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   ملخص البحث  
توظيف  واقع  وحتليل  معرفة  إىل  الدراسة  هدفت     
والتوصل  تفعيلها،  معوقات  وحتديد  التعليمية،  التقنيات 
اللغة  تعليم  يف  فاعليتها  لزيادة  واملقرتحات  السبل  إىل 
مستوى  حتديد  وكذلك  أخرى،  بلغات  للناطقني  العربية 
تم  وقد  لدهيم،  واإلسالمية  العربية  باهلوية  االعتزاز 
استخدام  خالل  من  التحلييل،  الوصفي  املنهج  استخدام 
 )29( من  تكونت  وقد  للدراسة،  رئيسية  كأداة  االستبانة 
البالغ  البحث  عينة  أفراد  استجابات  للحصول عىل  فقرة، 
اللغة العربية  عددهم )97( طالًبا من طالب معهد تعليم 
نتائج  عدة  إىل  الدراسة  وتوصلت  اإلسالمية.  اجلامعة  يف 
يف  التعليمية  التقنيات  توظيف  واقع  أن  أبرزها:  من  كان 
تعزيز اهلوية العربية واإلسالمية جاء بدرجة مرتفعة، وأن 
مرتفعا  كان  واإلسالمية  العربية  باهلوية  االعتزاز  مستوى 
أخرى، ومن  بلغات  الناطقني  العربية  اللغة  متعلمي  لدى 
أهم املعوقات يف توظيف التقنيات التعليمية يف تعزيز اهلوية 
الرقمية،  للتقنيات  العالية  الكلفة  واإلسالمية:  العربية 
وقد  توفريها،  عىل  التعليمية  املؤسسات  مقدرة  وعدم 
تعليمية  بيئة  بعدة مقرتحات منها: توفري  الدراسة  أوصت 

مناسبة ومالئمة لتوظيف التقنيات التعليمية. 
الكلامت املفتاحية: 

التقنيات التعليمية، تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى، 
اهلوية العربية واإلسالمية.

Abstract
The study attempts to know and analyze the re-
ality of employing educational technologies, de-
termine obstacles to its activation, and find the 
ways and suggestions to increase its effective-
ness in teaching Arabic for speakers of other lan-
guages.  The study also determines the level of 
pride in its Arab and Islamic identity. A descrip-
tive analytical method is employed using a ques-
tionnaire as a main tool for the study.  It includes 
(29) Items to get the responses of the adults of 
the research sample. The number of students 
who responded is (97) of the Arabic Teaching 
Institute for Non-Native Speakers at the Islamic 
University. The study concludes: the reality of 
employing educational technologies comes at 
a high degree in teaching Arabic for speakers 
of other languages and the level of pride in the 
Arab and Islamic identity is high among learners 
of Arabic language who speak other languages. 
The most important obstacles in employing ed-
ucational technologies in teaching Arabic Lan-
guage are the high cost of digital technologies 
and the inability of educational institutions to 
provide them. The study suggests that an appro-
priate and adequate educational environment for 
employing educational technologies should be 
provided.
Keywords:
Educational Technologies, Teaching Arabic Lan-
guage for Speakers of Other Language, Arab and 
Islamic Identity.
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مقدمة:

بلغــات  للناطقــني  العربيــة  اللغــة  تعلــم  يعــد 
ــر  ــا ن ــن خالهل ــن م ــي يمك ــبل الت ــد الس ــرى أح أخ
ــة  ــة القوي ــرا للعالق ــالمية؛ نظ ــة واإلس ــة العربي الثقاف
ــة  ــن األمهي ــه م ــم فإن ــن ث ــة، وم ــة والثقاف ــني اللغ ب
بمــكان أن تظهــر الدوائــر الثقافيــة املختلفــة: املحليــة، 
والعربيــة، واإلســالمية، والعامليــة يف املناهــج التــي 

ــًا. ــة مجيع ــتويات اللغوي ــني يف املس ــدم للمتعلم تق
القــرآن  لغــة  هــي  العربيــة  اللغــة  ألن  ونظــرا 
اهلويــة  تعزيــز  يف  يســهم  وتعلمهــا  واملســلمني 
اإلســالمية، فاللغــة العربيــة تعــد مــن مقومــات اهلويــة 
اإلســالمية، فهــي تكســب مــن يتعلمهــا الســات 
والســلوكيات واملقومــات التــي يتميــز هبــا املســلمون، 
وجتعــل مــن يتعلمهــا يعتــز باالنتــاء لعقيــدة املســلمني 
وحيــرتم قيمهــا الثقافيــة واحلضاريــة والشــعور بالتميــز 

)إســاعيل، 2019(.  الفرديــة  واالســتقاللية 
ــوان  فاللغــة مــرآة شــعوهبا ومســتودع تراثهــا، ودي
أدهبــا وســجل مطاحمهــا وأحالمهــا، ومفتــاح أفكارهــا 
كياهنــا  ركيــزة  ذلــك  فــوق  وهــي  وعواطفهــا، 
الروحــي وعنــوان وحدهتــا وتقدمهــا وخزانــة عاداهتــا 
وتقاليدهــا، كــا أهنــا وســيلة اتصــال وتفاهــم وتعبــري 
للفــرد  تكيــف  وأداة  وتعليــم،  وتعلــم  وتســجيل 
واملجتمــع، والوعــاء الفكــري القــوي األمــني اجلامــع 
بــني املــايض واحلــارض واملســتقبل الــدال عــىل حضــارة 
تفكــريه  أنــاط  عــن  بوضــوح  واملعــر  املجتمــع، 
وطرائــق حياتــه، وهــي أســاس كل األنشــطة احلضارية 
املؤديــة إىل وظائــف دينيــة وقوميــة ونفســية واجتاعيــة 
ــة  ــة العربي ــه فاللغ ــة، وعلي ــة ومجالي ــة وثقافي وعلمي
ــرا، 2017(. ــم )الف ــم ومتعل ــا كل معل ــب أن يتقنه جي
وتتــواىل جهــود الباحثــني والدارســني ملجــال تعليم 
ــم  ــرى يف تقدي ــات أخ ــني بلغ ــة للناطق ــة العربي اللغ
ــك  ــة، وذل ــاث التطبيقي ــة واألبح ــات النظري الدراس

ــع  ــي ترتب ــة، فه ــة ومكان ــن قيم ــة م ــه العربي ــا متلك مل
ــال  ــزداد اإلقب ــة متقدمــة بــني لغــات العــامل وي يف مكان
عــىل تعلمهــا مــن خمتلــف اجلنســيات واألعــراق، 
ــن  ــم والتباي ــي لبعضه ــاء الدين ــالف االنت ــم اخت ورغ
الثقــايف إال أن اجلميــع لديــه الشــغف للولــوج إىل 
ــه مــن خصائــص  عاملهــا الســحري نظــرا ملــا متلك
ومميــزات جتعــل منــه حمــور اهتــام عــىل املســتوى 

العاملــي )رمضــان، 2017(.
ويف ظــل التطــور والتقــدم الرسيع واملتالحــق الذي 
يشــهده العــر احلايل الــذي أحــدث تغــريات جوهرية 
التكنولوجيــا  التعليميــة ومــا فرضتــه  املنظومــة  يف 
ــهيل  ــىل تس ــت ع ــدة عمل ــات جدي ــن أدوات وتقني م
العلميــة التعليميــة وزيــادة فاعليتهــا، واســتطاعت 
التغلــب عــىل احلــدود اجلغرافيــة يف حجــرة الدراســة، 
ــدى  ــة ل ــات املرغوب ــن االجتاه ــهمت يف تكوي ــا أس ك
املتعلــم وتشــجيعه عــىل التفاعــل واملشــاركة مــع 
ــرات  ــن اخل ــت م ــة، وجعل ــف الصفي ــالف املواق اخت

ــد اهلل، 2016(. ــوخًا )عب ــة ورس ــر فاعلي أكث
ــة  ــم اللغ ــة يف تعلي ــف التقني ــد توظي ــم فعن ــن ث وم
ــى  ــد أن يراع ــرى الب ــات أخ ــني بلغ ــة للناطق العربي
عــدد مــن األمــور منهــا: تعزيــز اهلويــة الثقافيــة، 
ــة واإلســالمية، مــن  ــة العربي خاصــة مــا يرتبــط باهلوي
ــع  ــرف واق ــايل؛ لتع ــث احل ــرة البح ــاءت فك ــا ج هن
التقنيــات التعليميــة ودورهــا يف تعزيــز اهلويــة العربيــة 
ــني  ــة الناطق ــة العربي ــي اللغ ــدى متعلم ــالمية ل واإلس

ــرى. ــات أخ بلغ

مشكلة الدراسة:
نظــرا لطبيعــة عمــل الباحــث يف جمــال تعليــم 
يف  ومشــاركته  أخــرى  بلغــات  للناطقــني  العربيــة 
ــج  ــم مناه ــة وحتكي ــة ملراجع ــان العلمي ــض اللج بع
تعليــم اللغــة العربيــة التــي تقــدم عــن بعــد، اتضــح أن 
التقنيــة يمكــن توظيفهــا واإلفــادة منهــا يف تعزيــز اهلوية 
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ــة  ــة العربي ــي اللغ ــدى متعلم ــالمية ل ــة واإلس العربي
الناطقــني بلغــات أخــرى، ممــا يتطلــب القيــام بدراســة 
ــذي مل  ــال ال ــذا املج ــة يف ه ــد دور التقني ــة لرص علمي
يعثــر الباحــث -يف حــدود علمــه- عــىل دراســة ســابقة 

ــه. حول
ــرى  ــات أخ ــني بلغ ــة للناطق ــم العربي ــد تعلي ويع
حمــور اهتــام الكثــري مــن الباحثــني نظــرا ألمهيــة 
وخطــورة املوضــوع حيــث إن تعليمهــا باعتبارهــا لغــة 
ــالمية  ــة اإلس ــر الثقاف ــم أدوات ن ــكل أه ــة يش ثاني
وترســيخ صــورة عــا حيملــه أصحاهبــا مــن قيــم 

.)2017 )رمضــان،  وأخــالق 
ــا  ــن غريه ــة ع ــة العربي ــه اللغ ــز ب ــا تتمي ــرًا مل ونظ
مــن اللغــات مــن حيــث األصــوات واألشــكال 
ــض  ــد بع ــات عن ــكل صعوب ــد تش ــي ق ــة والت اإلعرابي
املتعلمــني الناطقــني بلغــات أخــرى، فــإن دور املعلــم 
يف تســيري وتبســيط تعلمهــا لــه أمهيــة كــرى مــن 
ــة  ــات تعليمي ــائل وتقني ــن وس ــه م ــا يوظف ــالل م خ
تعمــل عــىل تذليــل وتســهيل فهــم واســتيعاب وتعلــم 
العربيــة، فقــد اثبتــت التقنيــات التعليميــة فاعليتهــا يف 
ــة )الفــرا،2018(،  نقــل اخلــرات واملعــارف إىل الطلب
ــة  ــىل أمهي ــد اهلل )2016( ع ــة عب ــدت دراس ــث أك حي
العربيــة  تعليــم  وفاعليتهــا يف  التعليميــة  الوســائل 
ــة  ــات إجيابي ــن اجتاه ــرى وتكوي ــات أخ ــني بلغ للناطق
التــي   )2020( زنــايت  دراســة  وكذلــك  عنهــا، 
ــة  ــات التكنولوجي ــف التقني ــرورة توظي ــت ب أوص
تعليــم  عمليــة  يف  اإللكــرتوين  والتعليــم  احلديثــة 
ــة  ــة واجلاف ــروج مــن األســاليب التقليدي ــة واخل العربي
جتــذب  حديثــة  بأســاليب  واســتبداهلا  تعليمهــا  يف 
ــري  ــم وتث ــم لدهي ــاليب التعل ــي أس ــني وتنم املتعلم

ــة. ــة التعليمي العملي
ومــن خــالل اطــالع الباحــث عــىل بعــض التقنيات 
ــني  ــة للناطق ــة العربي ــم اللغ ــتخدم يف تعلي ــي تس الت
بلغــات أخــرى ومشــاركته يف بعــض اللجــان العلميــة 

ــي  ــة الت ــم اللغــة العربي ــم مناهــج تعلي ملراجعــة وحتكي
ــة  ــة الدائم ــارك يف اللجن ــث ش ــد، حي ــن بع ــدم ع تق
ــالمية  ــة اإلس ــه اجلامع ــذي أعدت ــج ال ــة املنه ملراجع
ــد ويف  ــن بع ــة ع ــة العربي ــم اللغ ــورة لتعلي ــة املن باملدين
ــتويات  ــة مس ــررات ثاني ــت مق ــة روجع ــذه اللجن ه
لغويــة واتضــح مــن خــالل هــذه املراجعــة أن التقنيــة 
يمكــن توظيفهــا واإلفــادة منهــا يف تعزيــز اهلويــة 
ــة  ــة العربي ــي اللغ ــدى متعلم ــالمية ل ــة واإلس العربي
الناطقــني بلغــات أخــرى، ممــا يتطلــب القيــام بدراســة 
ــذي مل  ــال ال ــذا املج ــة يف ه ــد دور التقني ــة لرص علمي
ــة  ــة دراس ــىل أي ــه- ع ــدود علم ــث -يف ح ــر الباح يعث

ــه. ــابقة حول س
بنــاء عليــه يمكــن حتديــد مشــكلة البحــث يف 
نــدرة وجــود دراســات ســابقة تناولــت دور التقنيــات 
التعليميــة يف تعزيــز اهلويــة العربيــة واإلســالمية لــدى 
ــة الناطقــني بلغــات أخــرى ممــا  متعلمــي اللغــة العربي
يتطلــب إعــداد دراســة علميــة حــول هــذا املوضــوع.

أسئلة الدراسة:
حاولــت الدراســة اإلجابــة عــن الســؤال الرئيــس 

اآليت:

"مــا واقــع التقنيــات التعليميــة ودورهــا يف تعزيــز 
اهلويــة العربيــة واإلســالمية لــدى متعلمــي اللغــة 

العربيــة الناطقــني بلغــات أخــرى؟"
وتفرع عن السؤال السابق األسئلة اآلتية:

"مــا واقــع توظيــف التقنيــات التعليميــة يف تعزيــز . 1

ــة  ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــة يف برام ــة العربي اهلوي
ــرى"؟ ــات أخ ــني بلغ للناطق

"مــا مســتوى اعتــزاز متعلمــي اللغــة العربيــة . 2

العربيــة  باهلويــة  أخــرى  بلغــات  الناطقــني 
؟ واإلســالمية"

ــة يف . 3 ــات التعليمي ــل دور التقني "مــا معوقــات تفعي

تعزيــز اهلويــة العربيــة واإلســالمية لــدى متعلمــي 
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اللغــة العربيــة الناطقــني بلغــات أخــرى؟
مــا الســبل واملقرتحــات لزيــادة فاعليــة التقنيــات . 4

ــالمية  ــة واإلس ــة العربي ــز اهلوي ــة يف تعزي التعليمي
ــات  ــني بلغ ــة الناطق ــة العربي ــي اللغ ــدى متعلم ل

ــرى"؟ أخ

أهداف الدراسة:
متثلت أهداف الدراسة فيا يأيت:

التقنيــات . 1 توظيــف  واقــع  وحتليــل  دراســة 
التعليميــة يف تعزيــز اهلويــة العربيــة يف برامــج 
تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بلغــات أخــرى.  

ــة . 2 ــة العربي ــي اللغ ــزاز متعلم ــتوى اعت ــد مس حتدي
العربيــة  باهلويــة  أخــرى  بلغــات  الناطقــني 

واإلســالمية.
ــات . 3 ــل دور التقني ــات تفعي ــل معوق ــة وحتلي دراس

ــالمية  ــة واإلس ــة العربي ــز اهلوي ــة يف تعزي التعليمي
ــات  ــني بلغ ــة الناطق ــة العربي ــي اللغ ــدى متعلم ل

ــرى. أخ
فاعليــة . 4 لزيــادة  الالزمــة  املقرتحــات  تقديــم 

التقنيــات التعليميــة يف تعزيــز اهلويــة العربيــة 
العربيــة  اللغــة  متعلمــي  لــدى  واإلســالمية 

أخــرى". بلغــات  الناطقــني 

أمهية الدراسة:
تتمثل أمهية الدراسة احلالية فيا يأيت:

ــكيل 	  ــا يف تش ــة، ودوره ــة العربي ــة اللغ ــراز أمهي إب
اهلويــة العربيــة واإلســالمية لــدى متعلمــي اللغــة 

ــة الناطقــني بلغــات أخــرى. العربي
التقنيــة 	  بتوظيــف  واملعنيــني  املختصــني  إفــادة 

بلغــات  للناطقــني  العربيــة  اللغــة  تعليــم  يف 
ــة  ــة العربي ــز اهلوي ــة يف تعزي ــدور التقني ــرى ب أخ

واإلســالمية.
ــة 	  ــة العربي ــم اللغ ــني بتعلي ــني املعني ــادة الباحث إف

ــة  ــز اهلوي ــبل تعزي ــرى بس ــات أخ ــني بلغ للناطق

العربيــة واإلســالمية.
حدود الدراسة:

احلد املوضوعي: 
حتددت الدراسة امليدانية يف أربعة حماور:

واقــع توظيــف التقنيــات التعليميــة يف تعزيــز . 1
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــج تعلي ــة يف برام ــة العربي اهلوي

للناطقــني بلغــات أخــرى.
مســتوى اعتــزاز متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــني . 2

بلغــات أخــرى باهلويــة العربيــة واإلســالمية.
يف . 3 التعليميــة  التقنيــات  دور  تفعيــل  معوقــات 

تعزيــز اهلويــة العربيــة واإلســالمية لــدى متعلمــي 
ــرى. ــات أخ ــني بلغ ــة الناطق ــة العربي اللغ

 تقديــم عــدد مــن املقرتحــات لزيــادة فاعليــة . 4
التقنيــات التعليميــة يف تعزيــز اهلويــة العربيــة 
العربيــة  اللغــة  متعلمــي  لــدى  واإلســالمية 

أخــرى. بلغــات  الناطقــني 

احلد املكاين: 
ــة  ــورة يف اململك ــة املن ــالمية باملدين ــة اإلس "اجلامع

ــعودية. ــة الس العربي

احلد الزماين: 
العــام اجلامعــي  الــدرايس األول مــن  الفصــل 

امليدانيــة. الدراســة  لتطبيــق  )1443هـــ( 

مصطلحات الدراسة:
تقنيات التعليم:

تعريف التقنيات التعليمية:
ــج  ــلوب واملنه ــة: األس ــات التعليمي ــد بالتقني يقص
التعليميــة،  العمليــة  املســاعد يف نجــاح  التعليمــي 
والــذي يشــتمل عــىل مكونــات وعنــارص منظمــة 
ــا  ــة وب ــات التعليمي ــدث النظري ــق أح ــة وف ومدروس
تقتضيــه متطلبــات التعليم املعــارصة )زنــايت، 2020(.
وكذلــك تعــرف تكنولوجيــا التعليــم احلديثــة بأهّنا: 
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ــة  ــة التعليمي ــم العملي ــىل تصمي ــاعد ع ــدد يس ــاه حم اجت
وتنفيذهــا، وفــق أهــداف معينــة ناجتــة عــن أبحــاث يف 
جمــال التعليــم، مــن خــالل اســتخدام املــوارد البريــة 
Barakhsano-)  واملاديــة للحصــول عــىل تعليــم فعــال

.(va, et. al, 2016

اهلوية العربية:
إلدراك  الذاتيــة  أو  املوضوعيــة  احلالــة  "هــي 
ــي  ــا، وه ــه عربي ــة إىل كون ــريب والعالق ــخص الع الش
تقليــدي،  ونســب  مشــرتكة،  ثقافــة  عــىل  تعتمــد 
اخلــرات  وتبــادل  التاريــخ،  يف  املشــرتكة  واألرض 
بــا يف ذلــك الراعــات واملواجهــات األساســية" 

.)2019 )العــواد، 
ــم  ــي متعل ــا "وع ــا بأهن ــث إجرائي ــا الباح ويعرفه
ــه  ــات أخــرى وإحساس ــق بلغ ــة الناط ــة العربي اللغ
بانتائــه إىل املجتمــع العــريب بــا فيــه مــن ثقافــة وقيــم 

ــد". ــادات وتقالي ــكار وع ــالق وأف وأخ

اهلوية االسالمية:
هــي "الســات والســلوكات واملقومــات التــي 
ــز املســلمني عــن غريهــم، وتكــون ذاهتــم وترتبــط  متي
ــالم"  ــن اإلس ــة م ــة املنبثق ــًا بالوطني ــًا واضح ارتباط

.)2019 )اســاعيل، 
ــي  ــلوكات الت ــا: " الس ــىل أهن ــث ع ــا الباح ويعرفه
ــدة  ــط بعقي ــة وترتب ــة العربي ــم اللغ ــا متعل ــىل هب يتح
إليهــا،  باالنتــاء  اعتــزازه  مــع  اإلســالمية  األمــة 
وإظهــار  والثقافيــة،  احلضاريــة  قيمهــا  واحــرتام 
شــعائرها، والتمســك هبــا، إضافــة إىل الشــعور بالتميــز 

الفردّيــة واجلاعّيــة". واالســتقاللية 

متعلمو اللغة العربية الناطقون بلغات أخرى:
الطــالب  ص13(   ،2012( احلديبــي  عــرف 
الناطقــني بلغــات أخــرى بأهنــم: "األفــراد الذيــن 
ــون  ــة، ويلتحق ــم األصلي ــة لغته ــة العربي ــت اللغ ليس
بأحــد الرامــج املقدمــة لتعلمهــا ســواء داخــل بلداهنــم 

أو خارجهــا، لفهــم النظــام اللغــوي، واملعــاين الثقافيــة 
ــا". ــا وختزينه ــاهبا وتنظيمه ــة، واكتس ــة العربي للغ

ويعرفهــم الباحــث إجرائيــا بأهنــم: الطــالب الذين 
يلتحقــون برنامــج اإلعــداد اللغــوي يف معهــد تعليــم 
ــن  ــرض التمك ــالمية لغ ــة اإلس ــة باجلامع ــة العربي اللغ

مــن املهــارات اللغويــة والثقافــة العربيــة اإلســالمية.
يتضمن اإلطار النظري للبحث احلايل:

املحور األول: تقنيات التعليم:
ومــن خــالل مــا ســبق يتضــح أن مفهــوم التقنيــات 

التعليميــة يشــمل:
وسائل وأدوات مادية لنقل وعرض املعلومات.	 
ــم 	  ــذ والتقوي ــط والتنفي ــة يف التخطي ــة منظم طريق

للتعلــم والتعليــم يف ضــوء أهــداف معينــة ترتكــز 
عــىل البحــوث يف تواصــل اإلنســان وتعلمــه.

تستخدم كافة املصادر املتوفرة.	 
هتدف إىل إحداث تعليم فّعال.     	 

أهداف تقنيات التعليم:  
ــر  ــا عم ــري إليه ــا يش ــم ك ــات التعلي ــدف تقني هت

إىل:    )2019( وصليبــي 
التغلــب عــىل صعوبــات ومشــكالت انتقــال 	 

التعليميــة. واخلــرات  التعليــم 
يف 	  الكبــرية  األعــداد  مشــكلة  عــىل  التغلــب 

. ف لصفــو ا
جتاوز عائق الزمان واملكان.	 
التفاعــل اإلجيــايب للمتعلمــني، وعــدم تشــتت 	 

تفكريهــم.
تقليل العبء التدرييس عىل املعلمني.	 
القضــاء عــىل مشــكلة تضخم املقــررات الدراســية 	 

. ومناهجها
تنميــة القــدرات اإلبداعيــة للتوصــل إىل حــل 	 

املشــكالت وتنظيــم األفــكار وترتيبهــا. 
أمهية التقنيات التعليمية:  •
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ــا  ــام هب ــم واالهت ــات التعلي ــو تقني ــه نح إن التوج
ــل  ــا يف ظ ــيل عنه ــن التخ ــة ال يمك ــد رضورة حتمي يع
التغــريات والتحــوالت امللموســة والتــي شــكلت 
دواعــي ومــررات ذلــك االهتــام ومــن أبرزهــا 

:(Barakhsanova, et al, 2016)

حتســني نوعيــة التعليــم وزيــادة فاعليتــه مــن 	 
خــالل:

وقاعــات 	  الفصــول  ازدحــام  مشــكلة  حــل 
الدراســة.

مراعاة الفروق الفردية.	 
ــر 	  ــام تطوي ــا أم ــف عائق ــي تق ــة الت ــة األمي معاجل

ــة. ــا املختلف ــة يف جماالهت التنمي
ــة، 	  ــج التعليمي ــة النوات ــني يف صياغ ــب املعلم تدري

ــار  ــواد واختي ــاج امل ــا، وإنت ــط لتحقيقه والتخطي
ــبة. ــم املناس ــس والتقوي ــرتاتيجيات التدري اس

ــة 	  ــرات املحسوس ــرص للخ ــري ف ــاعد يف توف تس
ــة. ــرات الواقعي ــرب إىل اخل ــون أق لتك

ــائل يف 	  ــن الوس ــة م ــتخدام جمموع ــف واس توظي
التعليــم والتعلــم، وبشــكل متكامــل يعمــل عــىل 

ــول. ــا أط ــى زمن ــق، يبق ــم أعم ــري تعل توف
ــل 	  ــني وصق ــام املتعلم ــتثارة اهت ــىل اس ــل ع العم

وإشــباع  لدهيــم  النشــاط  وجتديــد  هواياهتــم 
للتعلــم. حاجاهتــم 

ــا 	  ــة ك ــات التعليمي ــتوى املؤسس ــن مس ــع م الرف
ــًا. ونوع

إثارة نشاط املتعلمني الذايت.	 
ــم وتشــكل التوجهــات 	  تســاعد عــىل نمــو املفاهي

ــدة. ــة واجلدي ــة املرغوب العلمي
تطــور العلــوم الرتبويــة والدراســات النفســية 	 

ــة  ــات احلديث ــدت يف التقني ــي وج ــا الت ونظرياهت
ــا. ــق أهدافه ــىل حتقي ــاعدا ع ــا ومس ــا خصب مناخ

مكونات تقنيات التعليم:
تتكــون تقنيــات التعليــم مــن العنــارص التاليــة 

:)2019 احلميــد،  )عبــد 
النظرية واملامرسة: 

واخلــرات  واملفاهيــم  الفرضيــات  وتشــمل 
املــادة  يعتمــد عليهــا يف توصيــل  التــي  املرتاكمــة 

املتعلمــني. إىل  املطلوبــة  واملهــارة  العلميــة 

التصميم والتطوير واالستخدام واإلدارة والتقويم:
حيــث تقــوم عــىل تصميــم عمليــة التعلــم بطريقــة 
ــر  ــم تطوي ــة، ث ــادة العلمي ــم إىل امل ــاه املتعل ــد انتب تش
الوســائل واألدوات بــا يتوافــق مــع عمليــة التصميــم 
ــة  ــم إدارة هــذه الوســائل بطريقــة فعال واالســتخدام ث
وتقويمهــا لالســتفادة املثــىل خــالل العمليــة التعليميــة.

العمليات واملصادر:
تشــري العمليــات إىل سلســلة اإلجــراءات املوجهــة 
نحــو إنجــاز هــدف مــا )عمليــة التصميــم مثــال(، أمــا 
املصــادر فتشــري إىل األفــراد واالمكانــات املاديــة واملواد 
واألجهــزة وغــري ذلــك ممــا يدعــم العمليــة التعليميــة.

التعلم:
ــم  ــاب املتعل ــدف إىل إكس ــذي هي ــل ال ــو الفع وه

ــددة. ــة حم ــا أو معرف ــارة م مه

التعليم: 
وهــو األســلوب املنظــم والتصميــم الــذي يســاعد 

املتعلــم عــىل اكتســاب املعرفــة أو املهــارة املطلوبــة.

معوقات استخدام تقنيات التعليم:
ــن  ــة م ــي )2019( إىل جمموع ــر وصليب ــري عم يش
املعوقــات التــي تعيــق اســتخدام تقنيــات التعليــم 

ــايل: ــي كالت وه
ــة 	  ــة الالزم ــات التعليمي ــم التقني ــر أه ــدم تواف ع

ــية. ــادة الدراس لل
ــات 	  ــتخدام تقني ــني يف اس ــارات املعلم ــف مه ضع
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ــم. التعلي
ــض 	  ــاج بع ــاء أو انت ــف اقتن ــن تكالي ــاع ثم ارتف

التقنيــات التعليميــة.
عــدم وجــود مــكان مناســب يف بعض املؤسســات 	 

التعليميــة يصلــح لعرض التقنيــة أو اســتخدامها.
ــني الوســائل 	  ــف وتضم عــدم املوائمــة يف توظي

التدريــس،  يف  احلديثــة  التعليميــة  والتقنيــات 
وربطهــا باملنهــج.

عــدم وجــود احلوافــز املعنويــة واملاديــة التــي 	 
الوســائل  اســتخدام  عــىل  املعلمــني  تشــجع 

التعليميــة. والتقنيــات 
اســتخدام 	  مقاومــة  إىل  املعلمــني  بعــض  ميــل 

التقنيــات اجلديــدة واملغايــرة ملــا اعتــاد عليــه.
ــر 	  ــم والنظ ــات التعلي ــوم تقني ــي بمفه ــة الوع قل

واآلالت  األجهــزة  جمموعــة  أهنــا  عــىل  إليهــا 
املســتخدمة يف التعليــم والتــي مــن شــأهنا أن تفقده 
ــًا. ــاً ميكانيكي ــه آلي ــاين وجتعل ــع اإلنس ــك الطاب ذل

عــدم كفايــة الســاعات املخصصــة لتدريــس مــادة 	 
تقنيــات التعليــم يف كليــات الرتبيــة.

التقنيــات التعليميــة يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني 
بلغــات أخــرى: 

ــم  ــني بتعلي ــم املهتم ــات التعلي ــاعدت تقني ــد س لق
العربيــة مــن خــالل اســتعانة املعلــم بتقنيــات التعليــم 
ــن  ــج ع ــد نت ــدة، وق ــات اجلدي ــل والكل ــرح اجلم ل
ذلــك زيــادة التشــويق واحليويــة يف الــدرس اللغــوي، 
ــد  ــة مــن الرمــوز والقواع ــة جمموع ــد اللغ ــذا مل تع وهب
الغامضــة، بــل أصبحــت عنــرا حيــا يدخــل يف 
ــن  ــج ع ــا، نت ــة كله ــة والفكري ــاة العلمي ــاالت احلي جم
جمــال  يف  التعليــم  تقنيــات  اســتخدام  كلــه  ذلــك 
ــة  ــمع بري ــمعية، والس ــة والس ــواد البري ــم امل تعلي

:)2021 )الصبحــي، 

التقنيات البرصية:
املختلفــة  والرســوم  الصــور  مجيــع  وتضــم 
ــس،  ــة املغناطي ــة الوبري ــة كاللوح ــات التعليمي واللوح
واخلرائــط والرائــح، والســبورة الضوئيــة، التــي 

الكتابــة. املتعلمــني مهــارة  تســتخدم يف إكســاب 

التقنيات السمعية: 
وتعنــي التســجيالت الصوتيــة مثــل خمتــرات اللغة 
واســطوانات التســجيل، وتســتخدم هــذه التقنيــات يف 

متكــني املتعلمــني مــن مهــاريت االســتاع والتحــدث. 

التقنيات السمع برصية:
عــىل  تعتمــد  التــي  التقنيــات  جمموعــة  وهــي 
ــة،  ــبورة الذكي ــل الس ــر، مث ــمع والب ــتي الس حاس
الرامــج  الفيديــو،  مقاطــع  التلفزيونيــة،  الرامــج 
ــاب  ــتخدم يف إكس ــي تس ــة، والت ــوبية التفاعلي احلاس

املتعلمــني مجيــع مهــارات اللغــة.

ثانيًا: اهلوية العربية واإلسالمية:

مفهوم اهلوية العربية واإلسالمية:
ــات  ــلوكات ومقوم ــات والس ــا` الس ــرف بأهن تع
ــز املســلمني عــن غريهــم، وتكــون ذاهتــم وترتبــط  متي
ارتباطــًا واضحــًا بالوطنيــة املنبثقــة مــن اإلســالم 
كــا تعــرف أيضــًا باإليــان بعقيــدة األمــة، واالعتــزاز 
باالنتــاء إليهــا، واحــرتام قيمهــا الثقافيــة واحلضاريــة، 
وإبــراز الشــعائر اإلســالمية واالعتــزاز والتمســك هبا، 
والشــعور بالتميــز واالســتقاللية الفرديــة والقيــام 
بواجــب البــالغ وحــق الرســالة والشــهادة عــىل الناس 
وهــي كذلــك نتــاج وحمصلــة التجربــة التارخييــة لألمة، 
ــا يف  ــات نجاحه ــا إثب ــن خالهل ــتطاعت م ــي اس والت

ــاعيل، 2018(. ــاة )إس ــذه احلي ه
ــي  ــة الت ــة العربي ــالمية باللغ ــة اإلس ــط اهلوي وترتب
يتعبــد هبــا املســلمون يف كافــة أرجــاء املعمــورة، والتــي 
ــع  ــاس يف مجي ــع االجن ــني مجي ــوي ب ــأهنا أن تس ــن ش م
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ــر إال  ــىل اآلخ ــاس ع ــد الن ــل أح ــن، وال تفض األماك
اإلســالمية  واهلويــة  الصالــح،  والعمــل  بالتقــوى 
والســلوكيات  والصفــات  الســات  هــي  العربيــة 
ــريه  ــن غ ــالمي ع ــريب اإلس ــع الع ــز املجتم ــي متي الت
مــن املجتمعــات غــري اإلســالمية فاهلويــة العربيــة 
ــة  ــا خصوصي ــل هل ــلمني وجتع ــز املس ــالمية متي اإلس
ــا يف  ــع ذوباهن ــا ومتن ــن غريه ــا ع ــا ومتيزه ــز هب تتمي

األمــم األخــرى )املحاســني، 2019(.

 مقومات اهلوية العربية اإلسالمية:
مل تنشــأ هويــة املســلمني مــن فــراغ إذ ال بــد هلــا مــن 
ــر  ــى تع ــا حت ــا يف بنائه ــتند عليه ــة تس ــات قوي مقوم
ــذه  ــل ه ــا وتتمث ــع عنه ــا ويداف ــن يتبناه ــة عم حقيق

ــني، 2016(: ــيل )حس ــا ي ــات في املقوم

العقيدة اإلسالمية: 
تعتــر العقيــدة اإلســالمية مرتكــز أســايس للهويــة 
اإلســالمية وعامــل مهــم لبنائهــا فهــي املصــدر األول 
واملرجــع األســايس للحضــارة اإلســالمية، وينضــوي 
حتــت مظلــة اإلســالم كل مســلم أيــًا كان لونــه أو لغتــه 

أو وطنــه.

اللغة العربية:
اهلويــة  مقومــات  مــن  العربيــة  اللغــة  تعــد 
اإلســالمية، حيــث إهنــا لغــة الوحــي املنــزل مــن 
ــن  ــالمية، م ــعائر اإلس ــة الش ــل ولغ ــز وج ــد اهلل ع عن
تــالوة القــرآن والصــالة والذكــر، فــكل مســلم ينتمــي 

للعربيــة وإن مل يكــن عــريب النســب.

التاريخ:
منهــم  العــريب  كافــة،  للنــاس  اإلســالم  جــاء 
ــالة  ــأ الرس ــرب منش ــرة الع ــدأ يف جزي ــي، ب واألعجم
اإلســالمية  البــالد  وبتوســع  حــي،  الــو  ومهبــط 
ســائر  يف  وتنقلهــم  وجتارهتــم،  املســلمني  وحركــة 
ــل  ــات ودخ ــني املجتمع ــالم ب ــر اإلس ــدان، انت البل

غــري العــرب فيــه بأعــداد كبــرية، وقــد ســاهم هــؤالء 
بدورهــم يف بنــاء احلضــارة اإلســالمية.

الرتاث: 
ــالل  ــن خ ــم م ــن األم ــة م ــاري ألم ــاج احلض النت
تفاعلهــا مــع البيئــة التــي تكونــت ونشــأت فيهــا بــكل 
ــة  ــا بصبغ ــداث ميزهت ــارب وأح ــن جت ــه م ــا حتمل م
ــة ومميزاهتــا  خاصــة، واســبغت عليهــا مالحمهــا الثقافي
احلضاريــة التــي متيزهــا عــن األمــم األخــرى يف أنــاط 

ــا. ــا وتقاليده ــا وأعرافه حياهت

الوحدة الثقافية املشرتكة:
ــذه  ــاء ه ــني أبن ــرتكة ب ــدة املش ــك الوح ــي تل وه
الســابقة  األربــع  املقومــات  مــن  النابعــة  األمــة، 
واملســتندة عليهــا فاألمــة التــي يربطهــا وجيمعهــا 
ــخ  ــدة وتاري ــة واح ــد ولغ ــن واح ــا دي ــد بينه ويوح
ــد أن  ــه، ال ب ــع يف صنع ــاهم اجلمي ــراث س ــرتك وت مش

تكــون هلــا ثقافتهــا اخلاصــة وفلســفتها املتميــزة.

دور اللغة العربية يف احلفاظ عىل اهلوية اإلسالمية:
ــة يف  ــة العربي ــي )2021( دور اللغ ــح احلازم وض

ــالل: ــن خ ــالمية م ــة اإلس ــىل اهلوي ــاظ ع احلف
ــرتاث اإلســالمي والعــريب واملســامهة يف 	  حفــظ ال

إثــراء هــذا الــرتاث يف جمــاالت احليــاة املختلفــة، يف 
ــاء والفلــك، وكذلــك  ــة والكيمي الطــب والصيدل

يف اللغــة والنحــو.
وحــدت اللغــة العربيــة كيــان العــرب واملســلمني 	 

ــل،  ــعوب والقبائ ــن الش ــم م ــن غريه ــم ع وميزهت
األرض  مشــارق  يف  املســلمني  بــني  وربطــت 

ــا. ومغارهب
اهلويــة 	  باحلفــاظ عــىل  العربيــة  اللغــة  قامــت 

اإلســالمية إبــان عصــور االســتعار الــذي حــاول 
ــد  ــه عــىل لغــة الشــعوب املســتعمرة بي فــرض لغت

ــل. ــاءت بالفش ــه ب أن حماوالت
ــه ألداء 	  ــالم ولغت ــاء اإلس ــي وع ــة ه ــة العربي اللغ
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ــرآن،  ــراءة الق ــالة، وق ــة الص ــادات، وبخاص العب
ــر. والذك

ــا 	  ــل هب ــي يتواص ــيلة الت ــي الوس ــة ه ــة العربي اللغ
ــا. ــارق األرض إىل مغارهب ــن مش ــلمون م املس

 الدراسات السابقة:
دراســة احلازمــي )2021(، بعنــوان "دور اللغــة 
ــت  ــالمية". هدف ــة اإلس ــىل اهلوي ــاظ ع ــة يف احلف العربي
الدراســة إىل بيــان دور اللغــة العربيــة يف احلفــاظ عــىل 
اهلويــة اإلســالمية والتحديــات التــي تواجههــا وســبل 
معاجلتهــا، ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم اســتخدام 
املنهــج الوصفــي التحليــيل، ومــن أهــم النتائــج التــي 
ــاء  ــة وع ــة العربي ــة: أن اللغ ــا الدراس ــت إليه توصل
اإلســالم ومســتودع ثقافتــه وهــي التــي حافظــت عــىل 
ــني  ــت ب ــور وربط ــع العص ــالمية يف مجي ــة اإلس اهلوي
املســلمني يف مشــارق األرض، ومــن أبــرز التحديــات 
التــي تواجــه اللغــة العربيــة العوملــة والدعــوة إىل 
العاميــة، ومــن ســبل معاجلتهــا االهتــام بتطويــر 
مهــارات  الطــالب  إلكســاب  التعليميــة  املناهــج 
ــزاز  ــا واالعت ــاء إليه ــز االنت ــا وتعزي ــة وإتقاهن العربي

هبــا. 

بعنــوان  دراســة   ،)2020( زينــايت  وأجــرى 
"توظيــف التقنيــات احلديثــة يف تعليــم اللغــة العربيــة". 
ــات  ــف التقني ــة توظي ــىل أمهي ــد ع ــت إىل التأكي هدف
ــداف  ــق أه ــة. ولتحقي ــة العربي ــم اللغ ــة يف تعلي احلديث
الدراســة تــم اســتخدام املنهــج الوصفــي، ومــن أهــم 
النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة: أمهيــة تطويــر 
بالرجميــات  التدريــس  واســرتاتيجيات  أســاليب 
ــوى  ــتفادة القص ــرتوين واالس ــم اإللك ــة والتعل احلديث
ــة ومجيلــة  ــة جلعــل اللغــة حي ــا احلديث مــن التكنولوجي

ــا. ــوب متعلميه يف قل

ــامعيل )2018(، "دور  ــة إس ــت دراس ــا تناول  بين
املعلــم يف تعزيــز اهلويــة اإلســالمية يف ضــوء متطلبــات 

بمفهــوم  التعريــف  إىل  العوملــة". وهدفــت  عــرص 
ــم يف  ــان دور املعل ــا، وبي ــالمية وعنارصه ــة اإلس اهلوي
ــة الــوالء للهويــة اإلســالمية. ولتحقيــق  غــرس وتنمي
ــي،  ــج الوصف ــتخدام املنه ــم اس ــة ت ــداف الدراس أه
واســتخدمت االســتبانة كأداة رئيســية جلمــع البيانــات، 
املرحلــة  معلمــي  مــن  الدراســة  جمتمــع  وتكــون 
ــت )100(  ــة بلغ ــل، بعين ــة رشق الني ــة بمحلي الثانوي
ــت  ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــن أه ــة. وم ــم ومعلم معل
ــدوره  ــة ب ــة الثانوي ــام معلــم املرحل إليهــا الدراســة: قي
ــن  ــه م ــوس طالب ــالمية يف نف ــة اإلس ــز اهلوي يف تعزي
خــالل تعريفهــم بمصــادر اهلويــة اإلســالمية، وتعزيــز 
االقتــداء لدهيــم بالشــخصيات اإلســالمية البــارزة 
وربطهــم بقضايــا األمــة اإلســالمية، كــا أكــدت 
ــرى  ــة وأخ ــة إجيابي ــار للعومل ــود آث ــىل وج ــة ع الدراس
ســلبية عــىل اهلويــة اإلســالمية، ومــن آثارهــا اإلجيابيــة 
ــز التفاعــل بــني املســلمني وغريهــم مــن األمــم،  تعزي
ــة  ــة الفرص ــم، وإتاح ــا بينه ــلمني في ــل املس وتواص

ــة. ــات احلديث ــر التقني ــالمية ع ــة اإلس ــر الثقاف لن

كــا قــام كل مــن فرحيــة وآخــرون )2018( بإجــراء 
ــة  ــة العربي ــي اللغ ــوي ملتعلم ــن "األداء اللغ ــة ع دراس
غــري الناطقــني هبــا" وهدفــت الدراســة إىل التعرف عىل 
األداء اللغــوي هلــؤالء املتعلمــني، اســتخدم فيهــا املنهج 
ــت  ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــيل، وأه ــي التحلي الوصف
إليهــا: حتديــد مهــارات األداء اللغــوي ملتعلمــي اللغــة 
العربيــة غــري الناطقــني هبــا يف ثــالث ومخســني مهــارة 
اندرجــت حتــت أربــع مهــارات رئيســية وهــي مهــارة 

االســتاع، والــكالم، والقــراءة، والكتابــة.

بعنــوان:   ،)2017( توفيــق  دراســة  وجــاءت 
ــني  ــري الناطق ــة غ ــة الطلب ــز دافعي ــرتاتيجيات تعزي "اس
باللغــة العربيــة لتعليــم اللغــة العربيــة" للتعــرف 
عــىل مســتوى اهتــام وممارســة معلمــي اللغــة العربيــة 
الســرتاتيجيات تعزيــز الدافعيــة، ومعرفــة مــا يفضلــه 
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الطلبــة مــن تلــك االســرتاتيجيات، والبحــث يف فروق 
الداللــة اإلحصائيــة بــني ممارســة املعلمني، ومــا يفضله 
الطلبــة مــن اســرتاتيجيات لتعزيــز دافعيتهــم. وقامــت 
ــالل  ــن خ ــي، م ــج الوصف ــتخدام املنه ــة باس الدراس
ــات،  ــع البيان ــية جلم ــتبانة كأداة رئيس ــتخدام االس اس
وتكــون جمتمــع الدراســة مــن املعلمــني وطــالب 
املرحلــة اخلامســة مــن املــدارس الثانويــة الدينيــة 
بواليــة هبانــج يف ماليزيــا، وبعينــة بلغــت )31( معلــم 
و)145( طالــب. وأهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا 
الدراســة: ممارســة املعلمــني لالســرتاتيجيات التقليديــة 
أكثــر مــن االســرتاتيجيات احلديثــة مــع اهتامهــم 
ــل  ــظ تفضي ــدا، ويالح ــال ج ــتوى ع ــا بمس بكلتيه
ــع  ــاوية، م ــورة متس ــرتاتيجيتني بص ــا االس ــة كلت الطلب
ــني  ــة املعلم ــني ممارس ــا ب ــة إحصائي ــروق دال ــود ف وج
هلــا ومــا يفضلــه الطلبــة مــن االســرتاتيجيات والفــرق 
أكثــر يف االســرتاتيجيات احلديثــة مــن االســرتاتيجيات 

ــة. القديم
يف حــني أجــرى عبــد اهلل )2016(، دراســة بعنوان: 
"الوســائل التعليميــة يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني 
بغريهــا" هدفــت إىل بيــان دور الوســائل التعليميــة 
ــن  ــا. م ــني هب ــري الناطق ــة لغ ــة العربي ــم اللغ يف تعلي
ــن  ــيل، وم ــي التحلي ــج الوصف ــتخدام املنه ــالل اس خ
أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة: التأكيــد 
ــن  ــزأ م ــزء ال يتج ــة ج ــائل التعليمي ــون الوس ــىل ك ع
عمليــة التعليــم باعتبارهــا تضيــف إىل حمتويــات املــواد 
ــة  ــة فعال ــة علمي ــا ذات قيم ــة وجتعله ــية حيوي الدراس
ــم  ــاعدة املتعل ــالل مس ــن خ ــق، م ــرب إىل التطبي وأق
املحسوســات  إىل   املجــردات  مــن  االنتقــال  عــىل 
وجتعــل مــن تعلمــه أكثــر تشــويقًا و جاذبيــة، ممــا يعينــه 
عــىل فهــم املــادة وحتليلهــا، كــا تســاعد املتعلــم عــىل 
ترســيخ املعلومــات يف ذاكرتــه وربطهــا يف خميلتــه، كــا 
تســهل الوســائل التعليميــة حتكــم املعلمــني يف العمليــة 

ــة. التعليمي

 وأجرت أســعد )2015( دراســة بعنــون: "تدريس 
ــا لغــري الناطقــني هبــا" وهدفــت  ــة وظيفي اللغــة العربي
ــس  ــة يف تدري ــىل دور الوظيفي ــرف ع ــة إىل التع الدراس
ــة  ــا، مقارن ــني هب ــري الناطق ــة لغ ــة العربي ــارات اللغ مه
ــا  ــا حالي ــم اتباعه ــي يت ــاليب الت ــق واألس ــع الطرائ م
ــتخدمت  ــا. اس ــني هب ــري الناطق ــة لغ ــس العربي يف تدري
ــي مــن  ــيل والتجريب الدراســة املنهــج الوصفــي التحلي
خــالل تطبيــق برنامــج مقــرتح لتعليــم مهــارات اللغــة 
والبعديــة  القبليــة  االختبــارات  وتطبيــق  العربيــة، 
ــة  ــع الدراس ــون جمتم ــج. تك ــق الرنام ــة لتطبي الالزم
مــن مجيــع طــالب اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني هبــا يف 
مدينــة دمشــق، وبلغــت عينــة الدراســة )24( طالــب. 
ــة:  ــا الدراس ــت إليه ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــن أه وم
فاعليــة اســتخدام الوظيفيــة يف تدريــس العربيــة لــدى 
ــىل  ــح ع ــكل واض ــا بش ــة، وتفوقه ــة التجريبي املجموع
الطرائــق التقليديــة التــي درســت هبــا املجموعــة 

ــة. الضابط
كــا أجــرى )Mei, et. al.  (2017 دراســة بعنــوان 
"اســرتاتيجية التعلــم التعــاوين يف تدريــس اللغــة العربية 
ــرتاتيجية  ــرض اس ــت إىل ع ــا" هدف ــني هب ــري الناطق لغ
التعلــم التعــاوين يف تدريــس اللغــة العربيــة لغــري 
الناطقــني هبــا، وعــرض جتــارب حمــارضي اللغــة 
العربيــة أثنــاء تطبيقهــم هلــذه الطريقــة يف تدريــس 
اللغــة العربيــة يف جامعــة الســلطان إدريــس التعليميــة 
باليزيــا. ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم تطبيــق 
ــتبانة  ــتخدمت االس ــيل، واس ــي التحلي ــج الوصف املنه
يف مجــع البيانــات، وتكــون جمتمــع الدراســة مــن 
املحارضيــن الذيــن يقومــون بتدريــس العربيــة يف 
ــن.  ــة )10( حمارضي ــة الدراس ــت عين ــة، وبلغ اجلامع
ــة: أن  ــا الدراس ــت إليه ــي توصل ــج الت ــم النتائ وأه
ــم  ــق التعل ــوة تطبي ــون بق ــن يدعم ــة املحارضي غالبي
التعــاوين أثنــاء الفصــول الدراســية وخارجها ملســاعدة 
ــارات  ــة ومه ــم اللغوي ــني مهاراهت ــىل حتس ــالب ع الط
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ــي. ــل االجتاع ــال والتفاع االتص
 وكذلــك قــام) Al-Omari (2016 بإجــراء دراســة 
ــني هبــا يف  ــري الناطق ــة لغ ــة العربي ــم اللغ ــوان "تعلي بعن
ــرف  ــت إىل التع ــث" "هدف ــة احلدي ــم اللغ ــوء عل ض
عــىل مفهــوم تعليــم اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني هبــا 
ــىل دور  ــرف ع ــث، والتع ــة احلدي ــم اللغ ــوء عل يف ض
مــدرس اللغــة العربيــة لغــري الناطقــني هبــا. ولتحقيــق 
الوصفــي  املنهــج  تطبيــق  تــم  الدراســة  أهــداف 
ــا: أن  ــت إليه ــي توصل ــج الت ــم النتائ ــيل، وأه التحلي
تعليــم اللغــات حيتــاج إىل الكثــري مــن الصــر والقــوة، 
ــق  ــىل حتقي ــوم ع ــتمرة وأن يق ــة مس ــاج إىل دراس وحيت
ــا اللغــة العامــة  أهــداف علــوم اللغــات، وفهــم قضاي
باإلضافــة إىل الثقافــات األخــرى والقــدرة عــىل قبــول 

ــن". اآلخري

ما يميز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة":
الســابقة  الدراســات  مــن  االســتفادة  "رغــم 
احلاليــة،  للدراســة  النظــري  اإلطــار  خــالل  مــن 
قــام  التــي  واملراجــع  الكتــب  عــىل  واالســتدالل 
ــابقة، إال  ــاهتم الس ــا يف دراس ــتعانة هب ــون باالس الباحث
أن هــذه الدراســة متيــزت عــن الدراســات الســابقة، با 

ييل":
عملــت هــذه الدراســة عــىل حتليــل دور التقنيــات . 1

التعليميــة يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني 
العربيــة  اهلويــة  تعزيــز  يف  أخــرى  بلغــات 

التــي  الدراســات  نــدرة  واإلســالمية يف ظــل 
ــة  ــز اهلوي ــة وتعزي ــات التعلمي ــني التقني ــت ب ربط

واإلســالمية. العربيــة 
تناولــت الدراســات الســابقة تعليــم اللغــة العربيــة . 2

ــني  ــام يف ح ــكل ع ــرى بش ــات أخ ــني بلغ للناطق
ــب  ــن جان ــوع م ــة املوض ــة احلالي ــت الدراس تناول

ــة. ــات التعليمي مهــم وهــو دور التقني

منهج الدراسة:
تــم مجــع البيانــات مــن خــالل تطبيــق املنهــج 
ــرة  ــف الظاه ــاول وص ــذي حي ــيل ال ــي التحلي الوصف
ــني  ــة ب ــا، والعالق ــل بياناهت ــة، وحتلي ــوع الدراس موض
مكوناهتــا واآلراء، باســتخدام االســتبانة كأداة رئيســية 

ــة. للدراس

جمتمع وعينة الدراسة:
العربيــة  متعلمــي  يف  الدراســة  جمتمــع  متثــل 
اإلســالمية  اجلامعــة  يف  أخــرى  بلغــات  الناطقــني 
ــة الســعودية والبالــغ عددهــم )312(  باململكــة العربي
متعلــم. وقــد تــم اســتخدام طريقــة العينــة العشــوائية، 
حيــث تــم توزيــع 110 اســتبانات عــىل أفــراد جمتمــع 
ــة  ــتبانة صاحل ــىل 97 اس ــول ع ــم احلص ــة وت الدراس
للتحليــل بنســبة اســرتداد 88.2%، ويتضــح فيــا 
ــات  ــب البيان ــة حس ــة الدارس ــراد عين ــع أف ــيل توزي ي

الديموغرافيــة لألفــراد:
جدول )1(: توزيع أفراد عينة الدارسة حسب البيانات الديموغرافية )ن= 97(

النسبة املئوية %العددالبيانات الديموغرافية

العمر
5354.6من 15 اىل 25 عام
4041.2من 26 اىل 35 عام

44.1أكر من 35 عام

املؤهل العلمي
2828.9ثانوي فا دون

6162.9جامعي )بكالوريوس(
88.2دراسات عليا
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أداة الدراسة
أعد الباحث االستبانة وفقا للخطوات اآلتية:

ــة  ــتبانة إىل معرف ــت االس ــتبانة: هدف ــدف االس ه
ــة  ــز اهلوي ــة يف تعزي ــات التعليمي ــف التقني ــع توظي واق
ــة  ــة العربي ــي اللغ ــدى متعلم ــالمية ل ــة واإلس العربي

ــرى. ــات أخ ــني بلغ الناطق

مصــادر إعــداد االســتبانة: أعــدت هــذه االســتبانة 
بنــاء عــىل الدراســات الســابقة مثــل دراســة )احلازمــي 

ــايت 2020، إســاعيل 2018(. 2021، زين

تكونــت  األوليــة:  بصورهتــا  االســتبانة  بنــاء 
ثــالث  فقــرة موزعــة عــىل  االســتبانة مــن )29( 
جمــاالت هــي: )واقــع توظيــف التقنيــات التعليميــة يف 
تعزيــز اهلويــة العربيــة يف برامــج تعليــم اللغــة العربيــة 
ــي  ــزاز متعلم ــتوى اعت ــرى، مس ــات أخ ــني بلغ للناطق
اللغــة العربيــة الناطقــني بلغــات أخــرى باهلويــة 
العربيــة واإلســالمية، معوقــات تفعيــل دور التقنيــات 
التعليميــة يف تعزيــز اهلويــة العربيــة واإلســالمية لــدى 
ــرى(،  ــات أخ ــني بلغ ــة الناطق ــة العربي ــي اللغ متعلم
وقــد تــم اســتخدام مقيــاس ليكــرت اخلــايس لقيــاس 

ــة. ــة الدراس ــتجابات عين اس

ضبــط االســتبانة: للتأكــد مــن دقــة االســتبانة 
ــتبانة  ــدق االس ــالت ص ــاب معام ــث بحس ــام الباح ق

ــأيت. ــا ي ــًا مل ــا وفق وثباهت

صدق االستبانة:
للمجتمــع  متثيلهــا  االســتبانة  صــدق  يعنــي 
التــي  اإلجابــات  أن  أي  بشــكل جيــد،  املــدروس 
تعطينــا  االســتبانة  أســئلة  مــن  عليهــا  نحصــل 
ــر  ــئلة )البح ــا األس ــت ألجله ــي وضع ــات الت املعلوم
والتنجــي،2014(، ويوجــد العديــد مــن االختبــارات 

التــي تقيــس صــدق االســتبانة أمههــا:

1- الصدق الظاهري "صدق املحكمني":
ــىل  ــة ع ــا األولي ــتبانة يف صورهت ــرض االس ــم ع ت
ــني  ــن )8( حمكم ــت م ــني تألف ــن املحكم ــة م جمموع
ــة  ــس اللغ ــرق تدري ــج وط ــني يف مناه ــن املتخصص م
ــتجابة آلراء  ــت االس ــد مت ــات، وق ــة، واللغوي العربي
ــوء  ــل يف ض ــذف والتعدي ــث احل ــن حي ــني م املحكم
ــتبانة يف  ــت االس ــك خرج ــة، وبذل ــات املقدم املقرتح

ــة. ــا النهائي صورهت

:Internal Validity 2- صدق االتساق الداخيل
تــم التأكــد مــن صــدق االتســاق الداخــيل لفقــرات 
االســتبانة وذلــك مــن خــالل حســاب معامــالت 
فقــرات االســتبانة  فقــرة مــن  بــني كل  االرتبــاط 
ــا يف  ــرة، ك ــه الفق ــي إلي ــذي تنتم ــال ال ــة للمج ودرج

اجلــدول )2(.
جدول )2( معامل االرتباط بني درجة كل فقرة من فقرات االستبانة مع الدرجة الكلية للمجال الذي تنتمي إليه 

املجالم
معامل 

بريسون 
لالرتباط

القيمة 
االحتالية 

)sig(
واقع توظيف التقنيات التعليمية يف تعزيز اهلوية العربية يف برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى.

796.0.000*تستخدم التقنيات التعليمية يف التدريب عىل النطق السليم للمفردات.1

798.0.000*تستخدم التقنيات التعليمية يف توضيح مدلول املفردات والرتاكيب.2

853.0.000*يتم توظيف التقنيات التعليمية يف توضيح املعنى العام للجمل والفقرات.3

686.0.000*توظف التقنيات التعليمية يف تقريب املجرد يف صورة حمسوسة.4
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لالرتباط

القيمة 
االحتالية 

)sig(

توظف التقنيات الرقمية ملساعدة املتعلم عىل قراءة وكتابة الكلات أو التعبريات أو 5
772.0.000*اجلمل دون جتريدها إىل املقاطع واحلروف.

868.0.000*تستخدم التقنيات التعليمية يف إناء ثروة املفردات.6

871.0.000*تستخدم التقنيات التعليمية يف ممارسة القواعد النحوية.7

تستخدم التقنيات التعليمية يف مساعدة املتعلم عىل تطوير مهاراته يف اللغة 8
851.0.000*واالنتقال من مرحلة إىل أخرى.

836.0.000*تستخدم التقنيات التعليمية يف تدرب املتعلمني عىل تطبيق وممارسة ما تعلموه.9

تستخدم التقنيات التعليمية يف مساعدة املتعلمني عىل التفريق بني أصوات اللغة 10
836.0.000*وحل رموزها.

مستوى اعتزاز متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى باهلوية العربية واإلسالمية

849.0.000*أشعر بالفخر والعزة باالنتاء إىل اهلوية العربية واالسالمية.11

672.0.000*أعرف مواقع املكتبات واملنصات التعليمية.12

874.0.000*أقتدي بالسلوكات والقيم العربية واالسالمية.13

849.0.000*أقدر مدى إسهامات الثقافة العربية واإلسالمية يف بناء احلضارة اإلنسانية.14

882.0.000*أقوم بمارسة الشعائر االسالمية.15

867.0.000*أعتز بتاريخ األمة العربية واإلسالمية.16

859.0.000*أعتز باللغة العربية كرمز للمسلمني.17

777.0.000*أشعر بالغرية عىل اهلوية العربية واإلسالمية عند حماولة املساس هبا.18

882.0.000*أدافع عن القيم العربية واإلسالمية أمام كل من يقلل من شأهنا.19

معوقات تفعيل دور التقنيات التعليمية يف تعزيز اهلوية العربية واإلسالمية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى

772.0.000*الكلفة العالية للتقنيات الرقمية وعدم مقدرة املؤسسات التعليمية عىل توفريها20

عدم توفر الكوادر التعليمية والتدريبية القادرة عىل استيعاب واستخدام أدوات 21
726.0.000*التقنيات الرقمية.

793.0.000*مقاومة املعلمني للتغيري والتطوير وإرصارهم عىل االستمرار باألنظمة التقليدية..22

801.0.000*عدم وجود خمترات خاصة للتقنيات التعليمية.23

816.0.000*عدم توافر الفنيني املؤهلني واختصايص تقنيات التعليم.24
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االحتالية 

)sig(
السبل واملقرتحات لزيادة فاعلية التقنيات التعليمية يف تعزيز اهلوية العربية واإلسالمية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات 

أخرى
873.0.000*إعداد ميزانية خاصة لتوفري التقنيات التعليمية25

904.0.000*إعداد دورات تدريبية تساعد املعلمني عىل توظيف التقنيات التعليمية بشكل فعال26

إعداد ورش عمل لتنمية اجتاهات املعلمني نحو أمهية التطوير وتوظيف التقنيات 27
883.0.000*التعليمية

916.0.000*توفري فنيني متخصصني يف التقنيات التعليمية باملؤسسة التعليمية28

874.0.000*توفري بيئة تعليمية مناسبة ومالئمة لتوظيف التقنيات التعليمية.29
.α ≥ 0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة*

أن مجيــع معامــالت  مــن جــدول )2(  يتضــح 
ــة وبدرجــة عاليــة عنــد  االرتبــاط ذات داللــة إحصائي
ــتبانة  ــرات االس ــر فق ــك تعت ــتوى α ≥ 0.05 وبذل مس

ــه. ــت لقياس ــا وضع ــة مل صادق

:Structure Validity 3- الصدق البنائي
حســاب  تــم  البنائــي  الصــدق  مــن  للتأكــد   
مــن  جمــال  كل  درجــة  بــني  االرتبــاط  معامــالت 
جمــاالت االســتبانة والدرجــة الكليــة لالســتبانة كــا يف 

.)3( جــدول 
جدول )3( معامل االرتباط بني درجة كل جمال من جماالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة

معامل بريسون املجالم
لالرتباط

القيمة االحتالية 
)sig(

واقع توظيف التقنيات التعليمية يف تعزيز اهلوية العربية يف برامج تعليم 1
892.0.000*اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى.

مستوى اعتزاز متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى باهلوية 2
895.0.000*العربية واإلسالمية

معوقات تفعيل دور التقنيات التعليمية يف تعزيز اهلوية العربية واإلسالمية 3
752.0.000*لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى

السبل واملقرتحات لزيادة فاعلية التقنيات التعليمية يف تعزيز اهلوية العربية 4
757.0.000*واإلسالمية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى

.α ≥ 0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة*

يتضــح مــن جــدول )3( أن معامــالت االرتبــاط يف 
جمــاالت االســتبانة كافــة دالــة إحصائيــًا عنــد مســتوى 
α ≥ 0.05 وبذلــك تعــد مجيــع جمــاالت االســتبانة 

ــه. ــت لقياس ــا وضع ــه مل صادق

:Reliability ثبات اإلستبانة
ــه،  ــدم تناقض ــاس وع ــتقرار املقي ــات اس ــي الثب يعن

ــد  ــج إذا أعي ــس النتائ ــاء نف ــالل إعط ــن خ ــك م وذل
تطبيقــه عــىل نفــس العينــة )البحــراوي، 2018(، وقــد 
تــم التحقــق مــن ثبــات اســتبانة الدراســة مــن خــالل 
Cronbach's Alpha Coeffii ــا خ ــا كرونب ــل ألف  معام
Split Half Meth- ــة ــة النصفي ــة التجزئ cient وطريق

ــايل يوضــح ذلــك: od واجلــدول الت
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جدول )4(: معامل ألفا كرونبا خ والتجزئة النصفية لقياس ثبات اإلستبانة

جدول )4(: معامل ألفا كرونبا خ والتجزئة النصفية لقياس ثبات اإلستبانة

عدد املجالم
الفقرات

معامل ألفا 
كرونبا خ

التجزئة النصفية

معامل 
االرتباط

معامل 
االرتباط 

املعدل

1
واقع توظيف التقنيات التعليمية يف تعزيز اهلوية 

العربية يف برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات 
أخرى.

100.9440.9230.960

مستوى اعتزاز متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات 2
90.9450.8780.935أخرى باهلوية العربية واإلسالمية

3
معوقات تفعيل دور التقنيات التعليمية يف تعزيز 

اهلوية العربية واإلسالمية لدى متعلمي اللغة العربية 
الناطقني بلغات أخرى

50.8410.8070.893

4
السبل واملقرتحات لزيادة فاعلية التقنيات التعليمية 

يف تعزيز اهلوية العربية واإلسالمية لدى متعلمي اللغة 
العربية الناطقني بلغات أخرى

50.9340.8520.920

290.9630.9560.977مجيع جماالت االستبانة

ــة  ــات مقبول ــم الثب ــدول )4( أن قي ــن ج ــح م يتض
مــن الناحيــة االحصائيــة، حيــث بلغــت قيمــة الثبــات 
جلميــع فقــرات االســتبانة بطريقــة ألفــا كرونبــا خ 
0.963، بينــا بلغــت قيمــة معامــل االرتبــاط املعــدل 
0.977، وهــذا يعنــى أن معامــل الثبــات مرتفــع، 
ــا  ــاس م ــة يف قي ــتبانة( صادق ــاس )االس وأن أداة القي
وضعــت لقياســه، كــا أهنــا ثابتــة بدرجــة كبــرية جــدًا، 
ممــا يؤهلهــا لتكــون أداة قيــاس مناســبة وفاعلــة هلــذه 

ــا. ــن تطبيقه ــة ويمك الدراس
صياغــة االســتبانة يف صــورة التطبيــق: بعــد التأكــد 
مــن صــدق االســتبانة وثباهتــا أصبحــت االســتبانة يف 
صورهتــا النهائيــة وقابلــة للتطبيــق عــىل عينــة البحــث 
ــة  ــة باجلامع ــة العربي ــم اللغ ــد تعلي ــالب معه ــن ط م
ــود  ــىل بن ــالب ع ــتجيب الط ــث يس ــالمية، بحي اإلس
ــدول  ــح يف اجل ــايس موض ــدرج مخ ــًا لت ــتبانة وفق االس

ــتجابة: ــكل اس ــدرة ل ــة املق ــع الدرج اآليت م

غري موافق بشدةغري موافقحمايدموافقموافق بشدة
54321

األساليب اإلحصائية املستخدمة: 
ــات مــن خــالل برنامــج  ــل البيان ــغ وحتلي ــم تفري ت

ــي  ــل اإلحصائ التحلي
 Statistical Package for the Social Sciences

SPSS 26)، باســتخدام االختبــارات اإلحصائية التالية:

1 . Frequencies &) النســب املئويــة والتكــرارات
.(Percentages

2 .Pearson Correla-) ــون ــاط بريس ــل االرتب  معام

.(tion Coefficient

3 . (Cronbach's Alpha) كرونبــا خ  ألفــا  اختبــار 
وكذلــك طريقــة التجزئــة النصفيــة.

ــراف . 4 ــبي واالنح ــوزن النس ــايب وال ــط احلس املتوس
ــاري. املعي

5 . One Way(األحــادي التبايــن  حتليــل  اختبــار 
.(Analysis of Variance - ANOVA
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 نتائج الدراسة وتفسريها

ــذي  ــؤال األول ال ــة بالس ــث املرتبط ــج البح أوالً: نتائ
ــه: نص

ــز  ــة يف تعزي ــات التعليمي ــف التقني ــع توظي ــا واق م
العربيــة  اللغــة  تعليــم  برامــج  يف  العربيــة  اهلويــة 

للناطقــني بلغــات أخــرى؟
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخدام املتوســط 
النســبي  والــوزن  املعيــاري  واالنحــراف  احلســايب 

ــك. ــح ذل ــايل يوض ــدول الت ــب، واجل والرتتي

جدول رقم )5( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري والوزن النسبي والرتتيب لفقرات جمال " واقع توظيف 
التقنيات التعليمية يف تعزيز اهلوية العربية يف برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى."

املتوسط الفقرةم
احلسايب

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الرتتيبالنسبي

3.821.0276.492تستخدم التقنيات التعليمية يف التدريب عىل النطق السليم للمفردات.1
3.870.9777.321تستخدم التقنيات التعليمية يف توضيح مدلول املفردات والرتاكيب.2
3.760.9475.265يتم توظيف التقنيات التعليمية يف توضيح املعنى العام للجمل والفقرات.3
3.801.0076.084توظف التقنيات التعليمية يف تقريب املجرد يف صورة حمسوسة.4

توظف التقنيات الرقمية ملساعدة املتعلم عىل قراءة وكتابة الكلات أو 5
3.661.0073.208التعبريات أو اجلمل دون جتريدها إىل املقاطع واحلروف.

3.691.0073.817تستخدم التقنيات التعليمية يف إناء ثروة املفردات.6
3.810.9876.293تستخدم التقنيات التعليمية يف مماسة القواعد النحوية.7

تستخدم التقنيات التعليمية يف مساعدة املتعلم عىل تطوير مهاراته يف اللغة 8
3.731.1174.646واالنتقال من مرحلة إىل أخرى.

تستخدم التقنيات التعليمية يف تدرب املتعلمني عىل تطبيق وممارسة ما 9
3.641.0372.7810تعلموه.

تستخدم التقنيات التعليمية يف مساعدة الطالب عىل التفريق بني أصوات 10
3.661.0473.209اللغة وحل رموزها.

3.750.8374.91مجيع فقرات املجال معا

ــع  ــايب جلمي ــط احلس ــدول )5( أن املتوس ــني اجل يب
ــوزن  ــإن ال فقــرات املجــال يســاوي 3.75 وبذلــك ف
ــة  ــاك موافق ــي أن هن ــذا يعن ــبي 74.91%، وه النس
ــبة %74.91،  ــام بنس ــكل ع ــال بش ــرات املج ــىل فق ع
وقــد تبــني حصــول الفقــرة " تســتخدم التقنيــات 
ــب  ــردات والرتاكي ــول املف ــح مدل ــة يف توضي التعليمي
ــا  ــبة 77.32%، بين ــة بنس ــة موافق ــىل درج ــىل أع "ع
ــة يف  ــات التعليمي ــتخدم التقني ــرة "تس ــت الفق حصل
تــدرب املتعلمــني عــىل تطبيــق وممارســة مــا تعلمــوه" 

ــبة %72.78.  ــة بنس ــة موافق ــل درج ــىل أق ع
ــة وفاعليــة  وتعــزو الدراســة هــذه النتيجــة إىل أمهي

ــة  ــة العربي ــم اللغ ــيط تعل ــة يف تبس ــات التعليمي التقني
حيــث تعمــل عــىل تذليــل وتســهيل فهــم واســتيعاب 
ــات  ــني، فالتقني ــارف إىل املتعلم ــرات واملع ــل اخل ونق
للخــرات  فرصــة  إتاحــة  عــىل  تعمــل  التعليميــة 
ــرات  ــون إىل اخل ــا تك ــرب م ــكل أق ــة بش املحسوس
الواقعيــة، ممــا يــؤدي إىل اســتثارة النشــاط الــذايت لــدى 
املتعلمــني ممــا يســاهم يف توفــري تعلــم أعمــق، وأعظــم 
أثــرا وأكثــر بقــاًء، كــا أهنــا تســاعد عــىل نمــو املفاهيــم 
ــدة،  ــة واجلدي ــة املرغوب ــات العلمي ــن االجتاه وتكوي
ولذلــك جــاءت عبــارة "تســتخدم التقنيــات التعليميــة 
يف تــدرب املتعلمــني عــىل تطبيــق وممارســة مــا تعلموه" 
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جدول رقم )6( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري والوزن النسبي والرتتيب لفقرات جمال " مستوى اعتزاز متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى 
باهلوية العربية واإلسالمية "

ــات  ــة التقني ــىل فاعلي ــدل ع ــذا ي ــة األوىل وه يف املرتب
ــم. ــداف التعل ــق أه ــة يف حتقي التعليمي

ــد اهلل  ــة عب ــج دراس ــع نتائ ــة م ــذه النتيج ــق ه وتتف
)2016( التــي توصلــت إىل أن الوســائل التعليميــة 
جــزء ال يتجــزأ مــن عمليــة التعليــم باعتبارهــا تضيــف 
حيويــة إىل حمتويــات املــواد الدراســية وتزيــد مــن 
ــرب  ــة وأق ــا فعال ــة وجتعله ــا العلمي ــا وفاعليته قيمته
ــن  ــال م ــىل االنتق ــم ع ــاعد املتعل ــا تس ــق، ك إىل التطبي
املجــردات إىل املحسوســات وجتعــل مــن تعلمــه أكثــر 
تشــويقا وجاذبيــة، ممــا يعينــه عــىل فهــم وحتليــل املــادة، 

كــا تســاعده عــىل ترســيخ املعلومــات يف ذاكرتــه 
وربطهــا يف خميلتــه، وجتعــل املعلمــني يتحكمــون أكثــر 

ــة. ــة التعليمي يف العملي

ــذي  ــاين ال ــج البحــث املرتبطــة بالســؤال الث ــًا: نتائ ثاني
نصــه:

مــا مســتوى اعتــزاز متعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــني 
بلغــات أخــرى باهلويــة العربيــة واإلســالمية"؟ 

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخدام املتوســط 
النســبي  والــوزن  املعيــاري  واالنحــراف  احلســايب 

ــك: ــح ذل ــايل يوض ــدول الت ــب، واجل والرتتي

املتوسط الفقرةم
احلسايب

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الرتتيبالنسبي

4.031.0780.624أشعر بالفخر والعزة باالنتاء إىل اهلوية العربية واالسالمية.
3.720.9774.439أعرف مواقع املكتبات واملنصات التعليمية.

4.100.9382.061أقتدي بالسلوكات والقيم العربية واالسالمية.
أقدر مدى إسهامات الثقافة العربية واإلسالمية يف بناء احلضارة 

3.861.0677.118اإلنسانية.

4.041.0280.823أقوم بمارسة الشعائر االسالمية.
3.931.1278.566أعتز بتاريخ األمة العربية واإلسالمية.
4.101.0882.062أعتز باللغة العربية كرمز للمسلمني.

3.871.1477.327أشعر بالغرية عىل اهلوية العربية واإلسالمية عند حماولة املساس هبا.
3.991.0779.795أدافع عن القيم العربية واإلسالمية أمام كل من يقلل من شأهنا.

3.960.8879.20مجيع فقرات املجال معا

ــع  ــايب جلمي ــط احلس ــدول )6( أن املتوس ــني ج يب
ــوزن  ــإن ال فقــرات املجــال يســاوي 3.96 وبذلــك ف
ــة  ــاك موافق ــي أن هن ــذا يعن ــبي 79.20%، وه النس
ــبة %79.20،  ــام بنس ــكل ع ــال بش ــرات املج ــىل فق ع
وقــد تبــني حصــول الفقــرة "أقتــدي بالســلوكات 
والقيــم العربيــة واالســالمية" عــىل أعــىل درجــة 
موافقــة بنســبة 82.06%، بينــا حصلــت الفقــرة 
"أعــرف مواقــع املكتبــات واملنصــات التعليميــة" عــىل 

ــبة %74.43.  ــة بنس ــة موافق ــل درج أق

اللغــة  أن  إىل  النتيجــة  هــذه  الدراســة  وتعــزو 
ــزاز هبــا وأن  ــة واالعت تعتــر مــن أهــم مقومــات اهلوي
اللغــة العربيــة متتلــك خصائــص ومميــزات جتعــل 
ــة  ــي لغ ــي فه ــتوى العامل ــىل املس ــام ع ــور اهت ــا حم منه
ــق  ــه تنبث ــم ومــن خــالل حفظــه وتالوت القــرآن الكري
ــة تعــد مــن مقومــات  القيــم اإلنســانية، فاللغــة العربي
اهلويــة اإلســالمية فهــي تكســب مــن يتعلمهــا الســات 
ــز هبــا املســلمون،  والســلوكات واملقومــات التــي يتمي
وجتعــل مــن يتعلمهــا يعتــز باالنتــاء لعقيــدة املســلمني 
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وحيــرتم قيمهــا الثقافيــة واحلضاريــة والشــعور بالتميــز 
"أقتــدي  عبــارة  جــاءت  لذلــك  واالســتقاللية، 
ــة  ــالمية" يف املرتب ــة واإلس ــم العربي ــلوكات والقي بالس
األوىل وهــذا يــدل عــىل أن تعليــم اللغــة العربيــة 
باعتبارهــا لغــة ثانيــة يشــكل أهــم أدوات نــر الثقافــة 
اإلســالمية وترســيخ صــورة عــن القيــم واألخالقيــات 

ــة. ــة العربي ــاب اللغ ألصح
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة احلازمــي 
ــاء  ــة وع ــة العربي ــت إىل أن اللغ ــي توصل )2021( الت
اإلســالم ومســتودع ثقافتــه وهــي التــي حافظــت 
ــت  ــور وربط ــع العص ــالمية يف مجي ــة اإلس ــىل اهلوي ع
ــرز  ــن أب ــاع األرض، وم ــتى بق ــلمني يف ش ــني املس ب
العوملــة  العربيــة  اللغــة  تواجــه  التــي  التحديــات 
والدعــوة إىل العاميــة، ومــن ســبل معاجلتهــا االهتــام 
الطــالب  إلكســاب  التعليميــة  املناهــج  بتطويــر 

مهــارات اللغــة العربيــة وإتقاهنــا وتعزيــز االنتــاء 
ــا. ــزاز هب ــا واالعت إليه

 كــا تتفــق مــع نتائــج دراســة محــادة )2019( 
التــي أكــدت عــىل انتــاء متعلمــي اللغــة العربيــة 
ــة  ــة العربي ــع هبــا اهلوي ــي تتمت ــم والســلوكيات الت للقي

واإلســالمية.

ثالثــًا: نتائــج البحــث املرتبطــة بالســؤال الثالــث الــذي 
نصــه:

مــا معوقــات تفعيــل دور التقنيــات التعليميــة يف تعزيــز 
اهلويــة العربيــة واإلســالمية لــدى متعلمــي اللغــة 

ــرى؟ ــات أخ ــني بلغ ــة الناطق العربي
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخدام املتوســط 
النســبي  والــوزن  املعيــاري  واالنحــراف  احلســايب 

ــك: ــح ذل ــايل يوض ــدول الت ــب، واجل والرتتي

جدول رقم )7( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري والوزن النسبي والرتتيب لفقرات جمال " معوقات تفعيل دور التقنيات التعليمية يف تعزيز اهلوية العربية 
واإلسالمية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى "

الفقرةم
املتوسط 
احلسايب

االنحراف 
املعياري

الوزن 
النسبي

الرتتيب

1
الكلفة العالية للتقنيات الرقمية وعدم مقدرة املؤسسات 

التعليمية عىل توفريها
3.630.9672.581

2
عدم توفر الكوادر التعليمية والتدريبية القادرة عىل 

استيعاب واستخدام أدوات التقنيات الرقمية.
3.580.9671.552

3
مقاومة املعلمني للتغيري والتطوير وإرصارهم عىل 

االستمرار باألنظمة التقليدية.
3.511.0970.105

3.531.0470.523عدم وجود خمترات خاصة للتقنيات التعليمية.4
3.511.0270.104عدم توافر الفنيني املؤهلني واختصايص تقنيات التعليم.5

3.550.7970.97مجيع فقرات املجال معا
ــع  ــايب جلمي ــط احلس ــدول )7( أن املتوس ــني ج يب
ــوزن  ــإن ال فقــرات املجــال يســاوي 3.55 وبذلــك ف
ــة  ــاك موافق ــي أن هن ــذا يعن ــبي 70.97%، وه النس
ــبة %70.97،  ــام بنس ــكل ع ــال بش ــرات املج ــىل فق ع
وقــد تبــني حصــول الفقــرة "الكلفــة العاليــة للتقنيــات 

ــىل  ــة ع ــات التعليمي ــدرة املؤسس ــدم مق ــة وع الرقمي
توفريهــا" عــىل أعــىل درجــة موافقــة بنســبة %72.58، 
ــري  ــني للتغي ــة املعلم ــرة " مقاوم ــت الفق ــا حصل بين
والتطويــر وإرصارهــم عــىل االســتمرار باألنظمــة 
التقليديــة " عــىل أقــل درجة موافقــة بنســبة %70.10.
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ــود  ــدم وج ــة إىل ع ــذه النتيج ــة ه ــزو الدراس وتع
خطــة حمــددة لتوظيــف الوســائل والتقنيــات التعليميــة 
احلديثــة يف التدريــس، وربطهــا باملنهــج، وعــدم وجــود 
خطــة لتنظيــم امليزانيــة اخلاصــة بمعاهــد تعليــم اللغــة 

لضــان توفــري التقنيــات التعليميــة.
ــة عبــد  ــج دراس ــع نتائ ــة م ــق هــذه النتيج وتتف
ــد  ــود العدي ــت إىل وج ــي توصل ــد )2019( الت احلمي
ــالك  ــة رشاء وامت ــة كصعوب ــات االقتصادي ــن املعوق م
التقنيــات التعليميــة، ومعوقــات بريــة تتمثــل يف 
عــدم توفــر الكــوادر القــادرة عــىل توظيفهــا ومعوقات 
ــع  ــري، وم ــني للتغي ــة املعلم ــن يف مقاوم ــة تكم فكري
ــىل رضورة  ــدت ع ــي أك ــايت )2020( الت ــة زين دراس
العمــل عــىل توفــري بنيــة قــادرة عــىل تأهيــل برجميــات 
تعليميــة وإدخاهلــا للمنشــآت التعليميــة، ومــع دراســة 

ــرورة  ــت ب ــي أوص ــي )2019( الت ــرو وصليب العم
توفــري التقنيــات التعلميــة يف املــدارس نظــرا ألمهيتهــا 
وفاعليتهــا يف التعليــم، ومــع دراســة العليــان )2019( 
التــي أكــدت عــىل وجــود معوقــات ماديــة وبريــة يف 

ــم. ــة يف التعلي ــات التعليمي ــف التقني توظي

رابعــًا: نتائــج البحــث املرتبطــة بالســؤال الرابــع الــذي 
نصــه:

مــا الســبل واملقرتحــات لزيــادة فاعليــة التقنيــات 
ــدى  ــة واإلســالمية ل ــة العربي ــز اهلوي ــة يف تعزي التعليمي
ــرى"؟   ــات أخ ــني بلغ ــة الناطق ــة العربي ــي اللغ متعلم
لإلجابــة عــن هــذا الســؤال تــم اســتخدام املتوســط 
النســبي  والــوزن  املعيــاري  واالنحــراف  احلســايب 

ــك. ــح ذل ــايل يوض ــدول الت ــب، واجل والرتتي

جدول رقم )8( املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري والوزن النسبي والرتتيب لفقرات جمال "السبل واملقرتحات لزيادة فاعلية 
التقنيات التعليمية يف تعزيز اهلوية العربية واإلسالمية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى"

املتوسط الفقرةم
احلسايب

االنحراف 
املعياري

الوزن 
الرتتيبالنسبي

3.970.9279.385إعداد ميزانية خاصة لتوفري التقنيات التعليمية1

إعداد دورات تدريبية تساعد املعلمني عىل توظيف التقنيات 2
4.051.0081.032التعليمية بشكل فعال

إعداد ورش عمل لتنمية اجتاهات املعلمني نحو أمهية التطوير 3
4.030.9680.624وتوظيف التقنيات التعليمية

4.030.9880.623توفري فنيني واختصايص التقنيات التعليمية باملؤسسة التعليمية4
4.070.9581.461توفري بيئة تعليمية مناسبة ومالئمة لتوظيف التقنيات التعليمية.5

4.030.8680.58مجيع فقرات املجال معا

ــع  ــايب جلمي ــط احلس ــدول )8( أن املتوس ــني ج يب
ــوزن  ــإن ال فقــرات املجــال يســاوي 4.03 وبذلــك ف
ــة  ــاك موافق ــي أن هن ــذا يعن ــبي 80.58%، وه النس
ــبة %80.58،  ــام بنس ــكل ع ــال بش ــرات املج ــىل فق ع
ــة  ــة تعليمي ــري بيئ ــرة "توف ــول الفق ــني حص ــد تب وق
مناســبة ومالئمــة لتوظيــف التقنيــات التعليميــة" عــىل 
أعــىل درجــة موافقــة بنســبة 81.46%، بينــا حصلــت 
الفقــرة "إعــداد ميزانيــة خاصــة لتوفــري التقنيــات 

التعليميــة" عــىل أقــل درجــة موافقــة بنســبة %79.38.
النتيجــة إىل إدراك عينــة  الدراســة هــذه  تعــزو 
ــىل  ــرص ع ــة واحل ــات التعليمي ــة التقني ــة بأمهي الدراس
توفريهــا وتوظيفهــا يف العلميــة التعليميــة، كــا أن 
ــل  ــن قب ــارات م ــض امله ــب بع ــة يتطل ــف التقني توظي

ــة. ــتخدامها بفاعلي ــة اس ــم يف كيفي املعل
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة العليــان )2019( 
جيــدا  تدريبــا  املعلمــني  بتدريــب  أوصــت  التــي 
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ــات  ــر املعلوم ــل ع ــة يف ظ ــم اجلدي ــام بأدواره للقي
العمــر  دراســة  ومــع  التكنولوجيــة،  والتطــورات 
تزويــد  رضورة  تقــرتح  التــي   )2019( والصليبــي 

ــج  ــع املناه ــة م ــة املتوافق ــات التعليمي ــدارس بالتقني امل
ــورة. ــية املط الدراس

جدول )9( معامل االرتباط بني التقنيات التعليمية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى وتعزيز اهلوية العربية واإلسالمية

جدول )10( نتائج اختبار " حتليل التباين األحادي " - العمر

معامل بريسون الفرضية
لالرتباط

القيمةاالحتالية 
).Sig(

يوجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (α≥ 0.05 ) بني التقنيات التعليمية يف 
0.6700.000تعليم اللغة العربية لغري الناطقني وتعزيز اهلوية العربية واإلسالمية.

ــاوي  ــاط يس ــل االرتب ــدول )9( أن معام ــني ج يب
تســاوي   (.Sig) االحتاليــة  القيمــة  وأن   ،0.670
0.000 وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة 0.05 
وهــذا يــدل عــىل وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
بــني التقنيــات التعليميــة يف تعليــم اللغــة العربيــة 
للناطقــني بلغــات أخــرى وتعزيــز اهلويــة العربيــة 

واإلســالمية. 
ــات  ــة إىل أن التقني ــذه النتيج ــة ه ــزو الدراس وتع
التعليمــة هلــا أثر فعــال يف اكتســاب املعــارف واخلرات 
واملهــارات اخلاصــة باللغــة العربيــة وبالتــايل فــإن هــذه 

املعــارف واخلــرات اجلديــدة تقودهــم إىل ممارســة 
ــا  ــة مم ــة العربي ــة باللغ ــم مرتبط ــي قي ــلوكات وتبن س
ــة  ــا أن اللغ ــم ك ــة لدهي ــة العربي ــز اهلوي ــهم يف تعزي يس
ــم وتعليمهــا يوظــف  ــة هــي لغــة القــران الكري العربي
ــم والســلوكيات اإلســالمية  ــة والقي النصــوص القرآني
ممــا يعــزز اهلويــة اإلســالمية لدهيــم، وهــذا مــا أكدتــه 
ــة  ــة العربي ــم اللغ ــأن تعل ــي )2021( ب ــة احلازم دراس
مــن أهــم العوامــل التــي تســاهم يف االعتــزاز باهلويــة 

ــالمية. ــة واإلس العربي

جمموع مصدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
مستوى قيمة "F"املربعات

الداللة

واقع توظيف التقنيات التعليمية يف 
تعزيز اهلوية العربية يف برامج تعليم 
اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى

1.68820.844بني املجموعات

1.2440.293 داخل 
63.753940.678املجموعات

65.44096املجموع

مستوى اعتزاز متعلمي اللغة العربية 
الناطقني بلغات أخرى باهلوية العربية 

واإلسالمية

1.97820.989بني املجموعات

1.2950.279 داخل 
71.780940.764املجموعات

 73.75896املجموع

ــني أن  ــدول )10( تب ــة يف ج ــج املوضح ــن النتائ م
ــل  ــار " حتلي ــة الختب ــة (Sig.) املقابل ــة االحتالي القيم
التبايــن األحــادي " أكــر مــن مســتوى الداللــة 0.05 
ــروق ذات  ــد ف ــه ال توج ــتنتاج أن ــن اس ــك يمك وبذل
ــراد  ــرات أف ــطات تقدي ــني متوس ــة ب ــة إحصائي دالل

ــر. ــزى إىل العم ــة ُتع العين
وتعــزو الدراســة هــذه النتيجــة إىل أن تعلــم اللغــة 
العربيــة لغــري الناطقــني هبــا ال يرتبــط بمرحلــة معينــة 
أو بعمــر معــني فاالعتــزاز باهلويــة العربيــة واإلســالمية 
يتكــون وينمــو مــع زيــادة االنخــراط يف اللغــة العربيــة 
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والتعمــق يف فهــم معانيهــا ومهاراهتــا.
جدول )11( نتائج اختبار " حتليل التباين األحادي " - املؤهل العلمي

جمموع مصدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
مستوى قيمة »F”املربعات

الداللة

واقع توظيف التقنيات التعليمية يف 
تعزيز اهلوية العربية يف برامج تعليم اللغة 

العربية للناطقني بلغات أخرى

بني 
2.90221.451املجموعات

2.1810.119 داخل 
62.539940.665املجموعات

65.44096املجموع

مستوى اعتزاز متعلمي اللغة العربية 
الناطقني بلغات أخرى باهلوية العربية 

واإلسالمية

بني 
0.63920.319املجموعات

0.4110.664 داخل 
73.119940.778املجموعات

 73.75896املجموع

مــن خــالل النتائــج الظاهــرة يف جــدول )11( تبــني 
أن القيمــة االحتاليــة (Sig.) املقابلــة الختبــار " حتليــل 
التبايــن األحــادي " أكــر مــن مســتوى الداللــة 0.05 
ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــدم وج ــىل ع ــذل ع ــذا ي وه
ــة  ــراد العين ــرات أف ــطات تقدي ــني متوس ــة ب إحصائي

ــي.  ــل العلم ــزى إىل املؤه ُتع
وتعــزو الدراســة هــذه النتيجــة إىل أن تعلــم اللغــة 
ــرى  ــات أخ ــني بلغ ــراد الناطق ــل األف ــن قب ــة م العربي
ــىل  ــد ع ــا يعتم ــدر م ــي بق ــل العلم ــق باملؤه ال يتعل

ــا. ــو تعلمه ــم نح ــم واجتاهاهت ــم ورغبته دافعيته
ويف هــذه الدراســة تــم التعــرف عــىل دور التقنيــات 
التعليميــة يف تعزيــز اهلويــة العربيــة واإلســالمية لــدى 
ــرى،  ــات أخ ــني بلغ ــة الناطق ــة العربي ــي اللغ متعلم

ــة: ــج التالي ــة إىل النتائ ــت الدراس ــد توصل وق
واقــع توظيــف التقنيــات التعليميــة يف تعليــم 	 

ــاء  ــرى ج ــات أخ ــني بلغ ــة للناطق ــة العربي اللغ
بدرجــة مرتفعــة.

ــالمية 	  ــة واإلس ــة العربي ــزاز باهلوي ــتوى االعت مس
ملتعلمــي اللغــة العربيــة الناطقــني بلغــات أخــرى 

ــة. ــة مرتفع ــاء بدرج ج
وجــود معوقــات يف توظيــف التقنيــات التعليميــة 	 

يف تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني بلغــات أخــرى 
ــة  ــات الرقمي ــة للتقني ــة العالي ــا: الكلف ــن أمهه م
عــىل  التعليميــة  املؤسســات  مقــدرة  وعــدم 

ــا. توفريه

التوصيات:
ــج  ــن نتائ ــة م ــه الدراس ــت إلي ــا توصل ــوء م يف ض

ــة: ــات التالي ــدم التوصي ــا تق فإهن
رضورة إعــداد خطــة واضحــة للتحســني املســتمر 	 

لتوظيــف التقنيــات التعليميــة يف تعليــم اللغــة 
ــال  ــة يف جم ــورات املتالحق ــة التط ــة ومواكب العربي

ــم. ــة يف التعلي ــف التقني توظي
ــا 	  ــة وتطويره ــة العربي ــج اللغ ــداد مناه ــة إع أمهي

بشــكل مســتمر بــا يســهم يف تعزيــز اهلويــة 
ــني  ــا الناطق ــدى متعلميه ــالمية ل ــة واإلس العربي
بلغــات أخــرى، والتأكــد مــن تضمينهــا ملضامــني 
اهلويــة العربيــة واإلســالمية بشــكل مناســب لــكل 

ــا. ــتويات تعلمه ــن مس ــتوى م مس
عــىل 	  للتغلــب  حلــول  وضــع  عــىل  العمــل 

املعوقــات التــي تواجــه توظيــف التقنيــة يف تعليــم 
اللغــة العربيــة للناطقــني بلغــات أخــرى، خاصــة 
ــات،  ــض التقان ــة لبع ــة العالي ــق بالتكلف ــا يتعل في



220

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٣٠(  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

واقع التقنيات التعليمية ودورها يف تعزيز اهلوية العربية واإلسالمية لدى متعلمي اللغة العربية الناطقني بلغات أخرى

وعــدم جاهزيــة بعــض املؤسســات لتوفريهــا 
واســتخدامها.

التعــاون مــع اجلهــات املختصــة واجلمعيــات 	 
الداعمــة لتعليــم اللغــة العربيــة واالعتــزاز باهلويــة 
ــات  ــري األدوات والتقني ــالمية لتوف ــة واإلس العربي
احلديثــة الالزمــة لتعليــم اللغــة العربيــة للناطقــني 

ــرى ــات أخ بلغ
أعــداد دورات تدريبيــة للمعلمــني لتنميــة مهارات 	 

اســتخدام التقنيــات احلديثــة يف التعليم.

املقرتحات:
الســتكال النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة 

احلاليــة، يقــرتح الباحــث القيــام باحلــوث اآلتيــة:
مــدى تضمــني أبعــاد اهلويــة العربيــة واإلســالمية . 1

يف مناهــج معهــد تعليــم اللغــة العربيــة يف اجلامعــة 
اإلســالمية.

برنامــج تدريبــي مقــرتح لتنميــة مهــارات توظيــف . 2
التقنيــة يف التدريــس لــدى معلمــي اللغــة العربيــة 

الناطقــني بلغــات أخــرى.
ــة أبعــاد اهلويــة . 3 وحــدة دراســية مقرتحــة لتنمي

العربيــة واإلســالمية لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة 
ــرى. ــات أخ ــني بلغ الناطق

فهرس املصادر واملراجع

أوالً: املراجع العربية:

ــة . 1 ــس اللغــة العربي ــا. )2015(. تدري ــعد، دالي أس
ــتري  ــالة ماجس ــا )رس ــني هب ــري الناطق ــًا لغ وظيفي
ــس.  ــرق تدري ــج وط ــم مناه ــورة(. قس ــري منش غ

ــق. ــة دمش ــة. جامع ــة الرتبي كلي

ــز . 2 ــاء. )2019(. دور املعلــم يف تعزي إســاعيل، هن
اهلويــة اإلســالمية يف ضــوء متطلبــات عــر 
العوملــة )رســالة ماجســتري غــري منشــورة(. قســم 
ــودان  ــة الس ــة. جامع ــة الرتبي ــة. كلي ــول الرتبي أص

ــا. ــوم والتكنولوجي للعل

3 . .)2014( معــن  والتنجــي،  غيــث  البحــر، 
التحليــل اإلحصائــي لالســتبيانات باســتخدام 
ســر  مركــز   ،IBM SPSS Statisticsبرنامــج
للدراســات اإلحصائيــة والسياســات، الطبعــة 

األوىل.

الباحثــني . 4 دليــل   .)2018( ســيد  البحــراوي، 
اإلحصائــي  التحليــل  نتائــج  قــراءة  كيفيــة  يف 
ــىل  ــق ع ــة التعلي ــج SPSS وكيفي ــتخدام برنام باس

النتائــج، الطبعــة األوىل، مــر.

ــرتاتيجيات . 5 ــنى. )2017(. اس ــور احلس ــق، ن توفي
تعزيــز دافعيــة الطلبــة غــري الناطقــني باللغــة 
العربيــة لتعليــم اللغــة العربيــة )رســالة ماجســتري 
ــا.  ــة وآداهب ــة العربي ــم اللغ ــورة(. قس ــري منش غ
اإلنســانية.  والعلــوم  الوحــي  معــارف  كليــة 

اجلامعــة اإلســالمية العامليــة. ماليزيــا.

ــة . 6 ــة العربي ــد. )2021(. دور اللغ ــي، حمم احلازم
ــة  ــة علمي ــالمية. جمل ــة اإلس ــىل اهلوي ــاظ ع يف احلف

ــة، 9)1(، 93-77. ــة حمكم دولي

ــم . 7 ــج قائ ــة برنام ــيل. )2012(. فاعلي ــي، ع احلديب
ــة  ــارات الكتاب ــة مه ــط يف تنمي ــم النش ــىل التعل ع
ــات  ــني بلغ ــة الناطق ــة العربي ــي اللغ ــدى متعلم ل
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