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امللخ�ص
هدفت هذه الدرا�سة �إىل تعرف فاعلية برنامج تدريبي مقرتح يف تنمية مهارات تدري�س
البالغة لدى الطالب معلمي اللغة العربية يف �ضوء االجتاهات احلديثة لتعليمها.
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )30طالبا ً معلما ً من طالب الدبلوم الرتبوي بكلية الرتبية
جامعة الطائف ،وقد �أعد الباحث قائمة مبهارات تدري�س البالغة ،وبرناجما ً تدريبيا ً
مقرتحاً ،وا�ستخدم �أداة الدرا�سة (اختبارا ً حت�صيلياً ،وبطاقة للمالحظة) .وبعد جتريب
الربنامج وتطبيق �أدوات الدرا�سة قبليا ً وبعديا ً على عينة الدرا�سة� ،أظهرت النتائج وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.01بني متو�سطي درجات عينة الدرا�سة
يف �أدائهم على االختبار التح�صيلي ،واملهارات الرئي�سة والفرعية لبطاقة املالحظة
قبل تطبيق الربنامج وبعده ،ل�صالح القيا�س البعدي ،مما يد َّل على فاعلية الربنامج
التدريبي املقرتح يف تنمية اجلوانب املعرفية واملهارات التدري�سية الالزمة لتدري�س البالغة
تخطيطاً ،وتنفيذاً ،وتقوميا ً يف �ضوء االجتاهات احلديثة لتعليمها لدى الطالب معلمي
اللغة العربية (عينة الدرا�سة).
ويف �ضوء نتائج الدرا�سة مت التو�صل �إىل جمموعة من التو�صيات ،واقرتاح عدد من
البحوث والدرا�سات.
الكلمات املفتاحية :برنامج تدريبي ،البالغة ،مهارات تدري�س ،الطالب املعلمون ،االجتاهات
احلديثة.

* تاريخ ت�سلم البحث2010/3/1 :م

* تاريخ قبوله للن�رش2010/11/13 :م
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The Effectiveness of a Suggested Training Program for Developing Pre-Service Teacher Rhetoric Teaching Skills in the
Lights of Recent Trends of Teaching Rhetoric
Dr. Mohamed A. Issa
Dept. of Curriculum & Educational Technology
Faculty of Education- Taif University

Abstract
The present study aims at investigating the effectiveness of a suggested
training program in developing rhetoric teaching skills of pre-service teachers in the lights of recent trends of teaching Arabic rhetoric. Subjects of the
present study consisted of thirty pre-service teachers of enrolled in the Educational Diploma at Taif, Faculty of Education. The researcher has developed a
set of tools (a list of rhetoric teaching skills, a suggested training program, an
achievement test, and an observation checklist). Based on the analysis of the
obtained data, results showed that there were statistically significant differences at the level of (0.01) in means of scores obtained by subjects of the study
as reflected in the pre-post tests and scores of collecting data (favoring the
treatment group) especially in the achievement test in teaching Arabic rhetoric for pre-service-teachers. This indicates the effectiveness of the suggested
training program in developing cognitive aspects of teaching skills necessary
for teaching rhetoric to the target subjects of study such as Planning, application, and evaluation in the lights of recent trends to teach rhetoric to Arabic
language pre-service teachers.
Moreover, the present study has also come up with some important recommendations and suggestions for further research that may help researchers in
the field.
Key words: training program, teaching rhetoric, teaching skills, preservice teachers
- recent trends .
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املقدمة

يعد التكامل بني فنون اللغـة ومهاراتهـا من االجتاهات احلديثة ،التي ت�سهم يف حتقيق

ل متكام ٌ
�أهداف تعليمها وتعلمها؛ فاللغ ُة يف �أ�سا�سها وحدةٌ مرتابطةٌ ،وك ٌّ
ل ،و� ّأي تطور ل ٍّأي
من فنونها �أو مهاراتها ينعك�س على الفنون واملهارات الأخرى ،فاللغ ُة �أ�شبه ما يكون بالكائن
احلي ،الذي يت�أثر ب�أي م�ؤثر يقع على �أي ع�ضو فيه؛ فينمو ويتطور� ،أو يجمد فيقف ،ورمبا يتخلف

عن و�ضعه الذي كان عليه.

والبالغة فن من فنون اللغة العربية ،حتقق بع�ض �أهداف تعليمها ،وت�سهم يف �إتقان

مهاراتها؛ �إذ ي�ستهدف تدري�سها تنمية قـدرة الطـالب على التذوق اجلمايل ،والنقد الأدبي،
والقراءة التحليلية ،وتربية الإح�سا�س بقيمة ال�صور التعبريية ،ودورها يف ت�أدية املعنى ،ومتكينه
يف النف�س ،وحتبيبه �إليها ،واال�ستمتاع ب�ألوان الأدب من ق�صيدة وق�صة ومتثيلية ومقالة..؛ عن
ٍّ
لكل منها ،و�إدراك ما فيها من قيم جمالية ،وكذلك تنمية قدرة
طريق فهم اخل�صائ�ص الفنية

الطالب على التعبري الأدبي حتدثا ً وكتابةً ،و�صوغ �أفكارهم وم�شاعرهم يف �أ�ساليب تت�صف
ثم تنمية الإبـداع اللغـوي لديهم ،ف�ضال ً عن �أن درا�سة البالغة متكن الطالب
بالبالغة؛ ومن ّ

من التذوق اجلمايل للأحاديث النبوية ،ومعرفة �إعجـاز القـر�آن الكـرمي؛ مما يجعل الإميان به قويا ً
وعن بينة (عامر2000 ،؛ الوائلي2004 ،؛ عطا2005 ،؛ الها�شمي ،والعزاوي)2005 ،

وت�ستوجب هذه الأهداف العناية بالبالغة يف مراحل التعليم املختلفة ،وتقدميها ب�صورة

متكن الطالب من الإفادة منها ،وتوظيفها يف واقع حياتهم؛ �إذ ال تقا�س قدرة الطالب على

التذوق الأدبي بكرثة ما عرفوه من م�صطلحات بالغية ،وما حفظوه من تق�سيمات ،و�إمنا مبقدار

ما اكت�سبوه من مهارة يف تذوق جوانب اجلمال والإبداع يف الن�صو�ص الأدبية ،واالهتداء �إىل

ال�صور البالغية فيها ،وتقدير قيمتها يف جتميل الأ�سلوب ،و�إك�ساب الفكرة قوة الت�أثري؛ �إمتاعا ً
و�إقناعا ً (الفيل.)1997 ،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
وت�ؤكد االجتاهات احلديثة يف تعليم البالغة ،االجتاه التكاملي بني الأدب والبالغة والنقد؛

اللغوي �إال ممتزجة بالأدب ،كما ال ميكن للأدب �أن يعطي فرائده الإبداعية مبعزل عن البالغة؛
فالأدب هو فن التعبري عن التجارب ال�شعورية يف �صورة موحية ،والبالغة تقدم الأ�س�س الفنية

ثم ف�إ َّن الأدب والبالغة هما وجهان لعملة واحدة ،هي
التي ت�ساعد يف �إنتاجه وتذوقه؛ ومن َّ
الإبداع ،والغاية منهما واحدة ،هي خلق الذوق الأدبي وتكوينه ،ولذا فالربط بينهما واجب،

�إ�ضاف ًة �إىل ي�رسه و�إمكانيته( .البجة2005 ،؛ الدليمي والوائلي)2009 ،

والبالغة هي مركز النقد الأدبي ،فهي تقدم جمل ًة من املعايري الفنية التي ينبغي مراعاتها

يف العمل الأدبي ،ثم ي�أتي النقد – م�ستعينا ً بهذه املعايري -ليف�رس هذا العمل ويحلله ويحكم
عليه فكرةً و�صورةً ولفظاً ،من حيث القيمة واملالءمة والت�أثري ،ويوازنه بغريه امل�شابه له �أو
املقابل؛ ومن ثم بيان قيمته ودرجته الأدبية ،وقدرته على الت�أثري والإمتاع( .خفاجي،)1995 ،

ومن ناحية �أخرى ف�إن «النقد الأدبي بعواطفه و�أفكاره وق�ضاياه من حيث الو�ضوح والت�أثري ،هي

الوجوه التي ال تختلف عنها البالغة العربية ،فالتوا�صل والت�أثري بينهما بينِّ ٌ ،والأخذ والعطاء
بادٍ»�( .أبو علي)1991 ،
وبهذا ،فالبالغة �أداة من �أدوات النقد و�إحدى و�سائله يف فهم الن�ص الأدبي وتف�سريه،

والك�شف عن جمالياته؛ فالأديب ينتج يف �ضوء الأ�س�س البالغية املعينة له على �صياغة
�أفكاره ،و�إبراز انفعاالته ،والناقد يتناول هذا النتاج بالتحليل والتف�سري ،وتطبيق املعايري البالغية
عليه؛ لي�ضعه يف مكانه ال�صحيح ،وحم�صلة الفنون الثالثة :الأدب والبالغة والنقد «التذوق

الأدبي».

كما ت�ؤكد االجتاهات احلديثة على النظرة البالغية املتكاملة التي تتجاوز مرحلة امل�صطلح

املحدد واملثال امل�صاحب له� ،إىل التحليل البالغي يف �إطار العمل الأدبي املتكامل الذي تت�آزر
�أجزا�ؤه اللغوية والداللية والنف�سية ،وتتفاعل لتكوين �صورة فنية كلية ،واالهتمام بتكوين

ٍ
إ�رساف وال �إثقا ٍل
الذوق الأدبي و�إن�ضاج احلا�سة الفنية ،وعر�ض امل�صطلح البالغي من غري �

بالتفا�صيل والتفريعات دون �رضورة �أدبية ،وربط البالغة بواقع النا�س وحياتهم ،وب�أدائها
لوظيفتها يف التعبري �أو الإبالغ ،والتفاعل مع ما يتالءم من معطيات الأ�سلوبية والدرا�سات

الأدبية والنقدية والإن�سانية احلديثة�( .أبو علي1991 ،؛ عودة2000 ،؛ الدليمي والوائلي.)2009 ،

وكذلك ت�ؤكد عالقة البالغة بالنحو يف التحليل الأدبي؛ فكالهما من متطلبات فهم

الن�ص وتذوقه ،فكما يرى اجلرجاين –من خالل نظريته يف النظم� -أنه ال ميكن ف�صل النحو عن
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الكالم دون النحو؛ لأنه «الأ�سا�س يف العالقات التي حتكم النظم ،فف�ساد الرتكيب نا�شئ عن
عدم توخي معاين النحو و�أحكامه بني الكلمات( ».حمودة)2001 ،؛ فالنحو والبالغة «متالزمان
كما تتالزم الفائدة والإ�سناد يف الكالم( ».بلعيد ،)1994 ،ولي�س املق�صود النحو يف �شكليته

وجفافه ،و�إمنا النحو الذي يقوم على احل�س والذوق ،وح�سن التخري للمعنى الأوفق ملقت�ضى
احلال.

فن املعاين ،وهناك عدة درا�سات تربوية �أُجريت يف �ضوء
وتربز عالقة النحو بالبالغة جلي ًة يف ّ

هذا الفكر ،من �أبرزها درا�سة عو�ض ( ،)1992التي هدفت �إىل تعرف �أثر منهج نحوي بالغي

مقرتح يف تنمية مهارات الإنتاج اللغوي والتذوق الأدبي لدى طالب املرحلة الثانوية ،ودرا�سة
طه ( )1995التي هدفت �إىل معرفة �أثر تكامل تعليم املفاهيم النحوية وال�رصفية والبالغية
يف حت�صيل طالب املرحلة الثانوية الأزهرية ،وتذوقهم الأدبي ،واجتاهاتهم نحو اللغة العربية،

ودرا�سة فودة ( )2006التي هدفت �إىل تعرف فعالية برنامج قائم علي الفهم النحوي يف
تنمية مهارات التذوق الأدبي لدى طالب ال�صف الأول الثانوي.

وقد �أظهرت نتائج هذه الدرا�سات فاعلية التكامل بني املفاهيم النحوية وال�رصفية والبالغية

يف حت�صيل الطالب ،وتنمية مهارات الإنتاج اللغوي والتذوق الأدبي لديهم ،واجتاهاتهم نحو

اللغة العربية.

ويف �ضوء االجتاهات احلديثة لتعليم البالغة �أدبيا ً وتربوياً ،ا�شتقت جمموعة من �أ�س�س

تدري�س البالغة ،ينبغي على معلم اللغة �إدراكها ،ومراعاتها يف �أدائه التدري�سي لها؛ حتى

حتقق �أهدافها ،وت�صل بالطالب �إىل تذوق اجلمال البالغي يف الن�صو�ص .ومن هذه الأ�س�س�( :أبو
علي1991 ،؛ العي�سوي1996 ،؛ عطا2005 ،؛ البجة2005 ،؛ الها�شمي والعزاوي2005 ،؛ الدليمي

والوائلي)2009 ،

 -1توثيق ال�صلة بني البالغة والن�صو�ص الأدبية؛ �إذ بهذه ال�صلة ي�سهل االجتاه يف تدري�س

البالغة اجتاها ً ذوقيا ً خال�صاً ،ي�سهم يف فهم الأدب وتذوق معانيه ،و�إدراك �أ�رسار جماله.

 -2النظر �إىل العمل الأدبي نظرة متكاملة �شاملة؛ فالنَّ�ص الأدبي بني ٌة كلي ُة متكاملةٌ،
لتنتج عمال ً فنيا ً جميالً؛ ومن ثم ف�إن النظر �إىل العنا�رص
تتفاعل �أجزا�ؤه وتتداخل ،وتت�ضافر
َ

البالغية وجتزئتها يف معزل عن �سائر العنا�رص الأخرى ي�شوه العمل الأدبي ،ويحجب مكونات
�أ�سا�سية فيه؛ نف�سية� ،أو اجتماعية� ،أو فكرية.

 -3فهم الن�ص الأدبي �أ�سا�س لتذوقه بالغياً ،و�إدراك �أ�رساره جمالياً؛ فالطالب ال يقف على �أ�رسار

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
اجلمال البالغي يف الن�ص �إال بعد فهم دقيق ملعانيه و�صوره الفنية؛ وهذا يعني �إخ�ضاع الن�ص
ذلك من خالل احلوار احلي ،والنقا�ش الأدبي.

 -4االجتاه الأدبي يف تدري�س البالغة والتقليل من امل�صطلحات اجلافة؛ فالبالغة فن �أدبي

ين�ضج بالذوق ،ولي�س علما ً يهدف �إىل �إثراء العقل باملعلومات واملعارف ،بل هي فن مبني على
الذوق والأحا�سي�س ،وغايته خلق الذوق الأدبي وتنميته لدى الطالب؛ وهذا يتطلب �أن تدر�س

الفنون البالغية بطريقة �أدبية حتليلية تك�شف عن جوانب اجلمال والإبداع يف الن�صو�ص

الأدبية الراقية ،وتهتم بال�صورة البالغية التي ت�ضفى جماال ً على اللفظ واملعنى ،و�أثرها يف
النف�س وحتريك امل�شاعر ،وانفعال الوجدان ،ويف �أثناء ذلك يلم الطالب باملفاهيم البالغية من

غري �إ�رساف فيها.

� -5إجراء املوازنات الأدبية؛ فالبالغة ذات طابع فني تذوقي ،مما يعني �أن ال�سمة املميزة لدرا�ستها

هي ال�سمة الفنية ،ولأ َّن الأحكام الف ّنية ال تعتمد على حقائق ثابتة ،بل على الإح�سا�س

والذوق اللذين يكرث اختالف النا�س حولهما؛ ف�إن املوازنات الأدبية من �أجدى الو�سائل يف تذوق
العمل الأدبي ،و�إبراز ما فيه من �صور فنيَّة ،وجوانب جمالية ،ومواطن اجلدة واالبتكار عند �أديب

وتق�صري الآخر فيها؛ ومن ثم �رسعة تكوين الذوق الأدبي.

 -6تدريب الطالب تدريبا ً كافيا ً على الفنون البالغية؛ فالبالغة ال حتقق الغر�ض منها �إال بكرثة

تدريب الطالب �شفويا ً وحتريريا ً على ت�أمل الن�صو�ص الأدبية ،وتذوقها جمالياً؛ مبا يعزز وعيهم
مبقايي�س اجلمال البالغي ،ودورها يف ا�ستك�شاف اجلمال الأدبي.

 -7حتقيق الرتابط بني الوحدات البالغية ،التي تتحد غاياتها وتتقارب �آثارها؛ ففي فن البديع
حم�سنات معنوي ٌة كالطباق واملقابلة ،ولفظي ٌة كاجلنا�س وال�سجع واالزدواج ،ويف فن البيان
ٌ

«الت�شبيه واال�ستعارة» ميثالن وحدة من جهة اعتمادهما على امل�شابهة بني طرفني ،ويف فن
املعاين �أ�ساليب طلبية كالأمر والنهي واال�ستفهام؛ والربط بني الوحدات البالغية يربز �أ�رسارها
اجلمالية ،ويبني ما اجتمعت عليه خدم ًة للن�ص الأدبي ،وهو ما يعني على النقد الأدبي ،وكذلك

الت�أليف بني العبارات.

 -8االعتماد على الطالب يف اال�ستقراء واال�ستنتاج ،وجتلية ما يف الن�صو�ص من فنون بالغية؛
تنمي ًة ل�شخ�صياتهم الفنية ،من خالل ما يديره املعلم من حوار حي ،ونقا�ش �أدبي ،وامل�شاركة

يف التحليل ،والنقد واملوازنة ،والك�شف عن الفنون البالغية.

� -9إبراز العالقة البالغية واجلوانب النف�سية واالجتماعية للأديب؛ فالأديب عندما ي�ؤثر لفظةً،
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ما يقف وراء هذا الإيثار؛ فالبالغة لي�ست �ضوابط لل�شكل وحده ،ولكنها �إ�شارات �إىل معانٍ،

ٍ
ٍ
وت�صورات يدركها الأديب بح�سه.
وتخيالت

 -10الإفـادة من بـالغة العامية؛ فالبالغة فطرية يف الكالم ،تلمح �صورها و�ألوانها يف �أحاديث
النا�س اليومية ،ولي�ست مق�صورة على لغة الأدب وحدها .ويف ا�ستثمار الرتاكيب العامية

البالغية املت�صلة بحياة الطالب ،تذليل لل�صعوبات التي قد تواجههم يف فهم كثري من

املفاهيم البالغية ،وحتفيزهم للدر�س ،وبيان �أن البالغة م�ألوفة لديهم ،فهم يعي�شونها واقعا ً

يف حياتهم اليومية ،وبني �أيديهم يف �أدبهم احلديث املعا�رص ،ويف الوقت نف�سه ،مو�صولة
برتاثهم القدمي.

�	-11إحداث التكامل بني البالغة وفنون اللغة وفروعها الأخرى؛ فاللغة العربية لغ ٌة متكامل ٌة
متما�سك ٌة يف فنونها وفروعها؛ �إذ ال فا�صل بني فنون الأدب والبالغة والنقد ،و�صور الرتابط بني

البالغة والنحو وال�رصف عديدة ،والرابطة قوية بني البالغة والقراءة والتعبري واخلط.

مما تقدم ،يت�ضح �أن حتقيق البالغة لأهدافها ،وتطبيق االجتاهات احلديثة يف تدري�سها ،يعتمد

ب�شكل كبري على خربة معلم اللغة ،وتوقد �إح�سا�سه باجلمال البالغي ،وبراعة �أدائه ،وامتالكه
املهارات الالزمة لتدري�س البالغة؛ مبا ينعك�س على فهم الطالب ،وتذوقهم ملا يف الن�ص الأدبي

من جمال يف �صوره البالغية ،ووظيفتها يف خدمة املعنى يف الن�ص.

ولكن بت�أمل واقع الدر�س البالغي يُالحظ �أنه �أخفق يف حتقيق غايته من تكوين الذوق

الأدبي لدى الطالب؛ �إذ �أظهرت نتائج بع�ض الدرا�سات �ضعف م�ستوى الطالب يف اكت�ساب

مقايي�س اجلمال البالغي ،وتطبيقها يف تذوق الن�صو�ص الأدبية؛ مما ي�ضطرهم �إىل حفظها دون
ثم ات�ضحت ركاكة �أ�ساليبهم،
ا�ستيعابها وتذوقها� ،أو القدرة على توظيفها يف تعبريهم؛ ومن ّ
وعدم تنا�سقها ،وجفافها ،وجمافاتها للذوق ال�سليم( .عطا1998 ،؛ �أبو جامو�س2000،؛ اليف،

2000؛ عطا الله2001 ،؛ فهمي2001 ،؛ عبد احلميد.)2001 ،

وقد �أظهرت نتائج الدرا�سات ،التي هدفت �إىل بحث م�شكالت تدري�س البالغة -عددا ً من

الأ�سباب ،التي �أدت �إىل تدين م�ستوى التح�صيل البالغي لدى الطالب؛ فهماً ،وتذوقاً ،وتطبيقاً،

ونفورهم من الدر�س البالغي( .احلوري1998 ،؛ خليل2000 ،؛ احل�شا�ش2001 ،؛ املخزومي2002 ،؛
املقرمي 2002؛ عاي�ش2003 ،؛ البكر2006 ،؛ القرين .)2007 ،وميكن عر�ض �أهم هذه الأ�سباب

على النحو الآتي:

 -1اتباع طرائق تقليدية يف تدري�س البالغة؛ تعتمد على الإلقاء وتلقني املعلومات البالغية،

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
والوقوف عند ا�ستيعاب امل�صطلح البالغي ،واتباع �إجراءات حمددة يف الك�شف عنه ،ت�شبه
 -2قلة التطبيقات والأن�شطة التي تنمي مهارات التذوق الأدبي والنقدي؛ �إذ تتجه عناية كثري
من املعلمني �إىل املعلومات البالغية ،و�إهمال التحليل الذوقي اجلمايل يف الن�ص الأدبي ،وعقد

املوازنات الأدبية.

 -3ق�صور برنامج �إعداد معلم اللغة العربية �أكادمييا ً ومهنياً؛ وظهر هذا الق�صور يف توقف

الدر�س البالغي لدى املعلمني على تقدمي املعلومة البالغية من خالل و�ضع القاعدة و�رشحها
مناذج مكررةٍ ،و�أمثل ٍة مقت�ضب ٍة م�صنوع ٍة ،دون العناية برتبية الذوق الأدبي وتنمية مهاراته،
يف
َ

وكذلك �ضعف قدرتهم على تطبيق اال�سرتاتيجيات واالجتاهات احلديثة يف تدري�س البالغة.

ثم فهم ال ي�ضعونها
 -4عدم و�ضوح �أهداف تعليم البالغة لدى كثري من معلميها؛ ومن ّ

بنظر االعتبار �أو التفكري يف كيفية حتقيقها ،وربطها ب�أهداف اللغة الأخرى ،وبحياة الطالب
عند �أدائهم در�س البالغة.

 -5جمود مقرر البالغة :حمتوى و�أمثل ًة وعر�ضاً؛ �إذ يركز على امل�صطلح البالغي املجرد من

خالل مناذج مكررة منقولة ،وتدريبات منطية ال ت�سهم يف تنمية التذوق �إال بالنزر الي�سري ،وال
ترتبط بحياة الطالب ،وبالدرا�سات الأدبية الدائمة التطور.

 -6عدم معرفة الطالب �أهداف البالغة و�أهميتها يف واقع حياتهم ،مما ي�شعرهم ب�أن الهدف

من درا�ستها ال يتعدى النجاح ،وين�سون �أنها و�سيلة �إىل رقي التعبري ،وبراعة الأ�سلوب.

 -7ق�صور �أ�ساليب التقومي والأ�سئلة االمتحانية؛ �إذ تركز على قيا�س حفظ الطالب القواعد

البالغية وفهمهم �إيّاها ،وقلما تقي�س م�ستوى �أدائهم يف جوانب مهمة من مثل :التحليل
والتذوق اجلمايل ،والربط واملوازنة ،والنقد والتقومي.

وبالنظر �إىل هذه الأ�سباب ،يت�ضح �أن معلمي اللغة يتحملون جانبا ً كبريا ً من ق�صور الدر�س

البالغي يف حتقيق �أهدافه؛ ولذا �أو�صت الدرا�سات ال�سابقة ب�رضورة االهتمام بتدريب معلمي
اللغة على مهارات تدري�س البالغة ،واالجتاهات واال�سرتاتيجيات احلديثة يف تدري�سها ،من خالل

درو�س منوذجية يف خمتلف فنون البالغة ،كما �أو�صت ب�رضورة �إعادة النظر يف برامج �إعداد

معلمي اللغة ،و�إعطاء البالغة -حمتوى وتدري�ساً� -أهمي ًة خا�صة يف هذا الإعداد.

وانطالقا ً من هذه التو�صيات ،ولعالج بع�ض �أ�سباب �ضعف م�ستوى الطالب يف مهارات

التذوق الأدبي� ،أجريت عدة درا�سات هدفت �إىل جتريب بع�ض اال�سرتاتيجيات احلديثة ،والك�شف

عن فاعليتها يف التح�صيل البالغي لدى الطالب ،منها درا�سة كل من :اليف ( )2000التعلم
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التعاوين ،وعطا الله ( )2001خرائط املفاهيم ،و�أبوبكر ( )2003منوذج �أبعاد التعلم ،وعبد احلميد
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( )2007دورة التعلم ،وعبد احلافظ ( )2007خرائط املفاهيم والع�صف الذهني ،وقد �أثبتت نتائج

هذه الدرا�سات فاعلية ا�سرتاتيجياتها يف التح�صيل البالغي لدى طالب املرحلة الثانوية.

و�أما الدرا�سات التي اهتمت بتنمية كفايات تدري�س البالغة لدى معلمي اللغة ،فثمة

درا�سة �إبراهيم ( )2000التي هدفت �إىل تنمية بع�ض كفايات تدري�س البالغة �أكادمييا ً ومهنيا ً
لدى الطالبات املعلمات با�ستخدام �أ�سلوبي املوديوالت والتفاعل املوجه ،وقد تو�صلت النتائج
�إىل فاعلية هذين الأ�سلوبني يف تنمية الكفايات املحددة لتدري�س البالغة .ودرا�سة القرين

( )2007التي هدفت �إىل تعرف �أثر تدري�س برنامج مقرتح يف علوم البالغة يف تنمية املهارات

الالزمة لتحليل الن�ص الأدبي باملرحلة الثانوية لدى الطالب املعلمني .وقد تو�صلت النتائج �إىل
�أثر الربنامج املقرتح يف تنمية املهارات الالزمة لتحليل الن�ص الأدبي لدى الطالب املعلمني.

م�شكله الدرا�سة

مما تقدم يت�ضح� ،أن مواجهة م�شكالت تدري�س البالغة تتطلب العناية مبعلمي اللغة

�إعدادا ً وتدريباً؛ ليتمكنوا من تدري�سها بكفاءة حتقق الأهداف املن�شودة منها .وملا كان الطالب
املعلم ميثل اللبنة الأ�سا�س يف �إعداد معلم اللغة العربية ،وهو بعد معلم الغد ،وفاقد ال�شيء
ال يعطيه ،فالبد من العناية بتمكينه من املهارات الالزمة لأداء وظيفته على الوجه الأكمل،

ومنها مهارات تدري�س البالغة؛ ليتمكن من تدري�سها ،وتنمية مهاراتها لدى الطالب.

ومن خالل مالحظة الباحث امليدانية لأداء اثني ع�رش طالبا ً معلما ً يف �أثناء تدري�سهم

البالغة ،وكذلك فح�ص دفاتر �إعدادهم ،تبني ما يلي:

 -االعتماد يف تدري�س البالغة على الإعداد اجلاهز باملكتبات� ،أو عرب �شبكة «الإنرتنت».

 -الغاية من تدري�س البالغة تقف عند تعرف الألوان البالغية وت�سميتها ،وبيان �أنواعها.

 -االعتماد على �أمثلة الكتاب املدر�سي ،و�أحيانا يلج�أ بع�ضهم �إىل العبارات امل�صنوعة؛ للتقليل

من اجلهد املبذول يف ال�رشح ،و�رسعة تعرف اللون البالغي ،وذكر م�صطلحه.

 تكليف الطالب بقراءة در�س البالغة قراءة �صامتة يف �أثناء احل�صة ،ثم توجيه بع�ض الأ�سئلةحول املعلومات البالغية بالدر�س ،و�أحيانا ً يتم عر�ض الدر�س يف جداول متلأ بالقواعد والأق�سام؛

مما جعل در�س البالغة عقيما ً وممالً ،و�أدى �إىل متزيق ال�صورة الأدبية وت�شويه جمالها ،واجته بال�رشح

اجتاها ً نظريا ً مقت�ضبا ً حتدده �أق�سام اجلداول.

 -الرتكيز على القاعدة البالغية ،و�إهمال اجلانب التطبيقي الذي ير�سخ الفنون البالغية.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 انتهاء �رشح الدر�س بتكليف الطالب بحل تدريبات الكتاب املدر�سي ،ثم مراجعة احلل بداية� -ضعف القدرة على �إثراء الدر�س البالغي بالأمثلة والإي�ضاحات الأدبية ،ف�ضال ً عن تدريب

الطالب على توظيف مقايي�س اجلمال البالغي يف تعبريهم اللغوي.

 عدم ا�ستخدام و�سائل تعليمية منا�سبة تي�رس ا�ستيعاب الفن البالغي وتر�سخه يف الذهن. -افتقاد در�س البالغة للربط بفنون اللغة الأخرى ،وكذلك ربطه باحلياة اليومية للطالب.

ومن هنا ،تتحدد م�شكلة الدرا�سة يف وجود ق�صور يف �أداء الطالب معلمي اللغة العربية

ملهارات تدري�س البالغة تخطيطاً ،وتنفيذاً ،وتقومياً ،وقد يرجع هذا �إىل �أن درا�ستهم لها �ضمن
مقرر طرق التدري�س يعتمد على اجلانب النظري ،دون الرتكيز على تنمية املهارات الالزمة

لتدري�س البالغة ،والت�أكيد على النواحي التطبيقية ،واالجتاهات احلديثة يف تعليمها.

�أهداف الدرا�سة

تهدف الدرا�سة �إىل ما يلي:

 -1حتديد املهارات التدري�سية الالزم توافرها يف الأداء التدري�سي للطالب معلمي اللغة العربية

عند تدري�سهم للبالغة يف �ضوء االجتاهات احلديثة لتعليمها.

 -2تنمية مهارات تدري�س البالغة لدى الطالب معلمي اللغة العربية؛ ومن ثم االرتقاء مب�ستوى
�أدائهم التدري�سي للبالغة مبا يحقق �أهداف تعليمها؛ وذلك من خالل الربنامج التدريبي املقرتح

يف الدرا�سة احلالية.

�أ�سئلة الدرا�سة

ميكن الإ�سهام يف حل م�شكلة الدرا�سة من خالل الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

ما فاعلية برنامج تدريبي مقرتح يف تنمية مهارات تدري�س البالغة لدى الطالب معلمي

اللغة العربية يف �ضوء االجتاهات احلديثة لتعليمها؟
ويتفرع عن هذا ال�س�ؤال الرئي�س ،الأ�سئلة الآتية:

 -1ما املهارات التدري�سية الالزمة لتدري�س البالغة يف �ضوء االجتاهات احلديثة لتعليمها؟

 -2ما �صورة الربنامج التدريبي املقرتح لتنميه هذه املهارات لدى الطالب معلمي اللغة

العربية؟

 -3ما فاعلية الربنامج التدريبي املقرتح يف تنمية اجلانب املعريف ملهارات تدري�س البالغة لدى

ه�ؤالء الطالب؟
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 -4ما فاعلية الربنامج التدريبي املقرتح يف تنمية مهارات تدري�س البالغة لدى ه�ؤالء الطالب
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يف �أدائهم التدري�سي؟

�أهمية الدرا�سة

قد تفيد نتائج الدرا�سة احلالية فيما ي�أتي:

 -1تقدمي قائمة باملهارات التدري�سية الالزمة لتدري�س البالغة يف �ضوء االجتاهات احلديثة ،تفيد
امل�رشفني الرتبويني يف تدريب معلمي اللغة على ما يلزمهم من هذه املهارات يف �أثناء اخلدمة،
وتفيد كذلك برامج �إعداد املعلمني يف كليات الرتبية من خالل تدريب طالبها على ممار�ستها

�ضمن مقرر طرق التدري�س ويف الرتبية العملية.

 -2تقدمي بطاقة مالحظة ،تفيد امل�رشفني الرتبويني يف تقومي الأداء التدري�سي للطالب املعلمني
ومعلمي اللغة يف �أثناء تدري�سهم للبالغة ،وي�ستفيد منها املعلمون يف التقومي الذاتي؛ مما

يحقق التنمية املهنية.

 -3تقدمي برنامج مقرتح ي�سهم يف تنمية مهارات تدري�س البالغة لدى الطالب املعلمني ،ميكن

الإفادة منه يف برنامج �إعدادهم ،ويف تدريب معلمي اللغة يف �أثناء اخلدمة.

 -4تقدمي بع�ض التو�صيات والبحوث املقرتحة يف �ضوء نتائج الدرا�سة ،ميكن �أن ت�ساعد يف

تطوير تدري�س البالغة؛ مبا ي�سهم يف حتقيق الأهداف املرجوة من تعليمها.

حمددات الدرا�سة

تقت�رص الدرا�سة على ما ي�أتي:

 -1عينة من الطالب معلمي اللغة العربية ،بكلية الرتبية ،جامعة الطائف.

 -2تقومي �أداء ه�ؤالء الطالب يف اجلانبني املعريف والتدري�سي للبالغة ،دون التطرق لتقومي �أداء

طالبهم وم�ستوى حت�صيلهم يف البالغة.

م�صطلحات الدرا�سة

الربنامج التدريبي :خمطط م�صمم؛ بهدف تدريب الطالب معلمي اللغة العربية على

مهارات تدري�س البالغة؛ تخطيطا ً وتنفيذا ً وتقومياً ،يف �ضوء االجتاهات احلديثة لتعليمها،
وتتكون عنا�رصه من الأهداف العامة وال�سلوكية ،واملحتوى ،و�أن�شطة التعليم والتعلم،

و�أ�ساليب التقومي.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
البــالغـة :تدور مادة البالغة لغ ًة حول و�صول ال�شيء� ،أو �إي�صاله �إىل غايته ونهايته .تقول:
وبلغته تبليغاً� ،إذا �أو�صلته �إىل مراده ونهايته( .ابن منظور1410 ،هـ) ،وتعرف البالغة ا�صطالحا ً
عند بع�ض اللغويني ،وبخا�صة القدماء ،ب�أنها :مطابقة الكالم ملقت�ضى حال من يُخاطب به،

مع ف�صاحة مفرداته وجمله ،و�إ�صابته مواقع االقتناع من العقل والت�أثري من القلب (.حبَنَّكة،

)1996

وانطالقا ً من هذا ،حددت البالغة ب�أنها« :ت�أدية املعنى اجلليل وا�ضحا ً بعبارة �صحيحة

ف�صيحة ،لها يف النف�س �أثر خالب ،مع مالءمة كل كالم للموطن الذي يقال فيه ،والأ�شخا�ص
الذين يخاطبون( ».اجلارم ،و�أمني ،)1993 ،وعرفت ب�أنها« :البحث عن فنية القول ،و�إذا ما كان

الفن هو التعبري عن الإح�سا�س باجلمال؛ فالأدب هو القول املعرب عن الإح�سا�س باجلمال ،والبالغة

هي البحث يف كيف يعرب القول عن هذا الإح�سا�س»( .اخلويل)1995 ،

وعرفها بع�ض الرتبويني ب�أنها« :علم يحدد القوانني التي حتكم الأدب ،والتي ينبغي �أن

يتبعها الأديب يف تنظيم �أفكاره وترتيبها ،ويف اختيار كلماته ،والت�أليف بينها يف ن�سق �صوتي
معني»�( .أحمد ،)1992 ،كما عرفت ب�أنها« :جمموعة الأ�س�س اجلمالية التي ي�ستعان بها يف

احلكم على قيمة عمل �أدبي معني»(.طعيمة ومناع .)2000 ،والبالغة بهذا تقدم جملة من
املعايري الفنية ،التي ينبغي مراعاتها يف العمل الأدبي حتى يكون فنيا ً ممتعاً ،وم�ؤثرا ً يف نف�س

القارئ وم�شاعره ،مبثل ما هو عليه يف نف�س الأديب ذاته وم�شاعره.

ويف �ضوء هذا ميكن تعريف البالغة ب�أنها :جمموعة الأ�س�س واملعايري اجلمالية التي يقوم

عليها العمل الأدبي ،وتهدف �إىل تقوميه؛ حتى ي�صل �إىل غايته املرجوة ،ويحقق به الأديب ما

ي�سعى �إليه من �إي�صال الفكرة �أو املعنى ،والت�أثري والإقناع ،وبث اجلماليات يف الن�ص الأدبي.

مهارات تدري�س البالغة :جمموعة من ال�سلوكيات التدري�سية املنظمة واملت�سل�سلة ،التي

تتعلق بتدري�س البالغة تخطيطا ً وتنفيذا ً وتقومياً ،والتي يقوم بها الطالب املعلم يف دقة،

و�سهولة ،و�رسعة تتنا�سب مع املوقف التعليمي داخل الف�صل ،وتقا�س �إجرائيا ً من خالل
بطاقة املالحظة املعدة لذلك.

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:

ا�ستخدمت الدرا�سة املنهج الو�صفي؛ عند حتديد قائمة املهارات الالزمة لتدري�س البالغة يف

�ضوء االجتاهات احلديثة لتعليمها ،واملنهج �شبه التجريبي؛ لتعرف فاعلية الربنامج التدريبي
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أبلغت ال�شيء �إبالغا ً وبالغاً،
بلغ ال�شيءُ يبلُغ بُلُوغا ً وبَالَغاً� ،إذا و�صل وانتهى �إىل غايته ،وتقول� :
ُ
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املقرتح يف تنمية اجلانب املعريف واملهارات الالزمة لتدري�س البالغة لدى الطالب عينة الدرا�سة،
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واعتمدت الدرا�سة على (الت�صميم القبلي  -البعدى للمجموعة الواحدة).

جمتمع الدرا�سة

تكون جمتمع الدرا�سة من طالب الدبلوم الرتبوي تخ�ص�ص اللغة العربية بكلية الرتبية،

جامعة الطائف ،للعام الدرا�سي ( 1430/1429هـ) ،وعددهم ( )57طالباً.

عينة الدرا�سة

تكونت عينة الدرا�سة من ( )30طالبا ً معلماً ،يق�ضون فرتة التدريب امليداين باملرحلة الثانوية

خالل الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي ( 1430/1429هـ) ،وقد �أنهى ه�ؤالء الطالب

درا�سة مقرر طرق تدري�س اللغة العربية ،مبا ي�شتمل عليه من طرق تدري�س البالغة.

�أدوات الدرا�سة

لبناء الربنامج التدريبي املقرتح ،و�أدوات الدرا�سة (االختبار التح�صيلي وبطاقة املالحظة)،

�سارت الدرا�سة وفق املراحل الآتية:

املرحلة الأوىل :حتديد قائمة املهارات التدري�سية الالزمة لتدري�س البالغة ،وقد مت �إعدادها وفق

اخلطوات والإجراءات الآتية:

 -1حتديد الهدف من القائمة :يتمثل يف حتديد املهارات التدري�سية الالزمة لتدري�س البالغة
يف �ضوء االجتاهات احلديثة ،التي ينبغي توافرها يف الأداء التدري�سي للطالب املعلمني عند

�أدائهم الدر�س البالغي.

 -2حتديد م�صادر بناء القائمة :مت بناء القائمة وا�شتقاق حمتواها املهاري ،من خالل درا�سة

بع�ض الدرا�سات ال�سابقة والكتابات يف جمال البالغة واالجتاهات احلديثة يف تعليمها،
وا�سرتاتيجيات ومهارات تدري�سها ،و�أهداف البالغة وم�شكالت تدري�سها ،وكيفية التغلب
عليها ،وقد �سبق ذلك يف العر�ض النظري مبقدمة الدرا�سة؛ ومن خالل هذه امل�صادر مت التو�صل

�إىل قائمة مبدئية مبهارات تدري�س البالغة.

� -3ضبط القائمة :مت عر�ض القائمة على �أربعة من املتخ�ص�صني يف طرق تدري�س اللغة

العربية؛ لتحديد مدى و�ضوح حمتوى عباراتها ،ودقة �صياغتها ،وات�ساقها مع �أهداف الدرا�سة،

و�شمولها ملهارات تدري�س البالغة ،وما ميكن �إ�ضافته� ،أو حذفه� ،أو تعديله .ويف �ضوء �آراء

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
املحكمني ومالحظتهم �أجريت تعديالت طفيفة على �صياغة بع�ض العبارات ،و�أ�صبحت

ت�شمل ( )50مهارة ،واجلدول رقم ( )1التايل يو�ضح املهارات الرئي�سة والفرعية لها.

م
1
2
3

اجلدول رقم ()1
ت�صنيف مهارات تدري�س البالغة
املهارات الفرعية
املهارات الرئي�سة
( )12مهارة
التخطيط لدر�س البالغة
( )26مهارة
تنفيذ در�س البالغة
( )12مهارة
تقومي در�س البالغة
خم�سون مهارة
جمموع املهارات

وبالتو�صل �إىل قائمة مهارات تدري�س البالغة؛ تكون الدرا�سة قد �أجابت عن ال�س�ؤال الأول من

�أ�سئلتها ،الذي ين�ص على :ما املهارات التدري�سية الالزمة لتدري�س البالغة يف �ضوء االجتاهات
احلديثة لتعليمها؟

املرحلة الثانية� -إعداد الربنامج التدريبي املقرتح :يف �ضوء الأ�سا�س النظري وقائمة املهارات

التدري�سية بالدرا�سة احلالية ،مت بناء الربنامج التدريبي املقرتح لتنمية مهارات تدري�س البالغة
لدى الطالب املعلمني .وقد ت�ضمن الربنامج العنا�رص الآتية:

�	-1أهداف الربنامجَ :هدفَ الربنامج �إىل تنمية املهارات التدري�سية الالزمة لتدري�س البالغة

يف �ضوء االجتاهات احلديثة لدى الطالب معلمي اللغة العربية .ولتحقيق هذا الهدف العام
�سعى الربنامج �إىل حتقيق الأهداف الآتية:

 تزويد الطالب باملعلومات املرتبطة مبفهوم البالغة ،و�أهميتها ،وتكاملها مع فنون اللغةوفروعها ،و�أهداف تدري�سها ،و�أ�س�س تدري�سها يف �ضوء االجتاهات احلديثة؛ و�صوال ً �إىل الوعي

بالأداء التدري�سي املن�شود يف الدر�س البالغي.

� -إك�ساب الطالب املعلومات النظرية املرتبطة مبهارات تدري�س البالغة؛ تخطيطاً ،وتنفيذاً،

وتقومياً ،و�صوال ً �إىل �إتقان اجلوانب الأدائية لهذه املهارات.

 -تزويد الطالب ببع�ض املعارف واالجتاهات واملهارات التدري�سية ،التي ترثي املوقف التعليمي،

وت�سهم يف تنمية �أدائهم التدري�سي للغة ب�شكل عام ،وللبالغة ب�شكل خا�ص.
 -تنمية مهارات التخطيط لدرو�س البالغة .وت�شمل هذه املهارات ما ي�أتي:

• تنمية مهارات حتليل حمتوى در�س البالغة.
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القائمة يف �صورتها النهائية.
 -4و�صف حمتوى القائمة يف �صورتها النهائية� :أ�صبحت القائمة يف �شكلها النهائي
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• تنمية مهارات �صياغة الأهداف ال�سلوكية لدر�س البالغة.
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• تنمية مهارات حتديد الو�سائل التعليمية ،وا�ستخدامها يف الدر�س البالغي.

• تنمية مهارات حتديد الأن�شطة التعليمية ،وا�ستخدامها يف الدر�س البالغي.
• تنمية مهارات اختيار الن�صو�ص الأدبية لدر�س البالغة.

 -تنمية مهارات تنفيذ در�س البالغة ،وت�شمل هذه املهارات ما ي�أتي:

• تنمية مهارات التمهيد لدرو�س البالغة.

• تنمية مهارات احلوار واملناق�شة ،والتحليل البالغي وطرح الأ�سئلة يف درو�س البالغة.

• تنمية مهارات ا�ستخدام بع�ض اال�سرتاتيجيات احلديثة يف تدري�س البالغة ،وت�صميم درو�س

بالغية منوذجية يف �ضوئها.

 -تنمية مهارات التطبيق والتقومي يف درو�س البالغة ،وت�شمل هذه املهارات:

• تنمية مهارات ت�صميم التطبيقات البالغية واالختبارات ب�أنواعها :ال�شفوية ،واملقالية،

واملو�ضوعية.

ويندرج حتت هذه الأهداف العامة ،جمموعة من الأهداف ال�سلوكية يف كل در�س من درو�س

الربنامج.

 -2حمتوى الربنامج :يف �ضوء �أهداف الربنامج مت و�ضع حمتواه ،وقد ا�ستعان الباحث يف

�إعداده حمتوى الربنامج بجميع الدرا�سات والكتابات الواردة بقائمة املراجع ،والتي تناولت

البالغة وتدري�سها ،وتقوميها ،وبخا�صة يف �ضوء االجتاهات احلديثة .وقد روعي يف اختيار املحتوى
�أن يكون مالئما ً مل�ستوى الطالب املعلمني ،وحاجاتهم الأكادميية واملهنية ،ومركزا ً على اجلوانب
العملية التطبيقية بدرجة كبرية.

 -3تنظيم حمتوى الربنامج :مت تنظيم حمتوى الربنامج يف جانبيه النظري والعملي

التطبيقي ،والدرو�س النموذجية على �شكل درو�س تدريبية ،وهذه الدرو�س تقع حتت مهارات
تدري�س البالغة ،وعددها ( )13در�ساً ،وقد ا�شتمل كل در�س على �أهدافه ،وحمتواه ،و�أن�شطته،
وتدريباته ،و�أ�ساليب تقوميه.

-4الأن�شطة والو�سائل التعليمية بالربنامج :تنوعت الأن�شطة امل�ستخدمة يف الربنامج ،ما
بني القيام بالتطبيقات والتدريبات النظرية والعملية للمهارات التدري�سية ،وتقدمي التقارير،

وخطط الدرو�س النموذجية ،والأن�شطة اجلماعية يف ور�ش العمل ،والتكليفات املنزلية .كما
مت اال�ستعانة بعدد من الو�سائل التعليمية يف تنفيذ الربنامج ،متثلت يف :ال�سبورة ،جهاز

الكمبيوتر ،ولوحات ورقية مطبوعة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
-5طرائق التدري�س والتدريب :مت ا�ستخدام عدة طرائق لتدري�س حمتوى الربنامج املقرتح،

هي :العر�ض النظري ،واحلوار واملناق�شة ،والتعلم الذاتي ،وور�ش العمل ،والتدري�س امل�صغر.
-6تقومي الربنامج :اعتمد الباحث يف تقومي الربنامج على الأنواع الآتية:

�أ -التقومي القبلي :ومتثل يف تطبيق االختبار وبطاقة املالحظة؛ للوقوف على امل�ستوى املبدئي

للطالب عينة الدرا�سة يف مهارات تدري�س البالغة ،وفيما يجريه الباحث من مناق�شات يف
بداية تدري�س كل در�س ،وتقومي الأن�شطة والواجبات املكلف بها املتدرب.

ب -التقومي البنائي :ومتثل فيما يوجهه الباحث من الأ�سئلة ال�شفوية يف �أثناء املناق�شة
والتدريب ،ودرا�سة مو�ضوعات الربنامج� ،إ�ضاف ًة �إىل تقومي �أداء الطالب وتوجيههم يف ور�ش
العمل والتدري�س امل�صغر؛ وهذا كله جعل املتدرب دائما ً ن�شطا ً و�إيجابيا ً يف فرتة تدريبه؛ وبذلك

اكتملت ا�ستفادته من الربنامج.

ج -التقومي النهائي (البعدي) :ومتثل يف التدريبات التقوميية املتنوعة عقب كل در�س من درو�س
الربنامج ،ويف تطبيق االختبار وبطاقة املالحظة بعديا ً على عينة الدرا�سة؛ وذلك للحكم على

العينة ملهارات تدري�س
الربنامج ومدى حتقيقه لأهدافه ،وتعرف فاعليته يف تنمية م�ستوى �أداء
ّ
البالغة ،ومدى قدرتهم على ممار�ستها يف الدر�س البالغي.

 -7خطة تنفيذ الربنامج:

يعر�ض اجلدول رقم ( )2الدر�س وطرائق التدري�س والتدريب و�أن�شطة املتدربني.

اجلدول رقم ()2
الدر�س وطرائق التدريب و�أن�شطة املتدربني
الزمن

 -1م�ف�ه��وم ال �ب�لاغ��ة ،و�أه��داف �ه��ا،
وعالقتها بفنون اللغة وفروعها
 -2ت ��دري� �� ��س ال� �ب�ل�اغ ��ة يف �ضـوء
االجتاهات احلديثة

ع��ر���ض ن �ظ��ري  +ح �ل �ق��ة ن �ق��ا���ش ح��ول
�أه���داف ال�ب�لاغ��ة ،وتكاملها م��ع فنـون
اللغة ،واالجتاهات احلديثة يف تدري�سها
+تطبيقات  +مناق�شة �أن�شطة املتدرينب.

القيـام ب�أن�شطـة وتدريبـات الـدر�س،
وت �ق��دمي �ه �ـ �ـ��ا �إل� �ـ ��ى امل � �ـ� ��درب بعد
اال�شـرتاك يف احللقة النقا�شية.

�ساعتان

التخطيط لدر�س البالغة:
 -1ال �ت �خ �ط �ي �ـ��ط اجل �ي �ـ��د ل��درو���س
البالغة ،مهاراتـه الرئي�سة ،العنا�صر
الرئي�سة خلطة در�س البـالغـة.

ع��ر���ض ن�ظ��ري ع��ن مفهوم التخطيط،
و�أهميته ،ومهاراته وعنا�صره يف درو�س
البالغة  +مناق�شة وتطبيقات عملية+
مناق�شة �أن�شطة املتدربني.

اال� �ش �ـ�تراك يف النقــا�ش ،والقيام
بالأن�شطـة املت�ضمنة يف الدر�س ،ثم
تقـدميها �إىل املدرب.

�ساعة

-2حتليل حمتوى در�س البالغة:
(مفهوم حتليـل املحتـوى ،و�أهميته،
املحتـوى البالغي ،كيفية حتليله �إىل
مكوناته).

عـر�ض نظـري عن مفهوم حتليل حمتوى
ال�ب�لاغ��ة و�أه�م�ي�ت��ه ومكوناته+مناق�شة
وت �ط �ب �ي �ق��ات +ور� � ��ش ع �م��ل�+أن �� �ش �ط��ة
املتدربني.

القيام ب�أن�شطة الدر�س ،ثم تقدميها
�إىل امل��درب  +حتليل حمتوى بع�ض
مو�ضـوعات البالغة ،ومناق�شتها.

�ساعة

املحور اجلـانب النـظري مهـــارات التخطيـــط لـــدر�س البــــالغـــة

الـدرو�س

طـرائق التدري�س والتـدريب

�أن�شطة املتـدربيـن
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�ساعة

املحور

�ساعة

 -6حتديد الن�صـو�ص الأدبيـة لدرو�س
البالغة:
(مفهوم الن�صـو�ص الأدبيـة� ،أنواعهـا
وم �ع��اي�يره��ا يف درو� � ��س البـالغـة
مب��ا ي�ح�ق��ق �أه��داف �ه �ـ��ا واالجت��اه��ات
احلديثة)
 -1التمهيد لدر�س البالغة:
(مفهـوم التمهيد� ،أهميتـه� ،شـروطه
و�أ�ساليبه و�أنواعه يف درو�س البـالغـة؛
مب��ا ي�ح�ق�ـ��ق ال �غ��اي��ة م �ن��ه يف تعليم
البالغة)
-2م� � �ه � ��ارات احل� � ��وار واملناق�شة
والتحليل البالغي وطرح الأ�سئلة يف
در�س البالغة( :املفهوم ،والأهمية،
واال��س�ت�خ��دام ،والتحليل البـالغـي،
و�صيـاغة الأ�سئلة وطرحها يف درو�س
البالغة.
 -3مهارات ا�ستخدام بع�ض طرائــق
وا�ستـراتيجيــات تدري�س البـالغـة:
�أ -الـقـيا�ســـيــــة.
ب-املناق�شـة اال�ستقرائيــة.
ج -الع�صــف الـذهنـــي.
د -التــعلـم التعــاونـي.

مقدمة+حلقة نقا�ش عن اختيار الن�صـو�ص
الأدبيـة ( الأمثلة البالغية) و�أنواعها،
ومعايريها يف درو���س البـالغـة� +أمثلة
عمليـة  +مناق�شـة �أن�شطـة املتدربني.

اال�شرتاك يف حلقة النقـا�ش ،والقيام
بالتدريبـات العملية ،والأن�شطـة
ال� ��واردة ب��ال��در���س ،وت�ق��دمي�ه��ا �إىل
املدرب.

ع��ر���ض ن�ظ��ري +نقا�ش � +أمثلة عمليـة
لأ�ســاليب التمهيـد و�أن��واع��ه يف درو�س
البالغة  +ور�ش عمل  +تدري�س م�صغر +
مناق�شة �أن�شطة املتدربني

اال�� �ش�ت�راك يف ال �ن �ق��ا���ش ،والقيام
تدريبـات و�أن�شطـة الدر�س ،ت�صميم
منـاذج بـالغيـة لأ�ساليب التمهيد،
و�أدا�ؤها يف التدري�س امل�صغر.

�ساعة ون�صف

مهـــارات التخطيـــط لـــدر�س البــــالغـــة

�ساعة ون�صف

 -5حتديد الأن�شطـة التعليمية لـدر�س
البـالغـة:
(ق � ��راءات خ��ارج �ي��ة ،ج�م��ع �شواهد
ب�لاغ �ي��ة ،م ��وازن ��ات �أدب �ي �ـ��ة ،حتليل
بالغي لن�صو�ص �أدبيـة� ،أن�شطة كتابة
�إب��داع �ي �ـ��ة ،ع�م��ل ل��وح�ـ��ات وخرائط
معرفية وذهنية بالغية)

م�ق��دم��ة  +ح�ل�ق��ة ن�ق��ا���ش ح ��ول مفهـوم
الأن�شطـة التعليميـة ودوره�ـ��ا يف حتقيق
�أه��ـ��داف در� ��س ال�ب�ـ�لاغ�ـ��ة ،و�أن��واع �ه��ا،
وكيفية ت�صميمها وا�ستخدامها يف درو�س
البالغة  +تطبيقات  +مناق�شة �أن�شطة
املتدربني.

اال�شرتاك يف حلقـة النقا�ش ،والقيام
بالتدريبات العمليـة ،والأن�شطــة
الــواردة يف الــدر�س ،وتقدميهــا �إىل
املدرب.

مقدمـة  +حلقـة نقـا�ش � +أمثلة وتطبيقـات
عملية على مهـارات �صيـاغـة الأ�سئلة
وطرحها يف احل��وار واملناق�شة والتحليل
البالغي  +مناق�شـة �أن�شطـة املتدربني.

اال�شرتاك يف حلقة النقـا�ش ،والقيام
بالتدريبـات العملية ،والأن�شطــة
الــواردة يف الـدر�س ،وتقدميهــا �إلـى
املـدرب.

ثالث �ساعات

مهــارات التخطيـط لـــدر�س البــالغـــة

ثالث �ساعات

م�ق��دم��ة  +ح�ل�ق��ة ن�ق��ا���ش ح ��ول �أهميـة
الو�سـائل التعليميـة و�أنواعها يف درو�س
ال�ب�لاغ��ة ،وم�ف�ه��وم ك��ل ن �ـ��وع ،و�أهميتـه
وكيفية ت�صميمـه وا�ستخدامه يف درو�س
البالغة +تطبيقات عملية عليها +مناق�شة
�أن�شطة املتدربني.

اال�شـرتاك يف حلقة النقا�ش ،والقيام
بالتدريبات العمليـة على الو�ســائل
التعليميـة ،والأن�شطــة الــواردة يف
الـدر�س ،وتقدميهــا �إىل املدرب.

عر�ض نظري عن مفهوم كل طريقة �أو
ا�سرتاتيجية؛ �أهميتها وخطواتها ،وكيفية
ا�ستخدامها يف در���س البالغة  +تطبيق
عملي لدرو�س منوذجية لها +ور�ش عمل
 +ت��دري����س م�صغر  +مناق�شة �أن�شطة
املتدربني.

القيام بتدريبات و�أن�شطة الدر�س
وت�ق��دمي�ه��ا �إىل امل� ��درب وت�صميم
درو����س ب�لاغ�ي��ة ،وف��ق ك��ل طريقة،
ومبا يحقق الغاية من در�س البالغة،
و�أدا�ؤه ��ا �أم��ام الزمالء وامل��درب يف
التدري�س امل�صغر.

ثالث �ساعات

مهـــارات تنفيـــذ در�س البـــالغـــة

الزمن

� -3صياغة الأهداف ال�سلوكية لدر�س
البالغة:
(�أهمية حتديد الأه��داف ال�سلوكية
لدر�س البالغة ،وكيفية حتديدها يف
�ضـوء الوظيفيـة معـايري ال�صياغة،
جم��االت �ه��ا ،وم�ستوياتها يف درو���س
البالغة
 -4حتديد الو�سائل التعليمية املنا�سبة
وك �ي �ف �ي��ة ا� �س �ت �خ��دام �ه��ا يف درو�� ��س
البـالغـة:
(ال�سـبورة والأقـالم امللونـة ،ال�صـور
واملج�سمـات ،الر�سوم والتكوينـات
اخلطيـة ،ومنها :الر�سـوم التو�ضيحية،
اجلـداول واللوحات خرائط املفاهيم»

ع �ـ��ر���ض ن �ظ �ـ��ري ع��ن م �ف �ه��وم الهـدف
ال�سـلوكي ،ومعايري �صيـاغته مبا يحقق
الوظيفية يف تدري�س البالغة +تطبيقات
ع �ل��ى � �ص �ي��اغ��ة الأه � � ��داف وجم��االت �ه��ا
وم�ستوياتها  +ور� ��ش عمل  +مناق�شة
�أن�شطة املتدربني.

القيـام ب�أن�شطة الدر�س ،ثم تقدميها
�إىل املدرب� +صياغة �أهـداف لبع�ض
مو�ضوعـات البالغة يف �ضـوء معاييـر
الأهــداف وجمـاالتهــا ،وم�ستوياتها،
مناق�شة ذلك مع الزمالء واملدرب.

م� �ه ��ارات التطبيق وت �ق��ومي در���سالبالغة:
-1التطبيق يف درو�س البالغة �أهميته،
ما يراعى فيه يف �أثناء مناق�شة در�س
البالغة وعقب االنتهاء منه مبا يحقق
الهدف من تدري�س البالغة).

نقا�ش ح��ول التطبيق البالغي� ،أهميته
ومعـايريه و�أن �ـ��واع��ه لرت�سيخ املهـارات
البـالغية وال�ق�ـ��درة على ت��ذوق الفنـون
الأدبية ،وتوظيفها يف تعبريهم  +تطبيقات
عملية  +مناق�شة �أن�شطة املتدربني.

القيام بتدريبــات و�أن�شطـة الـدر�س،
وتقدميهـا �إل�ـ��ى امل ��درب ،وت�صميم
تطبيقـات بـالغيـة حتقق الغايـة
من در���س البـالغـة ،وعر�ضها على
املدرب وتبادلهــا مع الزمــالء.

�ساعة

مهــــارات التطبيـــــق
وتقـويــم در�س البــــالغـــة

الـدرو�س

طـرائق التدري�س والتـدريب

�أن�شطة املتـدربيـن

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تابع اجلدول رقم ()2
املحور
مهــــارات التطبيـــــق
وتقـويــم در�س البــــالغـــة

الزمن

عر�ض نظـري لأنواع التقومي و�أدواتـه يف
التقومي البالغي ،االختبارات ال�شفويـة
 +نقا�ش لدورهـا يف التقومي البالغي+
عـر�ض نظـري للمقاليـة ثم املو�ضوعيـة +
نقـا�ش حول �صياغة �أ�سئلتهما +تطبيقـات
 +مناق�شة �أن�شطة املتدربني.

اال�شرتاك يف حلقـة النقا�ش والقيام
بالتدريبـات العمليـة و�أن�شطة الدر�س
وتقدميها �إىل امل���درب ،وت�صميـم
من�ـ��اذج لأ�سئـلة اخ�ت�ب�ـ��ارات تقـومي
م�ه�ـ��ارات ال�ب�لاغ��ة ،وعر�ضها على
املدرب وتبادلهــا مع الزمالء.

ثالث �ساعات

 -2اخ� �ت� �ب ��ارات ت��ق��ومي امل �ه �ـ��ارات
البـالغيـة:
(�أن�ـ��واع التقويـم و�أدوات �ـ��ه يف درو�س
البالغة:
االخ �ت �ب �ـ��ارات ال���ش�ف��وي��ة ،واملقالية
وامل��و� �ض��وع �ي��ة؛ �أ��س���س�ه��ا ،مزاياها،
عيوبهـا ،كيفية �صياغتهـا يف درو�س
البالغة).
جممــوع �ساعات التدريب على الربنامج

طـرائق التدري�س والتـدريب

�أن�شطة املتـدربيـن

(� )20ساعة

� -8ضبط الربنامج :مت عر�ض الربنامج بعنا�رصه ال�سابق بيانها على �أربعة من املتخ�ص�صني

يف طرق تدري�س اللغة العربية ،وثالثة من امل�رشفني الرتبويني؛ لتعرف �آرائهم يف الربنامج املقرتح؛
من حيث منا�سبة حمتواه ،وتدريباته و�أن�شطته ،والو�سائل التعليمية ،و�أ�ساليب التقومي

املقرتحة؛ لتحقيق �أهدافه .وقد �أبدى املحكمون موافقة على مالءمة الربنامج املقرتح مبكوناته

املختلفة ،لتنمية املهارات التدري�سية الالزمة لتدري�س البالغة لدى الطالب املعلمني؛ وبذلك
�أ�صبح الربنامج يف �شكله النهائي �صاحلا ً للتطبيق على عينة الدرا�سة( .ملحق 4 :الربنامج
التدريبي) ،وبذلك تكون الدرا�سة قد �أجابت عن ال�س�ؤال الثاين الذي ين�ص على :ما �صورة
الربنامج التدريبي املقرتح لتنمية هذه املهارات لدى الطالب معلمي اللغة العربية؟
املرحلة الثالثة� -إعداد االختبار التح�صيلي

مت �إعداد االختبار التح�صيلي ملهارات تدري�س البالغة وفق اخلطوات الآتية:

 -1حتديد الهدف من االختبار :هدف االختبار �إىل قيا�س مدى متكن الطالب عينة الدرا�سة من

اجلوانب املعرفية ،املرتبطة مبهارات تدري�س البالغة ،التي مت التدريب عليها.

 -2مفردات االختبار :متت �صياغة مفردات االختبار يف �ضوء الأهمية الن�سبية ملو�ضوعات

الربنامج مقي�سة بالزمن املخ�ص�ص لتدري�سها ،وفقا ً خلطة تنفيذ الربنامج ،وقد مت �إعداد

مفردات االختبار بطريقة ال�صواب واخلط�أ ،واالختيار من متعدد ،وقد ت�ضمن االختبار ()50
�س�ؤاالً ،مت �إعطاء درجتني لكل مفردة؛ ف�صارت الدرجة الكلية لالختبار ( )100درجة ،ومت �إعداد

مفتاح الت�صحيح الالزم له.

� -3صدق االختبار :مت عر�ض االختبار على ثالثة من املتخ�ص�صني يف طرق تدري�س اللغة

العربية؛ ملعرفة �آرائهم يف مدى و�ضوح تعليمات االختبار ،و�صحة مفرداته لغويا ً وعلمياً،
ومنا�سبتها مل�ستوى املتدربني ،وقيا�سه للأهداف التي و�ضع من �أجلها .وقد مت تعديل �صياغة

بع�ض مفردات االختبار ،و�إ�ضافة بع�ض املفردات يف �ضوء �آراء املحكمني ومالحظاتهم.

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

الـدرو�س
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 -4ثبات االختبار :للت�أكد من و�ضوح الهدف من االختبار وتعليماته ،وح�ساب ثباته ،وزمنه،

املجلد  13العدد  1مار�س 2012

ومعامالت ال�سهولة وال�صعوبة ،مت تطبيق االختبار على ( )10من الطالب؛ وكانت النتائج
كالآتي:

�أ -و�ضوح الهدف من االختبار وتعليماته.

ب -بلغت قيمة معامل ثبات االختبار با�ستخدام معادلة �ألفا كرونباخ لالت�ساق الداخلي بني
الفقرات ( ،)0.81وهي درجة جيدة جتعل االختبار �صاحلا ً للتطبيق ،وحتقيق �أهداف الدرا�سة.

ج -الزمن املنا�سب لالختبار ( )80دقيقة.

د -وجد �أن معامل ال�سهولة يرتاوح بني ()0.62 – 0.32؛ مما يدل على �أن املفردات لي�ست �سهلة

جداً ،ولي�ست �صعبة جداً ،وتراوحت قدرة املفردات على التمييز بني ( 0.2و  .)0.5ويف �ضوء هذا،
�أ�صبح االختبار التح�صيلي �صاحلا ً للتطبيق على عينة الدرا�سة ،واجلدول رقم ( )3الآتي يبني

توزيع �أ�سئلة االختبار على درو�س الربنامج.

م
1

اجلدول رقم ()3
توزيع �أ�سئلة االختبار على املحاور الرئي�سة لدرو�س الربنامج
�أرقام
املو�ضوع
ع م
�أرقام
املو�ضوع
6/3/1
/28/27/26
التمهيد
8 5
اجلانب املعريف
30/16/
 9 3 18/17/12احلوار واملناق�شة والتحليل 31/29/10/7
التخطيط
42 /41/
البالغي

6

3

3

10

طرائق وا�سرتاتيجيات
التدري�س

36 / 15 /5
49/38/37/

6

6

11

التطبيق ومعايريه

45/39 /34

3

12

التقومي و�أدواته االختبارات
ال�شفوية واملقالية
واملو�ضوعية

48/13/11/9
50 /49/

6

2

4
5
6
7

19 /8 /4
حتليل املحتوى
/21 /20
/23 / 22
�صياغة الأهداف
25 / 24
33 / 14
ا�ستخدام الو�سائل
43/
التعليمية
47/46/44
الأن�شطة التعليمية
حتديد الن�صو�ص الأدبية 35/32/2
املجموع الكلي

3
3
3

ع
3
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املرحلة الرابعة� -إعداد بطاقة املالحظة

مر �إعداد بطاقة املالحظة باخلطوات الآتية:

 -1حتديد هدف البطاقة :ومتثل يف تعرف مدى توافر املهارات التدري�سية الالزمة لتدري�س

البالغة يف الأداء التدري�سي للطالب عينة الدرا�سة ،ومعرفة فاعلية الربنامج املقرتح يف تنمية
هذه املهارات لديهم.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -2حتديد حمتوى البطاقة و�صياغة بنودها :مت االعتماد يف �صياغة بنود بطاقة املالحظة
�ضوء االجتاهات احلديثة لتعليمها؛ تخطيطاً ،وتنفيذاً ،وتقومياً .وبلغ جممل عبارات البطاقة

( )50عبارة ِ
ت يف �صورة �إجرائية ،ورُوعي ترتيبها ترتيبا ً منطقياً؛ وفقا ً لإجراءات ال�سري يف
�صيغَ ْ
الدر�س البالغي؛ تخطيطاً ،وتنفيذاً ،وتقومياً.
 -3حتديد التقدير الكمي مل�ستوى الأداء :مت و�ضع مقيا�س متدرج من �أربعة م�ستويات للأداء

(� ،1 ،2 ،3صفر)؛ لتقدير م�ستوى �أداء الطالب يف كل مهارة ،ف�إذا �أدى الطالب املهارة بدقة تامة،

ودون �أية �أخطاء يُعطى ( )3درجات ،و�إذا قام بالأداء بدرجة متو�سطة؛ فلم تتعد �أخطا�ؤه مرةً
واحدة يُعطى ( ،)2و�إذا قام بالأداء بدرجة �ضعيفة؛ ومل تتجاوز �أخطا�ؤه مرتني �أو ثالثا ً يُعطى
(� ،)1أما �إذا مل يقم بالأداء ف�إنه يُعطى (�صفراً).

� -4صياغة تعليمات البطاقة :مت و�ضع بع�ض التعليمات؛ حتى ميكن ا�ستخدام البطاقة

ا�ستخداما ً �صحيحاً ،وهي:

�أ -تطبيق البطاقة من بداية احل�صة �إىل نهايتها.

ب -و�ضع عالمة (√) �أمام م�ستوى الأداء لكل مهارة بعد ت�أدية الطالب املعلم �إيّاها.

ج -ت�سجيل البيانات اخلا�صة بالطالب املراد مالحظة �أدائه.

� -5صدق البطاقة :للت�أكد من �صالحية بطاقة املالحظة؛ من حيث �شمولها وو�ضوحها،

وحتقيقها الهدف الذي و�ضعت من �أجله ،مت عر�ضها على ثالثة من املتخ�ص�صني يف طرق
تدري�س اللغة العربية ،وخم�سة من امل�رشفني الرتبويني .وقد �أبدى املحكمون موافقة على �شكل

الأداة و�صياغة عباراتها ،ومنا�سبتها لقيا�س ما و�ضعت لقيا�سه؛ وبذلك �أ�صبحت البطاقة يف

�صورتها النهائية ت�شمل ( )50مهارة .واجلدول رقم ( )4الآتي يو�ضح املهارات الرئي�سة والفرعية

والأداءات ال�سلوكية املمثلة للبطاقة.

اجلدول رقم ()4
املهارات الرئي�سة والفرعية والأداءات ال�سلوكية املمثلة لها يف بطاقة املالحظة
العدد
�أرقام الأداءات ال�سلوكية املمثلة لها
املهارات الرئي�سة والفرعية
12
12 -1
�أوال -التخطيط لدر�س البالغة
ثانيا -تنفيـذ در�س البالغة:
3
15 -13
 -1التمهيــد.
4
19 -16
البالغي.
ـن
ف
لل
ــة
ي
أدب
ل
ا
الن�صـو�ص
 -2عر�ض
4
23 -20
 -3قـراءة النـ�ص الأدبي ومناق�شـة معانيـه.
12
35 -24
 -4املناق�شـة والتحليـل البـالغي.
3
38 -36
 -5و�ضـع ال�ضـوابط البـالغيـة.
12
50-39
ثالثا -تقـويـم در�س البالغة
50
املجمـوع

** ت�شتمل املهارة الأوىل من مهارات التمهيد على �ستة �أ�ساليب ي�ستخدمها املعلم للتمهيد لدر�س البالغة.
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 –6ثبات البطاقة :لإيجاد ثبات البطاقة ا�ستخدم الباحث طريقة اتفاق املالحظني؛ حيث
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قام الباحث و�أحد املعلمني املتعاونني ،بتطبيق البطاقة على عينة ا�ستطالعية قوامها (10

طالب) عند تدري�سهم للبالغة ،وبا�ستخدام معادلة «كوبر» ( ،Coperن�سبة االتفاق =عدد مرات
االتفاق( /عدد مرات االتفاق  +عدد مرات عدم االتفاق) × ( )100املفتى ،)1984 ،كانت ن�سبة

ثبات البطاقة ( ،)0.88وهو م�ستوى جيد من الثبات يدل على �صالحية البطاقة للتطبيق،

واالعتماد عليها يف تقييم �أداء الطالب املعلمني يف املهارات التدري�سية التي تت�ضمنها.
املرحلة اخلام�سة -التطبيق امليداين للربنامج

للإجابة عن ال�س�ؤالني الثالث والرابع من �أ�سئلة الدرا�سة مت جتريب الربنامج التدريبي ،وفقا ً
للخطوات الآتية:

 -1اختيار عينة الدار�سة؛ من طالب الدبلوم الرتبوي بكلية الرتبية ،وعددهم ( )30طالباً.

 -2التطبيق القبلي لأداتي الدار�سة :مت تطبيق االختبار والبطاقة تطبيقا ً قبليا ً على العينة،

بدءا ً من الأ�سبوع الثالث؛ وقد قام الباحث بالتطبيق بنف�سه ،يعاونه ثالثة من املعلمني

املتعاونني مبدار�س التدريب ،بعد مناق�شتهم يف كيفية املالحظة ،وتقدير الدرجات ،وتزويدهم
ب�رشح كتابي لعنا�رص البطاقة ،وبن�سخة من الربنامج التدريبي

 -3تدري�س الربنامج :اتبعت الإجراءات الآتية عند تدري�س الربنامج:

• مت االجتماع بالطالب املعلمني؛ لتو�ضيح الهدف من الربنامج ،و�أهميته يف االرتقاء مب�ستوى
�أدائهم التدري�سي للغة عامة والبالغة خا�صة ،وطريقة ال�سري يف درا�سة الربنامج؛ لال�ستفادة

اجليدة منه ،وكذلك اال�ستماع �إليهم ،والإجابة عن �أ�سئلتهم ،وا�ستف�ساراتهم حول الربنامج

وطريقة درا�سته.

• مت تزويد جميع �أفراد العينة بن�سخة كامل ٍة من الربنامج التدريبي.

• ُ
طلب من كل طالب قراءة كل در�س على حدة ،والقيام بتدريباته و�أن�شطته ،قبل ح�ضور

اللقاء املحدد.

• مت االتفاق على عقد لقاءين �أ�سبوعياً ،يومي ال�سبت والأربعاء ،ملدة �ساعتني يف اللقاء؛ من

الواحدة ظهرا ً عقب االنتهاء من الرتبية العملية ،ويتم يف هذا اللقاء تناول املادة التعليمية

لدرو�س الربنامج ،والتدريب على اجلانب الأدائي للمهارات التدري�سية ،وفقا ً خلطة تنفيذ الربنامج
ال�سابق عر�ضها.

• تجُ رى مناق�شة مفتوحة يف بداية كل لقاء؛ للت�أكد من جدية الطالب يف قراءة كل در�س من

درو�س الربنامج ،و�أداء تدريباته ،والتكليفات املطلوبة ،والرد على �أ�سئلتهم ،وتذليل �أية �صعوبات
تواجههم.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
• يف نهاية كل در�س يك ّلف الطالب بدرا�سة الدر�س التايل ،و�أداء بع�ض التطبيقات ك�أن�شطة

• يقدم املتدربون �أوراق عمل لبع�ض الأن�شطة املوجودة يف الدرو�س التدريبية ،وهذه الأوراق تتم

مناق�شتها مع الباحث والزمالء.

• ُعقدت لقاءات فردية مع الطالب الذين تغيبوا يف بع�ض درو�س الربنامج؛ ليلموا بالقدر الذي

فاتهم.

• تـم التوا�صل عرب الربيد الإلكرتونـي بني املدرب والطالب؛ لتلقي بع�ض التكليفات ،والرد على

ا�ستف�ساراتهم ،وتعزيز �أدائهم يف درا�سة الربنامج ،والتدريب على مهاراته.

• كان الباحث يناق�ش مع كل �أفراد املجموعة التجريبية املالحظات التي �سجلها حل�ص�ص

درو�س البالغة التي ح�رضها ،وكذلك التي �سجلها الطالب على �أداء بع�ضهم بع�ضاً.

• تدري�س م�صغر ،ومت فيه قيام بع�ض الطالب ب�رشح در�س من درو�س البالغة �أمام زمالئهم؛ ثم

مناق�شة الأداء التدري�سي لكل طالب يف �ضوء مهارات تدري�س البالغة.

• ا�ستغرق تطبيق الربنامج ع�رشين �ساعة ،موزعة على خم�سة �أ�سابيع بدءا ً من الأ�سبوع

ال�ساد�س وحتى الأ�سبوع العا�رش ،الف�صل الدرا�سي الثاين (1430هـ).

 -4التطبيق البعدي لأداتي الدرا�سة :بعد االنتهاء من تدري�س الربنامج ،مت تطبيق االختبار

وبطاقة املالحظة بعدياً ،بطريقة التطبيق القبلي ذاتها ،بدءا ً من الأ�سبوع احلادي ع�رش.

الأ�ساليب الإح�صائية

لقد ا�ستخدمت الدرا�سة املعاجلات والأ�ساليب الإح�صائية:

 -1اختبار (ت) للمجموعات املرتبطة.

 -2مقيا�س ( )η2لتحديد م�ستويات حجم الت�أثري.

عر�ض نتائج الدرا�سة ،ومناق�شتها

فيما يلي عر�ض النتائج ومناق�شتها وفقا ً لت�سل�سل �أ�سئلة الدرا�سة:

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الأول

�ص هذا ال�س�ؤال على :ما املهارات التدري�سية الالزمة لتدري�س البالغة يف �ضوء االجتاهات
ن َ َّ

احلديثة لتعليمها؟

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،قام الباحث بالتو�صل �إىل قائمة باملهارات الالزمة لتدري�س
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منزلية.
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البالغة يف �ضوء االجتاهات احلديثة لتعليمها ،وقد �سبق تناول هذه القائمة �ضمن �إجراءات
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�إعداد �أدوات الدرا�سة وبرناجمها.

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثاين

�ص هذا ال�س�ؤال على :ما �صورة الربنامج التدريبي املقرتح لتنميه هذه املهارات لدى
ن َ َّ

الطالب معلمي اللغة العربية؟

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،قام الباحث ببناء برنامج تدريبي مقرتح لتنمية املهارات الالزمة

لتدري�س البالغة يف �ضوء االجتاهات احلديثة لتعليمها ،لدى الطالب معلمي اللغة العربية،
وقد �سبق تناول �إجراءات �إعداد هذا الربنامج �ضمن �إجراءات �إعداد �أدوات الدرا�سة وبرناجمها.

عر�ض نتائج ال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها

�ص هذا ال�س�ؤال على :ما فاعلية الربنامج التدريبي املقرتح يف تنمية اجلانب املعريف ملهارات
ن َ َّ

تدري�س البالغة لدى ه�ؤالء الطالب؟

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم الباحث اختبار (ت) للمجموعات املرتبطة؛ للمقارنة

بني متو�سطي درجات الأداء القبلي والأداء البعدي لعينة الدرا�سة على االختبار التح�صيلي،

واجلدول رقم ( )5التايل يو�ضح ذلك:

اجلدول رقم ()5
داللة الفروق بني متو�سطي درجات الطالب املعلمني يف االختبار
التح�صيلي قبل تطبيق الربنامج وبعده
م�ستوى الداللة
«ت»
ع
م
ن
االختبار
5.99
45.4
30
التطبيق القبلي
0.01
62.919
3.96
88.43
30
التطبيق البعدي
يت�ضح من اجلدول رقم ( )5ال�سابق ،وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى 0.01

بني متو�سطي الدرجات القبلية والدرجات البعدية للطالب املعلمني ،فيما يت�صل باجلانب
التح�صيلي ملهارات تدري�س البالغة ،وذلك ل�صالح التطبيق البعدي؛ مما يدل على �أن للربنامج

التدريبي املقرتح ت�أثريا ً �إيجابيا ً يف تنمية اجلوانب املعرفية الواردة يف الربنامج واملرتبطة مبهارات
تدري�س البالغة لدى الطالب عينة الدرا�سة.

ولتحديد حجم ت�أثري الربنامج املقرتح يف تنمية اجلانب املعريف ملهارات تدري�س البالغة ،قام

الباحث بح�ساب حجم الت�أثري با�ستخدام مربع �إيتا ( .)η2واجلدول رقم ( )6التايل يو�ضح النتائج

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
اخلا�صة بحجم ت�أثري الربنامج يف هذا اجلانب:

يت�ضح من اجلدول رقم (� )6أن قيمة ( )η2بلغت ()0.99؛ مما يعنى �أن الربنامج املقرتح ي�سهم

يف التباين الكلي بن�سبة ( ،)%99وهذا يدل على �أن ت�أثري الربنامج التدريبي املقرتح كبري يف
تنمية اجلوانب املعرفية ملهارات تدري�س البالغة لدى عينة الدار�سة( .من�صور)1997 ،

ومن خالل نتائج اجلدولني ال�سابقني يت�ضح ارتفاع م�ستوى حت�صيل الطالب املعلمني

عينة الدرا�سة -يف اجلوانب املعرفية ملهارات تدري�س البالغة ،و�أن الربنامج املقرتح قد �أ�سهميف هذا التح�سن ب�شكل ملحوظ؛ ويُرجع الباحث هذه النتيجة �إىل الإعداد اجليد للربنامج،
وفقا ً للأ�س�س العلمية من حيث املحتوى ،والأهداف ،والأن�شطة ،والو�سائل التعليمية ،وطرائق
التدري�س والتدريب ،و�أ�ساليب التقومي ،كما �أن الربنامج قدم اجلوانب املعرفية يف �شكل درو�س
مي�رسة ،تتخللها مناق�شات و�أن�شطة ،وتدريبات متدرجة ومتنوعة؛ للت�أكد من �إتقان الطالب

املحتوى املعريف لكل در�س ،وقيام الطالب ذاتيا ً قبل كل لقاء بدرا�سة مو�ضوعات الربنامج
و�أداء التدريبات ،والتلخي�ص ،وحماولة تو�سيع الأفكار ،ور�سم خمططات للمفاهيم الأ�سا�سية

الواردة يف الربنامج ،ومناق�شتهم يف ذلك بداية كل لقاء ،مع حتفيزهم معنويا ً للإقبال على

درا�سة الربنامج؛ ب�أنه �سي�سهم يف االرتقاء ب�أدائهم التدري�سي للغة ب�شكل عام ،وللبالغة التي
ي�ست�صعب تدري�سها �أغلب معلمي اللغة ،خا�صة وهم على �أعتاب التخرج والعمل مبهنة
التدري�س .وبهذا ميكن القول ب�أن ه�ؤالء الطالب قد ا�ستطاعوا بلوغ الأهداف التي �صيغت

لدرو�س الربنامج.

وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة �إبراهيم ( )2000التي تو�صلت �إىل فاعلية �أ�سلوبي املوديوالت

والتفاعل املوجه يف تنمية اجلانب التح�صيلي للكفايات التدري�سية لدى الطالبات املعلمات،
كما تت�سق مع العر�ض النظري للدرا�سة ،حيث �أكدت الدرا�سة �أهمية التدريب واملمار�سة،

والتعلم الذاتي ،و�إعداد الربامج التدريبية اجليدة واملنا�سبة ،يف حت�سني م�ستوى �أداء الطالب

املعلمني واملعلمني للجوانب املعرفية والأدائية ملهارات التدري�س املراد تنميتها ،وتتفق – كذلك-
مع ما �أكدته البحوث التجريبية يف علم النف�س الرتبوي من �أن زيادة الدافع �إىل حد معني ت�ؤدى

�إىل ت�سهيل التعلم والأداء (.)Santrock, 2008
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اجلدول رقم ()6
حجم ت�أثري الربنامج يف تنمية اجلانب املعريف ملهارات تدري�س البالغة
حجم الت�أثري
η2
كبري
0.99
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عر�ض نتائج ال�س�ؤال الرابع ومناق�شتها
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�ص هذا ال�س�ؤال على :ما فاعلية الربنامج التدريبي املقرتح يف تنمية مهارات تدري�س
ن َ َّ

البالغة لدى ه�ؤالء الطالب يف �أدائهم التدري�سي؟

وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم الباحث اختبار (ت) للمجموعات املرتبطة؛ للمقارنة بني

متو�سطي درجات الأداء القبلي والأداء البعدي على مهارات البطاقة ككل ،واملهارات الرئي�سة

والفرعية عنها .واجلدول رقم ( )7الآتي يو�ضح نتائج ذلك:

اجلدول رقم ()7
داللة الفروق بني متو�سطي درجات الطالب املعلمني يف �أدائهم على املهارات
الرئي�سة والفرعية للبطاقة قبل تطبيق الربنامج وبعده (ن= )30
م�ستوى الداللة
ت
ع
م
القيا�س
املهارات
3.61
9.7
قبلي
0.01
39.028
 التخطيط لدر�س البالغة.3.62
26.2
بعدي
 تنفيذ در�س البالغة:1.47
3.7
قبلي
0.01
10.131
1.17
7.0
بعدي
 -1التمهيــد.
1.75
3.63
قبلي
0.01
17.683
 -2عر�ض الن�صو�ص الأدبية للفن البالغي.
1.7
6.93
بعدي
2.32
3.5
قبلي
0.01
19.411
 -3قراءة الن�ص الأدبي ومناق�شة معانيه.
1.71
9.37
بعدي
3.08
6.67
قبلي
0.01
41.565
 -4املناق�شة والتحليل البالغي.
4.32
24.87
بعدي
1.33
3.6
قبلي
0.01
22.122
 -5و�ضع ال�ضوابط البالغيـة.
0.69
8.067
بعدي
2.91
9.067
قبلي
0.01
40.875
 تقومي در�س البالغة.بعدي 3.02 22.067
14.63 39.87
قبلي
0.01
64.084
الدرجة الكلية
14.16 104.5
بعدي
يت�ضح من اجلدول رقم ( )8ال�سابق ،وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى  0.01بني

متو�سطي درجات الطالب املعلمني يف التطبيقني القبلي والبعدي للطالب املعلمني ل�صالح

التطبيق البعدي ،وذلك يف �أداء الطالب على مهارات البطاقة ككل ،وكذلك يف الأداء على
املهارات الثالث الرئي�سة( ،التخطيط ،التنفيذ ،التقومي) ،واملهارات الفرعية عنها؛ وهذا يعني

�أن الربنامج �أ�سهم -ب�صورة وا�ضحة -يف حت�سني الأداء التدري�سي للطالب للمهارات الالزمة

لتدري�س البالغة يف �ضوء االجتاهات احلديثة.

ولتحديد حجم ت�أثري الربنامج يف تنمية تلك املهارات ،قام الباحث بح�ساب حجم ت�أثري

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
الربنامج يف تنمية مهارات تدري�س البالغة الرئي�سة والفرعية ،وذلك با�ستخدام مربع �إيتا (.)η2

اجلدول رقم ()8
حجم ت�أثري الربنامج يف تنمية مهارات تدري�س البالغة الرئي�سة والفرعية
حجم الت�أثري
املهارات
η2
كبري
0.98
 التخطيط لدر�س البالغة. تنفيذ در�س البالغة:كبري
0.78
 -1التمهيــد.
كبري
0.92
 -2عر�ض الن�صو�ص الأدبيـة للفـن البالغي.
كبري
0.93
 -3قراءة الن�ص الأدبي ومناق�شة معانيـه.
كبري
0.98
 -4املناق�شة والتحليل البالغي.
كبري
0.94
 -5و�ضع ال�ضوابط البالغيـة.
كبري
0.99
 تقومي در�س البالغةكبري
0.99
الدرجة الكلية
يت�ضح من اجلدول رقم ( )8ال�سابق� ،أن قيم ( )η2للمهارات الثالث الرئي�سة للبطاقة

(التخطيط ،والتنفيذ ،والتقويـم) واملهـارات الفرعية عنها ،وكذلك الدرجـة الكليـة ،بلغت

على الرتتيب (  )0.99 ،0.99 ،0.94 ،0.98 ،0.93 ،0.92 ،0.78 ،0.98وجميع هذه القيم �أكرب من
()0.15؛ مما يدل على �أن حجم ت�أثري الربنامج التدريبي كبري يف تنمية مهارات تدري�س البالغة

لدى الطالب املعلمني عينة الدرا�سة( .من�صور)1997 ،

ومن نتائج اجلدولني ال�سابقني يتبني ارتفاع م�ستوى الأداء التدري�سي للطالب -عينة

الدرا�سة -يف املهارات املقي�سة بن�سب متفاوتة ،ولكنها تدل يف جمملها على فاعلية الربنامج
املقرتح يف تدريب الطالب ،وكفاءته يف حتقيق �أهدافه لديهم ،و�أنه كان له ت�أثري ملمو�س

وكبري يف حت�سن م�ستوى �أدائهم ملهارات تدري�س البالغة يف القيا�س البعدى ،وذلك مقارنة
مب�ستوى هذا الأداء يف القيا�س القبلي .ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل عدة مقومات ،منها
التدري�س امل�صغر وور�ش العمل ،التي كانت تتم عقب مناق�شة اجلوانب املعرفية لكل در�س؛

حيث يتم فيها تدريب الطالب على ممار�سة مهارات تدري�س البالغة ب�شكل جزئي ،ثم �أدائها
من خالل درو�س بالغية متكاملة ،بالإ�ضافة �إىل ا�شتمال الربنامج على �أمثلة تطبيقية كافية
للمعلومات واملهارات التدري�سية بالربنامج ،وعلى درو�س بالغية منوذجية متكاملة� ،صممت وفق

عدة طرائق وا�سرتاتيجيات تدري�سية ثبتت فاعليتها يف تدري�س البالغة ،مت تدريب الطالب على
ممار�ستها يف �أدائهم التدري�سي ،ومن هذه اال�سرتاتيجيات( :املناق�شة اال�ستقرائية ،الع�صف

الذهني ،التعلم التعاوين).
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واجلدول رقم ( )8الآتي يو�ضح النتائج اخلا�صة بذلك:
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ومن الدالئل التي ت�شري �إىل فاعلية الربنامج املقرتح �إيجابية الطالب وتفاعلهم يف �أثناء
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درا�سة مو�ضوعاته ،وحر�صهم على تطبيق معظم ما در�سوه عند �أدائهم للدر�س البالغي
داخل حجرة الدرا�سة ،ومن ذلك احلر�ص على تدري�س الفن البالغي من خالل �أمثلة ون�صو�ص
�أدبية راقية ،و�إتاحة الفر�صة لطالب الف�صل للتحليل والتف�سري ،و�إدراك العالقات بني الأمثلة

املعرو�ضة ،وا�ستنتاج الفن البالغي و�أ�رسار جماله ،والنظرة الكلية لل�صورة البالغية يف �إطار

العمل الأدبي املتكامل ،وذلك عن طريق احلوار واملناق�شة ،والربط وعقد املوازنات بني الأ�ساليب

البالغية املتقاربة املعنى ،وبني الرتاكيب البالغية والأخرى احلقيقية ،وكذلك احلر�ص � -إ�ضاف ًة
�إىل تدريبات الكتاب املدر�سي -على �إجراء بع�ض التطبيقات التقوميية البالغية من خالل

ن�صو�ص �أدبية ،وتنوع �أ�سئلتها ،وتركيزها على تذوق القيم اجلمالية للفن البالغي ،وكذلك
تكليف طالب الف�صل ببع�ض الأن�شطة التي تعمق لديهم مفهوم الفن البالغي.

وكل ما �سبق من �سلوكيات تدري�سية وغريها مما ورد بالربنامج كان الطالب ميار�سونها

ب�شكل تلقائي بعد درا�ستهم للربنامج ،الأمر الذي �أدى �إىل ارتفاع م�ستوى �أدائهم التدري�سي

ملهارات تدري�س البالغة ،كما ات�ضح من النتائج .وبذلك يكون الربنامج قد حقق فاعلية بدرجة
منا�سبة يف تنمية املهارات التدري�سية الالزمة لتدري�س البالغة تخطيطاً ،وتنفيذاً ،وتقوميا ً يف

�ضوء االجتاهات احلديثة لتعليمها لدى الطالب املعلمني.

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج بع�ض الدرا�سات ال�سابقة ،التي اهتمت بتح�سني م�ستوى

�أداء الطالب املعلمني ومعلمي اللغة العربية للكفايات واملهارات اللغوية والتدري�سية الالزمة

لتدري�س البالغة والتحليل الأدبي ،ومن هذه الدرا�سات :درا�سة �إبراهيم ( ،)2000التي تو�صلت

�إىل فاعلية �أ�سلوبي املوديوالت والتفاعل املوجه يف تنمية بع�ض كفايات تدري�س البالغة �أكادمييا ً
ومهنيا ًَ لدى الطالبات املعلمات ،ودرا�سة القرين ( ،)2007التي تو�صلت �إىل ت�أثري الربنامج املقرتح

يف علوم البالغة على تنمية املهارات الالزمة لتحليل الن�ص الأدبي باملرحلة الثانوية لدى
الطالب املعلمني عينة الدرا�سة.

اال�ستنتاجات

تبني من نتائج الدرا�سة ما يلي:

 -1وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.01بني متو�سطي درجات عينة الدرا�سة
يف �أدائهم على االختبار التح�صيلي قبل تطبيق الربنامج وبعده ،ل�صالح القيا�س البعدي ،مما
د َّل على فاعلية الربنامج التدريبي املقرتح يف تنمية اجلوانب املعرفية للمهارات الالزمة لتدري�س

البالغة.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
 -2وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0,01بني متو�سطي درجات عينة الدرا�سة
ل�صالح القيا�س البعدي ،مما د َّل على فاعلية الربنامج التدريبي املقرتح يف تنمية املهارات

التدري�سية الالزمة لتدري�س البالغة تخطيطاً ،وتنفيذاً ،وتقوميا ً يف �ضوء االجتاهات احلديثة
لتعليمها لدى الطالب معلمي اللغة العربية (عينة الدرا�سة).

التو�صيـات

يف �ضوء نتائج الدرا�سة ،ميكن تقدمي بع�ض التو�صيات ،وذلك على النحو التايل:

 -1الإفادة من قائمة املهارات التدري�سية الالزمة لتدري�س البالغة ،والربنامج التدريبي املقرتح
يف �إعداد معلمي اللغة وتدريبهم ،يف �أثناء اخلدمة وقبلها؛ لالرتقاء مب�ستوى �أدائهم التدري�سي

للبالغة ،وحتقيق الأهداف املن�شودة من تدري�س هذا الفن اللغوي.

 -2عقد دورات تدريبية م�ستمرة ملعلمي اللغة العربية؛ لتدريبهم على االجتاهات واال�سرتاتيجيات

احلديثة يف تدري�س البالغة؛ من مثل( :الع�صف الذهني ،التعلم التعاوين ،دورة التعلم ،خرائط
املفاهيم ،)...مبا يحقق الأهداف املن�شودة من تدري�سها.

� -3إعادة النظر يف حمتوى مقرر البالغة مبا ي�ساير التطورات الأدبية والنقدية ،والرتبوية
والنف�سية احلديثة ،مع ربط هذا املحتوى بحاجات الطالب اللغوية ،ومبا بينهم من فروق

فردية.

 -4ربط البالغة بالن�صو�ص الأدبية والنقد الأدبي؛ حتى تتحقق تكاملية هذه الفنون ،ويدرك

الطالب مكانة البالغة يف فهم الأدب ،وتذوق ما ي�شتمل عليه من قيم جمالية ،واال�ستمتاع
به.

 -5ربط البالغة يف �أثناء تدري�سها والتطبيق عليها بفنون اللغة العربية وفروعها ،باعتبار

اللغة وحدة متكاملة؛ لتحقيق وظيفية اللغة ووظيفتها.

� -6إعادة النظر يف مناهج تدري�س البالغة يف �أق�سام اللغة العربية بكليات الآداب ،ويف مقرر

طرق تدري�س اللغة العربية بكليات الرتبية؛ لربطهما بواقع الطالب واحتياجاتهم العملية،
وبالأهداف املن�شودة من �إعدادهم ،وباالجتاهات احلديثة ٍّ
كل يف جماله.

 -7تقرتح الدرا�سة يف �ضوء نتائجها �إجراء بع�ض البحوث والدرا�سات التالية:

 -درا�سة فاعلية الربنامج التدريبي املقرتح يف تنمية �أداء معلمي اللغة العربية التدري�سي

للبالغة ،و�أثر ذلك على م�ستوى حت�صيل طالبهم للبالغة ،وتوظيفها يف �أدائهم اللغوي.
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يف �أدائهم على املهارات الرئي�سة والفرعية لبطاقة املالحظة قبل تطبيق الربنامج وبعده،
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 -درا�سة فاعلية برنامج تدريبي مقرتح يف تنمية الأداء التدري�سي ملعلمي اللغة العربية
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لال�سرتاتيجيات احلديثة يف تدري�س البالغة.

 -درا�سة فاعلية برنامج يف �ضوء التكامل بني فنون الأدب والبالغة والنقد يف تنمية مهارات

التذوق الأدبي لدى طالب املرحلة الثانوية.

 -درا�سة حتليلية ملحتوى مقرر البالغة باملرحلة الثانوية يف �ضوء االجتاهات الأدبية والنقدية

احلديثة.
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