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 كلياث الرتبيتطلبت اقسام اللغت العربيت يف مستوى قدرة 
 النصوص االدبيتاألساسيت يف نقد 

 

 أ.م.د. خالد راىي ىادي
 كمية التربية األساسية/ جامعة بابل

Basic.khaled.raahi@uobabylon.edu 
  :ممخصال

ييدؼ البحث الحالي الى معرفة مستوى قدرة طمبة أقساـ المغة العربية في كميات التربية 
طمبة  ، وأتبع الباحث المنيج الوصفي ، تضمف مجتمع البحث األساسية في نقد النصوص األدبية

( كمية ، اختار 11أقساـ المغة العربية في كميات التربية األساسية في محافظات العراؽ والبالغة )
الباحث منيا طمبة قسـ المغة العربية في كمية التربية األساسية جامعة بابؿ المرحمة الرابعة ، وقد وجد 

%( مف مجموع العدد الكمي 99( طالبا وطالبة ، اخذ الباحث عينة منيـ بنسبة )171الباحث عددىـ )
، بنى  ( طالبا وطالبة طبؽ الباحث عمييـ االختبار النيائي05، وبذلؾ تكونت عينة البحث مف )

( ميارات رئيسة وىي 6الباحث مقياسًا لقياس قدرة الطمبة عمى نقد النصوص األدبية متكوف مف )
يـ األفكار( احتوت ىذه الميارات عمى )التحميؿ والموازنة واالستنتاج والتمييز واصدار االحكاـ وتقو 

وقد عرضو عمى نخبة مف المحكميف في مجاؿ طرائؽ تدريس المغة  ( مؤشرًا او ميارة فرعية ،43)
العربية إليجاد صدؽ االداة ، ولمعرفة ثبات االداة )المقياس( استعمؿ الباحث طريقة إعادة االختبار، 

، فكانت درجة ( طالبا وطالبة10والبالغ عددىا )عية إذ اعتمد الباحث عمى اجابات العينة االستطال
بعد نياية الفصؿ األوؿ ، وبعد معالجة البيانات  طبؽ الباحث األداة بصيغتيا النيائية %( ،97الثبات)

إحصائيًا باستعماؿ معامؿ االرتباط بيرسوف والنسبة المئوية وجد الباحث اف ميارة التحميؿ كانت اكثر 
%( ، وأقؿ ميارة كانت تقويـ األفكار عند الطمبة وبنسبة 3340طمبة وبنسبة )ميارة متوافرة عند ال

(، وضوء نتائج البحث استنتج الباحث قمة تضمف مادة النقد األدبي لميارات النقد األدبي مثؿ 95،3)
رح التحميؿ والتمييز والموازنة وغيرىا ، قمة االىتماـ بدراسة النص األدبي ونقده ، وفي نياية البحث اقت

، وطمبة كميات التربية األساسية في نقد ة مقارنة بيف طمبة كميات التربيةالباحث الى إجراء دراس
 النصوص األدبية.

  (.القدرة ، المستوى،النص االدبي ،النقد االدبي)الكممات المفتاحية: 
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Abstracts: 

The current research aims to know the level of ability of students of the 

Arabic language departments in the colleges of basic education in criticizing 

literary texts, and the researcher followed the descriptive approach. The 

Arabic language in the College of Basic Education, University of Babylon, 

fourth stage. The researcher found their number (171) male and female 

students. The researcher took a sample of them at a rate of (29%) of the total 

number. Thus, the research sample consisted of (50) male and female 

students. The researcher applied the final exam to them. The researcher built 

a scale to measure the ability of students to criticize literary texts, consisting 

of (6) main skills, namely (analysis, balance, conclusion, discrimination, 

judgment and evaluation of ideas). These skills contained (34) indicators or 

sub-skills. Teaching the Arabic language to find the validity of the tool, and 

to know the stability of the tool (the scale), the researcher used the method of 

re-testing, as the researcher relied on the answers of the survey sample, which 

numbered (15) male and female students, so the degree of stability was 

(97%), the researcher applied The tool was in its final form after the end of 

the first semester, and after processing the data statistically using the Pearson 

correlation coefficient and the percentage, the researcher found that the 

analysis skill was the most available skill for students at a rate of (44.5%), 

and the least skill was evaluating ideas among students at a rate of (20.4). 

And in the light of the results of the research, the researcher concluded that 

the subject of literary criticism does not include the skills of literary criticism 

such as analysis, discrimination, balancing, etc., and lack of interest in 

studying and criticizing the literary text. 

Keywords: (literary criticism, literary text, level, ability( 
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 الفصل االول

 التعريف بالبحث

 -أوال : مشكمة البحث :

ف مشكمة ضعؼ الطمبة في نقد  النصوص االدبية يمكف أف يعود ألسباب ا
عّدة ، منيا طبيعة مادة النقد األدبي والتي تتسـ بالصعوبة إذ إنيا تستند إلى نظريات 

بنحو يسير فمسفية وحقوؿ معرفية متنوعة ، يحتاج القائـ بتدريسيا إلى اإلحاطة بيا ولو 
ليتمكف مف تقديميا بوضوح ، ثـ تقع عمى عاتقو ميمة ال تقؿ صعوبة ىي نقؿ عدد مف 
الميارات النقدية لدى الطمبة ، وىي ميمة شاقة تتطمب عددا كبيرا مف الكفايات 
التدريسية ، يصعب توافرىا مجتمعة ، ولعؿ ىذا ما يفسر معاناة الطمبة مف المادة وقمة 

زيادة ،  (09: 9556عؼ قدرتيـ عمى إجراء تطبيقاتيا ) الكواز ،استيعابيـ ليا ، وض
عمى ذلؾ إف إىماؿ بعض الميارات النقدية كالتحميؿ ، والتفسير ،والموازنة ، والتمييز ، 
صدار االحكاـ ، وميارة تقويـ االفكار ، يؤدي إلى ضّعؼ الطمبة في نقد النصوص  وا 

عمى ىذه الميارات اثناء دراستيـ لمادة ، مما األدبية ، إذ ال نرى مجااًل لتدريب الطمبة 
يجعميـ غير قادريف عمى التعمؽ في معاني النصوص األدبية الستنباط الصور النقدية 
، األمر الذي أدى إلى ضعفيـ في القدرة عمى نقد النصوص االدبية  والحكـ عمييا ، 

ىيـ والتصورات فيـ يمارسوف أساليب تفكير خاطئة ، تؤدي الى ظيور عددًا مف المفا
( . واستنادًا الى ما سبؽ  994:  9515المتناقضة لممفاىيـ الصحيحة ) طاىر ، 

ىّدؼ البحث الحالي إلى الوقوؼ عمى مستوى طمبة قسـ المغة العربية في نقد 
اإلجابة عمى السؤاؿ اآلتي : ما  ألدبية ، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ حاوؿ الباحثالنصوص ا

ة العربية ، المرحمة الرابعة ، كمية التربية األساسية ، جامعة مستوى قدرة طمبة قسـ المغ
 .بابؿ في نقد النصوص األدبية 

   -ثانيًا : أىمية البحث :

 -يمكف إظيار أىمية البحث الحالي بما يأتي : 
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. التربية : ألنيا عممية ضرورية لكؿ مف الفرد والمجتمع ، فبيا يحافظ عمى جنسو ، 1
 وينظـ عواطفو ، وينمي ميولو ، ويوجو غرائزه .  

. المغة كونيا الخصيصة اإلليية التي مّيز اهلل بيا اإلنساف ، ووسيمة مف وسائؿ 9
 االتصاؿ واختزاف المعمومات ونقميا مف جيٍؿ إلى آخر . 

لمغة العربية كونيا لغة فضميا اهلل تعالى عمى سائر المغات ، وأختارىا لتكوف لغة . ا4
التنزيؿ الخالد ، وىي المرآة الصادقة التي تعكس حياة األمة العربية واالسالمية الفكرية 

 واألدبية. 

.  الميارات النقدية كونيا تساعد الطمبة عمى استظيار جماليات النص األدبي ، وما 0
 عيوب أو ركاكة .  فيو مف

. النصوص األدبية كونيا تساعد عمى معرفة تاريخ األمة وماضييا وحاضرىا ، وانيا 6
 تيذب النفس ، وتصقؿ الذوؽ .

. المرحمة الجامعية كونيا تساعد في بناء شخصية الطالب المتكاممة في جوانبيا 7
 المعرفية والميارية والنفسية .

ـ المغة اقسأقدرة طمبة  مستوىإلى معرفة "  ييدؼ البحث الحالي  -ىدف البحث :
 في نقد النصوص األدبية " .  في كميات التربية االساسية العربية

.الحد المكاني : جامعة بابؿ ، كمية التربية األساسية ، قسـ المغة 1 -حدود البحث :
 العربية . 

 ، الفصؿ الدراسي األوؿ .  9595-9519.الحد الزماني : العاـ الدراسي 9

 .الحد البشري : عينة مف طمبة قسـ المغة العربية ، المرحمة الرابعة . 4

 ة مف النصوص األدبية.ة مختار نقديموضوعات .الحد المعرفي : 3
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 -تحديد المصطمحات :

 -عرفيا كؿ مف :: القدرة : اوالً 

بأنيا "مقدرة الفرد الفعمية عمى انجاز عمؿ ، أو التكيؼ في العمؿ  -:)الجيوية(.1
قد تكوف ، وقد تكوف فطرية أو مكتسبة ،و بنجاٍح تتحقؽ بأفعاؿ حسية ، أو ذىنية 

خاصة أو عامة ، ويمكف قياس بعض القدرات عف طريؽ االختبارات )الجيوية، 
9559 :91 .) 

بأنيا " اإلمكانية العقمية الحالية لمفرد لمقياـ بسموٍؾ معرفي أو عقمي معيف  -:)عمي( .9
 ( . 411: 9511تحت ظروؼ أو شروط معينة ") عمي ، 

بأنيا " المستوى الذىني الذي وصؿ إليو  فقد عرفيا الباحث اما التعريؼ االجرائي لمقدرة
وص األدبية مف طريؽ دراستيـ طمبة قسـ المغة العربية ، المرحمة الرابعة في نقد النص

 " .  الذي عده الباحث السابقة لمادة النقد األدبي ، كما يقيسو االختبار

   -ثالثا : النقد :

  -مفيـو النقد في االصطالح فقد عرؼ تعريفات عدة منيا :

بأنو " فف دراسة النصوص األدبية والتمييز بيف األساليب المختمفة ،   -. )منذور( :1
ؿ دراسة أدبية ، اذا صح أف األدب ىو كؿ المؤلفات التي تكتب بمغة وىو روح ك

 (. 13: 1996المثقفيف " )منذور ، 

بأنو "القراءة الفنية التأممية لمنصوص األدبية ووصفيا وتفسيرىا  -:.)الساعدي(2
صدار الحكـ عمييا استنادا إلى  وتحميميا ، وبياف العالقات الداخمية المكونة ليا ، وا 

 ( .49: 9519مقبولة تتخذ أساسا لمنقد " )الساعدي ،معايير 

بأنو " مجموعة االداءات والممارسات التي  لباحثا التعريؼ االجرائي لمنقد فقد عرفواما 
يقوـ بيا الطمبة في قسـ المغة العربية ، كمية التربية االساسية  جامعة بابؿ لمحكـ عمى 
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يتيف ، وذلؾ مف طريؽ توظيفيـ النصوص األدبية المقدمة ليـ بسرعٍة ودقٍة عال
لمميارات النقدية والمتمثمة بالتحميؿ ، والتمييز ، والموازنة ، واالستنتاج ، واصدار 

 االحكاـ ، وتقويـ األفكار .  

  -رابعًا : النصوص األدبية : 

  -عرفيا كؿ مف :صطالحي :التعريؼ اإل 

بأنيا " تمؾ القطع النثرية والشعرية التي تـ اختيارىا مف مأثور األدب ،   -)عطية(: .1
وتتضمف أفكار متكاممة ومترابطة وتكوف أطوؿ مف المحفوظات ويكوف القصد مف 
دراستيا لتذوؽ األدبي ، واعتمادىا مصدر إلستنباط األحكاـ األدبية التي يتأسس عمييا 

 ( . 984: 9557ية ،تأريخ األدب في كؿ عصر مف العصور " )عط

بأنيا " مجموعة مف اإلرث المغوي سواء أكاف ذلؾ قصصًا منثورة  -: )عبد الباري( .2
أو شعرًا منظومًا ، وىي الممكة الراسخة في النفس التي يمكف لمفرد أف يعبر فييا عف 
مكنونو الداخمي والمعاني الرقيقة التي تيذب النفوس وتعرض عمى الطمبة فكرة متكاممة 

 (. 18: 9514عدة أفكار مترابطة " )عبد الباري ، أو 

التعريؼ االجرائي لمنصوص األدبية فيو " مجموعة مف القطع الشعرية أو  أما     
مف كتب ودواويف عدة ، ثـ عرض واحدة منيا عمى طمبة قسـ  ىا الباحثالنثرية اختار 

المغة العربية ، المرحمة الرابعة ، لغرض نقدىا مف قبميـ عمى وفؽ ما درسوه لمادة النقد 
األدبي ، عّبر االختبار اعّد لقياس قدرتيـ عمى نقد النصوص األدبية والذي طّبؽ عمييـ 

 الحقًا " . 
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 انب نظرية ودراسات سابقةجو  / الفصل الثاني          

 المحور األول : جوانب نظرية . 

   اوال : النقد األدبي .

يقوـ جوىر النقد األدبي عمى الكشؼ عف جوانب النضج الفني مفيوم النقد األدبي : 
في النتاج األدبي ، وتمييزىا عما سواىا مف طريؽ الشرح والتعميؿ ، ثـ يأتي بعد ذلؾ 

محكـ عمى العمؿ األدبي وحده ، أي البد مف مبررات الحكـ عمييا ؛ فال قيمة ل
، وىو عممية تحميمية تّمكف الناقد مف جعؿ ضفي عمى النقد قيمة أعمى وتعميالت ت

األفراد غير القادريف عمى تذوؽ العمؿ األدبي أو إدراؾ القّيـ الجمالية والتي بدورىا 
تؤدي إلى الرؤية الفنية الصحيحة ، وىنا يقوـ الناقد بنقؿ رؤية جديدة لـ تكف واضحة 

زة عمى الموضوعية والفيـ مف طريؽ نقده ، فالنقد طريؽ لمرؤية األدبية السميمة المرتك
ويقـو جوىر النقد األدبي أواًل عمى  (. 15: 9556السميـ والدراسة  )القزاز وبكر،

الكشؼ عف جوانب النضج الفني في النتاج األدبي ، وتمييزىا مما سواىا عف طريؽ 
الشرح والتعميؿ ، ثـ يأتي بعد ذلؾ الحكـ عمييا ؛ فال قّيمة لمحكـ عمى العمؿ األدبي 

 –ه ، أي الُبّد مف مبررات وتعميالت تضفي عمى النقد قيمة ، وغالبًا ما يكوف النقد وحد
الحقًا لمنتاج األدبي ألنو تقويـ لشيء سبؽ وجوده ، ولكف النقد  –في مفيومو الحديث 

الخالؽ قد يدعو إلى نتاج جديد في سماتو وخصائصو ، فيسبؽ بالدعوة ما يدعو إليو 
ألعماؿ األدبية والتيارات الفكرية العالمية ، ليوفؽ بدعوتو بيف أدب ، بعد إفادة وتمثؿ ل

األدب ومطالبو الجديدة في العصر ؛ وىذا النوع مف النقد مألوؼ في العصور الحديثة 
لدى كبار الناقديف والمجدديف مف الُكتّاب ، وقد كاف خاصة العباقرة الذيف دعوا إلى 

اعدوا عمى إداء األدب لرسالتو ، وأسيموا المذاىب األدبية في العصور المختمفة ، فس
كثيرًا في تجدده مع إرساء دعواتيـ عمى فمسفة جمالية حديثة تضيؼ جديدًا إلى ميراث 

أف مفيوـ النقد األدبي ىو تحميؿ  يرى الباحثو  (،19: 1987)ىالؿ ، اإلنسانية  
يقو جيد الكالـ األعماؿ األدبية بنوعييا الشعري والنثري تحمياًل عمميًا ، يتضح مف طر 



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسة. السنة المجلة الذراسات المستذامة 

 

 

 1356 

مف رديئة ، ومف ثـ اصدار األحكاـ النقدية عمى ىذه األعماؿ ، فالنقد عممية أدبية 
 لغوية ونشاط فكري يقوـ بو الناقد مف أجؿ تقويـ اعوجاج أو إشارة إلى مواطف الجماؿ . 

 -الميارات النقدية : 

وىي ميارة تحميؿ بنود النص الفني إلى اجزاء ميمة صغيرة  : أـ ميارة التحميل  
ووصؼ كؿ منيا وتصنيفيا ، وتحديد الموضوع أو القضية التي أوجدت ىذا التصنيؼ 
مف طريؽ الفكرة العامة ، ومعالجتيا لألفكار األساسية القديمة والجديدة ، مف تحديد 

واالسئمة والمفاىيـ والصفات  العالقات ذات الدالالت المقصودة والفعمية بيف العبارات
والصيغ األخرى لمتعبير عف اعتقاد أو حكـ أو تجربة أو معمومات أو آراء ، وبمعنى 
آخر تفكيؾ أمر ما إلى مكوناتو األساسية ، أو تقسيـ الكؿ إلى أجزاءه ، أما في النقد 

 . ( 47: 9553خرمة ، فالتحميؿ ىو منيج فكري مداره تفكيؾ الكؿ إلى عناصره )أبو 

ىي ميارة تعني الحصوؿ عمى معنى المعمومات المتوافرة مف اجؿ التمييز :  ب ـ ميارة
التمييز والتفريؽ بيف اآلراء السميمة والصحيحة الواردة في النص وغيرىا مف األفكار 
الدخيمة ، وىي مف الميارات اليامة التي تدرس التفريؽ بيف الرأي والحقيقة مف طريؽ 

وىي عممية عقمية غايتيا إضفاء معنى عمى  ،ظيا االنساف المعمومات التي يالح
خبراتنا الحياتية أو استخالص معنى جديد منيا ، فنحف عندما نقدـ عمى تفكيؾ النص 
األدبي مف أجؿ عمؿ التمييز بيف الجيد منو والرديء باألدلة القطعية وبالبراىيف 

، والتعرؼ عمى االساليب ،وتحديد الكممات واأللفاظ المناسبة والغير مناسبة لمنص 
األدبي  )جرواف ،  والجمؿ التي استعمميا الكاتب ،فأننا ىنا نبحث عف جمالية النص

9515  :168  ). 

نشاط منطقي يبيف أوجو الشبو واالختالؼ بيف نصّيف أدبييف  وىي ـ ميارة الموازنة :ت 
، أو أجزاء نص واحد ، مف طريؽ فحص العالقة بينيما ، والبحث عف نقاط االتفاؽ 
واالختالؼ ، ورؤية ما ىو موجود في أحدىما ومفقود في األخر ، والمقارنة تشترط 
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كف تقسيميا كميارة نقدية وجود قاعدة مف البيانات المشتركة بيف طرفي المقارنة ، ويم
  -عمى :

أ. الموازنة الداخمية : ىي عممية فحص العناصر الداخمية لنصّيف أدبييف عمى مستوى 
 الموضوع والقّيمة والمعجـ والظواىر البالغية والبناء . 

االجتماعية والثقافية والتاريخية، ب. الموازنة الخارجية: موازنة بيف الشروط النفسية و 
  -ميارة الموازنة عمى طريقتيف :ويمكف بناء 

األولى : االنطالؽ مف البيانات الداخمية والخارجية إلى العناصر ، ويتحقؽ ذلؾ 
 باالنتقاؿ مف الكؿ إلى الجزء بالنسبة لكؿ بنّية . 

ف المقارنة بيانات ، أي مف الجزء إلى الكؿ . الثانية : االنطالؽ مف العناصر إلى ال وا 
ناس المحددة والمتداولة يستيدؼ مف وراءه التحميؿ النصّي ، بيف النصوص ، وفي االج

 (11:  9510وخمؽ ميارة التمييز التي تنشط الكفاية الموسوعية عند القارئ )حمداوي ،
 . 

إف ميارة االستنتاج تتضمف القدرة عمى حؿ المشكمة ، والتنبؤ  ـ ميارة االستنتاج :ج 
ئج االستقرائية ، وعمى صدؽ االستدالالت ، بالنتائج المحتممة والحكـ عمى نوعية النتا

وصواًل إلى نتائج مقترحة ، ومف الممكف االختيار بينيا بوصفيا مجموعة مف البدائؿ 
التي تساعد عمى حؿ المشكمة ، وتشير ىذه الميارة إلى تحديد العناصر الالزمة 

مف بيف  وتوفيرىا الستخالص المنطقية لمعالقات االستداللية المقصودة أو الفعمية
العبارات أو الصفات أو االسئمة أو أي شيء آخر لمتعبير ، وليذه الميارة المقدرة عمى 
خمؽ أو تكويف جدؿ أو نقاش مف طريؽ خطوات منطقية مركزة لمموضوع المعالج في 
التحميؿ ، أي تبيف النتائج المستخمصة مف المقارنة والمعالجة التحميمية ) الماضي ، 

1997 :198 ) .  
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لمنقد األدبي ميمتاف أساسيتاف ىما تفسير األعماؿ األدبية  ميارة إصدار االحكام :  ـح 
صدار االحكاـ ، فعممية إصدار الحكـ ميمة عقمية عميا ، يتـ فييا تمخيص الموقؼ  ، وا 
واختصاره بدقٍة ، والتعبير عنو بأمانة مف طريؽ عدد مف الميارات الفرعية كالتمييز بيف 

بارة عف وجو نظر معينة ، والتعبير عف اآلراء والحقائؽ ، فيدرؾ الطمبة أف الرأي ع
الرأي ليس بالضرورة أف يتفؽ عميو في حيف أف احتراـ الحقائؽ وتقبميا حتى ولو خالفت 
وجيات النظر معينة يعد أمرًا حتميًا نقبؿ بو دوف نقاش ، والحقائؽ أكثر قدرة عمى 

لميارة أيضًا كسب الدعـ الجماعي واالتفاؽ عمييا مف أفراد المجتمع ، وتضمنت ىذه ا
التفريؽ بيف األسباب والنتائج ، والتفريؽ بيف الواقع والخياؿ ، والتدليؿ عمى صحة الفكرة 

 (. 160: 9514أو خطئيا بالحجج والبراىيف المنطقية )العفيؼ ، 

التقويـ ىو المقدرة عمى اصدار أحكاـ لتدؿ عمى صالحية خ ـ ميارة تقويم األفكار :  
يقيا والحصوؿ عمى نتائج ايجابية منيا ، وتعد حقيقة التقييـ فكرة ما ، وامكانية تطب

عممية عقمية تتصؿ الى حٍد ما بمرحمة االبداع ، والحكـ والتقييـ لعممية االبداع تأتي 
اىميتيا مف طريؽ قدرة الطمبة عمى تطبيؽ ما تعمموه في المواقؼ العممية ، وتعديؿ 

وبما اف مفيوـ التقويـ  المشكمة ،مف العمؿ ليصؿ الى مرحمة النضج الكامؿ والمرجو 
يتصؿ بمعناه الدقيؽ في القدرة عمى اصدار األحكاـ في النص األدبي ، معممة بطريقة 
عممية وبميارة فائقة ، إذ تعد ميارة متقدمة مف ميارات اصدار الحكـ وتحتاج الى قدرة 

كـ ايجابًا أو سمبًا عقمية عميا لتوصيؿ أبعاد ىذه الميارة الى الطمبة ، وال ُيكتفى بالح
عمى القضية ، اضافة الى اف نشاط ىذه الميارة يتركز في األجزاء الكمية لمنص ، إذ 
يحتاج الطمبة الى القياـ بعمميات مترابطة مف التحميؿ والتفسير والربط واصدار الحكـ 

) العفيؼ ، . ليقدـ بعد ذلؾ التقويـ والتدليؿ عمى ذلؾ مف طريؽ النص أو ما يتصؿ بو
 (.168: ص9514
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  -خطوات نقد النصوص األدبية :

إذا اراد الطالب اف ينقد النص األدبي بصورة عممية صحيحة ، فعميو معرفة أىـ 
  -فيما يأتي أىـ تمؾ الخطوات :اف يتبعيا عند نقده ليذا النص ،  الخطوات التي يجب

ولتحقيؽ ذلؾ الغرض يقرأ الطالب النص مرة أو أكثر قراءة متأنية فاىمة .فيم النص :1
 ، يدرؾ بيا العالقات ، ويتفحص طريقة األداء والدالالت . 

ونعني بو حياة الشاعر والمناسبة التي قيؿ فييا النص ،  .تحديد الجو العام لمنص :9
در االمكاف ، ويتـ فيو ومعرفة الحدث الذي يرتبط بالنص ، وفي األغمب يكوف موجزًا بق

 تناوؿ الجوانب التي ليا عالقة بالنص األدبي .

وتتشكؿ عادة في ذىف القارئ أفكار عامو أثناء قراءتو لمنص ،  . تحديد الفكرة : 3
وخير وسيمة لموصوؿ الى الفكرة العامة ىي دراسة النص ووضع مخطط ألىـ األفكار 

يركز القارئ في ىذه الخطوة عمى ارتباط األفكار الفرعية ، ثـ النفاذ الى الفكرة الكمية ، و 
 ، وانسجاميا وعمقيا وابتكارىا وحسف االنتقاؿ والربط بيف األفكار األخرى مف عدمو.

في ىذه الخطوة يقوـ الدارس بتحويؿ النص الشعري الى  . الشرح المغوي لمنص : 4
اره مف طريؽ نص نثري عف طريؽ توضيح المفردات الصعبة ، لتسييؿ فيـ النص وافك

 ( . 94-99:  1999شرح موجز مف غير اسياب  ) فتوح ، 

ويتـ النقد عبر مرحمتيف : المرحمة األولى بتخميص الفكرة الى أقؿ . نقد األفكار : 5
عدد ممكف مف الكممات ، والمرحمة الثانية بمناقشة الفكرة عف طريؽ توضيح أىميتيا 

 وصحتيا وترتيبيا بالنسبة لباقي األفكار .

فالعواطؼ ىي االنفعاؿ النفسي المصاحب لمنص ، وقد يكوف  . دراسة العاطفة : 6
ىادئًا ، أو متوسطًا ، أو جامحًا والعاطفة تختمؼ عف الفكرة ، إذ إف العاطفة فييا تحرؾ 
نفسي والفكرة شيء عقمي ، وتتـ دراسة العاطفة عف طريؽ معرفة نوعيا ودافعيا 

 ئ وعمقيا ، ومعرفة قيمتيا في بناء المجتمع .وصدقيا في التأثير في نفس القار 
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في ىذه الخطوة تتـ دراسة البناء الداخمي والخارجي وعالقتيما . المنيج البنيوي : 7
 بالموضوع ، ويتـ التعامؿ مع النص عمى إّنو نظاـ لغوي لو مستويات فرعية ، ومنيا : 

 .المستوى الصوتي : فينظر في األصوات ومخارج الحروؼ وصفاتيا  . أ
المستوى الصرفي : بدراسة الكممات مف حيث سيولو فيميا وقمو غريبيا   . ب

 والعالقة بيف وزف الكممات والمعاني الدالة عمييا .
المستوى النحوي : مف طريؽ دراسة الجممة بنوعييا الفعمية واألسمية ، والتقديـ  . ت

والتأخير والحشو والمحسنات البديعية المفظية والمعنوية مف جناس وطباؽ 
 وتورية ومقابمة .

 المستوى الداللي : ويتـ فيو دراسة األلفاظ في النص وداللتيا . . ث
المستوى البياني : ويتـ فيو دراسة الخياؿ والصورة في النص عّبر فنوف عمـ  . ج

 البياف مف تشبيو واستعارة وكناية ومجاز. 
 المستوى الكتابي : ويدرس عالمات الترقيـ والخط واإلمالء  . ح
: ويدرس عروض الشعر وموسيقاه الخارجية والروي والقافية  المستوى النظمي . خ

 ( . 68-67:  1997والزحافات والعمؿ ) الماضي، 

 لدراسات السابقةا :المحور الثاني

اسم  ت
 الباحث

مكان 
وسنة 
 الدراسة

 ىدف الدراسة
 

حجم 
 العينة

اداة 
 البحث

الوسائل 
 االحصائية

 أىم النتائج

العراؽ  التميمي 1
9551 

التذوؽ مستوى 
األدبي لدى 
طمبة أقساـ 
المغة العربية 
في كميات 
التربية في 
محافظة 

 
905 

 
اختبار   

تحصيم
 ي 

االختبار التائي 
معادلة مربع و 

 كاي  
معامؿ ارتباط و 

وتحميؿ  بيرسوف
 التبايف االحادي

  

ػ ضعؼ مستوى طمبة 
أقساـ المغة العربية في 

 التذوؽ األدبي . 
ػ ال توجد فروؽ ذات داللة 
إحصائية بيف طمبة 
الكميات الثالثة في التذوؽ 

 األدبي . 
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  بغداد(
 

ػ  ال توجد فروؽ ذات 
داللة إحصائية بيف 
طالب الكميات الثالثة 
وطالباتيا في التذوؽ 

 األدبي
 

 العيساوي 2
العراؽ 
9553 
 

مستوى طمبة 
قسـ المغة 
العربية في 
كمية التربية 
األساسية في 

تحميؿ 
النصوص 

 األدبية

 
69 

اختبار 
تحصيم
 ي

معامؿ ارتباط 
بيرسوف والنسبة 

 المئوية 

ضعؼ طمبة قسـ المغة 
العربية في كمية التربية 
األساسية في تحميؿ 

، إذ بمغ  النصوص األدبية
متوسط درجات الطمبة في 
االختبار التحصيمي 

%( وىو مستوى 44476)
 متدني جدا             

 بريكيت 3
 السعودية
9518 

تحديد ميارات 
النقد األدبي 

الالزمة 
لطالب 
المرحمة 
الجامعية 

وتقويـ أداء 
طالب قسـ 
المغة العربية 
بجامعة طيبة 

 في ضوئيا

118 

اختبار 
ميارات 
النقد 
 األدبي

معامؿ ارتباط 
بيرسوف 

والمتوسط 
الحسابي 

ومعادلة الفا 
 كرونباخ

ضّعؼ واضح في مستوى 
تّمكف طالب قسـ المغة 

في كمية التربية / العربية 
جامعة طيبة في الميارات 
المرتبطة بالتمييز ، 
صدار  والموازنة ، وا 
األحكاـ ، إذ بمغ مستوى 
التمكف في ميارة التمييز 

%( ، وفي  4741)
مستوى التمكف في ميارة 

%( ، أما 46الموازنة )
في ميارة اصدار االحكاـ 
فقد بمغ مستوى التمكف 

(49)% 
سيتـ عرض نتائج البحث معامؿ ارتباط مقياس  05قدرة طمبة   العراؽ الدراسة  4
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أقساـ المغة  9591 الحالية
العربية في 

كميات التربية 
االساسية في 
نقد النصوص 

 األدبية

لقياس 
قدرة 
الطمبة 
عمى نقد 
النصو 
ص 

واختبار 
تحصيم
 ي

بيرسوف والنسبة 
 المئوية

 في الفصؿ الرابع .

 السابقة .جوانب اإلفادة من الدراسات 

 . وتحديد العينة .التعرؼ عمى مشكمة البحث واإللماـ بيا 1

جراءاتو . 9  .اختيار المقياس المناسب ليدؼ البحث وا 

 اختيار الوسائؿ اإلحصائية المناسبة ..4

 تحميؿ نتائج البحث وتفسيرىا . .3

جراءاتو/ الفصل الثالث                                منيجية البحث وا 

وىي لتحقيؽ ىدؼ البحث  ي استعمميا الباحثىذا الفصؿ وصفا لإلجراءات الت يتضمف
:-  

المنيج الوصفي ؛ ألنو أكثر مالءمة مع طبيعة  استعمؿ الباحث وال: منيج البحث :أ
قياس قدرة طمبة قسـ المغة العربية في نقد النصوص األدبية ،  بحثيا ، الذي يرمي إلى 

إذ أف ىذا المنيج يساعد عمى إظيار العالقات والترابطات بيف أجزاء النص 
 موضوعاتو .و 
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 ثانيا: إجراءات البحث . 

يتضمف مجتمع البحث الحالي كميات التربية األساسية في  -.مجتمع البحث :1
التحديد كميات التربية األساسية التي تضـ أقساـ المغة محافظات العراؽ جميعيا ، وب

(جامعة وىي )المستنصرية ، وبابؿ ،والكوفة ، وواسط 11والبالغ عددىا ) العربية
 ،وميساف ،والمثنى ،والموصؿ ،االنبار ،وتمعفر ،و صالح الديف ،وديالى ( 

 عينة البحث ..9

بصورةٍ  قصّدية طمبة قسـ المغة العربية/  اختار الباحث-.عينة البحث األساسية :1
 -: منيا كمية التربية األساسية / جامعة بابؿ لألسباب عدة 

 . الباحث ة بابؿ مف سكفقرب جامع .1
 . كمية التربية األساسية مع الباحثتعاوف قسـ المغة العربية في  .9
 لوجود عينة مناسبة .   امكانية تطبيؽ البحث .4

 الساسية جامعة بابؿ ، وقد استفسرقسـ المغة العربية في كمية التربية ا راجع الباحث
( طالبًا 171عددىـ ) بعة في القسـ المذكورة ، وقد وجدعف عدد طمبة المرحمة الرا

ولما كاف مجتمع  وىـ بذلؾ يمثموف )عينة البحث( ، وطالبًة موزعيف بيف ثالث قاعات
مع الطمبة جميعيـ بسبب الظروؼ الصحية البحث الحالي كبيرًا ، وصعوبة التواصؿ 

%( 99عينة منيـ ، وبنسبة )الباحث أخذ  البمد والعالـ بأجمعو ، لذا  التي يعاني منيا 
( طالبًا وطالبة لمفصؿ 05مف مجموع العدد الكمي ، وبذلؾ تكونت عينة البحث مف  )

بار  النيائي  عمييـ اإلخت ( ، طبؽ الباحث9595-9519لمعاـ الدراسي )الدراسي األوؿ 
. 

إف اإلختبار المعد لقياس قدرة الطمبة عمى نقد النصوص :  األداة / بناء المقياس
ًا يتـ عمى أساسو التصحيح ، ويجب أف يكوف المعيار كميًا ، قياساألدبية ، يتطمب م
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ًا لتصحيحو ، عمى وفؽ الخطوات قياسم بنى الباحث وصحيح اإلختبار ،ولغرض ت
  -اآلتية : 

استبانة مفتوحة ، تضمنت سؤاال لتحديد الميارات النقدية الواجب توافرىا  الباحث.وجو 1
لدى الطمبة ليتمكنوا مف نقد النصوص األدبية ، إلى نخبة مف المتخصصيف في مجاؿ 

 .  س المغة العربية وآدابيا ممحؽ طرائؽ تدري

مف طبيعة عمى مجموعة مف الدراسات واألدبيات السابقة القريبة  . اطمع الباحث9
 البحث الحالي . 

( ميارات رئيسة ىي )التحميؿ ، والموازنة ، 6استبانة مغمقة ، تضمنت ) عد الباحث. أ4
صدار األحكاـ، وتقويـ األفكار( ، وقد احتوت ىذه الميارات  والتمييز ، واإلستنتاج ، وا 

حة ، ل( مؤشرًا فرعيًا ، ووضعت أماـ كؿ فقرة ثالثة بدائؿ )صالحة ، غير صا49عمى )
 . تحتاج إلى تعديؿ ( 

بصيغتو األولية عمى نخبة مف المحكميف في مجاؿ المناىج وطرائؽ  .وزع المقياس3
ضع عالمة مف عدميا ، بو  ، لمعرفة صالحية كؿ فقرة يس المغة العربية وآدابياتدر 

  )صح( في الحقؿ المناسب 

 وطرائؽ تدريسفي ضوء آراء المحكميف والخبراء المتخصصيف في مجاؿ المناىج .0
( مؤشرات ، واحدا في ميارة التحميؿ ، وواحدا 3) المغة العربية وآدابيا ، استبعد الباحث

في ميارة اإلستنتاج ، وأخر في ميارة التمييز ، واألخير في ميارة الموازنة ، وبذلؾ بمغ 
( مؤشرا توزعت عمى الميارات الست،  إذ تضمنت ميارة التحميؿ 43عدد المؤشرات )

( مؤشرات ، وميارة الموازنة اشتممت 0مؤشرات ، وميارة التمييز فقد أحتوت عمى )( 8)
( مؤشرات ، وميارة )إصدار 6( مؤشرات ، وميارة اإلستنتاج وضمت )3عمى )

( مؤشرات 0( مؤشرات، وميارة )تقويـ األفكار( احتوت عمى )6األحكاـ( اشتممت عمى )
( وأربع وثالثوف مؤشرًا 43ساسية ، و )( ست ميارات أ6، وذلؾ تضمنت القائمة عمى )

 أو ميارة فرعية  . 
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( 4درجة االختبار عمى الميارات الفرعية ، إذ اعطت لكؿ ميارة ) . وزع الباحث6
( مؤشرًا فرعيًا ، لذا أصبح االختبار متكّوف 43درجات ، وبما اف االستبانة تضمنت )

 ( درجة .159مف )

رة أخرى عمى نخبة مف المحكميف تـ عرضو م . لمتأكد مف صدؽ المقياس7
المتخصصيف في مجاؿ المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية وآدابيا ؛ إذ طمبت منيـ 
إبداء رأييـ حوؿ مدى إنتماء كؿ ميارة فرعية لممستوى الذي صنفت فيو ، ومدى 

ضافة ،أو حذؼ ،أو تعديؿ ما يرونو مناسبا ، وقد عد  وضوح الصياغة المغوية ،وا 
%( فػأكثر مف متوسط االستجابات مف  85الميارة التي لـ تحصؿ عمى نسبة ) الباحث

، ومف ثـ تػـ حػذفيا ، وقد اعتمد الػميارات التي ال تناسب طمبة قسـ المغة العربية 
ىذه النسبة استنادا لبعض الدراسات التي أيدت ىذه النسبة ، ومنيا دراسة  الباحث

المحكموف عددا مف المالحظات الطفيفة ، والتي ( ، وقد أبدى السادة 9553العيساوي )
 . ؤثر عمى طبيعة اإلستبانة لـ ت

عمى طريقة إعادة اإلختبار في استخراج ثبات اختبار  اعتمد الباحث -ثبات األداة : 
الميارات النقدية ، ألنيا تتناسب مع منيج بحثيا إذ إنيا مف أكثر الطرائؽ شيوعًا 

ضؿ الطرائؽ المستعممة في حساب معامؿ ثبات إلستخراج الثبات ، وتعد مف أف
عمى استجابات  (، إذ اعتمد الباحث971: 9557)الكبيسي ، اإلختبارات غير المقننة 

( طالبًا وطالبة مف طمبة قسـ المغة 10العينة االستطالعية جميعيا والبالغ عددىا )
إجابات  حثسية ، الجامعة المستنصرية ، وصحح الباالعربية ، كمية التربية االسا

رقمًا لكؿ طالب أو طالبة تـ  فؽ المعيار الذي أعدتو ، وقد أعط الباحثالطمبة عمى و 
بتطبيؽ األداة مرة أخرى  ، وبعد مضي أسبوعيف تقريبًا طبؽ الباحث تطبيؽ األداة عميو

 . %( 97كانت درجة الثبات )عمى نفس العينة وبظروؼ نفسيا ، ف

الذي ذكرناه سابقًا ،  مد الباحث عمى بناء المقياساعتلتصحيح األداة :  بناء المقياس
( درجة ، 155ليكوف نفسو معيار تصحيح االختبار، والذي حددت درجتو العميا بػ )
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( 43ودرجتو الدنيا )صفر( درجة ، موزعة عمى الميارات الست ، والمؤشرات النقدية )
 مؤشرًا.  

  -ثبات التصحيح :

وتقوـ ىذه الطريقة عمى أساس تطبيؽ  -:  عبر الزمن حث ونفسو.االتفاق بين البا1
األداة عمى مجموعة واحدة مف األفراد مرتيف متتاليتيف في يوميف مختمفيف ، وفي حدود 

بتطبيؽ االختباراف  ، لذا قاـ الباحثبيف أسبوع واحد أو أسبوعيف  فاصؿ زمني يتراوح
كمية التربية االساسية / الجامعة ( طالبًا وطالبة مف طمبة قسـ المغة العربية / 10عمى )

معامؿ  زمني أمده أسبوعاف ، وقد استعمؿ الباحث المستنصرية ،  يفصؿ بينيما فاصؿ
، وىو معدؿ %( 5،98مغ معدؿ الثبات )ارتباط بيرسوف لمعرفة معدؿ الثبات وقد ب

 ثبات عاٍؿ. 

كمالحظ ثاٍف ، الماجستير تـ اختيار احد طمبة: ومصحح آخر  اق بين الباحث.االتف2
 ا، وبعد إجراء التصحيحيف )الباحثبعد أف تـ توضيح األداة لو وتدريبو عمى استعمالي

 ت عاؿ  % ( ، وىو معدؿ ثبا5،97ومصحح آخر(، بمغ معامؿ الثبات )

األداة بصيغتيا النيائية بعد نياية الفصؿ  طبؽ الباحث  -سادسًا : تطبيق االداة :
ىذا التوقيت  ر الباحث، وقد أختا 93/3/9595في يوـ الخميس الموافؽ  األوؿ

لغرض تطبيؽ االختبار كوف الطمبة في ىذا الوقت قد أنيوا المواد الدراسية جميعيا ، 
 قبؿ تطبيؽ االختبار وكما يأتي :خطوات عدة  الباحث وقد اتبع

( الذي تـ مف طر  الباحث أعد.1 يقو اختبار الطمبة ، الموقع اإللكتروني )الكالس رـو
 وبمساعدة استاذ المادة

                                                           
  5/5/8282، وتدأ انفصم انثاني تتاريخ  82/4/8282انتهى انفصم اندراسي االول في 

 انكترونيًا تسثة انظروف انصحية انمعروفة 
 أ.م.د سامر عثد انكاظم جالب 
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النص المختار مف قبؿ المحكميف لمطمبة ، لغرض االختبار وىو  ارسؿ الباحث.9
 )  قصيدة )الحمة( لمشاعر الجواىري عمى المنصة االلكترونية )الكالس رـو

بة بتدريسييف أثنيف مف اساتذة قسـ المغة العربية * ، لمراقبة الطم استعاف الباحث.4
 .  أثناء مدة اإلختبار ، وبإشراؼ السيد رئيس قسـ المغة العربية

أخبر أستاذ المادة الطمبة بأف درجة اإلختبار ستضاؼ إلى مادة النقد الحديث ، لذا .3
يجب عمييـ اإلىتماـ بو ، واف يبذلوا قصارى جيدىـ فيو ألف درجتو ميمة في تقويـ 

 مستواىـ . 

ختبار لقياس القدرة( كأداة الحالية عمى )ا في دراستو الباحثعتمد اثالثا : أداة البحث .
في نقد النصوص ية التربية األساسية لمعرفة قدرة طمبة قسـ المغة العربية في كم لبحثو

 األدبية. 

يحتاج إلى نص أدبي ينقده طمبة قسـ المغة وبما أف البحث  -اختبار قياس القدرة :
بالرجوع إلى دواويف  ( نصوص أدبية6) تار الباحثاخ العربية / المرحمة الرابعة ، لذا

كوف مالءمة لمستوى الطمبة ، أودعيا في إستبانة الشعراء وبعض الكتب ، بحيث ت
،  ائؽ تدريس المغة العربية وآدابيايا عمى نخبة مف المحكميف في المناىج وطر ووزع

 لغرض إختيار نصًا أدبيًا واحدا يكوف ىو مضموف اإلختبار . 

ييدؼ اإلختبار إلى قياس مدى تمكف طمبة قسـ المغة العربية من االختبار : أ.اليدف
 مف ميارات النقد األدبي ، في الميارات الست ، وما تشتمؿ عميو مف مؤشرات فرعية .  

لما كاف اإلختبار يتطمب مف الباحث نصا ب. اختيار النص األدبي المناسب لإلختبار:
 في نقد النصوص األدبية ، لذا عرض الباحثلطمبة أدبيا يتـ مف طريقو معرفة مستوى ا

ي طرائؽ مف النصوص األدبية  ، عمى نخبة مف المحكميف والمتخصصيف ف نخبة
، لقياس مدى تمكنيـ مف نقد  ، مف أجؿ إختيار نصًا ادبيًا واحداً  تدريس المغة العربية

                                                           

 * أ.م.د مشرق محمد مجىل 
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النصوص األدبية في ضوء الميارات الست المحددة في التجربة ، وقد أختار المحكموف 
 قصيدة )الحمة( لمشاعر الجواىري ، لتكوف القصيدة التي سوؼ ينقدىا الطمبة . 

لما كاف اإلختبار ييدؼ إلى قياس مدى التمكف مف ت. صياغة سؤال االختبار : 
فقد تكّوف االختبار مف سؤاؿ واحد فقط ، ، األدبي المحددة في البحث  ميارات النقد

عر الجواىري ، وقد وىو نقد النص الشعري المقدـ إلى الطمبة ،وىو قصيدة )الحمة( لمشا
السؤاؿ عمى الصورة اآلتية :) أنقد النص الشعري التالي في ضوء ما  صاغ الباحث

 درست في مادة النقد األدبي ( . 

االختبار بصيغتو  ألجؿ تحقيؽ صدؽ األداة عرض الباحث االختبار:ث. صدق  
، األولية عمى نخبة مف المحكميف مف المتخصصيف في طرائؽ تدريس المغة العربية 

كما ىو دوف تغيير وقد أبدى ىؤالء المحكميف آراءىـ ومقترحاتيـ في إبقاء االختبار 
كميف دلياًل عمى صالحية %( مف المح85نسبة موافقة ) يذكر ،إذ اعتمد الباحث

 اإلختبار وقبولو .

أوراؽ الطمبة  تبار جمع الباحثبعد اإلنتياء مف إجراء اإلخسابعًا : تصحيح االختبار . 
الخاص بنقد  ( ورقة ، ثـ صححيا عمى وفؽ المقياس الذي أعد الباحث05لبالغة  )وا

( درجة ، ودرجتو الدنيا بػ )صفر( ، 155النص األدبي ، والذي حددت درجتو العميا بػ )
( ، وبذلؾ تـ التصحيح وثبتت الدرجات  97( ، وأقؿ درجة )06إذ بمغت أعمى درجة )

( ورقة مف إجابات 10عشوائيًا ) لمتثبت مف موضوعية التصحيح ، سحب الباحث، و 
مع  ف مف االتفاؽ ، اتفاؽ الباحث مع نفسيا ومع  الزمف ، واتفاقونوعيالطمبة مستعممًة 

( اياـ ، فكاف 15مصحح آخر ، إذ صححت االجابات مرتيف بفاصؿ زمني مقداره )
 % ( 5498صحح آخر فبمغ )% ( ، أما ثبات التصحيح مع م 5497ثبات التصحيح ) 

  -ثامنًا : الوسائل االحصائية :

معامؿ ارتباط بيرسوف إليجاد ثبات األداة  استعمؿ الباحث -.معامل ارتباط بيرسون :1
 تصحيح .، وكذلؾ استعمؿ في حساب ال
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نسبة الطمبة الذيف حمموا النص وفؽ كؿ يا الباحث إليجاد استعمم  -.النسبة المئوية :4
                           . (959:  9558)البياتي ، .  فقرة مف فقرات المعيار 

 الفصل الرابع                                       

 عرض النتائج وتفسيرىا                                   

ضوء ىدؼ البحث بعد إجراء  يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لنتائج البحث وتفسيرىا في  
  -ما يأتي : الباحث

مف ثبات التصحيح عمى وفؽ المقياس الذي بناه  .تصحيح إجابات الطمبة والتحقؽ1
 . الباحث

 .استخراج المتوسط الحسابي لدرجات الطمبة في االختبار .9

بات الطمبة عمى وفؽ والنسبة المئوية لتكرار إجا قرات المقياس.معرفة المتحقؽ مف ف4
 .  فقرات المقياس

( درجة محكًا لمفصؿ بيف اإلجابات 05البالغ ) الباحث متوسط المقياس .اعتمد3
( درجة ناجحة ومقبولة ، 05المقبولة واإلجابات الضعيفة ، فعّد كؿ إجابة زادت عمى )

 ( درجة عّدت ضعيفة وغير مقبولة . 05وكؿ إجابة أقؿ مف )

 أواًل : عرض النتائج بشكل إجمالي . 

يفة جدًا ، إذ تراوحت درجاتيـ كشفت نتائج البحث اف الطمبة كانت درجاتيـ ضع     
 -99في اإلختبار النيائي والذي يقيس مدى تمكنيـ في نقد النصوص األدبية بيف )

%( ، وىو أقؿ مف درجة النجاح 49( درجة ، وبمغ متوسط درجاتيـ في االختبار )03
( درجة ، فقد توزعت درجاتيـ وفؽ 05الصغرى المعتمدة في الكميات العراقية والبالغة )

نظاـ المعموؿ بو في الكميات بيف المستوييف )الضعيؼ ،والمقبوؿ( ، وكما مبيف في ال
 ( . 1جدوؿ )
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 توزيع تكرار الطمبة عمى المستويات المعمول بيا في الكميات (1جدول )

 ضعيف
 فأقل49

 مقبول
55-59 

 متوسط
65-69 

 جيد
75-79 

 جيد جدا
85-89 

 امتياز 
95-155 

الن التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار
 سبة

 %5 صفر %5 صفر %5 صفر %5 صفر 16% 8 83% 39
%( حصموا عمى تقدير 83( طالبًا وطالبة ونسبتيـ )39( إف )1يتضح مف جدوؿ )

ف )05)ضعيؼ( إذ كانت درجاتيـ أقؿ مف) %( 16(  طمبة ونسبتيـ )8( درجة،وا 
ف ىذه 06-05تقدير )مقبوؿ( ، إذ انحصرت درجاتيـ بيف )حصموا عمى  ( درجة ،وا 

النتائج تدؿ عمى انخفاض كبير في مستوى طمبة قسـ المغة العربية / المرحمة الرابعة / 
 كمية التربية األساسية في نقد النصوص األدبية .

 .  ثانيًا: عرض النتائج وتفسيرىا بشكل تفصيمي

عف طريؽ عرض النتائج تبيف أف طمبة قسـ المغة العربية متباينوف في نقد       
النصوص األدبية ، فمنيـ مف نقد النص األدبي مف طريؽ استعمالو بعض الميارات 
النقدية ، ومنيـ مف لـ يستعمؿ ىذه الميارات إذ كاف نقدىـ لمنص األدبي ال يقوـ عمى 

ض الفقرات البسيطة ، وكما ىو مبيف في جدوؿ أي أسس أو قواعد عممية إاّل في بع
               ( .9رقـ )

 ( يبين إجابات الطمبة وتكراراتيم والنسبة المئوية 2جدول )                   

تكرارات الطمبة الذين نقدوا النص عمى 
 وفق الميارات النقدية 

تكرارات الطمبة الذين لم ينقدوا النص عمى 
 ية وفق الميارات النقد

 النسبة المئوية  التكرار  النسبة المئوية  التكرار
12 24% 38 76% 
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( إف الطمبة الذيف نقدوا النص عمى وفؽ بعض الميارات النقدية 9يتضح مف جدوؿ )
ف الطمبة الذيف نقدوا 93( طالبًا وطالبة وكانت نسبتيـ )19كاف عددىـ ) %( ، وا 

( طالبًا وطالبة 48النصوص األدبية دوف اعتمادىـ عمى الميارات النقدية كاف عددىـ )
مى انخفاض نسبة الطمبة الذيف يمتمكوف أو يعرفوف %( ، م مَّا يدؿ ع76كانت نسبتيـ )

يعرض كيؼ ينقدوف النص األدبي عمى وفؽ الميارات النقدية الضرورية ، وسوؼ 
( النتائج المتحققة في كؿ مؤشر مف مؤشرات المعيار وتكرارىا 4في جدوؿ ) الباحث

تكرار الى أقؿ ونسبتيا المئوية مرتبة ترتيبًا تنازليًا مف المؤشر الذي حصؿ عمى أعمى 
 مؤشر . 

 ( توزيع تكرارات الطمبة عمى المؤشرات 3جدول )              
 الميارة ت

 
درجة 

 الميارة 
 عدد تكرارات الطمبة عمى كل مؤشر التابع لمميارة

المؤشر 
 االول

المؤشر 
 الثاني

المؤشر 
 الثالث

المؤشر 
 الرابع

المؤشر 
 الخامس

المؤشر 
 السادس

المؤشر 
 السابع

المؤشر 
 الثامن

مجموع 
 التكرارات

 
النسبة 
 المئوية

 44،5 178 صفر 3 8 26 39 46 6 55 23 التحميل  1
 45،4 151 ـــــــــ ــــــــ ــــــــــ 4 11 16 28 42 15 التمييز 2
 39،33 118 ـــــــــ ــــــــ 3 6 2 32 35 45 18 االستنتاج  3
اصدار  4

 االحكام 
 38،33 115 ـــــــــ ــــــــ 3 4 8 31 29 45 18

 36،4 91 ــــــــ ــــــــ ــــــــــ ـــــــــــ 9 25 38 24 11 الموازنة  5
تقييم  6

 األفكار 
 25،4 51 ــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــ صفر  7 11 16 17 15

  155 المجموع 

دوف المستوى المقبوؿ وفيما ( اف الطمبة اخفقوا في أغمب المؤشرات وانيـ 4يظير مف جدوؿ )
 -يمي توضيح لذلؾ :

نالت ميارة التحميؿ المرتبة األولى في إجابات الطمبة فجاءت بتكرار  -: .ميارة التحميل1
%( ، وىي أقؿ مف درجة النجاح أو القبوؿ والبالغة  3340( تكرارًا وبنسبة مئوية )178)
يعود إلى عدـ تمكف الطمبة مف  أف السبب الضعؼ في التحميؿ ربما يرى الباحث%( ،و 05)

تجزئة النص وتصنيفو الى اجزاء صغيرة ووصؼ كٌؿ منيا ، كذلؾ عدـ قدرتيـ عمى تحديد 
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العالقات ذات الدالالت المقصودة والفعمية بيف العبارات والصيغ ، وكذلؾ أيضًا تحتاج ميارة 
ألؼ مف أصوات التحميؿ إلى ذكاء وبراعة وقدرة عمى تحميؿ بنية النص كنسؽ متكامؿ يت

مف طريؽ إجابات الطمبة في  وسيقى ، وىذا ما لـ تممسو الباحثوكممات ورموز وصور وم
 يرى الباحثاالختبار ، بؿ بالعكس فقد جاءت إجاباتيـ في تحميؿ النص مرتبكة وغامضة ، و 

 إف ىذا الضعؼ يعود إلى عدـ اطالع الطمبة عمى الميارات النقدية ومنيا ميارة التحميؿ والتي
تعد أساس في أي عمؿ نقدي ، وكذلؾ عدـ تعود الطمبة وتدريبيـ عمى استعماؿ ميارة التحميؿ 

               ( .      9553وىذا ما أكدتو دراسة )العيساوي  في نقد النص األدبي،

( تكرارًا  151حازت ميارة التمييز عمى المرتبة الثانية بتكرار ) -: .ميارة التمييز2
أف ىذه النسبة ضعيفة تعكس قصورًا واضحًا  يرى الباحث( ، و 3543)وبنسبة مئوية 

لدى الطمبة في ىذه الميارة ، وقد يعود السبب في ذلؾ إلى أف ميارة التمييز قدرات 
عقمية عميا )التحميؿ والتركيب(، وامكانية عالية لدى الطالب مف أف يحمؿ النص بصورة 

قّوموا بعمؿ عمميات التمييز بيف شاممة عمى وفؽ أسس عممية سميمة ، ومف ثـ ي
األفكار الواردة بالنص ، فيميز بيف الفكرة األساسية لمنص واألفكار الفرعية ، وكذلؾ 
يمّيز بيف اآلراء الصحيحة واآلراء الخاطئة ، وكذلؾ يمّيز بيف األلفاظ المرتبطة بالنص 

عماؿ ميارة ستعف غيرىا ، وكذلؾ افتقار المقرر الدراسي الى تدريب الطمبة عمى ا
أيضًا اف تدريس مادة النقد األدبي في المرحمة الجامعية ىي  يرى الباحثو التمييز ،

دراسة نظرية فقط ، اما الجانب العممي فيو معدوـ بشكٍؿ كبير وىذا ما أكدتو دراسة 
 (  .    9553)العيساوي 

( 118) حصمت ميارة اإلستنتاج عمى المرتبة الثالثة بتكرار -: .ميارة االستنتاج3
( ؛ م مَّا يشير إلى تدني مستوى الطمبة المرتبط بميارة 49444تكرارًا وبنسبة مئوية )

أف سبب ذلؾ قد يعود إلى عدـ قدرة الطمبة عمى إيجاد  الباحث ذلؾ عزااالستنتاج ، و 
تفسيرات عممية ومنطقية واضحة ومقنعة تحاكي العقؿ ، كذلؾ عدـ قدرتيـ عمى حّؿ 

لطمبة عف إيجاد معمومات جديدة مف المعمومات المتوافرة في النص المشكالت، وابتعاد ا
األدبي ،وكذلؾ طبيعة المقرر الدراسي ، الذي ينبغي لو اف يعتمد الى تييئة أذىاف 
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الطمبة لعممية االستنتاج ، وتوعيتيـ بما ينبغي إنجازه ، أو التفكير فيو ؛إذ أف مقرر 
صفاء الذىف ، واستحضار األفكار ، وذلؾ لف النقد األدبي يعتمد إعتمادًا كبيرًا عمى 

يتأتى إاّل بتوجيو الطمبة نحو التفكير الواعي ، واالبتعاد عف تدريس النقد األدبي 
المتمركز حوؿ حفظ المفاىيـ ، والمصطمحات النقدية ، واستظيارىا بعيدًا عف التطبيؽ 

 ( . 9551أو التجريب العممي ، وىذا ما أكدتو دراسة التميمي )

حازت ميارة اصدار األحكاـ عمى المرتبة الرابعة بتكرار  -:ميارة اصدار األحكام.4
( وىي نسبة ضعيفة تعكس تدنًيا واضحًا لدى 48444( تكرارًا وبنسبة مئوية )110)

أف سبب ذلؾ قد يعود إلى تمقيف األحكاـ  بة في ىذه الميارة ويعزو الباحث ذلؾالطم
ص المقدمة غير مالءمة لقدرات لمطمبة ؛ مما النقدية دوف تطبيقيا ، أو اف النصو 

يجعؿ عممية إصدار االحكاـ عممية صعبة جدًا في كثير مف األحياف ؛ لقمة تعودىـ 
وتدريبيـ عمى الجوانب التطبيقية المعتمدة عمى نقد النصوص األدبية وأطمؽ األحكاـ 

ظيار شخصياتيـ ، إذ اف ميارة إصدا ر األحكاـ عمييا ، كذلؾ عدـ تشجيع الطمبة وا 
تحتاج الى ادوات عممية ومينية في اطالؽ االحكاـ عمى النص األدبي ، وىذا ال 
يحدث دوف تشجيع ومساندة مف قبؿ القائـ عمى عممية التدريس ، وىذا نادرًا ما نشاىده 

 ( .  9551( ، ودراسة  التميمي )9553في جامعاتنا وىذا ما أكدتو دراستا العيساوي )

( تكرارًا 91الت ميارة الموازنة عمى المرتبة الخامسة بتكرار )ن -:.ميارة الموازنة 5
( وىي نسبة ضعيفة جدًا تعكس ضعفًا واضحًا لدى الطمبة في 4643وبنسبة مئوية )
أف سبب ذلؾ قد يعود إلى أسباب عدة منيا، عدـ وجود  يرى الباحثىذه الميارة ، و 

زنة تدرس لمطمبة حتى يتمكنوا مف مقرر دراسي يتضمف ميارات النقد ومنيا ميارة الموا
اإلستفادة منيا في نقد النصوص األدبية ، وعدـ إىتماـ مدرسي مادة النقد إلى عقد 
الموازنات بيف النصوص األدبية  أثناء الدرس ، وكذلؾ ندرة التدريب الكافي لمطمبة 

، وكذلؾ  عمى ميارة الموازنة ؛ السيما وأف ميارة الموازنة تحتاج إلى االستيعاب الجيد
استعماؿ الطرائؽ التدريس التقميدية التي ال تشجع الى تنمية مثؿ ىكذا ميارات تحتاج 



 هـ4444-م  2023. لسنة األول  /العذدخامس /المجلذ ال خامسة. السنة المجلة الذراسات المستذامة 

 

 

 1374 

( ، ودراسة 9551الى تفكير واسع وعميؽ ، وىذا ما أكدتو عميو دراسة التميمي )
 (. 9518بريكيت )

، حازت ميارة تقييـ األفكار عمى المرتبة السادسة واألخيرة   -: .ميارة تقييم االفكار6
( وىي نسبة ضعيفة جداً تعكس ضعفًا واضحًا 9543( تكرارًا وبنسبة مئوية )01بتكرار )

اف سبب ذلؾ قد يعود الى قمة إتاحة  لدى الطمبة في ىذه الميارة ، ويعزو الباحث
الفرصة لمطمبة في أثناء دراستيـ لمقررات النقد األدبي في إبداء رأييـ ،وتفعيؿ دور 

بة واعضاء الييئة التدريسية الكتساب ميارات النقد األدبي الحوار والنقاش بيف الطم
الالزمة وخصوصًا ميارة )تقييـ األفكار( ، زيادة إلى تدريبيـ عمى المواجية لكسر 
حاجز الخوؼ الذي ينتاب الكثير منيـ ، كما اف طرائؽ التدريس التقميدية ، وعدـ تقديـ 

ت التدريس الحديثة قد يكوف ليا المقرر الدراسي بصبغة حديثة مف طريؽ استراتيجيا
بالغ األثر في عدـ تمكنيـ مف ميارات النقد بالشكؿ المطموب ، وىذا ما أكدت عميو 

 ( .     9519( وبحث )عيسى 9518البحوث والدراسات السابقة كدراسة )بريكيت 

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات/الفصل الخامس                

 . االستنتاجاتأواًل : 

  -في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا البحث الحالي يّمكف استنتاج ما يأتي :

. قمة تضمف مادة النقد األدبي الى الميارات النقدية المحددة في التجربة )كالتحميؿ ، 1
 وغيرىا. ( والتمييز ، والموازنة ، واالستنتاج ، واصدار االحكاـ 

األدبي ونقده ، وأف دروس النقد األدبي في الصؼ الرابع .ندرة االىتماـ بدراسة النص 9
/ المرحمة الجامعية / ال تتيح المجاؿ أماـ الطمبة لنقد النصوص األدبية ، وتوظيؼ ما 

 درسو في سني الدراسة . 

.اف اعتماد معيارًا نقديًا دقيقًا لتصحيح يبعد المصحح عف الذاتية ، ويجعؿ تصحيحو 4
 .    أكثر مصداقية وموضوعية 
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.قمة تدريب الطمبة عمى تطبيؽ ما درسوه في مادة النقد في مواقؼ تعميمية يتعرضوف 3
 ليا . 

.جمود مادة النقد األدبي وصعوبتيا ادى إلى نفور الطمبة منيا ، مما ساعد عمى 0
ضعؼ مستواىـ في مادة النقد األدبي ، األمر الذي يتطمب التنوع في أساليب التدريس 

شراؾ الطمبة  في عممية التدريس وجعميـ محور ىذه العممية .   ، وا 

 ثانيًا : التوصيات .

  -بما يأتي : يوصي الباحثفي ضوء النتائج التي توصؿ إلييا البحث الحالي ،

ى وفؽ الميارات عم .ضرورة اىتماـ التدريسييف بموضوع نقد النصوص األدبية،1
 النقدية الالزمة 

الطمبة عمى نقد النصوص االدبية في مادة النقد .ضرورة وضع دروس تطبيقية تساعد 9
األدبي تتضمف أىـ الميارات النقدية كالتحميؿ والموازنة والتمييز واصدار االحكاـ وتقويـ 

 االفكار .

.أف يطمع أساتذة مادة النقد األدبي في المرحمة الجامعية عمى الميارات النقدية الالزمة 4
النصوص النقدية بصورٍة عممية سممية والذي  ، التي يستطيع مف طريقيا الطمبة نقد

 بدوره  يؤدي إلى رفع المستوى العممي لدى الطمبة . 

.وضع دليؿ يضـ أىـ الميارات النقدية الواجب توافرىا لدى الطمبة ،والذي يمكف اف 3
 يساعدىـ عمى نقد النصوص األدبية وفؽ أسس عممية سميمة . 

 ثالثاً  : المقترحات . 

  -إجراء ما يأتي : يقترح الباحثا توصمت إليو الدراسة الحالية استكمااًل لم
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.دراسة مماثمة لمدراسة الحالية تشمؿ أكثر مف كمية مف كميات التربية األساسية عمى 1
 مستوى محافظات العراؽ . 

.دراسة مقارنة بيف طمبة كمية التربية ، وطمبة كمية التربية األساسية في نقد النصوص 9
 األدبية . 

.دراسة تجريبية تتناوؿ بناء برنامج عمى وفؽ االستراتيجيات الحديثة في تنمية 4
 الميارات النقدية لدى طمبة المرحمة الجامعية . 

 -: لمصـــــــادرا

 ،عالـ الكتب الحديث ، األردف .  نحو النص( : 9553.ابو خرمة ، عمر)1

( : " ميارات النقد األدبي الالزمة لطالب 9518يكيت ، اكـر بف محمد بف سالـ )بر .9
المرحمة الجامعية وتقويـ أداء طالب قسـ المغة العربية بجامعة طيبة في ضوئيا " ، 

كمية التربية ، جامعة طيبة ، المممكة العربية )رسالة ماجستير غير منشورة (، 
 السعودية .

االحصاء وتطبيقاتو في العموم التربوية (  : 9558ر توفيؽ )البياتي ، عبد الجبا .4
 ، مطبعة مكتبة الجامعة ، عماف ، األردف . والنفسية

( : " قياس مستوى التذوؽ األدبي لدى طمبة 9551. التميمي ، ضياء عبد اهلل )3
)اطروحة دكتوراه غير أقساـ المغة العربية في كميات التربية في محافظة بغداد " ، 

 ، جامعة بغداد ، كمية التربية )ابف رشد( ، العراؽ .  ورة (منش

 0، ط تعميم التفكير ) مفاىيم وتطبيقات (( : 9515. جرواف ، فتحي عبد الرحمف )0
 ، دار الفكر ، عماف ، االردف . 

، وزارة التربية ، المركز الوطني  المعجم التربوي( : 9559. الجيوية ، سعيدة )6
 الجميورية الجزائرية الديمقراطية .لموثاؽ التربوية ، 
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،مؤسسة المثقؼ 9( : نظريات القراءة في النقد العربي ،ط9510.حمداوي،جميؿ )7
 العربي .

، منشورات جامعة 9، ط مناىج النقد األدبي الحديث( : 9519.الساعدي ، إبراىيـ )8
  القدس المفتوحة ، عماف ، األردف . 

دريس المغة العربية وفقًا ألحدث الطرائق ت( : 9515.طاىر ،عموي عبد اهلل )9
 ،دار المسيرة لمنشر والطباعة والتوزيع ، عماف ، االردف . التربوية

، دار الفكر ، عماف  6، ط التذوق األدبي( : 9514.عبد الباري ، ماىر شعباف )15
 ، االردف .  

، دار المسيرة لمنشر  طرق تدريس المغة العربية( : 9557) عطية، محسف عمي. 11
 والطباعة والتوزيع ، عماف ، االردف . 

: تنمية ميارات النقد والتذوق األدبي وفق ( 9514. العفيؼ ، سميا احمد )19
، مكتبة المجمع العربي لمنشر والتوزيع ، عماف ، 1ط توجيات النظرية البنائية ،

 االردف . 

، دار 9، ط ات التربويةموسوعة المصطمح( : 9511. عمي ، محمد السيد )14
 المسيرة لمنشر والتوزيع ، عماف ، االردف .

( : " مستوى طمبة قسـ المغة العربية في 9553. العيساوي ، سيؼ طارؽ حسيف)13
(  )رسالة ماجستير غير منشورةكمية التربية األساسية في تحميؿ النصوص األدبية " ، 

 ؽ .، كمية التربية األساسية ، جامعة بابؿ ، العرا

، النادي األدبي ، الرياض ،  تحميل النص الشعري( : 1999. فتوح ، محمد )10
 لسعودية . ا
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، مكة المكرمة ،  النقد الفني المعاصر( : 9556بكر عثماف )و . القزاز ، طارؽ ، 16
 السعودية .

،  القياس والتقويم تجديدات ومناقشات( : 9557. الكبيسي ، عبد الواحد حميد )17
 دار جرير لمنشر والتوزيع ، عماف ، االردف . 

،  البالغة والنقد ) المصطمح والنشأة والتجديد (( : 9556. الكواز ، محمد كريـ )18
 مؤسسة االنتشار العربي ، بيروت ، لبناف .

،  من اشكاليات النقد العربي الجديد( : 1997. الماضي ، شكري عزيز ) 19
 المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ، بيروت ، لبناف . 

ر النيضة لمطباعة ، دا النقد المنيجي عند العرب( : 1996. منذور ، أحمد )95
 والنشر .

، نيضة مصر لمطباعة  النقد األدبي الحديث( : 1987. ىالؿ ، محمد غنيمي )91
 والنشر ، القاىرة ، مصر . 

 


