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لذي طالب  ههارات علن العروض فاعلية اسرتاتيجية اقتحن البنائية يف تنوية
 كلية الرتبية

 حجاج أمحذ عبذاهلل حموذ/أ.م.د
 أستاذ المناىج كطرؽ التدريس المساعد بكمية التربية جامعة المنيا

 هستخلص:
 ىدفت الدراسة إلى تعرؼ فاعمية استراتيجية اقتحـ البنائية في تنمية ميارات عمـ
العركض لدل طبلب كمية التربية ، كبمغت عينة الدراسة خمسيف طالبنا كطالبة ، تـ تقسيميـ 
إلى مجمكعتيف مجمكعة ضابطة كمجمكعة تجريبية بكاقع خمسة كعشريف طالبا كطالبة لكؿ 
مجمكعة، ككانت عينة الدراسة مف طبلب كطالبات كمية التربية بجامعة المنيا ، تـ تطبيؽ 

، كتمثمت أدكات الدراسة كمكادىا 2022-2021الفصؿ الدراسي األكؿ  البحث عمييـ في
التعميمية في اختبار ميارات العركض لطبلب كمية التربية ، ككتاب طالب كدليؿ مقرر 
معديف في ضكء استراتيجية اقتحـ البنائية لتدريس العركض لطبلب كمية التربية ، كتـ 

لتجريبي القائـ عمى التصميـ شبو التجريبي ، استخداـ المنيج الكصفي التحميمي كالمنيج ا
 –كتكصمت الدراسة إلى فاعمية استراتيجية اقتحـ البنائية بخطكاتيا المتمثمة في ) اعرض 

مارس ( في تنمية ميارات العركض لطبلب كمية التربية ؛ حيث  –حدد  –تحاكر  –قاكـ 
طة في االختبار البعدم تفكؽ تبلميذ المجمكعة التجريبية عمى تبلميذ المجمكعة الضاب

لميارات العركض ككؿ ككذلؾ تفكؽ تبلميذ المجمكعة التجريبية عمى تبلميذ المجمكعة 
الضابطة في كؿ ميارة مف الميارات الست الختبار العركض كالمتمثمة في )التقطيع 
العركضي لمبيت الشعرم، كالكتابة العركضية لمبيت الشعرم، كتحديد البحر الذم ينتمي إليو 

لبيت الشعرم، كمعرفة التفعيمة العركضية كمككناتيا، كتحديد ما يطرأ عمى البحر مف ا
 زحافات كعمؿ، كالتفرقة أك التمييز بيف البحكر الشعرية(.

 التقطيع العركضي –عمـ العركض   -استراتيجية اقتحـ البنائية : الكممات المفتاحية 
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An effectiveness of the constructivism strategy "Break into" in 
developing the "Prosody" skills for the students of the faculty of 

Education 

Dr / Hagag Ahmed Abdullah 
Co-professor of Methodology Faculty of Education- Minia University 

 Abstract: 
      This research aimed at recognizing the constructivism strategy 
"Break into" in developing the "Prosody" skills for the students of the 
faculty of Education. The sample was fifty 50 students both male and 
female, whom were divided into two groups, a control group and the 
experimental one, by forty(25) students per group, and the sample of 
the study was from the Faculty of Education in Al-Minia University, 
the research was applied on the students in the first term 2021/2022 
and the study tools and its educational materials were a prosody 
skills test for the students of the faculty of Education, a student's 
book and a syllabus  guide prepared  at the light of the 
constructivism strategy "Break into" to teach "Prosody" for the 
students of the faculty of Education ,and the descriptive analytical 
method and the experimental method which based on the semi-
experimental design  were used, and the study reached the 
effectiveness of the constructivism strategy "Break into" with its steps 
(show – resist – chat – define – practice) in developing the "Prosody" 
skills for the students of the faculty of Education; where the 
experimental group students excelled over the control group students 
in the post-test of the whole prosody skills, and also it excelled over 
the control group students in each skills of the sixth skills in testing 
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the  prosody which are :( The prosodic slicing for the poetic verse – 
The prosodic writing for the verse - Defining the poetic meter (style) 
for the verse - Defining the meter (rhyme) which the verse come 
from - Defining the prosodic rhyme and its components -  Defining 
what comes new to the meter from faults - Differentiating or 
discriminating between the metric verses  )  
Key words: The constructivism strategy "Break into" – Prosody - 
The prosodic slicing for the poetic verse  
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  البحث هقذهــــة
تعد دراسة عمـ العركض ليا أىمية بالغة لطبلب كمية التربية الذيف يؤىمكف لمينة تدريس    

كنثر ،كقراءة ،كببلغة، كقكاعد  ،جميع فركعيا مف شعرالمغة العربية لطبلب التعميـ العاـ ب
،كغير ذلؾ ، كما أف عمـ العركض يساعد معمـ المستقبؿ عمى فيـ الشعر العربي المكزكف 

قراءة  كما يساعده عمى قراءة الشعر،  و مف الردمءمن الجيد كتمييزالمقفى فيما صحيحا، 
كساب القدرة عمى نقد الشعر في كزافصحيحة مف خبلؿ معرفتو لصحيح األ ضكء معايير ، كا 

كساب محددة ، ككؿ ما سبؽ يحتاج إليو معمـ المستقبؿ لتخصصو في المغة مف ناحية كإل
 لطبلبو كتبلميذه في المستقبؿ مف ناحية أخرل .  ىذه الميارات

، فدراستو تساعد عمى وتدارسل يحتاج الذم عركض مف أىـ عمكـ المغة العربيةفعمـ ال   
مف لعمـ يؤدم دكرا ميما في الحياة األدبية حتى ك في ،سسوالكقكؼ عمى أصكؿ الشعر كأ

لتمييز صحيح الشعر مف  ف المكىبة الحقيقية كحدىا ال تكفي، إذ أيمتمككف المكىبة الفطرية
 ( 2006،أبك شكارب  محمدرديئة )
، كيميز ما فييا مف صحيح كضبطيا كعمـ العركض ييتـ بدراسة أكزاف الشعر العربي،    
فكزم عيسى  ) .ات كعمؿذه األكزاف مف زحافكما يعنى بما يطرأ عمى ى، كزاف كفاسدهاأل
،1998 ،9  ) 

كتتضح أىمية عمـ العركض إذا قمت بتجريد األبيات الشعرية مف الحركات، ثـ قمت     
. )عبدالرؤكؼ ىمية عمـ العركض كتدريسوبإعادة قراءتيا بدكف حركات، كىنا تعرؼ أ

 ( 11،  2018،بكزيد كسامي  أ مصطفى،
كثر حاجة أ لممتخصصيف في المغة العربية دراسة عمـ العركض أف كقد ذىب البعض إلى   

، كانسجاـ، الشعر مف ركنؽ فمف خبللو يقفكف عمى ما في ،فسيـنلمشعراء أ مف دراستو
، كفيمو ،و يستطيعكف قراءة الشعر، كببيف صحيح الشعر مف فاسدهبو كيميزكف   ،كمكسيقى

 ( 16 ، 2004 ،سعد عمر األقراءتو )  كتجنب الخطأ في
أكثر تحديدا عف أىمية مقرر عمـ العركض لطبلب أقساـ المغة العربية ذا تحدثنا بشكؿ كا      

فمقد ذكر الميدم أف مقرر )مكسيقى الشعر( الذم يدرس في أقساـ المغة العربية مطمبا ميما 
درة حيث إنو يساعد عمى استقامة المساف لدييـ، كتنمية الق ؛لمطبلب في المرحمة الجامعية

، كتنمية ميارات التذكؽ األدبي، كتحقيؽ المتعة عند قراءة عمى قراءة الشعر قراءة صحيحة
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، كيسيـ في يةالشعر بيات الشعر كاالحساس بمكسيقاه، كما أنو يسيؿ عمى الطالب حفظ األ
يقاظ الحس لدييـ.  ( 223 ،2013 الميدم محمكد) زيادة االنتباه كا 

كلطبلب ، دراسة عمـ العركض لمطبلب بصفة عامة أىمية  تتضح عرضو سبؽا مم    
ؤىؿ ف ىذا الطالب يحيث إ المغة العربية بصفة خاصة؛ صيف فيكمية التربية المتخص

، كاستماعا ، ىداؼ تدريسيا قراءة يسعى إلى تحقيؽ أك  ،لتدريس المغة العربية لمطبلب
ارتبطت ذا ؛ خاصة إكدراسة العركض تساعده عمى تحقيؽ ىذه االىداؼ  ككتابة ،ا، كتحدث

ك فيعينو عمـ العركض عمى القراءة أ ،ك الكتابة بالشعرك االستماع أك التحدث أالقراءة أ
 يميزلى الشعر كاف مستمتعا جيدا ألبيات الشعر، كما يعينو إذا استمع إالكتابة الصحيحة 

، كالكصكؿ الجيد  ه عمى تحقيؽ ميارات الفيـ القرائييساعد، كما  بيف الصحيح منو كالفاسد
، ر مف خبلؿ معايير محددة ككاضحةكالقدرة عمى نقد الشع ،لى ميارات التفكير العميابو إ

 . ينظـ الشعرأف راد فضبل عمى إفادتو البالغة لمف أ
الصحيحة ة القراءمية ميارات عركضية لدل الطبلب كىي: لى تنكييدؼ عمـ العركض إ   
كتكضيح الحدكد الفاصمة بيف التفعيبلت  ،لكؿ بيت شعرم ، كالتنغيـ المكسيقيبيات الشعرأل

كز كالتفعيبلت ككتابة الرم، لدل الطبلب كتنمية الحس المكسيقي ،البيتالعركضية عند قراءة 
محمد عاشكر ك راتب ) .مإليو البيت الشعر  ينتمي كتحديد البحر الذم ،العركضية لكؿ بيت

 ( 233-232 ، 2014 الحكامدة،
ف ىناؾ ، كأىمية اكتساب مياراتو لدل الطبلب، إال أىمية عمـ العركضكعمى الرغـ مف أ   

المتخصصيف كلدل الطبلب ، لدل الطبلب بصفة عامة في اكتساب مياراتو ضعفا كاضحا
الصعكبات التي ، كما أف ىناؾ مجمكعة مف عربية بكمية التربية بصفة خاصةالمغة ال في

 دراستيـ ليذا العمـ. يكاجييا الطبلب في
نما عانى منيا الشعراء كالمدرسكف فحسب ،فصعكبة عمـ العركض لـ يعاف منيا الطمبة   ، كا 
، إال إذا ألمكا إلماما كافيا يال يستطيعكف إصدار حكـ عمى الشعر العربيف ذدباء كالنقاد الكاأل

 ( 2009 الحسيني ،ركضة ) كقكاعده. بأصكلو 
رجع البعض صعكبة عمـ العركض إلى تقديمو بطريقة رمزية رياضية إحصائية كقد أ    

عمـ العركض مف درس ممتع ينمي التذكؽ األدبي إلى درس إحصاء  جافة، كتحكيؿ
)نبيؿ الحمباكم، كمحمد  كتدقيؽ مكضع التقطيع في البيت الشعرم.لمحركات كالسكنات 

 (266، 2008الفكاؿ، 
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كبصكرة أكثر تحديدا لما يعانيو الطبلب مف صعكبات في دراسة عمـ العركض ما نجده    
سبب ل، كاب في ىذا الكـ مف غريب المصطمحات، فيناؾ األسباب كاألكتادمف معاناة لمطبل

تد مفركؽ أك مجمكع ، ثـ قد يجمع مف السبب كالكتد ما يسمى ك قد يككف خفيفا أك ثقيبل ، كال
أك الكبرل إلى غير ذلؾ مف المصطمحات التي تحتاج إلى دراسة متأنية  بالفاصمة الصغرل

في تحصيميا ، األمر الذم ترتب عميو المعاناة كالمشقة في دراستو ، فبل يكاد يؤدم فيو 
امتحانا حتى ينسى تفاصيمو ، كال يذكر منو إال ألفاظا يظؿ يرددىا في حياتو عمى سبيؿ 

نمية ميارات التذكؽ األدبي كفف جميؿ ييدؼ إلى ت الذكرل ، كينسى أنو أماـ عمـ ميـ
كأصبح طالب المغة العربية يدرس                     ( 17، 2004لديو.)أحمد إبراىيـ ، 

عمـ العركض عمى مضض ، كمف دكف رغبة لصعكبتو، ككثرة مصطمحاتو، كأصبح جؿ 
نسريف قاسـ لميارات .) اىتمامو مف دراستو ليذا العمـ ىك مجرد النجاح فقط كليس اكتساب ا

 ،2013  ،5)  
 ضعؼ في ميارات عمـ العركض الطبلب مف يعانيويتضح جميا مف العرض السابؽ ما     

منيا ما يرجع إلى طبيعة العمـ الضعؼ يرجع ألسباب عدة ،  كصعكبة في دراستو، كىذا
تدريس  التدريس المستخدمة في استراتيجياتالكثير منيا إلى ككثرة مصطمحاتو ، كما يرجع  

ىتماـ المتعمـ فيو عمى ينصب جؿ ا يؿ تدريسو إلى عمـ إحصائي رياضيكتحك ، ىذا العمـ 
البحث عف استراتيجية  كلذا كاف مف الضركرم رض لمنسياف،سرعاف ما يتع الحفظ الذم

 اتاستراتيجيظؿ عدـ قدرة  في تنمية ميارات تدريسو لدل الطبلبتحاكؿ لمتدريس حديثة 
 كعدـ القدرة عمى تنمية مياراتو .، ىداؼ عمـ العركض عمى تحقيؽ أ يةالتدريس التقميد

ؽ تدريس كأساليب ائكطر  استراتيجيات،تستخدـ  كجد الباحث مف أىـ النظريات التي كقد    
التي النظرية البنائية  ىي مياراتو يمكف أف تساعد عمى تحقيؽ أىداؼ عمـ العركض كتنمية

لى مفكر نشط كمبتكر كمستكعب كرابط ، إمستقبؿ حافظ لممعمكمات مجرد مف تنقؿ المتعمـ
 .دة بالمعرفة المكجكدة لديومعمكمات الجديالبيف 

عقؿ في ضكء النظرية البنائية عمى ما يجرل بداخؿ  تبنى االستراتيجيات التيكتركز       
كخطكات حؿ ، قةبيف المعمكمات السابقة كالبلح كربط، المتعمـ مف معالجة لممعمكمات

 (98-97 ، 2000،عبد المعبكدكغير ذلؾ )منى ، المشكبلت
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سيتبناىا البحث  كالتي البنائية،ضكء النظرية  في المبنيةالستراتيجيات كمف بيف تمؾ ا   
و لدل طبلب كمية التربية ىي استراتيجية تنمية ميارات العركض كعبلج صعكبات الحالي في
 البنائية.لنظرية اسس ( في ضكء مبادئ كأ2021الرازؽ مختار ) قترحيا عبدا اقتحـ كالتي

 جراءات التربكية التيكاإل مف الممارسات لى مجمكعةكتشير استراتيجية اقتحـ إ      
ثارة المفيـك أك المصطمح لدل مف خبلؿ إ كذلؾ، معمـ بمشاركة المتعمميف كتفاعميـيمارسيا ال

حداث حالة مف الشؾ كالصراع كالقياـ بالمناقشات ، حكلو تدفعيـ لمتفكير الفكرم المتعمميف كا 
، كمف ثـ اكتشاؼ الحذؼاإلضافة أك  كتحاكر المنطقي بيف المعمـ كالمتعمـ لمتعديؿ أكال

 (18، 2021الرازؽ مختار، كرة سميمة ) عبدكتطبيقو بص المفيـك بشكؿ عممي
مف خطكاتيا عمى  ةكسميت استراتيجية اقتحـ بيذا االسـ كفقا لمحرؼ االكؿ مف كؿ خطك 

 (5، 2021: ) عبدالرازؽ مختار الترتيب كالتالي
كبياف داللتو ، ثارة تفكيرىـ حكلوليا عرض المصطمح عمى المتعمميف كا  يتـ مف خبل عرض ♣

 .كمعرفتيـ السابقة
لدل المتعمميف حكؿ المصطمح مف خبلؿ  : كفييا يتـ إحداث نكع مف الصراع الفكرمقاكـ ♣

 .استرجاع معمكماتيـ السابقة حكلو
داللة الصحيحة : كفييا يتـ المناقشة بيف المعمـ كالمتعمـ كتكجيو التفكير نحك التحاكر ♣

 الحذؼ. كلممصطمح بالتعديؿ أك االضافة أ
 يـ فرعيةكما يتصؿ بو مف مفاىكبياف خصائصو، كمميزاتو، : كيتـ فييا عرض المفيكـ حدد ♣
ا يسيـ في مكاقؼ جديدة كمتنكعة بم تطبيؽ المصطمح في عدة أنشطة كفي : كفييا يتـمارس ♣

  .االذىاف ترسيخو في
كمما سبؽ عرضو عف استراتيجية اقتحـ البنائية يمكف لمبحث الحالي استخداميا في تدريس 

يطرأ ا العركض لطبلب كمية التربية مف خبلؿ عرض مصطمحات عمـ العركض ، كبحكره كم
السير في تدريسو في ضكء الخطكات السابقة مف عرض عميو مف زحافات كعمؿ ... ك 

ثارة التفكير حكلو ، كالمقاكمة مف خبلؿ استرجاع المعمكمات لممصطمح أك البحر الشعرم كا 
كالمقارنة السابقة حكؿ المصطمح أك البحر كما فيو مف أخطاء يقع فييا الطبلب أثناء دراستو 

بيف تفعيبلت البحر حينما تككف صحيحة قبؿ دخكؿ الزحافات كالعمؿ عميو كبيف تفعيبلتو بعد 
، ثـ المحاكرة كالنقاش حكؿ المصطمح أك البحر كتكجيو التفكير ما يطرأ عمييا مف زحافات 

نحك الداللة الصحيحة لو ، كصكال لتحديد المصطمح أك البحر أك قاعدة ليما كما يتصؿ 
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، كانتياء بعممية الممارسة كالزحافات كالعمؿ كاألشكاؿ المختمفة لمبحر ا مف مفاىيـ فرعيةبيم
 مف خبلؿ التقطيع كالكتابة العركضية كالتمييز بيف البحكر أك التطبيؽ لممصطمح أك البحر

 في أبيات شعرية جديدة أك قصائد متنكعة .
ادئ كأسس كفمسفة النظرية البنائية كقد يسيـ استخداـ ىذه االستراتيجية المبنية في ضكء مب

 سـ المغة العربية بكمية التربية. طبلب ق لدل رات عمـ العركضفي تنمية ميا
  :بالمشكمة اإلحساس

مية ميارات عمـ العركض لدل طبلب قسـ المغة العربية بكمية عمى الرغـ مف أىمية تن   
بية في ميارات عمـ العركض أف الباحث قد الحظ ضعفا لدل طبلب كمية التر  التربية ؛ إال

اتضح ذلؾ لمباحث مف خبلؿ حضكره لعدد مف المحاضرات مع أستاذ عمـ العركض كاطبلع 
الباحث عمى مجمكعة مف التكميفات في مادة العركض ترتبط ببعض ميارات عمـ العركض ، 

( 2013( ، كمحمكد الميدم )2011دراسات كؿ مف إبراىيـ فريج )يؤكد ىذا الضعؼ نتائج 
كقد ارجعت ( ، 2016( ، كرقية عمي )2014( ، كشاكر العثماف )2014كحسف األكسي )، 

لتشابو  ما قد يرجع إلى صعكبات المادة نظراا يلى اسباب عديدة منىذه الدراسات الضعؼ إ
 ، كما يطرا عمى البحكر مف زحافات كعمؿ،كزاف كالمصطمحات ، ككثرة األالبحكر الشعرية 

، تتسـ بالصعكبة  العركض المقررة عمى الطبلب كالتي محتكل كتبلى يرجع إكمنيا ما 
لى عدـ استخداـ استراتيجيات كنماذج كطرائؽ التدريس الحديثة ، ، كمنيا ما يرجع إكالتعقيد 

لقاء كالمحاضرة كاالىتماـ بجانب يغمب عمييا اإل كاالقتصار عمى استراتيجيات كطرائؽ تقميدية
ىماؿ عممية التعديؿ ،بط بيف الخبرات السابقة كالخبرات الحالية الر ب االىتماـ كعدـ،  ،الحفظ كا 

لما في ذىف المتعمـ مف خبرات كانت راسخة لديو تحتاج إلى تعديؿ بإضافة أك حذؼ أك 
ؼ عمى االىتماـ بالتدريس كالتطبيؽ المكثكعدـ ، كعدـ مشاركة الطبلب  إعادة تشكيؿ ،
 .البحكر الشعرية 
 بالمشكمة قاـ الباحث بما يمى :حساس كلمتاكد مف اإل

كالمكمفيف بتدريس ، داب جامعة المنيا ادة اعضاء ىيئة التدريس بكمية اآل( مقابمة شخصية مع الس 1)
كقد كجو الباحث ليـ سؤاليف ( خمسة أعضاء ، 5 كض لطبلب كمية التربية بمغ عددىـ)العر 
 -ىما :

 ؟ة التربية مف ميارات العركضما مدل تمكف طبلب كمي - أ
 دراسة العركض؟ ما الصعكبات التي يكاجييا الطبلب في - ب
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 ما استراتيجيات التدريس المستخدمة في دراسة عمـ العركض ؟ -ج
 يتضح جميا في ، كالذمميارات العركض في الطبلب ساتذة إلى ضعؼار األكقد أش    

عرل كضعؼ ميارات التقطيع ، كالخطأ في الكتابة عدـ القدرة عمى تحديد البحر الش
مط بيف المصطمحات العركضية ...، كالخ، ات كالعمؿ بيف الزحاف كعدـ التمييز العركضية،

دراسة العركض تتصؿ  إلى أف أىـ الصعكبات التي تكاجو الطبلب فيساتذة كما أشار األ
منيكؾ، ما يجعؿ كمشطكر ك ،مجزكء  كالشعرية كتعدد حاالتيا بيف تاـ أ كثرة البحكرب

مستقمة كليست أشكاؿ لبحر كاحد ، كذلؾ كثرة مصطمحات  الطبلب يشعركف أنيا بحكر
، أما عف استراتيجيات التدريس  دراسة البحر الزحافات كالعمؿ ، كالتي ربما ال فائدة منيا في

أنيـ ك  أشار األساتذة الى اقتصارىـ عمى استراتيجيات تدريس تقميدية ، المستخدمة فقد
كضيؽ الكقت المخصص لو في الئحة كميات ،  مجبركف عمى اختيارىا نظرا لصعكبة العمـ

تساعدىـ عمى تدريس كـ محدد في فترة زمنية  استراتيجياتالتربية مما يجعميـ يختاركف 
ية رياضية عمى الحفظ كتقديـ العركض بطريقة رمز استراتيجيات تركز كلجكئيـ إلى  قصيرة،

 . ممارسة كالتطبيؽ، كعدـ كجكد كقت كاؼ لم شراؾ الطبلب كفاعميتيـكعدـ القدرة عمى إ
طبقو الباحث عمى  التي سبؽ لمطبلب دراستيا، ميارات عمـ العركض ي فيار تشخيص( اختب 2)

خمسكف  50غ عددىـ عينة مف طبلب الفرقة الرابعة قسـ المغة العربية شعبة التعميـ العاـ بم
مف  كقد اتضح، كؿ الفصؿ الدراسي األ 2022/ 2021عاـ الجامعي ال طالبا كطالبة في

 طالبا كطالبة 26؛ حيث حصؿ ميارات عمـ العركض  تطبيؽ االختبار ضعؼ الطبلب في
أم أكثر مف نصؼ عدد الطبلب ، كىذا يؤكد % مف درجة االختبار 50قؿ مف عمى أ

 .ميارات عمـ العركض  ضعؼ الطبلب في
 هشكلة البحث :

كعدـ  ،ركضعمـ الع ميارات د مشكمة البحث في ضعؼ طبلب كمية التربية فيدتتح 
؛ كليذا ومياراتتنمية  التدريس المستخدمة في تدريس العركض في استراتيجياتناسبة م

  :تياآليحاكؿ البحث الحالي اإلجابة عف السؤاؿ 
لدل تنمية ميارات عمـ العركض  اتيجية اقتحـ البنائية فيما مدل فاعمية استخداـ استر     

 ؟طبلب كمية التربية
 -تية:الرئيسى االسئمة اآلف ىذا السؤاؿ كيتفرع م

 ما ميارات عمـ العركض المناسبة لطبلب قسـ المغة العربية بكمية التربية؟ ◄
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 ما مستكل تمكف طبلب قسـ المغة العربية مف ميارات عمـ العركض؟ ◄
عبة تنمية ميارات عمـ العركض لدل طبلب ش مية استراتيجية اقتحـ البنائية فيما مدل فاع ◄

 ؟ التربيةالمغة العربية بكمية 
 أهذاف البحث: 

 ييدؼ البحث الحالي إلى:
 تحديد ميارات عمـ العركض المناسبة لطبلب شعبة المغة العربية بكمية التربية.  -1
 .مية التربية تنمية ميارات عمـ العركض لدل طبلب قسـ المغة العربية بك -2
اقتحـ البنائية لتنمية ميارات عمـ العركض لطبلب شعبة  استراتيجيةتحديد أسس كمككنات   -3

 .التربيةالمغة العربية بكمية 
عبة المغة لطبلب شعمـ العركض اقتحـ البنائية في تنمية ميارات  استراتيجيةدراسة فاعمية   -4

 .العربية بكمية التربية
 أهوية البحث: 

 يتكقع أف يفيد ىذا البحث كبل مف :
: كذلؾ مف خبلؿ تنمية ميارات عمـ العركض لدل طبلب قسـ المغة العربية بكمية  الطبلب -1

 التربية كعبلج صعكبات تدريسو .
تدريس جديدة في عمـ العركض  باستراتيجية: بتزكيدىـ أساتذة النحك بالمرحمة الجامعية ػ  2

كتساعدىـ في تنمية ميارات عمـ العركض لدل طبلب  ،تمكنيـ مف كسر الممؿ لدل الطبلب
 قسـ المغة العربية بكمية التربية كعبلج صعكبات تدريسو  .

تدريس حديثة كىي  استراتيجية: تطكير تدريس العركض باستخداـ تدريس مادة العركض ػ  3
مى صعكبات التقميدية تساعد في التغمب ع االستراتيجياتاقتحـ البنائية بدالن مف  استراتيجية

 تدريس عمـ العركض .
: حيث يفتح ىذا البحث المجاؿ أماـ الباحثيف في المغة العربية الستخداـ  الباحثيفػ  4

 اقتحـ في فركع المغة العربية األخرل . استراتيجية
 حذود البحث:

 يقتصر البحث الحالي عمى الحدكد اآلتية:
، كذلؾ ألف بكمية التربية جامعة المنيا عاـ: طبلب الفرقة الرابعة شعبة التعميـ الحدكد مكانية

ىؤالء الطبلب انتيكا مف دراسة مقررات العركض في الجامعة كالمفترض أف تككف قد نمت 
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لدييـ ميارات عمـ العركض المناسبة ليـ مف ناحية كالمناسبة لعمميـ مدرسيف لمادة المغة 
 .لطبلبيـ مف ناحية أخرل العربية كاكساب ميارات العركض

: تـ تطبيؽ تجربة البحث عمى طبلب الفرقة الرابعة بكمية التربية في الفصؿ د زمانيةحدك 
 ـ . 2022،  2021الدراسي األكؿ العاـ الجامعي 

 : حدكد مكضكعية
، كلذا في دراسة كاحدةبعض ميارات عمـ العركض لصعكبة تنمية جميع الميارات  -

شعبة ت المناسبة لطبلب قائمة المياراتـ اختيار الميارات التي حصمت عمى نسبة عالية في 
التقطيع العركضي لمبيت : كىي كاآلتيئيسية، المغة العربية بكمية التربية كىي ست ميارات ر 

، حر الذم ينتمي إليو البيت الشعرمتحديد البك ، كالكتابة العركضية لمبيت الشعرم، الشعرم
، البحر مف زحافات كعمؿ ا يطرأ عمىتحديد مك ، رفة التفعيمة العركضية كمككناتيامعك 
 .ة أك التمييز بيف البحكر الشعريةالتفرقك 

 هنهج البحث: 
 .كذلؾ في عرض اإلطار النظرم لمبحثػ المنيج الكصفي  1
ػ المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ شبو التجريبي، كذلؾ في تطبيؽ تجربة البحث كأدكاتو  2

 .الطبلب، كتفسير النتائج كتحميمياعمى 
 

 :ت البحثأدوا
 .عبة المغة العربية بكمية التربيةقائمة ميارات عمـ العركض المناسبة لطبلب الفرقة الرابعة ش  -1
 .لطبلب كمية التربية اختبار في ميارات عمـ العركض  -2
 اقتحـ البنائية. استراتيجيةدليؿ الطالب في بعض المكضكعات العركضية باستخداـ  -3
 اقتحـ البنائية.  الستراتيجيةكفقان  العركض لدل الطبلبفي تنمية ميارات عمـ  المعمـدليؿ   -4

 فروض الذراسة: 
بيف متكسطي درجات طبلب المجمكعة 0.01فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل  يكجد  -1

ككؿ التجريبية كطبلب المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات العركض 
 .اقتحـ استراتيجيةلصالح طبلب المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ 
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بيف متكسطي درجات طبلب المجمكعة 0.01عند مستكل يكجد فرؽ ذك داللة احصائية   -2
التجريبية كطبلب المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات العركض في كؿ 

 .ريبيةه لصالح طبلب المجمكعة التجميارة عمى حد
 هصطلحات البحث:

 :استراتيجية اقتحـ البنائية  -1
كاشتقيا مف مبادئ كأسس كفمسفة النظرية البنائية ىك عبد  ،أكؿ مف استخدـ ىذه االستراتيجية

فعرفيا بأنيا "مجمكعة مف الممارسات كاإلجراءات التربكية التي  (2021الرازؽ مختار ) 
يمارسيا المعمـ بمشاركة المتعمميف كتفاعميـ، كذلؾ مف خبلؿ إثارة المفيـك أك المصطمح لدل 
حداث حالة مف الشؾ كالصراع الفكرم حكلو تدفعيـ لمتفكير، كالقياـ بالمناقشات  المتعمميف كا 

ـ كالمتعمـ لمتعديؿ أك اإلضافة أك الحذؼ، كمف ثـ اكتشاؼ كالتحاكر المنطقي بيف المعم
 (18، 2021عبد الرازؽ مختار،)المفيـك بشكؿ عممي كتطبيقو بصكرة سميمة"

حديثة لتدريس العركض لطبلب كمية  استراتيجيةكتعرؼ إجرائيان في ىذا البحث بأنيا       
المصطمح أك البحر كالتي تتمثؿ في عرض ، التربية في ضكء مجمكعة مف الخطكات 

ثارة التفكير حكلو ، كالمقاكمة مف خبلؿ استرجاع المعمكمات السابقة حكؿ  الشعرم ، كا 
، ثـ المحاكرة كالنقاش اء يقع فييا الطبلب أثناء دراستوالمصطمح أك البحر كما فيو مف أخط

حكؿ المصطمح أك البحر كتكجيو التفكير نحك الداللة الصحيحة لو ، كصكال لتحديد 
، كما يتصؿ بو مف مفاىيـ فرعية ، كانتياء بعممية الممارسة ة لومصطمح أك البحر أك قاعدال

كصكالن لتنمية يات شعرية جديدة كقصائد متنكعة ،أك التطبيؽ لممصطمح أك البحر في أب
 .ميارات العركض لدل الطبلب

 ميارات عمـ العركض:  -2
التقطيع  عمىية بكمية التربية تعرؼ إجرائيان بأنيا مدل قدرة طالب قسـ المغة العرب 

حر الذم ينتمي إليو ، كتحديد البكالكتابة العركضية لمبيت الشعرم ،العركضي لمبيت الشعرم
ا يطرأ عمى البحر مف ، كتحديد مرفة التفعيمة العركضية كمككناتيا، كمعالبيت الشعرم
ارات مف خبلؿ ، كالتفرقة أك التمييز بيف البحكر الشعرية كتقاس ىذه الميزحافات كعمؿ

 .الذم سيطبؽ في الدراسة اختبار ميارات العركض
 اخللفية النظرية للبحث

 : عمـ العركض كصعكبات تدريسو المحكر االكؿ
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 : تعريؼ عمـ العركضأكال
ىك عمـ يعرؼ بو صحيح األكزاف كفاسدىا، كيتناكؿ بالدراسة التفعيبلت كالبحكر      

 (12، 2002كالقكافي" )محمد قاسـ، 
"عمـ بمكسيقى الشعر العربي كميزانو، بو يعرؼ مكسكره مف مكزكنو" )ىاشـ  كيعرؼ بأنو

 (. 13، 2003مناع، 
كيعرؼ بأنو " عمـ يستعيف بو المتعمـ عمى معرفة أكزاف الشعر العربي مف جية، كتمييز 

 (.193، 2008صحيحو مف مكسكره مف جية أخرل " )محمد سمطاني، 
يدرس  العمـ الذمو نبأ ( 229،  2010 ،الرشيدل عدصبلح ، كس سميرعرفو ) كما 

تفاعيؿ معينة  في كاجتماعيا ،كالمقاطع الصكتية ،افكز كاأل ،، كيتناكؿ البحكرمكسيقى الشعر
  . كيقؼ عمى ما يطرا عمى التفاعيؿ مف زخارؼ كعمؿ

يعرؼ بو صحيح ك ، كزاف المعتبرةفضؿ بانو عمـ يبحث فيو عف أحكاؿ األعاطؼ كعرفو      
 ( 15،  2015فضؿ ، عاطؼ  )ات كعمؿ. كما يدخمو مف زحاف، كزف الشعر مف فاسده

مف صحة  لمتأكدبيات الشعرية كعرفو البجة بانو المقياس الفني الذم تعرض عميو األ    
 ( 405 ، 2016عبد الفتاح البجة ،) كزنيا 

القصائد  كيتناكؿ، حكرهبكزاف الشعر ك بأنو العمـ الذم يبحث في أ كيعرفو البحث الحالي
بيدؼ  مف فاسدىاحيا الشعرية المعتبرة لمكقكؼ عمى صحيكزاف الشعرية كيعرضيا عمى األ

 .ميارات التذكؽ األدبي لدل الطبلبتنمية 
  .المغة العربية بكمية التربية قسـىمية تدريس عمـ العركض لطبلب أ ثانيا:

؛ ىميةتربية أمر في غاية األيعد تدريس عمـ العركض لطبلب قسـ المغة العربية بكمية ال
الحكـ عمى صحيح  كبو يستطيع ،كنقده ،كتذكقو ،طالب مف فيـ الشعركذلؾ ألنو يمكف ال
ة عمى كالقدر  ،يستطيع الكقكؼ عمى الجكانب المكسيقية لمنص ، كمف خبللوالشعر مف فاسده

 .بيات الشعرالقراءة الجيدة كالمعبرة أل
ثـ اعد ، بيات الشعرية مف الحركاتكلمكقكؼ عمى أىمية دراسة عمـ العركض جرد األ      
 )عبدالرؤكؼ مصطفى، كسامي .العركض كتدريسوىمية درؾ أكىنا تبدكف حركات،  قراءتيا

 (11،  2018أبك الزيد ،
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ت قراءة صحيحة كتجنب بيالعركض تساعد الطالب عمى قراءة األف دراسة عمـ اكما أ 
ليو ، أك إذا تسرب إذا كاف ىذا الشعر غير مضبكط بالشكؿلتي يقع فييا خاصة إاالخطاء ا

 ( 9، 2006، براىيـالعميـ إ )عبد .ذلؾ نحكلطباعة أك ك اشيء مف التحريؼ في الركاية أ
، فقراءة الشعر قراءة لدييـ األدبيميارات التذكؽ  ف تدريس العركض لمطبلب ينميكما أ    

حساس بتناغـ ، كاالنفعاؿ بيا " حيث إف اإلالقصيدة فياالسترساؿ  عمى يقاعية تساعدإ
نبيؿ ) .تكقؼبيات دكف لى تدفؽ األالكممات كفؽ مكسيقى الشعر، كاالنسجاـ معيا يؤدم إ

 ( 567، 2008 كمحمد الفكاؿ، ،الحمباكم
 :أىمية عمـ العركض فيما يأتي (إلى15 ،2016، كمحمد البيطار ، كأشار) محمد غره

 .النصكص الشعرية بصكرة صحيحةقراءة  ☺
 .مف مف اختبلط البحكر بعضيا ببعضاأل ☺
 .كزنو فيالتمييز بيف الصحيح كالسقيـ  ☺
 .التميز بيف الشعر كالنثر ☺
  .كزانوالعربي كضبط أحفظ صكرة الشعر  ☺
 .الكقكؼ عمى صحيح الشعر مف فاسده ☺

( إلى أىمية تدريس العركض فيك نحك 10، 2011كقد أشار )مصطفی حرکات،     
الشعر، كميامو تتطابؽ مع مياـ نحك المغة، كىك يكشؼ عف أسرار الشاعر عند تأليفو 
لمقصيدة، كجعؿ المحركات في أماكف معينة كالسكاكف في أماكف أخرل، كلماذا أباح لنفسو 

 حيا في أخرل؟يبالتغيير في مكاقع كلـ 
عرابيا، كتساعد في تحقيؽ التراث كتعريب  كالعركض لو كظيفة قرائية تضبط شكؿ الكممات كا 
المفردات األعجمية، كيمكف أف تكمؿ النقص في األبيات التي سقطت بعض كمماتيا أك 

 (.179، 2000تعذرت قراءتيا بفعؿ سكء الخط )عبد الجبار البصرم، 
ذا كانت الحاجة إلى دراسة عمـ العركض مم حة لكؿ مف الشاعر كالباحث كالناقد كالمحقؽ؛ كا 

صبلح فاسده، باكتشاؼ ما يعتريو مف  ألنو يعينيـ عمى قراءة الشعر كفيمو كتقكيمو كا 
 تحريؼ، فإنيا أشد إلحاحا لطبلب المغة العربية؛ ألنو:

 يساعدىـ عمى تمييز الشعر مف النثر. -1
 يمو كنقده.يمكنيـ مف قراءة الشعر قراءة سميمة، كتذكقو كفيمو كتحم -2
 يسيـ في إلماميـ بأكزاف الشعر، كمعرفة صحيح كزنو مف مكسكره. -3
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يمكنيـ مف المحافظة عمى الشعر العربي مف الكسر كمف دخكؿ ما ال يجكز فيو مف  -4
 التغييرات.

 ر نظـ الشعر، كيجنب الناظـ اختبلط البحكر بعضيا ببعض.سيي -5
 يزكدىـ برصيد مف المصطمحات المتعمقة بعمـ العركض. -6
 يكسبيـ الذكؽ المكسيقي.  -7
 ينمي لدييـ ركح االعتزاز بالتراث األدبي المتنكع. -8

ية التربية عمى كجو التحديد كعف اىمية تدريس عمـ العركض لطبلب شعبة المغة العربية بكم
 :  إلى اىميتو فيما يمي( 209 ، 2016رقية عمي ، )فقد أشارت 

 .بيف الشعر كالنثر القدرة عمى التمييز ☺
 .كزاف الشعر كمعرفة الصحيح مف المكسكربأإلماميـ  ☺
  .قراءة الشعر قراءة سميمة كتذكقو كفيمو كتحميمو كنقده ☺
 .نظـ الشعر كتجنب اختبلط البحكر بعضيا ببعض المساعدة في ☺
 .عمـ العركضد برصيد مف المصطمحات المتعمقة بالتزك  ☺
  تنمية ميارات التذكؽ المكسيقي. ☺

ىيمة دراسة العركض لطبلب كمية النقاط المرتبطة بأكيضيؼ البحث الحالي إلى ذلؾ بعض 
 التربية شعبة المغة العربية :

 الكقكؼ عمى جماليات النص الشعرم. – 1
 القراءة المميزة لمنص الشعرم. – 2
 . بيات القصيدةعمى أ تطرأ تغيرات التيال فيـ -3
 .األدبيتنمية ميارات التذكؽ  -4
  النص الشعرم.معرفة البحر الذم ينتمى إليو  -5

 تدريس عمـ العركض أىداؼ ثالثنا:
بة المغة العربية بكمية التربية إلى تحقيؽ مجمكعة ييدؼ تدريس عمـ العركض لطبلب شع    

 ( 2017،العركض بكمية التربية  عمـ مقرر مف األىداؼ، كىي : )تكصيؼ
  ، كأىميتو .ككاضعة ، كنشأتو، الكقكؼ عمى ماىية عمـ العركض ◄
 .الكتابة العركضيةمعرفة  ◄
 .ككزنو معرفة أسس تقطيع الشعر العربي ◄
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 .يكزف بيا البحكر الشعرية التمييز بيف التفعيبلت األصمية كالفرعية التي ◄
 .نكاعيا المختمفةيف الزحافات كالعمؿ كالتعرؼ عمى أالتفريؽ ب ◄
  اإللماـ ببحكر الشعر العربي. ◄
 .تفعيبلتيا معرفة البحكر المتشابية في ◄
 .قراءة صحيحة عر العربيقراءة الش ◄
  .تعرؼ الضركرات الشعرية المقبكلة كغير المقبكلة ◄

كما يسعى تدريس العركض بصفة عامة إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ يمكف عرضيا     
سماعيؿ حميدم ،   ( 607، 2015عمى النحك اآلتي :) سعد جبر، كا 

 يمـ الطالب بتاريخ مكجز عف عمـ العركض كنشأتو. -
كمعرفة األصكؿ المكسيقية لكتابة الشعر أك  العركضييتمكف الطالب مف اإللماـ بالكزف  -

 تمقيو. 
يعمؿ عمى تنشئة الحس المكسيقي لدل المتعمـ بغية إكسابو القدرة عمى تذكؽ مكسيقى   -

 الشعر العربي كتمييز الكزف السميـ مف المكسكر.
 يتعرؼ التفاعيؿ العركضية.  -
 عيمة كطبيعتو.يتعرؼ مفيـك شعر التف  -
 يستكعب المصطمحات العركضية الرئيسة.  -
 .العركضييتدرب عمى التقطيع   -
 يميز بيف الكتابة العركضية كالكتابة اإلمبلئية.  -

 بيف الشعراء. تداكالن تعريؼ المتعمـ بالبحكر الشعرية األكثر  - 
 تنمية قدرة المتعمـ عمى التمييز بيف البحكر الشعرية. - 
 تعمـ الجمالي، فيدرؾ أسرار المغة العربية.تنمية ذكؽ الم - 
 صقؿ مكىبة المتعمـ الشعرية، كتجنبو الخطأ في نظـ الشعر. - 
 تمكيف المتعمـ مف قراءة الشعر قراءة سميمة تكسبو معيارا دقيقا لمنقد كتقكيـ الشعر. - 
 ضبط النصكص ضبطا سميما كتشكيميا بصكرة صحيحة. - 
 ر العربي.تنمية الميؿ إلى قراءة الشع -
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 ميارات عمـ العركض  رابعنا:
يمثؿ العركض لمف يدرسو ألكؿ مرة صعكبة في تعمـ قكاعد الكتابة العركضية التي     

تختمؼ في بعض األمكر عف الكتابة اإلمبلئية، كييدؼ عمـ العركض إلى غرس مجمكعة 
إلى تمؾ الميارات دراسة ركضة  تمف الميارات لدل كؿ دارس لذلؾ العمـ، كقد أشار 

براىيـ محمد )ك (، 2009الحسني )  (، كقد حصرا الميارات العركضية في اآلتي:2011ا 
 التمييز بيف البيت المكزكف كغير المكزكف.  - أ
 مف البيت. العركضياستخراج مكضع الخمؿ  - ب

 إكماؿ النقص في البيت الشعرم؛ كي يستقيـ كزنو. -ج
 . البحكر الشعرية المتشابيةالتمييز بيف تفعيبلت  -د

 . التمييز بيف التفعيبلت األساسية كالثانكية -ق 
 .اختيار التفعيبلت المناسبة لمبيت بعد تقطيعو -ك
 .نظـ كممات البيت الشعرم بعد تقطيعيا -ز
 .، كالضركرة الشعريةالعركضيالتمييز بيف الخطأ  -ح
 تقطيع البيت الشعرم عركضيا. -ط
 .شعرم كتابة عركضيةكتابة البيت ال -م 
 .ترميز الكتابة العركضية -ؾ
 .تعييف اسـ البحر الشعرم لمبيت بعد تقطيعو -ؿ
 .قراءة البيت الشعرم بطريقة صحيحة -ـ
 .التمييز بيف البحكر الشعرية سماعا -ف
 تحديد أجزاء البيت الشعرم. -س

، فقد مف المياراتلى تنمية مجمكعة في المرحمة الجامعية إييدؼ تدريس عمـ العركض كما 
عمـ العركض  ف ميارات( إلى أ233-232 ،2014،الحكامدةمحمد عاشكر، ك راتب ذكر )

التفعيبلت العركضية عند ك ، كتكضيح الحدكد الفاصمة، قراءة الشعر قراءة صحيحة تتمثؿ في
 .ليو البيت الشعرمإ ينتمي ، كتحديد البحر الذمي، كتنمية الحس المكسيقتقراءة البي

: ، كتتمثؿ فيما يأتيعمـ العركضبينما أشار آخر إلى مجمكعة مف الميارات األساسية ل   
القراءة العركضية ك ، كزف البيت الشعرل كتقكيموتمييز ك ، التقطيع العركضي لمبيت الشعرم

 ( 137، 2017)أشرؼ سعد، .لمبيت الشعرم
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يا مف خبلؿ استراتيجية كتحدد الدراسة الحالية مجمكعة مف الميارات التي ستحاكؿ تنميت
 اقتحـ البنائية ، كىي : 

 التقطيع العركضي لمبيت الشعرم. -
 الكتابة العركضية لمبيت الشعرم.  -
 تحديد البحر الذم ينتمي إليو البيت الشعرم.  -
 .فة التفعيمة العركضية كمككناتيامعر   -
 .يطرأ عمى البحر مف زحافات كعمؿ تحديد ما  -
 التفرقة أك التمييز بيف البحكر الشعرية.  -

 .،ككيفية التغمب عمييا العركضصعكبات تدريس خامسنا :
تحكؿ بيف تقديـ عمـ العركض لمطبلب بطريقة  كالمشكبلتتكجد مجمكعة مف العكائؽ        

قبالو عميو كاتقانو لمياراتو، كتناكؿ  سمسة، كتحكؿ مف جية أخرل دكف تفاعؿ الطالب معو كا 
( 1997ديد مف الدراسات حصر مشكبلت تدريس العركض منيا: دراسة ىبلؿ الحجرم )الع

التي كشفت نتائجيا عف بعض المشكبلت التي تكاجو الطمبة في تعمـ العركض كتمثؿ 
صعكبة ليـ، كقد كاف مف أىميا: إدراؾ أكزاف الشعر الحر، كاستخراج مكضع النشاز مف 

المختمفة لمبحكر الشعرية، كتحديد اسـ البحر الشعرم البيت الشعرم، كالتمييز بيف األكزاف 
 لمبيت بعد تقطيعو.

( بدراسة الستقصاء مشكبلت تدريس 2008نبيؿ الحمباكم كمحمد الفكاؿ ) اكما قام    
: كثرة  في كحصرت تمؾ الدراسة الصعكبات العركض في المرحمة الثانكية بسكريا،

العركض بالمعمكمات، كما أف ضعؼ مصطمحات مادة العركض، كازدحاـ صفحات كتاب 
الطبلب بصفة عامة في المغة العربية ينعكس عمى مادة العركض فضبل عف عدـ إشراكيـ 
في المناقشة كالتطبيؽ، كعدـ حؿ المعمـ تدريبات الكتاب كميا فضبل عف عدـ تزكيد الطبلب 

تسجيؿ لعرض  بتدريبات أخرل إضافية بجانب تدريبات الكتاب، كعدـ استعانة المعمـ بجياز
 القراءات النمكذجية لمشعر بصكتو أك بصكت شاعر.

( إلى مجمكعة مشكبلت يعاني منيا الطبلب عند 2004كتكصمت دراسة نضاؿ أبك سنينة )
دراستيـ لمقرر العركض، كىي: عدـ قدرتيـ عمى إعادة نظـ البيت الشعرم بعد نثره، كعدـ 

ضية، كعدـ التكسع في تدريس مادة معرفة التغيرات التي تطرأ عمى التفعيبلت العرك 
العركض، كعدـ تكظيؼ الحاسكب في تدريس مادة العركض نتيجة قمة خبرة المعمميف في 
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كمبلئمة لتعزيز اتجاه التعمـ عند المتعمميف ، استخدامو، كعدـ استخداـ مصادر تعمـ متنكعة
 كأجيزة التسجيؿ السمعية كالبصرية.

كمما سبؽ عرضو مف دراسات يتضح أف العركض يمثؿ صعكبة كاضحة لمطمبة      
كالمدرسيف؛ لذا ثمة معيقات تحكؿ بيف الطبلب كىذا العمـ، كتجعميما متنافريف تعكد إلى 
مجمكعة مف األسباب حددتيا بعض الدراسات السابقة، كالتي منيا: دراسة نسريف عبد الرضا 

بات التي تكاجو الطمبة في مادة العركض بأقساـ ( التي ىدفت إلى تعرؼ الصعك 2014)
كحصرت أسباب تمؾ الصعكبات فيما يمي )نسريف المغة العربية في كميات التربية األساسية، 

 :  (1999الحمباكم،كنبيؿ ؛ ۳۰۰۲)الدليمي كالكائمي،  (395 -394، 2014عبد الرضا، 
ى عدـ تمكف الدارسيف مف عدـ كضكح األىداؼ كمعرفتيا كصياغتيا صياغة دقيقة يؤدم إل - أ

 تحقيؽ الغاية أك اليدؼ مف دراسة مادة العركض.
عدـ اطبلع الطمبة عمى ىذه المادة كعدـ معرفتيـ المسبقة ليا، إضافة إلى صعكبتيا أدل  - ب

 إلى نفكرىـ منيا كعدـ الرغبة فييا.
أك الذم يممؾ خبرة أك معمكمات تؤىمو إلى  ،ضعؼ المعمـ المتمكف مف مادة العركض-ج

 تدريس ىذه المادة أدل إلى زيادة تعقيدىا كصعكبتيا عمى الطمبة.
 لتمرينات المحمكلة لتثبيت المادة بأذىانيـ، كجعميـ قادريف عمى حؿ أمثمة مشابية.قمة ا -د 
  .التمرينات غير المحمكلة لمتثبت مف قدرتيـ عمى حميا كالتغمب عميياقمة  -ق
استعماؿ الطرائؽ الحديثة، كعدـ مكاكبة التطكر الحاصؿ في طرائؽ التدريس،  عدـ -ك

دراؾ.  كاالعتماد عمى الطرائؽ التي تؤكد الحفظ اآللي مف دكف فيـ كا 
ىماؿ -ز اعتبار االختبارات غاية كليست كسيمة لتقكيـ مستكيات الطمبة في مادة العركض، كا 

ى ضعؼ الطمبة في فيـ األكزاف الشعرية كالبحكر االختبارات الشفكية كؿ ذلؾ يؤدم إل
 كالعمؿ. كالزحافات

كفي ضكء ما سبؽ يمكف القكؿ بأف مشكمة استيعاب الطبلب لمعركض تكاد تككف مشكمة 
أزلية، كيرجع ذلؾ إلى حداثة المادة بالنسبة لطالب كمية التربية، ككثرة مصطمحاتيا، كتبايف 

اتخاذ الدكائر العركضية منطمقا لتدريس البحكر مع البدء مفرداتيا، ككثرة العمؿ كالزحافات، ك 
 بالبحكر الصعبة، كيمكف تصنيؼ أسباب تمؾ الصعكبات إلى:

ما يختص بطبيعة المادة: نظرا لما تحتكم عميو تمؾ المادة مف كثرة المصطمحات  - أ
العركضية، كىي مصطمحات لـ تسمعيا أذف الطالب مف قبؿ، كتشابو تفعيبلت بعض 
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ضبل عف كثرة البحكر كالدكائر العركضية؛ مما يجعؿ عممية التعمـ غير ميسرة، البحكر، ف
 كبعيدة عف الفيـ.

ال يزاؿ الكثير مف معممي العركض يتبعكف الطرؽ التقميدية في  ما يتعمؽ بطريقة التدريس: - ب
تدريسيـ لمعركض، كالتي تيتـ بالحفظ كاالستظيار دكف الفيـ، كما يسير تدريس العركض 

إلى السيؿ، حيث يتـ البدء بتدريس البحكر التي يصعب تقطيعيا كيخؼ شعكر  مف الصعب
األذف بمكسيقاىا، فضبل عف عدـ مشاركة المتعمـ في العممية التعميمية، مما يجعؿ ما يحفظو 

كالكثير مف المعمميف ال يعتنكف ، عرضة لمنسياف كعدـ القدرة عمى التطبيؽ العممي لما يدرس
لعركض، بؿ ال يكادكف يبتعدكف عف المكح كالقمـ، كاعتماد نظاـ الكتابة بتنكيع طرؽ تدريسيـ ا

 بتنميةاىتماـ  دكف األساس القاعدة العركضية مدخبل لتعميـ العركض لتبلميذىـ،كجعميا
األخرل،                                                            إضافة إلى  مياراتو

تيسيره لمطبلب، كالمزج بيف التقطيع العركضي الكتابي،  عدـ اإلفادة مف المكسيقا في
كالتقطيع السماعي،أكتقديـ العركض لمطبلب مف خبلؿ النصكص الشعرية؛ لتحقيؽ التكامؿ 

عطاء الطبلب مزيد ب، كالتطبيؽ الذاتي، كعدـ يمف الفرص لمتدر  ابيف فركع المغة العربية،أكا 
كاالمتحانات العركضية الشفكية؛ بغرض  االىتماـ بتنكيع أسئمة االمتحانات العركضية،

 كمدخؿاالستماع لمشعر العربي ، كعدـ اختبار قدرات الطبلب العركضية الذاتية المعتمدة 
 لتعمـ العركض، كتنمية مياراتو. أساس

حساسو المكسيقي  -ج ما يتعمؽ بالمعمـ نفسو: فالمعمـ الذم تنقص معرفتو بعمـ العركض كا 
التربية اإلعداد الكافي الذم يمكنو مف ىذا العمـ، كلعؿ السبب بالعركض لـ يعد في كميات 

في ذلؾ قمة الساعات التدريسية المخصصة لدراسة ىذا العمـ مقارنة بعمـ النحك كالصرؼ، 
عمما بأف عمـ العركض ال يقؿ أىمية عف عمـ النحك ، فيتـ تدريسة خبلؿ السنة الثانية فقط 

 بفصميو األكؿ كالثاني.
بالمتعمـ: حيث يميؿ بعض الطبلب إلى حفظ المصطمحات، ال فيميا  ما يتعمؽ -د 

 كالتطبيؽ العممي
عمييا؛ مما يجعؿ ىذه المصطمحات جافة كتمثؿ صعكبة بالنسبة ليـ، فينصرفكف عف 

                        دراستو، اعتقادا بعدـ جدكاه.
العركضي؛ فكتب  :فمف أسباب مشكبلت تعمـ العركض جمكد التأليؼكتب العركض  -ق  

العركض تعتمد أمثمة شعرية مأثكرة بعينيا ال تتجاكزىا إلى ما سكاىا، ككثير منيا يتكرر في 
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معظـ كتب العركض دكف اىتماـ كاضح بتنكيع أبيات الشعر بيف القديـ كالحديث، إضافة 
ريبات إلى اعتماد أبيات متناثرة دكف القصائد الشعرية، أك مقطكعات منيا عمى األقؿ في التد

المناىج الدراسية:حيث تعزؼ الكثير مف المناىج الدراسية في  -التي تطرحيا تمؾ الكتب. ك
الدكؿ العربية عف تدريس العركض لطمبتيا، إضافة إلى جكانب القصكر في الكتاب المدرسي 
الذم يقدـ درس العركض إلى الطبلب بطريقة إحصائية جافة؛ تحكلو مف درس ممتع ينمي 

 قي الشعرم إلى إحصاء لمحركات، كالسكنات. الذكؽ المكسي
قصكرتأىيؿ مدرسي المغة العربية لتدريس العركض:                                                -ز

حيث تعاني برامج إعداد المعمميف، كتأىيميـ مف قصكر في تحديث طرؽ تدريس العركض 
التأىيؿ التربكم، كعدـ تخصيص دكرات تدريبية في قسـ المغة العربية في الجامعة، كبرنامج 

العركض.                                                                                                              في مادة لمعممي المغة العربية؛لتطكير تدريسيـ
                                                         ح( الكسائؿ التعميمية :                                

 االىتماـ بتنكيع المعمـ لكسائموعدـ إعطاء الكسائؿ التعميمية اىتماما خاصا، ك عدـ ينبغي 
الستفادة مف الحاسكب التعميمي، كعدـ االتعميمية مف أشرطة التسجيؿ، كأشرطة الفيديك، 

مكاناتو المتعددة كغير ذلؾ.                                                                                                      كا 
 محاكالت التغمب عمى صعكبات العركض : 

قدمت مجمكعة مف الدراسات مجمكعة مف الحمكؿ التي تساىـ في التغمب عمى صعكبات 
( ) 2008اكم ، كمحمد الفكاؿ ، عمـ العركض يمكف إيجازىا في النقاط اآلتية ) نبيؿ الحمب

 ( 2013( )كمحمكد الميدم ، 2011،  الفيكميكخميؿ 
 .زيادة الكقت المخصص لتدريس العركض 
 .التركيز عمى تنمية الحس المكسيقي لدل الطبلب 
 .االىتماـ بتنمية ميارات العركض بدال مف المعمكمات النظرية 
  .تنمية الميؿ إلى قراءة الشعر كتذكقو 
  بالبحكر كاألكزاف الشائعة فقط .االىتماـ 
 . اختيار طرائؽ تدريس تسيـ في تنمية الميارات العركضية 
 .مشاركة الطبلب في المناقشات كالتدريبات 
   .قراءة القصيدة أماـ الطبلب قراءة إيقاعية تبرز مكسيقى الشعر 
  .االىتماـ بتقكيـ المادة الصكتية في أثناء تقكيـ العركض 
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  العركض كترتيبيا في صكرة خرائط مفاىيمية تنظيمية ىرمية ليسيؿ تنظيـ محتكل مادة
 .يا كاسترجاعيا كاالحتفاظ بياتعمميا كتكظيف

، صعكبات عمـ العركضكتقدـ الدراسة الحالية مجمكعة مف المقترحات لمتغمب عمى      
 كىي كاالتي: 

لطبلب كما سيتـ تحاكؿ تسييؿ المادة عمى االتي  الحديثةالتدريس  استراتيجياتاستخداـ  ◄
 عممو في الدراسة الحالية. 

 .كؿ بحر شعرم اإلكثار مف التطبيقات عقب دراسة ◄
 .تركيز عمى نماذج مف الشعر الشائعال ◄
 .كالتركيز عمى الناحية التطبيقية عدـ االىتماـ بالجكانب النظرية التي تزيد مف صعكبة المادة ◄
 دراسة البحكر الشعرية الشائعة عند دراسة العركض. ◄
 .عند دراسة العركضلبناء عمى معمكمات الطبلب السابقة ا ◄
قحاميـ في أثناء التدريس.  ◄  إشراؾ الطبلب كا 
 .لقصائد الشعر قراءتيـاثناء  ممارسة الطبلب الميارات العركضية في ◄

 كاقع تدريس العركض سادسنا :
تدريس العركض ليس غاية في ذاتو، بؿ كسيمة لتنمية الذكؽ الفني لمكسيقى الشعر، كيمر  

( عمى النحك 1، 2008بمجمكعة مف الخطكات يذكرىا )رائد الحاج،  تدريس العركض
 -التالي:

الخطكة األكلى: كفييا يتـ تكضيح الفرؽ بيف الكتابة اإلمبلئية كالكتابة العركضية لمطبلب،  -1
يتحقؽ في المبدأ الذم يقكؿ: كؿ ما ينطؽ مف الحركؼ يكتب ككؿ ما ال ينطؽ كىذا الفرؽ 

في الرسـ اإلمبلئي العادم يمكف أف تزاد دكف التمفظ  احركفن ال يكتب، كىذا يعني أف ىناؾ 
 بيا، كأف ىناؾ حركؼ تمفظ كلكنيا ال تكتب.

الخطكة الثانية: يتـ فييا تعريؼ الطبلب بالمصطمحات التي يستخدمكنيا أثناء ممارسة  -2 
عممية التقطيع، كمفيكميا المغكم بشكؿ حسي مف خبلؿ التدريب عمييا كاألسباب كاألكتاد 

 كالعركض كالتفعيمة كغيرىا.
العركضية،  الخطكة الثالثة: كتتضمف ىذه الخطكة تدريب الطبلب عمى التقطيع، كالكتابة -2

حيث يفيميـ أكال أف الحركات كالسكنات تتضامف فيما بينيا لتشكؿ كحدات مكسيقية تتألؼ 
 منيا األبيات، كىذه الكحدات تسمى "التفاعيؿ "كعددىا في الشعر العربي ثماني تفاعيؿ.
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تدريس العركض مف خبلليا فقد أشار )مصطفی  أما عف المراحؿ التي ينبغي أف يسير
( إلى أف اليدؼ األسمى لمعركض الكصكؿ بالممكة اإليقاعية إلى 14-13 ،2011حرکات، 

 مستكييف ىما:
 مستكل اكتشاؼ كزف أم بيت مف خبلؿ سماعو أك قراءتو دكف المجكء إلى الرمكز.  - أ

 مستكل تأليؼ الكبلـ المكزكف دكف تكمؼ. -ب
 لذا ينبغي العناية بالعركض كأف يدرس عمى مستكيات كمراحؿ مختمفة:

ستكل المرحمة االبتدائية: يدرب األطفاؿ عمى الشعكر بإيقاع الكزف، كذلؾ مف خبلؿ عمى م -1
 المحفكظات كاألناشيد.

عمى مستكل المرحمة المتكسطة: تقطع بعض األبيات بتحديد السكاكف كالمتحركات كالتفاعيؿ،  -2
 كالغرض ىك إشعار المتعمـ بماىية المككف الكزني كتنكعو. 

تدرس التفاعيؿ كبنيتيا مف أسباب كأكتاد، كالبحكر مع ذكر أضربيا في المرحمة الثانكية:  - -3
 الشائعة كالزحافات كالعمؿ دكف تعقيد في المصطمحات.

في المرحمة الجامعية: يدرس النظاـ الخميمي بصفة كافية كبطريقة حديثة، مف خبلؿ  -4 
يقاع المكسي يقاع الشعر، كالربط بيف العركض كا  قی، كدراسة الجكانب الربط بيف إيقاع المغة كا 

 الجمالية لئليقاع، كىذا يتطمب مف األستاذ خبرة في مياديف العركض كالشعر كاإليقاع.
كاقع تدريس العركض تجد أف المرحمة االبتدائية كاإلعدادية كالثانكية  فيكلكف بالنظر لما يتـ 

طالبتيـ ال تخرج عف نطاؽ تدريب المتعمميف عمى الشعكر باإليقاع المكسيقي مف خبلؿ م
بحفظ بعض األناشيد كالمحفكظات كالقصائد الشعرية، ثـ في المرحمة الجامعية بالنسبة 
لمدارسيف بشعبة المغة العربية يدرسكف مقرر عمـ العركض في سنة دراسية كاحدة، في الفصؿ 
الدراسي األكؿ كالثاني بالفرقة الثانية لطبلب التعميـ العاـ، حيث يتـ تزكيد المتعمـ بكؿ ما 
يحتكيو عمـ العركض مف كتابة عركضية كتقطيع األبيات تقطيعا عركضيا، كالتفعيبلت 
كالدكائر العركضية كالبحكر الشعرية، كالزحافات كالعمؿ، كالقافية كأنكاعيا ... كغير ذلؾ، 
فإمداد المتعمـ بيذا الكـ دفعة كاحدة دكف تدرج يسبب صعكبة لو في فيـ العركض كاكتساب 

 .األساسي فبل يدرسكف العركض مطمقاب التعميـ مياراتو، أما طبل
 تدريس عمـ العركض:  كاستراتيجياتطرؽ : سابعنا
طرائؽ التي يمكف استخداميا في تدريس االستراتيجيات كاليسعى التربكيكف إليجاد أفضؿ    

المادة التعميمية كمعالجة المشكبلت التي تعترييا، فطرائؽ التدريس مف األركاف الميمة التي 
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تبنى عمييا العممية التعميمية بكصفيا المدخؿ األساسي لتحقيؽ أىداؼ المنيج مف خبلؿ 
تكظيؼ محتكاه كأنشطتو المتعددة، إذ تشكؿ عصب التعميـ كالتعمـ، كمف دكنيا ال يمكف نقؿ 

 المادة الدراسية إلى الطبلب بشكؿ منظـ. 
 با إلى نفكس الطبلب،كبإمكاف معمـ العركض أف يجعؿ مثؿ ىذا التدريس ممتعا محب   

يقاعات تجذب القمكب، كتثير ما  بتكظيفوكذلؾ  يتجمى في عمـ العركض مف نغـ كمكسيقی، كا 
إذا طكر  كالمعمـ العكاطؼ؛ ألف اإلنساف بطبيعتو يتفاعؿ مع المكسيقى، كيقبؿ عمييا بشغؼ،

فظيرت  ،مف طريقة تدريسو ليشرؾ المتعمميف في عممية التعمـ؛ تزداد دافعيتيـ نحك تعممو
 حديثة لتدريس العركض استراتيجياتنتيجة لذلؾ دراسات عديدة اىتمت بتطبيؽ 

المنظمات المتقدمة في  استراتيجية( كقد استخدمت 2005منيا: دراسة عبد الجبار العبيدم )
تدريس مقرر العركض، كىدفت الدراسة إلى تعرؼ أثر استخداـ المنظمات المتقدمة في 

كلى في قسـ المغة العربية لمادة العركض، كمقارنتيا بالطريقة تحصيؿ طمبة المرحمة األ
التقميدية لمعرفة أييما أكثر تأثيرا كأفضؿ جدكل في زيادة تحصيميـ، كأبرزت نتائج الدراسة 
تفكؽ المجمكعة التجريبية التي درست عمـ العركض باستخداـ المنظمات المتقدمة عمى 

 طريقة التقميدية.المجمكعة الضابطة التي درست العركض بال
( الحاسكب في تدريس مقرر العركض مف خبلؿ 2009بينما استخدمت ركضة الحسني )

دراسة أجرتيا ىدفت إلى تقصي أثر برمجية حاسكبية في تنمية ميارات العركض لدل طمبة 
المغة العربية بجامعة السمطاف قابكس، كأشارت نتائج الدراسة إلى فعالية تمؾ البرمجية في 

يارات العركض لدل طبلب المجمكعة التجريبية في جميع الميارات العركضية تنمية م
التمييز بيف التفعيبلت  -التقطيع العركضي  -كالمتمثمة في: )الكتابة العركضية  ،المقيسة

 (.العركضياكتشاؼ الخمؿ  -األساسية كالثانكية 
لمتعددة التفاعمية، ( فقد درس مقرر العركض باستخداـ الكسائط ا2011أما إبراىيـ محمد )

حيث أعد برنامجا في عمـ العركض قائما عمى الكسائط المتعددة التفاعمية لتنمية بعض 
ميارات عمـ العركض لدل طبلب كمية التربية بالعريش شعبة المغة العربية، كأشارت نتائج 

 ية.الدراسة إلى فعالية البرنامج المقترح في تنمية المعارؼ كالميارات األدائية العركض
مبحث عركض  لتدريسالتنظيـ اليرمي  استراتيجية( 2011بينما استخدـ خميؿ الفيكمي )

الشعر، ككشفت دراستو عف أثر التنظيـ اليرمي في التحصيؿ الفكرم كالمؤجؿ لطمبة الصؼ 
العاشر، كخمصت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ الفكرم لصالح 
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التنظيـ اليرمي، ككجكد  استراتيجيةالمجمكعة التجريبية التي درست مادة العركض باستخداـ 
فركؽ ذات داللة إحصائية في التحصيؿ المؤجؿ لصالح المجمكعة التجريبية تعزم لتنظيـ 

 المادة.
( إلى استخداـ المخططات كالجداكؿ في تدريس مادة العركض 2013كما دعت عزة عزت )

مة بأنيا طريقة سيمة لتكصيؿ المادة إلى أذىاف الطمبة، حيث تشرؾ حاسة كالقافية، معم
البصر في التعميـ فضبل عف األذف في اإلصغاء لممحاضر، كما ساعدت ىذه الطريقة 
الطالب عمى اختصار المادة كالتركيز عمى محاكرىا مف خبلؿ إمعاف النظر إلى المخطط أك 

 الجدكؿ.
راتيجية التنظيـ في تدريس مادة العركض لطمبة قسـ ستا( 2014كاستخدـ حسف األكسي )

ستراتيجية االمغة العربية في كميات التربية األساسية، حيث أجرل دراسة ىدفت إلى تعرؼ أثر 
التنظيـ في تدريس مادة العركض كاالحتفاظ بيا، كأظيرت نتائج الدراسة تفكؽ طمبة 

التنظيـ في اختبار التحصيؿ عمى طمبة ستراتيجية االمجمكعة التجريبية الذيف درسكا كفؽ 
المجمكعة الضابطة الذيف درسكا كفؽ الطريقة التقميدية، كما تفكقت ذات المجمكعة في 

 اختبار االحتفاظ بتحصيؿ مادة العركض.
 اإلفادة مف المحكر األكؿ:

أفاد الباحث مف المحكر األكؿ مف خبلؿ كقكفو عمى ميارات عمـ العركض كأىداؼ تدريسو 
، كخمص الباحث مما و، ككيفية التغمب عميياعكبات كالمشكبلت التي تكاجو الدارسيف فيكالص

ككيفية بناء استراتيجية لتدريس البحث،  سبؽ التكصؿ إلى قائمة الميارات التي ستنمي في
 القضاء عمى مشكبلت كصعكبات تدريسو ...تنمية مياراتو ، ك  العركض تحاكؿ
 ـ البنائيةاستراتيجية اقتح  المحكر الثانى

، كمبادئ كأسس كنماذج مفيكـ البنائية نتناكؿف لمكقكؼ عمى استراتيجية اقتحـ البنائية البد أ
، كبيئة الصؼ البنائية كاستراتيجيات التعمـ كدكر المعمـ كالمتعمـ في ضكء النظرية البنائية

التعميـ، كمميزات بجميع عناصره كفقا لمفكر البنائي، ككيفية تكظيفيا في كتصميـ التعمـ 
 ،كما ينطبؽ عمى البنائية ينطبؽ عمى استراتيجية اقتحـ فيي خرجت مف رحميا التعمـ البنائي

 :كخطكاتيا اقتحـ البنائية ستراتيجيةثـ بعد ذلؾ تناكؿ ا
 مفيكـ النظرية البنائيةأكال: 
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الطفؿ يككف "عمى أنيا "رؤية في نظرية التعمـ كنمك الطفؿ، قكاميا أف  تعريؼ البنائيةيمكف 
نشطا في بناء أنماط التفكير لديو نتيجة تفاعؿ قدراتو الفطرية مع الخبرة") حسف زيتكف ، 

(                                                                                17، 2003كماؿ زيتكف 
عمى  بصكرة نشطة بنىك تعبر البنائية في أبسط صكرىا كأكضح مدلكالتيا عف أف المعرفة ت

 يد المتعمـ كال يستقبميا بصكرة سمبية مف البيئة .
جديد مف  اط المتعمـ لمتكصؿ إلى بناء معرفيكعرفيا شحاتو بأنيا عممية مكجية تبدأ بنش   

كتستخدـ فييا  ،عممية التعمـ القائـ عمى المعنى راتو السابقة كمشاركتو الفعالة فيخبلؿ خب
 (2018. ) حسيف بف مبارؾ، معارؼ كمكاقؼ جديدة

كمف خبلؿ استقراء أدبيات التراث النفسي كالتربكم ال يكجد تعريؼ محدد لمبنائية يحكم بيف 
ثناياه كؿ ما يتضمنو المفيـك مف معاني أك عمميات نفسية، بؿ حاكؿ بعض منظرم البنائية 

 .تعكس التيار الفكرم الذم ينتمكف إليو رؤلتعريفيا مف خبلؿ 
 يمكف تعريؼ النظرية البنائية في التعمـ عمى أنيا صة تحميؿ تمؾ الرؤلإال أف خبل

داخؿ سياؽ معرفتيـ الحالية مع  كأفكار جديدة عممية إعادة بناء المتعمميف لمعاني جديدة
كتعديؿ أك إضافة أك حذؼ معمكمات جديدة بالتفاعؿ بيف الخبرات الجديدة  خبرتيـ السابقة

       .كالخبرات السابقة
 أسس كمبادئ التعمـ في النظرية البنائية نيا : ثا

 (      2005، )أحمد النجدم كآخركف تركز النظرية البنائية عمى عدد مف المبادئ األساسية
التعمـ عممية كجدانية: التعمـ الجيد ىك الذم ييتـ بالجانب الكجداني لممتعمـ، فبل بد أف  -1  

الحيرة .كاالنبيار، فيذه ك الفضكؿ، ك التشكيؽ، ك يمتزج المكقؼ التعميمي بمشاعر االستثارة، 
 .المشاعر تجذب المتعمـ نحك مادة التعمـ 

لمصطنع" يأخذ المتعمـ إلى طريؽ التعمـ يحدث بشكؿ طبيعي: التعمـ الطبيعي غير ا -2
 التكجو الذاتي لمتعمـ، حيث يتحكـ المتعمـ في تعممو، كيديره، كيقكده ذاتيا .

التعمـ عممية نشطة: يمارس المتعمـ النشاط في معالجتو لممعمكمات، كتغيير، أك تعديؿ بيئتو  -3
                                      العقمية، فيبذؿ المتعمـ جيدا عقميا ليكتشؼ المعرفة بنفسو              

يقكد االتزاف لحدكث التعمـ: بحيث يكضع المتعمـ في مكقؼ يجد فيو بنيتو المعرفية   -4
الحالية غير مناسبة لتعمـ ما يكد تعممو فيشعر بحالة مف عدـ االتزاف فيحدث تغير في 

                                                                                                                                    .االسكيما"، أك البنية المعرفية لديو ليستعيد ىذا التكازف
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التعمـ بناء لميكية: إف رؤيتنا لمعالـ كالمغة التي نتحدثيا، كمفيكمنا عف الذات،كعبلقتنا  -5
ا، فما ىذه اليكية إال نتاج لمخبرات التعميمية التي باآلخريف، ككؿ ىذه األشياء تشكؿ ىكيتن

 نشارؾ فييا                  
 -بمساعدة المعمـ  -يبني المتعمـ تعممو: يقصد بمفظ يبني ىنا أف المتعمـ يجب أف يتعرؼ  -5

 .معرفةلعمى ما يعرفو بالفعؿ، ليبني عمى أساسو المعمكمات التي يكتسبيا، كيحكليا 
بنائية كمستمرة: التعمـ عممية إبداعية يقـك فييا المتعمـ بتنظيـ تراكيبو التعمـ عممية  -7  

 المعرفية، كتعديميا، بحيث تفضي الخبرات الجديدة لمعنى .
مف خبلؿ العرض السابؽ لمبادئ البنائية نبلحظ االتفاؽ عمى المبادئ التالية                                     

متعمـ ضركرية لحدكث التعمـ الجديد حيث يبني المتعمـ خبرتو تعد المعرفة السابقة لم -1
 الجديدة في ضكء معرفتو السابقة .                                                                                              

                             يبني المتعمـ معرفتو مف خبلؿ عممية التفاكض االجتماعي مع اآلخريف          -2
 .يبني المتعمـ معرفتو عمى أفضؿ كجو عندما يكاجو بمكقؼ أك ميمة أك مشكمة حقيقية  -3

  بيئة الصؼ البنائية ثالثنا:
يتطمب تنفيذ المنيج في ضكء النظرية البنائية التحكؿ مف البيئة الصفية االعتيادية التقميدية  

 (2003) حسف زيتكف ، كماؿ زيتكف ، تتسـ باآلتي:التي إلى البيئة الصفية البنائية 
تقبؿ استقبللية كذاتية الطالب كتشجيعيا، فمف خبلؿ احتراـ أفكار الطالب كآرائو، كتشجيع  -1

 التفكير المستقؿ يساعد المعممكف الطمبة عمى تحقيؽ ىكيتيـ الفكرية العقمية .                                
أسئمة مفتكحة النياية كيسمح بميمة تفكير كافية لتمقي اإلجابات أك يطرح فييا المعمـ   -2

        المقترحات أك التعميقات .                                                                                                     
ية يتحدل عقكؿ الطمبة تشجع مستكيات التفكير العالية، فالمعمـ في بيئة الصؼ البنائ -3

                                                                        .لمكصكؿ إلى ما كراء معرفة الحقائؽ كحفظ المعمكمات
الحكار كالمناقشات كالمناظرات العممية مع المعمـ كمع بعضيـ ب ينشغؿ فييا الطمبة -4

عمى تعديؿ أك تغيير أك تعزيز أفكارىـ  بعضا، فالحكار االجتماعي يساعد الطمبة
 .يـكمقترحات

تشجع الطمبة عمى االنخراط كاالنيماؾ في الخبرات التي تتحدل الفرضيات مف جية، كتشجع  -4
المناقشات مف جية أخرل، إذ أنو عندما يسمح لمطمبة لعمؿ تنبؤات، فإنو غالبا ما يكلد 

بيعية .                                                                      الطمبة فرضيات مختمفة حكؿ الظاىرة أك الظكاىر الط
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يستخدـ فييا الطمبة البيانات الخاـ كالمصادر األكلية كالمكاد المتفاعمة لتزكيد الطمبة  -6
                                   بالخبرات بدال مف استخداـ بيانات اآلخريف كمعمكماتيـ كاالعتماد عمييا فقط .                     

مف خبلؿ ما سبؽ نبلحظ أنو إذا أردنا التحكؿ إلى بيئة صفية بنائية ال بد مف                                    
                                                                           -.تقبؿ الطالب كاحتراـ أفكاره 

                                                                          -ستكيات العميا مف التفكير .تشجيع الم
                                                                       -. تشجيع الطالب عمى الحكار كالمناقشات 

                                                     -ية .تحدم تفكير الطالب مف خبلؿ األسئمة مفتكحة النيا
فالصفكؼ البنائية تعمؿ عمى جعؿ التعمـ أكثر مركنة كتكسب المتعمميف ميارات كالعمؿ في 

 مجمكعات، كتنمي المفاىيـ كميارات التفكير كتسعى إلى إيجاد مناخ مبلئـ لمتعمـ 
 تصميـ التعميـ كفقا لمفكر البنائي رابعنا : 

يتـ تصميـ محتكل المنيج كفقا لمفكر البنائي في ضكء بمكرة العناصر التي تعكس تصميـ 
،  193،  2003() محمد عطيو ،  2004التعميـ كفقا لمفكر البنائي، ) تيسير الكيبلني ، 

196 ) (Karaman Celik,2008, p204) 
 محتكل التعمـ  -1 
اقع التبلميذ كحياتيـ .                                يخزف في صكرة مياـ أك مشكبلت حقيقية ذات صمة بك  
األىداؼ التعميمية                                                                                             -2

تصاغ في صكرة أغراض عامة تحدد بصكرة إجرائية مف خبلؿ التفاكض االجتماعي بيف 
بحيث يتضمف فرضا عاما لميمة التعمـ يسعى جميع الطبلب لتحقيقو، المعمـ كالمتعمـ، 

 . فضبل عف أغراض ذاتية أك شخصية تخص كؿ متعمـ أك عدة تبلميذ كؿ عمى حدة
 استراتيجيات التدريس  -3

تعتمد عمى مكاجية الطبلب بمكقؼ أك مشكمة حقيقية في محاكلة إليجاد حمكؿ لو ؛ كذلؾ 
، كالتقصي ، كالتفاكض االجتماعي حكؿ تقكيـ كتحديد أكثر مف خبلؿ البحث ، كالتنقيب 

 ىذه الحمكؿ فعالية . 
     الكسائط التعميمية -4

تركز عمى استخداـ الكسائط المتعددة التفاعمية التي يتـ التركيز خبلليا عمى دمج كتكظيؼ 
تعمـ كؿ مف عناصر الصكت كالصكرة كالنص كالرسكمات البيانية كالتكضيحية بما يسمح لمم

 بالتفاعؿ كالدخكؿ في مسارات متعددة لمتعمـ .
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 التقكيـ  -5
حيث ال يقبؿ البنائيكف نمطي التقكيـ مرجعي المحؾ كمرجعي المعيار، كيككف االعتماد عمى 
 التقكيـ الحقيقي أك التقكيـ البديؿ، كالتقكيـ الذاتي، كما يكلي البنائيكف دكرة لمتقكيـ التككيني .

 المتعمـ كالمعمـ البنائي  خامسنا :  
ىناؾ ثبلثة أدكار مميزة لمطالب ) المتعمـ البنائي ( كىي                                                                   

 (      406-402،  2005) أحمد النجدل كآخركف ، 
المتعمـ يناقش كيحاكر،  األكؿ : ) المتعمـ النشط ( فالمعرفة كالفيـ يكتسباف بنشاط، كالطالب 

كيطرح أسئمة، كيضع فرضيات تنبئية تفسيرية، كيستقصي كيتحرل عمميان، كيأخذ مختمؼ 
كجيات النظر بدال مف السماع أك القراءة أك القياـ باألعماؿ الركتينية االعتيادية ، كفي ىذا 

 The social learnerتبنى المعرفة كالفيـ 
الطالب المتعمـ ال يبدأ ببناء المعرفة بشكؿ فردم فحسب، الثاني: ) المتعمـ االجتماعي( ف

نما بشكؿ .اجتماعي عف طريؽ الحكار كالمناقشة كالتفاكض االجتماعي مع اآلخريف  كا 
 The creative learnerفالمعرفة كالفيـ يبتدعاف 

 الثالث : ) المتعمـ المبدع ( فالطمبة المتعممكف يحتاجكف ألف يبتدعكا المعرفة، كال يكفي
 بافتراض دكرىـ النشط فقط .

إف المتعمـ يمعب دكران نشطان في عممية تعممو، كيمتد نشاطو حتى بعد التعمـ لمرحمة          
حتى تفيـ ال بد لؾ أف تكتشؼ، ‘‘جاف بياجيو: ‘‘تقكيـ تعممو ذاتيان، كتأكيدا عمى ذلؾ يقكؿ 

كيصبح ذلؾ متاحان عندما تؤىؿ المتعمـ لئلبداع كاإلنتاج، كليس  ، كتعيد بناء ما تعممت
 ‘‘. التكرار 

في ضكء ىذه الكممات نجد أف البنائية تنظر لممعرفة عمى أنيا تبنى داخؿ العقؿ، كتركز 
عمى المعرفة القبمية، كىي بذلؾ ترفض أف يككف المتعمـ سمبيان كتسكب في عقمو المعمكمات 

 ا حفظ فقط .                          كيأتي دكره ىك ليكرر م
 دكر المعمـ كفقا لمتعمـ البنائي :

المعمـ يمعب دكر المرشد، أك المكجو، أك الميسر ، كتنشيط المعرفة السابقة لدل المتعمـ، فإنو 
يقع عمى عاتؽ المعمـ أف يكفر بيئة تعميمية تبرز االختبلؼ بيف الخبرات الحالية لمطبلب 

كالخبرات الجديدة التي يتعرضكف ليا، أك يمركف بيا، كتمثؿ ىذه البيئة تحديا لممتعمـ تدفعو 
 لمتعمـ كتحثو عميو. كيراعى تخصيص كقت كاؼ لمتعمـ. 
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 2003كيمكف تحديد سمات المعمـ البنائي عمى النحك اآلتي ) حسف زيتكف ، كماؿ زيتكف ،
 ( 100،  2004( ) منى عبدالصبكر  57،  2003() كديع مكسيكس  176،  174،
 يقبؿ ك يشجع ذاتية المتعمـ ..

 ..ينظر لممتعمـ عمى أنو صاحب إرادة
.يشجع االستقصاء ، كركح االستفسار، كالتساؤؿ .                                                                  
.يمثؿ أحد مصادر التعمـ، كليس المصدر الكاحد.                                                                 

                                                                            .يدعـ الفضكؿ الطبيعي لدل المتعمـ  . 
يضع في اعتباره طريقة تعمـ المتعمـ، ككذلؾ آرائو، كاتجاىاتو .                                                .

                                         . يشجع الحكارات بيف المتعمميف.                                          
يدمج المتعمميف في مكاقؼ تعمـ حقيقية، كخبرات تتحدل المفاىيـ، كالمدركات السابقة  .

 .لدييـ
                                                                      .فرصا لبناء معرفة جديدة كفيـ أعمؽ تييئة .   

اء، كالفيـ عند تقييـ التعميـ، كينكع سبؿ التقييـ لتناسب كؿ الممارسات .يؤكد عمى األد
 التدريسية. 

 البنائي بعض مميزات نمكذج التعمـ  سادسنا:      
 (2004)تيسير الكيبلني،  :ىميايتميز التعمـ البنائي بمجمكعة مف المميزات أ

فالمتعمـ يكتشؼ كيبحث كينفذ . يجعؿ المتعمـ محكر العممية التعميمية مف خبلؿ تفعيؿ دكره، 
 .األنشطة

يعطي لممتعمـ فرصة تمثيؿ دكر العمماء؛ كىذا ينمي لديو االتجاه اإليجابي نحك العمـ كالعمماء  -
.                                                                               كمشكبلتوكنحك المجتمع كمختمؼ قضاياه 

.                                           كالمتكاممةيكفر لممتعمـ الفرصة لممارسة عمميات العمـ األساسية  - .
. يتيح لممتعمـ فرصة المناقشة كالحكار مع زمبلئو المتعمميف أك مع المعمـ؛ مما يساعد عمى 

                                                    .                            نشطانمك لغة الحكار السميمة لديو كجعمو 
. يربط نمكذج التعمـ البنائي بيف العمـ ك التكنكلكجيا، مما يعطي المتعمميف فرصة لرؤية 

 أىمية العمـ بالنسبة لممجتمع كدكر العمـ في حؿ مشكبلت المجتمع.                               
 .ة عممية؛ كىذا يساعد عمى تنمية التفكير العممي لدييـ يجعؿ المتعمميف يفكركف بطريق   -
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كبر عدد ممكف مف الحمكؿ لممشكمة الكاحدة؛ مما يشجع أيتيح لممتعمميف الفرصة لمتفكير في   -
 عمى استخداـ التفكير اإلبداعي، كبالتالي تنميتو لدل التبلميذ .                                               

التعمـ البنائي عمى العمؿ في مجمكعات كالتعمـ التعاكني؛ مما يساعد عمى  يشجع نمكذج  -
 تنمية ركح التعاكف كالعمؿ كفريؽ كاحد لدل المتعمميف .

في تنمية ميارات العركض لطبلب كمية التربية خطكات استراتيجية اقتحـ البنائية سابعا :
ضكء  بتدريس العركض فيع الربط المباشر كؿ خطكة م المتعمـ فيك دكر المعمـ ك 

 االستراتيجية.
كؿ خطكة مف خطكات استراتيجية  كالمتعمـ فيدكار يقكـ بيا المعمـ ىناؾ مجمكعة مف األ

( أدكار كؿ مف المعمـ كالمتعمـ في ضكء 2021مختار،  عبدالرازؽ)ذكر  ، فقداقتحـ البنائية
 ر بتدريسو لمعركضيمكف لمباحث ربط ىذه االدكا، ـ البنائيةخطكات استراتيجية اقتح

كاإلجراءات التي ستتبع في تدريس العركض لطبلب كمية التربية كصكال لتنمية ميارات عمـ 
  االتي :عمى النحك  العركض

 الخطكة االكلى )اعرض( :
 دكر المعمـ 

 .تييئة المتعمميف لدراسة البحر – 1
 .ثارة تفكيرىـ كخبراتيـ السابقة حكؿ البحرإ -2
 .مؿ التي تشجع عمى التفكير كالتأطرح االسئمة  -3
 .لممفيـك لدل المتعمميف إيصاؿ التصكر الذىني -4

 دكر المتعمـ 
 .يعدىا المعمـ لتييئة الدرس االستجابة لممثيرات كاألنشطة التي ◄
  .رالبح سئمة المعمـ حكؿيجيب عف أ ◄
 .يذكر خبراتو السابقة حكؿ البحر ◄
 .كعبلقاتو بغيره مف البحكركتصكراتو الذىنية لمبحر  يعبر عف تفسيراتو ◄

 الخطكة الثانية )قاكـ( 
 دكر المعمـ

 .سئمة حكؿ البحر لممتعمميف لمكقكؼ عمى خبرتيـ السابقةأ ◄
 .خطاء المتعمميف حكؿ البحريصحح أ ◄
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  .شارة بصكرة مبسطة كمناسبة لمتفعيبلت حكؿ البحراإل ◄
 يعطي بعض األمثمة لمتطبيؽ عمى البحر الشعرم. ◄

 دكر المتعمـ 
 .لممتعمـ اإلصغاء–
 .ضو لتفعيبلت البحرمشاركة المعمـ في عر  -  
 .التطبيقات أمثمةاالجابة عف  –
  .لمبحر كتفعيبلتو كما يمحؽ بو مف زحافات كعمؿ اء تصكر ذىنيبن – 

 الخطكة الثالثة ) تحاكر(
 دكر المعمـ

 .بالبحر لتدعيـ الفيـ الجيد لمبحربيات الشعر المرتبطة عرض مجمكعة مف أ ◄
  .و كعممومناقشة المتعمميف في تفعيبلت البحر كزحافات ◄
 .ؿ البحر كما لحقو مف زحافات كعمؿير المتعمميف حك كثارة تفإ ◄

 دكر المتعمـ
 .لى الفيـ الجيد لتفعيبلت البحريتحاكر مع المتعمـ لمكصكؿ إ ◄
 .جابة عف االسئمة المتعمقة حكؿ البحراإل ◄
 .الطارئة عميو تكالتغييراعماؿ الفكر لفيـ تفعيبلت البحر إ ◄

 الخطكة الرابعة )حدد( 
 دكر المعمـ

 .يحد تفعيبلت البحر بشكؿ تفصيمي ◄
 .يحدد الزحافات كالعمؿ المتعمقة بالبحر ◄
 .يحدد الخصائص المميزة لمبحر عف غيره ◄
 .لى الصكرة المختمفة لمبحريشير إ ◄
 .المعرفية لمطبلب  ذىني الصحيح لمبحر في البنيةعادة تشكيؿ التصكر الإ ◄

 المتعمـ دكر
 .لتحديد البحر بصكرة جيدة اينقد االنشطة المكمؼ بي ◄
 .عادة صياغة الصكرة الذىنية الصحيحة لمبحرإ ◄
 .صائصو كصكره عمى المعمـ كالزمبلءعرض تفعيبلت البحر كخ ◄
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 الخطكة الخامسة )مارس(
 دكر المعمـ 

 .كؿ البحر كتكميؼ الطبلب بياحنشطة تعميمية إعداد أ ◄
 .مدل اكتساب الطبلب لمبحر حكؿ البحر لتقكيـ عداد مجمكعة االسئمةإ ◄
 .تقكيـ التغذية الراجعة لممتعمميف ◄

 دكر المتعمـ
 .التعميمية المكمؼ بيا باألنشطةالقياـ  ◄
 .سئمة التقكيـ بصكرة جيدةإجابة أ ◄
 .بيات الشعر المرتبطة بالبحرإعطاء بعض األمثمة كأ ◄
 .ةبيؽ البحر عمى قصائد شعرية متنكعتط ◄

 بيف استراتيجية اقتحـ البنائية كتنمية ميارات عمـ العركض. : العبلقةامناث
إذا كانت استراتيجية اقتحـ البنائية قد اشتقت مف النظرية البنائية التي تيتـ بتعديؿ البنى 
عادة تشكيؿ المعرفة بالربط بيف  المعرفية لدل الطبلب بالتعديؿ أك اإلضافة أك الحذؼ كا 

ذا كاف عمـ العركض يجد الطبلب صعكبة في دراستة الخبرات السابقة كالخبرات الحالي ة ، كا 
أخطاء كخبرات سابقة ناتجة عف تناكليـ لشكؿ معيف لمبحر الشعرم ثـ نتيجة لما لدييـ مف 

فكيؼ يتـ إعادة  كتغييرات تطرأ عمى تفعيبلتو ، بعد ذلؾ يجدكف أشكاال متعددة ليذا البحر
التعديؿ أك الحذؼ أك اإلضافة أك اكتشاؼ تشكيؿ المعرفة لدييـ في ىذا العمـ مف خبلؿ 

التغييرات الطارئة عمى البحر مف زحافات كعمؿ ، كىذا ما يتـ التركيز عميو في استراتيجية 
اقتحـ كفي العممية التعميمية التي تتخذ مف النظرية البنائية مرجعا ليا ، كمف ثـ فالعبلقة 

ت عمـ العركض ، إضافة إلى ذلؾ فإف في كثيقة بيف استراتيجية اقتحـ البنائية كتنمية ميارا
مف خبلؿ عرض خطكات استراتيجية اقتحـ مجاال خصبا لتنمية ميارات عمـ العركض 

مصطمحات عمـ العركض ، كبحكره كما يطرأ عميو مف زحافات كعمؿ ... كالسير في تدريسو 
ثارة التفكير حك  لو، في ضكء الخطكات السابقة مف عرض لممصطمح أك البحر الشعرم كا 

كالمقاكمة مف خبلؿ استرجاع المعمكمات السابقة حكؿ المصطمح أك البحر كما فيو مف 
أخطاء يقع فييا الطبلب أثناء دراستو كالمقارنة بيف تفعيبلت البحر حينما تككف صحيحة قبؿ 
دخكؿ الزحافات كالعمؿ عميو كبيف تفعيبلتو بعد ما يطرأ عمييا مف زحافات ، ثـ المحاكرة 

ؿ المصطمح أك البحر كتكجيو التفكير نحك الداللة الصحيحة لو ، كصكال لتحديد كالنقاش حك 
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المصطمح أك البحر أك قاعدة ليما كما يتصؿ بيما مف مفاىيـ فرعية كالزحافات كالعمؿ 
كاألشكاؿ المختمفة لمبحر، كانتياء بعممية الممارسة أك التطبيؽ لممصطمح أك البحر مف خبلؿ 

 كضية كالتمييز بيف البحكر في أبيات شعرية جديدة أك قصائد متنكعة .التقطيع كالكتابة العر 
كقد يسيـ استخداـ ىذه االستراتيجية المبنية في ضكء مبادئ كأسس كفمسفة النظرية البنائية 

 في تنمية ميارات عمـ العركض لدل طبلب قسـ المغة العربية بكمية التربية. 
 : اإلفادة مف ىذا المحكر

، كأسس كنماذج كاستراتيجيات التعمـ ا المحكر كقكفو عمى مبادئ التعمـىذ أفاد الباحث مف
بجميع ، كبيئة الصؼ البنائية كتصميـ التعمـ المتعمـ في ضكء النظرية البنائيةكدكر المعمـ ك 

، كالخطكات عناصره كفقا لمفكر البنائي، ككيفية تكظيفيا في التعميـ، كمميزات التعمـ البنائي
، ككيفية بناء الخطكات المناسبة لتدريس العركض في استراتيجية اقتحـ البنائيةالمتبعة في 
 .كفي ضكء مبادئ كأسس كفمسفة النظرية البنائية االستراتيجيةضكء ىذه 

جراءاتيا:خطكات الدراسة   كا 
 إجراءات الدراسة.

 ات اآلتية:لئلجابة عف أسئمة الدراسة كالتأكد مف صحة الفركض فقد سارت الدراسة كفقان لمخطك 
قسـ المغة  المناسبة لطبلب : لئلجابة عف السؤاؿ األكؿ كىك ما ميارات عمـ العركضأكالن 

 ؟ العربية بكمية التربية
المغة  قسـ المناسبة لطبلب قاـ الباحث بالخطكات اآلتية إلعداد قائمة ميارات عمـ العركض

 :العربية بكمية التربية
المناسبة  القائمة إلى تحديد ميارات عمـ العركض: ىدفت تحديد اليدؼ مف القائمة  -1

قسـ المغة العربية بكمية التربية ؛ كذلؾ بيدؼ تنميتيا مف خبلؿ تدريس العركض  لطبلب
 باستخداـ استراتيجية اقتحـ البنائية.

 المناسبة لطبلب  : قاـ الباحث بحصر ميارات عمـ العركضتحديد مصادر بناء القائمة -2
 قسـ المغة العربية بكمية التربية ؛ كذلؾ مف خبلؿ االستعانة بالعديد مف المصادر الشتقاؽ 

 :ىذه الميارات كىي
 أ( الدراسات كالبحكث السابقة المرتبطة بميارات عمـ العركض.

 .كمياراتو ب( األدبيات كالكتب كالمراجع التي تناكلت عمـ العركض
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ككذلؾ المتخصصيف  ،ىج كطرؽ تدريس المغة العربيةجػ( آراء الخبراء كالمتخصصيف في منا
 .التربيةفي تدريس العركض لطبلب كمية 

 لطبلب كمية التربية. د( أىداؼ تعميـ العركض
 الصكرة المبدئية لمقائمة. -3

عمـ العركض المناسبة مف خبلؿ المصادر السابقة تـ التكصؿ إلى قائمة مبدئية لميارات 
، كقد قاـ الباحث بإعداد القائمة لتشمؿ ست ميارات لطبلب قسـ المغة العربية بكمية التربية 

لعمـ العركض كىي كاآلتي :  التقطيع العركضي لمبيت الشعرم ، الكتابة العركضية  رئيسية
يمة العركضية لمبيت الشعرم ، تحديد البحر الذم ينتمي إليو البيت الشعرم ، معرفة التفع

كمككناتيا ، تحديد ما يطرأ عمى البحر مف زحافات كعمؿ ، التفرقة أك التمييز بيف البحكر 
 الشعرية .

: تـ عرض القائمة في صكرتيا المبدئية عمى مجمكعة مف الصكرة النيائية لمقائمة  -4
السادة المحكميف المتخصصيف في المناىج كطرؽ التدريس بصفة عامة، كمناىج كطرؽ 

تدريس المغة العربية بصفة خاصة، كالمتخصصيف في تدريس العركض لطبلب كمية التربية 
 ( إلبداء آرائيـ حكؿ النقاط اآلتية :20بمغ عددىـ عشركف محكما )

قسـ المغة العربية بكمية التربية )مناسبة   ذه الميارات لطبلبمدل مناسبة كؿ ميارة مف ى -1
 غير مناسبة( . -
 غير سميمة( . –المغكية لمميارة )سميمة  سبلمة الصياغة -2
ميمة  –ميمة  –)ميمة جدا  قسـ المغة العربية بكمية التربية لطبلبمدل أىمية كؿ ميارة   -3

 إلى حد ما(.
 إضافة أك حذؼ أك تعديؿ ما يركنو مناسبان . -4
إلى تـ األخذ بآراء السادة المحكميف في تحكيميـ لمقائمة حيث أشار بعض المحكميف  -5

تعديؿ صياغة بعض الميارات كقاـ الباحث باالستجابة ليذه التعديبلت ؛ لتصبح القائمة في 
 صكرتيا النيائية تتككف مف ست ميارات رئيسية كما سيتضح في العنصر التالي.

تحديد الكزف النسبي لقائمة الميارات تـ حساب الكزف النسبي لميارات عمـ العركض الختيار أىـ  6
كقد احتكـ الباحث لمكزف النسبي لكؿ  ،ت لصعكبة تنمية كؿ الميارات في دراسة كاحدةىذه الميارا

ميارة كمعيار يتـ مف خبللو اختيار بعض الميارات كحذؼ الباقي ، كتـ اختيار الميارات التي 
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% 75% كاستبعاد ما دكف الػ100% إلى75حصمت عمى نسبة اتفاؽ بيف المحكميف تراكحت بيف 
 قان لممعادلة اآلتية:حساب ذلؾ كفكتـ 
 100×  مجمكع استجابات المحكميفالكزف النسبي لمميارة =  

 كميفعدد المح                              
كالجدكؿ التالي يكضح الكزف النسبي لميارات عمـ العركض التي تـ اختيارىا لتنميتيا 

 قسـ المغة العربية بكمية التربية . لطبلب باستخداـ استراتيجية اقتحـ البنائية
 (1جدكؿ ) 

 الكزف النسبي لميارات عمـ العركض لطبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكمية التربية
 النسبة المئكية عدد المحكميف الذم أشاركا ألىميتيا ميارات عمـ العركض

 %100 20 التقطيع العركضي لمبيت الشعرم -1

لمبيت الشعرم .الكتابة العركضية -2  20 100% 

 %100 20 تحديد البحر الذم ينتمي إليو البيت الشعرم-3

 %100 20 معرفة التفعيمة العركضية .-4

تحديد ما يطرأعمى البحر مف زحافات -5
 كعمؿ .

20 100% 

 %75 15 التفرقة أك التمييز بيف البحكر الشعرية .-6

 األكؿ مف الدراسة كتحددت ميارات كبيذا الجدكؿ يككف قد تمت اإلجابة عف السؤاؿ
عمـ العركض المناسبة لطبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكمية التربية في ست 

 ميارات.
لئلجابة عف السؤاؿ الثاني كىك : ما مستكل ميارات عمـ العركض لدل طبلب الفرقة الرابعة 

 بقسـ المغة العربية بكمية التربية؟
قياس ميارات عمـ العركض لتحديد للئلجابة عف ىذا السؤاؿ قاـ الباحث بإعداد اختبار 

المستكل القبمي لمطبلب في ميارات عمـ العركض كقد صار إعداد االختبار كفقا لمخطكات 
 اآلتية :

: ىدؼ االختبار لقياس ميارات عمـ العركض لدل طبلب تحديد اليدؼ مف االختبار  -أ
الفرقة الرابعة بقسـ المغة العربية بكمية التربية كتحديد مستكاىـ فييا، كذلؾ قبؿ تطبيؽ 
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االستراتيجية المقترحة عمييـ كبعده ؛ مف أجؿ تعرؼ فاعمية البرنامج في تنمية ىذه 
 الميارات.

 :مككنات االختبار  -ب
ف أربعة كعشريف سؤاالن لقياس ست ميارات بكاقع أربعة أسئمة لكؿ ميارة يتككف االختبار م

 كىذه الميارات ىي التي تـ تحديدىا في القائمة النيائية لميارات عمـ العركض .
 صياغة كنكع مفردات االختبار : -ج

تمت صياغة مفردات االختبار مف نكع أسئمة التكممة المحددة بحيث يكمؿ الطالب 
في النقاط الفارغة ؛ حيث يطمب منو التقطيع العركضي لمبيت الشعرم ،أك المطمكب منو 

الكتابة العركضية لمبيت الشعرم ، أك تحديد البحر الذم ينتمي إليو البيت الشعرم ، أك 
معرفة التفعيمة العركضية كمككناتيا ، أك تحديد ما يطرأ عمى البحر مف زحافات كعمؿ ،أك 

 كر الشعرية .التفرقة أك التمييز بيف البح
، كالجدكؿ التالي يكضح مكاصفات اختبار ميارات عمـ العركض لطبلب الفرقة الرابعة بقسـ 

 المغة العربية بكمية التربية:
 (2جدكؿ )

 مكاصفات اختبار ميارات عمـ العركض لطبلب الفرقة الرابعة بقسـ المغة العربية بكمية التربية

 

عدد  الميارة
 المفردات

 أرقاـ المفردات النسبة المئكية

 4:  1 %تقريبا16، 6 4 التقطيع العركضي لمبيت الشعرم -1
لمبيت الشعرم .الكتابة العركضية -2  8: 5 % تقريبا16، 6 4 
 12: 9 % تقريبا16، 6 4 تحديد البحر الذم ينتمي إليو البيت الشعرم-3

 16: 13 % تقريبا16، 6 4 معرفة التفعيمة  العركضية .-4
تحديد ما يطرأ عمى البحر مف -5

 زحافات كعمؿ .
 20: 17 % تقريبا16، 6 4

التفرقة أك التمييز بيف البحكر -6
 الشعرية .

 24:  21 % تقريبا16، 6 4

 24 %100 24 المجمكع



 ـ 2022 أبريؿ  2العدد  37المجمد                                     مجمة البحث في التربية كعمـ النفس  

 674 

 د( عرض االختبار عمى السادة المحكميف لمتأكد مف صدقو :
المحكميف المتخصصيف بعد إعداد االختبار في صكرتو األكلية ثـ عرضو عمى مجمكعة مف 

في المناىج كطرائؽ التدريس كالمتخصصيف في تدريس العركض لطبلب كمية التربية إلبداء 
 آرائيـ حكؿ المحاكر اآلتية:

 الصحة المغكية لؤلسئمة كالبدائؿ . -1
 مدل مناسبة السؤاؿ لقياس الميارة التي كضع ليا . -2
 صحة البدائؿ االختيارية لكؿ سؤاؿ . -3
 مناسبة السؤاؿ لطبلب الفرقة الرابعة بكمية التربية في قياس الميارة المكضكع ليا.  -4
 كضكح تعميمات االختيار. -5

 كقد عبر المحكمكف عف آرائيـ في االختبار عمى النحك التالي:
 كضكح تعميمات االختبار. -1
 الصحة المغكية لؤلسئمة كالبدائؿ . -2
ت العركض لدل طبلب الفرقة الرابعة بقسـ المغة العربية مناسبة األسئمة لقياس ميارا -3

 بكمية التربية.
االكتفاء بسؤاليف لقياس كؿ ميارة كلـ يأخذ الباحث بذلؾ لتغطية الميارة الرئيسية مف  -4

 معظـ جكانبيا .
 كبيذا أصبح االختبار صادقان صالحان لقياس ما كضع لو .

ك( التجربة االستطبلعية لبلختبار تـ اختيار عينة استطبلعية مف طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة 
 عشريفبمغ عددىـ  2022-2021العربية عاـ بكمية التربية جامعة المنيا الفصؿ الدراسي األكؿ 

قيؽ طالبا مف غير الطبلب الذيف سيطبؽ عمييـ االختبار، كقد ىدفت التجربة االستطبلعية لتح
 اآلتي :

 حساب معامؿ السيكلة كالصعكبة . -2حساب زمف االختبار .                     -1
 حساب ثبات االختبار . -4حساب معامؿ التميز .                     -3
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 كفيما يمي عرض ما أسفرت عنو التجربة االستطبلعية :
تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطبلعية : تـ حساب زمف االختبار مف خبلؿ زمف االختبارأ( 

كحساب الزمف الذم استغرقو أكؿ طالب، كالزمف الذم استغرقو آخر طالب انتيى مف اإلجابة، كتـ 
 ( ستيف دقيقة . 60، كبمغ الزمف )حساب متكسط الزمف بقسمتو عمى اثنيف

: لحساب معامبلت معامبلت السيكلة كالصعكبة لكؿ مفردة مف مفردات االختبار ب( 
السيكلة كالصعكبة لكؿ مفردة مف مفردات االختبار تـ تطبيؽ المعادلة الخاصة بذلؾ  ، كقد 

مفردة صعبة لمغاية كالتي يقؿ  0.9أعتبر الباحث المفردات التي يزيد معامؿ صعكبتيا عف 
مفردة شديدة السيكلة كلذا يجب حذؼ ما يزيد معامؿ صعكبتيا  0.3معامؿ صعكبتيا عف 

  0.3كيقؿ عف  0.9عف 
معامؿ  0.4صعكبة ك معامؿ  0.8 كقد تراكحت معامبلت السيكلة كالصعكبة ما بيف

 سيكلة كىي نسبة مقبكلة طبقان لما أقرتو الدراسات السابقة؛ كلذلؾ بقي االختبار كما ىك.
 حساب معامؿ التمييز.ج( 

ابات مختمفة، كلحساب إف االختبار المميز ىك الذم يستجيب األفراد المختمفكف لو استج
قكة تمييز االختبار قاـ الباحث بتطبيؽ معادلة حساب معامؿ التمييز، كقد حصؿ االختبار عمى 

 ، كىك معامؿ مرتفع يدؿ عمى قكة االختبار التمييزية.  0.78معامؿ تمييز
 دػ( حساب معامؿ الثبات:

أفراد العينة، سكاء يقصد بثبات االختبار أف يعطي النتائج نفسيا إذا ما طبؽ عمى نفس 
أعيد االختبار بالصكرة نفسيا أـ بصكرة متكافئة، كقد استخدـ الباحث طريقة إعادة االختبار حيث 

إنيا مف أنسب الطرؽ لقياس ثبات االختبار في ىذا البحث، كلقد قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار عمي 
ـ بكمية التربية جامعة المنيا الفصؿ عينة استطبلعية مف طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية عا

/ 27بمغ عددىـ ثبلثيف طالبا كطالبة كذلؾ يـك األربعاء المكافؽ  2022-2021الدراسي األكؿ 
ـ ،  ثـ قاـ الباحث بإعادة االختبار عمى نفس عينة التطبيؽ األكلى كذلؾ بعد مركر  2021/ 10

ـ ، كتـ استخراج معامؿ  2021/ 3/11خمسة عشر يكما ككاف ذلؾ يـك األربعاء المكافؽ 
االرتباط بيف درجات الطبلب في التطبيقيف لمعرفة مدل ثبات االختبار، كقد استخدـ الباحث  

كىك  0.81لحساب معامؿ الثبات معادلة معامؿ االرتباط لبيرسكف، حيث بمغ معامؿ الثبات 
 معامؿ ارتباط مرتفع يدؿ عمى ثبات االختبار .
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 ر: ز( مفتاح تصحيح االختبا
أعد الباحث نمكذجان لتصحيح االختبار كجعؿ لكؿ إجابة صحيحة درجة كاحدة، كأعطى صفران 

 درجة. 24لئلجابة الخاطئة ليصبح مجمكعة درجات االختبار 
 ح (تصحيح االختبار:

قاـ الباحث بجمع استمارات إجابات الطبلب، ثـ قاـ بتصحيحيا بعناية، كلقد كجد الباحث 
إجابة أسئمة االختبار كاممة، خاصة بعد أف كجييـ الباحث لذلؾ كبيف اىتمامان مف الطبلب ب

ليـ أىمية االختبار لمكقكؼ عمى مستكاىـ في ميارات عمـ العركض تمييدان لتنميتيا، ثـ قاـ 
الباحث بعمؿ جدكؿ رصد فيو درجات الطبلب لمعالجتيا إحصائيان كسكؼ يتـ عرض ذلؾ 

 في نتائج الدراسة .
عف السؤاؿ الثالث كىك  ما أسس كمككنات استراتيجية اقتحـ البنائية المناسبة  ثالثنا ػ اإلجابة

" طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية عاـ بكمية التربيةلتنمية ميارات عمـ العركض لدل 
 لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ اتباع ما يمي :

تحـ البنائية في تنمية بعض لما كاف اليدؼ مف ىذا البحث قياس مدل فاعمية استراتيجية اق
شعرية مف  لذا قاـ الباحث باختيار ثماف بحكرسابقان ،  ةميارات عمـ العركض المحدد

كمية التربية لتدريسيا لمطبلب باستخداـ استراتيجية طبلب مقررات عمـ العركض المقررة عمى 
ىذه البحكر في تنمية بعض ميارات عمـ العركض مف خبلؿ عرض كأثرىا  ، اقتحـ البنائية

كدراستيا في ضكء خطكات استراتيجية اقتحـ البنائية ، كلتحقيؽ ذلؾ تـ القياـ بالخطكات 
 اآلتية :

تحديد األسس التربكية الستراتيجية اقتحـ البنائية في تنمية بعض ميارات عمـ العركض لدل  - أ
 كىي كاآلتي: طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية عاـ بكمية التربية

تعد المعرفة السابقة لممتعمـ ضركرية لحدكث التعمـ الجديد حيث يبني المتعمـ خبرتو الجديدة  -
                  في ضكء معرفتو السابقة .                                                                           

مع اآلخريف                                      يبني المتعمـ معرفتو مف خبلؿ عممية التفاكض االجتماعي  -
 يبني المتعمـ معرفتو عمى أفضؿ كجو عندما يكاجو بمكقؼ أك ميمة أك مشكمة حقيقية . -
التعمـ عممية كجدانية: التعمـ الجيد ىك الذم ييتـ بالجانب الكجداني لممتعمـ، فبل بد أف  -

شكيؽ، الفضكؿ، الحيرة .كاالنبيار، فيذه يمتزج المكقؼ التعميمي بمشاعر االستثارة، الت
 المشاعر تجذب المتعمـ نحك مادة التعمـ 
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التعمـ يحدث بشكؿ طبيعي: التعمـ الطبيعي غير المصطنع" يأخذ المتعمـ إلى طريؽ  -
 التكجو الذاتي لمتعمـ، حيث يتحكـ المتعمـ في تعممو، كيديره، كيقكده ذاتيا .

عمـ النشاط في معالجتو لممعمكمات، كتغيير، أك تعديؿ التعمـ عممية نشطة: يمارس المت -
 بيئتو العقمية، فيبذؿ المتعمـ جيدا عقميا ليكتشؼ المعرفة بنفسو                                                         

يقكد االتزاف لحدكث التعمـ: بحيث يكضع المتعمـ في مكقؼ يجد فيو بنيتو المعرفية   -
ير مناسبة لتعمـ ما يكد تعممو فيشعر بحالة مف عدـ االتزاف فيحدث تغير في الحالية غ

                                                                                                                                    .االسكيما"، أك البنية المعرفية لديو ليستعيد ىذا التكازف
التعمـ بناء لميكية: إف رؤيتنا لمعالـ كالمغة التي نتحدثيا، كمفيكمنا عف الذات،كعبلقتنا  -5

باآلخريف، ككؿ ىذه األشياء تشكؿ ىكيتنا، فما ىذه اليكية إال نتاج لمخبرات التعميمية التي 
 نشارؾ فييا                   

 بمساعدة المعمـ -يجب أف يتعرؼ  يبني المتعمـ تعممو: يقصد بمفظ يبني ىنا أف المتعمـ -
                                  يكتسبيا.عمى ما يعرفو بالفعؿ، ليبني عمى أساسو المعمكمات التي -
التعمـ عممية بنائية كمستمرة: التعمـ عممية إبداعية يقـك فييا المتعمـ بتنظيـ تراكيبو  -

 لمعنى . المعرفية، كتعديميا، بحيث تفضي الخبرات الجديدة
 .لتفكير مف خبلؿ إثارة مشكمة أك سؤاؿ ايجاد حافز لدل الطبلب يدفعيـ لمتعمـ كا -
ؿ اعتماد الطبلب عمى أنفسيـ في عممية البحث كالتفكير كجمع المعمكمات لمكصكؿ إلى الح -

 بما يدعـ التعمـ الذاتي لدييـ. ؛
تاج إلى السير تح التي بحكرهمف خبلؿ  اقتحـطريقة العركض مادة خصبة لتطبيؽ مبادئ  -

 .في خطكات الطريقة
ساسي ليا ىك تخريج حكر العممية التعميمية كاليدؼ األىـ م اقتحـطريقة الطبلب في ظؿ   -

 طبلب مفكريف باحثيف مجربيف كليسكا حافظيف فقط.
ية ميارات عمـ العركض كعبلج صعكباتو كخطكاتيا تساعد عمى تنم اقتحـ البنائيةطريقة  -

 لطبلب.لدل ا
 اقتحـ البنائية:  استراتيجيةخطكات   - ب

استراتيجية اقتحـ البنائية المستخدمة في البحت كالتي تعمؿ عمى تنمية  خطكاتتمثمت 
 :ميارات عمـ العركض في اآلتي
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 الخطكة االكلى )اعرض( :
 دكر المعمـ 

 تييئة المتعمميف لدراسة البحر. – 1
 إثارة تفكيرىـ كخبراتيـ السابقة حكؿ البحر. -2
 طرح االسئمة التي تشجع عمى التفكير كالتأمؿ . -3
 إيصاؿ التصكر الذىني لممفيـك لدل المتعمميف. -4

 دكر المتعمـ 
 االستجابة لممثيرات كاألنشطة التي يعدىا المعمـ لتييئة الدرس. ◄
 يجيب عف أسئمة المعمـ حكؿ البحر.  ◄
 يذكر خبراتو السابقة حكؿ البحر. ◄
 الذىنية لمبحر كعبلقاتو بغيره مف البحكر.يعبر عف تفسيراتو كتصكراتو  ◄

 الخطكة الثانية )قاكـ( 
 دكر المعمـ

 أسئمة حكؿ البحر لممتعمميف لمكقكؼ عمى خبرتيـ السابقة. ◄
 يصحح أخطاء المتعمميف حكؿ البحر. ◄
 اإلشارة بصكرة مبسطة كمناسبة لمتفعيبلت حكؿ البحر.  ◄
 يعطي بعض األمثمة لمتطبيؽ عمى البحر الشعرم. ◄

 المتعمـ دكر 
 اإلصغاء لممتعمـ .–
 مشاركة المعمـ في عرضو لتفعيبلت البحر . -  
 االجابة عف أمثمة التطبيقات. –
 بناء تصكر ذىني لمبحر كتفعيبلتو كما يمحؽ بو مف زحافات كعمؿ.  – 

 الخطكة الثالثة ) تحاكر(
 دكر المعمـ

 الجيد لمبحر .عرض مجمكعة مف أبيات الشعر المرتبطة بالبحر لتدعيـ الفيـ  ◄
 مناقشة المتعمميف في تفعيبلت البحر كزحافاتو كعممو.  ◄
 إثارة تفكير المتعمميف حكؿ البحر كما لحقو مف زحافات كعمؿ . ◄
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 دكر المتعمـ
 يتحاكر مع المتعمـ لمكصكؿ إلى الفيـ الجيد لتفعيبلت البحر. ◄
 اإلجابة عف االسئمة المتعمقة حكؿ البحر. ◄
 البحر كالتغييرات الطارئة عميو .إعماؿ الفكر لفيـ تفعيبلت  ◄

 الخطكة الرابعة )حدد( 
 دكر المعمـ

 يحد تفعيبلت البحر بشكؿ تفصيمي . ◄
 يحدد الزحافات كالعمؿ المتعمقة بالبحر. ◄
 يحدد الخصائص المميزة لمبحر عف غيره. ◄
 يشير إلى الصكرة المختمفة لمبحر. ◄
 إعادة تشكيؿ التصكر الذىني الصحيح لمبحر في البنية المعرفية لمطبلب  ◄

 دكر المتعمـ
 ينقد االنشطة المكمؼ بيا لتحديد البحر بصكرة جيدة . ◄
 إعادة صياغة الصكرة الذىنية الصحيحة لمبحر. ◄
 عرض تفعيبلت البحر كخصائصو كصكره عمى المعمـ كالزمبلء . ◄

 الخطكة الخامسة )مارس(
 دكر المعمـ 

 إعداد أنشطة تعميمية حكؿ البحر كتكميؼ الطبلب بيا . ◄
 إعداد مجمكعة االسئمة حكؿ البحر لتقكيـ مدل اكتساب الطبلب لمبحر. ◄
 تقكيـ التغذية الراجعة لممتعمميف. ◄

 دكر المتعمـ
 القياـ باألنشطة التعميمية المكمؼ بيا. ◄
 إجابة أسئمة التقكيـ بصكرة جيدة . ◄
 مة كأبيات الشعر المرتبطة بالبحر.إعطاء بعض األمث ◄
 تطبيؽ البحر عمى قصائد شعرية متنكعة . ◄

 .    اقتحـ البنائية استراتيجيةء إعداد كتاب الطالب المعد في ضك   -ج
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محتكل مقرر عمـ العركض المقرر عمى تطكير تـ إعداد كتاب الطالب مف خبلؿ 
عادة صياغة المحتكل المقررباستخداـ استراتيجية اقتحـ الطبلب في كمية التربية  ي ف فعميا كا 

 كفؽ الخطكات اآلتية: ، كتـ إعداد الكتابضكء استراتيجية اقتحـ البنائية
 : تحديد اليدؼ مف كتاب الطالب  -

 لقد كاف اليدؼ مف إعداد كتاب الطالب ىك تقديـ بحكر شعرية في عمـ العركض
الطبلب بمياـ معينة تحددىا طريقة اقتحـ ضكء استراتيجية اقتحـ البنائية كقياـ مصاغة في 

 .لدييـ البنائية لتنمية ميارات عمـ العركض
 :ككف ىذا الدليؿ مف عدة مككنات ىيكت
 األىداؼ العامة لمكتاب  -
 : األىداؼ الخاصة لمكتاب -
 .تحديد محتكل كتاب الطالب  -

 : ما يميكقد اشتمؿ كتاب الطالب عمى 
 كقد تـ ىذا الكتاب كرقـ الصفحات الخاصة بكؿ بحر فيرس يكضح البحكر التي تضمنيا ،

عادة صياغتيا في ضكء   استراتيجيةتناكؿ البحكر البسيطة المقررة عمى طبلب كمية التربية كا 
 .اقتحـ البنائية

 إعداد ىذا الكتاب ككيؼ يستخدمو مقدمة تكضح لمطالب كيفية. 
 قاء مف خبلؿ اإللماـ بالم تقسيـ كؿ لقاء إلى مجمكعة مف األنشطة التي تساعد الطبلب

: )اليدؼ مف النشاط ػ زمف النشاط ػ القياـ بيذه األنشطة، كصار عرض كؿ نشاط كالتالي
كمذيؿ كؿ نشاط بكرقة العمؿ -إجراءات النشاط متضمنا خطكات طريقة اقتحـ البنائية 

 الخاصة بالنشاط(
 ب كؿ لقاءأسئمة لمتقكيـ عق . 

 (3زمف تدريس الكتاب )جدكؿ  -

 الزمف المكضػػػكع

 ساعتاف المقاء األكؿ: بحر الطكيؿ
 ساعتاف المقاء الثاني القاء الثاني: بحر الكامؿ
 ساعتاف المقاء الثالث: بحر الكافر
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عشرة ساعة، بكاقع ساعتيف لكؿ لقاء، كفيما  ستاستغرؽ تدريس لقاءات الكتاب  
 :يمػي تخطيط زمني لمقاءات الكتاب

المعمـ لتنمية ميارات عمـ العركض لدل الطبلب في ضكء استراتيجية اقتحـ إعداد دليؿ -ب
 :البنائية

في ضكء استراتيجية اقتحـ إعداد دليؿ المعمـ لبلسترشاد بو عند تدريس كتاب الطالب  تـ 
 :كيتضمف الدليؿ ،البنائية

    ػ المقدمة: تضمنت تعريؼ المعمـ باليدؼ مف استخداـ الدليؿ، كاليدؼ مف استخداـ 
.استراتيجية اقتحـ البنائية كخطكات التدريس باستخداـ استراتيجية اقتحـ البنائية  

 : كيشمؿ األىداؼ العامة كالخاصة لدراسة البحكر المعدة كاألنشطة  المحددة محتكل الدليؿػ    
لتدريس البحكر كخطة السير في كؿ درس مشتممة تحديد اليدؼ كالنشاط المتبع كالكسائؿ 

 كالتقكيـ كفيرس لمكضكعات الدليؿ.
لمتخصصيف في المناىج كطرؽ الضبط العممي لمدليؿ، كذلؾ بعرضو عمى السادة المحكميف ا - 

التدريس كالمتخصصيف في تدريس العركض لطبلب كمية التربية لمتأكد مف صحة إعداد 
، كقد أجمع قتحـ البنائيةدراسة البحكر كاألنشطة كالكسائؿ كالتقكيـ في ضكء استراتيجية ا

 السادة المحكمكف عمى صبلحية الدليؿ كصحتو.
 :إجراءات التجربة الميدانية -

 : جربة البحث كفقان لمخطكات اآلتيةإجراءات ت سارت
  اختيار مجمكعة البحث. 

تـ اختيار خمسيف طالبنا كطالبة مف طبلب الفرقة الرابعة شعبة المغة العربية بكمية التربية     
الفصؿ الدراسي األكؿ لتطبيؽ تجربة الدراسة عمييـ،  2021/2022جامعة المنيا لمعاـ الجامعي 

استراتيجية  باستخداـ إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية درست البحكر المعدةحيث تـ تقسيميـ 

 ساعتاف المقاء الرابع: بحر المتدارؾ
 ساعتاف المقاء الخامس: بحر البسيط .

 ساعتاف المقاء السادس: الرجز

 ساعتاف اليزجالمقاء السابع: بحر 

 ساعتاف المقاء الثامف: بحر الرمؿ 
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كعشريف طالبنا كطالبة كاألخرل ضابطة درست ىذه البحكر  ةبمغ عددىـ خمس اقتحـ البنائية 
ا خمس كعشريف طالبنا كطالبة، كراعى الباحث في اختيار  ةبالطريقة التقميدية بمغ عددىـ أيضن

الطبلب أف تككف أعمارىـ متقاربة حتى يككف ىناؾ تكافؤ عمرم بيف طبلب العينة كلتحقيؽ ذلؾ 
( كقاـ الباحث 23ػ 22لـ يتـ اختيار الطبلب الراسبيف، كبذلؾ تراكحت أعمار الطبلب بيف )

 المجمكعتيف قبؿ تطبيؽ تجربة البحث . بتطبيؽ االختبار القبمي عمييـ لمتحقؽ مف تكافؤ
 * التطبيؽ القبمي ألدكات البحث . 

، ككاف ذلؾ يـك األربعاء عمى مجمكعتي الدراسة تـ تطبيؽ اختبار ميارات عمـ العركض
كذلؾ لبياف مدل تكافؤ المجمكعتيف قبؿ تطبيؽ التجربة، كقاـ  ؛ ـ 10/11/2021المكافؽ 

، كقد جاءت داللة )ت( لمفركؽ بيف المجمكعتيف الضابطة الباحث بإيجاد قيمة )ت( كداللتيا
 كالتجريبية في التطبيؽ القبمي لبلختبار كاآلتي :
 ( 4)جدكؿ 

 قيمة "ت" كداللتيا لمفرؽ بيف متكسطات درجات المجمكعتيف التجريبية
  ار ميارات العركضاس القبمي الختبكالضابطة في القي

كيتضح مف الجدكؿ السابؽ التكافؤ بيف مجمكعتي الدراسة في االختبار؛ حيث ال تكجد فركؽ 
التجريبية كالضابطة حيث إف قيمة )ت( غير دالة ذات داللة إحصائية بيف أداء المجمكعتيف 

 إحصائيان.
 : التدريس لممجمكعة التجريبية  

قاـ الباحث قبؿ التدريس لممجمكعة التجريبية بأخذ تصريح رسمي مف االستاذ الدكتكر 
عميد كمية التربية جامعة المنيا لتجريب تجربة البحث عمى طبلب الفرقة الرابعة قسـ المغة 

قاـ الباحث بتطبيؽ تجربة الدراسة  بداية بالمقاء بطبلب كبعد أخذ التصريح بالمكافقة العربية ، 

عمـ 
 العركض

المجمكعة 
 التجريبية

 (25)ف=

المجمكعة 
 الضابطة

 (25)ف=
درجة 
 الحرية

 قيمة
 "ت"

مستكل 
 الداللة

 ع ـ ع ـ
الدرجة 
 الكمية

9.32 3.04 9.84 3.10 48 0.599 
غير 0.552
 دالو
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المجمكعة التجريبية عرفيـ باستراتيجية اقتحـ البنائية، كأىمية عمـ العركض كأىمية امتبلكيـ 
لميارات عمـ العركض،  كاالتفاؽ مع الطبلب ليككف االلتقاء بيـ بكاقع محاضرتيف كؿ أسبكع 

لمتدريس لممجمكعة التجريبية باستراتيجية اقتحـ البنائية كاألخرل لمتدريس لممجمكعة  محاضرة
 17/11/2021أسابيع ابتداء مف يـك األربعاء  ثمافالضابطة بالطريقة المعتادة، كاستمر ذلؾ لمدة 

، ثـ تطبيؽ االختبار بعدينا عمى المجمكعتيف كرصد النتائج 5/1/2022كانتياء بيـك األربعاء 
 لمعالجتيا إحصائينا كتفسيرىا كىذا ما سيتـ عرضو في نتائج البحث.

 التطبيؽ البعدم لبلختبار: 
بعد انتياء التدريس لممجمكعة التجريبية تـ تطبيؽ اختبار ميارات عمـ العركض بعدينا 

، كتـ رصد نتائج عمى نحك ما تـ قبؿ التدريسعمى مجمكعتي الدراسة )التجريبية كالضابطة( 
، كتحميميا، كتفسيرىا كصكالن لنتائج التطبيؽ  البعدم لبلختبار، كذلؾ لمعالجتيا إحصائيا ن

 . البحث كتقديـ مقترحات مستقبمية، كىذا ما ستتناكلو نتائج البحث
 نتائج الدراسة كتحميميا كتفسيرىا : خامسان :

باستخداـ لئلجابة عف السؤاؿ الرابع مف أسئمة البحث كىك "ما فاعمية تدريس عمـ العركض 
شعبة المغة لدل طبلب  استراتيجية اقتحـ البنائية في تنمية بعض ميارات عمـ العركض

 العربية بكمية التربية؟ 
 تـ صياغة الفرضيف التالييف :

 الفرض األكؿ:
( بيف متكسطات درجات طبلب 0.01يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل  )  

ضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات عمـ المجمكعة التجريبية كطبلب المجمكعة ال
 العركض ككؿ لصالح طبلب المجمكعة التجريبية . 

كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ تطبيؽ اختبار ميارات عمـ العركض المعد في   
البحث بعديان عمى طبلب المجمكعة التجريبية، كالمجمكعة الضابطة، ثـ حساب المتكسطات 

ت المعيارية كقيمة )ت(؛ لمعرفة اتجاه الفركؽ، كداللتيا اإلحصائية بيف الحسابية، كاالنحرافا
متكسطي درجات طبلب المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابػطة في درجات ميارات عمـ 

( لبياف الفركؽ بيف المجمكعتيف، كالجدكؿ التالي spssالعركض، كقد تـ استخداـ برنامج )
 ا .يكضح النتائج التي تـ التكصؿ إليي
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 (5جدكؿ ) 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" كداللتيا كحجـ األثر )مربع إيتا( 

 لمفركؽ
 في القياس البعدم بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة الختبار ميارات عمـ العركض

( ارتفاع درجات طبلب المجمكعة التجريبية عف درجات طبلب 5يتضح مف جدكؿ )
عمـ العركض، ككجكد فرؽ بيف المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات 

 جمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم،متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية كطبلب الم
( كلمتأكد مف حجـ أثر  ,001( كىي دالة عند مستكل )588 .12بمغت قيمة ت ) حيث

ركض ( المتغير المستقؿ  ) استراتيجة اقتحـ البنائية ( في المتغير التابع ) ميارات عمـ الع
كىك ، 768 .0ككجد أف حجـ األثر ىك ، تـ حساب حجـ األثر بحساب قيمة مربع ايتا 

مف:  حيث أكرد كؿتأثير كبير يؤكد عمى التأثير الكبير لممتغير المستقؿ في المتغير التابع 
(karadag & Aktas ,2012,129 ، أف معيار الحكـ 7، 2020( ك)ربيع عبده رشكاف )

 يككف كالتالي: (2)عمى حجـ التأثير المستخرج بطريقة 
 ( يككف ضعيفنا.0,06أقؿ مف ) 
 ( يككف متكسطنا.0,14( إلى أقؿ مف )0,06مف ) 
 ( فما أكثر يككف كبيرنا.0,14مف ) 

( 0.01يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل  )كمما سبؽ يؤكد صحة الفرض القائؿ " 
بيف متكسطات درجات طبلب المجمكعة التجريبية كطبلب المجمكعة الضابطة في التطبيؽ 

 البعدم الختبار ميارات عمـ العركض ككؿ لصالح طبلب المجمكعة التجريبية" . 

اختبار 
 العركض

 المجمكعة التجريبية
 (25)ف=

المجمكعة 
 الضابطة

 (25)ف=
درجة 
 الحرية

 قيمة
 "ت"

مستكل 
 الداللة

حجـ 
التأثير 
(η2) 

 ع ـ ع ـ

الدرجة 
 الكمية

19.6800 2.46 10.12 2.89 48 12.588 

دالة 
عند 
مستكل 
0.001 

0.768 
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ية ميارات عمـ كىذه النتيجة تؤكد فاعمية استخداـ استراتيجية اقتحـ البنائية في تنم
العركض؛ حيث ارتفعت درجات طبلب المجمكعة التجريبية ارتفاعان كبيران بعد تطبيؽ 

( 2011فريج ) :إبراىيـ االستراتيجية عمييـ، كقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة كؿ مف 
مركة ، ك ( 2016عمي )رقية ك ( ، 2014كحسف األكسي )( ،  2013الميدم )محمكد ، ك 

( كالتي أشارت إلى فاعمية استخداـ استراتيجيات حديثة في تنمية ميارات عمـ 2021)عبداهلل
 العركض لطبلب كميات التربية .

كما اتفقت ىذه النتيجة مع الدراسات التي استخدمت استراتيجيات مقترخة في ضكء 
 ( ، كعبد2006النظرية البنائية في تنمية الميارات المختمفة كدراسة عبد القادر محمد ) 

 (  2021كعبد الرازؽ مختار ) 2012، كميساء الشريؼ 2008الناصر محمد 
رجاعيا لما يمي :   كيمكف تفسير ىذه النتيجة كا 

الخطكات المتبعة في استراتيجية اقتحـ كما فييا مف أنشطة ينبغي لممتعمـ القياـ بيا في كؿ  -1
كمدل ؛ يد كالممارسةكمة كالتحاكر كالتحدخطكة مف خطكات االستراتيجية كىي العرض كالمقا

كتساب مما جعؿ اارتباط ىذه الخطكات بالميارات المحددة في البحث كالتي تـ تنميتيا 
 . الميارات يتـ بطريقة عممية

؛ أكثر مف خطكات استراتيجية اقتحـ ارتباط كؿ ميارة مف ميارات عمـ العركض بخطكة أك -2
 تيجية.كمف ثـ التدريب عمى الميارة بصكرة جيدة مف خبلؿ االسترا

 .ميارات المحددة في جميع المقاءاتالتركيز عمى ال -3
في ضكء االعتماد عمى الخبرات السابقة لدل الطبلب كىك جكىر االستراتيجيات المعدة  -4

 .النظرية البنائية
 .المتعمـ مف عمميات كالبناء عمييااالىتماـ بما يتـ داخؿ عقؿ  -5
 .ريس الميارات مف السيؿ إلى الصعبالتدرج في تد -6

إيجابية المتعمـ في جميع أنشطة التعمـ التي مف خبلليا يصؿ لممعمكمات بنفسو مف  -6
 خبلؿ خطكات استراتيجية اقتحـ .

رغبة الطبلب كتنافسيـ فيما بينيـ لمتكصؿ لممعمكمات العركضية مف خبلؿ غرس حب  -7 
 االستطبلع كاكتشاؼ المعمكمات  .

كسابي -8 ـ ليا مف خبلؿ استراتيجية اقتحـ خففت ممارسة الطبلب لميارات عمـ العركض كا 
 مف جفاؼ المعمكمات العركضية .
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دراسة البحر الشعرم مف خبلؿ أبيات شعرية مرتبطة باحتياجات كاىتمامات الطبلب    -9
تقاف مياراتيا .  مما دفع الطبلب لمحرص عمى تعمميا كا 

الدافعية التي أتاحتيا دراسة بحكر الشعر باستخداـ استراتيجية اقتحـ البنائية كاألنشطة  -10 
 المتعددة التي احتكت عمييا المكضكعات. 

كضكح أىداؼ كؿ لقاء مف المقاءات، كعرضيا عمى الطبلب قبؿ كؿ لقاء، مما جعؿ  -11
 عي لتحقيؽ ذلؾ.الطبلب يتعرفكف عمى المطمكب منيـ مف كؿ لقاء كبالتالي الس

الممارسة كخطكات تدريب الطبلب عمى العرض كالمقاكمة كالتحاكر كالتحديد ك  -12
 . ساعد عمى نمك ميارات عمـ العركض لدل الطبلب  الستراتيجية اقتحـ

التقكيـ المستمر ألداء الطبلب سكاء مف خبلؿ القياـ بإجراءات كؿ نشاط ، كتقديـ تغذية  -13
عد في عبلج الضعؼ أكال بأكؿ ، أك بأسئمة التقكيـ عقب كؿ لقاء ؛ راجعة عقب كؿ نشاط يسا

تنكع أساليب التقكيـ ، كذلؾ باستخداـ  -14  .لمكقكؼ عمى مدل إتقاف الطبلب لميارات المقاء
 األسئمة المقالية كاألسئمة المكضكعية .

ابة عف أسئمة التركيز عمى المشاركة اإليجابية لمطبلب مف خبلؿ القياـ باألنشطة كاإلج  -15
 التقكيـ. 

االىتماـ  بالممارسة كالتكرار لميارات عمـ العركض، كذلؾ بتكرار الميارات العركضية  -16
 بصكر مختمفة في كؿ لقاء مف لقاءات البرنامج .

ممارسة ميارات عمـ العركض في  الدراسة مف خبلؿ أنشطة كتدريبات جذبت انتباه  -17 
 الطبلب كأثارت دافعيتيـ .

كثرة التطبيقات عمى كؿ بحر مف بحكر الشعر ساعد عمى رسكخ الميارات في أذىاف  -18
 الطبلب .

 بناء الطبلب لممعارؼ كالمعمكمات العركضية بأنفسيـ . -19
 الفرض الثاني :

( بيف متكسطات درجات طبلب المجمكعة 0.01يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل )
ة في التطبيؽ البعدم الختبار ميارات عمـ العركض في التجريبية كطبلب المجمكعة الضابط

 كؿ ميارة عمى حدة لصالح طبلب المجمكعة التجريبية . 
كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض قاـ الباحث بحساب المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات 
 المعيارية كقيمة )ت(؛ لمعرفة اتجاه الفركؽ ، كداللتيا اإلحصائية بيف متكسطي درجات طبلب
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المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابػطة في درجات كؿ ميارة عمى حدة مف الميارات الست لعمـ 
( لبياف الفركؽ بيف المجمكعتيف ، كالجدكؿ التالي  spssكقد تـ استخداـ برنامج ) العركض، 

 يكضح النتائج التي تـ التكصؿ إلييا .
)مربع كداللتيا كحجـ األثرالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كقيمة "ت" (6جدكؿ )

 إيتا( لمفركؽ
في القياس البعدم بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة الختبار ميارات عمـ العركض في 

 كؿ ميارة عمى حدة

ميارات 
 العركض

المجمكعة التجريبية 
 (25)ف=

المجمكعة 
 (25الضابطة)ف=

درجة 
 الحرية
 

 قيمة
 "ت"

مستكل 
 الداللة

حجـ 
التأثير 
(η2) ع ـ ع ـ 

الميارة 
 األكلى

2.440 .583 1.1600 .68799 
48 7.097 

دالة عند 
مستكل 
0.001 

0.512 

الميارة 
 الثانية

3.200 .500 1.6000 .64550 
48 9.799 

دالة عند 
مستكل 
0.001 

0.667 

الميارة 
 الثالثة

3.760 .436 2.2800 .67823 
48 9.179 

دالة عند 
مستكل 
0.001 

0.637 

الميارة 
 الرابعة

3.200 .707 1.6000 .64550 
48 8.356 

دالة عند 
مستكل 
0.001 

0.592 

الميارة 
 الخامسة

3.400 .646 1.6000 .76376 
48 9.000 

دالة عند 
مستكل 
0.001 

0.628 

الميارة 
 السادسة

3.680 .557 1.9200 .75939 
48 9.345 

دالة عند 
مستكل 
0.001 

0.645 

الدرجة 
 الكمية

19.680 2.460 10.12 2.89 48 
12.588 

دالة عند 
مستكل 
0.001 

0.768 
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( الذم يتناكؿ الفركؽ بيف المجمكعة الضابطة كالمجمكعة 7يتضح مف الجدكؿ )
 : التجريبية في كؿ ميارة مف ميارات عمـ العركض ما يأتي 

 1.1600بالنسبة لميارة التقطيع العركضي لمبيت الشعرم بمغ متكسط المجمكعة الضابطة  -أ
بانحراؼ معيارم  2.440، كبمغ متكسط المجمكعة التجريبية 0.68799بانحراؼ معيارم  

، كتبيف كجكد فرؽ بيف متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية ، كطبلب  0.583
( كىي 7.097البعدم لبلختبار حيث بمغت قيمة )ت() المجمكعة الضابطة في التطبيؽ 

( كلمتأكد مف حجـ أثر المتغير المستقؿ ) استراتيجية اقتحـ البنائية( ,001دالة عند مستكم )
في المتغير التابع )التقطيع العركضي لمبيت الشعرم( تـ حساب حجـ األثر ، ككجد أف حجـ 

ستخداـ استراتيجية اقتحـ ثير الكبير الكىك تأثير كبير يؤكد عمى التأ 0.512األثر ىك 
تركيز لقاءات  في تنمية ميارة التقطيع العركضي لمبيت الشعرم ، كيرجع ذلؾ إلىالبنائية 

كىي خطكة الدراسة عمى ميارات التقطيع كخطكة أساسية في استراتيجية اقتحـ البنائية 
المقاء كأمثمة أخرل يكجو )مارس ( كفييا يمارس الطالب التقطيع بنفسو عمى أمثمة مكجكدة ب

لمتدريب عمييا، كمف ثـ تطبيقيا كبقاء أثر تعمميا لتتـ عممية الممارسة كخطكة أساسية 
 .  مف خبلؿ عممية تقطيع البيت الشعرم الستراتيجية اقتحـ البنائية

بمغ متكسط المجمكعة الضابطة   بالنسبة لميارات الكتابة العركضية لمبيت الشعرم -ب
بانحراؼ  200,3، كبمغ متكسط المجمكعة التجريبية 0.64550اؼ معيارم بانحر  1.6000
كتبيف كجكد فرؽ بيف متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية كطبلب  0.500معيارم 

( كىي 9.799المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لبلختبار حيث بمغت قيمة )ت() 
( كلمتأكد مف حجـ أثر المتغير المستقؿ  ) استراتيجية اقتحـ البنائية( 01,0دالة عند مستكم )

في المتغير التابع )الكتابة العركضية لمبيت الشعرم( تـ حساب حجـ األثر، ككجد أف حجـ 
 اقتحـ البنائية الستراتيجيةكىك تأثير كبير جدان يؤكد عمى التأثير الكبير  667,0األثر ىك 

الدراسة   لقاءات؛ كذلؾ يرجع إلى تركيز ابة العركضية لمبيت الشعرم(في تنمية ميارات )الكت
ككضع أنشطة متنكعة ليا )الكتابة العركضية لمبيت الشعرم( عمى إكساب الطبلب ميارات، 

الكتابة العركضية ركزت عمييا لقاءات البرنامج كخطكة أساسية  في لقاءات البرنامج، إذ أف
ىي ) قاـك ( كفييا يقارف الطالب بيف الكتابة اإلمبلئية كالكتابة في استراتيجية اقتحـ البنائية ك 

العركضية كالفركؽ بينيما كمف خبلؿ ىذه المقارنة استطاع الطبلب إتقاف ىذه الفركؽ كمف 
  ثـ انعكس ذلؾ عمى تنمية ميارات الكتابة العركضية.
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بمغ متكسط المجمكعة  بالنسبة لميارات )تحديد البحر الذم ينتمي إليو البيت الشعرم( -ج

 3.760كبمغ متكسط المجمكعة التجريبية  67823,0بانحراؼ معيارم   2.2800الضابطة 
كتبيف كجكد فرؽ بيف متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية  436,0بانحراؼ معيارم 

( 9.179كطبلب المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لبلختبار حيث بمغت قيمة )ت() 
( كلمتأكد مف حجـ أثر المتغير المستقؿ ) استراتيجية اقتحـ ,001عند مستكم )كىي دالة 

البنائية(في المتغير التابع )تحديد البحر الذم ينتمي إليو البيت الشعرم( تـ حساب حجـ 
تأثير كبير جدان يؤكد عمى التأثير الكبير لطريقة  637,0األثر ، ككجد أف حجـ األثر ىك 

، كيرجع ذلؾ )تحديد البحر الذم ينتمي إليو البيت الشعرم(في تنمية ميارات  اقتحـ البنائية
تحديد البحر الذم ينتمي إليو البيت إلى تركيز مكضكعات الدراسة عمى تنمية ميارات 

بتحديد البحر الذم ينتمي إليو مف خبلؿ كضع أنشطة تدريسية يكمؼ فييا الطبلب الشعرم 
بخطكة أساسية في استراتيجية اقتحـ كىي خطكة )حدد(  البحر الشعرم كربط ىذه الميارة

 كفييا يطمب منو تحديد البحر الذم يندرج تحتو البيت أك مجمكعة مف األبيات.
 1.6000بمغ متكسط المجمكعة الضابطة بالنسبة لميارات )معرفة التفعيمة العركضية(  -د

بانحراؼ معيارم  200,3، كبمغ متكسط المجمكعة التجريبية 64550,0بانحراؼ معيارم  
كتبيف كجكد فركؽ بيف متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية كطبلب  707,0

( كىي 8.356المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لبلختبار حيث بمغت قيمة )ت() 
( كلمتأكد مف حجـ أثر المتغير المستقؿ ) استراتيجية اقتحـ 01,0دالة عند مستكم )
التابع )معرفة التفعيمة العركضية( تـ حساب حجـ األثر، ككجد أف حجـ  البنائية(في المتغير

في تنمية  اقتحـ البنائيةكىك تأثير كبير أيضان يؤكد عمى تأثير طريقة  592,0األثر ىك 
أبيات شعرية متعددة اختيار  ، كلعؿ السبب في ىذاميارات )معرفة التفعيمة العركضية(
ى تحديد تفعيبلت كؿ بحر كتقسـ البحكر إلى تفعيبلت لتفعيبلت مختمفة كتدريب الطبلب عم

 كتقسيـ كممات البيت حسب تفعيبلتو كؿ ىذه األنشطة ساعدت عمى تنمية ىذه الميارة . 
بمغ متكسط  بالنسبة لميارات )ميارة تحديد ما يطرأ عمى البحر مف زحافات كعمؿ( -ىػ

، كبمغ متكسط المجمكعة 0.76376بانحراؼ معيارم  6000,1المجمكعة الضابطة 
كتبيف كجكد فركؽ بيف متكسط درجات طبلب  646,0بانحراؼ معيارم  400,3التجريبية 

المجمكعة التجريبية كطبلب المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لبلختبار حيث بمغت 
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( كلمتأكد مف حجـ أثر المتغير المستقؿ ) 01,0( كىي دالة عند مستكم )9.000قيمة )ت() 
تراتيجية اقتحـ البنائية( في المتغير التابع )ميارة تحديد ما يطرأ عمى البحر مف زحافات اس

كىك تأثير كبير جدان أيضان  628,0كعمؿ( تـ حساب حجـ األثر، ككجد أف حجـ األثر ىك 
في تنمية ميارات )ميارة تحديد ما يطرأ عمى البحر مف  اقتحـيؤكد عمى تأثير طريقة 

صياغتيا في تـ ىك أف المقاءات أك الدركس التي  ؿ السبب في ىذا، كلعزحافات كعمؿ(
ضكء استراتيجية اقتحـ حاكلت تناكؿ ىذه الميارة مف خبلؿ خطكتيف في استراتيجية اقتحـ 

عمييا مف زحافات  كفييا يقكـ الطالب بالمقارنة بيف تفعيبلت البحر بعد ما طرأ (قاكـ)كىما 
كمف ثـ تكصؿ الطالب بنفسو ليذه الزحافات ، ييرات كعمؿ كتفعيبلتو قبؿ دخكؿ ىذه التغ

كفيو يطمب مف الطالب  (حدد)كالعمؿ كتعرؼ عمى أسبابيا ، ثـ بعد ذلؾ اإلفادة مف خطكة 
أك كصفيا حسب نكع التغيير الذم  تحديد الزحافات كالعمؿ التي طرأت عمى البحر كتعريفيا

 . طرأ
بمغ متكسط المجمكعة ييز بيف البحكر الشعرية( ة لميارات )ميارات التفرقة أك التمبالنسب -ك

 680,3، كبمغ متكسط المجمكعة التجريبية 0.75939معيارم بانحراؼ  1.9200الضابطة 
كتبيف كجكد فركؽ بيف متكسط درجات طبلب المجمكعة التجريبية  557,0بانحراؼ معيارم 

( 9.345كطبلب المجمكعة الضابطة في التطبيؽ البعدم لبلختبار حيث بمغت قيمة )ت() 
( كلمتأكد مف حجـ أثر المتغير المستقؿ ) استراتيجية اقتحـ 01,0كىي دالة عند مستكم )

ة أك التمييز بيف البحكر الشعرية( تـ حساب حجـ البنائية( في المتغير التابع )ميارات التفرق
كىك تأثير كبير جدان أيضان يؤكد عمى تأثير طريقة  645,0األثر، ككجد أف حجـ األثر ىك 

، كلعؿ في تنمية ميارات )ميارات التفرقة أك التمييز بيف البحكر الشعرية( اقتحـ البنائية
تناكؿ  المستخدمة في التدريس عمى اقتحـطريقة ب في ىذا يرجع إلى تركيز أنشطة السب

 بحكر متعددة كالربط بيف البحكر في لقاءات الدراسة مف خبلؿ تكميؼ الطبلب بأنشطة أك
يطمب منو التمييز بيف البحكر كتحديد البحر الذم ينتمي اليو البيت أك مجمكعة  أسئمة

 األبيات.
 :تىصيات الذراسة

 :ا تكصي بما يمياسة مف نتائج فإنيفي ضكء ما تكصمت إليو الدر 
االىتماـ بتطكير مقرر عمـ العركض المقرر عمى طبلب كمية التربية بحيث يساعد عمى  -1

 تنمية ميارات عمـ العركض .
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اقتحـ البنائية في التدريس ككيفية  استراتيجيةتدريب طبلب كمية التربية عمى كيفية استخداـ -2
 تكظيفيا لتنمية ميارات عمـ العركض.

ضركرة إعادة النظر في الئحة الدراسة بقسـ المغة العربية بكمية التربية بحيث يتـ تدريس -3
عاـ دراسي كاحد في فصميف العركض في سنكات الدراسة األربع بدال مف تدريسو في 

 .دراسييف
 .خطكات استراتيجية اقتحـ البنائيةعقد دكرات تدريبية لطبلب كميات التربية لتدريبيـ عمى -4
 .ا في تنمية ميارات التذكؽ األدبيالىتماـ بإكساب الطبلب ميارات عمـ العركض لدكرىا-5
تكجيو نظر األساتذة القائميف عمى تدريس عمـ العركض لطبلب كمية التربية بالكشؼ عف -6

 .عمـ العركض كمحاكلة التغمب عميياصعكبات 
؛ يس العركضتدريس القائميف عمى تدر تخصيص دكرات تدريبية ألعضاء ىيئة ال-7

 لمساعدتيـ في تذليؿ العقبات التي تكاجو الطبلب عند دراستيـ لمقرر عمـ العركض. 
 تطكير تدريس العركض في قسـ المغة العربية بالجامعة كمكاكبتو لممستحدثات التكنكلكجية -8

 :مقترحات الدراسة
 اآلتية:في ضكء نتائج الدراسة كمقترحاتيا يمكف اقتراح إجراء البحكث كالدراسات 

فاعمية برنامج مقترح في النقد األدبي قائـ عمي النظرية البنائية في تنمية ميارات التذكؽ  -1
 األدبي لدل طبلب كمية التربية .

أثر استخداـ استراتيجية اقتحـ البنائية في تنمية ميارات التفكير التأممي لطبلب كمية  -2
 التربية. 

البنائية في تدريس النحك عمى عبلج األخطاء النحكية أثر استخداـ استراتيجية اقتحـ  -3
 الشائعة لدل طبلب كمية التربية .

تقكيـ مقررات العركض لطبلب كميات التربية في ضكء االىتماـ بعبلج صعكبات عمـ -4
 العركض . 

ػ برنامج تدريبي مقترح لتدريب الطبلب المعمميف بقسـ المغة العربية عمى استخداـ  استراتيجية 5
 قتحـ البنائية في تدريس فركع المغة العربية . ا
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 : هراجع البحث
(: فاعمية برنامج قائـ عمى الكسائط التفاعمية في تنمية بعض ميارات  2011إبراىيـ فريج ) 

عمـ العركض لمطمبة المعمميف شعبة المغة العربية ، رسالة ماجستير غير 
 بالعريش .مستكرة ، جامعة قناة السكيس ، كمية التربية 

( : فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ التعاكني في تدريس العركض 2004أحمد إبراىيـ ) 
عمى تحصيؿ طبلب الصؼ الثاني الثانكم االزىرم كاتجاىاتيـ نحكه ، مجمة 

جمعية المناىج كطرؽ التدريس ، ، 93دراسات في المناىج كطرؽ التدريس ، 
  30:  15ص ص  كمية التربية ، جامعة عيف شمس ،

( : اتجاىػػػػػػػػػػات حديثػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي 2005أحمػػػػػػػػػػد النجػػػػػػػػػػدم ، منػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػعكدم ، عمػػػػػػػػػػي راشػػػػػػػػػػد )
تعمػػػػػػػػػيـ العمػػػػػػػػػـك فػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػكء المعػػػػػػػػػايير العالميػػػػػػػػػة كتنميػػػػػػػػػة التفكيػػػػػػػػػر كالنظريػػػػػػػػػة 

 البنائية ، القاىرة ، دار الفكر العربي ، الطبعة األكلى .
ر العربي لدل (: فاعمية التعمـ لئلتقاف في تنمية ميارات عركض الشع 2017أشرؼ سعد ) 

طبلب الصؼ الثاني الثانكم االزىرم، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة 
 األزىر ، كمية التربية ، جامعة القاىرة .

(: الػػػػػػػػػػتعمـ اإللكتركنػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػد المباشػػػػػػػػػػر كاإلفتراضػػػػػػػػػػي ، 2004تيسػػػػػػػػػػير الكيبلنػػػػػػػػػػي )
 لبناف ، مكتبة لبناف.

تحصيؿ مادة العركض لدل طمبة قسـ ( : اثر استراتيجية التنظيـ في 2014حسف األكسي )
المغة العربية في كميات التربية االساسية كاالحتفاظ بيا رسالة ماجستير غير 

 منشكرة ، كمية التربية االساسية ، جامعة ديالي.
( : الػػػػػػػػػتعمـ كالتػػػػػػػػػدريس مػػػػػػػػػف منظػػػػػػػػػكر النظريػػػػػػػػػة 2003حسػػػػػػػػػف زيتػػػػػػػػػكف ، كمػػػػػػػػػاؿ زيتػػػػػػػػػكف )

 البنائية ، القاىرة ، عالـ الكتب .
( : كاقػػػػػػػػػػػػػع أداء معممػػػػػػػػػػػػػي الرياضػػػػػػػػػػػػػيات فػػػػػػػػػػػػػي  2018مبػػػػػػػػػػػػػارؾ سػػػػػػػػػػػػػعيد ) حسػػػػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػػػػف 

المرحمػػػػػػػػػػة االبتدائيػػػػػػػػػػة لميػػػػػػػػػػارات تنفيػػػػػػػػػػذ التػػػػػػػػػػدريس البنػػػػػػػػػػائي بمػػػػػػػػػػدارس مكتػػػػػػػػػػب 
التربيػػػػػػػػػػػػة كالتعمػػػػػػػػػػػػيـ بجنػػػػػػػػػػػػكب الريػػػػػػػػػػػػاض ، مجمػػػػػػػػػػػػة تربكيػػػػػػػػػػػػات الرياضػػػػػػػػػػػػيات ، 

 ، يناير . 3، عدد 21مجمد 
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ض الشعر العربي في (: أثر استراتيجية التنظيـ اليرمي لمبحث عرك  2011خميؿ الفيكمي ) 
التحصيؿ الفكرم كالمؤجؿ لطمبة الصؼ العاشر في األردف ، مجمة دراسات 

  2052:  2037 ص . ص،  6،  38العمـك التربكية ، الجامعة األدبية ، 
( : أثػػػػػػػػػػر اسػػػػػػػػػػتراتيجية التنظػػػػػػػػػػيـ 2011خميػػػػػػػػػػؿ محمػػػػػػػػػػد عبػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػرحمف محمػػػػػػػػػػد الفيػػػػػػػػػػكمي )

لفػػػػػػػػػػػػكرم اليرمػػػػػػػػػػػػي لمبحػػػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػػػركض الشػػػػػػػػػػػػعر العربػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػي التحصػػػػػػػػػػػػيؿ ا
كالمؤجػػػػػػػػػػػؿ لطمبػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػؼ العاشػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػي األردف ، الجامعػػػػػػػػػػػة األردنيػػػػػػػػػػػة ، 

 . 38عمادة البحث العممي ، مجمد 
(: أساليب تدريس المغة العربية بيف النظرية  2014راتب عاشكر ، كمحمد الحكامده) 

 ، عماف ، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع . 4كالتطبيؽ ، ط 
المعرفية عبر الكيب في تنمية بعض الميارات  ( : فاعمية الرحبلت2016رقية عمي ) 

،  64العركضية لدل طبلب شعبة المغة العربية بكمية التربية ، جامعة طنطا ، 
 . 291 – 269ص . ص  24

( : أثػػػػػػػػػػػػػر برمجيػػػػػػػػػػػػػة حاسػػػػػػػػػػػػػكبية فػػػػػػػػػػػػػي تنميػػػػػػػػػػػػػة ميػػػػػػػػػػػػػارات  2009ركضػػػػػػػػػػػػػة الحسػػػػػػػػػػػػػيني ) 
العػػػػػػػػػركض العربػػػػػػػػػي لػػػػػػػػػدل طػػػػػػػػػبلب المغػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي جامعػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػمطاف 

 سالة ماجستير ، جامعة السمطاف قابكس .قابكس ، ر 
،  2(: التدريس العاـ كتدريس المغة العربية ، ط  2010سمير صبلح ، كسعد الرشيدم) 

 الككيت ، مكتبة الفبلح لمتكزيع كالنشر .
(: فاعمية الكسائط المتعددة في اكساب ميارات مادة العركض لدل  2014شاكر العثماف ) 

تيـ نحكىا ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، جامعة طبلب كمية اآلداب كاتجاىا
 الباحة بالسعكدية ، كمية التربية .

( : 2003طػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػي حسػػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػػدليمي ،؟ سػػػػػػػػػػػعاد عبػػػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػػػريـ عبػػػػػػػػػػػاس الػػػػػػػػػػػكايمي )
الطرائػػػػػػػػػؽ العمميػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػدريس المغػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػة ، دار الشػػػػػػػػػركؽ ، عمػػػػػػػػػػاف 

. 
المناىج لمنشر  عماف ، دار –(: العركض التطبيقي، االردف  2015عاطؼ فضؿ ) 

 كالتكزيع .
( : الػػػػػػػػػبمح المػػػػػػػػػر ، بغػػػػػػػػػداد ، الشػػػػػػػػػئكف الثقافيػػػػػػػػػة العامػػػػػػػػػة 2000عبػػػػػػػػػد الجبػػػػػػػػػار البصػػػػػػػػػرم )

. 
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( : أثػػػػػػػػػػػػػر اسػػػػػػػػػػػػػتخداـ المنظمػػػػػػػػػػػػػات 2005عبػػػػػػػػػػػػػد الجبػػػػػػػػػػػػػار عػػػػػػػػػػػػػدناف حسػػػػػػػػػػػػػف العبيػػػػػػػػػػػػػدم ) 
المتقدمػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي تحصػػػػػػػػػيؿ طمبػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػؼ األكؿ فػػػػػػػػػي قسػػػػػػػػػـ المغػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة 

المسنصػػػػػػػػػػػػػرية ،  لمػػػػػػػػػػػػػادة العػػػػػػػػػػػػػركض ، مجمػػػػػػػػػػػػػة كميػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػة ، الجامعػػػػػػػػػػػػػة
 .6عدد 

(: كفاءة استخداـ استراتيجية اقتحـ المقترحة  2021عبد الرازؽ مختار محمكد عبد القادر ) 
عمى ضكء النظرية البنائية في تصكيب المفاىيـ المغكية كالدينية الخطأ لدل 
الطبلب بالمرحمة االعدادية ، مجمة كمية التربية ، جامعة بني سكيؼ عدد ابريؿ 

 . 1ج 
( : ميارة عمـ العركض كالقافية ، دار 2018الرؤكؼ مصطفى ، أبك الزيد سامي )  عبد

 االسرة لئلعبلـ كدار عالـ الثقافة .
 ( : صفكة العركض ، القاىرة ، مكتبة غريب . 2006عبد العميـ إبراىيـ ) 
،  ، بيركت 4(: أساليب تدريس ميارات المغة العربية كآدابيا ، ط  2016عبد الفتاح البجة) 

 دار الكتاب الجامعي .
(: دراسػػػػػػػػػة تقكيميػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػتخدامات تحميػػػػػػػػػؿ التبػػػػػػػػػيف 2020عبػػػػػػػػػده ربيػػػػػػػػػع أحمػػػػػػػػػد رشػػػػػػػػػكاف ) 

أحػػػػػػػػػػػادم االتجػػػػػػػػػػػاه كاختبػػػػػػػػػػػار ت فػػػػػػػػػػػى الدراسػػػػػػػػػػػات النفسػػػػػػػػػػػية كالتربكيػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػى 
ضػػػػػػػػػػكء حجػػػػػػػػػػـ العينػػػػػػػػػػة كقػػػػػػػػػػكة االختبػػػػػػػػػػار كحجػػػػػػػػػػـ التػػػػػػػػػػأثير. كميػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػة ، 

 . 28 -1جامعة جنكب الكادل، مصر، 
( : أثػػػػػػػػػػر المخططػػػػػػػػػػات كالجػػػػػػػػػػداكؿ فػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػدريس 2013ت ) عػػػػػػػػػػزة عػػػػػػػػػػدناف أحمػػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػػز 

، ص ص 65مػػػػػػػػػػػػػػػػػادة العػػػػػػػػػػػػػػػػػركض كالقافيػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػة آداب الرافػػػػػػػػػػػػػػػػػديف ، 
145-176. 
( : عمػػػػػػػػػـ العػػػػػػػػػركض كالقافيػػػػػػػػػة ، دراسػػػػػػػػػة تطبيقيػػػػػػػػػة ، أربػػػػػػػػػد عػػػػػػػػػالـ 2004عمػػػػػػػػػر األسػػػػػػػػػعد )

 الكتب 
ية ( : العركض العربي كمحاكالت التطكر كالتجديد فيو ، اإلسكندر 1998فكزم سعد عيسى ) 

 ، دار المعرفة الجامعية .
(: عمـ العركض كتطبيقاتو منيج عممي مبسط ، الرياض ،  2006محمد ابك شكارب ) 

 مؤسسة عبد العزيز سعكد الباتطيف لئلبداع الشعرم.
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( : المختػػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػػف عمػػػػػػػػػػكـ الببلغػػػػػػػػػػة كالعػػػػػػػػػػركض ، دمشػػػػػػػػػػؽ ، 2008محمػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػمطاني )
 دار العصماء .

: العركض كالقافية كمكسيقى الشعر ، جامعة دمشؽ ( 2016محمد عزة ، كمحمد البيطار ) 
. 

( : عمميػػػػػػػػػػػػػات تكنكلكجيػػػػػػػػػػػػػا التعمػػػػػػػػػػػػػيـ ، القػػػػػػػػػػػػػاىرة ، دار 2003محمػػػػػػػػػػػػػد عطيػػػػػػػػػػػػػة خمػػػػػػػػػػػػػيس )
 الكممة .
(: معكقات تدريس العركض لدل طمبة قسـ المغة العربية في  2013محمكد الميدم )  

ات جامعة حائؿ كعبلجيا مف كجيو نظر أعضاء ىيئة التدريس ، مجمة دراس
 . 245:  221، ص ص    34التربية كعمـ النفس ، عربية في 

 ( رباعي األنماط 4mat(:فاعمية استخداـ نمكذج مكارثي)2021مركة دياب أبك زيد عبداهلل )
التعميمية في تنمية ميارات عمـ العركض لمطبلب المعمميف شعبة المغة العربية 

، كمية  4، مجمد  22بكمية التربية ، مجمة البحث العممي في التربية ، عدد 
 .316-268البنات لآلداب كالعمـك التربكية ، 

( : تػػػػػػػػػػػػدريس العػػػػػػػػػػػػركض ، مجمػػػػػػػػػػػػة بكزيعػػػػػػػػػػػػة ، الجزائػػػػػػػػػػػػر ، 2011مصػػػػػػػػػػػػطفى حركػػػػػػػػػػػػات ) 
 ( .3العربية بالمدرسة العميا لؤلساتذة )عمـ تعميـ 
(: المدخؿ المنظكمي كبعض نماذج التدريس القائمة عمى الفكر  2004منى عبد الصبكر ) 

البنائي ، المؤتمر العربي الرابع حكؿ المدخؿ المنظكمي في التدريس كالتعمـ ، 
 96إبريؿ ص ص  4 – 3مركز تطكير تدريس العمكـ ، جامعة عيف شمس ، 

– 112  . 
( : مشػػػػػػػػػػػكبلت تػػػػػػػػػػػدريس العػػػػػػػػػػػركض فػػػػػػػػػػػي المرحمػػػػػػػػػػػة الثانكيػػػػػػػػػػػة 1999نبيػػػػػػػػػػػؿ الحمبػػػػػػػػػػػاكم ) 

فػػػػػػػػػػي الجميكريػػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػكرية ، رسػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػتير غيػػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػػكرة ، 
 جامعة دمشؽ ، سكريا .

(: مشكبلت تدريس العركض في المرحمة الثانكية في  2008نبيؿ الحمباكم ، كمحمد الفكاؿ) 
، العدد األكؿ  243الجميكرية العربية السكرية ، مجمة جامعة دمشؽ ، المجمد 

 586:  563ص ص . 
( : بنػػػػػػػػاء دليػػػػػػػػؿ لتػػػػػػػػدريس العػػػػػػػػركض فػػػػػػػػي 2013نسػػػػػػػػريف قاسػػػػػػػػـ عبػػػػػػػػد الرضػػػػػػػػا السػػػػػػػػعيدم )

الطمبػػػػػػػػػػػػػة كالتدريسػػػػػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػػػػػي كميػػػػػػػػػػػػػات  ضػػػػػػػػػػػػػكء الصػػػػػػػػػػػػػعكبات التػػػػػػػػػػػػػي تكاجػػػػػػػػػػػػػو
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التربيػػػػػػػػػػة األساسػػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػػي جامعػػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػػرات األكسػػػػػػػػػػط ، رسػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػتير ، 
 كمية التربية األساسية ، جامعة نايؿ ، العراؽ . 

( : مشػػػػػػػػػػػكبلت تعمػػػػػػػػػػػـ العػػػػػػػػػػػركض عنػػػػػػػػػػػد تبلميػػػػػػػػػػػذ الصػػػػػػػػػػػؼ 2004نضػػػػػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػػػػػك شػػػػػػػػػػػيبو )
األكؿ الثػػػػػػػػػػانكم كأسػػػػػػػػػػبابيا كطػػػػػػػػػػرؽ عبلجيػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف كجيػػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػػر المعممػػػػػػػػػػيف 

ة ، جامعػػػػػػػػػػػػػػػة مؤتػػػػػػػػػػػػػػػة ، الكػػػػػػػػػػػػػػػرؾ ، اجسػػػػػػػػػػػػػػػتير غيػػػػػػػػػػػػػػػر منشػػػػػػػػػػػػػػػكر ، رسػػػػػػػػػػػػػػػالة م
 .األردف

( : صػػػػػػػػػػػػػعكبات تعمػػػػػػػػػػػػـ العػػػػػػػػػػػػركض فػػػػػػػػػػػػػي المرحمػػػػػػػػػػػػة الثانكيػػػػػػػػػػػػػة 1997ىػػػػػػػػػػػػبلؿ الحجػػػػػػػػػػػػرم )
بسػػػػػػػػػػػػػمطنة عمػػػػػػػػػػػػػاف ، تشخيصػػػػػػػػػػػػػيا كعبلجيػػػػػػػػػػػػػا ، رسػػػػػػػػػػػػػالة ماجسػػػػػػػػػػػػػتير غيػػػػػػػػػػػػػر 

 منشكرة ، جامعة السمطاف قابكس ، مسقط ، عماف .
كتعمػػػػػػػػػـ الرياضػػػػػػػػػػيات ( : البنائيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي عمميتػػػػػػػػػي تعمػػػػػػػػػيـ 2003كديػػػػػػػػػع مكسػػػػػػػػػيمكس داكد )

، المػػػػػػػػػػػؤتمر العربػػػػػػػػػػػي الثالػػػػػػػػػػػث حػػػػػػػػػػػكؿ المػػػػػػػػػػػدخؿ المنظػػػػػػػػػػػكمي فػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػدريس 
كالػػػػػػػػػػػػػتعمـ ، مركػػػػػػػػػػػػػز تطػػػػػػػػػػػػػكير تػػػػػػػػػػػػػدريس العمػػػػػػػػػػػػػـك بجامعػػػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػػػػمس 
بالتعػػػػػػػػػػاكف مػػػػػػػػػػع جامعػػػػػػػػػػة جػػػػػػػػػػرش األىميػػػػػػػػػػة بالمممكػػػػػػػػػػة األردنيػػػػػػػػػػة الياشػػػػػػػػػػمية ، 
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