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 ممخص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى تعرف مدى توجو متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى إلى   

ثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني في تعمم المغة العربية، وكذلك استخدام اإلستراتيجيات الحدي
تعرف معوقات استخدام ىذه اإلستراتيجيات في التعمم؛ لذلك اتبعت الدراسة المنيج الوصفي، 
وأعدت استبانة بوصفيا أداة رئيسة لمحصول عمى استجابات أفراد عينة الدراسة التي تكونت من 

ة العربية الناطقين بمغات أخرى في معيد المغة العربية بالجامعة متعمًما من متعممي المغ 48
اإلسالمية في المدينة المنورة، وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: يوجد توجو بدرجة متوسطة 
من قبل متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى نحو استخدام اإلستراتيجيات الحديثة القائمة 

تروني في تعمم المغة العربية، وتوجد معوقات متوسطة الستخدام اإلستراتيجيات عمى التعميم اإللك
الحديثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني في تعمم المغة العربية لغير الناطقين بيا، كما أشارت 
النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول 

تخدام اإلستراتيجيات الحديثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني في تعمم المغة توجياتيم نحو اس
العربية تبعًا لمتغير القارة التي يقطنون بيا، وعدد الدورات التدريبية. وفي ضوء النتائج السابقة 
أوصت الدراسة بعقد ورش عمل وندوات لتوضيح التعميمات الالزمة لكيفية استخدام الطالب 

لكترونية المخصصة لتعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا، وضرورة تعميم أىمية لمبرامج اإل
 توظيف التعميم اإللكتروني في تعميم المغة العربية بوصفيا لغة ثانية بين المتعممين.

اإلستراتيجيات  - متعممو المغة العربية الناطقون بمغات أخرى - توجيات الكممات المفتاحية:
 المغة العربية. - ميم اإللكترونيالتع - الحديثة
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Abstract 
The study aimed to identify the Inclination of Non-Native Speakers 

of Arabic Toward Using E-Learning-Based Modern Technology in 
Learning Arabic: A Field Study. The study followed the descriptive 
approach with a sample that consisted of 48 learners of non-native 
Arabic language learners at the Arabic Language Institute at the Islamic 
University of Madinah. The study relied on the questionnaire as a main 
tool for obtaining the responses of the sample members. The study 
came out with the following results: An average tendency by learners of 
Arabic for non-native speakers to use modern strategies was found 
based on e-learning in learning the Arabic language with moderate 
obstacles to using these strategies based on e-learning in learning 
Arabic for non-native speakers. The results also showed that no 
statistically significant differences in the sample's responses to their 
inclination towards using modern strategies based on e-learning in 
learning the Arabic language according to the variable of the continent 
in which they reside and the number of training courses. Considering 
the previous results, the study recommended holding workshops and 
seminars to clarify the necessary instructions for the way students can 
use e-programs dedicated to teaching Arabic to non-native speakers 
and the need to generalize the importance of employing e-learning in 
teaching Arabic as a second language among learners. 
Keywords: Inclination - Non-Native Speakers of Arabic - Modern 
Strategies - E-Learning - The Arabic Language. 
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 المقدمة
إن المغة ىي الوسيمة األولى لتحصيل المعرفة، وتكوين الخبرة وتنميتيا، كما يستخدميا 
في تفاعمو مع البيئة، فإذا تمكن منيا فتحت أمامو الطريق إلى كسب الثقافة، وتحصيل 

 المعمومات، ودراسة العموم والمعارف المختمفة.
لمخموقات، والوسيمة التي ىيأت لو وتعد المغة الظاىرة التي تميز اإلنسان عن باقي ا

تكوين المجتمعات البشرية وتشييد الحضارات، والمغة العربية باعتبارىا من دعائم الثقافة، وشريان 
الحضارة العربية واإلسالمية، حيث اكتسبت قوتيا كونيا لغة القرآن الكريم، وبقيت محافظًة عمى 

ددون آيات القرآن الكريم، ولعل المتتبع لمسار استمراريتيا وديمومتيا بتعبد المسممين الذين ير 
المغة العربية يقر بمدى التنوع والتجديد الذي تحظى بو، لما تتميز بو عن غيرىا من المغات 
دفعت بيا كي تكون لغة باقية تقاوم االندثار، وتشغل مكانة مميزة في المنظومة المغوية العالمية 

 (.061، ص.9102دين اإلسالمي )مصاص وشمغوم، كونيا من أقدم المغات، ولغة القرآن وال
ويالحظ منذ منتصف القرن العشرين أن ىناك حركة دؤوبة عمى المستوى العالمي نحو 
تعمم المغات األجنبية، وال شك بأن لمغة العربية نصيب كبير، حيث يشيد واقع تعميم المغة العربية 

وتطور غير مسبوق في التاريخ الحديث،  لمناطقين بمغات أخرى في البمدان العربية نيضة كبيرة،
وازدياد مستمر من قبل الناطقين بغيرىا في تعمميا مع تنوع دوافعيم، والتي يعد من أبرزىا الدوافع 
الدينية حيث أنزل بمسانيا أعظم الكتب السماوية ونطق بيا سيد البشرية عميو السالم، كما أنيا 

 (.41، ص.0811حاديث النبوية )الطيب، مفتاح تفسير القرآن الكريم وحفظو وشرح األ
وليس من الغريب أن تصبح المممكة العربية السعودية رائدة تعميم العربية لغير الناطقين 
بيا، فقد أضحت بيئة لغوية طبيعية صالحة لتعمم ىذه المغة باعتبارىا لغًة ثانية، وتكثفت الجيود 

ر الناطقين بالعربية، والذين يرغبون في من قبل مسؤولييا لتكون الدولة األكثر استقطابًا لغي
(. وقد انعكس ذلك بشكل متتابع عمى 91، ص.9190تعمميا بوصفيا لغة ثانية )العصيمي، 

برامج المغة العربية لغير الناطقين بيا، والتي تسعى لمقيام بأدوار فعالة في التقارب بين الشعوب 
تشار المغة العربية والثقافة اإلسالمية بين والحوار بين الحضارات، واالتصال الثقافي من خالل ان

أفراد المجتمعات عمى اختالف جنسياتيم وعقائدىم، وىذا ما قد شكل نقطة انطالق لمعاىد المغة 
العربية ومراكز تعميميا في المممكة ومختمف البالد، وتأليف الكتب واألنشطة والخطط والمعينات 

              عميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى التعميمية، إلى غير ذلك من متطمبات نجاح ت
 (.1، ص.9106)الفوزان، 
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ويعد وعي المعمم والطالب بأىداف تدريس العربية بوصفيا لغة ثانية أمر بالغ األىمية من 
أجل نجاح التدريس، وشرط ميم لتعيين الطريقة، حيث إن طريقة تعميم المغة العربية بوصفيا لغة 

يسعون الستخداميا في معرفة تراث العرب فقط، يجب أن يختمف عن طرائق  ثانية ألفراد
تدريسيا لمن يريدون التواصل مع متحدثي العربية استماعًا وتحدثا، وبما أن التعمم ىو أعظم 
وأىم ميمة يقوم بيا اإلنسان فإن اتباع أحدث األساليب الموصمة إلى أفضل مستوى من العمم 

        ل من لو صمة بيذا الشأن، ومع التغير التقني والعممي السريع،والتعمم واجب حتمي عمى ك
ومع ظيور نظريات وطرق تدريس حديثة، فإن من الضرورة تجويد وتطوير األداء التعميمي لكل 
             من المعمم والمتعمم في عممية التدريس والتعمم بما يتوافق مع ما يستجد في الميدان التربوي.

 (.01، ص.0818ان، )جاسم وعثم
وال شك في أن المناىج والبرامج المتخصصة في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات 
أخرى ترتكز عمى مجموعة من العناصر المترابطة فيما بينيا، كاألىداف والمحتوى وطرق 

ؤثرة التدريس والوسائل والتقنيات التعميمية، حيث تشكل جميعيا شبكة من العالقات المترابطة الم
فيما بينيا، إذ أن األىداف تحدد بقية العناصر األخرى، وتعمل ىذه العناصر فيما بينيا عمى 
تنفيذ تمك األىداف، خاصًة وأن المحتوى يتأثر باألىداف ويؤثر في اختيار طرق التدريس 

عممي واإلستراتيجيات الحديثة والوسائل والتقنيات التعميمية المناسبة، حرصًا عمى تمبية حاجات مت
المغة العربية، وتحقيق أفضل نتائج ممكنة عمى مستوى تعمم المغة العربية خاصًة وأنيم من غير 

 (.041،ص.9190الناطقين بيا )الصاعدي، 
ويمكن القول إن التقنيات التربوية يمكن أن تقدم المغة وفقًا لقدرات المتعمم، فيي تقدم 

كل متعمم في البرنامج وفقًا لفروق المتعممين  الميارات المغوية لممتعممين بالتدريج، حيث يسير
( أنو من Murati & Ceka, 9101(، كما يؤكد موراتي )18، ص.9101الفردية )صالح، 

المستحيل في ىذا العصر خمق بيئة تعميمية مثالية بدون تقنيات الحاسب اآللي. ويؤكد كل من 
اد عمى وسائل المعرفة ( أن االعتمHeivadi and Khajeheian, 9101ىيفادي وخاجيان )

التكنولوجية الحديثة أصبح يشكل رافدًا ميمًا في تمقي المعارف والعموم والمغات بمختمف أبعادىا، 
وبالتالي أصبحت الناقل األساسي لمفكر والثقافة، مما يسيم غالبًا في تشكيل الوعي وتكوين 

 المعارف وتبادليا بين األفراد بشكل فعال.
بعيدًا عن ىذا المجال، خصوصًا بين األفراد عمى اختالف تواجدىم  ولم يكن تعميم المغات

الجغرافي نتيجة عصر العولمة واالنفتاح العالمي، فظيرت مواقع تعميمية عبر اإلنترنت لتعميم 
المغة العربية لغير الناطقين بيا، بيدف تقديم المقررات التعميمية لتعميم المغة العربية، وىذا 

ة تعميم المغة العربية ونشر تعميميا، نظرًا الحتياج عدد كبير من سكان يتماشى مع تقديم خدم
العالم لتعمم المغة العربية، ولصعوبة استفادة البعض من برامج تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات 
             أخرى في بعض المعاىد والجامعات لصعوبة تجاوز عامل المكان والزمان بالنسبة ليم

 (. 116،ص.9104)السيد، 
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وتبرز أىمية استخدام إستراتيجيات التعمم اإللكتروني في برامج تعميم المغة العربية في 
           الدور الكبير الذي تؤديو في عممية التعمم، بحيث تحقق المتعة من جية، وزيادة التفاعل 

                  من جية أخرىاإليجابي مع النصوص المغوية، ويحقق التواصل والتفاعل بين جميع أطرافيا 
(. ومن ىنا يتضح الدور البارز لمتعميم اإللكتروني في تعميم 04، ص.9108)عبد المجيد، 

المغات عامة والمغة العربية خاصة، حيث يحقق المتعة والتشويق والتفاعل من خالل البرمجيات 
كما أنو يعد الطريقة األمثل لخمق  والمواقع اإللكترونية التي تنمي ميارات التعمم المغوية المختمفة،

 بيئة طبيعية أو قريبة من ذلك والتي تساعد عمى التواصل المغوي الفعال والمثمر.
( إلى أنو اىتمام معاىد المغة العربية في 91، ص.9101وتشير دراسة )صالح، 

يثة الجامعات السعودية بتحسين أساليب تعميم العربية نتج عنو استفادتيا من الوسائل الحد
السمعية والبصرية، مثل المختبرات المغوية واإلذاعات وأجيزة العرض بأشكاليا المختمفة، والمواد 
البصرية مثل الصور والرسم والخرائط، والتعميم المعد لمدارسة الذاتية وألعاب المغة، ثم الحاسب 

ع توافر كوادر وقيادات وشبكة اإلنترنت حديثا في تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا، تزامنًا م
مدربة ومعممين من ذوي الخبرة والتأىيل والكفاءة عمى مستوى التعامل مع غير الناطقين 

 بالعربية، مما كان لو أثر فعال في تطوير أساليب تعميميا.
( إلى أىمية توظيف التقنيات ومنيا األجيزة 8، ص.9102وأشارت دراسة )األحمدي، 

بية باعتبارىا لغة ثانية وذلك في ضوء التكنولوجيا الحديثة وتمكين الذكية في تعميم المغة العر 
تطبيقاتيا الذكية في تعميم المغة لغير الناطقين بيا، وىذا يساعد في تمكين المتعمم من الميارات 
           المغوية األربع والتي تتطمب اإللمام بالعديد من الوسائل والتقنيات الحديثة. كما يؤكد 

( أىمية تعميم المغة العربية باستخدام الحاسوب لمتعممييا لغة ثانيًة، وضرورة 9101)الجيني، 
تسخير اإلمكانات وتذليل الصعوبات والمعوقات ووضع الحمول والمقترحات التي تيسر استخدام 
الحاسوب انطالقًا من إسيامو في توصيل المادة التعميمية وتعريفيا ليم بشكل مبسط ومن خالل 

ثارة وتشويق، وتقميل ربطيا بالح ياة، وزيادة الدافعية لدى الطالب وذلك لما يوفره من متعة وا 
 لموقت والجيد، وألجل مواكبة التطورات التقنية المعاصرة.

في ضوء ما سبق جاءت ىذه الدراسة لتحاول أن تمأل الفجوة من خالل تعرف توجيات 
اإلستراتيجيات القائمة عمى التعميم  متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى نحو استخدام

 اإللكتروني في تعمم المغة العربية.
 مشكمة الدراسة

يعد تعمم المغة العربية بالنسبة لمطالب الجدد الناطقين بمغات أخرى أمرا معقدا نسبيًا، 
وذلك ألنيا تتطمب إلى طرقا وأساليبا عديدة الكتسابيا، الختالف ىذه المغة عن لغتيم األم، 

كثرت أخطاء الدارسين وتدنى مستواىم في التعمم لمغة العربية بشكل عام، وقد يرى البعض  ولذلك
 (.9100تمك األخطاء نتيجة العمل بأساليب تقميدية ال تتوافق مع طبيعة تعمم المغة )منصور، 
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إن توظيف الوسائل التقنية في حياة األفراد يوميًا أصبح من المطالب األساسية التي ال 
فراد االستغناء عنيا، خاصًة وأن أول ما يشكل لمفرد أىمية في حياتو ىي استخداماتو يمكن لأل

الكثيرة لمغة التي تعبر عنيا وعن ىويتو وكيانو، ووسيمة تواصمو مع اآلخرين في المجتمع الذي 
يعيش فيو، وبما أن التكنولوجيا ميمة وميسرة في استخدام الفرد لمغتو األم، فإن ليا دور ال يقل 

ىمية في استخدام غير الناطقين بيذه المغة ليا، وقد يرجع عدم االىتمام باستخدام التقنيات أ
الحديثة واستراتيجياتيا في تعمم المبتدئين غير الناطقين بالمغة العربية إلى االعتماد عمى استخدام 

ائل اإلستراتيجيات واألساليب التقميدية، إضافًة إلى ضعف اىتمام الطالب باستخدام الوس
والتقنيات التكنولوجية في تعمم المغة العربية، مع اقتصار موضوعات كتب المغة لمناطقين بمغات 

 (.9101أخرى عمى تعميم القراءة مع استخدام محدود لمتقنية الحديثة )حنا، 
( إلى أن اإلستراتيجية المتبعة في تدريس االستماع 9109ىذا وقد أشارت دراسة )الديب، 

العربية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ال تعتمد عمى توظيف لغير الناطقين ب
التكنولوجيا المتاحة بين يدي الدارسين في المعيد، وطغيان الطرق التقميدية. كما أشارت دراسة 

( إلى أن تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى من األمور التي تالقي 9106)الرشيدي، 
لممعمم والمتعمم، ألن خاصية اكتساب المغة تأتي بالدرجة األولى من صعوبات وعثرات جمة 

خالل االنخراط والممارسة والتفاعل بين المتعممين مع مالحظة أن المناىج المتبعة حاليًا عبارة 
عن قوالب جاىزة أغمب تصاميميا تصيب المتعمم بالممل وتبعد المعمم عن روح اإلبداع، 

 ممين.ومحدودية التفاعل بين المتع
( أن اتباع األساليب التقميدية ينتج عنو عدم 9101كما وضح )األلوسي، وأبو شنب، 

الرغبة لدى المتعممين، وفي عصرنا الحاضر اتضح أن المغة أساس الوجود، وبيذا أصبح لزامًا 
 تطوير ىذه المغة من خالل االستفادة من الوسائل والتكنولوجيا الحديثة في التعميم. 

( أن أىم تحديات تعميم المغة العربية باعتبارىا لغة ثانية عدم 9101 ووضح )السيد،
مواكبة طرائق تعميميا وذلك الستمرار األنماط التقميدية في تعميميا، كما أكد عمى أىمية الوسائل 
التعميمية في إيصال المعمومة، وخاصة في مراحل تعميم المغة األساسية. كما أكدت دراسة 

اك عدم رضا عن تمبية المواقع اإللكترونية الخاصة بتعميم المغة العربية ( أن ىن9104)السيد، 
لمناطقين بمغات أخرى خاصًة وأنيا ال تمبي احتياجات الطالب والمعممين، كما أن الطالب أكدوا 
           عمى أن تمك المواقف ليس بيا قوالب ثابتة مناسبة لممحتوى التعميمي. كما أكدت دراسة 

( أن أكثرية متعممي المغة باعتبارىا لغة ثانية ال يولون أىمية لألنشطة 9101)عبد اهلل، 
 التعميمية، وممارسة المغة في مناشط الحياة من خالل الوسائل والتقنيات الحديثة.
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في ضوء ما سبق فإن مشكمة الدراسة تتمثل في عدم وجود دراسات تناولت توجيات  
أخرى نحو استخدام اإلستراتيجيات الحديثة القائمة عمى متعممي المغة العربية الناطقين بمغات 

التعميم اإللكتروني في تعمم المغة العربية، وىذا أمر يؤثر بدرجة أو بأخرى في تعميم المغة العربية 
م، وما تبعو من توجو كثير 9102وتعمميا، خاصة بعد انتشار فيروس كورونا منذ نياية العام 

إستراتيجيات التعميم اإللكتروني، مما يتطمب القيام بدراسة لمعرفة  من أنظمة التعميم نحو استخدام
توجيات متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى نحو استخدام اإلستراتيجيات الحديثة القائمة 

 عمى التعميم اإللكتروني في تعميم المغة العربية. 
 أسئمة الدراسة

غات أخرى نحو استخدام اإلستراتيجيات الحديثة ما توجو متعممي المغة العربية الناطقين بم .0
 القائمة عمى التعميم اإللكتروني في تعمم المغة العربية؟

ما معوقات استخدام اإلستراتيجيات الحديثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني في تعمم المغة  .9
 العربية لغير الناطقين بيا؟

ول توجياتيم نحو استخدام ىل توجد فروق دالة إحصائيًا في استجابات العينة ح .1
اإلستراتيجيات الحديثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني في تعمم المغة العربية تبعًا لمتغير 

 )القارة، عدد الدورات التدريبية(؟
 أهداف الدراسة

 هدفت الدراسة إلى:
تعرف توجو متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى نحو استخدام اإلستراتيجيات  .0

 حديثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني في تعمم المغة العربية.ال
تعرف معوقات استخدام اإلستراتيجيات الحديثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني في تعمم  .9

 المغة العربية لغير الناطقين بيا.
تعرف الفروق الدالة إحصائيًا في استجابات عينة الدراسة حول توجياتيم نحو استخدام  .1

تراتيجيات الحديثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني في تعمم المغة العربية تبعًا لمتغير اإلس
 )القارة، عدد الدورات التدريبية(.

 أهمية الدراسة
 استمدت الدراسة أىميتيا مما يأتي:

 األهمية النظرية:
القرآن تأكيد أىمية المغة العربية خاصًة، وأن اهلل سبحانو وتعالى كرميا بأن تكون لغة  .0

 الكريم.
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يعد تعمم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى البوابة األولى لمدخول إلى الثقافة العربية  .9
واإلسالمية، واستكشاف الجانب الثقافي والحضاري والديني لمناطقين بالعربية، إذ ال يمكن 

 فصل المغة عن محتواىا الحضاري والثقافي.
التي تناولت مدى توجو متعممي المغة العربية الناطقين تعد ىذه الدراسة في طميعة الدراسات  .1

بمغات أخرى نحو استخدام اإلستراتيجيات الحديثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني في تعمم 
 المغة العربية، فيؤمل أن تسيم في إثراء المكتبة العربية.

اتيجيات الحديثة تأتي ىذه الدراسة استجابة لمتوجيات العالمية في توظيف استخدام اإلستر  .8
القائمة عمى التعميم اإللكتروني في تعمم المغات عامًة والمغة العربية لغير الناطقين بيا عمى 

 وجو التحديد.
ستكون ىذه الدراسة نواة ألبحاث مستقبمية تتبنى اتجاىات حديثة في توظيف واستخدام  .1

 عربية لمناطقين بمغات أخرى.اإلستراتيجيات القائمة عمى التعميم اإللكتروني في تعمم المغة ال
 األهمية العممية:

قد تساعد المعممين والطالب غير الناطقين بالعربية عمى التواصل التكنولوجي والوقوف عمى  .0
المستجدات واإلستراتيجيات القائمة عمى التعميم اإللكتروني فيما يتعمق بتعميم المغة العربية 

 لغير الناطقين بيا.
في معاىد المغة العربية بالجامعات إلى أىمية توظيف ستوجو أنظار المسؤولين  .9

اإلستراتيجيات القائمة عمى التعميم اإللكتروني المتعمقة بتعميم المغة العربية لمناطقين بمغات 
 أخرى.

قد تساعد المسؤولين في معاىد المغة العربية بالجامعات في إيالء االىتمام بضرورة قيام  .1
ة العربية باعتبارىا ثانية من خالل اإلستراتيجيات القائمة الطالب وتوجيييم نحو تعمم المغ

 عمى التعميم اإللكتروني.
يؤمل من ىذه الدراسة أن تساعد متخذي القرار في برامج تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات  .8

أخرى في اتخاذ قرارات بالتحول من التعميم بالطرق التقميدية الممارسة في كثير من المعاىد 
 رق توظف التقنيات الحديثة.إلى ط

 حدود الدراسة
 تقتصر الدراسة عمى الحدود اآلتية:

 :تتمثل في تعرف مدى توجو متعممي المغة العربية الناطقين بمغات  الحدود الموضوعية
أخرى نحو استخدام اإلستراتيجيات الحديثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني في تعمم المغة 

 العربية.
 تتمثل في متعممي المغة العربية باعتبارىا لغة ثانية بالجامعة اإلسالمية : الحدود البشرية

 في المدينة المنورة.
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 ه. )الفصل الدراسي 0889/ 9190: تم تطبيق الدراسة في العام الدراسي الحدود الزمنية
 الثاني(

 لمدينة : تم تطبيق الدراسة في معيد المغة العربية بالجامعة اإلسالمية في االحدود المكانية
 المنورة.

 مصطمحات الدراسة
 متعممي المغة العربية لغير الناطقين بها 

( بأنيم: كل الدارسين الذين يتعممون المغة العربية كمغة 11، ص.0246عرفيم )طعيمة، 
 ثانية غير لغتيم األم، إذ أنيم ناطقون بمغات أخرى غير المغة الجديدة".

الذين ليست المغة العربية لغتيم األصمية، ويمتحقون  ويعرفيم الباحث إجرائيًا بأنيم: "األفراد
بمعيد تعميم المغة العربية بالجامعة اإلسالمية مع استخدام اإلستراتيجيات الحديثة القائمة عمى 

 التعميم اإللكتروني، لتعمم ىذه المغة.
   اإلستراتيجية 

وقف التعميمي ( بأنيا: "إجراءات نمطية تستخدم في المNickols, 9106عرفيا نيكولز )
 لتعكس القرارات الخاصة بالعممية التعميمية لممعمم".

ويعرفيا الباحث إجرائيًا بأنيا: "منظومة متكاممة من اإلجراءات والفنيات والخطوات 
والممارسات المتتابعة والمتناسقة والتي تبنى عمى أساس عدة إستراتيجيات قائمة عمى التعميم 

أللعاب التعميمية، والتعمم التعاوني، والتعمم المدمج، والرحالت اإللكتروني مثل )االستقصاء، وا
العممية اإللكترونية، والعروض التقديمية، والمحاكاة، وغيرىا(، والتي يتبعيا الطالب غير الناطقين 

 بالعربية في تعمميا باعتبارىا لغة ثانية".
 التعميم اإللكتروني 

التقنيات الحديثة واألجيزة والشبكات  ( بأنو: التعمم القائم عمى9191عرفو )محمود، 
ووسائطو المتعددة وطرق البحث والمكتبات اإللكترونية، لتوصيل الفكرة لممتعممين دون إىدار 

 الوقت أو الجيد.
ويعرفو الباحث إجرائيًا بأنو: "شكل من أشكال الدراسة اإللكترونية المنظمة من خالل 

يقات التي تجذب المتعمم، وتسيل من عممية تعممو لمغة استخدام المواد التعميمية والبرامج والتطب
 العربية باعتبارىا لغة ثانية وذلك عن طريق شبكة اإلنترنت".
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 أواًل: اإلطار النظري: 

 التعميم اإللكتروني 
 خصائص التعميم اإللكتروني

 (:Hasan & Laaser, 2202,p.70يتسم التعميم اإللكتروني بالخصائص التالية )
 توصيل المعمومة بطريقة سريعة إلى المتعممين، وذلك باستخدام وسائط تكنولوجية متقدمة.  .0
يحصل المتعممون عمى المعمومات وقواعد البيانات عمى اإلنترنت، ويمكنيم التحدث مع  .9

ل زمالئيم مباشرة ويشاركونيم في جماعات التحاور أو النقاش، إضافة إلى إمكانية إرسا
 األسئمة والتكميفات بالبريد اإللكتروني ألستاذ المادة دون عناء.

 تحرر الدارسين من قيود المكان والزمان مقارنة بالتعميم التقميدي. .1
العمل ضمن منظومة تعميمية متكاممة يتم اإلشراف فييا عمى عممية التعميم والتعمم عن  .8

عداد المواد ال  تعميمية وعممياتيا.بعد، والتأكد من صحة تخطيط البرامج وا 
الدعم الفني لممتعممين في حال حاجة المتعمم إلى االستفادة من البرامج أو إجراء الحوارات  .1

 مع المعممين والدارسين اآلخرين.
 التحرر وعدم التقيد بالشروط التي يفرضيا نظام التعميم التقميدي .6
 عاصرة.الحداثة بسبب االعتماد عمى التقنية الحديثة ووسائل االتصال الم .1
 رفع الميام اإلدارية عن أعضاء الييئة التدريسية ألجل التفرغ لميام التعميم. .4
 حرية الطالب في اختيار المحتوى والطريقة، وكذلك التوقف عن الدراسة أو بدئيا من جديد. .2

( إلى أن لمتعميم اإللكتروني بعض السمات الخاصة 9102كما أشار )األتربي، 
وفمسفتو التي تميزه عن التعميم باألساليب التقميدية، ويمكن عرضيا  والخصائص المتعمقة بطبيعتو

 عمى النحو التالي:
 سيولة الحصول عميو في كل مكان وزمان.. .0
التفاعمية: بمعنى أن محتوى المادة التعميمية والمستفيدين من متعممين ومعممين وغيرىم  .9

قال من جزئية ألخرى يكونوا في إطار تفاعمي، حيث يمكن التفاعل مع المادة واالنت
 بسيولة.

الفردية: أنو يتفق مع احتياجات كل متعمم عمى حدة، ويحقق رغباتو بالتوافق مع مستواه  .1
 العممي.

 التكاممية: تتكامل كافة المكونات من العناصر التي يشمميا مع بعضيا. .8
بطة يمكن تقديمو لممتعممين عبر الوسائط المتعددة، عمى أجيزة الحاسوب والشبكات المرت .1

 بو.
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 أهداف التعميم اإللكتروني
 (:2204يهدف التعميم اإللكتروني إلى )عامر، 

يجاد حمول ليا من  .0 تطوير التعميم باستخدام الطريقة النظمية في تحميل المشكالت التعميمية وا 
 خالل نماذج مختمفة.

 حل العديد من المشكالت التعميمية، والقدرة عمى استيعاب أكبر عدد من المتعممين. .9
محاكاتو لمتعميم التقميدي، والتمكن من التفاعل بشكل كبير بين المتعمم والمعمم، وبين  .1

 المتعممين، مما يؤدي إلى تحسن الناتج التعميمي.
تجاوز مشكمة النقص في الكوادر التعميمية وتخطي أزمة االفتقار إلى المعممين أو أعضاء  .8

ب عمى مشكمة نقص اإلمكانيات الييئات التدريسية في المناطق النائية، كذلك التغم
 المادية لمتعميم.

 مراعاة ظروف الدارسين التعممية. .1
 تحفيز المتعممين لاللتحاق بالبرامج التعميمية بتجاوز الحدود الجغرافية. .6
 تنويع مصادر التعمم، ما ينعكس عمى تقميل الفروق الفردية بين المتعممين. .1
 ب غير الحديثة.تحسين أساليب التعميم وذلك بالبعد عن األسالي .4
 توفير الكثير من الجيد والمال والوقت. .2

إنشاء غرف حوار تجمع الطالب والمعممين، ويعطي ذلك فرصة أكبر لمطالب لمنقاش وفيم  .01
 المادة من خالل طرحيم لألسئمة التي يحتاجوا إجابات عمييا.

ثيرة التي تجذب إبقاء أثر التعمم من خالل استخدام الصور والفيديو واألجواء التفاعمية والم .00
 االنتباه والتركيز.

مساعدة الفرد عمى تنمية قدراتو واستعداداتو، وذلك من خالل توفير البيئات المناسبة  .09
 لتعممو.

 تعميم المغة العربية لغير الناطقين بها 
 أهداف تعميم المغة العربية لغير الناطقين بها
 (:0816ي )الصديق وآخرون، تتمثل أىداف تعميم العربية باعتبارىا لغة ثانية فيما يم

تزويد المتعممين بالميارات المغوية التي تمكنيم من التواصل مع المجتمع واألشياء من حوليم  .0
 استماعا وتحدثا وقراءة وكتابة.
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 مساعدة المتعمم في فيم اإلسالم من خالل المغة العربية. .9
 بيان األىمية البالغة لمغة العربية في حياة المتعممين. .1
 المغة العربية في نفوس المتعممين.غرس محبة  .8
 بيان القيمة العظيمة لإلسالم، والحضارة العريقة التي قامت عميو. .1
 تغيير النظرة الخاطئة عن اإلسالم وأىمو. .6
الكشف عما تحتمو العربية من مكانة كبيرة بين لغات العالم، ليا إسياماتيا الكبيرة في التقدم  .1

 ة العصر واستيعاب العموم الحديثة.الحضاري العالمي، وقدرتيا عمى مواكب
 االسيام في تمكين الدارسين من اكتساب المغة من خالل نصوص المغة المتكاممة. .4
 االطالع عمى الثقافة اإلسالمية باعتبارىا إحدى الركائز الثقافية في العالم. .2

 ي.تمكين األجانب الذين يقيمون في البالد العربية من التعامل مع ثقافة المجتمع العرب .01
 تمكين الدارس من ميارات القراءة المتقدمة في مجاالت مختمفة. .00

 إستراتيجيات مقترحة لتعميم المغة العربية لغير الناطقين بها:
ىناك من يرى أن استخدام الحاسوب في تعميم العربية لغير الناطقين بيا ذو فائدة وأىمية 

 (:9106يدي، والدحالن، كبيرة، ويمكن تحقيق ذلك عبر اإلستراتيجيات التالية )الرش

العمل عمى صياغة األىداف العامة التي يسعى متعمم المغة العربية غير الناطق بيا إلى  .0
 تحقيقيا، وتطمعيم إلى معرفة الثقافة العربية ومكوناتيا.

االعتماد عمى النصوص الحوارية التي يمكن لممتعممين أن يقوموا باستعادتيا باستخدام  .9
 لتي ينبغي عمى كل فرد منيم أن يراجعوىا.المحادثات المتكررة وا

البعد عن األلفاظ الميجورة والمعقدة، وتبسيط المغة لممتعمم بحيث تجعمو قادرا عمى  .1
 استخداميا بسالسة مع المجتمع.

 االبتعاد عن نصوص الغيبيات قدر اإلمكان، وتجنب الكممات المستندة عمى الصفات. .8
تراكيب القصيرة والسيمة والتي تسيل تأقمم بناء أنشطة تعتمد عمى تكوين الجمل وال .1

 المتعممين مع المغة العربية.
التدريج في نشاطات القراءة، والتمرن والتدريب عمييا وعمى أنواعيا المختمفة باختالف  .6

المواضيع، وىي من العمميات الضرورية عمى اعتبار أن المغة العربية تختمف عن لغة 
بالدرجة األولى عمى محاكاة المعمم، وكيفية نطق  الدارسين األم، وأن اىتماميم ينصب

 الحروف واألصوات بشكل سميم بناًء عمى تعميمو.
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 ثانيًا: الدراسات السابقة
ىدفت الدراسة إلى معرفة مدى استخدام أعضاء ىيئة التدريس  (:2220دراسة )الممحم،  .0

ا لغة ثانية، وقد تم بالجامعة اإلسالمية لميواتف الذكية في تعميم المغة العربية باعتبارى
( عضوا من أعضاء ىيئة التدريس 61استخدام المنيج الوصفي، وبعينة بمغت )

المتخصصين بتعميم المغة العربية باعتبارىا لغة ثانية بالجامعة اإلسالمية، وكانت العينة 
عشوائية، واستخدمت االستبانة کأداة لجمع البيانات. وخمصت النتائج إلى موافقة أعضاء 

التدريس بدرجة متوسطة عمى استخدام اليواتف الذكية في تعميم المغة، وبفروق دالة ىيئة 
( في تعميم المغة من خالل التطبيقات الذكية لميواتف تعزى 1151إحصائيًا عند مستوى )

لمدرجة العممية، لصالح الحاصمين عمى دراسات عميا، ومتغير التخصص التربويين، 
 لح من تمقوا دورات تدريبية في المجال.ومتغير الدورات التدريبية لصا

ىدفت ىذه الدراسة إلى الوقوف عمى توجيات متعممي العربية  (:2208دراسة )الشمراني،  .9
لغة ثانية، نحو القراءة الموسعة عمى الجوال واألنشطة التفاعمية في نادي القراءة عمى واتس 

انة، والمقابمة، والوثائق، آب. اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي، اشتممت عمى االستب
والمالحظة، وشارك عدد من طالب المغة العربية لغير الناطقين بيا، في معيد المغويات 
العربية، بجامعة الممك سعود في برنامج لمقراءة الموسعة عمى الجوال لمدة أربعة عشر 

وال بدرجة أسبوعًا. وأشارت النتائج إلى أن الطالب يفضمون القراءة الموسعة من خالل الج
تفضيل مرتفعة، كما أشارت النتائج إلى أن الطالب يفضمون القراءة عمى الجوال ألنيا تتيح 
ليم القراءة في أي وقت ويمنحيم ذلك حرية اختيار الموضوع وفقًا لميوليم، ويساعدىم عمى 
القراءة في مجاالت مختمفة، وأشارت النتائج إلى جممة من المعوقات أبرزىا عدم وجود 

ة إنترنت في بعض األماكن، ويتعذر تواصل الطالب وتفاعميم فيما بينيم، وقد يشعرىم شبك
الجوال بألم في العين بسبب إطالة وقت القراءة عمى شاشة الجوال، كما أشارت النتائج إلى 
أن الطالب يرون أن لنادي القراءة عمى الواتس آب أثر في التفاعل والتواصل المغوي 

تواصميم مع الطالب والزمالء من خالل التواصل الشفوي والمغوي،  بدرجة مرتفعة، ويسيل
كما أشارت النتائج إلى أن القراءة الموسعة عبر الجوال والنقاشات في نادي القراءة ساىمت 

 في زيادة التحفيز والدافعية بدرجة مرتفعة.
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كير ىدف الدراسة إلى إعداد برنامج يقوم عمى خرائط التف (:2207دراسة )الحديبي،  .1
اإللكترونية لتنمية مفاىيم النحو والميارات اإلعرابية في النحو لدى متعممي المغة العربية 
باعتبارىا لغة ثانية، وتم استخدام المنيج: الوصفي، والمنيج شبو التجريبي، بعينة بمغت 

( من متعممي المغة العربية باعتبارىا لغة ثانية بالجامعة اإلسالمية في المدينة 011)
ورة، وخمص البحث إلى: قائمة مفاىيم نحوية، وقائمة لمميارات اإلعرابية، وقائمة بأبعاد المن

الكفاءة الذاتية في النحو، كما توصل الباحث إلى برنامج لخرائط التفكير إلكترونيًا. وأكدت 
( في متوسطات العينة البحثية 1.10النتائج عمى وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى )

الختبارين القبمي والبعدي لممفاىيم النحوية، والميارات اإلعرابية لصالح التطبيق من خالل ا
( في 1.11البعدي. كما أكدت النتائج عمى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى )

متوسط الدرجات في االختبار القبمي والبعدي لمكفاءة الذاتية في النحو لصالح التطبيق 
مفاىيم النحو، والميارات اإلعرابية، والكفاءة الذاتية في النحو البعدي، وىذا يدل عمى تنمية 

 لدى عينة البحث من خالل البرنامج المقترح. 
              ىدف البحث إلى استعراض فاعمية التعمم التوليفي (:2207دراسة )حنا،  .8

بالمغة  )التقميدي واإللكتروني( في تنمية ميارات القراءة لدى المبتدئين من غير الناطقين
( من 01العربية. اعتمد البحث عمى المنيج الشبو تجريبي. تكونت عينة البحث من )

الدارسين المبتدئين من غير الناطقين بالمغة العربية، الذين رغبوا في تعمم المغة العربية 
وتمثمت أدوت البحث  9101-9106بمدينة ناشفيل العاصمة والية تينيسي االمريكية عام 

ستطالع اآلراء حول ميارات القراءة الالزمة لممبتدئين، وقائمة ميارات القراءة في استبانة ال
الالزمة لممبتدئين من غير الناطقين بالمغة العربية، ونموذج مقترح لمتعمم التوليفي، وبطاقة 
مالحظة أداء الدارسين المبتدئين من غير الناطقين بالمغة العربية في ميارة القراءة. واختتم 

عدد من النتائج، ومنيا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات البحث ب
الدارسين عينة البحث في القياسين القبمي والبعدي عمى بطاقة المالحظة ميارات القراءة 
لصالح القياس البعدي. وأصى البحث بالتواصل عبر االنترنت مع الدارسين الراغبين في 

مدادىم ب مداد معامل الحاسوب الموجودة تعمم المغة العربية وا  عنوان الموقع اإللكتروني، وا 
في المدارس الدولية بجميورية مصر العربية بنموذج التعمم التوليفي وبالموقع اإللكتروني 

 المعد في سبيل ذلك، لمساعدة الطالب األجانب الوافدين في تعمم المغة العربية.
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اس فاعمية التعمم القائم عمى الكتب سعت الدراسة إلى قي (:2206دراسة )عبد الوهاب،  .1
اإللكترونية باستخدام إستراتيجية التعمم المقموب في تنمية الفيم القرائي ومياراتو لمتعممي 
المغة العربية باعتبارىا لغة ثانية بالجامعة اإلسالمية. وذلك باستخدام المنيج شبو 

مفيم القرائي االلكتروني، متعمم، تم استخدام اختبار ل 68التجريبي. وتكونت العينة من 
وخمصت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في نتائج التطبيق الختبار ميارات 
الفيم القرائي القبمي. وأوصت الدراسة بضرورة توظيف الكتب االلكترونية المتوافقة مع 
             . إستراتيجية التعمم المقموب في تدريس ميارات الفيم القرائي في كافة المستويات

وأىمية تدريب الكادر التعميمي في تصميم المقررات اإللكترونية في ضوء إستراتيجية التعمم 
 المقموب. 

ىدفت الدراسة إلى تعرف اتجاىات طالب المغة العربية كمغة  (:2200دراسة )الشمراني،  .6
يجابياتيا وسمبياتيا عمى الطال ب. طبق الباحث ثانية تجاه القراءة اإللكترونية الحرة، وا 

طالب من متعممي المغة العربية باعتبارىا ثانية بمعيد  81المنيج الوصفي، بعينة بمغت 
المغة العربية في جامعة الممك سعود، واعتمدت عمى االستبانة والوثائق كأداة. خرجت 
الدراسة بجممة من النتائج أبرزىا: اتجاىات طالب المغة العربية كمغة ثانية نحو القراءة 

إللكترونية الحرة جاءت إيجابية بدرجة مرتفعة، كما أشارت النتائج إلى أن القراءة ا
اإللكترونية الحرة توفر العديد من اإلمكانات التي ال توفرىا القراءة الورقية الحرة، وأن ىناك 
العديد من المكاسب الكبيرة واإليجابيات العديدة التي حققوىا من وراء القراءة اإللكترونية 

رة مقارنة بالقراءة الورقية، ومن خالل الفحص الدقيق لموثائق اإللكترونية التي تضمنت الح
عدد الموضوعات  –تدريجيًا  –تعميقات الطالب حول ما قرأوه عبر اإلنترنت ارتفع 

المقروءة من موضوع واحد أو موضوعين في المحاضرة الواحدة )مدتيا ثالث ساعات( إلى 
معظم الطالب، لوحظ أن عدد الموضوعات المقروءة ستة أو سبعة موضوعات لدى 

منخفض نوعًا ما لدى فئة قميمة جدًا من الطالب، تنوعت المجاالت التي يقرأ فييا الطالب، 
خبارية، ورياضية، لوحظ تطور  حيث اشتممت عمى موضوعات دينية، واجتماعية، وا 

المقروء، لوحظ أيضًا  تدريجي جيد في كتابة الطالب كمًا وكيفًا حول الفيم العام لمنص
تفاعل الطالب فيما بينيم، حيث يدخل طالب إلى ركن طالب آخر؛ ليطمع عمى ما قرأه، 
كما لوحظ أن عددًا كبيرًا من الطالب يفوق النصف ال يكتفون بما يقرؤونو في وقت 
المحاضرة في معمل الحاسب اآللي، بل يدخمون إلى أركانيم من حواسيبيم الشخصية أو 

العامة المتوفرة في سكن الطالب، ويقرؤون، ويكتبون في غير الوقت المخصص  الحواسيب
لممحاضرة، وىذا فيو إشارة إلى رغبتيم وحبيم لمقراءة الحرة، حيث لم تكن ىذه القراءة 
نما كان دور األستاذ ىو تشجيعيم عمى القراءة في  اإلضافية تكميفًا من أستاذ المادة، وا 

 أوقات فراغيم.
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 الدراسات السابقة التعقيب عمى
 من حيث المنهج -

(، 9190اتبعت الدراسة المنيج الوصفي، متوافقة مع عدة دراسات مثل دراسة )الممحم، 
 (.9100(، دراسة )الشمراني، 9101(، دراسة )الحديبي، 9104دراسة )الشمراني، 

             (، ودراسة9101(، ودراسة )حنا، 9101فيما اختمفت مع نتائج دراسة )الحديبي، 
 ( التي اعتمدت عمى المنيج شبو التجريبي.9106)عبد الوىاب، 

 من حيث األداة -
           اعتمدت الدراسة الحالية االستبانة كأداة، متوافقة مع عدة دراسات مثل دراسة

                     (، دراسة9101(، دراسة )حنا، 9104(، دراسة )الشمراني، 9190)الممحم، 
 (.9100)الشمراني، 

( التي استخدمت المقابمة والوثائق وبطاقة 9104فيما اختمفت مع دراسة )الشمراني، 
( والتي اعتمدت عمى برنامج مقترح 9101المالحظة كأدوات. كما اختمفت مع دراسة )الحديبي، 

ة قائم عمى خرائط التفكير اإللكترونية، وقائمة بالمفاىيم النحوية، وقائمة بميارات اإلعراب، وقائم
( والتي اعتمدت عمى قائمة 9101بأبعاد الكفاءة الذاتية في النحو. كما اختمفت مع دراسة )حنا، 

ميارات القراءة الالزمة لممبتدئين من غير الناطقين بالمغة العربية، ونموذج مقترح لمتعمم التوليفي، 
ميارة القراءة. كما  وبطاقة مالحظة أداء الدارسين المبتدئين من غير الناطقين بالمغة العربية في

( والتي اعتمدت عمى اختبار ميارات الفيم القرائي 9106اختمفت مع دراسة )عبد الوىاب، 
 االلكتروني، وكتيب الطالب االلكتروني التفاعمي المصمم وفقًا إلستراتيجية التعمم المقموب.

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
 ت السابقة في األمور التالية:استفادت الدراسة الحالية من الدراسا

 وضوح معالم اإلطار النظري. .0
 التأكد من صحة األداة المستخدمة. .9
 المنيجية البحثية المالئمة. .1
 استخدام أساليب التحميل المناسبة. .8
 دعم نتائج الدراسة من خالل الدراسات التي سبقتيا. .1
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 أوجه تميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
عممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى نحو التي تناولت توجو متندرة الدراسات 

استخدام اإلستراتيجيات الحديثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني في تعمم المغة العربية، وعمى حد 
عمم الباحث فمم يسبق أن وجد دراسات اختصت توظيف التعميم اإللكتروني لدى متعممي المغة 

 العربية من غير الناطقين بيا.
 اإلجراءات:المنهجية و 

 منهج الدراسة
اتبعت الدراسة المنيج الوصفي والذي يعرف بأنو: المنيج الذي يقوم بدراسة الحدث أو 
الظاىرة أو القضية القائمة بحيث يمكن التوصل إلى نتائج لتساؤالت الدراسة دون تدخل الباحث 

 (.9109)العساف، 
 مجتمع وعينة الدراسة

غة العربية باعتبارىا لغة ثانية بالجامعة اإلسالمية في تكون مجتمع الدراسة من متعممي الم
المدينة المنورة بالمممكة العربية السعودية في المستوى الرابع فقط وذلك لقدرتيم عمى فيم محاور 
االستبانة، واإلجابة بدقة عمى بنودىا، وباستخدام أسموب العينة العشوائية اقتصرت عينة الدراسة 

 التالية توضح توزيعيم حسب القارة وعدد الدورات التدريبية. والجداولمتعمم.  48عمى 
 ( يوضح توزيع أفراد العينة حسب القارات.0جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد القارات

 81.8 16 آسيا
 11.1 10 إفريقيا

 0.9 0 أمريكا الجنوبية
 9.8 9 أمريكا الشمالية
 0.9 0 أمريكا الوسطى

 01.1 00 أوروبا
 0.9 0 ونوسياأوقاي

 011.1 48 االجمالي
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% 11.1% من أفراد العينة من قارة اسيا، 81.8يتضح من خالل الجدول السابق أن 
% من قارة 0.9% من قارة أمريكا الشمالية، 9.8% من قارة أوروبا، 01.1من قارة افريقيا، 
 ا.% من قارة أوقيانوسي0.9% من قارة أمريكا الوسطى، و0.9أمريكا الجنوبية، و

( يوضح توزيع أفراد العينة حسب عدد الدورات التدريبية في التعميم 2جدول رقم )
 االلكتروني.

 النسبة المئوية العدد عدد الدورات التدريبية في التعميم اإللكتروني

 11.1 89 دورة واحدة
 91.1 90 دورات 9-8

 91.1 90 دورات فأكثر 1 
 011.1 48 االجمالي

% من أفراد العينة لدييم دورة واحدة في التعميم 11السابق أن  يتضح من خالل الجدول
 دورات فأكثر. 1% لدييم 91دورات، و 8-9% لدييم من 91االلكتروني، 

 أداة الدراسة:
( بأنيا: عبارة 9109عرفيا )العساف، االستبانة كأداة رئيسية لمبحث، والتي تم استخدام 

عمى مجموعة من األسئمة الموضحة بإجاباتيا،  عن أداة لمحصول عمى استجابات العينة تحتوي
 أو اآلراء التي تمثل وجية نظر من طبقت عميو، وتكونت الدراسة من المحاور التالية: 

 محاور االستبانة وتشمل:
 القسم األول: البيانات الديموغرافية -

يستعرض الخصائص الشخصية ألفراد العينة وقد شممت متغيرات )القارة، عدد الدورات 
 تدريبية في مجال التعميم اإللكتروني(.ال
 وتشمل: القسم الثاني: محاور االستبانة -
  :مدى توجه متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى نحو استخدام المحور األول

 .اإلستراتيجيات الحديثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني في تعمم المغة العربية
  :اإلستراتيجيات الحديثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني معوقات استخدام المحور الثاني

 في تعمم المغة العربية لغير الناطقين بها.
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 صدق أداة الدراسة:
 الصدق الظاهري .0

قام الباحث بعرض أداة الدراسة عمى مجموعة المحكمين المتخصصين في المناىج 
يم لمتأكد من صالحية وطرق تدريس العربية، وبعد ذلك قام بتعديل المالحظات الواردة من

 االستبانة في شكميا الظاىري لقياس ما وضعت من أجمو.

 الصدق الداخمي: .2
 صدق االتساق الداخمي . أ

بقياس معامل االرتباط بين درجة الفقرة ودرجة المحور الكمية الذي تنتمي إليو الفقرة 
 ي:تم التأكد من مدى اتساق كل فقرة مع محورىا داخميًا، وذلك وفق الجدول التال

 (: صدق االتساق الداخمي لممحور األول3جدول )

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط

مستوى 

 الداللة

0 .402** .111 2 .444** .111 01 .186** .111 

9 .121** .111 01 .412** .111 04 .621** .111 

1 .411** .111 00 .462** .111 02 .101** .111 

8 .124** .111 09 .201** .111 91 .401** .111 

1 .411** .111 01 .411** .111 90 .411** .111 

6 .444** .111 08 .402** .111 99 .149** .111 

1 .112** .111 01 .411** .111 91 .108** .111 

4 .412** .111 06 .416** .111    

 .2.20.  ** دالة إحصائية عند مستوى داللة 2.25* دالة إحصائية عند مستوى داللة 
( يتبين أن جميع فقرات المحور األول ترتبط ارتباطا داال 1من خالل الجدول رقم )

، بدرجة المحور الكمية، وقد تباينت ىذه الفقرات في معامالت 1.11إحصائيًا عند مستوى داللة 
مما يدل عمى صدق االتساق الداخمي لفقرات المحور ويشير  1.201و 1.108ارتباطيا بين 

 ذلك لوجود صدق اتساق داخمي في فقرات ىذا المحور.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022  يناير -جزء ثاني   – األول العذد  – 33اجمللذ  136

 م2021  سبتورب – التاسع العذد  – 33اجمللذ 

 

 (: صدق االتساق الداخمي لممحور الثاني4جدول )

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 طاالرتبا

مستوى 
 الداللة

0 .120** .111 2 .149** .111 01 .440** .111 
9 .491** .111 01 .110** .111 04 .411** .111 
1 .149** .111 00 .408** .111 02 .488** .111 
8 .404** .111 09 .411** .111 91 .411** .111 
1 .446** .111 01 .401** .111 90 .492** .111 
6 .489** .111 08 .419** .111 99 .411** .111 
1 .416** .111 01 .426** .111 91 .129** .111 
4 .484** .111 06 .421** .111    

 .2.20.    ** دالة إحصائية عند مستوى داللة 2.25* دالة إحصائية عند مستوى داللة 
، 1.11 ( يتبين وجود ارتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة8ومن خالل الجدول رقم )

لفقرات المحور الثاني بالدرجة الكمية لممحور، وقد تراوحت معامالت االرتباط ليذه الفقرات بين 
ويشير ذلك لوجود صدق اتساق داخمي في فقرات ىذا المحور، مما يدعم  1.426و 1.110

 صحة البيانات التي تم جمعيا من أفراد العينة بيذا الشأن.
 ثبات أداة الدراسة
والتجزئة كرونباخ، -ألفاات الدراسة قام الباحث باستخدام ىناك العديد معامل لمتأكد من ثب

 (: 1لحساب الثبات في البيانات، كما في الجدول رقم )النصفية، 
 (: ثبات أداة الدراسة بطريقة ألفاكرونباخ وطريقة التجزئة النصفية.5جدول )

 المحاور
  الثبات بطريقة الفا كرونباخ

عدد 
 الفقرات

ل ألفا معام
 كرونباخ

معامل ارتباط بين 
 النصفين

معامل جيتمان 
 لمتجزئة النصفية

 1.241 1.219 1.211 91 المحور األول
 1.211 1.212 1.212 91 المحور الثاني
 1.229 1.241 1.246 86 االستبانة ككل

( يتبين أن قيمة ألفاكرونباخ لفقرات أداة الدراسة كانت عند 1من خالل الجدول رقم )
( مما يدل عمى وجود ثبات مرتفع في بيانات الدراسة، وقد بمغت قيمة معامل 1.246ستوى )م

 ( مما يؤكد صحة البيانات المسجمة ألفراد العينة.1.229جيتمان لمتجزئة النصفية )
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 تصحيح أداة الدراسة
( الخماسي، وتمثل فيو Likert Scaleصمم الباحث استبانتو وفقا لمقياس ليكرت )

 ( يوضح ذلك:6أوزان رقمية تعكس درجة االجابة عمى الفقرة، والجدول رقم )اإلجابات 
 (: تصحيح أداة الدراسة وفق مقياس ليكرت الخماسي.6جدول )

 اإلجابة
أوافق بدرجة 

 كبيرة
 أوافق

أوافق بدرجة 
 متوسطة

 ال أوافق بشدة ال أوافق

 0 9 1 8 1 الدرجة

 بيانات:األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة ال
( لتحميل بيانات الدراسة، وذلك SPSS v.26قام الباحث باستخدام البرنامج االحصائي )

 وفق اإلجراءات اآلتية:
  المتوسط الحسابي الموزون: لمعرفة ارتفاع أو انخفاض االستجابات لعينة الدراسة في

 فقرات االستبانة.
 د عينة الدراسة حول كل فقرة.االنحراف المعياري: لمعرفة نسبة التشتت في استجابات أفرا 
  معامل ثبات "ألفا كرونباخ"، ومعامل "جيتمان لمتجزئة النصفية" وذلك لمتأكد من ثبات أداة

 الدراسة.
 .معامل ارتباط "بيرسون" لمتأكد من صدق األداة في اتساقيا الداخمي 
  ل توجياتيم اختبار تحميل التباين األحادي، الختبار الفروق في استجابات افراد العينة حو

نحو استخدام اإلستراتيجيات الحديثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني في تعمم المغة العربية 
 تبعًا لمتغير )القارة، عدد الدورات التدريبية(.

 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:
التساؤل األول: ما مدى توجه متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى نحو 

 تراتيجيات الحديثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني في تعمم المغة العربية؟استخدام اإلس
قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي الموزون واالنحراف المعياري والوزن النسبي 
ومستوى الموافقة والترتيب لكل فقرة من فقرات المحور األول، وذلك لإلجابة عن ىذا السؤال 

 تالي:وكانت النتائج عمى النحو ال
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(: يوضح المتوسط الحسابي الموزون واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب 8جدول )
 لفقرات المحور األول

 الفقرة 
الوسط 
الحسابي 
 الموزون

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الترتيب الموافقة

0 
استخدام وتوظيف اإلستراتيجيات القائمة عمى التعميم 

ل من عممية تمقي المعمومات والميارات اإللكتروني تسي
 المغوية.

 04 متوسطة 12.45 0.18 9.22

استخدام وتوظيف اإلستراتيجيات القائمة عمى التعميم  9
 1 متوسطة 61.15 0.98 1.01 اإللكتروني يحد من تأثير عوامل الوقت والجغرافيا.

1 
استخدام وتوظيف اإلستراتيجيات القائمة عمى التعميم 

ني يوفر العديد من األدوات والتطبيقات التي اإللكترو 
 تسيل تعمم المغة العربية كمغة ثانية.

 0 متوسطة 66.95 0.91 1.10

8 
يفضل الطالب استخدام وتوظيف اإلستراتيجيات القائمة 

عمى التعميم اإللكتروني بداًل من النمط التعميمي 
 التقميدي.

 04 متوسطة 12.45 0.94 9.22

1 
اإلستراتيجيات القائمة عمى التعميم استخدام وتوظيف 

اإللكتروني لو تأثير إيجابي في تنمية ميارات المغة 
 العربية كمغة ثانية.

 01 متوسطة 60.25 0.96 1.01

استخدام وتوظيف اإلستراتيجيات القائمة عمى التعميم  6
 01 متوسطة 69.65 0.90 1.01 اإللكتروني يزيد من تقبل المنيج والخطط الدراسية.

1 
أفّضل تعمم المغة العربية كمغة ثانية عبر استخدام 

اإلستراتيجيات القائمة عمى التعميم اإللكتروني عن التعمم 
 من الكتب المقررة.

 91 متوسطة 16.25 0.94 9.41

4 
أفّضل استخدام إستراتيجيات تعمم المغة العربية كمغة 
ة ثانية القائمة عمى التعميم اإللكتروني كونيا تتيح القراء

 في أي وقت ومكان.
 4 متوسطة 61.05 0.02 1.01

2 
أفّضل استخدام التعميم المدمج كتقنية مساعدة في عممية 
تعمم المغة العربية كمغة ثانية لسيولة اختيار الموضوع 

 وفق ميوليم ورغباتيم.
 1 متوسطة 61.45 0.90 1.02

01 
أفّضل استخدام الفصول االفتراضية كتقنية مساعدة في 

تعمم المغة العربية كمغة ثانية كونيا تتيح التواصل عممية 
 مع الزمالء والنقاش معيم بشكل فعال.

 1 متوسطة 61.65 0.91 1.04

00 
أفّضل استخدام إستراتيجيات تعمم المغة العربية كمغة 

ثانية القائمة عمى التعميم اإللكتروني كونيا تتيح التواصل 
 ص المقروءة.والتفاعل كتابيًا مع الزمالء حول النصو 

 01 متوسطة 69.05 0.98 1.00

أعتقد بأن تعمم المغة العربية كمغة ثانية إلكترونيًا يسيم  09
 2 متوسطة 61.05 0.98 1.01 في توسيع أفقي وزيادة معموماتي وخبراتي.
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 الفقرة 
الوسط 
الحسابي 
 الموزون

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الترتيب الموافقة

أعتقد بأن تعمم المغة العربية كمغة ثانية إلكترونيًا أسيم  01
 09 متوسطة 69.85 0.92 1.09 في تنمية ميارات القراءة لدي.

08 
أعتقد بأن الميتمين بتعمم المغة العربية لغة ثانية 

إلكترونيًا يتقدمون في دراستيم ومياراتيم المغوية بشكل 
 أعمى من نظرائيم الذين يدرسون بالشكل التقميدي.

 90 متوسطة 11.65 0.10 9.44

01 
ر أعتقد بأن تعمم المغة العربية لغة ثانية إلكترونيًا أكث

جدوى وفاعمية نظرًا لما يوفره من صور ومقاطع فيديو 
 وروابط تساعد في إثراء الموضوع.

 01 متوسطة 69.65 0.92 1.01

أعتقد بأن تعمم المغة العربية لغة ثانية إلكترونيًا سيسيم  06
 06 متوسطة 60.85 0.91 1.11 في تطوير سرعتي في قراءة النصوص الطويمة.

غة العربية لغة ثانية إلكترونيًا سيحسن أعتقد بأن تعمم الم 01
 01 متوسطة 61.15 0.10 1.11 من قدرتي عمى فيم النصوص المسموعة بشكل أفضل.

أعتقد بأن تعمم المغة العربية لغة ثانية إلكترونيًا لم يفدني  04
 04 متوسطة 12.45 0.11 9.22 بالشكل المتوقع.

إلكترونيًا إىدار أعتقد بأن تعمم المغة العربية لغة ثانية  02
 99 متوسطة 16.25 0.96 9.41 لموقت.

أعتقد بأن تعمم المغة العربية لغة ثانية إلكترونيًا يعطي  91
 01 متوسطة 69.05 0.91 1.00 الفرصة لالبتكار واإلبداع والمتعة في التعمم.

90 
أعتقد بأن تعمم المغة العربية لغة ثانية إلكترونيًا يسيل 

المعمومة من خالل األشكال أو  عممية توضيح وتمثيل
 الصور والرسومات وغيرىا.

 9 متوسطة 68.45 0.91 1.98

99 
أعتقد بأن تعمم المغة العربية لغة ثانية إلكترونيًا يوفر 
أدوات التدريب الصوتي وتسجيل الحروف والكممات 

 وقيام البرنامج بدور المعمم.
 1 متوسطة 61.65 0.98 1.04

91 
غة العربية لغة ثانية إلكترونيًا يوفر أعتقد بأن تعمم الم

أدوات تسيل التدريب الصوتي المرئي لممفردات عبر 
 عرض صور لمكممة المختارة.

 1 متوسطة 61.45 0.96 1.02

  متوسطة 60.45 0.11 1.12 المحور ككل

 ( ما يأتي:8رقم ) يبين جدول
متعممي المغة العربية  درجات تقدير أفراد العينة عمى فقرات المحور األول " مدى توجو  -

الناطقين بمغات أخرى نحو استخدام اإلستراتيجيات الحديثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني 
 %(.66.9-% 16.2في تعمم المغة العربية"، تراوحت بين )
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%، مما يدل عمى درجة موافقة 60.4بمغت الدرجة الكمية لالستجابات عمى ىذا المحور  -
عينة عمى ىذا المحور، وبالتالي توجو متوسط من قبل متعممي متوسطة من قبل أفراد ال

المغة العربية الناطقين بمغات أخرى نحو استخدام اإلستراتيجيات الحديثة القائمة عمى 
 التعميم اإللكتروني في تعمم المغة العربية.

حصمت الفقرة التي تنص عمى "استخدام وتوظيف اإلستراتيجيات القائمة عمى التعميم   -
لكتروني يوفر العديد من األدوات والتطبيقات التي تسيل تعمم المغة العربية كمغة ثانية" اإل

 %.66.9عمى أعمى درجة تأييد من قبل أفراد العينة حسب الوزن النسبي 
جاءت الفقرة التي تنص عمى " أعتقد بأن تعمم المغة العربية كمغة ثانية إلكترونيًا يسيل عممية  -

ة من خالل األشكال أو الصور والرسومات وغيرىا" عمى الترتيب توضيح وتمثيل المعموم
 %.68.4الثاني من حيث موافقة افراد العينة عمييا حسب الوزن النسبي 

جاءت الفقرة التي تنص عمى " أفّضل تعمم المغة العربية كمغة ثانية عبر استخدام  -
كتب المقررة" بالمرتبة اإلستراتيجيات القائمة عمى التعميم اإللكتروني عن التعمم من ال

 %.16.2األخيرة من حيث موافقة أفراد العينة عمييا حسب الوزن النسبي 
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن استخدام اإلستراتيجيات القائمة عمى التعميم اإللكتروني 

ميم في تعمم المغة يستثير اىتمام الطالب، ويشبع حاجاتيم لمتعمم، فال شك بأن تنوع أدوات التع
اإللكترونية ستزيد من خبراتيم ويستخدم كل متعمم منيا ما يحقق أىدافو ويثير اىتمامو بسبب ما 
تضفيو من إثارة ومتعة في عممية تعمميم، وقد يرجع سبب ىذه التوجيات أيضًا إلى أن الطالب 

إلى أنيم  ورغم ممميم من أساليب التعميم التقميدية التي تتسم بالرتابة والتكرار وعدم الحيوية،
يشعرون بحاجتيم إلى التعميم الوجاىي وممارسة المغة ومياراتيا مباشرًة سواء مع مدرسييم أو مع 

( والتي أشارت إلى 9190زمالئيم الطالب. وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )الممحم، 
ين بيا اتجاىات متوسطة لدى أعضاء ىيئة التدريس في معيد تعميم المغة العربية لغير الناطق

بالجامعة اإلسالمية في توظيف اليواتف الذكية في تدريس المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى. 
( والتي أشارت إلى توجيات إيجابية لدى 9104وتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )الشمراني، 

ي نادي القراءة متعممي العربية لغة ثانية، نحو القراءة الموسعة عمى الجوال واألنشطة التفاعمية ف
عمى واتس آب، ويفضمونيا نظرًا ألنيا تتيح ليم القراءة في أي وقت ويمنحيم ذلك حرية اختيار 

 الموضوع وفقًا لميوليم، ويساعدىم عمى القراءة في مجاالت مختمفة. 
ما معوقات استخدام اإلستراتيجيات الحديثة القائمة عمى التعميم التساؤل الثاني: 

 مم المغة العربية لغير الناطقين بها؟اإللكتروني في تع
لإلجابة عن ىذا التساؤل، قام الباحث بحساب المتوسط الحسابي الموزون واالنحراف 
المعياري والوزن النسبي ومستوى الموافقة والترتيب لكل فقرة من فقرات المحور الثاني، فكانت 

 النتائج عمى النحو التالي:
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022  يناير -جزء ثاني   – األول العذد  – 33اجمللذ  141

 رررر

لموزون واالنحراف المعياري والوزن النسبي (: يوضح المتوسط الحسابي ا9جدول )
 والترتيب لكل فقرة من فقرات المحور الثاني

 الفقرة 
الوسط 
الحسابي 
 الموزون

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الترتيب الموافقة

التجييزات المستخدمة في التعميم اإللكتروني كثيرة  0
 1 متوسطة 68.45 0.04 1.98 األعطال وتيدر الوقت وتشتت الذىن.

9 
السمات الفنية لممادة اإللكترونية المعروضة غير جيدة 
من حيث وضوح الصوت وجودة الصورة وتناسق 

 األلوان.
 02 متوسطة 12.15 0.02 9.26

المحتوى العممي التي تتضمنو المواد والمقررات  1
 04 متوسطة 12.15 0.91 9.24 اإللكترونية أعمى من مستوى الطالب العممي.

المواد التعميمية اإللكترونية المستخدمة غير مناسبة مع  8
 91 متوسطة 11.85 0.10 9.41 ميول واىتمامات الطالب.

عدم وجود الدافع لدى المعممين والقائمين عمى إعداد  1
 06 متوسطة 61.15 0.04 1.11 المواد التي سيستخدمونيا في التعميم اإللكتروني.

مين في مجال تكنولوجيا القدرة المحدودة لممعم 6
 00 متوسطة 69.05 0.98 1.00 المعمومات واالتصاالت.

ضعف تأىيل بعض المعممين عمى إستراتيجيات التعميم  1
 01 متوسطة 60.15 0.91 1.11 اإللكتروني

القائم بالتعميم ال يحدد األىداف من المحتويات  4
 99 متوسطة 14.45 0.91 9.28 التدريسية المعروضة.

خمفيات الدراسية والثقافية لدى متعممي المغة العربية ال 2
 01 متوسطة 61.15 0.91 1.19 لغة ثانية تؤثر سمبا عمى تحصيميم.

 01 متوسطة 12.45 0.94 9.22 انخفاض رغبة المتعممين لتعمم المغة العربية لغة ثانية. 01

القدرة المحدودة لممتعممين في استخدام الحاسوب في  00
 1 متوسطة 68.15 0.94 1.91 ص العربية.قراءة النصو 

عدم ألفة الطالب الستخدام إستراتيجيات التعميم  09
 0 متوسطة 61.95 0.90 1.96 اإللكتروني في تعمم المغة العربية.

01 
اعتقاد الطالب بأن تعمم المغة العربية لغة ثانية 
بأسموب التدريس التقميدي أكثر جدوى وفاعمية من 

 رنت.تعمميا عمى اإلنت
 1 متوسطة 68.15 0.19 1.91

08 
عدم مراعاة خصائص المتعممين في البرامج 

اإللكترونية المخصصة لتعميم المغة العربية لغير 
 الناطقين بيا.

 01 متوسطة 69.85 0.02 1.09

01 
عدم وضوح التعميمات الالزمة لكيفية استخدام الطالب 

بية لمبرامج اإللكترونية المخصصة لتعميم المغة العر 
 لغير الناطقين بيا.

 1 متوسطة 68.15 0.02 1.91

06 
قصور بعض برامج وتطبيقات المغة العربية في تقديم 
األنشطة المغوية الفعالة لتنمية ميارات القراءة والكتابة 
 لدى متعممي المغة العربية من غير الناطقين بيا.

 2 متوسطة 69.25 0.06 1.08
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 الفقرة 
الوسط 
الحسابي 
 الموزون

االنحراف 
 المعياري

الوزن 
 النسبي

درجة 
 الترتيب الموافقة

غة العربية في تقديم قصور بعض برامج وتطبيقات الم 01
 4 متوسطة 61.05 0.04 1.01 األنشطة التي تنمي ميارات التحدث لدى متعممييا.

04 
عدم توافر مجال لمتفاعل بين الطالب في البرامج 
اإللكترونية المخصصة لتعميم المغة العربية لغير 

 الناطقين بيا.
 01 متوسطة 60.15 0.06 1.11

02 
لكترونية في البرامج ال تتوافر معايير الجودة اإل

اإللكترونية المخصصة لتعميم المغة العربية لغير 
 الناطقين بيا.

 02 متوسطة 12.15 0.01 9.26

91 
تشتت انتباه المتعممين الناطقين بغير العربية من خالل 
التفاعل مع مجموعة من البرامج وتطبيقات اإلنترنت 

 األخرى.
 00 متوسطة 69.05 0.11 1.00

اصل الصوتي بين المعممين والمتعممين ضعف التو  90
 02 متوسطة 12.15 0.14 9.26 خاصة في تدريس التدريبات الصوتية.

طبيعة بعض الدروس في تعميم العربية لغير الناطقين  99
 8 متوسطة 68.15 0.10 1.90 بيا ال تناسب استخدام التعميم اإللكتروني.

 0 متوسطة 61.95 0.99 1.96 اإلنترنت.القدرة المحدودة لممتعممين في الحصول عمى  91
  متوسطة 60.15 0.19 1.12 المحور إجماال

 ( ما يأتي:9رقم ) يبين جدول
درجات تقدير أفراد العينة عمى فقرات المحور الثاني " معوقات استخدام اإلستراتيجيات   -

ن بيا"، تراوحت الحديثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني في تعمم المغة العربية لغير الناطقي
 %(.61.9-% 11.8بين )

%، مما يدل عمى درجة موافقة 60.1بمغت الدرجة الكمية لالستجابات عمى ىذا المحور   -
متوسطة من قبل أفراد العينة عمى ىذا المحور، وبالتالي معوقات متوسطة الستخدام 

عربية لغير الناطقين اإلستراتيجيات الحديثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني في تعمم المغة ال
 بيا. 

حصمت الفقرة التي تنص عمى " عدم ألفة الطالب الستخدام إستراتيجيات التعميم اإللكتروني  -
في تعمم المغة العربية لغة ثانية"، والفقرة التي تنص عمى " القدرة المحدودة لممتعممين في 

حسب الوزن النسبي الحصول عمى اإلنترنت" عمى أعمى درجة تأييد من قبل أفراد العينة 
61.9.% 

جاءت الفقرة التي تنص عمى " التجييزات المستخدمة في التعميم اإللكتروني كثيرة األعطال  -
وتيدر الوقت وتشتت الذىن" عمى الترتيب الثالث من حيث موافقة أفراد العينة عمييا حسب 

 %.68.4الوزن النسبي 
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ترونية المستخدمة غير مناسبة مع ميول جاءت الفقرة التي تنص عمى "المواد التعميمية اإللك -
واىتمامات الطالب" بالمرتبة األخيرة من حيث موافقة أفراد العينة عمييا حسب الوزن 

 %.11.8النسبي 
جامعة بال معيد تعميم المغة العربيةويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى الجيود المبذولة من 

في توفير بيئة تعميمية إلكترونية مميزة  السعوديةاإلسالمية في المدينة المنورة بالمممكة العربية 
لمتعممي المغة العربية من غير الناطقين بيا، إال أنيم كونيم مغتربين فإنيم يشعرون باحتياج 
لممارسة ىذه المغة بشكل وجاىي إلتقان ميارات ىذه المغة وليس عبر أدوات التعميم اإللكتروني، 

ى االشتراك بخدمات اإلنترنت كونيم طالب منح، ولدييم وقد يرجع السبب أيضًا عدم قدرتيم عم
 ,Febriani & Nurdiantoقدرات محدودة ماديًا. وتختمف ىذه النتيجة مع نتائج دراسة )

( والتي أشارت إلى أبرز المعوقات التي تواجو تعميم المغة العربية ىو عدم توافر وسائل 9190
ر محدودة جدًا، إضافًة إلى ضعف اإلمكانات وتقنيات التعميم، كما أن عدد معامل الكمبيوت

المتاحة في المدرسة ومن أبرزىا عدم وجود شبكة اإلنترنت. كما تختمف ىذه النتيجة مع نتائج 
 ( والتي أشارت إلى قمة التقنيات واليواتف الذكية في المعيد.9190دراسة )الممحم، 

ابات أفراد عينة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجالتساؤل الثالث: 
الدراسة حول توجهاتهم نحو استخدام اإلستراتيجيات الحديثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني 

 في تعمم المغة العربية تبعًا لمتغير عدد الدورات التدريبية، والقارة؟
 ANOVAلإلجابة عن ىذا التساؤل، قام الباحث باستخدام اختبار تحميل التباين األحادي 

 نتائج عمى النحو التالي.فكانت ال
(: نتيجة اختبار الفروق في استجابات أفراد العينة حسب متغير عدد 02جدول رقم )

 الدورات التدريبية

درجات  مجموع المربعات 
 مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات الحرية

 الفروق حسب عدد الدورات التدريبية
 121. 9.811 9.911 9 8.180 بين المجموعات
   206. 40 18.911 داخل المجموعات

    41 14.111 االجمالي
 الفروق حسب القارة

 129. 111. 181. 6 8.848 بين المجموعات
   261. 11 18.942 داخل المجموعات

    41 14.111 اإلجمالي
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يتضح من خالل الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات 
سة حول توجياتيم نحو استخدام اإلستراتيجيات الحديثة القائمة عمى التعميم أفراد عينة الدرا

اإللكتروني في تعمم المغة العربية تبعًا لمتغير عدد الدورات التدريبية، حيث بمغت قيمة 
(. وقد يرجع السبب في ىذه النتيجة إلى أن 1.11، ومستوى الداللة أكبر من 9.811)ف=

توظيفيا في التعميم اإللكتروني لمتعممي المغة العربية الناطقين بمغات الوسائل واألدوات التي يتم 
أخرى ىي أدوات بسيطة وال تتطمب دورات تدريبية، ويسيل التعامل معيا من قبل الطالب إذ أنيا 
أدوات وبرمجيات غير معقدة )البالك بورد(، كما يوفر معيد تعميم المغة العربية دلياًل لمتعامل 

 ة إلى دورات تدريبية مختصة بالتعميم اإللكتروني.معيا دون الحاج
كذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول  

توجياتيم نحو استخدام اإلستراتيجيات الحديثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني في تعمم المغة 
(. 1.11، ومستوى الداللة أكبر من 1.111العربية تبعًا لمتغير القارة، حيث بمغت قيمة )ف=

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إلى أن أدوات التعميم اإللكتروني وتقنياتو المختمفة متوفرة لالستخدام 
لمتعممي العربية من غير الناطقين بيا عمى اختالف دوليم وقاراتيم، خاصًة وأنيا متاحة بشكل 

يًا عمييم، كما أن التعميم اإللكتروني يتيح تعممًا مجاني داخل أسوار الجامعة وال تشكل عبئًا ماد
في أي مكان وبنفس الشكل ميما اختمفت البقعة الجغرافية التي يقطن بيا الطالب. وتتفق ىذه 

( والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة 9108النتيجة مع نتائج دراسة )عطية، 
تبعًا لمتغير أي جنسية من جنسيات دول  إحصائية بين متوسطات اتجاىات أفراد عينة الدراسية

 القارات المختمفة لممتعممين.
 ممخص النتائج:

يوجد توجو متوسط من قبل متعممي المغة العربية الناطقين بمغات أخرى نحو استخدام  -
 اإلستراتيجيات الحديثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني في تعمم المغة العربية.

ام اإلستراتيجيات الحديثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني في توجد معوقات متوسطة الستخد -
 تعمم المغة العربية لغير الناطقين بيا.

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة حول توجياتيم نحو  -
بية تبعًا استخدام اإلستراتيجيات الحديثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني في تعمم المغة العر 

 لمتغير القارة التي يقطنون بيا، وعدد الدورات التدريبية.



 ابراهيم صالح العبود /د        توجهات متعممي المغة العربية الناطقين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022  يناير -جزء ثاني   – األول العذد  – 33اجمللذ  145

 رررر

 توصيات الدراسة:
 في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بما يأتي:

 العمل عمى توفير اإلنترنت لكافة الطالب في معيد تعميم المغة العربية مجانًا وبجودة عالية. -
خاصة بمتعممي المغة العربية لغة ثانية ضرورة اىتمام القائمين عمى تصميم المناىج ال -

 بتطويع المناىج لتتناسب وتتواءم مع التعميم اإللكتروني.
عقد ورش عمل وندوات لتوضيح التعميمات الالزمة لكيفية استخدام الطالب لمبرامج  -

 اإللكترونية المخصصة لتعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا.
اإللكتروني في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى  ضرورة تعميم أىمية توظيف التعميم -

 بين أوساط المتعممين.
عقد ورش عمل لتحسين قدرة متعممي المغة العربية لغة ثانية في استخدام الحاسوب في قراءة  -

 النصوص العربية.
توفير فرق صيانة وكوادر مختصة ومؤىمة لمتابعة التجييزات المستخدمة في التعميم  -

 روني.اإللكت
 الدراسات المقترحة

 بناء عمى نتائج الدراسة الحالية يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية: 
  معوقات استخدام اإلستراتيجيات الحديثة القائمة عمى التعميم اإللكتروني في تعميم المغة

 العربية لمناطقين بمغات أخرى في جامعات أخرى داخل المممكة.
 تقنية في التدريس لتنمية الميارات المغوية اإللكترونية لدى متعممي برنامج قائم عمى توظيف ال

 المغة العربية الناطقين بمغات أخرى.
  توجيات معممي المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى نحو استخدام التقنية في تعميم المغة

 العربية.
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 قائمة المراجع
 أواًل: المراجع العربية

. يم بالتخيل: إستراتيجية التعميم اإللكتروني وأدوات التعممالتعم(. 9102األتربي، شريف. ) -
 القاىرة: العربي لمنشر والتوزيع.

توظيف اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية لغير الناطقين (. 9102األحمدي، محمد. ) -
 .94-9(، 4)11. مجمة كمية التربية بجامعة أسيوط، بيا

. عمان: مركز تكنولوجيا تعمم المغة العربية( 9101األلوسي، تيسير، وأبو شنب، ميساء. ) -
 الكتاب األكاديمي.

. المدينة طرق تدريس المغات األجنبية(. 0818جاسم، جاسم، وعثمان، عبد المنعم. ) -
 المنورة: مكتبة الرشد.

. ورقة التعميم الجامعي اإللكتروني عن بعد: الواقع والتحديات(. 9108جدور، محمد. ) -
الدولي األول لمتعميم عن بعد.  جامعة السودان لمعموم مقدمة إلى المؤتمر 

 والتكنولوجيا، الخرطوم، السودان. 
معوقات استخدام الحاسوب في تعميم المغة العربية من وجية (. 9101الجيني، ىاني. ) -

: الجامعة نظر معممي معيد تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا
]رسالة ماجستير غير منشورة[.  .اإلسالمية بالمدينة المنورة أنموذجا

 الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، المدينة المنورة، السعودية.
فاعمية برنامج مقترح قائم عمى خرائط التفكير اإللكترونية في (. 9101الحديبي، عمي. ) -

تنمية المفاىيم النحوية وميارات اإلعراب والكفاءة الذاتية في النحو لدى 
. المجمة الدولية لألبحاث عربية لمناطقين بمغات أخرىمعممي المغة ال

 994(، 8)80كمية التربية،  -التربوية: جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
- 910. 

تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا في ضوء المناىج (. 9100حسين، مختار. ) -
 . القاىرة: الدار العالمية لمنشر والتوزيع.الحديثة

فاعمية التعمم التوليفي التقميدي واإللكتروني في تنمية ميارات (. 9101ستين. )حنا، كري -
مجمة القراءة  .القراءة لدى المبتدئين من غير الناطقين بالمغة العربية

الجمعية المصرية لمقراءة  -كمية التربية  -والمعرفة: جامعة عين شمس 
 .014-10(، 020)0والمعرفة، 
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قع توظيف تقنيات التعميم في ماجستير تعميم المغة العربية وا(. 9109الديب، أوصاف. ) -
. مجمة لغير الناطقين بيا: تصور مقترح لمفردات مقرر تقنيات التعميم

 .914-021(، 9)94جامعة دمشق، 
بناء الفصول االفتراضية في ضوء نظريات (. 9106الرشيدي، حمد، والدحالن، كوثر. ) -

العموم التربوية: جامعة  .الناطقين بياالتربية لتعميم المغة العربية لغير 
 .120-111(، 1)98كمية الدراسات العميا لمتربية،  -القاىرة 

. مجمة حماسة، تحديات تعميم المغة العربية في التعميم العام(. 9101السيد، حسان. ) -
96(8 ،)84-62. 

ر الناطقين بيا تقويم مواقع األنترنت لتعميم المغة العربية لغي(. 9104السيد، عبد العال. ) -
المجمة  .في ضوء المعايير التربوية والفنية لمتعميم اإللكتروني عن بعد

 .891-111(، 16)0كمية التربية،  -التربوية: جامعة سوىاج 
اتجاىات طالب المغة العربية كمغة ثانية نحو القراءة (. 9100الشمراني، حسن. ) -

 -: جامعة عين شمس مجمة القراءة والمعرفة .اإللكترونية عبر اإلنترنت
-066(، 006)0الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، ع  -كمية التربية 

024. 
توجيات متعممي العربية لغة ثانية نحو برنامج القراءة (. 9104الشمراني، حسن. ) -

الموسعة عمى الجوال واألنشطة التفاعمية في نادي القراءة عمى تطبيق 
سمسمة العموم اإلنسانية  -مؤتة لمبحوث والدراسات  .واتس آب

 .181-921(، 9)11واالجتماعية: جامعة مؤتة، 
معوقات تدريس المغة العربية لغير الناطقين بيا في معيد (. 9190الصاعدي، ماىر. ) -

تعميم المغة العربية بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة من وجية نظر 
العطاء لالستشارات . مجمة الدراسات والبحوث التربوية: مركز المعممين
 .904 - 041(، 9)0التربوية، 

. مجمة العربية لمناطقين تعميم المغات باستخدام الحاسوب(. 9101صالح، محمود. ) -
 .10-941(، 81)0معيد المغة العربية بجامعة أفريقيا العالمية، -بغيرىا

وتطوير دور المممكة العربية السعودية في نشر المغة العربية (. 9101صالح، محمود. ) -
. مجمة التخطيط والسياسة المغوية: مركز الممك عبد اهلل أساليب تعميميا

 . 91 - 1(، 8)9بن عبد العزيز الدولي لخدمة المغة العربية، 
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(. 0816الصديق، عمر، وعمي، عز الدين، والسحيمي، منصور، ومحجوب، حسن. ) -
ة المكرمة: . مكوثيقة بناء مناىج تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا

 مطابع جامعة أم القرى.
. مكة المرجع في تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات أخرى(. 0246طعيمة، رشدي. ) -

 المكرمة: معيد المغة العربية بجامعة أم القرى.
. القاىرة: دار تدريس العربية في التعميم العام(. 9111طعيمة، رشدي، ومناع، محمد. ) -

 الفكر العربي.
. مكة 9. طمنزلة المغة العربية بين المغات المعاصرة(. 0811د المجيد. )الطيب، عب -

حياء التراث اإلسالمي.  المكرمة: مركز البحث العممي وا 
اتجاىات عالمية  التعميم اإللكتروني والتعميم االفتراضي:(. 9108عامر، طارق. ) -

. القاىرة: المجموعة العربية لمنشر والتدريب. مسترجع من معاصرة
/1dveau0https://drive.google.com/file/d-بط:الرا
98XGoyc/view?fbclid=IwAR1GSpTQ0YfbxKh1U48yLW
-4wMD0MggFjiyHtMgPP2Jn0CtvOjj1NrE_1a
0&pli=1PNbIUYkLZbxwQKToQJ 

صعوبات تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا والمقترحات (. 9101عبد اهلل، عبد الحميم. ) -
لحميا. ورقة مقدمة إلى مؤتمر قضايا في تعميم المغة العربية لمناطقين 

دمة المغة العربية، ، مركز الممك عبد اهلل بن عبد العزيز الدولي لخبغيرىا
 .169-181الرياض، السعودية، 

. مجمة تطبيقات الحاسوب في تنمية ميارات المغة العربية(. 9108عبد المجيد، عواطف. ) -
-012(، 1)01العموم اإلنسانية بجامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا، 

021. 
المقموب القائم عمى فاعمية إستراتيجية التعمم اإللكتروني (. 9106عبد الوىاب، محمد. ) -

الكتب اإللكترونية في تنمية بعض ميارات الفيم القرائي لدى طالب معيد 
المجمة  .تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا بالجامعة اإلسالمية

 .11-9(، 88)0كمية التربية،  -التربوية: جامعة سوىاج 
. الرياض: دار 9. طيةالمدخل إلى البحث في العموم السموك(. 9109العساف، صالح. ) -

 الزىراء.

https://drive.google.com/file/d/1dveau0-yLW84U3YfbxKh1GSpTQ3XGoyc/view?fbclid=IwAR24a7NrE_3jCtvOj1Jn9MggFjiyHtMgPP1wMD8-PNbIUYkLZbxwQKToQJ0&pli=1
https://drive.google.com/file/d/1dveau0-yLW84U3YfbxKh1GSpTQ3XGoyc/view?fbclid=IwAR24a7NrE_3jCtvOj1Jn9MggFjiyHtMgPP1wMD8-PNbIUYkLZbxwQKToQJ0&pli=1
https://drive.google.com/file/d/1dveau0-yLW84U3YfbxKh1GSpTQ3XGoyc/view?fbclid=IwAR24a7NrE_3jCtvOj1Jn9MggFjiyHtMgPP1wMD8-PNbIUYkLZbxwQKToQJ0&pli=1
https://drive.google.com/file/d/1dveau0-yLW84U3YfbxKh1GSpTQ3XGoyc/view?fbclid=IwAR24a7NrE_3jCtvOj1Jn9MggFjiyHtMgPP1wMD8-PNbIUYkLZbxwQKToQJ0&pli=1
https://drive.google.com/file/d/1dveau0-yLW84U3YfbxKh1GSpTQ3XGoyc/view?fbclid=IwAR24a7NrE_3jCtvOj1Jn9MggFjiyHtMgPP1wMD8-PNbIUYkLZbxwQKToQJ0&pli=1
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دور معاىد تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا بالجامعات (. 9190العصيمي، عارف. ) -
السعودية في تعميم المغة العربية ونشر الثقافة اإلسالمية: معيد تعميم 

مجمة القراءة  .المغة العربية لغير الناطقين بيا بجامعة أم القرى أنموذجاً 
الجمعية المصرية لمقراءة  -كمية التربية  -: جامعة عين شمس والمعرفة

 .81-01(، 910)0والمعرفة، 
اتجاىات طالب المغة العربية كمغة ثانية نحو التعمم الجوال (. 9108عطية، مختار. ) -

. مجمة رسالة التربية وعمم النفس، وحاجاتيم التدريبية الالزمة الستخدامو
0(86 ،)11-68. 

مستويات معيارية مقترحة لتعميم المغة (. 9106وعبد الخالق، مختار. ) الفوزان، محمد، -
العربية لغير الناطقين بيا وتقويم أداء الطالب في ضوئيا بالمممكة 

معيد  -. العربية لمناطقين بغيرىا: جامعة أفريقيا العالمية العربية السعودية
 .10 - 0(، 91)0المغة العربية، 

م واقع التعميم عن بعد في ظل جائحة كورونا من وجية تقوي(. 9191محمود، خولة. ) -
المجمة الدولية أبحاث في العموم  .نظر مديري المدارس والمعممين والطمبة

التربوية واإلنسانية واآلداب والمغات: جامعة البصرة ومركز البحث 
 .116-119(، 1)0وتطوير الموارد البشرية رماح، 

ة العربية ودورىا في تعزيز االنتماء . المغ(9102مصاص، جمعة، وشمغوم، نعيمة. ) -
أعمال اليوم الدراسي: واقع المغة العربية محميًا  .القومي في ظل العولمة

مستغانم: المجمس األعمى لمغة  ودوليًا: المجمس األعمى لمغة العربية،
كمية األدب العربي  -مستغانم  -العربية وجامعة عبد الحميد بن باديس 

 .011 - 060والفنون، 
واقع استخدام تطبيقات اليواتف الذكية في تعميم المغة العربية (. 9190الممحم، تركي. ) -

لمناطقين بمغات أخري في معيد تعميم المغة العربية لغير الناطقين بيا 
. مجمة كمية التربية: جامعة بالجامعة اإلسالمية من وجية نظر المعممين

 .014 - 81(، 9)11كمية التربية،  -أسيوط 
. القاىرة: عالم التكنولوجيا الحديثة في تعميم الفائقين عقمياً (. 9100منصور، إبراىيم. ) -

 الكتاب.
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