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ٍدف البخح إىل:
تحديد مككنات الكعي المغكل ،كقياسو لدل الطالبات معممات المغة العربية ،كتحديد
العكامؿ الم سئكلة عف تدنيو ،كبناء برنامج أنشطة لغكية باستخداـ بعض أدكات الجيؿ الثانى
لئلنترنت لتنميتو ،كقياس فاعمية البرنامج ،تـ إعداد استبياف لمعكامؿ المسئكلة عف تدنى
الكعي ،كاختبار لقياسو ،كبرنامج مقترح باستخداـ المدكنة كالكاتس أب كالتكيتر ،كتككنت
مجمكعة البحث مف ِٕ طالبة بكمية التربية بالمجمعة تـ تقسيميف إلى مجمكعتيف :تجريبية
ُٓ طالبة ،ك ضابطة ُِطالبة ،كاعتمد البحث عمى المنيج شبو التجريبي ،كتـ التكصؿ إلى
أف :لمكعي المغكل أربعة مككنات ،كىى :النحكل ،كالصرفي ،كالصكتي ،كالداللي ،اشتممت فى
عامبل
مجمكعيا ُِْ بندا ،كتبيف ضعؼ مستكل الكعي المغكل لمطالبات ،كتحديد ُْ
ن
مسؤكال عف ذلؾ ،منيا ما يتعمؽ بالطالبة كىى:ضعؼ إعداد الطالبات فى المرحمة الثانكية،

ككجكد اتجاىات سالبة نحك دراسة المغة ،كقصكر االنتباه ،كقدرات التذكر كالتفكير فيما كراء
المعرفة ،كانخفاض الدافعية ك الذكاء ،كمنيا ما يتعمؽ بعضكات ىيئة التدريس ،كىى :عدـ
معرفة مفيكـ الكعي المغكل ،كطرؽ تنميتو ،كعدـ تفعيؿ األنشطة المغكية ،كمنيا ما يتعمؽ
ببرنامج اإلعداد ،كىى :األنشطة المغكية كأساليب التقكيـ التقميدية ،كعدـ تكفر برامج لمتدريب
عمى الكعي المغكل ،ك قصكر برنامج اإلعداد .كما أسفرت النتائج عف فاعمية البرنامج في
تنمية الكعي المغكل لطالبات المجمكعة التجريبية ،كأكصى البحث بإدراج الكعي المغكل ضمف
كفايات برامج إعداد معمـ المغة العربية ،كاضافة أنشطة تنمية الكعي المغكل كمياميا-خاصة
مياـ كشؼ الخطأ كتصحيحو -إلى مقررات المغة كميا ببرامج اإلعداد  ،كاكساب متخصصي
المغة مفيكـ الكعى كعكاممو ،كطرؽ تنميتو.
كممات مفتاحية :الكعى المغكل -أدكات الجيؿ الثانى لئلنترنت-األنشطة المغكية-الطالب
المعمـ
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Effectiveness of a proposed linguistic activities program for developing
language awareness of female students of al -Majmaah College of
Education using some (web.2) Tools
Dr .Suad Gaber Mahmoud
Aswan university
The aims of the research were: identifying language Awareness
components, measuring Arabic students teachers level in language
Awareness, determining factors responsible for their level from
teaching staff point view, developing a program of linguistic
activities using some web. 2 Tools , and measuring its effectiveness .
The research group consisted of 27 female teachers at the College of
Education in Majma. They were divided into two groups: an
experimental group of 15 students and control group of 12 students.
The research used the semi-experimental approach, the result were:
language Awareness had four components: phonological,
grammatical, morphological and semantic, which included a total of
124 items. It also showed the low level of language Awareness among
students. There were 14 factors responsible for its low level. The
program was applied and the results were processed using Mann
Whitney test and Wilcoxon test ,The results showed that there were
statistically significant differences between the mean grades of the
experimental and control groups in language Awareness. The
suggested program was effective in raising language Awareness level
among the experimental group, it The research recommended
inclusion of language awareness within the competencies of Arabic
language teacher preparation programs, activities for developing
language awareness and its tasks, especially error detection and
correction task.
Linguistic activities- language Awareness- Student teacher- web.
2 Tools
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مكدم٘:
يحتاج معمـ المغة في تدريسو مجمكعة مف الميارات كالقدرات لعؿ مف أىميا الكعي المغكل

الذل يعده جبلسجك

(*)

 (2008,P.1)Glasgowمف أىـ أبعاد القدرة المينية لمعمـ المغة كلمطالب

حاسما في عممية تعمـ طبلبو المغة؛ ألف
دكر
المعمـ عمى حد سكاء؛ حيث يؤدل الكعى المغكل لممعمـ نا
ن
تدريس المغة يتطمب فيـ المعمـ لمغة كأنظمتيا الصرفية كالصكتية كالنحكية كالداللية؛ مما يمكنو مف
التحدث كالكتابة بمغة سميمة؛ كبالتالي تدعيـ القدرة نفسيا لدل تبلميذه ،كما يمكنو مف تعرؼ أخطاء

تبلميذه كتفسيرىا؛ كمف ثـ معالجتيا.

كتتأكد ىذه األىمية مف حقيقة أف معرفة الطبلب بالمغة تعتمد عمى لغة معممييـ بصفة عامة،

كليس فقط معممك المغة)) Andrews, 2008,P.75؛ مما يدعـ ضركرة تدريس المعرفة المغكية في
أساسا لمقرارات التعميمية
برامج تدريب المعمـ( ،)Lantolf, 2009,P. 355فالكعى المغكل يمثؿ
ن
المتعمقة بتعميـ القراءة كالكتابة كاالتصاؿ الشفيي ).)Harper & Rennie, 2009,P.22

ميما لطبلبيـ في تعمـ المغة كمعرفتيـ الغنية بيا؛ فإف كفاءتيـ
نا
ٔألٌ معممي المغة يعدكف
مصدر ن
فييا يمكف أف تساعد ىؤالء الطبلب عمى تجاكز صعكباتيـ في ميارات االتصاؿ
) (Babai,2010,P.3كمف التحديات التي تكاجو المسؤكليف عف إعداد معمـ المغة ىك الكعي المغكل

ككيؼ يمكف تنميتو عند الطالب المعمـ ،ككيؼ يمكف بناء جسر بيف المعرفة التصريحية كاإلجرائية
ألبعاده ،كىذا الكعى ىك الذل يمكف الطالب المعمـ مف أف يؤدل أكثر مف دكر :مستخدـ لغة ،كمحمؿ،

كمعمـ ).(Mok ,2013, P.161

كتكاجو المغة العربية في مسيرتيا الحياتية مشكبلت كتحديات في المدارس كالجامعات ككسائؿ

اإلعبلـ تجعؿ مف الضركرم إعطاء األكلكية لتنمية الكعي المغكم لدل أبنائيا ،فمستقبؿ المغة العربية
مرتبط بتككيف كعي لغكم جديد مدرؾ ألىمية المغة بكصفيا أىـ سمات االنتماء؛ كألنيا األداة األكلى

لمتعبير كالتفكير كالتكاصؿ ،كاتقاف المغة القكمية سمة مف سمات اكتماؿ الشخصية في كؿ الدكؿ
المتقدمة (عبدك .)ََِٖ،

كتتعدد العكامؿ المسيمة فى ضعؼ الكعي المغكل ،كتشمؿ عكامؿ تتعمؽ بالطالب ،كمنيا

العكامؿ العقمية التي تشمؿ :قصكر االنتباه ،كالتذكر ،كقدرات التفكير فيما كراء المعرفة ،كأخرل تتعمؽ

بالبيئة المحيطة بو ،كمنيا العكامؿ االجتماعية التي تنقسـ إلى :عكامؿ تتعمؽ باألسرة كخصائصيا،

ككسائؿ اإلعبلـ المختمفة كعكامؿ تتعمؽ بالمؤسسة التعميمية مف حيث :المعمـ ،كالمنيج ،كبرامج
(*)

يتبع البحث أسموب الجمعية األمريكية السيكولوجية ، APAويتم التوثيق باسم عائمة المؤلف ،ويشير العدد األول بين

القوسين إلى سنة النشر والعدد الثانى -إن وجد  -إلى رقم الصفحة.
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اإلعداد بالنسبة لمطالب المعمـ.
لدل

(**)

كيعد خمك برامج إعداد المعمـ مف التدريب عمى الكعي المغكل مف العكامؿ التي تؤدل إلى ضعفو
الطالب

المعمـ

حيث

دراسات

أشارت

متعددة

أجنبية

إلى

ذلؾ،

كمنيا:

) (Fariño,2017( (Dippenaar &Peyper , 2011 ( (Cleghorn&Evans,2010كقد
عرضت تمؾ الدراسات بعض األنشطة التي تساعد في تنمية الكعي المغكل لدل الطالب المعمـ.

كتؤدل األنشطة عدة كظائؼ تربكية ،منيا :تأكيد الجانب المعرفي بشكؿ تطبيقي ،كتييئة مكاقؼ

تعميمية لمطبلب شبيية بمكاقؼ الحياة؛ لتحقيؽ استفادة الطالب مما تعممو في المجتمع الخارجي،

كانتقاؿ ما تعممو إلى حياتو الكاقعية .كتدعيـ المناىج الدراسية كالتعمؽ فييا :حيث تتيح األنشطة
الفرص أماـ الطبلب الستيعابيا كاالستزادة مف المعارؼ كالخبرات كالميارات المتصمة بيا عف طريؽ

ممارسة األنشطة المختمفة (عثماف) َُِْ ،

فاألنشطة المغكية مف الكسائؿ الفعالة التي يستخدميا المعمـ؛ حيث أصبح مسم نما بو أف المغة ال
تعمـ بقكاعد كقكالب منطقية منظمة كحدىا ،بقدر ما يتـ تعميميا بالتقميد كالمحاكاة كالممارسة السميمة
في مكاقؼ حية تشبو مكاقؼ الحياة ،كىنا تأتي األنشطة المغكية بمجاالتيا المتنكعة لتمثؿ أفضؿ
الكسائؿ لبمكغ ىذه الغايات( طعيمة،ََِٓ،صُُ).

جيدا تسمح لمطبلب بالتدريب عمى ميارات المغة
نا
إضافة إلى أف األنشطة المغكية المختارة
اختيار ن
العربية األربع ،كتكظيفيا في سياقات كاقعية حقيقية لتنمية ميارات الطبلب الشفيية كالكتابية في

تعميـ المغة كتعمميا ،كما أنيا مثيرة لمدافعية كالتحدم كتتناسب مع جميع المستكيات (الركساف،

َُِٖ ،صٖٖٗ).

كألىمية الكعي المغكل فإف ىناؾ حاجة إلى تنميتو باالستفادة مف األنشطة المغكية كاستخداـ

مداخؿ حديثة لتنفيذىا ،كفى ىذا المضمار يظير التعمـ باستخداـ اإل نترنت كتطبيقاتو كأحد أبرز
االتجاىات الحديثة التي انتشرت في تعميـ المغات المختمفة ،حيث قدـ استخداـ اإل نترنت في تعميـ

المغات عدة مميزات منيا :رفع مستكل التفاعؿ كاالتصاؿ بيف أصحاب الثقافات المختمفة؛ كذلؾ عند

تدريس لغة اجنبية لمجمكعة متنكعة الثقافات ،كتبادؿ المعرفة المغكية كرفع الكعى المغكل ،كما ساعد
اإل نترنت في تنمية ميارات التفاكض حكؿ المعاني ،كتطكير الميارات التعاكنية Solimeno, et.al,

).) Richardson, 2010 ()Pifarre &Cobos,2010)،)2008

جيبل جدي ندا مف خدمات اإل نترنت تعتمد عمى
كتعد تطبيقات الجيؿ الثانى لمكيب)(Web.2
ن
قدر أكبر مف التفاعؿ كالتشارؾ كالتعاكف في إدارة محتكل
كاجيات سيمة االستخداـ تتيح لممستخدـ نا

(**)

لمزيد من التفصيل عن تمك العوامل انظر اإلطار النظري.

- ُُّ -
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تفاعمي في إطار اجتماعي يحافظ عمى كجكد عبلقات إنسانية بيف المستخدميف (الحمفاكم،َُُِ ،
ص ّْ) .

نظر أل نيا تعتمد عمى
كيمكف ليذه التطبيقات أف تسيـ في تحقيؽ كثير مف تمؾ الميزات نا
استراتيجيات التعمـ التشاركي التي تيتـ بتكظيؼ مياـ بناء المعرفة؛ فيعمؿ المتعممكف فى مجمكعات

كيتبادلكف اآلراء كيتشارككف لبناء معرفة جديدة ،كتحقيؽ ىدؼ مشترؾ كىك تطكير مياراتيـ (الباتع،

َُِٓ).

كنظ ارن ألىمية الكعي المغكل لمطالب المعمـ ،كخمك برنامج إعداد المعمـ مف مقرر أك أنشطة تساعد

في تنميتو ،كلما لؤلنشطة المغكية مف فكائد ،كرغبة في االستفادة مف مزايا أدكات الجيؿ الثاني

لئلنترنت ،فإف دراسة استخداـ بعض األنشطة المغكية فى تنمية الكعي المغكل لدل الطالبة المعممة
يعد أم ارن ذا أىمية.

مشهل٘ البخح:
نبعت مشكمة البحث مف خبلؿ مبلحظة الباحثة انتشار األخطاء المغكية لدل طالبات شعبة
المغة العربية في أثناء تدريس مقررات متعددة ،ككذلؾ مف خبلؿ اإلشراؼ عمى الطالبات المعممات في

التربية العممية حيث اتضح عدـ قدرتيف عمى تحديد الخطأ فيما يكتبف أك يشاىدف مف أخطاء

التمميذات في أثناء حصص التدريب الميداني ،أك أخطاء زميبلتيف في المكحات التعميمية كالبطاقات

التي يستخدمنيا في الفصكؿ كال تصحيحيا عندما طمب منيف ذلؾ ،كعدـ قدرتيف عمى اإلجابة عف
تدريبات كتب المغة العربية بالمرحمة المتكسطة التي تتطمب تحديد الخطأ المغكل ،كتصحيحو.

كلتدعيـ اإلحساس بمشكمة البحث تـ مقابمة ست مف عضكات ىيئة التدريس بقسـ المغة العربية
أقررف بضعؼ قدرة الطالبات عمى تحديد األخطاء كتصحيحيا عمى الرغـ مما يبذؿ مف جيكد لتدعيـ

القدرة المغكية لدييف .كما تـ تطبيؽ اختبار مبدئي مككف مف ٕٓ سؤاال عمى َٓ طالبة ،كبمغ
جدا.
متكسط الدرجات ّ ُٕ.كىك متكسط ضعيؼ ن

عبلكة عمى ذلؾ كشؼ االطبلع عمى نتائج دراسات كثيرة عف ضعؼ ميارات المغة بصفة عامة لدل

طبلب المرحمة الجامعية ،ك لـ تجد الباحثة أم دراسة عف الكعى المغكل بالمممكة العربية السعكدية،

بيد أنيا كجدت دراسات تناكلت ضعؼ األداء المغكل لطالبات قسـ المغة العربية ،كمنيا :دراسة
جدا تناكلت ضعؼ الكعى المغكل
عافشى(َُِّ) كلكف عمى المستكل العربي كجدت دراسات قميمة ن
لدل فئات متنكعة :طبلب كمعمميف كمنيا دراسة حمداف(ََُِ) التي تكصمت إلى تدنى الكعى

المغكم لمعممات الركضة ،كدراسة نصر كمناصرة (ََُِ) التي أكضحت تدنى الكعى القرائي لدل
معممي المغة العربية في الصفكؼ األربعة األكلى مف المرحمة االبتدائية ،كعمى المستكم العالمي ىناؾ
- ُِّ -
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دراسات متعددة ،منيا :دراسة جريفا كشكستميدك (  )Griva&Chostelidou,2011التي تكصمت
إلى ضعؼ مستكل الكعى المغكل لدل معممي المغة اإلنجميزية كحاجتيـ إلى تطكير استراتيجيات
تسيـ في تعمـ تبلميذىـ لمغة ،كدراسة دكرمير((Dormer, 2013عف الطبلب المعمميف ك دراسة

ىكلمف ) ،(Holmen, 2014كدراسة جكستينا( (Justina,2015التي أشارت جميعيا إلى ضعؼ
الكعى المغكل لدل الطبلب المعمميف كالمعمميف في أثناء الخدمة ،كأكصت ىذه الدراسات بضركرة

أسبابا ليذا القصكر ،كمنيا :دراسة
تنمية الكعى المغكل كبخاصة النحكم ،كما رصدت دراسات أخرل
ن
شممانى ككايت ) (Shalmani&White,2014حيث أرجعتو إلى عدـ تركيز برامج إعداد المعمـ

عمى رفع الكعى المغكم لمطالب المعمـ.

كما أكصت دراسات أخرل بتنمية الكعي المغكل باستخداـ استراتيجيات متنكعة ،كاستخداـ

أنشطتو لتنمية قدرة الطالب المعمـ عمى أداء ميارات تدريس المغة كالتعمؽ فييا ،كادماجو في برامج
إعداد المعمـ كيدؼ رئيس (ػجذ انكشٚى ٔدجٛزش  ،)4102،كعبرت دراسات أخرل عف الحاجة إلى مزيد

مف البحكث لتحديد طرؽ قياس الكعى المغكل (& Yagoub,2014) ، )Liang,2014
)Tong &Cain,2014) (Justina,2015(، (Morteza
كعمى ضكء الدراسات التي أشارت إلى تدنى الكعي المغكل بكافة أبعاده ،كالتي أكصت بتنميتو،
كمؤشرات الكاقع التدريسي الذم عايشتو الباحثة في أثناء التدريس لشعبة المغة العربية ،إضافة إلى

إغفاؿ برامج إعداد معمـ المغة العربية قبؿ الخدمة كبرامج تدريبو في أثناء الخدمة ىذا الجانب ،كندرة

البحكث العربية –في حدكد اطبلع الباحثة-بدت الحاجة إلى دراسة الكعي المغكل ممحة بيدؼ تنميتو

لدل الطالبات المعممات مف خبلؿ األنشطة المغكية التي يمكف تقديميا باستخداـ بعض أدكات الجيؿ
الثاني لئلنترنت.

أسٝل٘ البخح:
حاكؿ البحث اإلجابة عف األسئمة اآلتية:

ُ -ما مككنات الكعي المغكل البلزـ لمطالبة معممة المغة العربية؟

ِ -ما مستكل الكعي المغكل لدل الطالبات معممات المغة العربية بكمية التربية بالمجمعة؟

ّ -ما العكامؿ المسئكلة عف تدنى مستكل الكعي المغكل مف كجية نظر أعضاء ىيئة
التدريس؟

ْ-ما صكرة برنامج أنشطة لغكية مقترح باستخداـ بعض أدكات الجيؿ الثانى لئلنترنت لتنمية الكعي
المغكل لدل الطالبات معممات المغة العربية؟

ٓ-ما فاعمية البرنامج المقترح في تنمية الكعي المغكل لدل الطالبات معممات المغة العربية؟
- ُّّ -
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أٍداف البخح:
ىدؼ البحث الحالي إلى:

 تحديد مككنات الكعي المغكل. -قياس مستكل الكعي المغكل لدل الطالبات المعممات.

 تحديد العكامؿ المسئكلة عف تدنى مستكل الكعي المغكل مف كجية نظر عضكات ىيئةالتدريس.

 بناء برنامج أنشطة لغكية لتنمية الكعي المغكل باستخداـ بعض أدكات الجيؿ الثانىلئلنترنت.

 -قياس فاعمية البرنامج المقترح في تنمية الكعي المغكل لدل الطالبات المعممات.

المصطمحات:

تمت مناقشة التعريؼ المغكل كبعض التعاريؼ االصطبلحية لمتغيرات البحث في اإلطار النظرم

كمف ثـ التكصؿ إلى التعاريؼ اإلجرائية اآلتية:

 -الْعٕ اللغْ:ٚ

" القدرة عمى تحديد األخطاء المغكية في النصكص المكتكبة كالمسمكعة كتصحيحيا كالكتابة السميمة
كالنطؽ المغكم الصحيح كفؽ أنظمة المغة العربية الصرفية كالصكتية كالنحكية كالداللية.

أدّات اجلٔل الجاى ٙلإلىرتىت ()web.2
مجمكعة مف البرامج المجانية التي تستخدـ في نشر المعمكمات كتبادليا سكاء أكانت في

شكؿ صكر أـ نصكص أـ عركض فيديك ،أـ ممفات صكتية ،كتقدـ بعضيا خدمات التأليؼ كمنيا
المدكنات كالتأليؼ الحر( )wikiكالكاتس أب كالتكيتر ،كبعضيا شبكات اجتماعية مثؿ فيس بكؾ،
كأدكات تبادؿ كسائط متعددة منيا :يكتيكب ،كفميكر ،كأدكات عقد مؤتمرات ،مثؿ :سكايب.

األىشط٘ اللغْٓ٘:
مجمكعة مياـ يشترؾ في إعدادىا المعمـ كالمتعمـ بيدؼ ممارسة ميارات المغة العربية:

ممارسة كاعي نة يستطيع مف خبلليا الحكـ عمى صحة أك خطأ ما يسمع
اءة ككتاب نة
ن
ن
استماعا كتحدثنا كقر ن
أك يق أر أك يكتب ،كتتضمف المناقشة كالحكار ،كاأللعاب كاكتشاؼ األخطاء كتصحيحيا.

الربىامج املكرتح:
مجمكعة مف األنشطة كالتدريبات المغكية حكؿ أنظمة المغة العربية :الصرفي ،كالصكتي،

كالنحكم ،كالداللي؛ تيدؼ إلى تنمية الكعي المغكل لدل الطالب المعمـ ،تبنى عمى أسس مشتقة مف
- ُّْ -
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مبادئ النظرية البنائية المتعمِّقة بالمغة كأسس تعمميا ،كتقدـ باستخداـ بعض أدكات الجيؿ الثانى
لئلنترنت المدكنة اإللكتركنية ،كالكاتس أب ،كالتكيتر.

أٍنٔ٘ البخح:
تكمف أىمية البحث الحالي فيما يمكف أف يقدمو لمفئات اآلتية:

- ُّٓ -
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الطالب٘ املعلن٘:
تستفيد الطالبة المعممة مف االختبار حيث تجيب عف أسئمتو كتتعرؼ صكاب أك خطأ إجابتيامف خبلؿ إرساؿ نتيجة االختبار عمى بريدىا اإللكتركني؛ فتستطيع أف تستدرؾ ما فاتيا مف

جكانب الكعي المغكل فتعمؿ عمى تعديؿ أدائيا بنفسيا.

 -يمكنيا االستفادة مف البرنامج لتنمية كعييا المغكم.

ب -الباحجٌْ:
اختبار الكتركن نيا لقياس الكعي المغكم يمكف لمباحثيف االستفادة منو كتطبيقو في بحكث
نا
يقدـ البحثمستقبمية مختمفة.
 -يمكف أف تحفز األنشطة المتضمنة في البرنامج الباحثيف لتقصى فاعميتيا في تعميـ ميارات المغة

في مراحؿ تعميمية أخرل.

يمكف أف يستفيد الباحثكف مف قائمة مككنات الكعى المغكل لبناء اختبارات أك ب ارمج لتنمية كؿمككف منيا عمى حدة أك مجتمعة.

ج -املسْٝلٌْ عً برامج إعداد املعله:
 -يعطي رؤية لمسئكلي برامج إعداد المعمـ عف أىمية الكعي المغكم ،ككيفية االرتقاء بو مف خبلؿ

مقررات إعدادىـ.

-يمكف استخداـ قائمة مككنات الكعي المغكل إلدراجيا في الكفايات المطمكبة مف معممي المغة

العربية.

-يقدـ البحث أداة لقياس الكعي المغكم؛ مما يمكف مف تطبيقيا في اختبار قدرات المعمميف قبؿ

التعييف.

أدّات البخح ّمْادِ:
تـ إعداد األدكات كالمكاد اآلتية:

-استبياف العكامؿ المؤثرة فى الكعي المغكل.

 اختبار الكعي المغكل لدل الطالبة المعممة. -برنامج األنشطة المغكية المقترح.

جمنْع٘ البخح:

- ُّٔ -
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تككنت مجمكعة البحث الحالي مف ِٕ طالبة معممة لمغة العربية بكمية التربية بالمجمعة ،تـ
اختيارىف بطريقة عشكائية بسيطة ،كتقسيميف إلى مجمكعتيف :مجمكعة تجريبية عددىا ُٓ طالبة،

كمجمكعة ضابطة قكامياُِطالبة.

حدّد البخح:
اقتصر البحث عمى:

ُ-محافظة المجمعة بالمممكة العربية السعكدية؛ ألنيا محؿ إقامة الباحثة كعمميا.

ِ -الطالبة المعممة تخصص المغة العربية بكمية التربية؛ ألنيا المنكط بيا مستقبؿ تعميـ المغة
العربية كتحديد أخطاء التبلميذ كتفسيرىا كتصحيحيا ك معالجتيا.

ّ -الكعي المغكل بمككناتو األربعة :الصكتية ،كالنحكية ،كالصرفية ،كالداللية؛ كذلؾ مراعاة لطبيعة
المغة كتكامؿ أنظمتيا.

ْ-المدكنة اإللكتركنية كالكاتس اب كالتكيتر كىى مف أدكات الجيؿ الثانى لئلنترنت؛ كذلؾ ألنيا :أبرز
خدمات اإلنترنت انتشا ار فأصبحت تكصؼ بأنيا ثاني ثكرة في عالـ اإلنترنت بعد البريد
اإللكتركني ،كتعطى الطبلب الفرصة لمتعاكف كالمشاركة حكؿ قضية ما أك نشاط تعميمي،

كتشجعيـ عمى اإلفادة مف تبادؿ آرائيـ كأفكارىـ كتعميقاتيـ عمى مدكنات الطبلب اآلخريف ،كما
تتيح الفرصة لمتدريب عمى ميارات القراءة كالكتابة( .العامرم( )ََُِ ،العمرم كالمالكي)َُِْ،

ميَج البخح:
اعتمد البحث عمى المنيج شبو التجريبي كىك "دراسة تجريبية تستخدـ لتقدير األثر السببي لمتدخؿ

عمى العينة المستيدفة دكف تعييف عشكائي" )2008،Dinardo( .حيث تـ االعتماد عمى تصميـ
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كالقياسيف القبمي كالبعدم لتجريب البرنامج كتعرؼ فاعميتو في

تنمية الكعي المغكل لدل الطالبات.

اإلطار اليظرٖ:
يتضمف اإلطار النظرم ثبلثة محاكر :األكؿ :يتناكؿ الكعي المغكل :مفيكمو ،كمككناتو ،كأىميتو،

كالعكامؿ المؤثرة فيو ،كيعرض الثانى األنشطة المغكية كيتناكؿ الثالث تعمـ المغة القائـ عمى الشبكة

العنكبكتية :مفيكمو  ،كأىميتو ،كأبرز تطبيقاتو ،كأدكات الجيؿ الثانى لئلنترنت :تعريفيا ،كدكرىا في
تعميـ المكاد كالميارات المتنكعة.

أّلًا -الْعٕ اللغْ:ٚ
يتناكؿ ىذا المحكر مف البحث مفيكـ الكعي المغكل ،كمككناتو ،كأىميتو لممعمـ ،كالعكامؿ

المؤثرة فيو كطرؽ تنميتو.

- ُّٕ -
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أ -مفَْو الْعٕ اللغْ:ٚ

اع
الكعى ح ٍفظ القمب الشيء ،كعى الشيء كالحديث ىي ًعيو ىك ٍعيان كأىكعاه حفظو كفيمو كقىًبمىو فيك ك و
ٍيـ ،كالكعي لغة مف كعى الشيء في الكعاء كأ ٍىكعاه :ىج ىم ىعو فيو؛
كفبلف أ ٍىك ىعى مف فبلف أىم أىحفظ كأىف ى
كع ىمبلن فأىما مف
كفي حديث أبي أمامة ال ي ىع ِّذب اهلل ىق ٍمبا كعى القيرآف ،قاؿ ابف األىثير أىم ع ىقمىو إًيمانان بو ى
عبدا سمع مقالتي فكعاىا،
َّر اهلل ن
ىح ًفظ أىلفاظىو ى
كض ىيع حدكده فًإنو غير كا وع لو ،كفي الحديث" :نض ى
ً
كر َّب حامؿ ًف ٍقو ال ًف ٍق ىو لو ،كفى اآلية
ى
فبمَّغيا ىمف لىـ ىي ٍ
فر َّب حامؿ ف ٍقو إلى ىمف ىك أفقو منو ،ي
سمعيا ،ي
"لنجعميا لكـ تذكرة كتعيييا أذف كاعية"( ،الحاقة ،اآليةُِ) كالكاعي الحافظ الكيس (ابف منظكر :د َ
ت،صّٔٗ)

عرؼ بكرؾ)  )2008,p.13 Bourkeالكعي المغكم بأنو "حؿ مشكبلت لغكية ،كيتضح مف
خبلؿ مياـ تصحيح فقرات لغكية ،كيتضمف استخداـ استراتيجيات معرفية ،مثؿ :المبلحظة ،كاختبار
الفرضيات ،كحؿ المشكبلت ،كاعادة

الصياغة ".كمف المنظكر المعرفي يشار إلى الكعي المغكل

باعتباره عممية تعمـ لغة كاعية عمى مستكل ما كراء المعرفة في إطار المدخؿ المتمركز حكؿ المتعمـ

(.)Soons,2008,p.13

كما عرفو حمداف(ََُِ ،ص )َِْ،بأنو " حسف إدراؾ كفيـ شامؿ ألىمية المغة ككاقعيا

الحالي ،كتقديرىا كقبكليا كالتفاعؿ الممتع معيا ،مع حمؿ االنشغاؿ بيا ،كاستمرارية استخداميا في

دقة حتى تتحقؽ أىدافيا" ،كعرفتو مؤسسة الكعى المغكل ( ) ALA websit:about,2018بأنو

"المعرفة الصريحة عف المغة كاإلدراؾ الكاعي حكؿ تعمـ المغة كتعميميا كاستخداميا".

كنظر إليو كؿ مف بارجيستيو كفاسجيو( ) Barjesteh & Vaseghi,2012,p.1عمى

أنو" :سمة عقمية تتطكر مف خبلؿ إعطاء انتباه محفز إلى المغة كاستخداميا الذل يمكف متعمـ المغة
مف كسب استبصارات حكؿ كيؼ تستخدـ".

ىذا ،كقد ميز ريتشاردز كشمدت ) (Richards & Schmidt, 2010: p.308, 274بيف

المعرفة بالمغة كالكعي المغكل؛ فالمعرفة بالمغة ىي أم نكع مف المعرفة عف المغة يستخدميا

المعممكف فى تدريسيـ ،مثؿ :معرفة القكاعد ،كاستخداـ المغة ،كتعمـ المغة الثانية ،كالمعرفة الضمنية

ىي التي يظيرىا األفراد مف خبلؿ أحكاميـ حكؿ الصحة النحكية كغيرىا المتبلكيـ حس لغكل،
كلكنيـ غير قادريف عمى التعبير عنيا.

كما أف ىناؾ دراسات أخرل استعممت مصطمح الكعى بما يرادؼ ما كراء المعرفة

 ،metacognitionكمنيا :دراسة إيبرس( )Ebbers,2012,p.1التي عرفتو بأنو" :طاقة عقمية

ايدا باألصكات كالمقاطع كالقافية كالتنغيـ ،كمعانى المكرفيمات كالكممات،
كعيا متز ن
عميا ،تتضمف ن
- ُّٖ -
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كالعبارات كما تشير إليو الكممات مف معاف ،كالمترادفات كالمتضادات ،كاإلشارات كالمفاىيـ ،كالغمكض
المعجمي لممترادفات كالمشترؾ المفظي ،كالميجات العامية كاالصطبلحية ،كالمغة األكاديمية ،كالمككنات
التصكيرية مثؿ :االستعارة ،كالتمثيؿ ،كالخياؿ.

كيتبيف مف خبلؿ ما سبؽ مف تعاريؼ متعددة لمكعي المغكل كما كراء الكعي المغكل ما يمي:
ُ -ما كراء الكعى المغكل ( )metalinguistic awarenessمتضمف في الكعى المغكل
أبعادا متعددة منيا :التفكير،
 linguistic awarenessحيث يتضمف الكعى المغكل
ن
كتأمؿ طبيعة المغة كاختيار األساليب المغكية المناسبة ،كالقدرة عمى الحكـ عمى صحتيا
كىذه مف ميارات التفكير ما كراء المعرفي التي تتصؿ بقدرة المتعمـ عمى تقكيـ أدائو
كمراقبة تفكيره ،فالمتعمـ القادر عمى اكتشاؼ األخطاء فيما يقكؿ أك يق أر أك يسمع ىك مراقب

لتفكيره المغكل كمقكـ لو.

ِ -لمكعى المغكل مككنات تتمثؿ في :المككف النحكم كيختص بتركيب الجممة ،كالصرفي
كيخص الكممة كالمشتقات ،كالصكتي الذل يختص بالنظاـ الصكتى لمغة ،كالداللي كيتضمف

المعاني ،كالعممي كيختص باستخداـ المغة.

ّ -عمى الرغـ مف أف الكعي العممي تدرجو بعض الدراسات كأحد أنكاع الكعي المغكل إال أف
الباحثة تراه متضمنا في المككنات األخرل حيث يمثؿ الجانب اإلنتاجي لكؿ مككف سكاء
الصرفي أك النحكم أك الصكتي أك الداللي ،فالقدرة عمى تحديد األخطاء كتصحيحيا جانب
استقبالي لمكعى أما القدرة عمى اإلنتاج السميـ كاالستخداـ الصحيح ألنظمة المغة فيك
نكعا مف أنكاع
الجانب اإلنتاجي أك العممي؛ كلذا فالباحثة ترل أنو ليس مككنا
ن
مستقبل أك ن
الكعى المغكل.

استخدمت التعاريؼ مصطمحات متعددة لتعريؼ الكعي منيا :فيـ ،كمعرفة ،كحساسية ،كحسف
إدراؾ ،كتفكير ،إال أف ىذه المفردات قد تقصر عف كصؼ مضمكف الكعي كما ينبغي أف يككف؛ لذا
يمكف تعريؼ الكعى المغكل بأنو :القدرة عمى تحديد األخطاء المغكية في النصكص المكتكبة

كالمسمكعة كتصحيحيا كالكتابة السميمة كالنطؽ المغكم الصحيح كفؽ أنظمة المغة العربية الصرفية
كالصكتية كالنحكية كالداللية.

ب -طبٔع٘ الْعٕ اللغّْ ٚمهْىاتُ:
يتضح مف التعاريؼ المتنكعة لمكعي المغكل أنيا تتفؽ عمى مككنات متعددة ،كىى :الكعى النحكل،

كالكعي الصرفى ،كالصكتي ،كالكعي الداللي ،كما أٔسد ) )Bourke, 2008سًبد انٕػٙ
انهـٕٖ كٗ انُوبغ اٜرٛخ:
- ُّٗ -
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ُ-يظير الكعي المغكل مف خبلؿ التركيز عمى المعنى ،كيككف اليدؼ بحث أم الصيغ المتاحة في
المغة تصمح لمتعبير عف معاف معينة كتصكرات ككظائؼ لغكية.

ِ-ىدؼ الكعي المغكل ىك تنمية حساسية المتعمـ لمتراكيب كليس فقط تعمـ قائمة طكيمة مف القكاعد
النحكية ،كالمتعمـ يجب أف يستكشؼ المدخبلت المغكية كيعي مبلمح لغكية معينة ألداء عمميات
معينة.

ّ-يحدث الكعي المغكل بكسائؿ معينة مف التعميـ الرسمي أك التعمـ القائـ عمى الميمة حيث يؤدل
المتعممكف مياـ النحك في مجمكعات كيمكف أف يككف ذلؾ في صيغ مختمفة تتنكع في درجة

الكضكح كالتكسع ،كىي ليست كالممارسة ،بؿ ىي مبلحظة أنماط معينة أك عبلقات كاكتشاؼ
قكاعد كمبلحظة فركؽ بيف لغة الفرد كنظاـ المغة األصمي.

ْ-الكعي المغكل متعدد الجكانب ،كىك أكثر مف مجرد كعى نحكم ،بؿ يتضمف عدة مككنات لغكية:

مفردات ،كصرؼ ،كصكت ،كخطاب مع أف معظـ ما نشر مف أمثمة يرتبط بمشكبلت النحك

كالمعجـ ،مثؿ :اكتشاؼ القكاعد النحكية المستخدمة في التعبير عف مفيكـ المستقبؿ ،كالنظر
في الفركؽ بيف المبنى لممعمكـ كالمبنى لممجيكؿ ،كفيـ معنى األفعاؿ ،أك اإلسياب كالمبلمح

االخرل لمغة اإل نجميزية

ٓ-الكعي المغكل يتـ اشتقاقو مف البيانات المعركضة ،كال تذكر القاعدة مباشرة لممتعمميف ،كلكف يتـ
إعطاء مجمكعة مف البيانات كعمييـ االستدالؿ منيا عمى حكـ أك تعميـ بطريقتيـ الخاصة.

مهْىات الْعٕ اللغْ:ٚ
- 1الْعٕ اليخْٖ:
ييعرؼ عمـ النحك بأنو عمـ بأصكؿ تيعرؼ بيا أحكاؿ الكممات العربية؛ مف حيث اإلعراب،
يعرض ليا في ً
حاؿ تركي ًبيا ،فبو ً
كالبناء؛ أم :مف حيث ما ً
نعرؼ ما يجب أف يككف عميو آخر الكممة
جر ،أك جزـ ،أك لزكـ حالة كاحدة بعد انتظاميا في الجممة؛ فيك ير ًاقب
مف رفع ،أك نصب ،أك ٍّ

الكظيفة التي تش ىغميا الكممة في التركيب :أىي فاعؿ ،أـ مفعكؿ ،أـ مبتدأ ،أـ خبر ،فالعنصر َّ
كم
الن ٍح ٌ
ى
ي ً
ساعد عمى فيـ كظيفة ً
المطَّ ًردة بيف الكممات في
بلقات
الع
اسة
ر
بد
ييتـ
ألنو
التركيب؛
كؿ كممة في
ُّ
ي
ى
ي
الجممة كالكصكؿ إلى معناىا كداللتيا) السع ارف ،صِّّ)
انتحاء سمت كبلـ العرب في تصرفو مف
كلقد عرؼ ابف ًج ًن وي ) ،1952ص  (34النحك بأنو:
ي
التكسير كاإلضافة ك َّ
النسب ،كالتركيب ،ك ً
ً
غير ذلؾ
إعراب ك غيره :كالتثنية ،كالجمع ،ك التحقير ك
إف َّ
شذ
يكف منيـ ،ك ٍ
إف لـ ٍ
ليمحؽ مف ليس مف أىؿ المغة العربية بأىميا في الفصاحة فينطؽ بيا ك ٍ
- َِّ -
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بعضيـ ع ٍنيا رَّد ً
ً
ثـ
األصؿ
بو إلييا .كىك في
أم نحكت نحكان ،كقكلؾ قصدت قصدانَّ ،
مصدر شائع ٍ
ه
ي
ص ً
القبيؿ ًم ىف ً
ً
العمـ "
بو انتحاء ىذا
يخ َّ
أما الكعى النحكم فيعرؼ بأنو ":معرفة التراكيب النحكية لمغة ،كىك ميارة ما كراء لغكية

تعكس القدرة عمى معالجة أك الحكـ عمى ترتيب الكممات في سياؽ جممة عمى أساس تطبيؽ قكاعد

النحك (  ،)Tong &Cain,2014,P.23كيعرؼ كذلؾ بأنو :القدرة عمى فيـ أنماط كبنية القكاعد في
لغة معينة ))Ceballos,p.13 ,2017
كيتضح م ما سبؽ أف الكعي النحكم يتطمب معرفة النظاـ التركيبي لمغة ،ككظيفتو كالقكاعد التي
تحكمو كاحكالو كعبلقتو بالمعنى كتحديد الخطأ في المسمكع كالمقركء المخالؼ لمقكاعد النحكية

كتصحيحو.

كيؤثر الكعى النحكل في تعمـ القراءة كالفيـ القرائي ،كقد أكد ذلؾ بريمك( َُُِ)Brimo,

الذل استخدـ النمذجة البنيكية لتحميؿ اآلثار المباشرة كغير المباشرة لمكعي النحكم عمى القراءة

كالفيـ ،كتكصؿ إلى أف الكعي النحكم ساىـ في تبايف كبير في الفيـ القرائي لدل المراىقيف ،كما
يؤثر الكعى النحكم في ميارات القراءة كالكتابة حيث أثبتت الدراسة الطكلية التي أجراىا كؿ مف

ديككف ككيفر ) Deacon and Kieffer (2018لدرجات ََُ تمميذ مف تبلميذ الصفيف الثالث

طا بيف الفيـ القرائي كالكعى النحكم.
كالرابع أف ىناؾ ارتبا ن

- 2الْعٕ الصريف:
التحكؿ كاالنتقاؿ مف و
شكؿ إلى آخر كمف
(ص ىر ى
ؼ) كىك يعني التغيير ك ٌ
الصرؼ لغة :مف الفعؿ ى
حاؿ إلى غيره .صرؼ األ لفاظ اشتؽ بعضيا مف بعض ( المعجـ الكجيز ،ََِٖ،صّّٔ) ،ك
العربية ،كىك العمـ الٌذم ييعنى بتحكيؿ الكممة مف أصؿ
الصرؼ اصطبلحان :ىك عمـ مف عمكـ المغة
ٌ
و
لمعاف مقصكدة ذات مغزل ،كىذا التغيير ىك الٌذم يفيد في
كاحد إلى كممات أخرل مف نفس الجذر

المعنى.

صحة ،أك إبداؿ ،أك إعبلؿ ،أك
كيبحث في مفردات المغة مف حيث صكرتيا ،كىيئتيا ،كما فييا مف ٌ
إدغاـ ،كيدرس المشتقٌات في المغة كالبنية الداخمية لمكممات كالقكاعد التي تحكـ تشكيؿ كممات المغة.

النظاـ الصرفي مف أىـ دعائـ المغة العربية حيث كفؿ ليا النمك كالتطكر ،كمكاجية المطالب

المتجددة التي أفرزىا التطكر الزماني كالمكاني لممتحدثيف بيا؛ فيك المنتج الرئيسي لمبنى المغكية
التي انبنى منيا المعجـ العربي.

- ُِّ -
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كيشير الكعى الصرفي إلى" القدرة عمى معرفة أصغر كحدات المعنى في المغة ك معالجتيا،
اعيا أنو يتضمف معرفة أف األشكاؿ المنطكقة كالمكتكبة
كىك ميارة ما كراء لغكية ألف الفرد يدرؾ ك ن
مف المكرفيمات كالمكاحؽ ترجع إلى كممة أساسية" ( ،)Kenn et.al,2013,p.43كالكعى الصرفي
يمكف معمـ المغة مف مساعدة المتعمميف في فيـ كيؼ تنتج الكممات في المغة كمـ تتككف ،ككيؼ

تشكؿ مف خبلؿ السكابؽ كالمكاحؽ كالجذكر ( .(Öz ,2014,P.83

ميما في تعمـ ميارات المغة حيث تكصمت ككننجياـ ككاركؿ
كما يعد الكعي الصرفي
ن
عامبل ن
(2015) Cunningham& Carrollإلى أف الكعي الصرفي منبئ بالفيـ القرائي كبينيما ارتباط

مباشر ،كأف األطفاؿ ذكم المعالجة الصكتية الضعيفة سيعانكف مف ضعؼ الكعي الصكتى كالصرفي

كمييما.

كيتضح مما سبؽ أف الكعي الصرفي يتطمب فيـ المشتقات بأنكاعيا المختمفة كأكزانيا كأثرىا في

المعنى ،كتحديد األخطاء في صياغتيا كتصحيحيا ،كتطبيؽ ىذا الفيـ في أثناء الحديث كالقراءة.

- 3الْعٕ الصْت:ٙ
صحيحا كصكتا ليف ىما:
اعتمد النظاـ الصكتي لمغة العربية عمى ِٖ صامتنا ،منيا ِٔ صكتنا
ن
الكاك كالياء مسبكقيف بفتحة ،كقد استطاع تكظيؼ ىذا العدد المحدكد إلنتاج جميع جذكر المغة

العربية ،كجميع ما يتكلد منيا مف صكر اشتقاقية مع االستعانة بالصكائت فػأكؿ ما يمفت النظر في

العربية أف عدد الكحدات الصكتية أك الحركؼ اليجائية ثمانية كعشركف حرفنا ،كمع ذلؾ كانت كافية

كتخاطبا عاديِّا ،إلخ"( تماـ،ََِْ،صُٕ).
كنثرا،
ألداء كافة أنكاع النشاط المغكم نا
ن
شعر ن
ك لعؿ حرص المغة العربية عمى تحقيؽ االقتصاد فى مستكل النظاـ الصكتي؛ راجع لضركرة ثبات

ىذه الصكامت كعدـ تعرضيا لمحذؼ أك الزيادة ألنيا تحمؿ أبرز السمات التي تميز المغة عف غيرىا
مف المغات ،أما الصكائت فيي ثبلثة قصار :الفتحة كالضمة كالكسرة ،كثبلثة طكاؿ :األلؼ مطمقا،

كالكاك المسبكقة بضمة كالياء المسبكقة بكسرة ،فإنيا تقكـ في النظاـ الصكتي لمغة العربية بدكر ميـ

عمى مستكل المعجـ ال عمى مستكل الجذكر ،فيي مناط لتقميب صيغ االشتقاؽ المختمفة داخؿ المادة
الكاحدة فالفرؽ بيف (عم هؿً ،
كع ًمؿ) إنما ىك راجع إلى الصكائت كليس إلى الصكامت ،كعمى
كعم ىؿ ،ي
ى
ىى
ذلؾ فإف الصكائت كحركؼ الزيادة كالتشديد كالمد تتحمؿ أخطر الكظائؼ في تركيب الصيغ االشتقاقية لمغة

العربية (تماـ ،ََِْ ،ص ِٕ)

كىذه الصكائت تتعاكف مع الصكامت كتضاعؼ مف اإلمكانية االشتقاقية لمغة العربية .كىذه

الحركات القميمة العدد تؤدم دكرىا في الكبلـ دكف لبس أك إخبلؿ ،كذلؾ بأف الحركات ليا دكر كبير
في تنكع الصيغ في ا ألسماء كاألفعاؿ عمى حد سكاء ،كما أنيا تفرؽ بيف المباني المتشابية،
- ِِّ -
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كالتفريؽ بيف الـ الجر التي ترد مكسكرة كالـ التككيد التي ترد مفتكحة .كالحركات مع قمتيا تؤدم إلى
أسماء ،كسكاء أكانت مجردة أـ مزيدة.
تكثير الصيغ كتنكعيا بشكؿ بارز سكاء أكانت الصيغ أفعاالن أـ
ن
أيضا في بناء النظاـ النحكم فيي تأتي لمداللة عمى الكظائؼ النحكية( .خير اهلل
كما تسيـ الصكائت ن
،ََِٕ ،صُْٕ)

كيحتكل النظاـ الصكتى عمى ظاىرتيف صكتيتيف ،ىما :النبر ،كالتنغيـ المتاف تؤثراف في

بارز نط نقا
المعنى ،فقد اتفؽ الباحثكف عمى أف النبر ىك درجة الضغط عمى مقطع معيف ،لكي يككف نا
كسمعا عما سكاه مف المقاطع المجاكرة لو ،عمى الرغـ مف اختبلفيـ في ككف بعضيـ يقر بأف
ن
المقطع المنبكر مرتبط بدرجة الضغط النطقي ،كالبعض اآلخر يجعمو مرتبطا بالضغط في حد ذاتو(.
بكلخطكط ،َُِٖ،صِِٓ)

كالتنغيـ أك التنكعات التغنيمية ىي تتابعات مطردة مف مختمؼ أنكاع الدرجات الصكتية عمى

جممة كاممة أك أجزاء متتابعة كىك كصؼ لمجمؿ كأجزاء الجمؿ كليس لمكممات المختمفة
المنعزلة(عمر ،ُٕٗٗ ،صِِٗ)

كلكؿ لغة مف حيث التنغيـ كالنبر كمكاقعو نظاميا الخاص؛ كليذا يجب عمى متعمـ المغة

الكقكؼ عمى ىذه الجكانب حتى ال يفقد تركيبيا المغكم طبيعتو الخاصة بو.

كتدخؿ ىذه العناصر في الكعى الصكتى الذل يعرؼ بأنو " :الحساسية لبنية الصكت في

المغة ،كيعتمد عمى انتباه الفرد لؤلصكات في المغة المنطكقة كتعرؼ معناىا"

&Yopp

) )Yopp,2009,P.12كما يعنى فيـ الطبيعة المقطعية لمحديث كمعالجة بنية أصكات المغة (Suortti
& Lipponen, 2013,P.2).

مما سبؽ يتبيف أف الكعي الصكتي يتطمب معرفة الصكامت كالصكائت كصفاتيا كمخارجيا كالحكـ
عمى األخطاء في نطقيا كتصحيحيا ،كتعرؼ مكاطف النبر كالتنغيـ كأثرىا في الكبلـ كأداء المعنى،

كتطبيؽ ىذه المعرفة في أثناء الحديث كالقراءة.

- 4الْعٕ الداللٕ:

الدال ل ية :ما يقتضيو المفظي عند إًطبلقو ،كعمـ الداللة ىك العمـ المختص بدراسة معاني األلفاظ
كالعبارات كالتَّراكيب المُّغكيَّة في سياقاتيا المختمفة (عمر )ََِٖ ،كيقابؿ المصطمح اإلنجميزم
 Semanticsككبل المصطمحيف يدالف عمى "دراسة العبلقة بيف الرمز المغكم كمعناه ،كتطكر معاني

تاريخيا ،كتنكع المعاني ،كالمجاز المغكل ،كالعبلقات بيف كممات المغة"
الكممات
ن
مركبا مثؿ
مفردا كأم كممة مفردة ،أـ كاف نا
كتيتـ الداللة بمعنى الرمز المغكم سكاء أكاف نا
رمز ن
رمز ن
التعبيرات االصطبلحية ،كيصاحب ذلؾ عناية باألسباب المؤدية إلى ىذا التغير ،كما يعنى بدراسة
العبلقات الداللية بيف ىذه الرمكز.
- ِّّ -
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كيتضح مف تعريؼ الداللة السابؽ أف الكعي الداللي يتطمب فيـ العبارات كالجمؿ كاألساليب في
سياقاتيا المختمفة كفؽ العبلقات الداللية المتنكعة ،مثؿ :المشترؾ المفظي كالترادؼ ،كالتضاد،

كالتضميف ،كايحاءات المعنى .كالتعبيرات المجازية مف :استعارة ،ككناية ،كتشبيو ،كمجاز.

إيجابيا فى قدرات تعمـ الكممة ( ،)Zens et.al, 2009كيتضمف القدرة عمى
كيسيـ الكعى الداللي
ن
تصحيح الجمؿ ،كفيـ معنى الجممة ،كاصدار الحكـ بالترادؼ أك القبكؿ أك الرفض(عمكل،

ََِٗ،صَِ) كما يستدؿ عميو بتعريؼ الكممات ،كاستنتاج العبلقات بيف الكممات مف ترادؼ أك
تضاد ،أك تعبير كممات معينة عف دالالت معينة عمى مستكل المفردات االستقبالية كالتعبيرية(.

)Wren, 2009

ج -أٍنٔ٘ الْعٕ اللغْ ٚللنعله ّالطالب املعله:
يعتمد نجاح المعمـ في الفصؿ عمى ميارات التكاصؿ كالخطاب ،كمستكل الكفاءة المغكية ،كيحتاج

المعمـ أف يككف عمى كعى بأىمية المغة بغض النظر عف المادة التي يدرسيا ،كيصبح المعمـ أكبر
كعيا بتدريس المغة كأكثر ثقة حيف يخطط ،كحيف يستجيب لتبلميذه كعندما يجرب طريقة
ن
ما()Phipps,2010

كقد كجدت دراسات متعددة أف المعمميف ذكم الكعي المغكل المرتفع أكثر حساسية لمصعكبات

كمساعدة طبلبيـ فى تعمـ المغة بصكرة أفضؿ ،كاستخداـ الممارسات التعميمية الفعالة عف أقرانيـ مف
ذكم الكعي المغكل األقؿ .كما أجابت دراسة ديجي) Degi,(2010عف السؤاؿ الذل نصو :ىؿ لمسمكؾ
المغكم لممعمميف تأثير عمى الكعي المغكل لمطبلب؟ كباستخداـ المبلحظة الصفية كمقاببلت المتعمميف

كبير عمى استخداـ
تأثير نا
جاءت اإلجابة باإليجاب حيث أظيرت النتائج أف لمسمكؾ المغكم لممعمميف نا
طبلبيـ لمغة.
ككجد مكنيؿ ) McNeill (2011أف المعمميف ذكل الحساسية المعجمية كانكا أفضؿ فى المعرفة

الداللية كتكضيح معانى الكممات لتبلميذىـ ،كما تكصؿ جيرارد ككاركؿ()Carroll&Gerard,2012

إلى أف الكعي كالمعرفة المغكية لمعممي التربية البدنية كالمدربيف تفيدىـ عند العمؿ مع األطفاؿ
كالبالغيف الذيف يعانكف مف صعكبات تعمـ المغة.

كدرس ابدل كزىدل ) (Abdi &Zahedi,2014أثر الكعى ما كراء المغكل لممعمميف في أدائيـ

تأثيرن لمكعى بما كراء المغة عمى
ا
الكتابي في بعدل الدقة كالتعقيد الداللي ،كتكصؿ إلى أف ىناؾ

األداء الكتابي ،كامكانية تطكيره مف خبلؿ استراتيجيات متنكعة ،كأكصى بأف يككف دمجو في برامج
رئيسيا ،كأف يركز المسئكلكف عف إعداد معمـ المغة الثانية االنتباه عمى عمميات
إعداد المعمـ ىدفنا
ن
تفكيرىـ كرؤاىـ كتصكراتيـ كأساس لنجاح برامجو.
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كقد ساىـ رفع الكعى المغكل في إتقاف ميارات الفيـ مف خبلؿ االستماع التي حددىا خبراء تدريس
طالبا (  ،) Rezaei&Hashim, 2013كما كجد دكرمير(
المغة كالمعممكف لدل ِِٓ
ن
Dormer, 2013أنو مف الممكف تحقيؽ الدقة في التحدث بتنمية الكعى المغكل خبلؿ ست مراحؿ.

(

كيستفاد مما سبؽ أف:
-

الكعي المغكل ضركرة ممحة لمعممي المغة كغيرىـ فيك يؤثر في مستكل كتاباتيـ كقراءاتيـ

كتحدثيـ كميارات االستماع لدييـ ،ككذلؾ قدرتيـ عمى نقؿ المعرفة عف المغة كتفسير

الصعكبات التي يكاجييا تبلميذىـ كمف ثـ معالجتيا.

 االىتماـ بتدريب المتعمميف منذ مرحمة رياض األطفاؿ عمى التحميؿ كالتجييز المغكلكتكضيح العبلقة بيف الكبلـ المنطكؽ كالمكتكب.

 ىناؾ ضركرة لتدريب المتعمميف عمى تحديد أكجو الخطأ فيما يسمعكف أك يقرءكف مفتعبيرات.

 -ىناؾ أىمية إلدراج تنمية الكعي المغكل كيدؼ رئيس في برامج إعداد المعمـ.

د -العْامل املؤثرٗ يف الْعٕ اللغْ ٚللطالب املعله:
يرتبط الكعي المغكل بعدد مف العكامؿ منيا تمؾ التي تتعمؽ بالمتعمـ مف حيث القدرات المعرفية

كتشمؿ الذكاء كاإلدراؾ كاالنتباه ،كالتي تتعمؽ بالمعمـ مف حيث :معرفتو ،ك كمستكاه المغكل كخبراتو
المينية ،كقد رصدت دراسات متعددة العبلقة بيف تمؾ العكامؿ كتعمـ المغة كالكعي المغكل سكاء أكانت

لغة أكلى أـ ثانية أـ ثالثة أيضا ،كقد رٕصهذ ْسبيٗ(  (Hesami,4102إنٗ أٌ رطجٛن انٕػٗ

انهـٕٖ في انلصٕل ٚزأثش ثؼذح ػٕايم يُٓب انسٛبم ٔهٕٛد انٕهذ ٔيشبػش انًزؼهًٔ ٍٛانخجشاد انسبثوخ كفيما

يمي بياف بأىميا:

- 1العْامل املتعلك٘ بالطالب:
عندما أشار بكرؾ ) )Bourke,2008,P.15إنٗ غجٛؼخ انٕػ ٙثأَّ مجمكع االستراتيجيات

الممكنة التي يستخدميا الفرد لمتعامؿ مع أنظمة المغة ،كتكظيؼ استراتيجيات معرفية مثؿ
المبلحظة كاختبار الفركض كحؿ المشكبلت كاعادة التشكيؿ .أكضح بذلؾ بعض القدرات العقمية

المطمكبة لمقياـ بمياـ الكعي المغكل ،كمنيا :المبلحظة ،كاختبار الفركض.

تكثر القدرات الفكرية كميا ارت المتعمميف المعرفية ،كمنيا :الذاكرة ،كالذكاء ،كاالنتباه،

كاستراتيجيات التعمـ عمى كفاءة تعمميـ المغة ،كمف الجكانب المعرفية العقمية الكتساب المغة التي
تؤثر عمى المعرفة بما كراء المغة :االنتباه إلى الشكؿ ،كمبلحظة األنماط المغكية األكلية،
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كالمعالجة العميقة لممعرفة ،كالتجييز التمقائي؛ حيث كجد أف الدقة النحكية كانت أفضؿ لدل ذكل
االنتباه األ كبر إلى التركيب المغكل المقدـ ،كىناؾ تفاعؿ داؿ بيف األنماط األكلية كاالنتباه إلى

الشكؿ بتأثير المعالجة التمقائية) Ellis,2012(.

كال تزاؿ األدلة تتراكـ لتدعـ التأثير القكم لمميكؿ كالقدرات كاالستعداد لمتعمـ الصريح ،كالنمط
المعرفي ،كعمؽ المعالجة ،كالتنظيـ الذاتي ،كاالنتباه التنفيذم عمى تعمـ المغة ( &Dornyei

)Ushioda,2011

بالنسبة لمتذكر كجد أف عمؿ الذاكرة العاممة يتمركز في ثبلثة أجزاء مف الذاكرة كىي المعالج
السمعي (الصكتى) كالبصرم كالمنفذ المركزم ،كأف الكعي الصكتي يتـ معالجتو في المعالج الصكتي،

ك إذا كاف ىناؾ خمؿ في المعالج الصكتي فإف ذلؾ ينتج عنو اضطراب في المغة & Lipka

) ،)Siegel,2011كما تؤثر الذاكرة العاممة الصكتية في الميارات المغكية كمنيا :تعرؼ معانى
الكممات ،كالنحك ،كالخصائص الصكتية ،كاذا كاف فييا قصكر فيك يؤدل إلى صعكبات القراءة(

 ،)Barbosa, et al,2009,P.201ك القدرة عمى تحميؿ المغة منبئ ىاـ في تحصيؿ المغة الثانية،
كفى الكعى المغكل )Tellier& Brackin,2013,P.1) .كما أف عمميات ما كراء المعرفة تعد
أساسية لمكعي المغكل؛ حيث تتطمب مياـ الكعي المغكل القدرة عمى مراقبة الفرد لتفكيره فى المسمكع
كالمقركء كمراقبة فيمو ،كتقييـ تعممو ،كالحكـ عمى مدل صحة أك خطأ استخداـ أساليب لغكية معينة

فى مكاقؼ بعينيا ،كيستمزـ الكعي المغكل أف يتأمؿ الفرد تفكيره كاستخدامو لمغة.

- 2أعضا ٍ٘ٝٔ ٛالتدرٓس:
أعضاء ىيئة التدريس في كميات التربية يقع عمى عاتقيـ إعداد الطالب ليدرس المغة؛ كبالتالي

تؤثر ممارساتيـ التدريسية مف حيث :طرؽ التدريس التي يستخدمكنيا ،كاألنشطة ،كتفاعبلتيـ

اليكمية معيـ في الكعي المغكل لدل الطبلب.

تعد معرفة المعمـ بالمادة الدراسية ،ككفاءتو المغكية ،كمعتقداتو حكؿ التدريس كالطبلب كالمغة

أحد أىـ العكامؿ المؤثرة في الكعى المغكل لتبلميذه ،كأظيرت الدراسة النكعية كمبلحظات الفصؿ
كالمقاببلت مع المتعمميف التى أجراىا ديجى  )ََُِ( DÉGIأف سمكؾ المعمـ المغكل لو أثر كبير

عمى استعماؿ الطبلب المغة ،كمف ثـ الكعى المغكل.

كما أكد ديبنار كبايبر( Dippenaar & Peyper (2011أف كفاءة المعمـ المغكية محكرية في
نجاح المتعمـ حيث إف المعمـ غير الكؼء في كسيط التعمـ -كىك المغة -يككف احتماؿ نجاح تبلميذه

ضعيفنا ،كالنجاح في الفصؿ يعتمد عمى ميارات المعمـ التفاعمية كالخطابية ،كميارات االتصاؿ
- ِّٔ -
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كمستكل كفاءة المغة.
يؤدل المعمـ دك ارن ىامان في مساعدة المتعمميف عمى تحقيؽ المتطمبات المغكية في البيئات التعميمية كاكماؿ تعمـ
القراءة كالكتابة ،كتؤثر المغة التي يستخدميا عمى نجاح عممية التعميـ الصفى (،Lwin & Silver 2014

.)11

إف اختيارات المعمـ التدريسية اليكمية ،كشخصيتو كخبراتو كاتجاىاتو نحك المغة تدعـ الكعى

ميما
نمكذجا
المغكل لمطالب ) ) Rajala&Gök,2017إضافة إلى أف المعمـ يمكف أف يككف
ن
ن
الستخداـ المغة ،كيرشد طبلبو لكيفية التفكير في المغة كاستخداميا كأداة لمعمؿ في األنشطة المختمفة.

- 3برامج إعداد املعله:
برامج إعداد المعمـ بما تحتكيو مف :مقررات ،كأنشطة ،كأساليب تقكيـ متبعة ،كالكتب التي يدرسيا

الطالب المعمـ تؤثر في قدرتو المغكية كالتدريسية حيث تعد ىي أساس قدرتو المغكية ،فقد ذكر ايفانز

كسمكرف  (Evans & Cleghorn, 2010:147أف الطالب المعمـ يحتاج إلى معرفة كيؼ تعمؿ المغة
ككيؼ تستخدـ في الحياة اليكمية مف خبلؿ برنامج إعداده .كما أنو مف الميـ أف يصبح المعممكف

عمى عمـ بكيفية استخداميـ لمغة لمتكاصؿ في الفصكؿ الدراسية ،ككيؼ تؤثر المغة عمى التعمـ كما

يحتاجو التبلميذ مف شركط تعمـ المغة كاستخداميا ( .)11 ،Lwin & Silver 2014كيمكف تمثيؿ العكامؿ
المؤثرة في الكعي المغكل لمطالب المعمـ في شكؿ(ُ) اآلتي:
العكامؿ المؤثرة في الكعي المغكل لمطالب المعمـ
انؼٕايم انًزؼهوخ ثبنطبنت

أػعبء ْٛئخ انزذسٚس

التفكير

المعرفة

انذاكؼٛخ

غشم انزذسٚس

االَزجبِ-انززكش

انًًبسسبد انهـٕٚخ

االرجبْبد

انٕسبئم انزؼهًٛٛخ

ثشَبيج إػذاد انًؼهى
المقررات

األَشطخ
أسبنٛت انزوٕٚى
ثشايج رًُٛخ انٕػٗ

شكل( )1العكامؿ المؤثرة في الكعي المغكل لمطالب المعمـ
كمما سبؽ يمكف استخبلص اآلتي:



ضركرة االىتماـ بالجكانب المعرفية كما كراء المعرفية ،كأف يتـ تنمية الكعي بالتعمـ كالكعي بالميمة.
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تنمية الكعي المغكل مسئكلية برامج إعداد معمـ المغة العربية.



دكر المعمـ حاسـ حيث يمكنو تبلفى أثر المنيج غير المبلئـ عف طريؽ األنشطة كالكسائؿ

المختمفة ،كما يستطيع التعاكف مع األسرة لتنفيذ أنشطة تنمى الكعي المغكل ،كقد يتخذ مف

طا؛ ليساعد تبلميذه عمى اكتشافيا كتصحيحيا كىذا ىك
األخطاء التي ترد في كسائؿ اإلعبلـ نشا ن

جكىر الكعي المغكل ،كلما كاف المعمـ يمتمؾ ىذه الفرص؛ فبلبد أف يتـ إعداده بشكؿ يمكنو مف
استغبلليا؛ كلذا يركز البرنامج المقترح عمى تنمية الكعي المغكل لدل الطالبة المعممة باستخداـ
األنشطة المغكية.

ثاىًٔا -األىشط٘ اللغْٓ٘:
أ -مفَْو األىشط٘ اللغْٓ٘:
مادة (ف ش ط)
أنشطة جمع نشاط ،كالنشاط لغة مصدر قكليـ «نشط ينشط» كىك مأخكذ مف ٌ

كيخؼ لمعمؿ كيسرع إليو
كسميت الحالة الٌتي ينشط فييا اإلنساف
الٌتي تد ٌؿ عمى االىتزاز كالحركة
ٌ
ٌ
نشاطنا لما يصاحبيا مف الحركة كاالىتزاز كالتٌفتٌح( .ابف األثير ،صّْٖٓ ) النشاط ضد الكسؿ(ابف
منظكر ،ص  ) 4428كذكر ابف األثير( ،ص ّْٖٔ) أف َّ
شاط ىك :أف ىي ًخ َّ
ؼ اإلنساف إلى األمر،
الن ى
كي ٍؤًثر فعمو"
ي
أما األنشطة المغكية فقد عرفيا (الياشمي  ،العزاكم  ،ََِٓ،ص َُٓ) بأنيا" تنظيـ المكاقؼ

كتييئتيا بطريقة ىادفة كمدركسة تتطمب مف األستاذ اتخاذ عديد مف القرارات بطرؽ التدريس التي
سكؼ تستخدـ كاألساليب كالكسائؿ التي يجب االستعانة بيا"

كعرفت كؿ مف :العكضى كالشنقيطى النشاط المغكل القائـ عمى القصائد الشعرية (َُِْ،

صْٖ) بأنو " :مجمكعة الخبرات كالمكاقؼ كاألمثمة المفظية اليادفة إلى مناقشة القصائد الشعرية
لفظا كمعنى؛ لمكشؼ عما يتضمنو النص الشعرل مف قيـ تؤدل إلى االتجاه نحك االعتزاز بالمغة

العربية ،كادراؾ ما خصيا اهلل بو مف فضؿ كمكانة".

كما تعرؼ األنشطة المغكية بأنيا :مجمكع العمميات التي يقكـ بيا المتعمـ في إطار مجاالت معينة

اتصاال مباشرا ،كىذه العمميات مف شأنيا أف تكسبو القدرة عمى الكبلـ المكتكب
تتصؿ بحياتو
ن

كالمنطكؽ عف طريؽ امتبلؾ تقنيات القراءة ،كمف شأنيا كذلؾ أف تكسبو القدرة عمى ممارسة التكاصؿ

الشفكم كالتعبير الكتابي (يأيٌٕ  ،َُِٓ،صَّ).
كيتضح مف التعاريؼ السابقة أف النشاط التعميمي:

 جيد يبذلو المعمـ كالمتعمـ لمكصكؿ إلى أىداؼ معينة؛ كيتـ مف خبلؿ ىذا الجيد الحصكؿ عمىمعمكمات كاكتساب عادات كاتجاىات كقيـ كميارات.
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 تمارس فيو عمميات عقمية متنكعة.إقباال كحماس نة كىك شرط لفاعمية أل عممية تعمـ.
 -يتضمف ن

ك يمكف تعريؼ النشاط المغكل في ىذا البحث:

استماعا
مجمكعة مياـ يشترؾ في إعدادىا المعمـ كالمتعمـ بيدؼ ممارسة ميارات المغة العربية:
ن

كتحدثنا كقراءةن ككتاب نة ممارسة كاعية يستطيع مف خبلليا الحكـ عمى صحة أك خطأ ما يسمع أك يق أر
أك يكتب ،كتتضمف المناقشة كالحكار ،كاأللعاب كاكتشاؼ األخطاء كتصحيحيا.
يساىـ تطبيؽ المعمـ كالمتعمـ ىذه األنشطة المغكية في تحقيؽ أىداؼ متعددة ،مف
أىميا(البسيكني )ََِٖ،ك(عمار ،َُُِ ،صَُْ):

تمكيف الطالب مف االنتفاع بمغتو التي يستخدميا يكميان ،فيكظفيا بشكؿ الئؽ في تعبيراتو المكتكبة

أك الشفكية كصكالن إلى مستكل معيف مف التعبير اإلبداعي الخبلؽ.

الكشؼ عف المكاىب كالميكؿ الخاصة في التفاعؿ مع المغة كتكظيفيا التكظيؼ الجيد.

تقكية شخصية الطالب مف أجؿ مكاجية مكاقؼ الحياة المختمفة.تمكيف الطالب مف التعايش مع اآلخريف كالتكاصؿ معيـ.

مساعدة الطالب عمى تمبية حاجاتو المتصمة باإلخبار كاالستخبار.
إغناء الزاد المغكم لمطالب كتدقيقو.

تنمية ميارات التعبير الكتابي؛ إذ تسيـ في تثبيت تحصيؿ الطبلب المعرفي ،كتكسيعو كتطكيرهصحيحا في مكاقؼ الحياة العممية.
استخداما
كتجديده- ،تمكف الطبلب مف استخداـ المغة
ن
ن
كقد اىتمت عديد مف الدراسات بتناكؿ العبلقة بيف األنشطة المغكية كبيف اكتساب ميارات المغة

فتكصمت دراسة جاب اهلل كسنجي(ََِٕ) إلى فاعمية برنامج قائـ عمى األنشطة المغكية في تنمية
ميارات التعبير الشفكم الكظيفي لذكم االحتياجات الخاصة ،كأكدت دراسة أبك فايدة(ََِٖ) فاعميتيا

في عبلج األخطاء اإلمبلئية لدل تبلميذ الصؼ الثالث المتكسط ،كأكصت بضركرة االىتماـ باألنشطة
المغكية؛ ألنيا تسيـ في تنمية ميارات التعبير الجيد.

كتكصؿ مسمـ(ََِٖ ،صُٕٖ) إلى أف األنشطة المغكية أدت إلى تنمية ميا ارت التحدث

كاالستماع لدل تبلميذ الصؼ األكؿ االبتدائي؛ كأرجع ذلؾ إلى إيجابية التبلميذ كمشاركتيـ كلعب
األدكار التي تتضمنيا األنشطة ،كأشار البرل (َُُِ) إلى فاعمية األلعاب في تنمية األنماط المغكية

لدل طمبة المرحمة األساسية .كما أثبت عمار(َُُِ) فاعمية األنشطة المغكية في تنمية ميارات
استخداـ أدكات الربط ،كعبلمات الترقيـ ،كميارة اكتماؿ أركاف الجممة ،كأكد الركساف(َُِٖ) أف

ا ستخداـ األنشطة المغكية المتمثمة في المسابقات الثقافية كاأللعاب المغكية كالحكارات كالمناظرات لو
- ِّٗ -
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أثر إيجابي في تنمية ميارات األداء المغكل الشفكم المتمثمة في األلفاظ كالتراكيب كاألفكار لدل طبلب
الصؼ الرابع األساسي.

ب -األىشط٘ اللغْٓ٘ ّتينٔ٘ الْعٕ اللغْ:ٚ
كقد استخدمت عدة أنشطة لتنمية الكعي المغكل ،كميارات المغة فيما يأتي بياف بعضيا:

 - 1حل املشهالت اللغْٓ٘:
نشاط حؿ المشكبلت فيو تحدد فقرة لغكية الستكشاؼ جكانب معينة ،مثؿ :التناقضات ،كاألفعاؿ

الناقصة ،كالشرطية ،كصيغة المصدر ،كأنماط الفعؿ ،كالصفات كالظركؼ ،كحركؼ الجر ،ىذه الطريقة

تتيح لممتعمـ أف يبلحظ النمط النحكم كيصدر األحكاـ كيميز القاعدة ،كمف أمثمة حؿ المشكبلت إجراء

الغمؽ فيك تمريف عمى حؿ المشكبلت باستغبلؿ القرائف المغكية ،كقد أثنى زبؾ)( Zipke, 2008عمى
استخداـ األلغاز في تدريس الكعي بما كراء المغة كتنمية الفيـ القرائي .ك اعتمد ىكندا كآخركف

) Honda et.al (2014عمى نشاط حؿ المشكبلت في تنمية الكعى المغكم لدل طبلب المرحمة المتكسطة.

 - 2نشف األخطاّ ٛتصخٔخَا:
الكقكع في األخطاء كتصحيحيا جزء طبيعي مف عممية التعمـ" .ال يكجد تعمـ دكف ارتكاب أخطاء".
كأخطاء الطبلب ىي مصدر جيد لمعمؿ العبلجي الذل يركز عمى مشكمة كاحدة بعينيا ،أك عمى عدد
مف المشاكؿ ذات الصمة ،مثؿ النظر في شكؿ األزمنة السردية ككظيفتيا في فقرة مكتكبة ،حيث

استخدـ (2008) McNeill and Laiالتصحيح كشرح األخطاء الداللية لتنمية كعى المعمميف

بالمفردات مف حيث بنية الكممة كالعبلقات المعجمية ،كتكصؿ إلى كجكد تحسف في األداء ،كما طبؽ

لكستانك(  )Lostaunau, 2012طريقة اكتشاؼ الخطأ لتنمية الكعي المغكل حيث تـ تزكيد الطبلب
بسياؽ بو أخطاء عمييـ تحديدىا كتصحيحيا.

- 3دمج اجلنل٘:
يستخدـ نشاط دمج الجممة كميمة في مرحمة ما قبؿ الكتابة ،كىك كسيمة فعالة لرفع مستكل
الكعي لدل الطبلب عف التماسؾ؛ حيث يميؿ بعض المتعمميف إلى كتابة جمؿ ذات ترابط ضعيؼ،

كيساعدىـ الدمج في تعرؼ التغييرات التركيبية التي تتـ عندما يتـ الجمع بيف جممتيف أك أكثر مف
الجمؿ البسيطة ،كىك أحد أنشطة الكعى المغكل كيعرؼ أيضا بالتعبئة" ك "تفريغ" الجمؿ ،الذم يجمع
بيف جممتيف أك أكثر في كاحدة ،أك استخراج جزء مف جممة معقدة ،كترتيب الجمؿ الذل يتطمب مف

المتعمميف كضع الكممات في الترتيب الصحيح لتككيف جمؿ دقيقة )،)Lostaunau,2012,P.28
- َّّ -
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كمف أنشطتو :إعادة الصياغة كىى أداة تربكية قكية لتكظيؼ المعرفة النحكية كالمعجمية ،كيمكف
استخداميا عمى مختمؼ مستكيات الكفاءة المغكية.
 - 4انتشاف الكاعدٗ : Grammaring
يشير إلى عممية استخداـ األبنية النحكية مف أجؿ إظيار الطرؽ المختمفة التي يتـ بيا التعبير

عف مفيكـ كاحد ،كالمتعممكف يمكف أف يعطكا مجمكعة مف الضمائر كيطمب منيـ اإلشارة إلى الطرؽ

المتعددة التي يمكف مف خبلليا التعبير عف المعنى ،كالتركيز في ىذه الحالة عمى بناء المعرفة
اإلجرائية مف خبلؿ تكعية المتعمميف باألشكاؿ المتاحة كتمكينيـ مف اختيار الشكؿ األنسب لسياؽ

معيف.

استخدـ لكستانك

 ( 2012,p.27) Lostaunauسمسمة مف األنشطة لتحديد القاعدة

كمقارنتيا ،أك اقتراحيا أك تأكيدىا أك نفييا مف خبلؿ تقديـ سياؽ ذم معنى لمتركيز عمى مممح لغكل
معيف .كذكر ىنج ككنجينج ) (Hung& Xiangyang, 2014,P.106أنو عندما يدمج تدريس

إيجابيا في االتجاه نحك دراسة
القكاعد النحكية مع الكعي بتطبيقاتيا كأثرىا في المعنى فإف ذلؾ يؤثر
ن

القكاعد ،كتطبيؽ استراتيجيات التعمـ المعرفية ،كاالندماج اإليجابي في تعمميـ قكاعد المغة مع

مياراتيا :االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة.

- 5ألعاب اللغ٘:
تعد ألعاب المغة جزءا ال يتج أز مف تعميـ المغة كتعمميا ،كقد استخدمت األ لغاز لتنمية الكعى

المغكل ك تكصؿ ) (Ahnn,2014إلى أف لعب الطبلب بالمغة ارتبط ارتباطنا كثيقنا بالكعي المغكل،

كأدت األ لعاب كظيفتيا كأداة ما كراء معرفية فى فصكؿ تعمـ المغة األجنبية ،كما اعتمد ىمبكرف(

 )Hilburn,2017عمى ألعاب المغة كالطرائؼ في تنمية الكعى المغكل لدل متعممي المغة اإلنجميزية.
كمف أنكاع األنشطة المغكية غير الصفية التي تركز عمي ميارات التكاصؿ المغكل الشفكم

المسابقات الثقافية كاأل لعاب المغكية ،حيث تؤدل إلى تكسيع مدارؾ المتعمميف كزيادة رصيدىـ الثقافي

ك المغكل ،كما تساعد في تعديؿ اتجاىاتيـ(.الركساف،َُِٖ ،صٖٖٗ)

- 6التعله التعاّىٕ:
ىك بيئة تعمـ منظمة في مجمكعات صغيرة مف الطبلب المتباينيف في قدراتيـ ينفذكف مياـ
تعميمية كينشدكف المساعدة مف بعضيـ البعض كيتخذكف ق ارراتيـ باإلجماع (عبد المجيد كالعاني،

معمما قبؿ
َُِٓ ،صْٔ) .كلقد أثبت التعمـ التعاكني فاعميتو في تنمية الكعى المغكل لدل ِْ
ن
الخدمة كفي أثناء الخدمة )(Guizhen, 2014كما تكصؿ جكنج كآخركف Gunning

- ُّّ -
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فعاال في رفع الكعى المغكل،
) )et.al,2014إلى أف التعاكف بيف معممي المغة األكلى كالثانية كاف ن
كالكعى باستراتيجيات القراءة.

-- 7احلْار :
مف األنشطة المغكية التي يستخدميا المعمـ في تعميـ المغة الحكار؛ فممحكار أىمية كبيرة في

تعميـ المغة ،فيك غاية؛ ألنو الصكرة المركزة لمحتكيات الدرس ،كاألساس الذم يمد المتعمـ بألكاف مف

الجمؿ كالتعبيرات كاأللفاظ كاألصكات التي يحتاج إلييا المتعمـ ،كبخاصة عند التدريب عمى ميارة

الكبلـ .كىك كسيمة ألنو يضـ التراكيب النحكية كالمفردات في مكاقؼ كسياقات مختمفة ،تعتمد عمييا

التدريبات المغكية لتأخذ بيد المتعمـ نحك استعماؿ المغة كممارستيا في التعبير كاالتصاؿ .كعمى المعمـ

أف ينظر إلى الحكار ،كالتدريبات التي تميو ،باعتبارىا كبلن ال يتجزأ ،كما أف دكر المتعمـ ال ينتيي

بمجرد استيعاب الحكار كحفظو ،كانما باستخدامو في مكاقؼ الحياة المماثمة( .محمد،َُِِ ،

صَُٓ(

كيتـ كذلؾ مف خبلؿ إدخاؿ الطمبة في مكاقؼ تعميمية شبيية بالمكاقؼ الحياتية ،مف خبلؿ

محاكرة الطالب لزميمو ،أك مناقشة معممو ،أك التعبير عف رأيو في مسألة مف المسائؿ الخاصة في

الحصة كغير الحصة ،كاعطاء الطمبة مجاالن لمحديث عف األحداث اليكمية البارزة كالمناسبات الدينية

كالكطنية كعرض المكضكع كما يرل الطالب نفسو ،مع الحرص عمى عدـ تخطئتو أك تعنيفو ،بؿ
الكاجب إثابتو كتشجيعو كاإلشادة بآرائو ،كدفعو إلى أف يدافع عنيا كيطرحيا فيما يكتب مف

مكضكعات إنشائية ،كفتح باب النقاش حكليا مع زمبلئو لتككف األفكار أكثر نضجان ،كذلؾ تحت

إشراؼ المعمـ كبتكجيو منو كارشاد ،كااللتزاـ بأدب الحكار كالنقاش(الباز  ،السيد.)ََِٖ ،

ثالجًا  -تعله اللغ٘ الكاٜه عل ٙالشبه٘ العيهبْتٔ٘:
تـ استخداـ برامج الكمبيكتر كتطبيقات االنترنت في تدريس المغة ،كقد انتشرت تسميات متعددة،

منيا:التعمـ بمساعدة الحاسكب ،كالتعمـ باستخداـ االنترنت ،كبعدىا التعمـ اإللكتركني كمصطمح يضـ

كثير مف التطبيقات كالبرامج ،كلعؿ أحدثيا مصطمح التعمـ التشاركي ،كتنكعت التطبيقات المستخدمة
نا
بدء مف البريد اإللكتركني كالقكائـ البريدية كمنتديات المناقشة كغيرىا كصكال إلى أدكات الجيؿ
فيو ن
الثانى لئلنترنت المدكنة كقنكات الفيديك كغيرىا.

كىى إحدل طرؽ تعمـ المغة باستخداـ أدكات الشبكة ،حيث يتكاصؿ فيو المتعمـ باستخداـ

الكمبيكتر أك الجكاؿ مع المعمـ كالطبلب كمكاد التعمـ ،كقد استخدميا ككنركل( )Conroy, 2010في

تدريب طبلب جامعة استرالية ككجد أنيا أثرت عمى سمككيـ ككفاءتيـ في تصحيح أخطاء الكتابة ،كما
تحمس الطبلب الستخداـ ىذه األدكات لتعمـ الكتابة باستقبللية ،كما قارف رازفى ككيتابى Razavi
- ِّّ -
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))&Ketabi 2011بيف نكعيف مف المكاد التعميمية مكاد عمى مكقع إنترنت كأخرل في كتاب مدرسي
كأثرىا عمى معرفة المتعمميف بقكاعد النحك كتكصؿ إلى أف مكقع االنترنت زاد دافعية الطبلب كحسف

مف أدائيـ في تعمـ القكاعد ،كما قارف المنصكر كالشكرماف)Al- & Al-Shorman,2012

 ) Mansourبيف مجمكعتيف مف الطبلب استخدمت األكلى الكمبيكتر في تعمـ المغة اإلنجميزية
تحصيبل أعمى مف المجمكعة
كالثانية الطريقة التقميدية كتكصؿ إلى أف المجمكعة األكلى حققت
ن

الثانية.

استخدـ بكرستيف كآخركف ( (Burstein, et al. 2013تطبي نقا قائمان عمى استخداـ اإل نترنت

لتحسيف الكعى المغكل لممعمميف( )MUSEك أظيرت النتائج تحسنا في الكعى المغكل كالقدرة عمى

تطكير طرؽ تدريس تراعى طبيعة المغة .كجرب يانج ( )Yang, 2013بيئة تعمـ تعاكنية قائمة عمى
الكمبيكتر ،كتكصؿ إلى أف الكعي المغكل لمطبلب تحفز عندما راقب الطبلب دقة استخداـ لغتيـ كتقييـ

أدائيـ المغكل في أثناء التكاصؿ مع أقرانيـ مف مختمؼ الثقافات.

اجتماعيا لمتعمـ حيث تؤكد النظريات االجتماعية
كيكفر استخداـ الشبكة في تعميـ المغة سياقنا
ن
كالثقافية الكتساب المغة الثانية أىمية بناء المعرفة المغكية كأىمية السياقات االجتماعية كشرط مسبؽ

لتعمـ المغة .كلذلؾ ينبغي أف يسمح لممتعمميف في بيئات تعمـ المغة الثانية عمى االنترنت ببناء المعرفة
فرصا لمتفاعؿ مع المعمميف كالمتعمميف اآلخريف عبر
بدال مف إعطائيـ المعرفة .كينبغي إعطاؤىـ
ن
ن
اإلنترنت ()Thomas, 2009,P.53
ينطكم استخداـ اإل نترنت في تعميـ المغة عمى زيادة التركيز عمى األبعاد االجتماعية في تدريس

المغة التكاصمية ،كيعد الكمبيكتر أداة كسيطة لمتفاعبلت بيف متعممي المغة كغيرىـ ،كالتعمـ القائـ عمى

اجتماعيا
التفاعؿ ىك مككف أساسي في مداخؿ تعمـ المغة الثانية المكجية
ن

)) Vásquez,2012,p. 420

& Wang

تطبٔكات اجلٔل الجاى:Web.2 ٙ
عرفيا ىنداكل ككابمى(َُِّ،صْٗ) بأنيا" :مجمكعة مف التطبيقات التي تساعد في نشر

المعمكمات بأشكاليا المختمفة :صكر ،كنصكص ،كفيديك ،كمقاطع صكتية ،كعركض تعميمية ،كغيرىا
بطريقة تفاعمية ،كتصنؼ إلى :أدكات تساعد في التأليؼ التعاكني كانشاء المحتكل التعميمي كتككينو

مثؿ المدكنات كالكيكى ،كأدكات تساعد في التشبيؾ االجتماعي (الشبكات االجتماعية) ،مثؿ :فيس
بكؾ ،كأدكات تبادؿ الكسائط المتعددة مثؿ يكتيكب كفميكر ،كأدكات عقد المؤتمرات عبر اإلنترنت ،مثؿ:

سكايبى ،كأخي ار أدكات مساعدة لزيادة فاعمية أدكات الكيبِ ،مثؿ المفضمة االجتماعية ،كتتميز
معظػـ ىذه األدكات بتقديـ الخدمات لممستفيديف مجانا".
- ّّّ -
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ظير مفيكـ الكيب ِ الذل غير دكر المتعمـ في تعاممو مع أدكات الجيؿ األكؿ مف منتديات،
أك لكحات نقاش أك بريد الكتركني كغيرىا مف األدكات إلى صانع لممحتكل اإللكتركني عف طريؽ

استخداـ عدد مف األدكات ،منيا :الكيكي كالمدكنات ،كخدمة بث الكسائؿ ،كقنكات اليكتيكب كغيرىا
مف األدكات التي سيمت لممتعامميف معيا نشر المحتكل بسيكلة دكف الحاجة إلى فريؽ عمؿ مف

فضبل عف المشاركة الفعمية لمطبلب في التعقيب ،كالحكار،
مصممي برامج الكسائط المتعددة،
ن

كالمناقشة ،كالتفاعؿ(عكض)َُِٔ ،

يدعـ الجيؿ الثاني لمكيب المشاركة الفعالة كالتكاصؿ كتبادؿ المعارؼ كاألفكار بيف المستخدميف

في إطار اجتماعي يحافظ عمى كجكد عبلقات إنسانية بينيـ كيعمؿ ىذا الجيؿ عمى تغيير دكر

المعمميف كالطمبة عند استخداـ أدكاتو كخدماتو في التعميـ اإللكتركني ،فبل تقؼ العممية عند تصفح

درس أك محاضرة أك إرساؿ كتمقي الممفات كالتعيينات بيف المعمميف كالطمبة ،كأصبح كؿ مف :الطالب،

اسيا في صياغة المحتكل ،كالتشاكر كالتعميؽ عميو ،كذلؾ نشره دكف الحاجة
كالمعمـ مشارنكا أس ن
لمتخصصيف أك مبرمجيف (فراكنة ، َُِّ ،صِ(
كتتضمف أدكات الجيؿ الثاني مف الكيب ،YouTube ،RSS ،wiki ، blogs :كالشبكات

االجتماعية ،مثؿ ، Instagram ،twitter ، Facebook :كتيتـ بالتكامؿ كالمزج كاالقتراف فيما
بينيا ،كيمكف ربط تمؾ األدكات بأنظمة إدارة التعمـ ػ  ، LMSكاليكاتؼ الذكية )النجار ك

العكضي ،َُِٓ،صِٓٗ)

كبينت دراسة الباز )(2013أىمية استخداـ تطبيقات الكيب ِ في عممية التدريس،

كتكظيفيا في بناء المحتكل التعميمي ،كتحقيؽ أىداؼ المكاد الدراسية ،كاثراء التفاعؿ بيف الطبلب
كالمعمميف؛ مما يسيـ في رفع الكفاءة العممية التعميمية .كما تكصؿ سركر ) (2013إلى فاعمية
استخداـ نظاـ الكيب  2فى تحسيف األداء التدريسي لممعمميف.

ككشفت دراسة الجمؿ (َُِٓ) عف فاعمية أدكات

 ، WEB.2منيا :مكاقع جكجؿ

 Google sitesكقناة اليكتيكب ، YouTubeكصفحة فيس بكؾ  Facebookفى تنمية ميارات
تصميـ الكسائط المتعددة كانتاجيا لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة ،كأكصت بتشجيع

تكظيفيا فى التدريس.

كفيما يمى كصؼ لبعض أدكات الجيؿ الثانى لئلنترنت:

أ  -املدّىات اإللهرتّىٔ٘ ()blogs
لممدكنة عدة تعاريؼ ،منيا" :صفحة الكتركنية شخصية يقكـ بكتابتيا شخص أك مجمكعة مف

األشخاص بتسمسؿ زمني معككس في صكرة مذكرات ،تككف استضافتيا بشكؿ مستمر سكاء عف
طريؽ صفحة انترنت ثابتة أك مكقع يستضيفيا) Duda&Garrett,2008,P.1057)..
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كفى قامكس أككسفكرد "يكميات أك مذكرات إلكتركنية أك مكقع إلكتركني يتـ تجديده باستمرار
بكاسطة اإلدخاالت الجديدة التي يضيفيا الشخص صاحب المدكنة .ك يمكف لصاحب المدكنة إضافة

بعض الركابط لمكاقع أخرل عمى المدكنة ،كالصكر ،كالرسكـ التكضيحية ك لقطات فيديك . ( The
) Oxford English Dictionany online, 2009

كعرفيا سـ كىيك(  )Sim& Hew, 2010,p. 152بأنيا" مساحة عمى شبكة اإلنترنت يمكف مف

خبلليا عرض المقرر أك ما يرتبط بو مف أنشطة ،بحيث يستطيع الطبلب كالمعمـ تبادؿ المناقشات

خبلليا بنفس الكفاءة كما يحدث في الصؼ الدراسي.

كقد استخدـ ىك كآخركف  )ََِٗ( Hou.et alالمدكنات كأداة لمتنمية المينية لممعمميف ،كما

استخدمت في تنمية الميارات المختمفة كمنيا ميارات الكتابة حيث تكصؿ إبراىيـ ) (2013إلى أف

استخداـ المدكنة في تنمية مفاىيـ المغة العربية المتعمقة بالنحك ،كالصرؼ ،كالببلغة كقد أدل إلى

تحسف قدرة الطبلب عمى استخداميا ،كأكد بدكم (َُُِ) فاعمية المدكنات اإل لكتركنية في تنمية
ميػػارات استخداـ المصادر الرقمية لدم أمناء مراكز مصادر التعمـ كاتجاىاتيـ نحكىا ،كتحسيف

الميارات العممية في الكيمياء(دياب ،) 2012 ،كميارات إنتاج الكسائط المتعددة (فركانة.)2013 ،

كتكصمت دراسات عدة إلى أف استخداـ المدكنات التعميمية أدل إلى تحسف التحصيؿ المعرفي في

مقررات مثؿ :الحاسب اآللي ،كالرياضيات ،كالفيزياء ،كتقنيات التدريس كالفقو ،كمقرر ميارات الحياة
الجامعية ،كالتعريؼ بممؼ اإلنجاز اإللكتركني ،كبقاء أثر التعمـ لفترة أطكؿ لدل الطبلب المعمميف،

كاثراء الخياؿ العممي في مادة الفيزياء (الغامدم،سالـ(،)َُِِ ،الدكسرم،)َُِْ ،
الرحيمى،)َُِْ،ك(الرحيمي(،)َُِٓ،النجار(،)َُِٔ،حسيف،)َُِٔ،

(اليتيـ)ََُِ،

(خنيف،)َُِٕ،

كيتضح مما سبؽ أف المدكنات اإللكتركنية أداة فعالة في تنمية عديد مف أكجو التعمـ :مفاىيـ،

كميارات ،كحقائؽ عبر مراحؿ دراسية مختمفة ،مما يستدعى االستعانة بيا في تقديـ تدريبات الكعى
المغكل التي تتطمب الكتابة كالمشاركة كالمناقشة بيف الطبلب لتعرؼ األخطاء كتصحيحيا ،كتقديـ

المفاىيـ كالميارات النحكية كالصرفية كالداللية كالصكتية كمناقشتيا كتطبيقيا في أثناء التفاعؿ في
المدكنة.

ب -الْاتس ابWhatsApp:

تقريبا ،كتـ
الكاتس أب ىك تطبيؽ يستخدـ في اليكاتؼ الذكية يعمؿ عمى كؿ أنكاع األجيزة
ن
تسكيقو في ََُِ ككاف اليدؼ المعمف لممطكريف استبداؿ الرسائؿ القصيرة(  )SMSبخدمة مجانية
ككسيمة إلرساؿ الرسائؿ كاستقباليا مف األفراد أك المجمكعات ،كيتضمف مجمكعة مف الكظائؼ ،مثؿ:

كتابة الرسائؿ النصية ،كممفات الفيديك ،كالركابط عمى الشبكة ()P.217,2014.Bouhnik&Deshen
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كىك مف برامج التحاكر التي تسمح بتداكؿ المناقشات بيف مجمكعة مف األفراد في كقت كاحد
كبطريقة مباشرة ،كذكر ىنداكل كآخركف( ََِٗ ) أف برامج التحاكر تتغمب عمى بعض المشكبلت
النفسية لدل الطبلب كالخجؿ كاالنطكاء كتشجعيـ عمى محادثة معممييـ كأقرانيـ بجرأة باإلضافة إلى

سرعة التحاكر فييا كاالتصاؿ تيسر استخداميا في اإلدارة التعميمية.

لخص ديشف كبكىنؾ( )2014,Bouhnik&Deshenبعض مميزات الكاتس أب في :قمة التكمفة،

كالتكافر ،كسيكلة االستخداـ ،كاستمرار التعمـ خارج حدكد الفصؿ ،كالكصكؿ إلى المكاد التعميمية

بسيكلة ،كتكافر المعمـ في أم مكاف كزماف ،كامكانية إنشاء مجمكعات كالتكاصؿ فيما بينيا بدكف
عكائؽ ،كمنشئ المجمكعة يصبح مديرىا؛ مما يمكنو مف إضافة أعضاء أك حذؼ آخريف ،ككؿ أفراد
المجمكعة ليـ حقكؽ متساكية ،كما يكفر التطبيؽ لممشتركيف الحصكؿ عمى تنبيو بالرسائؿ الكاردة.

ىناؾ أسباب دعت األفراد الستخداـ الكاتس ككسيمة لمتكاصؿ ذكرىا( Church &de Oliveira

 )2013كىى :قمة تكمفة التطبيؽ مع القدرة عمى إرساؿ عدد ال محدكد مف الرسائؿ الفكرية ،ك الرغبة
في االندماج كأعضاء في أسرة أك مجمكعة أصدقاء ،كاإلحساس بالخصكصية عف الشبكات األخرل.

ك يبرز ىذا التطبيؽ التعاكف الذل يسد الفجكات في المعرفة كاألماكف ،كما أنو أصبح محطة مشاركة
تحسف إمكانية المعالجة كتشجع التعاكف ،كتثير الدافعية التخاذ دكر نشط في المياـ العممية( Bere,

.)2013

كقد تكصمت دراسة( ) Plana, et al. 2013إلى أف استخداـ الكاتس اب في دراسة المغة

حماسا أكبر في قراءة المغة األجنبية لدل الطبلب
اإلنجميزية أدل إلى ارتفاع دافعية الطبلب ككلد
ن
األسباف.
كتعد ىذه الميزات مف دكافع استخدامو في البحث الحالي؛ حيث يمكف لمطالبات المشاركة في

مجمكعة كاتس لتمقى التدريبات كالرد عمييا مف الجكاؿ أك الكمبيكتر في أل مكاف كزماف بدكف أية
تكمفة مادية.
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ج –التدًّٓ املصغر: Twitter
ىك تطبيؽ يؤدل خدمة تدكيف مجانية تمكف مستخدمييا مف إرساؿ التعميقات لغاية َُْ حرفنا

تدعى تغريدات ،كتمكنيـ كذلؾ مف قراءة التغريدات التي يرسميا اآلخركف .كيستخدـ بعض المعمميف
تكيتر كمدكنة مصغرة لمتعاكف مع طبلبيـ ،كقد كشؼ بحث تحميؿ بعدل لعدد ُِدراسة عف التدكيف

المصغر في التعميـ أنو كفر امكانيات التعاكف كتبادؿ المصادر كالتعمـ في أم كقت كمكاف ،كاالتصاؿ

غير الرسمي بيف التبلميذ كبعضيـ كبيف معممييـ ،كحسف اندماج الطبلب ( Gao, Luo & Zhang,
)2012

كقارف ( ) Leitch&Warren,2011بيف استخداـ  Facebookك Twitterمف حيث

أنماط مختمفة مف التفاعؿ ككجد أف التقنيات المتعمقة ب Facebookتسمح بمزيد مف التفاعؿ في

حيف يسمح  Twitterبتمقي المزيد مف المعمكمات المباشرة كالمركزة .كتـ تقييـ التحميؿ االجتماعي
التقني استخداـ اثنتنيف مف تقنيات الشبكات االجتماعية المتميزة مف قبؿ مجمكعات الطبلب المختمفة،

ىذا أظير بكضكح أف تكيتر كاف أداؤه أكثر فعالية عندما تـ تقييمو كفقنا لممتطمبات كالسياؽ كرضا
المستخدميف في حيف كاف أداء فيس بكؾ أكثر ضعفان في كؿ مف ىذه الفئات الثبلث القابمة لمتقييـ.
كما اتضح أف استفادة طبلب جامعة الممؾ سعكد مرتفعة مف تطبيقات تكيتر (ُٓٓ)ْ.؛ يكتيكب( ،

ّ)ْ.؛ كالكاتس أب (ْٖ( ) ْ.الزامؿ كالعطيكل )َُِٕ،

نظر ال رتفاع نسبة مستخدميو مف الطبلب في الجامعات
كنظ ار لما ليذا التطبيؽ مف مزايا ك نا
السعكدية؛ فقد تـ اختياره لالستفادة من التغريدات في تحديد األخطا المغوية وكشفاا وتحميماا ومن ثم

تصويباا.

د -الْٔتْٔب :YouTube
عرؼ اليكتيكب بأنو تطبيؽ يسمح بتحميؿ مقاطع الفيديك التي يضعيا المستخدمكف

بأنفسيـ بعد التسجيؿ في المكقع كمشاركتيا( .مبارز كفخرم ،َُِّ،صٓٓ)

كىك مكقع يكفر مقاطع فيديك عمى اإلنترنت مع إمكانية تحميؿ المقاطع الخاصة بالمحتكل

الدراسي لمقرر معيف باستخداـ تقنية فبلش؛ مما يسيؿ عرض ممفات الفيديك لمطبلب بتقنية عالية
كيمكف االستفادة منو في عرض تمؾ المقاطع في الدركس المصكرة بحيث
كسرعة كبيرة كبتكمفة أقؿ ،ي
يستطيع الطالب االطبلع عمى محتكل الدرس مسبقان؛ كمف ثـ تقتصر عممية حضكره داخؿ الفصؿ

كثير مف الكقت كالجيد عمى النظاـ
عمى طرح األسئمة لما شاىده مف خبلؿ مقطع الفيديك مما يكفر نا
التعميمي ،كفي نفس الكقت يتمكف الطمبة مف الرجكع إلى الدرس كقتما شاءكا(.بدكم ،)ََُِ.كقد

تكصمت دراسة الجمؿ (َُِٓ) إلى فاعمية قناة اليكتيكب  YouTubeمع صفحة Facebook

فى تنمية ميارات تصميـ الكسائط المتعددة ك إنتاجيا لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة بمعدؿ
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كسب يزيد عف( ُ ) ،كأكصت بتكظيؼ أدكات الجيؿ الثانى ِ Web َ.فى تدريس مقرر التكنكلكجيا
لمطبلب .
ِ -امللدص الْايف للنْقعRSS
الممخص الكافي لممكقع عبارة عف تطبيؽ يمكف المستفيد مف الحصكؿ عمى آخر األخبار

كامبل ،فيي تخطر المستفيد بما
بدال مف تصفح المكقع ن
كالمعمكمات فكر كركدىا لممكقع بشكؿ تمقائي ن
يستجد مف أخبار فى المكقع كذلؾ مف خبلؿ استخداـ برامج يطمؽ عمييا  RSS Readerمف أجؿ

جمع المعمكمات ،كتظير ىذه المعمكمات كتصفحيا عمى جياز المستفيد أك أم جياز آخر يدعـ ىذه

الخدمة كأجيزة التميفكنات المحمكلة ،كال تقتصر ىذه العممية عمى المعمكمات المكتكبة فقط ،بؿ
تتعداىا أيضا إلى الممفات السمعية كالمرئية التي تقرأىا أجيزة  mp3كأجيزة  (.IPodمتولي)2002،

ك-الفيس بكؾ : Facebook

ىك تطبيؽ اجتماعي يساعد األشخاص عمى التكاصؿ بشكؿ أكبر بكفاءة مع أصدقائيـ كعائبل تيـ

كزمبلئيـ في العمؿ .كأم شخص يمكنو االشتراؾ في التفاعؿ مع األشخاص الذيف يعرفكنو في بيئة

مكثكؽ بيا ،كتـ إنشاؤه في عاـ ََِْ كفي فبراير ََُِ أعمف أف عدد مستخدميو كصؿ إلى

ََْ مميكف مستخدـ مسجؿ ) ، (Schonfeld,2010كبحمكؿ عاـ َُُِ ارتفع الرقـ إلى 500
مميكف كفي عاـ َُُِ  ََٗ ،مميكف مستخدـ ).)facebook,2011

كىك في جكىره شبكة اجتماعية عمى اإلنترنت تتيح لمستخدمييا إدخاؿ بياناتيـ الشخصية

كمشاركتيـ مع بقية مستخدمي المكقع ،كتناكلت دراسات كثيرة أثر استخدامو عمى اكتساب ميارات
كمعمكمات متنكعة منيا دراسة الدسكقي كالعادلي كجماؿ الديف (َُِٔ) التي تكصمت إلى أف فعالية

تكظيؼ الفيسبكؾ مع بعض أدكات الجيؿ الثانى لمكيب في تنمية ميارات التسكيؽ السياحي مرتفعة

جدا حيث بمغت نسبة الكسب(َ) ِ.؛ مما يدؿ عمى حجـ تأثير مرتفع جدا ،كدراسة الجمؿ(َُِٓ)

التي أكدت فعاليتو في اكساب طبلب الصؼ الثامف األساسي ميارات تصميـ الكسائط المتعددة

كانتاجيا.
ز  -التألٔف احلرWiki
مصطمح كيكي  Wikiكممة مأخكذة مف لغة شعب جزر ىاكام األصمييف ،كىي تعني بسرعة،

كقد استخدمت في مجاؿ اإلنترنت لمتعبير عف سرعة الكتابة في المكسكعات الحرة .ككاف أكؿ ظيكر
لتطبيقات التأليؼ الحر في عاـ ُٓٗٗ حيث قاـ كؿ مف كارد ككنيجاـ Ward Cunnighamكبك

ليكؼ  Bo Leufبإنشاء أكؿ مكقع كيكي كىك  WikiWikiWebكالذم شكؿ مجتمعان متعاكنان مفتكحان
لمجميع حيث يمكف ألم شخص أف يشارؾ في تطكير محتكيات المكقع كزيادتيا.
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كبالنظر إلى الكظيفة التي تقكـ بيا عممية التأليؼ الحر عرؼ (خميفة )ََِٗ ،التأليؼ
الحر  Wikiبأنو مكقع أك مصدر إلكتركني يشارؾ المجتمع في صياغة كتعديؿ محتكياتو ،حيث يسمح
ألم مستخدـ بإضافة معمكمات جديدة أك تعديؿ المعمكمات المكجكدة فيو ،كىك يقكـ عمى مبدأ

مشاركة المجتمع في إثراء المعرفة.
يتضح مما سبؽ أف:

 -تعمـ المغة كتنمية الكعي المغكل مف المتكقع أف يحققا استفادة مف المدكنات كالكاتس

مجازيا ،إنما ىك تفاعؿ طبيعي ،فقد
تفاعبل
كالتكيتر حيث إف التفاعؿ عبر اإلنترنت ليس
ن
ن
يتعاكف الطبلب عبر المنتديات أك المدكنات؛ كيتكاصمكف مع أقرانيـ في البيئات االفتراضية
كالشبكات االجتماعية كالتغريد ،كيمكف االعتماد عمى أنشطة معينة تربط بيف أنشطة الفصؿ

نصكصا باختيارىـ كيحممكنيا.
بجعؿ الطبلب يجمعكف
ن
كفرصا كبيرة لمعمؿ الجماعي
فرصا عديدة لمتفاعؿ بيف المعمـ كطبلبو،
ن
 برمجيات الحكار تقدـ نبيف الطبلب ،كالكاتس اب أحد أدكات التكاصؿ االجتماعي كالتفاعؿ ،كيمكف مف خبللو تحقيؽ
-

عديد مف األىداؼ التربكية.

تطبيقات التدكيف كالمحاكرة تعد منفذا يعبر فيو الطبلب عف كجية نظرىـ لآلخريف ،فضبل

عف التغمب عمى الخجؿ كالخكؼ مف التعبير عف الرأم ،كما تتيح تأسيس مجتمع افتراضي

سكيا في مجمكعات
لمطبلب يعطييـ شعك ار بيكية الجماعة؛ كمف ثـ السماح ليـ بالعمؿ ن
صغيرة كاالىتماـ بمكضكع المقرر كأىدافو ،كتكفير فرص لتعمـ الطبلب تحمؿ المسئكلية عف

-

-

طريؽ المشاركة.

المدكنات يمكف أف تتيح بيئة تعمـ لغة كاقعي كذم معنى كطبيعي بالتركيز عمى المدخبلت

الى يككف معظميا مف اختيار الطبلب كيمس حاجاتيـ كانفعاالتيـ ،فيتكاصمكف في مناخ
آمف ذم معنى؛ مما قد يسيـ في رفع مستكل كعييـ المغكل.

التعاكف كالمناقشة مف أسس التدريب الناجح في مجاؿ تعميـ ميارات المغة ،كيمكف تحقيقو

مف خبلؿ مجمكعات الكاتس أب كالمدكنات ،كيمكف استخداـ المدكنات كبكابة إلكتركنية

تساعد في تككيف مجتمع تعمٌمي لمطبلب ،كيمكف استغبلؿ سيكلة التعامؿ معيا الستخداميا

في تكصيؿ متطمبات الدركس كالتعميمات كالمبلحظات.

 يتـ التركيز عمى المياـ التعاونية؛ كذلؾ مف خبلؿ مشاركة الطبلب في انجاز مشركع ماليتفاعؿ الطبلب مع بعضيـ بعضا إلنجاز ما طمب منيـ كما تكفر المدكنات اإللكتركنية
المساحة البلزمة و
لكؿ مف الطبلب كالمعمميف لمتدريب عمى ميارات تطكير الكتابة ،مع االنتباه

إلى أنيا تكفر فرصة كجكد زمبلء لبلستماع إلى نتاجاتيـ ،لتكفير النقد البناء ليا ،كيمكف
- ّّٗ -

فاعلية برنامج أنشطة لغوية مقترح في تنمية الوعي اللغوي لدى طالبات كلية التربية ..................
لممعمـ ىنا أف يكتفي بتقديـ النصح كاإلرشاد كالتكجيو ،في حيف يكتسب الطبلب الخبرات مف
التغذية الراجعة التي سيقدميا نظ ارؤىـ ،مع إمكانية تكفير اإلرشاد عبر اإل نترنت ،كما يمكنيـ

أف يستخدمكا المدكنات االلكتركنية لممشاركة في أنشطة تعمٌمية عبر االنترنت تشمؿ نشر

أفكارىـ كاقتراحاتيـ.

كنظ ار لما سبؽ ذكره مف مميزات الستخداـ أدكات الجيؿ الثانى كتحقيقنا ألىداؼ البحث الحالي سكؼ

يتـ االعتماد عمى المدكنة كالكاتس اب كالتكيتر مف تطبيقات الجيؿ الثانى لمكيب في تقديـ برنامج

تنمية الكعي المغكل.

فرضا البخح:
في ضكء ما تـ عرضو في اإلطار النظرم اشتقت الباحثة الفرضيف اآلتييف:
ُ -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات مجمكعة البحث التجريبية فى اختبار
الكعي المغكل قبؿ دراسة البرنامج كبعده لصالح المتكسط البعدل.
ِ -تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات مجمكعة البحث التجريبية كمتكسط
درجات المجمكعة الضابطة في اختبار الكعي المغكل البعدل لصالح المجمكعة التجريبية.

إجراٛات البخح:
أكنال-لئلجابة عف السؤاؿ األكؿ الذم نصو" ما مككنات الكعي المغكل البلزـ لمطالب المعمـ؟ تـ اآلتي:

ُ -مراجعة ما أمكف مف البحكث كالدراسات العربية كاألجنبية التي تناكلت الكعى المغكل بكافة
جكانبو ،كتحميؿ محتكاىا ،ككضع ما أسفرت عنو مف مككنات لمكعى المغكل في قائمة ،كقد
شممت القائمة

أربعة مككنات ،كىي :الكعى النحكم ،ك الصرفي ،ك الصكتى ،كالداللي.

ِ -عرض القائمة عمى نخبة مف أساتذة المناىج كطرؽ تدريس المغة العربية( ممحؽُ)
الستفتائيـ فى انتماء ما كرد فييا لمكعى المغكل كمككناتو كأشاركا إلى بعض التعديبلت

كمنيا حذؼ البنكد التي تتعمؽ بالمعرفة المغكية مف القائمة كعددىا ثبلثة بنكد ،كزيادة عدد
البنكد التي تتناكؿ مكضكعات النحك كالصرؼ المختمفة.

ّ -التكصؿ إلى القائمة النيائية لمككنات الكعى المغكل:

بإجراء ما أكصى بو المحكمكف تـ التكصؿ إلى القائمة النيائية كتككنت مف أربعة مككنات يندرج

تحت كؿ منيا عدد مف البنكد يكضحيا جدكؿ( ُ ) اآلتي:
جذٔل( )0يكَٕبد انٕػ ٙانهـٕٖ
انًذٕس

انُذٕ٘

انصشكٙ

انصٕرٗ

- َّْ -

انذالنٙ

انًجًٕع
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َٕع انجُذ

رذذٚذ
األخطبء
انُذٕٚخ

انكزبثخ
ٔانُطن
انسهٛى

رذذٚذ
األخطبء
انصشكٛخ

انكزبثخ
ٔانُطن
انسهٛى

رذذٚذ
األخطبء
انصٕرٛخ

انُطن
انسهٛى

رذذٚذ
األخطبء
انذالنٛخ

انكزبثخ
ٔانُطن
انسهٛى

ػذد
انجُٕد

42

42

41

41

2

2

01

01

انًجًٕع

65

21

2

41

042

جدكؿ(ُ) يكضح أف الكعى المغكم يتككف مف أربعة مككنات ،كىى عبارة عف أنظمة المغة األربعة

كيندرج تحت كؿ منيا نكعاف مف البنكد:

النكع األكؿ يتضمف :قدرة الطالب عمى تحديد األخطاء  ،كالنكع الثانى يتضمف :قدرة الطالب

عمى اإلنتاج المغكل الصحيح  ،كيتعمؽ المككف األكؿ بجكانب الكعى المتعمقة بالنظاـ النحكم كيضـ

أبكاب النحك األساسية ،كالمككف الثانى الكعى الصرفي ،كيشمؿ :مكضكعات عمـ الصرؼ األساسية،

كالمككف الثالث يشمؿ الكعى الصكتى كيتعمؽ بالنظاـ الصكتى لمغة العربية كيضـ سمات الحركؼ،
كأصكاتيا ،كأنكاع المقاطع كظاىرتى النبر كالتنغيـ ،كالمككف الرابع يتناكؿ الجكانب المتعمقة بالنظاـ

الداللي لمغة العربية مف حيث معانى الكممات كمضادىا كعبلقتيا ببعضيا البعض ،كعبلقة الجمؿ

كعبلقة الفقرات ببعضيا ،كأنكاع البياف المختمفة مف استعارة ككناية كمجاز ،كبمغ مجمكع البنكد

لممككنات األربعة ُِْ بندان .يكضحيا جدكؿ(ِ) اآلتي:

.0
.4
.0
.2
.6
.5
.7
.2
.2
.01
.00
.04
.00
.02
.06
.05
.07
.02

جذٔل( )4هبئًخ يكَٕبد انٕػ ٙانهـٕٖ
ً
أٔال-انجٕاَت انُذٕٚخ
انكزبثخ ٔانُطن انصذٛخ
رذذٚذ األخطبء انُذٕٚخ
ٚعجػ انكهًبد ٔكن يٕهؼٓب االػشاثٗ
.42
ٚذذد انخطأ ك ٙاػشاة انكهًبد
ٚسزخذو انًلؼٕل ألجهّ
.01
ٚذذد انخطأ ك ٙظجػ انًلؼٕل ألجهّ
ٚكزت االنق انهُٛخ ثصٕسح صذٛذخ
.00
ٚذذد انخطأ ك ٙكزبثخ االنق انهُٛخ
ٚعجػ اسى إٌ ٔخجشْب
.04
ٚذذد انخطأ ك ٙظجػ اسى إٌ ٔخجشْب
ٚخزبس انعجػ انصذٛخ السى كبٌ ٔخجشْب
.00
ٚذذد انخطأ ك ٙظجػ (خجش كبٌ)
ٚكزت يشاػٛب ظجػ انًعبسع
.02
ٚذذد انخطأ ك ٙظجػ انًعبسع
ٚعجػ االسى انًًُٕع يٍ انصشف ظجطب
ٚذذد انخطأ ك ٙظجػ انًًُٕع يٍ انصشف .06
صذٛذب
ٚعجػ اسى ال انُبكٛخ نهجُس
ٚذذد انخطأ ك ٙظجػ اسى ال انُبكٛخ نهجُس .05
ٚ .07كزت االسًبء انخًسخ يشاػٛب انوبػذح.
ٚذذد انخطأ ك ٙظجػ االسًبء انخًسخ
ٚعجػ انكهًبد انٕاهؼخ ً
دبال.
.02
ٚذذد انخطأ ك ٙظجػ انذبل.
ٚسُذ األكؼبل انٗ انعًبئش انًخزهلخ.
.02
ٚذذد انخطأ كٗ اسُبد انعًٛش.
صذٛذب.
ٚسزخذو اسهٕة انزؼجت اسزخذا ًيب
.21
ٚذذد انخطأ كٗ صٛؾ انزؼجت.
ً
صذٛذب.
ٚسزخذو أسهٕة انُذثخ اسزخذا ًيب
.20
ٚذذد انخطأ كٗ ظجػ انُذثخ
ً
ٚكزت انًٓضح كزبثخ صذٛذخ
.24
ٚذذد انخطأ كٗ كزبثخ انًٓضح
صذٛذب.
ٚعجػ انًسزثُٗ ظجطب
.20
ٚذذد انخطأ كٗ ظجػ انًسزثُٗ
ً
ٚعجػ انكهًبد انٕاهؼخ ثذال.
ٚذذد انخطأ كٗ ظجػ انكهًبد انٕاهؼخ ثذالً .22
ٚسزخذو أسهٕة انًذح ٔانزو اسزخذا ًيب
ٚذذد انخطأ كٗ اسزخذاو اسهٕة انًذح ٔانزو .26
صذٛذب.
ً
ٚ .25صٕؽ انًلؼٕل انًطهن صٛبؿخ سهًٛخ.
ٚذذد انخطأ كٗ ظجػ انًلؼٕل انًطهن.
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.02
.41
.40

ٚذذد انخطأ كٗ ظجػ انزٕكٛذ.
ٚذذد انخطأ كٗ ظجػ انُذاء.
ٚذذد انخطأ كٗ رطجٛن هبػذح انُؼذ انسججٙ

.27
.22
.22

.44
.40
.42
.46

ٚذذد انخطأ ك ٙصٛبؿخ انلؼم نهًجٕٓل
ٚذذد انخطأ ك ٙخجش أكؼبل انششٔع.
ٚذذد انخطأ ك ٙظجػ أسهٕة االخزصبص.
ٚذذد انخطأ ك ٙظجػ انذشٔف انًشجٓخ
ثهٛس.
ٚذذد انخطأ ك ٙظجػ االكؼبل انخًسخ
ٚذذد انخطأ ك ٙظجػ انًلؼٕل يؼّ.
ٚذذد انخطأ ك ٙاسزخذاو أسهٕة انزذزٚش
ٔاالؿشاء.
ثبَٛب-انجٕاَت انصشكٛخ
رذذٚذ األخطبء انصشكٛخ
ٚذذد انخطأ ػُذ انُست
ٚذذد انخطأ ك ٙرأَٛث انكهًبد
ٚذذد انخطأ ك ٙصٛبؿخ انصلخ انًشجٓخ
ٚذذد انخطأ ك ٙكزبثخ االػذاد
ٚذذد انخطأ ك ٙصٛبؿخ اسى انزلعٛم
ٚذذد انخطأ ك ٙصٛبؿخ اسى انضيبٌ
ٚذذد انخطأ ك ٙصٛبؿخ انجًغ.

.61
.60
.64
.60

.40
.44
.40
.42
.46
.45
.47

.2
.2
.01
.00
.04
.00

ٚذذد انخطأ ك ٙصٛبؿخ اسى انًشح
ٚذذد انخطأ ك ٙصٛبؿخ اسى االنخ
ٚذذد انخطأ ك ٙصٛبؿخ اسى انٓٛئخ
ٚذذد انخطأ كٗ رثُٛخ انكهًبد
ٚذذد انخطأ ك ٙرصـٛش انكهًبد
ٚذذد انخطأ كٗ صٛبؿخ انًصبدس

.42
.42
.01
.00
.04
.00

.02
.06
.05
.07
.02
.02
.41

ٚذذد انخطأ ك ٙكزبثخ صٛـخ انًجبنـخ
ٚذذد انخطأ ك ٙصٛبؿخ اسى انًلؼٕل
ٚذذد انخطأ ك ٙصٛبؿخ اسى انلبػم
ٚذذد انخطأ ك ٙانجذث ك ٙانًؼجى
ٚذذد انخطأ ك ٙصٛبؿخ اسى انًكبٌ
ٚذذد انخطأ ك ٙرذٕٚم انلؼم نأليش
ٚذذد انخطأ كٔ ٙصٌ انكهًبد صشكٛب
ثبنثب-انجٕاَت انذالنٛخ
رذذٚذ األخطبء انذالنٛخ
ٚذذد انخطأ ك ٙػالهخ انكهًبد ثجؼعٓب

.02
.06
.05
.07
.02
.02
.21
.00

.4
.0
.2
.6
.5

ٚذذد انخطأ ك ٙيؼُٗ انكهًبد
ٚذذد انخطأ ك ٙكٓى يؼُٗ انجًهخ
ٚذذد انخطأ ك ٙيعبد انكهًبد
ٚذذد انخطأ ك ٙانصٕس انجٛبَٛخ (االسزؼبساد)
ٚذذد انخطأ ك ٙانكُبٚخ ك ٙانزشاكٛت انًخزهلخ

.04
.00
.02
.06
.05

.45
.47
.42

.0
.4
.0
.2
.6
.5
.7

.0

.62
.66
.65
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ٚسزخذو أسهٕة انزٕكٛذ اسزخذا ًيب صذٛذب
ٚسزخذو أسهٕة انُذاء اسزخذايب صذٛذب
ٚطجن هبػذح انُؼذ انسججٗ ثصٕسح
صذٛذخ
ٚجُٗ انجًهخ نهًجٕٓل
ٚخزبس انخجش انًُبست ألكؼبل انششٔع.
ٚسزخذو أسهٕة االخزصبص.
ٚعجػ انكهًبد ثؼذ انذشٔف انًشجٓخ
ثهٛس
ٚعجػ األكؼبل انخًسخ
ٚعجػ انًلؼٕل يؼّ
ٚسزخذو أسهٕة انزذزٚش ٔاإلؿشاء اسزخذا ًيب
صذٛذب.
ً
انكزبثخ ٔانُطن انصذٛخ
ُٚست انٗ كهًبد َسجب صذٛذب
ٚخزبس انصٛـخ انصذٛذخ ػُذ رأَٛث انكهًبد
ٚخزبس انهلع انًؼجش ػٍ انصلخ انًشجٓخ
ٚكزت االػذاد ٔرًٛٛضْب كزبثخ صذٛذخ
ٚصٕؽ اسى انزلعٛم
ٚصٕؽ اسى انضيبٌ صٛبؿخ سهًٛخ
ٚصٕؽ انجًغ يٍ انكهًبد ثطشٚوخ
صذٛذخ
ٚصٕؽ اسى انًشح صٛبؿخ سهًٛخ
ٚصٕؽ اسى اٜنخ صٛبؿخ سهًٛخ
ٚصٕؽ اسى انٓٛئخ صٛبؿخ سهًٛخ
ٚثُٗ انكهًبد رثُٛخ صذٛذخ
ٚعغ انكهًبد ك ٙصٛـخ انزصـٛش انًُبسجخ
ٚصٕؽ انًصذس يٍ االكؼبل صٛبؿخ
صذٛذخ.
ٚصٕؽ صٛـخ انًجبنـخ صٛبؿخ سهًٛخ
ٚصٕؽ اسى انًلؼٕل صٛبؿخ سهًٛخ
ٚصٕؽ اسى انلبػم صٛبؿخ سهًٛخ
ٚجشد انكهًخ نهجذث ػُٓب ك ٙانًؼجى
ٚصٕؽ اسى انًكبٌ صٛبؿخ سهًٛخ
ٚصٕؽ كؼم االيش
ٚضٌ انكهًبد صشكٛب
انلٓى انذالنٗ انصذٛخ
كٓى انؼالهبد ث ٍٛانكهًبد (رشادف-
رعبد)
ٚذذد يؼبَٗ انكهًبد
ٚذذد يؼُٗ انجًهخ
ٚذذد يعبد انكهًبد
ٚذذد انصٕس انجٛبَٛخ (االسزؼبساد)
ٚسزُزج انكُبٚخ ك ٙانزشاكٛت انًخزهلخ
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.7
.2
.2
.01
.0
.4
.0
.2

ٚسزُزج انؼالهخ ث ٍٛانجًم
ٚسزُزج انـشض يٍ االسزلٓبو
ٚذذد انؼالهخ ث ٍٛانلوشاد
ٚزؼشف َٕع ػالهخ انًجبص انًشسم

.07
ٚذذد انخطأ ك ٙكٓى انؼالهخ ث ٍٛانجًم
ٚذذد انخطأ ك ٙكٓى انـشض يٍ االسزلٓبو .02
.02
ٚذذد انخطأ ك ٙكٓى انؼالهخ ث ٍٛانلوشاد
رذذٚذ انخطأ ك ٙرؼشف َٕع ػالهخ انًجبص انًشسم .41
ساث ًؼب-انجٕاَت انصٕرٛخ
انُطن انسهٛى
رذذٚذ األخطبء انصٕرٛخ
ُٚطن انكهًبد يشاػٛب يٕاغٍ انُجش
.6
ٚذذد انخطأ كٗ َجش كهًبد ٚسًؼٓب
ُٚطن انكهًبد يشاػٛب سًبد األصٕاد
.5
ٚذذد األخطبء كٗ سًبد األصٕاد
ُٚطن انجًم يٕظذب انُـًخ انًُبسجخ
.7
ٚذذد انخطأ كٗ انزُـٛى
ٚذهم انكهًبد إنٗ يوبغغ صذٛذخ
.2
ٚذذد انخطأ كٗ يوبغغ انكهًبد

كبالتكصؿ إلى قائمة مككنات الكعى المغكم تمت اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ مف أسئمة البحث.
ثانيا-لئلجابة عف السؤاؿ الثاني الذل نصو ":ما مستكل الكعى المغكل لدل الطالبات معممات المغة
ن
العربية بكمية التربية بالمجمعة؟ تـ اآلتي:
ُ -بناء اختبار قياس الكعي المغكل كذلؾ مف خبلؿ الخطكات اآلتية:

أ-االستفادة مف قائمة مككنات الكعي المغكل التى تـ التكصؿ إلييا في الخطكات السابقة

ككضع مجمكعة مف األسئمة لقياس كؿ منيا ،كقد اختيرت أسئمة االختيار مف متعدد كذلؾ

لؤلسباب اآلتية:

-تعد أفضؿ صيغ االختبارات المكضكعية فيما يتعمؽ بالثبات ،كأقؿ قابمية لمتخميف مقارنة

بالصيغ األخرل كأسئمة الخطأ كالصكاب ،كيقؿ أثر التخميف كمما زاد عدد بدائؿ الحؿ .كبذلؾ فيذا
النكع مف االختبارات قادر عمى إنتاج درجات ثبات عالية ،إضافة إلى ذلؾ فإف تقدير الدرجة فيو أكثر

تحديدا مف صيغ أسئمة اإلجابات القصيرة ،كىذه الميزة تجعؿ مفردات االختيار مف متعدد ال تتأثر
ن
باختبلؼ تقدير المصححيف (.السعدكل)ََِٗ ،
 -ىذه الصيغة مف االختبارات أسرع في تطبيقيا حيث يمكف طرح عدد كبير مف األسئمة في

كقت قصير؛ ألنيا ال تتطمب مف المتعمـ كتابة مكاد كبيرة ،كتصحيحيا سريع ،كمكضكعي ،كيمكف
لكتركنيا باستخداـ الحاسب ،كالحصكؿ عمى المعمكمات اإلحصائية التي يمكف استخداميا
تصحيحيا إ
ن

في عممية تقييـ االختبار()Welsh Assembly Government ,Sept. 2010

كتـ اختيار ثبلث صكر ألسئمة االختيار مف متعدد كىى) Lourdes,2009( :

ُ-

فئة السؤاؿ المباشر تأتى صياغة الجذر عمى شكؿ سؤاؿ مباشر يتطمب إجابة محددة مف بيف

البدائؿ.

ِ-فئة الجممة الناقصة بحيث يتـ صياغة جذر السؤاؿ عمى شكؿ جممة ناقصة تكممتيا أحد البدائؿ.

ّ-فئة األسئمة التعديمية يصاغ جذر السؤاؿ في شكؿ جممة تامة بعض كمماتيا أك عباراتيا غير
صحيحة كيطمب مف المفحكص قراءة الجممة كاختيار الكممة التي تمثؿ خطأ.
- ّّْ -
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كتنكع محتكل االختبار بيف الجمؿ كالفقرات ،حيث احتكل أربع فقرات منيا فقرتاف تتطمباف مف
المتعمـ قراءتيما كتحديد الكممات التي تمثؿ خطأ صرف نيا أك نحكنيا أك دالل نيا .كذلؾ باالختيار مف بيف
البدائؿ حيث تكضع الخطكط تحت أكثر مف كممة ،منيا كممات صحيحة ،ككاحدة ىي الخطأ المطمكب

تحديده ،الفقرة األكلى احتكت ِْْ كممة ،منيا ُّ كممة خطأ ،كالثانية ٖٔ كممة منيا ٔ كممات

خطأ .كفقرتاف مف ٖٔ كممة يطمب مف الطالب تحديد العبلقة بينيا باختيار نكع العبلقة مف بيف
البدائؿ ،كجاءت بقية األسئمة في صيغة جمؿ ،كقد بمغ عدد أسئمة االختبار ُُّ سؤ ناال.

جذٔل()0
ػذد أسئهخ االخزجبس ك ٙكم يكٌٕ يٍ يكَٕبد انٕػ ٙانهـٕٖ َٔسجزٓب انًئٕٚخ
انًكٌٕ
األسئهخ
انُسجخ انًئٕٚخ

انُذٕ٘
65
%20.17

انصشكٙ
21
%01.7

انصٕرٗ
00
%01

انذالنٙ
44
%07.0

انًجًٕع
000
%011

ب  -حساب صدم االختبار ّثباتُ:
تـ عرض االختبار عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف ،كأشاركا إلى صبلحيتو في قياس

الكعي المغكل ،كما أشاركا إلى مجمكعة مف التعديبلت ،كمنيا :خفض عدد األسئمة؛ كبذلؾ تحقؽ

لبلختبار صدؽ المحكميف كأحد أنكاع الصدؽ .كلقد تـ حساب معامؿ ثبات االختبار باستخداـ طريقة
التجزئة النصفية ،كقد بمغ معامؿ الثبات بيذه الطريقة ( )َ.ّٗ.كىك معامؿ ثبات مرتفع.

كما تـ حساب معامؿ ثبات مككنات االختبار باستخداـ معادلة ألفا كركنباخ كبمغت قيمة معامؿ
الثبات  ).َ96كىى قيمة مقبكلة إحصائيا تدؿ عمى أف االختبار يتميز بدرجة عالية مف الثبات

جدول(  ) 4يؼبيم اسرجبغ كم يكٌٕ يغ انذسجخ انكهٛخ نالخزجبس
يؼبيم االسرجبغ يغ انذسجخ يسزٕٖ انذالنخ االدصبئٛخ
انًكٌٕ
و
انكهٛخ نالخزجبس
1.10
1.22
 0انُذٕ٘
1.10
1.24
 4انصشكٙ
1.10
1.52
 0انصٕرٗ
1.10
1.20
 2انذالنٙ

يتضح مف جدكؿ( ْ ) السابؽ أف مككنات االختبار ذات معامؿ ارتباط داؿ عند مستكل ََُ.
مع الدرجة الكمية لبلختبار  ،كدرجة التجانس ليا داللة عمى صدؽ التككيف .

ج  -حتدٓد معٔار تصئف أدا ٛالطالب عل ٙاالختبار لتعرف مستْٓات الْع ٙاللغْ: ٚ
تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة استطبلعية بمغت َّ طالبا كطالبة كحساب المتكسط كاالنحراؼ

المعيارم كتطبيؽ المعادلة

المتكسط  +انحرافيف معيارييفٔ =ّّ.ِ + ُٕ.فكؽ المتكسط = متفكؽَُْٖ.
- ّْْ -
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المتكسط -انحرافيف معيارييف ٔ = ّّ.ِ-ُٕ.تحت المتكسط = منخفضّْٖ.
جذٔل( )6رصُٛق يسزٕٚبد انٕػٗ انهـٕٖ
ٌ

أػهٗ دسجخ

أهم

انًزٕسػ

اَذشاف يؼٛبس٘

انًزلٕم

انًزٕسػ

انعؼٛق

دسجخ

01

011

06

70.5

012.2

05.5

70.5

02.2

يتضح مف جدكؿ (ٓ) أف:

 الطالب الذم يحصؿ عمى ٖ َُْ.درجة فأكثر في االختبار يعد ذا مستكل كعى لغكل مرتفع. -الطالب الذم يحصؿ عمى ٔ ُٕ.درجة في االختبار يعد ذا مستكل كعى لغكل متكسط.

 -الطالب الذل يحصؿ عمى ْ ّٖ.درجة فأقؿ في االختبار يعد ذا مستكل كعى لغكل منخفض.

د  -التْصل إىل الصْرٗ اليَا ٜ٘ٔلالختبار:
هسًذ أسئهخ االخزجبس ك ٙصٕسرّ انُٓبئٛخ إلى خمسة أجزاء ،كتـ إعداده في شكؿ إلكتركني

ليسيؿ تطبيقو باستخداـ صيغ جكجؿ  ، Google Formsو برنامج  Flubarooالذى يتيح
حساب الدرجة وإرسال النتيجة للطالب وللممتحن على البريد اإللكتروني ،كتـ نشر االختبار عمى
المكقع ( (cutt.us/Dr-suadكاتاحة الرابط كدعكة الطالبات لئلجابة .مف خبلؿ ما سبؽ أصبح
صالحا لمتطبيؽ .ممحؽ(ِ)
االختبار في صكرتو النيائية
ن

ِ  -تطبٔل االختبار:
تـ تطبيؽ االختبار عمى َٓ طالبة معممة تخصص المغة العربية كجاءت النتائج كما ىي مبينة

بجدكؿ(ٔ) اآلتي:

جذٔل( )5يزٕسػ دسجبد انطبنجبد يؼهًبد انهـخ انؼشثٛخ ك ٙاخزجبس انٕػٗ انهـٕٖ
ٌ
61

انذسجخ
انكهٛخ
000

أهم
دسجخ
05

أػهٗ دسجخ
02

انًزٕسػ
47.61

اَذشاف
يؼٛبس٘
2.7

يتضح مف جدكؿ (ٔ) السابؽ أف مستكل الكعى المغكل منخفض جدان؛ حيث لـ تحصؿ أم مف

الطالبات عمى المتكسط (ٔ )ُٕ.مف درجة االختبار ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسات
متعددة عربية كأجنبية مف تدنى مستكل الكعى المغكل لدل الطبلب المعمميف ،كمنيا :دراسة

)،(Winifred.2000كدراسةقرنى

(8002

)كحمداف(ََُِ)

كجريفا

كشكستميدك( .) Griva &Chostelidou,2011كىذا يشير إلى أف ىناؾ حاجة ماسة إلى رفع
مستكل الكعي المغكل لمطالبات؛ فيف المنكط بيف تحديد أخطاء التمميذات كتصحيحيا.

كبيذا تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثانى مف أسئمة البحث.

- ّْٓ -
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ثالثنا-لئلجابة عف السؤاؿ الثالث الذل نصو ":ما العكامؿ المسئكلة عف تدنى مستكل الكعى المغكل

مف كجية نظر عضكات ىيئة التدريس؟ تـ اآلتي:

أ -إعداد استبياف بالعكامؿ المؤثرة في الكعى المغكل مف خبلؿ ما تـ االطبلع عميو مف دراسات
بندا كثبلث حاالت لئلجابة أكافؽ ال أكافؽ ال
ككتابات عربية كأجنبية ،كقد اشتمؿ عمى ّّ ن
أعرؼ كاحتكل خمسة أبعاد ىي :البعد األكؿ :عكامؿ ترجع إلى خصائص المغة ،كالبعد
الثانى :عكامؿ ترجع إلى الطالبة ،كالبعد الثالث :عكامؿ ترجع إلى المعمـ كالمنيج ،كالبعد
الخامس :عكامؿ ترجع إلى كسائؿ اإلعبلـ.

ب-تحديد صدؽ االستبياف كذلؾ بعرضو عمى مجمكعة مف المحكميف كقد أشاركا إلى مبلءمتو
لميدؼ منو ،كضركرة حذؼ بعدل خصائص المغة ،ككسائؿ االعبلـ ،كالعبارات التي تتناكؿ األسرة
كالمستكل االجتماعي كاالقتصادم ألنيا تتعمؽ بتعمـ المغة ،كبعد تنفيذ تكجييات السادة المحكميف

أصبح االستبياف يتككف مف ثبلثة أبعاد ،كىى :الطالبة ،كعضكات ىيئة التدريس ،كبرنامج
بندا( ممحؽ ّ).
اإلعداد ،تضمنت ِِ ن
ج -تحديد ثبات االستبياف عف طريؽ التجزئة النصفية كقد بمغ معامؿ الثبات ٕٖ َ,كىى قيمة
مقبكلة إحصائيا تدؿ عمى أف االستبياف يتميز بدرجة مناسبة مف الثبات.

د-تقديـ االستبياف إلى عضكات ىيئة التدريس بقسـ المغة العربية كعددىف ست عضكات.

ج -رصد تكرارات استجاباتيف كحساب النسبة المئكية لكؿ درجة مف درجات المكافقة الثبلث ،ثـ
ترتيب العكامؿ مف النسبة المئكية األعمى إلى األقؿ ،كجاءت النتيجة كما ىك مبيف بجدكؿ(ٕ )
اآلتي:

جذٔل ()7
انؼٕايم انًسئٕنخ ػٍ رذَٗ انٕػٗ انهـٕٖ ٔكن ٔجٓخ َظش ػعٕاد ْٛئخ انزذسٚس
انُسجخ انًئٕٚخ نهًٕاكوخ
و ثُٕد االسزجٛبٌ
.0

ظؼق إػذاد انطبنجبد كٗ انًشدهخ انثبَٕٚخ.

.4

ٔجٕد ارجبْبد سبنجخ َذٕ دساسخ انهـخ.

.0

ػذو اَزجبِ انطبنجبد ثبنًسزٕٖ انكبك.ٙ

.2

ػذو رٕكش ثشايج نهزذسٚت ػهٗ انٕػ ٙانهـٕٖ.

.6

هصٕس هذساد انززكش نذٖ انطبنجبد

.5

اَخلبض َسجخ ركبء انطبنجبد.

.7

اَخلبض داكؼٛخ انطبنجبد نزؼهى انهـخ انؼشثٛخ.

.2

هصٕس هذساد انزلكٛش كًٛب ٔساء انًؼشكخ.

- ّْٔ -
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%20

فاعلية برنامج أنشطة لغوية مقترح في تنمية الوعي اللغوي لدى طالبات كلية التربية ..................
.2

ػذو يؼشكخ ػعٕاد ْٛئخ انزذسٚس ثًلٕٓو انٕػ ٙانهـٕٖ.

.01

هصٕس يؼشكخ ػعٕاد ْٛئخ انزذسٚس ثطشم رًُٛخ انٕػ ٙانهـٕٖ.

.00

ػذو رلؼٛم األَشطخ انهـٕٚخ.

.04

األَشطخ انهـٕٚخ انزوهٛذٚخ ك ٙانجشَبيج.

.00

أسبنٛت انزوٕٚى انزوهٛذٚخ .

.02

هصٕس ثشَبيج اإلػذاد انذبن ٙػٍ رهجٛخ يزطهجبد انٕػ ٙانهـٕٖ.

%55

كيبلحظ مف جدكؿ( ٕ) ما يأتي:

-اتفؽ عضكات ىيئة التدريس بنسبةََُ %عمى أف مف العكامؿ المسئكلة عف تدنى

مستكل الكعى المغكل التي تعكد إلى الطالبة ،كىي :ضعؼ إعداد الطالبات فى المرحمة الثانكية،

ككجكد اتجاىات سالبة نحك دراسة المغة ،كانخفاض نسبة ذكاء الطالبات ،كعدـ انتباه الطالبات
بالمستكل الكافي ،كقصكر قدرات التذكر لدل الطالبات ،تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات التي

أكدت أىمية االنتباه؛ حيث ذكر اليس(" ) 2012، ELLISأف الكعى المغكل يستمزـ جكانب معرفية
عقمية في اكتساب المغة كمنيا :االنتباه ،كما تتفؽ ىذه النتيجة مع ما أكدتو دراستا Barbosa et

 )Tellier&Brackin2013) )al,2009مف أثر الذاكرة العاممة الصكتية في الميارات المغكية كمنيا:
تعرؼ معانى الكممات كالنحك ك الكعى المغكل كالصكتي.

كما اتفقف بنفس النسبة عمى أف مف العكامؿ المسؤكلة عف تدنى الكعى المغكل التي ترجع

إلى برنامج اإلعداد :عدـ تكافر برامج لمتدريب عمى الكعي المغكل ،كيتفؽ ىذا مع نتائج دراسات كؿ

مف (Morteza & Yagoub,2014) :ك ) )Tong & Cain,2014مف أف عدـ تركيز برامج إعداد
المعمـ عمى رفع الكعى المغكم مف العكامؿ التي تؤدل إلى تدنى مستكاه.

-اتفؽ العضكات بنسبةّٖ %عمى أف مف عكامؿ تدنى الكعى المغكل لدل الطالبة المعممة:

انخفاض دافعية الطالبات لتعمـ المغة العربية ،ك قصكر قدرات التفكير فيما كراء المعرفة ،كتتفؽ ىذه
النتيجة مع نتائج الدراسات التي أثبتت أف الكعى المغكل يتطمب قدرات كراء معرفية(.

 ،)Soons,2008( )Ebbers,2012كما أقررف بنفس النسبة بأف عدـ معرفة عضكات ىيئة
التدريس بمفيكـ الكعي المغكل ،ك قصكر معرفة عضكات ىيئة التدريس بطرؽ تنمية الكعي المغكل

مف العكامؿ المسئكلة عف تدنى مستكل الكعى المغكل لدل الطالبات كيتفؽ ىذا مع دراسات ديجى

) ،)DÉGI,2010كديبنار كبايبر )) Rajala&Gök,2017) Dippenaar& Peyper ,2011

التي أكدت أف سمكؾ المعمـ المغكل كمياراتو التفاعمية كالخطابية ،كمستكل كفاءتو المغكية كاختياراتو
التدريسية تؤثر في الكعى المغكل لدل تبلميذه.

- ّْٕ -
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رأت العضكات بنسبةٔٔ %أف عدـ تفعيؿ األنشطة المغكية ،كاألنشطة المغكية التقميدية فيالبرنامج ،ك أساليب التقكيـ التقميدية ،ك قصكر برنامج اإلعداد الحالي عف تمبية متطمبات الكعي
المغكل مف العكامؿ المسئكلة عف تدنى مستكل الكعي المغكل ،كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أكدتو

دراسات ) ) Justina,2015( ، )Liang,2014( &White,2014مف أف خمك برامج إعداد المعمـ
مف األنشطة عمى رفع الكعى المغكم لمطالب المعمـ ،مف العكامؿ التي تؤدل إلى تدنى مستكاه.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع كاقع األنشطة في الكمية حيث تدكر حكؿ إعداد عرض تقديمي لجزء

مف محاضرة أك إعداد بحث مف شبكة اإلنترنت كفى الحالتيف تقكـ الطالبات بشراء العركض التقديمية

ككذلؾ البحكث كتقديميا؛ مما ال يجعؿ األ نشطة تسيـ في تعزيز الميارات المغكية المراد تنميتيا.

.06

جذٔل ()2
انؼٕايم ؿٛش انًسئٕنخ ػٍ رذَٗ انٕػ ٙانهـٕٖ ٔكن ٔجٓخ َظش ػعٕاد ْٛئخ انزذسٚس
انُسجخ انًئٕٚخ
ثُٕد االسزجٛبٌ
نؼذو انًٕاكوخ
%011
ظؼق اسزخذاو ػعٕاد ْٛئخ انزذسٚس نهٕسبئم انزؼهًٛٛخ.

.05

اسزخذاو غشم رذسٚس ؿٛش جبرثخ الَزجبِ انطبنجبد.

.07

هصٕس هذسح ثؼط ػعٕاد ْٛئخ انزذسٚس انهـٕٚخ.

.02

اسزخذاو ػعٕاد ْٛئخ انزذسٚس انهـخ انؼبيٛخ كٗ أثُبء انًذبظشاد.

.02

االػزًبد ػهٗ أسبنٛت روٕٚى روٛس انززكش ٔرًٓم انزطجٛن.

.41

َذسح األيثهخ انزطجٛوٛخ انٕاهؼٛخ نهًبدح.

.40

ػذو اْزًبو ثؼط ػعٕاد ْٛئخ انزذسٚس ثبألخطبء انُذٕٚخ نهطبنجبد.

.44

انكزت ٔانًشاجغ ؿٛش يُبسجخ.

%20

يتضح مف جدكؿ(ٖ) السابؽ:

 -رفضت جميع العضكات بنسبة ََُ %ككف ضعؼ استخداـ عضكات ىيئة التدريس لمكسائؿ

التعميمية ،كاستخداـ طرؽ تدريس غير جاذبة النتباه الطالبات ،كقصكر قدرة بعض عضكات ىيئة

التدريس المغكية ،كاستخداـ المغة العامية فى أثناء المحاضرات ،كاالعتماد عمى أساليب تقكيـ تقيس
التذكر كتيمؿ التطبيؽ مف العكامؿ المسئكلة عف تدنى مستكل الكعي المغكل حيث صرحف أنيف

يبذلف جيكدا كبيرة كيستخدمف كسائؿ تعميمية متنكعة ،كطرؽ تدريس متنكعة.

 لـ تكافؽ العضكات بنسبة ّٖ %عمى أف ندرة األمثمة التطبيقية الكاقعية لممادة ،كعدـ اىتماـ بعضعضكات ىيئة التدريس باألخطاء النحكية لمطالبات ،كأف الكتب كالمراجع غير مناسبة مف أسباب تدنى

الكعي المغكل؛ كذلؾ أل ف ىذا العامؿ غير صحيح بالنسبة ليف كمتخصصات في المغة العربية،
- ّْٖ -
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إال أف كاقع ممارسات العضكات يشير إلى استخداـ العركض التقديمية باعتبارىا كسائؿ حديثة
كالسبكرة اإللكتركنية ،كما تقتصر طرؽ التدريس عمى المحاضرة كالمناقشة كتؤكد ذلؾ دراسات متعددة

منيا دراسة العقيمي (َُِّ) الذل تكصؿ إلى أف أعضاء ىيئة التدريس بأقساـ المغة العربية

نادر ما يستخدمكف استراتيجية التعمـ التعاكني ،كاستراتيجية
يستخدمكف استراتيجية المحاضرة دائما ،ك نا
كغالبا يستخدمكف أسمكب االختبارات المقالية ،كأسمكب االختبارات المكضكعية غالبا،
خرائط المفاىيـ،
ن
كأحيانا يستخدمكف أسمكب إعداد التقارير أك البحكث في تقكيـ طبلبيـ.
كمما سبؽ يتضح ما يأتي:

ُ-تختمؼ ىذه اآلراء في جممتيا مع عدة دراسات أكدت ارتباط الكعي المغكل بيذه العكامؿ.
ِ-يتضح مف رفض العضكات ليذه العكامؿ نقص المعرفة العممية الدقيقة بالكعي المغكل،
التدريس الحديثة كأثرىا في تعميـ المغة كتعمميا.

كطرؽ

ّ-نقص المعرفة بالعكامؿ المؤثرة في تعميـ المغة كتعمميا كالمسئكلة عف الكعي المغكل.
ْ-رفض ىذه العكامؿ يرجع إلى أسباب شخصية أكثر مف ككنيا عممية منطقية.
كبيذا تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث.

ابعا -لئلجابة عف السؤاؿ الرابع الذل نصو " ما صكرة برنامج أنشطة لغكية مقترح باستخداـ أدكات
رن
الجيؿ الثانى لتنمية الكعى المغكل لدل الطالبات معممات المغة العربية؟ تـ بناء البرنامج كفقان
لمخطكات اآلتية:

- 1حتدٓد أسس بيا ٛالربىامج:
رى اشزوبم أسس ثُبء انجشَبيج يٍ خالل يشاجؼخ يجبدئ انُظشٚخ انجُبئٛخٔ ،رؼهٛى انهـبد،
ٔرذذٚذ يؼبٛٚش رى ك ٙظٕئٓب ثُبء يكَٕبد انجشَبيج يٍ :أْذافٔ ،يذزٕٖٔ ،أَشطخٔ ،أسبنٛت
روٕٚى؛

كذلؾ

ألف

المصمميف

دمجكا

مبادئ

التعمـ

البنائية

في

أسس

تصميـ

التعمـ( ،)Timothy&Peggy,3013كمنيا:
أ-التركيز عمى تحديد السياؽ الذم سيتـ فيو تعمـ الميارات كتطبيقيا الحقا [ترسيخ التعمـ في
سياقات ذات مغزل].

ب-التركيز عمى سيطرة المتعمـ كقدرتو عمى معالجة المعمكمات [استخداـ ما تـ تعممو بنشاط].

ج-الحاجة إلى تقديـ المعمكمات في مجمكعة متنكعة مف مختمؼ الطرؽ [إعادة النظر في المحتكل
في أكقات مختمفة ،في سياقات معاد ترتيبيا ،كألغراض مختمفة ،كمف منظكرات مفاىيمية

مختمفة].

- ّْٗ -
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د -دعـ استخداـ ميارات حؿ المشكبلت التي تسمح لممتعمميف ليذىبكا "أبعد مف المعمكمات
المقدمة" [تطكير ميارات تعرؼ النمط  ،كتقديـ طرؽ بديمة لتمثيؿ المشاكؿ]

ق -التركيز في التقييـ عمى نقؿ المعارؼ كالميارات [تقديـ مشكبلت كحاالت جديدة تختمؼ عف
ظركؼ التعميـ األكلية]

كما يتسـ تعميـ المفردات القائـ عمى النظرية البنائية الذل بقدـ باستخداـ الشبكة العنكبكتية

بالميزات اآلتية)(Daloğlu ,et.al, 2009,P.192

 -1التمركز حكؿ المتعمميف :عمؿ المتعمميف كفؽ خطكىـ الذاتي كحصمكا عمى حرية اختيار كقت
الدراسة  ،كعدد مف زيارات إلى مكقع كيب ،الخطك ،كتكرار العمؿ فى التماريف.

ِ-بناء المعنى كالمعرفة السياقية :تـ تمثيؿ المفردات مف خبلؿ سياقات مختمفة كاثرائيا باستخداـ
أدكات الكسائط المتعددة (الصكر كالصكت).

ّ-تكفير فرص إنتاج :يشترؾ المتدربكف في أنشطة تتطمب التفاعؿ ذا المعنى ،كالتفكير النقدم،
كانتاج المغة.

ْ -التغذية الراجعة الفكرية :تمقى المتدربكف تغذية راجعة فكرية عف إنتاجيـ المغكل.
ٓ-إعادة التدكير المستمرة :تدكير المياـ بيف المشاركيف.
- 2حتدٓد األٍداف :ركعي فى األىداؼ أف:
-تشمؿ جكانب الكعي المغكل األربعة الصرفي كالنحكم كالداللي كالصكتي.

تنص عمى تدريب الطالبة المعممة عمى إنتاج نصكص لغكية صحيحة.-تؤكد تنمية قدرة الطالبة المعممة عمى فيـ معاني الكممات كالتراكيب.

تنص عمى تنمية قدرة الطالبة المعممة عمى التكاصؿ باستخداـ التراكيب الصحيحة.تحدد اليدؼ العاـ لمبرنامج فى:

رفع مستكل الكعي المغكل لدل الطالبة معممة المغة العربية.كتفرع عنو األىداؼ الفرعية اآلتية :تنمية قدرة الطالبة المعممة عمى:

 -تحديد األخطاء النحكية في الجمؿ كضبط الكممات بناء عمى مكقعيا اإلعرابي.

 تصحيح األخطاء النحكية في الجمؿ كضبط الكممات بناء عمى مكقعيا اإلعرابي.نحكيا.
 كتابة جمؿ مضبكطةن

 تحديد األخطاء الصرفية في المشتقات كصياغتيا كاألفعاؿ كالكزف الصرفي.-

تصحيح األخطاء الصرفية في األسماء كاألفعاؿ.

 -صياغة المشتقات المختمفة صياغة صحيحة كتابة كنطقنا.

 تحديد األخطاء الصكتية في سمات أصكات الحركؼ كمكاضع النبر كأنكاع التنغيـ.- َّٓ -
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 تصحيح األخطاء الصكتية فى سمات أصكات الحركؼ كمكاضع النبر كأنكاع التنغيـ. -نطؽ الكممات كالجمؿ مراعيا خصائص األصكات كمكاطف النبر كأنكاع التنغيـ.

 -تحديد األخطاء الداللية في معاني الكممات كالجمؿ كعبلقة الكممات ببعضيا.

 تصحيح األخطاء الداللية في معاني الكممات كالجمؿ كعبلقة الكممات ببعضيا كالجمؿ كالفقرات. -كتابة جمؿ كفقرات تحتكم أنكاع البياف المختمفة.

 - 3اختٔار احملتّْ ٚحتدٓدِ:
ركعي فى اختيار المحتكل كتحديده أف:

يغطى أىداؼ البرنامج العامة كيتضمف مككنات الكعي المغكل األربعة كيكضح العبلقة بينيا.-أف يبنى حكؿ مكاقؼ التكاصؿ.

اضحا في اختبلؼ المعنى إلقناع الطالبات
يعرض مجمكعة مف الجمؿ يؤدل فييا اإلعراب نادكر ك ن
بأىميتو
-يتضمف آيات قرآنية كأحاديث تعتمد عمى الحركات اإلعرابية كدكرىا في الداللة.

دكرا كاضحا في اختبلؼ المعنى.
ا
 يتضمفأخبار عصرية يؤدل فييا اإلعراب ن
كعمى ذلؾ تضمف المحتكل :قراءات تراثية ،كقصائد مسجمة ،كدركس قكاعد مسجمة ،كمقاالت مف
عركضا تقديمية لجمؿ بيا أخطاء لغكية).
الصحؼ كالجرائد –ك
ن

- 4اختٔار األىشط٘:

ركعي في األنشطة أف:
-

تككف عبارة عف مكاقؼ طبيعية اتصالية فردية كجماعية.

-

تتطمب األنشطة تحدث الطالبة المعممة الحر عف مشاعرىا كحاجاتيا.

-

تتطمب األنشطة كتابة الطالبة المعممة عف حاجاتيا كمشاعرىا.

-

تتضمف أنشطة البرنامج الحكار كالمناقشة.

مف خبل ؿ ما تـ مراجعتو مف أدبيات كأبحاث في تنمية الكعي المغكل تـ اختيار مجمكعة مف
األنشطة مكضحة في جدكؿ(ٗ) اآلتي:

و

َٕع انُشبغ
يُبهشخ

-0
دٕاس
-4

أَشطخ كزبثخ

جذٔل(  ) 2أَشطخ انجشَبيج انًوزشح
ٔصق انُشبغ
رزطهت اشزشاى انطبنجخ انًؼهًخ ك ٙيُبهشخ رؼشض :هصخ،
هصٛذح  ،هٕالً ،دكًخً ،
يثال  ،آٚخٚٔ .ذٔس دٕنٓب َوبش ػٍ
ٔظٛلخ انُذٕ ٔأًْٛخ انوٕاػذ ،دٔس انُجش ك ٙرأدٚخ انًؼُٗ،
دٔس انزُـٛى.
دٕاس دٕل هعبٚب نـٕٚخ َذٕٚخ أٔ ثالؿٛخ .أثش اسزخذاو
ظٕاْش َذٕٚخ يؼُٛخ ك ٙانًؼُٗ ٔانزؼجٛشادْ ٔ ،م أدد
انـشض انزٖ ٚشٚذِ انكبرت؟ يب َٕع انكهًبد انز ٙاسزخذيٓب
ٔرأثٛشْب؟ ٔ،كٛق ًٚكٍ رذس ٍٛيب كزت انًؤنق؟
رزطهت أٌ رُزج انطبنجخ انًؼهًخ ً
جًال ٔرشاكٛت ثٓذف رجهٛؾ

- ُّٓ -

ػذد انزذسٚجبد
02

02
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-0

كشق
انخطأ:

سسبنخ أٔ رؼجٛش ػٍ َلسٓب أٔ ػٍ دبجخ يٍ دبجبرٓب،
ٔٚطهت ك ّٛيٍ انطبنجخ رٕصٛم خجش ،أٔ رؼجٛش ػٍ انُلس ،أٔ
رؼجٛش ػٍ انذبجبد ،أٔ ػًم هبئًخ يشزشٚبد ْٔزِ رشاكٛت
ثسٛطخ.
رشكٛت ثُبئ ٙسام ٚطهت ك ّٛيٍ انطبنجخ انًؼهًخ إَٔاع انجٛبٌ
كزكزت رشجًٓ ٛب ٔاسزؼبسحً ٔ ،يجب ًصا.
اَظشٖ ٔػجشٖ  :انزؼجٛش ػٍ انشسبنخ انًزعًُخ كٙ
انزؼجٛشاد يٍ خالل يجًٕػخ صٕس  :رؼشض صٕس ػهٗ
انطبنجبد ٔ ٚطهت يٍُٓ ٔصلٓب أٔ كزبثخ رؼهٛن( .ػاليبد
إػطبء أٔ رذزٚشاد)( ،ثطبهبد األسؼبس) ٔظبئق ًٚكٍ جًؼٓب
ٔرجبدنٓب.
إػبدح انصٛبؿخ نزًُٛخ انًٓبساد انُذٕٚخ ٔانًؼجًٛخ ،ركزت
انطبنجبد ػٍ شٙء يب ٚشٚذَّ ٔكٛق كٍ ٚخططٍ نهذصٕل
ػه.ّٛ
أٌ ركزشق انطبنجخ انًؼهًخ انخطأ ك ٙانؼجبسح أٔ انلوشح
ٔرصذذّٚ .وذو نهطبنجبد سٛبم ثّ أخطبء يزؼذدحٔ ،ػهٍٓٛ
أٌ ٚذذدٌ انخطأ ٔٚصذذُّ.
روذٚى جًم ٚزـٛش كٓٛب انًؼُٗ ثُبء ػهٗ انذشكبد ٔاالػشاة.

-2

أنؼبة نـٕٚخ

ركزت غبنجخ كهًخ ٔٚطهت يٍ انجبهٛبد كزبثخ جًؼٓب أٔ
يشادكٓب أ ػكسٓب ك ٙشكم يسبثوبد رلبػهٛخ.
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تدريبا
كبذلؾ تككف ال برنامج مف أربعة أنكاع مف األنشطة المغكية االتصالية اإلنتاجية كعدد ٕٓ
ن
مكزعة عمييا.

مكتكبا ليتيح
- 5حتدٓد طرم االتصال ّالتفاعل :ركعي في االتصاؿ أف :يككف اتصاال غير متزامف ك ن
الفرصة لمراجعة كؿ طالبة إنتاج غيرىا لتصحح كتنقده ،بعد دراسة أدكات الكيب ِ كمميزات كؿ منيا تـ

اختيار المدكنة كالكاتس أب كالتكيتر لتحقيؽ المميزات اآلتية :العمؿ المشترؾ حيث تمكف خدمة المدكنة

المستخدميف مف تعديؿ الممفات بشكؿ مشترؾ ،كامكانية تسجيؿ األصكات ،كمزامنة الممفات فعند رفع ممؼ أك
تعديمو يمكف أف تصؿ إلى ىذا الممؼ مف أم جياز كمبيكتر أك لكحي أك نقاؿ تستخدمو.
أ -إنشاء مدونة :تـ عمؿ مدكنة بعنكاف( لغتى تراثى ىكيتي) عمى مكقع التعميـ اإللكتركني (
 ، )D2Lكتحرير الصفحة الرئيسة للمدونة :كما هي مبينة بشكل ( )3األتى:

ِّٓ -
شكؿ(ّ) -
الرئيسية
الصفحة
لممدكنة
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- ّّٓ -
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ب -إىشا ٛجمنْع٘ ّاتس اب :
تم إنشا مجموعة واتس أب لمناقشة بعض الجوانب المغوية وممارسة األنشطة المغوية.






شكم( )2يجًٕػخ انٕارس اة
كبيذا أصبحت المدكنة كمجمكعة الكاتس جاىزيتيف لمنقاش كاإلضافة كالتحرير (ممحؽ ْ)،

كتمت اإلجابة عف السؤاؿ الرابع الذم نصو ما صكرة برنامج أنشطة لغكية مقترح باستخداـ أدكات
الجيؿ الثانى لتنمية الكعي المغكل لدل الطالبات معممات المغة العربية؟ ممحؽ(ٓ)
خامسا-لئلجابة عف السؤاؿ الخامس الذم نصو" :ما فاعمية البرنامج المقترح في تنمية الكعي
ن

المغكل لدل الطالبات معممات المغة العربية؟" تـ اآلتي:

ُ -حتدٓد التصنٔه التجرٓيب :تـ اختيار تصميـ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ذم القياسيف
القبمي كالبعدم مف التصميمات شبو التجريبية كفيو تككف ىناؾ مجمكعة تجريبية معالجة،

كمجمكعة ضابطة ((Jones & Bartlett Learning center,2015,P.5

ِ -حتدٓد جمنْع٘ البخح التجرٓبٔ٘ :تـ اختيار مجمكعة البحث مف طالبات المستكل الثامف
كبمغ عددىف ُٓ طالبة تـ إرساؿ رابط المدكنة ليف ،كتدريبيف عمى التعامؿ مع المدكنة في
مكقع التعمـ اإللكتركني(.)D2L

- 3تطبٔل اختبار الْعٕ اللغْ ٚقبلًٔا:
- ّْٓ -

فاعلية برنامج أنشطة لغوية مقترح في تنمية الوعي اللغوي لدى طالبات كلية التربية ..................
تـ تطبيؽ االختبار عمى مجمكعتي البحث التجريبية كالضابطة ،كجاءت النتائج كما ىي مبينة
بجدكؿ(َُ) اآلتي:
جدكؿ(َُ)

انًزٕسػ دسجبد انًجًٕػز ٍٛانزجشٚجٛخ ٔانعبثطخ ك ٙانزطجٛن انوجه ٙالخزجبس انٕػ ٙانهـٕٖ
انًزٕسػ
انذسجخ انكهٛخ
ٌ
انًجًٕػخ
50.7
000
06
انزجشٚجٛخ
62.4
04
انعبثطخ

يتضح مما سبؽ أف مستكل الكعي المغكل لدل مجمكعتي البحث التجريبية كالضابطة

منخفض حيث لـ يصؿ متكسط الدرجات في كمتا المجمكعتيف إلى المتكسط مف درجة

االختبار(ٔ ،)ُٕ.كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو دراسات متعددة عربية كأجنبية.

جذٔل ( )00يزٕسػ انذسجبد انوجهٛخ نطبنجبد انًجًٕػخ انزجشٚجٛخ ػهٗ يكَٕبد االخزجبس انًخزهلخ
انذسجخ انكهٛخ نهًكٌٕ
يزٕسػ انذسجخ
انًكٌٕ
و
65
42.6
انُذٕ٘
21
02,0
انصشكٙ
2,5
2.2

انصٕرٗ
انذالنٙ

00
44

كبحساب متكسط درجات الطالبات لكؿ مككف مف مككنات الكعي المغكل؛ اتضح أنو بالنسبة

لممككف النحكم جاء المتكسط  82.2مف الدرجة الكمية لمبعد كىي ٔٓ درجة ،كبالنسبة لممككف

الصرفي كاف المتكسط ُ 91.مف درجات البعد كىي َْ درجة بما يعنى انخفاض مستكل الكعي
الصرفي .بالنسبة لممككف الصكتى جاء المتكسط ٔ ْ.مف الدرجة الكمية لمبعد كىىُّ درجة،

كبالنسبة لممككف الداللي جاء المتكسط 1.4مف الدرجة الكمية لمبعد كىي ِِ درجة ،كىذا يشير إلى

أف ىناؾ حاجة ممحة الى رفع مستكل الكعي النحكم لمطالبات؛ فعمييف سكؼ تقع مسؤكلية تعميـ
المغة العربية كتحديد أخطاء التمميذات كتصحيحيا.

- 4تطبٔل الربىامج املكرتح لتينٔ٘ الْعٕ اللغْ:ٚ
تـ تدريب الطالبات عمى االستجابة لممدكنة ككتابة التعميقات ،كاستغرؽ تطبيؽ البرنامج
ثبلثة أشير ىي فترة الفصؿ الدراسي الثانى ،كبدأت تجربة البحث في يكـ الثبلثاء المكافؽ

ِ َُِٖ/ُ/كانتيت في يكـ الثبلثاء المكافؽ ِْ.َُِٖ/ْ/
بعديا:
ٓ-تطبيؽ اختبار الكعي المغكل ن

بعديا عمى المجمكعة التجريبية لمتحقؽ مف فعالية
تـ تطبيؽ اختبار الكعي المغكل ن
البرنامج المقترح في رفع مستكل الكعي المغكل لدل الطالبات ،ثـ تطبيؽ االختبارات اإلحصائية

المناسبة الختبار صحة الفرضيف كفيما يمى بياف ذلؾ:

- ّٓٓ -
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الختبار صحة الفرض األكؿ الذم ينص عمى ":تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطي درجات مجمكعة البحث التجريبية فى اختبار الكعي المغكل قبؿ دراسة البرنامج كبعده

لصالح المتكسط البعدل ".تـ:

أ-حساب قيمة (ذ) لمفرؽ بيف المتكسطيف القبمى كالبعدل لممجمكعة التجريبية:
كذلؾ باستخداـ اختبار إشارات الرتب  Sign – rankكلكككسكف  : Wilcoxonكيستخدـ

فى تحديد ما إذا كاف ىناؾ اختبلؼ أك فركؽ بيف عينتيف مرتبطتيف فيما يتعمؽ بمتغير تابع معيف ،

كيعد بديبلن ال بارامتريان الختبار النسبة التائية لعينيتيف مرتبطتيف ،كيمكف أف تشتمؿ العينتاف عمى
نفس المجمكعة مف األفراد يجرل عمييـ قياس قبمى  Pre testكبعدل  ، Post testكفى مثؿ ىذه

الحالة يككف لكؿ فرد مف أفراد العينة درجتاف :أحداىما تمثؿ درجتو فى االختبار األكؿ القبمي كالثانية

تمثؿ درجتو فى االختبار الثانى البعدل ( ،أبك دقة ،صافي،َُِّ،ص ِٕ)كبتطبيؽ االختبار

باستخداـ برنامج (  ) SPSSتـ التكصؿ إلى النتيجة المبينة بجدكؿ( ُِ) اآلتي:

- ّٓٔ -

فاعلية برنامج أنشطة لغوية مقترح في تنمية الوعي اللغوي لدى طالبات كلية التربية ..................
جذٔل( )04انلشم ث ٍٛيزٕسػ انشرت نذسجبد انطبنجبد انًؼهًبد انًجًٕػخ انزجشٚجٛخ كٗ انزطجٛو ٍٛانوجهٙ
ٔانجؼذ٘ الخزجبس انٕػٗ انهـٕٖ ٔدالنزٓب اإلدصبئٛخ ٔكن اخزجبس ٔنكٕكسٌٕ
يسزٕٖ انذالنخ
إدصبئٗ االخزجبس
يزٕسػ انشرت
ثذالنخ انطشكٍٛ
()Z
االشبساد ()-
االشبساد ()+
0.001
-3.298
0
7.5

يتضح مف جدكؿ(ُِ) السابؽ أنو :تكجد فركؽ دالة بيف متكسط رتب اإلشارة المكجبة كالسالبة،

كيبلحظ أف متكسط رتب اإلشارة المكجبة أكبر مف متكسط رتب اإلشارة السالبة مما يعنى أف متكسط

الكزف فى اختبار الكعي المغكل بعد تطبيؽ البرنامج أفضؿ مف متكسط الكزف فى اختبار الكعى قبؿ

تطبيؽ البرنامج كبذلؾ تحققت صحة الفرض األكؿ مف فرضى لمبحث ،كقد يرجع ذلؾ إلى:

 استمرار االنتباه كاالستمتاع بعممية المشاركة فى األنشطة ألف تعميؽ الطالبة عمى تدكيف زميمتيايتطمب االنتباه إلى ما قرأت كالتركيز في الرد مما ساعد في تنمية الكعى المغكل لدل الطالبات

كيتفؽ ىذا مع ما ذكره ( ) 2012، ELLISمف أىمية االنتباه في الكعى المغكل .

جكا مف
 اختيار بعض النصكص مف كتابات الطالبات حفز دافعيتيف لممشاركة النشطة كأشاع نالمرح لطرافة بعض التعميقات ،كيتفؽ ىذا مع ما ذكره )Dornyei and Ushioda (2011

"أف الدافعية نقطة بداية أساسية إلشراؾ المتعمـ في تعمـ المغة ،كىي يجب أف تككف نقطة بداية
ليدؼ صعب تحقيقو مثؿ تصحيح األخطاء".

 تشجيع الطالبات عمى الكتابػػة مف خػػبلؿ بيئة آمنة تتسـ بالعمػػؿ الجماعي كالتعاكف فيمػػا بي ػػنيفلتصميـ إعبلنات كتنفيذىا ،كتعميقات عمى صكر كمقاطع فيديك كلكحات ارشادية؛ مما أكضح
لمطالبات االستخداـ الفعمى لبعض أساليب المغة التي يعرفنيا لكف يغيب عنيف متى تستخدـ كلماذا،

كىذا مف جكانب الكعى المغكل الميمة ألنيا تمكف المتعمـ مف ممارسة المغة بفيـ

نظاـ المدكنة الذم يسمح لم تدريبات بأف تككف مؤرشفة حيث يطمب إلى الطالبات مراجعة ما كردفي المدكنة نياية كؿ أسبكع كتحديد القكاعد التي تمت مناقشتيا .كقراءة تعميقات بعضيف،

كيتفؽ ىذا مع نتائج دراسة إبراىيـ (َُِّ) التي تكصمت إلى فعالية المدكنة في تنمية مفاىيـ
المغة العربية لدل طبلب كمية التربية كتحسيف اتجاىاتيـ نحكىا نظ ار لمشاركة الطبلب كقراءة

تعميقات بعضيـ.

ب

 تطبٔل معادل٘ الهسب املعدل٘ لبلٔو :Blakeتـ تطبيؽ معادلة الكسب المعدلة لبميؾ؛ الختبار فاعمية البرنامج في تنمية الكعى المغكل

لمطالبات المعممات كذلؾ مف خبلؿ حساب الفرؽ بيف متكسطي درجات مجمكعة البحث التجريبية فى

- ّٕٓ -
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التطبيقيف القبمى كالبعدم الختبار الكعى المغكل كمقارنة القيمة المحسكبة بمدل الفاعمية الذل حدده
بميؾ كيقع بيف ِ ُ،كبقيمة الحد األدنى لمفاعمية الذل حدده كىك ِ.ُ.
جذٔل(َ )00سجخ انكست ك ٙانٕػ ٙانهـٕٖ
َٕع انزطجٛن

انًزٕسػ

انوجهٗ

50.7

انجؼذٖ

76.5

انذسجخ انكهٛخ

َسجخ انكست

000

1.1

ييبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة نسبة الكسب بمغت(ُ )ُ.كىي تقع ضمف الحد الفاصؿ

الذم حدده بميؾ كىكِ ،ُ.كتدؿ ىذه القيمة عمى أف البرنامج المقترح ذك فاعمية في رفع مستكل
الكعي المغكل لمطالبات المعممات.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة عبد الرحمف (َُِٖ) الذم تكصؿ إلى أف قياـ الطبلب

بمشاىدة ما يقكـ بو الزمبلء عبر محررات الكيكي لممجمكعات األخرل كالمصادر التي اعتمدت عمييا
في بناء المحتكل كالتعميؽ عمييا يؤدل إلى حدكث تبادؿ لمخبرات كالمعارؼ كاألفكار ككجيات النظر

بيف المجمكعات؛ مما يسيـ بدكره في تعمـ المعارؼ بدرجة كبيرة.

-إطبلع الطالبات عمى مشاركات بعضيف فى رسائؿ الكاتس كالتعميقات في المدكنة ساعدىف في

الحصكؿ عمى تغذية راجعة ،كحسف أداءىف في أبعاد الكعى المختمفة.

•الكتابة التشاركية لمطالبات أكجدت لدييف الدافع في إنتاج كـ متنكع مف الجمؿ كالتعميقات كالتعبيرات

قائمة عمى التعاكف كليس التنافس.

ج-الختبار صحة الفرض الثانى الذم ينص عمى " تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط
درجات مجمكعة البحث التجريبية كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في اختبار الكعي المغكل
البعدل لصالح المجمكعة التجريبية.

تـ تطبيؽ اختبار ماف كيتنى  Mann Whitneyكىك مف االختبارات اإلحصائية البلمعممية لممقارنة بيف
العينات المستقمة ،كيستخدـ لممقارنة بيف عينتيف مستقمتيف عندما تككف البيانات عددية بطبيعتيا ،ك

يستند الى أساس ككف الدرجات الخاصة بمجمكعتيف متشابيتيف مرتبة معان ككأنيا مجمكعة كاحدة،

فإنو سيككف تمازج بيف رتب المجمكعتيف ،كلكف إذا تفكقت إحدل المجمكعتيف عمى األخرل فإف معظـ
رتب المجمكعة المتفكقة ستككف أعمى مف المجمكعة الدنيا؛ لذا فإف قيمة ( )Uتحسب بعد دمج رتب

المجمكعتيف معان ،ثـ يحسب عدد الرتب الخاصة بالمجمكعة العميا كالتي تقع تحت رتب المجمكعة

الدنيا ( .أثٕ دهخ ،صبك،َُِّ،ٙص ْٕ)

- ّٖٓ -
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كتـ حساب متكسط الرتب لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة باستخداـ برنامج ()SPSSكجاءت
النتيجة كما يكضحيا جدكؿ(ُْ) اآلتي:
جذٔل ()02
انلشٔم ث ٍٛيزٕسػ انشرت ٔدالنزٓب ث ٍٛانًجًٕػز ٍٛانعبثطخ ٔانزجشٚجٛخ ٔكن اخزجبس يبٌ ـ ٔرُٗ
يزٕسػ انشرت

انًجًٕػخ
انزجشٚجٛخ
41

إدصبئ ٙاالخزجبس
هًٛخ ()Z

يسزٕٖ انذالنخ
ثذالنخ انطشف ٔانطشكٍٛ

انًجٕػخ انعبثطخ
5.6

-4.394

1.11110

يبلحظ مف ىذا الجدكؿ أف متكسط رتب المجمكعة التجريبية أكبر مف متكسط رتب المجمكعة
الضابطة كىذا يعنى أف المجمكعة التجريبية استفادت مف البرنامج التدريبي كظير أثره عمى نمك
الكعي المغكل حيث تكجد فركؽ دالة بيف متكسط رتب المجمكعة التجريبية كمتكسط رتب المجمكعة
الضابطة فى اختبار الكعي المغكل لصالح المجمكعة التجريبية؛ مما يدؿ عمى تحقؽ صحة الفرض
الثانى مف فرضى البحث؛ كيمكف تفسير ذلؾ في ضكء طبيعة البرنامج حيث احتكل عمى األنشطة
كالتدريبات اآلتية:

 االعتماد عمى استنتاج القكاعد الصرفية كالنحكية أسيـ بالفعؿ في تنمية الكعي المغكل؛ ألنويحدد الكممة مكضع القاعدة كيقدـ البيانات لمطالبة لتكتشؼ القاعدة ،كيطمب مف الطالبة

اعيا بالطرؽ التي يستخدـ فييا الفعؿ أك الكممة كاقعيا.
شرح القاعدة ؛ مما يجعؿ المتعمـ ك ن
كما تعطى أمثمة مختمفة الستخداـ القاعدة المتعممة كيتفؽ ىذا مع ما ذكره van

)َُِٔ(Oel
-

استخداـ النصكص التي جمعتيا الطالبات مف تغريداتيف كزميبلتيف عمى التكيتر كتعميقاتيف
كتحميميا كتحدي د األخطاء الكاردة فييا كتناقشف في تصحيحيا مما أفادىف في فيـ العبلقات

بيف اختيار الكممات كتصنيفيا النحكم كالصرفي كيتفؽ ىذا مع ما تكصؿ إليو( Reinhardt
)Thorne, 2009

&) "

عندما يتـ تقديـ استخداـ المغة كمكضكع لمتحميؿ ،ك يتـ عرض

قكاعد المغة النحكية كما ظيرت مف االستخداـ سياقيا ،كبيذا الشكؿ يتـ رفع الكعى المغكل.

 -نشاط إكماؿ الجمؿ كقكائـ الكممات بالمرادؼ كالمضاد كالجمع مف األ نشطة التي أسيمت في

تنمية الكعى المغكل؛ ألنيا قدمت في شكؿ ألعاب لغكية كمسابقات تفاعمية ،كيتفؽ ىذا مع
- ّٓٗ -
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ما تكصؿ إليو ىمبكرف(  )Hilburn,2017كأىف ) (Ahnn,2014يٍ كبػهٛخ األنؼبة
ٔاالنـبص ك ٙرًُٛخ انٕػٗ انهـٕٖٔ ،يغ يب ركشِ انشٔسبٌ( )4102أف األنشطة المغكية التي

تركز عمي ميارات التكاصؿ المغكل الشفكم المسابقات كاأللعاب المغكية ،تؤدل إلى تكسيع
مدارؾ المتعمميف كزيادة رصيدىـ الثقافي ك المغكل.

 -أف نشاط تحديد الكممة المناسبة كمؿء الفراغ في محادثة معينة كتحديد المعمكمة النحكية

المطمكبة كمقارنة إجاب ة الطالبة بإجابة زميمتيا جعميا قادرة عمى مناقشة لماذا اختارت كممة
دكف غيرىا كىذا يجعميا كاعية بالكممة ككظيفتيا كاستخداميا .كيتفؽ ىذا مع ما تكصؿ إليو

( ) Svalberg,2007

 نشاط تحديد األخطاء مف أفضؿ المياـ التي أثرت في الطالبات كأقبمف عمييا بجدية حيثيعد تحديد األخطاء جكىر الكعى المغكل ،كيتفؽ ىذا مع ما تكصمت إليو دراسة ( Hayati,

 ( Khoram&2017مف أف ىناؾ عبلقة إيجابية دالة بيف الكعى المغكل كالقدرة عمى
تحديد األخطاء.

كىكذا يمكف إيجاز ما أسفر عنو تطبيؽ تجربة البحث في أف برنامج األنشطة المغكية المقترحة

باستخداـ أدكات الجيؿ الثانى لئلنترنت ذك فاعمية في تنمية الكعي المغكل لدل الطالبات المعممات.

التْصٔات:
في ضكء نتائج البحث يكصى باآلتي:

 إدراج الكعي المغكل ضمف الكفايات المتطمبة في برامج إعداد معمـ المغة العربية. إضافة أنشطة تنمية الكعي المغكل كمياميا-خاصة مياـ كشؼ الخطأ كتصحيحو -إلىمقررات المغة كميا ببرامج إعداد معمـ المغة العربية.

 تقديـ برامج تدريبية إلكساب متخصصي المغة العربية المعرفة بالعكامؿ المؤثرة في تعمـ المغةلمراعاتيا في أثناء تدريس المغة.

 -تدريب أعضاء ىيئة التدريس مف األكاديمييف عمى طرؽ تنمية الكعي المغكل لدل طبلبيـ.

 تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى طرؽ استخداـ تطبيقات الجيؿ الثانى لئلنترنت لتنميةالكعي المغكل لدل طبلبيـ.

 -تخصيص مقرر لتنمية الكعي المغكل في برامج إعداد المعمـ.

مكرتحات البخح:
- َّٔ -

فاعلية برنامج أنشطة لغوية مقترح في تنمية الوعي اللغوي لدى طالبات كلية التربية ..................
في ضكء نتائج البحث يقترح إجراء الدراسات اآلتية:
 -دراسة العكامؿ المسيمة في تدنى الكعي المغكل لدل فئات أخرل مف المتعمميف.

 دراسة أثر كسائؿ االتصاؿ االجتماعي في تنمية الكعي المغكل لدل فئات مختمفة مفالمتعمميف.

 دراسة فاعمية تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى تنمية الكعى المغكل لدل طبلبيـ. بناء اختبارات متدرجة لقياس الكعي المغكل عبر المراحؿ الدراسية المختمفة.-دراسة مككنات الكعي المغكل التدريسي لمطالب المعمـ تخصص المغة العربية

- ُّٔ -

فاعلية برنامج أنشطة لغوية مقترح في تنمية الوعي اللغوي لدى طالبات كلية التربية ..................

املراجع
الكالكرآٌ الهرٓه.
-

إبراىيـ ،أحمد جمعة .)َُِّ(.فعالية برنامج قائـ عمى الجيؿ الثانى لمكيب(  )Web.2في تنمية مفاىيـ المغة
العربية لدل طبلب كمية التربية كاتجاىاتيـ نحكه ،مجمة دراسات عربية في التربية كعمـ النفس ،العدد ّّ

يناير ،ص ص ُُّ.ُّٓ -

-

ابف األثير ،مجد الديف أبك السعاداتُٕٗٗ (.ـ).النياية في غريب الحديث كاألثر ،تحقيؽ:

-

ابف منظكر ،أبك الفضؿ).د .ت) لساف العرب .ج ٔ ،القاىرة :دار المعارؼ.

الزاكل ،الطاىر أحمد كالطناحي ،محمكد محمد ،المكتبة العممية  ،بيركت ،الجزء ٓ-ُُّ،

-

أبك دقة ،سناء إبراىيـ ،صافي سمير خالد .)َُِّ(.تطبيقات عممية باستخداـ الرزـ اإلحصائية لمعمكـ

-

أبك صالح ،محمد صبحي ،عكض ،عدناف محمد .)َُِٖ( .مقدمة في اإلحصاء مبادئ كتحميؿ باستخداـ

-

ابك الفتح ،عثماف بف جنى المكصمي .)ُِٗٓ (.الخصائص ،تحقيؽ :محمد عمي النجار ،دار الكتب المصرية  ،القاىرة.

االجتماعية في البحث التربكم كالنفسي ،الجامعة اإلسبلمية بغزة .مكتبة آفاؽ.

 ،SPSSعماف ،دار المسيرة.

-

أحميدة ،فتحي .)ََِٗ( .أثر بيئة الصؼ الغنية بالمكاد المطبكعة في تطكير الكعي بالمغة المكتكبة

-

الباتع ،حسف محمد .)َُِِ (.تطكير نظاـ لمتفاعبلت التعميمية غير التزامنية في بيئة التعمـ

لدل أطفاؿ الركضة ،المجمة األردنية في العمكـ التربكية ،مجمد ، 5عدد ، 1ص ص ٗٓ.ٔٗ-

اإللكتركني مف كجية نظر الطبلب ،المؤتمر الدكلي األكؿ لتقنيات المعمكمات كاالتصاالت في التعميـ

كالتدريب،

تكنسَُِِٕ/ٓ/َُ-

الحمامات،

عمىhttps://www.researchgate.net/profile/:

-

متاح

تاريخ اإلطبلعَُِْ/ٔ/ُِ:

الباتع ،حسف محمد .)َُِٓ( .طبيعة التعمـ التشاركي عبر الكيب (المفيكـ ،المميزات ،األدكات ،العمميات،

االستراتيجيات) ،مجمة التعميـ االلكتركني ،العدد (ُّ) ،مايكhttp://emag.mans.edu.eg/index.php? ،
-

تاريخ اإلطبلعَِٔ/ْ/ِ:

الباتع ،حسف محمد .)َُِٔ(.نمكذج مقترح لمتفاعبلت التعميمية في منتديات المناقشة االلكتركنية،

مجمة التعميـ اإللكتركني ،العدد العاشر ،ابريؿ ،متاح عمى  http://emag.mans.edu.eg/iتاريخ

-

اإلطبلعَُِٔ/ٔ/ٓ:

الباز ،مركة محمد .) َُِّ (.فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى تقنيات الكيب َ ِ.في تنمية ميارات
التدريس اإللكتركني كاالتجاه نحكه لدل معممي العمكـ أثناء الخدمة ،الجمعية المصرية لمتربية العممية،

-

مجمة التربية العممية ،المجمد السادس عشر ،العدد الثاني ،شير مارس ،ص صُّْ-

الباز ،أحبلـ حسف ،ك السيد ،محمكد الفرحاتى. )ََِٖ (.االعتماد الميني لممعمـ .:مدخؿ تطكير
التعميـ ،القاىرة :دار الجامعة الجديدة.

- ِّٔ -

فاعلية برنامج أنشطة لغوية مقترح في تنمية الوعي اللغوي لدى طالبات كلية التربية ..................
-

البرل ،قاسـ .)َُُِ( .أثر استخداـ األلعاب المغكية في منياج المغة العربية في تنمية األنماط
المغكية لدل طمبة المرحمة األساسية ،المجمة األردنية في العمكـ التربكية ،المجمدٕ ،العدد األكؿ ،اربد

األردف ،ص صِّّْ-

-

البسيكني ،سامية .)ََِٖ( .تأثير بعض األنشطة المغكية باستخداـ الحاسب اآللي عمى تنمية

-

الجمؿ ،بيساف حسيف محمد .)2015).فاعمية تطبيؽ أدكات  WEB.2فى تنمية ميارات تصميـ كانتاج الكسائط

ميارات إعداد الدرس .مجمة القراءة كالمعرفة .العدد َُْ ،ص ص ٕٓ .ٕٔ-

المتعددة فى التكنكلكجيا لدم طمبة الصؼ الثامف األساسي بغزة ،رسالة ماجستير ،كمية التربية في الجامعة اإلسبلمية

-

بغزة  ،فمسطيف .

الخميفة ،ىند سميماف ،الفيد ،سمطانة مساعد.)ََِٔ( .المدكنات العربية كالحاسكبية دراسة تحميمية،
الندكة

-

الكطنية

األكلى

لتقنية

المعمكمات،

الرياض

 http://www.onlinetrainingnetwork.net/vb/تاريخ االطبلعََِٗ/ْ/َُ :

الدكسرم ،الصفاء سعيد .)َُِْ(.فاعمية استخداـ بعض تطبيقات الجيؿ الثاني لمكيب َ ِ.فى

التحصيؿ المعرفي بمقرر الحاسب اآللي ك االتجاه نحكىا لدل طالبات البرنامج المشترؾ بالتعميـ

-

الثانكم نظاـ المقررات بمدينة مكة المكرـ،.رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة اـ القرل.

الدسكقي ،محمد إبراىيـ ،العادلي ،عبد اهلل حسيف ،جماؿ الديف ،ىناء محمد مرسى.)َُِٔ(.فاعمية
تكظيؼ أدكات الجيؿ الثانى لمكيب في تنمية ميارات التسكيؽ السياحي لدل طبلب التعميـ الثانكم

-

الفندقي في ضكء معايير الجكدة ،مجمة العمكـ التربكية ،العدد الثانى ،ابريؿ  ،ص ص ّّٔٔٓٔ-

الرحيمي ،أمينة بنت سمكـ .)ُّْٓ(.فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى بعض أدكات الجيؿ الثاني لمكيب

) )Web2.0إلثراء الخياؿ العممي في مادة الفيزياء لدل طالبات المرحمة الثانكية ،رسالة ماجستير ،جامعة

-

طيبة.

الرحيمي ،تغريد .)َُِْ(.اتجاىات طالبات جامعة طيبة نحك استخداـ المدكنات التعميمية اإللكتركنية
في تعمـ مقرر ميارات الحياة الجامعية ،مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث (العمكـ االنسانية) المجمد (ٖ)

-

ِٖ ،ص ص ُُْٕٕٓٔٗ-

الركساف ،محمد(َُِٖ) .أثر استخداـ األنشطة المغكي ىة فى تنمي ية ميارات األداء المغكل الشفيي فى
المغة العربية لدم طبلب الصؼ الرابع األساس في المدارس الحككمي ية في مديرية إربد األكلى،
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الزامؿ ،ىالو سميـ زامؿ ك العطيكم ،صالح محمد عبد اهلل.)َُِٕ( .كاقع تطبيؽ طالبات الدراسات
العميا فى قسـ تقنيات التعميـ جامعة الممؾ سعكد لمجيؿ الثاني لمكيب  Web2.كاتس أب -يكتيكب-

تكيتر ،مجمة الدكلية التربكية المتخصصة ،المجمد(ٔ) العدد(ْ) نيساف ،ص ص ُُُٕٖٕ-

- ّّٔ -

فاعلية برنامج أنشطة لغوية مقترح في تنمية الوعي اللغوي لدى طالبات كلية التربية ..................
-

السامكنى ،سناء .)ََُِ (.المدكنات ،مميزات ،عيكب ،خصائص ،استخدامات ،متاح عمى:
/https://sanaaelsamony.wordpress.com/2010/05/03/hello -world

-

تاريخ االطبلعَُُِ/ٓ/ٗ :

السعراف ،محمكد(.د.ت) .عمـ المغة :مقدمة لمقارئ العربي ،بيركت ،دار النيضة العربية

السعدكل ،عبداهلل بف صالح .)ََِٗ(.طرائؽ بناء مفردات االختيار مف متعدد مع التركيز عمى
عمميات

-

التفكير

َََُُِ/ٖ/

العميا،

متاح

عمىfaculty.ksu.edu.sa/30505/..:

تاريخ

االطبلع:

السعكد ،خالد محمد .(2009).تكنكلكجيا ككسائؿ التعميـ كفاعميتيا ،مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع ،عماف،
األردف78-77،

العبيد ،أفناف عبدالرحمف ،الفريح ،ميا محمد .)َُُِ( .تطبيؽ نمكذجي لمتعميـ التعاكني استخداـ

الكيكي  Wikiفي التعميـ ،مجمة المعرفة ،العدد ُٖٗ .متاح عمى http://www.almarefh.net/
-

تاريخ االطبلعَُِِ/َُ/َِ:

العامرم ،محمد .)ََُِ(.كيؼ تنشأ مدكنة في منديات ميارات النجاح لمتنمية البشرية ،متاح عمى

 ، http://www.sst5.com/forum /entryتاريخ االطبلعَُُِ/ٖ/ُُ:

العقيمي ،عبد المحسف بف سالـ .)َُُِ(.استراتيجيات التدريس كأساليب التقكيـ المستخدمة في
برنامج إعداد معمـ المغة العربي في كميات المعمميف في المممكة العربية السعكدية :دراسة تحميمية،

مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر ،العدد ُُْ :الجزء األكؿ نكفمبر ،ص ص ُْٗٗٔ-
-

العمايدة ،خالد عكدة .)َُِِ(.فاعمية برنامج قائـ عمى األنشطة في تنمية الميارات المغكية لدل أطفاؿ الركضة
كالمرحمة األساسية الدنيا باألردف ،رسالة دكتكراه ،معيد الدراسات التربكية ،جامعة القاىرة

العمرم ،حمكد ك المالكي أحمد.)ُّْٔ(.المدكنات التعميمية ،جامعة الممؾ سعكد كمية التربية مركز
القيادات

التربكية

دكرة

مراكز

مصادر

https://www.slideshare.net/ss-

ُّْٓ

ىػ

-

ُّْٔ

ىػ

متاح:

تاريخ االطبلعَُِٔ/ٕ/ّ:

العكضي ،كفاء حافظ ،الشنقيطى أمامة محمد.)َُِْ(.فاعمية نشاط لغكل قائـ عمى الدراسة الشعرية
في تنمية االعتزاز بالمغة العربية لدل طالبات كمية التربية بجامعة األميرة نكرة ،المجمة الدكلية التربكية

-

المتخصصة ،المجمدّ،العددٖ،آب.ص ص ُْْٔ-

الطيبى ،مؤنس ىانى .)َُِٔ (.تحسيف التعمـ اإللكتركني غير المتزامف مف خبلؿ منتديات المناقشة،

مجمة التعمـ اإللكتركني ،العدد التاسع عشر ،ابريؿ متاح عمىhttp://emag.mans.edu.eg/:
-

تاريخ االطبلعَُِٕ/ٔ/ٓ:

القرنى ،محمد عكيس .)ََِٖ( .الميارات الصكتية كميارات الكعي الصكتي البلزمة لتبلميذ الصفكؼ
الثبلثة األكلى مف المرحمة االبتدائية ،مجمة القراءة كالمعرفة ،الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة ،ص

- ّْٔ -

فاعلية برنامج أنشطة لغوية مقترح في تنمية الوعي اللغوي لدى طالبات كلية التربية ..................
-

ص ُُِْٗ-
النجار ،حسف عبد اهلل  .)َُِٔ (.فاعمية مدكنة إلكتركنية عمى التحصيؿ في مقرر تقنيات التدريس كاالتجاه

نحكىا لدل طمبة كمية التربية في جامعة األقصى بغزة ،دراسات ،العمكـ التربكية ،المجمدّْ ،ص ص-ْٕٔ .
-

ِْٖ

النجار ،حسف ك العكضي ،رأفت .) َُِٓ(.دكر أدكات الجيؿ الثاني لمكيب)  (0.2 Webفي تعزيز
قيػـ التكاصؿ كالحكار بيف طمبة كمحاضرل كميات التربية بالجامعات الفمسطينية ،مؤتمر التربية في

-

فمسطيف بيف المتطمبات الكطنية كالمتغيرات العالمية َُِِٕٓ/َُ/ِٖ-ػ ،جامعة األقصى ،غزة.

الياشمى ،عبد الرحمف ،العزاكل فائزة.)ََِٓ (.تدريس الببلغة العربية رؤية نظرية تطبيقية محكسبة،
دار المسيرة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف

اليكارنة ،معمر نكاؼ .)َُِِ(.دراسة بعض المتغيرات المرتبطة في تأخر نمك المغة لدل أطفاؿ
الركضة" دراسة حالة" ،مجمة جامعة دمشؽ ،المجمد ، 28العدد الثالث ،ص صُٕ.ُُُ-

اليتيـ ،عبداهلل محمد عبداهلل .) ََُِ ( .تأثير تصميـ المدكنات التعميمية عمى التحصيؿ المعرفي
لدل طبلب مرحمة التعميـ الثانكم :دراسة حالة لمدارس المممكة العربية السعكدية،

-

،www.aasrc.org/.تاريخ االطبلعَُِِ/ُِ/َِ:
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