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 داءـــــــاإله

اللهن اجعلهن يعيشىى حياة خريًا هي حياحي" يف ًفسي وأخىحي، ويؤثزًا بدعائه"هَيْ رسن العلن إىل * 

 ،،،أبي رمحت اهلل عليه

 ،،، * إىل اليت ضحّج يف حزبييت، وحطلّ بىجهها املشزق عليّ كل صباح وهساء أهي حفظها اهلل

 ،،،ا يف كل لماء أخىحي وأخىاحي* إىل أًىار طزيك احلياة وسندي  بذكزياهتن الطفىليت ًرتًل هب

 ادحي وهدرست النىر لفلذاث كبدي سوجيت أم الرباء،،،*إىل روضت حياحي  و رهش الخضحيت لسع

 الرباء وهىدة وهسك وحمود  لزّة عيين أوالدي،،، *إىل سهىر ومثار بسخاى حياحي بزاءة  و

 * إىل هي هدَّ يد العىى يل أساحذحي وسهالئي،،،

 جلهد املخىاضع.إليهن أهدي هذا ا
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 شكر وتقدير

 

العلم، وصبلة وسبلًما على النبً آٌتٌن، ٌهب بهما عباده نور الحمد هلل جاعل السمع والبصر      

أمته بالتفك ر وإدران الفهم، صلوات ربً وسبلمه علٌه وعلى آله وصحبه وسل م،  الحاث  األكرم 

 وبعد:

إلكمال هذا البحث العلمً فله الحمد كما ٌنبغً لجبلل وجهه ـــ أن وفمنً  أشكر هللا ـــ عزوجل     

 بفضلهم وتمدًٌرا لجهدهم وسعٌهم. وعظٌم سلطانه، ثم الشكر ألهل الفضل اعترافًا

أتمدم بالشكر الجزٌل لوزارة التربٌة والتعلٌم وجامعة نزوى على إتاحة الفرصة لً لمواصلة       

الشكر وأسمى عبارات التمدٌر والثناء للفاضلة الدكتورة  دراستً العلٌا، وٌسعدنً أن أتمدم بخالص

ولؤلفاضل األساتذة المحكمٌن  ،ه من جهد وتوجٌهما لدمتعلى المشرفة لهذا العمل ومهى أبو حمرة 

 وأعضاء لجنة المنالشة.

ة التعلٌمٌ برامجال دابرة للدكتور دمحم الصمري مدٌر والتمدٌر كما ٌسرنً أن أتمدم بوافر الشكر      

، ولجمٌع فً والٌة منح بسلطنة عمان كلٌة السلطان لابوس لتعلٌم اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها فً

فً  الدراسةهذه تطبٌك ل موه من عون ومساعدة على ما لد  أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة واإلدارٌة 

 الكلٌة.

ً   وٌسعدنً شكر وتمدٌر زمبلبً المعلمٌن         يشكرا خالص ٌعً لهم جم، وإلى من له فضل عل

 ،،،يوتمدٌر
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 الملخص باللغة العربٌة

اللغة  تعلّمعً البصري فً (، درجة إسهام المحتوى السم1028الحضرمً، رشٌد بن نصٌر)

، رسالة ماجستٌر، جامعة نزوى، ن وجهة نظر المعلمٌن والمتعلّمٌنمالعربٌة للناطمٌن بغٌرها 

 أبو حمرة(فهد )المشرف.د. مهى 

اللغة العربٌة  تعل مدرجة إسهام المحتوى السمعً البصري فً  إلى لٌاسهدفت الدراسة      

 .ٌن والمتعل مٌن من وجهة نظر المعلم للناطمٌن بغٌرها

، لكنه لم ٌةتعل مال التعلٌمٌة عملٌةركنًا ربًٌسا فً تطوٌر الٌشكل المحتوى السمعً البصري إذ      

 .هاغٌرلناطمٌن بلمٌدان تعلٌم اللغة العربٌة فً به  االهتمام الكافً ٌلك  

عٌنة جرٌت لسة، وأ  فً هذه الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً المناسب لطبٌعة الدرا ع ِمل  ت  س  وا    

 واحد وثبلثٌن (31و) ،ٌة للناطمٌن بغٌرهامعلمٌن من معلمً اللغة العرب تسعة (9مكونة من )

 لتعلٌم اللغة العربٌة كلٌة السلطان لابوس لناطمٌن بغٌرها فًً اللغة العربٌة اتعل ممن م اتعل مم

تلن العٌنة فمط؛ لتوظٌف  علىوال ت ِصر  .بوالٌة منح بالداخلٌة سلطنة عمان للناطمٌن بغٌرها فً

التربٌة العملٌة ـــ الممرر على طلبة ماجستٌر تخصص تدرٌس اللغة العربٌة للناطمٌن مساق 

والعتماد الكلٌة فً تعلٌم اللغة العربٌة اإلطار األوروبً  ؛جامعة نزوى ـــ فً الكلٌةبغٌرها ب

فً غة العربٌة للناطمٌن بغٌرها شرٌحة عدد متعلمً الل أكثرولوجود  ؛م اللغاتالمشترن فً تعل  

 ت والمعاهد.عن غٌرها من المإسساالمستوى المتوسط 

ن  ولتحمٌ      )الفهم البصري إلى محورٌن ربٌسٌن  المحتوى السمعً ف  ك أهداف الدراسة ص 

من الموالف السمعٌة  عددًا حوروتضمن كل م ،معً البصري(، والتلمً السمشاهدًا ومستمعًا

ولكل اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها،  تعل ممشتمة منه ل هاراتل مولف على مواشتمل كالبصرٌة، 

ِممت مهارة مإشرات تبٌ ن تحممها.  موزعة  ،اا مغلمً بندً ن اثنٌن وسبعٌ (72) استبانة تضمنتوص 

 تعل مات ومهار ،والموالف السمعٌة البصرٌة ،لابمة المحتوى السمعً البصري حسب محوري

 من صدلها وثباتها بالطرابك المناسبة. ك  م  حِ وت  رات تبٌ نها، اللغة العربٌة، ومإش

 مجموعة من النتابج أهمها:إلى الدراسة  توصلت     

 بغٌرها للناطمٌن العربٌة اللغة تعل م فً كبٌرة بدرجة عام بشكل البصري السمعً المحتوى ٌسهم -

وجاءت محاور االستبانة  .كبٌرة بدرجة فبة ضمن إذ ولعت استجاباتهم ؛المعلمٌن نظر وجهة من



 
 
 س

الرحبلت والعروض الترفٌهٌة، مشاهدة فٌلم، المحاضرات،  ولفمرتبة على الشكل اآلتً)م

 .(مشاهدة برنامج تلفزٌونً، التجمعات العلنٌة

 بغٌرها للناطمٌن العربٌة اللغة تعل م فً كبٌرة بدرجة عام بشكل البصري السمعً المحتوى ٌسهم -

 االستبانة محاور وجاءت. كبٌرة بدرجة فبة ضمن وولعت استجاباتهم  ،ٌنتعل مالم من وجهة نظر

الترفٌهٌة،  والعروض الرحبلت ،العلنٌة فٌلم، التجمعات مشاهدة)اآلتً الشكل على مرتبة

 تلفزٌونً(. برنامج مشاهدة المحاضرات،

 وىالمحت إسهام درجة حول المعلمٌن درجات متوسطً بٌن إحصابٌة داللة ذو فرق ٌوجد ال -

العلمً،  الجنس والمإهل متغٌر حسب بغٌرها للناطمٌن العربٌة اللغة تعل م فً البصري السمعً

 .الخبرة سنوات عددو

 المحتوى إسهام درجة حول ٌنتعل مالم درجات متوسطً بٌن إحصابٌة داللة ذو  فرق ٌوجد -

 الترفٌهٌة والعروض الرحبلت ولفم فً بغٌرها للناطمٌن العربٌة اللغة تعل م فً البصري السمعً

 .الذكور لمصلحة الفرق وهذا ،الجنس متغٌر حسب

 إسهام درجة حول ٌنتعل مالم درجات متوسطات بٌن إحصابٌة داللة ذات  فروق توجد ال -

 لدى تعل مال دوافع متغٌر حسب بغٌرها للناطمٌن العربٌة اللغة تعل م فً البصري السمعً المحتوى

 لمصلحة وذلن ،العلنٌة التجمعات ولفم فً إحصابًٌا دالة فروق نانه بٌنما كانت. ٌن ككلتعل مالم

  (. هواٌة) هً العربٌة اللغة تعل م دوافع كانت من

 إسهام درجة حول ٌنتعل مالم درجات متوسطات بٌن إحصابٌة داللة ذات  فروق توجد ال -

ل م عدد سنوات تع رمتغٌ حسب بغٌرها للناطمٌن العربٌة اللغة تعل م فً البصري السمعً المحتوى

 .الترفٌهٌة والعروض الرحبلت ولفم فً إحصابًٌا دالة فروق هنان بٌنما كانت اللغة العربٌة،

 حول ٌنتعل مالم درجات ومتوسط المعلمٌن درجات متوسط بٌن إحصابٌة داللة ذو فرق ٌوجد ال -

 .هابغٌر للناطمٌن العربٌة اللغة تعل م فً البصري السمعً المحتوى إسهام درجة



 الكلمات المفتاحٌة : 

، الناطمٌن بغٌر العربٌةاللغة تعل مالمحتوى السمعً البصري، 
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 الفصل األول

 الدراسة وأهمٌتها مشكلة

 

 مةلممدّ ا

إنشاء معاهد جدٌدة  فً ٌرها اهتماًما متزاٌدًا، ٌتجل ىٌشهد مٌدان تعلٌم اللغة العربٌة للناطمٌن بغ    

المإسسات التعلٌمٌة التً ت عنى بتعلٌم  وسعً،  ( 1)ما فً سلطنة عمان فً الوطن العربً، وال سٌ  

 ها.تعل ملتحمٌك األهداف من  إلى امتبلن الوسابل البلزمة  وتعل مها  اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها

 ٌةتعل موالندوات بتطوٌر المناهج التعلٌمٌة ال (2)وفً هذا الصدد ٌتجل ى أٌضا اهتمام المإتمرات    

ن ٌتوفر لهما ما لم ٌك تعل من ٌوفران للمعلم والمٌ، اللذالوسابل السمعٌة البصرٌةناهج، ومن حٌث الم

ا لمعاٌٌر المجلس األمرٌكً، وفمً  التعلمٌة وأوصت بوضع المادة التعلٌمٌة، فً الطرق التملٌدٌة

بعٌن االعتبار أحدث طرابك تعلٌم العربٌة التً تستند  ترن، آخذةً واإلطار المرجعً األوروبً المش

  إلى المهام التواصلٌة والتفاعلٌة والوظٌفٌة.

اللغة  االهتمام ببرامج تعلٌملعلوم والثمافة ـ اٌسٌسكوـ إلى "وتدعو المنظمة اإلسبلمٌة للتربٌة وا    

اهتمامات غٌر الناطمٌن المربٌة، ودراسة العربٌة لغٌر الناطمٌن بها، الممروءة منها ، والمسموعة و

 .(03، 2116)طعٌمة، والنالة،  ."وأغراضهم

"ٌمثل العنصر الثانً من عناصر المنهج، وهو المادة التعلٌمٌة ممروءة  وٌذكر آدم أن  المحتوى

 (94، 2016) آدم، .كانت أو مسموعة أو مشاهدة"

                                                           
 لٌة بمسمط.كلٌة السلطان لابوس لتعلٌم اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها، ومعهد الضاد فً جامعة نزوى، ومعهد نور مجان بعبري، ومعهد الدراسات الدو -ومنها: (0)

 .2104فبراٌر 02-01ً تعلٌم العربٌة لغة ثانٌة"، المنفذ فً الرٌاض، معهد اللغوٌات العربٌة، من المإتمر الدولً"اتجاهات حدٌثة ف -ومنها: (2)

 اسطنبول " تعلٌم اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها  الرإى والتجارب" . 2105أعمال المإتمر الدولً األول  -   

 " األنساق اللغوٌة والسٌالات الثمافٌة فً تعلٌم اللغة العربٌة". 4/2104/ 24- 22امعة األردنٌة الج –أعمال المإتمر الدولً األول لتعلٌم العربٌة مركز اللغات  -   
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ده ٌة الزمة، وهذا ما أك  إدراك، تتطل ب مهارات وفمًا لمهام وأنشطة تواصلٌة عل مت  وهذه المواد     

ز السمعً والبصري، والذاكرة السمعٌة والبصرٌة؛ وذلن لما مهارات التمٌ   وهً  smith سمٌث

  ( (smith,2004 خ األشكال وتمٌٌز التفاصٌل.س  تتطلبه من لدرة على التعرف والتماثل ون 

ج التً البرام ٌةأهمو، هاتعل مو تعلٌم اللغات ز دور المحتوى السمعً البصري فًوهذا ما ٌعز      

مترابطتان تساعدان على حاستان ؛ الرتباط المحتوى بحاستً السمع والبصر، وهما ترك ز علٌه

فً عملٌة  مهًماا أن البصر ٌلعب دورً الكبلم " إدرانوهذا ما توضحه نظرٌة اللغوي،  دراناإل

  (19، 2002)السبٌعً،  .االستماع"

اس المبؤن  المحتوى السمعً البصري  الباحث  ىرٌوعلٌه      ، لد ٌإد ي دوًرا تعل مبإثارته لحو 

ً دراكاللغة العربٌة من الناطمٌن بغٌرها، وتحفٌز اهتمامهم نحو االتصال اإل تعل مفً إٌجابًٌا 

بنٌة النص البصري " ؛ وذلن ألن  ه اللغة العربٌةست عمل فٌالمباشر مع اللغة فً سٌاق تواصلً، ت  

دة فً التعبٌر واالتصال؛ لكون حاسة البصر أنشط الحواس فً عملٌة ت تفوق على األلفاظ المجر 

  (28، 2009)أشتٌوه وعلٌان، "تعل مالتعلٌم وال

 تعل م اللغة الهدف األساسً من" أن   ،G.Trage، و تراجر E.sapirوفً السٌاق ذاته أك د سابٌر    

متعارف علٌها بٌن أفراد المجتمع، وٌتفاعلون  التواصل، وأن اللغة عبارة عن رموز صوتٌة

ا تبعً  تعل مبواسطتها، وٌعد  التفاعل أعلى درجة التواصل. وأوضح بٌاجٌه فً نظرٌته البنابٌة لل

هو الذي ٌبحث عنه المدرن،   inference، أن النشاط العملً المسمى باالستداللتعل ملنظرٌات ال

ٌة فإنه ٌرتبط بالمظهر الخارجً للنشاط العملً أو وكذلن البحث المابم على المشاهدة البصر

 (1978،306)ناصف، .االستدالل"

فً المحتوى السمعً  أفعال وإشارات منوالحركٌة  بصرٌةوال الصوتٌةالرموز  كل   تعد  و    

اللغة " اعتبارها من وسابل االتصال؛ ألنها تمث لبفً عملٌة التواصل، وذلن  مهمة البصري

كل عنصر تعبٌري على الترابط العضوي بٌنه والعنصر اآلخر مع اعتبار أن ٌعمل  إذالمركبة 

ةً فً االتصال اللغوي" ، 2008)مإنس، .الصورة هً الوسٌط المطلك مما ٌمنح المعنى والنظام لو 

57) 

العربٌة اللغة  ملٌتعأساسً ـ إذا ما أحسن استعماله ـ فً فالمحتوى السمعً البصري له دور      

ت نظرة المنظ رٌن والمابمٌن علٌه تتعدى جانب التعلٌم إلى أفك ، وأصبحوتعل مها ٌرهاللناطمٌن بغ

 مع تعرٌفات اللغة. سكٌن، وهذا ما ٌتتعل مفً تنمٌة العبللة االجتماعٌة بٌن المأوسع ٌتمثل 
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 مشكمة الدراسة 

ستماع، من بمعالجة المصور الحاصل فً مهارة اال متهت  الدراسات السابمة كانت وال تزال       

الرغم من مناداة المابمٌن على  ها،تعل مفً تعلٌم اللغة الثانٌة ودون التركٌز على الجانب البصري 

 ل إلىهو التوص   ،هاتعل متعلٌم اللغة الثانٌة ومن  الهدف األساس بؤن  ، ةٌ  تعل معلى العملٌة التعلٌمٌة ال

ة أو السماع(، أو الترجمة )التحرٌرٌة أو الة فً مجال المدرات االستمبالٌة ) المراءنتابج فع  "

وروبً المشترن )اإلطار المرجعً األا لوجه(".الشفهٌة( أو التفاعل المباشر ) التفاعل وجهً 

 (151، 2008للغات،

ً  العروونادى الدكتور نهاد الم       بً، والذي ٌهدف إلى تصمٌم نموذج مصغرسً بفكرة "الح

ً  داخل المركز أو لدورة اللغة العربٌة فً حٌاتنا، ب ً  ح حٌث ٌتعل م المتعل م العربٌة فً سٌاق وظٌف

المعهد لتعلٌم اللغة العربٌة وفٌها العدٌد من البرامج منها االستماع إلى ندوة أو متابعة مسلسل ناطك 

الماعة بالعربٌة الفصحى أو غٌرها، وهذا من شؤنه ٌكسر الحاجز بٌن ما ٌدرسه الدارس داخل 

-290، ص2006) مدكور وهرٌدي ،  .ما ٌراه وٌسمعه وٌمارسه خارجها"وبٌن الدراسٌة، 

291 ) 

انتظامه فً مساق التدرٌب العملً فً جامعة نزوى، ولدى  من خبلل الباحث ولد الحظ     

ة  متابعته الدروس فً بعض المراكز فً  ها للناطمٌن بغٌرها تعل متعلٌم اللغة العربٌة وبالمهتم 

لصوًرا فً إجراءات بعض الدروس  لد ٌكون هنانشاهدة والتطبٌك أن  السلطنة فً مرحلتً الم

الراجعة،  م، واإلفادةذات المحتوى السمعً البصري؛ من حٌث المدة الزمنٌة للنشاط، وعملٌة التموٌ

)أبو  ."منها ة والسٌ ما النصوص المتلفزةالوثٌمة السمعٌة البصرٌة مهم   "أن   مع التؤكٌد

للة البرامج السمعٌة البصرٌة  ن  ها؛ ألتعل مرامج تعلٌم اللغات األجنبٌة وبب أسوةً  (2014،66حمرة،

ًٌا للباحثٌن تحد   أكثرصعوبة، و أكثرٌجعل من األمر " الخاصة بتعلٌم اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها

 (152، 2013)جعفر،.فً هذا المجال"

معلم اللغة العربٌة إذ ٌجد  ؛لمعلم أًٌضافحسب، بل ا تعل منجد هذا المصور لٌس لدى المو     

 تعل ما للما ومعرفًٌ ا ولغوًٌ سمعٌة بصرٌة مناسبة ثمافًٌ  وسابل"إٌجاد فً  للناطمٌن بغٌرها صعوبة

 (151، 2013)جعفر ، .األجنبً"

لدوافع والحاجات بالفه المتنوعة والمثٌرة اهتماًما ٌعطً المحتوى السمعً البصري تبعًا لمواو     

اللغة العربٌة الناطمٌن بغٌرها، وذلن لما الحظه الباحث فً زٌاراته المٌدانٌة ً تعل مالمختلفة لم

، ومعاهد سلطنة عمان، من رغبة (_7فً األرن _انظر الملحك) اللغات بجامعة الٌرمونركز لم
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غة توظٌفًا موالف المحتوى السمعً البصري عامة؛ بدلٌل أن هذه الموالف تتناول اللفً ٌن تعل مالم

اللغة اللفظٌة وسابل اتصال  استعمال"لذا ال بد للمعلم أن ٌتمن إلى جانب  ؛ا وبصرًٌاسمعًٌ  احٌ  

 ( 522، 2013)الحاج، .ٌن"تعل مسمعٌة وبصرٌة تناسب مختلف أنماط الم أخرى

 3-1ٌسٌكو( فً الملتمى بالرباط بٌة والعلوم والثمافة )اإلوهذا ما أكدته المنظمة اإلسبلمٌة للتر     

االشتمال على مناهج متمنة ووسابل تعلٌمٌة متطورة فً إحدى التوصٌات: " م2002نوفمبر

، وتستفٌد من تعل ملمراحل التعلٌمٌة المختلفة، تراعً الفروق الفردٌة، وتستجٌب إلى حاجات الم

  (13، 2006)طعٌمة، والنالة،  .إمكانات العصر الحدٌث وتمنٌاته المتنوعة"

: ٌرٌدون أن لالوا، ـ الذٌن درب تهم الباحثةـ  أغلبٌة الطلبة  أن   (2014أبو حمرة)دراسة  كما أكدت

نهاٌة على االستماع إلى وثابك متنوعة، فهذا األسلوب لد ٌكون الوحٌد الذي نمارسه بعد ٌتدربوا"

   (63، 2014".)أبوحمرة، خرىالدورة مع أعمالنا األ

ا أشارت إلٌه  :من هنا ٌمكننا المول  :"وثابك متنوعة" أي :ٌنتعل ممال لولأبو حمرة دراسة مم 

"نمارسه بعد  المحتوى السمعً البصري. ولولهم:بوهً ما ٌشٌر إلٌها الباحث  ،الموالف المتنوعة

ٌن للغة العربٌة بوصفها لغة ثانٌة بحاجة لما ٌلبً  تعل مالم أن  إلى  واضحةً  ..." إشارةً نهاٌة الدورة

: معرفة الثمافة للغة الهدف، ، مثلون اللغة العربٌةل متعحاجاتهم ودوافعهم المختلفة التً من أجلها ٌ

 .التخصص فً الترجمة، الرغبة فً الحوار، الحصول على وظٌفة...الخ

مون خبراتهم هم ٌمد  ال ٌكتفون بالتعبٌر عن خبراتهم، ولكن  " أصحاب اللغة أن  وانطبللًا من      

ها من خبلل الوسٌلة من أجل التواصل بٌنهم للعالم حٌن ٌبعثون فٌها الحٌاة من خبلل اللغة، فٌنملون

ع مظاهرها اللفظٌة ا فً جمٌا مفهومً ا ثمافًٌ د والعً من خبلل الحدٌث المباشرأو غٌرها، مما تجس  

؛ ٌظهر مدى أهمٌة اللغة اللفظٌة وغٌر اللفظٌة فً (2010،15)كلٌر كرامش، وغٌر اللفظٌة"

 المحتوى السمعً البصري.

ا فً أثناء أبدوا اهتمامً  ٌنتعل مالم أن   إلى Wilson  وٌلسون الذي لام به مسحباإلضافة إلى ال     

، توصل إلى تعل منحو ال لت لهم مصدر جذب  بواسطة األفبلم داخل الماعة الدراسٌة، وشك   تعل مال

بٌن استٌعاب الطبلب ومشاهدة الفٌدٌو، ومرد ه إلى التران المحتوى  إٌجابٌةعبللة  وجوداستنتاج 

  (Wilson,2000). تعل مالمرابن البصرٌة التً تدعم الفهم فً أثناء الالسمعً ب

 السٌد على سبٌل الذكر ال الحصر: دراسةومنها  الدراسات مجموعة منوهذا ما أشارت      

أهمٌة استعمال البرامج الحدٌثة والمتجددة  ذ بٌ نتإ (2012، وهداٌة)(2014(، وٌحٌى )2014)

ولدًٌما أشار " اذب، والبعد عن الدرس التملٌدي.اإلبداعً الفاعل والجفً إٌجاد المحتوى النموذجً 
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ابن خلدون إلى ضرورة توف ر البٌبة اللغوٌة النموذجٌة الكتساب الملكة اللسانٌة وتربٌتها") ٌحٌى، 

، أما التملٌد فله دور هامشً فً اكتسابها". اللغة عمل إبداعًوبحسب بٌاجٌه " (.90، 2014

  (86، 2006)حتاملة،

ٌكون  سوف المحتوى السمعً البصري" بموله:ٌشٌر السبٌعً إلى أهمٌة هذا الموضوع و      

ا ٌوف ر، ببرامجه ومهاراته المتنوعة  ه منمحل اهتمام   فً تعلٌم اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها، ِلم 

مع اآلخر فً على التفاعل  تعل ماللغة العربٌة من مفردات وتراكٌب ت عٌن الم تعل مل بٌبة خصبة

 (25-24، 2002. )السبٌعً، "توظٌف اللغة تواصلٌ ا

تعلٌم كل ما ذ كر ٌشٌر إلى أن  المحتوى السمعً البصري ٌجب أن ٌكون محل اهتمام برامج      

المصور فً هذا الجانب لد ٌإدي إلى لصور فً هذه  ن  ؛ إذ إوتعل مها اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها

 ؛ذه البرامج برامج كلٌة السلطان لابوس لتعلٌم اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرهاالبرامج، ومن ضمن ه

ال  من ث م  ري فً هذه الكلٌة، وتناولت المحتوى السمعً البصنه إلى اآلن ال توجد دراسة إذ إ

 م اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرهالٌستطٌع أن نحكم على درجة إسهام هذا المحتوى فً برنامج تعن

 السإال الربٌس اآلتً: ، ونحاول فً هذه الدراسة الكشف عن هذا الجانب من خبلل اوتعل مه

من وجهة نظر اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها  تعلّمما درجة إسهام المحتوى السمعً البصري فً 

 ؟المعلمٌن والمتعلّمٌن 

 أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة إلى تحمٌك األهداف اآلتٌة:

من اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها  تعلّمإسهام المحتوى السمعً البصري فً . تعرف درجة 1

 . وجهة نظر المعلمٌن والمتعلّمٌن 

 وٌتفرع عن هذا الهدف األهداف الفرعٌة اآلتٌة: 

اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها  تعل م. تعرف درجة إسهام المحتوى السمعً البصري فً 0 .0

 من وجهة نظر المعلمٌن.

اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها  تعل مف درجة إسهام المحتوى السمعً البصري فً . تعر0 .2

  ٌن.تعل ممن وجهة نظر الم
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تعرف الفروق بٌن متوسطات درجات المعلمٌن حول درجة إسهام المحتوى السمعً البصري . 4

سنوات عدد  ،المؤهل العلمً، الجنساللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها حسب متغٌرات ) تعلّمفً 

 (.الخبرة فً التدرٌس

ٌن حول درجة إسهام المحتوى السمعً البصري تعلّمتعرف الفروق بٌن متوسطات درجات الم .3

عدد سنوات تعلّم ،  التعلّم دوافع ،الجنس ة للناطمٌن بغٌرها حسب متغٌرات )اللغة العربٌ تعلّمفً 

 .(اللغة العربٌة 

ٌن حول درجة إسهام المحتوى تعلّملمٌن والم.  تعرف الفروق بٌن متوسطات درجات المع .4

 اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها. تعلّمالسمعً البصري فً 

 أهمٌة الدراسة 

 تكمن أهمٌة الدراسة فً النماط الربٌسة اآلتٌة:

 حتروىالدراسة الحالٌة لابمة بالمهارات المرتبطة بالمحتوى السمعً البصرري المتضرمنة م م  د  م  . ت  1

، لد ٌستفٌد منهرا المرابمون علرى تعلرٌم اللغرة فرً تطروٌر وتعل مها العربٌة للناطمٌن بغٌرها تعلٌم اللغة

 .التعلمٌ ة أسالٌبهم التعلٌمٌة

هذه الدراسة ترجمة لفلسفة التموٌم المستمر والمراجعة الدورٌة ألداء )معاهد تعلٌم اللغرات(  د  ع  . ت  2

 ة خدمات التعلٌم فٌها.كؤحد متطلبات التطوٌر الجامعً، وتحدٌد مدى كفاء

. ٌتولع أن تمد م هذه الدراسة جملة من الممترحات فً ضوء النتابج ٌمكن أن تساعد فً تطوٌر 3

 اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها. علٌمت

تعد  الدراسة األولى حول هذا الموضوع فً حدود علم الباحث حول موضوع المحتوى  -4

 م فً تطوٌر أسالٌب تعل م مهارات تعل م اللغة العربٌة.سهت   ، وٌرجو الباحث أنالسمعً البصري

تمد م هذه الدراسة إضافة جدٌدة للمكتبة العربٌة، وللمإسسات التعلٌمٌة والبحثٌة المختصة بتعلٌم  -5

 اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها.
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 أسئلة الدراسة وفرضٌاتها

 أسئلة الدراسة:

 تٌة:تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن األسبلة اآل

من وجهة اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها  تعلّم. ما درجة إسهام المحتوى السمعً البصري فً 2

 ؟ نظر المعلمٌن والمتعلّمٌن 

 وٌتفرع عن هذا السإال األسبلة الفرعٌة اآلتٌة: 

اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها من  تعل م. ما درجة إسهام المحتوى السمعً البصري فً 1.1

 ر المعلمٌن؟وجهة نظ

اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها من  تعل م. ما درجة إسهام المحتوى السمعً البصري فً 1.2

   ٌن؟تعل موجهة نظر الم

هللل هنللان فللروق بللٌن متوسللطات درجللات المعلمللٌن حللول درجللة إسللهام المحتللوى السللمعً . 1

 المؤهل العلملً،  ،الجنساللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها حسب متغٌرات ) تعلّمالبصري فً 

 (سنوات الخبرة فً التدرٌس

ٌن حللول درجللة إسللهام المحتللوى السللمعً تعلّمللهللل هنللان فللروق بللٌن متوسللطات درجللات الم .3

 اللتعلّم، الجلنس، دوافلعاللغة العربٌلة للنلاطمٌن بغٌرهلا حسلب متغٌلرات ) تعلّمالبصري فً 

 (عدد سنوات تعلّم اللغة العربٌة 

ٌن حول درجة إسهام المحتوى تعلّمت درجات المعلمٌن والم. هل هنان فروق بٌن متوسطا4

 اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها. تعلّمالسمعً البصري فً 

 فرضٌات الدراسة

 (:0.05ستختبر الفرضٌات عند مستوى الداللة )

.  ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصابٌة بٌن متوسطً درجات المعلمٌن حول درجة إسهام 1

 متغٌر الجنس.اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها حسب  تعل مري فً المحتوى السمعً البص

. ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات المعلمٌن حول درجة إسهام 2

المؤهل اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها حسب متغٌر  تعل مالمحتوى السمعً البصري فً 

 العلمً.
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ٌن متوسطات درجات المعلمٌن حول درجة إسهام . ال توجد فروق ذات داللة إحصابٌة ب3

 عدد اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها حسب متغٌر تعل مالمحتوى السمعً البصري فً 

 سنوات الخبرة.

ٌن حول درجة إسهام تعل م. ال ٌوجد فرق  ذو داللة إحصابٌة بٌن متوسطً درجات الم4

 متغٌر الجنس.مٌن بغٌرها حسب اللغة العربٌة للناط تعل مالمحتوى السمعً البصري فً 

ٌن حول درجة تعل م. ال توجد فروق  ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات درجات الم5

اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها حسب متغٌر  تعل مإسهام المحتوى السمعً البصري فً 

 .ٌنتعلّملدى الم تعلّمدوافع ال

ٌن حول درجة تعل مرجات الم. ال توجد فروق  ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطات د6

عدد اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها حسب متغٌر  تعل مإسهام المحتوى السمعً البصري فً 

 . سنوات تعلّم اللغة العربٌة 

. ال ٌوجد فرق  ذو داللة إحصابٌة بٌن متوسط درجات المعلمٌن ومتوسط درجات 7

اللغة العربٌة للناطمٌن  تعل م ٌن حول درجة إسهام المحتوى السمعً البصري فًتعل مالم

 بغٌرها. 

 حدود الدراسة 

اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها، وضع  تعل ملدراسة درجة إسهام المحتوى السمعً البصري فً     

 الباحث الحدود اآلتٌة:

 م اللغة العربٌة للناطمٌنن فً كلٌة السلطان لابوس لتعلٌوتعل مالمو  نوالمعلم الحدود البشرٌة:   -

 بوالٌة منح فً سلطنة عمان. بغٌرها

 م.2016/2017العام الدراسً الحدود الزمانٌة :   -

كلٌة السلطان لابوس لتعلٌم اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها فً والٌة منح  الحدود المكانٌة :  -

 محافظة الداخلٌة بسلطنة عمان.ب

 اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها.  عل متدرجة إسهام المحتوى السمعً البصري فً  الحدود العلمٌة: -
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 مصطلحات الدراسة 

 ا:ا وإجرابٌ  مصطلحات، وسٌتم التعرٌف بها علمٌ  من ال ورد فً الدراسة عدد  

 إسهام:درجة  -

التً ٌموم  ،ٌجابٌةاألعمال والممارسات اللغوٌة الفعلٌة اإل بؤن ها: إجرابًٌا عرفها الباحثوٌ     

 اللغة العربٌة بوصفها لغة ثانٌة. تعل مفً تحمٌك  ،بصريبها المحتوى السمعً ال

إذا حصل فوتماس بالدرجة التً ٌحصل علٌها أفراد العٌنة على االستبانة المعد ة لذلن،      

( تكون درجة اإلسهام 1.80و 1درجات تتراوح متوسطاتها بٌن)على  المشارن فً العٌنة

ا إذا حصل على درجات تتراوح  ضعٌفة جدًا، فتكون درجة اإلسهام  (2.60و  1.81بٌن)أم 

( تكون درجة اإلسهام 3.40و  2.61وإذا حصل على درجات تتراوح بٌن) ضعٌفة،

( تكون درجة اإلسهام 4.20و  3.41وإذا حصل على درجات تتراوح  بٌن )متوسطة، 

( تكون درجة اإلسهام 5و  4.21وإذا حصل على درجات تتراوح متوسطاتها بٌن) كبٌرة، 

 جدًا. كبٌرة

  المحتوى السمعً البصري: -

فٌ        المجاالت التً ٌنبغً مراعاتها فً " هؤن  ب المحتوى اصطبلًحا، هرٌديو ،رمدكو عر 

بناء المحتوى لمنهج اللغة األجنبٌة منها األنشطة الٌومٌة، والحٌاة الشخصٌة واالجتماعٌة، 

سمعً البصري، وٌدعو أٌضا والعالم من حولنا وغٌرها، وٌنبغً توظٌف ذلن فً المحتوى ال

 (101-100، 2006)مدكور، وهرٌدي، ."إلى إٌجاد ما ٌسمٌه اصطناع البٌبة اللغوٌة

فه الباحث إجرابًٌا،       مجموعة الموالف التعلٌمٌة السمعٌة البصرٌة، ذات ه: بؤن  وٌعر 

علٌم اللغة فً كلٌة السلطان لابوس لت تعل مواالتصالً الممد مة للمالثمافً والمضمون اللغوي 

، والتً تمثلت من خبلل محوري الفهم مشاهدًا فً سلطنة عمان العربٌة للناطمٌن بغٌرها

 ومستمعًا، والتلمً السمعً البصري.

  للناطمٌن بغٌرها: اللغة العربٌة تعلّم -

ٌشررٌر ه "اللغررة الثانٌررة، أن رر تعل ررممصررطلح   Gass & Selinkerف جرراس، وسررلٌنكرعررر     

فرررً بٌبرررة ترررتكل م تلرررن اللغرررة بشررركل أصرررلً".)جاس،  األملغرررة غٌرررر  متعل ررربشررركل عرررام إلرررى 

 (7، 2009وسلٌنكر، 
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ه فً موالف تعل مه للملٌل الذي استعمالنشاط ذهنً ٌعتمد على لدرة الفرد فً "-إذن  - تعل مفال

 (45،  2006، هرٌدي)مدكور و .جدٌدة"

فه مدكور، وآخرونو      اللغة  تعل مبها الفرد عند  العملٌة الواعٌة التً ٌموم" (2010)ٌعر 

. تعل ماللغة ٌلمى تصحٌح األخطاء دوًرا كبًٌرا إذ ٌصحح الد ارس مسارات ال تعل مالثانٌة، وعند 

اللغة عادة ٌتم بٌن جدران الفصول وفً بٌبة غٌر تلن التً تتحدثها،  تعل موٌوض ح أًٌضا أن 

)مدكور، . "نتماءوبطرٌمة منظمة تعتمد على مبدأ اال، وٌكون ذلن بشكل ممصود

 (67، 2010وآخرون،

غٌر  أخرىٌن للغة العربٌة، بوصفها لغة تعل مالم تعل معملٌة  :هبؤن   افه الباحث إجرابٌ  وٌعر       

 لماعة الدراسٌةٌ ة داخل اتعل مة، فً الموالف التعلٌمٌة الاللغة األصلٌة لهم، فً بٌبتها األصلٌ  

 ا.ها ضبًطا صحٌحً تعل مت  معٌنة  فً ضبط لغته التً ٌتوجٌها تعل م، شرٌطة إعطاء الماوخارجه

 ن بغٌرها: وللغة العربٌة الناطماو تعلّمم -

العربٌة ممن  تعل ماالصطبلح غٌر الناطمٌن بها ٌضم كل  من ٌ" د مدكور، وآخرون أن  ٌحد       

ال  لٌست العربٌة لغته األولى. وبذلن أٌضا ٌضم األجانب )غٌر العرب( وٌضم العرب الذٌن

  (57، 2010مدكور، وآخرون،ٌنطمون بها" )

ون اللغة العربٌة فً كلٌة تعل مالذٌن ٌاألجانب ون تعل مم المه :فه الباحث إجرابًٌاوٌعر       

، وهم ٌنتمون فً والٌة منح بسلطنة عمان السلطان لابوس لتعلٌم اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها

 راسة.تبعًا لعٌنة الد B1-B2للمستوى المتوسط 

 :(CECRL )اإلطار المرجعً األوروبً المشترن للغات - 

بما فٌها المحتوى  فً جمٌع أنحاء أوروبا، مخطط شامل لتطوٌر مناهج تدرٌس اللغات      

التعلٌمً، واالختبارات، والتموٌم، تبعًا لمستوٌات مرجعٌة مشتركة؛ بهدف تمكٌن المتعلم من 

 (2008)اإلطار المرجعً األوروبً،لة.استعمال اللغة ألغراض اتصالٌ ة فع ا
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 الفصل الثانً       

 اإلطار النظري والدراسات السابمة

 

 مدمة الفصلم           

مٌن اطها للنتعل مٌؤتً االهتمام بالمحتوى السمعً البصري فً تعلٌم اللغة العربٌة و      

البٌبة التعلٌمٌة أو خارجها،  فً سواء تعل م، ٌتواصل معه المابغٌرها، بوصفه محتوى حمٌمٌ  

م إنسانًا فً مادة أو علم معٌن فإن المسؤلة ال تكون فً أن نجعله ٌمؤل عمله بالنتابج، لنعل  فـ "

)مدكور،  بل نعل مه أن ٌشارن فً العملٌة التً تجعل فً اإلمكان ترسٌخ المعرفة أو بنابها"

فً مولف تواصلً حمٌمً مع  تعل م، وتلن المشاركة تعنً وضع الم(67، 2101وآخرون،

وثٌمة حمٌمٌة ٌعالج أفكارها بمساعدة المعل م؛ لتإهله إلى االندماج فً مجتمع اللغة، وفً 

 اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها.سٌالنا مجتمع 

لبصري، ودور المحتوى السمعً وسنعرض فٌما ٌؤتً لمفهوم المحتوى السمعً ا     

المهارات البلزمة فً المحتوى السمعً وموالف المحتوى السمعً البصري، والبصري، 

اهتمام التمانة الحدٌثة بالمحتوى واللغة العربٌة من غٌر الناطمٌن بها،  تعل مالبصري لم

غة السمعً البصري، ونبذة عامة عن مجتمع الدراسة كلٌة السلطان لابوس لتعلٌم الل

 .بسلطنة عمان العربٌة للناطمٌن بغٌرها

 محتوى السمعً البصريمفهوم ال        

ٌة؛ لذا تعل مدت المفاهٌم التً تناولت مفهوم المحتوى فً مجاالت المادة التعلٌمٌة التعد       

مصطلح اللولوف على واصطبلًحا؛ ل هٌم لهذه اللفظة لغةً سٌتم استعراض أهم هذه المفا

 لدراسة الحالٌة.الذي تناولته ا

حِوي، وحوى " :فً مادة البن منظورفً معجم لسان العرب  المحتوى لغةً  ف  ر  ع  ٌ       

)ابن منظور، ."الشًء ٌحوٌه حٌ ا، وحواٌةً، واحتواه، واحتوى علٌه أي جمعه وأحرزه

 (04،218، ج0994

، الجمع: (، لفظة )المحتوى(، أنه: اسم2107لكترونً)ووردت فً معجم المعانً اإل     

ن ه  ِمن  محتوٌات، وهو اسم مفعول من احتوى/ احتوى على،  م  ا ٌ ت ض  ى الِكت اِب : م  ت و  ح  م 

أ ف ك ار   اء  و  ةِ : ، وآر  ى الِفك ر  ت و  ح  اأي م  ون ه  م  ض    .م 
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فه مدكور ا،واصطالح        أساسً من عناصر المنهج  عنصر  ه "أن   ،وآخرون  ،عر 

ة التعلٌمٌة؛ إذ ٌشمل كافة الحمابك والمٌم واالتجاهات الدراسً، فهو صلب العملٌ

ة إلى مها المإسسة التربوٌ  ة التً تمد  ة واللغوٌ  ة واالجتماعٌ  ة والنفسٌ  والمهارات المعرفٌ  

 .ارسٌن فٌها"الد  

والمٌم واالتجاهات والمهارات  ،ن الحمابك والخبراتمنظومة م"ه أن   إلى اشٌر أٌضً وٌ       

د بها الدارسون بهدف ة واللغوٌ  ة واالجتماعٌ  ة والنفسٌ  المعرفٌ   اها هم إٌ  تعل مة التً ٌزو 

)مدكور .وتحمٌك النمو الشامل المتكامل لهم فً ضوء األهداف الممررة فً المنهج"

 (227، 2101وآخرون، 

مجموعة الحمابك والمٌم والمفهومات " هبؤن   المحتوى الهاشمً، والعزاوي فوٌعر       

مها المدرسة لتبلمٌذها والتً تتولع أن والمهارات والخبرات واألنشطة اللغوٌة التً تمد  

ة المطلوبة فً سلون التبلمٌذ وعلى وفك األهداف التً سبك تحدث التغٌٌرات اللغوٌ  

، واآلخر ما ٌختاره المعلم من موالف على لسمٌن األول ما لنن فً منهج تحدٌدها، وٌكون

 (042-040، 2115)الهاشمً، والعزاوي،.لً واللغوي للتبلمٌذ"مناسبة للنضج العم

ف      فالمعلم فً تدرٌسه ٌعل م شٌبًا ما لشخص ما، وهذا الشًء وإن " النالة بموله: هوٌعر 

الناس على تسمٌته بالممرر الدراسً أو المادة الدراسٌة أو المادة التعلٌمٌة إال  أنه اصطلح 

ٌه المحتوى"  (51، 0985)النالة، .هو ذاته الذي نسم 

مجموعة من الموالف التعلٌمٌة ذات المضمون اللغوي " بؤنه فه طعٌمة والنالةوٌعر       

ة التً ة واالتصالٌ  ة والثمافٌ  ا األنشطة اللغوٌ  مة للطالب، وأٌضً والثمافً واالتصالً الممد  

طعٌمة  ).اللغة عن طرٌك ممارسة الطالب لها ومعاٌشته لمضمونها" تعل متسهم فً 

 (025، 2116والنالة، 

 ز على توظٌف ٌتركالالذي ٌكون فٌه  حتوىالم المحتوى السمعً البصري ٌعد  و    

جعل المتعلم فً بٌبة ٌ وهنا؛ فً جمٌع موالفه اللغوٌة حاستً السمع والبصر فً آن  واحد

 .متعل مةمجتمع اللغة ال ملة فًلغوٌة تواصلٌ ة، وفً منظومة لغوٌة متكا

وهللا أخرجكم " فً لوله تعالى: تعل مارتباط السمع والبصر فً الد المرآن الكرٌم ك  وٌإ    

) .وجعل لكم السمع واألبصار واألفبدة لعلكم تشكرون"ون شٌبا تعل ممن بطون أمهاتكم ال 

  ( 78سورة النحل، آٌة 
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أهم  نإدراإذ بهما  ،درانالسمع والبصر أعظم آالت اإل"إلى أن   وٌشٌر ابن عاشور     

)ابن عاشور، ."العلوم الضرورٌة درانالوسابل إل ألوى وهما ،الجزبٌات

 (232،ص0984

وحصول هذه  ابها إال بواسطة العلوم البدٌهٌة،ال ٌمكن اكتس  (2)لعلوم الكسبٌةأن  اكما      

، وحدوث ما ٌحصل عند حدوث تصور موضوعاتها، وتصور محموالتهاالعلوم البدٌهٌة إن  

ً ، فكانت الحواس الخمس هبسبب إعانة الحواس على جزبٌاتها ما هوإن   هذه التصورات

 ، وكان السمع والبصر أول الحواس تحصٌبًل السبب األصلً لحدوث هذه العلوم

 (0984)ابن عاشور،  للتصورات وأهمها.

إشارة إلى المربٌات، ان مدلول تلن اآلٌة أن  فً ذلن "ح العٌاصرة  فً بٌوٌوض       

، و المشافهات من وسابل االتصال، وإشارة كذلن إلى دور الحواس الربٌسة والمسموعات

  (4، 2103)العٌاصرة،  .ثم التفكٌر ثم التعبٌر" درانفً حصول اإل

هنا داللة إلى التؤمل فً ٌبدو مما سبك ذكره دلة العبللة بٌن السمع والبصر، وو      

ه من خبلل حواس  ها اإلنسان منظومة هذا الكون وما ٌحتوٌه من مكنونات ٌتوصل إلٌ

مثله السمع فً نمل مدلوالت لما ٌ تعل متً السمع والبصر خاصة، وهما أداتً ، وبحاس  عامة

ل المحتوى كل عملٌة تعبٌر تمثل تحو  " ن  إ إذ، ، والبصر فً نمل مدلوالت الصورةالصوت

ر فً السٌنما ة كما هو األمأو المعانً إلى منظومة من الرموز اللفظٌة أو غٌر اللفظٌ  

من عنصري  والتلفزٌون حٌث ٌتكامل الخطاب البصري السمعً المربً بتزاوج كل   

ٌه أو زه وٌسانده وٌمو  الصوت والصورة فٌصبح لكل تشكٌل بصري تشكٌل سمعً ٌعز  

 (56، 2118)مإنس،  .ره وٌدعمه"ٌشرحه وٌفس  

ومحتوى ثمافً،  محتوى لغوي" :ولس م آدم فً دراسته تعرٌف المحتوى إلى نوعٌن    

 "والكبلم ، والمراءة ، والكتابة( والمحتوى اللغوي ٌضم مهارات اللغة )االستماع،

 (95، 2106)آدم،.

اللغة والثمافة " ن  إ إذ إنها وعاء لها؛اللغة ال تنفصل عن الثمافة، بل  أن   ٌفهم من ذلنو

 ( 269، 2116هرٌدي، و ،)مدكور وجهان لعملة واحدة".

)  اللغة السمعٌة والبصرٌة  Audio-Visualسمعً بصريالمصطلح  ما ٌمثلهوم      

ف الباحث ٌ   (،2117مور، دواٌر،و ماٌن المادة  بؤنه، المحتوى السمعً البصريمفهوم عر 

                                                           
(

2
)يٕلغ .انًشاد ثبنؼهٕو انكسجٛخ ْٙ انزٙ ٚذظهٓب اإلَسبٌ ػٍ ؽشٚك انزؼهّى ٔانمشاءح ٔانكزبثخ ٔػٍ ؽشٚك انزهمٙ يٍ انًشبٚخ ٔانؼهًبء(

 طجبًدب. 9:22انزٕلٛذ  14/7/2017ربسٚخ انذخٕل   http://dorar.net/enc/firq/2033( 2017انذسس انَسُٛخ، 

http://dorar.net/enc/firq/2033
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فً تعلٌم اللغة الثانٌة وتعل مها  التً توظ ف حاستً السمع والبصر التعلمٌ ة ٌةالتعلٌم

 ومختلفة. ة ٌحمٌملغوٌة  والف للناطمٌن بغٌرها، بشكل فع ال ومطرد فً م

 

 موالف المحتوى السمعً البصري   

ٌعٌشها متعلم اللغة العربٌة الناطك د موالف المحتوى السمعً البصري، التً تتعد       

 شؤنها تجعل اللغة حٌ ة باستعمالهمن بغٌرها داخل الماعة الدراسٌة أو خارجها، التً 

خرجه من مجال ضٌك إلى مجاالت ة ت  لف تفاعلٌ  ، موظفًا لمفرداتها فً موالهاالمباشر 

 ا بحواسه السمعٌة البصرٌة فً بٌبة لغوٌة متنوعة.مدركً  ،أرحب

اللغات  تعل محاول الباحث تؤطٌر موالف المحتوى السمعً البصري تبعًا لمهارات و     

بها  والمإشرات المرتبطة ،المحتوى السمعً البصريمهارات مابمة ب مدع ًما لهااألجنبٌة، 

 (0انظر الملحك رلم) بوصفها لغة ثانٌة. اللغة العربٌة تعل مل

 ولس م الباحث موالف المحتوى السمعً البصري فً الجدول اآلتً:

 ( محور المحتوى السمعي البصري، ومواقفو1الجدول )

 

 :  الفهم مشاهد ا ومستمع اأوال 

ف الٌ      الحٌ ة التً ٌكون  ةالسمعٌة البصرٌ   الموالفب  الفهم مشاهدًا ومستمعًااحث بعر 

ٌكون فً طبٌعة الحدث الكبلمً بٌنه  إذ، وجًها لوجه مع المولف للغة العربٌة تعل مفٌها الم

 وبٌن الطرف اآلخر مباشرة، وٌندرج تحته اآلتً:

 التجمعات العلنٌة 1.1

، مثل: الشرٌن تعل مالمباشر ببٌبة ال تعل مالتجمعات العلنٌة احتكان الممولف تضمن ٌ    

كما ن سواًء الفردٌة منها، والجماعٌة، غوي، واللماءات المباشرة وجًها لوجه مع اآلخرٌالل

 
 الرلم
 

 
 البصري ًالمحتوى السمعمحور 

 

 
 الموالف السمعٌة البصرٌة

0 
 

 الفهم مشاهدًا مستمعًا

 اللماءات( –التجمعات العلنٌة ) الشرٌن اللغوي 

 المحاضرات 

 الرحبلت والعروض الترفٌهٌة

2 
 

 التلمً السمعً البصري
 

 مشاهدة البرامج التلفزٌونٌة

 مشاهدة األفبلم



 
 
17 

ا لمدرتهما إلى تحمٌك مهارتٌن اثنتٌن مهارة االستماع والمحادثة؛ وذلن نظرً " عىأن ها تس

 (050، 2103)جعفر،  ."ع المتكلمٌن األصلٌٌن بهذه اللغةعلى تمكٌنه من التواصل م

 التعلٌمً دور فً التواصلنٌة واللماءات لها التجمعات العل أن  إلى ة هنا ر باإلشارتجدو    

آراء على لتعرف لٌتٌح الفرصة  "لواصهذا الت عامة، واللغة خاصة، فً حٌن أن   والثمافً

رفٌن وأفكارهم عن طرٌك الحركة التً ٌحدثها على شكل حوار ونماش بٌن ط ،اآلخرٌن

مجال للمشاركة فً فرد ال االتصال ٌفسح لكل   ، وأن  أخرىمن الناس أو مجموعة مع 

   ،ة والناضجة فً المجتمعا ٌساعده على تكوٌن شخصٌته المستمل  ، مم  الحوار والنماش

ٌساعد االتصال األفراد والمجتمعات على نمل الثمافات والعادات والتمالٌد واللغات من و

 (24 ،2104)العرنوسً،."خرىوإلى المجتمعات األ

ة سهم فً صنع بٌبة لغوٌ  أن  التجمعات العلنٌة)اللماءات، والشرٌن اللغوي( ت   نفً حٌ    

ذات  فً موالف طبٌعٌة وتعل مها  النصوص واألمثلة والشواهد ٌجري فٌها تعلٌم ةطبٌعٌ  

أو تعل م ماهو موجود فعبلً فً البٌبة  بمدلوالت النصدالالت حمٌمٌة بموضوع النص 

 (2116وهرٌدي، مدكور،) المحٌطة بالمتعلم.

ولٌس اتصاالً ذا اتجاه واحد  تفاعبًل وتواصبًل أن الحوار المباشر بوصفه باإلضافة إلى      

دور الشرٌن اللغوي فً عملٌة تعلٌم اللغة   (، ٌرى الباحث أهمٌة2104)أبوحمرة، 

التً لد ٌتعرض الموالف اللغوٌة ما فً بعض العربٌة وتعل مها للناطمٌن بغٌرها، والسٌ  

لغوي إلى التً لد ٌضطر الشرٌن ال .مانٌةالدراجة الع  اللغة استعمال  ٌها المتعلم، ومنها:إل

؛ إلٌصال الفهم لدى صف ظاهرة اجتماعٌة أو نشاط ثمافًلو استعمالها فً والع لغوي

ٌمكن النظر إلٌه على أنه إغناء لمعرفة المتعلم، ولٌس وهذا لد  المتعل م من وجهة نظره.

مدم الطاهر ت  ما ذكره  غة العربٌة من وجهة نظرالباحث. وبحسب لتعلم ال عابماً ٌحٌل دون

  ( 2100الطاهر، )اء التفاعل بشكل طبٌعً  للمتعلم.اللغة فً أثن

ٌة تولٌد الكفاٌة التواصل فًٌسهم الشرٌن اللغوي فً المحتوى السمعً البصري و     

د للمحتوى اللغوي المناسب ٌتولف االختٌار الجٌ ، كما "أن  ٌة فً التحدث مع اآلخرالتنبإ

كما أن هنان من األسالٌب ما ٌساعد  ء فً التنبإ بما لد ٌواجهه الفرد،على كفاءة الخبرا

على تهٌبة الطالب لبلتصال الفعلً باللغة، منها التدرٌب المستمر على استعمال اللغة فً 

اطمٌن بالعربٌة استضافة بعض الن الفصل عن طرٌك لعب الدور أو األداء التمثٌلً أو

 (241، 2101)مدكور، وآخرون،.إلدارة حوار مع الطبلب"
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 المحاضرات 4.1

ً الثروة من األلفاظ التً تنم   اللغة لما تحتوٌه من كم    تعل مٌبرز دور المحاضرات فً      

مه من مورد ثمافً ٌسهم فً التواصل الحضاري مع ، باإلضافة لما تمد  تعل ماللغوٌة لدى الم

 اآلخر.

منزلة المفردات فً الخطاب تتجاوز الداللة  إن  " :ه ٌمكن المولأن   العناتً دٌإك  و     

والمفردة والوظٌفة النحوٌة البسٌطة إلى وظٌفة إنتاجٌة واستمبالٌة تسهم فً بٌان مبلمح 

 (013، 2101)العناتً، .الخطاب وطرق فهمه واستمباله"

إذ أن   ها؛تعل مإلسهام فً تعلٌم اللغات ووٌستخلص من ذلن أن  المحاضرات ٌمكنها ا     

ن   ، وحضور المتعل مطبٌعة الموضوع والمنالشة فٌه عٌة ولابع لغوٌة حمٌمٌة ووال" ت ك و 

ٌتعامل مع اللغة فً سٌاق  تعل متجعل المتجري فً سٌاق عفوي طبٌعً، 

  (96، 2101)العناتً، ."االستعمال

 ض الترفٌهٌةالرحالت والعرو 3.1

ها تفسح ألن  " تكتسب أهمٌة كبٌرة أًٌضا؛ والعروض الترفٌهٌة إلى أن الرحبلت ر  نظ  ٌ       

ف أفكار وثمافة بعضهم، فهً تعطً  لزٌادة الثروة اللغوٌة لدى ااًل كبًٌراجم الطبلب، وتعر 

 (029، 2100) شٌن وآخرون، .فرصة للتبادل الثمافً بٌن الطبلب"

ري مع المجتمع اد التواصل اللغوي والحضاالرحبلت تعمل على إٌج ضاف إلى ذلن أن  ٌ  

ة العدٌد من المصطلحات والمفردات اللغوٌة الغنٌ   تعل مٌتلم ى الم اللغوي األصلً، وهنا

 بالتواصل مع اآلخر.

متنفس   تتمثل العروض الترفٌهٌة من خبلل ما تمد مه المإسسة التعلٌمٌة من إٌجاد و     

   ً للغة متطلعًا للكثٌر من الموالف  تعل مجعل المما ٌ ؛شوٌكفٌه من الجد ة والت لغوي   تواصل

 .التواصلٌة

بصرٌة فً الرحبلت والعروض ال ةعٌنشطة السماأل من خبلللعربٌة االلغة  تعل م ٌ ع د  و     

عد  جملة من ت  و"اللغوي، جزًءا ال ٌتجزأ من المحتوى السمعً البصري  الترفٌهٌة

ٌن، وتكون تلن األنشطة فً شكل كلً  تعل ممالة إلى السٌنارٌوهات ت عن ى بؤنشطة موجه

األلفاظ، و تتركه فً وضعٌة سمعٌة  درانمنغمًسا إل تعل متجعل الممنسجم، فتلن األنشطة 

أو ما كانت تعتمد على مسرحة الموالف  بصرٌة فً تعلٌم المفردات أو المموالت اللغوٌة 

  ً  (041، 2103)لرٌرة، ."المباشر أو بالعرض السمعً البصريبالتمثٌل الح
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 لمً السمعً البصريثانٌ ا: الت

ف الباحث التلمً السمعً البصري إجرابًٌاٌ        الموالف السمعٌة البصرٌة غٌر ب عر 

داخل للغة العربٌة  تعل مالتً ٌتلم اها الممشاهدة فٌلم(  -)مشاهدة برنامج تلفزٌونً مباشرةال

 أو خارجها.  الماعة الدراسٌة 

ى اهتمام وأصبحت هً الصفة الممٌزة لتارٌخ بؤلص"منذ المدم  عامة مًحظً التلولد 

، 0984)حسان، ."، ولم ٌتضاءل هذا االهتمامالثمافة العربٌة حتى بعد ظهور التدوٌن

357-358) 

 وٌندرج تحت هذا المحتوى الموالف السمعٌة البصرٌ ة اآلتٌة:

 مشاهدة برنامج تلفزٌونً 1.4

والبحث عن  تعل مفً ال تحمٌك غاٌة   ه للغة العربٌة إلىتعل مأثناء  ًاألجنب تعل مالمٌسعى      

مهارة االستماع " إذ ٌلجؤ إلى توظٌف ؛من خبلل االستعانة بمشاهدة التلفاز مصدر  للغة

كنه أكان فً  أن ٌستمبل مختلف األفكار والمعلومات المطروحة باللغة العربٌة سواءً  التً ت م 

 (050، 2103بٌات العربٌة" )جعفر، الشارع العربً أو فً الفضا

فً العالم لحظة ولوعها  ٌستعمل للتعرف على األحداث الجارٌة" وٌضاف إلى ذلن أن ه     

ن المشاهدٌن من متابعة مجرٌات ، فالتلفاز هو نافذة على العالم تمك  بعد حدوثها اأو فورً 

، أو بٌت إلكترونً رونٌةصبح العالم أشبه بمرٌة إلكتإذ أ ؛اء العالم كافةاألحداث فً أنح

 (24، 2104)العرنوسً، ه".ٌتصل فٌه اإلنسان بالعالم من دون أن ٌغادر منزله أو لرٌت

دخل فً المحتوى السمعً البصري  تونستطٌع المول بؤن  مشاهدة البرامج التلفزٌونٌة      

ً األوروبً رجعفً تعلٌم اللغات األجنبٌة، وهذا ما ٌدعو إلٌه اإلطار المٌمكنها اإلسهام و

ون لغة ثانٌة أو لغة أجنبٌة بشكل عام، تعل مالم تعل مكٌف ٌجب أن ٌالمشترن للغات فً "

)إلطار المرجعً األوروبً .ومشاهدة شرابط الفٌدٌو" ،وذكر منها مشاهدة التلفزٌون

 (057، 2110المشترن للغات ، 

 مشاهدة فٌلم 4.4

لما ٌعكسه من حتوى السمعً البصري، تجزأ من الما ال ٌتعتبر مشاهدة الفٌلم جزءً      

ا ٌحتوٌه من مشاهد  تطبٌك للكثٌر من الموالف الوالعٌة الحٌ ة و بؤسالٌب مثٌرة، ناهٌن عم 

لتجربة  تعل مخضوع الم"باإلضافة إلى اللغة،  تعل مفً طٌ ها ثروة لغوٌة تواصلٌة تسهم فً 

ا إدراكً البصرٌة السمعٌة  الرسالة إدرانوالعٌة ٌمكن تسمٌتها بإعادة النظر فً كٌفٌة 

 (85، 2104)أبوحمرة، بصرٌ ا". درانا لد ٌكون لاببًل لئلواعًٌا؛ ألن  ما فاته سمعٌ  
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ة ذات أهمٌة كبٌر –وال سٌ ما التعلٌمٌة  –"وتعد  األفبلم السٌنمابٌة على اختبلف أنواعها 

 (63، 2113فً التحصٌل" )اسعٌد، 

سك الصوت مع الصورة للمتكلم فً األفبلم؛ من وتإكد معظم الدراسات ضرورة تنا      

 & Zäskeمها، كما ٌشٌر زاسن، وشفاٌنبرغراللفظة ونط تعل مأجل معرفة الم

Schweinberger ضرورة التكامل السمعً البصري فً عرض " فً دراستهما إلى

األفبلم، بحٌث تتطابك األصوات مع مماطع الفٌدٌو، بداًل من وجود الوجه الثابت؛ وذلن 

 Zäske & Schweinberger)رف على الصوت المؤلوف مع المتكلم".ن أجل التعم

,2015,p1-2) 

وٌشٌر نٌلً و  معرفة الداللة، تعل مٌمكن اللجوء إلى الترجمة الحرفٌة؛ لٌسهل على المو 

 فً ٌن للفٌدٌو المترجم ساعد فعبًل تعل متعرض الم أن  "إلى  Nely& Suzanne سوزان

اللغة اإلنجلٌزٌة للطبلب  تعل مل مهمةالترجمة أداة  أن  إلى اإلضافة ، بهم اللغويتعل متحسٌن 

 ((Nely& Suzanne, 2015,p200 ."بالفرنسٌة فً الكامٌرون ٌنالناطم

 

وأهمٌته محتوى السمعً البصريالدور 
 فً كونهها تعل مٌظهر دور المحتوى السمعً البصري فً تعلٌم اللغات األجنبٌة و     

اس فً تكوٌن منهاج وبرامج تعلٌم اللغات؛ لوصفه الجانب العملً والتطبٌمً الجزء األس

 ها.تعل مفً تعلٌم اللغات و

على  اللغات األجنبٌة، تعل مفً  امهم  وأصبح المحتوى السمعً البصري ٌلعب دوًرا      

لمحتوى جرى دمج ا "CNEDسبٌل المثال فً فرنسا " المركز الوطنً للتعلٌم عن بعد

إذ ٌعد بحسب السبٌعً تبلزم حاستً السمع والبصر أكثر البصري فً دروسه. السمعً 

ً واللغة بشكل خاص.     المنوات تسهم فً اكتساب المعرفة بشكل تواصلً وتفاعلً عموما

 (2002السبٌعً، )

اللغة؛ نظًرا لجعل  تعل مأهمٌة فً  لك ٌعد  المحتوى السمعً البصري ذاومن هذا المنط      

 فً جمٌع الموالف السمعٌة البصرٌة.  تعل ملدى الم اللغة حٌ ة

أن ه ٌدمج التواصل اللفظً وغٌر اللفظً؛  فً أهمٌة المحتوى السمعً البصريوتظهر      

ما ة التواصل الفعلً مع الطرف اآلخر، فالتواصل اللفظً اللغ تعل مموهذا ٌسه ل على 

فظً ما تضفٌه الصورة ، والتواصل غٌر الل: السمعً البصريٌنطك فً المولف أي

 حركات وإٌماءات. البصرٌة من
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وٌعد المحتوى السمعً البصري مكتمبًل فً عرض محتوى العناصر اللغوٌة      

تدمج لغة الكبلم بلغة  وهناالصوتٌة، والمفردات، والتراكٌب والجمل ممرونة بالصورة 

فؤي حدث اللغة، " متعل  لدى ممحل إثارة  هاجعلورة )لغة لفظٌة ولغة غٌر لفظٌة( ما ٌالص

، والمعرفة المسبمة والمعلومات خرىأو أداء له صفة رمزٌة وٌمثل بعض األحداث األ

والتولع المختزنة تمك ن اإلنسان من إعادة بناء األحداث الماضٌة، وفهم األحداث الجارٌة، 

 (210، 2117)دواٌر، وماٌن مور، ."بتلن األحداث المستمبلٌة

على أن  االتصال غٌر اللفظً  Moore&Dwyerماٌن مورلد برهن دواٌر،و و      

حٌث ٌساعدنا على تمدٌم المعلومات التً ال تتاح ا فً عملٌة االتصال دوًرا ربٌسٌ   ٌلعب

من االتصال اللفظً بمفرده، وبعض لغات الجسد أو اإلٌماءات، واإلشارات المؤلوفة، 

ً وتساعده على المعرفة تلموالحضور الشخصً، والسمات الطبٌعٌة لد تبدو مفهومة للم

النظام "  ؛ لذا لم تنحصر اللغة فً التواصل على(2117) دواٌر،و ماٌن مور،التواصلٌة.

، 2104) نزال،."فظٌة دالالت فً تكوٌن تواصل لغوياللفظً، بل إن  لؤلنظمة غٌر الل

327)  

بحٌث ٌصبح ً فً تحدٌد ماهٌة الرمز، والمتلم   رسلمن الم وهكذا ٌتحدد دور كل         

كل تعبٌر سمعً أو بصري أو حركً رمًزا، إذا ما دخل فً العملٌة االتصالٌة فً إطار "

اللغة التً ٌستخدمها وٌفهمها األفراد الذٌن ٌتواصلون مع بعضهم فً نمل األفكار وتبادل 

)مإنس، . لكٌنونات تتمثلها اللغة"المعلومات المتعلمة بالوالع وٌظل هذا الوالع سجبًل 

2118 ،57) 

الصور البصرٌة غٌر اللفظٌة  أن  "  Moore&Dwyerوٌإكد دواٌر، وماٌن مور     

تتشابه إلى حد   كبٌر مع تلن اللفظٌة. واللغة غٌر اللفظٌة ٌمكن أن تستخدم لبلتصال الهادف 

ا تزامن حركة الجسد والتعبٌرات كما ٌفعل االتصال اللفظً المنطوق، وٌشٌر أٌضً 

كلها تعكس معنى  لفاظ وطرٌمة نطك الكلمات وشد ة الصوتاإلٌماءات مع مخارج األ

 (212-210، ص2117)دواٌر، وماٌن مور،  ."محددًا

ا ٌإكد ذلن المول، ما أوضحه لرٌره        التواصل المولً ٌعتمد بشكل   أن   منومم 

وما  تعل متفاعلً مع التواصل غٌر المولً بمراعاة الدرجة التعلٌمٌة التً وصل إلٌها الم

تمتضٌه الوضعٌة التعلٌمٌة، وال تكون المرحلة التواصلٌة المولٌة منفصلة عن مرحلة 

من لدرة على الكبلم فً  تعل مالتواصل غٌر المولً، وتكون مستؤنسة بما وصل إلٌه الم

 (2103)لرٌره،  .اللغة العربٌة



 
 

22 

فت لدرة العٌن كشاستنادًا إلى دراسات سابمة ؤهمٌة العٌن فً التلمً بوأشاد العٌاصرة       

%( بواسطة البصر، 83) تعل مأن  اإلنسان ٌ"على توصٌل المعانً واألحاسٌس، حٌث بٌ نت 

 (2355، 2103.)العٌاصرة، "%( مما ٌراه وٌسمعه51%( مما ٌراه، و)31بٌنما ٌتذكر)

اإلنسان بواسطة حواسه ٌكون  تعل م"أن  التجارب العلمٌة أثبتت أن   وٌإكد ذلن أٌضا أسعٌد

 (59، 2113%(". )أسعٌد ،75%(، وعن طرٌك البصر )03ع) بالسم

ا ذ ِكر  سابمًاوٌ        ل  مم   تعل مجعل المب سمع والبصر كفٌلأن  ارتباط حاستً الإلى   ت وص 

لما ٌتضمنه من موالف من خبلل المحتوى السمعً البصري؛ ها تعل م لادًرا علىللغة 

 .متنوعة

البصري ٌشمل مجموعة من  تعل مأن ال  Anne Bamford آنً بامفورد وٌإكد     

 تعل مالمربٌات للتواصل مع اآلخرٌن، وال استعمالالمهارات التً تمك ن الفرد من فهم و

والتفاعل البصري ٌزٌد من جذب االنتباه وتعزٌز ، البصري هو ما ٌرى بالعٌن والعمل

 (Anne Bamford,2009)المعرفة وزٌادة تفاعل المستمعٌن. 

 

 

 

 مثٌرات المحتوى السمعً البصري (:0الشكل رلم)                       

 (87، ص2117)دواٌر، وماٌن مور،                             

 

( أن  الخطوة األولى تتمثل فً المثٌرات المحٌطة وتسمى " 0وٌتضح من الشكل )     

لمثٌرات المحٌطة واألذن هذه ا "، وبناًء علٌه تستمبل العٌن  Clarificationالتوضٌح 
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الفع الة فً شكل تمثٌلً، أو ترمٌزي مكونة الخطوة الثانٌة وتسمى "التكثٌف 

Intensificationٌة بإرسال اإلشارات المكثفة إلى المخ الذي دراك" ، وتموم األعضاء اإل

ٌستمبلها، وٌنظ مها فً الخطوة الثالثة واألخٌرة والتً تسم ى" 

 (87، ص2117وماٌن مور،  ".)دواٌر،Interpretationالتفسٌر

ٌجعل ما أن  المحتوى السمعً البصري نمط  فٌه من الجد ة والتشوٌك الباحث رى وٌ     

للغة العربٌة بوصفها لغة ثانٌة مكتسبًا الكفاٌة التواصلٌة من خبلل استعمال اللغة  تعل مالم

ةً حاجات الم ،فً موالف حٌ ة ووالعٌة ومتبلبمةً دوافعهم، وٌن اللغوٌة التواصلٌة تعل مملبٌ 

 مع حاجاتهم والمتطلبات التً تمتضٌها هذه الموالف.

لتشارن بٌن موالف المحتوى السمعً البصري والمدخل التواصلً فً مجال تعلٌم فا     

م التواصلً الجدٌد للغة ٌتجاوز المعل م الذي  أن  " تظهر أهمٌته فًاللغة الثانٌة  هذا التعلٌ 

، تعل مٌ ة لٌتمركز حول المتعل مملٌدٌة، محور العملٌة التعلٌمٌ ة الظل  ٌشكل فً الطرابك الت

 (2104،54)أبوحمرة، .وٌجعل من أنشطته وحاجاته هدفه وغاٌاته"

 
 األداء السمعً البصري (:2الشكل رلم )

 Kim, Seit& Shams, 2008,p3) ) 

 

ه من خبلل أن  (  (Kim, Seitz & Shams, 2008وتإكد دراسة كٌم وساٌت و شمس       

ٌظهر أن  الفرٌك المتدرب السمعً البصري المتكافا   التجارب السمعٌة البصرٌة فً التدرٌب،

ٌظهر أثًرا تعلٌمٌ ا أفضل؛ ألن  التعل م ٌعكس التعل م اإلدراكً بداًل من تعل م المهمة العامة، مما 

 ول د فرلًا فً التعل م.
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إلى أداء  (congruent)ٌشٌر باللون األخضر(، ف2وكما ٌظهر فً الشكل السابك رلم )      

 )المجموعة المترابطة والمتجانسة فً األداء السمعً البصري، بٌنما ٌشٌر اللون األحمر

visual ) إلى مجموعة المتدربٌن لؤلداء البصري فمط، فً حٌن ٌشٌر اللون األزرق

(Incongruent) و المتجانس. إلى مجموعة المتدربٌن السمعً البصري غٌر المترابط  أ

فالشكل فً عمومه  ٌوضح أن هنان مٌبًل للتحس ن فً كل مجموعة، إال  أن  التحسن ذو داللة 

كبٌرة فً المجموعة المتجانسة فً األداء السمعً البصري والذي ٌشٌر إلٌه اللون األخضر  

(congruent .)Kim, Seitz & Shams, 2008) ) 

المنوات أهمٌةً  أكثرن تبلزم السمع والبصرلٌكونا وهذا ما ٌإكده السبٌعً فً لوله: "أ     

 (20، 2112)السبٌعً، .وعطاًء الكتساب المعرفة بشكل عام، واللغة بشكل خاص"

 

 مهارات المحتوى السمعً البصري الالزمة لمتعلمً اللغة العربٌة الناطمٌن بغٌرها   

 

وى والبرامج داد المحتإعحٌن ها تعل مٌسعى المختصون فً تعلٌم اللغات األجنبٌة و     

لها، والتً ٌتم توظٌفها فً المهارات اللغوٌة  وضع المهارات البلزمة ٌة إلىتعل مالتعلٌمٌة ال

 األساسٌة األربع) االستماع، والتحدث، والمراءة، والكتابة(.

خدم فً إطار تواصلً ٌالمهارات البلزمة فً المحتوى السمعً البصري  وتكون     

اءة أو وهنا تتكامل المهارات، فمد ٌشترن االستماع مع المر" األساسٌةالمهارات اللغوٌة 

 (60، 2006)طعٌمة والنالة،.مع الكتابة أو مع الكبلم"

الدراسات والبحوث فً المحتوى السمعً البصري المهارات البلزمة فً  وحددت     

ر مإشلى إذ رك زت ع المرجعً األوروبً المشترن للغات؛ ما اإلطاروال سٌ   ،السابمة

منطمة الفهم عند الفرد أوسع من منطمة مهارات الفهم عن غٌرها؛ ألن  "

 ها.تعل مو م اللغات األجنبٌةٌفً تعل   (38، 2006طعٌمة والنالة،)".ستعمالاال

 ( ذلن فً الشكل اآلتً:2116وٌوضح طعٌمة والنالة)

 

 

 

 

 مإشر مهارات الفهم لتعل م اللغة(:3الشكل رلم)

 (38، ص2116، )طعٌمة، والنالة 
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وتعطً المهارات البلزمة فً المحتوى السمعً البصري مإشرات واضحة لتعلٌم      

، "وهذا ما ٌجعل تعل ملدى الم فً الموالف السمعٌة البصرٌة اللغة العربٌة بوصفها لغة ثانٌة

خصابص ووظابف، تختلف عن ذات و  ة،ٌلمهارات اللغوٌة فً المدخل االتصالً طبٌعا

)طعٌمة .دخل لغوي آخر فضبًل عن نوع العبللة بٌن هذه المهارات"كل هذا فً م

 (56، 2006والنالة،

هما عملٌتان و" عملٌتً اإلرسال والتلمً، لىوٌستند المحتوى السمعً البصري إ     

عملٌتان معرفٌتان ٌجتهد فٌهما المرسل والمتلمً للحصول على أفضل تشكٌل لغوي للتعبٌر 

فالمرسل أو المصدر  ؛الرسابل االتصالٌة المتبادلة بٌنهما عن المعانً والمضامٌن فً

ها، ها إلى المتلمً لتحمٌك أهداف ٌروٌثم ٌموم ببث ،معٌنة ، وٌحملها مضامٌنٌشكل رسالته

)مإنس، .بصٌغة تعبٌرٌة ما" خرىو ٌتولع من األخٌر استجابة معٌنة تتشكل هً األ

2118 ،56)  

على اإلحاطة بالمحتوى السمعً البصري، وفهم  عل متومن المهارات البلزمة لدرة الم     

ا عن ا عند لفظة منها متخلفً أن ٌفهم معانً األلفاظ من السٌاق، وال ٌمف متعثرً " و مضمونه

بتفصٌله  ز األساسً وغٌر األساسً فً أفكاره وٌلم  المسٌرة السرٌعة إلى غٌرها وأن ٌمٌ  

 (22، 2115ً، والعزاوي، )الهاشم.وٌعرف كٌف ٌنتفع به فً حٌاته العملٌة"

ٌن تعل مأن تحدٌد المهارات اللغوٌة ومستوٌاتها المناسبة للم مدكور وآخرون إكد وٌ    

هذا ٌلزم تنظٌم المواد عادة ما ٌموم على أساس مطابمتها بمراحل السلون اللغوي، ومع 

 (2101،مدكور وآخرون) التعلٌمٌة.

 كاآلتً:  لمحتوى السمعً البصري ا لما سبك ذكره ٌمكن تحدٌد مهارات اواستنادً 

 .( الفهم العام0

 .( الفهم االنتماب2ً

 .( الفهم التفصٌل3ً

 .( االستنتاج واستخبلص النتابج4

 (2118،79)اإلطار المرجعً األوروبً المشترن للغات، .( التموٌم5
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 الحدٌثة بالمحتوى السمعً البصري اهتمام التمانة       

 

رتباًطا وثٌمًا بالتمانة عامةً، وبالمحتوى السمعً البصري خاصةً، ٌرتبط  أي محتوى ا     

لما تمتلكه التمانة الحدٌثة من وسابط ٌمكنها تسخٌر المحتوى السمعً البصري فً برامج 

 ه للغة.تعل مفً  تعل ممتنوعة ومشولة لدى الم

ٌم اللغات المابمون على تعلسعى بٌن التمانة والمحتوى ٌ ونظًرا للعبللة الوثٌمة      

أنسب الوسابل التعلٌمٌة واألسالٌب التكنولوجٌة التً " استعمالو ،توظٌفها فًها تعل مو

 –فعالٌة، وتعبر بهم من الخبرة غٌر المباشرة  أكثراللغة بشكل  تعل مٌن على تعل متساعد الم

وطنها فً  تعل مإلى الخبرة المباشرة، وكؤنها  –خارج الدول العربٌة  تعل مإذا كانت اللغة 

من حٌث االستعانة بناطمٌها عن طرٌك الوسابل السمعٌة البصرٌة والمعامل واألسالٌب 

 (029، 2116". )طعٌمة، والنالة، خرىالتكنولوجٌة األ

ٌذكر السٌد النجار أن  علماء اللغة المحدثٌن ٌعتبرون دراسة األصوات أول خطوة و     

لخام ألٌة لغة منطولة أو مكتوبة. ولد فً أٌة دراسة لغوٌة؛ ألن  األصوات هً المادة ا

ر هذا العلم على أٌدٌهم نتٌجة اإلمكانات الهابلة التً أتٌحت لهم بسبب التمد م التمنً  تطو 

كآالت التسجٌل ومعامل تحلٌل األصوات وغٌرها. ولد أدرن هإالء العلماء أهمٌة السمع 

مداخل والعمل من أهم الالصوت اللغوي، باإلضافة إلى الجهاز البصري والمخ  إدرانفً 

ولذلن جعل اللسانٌون وعلماء التربٌة أسلوبٌن من أسالٌب تعلٌم التعلٌمٌة فً حٌاة اإلنسان، 

اللغة لغٌر أبنابها ٌعتمدان على السمع والصوت والبصر، هما: األسلوب السمعً الشفهً، 

 (2103)السٌد النجار، السمعً البصري. واألسلوب

مة اإلسبلمٌة للتربٌة والعلوم والثمافة )االٌسٌكو( فً الملتمى وهذا ما أكدته المنظ     

وتستفٌد  أن المناهج البد أن تشتمل،" م فً إحدى التوصٌات:2112نوفمبر 3-0بالرباط 

 (03، 2116)طعٌمة، والنالة،  .من إمكانات العصر الحدٌث وتمنٌاته المتنوعة"

همٌة التً ٌشغلها العالم العربً اآلن على األ" إلىلبال ذلن االهتمام واإل وٌعزو النالة      

باإلضافة إلى سعً الكثٌر  ة، والسٌاسٌة، والفكرٌة، وغٌرها،الجهات المختلفة االلتصادٌ

األدب والموسٌمى والعلوم... من العلماء والمثمفٌن األجانب إلى دراسة التراث العربً فً 

 (0985،22)النالة،  ."الخ

عن فً دراستهما نمبًل   BAHRANI & Tam Shu  وٌشٌر بهرانً، وتام شو     

ً اللغة أن ٌتعرضوا تعل ممن الضروري لم"ه أن  ( إلى 2117(، وجٌلمور )0999نونان )
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ألنواع مختلفة من المواد اللغوٌة األصٌلة؛ ألنها تساعد على تحفٌزهم من خبلل تمدٌم 

 مهمةهم لجعل الروابط الفإنه ٌتٌح ل ، وعبلوةً على ذلن المحتوى والموضوع مسؤلة الحٌاة

      ."بٌن عالم الفصول الدراسٌة والعالم الحمٌمً خارج إطار الفصول الدراسٌة

BAHRANI & Tam, 2012,57) ) 

إٌجاد عالم السمعً البصري "إلى  BAHRANI & Tam Shu  وتاموٌدعو بهرانً      

ة ٌات سمعٌة وبصرٌاللغات بما ٌمكن من إٌجاد بٌبة توظ ف اللغة فً تكنولوج تعل مفً 

التلفاز،  :ومن خبلل مصادرها غٌر المحدودة مثل متنوعة فً إدخال اللغة األصٌلة،

والعروض، والرسوم الكارتونٌة، ومماطع األخبار، واألفبلم، واألفبلم الوثابمٌة وغٌرها 

 ."اللغة تعل مٌن االستفادة من أغراض تعل مالتً ٌمكن لمعلمً اللغة والم

(BAHRANI & Tam, 2012,55) 

عرض مجموعة متنوعة من على العالم من خبلل تسٌطرالتكنولوجٌا  وأصبحت     

التطورات المثٌرة لئلعجاب  ه منتمدم ، مماوتبادلها التعلٌمٌة والترفٌهٌة للمتلمًالبرامج 

االت السمعٌة والبصرٌة والحواسٌب، األمر الذي منح المعلمٌن العدٌد من فً برامج االتص

التلفزٌونٌة واإلذاعٌة ومشاهدة مماطع  ول االستماع إلى البرامج لبناء أنشطة حاإلمكانٌات 

 هاتعل مو م اللغةٌتعل إن  " ، وعبلوة على ذلنالمباشرةالفٌدٌو ذات الصلة وإجراء المحادثات 

بمساعدة الحاسوب، والصفوف الدراسٌة المجهزة بالكمبٌوتر والفٌدٌو، واإلنترنت، والبرٌد 

بمساعدة اللغات المتنملة ما هً إال  أمثلة للٌلة على تطبٌك  تعل مالدردشة، والاإللكترونً، و

التكنولوجٌا فً مسعى تعلٌم اللغة الرسمً وإعدادات اللغة باإلضافة إلى إعدادات اللغة 

 ((BAHRANI & Tam, 2012,70 ."غٌر الرسمٌة )اللغة الثانٌة(

، ٌنبغً        فً البرامج السمعٌة البصرٌة المختلفة،  ةاستثمار التمانوفً ضوء ما ذ ِكر 

 باستعمال التمنٌات الحدٌثة فً التدرٌس اللغة تعل مر مدخبلت لغوٌة حمٌمٌة فً التً توف  

ه والتمانة فً المحتوى السمعً البصري،  أهمٌةذا ٌإكد هاللغوي التواصلً. و ٌوج 

ضرورة إلى ٌة خاصة اللغات األجنبٌة عامة، واللغة العرب تعل من بون والمهتموالمابم

سمعً بصري، توظٌف كل التمنٌات الحدٌثة التً تسهم فً إٌجاد محتوى ل السعً الدإوب

  أهداف تعلٌم اللغة العربٌة. محمك   

ز  تعل متمدٌم اللغة العربٌة إلى الم والعمل على ا ٌعز  المكانة العالٌة بشًء من اإلبداع مم 

األهمٌة ما ال ٌمل عن سابر  وتكون لها من فً الحفاظ على هوٌتها،، وٌسهم لهذه اللغة

اللغة اإلنجلٌزٌة، أو الفرنسٌة، أو الصٌنٌة أو غٌرها من اللغات السابدة فً  اللغات مثل:

 بؤهمٌتها إلى وعً المختصون وأبناء هذه اللغة األمر الذي ٌحتاج معه  ؛الساحة العالمٌة
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لالب ٌدعو بتوظٌف مكنوناتها فً  محبٌها لبٌان مكانتها، وذلنافر جهود ضتإلى ثم ، أوالً 

 إلى الرلً ببرامجها ومحتواها.

ترجم نتابجها إلى شجاعة ت   وتربوٌة لرارات سٌاسٌة العربٌة تحتاج إلىاللغة  "أن  كما     

، وتوفٌر مناخ اللغة العربٌة، وتهتم بسبلمتها وخطط ترتمً بتعلٌم ،وأنشطة ،برامج

ا لبلستثمار فً اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها؛ التصادي مبنً على المعرفة ٌكون مشجعً 

المعلومات والمدرة وهذه من األمور المهمة لضمان دٌمومة االلتصاد الذي ٌدعم المعرفة و

 (28، 2107)المنذرٌة،  ."على االبتكار

بهذا تجعل التمانة الحدٌثة اللغة فً ممارسة حٌ ة واستعماالت معاٌشة لموالف متنوعة     

 المتعلم، مما تحفزه على تعل م اللغة العربٌة فً أداء لغوي ناجح. تلبً  حاجة
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 كلٌة السلطان لابوس لتعلٌم اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها

 

 ممدمة

فٌما ٌؤتً نبذة عن مجتمع الدراسة كلٌة السلطان لابوس لتعلٌم اللغة العربٌة للناطمٌن  الباحث  تناول

وأهدافها، وخطة برنامجها، وطبٌعة دوراتها  ،للكلٌة سالةبغٌرها، من حٌث التؤسٌس والرإٌة والر

منشورات الكلٌة الصادرة من مركز و اعتمد الباحث فً ذلن على وفمًا للمستوٌات الدراسٌة، 

 السلطان لابوس العالً للثمافة والعلوم.

 

:  التأسٌس، والرؤٌة، والرسالة أوال 

بٌة للناطمٌن بغٌرها امتدادًا لتعلٌم األجانب اللغة ت عد  كلٌة السلطان لابوس لتعلٌم اللغة العر     

ة متخصصة فً تعلٌم ال2012تؤسست فً عام  لدو ،العربٌة ل كلٌ  لغة العربٌة للناطمٌن م؛ وهً أو 

لناطمٌن بغٌرها فً ، كما تمث ل إضافة نوعٌة فً مجال اللغة العربٌة لسلطنة ع مانبغٌرها فً 

ومعرفة لما تمد مه من خدمة فً نشر اللغة العربٌة بٌن  لذا أصبحت منارة علم؛ الوطن العربً

  .أنحاء العالم

ا لدارسً اللغة العربٌة داخلٌة، والتً تعد  مكانًا مثالٌ  تمع الكلٌة فً والٌة منح فً محافظة ال    

وٌحٌط بالوالٌة  ،من حٌث اللغة والعادات والتمالٌدحٌث تحتفظ المحافظة بطابعها العمانً األصٌل 

 التً تشك ل لبلة للسٌاح فً سلطنة عمان. مهمةمن الموالع السٌاحٌة واألثرٌة ال عدد

وتتطلع رإٌة كلٌة السلطان لابوس لتعلٌم اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها إلى أن تتبوأ مكانة     

ها من خبلل البرامج الرصٌنة التً تمدم اا ودولٌ  ٌمٌ  أللمرمولة بٌن مإسسات تعلٌم اللغة العربٌة 

 ومن خبلل إسهامها فً مد   ،ت فً مجال تعلٌم اللغات األجنبٌةوالتً تعتمد على أحدث التمنٌا

 جسور التواصل مع الشعوب غٌر الناطمة بالعربٌة.

ها تسعى فً رسالتها عن طرٌك البرامج التً تمدمها إلى تكوٌن فبات لادرة على كما أن      

تمتع أٌضا بالمعرفة األساسٌة لمواعد اللغة العربٌة اللغة العربٌة بطرٌمة تواصلٌة، وت استعمال

ا ٌمكنها من التواصل والمشاركة الفاعلة فً مختلف ا لمجتمعات العربٌة وأسالٌبها ومهاراتها، مم 

وٌكفل لها مواصلة الدراسة فً المإسسات التعلٌمٌة التً تستخدم اللغة العربٌة  ، التً توجد فٌها

 وسٌلة للتعلٌم.
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 هدافاأل ثانٌ ا:

 تهدف الكلٌة إلى: 

 تمدٌم برامج نوعٌة فً اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها فً بٌبة لغوٌة وثمافٌة أصٌلة. -

ٌن ٌتمتعون بمعرفة أساسٌات ومهارات اللغة العربٌة، استماًعا وتعبًٌرا شفوًٌا تعل مإعداد م -

 ة.ولراءةً وكتابةً، معرفة تمكنهم من التواصل مع الثمافة العربٌة المعاصر

اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها فً مد  جسور التعاون والتبادل  تعل منشر الوعً بؤهمٌة  -

 الثمافً بٌن الشعوب.

إتاحة الفرصة للناطمٌن بغٌر العربٌة الكتسابها، وتمكٌنهم من التواصل الثمافً بها مع  -

المجتمع التً وتهٌبة السبل أمامهم لمواصلة الدراسة باللغة العربٌة فً مإسسات المجتمع، 

 تتخذ اللغة العربٌة وسٌلة للتعلٌم.

اإلسهام فً نشر اللغة العربٌة بٌن الشعوب، وتعرٌفها بحضارة األمة العربٌة واإلسبلمٌة  -

ز الروابط اإلنسانٌة بٌن المتحدثٌن باللغة العربٌة  ا ٌعز  من مصادرها التراثٌة األصٌلة، مم 

 .خرىوالمتحدثٌن باللغات األ

 لبرنامج، وأهدافهخطة ا ثالث ا:

كلٌة السلطان لابوس  د.ت( أن   ان لابوس العالً للثمافة والعلوم)وٌذكرمركز السلط    

 ضع منطلمات ربٌسة للبرنامج، وتتمثل فً:ت لتعلٌم اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها

تدرٌس اللغة العربٌة المعاصرة فً صورتها المستخدمة فً الحٌاة العامة) لغة  -1

 الرسمٌة والثمافٌة والصحافة واإلعبلم، وغٌرها( المعامبلت

األغراض العامة المبلبمة لمختلف الجنسٌات والثمافات، بغض النظر عن أهداف  -2

الدارسٌن الخاصة، أو لغاتهم األصلٌ ة، أو وظابفهم ومجاالت عملهم، مع وجود إمكانٌة فً 

 انس بٌنهم.تكٌٌف المحتوى؛ لٌلبً احتٌاجات الدارسٌن حٌن ٌكون هنان تج

أساًسا لتصنٌف وتحدٌد  (CEFR)اإلطار المرجعً األوروبً المشترن للغات -3

مستوٌات اللغة، وتوصٌف المدرات والمهارات اللغوٌة، وما ٌنصح بتمدٌمه فً كل  

 مستوى.
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الصباحً، حٌث ٌموم  وجود برنامج تكمٌلً مسابً داعم ومواز  للبرنامج الدراسً -4

ز وتنمٌة المدرات اللغوٌة للدارسٌن، وٌساعدهم على فهم لٌم البرنامج المسابً بتعزٌ

ا ٌسه ل علٌهم التعامل مع أفراده.  وعادات وتمالٌد المجتمع مم 

 ٌن إلى:تعل موٌهدف البرنامج الممد م للم

ها استعمالتعرٌف الدارس باللغة العربٌة أصواتًا ومفردات وتراكٌب، معرفةً تمك نه من  -1

  صحًٌحا.استعماالً 

لراءةً وتحد ثًا واستماًعا، بصورة   تطوٌر كفاءة الدارس فً مهارات اللغة العربٌة -2

 .    متوازنة 

 فً سٌالات اجتماعٌة تواصلٌة طبٌعٌة. اللغة العربٌة ستعمالتهٌبة الدارس ال -3

ها فً الموالف الحٌاتٌة العامة استعمالو ،الفرصة له لتوظٌف اللغة العربٌة إتاحة -4

 الحمٌمٌة.

 طبٌعة دورات اللغة العربٌة ابع ا:ر

تمس م كلٌة السلطان لابوس لتعلٌم اللغة العربٌة دورات تعلٌم اللغة العربٌة، تبعًا لطبٌعة     

 اللغة العربٌة، وٌتمثل فً اآلتً: تعل مٌن، ومدى احتٌاجهم لتعل مالم

 دورات اللغة العربٌة المكثفة: -2

مةً للدارسٌن  كثرهً األو ،ة لثمانٌة أسابٌعتمتد دورات اللغة العربٌة المكثف      م بلء 

لذا فإن  الخطة وضعت للدورات  ؛ ر الخٌار األفضل لمختلف الرغباتاألجانب، وتوف  

 اآلتً: المكثفة على النحو

 أ( المستوٌات:

وذلن فً  (،CEFR)اعتمدت الخطة على اإلطار المرجعً األوروبً المشترن للغات     

س مهارات لغوٌة محدد ة  تصنٌف مستوٌات اللغة إلى ستة مستوٌات، وفً كل مستوى ٌدر 

 .ٌنتعل موفك  لدرات الم
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 ( مستوٌات اللغة وفك اإلطار المرجعً األوروبً المشترن للغات1جدول)               

 اسم المستوى
المستوى فً اإلطار المرجعً األوروبً 

 (CEFR)المشترن

 األساسً للغة ستعمالاال    A1 )المبتدئ المنخفض( المستوى األول

 األساسً للغة ستعمالاال   A2 )المبتدئ المرتفع(   المستوى الثانً

 الذاتً للغة ستعمالاال    B1 )المتوسط المنخفض(  المستوى الثالث

 الذاتً للغة ستعمالاال     B2 )المتوسط المرتفع(    المستوى الرابع

 الكفء للغة ستعمالاال    C1 )المتمدم المنخفض(   المستوى الخامس

 الكفء للغة ستعمالاال  C2 )المتمدم المرتفع( المستوى السادس

 

 ب( الفترة الزمنٌة:

ٌتم  تدرٌس كل  مستوى من المستوٌات الستة فً ثمانٌة أسابٌع بعدد إجمالً     

 (ساعة دراسٌة لكل مستوى.160)

 ج( الممررات الدراسٌّة:

ع ال)     (سرررررراعة، 120راسررررررٌة علررررررى الفصررررررحى المعاصرررررررة)(سرررررراعة د160تترررررروز 

 (ساعة.20(ساعة، والثمافة واللهجة العمانٌة)20واإلعبلم)

  د( تحدٌد المستوى:

إللحاق الدارس بهذا البرنامج ٌتم تحدٌد مستواه وفك اختبار تحدٌد المستوى المتبع لدى     

 الكلٌة.

 دورات اللغة العربٌة لألغراض الخاصة: -1

ة) أطباء، مهندسٌن، تموم الكلٌة      بتصمٌم دورات اللغة العربٌة لؤلغراض الخاص 

اسٌٌن، أكادٌمٌٌن، وغٌرهم( بناًء على احتٌاجات الدارسٌن، ومتطلبات دبلومعسكرٌٌن، 

المإسسة التابعٌن لها، وٌتضمن ذلن األهداف، والمحتوى، وعدد الساعات الدراسٌة، 

 ط العرٌضة لخطة البرنامج المذكورة سابمًا.والبرنامج الثمافً التكمٌلً، مع مراعاة الخطو
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 دورات اللغة العربٌة الطوٌلة: -3

تموم الكلٌة إمكانٌة عمد دورات طوٌلة بحسب اإلمكانات المتاحة فً الكلٌة، وتكون تبعًا     

 للمستوٌات المعتمدة لدٌها.

إجمالً  (أسبوًعا دراسٌ ا، بعدد16حٌث ٌتم تدرٌس كل مستوى فً فصل دراسً كامل)    

( ساعة دراسٌة، وٌنطبك على كل مستوى فً الدورة الطوٌلة جمٌع ما ٌنطبك على 320)

 المستوٌات فً خطة البرنامج المذكورة سابمًا.

 دورات اللغة العربٌة المجزأة: -4

وذلن  ،ٌمكن عمد دورات اللغة العربٌة المصٌرة، وذلن حسب اإلمكانات المتاحة للكلٌة     

ى من المستوٌات الستة إلى مستوٌٌن، وتنطبك شروط االلتحاق والمبول بتجزبة كل  مستو

واالنسحاب ومتطلبات اجتٌاز الدورة المذكورة سابمًا على الملتحمٌن بدورات اللغة العربٌة 

 د.ت(،)مركزالسمطانقابوسالعاليلمثقافةوالعمومالمجزأة.
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 الدراسات السابمة

جد الباحث لعربٌة منها واألجنبٌة، حٌث لم ٌمن الدراسات السابمة، ا ددععلى اط لع الباحث      

مسؤلة المحتوى السمعً  تالدراسات السابمة تضمندراسات وثٌمة الصلة بالموضوع؛ ألن معظم  

        أن الدراسات التً تتناول المحتوى السمعً البصري نادرة،  كما، فمط وتوظٌف مهارة االستماع

 :صلة بالموضوعمما له  ض ما توافر منهاوٌعرض الباحث بع

 دراسات ذات الصلة بالموضوع. -0

 تعمٌب على الدراسات السابمة. -2

 ذات الصلة بالموضوع  العربٌة دراساتال 1-1

صر اللغوٌة فً برامج تعلٌم انوعنوانها: أسالٌب عرض محتوى الع (4116دراسة بركات)     

إلى دراسة العناصر اللغوٌة) األصوات، المفردات،  وهدفتاللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها، 

وسرد األدبٌات وآراء العلماء فً عرض تعلٌم العربٌة للناطمٌن بغٌرها،  الجمل( فً برامج

وأشار الباحث  إلى ما سلكه مإلفو ثبلث سبلسل لتعلٌم اللغة العربٌة المحتوى والمادة العلمٌة، 

ا )العربٌة بٌن ٌدٌن، ما هو حدٌث نسبٌ  ا )العربٌة للناشبٌن( وللناطمٌن بغٌرها بٌن ما هو لدٌم زمانٌ  

وسلسلة جامعة إفرٌمٌا العالمٌة(. وأضاف سلسلة المواعد العربٌة المٌسرة فً عرض النحو 

 وبٌان أسالٌب عرض محتواها والممارنة فٌما بٌنها. والتراكٌب

الصورة فً تعلٌم  تعمالاس( وعنوانها: أثر 4114ومنها دراسة الفاعوري، وأبو عوض)     

الصورة فً  استعمال، وهدفت إلى بٌان أثر اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها فً الجامعة األردنٌة

تعلٌم اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها فً الجامعة األردنٌة، ومدى فهمهم للمفردات والعبارات 

وأجرى الباحثان  ،الطبٌعٌةها فً سٌالاتها استعمالالمرفمة بالصورة، ورسوخها فً أذهانهم ب

تكونت عٌنة بحثهما من طبلب اللغة العربٌة  ، ولدعٌنة الدراسة الضابطة والتجرٌبٌةا على اختبارً 

( 06الناطمٌن بغٌر العربٌة، بالمعهد الدولً فً الجامعة األردنٌة من المستوى الثانً، وعددهم )

عربٌة للعٌنة التجرٌبٌة، باإلضافة إلى حضور الصور فً تعلٌم اللغة ال تل  مِ ع  ت  اس  وا وطالبة. طالبً 

ا بالصور الداعمة لتوضٌح بعض فٌلم لصٌر عن طبٌعة األعراس الشعبٌة فً األردن معززً 

المفردات والجمل الصعبة الجدٌدة الواردة فً النص. ومن النتابج التً توصبل إلٌها: أن الطلبة 

م المدرة على فهم النص ومضمونه، ا بالصور كانت لدٌهالذٌن درسوا نص )عرس شعبً(مرفمً 
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وأسرع من الطلبة الذٌن  مها بسٌالها الوالعً بطرٌمة أفضلمفرداته، وعباراته، وجمله، وفه تعل مو

 ا من الصور.درسوا النص مجردً 

الدراما التعلٌمٌة فً تنمٌة  استعمال(، وعنوانها: أثر 4115دراسة الربابعة، والحباشنة )و     

عبٌر الشفوي( وتحسٌن التحصٌل الدراسً لدى طلبة اللغة العربٌة للناطمٌن مهارات التحدث )الت

التحصٌل إلى التعرف على أثر الدراما التعلٌمٌة فً تنمٌة مهارة التحدث، وتحسٌن  سعت بغٌرها:

واعتمدت أداة  ،واستعمل الباحثان المنهج الوصفً لناطمٌن بغٌرها،الدى طلبة اللغة العربٌة 

لناطمٌن بغٌرها فً المستوى الخامس،  بمركز اللغات امن طلبة اللغة العربٌة  على عٌنةالدراسة 

 ،ا فً التحدثا تحصٌلًٌ ا وطالبة، وأعد  الباحثان اختبارً ( طالبً 47تؤلفت من )وفً الجامعة األردنٌة، 

ا بٌن متوسط عبلمات المجموعتٌن التجرٌبٌة ومن نتابج الدراسة وجود فروق دالة إحصابٌ  

 لصالح المجموعة التً درست بؤسلوب الدراما التعلٌمٌة.   والضابطة

المزٌج فً تنمٌة االستٌعاب  تعلّمال استعمال(، وعنوانها: 4114هدفت دراسة السٌد)     

إلى   المزٌج: تعلّمً اللغة العربٌة غٌر الناطمٌن بها واتجاهاتهم نحو التعلّماالستماعً لدى م

 لكترونً ـ اإل تعل مـ الذي ٌمزج بٌن طرٌمة التدرٌس المعتادة وال ٌجالمز تعل مال استعماللٌاس فاعلٌة 

لناطمٌن بها واتجاهاتهم نحوه، ً اللغة العربٌة غٌر اتعل مفً تنمٌة االستٌعاب االستماعً لدى م

فً عرض  المنهج الوصفً  إذ استعمل والتجرٌبً؛ الوصفًالبحث  االباحث منهج ستعملوا

للكشف عن  ذو المجموعة الواحدة  التجرٌبًالمنهج شبه  استعمل بٌنما ،الدراسات واألدبٌات

ً اللغة العربٌة تعل مفً تنمٌة مهارات االستٌعاب االستماعً لدى م المزٌج تعل مال استعمالفاعلٌة 

 :اختبار االستٌعاب االستماعً، والثانٌة :األولى :، وطبك أداتٌنالمزٌج تعل مواتجاهاتهم نحو ال

ولد أظهرت النتابج وجود فروق ذات داللة إحصابٌة  ،المزٌج تعل مال استعمالو ممٌاس االتجاه نح

المزٌج فً مهارات  تعل مال استعمالبٌن رتب درجات األداء المبلً والبعدي، مما ٌإكد فاعلٌة 

 االستٌعاب االستماعً فً االختبار ككل. 

ص البصري نحو ثمافة الن  رحة لمراءة (، وعنوانها: مراحل ممت4114دراسة السٌد) هدفتو     

لراءة الصورة بوصفها نص ا  إلى التراح مراحل بصرٌة فً تعلٌم اللغة العربٌة لغٌر الناطمٌن بها:

ً اللغة العربٌة غٌر الناطمٌن بها ـ؛ بهدف تنمٌة الثمافة البصرٌة تعل ما فً كتب المراءة ـ لمبصرٌ  

 فهوم النص البصري، وكٌفٌة لراءته،ٌضاح مً اللغة العربٌة غٌر الناطمٌن بها، وإتعل ملدى م

بوجود مشكلة فً برامج تعلٌم اللغة العربٌة بؤنها ال ذلن مبرًرا   الباحث المنهج الوصفً، عملاستو

ا بصرٌ ا، باإلضافة إلى تهمٌش النص البصريتعنى   الباحث انتهى و بمراءة الصورة بوصفها نص 
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هً: التؤمل ، حوار ذات مسمٌات عربٌة متدرجة وممترحة منهجٌة وضع مجموعة من مراحل إلى 

والعملٌات اإلجرابٌة  ،واالصطبلحً مبرًزا أصلها اللغوي اتً، االستٌعاب، التعبٌر، والنمد،ذ

الخاصة بكل مرحلة من المراحل الممترحة، مع اإلتٌان بؤنموذج تطبٌمً مؤخوذ من بعض كتب 

 ها.غٌرب لناطمٌنلتعلٌم اللغة العربٌة 

السمعً  تعلّم(، وعنوانها: أثر التدرٌس وفك نمطً ال4113ت دراسة عفانه )وكشف     

والبصري فً تنمٌة األداء التعبٌري الشفوي والدافعٌة لإلنجاز فً اللغة العربٌة لدى طلبة 

ا:  تعل مأثر التدرٌس وفك نمطً ال المرحلة األساسٌة فً الزرلاء: الصف الرابع األساسً نموذج 

لدى طالبات الصف الرابع تنمٌة األداء التعبٌري الشفوي والدافعٌة لئلنجاز  السمعً والبصري فً

ولد  طالبة،(85)األساسً، ولتحمٌك هدف الدراسة اختارت الباحثة عٌنة لصدٌة من مجتمع الدراسة

درست المجموعة التجرٌبٌة األولى بالنمط السمعً، فً حٌن درست المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة 

رت t-test)وتم التؤكد من تكافإ أفراد العٌنة من خبلل تطبٌك اختبار بالنمط البصري، (، وطو 

ا لمٌاس دافعٌة الطالبات لئلنجاز، ولد أظهرت النتابج جاهزً  االباحثة أداة خاصة، واعتمدت ممٌاسً 

تبعًا لمتغٌر ذات داللة إحصابٌة فً تنمٌة األداء التعبٌري الشفوي والدافعٌة لئلنجاز  وجود فروق

)السمعً، البصري(، وكانت الفروق فً المجموعة التجرٌبٌة األولى لصالح الطالبات تعل مً النمط

السمعٌات البلبً درسن بالنمط السمعً، وفً المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة لصالح الطالبات البلبً 

 درسن بالنمط البصري.

ات اللغة تعلّمم (، وعنوانها: استراتٌجٌات فهم المسموع لدى4114ودراسة الشهري)     

هدفت إلى معرفة االستراتٌجٌات المتبعة فً مهارة فهم المسموع  العربٌة غٌر الناطمات بها:

فً مدارس منارات الرٌاض العالمٌة، ومعرفة   أخرىات اللغة العربٌة من الناطمات بلغات تعل ملم

مع االستراتٌجٌات المتبعة ، ومدى اتفالها أو اختبلفها ٌات المتبعة فً المرحلة المتوسطةاالستراتٌج

واستعملت الباحثة المنهج المسحً الوصفً، واعتمدت  ،فً المرحلة الثانوٌة فً فهم المسموع

فً مدارس ات اللغة العربٌة غٌر الناطمات لها تعل موكانت عٌنة الدراسة م ،لدراسةلأداة ستبانة اال

ع مفردات عٌنة الدراسة ومن نتابج الدراسة أن استعمال جمٌ ،منارات الرٌاض العالمٌة

الستراتٌجٌات االستماع ال ٌرلى إلى الدرجة العالٌة، وإنما بمستوى متوسط، كما أوضحت أن 

كثٌرة والوحٌدة من وجهة نظر جمٌع مفردات  استعمالاالستراتٌجٌة التً حصلت على درجة 

 العٌنة هً استراتٌجٌة الصور.
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اتٌجٌة ممترحة فً ضوء المدخل التواصلً (، وعنوانها: استر4114وهدفت دراسة هداٌة)     

إلى تحدٌد مهارات  لتنمٌة مهارات الفهم السمعً لدى دارسً اللغة العربٌة الناطمٌن بغٌرها:

الفهم السمعً التً ٌمكن تنمٌتها فً ضوء المدخل التواصلً لدى دارسً اللغة العربٌة الناطمٌن 

ت االستراتٌجٌة التدرٌسٌة الممترحة التً ، وتحدٌد خطوات وإجراءارها فً المستوى المتوسطٌبغ

تعد  فً ضوء المدخل التواصلً لتنمٌة مهارات الفهم السمعً لدى الدارسٌن، والتحمك من أثر 

 –االستنتاجً  –التفسٌري –الحرفً ( االستراتٌجٌة الممترحة فً تنمٌة مهارات الفهم السمعً

تطبٌك اختبار فهم المسموع إلى باحث حٌث عمد ال المهارات ككل( لدى الدارسٌن، –التموٌمً 

أثبتت ، ووتطبٌك مهارات الفهم السمعً بعدي على الدارسٌنالمبلً والوفك المدخل التواصلً 

نهم من مما مك   دادت مهارات الدارسٌن االستماعٌة،حٌث ازالدراسة فاعلٌة االستراتٌجٌة الممترحة 

ون مهارات الفهم تعل مذلن ألنهم أصبحوا ٌو ً مع الموالف التواصلٌة المختلفة؛التفاعل اإلٌجاب

ونه تعل مصار لما ٌ مكن أن ٌتعرضوا لها فً حٌاتهم. ومن ث م  السمعً من خبلل موالف حمٌمٌة ٌ

فً الدرس  ٌجابٌةوالمشاركة اإل تعل مدافعٌتهم وإلبالهم على المن معنى ولٌمة لدٌهم، مما زاد 

 االستماعً.

 بالموضوع  ذات الصلة األجنبٌة دراساتال 1-4

ممارنة استعمال الصوت فمط  ممابل عنوانها  ، دراسة ((Ware, 1998 واري أجرى       

          تعلٌم اللغة السمعٌة والبصرٌة الثانً فً السنة األولى على مستوى الجامعات االسبانٌة

Acomparison of audio-only versus audio-visual second language 

instruction in first-year university-level Spanish             

التحمك من استعمال أنشطة مختبر اللغة الصوتٌة فمط واستعمال أنشطة مختبر  إلىدفت الدراسة ه

 علىفابدة لمساعدة الطبلب فً السنة األولى  أكثراللغة المسموعة والمربٌة؛ لمعرفة إذا كانت 

تماع فً لغتهم الثانٌة معً لبناء مهارات المراءة واالسالتعلٌم بلغة أجنبٌة فً المستوى الجا

ولد أجرٌت الدراسة خبلل فصل دراسً واحد فً جامعة تكساس للتكنولوجٌا حٌث لس م  االسبانٌة،

    المشاركٌن فً التجربة بشكل طبٌعً إلى مجموعتٌن مجموعة الصباح، ومجموعة بعد الظهر. 

م بالمختبر الصوتً فمط، فً حٌن  اللغة تعل م ٌةوتلم ت المجموعة الصباح لمجموعة بعد الظهر ل د ِ

عمل بنظام التبادل بٌن المجموعتٌن وتم  عمل امتحان الفهم لهما كما تم  الأنشطة سمعٌة وبصرٌة، 

 خبلل النصف األول من الفصل الدراسً.
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باللغة األسبانٌة،  وظهرت نتابج التجربة أن األنشطة الصوتٌة لها فعالٌة لبناء مهارات المراءة     

فً الجمع بٌن االستماع والمراءة، وتوضح فعالٌة  أكثربٌنما األنشطة السمعٌة والبصرٌة كانت 

اللغة مع استعمال أنشطة مختبر اللغة السمعٌة  تعل ماستطبلعات تفضٌل الطبلب أنهم ٌفضلون 

 والبصرٌة.

الترجمة السمعٌة نها وعنوا ،((Nely& Suzanne, 2015 اسونس، ونٌلً دراسة سعتو     

 البصرٌة كأداة لتعلٌم اللغة اإلنجلٌزٌة للطالب الناطمٌن بالفرنسٌة فً الكامٌرون

Audiovisual translation as a tool for teaching English Language to 

French-speaking students in Cameroon                                     

كان ٌمكن أن تإدي عملٌة الترجمة إلى اللغة اإلنجلٌزٌة إلى تحسٌن مهارات  ما إذاٌإلى التحمك ف

  .اللغة اإلنجلٌزٌة لدى الطبلب الناطمٌن بالفرنسٌة فً الكامٌرون

بالفرنسٌة لفٌلم دون ترجمات على مدى أسبوعٌن، حٌث  ٌنوشمل ذلن تعرٌض الطبلب الناطم     

مع ترجمة باللغة اإلنجلٌزٌة خبلل الفترة نفسه لفٌلم ا شاهدواشاهدوا الفٌلم ست مرات، وبعد ذلن 

لبل التمرٌن خضع الطبلب الختبار تشخٌصً كان ٌهدف إلى تمٌٌم مستوى اللغة ، ونفسها

بعد  رات السابمة ثم خضع الطبلب لبلختبا ،ا فً ترجمة الفٌلمنجلٌزٌة التً كانت عنصًرا أساسٌ  اإل

 استعمالأظهر تحلٌل نتابج هذه االختبارات بو ، التوالًعلى  هاومع مشاهدة الفٌلم بدون الترجمة

دات، وهً: الفهم، المفر ،ا فً عناصرها اللغوٌة( تحسن  t-test & Anovaاألسالٌب اإلحصابٌة )

تبعًا للسٌاق. وازداد متوسط  ستعمالالكبلم الصوتً، المعنى، واال تكوٌن الكلمة، بنٌة الجملة،

(،  20 - 12.0( فً االختبار المبلً، و فً االختبار البعدي من)  20 - 9.5التحسن من )متوسط 

 استعمالاللغة من خبلل  تعل م ندال عب ٌمكن أن ٌتحسنوا بشكل فع  مما ٌإكد حمٌمة أن الطبل

 . مة أداة الترجمة السمعٌة البصرٌةاعتبارها مه والتً ٌمكن ،الترجمة الشفهٌة داخل الحدود

تمر لكتابة الشعارات البٌنٌة سٌساعد الطبلب الناطمٌن بالفرنسٌة فً لد ثبت أن التعرض المسو     

الكامٌرون على تحسٌن مهاراتهم فً المراءة واالستماع والتحدث والكتابة والتعرف على الكلمات 

وٌتضح من هذه النتابج أن الترجمة الشفوٌة كان لها أثر ، واكتساب المفردات باللغة اإلنجلٌزٌة

 .ٌنتعل مإالء المإٌجابً كبٌر على ه
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وعنوانها:  (،(BAHRANI & Tam Shu, 2012 بحرانً وتام شو وأظهرت دراسة     

 األخبار السمعٌة البصرٌة، والرسوم، واألفالم كمصادر إلدخال اللغة األصٌلة وتعزٌز إجادة اللغة

Audiovisual news, cartoons, and films as sources of authentic language 

input and language proficiency enhancement              

لمحتملة للحصول ٌمكن دمج مختلف البرامج السمعٌة والبصرٌة كمصادر حمٌمٌة إلدخال اللغة اه أن  

مع هذا الرأي، ٌهدف البحث الحالً إلى اكتشاف فعالٌة التعرض  ة، وتماشًٌاعلى اللغة الثانٌ

ثبلثة أنواع مختلفة من البرامج السمعٌة  فً كونهاواألفبلم  ة(تونٌة)المتحركلؤلخبار والرسوم الكار

ولتحمٌك هذه الغاٌة، ، المستوى ًً اللغة المنخفضتعل متحسٌن إجادة اللغة لم فًالبصرٌة األصٌلة 

وتم تعٌٌنهم فً  ،ا من ذوي المستوى المنخفض على أساس اختبار إجادة اللغةتعل مً م(60)تم اختٌار 

وخبلل الدراسة التً ، اأنها المجموعة األولى والثانٌة والثالثة عشوابًٌ ثبلث مجموعات على 

سمعٌة أول مجموعة من المشاركٌن لعٌنة مختارة من المواد ال تأسابٌع، تعرض( 10)استمرت 

لعٌنة مختارة من المواد السمعٌة البصرٌة من  تالبصرٌة من األخبار، والمجموعة الثانٌة تعرض

لعٌنة مختارة من المواد السمعٌة البصرٌة من  تلمجموعة الثالثة تعرض، واتونٌةالرسوم الكار

ختبار إجادة اللغة لجمٌع المجموعات ال أخرىفً نهاٌة الدراسة، تم إعطاء عٌنة ، ومختلف األفبلم

وكانت نتابج ، الثبلث لمعرفة المجموعة التً ٌمكن أن تكتسب تحسٌنات كبٌرة فً إجادة اللغة

ة، ر( فشلت فً تحسٌن كفاءتها اللغوٌعلى حمٌمة أن المجموعة األولى )األخبا االختبار البعدي تدل

ثة )أفبلم( تحسٌن لاالث( و)الرسوم الكارتونٌة الثانٌة ن ذلن، ٌمكن للمجموعتٌنوعلى النمٌض م 

أهمٌة من مجموعة  أكثركان تحسٌن المشاركٌن فً مجموعة الرسوم المتحركة ، وإجادة لغتهم

 .مالفٌل

ا مصدر كبٌر إلدخال اللغة ألغراض ظهرت النتابج أن البرامج السمعٌة البصرٌة عمومً وأ      

تؤثٌر كبٌر  مدخبلت اللغة بشكل أفضل ٌكون له ٌن الستٌعابتعل موٌبدو أن تحفٌز الم، التدرٌس

 .على تحسٌن اللغة

 منها ةالحالٌ ومولع الدراسة ،على الدراسات السابمةتعمٌب 

 ً:ؤتدد من الدراسات السابمة نجد ما ٌلع بعد العرض السابك     

لى أهمٌة عتركز الدراسات السابمة الجانب السمعً فمط، فكانت بعض نتابجها  بعض ( تناولت1

 اللغة الثانٌة، وفهم المسموع.  تعل ماتباع استراتٌجٌات االستماع، ولٌاس أثره فً 

 . (2012ط دراسة )الشهري،ع الصور فمومن الدراسات التً استهدفت الجانب السمعً م     
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من موالف المحتوى السمعً البصري سواء أكانت  اواحدً  ؤالدراسات مولفً بعض تناولت و( 2 

 جزًءا من موالف الدراسة الحالٌة.و أبعضها عن اآلخر  او برامج تعلٌمٌة مختلفً أموالف 

راسة الفهم مستمعًا ومشاهدًا د حورومن الدراسات التً استهدفت جزًءا من م_     

أنها التصرت على السرد والحوار والصور دون تناول بمٌة موالف  ( إال  2016)بركات،

كما فً  التلمً السمعً البصري ولم تتناول المحور الثانً محور ،المحتوى السمعً البصري

 .الدراسة الحالٌة

التحدث لدى  ومن الدراسات التً اهتمت بموالف استعمال الدراما التعلٌمٌة فً تنمٌة مهارة_     

، وترتبط هذه الدراسة فً مولف ٌشابهه فً (2015المتعل مٌن دراسة )الربابعة،والحباشنة،

 الدراسة الحالٌة فً مولف مشاهدة األفبلم.

ومن  ،المحتوى البصري وحده دون ارتباطه بالمحتوى السمعًبعض الدراسات تناولت ( 3

 (.2012ودراسة ) الهداٌة،(. 2012الدراسات التً اهتمت بذلن دراسة)الفاعوري،

ومنها ما اهتمت بالجانب الصوري دون الجانب السمعً والربط بٌن الحاستٌن دراسة      

 (.2014)السٌد،

( أك دت نتابج الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث درجة إسهام المحتوى السمعً البصري فً 4

رة بما ٌوظ ف حاستً السمع والبصر بالترجمة المباشة المصحوباللغة فٌما ٌتعلك باألفبلم  تعل م

 .(Nely&Suzanne ،2015 )كما فً دراسة نٌلً وساسون

أو اللغة فً مختبر اللغة سواء السمعٌة فمط،  تعل مومدى إسهام األنشطة السمعٌة البصرٌة فً      

واري  وممارنتها باألنشطة اللغوٌة السمعٌة والبصرٌة كما فً دراسةالسمعٌة البصرٌة، 

(Ware ،1998). 

 تعل م( أثبتت الدراسات ذات الصلة بموضوع البحث درجة إسهام المحتوى السمعً البصري فً 5

 ،بحرانً ، كما فً دراسةٌن، سواء أكان ذلن فً اللغة االنجلٌزٌةتعل ماللغة لدى عٌنة من الم

 .(Bahrani& Tamshu ،2012)وتام شو

السمعً البصري،  تعل ملتدرٌس وفك نمطً الأو كان ذلن فً اللغة العربٌة فً توضٌح أثر ا      

 (.2014(، ودراسة ) السٌد، 2013، وتوظٌف التمانة كما فً دراسة )عفانة

تتناول درجة إسهام المحتوى  فً كونهاعن الدراسات والبحوث السابمة  ةالحالٌ دراسةختلف الت( 6

ر المعلمٌن والمتعل مٌن. ن وجهة نظماللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها  تعل مالسمعً البصري فً 

مط ركز على المحتوى السمعً البصري كافة، ولٌس على الجانب السمعً فتأنها  إلى إضافة

البلزمة فً المحتوى السمعً البصري  وضح المهاراتتوكذلن  ،شؤن الدراسات السابمة
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المشترن ا لئلطار المرجعً األوروبً ، ولٌاسها تبعً غٌرهالناطمٌن بلً اللغة العربٌة تعل ملم

 للغات.

ورصد  دراسة،ب النظري فمط فً وضع أدبٌات الاعتمدت بعض الدراسات الجانولد        

اللغة العربٌة لها أسوة باللغات األجنبٌة كما فً  تعل مومدى اتباع  ،الممترحات لدور الثمافة البصرٌة

 (.2014دراسة )السٌ د، 

ٌن إال  أنها التصرت على بعض تعل ملعٌنة المالبعض اآلخر تناول الجانب التطبٌمً  واعتمد     

أن كما  ،(2012الفاعوري، ط كما فً دراسة)موالف المحتوى السمعً فمط، أو البصري فم

لم تتناول كافة الموالف السمعٌة البصرٌة كما   لت المحتوى السمعً البصريالتً تناو دراساتال

السرد والحوار والصور كما فً  فً الدراسة الحالٌة، بل التصرت على بعض الموالف مثل:

 ،(2015راسة )الربابعة والحباشنة، (. والدراما التعلٌمٌة كما فً د2016دراسة )بركات،

 )وتام شو ،بحرانًمتحركة( واألفبلم كما فً دراسة األخبار التلفزٌونٌة والرسوم الكارتونٌة )الو

Bahrani& Tamshu ،2012.) 

عن الدراسات السابمة فً أنها لد تكون أول دراسة عربٌة هدفت أما الدراسة الحالٌة فتختلف       

عدا المسرح الذي لم ٌر تطبٌمه فً ـ إلى تؤطٌر المحتوى السمعً البصري فً احتوابه بكل جوانبه 

لى اإلطار إبٌة بوصفها لغة ثانٌة باالستناد اللغة العر تعل مودرجة إسهامه فً ـ  المإسسات والمعاهد

المشترن للغات فً تحدٌد المهارات التً ٌشتمل علٌها هذا المحتوى)السمعً المرجعً األوروبً 

 اللغة وفك نمط  لغوي وثمافً وتواصلً. تعل مالبصري(؛ لٌكون 

ولٌس  ،نها تتناول حاستً السمع والبصر فً تكوٌن المحتوى اللغويكووفً هذا تكمن جد تها      

داد البرامج واألنشطة السمعٌة البصرٌة التً أخذ جانب دون اآلخر؛ مما ٌسهل للبحث العلمً إع

 ها بوصفها لغة ثانٌة خاصة.تعل ماللغة العربٌة عامة و تعل متسهم فً 

ولد استفاد الباحث من الدراسات السابمة فً تحدٌد لابمة مهارات المحتوى السمعً البصري،      

، تلن الدراساتعلى االطبلع لدراسة الحالٌة من خبلل ورصد ما ٌتعلك با ،دراسةتصمٌم أدوات الو

   بهذه الصورة.لدراسة ا هإخراج هذ من ها مكنم وهو

 

 

 



 
 

42 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 
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 الفصل الثالث

 المنهجٌة واإلجراءات

 

 منهج الدراسة 

حث وصف المحتوى ٌعتمد الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً المناسب لطبٌعة الدراسة، الذي ٌب            

السمعً البصري محل البحث، ولٌاس درجة إسهامه فً تعل م اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها فً 

ة نظر المعلمٌن فً سلطنة عمان من وجه لتعلٌم اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها كلٌة السلطان لابوس

 تفسٌرها.وذلن من خبلل جمع البٌانات من عٌنة الدراسة وتحلٌلها و ؛والمتعل مٌن

 مجتمع الدراسة 

كلٌة بالعربٌة للناطمٌن بغٌرها، ومعلمٌهم ن مجتمع الدراسة من جمٌع متعل مً اللغة تكو       

محافظة الداخلٌة بوالٌة بفً سلطنة عمان  السلطان لابوس لتعلٌم اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها

اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها فمط؛ كلٌة السلطان لابوس لتعلٌم  علىالدراسة عٌنة التصرت و ،منح

 لؤلسباب اآلتٌة:

م اللغة تعل   المحتوى السمعً البصري فً موالف _ ممارسة مساق التدرٌب العملً فٌها، وتوظٌف

 العربٌة للناطمٌن بغٌرها.

 _ اعتمادها لئلطار المرجعً األوروبً المشترن للغات فً تعلٌم اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها.

 العٌنة المناسبة لتحمٌك أهداف الدراسة. _ توفر

 عدد للعٌنة عن غٌرها من مإسسات ومعاهد تعلٌم اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها أكثر_ وجود 

 ، وخاصة فً المستوى المتوسط.بسلطنة عمان

 

 عٌنة الدراسة

ث األصلً من مجتمع البحتمثلت عٌنة الدراسة بجمٌع أفراد  عٌنة الدراسة من المعلمٌن: -          

، والبالغ عددهم تسعة معلمٌن كلٌة السلطان لابوس لتعلٌم اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرهابالمعلمٌن 

بطرٌمة العٌنة المتٌسرة سحبت  العٌنة عٌنة ممصودةوتعد هذه  ،( من اإلناث4( ذكور و )5منهم )

ٌبدون  الذٌنو ،وفرٌن لدٌهالمتمن األفراد  وهً العٌنة التً ٌختارها الباحث، )العٌنة العرضٌة(

ألنه  وهذا العدد  للٌل؛ نظًرا، مع الباحث الذي ٌشعر بؤنهم لن ٌرفضوا االشتران فً العٌنة تعاونًا
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كلٌة السلطان لابوس لتعلٌم اللغة العربٌة العدد الكلً للمجتمع األصلً المتوفر من المعلمٌن فً 

 والٌة منح.محافظة الداخلٌة ببفً سلطنة عمان  للناطمٌن بغٌرها

 نا وثبلثٌ( واحدً 30)والبالغ عددهم B1،B2 فً المستوى المتوسط :عٌنة الدراسة من المتعلّمٌن -

والجدول اآلتً ٌبٌن . 2106/2107العدد المتوفر من الدفعة الدراسٌة للعام الدراسً  ا، منمتعل مً 

 توزع أفراد عٌنة البحث حسب متغٌرات الدراسة:

الدراسة من المعلمٌن والمتعلمٌن حسب متغٌرات الدراسة( توزع أفراد عٌنة 3جدول)
 انُسبت انًئىَت انعذد يستىَبث انًتغُز انًتغُز انعُُت

ٌىانًعهً  

 المؤهل العلمً

 6 بكبنىرَىس
%66.66 

 3 دراسبث عهُب
%33.33 

 9 انكهٍ
%100 

 سنوات الخبرة

سُىاث 11يٍ  أقمإنً  5يٍ   5 
%55.55 

أكثزسُىاث و 11يٍ   4 
%44.44 

 9 انكهٍ
%100 

 الجنس
 5 انذكىر

%55.55 

 4 اإلَبث
%44.44 

 9 انكهٍ
%100 

 نوالمتعلم

 دوافع التعلم

 16 أكبدًَُت
%51.61 

هبهىاَت َزغب فُ  4 
%12.90 

 5 وظُفت
%16.12 

 6 أخزي
%19.35 

 31 انكهٍ
%100 

 عدد سنوات الدراسة

 %67.71 11 سُىاث 1يٍ  أقم

سُىاث 6يٍ  أقمإنً  1ٍ ي  6 
%19.35 

أكثزسُىاث و 6يٍ   4 
%12.90 

 31 انكهٍ
%100 

 الجنس

 16 انذكىر
%53.33 

 15 اإلَبث
%48.38 

 31 انكهٍ
%100 
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 تصمٌم أدوات الدراسة:

مت األدوات اآلتٌة: الدراسة أهداف لتحمٌك م ِ  ص 

 السمعً البصري:  المحتوىمهارات أوال: لائمة 

 ؛(2)رللمانظلر الملحلك  للمسرتوى المتوسرط المحتوى السمعً البصرري مهارات الباحث لابمةأعد  

  ئلجراءات اآلتٌة:ل اوفمً 

التً تدخل فً مناهج   ،األدب النظري المتعلك بالمحتوى السمعً البصري ومهاراتهمراجعة  -

 تعلٌم اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها. 

 المشترن للغات. اعتماد اإلطار المرجعً األوروبً -

مهارات المحتوى لتحدٌد  ؛السابمة العربٌة منها واألجنبٌة والبحوث لدراساتااالطبلع على  -

والحباشنة  دراسة الربابعة: مثل الدالة على كل مهارة من المهارات المإشراتو السمعً البصري،

  .(2012، ودراسة الشهري)(2012هداٌة)دراسة و ،(2015)

البلزمرة للمسرتوى  إشرراتمالالمحتروى السرمعً البصرري ومهرارات مابمرة وضع صرورة أولٌرة ل -

ٌكرون المحتروى السرمعً المتوسط لمتعل مً اللغة العربٌرة النراطمٌن بغٌرهرا، ولرد حراول الباحرث أن 

  .للغاتالمشترن اإلطار المرجعً األوروبً مع  االمابمة منسجمً ضمن الم   البصري

عددًا من الموالف السمعٌة  حورٌتضمن كل م ، حورٌنمف المحتوى السمعً البصري إلى ٌصنت -

وضع و ،مشتمة منه لتعل م اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها مهاراتوٌشتمل كل مولف على  ،البصرٌة

انظر الملحك  بحٌث تكون بصورة إجرابٌة لابلة للمبلحظة والمٌاس. ،دالة على كل مهارة مإشرات

 (2)رلم

  لتفصٌل اآلتً:ل اوذلن وفمً 

 هما: حورٌن،تضمن مو. المحتوى السمعً البصري 2

 ة،مرن الموالرف السرمعٌة البصررٌثبلثةً  حورن هذا المتضم  و :الفهم مشاهد ا ومستمع امحور . 2.2

 وهً:

 .التجمعات العلنٌة 

 .المحاضرات 

 .الرحبلت والعروض الترفٌهٌة 
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ل م اللغة العربٌرة للنراطمٌن لتع ،المرتبطة به على المهاراتواشتمل كل مولف من هذه الموالف      

)الفهررم العررام، الفهررم االنتمررابً، الفهررم التفصررٌلً، االسررتنتاج واسررتخبلص النتررابج، وهررً ، بغٌرهررا 

محددة عبارات  على شكل بكل مهارة من المهارات،  إجرابٌة مرتبطة مإشرات ت  م  ـت  والتموٌم( واش  

 (.2رلم) انظر الملحك .لابلة للمبلحظة والمٌاس

 هما: ،مولفٌن حورتضمن هذا الم التلمً السمعً البصري:ر محو. 1.2

 .ًمشاهدة برنامج تلفزٌون 

 .مشاهدة فٌلم 

لتعل م اللغة العربٌرة للنراطمٌن  ،المرتبطة به على المهاراتواشتمل كل مولف من هذه الموالف      

ص النتابج، والتموٌم( )الفهم العام، الفهم االنتمابً، الفهم التفصٌلً، االستنتاج واستخبلوهً بغٌرها 

لابلرة محرددة عبرارات  علرى شركل بكرل مهرارة مرن المهرارات،  إجرابٌة مرتبطة مإشرات ت  م  ـت  واش  

 (.2رلم) انظر الملحك .للمبلحظة والمٌاس

 استبانة الدراسة: :اثانٌ  

طروات لخل اوذلرن وفمًر، لام الباحث بتصمٌم االستبانة معتمدًا لابمة المهارات السمعٌة البصررٌة     

 اآلتٌة: 

درجة إسهام المحتوى السرمعً  ةعرفمالهدف الربٌس من االستبانة ب د  ِد  ح   :االستبانة من الهدف -2

 .البصري فً تعل م اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها

 تؤل فت االستبانة فً صورتها األولٌة من لسمٌن: التصمٌم األولً لالستبانة: -1

 : المسم األول -

على التعاون مع الباحث،  تبانة التً تضمنت تحدٌد هدف االستبانة، والحث  ٌشمل ممدمة االس

ٌة المعلومات التً ٌعطٌها  عدعنها ب اإلجابةوبٌان آلٌة  ؛ ألن أفراد العٌنةلراءتها، والتؤكٌد على سر ِ

الستبانة ٌن انظر الملحم .لعٌنةفراد األغاٌتها البحث العلمً فمط، وتدوٌن البٌانات الشخصٌة 

 .(5)رلم  متعلمٌنلاو (،4)رلم  لمٌنمعلا

 : وٌتضمن بنود االستبانة:المسم الثانً -

لابمة  حوريحسب م ،ا موزعةً مغلمً ا بندً اثنان وسبعون  (72) بنود االستبانة وعددها ت  ف  نِ ص  

 ب  سِ وح   ،ومهارات تعل م اللغة العربٌة ،والموالف السمعٌة البصرٌة ،المحتوى السمعً البصري

( 3رضً لبلستبانة بشكل عام لكل محور من محاورها وذلن بضرب الدرجة الحٌادٌة)المتوسط الف

كما حسب أعلى درجة لبلستبانة بضرب الدرجة  ،عدد بنود االستبانةو ،عدد بنود كل محورفً 
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ٌبٌن مجاالت االستبانة  (4)والجدول . عدد بنود االستبانة عدد بنود كل محور وفً ( 5الكلٌة )

متوسط الفرضً وأعلى درجة فً كل محور:وعدد البنود وال

وعدد البنود في كل محور البصري  السمعي المحتوى  إسيام ( محاور استبانة4جدول)

محـــور المحتـــوى الســـمعي 
 البصري 

مؤشـرات عدد ال الموقف السمعي البصري 
 في الموقف

المتوســـــــــــــــــــــــــط  أدنى درجة
 الفرضي

 أعمى درجة

الفيممشاىًدا
ومستمًعا

202060100التجمعاتالعمنية.
13133965المحاضرات.

12123660الرحالتوالعروضالترفييية

4545135225المجموع

التمقيالسمعي
البصري

15154575مشاىدةبرنامجتمفزيوني
12123660مشاىدةفيمم
272781135المجموع

7272216360المجموعاالستبانةككل
 

تعل م اللغة العربٌة على شكل عبارة مباشرة توصل إلى  مهاراترات المشتمة من مإشلجاءت ا -

 .االستجابة بشكل مباشر، وبصٌغة واضحة وسهلة

 ب  اختار الباحث الشكل المغلك لبلستبانة المعتمد على اختٌار اإلجابة من خمسة تمدٌرات، وط لِ  -

لتمدٌر درجة إسهام  ؛من عبارات االستبانة عبارة كل  فً من المعلمٌن والمتعل مٌن إبداء رأٌهم 

م خماسً الدرجات، المحتوى السمعً البصري فً تعل م اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها حسب سل  

( تمابل 2و) ،(  تمابل متوسطة3( تمابل كبٌرة، و)4ا، و)( تمابل كبٌرة جدً 5أعلى درجة فٌه )

 ا.( تمابل ضعٌفة جدً 1و ) ،ضعٌفة

لتحدٌد درجة إسهام المحتوى السمعً البصري فً تعل م اللغة  ؛وزن النسبًال ولحساب متوسط

 كل   ت  ٌ  طِ فؤع   ، طول الفبة ب  سِ العربٌة للناطمٌن بغٌرها حسب فبات تدرج الممٌاس الخماسً فٌها، ح  

 بًل معمست ،ا متدرجة، وذلن كمعٌار للحكم على درجة اإلسهام علٌهادرجة من درجات التمدٌر لٌمً 

 اآلتً:المانون 
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 أدنى درجة لبلستجابة فً االستبانة       –أعلى درجة لبلستجابة فً االستبانة              

 عدد فبات تدرج االستجابة

 (75، 2012)درويش ورحمة،   

العربٌة ( ٌبٌن فبات االستجابة لدرجة إسهام المحتوى السمعً البصري فً تعل م اللغة 5والجدول )

 للناطمٌن بغٌرها:

 ( معيار الحكم عمى درجة إسيام المحتوى السمعي البصري في تعم م المغة العربية لمناطقين بغيرىا:5جدول )

 فئات لٌم المتوسط الحسابً لكل درجة المٌمة المعطاة وفك الممٌاس الخماسً درجة االحتٌاج التدرٌبً

 1.8 -1من  1 اضعٌفة جد  

 4.61 -1.81 4 ضعٌفة

 3.41 -4.61 3 متوسطة

 4.41 – 3.41 4 كبٌرة

 5 - 4.41 5 اكبٌرة جد  



 التحمك من صدق االستبانة: -3

 ما أعدت لمٌاسه أو ما أردنا إلى ما إذا كانت األداة تمٌس فعبًل "ا ٌشٌر مصطلح الصدق عمومً 

احث الطرابك (. وللتحمك من صدق االستبانة اتبع الب255، 2012)مخابٌل،  "أن نمٌسه بها نحن

 اآلتٌة:

   Face Validityالصدق الظاهري: . 2.3

هذا الحكم  ن  ألٌه من حكم مختص على درجة لٌاس االختبار للسمة، و بما إٌتم التوصل و     

م، و ٌمكن تمٌٌم درجة الصدق ك  ح  من م   كثراالختبار أل ىعطلذا ٌ   ؛ٌتصف بدرجة من الذاتٌة

 ( .157، 1998راء المحكمٌن  )عودة، آالظاهري لبلختبار من التوافك بٌن 

 (.1رلم) انظر الملحك األولٌة ا( بندًا بصورته76البالغ عدد بنودها )االستبانة ت  د  عِ بعد أن أ        

 انظر الملحك ٌنم( محك10على مجموعة من المحكمٌن المختصٌن والبالغ عددهم ) ت  ض  رِ ع  

ً لٌاس درجة إسهام المحتوى السمعً صبلحٌة فمراتها ف الستطبلع آرابهم بشؤن؛ (3رلم)

ولد لام الباحث بحساب النسبة المبوٌة التفاق المحكمٌن على كل البصري فً تعل م اللغة العربٌة، 

5-0 

5 

            1.8=  طول الفبة =

   طول الفبة  =
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%( من نسبة عدد 80ت العبارة صادلة إذا حصلت على نسبة اتفاق )وعد   ،عبارة من العبارات

حكمٌن على عبارات االستبانة لد تراوحت  ، وكانت النتٌجة بؤن النسب المبوٌة التفاق المالمحكمٌن

والجدول ، مجموعة من المبلحظات وامن لد  ٌالمحكم%(، إضافة إلى أن 90% إلى 80 بٌن)

ن التعدٌبلت التً أجرٌت على االستبانة وفمًا لمبلحظات المحكمٌن:اآلتً ٌبٌ  

 ( جدول تعديل عبارات االستبانة6جدول )

 بعدالتعديلالعبارة العبارةقبلالتعديل
بيانمعموماتمحددةحولموضوعاتمتعارف

عمييا،وبمػةقياسية.
بيانمعموماتمحددةحولموضوعاتمتعارف

 عمييا.
توظيفمفرداتلػويةجديدةفيالموضوعالمثار..توظيفمفرداتلػويةجديدة

شرحوتفسيرالموقفبمػةصحيحة،مستعماًل
.قفألفاظااستمعإلييافيالمو

شرحالموقفوتفسيرهبمػةصحيحة،مستعماًلألفاظا
.استمعإلييافيالموقف

المقارنةبينالموقفالذيشاىدهوموقفآخراستمع يقارنبينالموقفوموقفآخراختبره.
 إليو.

أدلةمنيبديرفضووقبولولمموقفمستعماًل
 الموقف.

 فيو.أدلةإبداءالرفضأوالقبوللمموقفمستعماًل

التمييزبينمالووماليسلوعالقةبالموضوعفي
.مجالتخصصو

.تحديدالنقاطالرئيسةالمتعمقةبمجالتخصصو

أدلةمنيبديرفضووقبولولمموقفمستعماًل
 الموقف.

 أدلةفيو.إبداءالرفضأوالقبوللمموقفمستعماًل

توظيفاألحداثالدائرةفيالموقف)مثل:خبر
 (.،التموثمثاًلعنظاىرة

توظيفاألحداثالمشاىدةفيالحياةاليومية)مثل:
 (.خبرعنظاىرة،التموثمثاًل

مشاىدتمثيمية:تقديمأنواًعامختمفةالمضمونمثل
 خيالية،واقعية.

مشاىد:القدرةعمىتقديمماشاىدهلآلخرينمثل
 تمثيميةخيالية،واقعية.

 إبداءالرأيفيأحداثمختمفةمتضمنة. منةفيالمحتوى.إبداءالرأيفياألحداثالمتض
تحديدالحالةالشعوريةلبعضالشخصياتوفًقا

لتعبيراتيم
تحديدالحالةالشعوريةلبعضالشخصياتوفًقا

لتعبيراتيمالمػويةوالجسدية.
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ن معظم ا ألنظرً  ؛أربعة بنودوتم حذف آلراء المحكمٌن ا م الباحث بتعدٌل االستبانة وفمً ولد لا     

الستبانة صالحة للتطبٌك وبذلن أصبحت ا ،أخرىمكررة فً بنود  اهعباراتوجدوا بعض  المحكمٌن

  .(5رلم ) لمتعلمٌنا(، و4رلم ) لمعلمٌناالستبانة ٌن انظر الملحم .النهابً

   :Self validity.  الصدق الذاتً 1.3

بحسراب الجرذر التربٌعرً لمعامرل ثبرات صردق الردرجات، وٌمراس "وٌ عرف الصدق الرذاتً بؤنره     

ررن ررإ(، إذ 133، 2007)أحمررد، "االسررتبانة  ز صرردق د تجررانس البنررود ضررمن األداة، ممررا ٌعررز  ه ٌإك 

    الصدق الذاتً = االتساق الداخلً، وٌحسب بالمعادلة اآلتٌة:  

ِِوح  ِِذاتيبعِِدتطبيِِناالسِِتبانةعمِِىالعينِِةاالسِِتطالعب س  (05البِِالععِِددىا)يةالصِِداال

،وقِدبمِعلحسِابالصِداوالثبِاتاقِتعمِييمأداةالدراسِةاسِتطالعي وىيالعينةذاتياالتيطبفرًدا

وبِِذلكيكِِونالصِِداالِِذاتيلالسِِتبانةعمِِى،حسِِبطريقِِةاةعِِادة1.85معامِِلثبِِاتاالسِِتبانة

تطبينالنيائي.وىومعاملصداصالحلم1.92=الشكلاآلتي:

 :   Analyses validityالتحلٌلً . الصدق3.3 

وٌستخدم كإجراء إحصابً لعزل أنواع معٌنة "تحلٌل البنود أحد أنواع الصدق الداخلً،  ٌ عد        

من البنود أو حذفها، وٌتم ذلن عن طرٌك حساب معامبلت االرتباط بٌن كل عبارة والدرجة الكلٌة 

، 2005)عبد الخالك، ".تحذف البنود ذات االرتباطات المنخفضة على الممٌاس الفرعً، إذ

د االستبانة على عٌنة استطبلعٌة من خارج حدوط بِم ت  (، وللتحمك من هذا النوع من الصدق 140

ل مٌن من متعل مً اللغة العربٌة ( متع10( فردًا منهم )15) اعٌنة الدراسة األصلٌة بلغ عدده

 وذلن على الشكل اآلتً: ،للغة العربٌة للناطمٌن بغٌرهااعلمً ممن ( 5و) ،لناطمٌن بغٌرهاا

حساب معامل ارتباط بٌرسون للدرجة الكلٌة للمولف السمعً البصري بالدرجة الكلٌة للمحتوى  .1

 ( ٌبٌن ذلن:7السمعً البصري: والجدول )

البصري(معاملارتباطبيرسونبيندرجةكلموقفوالدرجةالكميةلممحتوىالسمعي7جدول)

 المولف السمعً البصري
درجة االرتباط مع مجال 

 اا ومستمع  الفهم مشاهد  
 المولف السمعً البصري

درجة االرتباط مع مجال 

 التلمً السمعً البصري

 1.93 مشاهدة برنامج تلفزٌونً 1.91 التجمعات العلنٌة

 1.94 مشاهدة فٌلم 1.94 المحاضرات

  1.86 الرحالت والعروض الترفٌهٌة



 
 
51 

 

( أن معامبلت االرتباط بٌن درجة كل مولف والدرجة الكلٌة للمحتوى 7ٌتبٌن من الجدول )     

أن فمرات االستبانة وهذا ٌدل على  ،(0.94و  0.86السمعً البصري لبلستبانة تراوحت بٌن )

وٌعد معامل  ؤكثر( ف0.80"ألن معامل االرتباط المناسب للتطبٌك النهابً هو )متسمة داخلًٌا؛ 

(، 0.70 -0.60إذا تراوح بٌن ) اومتوسطً  ،(ؤكثرف 0.80إذا بلغ) ارتباط )االتساق( مرتفعً اال

جمٌع معامبلت (. وهذا ٌدل على أن 141، 2005)عبد الخالك،  "من ذلن أللإذا كان  اومنخفضً 

   االرتباط  لمحاور االستبانة صالحة للتطبٌك النهابً.

( 8االستبانة بالدرجة الكلٌة لبلستبانة، والجدول ). حساب ارتباط درجة كل مجال من مجاالت 2

:ٌبٌن ذلن

 ( ارتباط درجة كل مجال من مجاالت االستبانة بالدرجة الكمية لبلستبانة8جدول )

 االرتباط بالدرجة الكلٌة المحتوى السمعً البصري

 1.92 اا ومستمعً الفهم مشاهدً 

 1.89 التلمً السمعً البصري

 

تنتمً إلٌه وبالدرجة  ذيكل عبارة بدرجة المولف السمعً البصري الحساب درجة ارتباط . 3

  :( ٌبٌن ذلن9والجدول) ،الكلٌة

 *( ارتباط كل عبارة بالدرجة الكمية لمموقف والدرجة الكمية لبلستبانة9جدول )

رقى 

 انعببرة

 1ر

 و

 1ر

 ك
رقى 

 انعببرة
 1ر

 و

 1ر

 ك
 و

 1ر

 و

 1ر

 ك
رقى 

 انعببرة
 1ر

 و

 1ر

 ك
رقى 

 انعببرة
 1ر

 و

 1ر

 ك

1 1.61 1.68 11 1.81 1.67 11 1.81 1.61 16 1.85 1.79 61 1.65 1.55 

1 1.81 1.71 11 1.81 1.79 15 1.71 1.69 17 1.79 1.71 61 1.79 1.71 

1 1.79 1.61 11 1.78 1.61 16 1.91 1.51 18 1.81 1.69 61 1.79 1.69 

1 1.16 1.11 11 1.71 1.71 17 1.81 1.61 19 1.71 1.71 61 1.59 1.56 

5 1.75 1.68 15 1.87 1.77 18 1.71 1.69 51 1.81 1.78 65 1.71 1.61 

6 1.81 1.81 16 1.91 1.81 19 1.61 1.11 51 1.78 1.78 66 1.81 1.71 

7 1.17 1.18 17 1.81 1.77 11 1.71 1.81 51 1.77 1.78 67 1.11 1.16 

8 1.57 1.15 18 1.81 1.81 11 1.78 1.75 51 1.78 1.79 68 1.71 1.71 

9 1.71 1.56 19 1.85 1.75 11 1.61 1.17 51 1.79 1.81 69 1.61 1.19 

11 1.61 1.19 11 1.88 1.81 11 1.11 1.15 55 1.78 1.76 71 1.75 1.71 

11 1.81 1.77 11 1.68 1.67 11 1.55 1.65 56 1.51 1.11 71 1.81 1.71 

11 1.81 1.61 11 1.91 1.87 15 1.18 1.66. 57 1.61 1.59 71 1.71 1.69 

11 1.81 1.81 11 1.81 1.89 

 

58 1.76 1.65 

 11 1.77 1.81 
 

59 1.71 1.75 

15 1.71 1.71 61 1.16 1.75 
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16 1.81 1.71 

 
17 1.79 1. 

18 1.59 55 

19 1.78 1.69 

11 1.81 1.75 

ك (إلى االرتباط بالدرجة   4)رالرمزو  ،ليولذي تنتمي إام ( إلى ارتباط العبارة بالموقف   1حيث يشير الرمز )ر*

  .الكمية

ن من الجدول أن معامل ارتباط بٌرسون بٌن درجة كل عبارة ودرجة المحور الذي تنتمً ٌتبٌ  و    

على  ا ٌدل  مم   ؛اإحصابٌ   ةممبولوجمٌعها معامل ارتباط  ،(0.93، و0.31إلٌه لد تراوح بٌن )

االستبانة وصدلها لمٌاس ما وضعت ألجله، "فاالرتباطات العالٌة، بٌن  االتساق الداخلً لعبارات

أن االستبانة  تدلمجموع الدرجات الكلً لبلستبانة، واألبعاد الفرعٌة التً تمٌس السمة  نفس ها، 

 (Gronuld, 1971, p.12).ومتجانسة فً لٌاس السمة الممٌسة"منطمٌة 

 . ثبات االستبانة:4

عٌرد تطبٌمره علرى نفرس "بؤن ٌعطً االختبار نفس النتابج إذا ما أ   ت االختبارٌمصد بمعامل ثبا      

 اوٌتم حساب ثبات االختبار إحصابٌ   ،المجموعة وفً نفس الظروف مرتٌن متتالٌتٌن وبفارق زمنً

بحسرراب معامررل االرتبرراط بررٌن الرردرجات التررً حصررل علٌهررا المفحوصررون فررً المرررة األولررى وبررٌن 

ولحسراب معامرل ثبرات  ،(573، 2005)زٌترون، .لٌهرا فرً المررة الثانٌرة"الدرجات التً حصلوا ع

، والتؤكرد للدلرة والموضروعٌة ا؛ وذلرن توخٌ رطرابك مختلفة لحساب الثبراتالباحث االستبانة، اعتمد 

ن كرل طرٌمرة مرن الطرابرك تمرٌس الثبرات مرن تبانة صالحة للتطبٌك النهرابً؛ إذ إذا كانت االسفٌما إ

س مرا ٌمرٌومنها  ،مٌس الثبات وفك الزمن كطرٌمة االعادةما ٌفمنها  ،مة مختلفةزاوٌة محددة وبطرٌ

ما ٌكون المٌاس فٌه وفك تمسٌم كرل بنرد ها ومن  ،ثبات االتساق داخل البنود كطرٌمة الشطر النصفً

  :، وهذه الطرابك هAlpha Cronbachًفا كرونباخكؤل على حدة

 . طرٌمة اإلعادة:1.4

خمسة (15االختبار فً صورته النهابٌة على عٌنة استطبلعٌة بلغ عدد أفرادها )تطبٌك  ي  رِ ج  أ        

 خمسرة(5و) ، لنراطمٌن بغٌرهراال مرٌن مرن متعل مرً اللغرة العربٌرة متععشررة ( 10ا مرنهم )فردً  عشر

تطبٌررك االسررتبانة علررى العٌنررة ذاتهررا بعررد  ٌررد  عِ ثررم أ   م.2017/ فبراٌررر/ 20وذلررن بتررارٌخ  ، معلمررٌن

حساب معامل االرتباط بٌن تم  . وم2017/ مارس/ 5وذلن بتارٌخ  ،اٌومً  سة عشر(خم15 )مرور

معامرل بٌرسرون  عمالدرجات المفحوصرٌن فرً التطبٌرك األول ودرجراتهم فرً التطبٌرك الثرانً باسرت

  والجدول اآلتً ٌبٌن ذلن: ،لبلرتباط
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 معامل ثبات االستبانة بطرٌمة اإلعادة  (01جدول )

 ط بيرسون معامل االرتبا المحور
0.820 التجمعات العلنٌة

**
 

0.768 المحاضرات
**

 

0.631 الرحالت والعروض الترفٌهٌة
*
 

0.789 اا ومستمع  الفهم مشاهد  
**

 

0.869 مشاهدة برنامج تلفزٌونً
**

 

0.689 مشاهدة فٌلم
**

 

0.826 التلمً السمعً البصري
**

 

 **0.854 الثبات الكلً

.**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed.( 

.*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed.( 

جٌردًا إلرى أن االختبرار علرى درجرة عالٌرة  مإشًرا( وهذا ٌعطً 0.854(بلغ معامل الثبات ولد     

 ٌجعله صالًحا للتطبٌك النهابً.و ؛من الثبات

 .طرٌمة التجزئة النصفٌة:1.4

 متكافبٌن، أو متمارنٌن جزأٌن إلى اتجزبته ثم ،واحدة مرة االستبانة تطبٌك الطرٌمة هذه تتطلب    

 درجة على المفحوص وٌحصل ،المفردات من منفصلة عٌنة على ٌشتمل الجزأٌن من كل واعتبار

 معامل استعمالب االستبانة نصفً درجات بٌن االرتباط على الحصول وٌتم الجزأٌن، من كل فً

 بٌن التناظر تعكس بٌرسون معامل حساب من الناتجة المٌمة ألن اونظرً " ؛سونبٌر ارتباط

 هذه على التعدٌل إجراء ٌنبغً لذلن  فمط، االختبار نصف من المستمدة الدرجات من مجموعتٌن

 المٌمة إلٌجاد الناتجة المٌمة أو جتمان على براون -سبٌرمان :ل، مثأخرى صٌغة بتطبٌك المٌمة

 (235 ،2009 عبلم،) ".كله االختبار ثبات للمعام التمدٌرٌة

 التطبٌك نتابج خبلل من) االستبانة عبارات بتمسٌم الباحث لام الطرٌمة بهذه الثبات ولحساب    

عبارات  األول النصف ٌضم نصفٌن، إلى( نفسها االستطبلعٌة العٌنة على لبلستبانة األول

 ثم الزوجٌة، األرلام ذوات عبارات االستبانة نًالثا النصف وٌضم الفردٌة، األرلام ذوات االستبانة

 سبٌرمان االرتباط معامل حسب الثبات الكلً وثبات كل محور من محاور االستبانةدرجة  ت  ب  سِ ح  

Spearman  ،جتمانو Gettman ةموضح ًوجاءت النتابج كما ه ،والثانً األول النصفٌن بٌن 

  (: 11بالجدول ) 
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 انة بطريقة الشطر النصفي( معامل ثبات االستب11جدول)

 يعبيم ارتببط ختًبٌ يعبيم ارتببط سبُزيبٌ يحبور االستببَت

 1.88 1.89 انتدًعبث انعهُُت

 1.81 1.91 انًحبضزاث

 1.86 1.87 انزحالث وانعزوض انتزفُهُت

 ً  1.89 1.88 انفهى يشبهذاً ويستًعب

 1.91 1.91 يشبهذة بزَبيح تهفزَىٍَ

 1.91 1.81 يشبهذة فُهى

 1.86 1.88 انتهقٍ انسًعٍ انبصزٌ

 1.91 1.91 انثببث انكهٍ

 ممبولةاالستبانة واالستبانة ككل لٌم محاور أن لٌم معامل ثبات  (11)ن من الجدول ٌتبٌ        

معامل الثبات " ن  أذ ٌرى )لٌكرت( إ؛ ات االستبانة وصبلحٌتها للتطبٌكذلن على ثب وٌدل   ،اإحصابٌ  

 (228، 1989براهٌم وآخرون،إ) ."(0.90( و )0.62علٌه ٌكون ما بٌن ) الذي ٌمكن االعتماد

 (Alpha Cronbach). حساب الثبات بطرٌمة ألفا كرونباخ 3.4

وذلن من خبلل ، (Alpha Cronbach)معامل ألفا كرونباخ  عمالثبات االستبانة باست ب  سِ ح      

، فبلغت لٌمة معامل فً التطبٌك األولدرجاتهم ل اتطبٌك االستبانة على العٌنة االستطبلعٌة وفمً 

ما ٌإكد ثبات االستبانة وصبلحٌتها وهذا ، ( 0.90)( Alpha Cronbach)الثبات ألفا كرونباخ 

 ( ٌبٌن ذلن:12والجدول)للتطبٌك. 

 ( معامل ثبات االستبانة بطرٌمة الفا كرونباخ21جدول)

 يعبيم انفب كزوَببخ انًحىر

 0.90 انتدًعبث انعهُُت

 0.91 زاثانًحبض

 0.88 انزحالث وانعزوض انتزفُهُت

 0.87 انفهى يشبهذًا ويستًعًب

 0.93 يشبهذة بزَبيح تهفزَىٍَ

 0.90 يشبهذة فُهى

 0.89 انتهقٍ انسًعٍ انبصزٌ

 0.90 انثببث انكهٍ

 

 

 متغٌرات الدراسة

معً البصري فً سهام المحتوى السإالمعلمٌن والمتعل مٌن حول درجة .المتغٌرات التابعة: آراء 1

 تعل م اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها .
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 . المتغٌرات المستملة:  4

 الجنس )ذكور، إناث( -

 دراسات علٌا( بكالورٌوس،  ،دبلوممستوٌات ) ةوله ثبلثالمؤهل العلمً للمعلمٌن:  -

ت إلى سنوا 3سنوات، من  3من  أللمستوٌات ) ةوله ثبلث  :سنوات الخبرة فً التعلٌم للمعلمٌن -

 (.أكثرسنوات و 5سنوات، من  5من  ألل

 م اللغة العربٌة للمتعلّمٌن.عدد سنوات تعلّ  -

ولها أربعة مستوٌات )أكادٌمٌة، هواٌة، وظٌفٌة، دوافع دوافع تعلّم اللغة العربٌة للمتعلّمٌن:  -

 (.أخرى

 

من الخصائص السٌكومترٌة ألداة فً التحمك  عملةاألسالٌب اإلحصائٌة المست

  اسةالدر

 

استجابات المعلمٌن والمتعلمٌن إلى خمس فبات حسب مستوٌات  ت  م  ل سِ : حساب طول الفئة .2

 ؛ا(، ضعٌفة، بدرجة متوسطة، كبٌرة، كبٌرة  جدً المتدرج )ضعٌفة جدًاممٌاس  لٌكرت الخماسً 

م وذلن لوضع معٌار ٌتم الحكم فً ضوبه على درجة إسهام المحتوى السمعً البصري فً تعل  

 ة العربٌة للناطمٌن بغٌرها.اللغ

 (K.Pearson)معامل ارتباط بٌرسون  ع ِمل  ت  اس   (:K.Pearson)معامل االرتباط بٌرسون . 1

 من خبلل:

من خبلل حساب معامل االرتباط بٌن درجات  حساب ثبات االستبانة بطرٌمة اإلعادة، -

  انٌة.المرة الثفً و، فً المرة األولى للتطبٌك االستطبلعً أفراد العٌنة

(، وتكون 1( و)+1-بٌن ) اوتتراوح لٌمته،  استخراج عبللة الفمرة بالدرجة الكلٌة لبلستبانة -

إلى اتجاه العبللة ، وتشٌر اإلشارة 1و + 1-درجة العبللة لوٌ ة كلما الترب معامل االرتباط من 

فً أو طردٌة، جود عبللة موجبة تنبا اإلشارة الموجبة لمعامل االرتباط بوإذ  ؛بٌن المتغٌرات

الزٌادة على متغٌر تمابلها  ن  أأي  :بوجود عبللة سالبة أو عكسٌةتنبا البة اإلشارة الس أن  حٌن 

أما العبللة  ،ٌمابلها انخفاض فً المتغٌر اآلخرزٌادة على المتغٌر اآلخر، وانخفاضها فً متغٌر 

جات على أحد المتغٌرٌن السالبة فتعنً أن المتغٌرٌن ٌسٌران باتجاهٌن متضادٌن، فزٌادة الدر

 ٌمابلها انخفاض فً المتغٌر اآلخر والعكس بالعكس. 
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كما تم اعتماده للحكم على درجة ارتباط كل  لتحدٌد لوة معامل االرتباط ؛المعٌار اآلتً ع ِمل  ت  اس   -

 (: 535-535، 1005فهمً، ) االستبانة بالدرجة الكلٌة للمحورعبارة فً 

 رتباط بداللة القيمة العددية لو(: قوة معامل اال 13جدول رقم)
 مدى معامل االرتباط لوة معامل االرتباط

 1-أو  1+ تام

 1.99إلى  1.81من  اعال جد  

 1.79إلى  1.61من  عال

 1.59إلى  1.41من  متوسط

 1.39إلى  1.41من  ضعٌف

 1.19إلى  1.11من  اضعٌف جد  

 صفر ال توجد عاللة خطٌة

 

لحساب الثبات  (Spearman & Gettman )ومعادلة جتمان نمعادلة سبٌرمان براو. 3

 و لتصحٌح معامل ثبات االستبانة. ،بطرٌمة الشطر النصفً

 الداخلً لبنود االستبانة. االتساقلحساب ثبات (Alpha) Cronbach الفا كرونباخ. معامل 4
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسٌرها
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 ابعالفصل الر

 وتفسٌرها ، ومنالشتها،عرض النتائج

 مقدمة
بعدالمعالجاتاةحصائيةالتيقام لإلييا الفصلالنتائجالتيتوصَّ الباحثفيىذا ي ْعر ض 
لإلجابةعنأسئمةالبحثواختبارفرضيَّاتو.وتجدراةشارةإلىأن،SPSSلبرنامجباستعمالابيا

عنأس تضمنتاةجابة الدراسة تحميمي ئمة والمواقفالسمعيةاوصًفا لممحتوىالسمعيالبصري،
عمىكلميارةوالمؤشرات،ومياراتو،البصرية ترتيًبا،الدالة ةجاباتالعاتنازلي وترتيبيا ينةتبًعا

المتعّممين، أو لممعممين الكميةسواء لبعضالنتائج بوصٍف الدراسة نتائج تعزيز إلى باةضافة
من المتوسطاتالحسابيةالم ستخرجة واالنحرافاتالمعيارية،خالل وفقً، رتالنتائج ترتيبلاوف س 

االميارات نظًرا االستبانة؛ لمؤشرات)عبارات( وأيضا رتبة، الدراسةألعمى يخدم ويستعمل،لما
م ْتت اسْوعباراتاالستبانة،الباحثلفظة)مؤشرات(ويقصدبيا ياألساليباةحصائيةاآلتيةفْعم 

الدراسة:

 لئلجابة عن أسئمة الدراسةاألساليب اإلحصائية المستعممة  أواًل:

  :وتضمن األسالٌب اإلحصابٌة اآلتٌة)مماٌٌس النزعة المركزٌة والتشتت(:  اإلحصاء الوصفً.2

ات إجابات  المعلمٌن والمتعلمٌن على درجمتوسطات لحساب  وذلن :المتوسطات الحسابٌة-

عطً لكل استجابة درجة أ  إذ  وفك تدرجات الممٌاس الخماسً،، انةاالستب( عباراتمإشرات)

) درجات المعلمٌن أو  ولد اختصرها الباحث بـ  ،(5انظر إلى الجدول االستجابة )حسب فبات 

 .المتعلمٌن(

 التشتت مماٌٌس بٌن من استعماالً  كثراأل المٌمة االنحراف المعٌاري عد  ٌ  االنحراف المعٌاري:  -

 وٌتؤثر ، هاأو تشتت هاأو تبعثر انحراف المٌمة عن متوسطها الحسابً مدى مٌاسل ؛اإلحصابً

 الذي التشتت ن  أ بمعنى ، عن متوسطها الحسابً المتطرفة أو المتباعدة بالمٌم المعٌاري االنحراف

 ٌكفً ال فمط الحسابً الوسط أن أي :الحسابً المتوسط إلى ٌنسب المعٌاري باالنحراف عنه نعبر

 البٌانات هذه تشتت مدى ٌوضح إضافً لمعٌار نحتاج بل ؛ادلٌمً  تعرٌفًا البٌانات جموعةم لتعرٌف

 مدى عن ٌعبر الذي المعٌاري االنحراف مفهوم إدخال اإلحصابٌون الترح ولذلن، المتوسط حول

  .البٌانات تشتت
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متعلمٌن على النسب المبوٌة لمتوسطات درجات استجابات المعلمٌن وال ت  ب  سِ ح  النسب المئوٌة:   -

وذلن لتدعٌم النتابج التً توصل إلٌها من خبلل المتوسط واالنحراف  ؛االستبانةمإشرات محاور و

النسبة المبوٌة لمتوسطات وٌة لدرجاتهم( فً أثناء التحلٌل مصد بعبارة )النسبة المبوٌ   ،المعٌاري

، وسٌختصر س الخماسًدرجات إجابات المعلمٌن أو المتعلمٌن على عبارات االستبانة وفك الممٌا

 .استعمال لفظة)لدرجاتهم(بالباحث على مدار البحث فً تحلٌل النتابج وتفسٌرها 

 ، والمهارات،ي المحتوى السمعً البصريورمحلام الباحث بترتٌب الترتٌب التنازلً:  -

 ،يواالنحراف المعٌار ،حسب لٌمة المتوسط الحسابً اتنازلًٌ  االستبانة ترتٌبًا (عباراتمإشرات)و

فً كل جدول باسم )الرتبة( موضًحا الرتبة برلم  وذلن بتخصٌص عمود خاص ؛والنسبة المبوٌة

من خبلل  (العباراتالمإشرات )المهارات،وو ،ٌنورلمحالترتٌب التنازلً ل وموضًحا ،دال علٌها

كما المإشرات )العبارات(، والمهارات، وٌنورالمح ، ولكن حرص الباحث أن ٌكون ترتٌبالتفسٌر

التسمسلتطبٌمها على المعلمٌن والمتعلمٌن، دت فً االستبانة بصورتها النهابٌة كما تم  ور مراعًيا

المنطقيليا.

 . االختبارات اإلحصائٌة المستعملة للتحمك من فرضٌات البحث:1

( لتحلٌل الفروق بٌن independent samples test) للعٌنتٌن المستملتٌن t-testاختبار )ت(  -

جات المعلمٌن والمتعل مٌن حول درجة إسهام المحتوى السمعً البصري فً تعل م متوسطات در

لداللة الفرق بٌن متوسطات درجات إجابات المتعل مٌن حول  االعربٌة للناطمٌن بغٌرها، وأٌضً  اللغة

، وٌمصد درجة إسهام المحتوى السمعً البصري فً تعل م اللغة العربٌة حسب متغٌر الجنس

 ن فمط.و المتغٌر المستمل الذي له مستوٌاملتٌن )عٌنة الذكور وعٌنة اإلناث( أبالعٌنتٌن المست

، الختبار داللة الفرق بٌن المجموعتٌن الالبارامتري  Man-Whitneyاختبار مان وٌتنً -

 وهو اختبار  ،المستملتٌن(  الذي سبك اإلشارة إلٌه للعٌنتٌن t-testوالذي ٌكافا ) المستملتٌن

 ( .لصغر حجم العٌنة نظًرا لصغٌرة المستملة )عٌنة المعلمٌنمناسب للعٌنات ا

لتحلٌل الفروق بٌن متوسطات درجات  (One Way Anova)اختبار تحلٌل التباٌن األحادي-

إجابات المتعل مٌن حول درجة إسهام المحتوى السمعً البصري فً تعل م اللغة العربٌة للناطمٌن 

ً )أو المتغٌرات المستملة التودوافع تعلمها ،غة العربٌةالل تعلمبغٌرها، حسب متغٌر عدد سنوات 

 . (من مستوٌٌن أكثرلها 

للممارنات البعدٌة الخاصة بمتوسطات درجات المتعل مٌن  حسب  ((Scheffe اختبار شٌفٌه _

ٌل وٌستعمل هذا االختبار عندما تكون نتٌجة اختبار تحل ،عدد سنوات تعل م اللغة العربٌةمتغٌر 
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وذلن لتحدٌد مستوٌات المتغٌر التً ظهرت بٌنها الفروق  حادي دالة إحصابًٌا؛التباٌن األ

 .اإلحصابٌة

ْتنتائجالدراسةحسبأسئمتياكاآلتي: وقدع ر ض 

 دراسةاإلجابة عن أسئمة ال :ثانًيا
السؤال األول: ما درجة إسيام المحتوى السمعي البصري في تعم م المغة العربية لمناطقين بغيرىا 

  ية نظر المعممين والمتعم مين ؟من وج

 وٌتفرع عن هذا السإال األسبلة الفرعٌة اآلتٌة: 

ما درجة إسيام المحتوى السمعي البصري في تعم م المغة العربية لمناطقين بغيرىا من وجية  .1
 نظر المعممين؟

ب ْتالتكرارات،والنسبالمئويِةولإلجابةعن س  ة،واالنحرافِاتالحسِابياتالمتوسِطىذاالسؤالح 
فِِيكِِلمحِِورمِِنمحاورىِِا،وكِِلموقِِفاالسِِتبانة،مؤشِِراتالسِِتجاباتالمعممِِينتجِِاهالمعياريِِة

بػيرىِالمنِاطقينالعربيِةالمػِةتعّمِمفِيالبصِريالسِمعيالمحتِوىمنمواقفيا؛لتحديددرجِةإسِيام
فـي ( 5)نظر الجـدول االمعممينحسبفئاتتدرجالمقياسالخماسيفياالستبانة،نظروجيةمن

 العربيـة المغـة تعم ـم فـي البصـري  السـمعي المحتـوى  إسـيام درجـة عمـى الحكم معيارالفصل الثالث 
جاءتالنتائجكمايأتي:.وبغيرىا لمناطقين

 أواًل: المحور األول: الفيم مشاىًدا ومستمًعا:
 . التجمعات العمنية:1
ب ْتالمتوسطاتالحسابية،واالنحرافات س  المعيارية،لدرجاتالمعممِينفِيموقِفالتجمعِاتح 

الي:)الفيِِِِمالعِِِِام،الفيِِِِميِِِِة،لكِِِِلميِِِِارةمِِِِنالميِِِِاراتالخمِِِِسعمِِِِىحِِِِدة،وىِِِِيعمِِِِىالتِِِِوالعمن
أمِامارقِمالرتبِةتنازلي ِع ض و ثمَّ،(االنتقائي،الفيمالتفصيمي،االستنتاجواستخالصالنتائج،التقويم

كماىيموضحةبالجدولاآلتي:كلميارة،فجاءتالنتائج،
عمى ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والتقدير لدرجات المعممين وفًقا لكل ميارة 14جدول )

 موقف التجمعات العمنية المحددة في مياراتالمن حدة 
 مهارات مولف التجمعات العلنٌة

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 التمدٌر
بت انُس

 انًئىَت
 الرتبة

%61.1 متوسطة 661. 3.17 انفهى انعبو  5 

%66 متوسطة 309. 3.30 انفهى االَتقبئٍ  4 

%66.6 متوسطة 277. 3.33 انفهى انتفصُهٍ  4 

%67.6 متوسطة 494. 3.38 االستُتبج واستخالص انُتبئح  1 

%66.6 متوسطة 500. 3.33 انتقىَى  3 

%61.1 متوسطة 260. 3.30 انتدًعبث انعهُُت بشكم عبو  4 
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التجمعاتحولدرجةإسياملدرجاتالمعممينالمتوسطالحسابينمنالجدولالسابنأنَّيتبيّ
كمابمعاالنحراف،(3.30)قدبمعبػيرىامنوجيةنظرىملمناطقينالعربيةالمػةتعّممفيالعمنية

ى5وبالنظرإلىالجدول)،(0.260المعياري) المتوسطقدوقعضمنفئة)بدرجة(يتبّينأنَّ ذا
التجمعاتالعمنيةت سيمبدرجةمتوسطةفيتعّممالمػةالعربيةلمناطقين يعنيأّن متوسطة(،وىذا

بػيرىا.
ويمكنتفسيرىذهالنتيجةبمايأتي:

تمعبوالذيالدورووالشريكالمػوي(،المقاءات)العمنيةالتجمعات_إدراكالمعممينألىميةموقف
اآلخرينآراءلتعرف"الفرصةوتعّممالمػة؛إذتتيحالتجمعاتالعمنيةوالثقافيالتعميميالتواصلفي

مجموعةأوالناسمنطرفينبينونقاشحوارشكلعمىيحدثياالتيالحركةطرينعنوأفكارىم
،2014العرنوسي،)."والنقاشالحوارفيلممشاركةالمجالفردلكليفسحاالتصالوأن،أخرىمع
24).

اة السياسات لتعمي_ قابوس السمطان لكمية بػيرىايجابية لمناطقين العربية المػة توّظفم التي
لمذينعالناةتمالشريكالمػوي؛إذي يرغبونالقيامبيذهالميمةمنالطمبةالعمانيين؛وبيذا فإنَّ

تقديمالمعرفةضمنتواصللذيي سيمفيلميمةناجمعناختيارإراديوواٍع،األمراأداءىذها
حقيقيبينالطمبةالعمانيين،ومتعمميالمػةالعربيةالناطقينبػيرىا.

ميارةفيمالمسموعدون(التيأشارتإلى2012النتيجةمعنتائجدراسةالشيري)_تتفنىذه أنَّ
نبػيرىالمناطقيتسيمبدرجةمتوسطةفيتعّممالمػةالعربيةالجانبالبصري فيمىذهالميارة_،وأنَّ

فيتعّممالمػةالعربية؛إذإذامازّودتبالجانبالبصريتعطيالمتعمممياراتمعرفية_المسموع
معاآلخرين.المػويتمّكنومنالتواصل

أمَّافيمايتعمنبدرجةإسيامالتجمعاتالعمنيةحسبكلميارةمنالمياراتعمىحدة،التي
 وفًقالآلتي:مرتبة تنازلًيا(،فجاءت14حياالجدول)يوّض
بمػتميارة االستنتاج واستخبلص النتائج  - إذ المعممين؛ نظر وجية من األولى المرتبة في

( لدرجاتيم المئوية ) (،%67.6النسبة الحسابي المتوسط بمع االنحراف3.38كما وبمع ،)
)0.494المعياري) الجدول إلى وبالنظر يتب5(؛ بدرجة( فئة ضمن وقع قد المتوسط ىذا أنَّ ّين
متوسطة.
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المعممين،نظروجيةمنالثانيةالمرتبةفيضمنياالمندرجةراتمؤشوالالفيم التفصيميميارة-
االنحِرافوبمِع،(3.33)الحسِابيالمتوسِطبمِعكمِا،%(66.6)لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذ

بدرجِِةفئِِةضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنَّيتبِِّين(5)الجِِدولإلِِىوبِِالنظر،(0.277)المعيِِاري
.متوسطة

بمػتإذالمعممين،نظروجيةمنالثالثةالمرتبةفيضمنياالمندرجةراتوالمؤش  التقويم ميارة-
االنحِِِِِِرافوبمِِِِِِع،(3.33)الحسِِِِِِابيالمتوسِِِِِِطبمِِِِِِعكمِِِِِِا،%(66.6)لِِِِِِدرجاتيمالمئويِِِِِِةالنسِِِِِِبة
بدرجِِةفئِِةضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنَّيتبِِّين(5)الجِِدولإلِِىلنظروبِِا،(0.500)المعيِِاري
.متوسطة

المعممِين،نظروجيةمنالرابعةالمرتبةفيضمنياالمندرجةراتوالمؤشالفيم االنتقائيميارة-
االنحِِرافوبمِِع،(3.30)الحسِِابيالمتوسِِطبمِِعكمِِا،%(66)لِِدرجاتيمالمئويِِةالنسِِبةبمػِِتإذ

بدرجِِةفئِِةضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنَّيتبِِّين(5)الجِِدولإلِِىوبِِالنظر،(0.309)يالمعيِِار
.متوسطة

نظِِروجيِِةمِِنالخامسِِةواألخيِِرةالمرتبِِةفِِيضِِمنياالمندرجِِةراتوالمؤشِِالعــام الفيــمميــارة-
بمِعو،(3.17)الحسِابيالمتوسِطبمِعكما،%(63.4)لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذالمعممين،
فئِةضِمنوقِعقِدالمتوسِطىِذاأنَّيتبِّين(5)الجِدولإلِىوبالنظر،(0.661)المعيارياالنحراف
.متوسطةبدرجة

إلى:االستنتاجواستخالصالنتائجأعمىرتبةفيالمياراتميارةمجيءويمكنأني عزى
ِِِِِة نمصِِِِِاحبتيااىتمامِِِِِاتوميِِِِِولالمتعّممِِِِِين،فضِِِِِاًلعِِِِِمِِِِِع_توافِِِِِنطبيعِِِِِةالتجمعِِِِِاتالعمني

دعًمِابصِري لإليماءات،وحركةالجسِد،والوجِو،واليِدين؛إذأشِارتأبِوحمِ اي سِيمرةإلِىأنَّيِا"تعِدع
(2015،130فيالتمكنمنتفسيرالرسالة.")أبوحمرة،

شريكلػويواحد؛قديقودالمتعّممإلىاالىتمامبتفاصيلموضِوعمِا،واسِتخالصب_حصرالمقاء
مِنأقِلإلىاالسِتنتاجوالتقِويم،وتجِاوزالفيِمالعِام،وىِذامِايفسِروقِوعمتوسِطونتائجووصواًل
.خرىالمتوسطاتاأل


ـــا فيمـــا يتعمـــق باســـتجابات المعممـــين وفًقـــا لكـــل       موقـــف  مؤشـــراتعمـــى حـــدة مـــن  مؤشـــرأم 

 فالجدول اآلتي يبين النتائج: ،التجمعات العمنية
وية والمتوسطات  الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة حسب المتوسط ( التكرارات والنسب المئ15الجدول)

 االستبانة  في موقف التجمعات العمنية. مؤشراتمن  مؤشرالحسابي لدرجات المعممين في كل 
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  بويستًعً  اانًحىر األول: انفهى يشبهذً 

انزجًؼبد يٕلف  يؤششاد

 انؼهُٛخ

انًتىسط 

 انحسببٍ

االَحزاف 

 انًعُبرٌ

كزار انت

 وانُسبت

 يستىَبث االستدببت

ضعيفة  الرتبة انتقذَز
 كبيرة متوسطة ضعيفة اجدً 

كبيرة 
 اجدً 

رًٛٛض أسبنٛت انزٕاطم انهغٕ٘ يغ  .1

 اٜخش )اسزفٓبو، َذاء(
3.33 .707 

 0 4 4 1 0 ن
 6 يتىسطت

% 0 11.1 44.4 44.4 0 

فٓى انًذزٕٖ رجؼب نهغخ خطبة  .2

ى، انذشكبد انطٕٚهخ انًزذذس )انُجش ٔانزُغٛ

 ٔانمظٛشح(

3.00 .707 
 0 2 5 2 0 ن

 12 يتىسطت
% 0 22.2 55.6 22.2 0 

ثٛبٌ يؼهٕيبد يذذدح دٕل  .3

 يٕػٕػبد يزؼبسف ػهٛٓب.
3.44 .527 

 0 4 5 0 0 ن
 4 كبُزة

% 0 0 55.6 44.4 0 

رٕظٛف يفشداد نغٕٚخ جذٚذح فٙ  .4

 انًٕػٕع انًضبس.
3.44 .527 

 0 4 5 0 0 ن
 4 بُزةك

% 0 0 55.6 44.4 0 

ششح انًٕلف ٔرفسٛشِ انز٘ اسزًغ  .5

 إنّٛ ثهغخ ٔأنفبظ طذٛذخ.
3.00 .500 

 0 1 7 1 0 ن
 11 يتىسطت

% 0 11.1 77.8 11.1 0 

 500. 3.67 رذذٚذ ؽجٛؼخ انًٕػٕع انًطشٔح .6
 0 6 3 0 0 ن

 1 كبُزة
% 0 0 33.3 66.7 0 

 500. 3.33 رٕجّٛ أسئهخ إنٗ يذبػش. .7
 0 3 6 0 0 ن

 5 يتىسطت
% 0 0 66.7 33.3 0 

 441. 3.22 انزًٛٛض ثٍٛ انذمٛمخ ٔانخٛبل .8
 0 2 7 0 0 ن

 8 يتىسطت
% 0 0 77.8 22.2 0 

 601. 3.11 انزًٛٛض ثٍٛ انذمٛمخ ٔانشأ٘ .9
 0 2 6 1 0 ن

 9 يتىسطت
% 0 11.1 66.7 22.2 0 

رذذٚذ انمًٛخ يٍ دٛش أًْٛخ  .10

 نّانًٕػٕع 
3.22 .441 

 0 2 7 0 0 ن
 8 يتىسطت

% 0 0 77.8 22.2 0 

 866. 3.67 انشثؾ ثٍٛ انظٕسح ٔانكالو .11
 1 5 2 1 0 ن

 3 كبُزة
% 0 11.1 22.2 55.6 11.1 

انًمبسَخ ثٍٛ انًٕلف انز٘ شبْذِ  .12

 ٔيٕلف آخش اسزًغ إنّٛ.
3.11 .782 

 1 0 7 1 0 ن
 10 يتىسطت

% 0 11.1 77.8 0 11.1 

رذذٚذ انُمبؽ انشئٛسخ فٙ أصُبء  .13

 دؼٕسِ انذٕاس
3.33 .500 

 0 3 6 0 0 ن
 5 يتىسطت

% 0 0 66.7 33.3 0 

انزًٛٛض ثٍٛ انزؼبسع ٔاالرفبق فٙ  .14

 انًٕلف إرا كبٌ ؽشفب فٙ انذٕاس.
3.33 .707 

 0 4 4 1 0 ن
 6 يتىسطت

% 0 11.1 44.4 44.4 0 

انزُجؤ ثبنُزبئج ٔفمبً نهًمذيبد  .15

 ًؼشٔػخ نّان
3.33 1.118 

 2 1 4 2 0 ن
 7 يتىسطت

% 0 22.2 44.4 11.1 22.2 

رذذٚذ انسجت ٔانُزٛجخ فٙ انًٕالف  .16

 انزٙ ٚزؼشع نٓب
3.67 .766 

 2 2 5 0 0 ن
 2 كبُزة

% 0 0 55.6 22.2 22.2 

انًمبسَخ ثٍٛ سدٔد انفؼم انهفظٛخ  .17

 ٔانجسذٚخ نهًٕلف.
3.22 .441 

 0 2 7 0 0 ن
 8 يتىسطت

% 0 0 77.8 22.2 0 

ٚجبثٛبد فٙ رذذٚذ انسهجٛبد ٔاإل .18

 انًٕلف ثذلخ.
3.33 .500 

 0 3 6 0 0 ن
 5 يتىسطت

% 0 0 66.7 33.3 0 

رذذٚذ دبنخ انًزذذس فٙ انًذزٕٖ  .19

 ٔفمب نُجشح طٕرّ
3.33 .707 

 0 4 4 1 0 ن
 6 يتىسطت

% 0 11.1 44.4 44.4 0 

 6 يتىسطت 0 4 4 1 0 ن 707. 3.33ٕلف إثذاء انشفغ أٔ انمجٕل نهً .20
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 0 44.4 44.4 11.1 0 % يسزؼًال أدنخ فّٛ

 260. 3.30 انتدًعبث انعهُُت بشكم عبو

 6 58 111 11 1 يح
 1 يتىسطت

181 1 
6.66

% 

57.7

% 

11.1

% 

1.1

% 

درجِِاتالمعممِِينفِِي15يتضِِحمِِنالجِِدول) سِِب،حالتجمعــات العمنيــةموقِِفمؤشِِرات(أنَّ
،6،16)مؤشِِراتإذوقعِِتالينمسِِتوى)بدرجِِةمتوسِِطة،وكبيِِرة(؛المتوسِِطالحسِِابي،تراوحِِتبِِ

حظيِِِتبموافقِِِةوقِِِد(ضِِِمنمسِِِتوى)كبيِِِرة(؛لحصِِِولياعمِِِىأعمِِِىمتوسِِِطحسِِِابي،11،3،4
(معممين.9%(منإجماليعددالمعممينالبالع)%66.7،%44.6،55.6)

بمايأتي:ويمكنتفسيرىذهالنتيجة
موضِوعمِنالموضِوعاتينبػِيلفيمِووالِتمّكنمنِو، أيَّ طبيعِةفيِودحِدّي أن_يجدالمعممونأنَّ

المواقِِِففِِِيوالنتيجِِِةدالسِِِببحِِِدّي مِِِنثِِِمَّو،وحولِِِةمتعارفِِِومحِِِددةمعمومِِِاتبيِِِانوالموضِِِوع
المتضمنةالموضوع.

لعربيِِِِةوتعّمميِِِِافِِِِيالمواقِِِِفالسِِِِمعيةفِِِِيتعمِِِِيمالمػِِِِةايسِِِِيموالكِِِِالمالصِِِِورةبِِِِينالِِِِربطنأ_
"ارتباطالصِورةبالصِوتيقّمِلكثيًِرامِناةحسِاسبالحاجِةإلِىوىذامايؤكدهالناقةبأنَّالبصرية؛

)الناقِِة،.المػِِةاألم؛فِِالمعنىوالمفِِيىنِِايرتبطِِانارتباًطِِامباشًِِرادونحاجِِةلتِِدخلمِِنالمػِِةاألم"
1985،165)

الطمبِِةالِِذيندرسِِواالِِنصِِِِِِِعِِرس2016عدراسِِةبركِِات)_تتفِِنىِِذهالنتيجِِةمِِ (التِِيأثبتِِتأنَّ
ِِممفرداتِِو،وعباراتِِو، ِِابالصِِوركانِِتلِِدييمالقِِدرةعمِِىفيِِمالِِنصومضِِمونو،وتعّم ِِِمرفًق شِِعبيِِِ
وجممِِووفيميِِابسِِياقياالِِواقعيبطريقِِةأفضِِل،وأسِِرعمِِنالطمبِِةالِِذيندرسِِواالِِنصمجِِرًدامِِن

الصور.
جميعياضمنمسِتوى)بدرجةمتوسِطة(،خرىاألمؤشراتدرجاتالمعممينفيالجاءتبينما

نسِبة)3.33،و3.00وحصمتعمىمتوسِطاتحسِابيةتراوحِتبِين) %(6.66(،كمِايتبِّينأنَّ
نسبةضعيفةمنعددالمعممينكانتاستجاباتيمفيفئة منعددالمعممينكانت%57.77،وأنَّ

بينمِِاكانِِتنسِِبةالِِذينوقعِِتاسِِتجاباتيمضِِمنفئِِةكبيِِرة،متوسِِطةيفئِِةبدرجِِةاسِِتجاباتيمفِِ
(،180%(منمجموعالتكراراتالبالع)3.33فممتتجاوز)كبيرةجًدا(أمافئة32.33%)

لدىبعضالمعممينفِيإدراكأىميِةبعِضالميِاراتىناكقصورقديكونوىذايدّلعمىأنَّو
 .(1،2،5)مؤشراتمحتوىالسمعيالبصري،مثلالفيفيمالميمةال
 المحاضرات .2
ِِب ْتالمتوسِِطاتالحسِِابيةواالنحرافِِاتالمعياريِِةوالنسِِبةالمئويِِةوالرتبِِةلِِدرجاتالمعممِِين س  ح 

وفًقِِالكِِلميِِارةعمِِىحِِدةمِِنالميِِاراتالمحِِددة،ضِِمنموقِِفالمحاضِِرات،فجِِاءتالنتِِائجكمِِا
تي:ىيموضحةبالجدولاآل
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والتقدير لدرجات المعممين وفًقا لكل ميارة عمى 16جدول )
 .حدة من الميارات المحددة في موقف المحاضرات

 مهارات مولف المحاضرات
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 التمدٌر
النسبة 
 المئوٌة

 الرتبة

 1 %74.4 كبٌرة 507. 3.72 الفهم العام

 4 %66.6 متوسطة 289. 3.33 الفهم االنتمائً

 3 %69.6 كبٌرة 412. 3.48 الفهم التفصٌلً

 4 %69.6 كبٌرة 377. 3.48 االستنتاج واستخالص النتائج

 5 %61.8 متوسطة 250. 3.04 التموٌم

 3 %68.4 كبٌرة 162. 3.41 بشكم عبو انًحبضزاث 

السيتبيّ الجدول من أنَّن ابن الحسابي المعممينالمتوسط إسياملدرجات درجة حول
،(3.41)قدبمعبػيرىامنوجيةنظرىمبشكلعاملمناطقينالعربيةالمػةتعّممفيالمحاضرات

بمعاالنحرافالمعياري) المتوسطقدوقع5وبالنظرإلىالجدول)،(0.162كما ىذا (يتبّينأنَّ
نالمحاضراتتسيمبدرجةكبيرةفيتعممالمػةالعربيةوىذايدلعمىأ)بدرجةكبيرة(.ضمنفئة

لمناطقينبػيرىا
ويمكنأنت عزىىذهالنتيجةإلىمايأتي:

منحيثحضورهلفا التيبدورىات نّميالثروةالمػويةلدىالمتعّمماأل_احتواءالمحاضراتعمى
 لممحاضراتمنخالل واستفواستثماره وبصري مشاركتو سمعي ا لمحتواىا باةضافةاادتو إلى، أنَّ

يطةإلىوظيفةإنتاجية"منزلةالمفرداتفيالخطابتتجاوزالداللةوالمفردةوالوظيفةالنحويةالبس
(.2010،103العناتي،تسيمفيبيانمالمحالخطابوطرافيموواستقبالو".)واستقبالية
اة ق_ المحاضراتم سبًقا، يعالنعن قبلحضورىا،د البحثعنموضوعيا من المتعّمم مّكن

العناتيو "مجالمعرفيحاضرفيكلّيؤكد الناسيومي أّنيا فيمعظمزمانومكان،ويمارسو ا
الفضائيات تبثيا والتحميالتالتي التعقيباتالصحافية عمىذلك األدلة وأظير فعالياتحياتيم،

(2010،93تماعيةأمعسكرية".)العناتي،اجيومًيا،سواًءسياسيةأمثقافيةأم
_تتيحالمحاضراتمجااًللممتعّممفيالتحدعثلدحضفكرةما،أوالدفاععنيا؛األمرالذييساعده
رالتعبيرات،واألساليبالمستعممةبيا،والسّيماأّنالتحدعثيتركلوفرصةلمحوار،ويحّقن عمىتذك 

خر.التواصلالمػويمعالطرفاآل
التدريسوفًقالنمطيالتعّمم2013وتتفنىذهالنتيجةمعدراسةعفانة) (التيأشارتإلىأنَّ

السمعيوالبصريلوأثرفيتنميةاألداءالتعبيريالشفوي،والدافعيةلإلنجازفيالتعّمملمػة.
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حسب إسياميا بدرجة يتعمن فيما الميارأما من حدة عمى ميارة فجكل ىيات، اءتكما
 عمىالشكلاآلتي:(16)موضحةفيالجدولالسابن

فِيالمرتبِةاألولِىمِنوجيِةنظِرالمعممِين،إذ راتالمندرجةضمنياوالمؤشميارة الفيم العام  -
(،وبمِِعاالنحِِراف3.72كمِِابمِِعالمتوسِِطالحسِِابي)(،%74.4بمػِِتالنسِِبةالمئويِِةلِِدرجاتيم)

ىِِذاالمتوسِِطقِِدوقِِعضِِمنفئِِةبدرجِِة5الجِِدول)(،وبِِالنظرإلِِى0.507المعيِِاري) (يتبِِّينأنَّ
كبيرة.

وجيِةمِنالثانيِةالمرتبِةفِيضِمنياالمندرجِةراتوالمؤشاالستنتاج واستخبلص النتائجميارة -
،(3.48)الحسِابيالمتوسِطبمِع(،كما%69.6)لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذالمعممين،نظر
ضِمنوقِعقِدالمتوسطىذاأنَّيتبّين(5)الجدولإلىوبالنظر،(0.377)معياريالاالنحرافوبمع
.كبيرةبدرجةفئة
المعممين،نظروجيةمنالثالثةالمرتبةفيضمنياالمندرجةراتوالمؤش  الفيم التفصيمي ميارة-
االنحِرافمِعوب،(3.48)الحسِابيالمتوسِطبمِعكمِا،%(69.6)لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذ

بدرجِِةفئِِةضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنَّيتبِِّين(5)الجِِدولإلِِىوبِِالنظر،(0.412)المعيِِاري
.كبيرة
المعممِين،نظروجيةمنالرابعةالمرتبةفيضمنياالمندرجةراتوالمؤشالفيم االنتقائيميارة-
االنحِرافوبمِع(،3.33)ابيالحسِالمتوسِطبمِعكمِا،%(66.6)لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذ

بدرجِِةفئِِةضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنَّيتبِِّين(5)الجِِدولإلِِىوبِِالنظر،(0.289)المعيِِاري
.متوسطة

ـــويمميـــارة- ِِِةفِِِيضِِِمنياالمندرجِِِةراتوالمؤشِِِالتق نظِِِروجيِِِةمِِِنالخامسِِِةواألخيِِِرةالمرتب
وبمِع،(3.04)الحسِابيالمتوسِطبمِع(،كما%60.8)لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذالمعممين،
فئِةضِمنوقِعقِدالمتوسِطىِذاأنَّيتبِّين(5)الجِدولإلِىوبالنظر،(0.250)المعيارياالنحراف
.متوسطةبدرجة
ويمكنأنتعزىىذهالنتيجةإلى:
قواعِد_اىتمامالمتعّممفيالمحاضراتبالفيمالعِاملمموضِوعالمطِروح،بعيًِداعِنالتركيِزعمِىال

دراكالمعممِِينليِِاالنحويِِةالتِِيقِِديخضِِع منظريِِاتالحديثِِةالتِِيلأثنِِاءانتظامِِوفِِيالِِدروس،وام
"القائمِِةعمِِىالفيِِمالتِِاملالسِِتعمالميِِاراتالتسِِعىإلِِىأنالمعمِِمعميِِوأني نّمِِيلِِدىالمتعممِِين

(2014،39التداوليلمػةالمتعّممة".)أبوعمشة،
اضراتلمناقشةالمتعّمملميارةاالستنتاجوالفيمالتفصيميواالنتقِائي_ضينالوقتالمتاحفيالمح

والتقويم،فعمىالرغممنأىميتياإاّلأنيالمتحصلعمىالمرتبةاألولى.
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المحـددة فـي  المؤشـرات عمـى حـدة مـن مؤشـرأما فيما يتعمق باستجابات المعممين وفًقا لكـل      
النتائج: موقف المحاضرات، فالجدول اآلتي يبين

ــة والرتبــة حســب المتوســط  رارات والنســب المئويــة والمتوســطات( التكــ17الجــدول) الحســابية واالنحرافــات المعياري
 االستبانة  في موقف المحاضرات.  مؤشراتعمى حدة من  مؤشرالحسابي لدرجات المعممين في كل 

 
 المحور األول: الفهم مشاهد ا ومستمع ا

 المحاضراتمؤشرات مولف 
توسط الم

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

التكرار 
 والنسبة

 مستوٌات االستجابة

ضعٌفة  الرتبة التمدٌر
 جدا  

 كبٌرة متوسطة ضعٌفة
كبٌرة 
 جدا  

فهم الكلمات فً المحاضرة ذات الموضوع  .20
 601. 3.89 المؤلوف الواضح

 1 6 2 0 0 ن
 1 كبٌرة

% 0 0 22.2 66.7 11.1 

افته فً أثناء نماشه توظٌف المتعل م لثم .22
للمولف المعروض أمامه، بصورة تعكس 

 اهتماماته.
3.56 .527 

 0 5 4 0 0 ن

 1 كبٌرة
% 0 0 44.4 55.6 0 

التمٌٌز بٌن األلفاظ المتشابهة  فً  .23
العضو،  -المحاضرة مثل: التناء، التناع

 العدو 
3.00 .000 

 0 0 9 0 0 ن

 8 متوسطة
% 0 0 100.0 0 0 

المفردات الجدٌدة فً أثناء المنالشة  توظٌف .24
  3.56 .527 

 0 5 4 0 0 ن
 1 كبٌرة

% 0 0 44.4 55.6 0 

التمٌٌز بٌن ما له وما لٌس له عبللة  .25
 527. 3.44 بالموضوع فً مجال تخصصه

 0 4 5 0 0 ن
 5 كبٌرة

% 0 0 55.6 44.4 0 

تحدٌد النماط الربٌسة المتعلمة بمجال  .26
 500. 3.37 تخصصه

 0 3 6 0 0 ن
 6 متوسطة

% 0 0 66.7 33.3 0 

ذكر المعلومات الجدٌدة فً المحاضرة   .27
 527. 3.56 المستمع إلٌها. 

 0 5 4 0 0 ن
 1 كبٌرة

% 0 0 44.4 55.6 0 

 .المحاضر تدوٌن النماط التً سٌتحدث عنها .28
3.56 .527 

 0 5 4 0 0 ن
 1 كبٌرة

% 0 0 44.4 55.6 0 

فكار الواردة فً المحاضرة ترتٌب األ .29
 667. 3.22 المسموعة

 0 3 5 1 0 ن
 7 متوسطة

% 0 11.1 55.6 33.3 0 

 استخبلص النتابج من المحاضرة المسموعة .31
3.67 .500 

 0 6 3 0 0 ن
 1 كبٌرة

% 0 0 33.3 66.7 0 

 عن الموضوع  ربمع نصٌاغة عنوا .30
3.56 .726 

 1 3 5 0 0 ن
 1 كبٌرة

% 0 0 55.6 33.3 11.1 

المدرة على تمٌٌز مواطن الموة، والضعف  .32
 500. 3.00 فً المحتوى 

 0 1 7 1 0 ن
 9 متوسطة

% 0 11.1 77.8 11.1 0 

 تمدٌم حلول بدٌلة للموالف التً ٌتعرض لها .33
3.00 .000 

 0 0 9 0 0 ن
 8 متوسطة

% 0 0 100.0 0 0 

 162. 3.41 المحاضرات

 1 16 67 1 1 يح

 3 ٌرةكب
117 1 

1.71

% 

57.16

% 

19.11

% 

1.71

% 
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درجِِِِاتالمعممِِِِينفِِِِي17يتضِِِِحمِِِِنالجِِِِدول) ،حسِِِِبالمحاضــــراتموقِِِِفمؤشِِِِرات(أنَّ
،21،33)مؤشِراتالمتوسطالحسابي،تراوحتبينمستوى)بدرجةمتوسطة،وكبيِرة(،إذوقعِتال

لياعمىأعمىمتوسطحسابي،(ضمنمستوى)كبيرة(؛لحصو23،30،31،27،28،24،25
ِِِة) ِِِالع)66.7%،44.6%،66.7والتِِِيحظيِِِتبموافق (9%(مِِِنإجمِِِاليعِِِددالمعممِِِينالب

معممين.
جميعيِاضِمنمسِتوى)بدرجةمتوسِطة(خِرىاألنماتراوحِتدرجِاتالمعممِينفِيالمؤشِراتبي

نسبة)(،كمايتبّين3.37،و3.00وحصمتعمىمتوسطاتحسابيةتراوحتبين) %(57.26أنَّ
%(مِنالعينِةكانِتاسِتجاباتيم39.31منالعينةكانتاستجاباتيمفيفئِةمتوسِطة،وأننسِبة)

%(مِن1.70فيفئةبدرجةكبيرة،بينماكانتنسبةالذينوقعتاستجاباتيمضمنفئةكبيرةجًدا)
(.117مجموعالتكراراتالبالع)

ي:تعودىذهالنتيجةإلىاآلتقدو
المعممينيجدونمتعّممالمػِةالعربيِةالنِاطنبػيرىِايبحِثدائًمِاعِنالموضِ)_ وعاتالمألوفِة،إنَّ

ذ منمؤشر،والجديدةثقافًيا( مناالستبانة.21،22ىذاالتفسيرأ خ 
جًِِدامِِنإذ"تعكِِسمسِِتوىعالًيِِا؛توظيِفالمِِتعّمملثقافتِِوأثنِِاءنقاشِِولمموقِِفالمعِِروضأمامِِو_
عالشخصِِيلتحصِِيللػِِةمِِاتمثِِلشِِعوبيالِِوقيمِِةاتصِِالية؛وذلِِكمِِنأجِِلتسِِييلعمميِِةالِِداف

(2006،114)طعيمة،والناقة،.اتصالوبيذهالشعوب"

 .الرحبلت والعروض الترفييية3

ِِب ْتالمتوسِِطاتالحسِِابيةواالنحرافِِاتالمعياريِِةوالنسِِبةالمئويِِةوالرتبِِة س  المعممِِينلِِدرجاتح 
فجِاءت انرزحالث وانعرزوض انتزفُهُرت، اتالمحِددةضِمنموقِفلكلميارةعمىحِدةمِنالميِارًقاوف

النتائجكماىيموضحةبالجدولاآلتي:
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والتقدير لدرجات المعممين وفًقا لكل ميارة عمى 18جدول )

  انتزفُهُت انزحالث وانعزوض حدة من ميارات موقف 
  انزحالث وانعزوض انتزفُهُت المهارات لمولف 

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 التمدٌر
النسبة 
 المئوٌة

 الرتبة

 3 %75.6 كبٌرة 618. 3.78 الفهم العام

 4 %75.6 كبٌرة 363. 3.78 الفهم االنتمائً

 5 %69.6 كبٌرة 377. 3.48 الفهم التفصٌلً

 1 %75.6 كبٌرة 333. 3.78 النتائج االستنتاج واستخالص

 4 %73.4 كبٌرة 433. 3.67 التموٌم

 1 %74 كبٌرة 243. 3.70 بشكم عبو انزحالث وانعزوض انتزفُهُت 
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الِرحالتحِولدرجِةإسِياملِدرجاتالمعممِينالمتوسِطالحسِابينمِنالجِدولالسِابنأنَّيتبيّ
ِِمفِِيوالعِِروضالترفيييِِة قِِدبمِِعبػيرىِِامِِنوجيِِةنظِِرىمبشِِكلعِِاممنِِاطقينلالعربيِِةالمػِِةتعّم

ىِذاالمتوسِط5وبالنظرإلىالجدول)،(0.243كمابمعاالنحرافالمعياري)،(3.70) (يتبِّينأنَّ
قدوقعضمنفئة)بدرجةكبيرة(.

الرحالتوالعروضالترفيييةتسيمبدرجةكبيِرةفِيتعّمِمالمػِةالعربيِةلمنِاط قينوىذايعنيأنَّ
بػيرىامنوجيةنظرالمعممين.

تعزىىذهالنتيجةإلىاآلتي:قدو
نالرحالتوالعروضالترفيييِةت سِيمفِيانػمِاسالمتعّممِينفِيالمجتمِعبتجِوليمفي)األسِواا_أ
ّنيِا"تفسِحمجِااًلكبيًِرالزيِادةالثِروةالمػويِةإويشِيرشِيكوآخِرونالمتاحف_الطبيعة...الخ(،_

طِِِالب،وتعِِِّرفأفكِِِاروثقافِِِةبعضِِِيم،فيِِِيتعطِِِيفرصِِِةلمتبِِِادلالثقِِِافيبينيم".)شِِِِيكلِِِدىال
(2011،129وآخرون،

نَّيِِامتِِنفَّسلػِِِويالجِِّدةوالتشِِوين،ويمكِِِنالقِِول:إ_اشِِتمالالِِرحالتوالعِِروضالترفيييِِِةعمِِى
جديدة".)طعيمِة،تواصمي،يتحاورونمنخالليامعبعضيمبعًضافِِِِ"يخرجونمنالحواربمعاٍن

(2006،205والناقة،
_احتِِواءالِِرحالتوالعِِروضالترفيييِِةعمِِىأسِِئمةمفتوحِِة؛تِِدفعالمِِتعّممإلِِىالتحِِدعثومواصِِمة

...الخ(.وساطةأسئمة)لماذا،وكيف،وأينالحوارب
بِوالمِتعّمم؛ممِِايبقًاسِا_تضِمينالِرحالتوالعِروضالترفيييِِةمخطًطِ د  وَّ عمِىالبحِِثسِاعدهاي ِِز 
ِِِزّودبمعجِِِملػِِِويمِِِن ِِِة"ذيواالطِِِالعالقبمِِِي،والت ِِِةالمفِِِرداتوالمصِِِطمحاتالمػوي ِِِةثقافي حمول

ِِِدمِِِاأومجتمِِِعمعِِِين،يعبِِِرعِِِننشِِِاطيِِِوميقوامِِِوالرحمِِِةوالسِِِفر،يشِِِملعمِِِى وحضِِِاريةلبم
واألطعمِة،العباراتالتيتفيبحاجاتواالستعماليةمنعبِاراتالتحيِة،وأسِماءاألمِاكن،واألعِالم،

(2014،736)ىوام،.والرموزاألثريةوالدينية"
(التِِيأشِِارتإلِِىأّناسِِتراتيجيةتنميِِةميِِاراتالفيِِم2012_تتفِِنىِِذهالنتيجِِةمِِعدراسِِةىدايِِة)

السمعيتسيمبدرجةكبيرةفيمياراتالمتعّمميناالستماعية؛ممايمّكنيممنالتفاعلاةيجابيمِع
مفة،وأصبحوايتعّممونمنخاللمواقفحقيقيةيمكنأنيتعرضواليافيالمواقفالتواصميةالمخت

ومعنىوقيمةلدييم؛ةمكانيةتحقينىذهالمياراتفِيالِرحالتحياتيم؛وبالتاليصارلمايتعّممون
والعروضالترفيييةمنخاللاستماعبعضيمالبعض،واستماعيملمشرح.

ح إسياميا بدرجة يتعمن فيما فالجدولأما المياراتالمحددة، من عمىحدة ميارة سبكل
 السابنيبّيناآلتي:
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فِيالمرتبِةاألولِىمِنوجيِة راتالمندرجِةضِمنياوالمؤشِميارة االستنتاج واستخبلص النتائج -
(،3.78(،كمِابمِعالمتوسِطالحسِابي)%75.6نظرالمعممين،إذبمػِتالنسِبةالمئويِةلِدرجاتيم)

ىِذاالمتوسِطقِدوقِعضِمن5(،وبالنظرإلىالجِدول)0.333المعياري)وبمعاالنحراف (يتبِّينأنَّ
فئةبدرجةكبيرة.

المعممِين،نظِروجيةمنالثانيةالمرتبةفيضمنياالمندرجةراتوالمؤشالفيم االنتقائيميارة-
االنحِرافوبمِع،(3.78)الحسِابيالمتوسِطبمِع(،كمِا%75.6)لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذ

بدرجِِةفئِِةضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنَّيتبِِّين(5)الجِِدولإلِِىوبِِالنظر،(0.363)المعيِِاري
.كبيرة
إذالمعممِِين،نظِِروجيِِةمِِنالثالثِِةالمرتبِةفِِيضِِمنياالمندرجِِةوالعبِِارات  الفيــم العــام ميــارة-

االنحِِرافوبمِِع،(3.78)بيالحسِِاالمتوسِِطبمِِعكمِِا،%(75.6)لِِدرجاتيمالمئويِِةالنسِِبةبمػِِت
بدرجِِةفئِِةضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنَّيتبِِّين(5)الجِِدولإلِِىوبِِالنظر،(0.618)المعيِِاري

.كبيرة
إذالمعممِِين،نظِِروجيِِةمِِنالرابعِِةالمرتبِِةفِِيضِِمنياالمندرجِِةراتوالمؤشِِالتقــويمميــارة-

االنحِِرافوبمِِع(،3.67)الحسِِابيالمتوسِِطبمِِعكمِِا،%(73.4)لِِدرجاتيمالمئويِِةالنسِِبةبمػِِت
بدرجِِةفئِِةضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنَّيتبِِّين(5)الجِِدولإلِِىوبِِالنظر،(0.433)المعيِِاري

.كبيرة
وجيِِةمِِنالخامسِِةواألخيِِرةالمرتبِِةفِِيضِِمنياالمندرجِِةراتوالمؤشِِالفيــم التفصــيميميــارة-

،(3.48)الحسِابيالمتوسِطبمِع(،كما%69.6)لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذالمعممين،نظر
ضِمنوقِعقِدالمتوسطىذاأنَّيتبّين(5)الجدولإلىوبالنظر،(0.377)المعيارياالنحرافوبمع
.كبيرةبدرجةفئة

اآلتي:بيمكنتفسيرذلكجاءتجميعمياراتالرحالتوالعروضالترفيييةبدرجةكبيرة،و
ِِِرحالتوالعِِِروض ِِِةالمِِِتعّمم_تمكِِِينال ِِِةمباشِِِرةمِِِناالنػمِِِاسالمػِِِويالترفييي فِِِيبصِِِورةحّي

التواصلالمػويوالحضاري)القيمالثقافية_االجتماعية(. تجعِلالمِتعمم"الِرحالتويؤكِدالناقِةأنَّ
 (1985،166)الناقة،وسيشركنفسوفيمواقفحقيقيةحّيةمتحركة".،يعايشالناسوالصور
وصِفمِاشِاىدهإذيبديرأيِوفِي؛لمتعّممفيالرحالتوالعروضالترفييية_توليدثقةأكبرلدىا

التعّممىنايعتمدعمىالعرضالبصريمعالتذّكربحريةتامة؛إذإّن"منخاللاألنشطةالمتضمنة
تؤكِدالقِدرةسِتعمالالشِفوي،والشِكأنالبصِرمِعالسِمعمِعالحِديثواالستعمالالسمعيمعاال
(1985،165)الناقة،عمىالكالم".

؛تساعدالمتعّممعمىزيادةقدرتوعمىالفيمعنياث د ح ت النقاطالتيسي _استعمالالمعيناتوتدوين
واةنتاج،وتطويرمياراتيمالتفسيريةلممستمعإليووالمرئي.
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قيقيةتعّممالمػةفيبيئةمشّوقة،ومواقفحمن_تمكينالرحالتوالعروضالترفيييةالمتعّمم
 تواصميةلمػة.

فـي مـن المؤشـرات المحـددة عمـى حـدة  وفًقـا لكـل مؤشـرأما فيما يتعمق باسـتجابات المعممـين     
 موقف الرحبلت والعروض الترفييية، فالجدول اآلتي يبي ن النتائج:

 
ــة والرتبــة حســب  (19الجــدول) المتوســط التكــرارات والنســب المئويــة والمتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياري

ــل  ــدرجات المعممــين فــي ك ــى حــدة مــن مؤشــرالحســابي ل ــرحبلت والعــروض  مؤشــرات عم ــي موقــف ال االســتبانة ف
 الترفييية.

 اومستمع   المحور األول: الفهم مشاهد ا

 الرحالت والعروض الترفٌهٌة  مؤشرات
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

التكرار 
 والنسبة

 مستوٌات االستجابة

فة ضعٌ رتبةلا التمدٌر
 جد ا

 كبٌرة متوسطة ضعٌفة
كبٌرة 
 جد ا

تخمٌن معانً المفردات من خبلل السٌاق  .34
 اللغوي للمتحدث فً العرض

3.89 .782 
 2 4 3 0 0 ن

 2 كبٌرة
% 0 0 33.3 44.4 22.2 

 500. 3.67 المدرة على فهم الموضوع المطروح. .35
 0 6 3 0 0 ن

 5 كبٌرة
% 0 0 33.3 66.7 0 

 441. 3.78 تدوٌن النماط التً سٌتحدث عنها. .36
 0 7 2 0 0 ن

 3 كبٌرة
% 0 0 22.2 77.8 0 

انتماء المفردات التً ٌحتاجها للتواصل  .37
 من خبلل المولف

3.78 .441 
 0 7 2 0 0 ن

 3 كبٌرة
% 0 0 22.2 77.8 0 

 500. 3.33 فهم التفاصٌل فٌما ٌمال .38
 0 3 6 0 0 ن

 7 يزٕسطخ
% 0 0 66.7 33.3 0 

وصف ما شاهده فً الرحلة من خبلل  .39
 األنشطة المتضمنة فٌها.

3.78 .441 
 0 7 2 0 0 ن

 3 كبٌرة
% 0 0 22.2 77.8 0 

توصٌف الصورة المرافمة لشرح  .41
 المتحدث

3.33 .500 
 0 3 6 0 0 ن

 7 يزٕسطخ
% 0 0 66.7 33.3 0 

الربط بٌن أجزاء النص المستمع إلٌه فً  .40
 العرض

3.56 .527 
 0 5 4 0 0 ن

 6 كبٌرة
% 0 0 44.4 55.6 0 

الربط بٌن الصوت والصورة فً إدران  .42
 داللة األلفاظ فً العرض

4.00 .500 
 1 7 1 0 0 ن

 0 كبٌرة
% 0 0 11.1 77.8 11.1 

التنبإ بالنتابج وفماً للممدمات المعروضة  .43
 له

3.78 .833 
 2 3 4 0 0 ن

 4 كبٌرة
% 0 0 44.4 33.3 22.2 

إعادة صٌاغة مضمون المحتوى بؤسلوب  .44
 المتعل م

3.56 .527 
 0 5 4 0 0 ن

 6 كبٌرة
% 0 0 44.4 55.6 0 

إبداء الرفض أو المبول للمولف مستعمبل  .45
 أدلة فٌه

3.78 .441 
 0 7 2 0 0 ن

 3 كبٌرة
% 0 0 22.2 77.8 0 

 243. 3.70 الرحالت والعروض الترفٌهٌة
 5 61 19 1 1 يح

 1 كبٌرة
118 1 1 

16.11

% 
59.15

% 

1.61

% 
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درجاتالمعممينفي19يتبيَّنمنالجدول) ،الرحبلت والعروض الترفيييةموقفمؤشرات(أنَّ
راتةمتوسِِِطة،وكبيِِِرة(،إذجِِِاءتالمؤشِِِحسِِِبالمتوسِِِطالحسِِِابي،تراوحِِِتبِِِينمسِِِتوى)بدرجِِِ

األولِِِى،ووقعِِِتضِِِمنمسِِِتوى)كبيِِِرة(؛لحصِِِولياعمِِِى(فِِِيالمراتِِِب42،34،36،37،45)
(9%(مِِنإجمِِاليعِِددالمعممِِينالبِِالع)59.25أعمِِىمتوسِِطحسِِابي،والتِِيحظيِِتبموافقِِة)

 معممين.
(ضمنمستوى)بدرجةمتوسطة(،وحصمتعمىمتوسطحسابي38،40)ناالمؤشربينماجاء
نسِبة%(منالعين36.11(،كمايتبينأننسبة)3.33) ةكانتاستجاباتيمفيفئةمتوسطة،وأنَّ

(.108%منالعينةكانتاستجاباتيمفيفئةبدرجةكبيرةجًدامنمجموعالتكراراتالبالع)4.62
:باآلتيويمكنتفسيرىذهالنتيجة

المعممِِينيجِِدونالمِِتعّممي ِِةمِِنخِِاللاألنشِِطةالمتضِِمنةفييِِايصِِفمِِا_إنَّ شِِاىدهفِِيالرحم
امعِادة،وانتقاءالمفرداتالتييحتاجيِالمتواصِلمِنخِاللالموقِفوالعروضالترفييية،فيعمدعمى
دراكداللِةاأللفِا فِيالعِرضوو،صياغةمضمونالمحتوىبأسِموب الِربطبِينالصِورةمِنخِاللام

المشاىدةوالصوت.
أثرالدراماالتعميميِةفِي(التيأوضحت2015_تتفنىذهالنتيجةمعدراسةالربابعة،والحباشنة)

وىِذالِوتنميةميارةالتحدث،وتحسينالتحصيلالدراسيلِدىطمبِةالمػِةالعربيِةلمنِاطقينبػيرىِا.
سِِيمفِِيتنميِِة؛ممِِايعالقِِةبمِِاتشِِمموالِِرحالتوالعِِروضالترفيييِِةمِِنتقِِديمالعديِِدمِِنالبِِرامج

يرىا.الثروةالمػويةلدىمتعمميالمػةالعربيةالناطقينبػ


 : المحور الثاني: التمقي السمعي البصري ثانًيا
 . مشاىدة برنامج تمفزيوني1

جاءتالنتائجكماىيموضحةبالجدولاآلتي:
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والتقدير لدرجات المعممين وفًقا لكل ميارة عمى 20جدول )

  هذة بزَبيح تهفزَىٍَ يشبحدة من الميارات المحددة في 
  يشبهذة بزَبيح تهفزَىٍَ المهارات لمولف 

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 التمدٌر
النسبة 
 المئوٌة

 الرتبة

 1 68.4 كبٌرة 433. 3.42 الفهم العام

 5 58.8 متوسطة 527. 2.94 الفهم االنتمائً

 4 66.6 متوسطة 441. 3.33 الفهم التفصٌلً

 3 66 متوسطة 611. 3.30 ستخالص النتائجاالستنتاج وا

 4 64.4 متوسطة 471. 3.22 التموٌم

 5 64.8 متوسطة 365. 3.24 بشكم عبو يشبهذة بزَبيح تهفزَىٍَ 
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مشاىدةحولدرجةإسياملدرجاتالمعممينالمتوسطالحسابينمنالجدولالسابنأنَّيتبيّ
تمفزيوني مناطقينلالعربيةالمػةتعّممفيبرنامج عام بشكل نظرىم وجية من بمعبػيرىا قد

ىذاالمتوسط5وبالنظرإلىالجدول)،(0.365كمابمعاالنحرافالمعياري)،(3.24) (يتبّينأنَّ
مشاىدةبرنامجتمفزيونييسيمبدرجةمتوسطة قدوقعضمنفئة)بدرجةمتوسطة(،وىذايعنيأنَّ

يرىا.فيتعّممالمػةالعربيةلمناطقينبػ
ويمكنتفسيرىذهالنتيجةبمايأتي:

لتعمِيمالمػِةعِنطريِنالمشِاىدةواالسِتماعلبِرامجو لِيسلِدييموقِتكِافٍ_قديرىالمعممِونأّنِ
،والمِؤطرلِدىتقريًباتمفزيونية،بلىيمجردوسيمة؛لتنميةميارةاالستماعلمرةواحدةفياألسبوع

_كمِِاتِِمّلمػِِةالعربيِِةلمنِِاطقينبػيرىِِاتحِِتمسِِمىحصِِةاةعِِالمكميِِةالسِِمطانقِِابوسلتعمِِيما
اةشِِارةإليِِوفِِياةطِِارالنظِِِريتبًعِِالبِِرامجكميِِةالسِِمطانقِِِابوسلتعمِِيمالمػِِةالعربيِِةلمنِِِاطقين

تحصِِلعمِِىدرجِِةإسِِيامكبيِِرةفِِيتعّمِِمبػيرىِِا_؛األمِِرالِِذيلِِميجعِِلمشِِاىدةبرنِِامجتمفزيِِوني
المػةالعربية.

قِِديِِرىالمعممِِونأنالمتعممِِينيرغبِِونفِِيتعّمِِمالمػِِةالعربيِِةمِِنمواقِِفتعميميِِةتعممّيِِةحّيِِة؛_
ألنالبرامجالتمفزيونيةيستطيعأنيرجعإليياالمتعممفيأيوقت.

اء(عمىالميجة؛مماي صِعبميمِةأدالخ_احتواءالبرامجالتمفزيونية)مسمسالت،برامجألعاب،...
.عّممالمػةالعربيةلمناطقينبػيرىادورىافيت

 من حدة عمى ميارة كل حسب إسياميا بدرجة يتعمن فيما المحددة،أما الميارات
 يوضحاآلتي:(20فالجدول)

فِيالمرتبِةاألولِىمِنوجيِةنظِرالمعممِين،إذ راتالمندرجِةضِمنياوالمؤشِميارة الفيم العـام -
(،وبمِِِعاالنحِِِراف3.42(،كمِِِابمِِِعالمتوسِِِطالحسِِِابي)%68.4بمػِِِتالنسِِِبةالمئويِِِةلِِِدرجاتيم)

ىِِِذاالمتوسِِِطقِِِدوقِِِعضِِِمنفئِِِةبدرجِِِة5(،وبِِِالنظرإلِِِىالجِِِدول)0.433المعيِِِاري) (يتبِِِّينأنَّ
كبيرة.

المعممين،نظروجيةمنالثانيةالمرتبةفيضمنياالمندرجةراتوالمؤشالفيم التفصيميميارة-
االنحِراف،وبمِع(3.33)الحسِابيالمتوسِطبمِع(،كمِا%66.6)لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذ

بدرجِِةفئِِةضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنَّيتبِِّين(5)الجِِدولإلِِىوبِِالنظر،(0.441)المعيِِاري
.متوسطة

وجيِةمِنالثالثِةالمرتبِةفِيضِمنياالمندرجِةراتوالمؤشاالستنتاج واستخبلص النتائجميارة-
(،3.30)الحسِِابيالمتوسِِطبمِِعكمِِا،%(66)لِِدرجاتيمالمئويِِةالنسِِبةبمػِِتإذمِِين،المعمنظِِر
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ضِمنوقِعقِدالمتوسطىذاأنَّيتبّين(5)الجدولإلىوبالنظر،(0.611)المعيارياالنحرافوبمع
.متوسطةبدرجةفئة
إذالمعممِِين،نظِِروجيِِةمِِنالرابعِِةالمرتبِِةفِِيضِِمنياالمندرجِِةراتوالمؤشِِ  التقــويم ميــارة-

االنحِِرافوبمِِع،(3.22)الحسِِابيالمتوسِِطبمِِعكمِِا،%(64.4)لِِدرجاتيمالمئويِِةالنسِِبةبمػِِت
بدرجِِةفئِِةضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنَّيتبِِّين(5)الجِِدولإلِِىوبِِالنظر،(0.471)المعيِِاري
.متوسطة

نظروجيةمنسةواألخيرةالخامالمرتبةفيضمنياالمندرجةراتوالمؤشالفيم االنتقائيميارة-
وبمِِع(2.94)الحسِِابيالمتوسِِطبمِِع(كمِِا%58.8)لِِدرجاتيمالمئويِِةالنسِِبةبمػِِتإذالمعممِِين
فئِِةضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنيتبِِين(5)الجِِدولإلِِىوبِِالنظر(0.527)المعيِِارياالنحِِراف
.متوسطةبدرجة
عزىىذهالنتيجةإلىاآلتي:ت قد
اتالفيِِِِمالعِِِِام،تلتنميِِِِةالميِِِِارات؛إذحصِِِِمتميِِِِارفِِِِيتنظِِِِيمالوقِِِِصِِِِوراحتماليِِِِةوجِِِِودق_
مثِِل:التقِِويم،والفيِِمات،ةاألولِِى،فِِيحِِينجِِاءتالميِِارالمندرجِِةتحتيِِاعمِِىالمرتبِِمؤشِِراتوال

فيتحقينأىِدافياخرىوىذاالفارايدّلناعمىأنإدارةالوقتتختمفمنميارةألمتأخرة،االنتقائي
المرجوة.

قِدتِؤديإلِىحِذفبعِضاألصِوات؛ناةنسِانفِيأيبرنِامجتمفزيِوني_السرعةفيالتحّدثمِ
مّمِِِايصِِِعبتحديِِِداألفكِِِارالتفصِِِيمية،أوانتقائيِِِا،ةصِِِدارالحكِِِمعمِِِىاألفكِِِارالمطروحِِِةفِِِي

الرسالةالمستمعإليياوالمشاىدة.
فـي مـن المؤشـرات المحـددة حـدة  عمـىوفًقـا لكـل مؤشـر أما فيما يتعمق باسـتجابات المعممـين    

موقف مشاىدة برنامج تمفزيوني، فالجدول اآلتي يبين النتائج:
( التكــرارات والنســب المئويــة والمتوســطات  الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والرتبــة حســب المتوســط 21الجــدول)

ي موقـف مشـاىدة برنـامج االسـتبانة المحـددة فـ مؤشـراتعمـى حـدة مـن  مؤشرالحسابي لدرجات المعممين في كل 
 تمفزيوني.

 المحور الثاني: التمقي السمعي البصري 

المتوسط  شاىدة برنامج تمفزيونيؤشرات مم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

التكرار 
 والنسبة

 مستويات االستجابة
ضعيفة  الرتبة التقدير

 كبيرة متوسطة ضعيفة جًدا
كبيرة 

 جدا
لة عن طرٌك إدران للرموز اللغوٌة المنطو .46

 667. 3.22 التمٌٌز السمعً البصري 
 0 3 5 1 0 ن

 7 يتىسطت
% 0 11.1 55.6 33.3 0 

 تحدٌد الفكرة العامة للمشهد التلفزٌونً  .47
3.67 .500 

 0 6 3 0 0 ن
 1 كبُزة

% 0 0 33.3 66.7 0 

 1 طتيتىس 2 1 5 1 0 ن 1.014 3.44 إدران اللغة المنطولة فً الموالف المثٌرة.  .48
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% 0 11.1 55.6 11.1 22.2 

توظٌف األحداث المشاهدة فً الحٌاة الٌومٌة  .49
 500. 3.33 )مثل: خبر عن ظاهرة، التلوث مثبل(

 0 3 6 0 0 ن
 1 يتىسطت

% 0 00 66.7 33.3 0 

المدرة على تمدٌم ما شاهده لآلخرٌن مثل  .51
 441. 2.78 مشاهد تمثٌلٌة خٌالٌة، والعٌة 

 0 0 7 2 0 ن
 11 يتىسطت

% 0 22.2 77.8 0 0 

 782. 3.11 التنبإ بالنتابج وفماً للممدمات المعروضة له .50
 1 0 7 1 0 ن

 9 يتىسطت
% 0 11.1 77.8 0 11.1 

التمٌٌز بٌن األفكار الربٌسة والثانوٌة فً  .52
 707. 3.33 المشهد التلفزٌونً

 1 1 7 0 0 ن
 5 يتىسطت

% 0 0 77.8 11.1 11.1 

 527. 3.56 تحدٌد طبٌعة الموضوع المطروح.   .53
 0 5 4 0 0 ن

 1 كبُزة
% 0 0 44.4 55.6 0 

الحركات(  –توظٌف لغة الجسد )االٌماءات  .54
 928. 3.11 فً شرح المستمع إلٌه .

 0 4 2 3 0 ن
 11 يتىسطت

% 0 33.3 22.2 44.4 0 

ربط الكلمات المكتوبة على الشرٌط بالمولف  .55
 601. 3.11 المربً.

 0 2 6 1 0 ن
 8 يتىسطت

% 0 11.1 66.7 22.2 0 

فً الحٌاة  المحتوىتوظٌف أفكار جدٌدة من  .56
 500. 3.33 الٌومٌة.

 0 3 6 0 0 ن
 1 يتىسطت

% 0 0 66.7 33.3 0 

بٌان أوجه التشابه واالختبلف فً المعلومات  .57
 1.130 3.44 المعروضة.

 2 2 3 2 0 ن
 1 كبُزة

% 0 22.2 33.3 22.2 22.2 

إبداء وجهة نظر معٌنة تجاه معلومات من  .58
 866. 3.33 أحداث. 

 1 2 5 1 0 ن
 6 يتىسطت

% 0 11.1 55.6 22.2 11.1 

إبداء الرأي فً أحداث مختلفة متضمنة فً  .59
 707. 3.33 المحتوى.

 0 4 4 1 0 ن
 5 يتىسطت

% 0 11.1 44.4 44.4 0 

المفردات محاكاة النطك الصحٌح لبعض  .61
 707. 3.00 بشكل صحٌح

 0 2 5 2 0 ن
 11 يتىسطت

% 0 22.2 55.6 22.2 0 

 365. 3.24 مشاهدة برنامج تلفزٌونً

 7 18 75 15 1 يح
 5 يتىسطت

115 1 11.11
% 

55.55
% 

48.1
% 

5.15
% 


درجِِاتالمعممِِينفِِي21يتبِّينمِِنالجِِدول) ،يــونيمشــاىدة برنــامج تمفز موقِِفمؤشِرات(أنَّ

،47)مؤشراتحسبالمتوسطالحسابيتراوحتبينمستوى)بدرجةمتوسطة،وكبيرة(،إذجاءتال
(فيالمراتباألولى،ووقعتضمنمستوى)كبيرة(لحصولياعمىأعمىمتوسطحسابي،53،57
(معممين.9%(منإجماليعددالمعممينالبالع)22.2%،55.6%،66.7حظيتبموافقة)و

جميعيِامِنىِذاالمحِورضِمنمسِتوى)بدرجةمتوسِطة(،وحصِمتخرىاألالمؤشراتجاءتبينما
%(مِِِنالعينِِِة11.11(،كمِِِايتبِِِينأننسِِِبة)2.78،.3.33عمِِِىمتوسِِِطحسِِِابييتِِِراوحبِِِين)

نسِِِبة) العينِِِةكانِِِتاسِِِتجاباتيمفِِِيفئِِِة%(مِِِن55.55كانِِِتاسِِِتجاباتيمفِِِيفئِِِةضِِِعيفة،وأنَّ
%(وقعتضمنفئةكبيرة،بينماكانتنسبةمنوقعتإجاباتيم28.11بدرجةمتوسطة،ونسبة)

(فيىذاالمحور.135%(منمجموعالتكراراتالبالع)5.15ضمنفئةكبيرةجًدا،لمتتجاوز)
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عزىىذهالنتيجةإلىاآلتي:ت قدو
أسيمفيبيانأوجوالتشابوواالختالففيالمعموماتاتكرارىثمَّالعامةلممشيد،تحديدالفكرة_أنَّ

المعروضةمنالمتعّممين،التيقديكونالمتعّممعمىعممم سّبنبيا.
(،التِِيأثبتِِتفاعميِِةالِِتعّممالمِِزيجِِِِِِِالِِذييمِِزجبِِين2014_تتفِِنىِِذهالنتيجِِةمِِعدراسِِةالسِِيد)

دةوالِِتعّممااللكترونِِيِِِِِِِفِِيتنميِِةاالسِِتيعاباالسِِتماعيلِِدىمتعّممِِيالمػِِةطريقِِةالتِِدريسالمعتِِا
العربيةغيرالناطقينبيا،وفيميمالعاملمواقفالتمقيالسمعيالبصري.

 
 . مشاهدة فٌلم4

جاءتالنتائجكماىيموضحةبالجدولاآلتي:
والرتبة والتقدير لدرجات المعممين وفًقا لكل ميارة عمى ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 22جدول )

  يشبهذة فُهى حدة من الميارات المحددة في موقف 
  يشبهذة فُهى المهارات لمولف 

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 التمدٌر
النسبة 
 المئوٌة

 الرتبة

 5 62.2% متوسطة 577. 3.11 الفهم العام

 4 73.4% كبٌرة 559. 3.67 الفهم االنتمائً

 4 64.4% متوسطة 712. 3.22 الفهم التفصٌلً

 3 73.4% كبٌرة 577. 3.67 االستنتاج واستخالص النتائج

 1 74.4% كبٌرة 972. 3.72 التموٌم

 4 69.6% كبٌرة 504. 3.48 بشكم عبو يشبهذة فُهى 

مشاىدةلدرجةإسيامحولدرجاتالمعممينالمتوسطالحسابينمنالجدولالسابنأنَّيتبيّ
كمابمع،(3.48)قدبمعبػيرىامنوجيةنظرىمبشكلعاملمناطقينالعربيةالمػةتعّممفياألفالم

ىذاالمتوسطقدوقعضمنفئة5وبالنظرإلىالجدول)،(0.504االنحرافالمعياري) (يتبّينأنَّ
بدرجة يسيم الفيمم مشاىدة أنَّ يعني وىذا كبيرة(، لمناطقين)بدرجة العربية المػة تعّمم في كبيرة

 بػيرىا.
ويمكنتفسيرىذهالنتيجةباآلتي:
األفالمتعكسمواقفواقعيةحّية،تثيرالمتعّممنحومعرفةالموضوع؛ممايوّلدلديوالدافعية_أ نَّ

نحوتعّممالمػةالعربية.
منتقنياتبصرية،باةضافةإلىاةيماءات_وضوحالرسالةلممتعّممفيالفيمم؛نظًرالمايتضمنو

يزيدمنثقةالمتعّممبنفسوفيأثن الممثمون،وىذا قدالتييؤدييا فاتوسمعي ا ما " اءالتحّدث؛ألنَّ
(2014،85)أبوحمرة،.ا"يكونقاباًللإلدراكبصري 
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واالنتقالو المتعّممينفيموضوعاتالفيمم، الربطبينموقفوآخر_إفساحالمجاللتبادلآراء
فيو.

 التيتتضمنيا ال_الواقعية الوثيقة أجواءالسمعية إلى" المتعّمم وذلكبنقميا الفيمم؛ مثل: بصرية،
(1978،22المواقفالتييصّورىاالفيمم،وكأنَّويعيشيابنفسو".)القاسمي،

 مع النتيجة ىذه عوض)_تتفن وأبو الفاعوري، و(2012دراسة دراسة، وساسوننيمي
Nely& Suzanne, 2015) ،)بحرانيوتامدراسةوBAHRANI & Tam, 2012)،)التي

،مالمػةاليدفييسيمفيتسييلتعمممومنبينياالفي،أناستعمالالمادةالسمعيةوالبصريةأثبتت
وتعّمميابشكلأفضل،ويكونلياأثرفيتحسينالمػة.

إسياميا بدرجة يتعمن فيما فالجدولأما المياراتالمحددة، من عمىحدة ميارة حسبكل
 السابنيبّينمجيئياوفًقالآلتي:

فيالمرتبةاألولىمنوجيةنظرالمعممين،إذبمػِت المندرجةضمنيا راتوالمؤشميارة التقويم -
ِِِِِِدرجاتيم) ِِِِِِعالمتوسِِِِِِطالحسِِِِِِابي)%74.4النسِِِِِِبةالمئويِِِِِِةل ِِِِِِعاالنحِِِِِِراف3.72(،كمِِِِِِابم (،وبم

ىِِِذاالمتوسِِِطقِِِدوقِِِعضِِِمنفئِِِةبدرجِِِة5(،وبِِِالنظرإلِِِىالجِِِدول)0.972يِِِاري)المع (يتبِِِّينأنَّ
كبيرة.

المعممِين،نظِروجيِةمِنالثانيِةالمرتبِةفِيضمنياالمندرجةراتوالمؤشالفيم االنتقائيميارة-
االنحِرافوبمِع،(3.67)الحسِابيالمتوسِطبمِع(،كمِا%73.4)لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذ

بدرجِِةفئِِةضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنَّيتبِِّين(5)الجِِدولإلِِىوبِِالنظر،(0.559)المعيِِاري
.كبيرة
وجيِةمِنالثالثِةالمرتبِةفِيضِمنياالمندرجِةراتوالمؤشاالستنتاج واستخبلص النتائجميارة-

(،3.67)الحسِابيتوسِطالمبمِعكما،%(73.4)لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذالمعممين،نظر
ضِمنوقِعقِدالمتوسطىذاأنَّيتبّين(5)الجدولإلىوبالنظر،(0.577)المعيارياالنحرافوبمع
.كبيرةبدرجةفئة
نظِِِِروجيِِِِةمِِِِنالرابعِِِِةالمرتبِِِِةفِِِِيضِِِِمنياالمندرجِِِِةراتوالمؤشِِِِ  الفيــــم التفصــــيمي ميــــارة-

وبمِع،(3.22)الحسِابيالمتوسِطبمِعكما،%(64.4)لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذالمعممين،
فئِةضِمنوقِعقِدالمتوسِطىِذاأنَّيتبِّين(5)الجِدولإلِىوبالنظر،(0.712)المعيارياالنحراف
.متوسطةبدرجة

الفيم العامميارة- نظروجيةمنالخامسةواألخيرةالمرتبةفيضمنياالمندرجةراتوالمؤش
وبمع،(3.11)الحسابيالمتوسطبمع(،كما%62.2)لدرجاتيمويةالمئالنسبةبمػتإذالمعممين،
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فئةضمنوقعقدالمتوسطىذاأنَّيتبّين(5)الجدولإلىوبالنظر،(0.577)المعيارياالنحراف
.متوسطةبدرجة
تعزىىذهالنتيجةإلىاآلتي:قدو
استعمالاألفالمفيتعميمالمػةالعربيةلمناطقينبػير_أ وسيمةتثيرقدراتالمتعّممينفينَّ ىا،ي ع دع

التحّدثعنالف أثناء التقويم ميارة لتنمية لمعينة ميمة أنيا والسّيما منحيثيمم، تجانسيا عدم
ى.الجنسيةوالكفاءةالمػوية؛بدليلحصولياعمىالمرتبةاألول وىذاماتؤكدهأبوحمرةبقوليا:"إنَّ

وإصداراألحكامالتعّممعنطرينالوسائل التقويم، ميارة ي نّميلدىالمتعّمم والمرئية، السمعية
(2014،84)أبوحمرة،.بالمػةالمتعّممة"

فـي  مـن المؤشـرات المحـددةعمـى حـدة  مؤشـرأما فيما يتعمـق باسـتجابات المعممـين وفـق كـل     
 موقف مشاىدة فيمم، فالجدول اآلتي يبي ن النتائج:

والنســب المئويــة والمتوســطات  الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والرتبــة حســب المتوســط  التكــرارات (23الجــدول)
 االستبانة المحددة في موقف مشاىدة فيمم. مؤشرات عمى حدة من مؤشر الحسابي لدرجات المعممين في كل

 المحور الثاني: التمقي السمعي البصري 

المتوسط  مشاىدة فيمم مؤشرات
 الحسابي

االنحراف 
 ياري المع

التكرار 
 والنسبة

 مستويات االستجابة
ضعيفة  الرتبة التقدير

 جًدا
كبيرة  كبيرة متوسطة ضعيفة

 جًدا
إدسان نهشيٕص انهغٕٚخ انًُطٕلخ ػٍ ؽشٚك  .61

 441. 3.22 انزًٛٛض انسًؼٙ انجظش٘
 0 2 7 0 0 ن

 7 يتىسطت
% 0 0 77.8 22.2 0 

رذذٚذ انًؼُٗ انؼبو نهًذزٕٖ يٍ خالل  .62

 782. 3.11 دسان انذسٙ نهًٕلف .اال
 0 3 4 2 0 ن

 8 يتىسطت
% 0 22.2 44.4 33.3 0 

 707. 3.00 رذذٚذ طفبد يب ٚذٔس فٙ انًذزٕٖ. .63
 0 2 5 2 0 ن

 9 يتىسطت
% 0 22.2 55.6 22.2 0 

 866. 3.67 إدسان انكهًبد انجذٚذح. .64
 1 5 2 1 0 ن

 4 كبٌرة
% 0 11.1 22.2 55.6 11.1 

ؾ اٞدذاس انجذٚذح يٍ انًٕلف ثأدذاس سث .65

سبثمخ )انذذٚش ػٍ فٛهى ٚذبكٙ انًٕلف  أخشٖ

 رارّ(.
3.67 .500 

 0 6 3 0 0 ن

 3 كبٌرة
% 0 0 33.3 66.7 0 

رٕظٛف انًزؼهّى نضمبفزّ فٙ أصُبء َمبشّ  .66

نهًٕلف انًؼشٔع أيبيّ، ثظٕسح رؼكس 

 اْزًبيبرّ.
3.33 .707 

 0 4 4 1 0 ن
 6 يتىسطت

% 0 11.1 44.4 44.4 0 

 782. 3.11 رٕظٛف أفكبس جذٚذح يٍ انًذزٕٖ . .67
 0 3 4 2 0 ن

 8 يتىسطت
% 0 22.2 44.4 33.3 0 

رذذٚذ انذبنخ انشؼٕسٚخ نجؼغ انشخظٛبد  .68

ٔفمبً نزؼجٛشارٓى انهغٕٚخ ٔانجسذٚخ فٙ انفٛهى انز٘ 

 ٚشبْذِ .
3.67 .866 

 1 5 2 1 0 ن
 4 كبٌرة

% 0 11.1 22.2 55.6 11.1 

رذذٚذ انسًبد االجزًبػٛخ نهشخظٛبد يٍ  .69

 527. 3.56 خالل يُظشْى انؼبو ) يذٚش، يؼهى ، يفكش، ػبيم(
 0 5 4 0 0 ن

 5 كبٌرة
% 0 0 44.4 55.6 0 
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رٕظٛف انًزؼهّى نضمبفزّ فٙ أصُبء َمبشّ نهفٛهى  .70

 667. 3.78 انز٘ شبْذِ.
 1 5 3 0 0 ن

 4 كبٌرة
% 0 0 33.3 55.6 11.1 

إثذاء انشأ٘ فٙ اٞدذاس انًزؼًُخ فٙ  .71

 782. 3.89 انًذزٕٖ .
 2 4 3 0 0 ن

 1 كبٌرة
% 0 0 33.3 44.4 22.2 

إثذاء انشأ٘ ثبسزؼًبل ػجبساد يٍ  .72

 1.236 3.56 انًذزٕٖ
 2 3 3 0 1 ن

 6 كبٌرة
% 11.1 0 33.3 33.3 22.2 

 504. 3.48 مشاىدة فيمم

 7 47 44 9 1 مج
 كبٌرة

2 
108 0.92

% 
8.33

% 
40.70

% 
43.5

% 
6.4
% 

 1 يتىسطت 2الترتيب   402. 3.36 المحور الثاني التمقي السمعي البصري 
  كبيرة  240. 3.41 االستبانة ككل

( الجدول من 23يتبّين في المعممين درجات أنَّ مؤشرات( حسبمشاىدة فيممموقف ،
،71)مؤشراتةمتوسطة،وكبيرة(،حيثجاءتالالمتوسطالحسابي،تراوحتبينمستوى)بدرج

70 ،65 ،64 عمىأعمى68، لحصوليا ووقعتضمنمستوى)كبيرة(؛ فيالمراتباألولى، )
متوسطحسابي.

جميعياضمنمستوى)بدرجةمتوسطة(،وحصمتعمىمتوسطخرىاأللمؤشراتبينماجاءتا
%(منالعينةكانتاستجاباتيم0.92سبة)(،كمايتبينأنن3.00،.3.33حسابييتراوحبين)

نسبة) وأنَّ جًدا، كانتاستجابا8.33فيفئةضعيفة بدرجةضعيفة،%(منالعينة فيفئة تيم
%(وقعتضمنفئةبدرجةمتوسطة،بينماكانتنسبةمنوقعتإجاباتيمضمن40.70نسبة)و

لمتتجاوزنسبةمنكانتإجاباتيم43.5فئةكبيرة) بينما من%(6.4)فيفئةكبيرةجًدا%(،
(فيىذاالمحور.108مجموعالتكراراتالبالع)

ويمكنتفسيرىذهالنتيجةبِِِِاآلتي:
موضوعالفيمم_أ يالمسجوانبترتبطبشخصيةالمتعّمم،فمنيامايرتبطبمشاعرهوأحاسيسوقدنَّ

دراكالكمماتالجديدةوكيزلىالترمنيامايرتبطبعقمو؛ممايدفعوإالوجدانية،و األحداثابطًار،ام
 بأحداث الموقف من وم سابقةأخرىالجديدة وفقًادًحد ّ، الشخصيات لبعض الشعورية االحالة

 .لتعبيراتيمالمػويةوالجسديةفيالفيممالذييشاىده
اثالمتضمنةفيبداءالرأيفياألحدةقدتكونكافية؛التييتركياالمعمملممتعّمممساحةالحرية_
لثقافتوأثناءنقاشولمفيممالذيشاىده.وتوظيففيمم،وال
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  :ككل محاور االستبانة للمعلمٌن رتٌبت ثالثا:

أنترتيبمحاوراالستبانةةجاباتالمعممينجاءتمرتبةيتبينمنخاللالنتائجالسابقة     
دولاآلتي:كماىيفيالج،احسبالرتبةوالمتوسطالحسابيتنازلي 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والتقدير والرتبة لدرجات المعممين في محاور االستبانة 24جدول )
 حول درجة إسيام المحتوى السمعي البصري في تعم م المغة العربية لمناطقين بغيرىا

   محاور االستبانة
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 التمدٌر
 النسبة
 المئوٌة

 الرتبة

 4 %63.4 متوسطة 0.260 3.30 التجمعات العلنٌة

 3 %68.2 كبٌرة 0.162 3.41 المحاضرات

 1 %74 كبٌرة 0.243 3.70 الرحالت والعروض الترفٌهٌة

 1 %69.4 كبٌرة 0.155 3.47 المحور األول: الفهم مشاهد ا ومستمع ا

 5 %64.8 متوسطة 0.365 3.24 مشاهدة برنامج تلفزٌونً

 4 %69.6 كبٌرة 504. 3.48  يشبهذة فُهى 

 4 %67.2 متوسطة 402. 3.36 انًحىر انثبٍَ: انتهقٍ انسًعٍ انبصزٌ

  %68.2 كبٌرة 240. 3.41 االستببَت ككم

 

المحتِِوىالسِِمعيالبصِِريبشِِكلعِِاميسِِيمبدرجِِةكبيِِرةفِِيتعّمِِمالمػِِة يتبِِّينمِِنالجِِدولأنَّ
إذبمعالمتوسِطالحسِابيلِدرجاتالمعممِينعمِىمنوجيةنظرالمعممين؛قينبػيرىاالعربيةلمناط

(،وىذاالمتوسطيقعضمنفئةبدرجةكبيرة.3.41االستبانةككل)
ويمكنأنتعودىذهالنتيجةإلىاآلتي:
المعممِينمِِنخِاللخبِِرتيمفِيتعمِِيمالمػِةالعربيِِةلمنِاطقينبػيرىِِاوجِدواالمحتِِوىالسِِمعينَّأ_

البصرييمكناستعمالوفيتعميمالمػةالعربيةلمناطقينبػيرىا؛لكونو"يعتمدعمىالعرضالبصري
سِتعمالالشِفوي،والشِكأنالبصِرمِعالسِمعمِعالحِديثواالسِتعمالمعالتِذكرالسِمعيمِعاال

 (1985،165تؤكدالقدرةعمىالكالم".)الناقة،
أفعرررال  مرررنالرمررروز الصرروتٌة والبصررررٌة والحركٌررة   علررى _اشِِتمالالمحتِِوىالسِِمعيالبصِِِري

فً عملٌة التواصل اللغوي. مهمة، وهً بحد  ذاتها وإشارات


المحوراألول)الفيممشاىًداومستمًعا(يسيمبدرجةكبيرةفيتعّمم24يتبّينمنالجدول) (أنَّ
نفئِِة)بدرجِِةكبيِِرة(،وىِِذاالمػِِةالعربيِِةلمنِِاطقينبػيرىِِا؛إذوقعِِتاسِِتجاباتالمعممِِينفيِِوضِِم

يعنيأنالمحتوىالسمعيالبصريالمتعمنبيذاالمحور:
من معأصحابالمػة.لوجووجًياالمتعّمميكونالتيالحّيةالبصرّيةالسمعيةالمواقف_ي ع دع

م فِِردةأساسِِيةمِِنمفِِرداتالمسِِاقاتالمدرجِِةفِِيخطِِةالبرنِِامجفِِيكميِِةالسِِمطانقِِابو ِِدع س_ي ع 
لتعميمالمػةالعربيةلمناطقينبػيرىا.
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_توّفراةمكاناتفِيىِذاالجانِب)التجمعِاتالعمنيِة_الشِريكالمػِوي_المحاضِرات_الِرحالت
والعروضالترفييية،واألنشطةالمسائية(.

_حاجةتعّممالمػةإلى"ممارسةحّيةلياواستعماالتحياتية،ومعايشةلمواقفأداءلػويمن
والتمثيل،ت ولعباألدوار، والحوارات، عمىالمناقشات، يقوم ما الدارسونمنيا مكالتييحتاجيا

(2006،129والرحالت،ومواقفاالتصالالمختمفة".)طعيمة،والناقة،

ِِِّينمِِِنالجِِِدول) ِِِاني)التمقِِِيالسِِِمعيالبصِِِري(مِِِنوجيِِِةنظِِِر24كمِِِايتب المحِِِورالث (أنَّ
توسطةفيتعّممالمػةالعربية،وربمات عزىىذهالنتيجةإلىاآلتي:المعممينيسيمبدرجةم

فالصِِفي.رهلمقتضِِىالموقِِاالجانِِب؛مِِنحيِِثتِِوفي_طبيعِِةالمحتِِوىالسِِمعيالبصِِريفِِيىِِذ
مشِِاىدةالبِِرامجالتمفزيونيِِةواألفِِالم،مثِِل:فِِيالتِِيتسِِاعدالمتعّممِِين_نقِِصاةمكانِِاتالمتاحِِة

ضاألفالم.توفيرقاعاتمييئةلعر
_استعمالالمشيدالتمفزيونيداعًماألنشطةحصةاةعالم)االستماع(،وليسمستقاًل.

(التيأشارتإلىأىميةالتعّممالسمعيالبصري،2013_تتفنىذهالنتيجةمعنتائجدراسةعفانة)
البِِِرامجالسِِِمعيةالبصِِِريةعموًمِِِاتعِِِّدمص2012ِِِودراسِِةىدايِِِة) ِِِدًرا(،التِِِيأثبتِِِتأنَّ مِِِناميم 

مصادرتعّممالمػاتاألجنبية،وتسيمفيتسييلتعميمالمػةالعربية،وتعّمميابوصفيالػةثانية.
عمـى  اي البصـري، فقـد جـاءت مرتبـة تنازليِّـأما حسب كل موقف من مواقف المحتـوى السـمع     

 الشكل اآلتي:
فِيالمرتبِةاألولِىمِنومسـتمًعا  موقف الرحبلت والعروض الترفييية من محور الفيم مشـاىًدا -

ِِِِدرجاتيم)وجيِِِِةنظِِِِرالمعممِِِِينإذبمػِِِِتالنسِِِِبة ِِِِةل ِِِِعالمتوسِِِِطالحسِِِِابي(،%74المئوي كمِِِِابم
ىِِذاالمتوسِِطقِِد5(،وبِِالنظرإلِِىالجِِدول)0.243(،وبمِِعاالنحِِرافالمعيِِاري)3.70) (يتبِِّينأنَّ

.لعربيةلمناطقينبػيرىامالمػةافيتعمّمنحيثإسياموبدرجةكبيرة،وقعضمنفئة
نظِِروجيِِةمِِنالثانيِِةالمرتبِِةفِِيمشــاىدة فــيمم مــن محــور التمقــي الســمعي البصــري موقــف-

لِدرجاتيمالمئويِةالنسبةبمػتفيتعّممالمػةالعربيةلمناطقينبػيرىا،إذمنحيثإسياموالمعممين
إلى،وبالنظر(0.504)معياريالاالنحرافوبمع،(3.48)الحسابيالمتوسطبمع(،كما69.6%)

.كبيرةبدرجةفئةضمنوقعقدالمتوسطىذاأنَّيتبّين(5)الجدول
نظِِِروجيِِِةمِِِنالثالثِِِةالمرتبِِِةفِِِيمـــن محـــور الفيـــم مشـــاىًدا ومســـتمًعاالمحاضـــراتموقـــف-

لِدرجاتيمالمئويِةالنسبةبمػتإذفيتعّممالمػةالعربيةلمناطقينبػيرىا،المعممينمنحيثإسيامو
إلِىوبِالنظر،(0.162)المعيِارياالنحرافوبمع(،3.41)الحسابيالمتوسطبمعكما،%(68.2)

.كبيرةبدرجةفئةضمنوقعقدالمتوسطىذاأنَّيتبّين(5)الجدول
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نظِروجيِةمِنالرابعِةالمرتبِةفِي من محور الفيم مشـاىًدا ومسـتمًعا التجمعات العمنية موقف-
لِدرجاتيمالمئويِةالنسبةبمػتإذفيتعّممالمػةالعربيةلمناطقينبػيرىا،يثإسياموالمعممينمنح

إلِىوبِالنظر،(0.260)المعيِارياالنحرافوبمع،(3.30)الحسابيالمتوسطبمعكما،%(63.4)
.متوسطةبدرجةفئةضمنوقعقدالمتوسطىذاأنَّيتبّين(5)الجدول

ــموقــف- ــامج تمفزي ــي الســمعي البصــري  مــنونيمشــاىدة برن الخامسِِةالمرتبِِةفِِيمحــور التمق
بمػِتإذفيتعّممالمػةالعربيةلمناطقينبػيرىا،لمعممينمنحيثإسياموانظروجيةمنواألخيرة
االنحِِِِِِرافوبمِِِِِِع،(3.24)الحسِِِِِِابيالمتوسِِِِِِطبمِِِِِِع(،كمِِِِِِا%64.8)لِِِِِِدرجاتيمالمئويِِِِِِةالنسِِِِِِبة
بدرجِِةفئِِةضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنَّيتبِِّين(5)ولالجِِدإلِِىوبِِالنظر،(0.365)المعيِِاري
.متوسطة

ويمكنتفسيرىذهالنتيجةبِِِِاآلتي:
لِِىتمكِِينىِِذاالموقِِفرفيييِِةفِِيالمرتبِِةاألولِِى؛يعِِودإ_مجِِيءموقِِفالِِرحالتوالعِِروضالت

المتعّممينمنإيجادالتواصلالمػويوالحضاريمعالمجتمعالمػوياألصمي.
يمج_الِِذاةضِافةإلِِىمِايالحظِِوالمعممِونمِِنتجِاوبالمتعّممِِينفِيىِِذاالمجِال؛لػنِِىالبرنِاب

تنظمِِوكميِِةالسِِمطانقِِابوسلتعمِِيمالمػِِةالعربيِِةلمنِِاطقينبػيرىِِاليِِم_باألنشِِطةالمتنوعِِة؛ممِِا
لِِىاةثِِراءالمعرفِِيفِِيتبِِادلاآلراءبيِِني موبِِينالطِِرفيسِِيمفِِيزيِِادةالتفاعِِلبِِينالمتعّممِِين،وام

اآلخر،وىذايزيدتفاعميمواستعماليملمػة.
ذااليقّمِِِلمِِِن_ومجِِِيءمشِِِاىدةالفِِِيممفِِِيالمرتبِِِةالثانيِِِة،والمحاضِِِراتفِِِيالمرتبِِِةالثالثِِِة،ىِِِ

ابدرجِِةكبيِِرة،خاصِِةوأّنمشِِاىدةالفِِيمممِِدخلأصِِيلمِِنم ِِدخالتالِِتعّمم،وقِِدأىميتيمِِا؛إذجِِاء
يمسِِاعدةالمِِتعّممعمِِىاالنِِدماجبثقافِِةالمجتمِِعخِِارجالقاعِِةالدراسِِية.يِِدركالمعممِِونأىميتِِوفِِ

والمحاضِِِِراتىِِِِيبمثابِِِِةتقِِِِويملميِِِِاراتاالسِِِِتماعوالتحِِِِّدثلممتعّممِِِِينمِِِِنالمعّممِِِِينالمتِِِِاب عين
لمداخالتيم،ومشاركاتيمأثناءالمحاضرة.

جتمفزيِونيفِيالمرتبِةالخامسِة،_أمامجيءالتجمعاتالعمنيةفيالمرتبةالرابعة،ومشاىدةبرنِام
فقِديعِودإلِىقمِنالمعممِينمِنتِداخلالفصِحىبالعاميِة؛وكالىماضمنفئةالدرجةالمتوسِطة؛

إذيجريالتركيزعمىالفصحىفيكميةالسمطانقابوسلتعميمالمػةالعربيةلمناطقينبػيرىا.
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المغـة العربيـة لمنـاطقين بغيرىـا مـن وجيـة  ما درجة إسيام المحتوى السمعي البصري في تعم م. 2
 نظر المتعم مين؟

ِِِِِب ْتالتكِِِِِرارات،والنسِِِِِبالمئويِِِِِة،و س  ة،الحسِِِِِابياتالمتوسِِِِِطلإلجابِِِِِةعِِِِِنىِِِِِذاالسِِِِِؤالح 
االستبانة،وفِيكِلمحِورمِنمحاورىِا،مؤشراتواالنحرافاتالمعياريةالستجاباتالمتعّممينتجاه

العربيِِِةالمػِِِةتعّمِِِمفِِِيالبصِِِريالسِِِمعيالمحتِِِوىيِِِددرجِِِةإسِِِياموكِِِلموقِِِفمِِِنمواقفيِِِا؛لتحد
المتعّممينحسبفئاتتدرجالمقياسالخماسيفياالستبانة.نظروجيةمنبػيرىالمناطقين

 المغـة تعم ـم فـي البصـري  السـمعي المحتـوى  إسـيام درجـة عمـى الحكـم معيـار(  5) انظر الجدول 
ءتالنتائجكمايأتي:جا،وقدبغيرىا لمناطقين العربية

 أواًل: المحور األول: الفيم مشاىًدا ومستمًعا:
 . التجمعات العمنية:1
يتضمنىذاالموقفالسمعيالبصريخمِسميِاراتىِي)الفيِمالعِام،الفيِماالنتقِائي،الفيِم

ب ْتالمتوسطاتالحسابية، س  واالنحرافاتالتفصيمي،االستنتاجواستخالصالنتائج،التقويم(؛لذلكح 
المعيارية،والرتبةلدرجاتالمتعّممينوفًقالكِلميِارةعمِىحِدةمِنالميِاراتالمحِددةضِمنموقِف

التجمعاتالعمنية،فجاءتالنتائجكماىيموضحةبالجدولاآلتي:
ل ميارة عمى ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والتقدير لدرجات المتعم مين وفًقا لك25جدول )

 حدة من الميارات المحددة في موقف التجمعات العمنية
 المهارات لمولف التجمعات العلنٌة

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 التمدٌر
النسبة 
 المئوٌة

 الرتبة

 1 76.2% كبٌرة 628. 3.81 الفهم العام

 4 72.4% كبٌرة 637. 3.62 الفهم االنتمائً

 3 72.2% كبٌرة 536. 3.61 الفهم التفصٌلً

 5 64.6% متوسطة 657. 3.23 االستنتاج واستخالص النتائج

 4 69.2% كبٌرة 692. 3.46 التموٌم

 4 71% كبٌرة 521. 3.55 انتدًعبث انعهُُت بشكم عبو

التجمعاتحولدرجةإسياملدرجاتالمتعّممينالمتوسطالحسابينمنالجدولالسابنأنَّيتبيّ
بػيرىامنوجيةنظرىمبشكلعاموقعضمنفئة)بدرجةلمناطقينالعربيةالمػةتعّممفيالعمنية
كبيرة(.

ويمكنتفسيرىذهالنتيجةوفًقالمايأتي:
مج في لالندماج لممتعممين فرصة ت عدع اة_ ولممشاركة العربية، المػة المجاالتتمع في يجابية
ال خارج يصادفونيا قد التي المػةاالجتماعية تعّمم نحو استعدادىم من يزيد مّما الدراسّية؛ قاعة

العربية.
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اتالمحددةفيالتجمعاتحسبكلميارةعمىحدةمنالميارأمافيمايتعمنبدرجةإسياميا
 العمنية،فالجدولالسابنيبّينمجيئياوفًقالآلتي:

بةاألولىمنوجيِةنظِرالمتعّممِين،إذفيالمرت راتالمندرجةضمنياوالمؤشميارة الفيم العام  -
(،وبمِِِعاالنحِِِراف3.81كمِِِابمِِِعالمتوسِِِطالحسِِِابي)(، %76.2بمػِِِتالنسِِِبةالمئويِِِةلِِِدرجاتيم)

ىِِِذاالمتوسِِِطقِِِدوقِِِعضِِِمنفئِِِةبدرجِِِة5(،وبِِِالنظرإلِِِىالجِِِدول)0.628المعيِِِاري) (يتبِِِّينأنَّ
كبيرة.

المتعّممين،نظروجيةمنالثانيةالمرتبةفيضمنياالمندرجةراتوالمؤشالفيم االنتقائيميارة-
االنحِرافوبمِع،(3.62)الحسِابيالمتوسِطبمِع(،كمِا72.4)%لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذ

بدرجِِةفئِِةضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنَّيتبِِّين(5)الجِِدولإلِِىوبِِالنظر،(0.637)المعيِِاري
.كبيرة
نظِِِِروجيِِِِةمِِِِنالثالثِِِِةالمرتبِِِِةفِِِِيضِِِِمنياالمندرجِِِِةراتلمؤشِِِِوا  الفيــــم التفصــــيمي ميــــارة-

وبمع،(3.61)الحسابيالمتوسطبمعكما،%(72.2)لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذالمتعّممين،
فئِةضِمنوقِعقِدالمتوسطىذاأنَّيتبّين(5)الجدولإلىوبالنظر،(536.0)المعيارياالنحراف
.كبيرةبدرجة

إذالمتعّممِِين،نظِِروجيِِةمِِنالرابعِِةالمرتبِِةفِِيضِِمنياالمندرجِِةراتوالمؤشِِتقــويمالميــارة -
االنحِِرافوبمِِع،(3.46)الحسِِابيالمتوسِِطبمِِعكمِِا،%(69.2)لِِدرجاتيمالمئويِِةالنسِِبةبمػِِت

بدرجِِةفئِِةضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنَّيتبِِّين(5)الجِِدولإلِِىوبِِالنظر،(0.692)المعيِِاري
.كبيرة
الخامسِةواألخيِرةالمرتبِةفِيضمنياالمندرجةراتوالمؤشاالستنتاج واستخبلص النتائجميارة-
الحسابيالمتوسطبمعكما،%(64.6)لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذالمتعّممين،نظروجيةمن
قِدسِطالمتوىِذاأنيتبِين(2)الجِدولإلِىوبِالنظر،(0.657)المعيِارياالنحرافوبمع،(3.23)

.متوسطةبدرجةفئةضمنوقع
ويمكنتفسيرىذهالنتيجةبمايأتي:

بدرجِةكبيِرة؛فِيفئِة_مجيءمياراتالفيمالعام،والفيمالتفصِيمي،والتقِويم،والعبِاراتالمندرجِة
قِِديعِِودإلِِىالجِِوالِِديمقراطيالسِِائدأثنِِاءتمِِكالتجمعِِات،الِِذييسِِمحليِِمبمناقشِِةالموضِِوعات

مبيحاجاتيمالمعرفيةمنتعّممالمػةالعربية،وتزيدثقتيمبأنفسيمبأنيمقادرونعمىاستعمالالتيت
المػةأثناءاالنػماسفيىذهالتجمعات.

فـي  مـن المؤشـرات المحـددةعمـى حـدة  وفًقا لكـل مؤشـرأما فيما يتعمق باستجابات المتعم مين     
 النتائج:موقف التجمعات العمنية، فالجدول اآلتي يبين 
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( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة حسب المتوسط 26الجدول)
االستبانة المحددة في موقف التجمعات  مؤشراتعمى حدة من  وفًقا لكل مؤشرالحسابي لدرجات المتعم مين 

 العمنية.
 المحور األول: الفهم مشاهد ا ومستمع ا

 لتجمعات العلنٌةا مؤشرات
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

التكرار 
 النسبة

 مستوٌات االستجابة

ضعٌفة  انزتبت انتقذَز
 جد ا

 كبٌرة متوسطة ضعٌفة
كبٌرة 
 جد ا

رًٛٛض أسبنٛت انزٕاطم انهغٕ٘ يغ اٜخش  .1

 )اسزفٓبو، َذاء(
3.74 .815 

 7 9 15 0 0 ن
 4 كبٌرة

% 0 0 48.4 29.0 22.6 

فٓى انًذزٕٖ رجؼب نهغخ خطبة انًزذذس )انُجش  .2

 ٔانزُغٛى، انذشكبد انطٕٚهخ ٔانمظٛشح(
3.87 .718 

 6 15 10 0 0 ن
 1 كبٌرة

% 0 0 32.3 48.4 19.4 

ثٛبٌ يؼهٕيبد يذذدح دٕل يٕػٕػبد يزؼبسف  .3

 ػهٛٓب.
3.61 .761 

 5 9 17 0 0 ن
 8 كبٌرة

% 0 0 54.8 29.0 16.1 

د نغٕٚخ جذٚذح فٙ انًٕػٕع رٕظٛف يفشدا .4

 انًضبس.
3.74 .999 

 9 8 11 3 0 ن
 5 كبٌرة

% 0 9.7 35.5 25.8 29.0 

ششح انًٕلف ٔرفسٛشِ انز٘ اسزًغ إنّٛ ثهغخ  .5

 ٔأنفبظ طذٛذخ.
3.52 .769 

 4 9 17 1 0 ن
 10 كبٌرة

% 0 3.2 54.8 29.0 12.9 

 672. 3.42 رذذٚذ ؽجٛؼخ انًٕػٕع انًطشٔح .6
 كبٌرة 2 10 18 1 0 ن

13 
% 0 3.2 58.1 32.3 6.5  

 961. 3.55 رٕجّٛ أسئهخ إنٗ يذبػش. .7
 5 12 9 5 0 ن

 9 كبٌرة
% 0 16.1 29.0 38.7 16.1 

 618. 3.87 انزًٛٛض ثٍٛ انذمٛمخ ٔانخٛبل .8
 6 15 10 0 0 ن

 2 كبٌرة
% 0 0 32.3 48.4 19.4 

 717. 3.77 انزًٛٛض ثٍٛ انذمٛمخ ٔانشأ٘ .9
 4 17 9 1 0 ن

 3 كبٌرة
% 0 3.2 29.0 54.8 12.9 

 615. 3.61 رذذٚذ انمًٛخ يٍ دٛش أًْٛخ انًٕػٕع نّ .10
 2 15 14 0 0 ن

 7 كبٌرة
% 0 0 45.2 48.4 6.5 

 902. 3.71 انشثؾ ثٍٛ انظٕسح ٔانكالو .11
 6 13 9 3 0 ن

 6 كبٌرة
% 0 9.7 29.0 41.9 19.4 

شبْذِ ٔيٕلف آخش انًمبسَخ ثٍٛ انًٕلف انز٘  .12

 اسزًغ إنّٛ.
3.32 .871 

 4 6 17 4 0 ن
 15 متوسطة

% 0 12.9 54.8 19.4 12.9 

 824. 3.29 رذذٚذ انُمبؽ انشئٛسخ فٙ أصُبء دؼٕسِ انذٕاس .13
 2 10 14 5 0 ن

 16 متوسطة
% 0 16.1 45.2 32.3 6.5 

انزًٛٛض ثٍٛ انزؼبسع ٔاالرفبق فٙ انًٕلف إرا  .14

 ذٕاس.كبٌ ؽشفب فٙ ان
3.16 .860 

 2 8 14 7 0 ن
 18 متوسطة

% 0 22.6 45.2 25.8 6.5 

 816. 3.00 انزُجؤ ثبنُزبئج ٔفمبً نهًمذيبد انًؼشٔػخ نّ .15
 3 1 20 7 0 ن

 19 متوسطة
% 0 22.6 64.5 3.2 9.7 

رذذٚذ انسجت ٔانُزٛجخ فٙ انًٕالف انزٙ ٚزؼشع  .16

 نٓب
3.45 .624 

 2 10 19 0 0 ن
 12 كبٌرة

% 0 0 61.3 32.3 6.5 

انًمبسَخ ثٍٛ سدٔد انفؼم انهفظٛخ ٔانجسذٚخ  .17

 نهًٕلف.
3.26 .855 

 3 7 16 5 0 ن
 17 متوسطة

% 0 16.1 51.6 22.6 9.7 

 11 كبٌرة 3 13 11 4 0 ن 851. 3.48 ٚجبثٛبد فٙ انًٕلف ثذلخ.رذذٚذ انسهجٛبد ٔاإل .18
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% 0 12.9 35.5 41.9 9.7 

ًزذذس فٙ انًذزٕٖ ٔفمب نُجشح رذذٚذ دبنخ ان .19

 طٕرّ
3.52 .851 

 5 8 16 2 0 ن
 10 كبٌرة

% 0 6.5 51.6 25.8 16.1 

إثذاء انشفغ أٔ انمجٕل نهًٕلف يسزؼًال أدنخ  .20

 فّٛ
3.39 .761 

 3 8 18 2 0 ن
 14 متوسطة

% 0 6.5 58.1 25.8 9.7 

 521. 3.55 انتدًعبث انعهُُت بشكم عبو

 83 413 484 49 1 مج

 1 619 4 كبٌرة
7.91 
 

45.8 
 

32.7 
 

13.4 
 

 
ِِِّينمِِِنالجِِِدول) درجِِِاتالمتعّممِِِينفِِِي26يتب ،حسِِِبالتجمعـــات العمنيـــةموقِِِفمؤشِِِرات(أنَّ

،2،8،9)توسطة،وكبيرة(،إذجاءتالمؤشراتالمتوسطالحسابي،تراوحتبينمستوى)بدرجةم
نمسِِِِتوى)كبيِِِِرة(؛لحصِِِِولياعمِِِِىأعمِِِِى(فِِِِيالمراتِِِِباألولِِِِى،ووقعِِِِتضِِِِم1،4،11،10

متوسطحسابي.
جميعيِِِِامِِِِنىِِِِذاالموقِِِِفضِِِِمنمسِِِِتوى)بدرجةمتوسِِِِطة(،خِِِِرىاتاألبينمِِِِاجِِِِاءتالمؤشِِِِر

%(مِِن7.91(،كمِِايتبِِينأننسِِبة)3.39،.3.16وحصِِمتعمِِىمتوسِِطحسِِابييتِِراوحبِِين)
العينةكانِتاسِتجاباتيمفِيفئِة%(من45.8العينةكانتاستجاباتيمفيفئةضعيفة،وأننسبة)

%(وقعِِتضِِمنفئِِةبدرجِِةكبيِِرة،بينمِِاكانِِتنسِِبةمِِنوقعِِت32.7بدرجِِةمتوسِِطة،ونسِِبة)
(فيىذاالمحور.619%(منمجموعالتكراراتالبالع)13.4إجاباتيمضمنفئةكبيرةجًدا)

ويمكنأنتعزىىذهالنتيجةإلى:
طريقِِِةاسِِِتعمالبوعًيِِِاأكثِِِرحتِِِوىلمتجمعِِِاتالعمنيِِِة،ويكِِِون_أّنالمِِِتعّمميحِِِرصعمِِِىفيِِِمالم

تفِاعاًلومشِاركًةفِيالعمميِةالتعميميِةالتعّمميِة؛ليحقِناليِدفمِنتعّممِولمػِةالعربيِةأكثِرالمػة،و
وىوالتواصلمعاآلخر.

 . المحاضرات2
ب ْتالمتوسطاتالحسابية،واالنحرافاتالمعيارية،والنسبةالمئوي س  ة،والرتبِةلِدرجاتالمتعّممِينح 

وفًقِِالكِِلميِِارةعمِِىحِِدةمِِنالميِِاراتالمحِِددةفِِيموقِِفالمحاضِِرات،فجِِاءتالنتِِائجكمِِاىِِي
موضحةبالجدولاآلتي:


( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والتقدير لدرجات المتعم مين وفًقا لكل ميارة عمى 27جدول )

 المحددة في موقف المحاضرات حدة من الميارات
 مهارات مولف المحاضرات

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 التمدٌر
النسبة 
 المئوٌة

 الرتبة

 1 69.6% كبٌرة 508. 3.48 الفهم العام

 5 65.8% متوسطة 515. 3.29 الفهم االنتمائً

 3 68.2% كبٌرة 556. 3.41 الفهم التفصٌلً
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 4 65.8% متوسطة 469. 3.29 ائجاالستنتاج واستخالص النت

 4 69.6% كبٌرة 652. 3.48 التموٌم

 4 67.8% متوسطة 425. 3.39 بشكم عبو انًحبضزاث 

أنَّيتبيّ السابن الجدول من ن الحسابي المتعّممينالمتوسط إسياملدرجات درجة حول
،(3.39)قدبمعكلعامبػيرىامنوجيةنظرىمبشلمناطقينالعربيةالمػةتعّممفيالمحاضرات

بمعاالنحرافالمعياري) المتوسطقدوقع5وبالنظرإلىالجدول)،(0.425كما ىذا (يتبّينأنَّ
المػة تعّمم في متوسطة بدرجة تسيم المحاضرات أن يعني وىذا متوسطة(، )بدرجة فئة ضمن

العربيةلمناطقينبػيرىا.
ويمكنتفسيرىذهالنتيجةبمايأتي:
اتباعاألسموبالمباشرفيطرحالموضوعات._

 ػمضي،لمافيالحالأثناءإلقاءالمحاضرالمحاضرةاليتخممياتفسيروتوضيحموقف_إنَّ
فيمولممتعّممين؛بلقدتكونخاليةتماًمامنوسائلاةيضاح.

اليقعقداّلأنو_موضوعالمحاضرةجديدليم،وعمىالرغممنمعرفتوفياةعالنعنوم سبًقاإ
ضمناىتماماتيمالشخصية.

إسياميا بدرجة يتعمن فيما الميارأما من عمىحدة ميارة فالجدولحسبكل اتالمحددة،
 السابنيبّينمجيئياوفًقالآلتي:

فيالمرتبةاألولىمنوجيِةنظِرالمتعّممِين،إذ راتالمندرجةضمنياوالمؤشميارة الفيم العام  -
(،وبمِِِعاالنحِِِراف3.48(،كمِِِابمِِِعالمتوسِِِطالحسِِِابي)%69.6نسِِِبةالمئويِِِةلِِِدرجاتيم)بمػِِِتال

ىِِِذاالمتوسِِِطقِِِدوقِِِعضِِِمنفئِِِةبدرجِِِة5(،وبِِِالنظرإلِِِىالجِِِدول)0.508المعيِِِاري) (يتبِِِّينأنَّ
كبيرة.

ــويمميــارة- ذإالمتعّممِِين،نظِِروجيِِةمِِنالثانيِِةالمرتبِِةفِِيضِِمنياالمندرجِِةراتوالمؤشِِالتق
االنحِِرافوبمِِع،(3.48)الحسِِابيالمتوسِِطبمِِع(،كمِِا%69.6)لِِدرجاتيمالمئويِِةالنسِِبةبمػِِت

بدرجِِةفئِِةضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنَّيتبِِّين(5)الجِِدولإلِِىوبِِالنظر،(0.652)المعيِِاري
.كبيرة
ظِِِِرنوجيِِِِةمِِِِنالثالثِِِِةالمرتبِِِِةفِِِِيضِِِِمنياالمندرجِِِِةراتوالمؤشِِِِ  الفيــــم التفصــــيمي ميــــارة-

وبمع،(3.41)الحسابيالمتوسطبمعكما،%(68.2)لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذالمتعّممين،
فئِةضِمنوقِعقِدالمتوسِطىِذاأنَّيتبِّين(2)الجِدولإلِىوبالنظر،(0.556)المعيارياالنحراف
.كبيرةبدرجة
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وجيِةمِنالرابعِةالمرتبِةيفِضمنياالمندرجةراتوالمؤشاالستنتاج واستخبلص النتائج ميارة-
(،3.29)الحسابيالمتوسطبمعكما،%(65.8)لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذالمتعّممين،نظر
ضمنوقعقدالمتوسطىذاأنَّيتبّين(5)الجدولإلىوبالنظر،(0.469)المعيارياالنحرافوبمع
.متوسطةبدرجةفئة
نظروجيةمنالخامسةواألخيرةالمرتبةفيضمنياالمندرجةتراوالمؤشالفيم االنتقائيميارة-

وبمع،(3.29)الحسابيالمتوسطبمع(،كما%65.8)لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذالمتعّممين،
فئِةضِمنوقِعقِدالمتوسِطىِذاأنَّيتبِّين(5)الجِدولإلِىوبالنظر،(0.515)المعيارياالنحراف
.متوسطةبدرجة

فسيرىذهالنتيجةبمايأتي:ويمكنت
ميِارًةموجيِةً؛ألنيِاافِيالمرتبِةاألولِىالمندرجِةتحتيِمؤشِراتالفيمالعاموالميارة_مجيء ت عِدع

ِِِِةفِِِِيتعمِِِِي فوضِِِِوحموضِِِِوعمالمػِِِِةالعربيِِِِةلمنِِِِاطقينبػيرىِِِِا،لمسِِِِارالعمميِِِِةالتعميميِِِِةالتعممّي
المحاضِِرالثقافيِِةوالعمميِِة،قِِداليكِِونبالدرجِِِةالمحاضِِرةلِِإلدارةالتعميميِِة،واالىتمِِامبمرجعيِِة

نفسيالممتعّممين.
اتالتيحصمتعمِىالمراتِبعاميتمّكنمنالتدّرجفيالميارقادًراعمىالفيمالالمتعممفمتىكان

الثانيةوالثالثةوالرابعةوالخامسة.

فـي  مـن المؤشـرات المحـددةعمـى حـدة  وفًقـا لكـل مؤشـرأما فيما يتعمق باسـتجابات المتعم مـين 

موقف المحاضرات، فالجدول اآلتي يبي ن مجيئيا وفًقا لآلتي:
( التكــرارات والنســب المئويــة والمتوســطات  الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والرتبــة حســب المتوســط 28الجــدول)

 وقف المحاضرات.االستبانة المحددة  في ممؤشرات  عمى حدة من مؤشر الحسابي لدرجات المتعم مين في كل
 المحور األول: الفيم مشاىًدا ومستمًعا

 المحاضرات  مؤشرات
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

التكرار 
 والنسبة

 مستويات االستجابة
ضعيفة  الرتبة التقدير

 كبيرة متوسطة ضعيفة جًدا
كبيرة 

 جًدا
فٓى انكهًبد فٙ انًذبػشح راد انًٕػٕع  .21

 انًأنٕف انٕاػخ
3.65 .661 

 3 14 14 0 0 ن
 1 كبٌرة

% 0 0 45.2 45.2 9.7 

رٕظٛف انًزؼهّى نضمبفزّ فٙ أصُبء َمبشّ  .22

نهًٕلف انًؼشٔع أيبيّ، ثظٕسح رؼكس 

 اْزًبيبرّ.

3.32 .653 

 1 10 18 2 0 ن
 8 متوسطة

% 0 6.5 58.1 32.3 3.2 

انزًٛٛض ثٍٛ اٞنفبظ انًزشبثٓخ  فٙ انًذبػشح  .23

 انؼؼٕ، انؼذٔ -الزُبع يضم: الزُبء،
3.13 .670 

 1 6 20 4 0 ن
 11 متوسطة

% 0 12.9 64.5 19.4 3.2 

 748. 3.32 رٕظٛف انًفشداد انجذٚذح فٙ أصُبء انًُبلشخ .24
 2 9 17 3 0 ن

 9 متوسطة
% 0 9.7 54.8 29.0 6.5 

 1 كبٌرة 0 14 16 1 0 ن 564. 3.42انزًٛٛض ثٍٛ يب نّ ٔيب نٛس نّ ػاللخ  .25
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 0 45.2 51.6 3.2 0 % ثبنًٕػٕع فٙ يجبل رخظظّ

رذذٚذ انُمبؽ انشئٛسخ انًزؼهمخ ثًجبل  .26

 رخظظّ
3.42 .620 

 0 15 14 2 0 ن
 1 كبٌرة

% 0 6.5 45.2 48.4 0 

ركش انًؼهٕيبد انجذٚذح فٙ انًذبػشح   .27

 انًسزًغ إنٛٓب.
3.42 .720 

 0 17 10 4 0 ن
 5 كبٌرة

% 0 12.9 32.3 54.8 0 

 667. 3.39 رذٍٔٚ انُمبؽ انزٙ سٛزذذس ػُٓب. .28
 0 15 13 3 0 ن

 6 متوسطة
% 0 9.7 41.9 48.4 0 

رشرٛت اٞفكبس انٕاسدح فٙ انًذبػشح  .29

 انًسًٕػخ
3.32 .748 

 0 14 14 2 1 ن
 11 متوسطة

% 3.2 6.5 45.2 45.2 0 

 608. 3.35 اسزخالص انُزبئج يٍ انًذبػشح انًسًٕػخ .30
 0 13 16 2 0 ن

 7 متوسطة
% 0 6.5 51.6 41.9 0 

 543. 3.19 ػٍ انًٕػٕع يؼجش طٛبغخ ػُٕاٌ .31
 0 8 21 2 0 ن

 11 متوسطة
% 0 6.5 67.7 25.8 0 

انمذسح ػهٗ رًٛٛض يٕاؽٍ انمٕح، ٔانؼؼف  .32

 فٙ انًذزٕٖ
3.55 .723 

 2 15 12 2 0 ن
 1 كبٌرة

% 0 6.5 38.7 48.4 6.5 

 720. 3.42 هًٕالف انزٙ ٚزؼشع نٓبرمذٚى دهٕل ثذٚهخ ن .33
 1 14 13 3 0 ن

 5 كبٌرة
% 0 9.7 41.9 45.2 3.2 

 425. 3.39 انًحبضزاث
 4 متوسطة 10 164 198 30 1 مج
403 1.15 7.11 19.11 11.6 1.18 


درجِِِِاتالمتعّممِِِِينفِِِِي28يتبِِِِّينمِِِِنالجِِِِدول) ،حسِِِِبالمحاضــــراتموقِِِِفمؤشِِِِرات(أنَّ

،21،32رات)ةمتوسطة،وكبيرة(،إذجاءتالمؤشِالحسابي،تراوحتبينمستوى)بدرجالمتوسط
(فِِِيالمراتِِِباألولِِِى،ووقعِِِتضِِِمنمسِِِتوى)كبيِِِرة(لحصِِِولياعمِِِىأعمِِِى25،26،27،33

جميعيِِامِِنىِِذاالموقِِفضِِمنمسِِتوى)بدرجةخِِرىراتاألحسِِابي،بينمِِاجِِاءتالمؤشِِمتوسِِط
ن 0.25سِِبة)متوسِِطة(،كمِِايتبِِّينأنَّ %(مِِنالعينِِةكانِِتاسِِتجاباتيمفِِيفئِِةضِِعيفةجًِِدا،وأنَّ

%(وقعِت49.13%(منالعينِةكانِتاسِتجاباتيمفِيفئِةبدرجِةضِعيفة،ونسِبة)7.44نسبة)
%(،40.6ضِِمنفئِِةبدرجِِةمتوسِِطة،بينمِِاكانِِتنسِِبةمِِنوقعِِتإجابِِاتيمضِِمنفئِِةكبيِِرة)

%(مِِنمجمِِوعالتكِِرارات4.48بدرجِِةكبيِِرةجًِِداكانِِت)ونسِِبةالِِذينوقعِِتإجابِِاتيمضِِمنفئِِة
(فيىذاالموقف.403البالع)


ويمكنتفسيرىذهالنتيجةبمايأتي:
المتعّممىدفومعرفةالمعنىالعاملمموضوعالمطروحفيالمحاضرة،و_أ المِتعممنَّقدأكَّدالناقةأنَّ

النتقِالمِنالكممِةوالجممِةإلِىالموقِفالمتكامِلالمكِّونالمعنِىفِيالكِالم،واىدفو"التركيزعمى
(1985،169منسمسمةمناألحداثالمتتابعةوالمترابطة".)الناقة،
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(،التِِِيأوضِِِحتتفعيِِِل)األصِِِوات،والمفِِِردات،2016تتفِِِنىِِِذهالنتيجِِِةمِِِعدراسِِِةبركِِِات)و_
ِِيمالعربيِِةلمنِِاطقينبػيرىِِا؛لكونيِِاتسِِاعدوالجمِِل(فِِيبِِرامج متعممِِيالمػِِةالعربيِِةالنِِاطقينتعم

بػيرىافيمعرفةالمعنىالعاملمموضوع.

 الرحبلت والعروض الترفييية .3
ب ْتالمتوسطاتالحسِابيةواالنحرافِاتالمعياريِةوالنسِبةالمئويِةوالرتبِةلِدرجاتالمتعّممِين س  ح 

والعِروضالترفيييِة،فجِاءتوفًقالكلميارةعمىحِدةمِنالميِاراتالمحِددةفِيموقِفالِرحالت
النتائجكماىيموضحةبالجدولاآلتي:

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والتقدير لدرجات المتعم مين وفًق لكل ميارة عمى 29جدول )
 حدة من الميارات المحددة في موقف الرحبلت والعروض الترفييية

 لترفٌهٌةالمهارات لمولف الرحالت والعروض ا
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 التمدٌر
النسبة 
 المئوٌة

 الرتبة

 3 73% كبٌرة 551. 3.65 الفهم العام

 4 73% كبٌرة 520. 3.65 الفهم االنتمائً

 1 75% كبٌرة 626. 3.75 الفهم التفصٌلً

 4 65.4% متوسطة 554. 3.27 االستنتاج واستخالص النتائج

 5 65.4% متوسطة 589. 3.27 التموٌم

 3 70.4% كبٌرة 444. 3.52 بشكم عبو انزحالث وانعزوض انتزفُهُت 

الرحالتحولدرجةإسياملدرجاتالمتعّممينالمتوسطالحسابينمنالجدولالسابنأنَّيتبيّ
لمناطقينالعربيةالمػةتعّممفيوالعروضالترفييية عام بشكل نظرىم وجية من بمعبػيرىا قد

ىذاالمتوسط5وبالنظرإلىالجدول)،(0.444كمابمعاالنحرافالمعياري)،(3.52) (يتبّينأنَّ
قدوقعضمنفئة)بدرجةكبيرة(.

يمكنتفسيرىذهالنتيجةبمايأتي:و
الرحالتوالعروضالترفيييةمناألنشطةالتفاعميةالممتعةلمتعمميالمػةالعربيةالناطقيننَّ_أ
ابػيرى يحتاجيا"كونيا، لػوي أداء لمواقف ومعايشة حياتية، واستعماالت ليا، حّية ممارسة

(2006،129")طعيمة،والناقة،.المتعّممون،ويقبمونعمىتعّممالمػةمنأجلالنجاحفيأدائيا
 مة_ الم تحصَّ المعرفة حول اآلراء لتبادل لممتعممين المجال الرحالتوالعروضالترفييية إفساح

الرحالت"تتيحلممتعمماالنػماس Bahrani&Tam Shu دبحرانيوتامشوويؤك،بشكلفعَّال أنَّ
والربط القاعاتالمػوي إطار خارج الحقيقي والعالم الدراسية القاعات عالم بين

(Bahrani&Tam Shu,2012,57)الدراسية".
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من عمىحدة حسبكلميارة إسياميا يتعمنبدرجة فيما فالجدولأما المياراتالمحددة،
 السابنيبّينمجيئيابمايأتي:

فِِِِيالمرتبِِِِةاألولِِِِىمِِِِنوجيِِِِةنظِِِِر المندرجِِِِةضِِِِمنيامؤشِِِِراتوالميــــارة الفيــــم التفصــــيمي  -
(،وبمِِع3.75(،كمِِابمِِعالمتوسِِطالحسِِابي)%75المتعّممِِين،إذبمػِِتالنسِِبةالمئويِِةلِِدرجاتيم)

ىِِذاالمتوسِِطقِدوقِِعضِِمنفئِِة5رإلِِىالجِدول)(،وبِِالنظ0.626االنحِرافالمعيِِاري) (يتبِِّينأنَّ
بدرجةكبيرة.

المتعّممين،نظروجيةمنالثانيةالمرتبةفيضمنياالمندرجةراتمؤشوالالفيم االنتقائيميارة-
االنحِِرافوبمِِع،(3.65)الحسِِابيالمتوسِِطبمِِع(،كمِِا%73)لِِدرجاتيمالمئويِِةالنسِِبةبمػِِتإذ

بدرجِِةفئِِةضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنَّيتبِِّين(5)الجِِدولإلِِىوبِِالنظر،(0.520)المعيِِاري
.كبيرة
إذالمتعّممِين،نظِروجيِةمِنالثالثِةالمرتبِةفيضمنياالمندرجةراتمؤشوال  الفيم العام ميارة-

افاالنحِِِِروبمِِِِع،(3.65)الحسِِِِابيالمتوسِِِِطبمِِِِعكمِِِِا،%(73)لِِِِدرجاتيمالمئويِِِِةالنسِِِِبةبمػِِِت
بدرجِِةفئِِةضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنَّيتبِِّين(5)الجِِدولإلِِىوبِِالنظر،(0.551)المعيِِاري

.كبيرة
وجيِةمِنالرابعِةالمرتبِةفِيضمنياالمندرجةراتمؤشوالاالستنتاج واستخبلص النتائجميارة-

(،3.27)الحسابيالمتوسطبمعكما،%(65.4)لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذالمتعّممين،نظر
ضِمنوقِعقِدالمتوسطىذاأنَّيتبّين(5)الجدولإلىوبالنظر،(0.554)المعيارياالنحرافوبمع
.متوسطةبدرجةفئة
ـــويمميـــارة- ِِِةفِِِيضِِِمنياالمندرجِِِةمؤشِِِراتوالالتق نظِِِروجيِِِةمِِِنالخامسِِِةواألخيِِِرةالمرتب

وبمع،(3.27)الحسابيالمتوسطبمع،كما(%65.4)لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذالمتعّممين،
فئِةضِمنوقِعقِدالمتوسِطىِذاأنَّيتبِّين(5)الجِدولإلِىوبالنظر،(0.589)المعيارياالنحراف
.متوسطةبدرجة
ت عزىىذهالنتيجةإلى:قدو

شِياءمِنالمػِةيِدفعيمإلِىرؤيِةاأللِتعّمممواقفحّيِةيرونيِا،ويقومِونبيِا_وضعالمتعّممينفي
سييتّمونبفيمالتفاصيل،وانتقائيممايثيرانتباىيم،وصِواًلإلِىالفيِمالعِاملمموقِفقرب،ومنثمَّ

،2011)شيكوآخرون،.واالستنتاج،وكلىذايفسح"مجااًلكبيًرالزيادةالثروةالمػويةلدىالطالب"
129)

لعمىإيجادالتواصلالمػِويوالحضِاريعمةالتبادلالثقافيالكافية؛مماي_إعطاءالرحالتفرص
معالمجتمعالمػوياألصمي.
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فـي  مـن المؤشـرات المحـددةعمى حـدة  وفًقا لكل مؤشرأما فيما يتعمق باستجابات المتعم مين      
 موقف الرحبلت والعروض الترفييية، فالجدول اآلتي يبين النتائج:

الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والرتبــة حســب المتوســط   ( التكــرارات والنســب المئويــة والمتوســطات30الجــدول)
ــا لكــل مؤشــرالحســابي لــدرجات المتعم مــين  االســتبانة المحــددة فــي موقــف الــرحبلت  مؤشــرات عمــى حــدة مــن وفًق

 والعروض الترفييية.
 المحور األول: الفيم مشاىًدا ومستمًعا

 

 الرحبلت والعروض الترفييية مؤشرات
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال 
 المعياري 

التكرار 
 والنسبة

 مستويات االستجابة
ضعيفة  الرتبة التقدير

 جًدا
كبيرة  كبيرة متوسطة ضعيفة

 جًدا
رخًٍٛ يؼبَٙ انًفشداد يٍ خالل انسٛبق  .34

 انهغٕ٘ نهًزذذس فٙ انؼشع
3.58 .848 

 5 10 14 2 0 ن
 6 كبُزة

% 0 6.5 45.2 32.3 16.1 

 461. 3.71 ع انًطشٔح.انمذسح ػهٗ فٓى انًٕػٕ .35
 0 22 9 0 0 ن

 1 كبُزة
% 0 0 29.0 71.0 0 

 568. 3.55 رذٍٔٚ انُمبؽ انزٙ سٛزذذس ػُٓب. .36
 1 15 15 0 0 ن

 7 كبُزة
% 0 0 48.4 48.4 3.2 

اَزمبء انًفشداد انزٙ ٚذزبجٓب نهزٕاطم يٍ  .37

 خالل انًٕلف
3.74 .773 

 4 17 8 2 0 ن
 1 كبُزة

% 0 6.5 25.8 54.8 12.9 

 910. 3.81 فٓى انزفبطٛم فًٛب ٚمبل .38
 8 11 10 2 0 ن

 1 كبُزة
% 0 6.5 32.3 35.5 25.8 

ٔطف يب شبْذِ فٙ انشدهخ يٍ خالل  .39

 اَٞشطخ انًزؼًُخ فٛٓب.
3.74 .893 

 8 8 14 1 0 ن
 1 كبُزة

% 0 3.2 45.2 25.8 25.8 

 643. 3.71 رٕطٛف انظٕسح انًشافمخ نششح انًزذذس .40
 3 16 12 0 0 ن

 5 كبُزة
% 0 0 38.7 51.6 9.7 

انشثؾ ثٍٛ أجضاء انُض انًسزًغ إنّٛ فٙ  .41

 انؼشع
3.32 .748 

 2 9 17 3 0 ن
 9 يتىسطت

% 0 9.7 54.8 29.0 6.5 

انشثؾ ثٍٛ انظٕد ٔانظٕسح فٙ إدسان دالنخ  .42

 اٞنفبظ فٙ انؼشع
3.42 .720 

 1 14 13 3 0 ن
 8 كبُزة

% 0 9.7 41.9 45.2 3.2 

 680. 3.06 انزُجؤ ثبنُزبئج ٔفمبً نهًمذيبد انًؼشٔػخ نّ .43
 1 5 20 5 0 ن

 11 يتىسطت
% 0 16.1 64.5 16.1 3.2 

إػبدح طٛبغخ يؼًٌٕ انًذزٕٖ ثأسهٕة  .44

 انًزؼهّى
3.13 .670 

 1 6 20 4 0 ن
 11 يتىسطت

% 0 12.9 64.5 19.4 3.2 

يسزؼًال أدنخ  إثذاء انشفغ أٔ انمجٕل نهًٕلف .45

 فّٛ
3.42 .720 

 2 11 16 2 0 ن
 8 كبُزة

% 0 6.5 51.6 35.5 6.5 

 444. 3.52 الرحالت والعروض الترفٌهٌة
 36 144 168 24 1 مج

 1 كبُزة
372 1 6.451 45.169 38.7 9.67 

 1 كبُزة  432. 3.49 المحور األول: الفهم مشاهد ا ومستمع ا

درجِِِِاتالمتعّممِِِِينفِِِِيمؤش30ِِِِ)يتبِِِِّينمِِِِنالجِِِِدول ــــرحبلت والعــــروض راتموقِِِِف(أنَّ ال
ــة ةمتوسِِطة،وكبيِِرة(،إذجِِاءت،حسِِبالمتوسِِطالحسِِابي،تراوحِِتبِِينمسِِتوى)بدرجِِالترفييي
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(فِِِِِيالمراتِِِِِباألولِِِِِى،ووقعِِِِِتضِِِِِمنمسِِِِِتوى38،37،39،35،40،42،45رات)المؤشِِِِِ
(،بينمِِِاجِِِاءت3.81،3.42)اوحِِِتبِِِين)كبيِِِرة(؛لحصِِِولياعمِِِىأعمِِِىمتوسِِِطاتحسِِِابيةتر

نسِِبةخِِرىراتاألالمؤشِِ جميعيِِامِِنىِِذاالمحِِورضِِمنمسِِتوى)بدرجةمتوسِِطة(،كمِِايتبِِّينأنَّ
نسِِبة)6.451) %(مِِنالعينِِة45.169%(مِِنالعينِِةكانِِتاسِِتجاباتيمفِِيفئِِةضِِعيفة،وأنَّ

ضمنفئةبدرجةكبيرة،بينما%(وقعت38.7كانتاستجاباتيمفيفئةبدرجةمتوسطة،ونسبة)
%(مِِنمجمِِوعالتكِِراراتالبِِِالع9.67كانِِتنسِِبةمِِنوقعِِتإجابِِِاتيمضِِمنفئِِةكبيِِرةجًِِِدا)

 (فيىذاالموقف.372)

ويمكنتفسيرىذهالنتيجةبمايأتي:
الرحالتوالعروضالترفيييةتتّضمنجممةمناألنشطةالمتنّوعةالتيساعدتعمىاست ثارة_إنَّ

.العرضفيلممتحدثالمػويالسيااخاللمنالمفرداتمعانيتخمينالدافعيةنحوالتعّمم،و
الِرحالتوالعِروضالترفيييِةت عِِّززلِدىالمِتعّمم انتقِِاء،والمطِروحالموضِوعفيِمعمِِىالقِدرة_إنَّ

.يقالافيمالتفاصيلفيم،متوصاًلإلىالموقفخاللمنلمتواصليحتاجياالتيالمفردات


 ثانًيا: المحور الثاني: التمقي السمعي البصري 
 جاءتالنتائجكماىيموضحةبالجدولاآلتي:مشاىدة برنامج تمفزيوني:  .1

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والتقدير لدرجات المتعم مين وفًقا لكل ميارة عمى 31جدول )
  يشبهذة بزَبيح تهفزَىٍَ حدة من الميارات المحددة في موقف 

  يشبهذة بزَبيح تهفزَىٍَ المهارات لمولف 
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 التمدٌر
النسبة 
 المئوٌة

 الرتبة

 4 65% متوسطة 465. 3.25 الفهم العام

 5 64.2% متوسطة 559. 3.21 الفهم االنتمائً

 1 70.4% كبٌرة 583. 3.52 الفهم التفصٌلً

 4 69.2% كبٌرة 562. 3.46 ج واستخالص النتائجاالستنتا

 3 66.2% متوسطة 523. 3.31 التموٌم

 5 67% متوسطة 459. 3.35 بشكم عبو يشبهذة بزَبيح تهفزَىٍَ 

مشاىدةحولدرجةإسياملدرجاتالمتعّممينالمتوسطالحسابينمنالجدولالسابنأنَّيتبيّ
تمفزيوني لمناطقينلعربيةاالمػةتعّممفيبرنامج عام بشكل نظرىم وجية من بمعبػيرىا قد

ىذاالمتوسط5وبالنظرإلىالجدول)،(0.459كمابمعاالنحرافالمعياري)،(3.35) (يتبّينأنَّ
قدوقعضمنفئة)بدرجةمتوسطة(.

ويمكنتفسيرىذهالنتيجةبمايأتي:



 
 

94 

المتعممينأ_ منخاللبرنامجتمفزيوني،اٍفعمىتعّممالمػةالعربيةلميتدربوابشكلكيكونواقدنَّ
تمكينولتعّمم،ويراىاضرورة"االحتياجاتالثقافيةلممعمىالرغممنأّنياأصبحتوسيمةمتوفرًةتمبي

(.2013،151منالتواصلمعالمتكمميناألصميينبيذهالمػة")جعفر،
تمفزيونية؛ي قّمللدىالمتعّممينمشاىدتيابيدفتعّممال_اختالطالمػةالفصحىبالعاميةفيالبرامج

المػةالعربية.
فالجدول منالمياراتالمحددة، عمىحدة حسبكلميارة إسياميا يتعمنبدرجة فيما أما

 السابنيبّينمجيئياوفًقالمايأتي:
وجيةنظرالمتعّممين،فيالمرتبةاألولىمن راتالمندرجةضمنيامؤشوالميارة الفيم التفصيمي -

(،وبمِِعاالنحِِراف3.52(،كمِِابمِِعالمتوسِطالحسِِابي)%70.4إذبمػِتالنسِِبةالمئويِِةلِدرجاتيم)
ىِِِذاالمتوسِِِطقِِِدوقِِِعضِِِمنفئِِِةبدرجِِِة5(،وبِِِالنظرإلِِِىالجِِِدول)0.583المعيِِِاري) (يتبِِِّينأنَّ

كبيرة.
وجيِةمِنالثانيِةالمرتبِةفِيضِمنياالمندرجِةراتوالمؤشاالستنتاج واستخبلص النتائجميارة-

،(3.46)الحسابيالمتوسطبمع(،كما%69.2)لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذالمتعّممين،نظر
ضِمنوقِعقِدالمتوسطىذاأنَّيتبّين(5)الجدولإلىوبالنظر،(0.562)المعيارياالنحرافوبمع
.كبيرةبدرجةفئة
بمػتإذالمتعّمميننظروجيةمنالثالثةالمرتبةفيضمنياالمندرجةراتوالمؤشالتقويمميارة-

االنحِِِِِِِرافوبمِِِِِِِع(3.31)الحسِِِِِِِابيالمتوسِِِِِِِطبمِِِِِِِعكمِِِِِِِا%(66.2)لِِِِِِِدرجاتيمالمئويِِِِِِِةالنسِِِِِِِبة
بدرجِِِةفئِِِةضِِِمنوقِِِعقِِِدالمتوسِِِطىِِِذاأنيتبِِِين(5)الجِِِدولإلِِِىوبِِِالنظر(0.523)المعيِِِاري
.متوسطة

إذالمتعّممِين،نظِروجيِةمِنالرابعةالمرتبةفيضمنياالمندرجةراتؤشموال  الفيم العام ميارة-
االنحِِِِرافوبمِِِِع،(3.25)الحسِِِِابيالمتوسِِِِطبمِِِِعكمِِِِا،%(65)لِِِِدرجاتيمالمئويِِِِةالنسِِِِبةبمػِِِت

بدرجِِةفئِِةضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنَّيتبِِّين(5)الجِِدولإلِِىوبِِالنظر،(0.465)المعيِِاري
.متوسطة

نظروجيةمنالخامسةواألخيرةالمرتبةفيضمنياالمندرجةراتوالمؤشاالنتقائيالفيم ميارة-
وبمع،(2.21)الحسابيالمتوسطبمع(،كما%64.2)لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذالمتعّممين،
فئِةضِمنوقِعقِدالمتوسِطىِذاأنَّيتبِّين(5)الجِدولإلِىوبالنظر،(0.559)المعيارياالنحراف

.متوسطةرجةبد
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ويمكنتفسيرىذهالنتيجةبمايأتي:
لِِدىالمتعممِِينرغبِِةشِِديدةفِِيالفيِِمالتفصِِيميأ_ فِِيبرنِِامجمِِا،ويعِِّدونمشِِاىدةلمِِانَّ ي ْحِِد ث 

؛لتنميِِةميِِاراتاالسِِتنتاجوالتقِِويمفِِيتعمِِيمالمػِِةالعربيِِةلمنِِاطقينميمِِةبرنِِامجتمفزيِِونيوسِِيمة
.وتعّمميابػيرىا


فـي  مـن المؤشـرات المحـددةعمى حـدة وفًقا لكل مؤشر أما فيما يتعمق باستجابات المتعم مين      

 موقف مشاىدة برنامج تمفزيوني، فالجدول اآلتي يبين النتائج:
( التكــرارات والنســب المئويــة والمتوســطات  الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والرتبــة حســب المتوســط 32الجــدول)

االســتبانة المحــددة  فــي موقــف مشــاىدة  مؤشــراتعمــى حــدة مــن  وفًقــا لكــل مؤشــرات المتعم مــين الحســابي لــدرج
 برنامج تمفزيوني.

 المحور الثاني: التمقي السمعي البصري 

المتوسط  مشاىدة برنامج تمفزيوني مؤشرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

التكرار 
 والنسبة

 مستويات االستجابة
فة ضعي الرتبة التقدير

 جًدا
كبيرة  كبيرة متوسطة ضعيفة

 جًدا
إدسان نهشيٕص انهغٕٚخ انًُطٕلخ ػٍ ؽشٚك  .46

 انزًٛٛض انسًؼٙ انجظش٘
3.16 .638 

 1 9 18 4 1 ن
 11 متوسطة

% 1 12.9 58.1 29.0 1 

 597. 3.10 رذذٚذ انفكشح انؼبيخ نهًشٓذ انزهفضَٕٚٙ .47
 1 7 20 4 1 ن

 15 متوسطة
% 1 12.9 64.5 22.6 1 

 805. 3.23 إدسان انهغخ انًُطٕلخ فٙ انًٕالف انًضٛشح. .48
 2 8 16 5 1 ن

 11 متوسطة
% 1 16.1 51.6 25.8 6.5 

رٕظٛف اٞدذاس انًشبْذح فٙ انذٛبح انٕٛيٛخ  .49

 )يضم: خجش ػٍ ظبْشح، انزهٕس يضال(
3.52 .626 

 1 18 11 2 1 ن
 1 كبٌرة

% 1 6.5 35.5 58.1 1 

ٚى يب شبْذِ نٝخشٍٚ يضم انمذسح ػهٗ رمذ .51

 يشبْذ رًضٛهٛخ خٛبنٛخ، ٔالؼٛخ
3.23 .669 

 1 11 16 4 1 ن
 11 متوسطة

% 1 12.9 51.6 35.5 1 

 749. 3.19 انزُجؤ ثبنُزبئج ٔفمبً نهًمذيبد انًؼشٔػخ نّ .50
 2 6 19 4 1 ن

 11 متوسطة
% 1 12.9 61.3 19.4 6.5 

ٚخ فٙ انزًٛٛض ثٍٛ اٞفكبس انشئٛسخ ٔانضبَٕ .52

 انًشٓذ انزهفضَٕٚٙ
3.32 .791 

 2 10 15 4 1 ن
 8 متوسطة

% 1 12.9 48.4 32.3 6.5 

 709. 3.35 رذذٚذ ؽجٛؼخ انًٕػٕع انًطشٔح. .53
 1 9 18 1 1 ن

 7 متوسطة
% 1 6.5 58.1 29.0 6.5 

انذشكبد(  –رٕظٛف نغخ انجسذ )االًٚبءاد  .54

 فٙ ششح انًسزًغ إنّٛ .
3.87 .885 

 9 10 11 1 1 ن
 1 كبٌرة

% 1 3.2 35.5 32.3 29.0 

سثؾ انكهًبد انًكزٕثخ ػهٗ انششٚؾ ثبنًٕلف  .55

 انًشئٙ.
3.42 .958 

 6 5 16 4 1 ن
 5 كبٌرة

% 1 12.9 51.6 16.1 19.4 

فٙ انذٛبح  انًذزٕٖرٕظٛف أفكبس جذٚذح يٍ  .56

 انٕٛيٛخ.
3.42 .672 

 1 13 15 2 1 ن
 1 كبٌرة

% 1 6.5 48.4 41.9 3.2 

ثٛبٌ أٔجّ انزشبثّ ٔاالخزالف فٙ انًؼهٕيبد  .57

 انًؼشٔػخ.
3.55 .810 

 5 8 17 1 1 ن
 1 كبٌرة

% 1 3.2 54.8 25.8 16.1 
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إثذاء ٔجٓخ َظش يؼُٛخ رجبِ يؼهٕيبد يٍ  .58

 أدذاس.
3.26 .575 

 1 10 19 2 1 ن
 9 متوسطة

% 1 6.5 61.3 32.3 1 

فٙ  إثذاء انشأ٘ فٙ أدذاس يخزهفخ يزؼًُخ .59

 انًذزٕٖ.
3.42 .848 

 2 14 10 5 1 ن
 6 كبٌرة

% 1 16.1 32.3 45.2 6.5 

يذبكبح انُطك انظذٛخ نجؼغ انًفشداد ثشكم  .61

 .طذٛخ
3.26 .682 

 1 12 15 4 1 ن
 11 متوسطة

% 1 12.9 48.4 38.7 1 

 459. 3.35 مشاهدة برنامج تلفزٌونً
 31 150 236 48 1 مج

 6.66 34.45 51.75 11.34 1 465  متوسطة

درجاتالمتعّممينفي32يتبّينمنالجدول) ،مشـاىدة برنـامج تمفزيـونيموقِفمؤشرات(أنَّ
المؤشِِِراتحسِِِبالمتوسِِِطالحسِِِابي،تراوحِِِتبِِِينمسِِِتوى)بدرجِِِةمتوسِِِطة،وكبيِِِرة(،إذجِِِاءت

(؛لحصِِوليا،(فِِيالمراتِِباألولِِى،ووقعِِتضِِمنمسِِتوى)كبيِِرة54،49،57،56،55،59)
(.3.87،3.42عمىأعمىمتوسطاتحسابيةتراوحتبين)

جميعيِِامِِنىِِذاالموقِِفضِِمنمسِِتوى)بدرجةمتوسِِطة(،خِِرىراتاألبينمِِاجِِاءتالمؤشِِ
نسِِِبة)3.35،3.10وتراوحِِِتمتوسِِِطاتيابِِِين) %(مِِِنالعينِِِةكانِِِت10.32(،كمِِِايتبِِِّينأنَّ

نسِِِ %مِِِنالعينِِِةكانِِِتاسِِِتجاباتيمفِِِيفئِِِةبدرجِِِة50.75بةاسِِِتجاباتيمفِِِيفئِِِةضِِِعيفة،وأنَّ
ِِِرة،بينمِِِاكانِِِتنسِِِبةمِِِنوقعِِِت32.25متوسِِِطة،ونسِِِبة) %(وقعِِِتضِِِمنفئِِِةبدرجِِِةكبي

 (فيىذاالموقف.465%(منمجموعالتكراراتالبالع)6.66إجاباتيمضمنفئةكبيرةجًدا)
ويمكنتفسيرىذهالنتيجةبمايأتي:
_ عمِىفيِِممِنذويالكفِاءةالمػويِةالمختمفِةمسِاعدةالمتعّممِِينتوظيِفلػِةالجسِدي سِيمفِيأنَّ

المحتوىالسمعيالبصريكّلحسبرأيوعمِىحِدة،مِعإعطِائيمفرصِةمتوازنِةلمتحِّدثلتوظيِف
مخزونيمالمػوي،بصرفالنظِرعِنمِدىالتوافِنواالخِتالففِيوجيِاتالنظِر،وىِذايِؤديإلِى

جواالختالفوالتشابوفياألفكارالمعروضةبشكلفّعال.تحديدأو
 . مشاىدة فيمم2

جاءتالنتائجكماىيموضحةبالجدولاآلتي:
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والتقدير لدرجات المتعم مين وفًقا  لكل ميارة عمى 33جدول )

  ُهى يشبهذة فحدة من الميارات المحددة في موقف 
  يشبهذة فُهى المهارات لمولف 

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 التمدٌر
النسبة 
 المئوٌة

 الرتبة

 1 70.4% كبُزة 508. 3.52 الفهم العام

 1 70.6% كبُزة 642. 3.53 الفهم االنتمائً

 5 68% يتىسطت 611. 3.40 الفهم التفصٌلً

 1 74.8% ُزةكب 682. 3.74 االستنتاج واستخالص النتائج

 1 71.2% كبُزة 616. 3.56 التموٌم

 1 71% كبُزة 416. 3.55 بشكم عبو يشبهذة فُهى 
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مشاىدةحولدرجةإسياملدرجاتالمتعّممينالمتوسطالحسابينمنالجدولالسابنأنَّيتبيّ
كمابمع،(3.55)قدبمعبػيرىامنوجيةنظرىمبشكلعاملمناطقينالعربيةالمػةتعّممفياألفالم

ىذاالمتوسطقدوقعضمنفئة5وبالنظرإلىالجدول)،(0.416االنحرافالمعياري) (يتبّينأنَّ
)بدرجةكبيرة(.

ويمكنتفسيرىذهالنتيجةبمايأتي:
م  كل بأّن عمًما لممتعّممين، الثقافية المعرفة من تزيد لقصصواقعية األفالم محاكاة يحتّك_ ْن

يعّدونياواسطةبينمنثمَّمنذنشأتيم؛ومشاىدةاألفالمجزءمنثقافتيمأنَّءالمتعّممينيجدبيؤال
ندماجبووتحقيناليدفمنتعّممويحّفزىملالالمػةالمتعّممةِِِِِِالمػةالعربيةِِِِِِوالواقعالمحيطبيم،

المػةوالتحّدثبيا،واالندماجفيمجتمعيا.
 األفأ_ وجود المكتوبةن المترجمة اةالم مثل: األصمية، المتعّمم بالمػةنبمػة وصوًتا جميزية،

مفيمعرفةالمعنىوفيماألحداث.ساعدالمتعمّالعربية؛ي
مندراسةوتتفنىذهالنتيجةمع ،((BAHRANI & Tam Shu, 2012بحرانيوتامشوكلٍّ

نيميوسوزانودراس السمعالت،(&Suzanne, 2015)  Nely ة توظيفحاستي أكدتأنَّ ي
فاعميةفيتعّممالمػةالثانية،فضاًلعنتوظيفالترجمةالكتابيةأكثروالبصرفيموقفاألفالم

التيتتفنمعالمػة،وىذايزيدمنفيمالمتعممأثناءالتعمم.
المحدد الميارات من حدة عمى ميارة لكل وفًقا إسياميا بدرجة يتعمن فيما فالجدولأما ة،

 السابنيبّينمجيئياوفًقالمايأتي:
فِيالمرتبِةاألولِىمِنوجيِة راتالمندرجِةضِمنيامؤشِوالميارة االستنتاج واستخبلص النتائج-

(،3.74(،كمِابمِعالمتوسِطالحسِابي)%74.8نظرالمتعّممين،إذبمػتالنسبةالمئويةلدرجاتيم)
ىِذاالمتوسِطقِدوقِعضِمن5لنظرإلىالجِدول)(،وبا0.682وبمعاالنحرافالمعياري) (يتبِّينأنَّ

فئةبدرجةكبيرة.
ــويمميــارة- إذالمتعّممِِين،نظِِروجيِِةمِِنالثانيِِةالمرتبِِةفِِيضِِمنياالمندرجِِةراتوالمؤشِِالتق

االنحِِرافوبمِِع،(3.56)الحسِِابيالمتوسِِطبمِِع(،كمِِا%71.2)لِِدرجاتيمالمئويِِةالنسِِبةبمػِِت
بدرجِِةفئِِةضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنَّيتبِِّين(5)الجِِدولإلِِىوبِِالنظر،(0.616)المعيِِاري

.كبيرة
المتعّممين،نظروجيةمنالثالثةالمرتبةفيضمنياالمندرجةراتوالمؤشالفيم االنتقائيميارة-
نحِرافاالوبمِع(،3.53)الحسِابيالمتوسِطبمِعكمِا،%(70.6)لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذ
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بدرجِِةفئِِةضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنَّيتبِِّين(5)الجِِدولإلِِىوبِِالنظر،(0.642)المعيِِاري
.كبيرة
إذالمتعّممِين،نظِروجيِةمِنالرابعةالمرتبةفيضمنياالمندرجةراتوالمؤش  الفيم العام ميارة -

االنحِِرافوبمِِع،(3.52)الحسِِابيالمتوسِِطبمِِعكمِِا،%(70.4)لِِدرجاتيمالمئويِِةالنسِِبةبمػِِت
بدرجِِةفئِِةضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنَّيتبِِّين(5)الجِِدولإلِِىوبِِالنظر،(0.508)المعيِِاري

.كبيرة
وجيِِةمِِنالخامسِِةواألخيِِرةالمرتبِِةفِِيضِِمنياالمندرجِِةراتوالمؤشِِالفيــم التفصــيميميــارة-

،(3.40)الحسِِابيالمتوسِِطعبمِِ(،كمِِا%68)لِِدرجاتيمالمئويِِةالنسِِبةبمػِِتإذالمتعّممِِين،نظِِر
ضِمنوقِعقِدالمتوسطىذاأنَّيتبّين(5)الجدولإلىوبالنظر،(0.611)المعيارياالنحرافوبمع
.متوسطةبدرجةفئة

وقدت عزىىذهالنتيجةإلىاآلتي:
ِِِِِيتجِِِِِريفييِِِِِا،والبعِِِِِدالنفسِِِِِيأ_ ِِِِِثموضِِِِِوعيا،واألحِِِِِداث،واألمِِِِِاكنالت ِِِِِالممِِِِِنحي األف نَّ

موصولإلىاستنتاجاتغنّيةعمِىتسمحبمشاركةالمتعّممينللمشخصياتالمرئّيةكّمياواالجتماعي
وصواًلإلىفيِمعِامقِديكِونمشِترًكاحِولمِاوت سيمفيتحفيزالتحّدثحوليا،اختالفثقافاتيم؛
يطرحوفيممما.

األفالموسيمةميّمةةثارةدافعيةالمتعّممينالستعمالالأ_ وتوظيفخبراتيمالسِابقةبية،مػةالعرنَّ
منمشاىدتيمألفِالمسِابقة،فقِديجِريالنقِاشحِولمسِألةاةخِراجلحِدثمِامقارنِةبإخراجِوفِي

بأعوامسابقة.أخرىأفالم


فـي  مـن المؤشـرات المحـددةعمـى حـدة  وفًقا لكـل مؤشـرأما فيما يتعمق باستجابات المتعم مين     
 ي يبي ن النتائج:موقف مشاىدة فيمم، فالجدول اآلت

 
( التكــرارات والنســب المئويــة والمتوســطات  الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والرتبــة حســب المتوســط 34الجــدول)

 االستبانة المحددة في موقف مشاىدة فيمم. مؤشراتعمى حدة من  وفًقا لكل مؤشرالحسابي لدرجات المتعم مين 
 المحور الثاني: التمقي السمعي البصري 

المتوسط  مشاىدة فيمم اتمؤشر 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

التكرار 
 والنسبة

 مستويات االستجابة
ضعيفة  الرتبة التقدير

كبيرة  كبيرة متوسطة ضعيفة جًدا
 جًدا

إدران للرموز اللغوٌة المنطولة  .60
 عن طرٌك التمٌٌز السمعً البصري

 3 16 11 1 0 ن 702. 3.68
 1 كبُزة

% 0 3.2 35.5 51.6 9.7 

تحدٌد المعنى العام للمحتوى من  .62
 خبلل االدران الحسً للمولف .

 3 11 15 2 0 ن 769. 3.48
 8 كبُزة

% 0 6.5 48.4 35.5 9.7 
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تحدٌد صفات ما ٌدور فً  .63
 المحتوى.

 0 13 17 1 0 ن 558. 3.39
 11 يتىسطت

% 0 3.2 54.8 41.9 0 

 إدران الكلمات الجدٌدة. .64
 6 11 14 0 0 ن 773. 3.74

 1 كبُزة
% 0 0 45.2 35.5 19.4 

ربط األحداث الجدٌدة من  .65
سابمة )الحدٌث  أخرىالمولف بؤحداث 

 عن فٌلم ٌحاكً المولف ذاته(.

 3 7 17 4  ن 824. 3.29
 11 يتىسطت

% 0 12.9 54.8 22.6 9.7 

توظٌف المتعل م لثمافته فً أثناء  .66
بصورة نماشه للمولف المعروض أمامه، 

 تعكس اهتماماته.

 1 9 20 1 0 ن 599. 3.32
 11 يتىسطت

% 0 3.2 64.5 29.0 3.2 

توظٌف أفكار جدٌدة من  .67
 المحتوى .

 3 12 13 3 0 ن 811. 3.48
 9 كبُزة

% 0 9.7 41.9 38.7 9.7 

تحدٌد الحالة الشعورٌة لبعض  .68
الشخصٌات وفماً لتعبٌراتهم اللغوٌة 

 الذي ٌشاهده .والجسدٌة فً الفٌلم 

 5 16 10 0 0 ن 688. 3.84
 1 كبُزة

% 0 0 32.3 51.6 16.1 

تحدٌد السمات االجتماعٌة  .69
للشخصٌات من خبلل منظرهم العام ) 

 مدٌر، معلم ، مفكر، عامل(

 6 14 11 0 0 ن 735. 3.84
 1 كبُزة

% 0 0 35.5 45.2 19.4 

توظٌف المتعل م لثمافته فً أثناء  .71
 ٌلم الذي شاهده.نماشه للف

 6 8 14 3 0 ن 925. 3.55
 6 كبُزة

% 0 9.7 45.2 25.8 19.4 

إبداء الرأي فً األحداث  .70
 المتضمنة فً المحتوى 

 2 17 10 2 0 ن 715. 3.61
 5 كبُزة

% 0 6.5 32.3 54.8 6.5 

إبداء الرأي باستعمال عبارات  .72
 من المحتوى

 0 20 8 2 1 ن 769. 3.52
 7 كبُزة

% 3.2 6.5 25.8 64.5 0 

 38 154 160 19 1 يح 416. 3.55 مشاهدة فٌلم
 1 كبُزة

372 0.27 5.11 43.01 41.40 10.22 

 1 كبُزة  423. 3.45 المحور الثانً: التلمً السمعً البصري

 كبُزة  412. 3.47 االستبانة ككل


درجِِِاتالمتعّممِِِينفِِِي34يتبِِِّينمِِِنالجِِِدول) ،حسِِِبمشـــاىدة فـــيممموقِِِفراتمؤشِِِ(أنَّ

،68،69رات)ةمتوسطة،وكبيرة(،إذجاءتالمؤشِالمتوسطالحسابي،تراوحتبينمستوى)بدرج
(فِِيالمراتِِِباألولِِى،ووقعِِِتضِِِمنمسِِتوى)كبيِِِرة(؛لحصِِِولياعمِِىأعمِِِىمتوسِِِطات61،64

(.3.84،3.48حسابيةتراوحتبين)
امِِِنىِِِذاالموقِِِفضِِِمنمسِِِتوى)بدرجةمتوسِِِطة(،جميعيِِِخِِِرىراتاألبينمِِِاجِِِاءتالمؤشِِِ

نسِِِِبة)3.39،3.29وتراوحِِِِتمتوسِِِِطاتيابِِِِين) %(مِِِِنالعينِِِِةكانِِِِت0.27(،كمِِِِايتبِِِِّينأنَّ
%(مِنالعينِةكانِتاسِتجاباتيمفِيفئِةبدرجِة5.11استجاباتيمفيفئةضِعيفةجًِدا،وأّننسِبة)

،ونسِبةمِنوقعِتإجابِاتيمضِمن%(وقعتضمنفئةبدرجةمتوسِطة43.01نسبة)يفة،وضع
%(10.22%(،بينمالمتتجاوزنسبةمنكانتإجاباتيمضمنفئةكبيرةجًدا)41.40فئةكبيرة)

(فيىذاالموقف.372منمجموعالتكراراتالبالع)
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وقدترجعىذهالنتيجةإلى:
االجتمِِِاعيلمنِِِاسوالحالِِِةالتصِِِنيفإنَّ_السِِِعينحِِِوتطِِِويرالكفِِِاءةاالجتماعيِِِةوالتداوليِِِة؛إذ

فِِِيمجتمِِِعالمػِِِةالمتعّممِِِة.باةضِِِافةإلِِِىأّنفِِِيالتعامِِِلمعيِِِمميمِِِةالشِِِعوريةمِِِناألمِِِورال
المفرداتالجديدةفيسياامرغوبعبرالفيممميملممتعّممين؛كييتمّكنِوامِنالتعبيِرعِنأحِداث

مِاتحتويِواأل فِالممِنثِروةلػويِة،وأسِاليبتعبيريِةالفيممبصِورةسِميمة،مِعاألخِذباالعتبِاربِأنَّ
يِِِِوّفر"الوصِِِِولالعميِِِِنلممقومِِِِاتالثقافيِِِِة،والحضِِِِارية،وتسِِِِيمفِِِِيزيِِِِادةالثقِِِِةنحِِِِوالتفكيِِِِر،

(stephens,2006,6).والتحّدث"
"الصِِورةوالمِِونوالتفاصِِيلالدقيقِِةوالحركِِة؛تجعِِلمِِنالفِِيممصِِوًراناطقًِِة باةضِِافةإلِِىأنَّ

األثِِرعمِِىالمشِِاىد،وبِِذلكتِِزدادقيمتيِِاالتعميميِِةوالتربويِِةازديِِاًداىائاًل".)خرمِِا،بالحيِِاةليِِامِِن
1978،14)


 ترتيب محاور االستبانة لممتعممين ككل: :رابًعا
االسِِِتبانةةجابِِِاتالمتعممِِِينجِِِاءمرتًبِِِانمِِِنخِِِاللالنتِِِائجالسِِِابقةأنترتيِِِبمحِِِاوريتبِِِيّ
 الجدولاآلتي:وسطالحسابيكمايوضحووالمت،احسبالرتبةتنازلي 

 

( المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة والتمدٌر والرتبة لدرجات المتعلّمٌن فً محاور 35جدول )

 االستبانة حول درجة إسهام المحتوى السمعً البصري فً تعلّم اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها

   محاور االستبانة
المتوسط 
 الحسابً

حراف االن
 المعٌاري

 التمدٌر
النسبة 
 المئوٌة

 الرتبة

 4 %71 كبٌرة 0.521 3.55 التجمعات العلنٌة

 4 %67.8 متوسطة 0.452 3.39 المحاضرات

 3 70.4 كبٌرة 0.444 3.52 الرحالت والعروض الترفٌهٌة

 1 %69.8 كبٌرة 0.432 3.49 المحور األول: الفهم مشاهد ا ومستمع ا

 5 %67 متوسطة 0.459 3.35 ونًمشاهدة برنامج تلفزٌ

 1 71 كبٌرة 0.416 3.55  يشبهذة فُهى 

 4 %69 كبٌرة 0.423 3.45 انًحىر انثبٍَ: انتهقٍ انسًعٍ انبصزٌ

  69.4 كبٌرة 0.412 3.47 االستببَت ككم

 

المحتِوىالسِمعيالبصِريبشِكلعِاميسِيمبدرجِةكبيِرةفِيتعّمِم(35)يتبّينمِنالجِدول أنَّ
ػِِةالعربيِِةلمنِِاطقينبػيرىِِا،إذبمِِعالمتوسِِطالحسِِابيلِِدرجاتالمتعّممِِينعمِِىاالسِِتبانةككِِلالم
  (،وىذاالمتوسطيقعضمنفئةبدرجةكبيرة.3.47)

ويمكنأنتعودىذهالنتيجةإلىمايأتي:
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النِِِاطقينمِِِعاىتمامِِِاتمتعّممِِِيالمػِِِةالعربيِِِة-الفيِِِممشِِِاىًداومسِِِتمًعا–_تِِِالؤمالمحِِِوراألول
بػيرىِِا،وميِِوليميسِِاعدىمعمِِىتعميِِنمعِِرفتيمبالمػِِةالمتعمَّمِِةضِِمننشِِاطمرغِِوبلِِدييم،وفيِِو

م دخالتواقعيةعنثقافةالمػة،قديواجيونيافيحياتيماليومّية.
التِي  Bahrani & Tamshu  (2012)بحرانِي،وتِامشِودراسِةنتِائجمِعالنتيجِةىِذهتتفِن_

عمِىكبيِرتِأثيرليِايكِونأفضِلبشِكلالمػِةمِدخالتالستيعابالمتعّممينحفيزتأنإلىأشارت
.المػةتحسين

أماحسبكلموقفمنالمواقف،فقدجاءالترتيبعمىالشكلاآلتي:
يِِةنظِِرفِِيالمرتبِِةاألولِِىمِِنوجمِِنمحِِورالتمقِِيالسِِمعيالبصِِريموقــف مشــاىدة فــيمم -

مالمػةالعربيةلمناطقينبػيرىا،إذبمػتالنسبةالمئويةلدرجاتيمفيتعمّالمتعّممينمنحيثإسيامو
(،وبِِِالنظرإلِِِى0.416(،وبمِِِعاالنحِِِرافالمعيِِِاري)3.55(،كمِِِابمِِِعالمتوسِِِطالحسِِِابي)71%)

ىذاالمتوسطقدوقعضمنفئةبدرجةكبيرة.5الجدول) (يتبّينأنَّ
نظِِروجيِِةمِِنالثانيِِةالمرتبِِةفِِي ومشِِاىًدامِِنمحِِورالفيِِممسِِتمًعا موقــف التجمعــات العمنيــة-

لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتفيتعّممالمػةالعربيةلمناطقينبػيرىا،إذمنحيثإسياموالمتعّممين
إلِِىوبِِالنظر،(0.521)المعيِِارياالنحِِرافوبمِِع،(3.55)الحسِِابيالمتوسِِطبمِِع(،كمِِا71%)

.كبيرةبدرجةفئةضمنوقعدقالمتوسطىذاأنَّيتبّين(5)الجدول
الثالثِةالمرتبِةفيضمنيامنمحورالفيممشاىًداومستمًعاالرحبلت والعروض الترفييية  موقف-
النسِبةبمػِتإذفيتعّممالمػةالعربيِةلمنِاطقينبػيرىِا،المتعّممينمنحيثإسيامونظروجيةمن

ِِِِِِِِِِدرجاتيمالمئويِِِِِِِِِِة ِِِِِِِِِِعكمِِِِِِِِِِا،%(70.4)ل ِِِِِِِِِِع(،3.52)بيالحسِِِِِِِِِِاالمتوسِِِِِِِِِِطبم االنحِِِِِِِِِِرافوبم
بدرجِِةفئِِةضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنَّيتبِِّين(5)الجِِدولإلِِىوبِِالنظر،(0.444)المعيِِاري

.كبيرة
نظِِِِروجيِِِةمِِِنالرابعِِِِةالمرتبِِِةمِِِِنمحِِِورالفيِِِممشِِِِاىًداومسِِِتمًعافِِِيموقـــف المحاضـــرات-

لدرجاتيمالمئويةالنسبةبمػتإذرىا،فيتعّممالمػةالعربيةلمناطقينبػيالمتعّممينمنحيثإسيامو
إلِىوبِالنظر،(0.425)المعيِارياالنحرافوبمع،(3.39)الحسابيالمتوسطبمعكما،%(67.8)

.متوسطةبدرجةفئةضمنوقعقدالمتوسطىذاأنَّيتبّين(2)الجدول
لخامسِِِةاالمرتبِِِةفِِِيمِِِنمحِِِورالتمقِِِيالسِِِمعيالبصِِِريمشـــاىدة برنـــامج تمفزيـــونيموقـــف-

ِِمالمػِِةالعربيِِةلمنِِاطقينبػيرىِِا،المتعّممِِينمِِنحيِِثإسِِيامونظِِروجيِِةمِِنواألخيِِرة إذفِِيتعّم
االنحِِِرافوبمِِِع،(3.35)الحسِِِابيالمتوسِِِطبمِِِع(،كمِِِا%67)لِِِدرجاتيمالمئويِِِةالنسِِِبةبمػِِِت

بدرجِِةةفئِِضِِمنوقِِعقِِدالمتوسِِطىِِذاأنَّيتبِِّين(5)الجِِدولإلِِىوبِِالنظر،(0.459)المعيِِاري
.متوسطة

ويمكنأنتعودىذهالنتيجةإلىاآلتي:
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توظيِِفالتقِِّدمالتقنِِيالمعرفِِيفِِيتعمِِيمالمػِِةالعربيِِةلمنِِاطقينبػيرىِِاأ_ ،"بوصِِفياوتعّمميِِانَّ
عِِاماًلمِِنالعوامِِلالتِِيتخمِِنبيئِِةتعميميَِِّةتفاعميِِة،وتسِِيمفِِيتطِِويرقِِدراتمِِتعّممالمػِِةاليِِدف

(.2014،84)أبوحمرة،.يا"عمىاستعمال
رسِالةاألفِالمالتِيتحمميِاتكِونواضِحةأإضافةإلى تفسِحمشِاىدةالفِيممفِي،وبيِذهالصِورة"نَّ

سِِاعدعمِِىتعِِّرفالِِدالالتالرمزيِِةعّمميِِا،المجِِاللتبِِادلاآلراء،وتصِِفوفتعمِِيمالمػِِةالثانيِِةوت
(2014،85وحمرة،)أب.لممجتمعمنخاللخضوعالمتعّمملتجربةواقعية"

التجمعِِاتالعمنيِِةمصِِدرلمتشِِوينفِِيإبِِداءميِِولالمِِتعّممأ_ الحِِواروالمناقشِِةمِِعورغبتِِوفِِينَّ
مِِِعاألفِِِرادوالمجتمعِِِاتعمِِِىنقِِِلالثقافِِِاتوالعِِِاداتوالتقاليِِِد"الطِِِرفاآلخِِِر،ويسِِِاعدالتواصِِِل
لىالمجتمعاتاأل (2014،24)العرنوسي،."خرىوالمػاتمنوام

كونموقفمشاىدةبرنامجتمفزيونيمقتطًعاجزًءايػطِيموضِوعاالسِتماع)حصِةاةعِالم_قدي
ذاتموضوعمتكاملوفيفترةزمنيةطويمة.األفالمتكونفيالكمية(وفيفترةزمنيةقصيرة،بينما


هلل هنلان فلروق بلٌن متوسلطات درجلات المعلملٌن حلول درجلة إسلهام المحتلوى السؤال الثانً: 

المؤهللل  ،الجللنسالبصللري فللً تعلّللم اللغللة العربٌللة للنللاطمٌن بغٌرهللا حسللب متغٌللرات )السللمعً 
 ؟(سنوات الخبرة فً التدرٌس العلمً،

لإلجابةعنىذاالسؤالقامالباحثباختبارفرضياتالبحثاآلتية:
 .الفرضية األولى:1

المحتــوى  ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات المعممــين حــول درجــة إســيام
 السمعي البصري في تعم م المغة العربية لمناطقين بغيرىا حسب متغير الجنس.

الالبِارامتري Man-Whitney اختبارمانويتنِيالختبارصحةىذهالفرضيةأجرىالباحث
وزيعلمعينتينالمستقمتين،الختبارداللةالفرابينالمجموعتين)الذكورواةناث(المتينالتتبعانالت

(معممين،وذلكمنخاللترتيبالدرجاتالتيحصلعمييِا9الطبيعي؛نظًرالصػرحجمالعينة)
أفِِِرادالعينِِِةمِِِنالِِِذكورواةنِِِاث،وتحديِِِدرتبِِِةكِِِلفِِِرد،ثِِِمحسِِِابمتوسِِِطالرتِِِبلممجمِِِوعتين،

اآلتِِي(36)والمجموعِِةالتِِيتكِِونمتوسِِطرتبتيِِاىِِياألعمِِىتكِِونالفِِروالمصِِمحتيا،والجِِدول
لدرجاتالمعممين:Man-Whitney يبّينقيماختبارمانوويتني
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لداللة الفرق بين  درجات المعممين من الذكور واإلناث Man-Whitney( قيم اختبار مان وويتني 36جدول)
 حول درجة إسيام المحتوى السمعي البصري في تعم م المغة العربية

 انًدًىعت
 انًحىر

 انعذد
يتىسط 

 انزتب

يدًىع 

 انزتب
 zقًُت 

انًتىسط 

 انحسببٍ

يبٌ وَتٍُ 

U 

قًُت 

 انذالنت
 انقزار

 انذكىر
 انتدًعبث انعهُُت

5 5.30 26.50 
.369 

66.44 

 
 دالغٛش  712. 8.500

 18.50 4.63 4 اإلَبث

 انذكىر
 انًحبضزاث

5 4.80 24.00 
 دالغٛش  805. 9.000 44.33 247.

 21.00 5.25 4 اإلَبث

حالث وانعزوض انز انذكىر

 انتزفُهُت

5 4.90 24.50 
.124 

44.22 

 
 دالغٛش  902. 9.500

 20.50 5.13 4 اإلَبث

انفهى يشبهذًا  انذكىر

 ويستًًعب

5 5.40 27.00 
.490 155.00 8.000 

.624 

 
 دالغٛش 

 18.00 4.50 4 اإلَبث

يشبهذة بزَبيح  انذكىر

 تهفزَىٍَ

5 3.90 19.50 
1.353 

49.11 

 
 دالغٛش  176. 4.500

 25.50 6.38 4 اإلَبث

 انذكىر
 يشبهذة فُهى

5 4.10 20.50 
1.112 41.56 5.500 

.266 

 
 دالغٛش 

 24.50 6.13 4 اإلَبث

انتهقٍ انسًعٍ  انذكىر

 انبصزٌ

5 4.00 20.00 
1.225 

90.67 

 
 دالغٛش  221. 5.000

 25.00 6.25 4 اإلَبث

 انذكىر
كماالستببَت ك  

5 4.30 21.50 
 دالغٛش  389. 6.500 245.67 861.

 23.50 5.88 4 اإلَبث


(اآلتي:36تبّينمنالجدول)ي

متوسطرتبالِذكورأعمِىمِنمتوسِطرتِبفي موقف التجمعات العمنية:  - يظيرمنالجدولأنَّ
وويتنِِيإلِِىعِِددشِِيرقيمِِةمِِانت(،كمِِا0.05(أكبِِرمِِن)0.712اةنِِاث،ولكِِنقيمِِةالداللِِة)

فِرواذاتداللِةإحصِائيةبِينعمِىأنِواليوجِدالمراتالتييسبنفيياالذكوراةناث،وىذايدل
 في ىذا الموقف. الذكورواةناث

متوسِِِطرتِِِباةنِِِاثأعمِِِىمِِِنمتوسِِِطرتِِِبفـــي موقـــف المحاضـــرات:  - يظيِِِرمِِِنالجِِِدولأنَّ
فِِرواذاتعمِِىأنِِواليوجِِد(،وىِِذايِِدل0.05(أكبِِرمِِن)0.805الِِذكور،ولكِِنقيمِِةالداللِِة)

 في ىذا الموقف. داللةإحصائيةبينالذكورواةناث
متوسِطرتِباةنِاثأعمِىمِنفي موقف الرحبلت والعـروض الترفيييـة:  - يظيِرمِنالجِدولأنَّ

0.05(أكبرمن)0.902متوسطرتبالذكور،ولكنقيمةالداللة) عمِىأنِواليوجِد(،وىذايدلع
 في ىذا الموقف. فرواذاتداللةإحصائيةبينالذكورواةناث
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متوسِطرتِبالِذكورأعمِىفي المحـور األول: الفيـم مشـاىًدا ومسـتمًعا:  - يظيِرمِنالجِدولأنَّ
0.05(أكبِرمِن)0.624منمتوسطرتباةنِاث،ولكِنقيمِةالداللِة) عمِىأنِوال(،وىِذايِدلع

 في ىذا المحور. بينالذكورواةناثفرواذاتداللةإحصائيةيوجد
متوسِِطرتِِباةنِِاثأعمِِىمِِنفــي موقــف مشــاىدة برنــامج تمفزيــوني: - يظيِِرمِِنالجِِدولأنَّ

0.05(أكبرمن)0.176متوسطرتبالذكور،ولكنقيمةالداللة) عمِىأنِواليوجِد(،وىذايدلع
 .في ىذا الموقف فرواذاتداللةإحصائيةبينالذكورواةناث

ــيمم: - ــي موقــف مشــاىدة ف يظيِِرمِِنالجِِدولأنمتوسِِطرتِِباةنِِاثأعمِِىمِِنمتوسِِطرتِِبف
فِرواذاتعمِىأنِواليوجِد(،وىِذايِدل0.05(أكبِرمِن)0.266الذكور،ولكِنقيمِةالداللِة)

 في ىذا الموقف. داللةإحصائيةبينالذكورواةناث
متوسِطرتِباةنِاثأعمِىيظيِرفي المحور الثاني: التمقي السـمعي البصـري:  - مِنالجِدولأنَّ

0.05(أكبِرمِن)0.221منمتوسطرتبالِذكور،ولكِنقيمِةالداللِة) عمِىأنِوال(،وىِذايِدلع
 في ىذا المحور. فرواذاتداللةإحصائيةبينالذكورواةناثيوجد

متوسِطرتِباةنِاثأعمِىمِنمتوسِطفي االستبانة ككـل:  - رتِبالِذكور،يظيِرمِنالجِدولأنَّ
Man-Whitney (،كمِاتشِيرقيمِةمِانوويتنِي0.05(أكبِرمِن)0.389ولكِنقيمِةالداللِة)

،ىِِِيالدرجِِِةالمعياريِِِةالمرتبطِِِةبقيمِِِةZإلِِِىعِِِددالمِِِراتالتِِِييسِِِبنفييِِِااةنِِِاثالِِِذكورو
 مما يـدعو إلـى ؛فرواذاتداللةإحصائيةبينالذكورواةنِاثعمىأنواليوجدالداللة،وىذايدلع

 قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى أنو:
ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات المعممــين حــول درجــة إســيام المحتــوى 

 السمعي البصري في تعم م المغة العربية لمناطقين بغيرىا حسب متغير الجنس.
ويمكنتفسيرىذهالنتيجةبمايأتي:

عمِِِلكِِِالالجنسِِِأ_ ينمِِِنالمعممِِِينفِِِيالمكِِِاننفسِِِو،وىِِِذايعنِِِيخضِِِوعيملورشِِِاتعمِِِل،نَّ
.،وتعّمميافيمجالتعميمالمػةالعربيةلمناطقينبػيرىاموحدةودوراتتأىيمّية


 . الفرضية الثانية:2

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المعممـين حـول درجـة إسـيام المحتـوى 
 تعم م المغة العربية لمناطقين بغيرىا حسب متغير المؤىل العممي. السمعي البصري في

الالبِِارامتري؛ Man-Whitney اختبِِارمِِانويتنِِيالختبِِارىِِذهالفرضِِيةأجِِرىالباحِِث     
،ودراسِِاتعميِِا(؛نظًِِرالصِِػرحجِِمبكالوريوسالختبِِارداللِِةالفِِرابِِينالمجمِِوعتينالمسِِتقمتين)

خِِاللترتيِِبالِِدرجاتالتِِيحصِِلعمييِِاأفِِرادالعينِِةمِِنالمعممِِين(معممِِين،وذلِِكمِِن9العينِِة)
،والمعممينالذينيحممونمؤىلالدراساتالعميا،وتحديِدرتبِةكِلبكالوريوسالذينيحممونمؤىلال
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-Manفِِرد،ثِِمحسِِابمتوسِِطالرتِِبلممجمِِوعتين،والجِِدولاآلتِِييبِِّينقِِيماختبِِارمِِانوويتنِِي

Whitneyن:لدرجاتالمعممي
لداللة الفرق بين  درجات المعممين حسب متغير المؤىل Man-Whitney( قيم اختبار مان وويتني 37جدول)

 العممي حول درجة إسيام المحتوى السمعي البصري في تعم م المغة العربية
 انًدًىعت

 انًحىر
 انعذد

يتىسط 

 انزتب

يدًىع 

 انزتب
 zقًُت 

انًتىسط 

 انحسببٍ

يبٌ وَتٍُ 

U 

قًُت 

 انذالنت
 انقزار

 بكبنىرَىس
 انتدًعبث انعهُُت

6 5.25 31.50 -.389- 

 

66.44 

 

7.500 

 

.697 

 
 دالغٛش 

 13.50 4.50 3 دراسبث عهُب

 بكبنىرَىس
 انًحبضزاث

6 5.42 32.50 
 دالغٛش  515. 6.500 44.33 -651.-

 12.50 4.17 3 دراسبث عهُب

انزحالث وانعزوض  بكبنىرَىس

 انتزفُهُت

6 4.50 27.00 -.781- 

 

44.22 

 

6.000 

 

.435 

 
 دالغٛش 

 18.00 6.00 3 دراسبث عهُب

انفهى يشبهذًا  بكبنىرَىس

 ويستًًعب

6 5.00 30.00 
 دالغٛش  1.000 9.000 155.00 000.

 15.00 5.00 3 دراسبث عهُب

يشبهذة بزَبيح  بكبنىرَىس

 تهفزَىٍَ

6 5.33 32.00 -.519- 

 

49.11 

 

7.000 

 

.604 

 
 دالغٛش 

 13.00 4.33 3 دراسبث عهُب

 بكبنىرَىس
 يشبهذة فُهى

6 5.50 33.00 
 دالغٛش  435. 6.000 41.56 -781.-

 12.00 4.00 3 دراسبث عهُب

انتهقٍ انسًعٍ  بكبنىرَىس

 انبصزٌ

6 5.50 33.00 -.775- 

 

90.67 

 

6.000 

 

.439 

 
 دالغٛش 

 12.00 4.00 3 دراسبث عهُب

 بكبنىرَىس
 االستببَت ككم

6 5.42 32.50 
 دالغٛش  517. 6.500 245.67 -648.-

 12.50 4.17 3 دراسبث عهُب


(،وىِيأكبِِر0.517قيمِةالداللِةفِِياالسِتبانةككِلقِِدبمػِت)(أن37َّتبِّينمِنالجِِدول)ي
قيمِِةالداللِِةفِِيكِِلمح0.05ِِمِن) ورمِِنمحِِاوراالسِِتبانةأكبِِر(،كمِِايظيِِرمِِنالجِِدولأنَّ
فِرواذاتداللِةإحصِائيةبِيندرجِاتالمعممِينحسِبعمِىأنِواليوجِد(،وىذايِدل0.05من)

مما يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى أنَّو:متػيرالمؤىلالعممي؛
محتــوى ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات المعممــين حــول درجــة إســيام ال

 .المؤىل العمميالسمعي البصري في تعم م المغة العربية لمناطقين بغيرىا حسب متغير 
وقدتعزىىذهالنتيجةإلىمايأتي:

_توظيفكميةالسمطانقابوسلتعميمالمػةالعربيةلمناطقينبػيرىالمبرامجواألنشطةفيمخطط
،بصرففيمابينيمفيتفعيلتمكاألنشطةنخمنحالةمنالتعاواألمرالذيمّوحدمنالمعممين؛

.مؤىالتيمالعممّيةالنظرعن
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 . الفرضية الثالثة:3
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المعممين حول درجة إسـيام المحتـوى  

 السمعي البصري في تعم م المغة العربية لمناطقين بغيرىا حسب متغير عدد سنوات الخبرة.
الالبِِِارامتري، Man-Whitney اختبِِِارمِِِانويتنِِِيالختبِِارىِِِذهالفرضِِِيةأجِِِرىالباحِِِث

سنوات5منأقلسنواتإلى3الختبارداللةالفرابينالمجموعتينالمستقمتين)سنواتالخبرةمن
(معممِين،وذلِِكمِِنخِاللترتيِِبالِِدرجات9(،نظًِِرالصِِػرحجِمالعينِِة)أكثرسِِنواتف5ِ،ومِن

ثِمحسِاب،عميياأفرادالعينةمنالمعممينحسِبسِنواتالخبِرة،وتحديِدرتبِةكِلفِردالتيحصل
لدرجاتMan-Whitney متوسطالرتبلممجموعتين،والجدولاآلتييبينقيماختبارمانوويتني

المعممين:
ر عدد لداللة الفرق بين  درجات المعممين حسب متغي Man-Whitney ( قيم اختبار مان وويتني38جدول)

 سنوات الخبرة حول درجة إسيام المحتوى السمعي البصري في تعم م المغة العربية
 انًدًىعت

 انًحىر
 انعذد

يتىسط 

 انزتب

يدًىع 

 انزتب
 zقًُت 

انًتىسط 

 انحسببٍ

يبٌ 

 Uوَتٍُ 

قًُت 

 انذالنت
 انقزار

 سُىاث 5يٍ  أقمإنً  1يٍ 
 انتدًعبث انعهُُت

5 4.00 20.00 -1.230- 

 

66.44 

 

5.000 

 

.219 

 
 دالغٛش 

 25.00 6.25 4 أكثزسُىاث ف 5يٍ 

 سُىاث 5يٍ  أقمإنً  1يٍ 
 انًحبضزاث

5 4.40 22.00 
 دالغٛش  459. 7.000 44.33 741.-

 23.00 5.75 4 أكثزسُىاث ف 5يٍ 

انزحالث وانعزوض  سُىاث 5يٍ  أقمإنً  1يٍ 

 انتزفُهُت

5 4.40 22.00 -.741- 

 

44.22 

 

7.000 

 

.459 

 
 دالغٛش 

 23.00 5.75 4 أكثزسُىاث ف 5يٍ 

انفهى يشبهذًا  سُىاث 5يٍ  أقمإنً  1يٍ 

 ويستًًعب

5 3.80 19.00 
 دالغٛش  142. 4.000 155.00 -1.470-

 26.00 6.50 4 أكثزسُىاث ف 5يٍ 

يشبهذة بزَبيح  سُىاث 5يٍ  أقمإنً  1يٍ 

 تهفزَىٍَ

5 5.70 28.50 -.861- 

 

49.11 

 

6.500 

 

.389 

 
 دالغٛش 

 16.50 4.13 4 أكثزسُىاث ف 5يٍ 

 سُىاث 5يٍ  أقمإنً  1يٍ 
 يشبهذة فُهى

5 5.10 25.50 
 دالغٛش  902. 9.500 41.56 -124.-

 19.50 4.88 4 أكثزسُىاث ف 5يٍ 

انتهقٍ انسًعٍ  سُىاث 5يٍ  أقمإنً  1يٍ 

 انبصزٌ

5 5.20 26.00 -.245- 

 

90.67 

 

9.000 

 

.806 

 
 دالغٛش 

 19.00 4.75 4 أكثزسُىاث ف 5يٍ 

 سُىاث 5يٍ  أقمإنً  1يٍ 
 االستببَت ككم

5 5.00 25.00 
 دالغٛش  1.000 10.000 245.67 000.

 20.00 5.00 4 أكثزسُىاث ف 5يٍ 


وىِيأكبِرمِن(1.000قيمةالداللةفياالستبانةككلقدبمػت)(أن38َّتبّينمنالجدول)ي
قيمِِةالداللِِةفِِيكِِلمحِِورمِِنمحِِاوراالسِِتبانةأكبِِرمِِن0.05) (،كمِِايظيِِرمِِنالجِِدولأنَّ
فرواذاتداللةإحصائيةبيندرجاتالمعممينحسبمتػّيرعمىأنواليوجد(،وىذايدل0.05)

مما يدعو إلى قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى أنَّو:عددسنواتالخبرة؛
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 يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات المعممــين حــول درجــة إســيام المحتــوى ال
 .عدد سنوات الخبرةالسمعي البصري في تعم م المغة العربية لمناطقين بغيرىا حسب متغير 

ويمكنتفسيرىذهالنتيجةبمايأتي:
رىِافِيكميِةالسِمطانقِابوسلتعمِيم_اعتمادالمنيجالتواصميفيتعميمالمػةالعربيِةلمنِاطقينبػي

المػِِةالعربيِِةلمنِِاطقينبػيرىِِامِِنالمعممِِينجمِِيعيم؛لتنميِِةالميِِاراتالمػويِِةاألربِِعلِِدىمتعممِِي
المػةالعربيةالناطقينبػيرىا.

لمنِاطقين_وجودالمعممينفِيالمكِاننفسِو،وتواصِميمالمسِتمرحِولأسِاليبتعمِيمالمػِةالعربيِة
ّممياأثناءتحضيرىملمدروس.وتعبػيرىا،

_الحِِّسالجمعِِيحِِولمسِِؤوليةتعمِِيمالمػِِةالعربيِِةلمنِِاطقينبػيرىِِاوتعّمميِِا،يتجِِاوزالفِِروافِِي
عددسنواتالخبرة.ويساعدعمىالتوافنبينيمحولمحتوىالتعميم،وطرائنتعميمو.

 
درجـة إسـيام المحتــوى  السـؤال الثالـث: ىـل ىنـاك فــروق بـين متوسـطات درجـات المتعم مــين حـول

عـدد ، السمعي البصري في تعم م المغـة العربيـة لمنـاطقين بغيرىـا حسـب متغيـرات )الجـنس، الـدوافع
 لإلجابةعنىذاالسؤالاختبرتالفرضياتاآلتية:  ؟(سنوات تعم م المغة العربية 

 . الفرضية الرابعة4
مـين حـول درجـة إسـيام المحتـوى ال يوجد فرق  ذو داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات المتعم  

السمعي البصري في تعم م المغة العربية لمناطقين بغيرىا حسب متغير الجنس.
لدرجاتإجاباتالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةْتج ر خْت ىذهالفرضية،اسْالختبار

المتعّممين بشكلعاموفيكلمحورمنالذكورواةناث،  فياالستبانة وحسابمنمحاورىا،
 الفرالمعينتينالمستقمتين، لداللة )ت( الموضحفقيمة الفرضيةعمىالنحو جاءتنتائجاختبار

بالجدولاآلتي:
متوسطات درجات إجابات المتعم مين حول درجة إسيام المحتوى ( لداللة الفرق بين t- test( قيم )39جدول)

 متغير الجنس حسب السمعي البصري في تعم م المغة العربية

 العدد المجموعة محاور االستبانة
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 لٌمة ت
درجات 
 الحرٌة

 المرار لٌمة الداللة

 انتدًعبث انعهُُت
 046. 11.372 70.38 16 الذكور

 
29 

.964 

 غٌر دالة 
 9.858 70.20 15 اإلناث

 انًحبضزاث
 689. 6.175 44.56 16 الذكور

 
29 

.496 

 غٌر دالة 
 4.678 43.20 15 اإلناث

 انزحالث وانعزوض انتزفُهُت
 2.182 4.815 44.13 16 الذكور

 
29 

.037 

 
 دالة

 5.370 40.13 15 اإلناث

 غٌر دالة 445. 29 775. 21.120 159.06 16 الذكور انفهى يشبهذًا ويستًعًب
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   18.396 153.53 15 اإلناث

هفزَىٍَيشبهذة بزَبيح ت  
 967. 7.108 51.44 16 الذكور

 
29 

.341 

 
 غٌر دالة

 6.497 49.07 15 اإلناث

 يشبهذة فُهى
 1.338 5.377 43.88 16 الذكور

 
29 

.191 

 غٌر دالة 
 4.257 41.53 15 اإلناث

 انتهقٍ انسًعٍ انبصزٌ
 952. 12.213 95.31 16 الذكور

 
29 

.255 

 
 غٌر دالة

 10.225 90.60 15 اإلناث

 االستببَت ككم
 1.161 32.445 254.38 16 الذكور

 
29 

.349 

 غٌر دالة 
 26.968 244.13 15 اإلناث

قيمِِِِة)39يتبِِِِّينمِِِِنالجِِِِدول) (لداللِِِِِةالفِِِِرابِِِِينمتوسِِِِطاتدرجِِِِاتإجابِِِِِاتt-test(أنَّ
عنددرجاتالحريِة(1.161بمػت)المتعّممينحولدرجةإسيامالمحتوىالسمعيالبصريككلقد

دالغيِِرلِِذلكفِِالفرا؛(0.05مِِن)أكبِِروىِِي(0.349قيمِِةالداللِِةقِِدبمػِِت)نأنَّوتبِِيَّ،(29)
 أنو: مما يدلُّ عمى قبول الفرضية الصفرية التي تنص عمى،اإحصائي 

ال يوجد فرق  ذو داللة إحصائية بين متوسـطي درجـات المتعم مـين حـول درجـة إسـيام المحتـوى  
، وذلك في االسـتبانة معي البصري في تعم م المغة العربية لمناطقين بغيرىا حسب متغير الجنسالس

.ككل وفي كل محور من محاورىا

يمكنتفسيرىذهالنتيجةبمايأتي:و

اختيِِارالمتعّممِِينلِِتعّممالمػِِةالعربيِِةىِِواخ_أ إلِِىالتحِِّدثتيِِارإراديلكِِالالجنسِِين،وييِِدفنَّ
ْنث مَّبية،والتواصلمعأبنائيا؛بالمػةالعر توافِنفِيآرائيِمحِولأيمِدخلمِنشِأنواليؤديإلىم 

أنيسِِاعدىمعمِِىتطِِويرميِِاراتيم،والسِِّيماالمحتِِوىالسِِمعيالبصِِريبمِِايتضِِّمنومِِنوثِِائن
حقيقيةغيرمصطنعة.

ىالسمعيالبصريمنتعّرفثقافةالمػةالعربية،منخاللمايحمموالمحتول_سعيكالالجنسين
عِنالتمِارينيِدبع،دالالت،ورموزلػوية،وثقافيةمتعددة؛تفتحالبابلممارسةالمػِةبشِكلتمقِائي

النمطية.

_تضمينالمحتوىالسمعيالبصريفيمواقفوالمتعددةالمدخلالتواصميفيتعميمالمػِةالعربيِة
عّممقِِِديسِِِيمفِِِيتكِِِويناتجاىِِِاتواحِِِدةوتعّمميِِِالمنِِِاطقينبػيرىِِِابصِِِرفالنظِِِرعِِِنجِِِنسالمِِِت

لممتعّممين،وتظيرحريةتعميمالمػةوتعّمميابخصوصالجنس.

قيمة لداللةالفرابينمتوسطاتدرجِاتإجابِاتالمتعّممِين(t-test)بينمايظيرالجدولأنَّ
ــرحبلتفِِيموقِِفحِِولدرجِِةإسِِيامالمحتِِوىالسِِمعيالبصِِري ــة والعــروض ال بمػِِتقِِد الترفييي
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مِنأصِػروىِي،(0.037)بمػِتقِدالداللِةقيمِةأنَّوتبِيَّن،(29)الحريِةدرجِاتعنِد(2.182)
:أنَّو عمى يدلُّ  مماا،إحصائي دالفالفرالذلك؛(0.05)

 المحتــوى  إســيام درجــة حــول المتعم مــين درجــات متوســطي بــين إحصــائية داللــة ذو  فــرق  يوجــد
 الترفيييـة والعـروض الـرحبلت موقـف فـي بغيرىـا لمناطقين العربية غةالم تعم م في البصري  السمعي

 .الجنس، وىذا الفرق لمصمحة الذكور متغي ر حسب

وقدتعزىىذهالنتيجةإلىمايأتي:

الِِِذكورأ_ ِِِرنَّ ِِِواتيأكث ِِِاثالم انفتاًحِِِافِِِيتواصِِِميممِِِعمجتمِِِعالمػِِِةالعربيِِِةالمتعّممِِِةمِِِناةن
المػِويفِيمناقشِِة،كِنبحِذروخجِليتواصِمنمِعالمجتمِعنفسِو،ول وىِومِايِنعكسعمِىأدائيِنَّ

وقِديرجِعىِذاإلِىطبيعِةالثقافِةمحورالِرحالتوالعِروضالترفيييِة،الموضوعاتالمطروحةفي
،ولِِوأجريِِتالدراسِِةعمِِىعينِِةمِِنالدراسِِةالتِِيكانِِتفِِيتطبيِِناالسِِتبانةاالجتماعيِِةلعينِِة

النتيجة.خمفياتثقافيةأخرىقدتتػير

المِرافقينلمِِرحالتغالًبِِامِايكونِِأ_ مِِنالمعممِينالِِذكورحسِِبإدالءمعممِيكميِِةالسِِمطانوننَّ
وقدأثيرمتػّيرالجنسفيىذاالمحور،وىذاأّدىإلىتناطقينبػيرىا،قابوسلتعميمالمػةالعربيةلم

العملالرسميلمكمية.يعودىذاألنظروفالمعمماتالتسمحبمرافقةالمتعممينخارجوقت

 الفرضية الخامسة. 5

ال توجـــد فـــروق  ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات درجـــات المتعم مـــين حـــول درجـــة إســـيام 
دوافـع الـتعم م لـدى المحتوى السمعي البصري في تعم م المغة العربية لمناطقين بغيرىـا حسـب متغيـر 

 .المتعم مين

المتوسط ح سبت الفرضية ىذه إجاباالختبار لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية تات
 ككل، االستبانة في التباينالمتعّممين تحميل اختبار اْست ْعم ل  ثم محاورىا، من محور كل وفي

في تفصياًل والنتائجموضحة بينالمتوسطاتالحسابية، الفرواالظاىرة األحاديالختبارداللة
 اآلتي:(40)الجدول
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المتعم مين  درجات إجاباتلمفروق بين متوسطات  (ANOVA)ائج اختبار تحميل التباين األحادي( نت11جدول)
دوافع التعم محسب متغير ، حول درجة إسيام المحتوى السمعي البصري في تعم م المغة العربية لمناطقين بغيرىا

 يتغُزيستىَبث 

 دوافع انتعهّى
 انًستىي انعذد

انًتىسط 

 انحسببٍ

االَحزاف 

 برٌانًعُ
 يصذر انتببٍَ

يدًىع 

 انًزبعبث
df 

يتىسط 

 انًزبعبث
 fقًُت 

قًُت 

 انذالنت
 انقزار

 16 أكبدًٍَ

انتدًعبث 

 انعهُُت

72.81 9.607 
 ثٍٛ انًجًٕػبد

863.750 

 

3 

 

287.917 

 

3.190 

 

.040 

 

 دانت

 14.708 78.50 4 هىاَت

 8.264 64.40 5 وظُفت
داخم 

 انًجًٕػبد
2436.638 27 90.246 

 5.099 63.00 6 أخزي
  30 3300.387 انكهٙ

 10.489 70.29 31 انكهٍ

 16 أكبدًٍَ

 انًحبضزاث

45.00 4.747 
 ثٍٛ انًجًٕػبد

107.076 

 

3 

 

35.692 

 

1.227 

 

.319 

 

 غٛش دانخ

 5.715 44.00 4 هىاَت

 6.140 44.80 5 وظُفت
داخم 

 انًجًٕػبد
785.633 27 29.098 

 6.306 40.17 6 أخزي
  30 892.710 انكهٙ

 5.455 43.90 31 انكهٍ

 16 أكبدًٍَ

انزحالث 

وانعزوض 

 انتزفُهُت

 

42.50 5.562 
 ثٍٛ انًجًٕػبد

56.205 

 

3 

 

18.735 

 

.618 

 

.609 

 
 غٛش دانخ

 5.260 44.50 4 هىاَت

 5.167 42.20 5 وظُفت
داخم 

 انًجًٕػبد
818.633 27 30.320 

 5.742 39.83 6 أخزي
  30 874.839 انكهٙ

 5.400 42.19 31 انكهٍ

 16 أكبدًٍَ

انفهى 

 ايشبهذً 

 بويستًعً 

160.31 18.267 
 ثٍٛ انًجًٕػبد

1896.717 

 

3 

 

632.239 

 

1.747 

 

.181 

 

 غٛش دانخ

 25.586 167.00 4 هىاَت

 18.929 151.40 5 وظُفت
داخم 

 انًجًٕػبد
9768.638 27 361.801 

 16.529 143.00 6 أخزي
  30 11665.35 انكهٙ

 19.719 156.39 31 انكهٍ

 16 أكبدًٍَ

يشبهذة 

بزَبيح 

 تهفزَىٍَ

52.56 5.428 
 ثٍٛ انًجًٕػبد

320.316 

 

3 

 

106.772 

 

2.689 

 

.066 

 

 غٛش دانخ

 6.683 53.00 4 هىاَت

 6.496 45.20 5 وظُفت
اخم د

 انًجًٕػبد
1072.071 27 39.706 

 8.091 46.67 6 أخزي
  30 1392.387 انكهٙ

 6.813 50.29 31 انكهٍ

 16 أكبدًٍَ

 يشبهذة فُهى

43.06 3.890 
 ثٍٛ انًجًٕػبد

84.615 

 

3 

 

28.205 

 

1.180 

 

.336 

 

 غٛش دانخ

 5.123 46.25 4 هىاَت

 4.817 41.20 5 وظُفت
داخم 

 انًجًٕػبد
645.321 27 23.901 

 7.026 40.83 6 أخزي
  30 729.935 انكهٙ

 4.933 42.74 31 انكهٍ
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 16 أكبدًٍَ

انتهقٍ 

انسًعٍ 

 انبصزٌ

95.63 9.018 
 ثٍٛ انًجًٕػبد

665.768 

 

3 

 

221.923 

 

1.868 

 

.159 

 

 غٛش دانخ

 11.730 99.25 4 هىاَت

 10.597 86.40 5 وظُفت
داخم 

 انًجًٕػبد
3207.200 27 118.785 

 15.003 87.50 6 أخزي
  30 3872.968 انكهٙ

 11.362 93.03 31 انكهٍ

 16 أكبدًٍَ

االستببَت 

 ككم

255.94 26.408 
 ثٍٛ انًجًٕػبد

4635.561 

 

3 

 

1545.18 

 

1.884 

 

.156 

 

 غٛش دانخ

 35.566 266.25 4 هىاَت

 27.950 237.80 5 وظُفت
داخم 

 انًجًٕػبد
22147.98 27 820.296 

 30.879 230.50 6 أخزي
  30 26783.54 انكهٙ

 29.880 249.42 31 انكهٍ


( الجدول من )40يّتضح مستوى عند إحصائية داللة ذات فروا وجود عدم بين(0.05(

ككل منمحاورىا،متوسطاتدرجاتإجاباتالمتعّممينعمىاالستبانة حسبوفيكلمحور
(وىي0.156)وبمػتقيمةالداللة،f(1.884)ف،فقدبمػتقيمةاةحصائيمتػيردوافعالتعّمم

التي  قبول الفرضية الصفرية إلى مما يدعو؛(0.05)اعندمستوىالداللةدالةإحصائيًغيرقيمة
متوسطات درجات المتعم مين حول درجة  ال توجد فروق  ذات داللة إحصائية بين :عمى أنَّو تنص

دوافع التعم م إسيام المحتوى السمعي البصري في تعم م المغة العربية لمناطقين بغيرىا حسب متغير 
 .لدى المتعم مين

،(3.190)قد بمغت ففيموقفالتجمعاتالعمنيةقيمةاةحصائيأن بينما يظير الجدول      
مما يدلُّ عمى  (0.05)اعندمستوىالداللةقيمةدالةإحصائيً(وىي0.040)وبمػتقيمةالداللة

 ا في موقف التجمعات العمنية من محور الفيم مشاىًدا ومستمًعا. ا دالة إحصائيِّ أنَّ ىناك فروقً 
لممقارنِِات(Scheffe)شِِيفيوالباحِِثاختبِِارعملدالمسِِتويات،اسِِتمتعِِدّ دوافِِعالِِتعّممرمتػّيِِ وألنَّ

دوافِِعالكشِِفعِِنجوىريِِةفروقِِاتالمتوسِِطاتالحسِِابيةالبينيِِةلمسِِتوياتمتػيِِربيِِدف؛البعديِِة
 اآلتي:(40)،كماىوفيالجدولالتعّمم،وذلكفيموقفالتجمعاتالعمنية؛لتعّرفىذهالفروا
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ف في موق  درجات المتعم مينلممقارنات البعدية الخاصة بمتوسطات  Scheffe شيفيو ( نتائج اختبار41جدول)
 دوافع تعم م المغة العربيةحسب متغير التجمعات العمنية 

 قًُت انذالنت انفزق بٍُ انًتىسطٍُ انًقبرَبث انًتعذدة بٍُ يستىَبث انًتغُز

 هىاَت

 767. 5.688 أكبدًٚٙ

 205. 14.100 ٔظٛفخ

 119. 15.500 أخزي

 ٔظٛفخ
 410. -8.412- أكبدًٚٙ

 996. 1.400 أخشٖ

 

الفروقاتاةحصائيةكانتبينمستويي)ىوايةودوافعنمنالجدويتبيَّ الفرواىذه(؛وأخرىلأنَّ
ِِِِك؛النتِِِِائجدلِِِِتكمِِِِا(ىوايِِِِة)العربيِِِِةالمػِِِِةلِِِِتعممدوافعيِِِِمكانِِِِتمِِِِنلمصِِِِمحةكانِِِِت ألنوذل

 .أخرىدوافعلدييمكانتمنمتوسطاتمنعمىأكانت(ىواية)درجاتمتوسطات

إلىاآلتي:ويمكنأنتعزىىذهالنتيجة

المحتِِِوىالسِِِمعيالبصِِِري،ي سِِِيمفِِِيرفِِِعالِِِوعيبالمػِِِةالعربيِِِةوثقافتيِِِالِِِدىالمتعممِِِينأ_ نَّ
جميعيم،بصرفالنظرعندوافعيم.

ْنتعّمميِِاعمِِىاخِِتالفتالمػويِِةلِِدييم،وسِِّدحاجِِاتيممِِأنِِويسِِمحبتنميِِةالميِِاراإلِِىإضِِافة_
دوافعيم.

التجمعاتالعمنيةفقط.فيِذاالوقفم ْنكانتدوافعيمىوايةفيم_أّماأنتكونالفروالمصمحة
ِْنل؛بلتسِميطالضِوءعمِىالحاجِاتالضِروريةأخرىينتقصمنقيمةاتجاىاتمنلدييمدوافع م 

لدييمىوايةبِتعّممالمػِةالعربيِةلمنِاطقينبػيرىِا،لممحتِوىالسِمعيالبصِريوىِذهتعِّدنتيجِةميّمِة
ةالحالية.مننتائجالدراس
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 الفرضية السادسة. 6

ال توجـــد فـــروق  ذات داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطات درجـــات المتعم مـــين حـــول درجـــة إســـيام  
عـدد سـنوات تعم ـم المحتوى السمعي البصري في تعم م المغة العربية لمناطقين بغيرىـا حسـب متغيـر 

 . المغة العربية 
سِِِبتالمتوسِِِطات الحسِِِابيةواالنحرافِِِاتالمعياريِِِةلِِِدرجاتإجابِِِاتالختبِِِارىِِِذهالفرضِِِيةح 

اختبِِِارتحميِِِلالتبِِِاينعملوفِِِيكِِِلمحِِِورمِِِنمحاورىِِِا،ثِِِماسِِِت ،المتعّممِِِينفِِِياالسِِِتبانةككِِِل
فِِيالختبِِارداللِِةالفِِرواالظِِاىرةبِِينالمتوسِِطاتالحسِِابية،والنتِِائجموضِِحةتفصِِياًلاألحِِادي

 الجدولاآلتي:
 

المتعم مين  درجات إجاباتلمفروق بين متوسطات  (ANOVA)ميل التباين األحادي( نتائج اختبار تح11جدول)
عدد سنوات حسب متغير ، حول درجة إسيام المحتوى السمعي البصري في تعم م المغة العربية لمناطقين بغيرىا

 تعم م المغة العربية 
 يتغُزيستىَبث 

عذد سُىاث تعهّى 

 انهغت انعزبُت 

 انًستىي انعذد
انًتىسط 

 نحسببٍا

االَحزاف 

 انًعُبرٌ
 يصذر انتببٍَ

يدًىع 

 انًزبعبث
df 

يتىسط 

 انًزبعبث
 fقًُت 

قًُت 

 انذالنت
 انقزار

سُىاث 1يٍ  أقم  21 

انتدًعبث 

 انعهُُت

 129.247 2 258.494 بٍُ انًدًىعبث 10.457 68.57

1.190 

 

.319 

 

 غٛش دانخ

يٍ  أقمسُىاث إنً  1يٍ 

سُىاث 5  6 76.00 12.570 
داخم 

 دًىعبثانً
3041.893 28 108.639 

أكثزسُىاث ف 5يٍ   4 70.75 4.646 
  30 3300.387 انكهٍ

 10.489 70.29 31 انكهٍ

سُىاث 1يٍ  أقم  21 

 انًحبضزاث

 58.033 2 116.067 بٍُ انًدًىعبث 5.996 42.57

2.092 

 

.142 

 

 غٛش دانخ

يٍ  أقمسُىاث إنً  1يٍ 

سُىاث 5  6 46.50 3.146 
داخم 

 انًدًىعبث
776.643 28 27.737 

أكثزسُىاث ف 5يٍ   4 47.00 1.633 
  30 892.710 انكهٍ

 5.455 43.90 31 انكهٍ

سُىاث 1يٍ  أقم  21 

انزحالث 

وانعزوض 

 انتزفُهُت

 129.276 2 258.553 بٍُ انًدًىعبث 5.188 40.29

5.873 

 

.007 

 

 غٛش دانخ

يٍ  أقمسُىاث إنً  1يٍ 

سُىاث 5  6 45.00 3.688 
داخم 

 انًدًىعبث
616.286 28 22.010 

أكثزسُىاث ف 5يٍ   4 48.00 1.826 
  30 874.839 انكهٍ

 5.400 42.19 31 انكهٍ

سُىاث 1يٍ  أقم  21 

انفهى 

ا يشبهذً 

 بويستًعً 

 803.981 2 1607.962 بٍُ انًدًىعبث 20.126 151.43

2.238 

 

.125 

 

 غٛش دانخ

يٍ  أقمسُىاث إنً  1يٍ 

سُىاث 5  6 167.50 18.992 
داخم 

 انًدًىعبث
10057.393 28 359.193 

أكثزسُىاث ف 5يٍ   4 165.75 7.136 
  30 11665.355 انكهٍ

 19.719 156.39 31 انكهٍ

سُىاث 1يٍ  أقم يشبهذة  21 

بزَبيح 

 تهفزَىٍَ

 67.158 2 134.316 بٍُ انًدًىعبث 7.052 48.86
1.495 

 

.242 

 

يٍ  أقمسُىاث إنً  1يٍ  غٛش دانخ

سُىاث 5  6 53.50 4.324 
داخم 

 انًدًىعبث
1258.071 28 44.931 
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أكثزسُىاث ف 5يٍ   4 53.00 7.528 
  30 1392.387 انكهٍ

 6.813 50.29 31 انكهٍ

سُىاث 1يٍ  أقم  21 

 يشبهذة فُهى

 41.075 2 82.150 بٍُ انًدًىعبث 5.362 41.62

1.775 

 

.188 

 

 غٛش دانخ

يٍ  أقمسُىاث إنً  1يٍ 

سُىاث 5  6 45.17 3.430 
داخم 

 انًدًىعبث
647.786 28 23.135 

أكثزسُىاث ف 5يٍ   4 45.00 2.160 
  30 729.935 انكهٍ

 4.933 42.74 31 انكهٍ

سُىاث 1يٍ  أقم  21 

انتهقٍ 

انسًعٍ 

 انبصزٌ

 213.198 2 426.396 دًىعبثبٍُ انً 12.061 90.48

1.732 

 

.195 

 

 غٛش دانخ

يٍ  أقمسُىاث إنً  1يٍ 

سُىاث 5  6 98.67 7.367 
داخم 

 انًدًىعبث
3446.571 28 123.092 

أكثزسُىاث ف 5يٍ   4 98.00 9.416 
  30 3872.968 انكهٍ

 11.362 93.03 31 انكهٍ

سُىاث 1يٍ  أقم  21 

االستببَت 

 ككم

 2 3690.156 بٍُ انًدًىعبث 30.755 241.90
1845.07

8 

2.237 

 

.126 

 

 غٛش دانخ
يٍ  أقمسُىاث إنً  1يٍ 

سُىاث 5  6 266.17 26.057 
داخم 

 انًدًىعبث
23093.393 28 824.764 

أكثزسُىاث ف 5يٍ   4 263.75 16.132 
  30 26783.548 انكهٍ

 29.880 249.42 31 انكهٍ


ا من )يتضح )42لجدول مستوى عند إحصائية داللة ذات فروا وجود عدم بين(0.05(

ككل منمحاورىا،متوسطاتدرجاتإجاباتالمتعّممينعمىاالستبانة حسبوفيكلمحور
متػير العربية المػة سنواتتعّمم اةحصائيف)عدد بمػتقيمة فقد وبمػتقيمة،(2.237،
 إلى قبول مما يدعو ؛(0.05)اعندمستوىالداللةالةإحصائيًدغير(وىيقيمة0.126)الداللة

ال توجد فروق  ذات داللة إحصائية بين متوسطات : عمى أنَّو التي تنص الفرضية الصفرية
درجات المتعم مين حول درجة إسيام المحتوى السمعي البصري في تعم م المغة العربية لمناطقين 

  .المغة العربية عدد سنوات تعم م بغيرىا حسب متغير 
قد بمغت الرحالتوالعروضالترفيييةفيموقفقيمةاةحصائيفأنَّ بينما يظير الجدول     
مما  (0.05)اعندمستوىالداللة(وىيقيمةدالةإحصائي0.007ً)وبمػتقيمةالداللة،(5.873)

من محور الفيم  الترفييية والعروض ا في موقف الرحبلتعمى أنَّ ىناك فروًقا دالة إحصائيِّ  يدلُّ 
 مشاىًدا ومستمًعا.

شِِِيفيوالباحِِِثاختبِِِارعملمتعِِِددالمسِِِتويات،اسِِِت عِِِددسِِِنواتتعّمِِِمالمػِِِةالعربيِِِةرمتػّيِِِ وألنَّ 
(Scheffe)بيِِدفالكشِِفعِِنجوىريِِةفروقِِاتالمتوسِِطاتالحسِِابيةالبينيِِة؛لممقارنِِاتالبعديِِة
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ِِمالمػِِةاللمسِِتوياتمتػيِِر وذلِِكفِِيموقِِفالِِرحالتوالعِِروضالترفيييِِة،عربيِِةعِِددسِِنواتتعّم
 ،كماىوفيالجدولاآلتي:لتعرعفىذهالفروا

في موقف   درجات المتعم مينلممقارنات البعدية الخاصة بمتوسطات  Scheffe شيفيو ( نتائج اختبار43جدول)
 عدد سنوات تعم م المغة العربية حسب متغير الرحبلت والعروض الترفييية 

قبرَبث انًتعذدة بٍُ يستىَبث انًتغُزانً  قًُت انذالنت انفزق بٍُ انًتىسطٍُ 

سُٕاد 3يٍ  ألم  

 5يٍ  ألمسُٕاد إنٗ  3يٍ 

 سُٕاد
-4.714- .113 

أكضشسُٕاد ف 5يٍ   -7.714-
*
 .020 

 5يٍ  ألمسُٕاد إنٗ  3يٍ 

 سُٕاد
أكضشسُٕاد ف 5يٍ   -3.000- .617 

 
الفروقِِ 5سِِنواتومِِن3مِِنأقِِلاتاةحصِِائيةكانِِتبِِينمسِِتويي)يتبِِّينمِِنالجِِدولأنَّ

.أكثرسنواتو5منتبدأعددسنواتتعّممالمػةالعربية(،وذلكلمصمحةمنكانتأكثرسنواتف

ويمكنتفسيرىذهالنتيجةبمايأتي:

ىتعّمميِِم_أىميِِةمحِِورالفيِِممشِِاىًداومسِِتمًعالممتعّممِِينجمِِيعيم؛إذيمكِِنأنيعِِودبالفائِِدةعمِِ
المػةالعربية،وىذهالفائدةالترتبطبعددسِنواتالدراسِةلممِتعّمم؛بِلبجِودةالمحتِوىلمفيِممشِاىًدا

ومستمًعا،وبتوظيفولتعميمالمػةالعربيةلمناطقينبػيرىا،وتعّمميا.

ِِْنيِِتعّممالمػِِة ةتؤكِِد؛فيِِذهميِِارةإيجابيِِأكثرلخمِِسسِِنواتفِِ_أّمِِاأنتكِِونالفِِروالمصِِمحةم 
أىميِِِةتبنِِِيالمحتِِِوىالسِِِمعيالبصِِِريمِِِنالقِِِائمينعمِِِىالعمميِِِةالتعميميِِِةالتعّمميِِِةلتعمِِِيمالمػِِِة

ممارسِِةميِِاراتالتفكيِِرالعميِِالِِدىالمتعّممِِينلالعربيِِة،وتعّمميِِالمنِِاطقينبػيرىِِا؛إذيفِِتحالمجِِال
ثقافتيا.وفيالمػةالعربيةأكثرالتحميلوالتركيبوالتقويم؛بيدفالتعّمنو
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هل هنان فروق بٌن متوسطات درجات المعلمٌن والمتعلّمٌن حول درجة إسهام  السؤال الرابع:

 .المحتوى السمعً البصري فً تعلّم اللغة العربٌة للناطمٌن بغٌرها

ت  الفرضٌة اآلتٌة: ت بِر   لئلجابة عن هذا السإال أ خ 

 الفرضٌة السابعة:

المتعم مـين حـول متوسـط درجـات درجـات المعممـين و  بين متوسطال يوجد فرق ذو داللة إحصائية 
 درجة إسيام المحتوى السمعي البصري في تعم م المغة العربية لمناطقين بغيرىا.

لدرجاتالمعممينالمتوسطاتالحسابيةواالنحرافاتالمعياريةْتج ر خْت ىذهالفرضية،اسْالختبار
،وحسِِابقيمِِة)ت(لداللِِةالفِِرا،لمعينتِِينالمسِِتقمتين،لودرجِِاتالمتعّممِِينعمِِىاالسِِتبانةككِِ

جاءتنتائجاختبارالفرضيةعمىالنحوالموضحبالجدولاآلتي:ف
درجات المعممين والمتعم مين حول درجة إسيام المحتوى  متوسطاتلداللة الفرق بين ( t- test( قيم )44جدول) 

  ن بغيرىاالسمعي البصري في تعم م المغة العربية لمناطقي

المتوسِِِِِِِِِِِِِط العددالمحور المجموعة
 الحسابي

االنحِِِِِِِِِِراف
 المعياري

درجِِِِِِِِِِات قيمةت
الحرية

 

قيمِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِة
الداللة

 

 القرار

انفٓى يشبْذًا  نوالمعمم

 ٔيسزًؼًب

9 155.00 7.450 

.205 
38 .838 

 

غيِِِِِِِِِِِِِِِِر
 19.719 156.39 31 نالمتعّممو دال

انزهمٙ انسًؼٙ  نالمعممو

 انجظش٘

9 90.67 10.512 

.558 
38 

.580 

 

غيِِِِِِِِِِِِِِِِر
 11.362 93.03 31 نالمتعّممو دال

 نالمعممو
 االسزجبَخ ككمً 

9 245.67 14.300 

.362 
38 

.719 

 

غيِِِِِِِِِِِِِِِِر
 29.880 249.42 31 نالمتعّممو دال


قيمِِِة) لداللِِِةالفِِِرابِِِينمتوسِِِطاتدرجِِِاتالمعممِِِين(t-testيتبِِِّينمِِِنالجِِِدولالسِِِابنأنَّ

(1.709قيمِةالداللِةقِدبمػِت)نأنَّوتبِيّ،(38عنِددرجِاتالحريِة)(1.362بمػِت)قدوالمتعّممين
فِِرااألمِِرالِِذييشِِيرإلِِىعِِدموجِِود؛الِِذلكفِِالفراغيِِردالإحصِِائي ؛(1.15وىِِيأكبِِرمِِن)

 الصــفريةفرضــية الوبالتــالي نقبــل متوسِِطدرجِِاتالمعممِِينوالمتعّممِِين،داللِِةإحصِِائيةبِِينيذ
متوسـط درجـات المعممـين و  ال يوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائية بـين متوسـطو: ص عمـى أنَّـالتي تـن
المتعم مين حول درجة إسـيام المحتـوى السـمعي البصـري فـي تعم ـم المغـة العربيـة لمنـاطقين درجات 
بغيرىا.
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وقدتعودىذهالنتيجةإلىاآلتي:

المحتِِِِوىالسِِِِمعيالبصِِِِريبمواقفِِِِوالمتنوعِِِِة،يعتمِِِِأ_ دالمِِِِدخلالتواصِِِِميفِِِِيتعمِِِِيمالمػِِِِاتنَّ
األجنبيِِِةوتعّمميِِِا؛األمِِِرالِِِذي"يتِِِيحالفرصِِِةلمِِِتعّممالمػِِِةأنيتعِِِرضبصِِِورةمباشِِِرة،وطبيعيِِِة

)ىدايِِِة،.لمواقِِفتواصِِمّية،يسِِتطيعمِِِنخالليِِاممارسِِةالمػِِِةوالتواصِِلبيِِامِِِعأطِِرافمتعِِددة"
2015،156)

إذيسِِتطيعمتعممِِوالمػِِةالعربيِِةيميِِةتعممّيِِةمناسِِبة؛ريبيئِِةتعم_إيجِِادالمحتِِوىالسِِمعيالبصِِ
بوصِِفيالػِِةثانيِِةالتفاعِِلمِِعأطِِرافالموقِِفالتواصِِميفِِيصِِورةطبيعّيِِةتضِِاىيالواقِِعالِِذي

اوذخيِرةدىىِؤالءالمتعممِينمحصِواًللػوي ِتعرضلوالمتعمم،فمايحدثمن"نقاشوحِواريكِّونلِ
ِِِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِىالتواصِِِِِِِِِِلالجّي ِِِِِِِِِِةفِِِِِِِِِِيىِِِِِِِِِِذهلػويِِِِِِِِِِةتعيِِِِِِِِِِنيمعم ِِِِِِِِِِةاحتياجِِِِِِِِِِاتيمالمػويِِِِِِِِِِةالفعمّي د،وتمبي

(2015،189)ىداية،.المواقف"

معجًمِِِالػوي ِِِ_أ المحتِِِوىالسِِِمعيالبصِِِريبمواقفِِِوالمتنوعِِِةيعِِِدع افِِِيجوانِِِبثقافيِِِةنَّ امتعِِِدد 
سِِِّيللِِِدييمالتواصِِِلالمػِِِويوالتفاعِِِلمِِِعسحاجِِِاتالمتعممِِِينوميِِِوليم؛ممِِِاي وحضِِِارية،تعكِِِ

ػةالعربيةفيالمجتمعاألصميلممعممينوالمتعّممينفيآٍنمًعا.أصحابالم

ػاتمنأىميِةتعمِمالمػِات_تتفنىذهالنتيجةمعمايؤكدهاةطارالمرجعياألوروبيالمشتركلم
ا،وضِِِرورةاالىتمِِِامبالميِِِاماالتصِِِالّيةفِِِيالموقِِِفالصِِِّفي،"الِِِذييجعمِِِويتمّتِِِعبطبيعِِِةتواصِِِمي 

ة،والسّيمااستنادىاعمىمواقفواقعيةحّية،التيتمعبدوًرابارًزافيالمناىجبصفةتعميميةتعمميّ
اسِتعداًداأكثرعامة،وفيالمحتوىالسمعيالبصريبصفةخاصة،باةضافةأنياتجعلالمتعممين

،2008فِِِِياسِِِِتعمالالمػِِِِةاليِِِِدففِِِِيمواقِِِِفاالتصِِِِالالمػوي".)اةطِِِِارالمرجعِِِِياألوروبِِِِي،
170-171)

2012_كمِِِاتتفِِِنمِِِعدراسِِِةىدايِِِة) ّكِِِن  الِِِتعّممفِِِيضِِِوءالمِِِدخلالتواصِِِميي م  (التِِِيأثبتِِِتأنَّ
المتعممِِينمِِنالتفاعِِلاةيجِِابيمِِعالمواقِِفالتواصِِمّيةالحقيقّيِِة،التِِييمكِِنأنيتعرضِِواليِِافِِي

حياتيم.
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 االستنتاجات

بدرجةعامبشكلالبصريي سيمالسمعيالمحتوىأّكدتالنتائجالتيبّينياتحميلالفرضياتأنّ
ضِمنإذوقعِتاسِتجاباتيمالمعممِين؛نظِروجيِةمِنبػيرىِالمنِاطقينالعربيِةالمػةتعّممفيكبيرة
وجِِاءتمحِِاوراالسِِتبانةمرتبِِةعمِِىالشِِكلاآلتي)موقِِفالِِرحالتوالعِِِروض.كبيِِرةبدرجِِةفئِِة

،التجمعاتالعمنية(.ةبرنامجتمفزيوني،مشاىدالترفييية،مشاىدةفيمم،المحاضرات

بػيرىِالمنِاطقينالعربيِةالمػِةتعّمِمفِيكبيِرةبدرجِةعِامبشِكلالبصِريالسِمعيالمحتِوىيسيم-
االسِِتبانةمحِاوروجِاءت.كبيِِرةبدرجِةفئِةضِِمنووقعِتاسِتجاباتيمالمتعّممِِين،مِنوجيِةنظِر

الترفيييِِِِِِة،والعِِِِِروضالعمنيِِِِِة،الِِِِِرحالتفِِِِِيمم،التجمعِِِِِاتمشِِِِِاىدة)اآلتِِِِِيالشِِِِِكلعمِِِِِىمرتبِِِِِة
تمفزيوني(.برنامجمشاىدة،المحاضرات

المحتِِِوىإسِِِيامدرجِِِةحِِِولالمعممِِِيندرجِِِاتمتوسِِِطيبِِِينإحصِِِائيةداللِِِةذوفِِِرايوجِِِدال-
عددوالعممي،الجنسوالمؤىلمتػيرحسببػيرىالمناطقينالعربيةالمػةتعّممفيالبصريالسمعي
.الخبرةسنوات

المحتِِِوىإسِِِيامدرجِِِةحِِِولالمتعّممِِِيندرجِِِاتمتوسِِِطيبِِِينإحصِِِائيةداللِِِةذوفِِِرايوجِِِد-
الترفيييِِةوالعِِروضالِِرحالتموقِِففِِيبػيرىِِالمنِِاطقينالعربيِِةالمػِِةتعّمِِمفِِيالبصِِريالسِِمعي
.الذكورلمصمحةالفراوىذاالجنس،متػيرحسب

المحتوىإسيامدرجةحولالمتعّمميندرجاتتمتوسطابينإحصائيةداللةذاتفرواتوجدال-
المتعّممِِينلِدىالِِتعّممدوافِعمتػيِِرحسِببػيرىِِالمنِاطقينالعربيِِةالمػِةتعّمِِمفِيالبصِِريالسِمعي
كانِتمِنلمصِمحةوذلِكالعمنيِةالتجمعِاتموقففياإحصائي دالةفرواىناكبينماكانت.ككل
(.ىواية)ىي:العربيةالمػةتعّممدوافع

المحتوىإسيامدرجةحولالمتعّمميندرجاتمتوسطاتبينإحصائيةداللةذاتفرواتوجدال-
عِِِددسِِِنواتتعّمِِِمالمػِِِةمتػيِِِرحسِِِببػيرىِِِالمنِِِاطقينالعربيِِِةالمػِِِةتعّمِِِمفِِِيالبصِِِريالسِِِمعي
.الترفيييةوالعروضالرحالتموقففياإحصائي دالةفرواىناكبينماكانتالعربية،

حِولالمتعّممِيندرجِاتومتوسِطالمعممِيندرجِاتمتوسِطبِينإحصِائيةداللةذوفرايوجدال-
.بػيرىالمناطقينالعربيةالمػةتعّممفيالبصريالسمعيالمحتوىإسيامدرجة

أّنالمحتِِوىالسِِمعيالبصِِرييحتِِاجأنيِِولىاىتماًمِِافِِيعصِِرويخمِِصالباحِِثمِِنذلِِك:
القائمونعمىمنخالليايسعىميمةوتعّمميامسألًةةالعربيةلمناطقينبػيرىامالمػيأصبحفيوتعم
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اعبِِرميِِاموأنشِِطةتواصِِميةدأفضِِلالبِِرامج؛لتعميميِِاتواصِِمي العمميِِةالتعميميِِةالتعّمميِِةإلِِىإيجِِا
ويِةفاعمة،وقديسِيمالمحتِوىالسِمعيالبصِريفِيتحفيِزإمكانيِاتالمِتعّممفِيتنميِةمياراتِوالمػ

كافة.
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  والمقترحات التوصيات

 في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بــــــــما يأتي:

تفعيلدورالمحتوىالسمعيالبصريفيتعميمالمػةالعربيةوتعّمميالمناطقينبػيرىا،يقومعمى _

لمػويفيمواقفتواصمّية.توظيفالمواقفالسمعيةالبصريةبمايتيحفرصةلممارسةالمحتوىا

المػة ومعامل البصرية، السمعية بالوسائل وربطو البصري السمعي المحتوى من االستفادة _

فعالية.أكثرواألجيزة،واألساليبالتكنولوجية،التيتساعدالمتعّممينعمىتعّممالمػةبشكل

العربية،وتعّمميافيالمستويات_بناءمنيجيعتمدعمىالمحتوىالسمعيالبصريفيتعميمالمػة

كافة.

التعرضليا؛من_اشتقااالمحتوىالسمعيالبصريمنمواقفحقيقيةتواصمّية،ت مّكنالمتعممين

بيدفالتفاعلالمػويالتواصميمعاآلخرين.

المحتوىتحديد_ مواقف في بػيرىا الناطقين العربية المػة لمتعممي العربية المػة تعّمم دوافع

السمعيالبصريعامة،وم ْنكانتدوافعوىوايةفيموقفالتجمعاتالعمنيةخاصة.

 في ضوء نتائج الدراسة يقترح الباحث اآلتي:

لمناطقين وتعّمميا العربية المػة لممحتوىالسمعيالبصريلتعميم برنامجمتكامل قياسفاعمية _

عّمميالممستوياتكافة.اتتىالمواقفالسمعيةالبصريةومياربػيرىا،يشتملعم

إيجادبيئةتعميميةتعممّيةمناسبةفيكميةالسمطانقابوسلتعميمالمػةالعربيةلمناطقينبػيرىا_

لتوظيفالمحتوىالسمعيالبصري.

_قياسإسيامالرحالتوالعروضالترفيييةفيتعّممالمػةالعربيةلمتعمميالمػةالعربيةالناطقين

ناًثا.اختالبػيرىاعمى فثقافاتيم،وأجناسيمذكوًراوام
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 المراجعلائمة 

 المراجع العربية

.78القرآنالكريم،سورةالنحل،آية -

دارعمارلمنشر،.مبادئ القياس و التقويم في التربية(.1989خرون)آابراىيم،عاىدو -

 ان.عمّ

ميكائيل - 2011).ابراىيم، الطبعةتعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا واتجاىاتو(. .

 األولى.عضومجمسالنشرالعمميالماليزي.

 .طبعةالدارالتونسيةلمنشر.تونسالتحرير والتنوير(.1984).ابنعاشور،دمحم -

 .دارصادر.بيروتمعجم لسان العرب(.1994ابنمنظور،جمالالدين) -

ميى) - .2014أبوحمرة، ة برنامج مقترح لتنمية ميارتي الحوار في المغة العربية فاعمي(

 أطروحةدكتوراه.جامعةدمشن.سوريا.لدى غير الناطقين بيا. 

تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا في ضوء المسانيات (.2014).أبوعمشة،خالدحسين -

 الياشمية..دارجميسالزمان.المممكةاألردنيةالتطبيقية

(.تعميمالمػةالعربيةفياندونيسيابينالتطوراتالواعدة2016).دينادريس،نصرال -

.مقال في موقع المغة العربية صاحبة الجبللةوالمشكالتالقائمة.

http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=3139دخول

 ص10:00م،الوقت2016سبتمبر19الموقعاالثنين

الصدبن - ، المػة2016).آدم فيبرامجتعميم أساليبعرضمحتوىالعناصرالمػوية .)

 .السودان،العددالعشرون.مجمة العربية لمناطقين بغيرىاالعربيةلمناطقينبػيرىا.

http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=3139
http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=3139
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عميوان - فيتدريس2003).اسعيد، البصرية الوسائلالسمعية .) اةسالمية. مجمة العموم

 جامعةمنتوري.قسنطينة.الجزائر.68-59صفحة20.العددالعموم اإلنسانية

فوزي - ربحيفايزأشيتيوة، وعميان، 2009).مصطفى، النظرية  تكنولوجيا التعميم(.

 دارصفاء..عّمان.والممارسة

المممكةالعربية)ترجمةماجدالحمد(اكتساب المغة الثانية(.2009).جاس،وسمينكر - .

السعودية:النشرالعمميوالمطابعجامعةالممكسعود.

مجمة عموم (.ميارةاالستماعوتعميمالمػةالعربيةلمناطقينبػيرىا.2013جعفر،سمير) -

 .152-147.المػرب.الصفحة56.العددالتربية

السمعوالبصر(.فاعميةالتعّمماةيجابيعنطرينحاستي2013).الحاج،وفاءعثمان -

المؤتمر فيالموقفالتدريسيبدالالتعمميةتربويةمنالقرآنالكريموالسنةالنبيوية.

العممي العربي العاشر لرعاية الموىوبين والمتفوقين ـ معايير ومؤشرات التميز: اإلصبلح 

ردن.ِالمجمسالعربيلمموىوبينوالمتفوقين.األالتربوي ورعاية الموىوبين والمتفوقين 

 (.552-515.الصفحات)1المجمد

http://search.mandumah.com/Record/483747 

نظرياتاكتسابالمػةالثانيةوتطبيقاتياالتربوية.القسمالثاني..(2006).حتاممة،موسى -

 121-69الصفحة70،العدد30ن.المجمداألردمجمة مجمع المغة العربية األردني. 

مجمة معيد المغة (.مشكالتتعميماألصواتلػيرالناطقينبالعربية.1984).حسان،تمام -

 2.جامعةأمالقرى.السعودية.العددالعربية

الطاىر - مختار 2011).حسين، عمم األصوات التطبيقي تعميم النظام الصوتي لمغة (.

 سعود.الرياض.مركزبحوثمعيدالمػةالعربية..جامعةالممكالعربية

http://search.mandumah.com/Record/483747
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وحجاج - 1988).خرما، كتبالمغات األجنبية تعميميا وتعم ميا( سمسمة المعرفة. عالم .

 ثقافيةشيريةيصدرىاالمجمسالوطنيلمثقافةوالفنونواآلداب.الكويت

مشن..منشوراتجامعةداإلحصاء الوصفي(.2012درويش،رمضانورحمة،عزيزة.) -

كميةالتربية.دمشن.

.ترجمةالثقافة البصرية والتعم م البصري (.2007).دواير،فرانسيس،ومايكمور،ديفيد- -

 ".مكتبةبيروت.القاىرة.IVLAنبيلجادعزمي.الجمعيةاألمريكيةالدوليةلمثقافةالبصرية"

و - الحباشنةالربابعة، .(2015.)  تناستعمالأثر في التعميمية مياراتالدراما مية

لمناطقين العربية المػة طمبة لدى الدراسي التحصيل وتحسين الشفوي( التحدث)التعبير

 .3،العدد42المجمد.دراسات العموم االنسانية واالجتماعية بػيرىا.

مجمة اإلعجاز (.تالؤمالسمعوالبصرفيتعّممالمػات.ه1423_2002).السبيعي،سعود -

.رابطةالعالمفيالقرآنوالسنةييئةالعالميةلإلعجازالعمميموقعال .(12العدد)العممي. 

اةسالمي

http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/70-Issue-

XII/620-Compatibility-of-hearing-and-vision-in-learning-languages 
عبدالمنعم - فكري النجار، تعميم2013).السيد مقررات في المػوي خصائصالخطاب .)

 المسانياتالتطبيقية. فيضوء لمناطقينبػيرىا العربية المجمة العممية عدد خاص المػة

.دارزايدلمثاقفةظبي لتعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا "تجارب وطموحات"بمؤتمر أبو 

 اةسالمية.الجزءاألول.

(.مراحلمقترحةلقراءةالنَّصالبصرينحوثقافةبصريةفي2014).عمي،أسامةالسيد -

.اساتمجمة جامعة القدس المفتوحة لؤلبحاث والدر تعميمالمػةالعربيةلػيرالناطقينبيا.

 (.2)33العدد

http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/70-Issue-XII/620-Compatibility-of-hearing-and-vision-in-learning-languages
http://www.eajaz.org/index.php/component/content/article/70-Issue-XII/620-Compatibility-of-hearing-and-vision-in-learning-languages
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أسامة - 2014).السيد، لدىاستعمال( االستماعي االستيعاب تنمية في المزيج التعّمم

المزيج التعّمم نحو واتجاىاتيم بيا الناطقين غير العربية المػة . أعمال مؤتمر متعّممي

سعود،معيدالمػوياتالعربية،جامعةالممكاتجاىات حديثة في تعميم العربية لغة ثانية. 

 السعودية

استراتيجيات فيم المسموع لدى متعممات المغة العربية غير  (.2012الشيري،غاليةدمحم) -

.رسالةماجستير.جامعةاةمامدمحمبنسعوداةسالمية.معيدتعميمالمػةالناطقات بيا

 العربية.السعودية.

وآخرون - الرحمن عبد وآخرون، .شيك لمناطقين بغيرىا  تعميم المغة العربية (.2011)

 الطبعةاألولى.عضومجمسالنشرالعمميالماليزي.واتجاىاتو.

كاملوالناقةرشديأحمدطعيمة، - محمود ،.(2006 تعميم المغة اتصاليا بين المناىج (.

 .-ايسيسكو–.منشوراتالمنظمةاةسالميةلمتربيةوالثقافةواالستراتيجيات

واعباس - بكر دمحم ونوفل، خميل دمحم دمحم.، فريال عواد، وأبو مصطفى دمحم لعبسي،

 .األردن،عمان:دارالمسيرة.مدخل إلى مناىج البحث في التربية وعمم النفس(.2007)

 .الكويت:منشوراتجامعةالكويت.قياس الشخصية(.2005الخالن،أحمددمحم.)عبد -

- ( عويد 2014العرنوسي، األساالتقنيات التربوية(. التربية كمية بابل. جامعة سية.

 العراا..

أثر التدريس وفق نمطي التعم م السمعي والبصري في (.2013).عفانو،غفرانبكرإبراىيم -

تنمية األداء التعبيري الشفوي والدافعية لئلنجاز في المغة العربية لدى طمبة المرحمة 

الجااألساسية في الزرقاء: الصف  الرابع األساسي نموذًجا ماجستير. رسالة معة.



 
 

126 

األردن. العميا. والدراسات العممي البحث .عمادة الياشمية

http://search.mandumah.com/Record/748676 
2009عالم،صالحالدينمحمود.) - .القياس والتقويم التربوي في العممية التدريسية(.

.عمان:دارالمسيرة.2ط

(.استراتيجيةمقترحةفيضوءالمدخلالتواصميلتنمية2012).عمي،ىدايةىدايةإبراىيم -

مجمة العموم اإلنسانية مياراتالفيمالسمعيلدىدارسيالمػةالعربيةالناطقينبػيرىا.

 .24.جامعةاةمامدمحمبنسعوداةسالمية.السعودية.العددواالجتماعية

وليد - تحميلالخطابوتعميم2010).العناتي، مفردات(. لمناطقينبػيرىا. مجمة العربية

 :األردن.جامعةالبترا2،العدد13.المجمدالبصائر

دمحم - 2013).العياصرة، مياراتاستعمال(. عمان فيسمطنة اةسالمية التربية معممي

.العمومث. مجمة النجاح لؤلبحااالتصالالمفظيةوغيرالمفظيةفيضوءبعضالمتػيرات

 .11العدد27اةنسانية.المجمد

وأبوعوض - أثر2012).الفاعوري، لمناطقيناستعمال(. العربية المػة تعميم في الصورة

 .2،العدد39.المجمدمجمة العموم اإلنسانية واالجتماعيةبػيرىافيالجامعةاألردنية.

شامل - دمحم  استعمالالتطبيقات باالحصاء ببل معاناة المفاىيم مع  (.2005).فيمي،

 معيداةدارةالعامة..الرياض: SPSSبرنامج

. مجمة خرى(.الفيممفيتدريسالمػةالعربيةلمناطقينبالمػاتاأل1978).القاسمي،عمي -

العددتكنولوجيا التعميم المجمد2. الدخول1. تاريخ . المنظومة دار .موقع الكويت .

 صباًحاالرابط8:50الوقت20/9/2017

http://search.mandumah.com/Record/1759 

http://search.mandumah.com/Record/748676
http://search.mandumah.com/Record/748676
http://search.mandumah.com/Record/1759
http://search.mandumah.com/Record/1759
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توفينبنعزالدين - المػة2013).قريرة، عمىتعميم االنػماسالمػويوتطبيقيا طريقة .)

المجمة العممية عدد خاص بمؤتمر أبوظبي لتعميم المغة العربية العربيةلمناطقينبػيرىا.

 .دارزايدلمثاقفةاةسالمية.الجزءاألول.لمناطقين بغيرىا "تجارب وطموحات"

كرامش - 2010).كمير، الشيمي.المغة والثقافة(. أحمد ترجمة والفنون. الثقافة وزارة

 .قطرالدوحةوالتراث:

-  الثقافي. التعاون مجمس أوروبا .االطار المرجعي األوربي العام لمغات دراسةمجمس

 .مترجم2008.تقييم،تدريس

- ( امطانيوس. 2012مخائيل، منشورات6.طالقياس والتقويم في التربية الحديثة(. .

جامعةدمشن.كميةالتربية.

عميأحمدمدكور - وىريدي، إيمانأحمد، تعميم المغة العربية لغير الناطقين (.2006)،

 .دارالفكرالعربي.القاىرة.مصر.والتطبيق ةبيا النظري

و - ىريديمدكور، 2010).طعيمة، المرجع في مناىج تعميم المغة العربية لمناطقين (.

 .دارالفكرالعربي.القاىرة.أخرى بمغات 

والعموم - لمثقافة العالي قابوس السمطان .مركز منشورات كمية السمطان قابوس )د.ت(.

 سمطنةعمان..لتعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا

 

 م12:28م.التوقيت16/4/2017لكترونيتاريخالتنزيلمعجمالمعانياال -

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-

ar/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89/ 

 م11:38التوقيتم.16/5/2017معجمالمعانيااللكترونيتاريخالتنزيل -

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89/
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D9%89/
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http://www.almaany.com/ar/dict/ar-

ar/%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85/ 

بنتعبدهللا - شيخة المػة2017).المنذرية، تعميم في المعرفي االقتصادي االستثمار .)

أبريل في مقر  13-11مؤتمر االستثمار في الثقافة. المنعقد فيالعربيةلمناطقينبػيرىا.

 .سمطنةعمان.ثقافيالنادي ال

.عالمالكتبالحديثة.خطاب الصورة االتصالي وىذيان العولمة(.2008).مؤنس،كاظم -

 إربد.األردن.

.ناصف،مصطفى - .سمسمةكتبثقافيةشيريةنظريات التعم م. دراسة مقارنة(1983)

ترجم المعرفة .عالم الكويت . واآلداب والفنون لمثقافة المجمسالوطني عمييصدرىا ة

 حسينحجاج

 -مداخمو -)أسسو  أخرى تعميم المغة العربية لمناطقين بمغات (.1985).الناقة،محمود -

 العربية.السعودية..جامعةأمالقرى.معيدالمػةطرق تدريسو(

مجمة تكنولوجيا  تيافيتعميمالمػاتاألجنبية.استعماال(.األفالمو1978).نايف،خرما -

س):الكويت.المجالتعميم العدد)1مد الصفحات2(. دار13-21(. موقع من التحميل .

 م25/9/2017مالتاريخ11:00المنظومةالتوقيت

 http://search.mandumah.com/Record/1755 الرابط

نظاملػويلمتواصل(.أنظمةدالليةغيرلفظيةودورىافيتشكيل2014نزال،نبالنبيل) -

 (.1(.العدد)10.المجمد)المجمة األردنية في الدراسات اإلسبلمية فيالقرآنالكريم.

فائزة - والعزاوي، عبدالرحمن، تدريس ميارة االستماع من منظور  (.2005).الياشمي،

 .دارالمناىجلمنشروالتوزيع.عّمان.األردنواقعي

http://search.mandumah.com/Record/1755
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إبراىيم - ىداية الميا2015).ىداية، الثانية.(. المػة واكتساب التواصمية المػوية أعمال م

الرؤىالمؤتمر الدولي األول_اسنطبول. بػيرىا لمناطقين العربية المػة تعميم

 والتجارب.الطبعةاألولى:داركنوزالمعرفةلمنشروالتوزيع.األردن.

يضوءمعايير(.تصّورمقترحلتعممالمػةالعربيةتواصمّياف2015).ىداية،ىدايةإبراىيم -

.مركزالممك1العددمجمة المسانيات العربية. اةطارالمرجعياألوروبيالمشتركلمػات.

 عبدهللاالدوليلخدمةالمػةالعربية.

لويزة) - المعجم2014ىوام، . بػيرىا لمناطقين العربية المػة تعميمية في السياحة (.أثر

 أنموذجا. تعميم العربية. األنساق المغوية الدولي األول ل مؤتمرالأعمال السياحي

المػات.والسياقات الثقافية في تعميم المغة العربية. مركز األولى. الطبعة الثاني. الجزء

 م24/4/2014-22الجامعةاألردنية

عمي - .نصريحيى، ب.(2014) العربية بػير لمناطقين البالغة الوسائطاستعمالتعميم

التداولي المسانيات إطار في الدولي األول لتعميم العربية.  مؤتمرالأعمال  ة.المتعددة

.الجزءاألول.الطبعةاألولى.األنساق المغوية والسياقات الثقافية في تعميم المغة العربية

 م24/4/2014-22مركزالمػات.الجامعةاألردنية
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 ــــالحكالم
 

 

مياراتالمحتوىالسمعيالبصريوالمؤشراتالمرتبطةبيالتعّممقائمة(1الممحن)

.المػةالعربية

.تبانةفيصورتيااألوليةاالس(2الممحن)

.أسماءاألفاضلالمحكمينألداةالدراسة(3الممحن)

.االستبانةفيصورتياالنيائيةلممعممين(4الممحن)

.االستبانةفيصورتياالنيائيةلممتعممين(5الممحن)

.رسالةالجامعةلتسييلميمةالباحث(6الممحن)

 عةاليرموك_األردن_.(إفادةخطيةمنمركزالمػاتبجام7الممحن)
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 (1الممحق)

 قائمة المحتوى السمعي البصري والميارات المرتبطة بيا لتعم م المغة العربية

 قائمة المحتوى السمعي البصري والميارات المرتبطة بيا لتعم م المغة العربية
محوري 
المحتوى 
السمعً 
 البصري

الموالف 
السمعٌة 
 البصرٌة

 المؤشرات الخاصة بكل ميارة م اللغةمهارات تعل

ا ع 
تم
س
وم
ا 
هد 
شا
 م
هم
لف
ا

 
 

ة 
نٌ
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 الفهم العام

 .تمييزأساليبالتواصلالمػويمعاآلخر)استفيام،نداء( .1

فيمالمحتوىالسمعيالبصريتبعالمػةخطابالمتحدث)النبروالتنػيم، .2
 .ركاتالطويمةوالقصيرة(الح

 الفهم االنتمائً

 بيانمعموماتمحددةحولموضوعاتمتعارفعمييا. .3

 توظيفمفرداتلػويةجديدةفيالموضوعالمثار. .4

 استمعإلييافيالموقف.اشرحالموقفوتفسيرهبمػةصحيحة،مستعماًلألفاظ .5

 الفهم التفصٌلً

 .تحديدطبيعةالموضوعالمطروح .6

 .توجيوأسئمةإلىمحاضر .7

 .تحديدالقيمةمنحيثأىميةالموضوعلو .8

 .الربطبينالصورةوالكالم .9

 المقارنةبينالموقفالذيشاىدهوموقفآخراستمعإليو. .10

االستنتاج واستخالص 
 النتائج

 .تحديدالنقاطالرئيسةألحاديثطويمةفيأثناءحضورهالحوار .11

 .ييزبينالتعارضواالتفاافيالموقفإذاكانطرفافيالحوارالتم .12

 .التنبؤبالنتائجوفقًالممقدماتالمعروضةلو .13

 .تحديدالسببوالنتيجةفيالمواقفالتييتعرضليا .14
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 .المقارنةبينردودالفعلالمفظيةوالجسديةلمموقف .15

 التموٌم

 .لموقفالسمعيالبصريبدقةتحديدالسمبياتوااليجابياتفيا .16

 .تحديدحالةالمتحدثفيالمحتوىوفقالنبرةصوتو .17

 .إبداءالرفضأوالقبوللمموقفمستعمالأدلةفيو .18

 .التمييزبينالحقيقةوالخيال .19

 .التمييزبينالحقيقةوالرأي .20
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ا

 

 الفهم العام

 .المألوفالواضحفيمالكمماتفيالمحاضرةذاتالموضوع .21

توظيفالمتعمملثقافتوفيأثناءنقاشولمموقفالمعروضأمامو،بصورة .22
 تعكساىتماماتو.

 الفهم االنتمائً

 .العضو،العدو-التمييزبيناأللفا المتشابيةمثل:اقتناء،اقتناع .23

 .التمييزبينمالووماليسلوعالقةبالموضوعفيمجالتخصصو .24

 .يفالمفرداتالجديدةفيأثناءالمناقشةتوظ .25

 الفهم التفصٌلً

 .تحديدالنقاطالرئيسةالمتعمقةبمجالتخصصو .26

 ذكرالمعموماتالجديدةفيالمحاضرةالمستمعإلييا. .27

 تدوينالنقاطالتيسيتحدثعنيا. .28

االستنتاج واستخالص 
 النتائج

 .المسموعةترتيباألفكارالواردةفيالمحاضرة .29

 .استخالصالنتائجمنالمحاضرةالمسموعة .30

 .صياغةعنواًنامعبًراعنالموضوع .31

 التموٌم

 .القدرةعمىتمييزمواطنالقوة،والضعففيالمحتوى .32

 .تقديمحمولبديمةلممواقفالتييتعرضليا .33
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 الفهم العام

فرداتمنخاللالسيااالمػويلممتحدثفيتخمينبعضمعانيالم .34
 .العرض

 القدرةعمىفيمالموضوعالمطروح. .35

 الفهم االنتمائً

 تدوٌن النماط التً سٌتحدث عنها. .36

انتماء المفردات التً ٌحتاجها للتواصل من خبلل المولف السمعً  .37

  .البصري

 الفهم التفصٌلً

  .فهم التفاصٌل فٌما ٌمال .38

ة على وصف ما شاهده فً الرحلة من خبلل األنشطة السمعٌة المدر .39

 البصرٌة فٌها. 

 .توصيفالصورةالمرافقةلشرحالمتحدث .41

االستنتاج واستخالص 
 النتائج

 .الربطبينأجزاءالنصالمستمعإليوفيالعرض .41

 .الربطبينالصوتوالصورةفيإدراكداللةاأللفا فيالعرض .42

 .النتائجوفقًالممقدماتالمعروضةلوالتنبؤب .43

 التموٌم

 .إعادةصياغةمضمونالمحتوىبأسموبالمتعمم .44

 .إبداءالرفضأوالقبوللمموقفمستعمالأدلةفيو .45
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 الفهم العام

 .صريإدراكلمرموزالمػويةالمنطوقةعنطرينالتمييزالسمعيالب .46

 .تحديدالفكرةالعامةلممشيدالتمفزيوني .47

 إدراكالمػةالمنطوقةفيالمحتوىفيالمواقفالمثيرة. .48

توظيفاألحداثالمشاىدةفيالحياةاليومية)مثل:خبرعنظاىرة، .49
 .التموثمثال(

 الفهم االنتمائً

  .ة خٌالٌة، والعٌةالمدرة على تمدٌم ما شاهده لآلخرٌن مثل مشاهد تمثٌلٌ .51

   .التنبإ بالنتابج وفماً للممدمات المعروضة له .50
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 الفهم التفصٌلً

التمٌٌز بٌن األفكار الربٌسة والثانوٌة فً المحتوى السمعً البصري المشهد  .52

 .التلفزٌونً

  .تحدٌد طبٌعة الموضوع المطروح  .53

 .المستمع إلٌه الحركات( فً شرح  –توظٌف لغة الجسد )االٌماءات  .54

االستنتاج واستخالص 
 النتائج

 .ربط الكلمات المكتوبة على الشرٌط بالمولف المربً .55

 .توظٌف أفكاًرا جدٌدة من المحتوى فً الحٌاة الٌومٌة .56

   .بٌان أوجه التشابه واالختبلف فً المعلومات الموجودة فً المحتوى .57

 التموٌم

 مات من أحداث. إبداء وجهة نظر معٌنة تجاه معلو .58

 إبداء الرأي فً أحداث مختلفة.  .59

 محاكاة النطك الصحٌح لبعض مفردات المحتوى بشكل صحٌح . .61
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 الفهم العام

 إدران للرموز اللغوٌة المنطولة عن طرٌك التمٌٌز السمعً البصري . .60

 تحدٌد المعنى العام للمحتوى من خبلل االدران الحسً للمولف . .62

 تحدٌد صفات ما ٌدور فً المحتوى.  .63

 الفهم االنتمائً

 .إدران الكلمات الجدٌدة .64

ربط األحداث الجدٌدة من المولف بؤحداث أخرى سابمة )الحدٌث عن فٌلم ٌحاكً  .65

  .المولف ذاته(

 الفهم التفصٌلً

توظٌف المتعلم لثمافته فً أثناء نماشه للمولف المعروض أمامه، بصورة تعكس  .66

 تماماته. اه

 .جدٌدة من المحتوى  توظٌف أفكار .67

االستنتاج واستخالص 
 النتائج

 تحدٌد الحالة الشعورٌة لبعض الشخصٌات وفماً لتعبٌراتهم اللغوٌة والجسدٌة. .68

تحدٌد السمات االجتماعٌة للشخصٌات من خبلل منظرهم العام ) مدٌر، معلم ،  .69

 .مفكر، عامل(

 ه فً أثناء نماشه للفٌلم الذي شاهده.توظٌف المتعلم لثمافت .71

 التموٌم

  .إبداء الرأي فً أحداث للمحتوى .70

  .إبداء الرأي باستعمال عبارات من المحتوى .72
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 (2ممحق )

 االستبانة في صورتيا األولية

 

 

الدكتور الفاضل /الدكتورة 
 ....... المحكم المحترمالفاضمة.......................................................

تحيةطيبة،وبعد:
يقومالباحثبإعدادبحِثعممِيلنيِلدرجِةالماجسِتيرفِي)تِدريسالمػِةالعربيِةلمنِاطقينبػيرىِا(

درجة إسيام المحتوى السمعي البصري في تعمم المغة العربيـة لمنـاطقين بغيرىـا مـن وجيـة حِول"
"نظر المعممين والمتعممين

قائمـة بـالمحتوى السـمعي البصـري والميـارات إعِدادىذهالدراسةقِامالباحِثبوكجزءمنمتطمبات
 المرتبطة بيا لتعمم المغة العربية لمناطقين بغيرىا، وذلك من خبلل:

تحميِِِلمحتِِِوىمنيِِِاجتعمِِِيمالمػِِِةالعربيِِِةلمنِِِاطقينبػيرىِِِالتحديِِِدالمحتِِِوىالسِِِمعيالبصِِِري-
المتضمنفيو.

طارالمرجعياألوروبيالمرتبطبالمحتوىالسمعيالبصري.االعتمادعمىمعاييراة-
اشِِتقااميِِاراتدالِِةعمِِىتعمِِمالمػِِةالعربيِِة)الفيِِمالعِِام،واالنتقِِائي،والتفصِِيمي،واالسِِتنتاج-

.واستخالصالنتائج،والتقويم
ومِِِنىِِِذهالقائمِِِةقِِِامالباحِِِثبتصِِِميماسِِِتبانةتيِِِدفإلِِِىقيِِِاسدرجِِِةإسِِِيامالمحتِِِوىالسِِِمعي

البصريفيتعممالمػةالعربيةلمناطقينبػيرىامنوجيةنظرالمعممينوالمتعممين.
ولكييستفيدمنمعموماتكمالقّيمةوخبرتكمفيىذاالمجال،لذايرجومِنحضِرتكماالطِالععمِى

بداءالمالحظاتعمييافياألموراآلتية: ىذهالقائمةواالستبانةالمرفقة،وام
عموماتوالمياراتالواردةفيالقائمة.مدىشموليةالم-
مدىارتباطالمياراتبالمحتوىالسمعيالبصريوالمحورالمندرجةفيو.-
مدىالدقةواةجرائيةلممؤشرات)العبارات(الدالةعمىكلميارةفرعية.-
ماترونومنحذفأوإضافة.-

،،،كممنيجزيلالشكرول
الباحث

99459915رشيدالحضرمي

 راث املرتبطت بها لتعلن اللغت العربيت للٌاطقني بغريهاواملؤش قائوت احملتىي السوعٍ البصرٌ
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الزميلالمتعمم/المتعممة

تيدفىذهاالستبانةإلىتعرفوجيةنظركحولإسيامالمحتوىالسمعيالبصريالمتضمنفي
العربي المػة تعميم العباراتمنياج قراءة منكم فالرجاء بػيرىا، لمناطقين العربية المػة تعمم في ة

(فيالحقلالذييعبّ رعنرأيك√الواردةواةجابةعنيابصداوموضوعية،وذلكبوضعإشارة)
عممًاأنإجاباتكمعنىذهاألسئمةسريةولػرضالبحثالعمميفقط،يرجىاةجابةعنيابصدا.

ونكم.شاكرينحسنتعا

 مع وافر االحترام والتقدير

(فيالمربعالمناسب:√يرجىالتفضلبوضعإشارة)المسم األول: البٌانات الشخصٌة

الجنس:ذكرأنثى-1
المؤىلالعممي:-2
إجازةجامعيةدبمومدراساتعميا
ِِسنواتالخبرة:3

سُٕاد ٔأكضش 5يٍ            سُٕاد 5إنٗ ألم يٍ  3سُٕاد 3ألم يٍ            
 
 يزمذو     :             يجزذئ              يزٕسؾ                 انًستىي انذراسٍ نهًتعهًٍُ. 4

 

 

 

 

 

 

يف تعلن اللغت العربيت للٌاطقني بغريها هي  استباًت درجت إسهام احملتىي السوعٍ البصرٌ
 وجهت ًظر املعلوني واملتعلوني
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 العبارات

 درجة اإلسهام

غٌر 
موافك 
 بشدة

غٌر 
 موافك

بدرجة 
 متوسطة

 موافك
موافك 
 بشدة

 تساعد التجمعات العلنٌة المتضمنة فً المحتوى السمعً البصري المتعلم على:
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      فيام،نداء(تمييزأساليبالتواصلالمػويمعاآلخر)است .1

فيمالمحتوىتبعالمػةخطابالمتحدث)النبروالتنػيم، .2
 الحركاتالطويمةوالقصيرة(

     

ً
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تم
الن
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لف
ا

 

      (23)متكررةبندفيمالكمماتذاتالموضوعالمألوفالواضح .3

      بيانمعموماتمحددةحولموضوعاتمتعارفعمييا،وبمػةقياسية .4

      (9)متكررةيندقيقةمنالخيالبيانالح .5

      توظيفمفرداتلػويةجديدة .6

      شرحوتفسيرالموقفالذياستمعإليوبمػةوألفا صحيحة. .7

ً
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لف
ا

 

      تحديدطبيعةالموضوعالمطروح .8

      التمييزبينالحقيقةوالخيال .9

      التمييزبينالحقيقةوالرأي .10

      يدالقيمةمنحيثأىميةالموضوعلوتحد .11

      الربطبينالصورةوالكالم .12

      يقارنبينالموقفوموقفآخراختبره. .13
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س
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ا

ج
ائ
نت
ال

 

      تحديدالنقاطالرئيسةفيأثناءحضورهالحوار .14

التمييزبينالتعارضواالتفاافيالموقفإذاكانطرفافي .15
 ر.الحوا

     

      التنبؤبالنتائجوفقًالممقدماتالمعروضةلو .16

      تحديدالسببوالنتيجةفيالمواقفالتييتعرضليا .17

      المقارنةبينردودالفعلالمفظيةوالجسديةلمموقف. .18

ٌم
مو
لت
ا

 

      تحديدالسمبياتوااليجابياتفيالموقفبدقة. .19

      لمحتوىوفقالنبرةصوتوتحديدحالةالمتحدثفيا .20
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      يبديرفضووقبولولمموقفمستعمالأدلةمنالموقف .21

توجيوأسئمةإلىمحاضر. .22
 

     

المولف 
السمعً 
 البصري

 العبارات المؤشرات
غٌر 
موافك 
 بشدة

غٌر 
 موافك

بدرجة 
 موافك متوسطة

موافك 
 بشدة

 البصري المتعلم على:تساعد المحاضرات المتضمنة فً المحتوى السمعً 
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      فيمالكمماتفيالمحاضرةذاتالموضوعالمألوفالواضح .23

توظيفالمتعمملثقافتوفيأثناءنقاشولمموقفالمعروض .24
 أمامو،بصورةتعكساىتماماتو.
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تناء،التمييزبيناأللفا المتشابيةفيالمحاضرةمثل:اق .25
 العضو،العدو-اقتناع

     

التمييزبينمالووماليسلوعالقةبالموضوعفيمجال .26
 تخصصو
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ً
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      تحديدالنقاطالرئيسةالمتعمقةبمجالتخصصو .27

      ذكرالمعموماتالجديدةفيالمحاضرةالمستمعإلييا. .28

      تدوينالنقاطالتيسيتحدثعنيا. .29
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      ترتيباألفكارالواردةفيالمحاضرةالمسموعة .30

      استخالصالنتائجمنالمحاضرةالمسموعة .31

      صياغةعنواًنامعبًراعنالموضوع .32

ٌم
مو
لت
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      القدرةعمىتمييزمواطنالقوة،والضعففيالمحتوى .33

      دةفيأثناءالمناقشةتوظيفالمفرداتالجدي .34

      تقديمحمولبديمةلممواقفالتييتعرضليا .35

 تساعد الرحالت والعروض الترفٌهٌة المتعلمة بالمحتوى السمعً البصري المتعلم على
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تخمينمعانيالمفرداتمنخاللالسيااالمػويلممتحدث .36
 فيالعرض
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      القدرةعمىفيمالموضوعالمطروح. .37
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      تدوينالنقاطالتيسيتحدثعنيا. .38

      انتقاءالمفرداتالتييحتاجيالمتواصلمنخاللالموقف .39

      (45)متكررة بند  الربط بٌن الصورة والكبلم .40
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ا

 

      فيمالتفاصيلفيمايقال .41

ماشاىدهفيالرحمةمنخاللاألنشطةالمتضمنةوصف .42
 فييا.

     

      توصيفالصورةالمرافقةلشرحالمتحدث .43
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      الربطبينأجزاءالنصالمستمعإليوفيالعرض .44

الربطبينالصوتوالصورةفيإدراكداللةاأللفا في .45 
 العرض

     

      تائجوفقًالممقدماتالمعروضةلوالتنبؤبالن .46

ٌم
مو
لت
ا

 

      إعادةصياغةمضمونالمحتوىبأسموبالمتعمم .47

      )محذوفة(تمكينانػماسفيالمحيطاالجتماعيالحقيقي .48

      يبديرفضووقبولولمموقفمستعمالأدلةمنالموقف .49

المولف 
السمعً 
 البصري

 العبارات المؤشرات
غٌر 
فك موا

 بشدة

غٌر 
 موافك

بدرجة 
 موافك متوسطة

موافك 
 بشدة

 التلمً السمعً البصري

 تساعد البرامج التلفزٌونٌة فً المحتوى السمعً البصري المتعلم على 

ً
ون
زٌ
لف
 ت
ج
ام
رن
 ب
دة
اه
ش
م

 

ام
لع
 ا
هم
لف
ا

 

إدراكلمرموزالمػويةالمنطوقةعنطرينالتمييزالسمعي .50
 البصري

     

      امةلممشيدالتمفزيونيتحديدالفكرةالع .51

      إدراكالمػةالمنطوقةفيالمواقفالمثيرة. .52

توظيفاألحداثالدائرةفيالموقف)مثل:خبرعن .53
 ظاىرة،التموثمثال(

     

الفهم 
 االنتمائً

 

تقديمأنواًعامختمفةالمضمونمثلمشاىدتمثيميةخيالية، .54
 واقعية

     

      جوفقًالممقدماتالمعروضةلوالتنبؤبالنتائ .55

      التمييزبيناألفكارالرئيسةوالثانويةفيالمشيدالتمفزيوني .56الفهم 
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 التفصٌلً

 
      تحديدطبيعةالموضوعالمطروح .57

الحركات(فيشرح–توظيفلػةالجسد)االيماءات .58
 المستمعإليو

     

االستنتاج 
واستخالص 

 النتائج

 

      لكمماتالمكتوبةعمىالشريطمعالموقفالمرئيربطا .59

      توظيفأفكاًراجديدةمنالموضوعاتالمعروضة .60

      بيانأوجوالتشابوواالختالففيالمعموماتالمعروضة .61

 التموٌم

      إبداءوجيةنظرمعينةتجاهالمحتوىمنأحداث. .62

      لمحتوىإبداءالرأيفياألحداثالمتضمنةفيا .63

      محاكاةالنطنالصحيحلبعضالمفرداتبشكلصحيح .64

المولف 
السمعً 
 البصري

 العبارات المؤشرات
غٌر 
موافك 
 بشدة

غٌر 
 موافك

بدرجة 
 متوسطة

 موافك
موافك 
 بشدة

 تساعد األفالم الموجودة فً المحتوى السمعً البصري المتعلم على:

لم
فٌ
ة 
هد
شا
م

 

ام
لع
 ا
هم
لف
ا

 

وزالمػويةالمنطوقةعنطرينالتمييزالسمعيإدراكلمرم .65
 البصري

     

تحديدالمعنىالعاملممحتوىمنخاللاالدراكالحسي .66
 لمموقف

     

      تحديدصفاتمايدورفيالمحتوى. .67

الفهم 
 االنتمائً

      إدراكالكمماتالجديدة .68

قةربطاألحداثالجديدةمنالموقفبأحداثأخرىساب .69
 )الحديثعنفيمميحاكيالموقفذاتو(

     

الفهم 
 التفصٌلً

توظيفالمتعمملثقافتوفيأثناءنقاشولمموقفالمعروض .70
 أمامو،بصورةتعكساىتماماتو.

     

      توظيفأفكاًراجديدةمنالمحتوى. .71

االستنتاج 
واستخالص 

 النتائج

فقًالتعبيراتفيتحديدالحالةالشعوريةلبعضالشخصياتو .72
 الفيممالذييشاىده

     

     تحديدالسماتاالجتماعيةلمشخصياتمنخاللمنظرىم .73
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 العام)مدير،معمم،مفكر،عامل(
      توظيفالمتعمملثقافتوفيأثناءنقاشولمفيممالذيشاىده. .74

      إبداءالرأيفياألحداثلممحتوى. .75 التموٌم

      يباستعمالعباراتمنالمحتوى.إبداءالرأ .76
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 (3ممحق )

  األفاضل المحكمين ألداة الدراسة أسماء

1 تدريس.د. وطرا مناىج الػتامي، سيف بن العربيةسميمان جامعةالمػة ، التربية كمية ،

.لسمطانقابوسا

،كميةالتربية،جامعةسالمػةالعربيةتدريد.فاطمةبنتيوسفالبوسعيدية،مناىجوطرا.2

السمطانقابوس.

د.سيفالعزري،معيدنورمجانلتعميمالمػةالعربيةلمناطقينبػيرىا،سمطنةعمان.3

دمحمجمالصقر،جامعةالسمطانقابوس،كميةاآلداب،المػةالعربية.د.أ..4

العربيةلمناطقينبػيرىا..د.دمحمالصقري،كميةالسمطانقابوسلتعميمالمػة5

،ومعيدكممالخاص،بيروت.ifpoيو،المعيدالفرنسيلمشرااألدنى.د.فاديالس6

.د.نيمةإبراىيمالجاكابراىيم،جامعةالسودانالمفتوحة،معيدالمػةالعربيةلمناطقينبػيرىا.7

رونية..د.ىدايةىدايةابراىيمالشيخعمي،الجامعةالسعوديةااللكت8

.د.خالدأبوعمشة،معيدقاصدلتعميمالمػةالعربيةلمناطقينبػيرىا،األردن.9

.أ.دكمالدمحمجاهالخضر،كميةاأللسنجامعةإفريقياالعالمية،السودان.10
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 االستبانةفيصورتياالنيائيةلممعممين(4ممحق )

                                  
 ــــــــــــــــــــــــــــــامعة نـــــــــــــــــــــــــزوى                             جـــــــــ

 كميـــــــــــــــــــة العمـــــــــــــــــــــوم واآلداب
 قسم التربية والدراسات اإلنسانية



 





حترمالمعمم/المعممةالم

تيدفىذهاالستبانةإلىتعرفوجيةنظركحولإسيامالمحتوىالسمعيالبصريالمتضمنفي
العبارات قراءة منكم فالرجاء بػيرىا، لمناطقين العربية المػة تعمم في العربية المػة تعميم منياج

يكأعنر(فيالحقلالذييعبّ ر√الواردةواةجابةعنيابصداوموضوعية،وذلكبوضعإشارة)
عمًماأّنإجاباتكمعنىذهاألسئمةسريةولػرضالبحثالعمميفقط،يرجىاةجابةعنيابصدا.

شاكرينحسنتعاونكم.

 مع وافر االحترام والتقدير

(فيالمربعالمناسب:√يرجىالتفضلبوضعإشارة)المسم األول: البٌانات الشخصٌة

أنثىالجنس:ذكر-1
المؤىلالعممي:-2
دبمومبكالوريوسدراساتعميا
ِِسنواتالخبرة:3

سُٕاد فأكضش 5يٍ              سُٕاد 5إنٗ ألم يٍ  3سُٕاد 3لم يٍ أ
 

99459915الباحث/رشيدالحضرمي

rasheed.alhadrami@gamil.com 

يف تعلن اللغت العربيت للٌاطقني بغريها هي  استباًت درجت إسهام احملتىي السوعٍ البصرٌ
 املعلوني واملتعلوني وجهت ًظر
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(√:الرجاءالتفضلبقراءةكلفقرةمنفقراتاالستبانةبروية،ومنثموضعإشارة)القسم الثاني
 فيالمربعالذييعبرعنرأيك:

ف
ول
لم
ا

ت 
را
ش
مؤ
ال

 

 العبارات

 درجة اإلسهام

ضعٌفة 
 اجد  

 فةضعٌ
بدرجة 
 متوسطة

 كبٌرة
كبٌرة 
 اجد  

ا
ً
ا وهستوع

ً
 أوالً: الفهن هشاهد

 تساعد التجمعات العلنٌة المتضمنة فً المحتوى السمعً البصري المتعلم على:

ي
غو
الل
ن 
رٌ
ش
 ال
( 
ثل
 م
ٌة
لن
لع
 ا
ت
عا
جم
لت
ا

- 
) 
جه
لو
ا 
جه

 و
ء
ما
الل

 

ام
لع
 ا
هم
لف
ا

 

      .(تمييزأساليبالتواصلالمػويمعاآلخر)استفيام،نداء .1

فيمالمحتوىتبعالمػةخطابالمتحدث)النبروالتنػيم،الحركات .2
 .الطويمةوالقصيرة(

     

ً
ائ
تم
الن
 ا
هم
لف
ا

 

      بيانمعموماتمحددةحولموضوعاتمتعارفعمييا. .3

      توظيفمفرداتلػويةجديدةفيالموضوعالمثار. .4

      ةوألفا صحيحة.شرحالموقفوتفسيرهالذياستمعإليوبمػ .5

ً
ٌل
ص
تف
 ال
هم
لف
ا

 

      .تحديدطبيعةالموضوعالمطروح .6

      توجيوأسئمةإلىمحاضر. .7

      .التمييزبينالحقيقةوالخيال .8

      .التمييزبينالحقيقةوالرأي .9

      .تحديدالقيمةمنحيثأىميةالموضوعلو .10

      .الربطبينالصورةوالكالم .11

      المقارنةبينالموقفالذيشاىدهوموقفآخراستمعإليو. .12

ص 
ال
خ
ست
وا
ج 
تا
تن
س
ال
ا

ج
ائ
نت
ال

 

      .تحديدالنقاطالرئيسةفيأثناءحضورهالحوار .13

التمييزبينالتعارضواالتفاافيالموقفإذاكانطرفافي .14
 الحوار.

     

      .ولممقدماتالمعروضةلاالتنبؤبالنتائجوفقً .15

      .تحديدالسببوالنتيجةفيالمواقفالتييتعرضليا .16

      المقارنةبينردودالفعلالمفظيةوالجسديةلمموقف. .17

ا ل ت ل و ٌ م
      يجابياتفيالموقفبدقة.تحديدالسمبياتواة .18 
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      .النبرةصوتوتحديدحالةالمتحدثفيالمحتوىوفقً .19

      .أدلةفيوقبوللمموقفمستعماًلإبداءالرفضأوال .20

المولف 
السمعً 
 البصري

ضعٌفة  العبارات المؤشرات
 جدا  

 ضعٌفة
بدرجة 
 متوسطة

 كبٌرة
كبٌرة 
 جدا  

 تساعد المحاضرات المتضمنة فً المحتوى السمعً البصري المتعلم على:

ت
را
ض
حا
لم
ا

 

ام
لع
 ا
هم
لف
ا

 

      لواضحفيمالكمماتفيالمحاضرةذاتالموضوعالمألوفا .21

توظيفالمتعمملثقافتوفيأثناءنقاشولمموقفالمعروض .22
 أمامو،بصورةتعكساىتماماتو.

     

ً
ائ
تم
الن
 ا
هم
لف
ا

 

التمييزبيناأللفا المتشابيةفيالمحاضرةمثل:اقتناء، .23
 .العضو،العدو-اقتناع

     

      .توظيفالمفرداتالجديدةفيأثناءالمناقشة .24

التمييزبينمالووماليسلوعالقةبالموضوعفيمجال .25
 .تخصصو

     

 
م 
فه
ال

ً
ٌل
ص
تف
ال

 

      .تحديدالنقاطالرئيسةالمتعمقةبمجالتخصصو .26

      ذكرالمعموماتالجديدةفيالمحاضرةالمستمعإلييا. .27

      تدوينالنقاطالتيسيتحدثعنيا. .28
ج 
تا
تن
س
ال
ا

ص 
ال
خ
ست
وا

ائ
نت
ال

ج
 

      .ترتيباألفكارالواردةفيالمحاضرةالمسموعة .29

      .استخالصالنتائجمنالمحاضرةالمسموعة .30

      .عنالموضوعصياغةعنوانمعبر .31

ٌم
مو
لت
ا

 

      .القدرةعمىتمييزمواطنالقوة،والضعففيالمحتوى .32

      .تقديمحمولبديمةلممواقفالتييتعرضليا .33

 لرحالت والعروض الترفٌهٌة المتضمنة فً المحتوى السمعً البصري المتعلم على:تساعد ا

ض 
رو
لع
وا
ت 
ال
ح
لر
ا

ٌة
ٌه
رف
لت
ا

 

ام
لع
 ا
هم
لف
ا

 

تخمينمعانيالمفرداتمنخاللالسيااالمػويلممتحدث .34
 .فيالعرض

     

      القدرةعمىفيمالموضوعالمطروح. .35

فه
ال

م  الن
ا

ما
ت

ً
ئ

 

      حدثعنيا.تدوينالنقاطالتيسيت .36
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      .انتقاءالمفرداتالتييحتاجيالمتواصلمنخاللالموقف .37

ً
ٌل
ص
تف
 ال
هم
لف
ا

 

      .فيمالتفاصيلفيمايقال .38

وصفماشاىدهفيالرحمةمنخاللاألنشطةالمتضمنة .39
 فييا.

     

      .توصيفالصورةالمرافقةلشرحالمتحدث .40

ج 
تا
تن
س
ال
ا

نت
 ال
ص

ال
خ
ست
وا

ج
ائ

 

      .الربطبينأجزاءالنصالمستمعإليوفيالعرض .41

الربطبينالصوتوالصورةفيإدراكداللةاأللفا في .42 
 .العرض

     

      .لممقدماتالمعروضةلواالتنبؤبالنتائجوفقً .43

ٌم
مو
لت
ا

 

      .إعادةصياغةمضمونالمحتوىبأسموبالمتعمم .44

      .أدلةفيولمموقفمستعماًلإبداءالرفضأوالقبول .45

المولف 
السمعً 
 البصري

 العبارات المؤشرات
ضعٌفة 

 اجد  
 ضعٌفة

بدرجة 
 متوسطة

 كبٌرة
كبٌرة 
 اجد  

 ثاًيًا: التلقٍ السوعٍ البصرٌ

 تساعد البرامج التلفزٌونٌة فً المحتوى السمعً البصري المتعلم على 

ً
ون
زٌ
لف
 ت
ج
ام
رن
 ب
دة
اه
ش
م

 

ام
لع
 ا
هم
لف
ا

 

مرموزالمػويةالمنطوقةعنطرينالتمييزالسمعيإدراكل .46
 .البصري

     

      .تحديدالفكرةالعامةلممشيدالتمفزيوني .47

      إدراكالمػةالمنطوقةفيالمواقفالمثيرة. .48

توظيفاألحداثالمشاىدةفيالحياةاليومية)مثل:خبر .49
 .عنظاىرة،التموثمثال(

     

الفهم 
ائًاالنتم  

 

القدرةعمىتقديمماشاىدهلآلخرينمثلمشاىدتمثيمية .50
 .خيالية،واقعية

     

      .لممقدماتالمعروضةلواالتنبؤبالنتائجوفقً .51

الفهم 
 التفصٌلً

 

      .التمييزبيناألفكارالرئيسةوالثانويةفيالمشيدالتمفزيوني .52

      تحديدطبيعةالموضوعالمطروح. .53

الحركات(فيشرح–توظيفلػةالجسد)االيماءات .54
 .المستمعإليو

     

      ربطالكمماتالمكتوبةعمىالشريطبالموقفالمرئي. .55االستنتاج 
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واستخالص 
 النتائج

 

      توظيفأفكارجديدةمنالمحتوىفيالحياةاليومية. .56

      بيانأوجوالتشابوواالختالففيالمعموماتالمعروضة. .57

 التموٌم

      إبداءوجيةنظرمعينةتجاهمعموماتمنأحداث. .58

      إبداءالرأيفيأحداثمختمفةمتضمنةفيالمحتوى. .59

      .محاكاةالنطنالصحيحلبعضالمفرداتبشكلصحيح .60

المولف 
السمعً 
 البصري

 العبارات المؤشرات
ضعٌفة 

 اجد  
 ضعٌفة

بدرجة 
 متوسطة

 كبٌرة
كبٌرة 
 اجد  

 تساعد األفالم الموجودة فً المحتوى السمعً البصري المتعلم على:

لم
فٌ
ة 
هد
شا
م

 

ام
لع
 ا
هم
لف
ا

 

إدراكلمرموزالمػويةالمنطوقةعنطرينالتمييزالسمعي .61
 .البصري

     

تحديدالمعنىالعاملممحتوىمنخاللاالدراكالحسي .62
 .فلمموق

     

      .تحديدصفاتمايدورفيالمحتوى .63

الفهم 
 االنتمائً

      إدراكالكمماتالجديدة. .64

ربطاألحداثالجديدةمنالموقفبأحداثأخرىسابقة .65
 )الحديثعنفيمميحاكيالموقفذاتو(.

     

الفهم 
 التفصٌلً

توظيفالمتعمملثقافتوفيأثناءنقاشولمموقفالمعروض .66
 أمامو،بصورةتعكساىتماماتو.

     

      ظيفأفكارجديدةمنالمحتوى.تو .67

االستنتاج 
واستخالص 

 النتائج

تحديدالحالةالشعوريةلبعضالشخصياتوفقًالتعبيراتيم .68
 .والجسديةفيالفيممالذييشاىدهالمػوية

     

تحديدالسماتاالجتماعيةلمشخصياتمنخاللمنظرىم .69
 .العام)مدير،معمم،مفكر،عامل(

     

      وظيفالمتعمملثقافتوفيأثناءنقاشولمفيممالذيشاىده.ت .70

      .فياألحداثالمتضمنةفيالمحتوىإبداءالرأي .71 التموٌم

      .لرأيباستعمالعباراتمنالمحتوىإبداءا .72
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االستبانة في صورتيا النيائية لممتعممين (5الممحق)

 
 نـــــــــــــــــــــــــزوى                             امعة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

 العمـــــــــــــــــــــوم واآلدابة ـــــــــــــــــــكمي
 التربية والدراسات اإلنسانيةقسم 

 







 الزميل المتعمم/ المتعممة

لبصري المتضمن في منياج تعميم تيدف ىذه االستبانة إلى تعرف وجية نظرك حول إسيام المحتوى السمعي ا
المغة العربية في تعمم المغة العربية لمناطقين بغيرىا، فالرجاء منكم قراءة العبارات الواردة واإلجابة عنيا بصدق 

ا أن إجاباتكم عن ىذه األسئمة سرية يك عممً أ( في الحقل الذي يعب ِّر عن ر √وموضوعية، وذلك بوضع إشارة )
                             ، يرجى اإلجابة عنيا بصدق.  شاكرين حسن تعاونكم.ولغرض البحث العممي فقط

 مع وافر االحترام والتقدير

 ( في المربع المناسب:√يرجى التفضل بوضع إشارة ) المسم األول: البٌانات الشخصٌة

  female أنثى                    male:           ذكر     Sex الجنس -1
 :  Qualification ل العمميالمؤى -2
                      higher studiesدراسات عميا              Diplomaدبموم              Bachelorبكالوريوس            

 : years of studyفي التعميم  ــ سنوات الخبرة3
      years 5-3سُىاث  5إنً  Less than 3 years                     3سُىاث 3قم يٍ أ          

       more than 5 years سُىاث فأكثز 5              
         :Level of study-. مستوى المتعممين الدراسي4

                               beginnerيتقذو                       intermediateيتىسط              advancedيبتذئ           

 : Purpose of study . الدافع التعميمي5
           hobbyىواية             academicأكاديمي           

  99459915 الباحث /رشيد الحضرمي........ other أخرى              professionالوظيفة          
rasheed.alhadrami@gamil.com 

 يف تعلن اللغت العربيت للٌاطقني بغريها هي وجهت ًظر استباًت درجت إسهام احملتىي السوعٍ البصرٌ
 املعلوني و املتعلوني

 A survey on how far does the audiovisual content contributes to the learning of the Arabic 

language for other speakers from teachers  and  the perspective of learners  

 

 

hjygjgjutttt 
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( في المربع √ة كل فقرة من فقرات االستبانة بروية، ومن ثم وضع إشارة )الرجاء التفضل بقراء:القسم الثاني
 الذي يعبر عن رأيك:

ف
ول
لم
ا

 

 العبارات

 درجة اإلسهام

ضعٌفة 
 اجد  

Very 
low 

 ضعٌفة
low 

بدرجة 
 متوسطة
average 

 كبٌرة
high 

 اكبٌرة جد  
Very 
high 

 

 أوالً: الفهن هشاهدًا وهستوعاً 

First: Live Comprehension 

 
 تساعد التجمعات العلنٌة المتضمنة فً المحتوى السمعً البصري المتعلم على:

Public concourses included in audio-visual content help the learner to: 
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 .تمييزأساليبالتواصلالمػويمعاآلخر)استفيام،نداء( .1
Distinguish the linguistic communication technique 
(question, appeal) 

     

فيمالمحتوىتبعالمػةخطابالمتحدث)النبروالتنػيم،الحركات .2
 .الطويمةوالقصيرة(

Understand the content according to the speaker (toning, 
short and long movement). 
 

     

 بيانمعموماتمحددةحولموضوعاتمتعارفعمييا. .3
Explore specific information about known topics. 

     

 توظيفمفرداتلػويةجديدةفيالموضوعالمثار. .4
Use new vocabs on the raised topic. 

     

 هالذياستمعإليوبمػةوألفا صحيحة.شرحالموقفوتفسير .5
Explain and interpret in the situation heard clearly and 
properly. 

     

 .تحديدطبيعةالموضوعالمطروح .6
Determine the nature of the topic in hand. 

     

 توجيوأسئمةإلىمحاضر. .7
Ask questions to the lecturer. 

     

 .يزبينالحقيقةوالخيالالتمي .8
Distinguish between fact and fiction. 
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 .التمييزبينالحقيقةوالرأي .9
Distinguish between fact and opinion. 

     

 .تحديدالقيمةمنحيثأىميةالموضوعلو .10
Determine the value of the subject to himself. 

     

 .مالربطبينالصورةوالكال .11
Link between the image and speech. 

     

 المقارنةبينالموقفالذيشاىدهوموقفآخراستمعإليو. .12
Compare between a viewed situation and another 
listened to. 

     

 .تحديدالنقاطالرئيسةفيأثناءحضورهالحوار .13
Determine the main points during a discussion. 

     

التمييزبينالتعارضواالتفاافيالموقفإذاكانطرفافي .14
 الحوار.

Distinguish between the conflict and agreement when 
you are a party in the discussion.  

     

 .التنبؤبالنتائجوفقًالممقدماتالمعروضةلو .15
Predict the results according to introductions. 

     

 .تحديدالسببوالنتيجةفيالمواقفالتييتعرضليا .16
Determine the cause and effect in the situation exposed 
to. 

     

 المقارنةبينردودالفعلالمفظيةوالجسديةلمموقف. .17
Compare between physical and verbal reactions to a 
situation. 

     

 توااليجابياتفيالموقفبدقة.تحديدالسمبيا .18
Determine the advantages and disadvantages to a 
situation precisely. 

     

 .تحديدحالةالمتحدثفيالمحتوىوفقالنبرةصوتو .19
Determine the speaker’s situation in the content 
according to his voice tone. 

     

 .أدلةفيوقبوللمموقفمستعماًلإبداءالرفضأوال .20
Express rejection or acceptance on a situation using evidence.  
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المولف 
السمعً 
 البصري

 العبارات
ضعٌفة 

 اجد  
Very 
low 

 ضعٌفة
low 

بدرجة 
 متوسطة
averag

e 

 كبٌرة
high 

 اكبٌرة جد  
Very 
high 

 
 معً البصري المتعلم على:تساعد المحاضرات المتضمنة فً المحتوى الس

Lectures included in the audio-visual content help the learner to: 

ت
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ض
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لم
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 .فيمالكمماتفيالمحاضرةذاتالموضوعالمألوفالواضح .21
Understand the words in a lecture with a familiar 
clear topic. 

     

فيأثناءنقاشولمموقفالمعروضأمامو،توظيفالمتعمملثقافتو .22
 بصورةتعكساىتماماتو.

Implement his own culture -with interest- while 
discussion.  

     

التمييزبيناأللفا المتشابيةفيالمحاضرةمثل:اقتناء، .23
 .العضو،العدو-اقتناع

Distinguish between homophones and homographs 
in a lecture. 

     

 .توظيفالمفرداتالجديدةفيأثناءالمناقشة .24

Use new vocabs in a discussion.  

     

التمييزبينمالووماليسلوعالقةبالموضوعفيمجال .25
 .تخصصو

Distinguish between what is related and unrelated to 
a subject. 

     

 .مقةبمجالتخصصوتحديدالنقاطالرئيسةالمتع .26
Determine the main points related to his major. 

     

 ذكرالمعموماتالجديدةفيالمحاضرةالمستمعإلييا. .27
Mention the new information from a lecture he 
heard. 

     

 تدوينالنقاطالتيسيتحدثعنيا. .28
Note down the points he will talk about. 

     

 .ترتيباألفكارالواردةفيالمحاضرةالمسموعة .29
Arrange the ideas mentioned in a lecture he heard. 
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 .استخالصالنتائجمنالمحاضرةالمسموعة .30
Draw conclusion from a lecture he heard. 
 

     

 .صياغةعنواًنامعبًراعنالموضوع .31
Formulate a title for a text. 

 

     

 .القدرةعمىتمييزمواطنالقوة،والضعففيالمحتوى .32
Discern the strengths and weakness in a content. 

     

 .تقديمحمولبديمةلممواقفالتييتعرضليا .33
Offer alternative solutions for positions he exposed 
to. 

     

 
 تضمنة فً المحتوى السمعً البصري المتعلم على:تساعد الرحالت والعروض الترفٌهٌة الم

Trips and public shows help the learner to: 
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تخمينمعانيالمفرداتمنخاللالسيااالمػويلممتحدثفي .34
 .العرض

Guess the meaning of words from the context of the 
speaker. 

     

 القدرةعمىفيمالموضوعالمطروح. .35
Understand the subject exposed. 

     

 تدوينالنقاطالتيسيتحدثعنيا. .36
Note down the points he will talk about. 

     

 انتقاءالمفرداتالتييحتاجيالمتواصلمنخاللالموقف .37
Select the vocabulary he will need to communicate 
through the situation. 

     

 .فيمالتفاصيلفيمايقال .38
Understand the details of what is said. 

     

 وصفماشاىدهفيالرحمةمنخاللاألنشطةالمتضمنةفييا. .39
Describe what he saw on the trip through the activities 
involved. 

     

 .لشرحالمتحدثتوصيفالصورةالمرافقة .40
Characterize the scene accompanying the speaker’s 
talk. 
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 .الربطبينأجزاءالنصالمستمعإليوفيالعرض .41
Link the audio text parts together. 

     

 .الربطبينالصوتوالصورةفيإدراكداللةاأللفا فيالعرض .42 
Connect the audio with the image in understanding 
the meaning of the words in a presentation. 
 

     

 .التنبؤبالنتائجوفقًالممقدماتالمعروضةلو .43
Predict the results according to introductions. 

     

 .إعادةصياغةمضمونالمحتوىبأسموبالمتعمم .44
Restructure the content in learner-style 

     

 .إبداءالرفضأوالقبوللمموقفمستعمالأدلةفيو .45
Express rejection or acceptance on a situation using 
evidence. 

     

المولف 
السمعً 
 البصري

 العبارات
ضعٌفة 

 اجد  
 ضعٌفة

بدرجة 
 متوسطة

 اكبٌرة جد   كبٌرة

 
 ثاًيًا: التلقٍ السوعٍ البصرٌ

  
 :فً المحتوى السمعً البصري المتعلم علىتساعد البرامج التلفزٌونٌة 

TV programs in the audio visual content help the learner to: 
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إدراكلمرموزالمػويةالمنطوقةعنطرينالتمييزالسمعي .46
 .البصري

Realize the language codes spoken through 
audiovisual programs. 

     

 .تحديدالفكرةالعامةلممشيدالتمفزيوني .47
Determine the general idea of the television 
program. 

     

 .إدراكالمػةالمنطوقةفيالمواقفالمثيرة .48
Recognize the language used in hot situation.  

     

رعنتوظيفاألحداثالمشاىدةفيالحياةاليومية)مثل:خب .49
 .ظاىرة،التموثمثال(

Get use of the seen events in his daily life. 

     

القدرةعمىتقديمماشاىدهلآلخرينمثلمشاىدتمثيميةخيالية، .50
 .واقعية

Be able to present what he has seen to others such 
as realistic, fiction and non-fiction scenes. 
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 لممقدماتالمعروضةلوابؤبالنتائجوفقًالتن .51
Predict the results according to introductions. 

     

 .التمييزبيناألفكارالرئيسةوالثانويةفيالمشيدالتمفزيوني .52
Distinguish between main and sub ideas in a TV 
show. 

     

 تحديدطبيعةالموضوعالمطروح. .53
Determine the nature of the subject in hand. 
 

     

الحركات(فيشرحالمستمع–توظيفلػةالجسد)االيماءات .54
 إليو.

Use the body language (gestures and movements) 
in an explanation listened to. 

     

 ربطالكمماتالمكتوبةعمىالشريطبالموقفالمرئي. .55
Link the subtitle to the scene shown program. 

     

 فيالحياةاليومية.المحتوىتوظيفأفكارجديدةمن .56
Use new ideas from the TV in his daily life. 

     

 بيانأوجوالتشابوواالختالففيالمعموماتالمعروضة. .57
State the similarities and differences to the 
information presented. 

     

 إبداءوجيةنظرمعينةتجاهمعموماتمنأحداث. .58
Express an opinion towards information from events. 

     

 إبداءالرأيفيأحداثمختمفةمتضمنةفيالمحتوى. .59
Express an opinion towards different events included 
in the content. 

     

 لمفرداتبشكلصحيحمحاكاةالنطنالصحيحلبعضا .60
Simulate correct pronunciation of some vocabulary. 

     

 

 تساعد األفالم الموجودة فً المحتوى السمعً البصري المتعلم على:
Films exist in audiovisual content help the learner to: 
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ينالتمييزالسمعيإدراكلمرموزالمػويةالمنطوقةعنطر .61
 .البصري

Realize the language codes spoken through 
audiovisual discrimination. 

     

      تحديدالمعنىالعاملممحتوىمنخاللاالدراكالحسيلمموقف. .62
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Determine the general meaning of the content through 
the perception of the situation. 

 ديدصفاتمايدورفيالمحتوى.تح .63
Realize what is going in the content (film). 

     

 إدراكالكمماتالجديدة. .64
Recognize the new words. 

     

ربطاألحداثالجديدةمنالموقفبأحداثأخرىسابقة)الحديث .65
 عنفيمميحاكيالموقفذاتو(.

Link the new events with other previous ones (a film 
that simulates the same situation). 
 

     

توظيفالمتعمملثقافتوفيأثناءنقاشولمموقفالمعروضأمامو، .66
 بصورةتعكساىتماماتو.

Implement his own culture -with interest- while 
discussing the situation shown. 

     

 حتوى.توظيفأفكارجديدةمنالم .67
Use new ideas in the content (film). 

     

تحديدالحالةالشعوريةلبعضالشخصياتوفقًالتعبيراتيمالمػوية .68
 والجسديةفيالفيممالذييشاىده.

Determine the feelings and emotions of some 
characters according to their linguistic and physical 
expressions in the film he is watching. 

     

تحديدالسماتاالجتماعيةلمشخصياتمنخاللمنظرىمالعام) .69
 .مدير،معمم،مفكر،عامل(

Determine the characters’ occupations from their 
appearance (a director, a teacher, a worker, etc..) 

     

 قاشولمفيممالذيشاىده.توظيفالمتعمملثقافتوفيأثناءن .70
Implement his own culture –with interest- while 
discussing the watched film. 

     

 .فياألحداثالمتضمنةفيالمحتوىإبداءالرأي .71
Give an opinion on the events involved in the content 
(film). 

     

 .توىلرأيباستعمالعباراتمنالمحإبداءا .72
Give an opinion using expressions from the content 
(film). 
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 (6الممحق)

 رسالة الجامعة لتسييل ميمة الباحث
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 (7الممحق)

 إفادة خطية من مركز المغات بجامعة اليرموك _األردن_
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 الممخص بالمغة االنجميزية

Abstract 

AL Hadhrami, Rasheed (2018), The Contribution of Audiovisual 

Content in Learning Arabic as a Foreign Language from the Teachers 

and Learners Point of View, Master Thesis, University of Nizwa, 

(Supervisor: Dr. Muhy Abu Hamrah). 

The study aimed at measuring the contribution of audiovisual content in 

learning Arabic as a foreign language from the teachers and learners point 

of view. 

The Audio-visual Content is a major pillar in the development of 

educational learning, but it has not received the sufficient attention required 

in the field of teaching Arabic to non-Arabic speakers. 

A descriptive, analytical and suitable approach was used in this study and a 

sample of nine (9) teachers and a thirty one (31) learners of Arabic as a 

foreign language at Sultan Qaboos College for teaching Arabic as a foreign 

language in Willayat Manah, A’Dakhiliya, Sultanate of Oman. That sample 

was limited to implement the teaching practice course as one of the 

curricula in the University. Also for that the college is adopting the 

common European Framework for learning languages and for the presence 

of the highest number of learners of Arabic as a foreign language in the 

intermediate level comparing to other institutes. 

To achieve the Study Objectives, the audio-visual content was divided into 

two main areas: audio-visual understanding and audio-visual receiving. 

Each area included a number of audio-visual situations where each one 

includes skills derived from it to learn Arabic as a foreign language. And 
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each skill has an indicator for its achieving. A questionnaire consisted of 

seventy two (72) items 

distributed in the main categories of audio-visual content, audio-visual 

situations, Arabic language skills and indicators and the verifications of its 

validity and persistence in appropriate ways. 

The study has resulted to: 

- Audiovisual content generally contributes significantly to the learning of 

Arabic as a foreign language from the teachers’ point of view where their 

responses have been noticed largely within the category. The focus of the 

questionnaire was arranged as follows: (trips and entertainment shows 

situation, movie watching, lectures, TV show watching, and public 

gatherings). 

- Audiovisual content generally contributes significantly to the learning of 

Arabic as a foreign language from the learners’ point of view where their 

responses have been noticed largely within the category. The focus of the 

questionnaire was arranged as follows (watching film, public gatherings, 

trips and entertainment shows, lectures, and watching a television 

program). 

- There is no statistically significant difference between teachers’ average 

scores on the degree of contribution of audio-visual content in learning 

Arabic as a foreign language according to gender, qualification and 

experience. 

- There is a statistically significant difference between learners’ average 

scores on the degree of contribution of audio-visual content in learning 

Arabic as a foreign language in the situation of trips and entertainment 

shows according to gender which is for the benefit of males. 
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- There were no statistically significant differences between the average 

scores of learners on the degree of contribution of audio-visual content in 

learning Arabic as a foreign language according to the variable motives of 

learning among learners as a whole. While there were statistically 

significant differences in the situation of public gatherings for the benefit of 

those who were motivated to learn Arabic language as a hobby. 

- There were no statistically significant differences between the average 

scores of learners on the degree of contribution of audio-visual content in 

learning Arabic as a foreign language according to the variable number of 

years in learning the Arabic language. While there were statistically 

significant differences in the situation of trips and entertainment shows. 

- There were no statistically significant difference between the average 

scores of teachers and the average score of learners in the degree of 

contribution of audio-visual content in learning Arabic as a foreign 

language. 

Key words: 

Audio-visual content, language learning, non-Arabic speakers 
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