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ملخص الدراسة:
هدف البحث إلى تعرف فاعلية برنامج قائم على المدخل التقني لعالج صعععععععوبا تعلم مهارا اللتابة لدم متعلمي
اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم ,ولتحقيق هدف هذا البحث اسعععت دل الباحث المنهج عععبر الت روبي كونر اطقرع لطبيعة
البحث ،وتمثلت اطدوا والمواد التعليمية التي تم إعدادها في  :قائمة بصعععععععوبا مهارا اللتابة التي توالر متعلمي اللغة
العربية الناطقين بلغا أخرم ،وبرنامج مقترح قائم على المدخل التقني لعالج صعععععععوبا تعلم مهارا اللتابة لدم متعلمي
اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم تضععععععمن اكتاع الطالي ,ودليل المعلم  ،واختبار مهارا اللتابة لمتعلمي اللغة العربية
الناطقين بلغا أخرم ،وتم تطبيق ت ربة البحث على ثالثين طالبا ً من متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم في معهد
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ال امعة اإلسعععععالمية بالمدونة المنور  ،وذلك في الفصعععععل الدراسعععععي اطو من العال
ال امعي 1441/1440ه  ،وقد توصععععععل البحث إلى قائمة بصعععععععوبا تعلم مهارا اللتابة التي توالر متعلمي اللغة العربية
الناطقين بلغا أخرم من ا 7صععععوبا رئيسعععة ،ونتمي إليها ا 19صععععوبة فرعية ،وتلون محتوم البرنامج المقترح من:
كتاع الطالي ،ودليل المعلم وعروض البوربوونت ،وقد تلون كتاع الطالي من وحدتين رئيسععععععتين تفر منها ا 6دروس،
وتم إعداد دليل المعلم بحيث سعععععيلون مر عععععدًا أو معينًا للمعلم على تدروا كتاع الطالي ،وتم قياس فاعلية البرنامج المقترح
القائم على المدخل التقني لعالج صعععععععوبا تعلم مهارا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم من خال
المعال ة اإلحصععائية  ،وتوصععل البحث إلى ولود فروق دالة إحصععائيًا عند مسععتوم د(لة ا 0.05بين متوسععطي درلا متعلمي
ً
إلما( وذلك
اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم اعينة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي (ختبار صعععععععوبا مهارا اللتابة
لصالح التطبيق البعدي وفي كل بعد من أبعاد ا(ختبار على حد .
الكلمات المفتاحية :المدخل التقني ،صعوبا اللتابة ،متعلمو اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم.
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Summary of the study:
The goal of the research to know the effectiveness of a program based on the technical
entrance to treat the difficulties of learning the writing skills of Arabic language learners
speaking other languages, and to achieve the goal of this research used the researcher the semiexperimental method, being the closest to the nature of the research, the educational tools and
materials that were prepared in: a list of difficulties of writing skills facing Arabic language
learners speaking other languages, and a proposed program based on the technical entrance to
treat the difficulties of learning the writing skills of Arabic language learners other languages
including (student book, teacher guide), and testing of writing skills For Arabic language
learners speaking other languages, the research experience was applied to thirty Arabic
language learners speaking other languages at the Institute of Arabic Language Education for
Non-Native Speakers at the Islamic University of Medina, in the first semester of the university
year 1440/1441H, The research found a list of difficulties in learning writing skills that face
Arabic language learners speaking other languages of (7) major difficulties, to which (19) sub
difficulty belongs, and the content of the proposed program is: student book, teacher guide and
power point presentations, and may be the student book of two units Two presidents branched
out (6) lessons, and the teacher's guide was prepared so that it will be a guide or a teacher to
teach the student book, and the effectiveness of the proposed program based on the technical
portal was measured to address the difficulties of learning the writing skills of Arabic language
learners speaking other languages through statistical treatment, and the research found the
presence of Statistically significant differences at the indication level (0.05) between the
average score of Arabic language learners speaking other languages (research sample) in the
tribal and dimension applications to test the difficulties of writing skills in general, in favor of
the dimensional application and in each dimension of the test individually.

Keywords: Technical Input, Writing Difficulties, Arabic Learners Speaking Other Languages.
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المقدمة :
تقول اللتابة في حيا اإلنسان بدور في غاوة اطهمية ،فهي أداتر إل با حالاتر ا(تصالية ،تلك التي تضطره لإلمساك
بالقلم والتسععع يل ،كما أنها في الوقت ذاتر أداتر إل عععبا حالاتر الفلروة ،التي وود أن وسععع لها وو تانها ليعاودها كلما احتاج
ُ
حيث تصبح اللتابة بذلك طروقة التطهير والتط ُّهر التي أ ار إليها أرسطو في نظروتر للنقد اطدبيا. 1
إلى ذلك،
ّ
طن المتعلم وحتالها ليُعبّر بها عن مسعععععتواه اللغوي في
وتاداد أهمية اللتابة في المسعععععتووا المتقدمة من تعلم اللغة
دراسععة اللغة ،ووس ع ّ ل بها معلوماتر عن اللغة ،ووعبّر عن نفسععر كتابةً فيما وتص ع ُل بدراسععة اللغة وثقافاتها وآدابها ،فاللتابة من
المهارا التي تقيا اللفاوة اللغووة للطاليا. 2
وعلى الرغم من أهمية مهارا اللتابة في م ا تعليم اللغة العربية بصععععععور عامة ،وتعليمها للناطقين بلغا أخرم
بصعععور خاصعععة ،إ( أنها لم تحظ هذه المهار با(هتمال اللافي خاصعععة في عالج صععععوبا تعلمها ،حيث أ عععار اللبودي
ا2004ل

ا3

إلى أن صعععوبا اللتابة تيدي إلى ان فاض مسععتوم تحصععيل التالميذ ،وأ ععار دراسععة حسععين ا 2005ل

ا4

إلى ضرور تحدود صعوبا التعبير اللتابي لدم التلميذ وعاللها.
ونظرا ً لحالة الطالي إلى بيئا غنية متعدد المصعععععععادر للبحث والتطوور الذاتي ،وهر مفهول التعليم اإلللتروني،
والذي هو أسعلوع من أسعاليي التعليم في إوصعا المعلومة للمتعلم ،ووعتمد على التقنيا الحدوثة للحاسعوع ،والشعبلة العالمية
والوسعععائل المتعدد اأقرا
ا5

.وقد أد

مدم ة ،برم يا تعليمية ،البرود اإلللتروني ،سعععاحا الحوار الثقافي ،الفصعععو ا(فتراضعععية

هذه التطورا التقنية التعليمية إلى وهور إسععععععتراتي يا ومداخل وطرائق عدود للتعليم الذاتي أو ال معي،

وحدوثا ً فقد وهر المدخل التقني في تعليم اللغا بوصفر ات اها ً حدوثا ً ونافعا ً في تعليم اللغة العربية.
ووتفق هذا التولر مع ما أكدتر ال معية المصعروة لتلنولوليا التعليم من خال توصعياتها في ميتمرها عامي ا،1997
1998ل  ،على أهمية توويف المسعععتحدثا التلنولولية ،وبناء عععبلا معلوما تعليمية مت صعععصعععة في م ا التعليم ،بما
وضععععععمن للباحثين والمعلمين المواكبة الدائمة وا(طال على أحدو البحوو والدراسععععععا  ،والمناهج العلمية ،وتوويف تلك
ا6

المستحدثا في م ا التعليم .
وفي ضوء ذلك أصبح توويف التقنية في العملية التعليمية ضرور حتمية لمواكبة التغيرا والتطورا الحاصلة في
الم ا( كافة.

 1تعليم اللغة العربية في التعليم العال مداخلر وفنياتر ،محمود كامل الناقة ،ا2004ل  ،كلية التربية  ،لامعة عين ععععععما  ،مصععععععر ،
ا . 8:
 2المهارا اللغووة ،أبو بلر عبدهللا عيي ،ا . 116 :
 3صعوبا القراء واللتابة تش يصها واستراتي يا عاللها ،منى اللبودي ،ا . 165 :
 4صعوبا التعبير اللتابي لدم التلميذ الب اوي ،فاطمة لعفر مدني حسين ،رسالة مالستير غير من شور  ،في معهد ال رطول الدولي
للغة العربيِّّة للناطقين بلغا أخرم بالسودان  -ال رطول ,سنة ا2005ل .
 5است دال الحاسي اآللي في التعليم ،لعبد هللا الموسى ،ا . 27 :
 6المدخل التقني في تعليم اللغة العربية مفهومر وأسسر ومطالبر وتطبيقاتر ،مرضي الاهراني ،ا . 22 :
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ووتضعععععح من ذلك أهمية توويف المدخل التقني في التعليم بم ا(تر الم تلفة ،فيما وتطلي من القائمين في م ا تعليم
اللغة العربية وتعلمها في العالم العربي واإلسعععالمي اللحاق بركي التقدل والتطور في ميدان تعلم اللغا وتعليمها والذي عععهد
قفاا هائلة وواسعععة في هذا السععبيل بدأ بتفعيل م تبر اللغا  ،ثم التعلم الذاتي أو المبرمج ،فالبرامج السععمعية والبصععروة
ا7

المتلاملة ،وانتهت إلى است دال الحاسوع في تعليم اللغا وتعلمها .
وعلى الرغم من ال هود الحثيثة التي ت ُبذ في تعليم اللغة العربية وتعلمها إ( أن توويف معطيا التقنية في تعليمها
وتعلمها لم وت اوز اسععععععت دال التقنيا التعليمية وا(تصععععععالية بوصععععععفها وسععععععائل مسععععععاعد  ،أو معينة  ،وونبغي أن تتابع تلك
المحاو( بتصععععععميم البرم يا التعليمية ،والمقررا اإلللترونية ذا الوسعععععععائل المتعدد لتعليم اللغة العربية وتعلمها،
والتفلير في اسعععت دال مداخل تعليمية حدوثة تتناسعععي وروح العصعععر ،وتقضعععي على المشعععلال التي وعاني منها تعليم اللغة
العربية  ،حيث لم وعثر الباحث إ( على دراسععا سععابقة قليلة اسععت دمت المدخل التقني في م ا تعليم اللغة العربية طبنائها،
مثل دراسة امحمود 2001ل

ا8

ودراسة اسيليتو 2014ل

ا9

.

كمعععا لعععم وعثعععر الباحعععث علعععى أي دراسعععة اسعععت دمت المعععدخل التقنعععي فعععي ععععالج صععععوبا تعلعععم مهعععارا اللتابعععة
لمتعلمعععي اللغعععة العربيعععة النعععاطقين بلغعععا أخعععرم ،ومعععن هنعععا لعععاء فلعععر البحعععث الحعععالي لقيعععاس فاعليعععة برنعععامج قعععائم
على المدخل التقني في عالج صعوبا تعلم مهارا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم.

اإلحساس بمشكلة البحث:
هناك عد أمور أسهمت في ا(حساس بمشللة البحث من أهمها:
 تدريس الباحث لمقرر التعبير بمعهد تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى في الجامعة اإلسالمية في المدينةالمنورة*:
عععععر الباحث خال تدروسععععر لمقرر التعبير في المسععععتوم الرابع بمعهد تعليم اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم أن
ععورا في تعلّم مهارا اللتابة ،حيث ( وسعععتطيع المتعلمون إنتاج التعبير اللتابي بشعععلل وناسعععي مسعععتواهم
هناك مشعععللة وقصع ً
اللغوي.
ومن الصعععععععوبا التي اتضععععععحت للباحث في تعلم مهارا اللتابة التي توالر متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا
أخرم بمعهد تعليم اللغة العربية في ال امعة اإلسالمية في المدونة المنور :

 7تعلم اللغا الحية وتعليمها بين النظروة والتطبيق ،لصالح العربي ،ا . 130 :
 8برنامج مقترح قائم على است دال اللمبيوتر لعـععـععـععالج العسـععـععـععر القـععـععـععرائي لدم تالميذ الصف الثالث ا(بتدائي ،لسعاد لابر محمود،
لامعة لنوع الوادي ،كلية التربية بأســوان ،السنة :ا2001ل .
 9أثر التعليم المبرمج باسععت دال الحاسععوع على تعليم اللغة العربيّة للناطقين بغيرها في ووغندا ،طووع طاهر سععيليتو ،رسععالة دكتوراه
غير منشور في لامعة إفروقيا العالمية ،كلية التربية ،ال رطول ،السنة :ا2014ل .
*قال الباحث بتدروا ماد التعبير والنصو لطالع المستوم الرابع في معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها لمد فصل دراسي
كامل
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-

حذف بعض الحروف من الللما .

-

زواد بعض الحروف في الللما .

-

إبدا حرف ملان حرف في الللما .

-

أخطاء في تشليل الللما .

-

أخطاء في كتابة التراكيي.

-

بلء في نسخ اللتابة.

-

عدل ا(نتظال في السّطر.

-

تنظيم سيئ لللتابة على الورقة.

-

صعوبة قراء ال ل الملتوع.

 ما أشارت إليه األدبيات المختصة بتعلّم اللغة العربية من وجود صعوبات في مهارات الكتابة لدى المتعلم:من اطدبيا التي أ ار إلى ولود صعوبا في تعلم مهارا اللتابة ابشتاوي حيث أ ار إلى أن صعوبة اللتابة قد
ترتبل بمشعععععللة في معال ة اللتابة وبالتالي فهي ترتبل بأسعععععباع غير واهر لنا تسعععععبي بعدل الترتيي وسعععععوء اللتابة وكثر
المحو ،ففي مثل هذه الحا(

قد ( ولون من العد نعت هي(ء الطلبة باللسعععععععل وعدل ا(هتمال وعدل ولود الدافعية طن

مشععععععللتهم تتعلق بعمليا ذهنية داخلية خارلية عن إرادتهم ،وقد ولون السععععععبي في معاناتهم من الصعععععععوبا اللتابية هو
إصابتهم بالدوسغرافياا. 10
وأ ار اعلي أن هناك م موعة من المبادئ العاللية التي و ي أن وشتمل عليها برنامج صعوبا اللتابة فيما وأتي:
-

تدروي النماذج الحركية الضروروة إلنتاج الحروف والللما .

-

تحسين اإلدراك البصري الملاني للتغلي على صعوبة التعرف على لل الللمة َك ُل ْل.

-

تحسين التمييا البصري للحروف والللما بإتاحة الفرصة للطالي (ختيار ا(ست ابا التميياوة.

-

تحسعععين الذاكر البصعععروة للحروف والللما عن طروق اطنشعععطة التي تسعععاعد الطالي على إعاد ت يل الحروف
والللما .

-

عالج تشليل الحروف بشل ٍل منفصل.

-

السرعة في اللتابة.

-

اطخطاء العلسية ا. 11

 10عسر اللتابة االدوسغرافيا الدليل العملي في التش يص والعالج،لهال بشتاوي ،ا . 5 :
 11صعوبا تعلم القراء واللتابة التش يص والعالج ،لصالح عمير علي ،ا . 77:
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لذلك فإنر من المه ّم تملين هي(ء المتعلمين من المهارا التي تملنهم من فهم وإتقان التعبير اللتابي ،خاصعععععععة وأن
قادرا على اسعععت دال اللغة العربية ومهاراتها بلفاء وإتقان طنر بعد ت رلر
الطالي بعد ت رلر من المعهد وتوقع أن وصعععبح ً
من المعهد سععععيلتحق الطالي بإحدم كليا ال امعة لدراسععععة العلول الشععععرعية أو اللغة العربية ،أو سععععيعود إلى بلده للعمل في
م ا تعليم اللغة العربية للناطقين بلغا أخرم.

توصيات الدراسات السابقة:
أوصعععت بعض الدراسعععا في م ا اسعععت دال التقنية في تعليم اللغة العربية مثل دراسعععة اسعععيليتو2014ل بالعمل على
برم ة موضوعا مهارا اللغة العربية على لميع المستووا للمبتدئين ،وللمتوسطين ،وللمتقدمين.
وأوصععت بعض الدراسععا السععابقة بمعال ة صعععوبا تعلم مهارا اللتابة حيث أ ععار دراسععة سععابق ا2009ل

ا12

إلى تش ع يص أهم مظاهر صعععوبا التعبير اللتابي التي وعاني منها التالميذ ذوو صعععوبا التعلم ،وأ ععار دراسععة التهامي
ا2010ل

ا13

التعرف على ملانة اللتابة في برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغا أخرم ،واللشف عن الصعوبا
إلى
ُّ

التي تعيق تعلم وتعليم اللتابة ومعرفة أسعععبابها وتشععع يصعععها ،واقتراح العالج للصععععوبا التي توالر الدارسعععين في اللتابة،
وإثراء البحث العلمي المتعلق بتعليم اللتابة العربية للناطقين بلغا أخرم.

تحديد مشكلة البحث:
بنا ًء على ما سععبق تحدد مشععللة البحث في ضعععف توويف التقنية في تعليم مهارا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية
الناطقين بلغا أخرم ،وكذلك ولود عدد من الصععععععوبا في تعلم مهارا اللتابة لدوهم مما وتطلي عالج هذه الصععععععوبا
وتحسين تصورهم الذهني وتنمية دافعيتهم ورغبتهم ت اه تطوور القراء لدوهم.
ومن هنا لاء فلر البحث في قياس فاعلية برنامج قائم على المدخل التقني في عالج صعععععوبا تعلم مهارا اللتابة
لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم.

 12مدم فاعلية برنامج تدروبي في عالج بعض صعععععععوبا التعبير اللتابي لدم عينة من التالميذ ذوي صعععععععوبا التعلم ،منى أحمد
محمد سابق ،ا2010ل  ،رسالة مالستير  ،بحث منشور  ،م لة كلية التربية ببنها  ،العدد  ، 81مصر .
 13الصععععوبا اللتابية التي توالر متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها معهد اللغة العربية ب امعة أفروقيا العالمية نموذ ًلا ،حيا عبد
الوهاع التهامي ،ا2010ل  ،رسالة دكتوراه غير منشور  ،لامعة أفروقيا العالمية ،ال رطول.
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أسئلة البحث:
حاول البحث الحالي اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 -1ما صعوبا تعلم مهارا اللتابة التي توالر متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم؟
 -2ما ملونا البرنامج المقترح القائم على المدخل التقني في عالج صعععععععوبا تعلم مهارا اللتابة لدم متعلمي
اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم؟
 -3ما فاعلية البرنامج المقترح في عالج صعععععععوبا تعلم مهارا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا
أخرم؟

أهداف البحث:
 -1إعداد قائمة بصعوبا تعلم مهارا اللتابة التي توالر متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم.
 -2إععععداد برنعععامج قعععائم علعععى المعععدخل التقنعععي فعععي ععععالج صععععوبا تعلعععم مهعععارا اللتابعععة لعععدم متعلمعععي اللغعععة
العربية الناطقين بلغا أخرم.
 -3قيعععاس فاعليعععة البرنعععامج المقتعععرح القعععائم علعععى المعععدخل التقنعععي فعععي ععععالج صععععوبا تعلعععم مهعععارا اللتابعععة
لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم.

أهمية البحث:
 -1وواكي التولها الحدوثة التي تعتمد على است دال التقنية في التدروا.
-2

وفيعععد البعععاحثين والدارسعععين حيعععث وقعععدل هعععذا البحعععث قائمعععة بعععأبرز صععععوبا تعلعععم مهعععارا اللتابعععة للنعععاطقين
بلغا أخرم التي وملن اإلفاد منها فيما بعد في البحوو المستقبلية في هذا الم ا .

 -3وفيعععد متعلمععععي اللغعععة العربيععععة النعععاطقين بلغععععا أخععععرم حيعععث وقععععدل لهعععم برنععععامج مقتعععرح لعععععالج صعععععوبا
اللتابة الذي وتما ى مع ا(ت اها التربووة.
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مصطلحات البحث :
 المدخل التقني (:)Technical Approach
هعععو إدار تعلعععيم اللغعععة العربيعععة وتعلمهعععا فعععي ضعععوء برم يعععا تعليميعععة ومقعععررا إللترونيعععة نشعععطة معععن ألعععل
ا14

إكساع المتعلمين مهارا اللغة العربية لتحقيق التواصل اللغوي البناء ،والتعامل مع العصر ومتغيراتر

.

ويعررررف المررردخل التقنررري إجرائيرررا :بأنعععر م موععععة معععن اإللعععراءا التعععي تسعععت دل معععن خعععال توويعععف التطبيعععق
المنه ععععي المععععنظم للععععل حصععععاد المعرفععععة العلميععععة فععععي م ععععا مسععععتحدثا اطلهععععا والبععععرامج واطدوا فععععي عععععالج
صعععوبا تعلععم مهععارا اللتابععة لععدم طععالع المسععتوم الرابععع بمعهععد تعلععيم اللغععة العربيععة لغيععر النععاطقين بهععا بال امعععة
ا(سالمية.


صعوبات تعلم مهارات الكتابة:
التعروف ا(صطالحي :وهو ولود صعوبة في التحصيل التعليمي التي تن م عن ولود صعوبة في قراء ال ل ،البلء

في عملية اللتابة ،رداء في ال ل ،عدل ا(نتظال في اللتابة على الورقة ،تصعععععميم غير سعععععليم لألحرف ،الذي وظهر با(ت اه
والتنظيم والتوصيلا. 15
التعروف اإللرائي :هي مي را ان فاض تحصيل طالي المستوم الرابع بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
بال امعة اإلسالمية في رسم حروف اللغة العربية وما وتعلق بها من كلما وتراكيي وفقرا .
 متعلمرررو اللغرررة العربيرررة النررراطقو بلغرررات أخررررى

(Arabic language Learners speakers of

:other languages
يقصرررد بمتعلمررري اللغرررة العربيرررة النررراطقين بلغرررات أخررررى :هعععم اطفعععراد العععذون ليسعععت اللغعععة العربيعععة لغعععتهم اطصعععلية
وولتحقعععون بأحعععد البعععرامج المقدمعععة لتعلمهعععا سعععواء داخعععل بلعععدانهم أل خارلهعععا ،لفهعععم النظعععال اللغعععوي والمععععاني الثقافيعععة
ا16

واكتسابها وتنظيمها وت اونها

.

ويعررررف مصرررطلم متعلمرررو اللغرررة العربيرررة النررراطقين بلغرررات أخررررى إجرائيرررا بعععأنهم م موععععة طعععالع معععن لنسعععيا
م تلفععععة لععععاءوا للععععي وتعلمععععوا مهععععارا اللغععععة العربيععععة والثقافععععة اإلسععععالمية ومععععا وععععرتبل بهععععا سععععواء داخععععل بلععععدانهم أو
خارلها.

 14المدخل التقني في تعليم اللغة العربية مفهومر وأسسر ومطالبر وتطبيقاتر ،ا . 20:
 15صععععععععععوبعععا الععتعععععلععم ومشعععععععلععال الععلععغعععة طععبععيعععععتععهعععا ،تشععععععع ععيصعععععععهعععا وعععاللععهعععا ،عععمعر نصعععععععرهللا ،وعععمععر مععاععععل،
ا . 427 :
 16تأثير استراتي ية أتقن المقترحة في تنمية مهارا الفهم القرائي لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم ،ا . 191 :
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منهج البحث:
سيسعععت دل الباحعععث المعععنهج عععبر الت روبعععي ،ووقصعععد بعععر :دراسعععة العالقعععة بعععين متغيعععرون علعععى معععا همعععا عليعععر فعععي
الواقع دون التحلم في المتغيرا

ا17

.

متغيرات البحث:
المتغير المستقل:
 البرنامج القائم على المدخل التقني.المتغير التابع:
 -عالج صعوبا تعلم مهارا اللتابة.

حدود البحث:
 -1عينععععة البحععععث مععععن طععععالع المسععععتوم الرابععععع بمعهععععد تعلععععيم اللغععععة العربيععععة لغيععععر النععععاطقين بهععععا بال امعععععة
اإلسالمية في المدونة المنور .
 -2معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بال امعة اإلسالمية في المدونة المنور .
 -3العال ال امعي  1441 /1440هــــ لتطبيق ت ربة البحث.
 -4صعوبا تعلم اللتابة التي سيتم التوصل إليها من خال اإللراءا المنه ية المتبعة.

أدوات البحث:
لتحقيق أهداف هذا البحث تم إعداد األدوات اآلتية:
 -1استبانة صعوبا تعلم مهارا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم.
 -2محتوم البرنامج المقترح وتلون من وحدتين وكل وحد تتضمن عدداً من الدروس.
 -3دليل المعلم لتدروا المحتوم المقترح.
 -4اختبار صعوبا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم.

 17منهج البحث في العلول السلوكية مع تطبيقا  ،spssسالم القحطاني وآخرون ،ا
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. 188 :

إجراءات البحث:
سيتم تطبيق ت ربة البحث كما وأتي:
 -1تطبيق اختبار مهارا اللتابة تطبيقا ً قبلياً.
 -2وعععتم تحدوعععد العينعععة معععن خعععال تطبيعععق اختبعععار القعععراء واختبعععار العععذكاء للرا عععدون معععن إععععداد اأ.د فعععاروق
عبععععدالفتاح موسععععى والطععععالع الععععذون وحصععععلون علععععى درلععععا من فضععععة فععععي اختبععععار مهععععارا اللتابععععة
وحصلون على درلا ذكاء عادوة سيتم اختيارهم ليلونوا عينة البحث.
 -3تدروا البرنامج المقترح.
 -4تطبيق اختبار مهارا اللتابة تطبيقا ً بعدواً.
وبعد ذلك سيت ُّم رصد النتائج وتحليلها وتفسيرها وتقدوم التوصيا .

توظيف المدخل التقني في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى:
تطورا
هد عصرنا الحالي ّ

سروعة التاحت كل نشاطا الحيا  ،فعلى صعيد النشاط اللغوي وهر نظروا لغووة

تركا على الدارس وحالاتر وأغراضر من تعلّم اللغة.
التحو قاد بدوره إلى المطالبة بتدروا اللغا طغراض خاصة تتما ى وأغراض الدارس وحالاتر ،و( ك أن
وهذا
ّ
ور ُلل
وضع اللغة العربية اليول وتطلّي
ً
مقررا تلبّي أغراض متعلميها ،فالدبلوماسي وبحث عن العربية طغراض سياسيةَ ،
اإلعالل وبحث عن العربية طغراض إعالمية وهلذا.
ونورد هنا بعض تطبيقا المدخل التقني في تعليم اللغة العربية ،منها:
 استخدامات الحاسوب ،وتشمل:أ  -طروقة التعلم الفردي ال صععععوصععععي :تهدف هذه الطروقة إلى التعلم من خال برنامج وتم تصععععميمر ،ووقول البرنامج
بعملية التدروا ،وودرس البرنامج فلر أو موضععو ما ،وعرض الفلر و ععرحها ثم إوراد بعض اطمثلة واطمثلة المعاكسععة
ا18

وبعض اطسئلة واطلوبة

.

ع -طروقة التدروي والممارسعععععة :من خال التدروي المتلرر بحيث وشعععععتمل على م موعة صعععععغير من المسعععععائل
والتمارون مثل حفظ وته ئة بعض الللما  ،وعاد ما وتضعععمن هذا النو من البرم يا على م موعة من التسعععا ( التي
وقول المتعلم با(سععععت ابة لها ومن ثم وحصععععل على التغذوة الرالعة الفوروة من الحاسععععوع وأتيها التعاوا المناسععععي مبا ععععر
ا19

لالست ابا الصحيحة أو تصحيح ا(ست ابا ال اطئة

.

 18است دال الحاسي في التعليم ،لياسر محمود أحمد ،ا . 76 :
 19الحاسوع وتعلم اللغة العربية ،لعاود الهرش ،ا . 230-229 :
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ج – المحاكا  :هو برنامج حاسععععععوبي أو ععععععبلة من ألها اللمبيوتر ،تحاو عمل محاكا نموذج م رد من النظال
المعين ،وهذا النو من البرامج ووضععععععع المتعلم في نفا البيئة التعليمية التي نرود المتعلم أن وتعلمها .وعتبر هذا النو من
البرامج أن ح البرامج التعليمية في تحصعععيل المتعلم الدراسعععي حيث أن ذلك ال سعععر الذي بين المعلومة والمتعلم لسعععر متين
ومبا ر

ا20

.

د  -اطلعاع التعليمية :هي نشاط تعليمي وتضمن تفاعالً بين المتعلمين امتعاونين أو متنافسين أفرادا ً أو م موعا في
محاولة تحقيق أهداف تعليمية محدد في إطار القواعد الموضععععععوعية المحدد  ،وهي تعتمد على دمج عملية التعلم باللعي في
نموذج ترووحي وتبارم فير الطالع ووتنافسون للحصو على بعض النقاط

ا21

.

و  -البرم يا التعليمية :تشععلل البرامج التعليمية اللبنة اطسععاسععية للتعليم ا(للتروني ،بل أن ن اح تلك البرامج وعد ن احا
مستقال في حد ذاتر ووعتبر أحد أهم است داما الحاسي اآللي في التعليم ،وتلتفي بذلك الن اح كثيرا ً من الميسسا التعليمية
ا22

لما تشللر البرامج التعليمية من أهمية تسد بها ثغرا في العملية التعليمية

.

وتتوافق اطهداف اطساسية للبرامج التعليمية أوضا ً مع ما تبذلر كثير من الميسسا التعليمية في خططها لدمج است دال
الحاسععععي اآللي في تدروا مقرراتها الدراسععععية ومن أهم البرم يا التعليمية هي - :العروض التقدومية االبوربوونت  ،وهو
أحد أهم البرامج الموفر ضععععععمن حامة اأوفيا وهو م صععععععص للعروض التقدومية ،حيث ووفر البرنامج م موعة من
اطدوا إلنتاج ملفا إللترونية تحتوي على ععرائح افتراضععية عليها كتابا وصععور تسععت دل على لهاز عرض سععينمائي
ابروليلتور مرتبل بحاسعععوع من قبل ععع ص االمقدل في حضعععور م موعة من اط ععع ا

االم تمعين  ،ووسعععت دل في

العروض المتحركة والغير متحركة ،ووسععععععت دل أوضععععععا في اللوحا المتغير المتتالية .ووملن من خاللر عدد ( نهائي من
الشععرائح ،ووملن أوضععا إدراج الصععور المتحركة والثابتة ،ووملن أوضععا إدراج المقاطع أو الروابل ،ووملن من خاللر أوضععا
ا23

است دال الروابل التشعبية

.

-2استخدامات االنترنت ،وتشمل:
 البرود اإلللتروني :هو عملية تباد ر سائل تم ت اونها بألها اللمبيوتر سواء كانت على بلة اإلنترنت العالمية أوعلى أي نو من الشععبلا سععواء كانت المحلية أو الشععبلا اطكبر لقد كان البرود اإلللتروني هو أو اسععت داما اإلنترنت،
عبية ،ووشلل نسبة كبير من م مل الحركة على اإلنترنت.

و( واا وعتبر أنر من أكثر ا(ست داما

 القوائم البرودوة :هي م موعة من اطسععععععماء والعناوون المسععععععت دمة من قبل فرد أو منظمة إلرسعععععععا المواد لعدمستلمين ،وتتسع لتضم في نطاقها ا(

20
21
22
23

ا

من مشتركي هذه القائمة.

تلنولوليا التعليم مفاهيم وتطبيقا  ،لمصطفى محمد وآخرون ،ا . 179:
است دال التلنولوليا في الصف ،طميمة عمور ،وحسين أبو رواش ،ا . 182-181 :
تصميم البرم يا التعليمية وانتالها وتطبيقاتها التربووة ،لمحمد الغااوي وآخرون ،ا . 232 :
الوسائل وتقنيا التعليم ا 2المفاهيم – المستحدثا – التطبيقا  ،طحمد سالم ،ا . 72 :
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 نظال م موعا اطخبار :هو نظال إللتروني إلودا الرسعععائل اإلللترونية في عععبلة اإلنترنت ،وتعد هذه الم موعاا24

كصحف حائل ،أو صنادوق برود عامة

.

 -برامج المحادثة :هي واحد من أكبر ال دما

عععععبية و ععععهر وإثار على ععععبلة ا(نترنت ،حيث تسععععمح لعدد غير

محدود من مست دمي ا(نترنت في أي ملان من العالم من الدخو في حوارا حية مبا ر بواسطة لوحة المفاتيح أو ادوا
الصعو اماولرفون ،وسعماعة عن طروق الدخو الى بعض المواقع التي توفر خدمة المحادثة بالصعو مسعت دمين أسعماء
حقيقية أو مستعار

ا25

.

 ععبلا التواصععل ا(لتماعي ا : Social Media Networksنتي ة للتطور في التقنيا المسععت دمة في اإلنترنتوالمواقع ا(للتروني ،ا في العقد اطو من القرن الحادي والعشرون است دال بلا التواصل ا(لتماعي على اإلنترنت،
وهي عبار عن م موعا افتراضععععععية وتم تشععععععليلها من خال مواقع التواصععععععل ا(لتماعي وو معها في الغالي اهتماما
مشتركة

ا26

.

-3استخدامات الشبكة العنكبوتية ،ويمكن توظيفها فيما يأتي:
 وضع مناهج تعليم اللغة العربية على الشبلة العالمية. وضع الدروس اللغووة النموذلية. التدروي على بعض التمرونا اللغووة. - 4المختبرات اللغوية:
أصبحت م تبرا اللغة في وقتنا الحاضر من الملونا اطساسية طي نظال متلامل لتعلم اللغا وتعلمها ،وهناك ثالثة
أنوا أسععععاسععععية للم تبرا اللغووة :م تبر ا(سععععتما  ،وم تبر ا(سععععتما والتردود ااإلذاعي  ،وم تبر ا(سععععتما والتردود
ا27

والتس يل

.

ووملن توويفها في التقييم بطروقة سهلة ومتنوعة وفق استراتي يا التقووم التعليمي من خال اآلتي:
 تقييم الطالي عن طروق اختبارا اللترونية تسهم في تقووم أداء الطالي بطرق متنوعة.
 است دال مصادر تلنولولية لت ميع وتحليل بيانا ونتائج التقييم ،وترلمة النتائج واكتشاف لواني القر والضعف
في العلمية التعليمية وتحسين ممارسة الطالي للعملية التعليمية.
 است دال المعلم التدروا للمصادر التلنولولية لتنفيذ طرق تقووم متنوعة

24
25
26
27
28
ا

ا28

.

البرود اإلللتروني مع النوافذ ،لعوض منصور ،ولما سلمان ،ا . 34 :
است دال الحاسوع وا(نترنت في ميادون التربية والتعليم ،ل ود سعاد  ،ا . 105 :
تلنولوليا التعليم المعاصر وتطوور المناهج ،لعاطف الشرمان ،ا . 248:
تعلم اللغا الحية وتعليمها بين النظروة والتطبيق ،لصالح عبد الحميد العربي ،ا . 213 :
الععمععقععررا اإللععلععتععرونععيعععة :تصععععععععمععيععمععهعععا ،إنععتعععالععهعععا ،نشععععععععرهعععا ،تععطععبععيععقععهعععا ،تععقععووععمععهعععا ،لععلععغععروعععي إسععععععععمعععاعععيعععل،
. 343-342 :
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تشخيص صعوبات مهارات الكتابة:
وت ُّم تشععععع يص صععععععوبا مهارا اللتابة عن طروق مالحظة المعلم للمتعلمين أثناء المحاضعععععر  ،ووت ّم ذلك من خال
متابعتهم أثناء ممارسععة اللتابة ،وهناك بعض المقاويا التي وملن اسععت دامها لتقييم اللتابة ومالحظة مسععتوم الوضععوح فيها،
وهي:
-1

وضع ال سم واليد والرأس والذراعين والورقة.

-2

طروقة مسك القلم.

-3

ال طوط:
أ-

عمودوة افوق ،تحت .

ب -أفقية اوسار ،ومين .
 -4تشليل الحروف ،والشلل ،والح م.
-5

استقامة ال ل.

-6

الفراغا بين الحروف والحوا ي.

 -7نوعية ال ل:
أ-

داكن خفيف.

ب -استقامة ال ّ
تمولر.
ل وعدل
ِّ
-8

وصل ال طوط.

-9

إكما ال طوط.

 -10التقاطعا. 29
أوضععععععا تشعععععع يص صعععععععوبا اللتابة لدم اطفراد عددًا من الفحو
ووتطلي
ً

المتلاملة ( تقتصععععععر فقل على ال اني

اطكادومي ,وإنما تشتمل على ال واني النفسية والبيئية وال سمية ,وهي كما وأتي:
-1

الفحص النفسي.

-2

الفحص الطبي.

-3

البحث ا(لتماعي.

-4

الدراسة التربووة لحالة وأداء المتعلما. 30

 29صعوبا تعلم القراء واللتابة ،إوهاع الببالوي ،السيد علي أحمد ،ا . 262-261 :
 30المرلع في صعوبا التعلم النمائية واطكادومية وا(لتماعية وا(نفعالية ،سليمان عبد الواحد إبراهيم ،ا
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. 324:

وعلى هذا اطسعععععاس ّ
فإن مثل هذا التقييم وتطلي ولود عد ٍد من عينا اللتابة ال اصعععععة بمثل هي(ء التالميذ إلى لاني
التقدور الدقيق للدرلا التي تسععععععتحقّها ،وتظل مقاويا التحصععععععيل العامة مالئمة إللراءا الفرز التي تتعلق بصعععععععوبا
اللتابةا. 31

مظاهر صعوبات الكتابة:
تشععير الدراسععا والبحوو التي تناولت صعععوبا اللتابة إلى أه ّم تلك المظاهر التي أد إلى صعععوبا في اللتابة ما
ُ
ولي:
ذكر عواد وآخرون أهم ّالمظاهر في صعوبا اللتابة ،وهي:
-1

صعوبة وصل الحروف بعضها ببعض لتلوون كلما .

-2

سيِّّئ للحروف.
التلوون ال َّ

-3

حروف ذا ح م كبير لدًّا ،أو صغير لدًّا ،أو غير ثابت الح م.

-4

است دال غير صحيح للحروف اللبير والصغير .

-5

مسافا غير ثابتة بين الحروف الملتوبة.

-6

تااحم الحروف وتداخلها.

-7

عدل القدر على اللتابة على السطر.

-8

كتابة مائلة على السطر.

-9

اللتابة ب ل رديء وغير مقروء ا. 32
وقد أ ار إبراهيم إلى أن صعوبا اللتابة لدم ذوي صعوبا التعلم تعود إلى ما وأتي:
-1

وغلي على كتابتهم أنها لامحة ،أو غير عادوة ،و( تسير وفقًا طي قاعد .

-2

كراساتهم أو دفاترهم وأوراقهم مت مة بالعدود من اطخطاء في الته ي واإلمالء والقواعد.

-3

وميلون إلى تقدور كتاباتهم وإدراكها على نحو أفضل من تقدورا المعلمين وا(قران.

كما ّ
أن اللتابة باللغة العربية تتضمن العدود من المظاهر لدم الطالع ذوي صعوبا التعلم في اللتابة ،لع ّل من أهمها:
 -1تغيير رسم الحرف تبعًا (نفصالر أو اتصالر في الللمة الواحد مع عدل اتساقر من حيث الشلل ومن حيث موقعر
في الللمة.
 -2ارتباك وعدل وضع النقاط في أماكنها الصحيحة مما ويدي إلى ال لل بين تلك الحروفا. 33

العععقعععراء والعععلعععتعععابعععة :العععنعععظعععروعععة والعععت شععععععععع عععيعععص والعععععععالج  ,أحعععمعععد ععععواد ،زوعععدان السعععععععععرطعععاوي،

 31صعععععععععععععوبعععا
ا . 268-267:
 32صعععععععععععععوبعععا العععقعععراء والعععلعععتعععابعععة :العععنعععظعععروعععة والعععتشععععععععع عععيعععص والعععععععالج  ،أحعععمعععد ععععواد ،زوعععدان السعععععععععرطعععاوي،
ا . 260-259:
 33المرلع في صعوبا التعلم النمائية واطكادومية وا(لتماعية وا(نفعالية ،سليمان عبد الواحد إبراهيم ،ا . 323:
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أسباب صعوبات الكتابة:
ترتبل صعععوبا التعلم في اللتابة بعدد من العوامل والمتغيرا التي تسععهم في وهورها والتي قد تشععترك في عمومها
مع صعععوبا التعلم بصععور عامة ،غير أن هناك بعض العوامل النوعية التي ترتبل بصعععوبة اللتابة تلون أكثر إسععها ًما من
غيرهاا. 34
وقد ذكر ال طيي أه ّم أسباع صعوبا اللتابة ،وهي:
-1

مشاكل في الذاكر البصروة.

-2

خلل أو ضعف في التآزر البصري الحركي العين اليد.

-3

مشاكل في ا(نتظال بالحيا.

-4

عدل القدر على التحلم بالعضال الدقيقة باليد.

-5

أسباع نفسية أو خارلية ،كالمدرسة وأسلوع التعلم المست دلا. 35

وقد بيّن نصر هللا وآخرون أسباع صعوبا اللتابة ،وذكروا منها:
عوامل بيئية:

-1

انعدال الظروف المناسبة التي من خاللها وستطيع المتعلم القيال باللتابة ،مثل نقص في اطثاو المالئم في

أ-

البيت والمدرسة ،مثل طاولة عالية أكثر مما و ي ،أو كرسي قصير.
ع-

عدل ولود أدوا كتابية مالئمة ومروحة ،مثل قلم رصا

رفيع ،أو طري أو قاسي أكثر مما و ي ،أو أن

براق وملا ،أو السطور التي ولتي عليها غير واضحة.
الورق ّ
أسباع عملية ومنه ية:

-2
أ-

عدل ولود الطرق واطساليي التعليمية المالئمة لتعليم الحروف ،والتدروي اللافي على كتابتها.

ع-

كراسا ال ل التي وستعملها الطالع لللتابة تلون في العاد غير مالئمة.

ج-

طلي اإلسرا في اللتابة قبل تملك الطالع إلير لتصميم الحروف بأ لالها الصحيحة.

د-

صعوبا في القدر على ترلمة اطفلار إلى اللغة الملتوبة ،أي صعوبة في التنسيق بين المعرفة والتنفيذ.

ه-

صعوبا في التعليم الحركي وتنفيذه اتنسيق حركي لللتابة التقنية.

و-

صعوبا في التراكيي اللغووة ،مثل :إمالء ،تنقيل.

ز-

صعوبا في التنسيق المعرفي والتنفيذي المطلوع في التعبير واإلمالءا. 36

. 320 :

 34المرلع في صعوبا التعلم النمائية واطكادومية وا(لتماعية وا(نفعالية ،سليمان عبد الواحد إبراهيم ،ا
(35مدخل إلى صعوبا التعلم ،عاكف ال طيي ،ا . 68-67 :
 36صععععععععععوبعععا الععتعععععلععم ومشعععععععلععال الععلععغعععة :طععبععيعععععتععهعععا ،تشععععععع ععيصعععععععهعععا وعععاللععهعععا ،عععمععر نصعععععععر هللا ،عععمععر مععاععععل،
ا . 450-449 :
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إجراءات البحث:
في ضوء أهداف هذا البحث والتي وسعى الباحث إلى تحقيقها ،سيست دل الباحث المنهج بر الت روبي ووقصد بر:
دراسة العالقة بين ُمتغيّرون على ما هما علير في الواقع دون التحلم في المتغيرا

ا37

.

وبناء على منهج البحث سوف وست دل الباحث تصميم الم موعة الواحد ذا ا(ختبارون القبلي والبعدي ،والذي وعني
في البحث الحالي تطبيق اختبار مهارا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم قبل وبعد تطبيق البرنامج
اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا

المقترح القائم على المدخل التقني لعالج صعععععععوبا مهارا

أخرم ،

وسعععوف وتم تطبيق اختبار مهارا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم ،لحسعععاع الفروق بين متوسعععطي
درلا أفراد عينة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي لألداتين.

مجتمع البحث:
وتلون م تمع البحث الحالي من لميع طالع المسععععتوم الرابع بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ال امعة
اإلسعععالمية في المدونة المنور  ،والبالغ عددهم ا 92طالبًا وفق ا(حصعععاءا الرسعععمية لشعععيون الطالع بالمعهد ،وذلك في
نظرا طنر إذا ت ّم عالج
الفصل الدراسي اطو للعال 1441/1440هـععع ،وقد ت ّم اختيار طالع المستوم الرابع كم تمع للبحث
ً
صعععوبا مهارا اللتابة منذ هذا المسععتوم ،فإن ذلك وسععهم في تملين الطالي من هذه المهارا قبل انتقالر إلى المسععتووا
العليا واللليا ال امعية.

عينة البحث:
قال الباحث باختيار عينة عشعععععوائية بسعععععيطة بنسعععععبة ا %70من م تمع البحث ليبلغ عددهم ا 65طالبًا ،وتم بعد ذلك
إلراء اختبار الذكاء للرا عععدون لألسعععتاذ الدكتور فاروق عبدالفتاح علي موسعععى ,وت ّم التطبيق على م موعة الطالع الذون تم
اختيارهم بالطروقة العشععوائية ،ثم ت ّم اسععتبعاد العينة الذون كان ذكاءهم من فض واإلبقاء على العينة الذون ذكاءهم طبيعي ،مع
ولود ان فاض في مسعععتوم اإلنتاج اللغوي لدوهم ،فبلغ عدد العينة بذلك ا 60طالبًا ،ومثلون بنسعععبة ا %65تقروبًا من أفراد
الم تمع اطصلي ،فأصحبت العينة بذلك مقصود .
ولتحقيق أهداف البحث تم تقسعععيم العينة التي تم اختيارها قصعععدوًا إلى قسعععمين :ا 30كعينة اسعععتطالعية لضعععبل أدوا
البحث ،وا 30طالبًا ،كعينة نهائية تطبق عليهم أدوا البحث في صعععورتها النهائية بهدف الوصعععو إلى نتائج البحث ،وذلك
وفق اإللراءا العلمية ال اصة باختيار العينا .
ووشير الباحث هنا إلى أن اختياره للعينة بالطروقة العشوائية ،ثم بالطروقة المقصود  ،لألسباع اآلتية:
 اختيار طالع الم ستوم الرابع وهدف إلى عالج صعوبا مهارا اللتابة منذ هذا الم ستوم مما و سهم في تملين
الطالي من هذه المهارا قبل انتقالر الى المستووا العليا.
 37منهج البحث في العلول السلوكية مع تطبيقا  ،spssلسالم القحطاني ،وآخرون ،ا
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. 177 :

ي فر ٍد من أفراد العينة قبل ا(ختيار طنر لم وسبق لر القيال بتدروسهم.
 الباحث لم ولن لدور خبر بمستوم أ ّ
 مسععععععتوم الطالع ام تمع البحث من خال المالحظة حو الصعععععععوبا التي وعاني منها متعلمو اللغة العربية
الناطقين بلغا أخرم في تعلم مهارا اللتابة ،بيّنت ولود صعوبا توالر متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا
أخرم في تعلم هذه المهارا .
 مستوم الذكاء للطالع ام تمع البحث وتض ّمن ولود نسبة من الت انا بين أفراد العينة.
ت ّم بعد ذلك إلراء اختبار لتحدود مسععتوم الذكاء لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها ام تمع البحث لضععمان
ولود ت انا بين أفراد العينة ،وفقًا لمعد الذكاء المعتمد ،والذي تبلغ نهاوتر القصععععععوم ا 160درلة ،ونهاوتر الصععععععغرم
ا 44درلة ،ث ُ ّم ت ّم اختبار الت انا إحصائيًّا ،كما ووضح ذلك ال دو اآلتي:
جدول ( )1تجانس أفراد عينة البحث
المتغير
اإلحصائي
معد التحصيل
الدراسي

عدد أفراد
العينة

وحدة
القياس

النهاية
العظمى

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوسيط

معامل
االلتواء

30

درلة

160

118

12.328

120

0.14

وبين ال دو ا 1أن قيمة معامل ا(لتواء لمتغير معد ذكاء متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها الذون ومثلون أفراد
عينعة البحعث بلغعت ا ، 0.14وهعذه القيمعة أقعل من  1±اطمر العذي وعد على تقعارع مععد ذكعاء أفراد العينعة قبعل تطبيق
البرنامج المقترح.

إجراءات إعداد أدوات البحث ومواده:
سعععيعرض الباحث في هذا ال اء اإللراءا

التي اتبعت عند إعداد أدوا

البحث وضعععبطها ،تمهيدًا لعرض النتائج

النهائية ،ولتحقيق أ هداف البحث والمتمث لة في الوقوف على فاعلية البرنامج المقترح القائم على المدخل التقني في عالج
صععععععوبا تعلم مهارا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم اعينة البحث اسعععععت دل الباحث ثالو من
نظرا لحالة البحث لها ،وفيما وأتي توضيح ذلك:
أدوا البحث ً
األداة األولى :استبانة صعوبات مهارات الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى:
تلونت ا(سعععتبانة في صعععورتها اطولية من ا 7صععععوبا رئيسعععة ،ونتمي إليها ا 21صععععوبة فرعية ،وقد ت ّم توزوع
ا(سععتبانة في صععورتها اطولية على المحلمين بهدف الدراسععة ا(سععتطالعية لإللابة عن السععيا اطو من أسععئلة البحث
ونص على ما صعوبا مهار اللتابة التي توالر متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم؟ .
والذي
ُّ
وفيما ولي توضيح ال طوا التي اتّبعت عند إعداد هذه ا(ستبانة ،وتشتمل عرض اآلتي:
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-

الهدف من إعداد االستبانة:
الهدف من إعداد هذه ا(سعععععتبانة هو تحدود صععععععوبا تعلم مهارا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا

أخرم التي وملن أن تسععععععهم في بناء برنامج مقترح قائم على المدخل التقني في عالج صعععععععوبا تعلم مهارا اللتابة لدم
متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم.

-

مصادر إعداد االستبانة:
قال الباحث بمرالعة عدد من المصعععادر واطدبيا والمرالع التي تناولت صععععوبا تعلم مهارا اللتابة لدم متعلمي

اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم ،ومنها:
 -1المهارا اللغووة ،ر دي أحمد طعيمة.
 -2خبر الباحث في تدروا ماد التعبير.

-

إعداد االستبانة في صورتها األولية:
وقد وضععععععح الباحث في المقدمة للمحلمين الهدف من إعداد ا(سععععععتبانة ،ثم ُ
طلي منهم قراءتها ،وإلراء التعدوال

المناسبة وفقًا لما ورونر من حيث:
 -1مدم اتساق صعوبا اللتابة الرئيسة مع الصعوبا الفرعية التي تنتمي إليها.
 -2مناسبة صعوبا اللتابة لطالع المستوم الرابع.
 -3سالمة الصياغة العلمية واللغووة لصعوبا اللتابة.
 -4إضافة صعوبا كتابة لم تردْ في ا(ستبانة.
 -5حذف صعوبا كتابة غير مهمة.
وووضح ال دو اآلتي توصيفًا لالستبانة في صورتها اطولية.
جدول ( )2توصيف استبانة صعوبات تعلم مهارات الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية
الناطقين بلغات أخرى في صورتها األولية
م

صعوبات الكتابة الرئيسة

عدد الصعوبات الفرعية (المؤشرات)

1
2
3
4
5
6
7

إبدا الحروف
قلة المفردا
اللتابة بأفلار غير مرتبة
ضعف الربل بين ال مل
است دال اطدلة والشواهد في أثناء كتابتر
حذف بعض الحروف من الللما
زواد بعض الحروف في الللما

5
3
3
3
1
3
3
21

العدد الكلي
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النسبة المئوية من
المجموع
%23.8
%14.3
%14.3
%14.3
%4.7
%14.3
%14.3
%100

-

تحكيم االستبانة:
وهدف تحليم ا(سععععععتبانة إلى تحدود صعععععععوبا تعلم مهارا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم،

والتي وملن أن تُسععععهم في بناء برنامج مقترح قائم على المدخل التقني في عالج صعععععوبا تعلم مهارا اللتابة لدم متعلمي
اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم ،والتحقق من سععالمة الصععياغة العلمية واللغووة لملوناتها ،ولتحقيق هذا الهدف عرضعت
ا(ستبانة في صورتها اطولية على ا 11محلما ً مت صصا ً في المناهج وطرق تدروا اللغة العربية ،وممن وقومون بتدروا
اللغة العربية للناطقين بلغا أخرم ،وقد تم اطخذ بآراء لميعهم في عملية التحليم.
تعديل االستبانة وفقا لنتائج التحكيم:
تعععع ّم اطخععععذ بععععآراء المحلمععععين حععععو التعععععدوال والمالحظععععا التععععي أُلروععععت علععععى صعععععوبا اللتابععععة الفرعيععععة
االمي عععرا

المتضعععمنة فعععي ا(سعععتبانة ،سعععواء كعععان ذلعععك بالتععععدول أو الحعععذف أو اإلضعععافة ،وذلعععك بنسعععبة اتفعععاق بلغعععت

ا ، %96وتتمثعععل التععععدوال التعععي أ عععار إليهعععا المحلمعععون فعععي إضعععافة بععععض الصععععوبا الفرعيعععة ،وحعععذف العععبعض
منها ،ووملن توضيح ذلك فيما وأتي:


إضافة بعض الصعوبات الفرعية (المؤشرات):
 الصعوبة الرئيسة :قلة المفردا . -إضافة الصعوبة اولتي كلما في غير سياقها الصحيح .



حذف بعض الصعوبات الفرعية (المؤشرات):
 الصعوبة الرئيسة :قلة المفردا . حذف الصعوبة اولتي ًلمال ناقصة المعنى .
 الصعوبة الرئيسة :اللتابة بأفلار غير مرتبة حذف الصعوبة اولتي عن موضو ما بأفلار غير مرتبة . الصعوبة الرئيسة :ضعف الربل بين ال مل حذف الصعوبة اولتي ًلمال غير مترابطة .

-

صياغة االستبانة في صورتها النهائية:
قعععال الباحعععث بعععإلراء التععععدوال التعععي أ عععار إليهعععا المحلمعععون علعععى اسعععتبانة صععععوبا تعلعععم مهعععارا اللتابعععة لعععدم

متعلمععي اللغععة العر بيععة النععاطقين بلغععا أخععرم فععي صععورتها اطوليععة ،حيععث تمثلععت هععذه التعععدوال فععي إضععافة وحععذف
بعععض الصعععوبا الفرعيععة ،وبنععا ًء علععى ذلععك فقععد بلععغ عععدد الصعععوبا الفرعيععة لالسععتبانة فععي صععورتها النهائيععة ا19
صعوبة فرعية موزعة على ا 7صعوبا رئيسة ،وووضّح ال دو ا 3اآلتي وصفًا لها.

 19

جدول ( )3توصيف استبانة صعوبات تعلم مهارات الكتابة لدى متعلمي
اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى في صورتها النهائية
م

صعوبات الكتابة الرئيسة

1
2
3
4
5
6
7

إبدا الحروف
قلة المفردا
اللتابة بأفلار غير مرتبة
ضعف الربل بين ال مل
است دال اطدلة والشواهد في أثناء كتابتر
حذف بعض الحروف من الللما
زواد بعض الحروف في الللما

عدد الصعوبات الفرعية
(المؤشرات)
5
3
2
2
1
3
3

%26.3
%15.8
%10.5
%10.5
%5.3
%15.8
%15.8
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%100

العدد الكلي

النسبة المئوية من المجموع

األداة الثانية :محتوى البرنامج المقترح:
تمثلت الماد التعليمية للبحث في بناء برنامج مقترح قائم على المدخل التقني في عالج صععععععوبا تعلم مهارا اللتابة
لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم ،وقد تم توزوعر بعد اكتما تصميمر على المحلمين للدراسة ا(ستطالعية.
ولإللابة عن السيا الثاني من أسئلة البحث والذي ونص على ما مكونات البرنامج المقترح القائم على المدخل التقني في
عالج صعوبات تعلم مهارات الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى؟".
وفيما وأتي وصف توضيحي لليفية بناء هذا البرنامج المقترح:
 -1ا(طال على اطدبيا التربووة والبحوو ال سابقة ذا ال صلة بمو ضو البحث الحالي ،وتحدود صعوبا تعلم
مهارا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم لتمثل المحور اطساسي للبرنامج المقترح.
 -2تحدود احتيالا متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم حو صعوبا اللتابة.
 -3تحدود الهدف العال من البرنامج المقترح.
 -4تحدود اطهداف ال اصة للبرنامج المقترح.
 -5تصميم محتوم البرنامج بما وحقق أهداف البحث.
 -6تحدود المواد التعليمية ال اصة بالبرنامج.
 -7تحدود مراحل تصميم البرنامج المقترح.
 -8تحدود أساليي تنفيذ البرنامج.
 -9تحدود أساليي تقووم البرنامج.
 -10تحليم البرنامج المقترح.
وفيما يأتي تفصيل ذلك:

 20

-

االطالع على األدبيات التربوية والبحوث السررررررابقة صات الصررررررلة :حيث تم تحدود صعععععععوبا مهارا اللتابة لدم
متعلمي اللغععة العربيععة النععاطقين بلغععا

أخرم التي و ععي أن وتمحور حولهععا البحععث الحععالي لتلون هي المحور

اطساسي للبرنامج المقترح ،ومنها:
 -1المهارا اللغووة ،ر دي أحمد طعيمة.
ا38

 -2دراسة سابق

 ،عال ا2009ل بعنوان :امدم فاعلية برنامج تدروبي في عالج بعض صعوبا التعبير

اللتابي لدم عينة من التالميذ ذوي صعوبا التعلم .

-

تحديد احتياجات المتعلمين حول عالج صررررررعوبات تعلم مهارات الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات
أخرى :حيث تم توفير تقنيا

حدوثة تسعععععععاعد في تدروا المقرر إللترون يًّا ،وتوفير قاعة مصعععععععادر تعلم تم تنفيذ

البرنامج فيها.

-

تحديد الهدف العام من البرنامج المقترح :حيث اسععععععتهدف هذا البرنامج المقترح عالج صعععععععوبا تعلم مهارا
اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم.

-

تحديد األهداف الخاصة للبرنامج المقترح :تبلور اطهداف ال اصة للبرنامج المقترح في اآلتي:
 -1التعرف على معنى ومفهول صعوبا تعلم مهارا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم.
 -2التعرف على أهداف عالج صعوبا تعلم مهارا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم.
التعرف على مهارا صعوبا اللتابة.
-3
ُّ

-

تصميم محتوى البرنامج بما يحقق أهداف البحث:
وُعد اختيار المحتوم من أهم مراحل بناء البرنامج المقترح ،ووتم كتابتر في ضعععوء اطهداف ال اصعععة للبرنامج المقترح

القائم على المدخل التقني لعالج صعععوبا تعلم مهارا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم وقد روعي
في تصميم محتوم البرنامج المقترح عد معاوير ،وهي كاآلتي:
 -1أن ولون المحتوم ترلمة صادقة طهداف البرنامج.
 -2أن تلون المعلوما التي وتضمنها المحتوم صحيحة ومستمدّ من أكثر من مصدر لضمان صدقها.
-3

مولية المحتوم على كافة لواني عالج صعوبا مهارا التحدو واللتابة.

 -4عرض المحتوم بطروقة منطقية من السهل إلى الصعي ومن البسيل للمركي.
 -5أن وتصف المحتوم بالتوازن والعمق.
 -6مراعا الفروق الفردوة بين المتعلمين.
 -7القابلية للتقووم المستمر.

 38مدم فاعلية برنامج تدروبي في عالج بعض صعوبا التعبير اللتابي لدم عينة من التالميذ ذوي صعوبا التعلم ،منى
أحمد محمد سابق ،رسالة مالستير منشور  ،في م لة كلية التربية ببنها  -مصر ،العدد :ا ، 81سنة ا2010ل .
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-

تحديد المواد التعليمية الخاصررررررة بالبرنامج المقترح :روعي في البرنامج المقترح تنو المواد التعليمية المولهة
للمتعلمين ،وذلك على النحو اآلتي:
 -1كتاع الطالي :وومثل محتوم البرنامج ،ووشعععععتمل على المواد التعليمية التي تسعععععهم في عالج صععععععوبا تعلم
مهارا اللتابة ،وهو عبار عن عدد من الوحدا وك ّل وحد تتض ّمن عددًا من الدروس.
 -2دليل المعلم :ووشععتمل على كافة ال طوا  ،وطرق وأسععاليي التدروا المتبعة في تنفيذ البرنامج ،والتي تسععاعد
في تدروا المحتوم.
 -3عروض البوربوونت :حيث تم تدروا المحتوم التعليمي إللترونيًا.
-

تحكيم البرنامج المقترح :تم عرض البرنامج المقترح على عدد ا 9من المحلمين المت صعععععصعععععين في المناهج
وطرائق تدروا اللغة العربية ،وعدد من الذون وقومون بتدروا اللغة العربية للناطقين بلغا أخرم من ألل
التأكد مما وأتي:
 -1سالمة صياغة اطهداف ،وإملانية تحقيقها.
 -2دقة تصميم المواد التعليمية ال اصة بالبرنامج.
 -3مالءمة الطرق واطساليي المتبعة في التدروا لتحقيق أهداف البرنامج.
 -4مالءمة المحتوم وتنظيمر لتحقيق اطهداف.
 -5مناسبة أدوا التقووم.
وقد تركا ملحووا المحلمين حو تعدول صععععياغة بعض العبارا  ،وبعض اطخطاء الطباعية ،والتي أخذ
في ا(عتبار عن صياغة الصور النهائية للبرنامج.

-

إعداد الصرررورة النهائية للبرنامج :في ضعععوء ال طوا السعععابقة لميعها ووفقًا لما أ عععار إلير المحلمين ،أصعععبح
البرنامج المقترح القائم على المدخل التقني في عالج صعععععععوبا تعلم مهارا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية
الناطقين بلغا أخرم في صورتر النهائية.

 إجراءات إعداد دليل المعلم:وفي ضعععوء محتوم البرنامج المقترح القائم على المدخل التقني في عالج صععععوبا تعلم مهارا اللتابة لدم متعلمي
اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم ،تم إعداد دليل المعلم لتدروا هذا البرنامج المقترح وفقا ً لل طوا التالية:
 -1الهدف من إعداد دليل المعلم:
هو تقععدوم بعض التوليهععا

واإلر عععععععادا

التي ورلى أن تعين المعلم في تععدروا البرنععامج المقترح لمتعلمي اللغعة

العربية للناطقين لغا أخرم ،وكذلك إر عععععاد المعلم إلى ما وحتالر من :كيفية بدء كل درس ،والامن المناسعععععي للل درس،
والوسائل واطنشطة .وفيما وأتي عرض محتووا دليل المعلم المست دل في البرنامج المقترح مع ال طة الامنية للتنفيذ:
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جدول ( )4يوضم محتويات دليل المعلم المستخدم في البرنامج المقترح مع الخطة الزمنية
عدد الساعات
4
4
4
4
4
4
24

الدرس
 -1الصال
 -2الصيال
 -3الحج
 -4اإلسراف
 -5وسائل التواصل ا(لتماعي
 -6اطقليا اإلسالمية
المجموع

ودليل المعلم في برامج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغا أخرم ونبغي أن وتضمن:


أسا إعداد الماد التعليمية التي سيقول المعلم بتدروسها واطمور التي روعيت في عملية اإلعداد.



مصادر إعداد هذه الماد  ،واطساليي التي اتبعت في صياغتها وعرضها.



أهداف تدروا الماد .



أنوا التدروبا وأهدافها وطرق معال تها.



أكثر طرائق التدروا وإلراءاتر المناسبة لهذه الماد فعالية.



عرضا ً لنماذج من تدروا بعض ألااء هذه الماد .



اقتراح الوسائل التعليمية واطنشطة اإلضافية التي تثري تدروا الماد .



اقتراح وسائل وأساليي لتقووم نتائج تعلم هذه الماد .

-2عرض الدليل على المحكمين:
للتأكعععد معععن صعععدق وسعععالمة إععععداد دليعععل المعلعععم ،تعععم عرضعععر علعععى م موععععة معععن المحلمعععين بلعععغ ععععددهم ا9
محلمين ،وذلك بهدف إلراء التعدوال المناسبة وفق ما ورونر صوابا ً من حيث:
 -1سالمة صياغة الهدف العال ،واطهداف اإللرائية.
 -2مناسبة الهدف العال ،واطهداف اإللرائية للمتعلم.
 -3تمثيل عرض الدروس بهذا الشععععلل لواني التعلم المتضععععمنة في البرنامج عامة ،وعالج صعععععوبا القراء وتنمية
الذا القارئة من لهة خاصة.
 -4مناسبة عرض الدرس لمتعلمي اللغة العربية من الناطقين بلغا أخرم.
 -5آراء ومقترحا أخرم ترون إضافتها.
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-3صياغة دليل المعلم في صورته النهائية:
بعد إلراء التعدوال التي أ ار إليها المحلمون ،تم إعداد دليل المعلم في صورتر النهائية ،وا تمل الدليل على اآلتي:
 -1مقدمة :وضح فيها كيفية است دال دليل المعلم والهدف منر.
 -2أهمية الدليل.
 -3مقترحا وملن ا(ستعانة وا(ستر اد بها.
 -4بعض مداخل وطرائق التدروا التي وملن است دامها في تدروا محتوم البرنامج.
 -5أدوار المعلم.
 -6أدوار المتعلم.
 -7اطهداف العامة للبرنامج.
 -8ال طة الامنية لتدروا البرنامج.
 -9تدروا محتوم البرنامج االدروس التي وحتوي عليها البرنامج  ،وال طوا المتبعة في ذلك هي:
 مقدمة عن الوحد  ،وتتضمن:
-

ترتيي الوحد من بين وحدا البرنامج.

-

أسماء الدروس التي تتضمنها.

-

أهمية الوحد  ،والموضوعا التي تحتوي عليها.

 ال طوا اإللرائية لتدروا كل درس ،وتتضمن:
-

عنوان الدرس.

-

خلفية عن الدرس ،وتشمل :ترتيي الدرس بين دروس الوحدا  ،أهم النقاط التي وتناولها الدرس.

-

مربع حوار وتضمن:


زمن تنفيذ الدرس.



الملان.



المواد التعليمية المطلوبة.



اطنشطة والتدروبا اللغووة.

-

اطهداف اإللرائية للدرس.

-

خطوا السير في الدرس.

-

التدروبا اللغووة التي وللف بها المتعلمون.

-

التقووم.
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األداة الثالثة :اختبار صعوبات مهارات الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى:
تلون اختبار صعععوبا مهارا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم من ا 3أسععئلة رئيسععة ،تقيا
ا 19مهار من مهارا اللتابة ،موزعة على ا 7محاور ،وقد ت ّم توزوع ا(ختبار في صورتر اطولية على المحلمين بهدف
ونص على :ما فاعلية برنامج مقترح قائم على
الدراسععة ا(سععتطالعية لإللابة عن السععيا الثالث من أسععئلة البحث والذي
ُّ
المدخل التقني في عالج صعوبا تعلم مهارا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم ؟ .
وقد سار عملية بناء وإعداد ا(ختبار وفقًا لل طوا اآلتية:
 -1الهدف من إعداد االختبار:
وهدف ا(ختبار إلى قياس مسععععتوم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم في صعععععوبا مهارا اللتابة ،ومدم
ض َع ا(ختبار ،لتحقيق ما وأتي:
إتقانهم لها قبل تطبيق البرنامج المقترح ،وبعد التطبيق ،وقد ُو ِّ
أ -اسعت دامر كاختبار قبلي لقياس مسععتوم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم اعينة البحث في صعععوبا
مهارا اللتابة.
ع -اسععععععت دامر كاختبار بعدي لقياس فاعلية البرنامج المقترح القائم على المدخل التقني في عالج صعععععععوبا تعلم
مهارا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم اعينة البحث بعد تطبيق البرنامج المقترح.
 -2مصادر إعداد االختبار:
ت ّم إعداد اختبار صعععععوبا مهارا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم في ضععععوء تحليل محتوم
مقرر اللغة العربية لغير الناطقين بها ،وذلك بعد ا(طال على بعض أنوا اطسعععععئلة المسعععععت دمة في ا(ختبارا  ،والرلو
إلى المصعععادر والمرالع واللتي التي تناولت تصعععميم ا(ختبارا  ،وكذلك اسعععتبانة صععععوبا مهارا اللتابة لمتعلمي اللغة
العربية الناطقين بلغا أخرم ،ومنها:
 -1صعوبا تعلم القراء واللتابة التش يص والعالج ،صالح عمير علي.
 -2عسر اللتابة االدوسغرافيا الدليل العملي في التش يص والعالج ،هال بشتاوي.
 -3أطفالنا وصعوبا التعلم النمائية واطكادومية ،لال القارسي.
 -4خبر الباحث من خال تدروا ماد التعبير.
 -3صياغة تعليمات االختبار:
تُعدّ التعليما مو ِّ ّلها أساسية تساعد على ا(ست ابة طسئلة ا(ختبار بسهولة ووسر ،وتضمنت التعليما الهدف من
ا(ختبار ،وعدد اطسئلة التي و يي عليها المتعلم ،وطروقة اإللابة عن أسئلة ا(ختبار ،والامن المسموح بر لإللابة ،وبيانا
المتعلم مع اإل ار إلى أن نتائج هذا ا(ختبار سوف تُست دل طغراض البحث العلمي فقل.
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 -4إعداد اختبارات مهارات صعوبات الكتابة في صورته األولية:
تضمن اختبارا مهارا صعوبا اللتابة في صورتر اطولية مما ولي:
 -1مقدمة توضح للمحلمين الهدف من إعداد ا(ختبار.
 -2تعليما للمعلم.
 -3تعليما للطالي.
 -4اطسئلة الرئيسة والمهارا المطلوع من المحلمين إبداء رأوهم فيها.
 -5كيفية تدوون ا(ست ابة التي تناسي رأي المحلم.
وقد أُعد أسئلة ا(ختبار والمهارا التي تقيسها والمحاور التي تتضمنها على النحو اآلتي:
 -1السيا اطو  :اكتي الللما التي تسمعها من المعلم؟ ووقيا ا 11مهار .
 -2السععيا الثاني :ألي عن السععيا اآلتي :اكتي عن إو ابيا وسععلبيا وسععائل التواصععل ا(لتماعي؟ ووقيا ا3
مهارا .
 -3السععععيا الثالث :اكتي عن أحد الموضععععوعا اآلتية ،مسععععتشععععهدًا على ذلك من القرآن اللروم أو السععععنة النبووة أو
النصو

اطدبية ا -1الصال  -2 ،اإلسراف -3 ،الصول  ،ووقيا ا 5مهارا .

وتتوز مهارا صعوبا اللتابة التي تقيسها أسئلة ا(ختبار على ا 7محاور رئيسة هي:
 -1المحور اطو  :إبدا الحروف.
 -2المحور الثاني :قلة المفردا .
 -3المحور الثالث :اللتابة بأفلار غير مرتبة.
 -4المحور الرابع :ضعف الربل بين ال مل.
 -5المحور ال اما :است دال اطدلة والشواهد.
 -6المحور السادس :زواد بعض الحروف.
 -7المحور السابع :حذف بعض الحروف.
وووضح ال دو اآلتي توزوع مهارا اللتابة على محاور ا(ختبار في صورتر اطولية.
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جدول ( )5توزيع مهارات الكتابة على محاور االختبار في صورته األولية
رقم المهارة التي
رقم
المحاور (الصعوبات)
يقيسها
السؤال
5 - 4 –3 – 2 – 1
اطو
المحور اطو  :إبدا الحروف
12
الثاني
المحور الثاني :قلة المفردا
16 - 15
الثالث
13
الثاني
المحور الثالث :اللتابة بأفلار غير مرتبة
17
الثالث
14
الثاني
المحور الرابع :ضعف الربل بين ال مل
18
الثالث
19
الثالث
المحور ال اما :است دال اطدلة والشواهد
8-7–6
اطو
المحور السادس :زواد بعض الحروف
11 - 10 – 9
اطو
المحور السابع :حذف بعض الحروف
العدد الكلي للمهارات التي يقيسها االختبار

عدد
المهارات
5

النسبة المئوية
من المجموع
%26.3

3

%15.8

2

%10.5

2

%10.5

1
3
3
19

%5.3
%15.8
%15.8
%100

 -5تحكيم االختبار (الصدق الظاهري):
للتأكد من صعععدق اختبار صععععوبا مهارا اللتابة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم ،وأنر وقيا ما وضعععع
لقياسر ت ّم إلراء الصدق الظاهري لالختبار ،حيث ت ّم عرضر في صورتر اطولية على ا 9محلمين مت صصين في م ا
تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ،والمناهج وطرق التدروا للتأكد من موليتر ومناسبتر لتحقيق الهدف من البحث ،وقد
ُ
طلي منهم إبداء الرأي في النقاط اآلتية:
 -1ارتباط اطسئلة باطهداف المحدد لالختبار و مولها.
 -2ارتباط اطسئلة بصعوبا مهارا اللتابة.
 -3ارتباط اطسئلة بالمحاور التي تقيا مهارا اللتابة.
 -4سالمة وصحة ووضوح الصياغة اللغووة والعلمية طسئلة ا(ختبار.
 -5مناسبة أسئلة ا(ختبار لمستوم المتعلمين.
 -6مالءمة ا(ختبار لقياس ما وضععععععع لقياسععععععر اصعععععععوبا مهارا اللتابة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم
بالمستوم الرابع بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها .
 -7مدم كفاوة ووضوح تعليما ا(ختبار.
 -8تحليم اطسئلة إما بالحذف أو اإلضافة أو التعدول وفقًا آلراء المحلمين وولها نظرهم.
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 -6تعديل االختبار وفقا لنتائج التحكيم:
تم اطخذ بآراء المحلمين حو التعدوال والمالحظا التي ألروت على أسععععععئلة اختبار صعععععععوبا مهارا اللتابة
لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم ،وذلك بنسبة اتفاق بلغت ا ، %94وتتمثل التعدوال التي أ ار إليها المحلمون
في ترتيي اطسئلة من اطسهل إلى اطصعي.
 -7صياغة أسئلة االختبار في صورته النهائية:
بعد عرض اختبار صعععععععوبا مهارا اللتابة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم على م موعة المحلمين،
أُلروت علير التعدوال المطلوبة وفقًا آلرائهم ،ثم إعاد صععععععياغة اطسععععععئلة  ،وقد احتفظ ا(ختبار بنفا عدد أسععععععئلتر .انظر
ال دو السابق ا. 5
 -8طريقة تصحيم االختبار:
لتحقيق الدقة في الت صحيح وسرعتر ،تم إعداد بطاقة مالحظة لتقدور درلا الطالع الذون تم تطبيق اختبار صعوبا
مهارا اللتابة عليهم ،وت ّم تحدود وتصعععحيح أسعععئلة ا(ختبار ،واسعععت ُ دِّل في إعداد البطاقة الشعععلل المغلق لألسعععئلة الذي وُحدَّد
ا(سععععععت ابا المحتملة للل بدول ،وذلك وف ًقا لتدروج مقياس ليلر ذي النقاط اطربعة لقياس مهارا ا(ختبار ،ووقابل كل
مهار من المهارا قائمة تحمل ا 4بدائل ومنح كل بدول منها درلة محدد  ،كما وأتي:
جدول ( )6تدريج مقياس ليكرت صي النقاط األربعة لقياس مهارات االختبار
م
1
2
3
4

الدرجات الممنوحة
 4درلا
 3درلا
 2درلتان
 1درلة واحد

البدائل
( تولد
ملرر مر
ملرر مرتين
ملرر ثالو مرا أو أكثر

وبناء على ما سبق فإن أسئلة ا(ختبار تقيا ا 19من مهارا اللتابة ،وبحد أقصى ا 4درلا للمهار في حالة عدل
ولود صعوبة فيها لدم المتعلم ،وعلير فإن الدرلة القصوم التي وحصل عليها المتعلم في حالة إتقانر لميع المهارا ا76
درلة وهي الدرلة النهائية لالختبار.
 -9التجربة االستطالعية الختبار صعوبات مهارات الكتابة:
بعد أن تم صععياغة اختبار صعععوبا مهارا اللتابة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم في صععورتر النهائية،
ُ
طبق على عينة اسععععععتطالعية – من خارج عينة البحث – بلغ عددها ا 30من متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم
بالمستوم الرابع بمعهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ،وذلك بهدف تحدود اآلتي:
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 -1معامال السهولة والصعوبة طسئلة ا(ختبار.
 -2حساع معامال التمييا طسئلة ا(ختبار.
 -3صدق ا(تساق الداخلي طسئلة ا(ختبار.
 -4ثبا ا(ختبار.
 -5زمن ا(ختبار.
 -1حساب معامالت السهولة والصعوبة لمفردات االختبار:
وفيد معامل الصععععوبة والسعععهولة في إوضعععاح مدم سعععهولة أو صععععوبة سعععيا ما في ا(ختبار ،وهو عبار عن النسعععبة
المئووة من المسعععت يبين الذون ألابوا عن كل مفرد من مفردا ا(ختبار إلابة صعععحيحة أو خاطئة ،وقد أُعتبر أن السعععيا
الذي ولون معامل السعععععهولة لر أقل من ا 0.15ولون عالي الصععععععوبة ،والسعععععيا الذي ولون معامل السعععععهولة لر أكبر من
ا 0.85ولون عالي السهولة

ا39

 ,وقد تم حساع معامل السهولة والصعوبة للل سيا من أسئلة ا(ختبار الحالي على النحو

اآلتي:
 لحساع معامال السهولة طسئلة ا(ختبار تم است دال المعادلة اآلتية:
معامل السهولة=

عدد اإللابا الصحيحة
عد اإللابا الصحيحة  +عدد اإللابا ال اطئة

 ولحساع معامال الصعوبة طسئلة ا(ختبار تم است دال المعادلة اآلتية:
معامل الصعوبة =  -1معامل السهولة.
وووضععععح ال دو اآلتي قيم معامال السععععهولة والصعععععوبة لمفردا اختبار صعععععوبا مهارا اللتابة لمتعلمي اللغة
العربية الناطقين بلغا أخرم.

 39مبادئ القياس والتقووم في التربية ،عبدهللا فالح المنيا  ،مرلع السابق ،ا
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. 139:

جدول ( )7معامل السهولة والصعوبة والتمييز لكل مفردة من مفردات اختبار صعوبات مهارات الكتابة
رقم
المفردة
1
2

معامل
السهولة
0.43
0.43

معامل
الصعوبة
0.57
0.57

المحور األول :إبدال
الحروف

3

0.57

0.43

المحور الثاني:
قلة المفردات

4
5
6
12
15
13
17

0.60
0.43
0.57
0.57
0.30
0.40
0.23

0.40
0.57
0.43
0.43
0.70
0.60
0.77

محور الصعوبات

المحور الثالث :الكتابة
بأفكار غير مرتبة

محور الصعوبات
المحور الرابع :ضعف
الربط بين الجمل
المحور الخامس:
استخدام األدلة
والشواهد
المحور السادس :زيادة
بعض الحروف
المحور السابع :حذف
بعض الحروف

معامل
رقم
المفردة السهولة
0.23
14
0.23
18

معامل
الصعوبة
0.77
0.77

19

0.57

0.43

6
7
8
9
10
11

0.57
0.67
0.77
0.83
0.73
0.73

0.43
0.33
0.23
0.17
0.27
0.27

وتضعععععح من ال دو ا 7أن قيم معامال السعععععهولة لمفردا اختبار صععععععوبا مهارا اللتابة لمتعلمي اللغة العربية
الناطقين بلغا أخرم قد تراوحت من ا . 0.83 - 0.23وتندرج هذه القيم ضععععععمن المدم المقبو لنسععععععبة درلة السععععععهولة
المتعارف عليها في هذا ال صو

والمحصور ما بين ا. 0.85 - 0.15

 -2حساب معامالت التمييز لمفردات االختبار:
ت ّم حسععاع معامل التمييا لتحدود مدم فاعلية كل مفرد من مفردا ا(ختبار في التمييا بين إلابة كل طالي ،والطالي
اآلخر في الدرلة النهائية لالختبار وذلك من ألل اإلبقاء على اطسععععععئلة والمفردا ذا التمييا العالي وال يد فقل ،وقد
اُعتبر أن المفرد التي وتراوح معععامععل تميياهععا من ا 0.85 – 0.15مقبولععة ،أمععا المفرد التي وقععل معععامععل تميياهععا عن
ا 0.15أو واود عن ا 0.85فيتم رفضعععها

ا40

 ،وقد ت ّم حسعععاع معامل التمييا لل ّل مفرد من مفردا ا(ختبار الحالي على

النحو اآلتي:
 لحساع معامال التمييا طسئلة ا(ختبار ت ّم است دال المعادلة اآلتية:
س–

معامل التمييا =

 40مبادئ القياس والتقووم في التربية ،عبدهللا فالح المنيا  ،ا

ن

. 141 :
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حيث إن:
س :عدد الفئة العليا في التحصيل الذون ألابوا على السيا إلابة صحيحة.
 :عدد الفئة الدنيا في التحصيل الذون ألابوا على السيا إلابة صحيحة.
ن :عدد أفراد إحدم الم موعتين.
وووضععح ال دو اآلتي قيم معامال التمييا لمفردا اختبار صعععوبا مهارا اللتابة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين
بلغا أخرم.
جدول ( )8معامالت التمييز لكل مفردة من مفردات اختبار صعوبات مهارات الكتابة
رقم
المفردة
1
2

معامل
التمييز
0.31
0.31

المحور األول :إبدال الحروف

3

0.24

المحور الثاني:
قلة المفردات

4
5
6
12
15
13
17

0.33
0.31
0.24
0.24
0.17
0.50
0.17

محور الصعوبات

المحور الثالث :الكتابة بأفكار
غير مرتبة

محور الصعوبات
المحور الرابع :ضعف الربط بين
الجمل
المحور الخامس :استخدام األدلة
والشواهد
المحور السادس :زيادة بعض
الحروف
المحور السابع :حذف بعض
الحروف

رقم
المفردة
14
18

معامل
التمييز
0.17
0.27

19

0.24

6
7
8
9
10
11

0.24
0.50
0.70
0.80
0.64
0.64

وتضح من ال دو ا 8أن قيم معامال التمييا لمفردا اختبار صعوبا مهارا اللتابة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين
بلغا أخرم تراوحت من ا ، 0.80-0.20ولميع هذه القيم مناسبة ،مما ود على قبو هذه المفردا من حيث معامل التمييا
كونها حصلت على قيم تناسي المدم المتعارف علير لهذه المعامال

وبذلك وستقر ا(ختبار على لميع مفرداتر البالغ عددها

ا 19مهار  ،موزعة على ثالثة أسئلة وسبعة محاور.
 -3حساب زمن االختبار:
تعععع ّم حسععععاع الععععامن الععععالزل لإللابععععة عععععن أسععععئلة اختبععععار صعععععوبا مهععععارا اللتابععععة لمتعلمععععي اللغععععة العربيععععة
النععاطقين بلغعععا أخعععرم مععن خعععال حسعععاع حاصععل لمعععع العععامن الععذي اسعععتغرقر أو طالعععي ،وآخععر طالعععي فعععي ا(لابعععة
عن أسئلة ا(ختبار مقسو ًما على عددهما ،كما ووضح ذلك المعادلة اآلتية:
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65 + 45

زمن ا(ختبار =

2

وولد أن زمن ا(ختبار هو ا 55دقيقة باإلضععافة إلى ا 5دقائق إللقاء التعليما  ،وتوضععيح كيفية اإللابة على أسععئلة
ا(ختبار ،وبذلك ولون الامن المناسي لتطبيق ا(ختبار ا 60دقيقة اساعة .
 -4حساب معامالت صدق االختبار:
للتأ ُّكد من صدق اختبار صعوبا مهارا اللتابة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم ت ّم احتسابر بطروقتين:
أ -الصرررررردق الذاتي ( :)Intrinsic Validityوذلك باحتسععععععاع ال ذر التربيعي لمعامل ثبا ا(ختبار الذي بلغت
قيمتر ا ، 0.95وبتطبيق المعادلة بلغت قيمة معامل الصععدق الذاتي طسععئلة ا(ختبار ا ، 0.97وهي قيمة مرتفعة
تد ّ على صدق ا(ختبار ،وتمتع أسئلتر بدرلة عالية من الدقة والمرونة والتوازن عند تطبيقر.
ع -صرردق االتسرراق الداخلي ألسررئلة االختبار :وذلك بحسععاع معامل ا(رتباط بيرسععون اPearson Correlation
بين درلة كل مفرد من مفردا ا(ختبار والدرلة الللية لالختبار ،وكذلك معمل ا(رتباط بين درلة كل محور
من المحاور والدرلة الللية لالختبار ،كما ووضح ذلك ال دو المرقمة اآلتي:
جدول ( )9معامالت االرتباط (بيرسو ) بين درجة السؤال والدرجة النهائية الختبار صعوبات مهارات الكتابة
رقم المفردة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

معامل االرتباط
**0.75
**0.73
**0.64
**0.82
**0.62
**0.85
**0.76
**0.69
**0.78
**0.77

وتضح من ال دو ا 9أن قيم معامال

رقم المفردة
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ا(رتباط بين درلة كل مفرد من مفردا

معامل االرتباط
**0.69
**0.83
**0.81
**0.80
**0.79
**0.79
**0.80
**0.76
**0.73

اختبار صعوبا

مهارا

اللتابة

لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم والدرلة الللية لالختبار دالة إحصائيًّا عند مستوم الد(لة ا ، 0.01مما ود ُّ على
ا(تساق الداخلي طسئلة ا(ختبار ،وصالحيتر للتطبيق.
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 -5حساب معامالت ثبات اختبار صعوبات مهارات الكتابة:
للتأكد من ثبا اختبار صعععوبا مهارا اللتابة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم تم احتسععابر بطروقتين،
وذلك بالتطبيق على درلا العينة ا(ستطالعية:
أ -حساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية:
ا41

ت ّم است دال معادلة سبيرمان براون ا Spearman-Brownعن طروق الت ائة النصفية طسئلة ا(ختبار

 ،حيث تم تقسيم

ا(ختبار إلى نصفين متساووين وولد أن معامل ا(رتباط بين درلا النصفين وساوي ا ، 0.83وت ّم بعد ذلك حساع معامل
ثبا ا(ختبار وبلغت قيمتر ا , 0.91وهذا ود ُّ على أن اختبار صعععععععوبا مهارا اللتابة لمتعلمي اللغة العربية الناطقين
بلغا أخرم على درلة عالية من الثبا .
 -6الصور النهائية لالختبار:
بعد التأكد من صععدق ا(ختبار ،وحسععاع ثباتر ،احتفظ ا(ختبار ب ميع أسععئلتر ،وبذلك أصععبح اختبار صعععوبا مهارا
اللتابة في صورتر النهائية ملونًا من ثالثة أسئلة رئيسة ،تقيا ا 19مهار من مهارا اللتابة موزعة على سبعة محاور،
وصال ًحا للتطبيق.
إجراءات تطبيق الدراسة:سار إلراءا الدراسة الحالية على النحو اآلتي:
 -1اختيار عينة البحث بطروقة قصععععععدوة عمدوة من بين أفراد العينة العشععععععوائية التي تم اختيارها ،وهم الذون ذكاءهم
طبيعي مع ولود ان فاض في مستوم اإلنتاج اللغوي لدوهم ،وذلك بعد تطبيق اختبار الذكاء عليهم .وقد بلغ عددهم
ا 30متعل ًما.
 -2حصعععععععل الباحث على خطاع تسععععععهيل مهمتر لتطبيق أدوا البحث من إدار معهد تعليم اللغة العربية بال امعة
اإلسالمية.
 -3تطبيق اختبار الذكاء للتأكد من ذكاء الطالع الطبيعي.
 -4تطبيق اختبار صعوبا مهارا اللتابة تطبيقًا قبليًّا.
 -5تطبيق البرنامج إللترونيًّا.
 -6تطبيق اختبار صعوبا مهارا اللتابة تطبيقًا بعدوًا.
 -7المعال ة اإلحصائية لبيانا البحث.
 -8رصد النتائج وتحليلها وتفسيرها.
 -9تقدوم التوصيا على ضوء ما أسفر عنر البحث من نتائج.
 41تم تقسعععيم أسعععئلة ا(ختبار إلى نصعععفين ،فأصعععبح كل قسعععم من القسعععمين قائما ً بذاتر ،وبعد ذلك تم إو اد معامل ا(رتباط بين درلا
النصفين ،وحساع ال ذر التربيعي لمعامل ا(رتباط.
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نتائج البحث :
اإلجابة عن السررؤال األول ،والذي ينص على :ما صررعوبات مهارة الكتابة التي تواجه متعلمي اللغة العربية الناطقين
بلغات أخرى؟
ت ّم التوصعععل إلى قائمة بصععععوبا مهارا اللتابة التي توالر متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم ،وقد تلونت
من ا 7صعوبا رئيسة ،ونتمي إليها ا 19صعوبة فرعية ،وذلك كما وأتي:
أوال :إبدال الحروف:
-1

ولتي حرف اا بحرف ام والعلا.

-2

ولتي حرف اض بحرف او والعلا.

-3

ولتي حرف اأ بحرفي ااء والعلا.

-4

ولتي حرف اذ بحرف از والعلا.

-5

ولتي حرف او بحرف اس والعلا.

ثانيا :قلة المفردات:
-1

ولتي اإللابة عن اطسئلة إلابة ناقصة.

-2

ولتي كلما في غير سياقها الصحيح.

-3

وصعي علير كتابة فقر كاملة صحيحة.

ثالثا :الكتابة بأفكار غير مرتبة:
-1

ولتي إلابة عن سيا ما بأفلار غير مرتبة.

-2

ولتي لمال بأفلار غير مرتبة.

رابعا :ضعف الربط بين الجمل:
-1

ولتي إلابة عن سيا ما ب مل غير مترابطة.

-2

وصعي علير است دال أدوا الربل في أثناء اللتابة.

خامسا :استخدام األدلة والشواهد في أثناء كتابته:
-1

و د صعوبة في ا(ستد( باآلوا القرآنية واطحادوث النبووة والنصو
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اطدبية في أثناء كتابتر.

سادسا :زيادة بعض الحروف من الكلمات:
واود حرفًا في الللما التي ولتبها ،مثل حرف ااطلف في كلمة االرحمان  ،والصعععحيح االرحمن وفي كلمة

-1

اذلك والصحيح اذلك وفي كلمة ا(كن والصحيح اللن .
-2

واود حرفًا في الللما التي ولتبها  ،مثل حرف االالل في كلمة االلذي  ،والصحيح االذي .

-3

ولتي التنوون نونًا في الللما التي ولتبها ،مثل كلمة امسلمن  ،والصحيح امسل ٌم .

سابعا :حذف بعض الحروف من الكلمات:
-1

وحذف حرفًا من الللما التي ولتبها ،مثل حرف االالل الشمسية في كلمة ااطالي والصحيح االطالي .

-2

وحذف حرفًا من الللما التي ولتبها ،مثل حرف ااطلف بعد واو ال ماعة في كلمة اقالو والصحيحاقالوا .

-3

وحذف حرفًا من الللما التي ولتبها ،مثل حرف االواو في كلمة اعمر  ،والصحيح اعمرو .

اإلجابة عن السؤال الثاني ،والذي ينص على :ما مكونات برنامج مقترح قائم على المدخل التقني في عالج صعوبات
تعلم مهارات الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى؟
تععم التوصععل إلععى برنعععامج وتتلععون أدواتععر التعليميعععة مععن :كتععاع الطالعععي ،ودليععل المعلععم .وقعععد تلععون كتععاع الطالعععي
من وحدتين تفر منها استة دروس ،ووضحها ال دو اآلتي.
وتعععم إععععداد دليعععل المعلعععم بحيعععث ولعععون مر عععدا ً ومعينعععا ً للمعلعععم علعععى تعععدروا كتعععاع الطالعععي ،وتعععم إععععداد ععععروض
بوربوونت لتدروا المحتوم التعليمي إللترونياً.
جدول ( )10يوضم محتويات كتاب الطالب المستخدم في البرنامج المقترح
م
1

2

الوحدة
الوحدة األولى :من أركا
اإلسالم

الوحدة الثانية :قضايا عالمية

الدرس
-1

الصال

-2

الصول

-3

الحج

-1

اإلسراف

-2

وسائل التواصل ا(لتماعي

-3

اطقليا اإلسالمية
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اإلجابة عن السررررررؤال الثالث :والذي ينص على :ما فاعلية البرنامج المقترح القائم على المدخل التقني في عالج
صعوبات تعلم مهارات الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى؟
لإللابة عن هذا السيا ولقياس فاعلية البرنامج المقترح تم است دال معادلة اللسي المعد لبالك ا ، Blackالذي وشير إلى
أنر إذا كانت نسبة اللسي المعد تقع بين الصفر والواحد الصحيح اصفر  1 -فإنر وملن القو بعدل فاعلية البرنامج المقترح ،أما
إذا زاد نسبة اللسي عن الواحد الصحيح ولم تتعدَّ ا ، 1.2فهذا وعني أن نسبة اللسي المعد بلغت الحد اطدنى من الفاعلية ،وهذا
ود على أن البرنامج المقترح حقق فاعلية مقبولة ،وللن إذا زاد نسععععبة اللسععععي المعد عن ا 1.2فهذا وعني أن نسععععبة اللسععععي
وصلت إلى الحد اطقصى للفاعلية ،وهذا ود على أن البرنامج المقترح حقق فاعلية عالية.
وقعععد تعععم قيعععاس معععدم فاعليعععة البرنعععامج المقتعععرح القعععائم علعععى المعععدخل التقنعععي فعععي ععععالج صععععوبا تعلعععم مهعععارا اللتابعععة
لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم اعينة البحث  ،كما هو مبين في ال دو اآلتي وفقًا للمعادلة اآلتية:
الفاعلية

=

ل – 2ل1
د – ل1

كما تم حساع قيمة اللسي المعد لبالك وفقًا للمعادلة:
قيمة اللسي المعد لبالك

ل – 2ل1

=

د – ل1

+

ل – 2ل1
د

حيث إن:
ل =2الدرلة في التطبيق البعدي.
ل =1الدرلة في التطبيق القبلي.
د=النهاوة العظمى.
وووضععح ال دو اآلتي نسععبة اللسععي المعد لبالك لفاعلية البرنامج المقترح القائم على المدخل التقني في عالج صعععوبا
تعلم مهارا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم.
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جدول ( )11قياس مدى فاعلية البرنامج المقترح القائم على المدخل التقني في عالج صعوبات تعلم مهارات الكتابة لدى
متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى (عينة البحث)
م

صعوبات الكتابة

1

إبدا الحروف

2

قلة المفردا

3

اللتابة بأفلار غير مرتبة

4

ضعف الربل بين ال مل

5

است دال اطدلة والشواهد

6

زواد بعض الحروف

7

حذف بعض الحروف
صعوبات الكتابة إجماال

األداء
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي

المتوسط
الحسابي
2.44
3.81
2.30
3.72
2.05
3.70
2.02
3.58
2.60
3.87
2.82
3.92
2.91
3.94
2.84
3.81

النهاية
العظمى

نسبة
الفاعلية

نسبة
الكسب

داللة
الكسب

4

%87.8

1.22

عالية

4

%83.5

1.19

مقبولة

4

%84.6

1.26

عالية

4

%78.8

1.18

مقبولة

4

%90.7

1.23

عالية

4

%93.2

1.21

عالية

4

%94.5

1.20

مقبولة

4

%87.5

1.21

عالية

وتضح من ال دو ا 11ما ولي:

-

أن نسعععبة اللسعععي المعد لبالك بلغت ا 1.21للدرلة الللية لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم اعينة البحث
ً
إلما( ،وبنسععبة فاعلية بلغت ا ، %87.5وهذه القيمة تاود عن ا 1.2ضععمن المدم الذي حدده بالك
في مهارا اللتابة
للحلم على فعالية البرنامج المقترح ،وهذا وشير إلى أن نسبة اللسي المعد وصلت إلى الحد اطقصى للفاعلية في عالج
ً
إلما( ،وهذا ود على أن البرنامج المقترح حقق فاعلية عالية في عالج صعععععوبا مهارا
صعععععوبا مهارا اللتابة
ً
إلما( لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم اعينة البحث .
اللتابة

-

أن نسععبة اللسععي المعد لبالك بلغت ا 1.22لصعععوبا مهار إبدا الحروف ،وبنسععبة فاعلية بلغت ا ، %87.8وهذه
القيمة تاود عن ا 1.2ضمن المدم الذي حدده بالك للحلم على فعالية البرنامج المقترح ،وهذا وشير إلى أن نسبة اللسي
المعد وصلت إلى الحد اطقصى للفاعلية في عالج صعوبا مهار إبدا الحروف ،وهذا ود على أن البرنامج المقترح
حقق فاعلية عالية في عالج صعععععععوبا مهار إبدا الحروف لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم اعينة
البحث .
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-

أن نسعععبة اللسعععي المعد لبالك بلغت ا 1.19لصععععوبا مهار قلة المفردا  ،وبنسعععبة فاعلية بلغت ا ، %83.5وهذه
القيمة تاود عن الواحد الصحيح ولم تتعدَّ ا 1.2ضمن المدم الذي حدده بالك للحلم على فعالية البرنامج المقترح ،وهذا
وشير إلى أن نسبة اللسي المعد بلغت الحد اطدنى للفاعلية في عالج صعوبا مهار قلة المفردا  ،وهذا ود على أن
البرنامج المقترح حقق فاعلية مقبولة في عالج صعععععوبا مهار قلة المفردا لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا
أخرم اعينة البحث .

-

أن نسععععععبة اللسععععععي المعد لبالك بلغت ا 1.26لصعععععععوبا مهار اللتابة بأفلار غير مرتبة ،وبنسععععععبة فاعلية بلغت
ا ، %84.6وهذه القيمة تاود عن ا 1.2ضععمن المدم الذي حدده بالك للحلم على فعالية البرنامج المقترح ،وهذا وشععير
إلى أن نسبة اللسي المعد وصلت إلى الحد اطقصى للفاعلية في عالج صعوبا مهار اللتابة بأفلار غير مرتبة ،وهذا
ود على أن البرنامج المقترح حقق فاعلية عالية في عالج صعععععوبا مهار اللتابة بأفلار غير مرتبة لدم متعلمي اللغة
العربية الناطقين بلغا أخرم اعينة البحث .

-

أن نسععععععبة اللسععععععي المعد لبالك بلغت ا 1.18لصعععععععوبا مهار ضعععععععف الربل بين ال مل ،وبنسععععععبة فاعلية بلغت
ا ، %78.8وهذه القيمة تاود عن الواحد الصععععععحيح ولم تتعدَّ ا 1.2ضععععععمن المدم الذي حدده بالك للحلم على فعالية
البرنامج المقترح ،وهذا وشير إلى أن نسبة اللسي المعد بلغت الحد اطدنى للفاعلية في عالج صعوبا مهار ضعف
الربل بين ال مل ،وهذا ود على أن البرنامج المقترح حقق فاعلية مقبولة في عالج صعععوبا مهار ضعععف الربل بين
ال مل لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم اعينة البحث .

-

أن نسبة اللسي المعد لبالك بلغت ا 1.23لصعوبا مهار است دال الشواهد واطدلة في أثناء كتابتر ،وبنسبة فاعلية
بلغت ا ، %90.7وهذه القيمة تاود عن ا 1.2ضععععمن المدم الذي حدده بالك للحلم على فعالية البرنامج المقترح ،وهذا
وشير إلى أن نسبة اللسي المعد وصلت إلى الحد اطقصى للفاعلية في عالج صعوبا مهار است دال الشواهد واطدلة
في أثناء كتابتر ،وهذا ود على أن البرنامج المقترح القائم على المدخل التقني ،حقق فاعلية عالية في عالج صعععععععوبا
مهار است دال الشواهد واطدلة في أثناء كتابتر لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم اعينة البحث .

-

أن نسععبة اللسععي المعد لبالك بلغت ا 1.21لصعععوبا مهار زواد بعض الحروف ،وبنسععبة فاعلية بلغت ا، %93.2
وهذه القيمة تاود عن ا 1.2ضععمن المدم الذي حدده بالك للحلم على فعالية البرنامج المقترح ،وهذا وشععير إلى أن نسععبة
اللسععي المعد وصععلت إلى الحد اطقصععى للفاعلية في عالج صعععوبا مهار زواد بعض الحروف ،وهذا ود على أن
البرنامج المقترح حقق فاعلية عالية في عالج صعععوبا مهار زواد بعض الحروف لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين
بلغا أخرم اعينة البحث .

-

أن نسعبة اللسعي المعد لبالك بلغت ا 1.20لصععوبا مهار حذف بعض الحروف ،وبنسعبة فاعلية بلغت ا، %94.5
وهذه القيمة تاود عن الواحد الصحيح ولم تتعدَّ ا 1.2ضمن المدم الذي حدده بالك للحلم على فعالية البرنامج المقترح،
وهذا وشعععير إلى أن نسعععبة اللسعععي المعد بلغت الحد اطدنى للفاعلية في عالج صععععوبا مهار حذف بعض الحروف،
وهذا ود على أن البرنامج المقترح حقق فاعلية مقبولة في عالج صعععععععوبا مهار حذف بعض الحروف لدم متعلمي
اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم اعينة البحث .
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ووملن تل يص نسععبة اللسععي المعد لفاعلية اسععت دال البرنامج المقترح القائم على المدخل التقني في عالج صعععوبا تعلم
مهارا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم ،بالشلل اآلتي:

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

87.8%

83.5%

84.6%

90.7%

93.2%

94.5%
87.5%

78.8%

إبدال الحروف قلة المفردات الكتابة بأفكار ضعف الربط استخدام األدلة زيادة بعض
الحروف
والشواهد
غير مرتبة بين الجمل

حذف بعض
الحروف

الصعوبات
إجماال

شكل ( )1نسبة الكسب المعدل لفاعلية البرنامج المقترح في عالج صعوبات الكتابة لدى المتعلمين
حجم أثر البرنامج المقترح في عالج صعوبات مهارات الكتابة:
ولقياس ح م اطثر (سععععععت دال البرنامج المقترح القائم على المدخل التقني في عالج صعععععععوبا تعلم مهارا اللتابة لدم
متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم ،وبما أن قيم ا

دالة إحصععععععائيًا للل من ا(ختبارون القبلي والبعدي ،ولتحدود درلة

العالقة بين المتغيرا ت ّم است دال معامل ا(رتباط الثنائي المتسلسل ،وذلك باست دال الصيغة اآلتية:

رث=

2

ت
2

ت+

حيث إن:

دح

رو  :معامل ا(رتباط الثنائي المتسلسل.
 : 2مربع قيمة

المحسوبة.

دح  :درلا الحروة.
ثم تم إو اد مربع ا(رتباط الثنائي المتسععلسععل مربع إوتا ا ، ²ηلنحصععل على نسععبة التباون اح م اطثر في المتغيرا
التابعة اصعوبا مهارا اللتابة النات ة عن المتغير المستقل االبرنامج المقترح القائم على المدخل التقني .
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وووضح ال دو اآلتي قيم مربع إوتا ا ²ηوح م اطثر (ست دال البرنامج المقترح القائم على المدخل التقني في عالج
صعععععععوبا تعلم مهارا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم .وتم الرلو إلى ال دو المرلعي لتحدود
ا42

مستووا ح م اطثر ,كما ولي

:

جدول ( )12قيم مربع إيتا ( )²ηوحجم األثر الستخدام البرنامج المقترح القائم على المدخل التقني في عالج
صعوبات تعلم مهارات الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى.
نوع المقياس

مستويات حجم األثر
متوسل
0.06

صغير
0.01

²η

كبير
0.14

حيث إن :
 : η2مربع إوتا لقياس ح م اطثر.
جدول ( )13نتائج مربع إيتا " " ²ηلتحديد حجم األثر الستخدام البرنامج المقترح القائم على المدخل التقني في عالج
صعوبات تعلم مهارات الكتابة لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى
صعوبات الكتابة

م

إبدا الحروف
قلة المفردا
اللتابة بأفلار غير مرتبة
ضعف الربل بين ال مل
است دال اطدلة والشواهد
زواد بعض الحروف
حذف بعض الحروف
صعوبات الكتابة إجماال

1
2
3
4
5
6
7

قيمة "ت"
12.072
9.436
9.919
8.833
6.420
10.023
7.549
17.653

درجات
الحرية
29
29
29
29
29
29
29
29

قيمة "" ²η
0.834
0.754
0.772
0.729
0.587
0.776
0.663
0.915

نسبة التباين
المفسر
%83.4
%75.4
%77.2
%72.9
%58.7
%77.6
%66.3
%91.5

الرتبة

حجم األثر

1
4
3
5
7
2
6

كبير
كبير
كبير
كبير
كبير
كبير
كبير
كبير

وتضح من ال دو رقم ا 13ما ولي:

-

أن قيمعععة مربعععع إوتعععا  ²ηبلغعععت ا 0.915للدرلعععة اللليعععة لمتعلمعععي اللغعععة العربيعععة النعععاطقين بلغعععا أخعععرم
اعينعععة البحعععث فعععي صععععوبا مهعععارا اللتابعععة ،وبنسعععبة تبعععاون مفسعععر بلغعععت ا ، %91.5وهعععي قيمعععة كبيعععر
وفقًععا لتحدوعععد مسعععتووا ح عععم اطثععر ،ممعععا وشعععير إلعععى أن البرنععامج المقتعععرح القعععائم علعععى المععدخل التقنعععي لعععر أثعععر
كبيععععر فععععي عععععالج صعععععوبا مهععععارا اللتابععععة لععععدم متعلمععععي اللغععععة العربيععععة النععععاطقين بلغععععا أخععععرم اعينععععة
البحث .

 42ح م التأثير الولر الململ للد(لة اإلحصائية ،ر دم منصور فال ،ا
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57 :

وتتفق النتائج السععععععابقة مع ما لاء من نتائج في دراسععععععة االتهامي2010 ،ل بعنوان :الصعععععععوبا اللتابية التي توالر
نموذلا ،والتي هدفت إلى التعرف على
متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها معهد اللغة العربية ب امعة أفروقيا العالمية
ً
ملانة اللتابة في برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغا أخرم ،واللشععععف عن الصعععععوبا التي تعيق تعلم وتعليم اللتابة
ومعرفة أسعععبابها وتشععع يصعععها ،واقتراح العالج للصععععوبا التي توالر الدارسعععين في اللتابة ،وإثراء البحث العلمي المتعلق
بتعليم اللتابة العربية للناطقين بلغا أخرم ،وقد توصعععلت نتائ ها إلى أن من الصععععوبا التي توالر الدارسعععين عدل الربل
بين المهارا التعليمية ،وضععععععف الماد الدراسعععععية في اللتابة ،وضععععععف خبرا المعلمين ،وأن مما ووالر الدارسعععععين من
صععععوبا  :عدل قدرتهم على التمييا بين الرما واللتابة المتشعععابهة ،وصععععوبة رسعععم الحروف ونطقها قبل كتابتها ،وأن عدل
ا(هتمال بال ل العربي أو خطوا تعلم اللتابة وعدل إوفائر حقر ،وات اذه وسععيلة لتعلم اللتابة فقل وضعععف اهتمال الدارسععين
بلتاباتهم ،وتنسععععيق حروفها ،و ععععللها ،وضععععبطها ،وأن عدل اهتمال الدارسععععين بعالما الترقيم اإلمالئية في كتاباتهم ،وعدل
حر

المعلمين عليها دافع من دوافع إهمالها تما ًما.
كما تتفق مع ما لاء من نتائج في دراسععة ا عععيي والن ران2013 ،ل بعنوان :صعععوبا التعبير اللتابي الوويفي

لمتعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم ،طالع معهد تعليم اللغة العربية بال امعة اإلسععععالمية بالمدونة المنور أنموذ ًلا،
والتي هدفت إلى تحدود الصعععوبا في التعبير اللتابي الوويفي لدم الطالع غير الناطقين بالعربية ،واللشععف عن اطسععباع
التي تيدي إلى هذه الصعوبا  ،وقد توصلت نتائ ها إلى أن أكثر اطخطاء كانت في اإلمالء ا ، %35وأقلها خطأ كانت في
الم ا الفني ا %10تقروبًا ،وأن هناك صعوبا توالر طالع معهد تعليم اللغة العربية بال امعة اإلسالمية بالمدونة المنور
حيث إن اإلمالء احت لت المرتبة اطولى في أعلى نسععععبة لألخطاء ،وأدنى نسععععبة للصععععواع ،ثم لاء م ا النحو الصععععرف في
المرتبة الثانية ،ثم ولير م ا التعبير.
كما أوهر النتائج ولود فروق دالة إحصععععععائيًا عند مسععععععتوم د(لة ا 0.05بين متوسععععععطي درلا متعلمي اللغة العربية
ً
إلما( وذلك لصععععععالح
الناطقين بلغا أخرم اعينة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي (ختبار صعععععععوبا مهارا اللتابة
التطبيق البعدي.
كما أوهر النتائج ولود فروق دالة إحصععععععائيًا عند مسععععععتوم د(لة ا 0.05بين متوسععععععطي درلا متعلمي اللغة العربية
الناطقين بلغا أخرم اعينة البحث في التطبيقين القبلي والبعدي (ختبار صعععععععوبا مهارا اللتابة في كل صعععععععوبة من
صعوبا مهارا اللتابة على حدا وذلك لصالح التطبيق البعدي.
ووملن تفسعععير هذه النتائج في ضعععوء ما اكتسعععبر المتعلمين من مهارا اللتابة بعد تطبيق البرنامج المقترح عليهم أن
البرنامج المقترح قد أثر في عالج صعوبا مهارا اللتابة لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم اعينة البحث ،
وعلى صعععععععوبا كل مهار من مهارا اللتابة على حدا ،وهي صعععععععوبا  :مهار إبدا الحروف ،مهار قلة المفردا ،
مهار اللتابة بأفلار غير مرتبة ،مهار ضعععععف الربل بين ال مل ،مهار اسععععت دال اطدلة والشععععواهد في أثناء كتابتر ،مهار
زواد بعض الحروف ،مهار حذف بعض الحروف ،وهذا بدوره قد انعلا إو ا بًا على درلاتهم التي حصععععععلوا عليها في
اختبار صعوبا مهارا اللتابة ،مما ود على استفادتهم من محتوم البرنامج المقترح.
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ووملن تل يص ذلك في النقاط اآلتية:
-1
-2

ً
إلما( لدم المتعلمين.
محتوم البرنامج المقترح أسهم في عالج صعوبا مهارا اللتابة
حر

الباحث على تطبيق البرنامج المقترح بدقة عالية أدم إلى تحقيقر طهدافر التي وضععع من أللها ،مما أسععهم

ً
إلما( لدم المتعلمين.
في عالج صعوبا مهارا اللتابة
حر

الطالع المسععتهدفين على ا(سععتفاد من البرنامج المقترح من بداوتر إلى نهاوتر وقد برز ذلك من خال الحضععور

كبيرا بحضععور الطالع للبرنامج والتواصععل مع الباحث حتى بعد انتهاء البرنامج
والمشععاركة الفاعلة ،حيث ولد الباحث اهتما ًما ً
المقترح.
وتتفق النتي ة السابقة مع ما لاء من نتائج في دراسة ا راع2009 ،ل  ،والتي هدفت إلى ا ست دال برنامج عاللي قائم
على إسععتراتي ية التدروا المبا ععر لعالج صعععوبا التعلم في اللتابة اليدووة في ماد اللغة اإلن لياوة ،وتوصععلت نتائ ها إلى
ولود فروق دالة إحصعععائيًا عند مسعععتوم ا 0.05بين متوسعععطي درلا الم موعة الت روبية على اختبار اللتابة اليدووة في
اللغة اإلن لياوة قبل وبعد البرنامج القائم على إستراتي ية التدروا المبا ر لصالح القياس البعدي.
كما تتفق النتي ة السابقة مع ما لاء من نتائج في دراسة ا عيي والن ران2013 ،ل  ،والتي هدفت إلى تحدود الصعوبا
في التعبير اللتابي الوويفي لدم الطالع غير الناطقين بالعربية ،وتوصععععععلت نتائ ها إلى أن هناك صعععععععوبا توالر طالع
معهد تعليم اللغة العربية بال امعة اإلسالمية بالمدونة المنور حيث إن اإلمالء احتلت المرتبة اطولى في أعلى نسبة لألخطاء،
وأدنى نسبة للصواع ،ثم لاء م ا النحو والصرف في المرتبة الثانية ،ثم ولير م ا التعبير.
وت تلف النتي ة السابقة مع ما لاء من نتائج في دراسة االتهامي2010 ،ل  ،والتي هدفت إلى التعرف على ملانة اللتابة
في برنامج تعليم اللغة العربية للناطقين بلغا أخرم ،واللشف عن الصعوبا التي تعيق تعلم وتعليم اللتابة ومعرفة أسبابها
وتش يصها ،واقتراح العالج للصعوبا التي توالر الدارسين في اللتابة ،وإثراء البحث العلمي المتعلق بتعليم اللتابة العربية
للناطقين بلغا أخرم ،وتوصلت نتائ ها إلى:
-

من الصعوبا التي توالر الدارسين أوضًا عدل الربل بين المهارا التعليمية ،وضعف الماد الدراسية في اللتابة،
وضعف خبرا المعلمين.

-

مما ووالر الدارسععععين من صعععععوبا  :عدل قدرتهم على التمييا بين الرما واللتابة المتشععععابهة ،وصعععععوبة رسععععم
الحروف ونطقها قبل كتابتها.

-

عدل اهتمال الدارسععععين بعالما الترقيم اإلمالئية في كتاباتهم ،وعدل حر

المعلمين عليها دافع من دوافع إهمالها

تما ًما.
ً
إلما(،
كما أوهر النتائج أن نسععبة اللسععي المعد وصععلت إلى الحد اطقصععى للفاعلية في عالج صعععوبا مهارا اللتابة
وللل صعوبة من الصعوبا على حدا.
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وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث الحالية يوصي الباحث بما يأتي:
 -1ضعععرور تركيعععا ا(هتمعععال علعععى ععععالج صععععوبا مهعععارا اللتابعععة لعععدم متعلمعععي اللغعععة العربيعععة النعععاطقين بلغعععا
أخرم وذلك من خال إثراء المحتوم التعليمي بالبرامج التفاعلية.
 -2السععععي إلعععى توويعععف التقنيعععا الحدوثعععة فعععي تصعععميم محتعععوم تعليمعععي وععععالج صععععوبا مهعععارا اللتابعععة لعععدم متعلمعععي
اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم.
 -3ا(سعععتفاد معععن م رلعععا البرنعععامج المقتعععرح الحعععالي فعععي مناقشعععة صععععوبا مهعععارا اللتابعععة التعععي توالعععر متعلمعععي
اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم ،وإو اد الحلو المناسبة لها.

المصادر والمراجع:
 .1أثر التعليم المبرمج باست دال الحاسوع على تعليم اللغة العربيّة للناطقين بغيرها في ووغندا ،أووع طاهر سيليتو،
رسالة دكتوراه غير منشور في لامعة إفروقيا العالمية ،كلية التربية ،ال رطول ،السنة :ا2014ل .
 .2است دال التلنولوليا في الصف ،أميمة محمد عمور ،حسين أبو رواش ،نشر :دار الفلر  -ع ّمان ،ط  /1ا2013ل .
 .3است دال الحاسي اآللي في التعليم ،عبد هللا عبد العاوا الموسى ،نشر :ملتبة
تربية الغد  -الرواض ،ط /1ا2005ل .
 .4است دال الحاسي في التعليم ،واسر محمود أحمد ،نشر :دار الاهراء ،الرواض ،ط /1ا2012ل .
 .5است دال الحاسوع وا(نترنت في ميادون التربية والتعليم ،لود أحمد سعاد  ،نشر :دار الشروق للنشر والتوزوع -
القاهر  ،ط /2ا2006ل .
 .6برنامج مقترح قائم على است دال اللمبيوتر لعـــالج العســـر القـــرائي لدم تالميذ الصف الثالث ا(بتدائي ،سعاد
لابر محمود ،لامعة لنوع الوادي ،كلية التربية بأســوان ،السنة :ا2001ل .
 .7البرود اإلللتروني مع النوافذ ،عوض منصور ،لما سلمان ،نشر :دار البشير ،ع ّمان ،ط /2ا1996ل .
 .8تأثير استراتي ية أتقن المقترحة في تنمية مهارا الفهم القرائي لدم متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغا أخرم،
علي عبدالمحسن الحدوبي ،ا2013ل  ،بحث منشور في الم لة التربووة ،اللووت ,م لد  ,27العدد.106 :
 .9تصعععميم البرم يعععا التعليميعععة وإنتالهعععا وتطبيقاتهعععا التربووعععة ،محمعععد ذوبعععان الغعععااوي عاوعععد حمعععدان الهعععرش،
محمد خليفة مفلح ،مها محمود فاخوري ،نشر :دار المسير  -عمان ،ط  /1ا2012ل .
 .10تعلم اللغا الحية وتعليمها بين النظروة والتطبيق ،صالح عبد الحميد العربي ،نشر :ملتبة لبنان  -بيرو  ،ط/2
ا1981ل .
 .11تعليم اللغة العربية في ال تعليم العال مداخلر وفنياتر ,محمود كامل الناقة ,نشععععععر :لامعة عين ععععععما ،كلية التربية -
مصر ،ا2004ل .
 .12التقنية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ،حسن عبد العليم ووسف ،نشر :مركا الملك عبد هللا بن عبد العاوا
الدولي ل دمة اللغة العربية – الرواض ،ط /1ا2017ل .

 43

 .13تلنولوليا التعليم مفاهيم وتطبيقا

 ،مصطفى عبد السميع محمد ،حسين بشير محمود ،إبراهيم عبد الفاتح وونا،

وأمل عبد الفتاح سوودان ،ومنى محمد ال اار ،نشر :دار الفلر للنشر والتوزوع  -ع ّمان ،ط /1ا2004ل .
 .14تلنولوليا التعليم المعاصر وتطوور المناهج ،د /عاطف أبو حميد الشرمان ،نشر :دار وائل للنشر والتوزوع -
ع ّمان ،ط /1ا2013ل .
 .15الحاسعععوع وتعلعععم اللغعععة العربيعععة ،عاوعععد حمعععدان الهعععرش ،بحع ٌ
ععث منشعععور فعععي م لعععة العلعععول اإلنسعععانية ،ال اائعععر،
لامعة منتوري ،العدد ،12السنة :ا1999ل .
 .16صعوبا التعبير اللتابي لدم التلميذ الب اوي ،فاطمة لعفر مدني حسين ،رسالة مالستير غير منشور  ،في معهد
ال رطول الدولي للغة العربيِّّة للناطقين بلغا أخرم بالسودان  -ال رطول ،سنة ا2005ل .
 .17صعوبا التعلم ومشلال اللغة :طبيعتها ،تش يصها وعاللها ،عمر عبد الرحيم نصر هللا ،عمر مسعود ماعل،
نشر :دار وائل  -ع ّمان ،ط /1ا2011ل .
 .18صعوبا القراء واللتابة :النظروة والتش يص والعالج ،أحمد عواد ،زودان السرطاوي ،نشر :النا ر الدولي -
الرواض ،ط /2ا2015ل .
 .19صععوبا القراء واللتابة :تشع يصعها واسعتراتي يا عاللها ،منى إبراهيم اللبودي ،نشعر :ملتبة زهراء الشعرق -
القاهر  ،ا 2004ل .
 .20الصعوبا اللتابية التي توالر متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها معهد اللغة العربية ب امعة إفروقيا العالمية
نموذ ًلا ،حيا عبد الوهاع التهامي ،رسالة دكتوراه غير منشور  ،في لامعة إفروقيا العالمية بالسودان – ال رطول،
سنة ا2010ل .
 .21صعوبا تعلم القراء واللتابة ،إوهاع الببالوي ،السيد علي أحمد ،نشر :دار الاهراء  -الرواض ،ط /1ا1012ل .
 .22صعوبا تعلم القراء واللتابة :التش يص والعالج ،صالح عمير علي ،نشر :ملتبة الفالح  -اللووت ،ط/2
ا2008ل .
 .23عسر اللتابة االدوسغرافيا الدليل العملي في التش يص والعالج ،هال بشتاوي ،نشر :عالم اللتي الحدوث – اطردن،
إربد ،ط /1ا 2014ل .
 .24مبادئ القياس والتقووم في التربية ،عبد هللا فالح المنيا  ،نشر :لامعة الشارقة  -اإلمارا العربية المتحد ،
ا2009ل .
 .25المدخل التقني في تعليم العربية مفهومر وأسسر ومطالبر وتطبيقاتر ،الدكتور مرضي بن غرل هللا الاهراني،
ا2007ل  ،ورقة عمل مقدمة إلى الميتمر العالمي اطو للغة العربية وآدابها إسهاما اللغة واطدع في البناء
الحضاري لألمة اإلسالمية.
 .26مدخل إلى صعوبا التعلم ،عاكف عبد هللا ال طيي ،نشر :عالم اللتي الحدوث  -إربد ،ط /1ا2015ل .
 .27مدم فاعلية برنامج تدروبي في عالج بعض صعوبا التعبير اللتابي لدم عينة من التالميذ ذوي صعوبا التعلم،
منى أحمد محمد سابق ،رسالة مالستير منشور  ،في م لة كلية التربية ببنها  -مصر ،العدد :ا ، 81سنةا2010ل .
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 .28المرلع في صعوبا التعلم النمائية واطكادومية وا(لتماعية وا(نفعالية ،سليمان عبد الواحد ووسف إبراهيم ،نشر:
ملتبة اطن لو المصروة – القاهر  ،ط /1ا2010ل .
 .29المقررا اإلللترونية ،تصميمها :إنتالها ،نشرها ،تطبيقها ،تقوومها ،الغروي زاهر إسماعيل ،نشر :عالم اللتي -
القاهر  ،ط /1ا2009ل
 .30منهج البحث في العلول السلوكية مع تطبيقا  ،spssسالم القحطاني ،أحمد العامري ،معدي مذهي ،بدران العمر،
نشر :ركة العبيلان للطباعة والنشر الرواض ،ط /2ا1425ه .
 .31المهارا اللغووة ،أبو بلر عبدهللا عيي ،نشر :ملتبة المتنبي – السعودوة ،الدمال ،ط /1ا1435ه .
 .32الوسائل التعليمية في تلنولوليا التعليم ،عاطف السيد ،نشر :دار عطوه  -القاهر  ،ط /1ا2000ل .
 .33الوسائل وتقنيا التعليم ا 2المفاهيم – المستحدثا – التطبيقا  ،أحمد محمد سالم ،نشر :ملتبة الر د  -الرواض،
ط /1ا2009ل .
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