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 ق ال تعالى

ا  ق َاُلوا ُسْبَحاَنَك َل ِعْلَم لَن َ "
ِإَلا َما َعلاْمتَنَ ا إِناَك أَْنَت  

 "  اْلَعلِيُم اْلَحِكيمُ 
 (.12سورة البقرة آية )                            



 :المقدمة

 ، الكنريم هنع ُلغنة الآنر نلحينة ينع لالم نا المعا نر  يمنن همنم المغنات ا المغة العربيَّةتعد  
، وب نا   ، ووند كنان لهنا هكنر كبينر ينع تكنوين اُ مَّنة ، ورمنز ووتنه ، وهداة حضارته وشعار اإلسالم

، يال تضعف إال إذا ضعف هب اؤما وولَّ امتمنامهم بهنا  يآوة المغة من ووة هممها ، هيرادماشخ ية 
 .ز الحضارة اإلسالمية لن غيرماتمي   لها هممية بالغة يع كما هن ،

 بنن زاللمن  العنرب  –لنز ولنل  –وود حازت المغة العربية مكا ة كبيرة ل ندما تضضنل ا  
   إل ها هودر لم  ا دا  وهطوع لالستيعاب والبيان. بهاالكريم الآر ن 

ْيَ ا يِ  ) وال تعال : يِه ِمَن اْلَوِليِد َلَعمَُّهْم َيتَُّآوَن َهْو ُيْحنِدُث َلهُنْم َوَكَذِلَك َهْ َزْلَ اُه ُوْرَ ً ا َلَرِبيًّا َوَ رَّ
 (.ٖٔٔ)  ( سورة طه  يةِذْكًرا 

 .(ٖ) ية ( سورة الزخرف ِإ َّا َلَعْمَ اُه ُوْرَ ً ا َلَرِبيًّا َلَعمَُّكْم َتْعِآُمونَ ووال تعال :) 

يمنة لتعبنر لنن مختمنف وود م ح الآر ن الكريم هلضاظ المغة العربية مرو نة كبينرة ومآندرة لظ
ومما يدل لم  هممية المغة العربية يع الملال التربوي ما هشار المعا ع الطارئة يع حياة ال اس ، 

" ومننننن ال احيننننة التربويننننة يآننننرر  ( بآننننولهم :ٛٙ، ٖٜٛٔ، إليننننه )محمننننود رشنننندن خنننناطر و خننننرون
، وهن المسنننيرة  خنننرني نننحبه تضنننول ينننع المنننواد الدراسنننية ا وينننون هن التضنننول ينننع المغنننة ا م   الترب

ال ننحيحة يننع تعميمهننا   تننؤدي إلنن  مسننيرة  ننحيحة يننع تعمننم مننذه المننواد   إل هننا ولننا  المعريننة ، 
 الآدرات والمهارات المكتسبة لن طريآها تسالد لم   لاح الدراسة يع غيرما". كما هن

لتآسننيم ولمغنة مهنارات هربنني رئيسنة مننع: االسنتماع ، والتحنندث، والآنرا ة ، والكتابننة ، ومنذا ا
، وموونننف التوا نننل هو  لمهنننارات المغنننة يآنننوم لمننن  هسننناس ه هنننا هداة لالت نننال بنننين هينننراد الملتمننني

االت نننال المغنننوي لنننه لا بنننان هساسنننيان ممنننا : لا نننب اإلرسنننال النننذي يتمكنننل ينننع مهنننارتع التحننندث 
 والكتابة ، ولا ب االستآبال الذي يتمكل مهارتع االستماع والآرا ة .

يتم  هخر لمهارات المغة يآوم لم  هساس شكل ا دا  المغوي ، وييكما هن م اك تآسيًما  
تآسيم مهارات المغة إل   ولين مما : المهارات الشضهية ومع التع تتمكل يع مهارات االستماع 

 الكتابة ومهاراتها الضرلية.  يع والتحدث والآرا ة اللهرية. والمهارات الكتابية ومع الت  تتمكل 

http://www.islamstory.com/%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9


، منع التنع حايظنت لمن  ازدمارمنا  لموم لندَّة ابتكرمنا لمماؤمنامن بية لمغة العر تتنلف او  
، حتن  باتنت هرون  لغنات  ، ال يخبو لها بريل ، ولعمتها َكرَّة غ ية و ضلها كمغٍة حضارية لالمية

 .(ٕٓٔٓ)راغب السرلا ع، العالم

دارس  واحند منن العمنوم التنع يحتالهنا كنليهو ،  لمم العروضولعلَّ من هممِّ مذه العموم  
  يضناًل لنن الحالنة إلن لمعربية وخا ة مؤال  الذين تربطهم  مة بالشعر العربع وديمه وحديكه..

، حت  ل د  ي  حيات ا ا دبية الده. يهو لم  ذلك لمم يمعب دوًرا خطيًراإدراك ه وله وهسسه ووو 
يينننز ، يالمومبنننة وحننندما وننند ال ترشننند  ننناحبها بعنننض ا حينننان إلننن  تم ه نننحاب المومبنننة الضطرينننة

 ( . ٚ، ٕٙٓٓ، محمد هبو شوارب حيح الشعر )

ويع نن  بضننبط منننذه  ، ولمننم العننروض مننو العمننم الننذن يهنننتم بدراسننة هوزان الشننعر العربننع
ا وزان ويمينننز منننا ييهنننا منننن  نننحة النننوزن ويسننناده ، كمنننا يع ننن  بمنننا يطنننره لمننن  منننذه ا وزان منننن 

الشننعر مننن ال كننر، وهمننن ال نناظم  ، وتتمكَّننل يائدتننه يننع تمييننز (9،ٜٜٛٔ، فووى ع سى وو زحايننات ولمننل)
، والسنالمة منن كسنر النوزن  ، ودوَّنة الضنرول بي هنا   لعظيم التشنابه اختالط البحور بعضها ببعض

، والمعاو ننة لمننن   ظنننم  ، وضنننمان وننرا ة الشنننعر ونننرا ة  ننحيحة بمآتضننن  النننوزن هو اإلخننالل يينننه
، ٕٜٜٔ،ولبند العزينز شنرفمحمند خضنالع )الشعر بمعرية السميم المنوزون م نه منن المكسنور وزً نا

ٕٓ-ٕٔ.) 

ويحتننناج إلننن  وننندر كبينننر منننن ومنننن المعنننروف هن دراسنننة منننذا العمنننم لنننيس بنننا مر السنننهل ، 
بولننه  ولمومهننا بولننه لننام تبنناع ا سنناليب اللايننة يننع تعمننيم المغننةان ه باإلضنناية إلنن الخبننرة ، مننذا 

 .(ٕٔ، ٕٙٓٓيؤدي إل   ضور ال اشئة من تعممها)محمود السيد،خاص 
 

مم ، حين يآوم بتدريس مذه المادة ، يستشعر هلوا  الينس يع محّيا الغالبية العظم  يالمع
من الطالب ، يهم يكرمو ها ويحناولون الهنرب م هنا ،   هنا ينع التآنادمم ، منادة  نعبة معآندة ال 

ومننننرد مننننذه ال ننننعوبة كمننننا تننننذكرما ، وال همننننل يننننع اكتسننننابها والضننننالح ييهننننا ، لنننندون مننننن دراسننننتها 
لننددة ( يعننود إلنن  ٕٜٜٔ(، )غننازي يمننوت، ٜٜٜٔ،  بيننل الحمبنناوي، ٜٜٚٔسننعيد ، دراسننة)مالل 

، وم هننا مننا يتعمننل بالؤلضننات ، وم هننا مننا يتعمننل بطريآننة   ننعوبة المننادةم هننا مننا يخننتص ب هسننباب
 التدريس ، و م ها ما يتعمل بالمعمم  ضسه. 

 



 عربينة و دابهنا مينداً ااذ المغنة الولما كان معظم المتمآين لهذا العمم منو ممنن رغبنوا ين  إتخن
ي آسننننمون كالكننننة  التلمننننيهم ال ضسننننع ، هو اإلبنننندالع ، هو الننننوظيضع ، يننننالن مننننذا العمننننم سننننيمآ  طالًبنننن

 :(ٜ، ٜٜٚٔ،  )لبد الرضا لمهوسام
 

الراغبنننننون يننننن  تطنننننوير اسنننننتعدادمم الضطنننننري  منننننم المحبنننننون ، هو الحري نننننون ، هو ا ول:
ه نحاب الممكنات ، منن الشنعرا  هو المبندلين ،  باكتساب لديد ، ومؤال  لن يكو نوا إال ومنة ، ومنم

 هو ذون ا رمايات السمعع المتميز.
 

سننمعع  ذون إرمننافلننذين ال يمتمكننون اسننتعداًدا يطرًيننا إيآالًيننا وليسننوا مننم هولئننك ا الكننا ع:
 والممارسة.  التدريبلن طريل  م  ن يكتسبوا مذا العمم اكتساًبامتميز، ولك هم لم  استعداد تا

 
سنننمعع  مكنننون اسننتعداًدا يطرًينننا إيآالًيننا وليسنننوا ذون إرمننافهولئنننك الننذين ال يممننم  لكالننث:ا 

 .ومعهم تكمن العمة لكو هم ليسوا ومة ، ستعداد لتعممها، وليسوا لم  زمتمي
 

ومننن م ننا كننان منندف بعننض مننن كتننب ينن  العننروض هن يآننرب مننذا العمننم لمآسننم  الكالننث 
آن  العنادن تمممنا يسنبب لرومنة إي ناله إلن  الم يحاول تيسير العروض ودلا إل  تخمي ه ولغيره.

مآبوالً ، غير هن دلوته سرلان ما ا تهت كسابآاتها   ها لم تكن إال ي  مآدمة كتاب. يهو ما هن 
ولممنه ، ييآني ييمنا  هن   ، ودوائآنه ، وتض نيالته ، وزحاياتنه ، ي ته  حت  يلابنه بندوائر منذا العمنم

 ل ه.
 

ن لننننه اسننننتخدام التمننننوين ال ننننوتع ، هو الت غننننيم وتنننندريس العننننروض يآتضنننن  ممننننن يت نننند
لكنن  الموسيآ ، هو ا دا  المح   ين  هحينان ككينرة إلي نال اإليآناع إلن  الممتآن  لمن   حنو دوينل.

الكآايننة والمعريننة  م مننذه الطريآننه يضنناًل لننن ولننود ضننحم ولننود الآسننم الكالننث يحننول دون اسننتخدا
، وا  غنام ، ييهنزؤون ويسنخرون وينؤكرون ين  الذين ي ورون مذه الطريآة كن ها درس ي  الغ ا  

يهننع هيضننل طريآننة ينن  تيسننير مننذا  الا  و  ، الض ننل والمننادة . لننذلك تحاشنن  المنندرس الخننوض ييهننا
 (.ٓٔ-ٜ، ٜٜٚٔ،  )لبد الرضا لم ال المادة لمدارس م غمة إيآالًياالدرس بالي

 
 ي بغننعملمولننة مننن المهننارات التنن  عننروض لننه اللمننم  وتاسيًسننا لمنن  مننا سننبل  لنند هن

ومنننن كنننم ظهنننرت ملمولنننة منننن المحننناوالت ينننع الع نننر  ، كنننل دارس لعمنننم العنننروضتوايرمنننا لننندن 
، الحنننديث "إللنننادة ال ظنننر" ينننع لنننروض الشنننعر العربنننع ، يهننندف بعضنننها إلنننع التيسنننير والتبسنننيط 



مزيننند منننن التعمنننل والتوسننني ينننع دراسنننة موسنننيآ  الشنننعر خنننارج الحننندود التنننع  ويهننندف بعضنننها إلننن 
، ٖٜٜٔ)لمنع ينو س، ض التآميدي. وييما يمع لرض  برز منذه المحناوالتاوت رت لميها العرو 

ٛ-ٔٔ): 
 

اتله لدد منن الدارسنين إلنع تيسنير ووالند الخمينل ، بتآمينل لندد الم نطمحات ، والتخضنف ممنا  -ه
 لم يلدوا له يائدة تعميمية ، كالدوائر وترك الظوامر الشاذة ، كالخرم والخزم.

"لبننند و"رلنننا  ليننند" ، و"لنننالل الح ضنننع" ،  ، " نننضا  خمو نننع" وومنننن منننؤال : "إبنننراميم ه نننيس" ، 
 وغيرمم. الهادي الضضم "

 

ل ، التع تتله إلع التيسير (ٜٔٚٔ، محمد الكاتب) محاولة -ب تهيئة المادة العروضية حتن    وا 
ووند لأللمال السنابآة.  مخالًضا مذه المحاولة ت هج  هًلا ولكن .الكمبيوتريمكن معاللتها باستعمال 

 الكاتب" يهنع هيًضنامحمد  محاولة تشبه من بعض الولوه محاولة "ب (ٜٚٛٔ، هحمد مستلير) موا
  .تيسير العروض وتطويعه لمحاسب اآللع ، وتعتمد لمع ا روام   تهدف إل

 

التننع هشننار ينننع و ،  (ٕٚٓٓ، و)هزكننري الحسننين، (ٕٔٓٓ،ل ننان العيننندا عكننل مننن )محاولننة  -ج 
ا سناليب   بواسطة التآ ينة الحاسنوبية المتطنورة ، والملنو  إلن لمم العروضا إلع حوسبة ممحاولته

نن كآاينننة بننن والترايًنننا،  لمنننن يت ننندون لدراسنننة الشنننعر العربنننع اوننند يكنننون مضيننندً ه نننه الحسننابية واآللينننة 
، يع لميي الض ون المغوية  تتطمب إبداًلا لغوًيا لديًدا ود المعا رة ل ر المعمومات واالت االت

، كنننع ت  نننهر لميعهنننا ينننع بوتآنننة الوسنننائط  والعنننروض ب نننضة خا نننة ب نننضة لامنننة ومعاللتهنننا
 .المتعددة مي ه سال رموز االت ال ا خرن غير الخطية

 
والركينزة ا ساسنية  ا منن  نواتج التآندم العممنع والتك ولنولع المعا نر،ويعد الكمبينوتر  اتًلن

مما لعمنه ينع    مذا التآدمكما يعد يع الووت ذاته هحد الدلائم التع تآود  ، لمتطورات التك ولولية
ومنننني ا تشننننار اسننننتخدام  ، اآلو ننننة ا خيننننرة محننننور امتمننننام المننننربين والمهتمننننين بالعمميننننة التعميميننننة

يشير  الذي، ظهر مضهوم الوسائط المتعددة  ا، ومستحدكاته المتطورة دائمً  الكمبيوتر وودراته الضائآة
والتننكير المتبنادل  ، لتضالنل المن ظمتكامل وترابط ملمولة منن الوسنائل ينع شنكل منن هشنكال ا  إل

وونند ارتننبط المضهننوم يننع بدايننة  ، تعمننل لميعهننا لتحآيننل منندف واحنند هو ملمولننة همنندافو  ، بي هننا
والنتحكم ينع  ، التبنار ه نه يآنوم بعنرض الوسنائل ويتنول  تحآينل التكامنل بي هنا  ظهوره بالمعمم لم
حنداث التضالنل بي هنا وبنين المنتعمم. ولكنن توويت لرضنها لناد  والتك ولنولع العممنعمني التآندم  ، وا 

لالسنننتخدامات السنننابآة التنننع ح نننرت الم نننطمح ينننع ه نننه  المضهنننوم لمظهنننور بشنننكل هككنننر اختاليًنننا
ين نننبح باإلمكنننان إحنننداث التكامنننل بنننين  ، ا متكنننامالً اسنننتخدام  ككنننر منننن وسنننيمة تعميمينننة اسنننتخدامً 



التضالنل بي هنا وبنين المنتعمم  مني إحنداث وذلنك لنن طرينل الكمبينوتر،، ملمولة الوسائل المختمضنة 
 (.ٔٙٔ-ٕٙٔ ،ٕ٘ٓٓ،الشحات محمد يع بيئات التعميم المضرد )

  

ا ب ننوع مننن بننرامج الكمبيننوتر التننع تننوير البيا ننات لننذا ارتننبط مضهننوم الوسننائط المتعننددة حالًينن  
، وال  نننوص المكتوبنننة، والرسنننومات المتحركنننة، وال نننورة ،والمعمومنننات بنشنننكال مختمضنننة كال نننوت

 تضنننالمعوبنسنننموب لنننرض  ، ا ينننع لنننرض مننندمج وكبيا نننات موحننندةوتآننندمها مًعننن ضينننديو،و نننور ال
(، )لبد ٕٕٓٓمحمد ،)الشحات وود هشارت ككير من الدراسات وا دبيات م ها:  ، مت اسل وشيل
(، ٖٕٓٓلبننند العزينننز،ياسنننر )(، ٜٚٔ-ٜٗٔ،ٖٕٓٓ،خمننيس محمننند)(،  ٕٕٓٓ، المطيننف اللنننزار

م نننننننننطض  لبننننننننند السنننننننننميي )(، ٕٚٗ-ٕٙٗ،ٕٗٓٓ،كمنننننننننال زيتنننننننننون)(، ٕٗٓٓ،إيمنننننننننان محمننننننننند )
إلن  هن بنرامج الكمبينوتر التعميمينة متعنددة  (ٜ٘ٔ،ٕٙٓٓ،وليند الحمضناون)(، ٕٜٕ،ٕٗٓٓ،و خرون

، يتتنيح لنه  الوسائط توير لممتعمم مزايا ككيرة م ها إتاحة التضالل لممتعمم ب ور ومستويات مختمضنة
، كمننا ه هننا تسننالده لمنن  اكتسنناب  تعداداتها لظرويننه وودراتننه واسنننً معنندل تعممننه ويآنن يننعهن يننتحكم 

 تؤدن إل  لودة العممية التعميمية. التعككير من المهارات والآدرات التعميمية 
 

، يلمي بين ه مناط لديندة منن  كامل ل آل التعمم تعميمعولهذا يالن الوسائط المتعددة  ظام 
متكامنل لتحآينل  وظيضنعة بشنكل والمتحركن، والم نورة  ، والمسنمولة، المكيرات التعميمية المكتوبة 

)محمننند تسنننهيل التعمنننيم وتحسنننين التعمم ينننع، ويلعمهنننا تسنننهم بشنننكل يعنننال  همنننداف تعميمينننة محنننددة
 .(ٜٕٓ-ٕٛٓ ، ٜٕٓٓ،خميس

 
وتظهر هممية الوسائط المتعددة يع لمميتع التعميم والتعمم منن كو هنا تركيبنة متكاممنة منن 

ا وتضالمهنا ولرضنها باسنتخدام الكمبينوتر، ينال ص ، يتم النتحكم ينع تكاممهن ملمولة وسائل تآميدية
، والكممة الم طووة تآندم التعميآنات  المكتوب يآدم الشرح لممتعمم ويتيح له التآدم ويآا لخطوه الذاتع

، والضينننديو  ، والموسننيآ  تنننريح ا ل نناب ، والرسننومات الخطينننة تعطننع التوضنننيحات والتوليهننات
 ، والكمبينوتر يخنزن ويعطنع المعمومنات بسنرلة منن حول نايتحكم يع ا حداث المتحركة يع العالم 

، ويحنندث الننتعمم  ، يالتركيبننة المت ولننة مننن مننذه الوسننائل وا  ظمننة تلعننل االت ننال سننريعًا ويعنناالً 
 (.ٖٛٔ ،ٕ٘ٓٓ،الشحات محمد بسرلة )

 
( لمننننن  هن التننننندريس Aggrawal, 1997,. P.356وينننننع منننننذا ال ننننندد هكننننند )   

ويشنننننلي لمننننن  النننننتعمم ، دة يسنننننهم ينننننع تحآينننننل الضردينننننة ينننننع النننننتعمم الوسنننننائل المتعننننندبتك ولولينننننا 
لطننننننا  البنننننندائل لمبنننننند  السننننننميم يننننننع  الننننننذاتع حيننننننث يرالننننننع الضننننننرول الضرديننننننة بننننننين المتعممننننننين ، وا 



البر نننننامج ، بمع ننننن  هن المنننننتعمم يسنننننتطيي ضنننننبط المنننننادة التعميمينننننة وينننننل اسنننننتلابته ، وينننننع إطنننننار 
 وا مكمة. ت وع هساليب التدريس ، والتدليم ، والتدريبات

 
وود امتمت دراسات متعددة باستآ ا  يعالية بنرامج كمبينوتر متعنددة الوسنائط ينع تندريس 

 .مختمضة ويع مراحل تعميمية مت ولة  آرراتم
 
حاول الباحث ت ناول لندد منن منذه الدراسنات ذات العالونة بمتغينرات الدراسنة الحالينة ود و  

ينة الوسنائط المتعنددة الكمبيوترينة ين  ت مينة الت  هكدت لم  يعال( Wen, 1996)دراسة ون مكل: 
هكبتنننت هن التمميحنننات السنننياوية التننن  ينننتم تآنننديمها منننن خنننالل  حينننثوالآنننرا ة ، مهنننارات االسنننتماع 

وذلننك ل نند مسننتون  ، االسننتمالعالوسننائط المتعننددة ونند هدن إلنن  ت ميننة مهننارات االسننتماع والضهننم 
،  الكممنات منن خنالل السنيال معنا عواسنت تاج  ، لألحداث وتحديد الضكنرة الرئيسنية السمععالتمييز 

 ، والبحث لن معمومات لديدة. ويهم ا يكار الرئيسية
 

( الستآ ننا  يعاليننة اسننتخدام الحاسننب اآللننع يننع ٕ٘ٓٓوكننذلك دراسننة )سننميرة الزمرا ننع ،
اتلامننات تالميننذ المرحمننة المتوسننطة ، وتضننم ت لي ننة  ، و  تعمننيم الآننر ن الكننريم وهكننره لمننع تح ننيل

( طالبنة درسنت ٖٛطالبة ، موزلات لمع ملمولتين. هحدمما تلريبية ، تكو نت منن )ٚٚاسة الدر 
مننادة الآننر ن الكننريم مننن خننالل بر ننامج معنند يننع الآننر ن الكننريم ، باسننتخدام الحاسننب اآللننع وا خننرن 

( طالبننة ، درسننت  بالطريآننة التآميديننة المعتمنندة لمننع إلآننا  المعممننة ، ٜٖضننابطة ، تكو ننت مننن )
ائج الدراسة لن ولود يرول ذوات داللة إح ائية بين متوسطع درلات اتلناه طالبنات وكشضت  ت

البعنندن ل ننالح الملمولننة التلريبيننة  حننو مننادة  رالملمننولتين الضننابطة والتلريبيننة ، يننع االختبننا
 والآر ن الكريم. 

 
يالميننة الكمبيننوتر يننع معاللننة ا خطننا   دراسننة (ٕٛٓٓواسننتهديت دراسننة )را يننا منندكور، 

مالئيننة لتالميننذ ال ننف ا ول اإللنندادي المه ننع يننع التح ننيل واالتلنناه  حننو المننادة ، وونند تننم اإل
وكشنضت ال تنائج لنن  ًينا وبعندًيامباتلامنات لمنع ملمولنة البحنث و تطبيل اختبار تح يمع مآيناس

داللة إح ائية بين الملمولتين التلريبية والضابطة ل الح الملمولة التلريبينة  ولود يرول ذي
. 
 

منننا سنننبل  لننند هن منننذه الدراسنننات التلريبينننة وننند بي نننت يعالينننة بنننرامج الكمبينننوتر متعنننددة وم
، حيننث تضينند التضالميننة التننع تتميننز بهننا مننذه التك ولوليننا يننع تحسننين  الوسننائط كتك ولوليننا تعميميننة

كمنا  العممية التعميمية من حيث زيادة اال تباه ، وتآميل وونت النتعمم ، وينع ت مينة وندرات المتعممنين.



الكممة وال وت وال ورة له دور كبير ينع إكنارة المشنالر، وتغيينر االتلامنات والمينول  شتراكهن ا
كسننننابهم المهننننارات  ، ولننننذب ا تبنننناه المتعممننننين ومسننننالدتهم لمننننع اسننننتيعاب المضنننناميم ال ننننعبة ، وا 

 .المطموبة دون هي التبار لمزمن هو المكان هو لدد المتعممين
 

مواكبننة التطننور التك ولننولع ضننرورة و  ، مننذا العمننم مميننة  وتآننديًراسننبل  تنسيًسننا لمنن  منناو 
اختنننار الباحنننث  ديآنن  الحننديث حتننن  ال تكننون بعنننض يننروع المغنننة العربينننة بمعننزل لنننن مننذا التطنننور

الوسننائط المتعننددة التضالميننة خنناص   بر ننامج مآتننرح وننائم لمنن تطوينني بهنندفلدراسننته لمننم العننروض 
يسننالد و  ،العنروض النالزم توايرمنا لمدارسنين ت مينة بعنض مهنارات لمنم   بعمنم العنروض يعمنل لمن

المننتعمم يننع الكشننف لننن هي بيننت شننعري سننوا  كننان مننذا البيننت مولننود يننع المآننرر الدراسننع هومننن 
خارج المآرر يالهدف ا ساسع منن البر نامج منو ت مينة بعنض مهنارات منذا العمنم وذلنك منن خنالل 

 تآديم تحميل كامل لمبيت المراد الكشف ل ه.
 

الوسننائط المتعننددة التضالميننة لمنن  التضالننل بننين المننتعمم   لبر ننامج الآننائم لمننويعتمنند مننذا ا
ومن كم ، وتسليل استلابة المتعمم  ، والحاسوب. ويتطمب التضالل استآبال المعمومات المعروضة

ول ننندما يخطنننه ت بهنننه  ،إلطنننا ه التغذينننة الرالعنننة ، ليتنكننند منننن  نننحة اسنننتلابته ييتعنننزز تعممنننه 
، ولميننه هن يكننرر المحاولننة مننرة هخننرن ، إلنن  هن يتو ننل  غيننر  ننحيحةبتننه البرمليننة إلنن  هن إلا

 إل  إتآان لميي المهارات المطموبة.
  

وال تتوير ي  هلهزة العرض التآميدية إمكا يات الحوار بنين المنتعمم والبر نامج التعميمنع إال 
ف ،  ن يننن  حننندود ضنننيآة يننن  هلهنننزة التسنننليل السنننمعع والسنننمعع الب نننري ، كالضينننديو ، والهنننات

 إمكا ات المرالعة ييها محدودة . 
 

وال ننبر ليحمننل اسننتلابة كننل مننتعمم لمنن   ، ال يسننتطيي التننروي المعمننمومننن المعننروف هن 
لمميننة اإللننادة والتكننرار  المعمننمحنندة بسننبب اخننتالف سننرلة كننل مننتعمم ينن  لمميننة الننتعمم ، ويمننل 

حاسنننوب يننن  لنننرض المعمومنننات وم نننا يمكنننن هن يتننندخل ال،  والتمنننارين الرتيبنننة المتعبنننة لألل ننناب
،  بالسرلة الم اسبة لكل يرد ، وتكرار العرض مرات لديدة دون كمل هو ممل ، باإلضاية إل  ذلنك

يمكن المتعمم من االستلابة الضعالة الت  تكون ي  الغالب بالضغط لم  مضاتيح الحاسوب ، ويآوم 
يننزات اإليلابيننة لممننتعمم إذا كا ننت الحاسننوب بمواز تهننا بمننا لديننه مننن إلابننات: ييآنندم التهننا ع والتعز 
 ( . ٙٗ، ٜٜٛٔالضار ،إبراميم إلابته  حيحة ليوا ل التآدم ي  تعممه من  لاح إل   لاح )

 

 بحثمشكمة ال: 



 اإلحساس بالمشكمة: -
 :خالل  بي اإلحساس بالمشكمة من

ت نننميم مآنننررات المغنننة  ضنننرورة إلنننادة ال ظنننر ينننع ب تلامنننات الحديكنننة التنننع ت ننناديظهنننور اال -ٔ
وبرملينات تعميمينة ، حينث يآنندم  بينة بحينث تولنه الع اينة إلن  إ تناج مآنررات إلكترو ينة ،العر 

، هو يع شكل  ضحات من خالل بيئة تضالمية تعتمد  المحتون التعميمع لم  هوراص مدملة
، والممكمنة  لم  تآ يات الشبكة الع كبوتية ، وذلك من خالل ملمولنة منن الوسنائط المتعنددة

، والضيننننننديو ، والرسننننننوم الكابتننننننة ، والرسننننننوم المتحركننننننة ، والرسننننننوم  يننننننع : النننننن ص ، ال ننننننوت
  .التوضيحية

والتنع هشنارت إلنع ضنرورة اسنتخدام الكمبينوتر ينع العممينة ، اإلطالع لمع الدراسات السابآة  -ٕ
  بضرولها المختمضة. مآررات المغة العربية التعميمية وخا ة

الطالب المعممنين شنعبة المغنة  لدنمهارات لمم العروض  نما لمسه الباحث من تد ع مستو  -ٖ
 الشعر. موسيآ مآرر ل تهالعربية هك ا  دراس

مني هممينة منذا  ضعمنم العنرو ب لككينرا لهنل منوو  ، ين  اآلو نة ا خينرة الباحنث ما لضت  ظنر -ٗ
 .وغيره والبالغة ، وال رف ، ، رن كال حوننال يآل هممية لن لموم هخ والذي ، العمم

وينع ظنل منا تتعنرض لنه المغنة العربينة  ، ينع الوونت النرامندراسة لمم العروض  إلعالحالة  -٘
 من ضياع وامتهان.

ا ، وتسنمح لنه بنالتعمم النذاتع ويآًن طرل التدريس الحديكة التع تآوم لم   شناط المنتعمم ظهور -ٙ
 ، وخ ائ ه . وحالاته لآدرته ،

تعميمع النذي ن الحياة اللديدة التع يتطمبها لمم العروض إ ما تتواير يع الم هج النيمان باإل -ٚ
، واليسننر ، والوضنوح  ، إذ ي بغنع هن يتميننز منذا المن هج بالسنهولة ، ي نل بنين العمنم وطالبنه

 والبعد لن التعآيد .

المآنننابالت الشخ نننية السنننتطالع اآلرا  التننن  هلرامنننا الباحنننث ، ووننند شنننممت منننذه منننا هكدتنننه  -ٛ
لشنننعر لطنننالب المآنننابالت السنننادة هلضنننا  ميئنننة التننندريس الآنننائمين بتننندريس مآنننرر موسنننيآع ا

وود كنان السنؤال النرئيس  ، (ٓٗٔ"،ٔممحل"ا ظر: )شعبة المغة العربية بكمية التربية بالعريش
النننذي تنننم توليهنننه لمسنننادة هلضنننا  ميئنننة التننندريس ينننع منننذه المآنننابالت منننو : منننا مننندن تمكنننن 
الطالب المعممين تخ ص المغة العربية من مهارات لمم العروض ؟ وود هكد غالبية السنادة 

ميئة التدريس يع إلاباتهم لم  هن معظم الطالب المعممين تخ ص المغنة العربينة هلضا  
يعا ون ضعًضا يع تمك هم من مهارات لمم العروض ، ويظهر ذلك هك نا  المحاضنرات ، يهنم 

ولنندم المشنناركة هو النندخول يننع هي حننوار هو  آنناش منني هسننتاذ المننادة.  ، آننع يآننطميرينندون الت



 ط وال يحاولون التحاور مي ا ستاذ المحاضر.يالطالب يحضرون كمستمعين يآ

 

 تحديد المشكمة:  -
 

الطنننالب  لننندنمهنننارات لمنننم العنننروض  نمسنننتو  ضنننعفتتحننندد مشنننكمة الدراسنننة منننن خنننالل 
  بر نننامج ونننائم لمنننت نننميم  ومنننذا منننا ديننني الباحنننث إلننن  محاولنننة  ، المعممنننين شنننعبة المغنننة العربينننة

بدراسنة منذا  ، وذلنك هك نا  وينام المنتعممرشد ينوري معمم ومبمكابة يكون التضالمية  الوسائط المتعددة
ويننع ضننو  ذلننك تحننددت  ، ةلننن المحاضننر  يننع والننة النندرس هو يننع بيتننه وبعيننًداالعمننم سننوا  كننان 

 :التالع الرئيس مشكمة البحث يع السؤال
 

 مهداراتتنميدة بعدض  فد التفاعميدة المتعدددة قائم عمى الوسائط  مقترح برنامج فعالية ىمدما "
 ."بكمية التربية بالعريش  المغة العربية شعبةالمعممين  ةبلمطم وضعمم العر 

 

 وا بكل من مذا السؤال الرئيس ا سئمة الضرلية التالية:
 ؟ "شعبة المغة العربية"ما مهارات لمم العروض الالزم توايرما لدن الطالب المعممين  .ٔ
مهنارات بعنض  لت مينةينة التضالم الوسنائط المتعنددة  ونائم لمن بر نامج الت ور المآتنرح لما  .2

 لمم العروض؟
 مهارات لمنم العنروضت مية بعض  التضالمية لم  متعدد الوسائط مآترحبر امج  يعاليةما  .ٖ

 بكمية التربية بالعريش ؟ "شعبة المغة العربية"المعممين لمطمبة 

 

 :فروض البحث
 :التاليةالضروض  وضيلإللابة لن هسئمة الدراسة تم 

( بنننين متوسنننطع درلنننات  ٓ,ٔٓإح نننائية ل ننند مسنننتون )   ال تولننند ينننرول ذات داللنننة -ٔ
وبنل وبعند البر امج ي  ت ميتها  يعاليةار المعارف العروضية  تدل لم  العي ة  ي  اختب

 .التطبيل
بنننين متوسنننطع درلنننات (  ٓ,ٔٓمسنننتون )  ال تولننند ينننرول ذات داللنننة إح نننائية ل ننند  -ٕ

 البر ننامج ينن  ت ميتهننا عاليننةيتنندل لمنن   ا دائيننة العي ننة  ينن  اختبننار المهننارت العروضننية
 . وبل وبعد التطبيل

 
 :بحثمصطمحات ال

 الم طمحات التالية: بحثتتضمن ال



فعالية:  -أ  

مسنتآاًل ين   اللة التلريبينة بالتبارمنا متغينًرامع ا كر الذي يمكن هن تحدكه المع"
 .(ٖٖ،ٜٜٜٔ، هحمد اللمل هحمد حسين المآا ع ، لمع) " هحد المتغيرات التابعة

 
بر نامج ونائم  بن هنا : ا كنر النذي يمكنن هن يحدكنه  د بالضعالية يع مذا البحثويآ

الطالب المعممين  لدنمهارات لمم العروض ع ت مية لمالتضالمية المتعددة لمع الوسائط 
 شعبة المغة العربية  ويآاس مذا ا كر باالختبار الذي هلده الباحث لهذا الغرض.

 

  :ةالتفاعمي المتعددة الوسائط -ب

التنن  تعتمنند يآننط لمنن  الكمبيننوتر ومنن   - لننروض الوسننائط غيننر الخطيننة مننع"       
االت االت المستخدمة ين  الوسنائط المتعنددة منن  نص مكتنوب  لروض تستخدم لميي وسائط

هو متحركننة ، و رسننوم ، ولننداول وييننديو كمننا ه هننا تمكننن  ، و ننوت مسننموع ، و ننورة كابتننة
حيث تسمح له بالتحكم ي  اختيار و لرض  ي المعمومات ،تتاب المتعمم من التحكم المباشر ي 
سننعيد  مشننام )ووننت شننا  هي آطننة هو ينن   هيمننن البر ننامج مننن  المحتننون و الخننروج واال تهننا 

 . ) ٕٓٓٓ،مشام 
 

"  ظنام متعندد الوسنائط يآنوم :منذا البحنثينع التضالمينة المتعنددة ويآ د بالوسنائط 
 نننوت ، موسنننيآ  ،  ،ص ،  نننور   نننو مننن وسنننيط  ) ت نننال بنننين هككنننراتكامنننل و لمنن  

بواسنطة الحاسنب لتوضنيح مضناميم  المعمنم  تآندم لمطالنب (رسوم المتحركة ، لآطنات يينديو
 .لمم العروضومهارات 
 
 

 
 

 عمم العروض: -ج     
 

العمننننم الننننذن يهننننتم  "بن ننننه : لمننننم العننننروض (ٜٜٛٔ،يننننوزن سننننعد ليسنننن  ) يعننننرف   
 وزان ويميز ما ييها منن  نحة النوزن ويع   بضبط مذه ا ، بدراسة هوزان الشعر العربع

 ."ويساده، كما يع   بما يطره لم  مذه ا وزان من زحايات ولمل
 

  المهارات العروضية: -د
 



ودرة الطالب المعمم تخ ص "  بن ها: يآ د بالمهارات العروضية يع مذا البحث   
ومعريننة مننا طننره ، المغننة العربيننة لمنن  كتابننة البيننت الشننعري لروضننًيا، وترميننزه ، وتآطيعننه

 بشكل يتميز بالدوة واإلتآان". لم  هوزا ه من زحايات ولمل
 

 :بحثأهداف ال
  -يهدف البحث الحالع إل :    
ول ا ر م ظومة  تطوير مكو ات عني التك ولولياتؤديه  هن ت مية الولع بالدور الذي يمكن -

 كمبيوتري خاص ب ا  بر امج وذلك من خنالل الآندرة لمع توظيف منذه التك ولوليا يع، يم التعم
 عمم العروض.ب
حاسننوبع  ت ننميم  ظننام مننن خننالل ، المتطننورة ةوسننائط المتعننددسننطة الابو  ، مننذا العمننم تبسننيط -

حس موسيآ  متنت من  ال ظام من ويل ما يمتمكه ، آيام بتحميل هبيات الشعر العربعوتطويره لم
 .يآاتهوووا ي ه وتطب استخدام مبادئ العروض  ي ، مرو ة لالية

ي بحنر    تمائنها، وتحديند  تشنخيص البينت الشنعري  الطمبنة لمن سنالدي ظام حاسوبع إ شا   -
التغيرات التع تطره لميه وتآنديم شنرح مبسنط لن الكشف لن  ، يضالً  العربع رمن بحور الشع

 .التع تعطع البيت الشعري موسيآاه الخا ة التآطيي ال حيحة هماكنار ي، واختلها
لمنم مهنارات بعنض لمن  ت مينة  بر نامج ونائم لمنع الوسنائط المتعنددة التضالمينةلينة استآ ا  يعا -

 .بالعريش شعبة المغة العربيةلدن طالب كمية التربية  العروض
 

 :بحثحدود ال
 الحالع لم  ما يمع: بحثاوت رت ال

 الحدود المكا ية: كمية التربية بالعريش. -ٔ   
 .مٕٔٔٓ-ٕٓٔٓاللامعع الكا ع من العامالحدود الزما ية: الض ل الدراسع  -ٕ   
بر ننامج وننائم باسننتخدام  (الدراسننةملمولننة )التنندريس لمطننالب  تشننممالحنندود الموضننولية:  -ٖ     

-واالوت نننار لمننن  بحر)النننواير ،لمنننم العنننروضمآنننرر التضالمينننة المتعنننددة الوسنننائط  لمننن 
 -ابتدائع لغة لربية) المعممين شعبة المغة العربية الضروة الكا ية لمطالب الطويل(-الكامل
 .( لام

 

 :بحثمنهج ال
ي تمنننن  مننننذا البحننننث إلنننن  يئننننة البحننننوث التنننن  تسننننتهدف دراسننننة العالوننننات السننننببية بننننين 

، ويعنننند المنننن هج شنننبه التلريبنننن  هككننننر م ننننامج البحنننث م اسننننبة لتحآيننننل مننننذا  المتغينننرات واختبارمننننا



لمنن  التلريننب  التمننده  ننه، حيننث  المنن هج شننبه التلريبنن  اتبننيالغننرض، وبالتننال  يالبحننث الحننال  
، ٕ٘ٓٓالميدا   ولنيس التلرينب المعممن  الخاضني لمضنبط التنام لممتغينرات ) محمند لبدالحميند، 

ٖٜٓ .) 
  

 :الدراسة مجموعة
 

العنننام( ، و ، بتننندائعطنننالب الضرونننة الكا ينننة شنننعبة المغنننة العربينننة بآسنننميها ) اال تمكنننل لميننني
تضننمن ت التن الشننعر(   )موسنيآ يهم مننادةم ، والمآننرر لمنٕٔٔٓ/ٕٓٔٓالمآيندين بالعننام اللنامعع 

( طالًبنا وطالبنة ، تنم تلمنيعهم ينع ٕٔ) الدراسنة ملمولنةلمنم العنروض والآايينة ، وبمند لندد هينراد 
 ملمولة واحدة مكمت الل سين مًعا )الذكور واإل اث( من كمية التربية بالعريش.

 

 :بحثالتصميم التجريب  ال
يبننع ذي الملمولننة الواحنندة منني التطبيننل الآبمننع يعتمنند البحننث الحننالع لمنن  الت ننميم التلر 

 والبعدي لميها.
 

 :بحثأدوات ال
 :البحثتم استخدام ا دوات اآلتية يع إلرا ات ي

 .أدوات المعالجة التجريبية وتتضمن -ٔ  
يآندم المحتنون التعميمنع المحندد بوسنائط مت ولنة CD.ROM بر امج معد لم  ورص مدمج  *    

 .    من إلداد الباحث
 .أدوات القياس وتتضمن -ٕ  
 ) اختبار المعارف العروضية(  يع المحتون التعميمع المحدد اختبار تح يمع *  

إلننننننداد الباحننننننث  )                                                                            
). 

مهارات اللطالب يع بطاوة مالحظة لتآويم هدا  اويتضمن العروضية ،  المهاراتاختبار  *  
                                                       العروضية.  

إلداد الباحث  )                                   
). 

 : بحثإجراءات ال

الذي يتعمق بتحديد المهارات العروضية الالزمة لمطالب  لإلجابة عن السؤال األول ،
 الخطوات التالية: تاتبعبكمية التربية المعمم شعبة المغة العربية 



 

والدراسنات السنابآة العربينة وا ل بينة ، إلداد اإلطار ال ظري من خالل مرالعة ا دبيات  -ٔ    
 ذات ال مة بمتغيرات البحث الحالع  لالستضادة م ها يع مراحل البحث .

ك مننن خننالل االطننالع وذلنن، تحدينند المهننارات العروضننية الالزمننة لنندن الطننالب المعممننين  -ٕ    
 الدراسات الخا ة بهذا الملال.الكتابات ، و لم  بعض 

 تحديد وائمة مبدئية بمهارات لمم العروض. -ٖ
 لرض الآائمة لم  السادة المحكمين. -ٗ
 اختيار المهارات العروضية المراد ت ميتها لدن الطالب المعممين. -٘    
عنروض ينع مآنرر موسنيآ  الشنعر المآنرر لمن  إلداد المحتنون التعميمنع الخناص بعمنم ال -ٙ    

طننالب كميننات التربيننة بكميننة التربيننة بننالعريش شننعبة المغننة العربيننة، كمننا تضننمن مننذا لنندًدا 
 من المهارات التع ود ي عب لم  الطالب اكتسابها بالطريآة التدريسية المعتادة.

 مذه المهارات.واستحداث المضاميم ا ساسية الالزمة لت مية  ، تحميل مذا المحتون -ٚ
التنكد من  حة التحميل بعرضه لم  ملمولة من المحكمين من المتخ  ين يع لمم  -ٛ

، وهخنننذ مالحظننناتهم ينننع لنننين االلتبنننار ل ننند إلنننداد ال نننورة ال هائينننة لممحتنننون  العنننروض
 .التعميمع وبل ت ضيذه تك ولولًيا لم  ورص مضغوط 

 

رح  قدائم عمدى الوسدائط المتعدددة الخداص ببنداء برندامج مقتد السؤال الثان  ، عنلإلجابة 
اتبددا   تددمالمعممددين شددعبة المغددة العربيددة  ةبددلمطملتنميددة بعددض المهددارات العروضددية التفاعميددة 

 الخطوات التالية:
 

 استشارة همل التخ ص والخبرة يع ملال تآ يات التعميم. -ٔ

 يمع:إلداد البر امج المآترح متعدد الوسائط التضالمية ، وتتضمن لممية اإللداد ما   -ٕ

 

 .تحديد ا مداف التعميمية الخا ة بالمحتوي 
 مننن السننهل إلننع ال ننعب ب نناً  لمننع  ظريننات التعمننيم  ترتيننب المننادة العمميننة تسمسننمًيا

 والتعمم.

 ، هو  ننص  هو  ننص و ننوت ، تحدينند الوسننائل التعميميننة المسننتخدمة مننن  ننص يآننط
 ستوياتها.و ورة كابتة هو متحركة لت بح مالئمة لممادة التعميمية وم و وت ،

  المآترحتحديد لغة البرملة الالزمة لب ا  البر امج الكمبيوتري. 

  وضننني هسنننئمة تآويمينننة ييهنننا تعزينننز مباشنننر لمطالنننب وتغذينننة رالعنننة باإلضننناية إلننننع
 ا سئمة التآويمية.



  لننننرض البر ننننامج  يننننع  ننننورته ا وليننننة لمننننع ملمولننننة مننننن المحكمننننين مننننن ذوي
التعمننيم واالسننتماع إلننع  رائهننم حننول االخت نناص يننع موسننيآ   الشننعر وتك ولوليننا 

 البر امج.

 . إلرا  التعديالت لمع البر امج يع ضو   را  السادة المحكمين المتخ  ين 

  الآيننام بدراسننة اسننتطاللية لمبر ننامج لمتعننرف لمننع  آنناط الضننعف والآننوة وتعننديل مننا
 يمزم.

 

المتعددددة السددؤال الثالددث ، الخدداص بفعاليددة برنددامج قددائم عمددى الوسددائط  عددنلإلجابددة 
 اتبعدددتالمعممدددين شدددعبة المغدددة العربيدددة  ةبدددلمطملتنميدددة بعدددض المهدددارات العروضدددية  التفاعميدددة

 الخطوات التالية:
  إلننداد اختبننار تح ننيمع لآينناس اللا ننب المعريننع لعمننم العننروض ، كننم يعننرض يننع  ننورته

لننننرا  التعننننديالت ا ولينننة لمنننن لنننداده يننننع  نننورته ال هائيننننة ، و ،   المحكمنننين ، وا  لننننرا  وا  ا 
لتلربنننة االسنننتطاللية لحسننناب ال ننندل و الكبنننات ، و زمنننن التطبينننل وتنننم ب نننا  االختبنننار ا

   التح يمع من  وع ا سئمة الموضولية.
  كنننم ا دائننع مننن مهنننارات لمننم العننروضإلننداد وائمننة المالحظنننة لآينناس اللا ننب المهنننارن ،

لدادما يعو ،  ُتعرض يع  ورتها ا ولية لم  المحكمين ، و إلرا  التعديالت  ورتها  ا 
لرا  التلربة االستطاللية لحساب ال دل  ال هائية ، و   زمن التطبيل .  والكبات وا 

  المغة العربية(. تخ صالدراسة من طالب كمية التربية بالعريش )  ملمولةاختيار 
 لمع ملمولة الدراسة آياسالتطبيل الآبمع  دوات ال . 
  الذاتع.وائم التعمم  متعدد الوسائط رحالمآتباستخدام البر امج  الدراسةالتدريس لمملمولة 
  الآياسالتطبيل البعدن  دوات. 
  لمي البيا ات ومعاللتها إح ائيًّا. 
 ، وتضسيرما يع ضو   تائج الدراسات السابآة. لرض ال تائج 
 ، والمآترحات الم اسبة يع ضو  ما تسضر ل ه  تائج البحث . تآديم التو يات 

 
 

 أهمية البحث :
 -الحالع يع :البحث  يضيد ود

 من بعض مهارات العروض. –لي ة البحث  –ريي مستون تمكن الطالب المعممين   - 
 بال عوبات التع  لمم العروضلن م امج  المسئولينود يسهم البحث الحالع يع تزويد   - 

 الم امج. تمك تواله



ترحنات التنع بالمآ لمنم العنروضلنن م نامج  المسنئولينود يسهم البحث الحالع ينع تزويند  -     
  .لمم العروضيع م امج وسائط المتعددة الو  ، الحاسب اآللع توظيفلمية اود تزيد من ي

، إلنننداد وائمنننة بمهنننارات العنننروض الم اسنننبة لمطنننالب المعممنننين تخ نننص المغنننة العربينننة  - 
، يمكنن هن  واختبار المعارف العروضية ، ومآياس المهارات العروضية وبطاوة مالحظنة

 سادة هلضا  ميئة التدريس ل د تحديث مآرراتهم التدريسية كل يترة. يسترشد بهما ال
تزوينند هوسننام تك ولوليننا التعمننيم ببر ننامج تك ولننولع ليسننهم يننع ت ميننة التح ننيل والمهننارات  -     

ينع زمننن هونل منن النزمن النذي تسنتغروه الطنرل العادينة منن التندريس لموضنوع  العروضية
 . لمم العروض

م امج تك ولوليا التعميم بمحتون تعميمنع مبنرمج تك ولولينا ويحآنل همنداًيا  تزويد مخططع -     
 مامة يع الملال تضيد الطالب/ المعمم يع ملال التدريس.

سنع  إلن  توظينف الوسنائط بحنث تطبيآنع يهول  -حسب لمنم الباحنث – يعد مذا البحث  - 
لتربوينننة واللوا ننننب ولغنننة البرملننننة بطريآنننة تلمننني منننا بننننين اللوا نننب ا، المتعنننددة التضالمينننة

ضنتح الطرينل همنام بحنوث تطبيآينة لديندة ينع خ  ية الخا ة بعمم العروض، ولعمه يالت
 لمم العروض، مذا العمم الذي طغ  لميه البحث ال ظري دون البحث التطبيآع.

 نتائج البحث:
 أسفرت المعالجة اإلحصائية لبيانات البحث الحال  عن النتائج التالية:

 
( بننين متوسننطع درلننات العي ننة   ٔٓ.ٓتولنند يننرول ذات داللننة إح ننائية ل نند مسننتون )   -ٔ

 التطبيل.البر امج ي  ت ميتها وبل وبعد  يعاليةي  اختبار المعارف العروضية  تدل لم  
( بننين متوسننطع درلننات العي ننة   ٔٓ.ٓتولنند يننرول ذات داللننة إح ننائية ل نند مسننتون )   -ٕ

وبننل وبعنند  البر ننامج ينن  ت ميتهننا يعاليننةتنندل لمنن   ا دائيننة ينن  اختبننار المهننارت العروضننية
 التطبيل .

 توصيات البحث:

 هخًذا بال تائج إل  حيز التطبيل العممع يالن الباحث يو ع:
 :بما يم  لتدريس بأقسام المغة العربيةأعضاء هيئة ا -أ

اإليادة من البر امج المآترح يع مآرر لمم العروض ينع كمينات التربينة واآلداب  -
وسننم المغننة العربيننة وكننذلك المنندارس الكا ويننة ا زمريننة  إلكسنناب الطننالب بعننض 

 مهارات لمم العروض .
ا التعميم ينع التوسي يع معامل الحاسب والوسائط المتعددة مستحدكات تك ولولي -

 يروع المغة العربية ولدم االوت ار لم  يرع دون اآلخر.



 

 :بما يم  مصمم  برامج إعداد المعمم بكميات التربية -ب

تطوير الم امج  الخا ة بآسم المغة العربية إل  ال ورة اإللكترو ية منن خنالل  -
ة استخدام تآ ينة الوسنائط المتعنددة وخا نة ينع ظنل االتلناه الحنالع  حنو حوسنب

 المغة العربية.

تويير اإلمكا ات المادية والبشرية التع تتيح لطالب المعممنين ه نحاب ا يكنار  -
 اللديدة يع ملال حوسبة المغة العربية لتطوير الم امج الدراسية.

 إلادة ال ظر يع الم هج الحالع لمعروض من حيث: -

  ك  ن ا مداف ، التركيز لم  المهارات ا دائينة ينع همنداف العنروض ، وذلن
 هككر من مما يعتمد لم  الحضظ. والتدريب العروض ين يعتمد لم  التطبيل

   المحتون ، وذلك بت ظيمه لم  ا سس التربوية الحديكة، ومن هممها اال تآنال
 .ومن البسيط إل  المركب من السهل إل  ال عب

   طريآنننة التننندريس، وذلنننك بت ويننني الطنننرل التنننع يسنننمكها المحاضنننر ينننع تننندريس
ومن هممها استراتيليات التعمم ال شط التع هورتها الكمية ، وضنرورة العروض، 

امتمام المخت نين ينع ملنال طنرل تندريس المغنة العربينة بنالدراج طنرل خا نة 
 بتدريس لمم العروض يع مؤلضاتهم تتغمب لم   عوبات لمم العروض.

   الطننالب، ولنندم االوت ننار لمنن  امتحننان  وسننائل تآننويمالتآننويم ، وذلننك بت وينني
ر الننذي يآت ننر لمنن  اللا ننب المعريننع يآننط ، وضننرورة االمتمننام باللا ننب  خنن

 ا دائع وتضعيمه.

  ، الخطة الزم ية لمتدريس ، وذلنك بزينادة الوونت المخ نص لتندريس العنروض
والتبنار مننادة موسنيآع الشننعر مننادة هساسنية  تنندّرس لمنن  مندار ا ربنني سنن وات 

 لعام اللامعع الكا ع.وال يآت ر تدريسها لم  ي ل دراسع واحد يآط يع ا

 
توويي برتوكوالت التعاون بين وزارة التعميم العالع ، و المؤسسات ، و الشنركات  -

والهيئنننننات العالمينننننة لتنننننويير هلهنننننزة الكمبينننننوتر والبرملينننننات التعميمينننننة لمطنننننالب 
 اللامعين بنسعار مخضضة.

ممنين زيادة الدلم الض ع لأللهزة والمختبرات وتويير سبل  نيا تها و تولينه المع -
 لكيضية استخدامها .

 

 :بما يم  لمثقفين والمهتمين بالمغة العربيةا -ج



إلننداد  شننرات تتضننمن المواونني التربويننة يننع شننت  الموضننولات و تبادلهننا بنننين  -
 الطالب المعممين وا ساتذه بحيث ت ف المووي وما يآدمه من هيكار تعميمية. 

لتآننويم طننرل لننرض لمننم ت ميننة مهننارات التضكيننر ال اونند لنندن الطننالب المعممننين  -
العننروض و الحكننم لمنن  مال متهننا يننع ضننو  مننا تتعننرض لننه المغننة العربيننة يننع 

 اآلو ة ا خيرة من امتهان. 
 لآد دورات تدريبية يع ب ا  برامج الوسائط التعميمية لمطالب المعممين.  -
إلننرا  المزينند مننن البحننوث حننول بننرامج الوسننائط المتعننددة التضالميننة وهكرمننا ينن   -

 طالب المعممين لم  مهارات المغة العربية المختمضة.تدريب ال
 

 :البحث مقترحات  -خامًسا
 اآلتية:إلرا  البحوث لباحث يآترح ااستكمااًل لمبحث الحالع  
 هكر حوسبة مآرر لمم العروض لم  اتلامات الطالب المعممين  حوه. -
 ولوليننا واونني توظيننف معممننع المغننة العربيننة يننع المنندارس الكا ويننة ا زمريننة  لتك -

 التعميم يع تدريس لمم العروض.

 تآويم مآرر لمم العروض بكميات التربية ، يع ضو  معايير اللودة. -

يعاليننة بر ننامج وننائم لمنن  الوسننائط المتعننددة التضالميننة يننع ت ميننة بعننض مهننارات  -
 ال حو لدن طمبة المرحمة اإللدادية.

ميننة بعننض مهننارات يعاليننة بر ننامج وننائم لمنن  الوسننائط المتعننددة التشننعبية يننع ت  -
 بدالع لدن طمبة المرحمة الكا وي.التضكير اإل

يعاليننة بر ننامج وننائم لمنن  الوسننائط المتعننددة التضالميننة يننع ت ميننة بعننض مهننارات  -
 ا دائية لأل وات المغوية لدن طمبة المرحمة الكا وية.

يعاليننة بر ننامج وننائم لمنن  الوسننائط المتعننددة التضالميننة يننع ت ميننة بعننض مهننارات  -
 ر الشضوي لدن طمبة المرحمة اإللدادية.التعبي

 معووات استخدام الوسائط المتعددة و اإل تر ت يع التعميم الكا وي ا زمري. -

 
 


