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 شكر وتقدير

َما يَۡشُكُر ِِلَۡفِسهِ َوَمن ...  :يقول اهلل تعالى َ َوَمن َكَفَر فَإِنَّ  ۦ  يَۡشُكۡر فَإِنَّ    ١٢َغِِنٌّ ََحِيٞد  ٱّللَّ
 [١٢,سورة لقمان]

أود أن أشكر كل من قدم لي يد العون  اوأبد دائمابعد الشكر هلل تعالى المكلل بالحمد 

 الفاضلة ساني الخصاونةللدكتورة لمساعدتي في رحلتي العلمية، وأتقدم ببالغ الشكر والتقدير 

 لجهودها المبذولة وتعاونها الدائم معي إلنجاز هذه الرسالة. 

أعضاء الهيئة التدريسية الفاضلة في كلية العلوم التربوية لما  واالمتنان إلىوال أنسى الشكر 

رشاد،قدموه لي من نصح  حوه أعضاء لجنة المناقشة الكرام لما من والتقدير إلى وأتقدم بالشكركما  وا 

ثرائها بتوجيهاتهمرسالتي  وقت لقراءةمن    القّيمة. وا 

في هذه المناسبة أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل األساتذة الفاضلين من خارج جامعة  وال يفوتني

والشكر الجزيل لزمالئي في  العلم،نورت طريقي في  وتوجيهاتهم التيالشرق األوسط لمالحظاتهم 

 .الجزاءفجزاهم اهلل عني خير  صحيح،لي ليكون سيري على نحو  لمساعدتهومديري الفاضل ل العم
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      دثةفاعلية الوسائط المتعددة في تنمية مهارات اللغة العربية االستماع والمحا
عّمانلغير الناطقين بها في العاصمة   

 إعداد
ةمرام فرحان الحرايز   

 إشراف 
ةالدكتوره ساني الخصاون  

 الملخص

فاعلية الوسائط المتعددة في تنمية مهارات اللغة العربية  استقصاءهدفت هذه الدراسة إلى 
 استخدام، ولتحقيق هدف الدراسة تم عّمانالناطقين بها في العاصمة  لغير والمحادثة ستماعإل

( طالبا 56المنهج شبة التجريبي وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية والتي تكونت من )
 عّمانوطالبة من متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها المبتدئين في مركز عامّية في العاصمة 

زيع عينة الدراسة بالطريقة العشوائية إلى . وتم تو 7619/7676للفصل الدراسي الثاني من العام 
الوسائط المتعددة،  باستخدامتم تدريسها  ةوطالب طالبا( 36مجموعتين: التجريبية وتكونت من )
تم إعداد أداتي  المعتادة.( طالبا وطالبة تم تدريسها بالطريقة 36والمجموعة الضابطة وتكونت من )

التحقق من بعد دائي لمهارة المحادثة أماع واختبار الدراسة وهما اختبار تحصيلي لمهارة االست
 صدقهما وثباتهما. 

( بين α≤6.63أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
لصالح المجموعة التجريبية في  والمجموعة التجريبية،المجموعة الضابطة  اتمتوسطات درج

الدراسة عن فاعلية الوسائط  كشفت وقدالمتعددة  الوسائط باستخدام والتي درستالبعدي  االختبار
وفي ضوء النتائج أوصت الباحثة  والمحادثة. ستماعاإلالمتعددة في تنمية مهارات اللغة العربية 

الوسائط المتعددة في مراكز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها لما لها من فاعلية في  باستخدام
 والمحادثة. االستماعربية تنمية مهارات اللغة الع
اللغة العربية  المحادثة،مهارة  اإلستماع،مهارة ، المتعددة الوسائط، الفاعلية الكلمات المفتاحية:

 بها.لغير الناطقن 
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Abstract 

The Amied to investigate investigates the Effectiveness of a Multimedia in 

Developing Arabic listening and speaking skills for the non –native speakers in 

Amman. To achieve the objectives of the study, a quasi-experimental approach was 

used, and the sample was chosen purposefully. The study sample consisted of (60) 

students from the beginners' students of Amiya Center in Amman for the second 

semester of the academic year 2019/2020. The study sample was distributed randomly 

in two groups: the experimental group which consisted of (30) students who were 

Listening and speaking Arabic language using the multimedia, and the control group 

which consisted of (30) students who were the same subject using Conventional method 

Two study instruments were prepared which were the achievement test for the listening 

skill (pre& post-test) and the performance test for speaking skill (pro & post-test ) after 

checking the validity and the reliability of the instruments, the tests were distributed. 

The results showed that there were statistically significant differences at the level of 

significance (a≤0.05) between  the two groups in favor of the experimental group in the 

post-test, which were studied using the multimedia. The study revealed the effectiveness 

of multimedia in developing Arabic language listening and speaking skills. According 

to the results the researcher recommended using multimedia in Arabic language 

teaching centers for non-native speakers because of their effectiveness in developing 

Arabic language listening and speaking skills. 

Keywords: Effectiveness, Multimedia, Listening Skill, Speaking skill, Arabic 

language for Non-native Speakers,. 
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 الفصل االول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 ةمقدمال

أدى إلى حدوث تغيرات وتحوالت  حالياالعلمي التكنولوجي الذي يشهده العالم  للتطور نظرا

وأهمها في هذا التطور حيث أثارت تلك  األساسيةفي جميع مجاالت الحياة وُيعد العلم أحد الركائز 

من حيث  المختلفة التعليميةهذه التغيرات الدافع نحو ضرورة إعادة النظر حول مهام المؤسسات 

وطرق تنفيذها وتعليمها بحيث تتماشى مع طبيعة تلك التغيرات  التعليميةر المناهج ضرورة تطوي

الجديد في  واكتشاف، وتعتمد الحضارات على مر العصور في تقدمها وُرقيها على التعليم المذهلة

للتغيير واإلبداع والتطوير فهي  دائماتسعى  المتعلمة،وألن المجتمعات  واألصعدةكل المجاالت 

العمل على تكاملها مع  دائماوتحاول  والمادية البشريةطاقاتها في الموارد  استثمار دائماتحاول 

 واتخاذفي حل المشكالت وتحقيق األهداف  ةبعضها البعض وتوجهها للوصول إلى أعلى كفاء

 .ةالقرارات المناسب

ت وكل هذه التغيرات والتطور التكنولوجي الحاصل أدى إلى حرص عدد كبير من المؤسسا

وتلبية  الرقمي  العصر إحتياجات على ضرورة التحديث الدائم وحل المشكالت لمتابعة  التعليمية

وضع خطط منهجيه حديثه من أهم  ة، وتبني اإلدار الفرديةمع فروقاتهم  يتالءمحاجات الدارسين بما 

 المدعومة الحديثة التعليميةمدخالتها محتوى رقمي جيد يخضع لمعايير عالميه غني بالوسائل 

 بأسلوبين، ويتم عرض المحتوى المختلفةالتي يتم تأليفها بواسطة برامج التأليف  المتعددةبالوسائط 

التي تسمح بتقديم المعلومات بطريقة غير خطية  الفائقة المتعددةوالوسائط  المتعددةهما الوسائط 

. الكمبيوتر تطبيقات تعليميه عديدهلتقنية  المتعددةوقد جعلت الوسائط  من خالل إرتباطات داخلية .
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 استخدامثم بعد ذلك جاء  المدمجةمع ظهور بطاقات الصوت ثم األقراص  التقنيةوبدأ مفهوم هذه 

لتحاول الجمع بين مجموعه من العناصر  المتعددةوالفيديو، وجاءت الوسائط  الرقميةالكاميرات 

 األساسية الركيزةن طريق الكمبيوتر وهو والمكونات تتفاعل مع بعضها البعض وترتبط فيما بينها ع

ألنه يستطيع التعامل مع أشكال عديده من البيانات من أرقام وحروف ورموز  التقنيةلتشغيل هذه 

 المتخصصة المختلفةوفيديو وأصوات ويستطيع معالجتها من خالل البرامج  متحركةوصور 

عديده لكن اهمها الهدف  المتعددةط ،كما أن أهداف الوسائ المختلفةوحفظها على وسائل التخزين 

ثارة شغفه وتفاعله مع مجاالت الحياه  ومنها التعليم  المختلفةاألسمى الذي يحقق تقدم اإلنسان وا 

 (.7616_، سماعيلإو  مبارزعن الجمود مع توفير الوقت والجهد والمال في ذلك ) بعيدا

مثيرات التي تقدم من خالل الحاسوب بما تشتمل عليه من  المتعددةالوسائط  فإنوبالتالي 

المتعلم وتطوير مهاراته وزيادة تحصيله والتأثير في  انتباهيمكن أن تسهم في جذب  ،متنوعه

في تقديمها على وسائل  المتعددةوتحسين دافعيته نحو التعّلم، وتعتمد تقنية الوسائط  اتجاهاته

للوسائط   تاجها وتقديمها، والتأثير الرئيسإلن األساسية لركيزةامتنوعه  كما أن جهاز الحاسوب هو 

والسعي  التعليمية العمليةفي مجال التعليم كما أثبتت الدراسات هو العمل على تحسين  المتعددة

تقانهم معظم المهارات وتحقيق األهداف ، وقد عرفت الوسائط لزيادة  التحصيل عند المتعلمين وا 

 صوت، فيديو، ،ةبأنها مستحدث تكنولوجي يقوم على دمج عدة عناصر مثل )نص، صور  المتعددة

والوصول إلى الهدف  عند المتعلم  والدافعيةتحقق التفاعل  متكاملة( في عروض متحركةرسوم 

لذا فإنه من الضروري مواكبة التطور التكنولوجي بما يتضمنه من التعليمي بأقل وقت وجهد، 

ئصه في عمليتي التعليم والتعلم، للحصول على أفضل نتائج ممكنه ودمج خصامستحدثات 

 (.7613الصقار، )
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 اخصب الغير الناطقين بها ميدان ةاألجنبي اللغةبتعليم  ةالخاص ةالمؤسسات التعليمي عد وتُ 

ومن هنا ال بد من رفع  ،واستخداماتها اللغةتجاه حياة هذه  ةولذلك إلحساسها بالمسؤولي ةلتعليم اللغ

، ومخرجات هذه المؤسسات واالستماع المحادثةفي مهارتي  وخصوصا اللغةكفاءة المتعلمين في 

وما تحوي من مواقف تعليميه لتكون  مدخالت جيده لتعرف الثقافات  التعليمية البيئةتعتمد على 

وتمكين المتعلم  اللغةوهو والشعوب أولها بناء جسر يربط بين اإلنسان وبني جنسه من اآلخرين اال 

و  الناقةفي مختلف المجاالت وممارستها ) استعمالهارصيد لغوي كافي يساعده على  اكتسابمن 

 .(7668،  طعيمة

وتأثيرها الفّعال  ةالتعليمي ةفي العملي ةمن أهمية الوسائط المتعدد وانطالقاوفي ضوء ما تقدم 

 ةالوسائط المتعدد استخدامألثر  اوهي تحمل في وسطها تصور  ةعلى المتعلمين جاءت هذه الدراس

  .لغير الناطقين بها المبتدئين ةالعربي ةفي اللغ ةالمحادثو  االستماع اتفي تعليم مهار 

 وأسئلتها  مشكلة الدراسة

لغير الناطقين بها  العربيةفي أحد مراكز اللغة  الباحثةتنبع مشكلة الدراسة من خالل عمل 

إلى اإلبداع في  وافتقارها ةالمنهج التعليمي إلى أساليب التعليم الحديث افتقارحيث أطلعت على 

 ةفي التعليم المعتمد المعتادة المعلمون في الطرق  يبذلهلى الوقت والجهد الذي إ باإلضافةالتعليم 

يواجهها بعض المعلمين مع  صعوبةعند اللزوم كما يوجد  ةالفوري ةعلى صوت المعلم والترجم

 لغة المتعلمين ال تقتصر على اللغةألن  تماماالمتعلم المبتدئ إذا كان المعلم ال يتقن لغة المتعلم 

وجنسياتهم وال بين المتعلمين بالنسبة ألعمارهم  الفرديةا عن ذلك وجود الفروقات دع فقط، نجليزيةاإل

اليبهم التدريسية كما أن بعض المتعلمين يعانون من ن هذا الشيء بتنوع أسيراعي أغلب المعلمي

 لتشابه اللفظ عند بعض الكلمات. ةعند سماع بعض المفردات نتيج التباس
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من طالبي تعلمها والراغبين في  ةمتزايد اتجتذب أعدادفي هذا العصر  العربية اللغةوغدت 

ولي الثاني لتعليم اللغة )المؤتمر الد باستمرارإتقانها إذ يزداد عدد المقبلين على تعلمها 

 اللغةإذ الحظ علماء  في المجتمع المحلي، الخاصة الحتياجاتهم( نتيجة 7613_العربية،

في إذ عقد  ،الخاصة وأساليبه وقواعده مفرداتهأن لكل حقل  اللغةالتطبيقيون أثناء تحليلهم لحقول 

لتعليم اللغة العربية ألغراض خاصة  الدولي الثالث  مؤتمرال (7611) العالميةاإلسالمية  الجامعة

Asp) ومن ذلك الوقت أصبح تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة يتمثل في مقرر ُحددت )

 (7617 علي،اللغوية ) ورغباتهة وفق تحليل مسبق لحاجات المتعلم بصفة رئيس محتوياته

بشتى مهارات اللغة كونها كل متكامل  االهتمامالغاية ومع  لهذهإذ تم إنشاء المراكز والمعاهد 

والمحادثة على المهارات األخرى كوَنُهما ُيعدان من أهم الركائز التي  االستماعلكن تتقدم مهارتي 

التكنولوجيا في  استثمارلغير الناطقين بها مع التوصيات بضرورة  العربيةتعليم اللغة يقوم عليها 

تفاعلية مشوقة وممتعة تسهم بشكل كبير في إقبال الطلبة  ةبيئعملية التعليم ألنها تساهم في تقديم 

 (7613، العربية للغةالدولي  مجلسالعربية )ال اللغةاألجانب على تعلم 

التعليم التقني إذ أنه يكاد  الستخداموفي عصر العولمة ينبغي تأهيل معلمي اللغة العربية 

 واالتصاالتمن األوراق واألقالم ،فاإلفادة من تكنولوجيا المعلومات  القديمةيحل محل الوسائل 

أن للطلبة  وال يخفى ومستحدثاتها من أهم العناصر في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها،

ومن هنا يأتي  ،في عمليتي التعليم والتعلم واستثمارهااألجانب عالقه إيجابية مع تقنيات التكنولوجيا 

التربوية الحديثة  االتجاهاتر الناطقين بها مع التأكيد على بأساليب تعليم اللغة العربية لغي االهتمام

 اهتمامفي ضرورة إيجاد أفضل الطرق وأنجح الوسائل التي توفر بيئة تعليمية تفاعلية مناسبة لجذب 

 مشاركافقط بل وال تجعل المتعلم متلقي للمعلومة  الطلبة وزيادة دافعيتهم للتعلم وتبادل الحوار،
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تقنيات المعلومات الحديثة المنتشرة في كل مكان والممثلة وُتعد  يتعلمهلما  ممارسا إيجابيا

من أنجح الوسائل إليجاد بيئة  المتعددةبالحواسيب واإلنترنت ومستحدثاتها من البرامج والوسائط 

 واهتمامات احتياجاتوالتطور الذاتي بما يحقق تفاعلية ثرية بمصادر التعلم والتعليم والممارسة 

بمخرجاتها من جهة أخرى )أبو  واالرتقاءالطلبة وتعزيز دافعيتهم وخدمة العملية التعليمية من جهة 

 (7618 ،حمديرمان و 

تعليم اللغة  يفي دراستها إلى واقع توظيف تقنيات التعليم ف (7617) ديبحيث أشارت 

راء الطلبة وقد بينت نتائجها ندرة آلأجرتها  ن خالل دراسة تحليليةالعربية لغير الناطقين بها م

الباحثة في  وجدتهتوظيف تقنيات التعليم في جميع مقررات اللغة العربية لغير الناطقين بها وهذا ما 

ومن خالل إجرائها مقابالت لبعض معلمين ومعلمات اللغة العربية لغير  وطبيعتهمكان عملها 

بهدف الكشف عن  عّمانالناطقين بها في مراكز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في العاصمة 

أن  أيضا انتباههاواقع توظيف تقنيات التعليم والمشكالت التي يواجهها الطالب في صفوفهم وأثار 

عن طريق تقسيم الطالب بصفوفهم من طالب إلى ثالثة كحد  أيضاتقدم مقرراتها  بعض المراكز

 مقرر تعليمي رقمي.و أقصى مع كل معلم نتيجة لعدم وجود وسائل تعليمية حديثة 

في هذا العصر  مهما مطلباالمستحدثات التكنولوجية في تدريس اللغة العربية  استخدامويعد 

( المنعقد في دمشق بإنتاج محتوى رقمي 7619للغة العربية )حيث أوصى المؤتمر العاشر لمجمع ا

من مستحدثات التكنولوجيا وتوظيفها في خدمة اللغة العربية للتحسين من  االستفادةعربي وضرورة 

 لإلبداع. محركامن جعل أبناء اللغة العربية  أيضاأداء الطلبة في اللغة العربية، وال بد 

عتمادا والدراسات السابقة نجد أن الكثير من الدراسات أثبتت على مراجعة األدب السابق  وا 

على التعلم بشكل  كبيرا إيجابيا أثراتقنيات التعليم ومستحدثاتها مثل الوسائط المتعددة  الستخدامأن 
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كسابهم المهارات المطلوبة بأقل وقت وجهد مثل )الصقار،   (7613عام وزيادة تحصيل المتعلمين وا 

 (7617 وسلطان وشاهين،احمد ( ودراسة )7615، ( و)عودة7618العدوان، و)

الوسائط المتعددة في عالج الفروق الفردية  استخدامأثر بالمقابل قلة األبحاث التي درست 

من أصعب التحديات التي يواجهها معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها ألن  وهذهبين المتعلمين 

وهناك كثير من الدراسات  مختلفة،المتعلم في مركز تعليم اللغة العربية يتعامل مع جنسيات وأعمار 

كلغة أجنبية مثل  المتعددةالوسائط  باستخدامفي تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية  اهتمتالتي 

(Magarba, 2017(و )7619سيف، ( و)7613، السلمي )(وKawazbeh, 2015) 

 (Alanazi, 2016و)

في تحسين أساليب تعليم اللغة العربية بشكل عام  اهتمتلكن نجد ندرة في الدراسات التي 

في تنمية مهارات اللغة العربية لغير الناطقين  المتعددةالمستحدثات التكنولوجية كالوسائط  واستخدام

 االستماعبها بشكل خاص ومن هذا المنطلق تسعى الباحثة للعمل على تنمية مهارتي اللغة العربية 

الوسائط المتعددة لتحسين العملية التعليمية ومعالجة التحديات التي يواجهها  باستخداموالمحادثة 

 الفردية.بها وأهمها الفروق  معلم اللغة العربية لغير الناطقين

 اآلتي:وبناًء على ما سبق تم تحديد مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس 

ما فاعلية الوسائط المتعددة في تنمية مهارات اللغة العربية لغير الناطقين بها في مراكز 

 عمان؟تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في العاصمة 

 هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية وقد أنبثق عن 
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( بين α ≤ 6.63داللة إحصائية عند مستوى الداللة )وق ذات جد فر هل تو  :األولالسؤال 

في مهارة االستماع في اللغة العربية  والتجريبية( الضابطة)مجموعتي الدراسة متوسطي درجات 

 التدريس.لغير الناطقين بها يعزى لطريقة 

( بين α ≤ 6.63داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ذات فروقتوجد هل  :الثانيالسؤال 

مهارة المحادثة في اللغة العربية  في( والتجريبيةالضابطة ) الدراسة،درجات مجموعتي  متوسطي

 لغير الناطقين بها يعزى لطريقة التدريس.

 هدف الّدراسة أ

  اآلتي:إلى  الدراسةتهدف 

  التعلميه.معرفة مدى قابلية تطبيق الوسائط المتعددة في العملية التعليمية 

  إستقصاء فاعلية الوسائط المتعددة في تنمية مهارة اإلستماع في اللغة العربية لغير الناطقين

 بها.

  إستقصاء فاعلية الوسائط المتعددة في تنمية مهارة المحادثة في اللغة العربية لغير الناطقين

 بها.

  أهمية الدراسة

 التالي:على النحو  وتطبيقية،تتمثل أهمية الدراسة في قسمين نظرية 

معرفة فاعلية الوسائط المتعددة في تنمية مهارات اللغة العربية في تكمن األهمية النظرية 

بعد الكافي  االهتمامكتقنية تربوية تعليمية في هذا المجال لم تحصل على لغير الناطقين بها 

 توسعاالدراسة الباب لدراسات أكثر  هذهتفتح إذ من المؤمل أن  بأبعادها،ومعالجة مشكلة الدراسة 

لمواكبة تطورات ومستجدات  المتعددةعلى الوسائط  االعتمادفي هذا المجال وتساهم ببيان أهمية 
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 الناطقين بهالغير  العربيةوتعلم اللغة العصر في النظم التعليمية وأثرها على التعلم بشكل عام 

 خاص.بشكل 

 

قد تساهم في تحسين أساليب التدريس المتبعة في معاهد   أما األهميه التطبيقية لهذه الدراسة

همية توظيف التكنولوجيا ومستحدثاتها أبمدى وزيادة وعي المعلمين لغير الناطقين بها اللغة العربية 

لغير الناطقين في العملية التعليمية والتعرف على المشكالت المتعلقة بتنمية مهارات اللغة العربية 

الدراسة وتوصياتها في تزويد  هذهومن المتوقع أن تساهم نتائج لحلها، الدائمة  بها والمحاوالت

نموذج مقترح بالوسائط  لغير الناطقين بها،لعربية المسؤولين ومتخذي القرار في مراكز اللغة ا

ُمحكمة من ذوي أداة  ، مع توفيرهالغير الناطقين بهاالمتعددة لتنمية مهارات اللغة العربية 

قد تفيد معلمي اللغة العربية  والمحادثة  االستماعلقياس مهارات اللغة العربية  اإلختصاص والخبرة 

 ناطقين بها.في مراكز اللغة العربية لغير ال

 حدود الدراسة

 اآلتي:حدود الدراسة الحالية على النحو  اقتصرت

 الموضوعية:الحدود 

 االستماعتنمية مهارات اللغة العربية  المتعددة فيتوظيف الوسائط الدراسة على  اقتصرت

 الفصول، األيام،)درس دروس معينة ضمن مقرر اللغة العربية لغير الناطقين بها  والمحادثة في

حوار في  المطعم،حوار في  التعارف، العنوان، الجو، الجر، حالةأحرف  باستخداموصف األماكن 

 .(والسفرمن المكتبة ؟، حوار اليوميات  كتاباكيف أستعير  ،محل المالبس

 الزمانية:الحدود 

 (7619/7676)الثاني للعام الدراسي  الدراسيالفصل 
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 الحدود المكانية:

 .عّمانلتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في العاصمة  عامّيةمركز 

 الحدود البشرية:

 بها. لغير الناطقينلتعليم اللغة العربية  عامّيةفي مركز متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها 

 محددات الدراسة

بتطبيقها على مجتمع معين فكانت حدودها في حدود مجتمع تحددت نتائج هذه الدراسة 

إذ يمكن تعميم نتائج  أداتها،وبطبيعة ( العربيةمتعلمي اللغة )الطلبة  استجابةودرجة  الدراسة،

ومعامل  دوات المستخدمة فيهافي ضوء صدق األ المشابهة لمجتمعهاالدراسة على المجتمعات 

مع  الباحثة،المحادثة اللذان تم إعدادهما من قبل  واختبار مهارة مهارة االستماع اختباراوهي ا مثباته

في المتغير التابع  (طريقة التدريسعلى معرفة أثر العامل المستقل ) اقتصرتالعلم أن الدراسة 

 والمحادثة(. االستماع)مهارات اللغة العربية 

 مصطلحات الدراسة

 اآلتي:من المصطلحات يمكن تعريفها على النحو  عدداتتضمن الدراسة الحالية 

 (Effectiveness) :الفاعلّية

( بأنها " تستخدم لوصف فعل معين وتحديد أكثر الوسائل قدرة 7618:73يعرفها العطوي )

لمعايير محددة  طبقاالمقصودة  النتيجةعلى تحقيق الهدف، كما عرفها بأنها القدرة على تحقيق 

 ."مسبقا
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 بإستخدامُيرى في عالمات الطلبة اللذي تم تدريسهم األثر الذي سوف  بأنها:وتعرفها الباحثة 

غير الناطقين لدى متعلمي اللغة العربية والمحادثة  االستماع تيمهار  في إختبارالوسائط المتعددة 

 .المبتدئينبها 

  (Multimedia) :الوسائط المتعددة

( بأنها "توظيف النصوص والجداول والرسوم البيانية والصور 7615:191غازي )يعرفها 

بكيفية مندمجة ومتكاملة ومن أجل تقديم  والفيديو،واللون والحركة والرسوم المتحركة والصوت  الثابتة

 ."اإلدراكية قدراتهرسالة تواصلية فعالة قادرة على تلبية حاجات المتلقي ومتكيفة مع 

 متحركة، نص(رسوم  ثابتة،صور  صوت،مزج ما بين عدة عناصر ) بأنها:وتعرفها الباحثة 

المتلقي من التفاعل معها  تعليمية تمكنرسالة  مختلفة لعرضتم تصميمها عن طريق برامج تأليف 

 بها.الناطقين  والمحادثة لغير العربية االستماعبهدف تنمية مهارات اللغة 

 (Development): التنمية

العمليات المتتالية والمستمرة  اإلجراءات أو( بأنها "الشكل المعقد من 7619يعرفها حساني )

 والحضاري فيوسرعة التغير الثقافي  واتجاهالتي يقوم بها اإلنسان للتحكم بقدر ما في مضمون 

 ".مجتمع من المجتمعات بهدف إشباع حاجاته

لمتعلمي اللغة  والمحادثة االستماعاللغة العربية  تحسين مهارات :وتعرفها الباحثة بأنها

 .أدائهم بهاورفع مستوى غير الناطقين بها  ةالعربي
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 (Skill) :المهارة

في الوقت  واالقتصاد"االداء المتقن القائم على الفهم  ( بأنها7613:3)ويعرفها إبراهيم 

والمجهود وهي عملية مكتسبة وليست فطرية تعتمد على التدريب والتعلم من األخطاء حتى يصل 

 في كل عمل". االبتكارالشخص إلى اإلتقان في األداء وبالتالي لمرحلة 

قبل  والمحادثة من االستماعاللغة العربية  تيإتقان وممارسة مهار  بأنها:وتعرفها الباحثة 

الوسائط  التعليمية باستخدامالعملية من  االنتهاءبعد بها الناطقين  غيرمتعلمي اللغة العربية 

 المتعددة.

 (Language) :اللغة

بين البشر يعبر من خاللها  االتصالوسائل  وسيلة من ( بأنها "7618:77ويعرفها وعلي )

كما تعبر  يريد،بحيث يستطيع اآلخرون التفاعل معه وفهم ما  ومشاعره وانفعاالته،الفرد عن أفكاره 

كما تعتبر وسيلة لتطوير  حوله،على فهم من حوله وما  وتساعده واتجاهاته ومشكالته عن حاجاته

 .فكر ومعرفة وشخصية الفرد"

غير متعلمي اللغة العربية  واالحتكاك بينمن وسائل التفاهم وسيلة  بأنها:وتعرفها الباحثة 

 امتالكهم لها.ودرجة  والناطقين بهاالناطقين بها 

  (Listening Skill) :االستماعمهارة 

إلدراك  واالنتباهنشاط عقلي إيجابي مقصود يقتضي التركيز  ( بأنها: "7615يعرفها محمد )

 .الرسالة المسموعة وفهم المقصود منها "
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بها غير الناطقين نشاط ذهني يبذله المستمع من متعلمي اللغة العربية بأنها  الباحثة:وتعرفها 

وعلى هذا األساس يبني  وتحليله المتحدث ومحاولة فهمةفي كالم  االنتباه والتركيزبهدف  المبتدئين

 معلوماته.

 (Speaking Skill) :المحادثةمهارة 

( بأنها: "القدرة على توظيف المهارات اللفظية واللغوية والصوتية 7617يعرفها سعيدي )

 ."أو التعبير االستيعابللتواصل مع اآلخرين سواًء على مستوى  الفصاحةومهارات 

بشكل سليم لفظي مكون من رموز لغوية منطوقة  اتصالوسيلة  بأنها:وتعرفها الباحثة 

 بها.لى الناطقين أفكارهم ومشاعرهم إ لنقلغير الناطقين بها متعلمي اللغة العربية  يستخدمها

 (Non –Native Speakers) :اللغة العربية غير الناطقين بها متعلمو

 العربية لغيرهم الطلبة الذين يتعلمون اللغة العربية في مراكز تعليم اللغة الباحث يعرفها 

 .الناطقين بها ومن جنسيات متعددة
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

 تمهيد

إذ  الدراسة،ضوع لألدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بمو  عرضايتناول هذا الفصل 

ما يخص الوسائط المتعددة. وأشتمل  الباحثة كليشتمل على محورين، المحور األول تستعرض به 

المحور الثاني على مفهوم اللغة العربية لغير الناطقين بها ودوافع تعلمها والتعرف على )مهاراتها 

واألبحاث العلمية على عرض الدراسات  فاشتملت(. أما الدراسات السابقة والمحادثة االستماع

 من نتائج.السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة وما توصلت إليه 

 : األدب النظري أوال

 (Multimediaالوسائط المتعددة ) األول:المحور 

التكنولوجيا طريقة نظامية تسير وفق معارف منظمة بحيث ُتستخدم جميع اإلمكانات المتاحة 

وهي ، هُمتقن وفّعال إلنجاز العمل وتحقيق الهدف المرغوب في بأسلوبالمادية كانت أم غير مادية 

منها  التعليمية لالستفادةللمستحدثات التقنية المعاصرة وتطبيقاتها في المؤسسات  األمثلاإلستخدام 

 (.7618 معال،)أبو  جوانبهفي إدارة العملية التعليمية على النحو المرغوب بجميع 

ويتمعَّن في واقع التعليم بجميع البلدان يجد أن القوة والتقدم في هذا الوقت ال والذي ينظر 

بحيث ال  استثمارهافر من علم وتكنولوجيا وكيفية االسكان أو المساحة، بل تقاس بما يتو  تُقاس بعدد

التكنولوجيا كما عرفها مهدي ف (.7611 ،نتيجة من وجودها دون موارد بشرية مؤهلة )نضيرة

المتاحة ( بأنها عملية تنظيمية تسير وفق معايير محددة بحيث تستثمر جميع اإلمكانات 7613)
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لتغيير يلبي  وصوالكانت أم غير مادية، بأسلوب فّعال ومتقن ودرجة عالية من الكفاءة  مادية

 حاجات اإلنسان ويأتي بالُرقي والتقدم.

 مفهوم الوسائط المتعددة 

، وهي التعدد الناحية اللغويةتعني الكثير من األشياء من  المتعددة إذتنوعت مفاهيم الوسائط 

 الشكلية فتعنيوالتعلم، أما من الناحية  االتصالوسيلتين أو أكثر من وسائل  التكامل بينبغرض 

توصيل األفكار  المتحركة فيالصورة الثابتة أو  المسموع معالنص المكتوب مع الصوت  استخدام

تستطيع  شيءوفي ضوء ذلك يمكن القول بأن أي  األهداف،لهدف تعليمي أو تجاري أو غيره من 

 وهي مصحوبة بصوت أو لقطات فيديو أو أدتهلوحدها يكون أكثر تفاعلية إذ الكلمات  تؤديهأن 

المتزامن لألشكال  االستخدامهي المتعددة لوسائط وا (.7618 اهلل،صور ثابتة أو متحركة )رزق 

الفيديو، الرسوم  صوت،الخالل وسائل متنوعة مثل ) المعالجة منالمختلفة من المعلومات 

إلى أن الوسائط المتعددة هي تقديم ( 7663أشار ماير ). و (Buford, 2014) المتحركة(

الكلمات والصور، ويقصد بالكلمات الشكل الشفوي مثل النص المطبوع أو  باستخدامالمعلومات 

المنطوق، أما الصور فتأتي على شكل مرئي مثل الصور اإليضاحية والصور المتحركة والرسوم 

 والفيديو.البيانية 

ظهرت في مجاالت عدة ومنها  التكنولوجية التيوتعد الوسائط المتعددة أحد المستحدثات 

إذ تضع المعلم في وسط تعليمي غني بالوسائل التعليمية المتعددة في شكل متكامل  التعليم،مجال 

 مسبقالوصول إلى أهداف واضحة تم تحديدها المعلم والمتعلم ا واحد، يساعدلتكوين مساق نظامي 

يكون التفاعل المباشر بين المتعلم والوسائط المتعددة التي تؤثر في زيادة مهارات التعلم عند  حيث

خالل وسيط لتقديم  متكامل منتوظيف الوسائط المتعددة بشكل  يتمو  (.Johari, 2015المتعلمين )
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 , Andresen & van) مميزاتهمن  وهذهرسالة تواصلية فعالة قادرة على تلبية حاجات المتلقي 

2013.) 

 عناصر الوسائط المتعددة 

بين الجميع  اتفاقأن هناك للوسائط المتعددة وجدت من خالل قراءة الباحثة تعريفات كثيرة 

 :يلي واستخلصتها فيماعلى أن الوسائط المتعددة تحتوي على عنصرين أو أكثر 

، لكننا ال نستطيع فيهالنص التعليمي لوحدة أمرآ غير مرغوب  استخدام: يعتبر Textالنص 

عنه في توصيل المحتوى التعليمي، لما له من أهمية في توصيل الفكرة التي ال تعتمد  االستغناء

على أنه ال يمكن تخيل برنامج يقوم على  دراستهفي  (Mubarak, 2015على الصوت فقط وأكد )

عّرف المستخدم الوسائط المتعددة دون نصوص مكتوبة ومنظمة على الشاشة أو عناوين رئيسية ت

( أن النص له 7619، الغلبانويرى ) بأهداف البرنامج أو إعطاء إرشادات وتوجيهات للمستخدم،

يمدنا بالمعلومات الهامة كالعناوين الرئيسية فين حين  ألنهأثر كبير في برامج الوسائط المتعددة 

 . انتباههأكثر من الالزم مضر للمتعلم ويؤدي إلى تشتيت  استخدامه

( أن األصوات يتم تحويلها إلى إشارات رقمية يمكن 7617: يرى الصقار )Soundت الصو 

أهم عناصر  أنه( إلى الصوت على 7611وأشار مرجان ) صوتية،كمؤثرات إضافتها إلى الصور 

الوسائط المتعددة الحسية وقد يكون مقطع موسيقي كالسيكي أو هادئ أو صاخب أو مؤثر صوتي 

حيث يضيف  الرياح.أو أصوات لعناصر في الطبيعة كصوت الرعد أو  أحاديث مسجلة كخلفية أو

فّعالة تظهر من خالل إحساس المتعلمين بمحتوى المعلومة المقدمة  الصوت قيمةعنصر 

 وزيادة إدراكهوكل ذلك يساعد المتعلم على فهم المحتوى التعليمي البصري  (.7619_الغلبان،)
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في تعليم  كثيراوالوسيط الصوتي في تكنولوجيا الوسائط المتعددة يفيد  انتباهه، واستثارةبالواقعية 

وتنمية مهاراتهم السمعية إذ يراعي في تعليمهم النطق الصحيح  دراسياالمبتدئين أو المتأخرين 

 (.7613 السلمي،الفروق الفردية بين المتعلمين )

إعدادها ببرامج مختلفة مثل برامج الرسوم المناسبة  هي صور رقمية يتم: Imageر الصو 

، والصور التي احتياجاتهموعادًة يستخدمها المصممون إلعداد الرسومات المختلفة التي تتوافق مع 

بعض  باستخدامأو   Scannerالماسح الضوئي باستخدامتضاف من مصادر خارجية سواء 

، ومهما Photoshopة على الكمبيوتر كبرنامج الكاميرات ثم يتم معالجتها ضمن البرامج المتوفر 

 بالصور ومراعاة دقتها ووضوحها )مبارز االهتماميجب  إلعدادها كانت الوسيلة المستخدمة

سماعيل،و    (7616 ا 

في قدرتها على إمداد المتعلم  التعليمية المتحركةاألفالم أهمية  تتركز: Video الفيديو

ألن ما يميز الفلم التعليمي عن أي من الوسائل التعليمية  اكتسابهايمكن للمتعلم بخبرات حقيقية 

يسمح بإتاحة عرض المواقف النادرة التي  ألنهعند المتعلم  التخيل واإلدراكاألخرى هو إثراء ملكة 

ويتضمن هذا العنصر أشكال عديدة  .(7618 الدسوقي،و  والمصري وأسعد)شلبي  إدراكهاال يمكن 

يتم تسجيلها بكاميرا منة مع الصوت والتي تعرض على شكل فيلم أهمها الصور المتحركة المتزا

رجاع واإلسراعلها خاصية التثبيت واإلبطاء  رقمية،فيديو  الرسوم المتحركة وفيديو  اللقطات، وا 

Animation رسوم يمكن إنتاجها بالكمبيوتر من خالل تصميمها في شكل في الذي يتمثل ب

عطائها صفة الحركة عمل التعديالت الالزمة  األولية ثمصورتها   .(7613 محمد،)وتلوينها وا 
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 العملية التعليمية  المتعددة في أهمية الوسائط

من الفوائد إذ إنها تخاطب أكثر من حاسة عند اإلنسان  كثيراالوسائط المتعددة  الستخدامات

تعلم أكثر مما يجعلها تتميز بالتفاعل، إذ تخاطب بشكل كبير حاستي السمع والبصر، مما يجعل ال

تساهم بإيصال المعلومات إلى جميع المستويات بطريقة أكثر كفاءة وأعم فائدة، و  تركيزا

 بديهيافإن تطبيق الوسائط المتعددة يمكن أن يجعل محتوى التدريس التقليدي  (.7615_)عودة،

وتحسين كفاءة التعليم من خالل دمج الرسوم واألصوات والنصوص  الطلبة وذلك إللهام حماس

من القبول السلبي وفي  بدالوالصور، حيث تساعد كل هذه العناصر على إتقان المعرفة  بنشاط 

 انتباهوتحسين جو البيئة التعليمية، وجذب قوية للتعليم السلس والفعال  الوقت نفسة توفر أداة

للتعلم  بشكل أفضل حيث توفر هذه التقنية للطالب مادة عاطفية حّية  اهتمامهمالطالب لتحفيز 

وواضحة وواقعية وتجعلهم يشعرون بالعديد من المشاهد المستحيل تطبيقها في الغرفة الصفية 

(Jian, 2012). 

 خصائص الوسائط المتعددة  

 مثل )مبارزوفاعليتها عن الوسائط المتعددة  تحدثتعّده  ودراساتمراجع بالرجوع إلى 

سماعيل  ( وجدت7615 ،عودة ؛7613 ،مدمح ؛7618 اهلل،رزق  ؛7613، لصقارا ؛7616 ،وا 

المزايا  هذهومن لية التعليمية اله في العمعدة تجعل لها قيمة فعّ الباحثة أن للوسائط المتعددة مزايا 

 اآلتي:

  (Interactivity) :التفاعلية

نحو مصدر  استجاباتصورة  التعليمية فيالعملية وهي قيام المتعلم بمشاركة نشطة في 

من حرية التحكم في  للمتعلم بدرجة، وبذلك تسمح في عملية التعلم استمرارهالتعلم مما يؤدي إلى 
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عادة عرضة حسب عرض المحتوى المنقول  حول  إذ توفر بيئة تعلم نشطة متمركزة احتياجهوا 

المتبادل بين المتعلم والبرنامج والتفاعل اإليجابي مع المعلومات  االتصالالمتعلم تقوم على أساس 

 .المقدمة

 (Individuality) :الفردية

مع خصائص  التعليمية لتتالءمالمواقف  المتعددة بتفريدحيث تسمح تكنولوجيا الوسائط 

طالب إلى  التعلم منفي عملية الوقت المستخدم  وبالتالي تباينالمتعلمين وسماتهم وفروقهم الفردية 

 آخر.

 (Diversity) :التنوع

العناصر المكونة لها إذ توفر بيئة تعلم  استخدامإمكاناتها في  المتعددة نتيجةتتنوع الوسائط 

من المثيرات التي تعمل على إثارة وتنشيط  مزيجافهي تقدم  يناسبهمتنوعة يجد فيها المعلم ما 

 .ةمتباينالحواس عند المتعلم بدرجات 

 ((Integration :التكامل

لتحقيق الهدف المرجو ال بد من تكامل الوسائط المتعددة في إطار واحد وال تعرض بشكل 

بما يتناسب مع  وظيفياتكاملها  المتعددة بمدىوتقاس قوة برامج الوسائط  األخرى،فردي واحدة تلو 

اّل سيؤثر غير ذلك في جودة العرض ودرجة التفاعل المتعلمين خصائص  والمحتوى الُمراد عرضة وا 

 .المتعلم والعرضبين 
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  ((Flexibility :المرونة

أي إمكانية إجراء أي تعديالت باإلضافة أو الحذف أو التعديل أو التغيير على عروض 

 من اإلنتاج. االنتهاءبعد  واإلنتاج أوخالل عملية التصميم  سواءالمتعددة الوسائط 

  (Synchronization):التزامن

عند العرض وتعني العرض المتداخل أي تزامن العناصر ودخولها في وقتها المناسب 

 المتكامل، وتعني تزامن الحركة في الصور المتحركة والرسوم وتزامن الصوت مع المشهد.

نما بقيمتها في خدمة  الموضوع ويتضح للباحثة أن العبرة ليست بعدد الوسائل المستخدمة وا 

الغلبان كل من دراسة ف المرغوب به، حيث أشارت الهد وارتباطها بالمحتوى المعروض وتحقيق

وهو تصنيف  ( 1) الشكل يمثله الخبرة الذيمخروط  إلى باالستناد( 7619) سيف و (7619)

Edgar Dale  مما يرى  %36ويتذكر مما يسمع  %76أن اإلنسان يتذكر للوسائل التعليمية

حيث قام . بواحد مما يقول ويفعل في آن   %96ومما يقول  %76ومما يسمع ويرى  %36ويتذكر 

E. Dale  عملية التعلم،  المتعلم فيعلى أساس الخبرة التعليمية التي يمر بها بوضع هذا المخروط

عن قمة  ابتعدنا المتعلم كلما ويزداد دوردور المعلم يقل بالتدريج  هذا التصنيف أن ويالحظ في

حيث يقوم المتعلم في هذه الحالة بممارسة العمل المتصل بهدف هذا  قاعدتهمن  المخروط مقتربين

مساهمات رئيسة في تطوير تكنولوجيا  قدموامن التربويين الذين    Edgar Daleويعتبر التعلم،

 .(lee & Reeves, 2017الحديثة )يم التعل
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 (Cone of Experience)   مخروط الخبرة (:1الشكل )

 الوسائط المتعددة إستخدام  مبررات

ومن خالل التطورات  في اآلونة األخيرة تأثير التقنية في العمليات التعليمية اتضحلقد 

الكمبيوتر في التعليم وثورة المستحدثات التقنية أصبح باإلمكان التكامل  استخدامالسريعة في مجال 

مجموعة الوسائط  المجموعة: هذهبينه وبين مجموعة من الوسائل التعليمية المختلفة وتسمى 

المتعددة الذي تقوم على دور أساسي وهو جعل العملية التعليمية ممتعة وشيقة ومن خاللها يمكن 

أي معلومة بأكثر من وسيلة )صوت، صورة( ومن ثم توصيلها للمتعلم بالشكل للمعلم التعبير عن 

، إذ أن المعلومة إذا ُقِدمت للمتعلم عن طريق وسائل عدة خصائصهالمناسب وبما تتناسب مع 

فإنها تخاطب أكثر من حاسة لدية وبالتالي تكون فاعليتها أفضل مراعية الفروق الفردية بين 

. بينما (7613جة كبيرة من الحرية في التعامل مع المادة التعليمية )عبيس، المتعلمين إذ تمنحهم در 

( على أنه كلما كانت الخبرات التعليمية المقدمة للمتعلم أقرب إلى الواقعية 7613أشار جبريل )

باألهداف التي يسعى المتعلم إلى تحقيقها والرغبات  وثيقا اتصاالأصبح لها معنى ملموس متصل 

وأبو  األلوسي،بينما يرى كل من  الدراسي،للمقرر  واستعدادا تقبالأكثر  لتجعلهباعها التي يريد إش
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المعرفي  فجاراالنفي التعليم  استخدام التكنولوجيا( أن أبرز األسباب الدافعة إلى 7617شنب )

 التعليم.وجودة  وتشويق المتعلمالتعلم  وتطوير نوعيةالفروق الفردية بين المتعلمين و 

  يالتعليمتصميم ال

( ان تكنولوجيا التعليم تعد طريقة في التفكير المنطقي تعتمد 7669)اسماعيل و  ن مبارزبيّ 

أسلوب النظم في التصميم واالنتاج والتطبيق بحيث تتكون من مجموعة من العناصر المتداخلة 

وم مفهلى إ (7613جبريل ) بينما أشار النظام.والمتفاعلة تؤثر في بعضها البعض تمثل مكونات 

تنفيذ التصميم و السلوب منظم في أ على إنهاإلى تقنيات التعليم  العلميةمدخل النظم من رؤيته 

ان النظم ليست  (7618) ، وأكد شلبي وأسعد والمصري والدسوقيةمييلنماذج تعلتطوير التقويم و الو 

راد تحقيقها الم  هداف لأل عامة تتغير وفقآ استراتيجيةمجموعة من العناصر الثابتة ولكنها تتبع 

 ق فيها. طبَ والظروف البيئية التي تُ 

من العلوم  انبثقلك العلم الذي نه ذ( التصميم التعليمي على إ7611ضاحي ) توعرف

النفسية السلوكية والعلوم االدراكية المعرفية ويتم من خالله الربط بين نظريات التعليم والتعلم وبين 

 الدائمةيخضع للمعرفة  أي إنهالحديثة تربوية والتكنولوجيا ن النظريات الوبيتطبيقاتها في الوقع 

 حديثة. استراتيجيات والتنفيذ أليبهدف التطوير 

مجموعة النظريات التي ترتكز على دراسة العالقة بين "ن العلوم النفسية السلوكية هي إحيث 

التعليمية، أما العلوم اإلدراكية المعرفية فهي  البيئةاالستجابة المالحظة في المثير الخارجي و 

مجموعة النظريات التي ترتكز على دراسة العمليات اإلدراكية الداخلية في دماغ المتعلم عند 

 (.7: 7611)ضاحي،  .تفسيرها لعملية التعلم"
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  من خالل الوسائط المتعددة   المعرفية للتعلمالنظرية 

 على النظرية المعرفية  للتعلم من خالل الوسائط المتعددة يعتمد تصميم المقررات اإللكترونية

The Cognitive theory of Multimedia learning  النظرية هذهصاحب وRichard 

Mayer  على ثالثة  تجاربهمن خالل النظرية  هذهأستاذ علم نفس في جامعة كاليفورنيا، وتقوم

المعلومات )السمعية والبصرية( وكل قناة لها قدرة  الستقبالوهي: وجود قناتين منفصلتين  مرتكزات 

ويرى  تنظيم، تكامل(، اختيارمحدودة وعملية التعلم هي عملية نشطة تتضمن )تصفية،  استيعابية

Mayer  (7663)  في ضوء كيف يتعلم العقل، لذلك يجب في تصميم المقررات اإللكترونية  التعلم

أو كلمات  (mages) إما في شكل المعلومات للمتعلمالقائمة على الوسائط المتعددة أن تقدم 

المعلومات عن طريق قناتين منفصلتين ولكنهما ليست  هذه استقبالويتم  Words)) مسموعة

العناصر البصرية  استخداممتعارضتين وهما القناة السمعية والقناة البصرية وتؤكد النظرية على 

 وليس كل منهما بشكل منفصل. اوالسمعية مع

الذاكرة الحسية  (:7في الشكل ) أنواع كما ةأن للذاكرة ثالث نظريتهفي ضوء  أيضا رويشي

(Sensory Memory والذاكرة ) العاملة(Working Memory)  طويلة المدى و(long –term 

memory)  من المعلومات الممثلة بالصور والنصوص  باستقبالالذاكرة الحسية تقوم حيث أن

المرحلة تكون المعلومات  هذهخالل العين والمعلومات الممثلة في أصوات من خالل األذن وفي 

 سمعية.غير ُمدركة بشكل كامل فهي إما بصرية أو 

من الذاكرة الحسية ثم معالجتها  وانتقائهاتقوم بعد ذلك الذاكرة العاملة بإدراك المعلومات 

أو عمل ربط بين النص والصورة، تنتقل بعد ذلك وعمل ربط بينها وبين المعلومات السابقة 
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         غير محدد يختلف من متعلم آلخر لتخزينها لوقتالمعلومات إلى الذاكرة طويلة المدى 

(Mayer, 2005) . 

 The Cognitive theory of Multimedia learning  (Mayer, 2012)  (:0الشكل )

 أنظمة الوسائط المتعددة  

سماعيل، )مبارزأشار كل من   ه( إلى أن7618 ،والدسوقيوالمصري وأسعد  ؛ شلبي0761 وا 

  :ال بد من وجود أساسيات ترتكز عليها برامج الوسائط المتعددة وهي

( وتشمل عناصر مادية وأجهزة الكمبيوتر الشخصي Playback Systemsأنظمة التشغيل )

 الضرورية لتشغيل برامج الوسائط المتعددة.التي تحتوي على الحد األدنى من اإلمكانيات والبرامج 

وهي برمجيات تستخدم إلنشاء برامج الوسائط ( Authoring Systemsأنظمة التأليف )

 المتعددة.
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 أساليب التصميم التعليمي 

بتقديم  ألنه يسمحأهمية بالغة في التعليم  لهالتصميم التعليمي أن ( 7611ضاحي ) ترى

ثارة دافعيتهم لمواصلة  اهتمام استمراريةمحتوى تعليمي يساعد على  وال بد من  التعليم،الطالب وا 

، خسارة دافعيتهم نحو التعلمذلك يؤثر على مخرجات تعلم الطالب مما يؤدي إلى  إن عكسالقول 

وشلبي والمصري وأسعد ( 7613( واشتيوة وعليان )7611كل من ضاحي ) أيضاحيث أشار 

يجابيات وسلبيات كل أسلوب ( إلى األساليب ا7618والدسوقي ) ألساسية في التصميم التعليمي وا 

 كما يلي:

وُيعد من أبسط األساليب ولكنة يلزم جميع : (Linear Designالتصميم الخطي )

ولكي يتعلم  بينهم،المتعلمين بالسير في نفس الخطوات التعليمية بصرف النظر عن الفروق الفردية 

ال بد له من المرور بكل اإلجراءات التي يقررها التصميم وفي نفس الترتيب  معينا مفهوماالطالب 

القدرة على التحكم التام في جميع إجراءات عملية التعلم وسهولة  مميزاتهومن  واألمثلة.للمعلومات 

من التصميمات األخرى ومفيد وفّعال عندما تكون مستويات  تعقيداأقل  بانةالتخطيط ويتصف 

 سة.متجانالطلبة 

ومن أهم العوامل التي يعتمد عليها هذا  :(Branching Designالتصميم المتفرع )

ويقصد بالتفرع داخل التصميم قدرة  الفردي،التفرع التي تسمح بتقديم التعليم  اختياراتالتصميم هي 

لتفرع وتستخدم إجراءات ا يريدها،الذهاب إلى أي نقطة  للخلف أوالمتعلم التقدم لألمام أو الرجوع   

عندما ُيراد تخطي بعض التدريبات أو دراسة موضوع دون المرور بالموضوعات األخرى ويمكن 

 يلي:كما  أنواعهتوضيح 
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المتعلم من نقطة إلى أخرى  انتقال: ويقصد به (Forward Branching)التفرع االمامي 

 وأدائه واختياراته. رغبتهبناًء على 

من موضوع  ما  االنتقال: ُيمّكن المتعلم من (Backward Branching)التفرع الخلفي 

 العكسي.التفرع  أيضاويسمى  له،إلى موضوع سابق 

ويحدث عندما يكون الترتيب أو التسلسل في  (:Random Branching) التفرع العشوائي

على تسلسل  االعتمادحيث يسمح ألي من األنواع السابقة بالحدوث دون  مهم،خطوات السير غير 

 منطقي.

متعددة ويسمح لكل  باختياراتإنه يسمح ببناء برامج تتمتع ومن مميزات التصميم المتفرع 

القدرة على  المتعلمين وله، أي إنه يراعي الفروق الفردية عند احتياجاتهطالب بالتعلم حسب 

الكامل في سير الدرس وتقديم  للمصمم التحكمال يتيح الفرصة  هنأب تتلخص هعيوبمواجهتها. وأما 

على  تأثيرهغير فّعال وال يمكن ضمان بعض األحيان  في هولكن تعليمة للطلبة،جميع ما يريد 

 مستوى تحصيل الطالب.

 نماذج بناء التصميم التعليمي 

يعّبر النموذج التعليمي عن تصّور عقلي مجرد لوصف إجراءات خاصة بتصميم التعليم 

على هيئة رسم خطي مصحوب بوصف لفظي يزودنا كمستخدمين بإطار  ، بصورة مبسطةوتطويره

معلومات جديدة والتنبؤ  واكتشافاإلجراءات والعمليات وفهمها وتنظيمها وتفسيرها  هتوجيهي لهذ

سماعيل بنتاجها بهدف التعديل لتحقيق األهداف المرجّوة  نماذج  تتشابه، حيث (7616، )مبارز وا 

بينهم فيستند  االختالفتتكون من مجموعة من الخطوات الفرعية، أما التصميم التعليمي في أنها 
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خرون إلى المعرفية آأصحابها إلى مدارس مختلفة فبعضهم منتمي للمدرسة السلوكية و  انتماءإلى 

على آخر  اوجميعهم يشتركون في عناصر مراحل التصميم ولكنهم يختلفون بأن أحدهم يقدم جزء

 .(7619)سيف، 

( أن أغلبية نماذج التصميم تعتمد في إنشائها 7618) والمصري وأسعد والدسوقيشلبي وأكد 

أنه ( 7615وأورد الشكري والصجري ) ،وهو النموذج العام لتصميم التعليم ADDIE على نموذج

حجر األساس لجميع نماذج تصميم التعليم وأسلوب نظامي لعملية التصميم إذ يمنح المصمم إطار 

 ADDIEومصطلح . واالستمراريةتضمن تحقيق األهداف المرجوة المنظمة معين من اإلجراءات 

ُيعزى للحروف األولى من المصطلحات التي تشكل المراحل الخمس التي يتكون منها  اختصار

والشكل  (.5: 7611النموذج وهي التحليل، التصميم، التطوير واإلنتاج، التنفيذ، التقويم )ضاحي، 

  .النموذجالتالي يوضح مكونات 

 

 ADDIE مراحل نموذج  (:3الشكل رقم )
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( والدرويش 7611كما ذكرها كل من ضاحي )  ADDIEالمراحل األساسية لنموذج تمثل و 

  اآلتي:( 7617وعبد العليم )

المرحلة، المرحلة األساسية لكل العمليات والمراحل  هذهتعتبر  : (Analysis)مرحلة التحليل

من معارف  يمتلكونهوتتضمن تحليل العمل والمهام وخصائص الطالب وفجواتهم والفجوة بين ما 

 واألهداف المطلوبة، والمكان والوقت والميزانية.

 : ومن خاللها يتم تحديد األهداف اإلجرائية للنظام التعليمي(Design)م مرحلة التصمي

واألنشطة التعليمية المختلفة الضرورية لتحقيق األهداف وتحديد أساليب التقويم وطرق واألساليب 

 المحتوى.عرض 

وهي تنفيذ ما تم تصميمة في المرحلة السابقة باإلضافة  :( (Developmentمرحلة التطوير

واد التعليمية من خالل ترجمة مخرجات عملية التصميم للمإلى تطوير المحتوى والتقويم المستمر 

 .الحقيقية

 باستخدامالمرحلة القيام الفعلي بالتعلم  هذهوتتضمن  :(Implementation)ق مرحلة التطبي

 المادة التعليمية.

المرحلة نوعين وهما التكوني  هويشمل التقويم في هذ :(Evaluation)مرحلة التقويم 

القصور وكيفية  أوجهالمرحلة يتم التعرف على  هذهللمادة التعليمية وفي والختامي أو التجميعي 

 .معالجتها، وكيفية تقويم كفاءة النظام

  ADDIEونموذج   Branching Design الباحثة أسلوب التصميم المتفرع اعتمدتحيث 

ِلمناسبتهم مع طبيعة الدراسة التكنولوجية الحالية وشمول النموذج لجميع عمليات التصميم والتطوير 
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المتعلمين  احتياجات مراعاتهمن حيث لمرونة التي يتميز بها أسلوب التصميم المتفرع التعليمي وا

وتسلسل الخطوات على كافة المستويات  تطبيقهوفروقهم الفردية أما النموذج من حيث صالحية 

 .(7615من قبل الدراسات مثل دراسة الحربي ) واعتمادهمنطقي وغير معقد 

 بعد  والتعليم عن الوسائط،متعدد محتوى رقمي توفير 

ن وجود وتطور اإلنترنت  يعتبر البيئة أ( إلى 7618أشار شلبي والمصري وأسعد والدسوقي )

من فرص مثيرة للتعليم والتعلم عن بعد، بحيث  توفرهبالنسبة للمتعلمين لما  لالستعمالاألكثر سهولة 

ورفعها التعليمية وتوفيرها بسهولة للمتعلمين لتصميم الدروس  استخدامهاتسمح للمدرسين عن بعد 

عن بعد التعليم ، لذلك فإن القائمين على عملية على الشبكة أو كملف قابل للتنزيل وبأشكال مختلفة

يجب عليهم تنمية مهاراتهم لمواصلة عملية التعليم والتعلم من قبل المتعلمين بكل سهولة وبكفاءة 

ن  لبعض العناصر أو إضافة مقاطع مرئية )فيديو( أو صوتية الغير ضروري  االستعمالعالية وا 

وقت طويل لتنزيلها حتاج دي إلى ملل المتعلمين ألنها من الممكن أن تؤ غير مالئمة للعرض قد ت

مناسبة  اتصالوالحصول عليها وقد تضرهم بعض األحيان إلى التراجع، مع ضرورة توفير قنوات 

ل أو للتزود بمعلومات حول الدروس ومطالبة المتعلم مسموعة أو مرئية للتبليغ عن وجود مشاك

رسالها      .إلكترونيابالقيام بوظائف و واجبات منزلية وا 

اللغة العربية لغير ب والمحادثة االستماع تيومهار الناطقين بها  العربية لغيراللغة  الثاني:المحور 
 الناطقين بها 

قتصر على اللغة المنطوقة بل يشمل اللغة المكتوبة يمفهوم اللغة مفهوم شامل وواسع وال 

يرى  ، بينما(7613 وأبو شنب،)األلوسي  الكالمواإلشارات والتعبيرات الوجهية التي تصاحب سلوك 

( أن اللغة هي الطرية األهم في حفظ التراث ونقلة من جيل إلى جيل وهي وسيلة 7618حتاملة )
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 االنسجاموفهم مشاعرهم لتحقيق  والتواصل معهمللتعبير عن األفكار ونقل األحاسيس إلى اآلخرين 

الفطرية ينتمي إلى  بطبيعتهإن اللغة وحدة مترابطة  ومتكاملة وأن اإلنسان  حيثُ  الجميع.التام بين 

يربط بينه  والتعرف إلى اآلخرين، ومن أجل بناء جسر جنسهمع بني  دائما االجتماعيةالعالقات 

وبينهم يلجأ إلى تأسيس أول ركيزة لهذا الجسر وهي اللغة، وعلى الرغم من قدم مجال تعليم اللغة 

في عالمنا العربي وندرة عناية معاهدنا العربية  متأخراالعربية  في اللغات األجنبية  إال أنه ما زال 

وأكد السيد ، (7617، )عليبه على مستوى تصميم البرامج التعليمية ومستوى الدراسات العليا 

( على أن اللغة العربية تأتي في المرتبة الخامسة في العالم من حيث عدد المتكلمين 7617)

 .األصليين والثانويين فهي تأتي قبل الفرنسية واأللمانية واليابانية واإليطاليةاألصليين بها أو 

بين  االتصالالقناة الرئيسية لعمليات تمثل ( على أن اللغة 7617) شنبأبو و وأكد األلوسي 

والسماع تتكون من عنصر الصوت الذي يؤثر على األذن ومرتبط بالنطق  والجماعات إذاألفراد 

معانيها فمن  اللغة مرتبط بإدراكالمعنى المرتبط بإدراك المعاني ويؤثر على الفعل فمعرفة  وعنصر

 .آن   واحد ويرى فيالمهم أن يسمع 

 دوافع تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية 

؛ 7617  علي  ؛7615 ،؛ عطية7616، عبد الهادي ؛2011، )العياصرةأشار كل من 

 إلى دوافع عديدة لتعلم اللغة العربية كلغة أجنبية تتلخص كما يلي:( 7613، الفوزان

مدفوعة برغبة ذاتية للتعلم بهدف إرضاء الذات،  نفسهدوافع داخلية: مصدرها المتعلم 

 والشعور بالمتعة إلنجاز مهام مختلفة.
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دوافع خارجية: مصدرها خارجي من أجل نيل الحوافز والسعي وراء رضى المعلم، حيث أن 

الدافعية وتحفيزها في البداية تكون من المصادر الخارجية وينبغي على معلمي اللغة العربية  استثارة

مصدر دافعية خارجية لدى الطالب ومع الوقت والتقدم في المراحل  يكونواالناطقين بها بأن لغير 

 الدراسية تنشأ لدى المتعلم دوافع داخلية تستمر معه مدة طوية.

وبما أن اللغة العربية هي لغة الدين  ه،نفسم اإلسالم دَ دوافع دينية: تعد الدوافع الدينية قِ 

لتعلمها من كافة األقطار اإلسالمية حتى يستطيعون مئات الراغبين  اإلسالمي فقد أدت إلى تدافع

 فهم هذا الدين واألمور الدينية جميعها.

 االنتفاعالدوافع النفعية: أو ما تسمى بالدوافع الغرضية وهي الرغبة في تعلم اللغة من أجل 

 نبية.بها ووسيلة لتحقيق األهداف وتعد من الدوافع األساسية في تعلم اللغات األج

في حياة المجتمع الذي يتكلم  االشتراكالدوافع التكاملية: وهي الرغبة في تعلم اللغة من أجل 

مع الثقافة والتقاليد وفهمها، فتكون لدى  واالنسجاماللغة األم أي يتعلمها من أجل التواصل 

 والتواصل مع مجتمع اللغة. واالتصالالمتعلمين رغبة ملحة من أجل التكامل 

 االندماج: وهي الرغبة التي تحرك متعلم اللغة األجنبية بهدف االندماجيةأو  االنتمائيةالدوافع 

فردآ من هذا المجتمع  نفسه والمتعلم يعدالكلي مع أهل اللغة من أجل العيش معهم بصورة دائمة 

 فيه ليس بأجنبي عنه. وعضوا

 والمحادثة( االستماعمهارات اللغة )

بمهارات تعلم اللغة وهي مجموعة من  أيضاوالمعروفة إلى مهارات لغوية أربعة تستند اللغة 

نتاج لغة منطوقة من أجل التواصل الشخصي الفعال ، وهذه المهارات أربع قدرات تسمح للفرد بفهم وا 
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المهارات  اكتساباللغة األولى ويتم  اكتسابوالمحادثة والقراءة والكتابة في سياق  االستماعهي 

 هذهولهذا السبب تسمى ثم المحادثة ثم القراءة والكتابة  أوال االستماعفي الغالب في ترتيب  األربعة

 (.7617، سمارة ؛7613، )إبراهيم LSRWالقدرات بمهارات 

هو األساس في التعلم  االستماعألن والمحادثة  االستماعتناولت الباحثة في دراستها مهارتي 

وأن المواقف التي تستدعي أن تكون مهارة  (.7617، الشفوي )يوسف االتصالوهما مهارتا اللفظي 

أكثر من المواقف التي تكون فيها مهارة القراءة والكتابة الحقة  االستماعالتحدث الحقة لمهارة 

الحصول على اللغة  خاللههي المصدر الشفوي التي من  االستماع، أي أن مهارة االستماعلمهارة 

( على ضرورة التدرج في تقديم المهارات اللغوية 7617. وركز السيد )(Sejdiu, 2017)الهدف 

 .عند تطوير طرائق تعليم اللغة العربية وتعلمهاحسب ترتيبها 

 (Listening) االستماعمهارة  أوال:

الطبيعي هو المدخل الرئيسي لتعلم اللغة والطريق  االستماع( أن 7617) يوسفيرى 

( بأنها نشاط عقلي إيجابي مقصود يقتضي 7615إذ يعرفها محمد ) إنتاجافهمآ ومن ثم  الكتسابها

عملية إدراك لإلشارات أو األلفاظ المنقولة  أيضاوهي  لفهم المسموع والمقصود منه، واالنتباهالتركيز 

تحمل داللة معينة أي أنها عملية إنصات إلى الرموز المنطوقة  جمالعن طريق األذن والتي تكون 

 .(7618، رمضان) ثم تفسيرها وفهمها

ثالثة أميال ما  استماعهومن خالل عدة دراسات تجريبية تبين أن اإلنسان عادة يستغرق في 

في نشاطه اللفظي تم  صحوتهمن ساعات  %76يقارب  يستغرق مابحيث  قراءتهفي  يستغرقه

 % 76ويتضح أن  ،استماعآ % 16 حديثآ، % 36 قراءة، % 13 التالية:بالنسب المئوية  توزيعه

وأن  % 16ما يقارب  االستماعلغوي وتبلغ مهارات  اتصالمن وقت البالغين يذهب في عمليات 
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 أذنيهيصل  مما %73وأن أغلبهم يتذكر أقل من  استماعهممن  % 36الناس يستوعبون  أغلب

 (.7669)الحازمي، 

والمقررات األولوية التي تستحقها في المناهج  االستماعوبالرغم من ذلك لم تعطى لمهارة 

 استخدامة لكما يعود لق لصعوبة تدريسها،وهذا يعود  المهارات،مقارنة مع غيرها من  الدراسية

على المعلم  جديدا عبئاالصفوف لكونها تضيف  الحديثة فيالوسائل السمعية البصرية والتكنولوجيا 

يستمع إلى  ألنه ضمنيامهارة يكتسبها  اعتبارهالى هذا تم ، باإلضافة اواالستخداممن حيث اإلعداد 

 (.7615 وزمالئه )الساهلي،معلمة 

تكاملية اللغة األخرى، يربطها عالقة  االستماع ومهارات( أن 7617ويرى المشهراوي )

مهارة ال بد من أنها بحاجة إلى تنمية وهي  واالنتباه واالستماع االهتماممن  قدرا، وتتطلب وتبادلية

لفهم الحقائق والمعاني والتفاعل معها على أساس  إضافيا نشاطا االستقبال، ويتطلب استقبالمهارة 

 .المعرفة المسبقة والخبرة

 .االستماعكيف تحدث عملية 

 ؛7668)عطية ، بالعمليات اآلتية االستماع تجري إن عمليةيمكن القول  االستماعفي ضوء مفاهيم 

 (:7617 المشهراوي،

 أو رسالة صوتية ذات معنى بوساطة حاسة السمع. صوتي،اإلحساس بمثير  .1

الصوتية نقل اإلحساس بواسطة الجهاز العصبي السمعي إلى الدماغ فيقوم بتحليل الرسالة  .7

إذا ما كان لها معنى في ضوء المخزون المعرفي السابق لدى السامع أو أنها مجرد  وتحديد

 لها.أو مجموعة أصوات ال معنى  ضوضاء،



33 
 

في هذه المرحلة يتمكن السامع من تعرف ما يسمع في  ذهنيا.إدراك التركيب اللغوي المسموع  .3

وتتكون هذه  عام،فتكون محتوى المسموع بشكل  البعض،شكل جزئيات تتكامل مع بعضها 

أنظمة اللغة  الجزيئات من التراكيب اللغوية المصوغة على وفق ما متعارف عليه من

 ومستوياتها.

المادة المسموعة وفي هذه المرحلة ترتبط مفاهيم  سترجاعوا  تسجيل المسموع في ذاكرة السامع  .1

وهذا ما  حتفاظ بهاإلما يريد السامع  ختياروا   العقلية،المادة المسموعة من خالل العمليات 

 ذاكرته.يطلق عليه مسار التفكير، ثم يسجل ما أختاره في 

 (Speaking) المحادثةمهارة  ثانيا:

القدرة على توظيف المهارات اللفظية واللغوية مهارة المحادثة بأنها ( 7617) الطائي يعرف

أو التعبير. وهي مهارة نقل األفكار  االستيعابسواء على مستوى للتواصل مع اآلخرين والصوتية 

إذ تعمل وجهة نظر المتحدث والمعاني من المتحدث إلى اآلخرين وتعد وسيلة إلقناع اآلخرين ب

على تبادل المعلومات واإلفصاح عما يجول في نفس الفرد وما يشعر به أو يفكر به عن طريق 

 (.7617العقيل، )الكالم أو التفاعل الكالمي 

 المحادثةومهارة  االستماع مهارة طبيعة العالقة بين

ارتباطا فعاال كالهما من فنون اللغة التي تحكم قواعدهما الخاصة وهناك  واالستماعالمحادثة 

تلك المهارتين، حيث نظامهما الصوتي مرتبط بالدالالت والمعاني والمواقف التي تنظم عملية  بين

ومهارة المحادثة هي جانب إيجابي من  التحدث وفقآ لألسلوب، والقواعد، والنظم التي أستمع بها.

، والطفل يحول الخبرة التي تمر من خالله االستماعالتواصل اللغوي حيث تكون المحادثة مقابل 

إلى من حوله وهذا ما يحدث عند تعلم لغة ثانية غير اللغة  رسالتهإلى رموز لغوية مفهومة تحمل 
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ف النشاطات وتتدخل في جميع الخبرات والمحادثة لتشمل مختل االستماعاألم، وتمتد مهارتي 

والمحادثة ذات أهمية كبيرة بالنسبة ألي  االستماعالتعليمية المقدمة بها، وهذا يعني أن مهارات 

 (.7617)المشهراوي، عملية تعليمية سواء أكان ذلك داخل البيئة التعليمية أو خارجها 

والمحادثة في أن  الستماعا( أن العالقة تتجلى بين مهارتي 7611ويرى )عبد الباري، 

من اللغة، فإنه سيكتسب القدرة على المحادثة بطالقة، حيث  الراقيةالمتحدث لو أستمع إلى النماذج 

نما يستمع إلى كلمات  أن المستمع ال يستمع إلى أصوات مجردة من المعنى، أو أصوات جوفاء وا 

ومن ثم فإن . هعام الذي ترد فيفقآ للسياق الو وكل الكلمات تحمل العديد من المعاني والظالل 

من بناء  هإلى إثراء الحصيلة اللغوية للمتكلم، وهذه المفردات تمكن حتماالجيد يؤدي  االستماع

يؤدي إلى الطالقة في  االستماعاألصل المسموع. وأن إتقان مهارة  هيحاكي فيالجمل والعبارات بناًء 

 (.7616الشنطي، والفهم ) االستماعفالقدرة على الكالم تتوقف على القدرة على  الكالم،

 تحديات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 

الوسيط التربوي بين المنهج  باعتبارهالمعلم من العناصر المهمة في برامج تعليم اللغة العربية 

للمتعلمين  لذلك ينبغي  تشويقامية وجعلها أكثر والدارسين والعنصر الفّعال في نجاح المسيرة التعلي

تباع أفضل األساليب لتحقيق على على المعلم أن يكون  دراية بكيفية عرض المعلومات للمتعلمين وا 

أن يزيد من دافعية المتعلمين بواسطة عدة أساليب  يمكنهمخرجات تعليمية أفضل، حيث 

ة المتعلمين الذين لديهم دافعية مرتفعة ومساعدة مستوى دافعي استمراروالمحافظة على  واستراتيجيات

 . (7613؛ الفوزان  7619األفراد الذين لديهم دافعية منخفضه )الشهري، 

( أن من أبرز تحديات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها تخلف 7617ويرى السيد )

 استخدامطرائق تعليم اللغة العربية وتعلمها بسبب سيطرة الطرق التلقينية واإللقائية والفقر في 
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التقنيات الحديثة أي أن لوسائل اإليضاح دور كبير في تقريب المفاهيم إلى األذهان وخاصة في 

( إلى أن إتباع األساليب 7617لمراحل األولى من تعليم اللغة، حيث يشير األلوسي، وأبو شنب )ا

اللغة هي أتضح أن الجافة في تعليم اللغة يؤدي إلى نفور المتعلمين وفي عصرنا الرقمي الحالي 

من ة بنقل الوجود اللغوي على الشبكة وضرورة تطوير اللغ مرتبطاالوجود ذاته وأصبح هذا الوجود 

  الوسائل والتكنولوجيا الحديثة في التعليم. استخدامخالل 

 اللغة الثانية  اكتسابنظريات 

منها ما يتعلق  اللغة، اكتسابدراسات كثيرة تتعلق بموضوع ( إلى 7618حتاملة ) أشار

( أي اللغة L2اللغة الثانية ) باكتسابعند األطفال، والقسم اآلخر يتعلق  (L1اللغة األم ) باكتساب

اللغة  الكتساباللغة األولى مالئمة  باكتسابالمستهدفة عند البالغين، والنظريات التي تتعلق 

  يأتي:اللغة ما  اكتسابمن أم نظريات  الثانية. وكان

 (Nativistic Theory)النظرية الفطرية 

اللغة مسألة عسيرة ومتداخلة يصعب تفسيرها ولم  اكتساببقيت تفسيرات التحليل النفسي في 

في  نظريتهفي مجال التعلم وطبقت  انقالباوأحدث ( Skinnerيحدث أي تقدم فيها حتى جاء )

الفرد من  واكتسابها عندالنظرية تطور اللغة  هذه(، وتفسر 7618مجال التعليم الصفي )حتاملة، 

أي أن  (.7618، ئية )الربيعي والطائي وعبد زهرةبطريقة تلقا الستجابتهخالل ما يقدم من تعزيز 

وتطوير اللغة عن طريق السلوك اإلجرائي الذي ينبعث  الكتسابفطري  استعداد هلدياإلنسان يولد و 

 والعتيبي،( و)أبو شنب 7611 قورة،)أبو لبن و  توابعهعلى  هواعتمادالتمييزية من وجود المثيرات 

اللغة ال يتوقف على مدى قدرات  اكتسابعدم  أنه( إلى 7618حتاملة ) أشار (، بينما7613_
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فبعض الدراسات تشير إلى أن فشل الطالب األجانب  جداالفرد الفطرية فقط بل هناك أسباب كثيرة 

 اللغة.في إتقان اللغة الثانية يعتمد على السن الذي بدء فيه بدراسة تلك 

 (Environment Theoryالنظرية البيئية )

وعند  االجتماعيةتتضح النظرية عند أتباعها أن اللغة تنشأ وتتطور ضمن محيطها وبيئتها 

وجود مؤثرات خارجية يحصل التفاعل ويؤدي إلى تشكيل سلوك لغوي يدفع إلى التعلم، ويرى أتباع 

اللغة ال تختلف عن أي نوع من أنواع التعلم األخرى ألنها تخضع  اكتسابهذه النظرية أن عملية 

قوانين والمبادئ ذاتها التي تخضع لها عمليات التعلم كافة كالمحاكاة والثواب والعقاب والتعزيز لل

على أن البيئة هي العامل الحرج واألكثر أهمية في  جميعا(. ويتفق السلوكيين 7618)حتاملة، 

 (.7613، والعتيبيأبو شنب  ؛7611، وقورة)أبو لبن  االكتسابعملية 

 (Behaviorism Theoryالنظرية السلوكية )

من السلوك اإلنساني إذ تركز الطريقة السلوكية على السلوك  ايعتبر السلوكيين اللغة جزء

في  االستجابات هذهبشكل حسي وعالقة يمكن مالحظتها  استجاباتاللغوي الذي يتحدد عن طريق 

السلوكية عند أصحابها على المنهج  واعتمدت النظريات( 7618 حتاملة،العالم المحيط بها )

التجريبي المخبري ومن روادها )بافلوف( صاحب نظرية التعلم الشرطي الكالسيكي و)سكينر( 

صاحب نظرية التعلم الشرطي اإلجرائي ونظرية التعلم الذاتي المعزز و)ثورندايك( صاحب نظرية 

 المحاولة والخطأ.
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 (Social learning) االجتماعينظرية التعلم 

النظرية أن أساس تعلم اللغة يعود  هذهحيث يرى أصحاب بالنظرية التفاعلية  أو ما تسمى

يتم  االجتماعي( ففي التعلم 7618والعالقة بين الفكر والكلمة )حتاملة،  االجتماعيإلى التفاعل 

ن اإلنسان النظرية على أ هذهتقوم و كل من التعزيز الخارجي والتفسير الداخلي للتعلم  استخدام

التعلم منهم عن طريق المالحظة  وباستطاعتهوسلوكياتهم  اآلخرين باتجاهاتيتأثر  اجتماعيككائن 

من فراغ  يأتيوال  اجتماعيوتقليدها أي أن التعلم يحدث في محيط  الستجاباتهم

 (.7616_)الجبالي،

 (Connectivism Theory) االتصاليةالنظرية 

النظرية أن العصر الحالي هو عصر قائم  هذهنظرية التعلم في العصر الرقمي إذ تفترض 

كما أن الفرد  حياتهطيلة  باستمرارمحتاج للمعرفة  ولهذا فالفردعلى المعرفة في كل شئون الحياة 

 ونظرا (7615يقوم بدور هام في إنتاج المعرفة وال يعد مجرد متلقي سلبي لها )عبد العاطي،  أيضا

للتعلم لتحقيق هدفين في ( Networksطيلة حياته في شبكات ) االنخراطلذلك، يكون على المتعلم 

نتاج  واحد:آن    المعرفة.التعلم وا 

 واتصاالت بين( nods) التقاءتتألف من عدة نقاط  االتصاليةوالشبكة في إطار النظرية 

 معا االلتقاءومجموع نقاط  معا االلتقاء والبيانات نقاط وتعتبر األفكار( connectionsالنقاط ) `هذه

قد تتمثل في عدة أشكال مثل التفاعل بين مجموعة من  االلتقاءنقاط  واالتصاالت بينيكون شبكة 

 .(Siemens, 2005) والتفاعل معهرؤية المتعلم للمحتوى الدراسي المقرر  المتعلمين أو
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وعرفها بأنها نظرية تسعى إلى توضيح  ،االتصاليةالنظرية Siemens (7661 )ح قد اقتر 

 االجتماعيةكيفية تأثره عبر الديناميكيات كيفية حدوث التعلم في البيئات اإللكترونية المركبة، و 

من النظريات  االتصاليةوبالتالي تعد النظرية الجديدة، وتدعيمه بواسطة التكنولوجيات الجديدة، 

وضع التعلم عبر الشبكات في إطار معاصر، وتسعى لالحديثة التي ارتبطت بالتطور التكنولوجي ال

 .فعال اجتماعي

 :لنظريات التعلم السابقة يمكن تلخيصها فيما يأتي انتقاداتعدة  (7661) "سيمنز"ووجه 

 الحالي.ال تعكس هذه النظريات طبيعة التعلم الذي يحدث في عصرنا الرقمي  -

وتفشل في  والمنظمة،تقتصر هذه النظريات على تفسير التعلم في البيئات التعليمية الرسمية  -

ففي ظل انتشار خدمات  وأقل تنظيماتفسير التعلم الذي يحدث في البيئات غير الرسمية 

نية التي تعجز ظهر عديد من شبكات ومجتمعات التعلم المعقدة البُ  الويب،الجيل الثاني من 

 .التعلم التقليدية عن تفسير طبيعة التعلم الذي يحدث في إطارهانظريات 

أن المعرفة هي بمثابة شيء موضوعي أو حالة  افتراضتشترك نظريات التعلم السابقة في  -

 .خالل الخبرة أو االستدالل العقليبشكل فطري أو مكتسب من  إليهاإنسانية يمكن الوصول 

 النظريات بعملية التعلم الفعلية وليس بقيمة ما يتم تعلمه. هذهتهتم  -

تفترض هذه النظريات أن التعلم يحدث داخل الفرد فقط، وبالتالي فإن تلك النظريات ال تشير  -

إلى التعلم الذي يحدث خارج المتعلم )أي: التعلم الذي يحدث ويتم تخزينه ومعالجته بواسطة 

كما ال تهتم هذه النظريات بالتعلم التنظيمي الذي يحدث تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 .(داخل المنظمات المختلفة
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 هذهبين المجاالت المعرفية المختلفة، وهو ما ال تهتم به  باالرتباطات حاليا االهتماميتزايد  -

 النظريات بالقدر الكافي.

 ؛7615 العاطي،عبد  ؛7613، لفارا ؛7617، )الشمريكما يرونها  االتصاليةمبادئ النظرية 

 :(7615_الهمشري،

تنوع اآلراء ووجهات النظر المختلفة التي تعمل على تكوين كل  والمعرفة فييكمن التعلم  -

 متكامل.

بالتغير  دومامعرفة كيفية الحصول على معلومات أهم من المعلومات ذاتها التي تتسم  -

 المتسارع.والتطور 

التعلم هو عملية الربط بين مصادر المعلومات المتخصصة ويستطيع المتعلم تحسين عملية  -

 المحلية.التعلم من خالل العمل عبر الشبكة 

 االتصالية.الدقة وتحديث المعرفة، هما الهدف من جميع أنشطة التعلم  -

 ية.والمهارات األساس واألفكار والمفاهيمالقدرة على رؤية الروابط بين المجاالت  -

 ضروريان لتيسير التعلم المستمر. والحفاظ عليها االتصاالتإن توفير  -

، االجتماعيةوالشبكات  ،والبريد اإللكترونييحدث التعلم بطرق مختلفة، منها المقررات  -

ليست  اإللكتروني، فالمقررات وقوائم البريدوالنقاشات الحوارية، والبحث على شبكة اإلنترنت 

 المصدر الرئيسي للتعلم.

ومعرفة معنى المعلومات الواردة  نعلم،ماذا  فاختيار تعلم،في حد ذاته عملية  القرارات اتخاذ -

بسبب  غدايكون بالنظر في الواقع المتغير ألن اإلجابة الصحيحة اآلن يمكن أن تكون خطأ 

 القرار. اتخاذالتي تؤثر في  المعلوماتالتغيرات التي قد تطرأ على 
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  .استهالكهامعرفة، وليس فقط التعلم هو عملية إنشاء ال -

 .المهمةإحداث التكامل بين اإلدراك والمشاعر في صنع المعنى من األمور  -

إن المداخل المختلفة والمهارات الشخصية مهمه للتعلم بشكل فعال في مجتمع اليوم، مثل  -

 القدرة على رؤية الروابط بين المجاالت واألفكار والمفاهيم والمهارات األساسية.

التعلم له هدف نهائي كتنمية القدرة على أداء مهارة معينة أو القدرة على العمل بفعالية في  -

 عصر المعرفة.

 .االتصالياإلتقان والوصول إلى المعرفة الحديثة هما الهدف من التعلم  -

  والتعلمفي عمليتي التعليم  االتصاليةتوظيف النظرية 

في تخصص ما فطرق التعلم أصبحت ال يمكن قياس العلم بمجرد الحصول على الشهادة 

من  هائالمتعددة من خالل مئات أدوات التعلم اإللكتروني مما يسمح للمستخدم جمع كمآ 

 االجتماعيةبعض البرمجيات  استخداممن خالل  االتصاليةالمعلومات ويمكن توظيف النظرية 

كالمدونات ومشاريع الويكي التعاونية )التي تمكن الطالب وأولياء األمور من رؤية المهام 

 ؛7613الشايع، و العبيد واإلنجازات( والوسائط التي ينتجها الطالب واليوتيوب والفيسبوك )

 .(7615عبدالعاطي، 

رغم من أهميتها في وقد تبّنت الباحثة النظرية االتصالية نظرا ألن نظرية التعلم التقليدية بال

فهم سلوك المتعلم في السياق االجتماعي إال أنها في موقف صعب أمام تفسير عمليات تعلم غير 

ا تقليدية تعتمد باألساس على التكنلوجيا الحديثة، وألنها ظهرت في عصر وزمن لم تكن التقنية جزء

 رئيسيا من عملية التعلم.
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 : الدراسات السابقةاثاني

إلثراء الجانب النظري الصلة بموضوع الدراسة على العديد من الدراسات ذات  االطالعبعد 

 بعضها على النحو التالي: تجاربها سنعرضمن  واالستفادة

 الوسائط المتعددة  باستخدامدراسات سابقة ترتبط  األول:المحور 

 واستخدام الوسائلهدفت إلى معرفة تأثير تدرج  (Kawazbeh, 2015)كاوازبة دراسة 

السمعية والبصرية على تنمية مهارات الكتابة بين طلبة الصف الخامس في اللغة اإلنجليزية كلغة 

من طلبة مدرسة  طالبا( 86أجنبية. أستخدم الباحث المنهج شبة التجريبي، وتكونت العينة من )

وافرتين حيث تم توزيع الشعبتين المت فلسطين.في مدينة الخليل في  االبتدائيةعبد القادر جرادات 

وطبق  طالبا( 16من ) وتجريبية تكونت طالبا( 16إلى مجموعتين ضابطة تكونت من ) عشوائيا

البعدي وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذي داللة إحصائية  االختبارالقبلي ثم  االختبارعليهم 

ل السمعية التدرج والوسائ استخداملصالح المجموعة التجريبية. وأكدت نتائج الدراسة على أهمية 

 والبصرية في تدريس مهارة الكتابة.

( دراسة هدفت إلى الكشف عن مدى فاعلية توظيف برنامج 7613)أجرى ديب في حين 

قائم على الوسائط المتعددة في معالجة صعوبات تعلم بعض المهارات القرائية لدى تالميذ الصف 

( طالب 56بحيث تكونت عينة الدراسة من ) التجريبي،وأتبعت الدراسة المنهج  األساسي.الثالث 

 واالختبارالتشخيصي  االختبار في:وتمثلت أدوات الدراسة  الثالث،وطالبة من طالب الصف 

وأظهرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات  المالحظة.المعرفي وبطاقة 

وفي المعرفي للمهارات القرائية  بارلالختفي التطبيق البعدي  والضابطةطلبة المجموعة التجريبية 

المالحظة لصالح المجموعة التجريبية. وأوصت الدراسة بتشجيع المعلمين على تبني أساليب  بطاقة
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 حديثة في التدريس، وتنويع طرائق التدريس، وتوظيف الوسائل التعليمية الحديثة في عملية التعلم.

 القرائية.ات وضرورة توظيف الوسائط المتعددة في تعليم المهار 

أثر الوسائط المتعددة في تحصيل طالب  استقصاء( دراسة هدفت إلى 7613) السلميأما 

والتصفحية المسحية  القرائي ومهارات القراءةالصف الثالث متوسط لمهارات التعرف القرائي والفهم 

 المتعددة.الطالب نحو القراءة عبر الوسائط  اتجاهاتاللغة اإلنجليزية وكذلك أثرها في تنمية  بمادة

وأستخدم الباحث المنهج شبة التجريبي على عينة من طالب الصف الثالث المتوسط بمدرسة 

مقسمين بالتساوي على مجموعتين  طالبا( 16العاصمة بمكة المكرمة، وتكونت عينة البحث من )

 هاالتجاالتحصيلي ومقياس  الختبارابحيث كانت أداة الدراسة إحداهما ضابطة وأخرى تجريبية 

زيادة تحصيل الطالب لمهارات ي للوسائط المتعددة ف أثراوأظهرت النتائج أن هناك ليكرت الخماسي 

لها على  أثرابينما لكم يكن هناك  اتجاهاتهموالقراءة المسحية والتصفحية وفي تنمية الفهم القرائي 

توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن الباحث أوصى تنمية مهارة التعرف القرائي، وبناًء على ما 

 استخدامبتضمين مهارات القراءة في النصوص القرائية للصف الثالث متوسط  وحث المعلمين على 

 الوسائط المتعددة في تدريس القراءة وتدريبهم على إعداد البرمجيات التعليمية.

 والتفكير الناقددراسة تهدف إلى تنمية مهارات البحث التاريخي  (7613) وأجرى الصقار

العينة من طالب الصف األول ثانوي التي  اختياروتم  ثانوي،طالب الصف األول  والتحصيل لدى

كمجموعة تجريبية  طالبا( 36العينة على ) الحكومية، واشتملتتدرس مقرر التاريخ في المدارس 

 أدواتوتمثلت رح القائم على الوسائط المتعددة في تدريس التاريخ. واحدة تستخدم البرنامج المقت

مهارات التفكير الناقد إعداد  واختبارمهارات البحث التاريخي )إعداد الباحث(  اختبارالبحث في 

وتوصل الباحث إلى نتائج أثبتت وجود التحصيل الدراسي )إعداد الباحث(  واختبار وجية()إبراهيم 
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 والبعدي فيبين متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياسين القبلي  إحصائيافروق دالة 

 .لتطبيق البعدي، وكان ذلك لصالح اوالتحصيل والتفكير الناقدمهارات البحث التاريخي  اختبارات

له أثر كبير في تنمية بعض  المتعددة كانوأثبتت تجربة الباحث أن البرنامج القائم على الوسائط 

 .صيل لدى الطالب الصف األول ثانويوالتح والتفكير الناقدالباحث التاريخي مهارات 

 واستخدام الوسائطمدى واقع وتوافر  إلى معرفة( دراسة هدفت 7613وأجرى جبريل )

 استخدامهاالمتعددة في التعليم في الجامعات في والية الخرطوم وما هي المعوقات التي تعتري 

 التحليلي.المنهج الوصفي  وأستخدم الباحث نحوها،أعضاء هيئة التدريس  اتجاهاتوالتعرف على 

عضو  (166وتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية وبلغ عدد العينة )

أداة للدراسة،  االستبانةوأعتمد الباحث  ،( عضو91هو ) فعليالكن عدد المشاركين هيئة تدريس 

أهمها توفر بعض الوسائط بصورة عالية في بعض الجامعات، وعدم تائج للتوصل إلى عدد من الن

مع قلة توفر الحواسيب في كثير من الوسائط المتعددة  باستخدامإلمام بعض أعضاء هيئة التدريس 

الوسائط المتعددة في التدريس لقناعتهم بأنها توفر  استخدامالجامعات بينما هناك آراء إيجابية نحو 

الوسائط  استخدامكذلك بحث الجامعة على التدريب، مع وجود أسباب تعيق الوقت والجهد و 

دارة الجامعة من ناحية أخرى  المتعددة في التعليم يشترك فيها عضو هيئة التدريس من ناحية وا 

 آليات مناسبةلتقصيرها في توفير المعينات من أجهزة وتهيئة للبيئة. وأوصى الباحث بضرورة إيجاد 

 .الوسائط في العملية التعليمية استخداملتفعيل 

( دراسة هدفت إلى تقصي أثر برمجية وسائط المتعددة في مادة 7613وأجرت العدوان )

إذ  نحوها، اتجاهاتهنالعلوم الحياتية في التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر األساسي 

اء الشونة الجنوبية بصورة الشاملة للبنات في لو  الثانويةالباحثة مدرستين من المدارس  اختارت
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مجموعتين تجريبية وضابطة إذ تكونت  باستخدامقصدية ،وأتبعت الدراسة المنهج شبه التجريبي 

تورنس للتفكير اإلبداعي، ومقياس  اختبار( طالبة، وتمثلت أداة الدراسة في 16عينة الدراسة من )

 اختبارمجموعة الضابطة في ، وكشفت النتائج عن تفوق المجموعة التجريبية على الاالتجاهات

البرمجيات القائمة على  استخداموأوصت الدراسة بأهمية  .االتجاهاتالتفكير اإلبداعي ومقياس 

 الوسائط المتعددة في تدريس مقرر العلوم.

دراسة هدفت إلى التحقق من فعالية الرسوم المتحركة في تنمية  Alanazi، (761) (وأجرت

وأتبعت  الثانوية.اإلنجليزية لدى طالبات السنة األولى في المرحلة  باللغةالشفهي مهارات التواصل 

 عشوائيا( طالبة وتم تقسيم العينة 36الدراسة المنهج شبة التجريبي، إذ تكونت عينة الدراسة من )

 اختبار( طالبة وكانت أداة الدراسة 73إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية بحيث تضم كل مجموعة )

والمحادثة(. وقد أكدت النتائج فعالي  االستماعلمهارات التواصل الشفهي ) بعدي-تحصيلي قبلي 

والمحادثة( لدى طالبات السنة  االستماعالرسوم المتحركة في تنمية مهارات التواصل الشفهي )

األولى من المرحلة الثانوية، وأوصت الدراسة بضرورة توظيف برامج الرسوم المتحركة في تنمية 

 والمحادثة(. االستماعي )همهارات التواصل الشف

الوسائط المتعددة في  باستخدام( دراسة هدفت للتعرف على أثر التدريس 7615عودة ) ماأ

جامعة النجاح  اإلعالم فيلبة مساق تصميم اإلعالنات التلفزيونية لدى كلية التحصيل الدراسي لط

وأختار عينة الدراسة بشكل التجريبي بتصميم شبة التجريبي أستخدم الباحث المنهج  الوطنية.

المجموعة  اختيارتم توزيعهم إلى مجموعتين بالتساوي وتم  طالبا  (76من )إذ تكونت  قصدي 

 اختباراوأعد الباحث التجريبية والمجموعة الثانية لتكون الضابطة  المجموعةلتكون  عشوائيااألولى 

          داللة إحصائية عندن هناك فرق ذي أظهرت النتائج أ، و في تصميم اإلعالنات التلفزيونية
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(6.63 ≤α) الوسائط المتعددة في زيادة التحصيل الدراسي  لتصميم اإلعالن التلفزيوني،  الستخدام

وأوصت الدراسة على ضرورة توظيف الوسائط المتعددة ببرامجها المختلفة في تدريس مساقات 

 اإلعالن التلفزيوني ومساقات مماثلة له.

( دراسة هدفت إلى إعداد برنامج وسائط متعددة 7615)ومحمد حامد أجرى كل من في حين 

لتعليم وتعلم التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية في مقرر األرض بيئة الحياة الوحدة األولى )األرض 

والكون( للصف الخامس أساسي، كما وهدفت إلى التعرف على فاعلية البرنامج بالوسائط المتعددة 

 باراالختفي تعليم وتعلم ذوي اإلعاقة السمعية والتعرف على الفروق بين تحصيل التالميذ في 

إذ تكونت عينة الدراسة من المجتمع الكلي الباحثة المنهج التجريبي  واستخدمتالقبلي والبعدي. 

وأظهرت  إناث(. 1ذكور/  1) ( طالب،8) والبالغ عددهملطلبة الصف الخامس بمدرسة أم كلثوم 

النتائج بأن برنامج الوسائط المتعددة الُمصمم يتسم بالفاعلية، وهناك فروق ذات داللة إحصائية في 

وتطبيق  باالهتماموأوصت الدراسة  البعدي،القبلي والبعدي لصالح  االختبارتحصيل الطالب في 

 السمعية.المتعددة في مناهج ذوي اإلعاقة  برامج الوسائط

( دراسة هدفت للتعرف على أثر توظيف برمجية متعددة الوسائط 7617مرعي ) أجرى بنو 

في تدريس تالوة القرآن الكريم لدى طلبة الصف الثامن األساسي في ضوء كفاياتهم الذاتية وأثرها 

على دافعيتهم للتعلم في مدرسة أكاديمية الرواد الدولية في األردن. أستخدم الباحث المنهج شبة 

( 76إلى مجموعتين ) عشوائيا. تم توزيع العينة طالبا( 13) لدراسة منالتجريبي وتكونت عينة ا

أن هناك فرق ذو  التجريبية، وأظهرت النتائجللمجموعة  طالبا (73و)للمجموعة الضابطة  طالبا

البرمجية في زيادة الدافعية نحو تعلم مهارات التالوة  الستخدام( α ≤ 6.63داللة إحصائية عند )

 والتجويد، وأوصت الدراسة بتوظيف برمجية متعددة الوسائط في تدريس تالوة القرآن الكريم والتجويد.
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ة الوسائط المتعدد باستخدامأثر برنامج تعليمي ( دراسة هدفت للتعرف على 7617أحمد ) ماأ

 استخدمت. في مادة العلوم في مدارس مدينة الالذقيةلصف السادس األساسي اطلبة تحصيل في 

( طالب وطالبة وتم توزيع العينة 36من ) الدراسةالباحثة المنهج شبة التجريبي وتكونت عينة 

( طالب وطالبة 73إلى مجموعتين بشكل متساوي إذ بلغ أفراد المجموعة التجريبية ) عشوائيا

وأظهرت التحصيلي  االختباربحيث كانت أداة الدراسة  ،وطالبة بطال (73والمجموعة الضابطة )

، وأوصت لمستوى التحصيلي  في مادة العلومأن هناك فرق ذي داللة إحصائية في تحسين االنتائج 

الدراسة بالعمل على توظيف الوسائط المتعددة في تدريس مادة العلوم للصف السادس األساسي 

   لمادة العلوم. المقررعليمية حديثة مالئمة للمنهج واإلسراع في إنتاج وسائط ت

في توظيف الوسائط المتعددة الخوض في إمكانيات ( دراسة هدفت إلى 7619وأجرى علي )

تصميم المواقع اإللكترونية ودورها في تعزيز الجانب المعرفي للمتعلم، وأستخدم الباحث المنهج 

 هما  موقعين إلكترونيين اختيارإذ تم عينة البحث بشكل قصدي  اختيارالوصفي التحليلي وتم 

من مجتمع البحث  بالمائة( 78.3)موقع رواق وموقع أكاديمية التحرير( بنسبة مئوية تبلغ )

وخرج بمجموعة نتائج أبرزها أن توظيف  استمارةولتحقيق هدف الدراسة صمم الباحث  ،األصلي

همالها يؤدي إلى غياب  كبيرا تأثيراله  اإللكترونيةالوسائط المتعددة في المواقع  في المستخدم وا 

وأوصت الدراسة بضرورة توظيف تقنية الوسائط المتعددة في المواقع دورها الوظيفي والجمالي، 

اإللكترونية التعليمية وبشكل متوازن وحسب الحاجة الوظيفية للعمل على خدمة المستخدم وزيادة 

 .هتفاعل

دراسة هدفت إلى تقصي مدى فاعلية برنامج كمبيوتري متعدد  (7619)  الغلبان أجرت

، وأتبعت )القابالت للتعلم( فكرياالوسائط  في تنمية القيم الوطنية لدى عينة من الطالبات المعاقات 
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أداة الدراسة )مقياس القيم الوطنية الذي يتكون من خمس  باستخدام التجريبي شبة  المنهج  الدراسة

 3مفردة و أمام كل مفردة  73يتكون من  االختبارمفردات أي أن  3أبعاد ويتكون كل بعد من 

بهدف  فكريابحيث تم التعرف على القيم الوطنية لدى المعاقات )نعم، إلى حد ما، ال(  اختيارات

فية تصميم البرنامج الكمبيوتري إذ تكونت عينة البحث من تنميتها لديهن ومن ثم وضع تصور لكي

وتم تقسيمهن إلى مجموعتين متجانستين األولى تجريبية وتضم  فكريا( طالبة من المعاقات 11)

. فكريامن الطالبات المعاقات  (7والثانية ضابطة وتضم ) فكريا( من الطالبات المعاقات 7)

البرنامج  تلقواالذين  فكرياالوطنية لدى الطالبات المعاقات  وأشارت نتائج الدراسة إلى تنمية القيم

مما يؤكد فاعلية البرنامج الكمبيوتري متعدد الوسائط في تنمية القيم الوطنية )المجموعة التجريبية( 

 واستخدام فكريا، وأوصت الدراسة بضرورة التعديل بمناهج المعاقين فكريالدى الطالبات المعاقات 

جراء دراسة يتم برامج الوسائط ا  .فكرياالبرنامج فيها مع الطالب الذكور المعاقين  استخداملمتعددة وا 

  والمحادثة اللغة االستماع دراسات ترتبط في مهارات الثاني:المحور 

 االستماع( هدفت إلى معرفة تأثير برنامج تعليمي في تنمية مهارات 7617مزيد )دراسة 

 االستماعالنشط  ألطفال الرياض بصورة عامة ومعرفة تأثير البرنامج التعليمي في تنمية مهارات 

روضة  –العينة بشكل قصدي من مديرية بغداد  واختيرتالنشط ألطفال الرياض بحسب الجنس 

( سنوات وتم توزيع أطفال 5-3وطفلة تتراوح أعمارهم من ) طفال( 56الجمهورية  وتكونت من )

ة إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية بالتساوي إذ كافئت الباحثة أفراد المجموعتين التجريبية العين

، التحصيل الدراسي لألب واألم(، حيث تبنت االستماع اختباروالضابطة في متغيرات )العمر، 

ل )العساف وأبو لطيفة(. وأظهرت النتائج عدم وجود فرق ذو  االستماعمهارات  اختبارالباحثة 

بين األطفال في المجموعة التجريبية  االستماعمهارات  اختبارإحصائية في متوسط درجات  داللة
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التي تعرضت للبرنامج والمجموعة الضابطة التي لم تتعرض للبرنامج، ويوجد فرق ذو داللة 

إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة قبل تطبيق البرنامج وبعدة وأن هذا الفرق لصالح 

 االستماعمهارات  اختبارة التجريبية، وال يوجد فرق ذو داللة إحصائية في متوسط درجات المجموع

وخلصت الدراسة إلى أن بين األطفال في المجموعة التجريبية بحسب الجنس )ذكور / إناث(. 

( 5-3النشط لدى األطفال من عمر ) االستماعفي تنمية مهارات  فاعليتهالبرنامج التعليمي أثبت 

 عملية االستماعتسهم في  االنتباهومخطط لها والقادرة على جذب  جيداأن البرامج المنظمة سنوات و 

النشط، وأوصت  االستماعوال يوجد فرق بين الذكور واإلناث في تنمية مهارات  النشط وتوجيهه

لتنمية مهارات  استراتيجيات استخدامبتدريب معلمات رياض االطفال على  االهتمامالباحثة على 

بتصميم البرامج التعليمية الهادفة كوسيلة لتنمية مهارات النشط  االهتمامالنشط وضرورة  جتماعاال

 على أن يطبق ضمن وحدة الخبرة.

طلبة الدراسات القرآنية  امتالك( دراسة هدفت إلى التعرف على مدى 7613) وأجرى عبيد

المهارات عن طريق بناء برنامج تدريبي مقترح في ضوء مهارات  هذهوتنمية  االستماعلمهارات 

 واختيرت بحثهيالئمان إجراءات  والتجريبي ألنهما المنهجين الوصفيوأعتمد الباحث  االستماع،

عجازة الصف الرابع  قصدي منالعينة بشكل  وطالبة  طالبا( 116) وتكونت منقسم لغة القرآن وا 

 أيضا واستخدمتالمطلوب توافرها  االستماعللتعرف على مهارات  استبانةالدراسة  واستخدمت

وأظهرت النتائج تدني  المهارات. الطلبة لهذههؤالء  امتالكلمعرفة مدى  االستماعمهارات  اختبار

المطلوبة وكان للبرنامج التدريبي المقترح أثر في تنمية  االستماعمستوى العينة في جميع مهارات 

عجازة، وأوصت الدراسة  عند االستماعمهارات  البرنامج التدريبي  اعتمادطلبة قسم لغة القرآن وا 

بمهارات اللغة على  واالهتمامفي الكليات التربوية  االستماعلتنمية مهارة  إرشاديا دليالبوصفة 
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المستويين النظري والتطبيقي في برامج التعليم الجامعي بنحو عام وفي إعداد ُمْدرسي اللغة بنحو 

 خاص.

التعرف على فاعلية برنامج قائم على الوسائط هدفت إلى  ( دراسة7617المشهراوي ) اأم

ولتحقيق هدف الدراسة  األساسي،لدى طالب الصف السادس  االستماعالمتعددة في تنمية مهارات 

الدراسة شعبتين بطريقة عشوائية من طالب الصف  وأختار عينةأستخدم الباحث المنهج التجريبي 

األولى  )القرعة(،وقد تم تقسيم العينة إلى شعبتين بطريقة عشوائية  طالبا( 96السادس تكونت من )

تدرس بواسطة برنامج الوسائط المتعددة والثانية مجموعة  طالبا( 13مجموعة تجريبية مكونة من )

توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها حيث  التقليدية.ريقة تدرس بالط طالبا (13ضابطة مكونة من )

( بين متوسط درجات طالب α=  6.61وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 االستماعالبعدي لمهارات  االختبارالمجموعة التجريبية ودرجات أقرانهم في المجموعة الضابطة في 

( بين α=6.61لصالح المجموعة التجريبية، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 االختبارمتوسط درجات طالب المجموعة التجريبية و متوسط أقرانهم في المجموعة الضابطة في 

 باستخدام االهتمامالبعدي لبطاقة المالحظة لصالح المجموعة التجريبية، وأوصت الدراسة بضرورة 

الوسائط المتعددة في العملية التعليمية لما لها من تأثير في تنمية وصقل المهارات، كما  برامج

نتاج برامج وسائط متعددة للمباحث الدراسية المختلفة وذلك لدعم وتنمية مهارات  أوصت بتصميم وا 

 لتعليمية وزيادة التحصيل العلمي.بمختلف المواد ا االستماع

من خالل  االستماعدراسة هدفت إلى تحسين مهارة  ((Sejdiu, 2017 سيديو أجرىو 

وأستخدم الباحث المنهج شبة التجريبي وكانت عينة الدراسة  المتعددة.تكنولوجيا الوسائط  استخدام

إلى مجموعتين  عشوائيا( سنوات تم تقسيمهم 16-9تتراوح أعمارهم من )( طالب 36تتكون من )
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وأظهرت النتائج  تحصيلي )قبلي، بعدي( اختبارراسة ( وكانت أداة الد73) وضابطة( 73تجريبية )

البعدي  االختبار)الفهم السمعي( في  االستماعفي تحسين مهارة ذي داللة إحصائية  ن هناك فرقأ

الوسائط المتعددة وتطويرها لتنمية  استخداملصالح المجموعة التجريبية وأوصت الدراسة بضرورة 

 .االستماعوتحسين مهارة 

( دراسة هدفت إلى إكتشاف أثر إستخدام الطريقة التواصلية 7617وأجرى العظامات )

المدعمة بالفيديو على مهارات المحادثة والدافعية لدى متعلمي اللغة االنجليزية كلغة أجنبية في 

الصف العاشر في مدرسة األميرة راية الثاانوية للبنات في األردن، ولتحقيق هدف الدراسة 

باحثة المنهج شبة التجريبي، حيث تم تصميم إستبانه و إختبار تحصيلي لتقييم الطلبة أستخدمت ال

ومهارات المحادثة ودافعيتهم نحو إستخدام الفيديو، وتكونت عينة الدراسة من في اللغة االنجليزية 

( طالبة في الصف العاشر، وتم تقسيم الطلبة إلى مجموعتين: المجموعة التجريبية وتكونت من 38)

( تم تدريسها 18( طالبة تم تدريسها بإستخدام الفيديو، والمجموعة الضابطة تكونت من )76)

أن جميع الطلبة الذين تعلمو بإستخدام الفيديو تحسنت  وأظهرت نتائج الدراسةبالطريقة المعتادة. 

بالفيديو أظهرت الدراسة أن إستخدام التواصل المدعم  وبشكل عام والدافعية لديهم،مهارات المحادثة 

 ودافعية الطلبة.في تعليم اللغة االنجليزية له آثار ايجابية على مهارة المحادثة 

 الناطقين بها  العربية لغير ترتبط باللغةدراسات  الثالث:المحور 

 التعليمية منالعملية  التعليم فيواقع توظيف تقنيات  إلى دراسة هدفت( 7669)ديب  دراسة

الناطقين بها في مركز تعلم اللغات في دمشق  العربية لغيررآء طلبة ماجستير تعليم اللغة آخالل 

وأتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم  منها. استفادتهمودرجة 

العملية  آلراء طلبة ماجستير تعليم اللغة العربية لمعرفة درجة توظيف تقنيات التعليم في استبانة
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وأظهرت نتائج الدراسة  مقصود.بشكل  اختيارهاوطالبة تم  طالبا( 11التعليمية، وتكونت العينة من )

من خالل آراء الطلبة ندرة توظيف تقنيات التعليم في جميع مقررات اإلعداد األكاديمي من قبل 

، ويعيق ااستخدامهم المدرسين وذلك بسبب تدني مستوى توافر التجهيزات التقنية الذي يؤثر على عد

توظيفها بشكل فعلي ونتيجة لعدم وجود مقرر في مجال تقنيات التعليم. وأوصت الدراسة بإعادة 

العناية إلى إنتاج مقررات إلكترونية وبرمجيات  توجهالنظر في تصميم مقررات اللغة العربية بحيث 

عداد مدرس اللغة العربية   ،إعدادهللتعامل مع التقنيات الحديثة ودمجها في برامج  وتأهيلهتعليمية، وا 

مدادها بآليات   ووسائط متعددة. وشبكاتهالحديثة من حاسوب آلي  االتصالوتهيئة البيئة الصفية وا 

هدفت إلى الكشف عن مستوى دافعية  ( دراسة7613الخوالدة والجراح والربيع )من  أجرى كل

( Manusak, 2010وتبنى الباحثون مقياس ) االردن.يرها في الناطقين بغ العربية لدى اللغةتعلم 

للدافعية، وتكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة الناطقين بغير العربية الملتحقين بمراكز تعليم 

وطالبة  طالبا( 786اللغة العربية كلغة أجنبية في جامعة اليرموك والجامعة األردنية والبالغ عددهم )

 إناثا( 39و) ذكورا( 31منهم ) طالبا( 96ة وتكونت عينة الدراسة من )يمثلون جنسيات متنوع

متيسرة من خالل توزيع أداة الدراسة على دورات منتظمة يعقدها مركزا اللغات في بطريقة  اختيروا

، وأظهرت و تعلم اللغة العربية جاء مرتفعاوأظهرت النتائج أن مستوى دافعية الطلبة نح الجامعتين.

النتائج كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية لدافعية الطلبة تعزى لمتغير 

الجنس و لمتغير الجنسية ولمتغير الفترة الزمنية التي قضاها الطالب في األردن، وأوصت الدراسة 

ة وعالقتها ببعض إجراء دراسات مماثلة على جنسيات مختلفة تناول دافعية تعلمهم للغة العربي

جراء  المتغيرات األخرى كالفئة العمرية الذي يتعذر تقسيمها إلى فئات بسبب تقاربهم في العمر وا 
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دوافع الطلبة األجانب  لتعلم اللغة العربية  كلغة أجنبية  بهدف الكشف  الستكشافدراسات نوعية 

  عن عوامل قد ال تكشف عنها الدراسات الكمية.

دراسة هدفت إلى التعريف بالطرائق التدريسية ب فقد قاما (7611) والبسومي ايليغاأما 

طرق حديثة لمعالجة مشكالت الكالم لدى  واقتراحالمناسبة لمهارة المحادثة العربية للناطقين بغيرها 

. وأتبعت الدراسة المنهج التحليلي الوصفي لوصف ظاهرة امتعلمي اللغة العربية الناطقين بغيره

الضعف في المحادثة العربية لدى الطلبة الناطقين بغيرها مع وصف وتحليل لألساليب المقترحة 

الظاهرة. وأظهرت النتائج أن الطرق التعليمية األنسب لمهارة  هذهالتي من خاللها يتم عالج 

حل المشكالت، والطريقة التواصلية وطريقة الحوار والمناظرة  المحادثة هي الطريقة المباشرة وطريقة

والطريقة السمعية الشفوية و الطريقة التوليفية وطريقة المدخل الوظيفي  كما كشفت الدراسة بعض 

عند  العوامل التي تجعل الطالب يقعون في األخطاء اللغوية عند المحادثة وهي عدم الثقة بالنفس

ر بالخجل ثم عدم الحماس للعربية، وأوصت الدراسة إلى دعوة القائمين التحدث بالعربية والشعو 

من ثمار التقنيات الحديثة في تنمية مهارات متعلمي اللغة  االستفادةبتدريس اللغة العربية إلى 

 العربية الناطقين بغيرها.  

 تساباكالتعلم النقال في  استخدامأثر  استقصاء( دراسة هدفت إلى 7615)أبو رمان  وأجرت

وأتبعت  األردنية.الطلبة الناطقين بغير اللغة العربية في الجامعة  والمحادثة لدى االستماعمهارتي 

وطالبة تم تعيينهما  طالبا( 73التجريبي إذ تكونت العينة القصدية للدراسة من ) هالدراسة المنهج شب

من ( 11( وضابطة وعدد أفرادها )11إلى مجموعتين األولى تجريبية وعدد أفرادها )  عشوائيا

المستوى الثالث للناطقين بغير العربية في مركز اللغات في الجامعة األردنية، وكانت أداة الدراسة 

أدائي يتألف من مهارات التحدث  اختبار)محادثة  واختبارمن متعدد(  اختيار) استماع اختبار
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التي وضعتها لجنة المنهج ونواتج التعلم حيث تم تقييم نتائج  ةمدة في المستويات المعياريالمعت

، وأظهرت النتائج وجود فروق من قبل الباحثة هماالطلبة وفق مقياس خماسي متدرج( إذ تم إعداد

 باستخداميعزى لمتغير طريقة التدريس  االستماع اختباربين متوسطي درجات  إحصائياداّلة 

التعلم النقال، بينما ال يوجد فروق  استخدمتالوسائط المتعددة ولصالح المجموعة التجريبية التي 

مهارة المحادثة لكال المجموعتين الضابطة والتجريبية.  اختباربين متوسطي درجات  إحصائياداّلة 

قين بغير لدى الطلبة الناط االستماعوأوصت الدراسة بتوظيف التعلم النقال في تنمية مهارات 

المختلفة بشكل فعال  بتطبيقاتهالتعلم النقال  استخدامالعربية والتدريب المناسب للمعلمين على كيفية 

 بها.في تعليم مهارات اللغة العربية لغير الناطقين 

 بيان موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 

 الوسائط المتعددة التعقيب على الدراسات السابقة من حيث المتغير المستقل وهو 

هناك ف الدراسات،والحظت تنوع أهداف تلك  السابقة،عرضت الباحثة مجموعة من الدراسات 

دراسة الصقار  مثل:توظيف الوسائط المتعددة في العملية التعليمية  هدفت إلى تقصي أثردراسات 

( ودراسة 7617( ودراسة بني مرعي )7615ودراسة عوده ) (7613) ( ودراسة العدوان7613)

 اللغةفي مهارات  المتعددةالوسائط  توظيف تقصي أثرهدفت إلى وهناك دراسات . (7617)احمد 

ودراسة المشهراوي  Alanazi (7615) ودراسة (7613( ودراسة ديب )7613مثل دراسة كوازبه )

تعليم في  المتعددةفاعلية الوسائط ( هدفت إلى معرفة 7615أما دراسة حامد ومحمد ) (.7617)

 ةمعرفة فاعليهدفت إلى ( التي 7619)ودراسة الغلبان وديب  السمعية،وتعلم التالميذ ذوي االعاقة 

 .فكريالدى عينه من الطالبات المعاقات  الوطنيةالوسائط المتعددة في تنمية القيم 
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منهجية من حيث في المحور األول الدراسات السابقة جميع مع  الحاليةالدراسة  اتفقت

التي ( 7615دراسة حامد ومحمد ) باستثناءالباحثة المنهج شبة التجريبي  استخدمتالدراسة، حيث 

بعض الدراسات التي تهدف إلى معرفة واقع توظيف الوسائط المنهج التجريبي. و  استخدمت

 .(7613( ودراسة جبريل )7619مثل دراسة علي )المنهج الوصفي التحليلي  واستخدمتالمتعددة 

القبلي والبعدي  واالمتحانالوسائط المتعددة  باستخداموتشابهت جميع الدراسات بأدوات الدراسة 

بأنها تضيف بطاقة المالحظة ودراسة الغلبان  (7613دراسة ديب ) اختلفتكأداتي للدراسة لكن 

( 7613ودراسة العدوان ))من إعداد الباحث(  ضيف مقياس القيم الوطنية( التي ت7619وديب )

( 7613ل )( وجبري7619دراسة كل من علي )االتجاهات و ومقياس تورنس  اختبارالتي تضيف 

 معظم أدوات الدراسة.بينما تميزت الدراسة الحالية بأنها تشتمل على ، االستبانةالتي تضيفان 

 االستماعاللغة العربية مهارات  التابع وهوالتعقيب على الدراسات السابقة من حيث المتغير 
 والمحادثة.

برامج تعليمية  متعددة،مثل )وسائط  التكنولوجيا المتعددةالتالية دور وسائل  أكدت الدراسات

 والمحادثة كدراسة االستماعالمهارات  هفي تنمية هذ تعليمية(أو من خالل تطور وحدة  محوسبة،

عبيد  ( وأكدت دراسة7615وحمدي )ودراسة أبو رمان  (7617العظامات )ودراسة  (7617)مزيد 

إذ تشابهت  االستماع.تنمية مهارات  مقترح( في)برنامج تدريبي  االستراتيجياتدور  (7613)

في تصميم  Sejdiu (7617) دراسةو ( 7617) المشهراويمن  كلدراسة الدراسة الحالية مع 

 المتعددة.الوسائط 
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  مزيددراسة  مع أيضاتشابهت و Sejdiu  (2017 )وتشابهت الدراسة الحالية مع دراسة

مع  اختلفتلكنها شبة التجريبي من حيث المنهج المستخدم ( 7617و دراسة العظامات )( 7617)

 ( الذي تستخدم المنهج التجريبي.7617وي )دراسة المشهرا

الطلبة الدراسات السابقة في العينة التي طبقت عليها الدراسة فمنها ما أختار  اختلفت

ومنهم من أختار عينة من طلبة المدراس في المرحلة  (7615الجامعيين عينة كدراسة عودة )

مرعي  ( ودراسة بن7617والمشهراوي ) (7613ودراسة ديب ) (7613السلمي ) األساسية كدراسة

( 7613من أختار أعضاء هيئة تدريس كدراسة جبريل ) ( ومنهم7617( ودراسة أحمد )7617)

( ودراسة العدوان 7613) كدراسة الصقارومنهم من أختار عينة طلبة في المرحلة الثانوية 

المحور  الدراسات فيالدراسة الحالية مع بعض  اتفقت(. وقد 7615) Alanazi ( ودراسة7613)

دراسة مثل  هاالناطقين بغير متعلمي اللغة العربية من الطلبة عينة الدراسة  اختيارالثالث من حيث 

( ودراسة 7611والبسومي )( ودراسة ايليغا 7613لجراح والربيع )( ودراسة الخوالدة وا7669ديب )

متعلمي اللغة العربية عينة من الطلبة  اختارت( أما الدراسة الحالية 7615وحمدي )أبو رمان 

 المبتدئين.ها الناطقين بغير 

بشكل كبير من الدراسات السابقة، حيث  استفادتال بد من اإلشارة أن الدراسة الحالية قد 

حاولت توظيف الجهود التي سبقتها في الوصول إلى تشخيص مشكلة البحث ومعالجتها والمساعدة 

 في التوصل إلى منهج الدراسة المناسب.

 –أولى الدراسات األردنية  وقد تميزت الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات بأنها من

المتعددة في تنمية مهارات اللغة  الوسائطالتي تسعى إلى تقصي فاعلية  –حسب علم الباحثة 

 .عّمانفي  والمحادثة لغير الناطقين بها االستماعالعربية 
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

وعينتها  ومجتمعها، دراستها،في  منهج الدراسة المستخدمتستعرض الباحثة في هذا الفصل 

من ِقبل الباحثة وكيفية إعدادها والتحقق  استخدامهاووصف أدوات الدراسة التي تم  اختيارهاوكيفية 

في تحليل بيانات الدراسة للوصول إلى  استخدمتوالمعالجة اإلحصائية التي  وثباتهما،ا ممن صدقه

 النتائج.

 منهج الدراسة 

الوسائط  باستخدامالمتمثلة بقياس فاعلية المتغير المستقل )التدريس  إلى طبيعة الدراسة نظرا

ولتحقيق أهدافها  والمحادثة( االستماعالمتعددة( على المتغير التابع )تنمية مهارات اللغة العربية 

أتبعت الباحثة المنهج شبه التجريبي الذي يقوم على التجربة ويطبق بغرض التوقع المستقبلي 

وتم إتباع هذا المنهج لصعوبة التحكم في جميع المتغيرات   (7613 ،)هويمل المدروسةللظاهرة 

مجموعتين  اختيار تطلب ذلكو شؤون اإلدارية والعوامل األساسية المتعلقة بتسجيل الطالب وال

الوسائط المتعددة وأخرى ضابطة تم تدريسها  باستخدام المقرر المقترحإحداهما تجريبية تم تدريسها 

تحصيلي بعدي ألفراد  اختباراألثر تم تطبيق  والحتساب. االعتياديةالطريقة  باستخدامنفس المقرر 

مع ضرورة التأكد من تكافؤ المجموعتين )التجريبية  إحصائياالمجموعتين ثم معالجة النتائج 

 ( قبل تطبيق الدراسة.ةوالضابط
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 ة مجتمع الدراس

المبتدئين الغير ناطقين بها  العربيةاللغة  متعلمو تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة

ممن يدرسون خالل  عّمان العاصمةبها في  مراكز تعليم اللغة العربية لغير الناطقينفي  الملتحقين

 .م 7619/7676للعام الدراسي الفصل الدراسي الثاني 

 عينة الدراسة 

لتعليم اللغة العربية  عاميةو اللغة العربية الملتحقين بمركز من متعلمتمثلت عينة الدراسة 

نسيات مختلفة )أمريكية، وطالبة يمثلون ج طالبا( 60والبالغ عددهم ) المبتدئين لغير الناطقين بها

العينة بطريقة القصدية وذلك لعمل الباحثة في نفس المركز،  اختيار، وتم ، وآسيوية(أوروبية

ووجود عينة  والزمالء مع الباحثة في تسهيل إجراءات الدراسة والبحث العلميولتعاون إدارة المركز 

الوسائط  باستخدام باإلضافة إلى توافر جهاز العرض لعرض المحتوى التعليميمناسبة  للدراسة 

المجموعة التجريبية وهي التي تم تدريس  إلى المجموعتين: عشوائيام حيث تم تعيينه المتعددة  

الوسائط المتعددة، والمجموعة الضابطة التي تم تدريس أفرادها بالطريقة  باستخدامأفرادها 

 .(1، تم توزيعهم حسب الجدول رقم )وطالبة طالبا( 36) منهما من. وتكونت كل عينة االعتيادية

 الدراسة حسب المجموعة ومتغير )الجنس، والعمر، الجنسية(( توزيع عينة 1الجدول )
 المجموعة الجنس العدد العمر العدد الجنسية العدد المجموع

36 
 ذكر 17 20-40 76 أمريكية 11

ةالتجريبي فما فوق 11 16 آسيوية 5   أنثى 13 
     أوروبية 16

36 
16-76 18 أمريكية 13  ذكر 76 

فما فوق 11 17 آسيوية 16 الضابطة  أنثى 16 
     أوروبية 7
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 أدوات الدراسة 

اللغة العربية المقننة لغير  واختبارات (Cambridge) اللغة في جامعة الختباراتبعد الرجوع 

 اآلتيتين: الباحثة األداتينالناطقين بها في )المركز الوطني للقياس( ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت 

 االستماع: تحصيلي لمهارة اختبار -

من متعدد بحيث أشتمل على  االختيارعلى نحو  (7)رقم  االستماع ملحقمهارة  اختبارأعد 

والتذكر التمييز السمعي بين األصوات  االستماع وهي:األساسية في  تقيس الجوانبفقرة  (76)

بحيث  صحيحا أحدها فقطبحيث يختار الطالب اإلجابة الصحيحة من عدة بدائل يكون  ،والفهم

 (.76تكون العالمة الكلية )

 مهارة المحادثة  اختبار -

تضمنت  ثالثة أسئلة االختبارحيث يتضمن المالحظة  باستراتيجيةأدائي  اختبارتم بناء 

وفيما يلي  الجواب في المضارع ومهارة وصف الصورعن الذات ومهارة السؤال و  مهارة الحديث

 :تفصيل لهذه المهارات

 باستخدام نفسه: وفي هذه المهارة يتطلب من الطالب أن يعبر عن مهارة الحديث عن الذات

في دعم إجابته وهذا يشجع الطالب  لتساعدهعدد من المفردات  إعطاؤهطريق  المضارع عنالزمن 

 على توفير إجابات عن حياتهم الخاصة.

بحيث ُيعطى للطالب أسئلة للمحادثة عن حياتُه  :المضارعمهارة السؤال والجواب في الزمن 

بهدف عمل حوار بين الطالب والمعلم  ثم تعكس األدوارليجيب عليهم بالزمن المضارع اليومية 

 .بالغرض يفي دقيق
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حيث يحتوي  الطالب،: تعتمد هذه المهارة على المخزون اللغوي لدى مهارة وصف الصور

 الطالب بوصف هذه مختلفة ويقوم( صور كل صورة تحتوي على نشاطات 1السؤال على )

 المضارع.النشاطات بالزمن 

المستويات  المعتمد في( 3رقم ) التقديري ملحق السلموقد تم رصد العالمات من خالل 

 (7618 ،التعليمالتربية و  )وزارةالتعلم  المنهج ونواتج وضعتها لجنة المحادثة التي المعيارية لمهارة

عن مضامين صور المحادثة، يستخدم لغة بسيطة وسليمة عن اإلجابة على  شفويايعبر  وهي:

بحيث تكون العالمة  محدد للمحادثة، يتحدث بجرأة. وتم تقويم أداء الطلبةاألسئلة، يلتزم بوقت 

 .(76الكلية )

المحادثة بإتباع  األدائي لمهارة واالختباراالستماع التحصيلي لمهارة  االختباروتم إعداد 

 الخطوات التالية:

 المحادثة الموجودة فية للمبتدئين وتحديد دروس تحديد الهدف العام من مقرر اللغة العربي .1

 مقرر اللغة العربية للمبتدئين.

 .تحديد النتاجات التعليمية لخطط دروس المحادثة .7

 .في ضوء النتاجات التعليمية االختبارأسئلة  اختيار .3

 .تحديد العالمات لكل سؤال .1

  الدراسة اتأدو صدق 

مهارة  واختبار االستماعالتحصيلي لمهارة  االختباررض للتأكد من صدق األدوات تم ع

وعددهم  السادة المحكمينبالمقياس المعياري، وخطة الدروس على مجموعة من  المحادثة مرفقا
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في المناهج وطرائق التدريس وتقويم اللغة العربية، باإلضافة  والخبرة االختصاصمن ذوي ( 11)

( وذلك إلبداء 5الملحق رقم ) التعليم والمبينة أسماؤهم فيمن وزارة التربية و إلى مشرفين تربويين 

 رأيهم في:

 .هألجلللهدف المصمم  مهارة المحادثة( واختبار االستماعمهارة  اختبارداتين )مناسبة األ .أ

 المقرر.مدى مالئمة الفقرات للهدف  .ب

 الفردية.مراعاة المادة للفروق  .ج

 التي تقيسها.للمستويات  مناسبة المفردات .د

 االختبارين. تحقيقها منالمرجو وضوح األهداف  .ه

 االختبارين.على وجهات نظرهم ولم يكن هنالك أي تعديل على  االطالع وقد تم

 أدوات الدراسةثبات 

عادة  االختبارطريقة  استخداموالمحادثة تم  االستماع اختباريللتأكد من ثبات   االختباروا 

(test -retest)  وطالبة من الطلبة  طالبا( 76عددها ) استطالعيةبحيث تم تطبيقهما على عينة

حيث يشتركون  ،عشرة أيامزمني مدته  بفاصلالدراسة الناطقين بغير اللغة العربية من خارج عينة 

وذلك  ، وأوروبية(.)أمريكية وآسيويةالمستوى وتعدد الجنسيات  في خصائص عينة الدراسة من حيث

كان الزمن  والمحادثة، إذا االستماعمهارات اللغة العربية  اختباريتحديد زمن  يلي:للتحقق مما 

 باإلجراءات التحليلية اآلتية. قامت الباحثة اختبار. حيثمالئم ساعة واحدة أي نص ساعة لكل 

 االستماع( )لمهارةالتحصيلي  االختبارثبات  أوال:

 اختبار والتمييز ألسئلةتم حساب معامالت الصعوبة  إلكترونيابعد الحصول على النتائج 

 (.7، كما يبين الجدول رقم )سؤاال( 76عددها ) االستماع البالغمهارة 
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 (0الجدول رقم )
 التحصيلي االختبارمعامالت الصعوبة والتمييز لفقرات 

 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة
1 0.67 0.51 
7 0.67 0.36 
3 0.73 0.82 
1 0.67 0.36 
3 0.47 0.53 
5 0.73 0.44 
7 0.60 0.83 
8 0.67 0.36 
9 0.73 0.38 
16 0.67 0.49 
11 0.60 0.83 
17 0.53 0.72 
13 0.53 0.7 
11 0.67 0.88 
13 0.53 0.5 
15 0.53 0.72 
17 0.67 0.62 
18 0.53 0.43 
19 0.53 0.7 
76 0.73 0.44 

( أن معامالت الصعوبة في نموذج الصورة األولية لالختبار 7ويتضح من الجدول رقم )

(، 6.88-6.35) (، أما معامالت التمييز فقد تراوحت بين6.73 –6.17التحصيلي تراوحت بين )

 الدراسة وهي اإلحصائيات المقترحة  وبعد النظر بالفقرات التي تحقق اإلحصائيات المتبعة في هذه
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 ( والتي تتلخص بما يلي:7616؛ عودة، Eble,1972من قبل )

 )سالب( تحذف وال داعي لالحتفاظ بها. الفقرات التي معامل تمييزها .1

 ( تعتبر ضعيفة التمييز وينصح بحذفها.6.19 – 6) الفقرات التي معامل تمييزها من .7

 ( ذات تمييز مقبول وينصح بتحسينها.6.39 – 6.19) الفقرات التي معامل تمييزها من .3

 ( تعتبر فقرة ذات تمييز جيد ويمكن االحتفاظ بها.6.39أي فقرة معامل تمييزها أعلى من) .1

 االحتفاظ بها. ( تعتبر مقبولة ويمكن6.86 – 6.36) أي فقرة معامل صعوبتها بين .3

 فقرة. (20) اوعددهقامت الباحثة في ضوء هذه المعايير بقبول جميع فقرات االختبار التحصيلي 

 االستماع.التحصيلي لمهارة  الدراسة االختبارأداة  ثبات التحقق من ثانيا:

  قامت الباحثة بالتحقق من الثبات من خالل حساب معامل ثبات كرونباخ ألفا 

(Cronbach Alpha) ( نت3ويبين الجدول رقم )التحليل: يجة 

 الثبات ( معامل3الجدول )

الثبات كانت مرتفعة، وهذا يعزز من دقة األداة  معامل ةقيم ( أن3ويالحظ من الجدول رقم )

 .ها للتطبيق لتحقيق أغراض الدراسةومناسبت

 ألداة الدراسة )اختبار مهارة المحادثة(.ثالثًا: التحقق من الثبات 

من خالل حساب معامل  األدائي لمهارة المحادثة االختبارثبات وقامت الباحثة بالتحقق من 

أن النتيجة ويالحظ من (. 6.859معامل ثبات اإلعادة )( وقد بلغت قيمة Stability) ثبات اإلعادة

األداة ومناسبتها للتطبيق لتحقيق أغراض  قيمة معامل الثبات كانت مرتفعة، وهذا يعزز من دقة

 .(7616 عودة، ؛Eble, 1972) الدراسة

 معامل الثبات المحسوب
 6.971 كرونباخ ألفا
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 متغيرات الدراسة 

 :The Independent Variableالمستقل المتغير  .1

 ويتضمن متغير طريقة التدريس وله مستويان وهما:

 التدريس بالوسائط المتعددة. -

 الوسائط المتعددة(. استخدام)بدون  االعتياديةالطريقة  -

 ، ويتضمن:The Dependent Variableالمتغير التابع  .0

 بغيرها.في اللغة العربية لدى الطلبة الناطقين  االستماعتنمية مهارة  -

 تنمية مهارة المحادثة في اللغة العربية لدى الطلبة الناطقين بغيرها. -

 تصميم الدراسة 

 اآلتي:أتبعت الباحثة التصميم العاملي الذي يمكن توضيحه بالجدول 
 مجموعات الدراسة القياس القبلي طريقة التدريس القياس البعدي

O2 x O1 E 

O2 - O1 C 
 أن:حيث 

 E  .المجموعة التجريبية 

 C  .المجموعة الضابطة 

 O1  للمجموعتين  والمحادثة االستماعتطبيق القياس القبلي في تنمية مهارات اللغة العربية

 الضابطة.التجريبية و 

 O2  للمجموعتين  والمحادثة االستماعتطبيق القياس البعدي في تنمية مهارات اللغة العربية

 .ةالضابطالتجريبية و 

 X   تقنية الوسائط المتعددة. باستخدامالتدريس 

 -  االعتياديةالتدريس بالطريقة. 
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تطبيق  قبلاالستماع مهارة  اختباروللتحقق من تكافؤ المجموعتين )التجريبية والضابطة( في 

 Independent باسم)ت( لعينتين مستقلتين والمعروف  اختبار باستخدامالدراسة، قامت الباحثة 

Sample T-Test   ( نتائج 1ويبين الجدول ):التحليل 

 (االستماعمهارة  اختبار)تطبيق األداة  الضابطة والتجريبية قبل( تكافؤ المجموعتين 4الجدول )

( وهذه القيمة غير 6.178( بمستوى داللة )6.711قيمة ت )خالل الجدول أن يالحظ من 

 اختبارفي  إلى تكافؤ المجموعتين(، وهذا يشير α ≤ 6.63)مستوى الداللة عند  إحصائيادالة 

 .تطبيق الدراسةقبل  االستماع ةمهار 

قبل تطبيق مهارة المحادثة  اختبار)التجريبية والضابطة( في وللتحقق من تكافؤ المجموعتين 

 Independentلعينتين مستقلتين والمعروف باسم ( ت) قامت الباحثة باستخدام اختبارالدراسة، 

Sample t-test ( نتائج التحليل3الجدول رقم ). ويبين: 
 المحادثة(مهارة  اختبارتطبيق األداة ) والتجريبية قبلتكافؤ المجموعتين الضابطة  (:5الجدول )

 العدد المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة

 1.75 3.73 30 الضابطة
6.711 38 6.178 

 1.85 1.67 30 التجريبية

 العدد المجموعة المعيار/الكلي
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 عن مضمون الصورة شفويايعبر 
 6.17 1.36 30 الضابطة

0.282 58 0.779 
 6.13 1.77 30 التجريبية

لغة سليمة عند اإلجابة  استخدام
 األسئلةعلى 

 6.38 1.17 30 الضابطة
1.216 58 0.229 

 6.17 1.36 30 التجريبية

 بالوقت المحدد للتحدث االلتزام
 6.13 1.73 30 الضابطة

0.308 58 0.759 
 6.11 1.76 30 التجريبية

 التحدث بجرأة
 6.36 1.56 30 الضابطة

1.829 58 0.073 
 6.19 1.37 30 التجريبية

 مهارات التحدث الكلية
 6.81 3.36 30 الضابطة

0.647 58 0.520 
 1.11 3.13 30 التجريبية
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  الداللةمستوى  عند إحصائياة غير دالّ  (ت)جميع قيم خالل الجدول أن ويالحظ من 

(6.63 ≥ α وهذا يشير إلى ،) تطبيق الدراسة المحادثة قبلمهارة  اختبارفي  المجموعتينتكافؤ. 

 محتوى تعليمي متعدد الوسائطإعداد قائمة بالمعايير الجيدة الالزمة لتصميم 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية الوسائط المتعددة في تنمية مهارات اللغة العربية 

إعداد قائمة بالمعايير الجيدة الالزمة  وتتطلب ذلك المبتدئين،الناطقين بها  والمحادثة لغير االستماع

 لتصميم الوسائط المتعددة حيث مّرت عملية التصميم بالخطوات اآلتية:

 المتعددة.المرتبطة بموضوع الوسائط  والدراسات السابقةمراجعة األدب التربوي  -1

 المتعددة.عداد قائمة بمعايير تصميم الوسائط إ -7

 السابقة.على المصادر  االطالعصياغة المعايير وذلك بعد  -أ
 معيار.تحديد مؤشرات كل   -ب

 .(1)كما هو موضح في ملحق  مؤشرا (36)القائمة على  اشتملتوقد 

مجال تكنولوجيا التعليم  والمتخصصين فيعرض القائمة على مجموعة من الخبراء  -3

 حول:وذلك إلبداء اآلراء  (7)كما هو موضح في الملحق رقم 

  المتعددة.مدى مناسبة المؤشرات لتصميم الوسائط 
  فيه.المؤشرات للمعيار المصنف  انتماءمدى 
  اإلضافة.الحذف أو التعديل أو 

 حول:إجراء التعديالت التي أقترحها السادة المحكمون التي كانت تتمحور  -1

  المؤشرات.تعديل الصياغة اللغوية لبعض 
  مؤشر.حذف 
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 بداخلهامعايير تضم  (3)القائمة على  اشتملتالتوصل إلى القائمة النهائية، حيث  -3

 .(3)، كما هو موضح في ملحق رقم مؤشرا (71)

 االستماعتقنية الوسائط المتعددة لتنمية مهارات اللغة العربية  باستخدامإعداد محتوى تعليمي 

 والمحادثة: 

ن نموذج التصميم الفصل السابق وتوصلت إلى أ تناولت الباحثة نماذج التصميم التعليمي في

المنظمة لتخطيط أفضل الطرق مجموعة من اإلجراءات  من التعليمي يتضمن طريقة منهجية تتكون

التعليمية وتطويرها لتحقيق أهداف التعلم المرغوبة ولتحقيق هدف الدراسة الحالي في التعرف على 

والمحادثة لغير الناطقين بها في  االستماعفاعلية الوسائط المتعددة في تنمية مهارات اللغة العربية 

، وفقآ للخطوات الوسائط المتعددة باستخدامليمي ، تناولت الباحثة خطوات إعداد محتوى تععّمان

، حيث يتكون للتصميم التعليمي (ADDIEالمتبعة في النموذج المعتمد في الدراسة وهو نموذج )

 النموذج من المراحل اآلتية:

 المرحلة األولى: التحليل 

هذه تعد مرحلة التحليل المرحلة األساسية التي يعتمد عليها جميع المراحل األخرى، وتشمل 

 المرحلة تحليل الحاجات التعليمية، وتحليل الفئة المستهدفة.

 خالل: وذلك منتحليل الحاجات التعليمية  .1

خالل نتائج  والمحادثة من االستماعفي مهارتي  الحالي للطالبتحديد مستوى األداء  -

 العربية.اللغة  التقييمات في

 الطلبة.مع  تحقيقهتحديد مستوى األداء المراد   -

 تحقيقه.األداء المراد  الحالي ومستوىتحديد الفرق بين المستوى   -
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 االستماعوقد تمثلت الحاجات التعليمية للطلبة بالحاجة إلى تنمية مهارات اللغة العربية 

 يأتي:خالل ما  والمحادثة من

بالنطق مثل )حرف  المتشابهةالتمييز السمعي بين األصوات بحيث يميز بين الحروف  -

 الهاء(.وحرف الحاء 

 المسموعة. والفهم للكلماتالتذكر  -

 الطالب.تنمية المخزون اللغوي لدى  -

 والمشاعر.التعبير عن مضامين الصور والحاجات  -

 سليمة. واستخدام لغةالتحدث  والتراكيب فيتوظيف الجمل  -

 الحديث.عن موضوع  والمالمح المعبرةاإلشارات  استخدام -

 المستهدفة:تحليل الفئة   .0

 بتحليل الفئة المستهدفة من الطلبة لتطيق التجربة عليهم من خالل اآلتي:قامت الباحثة 

 المستوى المبتدئ. فيالطلبة التعرف على خصائص  -

 الوسائط المتعددة. استخدامدافعيتهم نحو  -

 والمحادثة. االستماعالمعرفة السابقة لديهم حول مهارات اللغة العربية  -

 المرحلة الثانية: التصميم 

الوسائط المتعددة، وكانت كما  الستخدامالمرحلة صياغة األهداف التعليمية  هيتم في هذ

 يأتي:
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 األهداف التعليمية  -1

بالنطق مثل )حرف  المتشابهةالتمييز السمعي بين األصوات بحيث يميز بين الحروف  -

 الوسائط المتعددة. باستخدامالحاء وحرف الهاء( 

 الوسائط المتعددة. استخدامالمسموعة عند  والفهم للكلماتالتذكر  -

 الوسائط المتعددة. استخدامتنمية المخزون اللغوي لدى الطالب عند  -

 المتعددة.الوسائط  استخدامعند  التعبير عن مضامين الصور والحاجات والمشاعر -

 المتعددة.الوسائط  استخدام سليمة عندلغة  واستخدامتوظيف الجمل والتراكيب في التحدث  -

 .الوسائط المتعددة استخدامعند  اإلشارات والمالمح المعبرة عن موضوع الحديث استخدام -

 أسلوب التدريس  -0

أسلوب الحوار مع  استخدامأثناء عرض المحتوى التعليمي متعدد الوسائط في الحصة تم 

 الطلبة وتطبيق الموقف بهدف المحادثة.

 المرحلة الثالثة: التطوير 

نتاج محتوى تعليمي الرقمية تهتم هذه المرحلة بالحصول على المواد والوسائل التعليمية  وا 

 متعدد الوسائط.

 التعليمية: المواد والوسائل -1

في  استخدامهاالتي تم  الرقمية الحصول على المواد والوسائل التعليمية الخطوةوتتضمن هذه 

 متعدد الوسائط كاآلتي: ، وقد تم إنتاج المحتوى التعليميالوسائط المتعددة
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 النصوص

 اآلتية:المعايير  االعتبارمع األخذ بعين  الوسائط المتعددةنصوص  ولقد كتبت

  استخدامهظهور النص بشكل واضح وعدم اإلكثار من. 

 .الصياغة اللغوية السليمة للنص 

 .تناسق لون خط النصوص مع لون خلفية الشاشة 

 الصور  -

 المعايير اآلتية: االعتبارمع األخذ بعين  متنوعة،تضمنت الوسائط المتعددة صور 

  المعروضة. وجودة الصوروضوح 

  تحقيقه.تعبر الصور المعروضة عن المضمون المراد 

 .توظيف األلوان في الصور بصورة تكاملية 

 للطلبة. العمريةصور مع المستويات ال انسجام 

 .تزامن التأثيرات الصوتية مع الصور في الوسائط المتعددة 

 األصوات  -

، في البرامج المستخدمة إلنتاج  Sound Recorderالخيار باستخدامسجلت األصوات 

 المعايير اآلتية: االعتبارالوسائط المتعددة، مع األخذ بعين 

  ونقاؤه.وضوح الصوت 

 .وجوب وضوح التأثيرات الصوتية في الوسائط المتعددة 
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 :البرامج المستخدمة في إنتاج الوسائط المتعددة -0

 POWTOON 

 Muvimi 

 Animaker 

 المرحلة الرابعة: التنفيذ

في الغرفة الصفية مع تهيئة التطبيق الفعلي للوسائط المتعددة  التمهيد ثم في هذه المرحلة يتم

 .االستطالعيةالعينة  والتجريب علىالظروف المناسبة للتطبيق، بعد التطبيق 

 المرحلة الخامسة: التقويم 

في هذه المرحلة يتم التأكد من فاعلية الوسائط المتعددة في تنمية مهارات اللغة العربية 

 والمحادثة. االستماعمهارات اللغة العربية  اختباراتوالمحادثة، وتم التقويم من خالل  االستماع

 إجراءات الدراسة 

 االستماعلتحقيق هدف الدراسة " فاعلية الوسائط المتعددة في تنمية مهارات اللغة العربية 

 " قامت الباحثة بإتباع اإلجراءات اآلتية: عّمانلغير الناطقين بها في العاصمة والمحادثة 

 الدراسة.ذات العالقة بموضوع  والدراسات السابقةعلى األدب النظري  االطالع -

  .(8)الحصول على كتاب تسهيل مهمه من جامعة الشرق األوسط كما في الملحق رقم  -

لها من خالل تطبيقها  السيكومتريةالخصائص  واستخالصقامت الباحثة ببناء أدوات الدراسة  -

 استطالعية.على عينة 

على  االطالع بعدالدراسة  والزمالء إلجراءاإلدارة الباحثة مع  واتفاقمركز عامّية  اختيارتم  -

 .من قبل اإلدارة الدراسة هدف
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بحيث تمثل الشعبة )أ(  عشوائياوتقسيمهم  االبتدائيشعبتين من المستوى  اختيارتم  -

 المجموعة الضابطة والشعبة )ب( المجموعة التجريبية.

على طلبة المجموعتين التجريبية  االستماعالتحصيلي لمهارة  االختبارقامت الباحثة بتطبيق  -

 ة كتطبيق قبلي.والضابط

لمهارة المحادثة  األدائي االختباربتطبيق  من المعلمات بمساعدة زميلة أيضاوقامت الباحثة  -

 قبلي. والضابطة كتطبيقعلى طلبة المجموعتين التجريبية 

 الجر،وصف األماكن بإستخدام أحرف  الفصول، األيام،درس تم تدريس الدروس التالية ) -

كيف أستعير  المالبس،حوار في محل  المطعم،حوار في  العنوان، التعارف، الجو،حالة 

من مقرر اللغة العربية لغير الناطقين بها  والسفر(حوار اليوميات  المكتبة؟كتابآ من 

تقنية الوسائط المتعددة، بينما تم تدريس نفس  باستخدامالمبتدئين لطلبة المجموعة التجريبية 

( أسابيع 1)المجموعة الضابطة، وقد أستمر التطبيق لمدة  لطلبة االعتياديةالدروس بالطريقة 

  .8\1\7676التجربة  انتهاءهو بدء التجربة ولغاية  9\3\7676وقد كان يوم اإلثنين الموافق 

 والمحادثة. االستماعبعدي لمهارات اللغة العربية  اختبارإعداد  -

دخالها إلى  - وتحليلها  (SPSS) البرنامجقامت الباحثة بتسجيل عالمات الطلبة وتنظيمها وا 

 .إحصائيا

 عرض النتائج ومناقشتها. -

 إليها.مناسبة بشأن نتائج الدراسة التي تم الوصول الالتوصيات  اقتراح -
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 المعالجة اإلحصائية 

 الدراسة ومنها:الباحثة بعض األساليب اإلحصائية المناسبة لغرض  استخدمت

وذلك بإيجاد  التحصيلي، االختبارلكل فقرة من فقرات نموذج  الصعوبةحساب معامل  -1

 عليها.اإلجابة  احاولو نسبة من أجاب عن الفقرة إجابة صحيحة ممن 

وذلك بإيجاد  التحصيلي، االختبارحساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات نموذج  -7

الكلي  االختباربين نتائج المفحوصين على هذه الفقرة ونتائجهم على  االرتباطمعامل 

 (.Corrected Item Total Correlation, it) مباسوالمعروف 

معامل ثبات  مباستخدا التحصيلي، االختبارالداخلي لنموذج  االتساقحساب معامل ثبات  -3

 اإلعادة.(، ومعامل ثبات KR-20ريتشاردسون )–ثبات كودر  ألفا، ومعاملكرونباخ 

 المحادثة.مهارة  الختبارحساب معامل ثبات اإلعادة  -1

الذي   Independent sample t-testوالمعروف باسم)ت( لعينتين مستقلتين  اختبار -3

            ( واالنحراف المعياريMean)يشمل حساب المتوسطات الحسابية 

(Standard Deviationوالفرق بين المتوسطين، وقيمة )T   ومستوى الداللة وحجم

 والتجريبية(. الضابطةاألثر للتحقق من تكافؤ المجموعتين )

( ANCOVAوالذي يطلق عليه )  Analysis of covariance تحليل التباين المشترك -5

 منه محاولة تقليل خطأ التباين. والهدف ااختصار 
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة 

 لالستقصاءوالتي هدفت  أسئلتها،لنتائج الدراسة في ضوء  مفصال عرضايتضمن هذا الفصل 

ناطقين بها ال والمحادثة لغير االستماععن فاعلية الوسائط المتعددة في تنمية مهارات اللغة العربية 

 :تصنيف النتائج كما يأتي والمحادثة. وتم االستماعبما في ذلك مهارة  األردن،المبتدئين في 

 نتائج الدراسة 
ال يوجد فرق ذو  على أنه " والتي تنص المتعلقة بفرضية الدراسة األولى أوال: النتائج

 الضابطةدرجات المجموعتين  ي( بين متوسطα ≤ 2.25داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
مهارة االستماع في اللغة العربية لغير الناطقين بها يعزى لطريقة التدريس  والتجريبية في

 ."المتعددةبالوسائط 

لدرجات عينة حساب قيم األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية وبهدف فحص الفرضية تم 

الوسائط المتعددة في التدريس( والمجموعة  الستخدامخضعت  )التيالدراسة في المجموعة التجريبية 

العربية في اللغة  االستماعفي مهارة  التدريس(في  االعتيادية)التي خضعت للطريقة  الضابطة

 نتائج التحليل:( 5) الجدول رقم ويبين

المعيارية لدرجات افراد المجموعتين الضابطة  واالنحرافات(: المتوسطات الحسابية 6الجدول رقم )
 في اللغة العربية االستماعمهارة  اختباروالتجريبية في 

 البعدي االختبار اإلحصاءات الوصفية العدد المجموعة

 36 ةطالضاب
 11.66 المتوسط الحسابي

 1.91 المعياري االنحراف

 36 التجريبية
 13.37 المتوسط الحسابي

 1.79 المعياري االنحراف
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( وجود فروق ظاهرية بين متوسطات درجات عينة الدراسة للمجموعتين 5يتبين من الجدول )

تشير النتائج إلى أن المتوسط الحسابي في  كماالبعدي، االختبار الضابطة والتجريبية، وفي 

( أما 1.91معياري ) بانحراف درجة،( 76( من )11.6البعدي للمجموعة الضابطة ) االختبار

 بانحرافدرجة  (76) ( من13.37البعدي للمجموعة التجريبية ) االختبارالمتوسط الحسابي في 

( 1.37في المتوسط الحسابي بين المجموعتين مقداره ) ظاهرياأي أن هناك فرقآ  (،1.79معياري )

 التجريبية.لصالح المجموعة 

الضابطة ولمعرفة ما إذا كان الفرق في المتوسط الحسابي لدرجات أفراد المجموعتين 

ذا داللة إحصائية عند  لالختبارفي اللغة العربية في التطبيق البعدي  االستماعالتجريبية في مهارة و 

تحليل التباين المشترك  استخدامتم  القبلي،ضبط أثر اإلختبار ، وبهدف (α ≤6.63مستوى )

(ANCOVA( وكانت النتائج كما في الجدول )7.) 

والتجريبية في  الضابطة( لدرجات أفراد المجموعتين ANCOVA( تحليل التباين المشترك )7جدول )
 العربيةفي اللغة  االستماعمهارة  اختبار

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

مربع 
 ƞايتا

حجم 
 األثر

   .355 .879 7.833 1 7.833 القبلي االختبار
 كبير .387 .666 86.871 778.713 1 778.713 طريقة التدريس

     3.111 37 195.111 الخطأ
      39 181.983 المجموع

مستوى الداللة  وجود فرق ذو داللة إحصائية عند( 5تظهر النتائج في الجدول رقم )

(6.63≥α )( بين متوسطات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة، حيث بلغت قيمة )ف

، مما يعني رفض الفرضية الصفرية التي تنص إحصائيا( وهذه القيمة داّلة 86.871المحسوبة )

( بين متوسطي درجات α≤6.63على أنه "ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
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 عّمانفي اللغة العربية لغير الناطقين بها في  االستماعالمجموعتين الضابطة والتجريبية في مهارة 

الفروق، تم حساب المتوسطات  اتجاهولمعرفة تعددة في التدريس "مالوسائط ال الستخدامتعزى 

في اللغة   االستماعمهارة  اختبارالبعدية المعدلة لدرجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية في 

 (.8العربية، كما في الجدول رقم )

 اختبار والتجريبية في( المتوسطات البعدية المعّدلة لدرجات أفراد المجموعتين الضابطة 8الجدول رقم )
 في اللغة العربية االستماعمهارة 

 الخطأ المعياري المتوسط البعدي المعّدل العدد المجموعة
 a11.020 6.319 36 الضابطة
 a15.346 6.377 36 التجريبية

أن المتوسط البعدي المعّدل ألفراد المجموعة الضابطة هو  (7تشير النتائج في الجدول رقم )

(، أي أن 13.315(، وأن المتوسط البعدي المعّدل ألفراد المجموعة التجريبية هو )11.676)

الوسائط المتعددة في التدريس  الستخدامالفروق هي لصالح المجموعة التجريبية، أي أن هناك أثر 

 .االستماععلى مهارة 

في اللغة  االستماعفي التدريس على مهارة  الوسائط المتعددة الستخدامولمعرفة حجم األثر 

لمعيار كوهين تقع القيمة بين  ووفقا.(، 387( الذي بلغت قيمته )7ƞحساب مربع ) العربية، تم

(1≥ f ≥ 16 .6 أي أن حجم األثر كان كبير )ا. 
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على أنه " ال يوجد فرق ذو  والتي تنصالنتائج المتعلقة بفرضية الدراسة الثانية  :اثاني
الضابطة درجات المجموعتين  ي( بين متوسطα ≤ 2.25عند مستوى الداللة )داللة إحصائية 

اللغة العربية لغير الناطقين بها يعزى لطريقة التدريس  والتجريبية في مهارة المحادثة في
 ".المتعددةبالوسائط 

المعيارية لدرجات عينة  واالنحرافاتوبهدف فحص الفرضية تم حساب المتوسطات الحسابية 

الدراسة في المجموعتين الضابطة والتجريبية في مهارة المحادثة في اللغة العربية وكانت النتائج كما 

 (.9في الجدول رقم )

تين الضابطة المعيارية لدرجات أفراد المجموع واالنحرافات( المتوسطات الحسابية 9الجدول رقم )
 المحادثة في اللغة العربية والتجريبية في مهارات

( وجود فروق ظاهرية بين متوسطات درجات 1( والجدول رقم )9ويتبين من الجدول رقم )

 البعدي، حيثاالختبار في ، المحادثة مهارات والتجريبية فيتين الضابطة عينة الدراسة للمجموع

البعدي للمجموعة  االختبارتشير النتائج إلى أن المتوسط الحسابي في مهارات المحادثة الكلية في 

البعدي  االختبارأما المتوسط الحسابي في ( 1.57معياري ) بانحراف(، 9.36كان ) الضابطة

 االنحراف المعياري وسط الحسابيمتال حجم العينة المجموعة المهارة
عن مضمون  شفويايعبر 

 الصورة
 6.19 7.53 30 الضابطة
 6.13 1.77 30 التجريبية

لغة سليمة عند  استخدام
 األسئلةاإلجابة على 

 6.38 7.77 30 الضابطة
 6.51 3.93 30 التجريبية

بالوقت المحدد  االلتزام
 للتحدث

 6.33 7.17 30 الضابطة
 6.51 3.93 30 التجريبية

 التحدث بجرأة
 6.77 7.73 30 الضابطة
 6.19 1.37 30 التجريبية

 مهارات التحدث الكلية
 1.57 9.36 30 الضابطة
 1.18 15.36 30 التجريبية
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في المتوسط  ظاهرياأي أن هناك فرقآ  (،1.18معياري ) بانحراف( 15.36للمجموعة التجريبية )

 التجريبية.( لصالح المجموعة 7.7الحسابي بين المجموعتين مقداره )

الضابطة  ولمعرفة ما إذا كان الفرق في المتوسط الحسابي لدرجات أفراد المجموعتين

داللة إحصائية عند  ذو لالختبارة في التطبيق البعدي اللغة العربي المحادثة فيمهارة  والتجريبية في

تحليل التباين المشترك  استخدامتم  القبلي،ضبط أثر اإلختبار (، وبهدف α ≤6.63مستوى )

(ANCOVA لمهارات المحادثة ) التباين المشترك  نتائج تحليل (16)ويبين الجدول رقم

(ANCOVA لدرجات أفراد المجموعتين )تبعامهارة المحادثة  اختباروالتجريبية في  الضابطة 

 ( في اللغة العربية.عن مضمون الصورة شفويايعبر ) المحادثة األولىلمهارة 

والتجريبية  الضابطة( لدرجات أفراد المجموعتين ANCOVA( تحليل التباين المشترك )12جدول رقم )
 العربيةعن مضمون الصورة( في اللغة  شفويامهارة المحادثة األولى )يعبر  اختبار في

أفراد  ( لدرجاتANCOVA( نتائج تحليل التباين المشترك )11ويبين الجدول رقم )

 استخدام) لمهارة المحادثة الثانية تبعامهارة المحادثة  اختبارة والتجريبية في طالمجموعتين الضاب

 لغة سليمة عند اإلجابة على األسئلة( في اللغة العربية.

 
 
 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 ƞمربع ايتا

  .633 3.917 .871 1 .871 القبلي االختبار
 .771 .666 191.593 16.388 1 16.388 طريقة التدريس

    .711 37 17.669 الخطأ
     39 37.836 المجموع
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 الضابطة( لدرجات أفراد المجموعتين ANCOVAنتائج تحليل التباين المشترك ) (11جدول رقم )
مهارة المحادثة تبعا لمهارة المحادثة الثانية )استخدام لغة سليمة عند اإلجابة  اختباروالتجريبية في 

 على األسئلة( في اللغة العربية

( لدرجات أفراد المجموعتين ANCOVA( تحليل التباين المشترك )17جدول رقم )ويبين 

بالوقت المحدد  االلتزام) لمهارة المحادثة الثالثة تبعامهارة المحادثة  اختبارة والتجريبية في طالضاب

 ( في اللغة العربية.للتحدث

 الضابطة( لدرجات أفراد المجموعتين ANCOVAتحليل التباين المشترك ) (10جدول رقم )
بالوقت المحدد للتحدث( في  االلتزاموالتجريبية في اختبار مهارة المحادثة تبعا لمهارة المحادثة الثالثة )

 اللغة العربية

( لدرجات أفراد المجموعتين ANCOVAالمشترك )( تحليل التباين 13ويبين الجدول رقم )

 .(بجرأةلمهارة المحادثة الرابعة )التحدث  تبعامهارة المحادثة  اختبارالضابطة والتجريبية في 

 
  

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 ƞمربع ايتا

  .735 1.317 .191 1 .191 القبلي االختبار
 .519 .666 163.787 39.735 1 39.735 طريقة التدريس

    .373 37 71.717 الخطأ
     39 53.166 المجموع

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 ƞمربع ايتا

  .737 1.131 .191 1 .191 القبلي االختبار
 .767 .666 137.138 17.178 1 17.178 طريقة التدريس

    .313 37 19.313 الخطأ
     39 55.836 المجموع
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( لدرجات أفراد المجموعتين الضابطة ANCOVAتحليل التباين المشترك ) (13جدول رقم )
 لمهارة المحادثة الرابعة )التحدث بجرأة( تبعامهارة المحادثة  اختباروالتجريبية في 

( لدرجات أفراد المجموعتين ANCOVA( تحليل التباين المشترك )11رقم ) ويبين الجدول

 الكلية.لمهارات التحدث  تبعامهارة المحادثة  اختبار والتجريبية فيالضابطة 

والتجريبية ( لدرجات أفراد المجموعتين الضابطة ANCOVAتحليل التباين المشترك ) (14جدول رقم )
 في اختبار مهارة المحادثة تبعا لمهارات التحدث الكلية

( α≤6.63) ( وجود فرق ذو إحصائية عند مستوى الداللة11تظهر النتائج في الجدول رقم )

بين متوسطات درجات الطلبة في مهارات المحادثة الكلية للمجموعة التجريبية والمجموعة 

، مما يعني رفض ( وهذه القيمة داّلة317.931)الضابطة، حيث بلغت قيمة )ف( المحسوبة 

الفرضية الصفرية التي تنص على أنه "ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(6.63≥α بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة )مهارة المحادثة في اللغة  والتجريبية في

الفروق، تم  اتجاهسائط المتعددة ". ولمعرفة يعزى لطريقة التدريس بالو العربية لغير الناطقين بها 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 ƞمربع ايتا

 .679 .631 1.919 1.933 1 1.933 القبلي االختبار
 .775 .666 131.711 39.133 1 39.133 طريقة التدريس

    .393 37 77.166 الخطأ
     39 97.566 المجموع

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة )ف( 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 ƞمربع ايتا

 .663 .398 .787 .587 1 .587 القبلي االختبار
 .818 .666 317.931 773.931 1 773.931 طريقة التدريس

    7.111 37 139.113 الخطأ
     39 917.166 المجموع
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مهارة  اختبارحساب المتوسطات البعدية المعدلة لدرجات أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية في 

 (.13كما في الجدول رقم ) العربية،المحادثة في اللغة 

( المتوسطات البعدية المعدلة لدرجات أفراد المجموعتين الضابطة 15الجدول رقم )
 مهارة المحادثة  اختباروالتجريبية في 

 العدد المجموعة المعيار /الكلي
المتوسط البعدي 

 المعّدل
 الخطأ المعياري

عن  شفويايعبر 
 مضمون الصورة

 3.3.2 6.2.. 03 ضابطة
 ..3.3 4...1 03 تجريبية

لغة سليمة عند  استخدام
 اإلجابة على األسئلة

 3.436 4.... 03 ضابطة
 .3.44 0.242 03 تجريبية

بالوقت المحدد  االلتزام
 للتحدث

 .3.32 460.. 03 ضابطة
 .3.44 .0.20 03 تجريبية

 بجرأةالتحدث 
 3.414 6.... 03 ضابطه
 3.3.2 1.0.1 03 تجريبية

 مهارات المحادثة الكلية
 26..3 24..2 03 ضابطة
 3...3 32..46 03 تجريبية

( أن الفروق في المتوسطات البعدية المعدّلة لصالح المجموعة 13تشير النتائج في الجدول )

ولمعرفة الوسائط المتعددة في التدريس على مهارة المحادثة،  الستخدامالتجريبية، أي أن هناك أثر 

( ƞ) آيتاالوسائط المتعددة في التدريس على مهارة المحادثة، تم حساب مربع  الستخداماألثر  حجم

أي أن حجم ( F≤ 1 6.16 ≥)لمعيار كوهين تقع القيمة بين  ووفقا.(، 818الذي بلغت قيمته )

 كبيرا.األثر كان 
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 الفصل الخامس
  والتوصياتمناقشة النتائج 

يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة بعد جمع البيانات وتحليلها 

وفي  تفسيرها،قادت إلى تلك النتائج و كما يعرض األسباب التي  الرابع،والخروج بالنتائج في الفصل 

 الحالية. نهاية هذا الفصل تم تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات المرتبطة بنتائج الدراسة

إختبار الفرضية الصفرية األولى التي تنص على أنه "ال يوجد فرق ذو : مناقشة نتائج أوال
بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة  (α≤2.25داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

في اللغة العربية لغير الناطقين بها يعزى لطرية التدريس  مهارة اإلستماع والتجريبية في
 المتعددة.بالوسائط 

( رفض الفرضية الصفرية، حيث أن 5تلك الفرضية كما في الجدول ) اختبارأظهرت نتائج 

في اللغة العربية لغير الناطقين  االستماعالوسائط المتعددة كان له فاعلية في تنمية مهارة  استخدام

 .عّمانفي العاصمة  بها المبتدئين

الوسائط المتعددة واألثر اإليجابي  باستخدامقد تعزى هذه النتيجة إلى فاعلية التدريس و 

من حيث توظيفها تقنيات ومصادر تعلم حديثة متعددة  االستماعللوسائط المتعددة في تنمية مهارة 

لطلبة على التفاعل وزادت من دافعيتهم نحو التعلم مما ساهم في تنمية ومتنوعة وممتعة، حفزت ا

إلى مالئمة تصميم الوسائط المتعددة للمادة  أيضافي اللغة العربية وربما يعود  االستماعمهارة 

 انتباههم، وتساعد الوسائط المتعددة على إثارة حواس الطلبة ولفت التعليمية وخصائص الطلبة

، حيث أنها واقعادم المعلومات بطرق متعددة التي تساعد الطلبة على جعل الخيال وتركيزهم ألنها تق

جديدة في جو مفعم بالحيوية  واهتماماتالخبرات وتغرس فيه توجهات  وتكسبهتخاطب الخيال 

 (.Postic, 2015والتحفيز)
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الوسائط المتعددة ساعد من خالل  استخدامهذه النتيجة إلى أن  أيضاوقد تعزو الباحثة 

الصوت المخزن ومقاطع الفيديو على ترسيخ وحفظ الكلمات وفهمها لدى الطلبة وجعل الطلبة 

هذه  اتفقت، و هعلي اعتادواعن الروتين الذي  بعيدايعيشون أجواء من الحيوية والنشاط والخيال 

التي أشارت إلى فاعلية (، Sejdiu, 2017و) (7617المشهراوي )كل من النتيجة مع نتائج دراسة 

 لدى الطلبة. االستماعالوسائط المتعددة في تنمية مهارة 

إختبار الفرضية الصفرية الثانية التي تنص على أنه " ال يوجد فرق تائج : مناقشة نثانيا
( بين متوسطي درجات المجموعتين الضابطة α≤0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

في مهارة المحادثة في اللغة العربية لغير الناطقين بها يعزى لطريقة التدريس والتجريبية 
 .بالوسائط المتعددة "

التي تنص على أنه " ال يوجد فرق ذو داللة وقد أنبثق عن هذا السؤال الفرضية الصفرية 

متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في مهارة  الداللة بينإحصائية عند مستوى 

 المحادثة في اللغة العربية لغير الناطقين بها يعزى لطريقة التدريس بالوسائط المتعددة ". 

( رفض الفرضية الصفرية، حيث أن 8) رقم أظهرت نتائج تلك الفرضية كما في الجدول

نمية مهارة المحادثة في اللغة العربية لغير الناطقين كان له فاعلية في تالوسائط المتعددة  استخدام

 .عّمانبها في العاصمة 

عليه الوسائط المتعددة من أساليب عرض كما  اشتملتويمكن تفسير هذه النتيجة إلى ما  

أنها أسهمت في تنمية مهارة المحادثة في اللغة العربية من خالل إعطاء الفرصة للطلبة للتدريب 

هذه المهارة وتدريبهم على النطق  اكتساببرغبة ودون مراقبة أحد مما مكنهم من على هذه المهارة 

ثارة الحماس والرغبة لديهم ، وقد اتفقت  السليم دون مساعدة المعلم والمحاولة مرات عديدة للتحدث وا 
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المتعددة  لصالح البرمجية اإللكترونية المبنية على الوسائط هذه النتيجة اإليجابية في إحداث تغيير 

( التي أشارت إلى أهمية التواصل 7617في تنمية مهارة  المحادثة مع نتيجة دراسة العظامات )

 المدعم بالفيديو في تعليم مهارة المحادثة.

 التوصيات والمقترحات 

  باآلتي:الدراسة  توصي إليه،على نتائج الدراسة، وفي ضوء ما تم الوصل  اعتمادا

 توصيات الدراسة

 اللغةمراكز تعليم  والمحادثة في االستماعمهارة  اكتسابتفعيل توظيف الوسائط المتعددة في  .1

 .العربية لغير الناطقين بها

الوسائط المتعددة لما لها  باستخدامبها  بتدريس مهارات اللغة العربية لغير الناطقين االهتمام .7

 اإلدارة.المحتوى من قبل  للتعلم إذ تم إعتمادأثر في نفوس الطلبة ودافعيتهم 

إلى جنب مع مقرر اللغة العربية  جنباعلى الوسائط المتعددة  المعتمدةأهمية إرفاق الدروس  .0

نظرا لما  للمعهد،ُمرفق أو رفعة على البوابة التعليمية  (CD)على  إمابها لغير الناطقين 

 .التقليديةالتعليمية غير  للعمليةتقدمه 

 مقترحات الدراسة 

 باآلتي:التوصية يمكن  نتائج،في ضوء ما توصلت له الدراسة من 

الوسائط المتعددة في تنمية مهارات اللغة العربية األخرى  أثرإلستقصاء إجراء دراسات  .1

 بغيرها.لدى الناطقين  والكتابة كالقراءة

غير الناطقين الطلبة  اتجاهاتأثر الوسائط المتعددة في تنمية إلستقصاء إجراء دراسات  .7

 التدريس.إستراتيجيات نحو باللغة العربية 
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية 

مركز  ،األردن :عّمان .العربيةالمهارات األساسية في اللغة (. 7613)إبراهيم، إياد عبد المجيد 
 الكتاب األكاديمي.

مركز الكتاب  عّمان: .اللغويمشكالت التواصل  (.7613فرات ) والعتيبي، ميساء، شنب،ابو 
 األكاديمي.

وتعلم الحديثة في تعليم  االستراتيجيات(. 7611المرسي، وقورة، علي عبد السميع ) هأبو لبن، وجي
 الشيماء.مطبعة  القاهرة: .اللغة

 ، موسوعة مهارات النجاح.(. تكنولوجيا التعلم والوسائل التعليمية7618أبو معال، عبد الفتاح )

مهارتي االستماع والتحدث  اكتسابأثر استخدام التعلم النقال في  (.7615) هبة أمينأبورمان، 
)رسالة ماجستير غير . لدى طلبة اللغة العربية الناطقين بغيرها في الجامعة األردنية

 .منشورة(

(. دور الوسائط المتعددة في تحسين 7617)، يوسف وشاهين منال، سلطان،و أحمد، مطيعة، 
المستوى التحصيلي دراسة شبه تجريبية على تالميذ الصف السادس األساسي بمدينة 

، سلسلة العلوم واآلداب والعلوم اإلنسانية للبحوث والدراسات، مجلة جامعة تشرينالالذقية. 
39(1.) 

 ،1ط .ا التعليم: النظرية والممارسةتكنولوجي(. 7613اشتيوة، فوزي فايز، وعليان، ربحي مطفى )
 .دار الصفاء للطباعة والنشر والتوزيع عّمان:

مركز الكتاب  عّمان: ،تكنولوجيا تعلم اللغة العربية (.7613)تيسير وميساء أبو شنب  ي،األلوس
 األكاديمي. 

طرق المحادثة في اللغة العربية (. 7611)حسين علي البسومي، و داوود عبد القادر ، اليغيا
، عّمان: دار المسيرة للنشر 1. طتعليمها وأساليب معالجة مشكالتها لدى الطلبة األجانب

 والتوزيع.
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توظيف برمجية متعددة الوسائط في تدريس تالوة القرآن الكريم (. 7617) أحمد صالحبن مرعي، 
 .لملدى طلبة الصف الثامن األساسي في ضوء كفاياتها الذاتية وأثرها على دافعيتهم للتع

 .59-18( ، 1) 75. مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية

اللغة األجنبية وفق المنظور الحديث نظرة تاريخية ودراسة  (. اكتساب7618) ايثار أنورالبياتي، 
 .75العدد  ،مجلة الباحث .تحليلية

 .المعاصرلعالمي في المجتمع ا االجتماعي وقضايا التعليممالمح  .(7616الجبالي، حسن )
  المصرية.مكتبة األنجلو  القاهرة:

الوسائط المتعددة  استخدامأعضاء هيئة التدريس نحو  اتجاهات .(7613مبارك أبكر )، جبريل
جامعة السودان للعلوم  .)رسالة ماجستير غير منشورة(، بكليات التربية بوالية الخرطوم

 الدراسات العليا.  التكنولوجيا كليةو 

 شبكة الفصيح لعلوم اللغة.مهارات االستماع.  –( المهارات اللغوية 7669الحازمي، محمد )

فاعلية برنامج بالوسائط المتعددة في تعليم وتعلم  (.7615)ومحمد، مجاهد حسن سحر حامد، 
الجزيرة،  للتصميم، واليةدراسة حالة بمؤسسة أم كلثوم  ،التالميذ ذوي اإلعاقة السمعية

 السودان.

مجلة مجمع  ". اللغة الثانية وتطبيقاتها التربوية اكتسابدورية " نظريات  .(7618موسى ) ،حتاملة
 .136-93، 59د العد  .اللغة العربية األردني

نموذج تصميم تعليمي يتناسب مع خصائص  اقتراح (.7615) أفنان بنت مطر مرشدالحربي، 
لتحديد معايير تصميم   ADDIEالتوحد معتمد على نموذج اضطرابالمتعلمين ذوي 

كلية التربية  .. )رسالة ماجستير غير منشورة(اإللكترونية االجتماعيةالقصص التعليمية 
 جامعة الملك سعود.

(. اللغة والتنمية: " المعيقات والمحفزات " مخبز التراث اللغوي واألدبي 7619حساني، محمد عمر )
 11، مجلة آفاق العلميةماجستير غير منشورة. في الجنوب الجزائري / جامعة ورقلة، رسالة 

(7.) 



86 
 

دافعية تعلم اللغة (. 7613)والربيع، فيصل خليل  عبد الناصر ،الجراحو  فالحمحمد علي الخوالدة، 
 .العربية لدى الناطقين بغيرها في األردن وعالقتها ببعض المتغيرات

المستحدثات التكنولوجية والتجديد (. 7617رجاء علي ) ،، وعبد العليمالدرويش، أحمد بن عبداهلل
 . القاهرة: دار الفكر العربي.التربوي

واقع توظيف تقنيات التعليم في ماجستير تعليم اللغة العربية لغير (. 7617)أوصاف علي ديب، 
. )رسالة ماجستير غير منشورة( .تصور مقترح لمفردات مقرر تقنيات التعليم. بهاالناطقين 

 مشق.كلية التربية، جامعة د

فاعلية برنامج قائم على الوسائط المتعددة في معالجة (. 7613) مجدي شوقي سالمديب، 
)رسالة ، صعوبات تعلم بعض المهارات القرائية لدى تالمذة الصف الثالث األساسي

 ماجستير غير منشورة(

المرتكزات األساسية للتعلم  (.7618وشيماء ) الزهرة،وعبد  هادي،مازن  الطائي، محمود، الربيعي،
 .DKIدار الكتب العلمية  بيروت: .التعاوني

تطبيقات الوسائط المتعددة في اإلعالم بالمؤسسات الخدمية  استخدام(. 7618رزق اهلل، عائشة )
، عّمان: دار المسيرة للنشر 1، طدراسة وصفية تطبيقية على غدارة اإلعالم هيئة الجمارك

 والتوزيع.

أبحاث  ،معايير مهارات اللغة العربية لغير للناطقين بغيرها(. 7618سماعيل )رمضان، هاني إ
 التركي.المنتدى العربي  إسطنبول:محكمه. 

 إفران.–، جامعة األخوين ماهيته وكيفية تدريسه االستماع(. 7615الساهلي، مريم )

(. " مهارة "التحدث " وأثرها في تعليم اللغة العربية 7617سعيدي، مصطفى بن حمد أمبو )
 . مجلة الوطنللناطقين بغيرها. 

أثر استخدام الوسائط المتعددة في تحصيل طالب الصف (. 7613السلمي، حميد بن مطيع اهلل )
هاتهم نحوها بمدارس الثالث متوسط لمهارة القراءة في اللغة اإلنجليزية وعلى تنمية اتجا

، )رسالة ماجستير غير منشورة(، المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى مكة المكرمة
 بمكة المكرمة، قسم المناهج وطرق التدريس.
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 . عّمان: دار الخليج.اساسيات في اإلدارة التربوية الحديثة(. 7617سمارة، فوزي أحمد )

جراءاتها التطبيقية وأنشطتها الصفية (.7617) حسان السيد، مجلة تعليم  .أهمية مهارة االستماع وا 
 .59-18 (،1) 75، جديد

مقال منشور على   .تحديات تعليم اللغة العربية في التعليم العام  (.7617)محمود أحمد السيد، 
 .59-18( ، 1) 75 .مجلة حماسة

في تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية  ونيةإلكتر فاعلية برمجية (. 7619سيف، عفراء محمد سالم )
. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط، لطلبة المرحلة األساسية في األردن

 عّمان، األردن.

ا: معايير وصعوبات معايير مهارات اللغة العربية للناطقين بغيره (.7618) مصطفىشعبان، 
للناطقين بغيرها للمسنويين األساسي والمتوسط. إختبارات اإلستماعفي تعليم اللغة العربية 

 . أبحاث محمكة. 11-13معايرر وصعوبات. 

، التدريس بين النظرية والتطبيق (.7615الشكري، مثنى عبد الرسول والصجري، رحيم كامل )
 دار المنهج للنشر والتوزيع.عّمان: 

تقنيات (. 7618شلبي، محمد جابر، والمصري، إبراهيم جابر، وأسعد، حشمت، والدسوقي، منال )
 . القاهرة: دار العلم واإليمان للنشر والتوزيع.التعليم وتطبيقاتها في المناهج

 على:                 " متاح  االتصاليةمدونة " النظرية  (.7617الشمري، عبدالكريم، )
aldulkrem 556 .blgspot.com/2012/03/blog-post,html  

النشاط التمثيلي لتنمية بعض مهارات  استخدامأثر (. 7616الشنطي، أميرة عبد الرحمن )
، )رسالة ماجستير في اللغة العربية لدى تلميذات الصف الرابع األساسي في غزة االستماع

 غير منشورة(، كلية التربية، جامعة األزهر، فلسطين.

دوافع تعلم اللغة العربية لدى طالبات معهد اللغويات . (7619) بنت عبد الرحمن مريم، الشهري
 .)رسالة ماجستير غير منشورة(. العربية بجامعة الملك سعود

 (. 1)39، مجلة ساسة(. الوسائط المتعددة تعيد للتعليم الحياة، 7617الصقار، سامح )
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ى الوسائط المتعددة لتنمية بعض برنامج قائم عل استخدام .(7613سامح السيد ) الصقار،
 .ثانويوالتحصيل لدى طالب األول  والتفكير الناقدمهارات البحث التاريخي 

نتاجها(. 7611) حنان عبد الرحمنضاحي،  المملكة العربية  .تصميم البرمجيات التعليمية وا 
  .قسم تقنيات التعليم ،كلية التربية ،جامعة الملك عبد العزيز ،السعودية

اللغة العربية للناطقين  تعليمالتحدث وأثرها في  ةمهار  (.7617) محمد بن سليمان، الطائي
  http://alwatan.com/details/182187 احة على: متمنشورة. مدونة  ،بغيرها

مجلة  ،م في العصر الرقمي: نظرية التعلاالتصالية . تقنيات(7615حسن البائع )، عبد العاطي
  .157. العدد المعرفة

اللغة العربية لغير الناطقين بها دوافع تعلمها والصعوبات التي  .(7616محمد أحمد ) ،عبد الهادي
 (.1)39، الوعي اإلسالمي مجلة، تعترض ذلك

تكنولوجيا التعلم األسس (. 7613العبيد، أفنان عبد الرحمن، والشايع، حصة بنت محمد )
 . الرياض: مكتبة الرشد. والتطبيقات

عند طلبة كلية  االستماعفاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارة (. 7613) رياض هاتفعبيد، 
 .674-691مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واألساسية، .الدراسات القرآنية

حصيل التنور العلمي لدى الوسائط المتعددة في الت استعمالأثر (. 7613)إسراء هاشم  ،عبيس
كلية . )رسالة ماجستير غير منشورة( .طالبات الصف األول المتوسط في مادة الفيزياء

 بابل.التربية األساسية جامعة 

الوسائط المتعددة في التحصيل  استخدامأثر (. 7613عبد الرزاق عبد الرحمن محمد ) ،عدلي
، عّمان: دار المسيرة 1. طاألكاديمي لطالب الصف األول ثانوي في مادة الحاسوب اآللي

 للنشر والتوزيع.

برمجية وسائط متعددة لمادة العلوم الحياتية في  استخدام(. أثر 7618العدوان، صفاء سميح )
العلوم  مجلةواتجاهاتهن نحوها. التفكير اإلبداعي لدى طالبات الصف العاشر األساسي 

 (. 13) التربوية

 . عّمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. اإلرشاد األكاديمي(. 7618العطوي، محمد عودة )

http://alwatan.com/details/182187
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، عّمان: دار المناهج للنشر 1. طمهارات االتصال اللغوي وتعليمها(. 7668عطية، محسن علي )
 والتوزيع.

فاعلية استراتيجية حكى القصص الرقمية التشاركية (. 7615عبد اهلل. ) عطية، مختار عبدالخالق
ستماعي والدافعية لتعلم اللغة العربية لدى متعلميها غير في تنمية مهارات الفهم اإل

 .مصر، الثقافة والتنمية .الناطقين بها

بالفيديو على  أثر إستخدام الطريقة التواصلية المدعمه (.7617العظامات، إسراء فهد فياض )
مهارات المحادثة والدافعية لدى متعلمي اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية في الصف العاشر 

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة آل البيت، المفرق، األردن.في األردن

(. أثر إستخدام إستراتيجية القراءه التعاونية في تحسين مهارة التحدث 7617العقيل، نواف منصور )
 .44دراسات العلوم التربوية الجامعة األردنية، لدى طلبة الصف العاشر األساسي "، 

توظيف الوسائط المتعددة في تصاميم المواقع اإللكترونية التعليمية (. 7619)أحمد ناجي ، علي
 .)رسالة ماجستير غير منشورة( .ودورها في تعزيز الجانب المعرفي للمتعلم

، الرياض: 1، طمرجع في تعليم اللغة العربية ألغراض خاصةال(. 7617علي، أسامة زكي )
 المملكة العربية السعودية. 

التعاونية في تحسين مهارة  ةالقراء استراتيجية استخدامأثر  (.7617علي، عبد القادر محمد )
 .11 األردنية، الجامعةدراسات العلوم التربوية  ،التحدث لدى طلبة الصف العاشر األساسي

 ، إربد: دار األمل.1ط القياس والتقويم في العملية التدريسية(. 7616عودة، أحمد سليمان. )

الوسائط المتعددة على التحصيل  باستخدامأثر التدريس (. 7615عودة، محمد خليل محمد )
، الدراسي في مجال اإلعالن التلفزيوني لدى طلبة كلية اإلعالم في جامعة النجاح الوطنية

نابلس:  ،جامعة النجاح الوطنية / كلية الدراسات العليا ،ستير غير منشورة()رسالة ماج
 فلسطين.

دار أسامة للنشر  :عّمان .علم النفس التربويو التعلم والتعليم  (.7611) وليد توفيق، العياصرة
 .والتوزيع
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اب االلتزام واالنفالت في الخط –الصحافة اإللكترونية العربية (. 7615غازي، خالد محمد )
 ، جمهورية مصر العربية: وكالة الصحافة العربية )ناشرون(. 1. طوالطرح

فاعلية برنامج كمبيوتري متعدد الوسائط في تنمية القيم الوطنية لدى  (.7619) هالة محمدالغلبان، 
المجلة العربية لعلوم اإلعاقة  .)القابالت للتعلم( اعينة من الطالبات المعاقات فكري

    (.8)العدد ،والموهبة

 السلسلة: ،3ط .تربويات تكنولوجيا القرن الحادي والعشرون (.7613) إبراهيم عبد الوكيلالفار، 
 الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في التربية. واستخدامتربويات الحاسوب 

 ،7ط .إضاءات لمتعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها (.7613) بن إبراهيم عبد الرحمن ،فوزان
 العربية للجميع. :الرياض

سماعيل، سامح سعيد ) العال،مبارز، منال عبد   .تطبيقات تكنولوجيا الوسائط المتعددة(. 7616وا 
 ، عّمان: دار الفكر ناشرون وموزعون.1ط

 اللغة العربية في خطر، الجميع شركاء في حمايتها،(. 7613المجلس الدولي للغة العربية )
من موقع:  7613-5-5: بتاريخ ية، أسترجعالمؤتمر الدولي الثاني للغة العرب

http//www.alarabiah.org  

 ،" مقال منشور في دوريةمهارة االستماع تدريسها وتقويمها(. "7615محمد، جمال حسين جابر )
قاعدة بيانات بحوث العربية للناطقين بغيرها، الخرطوم: معهد اللغة العربية، بجامعة إفريقيا 

 العالمية.

فعالية استخدام برنامج وسائط متعددة لتنمية مهارات ما وراء (. 7611توفيق )مرجان، أسامة 
ف األول ثانوي العام من خالل تدريس مادة صالمعرفة لدى عينة من الطالب المتوفقين بال

 ، جامعة عين شمس / كلية التربية. الحاسب اآللي

وعالقتها ية في الرياض دوافع متعلمات العربية في المدارس العالم .(7616) ناهد المرشد،
 محمد.جامعة اإلمام  منشورة(،رسالة ماجستير جامعية غير ) ،بالتحصيل

النشط لدى أطفال  االستماعتأثير برنامج تعليمي في تنمية مهارات (. 7617) زينب خنجر ،مزيد
 .)رسالة ماجستير غير منشورة( .الرياض
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فاعلية برنامج قائم على الوسائط المتعددة في (. 7617) حسن سلمان عبد الرؤوف ،المشهراوي
)رسالة ماجستير غير  .لدى طالب الصف السادس األساسي االستماعتنمية مهارات 

 .منشورة(

فاعلية برنامج قائم على الوسائط المتعددة في ( 7617المشهراوي، حسن سلمان عبد الرؤوف. )
. )رسالة ماجستير غير لدى طالب الصف السادس األساسي االستماعتنمية مهارات 

 .منشورة(

 ، عّمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع.1. طتكنولوجيا التعليم والتعلم(. 7613مهدي، حسن ربحي )

(، الجامعة اإلسالمية العالمية، 7611المؤتمر الدولي الثالث لتعليم اللغة العربية ألغراض خاصة )
 كوااللمبور، ماليزيا. 

(. اللغة العربية في خطر، الجميع شركاء في 7613المؤتمر الدولي الثاني لتعليم اللغة العربية )
  /:org alarabiah www.http.حمايتها. من موقع 

تصميم التدريس اإللكتروني: مهاراته وتطبيقاته للعاملين (. 7615) يسيرية أحمد عليالهمشري، 
 المعلومات.العربية إلدارة خدمات تكنولوجيا  المنشأة الجيزة: ،به

(، شبة التجريبي –المثالي  –المنهج التجريبي )التمهيدي (. 7613هويمل، ابتسام ناصر )
عمادة الدراسات العليا / كلية العلوم  –جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية الرياض 

 االجتماعية، قسم اإلدارة والتخطيط التربوي. 

(. اللغة العربية في خطر، الجميع شركاء في 7613) الؤتمر الدولي الثاني لتعليم اللغة العربية
 حمايتها.

 ، عمان، األردنليل المعلم إلى كتاب لغتنا العربيةد(. 7618وزارة التربية والتعليم )

  e-kutub ltd ، لندن:اللغة العربية والتنمية )المسيرات والمعيقات((. " 7618)بوجمعه  وعلي،
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 (1الملحق رقم )
 خطاب تحكيم قائمة المعايير الجيدة لتصميم الوسائط المتعددة 

 

 الدكتور/ة .......................................................................... المحترم/ة

 -وبعد:تحية طيبة 

 العربية اللغة" فاعلية الوسائط المتعددة في تنمية مهارات : تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان
" كجزء من متطلبات نيل درجة  عّمانالناطقين بها المبتدئين في العاصمة  لغير والمحادثة االستماع

 عّمانفي التعليم في جامعة الشرق األوسط ) االتصاالتالماجستير في تكنولوجيا المعلومات و 
الوسائط المتعددة    باستخدامدروس تعليمية  الباحثةأعدت  الدراسة/األردن(، ولغايات تحقيق أهداف 

 علما والمحادثة االستماع العربية اللغةلقياس أثرها في تنمية مهارات  مختلفةبرامج تأليف  باستخدام
 ونظرا  المحادثةبأن التفاعل بين محتويات الدرس تكون عن طريق تطبيق المسموع لتنمية مهارة 

المجال، تضعها بين أيديكم راجية  ومعرفه عميقه في هذا ودرايةفيكم من خبره  الباحثةلما تعهده 
إبداء مالحظاتكم بشأنها من حيث مالئمتها لموضوع الدراسة وهدفها ومدى مناسبتها للفئه 

مقابل كل فقره من فقرات التقييم  مناسبابالحقل الذي ترونه )×( ، لذلك يرجى وضع إشارة المستهدفة
منكم ألي مالحظه ترونها مناسبه للتعديل بهدف التطوير. مع  وفضالالتي تتفق مع رأيكم الكريم، 

 والتقدير. االحترامبالغ 

 الباحثة: مرام فرحان 

  االسم
  الرتبة االكاديمية

  التخصص
  جهة العمل )الجامعة /الكلية(
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 مقدمة عن الدروس التعليمية باستخدام الوسائط المتعددة  
دمج ما بين الكمبيوتر وتكنولوجيا الوسائط المتعددة  الوسائط المتعددة ماهية الدروس التعليمية باستخدام

)صوت، صوره، ورسوم متحركة( لتوفير بيئة 
تفاعلية تتمثل في تمكين المتعلم من التحكم في 

عرض المحتوى التعليمي والوصول إلى الهدف العام 
التي صممت من أجله وسيتم تطبيقها في مقرر 

ن في معهد اللغة العربية لغير الناطقين بها المبتدئي
 . عّمانعامّيه في 

 متعلمين اللغة العربية المبتدئين  الفئة المستهدفة
المواضيع الذي تتناولها الدروس التعليمية باستخدام 

 الوسائط المتعددة.
 مواقف تعليميه يحتاجها متعلم اللغة العربية المبتدئ 
التعارف، أيام االسبوع والفصول، اليوميات، األفعال 

المهمة، محادثات قصيره لها أهدافها يحتاجها 
شباع حاجاته.   المتعلم لممارسة اللغة العربية وا 

 
 ضعيف غير مطبق جيد ممتاز الخاصية الرقم
 المحتوى اوال
يتبنى المحتوى المقدم باستخدام الوسائط المتعددة نظريات تربوية  

 صحيحة عند العرض.
   

    .المحتوى دقيق وسليم من الناحية العلمية 
    جيده.المحتوى المعروض ذو قيمه علميه  
    المستهدفة.مناسبة المحتوى للفئة  
    يعرض المحتوى بتسلسل وتتابع منطقي يسهل تحقيق األهداف. 
    .يتم عرض األهداف التعليمية بوضوح 
     .مع المحتوىتتكامل األهداف  
    تتوفر األمثلة الكافية واإليضاحات حول الموضوع. 
     .االستخدام المالئم لألصوات وااللوان والحركة 
    يتناسب مقدار التعلم مع ما يستغرقه المتعلمون من وقت. 
    الوسائط المتعددة هي الطريقة األفضل لعرض المقرر. 
يحقق مبدأ الفروق الفردية بين وجود تنوع في عرض المحتوى  

 .المتعلمين
   

    .توافر عناصر التشويق وجذب االنتباه واإلبداع وتحدي قدرات الطالب 
     .االستخدام األمثل لوقت الطالب 
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  المالحظات

......................................................................................................

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
 
 
 
 

 ضعيف غير مطبق جيد ممتاز الخاصية الرقم
 سهولة االستخدام ثانيا
    .ال يتطلب مهارات عالية الستخدامه 
    .للطالب التحكم في المادة المعروضةيتيح  
    العرض.يتيح للطالب العودة الى مشاهدة اجزاء معينة في  
    .يتيح فرصة التحكم في سير العملية التعليمية 
    .يتيح للطالب التحكم في اختيار الدرس 
    المحتوى.إمكانية طباعة أي جزء من  
    .يمكن الخروج من العرض بسهولة 

 تصميم الشاشات ثالثا
    .مناسبة كمية المعلومات المعروضة على الشاشة 
    ثابته.تتميز بتصميمات  
     .والخلفياتتتميز بمراعاة التباين اللوني في الصور  
     .ترتيب العناصر المستخدمة على الشاشة الواحدة واضح ومريح للعين 
    الوسائط المستخدمة تتناسب مع الهدف العام  

 توظيف الوسائط المتعددة  رابعا
    وأحجامها.مناسبة الصور المستخدمة  
    مبالغة.توظيف الصور والرسوم بطريقة تخدم المحتوى دون  
    المحتوى.توظيف الصوت بشكل مالئم يخدم  
    األخطاء.توظيف الوسائط المتعددة بشكل صحيح وخالي من  
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 (0الملحق رقم )
 قائمة بأسماء السادة محكمي معايير تصميم الوسائط المتعددة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 مكان العمل التخصص االسم الرقم
 األوسطجامعة الشرق  تكنولوجيا تعليم د. خالدة شتات 1
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا تعليم منال الطوالبة د. 7
 جامعة طيبة تكنولوجيا تعليم فراس عياصرة د. 3
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا تعليم خليل السعيد د. 1
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا تعليم د. فادي عياصرة 3
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 (3الملحق رقم )
 المعايير الجيدة لتصميم محتوى تعليمي متعدد الوسائط خطاب تحكيم قائمة

 كلية العلوم التربوية

 قسم التربية الخاصة وتكنولوجيا التعليم

 9102/9191الفصل الدراسي الثاني 

الدكتور/ة .................................................................................... 
 المحترم/ة

 وتقدير،،،تحية 

 العربية" فاعلية الوسائط المتعددة لتنمية مهارات اللغة  تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان
استكمااًل لمتطلبات "  عّمانلغير الناطقين بها المبتدئين في العاصمة  والمحادثة االستماع

عدت الحصول على درجة الماجستير في تخصص تكنولوجيا التعليم، ولتحقيق هدف الدراسة أ
الوسائط المتعددة،  باستخداملتحديد معايير مواصفات المحتوى التعليمي المصمم  استبانةالباحثة 

ومن أجل التحقق من صدق محتوى الفقرات وتطابقها وصياغتها اللغوية أعرضها على سعادتكم لما 
ف أو تعديل منكم قراءتها بدقة وحذ راجياعرف عنكم من خبرة ودراية واسعة في العملية التعليمية 

 مناسبا. ما ترونهأو اضافة 

 لكم حسن تعاونكم شاكرا

 اسم المشرف: الدكتوره ساني الخصاونه                                 الباحثة: مرام فرحان

  االسم
  الرتبة االكاديمية

  التخصص
  /الكلية( )الجامعةجهة العمل 
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  الوسائط المتعددةالمحتوى التعليمي باستخدام مقدمة عن 

المحتوى التعليمي باستخدام الوسائط ماهية 
 المتعددة

 الوسائط المتعددةدمج ما بين الكمبيوتر وتكنولوجيا 
لتوفير بيئة تفاعلية تتمثل في تمكين المتعلم من 

والوصول إلى  في عرض المحتوى التعليميالتحكم 
الهدف العام التي صمم من أجلة وسيتم تطبيقه في 

للغة العربية لغير الناطقين بها المبتدئين في مقرر ا
 .عّمانمعهد عامّية في 

 متعلمين اللغة العربية الغير ناطقين بها المبتدئين. الفئة المستهدفة
المحتوى الموضوع الدراسي الذي سيتناوله 

 التعليمي باستخدام الوسائط المتعددة 
دروس من مقرر اللغة العربية لغير الناطقين بها في 
معهد عاميِّة، للمبتدئين )التعارف والجنسيات، أيام 
األسبوع والفصول، العنوان واليوميات، حالة الجو، 

 وصف األماكن، األفعال: يشتري، يطلب، يستعير(
 أوال: جانب األصوات  هداف التعليمية األ

أن يميز الطالب ما بين األصوات العربية من 
 اختالفات الصوتية.
 ت القصيرة والحركات الطويلة.أن يميز بين الحركا

 يظهر إعجابه ويستمتع بما يسمعه.
 يربط صوت بعض الكلمات بدالالتها.

 يربط صوت المفردة المسموعة بصورتها.
 ثانيا: فهم المسموع واالستجابة معه وتطبيقه

يفهم مضمون المحادثات القصيرة التي تدور حول 
 مواقف التحية والتقديم والمجاملة والوداع.

 الكلمات الدالة على الزمان والمكان. يميز
 يفرق بين صيغ األزمنة واألفعال في النص المسموع 

 يفرق بين صيغ التأنيث والتذكير واألعداد.
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  محتوى تعليمي باستخدام الوسائط المتعددة معايير تقييم 
 جيد جدا جيد ممتاز الخاصية الرقم

 المحتوى والً أ
    تتكامل األهداف التعليمية مع محتوى الوسائط المتعددة   1
    دقيق وسليم من الناحية العلميةمحتوى الوسائط المتعددة  7
    المستهدفة  المعروض بالوسائط المتعددة للفئة مناسبة المحتوى 3

1 
يعرض المحتوى بالوسائط المتعددة بتسلسل وتتابع منطقي يسهل تحقيق 

 األهداف 
   

    يتم عرض األهداف التعليمية بوضوح 3
     المحتوى المعروض ذو قيمة علمية جيدة  5
    تتوفر األمثلة الكافية واإليضاحات حول الموضوع  7
    االستخدام المالئم لألصوات وااللوان والحركة  8

 ما يستغرقهمع  زمن محتوى الوسائط المتعددة المعروض يتناسب 9
 المتعلمون من وقت

   

     تحقق الوسائط المتعددة األهداف بطريقة ممتازة  16
    عرض المحتوى يحقق مبدأ الفروق الفردية بين المتعلمين تنوع فيوجود  11
    توافر عناصر التشويق وجذب االنتباه واإلبداع  17
    االستخدام األمثل لوقت الطالب  13
    القلمو عرض جديد ما يميزه عن الورقة  المتعددةتقدم الوسائط  11
    تحقق الوسائط المتعددة الغاية الموضوع ألجلها في العملية التعليمية 13
 سهولة االستخدام ثانيا
    المحتوى التعليمي ال يتطلب مهارات عالية لطريقة استخدامه وعرضه  15
    عند العرض للطالب التحكم في المادة المعروضة يتيح 17
    عند العرضيتيح للطالب العودة الى مشاهدة اجزاء معينة  18
    .بسهولة المحتوى التعليمي باستخدام الوسائط المتعددةيمكن الخروج من  76
 تصميم الشاشات ثالثا
    الشاشة.مناسبة كمية المعلومات المعروضة على  71
    الصور والخلفيات.تتميز بمراعاة التباين اللوني في  77
    ترتيب العناصر المستخدمة على الشاشة الواحدة واضح ومريح للعين. 73
    الوسائط المستخدمة تتناسب مع الهدف العام. 71
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 (4الملحق رقم )
 نموذج تحكيم استبانة اختبار

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

اختبار استبانةنموذج تحكيم   

 كلية لعلوم التربوية
ليمالتربية الخاصة وتكنولوجيا التعقسم   

 الدكتور/ة ..................................................................   المحترم /ة 

 المعلم /ة ...............................................................      المحترم /ة

لوجيا التعلم  ير في قسم التربية الخاصة وتكنو لمتطلبات الحصول على درجة الماجست استكماال  

بعنوان:تقوم الباحثة بإجراء دراسة   

اطقين بها لغير الن والمحادثة االستماع العربيةلتنمية مهارات اللغة  المتعددة" فاعلية الوسائط 
" عّمانالمبتدئين في العاصمة   

 متعدد(من  العربية )اختياراللغة  فياالستماع مهارة  اختبارولتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة 
الرأي  والتفضل بإبداءونظرًا لما عرف عنكم من معرفة ودراية أرجو التكرم  بها،لغير الناطقين 

علمًا بأنه سيتم إجراء التعديالت في ضوء  مناسبة،وتعديالت ترونها  اقتراحاتوأي  االختبار لتحكيم
 آراء المحكمين األفاضل.

والتقدير لحسن تعاونكم ومساعدتكم االحترامبقبول فائق  وتقبلوا  

 مرام فرحان  الباحثة:                                             ساني الخصاونة د. ة:المشرف/
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 (5الملحق رقم )
 ختبارانموذج تحكيم 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 نموذج تحكيم اختبار

 كلية العلوم التربوية

 التربية الخاصة وتكنولوجيا التعلمقسم 

 الدكتور/الدكتورة .................................................. المحترم/ ة

 المعلم / المعلمة ................................................ المحترم / ة 

 وتكنولوجيا التعلم  استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في قسم التربية الخاصة

 تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان: 

" فاعلية الوسائط المتعددة في تنمية مهارات اللغة العربية االستماع والمحادثة لغير الناطقين بها 
 "  عّمانالمبتدئين في العاصمة 

بار أدائي( لغير ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة اختبار مهارة المحادثة في اللغة العربية )اخت
الناطقين بها، ونظرًا لما عرف عنكم من معرفة ودراية أرجو التكرم والتفضل بإبداء الرأي لتحكيم 
االختبار وأي اقتراحات وتعديالت ترونها مناسبة، علمًا بأنه سيتم إجراء التعديالت في ضوء آراء 

 المحكمين األفاضل 

 تعاونكم ومساعدتكموتقبلوا بقبول فائق االحترام والتقدير لحسن 
 المشرف: د. ساني الخصاونة                                               الباحثة: مرام فرحان
  



104 
 

  
  

 المهارات األساسية لمهارة التحدث

ممتاز  المهارة الرئيسية
 عالمات(5)

 جيد جدا
 عالمات(4)

 جيد
 عالمات(3)

 مقبول
 )عالمتين(

بحاجة إلى 
 تحسين )عالمة(

يعبر شفويا عن مضامين 
 صور التحدث 

     

يستخدم لغة بسيطة 
وسليمة عند اإلجابة على 

 األسئلة 

     

      يلتزم بوقت محدد للتحدث 
      يتحدث بجرأة 
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 (6الملحق رقم )
 قائمة بأسماء السادة محكمي االختبار

 
 

  

 مكان العمل التخصص االسم الرقم
 جامعة الشرق األوسط تعليمتكنولوجيا  د. خالدة شتات 1
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا تعليم منال الطوالبة د. 7
 جامعة طيبة تكنولوجيا تعليم فراس عياصرة د. 3
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا تعليم خليل السعيد د. 1
 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا تعليم د. فادي عياصرة 3
 الجامعة األردنية تكنولوجيا تعليم منصور وريكات د. 5
 جامعة العلوم اإلسالمية مناهج وأساليب تدريس أنس عضيبات د. 7
 الجامعة األردنية تكنولوجيا تعليم حسام فاخوري د. 8
 والتعليموزارة التربية  مشرف تربوي د. محمد الشعار 9
 والتعليموزارة التربية  ماجستير لغة عربية منيرة الشبلي 16
 مركز اللغات /الجامعة األردنية لغات نغم الشّراب 11



106 
 

 (7الملحق رقم )
  التحصيلي لمهارة اإلستماع اإلختبار

https://forms.gle/QJMufSkUS4KP1pST9. 

    

https://forms.gle/QJMufSkUS4KP1pST9
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 (8الملحق رقم )
 الى وزارة التربية والتعليمكتاب تسهيل المهمة من جامعة الشرق األوسط 
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 (9) رقم  الملحق
 صور أثناء التطبيق
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