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 في تحليل النصوص األدبية مستوى طالب قسم اللغة العربية كلية اآلداب
 م.م. نبأ ثامر خليل الربيعي    م. ابتسام صاحب موسى الزويني 

 كلية التربية جامعة بابل/    كلية التربية األساسية  جامعة بابل/
 الفصل األول

 مشكلة البحث :أوال
، وطالما بحثت هذه المشكلة، مشكلة تشغل القائمين على التعليم، يةمشكلة ضعف الطلبة في اللغة العربتعد     

هذه الحلول لم يأخذ  غير أن شيئا من، نجمت عنها طائفة صالحة من الحلول السليمة، وكتبت فيها دراسات كثيرة
كل من مشكلة قائمة تتحدى الدارسين والمعالجين وتسخر المما أدى الى أن تظل ، العلمي تطبيقطريقه الى ال

  (.1ص، 1985، حلها )العزاويل الجهود المبذولة
هاي حشااو أدمغاة المتعلمااين ، ماان مشاكلة مسااتديمة يعااني التعلاايم العاالي فااي الاوطن العربااي أشاار الجاابري أن و  

وغيااا  ، وتوجيههااا الوجهااة التااي تناساابهم، باادل المساااعدة علااى تنميااة قاادراتهم ومااواهبهم، بمااا أمكاان ماان المعلومااات
، 1996، لياادي لماااذاي وكياافي. اذماار الااذي ياالدي الااى أن يكااون المتخاارا باار ارادة علميااة )الجااابريالساالال التق

 (23ص
فان هذا الضعف عموماً  و  فيه ويعاني طلبة الجامعات من ضعف، درس اذد  هو احد فروع اللغة العربية    

، افة والعلوم قصوراً  في دراسة اذد فقد أظهرت دراسة المنظمة العربية للتربية والثق، ليس وليد الوقت الحاضر
)يونس وآخرون : ، فدراسته ال تصل الطال  بنتاا حاضره وتراث ماضيه وصرً  يظهر أثره في حياته

( ويشير عدد من المختصين الى أن درس اذد  لم ينجح في غرس ح  اذد  وتكوين 211:ص1981
 (.11:ص1988اذدبي.)احمد: كما أخفق في تكوين الذوق ، المهارات اللغوية وتنميتها

الرغم من أهمية تحليل النص اذدبي نجد أن هناك إهمااًل في الكشاف التحليل اذدبي غاية في اذهمية فب يعدو    
فلقاااد واجاااه الااانص اذدباااي مراحااال مختلفاااة مااان ا ضاااعاف علاااى ياااد الدارساااين الاااذين راحاااوا ، عااان مكنوناااات الااانص

وهاام بااذلك يقتلااون مااا فيااه ماان وسااائل ، هلة دارجااة بغيااة الشاارو والتوضاايحيبسااطون معناااه وينقلااون لغتااه إلااى لغااة  ساا
وهام باذلك ، وفهام المعناى العاام، ظّناًا مانهم أن القاارح بحاجاة إلاى شارو الكلماات الصاعبة، تعبيرية وأسالي  جمالياة

 التاي تنبام مان يتجاوزون حقيقة العمل الفني وما فيه مان وساائل تتعادى كثيارًا عملياة ا فهاام إلاى الطاقاات الخرقاة
 (.102ص، 1994النص )عودة:

عميقااا مااا لاام يتجااه الماادرس الااى نااواحي الفهاام الااذاتي والتحلياال التلقااائي والتااذوق ويظاال تاادريس الاانص اذدبااي     
 واذحكااموان يبتعاد المادرس عان القوالا  ، الجمالياة الساليمة اذساسالمعتمد على حاس الطلباة والنقاد المبناي علاى 

 والطرائاق التقليدياة الشاائعة ال فاذساالي وال تظهار فيهاا شخصاية الطالا  ، اذدبياةضح الظاواهر تو  العامة التي ال
علياه وهاذا يالدي بار  ا قبااليلهم ويحملهام علاى الكماال الفناي الاذي يساتم ألاوانتكشف للطلبة عماا يفايب باه مان 

رس والطالااا  والااانص شاااك الاااى تقااااعس الكثيااار مااان الطلباااة عااان الحفاااظ بساااب  غياااا  عنصااار التفاعااال باااين الماااد
 (44ص : 2004 :)الوائلي

المااادة العلميااة الصااارمة التااي تعتمااد علااى التعاااريف  أثقاااليتاايح الفرصااة للطلبااة الن يتخففااوا ماان  اذد درس فاا   
رفيم فيارون فياه حيااتهم  أدبيوالقوانين لكي يطلوا على النوازع البشرية والطبائم التي تتمثل فيما يدرسونه من نتاا 

. وعواطفهااااا وفضااااائلها وأحاسيسااااهابنوازعهااااا  ا نسااااانيةعلااااى  جااااودهم باااال يتعرفااااون فااااي هااااذه الدراسااااةويحسااااون و 
  (10:ص 2005:)الركابي
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كلها قد  فإذانظر الى ألوان العلم وكانت نتيجة هذا كله أننا نستطيم أن ن، هدرس وانحط اذد لم يتقدم درس و     
لم يتقدم إصبعاً  بل اشك في انه تأخر تأخراً  منكراً  وهو درس العلم  ألوانلوناً  واحداً  من  إالارتقى وتقدم 

( ويعلل ذلك بقوله " إن الذي ُيَدرَُّس في مدارسنا شيء غري  ال صلة بينه وبين 11ص : 1989 :)حسين اذد 
 (188ص :1969:حسين  ) وال صلة بينه وبين عقل التلميذ وشعوره". اذدبيةالحياة 

، وهي إحدى المشكرت المستديمة التي تمس حياتنا الثقافية للمجتمم ككل، البحث من هنا تبرز لنا مشكلة   
وتتبلور المشكلة من ضعف طلبة كلية اآلدا  في مهارة تحليل النصوص اذدبية والتي تعد من المهارات الرئيسية 

  0لدى طلبة كلية اآلدا 
 البحث: أهمية ثانيا:
بقياة الكائناات  عان موهاي التاي تميازه، مإنساانيته  فهاي التاي تحادد، يانهمفيماا ب لبشاراتعد اللغاة وسايلة اتصاال     

فيجا  أن تعاد ، والقومياة واالجتماعياة، العوامل المهمة التي تلثر فاي حيااة ا نساان العقلياة إن اللغة من" الحية : 
 0"جااه خاااصلواحاادة ماان اذماام اذخاارى بو ماان أهاام الخصااائص التااي تميااز ا نسااان ماان الحيااوان كمااا تميااز اذمااة ا

 (  15ص : 1974)العكام:
وغاازارة فااي المااادة واتساااع طرائااق ، اللغااة العربيااة ماان أعاارق اللغااات وأدّقهااا لمااا تحتويااه ماان كثاارة المفاارداتو 

وحااولوا أن يحصاوا ، وكثرة ماا فيهاا مان ألفااظ. والاذين تكلَّماوا فاي العربياة، التعبير عنها وآية ذلك ضخامة معجمها
، 2004، )العاااازاوي 0ياااارة لبعجااااا والمث، لثااااراء اللفظااااي هااااو ماااان مزاياهااااا الواضااااحةمزاياهااااا أجمعااااوا علااااى أن ا

 (.181ص
وتوجيه ، النفس و تكوين الشخصية إعدادفي  اذد  أهمية على الرسول )عليه الصرة والسرم( وقد أكد     

رهاف ا حساسوتصفية الش، وتهذي  الوجدان، ا نسانيالسلوك   لروو )ابراهيم:وتغذية ا، عور وصقل الذوق وا 
 : الرفيم الصادق ويدعو له فحينما سمم قول لبيد  اذد ( فنراه يثني على 225ص، 1973

 )*(وكل نعيم ال محالَة زائُل      كل شيء  ما خر اهلل باطلُ أال 
 ( .27ص، )القيرواني ا شاعر كلمة لبيد "قال )عليه الصرة والسرم( " أصدق كلمة قاله

من علوم وثقافات ومعارف وما جرى  أبنالهااا حضارتها وصورة ما تقل  فيه هو نت اذمةإن أد   
 ( .139ص:1992عامر: في نتاجاتهم ) نضجتمن مواقف  أعرمهاوخالطه  أحداثعليها من 
مداده بألوان جديدة من الخبرة والمعرفة، ومن مقتضيات اذد  الزيادة في مدركات المتعلم  وتوسيم ، وا 

والكتابة  ا لقاءالى تقويم اللسان وتعويد الترميذ حسن  ويرمي، (534:ص1975عام )سمك:افقه الثقافي بوجه 
 ( 141ص، : شحاتة 43والقدرة على النقد الصحيح . )

 وأشكالهفي جميم صوره  واذهميةالعربي عبر كل عصوره كان من الغنى والثراء والنضوا  اذد إن 
من خرل اتصاله بها في ميدان الشعر وقصص  اذدبيةعاتها بمواد موضو  اذخرى اذممبحيث أمد  وأنواعه

، جاالت تجديد كثيرة كالرومانتيكيةالفروسية في العصور الوسطى ثم اتصل بها في عصر النهضة وتصدر م
 (3ص، 1962، :هرل76والرمزية والواقعية والكرسيكية الجديدة )

وهااو الشاارو أو التفسااير والعماال علااى ، بيااان أجاازاء الشاايء ووظيفااة كاال جاازء فيهااا وتحلياال النصااوص هااو
دون اللجاوء إلاى شايء خارجاه. وهاي طريقاة مان ، وتارد الكلماة فاي ساياق تفساير الانص، جعل النص واضاًحا جلًياا

طاارق النقااد اذدبااي فااي تناااول النصااوص تتضاامن الدراسااة الوثيقااة التفصاايلية والتحلياال والبيااان التفساايري. وماان هااذا 

                                                 
)*(

 27القيرواني:ص 
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لكااي يصاابح معنااى الاانص ، ة واذساالو  والعرقااات المتبادلااة بااين . اذجاازاء والكاالالمنطلااق يركااز الناقااد علااى اللغاا
 االنترنيت( )فراا:ورمزيته واضَحين. 

 ا حاطاةومن أهمية التحليل أّنه يساعد على تمكين الطلبة من تذوق النصوص اذدبية تذوقًا يقاوم علاى 
ن التحليال  والتعمق والنقد والتأمل لمعرفة مواطن الجمال في النص اذدبي واستنباط الخصاائص المميازة وتعليلهاا وا 

يخااادم القااااراءة عاااان طرياااق الحاااارص فااااي قااااراءة الااانص علااااى جااااودة اذداء والنطااااق الساااليم وتمثاااال المعاااااني والفهاااام 
 (8: ص2001والتلخيص واستنباط اذحكام السامية )التميمي:

 اللغااة قساام طلبااة تعاارف مسااتوى علااى بحثهمااا منصااباوذهميااة التحلياال اذدبااي ارتااأت الباحثتااان أن يكااون 
 0تحليل النصوص االدبية في في كلية اآلدا /جامعة بابل العربية
 هدف البحث: ثالثا:

قساام اللغااة العربيااة فااي كليااة اآلدا /جامعااة باباال فااي تحلياال توى طاار  يهاادف البحااث الحااالي إلااى تعاارف مساا  
 لال اآلتي:من خرل ا جابة عن الس 2009-2008للعام الدراسي النصوص اذدبية

جامعااة باباال فااي تحلياال النصاااوص  مااا مسااتوى طلبااة المرحلااة الرابعااة /قساام اللغااة العربياااة فااي كليااة اآلدا / س/
 اذدبية كما يقيسه االختبار التحصيلي.

 حدود البحث: رابعا:
 يقتصر البحث الحالي على:

 .2009-2008ل للعام الدراسي طلبة المرحلة الرابعة في قسم اللغة العربية/ كلية اآلدا  في جامعة باب -1
 نص أدبي يحلله الطلبة. -2

 تحديد المصطلحات: خامسا:
 )المستوى( : ـ –1

 :ُلَغة  
 : ّيًا. وفااي التَّنززيالف الَعزياازف َمااُه وَعدَّلَاُه وَجَعلَااُه َساوف ََــَف َفَســوفاَف َفَعــَدَلفَ  َساّوى الَشايَء: َقوَّ اتفواُء فااي (1)(( )) الـي  َخَل سز وا ف

ُتهُ َكرمف الَعرَ  َتوفَي الَرُجُل َوَينزَتهفَي َشَباُبُه َوُقوَّ : َأَحُدُهما َأنز َيسز َهيزنف َ َوَساوَّى ،  ف َعَلى َوجز وفَجااا  اَتوفَي َعانز اعز واآلخر َأنز َيسز
َيُة الَمَراففقف )ابن منظور َتوف َيٌة َوَداٌر َسَواٌء: ُمسز َتوف ٌب ُمسز يًِّا َوَأرز َواه َجَعَلُه َسوف َء َوَأسز  (.25ص، د.ت، الَشيز

 اصطالحا  :
ار وآخرون -1 ))الهادف أو الغاياة القصاوى التاي يساعى الفارد أو الجماعاة للوصاول إليهاا  :بأنفـه 1960عرففه نجف

 ( .39ص، 1960، أو إلى بلوغها(( )نّجار
، نناة))بلوغ مقدار معّين من الكفاية في الدراسة وتحدد ذلك اختبارات التحصايل المق بأنفه: 1980عرففه بدو  -2

 (.17ص، 1980، أو تقديرات المدرسين أو االثنان معًا(( )بدوي
ــرز )-3 ــه: )) Geltars )2001عرففــه جيليت تقااديم معلومااات تفصاايلية محااددة فيمااا يسااتطيم الفاارد أداءه ومااا بأنف

  ( .729ص، 2001، اليستطيم(( )عرم
فاي تحليال  ة اآلدا  /قسام اللغاة العربياةهو الحد الاذي يصال إلياه طلباة كلياأمفا التعريف اإلجرائي للمستوى فهو: 

 المعّد لهذا الغرب مقيسًا بالدرجات. في ضوء االختبار التحصيلي النصوص اذدبية
 التحليل : -2

                                                 
(1)

 7االنفطار: 
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 (.193:ص1ت:ا0الوسيط:د) 0الجملة أي بيان أجزائها ووظيفة كل منها جاء في الوسيط )التحليل( تحليل لغة:
 اصطالحا:

القااادرة علاااى تفتيااات ماااادة إلاااى عناصااارها المكوناااة لهاااا حتاااى يتسااانى فهااام البنااااء (بأناااه: "م1980عرفـــه تـــو )  -1
 (.45ص، 22التنظيمي لتلك المادة وقد يشتمل هذا على تعيين اذجزاء وتحليل العرقة بينها" )

اء" وتفهم العرقة بين تلك اذجز ، بأنه: "قيام الترميذ بتكسير اذفكار الرئيسة إلى أجزائهام(1985عرفه سند)  -د
 (.169ص، 59)

 :األدبيةالنصوص 
 لغة:
الناس   ُ دف أز با ذنه يدَ سمي أَ ، :الذي يتأد  به ف اذدي  من الناسف   ٌ اذدَ ، جاء في لسان العر  مادة )أد (   

بُه فتأّد  وأدّ  0لذد ُ  :الّظرف وحسن التناو وا0الدعاء  ف دز واصلُ اذَ ، وينهاهم عن المقابح ف ، الى المحامدف 
اهلل تعالى به ف نبيه)ص( )ابن منظور   َ د  استعمله الزجّاا في اهلل عز وجل فقال :وهذا ما أً و ، :عّلمه

 ( 122:ص1970:
 اصطالحا:

فااي عواطااف  التااأثيرالبليااا الااذي يقصااد بااه الااى  ا نشااائيهااو الكارم " بقولااه(م1960) ضــيف  شــوقيعرفهــا  .1
 .(7ص :1960ضيف:" )نثرا  أمشعرا  أكانوالسامعين سواء ، القراء

والصااااااااااااور والشااااااااااااعور تصااااااااااااويرا ، الكاااااااااااارم الااااااااااااذي بصااااااااااااور العقاااااااااااال :(بأنهااااااااااااات0عرفهــــــــــــا الشــــــــــــايب)د .2
 (21ت:ص0)الشاي :د0صادقا
قساام اللغااة  طاار  يمكاان ان تاالثر علااى عواطااف او نثريااة هااي نصااوص أدبيااة عربيااة شااعرية :اإلجرائــيالتعريــف 

 وي أفكارًا واضحة./جامعة بابل ويتوافر فيها حظ من الجمال الفني وتحاآلدا العربية في كلية 
 رابعا : تحليل النصوص األدبية

فإنهااا تخلاو ماان المعنااى قباال أن تتااداخل ويباادأ معناهااا ، : "اكتشاااف العناصاار وعرقاتهااا(1978 فضــل)عرفــه  - 
 :1978فضااال:فاااي التوالاااد بقااادر ماااا تااادخل عناصااارها فاااي عرقاااات متشاااابكة مااان خااارل فاعلياااة النسااابة " )

 (.26ص
: "التعامل مم النص بوصفه وحدة عضوية قائمة بذاتها بعد كشف أجزائها ومتاى ماا (1986 عبد اهلل) عرفه –د 

ننطلاق إلاى جوانا  أخارى ناربط الانص باالمجتمم والحيااة والتااري  بحيااة  مم الانص علاى هاذا اذسااس تعاملنا
 (.9ص :1986عبد اهلل:المللف" )

العرقااة بااين العناصاار  دا  فااي جامعااة باباالليااة اآلقساام اللغااة العربيااة /ك طاار  : هااو اكتشااافالتعريــف اإلجرائــي
حساس لدى الطلبة ووصف ما يحدثه النص من تأثير وانفعا، التي تتكون منها النصوص اذدبية  .ل وا 

 الدراسات السابَة الفصل الثاني:
الدراسات العربية التي لها صلة بموضوع الدراسة الحالية من  ا منبعضعرضت الباحثتان في هذا الفصل       

 وهي كما يأتي :، وقد راعتا التسلسل الزمني لتلك الدراسات، أو أهدافها، أو أدواتها، حيث طبيعتها
 م:2001دراسة )التميمي( -1

 اللغة العربية في كليات التربية في محافظة بغداد ( أقساملدى طلبة  األدبي)قياس مستوى التيو  
وكانت ترمي الى تعرف مستوى التذوق اذدبي لدى  -شدابن ر -الدراسة في جامعة بغداد /كلية التربية أجريت    
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، استعمل الباحث اختبارا تحصيليا كأداة لبحثه، طلبة أقسام اللغة العربية في كليات التربية في محافظة بغداد
واستعمل ، ، ( طالبا وطالبة468طالبا وطالبة من أصل المجتمم الكلي البالغة ) (250وبلغت عينة البحث )

ومعامل السهولة ومعامل تمييز الفقرة ومعادلة فعالية البدائل ومعامل ارتباط ، ل التباين اذحاديالباحث تحلي
وتوصل إلى أن طلبة كليات التربية على مستوى ضعيف في التذوق ، بيرسون واالختبار التائي وسائل إحصائية

بة في المستويات المعرفية وأوصى بضرورة عدم اقتصار أسالي  القياس في اذد  على تحصيل الطل، اذدبي
 (75-3:ص2001)التميمي:0واطرعهم على روائم التراث العربي القديم ، الدنيا

 م2002. دراسة )السلطاني( -2
 (العلمي الخامس طالب لدى التعبير  األداء في مختارة أدبية نصوص تحليل اثر) 
 مختارة أدبية نصوص تحليل ف اثروكانت ترمي الى تعر  التربية كلية – بابل جامعة في الدراسة أجريت

وبلغات ، اساتعمل الباحاث االختباار التحصايلي اداة لبحثاه، العلمي الخامس الصف طر  لدى التعبيري اذداء في
( 27)و، التقليدياة بالطريقة التعبير درّست التي الضابطة المجموعة في طالباً ( 29) بواقم طالباً ( 56)عينة البحث

 تكاافل مان الباحاث تأكاد، مختاارة أدبياة نصاوص تحليال بطريقاة التعبيار درّسات التاي ريبياةالتج المجموعاة في طالباً 
 االختباار ودرجاات، الساابق للعام العربية اللغة ودرجات، الدراسي الوالدين وتحصيل الزمني العمر في المجموعتين

وتوصاال الباحااث . إحصااائية وسااائل بيرسااون ارتباااط ومعاماال، كاااي ومرباام، التااائي واعتمااد الباحااث االختبااار.القبلااي
 الضاابطة المجموعاة علاى مختاارة أدبياة نصوص تحليل بطريقة التعبير درّست التي التجريبية المجموعة الى تفوق

 فاي التعبيار ماادة تادريس عند مختارة أدبية نصوص تحليل طريقة التقليدية و أوصى باعتماد بالطريقة درّست التي
 العربيااة اللغااة فااروع بباااقي مساااواة ا عداديااة المرحلااة فااي التعبياار لمااادة ماانه  وضاام وضاارورة.ا عداديااة المرحلااة
 (.70-17ص :2002السلطاني:) اذخرى

 (:2005دراسة العيساو  )-3
   )مستوى طلبة قسم اللغة العربية في كلية التربية األساسية في تحليل النصوص األدبية(

مستوى طلبة قسم وكانت ترمي الى التعرف على )، اسيةأجريت الدراسة في جامعة بابل /كلية التربية اذس   
(طالبا وطالبا تم 54بلغت عينة الدراسة )، ( اللغة العربية في كلية التربية اذساسية في تحليل النصوص اذدبية

، (طالبا وطالبة من قسم اللغة العربية69اختيارهم عشوائيا من أصل عينة المجتمم اذصلي البالا عدده )
أما الوسائل ا حصائية التي استعملها الباحث ، لباحث االختبار ألتحصيلي أداة لتحقيق أهداف بحثهواستعمل ا

وثبات التصحيح والوسط الحسابي  يجاد متوسط الدرجات ، معامل ارتباط بيرسون  يجاد ثبات اذداة فهي
 اللغة العربية وتوصل الباحث إلى نتائ  عدة منها : ضعف مستوى طلبة قسم ، والنسبة المئوية 

في كلية التربية اذساسية في تحليل النصوص اذدبية وأوصى بضرورة اهتمام التدريسيين بتحليل النصوص 
 (88-3ص 2005اذدبية على وفق التحليل اذدبي وقواعده )العيساوي:

 مناقشة الدراسات السابَة:
 في( م2001:التميمي دراسة) دراسة أجريت فقد، الدراسات إجراء أماكن اختلفت أماكن الدراسات: -1

، (2002)السلطاني/ دراسة أما، بابل/كلية التربية جامعة في (م2002/السلطاني) ودراسة بغداد جامعة
 0بابل جامعة في اأجريت الحالية الدراسة مم ااتفقت امفإنه( م2005/العيساوي)ودراسة 

 فقد، أهدافها وتحقيق المعلومات جممل اذداة في السابقة الدراسات مم الحالية الدراسة اتفقت ة:االدا -2
 0أهدافها لتحقيق كأداة، التحصيلي االختبار جميعها استعملت
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فقد وسائل إحصائية متنوعة لمعالجة النتائ   استعملت الدراسات السابقة الوسائل االحصائية: -3
دائل ومعامل ارتباط ( تحليل التباين االحادي ومعامل تمييز الفقرة ومعادلة فعالية الب2001استعمل)التميمي/

، (فقد استعمل االختبار التائي2002اما )السلطاني/، بيرسون واالختبار التائي وسائر إحصائية في دراسته
معامل (فقد استعمل 2005اما) العيساوي/، ومربم كاي ومعامل ارتباط بيرسون وسائر احصائية في دراسته

فقد اتفق مم دراسة )العيساوي ، أما البحث الحالي، استهارتباط بيرسون والوسط الحسابي وسائر احصائية لدر 
 0معامل ارتباط بيرسون والوسط الحسابي وسائل إحصائية كأداة لجمم البيانات  ( في استعماله2005/
 عدد بلا قد( 2001/التميمي) فدراسة، عينتها أفراد عدد في السابقة الدراسات تباينت عدد افراد العينة: -4

، طالبا (56( فقد بلا عدد افراد عينته)2002اما دراسة )السلطاني/ ،وطالبة طالبا (250) عينتها أفراد
 أفرادعدد  فبلا الحالية الدراسة أما، وطالبة طالبا (54) عينته أفراد عدد بلا فقد (م2005/العيساوي) ودراسة
 التي البحث روفظ إلى يرجم التباين وهذا، طالبة (26و) طالبا (14طالبا وطالبة بواقم ) (40) عينتها

  0 دراسة كل اقتضتها
اختيار العينة  فقد تم، الدراسة الحالية مم الدراسات السابقة في اختيار العينة لم تتفقاختيار العينة:  -5

 0 اما الدراسة الحالية فقد تم اختيارها بطريقة قصدية بطريقة عشوائية في الدراسات جميعها
( فاي 2002، يفكانات دراساة )السالطان، حياث موضاوعاتهااختلفت الدراسات الساابقة مان : الموضوعات -6

امااااااا الدراسااااااة الحاليااااااة فاتفقاااااات ماااااام دراسااااااة ، ( فااااااي التااااااذوق اذدبااااااي2001، ودراسااااااة )التميمااااااي، التعبياااااار
 تحليل النصوص اذدبية.  فكان موضوعها، (2005)العيساوي/

 م( تهدف الى2001اختلفت الدراسات السابقة من حيث أهدافها فكانت دراسة )التميمي/ االهداف: -7
ودراسة ، التربية جامعة بغداد كليات في العربية اللغة أقسام طلبة لدى اذدبي التذوق مستوى تعرف

 الصف طر  لدى التعبيري اذداء في مختارة أدبية نصوص تحليل تعرف اثر (هدفت الى2002)السلطاني/
 كلية في العربية اللغة قسم طلبة مستوى ترمي الى تعرف( 2005ودراسة )العيساوي/، ، العلمي الخامس
توى طلبة قسم اللغة أما الدراسة الحالية فهدفها تعرف مس،  اذدبية النصوص تحليل في اذساسية التربية

 العربية في كلية اآلدا /جامعة بابل في تحليل النصوص اذدبية
بينما اتبعت ، ( المنه  الوصفي2005( ودراسة )العيساوي/2001اتبعت دراسة)التميمي/ المنهج:  -8

في إتباعها المنه   سابقةال واتفقت الدراسة الحالية مم الدراسات، ( المنه  التجريبي2002دراسة )السلطاني /
 0الوصفي 

الى ضعف مستوى الطلبة )عينة البحث( في مهارة التذوق  (2001توصلت دراسة )الميمي/ النتائج: -9
ى تفوق المجموعة التجريبية التي درست التعبير ( فقد توصلت ال2002طاني /دراسة )السل أما، اذدبي

(الى ضعف مستوى 2005دراسة )العيساوي/أما ، بطريقة تحليل النصوص االدبية على المجموعة الضابطة
  0اذدبية(في تحليل النصوص الطلبة )عينة البحث 

 
 

 الفصل الثالث
 تفصيل بذلك : يأتيق هدف البحث وفيما التي اتبعتاها لتحقي ا جراءاتالى ستشير الباحثتان في هذا الفصل 

 :منهج البحث: أوال
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غنااى عنااه فااي بحااوث  وهااو ماانه  ال، اماايااترئم وطبيعااة بحثه ذنااهاعتماادت الباحثتااان ماانه  البحااث الوصاافي     
، (2001) التميماااااااي/ كدراسااااااة، وقاااااااد اعتمدتااااااه دراسااااااات عاااااادة، العلااااااوم ا نسااااااانية وال ساااااايما التربويااااااة والنفسااااااية

 0(2005/ودراسة)العيساوي
 : األصليمجتمع البحث  ثانيا:
/جامعة بابل للعام الدراسي  اآلدا يتمثل مجتمم البحث بطلبة الصف الرابم في قسم اللغة العربية في كلية    

 0(طالبا وطالبة 52وقد بلا عددهم ) 2008-2009
 عينتا البحث: ثالثا:

 العينة االستطالعية : -1
النص المرئم لرختبار وقد تم  وص على عدد من الخبراء الختبارلنصعرضت الباحثتان مجموعة من ا      

ولتحديد الوقت ، والذي تم اختياره من بين هذه النصوص ليكون اداة للبحث، اختيار نص الشاعر )الفرزدق(
قم ( طالبا وطالبة بوا12على العينة االستطرعية البالا عددهم ) فقد اجري اختبار *الرزم لبجابة عن االختبار 

 (60-40) نوقد تراوو الوقت بي، طالبات من قسم اللغة العربية في كلية اآلدا  جامعة بابل (8طر  و) (4)
 0دقيقة  (50فة الزمن الرزم فقد أصبح الوقت )معر دقيقة وبتطبيق المعادلة ل

 العينة األساسية : -2
 تا العينة االستطرعية والبالا عددهابعد ان استبعد، أساسيةاعتمدت الباحثتان مجتمم الطلبة جميعه عينة      

( 26و)، طالبا (14( طالبا وطالبة بواقم )40) اذساسيةعدد عينة البحث  أصبحوبذا ، طالبا وطالبا (12)ا
 0جامعة بابل اآلدا طالبة من طلبة قسم اللغة العربية في كلية 

 أداة البحث:  رابعا:
لبحثهما للتعرف على  أداةالعينة  ذفراداالختبار التحصيلي اعتمدت الباحثتان في دارستهما الحالية نتائ    

 0 اذدبيةفي تحليل النصوص  اآلدا مستوى طلبة قسم اللغة العربية في كلية 
 االختبار التحصيلي -1

الوسائل التقويمية المهمة التي تستعمل في  إحدى ذنها، مهما في البحوث التربوية تأثيراتلدي االختبارات      
( وبما ان 52-51:ص1992وتصحيحها )طه: إعدادهاشيوعا بسب  سهولة  أكثرهايل الطلبة ومن قياس تحص

 يحلله طلبة المرحلة الرابعة في قسم اللغة العربية لذا اختارت  أدبياالختبار الحالي يحتاا الى نص 
لمستوى طلبة  بحيث تكون مرئمة*الباحثتان أربعة نصوص أدبية بالرجوع إلى دواوين الشعراء وبعب الكت  

 قسم اللغة العربية في كلية اآلدا  /جامعة بابل
 التي اتبعتها الباحثتان بصدد االختبار التحصيلي اإلجراءات -2

                                                 
 *حسب الوقت لالزم لالجابة عن االختبار بوساطة المعادلة االتية :

 طالب +الوقت الذي استغرقه ابطا طالب عالوقت الذي استغرقها سر           

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالزمن الالزم =ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                 2 

 : الموضوعات والمصادر التي اخذت منها النصوص 

، مكتب االعالم االسالمي ، قم المقدسة 3، ج2وصية االمام علي )ع( البنه الحسن )ع(/نهج البالغة ، شرح محمد عبدة ، ط -1

 0 554ه، ص1416، 

، دار الكتب المصرية ، 1، ج2نص حافظ ابراهيم )اللغة العربية( /ديوان حافظ ابراهيم ، تحقيق احمد امين واخرون ، ط -2

 0 253، ص1939

 0 88، ص0ت0، مكتبة النهضة، بغداد، د1نص المنفلوطي )الحرية(/النظرات ، ج -3

 0ت0نص الفرزدق )في مدح زين العابدين (/ديوان الفرزدق ، د -4
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كان يقيس  إذاويعد االختبار صادقا ، يعد الصدق من الشروط التي ينبغي توافرها في االختبار صد  االختبار: - أ
 0وقاس غيره فر تنطبق عليه صفة الصدق، مااعد لقياس سلوك  إذا أما، ما اعد لقياسه فعر

(Eble,1972,p55 ) 
فقد تم عرب مجموعة التي صمم من اجلها  لألهدافصادقا ومحققا  الباحثتان أعدتهيكون االختبار الذي ولكي 

على عدد من الخبراء الختيار نص واحد تعتمده الباحثتان ليكون اختبارا تحصيليا تقيس  اذدبيةمن النصوص 
التي ، وهو من نوع االختبارات المقالية، (1)ملحق ثتان من خرله قدرة الطلبة على تحليل النصوص اذدبيةالباح

وأهمها تلك التي تقيس )القدرات العقلية العليا( ، يمكن تقويمها باالختبارات الموضوعية تستخدم لتقويم أهداف ال
وقد ، (64:ص1990ة على إنتاا أفكار جديدة )ا مام :كالقدرة على تحليل اذفكار والربط بينها وتقييمها والقدر 

)ملحق  %( من أصوات الخبراء80اختير نص الفرزدق في مدو ا مام زين العابدين )ع( بعد ان نال نسبة )
2)0   

 :األداةمعيار تصحيح  - ب
 ونوعيا ما يكون هذا المعيار كميا أنويج  ، التصحيح أساسهاالختبار المقالي يتطل  معيارا يتم على  إن    
ولغرب ، (49يكون المعيار مقننا لغرب التصحيح )عاقل :ص أنالن ذلك اقر  الى الدقة وينبغي ، أمكن

     0لتصحيح اذداة  (2005بمعيار )العيساوي/تصحيح االختبار فقد استعانت الباحثتان 
 :األداةثبات  - ت

حدود  يمختلفتين على المجموعة نفسها وف وتعني التوصل الى النتائ  نفسها عند تطبيق االختبار في مدتين    
ومن ثم تغيير  اذفرادلنمو  يتيح فرصةتيح فرصة للتذكر وطول المدة المدة تقلة  أن إذ أسبوعينالى  أسبوعزمن 
االختبار وقد  إعادة( وتوجد طرائق عدة لقياس ثبات االختبارات منها طريقة 122:ص1990)داود: آرائهم

 ويعود السب  في ذلك الى أنها، خداماالطرائق است أكثرا  ثبات االختبار وتعد من اختارتها الباحثتان في حس
استعملت الباحثتان معامل ارتباط بيرسون وقد ، (565:ص1970)الغري : اذخرىتترفى عيو  بعب الطرائق 

وشيوعا  أهميةمعامرت االرتباط  أشهرويعد معامل ارتباط بيرسون من ، %(80) فبلا، الستخراا معامل الثبات
 (17ص، 1998، )عودة0في هذا المجال

 ثبات التصحيح: - ث
نوعين من  الختبار االستطرعي اذول مستخدمتينأعادت الباحثتان تصحيح ا، للتأكد من ثبات التصحيح    

 االتفاق :
 0االتفاق عبر الزمن  -1
 *0االتفاق مم مصحح آخر  -2

الثبات مم مصحح  معامل أما، %(95عامل الثبات )وكان مالباحثتان التصحيح  تأعاد مضي عشرة أياموبعد 
بلا معامل ثباتها  أنوالتي تعد جيدة ، ويعد معامل الثبات جيدا لرختبارات غير المقننة، %(93آخر فكانت )

(67)%0((Hedyes:1966:p22        
 عدة وهي: أمورالباحثتان  أكدتوعند تطبيق االختبار على العينة االستطرعية 

 0د الطلبة وتقبلهم لرختبار مدى استعدا - أ
 0مدى وضوحه -  

                                                 
*

 
(*)

 ماجستير طرائق تدريس اللغة العربية، المصحح هو االستاذ سيف طارق العيساوي 
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 0عن االختبار  ا جابةمعرفة الوقت الذي يستغرقه كل طال  في  - ت
وان تعليمات ، معوقات تعرقل ا جابة عن االختبار توجد انه ال، نتائ  االختبار االستطرعي وأظهرت   

( دقيقة 50-40االختبار انحصر بين )االختبار كانت واضحة وان الوقت الذي استغرقه الطلبة في ا جابة عن 
  0وبناءا على ذلك أصبحت اذداة جاهزة للتطبيق

 :تطبي  لالختبار خامسا:
وطبقتاه على عينتهما ، أصبح االختبار جاهزا للتطبيق، تان من صدق االختبار وثباتهعندما تحققت الباحث   

وقد بلا عدد ا جابات ، تم استبعاد أي إجابةيلم و ، اذساسية من طلبة كلية آلدا  /قسم اللغة العربية المختارة
  0( إجابة 40التي اعتمدت في تفسير النتائ  )

 :اإلحصائيةالوسائل  سادسا:
 اآلتية: ا حصائية الباحثتان الوسائل عتمدتا -1
 . معامل ارتباط بيرسون: 1
تطبياااق علاااى العيناااة االساااتطرعية معامااال ارتبااااط بيرساااون  يجااااد ثباااات اذداة عناااد إعاااادة ال تاااانالباحث تاساااتخدم 

 و يجاد ثبات التصحيح.
 م  ص× م  س  –ن م  س ص                  

 اااااااااااار = ااااااااااااااااااااااااااااااا
 (183ص، 1977)البياتي:  ([2)م  ص( – 2([ ])ن م  ص2)م  س( – 2])ن م  س   
 الدرجات  يجاد متوسط تانالباحث : استخدمت. الوسط الحسابي2
 مجموع الدرجات            
 ااااااااااااااااااااااااا= ااااااااااا   
 (78ص، 1977)البياتي :          عدد الدرجات    

                        
  يجاد: تانها الباحثتاستخدم . النسبة المئوية:3

 نسبة توزيم الطلبة على المستويات المعمول بها في الكليات. -أ
 وفق قواعد وأسس التحليل والذين حللوا خرف ذلك.على نسبة الطلبة الذين حللوا النص  - 
 وفق كل فقرة من فقرات المعيار.على نسبة الطلبة الذين حللوا النص  -ا

 
 
 

 الفصل الرابع
 المتضاامنتضاامن هااذا الفصاال عرضااا لنتااائ  البحااث التااي توصاالت إليهااا الباحثتااان فااي ضااوء هاادف البحااث       
للعااااام  توى طلبااااة قساااام اللغااااة العربيااااة فااااي كليااااة اآلدا /جامعااااة باباااال فااااي تحلياااال النصااااوص اذدبيااااةمساااا تعاااارف
 0 2009-2008الدراسي

 بعد أن أجرت الباحثتان اآلتي:
 0( 2005/العيساوي )تصحيح إجابات الطلبة والتحقق من ثبات التصحيح على وفق معيار دراسة  .1
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 ة في االختبار.تم استخراا المتوسط الحسابي لدرجات الطلب .2
 معرفة المتحقق من فقرات المعيار والنسبة المئوية لتكرار إجابات الطلبة على وفق فقرات المعيار. .3
، ( درجااة محّكااًا للفصاال بااين ا جابااات المقبولااة وا جابااات الضااعيفة50اعتماادت الباحثتااان متوسااط المعيااار البااالا ) .4

( درجااة عاادت ضااعيفة 50وكاال إجابااة كاناات اقاال ماان )( درجااة ناجحااة ومقبولااة 50فعااّدت كاال إجابااة زادت علااى )
 وغير مقبولة.

 أوال : عرض النتائج بشكل إجمالي
( درجااة وبلااا متوسااط درجااات الطلبااة 67و  15إذ انحصاارت درجاااتهم بااين ) كاناات نتااائ  الطلبااة ضااعيفة 

( 50ي )وهااو اقاال ماان درجااة النجاااو الصااغرى المعتماادة فااي الكليااات وهاا، %(33،125) التحصاايليفااي االختبااار 
 ضعيف ومقبول، فقد توزعت درجات الطلبة وفق النظام المعمول به في الكليات بين المستويين، (3)ملحق  درجة

 (.1وكما مبين في الجدول )، ومتوسط
 

 (1جدول )
 توزيم تكرارات الطلبة على المستويات المعمول بها في الكليات

 49ضعيف 
 فاقل 

 مقبول
 50-59 

 متوسط 
60-69 

 جيد
70-79 

 جيد جداً 
80-89 

 امتياز
90-100 

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار
33 82 ،5% 5 12 ،5% 2 5% - - - - - - 

 
%( حصالوا علاى تقادير )ضاعيف( إذ 5، 82( طالباًا وطالباة ونسابتهم )33( أن )1يتضح مان الجادول ) 

وان ، %( حصاالوا علااى تقاادير )مقبااول(5، 12 )      ساابتهم( ماانهم ون5وان )، %(50كاناات درجاااتهم اقاال ماان )
%(إذ 5 علااى تقاادير )متوسااط( وبلغاات نساابتهم )وان طااالبين حصار، (58 - 50)انحصاارت درجاااتهم بااين طاالبين 

 قسام اللغاةفاي  إن هذه النتائ  تدل على انخفااب مساتوى طلباة المرحلاة الرابعاة( 67-62انحصرت درجاتهم بين)
 في تحليل النصوص اذدبية.  العربية /كلية اآلدا

 ثانيا : عرض النتائج وتفسيرها بشكل تفصيلي
وفق قواعد التحليل  يل النص اذدبي فمنهم من حللهعرب النتائ  تبين أن الطلبة متباينون في تحل لدى 

 (:2وكما هو مبين في الجدول )، ومنهم من حلله تحليًر ال يقوم على أسس وقواعد محددة، اذدبي وأسسه
 
 
 (2جدول )

 يبين توزيم الطلبة الذين حللوا النص على وفق قواعد التحليل وأسسه والذين حللوه خرفًا لذلك
 

الطلبة الذين حللوا النص على وفق قواعد التحليل 
 وأسسه

الطلبة الذين لم يحللوا النص على وفق قواعد التحليل 
 وأسسه
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 النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار

15 37 ،5% 25 62 ،5% 

 
( 15أن الطلبة الذين حللوا النص على وفق قواعد التحليل وأسسه كان عددهم ) (2)يتضح من الجدول  

وفقاا لقواعاد التحليال وأسساه فقاد بلاا  يحللاوا الانصلام الطلباة الاذين  اما، %(5، 37بلغت نسبتهم )و ، وطالبةطالبًا 
الااذين يعرفااون  ياادل علااى انخفاااب نساابة الطاار وهااذا %( 5، 62وبلغاات نساابتهم )، ( طالبااًا وطالبااة25) عااددهم

النتاااائ  المتحققااة فااي كااال فقاارة ماان فقااارات  وفيمااا يلاااي جاادوال يوضااح، قواعااد التحلياال الصااحيح للنصاااوص اذدبيااة
المعيار وتكرارها ونسابتها المئوياة مرتباة ترتيباًا تنازلياًا مان أعلاى فقارة حصالت علاى تكارارات فاي ا جاباة إلاى أدناى 

 رة لم تحصل على أي تكرار.فق
 (3جدول )

 ونسبها المئوية، على الفقرات والدرجات التي حصلوا عليها يبين توزيم تكرارات الطر 
 

 عدد المجيبين على كل فقرة بحس  درجاتها درجتها الفقرة ت
15-
13 

مجموع  4-0 8-5 12-9
 التكرار

 النسبة المئوية

 %100 40 11 20 9 - 10 الفكرة 1
 %90 36 11 17 8 - 10 ذلفاظا 2
 %5، 77 31 9 7 7 8 15 التراكي  3
البعد االجتماعي  4

 للنص
8 8 -- 4 9 21 52 ،5% 

 %5، 37 15 5 5 5 - 15 الخيال 5
الفن الذي ينتمي  6

 إليه النص
8 -- -- 6 5 11 27 ،5% 

 %25 10 1 6 3 -- 12 القيم الجمالية 7
 %5، 22 9 -- 4 4 1 12 العاطفة 8
 %20 8 2 4 2 -- 10 الموسيقى 9

  
وأنهام دون المساتوى المطلاو  وفيماا ياأتي ، في اغل  الفقارات أخفقوا ( أن الطر 3يظهر من الجدول )

 تفصيل ذلك:
 الفكــرة:-1
مئويااااة مقاااادارها ( وبنساااابة 40فجاااااءت بتكاااارار ) جماااايعهم الطلبااااة أجااااا  عليهااااا لاااات الفكاااارة المرتبااااة اذولااااى إذاحت
واذسااس الاذي ، المغزى الذي يقوم عليه النص كرة هياأن الف باحثتان أن سب  ذلك يعزى الىوترى ال، %(100)
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و ال تحتااا إلاى عنااء كبيار فاي اساتنباطها ، بني عليه فمن البديهي أن يتعرب لها جميم الطلبة و بنس  متفاوتاة
   0الواضحة في النص العناصر وهي من

ة للاانص فهااي تعااد مركاازا لجااذ  كاال مكونااات الاانص حولااه كاالفكااار بعااد القااراءة الممتعاا ويااتم تحديااد فكاارة الاانص
 0الجزئية وعواطف النص

 0الفكرة هي الهدف الذي يحاول الشاعر من خرلها عرب الدرس اوا العبرة التي يريد من القارح ان يتعلمها ف  
 األلفاظ:-2

%( وهااي نساابة 90)ئويااة مقاادارهاوبنساابة م ( تكاارارا36المرتبااة الثانيااة فقااد بلااا تكرارهااا ) اذلفاااظواحتلاات  
لاى أن يعازى اأن ساب  ذلاك  تاانالباحث وتارى، الطلباة فاي تحليال هاذه الفقارةلادى  جيدة وتباين مادى وضاوو اذلفااظ

تتيح الفرصة لمدرس النقد لمعرفة مواقم اذلفااظ وصافاتها وتأثيرهاا درس النقد اذدبي قد المدة الزمنية المخصصة ل
 0هي التي تحتوي على كلمات معبرة وتكون منسجمة تماما مم الجو العام للقصيدةفااللفاظ الموحية ، في النص

 التراكيـب: -3
( %5، 77وبنسابة مئوياة مقادارها )، ( تكارارا31تباة الثالثاة وبلغات مجماوع تكرارهاا )احتلت التراكيا  المر  
من علم المعاني في مكنهم ويعزى سب  ذلك الى قدرة الطلبة وت، في تحليل التراكي  داخل النص جيدةوهي نسبة 

يجاااز  مااادة البرغااة الااذي يعنااى بالتراكياا  اللغويااة ومواقعهااا فااي الجملااة وصاافات التراكياا  اذخاارى ماان إطنااا  وا 
 ال .… وحشو وتقديم وتأخير 

لها اصولها النحوية ، والنص اذدبي هو" تركي  فني من كلمات منتقاة ومختارة من لغة طبيعية معينة   
تها المعجمية وصورها البرغية والجمالية التي تكون شخصيتها اللغوية والتعبيرية المتميزة من والصرفية ودالال

 غيرها من اللغات "
 (.22ص، 2005، )غزوان

 البعد االجتماعي للنص: -4
وبنسااابة مئوياااة مقاااادارها ، ( تكااارارا21مجماااوع تكرارهااااا) وبلاااا، البعاااد االجتمااااعي للااانص المرتبااااة الرابعاااةاحتااال     
باط الانص باالواقم قدرة الطلباة علاى ر  ان إلى وترى الباحثتان أن سب  ذلك يعزى، %( وهي نسبة متوسطة52،5)

  0أيضا الدرس متوسطتحديد المادة التي ينتمي إليها النص في أثناء وقدرتهم على ،  االجتماعي متوسط
 الخيال: -5

، وهي نسبة ضعيفة %(5، 37قدارها )وبنسبة مئوية م، (15ره )بتكرار قد احتل الخيال المرتبة الخامسة 
أن سااب  الضااعف  تااانرى الباحثوتاا، فااي تحلياال هااذا الجاناا  مان الاانص. ماا يعكااس قصااورًا واضااحًا لاادى الطار م

هذا ربما يعود إلى قلة قراءات الطلباة الخارجياة وقلاة إطرعهام علاى النصاوص اذدبياة الجيادة التاي تحاوي الخياال 
 0مالرائم البدي
الكتاباااات االدبياااة ، االسااااطير، القصاااص الشاااعبية، يساااتمد منهاااا الطالااا  خيالاااه )البيئاااةى ثقافاااة الااا يحتااااافالخياااال 

  0تمده بالصور و رصد الروافد التي تص  في النص (ويتمكن من خرلها 
 الفن الي  ينتمي إليه النص: -6
وهاي ، %(5، 27قادرها )( وبنسابة مئوياة 11الانص المرتباة السادساة بتكارار قادره ) إلياهاحتل الفن الذي ينتمي    

علاى معرفاة مناسابته  معرفاة فان الانص يسااعد أن إذ، اذد نسبة ضعيفة تدل على قلة معرفتهم بهذا الجان  مان 
 0وأثره االجتماعي 
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 الَيم الجمالية:-7
 وهاذا يادل علاى، %(25( وبنسبة مئوياة قادرها )10وبتكرار قدره )، احتلت القيم الجمالية المرتبة السابعة 
ويعازى ساب  ذلاك الاى الضاعف المتاراكم لادى الطلباة  لبة في معرفة مواطن الجماال فاي الانص اذدباي.ضعف الط

 الجمالية للنصوص اذدبية وتذوقها  في معرفة القيم
 العاطفة-8 

%( وهاااي نسااابة 5، 22( وبنسااابة مئوياااة مقااادارها )9بتكااارار مقاااداره ) واحتلااات العاطفاااة المرتباااة الثامناااة 
إلااى ضااعف ويعاازى سااب  ذلااك ، الفقاارة ماان لاادن الطلبااةصااورًا واضااحًا فااي تحلياال هااذه ممااا يعكااس ق، ضااعيفة جااداً 

وقلاة قاراءاتهم النصاوص اذدبياة وبخاصاة تلاك التاي تحاوي عاطفاة قوياة بشاكل خااص ، الثقافة اذدبية لدى الطلباة
 وهذا قد يولد ضعف إحساس الطلبة بالعاطفة في النص اذدبي.

وال يشااترط فاارب 000نااف جااو القصاايدة ماان حاازن وسااعادة وحماااس واخااوة وتخااتص العاطفااة بالمشاااعر التااي تكت  
فاار يمكاان القااول ان الاانص ملاال بعاطفااة الحاازن مطلقااا فااالنص لحظااات ، عاطفااة واحاادة علااى جمياام مراحاال الاانص

 أمااران الحكاام بصاادق العاطفااة ماان عدمااه ، وسااعادة وألاامعاشااها الشاااعر يمكاان ان تتقلاا  فيهااا مشاااعره بااين حاازن 
، نفسااااية، )لغويااااة واذدلااااةه القااااارح وتظهاااار المهااااارة عنااااد الطالاااا  عناااادما يسااااوق بااااين القاااارائن نساااابي يتفاااااوت فياااا

  0على الحكم الذي ابداه (000معجمية
 الموسيَى:-9

%( وهااي نساابة 20( وبنساابة مئويااة مقاادارها )8بتكاارار مقااداره ) التاسااعة ةوأخياارا احتلاات الموساايقى المرتباا 
والموسيقى في الشعر تكون من خرل دراسة  ل هذا الجان  من النص.واضحًا في تحلي مما يعكس ضعفاً ، متدنية

، وان البحااث فااي الموساايقى الداخليااة للاانص مثاال )انسااجام االلفاااظ، ماادى مرئمااة الااوزن والقافيااة لموضااوع الاانص
يعازى  وتارى الباحثتاان أن ساب  هاذا الضاعف، توافق أصوات الحروف في الكلمات(، واستخدام المحسنات اللفظية

أنها ظاهرة بالغة الضارر ويترتا  عليهاا فاي و ، قلة استيعا  الطلبة )عينة البحث( الى مادة البرغة والعروب الى
وال يحسنون إنشاء الكرم البلياا الاذي ، المستقبل تخري  أفواا من الطلبة ال ينتفعون بما مروا به من دراسات أدبية

وال ، والنطاق الساليم، وال يحسانون اذداء الجياد، دباييعتمد في أكثر صوره على وفرة المحفوظ وسعة المحصول اذ
 :1973 :إبااراهيميحسااون بشاايء ماان المتعااة الفنيااة وماان ثاام ضااعف ا حساااس بالموساايقى التااي تنباام ماان الاانص )

 (.296ص
  
 
 
 

 الفصل الخامس
 أوال :االستنتاجات :  
 ا الى مايأتي : إجراءات الدراسة لنتائ  البحث وتفسيرها توصلت الباحثتان وبعد أن أنهت  

 في تحليل النصوص اذدبية . دون الوسط  مستوى الطر  إن .1
وفاااق قواعاااد وأساااس علمياااة النصاااوص االدبياااة تحليااال على )عيناااة البحاااث(كلياااة اآلدا   طااار ضاااعف   .2

 . محددة
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 استنباط القيم الجمالية في النص . على )عينة البحث(كلية االدا  طر  ضعف .3
 .عينة البحث   ضعف الثقافة اذدبية لدى الطر .4

 التوصيات:
 بما يأتي : الباحثتان أوصتا في ضوء النتائ  التي توصلت إليها 

 0وفق أسس التحليل اذدبي وقواعدهعلى من الضروري جدا االهتمام بتحليل النصوص اذدبية  -1
 0تصميم كتا  خاص بتحليل النصوص اذدبية لكليات التربية واآلدا   -2

  المَترحات :     
 ما يأتي : اقترحت الباحثتان ماال لمتطلبات البحث الحالياستك     

 0ا عدادية  إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على طلبة المرحلة -1
 المصادر0إجراء دراسة مماثلة لمعاهد إعداد المعلمين /قسم اللغة العربية -2

 م .1973، القاهرة، معارفدار ال، 7. ط  الموجه الفني لمدرسي اللغة العربيةعبد العليم . ، أبر أهيم .1
، قااّدم لااه: عبااد اهلل العريلااي، لسااان العاار  المحاايطهااا(.  711جمااال الاادين محمااد باان مكاارم)ت ، اباان منظااور .2

 )د. ت(.، لبنان ا بيروت، دار لسان العر ، إعداد وتصنيف: يوسف خياط ونديم مرعشلي
 ت. 0د، لبنان، بيروت، دار صادر، لسان العر ااااااااااااا.  .3
 0م 1970، بيروت لبنان، دار بيروت للطباعة والنشر، 11م، 8م، 7م، 1م، العر لسان  ااااااااااااا .4
 م.  1988، القاهرة، . مكتبة النهضة المصرية طرق تعليم االد  والنصوص –محمد عبد القادر ، احمد .5
 م1990، بغداد، دار الحكمة للطباعة والنشر، التقويم والقياسمصطفى محمود وآخرون. ، ا مام .6
 .1980، لبنان ا بيروت، دار الفكر العربي، مصطلحات التربية وعلم النفسأحمد زكي. ، بدوي .7
، ا حصااااء الوصااافي واالساااتداللي فاااي التربياااة وعلااام الااانفسعباااد الجباااار توفياااق وزكرياااا اثناسااايوس. ، البيااااتي .8

 م.1977، بغداد، ملسسة الثقافة العمالية
ذوق االدباي لادى طلباة اقساام اللغاة العربياة فاي كلياات التربياة فاي قيااس مساتوى التا، ضياء عباد اهلل، التميمي .9

 0جامعة بغداد-كلية التربية /ابن رشد، )اطروحة دكتوراه غير منشورة(، محافظة بغداد
 م.1980، لندن، مطبعة دار جوديلي، أساسيات علم النفسمحي الدين وعبد الرحمن عدس. ، توق .10
المنظمااة العربيااة للتربيااة ،  التحااوالت المجتمعيااة فااي الااوطن العرباايمحمااد عابااد. التربيااة ومسااتقبل ، الجااابري .11

 .1996، تونس، والثقافة والعلوم
 م . 1969، مصر، دار المعارف، فصول في اذد  والنقدحسين طه. .12
 م1989، مصر، دار المعارف، 16. طفي اذد  الجاهليااااااا. .13
 0لبنان ، بيروت، 2005، عاصردار الفكر الم، طرق تدريس اللغة العربية، جودت، الركابي .14
، بغااداد، مطبعااة العاااني، مناااه  البحااث فااي التربيااة وعلاام الاانفسعبااد الجلياال ومحمااد احمااد الغنااام. ، الزوبعااي .15

 م.1981
دار احيااااء التاااراث ، 1ا، عباااد السااارم هاااارون، تحقياااق، ، لمعجااام الوسااايطا، واخااارون، احماااد حسااان، الزياااات .16

 0ت0د، لبنان، بيروت، العربي
مكتباااة االنجلاااو ، فااان التااادريس للغاااة العربياااة وانطباعاتهاااا المسااالكية وأنماطهاااا العملياااة، الحمحماااد صااا، سااامك .17

 .1975، مصر-القاهرة، المصرية
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، االساااتجوا  ا باااداعي وأساااالي  ا صاااغاء المتحساااس )مااادخل لمفهاااوم الاااذات(كااااترين.  وآرثااارروبااارت ، ساااند .18
 م.1985، العراق، العالي والبحث العلمي وزارة التعليم، مطبعة جامعة الموصل، ترجمة: رلوف عبد الرزاق

 م .1997، الدار المصرية اللبنانية، 3. ط أساسيات التدريس الفعال في العالم العربيحسن. ، شحاته .19
 0م1992، مصر، دار الفكر، أسالي  تدريس التربية ا سرمية، تيسير، طه .20
، مصاااار، القاااااهرة، لمعااااارفدار ا، 8ط، 1ا، العصاااار الجاااااهلي تاااااري  اذد  العربااااي فااااي، شااااوقي، ضاااايف .21

 0م1960
اللغاة العربياة لكلياات التربياة فاي الجامعاات  أقساامتقاويم مساتوى تحصايل طلباة ، محمد جاسام جفاات، العادلي .22

 0م2002، كلية التربية، جامعة القادسية، رسالة ماجستير غير منشورةفي البرغة )، العراقية
 د.ت.، بيروت، لعلم للمرييندار ا، 2ط، أسالي  االختبار والتقويمفاخر. ، عاقل .23
منشاورات الفااتح الجماهيرياة ، طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربوياة وا سارميةفخر الدين . ، عامر .24

 .1992، الليبية
 م.1986، بغداد، دار الشلون الثقافية العامة، النقد التطبيقي والتحليلعدنان خالد. ، عبد اهلل .25
 .1985، بغداد، وزارة التربية، ليم لوظيفي للغةالتع. نعمة رحيم ، العزاوي .26
 0م 1974، النجف، مطبعة اآلدا ، 1ط، فنيأسالي  النثر ال 0لطيف محمد ، العكام .27
، مصاار، جامعااة اذزهاار، دار الفكاار العربااي، القياااس والتقااويم التربااوي والنفسااي صاارو الاادين محمااود.، عااّرم .28

2001. 
، االردن، اليرماااوك، مطبعاااة دار االمااال، 2ط، العملياااة التدريساااية القيااااس والتقاااويم فاااي، احماااد ساااليمان، عاااودة .29

1998 0 
، جامعاة النجااو، (8العدد )، مجلة النجاو لألبحاث، المنه  اذسلوبي في دراسة النص العربيخليل. ، عودة .30

 م.1994، نابلس
 م.1970، مكتبة االنجلو المصرية، التقويم والقياس التربوي والنفسيرمزية. ، الغري  .31
 .1985، بغداد، . دار الشلونالتحليل النقدي والجمالي لألد عناد. ، انغزو  .32
فاااي تحليااال  اذساسااايةي كلياااة التربياااة مساااتوى طلباااة قسااام اللغاااة العربياااة فااا، سااايف طاااارق حساااين، العيسااااوي .33

 0م 2005)رسالة ماجستير غير منشورة (، اذساسيةكلية التربية ، جامعة بابل، اذدبيةالنصوص 
 م.1970، مكتبة االنجلو المصرية، لتقويم والقياس التربوي والنفسيارمزية. ، الغري  .34
 م.1978، القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية، نظرية البنائية في النقد العربيصرو. ، فضل .35
، مطبعاااة السااااعادة، 3ط .العماااادة فاااي محاساااان الشاااعر وادابااااه) أباااو علااااي الحسااان باااان رشااايق ( . ، القيرواناااي .36

 .م1964
، دار البرغة للطباعة والنشر والتوزيام، مباحث لغوية من حياة اللغة العربيةي محمد. ضفاف مهد، الموسوي .37

 .1993، لبنان ا بيروت
 .1960، لبنان ا بيروت، منشورات دائرة التربية، قاموس التربية وعلم النفسوآخرون. ، فريد جبرائيل، نّجار .38
. معهاااد الدراساااات اذدبياااة  العرباااي د اذالمقاااارن فاااي توصاااية دراساااات  اذد دور محماااد غنيماااي . ، هااارل .39

 العالمية .



 2011تموز /        مجلة كلية التربية األساسية / جامعة بابل           5العدد / 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 230 

 

، 1ط، وقدار الشار ، التنظيار والتطبياق والتعبياريينوالبرغاة  اذد طرائاق تادريس ، سعاد عباد الكاريم، الوائلي .40
  0 عمان أال ردن، 2004

 :اذجنبيةالمصادر 
1-Eble.R.L.Essntial of Educational and Measurment .New Jercy ،1972. 
2- Hedyes, W. D. C., Testing Evaluation for the Sciences, California word, worth, 
1966. 

 (1)ملح  
 أسماء المحكمين على االستبانة وألَابهم العلمية وأماكن عملهم

 ومكان العمل، اللق  العلمي االسم ت
 ية اذساسية /جامعة بابلأستاذ مساعد / قسم اللغة العربية /كلية الترب الدكتور ثائر سمير الشمري  .1
 أستاذ مساعد / قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية /جامعة بابل الدكتور حمزة عبد الواحد حمادي  .2
 أستاذ مساعد / قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية اذساسية/جامعة بابل الدكتورسعد حسن عليوي  .3
 /كلية التربية اذساسية/جامعة بابليس قسم العلوم التربوية والنفسيةساعد /رئأستاذ م الدكتور صالح كاظم عجيل   .4
 أستاذ مساعد / قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية اذساسية/جامعة بابل الدكتور عبد السرم جودت الزبيدي  .5
 تربية /جامعة بابلأستاذ / قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية ال الدكتور عمران جاسم الجبوري  .6
 مدرس / قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية اذساسية/جامعة بابل جرل عزيز فرمانم.   .7
 / قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية اذساسية/جامعة بابل مدرس سيف طارقم.   .8
 ية اذساسية/جامعة بابلمدرس / قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية الترب ضياء العرنوسيم.   .9

 مدرس/ قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية اذساسية/جامعة بابل مشرق محمد الجبوريم.   .10
 مدرس مساعد / قسم العلوم التربوية والنفسية/كلية التربية اذساسية/جامعة بابل حيدر الشرهم.م.   .11
 بوية والنفسية/كلية التربية اذساسية/جامعة بابلمدرس مساعد / قسم العلوم التر  هاشم راضي جثيرم.   .12

 
 
 
 
 
 (2ملح )

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 000السرم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

كليااة االدا  فااي تحلياال النصااوص تااروم الباحثتااان اجااراء بحثهمااا الموسااوم بااا)مستوى طاار  قساام اللغااة العربيااة    
 0ولكم جزيل الشكر واالمتنان 00000للتحليل  النص االتياالدبية ( ولتحقيق هدف البحث تم اختيار 
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 تعليمات االجابة :
 0اكت  االجابة على ورقة االختبار في المكان المخصص لذلك -1
 0غرب االختبار البحث العلمي -2

 قال الفرزد  مادحا االمام علي بن الحسن )عليهما السالم(
 ّل والحرمُ اااااُفُه والحوالبيتُ  يعر    ااااااأتهُ هذا الّذي تعرف البطحاُء وط
ُر العلاامُ اااااهذا التقي الن   اااااااامُ هذا ابن خيرف عبادف اهللف ُكلِّهاااا  قّي الطاهف

لَ ، هذا ابن فاطمة  اُء اهللف قاااادز ُختفماااوااااااابجّدهف أنبي   ااااااهُ إنز كنَت جاهف
 أنَكرَت والعجمُ  الُعرُ  تعرُف َمنز    ائرفهف ااااااااوليس قولك :َمنز هذايبض

ُرهُ ُتخَشى ب سهُل الخليقةف ال :ُحسُن الخلقف والش ،   ااااااوادف  يمُ ااايزيَنُه اثنانف
 وزال التشّهُد كاَنتز الَءُه َنَعااااااامُ اااَ ل ،   ااااااااااهدهاال في َتشَ ، ما قاَل:القط  

 سمُ ااااااين يبتاااااااإال ح لمُ كَ ا يُ مَ ااافَ ،   هف ى من مهابتف ضز يغُ وَ ، ي حياءً ضف غز يُ 
ُُ  اهللُ  هف  ك لهُ ذااااااَجَرى ب ،   اااااااااااهُ وعظمَ ، قدماً  شرَفُه  لمُ ااااالق في لوحف

 رمُ ااااينتهي الك، ذااااااالى مكارمف ه    ااااااااااهاإذا رأته قريٌش قال قائلُ 
هم دينٌ  ُُ ُُ َمن، ُكفرٌ     وُبغضهمُ ، مفنز َمعَشر  ُح    مُ اااعَتصَ جى َوماااااوُقربُهُم

 
   ديوان الفرزدق

 
  (3)ملح   

 ث جدول بالدرجات التي حصل عليها الطلبة عينة البح
 الدرجة ت الدرجة ت

1.  68 2.  65 
3.  56 4.  52 
5.  50 6.  50 
7.  50 8.  45 
9.  42 10.  41 

11.  40 12.  39 
13.  38 14.  35 
15.  35 16.  32 
17.  32 18.  32 
19.  30 20.  30 
21.  29 22.  29 
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23.  29 24.  29 
25.  29 26.  28 
27.  28 28.  27 
29.  22 30.  22 
31.  22 32.  21 
33.  20 34.  20 
35.  19 36.  19 
37.  19 38.  18 
39.  18 40.  15   

 


