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 مستخمص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى تعرف فاعمية نموذج تدريسي مقترح قائم عمى استراتيجيات ما وراء       

الميارات البالغية والنقدية لدى طالبات الصف الثالث الثانوي؛ ولتحقيق ىدف  المعرفة في تنمية
الدراسة، قامت الباحثة بإعداد قائمة بالميارات البالغية والنقدية المناسبة لطالبات الصف الثالث 
الثانوي، واختبار موضوعي لقياس ىذه الميارات لديين، كما أعدت الباحثة دليمين: األول لمطالبة 

خر لممعممة وفق النموذج القائم عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة، وتكونت عينة الدراسة من واآل
( طالبة من طالبات الصف الثالث الثانوي، تم تقسيمين إلى مجموعتين، األولى تجريبية 83)

 ( طالبة.13( طالبة، واألخرى ضابطة وعددىا )72وعددىا )
( بين 8...لة إحصائية عند مستوى )أظيرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي دال 

متوسطي درجات المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمميارات 
البالغية المرتبطة بميارات البيان، والبديع، والمعاني واختبار الميارات البالغية ككل لصالح 

( بين متوسطي 8...د مستوى )المجموعة التجريبية، كما تبين وجود فرق ذي داللة إحصائية عن
درجات المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمميارات النقدية المرتبطة 
صدار األحكام  بميارات االستنتاج والتمييز، وميارات الموازنة والمقارنة وميارات التقويم وا 

 واختبار الميارات النقدية ككل لصالح المجموعة التجريبية.
أظيرت النتائج كذلك وجود تأثير مرتفع النموذج التدريسي المقترح في تنمية الميارات و 

البالغية )البيان، المعاني والتراكيب، والمحسنات البديعية(؛ حيث بمغ حجم التأثير لمدرجة الكمية 
ية (؛ كما وجد تأثير مرتفع الستخدام النموذج التدريسي المقترح في تنمية الميارات النقد30..)

صدار األحكام؛ حيث بمغ حجم التأثير  )االستنتاج والتمييز، والموازنة والمقارنة وميارات التقويم وا 
 .(32..لمدرجة الكمية )

وفي ضوء ىذه النتائج خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات والمقترحات التي تسيم 
والنقدية واستراتيجيات ما  في تطوير تعميم البالغة والنقد في ضوء مجموعة من الميارات البالغية

 وراء المعرفة.
نموذج تدريسي؛ استراتيجيات ما وراء المعرفة؛ الميارات البالغية، الميارات  الكممات المفتاحية:

 النقدية؛ الصف الثالث الثانوي.
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Abstract                                                                                   
This study aimed at investigating the effectiveness of a proposed 

instructional model based on metacognitive strategies in developing 
rhetorical and critical skills among third grade secondary female 
students. To achieve the study aim, the researcher prepared a list of 
rhetorical and critical skills required for third grade secondary female 
students and a test to measure these skills among them. The 
researcher also prepared teacher's and student's guides. The study 
sample consisted of (58) female students divided into two groups: 
experimental group (N= 27) and the control group (N=31). 

The results of the study showed that: there were statistically 
significant differences at (α≤ 0.05) between the mean scores of the 
study groups in the post measurement of the rhetorical skills associated 
with the skills of the eloquence, figures of speech, and semantics, and 
the overall rhetorical skills in favor of the experimental group. There 
were also statistically significant differences at (α≤ 0.05) between the 
mean scores of the study groups in the post measurement of the critical 
skills related to inference and discrimination, balancing and comparison, 
evaluation and judgment skills and the overall critical skills test in favor 
of the experimental group. 

The results also showed that there was a high effect of using the 
proposed instructional model in developing rhetorical skills (eloquence, 
figures of speech, and semantics). The effect size was (0.84). In 
addition, there was a high effect of using the proposed instructional 
model in developing critical skills (inference and discrimination, 
balancing and comparison, evaluation and judgment). The effect size 
was (0.87). 

In the light of these results, the study presented some 
recommendations and suggestions to develop teaching rhetoric and 
criticism in the light of a group of rhetorical and critical skills and 
metacognitive strategies. 
Keywords: Instructional model; metacognitive strategies; rhetorical 
skills; critical skills; third grade secondary. 
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 المقدمة:
لمغة أثر كبير في حياة الفرد والمجتمع فيي وسيمة لمتواصل ونقل األفكار والتعبير عما 
يجول في خمد الفرد، فبيا يترجم ما يدور في ذىنو بعبارة واضحة، وتصور حاجاتو ورغباتو في 

لية كممات مفيومة، كما أنيا تتميز بتأثير ألفاظيا وسحر كمماتيا وبراعة تعبيرىا في صور جما
 تالمس مشاعر من يتناوليا.

وتعد المغة وسيمة االتصال األساسية بين البشر، حيث يعبر الفرد من خالليا عن أفكاره  
ومشاعره وانفعاالتو، والتي بيا يستطيع اآلخرون التواصل معو وفيم ما يريد، حيث من خالل 

ه في فيم من حولو وما المغة يستطيع الفرد التعبير عن احتياجاتو ومشكالتو كما انيا تساعد
حولو، وتعتبر المغة أيًضا أىم الوسائل لتطوير التفكير والمعرفة وبناء الشخصية لمفرد وكذلك 

 (.33، ص7.33التفاعل االجتماعي وتكوين العالقات االجتماعية )عمي، 
 تميزت المغة العربية بأنيا أمتن المغات وأقواىا بياًنا، وأوضحيا كالًما، فتظير قيمتيا في
عالقتيا القوية بالقرآن الكريم، فتبرز بجمالو وروعتو وحسنو بما فيو من إعجاز وأسرار، 
وبمعرفتيا يستطيع الفرد إتقان العبارات القوية بكل سيولة، وبيا نستطيع التعبير عما نريد بأجمل 

 الكممات وأرق العبارات متخذين من األدب العربي ميدانا خصبا لذلك. 
لبالغة من أىم النقاط التي تكسب الطالبات بعًضا من وظائف المغة، ولقد اعتبر تعميم ا

وذلك من خالل الكشف عن أسرار المغة، وتساعد الطالبات في تنمية حواسين في التذوق والنقد 
األدبي، وزيادة قدرتيم عمى المفاضمة بين األساليب، كما أن تعميم البالغة لمطالبات تساىم في 

لتذوق، وتطوير الموىبة األدبية وتنظيم الكالم بصورتو الصحيحة تقويم الممكات وترشيد ا
 (..3، ص7.31)حسونة، 

ويسيم النقد بتحميل النصوص األدبية لبيان صفات الجودة والرداءة فييا، باإلضافة     
إلى اعتماد النقد عمى الشكل في النص األدبي، فإنو يعتمد كذلك عمى عمم المضمون أيضا، أي 

، فإذا كان الحكم عمى األلفاظ مرتبط بالقوانين البالغية فإن الحكم عمى المعنى المعنى والمفظ
مرتبطا بالناقد نفسو من حيث ثقافتو وتجربتو النقدية وذكائو، بالتالي فإن النقد ُيعنى بالحكم عمى 
النصوص األدبية بعد التحميل والموازنة بما يظير قيمتيا األدبية ومستواىا الفني لفظا ومعنى 

 (.3.4، ص 8..7أسموبا وفكرة )الدليمي والوائمي، و 
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ونظًرا ألىمية الدراسات األدبية وما يرتبط بيا من ميارات بالغية ونقدية لدى طالبات 
المرحمة الثانوية فقد نصت أىداف تدريس األدب في المرحمة الثانوي عمى أن تتصل الطالبة 

ود من قيمو الخمقية واالجتماعية والفنية، وأن بالتراث األدبي في عصوره المختمفة، وأن تتمثل وتتز 
دراك نواحي الجمال فييا وتحميميا وتذوقيا ونقدىا  تزداد قدرتيا عمى فيم النصوص األدبية، وا 

 (.3.1، ص 8..7)الدليمي والوائمي، 
وانطالقا من أىمية الميارات البالغية والنقدية وما تسيم بو من مساعدة الطالبة عمى فيم 

دبية؛ فقد اىتمت بعض الدراسات السابقة بالميارات البالغية والنقدية من خالل النصوص األ
تجريب استراتيجيات تدريسية متعددة وتصميم برامج تعميمية متنوعة تسيم في تنمية الميارات 

(، ودراسة عبداهلل 7.30(، ودراسة قرمان وزقوت )7.30البالغية والنقدية كدراسة التميمي )
(، وكذلك حرحش 7.32(، ودراسة حمادنة وشريف )7.31لسممي )(، ودراسة ا7.38)
(، وقد أوصت جميع الدراسات بضرورة العناية بالميارات البالغية والنقدية لدى الطمبة، 7.32)

من خالل توظيف مداخل واستراتيجيات تدريسية مختمفة تسيم بفاعمية في تنمية تمك الميارات، 
ى بناء المعرفة وتوظيفيا، لتتحول الطالبة من متمقية لممعرفة إلى وتيتم بالعقول المفكرة والقادرة عم

صدار  منتجة لتمك المعرفة تمتمك ميارات البحث والتمييز والتفسير واالستنتاج والتحميل وا 
األحكام، فمم يعد تزويد الطالبة وتمقينيا ببعض الخبرات والتدريبات مجديا في ظل التغيرات 

 يدىا العالم اليوم.السريعة والمتالحقة التي يش
وتتمثل استراتيجيات ما وراء المعرفة في مجموعة من اإلجراءات التي تتبعيا الطالبة أثناء 
التعمم بما يساعدىا عمى معرفة ما تتعممو واستيعاب جميع مكونات ومتغيرات الموقف التعميمي، 

لتساؤل الذاتي(، مما ، والتدريس التبادلي، واK.W.Lمن خالل تطبيق استراتيجيات )جدول التعمم 
 (.341، ص 7.33يساىم بفاعمية في تنمية الميارات البالغية والنقدية )المالكي، 

وتسيم استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية قدرات الطالبة عمى مواجية الصعوبات في 
عادة النظر في األساليب والنشاطات الذىنية التي تستخدميا، فيي تساعد  الطالبة أثناء التعمم، وا 

 (.87، ص 3..7عمى القيام بدور إيجابي أثناء مشاركتيا بعممية التعميم )الياشمي والدليمي، 
، والتدريس التبادلي، والتساؤل الذاتي( في K.W.Lحيث تسيم استراتيجيات )جدول التعمم 

عمم، مساعدة الطالبة في وضع أسئمة تتناول النص األدبي الذي تدرسو قبل وأثناء وبعد عممية الت
ويشار إلى أىمية المراقبة الذاتية لدى الطالبة، والدقة المتناىية ليا في التنبؤ بتوقع ما يدور في 
ذىنيا من حل لممشكالت التي تعترضيا، وتتناول كيفية التفكير والسيطرة عمى عممية تفكيرىا 

 (.332، ص7.31)الويشي، 
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ة تمّكن الطالبات منيا؛ إاّل إن عمى الرغم من أىمية الميارات البالغية والنقدية وضرور 
الواقع يشير إلى أن ىناك ضعف واضح في إتقان الطالبات لتمك الميارات داخل المدارس 
بالمممكة العربية السعودية، وقد يكون استخدام طرائق التدريس التقميدية سبًبا في ذلك؛ حيث يشير 

والنقدية في الوطن العربي ( إلى أن عممية تدريس الميارات البالغية 333، ص1..7البكر )
تعتمد بصورة أساسية عمى الطرائق التقميدية في التدريس التي ال تصل بالطالبات إلى تكوين 
التذوق األدبي، وأن المعممات عادة ما يركزن عمى العناية بقواعد البالغة العربية وتحديد 

 مصطمحاتيا، مع إىمال النصوص األدبية.
يارات البالغية والنقدية في دراسة وفيم النصوص األدبية، وانطالقا من أىمية تنمية الم

، التدريس التبادلي، .K.W.Lوما يمكن أن تسيم بو استراتيجيات ما وراء المعرفة )جدول التعمم 
التساؤل الذاتي( في تنمية ىذه الميارات، سعت الدراسة الحالية إلى تقديم أنموذج تدريسي مقترح 

اء المعرفة في تنمية الميارات البالغية والنقدية لدى طالبات المرحمة قائم عمى استراتيجيات ما ور 
 الثانوي.

 تحديد مشكمة الدراسة:
تحددت مشكمة الدراسة الحالية في وجود ضعف في مستوى الميارات البالغية والنقدية 
لدى طالبات الصف الثالث الثانوي وتضح ذلك من خالل الدراسات السابقة والدراسة 

ة التي أجرتيا الباحثة عمى عينة من الطالبات الصف الثالث الثانوي، ويمكن االستطالعي
 التصدي ليذه المشكمة من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:

ما فاعمية النموذج التدريسي المقترح القائم عمى بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية 
 لصف الثالث الثانوي؟الميارات البالغية والنقدية لدى طالبات ا

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئمة اآلتية: 
 ما الميارات البالغية المناسبة لطالبات الصف الثالث الثانوي؟
 ما الميارات النقدية المناسبة لطالبات الصف الثالث الثانوي؟

في تنمية ما فاعمية النموذج التدريسي المقترح القائم عمى بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة 
 الميارات البالغية لدى طالبات الصف الثالث الثانوي؟

ما فاعمية النموذج التدريسي المقترح القائم عمى بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية 
 الميارات النقدية لدى طالبات الصف الثالث الثانوي؟
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 أهداف الدراسة: 
 هدفت الدراسة الحالية إلى: 

 الغية المناسبة لدى طالبات الصف الثالث الثانوي.تحديد الميارات الب
 تحديد الميارات النقدية المناسبة لدى طالبات الصف الثالث الثانوي

تقديم نموذج تدريسي مقترح قائم عمى بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية الميارات 
 البالغية والنقدية لدى طالبات الصف الثالث الثانوي.

اعمية النموذج التدريسي القائم عمى بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية التعرف عمى ف
 الميارات النقدية لدى طالبات الصف الثالث الثانوي.

 فرضيات الدراسة: 
 اختبرت الدراسة الحالية الفرضيتين اآلتيتين: 

عة ( بين متوسطي رتب درجات المجمو 0.8.يوجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى )
التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمميارات 

 البالغية.
( بين متوسطي رتب درجات المجموعة 0.8.يوجد فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى )

  التجريبية، والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمميارات النقدية.
 أهمية الدراسة: 

 قد تفيد نتائج الدراسة الحالية كال من: 
القائمون عمى تدريس المغة العربية: وذلك من خالل تقديم قائمة بالميارات البالغية 
والنقدية واختبارىن في تمك الميارات، ويمكن أن يفيد ىذا اإلجراء معممات المغة العربية عند 

رات البالغية والنقدية لدى الطالبات؛ لموقوف عمى جوانب تدريسين لمبالغة والنقد وقياس الميا
القوة ودعميا، وجوانب الضعف وعالجيا، وكذلك تقديم دليل إلى معممات المغة العربية يتضمن 
مجموعة من اإلجراءات التدريسية التي تفيد في تنمية الميارات البالغية والنقدية باستخدام 

 استراتيجيات ما وراء المعرفة. 
ات المرحمة الثانوية: حيث تسيم الدراسة في تنمية الميارات البالغية والنقدية لديين، طالب

  مما يساعد عمى استيعاب النصوص األدبية.
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مجال البحث العممي: حيث تقدم الدراسة الحالية بعض التوصيات والمقترحات التي تفتح 
ة الميارات البالغية والنقدية المجال أمام الباحثين لتجريب استراتيجيات أخرى تساعد في تنمي

 بصفة خاصة وميارات المغة العربية بصفة عامة.
 حدود الدراسة:

 اقتصرت الدراسة عمى الحدود اآلتية:
عينة من طالبات الصف الثالث الثانوي حيث يعد ىذا الصف نياية المرحمة الثانوية 

من الميارات البالغية  وبداية الدخول لممرحمة الجامعية؛ مما يتطمب تمكن ىؤالء الطالبات
والنقدية. األمر الذي يساعد عمى تطوير قدراتين وميارتين ألجل التفاعل مع النصوص األدبية 

 واستيعابيا بصورة جيدة.
النصوص التطبيقية في الوحدة الرابعة الموجودة في مادة البالغة والنقد لمصف الثالث 

نقدي عمى شعر )الغربة والفراق ألبي تمام، الثانوي المسار األدبي النظام الفصمي، وىو تطبيق 
           المساء لخميل مطران، بالد المجد والعال لعبد اهلل بن سميم، المساواة لعباس العقاد، 
و)تطبيق نقدي عمى النثر( يا أييا الوطن المجيد لمجفري، يا نائم وحد اهلل لمسيدة ألفت، شيادة 

 لحسن بن حجاب الحازمي.
ة نموذج تدريسي مقترح قائم عمى بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة استخدمت الدراس

 )جدول التعمم، التدريس التبادلي، التساؤل الذاتي(.
تم تطبيق الدراسة الميدانية عمى عينة من طالبات الصف الثالث الثانوي بمحافظة 

 ه. .3014/300الطائف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
 ة:مصطمحات الدراس

 النموذج التدريسي المقترح:
يمكن تحديد النموذج التدريسي المقترح القائم عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة في الدراسة       

الحالية بأنو: مجموعة من الخطوات التدريسية المتبعة وفق تصميم محدد من االستراتيجيات 
حجرة الصف فيسير وفق مجموعة من )جدول التعمم، التدريس التبادلي، التساؤل الذاتي( داخل 

اإلجراءات والميارات والموضوعات البالغية والنقدية، بيدف الوصول إلى أعمى مستويات الفيم، 
 وتحقيق األىداف التعميمية المنشودة المتمثمة في تنمية الميارات البالغية والنقدية.
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 استراتيجيات ما وراء المعرفة: 
ارات عقمية تمكن الفرد من الوعي بتفكيره وعممياتو المعرفية تعرف ما وراء المعرفة بأنيا "مي

 (.31، ص 3..7وكيفية توظيفيما، ومراقبتيما، وتقويميما" )الفيل، 
( إلى أن ما وراء المعرفة ىي: "وعي المتعمم بعممياتو وقدرتو عمى 7.38ويشير شحاتة )

دارتيا بنشاط". )ص   (331ضبط ىذه العمميات وا 
ت ما وراء المعرفة إجرائًيا في الدراسة الحالية بأنيا: مجموعة من ويقصد باستراتيجيا

اإلجراءات التعميمية التعممية التي تعتمد عمى إدراك الطالبة ووعييا بعمميات تعمميا من أجل 
 الوصول بيا إلى المعرفة التي تمكنيا من تنمية الميارات البالغية والنقدية.

 ومن استراتيجيات ما وراء المعرفة: 
 :K.W.Lاستراتيجية  

( استراتيجية جدول التعمم بأنيا "استراتيجية تستخدم 7.31يعرف أبو الحاج والمصالحة )
لتشخيص واكتشاف خبرات الطالب السابقة والتعمم عمى المفاىيم القبمية كذلك الخاطئة، ولربط 

 (.11الخبرات السابقة مع المعمومات الجديدة" )ص
ائيا في الدراسة الحالية بأنيا: استراتيجية تمييدية تقوم إجر  K.W.Lويقصد باستراتيجية 

بيا طالبة الصف الثالث الثانوي في بداية العممية التعميمية وفق خطوات منظمة؛ لتساعدىا عمى 
رسم صورة مبدئية لما سوف يتم تناولو داخل النص األدبي من خالل تداعي األفكار وتنشيط 

 خبرات جديدة.المعرفة السابقة في محاولة لتنمية 
 استراتيجية التدريس التبادلي: 

( استراتيجية التدريس التبادلي بأنيا "مجموعة النشاطات 7.30تعرف السامراني )
التعميمية التي تيدف إلى الفيم وتوظيف المعمومات في الحياة اليومية، وتأخذ شكل الحوار بين 

األخر ويتبادلون األفكار" المعممين والطالب فيما يخص الموضوع، ويمعب كل منيم دور 
 (. 311)ص

ويقصد باستراتيجية التدريس التبادلي إجرائيا في الدراسة الحالية بأنيا: استراتيجية تقوم 
عمى الحوار والمناقشة بين طالبات الصف الثالث ثانوي والمعممة أو بين الطالبات أنفسين أثناء 

عمال تناول النص األدبي؛ ليساعد عمى فيمو وتحميمو، فُيمكّ  ن الطالبة من تحمل المسؤولية وا 
 قدراتيا العقمية؛ مما يجعميا قادرة عمى تعمم وتعميم ما أتقنتو من معارف جديدة.
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 استراتيجية التساؤل الذاتي: 
( استراتيجية التساؤل الذاتي بأنيا: التساؤالت 38، ص4..7عرف عاشور ومقدادي )

 أو بعدىا، ومحاولتيم اإلجابة عن ىذه التساؤالت  التي يطرحيا القراء قبل القراءة، أو أثنائيا،
 أثناء القراءة.

ويقصد باستراتيجية التساؤل الذاتي إجرائيا في الدراسة الحالية بأنيا: مجموعة من 
التساؤالت التي تطرحيا طالبات الصف الثالث ثانوي عمى أنفسين عند تناول النص األدبي؛ مما 

 ت ومعالجتيا لحل التساؤالت وتحقيق التعمم.يدفعين إلى التفكير وجمع المعموما
 المهارات البالغية: -ج
 تعريف البالغة:  

( بأنيا "المالئمة بين األسموب الذي يستعممو المتكمم ...7عرف إبراىيم البالغة )
( بأنيا: "إصابة المعنى .7.3(، ويعّرفيا صومان )30والموقف الذي يقال فيو الكالم" )ص

دراك الغرض بألفاظ سيمة عذبة سميمة من التكمف، ال تبمغ القدر الزائد عمى الحاجة وال  المراد، وا 
 (.171تنقص نقصا يقف دون الغاية" )ص

 المهارات البالغية: 
ويقصد بالميارات البالغية إجرائيا في الدراسة الحالية بأنيا: مجموعة من الميارات التي        

النصوص األدبية، وتتمثل ىذه الميارات في ميارات تمتمكيا الطالبة بعد دراستيا وتطبيقيا عمى 
الجانب البياني، والبديعي، والمعاني، ويقاس ذلك بالدرجة التي ستحصل عمييا الطالبة من خالل 

 اختبار الميارات البالغية المعد في الدراسة الحالية. 
 المهارات النقدية: 

 تعريف النقد: 
: "الكشف عمى جوانب النضح األدبي، ( النقد بأنو7.32يعرف )حسين والحسناوي، 

 (.731والصور الفنية ومواطن الضعف فييا، والحكم الجيد والرديء فييا" )ص
( النقد األدبي بأنو الحكم عمى القطعة األدبية إن كانت 37، ص7.37ويعرف أمين )

وسائل جيدة أم غير جيدة، فإذا كانت جيدة أو رديئة فما درجتيا من الحسن أو القبح، ومعرفة ال
 التي يمكن من خالليا تقويم ما يعرض من اآلثار األدبية.
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 المهارات النقدية:

           يقصد بالميارات النقدية إجرائيا في الدراسة الحالية بأنيا: مجموعة من الميارات
التي تتقنيا الطالبة بعد دراستيا لمحتوى النصوص النقدية، وتتمثل في الموازنة، والتحميل، 

اج، والتقويم، والقدرة عمى التفريق بين تمك الميارات والتطبيق الفعمي ليا، وتقاس تمك واالستنت
الميارات بالدرجة التي ستحصل عمييا الطالبة من خالل اختبار الميارات النقدية المعدة في 

 الدراسة الحالية.

 االطار النظري 
 ما وراء المعرفة  -المبحث األول

ودخل مجال عمم النفس المعرفي عمى يد جون فالفل في ظير مفيوم ما وراء المعرفة، 
منتصف السبعينات، وقد لقي ىذا المفيوم اىتماما ممموسا عمى المستويين النظري والتطبيقي، 

            تطبيقات متعددة في مختمف المجاالت األكاديمية، (Brown)وقد أجرى عميو براون 
           البالغة لدور ما وراء المعرفة في التعمم وتوصل من خالل ىذا التطبيقات إلى األىمية 

 (.28، ص 7.38)مطاوع والخميفة، 

 :(Metacognition)مفهوم ما وراء المعرفة   

دراك ومراقبة  يشير مفيوم ما وراء المعرفة إلى قدرة الطالب عمى التفكير في تعمميم وا 
 ;Schraw & Dennison, 1994, p.460)عمميات التعمم الخاصة بيم وفيميا والتحكم فييا 

Imel, 2002, p.1) ( ما وراء المعرفة بأنيا 3..7وفًقا لذلك؛ عّرف الدليمي والياشمي )
"مصطمح يشير إلى معرفة الفرد بكيفية حصول التعمم عنده، وبالكيفية التي يجري فييا تذكر 

 (.83المعرفة واسترجاعيا" )ص

الشامل عن كل معرفة أو عممية ( بأنو "المفيوم 4..7كما عرفت شيد الحارون ) 
 (.27معرفية يمكن أن تشير إلى المتابعة أو التحكم بأي شكل من أشكال المعرفة" )ص

( أن "استراتيجيات ما وراء المعرفة تتضمن وعي الفرد بأسموب 7.32وذكر الغريري ) 
فيما يقوم بو  تفكيره عند قيامو بأداء ميمة محددة ومن ثم استخدام )تطبيق( ىذا الوعي في التحكم

 (.313من نشاط أو أداء")ص
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 ومن خالل التعريفات السابقة لما وراء المعرفة يمكن استخالص اآلتي:
أن ما وراء المعرفة ما ىي إال مجموعة من القدرات والميارات العقمية التي تعين الفرد عمى التعمم 

والمفاىيم التي تناوليا إلى  من خالل الفيم الواعي والتخطيط والمتابعة والتفكير ليصل بالمعاني
 معارف تعينو في حل ما يصادفو من مشكالت وتعزيز النواحي اإليجابية لديو.

ُتركز ما وراء المعرفة عمى النواحي العقمية؛ لتجعل الفرد قادرا عمى إتمام العممية التعميمية بشكل 
الميارات التي يقوم بيا، جيد معتمدا في ذلك عمى نفسو، معمال نواحيو العقمية واعيا باألنشطة و 

 مراقبا لذاتو مصوبا ألخطائو معتمدا عمى التفكير والفيم والتخطيط. 
وفي ضوء استعراض مفهوم ما وراء المعرفة يمكن استخالص بعض األسس لبناء 

 النموذج التدريسي المقترح:
لو،  أن يتضمن النموذج تدريب الطالبات عمى التخطيط الجيد ومتابعة أدائين وفق ما خطط

وذلك من خالل تحديد الطالبة لؤلىداف التي تريد تحقيقيا عند تناول النصوص األدبية وما 
 تتضمنو من ميارات بالغية ونقدية 

أن يتناول النموذج تدريب الطالبات عمى تنشيط معارفين وخبراتين المتعمقة بالميارات البالغية 
ما تعرفو الطالبة عن تمك الميارات والنقدية، وذلك من خالل عقد حمقات نقاش جماعية حول 

 ومدى تمكنيا منيا.
 أهمية ما وراء المعرفة:

ويتضح بأن ما رواء المعرفة واستراتيجياتيا تعتبر ذات أىمية كبيرة لمطالبات عمى  
           الصعيد التربوي، حيث أجمع التربويين بأن استخداميا يساعد عمى توفير بيئة تعميمية 

، كما أنيا تمتمك أىميتيا من خالل مجموعة من العوامل. فقد أشار تبعث عمى التفكير
(Anderson, 2002, p.1 إلى أن ما وراء المعرفة وما تممكو من مكونات يمكنيا أن تشعل )

 تفكير الطالب وتؤدي إلى مزيد من التعمم العميق واألداء المحسن.
         البات من استيعاب كما تنبع أىمية ما وراء المعرفة من قدرتيا عمى تمكين الط

         المعارف العممية بصورة جيدة واستثمارىا في حل المشكالت وأداء الميام، كما تسيم في 
؛ 41، ص 4..7التعمم الفعال وتنمية الفيم وتنمية ميارات التفكير المختمفة )الحارون، 

 (.771، ص 7.33إسماعيل،
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ستراتيجية ما وراء المعرفة تساعد الطالبة وتستنتج الباحثة من خالل ما تم عرضو؛ أن ا
في فيم المحتوى الدراسي وتجعميا أكثر وعيا ومعرفة بما تتعممو؛ فيي تنمي لدييا قدرات عقمية 
  متعددة من فيم وتحميل وتخطيط وتقويم، كما تجعميا معتمدة عمى ذاتيا معبرة عن أفكارىا 

  م بشكل إيجابي في تنمية مياراتياوقادرة عمى اكتساب معارف وميارات جديدة، مما يسي
 البالغية والنقدية.

 البالغة -المبحث الثاني
 ( مفهوم البالغة:1)

يقول الدكتور أحمد مطموب: نشأت البالغة كغيرىا من عموم المغة العربية لخدمة القرآن 
تقان المغة وتعميميا والوقوف عمى أساليبيا، ومرت بأطوار مختمفة، وشيدت تجارب  الكريم وا 
متعددة، وكان المصطمح البالغي يأخذ معناه العممي الدقيق كمما ظير عالم ألمعي لو قدرة عمى 

ت( كان من أكثر البالغيين 023وضع الحدود وصياغة التعريفات. ولعل عبد القاىر الجرجاني)
دقة في المصطمح وضبطا لمقاعدة ورسما لؤلصول فقد استطاع بعبقرتيو الفذة أن يؤلف كتاب 

 (. 8، ص3431اإلعجاز وأسرار البالغة( المذين كانا عمدة لمبالغيين )مطموب،  )دالئل

( بأنيا "من )بمغ( المكان وصل إليو وكذلك 3444تعرف البالغة لغة كما ذكر الرازي )
إذا شارف عميو ومنو قولو تعالى: "فإذا بمغن أجمين "أي قاربنو. و)بمغ( الغالم أدرك وبابيما 

تبميغ( اإليصال واالسم منو )البالغ( والبالغ أيضا الكفاية. وشيء )بالغ( أي دخموا )اإلبالغ( و)ال
 (.11جيد و)البالغة( الفصاحة و)بمغ( الرجل صار )بميًغا( )ص 

( بأنيا: "كل ما تبمغ بو قمب السامِع فتمكِّنو في نفسو كَتَمكُّنو 3443وقد عرفيا العسكري )
 (..3في نفِسك مع صورٍة مقبولة ومعرض حسن" )ص 

( بأنو "البحث عما يعرف بو التعقيد المعنوي والخطأ في تأدية 8..7وعرفيا عطا )
المعنى المراد، فيي تشير إلى فصاحة الكالم وبيانو وسيولتو والبعد عن الخطأ في التعبير معنى 

 (.788ولفًظا" )ص

 ( بأنيا: "الدراية بخصائص المغة، والمعرفة بأسرارىا من أجل7.33وعرفيا زيتون )
 (.13التعبير عن مكنونات النفس البشرية" )ص
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ومن خالل العرض السابق لمفهوم البالغة يمكن استخالص األسس التالية     
 لبناء البرنامج:

أن يتضمن النموذج التدريسي استثارة المعرفة السابقة لدى الطالبات حول الميارات البالغية 
ت وطرح األسئمة حول الميارات المقصودة داخل وربطيا بالمعرفة الجديدة؛ وذلك من خالل التنبؤا

 النص.
أن يتضمن النموذج تدريب الطالبات عمى المشاركة والتعاون عند تناول الميارات البالغية داخل 

 النص من خالل ما يتم من حوار ومناقشة وتوضيح. 
همية وبعد تناول العرض السابق لمفهوم البالغة، تقوم الدراسة الحالية باستعراض أ     

 تدريس البالغة التي تسعى إلى تحقيقها: 
  أهمية تدريس مهارات البالغة:

يعمل تعميم البالغة في الوصول إلى تحقيق أىداف متعددة، فقد ذكرت بعض األدبيات       
 مجموعة من تمك األىداف وجاءت كالتالي:

 ( أن لمبالغة وتعممها أهمية كبيرة وهي:012-011، ص0222فقد ذكر زايد )
 البالغة من العموم الالزمة؛ ليكون الشخص قادرا عمى المقارنة بين األعمال الفنية.

زيادة استمتاع الفرد بألوان األدب المختمفة من قصة وتمثيمية ومقالة وما إلى ذلك، من خالل 
دراك ما فييا من الجمال.  فيميم لخصائص كل لون من ىذه األلوان وا 

 عمى أن يتحقق في أدبيم. تزويد الميتمين بالوسائل المعنية
 التأثير واإلمتاع. 

يمكن االستدالل عمى أىمية البالغة من خالل وظائفيا التي أشار إلييا الجبوري 
( حيث تتمثل وظيفتيا األولى في اإلقناع واإلمتاع، باإلضافة إلى إرشادنا كيفية .3، ص7.38)

 آن الكريم.القول، كما أن أىمية البالغة تكمن في فيم اإلعجاز في القر 
ويتضح مما سبق أن اإللمام بالبالغة وفنونيا يساعد الطالبة عمى فيم النصوص األدبية 
بمختمف فروعيا، ويحدث في نفسو نوعا من المتعة بما يتناولو، فيجعمو متأثرا بيا ومحاكيا ليا، 

 ولكي يحقق ىذا كمو يجب عمييا التعرف عمى الميارات البالغية والتمكن منيا.
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ظير األىداف السابقة األىمية التي تمثل البالغة، ويمكن توضيح تمك األىداف البالغية وتُ      
 بصورة أوضح فيما يمي:

 أهداف تدريس مهارات البالغة:
              تيتم البالغة العربية إلى تحقيق الكثير من األىداف عند تدريسيا ومن ىذه

          عربية في األردن، فيي عمى ما يمي األىداف ما أقره الفريق الوطني لمبحث المغة ال
 (: 3.4، 8..7)الدليمي والوائمي، 

أن تعرف الطالبة بشكل موجز البالغة العربية من الناحية التاريخية وبعض البالغيين المشيورين 
 ومصنفاتيم البالغية. 

 أن تمم بالبيان العربي وقدرتيا عمى كشف مواطنو في النصوص األدبية. 

 عمى تبيين العالقة بين التراكيب المغوي والمعنى.أن تقدر 

 أن تمم ببعض ما يحسن الكالم العربي معنى ولفظا. 

ولمبالغة مجموعة من األىداف قد سعى الباحثون والميتمون في عموم البالغة من تحديدىا      
 (33، ص7.38وتصنيفيا، وكل منيم حدد أىداف البالغة وفق توجياتو، وقد حدد الجبوري )

دراك إعجاز القرآن الكريم، وقد اعتبر ىذا  ثالثة من أىداف البالغة وتدريسيا، وىي معرفة وا 
اليدف ىو اليدف الخاص لعمم البالغة، أما اليدف العام فقسمو إلى قسمين األول: ىو الموازنة 

ىو بين أنواع الكالم، ليتميز الغث من السمين والخبيث من الطيب والرديء من الجيد، والثاني: 
تعميم من استعجم ذىنو ومرض ذوقو طريق البالغة، وتوصيمو إلى أقل الطرق في معرفة الكالم 

 البميغ من غيره.

يتضح مما سبق عرضو من األىداف أن البالغة: ليا دور كبير في حياة الطالبة ليس في      
لبالغية المجال التعميمي فقط، بل في مجال حياتو بشكل كامل حيث أن إتقانو الميارات ا

 يساعدىا عمى فيم النص األدبي واستشعاره لو واستنباط جمالياتو ومحاولة السير عمى نيجو.

وفي ضوء استعراض أهمية وأهداف المهارات البالغية يمكن استخالص األساس التالي      
 لبناء النموذج:
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ند تناوليا، فيي يعمل النموذج عمى لفت اىتمام الطالبات إلى أىمية الميارات البالغية ع     
دراك جماليات النص األدبي والقدرة عمى التأثير  تعمل عمى تمكينين من معرفة الكالم البميغ وا 
واإلقناع ويتم ذلك من خالل تضمين النموذج مجموعة من األنشطة والتدريبات التي تعتمد عمى 

 الحوار والمناقشة بين الطالبات. 
وأهدافها يتضح لنا أبرز مهارات البالغة التي يمكن  بعد التعرف عمى البالغة وأهميتها      

 تنميتها لدى الطالبات وذلك من خالل العرض اآلتي:
 المهارات البالغية:

تمثل البالغة أحد االتجاىات التي يعمل الباحثين عمى تنميتيا، وتمكين الطالب من       
الحالية إلى التعرف عمى أىم مياراتيا، وتشتمل عمى العديد من الميارات والتي تيدف الدراسة 

 الميارات البالغية المناسبة لطالبات المرحمة الثانوية وتنميتيا لديين. 
 المهارات الخاصة بالبالغة كما جاءت في الدراسات:

وكما أن ىناك مجموعة من األدبيات التي تناولت الميارات البالغية في دراساتيا وسيتم       
 لتالي:عرضيا لالستفادة منيا وىي كا

 ( إلى بعض المهارات البالغية التالية:22، ص0222فقد أشارت دراسة عبيدات )
 معرفة األلفاظ الدالة عمى المفاىيم البالغية. 

 معرفة المصطمحات البالغية الواردة في النص. 
 معرفة القواعد البالغية. 

 فيم المعاني التي تتضمنيا المفاىيم البالغية. 
 في النصوص األدبية. استظيار مواطن الجمال 

 التذوق الفني لمنصوص األدبية. 
صدار األحكام األدبية.  النقد والمفاضمة بين األعمال الفنية لؤلدباء، وا 

( قائمة بميارات األداء البالغي حيث تمثمت 334، ص 7.31وقد حددت دراسة البكر )     
ث فيميا والقدرة عمى معالجتيا في المجاز واالستعارة التصريحية والمكنية والكناية وذلك من حي

 وتحميميا وتذوقيا. 
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ويتضح مما سبق أن الميارات البالغية في أغمبيا تصب في ميارات أساسية تقوم عمى      
ثالثة مجاالت وىي: البيان والبديع والمعاني ولكل مجال مجموعة من الميارات الفرعية التي تقوم 

إتقان الميارات البالغية فقد اعتمدت الدراسة الحالية في عميو، وليتم تحقيق الغاية من القدرة عمى 
إعداد قائمة الميارات الخاصة بيا عمى الجمع بين تمك المجاالت الثالث والتي ترتكز عمى عدد 

 من الميارات الفرعية وىي كما يمي: 
 مهارات البيان:

 استنباط الصور البالغية في النص األدبي.
 في النص األدبي.تحديد مكونات الصور البالغية 

 استنتاج القيمة الجمالية لمصور البالغية في النص األدبي. 
 مهارات المعاني والتراكيب:

 استنتاج الداللة التوكيدية لمخبر في النص األدبي.
 استنتاج الداللة اإليحائية لمتنكير والتعريف في النص األدبي. 

 ص األدبي.استنتاج األغراض البالغية لؤلساليب اإلنشائية في الن
 مهارات المحسنات البديعية:

 استنتاج الصور البديعية في النص األدبي.
 تفسير القيمة الفنية لمصورة البديعية في النص األدبي.

 تعميل تفضيل التعبير باستخدام المحسنات البديعية في النصوص األدبية.
 النقد األدبي:  -المبحث الثالث

عتمد األديب عمى أسسو وضوابطو، وقواعده لكي ينتج أدبا البالغة تمثل المعيار الذي ي      
راقيا مؤثرا، ويأتي النقد الذي يعتمد عمى قدرات الناقد اإلبداعية وخبراتو في مجال التذوق األدبي، 
لمامو بقواعد البالغة، ليسيم في إصدار الحكم عمى اإلنتاج األدبي وبيان قوتو أو ضعفو،  وا 

موازنة بينو وبين األعمال األخرى المماثمة لو في ضوء معايير النقد وجودتو أو رداءتو، وكذلك ال
 (.7.1، ص7.31)شحاتة والسمان، 
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فالنقد األدبي خاص باألدب ييتم بمعنى الكممة، فيو أدبي؛ ألن موضوعو دراسة األدب،       
شف عن وكتاباتو ال تخرج عن إطار األدب، كما أن الناقد يؤمن بحكمو عمى العمل األدبي، والك

 (.314، ص 2..7عيوبو، ومحاسنو )فايول، 

كما يعد النقد األدبي عمما ال ينفصل عن عمم البالغة فكالىما مكمل لآلخر من حيث       
البراعة األدبية والصياغة األسموبية. ومن ىنا تقوم الدراسة الحالية بتناول النقد األدبي من حيث 

 ميتو وتدريسو.مفيومو، أىميتو، أىدافو، ميارتو، وأسس تن

 مفهوم النقد األدبي:
( بأن النقد ىو )نقد( الدراىم، و)نقد( لو الدراىم أي أعطاه إياىا 3444ذكر الرازي ) 

)فانتقدىا( أي قبضيا، و)نقد( الدراىم و)انتقدىا( أخرج منيا الزيف وبابيما نصر، ودرىم )نقد( 
 (.128أي وازن جيد، و)ناقده( ناقشو في األمر )ص 

( بأنو تناول العمل األدبي بالتفسير والمناقشة واستخالص 8، ص3443براىيم )ويعرفو إ
عناصر الجمال التي احتواىا والتي كانت سببا في سموه وارتقائو، أو بيان السمات التي أدت إلى 

 اتضاعو واحتقاره.

( فقد عرف النقد األدبي بأنو " فن تقويم األعمال األدبية والفنية 7.33أما خميل )
 (.33يميا تحمياًل قائًما عمى أساس عممي" )صوتحم

( بأنو "تحميل األثر األدبي وتعرف العناصر المكونة لو، 7.37وعرفو عبد السالمي )
صدار حكم حول مدى جودة ىذا العمل" )ص   (. 3.4وا 

وبالنظر إلى التعريفات السابقة يتبين أن النقد يقوم عمى مجموعة من الميارات العقمية 
م وتقييم وتوضيح وتفسير وكشف وموازنة تيدف جميعيا إلى الرقي بالعمل األدبي من تمييز وحك

ظيار قيمتو الجمالية.  وا 

وبناء عمى ذلك يمكن تعريف النقد إجرائيا بأنو: مجموعة من العمميات العقمية التي تمكن 
وعة من طالبات المرحمة الثانوية من تناول النص األدبي وتحميمو وتقييمو، معتمدة في ذلك مجم

الميارات إلصدار أحكاٍم ذات قيمة موضوعية، وتقاس ىذه العممية خالل اختبار الميارات النقدية 
 المعدة في الدراسة الحالية.
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 وفي ضوء استعراض مفهوم النقد األدبي يمكن استخالص األسس التالية لبناء النموذج:

البات حول الميارات النقدية أن يتضمن النموذج التدريسي استثارة المعرفة السابقة لدى الط
       وربطيا بالمعرفة الجديدة وذلك من خالل التنبؤات وطرح األسئمة حول الميارات المقصودة 

 داخل النص.

أن يتضمن النموذج تدريب الطالبات عمى المشاركة والتعاون عند تناول الميارات النقدية داخل 
 النص من خالل ما يتم من حوار ومناقشة وتوضيح. 

 إجراءات الدراسة:
 منهج الدراسة: 

استخدمت الدراسة المنيج التجريبي القائم عمى التصميم شبو التجريبي، وذلك من خالل       
تطبيق أدوات البحث قبميا وبعديا، بيدف معرفة أثر المتغير المستقل )االستراتيجية المقترحة( في 

 .تنمية المتغير التابع )الميارات البالغية والنقدية(

 عينة الدراسة: 
( طالبة تم تقسيمين إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية 83وقد تكونت عينة الدراسة من )      

( طالبة تم تدريسيا بالطريقة المعتادة في مدرسة 13( طالبة، وضابطة عددىا )72عددىن )
مات واإلدارة الثانوية الثامنة والعشرين بالطائف، وقد تم اختيار المدرسة قصديا، لتعاون المعم
( والفصل رقم 3فييا، وتقديم التسييالت الالزمة إلجراء الدراسة. ثم اختارت الباحثة الفصل رقم )

( فصول يمثمن طالبات الصف الثالث الثانوي وبمغ عدد 1( اختيارا عشوائيا من ضمن )7)
ة، فصار ( طالبة، وقد تم تقسيمين عشوائيا إلى مجموعتين عن طريق إجراء القرع83الفصمين )
( يمثل المجموعة 7( طالبة، والفصل )72( يمثل المجموعة التجريبية وعدده )3الفصل )

 ( طالبة.13الضابطة وعدده )

 الدراسة، وموادها البحثية: أدوات
لتحقيق اليدف من الدراسة قامت الباحثة بإعداد نموذج تدريسي مقترح قائم عمى      

ا النموذج إلى تنمية الميارات البالغية والنقدية لدى استراتيجيات ما وراء المعرفة، ييدف ىذ
طالبات الصف الثالث الثانوي باستخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة، وتمثمت أدوات الدراسة 

 وموادىا فيما يأتي:
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 قائمة الميارات البالغية.
 قائمة الميارات النقدية.

 اختبار الميارات البالغية. 
  اختبار الميارات النقدية.

 دليل المعممة لمتدريس وفق النموذج التدريسي المقترح القائم عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة. 
 دليل الطالبة لمتعمم وفق النموذج التدريسي المقترح القائم عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة. 

 وفيما يمي عرًضا مفصاًل لذلك:
 قائمة المهارات البالغية:

  ئمة المهارات:الصورة المبدئية لقا
اشتممت قائمة الميارات البالغية المناسبة لطالبات الصف الثالث الثانوي عمى أربعة      

مجاالت رئيسة وىي: مجال البيان ومجال المعاني والتراكيب ومجال المحسنات البديعية ومجال 
ة عبارة الموازنة، اندرج تحتيا خمس عشرة ميارة فرعية، روعي في صياغتيا أن تكون في صور 

واضحة موجزة، وقد تم تصنيف كل منيا تحت المجاالت الرئيسة التي تنتمي إلييا ويوضح 
 (.387: ص3الجدول )( التالي عدد الميارات الفرعية تحت كل مجال )ممحق

 ( المهارات البالغية الرئيسة في صورتها األولية0جدول )

 عدد الميارات الفرعية الميارة الرئيسة م
 1 نمجال البيا 3
 7 مجال المعاني والتراكيب 7
 1 مجال المحسنات البديعية  1
 8 مجال الموازنة 0

 31 المجموع

 صدق قائمة المهارات البالغية: 
 صدق المحكمين: -

لضبط قائمة الميارات البالغية بصورتيا المبدئية تم وضعيا في صورة استبانة وعرضيا      
( متخصًصا من أعضاء ىيئة 31بمغ عددىم ) عمى مجموعة من ذوي الخبرة واالختصاص

 (؛ وطمب منيم إبداء آرائيم حول اآلتي: 380: ص7التدريس )ممحق



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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                 مدى مناسبة الميارة البالغية الواردة في القائمة لطالبات الصف الثالث الثانوي 
 )مناسبة، غير مناسبة(.

 مية، غير منتمية(.مدى انتماء الميارات لممجال الذي صنفت تحتو )منت
 الميارات التي ينبغي حذفيا أو إضافتيا، أو تعديميا. 

%( فأكثر كنسبة اتفاق المحكمين عمى مناسبة الميارة .3وقد أخذت الباحثة نسبة )     
( يوضح نسبة اتفاق المحكمين عمى قائمة الميارات 8لطالبات الصف الثالث الثانوي، والجدول )

 البالغية:
 ت البالغية في صورتها النهائية:قائمة المهارا

بعد إجراء التعديالت التي اقترحيا المحكمون أصبحت القائمة في صورتيا النيائية ممحق      
        ( يوضح1( ميارة فرعية، والجدول ).3( ميارات رئيسة، و)1( وتتكون من )381: ص1)

 ىذه الميارات.
 نهائية( قائمة المهارات البالغية في صورتها ال2جدول )

 الميارات الفرعية الميارات الرئيسة م
 1 البيان 3
 1 المعاني والتراكيب 7
 0 المحسنات البديعية 1

 .3 المجموع

وبالتوصل إلى قائمة الميارات البالغية في صورتيا النيائية تكون الدراسة قد أجابت عن      
يارات البالغية المناسبة لطالبات الشق األول لمسؤال األول من أسئمتيا والذي بنص عمى: ما الم

 الصف الثالث الثانوي؟
 قائمة المهارات النقدية: 
 القائمة في صورتها النهائية:

بعد إجراء التعديالت المطموبة، تم التوصل إلى قائمة الميارات النقدية في صورتيا النيائية      
ل ميارة رئيسة، ( عدد الميارات الفرعية تحت ك0(، ويوضح الجدول ).31: ص8)ممحق 

 والبالغ عددىا ثالث عشرة ميارة:



 سميرة سعد المالكيأ /        نموذج تدريسي مقترح
 محمد أحمد أحمد عيسى/  د          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( المهارات النقدية الرئيسة والفرعية في صورتها النهائية2جدول )

 عدد الميارات الفرعية الميارة الرئيسة   

 0 ميارات مرتبطة بجانب االستنتاج والتمييز  3
 1 ميارات مرتبطة بجانب الموازنة والمقارنة  7
صدار األحكام ميارات مرتبطة ب 1  1 جانب التقويم وا 

 31 المجموع

 اختبار المهارات البالغية لطالبات الصف الثالث الثانوي:
 التحقق من صدق االختبار:

 الصدق الظاهري )صدق المحكمين(:
يشير صدق االختبار إلى قدرتو عمى قياس ما وضع لقياسو، ولمتحقق من صدق االختبار،       

لية عمى عدد من المحكمين المختصين في تدريس المغة العربية، تم عرضو في صورتو األو 
ومناىج طرق تدريس المغة العربية، من أجل إبداء آرائيم حول صالحيتو لقياس الميارات 

 البالغية من حيث: 
 مدى ارتباط كل سؤال بالميارة التي يقيسيا.

 مدى صحة الصياغة المغوية لالختبار.
 لمحدد لو.مدى مناسبة االختبار لمزمن ا

 مدى مناسبة محتوى األسئمة وبدائل اإلجابة عقمًيا ولغوًيا لطالبات الصف الثالث الثانوي.
ولم ترد أي مالحظات حول اختبار الميارات البالغية، وبذلك اعتمد االختبار في صورتو      

 (.327: ص2(، ومفتاح تصحيح االختبار ممحق )317: ص1النيائية ممحق )
 عية الختبار المهارات البالغية:التجربة االستطال

تم تطبيق االختبار في صورتو المبدئية عمى عينة استطالعية مماثمة لعينة الدراسة من      
( طالبة في المدرسة الثامنة عشر التابعة إلدارة 71طالبات الصف الثالث الثانوي، وبمغ عددىا )

 التعميم بمحافظة الطائف.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   م0202َىلُى    -السابع  العدد   -  63  جمللدا 522
 

أن قيمة معامل الصعوبة لمفردات االختبار تراوحت بين  ( السابق8يتضح من جدول )     
 ( وتقع جميعيا في المدى المقبول لمعامل الصعوبة..3..-.7..)

 حساب معامل التمييز لفقرات اختبار مهارات البالغة:
معامل التمييز ىو قدرة الفقرة عمى التميز بين المجموعات المتباينة، وُتعتبر درجة التمييز      

ة تصف فقرات االختبار، وقد تم التحقق من قدرة فقرات االختبار عمى التمييز وجاءت أىم دالل
 ( اآلتي:1النتائج كما بجدول )

 ( قيم معامالت التمييز الختبار مهارات البالغة6جدول )

 معامل التمييز م معامل التمييز م معامل التمييز م معامل التمييز م

3 ..8. 4 ..04 22 ..0. 78 ..0. 
7 ..0. 3. ..0. 33 ..01 71 ..8. 
1 ..0. 33 ..02 34 ..04 72 ..03 
0 ..04 37 ..0. 7. ..01 73 ..02 
8 ..01 31 ..0. 73 ..03 74 ..04 
1 ..0. 30 ..04 77 ..0. 1. ..04 
2 ..07 38 ..0. 71 ..0. - - 
3 ..03 31 ..0. 70 ..04 - - 

( وكميا .8..-.0..ت التمييز تراوحت بين )( السابق أن قيم معامال1يتضح من جدول )     
 (. Brown,1981,104تقع في المدى المقبول )

 حساب ثبات االختبار:
تم التحقق من ثبات االختبار بطريقة ألفاكرونباخ لممستويات والدرجة الكمية وجاءت النتائج       

 ( اآلتي:2كما بجدول )
 غة )المستويات واالختبار كامال(( قيم معامالت ثبات اختبار مهارات البال7جدول )

 معامل الثبات المستوى م

 .2.. البيان 3
 21.. المعاني والتراكيب 7
 33.. المحسنات البديعية 1

 37.. االختبار كامال



 سميرة سعد المالكيأ /        نموذج تدريسي مقترح
 محمد أحمد أحمد عيسى/  د          
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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( السابق أن قيم معامالت الثبات لالختبار تراوحت لممستويات بين 2يتضح من الجدول )      
( وىي قيم ثبات عالية ومقبولة 37..بات لالختبار كامال )( كما بمغت قيمة الث33..-.2..)

( تعد معامالت .2..( أن معامالت الثبات التي تبدأ من )111، 7..7وفقا لما ذكره )عودة، 
 ثبات عالية.

 اختبار المهارات النقدية لطالبات الصف الثالث الثانوي:
 التحقق من صدق االختبار:

 الصدق الظاهري )صدق المحكمين(: -

يشير صدق االختبار إلى قدرتو عمى قياس ما وضع لقياسو، ولمتحقق من صدق االختبار،       
تم عرضو في صورتو األولية عمى عدد من المحكمين المختصين في تدريس المغة العربية، 
ومناىج طرق تدريس المغة العربية، من أجل إبداء آرائيم حول صالحيتو لقياس الميارات النقدية 

 من حيث:

 مدى ارتباط كل سؤال بالميارة التي يقيسيا.

 مدى صحة الصياغة المغوية لالختبار.

 مدى مناسبة االختبار لمزمن المحدد لو.

 مدى مناسبة محتوى األسئمة وبدائل عقمًيا ولغوًيا اإلجابة لطالبات الصف الثالث الثانوي.

اعتمد االختبار في صورتو ولم ترد أي مالحظات حول اختبار الميارات النقدية، وبذلك       
 (.338: ص4(، ومفتاح تصحيح االختبار ممحق )320: ص3النيائية ممحق )

 حساب معامل التمييز لفقرات اختبار مهارات النقد األدبي:
معامل التمييز ىو قدرة الفقرة عمى التميز بين المجموعات المتباينة، وُتعتبر درجة التمييز      

تبار، وقد تم التحقق من قدرة فقرات االختبار عمى التمييز وجاءت أىم داللة تصف فقرات االخ
 ( التالي:4النتائج كما بجدول )



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( قيم معامالت التمييز الختبار مهارات النقد األدبي2جدول )

 معامل التمييز م معامل التمييز م معامل التمييز م معامل التمييز م

3 ..04 33 ..07 73 ..00 13 ..01 
7 ..07 37 ..00 77 ..00 17 ..07 
1 ..03 31 ..04 71 ..04 11 ..00 
0 ..04 30 ..04 70 ..0. 10 ..04 
8 ..04 38 ..04 78 ..01 18 ..07 
1 ..04 31 ..03 71 ..04 11 ..01 
2 ..00 32 ..03 72 ..01 12 ..07 
3 ..01 33 ..04 73 ..04 13 ..0. 
4 ..04 34 ..01 74 ..03 14 ..0. 
3. ..00 7. ..00 1. ..07 - - 

(، وكميا 04..-.0..( السابق أن قيم معامالت التمييز تراوحت بين )4يتضح من جدول )     
 (. Brown,1981,104تقع في المدى المقبول )

 حساب ثبات االختبار:
تم التحقق من ثبات االختبار بطريقة ألفاكرونباخ لممستويات والدرجة الكمية، وجاءت النتائج      
 ( اآلتي:.3جدول )كما ب

 ( قيم معامالت ثبات اختبار مهارات النقد األدبي )المهارات واالختبار كامال(12جدول )

 معامل الثبات المستوى م

 13.. االستنتاج والتمييز 3

 23.. الموازنة والمقارنة 7

صدار الحكم 1  21.. التقويم وا 

 22.. االختبار كامال



 سميرة سعد المالكيأ /        نموذج تدريسي مقترح
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قيم معامالت الثبات لالختبار تراوحت لممستويات بين  يتضح من الجدول السابق أن      
(، وىي قيم ثبات عالية ومقبولة 22..(، كما بمغت قيمة الثبات لالختبار كامال )21..-13..)

( تعد معامالت .2..( أن معامالت الثبات التي تبدأ من )111، 7..7وفقا لما ذكره )عودة، 
 ثبات عالية.

 نتائج الدراسة
النموذج التدريسي المقترح القائم عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة لتنمية  فاعمية استخدام

الميارات البالغية لدى طالبات الصف الثالث الثانوي، حيث يوجد فرق دال إحصائًيا لصالح 
( بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية، 0.8.المجموعة التجريبية عند مستوى )

 بيق البعدي لمميارات البالغية.والمجموعة الضابطة في التط
فاعمية استخدام النموذج التدريسي المقترح القائم عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة لتنمية 
الميارات النقدية لدى طالبات الصف الثالث الثانوي، حيث يوجد فرق دال إحصائًيا لصالح 

المجموعة التجريبية، ( بين متوسطي درجات 8...المجموعة التجريبية عند مستوى داللة )
 والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمميارات النقدية.

وجود تأثير عال الستخدام النموذج التدريسي المقترح القائم عمى استراتيجيات ما وراء 
المعرفة في تنمية الميارات البالغية المرتبطة بمجال البيان، ومجال المعاني والتراكيب، ومجال 

5  30مما يعني أن  30..يعية( لدى المجموعة التجريبية وبمغت الدرجة الكمية المحسنات البد
من تباين درجات الطالبات في القياس البعدي لمميارات البالغية يعود ألثر النموذج التدريسي 

 المقترح القائم عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة.
قائم عمى استراتيجيات ما وراء وجود تأثير عال الستخدام النموذج التدريسي المقترح ال

المعرفة في تنمية الميارات النقدية المرتبطة )بجانب االستنتاج والتمييز، بجانب الموازنة 
صدار األحكام( وبمغت الدرجة الكمية  5 من  32مما يعني أن  32..والمقارنة، وبجانب التقويم وا 

يعود ألثر النموذج التدريسي المقترح تباين درجات الطالبات في القياس البعدي لمميارات النقدية 
 القائم عمى استراتيجيات ما وراء المعرفة.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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 توصيات الدراسة:
 في ضوء النتائج الحالية لمدراسة؛ ُتوصي بما يمي:

استخدام استراتيجيات ما وراء المعرفة في تدريس مقررات المغة العربية لما ليا من أثر في تنمية 
 في.ميارات التفكير ما فوق المعر 

تزويد مطوري المناىج بدليل استخدام النموذج التدريسي المقترح القائم عمى بعض استراتيجيات 
جراءات، ليتم مراعاتيا عند بناء مقررات مادتي البالغة  ما وراء المعرفة وما يتطمبو من أنشطة وا 

 والنقد، بحيث تتضمن أنشطة تساعد الطالبات عمى الوصول لممعرفة بأنفسين.
ة من النموذج التدريسي المقترح القائم عمى بعض استراتيجيات ما وراء المعرفة في االستفاد

تدريس الموضوعات الدراسية المختمفة في مادتي البالغة والنقد لما ليا من تأثير إيجابي في 
 تنمية الميارات وتنمية ميارات التفكير العميا.
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 مراجع الدراسة
امج مقترح في ضوء منيج النقد التكاممي لتنمية ميارات (. برن7.38إبراىيم، أحمد جمعة أحمد )

النقد األدبي والتفكير ماوراء المعرفي لدى طالب الصف الثالث الثانوي. 
 .12 - 04(، 78مجمة جامعة الممك خالد لمعموم التربوية، )

(. في النقد األدبي القديم عند العرب. القاىرة: مكة 3443إبراىيم، مصطفى عبد الرحمن )
 باعة.لمط
(. في البالغة العربية: عمم المعاني. عمان: مؤسسة الوراق ...7إبراىيم، وليد عبد المجيد )

 لمنشر والتوزيع.
(. استراتيجيات التعمم النشط. عمان: 7.31أبو الحاج، سيا أحمد، والمصالحة، حسن خميل )
 مركز ديبونو لتعميم التفكير.

 ي والتقييم التربوي. عمان: دار الفكر.(. مبادى القياس النفس3..7أبو لبدة، سبع )
 (. النقد العقائدي. عمان: مركز الكتاب األكاديمي.7.33بميل، عبد الكريم )

(. اتجاىات حديثة في إستراتيجيات ما وراء المعرفة في تعميم 0..7بيمول، إبراىيم أحمد )
 ..73-303(، .1القراءة. مجمة القراءة والمعرفة، )

. األسموبية والبالغة العربية مقاربة جمالية. عمان: مركز الكتاب (7.31بودوخة، مسعود )
 األكاديمي.

(. تعميم المغة العربية لممبتدئين الصغار والكبار. القاىرة: جامعة عين 3..7يونس، فتحي عمي )
 الشمس.
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