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 -1أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربیة وآداهبا بجامعة تربیت مدرس اإلیرانية
خریج الدکتوراه من قسم اللغة العربية وآداهبا بجامعة تربیت مدرس اإلیرانية
ّ -2
 -3طالب املاجستری يف فرع تعلیم اللغة العربیة بجامعة تربیت مدرس اإلیرانية
تاریخ الوصول1395/08/16 :
1438/02/04

تاریخ القبول1395/11/09 :
1438/04/28

امللخّ ص

لقــد كان األســتاذ يف إســراتیج ّیات التدریــس القدیمــة حمــور ًا أساسـ ّي ًا للعمل ّيــة التعلیم ّيــة وهــو كان الشــخص
الــذي یســیطر علــی بیئــة التدریــس؛ لكــن يف الســنوات األخــرة وبعــد أن أثبتــت الدراســات الرتبو ّيــة احلدیثــة
ّ
تغــرت إســراتیج ّیات التدریــس
أن املتع ّلــم هــو الشــخص الــذي جیــب أن یكــون حمــور العمل ّيــة التعليم ّيــة ّ
وهتتــم بتنم ّیــة قــدرة اإلبــداع واإلبتــكار لدیــه؛ وبــا ّ
أن البالغــة تُعــدّ مــن
وأصبحــت تركّــز علــی املتع ّلــم
ّ

ـذوق األديب لــدی
الــدروس اهلا ّمــة يف تعلیــم اللغــة العرب ّیــة وآداهبــا وتطمــح إلــی تنم ّيــة قــدرة االبــداع والتـ ّ
املتع ّلــم ،فمــن الــروري االهتــام باإلســراتیج ّیات املتقدّ مــة يف تدریســها لكوهنــا أكثــر تناســب ًا مــع أهــداف
البالغــة ،ولكــن یبــدو ّ
أن أســاتذة اللغــة العرب ّیــة يف اجلامعــات اإلیران ّیــة احلكوم ّیــة یســتخدمون اإلســراتیجیات
والهیتمــون باســتخدام اإلســراتیج ّیات املتقدّ مــة .مــن هــذا املنطلــق إنّنــا
التقلید ّیــة يف تدریــس البالغــة العرب ّیــة
ّ
يف هــذه الدراســة نحــاول أن نس ـ ّلط الضــوء علــی مــدی اســتخدام هــذه اإلســراتیج ّیات يف تدریــس البالغــة
العرب ّیــة يف أقســام اللغــة العرب ّیــة وآداهبــا باجلامعــات اإلیران ّیــة احلكوم ّیــة معتمديــ َن علــی املنهــج املســحي
ینمــوا
ملدرســيها كيــف يمكنهــم أن ّ
وأداة اإلســتبانة ،لكــي نكشــف طــرق نجــاح تدریــس هــذه املــا ّدة ونبـ ّـن ّ
التــذوق األديب يف طالهبــم .ونتائــج البحــث ّ
تــدل علــی ّ
بأنــم یســتخدمون
مهــارة
ّ
أن األســاتذة يزعمــون ّ
أهــم إســراتیج ّیات التدریــس املتقدّ مــة أي إســراتیج ّیة املحــارضة ،واملناقشــة واحلــوار ،وحــل املشــكالت،
ّ
والعصــف الذهنــي ،والتع ّلــم التعــاوين يف تدریــس البالغــة العرب ّیــة بنســبة متوس ـ ّطة ،والطلبــة یعتقــدون أنّ
أســاتذهتم ق ّلــا یســتخدمون هــذه اإلســراتیج ّیات املذكــورة.

الكلامت الدليلية :تعلیم اللغة العربیة ،إسرتاتیج ّیات التدریس املتقدّ مة ،البالغة العرب ّية.
* الكاتب املسؤولmotaghizadeh@modares.ac.ir :
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املقدّ مة
املــدرس التعليم ّيــة يف اختيــاره إلســراتيج ّية التدريــس التــي حت ّقــق أهــداف
تــرز مقــدرة
ّ
ـج
الــدرس وحمتــواه مــن ناحيــة ،وتتــاءم مــع احتياجــات طالبــه مــن ناحيــة أخــری ،حيــث يعـ ّ
املجــال الرتبــوي بإســراتيج ّيات عديــدة قــد يتداخــل بعضهــا البعــض ،وقــد يتشــابه البعــض
منهــا يف تنفيــذ بعــض اإلجــراءات الالزمــة ،لذلــك فـ ّ
ـدرس الناجــح يمكنــه توظيــف هــذه
ـإن املـ ّ
االســراتيج ّيات معــ ًا ،أو الرتكيــز علــی أحدهــا وفقــ ًا لطبيعــة حمتــوی الــدرس (الرشبینــي،
د.ت.)8 :
ال خيفــی ّ
رس إعجــاز القــرآن الكريــم.
أن للبالغــة العرب ّيــة أ ّ
مه ّيــة كبــرة يف الكشــف عــن ّ
وإنــا تســاعد عــى تنم ّیــة الــذوق األديب ،وتبـ ّـن اجلامل ّيــات الفن ّيــة يف األدب ،وتكشــف أرسار
ّ
هــذه اجلامل ّيــات ،كــا توصــل متع ّلمهــا بــراث أ ّمــة العــرب عــن طريــق األســاليب البالغ ّيــة
يتضمنهــا هــذا الــراث (عطــا .)39 :1987،وجدیــر بالذكــر ّ
أن تدریــس
اجل ّيــدة التــي
ّ
البالغــة العرب ّیــة لغــر الناطقــن هبــا لیــس أمــر ًا ه ّين ـ ًا .یتّفــق األخصائیــون ّ
أن أبنــاء العرب ّیــة
جیــدون أحیان ـ ًا صعوبــة يف فهمهــا مــع ّ
أن فیهــا الــيء الكثــر مــن املتعــة واإلثــارة ،الس ـ ّیام
إذا ارتبطــت باألســالیب األدب ّیــة ونصوصهــا ،أ ّمــا بالنســبة لغــر العــرب فـ ّ
ـإن تدریســها أكثــر
صعوبــة (العطــاس .)815 :1424 ،إذن مــن الــروري االعتــاد علــی إســراتیج ّیات تناســب
أهــم املــواد الدراســ ّية يف فــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا.
لتدریــس هــذه املــا ّدة التــي تُعــدّ مــن ّ
ّ
وإن اإلســراتیج ّیات املتقدّ مــة هــي التــي تســاعدنا علــی حت ّقــق األهــداف التعلیم ّيــة ملــا ّدة
البالغــة إلــی حــدّ كبــر؛ ّ
والتــذوق األديب
ماســة إلــی قــدرة اإلبــداع
ألن البالغــة
ّ
ّ
بحاجــة ّ
ـم ّإل مــن خــال مشــاركة
لــدی املتع ّلــم الســتقصاء األســالیب البالغ ّيــة وهــذا األمــر ال یتـ ّ
أن الدراســات احلدی ّثــة أثبتــت ّ
املتع ّلــم يف العمل ّيــة التعلیم ّيــة ،وبــا ّ
أن اإلســراتیج ّیات املتقدّ مــة
تس ـ ّبب حتریــك رغبــة املتع ّلــم فــا شــك ّ
أن اســتخدامها يف تدریــس البالغــة العرب ّیــة یــؤ ّدي
إلــی مشــاركة اجلمیــع يف قاعــة الــدرس ممّــا یزیــد مــن فاعل ّيــة تدریــس هــذه املــا ّدة الدراس ـ ّية
اهلا ّمــة وتســاعد علــی الوصــول إلــی األهــداف املطلوبــة منهــا .ولكــن مــع األســف یبــدو أن
األســاتذة يف تدریــس البالغــة یســتخدمون إســراتیج ّيات التدریــس التقلید ّیــة التــي يغيــب
فیهــا دور املتع ّلــم واألنشــطة الصف ّیــة ،وتقــع واجبــات التعلیــم ك ّلهــا علــی عاتــق األســتاذ .يف
تلــك اإلســراتیج ّیات ُیعــدّ األســتاذ حمــور العمل ّیــة التعلیم ّیة-التع ّلم ّیــة ،ویلعــب دور ًا أساسـ ّي ًا
يف هــذه العمل ّيــة؛ لكــن يف اإلســراتیج ّیات احلدیثــة یكــون املتع ّلــم نشــط ًا مشــارك ًا يف العمل ّیــة
التعلیم ّية-التع ّلم ّیــة وهــو العنــر الرئیــس يف التعلیــم .إضافــة إلــی ذلــك تنطلــق مشــكلة
الدراســة ممّــا وجدنــا مــن شــكوی الطــاب يف أقســام اللغــة العربیــة وآداهبــا بجامعــات إیــران
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احلكوم ّیــة مــن صعوبــة درس البالغــة وعــدم تع ّلــم هــذه املــا ّدة كــا ينبغــي .ونظــر ًا ملــا مـ ّـر بنــا
قمنــا هبــذه الدراســة لكــي نقـ ّـوم مــدی اســتخدام إســراتیج ّیات التدریــس املتقدّ مــة يف مــادة
البالغــة العرب ّیــة يف أقســام اللغــة العرب ّیــة وآداهبــا يف مرحلــة البكالوریوس باجلامعــات اإلیران ّیة
ـم إســراتیج ّیات التدریــس املتقدّ مــة؛ وأخــر ًا لكــي
احلكوم ّیــة وأیض ـ ًا لكــي نتعـ ّـرف علــی أهـ ّ
نتقــدّ م خطــوة إلــی األمــام يف تدریــس هــذه املــا ّدة تدریس ـ ًا ناجح ـ ًا نافع ـ ًا.
حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالیة:
 -1مــا مــدی اســتخدام إســراتیج ّيات التدریــس املتقدّ مــة يف مــا ّدة البالغــة العرب ّيــة مــن وجهــة
نظر األســاتذة؟
 -2مــا مــدی اســتخدام إســراتیج ّیات التدریــس املتقدّ مــة يف مــا ّدة البالغــة العرب ّيــة مــن وجهــة
نظــر الطالب؟
 -3مــا مــدی فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن آراء األســاتذة والطــاب يف اســتخدام
إســراتیج ّیات التدریــس املتقدّ مــة ملــا ّدة البالغــة العرب ّيــة؟
الدراسات السابقة
هنــاك دراســات خمتلفــة عاجلــت موضــوع اســتخدام اإلســراتیج ّیات احلدیثــة يف املــواد
الدراســية املختلفــة لفــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا ،منهــا:
 .1دراســة مریــم پورمجشــیدی وزهــرا افضلــی ( )1389املعنونــة بـــ «نقــش راهربدهــا و فنــون
قســمت هــذه الدراســة عمل ّیــة التع ّلــم إلــی ثالثــة
آموزشــی در تدریــس رصف و نحــو عربــی»ّ .
أن ّ
رییــة ،واإلدراك ،والتوظیــف؛ واســتنتجت ّ
كل قســم مــن هــذه األقســام حیتاج
أقســام :التذك ّ
اخلاصــة بــه.
إلــی اســتخدام فنــون التدریــس
ّ
 .2عيســی متقــي زاده وزمــاءه ( )1392يف مقاهلــم املعنــون بـــ» میــزان اجــرای روشــها
وفنــون تدریــس قواعــد در مقطــع كارشناســی رشــته زبــان وادبیــات عربــی از نظــر اســتادان
ودانشــجویان» بحثــوا عــن مــدی اســتخدام إســراتیج ّیات وطــرق تدریــس القواعــد يف
مرحلــة البكالوریــوس بجامعــات إیــران احلكوم ّیــة .واســتنتجوا ّ
أن األســاتذة يف اجلامعــات
التــي أجــروا فیهــا دراســتهم املیدان ّیــة یســتخدمون الطریقــة القیاسـ ّیة يف تدریــس قواعــد اللغــة
العرب ّیــة.
 .3شــكري عزالدیــن حمســن ومكــي فرحــان كریــم اإلبراهیمــي ( )2013يف الدراســة املیدان ّیة
املعنونــة بـ«أثــر إســراتیج ّیة العصــف الذهنــي يف تدریــس مــادة البالغــة والتطبیــق» أثبتــا ّ
أن
إســراتيج ّية العصــف الذهنــي تــؤ ّدي إىل ارتقــاء مســتوى التعليــم لــدى طــاب الصــف
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اخلامــس اإلعــدادي عندمــا تُســتخدم يف تدريــس مــا ّدة البالغــة.
 .4دراســة حممــد خاقــاين أصفهــاين وعطــا حممــد إســاعيل أبوجبــن ( )1394املعنونــة
بـ»توظيــف إســراتيج ّية تأليــف األشــتات يف تدريــس البالغــة العرب ّيــة يف التعليــم الثانــوي
والتعليــم اجلامعــي» .بحثــت هــذه الدراســة عــن مــدی إمكان ّیــة توظیــف إســراتیج ّیة تألیــف
األشــتات ( )synecticsيف تدریــس البالغــة العرب ّیــة يف التعلیــم الثانــوي والتعلیــم اجلامعــي.
ونتائــج الدراســة تـ ّ
ـدل علــی ّ
أن هنــاك جمــاالً واســع ًا لتطبیــق هــذه اإلســراتیج ّیة يف تدریــس
البالغــة ،وكذلــك تـ ّ
ـدل علــی إمكان ّیــة التدریــب علــی الربامــج واإلســراتیج ّیات احلدیثــة.
أهــم
فإنــا تتم ّیــز عــن الدراســات الســابقة بتناوهلــا مــدی اســتخدام
ّ
أ ّمــا دراســتنا هــذه ّ
اإلســراتیج ّیات املتقدّ مــة يف تدریــس البالغــة العرب ّیــة يف اجلامعــات اإلیران ّیــة احلكوم ّیــة،
خمصصــة لتقویــم هــذه اإلســراتیج ّیات
فتُعتـ َـر رائــدة يف هــذا املجــال إذ مل نعثــر علــی دراســة ّ
يف مــا ّدة البالغــة العرب ّيــة.
املنهج
ـم اســتخدام املنهــج املســحي الــذي ُيعــدّ مــن أكثــر مناهــج البحــث الرتبــوي اســتعامالً؛
لقــد تـ ّ
ويســاعدنا يف مجــع وقائــع ومعلومــات موضوعيــة قــدر اإلمــكان عــن ظاهــرة مع ّينــة ،أو حادثــة
خمصصــة ،أو جـــاعة مــن اجلـــاعات ،أو ناحيــة مــن النواحي (صحيــة ،تربويــة ،اجتامعية و)..
ّ
(فاخــر ،د.ت .)117 :ويعمــل الباحــث فيــه عــى حتليــل واقــع احلــال لألفــراد يف منطقــة
حمــدّ دة مــن أجــل توجيــه العمــل يف الوقــت الراهــن ويف املســتقبل القريــب.
یتكــون جمتمــع الدراســة مــن فئتــن :األولــی طــاب مرحلــة اللیســانس ،والثانيــة
ّ
األســاتذة يف أقســام اللغــة العربيــة وآداهبــا ببعــض اجلامعــات احلكوم ّيــة االیران ّيــة .تشــتمل
مدرســن أخصائيــن يف جمــال
عینــة الدراســة علــی ( )90طالبــ ًا وطالبــ ًة ،وعلــی (ّ )10
ـوزع أفــراد عینــة الدراســة علــی ( )4جامعــات حكوم ّيــة
تدریــس مــا ّدة البالغــة العرب ّيــة .يتـ ّ
ایران ّیــة وهــي كالتــايل« :الشــهید هبشــتي ،وطهــران ،والعالمــة طباطبائــي ،واخلوارزمــي».
اســتخدمت الدراســة االســتبانة كأداة جلمــع املعلومــات والبیانــات الالزمــة مــن األســاتذة
والطــاب .ولبنــاء االســتبانة قــام الباحثــون باملراحــل التاليــة:
	-اال ّطــاع علــی األدب الرتبــوي والدراســات الســابقة ذات العالقــة بمجــال إســراتیج ّیات
التدریــس املتقدّ مــة.
	-اســتخدام مقیــاس لیكــرت
املتــدرج ( )Likert scaleذي النقــاط اخلمــس لقیــاس
ّ
العبــارات يف االســتبانة )1« :قلیــل جــدا  )2قلیــل  )3أحیانــ ًا )4كثــر  )5كثــر جــد ًا».

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة األولی ،العدد األول ،خريف وشتاء 1438/1395

93

	-عــرض االســتبانة علــی املحكمــن والذیــن قامــوا بدورهــم بتقدیــم النصــح واإلرشــاد
وتعدیــل وحــذف مــا یلــزم.
	-إجــراء دراســة اختبار ّيــة میدان ّيــة ّأول ّيــة (ع ّینــة اســتطالع ّية) لالســتبانة ،وتعدیلهــا حســب ما
یناســب .وتشــتمل هــذه االســتبانة علــی مخســة أنــواع مــن إســراتیج ّیات التدریــس املتقدّ مــة،
وهــي كالتــايل« :أ .إســراتیج ّية املحــارضة :واشــتملت علــی ( )5أســئلة .ب .إســراتیج ّية
املناقشــة واحلــوار :واشــتملت علــی ( )5أســئلة .ج .إســراتیج ّية العصــف الذهنــي:
واشــتملت علــی ( )5أســئلة .د .إســراتیج ّية حـ ّـل املشــكالت :واشــتملت علــی ( )6أســئلة.
ه .إســراتیج ّية التع ّلــم التعــاوين :واشــتملت علــی ( )4أســئلة».
	-اســتخدام برنامــج احلزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتامعيــة ( )spssلتحلیــل البیانــات
واملعلومــات املســتخرجة مــن إســتبانة األســاتذة والطلبــة.
ـم اســتخدام طریقــة ألفــا كرونبــاخ كطریقــة إلجیــاد معامــات ثبــات املتغــرات املكونــة
تـ ّ
لالســتبانة ،وكذلــك املتغـ ّـرات الفرع ّيــة لالســتبانة واالســتنبانة ّ
ككل ،وذلــك بعــد تطبیقهــا
علــی ( )30طالب ـ ًا وطالب ـ ًة .یبـ ّـن اجلــدول رقــم (ّ )1
أن معامــات الثبــات جلمیــع املتغـ ّـرات
الفرع ّيــة ،واالســتبانة ّ
ككل ،دا ّلــة إحصائیـ ًا عنــد مســتوی داللــة ()0/000؛ حیــث تراوحــت
معامــات الثبــات بــن ( /973و  )/993ومعامــل الثبــات جلمیــع اإلســراتیج ّیات
(.)0/990
وكذلــك قــام الباحثــون بحســاب اإلتّســاق الداخــي لفقــرات االســتبانة ،وذلــك بحســاب
معامــات االرتبــاط بــن ّ
كل فقــرة ،والدرجــة الكليــة لفقــرات االســتبانة .اجلــدول رقــم ()1
یبـ ّـن معامــات االرتبــاط بــن ّ
كل فقــرة مــن فقــرات االســتبانة والدّ رجــة الكل ّيــة لفقراتــه،
والــذي ی ّبــن أن معامــات االرتبــاط املب ّینــة دالــ ٌة عنــد مســتوی داللــة ()0/05؛ حیــث
تراوحــت معامــات ارتبــاط بریســون بــن ( /978و  )/988ومعامــل ارتبــاط جلمیــع
اإلســراتیج ّیات ( .)/989فهــذا یؤكــد لنــا صالح ّيــة اســتخدام االســتبانة يف الدراســة بـ ّ
ـكل
طمأنينــة.
االسرتاتیج ّيات
(املتغیات الفرع ّية)
ّ

كرونباخ ألفا

معامل ارتباط
بریسون

املحارضة

/983

/986

املناقشة

/987

/978
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العصف الذهني

/991

/987

ّ
حل املشكالت

/993

/988

التعاوين
التع ّلم
ّ

/973

/979

اإلسرتاتیجیات ّ
ككل

/990

/989

متغی من االستبانة واالستبانة ّ
اجلدول رقم  -1معامالت االرتباط بنی ّ
ككل
كل ّ

األدب النظري للدّ راسة
إســراتيج ّية التدريــس« :إســراتیج ّیة التدریــس جمموعــة اإلجــراءات والوســائل التــي
تســتخدم مــن قبــل املعلــم ويــؤدي اســتخدامها إىل متكــن الطــاب مــن اإلفــادة مــن اخلــرات
التعليم ّيــة املخ ّططــة وبلــوغ األهــداف الرتبو ّيــة املنشــودة» (عبــد احلمیــد شــاهنی.) 51 :2010 ،
وقــد ذكــر كــال عبداحلمیــد زیتــون أن «إرساتیج ّیــة التدریــس عبــارة عــن إجــراءات التدریــس
التــي خی ّططهــا القائــم بالتّدریــس مســبق ًا ،بحیــث تعینــه علــی تنفیــذ التدریــس علــی ضــوء
اإلمكانــات املتاحــة لتحقیــق األهــداف التدریس ـ ّیة ملنظومــة التدریــس التــي یبنیهــا ،وبأقصــی
فعال ّیــة ممكنــة» (زیتــون.)266 :2003 ،
للســلطة
إســراتيج ّيات التدريــس املتقدّ مــة :ینظــر عــادة إلــی املع ّلمــن علــی ّأنــم رمــوز ّ
التــي تلعــب أدوار تشــبه أدوار الوالــد ،وامللقــن ،واملوجــه ،واملدیــر ،والقــايض ،والقائــد،
الســنوات األخــرة وبعــد
واملقـ ّـوم ،وح ّتــی ال ّطبیــب الــذي یعالــج جهــل الطــاب .لكــن يف ّ
أن كشــفت اإلســراتیج ّیات املتقدّ مــة للتدریــس تغــرت أدوار املعلمــن؛ وإهنــم يف هــذه
اإلســراتیج ّیات أصبحــوا كمیرسیــن ،ومســاعدین ،ومرشــدین ،ومستشــارین ،وناصحــن،
ومنظمــن ،ومشــخصنی ،وكمصــدر لألفــكار ،وكمستشــارین يف االتّصــال (أكســفورد،
یصحــح أخطــاء املتع ّلمــن
« .)24 :1996ففــي املــايض كان املع ّلــم هــو الشــخص الــذي
ّ
وخیربهــم مــاذا ینبغــي أن یفعلــوا ومتــی جیــب أن یفعلــوا ذلــك .واآلن یــؤدي املتع ّلمــون الكثــر
مــن هــذه الوظائــف ألنفســهم بینــا أصبحــت وظیفــة املع ّلــم أقـ ّـل توجیه ـ ًا وأكثــر تســهیالً»
(املصــدر نفســه .)13 :ويف ظـ ّـل هــذه التغیــرات التــي جــاءت هبــا إســراتیج ّیات التدریــس
احلدیثــة نشــاهد أن املتع ّلمــن أصبحــوا أكثــر اســتقاللی ًة واعتــاد ًا علــی أنفســهم.
املهمــة املســتخدمة يف هــذا املقــال ،وفیــا یــي
قدمنــا فیــا ســبق عرضــ ًا للمصطلحــات ّ
عــرض ألهــم إســراتیج ّیات التدریــس املتقدمــة التــي تســاعد األســاتذة يف فاعل ّیــة تدریــس
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بالذكــر ّ
مــادة البالغــة وتیســر فهمهــا للمتعلمــن .ومــن اجلدیــر ّ
أن املؤ ّلفــن اختــاروا هــذه
اإلســراتیج ّیات اخلمســة لكوهنــا مــن أهــم اإلســراتیج ّیات احلدیثــة وإلمكانیــة تطبیقهــا علــی
مــادة البالغــة.
 -1إســراتيجية املحــارضة :تقــوم إســرتیج ّیة املحــارضة علــی مبــدأ اإللقــاء املبــارش والــرح
أو العــرض النظــري للــادة العلمیــة واإلنســانیة ســواء بســواء مــن جانــب املع ّلــم؛ فـ ّ
ـإن املع ّلــم
یقــوم بنقــل أو تلقــن املعلومــات واملعــارف العلم ّیــة بأشــكاهلا املختلفــة مــن الكتــاب التعليمــي
إلــی ال ّطلبــة ،ویــرح املفاهیــم واملبــادئ والقوانــن العلمیــة مســتعین ًا من حــن آلخر بالسـ ّبورة
وال ّطباشــر لــرح مــا یعتقــد أ ّنــه غامــض علــی ال ّطلبــة ،بینــا یســمع الفــرد املتع ّلــم هبــدوء أو
أي حلظــة أن يطلــب منــه
ويتوقــع يف ّ
ـجل املالحظــات أو بعــض مــا یقولــه ویرشحــه املع ّلــم ّ
یسـ ّ
إعــادة أو تســميع أي جــزء مــن املــا ّدة .لــذا يعــدّ املع ّلــم يف هــذه اإلســراتیج ّیة حمــور العمل ّيــة
التعليم ّيــة «ويــري كثــر مــن الرتبو ّيــن ّ
أن بإمكانيــة املع ّلــم أن جيعــل منهــا إســراتیج ّیة ج ّيــدة
عنــد إتّبــاع جمموعــة مــن النقــاط منهــا :إعــداد الــدرس إعــداد ًا جيــد ًا ،الرتكيــز عــي توضيــح
املحتــوي العلمــي بعيــد ًا عــن نقلــه ،تقســيم الــدرس إيل أجــزاء وفقــرات ،اســتخدام العديــد
مــن األدوات التعليم ّيــة ومصــادر التع ّلــم ،اســتخدام مــا يلــزم مــن وســائل ،االبتعــاد عــن
اإللقــاء بنفــس ال ّطريقــة ال ّطويلــة ملــدّ ة طويلــة ،قــراءة اســتجابات الطــاب وردود أفعاهلــم
واالســتجابة هلــا» (زیتــون211-213 :1996 ،؛ عبــد احلمیــد شــاهنی.)30-31 :2010،
«وأنــاط املحــارضة هــي :املحــارضة الرســم ّیة املبــارشة ،الســؤال ،اإللقــاء ،النقــاش ،العــرض
املنظمــة ،املحــارضة
التوضیحــي ،التطبیــق ،التســمیع ،املحــارضة بأســلوب أخــذ املالحظــات
ّ
املدعمــة بالوســائل التعلیم ّیــة» (الســبحي والقســایمة.)73-74 :2010،
 -2إســراتيجية املناقشــة واحلــوار« :تعــرف املناقشــة علــی ّأنــا أنشــطة تعلیم ّیــة تقــوم علــی
املحادثــة التــي یتبعهــا املع ّلــم مــع طالبــه حــول موضــوع الــدرس ،بمعنــی ّأنــا إختــاف
األفــكار أو مــزج للتفكــر تعــرض فیــه اآلراء بــدون براهــن مســائدة واملناقشــة لیســت جمــرد
تســمیع بــل ّإنــا عمل ّیــة تفاعــل لفظــي وتبــادل املوقــف بــن الطــاب واملعلمــون ،تســمح
احلریــة واملشــاركة الفاعلــة واحلــوار الدائــم واحــرام الــرأي والــرأي اآلخــر،
بإشــاعة جـ ّـو مــن ّ
ممــا جیعــل عملیــة التعلیــم والتعلــم أكثــر متعــ ًة ،وأبعــد أثــر ًا يف حتقیــق األهــداف الرتبو ّیــة
املنشــودة منهــا .فإهنــا لیســت حتــاور ًا بــن أحــزاب خمتلفــة تســعی كل منهــا الفــوز ،بــل هــي
أنشــطة تعلیم ّیــة تقــوم علــی املحادثــة التــي یتبعهــا املع ّلــم مــع ّ
طلبــه حــول موضــوع الــدرس،
حیــث یكــون األول فیهــا للمع ّلــم الــذي حیــرص علــی إیصــال املعلومــات إلــی ال ّطلبــة بطریقــة
الــرح ،والتلقــن ،وطــرح األســئلة ،وحماولــة ربــط املــا ّدة التعلیم ّیــة قــدر اإلمــكان للخــروج
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مدی استخدام إسرتاتیج ّیات التدریس املتقدّ مة لتدریس ما ّدة البالغة العرب ّية...

بخالصــة ،وتعمیــم للــا ّدة التعلیم ّیــة ،وتطبیقهــا علــی أمثلــة منتمیــة أحیانـ ًا» (املصــدر نفســه:
« .)75وتؤكّــد هــذه اإلســراتیج ّیة علــی قيــام املع ّلــم بــإدارة حــوار شــفوي مــن خــال
املوقــف التدريــي ،هبــدف الوصــول إلــی بيانــات أو معلومــات جديــدة ،وعلــی املع ّلــم
مراعــاة جمموعــة مــن النّقــاط جلعــل هــذه ال ّطريقــة ف ّعالــة عنــد اســتخدامها يف تدريــس بعــض
املوضوعــات التــي حتتــاج إيل اجلــدل وإبــداء الـ ّـرأي حوهلــا ومــن هــذه النّقــاط واالعتبــارات
مــا يــي :جيــب أن تكــون األســئلة مناســب ًة لألهــداف ومســتوی الطــاب ،وجيــب أن تكــون
األســئلة مثــر ًة لتفكــر الطــاب ،جيــب حتديــد مــدی ســهولة وصعوبــة األســئلة ،مراعــاة أن
تكــون األســئلة خاليــة مــن األخطــاء اللغو ّيــة والعلم ّيــة ،رضورة الرتكيــز علــی إعطــاء زمــن
انتظــار ،مراعــاة مشــاركة مجيــع الطــاب باملناقشــة ،وأن تتــاح الفرصــة هلــم ملناقشــة بعضهــم
البعــض» (عبــد احلمیــد شــاهنی31 :2010 ،؛ صفــوی.)127-139 :1382 ،
بأنــا عمل ّيــة توليــد العديــد
 -3إســراتیج ّیة العصــف الذهنــي« :عـ ّـرف هــذه اإلســراتیج ّیة ّ
مــن األفــكار واحللــول ملشــكلة مع ّينــة بحيــث يطلــب املع ّلــم مــن الطـ ّـاب أن يقدّ مــوا أو أن
يقرتحــوا أكــر عــدد مــن األفــكار التــي تســاعد يف حـ ّـل هــذه املشــكلة» (حمســن واإلبراهیمــي،
احلــر لألفــكار أو إطــاق
«وتســمي أیضــ ًا
 183 :2013نقــا عــن أبــو رسحــان)؛
بالتحــرك ّ
ّ
ّ
األفــكار أو حـ ّـل املشــكالت اإلبداعــي ،وهــي عبــارة عــن موقــف یــزود الطـ ّـاب بمجموعــة
مــن القواعــد إلنتــاج األفــكار يف جـ ّـو جیــب أن خیلــو مــن إصــدار األحــكام علــی اآلخریــن
وعلــی مقرتحاهتــم ویــدور حــول مشــكلة ویكــون متعاونـ ًا ویكــون مفتوحـ ًا لتق ّبــل أفــكار ّ
كل
طالــب .ويف هــذه اإلســراتیجیة فـ ّ
ـإن كم ّيــة األفــكار املتو ّلــدة تعطــي أســبق ّیتها علــی نوع ّیتهــا،
حیــث ّ
یؤجــل بشــكل متعمــد إلــی وقــت الحــق ،وتكتــب األفــكار
أن احلكــم علــی النوع ّیــة ّ
الســبورة مبــارشة ،مــع مالحظــة حـ ّ
ـث الطــاب علــی عــدم تكــرار
ـم تولیدهــا علــی ّ
التــي یتـ ّ
األفــكار املطروحــة .وتســر إجــراءات العصــف الذهنــي كــا یــي :تقســیم املشــاركنی إلــی
املجموعــات ،حیــدد حجــم املجموعــة بــن  8-5أفــراد مــع املتابعــة للتأكیــد مــن ّأنــا مجیع ـ ًا
تط ّبــق القواعــد ،وإعــان املشــكلة املطروحــة للبحــث وتوضیحهــا بعنایــة ،والتأ ّكــد مــن ّ
كل
طالــب یفهــم املشــكلة موضــوع النقــاش ،تشــجیع مجیــع ال ّطلبــة باملشــاركة ،التوضیــح ملــن
یطلــب التوضیــح ،إعطــاء اإلشــارة للبــدء واالنتهــاء .وتســتلزم هــذه اإلســراتیجیة قیــام قائــد
املجموعــة (املع ّلــم) بتهیئــة الظــروف ،كــا علیــه أن یتأ ّكــد مــن فهــم املشــاركنی ألدوارهــم،
والعمــل علــی حتریــك أذهــان املجموعــة بشــكل مســتمر لضــان تد ّفــق األفــكار» (الســبحي
والقســایمة)83-84 :2010 ،؛ صفــوی.)178 :1382 ،
حــل املشــكالت« :تعــدّ القــدرة علــی ّ
 -۴إســراتیج ّیة ّ
حــل املشــكالت متطلبــ ًا أساســ ّی ًا
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الســتمرار حیــاة اإلنســان ویمكــن أن تســتخدم إســراتیج ّیة حـ ّـل املشــكالت بف ّعال ّیــة يف جمــال
هــا ّم آخــر هــو تشــخیص الضعــف يف املهــارات املختلفــة والتــي تــر ّد يف مجیــع املــوا ّد التعلیم ّیــة.
ویــری عــادل البنــا أن املشــكلة مت ّثــل فجــوة معلوماتیــة بــن املعلومــات املتاحــة يف املوقــف أو
یمكــن أن یطلــق علیــه احلالــة االبتدائ ّیــة للمعلومــات ،وبــن معلومــات اهلــدف أو مــا یســمی
باحلالــة النهائ ّیــة للمعلومــات ،ویكــون غــر واضــح متامــ ًا كیف ّیــة مــلء الفجــوة املعلومات ّیــة
بینهــا ،للوصــول مــن املعلومــات املتاحــة إلــی اهلــدف .فــا شــك ّ
أن معرفــة املع ّلــم لقــدرات
الطلبــة املختلفــة :ضعف ـ ًا وقـ ّـو ًة یســاعد علــی التأكیــد مــن مــدی ف ّعال ّیــة أهــداف التعلیــم و
طریقــة وأســالیب تقویمــه .فهــل هیمــل املع ّلــم هــذه الظاهــرة ویبنــي تعلیمــه أساســ ًا علــی
افــراض ّ
أن الطلبــة یعرفونــه معرفــة تا ّمــة ،ویبــدأ بتعلیــم املوضــوع اجلدیــد دون االنتبــاع
إلــی الثغــرات الواضحــة يف تع ّلــم الطلبــة؟ فــا هــو فاعــل؟» (الســبحي والقســایمة:2010 ،
الســت اآلتيــة:
تتمثــل يف اخلطــوات
ّ
 .)86-87وهلــذه اإلســراتيج ّية إجــراءات أساســ ّيةّ ،
«اإلحســاس باملشــكلة ،حتديــد املشــكلة ،صياغــة الفــروض ،مجــع البيانــات واملعلومــات حــول
املشــكلة ،اختبــار صحــة الفــروض ،الوصــول إلــی أحــكام عا ّمــة (التقويــم)؛ ويتحــدّ د دور
امل ّعلــم يف التخطيــط للــدّ رس وصياغتــه علــی شــكل مشــكالت ،وإرشــاد الطــاب يف مجيــع
اخلطــوات؛ أ ّمــا دور الطالــب فيكــون أساسـ ّي ًا نشــط ًا ،حيــث يقــوم باقــراح احللــول واألفــكار
املالئمــة ّ
والتوصــل إلــی
صحــة الفــروض أو احللــول املقرتحــة،
ّ
حلــل املشــكلة ،واختبــار ّ
النتائــج ،واالســتنتاجات» (البصیــص.)171 :2011 ،
ـاوين یعــدّ مــن اإلســراتیج ّیات التــي جــاءت بــه احلركــة
 -۵التع ّلــم التعـ ّ
ـاوين« :التع ّلــم التعـ ّ
ـف إلــی
ـم يف تقســیم طــاب الصـ ّ
الرتبو ّیــة احلدیثــة وإ ّنــه نــوع مــن التع ّلــم الص ّفــي الــذي یتـ ّ
جمموعــات .البــدّ أن یتكاتــف اجلمیــع مــن أجــل التع ّلــم مــن خــال اعتامدهــم علــی بعضهــم
البعــض .واملشــكلة التــي تــرز باســتمرار يف هــذا األســلوب اعتــاد أعضــاء املجموعــة علــی
طالــب ،وبذلــك یعنــي االعتــاد االجیــايب املتبــادل؛ ولكــن مــا جــاء بــه التع ّلــم التعــاوين هــو
اجیــاد هیكل ّیــة تنظیم ّیــة لعمــل جمموعــة ال ّطلبــة ،فهــم مرتبطــون مــع بعضهــم البعــض بطریقــة
ال یســتطیع أن ینجــح أي واحــد منهــم ّإل إذا نجحــوا مجیعــ ًا وإذا فشــلوا ،فشــلوا مجیعــ ًا»
ینســق أعضــاء الفریــق اجلهــود
(الســبحي والقســایمة« .)91 :2010 ،ففــي هــذه اإلســراتیج ّیة ّ
ویتحملــون املســؤول ّیة بنفــس الدّ رجــة
املشــركة مــع بعضهــم البعــض بصــورة من ّظمــة،
ّ
للوصــول إلــی األهــداف املقصــودة» (الربیعــي .)201 :2015،وتتم ّثــل خطــوات هــذه
اإلســراتيج ّية يف النقــاط اآلتيــة« :حتديــد املوضــوع (النــص) ،تقســيم املوضــوع (النــص)
إىل وحــدات جزئ ّيــة ،توزيــع الوحــدات علــی جمموعــات العمــل التعــاوين ،تقســيم الطــاب
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ّ
وامللخــص ،واملقـ ّـوم،
إلــی جمموعــات ،حتديــد دور كل فــرد يف املجموعــة (القائــد ،والقــارئ،
ـجل) ،البــدء بتنفيــذ املهمــة والعمــل اجلامعــي ،وأخــر ًا التقويــمّ .
إن العمــل التعــاوين هــو
واملسـ ّ
املهمــة التعليم ّيــة ،وعلــی ّ
مســؤول ّية ّ
كل
كل فــرد يف املجموعــة ،حيــث يقــوم القــاريء بقــراءة ّ
عضــو كتابــة املعلومــات واملفاهيــم التــي يعرضهــا القــاريء ،ويقــع علــی املجموعــة مســؤول ّية
ـردي
التأ ّكــد مــن ّحتقــق األهــداف ،عنــد كا ّفــة أفرادهــا ،وأخــر ًا يــأيت التقويــم عــى املســتوی الفـ ّ
ـي مــن خــال تقويــم أداء املجموعــة ّ
ككل» (البصیــص.)181 :2011 ،
واجلامعـ ّ

توصيف وحتلیل موا ّد الدّ راسة
وصف نتائج آراء األساتذة حول مدی استخدامهم إسرتاتیج ّیات التدریس املتقدّ مة
لإلجابــة عــن الســؤال األول للدراســة افرتضنــا هــذه الفرض ّيــة« :یســتخدم األســاتذة
إســراتیج ّیات التدریــس املتقدّ مــة يف تدریســهم مــا ّدة البالغــة العرب ّيــة إلــی حــدّ كبــر حســب
رأي األســاتذة» .یتبـ ّـن يف اجلــدول رقــم ( )2نتائــج االختبــار التائــي آلراء األســاتذة حــول
مــدی اســتخدامهم إســراتیج ّیات التدریــس املتقدّ مــة يف تدریــس مــا ّدة البالغــة العرب ّيــة
بالتّحدیــد:
مستوی
الدّ اللة

الدّ اللة
دا ّلة

اإلسرتاتیج ّية

عدد
األفراد

املتوسط
ّ

االنحراف
املعیاري
ّ

درجة
احلر ّية
ّ

املحارضة

10

3/820

/70206

9

/005

املناقشة واحلوار

10

4/120

/40222

9

/000

دا ّلة

العصف
الذهني

10

2/080

/75542

9

/004

دا ّلة

ّ
حل املشكالت

10

4/016

1/0466

9

/013

دا ّلة

التع ّلم التعاوين

10

1/775

/65032

9

/000

دا ّلة

10

3/162

/57239

9

/393

غری دا ّلة

مجیع

إسرتاتیج ّیات

()Sig
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بالنظر إلی اجلدول رقم ( )2یتّضح لنا:
 ّاملتغــرات الفرع ّيــة تراوحــت بــن ( /4022و
أن االنحرافــات املعیار ّيــة لدرجــات
ّ
ـاري لدرجــات االســتبانة الك ّليــة ()/57239؛
 )1/0466بینــا بلغــت قیمــة االنحــراف املعیـ ّ
ممــا یشــر إلــی تش ـتّت یظهــر بصــورة أكــر عنــد الدرجــات النهائ ّيــة لالســتبانة.
 ّأن مقــدار املتوســطات لدرجــات االختبــارات الفرع ّيــة تراوحــت بــن ( 1/755و
املتوســطات
 )4/120حیــث ترتّبــت إســراتیجیات التدریــس املتقدّ مــة تنازلیــ ًا حســب
ّ
كاآليت .1( :املناقشــة واحلــوار.2 ،حـ ّـل املشــكالت .3 ،املحــارضة .4 ،العصــف الذهنــي.5 ،
التع ّلــم التعــاوين).
 ّبمتوســط ( )4/120وإســراتیجية «حـ ّـل املشــكالت»
أن إســراتیجية «املناقشــة واحلــوار»
ّ
املتوســط بــن مجیــع اإلســراتیج ّیات .توحــي
بمتوســط ( ،)4/016قــد حصلتــا علــی أعلــی
ّ
هــذه النتیجــة باســتخدام األســاتذة هاتــن اإلســراتیج ّیتنی يف تدریــس مــا ّدة البالغــة العرب ّيــة
بنســبة (كثــر) حســب آرائهــم.
 ّاملتوســطات إلســراتیجیتا «العصــف الذهنــي ،والتع ّلــم التعــاوين» قــد بلــغ نحــو
أن مقــدار
ّ
درجــة (قلیــل ،وقلیــل جــد ًا).
 ّاملتوســط جلمیــع إســراتیج ّيات التدریــس املتقدّ مــة قــد بلــغ نحــو درجــة
أن مقــدار
ّ
( )3/162املنــدرج يف درجــة (أحیان ـ ًا) ،ومقــدار مســتوی الداللــة قــد بلــغ نحــو ()/393
وهــو أعلــی مــن مســتوی ( ،)/05تفیــد هــذه النتیجــة برفــض الفرض ّيــة االفرتاض ّيــة؛ فتعنــي
ّ
«أن األســاتذة یولــون اهتامم ـ ًا بإســراتیجیات التدریــس املتقدمــة يف تدریســهم مــادة البالغــة
متوســطة» يف وجهــة نظــر األســاتذة.
العربيــة بنســبة ّ
وصف نتائج آراء ّ
الطلب حول مدی استخدام األساتذة إسرتاتیج ّیات التدریس املتقدّ مة
الســؤال الثــاين للدراســة افرتضنــا هــذه الفرض ّيــة« :یعتقــد الطــاب بــأن
لإلجابــة عــن ّ
األســاتذة یســتخدمون إســراتیجیات التدریــس املتقدّ مــة يف تدریــس مــا ّدة البالغــة العرب ّيــة
ّ
الطــاب حــول
قلیل».یتبــن يف اجلــدول رقــم ( )3نتائــج االختبــار التائــي آلراء
إلــی حــدّ
ّ
مــدی اســتخدام األســاتذة إســراتیجیات التدریــس املتقدّ مــة يف تدریــس مــا ّدة البالغــة العرب ّيــة
بالتّحدیــد:
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اإلسرتاتیج ّية

عدد أفراد الع ّینة

املتوسط
ّ

املعیاري
االنحراف
ّ

احلر ّية
درجة ّ

مستوی الدّ اللة
()Sig

الدّ اللة

املحارضة

90

3/593

/85510

89

/000

دا ّلة

املناقشة واحلوار

90

3/055

1/0814

89

/627

غری دا ّلة

العصف الذهني

90

1/948

/93259

89

/000

دا ّلة

ّ
حل املشكالت

90

3/192

1/1369

89

/112

غری دا ّلة

التع ّلم التعاوين

90

2/738

/95172

89

/000

دا ّلة

مجیع
اإلسرتاتیج ّیات

90

2/705

/92741

89

/003

دا ّلة

اجلدول رقم  -3نتائج آراء الطالب حول مدی استخدام األساتذة إسرتاتیج ّیات التدریس املتقدّ مة

بالنظر إلی اجلدول رقم ( )3یتّضح لنا:
 ّاملتغــرات الفرع ّيــة تراوحــت بــن (/85510و
أن االنحرافــات املعیار ّيــة لدرجــات
ّ
املعیاري لدرجات االســتبانة الكل ّيــة ()/92741؛
 ،)1/1369بینــا بلغــت قیمــة االنحــراف
ّ
ممــا یشــر إلــی تش ـتّت یظهــر بصــورة أكــر عنــد الدرجــات النهائ ّيــة لالســتبانة.
 ّاملتوســطات لدرجــات االختبــارات الفرع ّيــة تراوحــت بــن ( 1/948و
أن مقــدار
ّ
املتوســطات
 )3/593حیــث ترتّبــت إســراتیجیات التدریــس املتقدّ مــة تنازلیــ ًا حســب
ّ
كاآليت .1( :املحــارضة.2 ،حـ ّـل املشــكالت .3 ،املناقشــة واحلــوار .4 ،التع ّلــم التعــاوين.5 ،
العصــف الذهنــي).
ّ
 ّ«حــل املشــكالت»
بمتوســط ( )3/593وإســراتیج ّية
أن إســراتیج ّية «املحــارضة»
ّ
بمتوســط ( )3/055قــد حصلــت
بمتوســط ( ،)3/192وإســراتیج ّیة «املناقشــة واحلــوار»
ّ
املتوســط بــن مجیــع اإلســراتیج ّیات .توحــي هــذه النتیجــة باســتخدام األســاتذة
علــی أعلــی
ّ
هــذه اإلســراتیج ّیات ال ّثالثــة يف تدریــس مــا ّدة البالغــة العرب ّيــة بنســبة (متوســطة) حســب
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ّ
الطــاب.
آراء
 ّاملتوســطات إلســراتیجیات «العصــف الذهنــي ،والتع ّلــم التعــاوين» قــد بلــغ
أن مقــدار
ّ
نحــو درجــة (قلیــل جــد ًا ،وقلیــل).
 ّاملتوســط جلمیــع إســراتیج ّيات التدریــس املتقدّ مــة قــد بلــغ نحــو درجــة
أن مقــدار
ّ
( )2/705املنــدرج يف درجــة (قلیــل) ،ومقــدار مســتوی الداللــة قــد بلــغ نحــو ()/003
وهــو أقــل مــن مســتوی ( .)/05تفیــد هــذه النتیجــة قبــول الفرض ّيــة االفرتاض ّيــة؛ فتعنــي
ّ
«أن األســاتذة یولــون اهتامم ـ ًا بإســراتیج ّیات التدریــس املتقدّ مــة يف تدریســهم مــا ّدة البالغــة
ّ
الطــاب.
العرب ّيــة بنســبة قلیلــة» يف وجهــة نظــر
املتوسطات لدی أفراد ع ّینة الدّ راسة
نتائج فروق ذات داللة إحصائية بنی
ّ
املتوســطات واالنحرافــات املعیار ّيــة لـ ّ
احلر ّيــة،
ـم حســاب
ـكل جمموعــة ،وحســاب درجــات ّ
ّ
تـ ّ
ّ
ـي لع ّینتــن مســتق ّلتنی كشــف ًا
والقیمــة التّائ ّيــة،
والدللــة اإلحصائ ّيــة باســتخدام االختبــار التائـ ّ
عــن داللــة الفــروق بــن آراء املجموعتــن يف مســتوی اســتخدام إســراتیج ّیات التدریــس
ككل ولـ ّ
املتقدّ مــة ّ
ـي علــی حــدة كــا نــری يف اجلــدول رقــم (:)4
ـكل متغـ ّـر (إســراتیج ّية) فرعـ ّ
اإلسرتاجت ّية
املحارضة
املناقشة واحلوار

األساتذة
ّ
الطلب
األساتذة
ّ
الطلب

الع ّينة

عدد أفراد الع ّینة

املتوسط
ّ

املعياري
االنحراف
ّ

احلر ّية ()df
درجات ّ

القیمة التائ ّية ()T

90

1/0814 3/055

مستوی الدّ اللة ()T

10

4/120

/4022

الدّ اللة

90

3/593

/8551

98

-/807

تساوي التباينات أو
1
عدمه*

10

3/820

/7020
 /421غري دالة تساوي

/000 -6/232 27/472

دالة

عدم
تساوي
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األساتذة

العصف الذهني

ّ
الطلب

90

1/1369 3/192

10

1/775

/6503

ّ
الطلب

ّ
حل املشكالت

األساتذة

10

1/0466 4/016

90

2/738

/9517

األساتذة

التع ّلم التعاوين

ّ
الطلب

90

1/948

/9325

10

3/162

/5723

ّ
الطلب

مجیع اإلسرتاتیج ّیات

األساتذة

10

2/080

/7554

90

2/705

/9274

98

98

-/429

 /669غری دالة تساوي

/031 -2/190

-/158 13/715

دالة

عدم
تساوي

 /877غری دالة تساوي

/042 -2/219 14/888

دالة

عدم
تساوي

لكل متغری علی حدة ولالستبانة ّ
اجلدول رقم -4نتائج االختبار التائي لع ّینتنی مستقلتنی ّ
ككل

یتّضح من اجلدول رقم ( )4ما یيل:
املتوســطات يف مســتوی اســتخدام إســراتیج ّیات
 وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــنّ
ككل ولـ ّ
التدریــس املتقدّ مــة ّ
ـي علــی حــدة لــدی األســاتذة وال ّطلبــة.
ـكل متغـ ّـر فرعـ ّ
 ّاملتوســط إلجابــات األســاتذة أكــر مــن املتوســط آلراء ال ّطلبــة يف إســراتیج ّيات
إن
ّ
التدریــس املتقدّ مــة ّ
املتوســط إلجابــات األســاتذة نحــو ( )3/162والطلبــة
ككل ،حیــث بلــغ
ّ
نحــو ( ،)2/705كــا بلــغ مســتوی الداللــة يف حالــة عــدم تســاوي التبایــن للمجموعتــن
نحــو ( )/042وهــو ّ
أقــل مــن مســتوی (.)0/05
 ّاملتوســط آلراء ال ّطلبــة يف إســراتیج ّية املحــارضة،
املتوســط إلجابــات األســاتذة أكــر مــن
إن
ّ
ّ
املتوســط إلجابــات األســاتذة يف هــذه اإلســراتیج ّية نحــو ( ،)3/820يف حــن
حیــث بلــغ
ّ
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متوســط إجابــات ال ّطلبــة نحــو ( ،)3/593كــا بلــغ مســتوی الداللــة يف حالــة تســاوي
بلــغ ّ
التبایــن للمجموعتــن نحــو ( )/421وهــو أعلــی مــن مســتوی (.)0/05
 ّاملتوســط آلراء ال ّطلبــة يف إســراتیج ّية املناقشــة
املتوســط إلجابــات األســاتذة أكــر مــن
إن
ّ
ّ
املتوســط إلجابــات األســاتذة يف هــذه اإلســراتیج ّية نحــو (،)4/120
واحلــوار ،حیــث بلــغ
ّ
متوســط إجابــات ال ّطلبــة نحــو ( ،)3/055كــا بلــغ مســتوی الداللــة يف حالــة
يف حــن بلــغ ّ
عــدم تســاوي التبایــن للمجموعتــن نحــو ( )/000وهــو أقـ ّـل مــن مســتوی (.)0/05
 ّاملتوســط آلراء ال ّطلبــة يف إســراتیج ّية العصــف
املتوســط إلجابــات األســاتذة أكــر مــن
إن
ّ
ّ
املتوســط إلجابــات األســاتذة يف هــذه اإلســراتیج ّية نحــو (،)2/080
الذهنــي ،حیــث بلــغ
ّ
متوســط إجابــات الطلبــة نحــو ( ،)1/948كــا بلــغ مســتوی الداللــة يف حالــة
يف حــن بلــغ ّ
عــدم تســاوي التبایــن للمجموعتــن نحــو ( )/669وهــو أعلــی مــن مســتوی (.)0/05
املتوســط آلراء ال ّطلبــة يف إســراتیج ّية ّ
 ّحــل
املتوســط إلجابــات األســاتذة أكــر مــن
إن
ّ
ّ
املتوســط إلجابــات األســاتذة يف هــذه اإلســراتیج ّية نحــو (،)4/016
املشــكالت حیــث بلــغ
ّ
متوســط إجابــات ال ّطلبــة نحــو ( ،)3/192كــا بلــغ مســتوی الداللــة يف حالــة
يف حــن بلــغ ّ
تســاوي التبایــن للمجموعتــن نحــو ( )/031وهــو أقـ ّـل مــن مســتوی (.)0/05
 ّاملتوســط آلراء ال ّطلبــة يف اســراتیج ّية التع ّلــم
املتوســط إلجابــات األســاتذة أكــر مــن
إن
ّ
ّ
املتوســط إلجابــات األســاتذة يف هــذه اإلســراتیج ّية نحــو (،)2/775
التعــاوين ،حیــث بلــغ
ّ
متوســط إجابــات ال ّطلبــة نحــو ( ،)1/738كــا بلــغ مســتوی الداللــة يف حالــة
يف حــن بلــغ ّ
تســاوي التبایــن للمجموعتــن نحــو ( )/877وهــو أعلــی مــن مســتوی (.)0/05
النتائج
توصلــت الدراســة إلــی نتائــج یــأيت تفصیلهــا يف ضــوء اإلجابــة عــن أســئلة الدراســة علــی
ّ
النحــو التــايل:
اإلجابــة عــن الســؤال األول :كان ینــص الســؤال علــی «مــدی اســتخدام إســراتیجيات
التدریــس املتقدّ مــة يف مــا ّدة البالغــة العرب ّيــة مــن وجهــة نظــر األســاتذة» .أثبتــت لنــا النتائــج؛
ّ
ـدريس البالغــة العرب ّیــة يف أقســام اللغــة العرب ّیــة وآداهبــا باجلامعــات اإلیران ّیــة احلكوم ّیــة
أن مـ ّ
یســتخدمون إســراتیج ّیات التدریــس املتقدّ مــة بنســبة متوســطة ،حســب رأهيــم؛ ور ّبــا یـ ّ
ـدل
هــذا األمــر علــی ّ
أن األســاتذة ق ّلــا یعتقــدون بنجــاح هــذه اإلســراتیج ّیات يف العمل ّیــة
وإنــم یعتقــدون ّ
أن اإلســراتیج ّیات التقلید ّیــة أكثــر نجاح ـ ًا مــن اإلســراتیج ّیات
التعلیم ّیــة ّ
املتقدّ مــة واحلدیثــة .وعندمــا درســنا آراءهــم حــول اســتخدام ّ
كل إســراتیجیة لوحدهــا تبـ ّـن
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لنــا ّأنــم یولــون اهتامم ـ ًا بالغ ـ ًا ببعضهــا كإســراتیجیة املناقشــة واحلــوار ،وإســراتیجیة حـ ّـل
املشــكالت ،حیــث لوحــظ ّأنــم یســتخدمون هاتــن اإلســراتیج ّیتنی بنســبة «كثــرة» حســب
رأهيــم .لكــن رغــم ّ
أن بعــض اإلســراتیج ّیات املتقدّ مــة كإســراتیج ّیة العصــف الذهنــي
والتع ّلــم التعــاوين یــؤ ّدي إلــی تقو ّیــة ثقــة الطــاب بأنفســهم ،ویؤ ّثــر تأثــر ًا كبــر ًا يف تنمیــة قدرة
تعودهــم بالعمــل اجلامعــي ،ولكــن نــری ّأنــم یســتخدموهنا
االبتــكار واإلبــداع لدهیــم ،ويف ّ
بنســبة «قلیلــة» أو «قلیلــة جــد ًا».
اإلجابــة عــن الســؤال الثــاين :كان ینــص الســؤال علــی «مــدی اســتخدام إســراتیجیات
التدریــس املتقدّ مــة يف مــا ّدة البالغــة العرب ّيــة مــن وجهــة نظــر الطـ ّـاب» .مــن خــال حتلیــل
نتائــج بیانــات اإلســتبانة ،اتّضــح لنــا ّ
أن األســاتذة ال یســتخدمون إســراتیج ّیات التدریــس
املتقدّ مــة ّإل بنســبة «قلیلــة» حســب آراء الطــاب؛ فر ّبــا تــدل هــذه النتیجــة علــی ّ
أن األســاتذة
یتعرفــون علــی فاعليــة هــذه اإلســراتیج ّیات رغــم ّ
أن العلــوم الرتبو ّیــة أثبتــت نجاحهــا
ق ّلــا ّ
وفاعل ّیتهــا وتأثریهــا يف تنمیــة قــدرات املتع ّلــم املختلفــة يف جمــال اكتســاب العلــم؛ إضافــة إلــی
ذلــك فـ ّ
ـإن اإلســراتیجیات املتقدمــة تثــر رغبــة املتع ّلــم إلــی حــد كبــر ،واملتع ّلــم یلعــب فیهــا
دور ًا حموريـ ًا يف العمل ّیــة التعلیم ّیــة ،وهــو نشــط مشــارك يف العمل ّیــة التعلیم ّیــة .فهــذه املیــزات
تعــدّ مــن أهــم الدواعــي الســتخدام هــذه اإلســراتیجیات ملــا فیهــا مــن العنایــة باملتع ّلــم الــذي
یعتــر الیــوم حمــور العمل ّیــة التعلیم ّیــة .ومــن خــال النظــرة إلــی آراء الطــاب حــول اســتخدام
تبــن لنــا ّ
األســاتذة اإلســراتیج ّیات املتقدّ مــة ّ
أن األســاتذة یوظفــون
كل علــی حدهــاّ ،
إســراتیجیة املحــارضة ،وإســراتیجیة املناقشــة واحلــوار ،وإســراتیجیة ّ
حــل املشــكالت يف
تدریــس البالغــة العربیــة بنســبة «متوســطة» ،بینــا یوظفــون إســراتیجیة التع ّلــم التعــاوين
بنســبة «قلیلــة» ،وإســراتیجیة العصــف الذهنــي بنســبة «قلیلــة جــد ًا» .ولألســف مل تســتخدم
إســراتیجیة مــن اإلســراتیجیات املذكــورة بنســبة «كثــرة» أو «كثــرة جــد ًا».
ـص الســؤال علــی «مــدی فــروق ذات داللــة إحصائيــة
اإلجابــة عــن الســؤال الثالــث:كان ینـ ّ
بــن آراء األســاتذة والطـ ّـاب يف اســتخدام إســراتیج ّیات التدریــس املتقدّ مــة يف مــا ّدة البالغــة
العرب ّيــة» .كــا الحظنــا هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائ ّيــة بــن آراء األســاتذة والطــاب
يف اســتخدام مجیــع إســراتیج ّیات التدریــس املتقدّ مــة؛ ولكــن لیســت الفــروق بعیــدة
املــدی ،حیــث تبـ ّـن ّ
أن األســاتذة یــرون ّأنــم یســتخدمون اإلســراتیج ّیات املتقدّ مــة بنســبة
ّ
والطــاب یعتقــدون ّأنــا تُســتخدم بنســبة «قلیلــة» .وإذا الحظنــا نتائــج آراء
«متوســطة»،
األســاتذة والطـ ّـاب يف ّ
كل إســراتیج ّیة لوحدهــا أثبــت لنــا أ ّنــه ال یوجــد فرقـ ًا داالً إحصائیـ ًا
يف إســراتیج ّیة املحــارضة بــن آراء الفئتــن ،حیــث یعتقــد ك ّلهــم ّ
أن إســراتیج ّیة املحــارضة
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تســتخدم يف تدریــس البالغــة بنســبة «متوســطة» .ویعتقــد الباحثــون أنّــه مــن الــروري
االهتــام هبــا أكثــر ممــا نشــاهده؛ لكــن بمراعــاة املعایــر التــي تــؤدي إلــی نجاحهــا« .فــإن
ـدرس الــذي یریــد أن جیعــل هــذه اإلســراتيج ّية نافــذة ومفيــدة ومؤ ّثــرة يف الطـ ّـاب علیــه
املـ ّ
ویفحــص دائـ ًا تأثــره يف ّ
طلبــه» (آل
أن یســتعدّ لذلــك العمــل ،ویثــر شــوق ال ّطــاب إلیــه،
ّ
یاســن ،التــا.)118 :

أمــا فيــا یتعلــق بإســراتیج ّیة حـ ّـل املشــكالت وإســراتیج ّیة املناقشــة فد ّلــت النتائــج علــی
ّ
أن األســاتذة یســتخدموهنام بنســبة «كثــرة» ،و الطــاب بنســبة «متوســطة» .ر ّبــا نســتنتج
مــن هــذا الفــرق ّ
أن اســتخدام هاتــن اإلســراتیج ّیتنی مــن قبــل األســاتذة مل یكــن ناجحــ ًا،
أو مل یتوفــر فیــه املعایــر والــروط األساســیة التــي تســبب نجاحهــا ،أو ّ
لعــل الفرصــة ال
تتیــح لتوظیفهــا توظیف ـ ًا تناســب مــع مســتوی الطـ ّـاب .إذن جیــب أن تكــون العنایــة هباتــن
اإلســراتیج ّیتنی أكثــر ممــا توجــد يف جامعاتنــاّ ،
ألن حـ ّـل املشــكالت «یعــدّ نشــاط ًا تعلیم ّیـ ًا مهـ ّ ً
ـا
للطـ ّـاب ،فـ ّ
ـإن أهــداف التع ّلــم هبــذا األســلوب مت ّثــل أهدافـ ًا جوهر ّیـ ًة لسیاســة التع ّلیــم وأیض ًا
للمجتمــع ،وذلــك إلمكانیــة انعــكاس أثــر التع ّلــم الناتــج علــی الطالــب كفــرد يف جمتمــع لــه
خاصــةّ .
أهــم وظیفــة ملثــل هــذه اإلســراتیج ّیات أن یتع ّلــم الطالــب كیــف
مشــكالت ّ
وأن ّ
یتع ّلــم ،ویمكــن أن یتأتــى ذلــك مــن خــال إحســاس الطالــب بنــوع مــن التحــدّ ي لتفكــره
ممّــا یدفعــه للمحاوليــة اجلــا ّدة للوصــول إلــی احلـ ّـل األمثــل» (عبــد الرمحــن حممــود:2006 ،
 .)60واملناقشــة كذلــك تعــدّ إســراتیج ّیة ها ّمــة جــد ًا ،حیــث نــری ّ
أن «كثــر مــن البحــوث
الرتبو ّیــة والدراســات متیــل إلــی تفضیــل املناقشــة يف التدریــس لألســباب اآلتیــة :أوالً :هــذه
اإلســراتیجیة تســلم باجیابیــة املتع ّلــم و تفـ ّـرده ،وتؤمــن بــدوره يف العمل ّیــة التعلیم ّیــة ،وقدرتــه
علــی التع ّلــم مــن خــال املناقشــة واملشــاركة .ثانیـ ًاّ :إنــا تقتــي أن تكون عالقــة املع ّلــم بطلبته
ـس بذلــك
عالقــة احــرام وإیــان بقــدرة املتع ّلمــن علــی املشــاركة االجیاب ّیــة ،فاملتع ّلــم إذا أحـ ّ
زاد نشــاطه وزادت فاعل ّیتــه .ثالث ـ ًاّ :إنــا تســاعد علــی اكتســاب مهــارات االتّصــال .رابع ـ ًا:
هتمــه ومشــاكل تشــغله ،وبذلــك
ّإنــا تتیــح الفرصــة للمتع ّلــم لكــي یتحــدّ ث يف موضوعــات ّ
فهــو یشــعر بقیمــة التع ّلــم وأمه ّیتــه يف حیاتــه ،خامسـ ًاّ :إنــا یمكــن أن تســاعد املتع ّلمــن بقـ ّـوة
علــی حتلیلهــم ملشــكالهتم والتعامــل معهــا» (الوائــي.)67-66 :2004 ،
ـاوين فشــاهدنا مــن خــال اجلــدول رقــم ()4
أمــا بالنســبة إلــی إســراتیج ّیة التع ّلــم التعـ ّ
ّ
بأنــم یســتخدمون هــذه اإلســراتیج ّیة بنســبة «قلیلــة جــد ًا» والطـ ّـاب
أن األســاتذة یعتقــدون ّ
أن األســاتذة یســتخدموهنا بنســبة «قلیلــة» .تثبــت آراء الفئتــن ّ
یعتقــدون ّ
أن األســاتذة الیولــون
اهتاممــ ًا هبــذه اإلســراتیج ّیة ،بینــا تعتــر مــن اإلســراتیجیات املؤ ّثــرة يف تنميــة الطلبــة ّ
ألن
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التعــاوين ،هــو وجــود أســالیب وطــرق
املهــم الــذي تســتند إلیــه عمل ّیــات التع ّلــم
«املبــدأ
ّ
ّ
للتعلیــم تتعــدّ ى عمل ّیــات التفكــر واالســتنتاج الفــردي ،تتم ّثــل يف اشــراك أكثــر مــن فــرد
يف خمتلــف مراحــل العمــل ،ومــن هنــا ظهــرت احلاجــة الســتخدام أســالیب وإســراتیج ّیات
التعــاوين يف العمل ّیــة التعلیم ّیــة ،وذلــك یلقــى التبعــة علــی أدوار املع ّلــم يف تصمیــم
التع ّلــم
ّ
وتنفیــذ ٕوادارة وتقیيــم املواقــف التعلیم ّیــة التعاونیــة» (عبــد الرمحــن حممــود. )63 :2006 ،
وفیــا یتع ّلــق بإســراتیج ّیة العصــف الذهنــي الحظنــا ّ
أن األســاتذة ق ّلــا یســتخدموهنا يف
وجهــة نظرهــم؛ يف حــن كان الطـ ّـاب یعتقــدون ّ
أن هــذه اإلســراتیج ّیة یســتخدم لتدریــس
البالغــة بنســبة قلیلــة جــد ًا .ویعتقــد الباحثــون بــرورة العنایــة الكــری هبــذه اإلســراتیج ّیة
ألنــا «إحــدى اإلســراتيج ّيات التــي أثبتــت الدراســات الرتبو ّيــة احلديثــة أثرهــا يف تنميــة
ّ
مهــارات التفكــر املختلفــة لــدى الطلبــة ،كــا يمكــن تلخيــص العديــد مــن مزايــا الســتخدام
إســراتيجية العصــف الذهنــي يف جمــال التدريــس منهــا :تنميــة قــدرة الطلبــة عــى التعبــر
بحر ّيــة دون
بحر ّيــة يف ظـ ّـل عــدم النقــد؛ وتنميــة ال ّثقــة بالنفــس مــن خــال طــرح الفــرد آراءه ّ
ّ
ختـ ّـوف مــن نقــد اآلخريــن هلــا؛ وتوليــد أفــكار إبداعيــة حلـ ّـل املشــكالت بســبب اســتمطار أكــر
قــدر مــن األفــكار؛ والتعـ ّـرف عــى مــا يمتلكــه الطلبــة مــن أفــكار ،إضافــة إىل معرفــة املع ّلــم
لطلبتــه بــاذا يف ّكــرون وكيــف يف ّكــرون؛ وإثــارة تفكــر الطلبــة ،وتوفــر جـ ّـو مــن املتعــة هلــم يف
وإنــا ســهلة التطبيــق يف الغرفــة الص ّف ّيــة وخارجهــا :فــا حيتــاج
املراحــل الدراسـ ّية املختلفــة؛ ّ
إيل تدريــب طويــل مــن قبــل مســتخدميها يف برامــج التدريــب؛ واقتصاديــة :ال تتطلــب عــاد ًة
أكثــر مــن مــكان مناســب وسـ ّبورة وطباشــر وبعــض األوراق واألقــام» (قطیــط.)2001 ،
إذن مــن األفضــل اســتخدام اإلســراتیج ّیات التــي ُذكــرت يف هــذه الدراســة وتب ّینــت میزاهتــا،
وفوائدهــا ،وتأثریهــا يف العمل ّیــة التعلیم ّیــة ،وإن ال ختلــو مــن بعــض العیــوب أو توجــد بعــض
واملعوقــات يف اســتخدامها بجامعاتنــا.
العراقيــل
ّ
توصیات الدراسة
•رضورة اســتخدام إســراتیجیات التدریــس املتقدمــة يف تدریــس مــادة البالغــة
العرب ّيــة وســائر املــواد الدراســية؛ إذ ّأنــا تالئــم واألهــداف التعليم ّيــة املنشــودة،
ّ
الطــاب يف التفكــر ،واالســتنتاج ،واملناقشــة،
وتســاعد علــی تقو ّیــة مهــارات
وحتفزهــم علــی العمــل اجلامعــي ،وتثــر رغباهتــم ،ودوافعهــم.
•رضورة االهتــام بتعــرف األســاتذة علــی اإلســراتیج ّیات املتقدّ مــة واملســاعدة علی
نجــاح العمل ّیــة التعلیم ّیــة يف جامعاتنــا .وذلــك عــن طریــق إقامــة دورات تدریب ّیــة

جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها ،السنة األولی ،العدد األول ،خريف وشتاء 1438/1395

لصقــل األســاتذة وتدریبهــم عــى اســتخدامها بالفعــل يف التدریــس.
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تنمــی فیهــم الثقــة
•االهتــام األكثــر بإبــداء آراء الطــاب حــن التدریــس لكــی ّ
بالنفــس ،واالبتــكار اإلبداعــي ،والقــدرة علــی التعبــر.
•االهتــام بالنشــاطات الص ّف ّیــة ،واألســئلة ،واألجوبــة ،واالختبــار التكوینــي يف
تدریــس البالغــة العربیــة لقیــاس مــدی تقــدّ م الطـ ّـاب طــوال الفصــل الــدرايس
ثــم القیــام بتقویتهــا ،وأخــر ًا إلزالــة القلــق
والكشــف عــن مواطــن ضعفهــم ّ
واخلــوف مــن االختبــار اخلتامــي.
•تطبيــق نتائــج الدراســة املیدان ّیــة املعنونــة بـ»أثــر إســراتیجیة العصــف الذهنــي يف
تدریــس مــادة البالغــة والتطبیــق» التــي ذكرناهــا ســلف ًا يف خلف ّیــة دراســتنا ،علــی
تدریــس البالغــة العرب ّيــة يف اجلامعــات اإلیران ّیــة احلكوم ّیــة؛ ّ
ألن هــذه الدراســة
يب إلســراتیج ّیة العصــف الذهنــي يف تدریــس البالغــة.
كشــفت عــن التأثــر اإلجیــا ّ
•إجــراء بحــوث شــبه جتریب ّیــة للكشــف عــن تأثــر اســتخدام اإلســراتیج ّیات
املتقدّ مــة املختلفــة يف مــواد اللغــة العربیــة وخاصــة البالغــة العربیــة.

املصادر واملراجع

أكســفورد .دربیــكا .)۱۹۹۶( .إســراتیجیات تعلــم اللغــة .ترمجــة وتعریــب :الســید حممــد دعــور.
مــر :مكتبــة األنجلــو املرصیــة.

آل یاسنی ،حممد حسنی( .التا) .مباديء يف طرق التدريس .بریوت :املكتبة العرص ّية.

البصیــص ،حاتــم حســن .)۲۰۱۱( .تنميــة مهــارات القــراءة والكتابــة :اســراتيجيات متعــددة
للتدريــس والتقويــم .دمشــق :منشــورات اهلیئــة العامــة الســوریة للكتــاب.

الربیعی،حممــود داود ســلامن« .)۲۰۱۵( .تطبیــق الصیــغ احلدیثــة فــی التعلیــم املفتــوح وســیلة ناجحــة
لنلهــوض بالتعلیــم» .الســدیر .العــدد .۱۰صــص .207-191
زیتون ،كامل عبد احلمید .)۲۰۰۳( .التدریس نامذجه ومهاراته .ط .۱القاهرة :عامل الكتب.

زیتون ،حممود عایش .)۱۹۹۶( .أسالیب تدریس العلوم .عامن :دار الرشوق.

الســبحي ،عبــد احلــي أمحــد؛ والقســایمة .حممــد ابــن عبــداهلل .)۲۰۱۰( .طرائــق التدریــس العامــة
وتقویمهــا .خــوارزم العلمیــة.

ســیدهم ،خالــدة هنــاء« .)۲۰۱۳( .أســباب عــزوف الطلبــة عــن القــراءة وأســاليب تنميــة مهاراهتــم
القرائيــة :دراســة ميدانيــة لطلبــة ســنة ثالثــة ليســانس  LMDعلــم املكتبــات والعلــوم الوثائقيــة
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بجامعــة باتنــة اجلزائــر» .جملــة اعلــم .العــدد  .۱۲صــص .263-249

صفوی ،امان اهلل .)۱۳۸۲( .روشها .فنون و الگوهای تدریس .هتران :سمت.

عبــد احلمیــد شــاهنی ،عبداحلمیــد حســن .)۲۰۱۰( .إســراتیجیات التدریــس املتقدمــة وإســراتیجیات
التعلــم و أنــاط التعلــم .كلیــة الرتبیــة بدمنهــور جامعــة اإلســكندریة.
عبــد الرمحــن حممــود ،عبــد الرمحــن كامــل .)2006( .االجتاهــات احلدیثــة يف تدریــس األدب يف
املرحلــة الثانویــة .بحــث مرجعــي مقــدّ م للجنــة العلمیــة الدائمــة للمناهــج وطــرق التدریــس .جامعــة
القاهــرة .كلیــة الرتبیــة يف الفیــوم.

عطــا ،حممــد إبراهیــم .)1999( .طــرق تدریــس اللغــة العربیــة والرتبیــة الدینیــة .اجلــزء  .2ط.4
مــر :مكتبــة النهضــة املرصیــة.

العطــاس ،عبــداهلل بــن أمحــد« .)1424( .دراســة البالغــة العربیــة فــی ضــوء النــص األدبــی للناطقــن
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Abstract
Rhetoric has been one of the most important courses in Arabic literature
and language teaching which has drawn the attention of experts since
a long time ago, and that is because rhetoric shows inimitability of the
Quran and discovers the beauty of poems and prose and strengthens
educational literary interest. Thus, we should use advanced teaching
strategies which motivate the students and help them to increase their
creativity and innovation skills, help them to have experts' literary
interest, and to discover the beauties of Quran or literary writings.
To this aim, in this study, using descriptive-analytic method, survey
method, and questionnaire, we tried to find out the extent of using these
strategies in teaching Arabic rhetoric in Iran’s state universities. Our
purpose was to help teachers to teach this course better and improve
students' literary interest skills. The results of this study showed that
although teachers mentioned that they occasionally used the most
important teaching strategies such as speech strategy, discussion,
problem solving, brainstorming, and cooperative learning, students
maintained that teachers rarely used these strategies.
Key words: Arabic language teaching, advanced strategies of teaching,
Arabic rhetoric
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