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 سلوى حسن محمد بصل /د.أ
          العربية     اللغةأستاذ المناهج وطرائق تدريس 

 المساعد بكلية التربية جامعة الزقازيق

 أ/ رجاء مصطفى السيد جبر
 عربية وباحث دكتوراهمعلِّم اللغة ال

 صــــــــستخلالم

لعربية اتستهدف هذه الدراسة تنمية المفاهيم البالغية لدى الطالب المعلِّمين بشعبة اللُّغة 
 . بكلية التربية في ضوء نظرية التلقِّي

 : وتحاول اإلجابة عن األسئلة اآلتية
 ؟غة العربية بكلية التربيةما المفاهيم البالغية المناسبة للطالب الُمعلِّمين بشعبة الل -1
 لتربية؟ما مستوى توافر هذه المفاهيم البالغية لدى الطالب الُمعلِّمين بشعبة اللغة العربية بكلية ا -2

شةعبة ب ينب الُمعلِّمةاللةدى الطة تنمية المفاهيم البالغيةةكيف يمكن استخدام نظرية التلقِّي في  -3
  اللغة العربية بكلية التربية؟

عبة بشة ينب الُمعلِّمةاللةدى الطة نظريةة التلقةي فةي تنميةة المفةاهيم البالغيةة اسةتخدامما فاعليةة  -4
 اللغة العربية بكلية التربية؟

للُّغتتة ااختبتتار المهتتاايب الب ليتتة للمتت م المشلبمتتين ب تتشبة  فتت الاراستتة  وتمثلتتأ واواأ
 الشربية بكلية التربية، وكتام المالم المشلبب، واليل القائب بالتاريس.

 الاراسة إلى:توصلأ و 
بشةعبة الطةالب المعلِّمةين ( بين متوسةطي درجةا  0.01وجود فرق دال إحصائيًّا عند مستوى ) -1

لمفةةاهيم ختبةةار االدرجةةة الكليةةة االتطبيقةةين القبلةةي والبعةةد  فةةي فةةي  اللُّغةةة العربيةةة بكليةةة التربيةةة
 .الح التطبيق البعد البالغية لص

درجةةةا  الطةةةالب المعلِّمةةةين  ا ( بةةةين متوسةةةط0.01إحصةةةائيًّا عنةةةد مسةةةتوى ) ةق دالةةةو وجةةةود فةةةر  -2
 فةيبالغيةة )ختبةار المفةاهيم الافي التطبيقين القبلةي والبعةد   بشعبة اللُّغة العربية بكلية التربية

 كل مفهوم على حدة( لصالح التطبيق البعد .
لعربيةةة افاعليةةة نظريةةة التلقِّةةي فةةي تنميةةة المفةةاهيم البالغيةةة لةةدى الطةةالب المعلِّمةةين بشةةعبة اللغةةة  -3

 بكلية التربية.
Abstract 

 

        The present study aimed to developing the rhetorical concepts for 

the Third Year General Arabic Section Students teachers at the Faculty 

of Education, Zagazig University through using The Reception Theory. 

To achieve the aim of the study, a List of the Rhetorical Concepts, 
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Rhetorical Concepts Test, an Instructors guide and The Arabic Section 

Students Teachers' book were prepared. The research adopted the 

experimental design method. The results indicated the positive effect of 

The Reception theory of the treatment group. The Study recommended 

that Preparation of enrichment activities based on the Reception theory 

in other branches of Arabic. 
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 ة:ــــــدمــــمق

 افةة أليةةوعةاء الفق ؛ فهةيذ  ُيعبِّةةر عةن حضةارتها وفقافتهةاُتعدُّ اللغةُة سجةَل تراث األمةة الة
ن عةة، ووسةةيلة األفةةراد فةةي التعبيةةر تصةةال والتةةرابط بةةين أفةةراد المجتمةة ، وهةةي أداة ااأمةةة مةةن األمةةم

 مشاعرهم وانفعااتهم. 
نةى مفرداتهةاحرها الكاسغة العربية بسما  متعددة منها: وتتسم الل ، من في موسةيقاها، وغن

عرابهةا ،روعة تشبيهاتها، ودقة تعبيرهاو  يجةا  تراكيبهةا، وار فةي  ظيةرلة  ن لةي ، وهةي تتمتة  بفةراء  وار
  .واتساعها في ااستعارة والتمفيل ،تضح هذا الفراء في كفرة مفرداتها، ويمعظم ُلغا  العالم

في الدراسا  اللُّغوية ؛ ألنها تلتقةي مة  األدب فةي  وُتعد المفاهيم البالغية ُعنصًرا أصيالً 
  األهةةةداف والغايةةةا  الُمحةةةدسدة مةةةن درسةةةها ، كمةةةا أنهةةةا ُتحقِّةةةق بعًضةةةا مةةةن خصةةةائ  اللُّغةةةة العربيةةةة 

براايب محمتا عمتا 207ب ، 2002جواأ الركاب  )فقد أشاَر كلٌّ من ؛ المعلِّمين للطالب  ( ؛ وا 
، فتائة  محمتا فخترل الشتةاول عبتا علت  الشا تم  ( ؛ وعبا الترحمن314 – 313ب ، 2005)
األدب وفهمةة  فهًمةةا دقيقًةةا  تةةذوق إلةةى أنس لتعلُّمهةةا أهةةداًفا تتحةةدد فةةي *(119 – 118ب ، 2005)

فةةة الخصةةائ  والم ايةةا ا يقةةف عنةةد تصةةور المعنةةى العةةام للةةن  األدبةةي ، بةةل يتجةةاو ه إلةةى معر 
ه من نفسةيت  هارة الفنية لألديب وما ُيصور ، وفهم ما يدل علي  الن  من ضروب المالفنية للن 

دبيةةةة مةةن تحصةةيل المتعةةةة والسةةرور بمةةا يقةةراون مةةن ا فةةار األ ولةةون عاطفتةة ، وتمكةةين الطةةالب
نشاء الكالم الجيد م إنتةاجهم األدبةي       ، وتقةويم مةن إجةادة المفاضةلة بةين األدبةاء، وتمكيةنهالرائعة، وار

  .تقويًما سديًدا
؛ نلةيم ، فقةد حظية  باهتمةام البةاحفيم البالغية بمختلةف مراحةل التعونظًرا ألهمية المفاهي

 :، ومن هذه الدراسا من الدراسا  العديد بدراستها اهتم حيث 
إسةتراتيجية دورة التةي هةدف  إلةى معرفةة فاعليةة ( ب2009)محما محمتوا موستى دراسة 

ستراتيجية دورة التعلُّم في تنمية التعلُّم في تنمية المفاهيم البالغية المقررة ، وتوصل  إلى فاعلية إ
 المفاهيم البالغية لدى طالب المجموعة التجريبية من طلبة كلية التربية "تخص  اللغةة العربيةة"

، وأوصةة  بضةةرورة التحةةول مةةن التركيةة  علةةى بدولةةة اامةةارا  العربيةةة المتحةةدة بجامعةةة الحصةةن

                                           

 .لباحث، سنة النشر، والصفحة إن وجد (تتب  الباحفة نظام التوفيق ا تي: )اسم ا (*)
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طةةرق  تمشةةًيا مةة  ااتجاهةةا  الحديفةةة فةةي المعلِّةةم فةةي العمليةةة التعليميةةة إلةةى التركيةة  علةةى المةةتعلِّم
 .تنفيذ مناهج التعليم العام ، واستخدام إستراتيجيا  حديفة فعسالة فيالتدري 
الكنتتارل  ونس وحمتتا، وعبتتا اد عبتتا التترحمن، وستتمير يتت تتاف  فشتتا المحبتتومدراسةةة و 

 ة األساسةةيةتنميةةة المفةاهيم البالغيةةة البديعيةةة لةةدى طةالب كليةةة التربيةة إلةةىهةةدف   التةي ب(2010)
ي تنميةةة فاعليةة الةةتعلُّم التعةاوني فةة، وتوصةةل  إلةةى بالكوية  باسةةتخدام إسةتراتيجية الةةتعلُّم التعةاوني 

 ضةةةةةرورة تطةةةةةوير، وأوصةةةةة  بب كليةةةةةة التربيةةةةةة األساسةةةةةية بالكويةةةةة المفةةةةةاهيم البالغيةةةةةة لةةةةةدى طةةةةةال
  نفيةةذتفعسالةةة فةةي ال منةةاهج التعلةةيم بةةالمرحلتين الفانويةةة والجامعيةةة واسةةتخدام إسةةتراتيجيا  التةةدري 

 .هذه المناهج
كسةةاب طةةالب الصةةف إالتةةي هةةدف  إلةةى  (ب2012حمتتوا اتت ل عبتتا الباستتم )مودراسةةة 

تيةةةب األول الفةةانو  المفةةةاهيم البالغيةةةة وتنميةةةة مهةةةارا  التعبيةةةر اابةةةداعي باسةةةتخدام إسةةةتراتيجية تر 
المجموعةةةةة  تقةةةدُّم طالبةةةةا  وتوصةةةل  إلةةةةى، ( فةةةي تةةةةدري  البالغةةةةةJigsaw.2المهةةةام المتقطعةةةةة )

رتيةب تالتجريبية في مهارا  التعبير اابداعي بعةد دراسةة المفةاهيم البالغيةة باسةتخدام إسةتراتيجية 
 ؛ لمناسةبتهاليةا فةي تحصةيل البالغةةااهتمام بالمسةتويا  الع بضرورة وأوص ، المتقطعة المهام 

؛ النصةةو  المختلفةةة طبيةةق المهةةارا  البالغيةةة فةةي، وااهتمةةام بتمةة  طبيعتهةةا، وللمرحلةةة الفانويةةة
 تنميةة مهةةارا ، و فظهةةا، وعةدم حلمعلومةا  البالغيةةةتشةةجي  المتعلِّمةين علةةى فهةم ا، و لعةدم نسةيانها

 .، والُبعد عن الحفظ والتلقينميناابداع اللُّغو  لدى المتعلِّ 
التي هدف  إلى تنمية المفةاهيم البالغيةة  ب(2012عل  عبا المحسن الحايب  )ودراسة 

دة البالغةةةةةة لةةةةةدى متعلِّمةةةةةي اللُّغةةةةةة العربيةةةةةة النةةةةةاطقين بلغةةةةةا  أخةةةةةرى باسةةةةةتخدام وااتجةةةةةاه نحةةةةةو مةةةةةا
، وتوصةةل  إلةةى فاعليةةة إسةةتراتيجيا  التفكيةةر المتشةةعب فةةي تنميةةة لتفكيةةر المتشةةعبإسةةتراتيجيا  ا

 رى.  المفاهيم البالغية وااتجاه نحو البالغة لدى متعلِّمي اللُّغة العربية الناطقين بلغا  أخ
 إلةةةةةةى تعةةةةةةةرُّف أفةةةةةةر أنمةةةةةةةوذ  وود ب( 2013قاستتتتتتتب محمتتتتتتا عبتتتتتتتوا ) دراسةةةةةةةوهةةةةةةدف  

Woods Model اقةةةد عنةةةد طةةةالب الصةةةف فةةةي اكتسةةةاب المفةةةاهيم البالغيةةةة وتنميةةةة التفكيةةةر الن
، وتوصةةل  الدراسةةة إلةةى فاعليةةة النمةةوذ  فةةي إكسةةاب المفةةاهيم البالغيةةة وتنميةةة الخةةام  األدبةةي

 .اقد عند طالب الصف الخام  األدبيالتفكير الن
تعةةرف فاعليةةة برنةةامج فةةي  التةةي هةةدف  إلةةى (ب2014) وستتمام محمتتا محتتروساسةةة در و 

سةةةتراتيجيا  مةةةا وراء المعرفةةةة فةةةي تنميةةةة المفةةةاهيم البالغيةةةةة إتةةةدري  البالغةةةة قةةةائم علةةةي بعةةة  
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فاعليةة البرنةامج إلةى  وتوصةل ، م العا الفانو لدى طالب الصف األول  األدبيومهارا  التذوق 
 الفانو .لدى طالب الصف األول ومهارا  التذوق األدبي ية في تنمية المفاهيم البالغ
تعةرُّف أفةر إسةتراتيجية تةالف األشةتا   إلةى ب(2014حيتار عبتا ةيتا )كما هدف  دراسة 

في اكتساب طالب الصف الخام  األدبي المفاهيم البالغية ، وتوصةل  إلةى فاعليةة إسةتراتيجية 
 ي المفاهيم البالغية.لخام  األدبتالف األشتا  في إكساب طالب الصف ا

تشةةخي  التصةةورا  البالغيةةة إلةةى  ب(2014)متتاار  تتشبان عبتتا البتتارل  دراسةةةوهةةدف  
الخطةةةةةا فةةةةةي المفةةةةةاهيم البالغيةةةةةة لةةةةةدى طةةةةةالب كليةةةةةة التربيةةةةةة جامعةةةةةة بنهةةةةةا ؛ لعالجهةةةةةا باسةةةةةتخدام 

فاعليةةةة برنةةةامج الدراسةةةة فةةةي عالجةةة  للتصةةةورا  ، وتوصةةةل  إلةةةى إسةةةتراتيجيا  التغيةةةر المفهةةةومي 
نهةةةا ، ليةةةة التربيةةةة ببللمفةةةاهيم البالغيةةةة لةةةدى طةةةالب الفرقةةةة الرابعةةةة شةةةعبة اللُّغةةةة العربيةةةة بك الخطةةةا

( معانية للمفاهيم البالغية )البيان ، والبدي  ، والضرورة التاكيد على الخصائ  الُمميِّ  وأوص  ب
 .ب الُمعلِّمين للمقررا  البالغيةأفناء دراسة الطال

تعةرُّف التصةورا  البديلةة فةي بعة   ب(2015) ارانت محمتا ستشيا الة  دراسةةواسةتهدف  
عةن  و ، والكشةفالمفاهيم البالغية المتعلِّقة بعلمي البيان والبدي  لدى طالب الصف الفالث الفةان

البيةةان  يوجةةود تصةةورا  بديلةةة فةةي المفةةاهيم البالغيةةة المتعلِّقةةة بعلمةة وقةةد توصةةل  إلةةى ،مصةةادرها
تضةةمين مسةةاقا  طةةرق التةةدري  وأوصةة  بضةةرورة  ، الصةةف الفالةةث الفةةانو لةةدى طةةالب والبةةدي  

ف بكليةةا  التربيةةة لمعلِّمةةي اللُّغةةة العربيةةة قبةةل الخدمةةة موضةةوعا  خاصةةة بالتصةةورا  البديلةةة بهةةد
صةةاء ؛ استقعقةةد اختبةةارا  موسةةعة، حيةةث مفهومهةةا وطبيعتهةةا ومصةةادرها إيجةةاد وعةةي لةةديهم مةةن

 يةةةة تعةةةرُّف أنمةةةاط التصةةةورا  اللُّغو ل؛ سةةةواءالبنيةةةة المفهوميةةةة لةةةدى الطةةةالب، والمعلِّمةةةين علةةةى حةةةد  
، لحةةرا، وخةةرائط المفةةاهيم والتةةداعي ورة؛ كااختبةةارا  فنائيةةة الشِّةةق، واسةةتخدام تقنيةةا  ُمطةةالبديلةةة

  .... المقننةوالمقابال  العلمية 
إلةةةى تطةةوير مةةنهج البالغةةة فةةي ضةةوء مةةةدخل  ب(2015ةينتتة فا تتل مشتتال )وهةةدف  دراسةةة 
 عراق.ا  التعبير الكتابي اابداعي لدى طالب المرحلة الفانوية في جمهورية التحليل الن  لتنمية مهار 

إلةى تنميةة المفةاهيم النحويةة  ب(2016الحميتا )روفأ محماين عبتا كما استهدف  دراسة 
 والبالغيةةةة واألداء اللُّغةةةو  لطةةةالب المرحلةةةة الفانويةةةة مةةةن خةةةالل إسةةةتراتيجية مقترحةةةة قائمةةةة علةةةى

نميةةة ت، وتوصةةل  الدراسةةة إلةةى فاعليةةة ااسةةتراتيجية المقترحةةة فةةي والبنائيةةة "لنظةةريتين " البنيويةةة ا
 .المفاهيم النحوية والبالغية واألداء اللُّغو  لدى الطالبا  مجموعة الدراسة
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ذلك مةن خةالل ، و اهيم البالغية للطالب المعلِّمينالمف أهمية اتضح من خالل ما سبق 
 لفةةإسةتراتيجيا  وبةرامج مخت واسةتخدامالطةالب هااء لدى  ، ومحاولة تنميتهااهتمام الباحفين بها

، (.. ، Woods Modelوأنمةةوذ  وود   ،دورة الةةتعلُّمو )إسةةتراتيجيا  مةةا وراء المعرفةةة ، : مفةةل
وائتتتل جمشتتتة وحمتتتا  ودراسةةةةب( ، 2000وستتتامة كمتتتال التتتاين ستتتالمان )دراسةةةة فةةة نس ورغةةةم ذلةةةك 

م أسةباب الضةعف الموجةود لةدى الطةالب فةي المفةاهي أحةد عتبةرالمعلِّم يُ أنس  أكدتا على ب(2003)
يةة ليكةون البدايةة الحقيق والتةي ُتعةد، ب  وهو فةي فتةرة ااعةداد بالكليةة البالغية ، لذا يجب ااهتمام

 ُمعلًِّما قادًرا على تحقيق أهداف تدري  اللُّغة العربية. بعد تخرج 
الشيئتتة  فقةةد وضةةع يةةا  التربيةةة بكلب شةةعبة اللُّغةةة العربيةةة علةةى ااهتمةةام بطةةال وتاكيةةًدا

 National Authority for Qualityالقوميتتتة ل تتتمان جتتتوا  التشلتتتيب وا عتمتتتاا 

Assurance and Accreditation of Education(2010 ، 134 -128ب)  معةايير
 : ما ياتيفيد  تحدس  ماعداده

 رف والمهةةةةارا  المعةةةةا ينب المعلِّمةةةةويركةةةة  فيةةةة  علةةةةى امةةةةتالك الطةةةةال تخصصةةةةي أكةةةةاديمي، معيةةةار
 .غة العربية "وااتجاها  المتصلة بمادة تخصص  " اللُّ 

 ؛ ينالمعلِّمةمناسةب مةن التنةور العةام لةدى الطةالب  ويرك  في  علةى تةوافر مسةتوى ،فقافي معيار
 .فقافي ُمستنير   ليض  التدري  في سياق  

 وااتجاهةةةا   المعةةةارف والمهةةةارا  ينب المعلِّمةةةامةةةتالك الطةةةالويركةةة  فيةةة  علةةةى  تربةةةو ، معيةةةار
 .غة العربية "الخاصة بالمواد المساندة لتخص  " اللُّ 

 فر في خريجةي برنةامج إعةدادايجب أن تتو التي قياسية الكاديمية األمعايير الحدد  وقد ت
هةةةةا  المعةةةارف والمهةةةارا  وااتجا معيةةةار فةةةييةةةة للتعلةةةيم ااعةةةداد  والفةةةةانو  معلِّمةةةةي اللُّغةةةة العرب

عةةةارف تمكًُّنةةةا مةةةن الم ُيظهةةةر الطالةةةب المعلِّةةةمأنس  " فةةةيلُّغةةةة العربيةةةة ال" المتصةةةلة بمةةةادة تخصصةةة  
  اللُّغوية التخصصية ، ويتضح ذلك من الماشرا  ا تية:

 غية لألساليب الخبرية واانشائيةاألغرا  البال ُيحدِّد. 
 كر والحذف والتقديم وا  .لتاخير والتعريف والتنكير والوصل والفصلُيبيِّن مواض  الذن
  ِّلمختلفة بندقةة  بين األساليب البالغية ا قُيفر. 
 . يستخر  المعاني المجا ية فيما يستم  إلي 
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معةايير األداء التخصصةي ( 35 – 32ب ، 2011محمتا رجتم ف تل اد ) أوضةح وقد
لخريجةةةي بةةةرامج إعةةةداد المعلِّةةةم فيمةةةا يخةةة  مفةةةاهيم اللُّغةةةة العربيةةةة بضةةةرورة تعةةةرُّف المصةةةطلحا  

طلح ، واسةتخدام ذلةك سما  وأمفلة كل مصة –ب يجا   –منها م  تحديد البالغية ، وتعريف كل 
 . في المعالجا 

 :ل وااماأ الم م المشلبمين بأنوُيمكن ون يظشر ذلك من خ  
 .عبير المجا   بذكر سما  كل منهماُيميِّ وا بين التعبير الحقيقي والت -1
 .ُيحدِّدوا عناصر التشبي  -2
 . يشرحوا المقصود بالسج  -3

ق -4 نا  الناق  و  –بذكر أوج  التشاب  وااختالف  –وا ُيفرِّ  .الجنا  التامبين الجن
نشائي في صور خصائ  كل منهماُيصنِّفوا الكالم المسموع أو المكتوب إلى خبر  -5  .  وار
 .ااستعارة )المكنية والتصريحية( يحددوا عناصر -6
 .يشرحوا مكونا  أسلوب القصر -7
 .ع والمقروءو ُيفرِّقوا بين اايجا  وااطناب في المسم -8
 .، ويحددوا ُمسمسى كل صورةالغيةيتعرفوا أنواع الصور الب -9
 .يشرحوا المقصود بالكناية -10

ولتحقيةةةةق هةةةةذه المعةةةةايير لةةةةدى الطةةةةالب المعلِّمةةةةين يجةةةةب اسةةةةتخدام إسةةةةتراتيجيا  أو بةةةةرامج 
  .سهام في تنمية المفاهيم البالغيةتدريسية من شانها اا

  ، حلِّلة بةي: يُ يا  التي تهةتم بالقةارا الةذ  يتلقةى الةن  األدوُتعد " نظرية التلقِّي " من النظر 
، وُيعيةد والمفةاهيم البالغيةة التةي تتضةمن ، ويتذوقة ، ومةن فةمس يسةد فجواتة  ،ويفهم ، وُيفسِّر معاني 

 تشكيل  في ضوء معارف  السابقة وخبرات .
 اتتتتتتتانة روبتتتتتتترأ يتتتتتتتاوسوقةةةةةةةد ظهةةةةةةةر  هةةةةةةةذه النظريةةةةةةةة بفضةةةةةةةل مجهةةةةةةةودا  ُمنظريهةةةةةةةا )

Hans Robert Jaussوولهجتان  إيتةر ،Wolfgang Iser  أنس المتلقةي هةو علةى (، وتاكةد
ر يقة  التةافي، وُيحقِّق األدب قيمت  وأدبيت  بمقةدار تحقأبعاد الجودة وأفر الصور في نفس َمْن ُيحدِّد 

انةة  ، وبةةذلك تتحقسةةق غائيةةة األدب سةةواء أك  ااجتماعيةةة والفقافيةةة والنفسةةيةفةةي المتلقةةي ومتطلباتةة
بةةةرة أم ا متتتريب عبتتتا ، ودائًمةةةا المقصةةةود منهةةةا المتلقةةةي " متعةةةة جماليةةةةلغايةةةة موعظةةةة أخالقيةةةة أم عن

 ( 17ب، 2006الرحمن النشيم  )
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هةةةا تةةرتبط بصةةورة كبيةةرة بالقةةارا أو المسةةتقبنل " المتلقةةي " أكفةةر مةةن ارتباط فهةةذه النظريةةة "
 بالمبدع للعمل األدبي ".

)982,  2013( Shi, Yanlin ؛( (Craig A., Schneider, Ralf  Hamilton

2002,640  
ووجةود عالقةة ، الةن تفاعل القارا م   :، مثلالنظرية على مباالم عايا  وتقوب اذه

، ، والةن  األدبةي بةين الفةن والجمةالوالتحقُّةق والتاويةل للةن ، لقةاراتواصل بةين الةن  واتافير و 
، والةةن  ة، والمسةةافة الجماليةةلةةن   والفغةةرا  التةةي قةةد توجةةد فةةي ا، ومةةلء الفراغةةاأفةةق اانتظةةارو 

 األدبي بناء مفتوح.
( التةةي ب2007)الستتيا حستتين محمتتا ، فقةةد تناولتهةةا دراسةةة ونظةةًرا ألهميةةة هةةذه النظريةةة

ام دهةةدف  إلةةةى تنميةةةة مهةةارا  القةةةراءة الناقةةةدة لةةدى التالميةةةذ المتفةةةوقين بالمرحلةةة ااعداديةةةة باسةةةتخ
قةراءة الدراسة فعاليةة البرنةامج فةي تنميةة مهةارا  ال، وأظهر  نتائج برنامج قائم على نظرية التلقي

، واقتةةرح بوضةة  تصةةور لةةدى تالميةةذ الصةةف األول ااعةةداد  الناقةةدة ذا  الصةةلة بنظريةةة التلقةةي
 .ة في ضوء نظرية التلقي ومهاراتهالتطوير بع  برامج إعداد معلِّم اللغة العربي

مهةةارا  التةةذوق األدبةةي  تنميةةةالتةةي هةةدف  إلةةى  ب(2010محمتتا الستتيا الةينتت  ) دراسةةةو 
وب مةن ( في ضوء نظرية جماليا  التجا)شعبة اللُّغة العربية لدى الطالب المعلِّمين بكلية التربية

، وتوصةةل  إلةةى ( K.W.L  ،R.E.A.Pخةةالل اسةةتخدام بعةة  إسةةتراتيجيا  مةةا وراء المعرفةةة ) 
ليةة لطةالب المعلِّمةين بكلةدى ا تنميةة مهةارا  التةذوق األدبةيفاعلية ااستراتيجيا  المستخدمة في 

إعةةداد مةةواد بضةرورة  ، وأوصةة ( فةي ضةةوء نظريةة جماليةةا  التجةاوب)شةةعبة اللُّغةة العربيةةة التربيةة
 . في مختلف مهارا  اللُّغة العربيةتعليمية قائمة على نظرية جمالية التجاوب 

تنميةة كفايةا  النقةد األدبةي لةدى  التةي هةدف  إلةىب( 2014سيا محما ستنج  ) دراسةةو 
ب شةعبة اللُّغةة العربيةة بكليةا  التربيةة باسةتخدام برنةامج فةي ضةوء نظريةة التلقةي ، وتوصةل  طةال

نتائجهةةا إلةةى أنس البرنةةامج المقتةةرح فبتةة  فاعليتةة  فةةي إكسةةاب طةةالب شةةعبة اللُّغةةة العربيةةة كفايةةا  
ةةدة ككةةل –النقةةد األدبةةي الال مةةة لهةةم  فةةي ضةةوء نظريةةة التلقةةي ، وأوصةة   –، وكةةل كفايةةة علةةى حن

ضةةمين مقةةةررا  النقةةد األدبةةةي لطةةالب شةةةعبة اللُّغةةةة العربيةةة بكليةةةا  التربيةةة النظريةةةا  والمنةةةاهج بت

                                           

() ة األمريكيجمعية علم النف  ام تتب  الباحفة في توفيق المراج  األجنبية نظ(APA.) 
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، وعةةةةةدم ااقتصةةةةةار علةةةةةى المنةةةةةاهج النقديةةةةةة صةةةةةرة والتةةةةةي مةةةةةن أهمهةةةةةا نظريةةةةةة التلقةةةةةيالنقديةةةةةة المعا
 الكالسيكية.

بتنميةة مهةارا  التفضةيل الجمةالي  ب(2015وحما محما عبا الرحيب )بينما قام  دراسة 
حةة ية مقتر دب ومهارا  النقد األدبي لةدى طةالب المرحلةة الفانويةة األ هريةة باسةتخدام إسةتراتيجلأل

مةالي ، وأفبت  الدراسة فاعلية ااستراتيجية في تنميةة مهةارا  التفضةيل الجفي ضوء نظرية التلقِّي
لةةةةألدب ومهةةةةارا  النقةةةةةد األدبةةةةي لةةةةدى طةةةةةالب المجموعةةةةة التجريبيةةةةة ، وأوصةةةةة  بااسةةةةتفادة مةةةةةن 

يفًا( في طبيقا  التربوية للنظريا  النقدية في األدب العربي ، وفي ا داب األجنبية )قديًما وحدالت
 .  استنباط إستراتيجيا  حديفة أخرى لتدري  النصو  األدبية

معرفةةة أفةةر نمةةوذ  تدريسةةي  ب(2016ر تتا علتت  وحمتتا محمتتوا )كمةةا اسةةتهدف  دراسةةة 
هةةةارا  القةةةراءة اابداعيةةةة وااتجةةةاه نحةةةو دراسةةةة مقتةةةرح قةةةائم علةةةى نظريةةةة التلقِّةةةي علةةةى تنميةةةة م

النصو  األدبية لدى طالب الصف األول الفانو  ، وقد أفب  النمةوذ  التدريسةي القةائم علةى 
ألدبية نظرية التلقِّي فاعليت  في تنمية مهارا  القراءة اابداعية وااتجاه نحو دراسة النصو  ا

رة اقتةراح إسةتراتيجيا  تدريسةية قائمةة علةى لدى طالب الصف األول الفانو  ، وأوص  بضةرو 
ال نظرية التلقِّي ومعرفة أفرها على فروع اللُّغةة العربيةة ، وتوجية  اهتمةام المتخصصةين فةي مجة
ري  المناهج وطرق تدري  اللُّغة العربية إلى ضرورة اافادة من تطبيقا  نظرية التلقِّةي فةي تةد

 فروع اللُّغة العربية المختلفة. 
للُّغةةة اتقةوم هةذه الدراسةة بتنميةة المفةةاهيم البالغيةة لةدى الطةالب المعلِّمةين بشةعبة ومةن فةمس 

 العربية بكلية التربية في ضوء نظرية التلقِّي من خالل إتباع الخطوا  ااجرائية ا تية:
 ، وتقديم المفهوم البالغي.، وااستكشافالتمهيد للدر  -1
 المناقشة والتطبيق. -2

 الممارسة والتنظيم. -3

 يم.التقو  -4

 ة:ــد المشكلــديـــتح

يةة بشةعبة اللغةة العربيةة بكل ينعلِّمةب المال  مشكلة الدراسة فةي ضةعف مسةتوى الطةحددت
 التصةةد  لهةةذه المشةةكلة مةةن خةةالللهةةذا فالدراسةةة الحاليةةة تحةةاول  ،التربيةةة فةةي المفةةاهيم البالغيةةة

 :ا تية ااجابة عن األسئلة
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 ؟ علِّمين بشعبة اللغة العربية بكلية التربيةما المفاهيم البالغية المناسبة للطالب المُ  -1
 التربية؟ بكلية ما مستوى توافر هذه المفاهيم البالغية لدى الطالب الُمعلِّمين بشعبة اللغة العربية -2

شةعبة ب ينب الُمعلِّمةاللةدى الطة تنمية المفاهيم البالغيةةكيف يمكن استخدام نظرية التلقِّي في  -3
 ؟اللغة العربية بكلية التربية 

  عبة بشة ينب الُمعلِّمةاللةدى الطة نظريةة التلقةي فةي تنميةة المفةاهيم البالغيةةاسةتخدام ما فاعليةة  -4
 اللغة العربية بكلية التربية ؟

 :ةــــــات الدراســــــمصطلح

 :Reception Theory  Theنظرية التلقي 

فها    :بأنَّها (145م ، 2001سمير سعيد حجازي )عرَّ

سةةة  النظريةةةة واألمبريقيةةةة شةةةاع  فةةةي ألمانيةةةا منةةةذ منتصةةةف مجموعةةةة مةةةن المبةةةادا واأل
عطةةاء  السةةبعينا  علةةى يةةد مدرسةةة تُةةدعى كونسةةتان  ، تهةةدف إلةةى الفةةورة ضةةد البنيويةةة الوصةةفية وار

وار الةةةدور الجةةةوهر  فةةةي العمليةةةة النقديةةةة للقةةةارا أو المتلقِّةةةي باعتبةةةار أنس العمةةةل األدبةةةي منشةةةا حةةة
قةةةف علةةةى المعنةةةى الةةةذ  يختلةةةف بةةةاختالف المراحةةةل مسةةةتمر مةةة  القةةةارا بصةةةورة جدليةةةة تجعلةةة  ي

  التاريخية  للقارا ". 
فها أحمد محمد عبد الرحيم )  بأنَّها:  (9م ، 2015وعرَّ

، وتوقعاتةةةة  لفهةةةةم أفكةةةةاره دبةةةةي اسةةةةتناًدا إلةةةةى تلقةةةةي الطالةةةةب لةةةة " تعنةةةةي تنةةةةاول الةةةةن  األ
.. الةة( ( ، وتعديلةة  . ،: ) األلفةةاظ، والصةةور البالغيةةة، والجةةو النفسةةيوخصةةائ  أسةةلوب  األدبةةي

إلةى  ، وسد لفراغات  التةي َسةَكَ  عنهةا الةن  ؛ وصةواً قعا  حاَل التعرُّ  لمعرفة جديدةلهذه التو 
ي فة –، أو وجهة نظةر المعلِّةم دون أخذ رأ  مالِّف  في ااعتبار –داات : عبر فالث قراءا  ل  
 تفسيره أو تذوق  أو نقده ". 

فتها كما   :بأنَّها (11م ، 2016د )رشا علي أحمد محموعرَّ

، يقةةوم القةةارا فيهةةا بةةدور بةةين القةةارا والةةن  فةةي ُصةةن  المعنةةى" نظريةةة تقةةوم علةةى المشةةاركة 
التعةةةرُّف علةةةى المعلومةةةا   ، والقةةةدرة علةةةىالتنبةةةا بافكةةةار ومعةةةان ومحتةةةوى الةةةن المبةةةدع المتمفةةةل فةةةي 

 ". يم والتحوير في درة على التنظ، والقفة إلي  من خالل قراءات  السابقة، وااضاالناقصة
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ف الباحثة نظرية التلقِّي إجرائًيا   :بأنَّهاوُتعرِّ

  وتجربت  م الطالب المعلِّمُتركِّ  على تفاعل  التيية تقوم على مجموعة من اأُلس  نظر 
  تةةوُيضةةيف إليةة  مةةن خبرا ،وُيفسِّةةره، فيُحلِّةةل هةةذا الةةن ، فةة  مةةن تةةافير فةةي نفسةة حدن ، ومةةا يُ الةةن 
 وُيسهم في إعادة إبداع . وات  وفراغات  ، فيمأل فجالسابقة

 
 : Rhetorical Conceptsالمفاهيم البالغية 

وستتتتتشا التتتتتاين التهتتتتتتاةان  ،  (7ه ، 739الخميتتتتتم القةوينتتتتت  )أ عةةةةةرسف كةةةةةلٌّ مةةةةةن 
 البالغة في الكالم بانسها: " مطابقت  لُمقتضةى الحال ، م  فصاحت  ". (17ه ، 792)أ

فت  بأنَّها: المفاهيم البالغية( 14م ، 2008فاطمة شعبان عسيري ) وعرَّ

ر العقلية للمعارف البالغية التي يحتو  عليهةا كتةاب البالغةة المقةر  التصورا  جموعة" م
 ، وتوجةةةد بينهةةةا عالقةةةا  وتشةةةترك مًعةةةا فةةةي بعةةة  الصةةةفا  علةةةى طالبةةةا  الصةةةف األول الفةةةانو 

 ". ، وتختلف في بع  الممي ا والخصائ 
فها  بأنَّها:( 25م ،  2009د موسى )محمد محمود محم كما عرَّ

، وتُبيِّن خصائصة  بحيةث د معناه، ول  دالة لفظية ُتحدِّ كل مصطلح يتعلسق بفن القول"      
 .يكون جامًعا مانًعا "

ف الباحثة المفاهيم البالغية إجرائًيا بأنها:  وُتعرِّ

ليةة  غةة العربيةة بكللُّ بشةعبة ا ينب المعلِّمةالالة لفظيةة مجةردة لةدى الطةصورة عقلية ذا  د
، وبةدي     معةان  وبيةان   تضمن مجموعة من الخصائ  المشتركة المتعلِّقة بفن القول مةن، تالتربية
، وُيقةةةا  مطابقتةةة  لمقتضةةى الحةةةال مةة  فصةةةاحت  ، وُتراعةةةيث ُتحةةةدِّد معنةةاه وتُبةةةيِّن خصائصةة بحيةة

 .الُمعد لهذا الغر باستخدام ااختبار 

 :ةــــــدراســة الـــــأهمي

 او وامية اذه الاراسة ف  ونَّشا قا تهيا كً  من:تب

 :ة اللُّغة العربية بكلية التربيةبشعب ينب الُمعلِّمالطال

 مبالتدري  بعد تخرجه م، ولعمله مالال مة لدراسته البالغيةالمفاهيم  مإكسابه. 
 نظرية التلقي استخداممن خالل  متنمية المفاهيم البالغية لديه. 
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 :بالتدريساألساتذة القائمين 

  مةةفةةي ضةةوء نظريةةة التلقِّةةي ، والتةةي تتناسةةب الدراسةةة المفةةاهيم البالغيةةة هةةذه تُقةةدِّم لهةةم  
 الطالب المعلِّمين بشعبة اللُّغة العربية بكلية التربية.

 تدريس  لهااء الطالب المعلِّمينتُقدِّم لهم كتاًبا ل. 
 ي. ة التلقِّ طالب المعلِّمين في ضوء نظريتُقدِّم لهم دلياًل لتدري  المفاهيم البالغية لدى هااء ال 

 :ينـــالباحث* 

  فرع آخر من فروع اللُّغة العربيةتفتح المجال أمامهم استخدام نظرية التلقي في. 
  ستراتيجيا  متعددة في  تدري  المفاهيم البالغية.تفتح المجال استخدام مداخل وار

 :ةــــــا الدراســـــفرض

 بشةعبة اللغةة العربيةة بكليةةالطةالب المعلِّمةين ن متوسةطي درجةا  إحصائًيا بي يوجد فرق دال -1
ح لصةةال ختبةةار المفةةاهيم البالغيةةةالدرجةةة الكليةةة االتطبيقةةين القبلةةي والبعةةد  فةةي فةةي التربيةةة 

 .التطبيق البعد 
 درجةةا  الطةةالب الُمعلِّمةةين بشةةعبة اللُّغةةة العربيةةة ة إحصةةائًيا بةةين متوسةةطا ق دالةةو وجةةد فةةر ت -2

ى فةةي كةةل مفهةةوم علةةفةةي التطبيقةةين القبلةةي والبعةةد  اختبةةار المفةةاهيم البالغيةةة  بكليةةة التربيةةة
دة    .لصالح التطبيق البعدحن

 : ريـــــار النظــــاإلط

 :أوالً: نظرية التلقِّي

د  ، وقةد ور في الدراسا  النقدية الحديفة" حديث العهد نسبيًّا التلقي ُيعد مصطلح "نظرية
نظريةةة التةةافير ، و نظريةةة ااسةةتقبال، و نظريةةة التلقةةيومنهةةا: "  ،عبيةةر عنةة لةة  مصةةطلحا  عةةدة للت

  ، ونظريةةةةةةة        جماليةةةةةةة التجةةةةةةاوب ، ونظريةةةةةةةنقةةةةةةد اسةةةةةةتجابة القةةةةةةار ء، و ءة، ونظريةةةةةةة القةةةةةةراوااتصةةةةةةال
 .. وغيرها ".. التقبُّل

 Receptionفةةةي ترجمتةةة  لكتةةةاب )  (25ب ، 2010عتتتة التتتاين إستتتماعيل )وأورَد 

Theory: A critical Introduction ) ( روبترأ اولتم للمالةفRobert Holub أنس ) "
ألنهةا الترجمة الحرفية للمصطلح هةي " نظريةة ااسةتقبال " لكننةا فضةلنا اسةتخدام كلمةة " التلقةي " 

 ".ي تلقي القار ء للنصو  األدبية، وهأقرب إلى الدالة المقصودة
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لنقديةةة فةةةي النصةةةف ُتعةةد هةةةذه النظريةةة مةةةن أهةةةم النظريةةا  التةةةي هيمنةة  علةةةى السةةةاحة او
قةةد السةةاب  مةةن القةةرنالفةةاني مةةن  س األلمانيتتة تكونستانتت، وكةةان انطالقهةةا مةةن مدرسةةة الماضةةي العن

Konstanz School))  يةةةد علةةةى(  اتتتانس روبتتترأ يتتتاوسHans Robert Jauss )            
 .(Wolfgang Iserإيةر  و)ولهجان 

 –يكية التةةي بةةد  قاصةةرة وظهةةر  هةةذه النظريةةة بوصةةفها رد فعةةل  علةةى المةةدار  الكالسةة
 في دراسة الظاهرة األدبية. –إلى حد  ما 

ره فالقةةارا يعتبةةر " بحةةقِّ طرفًةةا رئيًسةةا وأساسةةيًّا فةةي إنتةةا  الةةن  األدبةةي ؛ فضةةاًل عةةن دو 
، بةةةل والمشةةةاركة فةةةي كتابتةةة  بمةةةا وتحليلةةة  وتاويلةةة  والكشةةةف عةةةن معنةةةاهااسةةةتراتيجي فةةةي تفعيلةةة  

 (173، ب2010)، ن ال القصيرل لميهة براب، وائل بركاأ  .يستنبط  من  وما ُيضيف   إلي  "
، ة " ومةةا ُتحدفةةة  مةةن تةةةافير فةةي نفسةةة أن ُيظهةةر مةةةدى اسةةتجابت  للةةةن  األدبةةي أو القصةةةيد وعليةة 
ية ملء ، والعاَلم الذ  يصوغ  الشاعر ويدور في ُفلك ، وكيفة إدراك الفضاء الذ  ُتحلِّق في وكيفي

 (5،  ب2016ةل سشا عيسى )فو  الفجوا  التي توجد في الن  "
 :ودعائمهاأسس نظرية التلِّقي 

 يأت : تستنتا نظرية التلق  إلى الشايا من األسس والاعائب الت  تقوب عليشا ، وا  كما
 :تفاعل القارئ مع النص -1

فةي  قِّةي، ويةدخل المتلإلةى الُمتلقِّةي ُيمفل الن  األدبي الرسةالة التةي يريةد الُمبةدع إيصةالها
صةدر ، هذه التجربة تجعل هذا الُمتلقِّي ينفعل م  العمل األدبةي ويُ ية م  الن  األدبيتجربة تامل

نهمةةا ، ولةي  مةةن الضةرور  أن ينشةا بيول أو الةرف ، ااقبةةال أو النفةورعنة  اسةتجابة سةةواء بةالقب
الرسةةالة بةةين الُمبةةدع ، إذ مةةن المنطقةةي أن يختلةةف مضةةمون هةةذه اتحةةاد كامةةل فةةي فحةةوى الرسةةالة

حةين  ، فكةل منةايى بةوفرة التةاويال  للعمةل األدبة، وهةذا مةا ُيسةمس ي، أو بةين الُمتلقِّةي وُمتلةق  آخةروالُمتلقِّ 
  .يقرأ عماًل ما نجده ُيضفي على هذا العمل من معرفت  وفقافت  وأسلوب  في الحياة ومستوى تعليم

 :بين النص والمتلقِّيالتأثير والتواصل   -2

بشكل معةين حتةى تصةل إلةى  Encodingالرمو   من تركيب األدبي نوًعاُيعةد الن  
 .Decodingالمستقبل أو الُمتلقِّي الذ  يقوم بفك هذه الشفرة 
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 ، بةلي لي  هو الةن  الةذ  أبدعة  الكاتةبهذا يعني أنس " الن  األدبي بعد عملية التلقِّ 
دع ٌك للُمبةشةري، فةالمتلقِّي بتعةدد جمهةور القةراء أو الُمتلقةينأصبح الن  نصوًصا متعددة، تعدد  

سةةقاطات  مةةا فةةي صةةناعة هةةذا الةةن  ، إنسةة  ُيضةةفي علةةى الةةن  مةةن خلفيتةة  ومةةن معرفتةة  وفقافتةة  وار
 متاار  تشبان عبتا يجعل الن  يظهر في ُحلسة جديدة قد تتقارب م  فنكر األديب ، وقد تتباعد "

 .(142،ب  2013)البارل 
 مةةن خةةالل فنعةةل القةةراءة "  وبةةذلك يحةةدث التةةافير والتواصةةل بةةين الُمتلقِّةةي والةةن  األدبةةي

ل الةذ  يجعةل الةن  مفتوًحةا ، قةاباًل اعةادة اانتةا  ، يملةك قةدرة أصةيلة علةى اسةتعادة ذاتة  بشةةك
 (.445،  ب2010محما السيا الةين  )ُمتجدِّد؛ وذلك من خالل عمليتي التفسير والتاويل " 

 الجمال:لنص األدبي بين الفن وا -3

 الةةن  ؛ " فالقطةةب الفنةةي يكُمةةن فةةينةةةيٌّ وقطةةٌب جمةةاليٌّ : قطةةٌب فالعمةةل األدبةةي لةة  قطبةةان
لحيةةاة الةةذ  ُيبدعةة  وُيالفةة  الكاتةةب أو الفنةةان مةةن خةةالل البنةةاء اللُّغةةو  الةةذ  يحمةةل فنكةةره ورايتةة  ل

، وهةةو يسةةتهدف مةةن جةةراء ذلةةك تبليغهةةا إلةةى القةةارا بحمةةوا  الكةةون والجماعةةة التةةي ينتمةةي إليهةةاو 
:  ، أ لمعرفية واايديولوجيةالن  ا  .االقمم الهن  يحمل مشنى وا لًة وبناًم  كلي  أنس

لةى التة  المجةردة إالتةي ُتخةر  الةن  مةن ح عملية القرام أمسا القطب الجمالي فيكُمن في 
يةةل ، أ  يتحقةةق بصةةريًّا وذهنيًّةةا عبةةر اسةةتيعاب الةةن  وفهمةة  وتاويلةة . ويقةةوم التاو حالتةة  الملموسةةة

، والبحةةث دااتةة  ، وفهةةمُمتخيةةل عبةةر سةةبر أغةةوار الةةن عنةةى الصةةورة المبةةدور مهةةم فةةي اسةةتخال  
 .(143ب ، 2013ماار  شبان عبا البارل ) عن المعاني الخفية والواضحة في الن  األدبي "

 :النص األدبي بين التحقُّـق والتأويـل - 4

 منإاس  العمل األدبي أو الن  الذ  ألسفة  األديب " ا ُيحقِّةق مقصديت  ووظيفت  الجمالية
 وتجسةةيده عبةةر عمليةةا  مةةلء الفراغةةا ، وتحديةةد مةةا هةةو غيةةر ُمحةةدسد،خةةالل فعةةل التحقُّةةةق القرائةةي 

فبا  ما هو منفي ، والتارجح بين ااخفاء والكشف على مستوى استخال  المعاني عن طريةق وار
 الفهم والتاويل والتطبيق.

، معانيةةة ، وغرضةةة وتفسةةةيره، وتحديةةةده ، قِّةةةي بتاويةةةل الةةةن  مةةةن خةةةالل تحليلةةة ويقةةةوم المتل
 وااضافة إلي  من خبرات  السابقة ومعارف .
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 النص األدبي والقارئ االفتراضي )القارئ الضمني(:  -5

 أو القةةارا   Implied Readerمةةن دعةةائم نظريةةة التلقِّةةي تاكيةةدها علةةى القةةارا الضةةمني 
متلةةق غيةةةر إنتةةا  عملةةة ، وهةةو  ، وهةةو " قةةارا ُمتخيةةةل يضةةع  المبةةدع ُنصةةةب عينيةة  أفنةةاءالمفةةالي
ة فهةةو الةةذ  يتلقةةى الةةن  األدبةةي وفةةق معطيةةا   منيةة Real Reader، أمةةا القةةارا الفعلةةي فعلةةي

لحةةد ا، والقةةارا الفعلةةي إمةةا أن يكةةون قارًئةةا عادًيةةا ا يمتلةةك سةةوى ومكانيةةة ُتشةةكِّل السةةياق األوسةة 
 المعرفةةة ًسةةا يملةةك، أو أن يكةةون قارًئةةا خبيةةًرا ُمتمرِّ بةةرة التةةي تتطلبهةةا عمليةةة التلقِّةةياألدنةةى مةةن الخ

، عياابةدا، مما يحول تلقي  إلةى تجربةة ذا  قيمةة فنيةة ومعرفيةة تُنةاف  أحياًنةا العمةل واامكانا 
، ب2010؛ ومحمتتتا الستتيا الةينتتت  )(85ب ، 2007الستتتيا حستتين محمتتا ) وقةةد تتفةةوق عليةة  "

446 – 447). 
 (:أُفُـق االنتظار )أُفُـق التوقعـات  - 6

ر الذاتيةةةةةة أو عةةةةةا  " ا يعنةةةةةي أنس القةةةةةراءة تخضةةةةة  لوجهةةةةةة النظةةةةةإنس مصةةةةةطلح ُأفةةةةةق التوق
ويةةةة ، ولكنهةةا تةةةرتبط بمجموعةةة مةةةن المعةةايير والخبةةةرا  العميقةةة والكفةةةاءة اللُّغاافتراضةةا  الوهميةةةة

ل ستتشا عيستتى فتتوة  والبالغيةةة وغيةةر ذلةةك ممةةا ُيسةةهنم فةةي إقامةةة حةةوار بنسةةاء بةةين القةةارا والةةن  "
 . (7، ب 2016)
 غات والفجوات الموجودة في النص األدبي:  ملء الفرا  - 7

تةةةةرتبط هةةةةذه الدعامةةةةة بكةةةةلا مةةةةن " أفةةةةق اانتظةةةةار أو التوقعةةةةا  " و" القةةةةارا الضةةةةمني أو 
؛ لرصةةد ااجةةراءا  لنصةةو  األدبيةةة؛ حيةةث إنسهةةا تسةةاعد القةةارا علةةى البحةةث فةةي أبنيةةة االمفةةالي"

، والتةةي اسةةتهدف عةة  للعمةةل األدبةةيا لنفسةة  عنةةد إبداالتةةي اتبعهةةا المالةةف أو القةةوانين التةةي حةةدده
بعةة  الفراغةةا  أو الفغةةرا  فةةي  ، ومةةن فةةمس نةةرى المبةةدع يتةةركلفةة  انتبةةاه القةةارا أو المتلقِّةةي منهةةا
بنةاء المعنةى العةام  ، وليكةون لة  دوره فةيقرائيةة؛ ليدف  القةارا إلةى تنشةيط عملياتة  العقليةة والنص 

عةةا  أو اانتظةةار ويقةةوم بتحطيمهةةا للكشةةف عةةن ، ومةةن فةةمس نةةراه يلجةةا إلةةى أفةةق التوقللعمةةل األدبةةي
 ُينشةةةيء ، والقةةةارا عنةةةد قراءتةةة  قصةةةًة اوالةةةن  شةةةبكة مةةةن العالقةةةا  . لةةةألدب السةةةما  النوعيةةةة

نمةةا يسةةتخدم التفصةةورت  عةةن البطةةل مةةن فةةرا  ، فةةال يوجةةد نةة  دون اصةةيل التةةي ُيوفِّرهةةا الةةن ، وار
، ودور القارا يتمفل فةي عمةل عن  " " المسكو  ، والمقصود بالفجوا  في التلقِّيblankفجوا  
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محمتتتا الستتتيا الةينتتت   أو القيةةةام بعمليةةةة مةةةلء فجةةةوا  الةةةن  " Concertizationsتجسةةةيرا  
 (.445، ب 2010)
 النص األدبي بناٌء مفتوٌح: - 8

 ،Readabilityنًصةةةا مفتوًحةةةا قةةةاباًل للقةةةراءة  –نظريةةةة التلقِّةةةي  فةةةي –ُيعةةةد الةةةن  األدبةةةي 
نتا  الد ؛ومنح م يد  من المعاني قي  الة على النوهذا " يجعل القارا شريًكا في خلق المعنى وار

 . (7، ب 2016) فوةل سشا عيسى "من الن  الُمغلق
 ومةةةن فةةةمس فةةةالن  المفتةةةوح " ُيعةةةين القةةةارا علةةةى القةةةراءة اابداعيةةةة التةةةي تفةةةتح أمةةةام ذهنةةة 

اربها وقنواتهةا فضاءا  جديدة يعي بعضها ويتحرك بعضها ا خر في مساحا  أخةرى تخلةق مسة
لتظهةةر فةةي نشةةاطا  جديةةدة تتمفةةل فةةي إنتةةا  نصةةو  أدبيةةة وليسةة  نًصةةا واحةةًدا ، وتتعةةدد هةةذه 

 .(153، ب 2013) ماار  شبان عبا البارل النصو  بتعدد القرساء والمتلقين للعمل األدبي "
  النص األدبي والمسافة الجمالية:  - 9

للقةةارا أفنةةاء مباشةةرت  للةةن  األدبةةي يقةةوم هةةذا المفهةةوم علةةى " التعةةار  الةةذ  يحصةةل 
، الةن  لتلةك اانتظةارا  والتوقعةا  ، وبين عةدم اسةتجابةعة من المحموا  الفنية الفقافيةكمجمو 

  في فيقف القارا هنا ليبني ُأفًقا جديًدا عن طريق اكتساب وعي جديد قد يكون مقياًسا يعتمد علي
الواحةةد بةل تخةالف حسةةب القةارا  –ا  خةةر التةاري( لةألدب. فقةةراءة الةن  الواحةد تختلةةف مةن قةار 

، ومةةن فةةمس يصةةبح هةةذا الفةةارق الجمةةالي مقياًسةةا للتحليةةل التةةاريخي. بحسةةب أحوالةة  وتطةةور معارفةة 
ارب لعمةل الجديةد مة  التجةفالمسافة الجمالية هي المسةافة الفاصةلة بةين اانتظةار الموجةود سةلًفا وا

حتتتتافيظ  ألول مةةةةرة تنفُةةةةذ إلةةةةى الةةةةوعي " ، المعبةةةةر عنهةةةةااألخةةةةرى ، أو يجعةةةةل التجةةةةارب المعهةةةةودة
 (. 91 – 90، ب 1999إسماعيل  علول )

 :ةـــالغيـــــــاهيم البـــثانًيا: المف

براايب محمتا عمتا )7،  ه 395وب  ا ل الشسكرل )أ  أكدس كلٌّ من ب ، 2001( ؛ وا 
( ؛ وراتتتم قاستتب عا تتور ، محمتتا فتتداا الحوامتتا  207ب ، 2002( ؛ وجتتواأ الركتتاب  )96
م المفةةةةاهيم يتعلُّةةةةأنس  (651 – 650ب ، 2011( ؛ ومحمتتتتوا وحمتتتتا الستتتتيا )157ب ، 2010)

 ، حيث إنسها تفيدهم في: ل  أهمية بمكان البالغية للطالب المعلِّمين
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م تعلُّة (7ه، 395)أ  وبو ات ل الشستكرل، وقد عدس تعرُّف أسرار ااعجا  في القرآن الكريم -1
 ،"، النةاطق بةالحقتعةالى –ُيعرُف بهةا إعجةا  كتةاب ا   "؛ حيث البالغة من األهمية بمكان

يف، ن ُحسن التاللم يق  علُم  ب عجا  القرآن من جهة ما خص  ا  ب  م "وَمْن أغفل تعلُّمها
  ، وضةةةمسن  مةةةن اللطيةةةف، وااختصةةةار   مةةةن اايجةةةا  البةةةدي ، ومةةةا شةةةحن  بةةةوبراعةةةة التركيةةةب

ةة ن وج التهةةاوة، مةة  سةة، وجلسلةة  مةةن رونةةق الطةةالالحةةالوة ى ، إلةةوسالسةةتها ، وعةةذوبتها هولة كلنمن
 ". ، وتحيسر  عقولهم فيهامن محاسن  التي عج  الخلُق عنها غير ذلك

رهاف إحساسةاتهم  -2 قةدارهم علةى فهةم األدب فهًمةا دقيقًةا ومشةاعرهمتنمية الذوق األدبي وار  ا، وار
   الخصةةائ  والم ايةةا      يقةةف عنةةد تصةةور المعنةةى العةةام للةةن  األدبةةي، بةةل يتجةةاو ه إلةةى معرفةةة 

 الفنية للن .

، قةةةرأون مةةةن ا فةةةار األدبيةةةة الرائعةةةةوااعجةةةاب والسةةةرور بمةةةا يمةةةن تحصةةةيل المتعةةةة  متمكيةةةنه -3
 .هاونُيجيد وُتمكِّنهم من إنشاء الكالم الجيد بمحاكاة النماذ  البالغية التي

قةةدارهالروائةة  مةةن األدب وااسةةتمتاع بةة  تخيُّةةرو  قةةراءة مةةن تمكيةةنهم -4  علةةى المفاضةةلة بةةين م، وار
فة تلرائق مخعلى أنس الفكرة الواحدة تادسى بط ماألدباء والموا نة بين ا فار األدبية بعد تدريبه

 .وأساليب متباينة من التعبير

 .وأهميت  في تادية المعنى المناسببقيمة اللفظ لديهم ااحسا   تربية -5

م وجةةةودة األسةةةلوب مةةةن حيةةةث باأُلسةةة  واألصةةةول التةةةي تقةةةوم عليهةةةا بالغةةةة الكةةةال تبصةةةيرهم -6
 .ن التعبير وبراعة الخيالالوضوح والقوة والجمال وروعة التصوير ودقة التفكير وُحس

 .م على اابداعمن امتالك الوسائل الُمعينةة له تمكينهم -7

 :ةــــــدراســراءات الــــــإج

  : علىنصَّ ، والذي األولأوالً: لإلجابة عن السؤال 

   ؟"ةلية التربيشبة اللغة الشربية بكالمناسبة للم م الُمشلبمين ب ما المهاايب الب لية "

ك ربيةةة، وذلةةيةةة بكليةةة التتةةمس تحديةةد المفةةاهيم البالغيةةة للطةةالب الُمعلِّمةةين بشةةعبة اللُّغةةة العرب
 :من خالل
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، وتوصةةيف مقةةررا  كليةةة يةةة لكليةةة التربيةةة جامعةةة ال قةةا يقااطةةالع علةةى الالئحةةة الداخل (أ
 ر عن و ارة التعليم العالي.التربية الصاد

 .في مجال المفاهيم البالغيةدراسة الدراسا  والبحوث السابقة  (ب
 .ية المرتبطة بالمفاهيم البالغيةدراسة األدبيا  التربو  ( 
يةةةةةةة بشةةةةةةعبة اللغةةةةةةة العرب ينب الُمعلِّمةةةةةةالتحديةةةةةةد المفةةةةةةاهيم البالغيةةةةةةة التةةةةةةي يدرسةةةةةةها الطةةةةةة (د

 .بكلية التربية
يتتة ، كليتتة الترب(؛ جامشتتة الةقتتاةي 75 – 29ب ، 2005  )وةار  التشلتتيب الشتتالفقةةد حةةدد  

 الطالب المعلِّمون تتمفل فيما ياتي: ( أن المفاهيم البالغية التي يدرسها33 – 31، ب2016)
 ُمدخل إلى البالغة والنقديدر  الفرقة األولى  في. 

  لمرسةةةل، ، وااسةةةتعارة، والمجةةةا  ا: )التشةةةبي البيةةةان علةةةميةةةدر  مفةةةاهيم  الفانيةةةةفةةةي الفرقةةةة
، وأسةةةلوب  وب الخبةةةر ، واألسةةةاليب اانشةةةائية: )األسةةةلالمعةةةاني، ومفةةةاهيم علةةةم والكنايةةةة(
 (.ر، واايجا  وااطناب والمساواةالقص

 ة، والتوريةةة، والجنةةا ، والسةةج، والمقابلةة: )الطبةةاقالبةةدي علةةم ة يةةدر  فةةي الفرقةةة الفالفةة  ،
 .ورد األعجا  على الصدور(

 : علىنصَّ  والذيلثاني ، ا: لإلجابة عن السؤال ثانًيا

الشربيتة  ما مستوى توافر اذه المهاايب الب ليتة لتاى المت م الُمشلبمتين ب تشبة اللغتة"
 "التربية؟بكلية 

يةة العرب بشةعبة اللُّغةة ينب الُمعلِّمةالتحديد مدى تةوافر هةذه المفةاهيم البالغيةة لةدى الطةتمس 
 :، وذلك من خاللبكلية التربية

ن مةةةن سةةةبعة  وأربعةةةين )ت - ينب الُمعلِّمةةةالهيم البالغيةةةة للطةةةالمفةةةا إعةةةداد اختبةةةار (أ ( 47كةةةوس
 ولية.في صورت  األ -سااًا في علوم البالغة الفالفة ، من نمط ااختيار من متعدِّد 
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1)مينعر  ااختبار على السادة المحكس  (ب  .؛ ابداء آرائهم (
2)تعةةةديل ااختبةةةار (  ؛ حيةةةث النهائيةةةة مةةةين ، ووضةةةع  فةةةي صةةةورت  فةةةي ضةةةوء آراء المحكس  (

 .( سااًا في صورت  النهائية46أصبح ستًة وأربعين )
بةةة تجر الجةةراء ؛ اة بشةةعبة اللُّغةة العربيةةة " عةام "مةن طةةالب الفرقةة الفالفةةمجموعةةة اختيةار  (د

ق ( طالًبةا وطالبةًة مةن كليةة التربيةة جامعةة ال قةا ي40)بلة  عةددهم أربعةين ، ستطالعيةاا
م؛ لحسةةةةةاب  مةةةةةن 2015/  11/  18م األربعةةةةةاء فةةةةةي الفصةةةةةل الدراسةةةةةي األول فةةةةةي يةةةةةو 

، ومةةةةةدى كفايةةةةةة والتبةةةةةاين، ومعةةةةةامال  السةةةةةهولة والصةةةةةعوبة ، وفباتةةةةة ، وصةةةةةدق ااختبةةةةةار
 .لوض  ااختبار في صورت  النهائيةالتعليما  

 : علىنصَّ الثالث ، والذي : لإلجابة عن السؤال ثالًثا

الب ليتتتة لتتتاى المتتت م تنميتتتة المهتتتاايب " كيتتتم يمكتتتن استتتتخااب نظريتتتة التلقبتتت  فتتت  
 الُمشلبمين ب شبة اللغة الشربية بكلية التربية ؟ "

علِّمين نظرية التلقي في تنمية المفاهيم البالغية لدى الطالب المُ  استخدامكيفية  تمس تحديد
 :، وذلك من خاللية بكلية التربيةبشعبة اللُّغة العرب

3)الُمعلِّم إعداد كتاب الطالب أ(  ، وتناول ما ياتي:غيةيم الباللتنمية المفاه (
 يم ة المفةةةةةاهأهميةةةةة، و ده، ومصةةةةةادر إعةةةةةداالهةةةةةدف منةةةةة تضةةةةةمن : )و  ،مقدمةةةةةة عةةةةةن الكتةةةةةاب

، والمفةةةاهيم البالغيةةةة التةةةي يدرسةةةها الطةةةالب المعلِّمةةةون البالغيةةةة، والهةةةدف مةةةن تدريسةةةها
، "م عليهةاقو ة، ونظرية التلقِّي " أهميتها، ودعائمها التي تبشعبة اللُّغة العربية بكلية التربي

 .وتوصيف لتدري  درو  المفاهيم البالغية(
                                           

ن بشعبة اللُّغة 1يراج  ملحق )  (1) م البالغية للطالب المعلِّمي ن على اختبار المفاهي (: أسماء السادة المحكسمي
ورت  األ  ولية.العربية بكلية التربية في ص

ن بشعبة اللُّغة العربية بكلية التربية.2يراج  ملحق ) )2( م البالغية للطالب المعلِّمي   (: اختبار المفاهي

وء 3يراج  ملحق ) (3) م البالغية في ض (: كتاب الطالب المعلِّم بشعبة اللُّغة العربية بكلية التربية لتنمية المفاهي
 نظرية التلقِّي.
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 علةةوم     المعلِّمةةين بشةةعبة اللُّغةةة العربيةةة بكليةةة التربيةةة فةةي درو  المفةةاهيم البالغيةةة للطةةالب       
 " المعاني والبيان والبدي  ".

1)إعداد دليل القائم بالتدري  (ب  ، وتناول ما ياتي:لتنمية المفاهيم البالغية (
 ة أهميةةو ، ومصةةادر إعةةداده، الهةةدف منةة ، و أهميةةة الةةدليلتضةةمن : )و  ،الةةدليل مقدمةةة عةةن

، والمفةةةةاهيم والمسةةةةتويا  المعياريةةةةة لتعليمهةةةةا ،المفةةةةاهيم البالغيةةةةة، والهةةةةدف مةةةةن تدريسةةةةها
يةةةة بيةةةة، ونظر البالغيةةةة التةةةي يدرسةةةها الطةةةالب المعلِّمةةةون بشةةةعبة اللُّغةةةة العربيةةةة بكليةةةة التر 

ضةةوء  ، ودور القةةائم بالتةدري  لتنميةةة المفةاهيم البالغيةةة فةي"التلقِّةي" مفهومهةةا، ودعائمهةا 
 .(عا  الدليل، وتوصيف عام لتدري  موضو نظرية التلقِّي

 علةةوم  المعلِّمةةين بشةةعبة اللُّغةةة العربيةةة بكليةةة التربيةةة فةةي درو  المفةةاهيم البالغيةةة للطةةالب
 المعاني والبيان والبدي  "."

 : علىنصَّ الذي الرابع ، ولإلجابة عن السؤال  :رابًعا

 لُمشلبمتينما فاعلية استخااب نظرية التلق  ف  تنمية المهاايب الب لية لاى الم م ا" 
 " ب شبة اللغة الشربية بكلية التربية ؟

نظريةةةةة التلقةةةةي فةةةةي تنميةةةةة المفةةةةاهيم البالغيةةةةة لةةةةدى الطةةةةالب  اسةةةةتخدامتةةةةمس تحديةةةةد فاعليةةةةة 
 :، وذلك من خاللربيةبكلية التية الُمعلِّمين بشعبة اللُّغة العرب

 ،ربيةةلغة العربيةة "عةام" بكليةة التمن طالب الفرقة الفالفة بشعبة الالدراسة مجموعة اختيار  (أ
ألول قبليًّةا فةي الفصةل الدراسةي اعلةيهم تطبيق اختبار المفاهيم البالغية ، و جامعة ال قا يق
 .م2016/  10/  10في يوم اافنين 

 لدراسة في ضوء نظرية التلقِّي.تدري  المفاهيم البالغية لمجموعة ا (ب

                                           

ن بشعبة اللُّغة (: د4يراج  الملحق ) (1) ى الطالب المعلِّمي م البالغية لد م بالتدري  لتنمية المفاهي ليل القائ
وء نظرية التلقِّي.  العربية بكلية التربية في ض
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يةةةةوم األربعةةةةاء  وذلةةةةك ،تطبيةةةق اختبةةةةار المفةةةةاهيم البالغيةةةةة بعةةةةديًّا علةةةةى مجموعةةةةة الدراسةةةةة ( 
 . م2016/  12/  7الموافق  

 نتائج الدراسة وتفسيرها:: خامًسا

 ، والذ  ن س على أنس :للتاكد من صحة الفر  األول  
ربيتة لمت م المشلبمتين ب تشبة اللغتة الشيوجا فر  اال إحصائًيا بين متوسم  ارجاأ ا

صالح لب لية لبكلية التربية ف  التمبيقين القبل  والبشال ف  الارجة الكلية  ختبار المهاايب ا
  التمبي  البشال.

ةةحة هةةذا الفةةر  تةةمس اسةةتخدام   ؛ لدراسةةة الفةةرق بةةين متوسةةطي اختبةةار ) (للتحقُّةةق مةةن صن
 لكليةةةةةةةة اختبةةةةةةةارين القبلةةةةةةةي والبعةةةةةةةد  فةةةةةةةي الدرجةةةةةةةة ادرجةةةةةةةا  الطةةةةةةةالب المعلِّمةةةةةةةين فةةةةةةةي التطبيقةةةةةةة

 نظريةةةةةةةة التلقِّةةةةةةةي فةةةةةةةي  حجةةةةةةةم تةةةةةةةافيرلحسةةةةةةةاب ؛  2مربةةةةةةة  إيتةةةةةةةا ، واسةةةةةةةتخدام المفةةةةةةةاهيم البالغيةةةةةةةة
  تنمية المفاهيم البالغية.

 والجاول اآلت  يو ح ذلك: 
 (1جدول )

 قينالتطبي بين متوسطي درجات الطالب المعلِّمين في 2 يتاإومربع نتائج اختبار )ت( 
 لدرجة الكلية الختبار المفاهيم البالغيةاالقبلي والبعدي في  

 
المفهوم 
 البالغي

 

 المتوسط ن التطبيق

االنحرا
 ف

المعيار
 ي

 قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة

 نوع
 الداللة

قيمة 
 مربع

 2يتا إ

قيمة حجم 
األثر المقابلة 

 يتاإلمربع 

الدرجة 
 الكلية

الختبار 
المفاهيم 
 البالغية

 القبلي

40 

26.95 4.43 

19.16 
() 

 كبير 0.91 دال 0.01
 2.62 38.70 البعدي

           :ما يأت ات ح من الجاول الساب  

                                           
 ()  ى 0عند مستو ى الدالة )]  01. ولية عند مستو 0القيمة الجد .0 وبدرجة حرية 1  )3 9 =2 .4 وعند  ، 2

(0 .0 5 = )1 .6 0 -0ودالة مرب  إيتا ) ،  8 .0 0، )  صغير ( 9 .1 0 -0 .1 وسط ( 5  ،مت
 (0 .1  ( كبير [. 1 – 6
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( فةةةي الدرجةةةة 38.70فةةةي القيةةةا  البعةةةد  بلةةة  ) الطةةةالب المعلِّمةةةينمتوسةةةط درجةةةا   أنس 
يمةة ق، و (26.95) ي، بينما بل  متوسط الدرجا  في القيا  القبلاختبار المفاهيم البالغيةالكلية 
 ممةا يشةير إلةى وجةود فةرق داللصةالح التطبيةق البعةد   (0.01الة إحصائيًا عند مستوى )) ( د

الطةةةالب ، وهةةةذا يعةةةد ماشةةةرًا علةةةى تفةةةوق الدرجةةةة الكليةةةة اختبةةةار المفةةةاهيم البالغيةةةةإحصةةةائيًا فةةةي 
 . لبعد  اختبار المفاهيم البالغيةفي القيا  ا المعلِّمين

مةة ( ، وهي قي0.91)للدرجة الكلية اختبار المفاهيم البالغية  2إيتا مرب   ةقيموبلغ  
ةةةالتةةةافير الةةةذ  يُ  أنس ( Cohen,1977يةةةر  كةةةوهين ) " حيةةةث،  ومناسةةةبة كبيةةةرة   %15)مةةةن  رفسِّ

اا وبتو )فتد ا " كبيةرً  اعةد تةافيرً لةى المتغيةرا  التابعةة يُ فاكفر( من التباين الكلي أل  متغيةر مسةتقل ع
 .(443 – 438ب ، 1991،  حمم ، وآمال صاا 

  ، ومن ثب يتب قبوله.ثبأ اذا صحة الهرض األول للاراسةوي
 وتته  اذه النتيجة مع نتائ  اراسة كل من: 

 ( 2007ومان  حلم  عبا الحميا)كتسةاب طةالب المجموعةة التجريبيةة االتي توصل  إلةى  ب
 المفاهيم البالغية باستخدام إستراتيجية دورة التعلُّم.

 ،التةي توصةل   ب(2010، وعبا اد عبتا الترحمن الكنتارل )وسمير يونس وحما  اف  فشا
 تنمية المفةاهيم البالغيةة لةدى طةالب كليةة التربيةة األساسةية بالكوية  مةن خةالل اسةتخدامإلى 

 إستراتيجية التعلُّم التعاوني.

 ( 2011وستتتامة كمتتتال التتتاين ستتتالمان)التةةةي توصةةةل  إلةةةى تنميةةةة المفةةةاهيم البالغيةةةة لةةةدى  ب
 ستراتيجية ما وراء الذاكرة.إب الصف األول الفانو  باستخدام طال

 ( 2012محموا ا ل عبا الباسم)تنمية المفاهيم البالغية لةدى طةالب  التي توصل  إلى ب
 .ية ترتيب المهام المتقطعةالصف األول الفانو  باستخدام إستراتيج

 ( 2013قاستتتب محمتتتا عبتتتوا)غيةةةة لةةةدى طةةةالب التةةةي توصةةةل  إلةةةى إكسةةةاب المفةةةاهيم البال ب
 .خام  األدبي من خالل أنموذ  وود الصف ال

 ( 2014حيتتار عبتتا ةيتتا )توصةةل  إلةةى إكسةةاب المفةةاهيم البالغيةةة لطةةالب المجموعةةة  التةةيب
 .شتا التجريبية الذين درسوا ب ستراتيجية تالف األ
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 ( 2016روفتتأ محمتتاين عبتتا الحميتتا)تنميةةة المفةةاهيم البالغيةةة لطةةالب  إلةةى توصةةل  التةةي ب
 .ةوالبنائيستراتيجية المقترحة القائمة على نظريتي البنيوية اارحلة الفانوية من خالل الم

  : قب  ف  تنمية المهاايب الب لية إلى ما يأتنظرية التللوترجع اذه الهاعلية 
؛ حيث يعتمد على مبادا النظرية وأسسها التةي تاكةد علةى الجوانةب طبيعة نظرية التلقِّي -1

   المتلقِّةي مة  األدبي بنةاء مفتةوح يقبةل ااضةافة إلية  مةن خةالل تفاعةلاابداعية ؛ فالن  
ووجةةود  ،ووجةةود عالقةةة تةةافير وتواصةةل بينهمةةا، والتحقةةق والتاويةةل للةةن  األدبةةي، الةةن 

، كمةةةةا يقةةةةوم المتلقِّةةةةي ببنةةةةاء توقعاتةةةة  ومةةةةلء الفراغةةةةا  قةةةةارا ضةةةةمني فةةةةي الةةةةن  األدبةةةةي
 والفجوا  الموجودة في الن  األدبي. 

 .أفناء شرح المفهوم البالغيفي متنوعة للطالب المعلِّمين بالغية وشواهد فلة تقديم أم -2
 تقديم تعريف جام  مان  للمفهوم البالغي يمي ه عن غيره من المفاهيم البالغية. -3

مراعةةاة خصةةائ  المفهةةوم البالغةةي وسةةمات  عنةةد تقديمةة  للطةةالب المعلِّمةةين حتةةى يكةةون    -4
 واضًحا لهم.

 .على المفاهيم البالغية عديدة ومتنوعة أنشطة إفرائية استخدام -5
اختيار نصو  وأمفلة متنوعة من القرآن الكةريم ، والحةديث الشةريف ، والشةعر ، والنفةر  -6

لة بحياة  تهم.ا ُتلبي احتياجاقنيمً الطالب المعلِّمين ومجتمعهم ، وتُقدِّم لهم  ذا  الصن

فة ضةان  المقةدسم إلةيهم ، واافي إعادة بناء الة ليشاركواللطالب المعلِّمين  الفرصة إتاحة -7
 .، وسد فجوات إلي  من خبراتهم

علُّم : الةتالبرنةامج مفةل تنفيةذأفنةاء في تتناسب م  المفاهيم البالغية استخدام إستراتيجيا   -8
 .، والحوار والمناقشةوالعصف الذهني، الفرد ، والتعلُّم الجماعي

 ديمية.، والعرو  التقواللوحا  الورقية ،ا : السبورة، والبطاقاستخدام مصادر للتعلُّم متنوعة مفل -9

ك بتقةةديم نصةةو  تتناسةةب مةة  ، وذلةة  الطةةالب المعلِّمةةين واحتياجةةاتهممراعةاة خصةةائ -10
       المشةةةةاركة اانفعاليةةةةة  ، وقةةةةدرتهم علةةةةىقةةةةراءاتهم، وقةةةةدرتهم علةةةةى التخيُّةةةةل، وتنةةةةوع إدراكهةةةةم

 .م   مالئهم
          قةةةةةدسم لهةةةةةم فةةةةةي ضةةةةةوء خبةةةةةراتهم للطةةةةةالب المعلِّمةةةةةين لتاويةةةةةل الةةةةةن  المالفرصةةةةةة إتاحةةةةةة  -11

 السابقة ومعارفهم.

، وتبةةادل بعضةةهم الةةبع ، والحةةوار والمناقشةةةمشةةاركة الطةةالب المعلِّمةةين وتفةةاعلهم مةة   -12
 .ئم بالتدري  أفناء عملية التدري ا راء بينهم وبين القا

 .علِّمين للتعبير عن آرائهم بحريةللطالب الم الفرصةإتاحة  -13



أ/ رجاء  ،سلوى حسن /د.أ ،علي سعد /أ. د،حسن سيد /د.أ
 مصطفى

لدى الطالب المعلِّمين تنمية المفاهيم البالغية 
 بشعبة اللُّغـة العربية

 

 324 

 ، والذ  ن س على أنس :فر  الفانيللتاكد من صحة ال
غتتة توجتتا فتترو  االتتة إحصتتائًيا بتتين متوستتماأ ارجتتاأ المتت م الُمشلبمتتين ب تتشبة اللُّ 

ب   كتل مهشتو الشربية بكلية التربية ف  التمبيقين القبلت  والبشتال  ختبتار المهتاايب الب ليتة فت
 على ِحا  لصالح التمبي  البشال.

حة هذا الفر  ت اختبار ) ( ؛ لدراسة الفةروق بةين متوسةطا  مس استخدام للتحقُّق من صن
فهةوم درجا  الطالب المعلِّمين في التطبيقين القبلي والبعد  اختبار المفاهيم البالغيةة فةي كةل م

حجةةةم تةةةافير نظريةةةة التلقِّةةةي فةةةي تنميةةةة المفةةةاهيم لحسةةةاب ؛  2مربةةة  إيتةةةا ، واسةةةتخدام حةةةدة علةةةى
 البالغية في كل مفهوم على حدة.

 ك كما ياتي:وذل
لقبلت  ارجاأ المت م المشلبمتين فت  التمبيقتين ا اأإحصائًيا بين متوسم ة  االووجا فر ت -1

 (حتا  ف  كل مهشوب من مهاايب علب المشان  علىوالبشال ف  اختبار المهاايب الب لية )
 لصالح التمبي  البشال.

 (2دول )ـــــج
 الطالب المعلِّمين في التطبيقين بين متوسطات درجات 2نتائج اختبار )ت( ومربع إيتا 

 ة(لى حدعالقبلي والبعدي في اختبار المفاهيم البالغية )في كل مفهوم من مفاهيم علم المعاني  

المفهوم 
 البالغي

 المتوسط التطبيق
االنحراف 
 المعياري

 قيمة )ت( ن
مستوى 
 الداللة

 نوع الداللة
 قيمة مربع

 2يتا إ

قيمة حجم 
األثر المقابلة 

 يتاإلمربع 

األسلوب 
 الخبري

 0.585 1.62 القبلي
 كبير 0.20 دال 0.01 3.160 40

 0.303 1.90 البعدي

أسلوب 
 األمر

 0.543 1.25 القبلي
 متوسط 0.13 دال 0.05 2.321 40

 0.549 1.57 البعدي

أسلوب 
 النهي

 0.704 1.37 القبلي
 كبير 0.34 دال 0.01 4.492 40

 0.316 1.95 البعدي

أسلوب 
 االستفهام

  0.715 0.72 القبلي
40 

 0.16 دال 0.01 2.678
 
 0.808 1.25 البعدي كبير

أسلوب 
 التمني

 0.516 1.30 القبلي
 كبير 0.56 دال 0.01 7.065 40

 0.220 1.95 البعدي

أسلوب 
 النداء

  0.640 1.00 القبلي

40 
 كبير 0.24 دال 0.01 3.459

 0.638 1.55 البعدي

أسلوب 
 القصر

  0.385 1.60 القبلي
40 

 متوسط 0.11 دال 0.05 2.163
 0.545 1.82 البعدي

 اإليجاز
  0.662 0.65 القبلي

40 
 كبير 0.23 دال 0.01 3.378

 0.735 1.15 البعدي
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 اإلطناب
  0.662 0.85 القبلي

40 
 كبير 0.41 دال 0.01 5.253

 0.594 1.57 البعدي

 المساواة
 0.723 0.70 القبلي

 كبير 0.55 دال 0.01 6.846 40
 0.598 1.72 البعدي

الدرجة 
الكلية لعلم 

 المعاني

 2.36 11.30 القبلي
 
40 

 كبير 0.80 دال 0.01 11.442
 1.57 16.22 البعدي

 ات ح من الجاول الساب  ما يأت :
الدرجةةةة ( فةةةي 16.22فةةةي القيةةةا  البعةةةد  بلةةة  ) مةةةينالطةةةالب المعلِّ متوسةةةط درجةةةا   أنس 
، بينمةةةا بلةةة  المفةةةاهيم الفرعيةةةة( فةةةي 1.95إلةةةى 1.15) مةةةن، وتةةةراوح لمفةةةاهيم علةةةم المعةةةانيالكليةةةة 

مةن ، وتةراوح لمفاهيم علةم المعةاني ( في الدرجة الكلية11.30متوسط الدرجا  في القيا  القبلي)
( 0.01عنةةةةد مسةةةةتوى )) ( دالةةةةة إحصةةةةائيًّا  ، وقيمةةةةةالمفةةةةاهيم الفرعيةةةةةفةةةةي  (1.82إلةةةةى 0.650)

توى عند مس إحصائيًّا نداا ينالفرقف نس ، ما عدا أسلوبي األمر، والقصر لصالح التطبيق البعد 
المفةاهيم إحصةائيًا فةي جمية   ةق دالةو ممةا يشةير إلةى وجةود فةر  لصالح التطبيةق البعةد ،( 0.05)

تبةار فةي القيةا  البعةد  اخ الطةالب المعلِّمةين ، وهذا يعد ماشرًا علةى تفةوقالفرعية لعلم المعاني
 .كل مفهوم من مفاهيم علم المعاني على حدة(في المفاهيم البالغية )

( وبلغةة  0.56و 0.11) علةةى مفةةاهيم علةةم المعةةاني بةةين 2مربةة  إيتةةا كمةةا تراوحةة  قةةيم 
، لوبي األمةرمةا عةدا أسة ، وهةي قيمةة كبيةرة ومناسةبة،(0.80) لمفاهيم علةم المعةاني لدرجة الكليةا

 .امتوسطً ر يافلتوالقصر فكان حجم ا
 ويمكن تهصيل ذلك كما يأت :

( بةين متوسةطي درجةا  الطةالب المعلِّمةين فةي 0.01وجود فةرق دال إحصةائيًّا عنةد مسةتوى ) (أ
  لصةةالح متوسةةط درجةةا  التطبيةةق  )األستتلوم الخبتترل(التطبيقةةين القبلةةي والبعةةد  فةةي مفهةةوم 

2( =0.20 )(. كمةةةا بلغةةة  قيمةةةة مربةةة  إيتةةةا  3.160)، حيةةةث بلغةةة  قيمةةةة ) ( = البعةةةد 
 وهي تشير إلى قيمة تافير كبيرة لنظرية التلقِّي في تنمية األسلوب الخبر . 

( بين متوسةطي درجةا  الطةالب المعلِّمةين فةي 0.05وجود فرق دال إحصائيًّا عند مستوى )  (ب
، درجةا  التطبيةق البعةدصةالح متوسةط ل )وسلوم األمتر(التطبيقين القبلي والبعد  في مفهةوم 

( وهةةي تشةةير 0.13= )2(. كمةةا بلغةة  قيمةةة مربةة  إيتةةا 2.321)حيةةث بلغةة  قيمةةة ) ( = 
 إلى قيمة تافير متوسطة لنظرية التلقِّي في تنمية مفهوم أسلوب األمر.
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( بةين متوسةطي درجةا  الطةالب المعلِّمةين فةي 0.01وجود فةرق دال إحصةائيًّا عنةد مسةتوى ) ( 
صةةةالح متوسةةةط درجةةةا  التطبيةةةق ل )وستتتلوم النشتتت (البعةةةد  فةةةي مفهةةةوم التطبيقةةةين القبلةةةي و 

( وهةي 0.34= )2(. كما بلغة  قيمةة مربة  إيتةا 4.492)، حيث بلغ  قيمة ) ( = البعد 
  تشير إلى قيمة تافير كبيرة لنظرية التلقِّي في تنمية مفهوم أسلوب النهي.

جةا  الطةالب المعلِّمةين فةي ( بةين متوسةطي در 0.01وجود فةرق دال إحصةائيًّا عنةد مسةتوى ) (د
يةةق لصةةالح متوسةةط درجةةا  التطب )وستتلوم ا ستتتهشاب(التطبيقةةين القبلةةي والبعةةد  فةةي مفهةةوم 

( وهةي 0.16= )2( بينما بلغ  قيمة مرب  إيتةا 2.678)، حيث بلغ  قيمة ) ( = البعد 
 تشير إلى قيمة تافير كبيرة لنظرية التلقِّي في تنمية مفهوم أسلوب ااستفهام.  

( بين متوسةطي درجةا  الطةالب المعلِّمةين فةي 0.01وجود فرق دال إحصائيًّا عند مستوى )  (ه
صةةةالح متوسةةةط درجةةةا  التطبيةةةق ل )وستتتلوم التمنتتت (التطبيقةةةين القبلةةةي والبعةةةد  فةةةي مفهةةةوم 

( وهةي 0.56= )2(. كما بلغ  قيمة مرب  إيتةا 7.065)، حيث بلغ  قيمة ) ( = البعد 
  لنظرية التلقِّي في تنمية مفهوم أسلوب التمني.تشير إلى قيمة تافير كبيرة 

( بةين متوسةطي درجةا  الطةالب المعلِّمةين فةي 0.01وجود فةرق دال إحصةائيًّا عنةد مسةتوى ) (و
صةةةالح متوسةةةط درجةةةا  التطبيةةةق ل )وستتتلوم النتتتاام(التطبيقةةةين القبلةةةي والبعةةةد  فةةةي مفهةةةوم 

( وهةي 0.24= )2يتةا (. كما بلغ  قيمة مرب  إ3.459)، حيث بلغ  قيمة ) ( = البعد 
 في تنمية مفهوم أسلوب النداء. لنظرية التلقِّيتشير إلى قيمة تافير كبيرة 

( بةين متوسةطي درجةا  الطةالب المعلِّمةين فةي 0.05وجود فةرق دال إحصةائيًّا عنةد مسةتوى ) ( 
صةةةالح متوسةةةط درجةةةا  التطبيةةةق ل (ر)وستتتلوم القصتتتالتطبيقةةةين القبلةةةي والبعةةةد  فةةةي مفهةةةوم 

( وهةي 0.11= )2(. كما بلغ  قيمة مرب  إيتةا 2.163)غ  قيمة ) ( = ، حيث بلالبعد 
 في تنمية مفهوم أسلوب القصر. لنظرية التلقِّيتشير إلى قيمة تافير متوسطة 

( بةين متوسةطي درجةا  الطةالب المعلِّمةين فةي 0.01وجود فةرق دال إحصةائيًّا عنةد مسةتوى ) (ح
صةةالح متوسةةط درجةةا  التطبيةةق البعةةد  ، ل )اإليجتتاة(التطبيقةةين القبلةةي والبعةةد  فةةي مفهةةوم 

( وهةةي تشةةير 0.23= )2( بينمةةا بلغةة  قيمةةة مربةة  إيتةةا 3.378)حيةةث بلغةة  قيمةةة ) ( = 
 إلى قيمة تافير كبيرة لنظرية التلقِّي في تنمية مفهوم اايجا . 

( بةين متوسةطي درجةا  الطةالب المعلِّمةين فةي 0.01وجود فةرق دال إحصةائيًّا عنةد مسةتوى ) (ط
، البعةةد  لصةةالح متوسةةط درجةةا  التطبيةةق (منتتام)اإلن القبلةةي والبعةةد  فةةي مفهةةوم التطبيقةةي
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( وهةةي تشةةير 0.41= )2بينمةةا بلغةة  قيمةةة مربةة  إيتةةا  (5.253) حيةةث بلغةة  قيمةةة ) ( =
 إلى قيمة تافيرة كبيرة لنظرية التلقِّي في تنمية مفهوم ااطناب. 

ي درجةا  الطةالب المعلِّمةين فةي ( بةين متوسةط0.01وجود فةرق دال إحصةائيًّا عنةد مسةتوى ) ( 
، ا  التطبيةةق البعةةد لصةةالح متوسةةط درجةة (مستتاوا )الالتطبيقةةين القبلةةي والبعةةد  فةةي مفهةةوم 

( وهةةي تشةةير 0.55= )2( بينمةةا بلغةة  قيمةةة مربةة  إيتةةا 6.846)حيةةث بلغةة  قيمةةة ) ( = 
 في تنمية مفهوم المساواة. لنظرية التلقِّيإلى قيمة تافير كبيرة 

 النتيجة مع نتائ  اراسة كل من: وتته  اذه   
 ( 2008فاممتتة  تتشبان عستتيرل)بتنميةةة المفةةاهيم البالغيةةة )مفةةاهيم علةةم  التةةي قامةة  ب

 المعاني( لدى طالبا  الصف األول الفانو  من خالل استخدام المنظما  المتقدمة.

 ( 2012رجتتتتام مصتتتتمهى جبتتتتر)البديلةةةةة للمفةةةةاهيم التةةةةي قامةةةة  بتصةةةةويب التصةةةةورا ب  
باسةةةةتخدام  ( لةةةةدى طةةةةالب الصةةةةف الفةةةةاني الفةةةةانو  العةةةةامعلةةةةم المعةةةةانياهيم البالغيةةةة )مفةةةة

 .إستراتيجية مقترحة
 (  2012علتت  عبتتا المحستتن الحتتايب)مفةةاهيم بتنميةةة المفةةاهيم البالغيةةة ) التةةي قامةة  ب

( لةةةدى متعلِّمةةةي اللُّغةةةة العربيةةةة النةةةاطقين بلغةةةا  أخةةةرى مةةةن خةةةالل اسةةةتخدام علةةةم المعةةةاني
 تشعب. إستراتيجيا  التفكير الم

قبلت  ارجتاأ المت م المشلبمتين فت  التمبيقتين ال اأإحصائًيا بين متوستم ة  االووجا فر ت -2
 (ا ف  كتل مهشتوب متن مهتاايب علتب البيتان علتى حتوالبشال ف  اختبار المهاايب الب لية )

 لصالح التمبي  البشال.
ح ذلكالجدول ا تي و     :يوضِّ

 (3جدول )
 القبلي  درجات الطالب المعلِّمين في التطبيقين اتبين متوسط 2ومربع إيتا نتائج اختبار )ت( 

 (بيان على حدةمفاهيم علم الفي كل مفهوم من والبعدي في اختبار المفاهيم البالغية )

المفهوم 
 البالغي

 المتوسط التطبيق
االنحرا
ف 

 المعياري
 ن

قيمة 
 )ت(

 
مستوى 
 الداللة

 
نوع 
 الداللة

 قيمة مربع

 2يتا إ

قيمة حجم 
ر المقابلة األث

 يتاإلمربع 

 
 التشبيه

 0.496 1.60 القبلي
 كبير 0.38 دال 0.01 4.870 40

 0.158 1.97 البعدي
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االستعارة 
 المكنية

 0.708 1.10 القبلي
 كبير 0.41 دال 0.01 5.253 40

 0.446 1.82 البعدي

االستعارة 
 التصريحية

 0.615 0.925 القبلي
 كبير 0.29 دال 0.01 4.025 40

 0.590 1.40 البعدي

 المجاز المرسل
 0.615 1.07 القبلي

 كبير 0.37 دال 0.01 4.779 40
 0.640 1.72 البعدي

 الكناية
 0.802 1.15 القبلي

 كبير 0.46 دال 0.01 5.755 40
 0.220 1.95 البعدي

الدرجة الكلية 
 البيانلعلم 

 1.62 5.85 القبلي
40 

11.09
8 

 كبير 0.80 دال 0.01
 0.790 8.87 البعدي

 :ما يأت ات ح من الجاول الساب  
 الدرجةة الكليةة( فةي 8.87في القيةا  البعةد  بلة  ) الطالب المعلِّمينمتوسط درجا   أنس 

، بينمةةا بلةة  متوسةةط  المفةةاهيم الفرعيةةة( فةةي 1.97إلةةى 1.40)مةةن وتةةراوح ،  لمفةةاهيم علةةم البيةةان
يم المفةاه، وتةراوح فةي لمفةاهيم علةم البيةان ( فةي الدرجةة الكليةة 5.85)   القبليالدرجا  في القيا

مفةاهيم علةم إحصائيًا في جمي   ةق دالو مما يشير إلى وجود فر  (1.60إلى 0.925)من  الفرعية
وهةةةذا يعةةةد لصةةةالح التطبيةةةق البعةةةد  ، ( 0.01الةةةة إحصةةةائيًا عنةةةد مسةةةتوى )قيمةةةة ) ( دو ،  البيةةةان

هوم في كل مف) في القيا  البعد  اختبار المفاهيم البالغية طالب المعلِّمينالماشرًا على تفوق 
 .(على حدة البيانمفاهيم علم من 

( وبلغةةة  0.46و 0.29) علةةى مفةةةاهيم علةةةم البيةةان بةةةين 2مربةةة  إيتةةةا وقةةد تراوحةةة  قةةيم 
 .، وهي قيمة كبيرة ومناسبة (0.80) لمفاهيم علم البيان لدرجة الكليةا

 :يأت  ك كماذل تهصيلويمكن 
فةي  الطةالب المعلِّمةين( بةين متوسةطي درجةا  0.01وجود فةرق دال إحصةائيًّا عنةد مسةتوى ) (أ

لصةةالح متوسةةط درجةةا  التطبيةةق البعةةد  ،  )الت تتبيه(التطبيقةةين القبلةةي والبعةةد  فةةي مفهةةوم 
تشةةير  وهةةي2( =0.38 )قيمةةة مربةة  إيتةةا  كمةةا بلغةة ( 4.870) حيةةث بلغةة  قيمةةة ) ( =

 في تنمية مفهوم التشبي .  كبيرة لنظرية التلقِّيإلى قيمة تافير 

( بين متوسةطي درجةا  الطةالب المعلِّمةين فةي 0.01وجود فرق دال إحصائيًّا عند مستوى )  (ب
البعةد  ،  لصةالح متوسةط درجةا  التطبيةق  )ا ستتشار (التطبيقين القبلي والبعد  في مفهةوم 

= 2مربةةةة  إيتةةةةا  وقيمةةةةة ، (5.253) = " ا ستتتتتشار  المكنيتتتتة "حيةةةث بلغةةةة  قيمةةةةة ) ( فةةةةي
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 ( وهةةةةةةةةةي تشةةةةةةةةةير إلةةةةةةةةةى قيمةةةةةةةةةة تةةةةةةةةةافير كبيةةةةةةةةةرة لنظريةةةةةةةةةة التلقِّةةةةةةةةةي فةةةةةةةةةي تنميةةةةةةةةةة مفهةةةةةةةةةوم0.41)
 وقيمةةة (4.025) = " ا ستتتشار  التصتتريحية " وبلغةة  فةةي قيمةةة ) ( فةةيااسةةتعارة المكنيةةة. 

وهةةي تشةةير إلةةى قيمةةة تةةافير كبيةةرة لنظريةةة التلقِّةةي فةةي تنميةةة مفهةةوم  2( =0.29)مربةة  إيتةةا 
 ااستعارة التصريحية.    

( بةين متوسةطي درجةا  الطةالب المعلِّمةين فةي 0.01وجود فةرق دال إحصةائيًّا عنةد مسةتوى ) ( 
صةةةالح متوسةةةط درجةةةا  التطبيةةةق ل المجتتتاة المرستتتل(التطبيقةةةين القبلةةةي والبعةةةد  فةةةي مفهةةةوم )

2( =0.37 )مربةةة  إيتةةةا  قيمةةةة كمةةةا بلغةةة ،  (4.779)، حيةةةث بلغةةة  قيمةةةة ) ( = البعةةةد 
 تشير إلى قيمة تافير كبيرة لنظرية التلقِّي في تنمية مفهوم المجا  المرسل.    وهي 

( بةين متوسةطي درجةا  الطةالب المعلِّمةين فةي 0.01ق دال إحصةائيًّا عنةد مسةتوى )وجود فةر  (د
، حيةث صالح متوسط درجا  التطبيق البعد ل )الكناية(التطبيقين القبلي والبعد  في مفهوم 

( وهةةي تشةةير إلةةى 0.46= )2مربةة  إيتةةا  قيمةةة كمةةا بلغةة ،  (5.755) بلغةة  قيمةةة ) ( =
 قيمة تافير كبيرة لنظرية التلقِّي في تنمية مفهوم الكناية.    

 وتته  اذه النتيجة مع نتائ  اراسة كل من:
  ( 2007ومتتان  حلمتت  عبتتا الحميتتا)علةةم مفةةاهيم بتنميةةة المفةةاهيم البالغيةةة ) التةةي قامةة  ب

 ألول الفانو  من خالل إستراتيجية دورة التعلُّم.( لدى طالب الصف االبيان

 ( 2007صتتتتتت ا عبتتتتتتا الستتتتتتميع محمتتتتتتا)قامةةةةةة  بتعةةةةةةديل التصةةةةةةورا  البديلةةةةةةة  التةةةةةةي ب
علةةةةةةم البيةةةةةةان( لةةةةةةدى طالبةةةةةةا  الصةةةةةةف األول الفةةةةةةانو  مةةةةةةن مفةةةةةةاهيم للمفةةةةةةاهيم البالغيةةةةةةة )

 خالل نموذ  بايبي البنائي.

 ( 2008فاممتتة  تتتشبان عستتيرل)يم البالغيةةةة )مفةةاهيم علةةةم بتنميةةة المفةةاه قامةةة  التةةي ب
 البيان( لدى طالبا  الصف األول الفانو  من خالل استخدام المنظما  المتقدمة.

 ( 2011وحما محما ر وان)علةم البيةان(م  بتنمية المفاهيم البالغية )مفةاهيم قا التي ب 
 لدى طالب الصف األول الفانو  من خالل موق  تعلُّم إلكتروني.
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  م بتنمية المفاهيم البالغية )مفاهيم عل قام  التي ب(2012) عل  عبا المحسن الحايب
جيا  البيان( لدى متعلِّمي اللُّغة العربية الناطقين بلغا  أخرى من خالل اسةتخدام إسةتراتي

 التفكير المتشعب.

 ( 2012محموا ا ل عبا الباسم)علةم مفاهيم التي قام  ب كساب المفاهيم البالغية ) ب
 األول الفانو  باستخدام إستراتيجية المهام المتقطعة.البيان( لطالبا  الصف 

 ( 2013قاسب محما عبوا)البيةان( علةم مفةاهيم المفاهيم البالغية ) ب كسابالتي قام   ب
 طالب الصف الخام  األدبي باستخدام أنموذ  وود .ل

 ( 2014حيتتار عبتتا ةيتتا)التةةي قامةة  ب كسةةاب المفةةاهيم البالغيةةة )مفةةاهيم علةةم البيةةان(  ب
 ب الصف الخام  األدبي باستخدام إستراتيجية تالف األشتا . لطال

 ( 2014متتاار  تتشبان عبتتا البتتارل)را  الخطةةا للمفةةاهيم التةةي قامةة  بتصةةويب التصةةو  ب
ن ( لةةدى طةةةالب شةةعبة اللُّغةةةة العربيةةة بكليةةة التربيةةةة ببنهةةا مةةةعلةةةم البيةةانالبالغيةةة )مفةةاهيم 

 خالل إستراتيجية مقترحة.

 علةمبتنميةة المفةاهيم البالغيةة )مفةاهيم  التي قامة  ب(2016) روفأ محماين عبا الحميا 
 البيان( لدى طالبا  الصف األول الفانو .

قبلت  ارجتاأ المت م المشلبمتين فت  التمبيقتين ال اأإحصائًيا بين متوستم ة  االووجا فر ت -3
 (ا ف  كتل مهشتوب متن مهتاايب علتب البتايع علتى حتوالبشال ف  اختبار المهاايب الب لية )

 لح التمبي  البشال.لصا
ح ذلكالجدول ا تي و         :يوضِّ

 (4جدول )
 درجات الطالب المعلِّمين في التطبيقين اتبين متوسط 2مربع إيتا ونتائج اختبار )ت( 

 (ى حدةبديع علمفاهيم علم الفي كل مفهوم من والبعدي في اختبار المفاهيم البالغية ) القبلي 

 التطبيق المفهوم البالغي
سالمتو
 ط

االنحراف 
 المعياري

 ن
قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

نوع 
 الداللة

قيمة 
 مربع

 2يتا إ

قيمة حجم 
األثر المقابلة 

 يتاإلمربع 

 ِطباق اإليجاب
  0.598 1.47 القبلي

40 
3.57

1 
 كبير 0.25 دال 0.01

 0.334 1.87 البعدي

 ِطباق السلب
 0.640 1.47 القبلي

40 2.43
3 

 سطمتو 0.13 دال 0.01
 0.493 1.75 البعدي

 
 المقابلـة

  0.452 1.72 القبلي
40 

2.71
1 

 كبير 0.16 دال 0.01
 0.220 1.95 البعدي

 متوسط 0.14 دال 2.510.01  0.800 1.02 القبلي الجناس التام
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 5 40 0.549 1.42 البعدي

الجناس 
 ناقصال

0.92 القبلي
5 

0.693 
40 4.11

3 
 كبير 0.30 الد 0.01

 0.635 1.57 البعدي

 السجـع
 0.607 1.30 القبلي

40 6.00
0 

 كبير 0.48 دال 0.01
 0.303 1.90 البعدي

 التورية
  0.630 1.25 القبلي

40 
2.67

1 
 0.16 دال 0.01

 
 0.590 1.60 البعدي كبير

رد األعجاز 
 على الصدور

 القبلي
0.62

5 
0.667 

40 
7.69

2 
 كبير 0.60 دال 0.01

 0.640 1.52 البعدي

الدرجة الكلية 
 لعلم البديع

 1.92 9.80 القبلي
40 

11.3
77 

 كبير 0.80 دال 0.01
 البعدي

13.6
0 

1.53 

           :ما يأت ات ح من الجاول الساب  
( فةةةي الدرجةةةة 13.60فةةةي القيةةةا  البعةةةد  بلةةة  ) الطةةةالب المعلِّمةةةينمتوسةةةط درجةةةا   أنس 

ينمةا ب، لعلم البدي الفرعية المفاهيم ( في 1.95 إلى 1.25) من، وتراوح لمفاهيم علم البدي ية الكل
ي ف، وتراوح لمفاهيم علم البدي ( في الدرجة الكلية 9.80) بل  متوسط الدرجا  في القيا  القبلي

 (0.01) مسةةةتوىعنةةةد  ) ( دالةةةة إحصةةةائيًّا(، وقيمةةةة 1.72 إلةةةى 0.625)مةةةن الفرعيةةةة المفةةةاهيم 
، مفةاهيم علةم البةدي ، ممةا يشةير إلةى وجةود فةرق دال إحصةائيًا فةي جمية  لصالح التطبيق البعةد 

فةي ) في القيةا  البعةد  اختبةار المفةاهيم البالغيةة الطالب المعلِّمينوهذا يعد ماشرًا على تفوق 
  .(على حدة البدي كل مفهوم من مفاهيم علم 

( 0.56و 0.11)لعلةةم البةةدي  بةةين الفرعيةةة  مفةةاهيمعلةةى ال 2 قةةيم مربةة  إيتةةاوقةةد تراوحةة  
 ، مةةا عةةدا أسةةلوبي، وهةةي قيمةةة كبيةةرة ومناسةةبة(0.80) لمفةةاهيم علةةم البةةدي  الكليةةة لدرجةةةا وبلغةة 
 .ار متوسطً يافتوالجنا  التام فكان حجم ال السلب، طباق

 ويمكن تهصيل ذلك كما يأت :
فةي  الطةالب المعلِّمةين  ( بةين متوسةطي درجةا0.01وجود فةرق دال إحصةائيًّا عنةد مسةتوى ) (أ

، البعةةد  لصةةالح متوسةةط درجةةا  التطبيةةق  )الِمبتتا (التطبيقةةين القبلةةي والبعةةد  فةةي مفهةةوم 
= 2مربة  إيتةةا  كمةا بلغةة  قيمةة (3.571)=  " ِمبتا  اإليجتتام "حيةث بلغة  قيمةة ) ( فةةي

 قيمةة وبلغة  في تنميةة مفهةوم طبةاق اايجةاب. وهي قيمة تافير كبيرة لنظرية التلقِّي( 0.25)
وهةةةي قيمةةةة 2( =0.13 )مربةةة  إيتةةةا  قيمةةةة وبلغةةة ( 2.433) = " ِمبتتتا  الستتتلم "فةةةي ) (

  في تنمية مفهوم طباق السلب. تافير متوسطة لنظرية التلقِّي
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فةي  الطةالب المعلِّمةين( بةين متوسةطي درجةا  0.01ق دال إحصةائيًّا عنةد مسةتوى )وجود فةر  (ب
، صةةالح متوسةةط درجةةا  التطبيةةق البعةةد ل ة()المقابلتتالتطبيقةةين القبلةةي والبعةةد  فةةي مفهةةوم 

( وهةةي قيمةةة 0.16= )2يتةةا بينمةةا بلغةة  قيمةةة مربةة  إ( 2.711 ( = )حيةةث بلغةة  قيمةةة )
 في تنمية مفهوم المقابلة. تافير كبيرة لنظرية التلقِّي

فةي  الطةالب المعلِّمةينبةين متوسةطي درجةا   (0.01)وجود فةرق دال إحصةائيًّا عنةد مسةتوى  ( 
، تطبيةةق البعةةد المتوسةةط درجةةا  لصةةالح  )الجنتتاس(مفهةةوم لةةي والبعةةد  فةةي التطبيقةةين القب

= 2يتةةا قيمةةة مربةة  إ كمةةا بلغةة ( 2.515) " الجنةةا  التةةام " =بلغةة  قيمةةة ) ( فةةي حيةةث
وبلغةة   فةةي تنميةةة مفهةةوم الجنةةا  التةةام. ( وهةةي قيمةةة تةةافير متوسةةطة لنظريةةة التلقِّةةي0.14)

( وهةةةي 0.30= )2يتةةا قيمةةة مربةة  إ بلغةة ( و 4.113) = " الجنةةا  النةةاق "فةةيقيمةةة) ( 
 قيمة تافير كبيرة لنظرية التلقِّي في تنمية مفهوم الجنا  الناق .  

فةي  الطةالب المعلِّمةينبةين متوسةطي درجةا   (0.01)وجود فرق دال إحصائيًّا عند مسةتوى  (د
 ثحي، تطبيق البعد المتوسط درجا  لصالح  (السجع)مفهوم التطبيقين القبلي والبعد  في 

وهي قيمة تافير كبيةرة  2( =0.48)يتا إ قيمة مرب ( ، وبلغأ 6.000بلغ  قيمة ) ( = )
 .في تنمية مفهوم السج  لنظرية التلقِّي

فةي  الطةالب المعلِّمةينبةين متوسةطي درجةا   (0.01)وجود فةرق دال إحصةائيًّا عنةد مسةتوى  (ه
، تطبيةةةق البعةةةد الا  متوسةةةط درجةةةلصةةالح  )التوريتتتة(مفهةةوم التطبيقةةين القبلةةةي والبعةةةد  فةةةي 

( وهةةةي قيمةةةة 0.16= )2يتةةا قيمةةة مربةةة  إ كمةةةا بلغةةة ( 2.671بلغةةة  قيمةةة ) ( = ) حيةةث
 .في تنمية مفهوم التورية لنظرية التلقِّيتافير كبيرة 

فةي  الطةالب المعلِّمةينبةين متوسةطي درجةا   (0.01)وجود فةرق دال إحصةائيًّا عنةد مسةتوى  (و
متوسةةط درجةةا  لصةةالح  را األعجتتاة علتتى الصتتاور()مفهةةوم التطبيقةةين القبلةةي والبعةةد  فةةي 

= 2يتةةا قيمةةة مربةة  إكمةةا بلغةة  ( ، 7.692بلغةة  قيمةةة ) ( = ) حيةةثتطبيةةق البعةةد  ، ال
 .رد األعجا  على الصدورفي تنمية مفهوم  لنظرية التلقِّيوهي قيمة تافير كبيرة ( 0.60)

 وتته  اذه النتيجة مع نتائ  اراسة كل من:
  ( بتنمية المفةاهيم البالغيةة )مفةاهيم علةم البةدي  قام التي  ب(2008)فاممة  شبان عسيرل

 لدى طالبا  الصف األول الفانو  من خالل استخدام المنظما  المتقدمة.
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 ( 2009محما محمتوا موستى )علةم البةدي ( مفةاهيم قامة  بتنميةة المفةاهيم البالغيةة ) التةيب
     ة الحصةةةن باسةةةتخدام إسةةةتراتيجية لةةةدى طةةةالب قسةةةم التربيةةةة "تخصةةة  اللُّغةةةة العربيةةةة" بجامعةةة

 دورة التعلُّم.

 ( 2010 اف  فشا ، وسمير يونس وحما ، وعبتا اد عبتا الترحمن الكنتارل)قامة  التةي ب 
  مةن لدى طالب كلية التربية األساسةية بالكوية )مفاهيم علم البدي ( تنمية المفاهيم البالغيةب

 التعلُّم التعاوني.إستراتيجية خالل استخدام 

 البديلةةة للمفةةاهيم البالغيةةة تصةةويب التصةةورابقامةة   التةةي ب(2012ام مصتتمهى جبتتر )رجتت  
 .باستخدام إستراتيجية مقترحة ( لدى طالب الصف الفاني الفانو  العامالبدي علم )مفاهيم 

 (  2012علتت  عبتتا المحستتن الحتتايب)بتنميةةة المفةةاهيم البالغيةةة )مفةةاهيم علةةم  قامةة التةةي  ب
ا  للُّغةةة العربيةةة النةةاطقين بلغةةا  أخةةرى مةةن خةةالل اسةةتخدام إسةةتراتيجيالبةةدي ( لةةدى متعلِّمةةي ا

 التفكير المتشعب.

 ( 2013قاستتب محمتتا عبتتوا)البةةدي ( علةةم مفةةاهيم المفةةاهيم البالغيةةة ) ب كسةةابالتةةي قامةة   ب
 طالب الصف الخام  األدبي باستخدام أنموذ  وود .ل

 ( 2014حيتتتار عبتتتا ةيتتتا)غيةةةة )مفةةةاهيم علةةةم البةةةدي ( التةةةي قامةةة  ب كسةةةاب المفةةةاهيم البال ب
 لطالب الصف الخام  األدبي باستخدام إستراتيجية تالف األشتا . 

  ( تشتةى فاعليتة نظريتة التلقبت4،  3،  2ومن خ ل المشالجتاأ اإلحصتائية للجتااول )
 ما يأت :  ، وعلب البايع( إلىوعلب البيان، يب الب لية )مهاايب علب المشان ف  تنمية المهاا

لةة   ظريةةة التلقِّةةي التةةي يبةةدو فيهةةا تفاعةةل المتلقِّةةي مةة  الةةن  ، وتةةافره بةة  وتاويلةة طبيعةةة ن -1
ي مةةلء الفراغةةا  والفجةةوا  الموجةةودة فةةو ببنةةاء توقعاتةة   متلقِّةةيالوااضةةافة إليةة  ، ويقةةوم 

 الن  األدبي. 

مفةةةةاهيم علةةةةم أفنةةةةاء شةةةةرح فةةةةي بالغيةةةةة متنوعةةةةة للطةةةةالب المعلِّمةةةةين وشةةةةواهد تقةةةةديم أمفلةةةةة  -2
 علم البيان، وعلم البدي .، و المعاني

  مراعةةاة خصةةائ  المفهةةوم البالغةةي وسةةمات  عنةةد تقديمةة  للطةةالب المعلِّمةةين حتةةى يكةةون  -3
 واضًحا لهم.

 .على مفاهيم العلوم الفالفة أنشطة إفرائية عديدة ومتنوعة استخدام -4
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اختيةةار نصةةو  وأمفلةةة متنوعةةة مةةن القةةرآن الكةةريم، والحةةديث الشةةريف، والشةةعر، والنفةةر  -5
لة بحياة الطالب المعلِّمين ومجتمعهم، وتُقةدِّ  ترتبط م لهةم بمفاهيم العلوم الفالفة، وذا  صن

 قنيًما ُتلبي احتياجاتهم.

: اسةةتخدام إسةةتراتيجيا  تتناسةةب مةة  مفةةاهيم العلةةوم الفالفةةة فةةي أفنةةاء تنفيةةذ البرنةةامج مفةةل -6
 .العصف الذهني، والحوار والمناقشة، والتعلُّم الجماعي، والتعلُّم الفرد 

اسةةةةةةتخدام مصةةةةةةةادر للةةةةةةةتعلُّم متنوعةةةةةةةة مفةةةةةةةل: السةةةةةةةبورة، والبطاقةةةةةةةا ، واللوحةةةةةةةا  الورقيةةةةةةةة،  -7
 والعرو  التقديمية.

مراعةةةةةةةةةاة خصةةةةةةةةةائ  الطةةةةةةةةةالب المعلِّمةةةةةةةةةين واحتياجةةةةةةةةةاتهم ، وذلةةةةةةةةةك بتقةةةةةةةةةديم نصةةةةةةةةةو   -8
ى إدراكهةةةةةم ، وتنةةةةةوع قةةةةةراءاتهم ، وقةةةةةدرتهم علةةةةةى التخيُّةةةةةل ، وقةةةةةدرتهم علةةةةة  تتناسةةةةةب مةةةةة  

 ئهم.المشاركة اانفعالية م   مال

طبيعةةةة األنشةةةطة اافرائيةةةة المقدمةةةة فةةةي الدراسةةةة الحاليةةةة حيةةةث كانةةة  تاكةةةد علةةةى مراعةةةاة  -9
 الطالب المعلِّمين.بين الفروق الفردية 

 إتاحةةة الفرصةةة للطةةالب المعلِّمةةين لتاويةةل الةةن  المقةةدسم لهةةم فةةي ضةةوء خبةةراتهم السةةابقة -10
 ومعارفهم.

  ، والحةوار والمناقشةة ، وتبةادل مشاركة الطالب المعلِّمين وتفاعلهم م  بعضهم البع -11
 ا راء بينهم وبين القائم بالتدري  أفناء عملية التدري .

 إتاحة الفرصة للطالب المعلِّمين للتعبير عن آرائهم بحرية. -12
 

 للاراسة ، ومن ثب يتب قبوله. الثان ويثبأ اذا صحة الهرض 

 ات:ـــــــات والمقترحـــــــالتوصي: سادًسا

 :يأت  بما –ف   وم النتائ  السابقة  -توص  الاراسة 
توجيةة  اهتمةةام المتخصصةةين فةةي المنةةاهج وطرائةةق تةةدري  اللُّغةةة العربيةةة إلةةى ضةةرورة اافةةادة  -1

 من تطبيقا  نظرية التلقِّي في الفروع األخرى للغة العربية.

 تحديد المفاهيم البالغية التي يصعب على الطالب المعلِّمين فهمها ، وتنميتها لديهم. -2

 خدام أنشطة إفرائية متعددة ومتنوعة عند شرح المفاهيم البالغية.است -3

 إعداد أنشطة إفرائية قائمة على نظرية التلقِّي في فروع اللُّغة العربية األخرى. -4

  :أ اآلتيةإجرام الاراسا، فإنَّ الباحثة تقترا  واستكماً  لما باوته الاراسة الحالية
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للُّغةةة اا  ااسةتماع الناقةد لةدى الطةالب المعلِّمةين بشةعبة فاعليةة نظريةة التلقِّةي فةي تنميةة مهةار  -1
 العربية بكلية التربية. 

مقتةةةةةةرح لتنميةةةةةةة مهةةةةةةارا  التعبيةةةةةةر لطةةةةةةالب المرحلةةةةةةة ااعداديةةةةةةة فةةةةةةي ضةةةةةةوء  فاعليةةةةةةة برنةةةةةةامج -2
 نظرية التلقِّي. 

 فةةةةةةي تنميةةةةةةة المفةةةةةةاهيم البالغيةةةةةةة لةةةةةةدى طةةةةةةالب برنةةةةةةامج قةةةةةةائم علةةةةةةى الةةةةةةتعلُّم ل تقةةةةةةانفاعليةةةةةةة  -3
 انوية.المرحلة الف

 فاعلية إستراتيجية النمذجة في تنمية المفاهيم البالغية لدى طالب المرحلة الفانوية. -4
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 عــــــــالمراجة ــــــــائمـــق

 أوالً: المراجع العربية:

 ( 2001إبةةةةةةةراهيم محمةةةةةةةد عطةةةةةةةا :)القةةةةةةةاهرة ، مكتبةةةةةةةة  اليتتتتتتتل تتتتتتتتاريس اللغتتتتتتتة الشربيتتتتتتتةم ،
 .النهضة المصرية

 ( 2005إبةةةةراهيم محمةةةةد عطةةةةا :)القةةةةاهرة ، مركةةةة المرجتتتتع فتتتت  تتتتتاريس اللغتتتتة الشربيتتتتة م ، 
 الكتاب للنشر.

    "  كتتتتتتتتتام الصتتتتتتتتناعتين " الكتابتتتتتتتتة وال تتتتتتتتشر " ،هةةةةةةةةة ":  395أبةةةةةةةةو هةةةةةةةةالل العسةةةةةةةةكر 
محمةةةةد أبةةةةو الفضةةةةل إبةةةةراهيم ، القةةةةاهرة ، مطبعةةةةة عيسةةةةى و تحقيةةةةق: علةةةةي محمةةةةد البجةةةةاو  ، 

 البابي الحلبي ، د. .

 ( 2011أحمد محمد أحمد رضوان " :)ر استخااب التشلب ا لكترون  ف  تاريس الب لتةوثم 
سةالة " ، ر  على تنمية التحصيل المشرف  والتذو  األاب  لاى م م الصم األول  الثتانول

 ماجستير ، كلية التربية ، جامعة سوها .

 فاعليتتة إستتراتيجية مقترحتتة فتت   تتوم نظريتتة " : م(2015مةد محمةد عبةةد الةرحيم محمةةد )أح
لمرحلتة بشض مشاراأ الته يل الجمال  لألام والنقا األاب  لتاى مت م االتلقب  ف  تنمية 
 .، كلية التربية ، جامعة بني سويف رسالة دكتوراه ، " الثانوية األةارية

  ( 2000أسةةامة كمةةال الةةدين سةةةالمان:)فشاليتتة استتتتخااب وستتلوم الموايتتتو أ والتهاعتتتل  م "
تتته فتتت  تنميتتتة بشتتتض كهايتتتاأ تتتتاريس الب لتتتة لتتتاى  ، رسةةةالةالمالبتتتاأ المشلبمتتتاأ " الموجَّ

 ، جامعة عين شم .البنا  لآلداب والعلوم والتربية ، كليةماجستير

 ( فعالية إستراتيجية ما وراء الذاكرة فةي تنميةة التحصةي2011أسامة كمال الدين سالمان :)ل م
 نيغةة لةدى طةالب الصةف الفةاوبع  مهارا  القراءة الناقدة والكتابة اابداعية في مادة البال

، بر(، أكتةو 1(، الجة ء )23العةدد )، ، جامعةة المنصةورةمجلة بحوث التربية النوعية، الفانو 
(    31 – 77.) 

 فاعليتتة برنتتام  فتت  تتتاريس الب لتتة قتتائب علتتى " : م(2014) أسةةماء محمةةد محةةرو  حسةةن
ألابت  بشض إستراتيجياأ ما ورام المشرفة ف  تنميتة المهتاايب الب ليتة ومشتاراأ التتذو  ا

 .، جامعة المنيةارسالة ماجستير، كلية التربية "، ى م م الصم األول الثانوللا
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 ( 2007أماني حلمي عبد الحميد)م : أفر استخدام إستراتيجية دورة التعلم في تدري  المفاهيم
، مجلتة القترام  والمشرفتة ،ب المرحلةة الفانويةةالبالغية على التحصيل الفةور  والماجةل لطةال

 .(206 – 169) ،     (، مار 64العدد ) ،للقراءة والمعرفةلجمعية المصرية ا
 ( 2016جامعة ال قا يق ، كلية التربية :)ل قا يقامطاب  جامعة ، ال ئحة الااخلية لكلية التربيةم. 

 ( 2002جود  الركابي :)دار الفكر.، دمشقمر  تاريس اللُّغة الشربيةم ، 

 (  1999حةةافيظ إسةةماعيلي علةةو)مجلتتة ع متتاأ فتت  النقتتا ،التلقِّةةةي  : مةةدخل إلةةى نظريةةةم ،
 .(100 – 86) ،    (9) ، مجلد(34) ، الج ءالناد  األدبي الفقافي بجدة

 وثتتر إستتتراتيجية تتتشلم األ تتتاأ فتت  اكتستتام : م(2014در عبةةد  يةةد جبةر المنصةةور  )حية "
 ة للعلةةوم، كليةةة التربيةةرسةةالة ماجسةةتير ،"الختتامس األابتت  المهتتاايب الب ليتتةمتت م الصتتم 

 .، جامعة بابلانسانيةا
   ( 739الخطيةب الق وينةي:)اإلي تاا فت  علتوب الب لتة " المشتان  والبيتان والبتايع " ه، 

 ، د. .بيرو ، دار الجيل

 ( 2016رأفة  محمةدين عبةد الحميةد محمةد)إستتراتيجية مقترحتة قائمتة علتى النظتتريتين م " :
ة الثانويتت ب ليتتة لمتت م المرحلتتةالبنيويتتة والبنائيتتة لتنميتتة المهتتاايب النحويتتة والمهتتاايب ال

 .القاهرة ، جامعةرسالة دكتوراه، كلية الدراسا  العليا للتربية ووثراا ف  واائشب  اللُّغول "،
 وستتاليم تتتاريس اللُّغتتة الشربيتتة بتتين م(: 2010، محمةةد فةةااد الحوامةةدة )راتةةب قاسةةم عاشةةور

 ، دار المسيرة.الطبعة الفالفة، عمسان ،النظرية والتمبي 

 فشالية إستراتيجية مقترحة فت  تصتويم التصتوراأ م(: " 2012ء مصطفى السيد جبر )رجا
ر، كليةة "، رسةالة ماجسةتيالبايلة للمهاايب الب لية لاى مت م الصتم الثتان  الثتانول الشتاب

 ، جامعة بنها.التربية

 ( 2016رشةةةةةا علةةةةةي أحمةةةةةد محمةةةةةود " :)نمتتتتتوذي تاريستتتتت  مقتتتتتترا قتتتتتائب علتتتتتى نظريتتتتتة م
س النصتتتتود األابيتتتتة ووثتتتتره علتتتتى تنميتتتتة مشتتتتاراأ القتتتترام  اإلبااعيتتتتة التلقبتتت  فتتتت  تتتتتاري
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رسةةةةالة  ،"وا تجتتتتاه نحتتتتو اراستتتتة النصتتتتود األابيتتتتة لتتتتاى متتتت م الصتتتتم األول الثتتتتانول
 ، جامعة سوها .ماجستير، كلية التربية

 ( 2000روبةةر  هولةةب :)ترجمةةة: عةة  الةةدين إسةةماعيل،  نظريتتة التلقَّتتت  " مقامتتة نقايتتةم ،"
 بة األكاديمية.، المكتالقاهرة

 (  2015 ينة فاضل مهد " :)تموير منش  تشليب الب لة ف   توم متاخل تحليتل التند م
 جمشورية ووثره ف  تنمية مشاراأ التشبير الكتاب  اإلبااع  لاى م م المرحلة الثانوية ف 

 ، جامعة القاهرة.رسالة دكتوراه، كلية الدراسا  العليا للتربية ،"الشرا  

 ل "  ترا تلختيد مهتتاا الشلتوبهةة(: 792)   يفتةا انسعد الدين الت بةد "، تحقيةق: ع الُممتوَّ
 م.2001، الحميد هنداو ، بيرو ، دار الكتب العلمية

 (   2001سمير سعيد حجةا :)القةاهرة ، دار  قاموس مصملحاأ النقا األابت  المشاِصترم ،
 ا فاق العربية.

 ( 2007السيد حسين محمد حسةين " :)قترا قائب على نظريتة التلقت  فت  فاعلية برنام  مم
وراه، سةالة دكتة"، ر  تنمية مشاراأ القرام  الناقا  لاى الت ميذ المتهوقين بالمرحلة اإلعااايتة

 ، جامعة المنصورة.كلية التربية بدمياط

 ( برنةةامج لتنميةةة كفايةةا  النقةةد األدبةةي لةةدى طةةالب شةةعبة 2014سةةيد محمةةد السةةيد سةةنجي :)م
مجلتة اراستاأ ، Reception Theoryالتربية في ضوء نظرية التلقةي اللُّغة العربية بكليا  

، (206) ، العةةدديةةة المصةةرية للمنةاهج وطةةرق التةةدري ، الجمعفتت  المنتتاا  ومتتر  التتتاريس
 (.151 – 74،     )(2الج ء )

 م(2010، وعبةةةةد ا  عبةةةةد الةةةةرحمن الكنةةةةدر  )سةةةةمير يةةةةون  أحمةةةةدو ، شةةةةافي فهةةةةد المحبةةةةوب:            
هيم البالغيةةةةة البديعيةةةةة لةةةةدى طةةةةالب كليةةةةة التربيةةةةة األساسةةةةية بالكويةةةة  باسةةةةتخدام تنميةةةةة المفةةةةا

، (16)، المجلةةد (3العةةدد ) ،ماعيتتةمجلتتة اراستتاأ تربويتتة واجت ،إسةةتراتيجية الةةتعلُّم التعةةاوني
 .(391 – 365) ،    يوليو
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 ( أفةةةر اسةةةتخدام نمةةةوذ  بةةةايبي البنةةةائي فةةةي تةةةدري  2007صةةةالح عبةةةد السةةةمي  محمةةةد " :)م
غةة غة على تعديل التصورا  البديلة عن المفاهيم البالغية وتنمية ااتجاهةا  نحةو البالالبال

لعدد أل هر، ا، جامعة ا، كلية التربيةمجلة كلية التربية، لفانو  "لدى طالبا  الصف األول ا
  (.175 – 125،     )(، يونيو3(، الج ء )133)

 تتتاريس الب لتتة م(: 2005عةة او  )، وفةةائ ة محمةةد فخةةر  العبةةد الةةرحمن عبةةد علةةي الهاشةةمي
 ، دار المسيرة."، عمسانالشربية " ردية نظرية تمبيقية محوسبة 

 فاعليةةة إسةةةتراتيجيا  التفكيةةر المتشةةةعب فةةي تنميةةةة م(: "2012ي عبةةةد المحسةةن الحةةةديبي )علةة
، "أخةرى للُّغةة العربيةة النةاطقين بلغةا المفاهيم البالغيةة وااتجةاه نحةو البالغةة لةدى متعلِّمةي ا

ن، لسةودا، اة، معهد تعلةيم اللُّغةة العربيةة، جامعةة أفريقيةا العالميةمجلة الشربية للنامقين بغيراا
 . 104 – 1،     (، يونيو14العدد ) ،(9السنة )

 (  2008فاطمة شعبان محمد عسير " :)فاعلية استتخااب المنظمتاأ المتقامتة فت  تنميتة م
ة لة ماجسةةةتير، كليةةةة التربيةةة، رسةةةا" ولالمهتتتاايب الب ليتتتة لتتتاى مالبتتتاأ الصتتتم األول الثتتتان

 ، جامعة الملك خالد.للبنا 

 ( 2016فةةةةو   سةةةةعد عيسةةةةى :)أ نقايتتتتة فتتتت  ال تتتتشر الشربتتتت  جماليتتتتاأ التلقبتتتتت  " قتتتترامام
 ، دار المعرفة الجامعية.، ااسكندرية"المشاصر

 منتتاا  البحتتث ومتتر  التحليتتل اإلحصتتائ  فتت  : م(1991، وآمةةال صةةادق )ااد أبةةو حطةةبفةة
 .، مكتبة األنجلو المصريةالقاهرة، نهسية والتربوية وا جتماعيةب الالشلو 

 (  2013قاسم محمد عبود العميةر)وثتر ونمتوذي وواة فت  اكتستام المهتاايب الب ليتة : م "
 بيةة، كليةة التر رسةالة ماجسةتير وتنمية التهكير الناقتا عنتا مت م الصتم الختامس األابت  "،

 .، جامعة ديالىللعلوم اانسانية
  تنبي.، مكتبة الم، الدمامالتذو  األاب  " النظرية والتمبي  "م(: 2013شعبان عبد البار  )ماهر 
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 (  برنةةامج لتصةةويب التصةةورا  الخطةةا للمفةةاهيم البالغيةةة 2014مةةاهر شةةعبان عبةةد البةةار :)م
ليتتة المجلتتة الاو ، غةةة العربيةةة بكليةةة التربيةةة ببنهةةاالمرتبطةةة بعلةةم البيةةان لةةدى طةةالب شةةعبة اللُّ 

 (.131 – 91،     )(35ا  العربية المتحدة، العدد )، جامعة اامار ث التربويةلألبحا

 (  2011محمد رجب فضل ا :)يبته " ، ومتملبتاأ تار ب اللُّغتة الشربيتة مشتايير إعتاااهُمشلبتم
 ، عالم الكتب."، القاهرة اراساأ وبحوث

 البالغيةةةةة لةةةةدى : التصةةةةورا  البديلةةةة فةةةةي المفةةةةاهيم م(2015حمةةةد سةةةةعيد مجحةةةةود ال هرانةةةةي )م
ستاأ عربيتة فت  التتاريس وعلتب مجلتة ارا ،فالفالةث الفةانو  بمحافظةة الطةائ طالب الصف

 .(296 – 271) ،    (، يناير57)، العدد النهس
 ( مهارا  التذوق األدبي في ضوء نظريةة جماليةة التجةاوب وفاعليةة 2010محمد السيد ال يني :)م

ليتة مجلتة ك، الطةالب المعلِّمةين بكليةة التربيةةا لةدى بع  إستراتيجيا  ما وراء المعرفة في تنميته
 (.473 – 435،     )(، سبتمبر2(، الج ء )74، جامعة المنصورة، العدد )التربية

  ( 2009محمةةةد محمةةةود محمةةةد موسةةةى) سةةةتراتيجية دورة الةةةتعلم فةةةي تنميةةةة المفةةةاهيم إ: أفةةةر م
عةة الحصةن بدولةة اامةارا  البالغية لةدى طلبةة قسةم التربيةة " تخصة  اللغةة العربيةة " بجام

لجمعيةةةة ، ا(2، الجةةة ء )(، سةةةبتمبر95، العةةةدد )مجلتتتة القتتترام  والمشرفتتتة ،المتحةةةدة العربيةةةة 
 .(84 – 13) ،    المصرية للقراءة والمعرفة

 ( 2011محمود أحمد السةيد :)منشةورا  جامعةة دمشةقف  مرائ  تتاريس اللُّغتة الشربيتةم ،   ،     
 كلية التربية.

 م(: اسةةةةةتخدام إسةةةةةتراتيجية ترتيةةةةةب المهةةةةةام 2012بةةةةةد الباسةةةةةط عبةةةةةد القةةةةةادر )محمةةةةةود هةةةةةالل ع
المتقطعةةة فةةي تةةدري  البالغةةة وأفةةره فةةي اكتسةةاب المفةةاهيم البالغيةةة وتنميةةة مهةةارا  اابةةداع 

، ، كليةةة التربيةةة، جامعةةة أسةةيوطالمجلتتة الشلميتتة، غةةو  لةةدى طةةالب الصةةف األول الفةةانو اللُّ 
 (.340 – 279    )، (، يوليو3(، العدد )28المجلد )

 ( نظريةةةة2006مةةةريم عبةةةد الةةةرحمن النعيمةةةي :)مجلتتتة كليتتتة ، التلقِّةةةةي عنةةةد أبةةةي هةةةالل العسةةةكر  م
 (.28 – 1،     )(2(، العدد )12، جامعة عين شم ، المجلد )التربية )القسب األاب (
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  الهيئةةة القوميةةة لضةةمان جةةودة التعلةةيم وااعتمةةادNAQAAE (2010 :)الوثيقتتة القوميتتة م
التربيتتتتة بمصتتتتر )مستتتتتوياأ : المدسستتتتة، والختتتتريجين، ير تقتتتتويب واعتمتتتتاا كليتتتتاأ لمشتتتتاي

    ، على الرابط ا تي:، ينايروالبرام (
 (6–2014) Scc. means.  eun.  eg/facedum/ arabic/files/NARS. Pdf   

 شةكالية  المصةطلحنظ :م(2010، نضةال القصةير  )وائل بركا ، لطيفة بةرهم ، ريةة التلقِّةةي وار
مجلةد علةوم اانسةانية، ال، سلسةلة ا داب والة جامشة ت ترين للبحتوث والاراستاأ الشلميتةمجل
 (.185 –171،     )(1(، العدد )32)

 ( 2003وائةةل جمعةةة أحمةةد :)برنتتام  مقتتترا لتنميتتة بشتتض المهتتاايب الب ليتتة والتتتذو  م "
 وان.، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة حلاألاب  لاى م م كلية التربية"

 ة " مقتتترراأ اللُّغتتتة الشربيتتت .م تتتروط تمتتتوير كليتتتاأ التربيتتتةم(: 2005) و ارة التعلةةةيم العةةةالي
 ، يونيو.التوصيم والمحتوى"

 ة:ــــع األجنبيــــثانًيا: المراج
 Hamilton Craig, Schneider, Ralf (2002): " From Iser to Beyond ".  

style, vol. 36 , No. 4 , p.p. 640 - 658, available at Proquest. 
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