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امللّخص
لقــد كان األســتاذ يف إســرتاتيجّيات التدريــس القديمــة حمــورًا أساســّيًا للعملّيــة التعليمّيــة وهــو كان الشــخص 
الــذي يســيطر علــی بيئــة التدريــس؛ لكــن يف الســنوات األخــرية وبعــد أن أثبتــت الدراســات الرتبوّيــة احلديثــة 
ــس  ــرتاتيجّيات التدري ــرّيت إس ــة تغ ــة التعليمّي ــور العملّي ــون حم ــب أن يك ــذي جی ــخص ال ــو الش ــم ه أّن املتعّل
وأصبحــت ترّكــز علــی املتعّلــم وهتتــّم بتنمّيــة قــدرة اإلبــداع واإلبتــكار لديــه؛ وبــا أّن البالغــة ُتعــّد مــن 
ــدی  ــذّوق األديب ل ــداع والت ــدرة االب ــة ق ــی تنمّي ــح إل ــا وتطم ــة وآداهب ــة العربّي ــم اللغ ــة يف تعلي ــدروس اهلاّم ال
ــر تناســبًا مــع أهــداف  ــام باإلســرتاتيجّيات املتقّدمــة يف تدريســها لكوهنــا أكث ــم، فمــن الــروري االهت املتعّل
البالغــة، ولكــن يبــدو أّن أســاتذة اللغــة العربّيــة يف اجلامعــات اإليرانّيــة احلكومّيــة يســتخدمون اإلســرتاتيجيات 
التقليدّيــة يف تدريــس البالغــة العربّيــة والهیتّمــون باســتخدام اإلســرتاتيجّيات املتقّدمــة. مــن هــذا املنطلــق إّننــا 
يف هــذه الدراســة نحــاول أن نســّلط الضــوء علــی مــدی اســتخدام هــذه اإلســرتاتيجّيات يف تدريــس البالغــة 
ــحي  ــج املس ــی املنه ــَن عل ــة معتمدي ــة احلكومّي ــات اإليرانّي ــا باجلامع ــة وآداهب ــة العربّي ــام اللغ ــة يف أقس العربّي
ــوا  ــّن ملدّرســيها كيــف يمكنهــم أن ينّم ــاّدة ونب وأداة اإلســتبانة، لكــي نكشــف طــرق نجــاح تدريــس هــذه امل
مهــارة التــذّوق األديب يف طالهبــم. ونتائــج البحــث تــدّل علــی أّن األســاتذة يزعمــون بأهّنــم يســتخدمون 
ــكالت،  ــل املش ــوار، وح ــة واحل ــارضة، واملناقش ــرتاتيجّية املح ــة أي إس ــس املتقّدم ــرتاتيجّيات التدري ــّم إس أه
ــدون أّن  ــة يعتق ــّطة، والطلب ــبة متوس ــة بنس ــة العربّي ــس البالغ ــاوين يف تدري ــم التع ــي، والتعّل ــف الذهن والعص

ــورة.  ــرتاتيجّيات املذك ــذه اإلس ــتخدمون ه ــا يس ــاتذهتم قّل أس
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املقّدمة 
تــربز مقــدرة املــدّرس التعليمّيــة يف اختيــاره إلســرتاتيجّية التدريــس التــي حتّقــق أهــداف 
الــدرس وحمتــواه مــن ناحيــة، وتتــالءم مــع احتياجــات طالبــه مــن ناحيــة أخــری، حيــث يعــّج 
املجــال الرتبــوي بإســرتاتيجّيات عديــدة قــد يتداخــل بعضهــا البعــض، وقــد يتشــابه البعــض 
منهــا يف تنفيــذ بعــض اإلجــراءات الالزمــة، لذلــك فــإّن املــدّرس الناجــح يمكنــه توظيــف هــذه 
ــي،  ــدرس )الرشبين ــوی ال ــة حمت ــًا لطبيع ــا وفق ــی أحده ــز عل ــًا، أو الرتكي ــرتاتيجّيات مع االس

د.ت: 8(.
ــم.  ــرية يف الكشــف عــن رّس إعجــاز القــرآن الكري ــة كب ــة أمّهّي ال خیفــی أّن للبالغــة العربّي
وإهّنــا تســاعد عــى تنمّيــة الــذوق األديب، وتبــّن اجلالّيــات الفنّيــة يف األدب، وتكشــف أرسار 
ــة  ــة العــرب عــن طريــق األســاليب البالغّي ــات، كــا توصــل متعّلمهــا بــرتاث أّم هــذه اجلالّي
تدريــس  أّن  بالذكــر  وجديــر   .)39 )عطــا،1987:  الــرتاث  هــذا  يتضّمنهــا  التــي  اجلّيــدة 
ــة  ــاء العربّي ــون أّن أبن ــق األخصائي ــًا. يّتف ــرًا هّين ــس أم ــا لي ــن هب ــري الناطق ــة لغ ــة العربّي البالغ
ــّيا  ــارة، الس ــة واإلث ــن املتع ــري م ــيء الكث ــا ال ــع أّن فيه ــا م ــة يف فهمه ــًا صعوب ــدون أحيان جی
إذا ارتبطــت باألســاليب األدبّيــة ونصوصهــا، أّمــا بالنســبة لغــري العــرب فــإّن تدريســها أكثــر 
صعوبــة )العطــاس، 1424: 815(. إذن مــن الــروري االعتــاد علــی إســرتاتيجّيات تناســب 
ــا.  ــة وآداهب ــة العربي ــرع اللغ ــّية يف ف ــواد الدراس ــّم امل ــن أه ــّد م ــي ُتع ــاّدة الت ــذه امل ــس ه لتدري
وإّن اإلســرتاتيجّيات املتقّدمــة هــي التــي تســاعدنا علــی حتّقــق األهــداف التعليمّيــة ملــاّدة 
ــذّوق األديب  ــداع والت ــدرة اإلب ــی ق ــة إل ــة ماّس ــة بحاّج ــري؛ ألّن البالغ ــّد كب ــی ح ــة إل البالغ
ــاركة  ــالل مش ــن خ ــّم إاّل م ــر ال يت ــذا األم ــة وه ــاليب البالغّي ــتقصاء األس ــم الس ــدی املتعّل ل
املتعّلــم يف العملّيــة التعليمّيــة، وبــا أّن الدراســات احلديّثــة أثبتــت أّن اإلســرتاتيجّيات املتقّدمــة 
ــؤّدي  ــة ي ــس البالغــة العربّي ــم فــال شــك أّن اســتخدامها يف تدري ــة املتعّل ــك رغب تســّبب حتري
ــة تدريــس هــذه املــاّدة الدراســّية  إلــی مشــاركة اجلميــع يف قاعــة الــدرس ممّــا يزيــد مــن فاعلّي
اهلاّمــة وتســاعد علــی الوصــول إلــی األهــداف املطلوبــة منهــا. ولكــن مــع األســف يبــدو أن 
ــب  ــي يغي ــة الت ــس التقليدّي ــرتاتيجّيات التدري ــتخدمون إس ــة يس ــس البالغ ــاتذة يف تدري األس
فيهــا دور املتعّلــم واألنشــطة الصفّيــة، وتقــع واجبــات التعليــم كّلهــا علــی عاتــق األســتاذ. يف 
تلــك اإلســرتاتيجّيات ُيعــّد األســتاذ حمــور العملّيــة التعليمّية-التعّلمّيــة، ويلعــب دورًا أساســّيًا 
يف هــذه العملّيــة؛ لكــن يف اإلســرتاتيجّيات احلديثــة يكــون املتعّلــم نشــطًا مشــاركًا يف العملّيــة 
ــكلة  ــق مش ــك تنطل ــی ذل ــة إل ــم. إضاف ــس يف التعلي ــر الرئي ــو العن ــة وه التعليمّية-التعّلمّي
الدراســة ممـّـا وجدنــا مــن شــكوی الطــالب يف أقســام اللغــة العربيــة وآداهبــا بجامعــات إيــران 
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احلكومّيــة مــن صعوبــة درس البالغــة وعــدم تعّلــم هــذه املــاّدة كــا ينبغــي. ونظــرًا ملــا مــّر بنــا 
ــا هبــذه الدراســة لكــي نقــّوم مــدی اســتخدام إســرتاتيجّيات التدريــس املتقّدمــة يف مــادة  قمن
البالغــة العربّيــة يف أقســام اللغــة العربّيــة وآداهبــا يف مرحلــة البكالوريوس باجلامعــات اإليرانّية 
احلكومّيــة وأيضــًا لكــي نتعــّرف علــی أهــّم إســرتاتيجّيات التدريــس املتقّدمــة؛ وأخــريًا لكــي 

نتقــّدم خطــوة إلــی األمــام يف تدريــس هــذه املــاّدة تدريســًا ناجحــًا نافعــًا.
حتاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:

1- مــا مــدی اســتخدام إســرتاتيجّيات التدريــس املتقّدمــة يف مــاّدة البالغــة العربّيــة مــن وجهــة 
ــاتذة؟ نظر األس

2- مــا مــدی اســتخدام إســرتاتيجّيات التدريــس املتقّدمــة يف مــاّدة البالغــة العربّيــة مــن وجهــة 
ــر الطالب؟ نظ

3- مــا مــدی فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن آراء األســاتذة والطــالب يف اســتخدام 
العربّيــة؟ البالغــة  ملــاّدة  املتقّدمــة  التدريــس  إســرتاتيجّيات 

الدراسات السابقة
هنــاك دراســات خمتلفــة عاجلــت موضــوع اســتخدام اإلســرتاتيجّيات احلديثــة يف املــواد 

الدراســية املختلفــة لفــرع اللغــة العربيــة وآداهبــا، منهــا:
1. دراســة مريــم پورمجشــيدی وزهــرا افضلــی )1389( املعنونــة بـــ »نقــش راهربدهــا و فنــون 
آموزشــی در تدريــس رصف و نحــو عربــی«. قّســمت هــذه الدراســة عملّيــة التعّلــم إلــی ثالثــة 
أقســام: التذكريّيــة، واإلدراك، والتوظيــف؛ واســتنتجت أّن كّل قســم مــن هــذه األقســام حيتاج 

إلــی اســتخدام فنــون التدريــس اخلاّصــة بــه.
2. عيســی متقــي زاده وزمــالءه )1392( يف مقاهلــم املعنــون بـــ» ميــزان اجــرای روشــها 
وفنــون تدريــس قواعــد در مقطــع كارشناســی رشــته زبــان وادبيــات عربــی از نظــر اســتادان 
ودانشــجويان« بحثــوا عــن مــدی اســتخدام إســرتاتيجّيات وطــرق تدريــس القواعــد يف 
ــة. واســتنتجوا أّن األســاتذة يف اجلامعــات  ــران احلكومّي ــوس بجامعــات إي ــة البكالوري مرحل
التــي أجــروا فيهــا دراســتهم امليدانّيــة يســتخدمون الطريقــة القياســّية يف تدريــس قواعــد اللغــة 

ــة. العربّي
3. شــكري عزالديــن حمســن ومكــي فرحــان كريــم اإلبراهيمــي )2013( يف الدراســة امليدانّية 
ــا أّن  ــق« أثبت ــي يف تدريــس مــادة البالغــة والتطبي ــر إســرتاتيجّية العصــف الذهن ــة بـ»أث املعنون
إســرتاتيجّية العصــف الذهنــي تــؤّدي إىل ارتقــاء مســتوى التعليــم لــدى طــالب الصــف 
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ــاّدة البالغــة. ــا ُتســتخدم يف تدريــس م اخلامــس اإلعــدادي عندم
4. دراســة حممــد خاقــاين أصفهــاين وعطــا حممــد إســاعيل أبوجبــن )1394( املعنونــة 
ــوي  ــم الثان ــة يف التعلي ــة العربّي ــس البالغ ــتات يف تدري ــف األش ــرتاتيجّية تألي ــف إس بـ«توظي
والتعليــم اجلامعــي«. بحثــت هــذه الدراســة عــن مــدی إمكانّيــة توظيــف إســرتاتيجّية تأليــف 
األشــتات )synectics( يف تدريــس البالغــة العربّيــة يف التعليــم الثانــوي والتعليــم اجلامعــي. 
ــاك جمــاالً واســعًا لتطبيــق هــذه اإلســرتاتيجّية يف تدريــس  ــدّل علــی أّن هن ونتائــج الدراســة ت
ــة.  ــرتاتيجّيات احلديث ــج واإلس ــی الربام ــب عل ــة التدري ــی إمكانّي ــدّل عل ــك ت البالغــة، وكذل
أّمــا دراســتنا هــذه فإهّنــا تتمّيــز عــن الدراســات الســابقة بتناوهلــا مــدی اســتخدام أهــّم 
اإلســرتاتيجّيات املتقّدمــة يف تدريــس البالغــة العربّيــة يف اجلامعــات اإليرانّيــة احلكومّيــة، 
فُتعتــرَب رائــدة يف هــذا املجــال إذ مل نعثــر علــی دراســة خمّصصــة لتقويــم هــذه اإلســرتاتيجّيات 

ــة. ــة العربّي ــاّدة البالغ يف م

املنهج
لقــد تــّم اســتخدام املنهــج املســحي الــذي ُيعــّد مــن أكثــر مناهــج البحــث الرتبــوي اســتعاالً؛ 
ويســاعدنا يف مجــع وقائــع ومعلومــات موضوعيــة قــدر اإلمــكان عــن ظاهــرة معّينــة، أو حادثــة 
خمّصصــة، أو جـــاعة مــن اجلـــاعات، أو ناحيــة مــن النواحي )صحيــة، تربويــة، اجتاعية و..( 
ــة  ــراد يف منطق ــال لألف ــع احل ــل واق ــى حتلي ــه ع ــث في ــل الباح ــر، د.ت: 117(. ويعم )فاخ

حمــّددة مــن أجــل توجيــه العمــل يف الوقــت الراهــن ويف املســتقبل القريــب.
 يتكــّون جمتمــع الدراســة مــن فئتــن: األولــی طــالب مرحلــة الليســانس، والثانيــة 
ــتمل  ــة. تش ــة االيرانّي ــات احلكومّي ــض اجلامع ــا ببع ــة وآداهب ــة العربي ــام اللغ ــاتذة يف أقس األس
عينــة الدراســة علــی )90( طالبــًا وطالبــًة، وعلــی )10( مدّرســن أخصائيــن يف جمــال 
ــة  ــة الدراســة علــی )4( جامعــات حكومّي ــة. يتــوّزع أفــراد عين تدريــس مــاّدة البالغــة العربّي
ــي«.  ــي، واخلوارزم ــة طباطبائ ــران، والعالم ــتي، وطه ــهيد هبش ــايل: »الش ــي كالت ــة وه ايرانّي
ــاتذة  ــن األس ــة م ــات الالزم ــات والبيان ــع املعلوم ــتبانة كأداة جلم ــة االس ــتخدمت الدراس اس

ــة: ــل التالي ــون باملراح ــام الباحث ــتبانة ق ــاء االس ــالب. ولبن والط
االّطــالع علــی األدب الرتبــوي والدراســات الســابقة ذات العالقــة بمجــال إســرتاتيجّيات - 

التدريــس املتقّدمــة.
لقيــاس -  اخلمــس  النقــاط  ذي   (Likert scale( املتــدّرج  ليكــرت  مقيــاس  اســتخدام 

العبــارات يف االســتبانة: »1( قليــل جــدا 2( قليــل 3( أحيانــًا 4(كثــري 5( كثــري جــدًا«. 
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ــاد -  ــح واإلرش ــم النص ــم بتقدي ــوا بدوره ــن قام ــن والذي ــی املحكم ــتبانة عل ــرض االس ع
ــزم.  ــا يل ــذف م ــل وح وتعدي

إجــراء دراســة اختبارّيــة ميدانّيــة أّولّيــة )عّينــة اســتطالعّية( لالســتبانة، وتعديلهــا حســب ما - 
يناســب. وتشــتمل هــذه االســتبانة علــی مخســة أنــواع مــن إســرتاتيجّيات التدريــس املتقّدمــة، 
ــرتاتيجّية  ــئلة. ب. إس ــی )5( أس ــتملت عل ــارضة: واش ــرتاتيجّية املح ــايل: »أ. إس ــي كالت وه
الذهنــي:  العصــف  إســرتاتيجّية  ج.  أســئلة.   )5( علــی  واشــتملت  واحلــوار:  املناقشــة 
واشــتملت علــی )5( أســئلة. د. إســرتاتيجّية حــّل املشــكالت: واشــتملت علــی )6( أســئلة. 

ــئلة«.  ــی )4( أس ــتملت عل ــاوين: واش ــم التع ــرتاتيجّية التعّل ه. إس
)spss) لتحليــل البيانــات -  اســتخدام برنامــج احلزمــة اإلحصائيــة للعلــوم االجتاعيــة 

واملعلومــات املســتخرجة مــن إســتبانة األســاتذة والطلبــة. 
تــّم اســتخدام طريقــة ألفــا كرونبــاخ كطريقــة إلجیــاد معامــالت ثبــات املتغــريات املكونــة 
ــك بعــد تطبيقهــا  ــة لالســتبانة واالســتنبانة ككّل، وذل ــك املتغــرّيات الفرعّي لالســتبانة، وكذل
علــی )30( طالبــًا وطالبــًة. يبــّن اجلــدول رقــم )1( أّن معامــالت الثبــات جلميــع املتغــرّيات 
الفرعّيــة، واالســتبانة ككّل، داّلــة إحصائيــًا عنــد مســتوی داللــة )0/000(؛ حيــث تراوحــت 
اإلســرتاتيجّيات  جلميــع  الثبــات  ومعامــل   )/993 و   /973( بــن  الثبــات  معامــالت 

 .)0/990(
وكذلــك قــام الباحثــون بحســاب اإلّتســاق الداخــيل لفقــرات االســتبانة، وذلــك بحســاب 
معامــالت االرتبــاط بــن كّل فقــرة، والدرجــة الكليــة لفقــرات االســتبانة. اجلــدول رقــم )1( 
ــه،  ــة لفقرات ــة الكلّي ــتبانة والّدرج ــرات االس ــن فق ــرة م ــن كّل فق ــاط ب ــالت االرتب ــّن معام يب
والــذي يّبــن أن معامــالت االرتبــاط املبّينــة دالــٌة عنــد مســتوی داللــة )0/05(؛ حيــث 
تراوحــت معامــالت ارتبــاط بريســون بــن )978/ و 988/( ومعامــل ارتبــاط جلميــع 
اإلســرتاتيجّيات )989/(. فهــذا يؤكــد لنــا صالحّيــة اســتخدام االســتبانة يف الدراســة بــكّل 

ــة.  طمأنين

االسرتاتيجّيات 
)املتغرّیات الفرعّية( 

معامل ارتباط كرونباخ ألفا
بریسون

983/986/املحارضة

987/978/املناقشة
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991/987/العصف الذهني

993/988/حّل املشكالت

973/979/التعّلم التعاويّن

990/989/اإلسرتاتيجيات ككّل

اجلدول رقم 1- معامالت االرتباط بني كّل متغرّی من االستبانة واالستبانة ككّل

األدب النظري للّدراسة
التدريــس جمموعــة اإلجــراءات والوســائل التــي  »إســرتاتيجّية  إســرتاتيجّية التدریــس: 
تســتخدم مــن قبــل املعلــم ويــؤدي اســتخدامها إىل متكــن الطــالب مــن اإلفــادة مــن اخلــربات 
التعليمّيــة املخّططــة وبلــوغ األهــداف الرتبوّيــة املنشــودة« )عبــد احلميــد شــاهن، 2010: 51 (. 
وقــد ذكــر كــال عبداحلميــد زيتــون أن »إرساتيجّيــة التدريــس عبــارة عــن إجــراءات التدريــس 
ــوء  ــی ض ــس عل ــذ التدري ــی تنفي ــه عل ــث تعين ــبقًا، بحي ــس مس ــم بالّتدري ــا القائ ــي خیّططه الت
اإلمكانــات املتاحــة لتحقيــق األهــداف التدريســّية ملنظومــة التدريــس التــي يبنيهــا، وبأقصــی 

ــون، 2003: 266(.  ــة« )زيت ــة ممكن فعالّي
إســرتاتيجّيات التدریــس املتقّدمــة: ينظــر عــادة إلــی املعّلمــن علــی أهّنــم رمــوز للّســلطة 
التــي تلعــب أدوار تشــبه أدوار الوالــد، وامللقــن، واملوجــه، واملديــر، والقــايض، والقائــد، 
ــنوات األخــرية وبعــد  ــی الّطبيــب الــذي يعالــج جهــل الطــالب. لكــن يف الّس واملقــّوم، وحّت
أن كشــفت اإلســرتاتيجّيات املتقّدمــة للتدريــس تغــريت أدوار املعلمــن؛ وإهنــم يف هــذه 
ــن، ومســاعدين، ومرشــدين، ومستشــارين، وناصحــن،  اإلســرتاتيجّيات أصبحــوا كميرسي
)أكســفورد،  االّتصــال  يف  وكمستشــارين  لألفــكار،  وكمصــدر  ومشــخصن،  ومنظمــن، 
1996: 24(. »ففــي املــايض كان املعّلــم هــو الشــخص الــذي يصّحــح أخطــاء املتعّلمــن 
وخیربهــم مــاذا ينبغــي أن يفعلــوا ومتــی جیــب أن يفعلــوا ذلــك. واآلن يــؤدي املتعّلمــون الكثــري 
ــر تســهياًل«  ــّل توجيهــًا وأكث ــم أق ــة املعّل ــا أصبحــت وظيف مــن هــذه الوظائــف ألنفســهم بين
)املصــدر نفســه: 13(. ويف ظــّل هــذه التغيــريات التــي جــاءت هبــا إســرتاتيجّيات التدريــس 

ــهم. ــی أنفس ــادًا عل ــتقالليًة واعت ــر اس ــوا أكث ــن أصبح ــاهد أن املتعّلم ــة نش احلديث
ــيل  ــا ي ــال، وفي ــذا املق ــتخدمة يف ه ــة املس ــات املهّم ــًا للمصطلح ــبق عرض ــا س ــا في قدمن
ــة تدريــس  ــي تســاعد األســاتذة يف فاعلّي عــرض ألهــم إســرتاتيجّيات التدريــس املتقدمــة الت
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ــذه  ــاروا ه ــن اخت ــر أّن املؤّلف ــر بالّذك ــن اجلدي ــن. وم ــا للمتعلم ــري فهمه ــة وتيس ــادة البالغ م
اإلســرتاتيجّيات اخلمســة لكوهنــا مــن أهــم اإلســرتاتيجّيات احلديثــة وإلمكانيــة تطبيقهــا علــی 

مــادة البالغــة.
1- إســرتاتيجية املحــارضة: تقــوم إســرتتيجّية املحــارضة علــی مبــدأ اإللقــاء املبــارش والــرشح 
أو العــرض النظــري للــادة العلميــة واإلنســانية ســواء بســواء مــن جانــب املعّلــم؛ فــإّن املعّلــم 
يقــوم بنقــل أو تلقــن املعلومــات واملعــارف العلمّيــة بأشــكاهلا املختلفــة مــن الكتــاب التعليمــي 
إلــی الّطلبــة، ويــرشح املفاهيــم واملبــادئ والقوانــن العلميــة مســتعينًا من حــن آلخر بالســّبورة 
والّطباشــري لــرشح مــا يعتقــد أّنــه غامــض علــی الّطلبــة، بينــا يســمع الفــرد املتعّلــم هبــدوء أو 
يســّجل املالحظــات أو بعــض مــا يقولــه ويرشحــه املعّلــم ويتّوقــع يف أّي حلظــة أن يطلــب منــه 
ــة  إعــادة أو تســميع أي جــزء مــن املــاّدة. لــذا يعــّد املعّلــم يف هــذه اإلســرتاتيجّية حمــور العملّي
التعليمّيــة »ويــري كثــري مــن الرتبوّيــن أّن بإمكانيــة املعّلــم أن جیعــل منهــا إســرتاتيجّية جّيــدة 
عنــد إّتبــاع جمموعــة مــن النقــاط منهــا: إعــداد الــدرس إعــدادًا جيــدًا، الرتكيــز عــيل توضيــح 
املحتــوي العلمــي بعيــدًا عــن نقلــه، تقســيم الــدرس إيل أجــزاء وفقــرات، اســتخدام العديــد 
ــن  ــاد ع ــائل، االبتع ــن وس ــزم م ــا يل ــتخدام م ــم، اس ــادر التعّل ــة ومص ــن األدوات التعليمّي م
ــم  ــالب وردود أفعاهل ــتجابات الط ــراءة اس ــة، ق ــّدة طويل ــة مل ــة الّطويل ــس الّطريق ــاء بنف اإللق
 .)30-31 شــاهن،2010:  احلميــد  عبــد  213-211؛   :1996 )زيتــون،  واالســتجابة هلــا« 
»وأنــاط املحــارضة هــي: املحــارضة الرســمّية املبــارشة، الســؤال، اإللقــاء، النقــاش، العــرض 
التوضيحــي، التطبيــق، التســميع، املحــارضة بأســلوب أخــذ املالحظــات املنظّمــة، املحــارضة 

ــة« )الســبحي والقســايمة،2010: 73-74(.  املدعمــة بالوســائل التعليمّي
ــة تقــوم علــی  ــا أنشــطة تعليمّي 2- إســرتاتيجية املناقشــة واحلــوار: »تعــرف املناقشــة علــی أهّن
ــالف  ــا إخت ــی أهّن ــدرس، بمعن ــوع ال ــول موض ــه ح ــع طالب ــم م ــا املعّل ــي يتبعه ــة الت املحادث
األفــكار أو مــزج للتفكــري تعــرض فيــه اآلراء بــدون براهــن مســائدة واملناقشــة ليســت جمــرد 
ــمح  ــون، تس ــالب واملعلم ــن الط ــف ب ــادل املوق ــي وتب ــل لفظ ــة تفاع ــا عملّي ــل إهّن ــميع ب تس
بإشــاعة جــّو مــن احلّريــة واملشــاركة الفاعلــة واحلــوار الدائــم واحــرتام الــرأي والــرأي اآلخــر، 
ــة  ــداف الرتبوّي ــق األه ــرًا يف حتقي ــد أث ــًة، وأبع ــر متع ــم أكث ــم والتعل ــة التعلي ــل عملي ــا جیع مم
ــل هــي  ــن أحــزاب خمتلفــة تســعی كل منهــا الفــوز، ب املنشــودة منهــا. فإهنــا ليســت حتــاورًا ب
أنشــطة تعليمّيــة تقــوم علــی املحادثــة التــي يتبعهــا املعّلــم مــع طاّلبــه حــول موضــوع الــدرس، 
حيــث يكــون األول فيهــا للمعّلــم الــذي حيــرص علــی إيصــال املعلومــات إلــی الّطلبــة بطريقــة 
الــرشح، والتلقــن، وطــرح األســئلة، وحماولــة ربــط املــاّدة التعليمّيــة  قــدر اإلمــكان للخــروج 
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بخالصــة، وتعميــم للــاّدة التعليمّيــة، وتطبيقهــا علــی أمثلــة منتميــة أحيانــًا« )املصــدر نفســه: 
75(. »وتؤّكــد هــذه اإلســرتاتيجّية علــی قيــام املعّلــم بــإدارة حــوار شــفوي مــن خــالل 
املوقــف التدريــي، هبــدف الوصــول إلــی بيانــات أو معلومــات جديــدة، وعلــی املعّلــم 
مراعــاة جمموعــة مــن النّقــاط جلعــل هــذه الّطريقــة فّعالــة عنــد اســتخدامها يف تدريــس بعــض 
املوضوعــات التــي حتتــاج إيل اجلــدل وإبــداء الــّرأي حوهلــا ومــن هــذه النّقــاط واالعتبــارات 
ــيل: جیــب أن تكــون األســئلة مناســبًة لألهــداف ومســتوی الطــالب، وجیــب أن تكــون  ــا ي م
األســئلة مثــريًة لتفكــري الطــالب، جیــب حتديــد مــدی ســهولة وصعوبــة األســئلة، مراعــاة أن 
ــة والعلمّيــة، رضورة الرتكيــز علــی إعطــاء زمــن  تكــون األســئلة خاليــة مــن األخطــاء اللغوّي
انتظــار، مراعــاة مشــاركة مجيــع الطــالب باملناقشــة، وأن تتــاح الفرصــة هلــم ملناقشــة بعضهــم 

ــوی، 1382: 127-139(. ــاهن، 2010: 31؛ صف ــد ش ــد احلمي ــض« )عب البع
ــد  ــد العدي ــة تولي ــا عملّي ــرتاتيجّية بأهّن ــذه اإلس ــّرف ه ــي: »ع 3- إســرتاتيجّية العصــف الذهن
ــم مــن الطــاّلب أن يقّدمــوا أو أن  ــة بحيــث يطلــب املعّل مــن األفــكار واحللــول ملشــكلة معّين
يقرتحــوا أكــرب عــدد مــن األفــكار التــي تســاعد يف حــّل هــذه املشــكلة« )حمســن واإلبراهيمــي، 
ــالق  ــكار أو إط ــّر لألف ــّرك احل ــًا بالتح ــّمي أيض ــان(؛ »وتس ــو رسح ــن أب ــال ع 2013: 183 نق
األفــكار أو حــّل املشــكالت اإلبداعــي، وهــي عبــارة عــن موقــف يــزود الطــاّلب بمجموعــة 
ــن  ــو مــن إصــدار األحــكام علــی اآلخري ــاج األفــكار يف جــّو جیــب أن خیل مــن القواعــد إلنت
وعلــی مقرتحاهتــم ويــدور حــول مشــكلة ويكــون متعاونــًا ويكــون مفتوحــًا لتقّبــل أفــكار كّل 
طالــب. ويف هــذه اإلســرتاتيجية فــإّن كمّيــة األفــكار املتوّلــدة تعطــي أســبقّيتها علــی نوعّيتهــا، 
حيــث أّن احلكــم علــی النوعّيــة يؤّجــل بشــكل متعمــد إلــی وقــت الحــق، وتكتــب األفــكار 
التــي يتــّم توليدهــا علــی الّســبورة مبــارشة، مــع مالحظــة حــّث الطــالب علــی عــدم تكــرار 
ــی  ــاركن إل ــيم املش ــيل: تقس ــا ي ــي ك ــف الذهن ــراءات العص ــري إج ــة. وتس ــكار املطروح األف
ــا مجيعــًا  ــد مــن أهّن ــراد مــع املتابعــة للتأكي املجموعــات، حيــدد حجــم املجموعــة بــن 5-8 أف
ــق القواعــد، وإعــالن املشــكلة املطروحــة للبحــث وتوضيحهــا بعنايــة، والتأّكــد مــن كّل  تطّب
ــن  ــح مل ــاركة، التوضي ــة باملش ــع الّطلب ــجيع مجي ــاش، تش ــوع النق ــكلة موض ــم املش ــب يفه طال
يطلــب التوضيــح، إعطــاء اإلشــارة للبــدء واالنتهــاء. وتســتلزم هــذه اإلســرتاتيجية قيــام قائــد 
ــد مــن فهــم املشــاركن ألدوارهــم،  ــه أن يتأّك ــة الظــروف، كــا علي ــم( بتهيئ املجموعــة )املعّل
والعمــل علــی حتريــك أذهــان املجموعــة بشــكل مســتمر لضــان تدّفــق األفــكار« )الســبحي 

والقســايمة، 2010: 84-83(؛ صفــوی، 1382: 178(.
4- إســرتاتيجّية حــّل املشــكالت: »تعــّد القــدرة علــی حــّل املشــكالت متطلبــًا أساســّيًا 
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الســتمرار حيــاة اإلنســان ويمكــن أن تســتخدم إســرتاتيجّية حــّل املشــكالت بفّعالّيــة يف جمــال 
هــاّم آخــر هــو تشــخيص الضعــف يف املهــارات املختلفــة والتــي تــرّد يف مجيــع املــواّد التعليمّيــة. 
ويــری عــادل البنــا أن املشــكلة متّثــل فجــوة معلوماتيــة بــن املعلومــات املتاحــة يف املوقــف أو 
يمكــن أن يطلــق عليــه احلالــة االبتدائّيــة للمعلومــات، وبــن معلومــات اهلــدف أو مــا يســمی 
ــة  ــوة املعلوماتّي ــلء الفج ــة م ــًا كيفّي ــح متام ــري واض ــون غ ــات، ويك ــة للمعلوم ــة النهائّي باحلال
بينهــا، للوصــول مــن املعلومــات املتاحــة إلــی اهلــدف. فــال شــك أّن معرفــة املعّلــم لقــدرات 
ــم و  ــداف التعلي ــة أه ــدی فّعالّي ــن م ــد م ــی التأكي ــاعد عل ــّوًة يس ــًا وق ــة: ضعف ــة املختلف الطلب
ــی  ــًا عل ــه أساس ــي تعليم ــرة ويبن ــذه الظاه ــم ه ــل املعّل ــل هیم ــه. فه ــاليب تقويم ــة وأس طريق
افــرتاض أّن الطلبــة يعرفونــه معرفــة تاّمــة، ويبــدأ بتعليــم املوضــوع اجلديــد دون االنتبــاع 
ــايمة، 2010:  ــبحي والقس ــل؟« )الس ــو فاع ــا ه ــة؟ ف ــم الطلب ــة يف تعّل ــرات الواضح ــی الثغ إل
87-86(. وهلــذه اإلســرتاتيجّية إجــراءات أساســّية، تتّمثــل يف اخلطــوات الســّت اآلتيــة: 
»اإلحســاس باملشــكلة، حتديــد املشــكلة، صياغــة الفــروض، مجــع البيانــات واملعلومــات حــول 
ــم(؛ ويتحــّدد دور  ــة )التقوي ــی أحــكام عاّم ــار صحــة الفــروض، الوصــول إل املشــكلة، اختب
املّعلــم يف التخطيــط للــّدرس وصياغتــه علــی شــكل مشــكالت، وإرشــاد الطــالب يف مجيــع 
اخلطــوات؛ أّمــا دور الطالــب فيكــون أساســّيًا نشــطًا، حيــث يقــوم باقــرتاح احللــول واألفــكار 
املالئمــة حلــّل املشــكلة، واختبــار صّحــة الفــروض أو احللــول املقرتحــة، والتوّصــل إلــی 

النتائــج، واالســتنتاجات« )البصيــص، 2011: 171(.
ــه احلركــة  ــي جــاءت ب ــم التعــاويّن يعــّد مــن اإلســرتاتيجّيات الت ــم التعــاويّن: »التعّل 5- التعّل
ــّم يف تقســيم طــالب الصــّف إلــی  ــي الــذي يت ــم الصّف ــه نــوع مــن التعّل ــة وإّن ــة احلديث الرتبوّي
جمموعــات. البــّد أن يتكاتــف اجلميــع مــن أجــل التعّلــم مــن خــالل اعتادهــم علــی بعضهــم 
البعــض. واملشــكلة التــي تــربز باســتمرار يف هــذا األســلوب اعتــاد أعضــاء املجموعــة علــی 
ــم التعــاوين هــو  ــه التعّل ــادل؛ ولكــن مــا جــاء ب ــاد االجیــايب املتب طالــب، وبذلــك يعنــي االعت
اجیــاد هيكلّيــة تنظيمّيــة لعمــل جمموعــة الّطلبــة، فهــم مرتبطــون مــع بعضهــم البعــض بطريقــة 
ال يســتطيع أن ينجــح أي واحــد منهــم إاّل إذا نجحــوا مجيعــًا وإذا فشــلوا، فشــلوا مجيعــًا« 
)الســبحي والقســايمة، 2010: 91(. »ففــي هــذه اإلســرتاتيجّية ينّســق أعضــاء الفريــق اجلهــود 
املشــرتكة مــع بعضهــم البعــض بصــورة منّظمــة، ويتحّملــون املســؤولّية بنفــس الّدرجــة 
هــذه  وتتمّثــل خطــوات  )الربيعــي،2015: 201(.  املقصــودة«  األهــداف  إلــی  للوصــول 
ــص(  ــوع )الن ــيم املوض ــص(، تقس ــوع )الن ــد املوض ــة: »حتدي ــاط اآلتي ــرتاتيجّية يف النق اإلس
إىل وحــدات جزئّيــة، توزيــع الوحــدات علــی جمموعــات العمــل التعــاوين، تقســيم الطــالب 
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إلــی جمموعــات، حتديــد دور كل فــرد يف املجموعــة )القائــد، والقــارئ، وامللّخــص، واملقــّوم، 
واملســّجل(، البــدء بتنفيــذ املهمــة والعمــل اجلاعــي، وأخــريًا التقويــم. إّن العمــل التعــاوين هــو 
مســؤولّية كّل فــرد يف املجموعــة، حيــث يقــوم القــاريء بقــراءة املهّمــة التعليمّيــة، وعلــی كّل 
عضــو كتابــة املعلومــات واملفاهيــم التــي يعرضهــا القــاريء، ويقــع علــی املجموعــة مســؤولّية 
التأّكــد مــن حّتقــق األهــداف، عنــد كاّفــة أفرادهــا، وأخــريًا يــأيت التقويــم عــى املســتوی الفــردّي 

ــص، 2011: 181(. ــة ككّل« )البصي ــم أداء املجموع ــالل تقوي ــن خ ــّي م واجلاع

توصيف وحتليل مواّد الّدراسة
وصف نتائج آراء األساتذة حول مدی استخدامهم إسرتاتيجّيات التدریس املتقّدمة

األســاتذة  »يســتخدم  الفرضّيــة:  هــذه  افرتضنــا  للدراســة  األول  الســؤال  عــن  لإلجابــة 
إســرتاتيجّيات التدريــس املتقّدمــة يف تدريســهم مــاّدة البالغــة العربّيــة إلــی حــّد كبــري حســب 
ــي آلراء األســاتذة حــول  ــار التائ ــج االختب ــّن يف اجلــدول رقــم )2( نتائ رأي األســاتذة«. يتب
مــدی اســتخدامهم إســرتاتيجّيات التدريــس املتقّدمــة يف تدريــس مــاّدة البالغــة العربّيــة 

بالّتحديــد:

اإلسرتاتيجّية
عدد 

األفراد
املتوّسط

االنحراف 
املعيارّي

درجة 
احلّرّیة

مستوی 
الّداللة 
)Sig(

الّداللة

داّلة103/820/702069/005املحارضة

داّلة104/120/402229/000املناقشة واحلوار

العصف 
الذهني

داّلة102/080/755429/004

داّلة104/0161/04669/013حّل املشكالت

داّلة101/775/650329/000التعّلم التعاوين

مجيع 
إسرتاتيجّيات

غري داّلة103/162/572399/393

اجلدول رقم 2- نتائج آراء األساتذة حول مدی استخدامهم إسرتاتيجيات التدریس املتقّدمة
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 بالنظر إلی اجلدول رقم )2( يّتضح لنا: 
و   /4022( بــن  تراوحــت  الفرعّيــة  املتغــرّيات  لدرجــات  املعيارّيــة  االنحرافــات  أّن   -
1/0466( بينــا بلغــت قيمــة االنحــراف املعيــارّي لدرجــات االســتبانة الكّليــة )57239/(؛ 

ــة لالســتبانة. ــد الدرجــات النهائّي ــی تشــّتت يظهــر بصــورة أكــرب عن ممــا يشــري إل
و   1/755( بــن  تراوحــت  الفرعّيــة  االختبــارات  لدرجــات  املتوســطات  مقــدار  أّن   -
4/120( حيــث ترّتبــت إســرتاتيجيات التدريــس املتقّدمــة تنازليــًا حســب املتوّســطات 
كاآليت: )1. املناقشــة واحلــوار، 2.حــّل املشــكالت، 3. املحــارضة، 4. العصــف الذهنــي، 5. 

التعّلــم التعــاوين(.
- أّن إســرتاتيجية »املناقشــة واحلــوار« بمتوّســط )4/120( وإســرتاتيجية »حــّل املشــكالت« 
بمتوســط )4/016(، قــد حصلتــا علــی أعلــی املتوّســط بــن مجيــع اإلســرتاتيجّيات. توحــي 
هــذه النتيجــة باســتخدام األســاتذة هاتــن اإلســرتاتيجّيتن يف تدريــس مــاّدة البالغــة العربّيــة 

بنســبة )كثــري( حســب آرائهــم. 
- أّن مقــدار املتوّســطات إلســرتاتيجيتا »العصــف الذهنــي، والتعّلــم التعــاوين« قــد بلــغ نحــو 

درجــة )قليــل، وقليــل جــدًا(. 
نحــو درجــة  بلــغ  قــد  املتقّدمــة  التدريــس  إســرتاتيجّيات  املتوّســط جلميــع  مقــدار  أّن   -
ــًا(، ومقــدار مســتوی الداللــة قــد بلــغ نحــو )393/(  )3/162( املنــدرج يف درجــة )أحيان
وهــو أعلــی مــن مســتوی )05/(، تفيــد هــذه النتيجــة برفــض الفرضّيــة االفرتاضّيــة؛ فتعنــي 
»أّن األســاتذة يولــون اهتامــًا بإســرتاتيجيات التدريــس املتقدمــة يف تدريســهم مــادة البالغــة 

ــاتذة.  ــر األس ــة نظ ــطة« يف وجه ــبة متوّس ــة بنس العربي
وصف نتائج آراء الطاّلب حول مدی استخدام األساتذة إسرتاتيجّيات التدریس املتقّدمة

لإلجابــة عــن الّســؤال الثــاين للدراســة افرتضنــا هــذه الفرضّيــة: »يعتقــد الطــالب بــأن 
ــة  ــة العربّي ــاّدة البالغ ــس م ــة يف تدري ــس املتقّدم ــرتاتيجيات التدري ــتخدمون إس ــاتذة يس األس
ــول  ــاّلب ح ــي آلراء الط ــار التائ ــج االختب ــم )3( نتائ ــدول رق ــّن يف اجل ــّد قليل«.يتب ــی ح إل
مــدی اســتخدام األســاتذة إســرتاتيجيات التدريــس املتقّدمــة يف تدريــس مــاّدة البالغــة العربّيــة 

ــد: بالّتحدي
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داّلة903/593/8551089/000املحارضة

غري داّلة903/0551/081489/627املناقشة واحلوار

داّلة901/948/9325989/000العصف الذهني

غري داّلة903/1921/136989/112حّل املشكالت

داّلة902/738/9517289/000التعّلم التعاوين

مجيع 
اإلسرتاتيجّيات

داّلة902/705/9274189/003

اجلدول رقم 3- نتائج آراء الطالب حول مدی استخدام األساتذة إسرتاتيجّيات التدریس املتقّدمة

بالنظر إلی اجلدول رقم )3( يّتضح لنا: 
بــن )85510/و  تراوحــت  الفرعّيــة  املتغــرّيات  املعيارّيــة لدرجــات  أّن االنحرافــات   -
1/1369(، بينــا بلغــت قيمــة االنحــراف املعيارّي لدرجات االســتبانة الكلّيــة )92741/(؛ 

ــة لالســتبانة. ممــا يشــري إلــی تشــّتت يظهــر بصــورة أكــرب عنــد الدرجــات النهائّي
و   1/948( بــن  تراوحــت  الفرعّيــة  االختبــارات  لدرجــات  املتوّســطات  مقــدار  أّن   -
3/593( حيــث ترّتبــت إســرتاتيجيات التدريــس املتقّدمــة تنازليــًا حســب املتوّســطات 
ــم التعــاوين، 5.  كاآليت: )1. املحــارضة، 2.حــّل املشــكالت، 3. املناقشــة واحلــوار، 4. التعّل

العصــف الذهنــي(.
املشــكالت«  »حــّل  وإســرتاتيجّية   )3/593( بمتوّســط  »املحــارضة«  إســرتاتيجّية  أّن   -
بمتوســط )3/192(، وإســرتاتيجّية »املناقشــة واحلــوار« بمتوّســط )3/055( قــد حصلــت 
علــی أعلــی املتوّســط بــن مجيــع اإلســرتاتيجّيات. توحــي هــذه النتيجــة باســتخدام األســاتذة 
ــب  ــطة( حس ــبة )متوس ــة بنس ــة العربّي ــاّدة البالغ ــس م ــة يف تدري ــرتاتيجّيات الّثالث ــذه اإلس ه
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ــاّلب.  آراء الط
ــغ  ــد بل ــاوين« ق ــم التع ــي، والتعّل ــف الذهن ــرتاتيجيات »العص ــطات إلس ــدار املتوّس - أّن مق

ــل(.  ــدًا، وقلي ــل ج ــة )قلي ــو درج نح
نحــو درجــة  بلــغ  قــد  املتقّدمــة  التدريــس  إســرتاتيجّيات  املتوّســط جلميــع  مقــدار  أّن   -
ــو )003/(  ــغ نح ــد بل ــة ق ــتوی الدالل ــدار مس ــل(، ومق ــة )قلي ــدرج يف درج )2/705( املن
ــي  ــة؛ فتعن ــة االفرتاضّي ــول الفرضّي ــة قب ــذه النتيج ــد ه ــتوی )05/(. تفي ــن مس ــل م ــو أق وه
»أّن األســاتذة يولــون اهتامــًا بإســرتاتيجّيات التدريــس املتقّدمــة يف تدريســهم مــاّدة البالغــة 

ــاّلب.  ــر الط ــة نظ ــة« يف وجه ــبة قليل ــة بنس العربّي

نتائج فروق ذات داللة إحصائية بني املتوّسطات لدی أفراد عّينة الّدراسة 
تــّم حســاب املتوّســطات واالنحرافــات املعيارّيــة لــكّل جمموعــة، وحســاب درجــات احلّرّيــة، 
والقيمــة الّتائّيــة، والداّللــة اإلحصائّيــة باســتخدام االختبــار التائــّي لعّينتــن مســتقّلتن كشــفًا 
ــس  ــرتاتيجّيات التدري ــتخدام إس ــتوی اس ــن يف مس ــن آراء املجموعت ــروق ب ــة الف ــن دالل ع
املتقّدمــة ككّل ولــكّل متغــرّي )إســرتاتيجّية( فرعــّي علــی حــدة كــا نــری يف اجلــدول رقــم )4(: 
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اجلدول رقم4- نتائج االختبار التائي لعّينتني مستقلتني لكّل متغری علی حدة ولالستبانة ككّل

يّتضح من اجلدول رقم )4( ما ييل:
- وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املتوّســطات يف مســتوی اســتخدام إســرتاتيجّيات 

التدريــس املتقّدمــة ككّل ولــكّل متغــرّي فرعــّي علــی حــدة لــدی األســاتذة والّطلبــة. 
إســرتاتيجّيات  الّطلبــة يف  املتوســط آلراء  مــن  أكــرب  األســاتذة  املتوّســط إلجابــات  إّن   -
التدريــس املتقّدمــة ككّل، حيــث بلــغ املتوّســط إلجابــات األســاتذة نحــو )3/162( والطلبــة 
ــن  ــن للمجموعت ــاوي التباي ــدم تس ــة ع ــة يف حال ــتوی الدالل ــغ مس ــا بل ــو )2/705(، ك نح

ــتوی )0/05(.  ــن مس ــّل م ــو أق ــو )042/( وه نح

- إّن املتوّســط إلجابــات األســاتذة أكــرب مــن املتوّســط آلراء الّطلبــة يف إســرتاتيجّية املحــارضة، 
ــات األســاتذة يف هــذه اإلســرتاتيجّية نحــو )3/820(، يف حــن  حيــث بلــغ املتوّســط إلجاب
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بلــغ متوّســط إجابــات الّطلبــة نحــو )3/593(، كــا بلــغ مســتوی الداللــة يف حالــة تســاوي 
التبايــن للمجموعتــن نحــو )421/( وهــو أعلــی مــن مســتوی )0/05(.

- إّن املتوّســط إلجابــات األســاتذة أكــرب مــن املتوّســط آلراء الّطلبــة يف إســرتاتيجّية املناقشــة 
واحلــوار، حيــث بلــغ املتوّســط إلجابــات األســاتذة يف هــذه اإلســرتاتيجّية نحــو )4/120(، 
يف حــن بلــغ متوّســط إجابــات الّطلبــة نحــو )3/055(، كــا بلــغ مســتوی الداللــة يف حالــة 

عــدم تســاوي التبايــن للمجموعتــن نحــو )000/( وهــو أقــّل مــن مســتوی )0/05(.
- إّن املتوّســط إلجابــات األســاتذة أكــرب مــن املتوّســط آلراء الّطلبــة يف إســرتاتيجّية العصــف 
الذهنــي، حيــث بلــغ املتوّســط إلجابــات األســاتذة يف هــذه اإلســرتاتيجّية نحــو )2/080(، 
يف حــن بلــغ متوّســط إجابــات الطلبــة نحــو )1/948(، كــا بلــغ مســتوی الداللــة يف حالــة 

عــدم تســاوي التبايــن للمجموعتــن نحــو )669/( وهــو أعلــی مــن مســتوی )0/05(.
- إّن املتوّســط إلجابــات األســاتذة أكــرب مــن املتوّســط آلراء الّطلبــة يف إســرتاتيجّية حــّل 
املشــكالت حيــث بلــغ املتوّســط إلجابــات األســاتذة يف هــذه اإلســرتاتيجّية نحــو )4/016(، 
يف حــن بلــغ متوّســط إجابــات الّطلبــة نحــو )3/192(، كــا بلــغ مســتوی الداللــة يف حالــة 

تســاوي التبايــن للمجموعتــن نحــو )031/( وهــو أقــّل مــن مســتوی )0/05(.
ــم  ــرتاتيجّية التعّل ــة يف اس ــط آلراء الّطلب ــن املتوّس ــرب م ــاتذة أك ــات األس ــط إلجاب - إّن املتوّس
التعــاوين، حيــث بلــغ املتوّســط إلجابــات األســاتذة يف هــذه اإلســرتاتيجّية نحــو )2/775(، 
يف حــن بلــغ متوّســط إجابــات الّطلبــة نحــو )1/738(، كــا بلــغ مســتوی الداللــة يف حالــة 

تســاوي التبايــن للمجموعتــن نحــو )877/( وهــو أعلــی مــن مســتوی )0/05(.

النتائج
ــی  ــة عل ــئلة الدراس ــة عــن أس ــوء اإلجاب ــا يف ض ــأيت تفصيله ــج ي ــی نتائ ــة إل ــت الدراس توّصل

ــايل: النحــو الت
اإلجابــة عــن الســؤال األول: كان ينــص الســؤال علــی »مــدی اســتخدام إســرتاتيجيات 
التدريــس املتقّدمــة يف مــاّدة البالغــة العربّيــة مــن وجهــة نظــر األســاتذة«. أثبتــت لنــا النتائــج؛ 
أّن مــدّريس البالغــة العربّيــة يف أقســام اللغــة العربّيــة وآداهبــا باجلامعــات اإليرانّيــة احلكومّيــة 
ــا يــدّل  يســتخدمون إســرتاتيجّيات التدريــس املتقّدمــة بنســبة متوســطة، حســب رأهیــم؛ ورّب
هــذا األمــر علــی أّن األســاتذة قّلــا يعتقــدون بنجــاح هــذه اإلســرتاتيجّيات يف العملّيــة 
ــر نجاحــًا مــن اإلســرتاتيجّيات  ــة أكث ــة وإهّنــم يعتقــدون أّن اإلســرتاتيجّيات التقليدّي التعليمّي
املتقّدمــة واحلديثــة. وعندمــا درســنا آراءهــم حــول اســتخدام كّل إســرتاتيجية لوحدهــا تبــّن 
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ــًا بالغــًا ببعضهــا كإســرتاتيجية املناقشــة واحلــوار، وإســرتاتيجية حــّل  ــون اهتام ــم يول ــا أهّن لن
املشــكالت، حيــث لوحــظ أهّنــم يســتخدمون هاتــن اإلســرتاتيجّيتن بنســبة »كثــرية« حســب 
رأهیــم. لكــن رغــم أّن بعــض اإلســرتاتيجّيات املتقّدمــة كإســرتاتيجّية العصــف الذهنــي 
والتعّلــم التعــاوين يــؤّدي إلــی تقوّيــة ثقــة الطــالب بأنفســهم، ويؤّثــر تأثــرًا كبــريًا يف تنميــة قدرة 
االبتــكار واإلبــداع لدهیــم، ويف تعّودهــم بالعمــل اجلاعــي، ولكــن نــری أهّنــم يســتخدموهنا 

بنســبة »قليلــة« أو »قليلــة جــدًا«.
اإلجابــة عــن الســؤال الثــاين: كان ينــص الســؤال علــی »مــدی اســتخدام إســرتاتيجيات 
ــة مــن وجهــة نظــر الطــاّلب«. مــن خــالل حتليــل  التدريــس املتقّدمــة يف مــاّدة البالغــة العربّي
ــس  ــرتاتيجّيات التدري ــتخدمون إس ــاتذة ال يس ــا أّن األس ــح لن ــتبانة، اّتض ــات اإلس ــج بيان نتائ
املتقّدمــة إاّل بنســبة »قليلــة« حســب آراء الطــالب؛ فرّبــا تــدل هــذه النتيجــة علــی أّن األســاتذة 
ــة أثبتــت نجاحهــا  قّلــا يتعّرفــون علــی فاعليــة هــذه اإلســرتاتيجّيات رغــم أّن العلــوم الرتبوّي
وفاعلّيتهــا وتأثريهــا يف تنميــة قــدرات املتعّلــم املختلفــة يف جمــال اكتســاب العلــم؛ إضافــة إلــی 
ذلــك فــإّن اإلســرتاتيجيات املتقدمــة تثــري رغبــة املتعّلــم إلــی حــد كبــري، واملتعّلــم يلعــب فيهــا 
دورًا حموريــًا يف العملّيــة التعليمّيــة، وهــو نشــط مشــارك يف العملّيــة التعليمّيــة. فهــذه امليــزات 
تعــّد مــن أهــم الدواعــي الســتخدام هــذه اإلســرتاتيجيات ملــا فيهــا مــن العنايــة باملتعّلــم الــذي 
يعتــرب اليــوم حمــور العملّيــة التعليمّيــة. ومــن خــالل النظــرة إلــی آراء الطــالب حــول اســتخدام 
أّن األســاتذة يوظفــون  لنــا  تبــّن  املتقّدمــة كاّل علــی حدهــا،  األســاتذة اإلســرتاتيجّيات 
ــكالت يف  ــّل املش ــرتاتيجية ح ــوار، وإس ــة واحل ــرتاتيجية املناقش ــارضة، وإس ــرتاتيجية املح إس
ــاوين  ــم التع ــرتاتيجية التعّل ــون إس ــا يوظف ــطة«، بين ــبة »متوس ــة بنس ــة العربي ــس البالغ تدري
بنســبة »قليلــة«، وإســرتاتيجية العصــف الذهنــي بنســبة »قليلــة جــدًا«. ولألســف مل تســتخدم 

إســرتاتيجية مــن اإلســرتاتيجيات املذكــورة بنســبة »كثــرية« أو »كثــرية جــدًا«.
اإلجابــة عــن الســؤال الثالــث:كان ينــّص الســؤال علــی »مــدی فــروق ذات داللــة إحصائيــة 
بــن آراء األســاتذة والطــاّلب يف اســتخدام إســرتاتيجّيات التدريــس املتقّدمــة يف مــاّدة البالغــة 
العربّيــة«. كــا الحظنــا هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائّيــة بــن آراء األســاتذة والطــالب 
بعيــدة  الفــروق  ليســت  ولكــن  املتقّدمــة؛  التدريــس  إســرتاتيجّيات  مجيــع  اســتخدام  يف 
ــبة  ــة بنس ــرتاتيجّيات املتقّدم ــتخدمون اإلس ــم يس ــرون أهّن ــاتذة ي ــّن أّن األس ــث تب ــدی، حي امل
ــا ُتســتخدم بنســبة »قليلــة«. وإذا الحظنــا نتائــج آراء  »متوســطة«، والطــاّلب يعتقــدون أهّن
األســاتذة والطــاّلب يف كّل إســرتاتيجّية لوحدهــا أثبــت لنــا أّنــه ال يوجــد فرقــًا داالً إحصائيــًا 
ــارضة  ــرتاتيجّية املح ــم أّن إس ــد كّله ــث يعتق ــن، حي ــن آراء الفئت ــارضة ب ــرتاتيجّية املح يف إس
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تســتخدم يف تدريــس البالغــة بنســبة »متوســطة«. ويعتقــد الباحثــون أّنــه مــن الــروري 
ــإن  ــا. »ف ــی نجاحه ــؤدي إل ــي ت ــري الت ــاة املعاي ــن بمراع ــاهده؛ لك ــا نش ــر مم ــا أكث ــام هب االهت
ــرة يف الطــاّلب عليــه  املــدّرس الــذي يريــد أن جیعــل هــذه اإلســرتاتيجّية نافــذة ومفيــدة ومؤّث
أن يســتعّد لذلــك العمــل، ويثــري شــوق الّطــالب إليــه، ويفّحــص دائــًا تأثــريه يف طاّلبــه« )آل 

ــا: 118(. ــن، الت ياس
أمــا فيــا يتعلــق بإســرتاتيجّية حــّل املشــكالت وإســرتاتيجّية املناقشــة فدّلــت النتائــج علــی 
أّن األســاتذة يســتخدموهنا بنســبة »كثــرية«، و الطــالب بنســبة »متوســطة«. رّبــا نســتنتج 
ــًا،  ــن ناجح ــاتذة مل يك ــل األس ــن قب ــرتاتيجّيتن م ــن اإلس ــتخدام هات ــرق أّن اس ــذا الف ــن ه م
ــة ال  ــّل الفرص ــا، أو لع ــبب نجاحه ــي تس ــية الت ــرشوط األساس ــري وال ــه املعاي ــر في أو مل يتوف
تتيــح لتوظيفهــا توظيفــًا تناســب مــع مســتوی الطــاّلب. إذن جیــب أن تكــون العنايــة هباتــن 
اإلســرتاتيجّيتن أكثــر ممــا توجــد يف جامعاتنــا، ألّن حــّل املشــكالت »يعــّد نشــاطًا تعليمّيــًا مهــّاً 
للطــاّلب، فــإّن أهــداف التعّلــم هبــذا األســلوب متّثــل أهدافــًا جوهرّيــًة لسياســة التعّليــم وأيضًا 
للمجتمــع، وذلــك إلمكانيــة انعــكاس أثــر التعّلــم الناتــج علــی الطالــب كفــرد يف جمتمــع لــه 
ــف  ــب كي ــم الطال ــرتاتيجّيات أن يتعّل ــذه اإلس ــل ه ــة ملث ــّم وظيف ــة. وأّن أه ــكالت خاّص مش
ــم، ويمكــن أن يتأتــى ذلــك مــن خــالل إحســاس الطالــب بنــوع مــن التحــّدي لتفكــريه  يتعّل
ممّــا يدفعــه للمحاوليــة اجلــاّدة للوصــول إلــی احلــّل األمثــل« )عبــد الرمحــن حممــود، 2006: 
ــري مــن البحــوث  ــری أّن »كث ــث ن ــة جــدًا، حي ــّد إســرتاتيجّية هاّم ــك تع 60(. واملناقشــة كذل
الرتبوّيــة والدراســات متيــل إلــی تفضيــل املناقشــة يف التدريــس لألســباب اآلتيــة: أوالً: هــذه 
اإلســرتاتيجية تســلم باجیابيــة املتعّلــم و تفــّرده، وتؤمــن بــدوره يف العملّيــة التعليمّيــة، وقدرتــه 
علــی التعّلــم مــن خــالل املناقشــة واملشــاركة. ثانيــًا: إهّنــا تقتــي أن تكون عالقــة املعّلــم بطلبته 
عالقــة احــرتام وإيــان بقــدرة املتعّلمــن علــی املشــاركة االجیابّيــة، فاملتعّلــم إذا أحــّس بذلــك 
ــًا:  ــی اكتســاب مهــارات االّتصــال. رابع ــا تســاعد عل ــًا: إهّن ــه. ثالث زاد نشــاطه وزادت فاعلّيت
إهّنــا تتيــح الفرصــة للمتعّلــم لكــي يتحــّدث يف موضوعــات هتّمــه ومشــاكل تشــغله، وبذلــك 
فهــو يشــعر بقيمــة التعّلــم وأمهّيتــه يف حياتــه، خامســًا: إهّنــا يمكــن أن تســاعد املتعّلمــن بقــّوة 

علــی حتليلهــم ملشــكالهتم والتعامــل معهــا« )الوائــيل، 2004: 67-66(.
ــم التعــاويّن فشــاهدنا مــن خــالل اجلــدول رقــم )4(  أمــا بالنســبة إلــی إســرتاتيجّية التعّل
أّن األســاتذة يعتقــدون بأهّنــم يســتخدمون هــذه اإلســرتاتيجّية بنســبة »قليلــة جــدًا« والطــاّلب 
يعتقــدون أّن األســاتذة يســتخدموهنا بنســبة »قليلــة«. تثبــت آراء الفئتــن أّن األســاتذة اليولــون 
ــة ألّن  ــة الطلب ــرة يف تنمي ــرتاتيجيات املؤّث ــن اإلس ــرب م ــا تعت ــرتاتيجّية، بين ــذه اإلس ــًا هب اهتام



مدی استخدام إسرتاتيجّيات التدریس املتقّدمة لتدریس ماّدة البالغة العربّية...106

ــرق  ــاليب وط ــود أس ــو وج ــاويّن، ه ــم التع ــات التعّل ــه عملّي ــتند إلي ــذي تس ــّم ال ــدأ امله »املب
ــرد  ــن ف ــر م ــرتاك أكث ــل يف اش ــردي، تتمّث ــتنتاج الف ــري واالس ــات التفك ــّدى عملّي ــم تتع للتعلي
يف خمتلــف مراحــل العمــل، ومــن هنــا ظهــرت احلاجــة الســتخدام أســاليب وإســرتاتيجّيات 
ــم  ــم يف تصمي ــی أدوار املعّل ــة عل ــى التبع ــك يلق ــة، وذل ــة التعليمّي ــاويّن يف العملّي ــم التع التعّل
ــة التعاونيــة« )عبــد الرمحــن حممــود، 2006: 63( . وتنفيــذ ٕوادارة وتقييــم املواقــف التعليمّي

ــتخدموهنا يف  ــا يس ــاتذة قّل ــا أّن األس ــي الحظن ــف الذهن ــرتاتيجّية العص ــق بإس ــا يتعّل    وفي
وجهــة نظرهــم؛ يف حــن كان الطــاّلب يعتقــدون أّن هــذه اإلســرتاتيجّية يســتخدم لتدريــس 
البالغــة بنســبة قليلــة جــدًا. ويعتقــد الباحثــون بــرورة العنايــة الكــربی هبــذه اإلســرتاتيجّية 
ــة  ــا يف تنمي ــة أثره ــة احلديث ــات الرتبوّي ــت الدراس ــي أثبت ــرتاتيجّيات الت ــدى اإلس ــا »إح ألهّن
مهــارات التفكــري املختلفــة لــدى الطلبــة، كــا يمكــن تلخيــص العديــد مــن مزايــا الســتخدام 
ــري  ــى التعب ــة ع ــدرة الطلب ــة ق ــا: تنمي ــس منه ــال التدري ــي  يف جم ــف الذهن ــرتاتيجية العص إس
بحّرّيــة يف ظــّل عــدم النقــد؛ وتنميــة الّثقــة بالنفــس مــن خــالل طــرح الفــرد آراءه بحّرّيــة دون 
ختــّوف مــن نقــد اآلخريــن هلــا؛ وتوليــد أفــكار إبداعيــة حلــّل املشــكالت بســبب اســتمطار أكــرب 
قــدر مــن األفــكار؛ والتعــّرف عــى مــا يمتلكــه الطلبــة مــن أفــكار، إضافــة إىل معرفــة املعّلــم 
لطلبتــه بــاذا يفّكــرون وكيــف يفّكــرون؛ وإثــارة تفكــري الطلبــة، وتوفــري جــّو مــن املتعــة هلــم يف 
املراحــل الدراســّية املختلفــة؛ وإهّنــا ســهلة التطبيــق يف الغرفــة الصّفّيــة وخارجهــا: فــال حيتــاج 
إيل تدريــب طويــل مــن قبــل مســتخدميها يف برامــج التدريــب؛ واقتصاديــة: ال تتطلــب عــادًة 
أكثــر مــن مــكان مناســب وســّبورة وطباشــري وبعــض األوراق واألقــالم« )قطيــط، 2001(. 
إذن مــن األفضــل اســتخدام اإلســرتاتيجّيات التــي ُذكــرت يف هــذه الدراســة وتبّينــت ميزاهتــا، 
وفوائدهــا، وتأثريهــا يف العملّيــة التعليمّيــة، وإن ال ختلــو مــن بعــض العيــوب أو توجــد بعــض 

العراقيــل واملعّوقــات يف اســتخدامها بجامعاتنــا.

توصيات الدراسة
• رضورة اســتخدام إســرتاتيجيات التدريــس املتقدمــة يف تدريــس مــادة البالغــة 	

ــودة،  ــة املنش ــداف التعليمّي ــم واأله ــا تالئ ــية؛ إذ أهّن ــواد الدراس ــائر امل ــة وس العربّي
وتســاعد علــی تقوّيــة مهــارات الطــاّلب يف التفكــري، واالســتنتاج، واملناقشــة، 

ــم. ــم، ودوافعه ــري رغباهت ــي، وتث ــل اجلاع ــی العم ــم عل وحتفزه
• رضورة االهتــام بتعــرف األســاتذة علــی اإلســرتاتيجّيات املتقّدمــة واملســاعدة علی 	

ــة التعليمّيــة يف جامعاتنــا. وذلــك عــن طريــق إقامــة دورات تدريبّيــة  نجــاح العملّي
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لصقــل األســاتذة وتدريبهــم عــى اســتخدامها بالفعــل يف التدريــس. 

• االهتــام األكثــر بإبــداء آراء الطــالب حــن التدريــس لكــی تنّمــی فيهــم الثقــة 	
بالنفــس، واالبتــكار اإلبداعــي، والقــدرة علــی التعبــري.

• االهتــام بالنشــاطات الصّفّيــة، واألســئلة، واألجوبــة، واالختبــار التكوينــي يف 	
ــدرايس  ــاس مــدی تقــّدم الطــاّلب طــوال الفصــل ال ــة لقي تدريــس البالغــة العربي
والكشــف عــن مواطــن ضعفهــم ثــّم القيــام بتقويتهــا، وأخــريًا إلزالــة القلــق 

ــي.  ــار اخلتام ــن االختب ــوف م واخل
• ــي يف 	 ــر إســرتاتيجية العصــف الذهن ــة بـ«أث ــة املعنون ــج الدراســة امليدانّي ــق نتائ تطبي

ــة دراســتنا، علــی  تدريــس مــادة البالغــة والتطبيــق« التــي ذكرناهــا ســلفًا يف خلفّي
ــة  ــذه الدراس ــة؛ ألّن ه ــة احلكومّي ــات اإليرانّي ــة يف اجلامع ــة العربّي ــس البالغ تدري
ــة. ــس البالغ ــي يف تدري ــف الذهن ــرتاتيجّية العص ــايّب إلس ــري اإلجی ــن التأث ــفت ع كش

• إجــراء بحــوث شــبه جتريبّيــة للكشــف عــن تأثــري اســتخدام اإلســرتاتيجّيات 	
املتقّدمــة املختلفــة يف مــواد اللغــة العربيــة وخاصــة البالغــة العربيــة.
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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.
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