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 الممخص
ىدفت الدراسة إلى تشخيص صعوبات تعمم البالغة العربية، وبناء برنامج محوسب قائم 
عمى النظرية البنائية، والتأكد من فاعميتو في عالج صعوبات تعمم البالغة العربية لدى طالبات 

مناىج عممية تمثمت  ةالثالصف الحادي عشر، ولتحقيق أىداف الدراسة استخدمت الباحثة ث
التجريبي، واختارت الباحثة مدرسة عكا شبو ، والمنيج البنائي، والمنيج التحميمي بالمنيج الوصفي

( طالبة تم 70الثانوية لمبنات بطريقة قصدية لتطبيق أدوات الدراسة، وتكونت عينة الدراسة من )
ق العادية، والثانية ائرسن بالطر ( طالبة د35تقسيمين عشوائيًا إلى مجموعتين األولى ضابطة )

( طالبة درست من خالل البرنامج المحوسب القائم عمى النظرية البنائية، وكانت 35تجريبية )
أدوات الدراسة عبارة عن برنامج محوسب قائم عمى النظرية البنائية، واختبار البالغة العربية 

 ُطبق عمى قبميًا، وبعديًا.

من صعوبات تعمم  اً النتائج أىميا أن ىناك عديد وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من
البالغة العربية، وتبين أن ىذه الصعوبات تتضمن كافة عموم البالغة العربية )عمم المعاني، وعمم 
البديع، وعمم البيان(، وتبين أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات 

وعة الضابطة لصالح طالبات المجموعة التجريبية المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات المجم
تعزى لطريقة التدريس، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن البرنامج المحوسب القائم عمى النظرية 

 البنائية يتمتع بفاعمية كبيرة حيث كان معدل الكسب لبالك أعمى من الواحد الصحيح.

ماد عمى البرنامج المحوسب في وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بأىمية االعت
تدريس محتوى البالغة العربية، وضرورة رفع مستوى تفاعل ومشاركة الطمبة، وأن يكون المعمم 

 ميسرًا ومسياًل لمعممية التعميمية.
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Abstract 

The study aimed to diagnose learning difficulties Arabic rhetoric, 

the building is based on constructivist theory computerized program, and 

to ensure its effectiveness in the treatment of learning disabilities Arabic 

rhetoric among students atheist tenth grade, and to achieve the objectives 

of the study the researcher used three scientific approach consisted 

descriptive, and formative, experimental approach, and the researcher 

chose Aka'a secondary School - Girls deliberate manner to apply the tools 

of the study, and the study sample consisted of 70 students, has been 

divided randomly into two groups, the first officer (35) students studied 

by standard methods, and the second trial (35) students studied through a 

computerized program based on constructivist theory , and the tools of 

the study is based on the constructivist theory computerized program, and 

a pre and post - test Arabic rhetoric. 

The study found a range of results most important is that there are 

many difficulties in learning Arabic rhetoric, and have found that these 

difficulties include all the Arab rhetoric Sciences (semantics, the science 

Budaiya, and aware of the statement), it shows that there are significant 

differences between the average level students the experimental group 

differences, the average score for the control group students in the 

experimental group due to the method of teaching, as the results of the 

study indicated that the computerized program based on constructivist 

theory has a great effect, where he was earning rate for Black is higher 

than the right one. 

In light of the results of the study the researcher recommended the 

importance of relying on a computerized program in the teaching of 

Arabic rhetoric content, and the need to raise the level of student 

participation and interaction, and the teacher is a facilitator and facilitator 

of the educational process. 
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 اآلية القرآنية
 

 
  چۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  چ 

 صدق اهلل العظيم

 [ 28: الزمر ]
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 ْاإِلىَدْاء  
 

 إلى والدي الغالي وتحد   خالصوا  إلى من عممني بصبره كل قيم التربية، وأفيمني أن الحياة عمل 

إلى من تزداد في عيني كل يوٍم تقديرًا واحترمًا، وأصغر كل يوم في عينيا حبًا وعطفًا وحنانًا إلى 
 أمي الغالي

 إلى قرة العين ونبض الفؤاد ولدي أحمد

 إلى زىرتي عمري وفمذتي كبدي أماني ولينا

يومًا انشغالي بالعمم والعمل عنو، بل كان خير عون  يق الدرب زوجي العزيز الذي ما شكاإلى رف
 لي عمى ذلك

 إلى روح الشييد المعمم واألب المعمم المخمص إياد السر

 إلى أحبائي.. أخوتي مروان ومنذر ومحمد وأبنائيم جميعاً 

خالص أختي أماني  إلى من تكبرني وأحمل ليا في قمبي كل حب وا 

 الفتاح عسقولإلى أستاذي ومشرفي الدكتور محمد عبد 

 إلى زمالئي األعزاء في مديرية التربية والتعميم بخان يونس

 إلى طالبي وطالباتي األفذاذ..

 إلييم جميعًا أىدي ىذا العمل..

 الباحثة/                                                                    

 إيمان أبو شمالة
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 وتقدير شكر
، والصالة والسالم عمى خير من نطق الحمد هلل رب العالمين، خالق اإلنسان ومعممُو صنعة البيان

 بالضاد وأبان عن مرامي الكالم سيدنا، محمد صموات اهلل عميو وبعد.
، فإنو ال بد لي من توجيو الشكر والتقدير والعرفان لكل من ساعد الدراسة فبعد أن من اهلل عمي بإنجاز ىذه

وساىم في إثراء ىذا البحث ولو بنصيحة ثمينة وذلك عرفانًا ليم بالفضل وانطالقًا من قول سيدنا وحبيبنا ومعممنا 
 : "من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل". محمد 
 أنكم قد كافأتموه". اوا ما تكافئوه فادعوا لو حتى ترو : من صنع إليكم معروفًا فكافئوه فإن لم تجدوقولو 

وأنني بداية أسجل شكري وتقديري وفخري لألستاذ الدكتور محمد عسقول لتفضمو عمي وقبول اإلشراف 
، وما منحني من وقتو وجيده طيمة فترة إعداد ىذه توعمى ما أفادني بو من نصائح وتوجييا ىذه الدراسة،عمى 
ىذا البحث وخروجو عمى ىذا الوجو، ، مما كان لو األثر الواضح في إثراء باألعمالالنشغال وفي زحمة ا الدراسة

 وصبره عمي بالتقصير، فجزاه عني وعن طمبة العمم خير الجزاء.
كما أتقدم بالشكر ووافر العرفان وعظيم االمتنان لجميع العاممين في قسم الدراسات العميا وسكرتيرىا 

 ما قدمو من تسييالت إلنجاز ىذه الميمة البحثية.الفاضل/ أبو يعقوب عمى 
كذلك أتوجو بعظيم االمتنان لألستاذ/ عالم الروبي عمى ما بذلو من وقت وجيد كثير من أجل إتمام المعالجات 

ن ثنائي لو  الدراسةاالحصائية في   عني الوفاء لو بما قدمو من نصائح مفيدة. ليقتصدوا 
من شكر وما تأخر، فمو من العرفان واالمتنان كذلك وأكثر عمى ما وال أنقص زوجي العزيز فيما تقدم 

وفر لي من أجواء اليدوء والراحة ما استطاع خاصة في فترات الدراسة وجمع فصول الدراسة فجزاه اهلل عني كل 
 خير، واهلل تعالى أسأل أن يجمعنا تحت ظل عرشو مع المتحابين بجاللو.

الدكتور ناقشة الماجستير والحكم عمييا لجنة موقرة، تضم أستاذين كريمين/ كما وقد زادني شرفًا أن ىيء لي لم
 خميل حماد والدكتور مجدي عقل

فميما من المنزلة والمكانة ما يشرف الرسالة، ويسيم في إثرائيا وتطويرىا، والوصول بيا إلى وجو أفضل، فاهلل 
 أسأل أن ينفع بيا وأن ينعم عمييما من فضمو في الدارين.

أتوجو بالشكر الجزيل لألساتذة المحكمين ألدوات الدراسة والبرنامج الخاص وأخص بالذكر  كذلك
فميا مني كل معاني الشكر والمحبة والعرفان  ،رشاداتتمال عدوان وتفضميا بالنصائح واإلالمشرفة التربوية اك

لنبريص وطالباتيا العزيزات والشكر موصول إلدارة مدرس عكا الثانوية لمبنات ممثمة بمديرتيا الوقورة/ شفا ا
 المواتي صبرن عمّي طيمة فترة تطبيق البرنامج.

ومن بين سطور العرفان واالمتنان، استرق بعض الكممات ألناس أعانوا فأخمصوا، وبعمميم الوافر 
نو أسيموا، وبعونيم الصادق جادوا وأكرموا، فميم من الشكر والتقدير ما يضيق عنو المقام، ويقصر من التعبير ع

 البيان، لما منحوني بصبرىم وكريم عطائيم من فيض عمميم أنيموني.
وأنني في لحظات تقديم الشكر وعظيم االمتنان، أرجو أن ال أكون قد أغفمت أخوة لي كانوا عونًا في 

 نجاز عممي ىذا أكون بذلك قد ذخرتيا ليم عند مميك مقتدر.إ
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 اإلطار العام لمدراسة: الفصل األول
 

 .أواًل: المقدمة

تيتم كافة المجتمعات بتعميم المغة؛ ألنيا أداة التفكير والتعبير، وأداة التواصل والتفاىم، 
وتتمثل في المغة خبرات الحياة بجوانبيا المختمفة، وتتميز المغة العربية بخصائص فريدة، ناىيك 

 أنيا لغة القرآن الكريم بما فيو من عقيدة سامية، وقيم إنسانية رفيعة.عن 

وجب عمى أىميا أن يعطوىا من العناية ما يميق  ،المغة العربية بيذه األىميةولما كانت 
بيا، ويحقق بقاءىا، وحيويتيا، فيي المسؤولة عن حفظ التراث الثقافي والحضاري، والمغة العربية 

 م، ص2009وما ىي عميو )الكخن وىنية،  المرآة التي تبدو عمى سطحيا حالة األمة العربية
201.) 

ظومة فكرية استطاعت أن تخط لألمة تراثيا الثقافي، وترسم ماضيو وحاضره من فالمغة
ومستقبمو، وىي الميزة التي امتاز بيا اإلنسان عن سائر الكائنات الحية مصداقًا لقولو سبحانو 

ہ   ہ  ھ  ھ  ھ    ہں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہڇ وتعالى: 

 .[22الروم: ] ڇھ  

وميما تقدم الفرد بالعمر، فإن ىناك مجااًل لتعميم مفردات جديدة، واكتساب ميارات المغة 
العربية، وتيتم وزارة التربية والتعميم العالي بتنمية قدرات المتعممين في المرحمة الثانوية بكافة 

مين، إذ ي مرحمة متميزة من مراحل نمو المتعمو ُتعد مرحمة التعميم الثانمجاالت التربية. حيث 
عمييا تبعات أساسية وحيوية لموفاء بحاجاتيم، ورغباتيم، وتطمعاتيم، ولقد أشار المؤتمر الدولي 

ما بين التعميم م( في التقرير النيائي إلى اعتبار التعميم الثانوي 1993لمتربية باليونسكو لمعام )
يمية معمثل مرحمة تمن ىذا المنطمق فيو ياألساسي من وجية والتعميم العالي من جية أخرى، و 

يوجو فييا المتعممين إلى أن يصبحوا تدريجيًا راشدين مستقمين ومتحممين لممسؤولية، وىي الفترة 
بكافة جوانبيا، وىذا التي يكتسب فييا المعارف والميارات والقدرات التي تعدىم لمحياة العممية 

 ق والمرونة والتنويع.ز مناىج ىذا التعميم بما يدفع إلى اإلبداع والتذو يميتطمب أن تت
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ن في المرحمة الثانوية بحاجة إلى التربية العقمية والجسمية والخمقية والدينية والمتعممو 
بجانب التربية الجمالية التي تنمي قدرة المتعمم عمى التمييز الدقيق فيما تتأثر بو حواسو من 

المغوي الجمالي الكامن لدى األلوان واألشكال والروائح والمذاق والمسموعات، وىي تنمية األداء 
المتعمم، لذا تيدف دراسة البالغة العربية في المرحمة الثانوية إلى الوقوف عمى أسرار جمال 
األدب وقراءة األثار األدبية والتدريب عمى إنشاء األساليب الجيدة ثم كشف المواىب اإلبداعية 

ثرائيا )أنيس،   (.4م، ص 1987لدى المتعممين وا 

بية يتم تعميميا ليس كفن قائم بذاتو، بل من خالل النصوص األدبية والبالغة العر 
)الشعرية والنثرية(، لذلك يتوجب عمى معمميا أن يتسمح بالكثير من الميارات والكفايات التدريسية 
الالزمة لتدريسيا وقدرتو عمى استخدام ىذه المعايير، واالعتماد عمى طرائق تدريس فعالة )مطر، 

 (.209م، ص 2012

والبالغة العربية فرع من فروع المغة العربية إال أنيا تحظى باىتمام ومكانة متميزة بين 
، فيي تمكن الطالب من استعمال المغة استعمااًل سميمًا في نقل األفكار والمشاعر، ىذه الفروع

دراك مواطن الجمال، والمفاضمة بينيا، فيي تنمي الخيال، وتسمو بالعاطفة ويره بيا الوجدان  وا 
 (.4 - 3م، ص ص: 2001وتعزز ميارات التفكير )الحشاش، 

ورغم أىمية البالغة العربية إلى أن واقع تدريسيا يكتنفو مشكالت كثيرة، وفي مقدمتيا 
ق التقميدية التي ال تسيم في تكوين التذوق األدبي؛ كما أن كثيرًا من المعممين ائتدريسيا بالطر 

ىمال النصوص يتجو إلى العناية بقواعد البالغة الع ربية وتحديد مصطمحاتيا وبيان تقسيماتيا، وا 
(، فصعوبات تعمم 209م، ص 2012األدبية التي تتضمن التذوق البالغي واألدبي )مطر، 

البالغة أصبحت متعددة وبحاجة إلى إعادة نظر في طريقة التدريس، وأسموب تدريسيا. لذا ترى 
تقسيميا، ولكن يجب أن يتم تعزيز ذلك باألمثمة الباحثة أنو من الضروري تدريس عموم البالغة و 
 واألساليب البالغية من النصوص األدبية المختمفة.

وتؤكد االتجاىات الحديثة في تدريس عموم البالغة العربية؛ أنو ال توجد طريقة فضمى، 
ق واستراتيجيات لمحتوى الدرس، وطبيعة األمثمة التي يمكن استغالليا في الموقف ائلكن توجد طر 

البالغي، وطرائق تتالءم مع أنماط المتعممين، وحاجتيم، لذا يجدر عمى المعمم انتقاء المناسب 
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من استراتيجيات التدريس التي تعد بمثابة وسائل لتنظيم بيئة التعميم بمختمف عناصره، فتدفع 
 (. 38م، ص 2010نحو فيم الموقف البالغي )سالمان، بالمتعمم 

وبناًء عمى ذلك ترى الباحثة بأنو ينبغي اتباع أساليب واستراتيجيات تدريسية معاصرة 
إلى لالنتقال بتعميم البالغة العربية من الصور التقميدية إلى صورة حديثة معاصرة، تيدف 

صورة عممية لممحتوى التعميمي، وتجعل المتعمم االرتقاء باألداء المغوي وتنظم أفكار المتعممين ب
تقان.إيجابيًا في العممية التعميمية، مؤديًا لميارا  ت األداء المغوي بفاعمية وا 

ولم يزل البحث عن أيسر األساليب لتعميم المغة العربية الشغل الشاغل لممعنيين بتعميميا، 
، وأىمية مباحثيا؛ إضافة إلى ولعل ذلك يرجع إلى عدة عوامل أىميا مكانة المغة العربية

 الصعوبات التي يواجييا الطمبة في تعمميا، والصعوبات التي تواجو المعممين في تعميميا.

حيث أثبتت نتائج عديد من الدراسات أن ىناك صعوبات تواجو المعمم في تدريس 
سمو، م(، ودراسة )2006م(، ودراسة )البكر، 2002البالغة العربية مثل دراسة )المخرومي، 

م(، وأثبتت دراسات أخرى بأن ىناك صعوبات تواجو الطالب في تعمم البالغة العربية 2013
م(، ولقد 2003م(، ودراسة )عايش، 2003وتذوق النصوص األدبية ومنيا دراسة )سيمود، 

في تحصيل المفاىيم البالغية لدى طمبة المرحمة  اً ( أن ىناك ضعف2010أثبتت دراسة )العامري، 
 الثانوية.

كذلك الحظت الباحثة أن ضعف الطمبة في البالغة العربية يشمل عمى موضوعات 
عشر، حيث تعمل متعددة من البالغة العربية، خاصة عند طمبة وطالبات الصف الحادي 

حدى المدارس الثانوية التابعة لوزارة التربية والتعميم بمحافظة خان يونس، الباحثة معممة في إ
ديع، عمم البعمم البيان، و الغة العربية عموم البالغة العربية الثالث: وتضمنت صعوبات تعمم الب

 .وعمم المعاني
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 .ثانيًا: مشكمة الدراسة وأسئمتيا

فاعمية برنامج محوسب قائم ما مشكمة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس: تنحصر 
الصف الحادي عشر عمى النظرية البنائية لعالج صعوبات تعمم البالغة العربية لدى طالبات 

 ؟في غزة

 وينبثق عن السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 غزة؟ في عشر الحادي الصف طالبات لدى العربية ما صعوبات تعمم البالغة .1
ما الصورة النيائية لمبرنامج المحوسب القائم عمى النظرية البنائية لعالج صعوبات تعمم  .2

 الحادي عشر في غزة؟البالغة العربية لدى طالبات الصف 
( بين متوسط درجات α ≤ 0.05ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .3

تبار البالغة طالبات المجموعة الضابطة ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في اخ
 ؟العربية البعدي

صعوبات تعمم  في عالجالنظرية البنائية  البرنامج المحوسب القائم عمىما مدى فاعمية  .4
 البالغة العربية لدى طالبات الصف الحادي عشر في غزة؟

 .: فروض الدراسةثالثاً 

( بين متوسط درجات α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .1
طالبات المجموعة الضابطة ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في اختبار البالغة 

 ربية البعدي.الع
حسب معادلة بالك في النظرية البنائية فاعمية كبيرة  حقق البرنامج المحوسب القائم عمىي .2

 ى طالبات الصف الحادي عشر في غزة.عالج صعوبات تعمم البالغة العربية لد

 .: أىداف الدراسةرابعاً 

 تشخيص صعوبات تعمم البالغة العربية لدى طالبات الصف الحادي عشر في غزة. .1
محوسب قائم عمى النظرية البنائية لعالج صعوبات تعمم البالغة العربية لدى بناء برنامج  .2

 طالبات الصف الحادي عشر في غزة.
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الكشف عن الفروق بين متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة ومتوسط درجات  .3
 طالبات المجموعة التجريبية في اختبار البالغة العربية البعدي.

لمحوسب القائم عمى النظرية البنائية في عالج صعوبات تعمم الكشف عن فاعمية البرنامج ا .4
 البالغة العربية لدى طالبات الصف الحادي عشر في غزة.

 .خامسًا: أىمية الدراسة

ُتعد الدراسة ميمة كونيا تتعمق بأحد أىم مباحث المغة العربية، وىو البالغة العربية، حيث  .1
 مستودع ألدباء األمة.ية، و لمحضارة العرب اً تعتبر البالغة العربية تراث

تفيد نتائج الدراسة الحالية القائمين عمى إعداد المناىج، حيث تبصرىم حول صعوبات تعمم  .2
البالغة العربية، بما يتيح ليم فرص إلثراء موضوعات البالغة العربية بأمثمة أدبية، 

 ونصوص تعالج الضعف لدى الطمبة.
ت المغة العربية لمصف الحادي عشر، حيث تضع تفيد نتائج الدراسة الحالية معممي ومعمما .3

عمى التعمم البنائي، يمكن استخدامو في تدريس موضوعات البالغة  اً قائم اً بين أيدييم برنامج
العربية، حيث يحتوي البرنامج عمى أمثمة بالغية، وشرح لدروس البالغة بطريقة التعمم 

 البنائي ووفقًا لمبادئو.
الباحثين والميتمين بمجاالت المغة العربية، وتحديدًا مبحث البالغة  تفيد نتائج الدراسة الحالية .4

عمم البالغة العربية، وتثري المكتبة الفمسطينية بإطار العربية، حيث تبصرىم حول صعوبات ت
 نظري وتجريبي يفتح ليم آفاق جديدة في البحث والتطوير.

 .اإلجرائية سادسًا: مصطمحات الدراسة

 الفاعمية:

ُتعرف الباحثة الفاعمية بمقدار التحسن الذي يطرأ عمى طالبات المجموعة التجريبية في 
اختبار البالغة العربية نتيجة تدريسين محتوى البالغة العربية المقرر عمى الصف الحادي عشر 

 من خالل برنامج محوسب يقوم عمى النظرية البنائية.
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 :المحوسب البرنامج

من خالل المقررة عمى طالبات الصف الحادي عشر ة العربية تنظيم دروس البالغإعادة 
ووفقًا لنظرية التعمم البنائي، بما يحقق أىداف محتوى البالغة العربية، ويثير ( Flashبرنامج )

 دافعية الطالبات نحو تعمميا.

 النظرية البنائية:

الفرد، وتقوم عمى ُتعرف الباحثة النظرية البنائية بأنيا منظور نفسي وتربوي لطريقة تعمم 
أساس تعزيز دور المتعمم ليكن أكثر تفاعاًل، ونشاطًا، عمى أن يقتصر دور المعمم عمى التحفيز، 

 والتعزيز، وتيسير العممية التعميمية.

 البالغة العربية:

تعرف الباحثة البالغة العربية بأنيا مجموعة دروس البالغة العربية المقررة عمى طالبات 
 .البيان، وعمم البديع، وعمم المعاني وتتضمن موضوعات في عمم حادي عشر؛الصف ال

 صعوبات تعمم البالغة العربية:

ُتعرررف الباحثررة صررعوبات تعمررم البالغررة العربيررة بأنيررا مجموعررة اإلعاقررات الترري تحررول دون 
تحقيرررق أىرررداف محتررروى البالغرررة العربيرررة المقررررر عمرررى طالبرررات الصرررف الحرررادي عشرررر، واكتسررراب 

اختبررار صررعوبات وتقرراس مررن خررالل  الجمررالي والبالغرري مررن النصرروص األدبيررة.ميررارات التررذوق 
 .البالغة العربية
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 .سابعًا: حدود الدراسة

(، حيث بدأت الباحثة 2016-2015ُطبقت الدراسة خالل العام الدراسي ) الحدود الزمنية: .1
 .2016، وانتيت التجربة خالل شير مارس/ 2015التطبيق بداية شير نوفمبر/ 

 اقتصرت الدراسة عمى محافظة خان يونس. الحدود المكانية: .2
ُطبقت الدراسة عمى عينة من طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة عكا  :البشريةالحدود  .3

 الثانوية لمبنات بمحافظة خان يونس.
فاعمية برنامج محوسب قائم عمى النظرية اقتصرت الدراسة عمى: " الحدود الموضوعية: .4

 ".صعوبات تعمم البالغة العربية لدى طالبات الصف الحادي عشر في غزةالبنائية لعالج 

 



 

 

 
 

 

 الفصـــل الثاني

 اإلطار النظري لمدراسة
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 اإلطار النظري لمدراسة: الفصل الثاني
البنائية، وقياس فاعميتو في عالج تيتم الدراسة بتصميم برنامج يقوم عمى النظرية 

صعوبات تعمم البالغة لدى طالبات الصف الحادي عشر، ويعرض الفصل الثاني األدبيات 
 التربوية المتعمقة بمفاىيم الدراسة، حيث ينقسم الفصل إلى المحاور التالية:

 البرنامج المحوسب.المحور األول:  -1
 النظرية البنائية.المحور الثاني:  -2
 : صعوبات تعمم البالغة العربية.الثالثالمحور  -3

 المحور األول: البرنامج المحوسب.

استفادت المدرسة من التطورات العالمية، خاصة في مجال استخدام الحاسوب وبرامجو، 
وأعد التربويون برمجيات تساعدىم عمى تحقيق أىداف التربية والتعميم، واستخدم الحاسوب في 

التربية، فكان أداة إدارية لتنظيم العمل التربوي، وكان أداة لعرض مجاالت متعددة من ميادين 
 الدروس، وأداة لتنمية قدرات المتعممين.

وعمى مستوى الغرفة الصفية، فإن الحاسوب أصبح مادة مستقمة بذاتيا تدرس لبعض 
 الفئات، وكان أداة لعرض الدروس من خاللو بطرق شائقة.

 مفيوم الحاسوب.

مجموعة من األجيزة اإللكترونية القادرة أتوماتيكيًا عمى حفظ كميات الحاسوب عبارة عن 
ضخمة من المعمومات ومعالجتيا، والقدرة عمى استرجاعيا بسرعة ىائمة ودقة عالية )عيسى 

 (.63م، ص 2008وآخرون، 

والحاسوب آلة إلكترونية لمعالجة المعمومات والبيانات، وىو جياز قادر عمى تفسير 
م، ص 2009ويتكون النظام الحاسوبي من مدخالت ومخرجات وعمميات )الرقب،  وتنفيذ األوامر

18.) 



11 
 

وُيعَرف بأنو جياز إلكتروني يتصف بالسرعة والدقة وسيولة االستعمال، يعمل عمى 
تخزين أكبر كم من المعمومات ويتم عرضيا في أبسط صورة، يساعد في توفير الوقت والجيد في 

 (.55م، ص 2015عممية التعميم )البشيتي، 

 دوافع استخدام الحاسوب في العممية التعميمية:

ىناك عديد من األسباب والدوافع التي جعمت التربويون ييتمون باستخدام الحاسوب داخل 
م، ص 2009(؛ و)أبو دية، 78م، ص 2004المؤسسة التعميمية، نذكر منيا ما يمي )عيادات، 

82:) 

 .ويسر بسيولة الطالب وحاجة تتفق التي البرامج إعداد .1
 والتسجيالت واألفالم الشفافة الصور تقديم في التعميمية الوسائل بدور الحاسوب يقوم .2

 .الصوتية
 .بالميارات الخاصة التعميمية األىداف تحقيق عمى القدرة .3
 والتمقين الحفظن روتي من الطالب خرجتُ  مشوقة وسيمة فيو االنتباه، جذب إثارة عمى القدرة .4

 .العمل إلى
 التعميمية األعمال تنفيذ في المستغرق والوقت، يبذلو الذي الجيد من المعمم عمى التخفيف .5

 تساىم التي التعمم وخبرات مواقف تخطيط في وجيده وقتو استثمار في يساعد مما. الروتينية
 .واالجتماعية الفكرية الجوانب في الطالب شخصية تنمية في

 مما الذاتي، التعميم تعزيز أىداف ليخدم التعميم تكنولوجيا أساليب كأحد الحاسوب استخدام .6
 .التعمم نوعية تحسين إلى يؤدي وبالتالي الفردية، الفروق مراعاة عمى المعمم يساعد

مكانية، الطالب عند الضعف نقاط وتحديد التعميمية المادة عرض .7  العالجية األنشطة طرح وا 
 .الطالب وحاجة تتفق التي

 .لممتعمم العممية المفاىيم وتقريب تثبيت .8

في عالج بعض  في العممية التعميمية كان لو أثروتضيف الباحثة أن استخدام الحاسوب 
 مشكالت التعميم، مثل صعوبات التعمم، والتأخر الدراسي، ومراعاة الفروق الفردية بين المتعممين.
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 مميزات استخدام الحاسوب في التعميم:

 وىذا مو،يتحص ادةيوز  الطالب دور ليتفع في تساعد وسيمة تعميمية الحاسوب جياز يعد
 إلى ةيميتعم مةيوس ابوصفي افييوتوظ ة،يالدراس المناىج عبر ةيميتعم اتيبرمج إنتاج تطمبي

 .األخرى ةيميالتعم الوسائل جانب

ولمحاسوب فوائد متعددة في العممية التعميمية؛ شجعت المعممين والباحثين عمى اختياره 
وسيمة لنقل المعرفة وتنمية القدرات والميارات، كما أن الحاسوب يحقق أىداف النظرية البنائية 
ويعزز مبادئيا، السيما وأنو يرفع من درجات تفاعل المتعممين، ويعزز أدوارىم داخل الغرفة 

واليرش ية، ومن أىم مميزات استخدام الحاسوب في العممية التعميمية ما يمي )النجار الصف
 :(60 - 59م، ص 2015(؛ و)البشيتي، 32 - 30م، ص ص 2002، وعزاوي

ج برام إنتاج مكني ثيح آخر، جياز أي في تتوفر ال ،ةيعال ةيفن زاتيومم قدرات لمحاسوب -1
ة يميالتعم الوسائل مع مقارنة تعمميا سيلي ممتعة قةيبطر  وعرضيا ةيميتعم لمادة ةيحاسوب
 .األخرى

 مةيوس ةيأ خالل من تتوفر ال ،متنوعة ةيميتعم فرصاً  الحاالت معظم في الحاسوب وفري -2
 الطالب إجابات تمقىيو  األسئمة، من مجموعة الطالب عمى الحاسوب طرحي إذ أخرى،

 المادة مع تفاعلي الطالب جعلي الذي األمر مباشر، بشكل لألوامر بيستجيو  صنفيايو 
 من أفضل بشكل ميايتقد أثناء وفاعالً  اً يجابيإ دوره كونيو  الشاشة، عمى المعروضة ةيميالتعم
 .أخرى مةيوس أي

 إعطاء في أخطأ إذا الخجل أو بالحرج شعري فال لمطالب، ةيالنفس حةاالر  الحاسوب وفري -3
 .ضعفو نقاط عرف إذا أو ةيمتدن عالمات عمى حصل إذا أو اإلجابة،

 أو بالممل الشعور دون دةيعد مرات بيوالتجر  والتكرار المحاولة فرص لممتعمم الحاسوب وفري -4
 .مويبتحص واالرتقاء ةيميالتعم لممادة المتعمم إتقان في ساعدي مما الكمل،
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، ص 2011وىناك مميزات أخرى الستخدام الحاسوب في التعميمية ذكرىا )مفمح، 
 التالي:( عمى النحو 145

 ،رييالتصو  والرسم ،الفوري مييوالتق ،المحاكاة يايف توافري ةيتفاعم ةيميتعم ئةيب ريتوف -1
 .واإلثارة المستنتج إلى المتمقي دور من المتعمم ونقل ،بالبرنامج والتحكم ،ةيوالفاعم

 ومقاطع ،والمتحركة ،الثابتة والصورة ،النص مع التفاعل عمى بقدرتو الحاسوب متازي -2
 .قةيوش جذابة بصورة الثابتة اتيالبرمج في فيايتوظ مكني التي زاتيالمم من رىايوغ، ويديالف

 .ةيوفور  راجعة ةيبتغذ المتعمم ديتزو  عمى الحاسوب قدرة -3
 الفروق ومراعاة ميالتعم ديتفر  مبدأ عمى تعتمد التي اتيالبرمج من أنواعاً  الحاسوب قدمي -4

 .ةيالفرد

جديرة بالتجربة والتطبيق، وأن المشرف التربوي  وترى الباحثة أن الحاسوب يعد وسيمة
مطالب بتشجيع المعممين عمى استغاللو، السيما وأنو وسيمة توفر الجيد والوقت، والبرامج 
الحاسوبية التعميمية تحقق أىدافًا يصعب تحقيقيا بالطرق العادية، وىو أيضًا وسيمة مميزة في 

تاج لدى المتعممين، وينمي لدييم حب االستطالع، تنمية التفكير، وتعزيز ميارات البحث واالستن
 ويودىم عمى عمميات التعمم الذاتي.

 مفيوم البرنامج المحوسب:

سمسة من عدة نقاط يتم تصميميا بعناية فائقة بحيث تقود المتعمم إلى اتقان ميارة ما، أو 
 (.75م، ص 2006اكتساب موضوعًا محددًا بأقل وقت وجيد )الخزندار وميدي، 

والبرنامج التعميمي المحسوب عبارة عن مادة تعميمية يتم اعدادىا وبرمجتيا بواسطة 
الحاسوب من أجل تعمميا، وتعتمد عممية اعداد البرمجيات عمى مبدأ االستجابة والتعزيز )قنديل، 

 (.91 - 90م، ص ص 2006

مجة وُيعرف البرنامج المحسوب بأنو مجموعة من الخبرات التربوية واألنشطة المبر 
باستخدام الحاسب وتحقق أىداف محددة وتنمي ميارات يخططيا المعمم مسبقًا )أبو دية، 

 ( 93م، ص 2009
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مجموعة من اإلجراءات الحاسوبية التي يتم بيا عرض المادة التعميمية عمى شكل 
نصوص ورسوم وصور وأصوات وأفالم وتمرينات، بحيث تضمن تفاعل الطالب، وتعزز التغذية 

 (.280م، ص 2012لعمري، الراجعة )ا

 حوسبة المغة العربية:

وكان اليدف  م(1970كانت أول تجربة لحوسبة المغة العربية بجامعة الكويت في عام )
من ذلك تعميم ألفاظ الحروف العربية، ثم اتجيت البحوث والبرمجيات إلى تعميم موضوعات 

 (.22م، ص 2001متكاممة من دروس المغة العربية )باطاىر، 

تطور الحاسوب نفسو، تطورت نظرة الباحثين إلى استخداماتو كونو أصبح يمتمك ومع 
 إمكانات ىائمة عمى تخزين المعمومات وعرضيا بوسائل وطرق أكثر جاذبية.

 والحروف الكممات تعداد في استخدم وقد العربية، المغة تعميم في الحاسوب دخلو 
 والمعاجم لممصطمحات بنوًكا اليوم تضم المحوسبة العربية البرامج وأصبحت الكمي، والتحميل
 وأصبح العربية، مع التعامل عمى القدرة من عالية درجة لمحاسوب وتوفرت. المغوية والمراجع
. المغوية الميارة تحسين ومحاولة ،العمل إلنجاز المتعمم لدى الدافعية يثير الحاسوب استخدام

 من متوفر ىو ما فإن األولى، بداياتو في زال ما العربية تعميم في الحاسوب استخدام أن ومع
 المجال، ىذا في لمعربية قوًيا حضوًرا سيشيد المستقبل أن إلى يشير العربية المغوية البرامج
 .(225م، ص 1999)اليرش،  العربية تعميم في إيجابية بصورة الحاسوب تقنيات توظف وسوف

 ميارات تعميم في يساعد الذي ةالحديث التكنولوجية الوسائل أبرز من الحاسوب وأصبح
، االستكشافي الحس وينمي(. والكتابة، والقراءة، والمحادثة، االستماع) األربع العربية المغة

 المعبرة، والقصص الشائعة، البرامج باستخدام ميولو ويشبع تفكيره، ويثير المتعمم، عند والتجريبي
 ميارة وينمي والثبات، الثقة يكسبو مما بنفسو، ويعالجيا، أخطائو إلى لمتعرف غنية فرًصا ويوفر
 (.89م، ص 2009)أبو دية،  تكنولوجيا استخدام في قدراتو ويرفع، المغوي والنمو، الذاتي التعمم
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 خصائص واجب توافرىا في البرامج المحسوبة:

البرامج التعميمية المحسوبة ذات فاعمية وكفاءة عمى تحقيق أىدافيا، يجب أن  كي تكون
(؛ 32م، ص 2002، واليرش وعزاوي(؛ و)النجار 223م، ص 2000)الفار،  تختص بما يمي

 :(525م، ص 2012(؛ و)شرادقة والزريقات، 99م، ص 2009و)أبو دية، 

 .الطمبة من استخداميا سيولة .1
 .التدريبات بين التنقل عممية لتسيل التعميمات عمى أن تحتوي .2
 .المعروضة التعميمية لممادة المتعمم انتباه تجذب بطريقة تصمم أن .3
 .االيجابي والتفاعل المشاركة فرصة لممتعمم البرمجيات تتيح أن .4
 .تتبعيا الطالب عمى يسيل حتى، بالمعمومات مزدحمة الشاشة تكون أال .5
 .التعميمية قيمتيا تفقدىا التي السمبية االثارات من خالية تكون أن .6
 .امج التعميميةالبر  في والتطبيقات التدريبات تتنوع أن .7
 .الطالب تعمم سرعة لقياس توقيًتا البرنامج حتويي أن .8
 .االنتباه تشد .9

 .اليدف المتعمم تبمغ .10
 .مثيرة تعميمية مواد تقدم .11
 .المتعمم ترشد .12
 .اإلنجاز إلى تقود .13
 .اإلنجاز بتصحيح تتعمق راجعة تغذية توفر .14

وترى الباحثة أنو من الضروري أن يخطط المعمم، ويحدد األىداف التي تسعى البرامج 
الحاسوبية لتحقيقيا، وأن ييتم بتصميم أداة لقياس مدى تحقق ىذه األىداف؛ كذلك من الضروري 

ن في عرضيا، قبل تطبيقيا، وأن يشارك المتعممو  أن يقوم المعمم بتجربتيا عمى حواسيب متعددة
يختار المادة العممية، أو المحتوى المراد تدرسيو بعناية خاصة وأن ىناك موضوعات يصعب وأن 

 توظيف الحاسوب في تدريسيا.
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 .النظرية البنائية: الثانيالمحور 

النظرية البنائية رؤية في نظرية التعمم ونمو التالميذ، تقوم عمى التمميذ نفسو، بأن يكون 
 يجة تفاعل قدراتو الوراثية، مع خبراتو السابقة.نشطًا في بناء أنماط تفكيره، نت

وية لمبنائية ىو أن يقوم والبنائية مصطمح واسع يستخدم من زوايا مختمفة، والنظرة الترب
ن ببناء الفيم الخاص بيم لمموضوعات التي يقومون بدراستيا في ضوء خمفياتيم السابقة المتعممو 

 (.Kauchak & Eggen, 2004, p 281)بداًل من تقديميا جاىزة ليم من قبل المعمم 

ولمبنائية صور مختمفة لبناء المعرفة، فيناك البنائية المعرفية المنطمقة من أعمال جان 
، والتي تركز عمى البناء الشخصي لممعرفة، فيكون مدار االىتمام تكوين المعنى من خالل بياجيو

التفاعل مع البيئة المحيطة، وتكييف واختيار المخططات الذىنية التي يكونيا المتعمم، وىناك 
(، والذي يعتقد بأن المعرفة تبنى أواًل Vygotskyالبنائية االجتماعية حسب نظرة فيوتجسكي )

وعميو فإن المتعمم يبني فيمو بشكل جمعي مع اآلخرين ويندر أو  ،الل سياق اجتماعيمن خ
 يستحيل أن ينفرد بفيم خاص بو دون تفاعل مع اآلخرين.

( بأن ىناك عدة صور وتيارات لمبنائية 77 م، ص2003زيتون وزيتون ) وأكد كل من
ية، البنائية النقدية، البنائية الثقافية، وىي: البنائية البسيطة، البنائية الجذرية، البنائية االجتماع

 البنائية التفاعمية، البنائية اإلنسانية.

البنائية البسيطة عبارة عن ترسيخ جذور الشكل البنائي، ويطمق عمييا البنائية ف
الشخصية، وتتجسد مالمح البنائية البسيطة عند بياجيو، والذي يتبنى المعرفة بصورة نشطة عمى 

يستقبميا بطريقة سمبية من البيئة، وىنا يأتي دور المعرفة القبمية لممتعمم باعتبارىا  يد المتعمم، وال
 ذات تأثير جوىري في بناء المتعمم النشط لممعرفة الجديدة.

أما البنائية الجذرية فتقدم مبدأ آخر لما قدمتو البنائية البسيطة، وىو إن المعرفة عممية 
مع تفسيرات قابمة لمتطبيق، فميس من الضروري بناء المعرفة  تكيفية ديناميكية، يتكيف فييا الفرد

 من العالم الواقعي.
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أما البنائية االجتماعية فتشمل العالم االجتماعي لممتعمم المتمثل بالمعمم واألقران، 
 والمدير، وجميع األفراد الذين يشاركون أو يتعامل معيم المتعمم.

وراء البيئة االجتماعية لموقف التعمم، فيما يطمق  والبنائية الثقافية فتتجو أنظارىا إلى ما
 وما يتضمنو من عادات وتقاليد وديانات وأعراف ولغة. ؛عميو بسياق التأشيرات الثقافية

والبنائية النقدية عبارة عن بناء المعرفة في ظل البيئة االجتماعية والثقافية لكنيا تضيف 
كيل ىذه البيئات حتى تتمكن البنائية من تحقيق واإلصالح اليادف إلى تش ،إلييما البعد النقدي

 أىدافيا.

 والبنائية التفاعمية تنظر إلى التعمم من بعدين أساسيين ىما: البعد الخاص، والبعد العام.

والبنائية اإلنسانية طورىا نوفالك من منطمق أن العمميات النفسية التي يبني بيا الفرد 
لعمميات األبستمولوجية "عمم العمم، فمسفة المعرفة" معنى خاصًا وجديدًا ىي بالضرورة نفس ا

والتي تبنى عن طريقيا المعرفة الجديدة فبناء المعرفة الجديدة ما ىو إال صورة من صور التعميم 
 ذي المعنى.

 السابقة والمعارف الخبرات ضوء في الجديدة المعرفة بناء عمى تركز البنائية النظريةو 
 التعميم عممية فييا تحدث التي البيئة االعتبار بعين األخذ مع المتعمم، لدى موجودة تكون التي

 بين نشط تفاعل عممية بأنيا البنائية لنظريةا ُيعرف كل من عفانة وأبو مموح  ذلك وعمى والتعمم،
 لممتعمم، المقدمة التعميمية والمواقف السابقة، الخبرات: التعميمي الموقف في عناصر ةثالث

 جديدة، معرفية تراكيب وتطوير بناء أجل من وذلك التعمم، عممية فيو تحدث الذي البيئي والمناخ
 في الجديدة المعرفية التراكيب ىذه واستخدام السابقة، بالمعرفة مقارنة والعمومية بالشمولية تمتاز
 .(6 م، ص2006)عفانة وأبو مموح،  جديدة بيئية مواقف معالجة

النظرية البنائية تركز عمى دور المتعمم في بناء ( أن 4م، ص 2008وأورد الرويس )
المعرفة وتشكيميا فالتعمم ينظر إليو عمى أنو عممية ديناميكية تكيفية، حيث تتفاعل المعرفة 
الجديدة مع المعرفة والخبرات السابقة وتعدل أو تستكمل الخبرات السابقة في ضوء تفاعل 

 .يخصي أو اجتماعش
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 النظرية البنائية: من منظورالتعمم 

البنائية يعني التكيفات الحادثة في المنظمات المعرفية الوظيفية النظرية التعمم من منظور 
لمفرد، والتي تحدث لمعادلة التناقضات الناتجة عن تفاعمو مع معطيات العالم التجريبي، ومفيوم 

وعمى األخص فيما  ،(، فيو باني صرح البنائيةJean Paigetالبنائية مفعمًا بأفكار جان بياجيو )
 يتعمق بمنظورىا السيكولوجي حول اكتساب المعرفة.

عمى  قادراً  نو ليكمن التعمم البنائي  يوظف ويستفيد - ًا لمنظرية البنائيةوفق - فالمتعمم
ربطيا بالمعارف  تحميل وتركيب المعمومات، ويستطيعتطوير المعارف الجديدة باالعتماد عمى 

عمى إنتاج  والتراكيب المعرفية التي تخولو وتعينو لسابقة، مما يجعمو قادرين عمى إعادة البناءا
 (.Parkay and Glen, 2000, p 18وابتكار األفكار الجديدة )

أن التعمم البنائي يركز عمى قدرات ( Roblyer and Edwards, 2000, p 107) ورأى
الواقعية، وتقدم طرقًا واقعية ومعقولة لمتعامل ومعالجة الطمبة التي تخوليم التعامل مع المشكالت 

 تمك المشكالت.

 عمى منصب فالتركيز المتعمم، ىو التعمم عممية محور يكون نموذجالتعمم البنائي ف
 وتكوين والبيانات المعمومات جمع خالل من بنفسو المعرفة بناء عمى اً قادر  اً مخموق بكونو المتعمم

 وتطويرىا والمفاىيم، ،واألفكار ،الحمول ومناقشة ،والتعميمات النتائج إلى والوصول الفرضيات
)عفانة وأبو  جديدة تعممية ومواقف ظروف في إليو توصل ما تطبيق ثم اآلخرين، مع بالتفاعل
 (.18 م، ص2006مموح، 

لمعنى من خالل اختيار إلى اويرى البعض بأن المنظور البنائي يجعل المتعمم يصل 
وبناء ما يعرف باإلضافة إلى التمييز بين النظرة الواقعية والبنية التي يتم تكوينيا المعمومات 

(Bruning et. al, 2004, p 195.) 

لتعمم البنائي ُيبنى عمى أساس من يقوم بعممية التدريس ال يستطيع نقل خالصة فا
تعممون أنفسيم ببناء المعرفة واألفكار والمفاىيم بشكل مباشر ألذىان المتعممين بدون أن يقوم الم

لطريقة التي المعرفة في ضوء خبراتيم السابقة، وعميو فإن المدخل البنائي في التدريس ىو ا
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بأنفسيم لمبحث والوصول إلى حمول لممشكالت، بينما المعمم يقوم برسم  تشجع الطالب كي يسعوا
 .(11 م، ص2008)الرويس،  المسار والتسييل من أجل جمع الطالب لممعمومات وبناء المعرفة

ذكرىا كل ن يأساسية تنطمق منيا نماذج البنائييولمتعمم حسب النظرية البنائية عدة مفاىيم 
 ( عمى النحو التالي:89 -82 م، ص ص2003من )زيتون وزيتون، 

بين نوعين من المعرفة: المعرفة الشكمية، وىي التي تشير إلى معرفة  يميز بياجيو أواًل: المعرفة:
المثيرات بمعناىا الحرفي، ومعرفة اإلجراء، وىي المعرفة التي تنطوي عمى التوصل إلى 

 االستدالل في أي مستوى من المستويات.

ى دائمًا توصل بياجيو من خالل دراساتو لعموم الحيوان بأن الكائن الحي يسع ثانيًا: التكيف:
لمتكيف مع عوامل البيئة المحيطة بو، ويرى بأن تكيف اإلنسان مع البيئة ال يشمل قيامو 
بمجموعة من األفعال البيولوجية فقط، بل يشمل أيضًا قيامو بمجموعة من األفعال العقمية، وأن 

 تكيف اإلنسان ليس تكيفًا بيولوجيًا بحتًا، ولكنو عقمي في نفس الوقت.

التعمم المعرفي ما ىو إال تعديل في التراكيب المعرفية، ليتكيف اإلنسان  كيب المعرفية:ثالثًا: الترا
مع البيئة فإنو يستخدم عددًا من التراكيب الجسدية، وبالمثل فإن التكيف العقمي بحاجة إلى 

 تراكيب معرفية أو عقمية.

فية ال يمكن مالحظتيا وتختمف التراكيب المعرفية عن التراكيب الجسدية في أن التراكيب المعر 
نما نستدل عمييا من سموك الفرد، ولحدوث التكيف يقوم  الفرد بعمميتين أساسيتين ىما: مباشرة، وا 

عممية عقمية مسئولة عن استقبال المعمومات، من البيئة ووضعيا في تراكيب  التمثيل: -1
 معرفية.

عممية عقمية مسئولة عن تعديل ىذه البنيات المعرفية، لتناسب ما يستجد من  المواءمة: -2
 مثيرات.

في تنظيم المعرفة الذاتية، كما أنيما عمميتان  ميمانوالتمثيل، والمواءمة عنصران 
ثراؤىا وجعميا أكثر قدرة عمى  مكممتان لبعضيا البعض، ونتيجتيما تصحيح البنيات المعرفية وا 

 لمفاىيم.التعميم وتكوين ا
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 :البنائيافتراضات التعمم 

 أواًل: التعمم عممية نشطة مستمرة غرضية التوجو.

 (:78 م، ص2005يم التالية )النجدي وآخرون، ويتضمن ىذا االفتراض المفاى

ن التعمم عممية بنائية من إبداع المتعمم لتراكيب معرفية جديدة التعمم عممية بنائية: حيث إ -1
 معطيات الظواىر.تنظم وتفسر خبراتو مع 

التعمم عممية نشطة: وىو أن يبذل المتعمم جيدًا عقميًا لموصول إلى اكتشاف المعرفة بنفسو،  -2
ويتم ذلك عندما يواجو مشكمة ما فيقوم في ضوء توقعاتو باقتراح فروض معينة لحميا، 

 ويحاول أن يختبر ىذه الفروض وقد يصل إلى تعميمات جديدة.
و: عممية التعمم حسب نظرة البنائيين عبارة عن سعي حقيقي التعمم عممية غرضية التوج -3

لتحقيق غرض ما، تسيم في حل المشكمة التي تواجو الفرد، أو اإلجابة عمى أسئمة محيرة، أو 
 إرضاء نزعة ذاتية داخمية لدى الفرد لتعمم موضوع ما.

 ثانيًا: تتييأ أفضل الظروف لمتعمم بمشكمة أو ميمة حقيقية.

ي في نموذجو البنائي عن أىمية التعمم القائم عمى حل المشكالت، حيث ولقد عبر ويتم
يرى بأن ىذا النوع يساعد المتعمم عمى بناء غني لما يتعممو، وينمي لديو الثقة في قدرتو عمى حل 
المشكالت، وذلك عبر االعتماد عمى النفس، فيدرك المتعمم بأن التعمم صناعة المعنى، وليس 

كما أكد عمى أن تكون ميام التعمم والمشكالت حقيقية وذات عالقة  مجرد حفظ لممعمومات،
 (.46 م، ص2003م الحياتية )النجدي وآخرون، بخبرات المتعم

 الفرد لممعرفة من خالل عممية تفاوض اجتماعي مع اآلخرين. ثالثًا: تتضمن عممية إعداد

الظواىر الطبيعية وىو أن الفرد ال يبني معرفتو من معطيات العالم التجريبي، أي من 
واالجتماعية فقط، بل عن طريق أنشطة ذاتية أيضًا، ومناقضة لما وصل إليو اآلخرين والتفاوض 

 .(90 م، ص2003حقائق جديدة )زيتون وزيتون، معيا ومناقشتيا وصواًل ل
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 لممتعمم شرط أساسي لبناء التعمم. السابقةرابعًا: المعرفة 

القبمية تعد شرط أساسي لبناء المعنى الجديد، والمعرفة يرى البنائيون بأن معارف المتعمم 
الجديدة، حيث أن التفاعل بين معرفة المتعمم الجديدة ومعارفو القبمية يعد أحد المكونات الميمة 

 (.80 م، ص2005مية التعمم )النجدي وآخرون، في عم

رفية الممارسة مع الضغوط المع حداث تكيفات تتالءميجب أن تتضمن عممية التعمم إخامسًا: 
 عمى خبرة الفرد.

إن ىذا الفرض مفعم بمبادئ التطور العضوي لمكائن الحي، فالفرد يحدث تكيفات 
عضوية بغية التالؤم مع الضغوط البيئية والبقاء، وىو كذلك يحدث تكيفات معرفية عقمية بغية 

 (.92 م، ص2003وط المعرفية )زيتون وزيتون، التالؤم مع الضغ

 :ةالبنائي وفق النظرية يةالبيئة التعميم

التدريس حسب النظرية البنائية ال يقوم عمى أساس، أن المعمم شخص متنور ينقل 
المعارف لشخص جاىل، بل يقوم بدور المرشد والموجو الذي يزود الطالب بفرص الختبار 
ذا كان التعمم قائمًا عمى معرفة سابقة، فال بد وأن يراعي المعممون  فيميم الحالي ومعارفيم، وا 

االختالف بين الفيم الحالي والخبرات الجديدة التي يتعرض ليا  تستثمر توفير بيئة تعميمية
 المتعمم.

ذا كان البد من أن يطبق الطالب فيميم الحالي في المواقف الجديدة بغرض بناء المعرفة فإنو  وا 
 يجب عمى المعممين أن يشاركوا الطالب في عممية التعمم.

المكان الذي يجتمع فيو المتعممون معًا ووصف )ولسون(، بيئة التعمم البنائي بأنيا 
ويشجعون بعضيم البعض مستخدمين في ذلك األدوات المختمفة ومصادر المعمومات المتعددة 
لتحقيق األىداف التعميمية وأنشطة حل المشكالت، وبيئة التعمم البنائي بيئة مرنة تيتم بالتعمم ذي 

ساعد المتعمم عمى بناء الفيم وتنمية المعنى الذي يحدث من خالل األنشطة الحقيقية التي ت
 (.282 م، ص1983مناسبة لحل المشكالت )ناصف، الميارات ال
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م، 2010ى مبادئ عدة، ذكرىا )اليعقوبي، وتقوم البنائية في التعمم وكسب المعرفة عم
 :عمى النحو التالي (30 ص

 البد أن يتناسب التعمم مع حاجات، واىتمامات األفراد. -1
 أىداف تعمم متطابقة مع أىداف المتعممين. يجب أن تكون ىناك -2
والميام في  ،يجب أن يتطابق المجال المعرفي والميام في بيئة التعمم مع المجال المعرفي -3

 البيئة التي يجيزىا األفراد.
 أن يتقمص دور المعمم مقارنة بأدوار المتعمم. -4
وذلك من خالل ترسيخ  ؛يجب أن يتم تبادل األفكار بين المتعممين مع أقرانيم في المجموعة -5

 مبدأ المفاوضات االجتماعية.
 تعزيز عممية التغذية الراجعة. -6

 (296 -294 م، ص ص1983ذكر أىميا )ناصف، ولبيئة التعمم البنائي خصائص متعددة 
 :عمى النحو التالي

 أن يكون المتعمم نشطًا في ربط المعارف الجديدة بالمعارف التي بحوزتو. -1
 ف جمع تمك الرؤى وتوليفيا في رؤية متكاممة.فحص الرؤى المتعددة، بيد -2
 تدعيم التعمم التعاوني، ال التعمم التنافسي. -3
 تحكم المتعمم في عممية تعممو وفي معدليا عند تفاوضو مع أقرانو داخل الفصل. -4
 تقديم بيئات تعمم حقيقية، ترتبط بمشكالت العالم الفعمي، وأن يطبق فييا المتعمم ما تعممو. -5
 تمثيميات متعددة لمواقع، وفي ذلك يتجنب التمثيل الزائد.توفير  -6
 التأكيد عمى بناء المعرفة من إعادة سردىا. -7
 التأكيد عمى الميام األصمية في ظل سياقات تربوية مختمفة. -8
استبدال الخطوات التدريسية المحددة مسبقًا ببيئات التعمم البنائية التي ترتكز عمى المرونة  -9

 .والمشاركة واالبتكار
 بيئة التعمم البنائية تدعم التعاون في بناء المعرفة في ظل إقرار مبدأ التفاوض االجتماعي. -10
تتغمب بيئة التعمم البنائية عمى معيقات المتعممين ومنيا: عدم كفاية خبراتو السابقة،  -11

 االىتمام الغير كافي من قبل المتعممين، االندماج الغير كافي في مواقف التعمم.
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ترى الباحثة بأن بيئة التعمم البنائية تدعم مجموعة من العناصر من  بقوفي ضوء ما س
بينيا االتصال الوثيق بين المحتوى وطرق تدريسو، وحاجات واىتمامات الطمبة، وتشجيع المتعمم 
عمى اتخاذ القرارات، وطرح األسئمة وتدعم ميارات االتصال والمناقشة، إضافة إلى تحقيق عوامل 

 التشويق واإلمتاع.

ق األىداف التربوية والتعميمية، فإن ىناك أدواًرا تتعمق بالمتعمم، وأخرى تتعمق يحقولت
 (:193 - 175 م، ص ص2003لنحو التالي )زيتون وزيتون، بالمعمم، وىي عمى ا

 أدوار المتعمم:أواًل: 

المتعمم النشط: حيث أنو يقوم بدور نشط في عممية التعمم، ويتضمن نشاطو، المناقشة  -1
 الفروض، وتقصي الحقائق، وبناء الرؤى، واكتساب المعرفة بطرق نشطة.وفرض 

المتعمم اجتماعي: تؤكد النظرية البنائية بأن المعرفة والفيم ليا صفة اجتماعية في المقام  -2
األول، حيث أننا ال نكون المفاىيم والمعارف بصور فردية، ولكن بصور جماعية اجتماعية 

 عن طريق المحادثة.
 مبتكر: تؤكد البنائية عمى ضرورة أن يكتشف المتعمم المعرفة.المتعمم ال -3

 أدوار المعمم:ثانيًا: 

تكمن أىم أدوار المعمم في توجيو األنشطة وتعزيز التعمم الفعال، وعميو فإنو مطالب 
 بالتالي:

ن تقبل ذاتية المتعمم ومبادراتو: )فالذاتية والمبادرة( تدفعان المتعمم إلى البحث عن العالقات بي -1
األفكار، والمفاىيم حيث أن الطالب الذين يطرحون األسئمة والموضوعات ويحاولون حميا 
وتحميميا، يأخذون عمى عاتقيم مسئولية تعمميم، وبالتالي يصبحوا قادرين عمى حل 

 المشكالت، واكتشاف المعارف.
م لممتعممين استخدام البيانات الخام، والمصادر األولية: فالمعمم حسب النظرية البنائية يقد -2

الخبرات الواقعية، ثم يطمب استخالص العالقات المعنوية التي تربط تمك الخبرات والظواىر، 
 فيصبح التعمم نتيجة لمبحث عن حمول لممشكالت الفعمية الواقعية.
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اختيار استراتيجيات وطرق التدريس المناسبة لقدرات المتعممين: فالمعمم ليس لديو متسع من  -3
توى، ولكن لديو متسع فيما يخص طريقة التدريس، وعميو أن يالءم الوقت ليغير المح

 استراتيجياتو وطرق التدريس التي يستخدميا بما يستجيب لقدرات المتعممين.
السؤال عن إدراك المتعمم لممفاىيم المختمفة قبل التزويد بمعمومات حول تمك المفاىيم:  -4

من الطالب عرض أفكارىم، وآرائيم الخاصة فالنظرية البنائية ترى بأن المعمم عميو أن يطمب 
 حول الموضوعات والمفاىيم المختمفة، ومن ثم تزويدىم بمعمومات حول تمك المفاىيم.

 تشجيع الحوار بين المعمم والمتعمم، وبين المتعممين وبعضيم البعض. -5
تشجيع المتعممين عمى طرح استفساراتيم حول الموضوعات المطروحة والظواىر المراد  -6

 يا.تعمم
 مشاركة الطمبة في خبرات قد تولد تناقضات الفتراضاتيم األولية. -7
 إعطاء الوقت والفرصة الكافية لممتعمم لتكوين أفكاره وطرحيا. -8

طرق واستراتيجيات تقوم عمى  عبارةمن خالل ما سبق ترى الباحثة: بأن التعمم البنائي 
التفاعمية بين الطالب والمعمم، ويكون الدور األكبر لمطالب في طرح ومناقشة األفكار والمفاىيم 
والمواقف المختمفة، بينما يظير دور المعمم في تييئة البيئة البنائية، وتوجيو الطمبة ومساعدتيم 

كار، وصواًل لممفاىيم الدقيقة والعالقة وتشجيعيم لكسب الثقة، وتحمل المسئولية، وتبادل األف
بينيا، كما أن التعمم البنائي مبني عمى أفكار، ومفاىيم، وخبرات المتعممين السابقة في الوصول 

 إلى حمول لممشكالت الحالية.

كما ترى الباحثة أن ىناك العديد من البرمجيات، والوسائل التعميمية التي يمكن انتاجيا 
والحظت الباحثة اىتمام الباحثين  مى مبادئ وافتراضات التعمم البنائي.وتصميميا باالعتماد ع

 والميتمين باستخدام االستراتيجيات التدريسية النابعة من التعمم البنائي، خاصة نموذج ويتمي.
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 .: صعوبات تعمم البالغة العربيةالثالثالمحور 

ميارات: االستماع وىي الوسيمة المغة العربية كغيرىا من المغات منظومة تتكون من أربع 
األولى في اكتساب المغة واستقبال أفكار اآلخرين، وميارة القراءة وىي الوسيمة الثانية الستقبال 
آراء اآلخرين، وميارة التحدث وىي وسيمة التواصل مع اآلخرين، وميارة الكتابة وىي وسيمة نقل 

 (.7 م، ص2014التي تدور بداخمنا )مصطفى،  وتدوين األفكار

والمغة عممية تواصل، لذا فإن ىدف تدريس المغة ىو رفع مستوى الكفاية التواصمية عند 
الطمبة، أي استخدام النظام المغوي بشكل فعال وصحيح، وعميو فإن اكتساب الكفاية التواصمية 

(، المظير المعرفي ويتضمن بناء الخطط ألداء سموك Swan, 2009, p 4يتضمن مظيرين )
الخطط تشتق من نظام المغة وىي تشمل قواعد النحو واختيار المفردات ومراعاة  مناسب، وىذه

التقاليد االجتماعية التي تحكم ىذه الكممات، والمظير السموكي ويتضمن استخدام ىذه الخطط 
 وتحويميا إلى طالقة أدائية من خالل الممارسات الفعمية لمغة.

ع، واالستماع ينمي المخزون المعرفي وبالتالي اكتساب المغة يجب أن يبدأ باالستما
المغوي، وىذا يحقق المفيوم العام لمغة عمى أنيا تواصل األفراد، كما ترتبط ميارات االستماع 

 (.Ma, 2009, pp 129 - 130بميارات المغة بشكل عام )

وترى الباحثة بأن البالغة العربية متعددة المصادر، لكن ما يميزىا عن غيرىا من 
إجادتيا بحاجة لثراء في المفردات، وقدرات عمى تحميل النص األدبي، وتفسيره،  المباحث، أن

ومعرفة قواعد المغة العربية لفيمو، وقراءة الكممات قراءة سميمة، باإلضافة إلى فيم عموم البالغة 
العربية الثالث، والقدرة عمى التفرقة بين كل لون بالغي، لذا فإن البالغة العربية تعتبر منظومة 

 داخل منظومة المغة العربية.

 مفيوم المغة العربية:

 يتعارف والتي معين نظام يحكميا التي الصوتية الرموز من مجموعةعبارة عن  المغة
 والمغة بعضا، بعضيم بين والتفاعل االتصال تحقيق بقصد داللتيا؛ عمى ما مجتمع أفراد

 والتقدم الرقي مظاىر أبرز من واألفراد المجتمعات حياة في ودورىا وأغراضيا بعناصرىا



26 
 

م، ص 2012المغوي )الخمايسة،  المجتمع أفراد بين والتعبير بالتواصل تسمو فالمغة االجتماعي،
220). 

وُتعرف المغة بأنيا مجموعة من األصوات التي تتجمع لتكون كممات ليا معان عرفية، 
وكل ذلك يتم طبقًا لقوانين وىذه تتجمع لتكون تراكيب وجماًل تعبر عن أحاسيس وأفكار متنوعة، 

معينة خاصة بكل لغة تبدأ بقوانين األصوات ثم الصرف ثم التراكيب وتنتيي بالمعنى )مصطفى، 
 (.37م، ص 2014

وُتعرف المغة العربية بأنيا مجموعة من الرموز الصوتية التي تتجمع لتكون كممات ليا 
الفرد من خالليا عما يدور  معان متعارف عمييا، وتتجمع ىذه الكممات لتكون جمل، يعبر

ميارات رئيسة وىي: االستماع،  بية يبدأ باالستماع، وتتضمن أربعبداخمو، واكتساب المغة العر 
 .(24م، ص 2015)المجدالوي،  والتحدث، والقراءة، والكتابة. وىي ميارات مترابطة فيما بينيا

 األىداف العامة لتدريس المغة العربية لمصف الحادي عشر:

التعرف إلى أىداف تدريس المغة العربية لمصف الحادي عشر، ترى الباحثة من األىمية 
، 2012وفيما يمي األىداف لمنياج المغة العربية لمصف الحادي عشر )وزارة التربية والتعميم، 

 (:9 - 8ص ص 

تعميق االيمان باهلل عز وجل، وترسيخ االعتزاز بالدين االسالمي عقيدة ومنياج حياة،  .1
واعتبار القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف مصدرين رئيسين لتقويم المسان العربي، 

 وتوثيق العالقة العضوية بين العروبة واإلسالم.
تقوية االعتزاز بفمسطين؛ وطنًا وشعبًا وحضارًة وتاريخًا، والتأكيد عمى أنيا جزء ال يتجزأ من  .2

زيز اإليمان بأىمية الذود عن حمى الوطن الوطن العربي الكبير واألمة اإلسالمية، وتع
 فمسطين، واسترداد ما اغتصبت منو، ومواجية كل أشكال الغزو واالستيطان.

توثيق االرتباط بالتراث العربي اإلسالمي لالستفادة منو في بناء الحاضر واستشراف  .3
 المستقبل.

 يمان بتالقيالمختمفة، من خالل اإلتحقيق التواصل مع البعد اإلنساني في الثقافات  .4
الحضارات، واإليمان بأن اإلنسان العربي الفمسطيني جزء ال يتجزأ من عالم رحب يؤثر 
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ويتأثر بما يستجد فيو، ويعزز ثقتو بنفسو من خالل إدراك دور الحضارة العربية اإلسالمية 
 في الحضارات العالمية.

 وحدتيا.خصية، ورمز إدراك أىمية المغة العربية الفصيحة لغة قويمة، فيي أساس بناء ش .5
تعزيز الثقة بقدرة المغة العربية الفصيحة عمى استيعاب العموم والمعارف المعاصرة، وقدرتيا  .6

عمى الوفاء بمتطمبات الثقافة والحضارة والعموم المختمفة، والتعبير عن حاجات األفراد 
 والجماعات حاضرًا ومستقباًل.

 لتموث.االىتمام بالحفاظ عمى البيئة، وحمايتيا من ا .7
التفاعل اإليجابي مع المجتمع، وتفيم قضاياه، والمشاركة في وضع الحمول لمشاكمو  .8

 اليومية.
دراك دورىا اإليجابي في خدمة المجتمع لمنيوض بو. .9  احترام األسرة، وا 

ادراك أىمية دور المرأة الحيوي الفعال، ومشاركتيا الرجل في بناء المجتمع في مجاالت  .10
 الحياة المختمفة.

وح المواطنة الصالحة، وترسيخ القيم الديمقراطية، عن طريق تعزيز الوعي بإنسانية بث ر  .11
 اإلنسان، وأىمية المحافظة عمى حقوقو، ونبذ كل أشكال التمييز.

اكتساب القيم واالتجاىات اإليجابية، مثل التعاون، والتسامح، واحترام النظام، والحق  .12
ان، والعمل التطوعي، والعمل الجماعي، والعدل، واإليثار واالنتماء، والرفق بالحيو 

والمحافظة عمى العادات والتقاليد اإليجابية، والمحافظة عمى المرافق والممتمكات العامة، 
رىاف المشاعر، وتوسيع الخيال.  وتنمية اإلحساس بالجمال وصقل الذوق، وا 

تعميم التقني، ربط التعميم بحاجات المجتمع اآلتية والمستقبمية، مع التركيز عمى أىمية ال .13
 والعمل اليدوي والصناعي، لدى الجنسين عمى حد السواء، في المجاالت المختمفة.

المعرفة، من خالل تنمية القدرات عمى البحث، االعتماد عمى الذات في تحصيل  .14
واالستكشاف والمطالعة الحرة، واإلفادة من المصادر، والمراجع، والمعاجم، والموسوعات، 

 .والدوريات المختمفة
استخدام التقنيات الحديثة كالحاسوب، واالنترنت، وتكنولوجيا المعمومات والمعرفة، والوسائل  .15

 المعينة، ومواكبة التطورات الراىنة والمستقبمية.
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االعتزاز بالمغة العربية الفصيحة، واعتبارىا المغة الرسمية في دولة فمسطين، والحرص عمى  .16
 فضاًل عن استخداميا في مناحي الحياة المختمفة.استخداميا في تحصيل المعارف كافة، 

 بناء الميارات المغوية وتنميتيا لدى الدراسين، استماعًا، ومحادثًة، وقراءًة، وكتابة. .17
فيام اآلخرين بمغة عربية  .18 تنمية القدرة عمى فيم المسموع والمقروء بمغة عربية فصيحة، وا 

 صحيحة نطقًا كتابة، بالسرعة المناسبة.
رة عمى قراءات النصوص األدبية المختمفة، وفيميا، وتذوقيا، وتممس مواقع تطوير القد .19

 الجمال فييا، وتحميميا، ونقدىا، باإلفادة من المناىج القديمة والمعاصرة.
صقل ميارة الكتابة الصحيحة الجميمة حسب قواعد اإلمالء والخط العربي، وتنمية المواىب  .20

 الفنية في مجال الخط العربي.
روة المغوية والفكرية لمتمكن من االتصال والتواصل مع اآلخرين، بمغة عربية تنمية الث .21

 فصيحة بيسر وسيولة وتمقائية.
ة؛ ل، وصرفًا ونحوًا ودالتمثل قواعد المغة العربية وأحكاميا الوظيفية، إمالًء، وترقيمًا، وصوتاً  .22

 وصواًل إلى الفيم الصحيح، والقدرة عمى التعبير السميم.
 عمى التفكير العممي، والبحث والتحميل والنقد من خالل المغة. تعميق القدرة .23
 تعزيز الميول والمواىب األدبية وصقميا، وتنمية التذوق الجمالي؛ وصواًل لالبتكار واإلبداع. .24
 اإلفادة من الوسائل السمعية، والبصرية، المتصمة بالمغة العربية الفصيحة. .25

 رر عمى طمبة وطالبات الصف الحادي عشروترى الباحثة أن منياج المغة العربية المق
المواقف، والموضوعات، والنصوص األدبية التي يمكن من خالليا و غنية بالمفاىيم، والمفردات، 

تعزيز قدرات الطمبة، وتحقيق األىداف السابقة، رغم أن األىداف السابقة يجب أن تتكامل مع 
جب أن تتكامل مع مباحث ومناىج دراسية أىداف تدريس المغة العربية لكافة المراحل العمرية، وي

 .أخرى خاصة العموم، والتربية اإلسالمية

 األىداف الخاصة لتدريس محتوى البالغة العربية لطمبة الصف الحادي عشر:

بين أىداف المغة العربية العامة، وأىداف التدريس ترى الباحثة بأن ىناك ترابطًا 
البالغة العربية، لذا ستقوم الباحثة بعرض األىداف الخاصة، والدراسة الحالية تيتم بمبحث 

 (:12م، ص 2012الخاصة بمبحث البالغة العربية )وزارة التربية والتعميم، 
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 تعرف المفاىيم البالغية عبر النصوص األدبية الراقية. .1
 تعرف األساليب البالغية واإلفادة منيا في الكتابة، وفي تحميل النصوص. .2
 النصوص القديمة والحديثة.إدراك جوانب الجمال في  .3
 اإللمام ببعض الصور الفنية في األساليب الحديثة. .4
 تنمية الذوي الفني. .5

وترى الباحثة بأن محتوى البالغة العربية الذي يتضمنو المنياج المقرر عمى طمبة 
قة، لكن المعمم الساب يحقق أىداف متعددة منيا الواردة في دليلوطالبات الصف الحادي عشر، 

كذلك يمكن أخرى منيا، تحقيق التكامل بين المغة العربية والعموم األخرى،  اً حقيق أىدافيمكن ت
من خالل المحتوى المتوفر أن يفرق الطالب بين أنواع عموم البالغة العربية، وتنمية الحس 
الجمالي، وتنمية التذوق األدبي، وربط الواقع مع النصوص األدبية، وتنمية اإليمان باهلل عز 

وفيم آيات القرآن الكريم، حيث ىناك ارتباط وثيق بين عموم البالغة العربية، وعموم وجل، 
 التفسير.

 مفيوم البالغة العربية:

 البالغة لغًة:

البالغة لغًة من بمغ الشيء أي وصل إليو وانتيى، وبمغت المكان أو وصمت إليو )ابن 
 .(223/ 2، ص 2003منظور، 

إذ انتييت إلييا، وبمغتيا غيري، ومبمغ الشيء منتياه، والبالغة من القول بمغت الغاية، 
والمبالغة في الشيء؛ االنتياء إلى غايتو فسميت بالغة ألنيا تنيي المعنى إلى قمب السامع 

 (.6م، ص 1986فيفيمو )عبد اهلل، 

 البالغة اصطالحًا:

تعني  سميت البالغة بيذا االسم ألنيا تنيي المعنى إلى قمب سامعو فيفيمو، والبالغة
، فيي فن التعبير المناسب لمموضوع ولمحالة وفقًا مع فصاحتو مطابقة الكالم لمقتضى الحال
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لحالة القارئ أو المستمع، وعموميا متداخمة لكنيا تمايزت إلى عمم المعاني، وعمم البيان، وعمم 
 (.211م، ص 2012البديع )مطر، 

يجاز  وتأدية المعنى أداء واضحًا البالغة تعني وضع الكالم في موضعو من طول وا 
بعبارة صحيحة فصيحة ليا في النفس أثر خالب، مع مالءمة كل الكالم لممقام الذي يقال فيو، 

 (.22م، ص 2003ولممخاطبين بو )سيمود، 

البالغة عمم يحاول الكشف عن القوانين العامة التي تتحكم في االتصال المغوي ليأتي 
في التعبير بحيث يمكن استعمال الكممات استعمااًل عمى نمط خاص، وتحقق مستوى الجمال 

، ص 2011صحيحًا يصور بو الظالل الدقيقة لممعاني التي يرغب الكاتب في إثارتيا )سالمان، 
 (.36 - 35ص 

وتعرف البالغة العربية عمى أنيا فن من فنون المغة العربية، يزين المفظ، ويقوي المعنى، 
مطابقة الكالم لمقتضى الحال مع فصاحتو )عبد الحميد، ويفيم المقصود، ويوصل الرسالة، و 

 (.253م، ص 2014(؛ و)عبد الجواد، 179م، ص 2007

 أىمية البالغة العربية:

 عن التعبير في وسيمتيم أنيا كما الجماعة، أفراد بين والترابط االتصال حمقة المغة تمثل
 التراث لحفظ أساس وىى واألخالقية، الثقافية المجتمع صورة تعكس وىى ومشاعرىم، انفعاالتيم
 .وعقمية وثقافية واجتماعية نفسية وظائف تؤدي وىى الثقافي،

 أسرار عن الكشف خالل من الطالب لدي المغة وظائف من بعضا لتحقق البالغة وتأتى
 الممكات تقوم وىى األساليب، بين المفاضمة عمى والقدرة والنقد، التذوق: حاستي وتنمية المغة
م، ص 2013)حسونة،  صحيحة بصورة الكالم وتنظيم األدبية الموىبة وتيدي التذوق وترشد
10.) 

البالغة إحدى فنون المغة العربية، تنبع أىميتيا من كونيا وسيمة تساعد الطالب عمى 
االستمتاع بجماليات األدب العربي، وتعرف عناصر اإلبداع فيو، فالغرض من الدرس البالغي 

فنية لدى المتعمم تجعمو قادرًا عمى تذوق األدب، وفيمو فيمًا دقيقًا ال يقف عند  ممكةىو خمق 
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تصور المعنى العام لمنص األدبي بل معرفة الخصائص والمزايا واأللوان الفنية والجمالية 
 (.1م، ص 1998)الحوري، 

 قائقح بإيضاح الكفيمة وىى وحجتو الكريم القرآن وليدة كونيا من البالغة أىمية وتنبع
ظيار التأويل دقائق عن واإلفصاح التنزيل،  طريقة إلى ترشدنا التي وىى اإلعجاز، دالئل وا 
 (.42م، ص 2004)القاضي،  وأسرارىا المغة خصائص لنا تشرح حيث التعبير،

والبالغة العربية تزود المتعمم باألسس الجمالية، وتمكنو من التعبير األدبي تحدثًا وكتابة 
ن تعميميا يعني تعميم األسموب العربي، واالىتمام تساب المغة العربية، إذ إاك وليا شأن كبير في

بتدريسيا يعني االىتمام بتربية األسموب، كما أن التمكن من األساليب العربية أي من بالغة المغة 
يعد أساسًا لمنقد، فيو عدة المتعمم في سبر أغوار المعنى والحكم عمى األسموب المغوي ومحكاتو، 

عد البالغة أحد العناصر األصيمة في الدراسات األدبية، فيي القوانين التي تحكم عمى األدب، وتُ 
 (.117م، ص 2006وضرورة من ضرورات فيم األدب وصوغو )البكر، 

فالبالغة مركز النقد األدبي، وىي تقدم جممة من المعايير الفنية التي ينبغي مراعاتيا في 
العمل األدبي، ثم يأتي النقد مستعينًا بيذه المعايير، ليفسر ىذا العمل ويحممو ويحكم عميو فكرة 

ثم بيان وصورًة ولفظًا، من حيث القيمة والمالءمة ويوازنو بغيره المشابو لو، أو المقابل؛ ومن 
قيمتو ودرجتو األدبية، وقدرتو عمى التأثير واإلمتاع، ومن ناحية أخرى النقد بعواطفو وأفكاره 
وقضاياه من حيث الوضوح والتأثير ىي الوجوه التي ال تختمف عنيا البالغة العربية، فالتواصل 

النقد والتذوق والتأثير بينيما واضح، واألخ والعطاء باٍد. أي أن البالغة العربية أساس تعمم 
 (.499م، ص 2012الجمالي لمغة العربية )عيسى، 

، كما أنيا أداة النقد، وترى الباحثة بأن البالغة العربية تربط بين المفظ والمعنى واألسموب
بمعنى آخر أن ىناك ارتباط وثيق بين البالغة العربية و وأداة لمتذوق الجمالي لمنصوص األدبية، 

صبحت أحد أىم أنواع التربية المعاصرة، كما أن البالغة العربية تربط بين والتربية الجمالية التي أ
المفردات والحواس التي يمتمكيا المتعمم، وتجعمو أكثر قدرة عمى توظيفيا، كما أنيا تنمي ميارات 

 التفكير لدييم، وتعزز عواطفيم بما يحقق ليم التوافق والتكيف.
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 الحادي عشر: أسس تدريس البالغة العربية لطمبة الصف

يجمع األدباء وعمماء المغة العربية عمى أىمية البالغة العربية، وأىمية تدريسيا، وأىمية 
تدريسيا يجب أن يتغير حسب أىداف التربية المعاصرة، وفي ضوء  عموميا وموضوعاتيا، لكنّ 

مجموعة من  االتجاىات التربوية الحديثة، واالتجاىات الحديثة في تدريس البالغة العربية، اشتقت
األسس في تدريسيا، ينبغي عمى معمم المغة العربية إدراكيا، ومراعاتيا في أدائو التدريسي؛ حتى 

الي في تحقق أىدافيا، وأىداف التربية المعاصرة، وتصل بالطالب إلى التذوق األدبي والجم
ائمي، )الدليمي والو (؛ و167م، ص 2004)النعيمي، س ما أورده النصوص، ومن أىم ىذه األس

 (:501 - 500م، ص ص 2012)عيسى، (؛ و222 – 220م، ص ص 2009

توثيق الصمة بين البالغة والنصوص األدبية؛ إذ بيذه الصمة يسيل االتجاه في تدريس  .1
دراك أسرار جمالو.  البالغة اتجاىًا ذوقيًا خالصًا، يسيم في فيم األدب وتذوق معانيو، وا 

دراك أسراره جماليًا؛ فالطالب ال يقف عمى أسرار  فيم النص األدبي أساس لتذوقو بالغيًا، .2 وا 
الجمال البالغي في النص إال بعد فيم دقيق لمعانيو وصوره الفنية؛ وىذا يعني إخضاع 
النص لمقراءة الجيدة، وفيم معناه، وتحميمو، وتقويم فكرتو، وعقد الموازنات، ثم تذوق النص 

 ألدبي.وتمثمو؛ كل ذلك من خالل الحوار الحي والنقاش ا
االتجاه األدبي في تدريس البالغة والتقمقل من المصطمحات الجافة؛ فالبالغة العربية فن  .3

أدبي ينضج بالذوق، وليس عممًا ييدف إلى إثراء العقل بالمعمومات والمعارف، بل ىي فن 
مبني عمى الذوق واألحاسيس، وغايتو خمق التذوق األدبي وتنميتو لدى الطالب؛ وىذا 

رس الفنون البالغية بطريقة أدبية تحميمية تكشف عن جوانب الجمال واإلبداع يتطمب أن تد
في النصوص األدبية الراقية، وتيتم بالصورة البالغية التي تضفي جمااًل عمى المفظ 
والمعنى، وأثرىا في النفس وتحريك المشاعر، وانفعال الوجدان، وفي أثناء ذلك يمم الطالب 

 إسراف فييا.بالمفاىيم البالغية من غير 
فالبالغية ذات طابع فني تذوقي، مما يعني أن السمة المميزة  ؛إجراء الموازنات األدبية .4

لدراستيا ىي السمة الفنية، وألن األحكام الفنية ال تعتمد عمى حقائق ثابتة، بل عمى 
اإلحساس والتذوق المذين يكثر اختالف الناس حوليما؛ فإن الموازنات األدبية من أجدى 
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براز ما فيو من صور فنية، وجوانب جمالية، ومواطن الوسا ئل في تذوق العمل األدبي، وا 
 الجدة واالبتكار عند أديب، وتقصير اآلخر فييا؛ ومن ثم سرعة تكوين التذوق األدبي.

النظر إلى العمل األدبي نظرة متكاممة شاممة؛ فالنص األدبي بنيٌة كميٌة متكاممٌة، تتفاعل  .5
ضافر لتنتج عماًل فنيًا جمياًل؛ ومن ثم فإن النظر إلى العناصر أجزاؤه وتتداخل، وتت

البالغية وتجزئتيا في معزل عن سائر العناصر األخرى يشوه العمل األدبي، ويحجب 
 مكونات أساسية فيو؛ نفسية، أو اجتماعية، أو فكرية.

نيا إال بكثرة تدريب الطالب تدريبًا كافيًا عمى الفنون البالغية؛ فالبالغة ال تحقق الغرض م .6
تدريب الطالب شفويًا وتحريريًا عمى تأمل النصوص األدبية، وتذوقيا جماليًا؛ بما يعزز 

 وعييم بمقاييس الجمال البالغي ودورىا في استكشاف الجمال األدبي.
تحقيق الترابط بين الوحدات البالغية؛ التي تحدد غاياتيا وتتقارب آثارىا؛ ففي فن البديع  .7

باق والمقابمة، ولفظيٌة كالجناس والسجع واالزدواج، وفي فن البيان \طال محسناٌت معنويةٌ 
عمى المشابية بين طرفين، وفي فن  التشبيو واالستعارة يمثالن وحدة من جية اعتمادىا

المعاني أساليب طمبية كاألمر والنيي واالستفيام؛ والربط بين الوحدات البالغية يبرز 
معت عميو خدمًة لمنص األدبي، وىو ما يعين عمى النقد أسرارىا الجمالية، ويبين ما اجت

 األدبي، كذلك التأليف بين العبارات.
االعتماد عمى الطالب في االستقرار واالستنتاج، وتجمية ما في النصوص من فنون  .8

بالغية، وتنمية شخصياتيم الفنية، من خالل ما يديره المعمم من حوار حي، ونقاش أدبي، 
 يل، والنقد والموازنة، والكشف عن الفنون البالغية.والمشاركة في التحم

إبراز العالقة البالغية والجوانب النفسية واالجتماعية لألديب؛ فاألديب عندما يؤثر لفظًة،  .9
أو تعبيرًا، أو صورًة، أو معنى ما في عممو األدبي؛ فإن ىنالك من الدوافع النفسية 

غة ليست ضوابط لمشكل وحده، ولكنيا إشارات واالجتماعية ما يقف وراء ىذا اإليثار؛ فالبال
 إلى معاٍن وتخيالٍت وتصوراٍت يدركيا األديب بحسو.

اإلفادة من البالغة العامية؛ فالبالغة فطرية في الكالم، تممح صورىا وألوانيا في أحاديث  .10
الناس اليومية، وليست مقصورة عمى لغة األدب وحدىا، وفي استثمار التراكيب العامية 

ية المتصمة بحياة الطالب، تذليل لمصعوبات التي قد تواجييم في فيم كثير من البالغ
المفاىيم البالغية، وتحفيزىم لمدرس، وبيان أن البالغة مألوفة لدييم، فيم يعيشونيا واقعًا في 
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حياتيم اليومية، وبين أيدييم في أدبيم الحديث المعاصر، وفي الوقت نفسو موصولة بتراثيم 
 القديم.

التكامل بين البالغة العربية وفنون المغة وفروعيا األخرى؛ فالمغة العربية لغٌة  إحداث .11
متكاممٌة متماسكٌة في فنونيا وفروعيا؛ إذا ال فاصل بين فنون األدب والبالغة والنقد، 
وصور الترابط بين البالغة والنحو والصرف عديدة، والرابطة قوية بين البالغة والقراء 

 والتعبير والخط.

رى الباحثة بأن تدريس البالغة بدون األسس السابقة لن يحقق األىداف المرجوة من وت
ن أجاد الطالب والطالبات اكتساب الميارة البالغية، فمن يكتسبوا التذوق  تحقيقيا، حتى وا 

 البالغي، والذي يعد اليدف األساسي لتدريسيا.

 معايير اختيار أساليب تدريس البالغة:

األساليب المناسبة في تدريس البالغة العربية، يسيم في تحقيق أىداف اختيار المعمم 
تعميميا، وتتضمن أساليب تدريس البالغة اإلجراءات والتدابير والخطوات والوسائل التي تأخذ 
مكانيا فعاًل في حجرة الدراسة، وتستخدم لتحقيق اليدف من عممية تدريسيا في الموقف التعميمي، 

والتدابير والوسائل باالطار الفكري العام لمطريقة التي يتبعيا المعمم،  ويجب أن ترتبط الخطط
(عمى المعمم أن يراعي الجوانب التالية عند اختيار 21 - 20، ص ص م2006بي، يوذكر )العت

 أساليب تدريس البالغة:

 .تعميميا وأىداف العربية، البالغة وخصائص العربية، المغة خصائص مراعاة -1
 وما داتيمواستعدا ،اتيموحاج م،ميولي حيث من منموى وخصائص المتعممين طبيعة مراعاة -2

 ق.فرو  من مبيني
يجابيتو التعميم فاعمية وزيادة ،الخبرة الكتساب واستمرارىا الدافعية إثارة -3  .المتعمم لدى وا 
 مع تناسباً  أكثر راهي بما واستبداليا ،تعديميا لممعمم يمكن بحيث التدريس أساليب مرونة -4

 الطمبة. وظروف ظروفو
 والجانب المياري والجانب المعرفي الجانب في المتمثمة الخبرة جوانب بجميع ىتماماال -5

 .واالتجاىات والقيم الميول اكتساب في المتمثل الوجداني
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 معزز تكرار فالممارسة والممارسة؛ التدريب عمى القائم التعمم مبدأ أساس عمى قيامو -6
 .الفوري التعزيز نتيجة األداء في وسيولة ميارة متعممال كتسابا في يساىم موجو

 .التدريب أثر انتقال بأسموب االىتمام -7
دراك ،واالستنتاج ،والتحميل ،الفيم عمى راتيمقد وزيادة متعممين،ال تفكير بإثارة لعنايةا -8  وا 

 .والتعميمات النتائج إلى الوصولو  ،العالقات
 من سياق أو معينة استجابة مالحظة عممية" وىو بالنموذج التعمم أسموب توظيف -9

 والتعمم بالتقميد، التعميم مثل أخرى أسماء العممية ىذه عمى ويطمق وممارستيا االستجابات
 إكساب في يكمن بالنموذج التعميم وأثر التبادلي، والتعميم(. االجتماعي والتعمم بالمالحظة،

 .معين نموذج مالحظة نتيجة مألوفة وغير جديدة استجابة
 بسيولة فيميا اإلمكان في يكون بحيث العمم أو ،المعرفة أجزاء تنظم التي الطرق تقديم -10

 .تعمميا المرغوب المواد لتقديم الفعال التتابع أنواع أفضل مراعاة مع المتعمم، قبل من

وتضيف الباحثة أىمية طرح األمثمة البالغية، ونقد وتحميل النصوص األدبية المعروفة 
ثراء  المنياج بألوان أدبية من القرآن الكريم، والتراث االسالمي، وينبغي عمى المعمم لدى الطمبة، وا 

أن يراعي عند اختياره ألساليب التدريس خبرات الطمبة السابقة، وأن يسعى جاىدًا الستخالص 
كافة األلوان األدبية والبالغية التي تمر بالنص، وعدم التركيز فقط عمى المون البالغي المراد في 

 الدراسية ذاتيا. الحصة

 تدريس البالغة العربية: خطوات

ال توجد طريقة مثمى لتدريس البالغة عمى اإلطالق، فالمعمم ىو سيد الموقف في كل 
األحوال يختار الطريقة المالئمة لطالبو حسب ما يقتضى الموقف التدريسي، ولكن ىناك من 

الغة، شأنيا في ذلك شأن النحو أو المعممين من يختارون الطريقة االستقرائية في تدريسيم لمب
القاعدة من أفواه  يستقرئحيث يقوم المعمم بعرض األمثمة، ثم يناقش، وبعد ذلك  ؛اإلمالء
ومنيم من يستخدم الطريقة القياسية، عمى النقيض من ذلك حيث يقوم المعمم بعرض  الطالب.

القاعدة أواًل، ثم يقاس عمييا أمثمة تخضع لمقاعدة. ومنيم من يجمع بين الطريقتين، ولممعمم حق 
ولكن اقترح بعض الخبراء في المناىج  التصرف في ذلك حسب ما تقتضيو طبيعة كل درس.

 ة من الخطوات تمكن المعمم من االستئناس بيا وىى كالتالي:وطرق التدريس مجموع
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 أواًل: التمييد:

في ىذه المرحمة أن يميد المعمم لموضوع الدرس، وذلك بإثارة الطالب وتشويقيم من 
خالل مناقشة ىادفة أو تشجيعيم عمى عرض بعض الصور البالغية العامية ذات العالقة 

يس البالغة أن يعد المعمم قبل الحصة النصوص األدبية الخطوة األولى لتدر و بالدرس الجديد. 
التي سيتخذىا محورًا لدرسو، ويأتي المدرس بالنص األدبي أو القطعة األدبية، مكتوبة في 
بطاقات توزع عمى التالميذ أو تكتب عمى سبورة إضافية بخط جميل، ثم تقرأ النصوص وتشرح 

 وتوضيح العبارات الغريبة.شرحًا وافيًا، يتناول تفسير المفردات الصعبة 

 ثانيًا: العرض:

وفى ىذه المرحمة يعرض المعمم النص األدبي أو القطعة األدبية أو األمثمة والشواىد 
البالغية التي تبدو فييا األلوان البالغية الواضحة، وتقرأ من المدرس قراءة متقمصة بيا شخصية 
الكاتب في ىدوئو، أو تساؤلو أو تعجبو أو بأسو أو غضبو، ويتبعو الطالب المجيدون لمقراءة. ثم 

األذىان، وتستثير الوجدان وتطرح جوانب  ئأو النص األدبي معالجة أدبية تييعالجة األمثمة م
 التذوق في النص بحيث يشترك المعمم في تصعيد ىذه العممية.

فالطالب إذا فيم أفكار الدرس البالغي ومعانيو جيدا استطاع أن يتذوق األسموب 
 البالغي حيث الفيم وسيمة لمتذوق.

 ط والموازنة:ثالثًا: الرب

وفى ىذه المرحمة يتم توجيو األسئمة لمطالب التي تقودىم إلى إدراك وجو الجدة في المون 
البالغي الجديد، مستعينا بالربط بينيا وبين ما ميد بو من نظائرىا في المغة العادية، متبعا طريقة 

 الموازنة بين عبارة النص، وعبارة أخرى تؤدى المعنى.

وأثر  ،لمرحمة الكشف عن نواحي القوة والجمال في المون البالغيوكذلك يتم في ىذه ا
ذلك في نفس القارئ أو السامع، ويستمر في مناقشة الطالب حتى يطمئن إلى أنيم قد لمسوا 

 بأنفسيم روعة العبارة وتذوق جماليا.
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 رابعًا: استنباط القاعدة:

القاعدة البالغية واالعتماد وفى ىذه المرحمة ينبغي عمى المعمم عدم التسرع في استنباط 
عمى الطالب في ىذا الشأن، ويتم ذلك بعد مناقشة العديد من األمثمة وبعد اطمئنان المعمم لفيم 
الطالب الظاىرة البالغية واستيعابيا، يتم استنباط القاعدة. وىذه المرحمة تعتمد عمى ما سبقيا من 

ى الطالب، سيل عمييم استخراج واستنباط فإذا كانت المراحل السابقة مفيومة ومدركة لد ؛مراحل
 القاعدة البالغية.

 خامسًا: التطبيق:

لكي تثبت القاعدة البالغية في أذىان الطالب البد أن يعد المعمم تدريبات كثيرة فييا 
ضوء ي نباط ما فييا من أوجو البالغة، فعبارات بالغية تضم صورًا متنوعة، تييأ الطالب الست

تمرينات والتدريبات البالغية الكثيرة تساعد الطالب عمى تذكر ما درس ليم ما درسوه وفيموه فال
من أبواب البالغة. ومع تكرارىا تصبح معرفتيم بيا أمرًا قائما عمى تذوق ما في النصوص 

 (.142 م، ص2005 األدبية من جمال وكمال التعبير)عبد العال،
 صعوبات تعمم البالغة العربية:

 إلرى والقائمين عمى العممية التعميمية أن صعوبات التعمم قرد تعرود يرى عديد من التربويين
عطرراء، الترري تعتمررد عمرررى التمقررين الترردريسجفرراف طريقررة  عمرررى  التركيررز، والقرروانين دون القواعررد وا 

، واقتصرررار معظرررم االستقصرراء واكتشررراف القواعرررد بنفسررروالفرصرررة لمطالرررب لمتأمرررل والبحرررث و  إعطرراء
المنيرراج بمررواد  إثرررائيم، وعرردم ريبات الموجررودة فرري الكترراب المقررررالمعممررين فرري تدريسرريم عمررى التررد

 (.38م، ص 2002)فرج اهلل،  لمطالب واإلبداعيةتعميمية تساعد عمى تنمية القدرات الفكرية 
مجموعررة مررن ذوي صررعوبات الررتعمم بررأنيم  (145 م، ص2007جررابر وسررميمان ) وَعررَرفَ 

ي الفعمررري عرررن التحصررريل لتحصررريل الدراسرررفررري الصرررف الدراسررري يظيررررون انخفاضرررًا فررري ا الطرررالب
عمميرات أن لردييم صرعوبة فري بعرض ال إال، ميزون بذكاء عادي أو فروق المتوسرط، ويتالمتوقع ليم

المعوقرررون  ىرررؤالء، ويسرررتبعد مرررن المتصرررمة برررالتعمم كرررالقراءة، والنطرررق، والتيجررري، والكتابرررة، والفيرررم
 .والمتخمفون عقمياً 

مجموعررررة غيررررر  يفررررو لصررررعوبات الررررتعمم إلررررى( فرررري تعر 126 م، ص2010ويشررررير السرررريد )
، يظيررون أو فروق المتوسرط داخل الفصل الدراسي العادي ذوي ذكراء متوسرط األفرادمتجانسة من 
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، والتررري يظيرررر أثرىرررا مرررن خرررالل التباعرررد الواضرررح برررين األساسرررية النفسررريةاضرررطرابا فررري العمميرررات 
لفيرم واسرتخدام المغرة المقرروءة،  األساسريةالتحصيل المتوقع والتحصيل الفعمي لردييم فري الميرارات 

 .األخرى األكاديميةالمسموعة، والمجاالت  أو
تعمم ( سررربعة أسرررباب لصرررعوبات الررر14م، ص 2008وصرررنف كرررل مرررن الحمرررواني وآخررررون )

 وىي كاآلتي: ،بشكل عام
 ضعف القدرة العقمية لدى الطالب. .1
البصري والفص الجرداري فري ، أو تمف في منطقة المحاء خمل في الجياز العصبي المركزي .2

 لجزء األيسر من القشرة الدماغية.ا
 مشكالت في اإلدراك البصري، وصعوبات في العالقات المكانية. .3
 نفسية انفعالية وأخرى اجتماعية. مشكالت .4
 في الذاكرة السمعية أو البصرية. مشكالت .5
، تقرائيمميرررررات المعرفيرررررة )كرررررالتفكير الكمررررري، واالسرررررتداللي، واالسرررررقصرررررور فررررري وظرررررائف الع .6

 ات في المقارنة واالنتباه وغيرىا(.وصعوب
ي ، خمررل فرربررة، عرردم وجررود الميررارات األساسرريةفرري القررراءة والكتاصررعوبات تررنجم عررن الررتعمم ) .7

 اءات الصحيحة عند حل مسألة ما(.، قصور في فيم اإلجر نمو المغة، التدريس غير الجيد
عن ميول الطمبة وقدراتيم،  عن بعد المحتوىالباحثة أن ىناك صعوبات تعمم تنجم  وترى

وبالتالي إحجام الطالب عن متابعة دروسو، واالستفادة من شرح المعمم، واألنشطة التعميمية 
 المستخدمة في التدريس، كما أن كل مبحث درسي لو صعوبات مختصة بو.

( أن أىم العوامل التي أثرت عمى صعوبات تعمم البالغة 9م، ص 2012وأورد عيسى )
 ثل باآلتي:العربية تتم

اتباع طرائق تقميدية في تدريس البالغة العربية؛ تعتمد عمى اإللقاء وتمقين المعمومات  .1
البالغية، والوقوف عند استيعاب المصطمح البالغي، واتباع إجراءات محددة في الكشف 
عنو، تشبو إجراءات األعراب وتحميل الجمل والنصوص في النحو، مو إىمال لمميارات 

 لتذوق األدبي.الجمالية، وا
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قمة التطبيقات واألنشطة التي تنمي ميارات التذوق األدبي، والنقدي؛ إذ تتجو عناية كثير من  .2
ىمال التحميل الذوقي الجمالي في النص األدبي، وعقد  المعممين إلى المعمومات البالغية، وا 

 الموازنات األدبية.
؛ وظير ىذا القصور في توقف قصور برنامج إعداد معمم المغة العربية أكاديميًا ومينياً  .3

الدرس البالغي لدى المعممين عمى تقديم المعمومة البالغية من خالل وضع القاعدة وشرحيا 
في نماذج مكررة، وأمثمة مقتضبة مصنوعة، دون العناية بتربية الذوق األدبي وتنمية مياراتو 

مى أىم االستراتيجيات في تدريس البالغة العربية، كذلك لم يتضمن مقرر البالغة العربية ع
 الممكن توظيفيا في الدرس البالغي، واالتجاىات الحديثة في تدريسيا.

عدم وضوح أىداف تعميم البالغة العربية، ومن ثم ال يضعونيا بنظر االعتبار أو التفكير في  .4
 كيفية تحقيقيا، وربطيا بأىداف المغة العربية، وبحياة الطمبة.

ن حيث المحتوى واألمثمة وعرضيا؛ إذ يذكر المصطمح جمود مقرر البالغة العربية، م .5
البالغي المجرد من خالل نماذج مكررة منقولة، وتدريبات نمطية ال تسيم في تنمية التذوق 

 إال بالنزر اليسير، وال ترتبط بحياة الطالب وبالدراسات األدبية الدائمة والمتطورة.
يا في واقعيم؛ مما يشعرىم بأن اليدف عدم معرفة الطالب بأىداف البالغة العربية، وأىميت .6

من دراستيا ال يتعدى النجاح، وجمع الدرجات، وينسون أنيا وسيمة إلى الرقي بقدراتيم عمى 
 التعبير وبراعة األسموب.

قصور أساليب التقويم واألسئمة واألنشطة التي يتضمنيا محتوى البالغة العربية؛ إذ تركز  .7
غية، وفيميم، وقمما تقيس مستوى أدائيم في جوانب عمى قياس حفظ الطالب لمقواعد البال

 ميمة مثل: التحميل، والتذوق األدبي، والتذوق الجمالي، والربط والموازنة، والنقد، والتقويم.
وترى الباحثة بأن ىذه العوامل سببت ضعف عام لدى الطمبة في مبحث البالغة العربية، 

البالغة، كذلك انحصرت قدراتيم عمى فيم وانعكست عمى فيميم لمقواعد البالغية ومفاىيم 
القاعدة البالغية، وتمثيميا بعدد يسير من األمثمة، وتشكمت لدييم صعوبات في نقد النصوص 
األدبية، واستكشاف المون البالغي، ولو تعدد األلوان البالغية التي يتضمنيا النص أصبح 

ذه الصعوبات من خالل اإلجابة وجدير بالذكر أن الباحثة عرضت ى الطالب في حيرة من أمره.
 عن سؤال الدراسة األول.



 

 

 
 

 الثالثالفصـــل 

 الدراسات السابقة
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 الدراسات السابقة: الفصل الثالث
تيتم الدراسة ببناء برنامج قائم عمى النظرية البنائية ومبادئيا، وقياس فاعميتو في عالج 

سات والجيود السابقة والفصل الثالث من الدراسة يعرض أىم الدراصعوبات تعمم البالغة العربية، 
قسمت الباحثة الدراسات السابقة إلى دراسات تيتم بمبحث البالغة العربية و  ذات العالقة،

برامج لتنمية البالغة لدى دراسات تتيتم ببتوظيف استراتيجيات و وصعوباتيا، ودراسات تيتم 
السابقة في المحورين وفق تسمسل زمني من األقدم إلى عرضت الباحثة الدراسات و الطمبة؛ 
 األحدث.

 لتي اىتمت بمبحث البالغة العربيةالمحور األول: الدراسات السابقة ا

(: معوقات تدريس البالغة في المرحمة الثانوية كما يراىا م2002دراسة المخزومي ) -1
 .المعممون والمديرون والمشرفون التربويون في إقميم جنوبي األردن

ىدفت الدراسة التعرف إلى معوقات تدريس البالغة العربية في المرحمة الثانوية من 
وجيات نظر مختمفة: المعممين، والمديرين والمشرفين التربويين، في محافظات جنوب األردن، 
ولتحقيق األىداف تم استخدام المنيج الوصفي، وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة، طبقت 

 ( معممًا ومديرًا ومشرفًا تربويًا.182غت )عمى عينة بم

أظيرت نتائج الدراسة بأن ىناك عدة معوقات تعترض تدريس البالغة العربية في وقد 
ألردن، وىي متفاوتة من حيث الشدة، وكانت أكثر ىذه المرحمة الثانوية في محافظات جنوب ا

 المعوقات تمك المتعمقة بالمنياج، ثم المتعمقة بالطمبة.

(: مشكالت تعميم وتعمم البالغة العربية في الصف العاشر م2003سيمود ) دراسة -2
 األساسي من وجية نظر المعممين والطمبة بمحافظة غزة.

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن مشكالت تعميم وتعمم البالغة العربية لدى طمبة الصف 
ولتحقيق األىداف استخدمت العاشر األساسي من وجية نظر المعممين والطمبة في محافظة غزة، 

الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، وكانت األداة األساسية لمدراسة عبارة عن استبانة تتكون من 
مجاالت رئيسة: مشكالت تتعمق بمادة البالغة العربية، مشكالت  ة( فقرة تتوزع إلى ثالث83)
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طالبًا  466معممًا و 75) تتعمق بأداء المعمم، ومشكالت تتعمق بالطالب، طبقت عمى عينة بمغت
 وطالبة(.

أشارت نتائج الدراسة إلى أن النسب المئوية لتقديرات الطمبة أعمى من المعممين، حيث 
أن ترتيب األوزان النسبية لمجاالت المشكالت من وجية نظر المعممين جاءت بالترتيب )المجال 

أما األوزان النسبية من  %(،45.85%، والمجال الثالث 33.79%، والمجال الثاني 41.9األول 
%، والمجال الثالث 46.83%، المجال الثاني 84.19وجية نظر الطمبة )المجال األول 

45.90.)% 

تقويم مدى تحصيل طمبة المرحمة الثانوية بسمطنة عمان (: 2010دراسة العامري ) -3
 .لممفاىيم البالغية المقررة عمييم ومدى توظيفيم ليا في كتاباتيم

 لممفاىيم عمان بسمطنة الثانوية المرحمة طمبة تحصيل مدى تقويم لىإ الدراسة ىدفت
 األولى: أداتين في الدراسة أدوات تمثمت وقد. كتاباتيم في توظيفيا ومدى عمييم، المقررة البالغية
 عمى االختباران طبق ثم. اإلبداعي التعبير اختبار في الثانية األداة وتمثمت تحصيمي، اختبار
 مدارس إلى المنتمين الثانوي، الثالث الصف طمبة من وطالبة طالباً  (362) من مؤلفة عينة

 .عمان بسمطنة الداخمية المنطقة

 طمبة تحصيل مستوى تدني أبرزىا كان النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصمت وقد
 يعزى أن يمكن إحصائية داللة ذو فرق وظير درسوىا، التي البالغية لممفاىيم الثانوية المرحمة
 أدبية نصوص عمى اطالعيم وقمة حياتيم في البالغة أىمية الطمبة إدراك عدم منيا أسباب لعدة
كما أشارت النتائج . البالغية المفاىيم تحصيل في الذكور عمى اإلناث تفوق وأكدت النتائج .جيدة
 كذلك وتبين .البالغية المفاىيم تحصيل في األدبي القسم طمبة عمى العممي القسم طمبة تفوقإلى 
وأشارت النتائج أيضًا . درسوىا التي البالغية لممفاىيم الثانوية المرحمة طمبة توظيف مستوى تدني
 متغير إلى تعزى البالغية المفاىيم توظيف متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق وجود عدمإلى 

 .الجنس
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ضوء  (: تدريس الموضوعات البالغية لمصف الحادي عشر فيم2012دراسة مطر ) -4
 معايير الجودة الشاممة.

ىدفت الدراسة إلى بناء قائمة بمعايير الجودة الشاممة لتدريس الموضوعات البالغية 
لمصف الحادي عشر، وتعرف مستوى توافر تمك المعايير لدى معممي المغة العربية لمصف 

موضوعات الحادي عشر، وىدفت التعرف إلى الفروق في توافر معايير الجودة الشاممة لتدريس 
البالغة، وذلك في ضوء متغيري الجنس وسنوات الخدمة، ولتحقيق األىداف استخدم الباحث 
المنيج الوصفي التحميمي، وكانت األداة األساسية عبارة عن بطاقة مالحظة طبقت عمى عينة 

 ( معممًا ومعممة.50عشوائية بمغت )

الغي" حظيت عمى وزن أظيرت النتائج أن فقرات البعد األول "إداد خطة الدرس الب
%(، وأن فقرات البعد الثاني "تقديم الدرس البالغي" حصت عمى وزن نسبي 79.30نسبي بمغ )

%(، وأن فقرات البعد الثالث "األنشطة والخبرات البالغية" حظيت بوزن نسبي بمغ 79.40بمغ )
ى وزن نسبي %(، وأن فقرات البعد الرابع "التقويم الختامي لمدرس البالغي" حصمت عم77.20)
%(، وىي نسب متوسطة، وتبين وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى توافر 74.24)

معايير الجودة لدى معممي الصف الحادي عشر عند تدريسيم لموضوعات البالغة تعزى لمتغير 
 سنوات الخدمة، ولم تظير فروق تعزى لمتغير الجنس.

لبالغية في كتاب األدب والنصوص (: درجة توافر المفاىيم ام2013دراسة حسونة ) -5
 لمصف الثاني عشر.

 والنصوص األدب كتاب في توافرىا الواجب البالغية المفاىيم تحديد إلى الدراسة ىدفت
 التحميمي، الوصفي المنيج الباحث واستخدم توافرىا، درجة عن والكشف عشر، الثاني لمصف
 عرضيا وتم البالغية، بالمفاىيم قائمة بإعداد قام حيث المضمون، تحميل الدراسة أداة وكانت
 ثالثة عمى موزعة مفيوماً ( 30) ب النيائية صورتيا في لتخرج المحكمين، من مجموعة عمى
 التوازن عدم إلى الدراسة وتوصمت األدبية، النصوص مضمون بتحميل قام ذلك ضوء وفي أبعاد،
 األولى المرتبة البيان عمم احتل حيث عشر، الثاني الصف كتاب في البالغية المفاىيم عرض في
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 البديع عمم احتل بينما ،%(32.16) نسبي بوزن المعاني عمم يميو ،%(50.54) نسبي بوزن
 %(.17.30) نسبي بوزن األخيرة المرتبة

 مشكالت حول العربية المغة مادة مدرسي من عينة (: آراءم2013دراسة سمو ) -6
 .حمب مدينة مدارس في ميدانية دراسة :العامة الثانوية المرحمة في البالغة تدريس

 في البالغة تدريس مشكالت حول العربية المغة مدرسي آراء بيان إلى الدراسة ىدفت
 التحميمي، الوصفي المنيج الباحثة ستخدمتوا. حمب مدينة مدارس في العامة الثانوية المرحمة

 المغة مدرسي من عشوائية بطريقة اختيارىم تم ومدرسة مدرساً  (282) الدراسة عينة بمغتو 
 محاور عدة من مؤلفة استبانة عن عبارة الدراسة أداة وكانت العامة، الثانوية المرحمة في العربية
 التعميمية، والوسائل المدرسي، والكتاب والمحتوى، باألىداف، تتعمق مشكالت عمى تشتمل

 .المدرس واىتمامات التدريس، وميارات والتقويم،

 تربوياً  المؤىمين المدرسين بين إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة توصمتوقد 
 في المدرس، واىتمامات التدريس وميارات والتقويم األىداف لمحور بالنسبة تربوياً  المؤىمين وغير
 .التعميمية والوسائل المدرسي والكتاب المحتوى لمحور بالنسبة فروقاً  الدراسة تظير لم حين

 .الدراسات السابقة التي اىتمت باستراتيجيات تدريس البالغة العربيةالمحور الثاني: 

خرائط المفاىيم في تدريس البالغة عمى  استخدامأثر (: م2007دراسة الشماخي ) -1
 .تحصيل طالبات الصف الحادي عشر

 تحصيل عمى البالغة تدريس في المفاىيم خرائط استخدامأثر  معرفة إلى الدراسة ىدفت
 ونظمتولتحقيق األىداف استخدمت الدراسة المنيج التجريبي،  عشر، الحادي الصف طالبات
 عينة تكونت وقدتحصيميًا،  اختبارا وأعدت مفاىيم، خرائط شكل في البالغة دروس مفاىيم الباحثة
 المفاىيم، خرائط باستخدام درست تجريبية: مجموعتين إلى تقسيميا تم طالبة، (126) من الدراسة

 داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة نتائج أشارت وقد. المعتادة لطريقةبا درست وضابطة
 البالغة، تحصيل في والضابطة التجريبية المجموعتين أفراد درجات متوسطي بين إحصائية
 أفراد درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وجود. التجريبية المجموعة طالبات لصالح
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 عدموتبين . التجريبية المجموعة لصالح التذكر، مستوى في والضابطة التجريبية المجموعتين
 المجموعتين أفراد درجات متوسطي بين الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق جود

 . والتطبيق الفيم مستويي في والضابطة التجريبية

في تحصيل طمبة  برنامج الكورت باستخدامفاعمية التدريس (: 2008) المدحانيدراسة  -2
 .نحوىا واتجاىيمالصف الحادي عشر في البالغة 

 طمبة تحصيل في الكورت برنامج باستخدام التدريس فاعمية معرفة إلى الدراسة ىدفت
واعتمدت الدراسة عمى المنيج التجريبي،  نحوىا، واتجاىيم البالغة، في عشر الحادي الصف

 البالغة، في تحصيمي اختبار إلى إضافة الكورت، برنامج باستخدام الدروس الباحث أعدو 
 تقسيميا تم وطالبة، طالباً  (121) من الدراسة مجموعة تكونت وقد ،البالغة نحو لالتجاه ومقياس
 .لإلناث واألخرى لمذكور إحداىما شعبتان مجموعة كل في وضابطة؛ تجريبية مجموعتينإلى 

 الكمية الدرجة متوسطي بين إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة نتائج وأشارت
 ببن إحصائية داللة ذات فروق وجود وعدم البالغة، اختبار في والضابطة التجريبية لممجموعتين
 .البالغة نحو االتجاه في التجريبية والمجموعة الضابطة المجموعة درجات متوسطي

اىيم البالغية (: أثر استخدام خرائط المفاىيم في اكتساب المف2011دراسة المييبي ) -3
 لدى طالبات المرحمة اإلعدادية.

 لدى البالغية المفاىيم اكتساب في المفاىيم خرائط استخدام أثر تعرف إلى الدراسة ىدفت
 حبيبة أم إعدادية) وتم اختيار. واستخدمت الباحثة المنيج التجريبي. اإلعدادية المرحمة طالبات
 وزعن طالبة (55) من الدراسة عينة تألفتو . التجربة ألجراء بعقوبة، مركز في قصدياً ( لمبنات

 باستخدام البالغية المفاىيم تدرس طالبة (29) من التجريبية المجموعة تكونت مجموعتين، لىإ
 البالغية المفاىيم تدرس طالبة (26) من فتكونت الضابطة المجموعة أما المفاىيم خرائط

 .التقميدية بالطريقة

 النسب في الضابطة المجموعة عمى التجريبية المجموعرة تفروق النتائج أظيرت وقد
 المجموعة بين إحصائية داللة ذي فرق وجودوتبين . بالغي مفيوم كل الكتساب المئوية

 بالطريقة درست التي الضابطة المجموعة وبين المفاىيم خرائط باستخدام درست التي التجريبية
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 ذي فرق وجودو . التجريبية المجموعة لمصمحة مجتمعة البالغية المفاىيم اكتساب في التقميدية
 المجموعة وبين المفاىيم خرائط باستخدام درست التي التجريبية المجموعة بين إحصائية داللة

 لمصمحة مجتمعة البالغية المفاىيم تحصيل في التقميدية بالطريقة درست التي الضابطة
 .التجريبية المجموعة

استراتيجية التدريس التبادلي والطريقة القياسية في  أثر(: 2011) المحياويدراسة  -4
 .اكتساب المفاىيم البالغية لدى طالب الصف الخامس األدبي

 اكتساب في القياسية والطريقة التبادلي التدريس استراتيجية أثر تعّرف إلى ىدفت الدراسة
 إجراءات اتباع تم الدراسة أىداف ولتحقيق. األدبي الخامس الصف طالب لدى البالغية المفاىيم
 قبمي،) نتحصيميي ناختباري واعد   التجريبيتين، المجموعتين تصميم اختير إذ التجريبي، المنيج
 لمبنين المحمودية إعدادية من األدبي، الخامس الصف طالب من عينة قصدياً  اختيرت(. وبعدي
 العينة أفراد عدد بمغ إذ التجربة، تطبيق لغرض ،الثانية الكرخ/ بغداد لتربية العامة لممديرية التابعة

 .مجموعة لكل طالباً  (36) بواقع طالباً  (72)

 درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات قو فر  عن وجود الدراسة نتائج وأسفرت
 والبعدي القبمي المفاىيم اكتساب اختباري في( التبادلي التدريس) األولى التجريبية المجموعة
 درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذو قو فر  يوجد وتبين أنو .البعدي االختبار ولمصمحة
 والبعدي القبمي المفاىيم اكتساب اختباري في( القياسية الطريقة) الثانية التجريبية المجموعة
 المجموعة درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذو قو فر  ووجود. البعدي االختبار ولمصمحة
 اختبار في( القياسية الطريقة) الثانية التجريبية والمجموعة ،(التبادلي التدريس) األولى التجريبية
 .األولى التجريبية المجموعة ولمصمحة البعدي المفاىيم اكتساب

(: فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية ميارات تدريس 2012دراسة عيسى ) -5
 البالغة لدى الطالب المعممين في ضوء االتجاىات الحديثة لتعميميا.

ىدفت الدراسة إلى تعرف فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية ميارات تدريس البالغة 
لدى الطالب معممي المغة العربية في ضوء االتجاىات الحديثة لتعميميا، ولتحقيق األىداف 

( طالبًا من طالب الدبموم 30استخدم الباحث المنيج التجريبي، وكانت عينة الدراسة تتكون من )
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بكمية جامعة الطائف، وأعد الباحث قائمة بميارات تدريس البالغة، وبرنامج تدريبي التربوي 
 مقترح لتدريس البالغة في ضوء االتجاىات الحديثة، واختبار تحصيمي، وبطاقة مالحظة.

أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق بين متوسطي درجات العينة في االختبار وقد 
عية لبطاقة المالحظة في التطبيق القبمي والبعدي، لصالح التحصيمي والميارات الرئيسة والفر 

التطبيق البعدي، مما يدلل عمى فاعمية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية الجوانب المعرفية 
والميارات التدريسية الالزمة لتدريس البالغة تخطيطًا وتنفيذًا وتقويمًا في ضوء االتجاىات الحديثة 

 لتعميميا.

أثر استعمال أنموذج ويتمي في تحصيل طالبات الصف (: 2012)دراسة محمد  -6
 .الخامس األدبي في مادة البالغة

 الصف طالبات تحصيل في ويتمي أنموذج استعمال أثر تعّرف إلى ىفت الدراسة
 ختارتوا. تم استخدام المنيج التجريبي الدراسة ىدف ولتحقيق ،البالغة مادة في األدبي الخامس
 واختارت األدبي، الخامس لمصف شعبتين تضم التي( لمبنات اآلمال إعدادية) ايقصد الباحثة
 الضابطة، المجموعة( ب) الشعبة مثمت حين في التجريبية، موعةالمج لتمثل( أ) الشعبة عشوائيا
 اختباراالباحثة  أعّدتكذلك  ،شعبة كل في طالبة (32) بواقع طالبة، (64) الدراسة عينة وبمغت

 متعدد. من االختيار نوع من فقرة (30) من تألف تحصيمياً 

 طالبات تحصيل متوسط بين إحصائية داللة ذو فرق وجودمن نتائج الدراسة  اتضحو 
 أنموذج باستعمال البالغة درسن الالئي التجريبية المجموعة طالبات ولمصمحة البحث مجموعتي

 .ويتمي

االستقصاء الحر في التفكير أثر تدريس البالغة باستراتيجية (: 2013دراسة الخالدي ) -7
 .الناقد واستيعاب المفاىيم البالغية لدى طالب الصف الخامس األدبي

 الناقد التفكير في الحر االستقصاء باستراتيجية البالغة تدريس أثر معرفة ىدفت الدراسة
أىداف الدراسة استخدم  ولتحقيق األدبي، الخامس الصف طالب لدى البالغية المفاىيم واستيعاب

 وآخر الناقد، لمتفكير عمى عدة أدوات أىميا اختبار الباحث واعتمد ،الباحث المنيج التجريبي
 وبطريقة فييا، تجربتو إلجراء (لمبنين الفيحاء إعدادية) قصدياً  الباحث اختار. البالغية لممفاىيم
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 باعتماد البالغة مادة َدرست التي التجريبية المجموعة لتمثل( أ) شعبة اختار العشوائي السحب
 البالغة مادة َدرست التي الضابطة المجموعة تمثل( ب) وشعبة الحر، االستقصاء استراتيجية
 كلّ  في طالباً  (31) بواقع طالباً  (62) الدراسة عينة بمغتحيث  االعتيادية، الطريقة باعتماد
 .مجموعةٍ 

 البالغة درسوا الذين التجريبية المجموعة طالب تفوقأظيرت نتائج الدراسة وقد 
 بالطريقة البالغة درسوا الذين الضابطة المجموعة طالب عمى الحر االستقصاء باستراتيجية
 .النيائي البالغية المفاىيم استيعاب واختبار النيائي، الناقد التفكير اختبار في االعتيادية

 ومعالجة البالغية المفاىيم اكتساب في مارزانو نموذجأ (: أثر2013دراسة الساعدي ) -8
 األدبي. الخامس الصف طالب عند المعمومات

 ومعالجة البالغية المفاىيم اكتساب في مارزانو أنموذج أثر تعرُّف إلى الدراسةىدفت 
ولتحقيق أىداف الدراسة استخدم الباحث المنيج . األدبي الخامس الصف طالب عند المعمومات
 لمبنين الساعدي سيل بن سيل إعدادية من األدبي الخامس الصف طالب اختيار وتم التجريبي،
 فكانتا الدراسة أداتا أما. التجربة تطبيق لغرض الثالثة، الرصافة -بغداد تربية لمديرية التابعة
 .المعمومات معالجة أساليب ومقياس متعدد، من اختيار نوع من البالغية المفاىيم اكتساب اختبار

 عمى مارزانو بأنموذج درسوا الذين التجريبية المجموعة طالب تفوق النتائج وأظيرت
 البالغية، المفاىيم اكتساب اختبار في التقميدية بالطريقة درسوا الذين الضابطة المجموعة طالب

 معالجة في الضابطة المجموعة وطالب التجريبية المجموعة طالب بين قو فر  وجودتبين و 
 لصالح طالب المجموعة التجريبية. المعمومات

 وتنمية البالغية المفاىيم اكتساب في وودز أنموذج أثر(: 2013دراسة العميري ) -9
 األدبي. الخامس الصف طالب عند الناقد التفكير

 التفكير وتنمية البالغية المفاىيم اكتساب في وودز أنموذج أثر تعرف إلىىدفت الدراسة 
 تجريبي، المنيج اختيار تم الدراسة ىدف ولتحقيق. األدبي الخامس الصف طالب عند الناقد

 فيو الثاني االختبار أما البعدي، البالغية المفاىيم اكتساب اختبار: األول اختبارانالباحث  أعدو 
 الناصر عبد جمال إعدادية)قصدية من  عينة عمى طبقا البعدي،-القبمي الناقد التفكير اختبار
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 وزعوا طالباً  (50) من الدراسة عينة تألفت التجربة إلجراءو  بعقوبة، قضاء مركز في( لمبنين
 .(وضابطة تجريبية) مجموعتين عمى بالتساوي

 الضابطة المجموعة طالب عمى التجريبية المجموعرة طالب تفروق النتائج أظيرت وقد
 بين إحصائية داللة ذي فرق دوجو  حيث تبين بالغي، مفيوم كل الكتساب المئوية النسب في

 بالطريقة درست التي الضابطة المجموعةو  وودز، أنموذج وفق درست التي التجريبية المجموعة
 داللة ذي فرق وجودوتبين . التجريبية المجموعة لمصمحة البالغية، المفاىيم اكتساب في التقميدية
 التي الضابطة المجموعة وبين وودز أنموذج وفق درست التي التجريبية المجموعة بين إحصائية
 .التجريبية المجموعة ولمصمحة البعدي، الناقد التفكير اختبار في التقميدية بالطريقة درست

 واالحتفاظ البالغية المفاىيم اكتساب في الندا أنموذج (: أثر2013دراسة النعيمي ) -10
 األدبي. الخامس الصف طالب لدى بيا

 بيا واالحتفاظ البالغية المفاىيم اكتساب في الندا أنموذج أثر تعرف إلى الدراسة ىدفت
وكانت عينة الدراسة عبارة عن  التجريبي، المنيج اتباع وتم. األدبي الخامس الصف طالب لدى
 مدينة في قصدية بصورة( لمبنين طالب أبي ابن عمي إعدادية) ىم مناختيار  ( طالبة تم50)

( أ) شعبة اختيار تم األدبي، الخامس لمصف شعبتين عمى احتوت والتي المركز،/ المقدادية
 وشعبة ،(الندا إنموذج) بر يدرسون طالًبا (25) بواقع التجريبية المجموعة لتمثل العشوائي بالسحب

 لقياس(. القياسية) التقميدية بالطريقة يدرسون طالًبا (25) بواقع الضابطة المجموعة لتمثل( ب)
 المفاىيم اكتساب في اختبار بناء تم بيا، واالحتفاظ البالغية لممفاىيم الطالب اكتساب مدى

 (.متعدد من االختيار) نوع من بيا واالحتفاظ

 طالب درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات قو فر وجود  عن النتائج أسفرتوقد 
 درجات ومتوسط( الندا إنموذج) باستعمال والتطبيق البالغة يدرسون الذين التجريبية المجموعة
 لمصمحة( القياسية) التقميدية بالطريقة والتطبيق البالغة يدرسون الذين الضابطة المجموعة طالب

 بين إحصائية داللة ذو قو فر  وتبين وجود .المفاىيم اكتساب اختبار في التجريبية المجموعة
 إنموذج) باستعمال والتطبيق البالغة يدرسون الذين التجريبية المجموعة طالب درجات متوسط
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 بالطريقة والتطبيق البالغة يدرسون الذين الضابطة المجموعة طالب درجات ومتوسط( الندا
 .بالمفاىيم االحتفاظ اختبار في التجريبية المجموعة لمصمحة( القياسية) التقميدية

(: فاعمية توظيف األمثال الشعبية في التحصيل الفوري 2014دراسة عبد الجواد ) -11
 والمؤجل في البالغة بالمرحمة الثانوية.

غة العربية ىدفت الدراسة تعرف فاعمية توظيف فاعمية األمثال الشعبية عند تدريس البال
لطالبات المرحمة الثانوية عمى تحصيمين الفوري والمؤجل، ولتحقيق األىداف استخدم الباحث 

( 30في البالغة اشتمل عمى ) اً تحصيمي اً المنيج التجريبي، وكانت أداة الدراسة األساسية اختبار 
( طالبة، تم تقسيمين عشوائيًا إلى مجموعتين األولى 67فقرة، طبقت الدراسة عمى عينة بمغت )

 ضابطة، والثانية تجريبية.

توصمت الدراسة إلى وجود فروق بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية، وقد 
بار البعدي لمبالغة، صالح المجموعة وتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة في االخت

التجريبية، وكان حجم تأثير توظيف األمثال الشعبية كبيرًا، وتبين وجود فروق بين التطبيق 
 البعدي الفوري والمؤجل لصالح البعدي المؤجل.

(: فاعمية استخدام استراتيجية خرائط المفاىيم عمى تحصيل 2014دراسة قرمان ) -12
 دى طالبات الصف الحادي عشر بغزة.البالغة واالتجاه نحوىا ل

ىدفت الدراسة إلى معرفة فاعمية استخدام إستراتيجية خرائط المفاىيم عمى تحصيل 
البالغة واالتجاه نحوىا لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة، ولتحقيق أىداف الدراسة تم 

لبالغة، واستبانة استخدام المنيج شبو التجريبي، وتمثمت أدوات الدراسة باختبار تحصيمي في ا
لقياس اتجاه طالبات الصف الحادي عشر نحو البالغة، طبقت األدوات عمى عينة عشوائية من 

( طالبة، ينقسمن إلى 82طالبات مدرسة الزىراء الثانوية )ب( بمديرية شرق غزة، وبمغت العينة )
 ( طالبة مجموعة ضابطة.41( طالبة مجموعة تجريبية و)41)

راسة عن وجود فروق بين متوسط درجات طالبات المجموعة أسفرت نتائج الدوقد 
التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة، في اختبار البالغة البعدي لصالح طالبات 
المجموعة التجريبية، كما تبين وجود فروق بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية 
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ي لمقياس االتجاه نحو مادة البالغة، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعد
وأشارت النتائج إلى فاعمية استراتيجية خرائط المفاىيم في التحصيل بمادة البالغة واالتجاه 

 نحوىا.

 .المحور الثالث: الدراسات السابقة التي اىتمت بعالج صعوبات البالغة

ية في الجامعة (: صعوبات تعمم البالغة لدى طمبة قسم المغة العرب2003دراسة عايش ) -1
 اإلسالمية بغزة وبرنامج مقترح لعالجيا.

ىدفت الدراسة إلى تحديد صعوبات تعمم البالغة لدى طمبة قسم المغة العربية بالجامعة 
اإلسالمية بغزة، وبرنامج مقترح لعالجيا، ولتحقيق أىداف الدراسة استخدمت الباحثة المنيج 

استطالعية لمكشف عن أكثر مباحث وموضوعات الوصفي، والمنيج البنائي، وطبقت استبانة 
البالغة صعوبة، وتم اعداد اختبار تشخيصي في ست مباحث تبين أنيا أصعب المباحث، 

( طالبًا وطالبة ممن أتموا دراسة مساق البالغة 50وطبقت الباحثة االختبار عمى عينة بمغت )
 العربية.

ث صعوبة ىي بالترتيب: التجريد، ثم أسفرت نتائج االستبانة االستطالعية أن أكثر المباح
االلتفات، المشاكمة، التورية، المف والنشر، وأخيرًا االستعارة. وبينت نتائج االختبار التشخيصي أن 
أكثر المباحث صعوبة بالترتيب ىي المف والنشر، ثم التجريد، فالتورية. وفي ضوء النتائج السابقة 

ث البالغة التالية: المف والنشر، والتجريد، والتورية، قامت الباحثة ببناء برنامج مقترح في مباح
 وتم تقييم البرنامج من خالل ورشة عمل لعدد من المختصين.

(: المشكالت التي تواجو تدريس البالغة في المرحمة الثانوية كما 2006دراسة البكر ) -2
 يراىا معممو المغة العربية ومقترحات عالجيا.

ىدفت الدراسة إلى الكشف عن المشكالت التي تواجو تدريس البالغة العربية في المرحمة 
الثانوية كما يراىا معممو المغة العربية بمدارس الرياض، وتقديم مقترحات لعالجيا، واعتمد 
الباحث عل المنيج الوصفي التحميمي، وكانت األداة عبارة عن استبانة تمثل مشكالت تدريس 

( معممًا بمدارس الرياض الحكومية، فأسفرت النتائج أن 82بقت عمى عينة بمغت )البالغة، ط
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ىناك مشكالت متعددة لتدريس البالغة العربية وجاءت بنسب مرتفعة، وأنيا تؤثر في مستوى 
 تحصيل الطمبة في البالغة العربية.

لدى (: فعالية برنامج في عالج صعوبات تعمم البالغة العربية 2006دراسة دحالن ) -3
 .طمبة الصف الحادي عشر في قطاع غزة

ىدفت الدراسة التعرف إلى صعوبات تعمم البالغة العربية لدى طمبة الصف الحادي 
عشر وأسباب ىذه الصعوبات، وبناء برنامج عالجي والتعرف إلى أثره، ولتحقيق األىداف تم 

ت أىميا استبانة مفتوحة، استخدام المنيج الوصفي، والمنيج التجريبي، واستخدم الباحث عدة أدوا
 ة، واختبار تشخيصي، وآخر تحصيمي.ومقابمة شخصي

وتوصل الباحث إلى أن ىناك صعوبات متعددة أكثرىا شيوعًا تمك المتعمقة بالمحتوى 
وطرائق التدريس والطالب والمعمم واالختبارات وأساليب التقويم والنظام التربوي بالترتيب، كما تبين 

 لو أثر وفاعمية في عالج صعوبات تعمم البالغة. أن البرنامج المقترح

 :التعقيب العام عمى الدراسات السابقة

 أواًل: من حيث األىداف.

تنوعت الدراسات السابقة الميتمة بالبالغة العربية؛ فيناك دراسات ىدفت لمكشف عن 
م(، 2002)المخزومي، مثل دراسة  المشكالت التي تواجو المعمم في تدريس البالغة العربية

وىناك دراسات اىتمت بالكشف عن مشكالت تعميم وتعمم البالغة م(، 2013ودراسة )سمو، 
وىدفت دراسة )العامري،  م(،2006م(، ودراسة )البكر، 2003العربية مثل دراسة )سيمود، 

فيما كانت ىناك دراسات تيدف لمكشف  م( لمكشف عن مستوى تحصيل البالغة العربية،2010
 م(.2003صعوبات تعمم البالغة العربية مثل دراسات )عايش، عن 

وكانت ىناك دراسات تيدف لمكشف عن فاعمية برامج تعميمية في عالج صعوبات تعمم 
، أو برامج أخرى مثل برنامج الكورت دراسة )المدحاني، م(2006البالغة العربية )دحالن، 

(، وىناك دراسات وظفت أنموذج م2013، ونموذج مارزانو مثل دراسة )الساعدي، م(2008
، أو نماذج م(2013م(، أو نموذج الندا دراسة )النعيمي، 2013وودز مثل دراسة )العميري، 
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م(، أو استراتيجيات تعميمية مثل استراتيجية خرائط المفاىيم 2012بنائية مثل دراسة )محمد، 
، أو م(2014، ، ودراسة )قرمانم(2011م(، ودراسة )المييبي، 2007دراسة )الشماخي، 

م(، أو استراتيجية االستقصاء الحر 2011استراتيجية التدريس التبادلي مثل دراسة )المحياوي، 
م(، وىناك دراسات اىتمت بطمبة قسم المغة العربية مثل دراسة 2013مثل دراسة )الخالدي، 

 م( تدريس البالغة العربية بمعايير الجودة2012م(، وربطت دراسة )مطر، 2012)عيسى، 
م( فيدفت لمكشف عن درجة توافر المفاىيم البالغية في كتب 2013الشاممة، أما دراسة حسونة )

م( لمكشف عن فاعمية توظيف األمثال 2014، وىدفت دراسة )عبد الجواد، األدب والنصوص
 الشعبية.

والحظت الباحثة بأن الدراسات السابقة تنوعت من حيث األىداف، واالستراتيجيات التي 
لتنمية التحصيل في البالغة العربية، أو تنمية المفاىيم البالغية، أو تنمية التفكير الناقد وظفتيا 

 في البالغة العربية.

 ثانيًا: من حيث المنيج واإلجراءات.

نظرًا لتعدد أىداف الدراسات السابقة، تنوعت إجراءاتيا فيناك دراسات وظفت المنيج 
م(، ودراسة )البكر، 2003ودراسة )سيمود، م(، 2002الوصفي مثل دراسة )المخزومي، 

م(، 2013م(، و)سمو، 2013م(، و)حسونة، 2012م(، و)مطر، 2010م(، و)العامري، 2006
م(، و)المدحاني، 2007وىناك دراسات وظفت المنيج التجريبي مثل دراسة )الشماخي، 

 م(، و)محمد،2012م(، و)عيسى، 2011م(، و)المحياوي، 2011م(، و)المييبي، 2008
م(، و)النعيمي، 2013م(، و)العميري، 2013م(، و)الساعدي، 2013م(، و)الخالدي، 2012
 م(.2014م(، و)قرمان، 2014م(، و)عبد الجواد، 2013

والجدير بالذكر أن ىناك دراسات استخدمت االستبانة لجمع آراء المعممين والطمبة أو 
بية، واستخدمت الدراسات التجريبية المشرفين التربويين حول مشكالت تعمم وتعميم البالغة العر 

االختبارات في جمع البيانات والتأكد من أثر االستراتيجيات وفاعمية الطرائق التدريسية 
 المستخدمة.
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 ثالثًا: من حيث النتائج.

يتضح من نتائج الدراسات السابقة أن تعميم البالغة العربية يواجو مشكالت متعددة منيا 
نياج، أو بسبب المعمم وطريقتو في التدريس، أو بسبب مبحث بسبب الطالب، أو بسبب الم

 البالغة العربية وجموده، أو بسبب أساليب التقويم واألنظمة المتبعة في المدارس.

كذلك تبين أن ىناك عدة صعوبات تواجو الطمبة في اكتساب المفاىيم والميارات 
 البالغية، وتذوق النصوص األدبية الجمالي والبالغي.

تحصيل الطمبة في مبحث البالغة العربية منخفضًا، وأن ىناك عجز واتضح أيضًا أن 
 في فيم النصوص األدبية والقدرة عمى استخالص المفاىيم البالغية وألوانيا من النص.

كذلك أسفرت نتائج الدراسات التجريبية عمى أثر استراتيجيات التدريس المستخدمة في 
ق األدبي وتحصيل الطمبة في البالغة العربية، خاصة استراتيجية تنمية قدرات الطمبة في التذو 

خرائط المفاىيم، وبعض النماذج المتعمقة بالنظرية البنائية، خاصة نموذج ويتمي القائم عمى 
التمركز حول المشكمة. وتبين أنو يمكن تطوير قدرات الطمبة المعممين بأقسام المغة العربية وطرق 

 تدريسيا.

 االتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.رابعًا: أوجو 

تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في أنيا تتعمق بمبحث البالغة العربية، وتتفق 
م(من حيث اىتماميا بالكشف عن 2006م( و)دحالن، 2003إلى حد ما مع دراسة )عياش، 

م( في أنيا توظف مدخل 2012حمد، صعوبات تعمم البالغة العربية؛ بينما تتفق مع دراسة )م
 التعمم البنائي لتنمية تحصيل الطالبات في البالغة العربية.

 خامسًا: أوجو االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.

تختمف الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في أنيا تسعى لمكشف عن صعوبات 
مى الدراسات السابقة والبحوث ذات العالقة، ومتابعة الباحثة تعمم البالغة العربية باالعتماد ع

لطالبات الصف الحادي عشر ومتابعة أدائين في مبحث البالغة العربية، وتحديد ىذه الصعوبات 
واالعتماد عمى برنامج حاسوبي يعتمد عمى نظرية تعمم محددة مسبقًا )النظرية البنائية(، كذلك 
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في طبيعة البرنامج الذي أعدتو الباحثة، حيث ييتم بعرض تكمن خصوصية الدراسة الحالية 
أىداف كل درس بالغي، وعرض أنواع البالغة ومفاىيميا المرتبطة، والتفريق بين األلوان 

 البالغية، ىذا باإلضافة إلى تطبيق البرنامج وفق تصميم تجريبي لمجموعتين قبميًا وبعديًا.

 الدراسات السابقة. سادسًا: أوجو استفادة الدراسة الحالية من

استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في جوانب متعددة أىميا، التعرف إلى بعض 
مشكالت تعميم وتعمم البالغة العربية، وتحديد صعوبات تعمميا لدى الطمبة، واالستئناس ببعض 

 الدراسات في الكشف عن أنواع صعوبات تعمم البالغة العربية.

الستراتيجيات التدريسية الممكن استخداميا في تدريس مبحث كذلك التعرف إلى أفضل ا
البالغة العربية، واالعتماد عمى بعضيا في شرح الدروس، كذلك االستفادة من البرامج التعميمية 
الميتمة بتنمية البالغة العربية لدى الطمبة، واالطالع عمى بعض الدراسات ذات العالقة بالتعمم 

 تحصيل في البالغة العربية.البنائي ودوره في تنمية ال

ثراء اإلطار  كذلك استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في تحديد مشكمة الدراسة، وا 
جراءات الدراسة التجريبية وخطواتيا.  النظري لمدراسة، وا 

  

 



 

 

 
 

 الرابعالفصـــل 

 إجراءات الدراسة
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 إجراءات الدراسة: الفصل الرابع
الدراسة إلى بناء برنامج يقوم عمى النظرية البنائية، وقياس فاعميتو في عالج تسعى 

صعوبات تعمم البالغة لدى طالبات الصف الحادي عشر، ولتحقيق أىداف الدراسة قامت الباحثة 
بمجموعة من اإلجراءات، ويتناول الفصل الرابع عرضًا ليذه اإلجراءات: منيج الدراسة، تصميم 

الدراسة، عينة الدراسة، أدوات الدراسة، واألساليب اإلحصائية التي ستستعين الدراسة، مجتمع 
 الباحثة بيا لإلجابة عن أسئمة الدراسة واختبار فروضيا.

 .أواًل: منيج الدراسة

ق تنفيذىا، ائيعتمد اختيار منيج الدراسة عمى طبيعة الدراسة واألدوات المستخدمة، وطر 
 ، والمنيج شبو التجريبي:والبنائيولتحقيق غايات الدراسة استخدمت الباحثة المنيج الوصفي 

نيج وطريقة عممية لوصف ىو م التحميمي فالمنيج الوصفي :التحميميالمنيج الوصفي  -1
دراستيا من خالل منيجية عممية صحيحة، وتصوير النتائج التي يتم التوصل و  ظاىرة ما

( المنيج 56 م، ص2006يمكن تفسيرىا، ويعرف الحسن )إلييا عمى أشكال رقمية معبرة 
عبارة عن طريقة من طرق التحميل والتفسير بشكل عممي لمظواىر بأنو  التحميمي الوصفي

بالمنيج  الباحثةلمراد عالجيا، واستعانت بطرق منظمة لموصول إلى حمول لممشكمة ا
وصف الظاىرة قيد الدراسة، وتحديد صعوبات تعمم البالغة لدى  الوصفي التحميمي من أجل

 .طالبات الصف الحادي عشر بمدارس محافظة خانيونس
يقوم عمى أساس تحديد الطريقة واإلجراءات المنيجية لتصميم برنامج  المنيج البنائي: -2

 متو الباحثة في بناء البرنامج القائم عمى النظرية البنائية.تعميمي، واستخد
تغيير متعمد ومضبوط لمشروط المحددة لظاىرة  عبارة عنوىو  التجريبي:شبو المنيج  -3

: 2003معينة ومالحظة التغيرات الناتجة في ىذه الظاىرة ذاتيا وتفسيرىا )األغا واألستاذ، 

التصميم القبمي والبعدي لمجموعتين مستقمتين، ثم قامت  الباحثةتخدمت ولقد اس .(41
البرنامج التعميمي" لمتجربة وقياس أثره عمى المتغيرات التابعة بإخضاع المتغير المستقل "

 ( يوضح تصميم البحث:4. 1وىي "عالج صعوبات تعمم البالغة العربية"، والجدول رقم )
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 تصميم البحث التجريبي (4. 1جدول )

التطبيق  تجريبيةمجموعة 
 القبمي

التطبيق  توظيف البرنامج مجموعة تجريبية
 البعدي

 النتائج مقارنة
 عاديةطرق  مجموعة ضابطة مجموعة ضابطة

 

 .ثانيًا: عينة الدراسة

تنقسم عينة الدراسة إلى عينة استطالعية قامت الباحثة بتجريب أدوات الدراسة عميين، 
 وعينة فعمية:

اختارت الباحثة عينة عشوائية من طالبات الصف الثاني عشر  االستطالعية:العينة 
(، ممن سبق وأن درسوا موضوعات البالغة 37بمدرسة )مدرسة عكا الثانوية لمبنات( بمغت )

ذلك لمتأكد من صدقو، وثبات نتائجو، و  ،التي تتناوليا الباحثة؛ وذلك لتطبيق اختبار الدراسة
 الت التمييز.ومعامالت السيولة، ومعام

اختارت الباحثة مدرسة )عكا الثانوية لمبنات( بطريقة قصدية، ومن ثم  العينة الفعمية:
( طالبة، تم تقسيمين عشوائيًا إلى مجموعتين األولى تجريبية، 70اختارت عينة مكونة من )

إدارتيا والثانية ضابطة. والجدير بالذكر أن الباحثة اختارت مدرسة عكا الثانوية نظرًا إلبداء 
 التعاون مع الباحثة. والجدول التالي يوضح عينة الدراسة ومجموعاتيا: 

 عينة الدراسة ومجموعاتيا (4. 2جدول )

 النسبة المئوية العدد المجموعة
 35.55 53 الضابطة

 35.55 53 التجريبية

 100.0 05 اإلجمالي
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 .: أدوات الدراسةثالثاً 

 الباحثة عدة أدوات، كان أىميا:تحقيقًا ألىداف الدراسة استخدمت 

 اختبار تشخيصي وتحصيمي في صعوبات تعمم البالغة. .1
 عمى النظرية البنائية. محوسب قائمبرنامج  .2

 أواًل: اختبار صعوبات البالغة.

قامت الباحثة باالطالع عمى األدبيات التربوية السابقة، وبعض البحوث ذات العالقة 
باالطالع عمى الكتاب المدرسي المقرر عمى الطالبات، بالبالغة وصعوبات تعمميا؛ ثم قامت 

وتحديد موضوعات البالغة التي يتضمنيا. وقامت ببناء اختبار أولي عرض عمى مشرف 
الدراسة، ومجموعة من المختصين في مجاالت المغة العربية والتربية، والمناىج وطرق التدريس، 

وصياتيم ومقترحاتيم. وراعت الباحثة مجموعة والقياس والتقويم. وتم تعديل االختبار بناء عمى ت
 معايير واألسس عند بناء االختبار، وىي:من ال

 مالءمة عدد بنود االختبار. .1
 تحقيق أىدافو.قدرة االختبار عمى  .2
 صحة االختبار المغوية، والعممية، والتربوية. .3
 مراعاة الفروق الفردية بين الطالبات. .4
 دقة اإلجابات. .5
 لقدرات، وميارات، وخبرات طالبات الصف الحادي عشر.مناسبة االختبار  .6
 احتمال اإلجابة الصحية واحدة. .7

 :صعوبات البالغةتصحيح وترميز اختبار 

( فقرة من نوع )اختيار 30كان اختبار صعوبات البالغة في صورتو النيائية عبارة عن )
رميز اإلجابة الصحيحة ( درجة، وعميو قامت الباحثة بت30من المتعدد(، وكان إجمالي الدرجات )

(، وعميو فإن الدرجة العميا لالختبار تساوي 0فكان ) غير الصحيحة(، أما ترميز اإلجابة 1)
(30.) 
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 التطبيق االستطالعي:

قامت الباحثة بتطبيق االختبار عمى عينة الدراسة االستطالعية؛ ثم قامت بمجموعة من 
 أىداف، وذلك عمى النحو التالي:اإلجراءات لمتأكد من سالمتو وقدرتو عمى تحقيق 

 :اختبار صعوبات البالغةصدق 

جل قياسو، يقصد بالصدق مدى قدرة اختبار المفاىيم العممية عمى قياس ما وضع أل
( الصدق بأنو االستدالالت الخاصة التي نخرج بيا من 465 م، ص2010ويعرف أبو عالم )

مدى صالحية استخدام درجات المقياس  حيث مناسبتيا ومعناىا وفائدتيا، لذا فإن الصدق يبين
من صدق االختبار من خالل مجموعة من  الباحثةفي القيام بتفسيرات معينة وقد تأكدت 

 اإلجراءات:

 صدق المحكمين:

من المختصين بعموم بعرض االختبار في صورتو األولية عمى مجموعة  الباحثةقامت 
مجاالت القياس والتقويم، والمغة العربية، والمناىج وطرق التدريس، وبعض التربية خاصة في 

(، 1أساتذة المغة العربية لمصف الحادي عشر، واختصاصي في اإلحصاء التربوي ممحق رقم )
بتعديل فقراتو وفقًا لمقترحات لجنة التحكيم، والجدير بالذكر أن الممحق رقم  الباحثةومن ثم قامت 

 ار في صورتو النيائية.(، يوضح االختب2)

 (:Internal Consistency Validityصدق االتساق الداخمي )

يقصد بالصدق الداخمي لالختبار مدى قدرة فقرات االختبار عمى قياس ما وضعت ألجل 
قياسو، ويتم ىذا األمر من خالل احتساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار 

 (، يبين صدق االتساق الداخمي لالختبار:4. 3، والجدول رقم )والدرجة الكمية لفقراتو
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 ( يوضح معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات اختبار صعوبات البالغة4. 3جدول )

 والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو

 (.Sigقيمة ) معامل االرتباط م. (.Sigقيمة ) معامل االرتباط م.
1 **0.535 0.000 16 **0.575 0.000 

2 **0.513 0.001 17 *0.385 0.016 

3 **0.659 0.000 18 **0.502 0.001 

4 **0.710 0.000 19 **0.648 0.000 

5 **0.626 0.000 20 **0.630 0.000 

6 **0.746 0.000 21 **0.438 0.005 

7 **0.477 0.002 22 **0.519 0.001 

8 **0.590 0.000 23 **0.475 0.002 

9 **0.699 0.000 24 **0.452 0.003 

10 **0.620 0.000 25 **0.495 0.001 

11 **0.630 0.000 26 **0.393 0.010 

12 **0.587 0.000 27 **0.683 0.000 

13 **0.789 0.000 28 **0.507 0.001 

14 **0.705 0.000 29 **0.490 0.001 

15 **0.710 0.000 30 **0.760 0.000 

 0.393( = 0.01( وعند مستوى داللة )35عند درجة حرية )**ر الجدولية 
 0.304( = 0.05( وعند مستوى داللة )35*ر الجدولية عند درجة حرية )

( كانت أقل من مستوى .Sig( يوضح بأن جميع قيم االحتمال )4. 3الجدول رقم )
(، 35حرية ) (، وكانت جميع قيم االرتباط أعمى من معامل االرتباط عند درجات0.05الداللة )

(، 0.01أو  0.05وىذا يدلل عمى أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى داللة )
وعميو فإن االختبار وفقراتو تتمتع بصدق اتساق داخمي مناسب، وأن جميع الفقرات قادرة عمى 

 قياس ما وضعت ألجل قياسو.
 حساب زمن االختبار:

لبالغرة مرن خرالل التعررف إلرى الرزمن المسرتغرق مرن بحسراب زمرن اختبرار ا قامت الباحثرة
قبل أول خمس طالبات أنيوا اإلجابة عن االختبار، وزمن آخرر خمرس طالبرات أتمروا اإلجابرة عرن 

 االختبار، حسب المعادلة التالية:

 زمن إجابة أول خمس طالبات زمن  إجابة آخر خمس طالباتزمن االختبار = 
  

 
 ( دقيقة، بناء عمى المعادلة السابقة.30وكان زمن االختبار يقارب من )
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 معامالت السيولة:

عررررن طريررررق حسرررراب  البالغررررةاختبررررار  فقررررراتمررررن  فقرررررةلكررررل السرررريولة  معامررررلحسرررراب  تررررم
، ويررتم احتسرراب معررامالت السرريولة لفقرررات االختبررار بيرردف الصررحيحةالمتوسررط الحسررابي لإلجابررة 

(، 170: 2008( )أبررو دقررة، 0.20)( أو تقررل عررن 0.80حررذف الفقرررات الترري تزيررد سرريولتيا عررن )
 :باستخدام المعادلة التالية وتم حساب معامالت السيولة

عدد التالميذ الذين أجابوا عن المفردة إجابة صحيحة
عدد التالميذ الكمي

 معامل السيولة  

 (169: 2008)أبو دقة، 

 معامل التمييز:

إن اليدف األساسي من حساب معامل التمييز لفقرات أي اختبار ىو التعرف إلى 
الفقرات الضعيفة والفقرات القوية، وىو يستخدم لمحكم عمى قدرة االختبار في التمييز بين التالميذ 
الذين اكتسبوا الميارة أو المفيوم، دون غيرىم، ويتم احتساب معامالت التمييز بيدف حذف 

( أن الفقرات الضعيفة ىي التي يكون معامل 172 م، ص2008وترى أبو دقة ) الضعيف منيا،
التمييز لكل فقرة من فقرات اختبار  وقامت الباحثة باحتساب معامالت(، 0.20تمييزىا أقل من )

 البالغة، ولمدرجة الكمية بناء عمى الخطوات التالية:

 .من األعمى إلى األدنى التالميذدرجات  ترتيب -1
أي ما . الدنياتمثل الدرجات ( %27)، ات العمياتمثل الدرج (%27)الدرجات إلى مجموعتين :  تقسيم -2

تمميذ وتمميذة من العينة االستطالعية(، حيث أن إجمالي عدد أفراد العينة االستطالعية  11يعادل )
 ( تمميذ وتمميذة.40)

 .حدةل مفردة عمى في كل مجموعة عن ك الذين أجابوا إجابة صحيحة تالميذالعدد  تحديد -3
 :التاليةتطبيق المعادلة  -4

عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا 
عدد أفراد إحدى المجموعتين

 معامل التمييز  

 (172 م، ص2008)أبو دقة،  
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 والدرجة الكمية لفقراتومعامالت السيولة والتمييز لكل فقرة من فقرات اختبار البالغة  (4. 4جدول )

معامل  م.
 السيولة

معامل 
معامل  م. التمييز

 السيولة
معامل 
معامل  م. التمييز

 السيولة
معامل 
 التمييز

1 0.650 0.64 11 0.325 0.40 21 0.475 0.51 

2 0.600 0.36 12 0.600 0.525 22 0.600 0.60 

3 0.400 0.45 13 0.475 0.35 23 0.450 0.42 

4 0.625 0.36 14 0.625 0.40 24 0.650 0.46 

5 0.500 0.39 15 0.525 0.62 25 0.525 0.48 

6 0.525 0.65 16 0.525 0.54 26 0.650 0.42 

7 0.575 0.68 17 0.425 0.43 27 0.575 0.54 

8 0.450 0.70 18 0.650 0.57 28 0.525 0.34 

9 0.525 0.69 19 0.500 0.35 29 0.400 0.54 

10 0.350 0.42 20 0.475 0.49 30 0.675 0.60 

 0.528 متوسط معامالت التمييز 0.495 السيولةمتوسط معامالت 

(، 0.325( يوضح أن معامالت السيولة كانت تتراوح ما بين )4. 4الجدول رقم )
(، وىي معامالت مناسبة، وبمغ متوسط معامالت السيولة لجميع فقرات االختبار 0.675و)
 (، وىو معدل مناسب.0.528)

(، وىي 0.70(، و)0.34كما يتضح أن معامالت التمييز كانت تتراوح ما بين )
(، وىو معدل 0.495معامالت مناسبة، وبمغ متوسط معامالت التمييز لجميع فقرات االختبار )

 مناسب. يؤكد عمى أن االختبار يتمتع بقدرة تمييز مناسبة.

 :البالغةثبات اختبار 

ائج، لو تم إعادة االختبار عدة مرات عمى نفس الفئة يقصد بالثبات االستقرار في النت
تحت نفس الظروف والشروط المواتية، ويقصد بالثبات دقة المقياس أو اتساقو حيث يعتبر 
المقياس ثابتًا إذا حصل نفس الفرد عمى نفس الدرجة أو درجة قريبة منيا في نفس االختبار أو 

(. ولحساب 481 م، ص2010ن مرة )أبو عالم، يقو أكثر ممجموعة الفقرات المتكافئة عند تطب
 الطرق التالية: ثبات االختبار قامت الباحثة باستخدام

 (:Spilt Half Method) طريقة التجزئة النصفية

تقوم ىذه الطريقة عمى أساس إيجاد معامل ارتباط بيرسون بين معدل الفقرات فردية 
الرتب ومعدل الفقرات زوجية الرتب من االختبار، ومن ثم تصحيح معامل االرتباط باستخدام 
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، وذلك باستخدام Spearman- Brown Coefficientمعادلة )سبيرمان براون( لمتصحيح 
 المعادلة:

(
1

2

R

R )( حيثRىو معا ) ،(481 م، ص2010مل االرتباط     )أبو عالم 

 معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمدرجة الكمية الختبار البالغة (4. 5جدول )

 معامل االرتباط المصحح معامل االرتباط عدد الفقرات االختبار

 0.82 0.694 30 البالغة العربية

برررأن معامرررل االرتبررراط برررين الفقررررات فرديرررة الرترررب، والفقررررات ( يتضرررح 4. 6الجررردول رقرررم )
(، وىررررو معرررردل 0.82(، وكرررران معامرررل الثبررررات لمدرجررررة الكميرررة لالختبررررار )0.694زوجيرررة الرتررررب )

 مرتفع.

 :Kuder- Richardson - 20( 05 ريتشاردسون –كودر )معادلة طريقة 
معامل ثبات أي اختبار  إيجادفي حالة ( 20)كودر ريتشاردسون تستخدم معادلة 

 اإلجابات الخاطئة واإلجابات الصحيحة، حسبتعتمد ىذه المعادلة عمى و تحصيمي أو غيره، 
 :(204م، ص 2009)المنيزل،  التاليةالمعادلة 

K-R20 = [k/(k-1)][1-(Σpq/s2) 

 (:Kuder-Richardson  20) معادلة كودر ريتشاردسونيوضح نتائج ( 4. 6رقم )والجدول 

 معامل الثبات بطريقة كودر ريتشاردسون لجميع فقرات اختبار البالغة (4. 6جدول )

 البالغةاختبار 
 معامل كودر ريتشاردسون عدد الفقرات

30 86.24 

 ( يتضررررح بررررأن معامررررل الثبررررات باسررررتخدام معادلررررة كررررودر4. 6مررررن خررررالل الجرررردول رقررررم )
 %(، وىو معامل مناسب لتطبيق االختبار عمى عينة الدراسة.86.24( يبمغ )21ريتشاردسون )

 .خامسًا: ضبط المتغيرات

قامت الباحثة بضبط عدة المتغيرات لضمان عزو التغير الحاصل فري تحصريل الطالبرات 
ائيرة، حيرث ترم في اختبرار البالغرة إلرى طريقرة التردريس باسرتخدام البرنرامج القرائم عمرى النظريرة البن
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ترردريس المجمرروعتين نفررس الرردروس، ونفررس عرردد الحصررص، كمررا قامررت بضرربط متغيرررات: العمررر، 
 وذلك عمى النحو التالي: ،والتحصيل العام، والتحصيل في مبحث المغة العربية

 ضبط متغير العمر:

قامرررت الباحثرررة برصرررد أعمرررار التالميرررذ عينرررة الدراسرررة، وقامرررت برررالتحقق مرررن الفرررروق فررري 
أعمررار تالميررذ المجموعررة التجريبيررة، ومتوسررط أعمررار تالميررذ المجموعررة الضررابطة، فكانررت متوسرط 

 (:4. 7النتائج كما تظير في الجدول رقم )

 اختبار ت لمفروق في أعمار المجموعتين (4. 7جدول )

متوسط  العدد المجموعة
 األعمار

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) الداللة 

 0.890 17.22 35 الضابطةالمجموعة 
1.394 0.168 

 غير دالة
 ال فروق 0.632 16.96 35 المجموعة التجريبية

 (1.99( تساوي )0.05(، مستوى داللة )68ت الجدولية عند درجات حرية )

( يتبين أن قيمرة )ت( المحسروبة أقرل مرن قيمرة )ت( 4. 7من خالل الجدول السابق رقم )
، بمعنررى أنررو ال توجررد 0.05( االحتماليررة أكبررر مررن مسررتوى الداللررة .Sigالجدوليررة، وكانررت قيمررة )

فررروق جوىريررة ذات داللررة إحصررائية بررين متوسررط أعمررار طالبررات المجموعررة التجريبيررة، ومتوسررط 
 أعمار طالبات المجموعة الضابطة، وبيذا تم ضبط متغير العمر.

 :العامضبط متغير التحصيل 

موعة التجريبية، ودرجات طالبات المجموعة قامت الباحثة برصد درجات طالبات المج
( في كافة المواد الدراسية، وقامت 2016/ 2015الضابطة، خالل الفصل الدراسي األول لمعام )

 بالتحقق من الفروق بينيا فكانت النتائج كما وردت في الجدول التالي:

 اختبار ت لمفروق في التحصيل العام لممجموعتين (4. 8جدول )

متوسط  العدد المجموعة
 التحصيل

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) الداللة 

 105.97 270.21 35 الضابطةالمجموعة 
1.511 0.136 

 غير دالة
 ال فروق 100.21 532.98 35 المجموعة التجريبية

 (1.99( تساوي )0.05(، مستوى داللة )68ت الجدولية عند درجات حرية )
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يوضح أن قيمة )ت( المحسوبة كانت أقل من قيمة )ت( الجدولية، ( 4. 8الجدول رقم )
(، وىذا يدلل عمى أنو ال توجد فروق ذات 0.05( أقل من مستوى الداللة ).Sigوكانت قيمة )

داللة إحصائية في متوسط التحصيل العام لطالبات المجموعة التجريبية، ومتوسط التحصيل العام 
 ة المواد الدراسية.لطالبات المجموعة الضابطة في كاف

 :المغة العربيةضبط متغير التحصيل في مبحث 

قامت الباحثة برصد درجات طالبات المجموعة التجريبية، ودرجات طالبات المجموعة 
 :كاآلتيالضابطة في مبحث المغة العربية، وقامت بالتحقق من الفروق بينيا، 

 المغة العربيةاختبار ت لمفروق في تحصيل الطالبات بمبحث  (4. 9جدول )

متوسط  العدد المجموعة
 التحصيل

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) الداللة 

 13.75 71.131 35 الضابطةالمجموعة 
0.941 0.350 

 غير دالة
 ال فروق 14.07 68.00 35 المجموعة التجريبية

 (1.99( تساوي )0.05(، مستوى داللة )68ت الجدولية عند درجات حرية )

( يوضح أن قيمة )ت( المحسوبة كانت أقل من قيمة )ت( الجدولية، 4. 9الجدول رقم )
(، وىذا يدلل عمى أنو ال توجد فروق ذات 0.05( أقل من مستوى الداللة ).Sigوكانت قيمة )

داللة إحصائية في متوسط تحصيل طالبات المجموعة التجريبية، ومتوسط تحصيل طالبات 
 ث المغة العربية.المجموعة الضابطة في مبح

 .تكافؤ المجموعتينسادسًا: 

قامت الباحثة بالتأكد من تكافؤ المجموعتين من خالل التأكد من وجود فروق بين متوسط 
 (:4. 10درجاتين عمى اختبار القبمي، فكانت النتائج كما بالجدول رقم )

 القبمي الختبار البالغةاختبار ت لمفروق في متوسط درجات الطالبات في التطبيق  (4. 10جدول )

المتوسط  العدد المجموعة التطبيق القبمي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) الداللة 

 اختبار البالغة
 3.95 11.40 35 الضابطةالمجموعة 

0.657 0.514 
 غير دالة

 ال فروق 3.60 11.90 35 المجموعة التجريبية
 (1.99( تساوي )0.05(، مستوى داللة )68)ت الجدولية عند درجات حرية 
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( يتبين أن قيم )ت( المحسوبة كانت أقل من قيمة 4. 10من خالل الجدول السابق رقم )
(، وىذا دليل عمى أنو ال 0.05( كانت أكبر من مستوى الداللة ).Sig)ت( الجدولية، وأن قيم )

اختبار البالغة، تعزى لمتغير توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الطالبات في 
 المجموعة، وىذا يشير إلى تكافؤ المجموعتين.

 ثانيًا: برنامج عالج صعوبات البالغة يقوم عمى النظرية البنائية.

باالطالع عمى الموضوعات التي تتعمق بالبالغة العربية المقررة عمى  الباحثةقامت 
ة من الدراسات السابقة، وبعض طالبات الصف الحادي عشر، كما تم االطالع عمى مجموع

(، كما تم Flashالبرمجيات التعميمية، ثم قامت بتصميم برنامج تعميمي يعتمد عمى برنامج )
 االعتماد عمى العديد من الصور المعبرة، وبعض التأثيرات الصوتية المناسبة.

 يويحتوي البرنامج عمى صفحة بداية، إضافة إلى تحديد أىداف موضوعات البالغة الت
، وبإمكان المعمم الضغط عمى الباحثةيتضمنيا، وصفحة لمدخول إلى الدروس التي صممتيا 

أيقونة كل موضوع عمى حدة، ومن ثم اإلشارة إلى أيقونة التالي لمتقدم إلى محتوى كل درس، كما 
بمشاركة الطمبة في تنفيذ الدروس، حيث بإمكان المعمم إتاحة الفرصة لمطمبة بأن  الباحثةاىتمت 

 قوم بالتأشير عمى اإلجابة الصحيحة مثاًل.ي

مجال تكنولوجيا في البرنامج التعميمي عمى مجموعة من المختصين  الباحثةثم عرضت 
التعميم، وبعض أساتذة مناىج وطرق تدريس العموم، وأخذت بكافة التعميمات والتعديالت، وقامت 

 يوضح منيجية تصميم البرنامج. (3)بتجربتو عدة مرات. والممحق رقم 

وتم مراعاة كافة مبادئ وجوانب التعمم البنائي، حيث يراعي البرنامج بأن يكون لممعمم 
ذا كان التعمم  دور المرشد والموجو الذي يزود الطالب بفرص الختبار فيميم الحالي ومعارفيم، وا 

ة تعميمية تستغل االختالف بين قائمًا عمى معرفة سابقة، فال بد وأن يراعي المعممون توفير بيئ
 الفيم الحالي والخبرات الجديدة التي يتعرض ليا المتعمم.

كذلك عرضت المادة عمى الطالبات بشكل تفاعمي، وعمى الطالبات أن يقمن ببناء 
المعرفة والبرنامج ال ينقل لين المعرفة، وعميين أيضًا تفسير ما يتم استقبالو من مادة تعميمية 
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نامج، كذلك وظفت الباحثة البيئة المحمية لمطالبات، حيث كانت معظم األمثمة يحتوييا البر 
البالغية من دروس النصوص واألدب والنثر، ومن القرآن الكريم، واعتمدت الباحثة عمى مبدأ 
االستفادة من الخطأ، من خالل الكشف عن أوجو القصور ومحاولة عالجيا، والبرنامج يحقق 

 التعمم.مبدأ الفيم شرط لعممية 

ويبدأ البرنامج بالجوانب الكمية، حيث يعرض بعض المفاىيم المتعمقة بعموم البالغة 
العربية، ثم يبدأ بتناول كل لون بالغي عمى حدة ليتحقق مبدأ البدء بالكل والتوسع إلى األجزاء، 
وتم تحقيق مبدأ االعتماد عمى الخبرات السابقة، حيث كانت معظم األمثمة والعروض التي 

بمبحث المغة  أمحتوييا البرنامج مبنية عمى خبرات الطالبات السابقة سواء بالبالغة العربية، ي
 العربية ككل.

أما بالنسبة لمبيئة الصفية، فاجتيدت الباحثة بأن تكون بيئة تعمم بنائي، حيث ُعرض 
وتم استخدام  والتقويم المستمر ألداء الطالبات، ،واألسئمة ،البرنامج في ضوء بيئة غنية باألنشطة

خرائط عقمية واختبارات قبمية، وتدريب عمى كافة األلوان البالغية وبمشاركة كافة الطالبات ومن 
 مستويات تحصيمية مختمفة.

وتم توفير بيئة تعمم مرنة تيتم بالتعمم ذي المعنى الذي يحدث من خالل األنشطة 
الميارات المناسبة لحل المشكالت، الحقيقية التي تساعد المتعمم عمى بناء الفيم وتنمية 

واستكشاف األلوان البالغية ورفع مستوى التذوق الجمالي، بما ينعكس عمى قدراتيم في فيم 
 موضوعات البالغة العربية، وتحقيق أىداف تدريسيا.

وتم اتباع أسموب التمركز حول المشكمة في شرح المون البالغي، وتم توفير سياق حقيقي 
نيا البرنامج، وكونت الباحثة أثناء التطبيق المجموعات التعاونية لرفع مستوى لمميام التي يتضم

المشاركة والتفاعل واالستفادة من األقران في فيم األلوان البالغية. وكانت الباحثة تعطي 
 الطالبات تعميمات موجية عند عرض الدروس البالغية.

ج التعميمية الحاسوبية، وبعض وتم االطالع عمى مجموعة من الوسائط المتعددة، والبرام
المراجع ذات العالقة بتصميم البرامج، وتم تحديد مراحل إعداد البرنامج وتصميمو، واتبعت 

جرائية   في تصميم البرنامج وىي:ضمن مراحل أربعة الباحثة عدة خطوات منيجية وا 
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 المرحمة األولى: مرحمة التحميل.

الذي يقوم عمى النظرية البنائية، وتشمل  مرحمة التحميل ىي أولى خطوات بناء البرنامج
 ىذه المرحمة عدة خطوات وىي:

 تحديد المشكمة التعميمية، وطريقة معالجتيا باستخدام البرنامج، ووفقًا لمبادئ التعمم البنائي. .1
تحديد الفئة المستيدفة، وخصائصيا النمائية، وقدراتيا العقمية )طالبات الصف الحادي  .2

 عشر(.
 رنامج العامة والخاصة.تحديد أىداف الب .3
تحديد المحتوى التعميمي المناسب لتوظيف التعمم البنائي في تدريسو باالعتماد عمى البرنامج  .4

حيث اعتمدت الباحثة عمى موضوعات البالغة العربية المتوفرة بالكتاب  التعميمي الحاسوبي.
إغناء المحتوى المدرسي، وقامت بإعداد أنشطة إثرائية في مادة البالغة العربية بيدف 

 بنصوص أكثر تفاعاًل، لرفع مستوى مشاركة الطالبات أثناء التطبيق.
وكانت عبارة عن مجموعة من  تضمنيا. البرنامجتحديد الميام التعميمية الواجب عمى  .5

التطبيقات الحاسوبية بحيث يمكن لمطالبة أن تقرأ المون البالغي، ثم يمكنيا االنتقال إلى 
المون، ثم بإمكانيا اختبار نفسيا من خالل التقويم المرحمي والتقويم  أمثمة متنوعة حول ىذا

 الختامي لكل درس من دروس البالغة العربية الواردة في البرنامج.
 تحدي خبرات الطمبة السابقة، واستغالليا في تصميم الدروس. .6
وأىداف تحديد نوع البرمجيات التي يمكن استخداميا، والتي تحقق األىداف السموكية،  .7

 الدراسة الحالية.
 تحديد البيئة المحيطة، وتأثيرىا في تصميم وتنفيذ البرنامج. .8

 المرحمة الثانية: مرحمة التصميم.

وىي أكثر المراحل أىمية، السيما وأن الباحثة يجب عمييا أن تقوم بجيد كبير في إنتاج 
التعميمي، واتبعت الباحثة عدة الرسوم المناسبة، وطريقة استدعاءىا، واستغالليا في الموقف 

 خطوات في ىذه المرحمة وىي:

 تحديد تصور مبدئي إلنتاج البرمجيات. .1
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، بناء عمى خبرة الباحثة في البرنامجتضمنيا المفاىيم والموضوعات الواجب أن ي تحديد .2
 مجال تدريس المغة العربية وتحديدًا موضوعات البالغة العربية.

 .البرنامجمنيا تضتحديد الرسوم التي يجب أن ي .3
 مطابقة األىداف اإلجرائية مع أىداف الدراسة الحالية. .4
 ، وطرح موضوعات البالغة من خالليا.البرنامجالتقيد بمبادئ التعمم البنائي في تصميم  .5
 .والبرنامج ومحتوياتوتحديد مصادر التعمم،  .6
 إعداد سيناريوىات البرنامج بشكل تفصيمي. .7

 .، والتطبيقالمرحمة الثالثة: مرحمة التطوير

 ، وتتضمن عدة خطوات وىي:البرنامجتأتي مرحمة التطوير بعد تصميم 

ل بين البرنامج، والتعمم البنائي؛ وذلك من خالل عرض المادة تحديد طريقة وسيناريو التكام .1
التعميمية )دروس البالغة العربية( باالعتماد عمى مبادئ ومعايير النظرية البنائية، حيث 

 ن يكون ىناك دور فعال لممتعمم.اىتمت الباحثة بأ
 .البرنامجتحديد الجدول الزمني الذي يستغرقو تصميم  .2
 .لمبرنامجاإلنتاج الفعمي  .3
 عدة مرات. من خالل تجربتو أدائواألولية، وتقويم  البرنامج في صورتوإخراج  .4
بناء عمى  وعمى مجموعة من الخبراء في تكنولوجيا التعميم، وتعديم البرنامجعرض  .5

 توصياتيم.
 المرحمة الرابعة: مرحمة التقويم.

، حتى لو كان ذلك يستغرق وقتًا، ياالتعميمية، يجب أن يتم تقويم البرامجنظرًا ألىمية 
تعد لالستخدام المستمر، وعميو فإن الباحثة اتبعت الخطوات التالية في تقويم  البرامجالسيما وأن 

 :البرنامج

 .لمبرنامج تقييم معايير تتضمن بطاقة تجييز .1
 .الحادي عشر الصف طالبات من عينة عمى حقيقي تعميمي موقف في البرنامج تجريب .2
 .( حواسيب7؛ بمغ عددىا )الحاسوب أجيزة من عينة عمى البرنامج تجريب .3
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 .البرنامج باستخدام مجموعة تدريس .4
 تطبيق اختبار البالغة قبميًا وبعديًا. .5
 .لمنتائج اإلحصائية المعالجة .6
 .وتفسيرىا ومناقشتيا النتائج تحميل .7
 .االستخدام بشأن قرار اتخاذ .8

، إضافة إلى مراعاة البرنامجوتم مراعاة قدرات الطمبة، وخبراتيم السابقة، عند تصميم 
اإلمكانات المتاحة لممدرسة الفمسطينية خاصة في مدارس المرحمة الثانوية، السيما وأن الباحثة 

وتعمم جيدًا حجم اإلمكانات المتاحة في المدرسة  نفسيا، التعميميةممرحمة لتعمل كمدرسة 
 الفمسطينية.

وىناك عدة معايير لمبرامج المحسوبة وفقًا لمنظرية البنائية، اىتمت الباحثة بتوافرىا في 
 البرنامج، وأىميا:

 .قياسو إمكانية تسيل جيدة صياغة وصياغتو اليدف وضوح .1
 .الثقافية والخمفية السن حيث من التعمم لمستوى البرنامج محتوى مناسبة .2
 .جديدة ومفاىيم ميارات إلى االنتقال قبل القبمية الميارات تعمم .3
 استدعاء الخبرات السابقة بداية كل حصة دراسية. .4
 .من جية أخرى والمتعمم بين البرنامج ومحتوياتو من جية تفاعل ىناك يكون أن .5
 إلى السيل من وتدرجيا والصوت والخطوط الرسوم خالل من وذلك المتعمم انتباه جذب .6

 .الصعب
 االىتمام الجيد بمشاركة المتعممين، وشرح أدوارىم قبل بداية الحصة الدراسية. .7
 .المممة الرتابة عن االبتعاد .8
 .بالرسوم أم بالصور أم بالعبارات سواء لمبرامج الراجعة التغذية تنوع .9

 .اتكالًيا تجعمو ال بصورة ولكن، المتعمم استجابة حسب المناسبة المساعدة توفير .10
 .الخطأ تكرار حالة في المناسب والعالج التشخيص .11
 يعطي وأن، أىداف من حققو وما المتعمم تعممو ما لقياس جزء نياية لكل المناسب االختبار .12

 .االختبار من االنتياء بعد راجعة تغذية لممتعمم
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 .إجراء الدراسةخطوات سابعًا: 

المغة العربية لطالبات الصف الحادي عشر، والحظت الضعف  تعمل الباحثة مدرسة لمادة .1
 والصعوبة التي تواجو الطالبة والمعممة في تعميم وتعمم البالغة العربية.

اطمعت الباحثة عمى مجموعة من الدراسات والبحوث ذات العالقة بالبالغة العربية، بيدف  .2
 اقتراح حمواًل لضعف الطالبات في تعمم البالغة العربية.

الطالع عمى نظريات التعمم، ومشورة ذوي االختصاص حول مزايا كل نظرية، وكيفية ا .3
 ووسائل توظيفيا.

االطالع عمى محتوى البالغة العربية المقرر عمى طمبة الصف الحادي عشر، بيدف  .4
 تحديد مواطن القوة ومواطن الضعف.

العربية، واقتراح  تحديد مشكمة الدراسة الحالية، في ضرورة تشخيص صعوبات تعمم البالغة .5
 برنامج محوسب قائم عمى النظرية البنائية في عالج صعوبات تعمم البالغة العربية.

بناء اختبار في صعوبات البالغة العربية، وتطبيقو عمى عينة استطالعية ممن درسوا  .6
محتوى البالغة العربية، وفي ضوء ذلك تأكدت الباحثة من صدقو، وثبات نتائجو، 

 بنتائجو لتحديد صعوبات تعمم البالغة العربية.واستأنست 
االطالع عمى األدبيات المتعمقة بصعوبات تعمم البالغة العربية خاصة الدراسات المحمية  .7

(، ومشورة ذوي االختصاص من معممي ومشرف المغة م2003مثل دراسة )عايش، 
 العربية.

تأت الباحثة بضرورة أن ييتم تحديد المحتوى المراد تدريسو في مادة البالغة العربية، وار  .8
البرنامج بمحتوى البالغة العربية كاماًل والمقرر عمى طالبات الصف الحادي عشر، ألن 
الباحثة تؤمن بأن ضرورة التكامل بين مباحث المغة العربية، والتكامل بين مباحث وأنواع 

احية، ومن ناحية أخرى البالغة العربية الثالث، نظرًا لمتداخل بين ألوانيا البالغية، ىذا ما ن
 فإن عممية نقد النص األدبي تحتاج لميارات في كافة أنواع البالغة العربية.

بناء برنامج محوسب قائم عمى النظرية البنائية لتدريس البالغة العربية لطالبات الصف  .9
 الحادي عشر، في ضوء صعوبات تعمم البالغة العربية.
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انوية لمبنات، وتقسيمين إلى مجموعتين األولى اختيار عينة الدراسة من مدرسة عكا الث .10
ضابطة، والثانية تجريبية، وضبط بعض المتغيرات ذات العالقة، مثل العمر، والتحصيل 

 العام، والتحصيل في المغة العربية.
 تطبيق اختبار البالغة العربية قبميًا، والتأكد من تكافؤ المجموعتين. .11
عة الضابطة بالطرق العادية، وتدريس طالبات تدريس البالغة العربية لطالبات المجمو  .12

 المجموعة التجريبية باستخدام البرنامج المحوسب القائم عمى النظرية البنائية.
تطبيق اختبار البالغة العربية بعديًا، ومقارنة النتائج، واقتراح التوصيات والبحوث  .13

 المستقبمية في ضوء ما تم التوصل إليو من نتائج.

 .التي واجيت الباحثةالصعوبات ثامنًا: 

 واجيت الباحثة مجموعة من الصعوبات في إجراء الدراسة، وفيما يمي عرض ليذه الصعوبات:

الضعف التراكمي لدى الطالبات في مبحث البالغة العربية، وضعف بعض الطالبات في  .1
 مبحث المغة العربية.

نت صعوبات التعمم تشمل كافة تعدد صعوبات تعمم البالغة العربية لدى الطالبات، حيث كا .2
 ألوان البالغة العربية، وأنواعيا.

تدريس محتوى البالغة العربية المقرر عمى طالبات الصف الحادي عشر وفق خطط وزارة  .3
التربية والتعميم يمتد ما بين شير )أكتوبر إلى أبريل(، وىي فترة طويمة، جدًا، وقد طمبت 

بحيث تم تدريس  ذا األمر لمجموعتي الدراسة.الباحثة من مشرف المغة العربية عالج ى
 الطالبات محتوى البالغة العربية ما بين شير )نوفمبر إلى مارس( ولكال المجموعتين.

ضعف إمكانات المدرسة الفمسطينية؛ حيث تطمب تدريس المجموعة التجريبية إلى استخدام  .4
تبر واحد ال يكفي مختبر الحاسوب، وىو متوفر بمدرسة عكا الثانوية لمبنات، لكن مخ

المدرسة، فيناك عدة دروس وفي مختمف المقررات والمواد الدراسية تحتاج إلى استخدام 
 المختبر الحاسوبي.

ولقد تجاوزت الباحثة مجموعة من ىذه الصعوبات من خالل مشورة مشرف الدراسة، 
 وبعض المختصين في مجال المغة العربية، وتكنولوجيا التعميم.
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 .األساليب اإلحصائيةتاسعًا: 

بناء برنامج يقوم عمى النظرية البنائيرة، وقيراس فاعميترو تيتم الدراسة الحالية بالكشف عن 
، ولتحقيق أىرداف الدراسرة ترم في عالج صعوبات تعمم البالغة لدى طالبات الصف الحادي عشر

اسرررررررم ( المعرررررررروف بSPSSاسرررررررتخدام برنرررررررامج رزمرررررررة التحميرررررررل اإلحصرررررررائي لمعمررررررروم االجتماعيرررررررة )
(Statistical Package for Social Science ولإلجابررة عمررى التسرراؤالت، والتحقررق مررن ،)

 الفروض تم استخدام مجموعة من األساليب والمعالجات اإلحصائية واالختبارات المناسبة وىي:

 (.Frequencies and Percentageالتكرارات والنسب المئوية ) -
 .االختبار وثبات نتائجومعامالت االرتباط: لمتحقق من صدق  -
: لمتعرف عمى ثبات نتائج Kuder-Richardson - 20( 20 ريتشاردسون – كودرمعادلة ) -

 االختبار.
 : لمتعرف عمى ثبات االختبار.(Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية ) -
 معامل السيولة/ الصعوبة. -
 معامل التمييز. -
(: لمتعرف عمى الفروق بين مجموعتين Independent Samples T - Test)اختبار  -

 مستقمتين.
 معادلة الكسب لبالك: لمكشف عن فاعمية البرنامج المقترح القائم عمى النظرية البنائية. -
(: لمتعرف عمى حجم أثر البرنامج المقترح القائم عمى النظرية 2معادلة مربع إيتا ) -

 البنائية.



 

 

 

 

 

 الخامسالفصـــل 

  ومناقشتياالدراسة نتائج 

 

  



76 
 

 ومناقشتياالدراسة نتائج : الفصل الخامس
، ومناقشتيا يعرض الفصل الخامس نتائج الدراسة، حيث يتناول إجابة عن أسئمة الدراسة
، وتوصياتيا، في ضوء األدب التربوي والدراسات السابقة ذات العالقة بالبالغة العربية وصعوباتيا

 وأىم البحوث المستقبمية المقترحة.

 الصف طالبات لدى العربية  : ما صعوبات تعمم البالغةنتائج السؤال األول ومناقشتيا
 غزة؟ في عشر الحادي

ة السابقة، كما لإلجابة عن السؤال األول قامت الباحثة باالطالع عمى األدبيات التربوي
المدارس التابعة لوزارة التربية  إحدىفي  مدرسة لطالبات الصف الحادي عشرأن الباحثة تعمل 

مجموعة من وأجرت مشورة ذوي االختصاص، قامت بيونس، و  والتعميم في محافظة خان
واستأنست الباحثة بيذه المقابالت لتحديد صعوبات تعمم  ،المقابالت ذات الطابع غير الرسمي

، بنتائج االختبار االستطالعي، كما استأنست البالغة العربية لدى طالبات الصف الحادي عشر
 تتمثل بما يمي:وفي ضوء ذلك توصمت الباحثة إلى أن صعوبات تعمم البالغة 

الصعوبات التي تتعمق بالطالب تنقسم إلى صعوبات تعمقت بعمم المعاني وألوانو 
، البالغية، وصعوبات في عمم البديع وألوانو البالغية، وصعوبات في عمم البيان وألوانو البالغية

كما أن ىذه الصعوبات تداخمت مع ضعف الطالبات في فيم النصوص األدبية نفسيا، لذا 
 لمنصوص األدبية. اً حرصت الباحثة بأن يتضمن البرنامج المحوسب شرح

وكانت أكثر الصعوبات تكرارًا وشيوعًا لدى الطالبات صعوبات عمم البيان وألوانو، يمييا 
 ، ثم أخيرًا صعوبات عمم المعاني وألوانو البالغية.صعوبات عمم البديع وألوانو البالغية

وفيما يتعمق بصعوبات عمم البيان؛ واجيت الطالبات صعوبات تتعمق بتذوق التشبيو، 
والكناية واالستعارة، وصعوبات تتعمق بالتفريق بين االستعارة التصريحية واالستعارة المكنية، أو 

 تفسير ىذه األلوان البالغية.

بات المتعمقة بعمم البديع فكن أكثرىا تكرارًا وشيوعًا القدرة عمى التفريق بين أما تمك الصعو 
 الجناس والسجع والطباق والمقابمة والتورية، وتذوقيا، واستخداميا في سياق التعبير.
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وفيما يتعمق بعمم المعاني فواجيت الطالبات صعوبات بالتفريق بين بعض ألوانو، وتذوق 
 اإليجاز واإلطناب. التقديم والتأخير، وتذوق

كذلك الحظت الباحثة وجود صعوبات في معرفة الطالبات لمفيوم عموم البالغة العربية، 
ومفيوم ألوانيا، لذا تضمن البرنامج المقترح القائم عمى النظرية البنائية شرحًا لمفيوم كل لون 

 بالغي يتضمنو الكتاب المدرسي.

ة إلى افتقار المحتوى المختص بالبالغة وتفسر الباحثة وجود صعوبات البالغة العربي
العربية لألمثمة المختمفة، وىذا ما حققتو من خالل البرنامج المحوسب، حيث يحتوي البرنامج 
عمى أمثمة متعددة، وترتبط بالبيئة المحمية لمطالبات، كذلك فإن الباحثة الحظت ضعف الطالبات 

عمى ألوان البالغة العربية وفروعيا المختمفة، في كافة الموضوعات البالغية، لذا اشتمل البرنامج 
عبارة عن مرجعية ووحدة متكاممة في تدريس البالغة العربية. ولتكن الباحثة قادرة  حتى يكون

عمى عالج صعوبات البالغة العربية اطمعت عمى مجموعة من الدراسات السابقة ذات العالقة 
م( 2001م(، ودراسة )الحشاش، 2003بصعوبات تعمم البالغة العربية مثل دراسة )عايش، 

 لمكشف عن أسباب ىذه الصعوبات، وتوصمت إلى التالي:

الربط بين عموم البالغة الثالث،  األسباب ضعفوأىم ىذه  تتعمق بمبحث البالغة: أسباب -1
واالعتماد عمى األمثمة المتوفرة بالكتاب بالشرح والتحميل، وىذا ال ينمي خيال الطالبة وقدراتيا 

البالغة العربية، وضعف التناسق والتكامل بين موضوعات البالغة في الكتاب  عمى فيم
 المدرسي، والتركيز عمى الجانب النظري واغفال الجانب التطبيقي.

تنمية التذوق األدبي لدى الطالبات بحاجة إلى  ق التدريس وأساليبو:ائتتعمق بطر  أسباب -2
طرق وأساليب تدريس غير تقميدية تقوم عمى التفاعل والتشارك، وىذا غير متوفر بالمستوى 
المطموب في مدارسنا، كما أن الحصص المخصصة لمبحث البالغة ال تسد حاجة المعمم 

عمى األمثمة المصنوعة، الستخدام واستغالل كافة الوسائل الممكنة، واعتماد المعممين 
والجمل المقتضبة، واتباع أساليب سريعة لموصول إلى المون البالغي، وىذا يولد المعرفة، 

 لكنو يغفل جوانب التذوق، والخيال األدبي.
من اكتشاف  ميمترى الباحثة أن تشخيص الصعوبات جانب  تتعمق بأساليب التقويم: أسباب -3

الغة العربية، وبعد مراجعة الباحثة لمكتاب المدرسي الطرق واألساليب الفعالة لتدريس الب
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تفتقر لميارات التفكير العميا كالتحميل والتركيب الحظت أنيا وأساليب التقويم المتوفرة فيو 
والتقويم، ومعظم أساليب التقويم تيتم بجوانب الحفظ بعيدًا عمى التذوق األدبي، وال تقيس 

 .القدرات األدبية والخيال لدى الطالبات
قراءة وأىم األسباب التي تعود إلى المعمم اعتماد المعمم عمى  تتعمق بالمعمم: أسباب -4

لنصوص األدبية في جمل مجازية وعبارات غير محددة، واالعتماد عمى أمثمة وأنشطة ا
الكتاب المدرسي؛ رغم أن النصوص األدبية ال يمكن حصرىا، وضعف بعض المعممين 

ربية، وعدم اىتمامو بطرق التدريس الفعالة في تدريس بأىداف تدريس مبحث البالغة الع
 البالغة العربية.

ضعف المشاركة، وضعف التركيز، وضيق الخيال األدبي،  تتعمق بالطالب نفسو: أسباب -5
والميول السمبية تجاه البالغة العربية، وضعف الحصيمة المغوية عند الطالبات نتيجة عدم 

 االطالع عمى النصوص األدبية.

الباحثة أن ىذه الصعوبات رغم كثرتيا إال أنو يمكن السيطرة عمييا، ومعالجتيا وترى 
ق تربوية، حيث قامت الباحثة في الدراسة الحالية بإعداد اختبار تشخيصي لمكشف عن ائبطر 

أكثر الصعوبات والموضوعات التي يعاني منيا الطالبات، والحظت الباحثة أن أوجو القصور 
ت في معظم موضوعات البالغة العربية: عمم المعاني، وعمم البديع، متعددة، وكانت الصعوبا

وعمم البيان. والحظت الباحثة صعوبات مرتبطة أخرى أىميا ضعف الربط بين عموم البالغة 
العربية، فعمى سبيل المثال لو احتوى النص األدبي عمى أكثر من لون من ألوان البالغة العربية 

وتتجاىل اآلخر، أو يتداخل فيميا لمنص األدبي فتستخرج لونًا غير  قد تكتشف الطالبة لونًا منيا
 المتوفر بالنص األدبي.

ما الصورة النيائية لمبرنامج المحوسب القائم عمى النظرية : نتائج السؤال الثاني ومناقشتيا
 البنائية لعالج صعوبات تعمم البالغة العربية لدى طالبات الصف الحادي عشر في غزة؟

اتبعت الباحثة عدة خطوات منيجية في إعداد البرنامج المقترح القائم عمى النظرية 
البنائية، تم ذكر بعضيا في الفصل الرابع )إجراءات الدراسة(، وتم تحديد منيجية إعداد البرنامج 

(، وكانت الصورة النيائية لمبرنامج المقترح عبارة عن 3في مالحق الدراسة )أنظر ممحق رقم 
دروس البالغة العربية المقررة عمى طالبات الصف الحادي عشر، والتي تتضمن عموم تحضير 
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البالغة العربية الثالث، وموضوعاتو الفرعية، وتم تحديد أىداف كل درس، وعرض تعريفات 
لمموضوع البالغي، وطرح مجموعة من األمثمة، واألنشطة المناسبة، كما قامت الباحثة بإثراء 

 ميارات التفكير الدنيا والعميا. قويم تعتمد عمىالبرنامج بأساليب ت

وأخذت الباحثة بعين االعتبار الصعوبات التي تتعمق بمبحث البالغة العربية، وأوجو 
القصور التي أسفر عنيا االختبار التشخيصي، كما أن البرنامج يحتوي عمى صورًا ورسومًا 

حثة في عرض البرنامج عمى عدة ووسائط صوتية تساعد عمى فيم النص األدبي، واعتمدت البا
وسائل أىميا شرح النص األدبي بطرق سميمة واضحة، ومن ثم التفاعل مع الطالبات بشكل 
تربوي مناسب لمتوصل إلى استكشاف المون البالغي الذي يتضمنو النص األدبي؛ كما أتاحت 

 الباحثة لمطالبات فرص مناقشة النصوص.

إلى أمثمة وأساليب لكل لون بالغي، ويمكن من ويتيح البرنامج لمطالبة فرص التعرف 
خالل البرنامج التفرقة بين أنواع البالغة العربية، والتأمل في النصوص األدبية بشكل منطقي، 

 وسعت الباحثة بأن ينمي البرنامج بعض ميارات التفكير والقدرة عمى النقد.

 

 αائية عند مستوى داللة )ىل توجد فروق ذات داللة إحص: نتائج السؤال الثالث ومناقشتيا
( بين متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة ومتوسط درجات طالبات المجموعة 0.05 ≥

 التجريبية في اختبار البالغة العربية البعدي تعزى لطريقة التدريس؟

لإلجابة عن السؤال الثالث قامت الباحثة باستخدام اختبار )ت( لمفروق بين مجموعتين مستقمتين 
(Independent Samples T test:والجدول التالي يوضح النتائج ،) 

 الختبار البالغة البعدياختبار ت لمفروق في متوسط درجات الطالبات في التطبيق  (5. 1جدول )

المتوسط  العدد المجموعة التطبيق القبمي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
(T) 

قيمة 
(Sig.) مربع إيتا 

 اختبار البالغة
 4.8 16.10 35 الضابطةالمجموعة 

7.896 0.000 
0.476 

 كبير جداً  3.91 24.31 35 المجموعة التجريبية
 (2.639( تساوي )0.01(، مستوى داللة )68ت الجدولية عند درجات حرية )
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أن قيمة االحتمال كانت أقل من مستوى الداللة  (5. 1) يتضح من الجدول السابق
(، ومستوى 68(، وأن قيمة ت المحسوبة أكبر من قيمة ت الجدولية عند درجات حرية )0.01)

(. وىذا يدلل عمى وجود فروق بين متوسطات درجات طالبات المجموعة الضابطة 0.01داللة )
الفروق لصالح طالبات المجموعة  ومتوسطات درجات طالبات المجموعة التجريبية، والواضح أن

 التجريبية.

وتعزو الباحثة الفروق إلى طريقة التدريس حيث درست طالبات المجموعة الضابطة من 
ق عادية، فيما درست طالبات المجموعة التجريبية باستخدام برنامج قائم عمى النظرية ائخالل طر 
 البنائية.

اجو الطالبات في مبحث البالغة العربية وترى الباحثة أن التعرف إلى الصعوبات التي تو 
أعطاىا فرصًا لتنظيم عمميا داخل الحجرة الدراسية، وأن استخدام البرنامج القائم عمى النظرية 
البنائية عالج ىذه الصعوبات، حيث يتضمن البرنامج أمثمة وأنشطة غير تقميدية كما أنو يضيف 

شويق عوامل تساعد عمى فيم البالغة العربية عنصري اإلثارة والتشويق، فالتفاعل واإلثارة والت
ق تربوية ائوموضوعاتيا، كما أنيا تتيح فرصًا لممعمم الكتشاف أوجو القصور وعالجيا بطر 

سميمة، وترى الباحثة أيضًا أن النظرية البنائية تسيم في تحقيق التفاعل والمشاركة الفعالة وتراعي 
تعزز دور المتعمم عمى أن يكون المعمم ميسرًا  الفروق الفردية كونيا تبنى عمى استراتيجيات

كما أن البرنامج التعميمي المحوسب القائم عمى التعمم البنائي يزيد من  ومخططًا لمعممية التعميمية.
دور المتعمم ويقمص دور المعمم، وتضمن البرنامج شرحًا لكل نوع من أنواع البالغة العربية 

ارنة بينيا؛ كذلك تضمن البرنامج عمى شرح لمنصوص بيدف تنمية قدرات الطالبات عمى المق
األدبية، واىتمت الباحثة بأن يتضمن البرنامج عديد من األمثمة واألساليب والنصوص الواقعية 

 التي تراعي ميول الطالبات وحاجتين، وقدراتين، وخبراتين السابقة.

بذل الجيد كما الحظت الباحثة تفاعل الطالبات مع النصوص األدبية المطروحة، و 
المطموب ورفع مستوى التركيز الستخالص المون المغوي المتوفر بالنص، وىذا انعكس عمى أداء 

 الطالبات في االختبار المعد خصيصًا لمدراسة الحالية.
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(، وىي 0.476وكانت قيمة مربع إيتا تشير إلى أن أثر البرنامج كبيرًا، حيث بمغت )
(، 0.18أثر كبير جدًا إذا ارتفعت قيمة مربع إيتا عن ) ، حيث يعتبر البرنامج ذو0.18أكبر من 

والجدير بالذكر أن الباحثة استخدمت المعادلة التالية في احتساب مربع إيتا. وقارنت النتائج 
 بجدول إيتا المرجعي:

fdt

t

.2

2
2


 

 ضعيف متوسط كبير كبير جداً  التأثير
 and more 0.14 0.06 0.01 0.18 المرجع

 

م(، 2007م(، ودراسة )الشماخي، 2006وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة )دحالن، 
م(، 2011م(، ودراسة )المحياوي، 2011م(، ودراسة )المييبي، 2008ودراسة )المدحاني، 

م(، 2013م(، و)العميري، 2013م(، و)الساعدي، 2013م(، و)الخالدي، 2012و)محمد، 
 م(.2014 م(، و)عبد الجواد،2013و)النعيمي، 

 

النظرية البنائية  ىل حقق البرنامج المحوسب القائم عمى: نتائج السؤال الرابع ومناقشتيا
حسب معادلة بالك في عالج صعوبات تعمم البالغة العربية لدى طالبات الصف  فاعمية كبيرة

 الحادي عشر في غزة؟

من خالل ايجاد الفرق  لإلجابة عن السؤال الرابع قامت الباحثة باحتساب معامل الكسب لبالك
 بين التحسن الفعمي، والتحسن المتوقع، وذلك حسب المعادلة التالية:

ص   س 
د

  
ص   س 
د   س

 معدل الكسب لبالك 

 حيث أن:
 ص: المتوسط البعدي.
 س: المتوسط القبمي.

 د: الدرجة الكمية.
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في اختبار  المجموعة التجريبية طالباتالمتوسط القبمي والبعدي ومعدل الكسب لبالك لدرجات  (5. 2جدول )
 البالغة العربية

 معدل الكسب لبالك المتوسط البعدي المتوسط القبمي الدرجة الكمية البيان
 1.104 24.314 11.90 30 اختبار البالغة العربية

يتضح من الجدول السابق أن البرنامج يحقق معدل كسب أعمى من الواحد الصحيح، 
البرنامج المحوسب القائم عمى النظرية البنائية يحقق فاعمية مرتفعة، ولعل وىذا يدلل عمى أن 

نو ييتم بكافة فروع البالغة العربية التي يتضمنيا كتاب ك يرجع إلى تكامل البرنامج، حيث إذل
المغة العربية المقرر عمى طالبات الصف الحادي عشر، كما أن البرنامج يقوم عمى النظرية 

ح لممتعمم فرص تفاعل ومشاركة أكبر، وتجعل من المعمم ميسرًا ومخططًا لمعممية البنائية التي تتي
وترى الباحثة بأن شرح النص األدبي، ومن ثم نقده، واستخالص المون البالغي الذي  التعميمية.

 يتضمنو يزيد فرص التأمل لدى الطالبات، مما انعكس عمى أدائين عمى اختبار البالغة العربية.

ة بأن التدريس وفق مدخل التعمم البنائي يراعي الفروق الفردية، فكان التحسن وترى الباحث
شارة إلى أن الفاعمية كانت لبالغة العربية. وتود الباحثة اإللدى معظم الطالبات في اختبار ا

لمبرنامج المحوسب القائم عمى النظرية البنائية، بمعنى ضرورة ربط التعمم البنائي بالبرمجيات 
والوسائط الحاسوبية المساعدة. حيث ُيعد التدريس باستخدام الحاسوب طريقة تدريس  التعميمية

 شائقة تعزز ميول الطالبات نحو درس البالغة العربية.

كما أن البرنامج المقترح أتاح لمباحثة فرصة اكتشاف أوجو القصور، والعمل عمى 
كذلك تضمن  ج المحسوب.عالجيا من خالل إعادة تنظيم وتخطيط الدروس باستخدام البرنام

كما وتعزو  البرنامج أساليب تقويم متنوعة تراعي ميول الطالبات، وخبراتين السابقة، وحاجاتين.
 الباحثة النتائج الواردة سابقًا إلى المزايا البنائية لمبرنامج والمتمثمة بما يمي:

 ويبحث يكتشف فالمتعمم ، دوره تفعيل خالل من التعميمية العممية محور المتعمم -1
 .األنشطة وينفذ

 العمم نحو اإليجابي االتجاه لديو ينمي وىذا العمماء؛ دور تمثيل فرصة لممتعمم -2
 .ومشكالتو قضاياه ومختمفة المجتمع ونحو والعمماء

 . والمتكاممة األساسية العمم عمميات لممارسة الفرصة لممتعمم يوفر -3
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 يساعد مما المعمم؛ مع أو المتعممين زمالءه مع والحوار المناقشة فرصة لممتعمم يتيح -4
 .نشطا وجعمو لديو السميمة الحوار لغة نمو عمى

 لرؤية فرصة المتعممين يعطي مما والتكنولوجيا، العمم بين البنائي التعمم نموذج يربط -5
 .المجتمع مشكالت حل في العمم ودور لممجتمع بالنسبة العمم أىمية

 العممي التفكير تنمية عمى يساعد وىذا عممية؛ بطريقة يفكرون المتعممين يجعل -6
 .لدييم

 الواحدة؛ لممشكمة الحمول من ممكن عدد اكبر في لمتفكير الفرصة لممتعممين يتيح -7
 .التالميذ لدي تنميتو وبالتالي اإلبداعي، التفكير استخدام عمى يشجع مما

 يساعد مما التعاوني؛ والتعمم مجموعات في العمل عمى البنائي التعمم نموذج يشجع -8
 واحد كفريق والعمل التعاون روح المتعممين لدى تنمية عمى

م(، و)عبد 2008م(، و)المدحاني، 2006وتتفق ىذه النتائج مع نتائج دراسة )دحالن، 
 م(.2014م(، و)قرمان، 2014الجواد، 

 :التوصيات

 في ضوء ما توصمت إليو الدراسة تقترح الباحثة التوصيات التالية:

 .ة ونصوص أدبية إثرائية في تدريس البالغة العربيةعمى أمثماالعتماد أىمية  .1
استخدام البرنامج المحوسب المقترح في الدراسة الحالية في عالج صعوبات تعمم البالغة  .2

 العربية.
ضرورة تطبيق اختبارات تشخيصية لمكشف عن صعوبات تعمم البالغة العربية لدى طمبة  .3

 الصف الحادي عشر.
التعميم البنائي كونو يرفع مستوى مشاركة الطمبة، ويسيل عممية االعتماد عمى مبادئ  .4

 التعميم والتعمم.
ق ائالطر ضرورة توظيف الحاسوب في تدريس مباحث البالغة العربية، واالعتماد عمى  .5

 الحديثة في التدريس، واالستفادة من مزايا الحاسوب في التدريس.
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ونصوص أدبية حديثة في شرح دروس  االعتماد عمى القرآن الكريم، ونصوص أدبية قديمة، .6
 البالغة العربية.

المناىج بإعادة النظر في محتوى البالغة العربية المقرر عمى  ضرورة أن يقوم مخططو .7
صفوف المرحمة االعدادية، حتى ينتقل الطالب إلى الصف الحادي عشر، ولديو مجموعة 

 من الخبرات السابقة في ألوان وعموم البالغة العربية.
أن يعتمد المعمم عمى استراتيجيات تدريس متنوعة في تدريس البالغة العربية؛  ضرورة .8

 ق التقميدية.ائواالبتعاد عن الطر 
تحقيق التكامل بين مباحث المغة العربية، ألن المغة العربية تمثل منظومة وال يمكن اكتساب  .9

 ميارة دون أخرى.
ر التطورات األدبية والنقدية، إعادة النظر في محتوى مقرر البالغة العربية؛ بما يساي .10

والتربوية، والنفسية الحديثة، مع ربط المحتوى بحاجات الطمبة وخبراتيم السابقة، ومراعاة 
 الفروق الفردية.

 

 :الدراسات المستقبمية المقترحة

دراسة لتشخيص صعوبات تعمم البالغة العربية، وتصور مقترح لتدريب المعممين عمى  .1
 عالجيا.

تدريبي لطمبة قسم المغة العربية في تدريس البالغة العربية، والكشف عن أثره بناء برنامج  .2
 عمى أدائيم التدريسي.

بناء برنامج محسوب قائم عمى السبورة التفاعمية في تنمية التحصيل بمبحث البالغة  .3
 العربية لدى طمبة المرحمة الثانوية.

)العاشر، والحادي عشر،  دراسة تحميمية لمحتوى مقرر البالغة العربية لدى الصفوف .4
 والثاني عشر( في ضوء االتجاىات األدبية والنقدية الحديثة.



 

 

 
 

 

المصـــادر والمراجــــعقائمة   
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 قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريم.

 .أواًل: المصادر والمراجع العربية

، دار (2ط)، المفاىيم واإلجراءات لتعمم فعال القياس والتقويم الصفي .(م2008أبو دقة، سناء )
 آفاق لمنشر والتوزيع، غزة.

فاعمية برنامج محوسب لتنمية بعض ميارات تدريس م(. 2009أبو دية، ىناء حسين. )
االستماع في المغة العربية لدى )الطالبات/ المعممات( في الكمية الجامعية لمعموم 

 منشورة، الجامعة االسالمية بغزة، فمسطين.. رسالة ماجستير غير التطبيقية بغزة

دار النشر : القاىرة، مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية .(م2010أبو عالم، رجاء )
 .لمجامعات

، ( جزء15، )لسان العرب م(.2003جمال الدين محمد بن مكرم ) ابن منظور: أبو الفضل
 .بيروت: دار صادر

، جميورية مصر كتاب البالغة لممرحمة الثانوية "دراسة ميدانية" تقويمم(. 1987أنيس، إبراىيم. )
 العربية: كمية التربية بالفيوم.

، اإلمارات: منشورات الدور الحضاري لمعربية في عصر العولمةم(. 2001باطاىر، بن عيسى )
 كمية اآلداب والعموم بجامعة الشارقة.

فاعمية برنامج محوسب قائم عمى الذكاءات المتعددة في م(. 2015البشيتي، ىيام كمال الدين. )
. رسالة ماجستير غير تنمية القوة الرياضية لدى طالبات الصف الثالث االبتدائي بغزة

 منشورة، الجامعة اإلسالمية بغزة، فمسطين.

المشكالت التي تواجو تدريس البالغة في المرحمة الثانوية  م(.2006. )البكر، فيد عبد الكريم
، مجمة كمية التربية بجامعة المنصورةا يراىا معممو المغة العربية ومقترحات عالجيا، كم
 .147 – 115(، ص ص: 2(، ج)61ع)
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 ،الشخصية العربية يدراسات نفسية ف .(م2007)الخضرى  ،سميمانو عبد الحميد جابر  ،جابر
 .بعالم الكت القاىرة: 

السيكومترية ألدوات القياس في البحوث الخصائص  .(م2006) .حسن، السيد محمد أبو ىاشمال
، جامعة الممك سعود، مركز البحوث التربوية(، SPSSالنفسية والتربوية باستخدام )

 المممكة العربية السعودية.

درجة توافر المفاىيم البالغية في كتاب األدب والنصوص  (.2013. )حسونة، محمد إسماعيل
 .21 – 1(، ص ص: 1) 17، مجمة جامعة األقصىلمصف الثاني عشر، 

مقدمة في تقييم ومعالجة الصعوبات األساسية في م(. 2008مواني، ياسر وآخرون )الح
 ، العين: دار الكتاب الجامعي.الحساب

م(. مشكالت تدريس البالغة والنقد في المرحمة الثانوية بالجميورية 1998الحوري، أمة الرزاق. )
، مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريساليمنية من وجية نظر المعممين والموجيين، 

 .34 - 1(، ص ص: 49)

اء الحر في أثر تدريس البالغة باستراتيجية االستقص م(.2013، أحمد ياسين جاسم. )الخالدي
. رسالة التفكير الناقد واستيعاب المفاىيم البالغية لدى طالب الصف الخامس األدبي

 .ماجستير، جامعة بابل، العراق

، غزة: آفاق لمطباعة تكنولوجيا الحاسوب في التعميمم(. 2006الخزندار، نائمة وميدي، حسن )
 والنشر.

مدى امتالك طمبة كمية التربية في جامعة حائل  م(.2012إياد محمد خير. )الخمايسة، 
، لميارات التعبير الشفوي من وجية نظرىم، والصعوبات التي تواجييم داخل المحاضرة

 – 219(، ص ص: 1) 20، مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية
242. 

ة العربية لدى طمبة فعالية برنامج في عالج صعوبات تعمم البالغ م(.2006دحالن، عمر. )
 . غزة: جامعة األقصى.الصف الحادي عشر في قطاع غزة
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اتجاىات حديثة في تدريس م(. 2009الدليمي، طو عمي حسين والوائمي، سعاد عبد الكريم )
 ، عمان: جدارا لمكتاب العالمي.المغة العربية

النظرية البنائية وتعميم الرياضيات تصور مقترح،  .(م2008) .الرويس، عبد العزيز بن محمد
المنعقدة في كمية التربية ، الندوة العممية بعنوان "عمم النفس وقضايا التنمية الفردية"

 ، المممكة العربية السعودية.2008/ نوفمبر/ 29-28بجامعة الممك سعود، بتاريخ 

تشخيصية والعالجية، ية والصعوبات التعمم األسس النظر  م(.2008الزيات، فتحي مصطفى )
 دار النشر لمجامعات.القاىرة: ، (1ط)

التعمم والتدريس من منظور النظرية  .(م2003زيتون، كمال عبد الحميد )و  زيتون، حسن حسين
 دون دار نشر.: ، جميورية مصر العربية(1ط)، البنائية

 البالغية المفاىيم اكتساب في مارزانو إنموذج أثرم(. 2013الساعدي، أحمد حاسب يوسف. )
 . جامعة بغداد، بغداد، العراق.األدبي الخامس الصف طالب عند المعمومات ومعالجة

م(. فعالية استراتيجية ما وراء الذاكرة في تنمية 2010سالمان، أسامة كمال الدين إبراىيم. )
ة لدى التحصيل وبعض ميارات القراءة الناقدة والكتابة االبداعية في مادة البالغة العربي

( 23)، مجمة بحوث التربية النوعية بجامعة المنصورةطالب الصف الثاني الثانوي، 
 .80 – 32(، ص ص: 1)

آراء عينة من مدرسي مادة المغة العربية حول مشكالت تدريس م(. 2013سمو، دارين. )
المجمة ، : دراسة ميدانية في مدارس مدينة حمبالغة في المرحمة الثانوية العامةالب

 .281 – 232(، ص ص: 1)( 106) 27، العموم التربوية

مشكالت تعميم وتعمم البالغة العربية في الصف العاشر  م(.2003. )سيمود، نصر محمد
، رسالة ماجستير، جامعة األساسي من وجية نظر المعممين والطمبة بمحافظة غزة

 األزىر بغزة، فمسطين.

، (3ط)، تاريخيا ومفيوميا وتشخيصيا وعالجياصعوبات التعمم  م(.2010السيد، عبد الحميد )
 دار الفكر العربي.القاىرة: 
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م(. فاعمية برنامج تعميمي محسوب 2012شرادقة، ماىر تيسير والرزيقات، إبراىيم عبداهلل. )
مجمة لتنمية المغة التعبيرية لدى عينة من الطمبة ذوي اإلعاقة السمعية البسيطة. 

 .540 – 523(، ص ص: 2) 39دراسات العموم التربوية، 

خرائط المفاىيم في تدريس  استخدامأثر  م(.2007، جوخة بنت عمي بن صالح. )الشماخي
. رسالة ماجستير غير منشورة، البالغة عمى تحصيل طالبات الصف الحادي عشر

 .جامعة السمطان قابوس، ُعمان

المرحمة الثانوية تقويم مدى تحصيل طمبة  م(.2010، شكور بت أحمد بن خالد. )العامري
. رسالة بسمطنة عمان لممفاىيم البالغية المقررة عمييم ومدى توظيفيم ليا في كتاباتيم

 .ماجستير، جامعة الممك قابوس، ُعمان

صعوبات تعمم البالغة لدى طمبة قسم المغة العربية في  م(.2003. )عايش، آمنة محمود أحمد
، الجامعة غير منشورة ، رسالة ماجستيرياالجامعة اإلسالمية بغزة وبرنامج مقترح لعالج

 اإلسالمية بغزة، فمسطين.

فاعمية توظيف األمثال الشعبية في التحصيل الفوري  م(.2014لجواد، إياد إبراىيم خميل. )عبد ا
مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والمؤجل في البالغة بالمرحمة الثانوية، 

 .274 – 241(، ص ص: 2)( 33)، والدراسات

، تحقيق: عمى محمد البخاري الكناية والشعرم(. 1986عبداهلل، أبو ىالل العسكري الحسن )
 ومحمد أبو القص إبراىيم، بيروت: المكتبة العصرية.

واقع األداء التعميمي لمعممات مقرر البالغة في المرحمة م(. 2006العتيبي، سارة سيف. )
امعة الممك سعود، المممكة العربية غير منشورة، ج . رسالة ماجستيرالثانوية لمبنات

 السعودية.

أثر استخدام بعض استراتيجيات م(. 2006عفانة، عزو إسماعيل وأبو مموح، محمد سممان. )
النظرية البنائية في تنمية التفكير المنظومي في اليندسة لدى طالب الصف التاسع 

 .بغزة
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م(. فاعمية برنامج تعميمي محوسب في تنمية التفكير االبداعي 2012العمري، عمر حسين. )
(، ص ص: 1) 28مجمة جامعة دمشق لدى طمبة الصف السابع األساسي في األردن. 

265 – 300. 

 وتنمية البالغية المفاىيم اكتساب في وودز أنموذج أثر م(.2013العميري، قاسم محمد عبود. )
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األدبي الخامس الصف طالب عند الناقد التفكير

 .ديالى، ديالى، العراق

 ، عمان: دار المسيرة.ميارات الحاسوبم(. 2008عيسى، أبو الرب وآخرون )

فاعمية برنامج تدريبي مقترح في تنمية ميارات تدريس البالغة  م(.2012عيسى، محمد أحمد. )
مجمة العموم التربوية ين في ضوء االتجاىات الحديثة لتعميميا، لدى الطالب المعمم

 .527 - 495(، ص ص: 1) 13، والنفسية

تربويات الحاسوب وتحديات مطمع القرن الحادي م(. 2000الفار، إبراىيم عبد الوكيل )
 (، القاىرة: دار الفكر العربي.2، ط)والعشرين

النسب والتناسب لدى تالميذ الصف صعوبات تعمم مفيومي  .(م2002فرج اهلل، محمد )
، بغزة ، الجامعة اإلسالميةغير منشورة رسالة ماجستير .الخامس بمحافظة غزة

 .فمسطين

برنامج مقترح لعالج صعوبات تعمم البالغة وتعميميا لطالب الصف م(. 2004القاضي، ىيثم. )
العربية لمدراسات . رسالة ماجستير غير منشورة، جماعة عمان األول الثانوي باألردن

 العميا، األردن.

فاعمية استخدام استراتيجية خرائط المفاىيم عمى تحصيل  م(.2014قرمان، محمود مسمم. )
ماجستير غير رسالة  .البالغة واالتجاه نحوىا لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة

 منشورة، الجامعة اإلسالمية بغزة، فمسطين.

 ، القاىرة: عالم الكتب.لتدريس بالتكنولوجيا الحديثةام(. 2006قنديل، أحمد إبراىيم )
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أثر استخدام الدراما التعميمية في تدريس قواعد المغة  م(.2009) .الكخن، أمين وىنية، لينا
لمجمة األردنية في العموم االعربية في تحصيل طالبات الصف العاشر األساسي، 

 .216 – 201(، ص ص: 3) 5، التربوية

أثر استخدام خرائط المفاىيم في اكتساب المفاىيم م(. 2011المييبي، إيمان حسن عمي غربي. )
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ديالى، البالغية لدى طالبات المرحمة اإلعدادية

 ديالى، العراق.

أثر استعمال أنموذج ويتمي في تحصيل طالبات الصف  م(.2012محمد، مروة يحيى. )
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بغداد، بغداد، األدبي في مادة البالغةالخامس 
 .العراق

أثر استراتيجية التدريس التبادلي والطريقة القياسية  م(.2011، حيدر عبد المحسن. )المحياوي
. رسالة ماجستير غير في اكتساب المفاىيم البالغية لدى طالب الصف الخامس األدبي

 .المستنصرية، بغداد، العراقمنشورة، الجامعة 

معوقات تدريس البالغة في المرحمة الثانوية كما يراىا المعممون  م(.2002المخزومي، ناصر )
، مجمة رسالة الخميج العربيوالمديرون والمشرفون التربويون في إقميم جنوبي األردن، 

(83). 

برنامج الكورت في  امباستخدفاعمية التدريس  م(.2008، يوسف أحمد عبد اهلل. )المدحاني
. رسالة ماجستير غير نحوىا واتجاىيمتحصيل طمبة الصف الحادي عشر في البالغة 

 .منشورة، جامعة السمطان قابوس، ُعمان

 (، عمان: دار المسيرة.4، ط)ميارات المغة العربيةم(. 2014مصطفى، عبد اهلل عمي )

تدريس الموضوعات البالغية لمصف الحادي عشر في ضوء  م(.2012مطر، ماجد محمود. )
 .227 – 207(، ص ص: 2) 7،مجمة جامعة الخميلمعايير الجودة الشاممة، 
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م(. أثر استخدام برمجية تعميمية محوسبة في تحصيل طمبة 2011مفمح، محمد خميفة محمد. )
مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم الصف التاسع األساسي لمادة الرياضيات. 

 .164 – 139(، ص ص 2) 9النفس، 

(، عمان: دار 1، ط)مناىج البحث في التربية وعمم النفس(. 2000ممحم، سامي محمد )
 المسيرة.

 ، جامعة الشارقة.(1ط)، مبادئ القياس والتقويم في التربية م(.2009المنيزل، عبد اهلل. )

 م(. نظريات التعمم دراسة مقارنة، الكويت: منشورات عالم المعرفة.1983)ناصف، مصطفى 

، عمان: الحاسوب وتطبيقاتو التربويةم(. 2002النجار، إياد واليرش، عايد وعزاوي، محمد )
 عالم الكتب لمنشر والتوزيع.

تدريس العموم في العالم م(. 2003النجدي، أحمد عبد الرحمن وحسين، منى عبد اليادي )
. سمسمة المراجع في معاصر، طرق وأساليب واستراتيجيات حديثة في تدريس العمومال

 التربية وعمم النفس، القاىرة: دار الفكر العربي.

تدريس العموم في العمم المعاصر، المدخل في تدريس م(. 2000النجدي، أحمد وآخرون )
 ، الكتاب الرابع، القاىرة: دار الفكر العربي.العموم

اتجاىات حديثة لتعميم العموم في  .(م2005د وعبد اليادي، منى وراشد، عمي )النجدي، أحم
، دار الفكر العربي، القاىرة، ضوء المعايير العالمية وتنمية التفكير والنظرية البنائية

 جميورية مصر العربية.

(، عمان: دار أسامة لمنشر 1، ط)الشامل في تدريس المغة العربيةم(. 2004النعيمي، عمي )
 والتوزيع.

 البالغية المفاىيم اكتساب في الندا أنموذج أثر م(.2013، فتحي حمدي لطيف. )النعيمي
. رسالة ماجستير غير منشورة، األدبي الخامس الصف طالب لدى بيا واالحتفاظ

 .جامعة ديالى، ديالى، العراق
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 .(12ية، )مجمة العموم اإلنسانم(. الحاسوب وتعمم المغة العربية، 1999اليرش، عايد. )

، فمسطين: المغة العربية لمصف الحادي عشر –دليل المعمم م(. 2012وزارة التربية والتعميم. )
 اإلدارة العامة لإلشراف التربوي والتأىيل.

برنامج تقني يوظف استراتيجية التعمم المتمركز حول (. م2010اليعقوبي، عبد الحميد صالح )
المنظومي في العموم لدى طالبات الصف التاسع المشكمة لتنمية بعض ميارات التفكير 

 . رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية بغزة، فمسطين.بغزة

(، 1993/ ديسمبر/ 11- 2) التقرير النيائي لممؤتمر الدولي لمتربيةم(. 1993اليونسكو. )
 (، جنيف: مكتبة التربية الدولي.40الدورة )

 .ثانيًا: المراجع األجنبية
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 قائمة المالحق
 (: أعضاء لجنة التحكيم1ممحق رقم )

 مكان العمل االسم
 الجامعة االسالمية د. داود حمس
 االسالميةالجامعة  د. مجدي عقل
 جامعة األقصى د. عمر دحالن
 رئيس نقابة المعممين أ. خالد المزين
 مديرية التربية والتعميم أ. عزة األغا

 مديرية التربية والتعميم أ. اكتمال عدوان
 مديرية التربية والتعميم أ. أحمد الفرا

 مديرية التربية والتعميم أ. أسماء الشحري
 الغوث الدوليةوكالة  أ. ىدى مجدالوي
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 (: اختبار البالغة العربية2ممحق رقم )

 زمن االختبار  الصف الحادي عشر  الدرجة
 دقيقة 30  اختبار صعوبات تعمم البالغة 30 

  الشعبة  ........... االسم
 
 

لتشخيص صعوبات تعمم البالغة لديكن،  اً أضع بين أيديكن اختبار  ،الطالبات األعزاء
ويتكون االختبار من مجموعة أسئمة، من نوع اختيار من المتعدد، والمطموب منكن قراءة األسئمة 

 واإلجابات واتباع تعميمات المعممة، ثم اإلجابة عمى نفس الورقة.

 مع العمم بأن ىذا االختبار ىو فقط ألغراض البحث العممي، وال يدخل ضمن تقيمكن
 والدرجات التي ترصدىا المدرسة.
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 عزيزتي الطالبة/ ضعي دائرة حول اإلجابة الصحيحة.

1- 
 من المحسنات البديعية ...........................

 التورية ج( التشبيو أ(
 المجاز المرسل د( الكناية ب(

 

2- 
 تحتاج البالغة وفيميا إلى ......................

 قراءة ناقدة ج( الثابتة فيم قواعدىا أ(
 التفكير العميق د( الذوق الذاتي ب(

 

3- 
 االستعارة تعتبر من موضوعات ....................

 عمم البيان ج( عمم البديع أ(
 التعبير الشفوي د( عمم المعاني ب(

 

4- 
 اإليجاز واإلطناب تعتبر من موضوعات ............

 البيانعمم  ج( عمم البديع أ(
 عمم المعاني د( عمم النحو ب(

 

5- 
 المعمم بحر في العطاء. المعمم في ىذه الجممة

 مشبو بو ج( مشبو أ(
 وجو الشبو د( أداة الشبو ب(

 

6- 
 التشبيو التمثيمي ىو

 تشبيو لم تذكر فيو أداة الشبو ج( ىيئة مركبة من أمور متعددة أ(
 تشبيو حذف منو أداة ووجو الشبو د( تشبيو حذف منو وجو الشبو ب(

 

7- 

"مثل المؤمنين في توادىم وتراحميم وتعاطفيم، كمثل  -  -حددي المشبو في قول رسول اهلل 
مى"  الجسد الواحد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالسير والح 

حال المؤمنين في توادىم وتراحميم  أ(
 بالسير والحمى ج( وتعاطفيم

إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد  د( كمثل الجسد الواحد ب(
 بالسير والحمى

 

8- 

 نوع التشبيو في قول ابن المعتز:
 اصبر عمى مضض الحسود           فإن صبرك قاتمو
 فالنار تأكل نفَسيا                 إن لم تجد ما تأكمو

 تشبيو ضمني ج( تشبيو بميغ أ(
 تشبيو مفرد د( تشبيو تمثيمي ب(
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9- 
 األم مدرسة إذا أعددتيا أعددت شعبًا طيب األعراق. نوع التشبيو في الجممة السابقة

 تشبيو تمثيمي ج( تشبيو بميغ أ(
 ليس تشبيو د( تشبيو ضمني ب(

 

10- 
 الكممة التي تحتيا خط ىي ........ چڃ              ڃ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ٹ ٹ چ 

 وجو الشبو ج( أداة تشبيو أ(
 المشبو بو د( المشبو ب(

 

11- 

 قال أبو فراس الحمداني:
 مصابي جميل والعزاء جميل               وظني أن اهلل ي ديل  

 في البيت السابق
 جناس غير تام ج( طباق إيجابي أ(

 طباق سمبي د( جناس تام ب(
 

12- 

 قال الشافعي:
 ولحم الضأن تأكمو الكالب تموت  األ سد  في الغابات جوعًا      

 التعبير الحقيقي في البيت السابق يكمن في .....
 الضأن ج( األ سد   أ(

 جوعاً  د( الكالب   ب(
 

13- 
 يحقق الجناس كل مما يأتي، عدا

 يعطي نوعًا من الموسيقى ج( جمال األسموب أ(
 االنسجام في سياق الكالم د( توضيح المعنى ب(

 

14- 
 لفظان في نوع األحرف، وحركتيا، وترتيبيا، فقط فإن ذلك يسمى ............إذا اتفق 

 جناس غير تام ج( طباق إيجابي أ(
 طباق سمبي د( جناس تام ب(

 

15- 

 چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ 
 في اآليتين السابقتين

 جناس غير تام ج( طباق إيجابي أ(
 طباق سمبي د( جناس تام ب(
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16- 

 چ  ۅۆ  ۈ    ۈ     ٴۇ  ۋ    ۋٹ ٹ چ 
 ............في كممة المرسل وقع المجاز 

 أعصر خمراً  ج( أراني أ(
 أحدىما د( خمراً  ب(

 

17- 

ڍ  ڌ     ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ  چ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ٹ ٹ چ 

  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

 الكممة التي تحتيا خط تعبر عن 
 مقابمة ج( طباق أ(

 تشبيو د( مجاز مرسل ب(
 

18- 

 قال الشاعر:
 والناس في قسم المنية بينيم         كالزرع بين قائم وحصيد

 تعبر اآلية السابقة عن .......
 طباق إيجابي ج( مقابمة أ(

 سجع د( طباقي سمبي ب(
 

19- 

ڳ  ڳ     ڳ      ڱ  ڱ  ڱ    ڱ     ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ٹ ٹ چ 

 چہ   
 اآليات السابقة فييا ........

 سجع ج( جناس تام أ(
 مقابمة واحدة د( مقابالت ب(

 

20- 
 إذا اتفق لفظان في نوع األحرف، وحركتيا، وترتيبيا، فقط فإن ذلك يسمى ............

 جناس غير تام ج( طباق إيجابي أ(
 طباق سمبي د( جناس تام ب(

 

21- 

 يقول الشاعر:
 تبكي وىي جامدٌة        حتى المنابر  ترثي وىي عيدانحتى المحاريب 

 استخرجي التعبير المجازي في البيت السابق 
 وىي عيدان ج( جامدة أ(

 المحاريب تبكي د( المحاريب ب(
 

 



100 
 

22- 
 الكناية تقدم المعنى بألفاظ حقيقية ويمكن أن تكون كناية عن

 صفة ج( حالة أ(
 صفة وموصوف د( موصوف ب(

 

23- 
 االستعارة نوع من ........ وىي في األصل تشبيو حذف أحد طرفيو

 المجاز المغوي ج( المجاز أ(
 المجاز المرسل د( الطباق ب(

 

24- 

 چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ  ۋ  ٹ ٹ چ 
 في اآلية السابقة استعارة مكنية، فما الالزم فييا

 الذلجناح  ج( اخفض ليما أ(
 جناح الذل من الرحمة د( جناح ب(

 

25- 

 يقول الشاعر:
 شيعوا الشمس ومالوا بضحيا       وانحنى الشرق عمييا فبكيا

 وقع في البيت السابق استعارة تصريحية في ........
 شيعوا الشمس ج( الشمس أ(

 ليس مما سبق د( الشرق ب(
 

26- 

  ﮴ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ھڻ  ۀ     ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھٹ ٹ چ 

 چ﮵ ﮶   ﮷ ﮸      ﮹  ﮺   
 تعبر اآلية السابقة عن .......

 طباق إيجابي ج( مقابمة أ(
 سجع د( طباقي سمبي ب(

 

27- 

 چڳ       ڳ  ڳ     ڳ  ڱ    گک  ک     ک  ک       گ  گ  گ  ڑٹ ٹ چ 

 تعبر اآلية السابقة عن .......
 إيجابيطباق  ج( مقابمة أ(

 سجع د( طباقي سمبي ب(
 

28- 
 يكون .......... في النثر أكثر منو في الشعر، وىو لمنثر كالقافية في الشعر

 الطباق ج( الجناس أ(
 التشبيو د( السجع ب(
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29- 

 چڱ  ں        ں  ڻ     ڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱٹ ٹ چ 
 تحتوي اآلية السابقة عمى ......

 جناس غير تام ج( سجع أ(
 ليس مما سبق د( جناس تام ب(

 

30- 

 چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب  مب    جئېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      یٹ ٹ چ 
 اآلية السابقة كناية عن

 كناية عن صفة الظمم ج( كناية عن صفة السعادة أ(
 ال يوجد كناية في اآلية السابقة د( كناية عن صفة الغرور ب(
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 (: منيجية بناء البرنامج القائم عمى النظرية البنائية3ممحق رقم )

 المقدمة:

 في البنائية النظرية عمى قائم المحوسب برنامجفاعمية تيدف الدراسة إلى الكشف عن 
غزة، ولتحقيق  في عشر الحادي الصف طالبات لدى العربية البالغة تعمم صعوبات عالج

، صعوبات تعمم البالغة العربية والدروس الواجب أن يتضمنيا البرنامجأىداف الدراسة تم تحديد 
في تصميم  الباحثة (، واتبعتFlashبرنامج )حاسوبي يعتمد عمى تصميم برنامج باستخدام وتم 

 البرنامج خطوات منيجية متعددة، وأىميا:

 تحديد النظرية التي يقوم عمى أساسيا البرنامج. -1

النظرية البنائية، السيما وأنيا تعتمد عمى أساس أن خصائص مبادئ يتبع البرنامج 
المتعمم ىو محور العممية التعميمية التعممية، ويبقى دور المعمم كمحفز، وموجو، ومشرف، 

 وضابط، ومخطط لمعممية التربوية.

والبنائية مصطمح واسع يستخدم من زوايا مختمفة، والنظرة التربوية لمبنائية ىو أن يقوم 
ناء الفيم الخاص بيم لمموضوعات التي يقومون بدراستيا في ضوء خمفياتيم السابقة المتعممون بب

 بداًل من تقديميا جاىزة ليم من قبل المعمم.

البنائية أنيا تتطمب من المتعممين أن يكتسبوا خبرة عمى بناء النظرية ومن سمات 
تركيبات والتفكير بطريقة نقدية والقدرة عمى إقناع اآلخرين بآرائيم، وممارسة االستقصاء الموجو، 
والتعامل مع التغيير المفيومي ودوائر التعمم إلى جانب القدرة عمى التجريب، واالستكشاف 

م، وخمق التفاعل بين القديم والحديث، وكذلك الميارة في تطبيق المعرفة، والتبرير، والتدعيم والدع
كما تتطمب البنائية التفاعمية من المعمم أن يتعرف أواًل عمى ما يعرفو المتعممون بالفعل، وما ىم 
في حاجة إلى معرفتو، فيكون المعمم مرشدًا ميسرًا لممتعممين في الموقف التعميمي "أثناء توظيف 

"، أما المتعمم فتتمثل معرفتو وأفكاره المبدئية عن الموضوع نقطة البداية، وبناء عمييا يقوم جالبرنام
وىذا ما اىتمت بو الباحثة حيث أن  المعمم بغرس المعرفة عن طريق مختمف األنشطة والخبرات.

خبرتيا في تدريس البالغة العربية لطالبات الصف الحادي عشر، واطالعيا عمى أوجو القصور، 
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وأىم الموضوعات الواجب عمى البرنامج أن يتضمنيا تم تحديدىا في ضوء الدراسات السابقة 
 واألدب التربوي، ومشورة ذوي االختصاص.

فالنظرية البنائية تركز عمى دور المتعمم في بناء المعرفة وتشكيميا فالتعمم ينظر إليو عمى 
دة مع المعرفة والخبرات السابقة وتعدل أو أنو عممية ديناميكية تكيفية، حيث تتفاعل المعرفة الجدي

 تستكمل الخبرات السابقة في ضوء تفاعل شخصي أو اجتماعي.

فالمتعممون وفق النظرية البنائية يوظفون ويستفيدون من التعمم البنائي ليكونوا قادرين 
عمى تطوير المعارف الجديدة باالعتماد عمى تحميل وتركيب المعمومات، ويستطيعون ربطيا 

المعارف السابقة، مما يجعميم قادرين عمى إعادة البناء والتراكيب المعرفية التي تخوليم وتعينيم ب
 عمى إنتاج وابتكار األفكار الجديدة.

طبيعة الدراسة الحالية، وطبيعة البرامج التعميمية من خالل ما سبق ترى الباحثة بأن 
ومن أىم مبادئ مبادئ النظرية البنائية، يجب أن تتبع التعمم البنائي، وعمى الباحثة أن تمتزم ب

 النظرية البنائية:

 البد أن يتناسب التعمم مع حاجات، واىتمامات األفراد. (1
 يجب أن تكون ىناك أىداف تعمم متطابقة مع أىداف المتعممين. (2
يجب أن يتطابق المجال المعرفي والميام في بيئة التعمم مع المجال المعرفي والميام في  (3

 يجيزىا األفراد.البيئة التي 
 أن يتقمص دور المعمم مقارنة بأدوار المتعمم. (4
يجب أن يتم تبادل األفكار بين المتعممين مع أقرانيم في المجموعة وذلك من خالل ترسيخ  (5

 مبدأ المفاوضات االجتماعية.
 تعزيز عممية التغذية الراجعة. (6

مبادئ السابقة تساعد ن الي تصميم البرمجية وتنفيذىا، حيث إوتم مراعاة ىذه المبادئ ف
 الباحثة في تحقيق أىداف الدراسة، وعالج صعوبات تعمم البالغة العربية.
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 تحديد المشكمة التعميمية وطريقة معالجتيا. -2

تحديد صعوبات تعمم البالغة العربية، ومن ثم اقتراح تمثمت مشكمة الدراسة إلى ضرورة 
موضوعات البالغة ، وقامت الباحثة بتحديد برنامج حاسوبي مناسب لعالج ىذه الصعوبات

 البرنامج. الواجب أن يتضمنيا

 تحديد األىداف العامة لمبرنامج: -3

قامت الباحثة بتحديد أىداف البرنامج من خالل المشكمة التعميمية، وتمثل اليدف 
 .عالج صعوبات تعمم البالغة العربيةاألساسي لمبرنامج أن 

 تحديد محتويات البرمجية: -4

ذات عمى العديد من الدراسات السابقة، والبرمجيات التعميمية  باالطالعلباحثة قامت ا
 ، وقامت بتحديد محتويات البرمجية، وىي:العالقة

 صفحة البداية لمبرنامج. (1
 .عموم البالغة العربيةصفحة تحديد  (2
 صفحة دليل الستخدام البرمجية. (3
 أىداف كل درس. (4
 أمثمة متعددة. (5
 أسئمة تقويم مناسبة. (6
 والتأثيرات الصوتية المعبرة. الصور (7

 نوع البرمجية ومكوناتيا التقنية: -5

لتدريس عموم البالغة العربية المقررة عمى طالبات يعتبر البرنامج وسيمة واستراتيجية 
(، وبعض الوسائط المتعددة ونصوص Flashوباالعتماد عمى برنامج ) الصف الحادي عشر،

ة، أما بالنسبة لمتقنيات التي تم االستعانة بيا مكتوبة، وصور معبرة، ومؤثرات صوتية مناسب
 .(LCDويمكن عرض الدروس عبر شاشات عرض باستخدام أجيزة ) فكانت: مختبر حاسوب،
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 :البرمجيةخريطة  -6

بالضغط عمى أيقونة البرنامج يمكن لممستخدم أن يقوم بتشغيل البرنامج، ومن ثم تظير صفحة 
زر الدخول، تظير خريطة البرمجية، والشكل التالي  بداية تتضمن اسم البرمجية، وبالضغط عمى

 يوضح خريطة البرنامج األساسية:

 

وعند الضغط عمى أحد العموم التي تظير عمى الشاشة يظير لممستخدم الخريطة المصغرة لكل 
 عمم من عموم البالغة العربية السابقة، وذلك عمى النحو التالي:

 

وبالضغط عمى أي فرع من فروع عمم البيان ستظير األمثمة واألنشطة التعميمية المختصة بيذا 
الفرع، حيث تعرض الباحثة األنشطة من خالل أمثمة متعددة وشرحًا مفصاًل لكل مثال، وحاولت 
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الباحثة توخي شمولية النصوص األدبية، وتضمنت األنشطة آيات قرآنية غنية باأللوان البالغية. 
ضافة إلى تحديد مفيوم كل لون بالغي بشكل واضح مبسط، وبالضغط عمى عمم البديع ستظير إ

 شاشة تظير موضوعات عمم البديع، وكذلك األمر بالنسبة لعمم المعاني.

 تحديد األىداف اإلجرائية: -7

ديد موضوعات عمم البالغة المقررة عمى طالبات الصف الحادي عشر، قامت الباحثة بتح
داف إجرائية لكل درس بالغي يتضمنو البرنامج، ويظير في أيقونة كل موضوع وتم صياغة أى

أو درس زر خاص باألىداف التعميمية يمكن لممعمم االستبانة بيا في تحضير دروس البالغة 
 .المقرر.

 تحديد استراتيجيات التدريس الواجب استخداميا: -8

عمى مبادئ وأسس النظرية البنائية، أي أن الطالب  البرنامج المحوسبيعتمد توظيف 
يجب أن يكون فعال، ولو أدوار بالغة األىمية، أما المعمم فيو مشرف ومخطط ومنظم العممية، 

 كما أن االستراتيجيات الواجب استخداميا تتمثل بما يمي:

 استراتيجية التعمم النشط. (1
 استراتيجية التعمم باالكتشاف. (2
 ة والحوار.استراتيجية المناقش (3
 استراتيجية حل المشكالت. (4
 استراتيجية خرائط المفاىيم. (5

 تحديد المتطمبات المادية لمبرمجية: -9

تعتبر البرمجية التي اعتمدتيا الباحثة من أبسط البرمجيات التعميمية، وتعتمد عمى 
(، وبرنامج Visual Basic(، وبعض البرامج المساعدة مثل: )Flashبرنامج الفالش )

(Adobe Photoshop لمعالجة الصور، والرسوم، ويتم عرضيا من خالل ) الحاسوب أو شاشة
 .عرض
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واىتمت الباحثة في تحديد البرامج التي تعتمد عمييا البرمجية والمتطمبات المادية 
واألجيزة مراعاة عدة عوامل أىميا: إمكانيات المدرسة الفمسطينية، وقدرات المعممين في استخدام 

 عميمية.التكنولوجيا الت

 تصميم البرنامج: -10

قامت الباحثة بتصميم البرنامج ومن ثم عرضتو عمى مجموعة من المحكمين، وقامت  
الباحثة مشرف الدراسة، وبعض  تبتعديمو وفقًا لتعديالت ومقترحات لجنة التحكيم، كما واستشار 

 المختصين بمجال الحاسوب والتكنولوجيا، ومختصين بمجال البرمجيات التعميمية.

 رض البرنامج وتطبيقو:ع -11

قامت الباحثة بتصميم البرنامج، واستغرقت في ذلك مدة ال تقل عن شيرين، وقامت  
( حصة دراسية، والجدير بالذكر أن عرض 14مدة ) طالبات الصف الحادي عشربتطبيقو عمى 

 .متوفرة بالمدرسة أجيزة حاسوبالبرنامج كان من خالل 
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 الباحثة في التطبيق(: تسييل ميام 4ممحق رقم )
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