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فاعلية استخدام نموذج مكارثي ( )4Matرباعي األنماط التعليمية في تنمية مهارات علم
العروض للطالب المعلمين شعبة اللغة العربية بكلية التربية
مروة دياب أبو زيد عبدللا*
المستخلص
هدف البحث إلى تنمية مهارات علم العروض للطالب المعلميي عيعبة الل ية العر يية ليية ال،ر يية
ول،حقيق هذا الهدف تم إعداد قائمة مهارات علم العروض المناسبة لهؤالء الطيالب ال،يت تنيمنر عر عية
مس،ويات هى( :ال،قطيع العروضت لأل يات الشعرية وتمييز وزن البير الشيعر والقيراء العروضيية
للبير الشعر واالس،ماع العروضت للبير الشيعر وتحير يس مسي،وا مهيارات رعيية لي عيددهم
( )16مهار ما تم إعداد اخ،بار لقياسها و ناء قائمة تقدير تحليلية مقياس م،يدر ل،حيحيا االخ،بيار
ودليس للمعلم لل،دريس اس،خدام نموذ م ارثت( )Mat4ر اعت األنماط ال،عليميية ل،نميية تليل المهيارات
وعوراق عمس الطالب وقد تم اتباع المنهج عبه ال،جريبت حيث تم تطبيق األدوات قبليًا على عينة البحث
طالبيا وطالبية واألخيرا ضيا طة وعيددها
وال،ت ت ونر م مجموع،ي إحداهما تجريبية وعيددها()50
ً
( )50طالبًا وطالبة م طالب الفرقة الثانية ععبة الل ة العر ية لية ال،ر ية حيث تم ال،دريس للمجموعة
ال،جريبية اس،خدام نموذ م ارثت( )Mat4ر اعت األنماط ال،عليمية ينما درسير المجموعية النيا طة
الطريقة المع،اد ثم تطبيق عدوات البحيث عيديًا عليى طيالب المجميوع،ي ثيم تحلييس البيانيات ور يد
الن،ائج وقد تو س البحث إلى اعلية اس،خدام نموذ م ارثت ( )Mat4ر اعت األنماط ال،عليمية ت تنمية
مهارات علم العروض يس و يت يس مهيار رعيية عليى حيد ليدا الطيالب المعلميي يت المجموعية
ال،جر يبة عينة البحث.
الكلمات المفتاحية :نموذ م ارثت ( -)Mat4مهارات علم العروض -الطالب المعلمي ععبة الل ة
العر ية .
ا
أوًل :المقدمة واإلحساس بالمشكلة:
الل ة العر ية عدا االتحال ي ع راد المج،مع وعدا ال،ف ير وال،حليس المنطقت وحس المش الت ميا
تحويرا لما يشيعر يه الفيرد ويجيول خياطرم وتمثيس وسييلة لممارسية اإل يداع ا  ،يار
عنها عدق الل ات
ً
العبارات الجديد وال،وسع ت اس،خدام األلفيا إلقنياع ارخيري هيت مي ععيهر ل يات العيالم وععالهيا
منزلة قد حازت شرف جعلها ل ة القرآن ال ريم ألنها عقدر على األداء وعطوع على االس،يعاب والفهم
والبيان هت ت،سم عينا ً جمال األلفا وروعة الخيال وقو ال،عبير وتناسق األ يوات وعميق المعنيى
وجمال اإليقاع الموسيقت.
ويمثس الشعر عحد الفنون األد ية الراقية هو يحدر ع مل ية وموهبية وقيد يان الشيعر قبيس عن
ينع الخليس عحمد الفراهيد علمت العروض والقيوا ت يي،ح م يت ضيبس موسييقام إليى السيليقة ل ي
دخول غير العرب ت خنم هذا البحر م حار العر ية حمس معه اللح إلى الل ة وعوزان ععرها يان
-

*مدرس المناهج وطرق تدريس اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  -بكلية التربية – جامعة بنها  -جمهورية مصرالعربية
البريد االلكتروني mmaa200612@yahoo.com :
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ال د م وضع قواعيد ي،علمهيا مي خ يخيوض هيذا البحير ومقياييس تقياس هيا جيود
()1
 ،1996،ص)6.

العدد الرابع 2021
يناع،ه(.مصططف

لذا إن م عهم علوم الل ة العر ية علم العروض هو واحد م العلوم ال،ت يح،اجها يس دارس لل ية
العر ية وخا ة هؤالء الذي تر طهم لة الشعر العر ت قديمه وحديثه نالً ع الحاجية إليى إدرا
دورا مه ًما ت حياتنا األد ية ح،ى عند ع حاب الموهبة
ع وله وعسسه وقواعدم هو على ذلل علم يؤد
ً
الفطرية الموهبة وحدها قد ال ترعد احبها عض األحييان إليى تميييز يحيا الشيعر (.أبطو شطوارب
 ،2006،ص)7.
ما يعد علم العروض م العلوم العر ية األساسية ال،ت تقوم على اتساق الوزن وتآلف الن م وي،طلب
إتقان مهاراته واإللمام ها عن ي،ق الم،علم مهيارات القيراء وال ،ا ية والنحيو يالقراء الحيحيحة للشيعر
وإتقييان مهييارم النييبس اإلعرا ييت وال ،ا يية اإلمالئييية الحييحيحة م ي عساسيييات دراسيي،ه (علططي ،2016،
ولقد ثرت اج،هادات األد اء والنقاد -قدي ًما وحديثًا -ت تحديدهم لمفهوم العروض وهت
ص،)192.
ت مجملها تشير إلى عن العروض" :علم يُعرف ه حيا وزن الشعر م اسدم حسب رؤيية الخلييس"(.
أبو علي ،2001،ص)21.
وي،ناول عروض الشعر العر ت حور الشعر وتفعيالتها م حيث ضيبس عوزانهيا ومعر ية عحيوال
ععارينها وعضر ها وما يع،ريها م زحا ات وعلس ويفيد ت معر ة حيا الشيعر مي اسيدم وعمي
المولد م اخ،الط حور الشعر بعنها وتمييز الشعر م غيرم( .عثمان  ،2004،ص)9.
سا عل مطا سطب إنيه ي،بيي عن عليم العيروض ي،نيم العدييد مي المهيارات ال،يت ي،طليب
وتأسي ا
توا رهييا لييدا ييس دارس لهييذا العلييم منهييا :مهييارات ال ،ا يية العروضييية ومهييارات اسيي،خدام ال،فعيييالت
العروضية وال،مييز ي ال،فعيالت األساسية والثانوية والقراء العروضية لأل يات الشعرية وغيرها م
المهارات ال،ت تش س األساس لل،م م هذا العلم.
وقد ع دت دراسة الحر ت(  )2010عد ارتبياط عليم عيروض الشيعر العر يت عليم النحيو وعهمي،يه
للنحويي وضرور معر ة الل ويي علم عروض الشعر العر ت ومهاراته لالس،دالل أوزانه ت ترجيا
عض المسائس النحوية الخال ية والقطع ت المسائس الحر ية وتو يفه لخدمة قواعد الل ية واالسي،اناس
ه ى مواضيع م،فرقة ى مناقشاتهم.
م المعروف عن دراسة مهارات عليم العيروض ليسير ياألمر السيهس ويح،يا إليى قيدر بيير مي
الخبر هذا اإلضا ة إلى عن اتباع األساليب الجا ة ت تعليم الل ة وجه عام وعلومها وجه خاص ييؤد
إلى نفور الناعاة م تعلمها( .السيد ،2006،ص)12.
ما عنه ال يوجد علم م علوم العر ية قد اع،مس على عدد غريب مي المحيطلحات مثيس ميا اعي،مس
عليه العروض رغم قلة عوزانه وتحديدها قد اس،خدم تالميذ الخليس علفا ًا ثير قليلة الشييوع وعطلقيوا
 ))1اتبعت الباحثة في المراجع العربية نظام التوثيق (( :)APAاسم عائلة المؤلف ،سنة النشر ،الصفحة).
واتبعت في المراجع األجنبية نظام التوثيق ( )APAأيضا.
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ً
خفيفيا
عليها معنى ا طالحيًا يح،ا دائ ًما إلى عرح وتبيان هنا األسباب واألوتاد والسبب قيد ي يون
ما قد ي ون ثقيالً والوتد عنواع منه المفروق ومنه المجموع ثم قد يج،مع مي السيبب والوتيد ميا يسيمى
الفا لة الح را عو ال برا إلى غير ذلل م المحطلحات والمفاهيم و لها تح،ا إلى دراسة منينية
ً
ام،حانيا ح،يى
ت تححيلها األمر الذ جعس الطالب يلقت العنر والمشقة ت دراس،ه ال ي اد يؤدا يه
ينسى تفا يله وال يذ ر منه إالعد علفا يظس يرددها ت حياته على سبيس الذ را وينسيى عنيه حيدد
عمر مهم هو جميس ي،حس جانب مهم م جوانب تراث األمة هذا الف هو الشعر العر ت(.إبراهيم،
 ،2004ص)17.
ال يعد تدريس العروض غاية ى حد ذاته س وسيلة ل رس وتنميية اليذوق الفنيى لموسييقى الشيعر
ويح،ييا تعلمييه إلييى حييس موسيييقى مرهييف وتييدريب ومييران وتبحيير ييت قواعييدم ومعر يية ألر انييه
وتقسيماته وإلمام مهاراته حيث يوقظ علم العروض ت نفوس الطالب وإدرا القيم الموسيقية وتيذوق
نونها وإدرا عثرها ت ال،عبير ع المعانت والمواقف واألحاسيس( .سلطاني ،2008،ص)6.
ويتضح مما سب ذكره عن تعليم موسييقى الشيعر يسياعد الطيالب عليى تعليم المفيردات والمهيارات
والمفاهيم الجديد ويعطيهم الفر ة ل،نمية مهارات قراء و ،ا ة الشعر شي س يحيا وتجنيب الوقيوع
ت األخطاء ال،ت قد ترد ن،يجة عدم اإللمام علم العروض ما يم نهم مي ت يوي اتجاهيات إيجا يية نحيو
الشعر.
مهميا للطيالب يت المرحلية
ما عن مقرر(موسيقى الشعر) يُدرس ت عقسام الل ة العر يية هيو
ً
مطلبيا ً
الجامعية حيث يسهم ت اس،قامة اللسان لديهم وينمى لديهم القيدر عليى قيراء الشيعر قيراء يحيحة
سا موسيقام وتذوقه وتسيهس دراسية مهيارات العيروض عمليية
ويعطت لقارئ الشعر م،عة بير وإحسا ً
حفظ األ يات الشعرية ليدا الطيالب وتسيهم يت زييادم االن،بيام وإيقيا الحيس ليديهم ميا يسيهم تيذوق
موسيقى الشعر وعوزانه ت ا ،ساب تعلم الل ة العر ية م خالل هيم معيانت األ ييات(.المهطد،2013 ،،
ص)223.
لذا إن ال رض م تدريس هذا المقرر لطلبة الل ة العر ية الجامعية هيو هيم ميا ييرد مي عيعر يي
طياتها و ذلل لم عراد عن يقرع ال،راث ت الشعر العر ى (الزبيد ،1990،،ص )104.ألن المهيارات
العروضية لها و يفة قرائية تنبس ع س ال لمات وإعرا ها وتساعد ت تحقيق ال،راث وتعريب المفردات
األعجمية ويم عن ت مس النقص ت األ يات ال،ت سقطر عض لماتها عو تعيذرت قراءتهيا فعيس سيوء
الخس (البصر ،2000 ،،ص)179.
وعلم عروض الشعر اع،بارم عحد عنظمة الل ة العر ية يرتبس مهارات القيراء وال ،ا ية واالسي،ماع
القراء الححيحه للشعر العر ت وحس إنشادم وإلقائه وإتقان مهار النبس الداخلت م خيالل ال،ميييز
ي الحر ة والس ون وحس االس،ماع لأل يات الشيعرية والنيبس اإلعرا يت ألواخير ال لميات و ،ا ية
األ يات الشعرية ،ا ة عروضيية شي س يحيا تعيد مي الميداخس الحيحيحة لدراسية عيروض الشيعر
العر ت( .نبو ،،وخدادة ،2000 ،ص)5.
ويهيدف علييم عييروض الشييعر إلييى تنمييية المهييارات العروضيية لييدا الطييالب وقييد حييددها ييس مي
(عاشور ،والحوامدة  ،2014،ص )233-232.ت القراء الححيحة أل ييات الشيعر العر يت وال،ن ييم
الموسيقت ل س ير ععر وتوضيا الحدود الفا لة ي ال،فعيالت العروضية عند قراء البيير وتنميية
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الحس الموسيقت لدا الطالب و ،ا ة الرموز وال،فعيالت العروضية ل س ير وتحديد البحر الذ ين،ميت
إليه البير الشعر .
ويتضح مما سب  ،عن علم العروض هو علم م علوم الل ة العر يية ال غنيى عنيه وال يم ي حيله
ع روع الل ة العر ية والسيما األدب وهو ذلل العلم الذ يعنت دراسة الشعر ومعر ة حيحه وله
األثر ال بير ت القراء الححيحة اإلضا ة إلى عثرم ت تنمية الذوق األد يت وت يوي األذن الموسييقية
والقدر السمعية إذ يميز ي الححيا والخطأ.
ونظرا ألهمية علم العروض والمهارات العروضية ،فقد نالت اهتمطام البطاحثين مطن خطالد الدراسطات
ا
السابقة التطي تناولتهطا ،ومنهطا :دراسطة حسطن ( :)2005ال،يت اسي،هد ر تعيرف عثير طريق،يت ال،قطييع
الرمز وال،قطيع الحوتت ت تححيس طلبة المرحلية األوليى يت قسيم الل ية العر يية ليية ال،ر يية يت
الجامعة المس،نحرية لمياد العيروض وقيد قسيمر مجموعية البحيث إليى ثيالث مجموعيات وتو يلر
الدراسة إلى وجود روق ذات داللة إححائية عنيد مسي،وا ( )0.05عليى االخ،بيار ال،ححييلت يت مياد
العروض لحالا المجموعة ال،جريبية الثانية ال،ت درسر اس،خدام طريقة ال،قطيع الحوتت.
ودراسة فريج ( :)2011ال،ت اس،هد ر تنمية مهارات علم العروض لدا طالب لية ال،ر ية العريش
ععبة الل ة العر ية اسي،خدام رنيامج قيائم عليى الوسيائس الم،عيدد ال،فاعليية وقيد تو يلر إليى اعليية
البرنامج المق،رح ت تنميية الجوانيب المعر يية والمهيارات األدائيية العروضيية ليدا الطيالب مجموعية
الدراسة.
ودراسة المهد :)2013( ،ال،ى اس،هد ر الوقوف على واقع تدريس العروض ليدا طلبية قسيم الل ية
العر ية ت جامعة حائس وتحديد عهم معوقات تدريسه وتقديم سيبس عالجيه وقيد تو يلر الدراسية إليى
تدنت درجات طالب قسم الل ة العر ية ت جامعية حائيس يت مياد العيروض وميا زاليوا يعيانون ضيعفًا
وقحورا ت ام،ال المهارات الخا ية يالعروض يى حيي جياءت اسي،جا ات ععنياء هياية ال،يدريس
ً
مرتفعة ت عهمية تدريس العروض ومهاراته وتنميية الحيس الموسييقت ليدا الطيالب والمسياعد عليى
تذوقه وحفظه وقراءته قراء سليمة.
ودراسة األوسي ( :)2014ال،ت اس،هد ر تعرف عثر إس،راتيجية ال،نظيم يت تيدريس مياد العيروض
واالح،فا ها لطلبة قسم الل ة العر ية ت ليات ال،ر ية األساسية وقد تو لر الدراسة إلى تفوق طالب
المجموعة ال،جريبية الذي درسوا و ق إس،راتيجية ال،نظيم ت اخ،بار ال،ححيس واالح،فا ،ححيس ماد
العروض.
ودراسة العثمطان ( :)2014ال،يت اسي،هد ر إ سياب مهيارات العيروض للطيالب المعلميي قسيم الل ية
العر ية لية ارداب والعلوم اإلنسانية جامعية الباحية وذليل اسي،خدام رمجيية الوسيائس الم،عيدد وقيد
تو لر الدراسة إلى اعلية البرمجية ت إ ساب مهارات العروض لدا طالب المجموعة ال،جريبية.
ودراسة علي ( :)2016ال،ت اسي،هد ر تنميية عيض المهيارات العروضيية ليدا طيالب عيعبة الل ية
العر ية لية ال،ر ية ال ردقة جامعة جنوب الواد اس،خدام إس،راتيجية الرحالت المعر ية عبير الوييب
ويسر ( )Web Questوقد تو لر الدراسة إلى تنميية المهيارات العروضيية المسي،هد ة ليدا طيالب
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المجموعة ال،جريبية ومنها، :ا ة البير الشيعر ،ا ية عروضيية وتقطييع البيير الشيعر عروضييًا
وترميز ال ،ا ة العروضية وتحديد عجزاء البير الشعر .
ودراسة سعد ( :)2017ال،ت اس،هد ر تنمية مهارات عروض الشيعر العر يت ليدا طيالب الحيف
الثانت الثانو االزهر اس،خدام مدخس ال،علم لإلتقان وقد تو لر الدراسة إلى اعلية ال،علم لإلتقان يت
تنمية مهارات عروض الشعر العر ت ش س عام لدا الطالب مجموعية البحيث وتحقيق مسي،وا اإلتقيان
المحدد ( ) ٩0/٩0لدا الطالب ت مهارات عروض الشعر العر ت س و ت مهارات تمييز وزن البير
وتقويمه ومهارات االس،ماع العروضت للبير الشعر و ت مهارات القراء العروضية للبير الشيعر
ومهارات ال،قطيع العروضت للبير الشعر .
تدن ت مس،وا طالب قسم الل ة العر ية لية
وقد ع دت البحوث والدراسات السا قة وجود ضعف عو ٍ
ال،ر ية ت مهارات عروض الشعر العر ت وم مظاهر هذا ال،دنت ضعف الطالب ت المهارات ارتية:
 ال،مييز ي الزحا ات والعلس نفسها. قراء البير الشعر طريقة حيحة. ،ا ة البير الشعر ،ا ة عروضية. -ترميز ال ،ا ة العروضية.

 معر ة الشعر الححيا م الم سور. ال،مييز ي األ حر الشعرية ال،ت درسها سماعيًا. تعيي اسم البحر الشعر للبير عد تقطيعه. -تحديد عجزاء البير الشعر .

وقد أرجعت تلك الدراسات أسباب هذا التدني إل عطدة أمطور منهطا :ميا ي،عليق طبيعية المياد ل،عيدد
عوزانها وتشا ه عض حورها وو ر المحطلحات وغموضها ومنها ما ي،علق المؤلفات ال،يت وضيعر
لشرح عروض الشعر العر ت وتوضيحه قد غلب عليها ال،عقيد وعسير ر يت المحيطلحات والمفياهيم
والشواهد واألمثلة الجامد ومنها ما ي،علق طريقة ال،دريس وال،ت –غالبًا -تع،مد على اإللقياء وااله،ميام
الجانب النظر وإهمال ال،طبيقات وتنمية المهارات العروضية وال،ر يز على حفظ المحطلحات.
ومما يؤكد اإلحساس بمشكلة البحث ما الحظ،ه الباحثة م ضعف ال ثيير مي الطيالب يت مهيارات
علم العروض رغم م عهمية هذا العلم الذ ال تقس عهمي،ه ع علوم عخرا يالنحو والحيرف والبالغية
والنقد وغيرها.
وقد أكد ذلك ا
أيضطا المقطابالت الشخصطية ال،يت عجرتهيا الباحثية ميع ععنياء هياية ال،يدريس القيائمي
،دريس مقرر موسيقى الشعر لطلبة ععبة الل ة العر ية لية ال،ر ية جامعة نها الس،طالع آرائهم حول
مدا تم الطالب المعلمي تخحص الل ة العر ية م مهارات عليم العيروضو وقيد ع يد غالبيية السياد
ععناء هياة ال،دريس على عن معظم الطالب المعلمي يعيانون ضيعفًا يت تم ينهم مي مهيارات ال،قطييع
العر وضت لأل يات الشعرية وتمييز وزن البير الشعر م خالل قراءته عو االس،ماع إليه ويظهر ذليل
عثناء المحاضرات هم يريدون ال،لقت قس وعدم المشار ة عو الدخول ت ع حيوار عو نقيام ميع عسي،اذ
الماد الطالب ال يحاولون الحوار والمناقشة وقد عو ر الدراسيات السيا قة اسي،خدام طيرق ال،يدريس
الحديثة والفعالة ال،ت تقوم على نشياط المي،علم وتفاعليه ميع الموقيف ال،عليميت وتنوييع ععي ال ال،يدريس
واألنشطة المس،خدمة عثناء ال،علم وتعيدد االخ،بيارات وتسيما ليه يال،علم اليذاتت و ًقيا لقدراتيه وحاجاتيه
وخحائحه.

- 272 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الرابع 2021

ا
وانطالقطا
ونظرا ا ألهمية مراعاة أنماط التعلم داخل الموقف التعليمطي ،ومراعطاة الفطرول الفرديطة،
من مبدأ مشاركة الطالب اإليجابية خالد عمليه التدريس ،ان ال د مي البحيث عي نميوذ تعليميت قيائم
عاميا يس،رعيد
على عسس علمية ونفسية تر وية ويقدم عر ًحا وا يًا لسير العلمية ال،عليمية ويعطت
ً
إطارا ً
ه القائمون ال،دريس ت تحنير اليدروس وهيذم الخحيائص ت،يو ر يت نميوذ م يارثت إذ إنيه نظيام
تعليمت يقدم طريقة ل،حميم عملية ال،علم وتنظيمها و قًا ألنمياط الي،علم وو يائف نحيفت اليدمام األيمي
واأليسر لدا الم،علمي ( .فلمبان ،2012،ص)30.
فت عام ( )1٩87طورت رنس م ارثت ( )Mc Carthy,Berniceنموذ ًجا تعليميًا ي،يرجم مفياهيم
عنماط ال،علم إلى إس،راتيجية تعليمية مسي،ندًا إليى عنمياط الي،علم ليدا الطيالب ضيم تحينيف يطليق علييه
تحنيف م ارثت الر اعت ألسياليب الي،علم وهيى( :الينمس ال،خيليت والينمس ال،حليليت والينمس المنطقيت
والنمس الدينامي ت) وسمت نظام الفورمات هذا االسم ألنه ير ز على عر عية عنمياط م،داخلية ميع عنيها
النسيج وقد نى هذا النظام على نظريات ديفيد لوب وجون ديو و ار يون ال،ت تفييد يأن األ يراد
ي،علمون المعلومات الجديد إحدا طريق،ي  :المشاعر عو ال،ف ير أضا ر م ارثت مفهوم ال،ح م النحفت
للدمام معزية س نمس م عنماط ال،علم إلى نحف م نحفت الدمام بعض العمليات موجهية للنحيف
األيم م الدمام واألخرا موجهة للنمس األيسر م الدمام) Mc Carthy,2006,P.8-9(.
ويعر ه س م حيدر والخليلت ويونس ( 2004ص )2٩4.أنيه :النميوذ ال،عليميت القيائم عليى
نمس تعلم ر اعت ذومراحس م،سلسلة ثبات وت،ا ع وهت :المالحظة ال،أملية و لور المفهوم وال،جرييب
النشس والخبرات المادية المحسوسة.
وترجع أهمية استخدام نموذج مكارثي ( )4matإل أنه نموذج تعليمي يؤثر علط المعلطم والمطتعلم
والعملية التعليمية في أنه (:جابر ،وقرعان - 2004 ،علي - 2011،عيس )2014 ،
 -يمثس عدا ل،حميم ال،عليم وتنمية قدرات المعلمي

وتطوير الوحدات ال،عليمية.

 ي،ييييا للمعليييم الفر ييية لدراسييية األنمييياط ال،عليميييية المخ،لفييية للم،علميييي و يفيييية ال،عاميييس معهيييا. ي،يا الفر ه للمعلم الس،خدام األنشطة ال،عليمية الم،نوعة ال،ت تعمس على تنميية المهيارات وال،ححييسو قاء عثر ال،علم لدا الم،علمي .
 يعزز عر عة اعنماط لل،علم مما يجعس م األهمية م ان تنوييع نشياطات الي،علم وطيرق عيرض المعلومياتوالمهارات للطالب وذلل ل،لبية اح،ياجات عنماط ال،علم المخ،لفه لديهم.
 يحس البياة ال،عليمية ال،ت ع با م عهم عهدا ها تو ير تعلم يحقق الم،عة للم،علم م خيالل إتاحية الفر يةللم،علم لل،أمس وطرح األسالة والعمس يديه وتو يف ما تعلمه ت مواقف حياتية و ال،الت يزيد م دا عية
وميس الم،علم واتجاهه نحو عملية ال،علم.
ذاتيييييا ميييي محييييادرها األ ييييلية.
 يجعييييس الم،علمييييي قييييادري علييييى ا ،سيييياب المعلومييييات ً يدعم ر ال،علم الشامس ومراعا الفروق الفردية م خالل ال،علم طرق مخ،لفة.وف ضوء أهمية نموذج مكارثي( )4MATفي العملية التعليميطة يتضطح لنطا عهميية اسي،خدامه يت
تنمية مهارات علم العروض لدا الطالب المعلمي طريقة تع،مد على تفنيالتهم وتحقق لهيم االسي،م،اع
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ال،علم حيث إن اس،خدام نموذ م ارثت ت عرض مهارات علم العروض تجعلها ذات معنى مي خيالل
ال،در م الحعب إلى السهس معزز األمثلة الشارحة حيث تساعد يت تنميية المهيارات حيور ع ثير
اعلية مما يؤد إلى زياد دا عية الطالب المعلم نحو البحث والمعر ة.
سا عل ما سب عنه لما ان لعروض الشعر العر ت طبيعة موسيقية مميز ومهيارات عدائيية:
وتأسي ا
(اس،ماع -قراء ، -ا ة) تخ،ص ه دون غيرم م عنظمة الل ة العر ية إن الباحثة قامر ،و ييف نميوذ
تدريست ي،ناسب مع طبيعة هذم الماد وي،وا ق مع ميول ودوا ع الطالب المعلمي وقيدراتهم يت تعلمهيا
وهو نموذ الفورمات ر اعت األنماط ما يحويه م عساليب تدريسية وعنشطة تعليمية وإجراءات م،عدد
وي،يا ال ،ذية الراجعة ودورها الفعال ت عملي،ت ال،عليم وال،علم وا ،ساب المعارف وتنمية المهارات.
فاسططتخدام نمططوذج الفورمططات يراعييت عنميياط الم،علمييي األر عيية ( :ال،خيلييت وال،حليلييت والمنطقييت
والدينامي ت) ما يعد م النماذ ال،عليمية الحديثة ال،ت تدعم ال،علم المس،ند للدمام مما يساعد على تنميية
المهارات و نا ًء على ذلل إن نموذ الفورمات م األهمية م ان عن يخحص لل،يدريب عليى إجراءاتيه
الوقر ال ا ت وعن يبذل عقحى جهد م عجس إنجاح هذا النموذ تخطي ً
طا وتنفيذًا وتقوي ًما وذلل مي عجيس
تنمية مهارات علم العروض الالزمة للطالب المعلمي ععبة الل ة العر ية.
طرا ألهميططة نمططوذج مكططارث فقططد أكططدت العديططد مططن البحططوة والدراسططات السططابقة عل ط فاعليططة
ونظط ا
استخدامه في تحقي األهداف ،وتنمية المهارات في مواد دراسية مختلفة ،وذلطك فطي مراحطل وفطفوف
نظرا لندرة الدراسات في مجاد اللغة العربية ،فمنها:
دراسية مختلفة ا
دراسة دوير( :)Dwyer,1993ال،ت اس،هد ر تعرف عثر اس،خدام عساليب ال،علم (الفورمات) ل،دريس
ال،حدث المقنع ت مقرر الل ة األساست وتو لر الدراسة إلى زياد اه،مام الم،علمي وتحسيي مسي،واهم
ت األداء ال لت لمهارات ال،حدث.
ودراسة فلمبان( :)2012ال،ت اس،هد ر تعرف عثر تطبيق نموذ الفورمات عليى تحسيي ال،ححييس
الدراست ومهارات ال،ف ير اال  ،ارا ت مادم الل ة اإلنجليزية وتو لر الدراسة إلى اعلية النموذ يت
ما وجد عنه ال توجد عالقة ي ال،ححيس الدراست وال،ف يير اال  ،يار
تنمية مهارات ال،ف ير اال  ،ار
لدا الطالبات عينة الدراسة.
ودراسة السلطاني( :)2013ال،ى اس،هد ر تعرف عثر اس،خدام عنموذ م ارثت ت تححيس الطالبيات
ت الحف الخامس األد ت ت ماد البالغة وال،طبيق وقد تو لر الدراسة إلى اعلية النموذ للمجموعة
ال،جريبية.
أما عن استخدامه في تنمية المهارات المختلفة قد عو ر العديد م الدراسات السيا قة يت مخ،ليف
المواد الدراسية على ضرور اس،خدام نموذ م ارثت ت تنمية المهارات ت مخ،ليف المراحيس ال،عليميية
مثس مهارات التفكير وبقاء أثر التعلم ومنها( :حسي  )2014و( يالا  )2014و(محميد ) 2016
و(عمر  )2017و(حس  )2017و(الحر ت  )2018و(عواد .)2018
وقد أكدت الدراسات السطابقة اعليية اسي،خدام نميوذ م يارثت يت تنميية مهيارات ال،ف يير وتحقييق
األهداف لدا الم،علمي وذلل م خالل اس،خدام األنشطة الم،نوعة ال،ت تشيجع الم،علميي عليى ممارسية
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جانبيا إيجا ًييا يت العمليية
العديد م المهارات وال،أ يد على ال،فاعس ي المعلم والطالب وتجعس للطالب ً
ال،عليمية.
كما أوفت تلك الدراسات السابقة على ضرور اس،خدام نموذ م ارثت ت تنمية مخ،لف المهيارات
األ اديمية والل وية وذلل ألنه ي،يا الفر ية للم،علميي لبليور وتحلييس وتطبييق المعلوميات والمهيارات
الم ،سبة م خالل ممارسة مجموعة م النشياطات ال،عليميية المخ،لفية ميا عنيه يشيجع الم،علميي عليى
الدمج عو الير س يي المهيارات الم ،سيبة عو الموجيود سيلفًا يت خبيراتهم الذاتيية مميا سياعد يت توسييع
المعارف السا قة لديهم وتطويرها ت ور وعع ال جديد .
وفي ضوء ما سب  ،ي،نا عن نميوذ م يارثى ر ياعت األنمياط -مراحليه األر عية -يشيجع الطيالب
المعلمي قسم الل ة العر ية على ياغة وطرح األسالة واالس،فسارات المرتبطة أطوار ال،علم مما يسهم
ت تعزيز دا عي،هم عثناء تعلم المهارات العروضية وجعس عملية ال،علم ذات معنيى النسيبة لهيم ميا عنيه
يع،مد على ال،سلسس المنطقت ت عرض مح،وا مقرر موسيقى الشيعر و ًقيا ألطيوار الي،علم المنسيجم ميع
عنماط الطالب ت ال،علم وخحائص جانبت الدمام لديهم مما يساعد ت زياد مسي،وا تححييس الطيالب
للمعلومات وتنمية المهارات العروضية لديهم ما عنه يعزز اس،خدام الحواس المخ،لفية للطيالب المعلميي
عثناء تعلم تلل المهارات ويسعى ل،حقيق الفهم لديهم والبحث ع سياقات تعليمية جديد مميا يعيزز ان،قيال
عثر ال،علم ويلبت اح،ياجات الطالب المعلمي م خالل اإلجا ة ع ما يثيرونيه مي تسياؤالت عثنياء تعليم
مهارات العروض لديهم.
لذا فقد حاولت الباحثة استخدام نموذج الفورمات لمكارث ف تنمية مهارات علم العروض ،وًل سيما
أنه لم تجر أ ،دراسة باستخدام النموذج في تنمية مهارات عروض الشعر العربي.
تحديد المشكلة:
تحددت مش لة البحث الحالت ت تدنت مس،وا مهيارات عليم العيروض ليدا الطيالب المعلميي عيعبة
نظرا لاله،مام الجانب النظر وإهميال ال،طبيقيات وتنميية المهيارات العروضيية و يذلل
الل ة العر ية
ً
تدريسها طرق وإس،راتيجيات تقليدية تع،مد على ال،لقي وال،ر يز على حفظ المحطلحات ال د للطالب
عن يبحث عي المعر ية ويسي،طيع عن يُعميس عقليه ميا عن عليم مهيارات العيروض تح،يا إليى ال،يدريب
والممارسة ودقة ت االس،خدام وهذا ما د ع الباحثة إليى تو ييف اسي،خدام نميوذ م يارثت (الفورميات)
ل،نمية مهارات علم العروض لدا هؤالء الطالب المعلمي ولل،حد لهذم المش لة يحاول البحيث الحيالت
اإلجا ة ع األسالة ارتية:
 -1ما مهارات علم العروض الالزم توا رها لدا الطالب المعلميي عيعبة الل ية العر يية ليية ال،ر ييةو
 -2ما اعلية اس،خدام نموذ م ارثت ر اعت األنماط (الفورمات) ت تنميية مهيارات عليم العيروض
لدا هؤالء الطالب المعلمي و
أهداف البحث :يهدف البحث الحالت إلى تحقيق ما يلت:
 تحديد عهم المهارات العروضية الالزمة للطالب المعلمي ععبة الل ة العر ية لية ال،ر ية. -تنمية المهارات العروضية الالزمة للطالب المعلمي ععبة الل ة العر ية لية ال،ر ية.
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 تعرف اعلية نموذ م ارثت (الفورمات) ت تنمية المهارات العروضية ليدا الطيالب المعلميي عيعبةالل ة العر ية لية ال،ر ية.
منهج البحث :اتبع البحث الحالت المنهج ال،جريبت ذا ال،حيميم عيبه ال،جريبيت ذا القيياس القبليت والبعيد
للمجموع،ي ال،جريبية والنا طة ل،عرف اعلية اس،خدام نموذ م ارثت (الفورمات) يت تنميية مهيارات
علم العروض لدا الطالب المعلمي ععبة الل ة العر ية لية ال،ر ية.
حدود البحث  :اق،حر البحث الحالت على الحدود ارتية:
 طالب الفرقة الثانية شعبة الل ة العر ية (تعليم عام)؛ ألن مقرر (موسيقى الشعر) والذ ي،نمعروض الشعر العر ت يمثس عحد المقررات المهمة والواجبة وجوب النحو والحرف للم،خححي
ليس،عينوا ه ت هم الشعر ونقدم وال شف ع محاس الشعراء ومعانيهم ولمعر ة الححيا م
نا.
الم سور م الشعر وال شف ع النواحى الموسيقية عي ً
 عض مهارات علم العروض الالزمة لطالب الل ة العر ية ال،ت عسفرت عنها آراء الساد المح ميلقائمة مهارات العروض وال،ت حظير نسبة اتفاق  %75أ ثر.
مصطلحات البحث :تنم البحث المحطلحات ارتية:
 مهارات علم العروض:يعرف (المطير ،2004 ،،ص )19.علم العروض أنه:
العر ت و اسدها وما يع،ريها م زحا ات وعلس.
ما عر ه (سلطاني ،193 ،ص )2008.أنه :علم يس،عي
العر ت م جهة وتمييز حيحه م م سورم م جهة عخرا.

ناعة يعرف ها

حيا عوزان الشعر

ه الم،علم على معر ة عوزان الشعر

وقد عرف (العثمان ،2014،ص )12.مهارات علم العروض أنها :إتقان طيالب قسيم الل ية العر يية
الم يزاد
للمهييارات العروضييية ارتييية :ال ،ا يية العروضييية وهييى قييدر الميي،علم علييى معر يية األحييرف ُ
والمحذو ة ت البير الشعر ومعر ة ال،فعيلة العروضيية وتحدييد ال ،يييرات العروضيية مي زحا يات
وعلس البير الشعر وال،مييز ي البحور الشعرية.
 وت ُعرف الباحثة المهارات العروضية إجرائياا في هطذا البحطث ،بأنهطا :ميدا قيدر طيالب الفرقية الثانييةتخحص الل ة العر ية لية ال،ر ية م ،ا ة البير الشعر ،ا ة عروضية وتقطعيه وترميزم وتحديد
البحر الذ ين،مت إليه البير وال،مييز يي ال،فعييالت األساسيية والثانويية وتقيويم األ ييات الشيعرية مي
خالل تمييز البير المخ،س منها وإ الح ما ه م خلس وذلل ش س ي،سيم الدقية واإلتقيان وتُقياس هيذم
المهارات م خالل االخ،بار المعد لهذا ال رض.
نموذج مكارثي (: )4MATيعر ه (عبد العظيم ،2016 ،ص ،)39.أنه :نموذ تعليمت ي،رجم عساليب ال،علم إلى إجراءات
علية ويجمع المبادئ األساسية لعد نظريات قائمة على مراحس ال،طور اإلنسانت اإلضا ة إلى النظريات
الحديثة ت و ائف المخ البشر .
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وعر ه (العديلي ،2017 ،ص ،) 195.أنه :عحد نماذ ال،علم المس،ند إلى ع حاث الدمام حيث
تأخذ ت الحسبان عنماط الطالب ت ال،علم األر عة( :ال،خيليون وال،حليليون والمنطقيون والدينامي يون).
ويعرف في هذا البحث إجرائياا أنه :مجموعة م اإلجراءات ال،عليمية القائمة على دمج عساليب الي،علم
األر عة األساسية وو ائف نحفت الدمام (األيم واأليسر) ما ي،ناسب مع االح،ياجات ال،عليمية للطالب
ويعمس على تلبي،ها ويبدع مي عمليية اإلدرا الحسيت وين،هيت عمليية األداء وي،يألف مي مراحيس عر يع
م،را طة وهت( :المالحظة ال،أملية وتش يس المفهوم وال،جريب النشس والممارسة والخبرات الماديية)
ول س منها خطوتان ت،مثس هذم الخطوات ت( :الر س والدمج وال،حيوير واإلعيالم وال،طبييق وال،وسيع
وال،نقية واألداء) ويرت ز على تحفيز طيالب الفرقية الثانيية شيعبة الل ية العر يية ليية ال،ر يية وإتقيان
المهارات العروضية وتطبيقاتها العملية لديهم.
فروض البحث :يحاود البحث الحالي اختبار فدل الفروض اآلتية:
ال توجد روق ذات داللة إححائية ي م،وسطت درجات طالب المجموعة ال،جريبية والمجموعة
-1
النا طة ت ال،طبيق البعد الخ،بار مهارات العروض ( س) لحالا المجموعة ال،جريبية.
ال توجييد ييروق ذات دالليية إححييائية ييي م،وسييطت درجييات طييالب المجموعيية ال،جريبييية
-2
والمجموعة النا طة ت ال،طبيق البعد الخ،بيار مهيارات العيروض – يس مهيار رعيية عليى حيد –
لحالا المجموعة ال،جريبية.
أدوات البحث ومواده :تمثلر عدوات البحث وموادم ال،عليمية ت ارتت:
 قائمة مهارات عروض الشعر العر ت الالزمة للطالب المعلمي قسم الل ة العر ية. اخ،بار لقياس مهارات العروض لدا الطالب المعلمي قسم الل ة العر ية. طاقة تقدير تحليلية ل،ححيا اخ،بار مهارات العروض. دليس المعلم ل،نمية مهارات عروض الشعر العر ت ت ضوء نموذ م ارثت (الفورمات). ،اب الطالب الذ ي،نم عوراق عمس تطبيق نموذ الفورمات مع مهارات العروض.إجراءات البحث:
ا
أوًل :تحديد مهارات علم العروض الالزم توافرها لدى طلبة شعبة اللغة العربية بكلية التربية ،من خالد:
االطالع على البحوث والدراسات السا قة واألد يات الخا ة علم العروض ومهاراته .إعداد قائمة مبدئية مهارات علم العروض.الحي،ها.
 عرض القائمة على الساد المح مي لل،أ د م ياغة القائمة ت ورتها النهائية.ثانياا :تحديد فاعلية نموذج مكارثي (الفورمات) في تنمية مهارات علم العروض لدى الطالب المعلمين
شعبة اللغة العربية بكلية التربية ،وذلك من خالد:
إعداد اخ،بار و طاقة تقدير المهارات العروضية المراد تنمي،ها لدا الطالب المعلمي .دقهما وثباتهما.
-عرض االخ،بار والبطاقة على الساد المح مي لل،أ د م
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 ياغة االخ،بار والبطاقة ت ورتيهما النهائية وتطبيقهما على الطالب المعلمي . إعداد دليس المعلم اس،خدام نموذ الفورمات ل،نمية مهارات علم العروض و ذلل تم إعداد عوراق عمسالطالب.
اخ،يار عينة البحث م الطالب المعلمي الفرقة الثانية ععبة الل ة العر ية لية ال،ر ية وتقسيمها إلىمجموع،ي تجريبية وضا طة.
 تطبيق اخ،بار مهارات علم العروض و طاقة ال،قدير قبليًا لل،حقق م ت ا ؤ مجموع،ت البحث.تدريس موضوعات علم العروض وما يرتبس ها م مهارات للمجموعة ال،جريبية اس،خدام نموذالفورمات وال،دريس للمجموعة النا طة الطريقة المع،اد .
تطبيق عدوات البحث عديًا على المجموع،ي .ر د الن،ائج ومعالج،ها إححائيًا وتفسيرها.تقديم ال،و يات والمق،رحات.أهمية البحث :ترجع عهمية هذا البحث إلى عنه قد يفيد الً م :
الطالب: تم ي طالب ععبة الل ة العر ية م ا ،ساب مهارات علم العروض الالزمة لهم.تشجيع الطالب الموهو يالعر ت.

ت قرض الشعر على إثراء عوزانهم وتنويع عن امهم و ق

ور حور الشعر

المسؤولين عن مناهج علم العروض:تزويد محممت رامج إعداد المعلم ليات ال،ر ية إحدا نماذ ال،دريس الحديثة ال،ت تؤ د على تفاعسالم،علم داخس الموقف ال،عليمت .
مساعد الساد ععناء هياة ال،دريس القائمي على تدريس مقرر العروض (موسيقى الشعر) م تحديدعهم مهارات علم العروض الالزمة لطالب ععبة الل ة العر ية وإمدادهم اخ،بار ت مهارات العروض
يم نهم م خالله تحديد مس،ويات الطالب ت تلل المهارات.
إعداد قائمة مهارات العروض الالزمة للطالب المعلمي ععبة الل ة العر ية و طاقة مالحظةلالس،رعاد ها عند تحديث المقررات ال،دريسية س ،ر .
توجيه عنظار مخططى رامج إعداد المعلم لية ال،ر ية إلى ضرور إعادم النظر ت مقرر علمالعروض الحالت م حيث :األهداف والمح،وا وطريقة ال،دريس واألنشطة وال،قويم والخطة الزمنية
لل،دريس.
 الباحثين: ،ا المجال عمام الباحثي للقيام دراسات عخرا ت عروض الشعر العر ت و ق االتجاهات الحديثة تطرائق ال،دريس وإس،راتيجياته و ما يسهم ت تنمية مهارات عروض الشعر العر ت لدا الطالب
المعلمي .
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اإلطار النظر ،للبحث
تنمية مهارات علم العروض لدى الطالب المعلمين بشعبة اللغة العربية باستخدام نموذج مكارثي
()4mat
ي،م عرض اإلطار النظر للبحث م خالل محوري رئيسي هما :علم العروض ومهاراته ونموذ
الفورمات طبيع،ه وإجراءات اس،خدامه ت تنمية مهارات علم العروض لدا الطالب المعلمي ععبة
الل ة العر ية لية ال،ر ية و يما يلت عرض ل س محور على النحو ال،الت:
المحور األود :علم العروض ،ومهاراته:
اس،هدف هذا المحيور عيرض مفهيوم عليم العيروض ونشيأته وعهمي،يه وعهيداف ومشي الت تدريسيه
وعسبا ها ومهارات علم العروض و يما يلت تفحيس ذلل:
-1مفهوم علم العروض:
لقد تعددت مفاهيم علم العروض عند علماء الل ة وم ع رزها ما جاء ت المعجم الوسييس (2011
ص :)616.عن العروض لمة مؤنثة على وزن عُول ( ف،ا الفاء وضم العيي ) وجمعهيا :ععياريض وقيد
اس،عملر ت الل ة ت عدم معان منها :علم موازي الشعر وم البير آخير عيطرم األول والطرييق يت
عرض الجبس ت منيق والم ان الذ يعارضل إذا سرت وم ال يالم حيوام ومعنيام ويقيال :عر ير
هذا م عروض المه ويقال :هذم مسألة عروض هذم نظيرتها.
ما تنوعر تعريفات علم العروض ت ا طالح العروضيي

منها:

تعريف (المطيطر ،2004،،ص :)11،19.علم العروض هو عليم يعنيت الشيعر العر يت يت قياسيه
ووزنه حةً واع،الالً هو الميزان يت ذليل وضيعه الخلييس ي عحميد الفراهييد  -رحميه ه -و يان
الشعراء قبله ينظمون الشعر سليقة وعلى خطى م سبقهم مس،ندي إليى مل ياتهم الخا ية وموضيوعه
الشعر العر ت؛ هو ناعة يُعرف ها حيا عوزان الشعر العر ت و اسيدها وميا يع،ريهيا مي زحا يات
وعلس.
وعر ه (فالح ،والرشيد ،2010،،ص ،)229.أنه :العلم الذ يدرس موسيقى الشعر وي،نياول
البحور واألوزان والمقاطع الحوتية وائ،ال ها ت تفاعيس معينة ويقف على ما يطيرع عليى ال،فاعييس مي
زحا ات وعلس.
ما عر ه (فضل ،2015 ،ص ،)15.أنه :علم يبحث يه ع عحوال األوزان المع،بر ويعرف يه
حيا وزن الشعر م اسدم وما يدخله م زحا ات وعلس.
وقد عر ه (البجة ،2016،ص ،)405.أنه :المقيياس الفنيت اليذ تعيرض علييه األ ييات الشيعرية
حة وزنها.
لل،أ د م
يتضح مما سب عن علم العروض علم موضوعه الشعر العر يت ييدرس عوزانيه وم وناتيه ويحيدد
نظامه وينع القواعد هو معييار ييوزن يه الشيعر يعيرف يحيحه مي اسيدم وميا طيرع علييه مي
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يس هيذا ير يز االه،ميام عليى

وفي ضوء ما سب يمكن تعريف علم العروض في هذا البحث أنه :علم يدرس قواعد تنظييم الشيعر
العر ت األ يس وإيقاعاته وقوانينيه الموسييقية وميا ينياف إليهيا عو يحيذف منهيا مميا ال يخيس يالنظم
واإليقاع معًا مما يساعد الموهو ي ت الحياغة السليمة للشعر.
-2نشأة علم العروض:
قد عجمع العلماء والمؤرخون على عن واضع علم العروض هو الخليس عحمد الفراهييد الم،يو ت
سنة (175م) وهو م ععظم علماء العر ية قد اس،نبس قواني علم العروض وع وله وححر يه عيعر
خبيرا الشعر وزاهيدًا ورعيا ً ت،لميذ عليى يدييه ع يا ر علمياء النحيو
عاعرا عال ًما اإليقاع
العرب و ان
ً
ً
والل ة واألدب ومنهم سيبويه واأل معت والنظر عميس و ان يحس الظ النحويي والل ويي إذ قال
ت" (وجيه ،2007،ص.)8،9.
عنهم " :إن لم ت هذم الطائفة عولياء ه ليس هلل ول ّ
و ان الشيعراء قبيس وضيع عليم العيروض ينظميون عيعرهم عليى نميس مي سيبقهم مي الشيعراء
مع،مدي على طرتهم الحا ية النقية السليمة و يان الشياعر العر يت يقيرض الشيعر عفيو الخياطر عليى
البديهة ويجيدم ال ينبو لفظ ع لفظ وال ت،جا ى ن مة ع عخيرا ولميا جياء اإلسيالم واخي،لس العيرب
يرهم م ع ناء األمم األخرا ال،ت دخلر اإلسالم ن،ج ع هيذا االخي،الط اخي،الط جييد الشيعر رديايه
أ با الخطأ عائعا ً والخطر قائ ًما (المقر ،2009،،ص.)7.
وعلى هذا إن دخول غير العرب ى خنم هذا البحر م حور العرب حمس معيه اللحي إليى الل ية
العر ية وعوزان ععرها ان ال د م ضا س عو قواعد ي،علمها م يخوض هذا البحر ومقاييس يقيس ها
جود ناع،ه وموا فاته( .مصطف  ،1996،ص)6.
وفي ضوء ما سب عرضه نجد عن الخليس عحمد يعد الواضع األول لعلم العيروض ويرجيع ذليل
إلى معر ة الخليس اإليقاع والن م وحر ه واه،مامه أععار العرب والحفا عليها م اللح .
-3أهميه تدريس علم العروض للطالب المعلمين شعبة اللغة العربية:
يعد العروض علم موسيقى الشعر والموسيقى م سمات الشعر العر ت وإطار مميز له ع سيوام
الع،مادم على ر يزتت ال،فعيالت الم،سياوية يي عيطر البيير والقا يية وت،مثيس الحيلة يي العيروض
ً
طيوال
والموسيقى ت الجانب الحوتت الموسيقى تقيوم عليى تقسييم الجميس إليى مقياطع يوتية تخ،ليف
وقحرا عو إلى وحدات وتية معينة على نسق معي و ذلل عأن العروض البير م الشعر يقسم إلى
ً
وحدات وتية عو مقاطع وتية تعرف ال،فاعيس ض النظر ع داية ال لمات عو نهاي،هيا( .الحسيينت
)200٩
وتعد مادة العروض (موسيق الشعر) مي الميواد المقيرر عليى طلبية عيعبة الل ية العر يية ليية
ال،ر ية وهت إحدا المواد المهمة والواجبة وجوب النحو والحرف للم،خححي ليس،عينوا ها يت هيم
الشعر ونقدم وال شيف عي محاسي الشيعراء ومعيانيهم ولمعر ية الحيحيا مي الم سيور مي الشيعر
نا.
وال شف ع النواحى الموسيقية عي ً
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وقييد ع ييدت دراسيية (الحربططي )2010 ،عهمييية الييوزن العروضييت ييى الييدرس النحييو والحيير ت
والل ييو واالرتبيياط الل ييو ييي علييم العييروض والنحييو والحييرف وذلييل لالسيي،دالل ييأوزان الشييعر
نا.
وال،فعيالت العروضية ت ترجيا عض المسائس النحوية الخال ية والقطع ت المسائس الحر ية عي ً
وقد ععار (حركات ،2011 ،ص )10.إلى عهمية تدريس العروض هو نحو الشعر ومهامه ت،طيا ق
مع مهام نحو الل ة وهو ي شف ع عسرار الشاعر عند تأليفه للقحيد وجعس المحر ات ت عما معينة
والسوا ت عما عخرا ولماذا ع اح لنفسه ال ،يير ت مواقع ولم يبحها ت عخرا.
وقد ع د س م (غرة ،والبيطار ،2016،ص )15.على عهمية علم العروض يما ما يلت:
قراء النحوص الشعرية حور حيحة.األم م اخ،الط البحور عنها بعض.ال،مييز ي الححيا والسقيم ت وزنه.ال،مييز ي الشعر والنثر.حفظ ور الشعر العر ت وضبس ووزنه.معر ة حيا الشعر م اسدم.وفي ضوء ما سب نجد أن الحاجة ملحة إل تدريس علطم العطروض للططالب المعلمطين بشطعبة اللغطة
العربية ألنه( :علي  ،2016،ص)209.
يساعدهم على تمييز الشعر م النثر.يم نهم م قراء الشعر قراء سليمة وتذوقه و همه وتحليله ونقدم.يسهم ت إلمامهم أوزان الشعر ومعر ة حيا وزنه م م سورم.تم ينهم م المحا ظة على الشعر العر ى م ال سر وم دخول ما ال يجوز يه م ال ،ييرات.ييسر نظم الشعر ويجنب النا م اخ،الط البحور عنها بعض.يزودهم ر يد م المحطلحات الم،علقة علم العروض.ي سبهم الذوق الموسيقت.ينمى لديهم روح االع،زاز ال،راث األد ت الم،نوع. -4أهداف تدريس علم العروض:
يدف تييدريس عييروض الشييعر العر ييت مرحليية ال،عليييم الجييامعت إلييى تحقيييق الطييالب المعلمييي
يهي ُ
تخحص الل ة العر ية مايلت (:قسم اللغة العربية)2019 ،
تحديد ماهية علم العروض ونشأته وواضعه وعهمي،ه.معر ه ال ،ا ة العروضية ال،ت تخ،ص هذا العلم.معر ه عسس تقطيع الشعر العر ت ووزنه.ال،مييز ي ال،فعيالت األ لية والفرعية ال،ت توزن ها البحور الشعرية.ال،فريق ي الزحا ات والعلس وال،عرف على عنواعها المخ،لفة.
اإللمام بحور الشعر العر ت.معر ة البحور الم،شا هة ت تفعيالتها .- 281 -
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حيحة.

ال،م م قراء الشعر العر ت قراءال،م م تححيا الخلس ت الشعر.ال،عرف على النرورات الشعرية المقبولة وغير المقبولة.ويتضح من خالد عرض أهداف تدريس علم العروض اه،مامها الجانيب المهيار وتر يزهيا عليى
عا عو إلقيا ًء
الجانب المعر ت واألدائت ت نواتج ال،علم عند الطالب سواء ع انر ،ا ة عو قيراء عو اسي،ما ً
مما يزيد م عهمية البحث الحالت لدارست العروض األمر الذ يساعدهم على اإللمام مهاراتيه والي،م
منها.
 -5مهارات علم العروض:
تُعييد تنمييية مهييارات الل يية العر ييية األر عيية ( االسيي،ماع وال،حييدث والقييراء وال ،ا يية) مي األهييداف
األساسية ال،ت ينب ت تنمي،ها لدا الطالب وعليم عيروض الشيعر  -اع،بيارم عحيد عنظمية الل ية العر يية -
يرتبس مهارات القراء وال ،ا ة واالس،ماع.
وقد ععار (عاعور والحوامد  2014ص )233-232.إليى عن مهيارات عيروض الشيعر العر يت
ت،مثس يما يلت :القراء الححيحة أل يات الشعر العر ت وال،ن يم الموسيقى ل يس يير عيعر وتوضييا
الحدود الفا لة ي ال،فعيالت العروضية عند قراء البير وتنمية الحس الموسيقى لدا الطاليب و ،ا ية
الرموز وال،فعيالت العروضية ل س ير وتحديد البحر الذ ين،مت إليه البير الشعر .
وقد حددت دراسة ( ريج  )2011مهارات علم العروض للطالب المعلمي عيعبة الل ية العر يية يت
ارتت :مهار ،ا ية البيير الشيعر عروضييًا وترميزهيا ومهيار ال،قطييع العروضيت للبيير الشيعر
نا مهار قراء البير الشعر طريقة حيحة
ومهار تعيي اسم البحر الشعر للبير عد تقطيعه وعي ً
عا.
وال،مييز ي األ حر الشعرية ال،ت درسها سما ً
ينميييا حيييددت دراسييية (سيييعد  2017ص )137.المهيييارات الرئيسييية لعليييم العيييروض يميييا يلي يت:
ال،قطيع العروضت للبير الشعر .تمييز وزن البير الشعر وتقويمه.االس،ماع العروضت للبير الشعر .القراء العروضية للبير الشعرا.وقد حددت (علت  2016ص )211-210.مهارات العروض المناسبة للطالب المعلميي
العر ية يما يلت:
 ،ا ة البير الشعر ،ا ة عروضية.ترميز ال ،ا ة العروضية.تقطيع البير الشعر عروضيًا.نسبة البير الشعر للبحر الذ ين،مت إليه.-تحديد عجزاء البير الشعر .
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وقد استرشدت الباحثة بتلك المهارات عند إعداد قائمة مهارات علم العروض الالزمة للطالب
المعلمين شعبة اللغة العربية بكلية التربية.
 -6مشكالت تدريس العروض ،وأسبابها ،والتغلب عليها:
توجد مجموعة م المش الت ال،ت تحول ي المعلم وتقديمه لماد العروض طريقيه سلسية وتحيول
م جهه عخرا دون تفاعس الطالب معيه وإقباليه علييه وإتقانيه لمهاراتيه وقيد قيام (الحلبياو والفيوال
 )2008دراسة الس،قحاء مش الت تدريس العروض وححيرت تليل الدراسية الحيعو ات يت :ثير
محطلحات ماد العروض وازدحام فحات ،اب العروض المعلومات ما عن ضعف الطالب حفة
عامة ت الل ة العر ية ينع س على ماد العروض نالً ع عدم إعرا هم ى المناقشة وال،طبيق وعدم
حس المعلم تدريبات ال ،اب لها نالً ع عدم تزويد الطالب ،دريبات عخرا إضا ية جانيب تيدريبات
ال ،اب وعدم اس،عانة المعلم جهاز تسجيس لعرض القراءات النموذجية للشعر حوته عو حوت عاعر.
ويتضح مما سب عن العروض يمثس عو ة واضحة للطالب والمعلم لذا ثمة معيقات تحيول يي
الطالب وهذا المعلم وتجعلهما م،نا ري تعود إلى مجموعة م األسباب حددتها عض الدراسيات السيا قة
وال،ت منها دراسة( :عبد الرضا  2014ص )3٩5-3٩4.وال،ت حددت الحعو ات ال،ت تواجه الطلبة ت
ماد العروض (موسيقى الشعر) أقسام الل ة العر ية ت ليات ال،ر ية األساسية وححيرت عسيباب تليل
الحعو ات وهت:
 عدم وضوح األهداف ومعر ،ها و ياغ،هاالهدف م دراسة ماد العروض.
-

ياغة دقيقية ييؤد إليى عيدم تم ي ال،يدريس مي تحقييق

عو ة هذم الماد عدا إلى نفورهم منها وعدم الرغبة ت دراس،ها.

 غياب ال،دريس الم،خحص ت ماد العروض عو الذ يملل خبر تؤهله إلى تدريس هذم الماد عدا إليىزياد عو ،ها على الطلبة.
حاجة الطالب لل،دريبات المحلولة ل،ثبير الماد أذهانهم وجعلهم قادري على حس عمثلة مشا هة .حاجة الطالب لل،دريبات غير المحلولة لل،ثبر م قدرتهم على حلها وال ،لب عليها. قلة اس،خدام الطرائق الحديثة وعدم موا بة ال،طور الحا س يت طرائيق ال،يدريس واالع،مياد عليىالطرائق ال،ت تؤ د الحفظ ارلت م دون هم وإدرا .
تعييد عييض االخ،بييارات غاييية وليسيير وسيييلة ل،قييويم مسيي،ويات الطييالب ييت ميياد العييروض وإهمييالاالخ،بارات الشفوية س ذلل يؤد إلى ضعف الطيالب يت هيم األوزان الشيعرية والبحيور والزحا يات
والعلس.
سا عل ما سب قد قدمر عض الدراسات السا قة مق،رحات لل ،لب على مش الت تيدريس
وتأسي ا
عروض الشعر العر ت ومنها دراسة (الفييومت  )2011وال،يت قامير ،نظييم مح،يوا مياد العيروض
وترتيبها ت ور خرائس مفاهيمية تنظيمية هرميية ليسيهس تعلمهيا وتو يفهيا واسي،رجاعها واالح،فيا
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والفوال  )2008بعض المقترحطات للتغلطب علط

تقديم العروض م خالل النحوص ل،حقيق ال ،امس ي عنظمة الل ة العر ية. زياد الوقر ل،دريس عروض الشعر.االه،مام ،نمية الحس الموسيقى لدا الطالب.ال،ر يز على المهارات العروضية ال المعلومات النظرية.تنمية الميس إلى قراء الشعر العر ت وتذوقه.مراعا األسس العلمية ت ناء مح،وا عروض الشعر العر ت حيث يه،م البحور واألوزان الشائعةقس.
البدء البحور الحا ية وذ ر البحري الم،شا هي م،عاقبي لل،مييز ينهما.اخ،يار طرائق تدريس تسهم ت تنمية المهارات العروضية.إعرا الطالب ت المناقشات وال،دريبات.الممارسة وال ،رار لإليقاع الموسيقت للبحر م خالل قحائد ععرية املة.قراء القحيد عمام الطالب قراء إيقاعية تبرز موسيقى الشعر.االه،مام األنشطة الال فية الم،نوعة ال،ت تخدم ماد عروض الشعر العر ت.تزويد ال ،اب المقرر ال،طبيقات وال،دريبات ال،ت تساعد ت تم الطالب م مهارات عروض الشعرالعر ت.
اع،مال عساليب تقويم العروض على تقويم الماد الحوتية.تشجيع الطالب على االخ،بار الذاتت لقدراتهم العروضية.تعزيز ماد العروض أ ثر م مساق ت رنامج إعداد معلم الل ة العر ية.تنمية وعت الطالب أهمية ماد العروض م خالل عمس ندوات ومحاضرات تبي ذلل.ويتضح من خالد ما سب عن تحقيق عهداف عروض الشعر العر يت والي،م مي مهاراتهيا ليدا
الطالب وتحفيزهم نحوها يس،دعت األخذ ت االع،بار س المق،رحات السا قة وغيرها مي قبيس القيائمي
على تخطيس ماد العروض والمعلمي المنطويي ،دريسها وذلل ل،يسير هذم المياد ال،يت ليم تنيس حظهيا
المناسب م ال،طوير وال،دريس.
يي ة تدريسيية تم ي مي تال يت المشي الت وتأخيذ يس
لذا فقد اتجه البحث الحطالي للبحيث عي
مق،رحات ال ،لب عليها وم ثم قد اس،خدمر الباحثة نموذ الفورمات ل،نميية مهيارات عيروض الشيعر
العر ت لدا الطالب المعلمي ععبة الل ة العر ية لية ال،ر ية و يما يلت تفحيس ذلل:
المحور الثاني :نموذج الفورمات واستخدامه في تنميه مهارات علم العروض:
أوًلا :الفلسفة التي يقوم عليها نموذج مكارثي (الفورمات):
اس،ند نموذ الفورمات إلى ر مراعا عنماط الم،علميي ال،يت ت،ييا ل يس مي،علم الي،علم حسيب قدراتيه
وإم اناته وقد اع،مدت م ارثت ت نائها لهذا النموذ عليى نظريية ديفييد لوب( )David Kolbللي،علم
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ال،جريبت حيث ع د على عهمية الخبر ت ال،علم نظري،ه قائمة على نظر واسعة للقدرات العقلية للفيرد
وت،نم اخ،بار األ ار للخبر الحقيقية وت يف تلل األ ار وتعديلها)Kelly,1997,P.29-33 (.
حيث إن هم تعلم الطالب يعد جز ًءا مه ًما م عملية اخ،يار إس،راتيجيات ال،علم ول ال،عليم ت ثير
م األحيان يس،مر الطرق ال،قليدية ال،ت ت،جاهس تما ًما الفروق الفردية ي الطالب وعنماط ال،علم المفنلة
لديهم (.العيلة  2011ص)23.
ويعد نموذج مكارثي ( )4matرباعي األنماط عنموذ ًجا تعليميًا تدريسيًا يجمع المبادئ األساسيية لعيد
نظريات قائمة ت ال،طور اإلنسانت وعنماط ال،علم اإلضا ة إليى النظرييات الحديثية يت و يائف اليدمام
حيث تشير م ارثى إلى عن نظريات ال،طور اإلنسانت لجيون دييو وديفييد وليب و يارل يوني عي لر
الفلسفة النظرية ألنميوذ ( )4matوال،يت تف،يرض يأن عسياس الي،علم اإلنسيانت ميا هيو إال عمليية ت ييف
عخحت مس،مر ناتج ع نائه للمعانت ت حياته.
وقد وردت تعريفات عديدة لنموذج مكارث ( ،)4matومنها :
تعريف(راعد  2005ص )77.أنه :نميوذ ذو عي س ر ياعت ل،طيوير تخطييس اليدروس حيور
نظامية يع،مد على دمج نموذ ليوب أسياليبه األر عية ميع و يائف النحيفيي ال يرويي للميخ األيمي
واأليسر.
وعر ه (الفار  2015ص )687.أنه :نظام يقيدم طريقية تنظييم وتحيميم عمليية ال،علييم والي،علم
وو ائف نحفت الدمام األيم واأليسر.
وييرا ( )Idris Aktas ,Ibrahim,B,2015,P.4عن مي نمياذ الي،علم ال،يت تأخيذ يت اع،بارهيا
الفروق الفردية ي الطالب هو نموذ الفورمات ألنه ي،ميز أنه يأخذ عي االع،بار عساليب ال،علم وآليية
عمس نحفت الدمام ويو ر للطالب رص اسي،خدام النمذجية وال،حيور والمعر ية النظريية وال،طبييق
العملت وإ هار قدرات الطالب اإل داعية اإلضا ة إلى ال ،امس ي هذم الفرص ونقس المعر ة مي خيالل
ال،فاعس مع األنشطة.
من خالد العرض الساب لتعريفات نموذج الفورمطات نجطد أنهطا أجمعطت علط أنطه :نميوذ تعليميت
نائت يقدم نه ًجا منظ ًما ل،قديم األنشطة ال،ت تقوم على عنماط ال،علم واالخ،ال ات ي الطالب يت اسي،خدام
مهييارات جييانبت الييدمام مييا عنييه ير ييز علييى تحفيييز الطييالب وجييذب ان،بيياههم وتحفيييزهم علييى جمييع
المعلومات المطلو ة ومدا عهمي،ها والممارسة وال،جريب ل،طبيق تلل المعلومات وحثهم لفي،ا مسيارات
جديد ل،طبيق المعلومات ها وي،ألف مي مراحيس عر يع م،را طية وهيت( :المالحظية ال،أمليية وتشي يس
المفهوم وال،جريب النشس والممارسة والخبرات المادية) ول س منها خطوتان ت،مثس هذم الخطيوات يت:
الر س والدمج وال،حوير واإلعالم وال،طبيق وال،وسع وال،نقية واألداء.
ثان ايا :أهمية نموذج مكارثي (:)4mat
ترجع عهمية نموذ م ارثت( )4matإلى عنه نموذ تعليمت يؤثر على س م المعلم والم،علم وعمليية
ال،علم ت مجموعة م النقاط يحددها (راعد  2005ص )78.مايلت:
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 النسبة للم،علم :هذا النموذ يعزز عر عة عنماط لل،علم (الم،علمون المه،مون المعنى الشخحت والمه،مونالحقائق والراغبون ت تعرف عمس األعياء والمه،ميون ا ،شياف اليذات) ميا عنيه يسيهم يت تحقييق
ال،وازن وال ،امس لدا الم،علم حيث يساعد الم،علم على النمو ع طرييق إتقيان دور املية مي عسياليب
وعخيرا ال،مثيس والسلو )
ال،علم (ععور ثم تأمس ثم تف ير
ً
 النسبه للمعلم :إنه يعد م عحدث النماذ ال،عليمية ال،ت تدعم ال،علم المس،ند إليى اليدمام وال،يت تسياعدمت تنمية مهارات ال،ف ير والمفاهيم والمهارات األ اديمية لدا طال ه.
 النسبة للعملية ال،عليمية :إنيه يمثيس وسييلة رييد مي نوعهيا يى تحيميم الي،علم حييث يع يس ع نيسالممارسات ت مجال ال،حميم ال،عليمت الس،يعاب االخ،ال ات ت عسلوب ال،علم ما عنه يمثس عدا لل،حميم
ال،عليمت وتطوير الوحدات ال،عليمية.
سا عل ما سب إن نموذ م ارثى م النماذ ال،يت تجعيس المي،علم نشي ً
طا ويبنيت المعر ية
وتأسي ا
نفسه ويراعت الفروق الفردية ي الم،علمي وترتبس س مرحلة م مراحس دور الي،علم األر عية نيوع
م ال،علم وتس،ند عنماط ال،علم األر ع هذم إلى المداخس المخ،لفة يت اسي،قبال ومعالجية المعلوميات حييث
تحف عملي،ا اإلدرا والمعالجة عملية ال،علم املة لدا الم،علمي بينما ينخرط الم،علمون يس طرائيق
ال،علم.
و يما يلت عرض إجراءات ال،دريس و ق نموذ الفورمات:
ثالثاا :إجراءات أو مراحل التدريس وف نموذج مكارث (:)4mat
يهدف عرض مراحس الي،علم و يق نميوذ الفورميات ال،و يس إليى مجموعية مي اإلجيراءات ال،يت
ت،ناسب مع تنمية مهارات علم العروض لدا الطالب المعلمي ععبة الل ة العر ية لية ال،ر يية مراحيس
ال،علم و ق هذا النموذ تبدع م الم،علم وتن،هت إليه وهت ت،طلب م المعليم عن يقييم األهيداف ال،عليميية
ويو ر المناخ ال،عليمت المناسب ويخطس ل س مرحلة حيث يثيير نيواحت معينية ليدا المي،علم ميا تقيوم
خطة ال،دريس و ق نموذ الفورمات على الجمع ي عنماط ال،علم وعنماط الم،علميي وطرائيق ال،يدريس
لجانبت الدمام وي،نم س نمس م األنماط خطوتي :
وت ،ون دور ال،علم ت نموذ الفورمات م عر ع مراحس رئيسة ترتبس س مرحلة م مراحله نمس
معي لل،علم وهى )McCarthy,2007( :و(علت  2010ص )155.و(عطية  2016ص-140.
)143
المرحلة األول  :المالحظة التأملية ( فهم المعن ) /نمط المتعلم التخيل :
هت مرحلة تنشيس المعر ة السا قة و ناء المعنى وتحفيز الدا عية وإثار اه،مام الطالب م خيالل
العحف الذهنت والخرائس الذهنية ويو ر المعلم ت هذم المرحلة الفر ة للطالب لالن،قال مي الخبيرات
المادية المحسوسة إلى المالحظة ال،أملية ويفنس البدء معهم بيان قيمة خبرات الي،علم ومي ثيم مينحهم
الوقر ال ا ت ال ،شاف المعنى الم،نم ت هذم الخبرات و ت ذلل ما يبرر سبب ال،علم ويي،لخص دور
المعلم هنا ت:
 يان قيمة خبرات ال،علم ال،ت س،،م ت الدرس.- 286 -
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ال،أ يد م عن للدرس عهمية عخحية النسبة للطالب.إيجاد ياة تعلم تعي الطالب ت ا ،شاف األ ار دون عن ي،م تقويمه.وتتضمن هذه المرحلة خطوتين ،هما:
(ع) الر س  :يقحد ه ال،و يس الذهنت ي المعارف السا قة والمعر ة الجديد والعالقة ينهما وذلل
لدمج الطالب ت خبر حقيقية تقودم إلى البحث ت ت الخلفية المعر ية لديه وال،فاعس والمشار ة
النشطة وتنوع وتد ق الخبرات ومثس هذم المهمة تقع ضم مساولية النحف األيم م الدمام.
(ب) الحنور :يقحد ه ال،مع والنظر ال،أملية ت الخبر ال،ت قدمر للطالب ت الخطوم السا قة
حي ث ي،شار الطالب وجهات نظرهم ومع،قداتهم وهذا النشاط يقع ضم مساولية النحف األيسر م
الدمام.
وي،نا م خالل ما سبق عن هذم المرحلة تبدع مقدمة ع الموضوع ت،نم عسالة تثير ال،ف ير
وال،أمس وال،خيس لخلق الدا عية عند الطالب لل،أمس.
المرحلة الثانية :تشكيل المفاهيم /نمط المتعلم التحليل :
ته،م هذم المرحلة ا ،ساب المعر ة وتعلم الحقائق والمفاهيم م خالل تقديم المياد ال،عليميية الجدييد
ال،ت ي،م تعلمها ت إطار نشس م خالل مح،وا منظم جيدًا وي يون ال،قيدم يت عيرض المح،يوا خطيو
خطو مع اس،خدام األمثلة والمحفزات البحرية وال،وضيحات وإتاحة رص مناسبة ل،حقييق الم،علميي
للفهم والمهارات الم،طلبة ت هذم المرحلة هت :المالحظة وال،حليس وال،حنيف واألنشيطة ال،يت يم ي
اس،خدامها وتتضمن هذه المرحلة خطوتين ،هما:
(ع) الحور  :ي،م تشجيع الم،علم هنا على نع ور رمزية للخبر الجديد م خالل دمجها مع خبراته
الشخحية الس،يعاب المفهوم والخبر الجديد وترتبس هذم الخطو الجانب األيم للدمام.
(ب)اإلعالم /اإلخبار :ي،م ال،ر يز ت هذم الخطو على تحليس الحقائق والمفاهيم وتقديم المعلومات
والخبرات ش س م،سلسس يؤ د على ترا س الخبرات مس،خد ًما ما يم م األنظمة واألدوات ال،ت تسهم
ت تحقيق الهدف م ال،علم وترتبس هذم الخطو الجانب األيسر م الدمام.
المرحلة الثالثة :التجريب النشط (المهارات والتطبي ) /نمط المتعلم المنطقي:
ته،م هذم المرحلة ،طبيق ماتم تعلمه ت مواقف مشا هة عو مواقيف جدييد حييث ين،قيس الطاليب مي
مرحلة تش يس المفهوم إلى ال،جريب والممارسة اليدوية والجانب ال،طبيقيت ويفليا الطيالب العياديون يت
هذم المرحلة ثيرا ً وهى تمثس الوجيه العمليى للعليم و يت هيذم المرحلية يقيدم المعليم األدوات واألنشيطة
النرورية وإعطاء الفرص للطالب ت يمارسوا العمس أيديهم و سا المجيال لهيم القييام النشياطات
وم،ا عة ععمالهم وتوجيههم وتتضمن هذه المرحلة خطوتين ،هما:
(ع) الممارسة عو ال،طبيق :ت،حف هذم الخطو إيجاد رص م،عدد لممارسة ال،علم الجديد م خالل
تطبيق الم،علمي لألنشطة العملية أنفسهم واالنخراط ت ممارسة ال،علم مع ال،شديد على اإلتقان ت
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األداء العملت و ت هذم الخطو ي،م تقييم جود عمس الم،علمي
للدمام.

وترتبس هذم الخطو الجانب األيسر

(ب)ال،وسع :و يها ي،م تشجيع الم،علمي على إن،ا تطبيقات عخحية ت،وا ق مع الخبرات الم ،سبة وي،م
تقييم سلو هم وتعاملهم عثناء تنفيذهم المهام وترتبس هذم الخطوم الجانب األيم للدمام.
المرحلة الرابعة :الخبرات المادية المحسوسة (التكيف) /نمط المتعلم الديناميكي:
ته،م هذم المرحلة اس،خدام المعر ة الم ،سبة م خيالل ممارسية عنشيطة ال،فاعيس الحيفت واخ،بيار
النظريات والمناقشة وت،نيم ال،حلييس وال،قيويم لل،طبيقيات الشخحيية ال،يت تمير يت مرحلية ال،طبييق
نا ين،قس الم،علم إلى البحث واالس ،شاف و حص ال،جارب عمليًا ت مواقف جدييد مي
وال،وسع وهنا عي ً
خالل ال ،يف والمشار ة الشفهية والعملية مع ارخري وت،نم هذم المرحله خطوتي هما:
(ع) ال،نقية :وي،م يها تقويم الطالب لما تعلموم م خالل حثهم على يياغة عسيالة جدييد حيول الخبيرات
الم ،سبة وال رض م ال،قويم هنا هو تحليس وتنفيذ وإعاد العمس وترتبس هذم الخطو الجانيب األيسير
للدمام.
(ب) األداء :ته،م هذم الخطو ال ،امس ي وحدات الدراسة وما تم القيام ه معنى عن ي،أميس الطيالب ميا
قاموا ه م عي دعوا وإلى عي و لوا ثم ممارسة ما تعلموم واالع،را يما تو لوا إلييه مي ن،يائج
ومراقبة تطبيقاتهم المس،قبلية مراقبة تأمليية و هيذا ت يون الخبير الم ،سيبة جيزء مي الخبير الشخحيية
للم،علم ال،ت يم عن ينطلق منها ال ،ساب خبر جديد ت دور تعلم جديد و ق نموذ الفورمات.
رابعاا :العالقة بين نموذج مكارثي (الفورمات) وتنمية مهارات علم العروض:
يُعد نموذج الفورمات من النماذج التي تناسب تنمية مهارات عروض الشعر العربي ،وذلك ألنه:
 يجعس الطالب نش ًطا و ً
قادرا على
عاال ت المواقف ال،عليمية ما يشجعه على العمس ال،عاونت ويجعله ً
ا ،ساب المعلومات ذاتيًا.
 يراعى الفروق الفردية ي الطالب ويحفز القائمي ال،دريس على تلبية اح،ياجات الطالب ال،عليميةالمخ،لفة و ذلل ت ،امس ر نموذ م ارثى مع ر ال،عليم الشامس الطالب يم نهم عن ينجحوا م
خالل ال،علم طرائق م،نوعة ،نويع ال،عليم ل س الطالب يحدث ت المرحلة الوسطى م نموذ م ارثت
بعض الطالب يح،اجون وقر ع بر ت ام،ال المهارات ما عن ن،ائج تعلمهم ت ون محدود قدراتهم
واه،ماماتهم ينما ي،عمق آخرون ال،علم ويحبا جز ًءا منهم ويشجع نموذ م ارثى على إعطاء الطالب
الخيار ت ال،وسع وام،ال تعلمهم ما عن المعلم الجيد ي،أ د م عن خيارات الم،علمي تع س حاجاتهم
و ذلل الحال النسبة لعملية ال،قويم( الا  2014ص.)423.
ونظرا لكون مهارات عروض الشعر العربي تنم مهارات معر ية وعدائية (قراء و ،ا ة
ا
واس،ماع) إن الباحثة تس،خدم نموذ ًجا تدريسيًا ي،ناسب مع طبيعة هذم المهارات وي،وا ق مع اح،ياجات
الطالب وقدراتهم ت تعلمها وهو نموذ الفورمات ما يحويه م عساليب تدريسية وعنشطة تعليمية
وإجراءات م،عدد .
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حيث تقوم المرحلة األولى م النموذ على ر مؤداها اس،ثمار المعارف السا قة لدا الطالب ور طهاونظرا ل ون مهارات علم العروض علم نائت ترا مت تبنى مباحثه عنها على عض م
ال،علم الجديد
ً
ً
تسلسال هرميًا طريقة م،،ا عة ومنظمة حيث ي ون على الطالب إتقان المهار
خالل تسلسس موضوعاته
األ ولى قبس االن،قال إلى المهار ال،الية وه ذا وهذا ما ي،فق مع طبيعة المهارات العروضية ال،ت ينب ت
تحليلها وتنظيمها تنظي ًما م،،ا ًعا ما ت،طلب ال،دريب والممارسة مثالً عند تدريس مهار ال،قطيع
العروضت يجب تحليلها إلى عد مهارات رعية مرتبة ت،ا عيًا وهت مهار ،ا ة البير الشعر
عروضيًا وترميز البير الشعر يي ( )/عو ( )0وتحديد ال،فعيالت المناسبة للبير وتحديد حال عروض
البير وضر ه و س مهار منها ت،طلب تحقيق ماقبلها وه ذا.
 ما عنه عند تقديم مهارات علم العروض طريقة تناسب عنماط الطالب وتفنيالتهم ال،عليمية إن ذلليساعد على تنمية تلل المهارات حيث يلزم ال،علم الطالب القدر على المالحظة ال،أملية وضع تحور
للمهار م خالل قيامهم مجموعة م األنشطة ال،ت تم نهم م تطبيق ما تعلموم ت مواقف جديد .
 ما عن تعلم مهارات علم العروض ال د عن يوا ب تنمية الجوانب االنفعالية (العاطفية) والمهارية (النفسحر ية) والمعر ية الم،علقة هذا العلم وهو ما يقوم ه نموذ الفورمات.
الفهم هو عساس ال،علم ت نموذ الفورمات م خالل توضيا السبب والن،يجة والجمع ي النظريةوال،طبيق والبحث ع سياقات تعليمية جديد ممايعزز مهارات ان،قال عثر ال،علم.
 هذا النموذ يجعس الفر ة الم،احة عمام الطالب للقيام ال،جر ة وال،قديم وال،طبيق وال،حميم والممارسةوهذا ي سبهم الثقه ت عنفسهم ويجعس تعلمهم محا يًا للواقع مما يساعد على إقبال الطالب على تعلم
مهارات علم العروض جدية وع ف وحب مما يسهم ت زياد تححيلهم المعر ت ش س عام وتنمية
المهارات العروضية ش س خاص ما عنه يزيد م دا عي،هم نحو ال،علم مما ي،رتب عليه تحسي
مس،وياتهم الدراسية وتفوقهم.
 ما عن تنمية مهارات علم العروض م خالل نموذ الفورمات يو ر للطالب للمرور العديد مالمواقف واألنشطة وال،دريبات ال،عليمية مما ي سبه القدر على ا ،ساب مهارات علم العروض وتنمي،ها
لديهم.
مما سب يتضح أن نموذج الفورمات له دور بير ت االرتقاء المس،وا المعر ت وال،ححيلى
للطالب المعلمي ععبة الل ة العر ية وتنمية المهارات العقلية واألدائية لديهم وتنمية الجانب الوجدانت
م ،امالً مع الجانبي المعر ت والمهار مما يعزز ر البحث ت اس،خدامه ل،عليم مهارات عروض
الشعر العر ت لدا هؤالء الطالب.
إجراءات البحث:
يس،هدف هذا الجانب اإلجرائت م البحيث تحدييد مهيارات عيروض الشيعر العر يت ليدا الطيالب
المعلمي قسم الل ة العر ية ,ثم ناء اخ،بار لقياس هذم المهارات و طاقة تقدير تحليلية ل،ححيا االخ،بار
وعخيرا تحديد اعلية هذا النموذ ت تنمية مهارات العروض لدا هؤالء الطالب ,ول،حقيق ما سبق قامر
ً
الباحثة ارتى:
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ا
أوًل :بناء قائمة مهارات عروض الشعر العربطي المناسطبة لططالب الفرقطة الثانيطة شطعبة اللغطة العربيطة
بكلية التربية ,من خالد النقاط اآلتية:
( )1هدف القائمطة :اسي،هد ر تحدييد مهيارات العيروض المناسيبة لطيالب الفرقية الثانيية عيعبة الل ية
العر ية لية ال،ر ية بنها وال،ت يسعى البحث الحالت إلى تنمي،ها.
( )2مصادر اشتقال القائمة :تم اع،قاق القائمة م المحادر ارتية:
البحوث والدراسات السا قة العر ية واألجنبية ال،ت تناولر تدريس العروض ومهاراته.
األد يات ال،ر وية ال،ت تناولر علم العروض للطالب المعلمي .
عهداف تعليم علم العروض ت تو يف مقرر موسيقى الشعر.
،ب طرائق تدريس الل ة العر ية ومراجع،ها.
( )3الصورة المبدئية لقائمة المهارات :لقد تنمنر القائمة ت يورتها المبدئيية – عر عية مسي،ويات
رئيسة ,وهت( :ال،قطيع العروضت للبير الشعر وتميييز وزن البيير الشيعر واالسي،ماع العروضيت
للبير الشعر والقراء العروضية للبير الشعر ) ,ويندر عسفس س مس،وا رئيس عدد مي المهيارات
الفرعية ,ل عددها (سر عشر ) مهار رعية.
( )4فدل القائمة ،والوزن النسبي للمهارات:
ممر القائمة حورتها المبدئية للعرض على مجموعة م الخبراء والم،خححي ت تدريس الل ة
العر ية لي،ت ال،ر ية وارداب و ل عددهم ( ,)14وذليل لالس،رعياد يآرائهم يت ال،و يس إليى القائمية
النهائية لمهارات العروض ,وتم حساب الوزن النسبت لهيا ,وذليل لالح ،يام إليى هيذم النسيب يت اسي،بعاد
معيارا الخ،بار مهارات علم العروض ,وهت المهارات ال،ت حظير نسبة
عض منها ,ولقد حددت الباحثة
ً
اتفاق ي الساد المح مي نسبة ت،راوح ي ( )%75إلى ( )%100وتم حساب ذلل و ق المعادلية ارتيية:
(طعيمة ,1٩٩8 ,ص)133.
ك + 3 × 1ك + 2× 2ك1 × 3
× 100
=
الوزن النسبي
القيمة العظم للوزن النسبي
حيث إن القيمة العظم للوزن النسبي

= عدد المح مي × 42=3×14 =3

والجدود اآلتي يوضح الوزن النسبي لمهارات علم العروض:
جدود ()1
الوزن النسبي لمهارات علم العروض للطالب المعلمين بشعبة اللغة العربية
مدى األهمية
م
1
2
3
4
5

مهارات عروض الشعر العربي
مهمة
جداا
المستوى األود :التقطيع العروضي للبيت الشعر،
14
كتابة البيت الشعر ،كتابة عروضية.
14
ترميز البيت الشعر ،بالكتابة العروضية ب ( )/و (.)0
14
تقطيع البيت الشعر ،عروضيا ا .

-

%100
%100
%100

1
1

-

%93
%93

مهمة مهمة إل حد ما

تحديد البحر الشعر ،الذ ،ينتمي إليه البيت الشعر ،بعد تقطيعه.
تحديد أجزاء البيت الشعر. ،

13
13

المستوى الثاني :تمييز وزن البيت الشعر،
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

-
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مدى األهمية
مهارات عروض الشعر العربي
2
12
التمييز بين التفعيالت األساسية والثانوية.
1
13
التمييز بين تفعيالت األبحر الشعرية المتشابهة.
1
12
التمييز بين البيت الصحيح والبيت الذ ،به خلل عروضي.
1
12
استخراج موضع الخلل في البيت الشعر ،ونوعه.
المستوى الثالث :اًلستماع العروضي للبيت الشعر:،
1
12
تعرف وزن البيت الشعر ،من خالد اًلستماع إليه.
1
12
تحديد البحر الذ ،ينتمي إليه البيت الشعر ،استماعاا.
2
11
التمييز بين البيت( التام والمجزوء) التي درسها استماعاا.
المستوى الرابع :القراءة العروضية للبيت الشعر:،
14
قراءة البيت الشعر ،قراءة فحيحة.
1
13
تحديد وزن البيت الشعر ،بمجرد قراءته.
1
13
تحديد أجزاء البيت الشعر ،من خالد قراءته.
1
12
تحديد البحر الذ ،ينتمي إليه البيت الشعر ،بمجرد قراءته.
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1
1

الوزن النسبي
%86
%93
%86
%86

1
1
1

%86
%86
%79

1

%100
%93
%93
%86

وم خالل جدول األهميية النسيبية قيد ع قير الباحثية عليى جمييع مهيارات عليم العيروض اليوارد
القائمة ,وذلل ألن جميع المح مي اتفقوا عليها نسبة تزيد ع ( )%75و قًا لمعيار االخ،يار المحدد سلفًا,
وقد اس،جا ر الباحثة ل،عدالت الساد المح مي م إعاد الحياغة لبعض المهارات وهى :تعيديس مهيار
(تعرف وزن البير الشيعر مي خيالل االسي،ماع إلييه) إليى (تعيرف وزن البيير الشيعر اليذ درسيه
عا) إليى
عا) وتعديس مهار (ال،مييز ي البيير( ال،يام والمجيزوء) مي البحيور ال،يت درسيها اسي،ما ً
اس،ما ً
عا) ,و ذلل ع بحر قائمية مهيارات عليم العيروض
(ال،مييز ي األ حر الشعرية ( ال،ام والمجزوء) اس،ما ً
ت ورتها النهائية ت،نم عر ع مهارات رئيسة ,يندر تح،ها ( )16مهار رعية.
ثانياُ :بناء اختبار مهارات عروض الشعر العربي:
( )1هدف اًلختبار :اس،هدف قياس ميدا تم ي طيالب الفرقية الثانيية عيعبة الل ية العر يية ليية ال،ر يية مي
مهارات علم العروض وم ثم تنمي،ها اس،خدام نموذ م ارثت (الفورمات) ر اعت األنماط ال،عليمية.
( )2مصادر بناء اًلختبار :اس،ندت الباحثة ت نائها الخ،بار مهارات العروض إلى عد محادر ,منها:
قائمة مهارات علم العروض المناسبة لطالب الفرقة الثانية ععبة الل ة العر ية لية ال،ر ية.
البحوث والدراسات السا قة ت مجال عروض الشعر العر ت.
األد يات المرتبطة علم العروض و يفية قياسها.
آراء الخبراء والم،خححي ت مجال تدريس علم العروض ومهاراته.
( )3وفف اًلختبار :اخ،ير نوعان م األسالة ل،ش س ناء عسالة االخ،بار؛ إذ اس،خدمر عسالة اإل مال واألداء
الشفهت المباعر و ي ر هذم األسالة طريقة واضحة ومحدد و ل ر ( )48سؤاالً لها عسالة خا ة
عا وجاءت ت عر عة محاور ما يلت:
أداء مهارات العروض ،ا ةً عو قراء ً عو اس،ما ً
ا
أوًل :التقطيع العروضي للبيت الشعر ،وي ،ون م مجموعة م األ يات الشعرية؛ يلت س منهيا عيض
األسالة م نوع اإل مال المحدد وت ون اس،جا ة الطالب عنهيا عي طرييق ،ا ية اإلجا ية المطلو ية يت
م انها المخحص.
ثان ايا :تمييز وزن البيت الشعر :،وي ،ون م مجموعة م األ يات الشعرية؛ يلت س منها عض األسيالة
م نوع اإل مال المحدد.
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ثالثاا :اًلستماع العروضي وي ،ون م ثالث مجموعات م األ يات الشعرية مسجلة؛ س مجموعة
تنم ثالثة ع يات م قحيد واحد لبحر ما ويقدم للطالب عسالة ل س مجموعة م نوع اإل ميال المحيدد
وتقدم ماد االس،ماع المسجلة للطالب عبر م برات الحوت ويس،جيب عنهيا عي طرييق ،ا ية اإلجا ية
المطلو ة ت م انها المخحص.
راب اعا :القراءة العروضية ويقدم للطالب طاقة تنم ثالث مجموعات م األ يات الشعرية؛ س مجموعة
تنم ي،ي م قحيد واحد لبحر ما ويليها عسالة م ،و ة ل س مجموعية ويسي،جيب الطاليب عنهيا عي
طريق إجا ة األسالة المطلو ة عفهيًا وتسجيس إجا ة س طالب منفردًا.
( )4ضبط اًلختبار :لنبس اخ،بار مهارات علم العروض تم عرض االخ،بار على مجموعة م المح مي لي
عددهم ( )14مح ًما ,م الم،خححي ت المنياهج وطرائيق تيدريس الل ية العر يية وقيد قامير الباحثية
،عديس االخ،بار ت ضوء آرائهم .
( )5التجربة اًلستطالعية لالختبار :تم تطبيق االخ،بار على مجموعية مي الطيالب المعلميي عيعبة الل ية
العر ية لية ال،ر ية شبي ال وم جامعة المنو ية ,وقد ل عددهم ( )54طالبًا وطالبة ,وتم ال،طبيق ت يوم
األحد الموا ق  ,201٩ /2/10وذلل لل،حقق م :
حساب زمن اًلختبار :تم حساب زم االخ،بار ع طريق حساب م،وسس األزمنة ال،يت اسي ،رقها
ع-
الطالب ت ال،جر ة االس،طالعية عند اإلجا ة ع عسالة االخ،بار وقيد لي م،وسيس زمي ال،طبييق ()٩5
دقيقة.
حساب معامل القوة التمييزية لالختبار:
ب-
يقحد القو ال،مييزية عن االخ،بار ت ورته األولى يميز ي الطالب النعاف والطالب األقوياء
ت مهارات العروض ,وتم حساب معامس القو ال،مييزيية لالخ،بيار مي خيالل تطبييق معادلية رجسيون
وال،ت توضا عن:
ن – 2مج ك2م
= ن( – 2ن ÷ 2ن)  /ن -2مج 2م
معامل التمييز
حيث إن :ن= عدد العينة مج ك2م = مجموع مر ع ت رار الدرجات الخام المخححة ل س سؤال.
جدود ()2
معامل القوة التمييزية ًلختبار مهارات علم العروض
م
1
2
3
4
5
6

مهارات عروض الشعر العربي
 كتابة البيت الشعر ،كتابة عروضية. ترميز البيت الشعر ،بالكتابة العروضية ب ( )/و (.)0 تقطيع البيت الشعر ،عروضيا ا (التفعيالت المناسبة بعد التقطيع). تحديد البحر الشعر ،الذ ،ينتمي إليه البيت الشعر ،بعد تقطيعه. تحديد أجزاء البيت الشعر ( ،حشو -عروض -ضرب -فدر -عجز). -التمييز بين التفعيالت األساسية والثانوية.
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مهارات عروض الشعر العربي
-

معامل التمييز
0.73
0.65
0.67
0.69
0.33
0.65
0.74
0.54
0.68
0.77

التمييز بين تفعيالت األبحر الشعرية المتشابهة.
التمييز بين البيت الصحيح والبيت الذ ،به خلل عروضي.
استخراج موضع الخلل في البيت الشعر ،ونوعه.
تعرف وزن البيت الشعر ،الذ ،درسه استماعاا.
تحديد البحر الذ ،ينتمي إليه البيت الشعر ،استماعاا.
التمييز بين األبحر الشعرية ( التام والمجزوء) استماعاا.
قراءة البيت الشعر ،قراءة فحيحة.
تحديد وزن البيت الشعر ،بمجرد قراءته.
تحديد أجزاء البيت الشعر ،من خالد قراءته.
تحديد البحر الذ ،ينتمي إليه البيت الشعر ،بمجرد قراءته.

م خالل الجدول السا ق ي،نا عن معامالت ال،مييز تراوحير ميا يي ( )0.77 :0.33وهيت معيامالت
تمييز تشير إلى قدر البنود الفرعية الخ،بار مهارات العروض على ال،مييز ي الطالب ذو القدر العليا
والطالب ذو القدر النعيفة -القدر نفسه -الذ يفرق االخ،بار ينهما يت الدرجية ال ليية مميا يطميا
على القو ال،ميزية لالخ،بار.
ج -معامل السهولة والصعوبة لمفردات اختبار مهارات العروض:
تم حساب معامس السهولة والحعو ة لمهارات العروض ما يلت( :عالم ,2011 ,ص)275 -268.
مجموع اإلجابات الصحيحة عن كل سؤاد
=
معامل السهولة
عدد الطالب  xالدرجة الكلية للسؤاد
و ت ضوء هذم المعادلة ي،م حذف المفرد ال،ت ي ون معامس سهول،ها عقس مي ( )0.2عو ع بير مي (,)0.8
وتم حساب معامس الحعو ة ارتت:
معامل الصعوبة =  -1معامل السهولة
والجدود التالي يوضح ذلك:
جدود ()3
معامالت السهولة والصعوبة للبنود الفرعية ًلختبار مهارات العروض
رقم السؤاد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

معامالت السهولة
0.52
0.42
0.33
0.58
0.75
0.42
0.42
0.50
0.67
0.75
0.42
0.33

معامالت الصعوبة
0.48
0.58
0.67
0.42
0.25
0.58
0.58
0.50
0.33
0.25
0.58
0.67

رقم السؤاد
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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0.33
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0.50
0.67
0.75
0.33
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0.58
0.67
0.48
0.42
0.50
0.33
0.25
0.67
0.58
0.42
0.42
0.25
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

معامالت السهولة
0.67
0.75
0.58
0.67
0.75
0.50
0.67
0.42
0.67
0.33
0.42
0.67
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معامالت الصعوبة
0.33
0.25
0.42
0.33
0.25
0.50
0.33
0.58
0.33
0.67
0.58
0.33

رقم السؤاد
37
38
3٩
40
41
42
43
44
45
46
47
48

العدد الرابع 2021
معامالت السهولة
0.42
0.42
0.50
0.67
0.75
0.42
0.75
0.58
0.75
0.58
0.52
0.42

معامالت الصعوبة
0.58
0.58
0.50
0.33
0.25
0.58
0.25
0.42
0.25
0.42
0.48
0.58

ي،نا م الجدول السا ق عن معامالت سهولة البنود الفرعية ال،ت تم اإل قاء عليها تراوحر ما ي (0.75
–  ,)0.33وهت معامالت سهولة مقبولة ,ما تراوحر معامالت الحعو ة ميا يي ( )0.25-0.67وهيت
معامالت مقبولة ,لذا ع قر الباحثة على جميع مفردات االخ،بار ,ألنها ليسر شيديد الحيعو ة وال شيديد
السهولة ,ويرجع ذلل لما قامير يه الباحثية مي تعيديالت و ًقيا رراء السياد المح ميي مي ذو الخبير
وال،خحص.
د-

حساب معامل ثبات اًلختبار:

يس،هدف ثبات االخ،بار تحديد االتساق والدقية يت القيياس واسي،قرار ن،يائج درجيات القيياس لسيمة
معينة خالية م األخطاء العشوائية حيث تعطت الن،ائج نفسها وإذا اس،خدم االخ،بار ع ثر م مر تحير
روف مماثلة ولقيد تطم حسطاب ثبطات اًلختبطار ( للبنطود الفرعيطة ولالختبطار ككطل) باسطتخدام أسطلوبين
إحصائيين ،هما:
األسلوب اإلحصائي األود :حساب معامس علفا لي رونباخ  Alpha-Cronbachحييث إنيه يع،ميد عليىتباي درجات س ند م نود االخ،بار و قا ً لمجميوع تبياي درجيات جمييع نيود االخ،ييار ميا عنيه يعيد
ع نس معادالت حساب ثبات االخ،بيار وخحو يا ً يت االخ،بيارات ال،يت ت،نيم مقيياس م،يدر مثيس:
مقاييس ال،قدير يس،خدم معامس علفا ميع اح،مياالت تقيدير اليدرجات (( .)3 2 1عبيدالرحم 1٩٩8
ص)172.
 األسلوب اإلحصائي الثاني :حسياب معيامالت االرتبياط يي درجيات البنيود الفرعيية واليدرجات ال لييةلالخ،بار وجد عن جميع معامالت االرتباط دالة إححائيًا مما يدل عليى االتسياق اليداخلت وثبيات جمييع
البنود الفرعية الخ،بار مهارات العروض والجدول ال،الت يوضا معامالت ثبات البنود الفرعية لالخ،بيار
األسلو ي اإلححائيي السا قي :
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جدود ()4
معامالت ثبات البنود الفرعية واختبار مهارات العروض (ككل)
معامططططططل اًلرتبططططططاط بنططططططططططود معامل ألفا
بنططططططططططود معامل ألفا
)
2
(
اًلختبار
باًلختبار
اًلختبار
0.866
25
**0.81
0.845
1
0.844
26
**0.76
0.724
2
0.٩56
27
**0.86
0.872
3
0.884
28
**0.83
0.865
4
0.855
2٩
**0.84
0.854
5
0.724
30
**0.٩1
0.٩46
6
0.878
31
**0.84
0.874
7
0.٩24
32
**0.85
0.857
8
0.888
33
**0.82
0.864
٩
0.٩12
34
**0.83
0.843
10
0.87٩
35
**0.84
0.864
11
0.٩14
36
**0.82
0.846
12
0.٩36
37
**0.74
0.746
13
0.884
38
**0.86
0.887
14
0.854
3٩
**0.88
0.٩18
15
0.854
40
**0.86
0.882
16
0.863
41
**0.8٩
0.٩12
17
0.867
42
**0.84
0.878
18
0.842
43
**0.8٩
0.٩16
1٩
0.745
44
**0.84
0.874
20
0.877
45
**0.83
0.86٩
21
0.٩36
46
**0.88
0.٩17
22
0.٩36
47
**0.٩1
0.٩35
23
0.٩27
48
**0.٩0
0.٩22
24
معامل ألفا العام لالختبار في حالة وجود جميع البنود الفرعية = 0.932

معامططططل اًلرتبطططططاط
باًلختبار()3
**0.81
**0.83
**0.٩2
**0.84
**0.86
**0.76
**0.86
**0.88
**0.86
**0.88
**0.83
**0.88
**0.٩2
**0.85
**0.84
**0.83
**0.84
**0.85
**0.82
**0.72
**0.86
**0.٩1
**0.٩1
**0.8٩

يتضح من الجدود الساب ما يلي:
 عن معامس علفا لالخ،بار س عقس م عو يساو معامس علفا العام لالخ،بار عا عن تيدخس يس نيد رعيى اليؤدا إلى انخفاض معامس الثبات ال لت لالخ،بار.
 عن جميع معامالت االرتباط ي درجة س ند رعت والدرجة ال لية لالخ،بار ( ت حالة وجود درجة البندالفرعت) دالة إححائيًا عند مس،وا ( .)0.01مما يدل على االتساق الداخلت وثبات جمييع البنيود الفرعيية
الخ،بار مهارات العروض.

( )1معامس االرتباط الدرجة ال لية لالخ،بار ت حالة وجود درجات البنود الفرعية ضم الدرجة ال لية لالخ،بار.
** دال إححائيًا عند مس،وا (.)0.01
( )1معامس االرتباط الدرجة ال لية لالخ،بار ت حالة وجود درجات البنود الفرعية ضم الدرجة ال لية لالخ،بار.
** دال إححائيًا عند مس،وا (.)0.01
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 عن معامس الثبات ال لت يساو ( )0.932وهو معامس ثبات مرتفع يطما عليى ثبيات االخ،بيار ل،طبيقيهعلى الطالب المعلمي ععبة الل ة العر ية مما يدل على ثبات االخ،بار و الحي،ه لل،طبيق.
هط -فدل اًلختبار:
يدق المح ميي أحيد عنيواع
يشير مفهوم الحدق إلى قياس االخ،بار لما وضع لقياسه ,ولل،حقق م
الحدق ,تم عرض االخ،بار على مجموعة مي السياد المح ميي لي عيددهم ( )14مح ًميا ,وقيد عخيذت
الباحثة الحدق الظاهر  ,عرضر االخ،بار على الساد المح مي لل،عرف عليى ميدا مناسيبة االخ،بيار
لقياس مهارات العروض ,ما تم توضيا ذليل سيا قًا ,ميا عخيذت الباحثية الحيدق اليذاتت لقيياس يدق
االخ،بار.
م خالل المعادلة ارتية( :عبد الرحم  ,1٩٩8 ,ص.)381.
معامس الحدق الذاتت =

معامس الثبات

= 0.٩32
ع عن االخ،بار

ادق لقياس المهارات المعد لقياسها.

ثالثاا :بناء بطاقة التقدير التحليلية ,لتصحيح اختبار مهارات العروض:
وقد اس،هد ر هذم البطاقة تحليس عداءات طالب الفرقة الثانية ععبة الل ة العر ية ت مهارات
ً
تحليال م،در ًجا و ق مقياس ثالثت األ عاد ،وقد راعر الباحثة ارتت عند تحميم البطاقة:
العروض
وضع مح ات ال،قييم ال،ى تحدد مس،ويات ال،علم ى فوف مقياس األداء.
تحديد مس،وا األداء والذا يمثس ععمد مقياس األداء.
و ف األداءات والمعارف ال،ى تحف س مس،وا عدائى ى س خلية م خاليا مقياس األداء
ما يجب عن ي ون الو ف دقيقًا وواض ًحا وخاليًا م العبارات ال امنة.
تحديد ال،در ى األداء م مس،وا رخر حور رقمية.
 وفف البطاقة :ت ونر القائمة م مهارات العروض ال،ى تم ال،و س إليها وتم تحليس س مهار رعيةو ق مقياس ثالثى ما يأتى:
 المس،وا األول :وهو المس،وا المم،از ويححس الطالب ى هذا المس،وا على ثالث درجات إذا عداالمهار ش س سليم دون عية عخطاء.
 المس،وا الثانى :وهو المس،وا الم،وسس ويححس الطالب على درج،ي إذا لم يزد عدد عخطائه عخطأي عو عدا المهار ش س غير م ،مس.
 المس ،وا الثالث :وهو المس،وا النعيف ويححس الطالب ى هذا المس،وا على درجة واحد إذاثرت عخطاؤم (ع ثالثة أ ثر).
 وال يححس الطالب على عية درجة إذا لم يس،طع عن يؤدا المهار أا ع س م األع ال.* ولضبط البطاقة تم عرضها عل مجموعة المحكمين نفسها وقد ع دوا على ضرور :
 تسجيس قراء ال،المييذ يت عثنياء المالحظية مي خيالل المعينيات السيمعية والبحيرية ح،يى يم ي تحلييسالمهارات الخا ة القراء العروضية ش س حيا و ذلل ع بحر القائمة ت ورتها النهائية.
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رابعاا :إعداد دليل المعلم لتنمية مهارات عروض الشعر العربي في ضوء نموذج مكارثي (الفورمات)،
ويتضمن اآلتي:
أ-

مقدمة الدليل:

يعد الدليس مثا ة الموجه والمرعد والمعي للمعلم أهمية تنمية مهيارات عليم العيروض لطيالب الفرقية
الثانييية عييعبة الل يية العر ييية اسيي،خدام نمييوذ م ييارثت (الفورمييات) مييا يبييي للمعلييم األهييداف العاميية
واإلجرائية للنموذ ودور المعلم والم،علم يه.
ب-األهداف العامة للدليل :وت،مثس ت مساعد المعلم على ارتت:
 الوقوف عليى ميا ليدا طيالب الفرقية الثانيية عيعبة الل ية العر يية مي معلوميات ومعيارف سيا قة عيالمهارات العروضية المقرر عليهم ت مقرر موسيقى الشعر.
تنمية قدر الطالب على المالحظة ال،أمليية ووضيع تحيور للمهيارات مي خيالل قييامهم مجموعية مياألنشطة ال،ت تم نهم م تطبيق ما تعلموم ت مواقف جديد .
قادرا على القيام ال،جارب وتطبيق مهارات العيروض وتنفييذها وتحيميمها وذا ميا ي سيبه
جعس الطالب ًالثقة ت ذاته وتجعس تعلمه محا يًا للواقع مميا يسياعد عليى إقباليه عليى تعليم مهيارات العيروض جديية
وع ف وحب مما يسهم يت زيياد تححييله المعر يت شي س عيام وتنميية المهيارات العروضيية شي س
خاص.
تزويد المعلم مجموعة م األمثلة ال،ت يم اس،خدامها عند تدريسيه لمهيارات العيروض المقيرر عليىطالب الفرقة الثانية ععبة الل ة العر ية لية ال،ر ية.
زييياد الدا عييية إذ عوضييحر الدراسييات يييف عن المعلمييي ع هييروا اتجاهييات ع ثيير إيجا ييية نحييو اليي،علماس،خدام نموذ م ارثت ( الفورمات).
-تقديم مجموعة م الخطوات اإلجرائية ال،ى تساعد

ت تنمية المهارات العروضية للطالب المعلمي .

ج-األهداف اإلجرائية للدليل:
ت،مثس عهداف الدليس ت ونه مساعدًا له ت القيام عملل ال،دريست حييث يسياعد يت تحقييق الهيدف
العام وهو تنمية مهارات العروض اسي،خدام نميوذ م يارثت (الفورميات) ويسي،،بع هيذا الهيدف العيام
عهداف عخرا خا ة ت،مثس ت تنمية قدر الطالب المعلمي على ارتت:
-

،ا ة البير الشعر ،ا ة عروضية.
ترميز البير الشعر ال ،ا ة العروضية ب ( )/و (.)0
تقطيع البير الشعر عروضيا ً (ال،فعيالت المناسبة عد ال،قطيع).
تحديد البحر الشعر الذ ين،مت إليه البير الشعر عد تقطيعه.
تحديد عجزاء البير الشعر ( حشو -عروض -ضرب -در -عجز).
ال،مييز ي ال،فعيالت األساسية والثانوية.
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ال،مييز ي تفعيالت األ حر الشعرية الم،شا هة.
ال،مييز ي البير الححيا والبير الذ ه خلس عروضت.
اس،خرا موضع الخلس ت البير الشعر ونوعه.
عا.
تعرف وزن البير الشعر الذ درسه اس،ما ً
عا.
تحديد البحر الذ ين،مت إليه البير الشعر اس،ما ً
عا.
ال،مييز ي األ حر الشعرية ( ال،ام والمجزوء) اس،ما ً
قراء البير الشعر قراء حيحة.
تحديد وزن البير الشعر مجرد قراءته.
تحديد عجزاء البير الشعر م خالل قراءته.
تحديد البحر الذ ين،مت إليه البير الشعر مجرد قراءته.
د -إرشادات الدليل :تنمنر عض ال،وجيهات للمعلم ال،ت توجه عداءم ت ال،دريس اس،خدام الدليس.
م -فلسفة الدليل :ت،ناول تعريف نموذ م ارثت (الفورمات) وعسسه النظرية ومنطلقاته وعالق،ه ،نمية
مهارات علم العروض ما اع،ملر على مراحس تنفيذ النموذ مع يان دور المعلم ودور الم،علم.
و -توفيف الدليل :لقد تنيم اليدليس ( )8دروس ل،نميية مهيارات العيروض ليدا طيالب الفرقية الثانيية
شعبة الل ة العر ية اس،خدام نموذ م ارثت (الفورمات).
ز-األنشطة التعليمية المستخدمة :احب تنفيذ دروس الدليس اس،خدام مجموعية م،نوعية مي األنشيطة
الل وية وتنفيذها ش س رد وثنائت وجماعت مي قبيس الطيالب تحير إعيراف المعليم ومي ع يرز هيذم
األنشطة ما يلت :قراء األ ييات الشيعرية قيراء عروضيية وترميزهيا وتحويلهيا إليى وحيدات يوتية
ونسب،ها إلى حورها الشعرية وتحديد ما دخلها م زحاف عو علة وغيرها م ال ،ييرات ال،ت تطرع على
البير الشعر وعخرا تقوم على االس،ماع العروضت.
حط  -الوسائل التعليمية المستخدمة في الدليل:
▪
▪
▪

تم االس،عانة جميع الوسائس ال،عليمية المناسبة ال،ت تساعد على تحقيق عهداف الدليس ,ومنها:
جهاز الحاسب ارلت وعرض عرائا على رنامج العروض ال،قديمية خا ة المح،وا.
طاقات ولوحات وم برات الحوت وعقالم السبور الملونة.
الحور واأل الم ال،عليمية.

ط -أساليب التقويم المتبعة في الدليل :قد استخدمت أدوات التقويم اآلتية:
-

اخ،بار مهارات العروض ت ال،قويم المبدئت ل،حديد مدا تم ال،الميذ م تلل المهارات.
ال،قويم البنائت م خالل ال،دريبات واألنشطة الملحقة س درس.
اخ،بار مهارات العروض ت ال،قويم النهائت لل،أ د م تحقيق األهداف المرجو .

سا :إعداد كتاب الطالب :اس،هد ر الباحثة م إعداد هذا ال ،اب:
خام ا
 تنمي عوراق عمس تطبيق نموذ الفورمات مع مهارات العروض. تقديم اإلرعادات وال،وجيهات ال،ى تساعد الطالب ى تطبيق نموذ الفورمات ى مهارات العروض.- 298 -
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عض األسالة ال،قويمية وتدريب الطالب عليها.

 مكونات كتاب الطالب :اس،هلر الباحثة ،اب الطالب مقدمة تفسر عهمية مهارات العيروض واألهيدافال،ى تسعى إلى تحقيقها م خالل هذم الدراسة ومجموعة م اإلرعادات توضا ما ينب يى عليى الطاليب
اتباعه عند ال،طبيق وتم عرض س درس م دروس ال،دريب شي س منفحيس يبيدع األهيداف اإلجرائيية
ومقدمة تمهيدية للموضيوع واإلجيراءات ال،نفيذيية ال،يى يجيب عن يمارسيها الطاليب عثنياء نمذجية المعليم
وعرضه للموضوع وقد ت ون م ( )8دروس ل،نمية مهارات العروض لدا طالب الفرقة الثانية شيعبة
الل ة العر ية اس،خدام نموذ م ارثت (الفورمات) وهى( :ال ،ا ة العروضية البير الشعر عروضيًا "
ال،قطيع العروضت وال،فعيالت" -القراء العروضية وال ،ييرات العروضية " تموجات ال،لوي اإليقاعت"-
حور الشعر العر ت " حر الوا ر" – حر ال امس -حر الهز  -حر الرجز -مراجعية عامية) ثيم طيرح
مجموعة م األسالة ال،قويمية ع الدرس والوعت مراحس ال،طبيق.
التطبي الميداني للبحث:
عد االن،هاء م إعداد دليس المعلم ,ت،نياول الباحثية اإلجيراءات ال،يت قامير هيا ل،طبييق دروس اليدليس,
وت،مثس ت:
▪

تحديد مجموعة البحث:

تم اخ،يار مجموعة م طالب الفرقة الثانيية عيعبة الل ية العر يية ليية ال،ر يية جامعية نهيا وتيم
تقسيمهم إلى مجموع،ي إحداهما تجريبية ,ل قوامها ( )50طالبًا وطالبة ,واألخرا ضا طة ,ل قوامهيا
( )50طالبًا وطالبة ,وقد درسر المجموعة ال،جريبيية مقيرر عليم العيروض (موسييقى الشيعر) اسي،خدام
نموذ م ارثت (الفورمات) ينما درسر المجموعة النا طة المقرر ذاته ت الف،ر الزمنيية نفسيها و ًقيا
للطريقة المع،اد ت ال،دريس.
▪

التطبي القبلي:

تم ال،أ د م ت ا ؤ المجموع،ي ال،جريبية والنا طة قبس تنفيذ ال،جر ية وذليل مي خيالل تطبييق
اخ،بار مهارات علم العروض على طالب المجموع،ي ال،جريبية والنا طة تطبيقًا قبليًا ت الف،ر الزمنية
م ي (201٩/2/12م) ح،ييى (201٩/2/13م) وذلييل للححييول علييى البيانييات القبلييية ال،ييت تسيياعد ييت
العمليات اإلححائية الخا ة ن،ائج البحث ,وتم ذلل م خالل تطبيق األدوات ارتية:
اختبار مهارات العروض:
تييم اسيي،خدام اخ،بييار (ت) للفييرق ييي م،وسييطت درجييات الطييالب ييت المجمييوع،ي النييا طة
وال،جريبية ت ال،طبيق القبلت لمهارات علم العروض س و ت يس مهيار رعيية عليى حيد والجيدول
ارتت يوضا ذلل:
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جدود ()5
نتائج اختبار (ت) للفرل بين متوسطي درجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية
في مهارات علم العروض ككل وفي كل مهارة فرعية عل حدة
المهارة

المستوى

 -كتابة البيت الشعر ،كتابة عروضية.

التقطيع
العروضي
للبيت الشعر،

-

ترميز البيت الشعر ،بالكتابة العروضية ب ( )/و
(.)0

-

تقطيع البيت الشعر ،عروضيا ا .

-

تحديد البحر الشعر ،الذ ،ينتمي إليه البيت
الشعر ،بعد تقطيعه.
تحديد أجزاء البيت الشعر ( ،حشو -عروض-
ضرب -فدر -عجز).

-

مستوى التقطيع العروضي للبيت الشعر ،ككل
-

التمييز بين التفعيالت األساسية والثانوية.

-

التمييز بين تفعيالت األبحر الشعرية المتشابهة.

تمييز وزن
البيت الشعر- ،
-

التمييز بين البيت الصحيح والبيت الذ ،به خلل
عروضي.
استخراج موضع الخلل في البيت الشعر ،ونوعه.

مستوى تمييز وزن البيت الشعر ،ككل

اًلستماع
العروضي
للبيت الشعر،

-

تعرف وزن البيت الشعر ،الذ ،درسه استماعاا.

-

تحديد البحر الذ ،ينتمي إليه البيت الشعر،
استماعاا.
التمييز بين األبحر الشعرية (التام والمجزوء)
استماعاا.

-

مستوى اًلستماع العروضي للبيت الشعر ،ككل
-

قراءة البيت الشعر ،قراءة فحيحة.

-

تحديد وزن البيت الشعر ،بمجرد قراءته.

القراءة
العروضية
للبيت الشعر- ،
-

تحديد أجزاء البيت الشعر ،من خالد قراءته.
تحديد البحر الذ ،ينتمي إليه البيت الشعر ،بمجرد
قراءته.

مستوى القراءة العروضية للبيت الشعر ،ككل
اختبار مهارات العروض ككل

المجموعة

المتوسط

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

1.96
1.50
2.16
1.86
2.02
1.90
1.94
1.80
2.02
1.70
9.80
9.06
1.72
1.68
1.70
1.52
1.76
1.75
1.76
1.64
6.94
6.52
1.80
1.66
1.82
1.72
1.70
1.60
5.32
4.98
1.94
1.72
1.92
1.74
1.64
2
1.60
1.60
7.16
7.06
29.22
27.62

اإلنحراف
المعيار،
1.51
0.67
0.73
0.70
0.68
0.70
0.65
0.69
0.62
0.61
1.90
1.69
0.49
0.74
0.58
0.64
0.59
0.71
0.71
0.66
1.36
1.44
0.57
0.65
0.43
0.67
0.64
0.60
0.91
1.23
0.58
0.67
0.52
0.63
0.52
0.63
0.65
0.63
1.21
1.43
3.02
3.12

درجة
الحرية

قيمة
(ت)

98

1.96

98

2.08

98

0.86
2

98

1.03

98

2.58

98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

2.05
1
0.31
7
1.46
0.66
0
0.87
0
1.49
1.13
6
0.88
2
0.79
8
1.56
3
1.74
6
1.54
4
3.07
8
0.46
3
0.37
6
2.59
9

مستوى
الدًللة
0.15
2
0.14
0
0.39
1
0.30
3
0.11
1
0.14
3
0.75
2
0.14
6
0.51
1
0.38
7
0.13
8
0.25
9
0.38
0
0.42
7
0.12
1
0.18
4
0.12
6
0.11
3
0.64
5
0.78
0
0.11
1

نوع الدًللة
غير داد
إحصائيا ا
غير داد
إحصائيا ا
غير داد
إحصائيا ا
غير داد
إحصائيا ا
غير داد
إحصائيا ا
غير داد
إحصائيا ا
غير داد
إحصائيا ا
غير داد
إحصائيا ا
غير داد
إحصائيا ا
غير داد
إحصائيا ا
غير داد
إحصائيا ا
غير داد
إحصائيا ا
غير داد
إحصائيا ا
غير داد
إحصائيا ا
غير داد
إحصائيا ا
غير داد
إحصائيا ا
غير داد
إحصائيا ا
غير داد
إحصائيا ا
غير داد
إحصائيا ا
غير داد
إحصائيا ا
غير داد
إحصائيا ا

ي،نا م الجدول السا ق عنه ال يوجد رق ذا داللة إححائية ي م،وسيطت درجيات طيالب مجميوع،ت
البحث قبليا ً ت مهارات العروض س و ذلل يت يس مهيار رعيية عليى حيد مميا ييدل عليى ت يا ؤ
مجموع،ت البحث ت ال،طبيق القبلت ,وهذا يعني تجانس المجموعتين وتأهلهما للتطبي الميداني لتجربة
البحث.
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▪ التدريس لمجموعتي البحث:
عد ال،حقق م ت ا ؤ المجموع،ي النا طة وال،جريبية ,تم ال،دريس للمجموعة ال،جريبية و ًقيا لنميوذ
م ارثت (الفورمات) ,وتم ال،طبيق ت الفحس الدراست الثانت ييوم (الخمييس) الموا يق (201٩/2/14م),
واسيي،مر حييوالت ( )٩عسييا يع معييدل محاضييرتي عسييبوعيًا ,ع عنييه ان،هييى ييت يييوم (األحييد) الموا ييق
(201٩/4/21م) وذلل خالف المحاضرات ال،ت تم يها تطبيق عدوات البحث قبليًا و عيديًا وذليل عليى
النحو الذ تم عرضه ت الخطة الزمنية لل،دريس ت دليس المعلم.
وقد قامت الباحثة باإلجراءات اآلتية:
▪

ال،دريس لطالب المجموعية ال،جريبيية ,يت عيد جلسيات ,و قيا ً لل،عليميات واإلرعيادات الالزمية ل،طبييق
دروس الدليس ,واس،خدام إجيراءات ال،يدريس المق،رحية يت تنميية مهيارات العيروض ليديهم وتيذليس عيية
عو ات تواجه تطبيق البحث.
حر ر الباحثة على ضرور تو ير جو م األلفة والمود والمحبة وال،عارف اإليجا ت معهم.
تجهيز م ان ال،دريس الوسائس الالزمة قبس داية المحاضر وقر اف.
تخحيص جزء يسير م المحاضر يت دايية يس محاضير ل،عرييف الطيالب أهيداف اليدرس الميراد
عرحه.
توضيا عهمية نموذ م ارثت (الفورمات) وإجراءاته ودور المعلم والم،علم يه.
م،ا عة عداء الطالب للواجبات واألنشطة ,وتقديم ال ،ذية الراجعة لهم.
تقديم المعززات للطالب ,ل،نشيس دا عي،هم ,وتحفيزهم للمشار ة فاعلية.
التطبي البعد:،
قامييير الباحثييية يييال،طبيق البعيييد ألدوات البحيييث لمجميييوع،ت الدراسييية ييييوم (اإلثنيييي ) الموا يييق
(201٩/4/22م) ,وقد ل عدد الطالب ( )100تلميذًا وتلميذ  ,عد عن حر ر الباحثة على عيدم ال يياب
ميسيرا ألن مجموعية البحيث ال،جريبيية قيد
أل راد العينة ويبدو عن ال،طبييق البعيد ألدوات البحيث يان
ً
تحس مس،وا ع رادها ت المهارات المس،هدف تنمي،ها ليديهم و عيد ان،هياء ال،طبييق تيم ر يد اليدرجات
ومعالج،ها إححائيًا؛ وذلل الس،خالص الن،ائج ال،ت تم ال،و س إليها.

نتائج البحث:
تم عرض وتفسير الن،ائج ال،ت تم ال،و س إليها اس،خدام عض األساليب اإلححائية ,وال،ت عولجر هيا
يانات عداء مجموع،ت البحث قبليًا و عديًا ت عدوات البحث ,و يما يلت تفحيس ذلل:
النتائج الخافة بتنمية مهارات علم العروض:
بيان فاعلية استخدام نموذج مكارثي (الفورمات) في تنمية مهارات علم العروض (ككل) لططالب
()1
الفرقة الثانية شعبة اللغة العربية بكلية التربية:
ينص الفرض األود عل أنه " :يوجد رق ذو داللة إححائية ي م،وسطت درجات طالب المجموعية
ال،جريبيية والمجموعية النييا طة يت ال،طبيييق البعيد الخ،بيار مهييارات العيروض ييس لحيالا طييالب
حة هيذا الفيرض قامير الباحثية اسي،خدام رنيامج حزمية البيرامج
المجموعة ال،جريبية" ولل،حقق م
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اإلححائية  ,Spss18وذلل ،طبيق اخ،بار (ت)  T-Testللمجموع،ي  ,ما تم حساب مر ع إي،ا ,ولقيياس
حجم ال،أثير للبرنامج الحالت تم تطبيق المعادلة ارتية:
𝑇2
2
η = 2
𝑓𝑑 𝑇 +
وقد شفر ن،ائج تطبيق االخ،بار ,ومر ع إي،ا ع البيانات الموضحة الجدول ارتت:
جدود ()6
نتائج اختبار (ت) للفرل بين متوسطي درجات المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية
في مهارات العروض (ككل)
العدد
50
50

المجموعة
ال،جريبية
النا طة

المتوسط
43.62
1٩.020

اًلنحراف درجة
المعيار ،الحرية
1.73
1.76

٩8

قيمة
(ت)
70.21

مستوى حجم
الدًللة التأثير
0.01

0.٩8

نسبة الكسب
المعدد لط بالك
1.35

نوع
الدًللة
دال
إححائيًا

ي،نا م الجدول السا ق عن هنا رقًا ذا داللة إححائية عند مس،وا ( )0.01ي م،وسطت درجات
المجموع،ي النا طة وال،جريبية ت اخ،بار مهارات العروض س لحيالا المجموعية ال،جريبيية ,و لي
حجم تأثير البرنامج ت مهارات العروض ( )0.٩8وهو حجم تأثير (مرتفع) ,حيث إنه إذا ل ر قيمة إي،يا
( )0.2إن ال،أثير يعد ضعيفًا ,وإذا ل ر ( )0.5يعد م،وس ً
مرتفعيا ,ميا عن قيمية
طا ,وإذا ل ( )0.8يعيد
ً
نسبة ال سب المعدلة لي ال تساوا ( )1.35وهى قيمة ع بر م القيمة ( )1.2ال،ى اق،رحها ال للح يم
على اعلية النموذ مما يدل على اعلية النموذ ت تنمية مهارات العروض.
وتتف هذه النتيجة مع نتائج بعض الدراسات ال،ت تناولير نميوذ م يارثت (الفورميات) يت تنميية
ال،ححييييس والمهيييارات الم،نوعييية ليييدا الطيييالب يييت مخ،ليييف المراحيييس الدراسيييية ,مثيييس :دراسييية
( )Dwyer,1993و ( لمبان  )2012و(السلطانت  )2013و (عمر  )2017و (عواد .)2018
كما أن هذه النتيجة تتف مع ما ورد م عد يات حول نموذ م يارثت (الفورميات) ,وطبيع،يه ,ودورم
ت تنمية المهارات الل وية وفي ضوء ذلك يقبل الفرض األود.
ويمكن تفسير النتيجة السابقة كما يأتي:
عن إجراءات ال،دريس اس،خدام نموذ م ارثت ( الفورمات) ,تع،مد على نظرية ال،علم ع طرييق
الخبر لجون ديو وال،علم المس،ند إلى الدمام ونظرية ديفيد ولب وال،ت عسهمر جميعها يت اسي،ثمار
المعارف والخبرات السا قة لدا الطالب ور طها ال،علم الجديد للمهارات.
مناسبة نموذ م ارثت ( الفورمات) لطبيعة ماد عروض الشعر العر ت وتنمية مهاراتها وتوا قه
مع ميول ودوا ع الطالب وقدراتهم ت تعلمهيا حييث ت،طليب مهيارات العيروض ممارسية الطيالب لهيا
و ثر تدريبهم عليها وهذا ما ي،فق مع النموذ المس،خدم ما يحويه م مراحس تدريسية وعنشطة تعليميية
م،عدد .
ال،ر يز ت س درس م دروس البرنامج على مجموعة م المهارات موضع االه،مام ,وال،حقيق
م تم الطالب منها.
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ا نطالق نموذ م ارثت ( الفورمات) م المي،علم ذاتيه يالم،علم يت ضيوء النميوذ مي،علم نشيس
و عال ت المواقف ال،عليمية هو ي،علم ع طريق الخبر وال،جريب النشس ما يشجع الم،علم على العميس
قادرا على ا ،ساب المعارف والمعلومات ذاتيًا.
ال،عاونت ويجعله ً
نموذ م ارثت ( الفورمات) يزيد م دا عية الطالب نحو ال،علم حيث يشعرون ال،قيدم واإلنجياز
عد اج،ياز س درس ح،ى يحلوا إلى إتقان المهيارات يجعيس الطيالب ع ثير اعليية وإيجا يية يت تعليم
مهارات علم العروض ومعر ة ن،ائج تعلمهم وذا دورم ان له عثر إيجا ت ت تحسي اتجاهات الطيالب
نحو دراسة ماد العروض والمشار ة ت تعلم وممارسة مهارات العروض.
تنمي دروس دليس المعلم العديد م األنشطة اإلثرائية الم،نوعة حيث عملر عع ال األداء ا ية
قراء عو اس،ماعا ً عو ،ا ة وال،ت تنمت مهارات عروض الشعر العر ت ما عن تنوع المح،يوا ال،عليميت
عتاح الفرص الم ،ا اة للطالب ت المشار ة النشطة ت مواقف ال،علم ,ما عتياح لهيم الفر ية للي،علم و ًقيا
لقدراتهم الخا ية ,وحسيب ميا يناسيب اه،مامياتهم واح،ياجياتهم ,ميا عن إتاحية الفر ية ال ا يية للطيالب
للمناقشة ولعرض ع ارهم والمهام الم لفي ،نفيذها تجعلهم قادري على الفهم وال،طبيق لما ي،علميوم مميا
يزيد م قدرتهم على تنمية مهارات علم العروض سهولة وحس عدائهم لها قراء األ يات الشعرية م
خالل تقسيمهم لمجموعات.
ال،در ت عرض المعارف والمفياهيم والمهيارات العروضيية وتنمي،هيا ليدا الطيالب حييث تيم
تدريس المهارات األ ثر سهولة ت البداية ثم االن،قال إلى المهارات ال،ت تليها ت مس،وا الحعو ة ميا
عسهم ت تم الطالب م ممارسة المهارات وععورهم الثقة ت النفس.
 تنمي النموذ عض االخ،بارات ال،شخيحيية وال ،وينيية والنهائيية ,ل،شيخيص األخطياء وعالجهيا ًعوال
أول ,وقد سار هذا العال ت اتجاهي هما :العال الفرد ل س طالب إذا ان الخطأ رديًا ,مثيس :عخطياء
النطق ,والعال الجماعت إذا ان الخطأ عائعًا ي غالبية الطالب.
 إعاد تقديم األنشطة المرتبطة المهارات ال،ت يظهر يها الطالب تدنيًا ناء على ن،يجة االخ،بارات.( )2بيان فاعلية استخدام نموذج مكارثي (الفورمات) في تنميطة مهطارات التقطيطع العروضطي فطي البيطت
الشعرى ،وتمييز وزن البيت الشعر ،،واًلستماع العروضي للبيت الشعر ،،والقراءة العروضية للبيطت
الشعر ، ،ككل ،وفي كل مهارة فرعية عل حدة لدى الطالب المعلمين بشعبة اللغة العربية:
ينص الفرض الثانت على وجود رق ذو داللة إححائية عند مس،وا ( )0.01ي م،وسطت درجيات
المجموعة ال،جريبية والمجموعة النا طة ت ال،طبيق البعد للمسي،ويات العامية يس و يت يس مهيار
رعية على حد لحالا المجموعة ال،جريبية".
تم اس،خدام اخ،بار (ت) للفرق ي م،وسيطت درجيات طيالب المجميوع،ي النيا طة وال،جريبيية يت
ال،طبيق البعد لمس،ويات ال،قطيع العروضت ت البير الشعرا وتمييز وزن البير الشعر واالس،ماع
العروضت للبير الشعر والقراء العروضية للبير الشعر والجدول ارتت يوضا ذلل:
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جدود ()7
نتائج اختبار (ت) للفرل بين متوسطات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبي البعد،
للمستويات العامة ككل ،وفي كل مهارة فرعية عل حدة .
المهارة

المستوى

 كتابة البيت الشعر ،كتابة عروضية.التقطيع
العروضي
للبيت -
الشعر،
-

ترميز البيت الشعر ،بالكتابة العروضية ب
( )/و (.)0
تقطيع البيت الشعر ،عروضيا ا (التفعيالت
المناسبة بعد التقطيع).
تحديد البحر الشعر ،الذ ،ينتمي إليه البيت
الشعر ،بعد تقطيعه.
تحديد أجزاء البيت الشعر ( ،حشو-
عروض -ضرب -فدر -عجز).

مستوى التقطيع العروضي للبيت الشعر ،ككل
-

التمييز بين التفعيالت األساسية والثانوية.

-

التمييز بين تفعيالت األبحر الشعرية
المتشابهة.
التمييز بين البيت الصحيح والبيت الذ ،به
خلل عروضي.
استخراج موضع الخلل في البيت الشعر،
ونوعه.

تمييز
وزن
البيت -
الشعر،
-

مستوى تمييز وزن البيت الشعر ،ككل
اًلستماع
العروضي -
للبيت
الشعر- ،

تعرف وزن البيت الشعر ،الذ ،درسه
استماعاا.
تحديد البحر الذ ،ينتمي إليه البيت الشعر،
استماعاا.
التمييز بين األبحر الشعرية (التام
والمجزوء) استماعاا.

مستوى اًلستماع العروضي للبيت الشعر ،ككل
القراءة
العروضية
للبيت -
الشعر،
-

قراءة البيت الشعر ،قراءة فحيحة.
تحديد وزن البيت الشعر ،بمجرد قراءته.
تحديد أجزاء البيت الشعر ،من خالد
قراءته.
تحديد البحر الذ ،ينتمي إليه البيت الشعر،
بمجرد قراءته.

مستوى القراءة العروضية للبيت الشعر ،ككل

المجموعة

المتوسط

اإلنحراف
المعيار،

التجريبية

2.48

0.37

الضابطة

1.20

0.40

التجريبية
الضابطة
التجريبية

2.98
1.22
2.66

0.141
0.418
0.478

الضابطة

1.24

0.431

التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة
التجريبية
الضابطة

2.90
1.16
2.84
1.26
14.22
6.08
2.64
1.01
2.42
1.08
2.78
1.28
2.84
1.60
10.68
4.62
2.87
1.14
2.74
1.18
2.76
1.28
8.28
3.60
2.78
1.12
2.90
1.26
2.84
1.16
2.82
1.18
11.34
4.72

0.303
0.370
0.370
0.443
0.84
0.87
0.484
0.303
0.498
0.274
0.418
0.453
0.503
0.370
0.805
0.666
0.418
0.350
0.443
0.388
0.431
0.453
0.640
0.699
0.418
0.328
0.303
0.443
0.370
0.370
0.388
0.388
0.658
0.809

درجة
الحرية

قيمة
(ت)

98

21.15

98

28.17

98

حجم
التأثي
ر
0.84

نسبة الكسب
المعدد

98
98
98
98
98
98
98

19.34
47.39
19.04
16.65
17.18
15.61

98

38.95

98

21.24

98

18.72

98

16.71

98

34.89

98

22.07
0

98

21.60

98

22.68

98

21.12

98

44.88

0.01

داد
إحصائيا ا

0.01

داد
إحصائيا ا

1.21

0.90

1.57

0.77

1.28

15.58
25.71

مستوى
الدًللة

نوع الدًللة

داد
إحصائيا ا

0.01
0.89

1.52

0.83

1.43

0.97

1.45

0.78

1.36

0.73

1.20

0.75

1.35

0.71

1.29

0.93

1.32

0.82

1.50

0.78

1.37

0.74

1.35

0.92

1.38

0.83

1.43

0.82

1.48

0.84

1.47

0.82

1.44

0.95

1.46

0.01
0.01
0.01

داد
إحصائيا ا
داد
إحصائيا ا
داد
إحصائيا ا

0.01

داد إحصائيا ا

0.01

داد إحصائيا ا

0.01

داد إحصائيا ا

0.01

داد إحصائيا ا

0.01

داد إحصائيا ا

0.01

داد إحصائيا ا

0.01

داد إحصائيا ا

0.01

داد إحصائيا ا

0.01

داد إحصائيا ا

0.01

داد إحصائيا ا

0.01

داد إحصائيا ا

0.01

داد إحصائيا ا

0.01

داد إحصائيا ا

0.01

داد إحصائيا ا

يتضح من خالد الجدود الساب وجود رق ذو داللة إححائية ي م،وسيطت درجيات المجميوع،ي النيا طة
س و ت يس مهيار رعيية
وال،جريبية عند مس،وا ( )0.01ت مهارات ال،قطيع العروضت للبير الشعر
على حد حيث ل حجم تأثير النموذ ( )0.٩7وهو حجم تأثير مرتفع و ذلل ت مهارات تمييز وزن البير
س و ت س مهار رعية على حد  ,لحالا المجموعة ال،جريبية ,حيث ل حجم تيأثير النميوذ يت
الشعر
المهارات س ( )0.٩3وهو حجم تأثير (مرتفيع) ,و يذلل يت مهيارات االسي،ماع العروضيت يس و يت يس
مهار رعية على حد  ,لحالا المجموعة ال،جريبية ,حيث ل حجم تأثير النموذ ت المهارات س ()0.٩2
وهو حجم تأثير (مرتفع) ,وعينا ً ت مهارات القراء العروضية س و ت س مهار رعية على حد  ,لحيالا
- 304 -

مجلة البحث العلمي في التربية

المجلد 22

العدد الرابع 2021

المجموعة ال،جريبية ,حيث ل حجم تأثير النموذ ( )0.٩5وهو حجم تأثير مرتفع ما عن قيمة نسيبة ال سيب
المعدلة لي ال ت،راوح ي ( )1.52 :1.21وهى قيمة ع بر م القيمة ( )1.2ال،ى اق،رحها ال للح م عليى
اعلية النموذ مما يطدد علط فاعليطة النمطوذج المسطتخدم فطي تنميطة مهطارات( :ال،قطييع العروضيت للبيير
الشعر وتمييز وزن البير الشعر واالس،ماع العروضت والقيراء العروضيية -يس – و يت يس مهيار
رعية لدا طالب المجموعة ال،جريبية).
وتتف هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التطي تناولطت مهطارات عطروض الشطعر العربطي مطع
الطالب المعلمين بكليات التربية ،مثس :دراسة (حس  )2005و ( ريج  )2011و(المهيد )2013
و(األوست  )2014و (علت .)2016
ت ضرور تنمية تلل المهارات كما تتف هذه النتيجة مع ماورد من إطار نظطر ،وهيو عن مهيارات
علم العروض تبدع مهارات ال،قطيع العروضيت للبيير الشيعر  ,عيالو عليى تقيديم نمياذ قرائيية جييد
يس،طيع الطالب محا اتها ش س جيد وان،ها ًء القراء العروضية للبير الشعر .
ويمكن تفسير النتيجة السابقة كما يلي:
 تدريب طالب المجموعة ال،جريبية على المحا ا الجيد للنماذ الشعرية المقدمة لهم. تنمي المح،وا ال،عليمت مجموعة بير م األ يات الشعرية وت وي مجموعات لقراءتها قراءحيحة عدا إلى انسجامهم مع النحوص المقروء وتفاعلهم مع النحوص المسموعة.
 االه،مام ،دريب الطالب على قراء األ يات الشعرية قراء عروضية من مة وترميزها وتحويلها إلىتفعيالت عروضية ونسب،ها إلى حورها الشعرية وتوضيا ما دخلها م زحا ات وعلس.
ً
ً
تفاعال يقوم على
إعماال للعقس ,وال،فاعس مع المقروء
 ما راعام النموذ م تقديم عسالة وتدريبات ت،طلباس،خحار الخبرات السا قة للطالب ور طها المعلومات الم ،سبة.
 تقديم عنشطة تدريبية سمعية تر ز على تنمية الحس الموسيقت لدا الطالب مما عسهم ت إثار ان،باههموتشويقهم وتحسي دا عي،هم تجام ماد العروض.
 ال،أ يد على دراسة الطالب للبحور الشعرية ال،ت نسجر عليها األ يات الشعرية ودرسها الطالب ت مجالالموسيقى وإثار ان،بام الطالب نحو الدرس ور س الخبرات الجديد الخبرات السا قة وتدريبهم على ال،مييز
ي الموسيقى الداخلية الم،مثلة ت اإلحساس جمال علفا النص الشعر وعساليبه وع ارم و ورم
وعاطف،ه والموسيقى الخارجية الم،مثلة ت الوزن والقا ية واإليقاع الموسيقى ت جمال النص ومعنام
واس،خدام األنشطة الل وية المناسبة والوسائس ال،عليمية ال،ت تجذب ان،بام الطالب.
 االس،عانة المعينات السمعية مثس :م برات الحوت والحاسب ارلت وإتاحة الفر ة للطالب لالس،ماعلأل يات ع ثر م مر و ت عا وقر م خالل هاتفه الخاص عيناً.
 ما قدمه النموذ م عنشطة م،نوعة وتدريسها ت إطار ل و م ،امس حيث عملر عنشطة وتدريبات ل س مالمفاهيم والمهارات وممارسة الطالب لها عثناء ال،دريس وال،أ د م مشار ة الطالب يها.
وبعد عرض نتائج البحث الحالي الخافة بمهارات علم العروض ,يتبين فاعلية النموذج المستخدم في
تنمية مهارات العروض للطالب المعلمين بشعبة اللغة العربية بكلية التربية ,وبالتالي يمكن قبود
فروض البحث الحالي ,و ت ضوء ما شف عنه البحث م ن،ائج ال،طبيق الميدانت يو ى ما يلت:
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توفيات البحث:
عا وإنشادًا وقراء و ،ا ة).
 ضرور االه،مام ،دريس مهارات العروض ت سياق ل و م ،امس ( اس،ما ً ضرور عقد دورات وورم عمس تدريبية ألعناء هياية ال،يدريس القيائمي عليى تيدريس العيروض يتمقرر موسيقى الشعر لمساعدتهم ت تذليس العقبات ال،ت تواجه الطالب عند دراس،هم لهذا المقرر.
 ضرور إعداد دورات تدريبية للمعلميي عثنياء الخدمية وللم،علميي لييات ال،ر يية عليى اسي،خدام نميوذم ارثت (الفورمات) ت العملية ال،عليمية.
 ضرور إعاد النظر ت المنهج الحالت للعروض م حيث األهداف وطريقة ال،دريس وعساليب ال،قيويموالخطة الزمنية لل،دريس واع،بار ماد موسيقى الشعر ماد عساسية تدرس على مدار األر ع سينوات وال
يق،حر تدريسها على حس دراست واحد قس ت العام الجامعى الثانت.
 ضرور تطوير عساليب ال،قيويم ل،شيمس ا ية الجوانيب ( :المهاريية واالج،ماعيية والوجدانيية )......وعالتق،حر على الجانب المعر ت قس.
 و ت ضوء ن،ائج البحث الحالت وتو ياته يقدم مجموعة م المق،رحات البحثية:مقترحات البحث:
 عثر اس،خدام نموذ م ارثت (الفورمات) ت تنمية مهارات اإلعراب والنبس النحيو للطيالب المعلمييليات ال،ر ية.
 رنامج قائم على نموذ م ارثت ر ياعت األنمياط ال،عليميية ل،نميية مهيارات اإل يداع الل يو ليدا طيالبالمرحلة الثانوية.
 عثر اس،خدام نموذ م ارثت (الفورمات) لدور ال،علم الطبيعية يت تنميية مهيارات القيراء الو يفيية ليدام،علمت الل ة العر ية الناطقي يرها ت المس،وا الم،قدم.
المططراجع:
أوًلا :المراجع باللغة العربية:
 إ راهيم عحمد .)2004(.اعلية اس،خدام إس،راتيجية ال،علم ال،عاونت ت تدريس العروض على تححيسطالب الحف الثانت الثانو األزهر واتجاهاتهم نحوم .مجلة دراسات ت المناهج وطرق ال،دريس
( )٩3ص ص (.)30 -15
 ع و عوارب محمد .)2006(.علم العروض وتطبيقاته منهج علمت مبسس الرياض :مؤسسة عبد العزيزسعود البا طي لإل داع الشعرا.
 -ع و علت محمد .)2001(.علم العروض ومحاوالت ال،جديد .ط 2يروت :دار النفائس للطباعة والنشر.

 األوست حس  .)2014(.عثر إس،راتيجية ال،نظيم ت تححيس ماد العروض لدا طلبة قسم الل ة العر يةت ليات ال،ر ية األساسية واالح،فا ها (رسالة ماجس،ير غير منشور ) .جامعة ديالت :لية ال،ر ية
األساسية.
 البجة عبد الف،اح .)2016(.عساليب تدريس مهارات الل ة العر ية وآدا ها .ط  4يروت :دار ال ،ابالجامعت.
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داد :دار الشاون الثقا ية العامة.

 الحر ت جبير .)2018(.اعلية اس،خدام نظام  4matالفورمات ت تنمية مهارات حس المش التونواتج ال،علم ت مقرر طرائق تدريس العلوم الشرعية لدا طالب جامعة القحيم .مجلة دراسات
العلوم ال،ر وية الجامعة األردنية .عماد البحث العلمت  )2(45ص ص (.)282-267
 الحر ت عبد العزيز .)2010(.عهمية الوزن العروضى ت الدرس النحو والحر ت والل و  .مجلةسعود اإلسالمية ( )4ص ص
الجمعية العلمية السعودية لل ة العر ية .جامعة اإلمام محمد
(.)247-188

 الحسينت روضة .)200٩(.عثر رمجية حاسو ية ت تنمية مهارات العروض العر ت لدا طلبة الل ةالعر ية ت جامعة السلطان قا وس (رسالة ماجس،ير غير منشور ) .جامعة السلطان قا وس :لية
ال،ر ية.
 الحلباو نبيس والفوال محمد .)2008( .مش الت تدريس العروض ت المرحلة الثانوية تالجمهورية العر ية السورية (دراسة ميدانية ت ثانويات محا ظ،ت مدنية دمشق وريفها) .مجلة
جامعة دمشق  )1( 24ص ص(.)586-563
جا ر لينا وقرعان مها .)2004(.عنماط ال،علم النظرية وال،طبيق لسطي  :مر ز القطان للبحثوال،طوير ال،ر و .
 حر ات محطفى .)2011 ( .تدريس العروض .مجلة العر ية وزيعة .الجزائر .علم تعليم العر يةالمدرسة العليا لألساتذ ( )3ص ص (.)15-7
 حس عبد الجبار .)2005(.عثر اس،خدام المنظمات الم،قدمة ت تححيس طلبة الحف األول ت قسمالل ة العر ية لماد العروض .مجلة لية ال،ر ية .الجامعة المس،نحرية ب داد ( )6ص ص (-201
.)223

 حس منى .)2017( .اعلية عنموذ م ارثى ر اعى األنماط ت تنمية مهارات ال،ف ير الحدستوالوعت ما وراء المعر ة ت تدريس ماد الج را يا المرحلة الثانوية (رسالة د ،ورام غير
منشور ) .جامعة حلوان :لية ال،ر ية.
 حسي عحمد .)2014(.اعلية نموذ م ارثت ألنماط ال،علم ت تدريس الج را يا على تنمية مهاراتال،حور الذهنت وتحسي مهارات الفهم الج را ت لدا طالب الحف األول الثانو  .مجلة الجمعية
ال،ر وية للدراسات االج،ماعية .الجمعية ال،ر وية للدراسات االج،ماعية ( )63ص ص (.)150-81
 حيدر عبد اللطيف والخليلت خليس ويونس محمد .)2004( .تدريس العلوم ت مراحس ال،عليم العام.ط  2د ت :دار القلم.
 راعد راعد .)2005(.علم النفس ال،ر و نظريات ونماذ معا ر القاهر  :عالم ال ،ب.الح .)1٩٩0(.الحعو ات ال،ت يعانت منها طلبة عقسام الل ة العر ية ت دراسة العروض
 الز يدالعر ت ومق،رحات تجاوزها .مجلة ع حاث .جامعة الح الدي  .السنة الثانية (.)2
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 السيد محمود .)2006(.عساليب تعليم الل ة العر ية .المؤتمر السنو الخامس :الل ة العر ية ت عحرالمعلوماتية .مجمع الل ة العر ية .دمشق ( 22-20تشري الثانى 28 /2006عوال 1 -ذ القعد ).

 سعد ععرف .)2017(.اعلية ال،علم لإلتقان ت تنمية مهارات عروض الشعر العر ت لدا طالبالحف الثانت الثانو األزهر (رسالة ماجس،ير غير منشور ) .جامعة األزهر :لية ال،ر ية
القاهر .
 سلطانت محمد .)2008(.المخ،ار م علوم البالغة والعروض دمشق :دار العحماء.-

الا هناء .) 2014( .عثر عنموذ م ارثت ت تنمية ال،ف ير الناقد لدا طالبات الحف األول معهد
إعداد المعلمات ت ماد مبادئ ال،ر ية .مجلة األس،اذ .معهد إعداد المعلمات الحباحت )20٩(2
ص ص (.)460 -421

-

سعد .)2010(.ال،دريس العام وتدريس الل ة العر ية .ط 2ال وير :م ،بة

الح سمير والرعيد
الفالح لل،وزيع والنشر.

 -طعيمة رعد  .)1٩٩8(.الثقا ة العر ية واإلسالمية ي ال،أليف وال،دريس ,القاهر  :دار الف ر العر ت.

 العثمان عا ر .)2014(.اعلية الوسائس الم،عدد ت إ ساب مهارات ماد العروض لدا طالب ليةارداب واتجاهاتهم نحوها (رسالة ماجس،ير غير منشور ) .جامعة الباحة السعودية :لية ال،ر ية.
 العديلت عبد السالم .)2017(.عثر تدريس العلوم اس،خدام نموذ م ارثت ( ورمات) ت االح،فاال،علم لدا طلبة الحف الثام األساست ت األردن .مجلة الدراسات ال،ر وية والنفسية .سلطنة
عمان  )1(11ص ص (.)203 -٩1
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 -عبد الرحم

سعد .)1٩٩8(.القياس النفست – النظرية وال،طبيق ,القاهر  :دار الف ر العر ت.
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فاء للنشر وال،وزيع.

والنفست (عساسياته وتطبيقاته وتوجيهاته

 علت حمدان .)2010(.الموهبة العلمية وعساليب ال،ف ير نموذ ل،عليم العلوم ت ضوء ال،علم البنائتالمس،ند إلى المخ القاهر  :دار الف ر العر ت.
 علت رقية .)2016(.اعلية الرحالت المعر ية عبر الويب ( )Web Questت تنمية عض المهاراتالعروضية لدا طالب ععبة الل ة العر ية لية ال،ر ية .مجلة لية ال،ر ية .جامعة طنطا )4( 64
ص ص (.)1٩1-26٩
 علت فاء .)2011(.تحور مق،رح لمنهج الدراسات االج،ماعية ت ضوء نموذ ورمات وعثرم علىتححيس المفاهيم وتنمية العادات العقلية والحس الوطنت لدا تالميذ الحف األول اإلعداد  .مجلة
الجمعية ال،ر وية للدراسات االج،ماعية )35( ،ص ص (.)200-166
 عمر تهانت .)2017(.اس،خدام نموذ م ارثت الفورمات ت تدريس الج را يا ل،نميه مهارات ال،ف يراإل داعت لدا تالميذ المرحلة اإلعدادية .مجلة الجمعية ال،ر وية للدراسات االج،ماعية .محر ()٩1
ص ص (.)365-34٩
 عواد سهام .)2018( .عثر رنامج قائم على نموذ م ارثت (الفورمات )4matت تنمية الدا عية العقليةلدا طالبات جامعة القحيم .مجلة العلوم ال،ر وية .جامعة القاهر  :لية الدراسات العليا لل،ر ية
 )3(26ص ص (.)251-218
 عيسى علياء .)2014(.اعلية رنامج تدريبت قائم على نموذ م ارثت ل،نمية الممارسات ال،دريسيةلمعلمت العلوم وعثرها ى عداء تالميذهم الخ،بارات  . TIMSSمجلة دراسات عر ية ت ال،ر ية وعلم
النفس  )45(4ص ص (.)152-103
 غر محمد والبيطار محمد .)2016(.العروض والقا ية وموسيقى الشعر جامعة دمشق. الفار إ راهيم .)2015(.تر ويات ت نولوجيا العحر الرقمت القاهر  :الدل،ا ل ،نولوجيا الحاسبات. الفيومت خليس .)2011(.عثر إس،راتيجية ال،نظيم الهرمت لمبحث عروض الشعر العر ت ت ال،ححيسالفور والمؤجس لطلبة الحف العاعر ت األردن .مجلة دراسات العلوم ال،ر وية .الجامعة األردنية
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The Effectiveness of the McCarthy Quadruple Model (4Mat) in Developing
prosody Skills among Arabic Language Student Teachers at Faculty of
Education
Marwa Diab Abu Zaid Abdullah
Abstract:
This research aimed at developing prosody skills among student
teachers enrolled in the Arabic language section at faculty of education. In order
for achieving this goal, a list of prosody skills suitable for such students was
prepared. The list included four levels: prosodic cutting of poetic verses,
distinguishing the weight of the verse, the prosodic reading of the verse, and the
prosodic listening to the verse. Each level included sub-skills; the total number
of them was sixteen. In addition, a test was prepared to measure them, an
analytical assessment list was built as a graded scale to correct the test, and a
teacher’s guide for teaching through the McCarthy Quadruple Model (4Mat) to
develop such skills. The instruments were previously administrated to the
research sample which consisted of two groups, experimental group (N=50) and
the control group (N=50) from the second-year students enrolled in the Arabic
language section at the faculties of education. The experimental group was
taught using the McCarthy Quadruple Model (4Mat), while the control group
was taught in the traditional way. Then, research instruments were post
administrated to the students of the two groups. Besides, data were analyzed the
results were monitored. The results indicated that using McCarthy Quadruple
Model (4Mat) was effective in developing prosody skills as a whole and in each
sub-skill separately among student teachers of the experimental group.

Key words: McCarthy Model (4Mat) - prosody Skills - Student Teachers Arabic language section- faculty of education.
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