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ملخص:
ا�ستهدف البحث قيا�س فاعلية ا�ستخدام التعلم املدمج  blended learningيف حت�سني
اال�ستيعاب اال�ستماعي ل��دى متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها "امل�ستوى الثالث"،
واجتاهاتهم نحو التعلم املدمج؛ لذا ا�س ُتخدِم املنهج �شبه التجريبي للك�شف عن �أثر ا�ستخدام التعلم
املدمج يف حت�سني مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي لدى متعلمي اللغة العربية واجتاهاتهم نحو
التعلم املدمج؛ لذا ُ�ص ِّم َم ْت �أداتان ،الأوىل :اختبار اال�ستيعاب اال�ستماعي ،والثانية :مقيا�س االجتاه
نحو ا�ستخدام التعلم املدمج ،و�أظهرت نتائج البحث -با�ستخدام معادلة ويلكوك�سون -فروق ًا ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى (َ )α ≤ 0. 01بينْ ُرتب درجات الأداء القبلي والبعدي ،مما ُي�ؤكِّد
�أثر ا�ستخدام التعلم املدمج يف مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي يف االختبار ككل ،و يف مهارة
اال�ستماع احلريف والتف�سريي و اال�ستنتاجي لدى متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها ،كما
�أظهرت النتائج فروق ًا ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0. 01يف اجتاهات عينة البحث
نحو التعلم املدمج وختم البحث بتو�صيات ذات �صلة مبو�ضوعه.
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Abstract:
The research aimed to measure the effectiveness of the use of blended
learning for improving listening comprehension for non-native learners
of Arabic (3rd level) and their attitudes towards it. Therefore, the quasiexperimental approach was used to reveal the effectiveness of using blended
learning to develop listening comprehension skills of Arabic learners and
their attitudes towards blended learning.
Therefore, two tools were used: listening comprehension examination,
and attitude measurement towards using blended learning using Wilcoxon,
the results of the research showed statistically significant differences at the
level of (α ≤ 0.01) between pre and post performance scales, which confirms
the effectiveness of the use of blended learning in listening comprehension
skills in the test as a whole, and in the skill of listening (literal, interpretative
and deductive) for non-native learners of Arabic. The results also showed
statistically significant differences at the level of (α ≤ 0.01) in trends of the
research sample towards blended learning The research concludes with
relevant recommendations.
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مقدمة:

ُدخل الأول يف اكت�سابها ،فمن
اال�ستماع مهارة �أ�سا�س ال غنى عنها يف تعلم اللغة ،لكونه امل َ
خالله يتعرف املتعلمون الفونيمات ال�صوتية (�ض -د) �( ،س� -ص) ث َُّم مييزون بينها ا�ستقبا ًال
إنتاجا بطريقة �أكرث فعالية� ،إ�ضافة �إىل مهارات التف�سري ،واال�ستنتاج اال�ستماعي ،و انعدام مهارة
و� ً
اال�ستماع تمُ ِّثل ُم ْ�شكِلةً� ،أو�صت بحلها العديد من الدرا�سات (ال�شيخ علي2012 ،؛ طاهر2012 ،؛
Algarve: 2011,4؛ نيغ يل2011 ،؛ العري�شي1411 ،هـ؛ يان مني2011 ،؛ ال م�شهور� 2010 ،أبوحيميد،
2006؛ حممد2007 ،؛ ر�سالن2007 ،؛ عبد العزيز� ،سليمان و خاطر ، )1989 ،والريب يف �أن حرمان
متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها -امللتحقني بالربنامج امل�سائي -مبعهد جامعة الإمام
ونق�صا يف �إعدادهم اللغوي ،مما ي�ستوجب تالفيه ال اال�ستمرار فيه؛
ق�صورا
من اال�ستماع ُي َع ُّد
ً
ً
لأنهم ال يزاولون اال�ستماع للغة العربية يف حياتهم اليومية؛ لأن ما ي�سمعونه يف ال�شارع هي
نظرا
لغة هجني  ،hybrid Languageكما �أن بع�ض العرب ال يتحدثون معهم �إال باللغة الإجنليزية؛ ً
لطبيعة عملهم ،كما �أن ه�ؤالء املتعلمني يتحدثون مع بع�ضهم بلغتهم الأم ،ومن ثم ال ي�ستمعون
العربية ،وال يتكلمونها �إال قليالً� ،إ�ضافة �إىل ما �سبق ف�إن �شيوع الرتجمة ال�صوتية باللغة الأم
ُيفقد املتعلِّم التمكُّن من التمييز بني الثنائيات ال�صغرى )Minimal Pairs (1؛ مما يتطلَّب مزي ًدا من
العناية والتدريب ،يف مقرر اال�ستماع بربنامج تعليم اللغة امل�سائي مبعهد جامعة الإمام حممد
بن �سعود الإ�سالمية ،وهذا يتنافى مع نتائج البحوث التي �أثبتت �أن امل�ستمع اجليد ،قارئ جيد،
كاتب جيد ،متح ِّدث جيد؛ فاال�ستماع هو املدخل الأول ملهارات اللغة كافة ،حيث �أو�صت بع�ض
البحوث ب�رضورة �إعطاء فهم امل�سموع عناية بارزة لأهميته من خالل برامج و�إ�سرتاتيجيات تعنى
بالتدريب على مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي ،واالرتقاء بها لدى الدار�سني( ،الهزاع1422 ،هـ؛ ال
م�شهور ،2010 ،ال�شيخ)2012 ،

وعلى الرغم مما �سبق ف�إن متعلمي اللغة العربية امللتحقني بالربنامج امل�سائي
ُيح َرمون من برنامج اال�ستماع لعدة �أ�سباب منها:

1.1اقت�صار برناجمهم اللغوي على القراءة و الكتابة و النحو و التعبري� ،أي االقت�صار يف
مهارات التلقي على مهارة القراءة فقط� ،أما مهارات الإنتاج فتقت�رص على مهارة الكتابة فقط!
2.2االحتجاج بعدة �أ�سباب منها:
أ.أ ِق�صرَ الربنامج التدريبي (يومان يف اال�سبوع) ؛ مربر رئي�س يف منع برنامج اال�ستماع؛
لأنه ُيعد عب ًئا على املعلمني واملتعلمني!
صوت واحد (فونيم) في مو ِقع واحد مع اختالفهما في املعنى ،مثل (ضرب -درب) حيث يختلفان
( )1كلمتان تختلفان في
ٍ
في (ض -د)  ،وفي (عليم -أليم) حيث يختلفان في (ع -الهمزة)  ،و هذه األصوات غال ًبا يلتبس نطقها على متعلمي اللغة
العربية؛ ن ََظرًا الِتحِّ َادِ َمخْ رَ ِج ِه َما أَوْ لِ ُقرْب ِ ِهَ ،ف َم َثالًَ :ق ْد تُن َ
ْطقُ الْعَينْ ُ َه ْمزَةً ،وَ حْالَا ُء َها ًء ،والضاد داالً ،مما يُس ِّبب أخطاء لغوية ،خاصة
في إنتاج اللغة (الكالم – الكتابة) .
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.باملتعلمون امللتحقون بالربنامج امل�سائي ،ي�ستمعون �إىل اللغة العربية يف احلياة،
ري مجُ ٍد لهم!
أمر غ َ
وتخ�صي�ص وقت ملقرر اال�ستماعٌ � ،

اإلحساس باملشكلة:
ُت�شري مِ َهن متعلمي اللغة العربية امللتحقني مبعهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها
تعليما جي ًدا يف لغتهم الأم عرب ا�سرتاتيجيات
بجامعة الإمام -الفرتة امل�سائية� -إىل �أنهم تلقوا
ً
وطرائق تدري�س غري تقليدية ،و�أن لديهم �إمكانات التعامل اجليد مع تكنولوجيا االت�صال عرب
تطبيقات الأيباد ،والأيفون ،والكمبيوتر املحمول ،و احلا�سوب املنزيل ،وجميعها لي�ست ترفًا
لهم ،بل �رضورة حيوية ،فهم ميتلكونها؛ فبع�ضهم من الأطباء ،والتكنولوجيني ،والدبلوما�سيني،
�أومعلمي اللغة الإجنليزية باجلامعات ال�سعودية� ،أي �إنهم تعلموا لغتهم الأم عرب تكنولوجيا
ن�ستثمر تكنولوجيا
التعليم احلديثة (َّ � )Hsu,Wangm&Comacm,2008أما نحن فلم نوظِّ ْف �أو
ْ
االت�صال املتوافرة مع ه�ؤالء املتعلمني� ،أي مل ُيوظَّ ف التعلم الإلكرتوين يف ف�صول تعليم اللغة
العربية (جميل2010 ،؛ ديب )2011 ،؛ ظ َّنا يف �أن التعلم الإلكرتوين يحتاج متطلبات ع َّدة منها:
عال ،وانعدام هذه املتطلبات ميثل
فني تكنولوجي ٍ
بنية حتتية قوية ،وت�رشيعات جامعية ،ودعم ِّ
حتديات ال�ستخدام التعلم الإلكرتوين (علي ، )2013 ،يف الوقت الذي وظَّ فت اللغات الأجنبية
الو�سائط التكنولوجية ،و�أجهزة االت�صال الذكية يف حل م�شكالت تعليم اللغة من خالل "التعلم
تبينت فاعليته
املدمج" الذي يدمج بني طريقة التدري�س املعتادة ( ، )F2Fوالتعلم الإلكرتوين ،حيث َّ
يف حت�سني مهارات اللغة (Fujishiro&Miyaji,2012 Loons,2012؛ Marsh 2012؛ Bagheri,2012

&Behjat ,Yamini؛ Miyazoe, 2011Szymanska & Kaczmarek؛ 2011؛ Anderson؛ &Terumi
Anderson, 2011؛ ,PazioMonika؛ Sagarra&Zapata, 2008؛ Graham ,2006؛ WONG ,2007؛
Hong &Samemy, 2010؛ �صومان� ،)Declan , 2004 Bonk & Graham,2004 ،2009 ،إذ �أ�شارت
مار�ش � Marshإىل �أن" :التعلم املدمج هو احلل الأمثل لتعليم اللغة ،حيث يتم توظيف جمموعة

متنوعة من تقنيات �إدارة الف�صول الدرا�سية لتحقيق �أق�صى قدر من فُر�ص املمار�سة اللغوية؛ مما
ُيك�سِ ُب املتعلمني َد ْخ ًال لغو ًيا يمُ ِّك ُن ُهم من التوا�صل الفعال ،وا�ستطردت قائلة� :إن م�شكلة تعلُّم اللغة
حرج �أثناء تعلم اللغة� ،إ�ضافة �إىل حمدودية وقت
الأجنبية تواجهها عدة عقبات �أبرزها :القلق ،وال َّت ُّ
التعلم التقليدي؛ كل هذه التحديات ميكن مواجهتها عرب التعلم املدمج ( )p20,2012و بينت درا�سة
"العتيبي فعالية التعلم املدمج على حت�سني اال�ستماع لدى متعلمي اللغة الإجنليزية ،وحت�سني
اجتاهاتهم نحو التعلم املدمج" ( . )Al- Otaibi ,Nouby, Abdul Aziz, & Alagab ,2012و�أو�ضحت
درا�سة جروفي�س"� "Grgurovicأن التعلم املدمج قادر على حل امل�شكالت التعليمية التي تتعلق
بزيادة �أعداد الطالب ،ومراعاة الفروق الفردية بينهم� ،إ�ضافة �إىل مرونته -فيما يتعلق -بزمن
اجمللد الرابع ،العدد الثامن ،كانون ثاني 2014

57

أثر استخدام التعلم املدمج يف حتسني االستيعاب االستماعي لدى متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها واجتاهاتهم حنوه

ومكان التعلم املالئم لكل منهم ،ف�ض ًال عن مراعاته للتعلم الذاتي للطالب ،كما �أنه ي�ساير حتول
وم�سانِد مع توفري م�صادر متعددة للمعرفة؛ نظراً لالت�صال
دور املعلم من مل ِّقن �إىل م�رشف
وموجه ُ
ِّ
مبواقع خمتلفة عرب االنرتنت ( ، )2011,29وهذه النتيجة عززتها درا�سة هوجن و �سيمامي (&Hong
Semimy,2010؛ يان )2012 :و �أو�ضح "ليتل وبلجر" �أن التعلم املدمج يتيح �إمكانية تغيري اجتاهاتنا،
دعم التعلم،
لي�س فقط جتاه زمان ومكان ممار�سة التعلم ،بل جتاه نوعية امل�صادر والأدوات التي َت ُ
وو�سائل ا�ستخدامها (� ،2012ص ، )3 ،كما بينت نتائج درا�سة �إيزاك و ياملاز ( )Isık&Yılmazزيادة
الوعي مبهارات اال�ستماع لدى املجموعة التجريبية ،كما ازداد اجتاههم الإيجابي نحو التعلُّم
أي�ضا زادت ثقتهم ب�أنف�سهم ،يف �أثناء مواقف التعلُّم (� ، )2011,27إن النتائج ال�سابقة
باحلا�سوبً � ،
نحتاجها يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني ب�صفة عامة لتغيري ال�صورة النمطية لها لدى
متعلميها ،وم�سايرة التوجهات العاملية يف تدري�سها .لكل ما َ�س َب َق ف�إن البحث احلايل يحاول �إيجاد
حل مل�شكلة �ضعف مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي لدى متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها،
ا�ستنا ًدا �إىل نتائج بع�ض البحوث والدرا�سات ال�سابقة املرتبطة بتح�سني مهارات اال�ستماع ،مثل
درا�سة (ال�شيخ علي2012 ،؛ طاهر2012 ،؛ Algarve: 2011؛ نيغ يل2011 ،؛ العري�شي1411 ،هـ؛ يان
مني2011 ،؛ ال م�شهور� 2010 ،أبوحيميد2006 ،؛ حممد2007 ،؛ عبد العزيز� ،سليمان و خاطر)1989 ،
ورا يف اال�ستيعاب
� ،إ�ضافة �إىل خربة الباحث يف جمال تعليم اللغة العربية �إذ مل�س
ُ
الباحث ُق ُ�ص ً
اال�ستماعي لدى متعلمي اللغة العربية امللتحقني بالربنامج امل�سائي مبعهد تعليم اللغة بجامعة
جت�سد يف:
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية؛ َّ
�1.1ضعف مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي ،خا�صة اخللط بني الثنائيات ال�صغرى و�صعوبة
َّلت (� )8أوراق �إمالء تبينَّ
التف�سري �أو اال�ستنتاج �أثناء اال�ستماع؛ مما انعك�س كتابة ونط ًقا ،فقد ُحل ْ
منها ُ�شيوع ن�سبة ( )%75من الأخطاء – الكتابية – يف الثنائيات ال�صغرى (ت -ط) و (ع -الهمزة)
رجعت هذه الأخطاء �إىل عدم تدريب املتعلمني على
و (ظ -ذ) و (ك -ق)  ،واحلروف امل�ش َّددة و�أُ ِ
يع�ض مهارات اال�ستماع احلريف ،كما الحظ الباحث على ه�ؤالء املتعلمني �صفة اخلجل والتحرج
ن�صب العناية
من احلديث �أمام الآخرين ،نتيجة َ�ضعف النطق لديهم؛ النعدام برنامج اال�ستماع �إذ َت ُّ
على تعليم القراءة و الكتابة و النحو فقط!
لتعرف اال�سرتاتيجيات التدري�سية
2.2ح�ضور الباحث بع�ض درو�س تعليم اللغة العربية؛ ُّ
امل َّت َبعة يف تدري�س ا�ستماع؛ فتبني انعدام توظيف التكنولوجيا املتاحة بني يدي دار�سي الربنامج
امل�سائي ،وطغيان الطرق التقليدية يف تدري�س هذه املهارة ،وه��ذا ما �أكدته بع�ض كتابات
املتخ�ص�صني (جوهر2009 ،؛ الديب . )2012
3.3مقابلة الباحث لعينة من متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها َبل َغ ْت �سبعة ع�رش
متعلماً؛ بغية التعرف على واقع تعلم اللغة العربية� ،أ�شارت نتائج حتليل املقابلة �إىل �إجماع �أكرث
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من  %90منهم على انخفا�ض م�ستوى حت�صيلهم نتيجة تقليدية الأ�ساليب املتبعة ،م�شريين �إىل
�أنهم مل يتعلموا العربية يف معامل لغات ،وانعدام ا�ستخدام الو�سائط �إلكرتونية ،و�أنهم ي�شعرون
بفجوة بني تعلمهم اللغة العربية و تعلمهم لغتهم الأم� ،إ�ضافة �إىل تقليدية املو�ضوعات املقررة!
4.4بروز مو�ضوعات عِ د ٌة� -أثناء مناق�شة الباحث مع بع�ض الزمالء املتطلعني للنهو�ض
بتعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها -من �أهمها:
 �رضورة تطوير املحتوى التعليمي احلايل.
 �رضورة اللجوء �إىل �أ�ساليب تكنولوجيا التعليم و لكن التحديات كثرية!!
5.5متعلمو العربية بالربنامج امل�سائي بجامعة الإم��ام ميتلكون �أجهزة ات�صال ذكية
(الأيفون ،الأيباد واحلا�سوب املحمول ،وميكن توظيفها يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها،
لق بيئة تعلم �إلكرتوين بال تكلفة!!
�أي يمُ ك ُن َنا َخ َ

مشكلة البحث:
يف �ضوء ما �سبق يمُ ِك ُن حتديد م�شكلة البحث يف:

َ�ضعف مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي النعدام برنامج اال�ستماع لدى متعلمي اللغة العربية
غري الناطقني بها ،امللتحقني بالربنامج امل�سائي مبعهد تعليم اللغة العربية بجامعة الإمام حممد
بن �سعود الإ�سالمية.

أسئلة البحث:
ي�سعى البحث للإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي:

�س :1ما �أثر ا�ستخدام التعلم املدمج يف حت�سني مهارات اال�ستيعاب
اال�ستماعي لدى متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها ،واجتاهاتهم نحو
التعلم املدمج؟
وب�صيغة �أخرى ف�إن البحث ي�سعى للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:

1.1ما �أثر ا�ستخدام التعلم املدمج يف حت�سني مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي كله لدى
متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها امللتحقني بربنامج الفرتة امل�سائية مبعهد تعليم اللغة
العربية بجامعةالإمام؟
2.2ما �أثر ا�ستخدام التعلم املدمج يف حت�سني مهارات اال�ستماع احل َْريف لدى متعلمي اللغة
العربية غري الناطقني بها؟
3.3ما �أثر ا�ستخدام التعلم املدمج يف حت�سني مهارات اال�ستماع التف�سريي لدى متعلمي اللغة
العربية غري الناطقني بها؟
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4.4ما �أثر ا�ستخدام التعلم املدمج يف حت�سني مهارات اال�ستماع اال�ستنتاجي لدى متعلمي
اللغة العربية غري الناطقني بها؟
5.5ما �أثر ا�ستخدام التعلم املدمج يف اجتاهات عينة البحث نحو التعلم املدمج؟

أهداف البحث:
يهدف البحث احلايل ب�صفة عامة �إىل ما ي�أتي:
1.1حتديد مدى فاعلية ا�ستخدام التعلم املدمج يف حت�سني اال�ستيعاب اال�ستماعي لدى
متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها امللتحقني بربنامج الفرتة امل�سائية مبعهد تعليم اللغة
العربية بجامعة الإمام يف االختبار كله.
2.2حتديد مدى فاعلية ا�ستخدام التعلم املدمج يف حت�سني اجتاهات متعلمي اللغة العربية
غري الناطقني بها نحو التعلم املدمج بو�صفه �أحد �أمناط التعلم الإلكرتوين.

أهمية البحث:
ي�ستمد البحث �أهميته من �أنه قد ُي�س ِه ُم يف:

1.1حت�سني اال�ستيعاب اال�ستماعي با�ستخدام التعليم املدمج لدى متعلمي اللغة العربية غري
الناطقني بها ،من خالل توظيف الو�سائط التكنولوجية املتوفِّرة مع املتعلمني �أنف�سهم� ،أي دون
تكلفة جامعية �أو بنية حتتية تعوق ا�ستخدام بيئة التعلم الإلكرتونية.
�2.2إفادة عينة البحث من مقرر اال�ستماع املقرتح ،حيث ال يوجد هذا املقرر يف برنامج
�إعدادهم اللغوي كله.
رش الوعي بالتعلم الإلكرتوين بني متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها.
َ 3.3ن� ُ

النمطية عن تعلم اللغة العربية لدى متعلميها غري الناطقني بها عرب التعلم
4.4تغيري ال�صورة
ِّ
املدمج.

حدود البحث:
يلتزم البحث باحلدود الآتية:
طبق البحث احلايل يف معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها
1.1حدود مكانيةُ :ي َّ
بجامعة الإمام.
2.2حدود زمانية :الن�صف الدرا�سي الأول من العام اجلامعي 1432هـ1433 -هـ.
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3.3حدود مو�ضوعية:
 يلتزم البحث بالتطبيق على عينة من متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها ،امل�ستوى
الثالث بالربنامج امل�سائي ،لأن ه�ؤالء املتعلمني حمرومون من مقرر اال�ستماع يف
برنامج �إعدادهم اللغوي.
 يقت�رص البحث احلايل على مهارات اال�ستماع احلريف ،و مهارات اال�ستماع التف�سريي،
نظرا للم�ستوى اللغوي لعينة البحث.
ومهارات اال�ستماع اال�ستنتاجي فقط؛ ً
 يلتزم البحث با�ستخدام التعلم املدمج بو�صفه �أحد �أ�شكال التعلم الإلكرتوين.
 توظيف و�سائط التعلم الإلكرتوين املتاح مع املتعلمني مثل –الأيباد ،و احلا�سوب
املحمول ،و احلا�سوب املنزيل ،و الهاتف الذكي يف التعلم و التوا�صل خللق بيئة تعلم
تغيريا لل�صورة النمطية عن تعلم اللغة العربية لغري الناطقني بها.
تفاعلية؛
ً

عينة البحث:
متثَّلت عينة البحث يف ( )10من متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها،
امل�سجلني بامل�ستوى الثالث للأ�سباب الآتية:

1.1خربتهم اللغوية –يف امل�ستويني ال�سابقني -متكنهم من التعامل مع اللغة العربية
ال�صغرى.
ً
ا�ستماعا؛ مما يي�سرِّ لهم التفريق بني الثنائيات ُّ
2.2جميعهم ميتلكون �أجهزة تقنية متقدمة متنوعة مثل :الأيباد ،والأيفون ،وحا�سوب حممول.
3.3جميعهم دائمو ال�شكوى من تقليدية تعلم العربية ،و�أنها �صعبة التح�صيل.
4.4تبلغ ن�سبة الأوروبيني نحو ( )80%و ( )20%ينتمون للجن�سية ال�صينية والباك�ستانية.
بلغت ن�سبة عينة البحث من املجتمع الكلي نحو ( ، )%23.8وهي عينة يمُ ك ُِن االعتماد عليها
�إح�صائ ًيا عرب الإح�صاء الالبرامرتي با�ستخدام اختبار ويلكوك�سون.

منهج البحث:
طبق على العينة �أدوات
ي�ستخدم البحث املنهج التجريبي ذو املجموعة الواحدة ،بحيث ُي ّ
تطبق عليها �أدوات البحث تطبي ًقا بعد ًيا.
البحث تطبي ًقا قبل ًيا ثم تتعر�ض العينة لتجربة البحث  ،ثم َّ

مصطلحات البحث:
◄◄الفاعلية :يتبني الباحث تعريف "�شادي�ش و�آخرون" ( )Shadish & othersللفاعلية على
�أنها "مدي ت�أثري تدخل املعاجلة التجريبية يف الأداء عندما يتم تنفيذها حتت �رشوط التطبيق
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الواقعي وخ�صائ�ص املعاجلة ) (2002,؛ ومن ثم ُيق�صد بالفاعلية يف هذا البحث �إجرائي ًا مدى ت�أثري
ا�ستخدام التعلم املدمج يف حت�سني مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي واالجتاه نحو ا�ستخدام التعلم
املدمج لدى متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها.
◄◄التعلم املدمج� :شكل من �أ�شكال التعليم يدمج بني التعليم التقليدي و التعليم الإلكرتوين
القائم على تكنولوجيا املعلومات و االت�صاالت والإنرتنت املتوافر مع املتعلمني داخل ف�صول
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها.
◄◄اال�ستيعاب اال�ستماعي :هو ح�صيلة مهارات اال�ستماع التي يتعلمها متعلم اللغة
العربية غري الناطق بها عرب برنامج اال�ستماع املقرتح -وتتعدد هذه املهارات فمنها:
حل ْريف ،مهارة كلية تمُ ك ُِّن املتعلِّ ِم من:
◄◄اال�ستيعاب ا َ
أ.أالتفريق بني الثنائيات ال�صغرى يف الن�ص امل�سموع ،و يق�صد بهما :حرفان خمتلفان
كتابة ،متماثالن يف املخرج ال�صوتي �أو بينهما تقارب �صوتي ،مما ُيغيرِّ داللة الكلمة ،مثل (ع َّد-
ع�ض)  ،و تتمثل هذه الثنائيات يف (�ض -د) ( ،همزة -ع) �( ،س� -ص) ( ،ت -ط) ( ،ظ -ذ)
َّ
(ك -ق) .
.بالتمييز بني احلرف امل�ش َّدد ،وغري املُ�ش َّدد يف الن�ص امل�سموع ،و تذكر الأحداث.
5.5اال�ستيعاب التف�سريي :هي مهارة كلية تمُ كِّن املتعلِّم من تف�سري ما له عالقة بالن�ص،
وما لي�س له عالقة بالن�ص امل�ستمع �إليه ،وترتيب الأحداث وفق ورودها يف الن�ص امل�ستمع �إليه،
والتفريق بني الفِكر الرئي�سة و الفِكر الفرعية يف الن�ص امل�س َتمع �إليه.
6.6اال�ستيعاب اال�ستنتاجي :مهارة كلية تمُ كِّن املتعلِّم من �إدراك نوع االنفعاالت امل�ستمع
�إليها كالتعجب واال�ستفهام ،والتنب�ؤ مبا �سينتهي �إليه احلديث امل�ستمع �إليه.
تقا�س مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي بالدرجة الكلية التي َيح�صل عليها متعلم اللغة العربية
من االختبار املُعد لهذا الغر�ض.
7.7االجتاه نحو ا�ستخدام التعلم املدمجُ :يعرف االجتاه نحو ا�ستخدام التعلم املدمج ب�أنه:
حالة ذهنية ترتبط بامل�شاعر واالنفعاالت التي تنتظم خالل اخلربة ،وتعمل على توجيه ا�ستجابة
متعلم اللغة العربية نحو ت�أييد �أو معار�ضة ا�ستخدام التعلم املدمج ،ويقا�س كمي ًا يف البحث احلايل
بالدرجة التي يح�صل عليها املتعلم من خالل ا�ستجابته لبنود املقيا�س ا ُ
مل َعد لذلك.

أدوات البحث:
متثَّلت �أدوات البحث يف:

1.1قائمة مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي.
2.2اختبار مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي.
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3.3مقيا�س اجتاه متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها نحو التعلم املدمج يف حت�سني
اال�ستيعاب اال�ستماعي.

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
أوالً -التعلم املدمج:
ُيع ُّد من �أكرث �أ�ساليب التعلم احلديثة انت�شاراً يف جمال تعليم اللغة؛ لأنه يق�ضي على عدم
جمه
التفاعل بني املعلم واملتعلمني ،بو�صفه �أبرز عيوب التعلم الإليكرتوين ،وذلك من خالل َد ِ
بالتعلم التقليدي (وج ًها لوجه)  ،وقد تعددت تعريفاته وف ًقا لتعدد ر�ؤى املعنيني فهو :خلط وتوليف
بني التعليم التقليدي وا�ستخدام �شبكة االنرتنت (ليتل و بجلر2012 ،؛ �سليم2011 ،؛ بونك وجرهام،
BonkandGraham,2005؛ زيتون� ، )2005 ،أو هو� :شكل من �أ�شكال التعليم ُي�ؤ ََّ�س�س على ا�ستخدام
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت والتقنيات احلديثة داخل غرفة ال�صف الدرا�سي التقليدي،
يعرفه كل من" :ميليهيم" Mulheim,2006؛ �شاهني2008 ،؛ املتويل2008 ،؛ حممود)2009 ،
بناء علي التعريفات ال�سابقة ميكن للدرا�سة تعريف التعلم املدمج �إجرائ ًيا ب�أنه�" :شكل من
ً
�أ�شكال التعليم ميزج بني التعليم التقليدي و التعليم الإلكرتوين القائم على تكنولوجيا املعلومات و
االت�صاالت والإنرتنت املتوافر مع املتعلمني داخل ف�صول تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها.
وت�أ�سي�س ًا علي ما �سبق ميكننا القول� :إن التعليم ال�صفي التقليدي هو املكون الأول للتعلم
املدمج ،مبا ي�شتمل عليه من عديد من اال�سرتاتيجيات املرتبطة بالطريقة املُعتادة لتعليم اللغة،
والتي متتاز مبجموعة من املزايا منها :توفري تغذية راجعة فورية للطالب ،والتفاعل وجه ًا لوجه
بني الطالب ومعلمه �أثناء التعلم � ّأم َا املكون الثاين فهو التعلم الإلكرتوين عرب �شبكة االنرتنت
 ،Onlineوالذي ميتاز هو الأخر مبزايا عديدة (عمار. )2010 :

ويحقق التعلم املدمج الفوائد الآتية:

♦ ♦تعدد طرق التعلم ومناذجه ،وو�سائطه التي ي�ستخدمها متعلمو اللغة العربية غري الناطقني
بها ،مبا ينا�سب احتياجاتهم و�أهدافهم من تعلم اللغة العربية.
♦ ♦�سهولة التوا�صل مع متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها ،ف�ض ًال عن تزويدهم باملادة
العلمية عرب الويكي  Wikiالذي َ�ص َّممه الباحث؛ مما ُيوفِّر بيئة تفاعلية م�ستمرة حتافظ على
ا�ستمرارية دافعية متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها ،ورغبتهم يف ا�ستمرار تعلمهم.
♦ ♦حت�سني مهارات اال�ستماع عربالإنرتنت ،والتعلم التقليدي.

و ُي�ستخدم التعلم املدمج يف التعليم والتعلم وفقاً ال�سرتاتيجية معينة من
جملة ا�سرتاتيجيات خل�صها ح�سن زيتون ( )2005يف اال�سرتاتيجيات الآتية:
1.1اال�سرتاتيجية الأويلَ :ت َت� َّأ�س�س علي �أن ُي َتعلم در�س �أو �أكرث ب�أ�سلوب التعلم ال�صفي،
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قوم تعلم الطالب ب�أي من و�سائل
و ُي َتعلم در�س �أخر �أو�أك�ثر ب�أحد ا�شكال التعلم الإلكرتوين ،و ُي َّ
التقومي التقليدية �أو الإلكرتونية.
2.2اال�سرتاتيجية الثانية :تت�أ�س�س على �أن يت�شارك فيها التعلم ال�صفي والتعلم الإلكرتوين
تبادلي ًا يف تعليم وتعلم در�س واحد ،غري �أن بداية التعليم والتعلم تتم ب�أ�سلوب التعلم ال�صفي ويليه
التعلم الإلكرتوينُ ،ي َق َّوم تعلم الطالب ختامي ًا ب�أي من و�سائل التقومي التقليدية �أو الإلكرتونية.
3.3اال�سرتاتيجية الثالثة :تت�أ�س�س على �أن يت�شارك فيها التعلم ال�صفي والتعلم الإلكرتوين
تبادلي ًا يف تعليم وتعلم در�س واحد ،غري �أن بداية التعليم والتعلم تتم ب�أ�سلوب التعلم الإلكرتوين
ويعقبه التعلم ال�صفي ،و ُي َق َّو ُم تعلم الطالب ختامي ًا ب�أي من و�سائل التقومي التقليدية�أو الإلكرتونية.
4.4اال�سرتاتيجية الرابعة :تت�أ�س�س علي �أن يت�شارك فيها التعلم ال�صفي والتعلم الإلكرتوين
تبادلي ًا يف تعليم وتعلم در�س واحد ،بحيث يتم التناوب بني �أ�سلوب التعلم الإلكرتوين وبني التعلم
ال�صفي �أكرث من مرة للدر�س الواحد ،و ُي َق َّو ُم تعلم الطالب ختامي ًا ب�أي من و�سائل التقومي التقليدية
�أو الإلكرتونية.
ونظراً لوجود عوامل عدة ترتبط بالبحث احلايل و�أهمها :طبيعة حمتوي برنامج اال�ستيعاب
اال�ستماعي ،وما حتتاجه من ت�صحيح �أو تعزيز املعلِّم ،و ممار�سة الطالب عمل ًيا لهذه املهارات؛
ف�إن البحث احلايل ي�ؤ�س�س �إجراءات تنفيذ التعلم املدمج على اال�سرتاتيجية الثانية.

شروط جناح اسرتاتيجيات التعلم املدمج:
َّ�ص َها «بالدوين »
تَبنَّى البحث احلايل ا�سرتاتيجية التعلم املدمج ،التي خل َ

 ،Baldwinيف:
1.1التقدمي :وتعني تقدمي معلومات للطالب عن املحتوي �سواء كانت �شفوية �أم مكتوبة ،مع

حتفيزهم وزيادة دافعيتهم للتعلم.
ا�ستعداد املتع ِّلم :و َتعنِي الت�أكد من توافر املتطلبات القبلية ال�ستخدام التعلم املدمج
والتي �أهمها توافر مهارات ا�ستخدام االنرتنت و�أهمها البحث عن املعلومات ،وحتقيق االت�صال
�صممه الباحث.
املتزامن وغري املتزامن والتعامل مع الويكي الذي َّ
ال�رشح :و َتعنِي كيفية تو�ضيح كل مهارة من مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي ،و التمييز
بينها ،ف�ض ًال عن توجيه الطالب لكيفية تنفيذ املهام والأن�شطة التي قد ُتطلب منهم ال�ستيعابها.
املمار�سة :و َتعنِي �إعطاء الوقت والفر�ص الكافية للمتعلم لتطبيق و�إعادة تطبيق ما يكت�سبه
من معارف ومهارات وفق ًا لقدراته و�رسعته يف التعلم.
التقومي :و َتعنِي تزويد الطالب بتغذية راجعة فورية ودقيقة حول فهمه للمهارة امل�ستهدفة
عرب�أ�شكال التقومي املتنوعة ،كما �سيتبني الح ًقا يف جزئية الإطار العملي للبحث احلايل.
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التعاون :و َتعنِي ال�سماح للطالب مب�شاركة �أقرانه يف �أن�شطة تعاونية ،والعمل تعاوني ًا من
خالل �أ�سلوب الفريق اعتماداً علي �أ�ساليب التوا�صل ال�صفي وغري ال�صفي (نق ًال عن عمار .، )2009 ،

ثانيًا -االستيعاب االستماعي:

غاية تعلم اللغة اال�ستيعاب ،و ُيع ّداال�ستماع �أبرز مدخالت اللغة املفهومة  ،Inputلكونه �أبرز
قنوات االت�صال بني الإن�سان والأخرين ،وهويتطلَّب تركي ًزا ال�ستيعاب الر�سالة املر�سلة ،ومع �ش َّدة
الرتكيز ي�ستطيع ُم�ستقبِل الر�سالة امل�سموعة الإن�صات للغة اللفظية وغري اللفظية التي َت�ص ُد ُر عن
املُر�سِ ل ،مما ُيعي ُنه على ا�ستيعاب الر�سالة ،و التفاعل معها.
ال�سمع ال يرتادف مع اال�ستماع �أو الإن�صات؛ لأن ال�سمع حا�سة يخلق بها
ال ريب يف �أن َّ
الإن�سان ،فهي قدرة ف�سيولوجية تنقل الذبذبات ال�صوتية �إىل الأذن الو�سطى ،ومن ثم تنتقل ال
ثم ركز فيما ي�سمع ،انتقل ال�سماع �إىل اال�ستماع ) ،(2ف�إن علت
�إراد ًيا �إىل العقل ،ف�إن انتبه ال�سامع َّ
درجة الرتكيز ،انتقل اال�ستماع �إىل الإن�صات ،وقد جاء يف تف�سري املنار :اال�ستماع �أبلغ من ال�سمع؛
لأنه �إمنا يكون بق�صد ونية وتوجيه احلا�سة �إىل الكالم لإدراكه ،فمن ا�ستمع و�أن�صت كان جديراً
ب�أن َيفهم و َيتدبر http:// www. islamweb. net/ newlibrary/ display_book. php?idfrom

عنا�رص عملية اال�ستماع ،تتكون عملية اال�ستماع من عدة عنا�رص:

1.1املر�سل :و هو من�شئ الر�سالة ،و م�صدرها.
املت�ضمن املعارف و القيم و امل�صطلحات التي �أن�ش�أها
2.2الر�سالة :وهي الن�ص امل�سموع
َّ
املُر�سِ ل
3.3ال�سامع :هو من ي�ستقبل الر�سالة امل�سموعة ،وال بد �أن يتمكن من عدد من املهارات التي
متكنه من ا�ستيعاب اال�ستماعي وهي تختلف وف ًقا لأمناط اال�ستماع ،و�أهدافه ،و بيئته.
4.4قناة االت�صال :هي الو�سيط الذي ينقل الن�ص امل�سموع من املر�سل �إىل ال�سامع ،كالهواء
والقناة ال�سمعية ،و التلفاز و اجلوال.
5.5بيئة االت�صال :هو املكان الذي جترى فيه عملية اال�ستماع ،فف�صل تعليم اللغةُ ،يع ُّد بيئة
ات�صال.

تصنيفات مستويات االستيعاب االستماعي ومهاراته:

تعددت ت�صنيفات اال�ستيعاب اال�ستماعي ،وتباينت وف ًقا لأهداف الباحث ،و فيما ي�أتي
عر�ض لبع�ض الت�صنيفات ،حيث �صنَّف (ال�شعيبي )1989 ،م�ستويات اال�ستيعاب

اال�ستماعي �إىل �صنفني:

أ.أاال�ستماع ال�رسيع.

( )2لهذا آثر الباحث استخدام مصطلح االستماع؛ لكون استيعاب املهارات يستلزم التركيز ،و هو شرط من شروط
االستماع؛ لذا صيغ عنوان البحث :االستيعاب االستماعي بدال ً من فهم املسموع!
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.باال�ستماع الناقد.
ويتطلب النوع الأول اال�ستماع اجليد ملحتوى املادة امل�سموعة و تقديرها ،واال�ستجابة
التامة لها ،وحتديد �أ�سلوب املتحدث يف �أثناء كالمه ،والت�أثر ب�صوت املتح ِّدث ،ومظهره ،ونربة
�صوتهَّ � ،أما النوع الثاين فيتطلب :اليقظة التامة و اال�ستيعاب الكامل لآراء املتح ِّدث ،واملو�ضوعية
يف حتليل احلديث ،و احلُكم عليه ،ومناق�شة املتحدث و نقد ما يقوله.
و�أ�ضاف (عطا� )1990 ،إىل الت�صنيفني ال�سابقني ت�صنيفًا ثال ًثا ،و هو اال�ستماع التح�صيلي،
ق�سم
الذي يتطلَّب الرتكيز االنتباه للن�ص امل�س َت َمع �إليه ،والربط بني الأفكار الواردة فيه ،يف حني َّ

(مدكور2000 ،؛  : )2006اال�ستيعاب اال�ستماعي �إىل:

أ.أمهارات اال�ستماع التمييزي الذي ينق�سم �إىل عدد من املهارات الفرعية ،منها :التذكر
ال�سمعي ،ومتييز ال�صفات املتعلِّقة بال�صوت مثل :هادئ ،مرتفع،ا�ستخال�ص املعنى من نغمة
ال�صوت ،ومتييز النغمات ال�صوتية ومتييزالرموزال�صوتية املتقاربة يف ال�شكل ،ويف النطق ،ومتييز
الأ�صوات ،والقدرة على دمج هذه الأ�صوات ،و�إكمال الناق�ص من الكلمة �أو اجلملة فيما ُي َ�س َّمى
مبهارة الإغالق.
.بمهارات اال�ستماع الت�صنيفي :وتركِّز على �إدراك العالقات املعنوية و املنطقية بني
احلقائق و الأفكار ،طب ًقا خلا�صية ُم�شرتكة فيما بينها.
.تمهارات ا�ستخال�ص الفكرة الرئي�سة :وتتطلب هذه املهارة من املُ�ستمِع الرتكيز على
الكلمات املفتاحية و احلقائق و املفهومات.
.ثمهارات اال�ستماع اال�ستنتاجي :ويخت�ص بالتنب�ؤ لنهاية الق�صة امل�سموعة �أو ال�سياق
امل�سموع ب�صفة عامة.
.جمهارات اال�ستماع الناقد :و هذه املهارة نوع من التفكري التقوميي ،تمُ كِّن امل�ستمِع من
احلكم على �صواب و خط�أ ما ا�س َتمع �إليه ،مع الإتيان باحل َُّجة و الرباهني لت�أييد َر�أْي املتح ِّدث و
هذا يتطلب مهارات منها:
 تقومي الكالم امل�سموع من حيث دقته ،و م�ستوى الإلقاء.
 تعرف التناق�ضات يف املو�ضوع.
امل�ستمع �إليه.
 ا�ستخراج اجلملة التي ال عالقة لها باملو�ضوع
َ
يف حني ُعن َِي ت�صنيف (طعيمة )2004 ،باملهارات اللغوية -و منها اال�ستماع -ملتعلم اللغة
العربية لغة ثانية–وقد ُ�ص ِّنفت املهارات وف ًقا للم�ستوى اللغوي وفيما يخ�ص اال�ستماع ف�إنه

ت�ض َّمن:

 متييز الأ�صوات العربية يف احلوارات الهادئة.
 �إدراك العالقة بني الأ�صوات ورموزها املكتوبة.
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التمييز بني احلقيقة واخليال.
تذوق التعبريات اجلميلة و الأ�ساليب البليغة فيما ُي�س َت َم ُع �إليه.
جت ُّنب امل�شتتات و الرتكيز فيما ُي�س َت َم ُع �إليه.
�إبداء الر�أي فيما ي�ستمِع �إليه.

فق�سم مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي �إىل م�ستويات عِ َّدة هي:
�أما (ع�رصَّ )2005 ،

أ.أامل�ستوى الأول :مهارات اال�ستيعاب احلريف :و تت�ضمن ما ياتي:
 حتديد الطالب املعنى املعجمي للكلمة.
امل�ستمع �إليه.
عرف املعنى ال�رصيح للن�ص
َ
  َت ُّ
عرف ال ِفكَر الرئي�سة.
  َت ُّ
عرف الفكر التف�صيلية للحديث امل�ستمع �إليه.
  َت ُّ
عرف مدى ت�سل�سل املو�ضوع.
  َت ُّ
 حتديد �أوجه ال�شبه و االختالف بني ما ورد يف املو�ضوع.
عرف طريقة املتح ِّدث يف تنظيم �أفكاره.
  َت ُّ
 متييز الكلمات املفتاحية يف امل�سموع.
 فهم َمب َنى ال َّن�ص.
 اقرتاح عنوان مالئم للن�ص.
 تنفيذ التعليمات امل�سموعة.
.بامل�ستوى الثاين :مهارات اال�ستيعاب التف�سريي ،و يت�ضمن ما ي�أتي:
 حتديد املعنى املجازي.
 حتديد ال ِفكَر الرئي�سة و الفرعية.
امل�ستمع �إليه.
 ا�ستخال�ص النتائج من الن�ص
َ
 التنب�ؤ بالأحداث.
عرف ر�أي الكاتب فيما يق ِّدمه �أو يطرحه على جمهور امل�ستمعني.
  َت ُّ
 �إكمال بع�ض ثغرات ال َّن�ص امل�سموع.
 ا�ستنتاج التعميمات من الن�ص امل�س َت َمع �إليه.
.تامل�ستوى الثالث :مهارات اال�ستيعاب التطبيقي ،و يت�ضمن ما ي�أتي:
امل�ستمع �إليه!
 اقرتاح حلول علمية للم�شكالت الواردة يف الن�ص
َ
 تقييم مدى الدقة الواردة يف الن�ص امل�ستمع �إليه.
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 التمييز بني الآراء واحلقائق.
 ا ُ
حلكْم على م�صداقية املتح ِّدث.
تقبل اجلمهور للن�ص امل�ستمع �إليه.
 تقييم مدى ُّ

�أما (�سامل )2005 ،فقد جاء ت�صنيفه مت�ضمنًا ما �أورده (ع�رص، )2005 ،
�إال انه زاد عليه:
ال�صغرى) .
 التمييز بني الكلمات ذوات الأ�صوات املت�شابهة يف النطق (الثنائيات ُ
 تعرف الكلمات التي بها حركات طويلة.
 تعرف الكلمات التي بها حروف ُم�ش َّددة.
 التذكر املبا�رش للم�سموع.
يف حني ا�ستفاد (يحي عري�شي )2011 ،من الت�صنيفات ال�سابقة؛ فق َّدم ت�صنيفًا رباع ًيا اتفقت
يف م�ضمونها ،وتباينت م�سمياته عن الت�صنيفات ال�سابقة!

مما َ�س َب َق يمُ ِك ُن ا�ستنتاج ما ي�أتي:

1.1الت�صنيفات ال�سابقة مل ت�ستهدف متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها �سوى ت�صنيف
(طعيمة2004 ،؛ ويحي العري�شي2011 ،؛ ال�شيخ علي. )2012 ،
2.2تع َّددت ت�صنيفَات اال�ستماع ،فمنها :اال�ستماع ال�رسيع ،والتح�صيلي ،والتمييزي،
والت�صنيفي واال�ستنتاجي ،والناقد.
3.3مهارات دقة الفهم اال�ستماعي لدى (يحي عري�شي )2011 ،مهارات �أ�سا�سية �رضورية
لال�ستماع الفعال.
4.4ميكن اال�ستفادة من الدرا�سات ال�سابقة -جميعها -يف البحث احلايل من خالل االقت�صار
على عدد من املهارات ت�ضمنها اجلدوالن ( )1و (. )2

إجراءات البحث:

1.1قائمة مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي:

ا�ستهدفت قائمة حتديد مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي ،يف امل�ستوى الثالث ملتعلمي اللغة
العربية لغري الناطقني بها ،التي ميكن تنميتها من خالل التعلم املدمج.

ال�صورة الأولية للقائمة:
ُع ِر َ�ض ْت قائمة مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي على جمموعة من املحكمني متنوعي
التخ�ص�ص ،لإبداء �أرائهم فيها من حيث منا�سبة املهارات الرئي�سة و ما ين�ضوي �إليها من مهارات
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فرعية ملتعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها ،ا�ستندت القائمة �إىل طريقة ليكرت Likert Scale

اخلما�سية ،جتن ًبا الختيار �أحد طريف املقيا�س �إذا كان ثالث ًيا ،و هذا ما �أو�ضحته "ماكاي" حني
حتدثت عن ا�ستخدام اال�ستبانة يف ف�صول تعليم اللغة الثانية( ،نق ًال عن ال�شويرخ� ،،2011 ،ص. )62 :

ال�صورة النهائية للقائمة:

اعترب الباحث �أن ن�سبة ( )%75من ن�سب تكرار ا�ستجابات املحكمني هي الن�سبة التي ُيقبل
يف �ضوئها اقرتاحات املُحكِّمني �أو رف�ضها؛ �إال �إذا وجدت مربرات علمية مقنعة للباحث وقد �أثمر
التحكيم عن القائمة النهائية مل�ستويات اال�ستيعاب اال�ستماعي التالية التي يو�ضحها اجلدول
التايل:

اجلدول ()1

م�ستويات مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي
م

مستويات االستيعاب االستماعي

عدد املهارات

1

االستيعاب احلرفي

6

2

االستيعاب التفسيري

5

3

االستيعاب االستنتاجي

5

اجملموع

16

2.2الأداة الثانية ،اختبار اال�ستيعاب اال�ستماعي:

هدف االختبار �إىل قيا�س مدى تمَ كُّن عينة البحث من مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي؛
للتحقق من فعالية التعلم املدمج بو�صفه �شك ًال من �أ�شكال التعلُّم الإلكرتوين.
م�صادر االختبار :تنوعت م�صادر االختبار و متثلت فيما يلي:
1.1الأدب��ي��ات اخلا�صة باختبارات اال�ستماع ،و كذلك الدرا�سات ال�سابقة التي اعتنت
باالختبارات اللغوية ب�صفة عامة واال�ستماع ب�صفة خا�صة ،مع الرتكيز على ما ُو ِّج َه لتعليم اللغة
العربية بو�صفها لغة ثانية �أو لغة �أجنبية.
2.2مراجعة قائمة مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي.

حمتوى االختبار:

تكون االختبار من ثالثة ن�صو�ص يتبع كل ن�ص ( )15خم�سة ع�رش �س�ؤاالً ،الن�ص الأول
َّ
بعنوان" :الزهرية املك�سورة"[�أق�صو�صة] من كتاب� :أحب العربية (�صالح و عبد العزيز وح�سني،
 ، )2013والن�ص الثاين بعنوان "ثابت يف العراق"( " ،الفوزان1424 ،هـ)  ،و الن�ص الثالث" :الطريق
للجامعة" (الفوزان1424 ،هـ) .
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و اختريت هذه املو�ضوعات يف �ضوء املعايري الآتية:

1.1منا�سبة الن�ص :مبعنى �أن يكون الن�ص امل�سموع منا�سِ ًبا لعينة البحث احلالية من حيث
اللغة امل�ستخدمة ،و �رسعة الإلقاء ،م�ضمونه و �أفكاره.
2.2طول الن�ص� :أي ال يزيد الن�ص امل�ستمع �إليه عن �أربع دقائق �إىل خم�س دقائق ،حتى ال
ت�ضيع الأفكار� ،أو يت�شتت �أو ين�سى متعلمو اللغة العربية بع�ض ما ي�ستمعون �إليه.
3.3الكتاب التي �أخذت منها الن�صو�ص كتب ذائعة ال�صيت يف تعليم اللغة العربية لغري
الناطقني بها.
4.4تت�صف املادة ال�صوتية للن�صو�ص ال�سابقة بجودة النطق ،ومراعاة خمارج احلروف،
والتنغيم و ال َّنرب.
5.5الن�صو�ص الثالثة تنا�سب امل�ستوى اللغوي لعينة البحث.

�صياغة االختبار –ال�صورة الأولية -و الهدف منه:

1.1احتوى االختبار (� )45س�ؤا ًال موزعة بالت�ساوي على ثالثة ن�صو�ص ،بحيث يعقب كل ن�ص
(� )15س�ؤاالً.
�ِ 2.2صي َغ ْت الأ�سئلة يف منط االختيار من متعدد ،لعزل �أثر الكتابة و االقت�صار على مهارات
اال�ستماع فقط ،كي ال ين�شغل املتعلم بالكتابة في�ضيع منه بع�ض التف�صيالت التي ا�ستمع �إليها.

ال�صورة النهائية لالختبار:
�أرف��ق الباحث االختبار مع القائمة النهائية مبهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي ،وجدول
املوا�صفات) ثم قام بعر�ضها على جمموعة من املحكمني؛ و التزم الباحث مبعايري قبول التحكيم
التي َ�س َب َق �أن التزم بها يف ا�ستبانة مهارات اال�ستيعاب القرائي ،وقد �صيغت ال�صورة النهائية
لالختبار يف �ضوء جدول املوا�صفات التايل:

اجلدول ()2

موا�صفات اختبار اال�ستيعاب ال�سمعي
عدد االسئلة

%

مهارات االستيعاب االستماعي

م
1

تعرف الثنائيات الصغرى

5

0. 263157895

2

متييز الثنائيات

5

0. 263157895

3

التمييز بني نغمة االستفهام و التعجب و الهدوء ،واالنفعال

3

0. 157894737

4

تذكر األحداث التي وردت في النصوص املس َت َمع إليها

3

0. 157894737
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عدد االسئلة

%

م

مهارات االستيعاب االستماعي

5

حتديد طبيعة الشخصية املتح ِّدثة (املهنة – اخلصائص الشخصية

3

0. 157894737

6

تفسير األحداث في ضوء أسبابها

5

0. 357142857

7

التمييز بني ما له عالقة باملوضوع املستمع إليه ،وما ليس له عالقة به

3

0. 214285714

8

التمييز بني الفكر الرئيسة واألفكار الفرعية في املادة املسموعة

3

0. 214285714

9

التمييز بني احلقائق واآلراء من خالل سياق النص املست َمع إليها

3

0. 214285714

10

استنتاج التناقض في احلديث املستمع إليه

5

0. 4166

11

إبداء الرأي في األحداث التي استمع إليها

4

0. 3333

13

التنبؤ بنهاية احلديث املس َت َمع إليه

3

0. 25

اجملموع

45

%100

ي�ستنتج من اجلدول ال�سابق:
 �أن امل�ستوى احلريف بلغ �أعلى ن�سب يف امل�ستويات الثالثة ،لكونه بداية اال�ستيعاب
اال�ستماعي -لأن عينة البحث احلالية مبتدئون يف مهارة اال�ستماع -تاله امل�ستوى التف�سريي
نظرا لأن امل�ستوى اال�ستنتاجي �أعلى من امل�ستوى التف�سريي،
بن�سبة �أقل من امل�ستوى اال�ستنتاجيً ،
ثم الأ�صعب.
و مرتت ًبا عليه؛ لذا تدرجت املهارات مبتدئة بالأ�سهل َّ
 احتلت مفردات امل�ستوى احلريف العدد الأكرب من مفردات االختبار ،لأنه �أعتنى يف
املقام االول بالثنائيات ال�صغرى التي ت�سبب م�شكالت �صوتية للمتعلمني ،و التي تبلغ ( )14حرفًا
(فونيما)  ،اقت�رص البحث على �أبرز ( )10فونيمات مت ِّثل �صعوبة لدى متعلمي اللغة العربية غري
ً
الناطقني بها ،و ف ًقا لآراء املحكمني و خربة الباحث.
 امل�ستوى اال�ستنتاجي� :أقل ن�سبة يف امل�ستويات ال�سابقة ،لأنه يحتاج تركي ًزا ،و عينة
البحث مل يعتادوا برامج اال�ستماع من قبل ،لذا مت الرتكيز على امل�ستويني احلريف والتف�سريي.

ال�ضبط الإح�صائي لالختبار:
ثبات االختبار:
بلغ ثبات االختبار نحو ( )0.7912با�ستخدام معادلة "كيودر ريت�شارد�سون" ال�صيغة "،"21
وهو معامل ثبات ميكن الوثوق به ،كذلك ُح�سِ بت معامالت ال�سهولة والتمييزية لكل مفردة
من مفردات االختبار ،بحيث طبقت معادلة "معامل ال�سهولة امل�صحح من �أثر التخمني" حل�ساب
معامالت �سهولة مفردات ،فرتاوحت ما بني القيمتني ( ، )0.69( ، )0.36كما ا�س ُتخدمت معادلة
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وو ِج َد �أنها قد تراوحت ما بني القيمة ()0.39
«جون�سون» حل�ساب معامل متييزية مفردات االختبارُ ،
ميزت بدرجة كبرية ،فقد �أو�ضح (�أبو عالم:
والقيمة ( ، )0.53و بهذا يت�ضح �أن مفردات االختبار َّ
� )2000أن الفقرة
املميزة ترتاوح بني (� )0.40( )0.20أو �أكرث ف�إن هذا ُيع ُّد م�ؤ�شرِّ ً ا على قبول متييزية
ِّ
�أ�سئلة االختبار.

�3.3إعداد وتقنني مقيا�س االجتاه نحو ا�ستخدام التعلم املدمج:

تو�صل الباحث �إيل عبارات املقيا�س وحماوره املختلفة؛ ت�أ�سي�س ًا علي البحوث والدرا�سات
َّ
ال�سابقة التي ُو ِرد بها مقاي�س اجتاهات قريبة من املجال مثل مقيا�س (�إيفانز ،د.ت؛ �إبراهيم1998 ،؛
عما �أ�سفرت عنه لقاءات الباحث مع
عمار2009 ،؛ الباتع و الباتع2009 ،؛ �أبو مو�سى )2011 ،؛ ف�ض ًال َّ
إي�ضاحا النطباعاتهم حول ا�ستخدامهم االنرتنت
بع�ض متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها؛ �
ً
يف تعلمهم اللغة العربية ،مما �أ�سفرعن بع�ض مفردات مقيا�س االجتاه ،حيث ُ�صم َِّم املقيا�س يف
حمورين هما� :أهمية التعلم املدمج يف تعلم اللغة العربية ،و ت�أثريه الوجداين على املتعلمني ،وقد
روعي يف تلك ال�صياغة املعايري التي حددتها درا�سة (�إبراهيم )1998 ،التي ا�شت َّقتها من عدد من
معايري مقايي�س االجتاه اخلا�صة بتعليم اللغة ،وقد ُ�ص ِّم َم مقيا�س االجتاه على طريقة "ليكرت"
 Likertاخلما�سي.

ِ�صدق مقيا�س االجتاه:

ُح�سِ َب �صدق املقيا�س بطريقة ال�صدق املنطقي ،و�أ�سفرت عن اتفاق �أكرث من  85%من
املُحكِّمني على ارتباط جميع عبارات املقيا�س ب�أهدافه ،ودقة �صياغة معظم عبارات املقيا�س،
وقد �أُج ِريت التعديالت التي �أو�صى بها املحكمون ،و�أ�صبح عدد عبارات املقيا�س ( )26عبارة
موزعة على حموري املقيا�س ،بلغت الدرجة الكلية العظمي للمقيا�س ( )130درجة ،بينما بلغت
الدرجة ال�صغرى للمقيا�س ( )26درجة.

ثبات مقيا�س االجتاه:

بلغت قيمتا معامالت الثبات ملحوري املقيا�س على الرتتيب  ،0,85 ،0,83وقد بلغت قيمة
معامل ثبات املقيا�س ككل  ،0.84وهو معامل ثبات ميكن الوثوق به.

ت�صميم التدري�س:

(ع َّمار )2011 ،؛
ا�ستند الباحث يف ت�صميم برنامج التعلم املدمج على النموذج الذي َق َّد َمه َ
لكونه مبن ًيا على العديد من مناذج الت�صميم التعليمي احلديثة ،و قد مت تعديله مبا يتفق و البحث
احلايل ،ثم مت �إن�شاء و يكي  Wikiعلى موقع  ،Workspacesوربط الويكي على الرابط التايلhttp:// :
و�سميت الويكي با�سم "�أ�صدقاء اللغة العربية "Arabic
ُ ،www.imamuniversty.wikispaces.net
"friendsو يو�ضح اجلدول الآتي مو�ضوعات اال�ستيعاب اال�ستماعي.
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اجلدول ()3

مو�ضوعات اال�ستيعاب اال�ستماعي و مهاراته
الوحدة

جنس
النص

مهارات االستيعاب القرائي املستهدفة

فيلم
وثائقي

التمييز بني صوت (ط /ت) ( ،الهمزة /ع)
تذكر األحداث التي وردت في النص املستَمع
إليه
التمييز بني ماله عالقة وما ليس له عالقة به

املوضوعات
 -1قطار املشاعر (داخل الفصل)
 -2التمر (خارج الفصل)

 -3بكاء رجل عجوز (في الفصل)
الوحدة  -1اليتيم (خارج الفصل)
األولى
 -2بني ممحاة و قلم
 -3بني القلم و الكتاب

التمييز بني نبرة التعجب واالستفهام
قصة حتديد طبيعة الشخصية املتح َّدثة
قصيرة التنبؤ بنهاية احلديث
تفسير األحداث في ضوء أسبابها
التمييز بني صوت (ق /ك)
استنتاج التناقض في النص
مناظرة
إبداء الرأي في النص املستمع إليه
بيان قبول أو رفض ما يقال في النص

 -4الدفاع املدني (الفصل)
 -5الدرعية (خارج الفصل)

فيلم
وثائقي

التمييز بني صوت (د /ض)
تذكر األحداث التي وردت في النص

 -6اجلنادرية (داخل الفصل) 0
 -7مهرجان القطيف للزهور (خارج الفصل)

مقالة

التمييز بني صوت (ذ /ظ) .
تذكر األحداث التي وردت في النص.
تفسير األحداث في النص املسموع.

الوحدة  -8بني مسلم ونصراني (داخل الفصل)
الثانية  -9بني السيف والقلم (خارج الفصل)
 -10وأفوض أمري إلى اهلل (داخل الفصل)
 -11منلة سليمان (خارج الفصل)

التمييز بني صوت (س /ص) .
القدرة على متييز الرأي في أحداث النص.
مناظرة
حتديد سمات املتح ِّدث.
رفضا.
حتديد رأيه فيما يسمع و ً
قصة

التنبؤ بنهاية احلديث املستمع إليه.
تذكر األحداث املستمع إليها.
راجعة املهارات السابقة) .
( ُم َ

ُي�ستنتج من اجلدول ال�سابق ما ي�أتي:

 تنويع �أجنا�س  Genreالن�صو�ص املقدمة للمتعلمني ،لتقليل امللل لدى املتعلمني.
 توزيع الثنائيات ال�صغرى على درو�س الوحدتني ،و عدم تكدي�سها يف در�س �أو در�سني؛
مما يتيح للمتعلمني درا�سة الفونيمات ال�صوتية ،ب�أكرث من تطبيق على ثنائية �صغرى واحدة ،مما
يح�سن تعلمها.
ِّ
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 تنظيم خربة مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي ب�صورة تراكمية ،فالدر�س الثاين يت�ضمن ما
�سبق تعلمه يف الدر�س الأول ،و هكذا يف بقية الدرو�س.
نظرا مل�ستوى الدار�سني اللغوي.
 مل ت�شتمل درو�س الوحدتني على ِّ
ال�شعر �أو اخلطب البليغةً ،

ن َِ�سب الدمج بني عنا�رص التعلم املدمج يف تقدمي املحتوي:

ُح ِّد َدت بع�ض الدرا�سات ن�سبة تقدمي املحتوى يف التعلم املدمج ما بني )(%30- %75عرب
الأنرتنت ليدمج مع التعلم التقليدي وج ًها لوجه )Jersey Insuiute Of Technology,2005( ،؛ نق ًال
عن �أبو مو�سى ،وال�صو�ص )2011 ،يو�ضح اجلدول ( )4ن َِ�سب املزج يف برنامج اال�ستيعاب اال�ستماعي.

اجلدول ()4

ن�سب الدمج املتَّبعة يف التعلم املدمج بالبحث احلايل
برنامج التعلم املدمج
وجها لوجه
ً
تعلم إلكتروني
تعلم إلكتروني

التعلم
في الفصول
خارج الفصل

بنسبة

اإلجمالي

توزيعه

 7لقاءات  x90ق  10. 5ساعة

%42,8571

%42. 8571

 7لقاءات  x60ق  7ساعات

%28,5714

 7ساعة

%28,5714

 7ساعة  x60ق

اجملموع

زمنه

 24. 5ساعة

%57. 1429

%100

ُيالحظ من اجلدول ال�سابق �أن التعلم الإلكرتوين بلغت ن�سبته ( ، )%57.2وهي �أكرب من التعلم
التقليدي وج ًها لوجه الذي بلغ نحو ( )%42.8؛ حيث ا�ستتند البحث على تكثيف مهارات اال�ستيعاب
اال�ستماعي ،من خالل ممار�ستها – تقليد ًيا -ب�إ�رشاف املعلم خا�صة ملن يكت�سبون مهارات
اال�ستيعاب اال�ستماعي� ،أما التعلم الإلكرتوين فقد مت يف �شكلني� :أولهما online :داخل ف�صول تعليم
اللغة ب�إ�رشاف مبا�رش من املعلم ثُم توجيهه ،وثانيهما online :خارج ف�صول تعلم اللغة العربية،
ب�صفة عامة ف�إن ت�صميم التعلم الإلكرتوين ا�ستند �إىل ت�صميم املديوالت التعليمية ،التي ُح ِّملت
جميعها على الويكي اخلا�ص بالبحث احلايل.

ثالثاً -إجراءات تطبيق و تنفيذ جتربة البحث:
طبقت �أدوات البحث تطبي ًقا قبل ًيا يومي )(4- 5/ 11/ 2012ثم ُنفِّذت جتربة البحث يف الفرتة
الزمنية من  2012 /11 /10حتى ( )2012 /12 /14ثم طبقت �أدوات البحث بعد ًيا ).(2012/ 12/ 16- 15

نتائج البحث وتفسريها:

◄ ◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :وم�ضمونه:

ما فاعلية التع ُّلم املدمج يف حت�سني مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي
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لدى متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها –امل�ستوى الثالث– بجامعة
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية؟

و للإجابة عن هذا ال�س�ؤال �صيغ الفر�ض الآتي :يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى
 0.05بني رتب فروق درجات الأداء القبلي ،ورتب فروق درجات الأداء البعدي يف اختبار"مهارات
اال�ستيعاب اال�ستماعي ككل لدى متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها امل�ستوى الثالث مبعهد
تعليم اللغة بجامعة الإمام.
وللتحقق من هذا الفر�ض ،ا�س ُت ْخد َِم ْت طريقة "ويلكوك�سون"با�ستخدام برنامج  ،SPSSو فيما
يلي بيان ذلك:

اجلدول ()5

نتائج اختبار "ويلكوك�سون"
األداء
قبلي
بعدي

العدد

متوسط الترتيب مجموع الترتيبات قيمة Zاجلدولية

8

0. 00

000

4. 5

36

0. 012

الداللة
*- 2. 527

* ذات داللة عند مستوى 0.01

يت�ضح من اجلدول (� ، )5أن قيمة ( )Zاملح�سوبة �أكرب من القيمة اجلدولية� ،أي يوجد فرق ذو
داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )0.01بني رتب فروق الأداء القبلي والبعدي ل�صالح الأداء البعدي؛
مما ي�شري �إىل �أثر ا�ستخدام التعلم املدمج يف حت�سني مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي كلها لدى
عينة البحث ،وهذه النتيجة تتفق مع درا�سة (Darcy,2012؛ Isık& Yılmaz,2011؛ Grgurovic 2011؛
Durroux,2011؛ Conole,2008؛  )Wang ,2007التي َتبينَّ منها فاعلية التعلم املدمج يف حت�سني
الإدراك ال�سمعي ،كما تتفق مع درا�سة (مني ماو2011 ،؛ ديب  ، )2011التي �أو�ضحت فيها� :رضورة
دمج التعليم التكنولوجي �أثناء تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها ،ودرا�سة (؛ Grgurovic ,2011؛
Pazio2010؛ Marsh,2012؛  )Sagarra, &Zapata ,2008 Songhori,2008التي بينت فاعلية التعليم
املدمج او ا�ستخدام التعلم التكنولوجي يف تعليم اللغة الثانية ،كما �أو�ضحت درا�سة (Bakr,2012؛
Al- Jarf,2011؛ Allain,2006؛ ؛  )Cole,2003حت�سن الأداء اللغوية للمتعلمني يف حال �إنهاء وجباتهم
املنزلية عرب الإنرتنت ،بهذه النتيجة ميكن قبول الفر�ض الأول ،و قد يرجع ذلك �إىل ما ي�أتي:

وقد ُيف�رس ذلك ب�أنه نتيجة ملا ي�أتي:

 اتخاذ املتعلم حمور املوقف التعليمي و اخلربة التعليمية� :إذ بد�أ البحث بتحليل احتياجات
امل�ستمع �إليها ،و هذا يتفق مع
املتعلمني ،و توفري مواقف َتعلُّمية تهيئهم ال�ستيعاب الن�صو�ص
َّ
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أثر استخدام التعلم املدمج يف حتسني االستيعاب االستماعي لدى متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها واجتاهاتهم حنوه

درا�سة (ال�شيخ عليIsık&Yılmaz,2011 ،2011 ،؛ Wong,2011؛ Blake, Cetto& Ballester,2008؛
. )Hsu, Wang & Comac. 2008

 تنظيم املحتوى :حيث روعي الكيف ال الكم ،فالثنائيات ال�صغرى -على �سبيل املثال -مل
تقدم يف در�س ،بل ُوزعت على درو�س الوحدتني.
 تنظيم املحتوى على مبد�أ التدرج ،فكل م�ستوى ي�ؤدي �إىل امل�ستوى الآت��ي ،فالتمكن
يت�ضمن بال�رضورة التمكن من مهارات امل�ستوى التف�سريي ومهارات
من امل�ستوى اال�ستنتاجي
َّ
امل�ستوى احلريف ،و كان الباحث حري�ص ًا على تطبيق هذا املبد�أ ،فقد كان ُير�سل تدريبات لبع�ض
املتعلمني الذين مل يتمكنوا -مثل بقية زمالئهم -من اتقان امل�ستوى ،ف�إذا ما متكنوا توقف
الباحث عن �إر�سال هذه التدريبات ،ثم ُير�شدهم �إىل االنتقال للم�ستوى التايل.
 مراعاة �أمناط املتعلمني ،و خ�صائ�ص عينة البحث:
عينة البحث من املتعلمني الكبار ،ومن ثم ال يت�شابهون يف طريقة تعلمهم� ،أو تعاملهم مع
الأفكار اجلديدة و تعاملهم مع امل�شكالت ،لذا اتخذ النقا�ش ،والتفاعل والأن�شطة اجلماعية والثنائية
والفردية �أ�سا�س ًا يف تنفيذ ن�شاطات الوحدتني �سواء نفذت الأن�شطة يف الف�صل �أم خارج الف�صل؛
الأمر الذي انعك�س على حر�ص عينة البحث على احل�ضور للمعهد بد ًال من تكرار تغيبهم؛ لأن برامج
اال�ستيعاب اال�ستماعي ،مل�س احتياجاتهم ،و ُنفِّذ ب�أ�سلوب غري تقليدي ،كما زادت دافعيتهم نحو
تعلم اللغة العربية با�ستخدام التعلُّم املدمج ،فحني ُ�سئل املتعلمون عن �آرائهم يف توظيف التعلم
املدمج يف تعليم اللغة العربية ،قال �أحد الطالب� :إنه تعلم ممُ ْ ت ٌِع� ،أتاح تعلم اللغة خارج جدران
الف�صل ،يف البيت ،يف العمل يف الكافترييا!! وهذا مل �أكن �أعرفه قبل �أن �أ�شارك يف هذا البحث ،
حيث تعلمت كيف �أوظِّ ف الإنرتنت و احلا�سوب �أو الأيباد والأيفون يف تعلم اللغة العربية ،التي يعد
تعلمها �صعب ًا ج ًدا!
 �إيجابية الدافعية لدى عينة البحث مكنتهم من حت�سني مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي.
 تنوع �صور التقومي يف الربنامج.
 تقدمي تغذية راجعة فورية ،مما �أثمر عن حت�سني مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي ،عرب
توظيف �أجهزة االت�صال التكنولوجية املتوفرة مع املتعلمني دون �أن نكلفهم� ،أو نكلِّف اجلامعة،
عر َف ُهم كيف يوظِّ فُون تكنولوجيا
وهذا الأمر مل يكن املتعلمون يعلمونه ،ال جلهلهم بل لأننا مل ُن ِّ
االت�صال يف جمال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها.
◄◄بالن�سبة للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين وهو :ما �أثر ا�ستخدام التعلم املدمج يف حت�سني

مهارات اال�ستماع احلريف لدى متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها امل�ستوى
الثالث مبعهد تعليم اللغة بجامعة الإمام؟ و للإجابة عن هذا ال�س�ؤال �صيغ الفر�ض الآتي:
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يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى  0.05بني ُرتب فروق درجات الأداء القبلي و
ُرتب فروق درجات الأداء البعدي يف اختبار" :اال�ستماع احلريف لدى متعلمي اللغة العربية غري
الناطقني بها امل�ستوى الثالث مبعهد تعليم اللغة بجامعة الإمام".
و للتحقق من �صحة هذا الفر�ض ،ا�ستخدمت معاجلة "ويلكوك�سون" با�ستخدام برنامج ،SPSS
وفيما ياتي بيان ذلك:

اجلدول ()6

نتائج اختبار "ويلكوك�سون"
األداء
قبلي

العدد

متوسط الترتيب مجموع الترتيبات قيمة Zاجلدولية

8

بعدي

000

000

4. 5

36

0. 0121

الداللة
*- 2. 524

*ذات داللة عند مستوى 0.01

َي َّت ِ�ض ُح من اجلدول ( )6وجود فرق ذي داللة �إح�صائية بني ُرتب فروق درجات الأداء القبلي
وبني ُرتب فروق الأداء البعدي يف مهارات اال�ستماع احلريف ،حيث بلغت قيمة  Zاملح�سوبة (، )2.524
وهي �أعلى من اجلدولية عند م�ستوى داللة ( ، )0.01مما ي�ؤكِّد �أثر ا�ستخدام التعلم املدمج يف حت�سني
مهارات اال�ستماع احلريف لدى عينة البحث  ،و تتفق هذه النتيجة مع درا�سة ()Gurovic,2011
التي �أو�ضحت فعالية التعلم املدمج يف حت�سني مهارات اال�ستماع "درا�سة حالة" يف تعلم اللغة
الإجنليزية ،ودرا�سة ،ولعل هذه النتيجة و ما يعززها من درا�سات �سابقة مرجعه �إىل ما

ي�أتي:

 دافعية املتعلمني نحو تعلم اللغة عرب الإنرتنت ،مكَّنهم من مهارات اال�ستماع احلريف،
حيث كانوا �شغوفني بالتفريق بني الأ�صوات املت�شابهة (الثنائيات ال�صغرى)  ،و كانت التدريبات
مكثفة ،و الكلمات التي ا�ستمعوهامفهومة لهم.
 كرثة الن�صو�ص والأفالم املدبلجة التي احتواها الويكي املوجه لهم وتنوعها ،وم�شاركتهم
�أوالدهم يف م�شاهدة الأفالم الكارتونية ،ف�أ�صبح اال�ستماع مكثفًا ،ومن ثم اكت�سبوا مدخالت لغوية
مفهومة.

◄◄�أما بالن�سبة للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث وهو :ما �أثر ا�ستخدام التعلم املدمج يف
حت�سني مهارات ا�ستيعاب اال�ستماع التف�سريي لدى متعلمي اللغة العربية غري
الناطقني بها امل�ستوى الثالث مبعهد تعليم اللغة بجامعة الإمام؟
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أثر استخدام التعلم املدمج يف حتسني االستيعاب االستماعي لدى متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها واجتاهاتهم حنوه

و للإجابة عن هذا ال�س�ؤال� ،صيغ الفر�ض الآتي :يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى
 0.05بني ُر َتب فروق درجات الأداء القبلي و ُر َتب فروق درجات الأداء البعدي يف اختبار"اال�ستماع
التف�سريي لدى متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها امل�ستوى الثالث مبعهد تعليم اللغة بجامعة
الإمام ،وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض ،ا�ستخدمت معاجلة "ويلكوك�سون" با�ستخدام برنامج ،spss
و فيما ياتي بيان ذلك:

اجلدول ()7

نتائج اختبار "ويلكوك�سون" للعينات املرتبطة
األداء
قبلي
بعدي

العدد

متوسط الترتيب مجموع الترتيبات قيمة Zاجلدولية

8

000

000

4. 5

36

- 2. 371

الداللة
*0. 018

*ذات داللة عند مستوى 0.01

يت�ضح من اجلدول ال�سابق وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى  0.01بني ُر َتب فروق
درجات الأداء القبلي و رتب فروق الأداء البعدي يف مهارات اال�ستماع التف�سريي ،حيث بلغت قيمة
 Zاملح�سوبة ( ، )2.524وهي �أعلى من اجلدولية عند م�ستوى داللة ( ، )0.01مما ي�ؤكِّد �أثر التعلم
املدمج يف حت�سني مهارات اال�ستماع التف�سريي لدى عينة البحث؛ مما يعني حتقق ما ا�ستهدفه
البحث احلايل ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة ( )WONG, 2007التي �أو�ضحت فاعلية ا�ستخدام
الو�سائل التكنولوجية يف اكت�ساب مهارات اال�ستماع ال َّن�شِ ط ،مقارنة بالتعلم التقليدي ،ودرا�سة
بينت �أن ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات غري تقليدية تنمي مهارات اال�ستماع
(ال�شيخ علي )2011 ،التي َّ
ودعم هذه النتيجة بعدد من
التف�سريي،
مو�ضحا �أن هذا امل�ستوى مبني على امل�ستوى احلريفَّ ،
ً
الدرا�سات ،و قد تف�سرَّ هذه النتيجة احلالية �إىل ما ي�أتي:

طبيعة عينة الدرا�سة من كونهم كباراً لهم ا�سرتاتيجياتهم اخلا�صة يف التعلم؛ ال�سيما
ا�سرتاجتيات تفكريهم املعرفية و الالمعرفية ،فوعيهم باملهمة املتمثلة يف" :تف�سري الأحداث يف
�ضوء �أ�سبابها ،و التمييز بني ما له عالقة باملو�ضوع امل�ستمع �إليه ،و التمييز بني الفكر الرئي�سة
والفكر الفرعية ،زاد من وعيهم ب�سلوكهم يف �أثناء اال�ستماع حيث �أ�ضحت كل مهمة يف ب�ؤرة الرتكيز
الأمر الذي ي�سرَّ تذكر الأحداث ،و حتديد الفكر الرئي�سة والفكر الفرعية يف الن�ص امل�سموع� ،إ�ضافة
�إىل �أن مهارات ا�ستيعاب اال�ستماع التف�سريي يتطلب مهارات تفكري عليا ،و ال ريب يف �أنها متوافرة
لدى عينة البحث؛ حيث تتنوع مهنهم ما بني الطبيب و معلمى اللغة الإجنليزية -يف جامعتي
الإمام و امللك �سعود -والتقنيني.
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◄◄�أما بالن�سبة للإجابة عن ال�س�ؤال الرابع وهو :ما �أثر ا�ستخدام التعلم املدمج يف
حت�سني مهارات اال�ستماع اال�ستنتاجي لدى متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها
امل�ستوى الثالث مبعهد تعليم اللغة بجامعة الإمام؟
و للإجابة عن هذا ال�س�ؤال �صيغ الفر�ض الآتي :يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى
 0.05بني رتب فروق درجات الأداء القبلي و ُر َتب فروق درجات الأداء البعدي يف اختبار"اال�ستماع
اال�ستنتاجي" ،لدى متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها امل�ستوى الثالث مبعهد تعليم اللغة
بجامعة الإمام.
وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض ،ا�ستخدمت معاجلة "ويلكوك�سون" با�ستخدام برنامج ،spss
وفيما ي�أتي بيان ذلك:

اجلدول ()8

نتائج اختبار "ويلكوك�سون" للعينات املرتبطة
األداء
قبلي
بعدي

العدد

متوسط الترتيب مجموع الترتيبات قيمة Zاجلدولية

8

000

000

4. 5

36

- . 2. 536

الداللة
*0. 011

*ذات داللة عند مستوى 0.01

يالحظ من اجلدول ال�سابق وجود فرق ذي داللة �إح�صائية بني رتب فروق درجات الأداء
القبلي و رتب فروق الأداء البعدي يف مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي اال�ستنتاجي ،حيث بلغت
قيمة  Zاملح�سوبة ( ، )2.536وهي �أعلى من اجلدولية عند م�ستوى داللة ( ، )0.01مما ُي�ؤكِّد �أثر التعلم
املدمج يف حت�سني اال�ستماع اال�ستنتاجي لدى عينة البحث؛ مما يعني حتقق ما ا�ستهدفه البحث
احلايل ،وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة ( )Conole,2008التي �أو�ضحت فعالية التعلم الإلكرتوين يف
حت�سني مهارات اللغة و منها اال�ستماع من خالل درا�سة حالة طالب �صيني ،يدر�س يف بريطانيا،
كما تتفق مع درا�سة (ال�شيخ علي )2011 ،التي بينت �أن ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات توا�صلية ت�ؤدي �إىل
حت�سني مهارات اال�ستماع اال�ستنتاجي املبني على اال�ستماع التف�سريي و احلريف
◄◄فيما يخ�ص ال�س�ؤال اخلام�س و هو :ما �أثر ا�ستخدام التعلم املدمج يف اجتاهات

عينة البحث نحو التعلم املدمج؟

للإجابة عن هذا ال�س�ؤال �صيغ الفر�ض الآتي:
ال يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة  0.05بني رتب فروق درجات �أداء عينة
البحث على مقيا�س االجتاه نحو التعلم املدمج.
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وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض ،ا�ستخدمت معاجلة "ويلكوك�سون" با�ستخدام برنامج ،spss
وفيما ي�أتي بيان ذلك:

اجلدول ()9

نتائج اختبار "ويلكوك�سون" للعيناتاملرتبطة
األداء
قبلي

العدد

متوسط الترتيب مجموع الترتيبات قيمة Zاجلدولية

8

بعدي

0. 00

00

4. 5

36. 00

- 2. 539

الداللة
*0. 011

*ذات داللة عند مستوى 0.01

ي َّت ِ�ض ُح من اجلدول ال�سابق وجود فرق ذي داللة �إح�صائية عند م�ستوى  0.01بني رتب فروق
الأداء عينة البحث على مقيا�س االجتاه نحو التعلم املدمج؛ مما يت�أكد معه تغري اجتاهات عينة
تغريا �إيجاب ًيا ،وت�ؤكد هذه النتيجة رف�ض الفر�ض ال�صفري اخلا�ص
البحث نحو التعلم ملزيج ً
بالبحث  ،وقبول الفر�ض البديل و هو :يوجد فرق ذو داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة  0.05بني
ُرتب فروق درجات �أداء عينة البحث على مقيا�س االجتاه نحو التعلم املدمج ل�صالح التعلم املدمج،
وهذه النتيجة تتفق مع درا�سةBehjat, Yamini & Bagheri, 2012( :؛ الأمني2011 ،؛ املدهوين،
بينت نتائج درا�ستهم �أن احلا�سوب ،والويكي
2011؛ اجلرف2011 ،؛  )Fujishiro & Miyaj,2008التي َّ
ح�سنت الأداء اللغوي ،و االجتاه نحو تعلم اللغة ،و التعلم الإلكرتوين.
واملدوناتَّ ،
وقد تف�رس الننتيجة احلالية �إىل حر�ص الباحث على تو�ضيح �أهمية اال�ستماع للعينة،
و�إبراز كيفية توظيف و�سائل االت�صال التي ميلكونها يف تعلم اللغة العربية� ،إ�ضافة �إىل �أن ه�ؤالء
املتعلمني يرغبون يف �أ�ساليب تدري�س غري تقليدية ،مثل التعلم املدمج ،فحني جربوه بـ�أنف�سهم
اجتاها �إيجاب ًيا نحو التعلم املدمج.
تغريت ال�صورة النمطية عن تعلم اللغة العربية ،فتكون
ً

توصيات البحث:
ت�أ�سي�ساً علي ما �أ�سفر عنه البحث من نتائج ،ميكننا اخلروج بالتو�صيات الآتية:

�1.1إجراء مزيد من الدرا�سات والبحوث لبحث فعالية ا�ستخدام التعلم املدمج يف حتقيق نواجت
تعلم �أف�ضل يف برامج ومقررات لغوية خمتلفة.
2.2تدري�س اال�ستماع يف الربنامج امل�سائي.
3.3تدري�س مقرر التعلم الإلكرتوين يف الدرا�سات العليا؛ لإدخال هذا املنحى املعريف يف
برامج �إعداد معلمي اللغة العربية لغري الناطقني بها.
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4.4مراعاة مبد�أ التدرج يف تقدمي مهارات اال�ستيعاب اال�ستماعي للمتعلمني.
5.5تنويع الن�صو�ص يف مقرر اال�ستماع.
6.6تدريب معلمي اللغة العربية باعتبارها لغة ثانية على التعلم املدمج و ا�سرتاتيجياته.
7.7قيام معهد تعليم اللغة العربية بجامعة الإمام ببناء موقع تفاعلي لتعليم اللغة العربية.
�8.8إجراء درا�سة لتح�سني القراءة والكتابة من خالل الويكي �أو املدونات الإلكرتونية.
9.9اال�ستفادة من البحث احلايل يف تدري�س مقرر مهارات اال�ستماع ملتعلمي اللغة العربية
غري الناطقني بها.

البحوث املقرتحة:
ت�أ�سي�ساً علي النتائج التي �أ�سفر عنها البحث احلايل ،ميكن اقرتاح البحوث
الآتية:

1.1درا�سة فاعلية برنامج تفاعلي يف حت�سني كفايات تلقى اللغة العربية و�إنتاجها لدى
متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها.
2.2درا�سة �أثر ا�ستخدام منظومة "موودل" "Moodleيف حت�سني مهارات اال�ستماع ملتعلمي
اللغة العربية غري الناطقني بها ،و اجتاهاتهم نحوها.
ال�صغرى ملتعلمي اللغة
�3.3إجراء درا�سة حول فاعلية التعلم املدمج يف حت�سني الثنائيات ُّ
العربية غري الناطقني بها.

اجمللد الرابع ،العدد الثامن ،كانون ثاني 2014

81

أثر استخدام التعلم املدمج يف حتسني االستيعاب االستماعي لدى متعلمي اللغة العربية غري الناطقني بها واجتاهاتهم حنوه

املصادر واملراجع:
أوالً -املراجع العربية:
�1.1آل م�شهور ،عبد اخلالق ( )2009فاعلية برنامج مقرتح يف اللغة العربية يف تنمية مهارات
التمييز ال�سمعي لطالب ال�صف الرابع االبتدائي يف منطقة ع�سري (ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة (،
كلية الرتبية ،جامعة امللك خالد.
�2.2إبراهيم� ،صفاء حممد حممود (� )1998أثر تدريب تالميذ ال�صف الأول الإع��دادي على
ا�ستخدام اال�سرتاتيجيات املعرفية يف ا�ستيعابهم املقروء ،واجتاهاتهم نحو القراءة( ،ماج�ستري
غري من�شور ،كلية الرتبية ،جامعة الإ�سكندرية) .
�3.3أبو حيميد� ،إبراهيم ( )2006االختبارات اللغوية ،الريا�ض :د .ن.

�4.4أبومو�سى ،مفيد و ال�صو�ص� ،سمري عبد ال�سالم� )2011( ،آراء املعلمني يف برنامج تدريبي
قائم على التعلم املزيج وعالقته ب�إتقانهم للمهارات اخلا�صة بت�صميم الو�سائط التعليمية املتعددة
و�إنتاجها ،جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث و الدرا�سات – العدد اخلام�س والع�رشون ()1
�ص – �ص (. )138 104-
5.5الباتع ،حممدوالباتع ،ح�سن ( . )2009فاعلية برنامج تدريبي مقرتح يف تنمية بع�ض
مهارات �إدارة املحتوي الإلكرتوين با�ستخدام منظومة "موودل  "Moodleلدي طالب الدبلوم
املهنية واجتاهاتهم نحوها ،جملة كلية الرتبية ،كلية الرتبية – جامعة الإ�سكندرية ع ،3 .مج،19 .
�ص �ص.145- 235 :

6.6اجلرف ،رميا �سعد ( )2008مدى فاعلية التعليم الإلكرتوين يف تعليم اللغة الإجنليزية
باملرحلة اجلامعية باململكة العربية ال�سعودية ،م�ؤمتر التعليم الإلكرتوين ،الريا�ض -وزارة
الرتبية و التعليم.
7.7جميل ،ابت�سام ح�سني ( )2010الأ�صوات ال�صعبة يف نطقها و�إدراكها ملتعلمي العربية
من الناطقني بغريها مفاهيم �صوتية وتقنيات تعليمية لتدري�س الأ�صوات احللقية واملُحلَّقة جملة
اجلامعة الإ�سالمية (�سل�سلة الدرا�سات الإن�سانية) املجلد الثامن ع�رش ،العدد الثاين� ،ص � -٧٥٣ص
 ٧٨٤يونيو  ، 2010متاح على الإنرتنت بتاريخ ( )2011 /12 ،9على الرابطhttp:// www. iugaza. :

/edu. ps/ ara/ research

8.8جوهر ،ن�رص الدين �إدري�س (د .ت) تعليم الأ�صوات ،بانكوك.
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9.9جينغ�شو ،ت�شانغ ( )2011تعليم نطق الأحرف العربية للطلبة ال�صينيني ،امل�ؤمتر الدويل
العاملي الثالث ،ماليزيا :كواالملبور� ،ص )(44- 52

1010الدبابي� ،أحمد ( )2012واقع تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها يف �أوروبا :املكت�سبات
منوذجا " WWW. Arabic_Marsad. eu
و التحديات والآفاق ،فرن�سا
ً

1111ديب� ،أو�صاف علي ( )2012واقع توظيف تقنيات التعليم يف ماج�ستري تعليم اللغة العربية
لغري الناطقني بها "ت�صور مقرتح ملفردات مقرر تقنيات التعليم" ،جملة جامعة دم�شق ،املجلد ،28
العدد الثاين� ،2012 ،ص� -ص )(197- 238

1212زيتون ،ح�سن ح�سني . )2005( .ر�ؤية جديدة يف التعليم االلكرتوين :املفهوم ،الق�ضايا،
التطبيق ،التقييم .الريا�ض :الدار ال�صوتية للرتبية
�1313سامل ،عزة (� )2005أثر ا�ستخدام الطرائف اللغوية على تنمية مهارات اال�ستماع لدى
تالميذ ال�صف الرابع االبتدائي( ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية ،املنيا) .

�1414سعد القحطاين )2009( ،ا�ستخدام احلا�سب الآيل والإنرتنت يف �إعداد معلمي اللغة العربية
للناطقني بغريها وتدريبهم -جتربة معهد اللغة العربية بجامعة امللك �سعود/19 1427- /11 /28 ،
� 2006 /12سجل ندوة :الوجه العاملي جلامعة امللك �سعود وم�ساهمتها يف تعليم اللغة العربية لغري
العرب -معهد اللغة العربية -الريا�ض� ،ص� -ص )(1- 14

1515ال�سيد ،حممد ( )2007برنامج مقرتح لتنمية مهارات اال�ستماع و التح ُّدث لدى طالب
معلمي اللغة العربية يف �ضوء املدخل التوا�صل اللغوي ،جملة القراءة و املعرفة ،العدد (. )63
1616طعيمة ،ر�شدي ( )2002تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها يف املجتمع املعا�رص "
اجتاهات جديدة و تطبيقات الزمة " يف :ندوة العربية �إىل �أين ،تون�س :املنظمة الإ�سالمية للرتبية
و العلوم و الثقافة.

1717طعيمه ر�شيدي ( )2004املهارات اللغوية "م�ستويات تدري�سهاو�صعوباتها" القاهرة :دار
الفكر العربي الناقة� ،صالح ،و العمار� ،إبراهيم ال�شيخ ( )2009مدى امتالك طلبة املرحلة الأ�سا�سية
ملهارات اال�ستماع ،جملة القراءة و املعرفة ،بجامعة عني �شم�س ،العدد. )89( ،

1818عبد العزيز ،نا�صف و �سليمان ،م�صطفى ( )1995تدريبات فهم امل�سموع لغري الناطقني
بالعربية ،عمادة �ش�ؤون املكتبات ،جامعة امللك �سعود.
1919العري�شي ،يحي ( )1411مهارة اال�ستماع وطرق قيا�سها و تنميتها لدى دار�سي اللغة
العربية من غري الناطقني بها بامل�ستوى الأول و الثاين( ،ر�سالةماج�ستري غري من�شورة ،معهد تعليم
اللغة العربية ،جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية) .
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2020علي� ،أ�سامة زكي ال�سيد ( )2011حتديات ا�ستخدام التعليم الإلكرتوين لدى �أع�ضاء هيئة
التدري�س مبعاهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها باململكة العربية ال�سعودية (بحث قبل يف
امل�ؤمتر الدويل الثالث للتعليم الإليكرتوين الريا�ض1434 /2 /27 25-( :هـ) .

عمار ،حممد عيد حامد ( )2011فاعلية ا�ستخدام التعلم املزيج يف تنمية التح�صيل املعريف
َّ 2121
والتخيل الب�رصي يف الهند�سة الكهربية لدي طالب ال�صف الأول الثانوي ال�صناعي واجتاهاتهم
نحوه( ،بحث غري من�شور) .

ُدمج( ،ترجمة :عثمان
2222ليتل �إلي�سون ،وبجلر ،كري�س ( )2012الإعداد للتعلم الإلكرتوين امل َ
بن تركي الرتكي ،و عادل ال�سيد �رسايا ،وه�شام بركات ب�رش ح�سني)  ،الريا�ض :جامعة امللك �سعود،
�ص (هـ ،ع. )168 161- ،

 )1990( ________2323مهارات اال�ستماع و �أثرها يف التعبري التحريري لتالميذ ال�صف
املتو�سطة ،جملة درا�سات تربوية ،املجلد ( ، )5العدد (. )4
الأول من املرحلة
ِّ

2424ال�شيخ علي ،هداية هداية ( )2012ا�سرتاتيجية مقرتحة يف �ضوء املدخل التوا�صلي لتنمية
الفهم ال�سمعي لدى دار�سي اللغة العربية الناطقني بغريها ،جملة العلوم الإن�سانية واالجتماعية،
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ،العدد (� ، )42ص� -ص )(13- 95

2525نور حميمي بن زين الدين ،و �شهرير ،حممد �صربي ( )2011خطوات تعليم مهارة الكتابة
عرب برنامج "ويكي" و�إجراءاتها لدى دار�سي العربية بو�صفها لغة ثانية منوذجاً ،امل�ؤمتر الدويل
الثالث لتعليم اللغة العربية� ،آفاق و حتديات ،ماليزيا و ال�صني 5- 6/ 12/ 2011 ،م -كلية اللغة
العربية ،جامعة الدرا�سات الأجنبية :بكني ،متاح على الرابطhttp:// www. ukm. my/ sapba/ :

prosiding%20sapba11. html
2626نيغ ،يل ( )2011م�شكلة �ضعف التعبري ال�شفوي باللغة العربية لدى الطالب ال�صينيني:

ت�شخي�ص وعالج تدري�سي ،امل�ؤمتر الدويل الثالث لتعليم اللغة العربية ،ماليزيا :كواالملبور.

2727هيثم القا�ضي� :أثر تدري�س اللغة العربية با�ستخدام �إ�سرتاتيجية التعلّم املتمازج يف تنمية
مهارات التوا�صل اللفظي لدى طلبة ال�صف ال�سابع الأ�سا�سي يف الأردن ،الأكادميية للدرا�سات
الإجتماعية والإن�سانية ،العدد� ،2011 ،7 ،ص ).(3- 14

بهية وو ( )2011ا�ستخدام الو�سيلة التفاعلية املبنية على �أ�سا�س �شبكة الإنرتنت
2828يان منيَّ ،
يف تدري�س مادة اال�ستماع للغة العربية ،امل�ؤمتر الدويل الثالث للغة العربية ،ماليزيا ،كواالملبور:
اجلامعة الإ�سالمية العاملية ،متاح على �شبكة الإنرتنت بتاريخ ( )2011 /11 /22على الرابط:

http:// ukm. my/ sapba/ prosiding%20sapba11. html9l
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