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امللخص
 يف ضوء املنهج التوليدي البنيوي، إىل تشخيص مدى توافر كفاايت حتليل النص الشعري،هدفت هذه الدراسة األسلوبية
، واعتمدت أداة الدراسة بطاقة املالحظة. طبقت الباحثة املنهج الوصفي يف الدراسة. لدى معلمات اللغة العربية،األسلويب
،)كفاايت7(  البنية األسلوبية،) كفاية14(  البنية اللغوية: هي، موزعة على مخسة حماور،) كفاية43( اليت اشتملت على
تكون جمتمع الدراسة من مجيع
ّ .) كفاايت6(  الرؤية الشعرية،) كفاايت8(  الصورة الشعرية،) كفاايت8( البنية اإليقاعية
،  اململكة العربية السعودية، ابملنطقة الغربية مبكة،معلمات اللغة العربية للصفني األول املتوسط والثاين ما بعد األساسي
 أشارت النتائج إىل أنه تتوافر لدى معلمات اللغة العربية كفاايت حتليل النص الشعري يف ضوء.) معلمة35( البالغ عددهن
 البنية، الصورة الشعرية، البنية اللغوية: كان ترتيب الكفاايت من حيث كثرة استخدامها.املنهج التوليدي البنيوي األسلويب
 أوصت الباحثة بتدريب املعلمات كفاايت حتليل النص الشعري يف ضوء املنهج. الرؤية الشعرية، البنية اإليقاعية،األسلوبية
. وحتديداًكفاايت البنية التوليدية األسلوبية والرؤية الشعرية،األسلويب

. كفاايت؛ حتليل؛ النص الشعري؛ التوليدية البنيوية؛ املنهج األسلويب:كلمات مفتاحية

The Competence of Arabic Language Teachers to Analyze Poetic Text
Through Structuralist Linguistic Stylistic Approach
Abstract
The objective of this study is to know the competences of Arabic Language teachers to
analyze a poetic text using structuralist Linguistic stylistic approach. The descriptive
method was applied in this study. The Observation Cards used, which includes (43)
competences on: the linguistic structure highlighted on (14) competences, structuralist
Linguistic stylistic structure investigated (7) competences, musical structure included (8)
competences, poetic image focused on (8) competences and poetic view included (6)
competences. The study sample consisted of (35) teachers of grades (1 and 2) in the
Secondary schools of western region, in Mecca; Saudi Arabia. The findings revealed that:
The teachers own the competence to analyze poetic texts. The competences of analyzing
poetic text used were: Linguistic Structure, Poetic Image, structuralist Linguistic Stylistic
Structure, Musical Structure and Poetic View. The researcher recommended training for
teachers to acquire the competences of analyzing poetic text by using structuralist
Linguistic stylistic.
Keywords: competencies; analysis; poetic; Arabic structuralist Linguistic; Stylistic.
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المقدمة
األدبية مصوووووووبوا ا تمب اً ا م مً ا بي اللمبية الديمية لب ،الي تع ب ي ت مل ابه الوووووووًب الدي
تمثل النصوووووو
واالتجًهًت واألخ قيًت والمثلع امً تلووًاب ابه وم صووهصوويل و وودب ًع وت جيه سووب ا ت جي ً ا ولووًويً اع وذلك
من خ ل "الديع األدبية اللي تزخم بًلم ًوي اللوووووووًميةع وال اطف النبيبةع بحيث تيب ه ابه الن ازع البشووووووماةع
واليبًئع اإلولووًوية المهلب ةع مص و وف بي ولًأ بدبي وبيع" تسووليلية ونخمو ع 1989مع  .)135ذ ت مل النص و
األدبية ابه زاًدف ثموف الي ت بي الم مدات والصيغ واألسًليب و و الل بيمع بًإلضًبة له تنمية اللذوق األدبي
اللبي لبا .
األدبية اللي ت مل ابه تنمية اللذوق األدبي؛ لك وه باثم قبوف ابه ودل
وا ب الشووو م من بباووول النصووو
اللجمبةع ب ل النغ الص تيع والص و ال نيةع والنليج الب ظيع والبنًء ال ني تصحًتهع 2004م )182 :امً بوه ا ذت
الن س وامقق الذوق وامهف اإلحلووًو واصوودل ال دلع بمً احمبه من قي ولووًوية وم ًوأ بخ قية و وويغ جمًلية
تب ت ال جبا له ماًمين ً تاًمم 2000م).
وب النص وتذوقه اأتي ثممف للحبيبه ابه ملل  ،الشكل وابه ملل  ،المام ع لذلك ا لمأ ابه من
ابوو النص ب اك ملمكنً من م ًوات تحبيبهع حله ا ين المل ب ابه اخلماق النص األدبيع وتحبيل تماايبهع
وبك ال قًت بين تبك اللماايب؛ لب ووووو ل له البالالت اللي الاووووومن ً امق النص األدبي .وال صوووووك ب "المن ج
األسووب بي ه بقبو المنًهج الندباة بي تشووماا النص لب و ل له بنيله ال ميدةع لمً الملع به من ممووة بي ت ظيف
ملل اًت البغة النح اة والصمبية والباللية والم سيدية" تالحلينيع .)21 :2004
امف ج ود ت )Good, 1973: 121الك ًاة بأو ً" :مجم اة من الم ًهي والم ًوات واالتجًهًت اللي
تلصوووول مبًصوووومف ب مل مًع وهذا اليبب من ال مد تمكنً ا من مجم اة من األسووووًسوووويًت اللي ت لمب ابه تبك الك ًاًتع
واذلك دوجة االهلمًم من ال مد الذي اؤدا ً" .وامب ً الحصوووووومي وال نيزيع ت2005م )265 :بأو ً" :مجم اة من
الدبوات والم ًوات اللي املبك ً الم ب ع واللي تمكنه من الديًم بًلبوو الممس م له".
وامب ً ال من سوووووومًوف وال بابيع ت2008مع  )136-135بأو ً" :الحب األدوه من الم ًوات اللي اجب ب
اكللووب ً الم ب ع واللي تن كس ابه بدائه داخل الصووفع وهذا الك ًاًت ال امكن قيًسو ً ال بم حظة بداء الم ب داخل
الصوووووف ان طماق بيًقًت الم حظة" .وت مف البًحثة الك ًاًت جمائيً ا بأو ً :مب ،تمكن م بمًت البغة ال مبية بي
الصوو ين الحًدي اشووم والثًوي اشووم من م ًوات تحبيل النص الشوو مي ب ًابية تؤدي له تحديق األهباف الممج ف
الش ماة بًسلهبام المن ج األسب بي.
من تبواس النص
وقب امف الحمبيع ت2003م )16 :المن ج األسوووووب بي بأوه" :اب لغ ي حباث ابحث بي ال سوووووًئل البغ اة
اللي تكلوووب الهيًت االاليًدي بو األدبي خصوووًئصوووه الل بيماة والشووو ماةع بلميزا ان يماع وتل ب ،م مة تحباب
ً
الظًهمف له دوا سل ً بمن جية ابمية لغ اة .وا ب األ سب ت ظًهمف لغ اة بي األ سًو ال دوا سل ً ضمن و ص
البغ اة" .وت مف البًحثة المن ج الل ليبي البني ي األسووووووب بي جمائيً ا بأوه :المن ج الذي تد م البًحثة بلحباب ا ًاًت
تحبيل النص الش مي من خ لهع وذلك ضمن خملة محًوو هي البنية البغ اةع والبنية األسب بيةع والص وف الش ماة
والبنية اإلادًايةع والمؤاة الش ماة.
مشكلة الدراسة
من خ ل اللجمبة ال بمية و ال مبيةع اللي مًوسوووووول ً البًحثة؛ الحظت ضوووووو ف الي ت النًطدين بًل مبيةع بي
ال مبية وخً ة النص األدبيع
الش ماة وتذوق ًع مع صحة لبا بي ت ابم م ًايم تحبيل النص
تحبيل النص
ومد مًت اللذوق لبا ع وقب امجع ذلك له ابم ت ابم ا ًاًت تحبيل النص الشو مي لب ،الم بمًت وبًللًلي بثم ابه
ع
الي ت .وبمً ب وزاوف اللمبية والل بي االمبت المن ج الل ليبي البني ي األسووووووب بي من منًهج تحبيل النصوووووو
جًءت هذا البواسة لبكشف ان مب ،ت ابم ا ًاًت تحبيل النص الش مي انب الم بمًت وبق هذا المن ج.
األدبية وتذوق ً لب ،طببة الثًو اًتع من ً
وقب بصووووًوت اثيم من البواسووووًت اللي بجمات بي تحبيل النصوووو
دواسوووة الصووودميع ت2003م)ع ودواسوووة الحبلووويع ت2004م)ع ودواسوووة الم ميع ت2008م)؛ له وج د ضووو ف لب،
الشووو ماة .وقب ازا الم ميع ت2008م) هذا الاووو ف بي اثيم من ج اوبه؛ له ضووو ف
اليببة بي تحبيل النصووو
األدبيةع وقبة م مبل ب ًع ممً اؤدي له او كًو
ملووووول  ،تمكن م بمي البغة ال مبية بي ا ًاًت تحبيل النصووووو
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ذلك سببً ا ابه اليببة .بك ًاًت الم ب ع ت ل بي ممًوسة وشًطًت اللبواس ب ًابية ابيمفع واك
اليببة واوجًزات .

ل ً تأثيم بي داب ية

لذلك تلمثل مشوووكبة البواسوووة بي مج لية مب ،ت ابم ا ًاًت تحبيل النص الشووو مي بي ضووو ء المن ج الل ليبي
البني ي األسب بيع لب ،م بمًت البغة ال مبية بي الص ين األول والثًوي لبممحبة المل سية.
أهداف الدراسة
 .1منًقشوووووة مب ،ت ابم ا ًاًت تحبيل النص الشووووو ميع بي ضووووو ء المن ج الل ليبي البني ي األسوووووب بيع لب،
م بمًت البغة ال مبية لبص ين األول والثًوي لبممحبة المل سية بي مباوو مكة بًلمنيدة الغمبية.
 .2تشووهيص محًوو ا ًاًت تحبيل النص الشو مي األاثم اسوولهبامً ا لب ،م بمًت البغة ال مبية لبصو ين األول
والثًوي لبممحبة المل سية بي مباوو مكة بًلمنيدة الغمبية.
 .3تحباب تمتيب ابًوات ا ًاًت تحبيل النص الش و مي حلووب المن ج الل ليبي البني ي األسووب بي لكل مح وع
من حيث اسلهبام ً لب ،الم بمًت.
أهمية الدراسة
وازت البًحثة ابه المن ج الل ليبي البني ي األسب بي لبغًاًت اآلتية:
 .1تمشيً ا مع ت ج ًت وزاوف اللمبية والل بي ع بي س ي ً لليبيق بحبث المنًهج المللهبمة بي امبية اللبواسع
وقب واز المن ج ببول مجبس الل ًو بًلهبيج ال مبي بي اللووون ات األخيمف ابه اسووولهبام المن ج الل ليبي
البني ي األسب بي.
 .2المن ج الل ليبي البني ي األسووووووب بي من ج حصووووووًئي ا نه انًاة تًمة بًلنصع بي د اليًلب ابه امًل
ال كمع والبحث بي ال ئق المابية بين اللماايب المهلب ة المك وة لبنصع بيمً المه بًلحد ل الباللية
 .3ت اب الي ت ابه تدنية المبط بين األصوووووويًءع واللأليف بيمً بين ً؛ للك ان ببكًو جبابف ومبلباة من خ ل
ذلك.
الدراسات السابقة
دوا سة الح لن ت1992م) هببت له بنًء بموًمج إلاباد م ب البغة ال مبيةع بي م ًهب الم بمين بًل ل دا ع بي ض ء
الك ًاًت الل بيمية األسًسية .اسلهبم البحث مجم اة من األدوات:
 .1قًئمة بًلك ًاًت البغ اة والل بيمية ال زمة لم ب البغة ال مبية بًلممحبة االبلبائية بًللووووو دا ع وقب اصووووولمبت
هذا الدًئمة ابه ث ثة بو اع وئيلة من الك ًاًت هي:
 −الك ًاًت البغ اة :وتامنت ت )98ا ًاة بماية.
 −الك ًاًت الل بيمية الهً ة :و تامنت ت )84ا ًاة بماية.
 −الك ًاًت الل بيمية ال ًمة :وتامنت ت )82ا ًاة بماية.
 .2خملووووة م دا الت ت بيمية توحبات ت بيمية مصووووغمف) بي مًدف طمائق اللبواس؛ من ً م دا ال بي مجًل
اللهييط لبلبواسع وث ثة م دا الت خً ووة بمجًل األسووابة الصوو يةع مع اباد اخلبًو تحصوويبيع وبيًقة
م حظة لكل مجًل.
تك وت ال ينة من ت )48طًلبً ا م بمً ا بم ب اباد م بمي الممحبة االبلبائية ببهت المضوووووووً .وت
مجم اة من النلًئج من ببمزهً:

ووووووول البحث له

 .1ببغ ت )94%من ال ينة ملل  ،تدً ت )80%بي جًوبي اللحصيل واألداء.
 .2بظ مت قيمة "ت" وج د بموق ذات داللة حصًئية انب ملل  ،ت )0,01لصًلا اللد ا الب بي بي مجًلي
اللهييط البواسي واألسابة الص ية.
 .3بوضوووحت قيمة "ت" لم مبة بثم الم دا ت الل بيمية الهملوووة مجلم ةع ب ثمة بموقً ا ذات داللة حصوووًئية
انب ملل  ،ت)0,01ع لصًلا الليبيق الب بي.
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 .4اش ت البواسة ولبة الكلب اللي ت حلًب ً – وبدً لم ًدلة ب ك لبكلب الم بل – ب الم دا الت الل بيمية
تلل بًل ًلية بي الًت الي ت الم بمين الك ًاًت الملامنة بي ً.
الل بي ت2009م) هبف له تد ا بداء م بمي البغة ال مبية بي ض ء الك ًاًت اللبوالية لبص ف ت )12 -10بي
سبينة امً ع وم مبة بثم ال من تالجنس والهبمف) بي مب ،امل ك تبك الك ًاًت .وقب تمثبت بدوات البواسة بي:
 .1ا سلبًوة ان الك ًاًت اللبوا لية ال زمةع بي محًووهً الث ثة :الم مبيع والم ًويع وال جباويع مك من
ت )31بدمف.
 .2ب يً قة م ح ظة ت اباد هً بي ضوووووو ء ت بك الك ً اًتع وذ لك لب ق ف ابه مب ،تمكن الم بمين من ت بك
الك ًاًت.
 .3اخلبًو اديس الجًوب الم مبي و الم ًوي وال جباوي لبك ًاًت.
تك وت اينة البواسة من ت )89م بمً ا وم بمة من ت )42م بمً ا وت )47م بمة من محًبظة ملدط صمبت ت)3
والاًت :ميمح وال ًممات وب صم .واًوت النلًئج اًآلتي:
-

تمكن الم بمين والم بمًت من الك ًاًت الم مبية وال جباوية ببال من الك ًاًت الم ًواةع حيث ل ادل
مل سي مً الحلًبي جمًالا ان ت.)3
ت جب بموق ذات داللة حصًئية انب ملل  ،البالة ت )0,05 =αبي الك ًاًت الم مبيةع ت ز ،لملغيم الجنس
لصًلا الذا وع حلب ولًئج بيًقة الم حظة.
ت جب بموق ذات داللة حصًئية انب ملل  ،الباللة ت )0,05 =αبي الك ًاًت الم ًواةع ت ز ،لملغيم
الجنس وذلك لصًلا الذا وع حلب ولًئج االخلبًو.
ت جب بموق ذات داللة حصًئية انب ملل  ،الباللة ت )0,05 =αبي الك ًاًت ال جباويةع ت ز ،لملغيم
الجنس لصًلا الذا وع حلب ولًئج االخلبًو.

األدبيةع المدموف ابه طببة الصووف الثًوي الثًو ي األدبيع
الحما ووي ت2002م) هببت البواسووة له تد ا النص و
ا
بي سبينة امً ؛ بي ض ء م ًايم األدت اإلس مي .ت بت البواسة له سب ة واشمان م يًوا لألدت اإلس مي
بي مجًالت :اللجمبة الش واة وال ًط ةع واألبكًو والم ًويع واللجمبة الب ظية والصيً ة.
المحببة باثم ممااًف لم ًايم اللجمبة الب ظية والصيً ة البغ اةع تبي ً م ًايم اللجمبة الش واة
 النصوال ًط ةع واً االهلمًم بقل بم ًايم األبكًو والم ًوي.
 بي مجًل اللجمبة الش واة وال ًط ة ب الم ًايم األوب ة قب ت ابمت ببوجًت اًلية مًابا م يًو تالهيًلالمحببة.
الهصب) الذي ت ابم ببوجًت ض ي ة بي ب ض النص
 بي مجًل األب كًو والم ًوي وج د م ًايم ت ابمت ببوجًت اًلية ومل سية مع وج د الكثيم من الم ًايمالمحببة.
اللي ت ابمت ببوجة ض ي ة بو ل تل ابم بي النص
الم مي ت 2008م) هببت البواسة له تحباب ا ًاًت تحبيل النص األدبيع ال زمة لم بمي البغة ال مبيةع وتصمي
بموًمج تبوابي انمي هذا الك ًاًتع واللحدق من بًابيله .ت تيبيق اسلبًوة ا ًاًت تحبيل النص األدبيع و اباد البموًمج
اللبوابي المدلمح بي ض ء هذا االحليًجًت .اش ت ولًئج البواسة ان اسلبًوة بأه ا ًاًت تحبيل النص األدبيع واللي
األدبية .بمً البموًمج اللبوابي بدب
بصًوت ولًئج ً له ض ف تمكن م بمي البغة ال مبيةع بي ا ًاًت تحبيل النص
بس مت ولًئجه ان وج د بموق دالة حصًئيً ا بين ملل  ،تمكن م بمي البغة ال مبية من الك ًاًت الملامنة بي الل يين
الل بمي األول من البموًمج اللبوابي قبل االخلبًو اللحصيبي وب با لصًلا الليبيق الب بي.
منهج الدراسة
االمبت البواسووة ابه المن ج ال و ي اللحبيبيع الذي ا نه بم ووب الظًهمف امً هي بي ال اقعع وو و ً
و و ً ا دقيدً ا ت صوويبيًاع بدصووب تشووهيص و ً واشووف ج اوب ً ان طماق م بل تكماوات ًع وم اطن اللمايز ابي ًع وذلك
من خ ل جمع بيًوًت وم ب مًت ان الظًهمفع ومن ث دواسوووووووة مً ت جم ه ب اسووووووية األدت النظمي وتحبيبهع
والليبيق الميباوي لببواسة.
خطوات الدراسة وإجراءاتها
اتب ت البواسة اإلجماءات اآلتية:
 .1االط ع ابه األدت اللمب ي والبواسًت اللًبدة اللي تنًولت ا ًاًت تحبيل النص األدبي بشكل اًمع وا ًاًت
تحبيل النص الش مي بشكل خً ع واللي تنًولت بااً ا المن ج الل ليبي البني ي األسب بي.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

اباد قًئمة بك ًاًت تحبيل النص الش مي بي ض ء مً بس مت انه الهي ف اللًبدة.
اللأاب من بق الدًئمة ب مض ً ابه مجم اة من المحكمين.
ت بال الدًئمة بي ض ء مدلمحًت المحكمين.
اباد بيًقة الم حظةع اللي ان طماد ً امكن الل مف ابه مب ،ت ابم ا ًاًت تحبيل النص الشوووووو مي بي
ض ء المن ج الل ليبي البني ي األسب بيع لب ،م بمًت البغة ال مبية.
اللأاب من ثبًت بيًقة الم حظةع من خ ل الليبيق ابه اينة من مجلمع البواسوووووووةع ث اًدف الليبيق ابه
ال ينة و ل ً ب ب بلمف زمنية م ينة.
تيبيق بيًقة الم حظة ابه اينة البحث.
م ًلجة البيًوًت حصًئيًا.
اسلهماأ النلًئج وتدبا الل يًت والمدلمحًت.

مجتمع الدراسة وعينتها
 .1الك مجلمع البواسووووووة من جميع م بمًت البغة ال مبية ال تي ابوسوووووون الصوووووو ين األول والثًوي لبممحبة
المل سية بي مباوو مكة بًلمنيدة الغمبية مً ب ب األسًسيع البًلغ ابدهن ت )35م بمةع وال تي ال زان
بي ت )6مباوو بًلمنيدة الغمبية .بمً اينة البواسوووووة بدب ت تيبيق البواسوووووة ابه المجلمع بأامبهع لذا بإ
ال ينة مثبت  %100من مجلمع البواسة.
أداة الدراسة
 .1للحديق بهباف البواسووووووةع قًمت البًحثة بإاباد قًئمة بك ًاًت تحبيل النص الشوووووو ميع بي ضوووووو ء المن ج
الل ليبي البني ي األسوووب بيع ال زمة لم بمًت البغة ال مبية لبصووو ين األول والثًوي لبممحبة المل سوووية بي
مباوو مكة بًلمنيدة الغمبية ع وذلك وبق الهي ات اآلتية:
 .2تحباب ال بف :م مبة مب ،ت ابم ا ًاًت تحبيل النص الشووووو مي وبق المن ج الل ليبي البني ي األسوووووب بيع
لب ،م بمًت البغة ال مبية لبصووو ين األول والثًوي لبممحبة المل سوووية بي مباوو مكة بًلمنيدة الغمبية مً
ب ب األسًسي.
ب .تحباب مصوووًدو بنًء قًئمة الك ًاًت :ت بنًء الدًئمة بي ضووو ء :البح ث والبواسوووًت اللوووًبدة واألدبيًت اللي تنًولت
األدبية والش ماة بي ض ء المن ج الل ليبي البني ي األسب بي ع اذلك
ا ًاًت م ب البغة ال مبية بي تحبيل النص
البواسًت اللي وًقشت االتجًهًت الحباثة بي اللبواس.
وت ً المببئيةع ملامنة سلة محًوو هي:
ت .الص وف األولية لدًئمة الك ًاًت :بابت البًحثة الدًئمة بي
المح و األول :تالبنية البغ اة) والذي احل  ،ابه ت )14ا ًاة.
المح و الثًوي :تالبنية األسب بية) والذي احل  ،ابه ت )7ا ًاًت.
المح و الثًلث :تالبنية اإلادًاية) والذي احل  ،ابه ت )10ا ًاًت.
المح و المابع :تالص وف الش ماة) والذي احل  ،ابه ت )7ا ًاًت.
المح و الهًمس :تالمؤاة الش ماة) والذي احل  ،ابه ت )7ا ًاًت.
المح و اللًدو :تا قة النص بًل اقع) والذي احل  ،ابه ت )3ا ًاًت.
وبذلك اك مجم ع الك ًاًت ت )48ا ًاة.
صدق أداة الدراسة
ا
لبلأاب من وووبق قًئمة الك ًاًتع ت تحكيم ً من قبل ت )14محكمً؛ من بااوووًء هياة اللبواس ال ًمبين بي
جًم ة ال ب م اإلسووووو مية المًليزاة والجًم ة اإلسووووو مية ال ًلمية والجًم ة ال طنية المًليزاة ع وابية اللمبية بجًم ة
الحلوووووون الثًوي بًلمغمت ال مبي ع وجًم ة اإلمًوات ال مبية الملحبف ع ابية اللمبية بمكة ع بًإلضووووووًبة له ابد من
الم شمبين والم بمين بي المنيدة الغمبية بمكة  .لم مبة مب ،صم ل الدًئمة لبك ًاًت ال زمة للحبيل النص ال ش ميع
ومب ،اوتبًط المحًوو اللي ت تحبابهً بم ض ع البحثع ومب ،اولمًء ال انصم له ال مح و من محًوو اللحبيلع
ومب ،وضووو ح ال بًوات وسووو مة ووويً ل ً لغ اًا .اذلك لحذف الك ًاًت يم المنًسوووبةع و ضوووًبة ا ًاًت بخم ،ل
تبوجً بي الدًئمة.
بي ض و ء الدًئمة اللووًبدة ت اباد بيًقة الم حظةع وبق مديًو ليكمت الهمًسوويع الذي الك من خملووة
ملووول اًت؛ للحباب ا ًاًت تحبيل النص الشووو مي بي ضووو ء المن ج الل ليبي البني ي األسوووب بيع وهي :ببوجة ابيمف
جباا .ببوجة ابيمف .ببوجة مل سية .ببوجة قبيبة .ل تلحدق.
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ثبات أداة الدراسة
ت اللحدق من ثبًت بداف البوا سةع من خ ل تيبيد ً ابه اينة ا ش ائية مؤل ة من ت )8م بمًت لغة امبيةع
ت اخليًوهن من مباوو مكة بًلمنيدة الغمبية  .ت اًدف الليبيق ابه ال ينة و لو ً ب ب مموو بسووب اين من الليبيق
األول لألداف بيمادة اًدف االخلبًو )(Test-Retestع ب بهً ت حلوووووووًت م ًمل اوتبًط بيمسوووووو ) (Personبين
دوجًت الليبيق األولع ودوجًت بي الليبيق الثًوي .وقب ببغ م ًمل الثبًت ب ذا اليمادة ت)0.93ع وهي قيمة جيبف
امكن ال ث ق بنلًئج تيبيد ً.
تطبيق أداة الدراسة
قًمت البًحثة بزاًوف المباوو ملوووبدً اع واللنلووويق مع الم بمًت األوائلع ح ل م اب الحصوووص اللي تجمي
ص و ماة بي ض و ء المن ج الل ليبي البني ي
بي ً الم حظةع واًوت البًحثة مبزمة بحا و و حصووص تحبيل لنص و
األسب بي دو يمهًع وقب القت البًحثة ت ًووً ا من قبل الم بمًت ممً س ل ابي ً الم مة.
المعالجات اإلحصائية للدراسة
لإلجًبة ان بسابة البواسةع اسلهبمت البًحثة الم ًلجًت اإلحصًئية اآلتية بًسلهبام بموًمج ت:)SPSS
 .1طمادة اًدف االخلبًو السلهماأ ثبًت بداف البواسة الحًلية.
 .2اسوووولهبام االخلبًو تت) ت )T-testلمجم اة واحبف لم مبة مب ،ت ابم ا ًاًت تحبيل النص الشوووو مي لب،
م بمًت البغة ال مبية لبص ين األول والثًوي لبممحبة المل سية بي مباوو مكة بًلمنيدة الغمبية بي ض ء
المن ج الل ليبي البني ي األسب بي ع وبااً ا للحباب محًوو ا ًاًت تحبيل النص الش ميع بي ض ء المن ج
األسب بيع األاثم اسلهبامً ا لب ،م بمًت البغة ال مبية لبصف الحًدي اشم والثًوي اشم بي مباوو والاة
حًو بمنيدة صمًل البًطنة.
 .3المل سووووويًت الحلوووووًبية واالوحمابًت الم يًواة للحباب ابًوات ا ًاًت تحبيل النص الشووووو مي لكل مح و
واألاثم اسلهبامً ا لب ،م بمًت البغة ال مبية بي ض ء المن ج الل ليبي البني ي األسب بي.
نتائج الدراسة ومناقشتها
عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول ،والذي ينص على ما يلي:
مً مب ،ت ابم ا ًاًت تحبيل النص الشوووووو مي لب ،م بمًت البغة ال مبية لبصوووووو ين األول والثًوي لبممحبة
المل سية بي مباوو مكة بًلمنيدة الغمبية بي ض ء المن ج الل ليبي البني ي األسب بي ؟
لإلجًبة ان هذا اللؤالع ت حلًت المل سط الحلًبي واالوحماف الم يًوي لبيًقة الم حظةع لم مبة مب،
ت ابم ا ًاًت تحبيل النص الش مي لب ،الم بمًتع بي ض ء المن ج الل ليبي البني ي األسب بي .وبًسلهبام االخلبًو
اللًئي ت )T-testلمجم اة واحبفع اتاا وج د داللة حصًئية انب ملل  ،ت .)0.05وهذا النليجة ت ني ب م بمًت
البغة ال مبية؛ تل ابم لبا ن ا ًاًت تحبيل النص الشوووو مي بي ضوووو ء المن ج الل ليبي البني ي األسووووب بي بي بدائ ن
اللبواليع والجبول اآلتي ابين ذلك.
الجبول وق ت  ) 1ولًئج اخلبًوت )Tبي مب ،ت ابم ا ًاًت تحبيل النص الش مي لب ،الم بمًت

المتغير

مؤشرات العامل

المتوسط
النظري(*)

عــدد
الفقرات

المتوسط
الحسابي

درجة
الحرية

قيمة (ت)
المحسوبة

درجة
الحرية

الداللة
اإلحصائية
0.05
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ا ًاًت تحبيل
النص الش مي
لب ،م بمًت البغة
ال مبية لبص ين
األول والثًوي
لبممحبة
المل سية بي
مباوو مكة
بًلمنيدة الغمبية

دال
129

43

84.54

19.19

تل ق وليجة هذا البواسوووة مع وليجة دواسوووة الل بي ت2009م) حيث ت
من الك ًاًت وخً ة الم مبية وال جباوية.

-11.347

23

0.00

وووبت له تمكن الم بمين والم بمًت

امً تل ق هذا البواسوووة مع ولًئج دواسوووة ال من دواسوووة الحلووون ت1992م)ع ودواسوووة ايلوووه ت1996م)ع
ودواسوووووة الكنبوي ت1999م)ع ودواسوووووة البب صوووووي ت2009م)ع اللي بابت بهمية وج د الك ًاًت بأو اا ً بي ال مبية
الل بيمية.
امً تل ق وليجة هذا البواسووووًت مع ولًئج دواسووووة ال من دواسووووة الم ممي ت2005م)ع ودواسووووة الي د بي
ت)2008ع ودواسوووووة ًو ت2008م)ع ودواسوووووة اللووووو بي ت2009م)ع اللي بابت ابه بهمية محًوو المن ج الل ليبي
البني ي األسب بي بي امبية اللحبيل.
بي حين تهلبف وليجة هذا البواسوووة مع ولًئج دواسوووة الم مي ت2008م) اللي بصوووًوت له وج د
األدبية بي ضوووووو ء المن ج ع ول ل هذا
ضوووووو ف تمكن م بمي البغة ال مبية من ا ًاًت تحبيل النصوووووو
االخل ف امجع له اخل ف ال ينووة والبياووة اللي طبدووت بي ووً الووبواسوووووووة ومووب ،ذاووًء اليووًلووب الم مبيووة
والليك جية ال جباوية.
عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي األول ،والذي ينص على مايلي:
مً تمتيب محًوو ا ًاًت تحبيل النص الشووو مي بي ضووو ء المن ج ا الل ليبي البني ي األسوووب بي ع من حيث
اثمف اسوووووولهبام ً لب ،م بمًت البغة ال مبية لبصوووووو ين األول والثًوي لبممحبة المل سووووووية بي مباوو مكة بًلمنيدة
الغمبية ؟
لإلجًبة ان هذا اللؤالع ت حلًت المل سط الحلًبي واالوحماف الم يًوي لكل مح و من محًوو ا ًاًت
االلحبيلع بًسووووولهبام االخلبًو اللًئي ت )T-testلمجم اة واحبف .اتاوووووا ب مب ،اسووووولهبام الك ًاًت الهمس من قبل
الم بمًت اًآلتي :تالل ليباة البنية البغ اةع الص وف الش ماةع البنية األسب بيةع البنية اإلادًايةع المؤاة الش ماة) ابه
الل اليع انب ملل  ،داللة ت)0.05ع والجبول اآلتي ابين ذلك.
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الجبول ت )2ولًئج اخلبًو ت )Tلباللة ال مح و من محًوو ا ًاًت تحبيل النص الش مي لب ،الم بمًت
كفايات تحليل النص الشعري
لدى معلمات اللغة العربية في
مدارس والية صحار بمنطقة
شمال الباطنة

المتوسط

مؤشرات العامل
عــدد

قيمة (ت)

الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المحسوبة

الل ليباة البنية البغ اة

42

14

31.62

8.62

-5.89

البنية األسب بية

21

7

15.41

4.29

-6.37

البنية اإلادًاية

24

8

11.25

5.05

-12.34

الص وف الش ماة

24

8

15.75

3.89

-10.38

المؤاة الش ماة

18

6

10.5

3.48

-10.53

النظري

الداللة
اإلحصائية
0.05
دال
0.00
دال
0.00
دال
0.00
دال
0.00
دال
0.00

احلل مح و تالل ليباة البنية البغ اة) الممتبة األوله بمل سط حلًبي ت )31.62وه دال حصًئيً ا .ا ز ،ذلك له ب
الش ماةع ب بب لبم ب ب ا ضا الحد ل الباللية لبنصع
هذا المح و؛ امثل المبخل األسًسي ل مبية تحبيل النص
وبيً ال قًت بين ابمًت النصع من تدبا وتأخيم وحذف وتكماوات و يمهً .مع بيً بو اع الجمل والاوووووومًئم
الم ازاةع مع بيً م ًوي م مداتهع وبيً لغة الشووووووًام
ودالالت ًع وبيً ا قة النص ب ن اوه وا قله بًلنصوووووو
و يمهً من األم و المل بدة بًلل ليباة البنية البغ اة.
بمً مح و تالص وف الش ماة) بدب احلل الممتبة الثًوية بمل سط حلًبي ت )15.75وه دال حصًئيً ا بااً ا.
لك و ه األداف اللي الوولهبم ً الشووًام بي بنًء قصوويبتهع واللي خ ل ً ا وول بحًسوويلووه وببكًوا .وا ز ،اوت ًع هذا
المح و؛ ب الم بمًت اماز بي اسلهماأ ال ص و الب ية من تشبيه واسل ًوف ومجًز و يمهًع واللي ت لبم جز اء
من الص وف الش ماة.
وجًء مح و تالبنية األسوووب بية) بًلممتبة الثًلثة بمل سوووط حلوووًبي ت )15.41وه دال حصوووًئيًاع ب ي تمثل
طمادة الكًتب بي الل كيم والش و وع وبي الل بيم ان الل كيم والش و و بي و وف لغ اة خً ووة .ا ز ،اوت ًع هذا
المح و؛ له ب الكلًت المبوسي اشلمل الل ماف بًلشًام وخصًئصه األسب بيةع والمبوسة اللي انلمي لي ً.
واحلل مح و تالبنية اإلادًاية) الممتبة الماب ة بمل سط حلًبي ت)11.25ع وه دال حصًئيً ا .بأداء
الم بمًت ل ذا الك ًاة ليس منه اً جبا اع ال ملل اهً ا لمأ ب اك بابم من ذلكع ل ج د دووو ال موأ .لذا
وجب ت ضيا ال ز والدًبيةع وبحم الدصيبفع ومب ،منًسبله لغمأ الدصيبف.
وحصل ابه الممتبة الهًملة واألخيمف مح و تالمؤاة الش ماة) بمل سط حلًبي ت )10.5وه دال
حصًئيً ا .وا ز ،ذلك له ب الم بمًت ال املبكن الك ًاًت الميب بة بي هذا الجًوب؛ وذلك لجبف هذا المجًل ابي ن
ع ذ ه خً بًلمن ج األسب بي.
بي تحبيل النص
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عرض النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ،الذي نص على ما يلي:
مً تمتيب ابًوات ا ًاًت تحبيل النص الش و مي بي ض و ء المن ج الل ليبي البني ي األسووب بي لكل مح وع
من حيث اسلهبام ً لب ،الم بمًت؟
وف واضحة وصًمبة لل مف تمتيب ابًوات بدمات ا ًاًت
لغمأ اإلجًبة ان هذا اللؤال و ايًء
تحبيل النص الش مي لب ،م بمًت البغة ال مبية لبص ين األول والثًوي لبممحبة المل سية بي مباوو مكة بًلمنيدة
الغمبية بي ض ء المن ج الل ليبي البني ي األسب بيع قًمت البًحثة بًحللًت المل سيًت الحلًبيةع واالوحمابًت
الم يًواةع والمتبة ابه ال مح و من محًوو اللحبيل بي بيًقة الم حظة الهملة ممتبة تنًزليً ا حلب مل سيًت ً
الحلًبيةع والاا ذلك من خ ل الجباول ذات األوقًم ت  3ع  4ع  5ع  6ع .)7
المحور األول :البنية اللغوية:
مب ،ت ابم ا ًاًت مح و تالل ليباة البني اة ع البنية البغ اة)ع الجبول اآلتي ابين المل سيًت الحلًبيةع
واالوحمابًت الم يًواة ل دمات المح وع تنًزليً ا حلب مل سيًت ً الحلًبية.
الجبول وق ت  ) 3المل سيًت الحلًبية واالوحمابًت الم يًواة ل دمات مح و الل ليباة البنية البغ اة ممتبة تنًزليً ا
المتوس
ط
الحساب
ي

ت

تسلسل
الفقرة
في
األداة

االنحراف
المعياري

الترتيب

مضمون الفقرات

1

3

ت ضيا م ًوي الم مدات من خ ل سيًق البغ ي لبدصيبف.

4.95

.2041

1

2

1

وبط النص بًلنص

الم ازاة.

4.25

.9441

2

3

2

ت ضيا ا قة النص ب ن اوه.

3.33

1.4346

3

4

7

تحباب بو اع الجمل وداللل ً بي النص.

2.83

1.6854

4

5

13

6

10

7

11

8

5

تحباب الظ اهم البغ اة الم جمية اللي تنًولل ً الدصيبف.
تالمشلمك

2.45

1.1413

5

الب ظي /اللاًد /اللمادف /االوحماف)
تحباب اللكماوات ال اودف بي الدصيبف .تتكماو حموف/
تكماو

2.25

1.2938

6

بل ًظ /تكماو مدًطع).
تحباب ال ظي ة الباللية ل ذا اللكماوات بي الدصيبف.

2.08

1.3160

7

تحباب الحد ل الباللية لبكبمًت بي الدصيبف اًلممتبية بـ
تاإلولً  /الك  /الحي ا
اليأو/

واليي و /الحيًف /الم ت/

1.87

1.6501

8
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األمل  ...لخ)
9

4

تحباب دوجة وض ح لغة الشًام.

1.66

1.5228

9

10

6

تحباب البنية الصمبية لبكبمة ودووهً بي تشكيل الم نه.

1.50

.8847

10

11

14

تبيين الامًئمع ووظي ل ً الباللية بي النص.

1.29

.4643

11

12

8

تحباب دالالت اللدبا واللأخيم بي النص.

1.04

.2041

12

13

12

تبيين مً ببًدته وق ة البيًأ من م نه.

1.04

.2041

12

14

9

تحباب مً ببًدا الحذف بي النص.

1.04

.2041

12

2.25

0.9395

المتوسط الحسابي الكلي

تماوحت المل سيًت الحلًبية للدبامات ببماد ال ينة ل دمات هذا المجًل بين ت .)4.95-1.04ذ وًلت ال دمف
ت ":)3ت ضيا م ًوي الم مدات من خ ل سيًق الدصيبف" بابه مل سط حلًبي ببغ ت )4.95وبًوحماف م يًوي
قبوات .)0.20وا ز ،هذا له اهلمًم الم بمًت بًسلهماأ م ًوي م مدات النصع لكي ال ل ابه اليًلب ب النصع
وازاب من ثموف الي ت الب ظيةع وا سع من ت كيمه وثدًبل  .وبدوه مل سط حلًبي اً لب دمف ت" :)9تحباب مً ببًدا
الحذف بي النص" قبوا ت )1.04واوحماف م يًوي ت .)0.20وامكن وجًع هذا النليجة له ابم اهلمًم الم بمًت بمً
ه محذوف بي النصع ب اليمقن ليه.
وبشكل اًم ببغ المل سط الحلًبي إلجمًلي ال دمات المل بدة بمجًل الل ليباة البنية البغ اة اكل ت)2.25
بًوحماف م يًوي ت)0.93ع ممً ابل ابه ب دوجة ت ابم ا ًاًت تحبيل النص الش مي المل بدة بمجًل الل ليباة البنية
البغ اةع لب ،الم بمًت؛ اًوت ابيمف.
المحور الثاني :البنية األسلوبية:
مب ،ت ابم ا ًاًت مح و تالبنية األسب بية)ع الجبول اآلتي ابين المل سيًت الحلًبيةع واالوحمابًت الم يًواة ل دمات
المح وع تنًزليً ا حلب مل سيًت ً الحلًبية.
الجدول رقم (  ) 4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور البنية األسلوبية مرتبة تنازليا ً
تسلسل
ت الفقرة في
األداة

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

1

18

تحباب الهصًئص األسب بية لبنص.

3.50

1.4446

13

2

19

تحباب المبوسة اللي انلمي ل ً النص.

3.16

1.8572

14

3

15

مضمون الفقرات

تحباب األسًليب اللي تنًولل ً الدصيبف تبسب ت اللهماة/
الحذف/الح او/الدصص/االسل ًم/النباء/الل ايب/الشمط...
لخ)

2.79

1.2847

15
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4

20

تحباب اإلطًو الزمًوي وداللله بي النص

1.75

1.1516

16

5

21

تحباب اإلطًو المكًوي وداللله بي النص.

1.58

1.0598

17

6

16

تحباب النص
و اه.

1.37

.7109

18

7

17

تبيين مً بضًبه اللنً

1.25

.6079

19

2.20

1.1595

المامنة بي الدصيبف –اللنً

 -مع بيً

من قيمة بنية لبدصيبف.

المتوسط الحسابي الكلي

تماوحت المل سيًت الحلًبية للدبامات ببماد ال ينة ل دمات هذا المجًل بين ت .)3.50-1.25جًءت ال دمف
ت" :)18حباب الهصًئص األسب بية لبنص " بأابه مل سط حلًبي ببغ ت)3.50ع وبًوحماف م يًوي ت)1.44ع وقب
ببووو بخم ،مل بدة بًلشًام .امً ظ م ب بدوه من سط حلًبي لب دمف
ا ز ،ذلك له اقلما دووو النص
ت" :)17تبيين مً بضًبه اللنً من قيمة بنية لبدصيبف"ع وقبوا ت)1.25ع واوحماف م يًوي قبوا ت)0.60ع ا
اللنً الامن وصً ا بدبيً ا مًع بو وص ً ا بو ببكًواا بخم ،سًبدة ابيهع ان طماق االقلبًو بو اللامين بو اللبميا بو
اإلصًوف بو مً صًبه ليلشكل وصً جبابا.
المحور الثالث :البنية اإليقاعية:
مب ،ت ابم ا ًاًت مح و تالبنية اإلادًاية)ع الجبول اآلتي ابين المل سيًت الحلًبيةع واالوحمابًت
الم يًواة ل دمات المح وع تنًزليً ا حلب مل سيًت ً الحلًبية.
الجدول رقم ( )5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور البنية اإليقاعية مرتبة تنازليا ً

ت

تسلسل
الفقرة
في
األداة

1

27

تحباب دوو اللكماو بي

2

22

تحباب و ع البحم الذي بنيت ابيه الدصيبف.

1.83

3

24

تحباب وز الدصيبف.

1.58

1.3805

4

28

تحباب ال قة بين الم سيده الباخبية والحماة االو ًلية
لبشًام.

1.33

.6370

23

5

23

ت ضيا مب ،منًسبة البحم لبغمأ الذي البت الدصيبف
بيه تتأمل /زل /مبح /الًت ... /لخ)

1.29

.7506

24

6

26

تحباب ال ظي ة الباللية لبدًبية بي الدصيبف.

1.12

.6124

25

7

25

تحباب و ع الدًبية بي الدصيبف.

1.12

.6124

25

8

29

تحباب م اضع الم سيده اللص اماة بي النص.

1.00

.2949

26

مضمون الفقرات

نًاة اإلادًع.

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

1.95

1.6280

20

1.6594

21
22
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المتوسط الحسابي الكلي

1.40

0.9469

تماوحت المل سيًت الحلًبية للدبامات ببماد ال ينة ل دمات هذا المجًل بين ت)1.95-1.00ع ذ جًءت ال دمف
ت )27اللي وصت ابه" :تحباب دوو اللكماو بي نًاة اإلادًع" بابه مل سط حلًبيع ببغ ت )1.95وبًوحماف
م يًوي ت)1.62ع وا ز ،ذلك له ص و الم بمًت بأهمية اللكماوع لك وه ليس حبية ل ظية للزاين النصع بل ه
لحًح وتأايب ابه ج ة اًمة وحلًسة اُ نه ب ً الشًام باثم من انًاله بل اهً .وبدوه مل سط حلًبي لب دمف ت:)29
"تحباب م اضع الم سيده اللص اماة بي النص" بمل سط حلًبي ت )1.00واوحماف م يًوي ت .)0.29امكن ت ليم
هذا النليجة له ابم اهلمًم الم بمًت بًإلادًع والم سيدهع داخبية بو خًوجيةع ل ج د حصص ال موأ.
المحور الرابع :الصورة الشعرية:
مب ،ت ابم ا ًاًت مح و تالص وف الش ماة)ع والجبول اآلتي ابين المل سيًت الحلًبية واالوحمابًت
الم يًواة ل دمات المح وع تنًزليً ا حلب مل سيًت ً الحلًبية.
الجدول رقم ( ) 6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات محور الصورة الشعرية مرتبة تنازليا ً حسب المتوسطات
الحسابية
تسلسل
ت الفقرة في
األداة

مضمون الفقرات
ية وقيمل ً الجمًلية بي النص.

1

37

تحباب الظ اهم الب

2

30

تحباب الص و الش ماة اللي تامنل ً الدصيبف.

3

33

4

34

تحباب المصًدو اللي اللب
الش ماة.

من ً الشًام

وا

تبيين و ع الص و الش ماة ذ اًوت م مدف بو ممابة بو
ابية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

4.62

.4945

27

3.29

1.6280

28

1.75

.9891

29

1.62

1.0555

30

تصم لية).
5

31

بيً الحًسة اللي اللهبم ً الشًام بي الص وف الش ماة.

1.29

.8587

31

6

32

تبيين بهمية الهيًل بي تك ان الص وف الش ماة.

1.12

.5367

32

7

36

ت ضيا ال مق بين الص وف الحلية/المًداة والص وف
الم ن اة

1.04

.2041

33

8

35

تبيين ال مق بين الص وف الش ماةع والص و الب
تاللشبيهع

ية
1.00

االسل ًوفع الكنًاة).
المتوسط الحسابي الكلي

1.96

0.72

.0000

34
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ل دب تماوحت المل سيًت الحلًبية للدبامات ببماد ال ينة ل دمات هذا المجًل بين ت)4.62-1.00ع ذ وًلت
ال دمف وق ت )37اللي وصت ابه" :تحباب الظ اهم الب ية وقيمل ً الجمًلية بي النص" بابه مل سط حلًبي ببغ
ت )4.62بًوحماف م يًوي قبوا ت .)0.49امكن ب ت ز ،هذا النليجة له اهلمًم الم بمًت بًلص و الب ية؛ وتجزئل ً
له المشبه والمشبه به ووجه الشبه واألدافع
امً ظ م ب بدوه مل سط حلًبي اً لب دمف وق ت)35ع اللي وصت ابه" :تبيين ال مق بين الص وف
الش ماةع والص و الب ية تاللشبيهع االسل ًوفع الكنًاة) بمل سط حلًبي ت )1.00واوحماف م يًوي قبوا ت)0.00ع
وامكن وجًع هذا النليجة له ابم م مبة الم بمًت الل ماق بين الص وف الش ماة والص وف الب يةع بًلص و
الب ية هي جزء من الص وف الش ماة.
المحور الخامس :الرؤية الشعرية:
مب ،ت ابم ا ًاًت مح و تالمؤاة الش ماة)ع والجبول اآلتي ابين المل سيًت الحلًبية واالوحمابًت
الم يًواة ل دمات المح وع تنًزليً ا حلب مل سيًت ً الحلًبية.
الجبول وق ت  ) 7المل سيًت الحلًبية واالوحمابًت الم يًواة ل دمات مح و المؤاة الش ماة

ت

تسلسل
الفقرة في
األداة

1

38

اسله

2

39

تحباب مً ذا اً الشًام مبلزمً بداًاً اصما بم ال.

1.62

3

42

تبيين سبب م أ النص الممزي.

1.50

.9325

4

40

تبيين تأثيم االللزام ابه بنية الدصيبف ال نية.

1.37

.7697

38

5

41

ت ليم سبب وض ح النص المبلزم.

1.25

.8969

39

6

43

1.16

.6370

40

مضمون الفقرات
المؤاة الش ماة.

مدًووة النص بنص

بخم ،لبشًام و له.

المتوسط الحسابي الكلي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الترتيب

3.58

.8297

35

1.0555

36
37

1.75

0.85

تماوحت المل سيًت الحلًبية للدبامات ببماد ال ينة ل دمات هذا المجًل بين ت)3.58-1.16ع ذ وًلت ال دمف
المؤاة الش ماة " بابه مل سط حلًبي ببغ ت)3.58ع وبًوحماف م يًوي
وق ت )38اللي وصت ابه":اسله
قبوا ت .)0.82وا ز ،ذلك له ب الم بمًت انب ايًء ال كمف ال ًمة لبنص قب ال مضن لألبكًو اللي اماب الشًام
بخم ،لبشًام
ودب ً لبملبدي .بي حين ب بدوه مل سط حلًبي اً لب دمف وق ت)43ع وهي" :مدًووة النص بنص
و له"؛ بمل سط حلًبي ت )1.16واوحماف م يًوي ت .)0.63ذ ال اليلم ال قت الكًبي بي الحصص لمدًووة النص
.
بخم ،لبشًامع بًلم بمًت ابلزمن بشمح النص المدمو دو يما من النص
بنص
نتائج الدراسة:
 .1تل ابم لب ،م بمًت البغة ال مبية ا ًاًت تحبيل النص الش مي بي ض ء المن ج الل ليبي البني ي األسب بي.
 .2اً تمتيب محًوو ا ًاًت تحبيل النص الش مي بي ض ء المن ج الل ليبي البني ي األسب بيع لب ،م بمًت
البغة ال مبية اًآلتي :تالل ليباة البنية البغ اةع الصووو وف الشووو ماةع البنية األسوووب بيةع البنية اإلادًايةع المؤاة
الش ماة).
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 .3اً تمتب ابًوات تحبيل النص لكل مح وع من حيث اثمف االسلهبام ً لب ،الم بمًت اًآلتي:
ب -بي تالل ليباة البنية البغ اة) حصوبت ابًوف" :ت ضويا م ًوي الم مدات من خ ل سويًق الدصويبف"
ابه بابه ممتبة من حيث اثمف اسووولهبام ً .وحصوووبت ابًوف" :تحباب مً ببًدا الحذف بي النص"
ابه بدوه ممتبة.
ت -بي تالبنية األسب بية) حصبت ابًوف " :تحباب الهصًئص األسب بية لبنص " ابه بابه ممتبة من
حيث اثمف اسوولهبام ًع وحصووبت ابًوف " :تبيين مً بضووًبه اللنً من قيمة بنية لبدصوويبف " ابه
بدوه ممتبة.
أ -بي تالبنية اإلادًاية) حصوووبت ابًوف" :تحباب دوو اللكماو بي ووونًاة اإلادًع " ابه بابه ممتبة
من حيث اثمف اسوولهبام ًع وحصووبت ابًوف " :تحباب م اضووع الم سوويده اللص و اماة بي النص "
ابه بدوه ممتبة.
د -بي تالص وف الش ماة) حصبت ابًوف" :تحباب الظ اهم الب ية وقيمل ً الجمًلية بي النص" ابه
بابه ممتبة من حيث اال سلهبامع وح صبت ابًوف" :تبيين ال مق بين ال ص وف ال ش ماةع وال ص و
الب ية " ابه بدوه ممتبة.
المؤاة الش ماة " ابه بابه ممتبةع وحصبت
ا -بي تالمؤاة الش ماة) حصبت ابًوف" :اسله
بخم ،لبشًام و له" ابه بدوه ممتبة.
ابًوف" :مدًووة النص بنص
التوصيات :ت

ي البًحثة بًآلتي :

 .1اللمايز ابه تحبيل النص الشوو مي حلووب المن ج الل ليباة البني ي األسووب بيع ألهمية هذا المن ج بي
امًل ال كم.
 .2ضمووف ادب دووات تبوابيةع لمبع ملل  ،بداء م بمًت البغة ال مبية.
 .3االسل ًدف من بيًقة الم حظة الم بفع بي تد ا بداء م بمًت البغة ال مبية بي ا ًاًت تحبيل النص
الش مي بي ومذجة هذا المن ج.
قائمة المراجع:
البب صوويع وً ووم بن صوو ًت بن ذاًت ت2009م) .برنامج تدريبي مقترح لتنمية الكفايات التخصصصصصصية لمعلمي اللغة
العربية بالمرحلة االبتدائية في سلطنة عمان في ضوء احتياجاتهم التدريبية  .وسًلة مًجلليم يم منش وف .
م ب البح ث والبواسًت ال مبيةع الدًهمف.
الل بيع منًل بنت سيف بن محمب ت2009م) .تقويم أداء معلمي اللغة العربية في ضوء الكفايات التدريسية للصفوف
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