبيقي والطالب الذين درسوا بالطريقة 

 .التقليدية لصالح ِاستراتيجية القياس التطبيقي

دريِس النصوص األدبية قائمة على ِاستراتيجية لت [43] واقترح سليمان      

 تعّرف فاعليتها في تنمية مهارات التحليل األدبي 
ً
االتجاه النص ي مستهدفا

 ببناِء 
ُ
لطالب املرحلة الثانوية، ولتحقيق الهدف السابق؛ قام الباحث

َقها على عينة  ِاستراتيجيٍة مقترحٍة قائمٍة على علم اللغة النص ي، وطبَّ

ّول الثانوي بإحدى مدارس محافظة عشوائية من طالب الصف األ 

 بين 
ً
دمياط، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فرق دال إحصائيا

متوسطي أداء مجموعة البحث لصالح التطبيق البعدي في مهارات 

 .التحليل األدبي

ت دراسة نهى محمد ]    
َ
[ تنمية مهاراِت تحليل النص األدبي 6واستهدف

تخصصين في اللغة العربية بجامعة لدى عينة من طالب الجامعة امل

الّزقازيق من خالل استخدام برنامج قائم على املدخل البنيوي اللغوي، 

ة من طالب شعبة اللغة العربية  نة عشواِئيَّ وتمَّ تطبيق البرنامج على عّيِ

بجامعة الزقازيق، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية البرنامج القائم 

ي تنمية مهارات تحليل النص األدبي لدى طالب على البنيوية اللغوية ف

 .املجموعة التجريبية مقارنة بنظرائهم طالب املجموعة الضابطة

 أّن البحوث والدراسات       
ُ
وفي ضوء العرض املوجز السابق، يرى الباحث

قّدم معالجات تتواكب مع الخصوصية التي يتطلبها النص 
ُ
السابقة لم ت

ما قّدمت معالج
ّ
ستخِدَمت لتدريس النص األدبي الشعري، إن

ُ
ات عامة ا

بشكل عام على الرغم من اختالف النصوص األدبية في خصائصها 

ومكّوناتها، وتسعى الدراسة الحالية إلى تقديم استراتيجية خاصة بالشعر 

العربي تتواكب مع خصائصه وسماته، وتستجيب من جهٍة أخرى لطبيعة 

الصدد، ُيضاف إلى ما سبق، أن  الّتوجهات واملطالبات الّسابقة في هذا
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تلك البحوث والدراسات قد انكفأت على مداخل بعينها، ولم تنفتح على 

مختلف املداخل واالتجاهات اللسانية الحديثة، وتسعى الدراسة الحالية 

عرّي 
ّ
 .لتوظيف مجمل تلك املداخل بغية اإلفادة منها في تدريس الّنّص الش

 الطريقة واإلجراءات. 4

 لدراسةمنهج اأ. 

؛ من خالل تحليل آراء عينة الباحث املنهج الوصفّي التحليلي استخدم      

 في االسترشاد بها عند رسم 
ً
من أعضاء هيئة التدريس والطالب؛ رغبة

 .مالمح االستراتيجية املقترحة لتدريس الشعر العربي

 مجتمع الدراسة وعينتهاب. 

ن مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة        التدريس الذين يقومون تكوَّ

بتدريس مقررات األدب في قسم اللغة العربية بجامعة الطائف، وعددهم 

 إلى طالب مرحلة البكالوريوس بالقسم، وتكّونت 32)
ً
، إضافة

ً
( عضوا

 من أعضاء هيئة التدريس بالقسم، 
ً
عّينة الدراسة من أربعة عشر عضوا

 ( من أعضاء هيئة التدريس %43.75يمثلون ما نسبته )
ً
بالقسم، إضافة

 بالطريقة العشوائّية
ً
، تمَّ اختيارهم جميعا

ً
 .إلى واحٍد وثمانين طالبا

 أدوات الدراسةج. 

 لتحديد أبرز االتجاهات اللسانية الحديثة التي      
ً
أعدت الدراسة استبانة

يمكن اإلفادة منها في تدريس الشعر العربي، وأخرى لتحديد واقع 

عربي لطالب املرحلة الجامعية من وجهة استراتيجيات تدريس الشعر ال

نظر أعضاء هيئة التدريس والطالب؛ بهدف االسترشاد بمخرجاتها 

ونتائجها في رسم مالمح االستراتيجية املقترحة. وفيما يلي تبياٌن للخطوات 

 .املتبعة عند بناء هذه األدوات

ادة استبانة تحديد أبرز االتجاهات اللسانية الحديثة التي يمكن اإلف. 1

 :منها في تدريس الشعر العربي باملرحلة الجامعية

الع الباحث على األدبيات والدراسات اللغوية 
ّ
تّم بناء االستبانة في ضوء اط

ذات الّصلة، وفي ضوء االستئناس بآراء عدٍد من أعضاء هيئة التدريس 

املهتمين بالدراسات اللسانية أو القائمين على تدريس مقررات األدب، وقد 

جاهات لسانية، مزّودة 8ت االستبانة في صورتها املبدئية من )تألف
ّ
( ات

)بدرجة  بمقياٍس رباعي متدرٍج، مكّون من أربعة تقديرات لفظية هي:

عالية، بدرجة متوسطة، بدرجة منخفضة، بدرجة ضعيفة( تكافئها على 

( وذلك لتحديد مدى أهمية 1، 2، 3، 4التوالي التقديرات الكّمية اآلتية )

جاهات لتدريس الشعر العربي، ومدى مناسبتها لطالب املرحلة تلك 
ّ
االت

 .الجامعية

واعتمد الباحث في التحقق من صالحية القائمة على صدق املحكمين؛       

على عدٍد من الخبراء؛ للتأكد  -بصورتها املبدئية  -حيث عرض االستبانة 

ى عّينة من صالحيتها، كما أمكن تحديد ثباتها عن طريق تطبيقها عل

( من أعضاء هيئة التدريس، وبحساب معامل 7استطالعية بلغ عددها )

( وهذا مؤشٌر مطمئٌن لثبات 0.8635بلغ ثبات االستبانة ) سبيرمان براون،

جاهات 8أداة الدراسة، وأصبحت األداة في صورتها النهائية مكّونة من )
ّ
( ات

ب املرحلة لسانية يمكن اإلفادة منها في تدريس الشعر العربي لطال 

 .الجامعية

استبانة تحديد واقع استراتيجيات تدريس الشعر العربي باملرحلة . 2

 :الجامعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس

تّم بناء استبانة لتحديد واقع استراتيجيات تدريس الشعر العربي      

 
ً
لطالب املرحلة الجامعية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس؛ اعتمادا

القوائم الواردة في ثنايا عدٍد من الدراسات السابقة ذات العالقة، على 

 .وفي ضوء طبيعة االتجاهات اللسانية التي تّم التوصل لها

 وصفية يتّم 22وقد تألفت أداة الدراسة في صورتها األولّية من )
ً
( عبارة

 التعامل معها وفق مقياٍس متدرٍج، مكّون من أربعة تقديرات لفظية هي:

( تكافئها على التوالي )مرتفع
ً
، متوسط، منخفض، منخفض جدا

 (.1، 2، 3، 4التقديرات الكّمية اآلتية )

واعتمد الباحث في التحقق من صدق القائمة على صدق املحكمين؛       

؛ للتأكد على عدٍد من الخبراء -املبدئية  بصورتها -حيث عرض االستبانة 

ة عند طريق تطبيقها على من صالحيتها، كما أمكن تحديد ثبات القائم

( من أعضاء هيئة التدريس، وبحساب 7عّينة استطالعية بلغ عددها )

( وهذا مؤشٌر جّيد ومطمئٌن 0.8417بلغ ثباتها ) معامل سبيرمان براون،

( 18لثبات أداة الدراسة، وأصبحت األداة في صورتها النهائية مكّونة من )

 
ً
 .عبارة

د تّم تقدير قيم املتوسطات ، فقأو الدرجة وبخصوص معيار الحكم

الحسابية من خالل حساب طول الفئة التي تّم إيجادها بحساب )أكبر 

 لتفسير  –قيمة 
ً
أقّل قيمة( وقسمتها على عدد املستويات، وذلك تسهيال

 :نتائج الدراسة، وبتطبيق املعادلة السابقة تم الّتوّصل للفئات اآلتية

 من ) -
ً
 (1.75من ) ( إلى أقل1املستوى املنخفض جدا

 (2.50( إلى أقل من )1.75)من املستوى املنخفض  -

 (3.25( إلى أقل من )2.5)من املستوى املتوسط  -

 (4) ( إلى3.25املستوى املرتفع من ) -

استبانة تحديد واقع استراتيجيات تدريس الشعر العربي من وجهة نظر . 3

 :الطالب

س الشعر العربي من تّم بناء استبانة لتحديد واقع استراتيجيات تدري

 على القوائم الواردة في ثنايا عدٍد من 
ً
وجهة نظر الطالب؛ اعتمادا

الدراسات السابقة ذات العالقة، وفي ضوء طبيعة االتجاهات اللسانية 

 .التي تّم التوصل لها

 وصفية يتّم 22وقد تألفت أداة الدراسة في صورتها األولّية من )     
ً
( عبارة

قياٍس متدرٍج، مكّون من أربعة تقديرات لفظية التعامل معها وفق م

( تكافئها على التوالي 
ً
هي:)مرتفع، متوسط، منخفض، منخفض جدا

 (.1، 2، 3، 4التقديرات الكّمية اآلتية )

واعتمد الباحث في التحقق من صدق القائمة على صدق املحكمين؛      

راء؛ للتأكد على عدٍد من الخب -بصورتها املبدئية  -حيث عرض االستبانة 

من صالحيتها، كما أمكن تحديد ثبات القائمة عند طريق تطبيقها على 

( من أعضاء هيئة التدريس، وبحساب معامل 7عّينة استطالعية شملت )

(، وهذا مؤشٌر مطمئٌن لثبات 0.8113سبيرمان براون، بلغ ثبات االستبانة )

 17من ) أداة الدراسة، وأصبحت األداة في صورتها النهائية مكّونة
ً
 .( عبارة

وللحكم على عبارات االستبانة، تّم تقدير قيم املتوسطات الحسابية من 

خالل حساب طول فئة معيار، وذلك بقسمة عدد املستويات على عدد 

 لتفسير نتائج الدراسة، وذلك حسب الفئات املشار لها 
ً
النقاط، تسهيال

 .فيما سبق



6112017 

88 

ـعـر العـربـّي باملـرحـلـة اإلطـار العـام لالستراتيجّية . 4
ّ
املـقـتـرحة لتـدريـس الش

جاهـات اللـسانية الحديـثة
ّ
 .الـجـامعـّية في ضوء بـعـض االت

الهدف من االستراتيجية املقترحة: تستهدف االستراتيجية املقترحة  (أ)

تمكين طالب املرحلة الجامعية من تحليل النصوص الشعرية بكفاءٍة 

نه أن يسهم في تعميق فهمهم لها، وازدياد خبراتهم، واقتداٍر؛ بما يؤمل م

وتحفيز خيالهم، وترقيق وجدانهم، وصقل مواهبهم األدبية، وتنمية القدرة 

 .على االستخدام املُبدِع للغة

ل املبررات فيما يأتي (ب)
ّ
 :مبررات اقتراح االستراتيجية: تتمث

ص الشعري من حيث . 1 سم بها النَّ
ّ
الوزن طبيعة السمات التي يت

والقافية، وقّوة العاطفة، واالعتماد على الصور البالغية، وهذه السمات 

 أّن وجودها في الّنِص 
ّ
 في النص النثري، إال

ً
وإْن كان بعضها موجودا

ب اقتراح معالجة تدريسية 
ّ
ْعري أبلغ وأوضح. وهذه الّسمات تتطل ِ

ّ
الش

سق مع طبيعتها، وتنسجم مع مكّوناتها
ّ
 .تت

 من الب. 2
ً
ة رغبة لُسِنيَّ

َ
َراَساِت األ مّوِ املتزايِد للّدِ

احث في اإلفادة من َموَجِة النُّ

ْصواِت املطالبِة بضرورِة اإِلفادِة من تطبيقاِتها في 
َ
 لأل

ً
ة، واستجابة ويَّ

َ
غ
ُ
الل

 .االرتقاِء بتدريس الّنص الشعري على وجه الخصوص

 :مصادر بناء االستراتيجية املقترحة (ج)

 :ذه االستراتيجية في ضوء ما يأتيقام الباحث ببناء ه

اإلفادة من نتائج تطبيق استبانة تحديِد أبرز االتجاهات اللسانية . 1

الحديثة في تدريس الشعر العربي، واستبانتي تحديد واقع استراتيجيات 

تدريس الشعر العربي لطالب املرحلة الجامعية من وجهة نظر أعضاء 

 .هيئة التدريس والطالب

ْت النص الشعري وطبيعته، مراجعة . 2
َ
األدبيات السابقة التي تناول

 .واالتجاهات الحديثة في تدريسه

 .مراعاة خصائص طالب املرحلة الجامعية، وقدراتهم اللغوية. 3

 :توصيف االستراتيجية املقترحة (د)

تكّونت االستراتيجية املقترحة من ثالث مراحل تنضوي تحتها جملة من       

جاهات اللسانية املحددة الخطوات اإلرشا
ّ
دية، املستقاة من طبيعة االت

ِلب من 
ُ
أعاله، وقد تّم إعداد الخطوات اإلجرائية في صورة استبانة، وط

املحكمين إبداء الرأي في مدى مالءمة الخطوات اإلجرائية لطبيعة النص 

الشعري )مالئمة، غير مالئمة(، مدى مناسبتها لطالب املرحلة الجامعية 

غير مناسبة(، مدى اتساقها مع االتجاهات اللسانية الحديثة )مناسبة، 

سقة
ّ
سقة، غير مت

ّ
 (.)مت

 نتائج ومناقشتها. ال5

رحة 
َ
ينّص سؤال الدراسة الرئيس على: كيف يمكُن بناء استراتيجّية ُمقت

عر العربّي باملرحلة الجامعية في ضوء بعض االتجاهات  ِ
ّ
لتدريس الش

السؤال الرئيس الّسابق، تقتض ي َعْرض  اللسانّية الحديثة؟ واإلجابة عن

ِة  األسئلِة : نتائج اإلجابة عن   تناولها يمكن التي عنه، املنبثقِة  الَفْرِعيَّ
ً
 ملا وفقا

 :يأتي

 
ً
 :األول  السؤال عن اإلجابة نتيجة: أوال

 االتجاهات أبرز  ما" ونصه الدراسة أسئلة من األول  السؤال عن لإلجابة

 الباحث أعّد " العربي؟ الشعر تدريس في منها اإلفادة يمكن التي اللسانية

جاهات أبرز  لتحديد استبانة
ّ
 نتائج( 1) رقم الجدول  ويوّضح اللسانية، االت

 االستبانة تطبيق

 1جدول 

 العربي الشعر  تدريس في منها اإلفادة يمكن التي اللسانية االتجاهاتاملتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ودرجة أبرز 

 الدرجة الوزن النسبي االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي االتجاه

جاه األسلوبي
ّ
 مرتفع 92.86 0.53 3.71 االت

جاه الداللي
ّ
 مرتفع 94.64 0.5 3.79 االت

جاه السيميائي
ّ
 مرتفع 83.93 0.92 3.36 االت

جاه الّنص ي
ّ
 مرتفع 94.64 0.49 3.79 االت

جاه الّنفس ي
ّ
 مرتفع 83.04 0.99 3.32 االت

 مرتفع 84.82 0.83 3.39 االتجاه االجتماعي

 مرتفع 87.5 0.75 3.5 االتجاه التداولي

 مرتفع 93.75 0.52 3.75 االتجاه القائم على نظرية التلقي

 مرتفع 89.4 0.69 3.58 املتوّسط الكلي

جاهات جميع حصول ( 1) رقم الجدول  من ويّتضح
ّ
 الواردة اللسانية االت

( 3,58) قدره عاٍم  حسابي بمتوسط مرتفعة، نسبية أوزان على باالستبانة

 (.89,40) قدره نسبي وزن ومتوّسط( 0.69) معياري  وانحراف

جاهان حاز التوالي وعلى
ّ
 نظرية على القائم االتجاه ثم والداللي، النص ي االت

جاه ثم الّتلقي،
ّ
 االتجاهات أكثر على التداولي االتجاه ثم األسلوبي، االت

 
ً
  أهمية

ً
 ويرى . الجامعية املرحلة لطالب العربي الشعر لتدريس ومناَسَبة

 
ُ
 في الواردة اللسانية لالتجاهات الحسابية املتوسطات ارتفاع أّن  الباحث

 بضرورة طالبت لطاملا التي النظرية الرؤى طبيعة مع ينسجم االستبانة

جاهات من اإلفادة
ّ
 ما نحو على العربي، الشعر تدريس في اللسانية االت

 وزينب [16] وحجازي [ 18] وكراكبي[ 4] وعوض عبدالحميد إليه أشار

  ،[43] وسليمان[ 5] الشيزاوية
ً
 الواردة اللسانية االتجاهات وأنَّ  خصوصا

مَ  النظرية منطلقاتها في تتكامل أْن  يمكن االستبانة في  -مجملها في- لُتقّدِ

 
ً
  منظورا

ً
 ومكّوناته؛ خصائصه مع يتماش ى الشعري، الّنص لتحليل شامال

 
ً
 االتجاهات لجميع النسبية واألوزان الحسابية املتوسطات الرتفاع ونظرا

 استراتيجيٍة  في االتجاهات هذه جميع بين الجْمع ولصعوبة اللسانية،

مينا من عدٍد  استشارة بعد -الباحث ارتأى واحدٍة، تدريسية
ّ
 -ملحك

 حسابي متوّسط على حصلت التي اللسانية االتجاهات على االقتصار

 أعلى نسبي وزن متوسط( 1) رقم الجدول  في يعادل ما أي فأعلى،( 3,50)

 (.%85) من
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ً
 :الثاني السؤال عن اإلجابة نتيجة: ثانيا

 واقع ما" وعنوانه الدراسة أسئلة من الثاني السؤال عن لإلجابة

 وجهة من الجامعية املرحلة لطالب العربي الشعر تدريس استراتيجيات

 الواقع، ذلك لتعرف استبانة الباحث أعّد  ؟"التدريس هيئة أعضاء نظر

 .االستبانة تطبيق نتائج( 2) رقم الجدول  ويوّضح

 2 جدول 

 التدريس هيئة أعضاء نظر  وجهة من الجامعية املرحلة لطالب العربي الشعر  تدريس استراتيجيات واقع

الوزن  االنحراف املتوسط بنود االستبانة م

 النسبي

 الدرجة

أعّرِف طالبي بالظروف االجتماعية والوقائع التاريخية )اإلحاالت الخارجية( ذات الصلة  1

 بالنص الشعري.

ةمتوسط 80.36 0.97 3.21  

ةمتوسط 69.64 1.05 2.79 أوجه طالبي إلى تحديد البنية الكلية العامة للنص الشعري. 2  

ةمتوسط 73.22 1 2.93 أوجه طالبي إلى تحديد األفكار الفرعية املتفّرعة عن األفكار الرئيسة للنص الشعري. 3  

ةمنخفض 60.72 1.02 2.43 أوّجه طالبي إلدراك أوجه الترابط بين األفكار الواردة في النص الشعري. 4  

ةمنخفض 44.64 1.12 1.79 الصوتية للنص الشعري أوّجه طالبي إلى تحديد بعض الظواهر  5  

ةمنخفض 48.21 0.92 1.93 أطلب من طالبي تتّبع اإلحاالت الداخلية الواردة في النص الشعرّي. 6  

ةمنخفض 46.43 0.95 1.86 أوّجه طالبي إلى استنتاِج الدالالت العاّمة لإلحاالت الواردة في النص الشعري. 7  

ةمتوسط 67.86 1.2 2.71 الوقوف عند بعض العالقات في النص الشعري.أدرب طالبي على  8  

ةمتوسط 64.29 1.22 2.57 أدّرب طالبي على تحديد أوجه االتفاق واالختالف في الّنص الشعري. 9  

أدرب طالبي على الوقوف على الروابط والعالقات التي يمكن استنطاقها من الّنص  10

 الشعري املراد تحليله.

ةمتوسط 71.43 0.77 2.86  

الفعلية( الواردة في النص –أدّرب طالبي على استنتاج داللة تنّوع الجمل )االسمية  11

 الشعري 

  ةمنخفض 39.29 0.94 1.57
ً
 جدا

ةمنخفض 60.72 1.16 2.43 أوّجه طالبي إلى الوقوف على بعض األساليب الواردة في النص الشعري  12  

  ةمنخفض 37.5 0.76 1.5 الحذف في الّنص الشعري.أدرب طالبي على تحديد مواطن  13
ً
جدا  

أوّجه طالبي إلى اكتشاف العالقات املتداخلة بين النص الشعري املراد تحليله ونصوص  14

 أخرى ذات صلة به.

ةمنخفض 60.72 1.09 2.43  

ةمتوسط 69.64 1.12 2.79 أدّرب طالبي على تحديد أنواع املحسنات البديعية الواردة في النص الشعري. 15  

ةمتوسط 71.43 0.95 2.86 أدرب طالبي على استنتاج أثر املحسنات البديعية في تشكيل معاني الّنص الشعري. 16  

 ةمتوسط 69.64 1.12 2.79 أدّرب طالبي على تبرير األحكام األدبية املرتبطة بالنص الشعري. 17

عها. أدرب طالبي على تأويل بعض أفكار النص الشعري ومحاولة 18
ّ
 ةمنخفض 48.22 0.92 1.93 توق

 ةمنخفض 60.22 1.02 2.41 املتوسط الكلي 

 تدريس استراتيجيات واقع أن يّتضح( 2) رقم الجدول  على عامة وبنظرة

 عام، بشكل منخفض التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من العربي الشعر

 نسبي ووزن  (1.02) معياري  وانحراف( 2,41) قدره عام حسابي بمتوسط

 االستبانة لعبارات الحسابية املتوسطات وتراوحت(. %60,22) قدره عام

 (.3,21-1,50) بين ما

  تعّد  النتيجة وهذه       
ً
  إقرارا

ً
 القائمين التدريس هيئة أعضاء من صريحا

 في– ينتهجون  ال بأنهم الجامعية باملرحلة األدب مقررات تدريس على

 الشعرية النصوص لطبيعة مناسبة تدريسية معالجاٍت  -األعم الغالب

بات
ّ
  ارتداداٌت  الواقع لهذا فإّن  وبالضرورة. تحليلها ومتطل

ٌ
 على سلبية

 هذا وفي األدبية، النصوص تحليل في الجامعية املرحلة طالب مستوى 

  [1]السويفي مثل السابقة والدراسات البحوث من عددٌ  أشارت الّصدد

  قد الواقع هذا أّن  إلى [6] محمد ونهى
َ
  أحدث

ً
  ضعفا

ً
 قدرة مستوى  في بّينا

 مستوى  وعلى وتلقيها، الشعرية النصوص فهم على الجامعيين الطالب

  جاءت إذ الشعرية، بالنصوص املرتبطة األدبية تفسيراِتهم
ً
سمة

ّ
 مت

 بالنص عميق إحساٍس  عن تنّم  ال التي االنطباعية، والرؤى بالّسطحّية،

 تغيير ضرورة -األمر بادئ في– يستوجب الواقع بهذا واالرتقاء الشعرّي،

 الطبيعة مع متوائمة تدريسية معالجات على واالتكاء املعالجات، تلك

عرية،
ّ
 .لها املفّسرة االتجاهات وطبيعة الش

 :الثالث السؤال عن اإلجابة نتيجة

 واقع ما" وعنوانه الدراسة أسئلة من الثالث السؤال عن لإلجابة

 وجهة من الجامعية املرحلة لطالب العربي الشعر تدريس استراتيجيات

 الجدول  ويوّضح الواقع، ذلك لتعرف استبانة الباحث أعّد  ؟"الطالب نظر

 االستبانة تطبيق نتائج( 3) رقم
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 3 جدول 

 الطالب نظر  وجهة من الجامعية املرحلة لطالب العربي الشعر  تدريس استراتيجيات واقع

الوزن  االنحراف املتوسط االستبانةبنود  م

 النسبي

 الدرجة

 بالتعرف على اإلحاالت الخارجية للنص الشعري، ومجمل ظروفه  1
ً
تولي املعالجات املستخدمة اهتماما

 االجتماعية، ومالبساته التاريخية.

ةمتوسط 80.56 0.92 3.22  

ةمتوسط 80.56 0.97 3.22 الشعري.تهتّم املعالجات املستخدمة بالوقوف على الفكرة العامة للنص  2  

ةمتوسط 74.38 0.95 2.98 تهتم املعالجات املستخدمة بتحديد األفكار الفرعية املتفّرعة عن األفكار الرئيسة للنص الشعري. 3  

 بإدراك أوجه الترابط بين األفكار الواردة في النص الشعري. 4
ً
ةمتوسط 64.51 0.82 2.58 تولي املعالجات املستخدمة اهتماما  

ةمنخفض 54.63 0.85 2.19 تهتم املعالجات املستخدمة بتحديد بعض الظواهر الصوتية للنص الشعري. 5  

ةمنخفض 51.85 0.88 2.07 تهتم املعالجات املستخدمة بتتّبع اإلحاالت الداخلية الواردة في النص الشعرّي. 6  

ز املعالجات املستخدمة على استنتاِج الدالالت  7
ّ
ةمنخفض 55.87 0.88 2.23 العاّمة لإلحاالت الواردة في النص الشعري.ترك  

ةمنخفض 51.54 0.83 2.06 تهتم املعالجات املستخدمة بتدريبي على تحديد أوجه االتفاق واالختالف في الّنص الشعري. 8  

الشعري تهتم املعالجات املستخدمة بتلّمس الروابط والعالقات التي يمكن استنطاقها من الّنص  9

 املراد تحليله.

ةمنخفض 51.24 0.82 2.05  

  42.29 0.8 1.69 تولي املعالجات املستخدمة اهتماًم بتدريبي على استنتاج داللة تنّوع الجمل الواردة في النص الشعري. 10
ً
 منخفض جدا

 منخفض 54.94 0.98 2.2 تهتّم املعالجات املستخدمة بتحديد األساليب الواردة في النص الشعري. 11

  33.64 0.67 1.35 تهتّم املعالجات املستخدمة بتدريبي على تحديد مواطن الحذف في الّنص الشعري  12
ً
 منخفض جدا

تهتم املعالجات املستخدمة بتدريبي على اكتشاف العالقات املتداخلة بين النص الشعري املراد  13

 تحليله ونصوص أخرى ذات صلة به.

 منخفض 47.53 0.8 1.9

 منخفض 57.41 1.02 2.3 تهتم املعالجات املستخدمة بالوقوف على املحسنات البديعية الواردة في النص الشعري. 14

 متوسط 68.21 0.96 2.73 تهتّم املعالجات املستخدمة بالوقوف على الصور الجمالية الواردة في النص الشعري. 15

 تهتم املعالجات املستخدمة بتدريبي على نقد النّص  16
ً
الشعري؛ من خالل إبداء الرأي الشخص ي مدّعما

 باألدلة املناسبة.

 منخفض 52.16 0.98 2.09

  34.26 0.7 1.37 تهتم املعالجات املستخدمة بتدريبي على إكمال الفجوات املعنوّية في النص الشعري، ومحاولة تأويلها. 17
ً
 منخفض جدا

 منخفض 56.21 0.87 2.25 املتوسط الكلي 

 استراتيجيات واقع أن يّتضح( 3) رقم الجدول  على عامة وبنظرة       

 -عمومه في- منخفض الطالب نظر وجهة من العربي الشعر تدريس

 نسبي ووزن ( 0.87) معياري  وانحراف( 2,25) قدره عام حسابي بمتوسط

 االستبانة لعبارات الحسابية املتوسطات وتراوحت ،(%56,21) قدره عام

 (.3,22-1,35) بين ما

َعّد  النتيجة وهذه      
ُ
  ت

ً
  استكماال

ً
  الخاصة السابقة لالستبانة وتعزيزا

 أعضاء نظر وجهة من العربي الشعر تدريس استراتيجيات واقع بتعرف

  جاءت إذ التدريس، هيئة
ً
دة

ّ
 في املستخدمة فاملعالجات سبق، ملا مؤك

 عمومها في تكّرُس  معالجات الطالب يراها كما العربي الشعر تدريس

ِة  القشرة عند يقف شكلي، لتحليٍل  طحيَّ غلغل عن بمنأى للّنص، السَّ  التَّ

  تجافي صورةٍ  في العميقة، البنى داخل
َ
 ما وهذا الشعري، النص طبيعة

 مثل السابقة والدراسات البحوث من عددٌ  إليه أشارت أْن  سبق

عّزز  النتيجة وهذه ،[8,9,12,42]
ُ
وُجه ضرورة من ت  الستراتيجّياٍت  التَّ

 وهذا الشعرية، الّنصوص لطبيعة عميق شموليّ  فْهم من تنبثق تدريسيٍة 

 ستّتضُح  التي املقترحة االستراتيجية بناء عند مراعاته على الباحث َعِمل ما

 .الرابع السؤال عن اإلجابة خالل من معاملها

 :الرابع السؤال عن اإلجابة نتيجة

 صورة ما" وعنوانه الدراسة أسئلة من الرابع السؤال عن لإلجابة     

 في الجامعية املرحلة لطالب العربي الشعر لتدريس مقترحة استراتيجية

 عاٍم  إطار بإعداد الباحث قام" ؟ اللسانية االتجاهات بعض ضوء

 االستراتيجية، بناء مصادر املبررات، العام، الهدف: شمل لالستراتيجية

 وبعد تطبيقي، بنموذج متبوعة التنفيذية، وخطواتها االستراتيجية مراحل

 لالستراتيجية اإلجرائية الصورة تحّددت العام، اإلطار ضبط من الّتحقق

 :يأتي فيما املوّضحة واملراحل الخطوات في

 :خالل من الشعري  للّنص عامة نظرة األولى الخطوة

 .عميقة استيعابية قراءة الشعري  النص قراءة. 1

 مكانه، القول، زمن: الشعري  للنص الخارجية اإلحاالت على التعرف. 2

 .به املرتبطة التاريخية واملالبسات االجتماعية، الظروف

 وأفكارٍ  محاور  من عنها يتفّرع وما الشعري، للنص العامة الفكرة تحديد. 3

 .بينها الترابط أوجه إلدراك والسعي فرعية،

 :خالل من الشعري  للنص اللغوية البنية تحليل: الثانية الخطوة

  من أكثر- جهرية قراءة الشعري  النص قراءة. 1
ً
  -مرة

ً
 أبرز  بها تستبيُن  قراءة

 .للّنص الصوتي التشكيل مالمح

 وجرس وإيقاع نبر من الشعري  للنص الداخلية األصوات دراسة. 2

 األصوات وإحصاء املد، وحروف املنونة، الكلمات وتحديد موسيقي،

  األكثر
ً
 .تكرارا

 وحرف والقافية الشعري، البحر وتحديد الخارجية، املوسيقى دراسة. 3

 .دالالتها استكشاف ومحاولة الروي،

 من النص ألفاظ تحديد خالل من الشعري  للنص الصرفي التحليل. 4

 واالشتقاق، الجمود والتأنيث، التذكير والجمع، والتثنية اإلفراد: حيث
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 النص كلمات ببعض تلحق التي واللواحق السوابق وتحديد التصغير،

 .دالالتها استكشاف ومحاولة الشعري،

 الكلمات معاني تحديد خالل من الشعري  للنص املعجمي التحليل. 5

 الواردة الكلمات بين الفروق وتحديد معانيها، تفسير ومحاولة الغامضة،

 إلخ...شيوعها ومدى الشعري، النص في

 األفعال تحديد خالل من الشعري  للنص( التركيبي) النحوي  التحليل. 6

 ودراسة تكرارها، داللة واستنتاج وإحصائها، الشعري  النص في واألسماء

 على والعمل الداخلية، اإلحاالت تحديد وكذا الجمل، داخل العالقات

 .داللتها واستنتاج وإحصائها تعدادها

 على الوقوف خالل من الشعري  للّنص والتداولي الداللي التحليل. 7

 في الواردة البالغية العالقات وتحديد واالستعارات، والتشبيهات، الصور،

 إطارها في املتنوعة املقامية السياقات مراعاة خالل من الشعري  النص

 .الّتواصلي

 :خالل من الشعري  للنص التفاعلي التحليل: الثالثة الخطوة

 نصوص مع تحليله املراد الشعري  النص تفاعل مدى عن الكشف. 1

  أخرى 
ً
را
ّ
  أو تأث

ً
 واالختالف االتفاق أوجه تحديد ومحاولة(. التناّص ) تأثيرا

 .بينها

  الشعري، النص في الناقصة املعنوّية الفجوات إكمال. 2
ً
 على استنادا

 وثقافته النص متلقي خبرات ضوء في أو الشعري، للنص العامّ  السياق

 .وتصّوراته

 إبداء خالل من الشعري؛ النّص  نقد على( النص متلقي) الطالب تدريب. 3

  مبّررة، نقدية أسس على القائم والحكم الرأي
ً
ة ذلك مدّعما

ّ
 باألدل

 .الشعري  للنص الفّنية القيمة حول  والبراهين

جاهات عن -ومراحلها خطواتها في- املقترحة االستراتيجية وتعّبر     
ّ
 االت

  سبق، فيما تحديدها تمَّ  التي اللسانية
ً
  مستهدفة

ً
 بالواقع االرتقاء أيضا

 تحديد استبانة تطبيق نتائج عنه كشفت الذي -عمومه في- املنخفض

 هيئة أعضاء نظر وجهة من العربي الشعر تدريس استراتيجيات واقع

  َعِمل وقد والطالب، التدريس
ُ
 على املقتَرحة االستراتيجّية بناء عند الباحث

 في الواردة التعليمية واملواد واألفكار الّتصورات بعض من االستفادة

 رقم الجدول  ويوضح ، [6,8,18,42,43]مثل السابقة والدراسات البحوث

 .املقترحة االستراتيجية وخطوات مراحل( 4)

 4 جدول 

 املقترحة االستراتيجية وخطوات مراحل

 املرحلة األولى: نظرة عامة للّنّص الشعري من خالل الخطوات اآلتية:

القراءة االستيعابية الصامتة للنص  (1)

 الشعري 

: زمن القول، د اإلحاالت الخارجية للنص الشعري تحدي (2)

 مكانه، الظروف املصاحبة له

تحديد الفكرة  (3)

 الرئيسة للنص الشعري 

تحديد األفكار  (4)

 الشعري الفرعية للنص 

 املرحلة الثانية: تحليل البنية اللغوية للنص الشعري من خالل الخطوات اآلتية:

التحليل  (2) التحليل الصوتي (1)

 الصرفي

التحليل النحوي  (4) التحليل املعجمي (3)

 )التركيبي(

التحليل الداللي  (5)

 والتداولي

 الخطوات اآلتية:املرحلة الثالثة: التحليل التفاعلي للنص الشعري من خالل 

الكشف عن أوجه التعالق بين النص الشعري  (1)

 ونصوص أخرى )التناص(

 باألدلة  3) إكمال الفجوات املعنوية الناقصة في النص الشعري  (2)
ً
إبداء الرأي النقدي مدعما

 والبراهين.

 توصيات. ال6

 تدريس في الحالية الدراسة اقترحتها التي االستراتيجية من االستفادة .1

 .الجامعية املرحلة لطالب العربي الشعر

عري  النص طبيعة مراعاة .2
ّ
 أّية اختيار عند بها يتمّتع التي وخصائصه الش

 .لتدريسه معالجة

 اإلفادة ومحاولة األلسنية، الدراسات في الحديثة الّتطّورات مواكبة .3

 وجه على العربي والشعر عام، بشكٍل  األدبية النصوص تدريس في منها

 .الخصوص

 االستبانة، تطبيق نتائج عنه كشفْت  الذي املنخفض الواقع ظل في .4

 النص تدريس مجال في تدريبية دورات عقد بضرورة الدراسة توص ي

 .الجامعية باملرحلة األدب مقررات تدريس على للقائمين الشعري 

 :الدراسة مقترحات

عَنى دراسة إجراء .1
ُ
  الدراسة اقترحتها التي االستراتيجية بتجريب ت

 املرحلة لطالب البالغي والتذوق  األدبي النقد مهارات تنمية في الحالية

 .الجامعية

 العربي الشعر لتدريس الالزمة الكفايات تحديد تستهدف دراسة إجراء .2

 في العربية اللغة ملعلمي التدريس ي األداء وتقويم العام، التعليم بمراحل

 .ضوئها

 بعض لتدريس أخرى  استراتيجيات اقتراح تستهدف بدراسات القيام .3

 .الجامعية باملرحلة النثر فنون 

 املراجع

 العربية املراجع. أ

 األدب في إثرائي برنامج فاعلية(. م2010. )محمد صالح وائل السويفي، [1]

 امليول  تنمية على التدريس في الحديثة االتجاهات ضوء في العربي

 أطروحة التربية، كلية طالب لدى األدبي النقد ومهارات األدبية

ربية، كلية التدريس، وطرق  املناهج قسم منشورة، غير دكتوراه
َّ
 الت

 .املنيا جامعة

 على قائم برنامج فاعلية(. "م2010) محمد لطفي محمد جاد، [2]

 لدى الشعرية النصوص إلقاء مهارات تنمية في اإلثرائية األنشطة

مي
ّ
 وطرق  املناهج في دراسات مجلة ،56ع ،"العربية اللغة معل

 128-92ص.التدريس،ص



6112017 

92 

( م1998) عبدهللا أحمد عوض، عبدهللا؛ عبدالحميد عبدالحميد، [4]

 على التربية بكليات العربية اللغة قسم طالب قدرة مدى قياس"

 ،(13) مج ،"األدبي النص لتحليل مختلفة منهجيات استخدام

 103-33ص.ص.بالكويت التربوية املجلة ،(49)ع

 تحليل كفايات توفر مدى( "م2011) نور  محمد بنت زينب الشيزاوية، [5]

" األسلوبي املنهج ضوء في العربية اللغة معلمات لدى الشعري  النص

 .مؤتة جامعة املناهج، قسم منشورة، غير ماجستير رسالة

ة(. م2014. )عبدالرحمن محمد نهى محمد، [6]  على قائم برنامج فاعليَّ

 طالب لدى األدبي النص تحليل مهارات تنمية في اللغوية البنيوية

 منشورة، غير ماجستير رسالة التربية، بكلية العربية اللغة شعبة

 .الزقازيق جامعة التربية، كلية التدريس، وطرق  املناهج قسم

 القاهرة، ،"العربية اللغة فنون  تدريس(. "م1997. )أحمد علي مدكور، [7]

 .العربي الفكر دار

 تحليل ِاستراتيجية فاعلية(. م2010. )محمد أحمد مروان السمان، [8]

 والشعر للنثر القرائي الفهم مستويات تنمية في اللغوي  النص بنية

 كلية منشورة، غير دكتوراه أطروحة الثانوية، املرحلة طالب لدى

 .شمس عين جامعة التربية،

فاعل أثر(. م2012. )توفيق صفوت هنداوي، [9]  ثالث بين التَّ

ات ص لتدريس ِاستراتيجيَّ  تنمية على املعرفي واألسلوب األدبي النَّ

 األول  الصف طالب لدى األدبي التذوق  ومهارات اللغوي  األداء

 جامعة التربية، كلية منشورة، غير دكتوراه أطروحة الثانوي،

 .دمنهور 

 الرباط، الرابعة، الطبعة ،"النص دينامية(. "م2010. )محمد مفتاح، [11]

 .العربي الثقافي املركز

. إبراهيم أحمد رحاب إبراهيم، محمد؛ حسن خلف الطحاوي، [12]

 التحليل مهارات ضوء في العربي األدب تدريس تطوير(. م2012)

 والتذوق  األدبية النصوص فهم مهارات تنمية في وأثره للنص الفني

: األول  الدولي العلمي املؤتمر الثانوي، األول  الصف طلبة لدى األدبي

 ضوء في العربي والعالم مصر في التعليم ملستقبل استشرافية رؤية

 التربية، كلية: املنصورة مصر - املعاصرة املجتمعية التغيرات

-171: ص.ص ،2مج,املعرفية الدراسات ومركز املنصورة جامعة
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 في النص ي للتحليل دراسة النص ترويض(. م1998. )حاتم الصكر، [13]

 املصرية الهيئة القاهرة، ومنهجيات، إجراءات-املعاصر النقد

 .للكتاب العاّمة

 اللغة وأقسام كليات في العربي األدب(. "م2009) فتوح محمد أحمد، [14]

 ،(117)ج ،"األخير التحليل في النص-املصرية بالجامعات العربية

 186-181ص.ص مصر، بالقاهرة، العربية اللغة مجمع مجلة

ات توظيف( هـ1436. )الطيب رضا الكشو، [15]  اللغات، تعليم في اللسانيَّ

 .الشبكة على العربية اللغة مجمع املكّرمة، مكة

 الّنص تناول  في العلمي املنهج(. م2010. )سعيد سمير حجازي، [16]

 للنشر طيبة مؤسسة القاهرة، تشكيلّية، عوامل في دراسات

 .والّتوزيع

 مج ،"الشعري  النص قراءة إلى مدخل(. "م1997. )محمد مفتاح، [17]

 267-248ص.ص مصر، فصول، مجلة ،(1)ع ،(26)

 قراءة في اللسانيات استثمار( "م2007. )تومى بن محمد كراكبي، [18]

 الدراسات مختبر - اللغوية الدراسات مجلة." الشعري  النص

 - 95: ص.ص ،4ع الجزائر - 1 قسنطينة منتوري جامعة - اللغوية

120. 

 الخطاب لتحليل منهج نحو النص لسانيات( "م2009) أحمد مداس، [19]

 .الحديث الكتب عالم إربد، الثانية، الطبعة ،"الشعري 

 اللغة وتعليم اللسانياِت  مؤتمر توصيات(. م2014. )قطر جامعة [20]

 .والعلوم اآلداب كلية العربية، اللغة قسم وآدابها، العربية

 مؤتمر توصيات(. م2015. )اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة [21]

ة اللغة راسات العربيَّ ة والّدِ  والّرهانات املعرفية اآلفاق: البينيَّ

 .وآدابها العربية اللغة دراسات مركز املجتمعّية،

 في والداللة النحو حركة( "م2013) عبدالعظيم صالح الشاعر، [22]

 الحكمة دار نصر، مدينة القاهرة، ،"الشعري  النص

 واالتجاهات اللغوي  املدخل(. "م2006. )عبدالباري  حسني عصر، [23]

 مركز اإلسكندرية، ،"التعليمي النظام في األدب لتدريس الحديثة

 للكتاب اإلسكندرية

 النظرية بين النص ي اللغة علم(. م2000. )إبراهيم صبحي الفقي، [24]

ة، السور  على تطبيقية دراسة-والتطبيق يَّ ِ
ّ
 قباء دار القاهرة، املك

شر للطباعة
َّ
 .والّتوزيع والن

 النحوية النظرية في النص نحو(. م2012. )جمعان عبدالكريم، [25]

 والعلوم اآلداب كلية مجلة أنموذجا، الجمل إعراب: العربية

 109 -83ص.ص: 15 ع املغرب، بأكادير، اإلنسانية

ص(. م2007. )دي روبرت بوجراند، [26]  إلى نقله واإلجراء، والخطاب النَّ

 .الكتب عالم القاهرة، الثانية، الطبعة حسان، تمام: العربية

 األدبية النظرية: والتلقي اإلنتاج جدلية(. "م2014. )حاكم عماري، [27]

 - مرباح قاصدي جامعة - األثر مجلة." قضاياها وأهم املعاصرة

 83-75:ص.ص:21ع الجزائر - ورقلة

ّص (. م2009. )سعد فوزي عيس ى، [29] عري  النَّ
ّ
 الِقراءة، وآلّيات الش

 .الجامعية املعرفة دار اإلسكندرية،

 األدبي، الناقد دليل(. م2002. )سعد, البازعي ميجان؛ الرويلي، [30]

 .العربي الثقافي املركز البيضاء، الدار الثالثة، الطبعة

 النحوية، الدراسات في التداولية( 2014) عبدهللا الكريم، جاد [32]

 .اآلداب مكتبة القاهرة،

( التداولية) اللسانية البراجماتية النظرية(: 2013) محمود عكاشة، [33]

 .اآلداب مكتبة القاهرة، ،"واملبادئ والنشأة املفاهيم دراسة"

 - طنجة ترجمان، مجلة." تداولية مفاهيم( "م2016) سعيد غردي، [34]

 .63 - 39:ص.ص ،1ع, 25مج املغرب

 الجمالية أسسه الحديث األدبي النقد(. "هـ1428) سعد الرضا، أبو [36]

 2ط" إسالمية رؤية املعاصرة ومناهجه

 األسلوبي التحليل وآليات مستويات(. م2009) تاوريريت بشير، [37]

 اإلنسانية والعلوم اآلداب كلية مجلة ،"الشعري  للنص

 282-267ص.ص ،5:العدد واالجتماعية،
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 الرياض، ،"واألسلوبية األسلوب في(."م2005. )سعيد محمد اللويمي، [38]

 .الحميض ي مطابع

 الثانية، الطبعة ،"الداللة علم في(. " م2007. )سعد محمد محمد، [39]

 .الشرق  زهراء مكتبة القاهرة،

 والتطبيق النظرية العربي الداللة علم(. "م1996) فايز الداية، [40]

 دار دمشق، الثانية، الطبعة ،"نقدية تأصيلية تاريخية دراسة

 .الفكر

 ،"العربي التراث في التطبيقي الداللة علم(. "م2007. )هادي نهر، [41]

 .والتوزيع للنشر األمل دار إربد،

ة جاويش، [42]  في التعليمية األسلوبية مدخل أثر(. م2003. )زكريا فوزيَّ

 لدى اللغوي  األداء مستوى  تنمية على األدبية النصوص تدريس

 كلية منشورة، غير دكتوراه أطروحة الثانوي، األول  الصف طالب

 .املنصورة جامعة بدمياط، التربية

ة ِاستراتيجية(. م2012. )الدين جالل محمود سليمان، [43]  قائمة تدريسيَّ

 ملظاهرِ  األدبي الّتحليل مهارات لتنمية النص ي اللغة علم على

ساق ِ
ّ
 املناهج مجلة, الثانوية املرحلة في الّنصوِص  في واالنسجام االت

 .49-1:ص.ص, 182: ع التدريس، وطرق 
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