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آثار اإلنترنت والوسائط المتعددة على الطلبة غیر الممتازین

نورعاشقین بنت عثمان
قمر الشكر بن مت تھ

ملخص

یسعى ھذا البحث إلى الكشف عن آثار اإلنترنت والوسائط المتعددة على الطلبة غیر الممتازین خاصة في تعلم مھارة                               
61وعینة البحث تتكون من         . وھذه الدراسة ترتكز أساسا على دراسة میدانیة للحصول على النتائج المرجوة                   . القراءة

وقد .(SPM(طلبة جامعة السلطان زین العابدین الذین اجتازوا مادة اللغة العربیة في امتحان الشھادة الثانویة المالیزیة                        
. إلجراء الدراسة المیدانیة حول تعلم مھارة القراءة عبر موقع اإلنترنت          www.belajararab.comاستخدم البحث موقع    

الصور واألصوات  (وھذا الموقع یتضمن على النصوص المقروءة مع زیادة بعض العناصر اإلضافیة كالوسائط المتعددة                
واالرتباطات التشعبیة معتمدة على نظریتین أولھما النظریة اإلدراكیة في التعلم بالوسائط المتعددة وثانیتھما                          ) والفیدیو

وبعد ما انتھت الدراسة المیدانیة توصلت إلى نتائج متعددة، من أھمھا أن التعلم عبر شبكة اإلنترنت مع                       . النظریة البنائیة 
تزوید الوسائط المتعددة واالرتباطات التشعبیة یجعل الطلبة أكثر استیعابا للمادة خاصة الطلبة غیر الممتازین بوجود                             

علما أن العالقة االرتباطیة    . الفروق ذات داللة إحصائیة بین الطلبة الممتازین وغیر الممتازین في درجة االكتساب والتعلم        
وھذه النتائج تؤكد ما توصلت إلیھ بعض الدراسات            . المعنویة بین كفاءة الطلبة اللغویة ومدى االكتساب حاصلة ومحققة             

التي أظھرت أن الطلبة غیر الممتازین یستطیعون الحصول على الدرجة المتفوقة عند التعلم عبر Mayerالسابقة كدراسة 
.موقع اإلنترنت والوسائط المتعددة

.اللغة العربیة، الوسائط المتعددة، مدى االكتساب: الكلمات المفتاحیة

ABSTRACT

This study aims to explore the effects of the Internet and multimedia on non excel-
lent students, especially in learning reading skills. The study is based primarily on a
fieldwork to obtain the desired results. The research sample consisted of 61 students
at the Universiti Sultan Zainal Abidin, who have passed the Arabic language exami-
nation in the Malaysian Secondary School Certificate. This study used the site
www.belajararab.com to conduct field study about learning reading skills through
the web site. This site contains the reading texts with some additional multimedia
materials (pictures, sounds and video) and the hyperlinks which is based on Cogni-
tive theory in learning through multimedia and Constructivist theory. After the
completion of the fieldwork, a number of findings could be reported. The most im-
portant result is that learning via the Internet while providing multimedia and hy-
perlinks contributed toward better grasp of the syllabus among the students, espe-
cially on non excellent student which the statistic show the significant differences
between the excellent and non excellent students in the degree of acquisition and
learning. Note that the correlation between the students linguistic competency and
their extent of acquisition is realized and verified. These results confirm the findings
of some previous studies such as Mayer, which showed that students are able to ob-
tain excellent achievement when learning via the internet and multimedia.
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المقدمة

أحدثت التكنولوجیا تغیرا ملموسا في المجتمع المعاصر، یشمل مختلف مجاالت الحیاة االقتصادیة والتربویة والسیاسیة                       
ففي مجال التعلیم والتعّلم ساعدت الطلبة على التخّصص في موضوعات جدیدة، لم تكن                     . والفنون واالتصاالت وغیرھا   

كما أن اإلنترنت وفرت للطلبة وفًرا كبیرا من المعلومات المتنوعة، كما أنھا ساھمت في تغییر طرق                         . موجودة من قبل   
.التدریس التقلیدیة، وعملت على إیجاد فصل مليء بالحیویة والنشاط ، وطّورت مھارات الطلبة في استخدام الحاسوب

نبذة خلفیة دراسة التعلم عبر اإلنترنت

دراسة عن آثار التغذیة الراجعة          : تدریبات القراءة واالستیعاب عبر اإلنترنت         "في دراستھ        Philip Murphyتناول
,Murphy) "والكفاءة و التفاعل   عن عناصر التغذیة الراجعة واإلتقان والتفاعل وآثار كل منھا على عملیة تعلیم               (2007

وأشارت الدراسة إلى أن اإلنترنت تقدر على تحسین مھارة القراءة من خالل تفاعل الطلبة بإجابات                   . وتعلم مھارة القراءة  
. األسئلة والتدریبات المتنوعة فیھا

عن تاریخ اإلنترنت واستخدامھا في التعلیم            "  استخدام اإلنترنت كأداة التعلیم      "في بحثھ     ) Shasitharan)2000وذكر
لمعرفة مدى مساھمة اإلنترنت في التعلیم، یقام             . مركزا على مساھمة اإلنترنت وممیزاتھا وأدوارھا في عملیة التعلیم                

وبعد إتمام الدراسة المیدانیة تقدم نتائجھا القتراح بعض األسالیب في             . البحث بإجراء التجربة من خالل الدراسة المیدانیة        
.استخدام الشبكة ألغراض تعلیمیة

وھي ممارسة فكریة وعملیة تھدف إلى           . وتعّد الوسائط المتعددة من أھم وسائل التعلم والتعلیم في عصر التكنولوجیا                     
تحسین عملیة التدریس ورفع مستوى أداء المعلم وتوفیر الجھد والوقت الكافي للمتعلم وزیادة قدراتھ على اإلدراك والفھم                     

).2007میساء، (

تطویر الدروس اإللكترونیة

-Multimedia for Learning(الطرق والتطویر    –الوسائط المتعددة للتعلم      اعتمدت الدراسة على كتاب      Methods
and  Development) (Alessi & Trollip, بوصفھ مرجعا أساسیا یتحدث عن التعّلم عبر شبكة اإلنترنت                (2001

.Stanley Rو(University of Iowa) من جامعة یووا   Stephen M.Alessiحیث أن    Trollip   من جامعة كابیال
(Capella University)كان مؤلفین لھذا الكتاب وھما من المتخصصین في مجال التعلیم والتعّلم عبر الحاسوب.

وعلى الطلبة أن یتعلموا القراءة      . واختیرت الدراسة مادة القراءة في ھذه الدراسة نظرا ألھمیتھا في مجال التعلیم والتعلم                 
ولھذا ُنقلت ھذه المادة إلى الدروس اإللكترونیة لتعلیم مھارة   . والتدریب علیھا أوال قبل االنتقال إلى تعلیم المھارات األخرى 

ولعل ھذه الطریقة  تستطیع أن ترفع مستوى الكفایات اللغویة لدي الطلبة             . القراءة ألنھا أول مھارة یجب أن یتعلمھا الطلبة        
ومن جانب آخر، إن ھذه الدروس اإللكترونیة تلعب دورا فعاال في تنمیة مھارات استخدام تكنولوجیا                 . في اإلبداع واإلنتاج  

التعلیم مع تطویر عناصر المنھج الدراسي من حیث األھداف والمحتوى وطرق التدریس واألنشطة وأسالیب التقویم على                   
). 2006مصطفى فھیم، . (ضوء أنواع تكنولوجیا التعلیم الحدیثة

وأما فیما یخص تطویر الدروس اإللكترونیة عبر شبكة اإلنترنت فقد اعتمدت الدراسة على بعض الخطوات التي قدمھا                          
AlessiوTrollipالتخطیط : تناوال في كتابھما نموذجا في تطویرھا والتي یتكون من خمس خطوات وھي                         اللذین

.والتصمیم والتطویر والتنفیذ والتقویم

. من أھم المبادئ في التعلم بالوسائط المتعددةواعتمدت الدراسة كذلك على المبدأ السابع وھو مبدأ الفروق الفردیة حیث إنھ
بدراسة میدانیة للكشف عن تأثیرات كفاءة الطلبة ومدى اكتسابھم في                Mayerولتوضیح ھذا المبدأ بصورة مفصلة قام           

وتنقسم عینة الدراسة إلى . مرة وباستخدام التصمیم الضعیف مرة أخرىوھذه المادة تدرس باستخدام التصمیم الجید. المادة
,Mayer) : وأما النتائج التي تم الحصول علیھا ففي الرسم البیاني اآلتي.مجموعتین؛ الطلبة الممتازین وغیر الممتازین 2002)

العالقة بین كفاءة الطلبة والتصمیم: 1مخطط 

یبین ھذا الرسم البیاني أن الطلبة الممتازین والطلبة غیر الممتازین حصلوا على درجة متفوقة عند التعلم عن طریق التصمیم
فإن مجموعة الطلبة الممتازین وحدھا ھي التي حصلت علىأما التعلم بالتصمیم الضعیف.  )استخدام الوسائط المتعددة(الجید 

.وباختصار تستنتج الدراسة على أن التصمیم الجید لھ تأثیر كبیر على الطلبة غیر الممتازین في اكتساب المادة. الدرجة المتفوقة

أھداف البحث 

:تھدف ھذه الدراسة إلى تحقیق األھداف اآلتیة

.تعلیم دروس اللغة العربیة عبر شبكة اإلنترنت وبخاصة دروس مھارة القراءة.1
.دراسة عن مدى إقبال طلبة ذوي الخلفیات المتباینة على استعمال اإلنترنت بوصفھا وسیلة لتعلم مھارتھم القرائیة.2

منھج البحث

الطلبة في    61ومن أجل الكشف دور اإلنترنت في تعلم مھارة القراءة، تقام الدراسة المیدانیة على عینة عشوائیة من                              
حیث إن المجموع الكلي ھو      % 50ونسبة المئویة لھذه العینة أكثر من        . المستوى المتوسط بجامعة السلطان زین العابدین      

وقد اختیرت عینة الدراسة التي تتكون من مجموعتین من الطلبة وتبقى الطلبة في مجموعتھم بدون تغییر عند                  . طالبا 100
.  وكل مجموعة تخلط بین الطلبة الممتازین وغیر الممتازین. قیام الدراسة المیدانیة

وأنھا ) النصوص نقلت من المقرر المستخدمة لھؤالء الطلبة         (والنصوص  اإللكترونیة في الموقع تناسب مستوى الطلبة             
لشرح ) شتى أنواعھا من صور وأصوات وبعض أفالم فیدیو            (ُتزوَّد باالرتبادطات التشعبیة والوسائط المتعددة األخرى           

:واألسئلة فیھا متنوعة منھا كاآلتي. بعض المفردات الواردة في تلك النصوص

كلمات مترادفة ومتضادة.1
الصواب والخطأ.2
أسئلة االستیعاب.3
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لشرح ) شتى أنواعھا من صور وأصوات وبعض أفالم فیدیو            (ُتزوَّد باالرتبادطات التشعبیة والوسائط المتعددة األخرى           
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الصواب والخطأ.2
أسئلة االستیعاب.3
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:وھذه الدراسة تبنى على النظریتین األساسیتین

.النظریة اإلدراكیة في تعلم اللغة بوسائط متعددة.1
) 1997(النظریة البنائیة باستخدام نموذج جانیسون .2

Mayerتندرج تحت النظریة اإلدراكیة في تعلم اللغة بوسائط متعددة سبع مبادئ كما قدم                           وقد اختیر المبدأ    .(2002)
وذكر بأن مبدأ الفروق الفردیة في تأثیرات          (individual differences principle) السابع وھو مبدأ الفروق الفردیة      

. التصمیم أقوى على الطلبة الضعفاء من الطلبة الممتازین

المتعلم ینمي العلوم منفردا وجماعیا وفقا تفسیرھم          "وفي إجراء ھذه الدراسة، اعتمدت النظریة البنائیة حیث تفترض أن               
وبناء على ذلك، تحاول الدراسة تشجیع الطلبة على اكتساب مھارة القراءة                  ).Jonassen ,1999" (للتجارب في العالم   

.واستیعابھا بأنفسھم من خالل الموقع الخاص الذي تزود فیھا بالوسائط المتعددة

وبعد إتمام الدراسة، قدم االختبار على الطلبة للكشف عن مدى اكتساب للمادة فھي مطبوعة ولیست إلكترونیة للدروس                          
. وتحتوي أسئلة االختبار على أربعین سؤاال بأشكالھا المختلفة. المقدمة فیھ

تحلیل المعطیات

.   قامت الدراسة بتحلیل المعطیات بعد انتھاء إجماع كل المعلومات المطلوبة         
:ویكون تحلیل المعطیات في بعض الجوانب، منھا. أساسي  لھذه الدراسة

تحلیل مدى االكتساب 

إن الكشف عن مدى اكتساب     . وبعد ما تم اإلختبار، بدأت الدراسة بتحلیل نتیجة اإلختبار ألجل معرفة مدى اكتساب الطلبة               
.الطلبة للمادة عنصر حتمي في ھذه الدراسة

مدى اكتساب الطلبة لمادة تعلم مھارة القراءة عبر موقع اإلنترنت: 1جدول 

وللطلبة ) 14,152(فالمتوسط الحسابي لمدى اكتساب للطلبة الممتازین ھو             . مدى اكتساب الطلبة للمادة     ) 1(یبین جدول    
للطلبة غیر الممتازین   وتجدر اإلشارة ھنا أن مدى اكتساب مادة القراءة عبر موقع اإلنترنت              ). 20,513(غیر الممتازین   

وھذه النتیجة تتماشى مع النظریة اإلدراكیة حیث تقول بأن تأثیرات التصمیم أقوى على الطلبة                . أكبر من الطلبة الممتازین   
.الضعفاء من الطلبة الممتازین

لتثبیت إجابة السؤال، ھل ھذا            t)(ثم یقام اختبار       . تشیر الجداول السابقة أن نتائج االختبار لكل المجموعتین مختلفة                  
. االختالف الملحوظ لھ معنى أم ال؟

تحلیل العالقة االرتباطیة

وكانت مجموعة الطلبة ھي متغیر مستقل        . یشیر إلى العالقة االرتباطیة بین مجموعة الطلبة ومدى االكتساب           ) 2(جدول  
)0,50(أقل من قیمة االحتمال )  0100,(ونالحظ كذلك أن قیمة العالقة االرتباطیة .  أما مدى االكتساب فھو متغیر غیر مستقل 

ومن حیث مدى قوة العالقة، نجد       . دلیال على أن العالقة المعنویة بین مجموعة الطلبة ومدى االكتساب ذات عالقة معنویة              
,Pallant) . أن العالقة في المسنوى المتوسط وطرف العالقة إیجابیة 2001)

العالقة االرتباطیة بین مجموعة الطلبة ومدى االكتساب :2جدول 

)3280,(قیمة العالقة االرتباطیة *
)0,50(أقّل من قیمة االحتمال ) 0100,(العالقة االرتباطیة لھ معنى حیث **  

(t) اإلحصاء االستداللي؛ استخدام اختبار

وھناك بعض األمور     . لمعرفة وجود العالقة اإلحصائیة بین مجوعة الطلبة ومدى االكتساب              ) t(قامت الدراسة باختبار      
:التي تتعلق بھذا االختبار ینبغي  تركیزھا، منھا

(t) شروط اختبار

,Chua): ھناك شروط عدة ینبغي التأكید منھا وھي كما یأتي(t) قبل القیام باختبار 2006)

صالحیة المعلومات

. (t) ق ب ل   إ ن ش ا ء   ا خ ت با ر   
(Shapiro-Wilks Kurtosis)    ومخطط (Normal Q-Q Plot)ومن خاللھما قد تؤكد معلومات ھذه                 . لتأكیدھا

.الدراسة بأنھا في حالة طبیعیة

)t(نتیجة اختبار 

(t) اختبار : 3جدول 

) 0,50(أقل من قیمة االحتمال ) 0,400(قیمة *

ومن الجدیر بالذكر ھنا أن        . ألجل معرفة العالقة اإلحصائیة بین مجموعة الطلبة ومدى اكتسابھم للمادة               (t) أقیم اختبار 
)0,50(إن قیمة مستوى المغزویة أقل من قیمة االحتمال ).  0,400(وقیمة مستوى المغزویة ھي (2,955(ھي (t) قیمة اختبار

الجدول السابق یوضح أن المتوسط         . دلیال على أن العالقة بین مجموعة الطلبة ومدى االكتساب ذات داللة إحصائیة                       
أما الطلبة غیر الممتازین فبلغ المتوسط الحسابي        ) 7,115(، واالنحراف المعیاري     )14,152(الحسابي للطلبة الممتازین    

ذلك یدل على أن المتوسط الحسابي للطلبة غیر الممتازین أكبر من الطلبة               ). 8,702(واالنحراف المعیاري   ) 20,5132(
إن قیمة االختالف المتوسط بین ھاتین        .الممتازین والطلبة غیر الممتازین أكثر استیعابا للمادة بدال من الطلبة الممتازین               

).6,361(المجموعتین ھي 

تحلیل فرضیة الدراسة

:بعد ما تّم تحلیل نتائج الدراسة، تؤكد فرضیة الدراسة وھي كاآلتیة

.ھناك االختالف المعنوي بین كفاءة الطلبة ومدى اكتساب المادة.1
وعلى صعید  . إن الطلبة غیر الممتازین سیحصلون على الدرجة المتفوقة عند التعلم باستخدام الوسائط المتعددة                .2
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.آخر،كان مدى اكتساب المادة للطلبة غیر الممتازین أكبر من الطلبة الممتازین

لھ معنى بعد    ) 6,361(واتضح من نتائج ھذه الدراسة أن االختالف في مدى االكتساب بین الممتازین وغیر الممتازین                        
).0,004(بقیمة مستوى المغزویة ) 2,955(الذي حصل على درجة (t) إجراء اختبار

نتائج البحث

ومن خالل الدراسة المیدانیة عن آثار اإلنترنت والوسائط المتعددة على الطلبة غیر الممتازین، توصلت الدراسة على                            
بعض النتائج من أھمھا أن نتائج االمتحان للطلبة الممتازین و غیر الممتازین تختلف اختالفا ملحوظا، بسبب أن مدى                               

وتجدر اإلشارة أن ھناك وجود العالقة االرتباطیة المعنویة بین درجة.  اكتساب الطلبة غیر الممتازین كان أكبر من الطلبة الممتازین
مدى االكتساب  وكفاءة الطلبة اللغویة، وھذه النتائج منطبقة بأسس النظریة اإلدراكیة في التعلم بالوسائط المتعددة حیث إن تأثیرات

) (  . (Mayer, 2002)

خالصة

وتجدر اإلشارة  . یتبین من التحلیالت السابقة أن تعلم القراءة عبر اإلنترنت یحقق بعض األھداف المرجوة من تعلم القراءة              
إلى أن افتراضات البحث قد تحققت حیث أن اإلنترنت والوسائط المتعددة تستطیعان رفع مدى اكتساب الطلبة خاصة                               

وھذا یدل على أن التكنولوجیا تساھم مساھمة فعالة في تطویر مجال التعلیم والتعلم وتنمیة                                 . الطلبة غیر الممتازین     
یمكن أن یستخلص مما    . المھارات اللغویة المتعددة ومساعدة الطلبة على التعلم الذاتي ورفع مستوى األداء اللغوي عندھم               

والثانیة . توصلت إلیھ الدراسة المیداني ھناك االختالفات الطفیفة بین الطلبة الممتازین وغیر الممتازین في نتائج االمتحان                
أما النقطة الثالثة أن ھناك االختالف      . أن ھناك العالقة االرتباطیة المعنویة بین درجة مدى االكتساب وكفاءة الطلبة اللغویة            

وتبین ھذه النتیجة تأثیر  اإلنترنت والوسائط المتعددة         . المعنوي في درجة االكتساب بین الطلبة الممتازین وغیر الممتازین         
وكذلك تشجع  . على الطلبة تأثیرا كبیرا خاصة للطلبة غیر الممتازین كما أنھم قادرون على اكتساب المادة اكتسابا كامال                      

.ھذه الدراسة المحاضرین والمدرسین والطلبة استخدام التكنولوجیا أثناء الدروس
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.آخر،كان مدى اكتساب المادة للطلبة غیر الممتازین أكبر من الطلبة الممتازین

لھ معنى بعد    ) 6,361(واتضح من نتائج ھذه الدراسة أن االختالف في مدى االكتساب بین الممتازین وغیر الممتازین                        
).0,004(بقیمة مستوى المغزویة ) 2,955(الذي حصل على درجة (t) إجراء اختبار

نتائج البحث

ومن خالل الدراسة المیدانیة عن آثار اإلنترنت والوسائط المتعددة على الطلبة غیر الممتازین، توصلت الدراسة على                            
بعض النتائج من أھمھا أن نتائج االمتحان للطلبة الممتازین و غیر الممتازین تختلف اختالفا ملحوظا، بسبب أن مدى                               

وتجدر اإلشارة أن ھناك وجود العالقة االرتباطیة المعنویة بین درجة.  اكتساب الطلبة غیر الممتازین كان أكبر من الطلبة الممتازین
مدى االكتساب  وكفاءة الطلبة اللغویة، وھذه النتائج منطبقة بأسس النظریة اإلدراكیة في التعلم بالوسائط المتعددة حیث إن تأثیرات

) (  . (Mayer, 2002)

خالصة

وتجدر اإلشارة  . یتبین من التحلیالت السابقة أن تعلم القراءة عبر اإلنترنت یحقق بعض األھداف المرجوة من تعلم القراءة              
إلى أن افتراضات البحث قد تحققت حیث أن اإلنترنت والوسائط المتعددة تستطیعان رفع مدى اكتساب الطلبة خاصة                               

وھذا یدل على أن التكنولوجیا تساھم مساھمة فعالة في تطویر مجال التعلیم والتعلم وتنمیة                                 . الطلبة غیر الممتازین     
یمكن أن یستخلص مما    . المھارات اللغویة المتعددة ومساعدة الطلبة على التعلم الذاتي ورفع مستوى األداء اللغوي عندھم               

والثانیة . توصلت إلیھ الدراسة المیداني ھناك االختالفات الطفیفة بین الطلبة الممتازین وغیر الممتازین في نتائج االمتحان                
أما النقطة الثالثة أن ھناك االختالف      . أن ھناك العالقة االرتباطیة المعنویة بین درجة مدى االكتساب وكفاءة الطلبة اللغویة            

وتبین ھذه النتیجة تأثیر  اإلنترنت والوسائط المتعددة         . المعنوي في درجة االكتساب بین الطلبة الممتازین وغیر الممتازین         
وكذلك تشجع  . على الطلبة تأثیرا كبیرا خاصة للطلبة غیر الممتازین كما أنھم قادرون على اكتساب المادة اكتسابا كامال                      

.ھذه الدراسة المحاضرین والمدرسین والطلبة استخدام التكنولوجیا أثناء الدروس
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