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إعداد  :رضا درماواتي

اللغة العربية و العلوم و التكنولوجيا ( اللغة العربية و التقنيات)

مستخلص البحث
إن أهداف هذا البحث تطويرنموذج مواد القراءة ألغراض أكاديمية خاصة لقسم التربية اإلسالمية بجامعة أنتساري
بنجرماسين كلمنتان الجنوبية باستفادة تطبيقات جوجل التربوية من خالل البحث التطويري ملعرفة فعالية
استخدام املواد املطورة لتعليم مهارة القراءة محاولة إلى ترقية دافعية التعلم و التحصيل الدرا�سي لدى طلبة قسم
التربية اإلسالمية للمرحلة الثالثة .و في هذا البحث فإن مدخل أغراض أكاديمية خاصة عامل مهم في تطوير املواد
و عالقتها باإلسكيما املعرفية لدى طلبة قسم التربية اإلسالمية في بناء خبرتهم الجديدة باستفادة خبرتهم السابقة.
إضافة إلى استفادة التكنولوجية الحديثة من خالل تطبيقات جوجل التربوية كشكل آخر من أنماط مواد تعليمية
و أثرها على دافعية التعلم و التحصيل الدرا�سي ملعلم الكباراليوم.
منهج هذا البحث هو منهج البحث التطويري باستخدام إندماج ثالث نماذج بالتعديالت ،و هي نموذج  R2D2ــ(
 ،)Recurcive Reflective Design and Developmentو ديك و كاري ( )Dick & Careyو front-end system
عند باتس  .Batesإنه بدأ من التكرار و اإلنعكاس و التصميم ثم التطوير .و خطوات تطوير املواد كاملة هي)1( :
تحديد اإلتجاهات واملهارات )2( ،تنظيم مجموعة التطويروالتعرف على التطبيقات )3( ،جمع املعلومات )4( ،اختيار
املحتوى )5( ،تحديد االستراتيجيات )6( ،تحديد أدوات التقويم )7( ،تسجيل املواد صحافيا ثم بتطيقات جوجل
التربوية )8( ،تصديق الخبراء )9( ،التجربة املحددة و امليدانية )10( ،تنقيح املنتج و تحصل على املنتج النهائي.
و قد تحصل البحث على مواد مهارة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة عبر تطبيقات جوجل التربوية .و لها خصائص
متميزة من نواحى جودة املحتوى و التعليم و الوسائط التعليمية .أما استخدامها بشكل فعال ،أينما استخدامها
إيجابي لترقية دافعية الطلبة في درجة عالية .و كذلك من حيث ترقية التحصيل الدرا�سي أنها مأثرة تأثيرا إيجابا الذي
حصل على نتائج  )- 5،093( T-hitungو نتائج T-tabelفحصلت على  2،776أينما نتائج  )- 5،093( T-hitungال
تقع بين نتائج  )± 2.776 ( T-tabel ±فـ ـ  Hoمردود أي أن  H1مقبول .أي حصل على تقدير  ، 0،007أينما نتائج
 )0،007( probabilitasأصغرمن  Ho 0،05مردود و H1مقبول.
فضال من نتائج البحث فتحصلت الباحثة على اإلفادة كما يلي )1( :كلما ارتكزمواد بخبرات طالب السابقة و اهتمامه
اليوم و أهميته في املستقبل ،فزاد تركيزطالب بمادة ما )2( .كلما تفرق املواد و أسلوب عرضها فتفرق دافعية التعلم
و التحصيل الدرا�سي )3( .إن استراتيجية التعاونية التفاعلية من استراتيجية تعلم القراءة الفعالة عند الكبار)4( .
إن فهم معاني الكلمات العربية سبيال لفهم ضبطها في الجملة.
الكلمات اإلشارية :تطوير ،مواد ،مهارة القراءة ،ألغراض أكاديمية خاصة ،تطبيقات جوجل التربوية
أ -المقدمة
إن اإلتجاه الغالب اليوم في مجال تعليم اللغات األجنبية هو قصر التعليم و التعلم على املهارات اللغوية التي يحتاجها املتعلم
فعال ألداء أغراض محددة ،أكاديمية كانت أم مهنية .و هذا إنطالقا على أن املتعلم و سيماته من عوامل نجاح تعلم اللغة الثانية أو
األجنبية .و ه��ذا اإلتجاه ق��اد ب��دوره إل��ى املطالبة بتعليم اللغات ألغ��راض خاصة تتما�شى بأغراض ال��دارس وحاجاته .ال سيما بالنظر
إلى تطور أهمية اللغة العربية اليوم لكونها لغة دينية و عاملية و علمية ،فمجاالت تعليم اللغة العربية متطورة في كل الدول حسب
1
حاجات املتعلمين و مستخدميها.
نظرا إل��ى أن مصادر و مراجع العلوم في مجال التربية اإلسالمية أكثرها مكتوبة باللغة العربية ،فكانت اللغة وسيلة ضرورية
لفهمها .بل في الواقع أن تعليم اللغة العربية في املرحلة الجامعية التي تأخذ دورا كبيرا و هاما من املراحل التعليمية مازال ضعيفا مع
أن كفاءتهم في فهم املعلومات العربية من مميزات طلبة الجامعات اإلسالمية 2.و هذا بالنظر إلى ضعف طلبة في فهم الكتب العلمية
و الدينية املكتوبة بالعربية ،كما أشارت ذلك وزارة الدينية لقسم التربية املتقدمة .و لهذا الحال فإن تعليم ألغراض أكاديمية خاصة
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يعتبرضروريا و مواد تعليم العربية ألغراض خاصة يعتبرحاجات ماسة.
و يتضح مما سبق ما هو الحال في قسم التربية اإلسالمية من كلية التربية جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية .و هذا القسم
من أقسام كلية التربية التي لها أهمية كبرى بتعليم اللغة العربية ألغ��راض أكاديمية خاصة .ألن الطلبة سوف يستخدمون الكتب
العربية أكثر استخداما من أقسام األخرى .جديرا بالذكر إلى الهدف األسا�سي من تعليم العربية في هذا القسم لترقية كفاءة الطلبة
في فهم النصوص الدينية و العلمية املكتوبة بالعربية 3حتى لهم القدرة على استخدام اللغة استخداما أكاديميا يخدمهم ويساعدهم
ّ
ّ
العلمية لتطويركفاءاتهم العلمية في مجال
على فهم املعلومات باللغة العربية من الكتب و األبحاث التي ُيكلفون بإعدادها في حياتهم
اكتساب اللغة األجنبية .و تتما�شى هذا الغرض بمعيارالكفاءة ملتعلم اللغة عند القانون التربوي رقم  20سنة  2003و نظام جمهورية
اإلندونيسية رقم  19سنة  2005بالتركيز على كفاءة القراءة مناسبا باملرحلة التعليمية .و تمثل جانبا كبيرا من املهارات اللغوية ،ألن
4
جميع نشاطات الدارسين في هذه املرحلة لن تخلو من القراءة.
بالطبع من أسباب ضعف الكفاءة كما هي املرجوه ألن الجهود التي بذلت قديما لم تفرد منهجا لتعليم العربية موجه نحو فهم
الكتب العربية بتحديد على أغ��راض أكاديمية مالئمة بتخصص قسم التربية اإلسالمية نظرا على سمات و حاجات املتعلم ،مع أن
الطلبة لهم حاجة ماسة بها ،و إنما الجهود في تعليم العربية ألغراض عامة .رغم أن الجهود حديثا نحو فهم الكتب العربية بل لم تتم
أو تكتمل بتصميم املواد املالئمة تماما لتوجيه إلى أهداف املقرر ،بإضافة إلى عدم استفادة التكنولوجية الحديثة .جديرا بالذكرعلى
5
أن املواد التعليمة لها دور هام أكبر إهتماما حول أنشطة التعلم و التعليم ،ألن كلما تفرق املواد فتفرق دافعية التعلم عند الطلبة.
ال سيما لكبار السن من طلبة املرحلة الجامعية على أساس مبادئ نظرية أندراغوجيا عند مالجوم نولز  Malcolm Knowlesبأنهم
يريدون العلوم املناسبة بتخصصهم التي تفيدهم و تستفيد منهم في وقت قريب .باإلضافة إلى أنهم يحبون امل��واد املقارنة بخبراتهم
السابقة و املوضوعات املعاصرة و املعلومات التي يشجعهم في املستقبل ،كما أشار إلى ذلك بروندونج و ماج كوراجدور (Brundage
)and Mac Karacherف��ي بحثهما  6. (Adult learning Principles their Application to program planning).بل مع اآلسف
بقلة البحوث عن تصميم املواد نظرا إلى سمات املتعلم و تأثيرها بتفرق نوعياتها 7حسب علمت الباحثة حتى اليوم.
ثم تعد إلى سمات امل��واد القراءة الصحافية ،التي كانت من املهارات اللغوية املركزة في تعليم العربية ألغ��راض أكاديمية خاصة
و لطلبة املرحلة الجامعية ،أنها تتيح تأثيرا أقل فعالية في عالقتها بطالب العصر الحديث اليوم الذي يختلف عن طالب األمس .فهو
في محيط يكشف أمامه كل �شيء عن الواقع .وفي بيئة يعايشها أكثر مما يقرأ عنها ,والنن�سى في هذا املجال دور إنترنيت الذي كان من
نوع الوسائط املتعددة .و إن التطور الهائل في تقنية املعلومات و االتصاالت بقدر ما ييسر للمتعلم الحصول على املعلومات املطلوبة
زاد بنفس الوقت عليه اإلملام بمهارات كثيرة ومتجددة .زيادة عن هذا أن حاجة املتعلم إلى قاعدة واسعة من املعلومات التي تساهم
في تعزيز التخصص أصبح ممكننا في الوقت الحاضر ومن خالل التعلم االلكتروني  .و يضيف إلى ذلك يتطلب هذا النوع من التعليم
تطوير مهارات االتصال لدى املتعلم ألنها أصبحت علما أساسيا يساهم في رفع مهارات املتعلم وزيادة قابليته في اكتساب املعلومات
والتعامل معها خالل دراسته.
أما بالنسبة إلى طلبة الجامعة أنهم يحبون بأن يتعلمون في أي مكان كانو من عبر تكنولوجيا التعليم .هذا بالنسبة إلى البحث
الذي قام به سميت و آخرين .و بالنسبة  report Class Difference$ Online Education in the United States 2010,أن التعلم
اإللكترونكي جزء ض��روري الستراتيجية املدى الطويل 8.وبذلك ،فإن استخدام تكنولوجيا املعلومات في تعليم اللغة العربية يعتبر
حاجة م��اس��ة .مثل تطبيقات جوجل التربوية ( ..google Apps for Educationو تكون ه��ذه التطبيقات مستخدمة ف��ي جامعات
متقدمة في أنحاء العالم .بالنسبة إلى تدريس مقرر تقنيات التعليم ،و هي لها تأثيرا إيجابيا في ترقية التحصيل الدرا�سي لدى الطلبة.
كما أجرت البحث الدكتورة تغريد عبد الفتاح بن محمد الرحيلي 9.باإلضافة إلى ذلك ،على أن تطوير املواد اللغوية تأخذ دورا فعاال
و أكثر تشويقا إذ أنها معرضة عبر أجهزة إيلكترونية و جهاز الجوال .كما اقترح و اعتقد ذلك برييان تاملينسون ،Brian Tomlimson
خبير إع��داد امل��واد اللغوية .ال سيما في والي��ات آسيا على أن هذه الواليات متطورة تطورا كبير في استخدام أجهزة إيلكترونية و لكن
9
استخداماتهم قليلة.
بالذكرإلى األهمية سبقت ذكرها فتركيزالبحث على حلول املشكلة بوجود املواد التعليمية غيرمالئمة لحاجات وتخصص الطلبة
في قسم التربية اإلسالمية هو كيف نمط املواد التعليمية ألغراض أكاديمية خاصة لترقية دافعية الطلبة و التحصيل الدرا�سي لتعليم
القراءة عند طلبة قسم التربية اإلسالمية باستفادة من التكنولوجية الحديثة .و للحصول على األهداف املرجوة والبيانات الدقيقة
فحددتها الباحثة في األسئلة التالية:
 -1كيف إتمام تطوير مواد مهارة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة عبر تطبيقات جوجل التربوية لترقية دافعية الطلبة و التحصيل
الدرا�سي في القراءة لدى طلبة قسم التربية اإلسالمية بكلية التربية في الجامعة اإلسالمية الحكومية بكلمنتان الجنوبية ؟
 -2ما هي خصائص مواد مهارة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة عبرتطبيقات جوجل التربوية املطورة؟
 -3ما مدى تأثير مواد مهارة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة عبر تطبيقات جوجل التربوية لترقية دافعية تعلم الطلبة في مهارة
القراءة لدى طلبة قسم التربية اإلسالمية بكلية التربية في الجامعة اإلسالمية الحكومية بكلمنتان الجنوبية ؟
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 -4ما مدى تأثير مواد مهارة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة عبر تطبيقات جوجل التربوية لترقية التحصيل الدرا�سي في القراءة
لدى طلبة قسم التربية اإلسالمية بكلية التربية في الجامعة اإلسالمية الحكومية بكلمنتان الجنوبية؟
فمواصفات املنتج هي )1 :املواد املطورة ألغراض أكاديمية خاصة لقسم التربية اإلسالمية للمرحلة التعليمية الجامعية للمرحلة
اللغوية املتوسطة )2 .التركيز في مهارة ال��ق��راءة االستيعابية و النصوص االلكترونية املجهزة مضبوطة بالشكل و مكتوبة بالعربية
الفصحى املعاصرة )3 .قدمت املواد بواسطة تكنولوجيا التعليم بتطبيقات جوجل التربوية  ،و كانت مجانة و سهولة الحصول على
ه��ذه األدوات الفعالة )4 .امل��واص��ف��ات الخاصة للحاسوب أو الجهاز الستخدام ه��ذا البرنامج تحتاج إل��ى إنترنيت و ك��ام��را وي��ب و مكبر
ال��ص��وت و امل��ؤس��س��ة املسجلة بتطبيقات ج��وج��ل ال��ت��رب��وي��ة ( )5.امل���واد مكونة م��ن س��ت وح���دات دراس��ي��ة بتنظيم  :وص��ف األن��ش��ط��ة و
األهداف و املؤشرات و دليل االستخدام ،و النصوص املحتاجة و املعالجة النحوية و التدريبات املختلفة باألنشطة املشوقة.
أما تقديم املواد عبرتطبيقات جوجل التربوية ،كما يلي:
ﺻﻤﻤﺖ�ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ�ﺍﳌﺎﺩﺓ�
ﻋ���ﻣﻮﺍﻗﻊ�ﺟﻮﺟﻞ�

ﺃﺭﺳﻞ�ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ�
ﻭﺭﻗﺔ�ﻷﺍﺟﻮ�ﺔ�ﻋ���
ﻣﻮﺍﻗﻊ�ﺟﻮﺟﻞ�ﺇ���
ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ

ﻗﺴﻤﺖ�ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ�
ﺍﳌﻮﺍﺩ�ﻋ���ﻣﻮﺍﻗﻊ�
ﺟﻮﺟﻞ

ﻧﺎﻝ�ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ�ﺍﳌﻮﺍﺩ����ﺑﺮ�ﺪ�ﺟﻮﺟﻞ�
ﺑﺈﻣﻼﺀ�ﻛﺸﻒ�ﺍ��ﻀﻮﺭ�ﻋ���
ﺻﻨﺪﻭﻕ�ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ

ﺇﺟﺎﺑﺔ�ﻷﺍﺳﺌﻠﺔ�ﻋﻨﺪ�ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ�ﻋ���ﻣﻮﺍﻗﻊ�
ﺟﻮﺟﻞ�ﻓﺮﺩﻳﺎ�ﺃﻡ�ﻓﺌﻮ�ﺎ�ﺃﻡ�ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ�.ﻭ�ﻋﻨﺪ�
ﺃﻋﻤﺎﻝ�ﺍﻟﻔﺌﻮ�ﺔ�،ﻓﻴﻤﻜﻦ�ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ��ﻌﻤﻞ�
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ���ﺎﺑ�ﻴﺎ����ﻭﻗﺖ�ﻭﺍﺣﺪ

ﺍﳌﻮﺍﺩ�ﺍﳌﻘﺪﻡ�
ﻣﻌﻠﻤﺔ�ﺑﺎ��ﻤﺎﻋﺔ�
ﻋ���ﺻﻨﺪﻭﻕ�
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ

ﺃﻋﻄﺖ�ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ�ﻭﺭﻗﺔ�ﺍﻟﻌﻤﻞ�ﻋ���
ﻭﺭﻗﺔ��ﻻﺍﻋﻼﻡ�ﻋﻨﺪ��ﻞ�ﻃﺎﻟﺐ�،ﻭ�ﺟﻤﻊ�
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ�ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ����ﺍﻟﻮﻗﺖ�ﺍﳌﻮﻋﻴﺪ����
ﺗﻘﻮ�ﻢ�ﺟﻮﺟﻞ.

ﻓ�ﺸﺖ�ﻭ�ﻋﻠﻘﺖ�ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ�ﻋ���ﻷﺍﺟﻮ�ﺔ�ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ����ﻧﻔﺲ�ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ�.ﺣ���ﻋﺮﻓﺖ�ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ�ﺗﺮﻗﻴﺔ�ﻛﻔﺎﺀﺍ��ﻢ�ﻋ���ﻭﺭﻗﺔ�ﺍﳌﻘﻴﺎﺱ�.ﻭ�
ﺟﻤﻌﺖ�ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ��ﻞ�ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ�ﻣﻦ�ﻷﺍﺟﻮ�ﺔ�ﻭ�ﺃﺭﺳﻠ��ﺎ�ﺇ����ﻞ�ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ�ﻟﺘ�ﻮﻥ�ﻣﺎﺩﺓ�ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ�.

ب -منهجية البحث
مدخل هذا البحث هواملدخل التطويري .وأما نوعه بالبحث التطويري التجربي ومستهدف البحث يتكون من مستهدف التجربة
في تحكيم الخبراء ،مستهدف تحليل الحاجات ،مستهدف التجربة املحددة و امليدانية .و أما نموذج التطوير املستخدم إندماج ثالث
نماذج بالتعديالت ،و هي نموذج  R2D2ــ(  ،)Recurcive Reflective Design and Developmentو ديك و كاري ( )Dick & Careyو
االنعكاس بعد التكرار عدة مرات ،و الثاني على أنه هادف و
املشاركة وو اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
 front-end systemعند باتس  .Batesألن األول على أساس اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
الخطوات من تحديد الحاجات إلى اختبار امل��واد ملعرفة تأثيرها على دواف��ع التعلم و التحصيل الدرا�سي .و أما الثالث
بكاملﺮار:
منظم و• اﻟﺘﻜ
• ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
على تناسبه بخطوات تطويرالتعلم و التعليم التكاملي اإللكتروني .و سمي هذا النموذج بنموذج التطويرالتفاعلي ألن جرى في عملية
ﲢﺪﻳﺪ
التطوير• أ-
اﺧﺘﻴﺎرفي اﶈﺘﻮى
اﻹﲡﺎﻫﺎت التطوير ،بإذافة إلى أن املواد •
الشكل التفاعلي بين طلبة و مدرس داخل الفصل و
املطورة للتعلم
بين مجموعة
التفاعل
اﳌﻬﺎرات
خارجه•.و ب -ﲢﺪﻳﺪ
باالختصار ،أن
اندماج النماذج املستخدمة كما اآلتي • :ﲢﺪﻳﺪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
10

• اﻹﻧﻌﻜﺎس:
• أ -ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
• ب -اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت

مجموعة بحوثŠǀƳŚƀƳǅřŠƟŚƤŨƫřŽŚſŏŠǀŝźƘƫřŠƜƬƫř :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﲢﺪﻳﺪ أدوات اﻟﺘﻘﻮﱘ
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻮاد ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻮاد ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﺟﻮﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺒﺪﺋﻲ
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺧﺒﲑ اﻟﻠﻐﺔ و ﺗﻨﻘﻴﺢ اﳌﻮاد
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﺧﱪاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﶈﺪدة
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﺗﻨﻘﻴﺢ اﳌﻨﺘﺞ و اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
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اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ و اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

• اﻟﺘﻜﺮار:
• أ -ﲢﺪﻳﺪ اﻹﲡﺎﻫﺎت
• ب -ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻬﺎرات
• اﻹﻧﻌﻜﺎس:
• أ -ﺗﻨﻈﻴﻢ ﳎﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
• ب -اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﺧﺘﻴﺎر اﶈﺘﻮى
ﲢﺪﻳﺪ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت
ﲢﺪﻳﺪ أدوات اﻟﺘﻘﻮﱘ
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻮاد ﺻﺤﺎﻓﻴﺎ
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻮاد ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ﺟﻮﺟﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﳌﻨﺘﺞ اﳌﺒﺪﺋﻲ
ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺧﺒﲑ اﻟﻠﻐﺔ و ﺗﻨﻘﻴﺢ اﳌﻮاد
اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﺧﱪاء اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﶈﺪدة
اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﺗﻨﻘﻴﺢ اﳌﻨﺘﺞ و اﳌﻨﺘﺞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

إن تصميم التجربة املستخدم في تطوير هذا املنتج بتجربة املجموعة الواحدة بنموذج االختبار القبلي و البعدي (one group
 .11)pretest-posttes designاخ��ت��ارت الباحثة ن��م��وذج ه��ذا التصميم ألن املجموعة التجريبية ه��م ال��ذي��ن ق��د ج��رى بتعلم اللغة
العربية باملواد املققرر لهذا القسم قبل التجربة .لذكك يمكن النظر التحصيل الدرا�سي و الدافعية بعد تعلهم باملواد ما قبلها حتى
يمكن لهم مقارنة فعالية التعليم بين املواد املطورة و ما قبلها.
أما البيانات ومصادرها تتكون من :األول ،البيانات الكمية )1 :نتيجة تحليل الحاجات ملجموعة البحث ،هم  %25من طلبة
قسم التربية اإلسالمية في املرحلة الثالثة بعدد  78طالبا .تحكيم جودة املواد من الناحية التعليمية و اللغوية و التطبيقات .ومصادر
البيانات من خبيري تعليم اللغة ،و خبير اللغة العربية ،و خبير الوسائط التعليمية )2.تقدير استجابة الطلبة في استخدام املواد
املطور بتطبيقات جوجل التعليمية .ومصدر البيانات من املجموعة املحددة وامليدانية من قسم التربية اإلسالمية )3 .تقدير دافعية
الطلبة في استخدام املواد املطور بتطبيقات جوجل التربوية .ومصدر البيانات من املجموعة اامليدانية من قسم التربية اإلسالمية.
 )4نتيجة قدرة الطلبة لالختبار القبلي و البعدي )5 .نتيجة مالحظة تطبيق امل��واد عبر تطبيقات جوجل التعليمية و دافعية الطلبة
أثناي التعليم .و الثاني ،البيانات الكيفية  )1 :النصوص العربية األصلية من الوثائق و الكتب و املجالت و النشرات و املجلدات)2 .
التعليقات واالقترحات عن ج��ودة التعليم و اللغة و التطبيقات عن امل��واد املطور بتطبيقات جوحل التربوية .ومصدر البيانات من
الخبراء )3 .التعليقات واالقتراحات عن استجابة الطلبة .ومصدرهذه البيانات من املجموعة املجموعة املحددة .والتجربية امليدانية.
 )3التعليقات واالقتراحات عن دافعية الطلبة .ومصدر هذه البيانات من مجموعة التجربية امليدانية .و جمعت كل هذه البيانات
باملالحظة واالستبانة واملقابلة واالختبار.
ج -مناقشة نتائج البحث
 -1تطويرمواد مهارة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة لقسم التربية اإلسالمية عبرتطبيقات جوجل التربوية
إن في بداية التطوير ،قامت الباحثة بتحديد اإلتجاهات و تحليل الحاجات ألن املنهج الدرا�سي ملادة اللغة العربية في قسم التربية
اإلسالمية لم يعد .إال معرفة الهدف العام من تعليم اللغة العربية لترقية كفاءة الطلبة في قراءة النصوص الدينية و فهمها ،لذالك
ينبغي على مرورهتين مرحلتين .باإلضافة إلى أن املواد املطورة ألغراض أكاديمية خاصة بأن الدارس وحاجاته وهما محور تعليم اللغة
ٌ
واستقصاء لحاجات الدارس ،كما أكد هتشيسون ووتترز في كتاب English
ألغراض خاصة .فأي منهج للغة خاصة يجب أن يسبقه تحليل
 12. for specific purposesباإلضافة إلى رأي عشاري أن حاجات الدارس وأغراضه هي املحك الرئيس في تصميم مقرر اللغة الخاصة
و أن املنهج الذي ّ
للحاجات اإلبالغية للمتعلم 13.هذه خطوة من أهم مراحل
حددت مواد مقرراته بصفة رئيسة وفق تحليل ُم ْس َبق
ِ
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التطويرألن تنتج منها مضمون خطوات ما بعدها .لذلك أن هذه املرحلة أكثرها شرحة مما سوىها.
أ) فاألول التعرف باملشكالت و مواقف التعليم و تحليل املهام التي ينبغي أن يقوم بها الطلبة للكشف عن مدى تعلمه ودور كل
منهم واملعلم في إحداثه .أما الثاني ،فحاولت الباحثة تحديد الحاجات إلى حصول على املعلومات عن طريق اإلستبانة و االختبار .كان
طريق األول ملعرفة احتياجات الطلبة في التعليم املستقبل ،و أما الثاني ملعرفة كفاءتهم اللغوية و تحليل األخطاء حتى يمكن للباحثة
تحديد املحتوى الالزمة تعرف عليها و تعلمها .كما يرى جاك ريتشاردز « ”Jack Richardsأن تحليل الحاجات عملية تحديد الحاجات
التي يطلبها ال��دارس��ون ،وترتيبها وف��ق األول��وي��ات 14.و تكون الحاجات غالبا على شكل عجز لغوي؛ أي توضيح الفرق بين ما يستطيع
املتعلم القيام به في اللغة ،وما ينبغي أن يكون قادرا على القيام به15.بإضافة على أن إشتراك الطلبة أثناء تحليل الحاجات من مبادئ
نظرية أندراغوجيا عند مالجوم نولز  ،“ Malcolm Knowlesبأن الكبار محتاجون إلى مشاركة في تخطيط وتقييم تعلم و تحليل
األخطاء من الخبرة يخطئ من األساس ألنشطة التعلم.
املتغيراألول في تحليل الحاجات هو تحديد املهارات و األهداف .املهارات و األهداف املقدمة في االستبانة هي مهارة تعليم القراءة
األساسية للتعرف و األساسية للفهم .فتارة أن األول أكثرها ميكانيكيا و للمبتدئين ،و الثاني إستيعابية و للمتوسطين و املتقدمين.
كما أش��ار إل��ى ذل��ك عبد الرحمن بن إبراهيم ال��ف��وزان و آخ��رون في دروس ال���دورات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها
(الجانب النظري) 16.و هذا بناءا من تحديد إتجاهات نظرا إلى كفاءة لغوية الطلبة قسم التربية اإلسالمية في املرحلة الثالثة كانت
معظمهم في املستوى اللغوي املبتدئين لكنهم في املرحلة التعليمية الجامعية .إذ أن تفوق املرحلة التعليمية يميز في تحديد املهارات و
األهداف اللغوية حتى يمكن إندماج لكلتي املهارتين األساسيتين ،إما للتعرف و الفهم معا ببعض تعديالت .ال سيما مقارنتها بمدخل
تعليم العربية ألغ��راض أكاديمية خاصة رغم أن تحديد األه��داف حسب الحاجات ال التدرج .لكن رأت الباحثة بعين االعتبار ينبغي
على موازنة لكل نواحي للوصول إلى تحقيق األهداف املنشودة و املرغوبة .و مما أشارت الباحثة للحالة السابقة نقاط مهمة من نتائج
تحديد األهداف.
و املتغير الثاني هو موضوعات امل���واد .املوضوعات املختارة أثناء تحليل الحاجات بناءا على اقتراحات املوضوعات للدراسات
اإلسالمية التي ق��ام بها رش��دي أحمد طعيمة ف��ي كتابه دليل إع���داد امل���واد التعليمية و مباحيث التربية اإلسالمية و امل��وض��وع��ات من
املناهج الدراسية لقسم التربية اإلسالمية .فمن النتائج املحصولة أن املوضوعات املختارة و املرغوبة عند الطلبة هي موضوعات
متطابقة بتخصصهم من مباحيث التربية اإلسالمية و املوضوعات من املناهج الدراسية لقسم التربية اإلسالمية التي قد سبق تعلمها
في اللغة األم و لكن يجهل عن لغتها العربية و باإلضافة إلى املوضوعات سوف يدرسونها باللغة العربية في املستقبل.
و هذه القصور و الرغبة ما تتناسب بمراد عن الحاجات في تعليم العربية ألغراض أكاديمية ،كما رأى هتشيسون و وترز في كتاب
 English for specific purposesو أسس سيكلوجيا الدارس من ناحية األندواغوجيا ،فهو نشاط تعليمي تربوي منهجي للكبار.
أم��ا املتغير الثالث تحديد اإلستراتيجية .بناءا على نتائج البيانات فمعظم الطلبة يرغبون في استراتيجية مناقشة املجموعة،
ً
صغيرة كانت أم كبيرة .جديرا بالذكر على أن أسلوب القراءة التعاونية ممتازا في تدريس الطلبة من ذوي الدعم التعليمي على مهارة
القراءة االستيعابية  ،وبناء امل��ف��ردات ،والعمل على نحو تعاوني ،كما أرش��د ذلك وجيه مر�شي أبو لبن عن أسلوب القراءة التعاونية
ً
املعتمد على توظيف االستراتيجيات . Collaborative strategic Readingوتعتبر هذه الطريقة فعالة مع الطالب ،خصوصا ذو
صعوبات التعلم ألن يشعرهم أنهم يساهمون في املجموعات التي ينتمون إليها مما يشعرهم بالنجاح و أنها عطلت نتائج إيجابية مع
17
الطلبة اآلخرين ذوي املستوى العادي أو فوق العادي من حيث التحصيل.
واس��ت��رات��ي��ج��ي��ة أخ���رى أك��ث��ر إس��ت��ج��اب��ة ه��ي األل��ع��اب ال��ل��غ��وي��ة .ل��ك��ن األل��ع��اب مستخدم أث��ن��اء ال��ت��ق��وي��م .ف��ل��ذل��ك ق��دم��ت ال��ب��اح��ث��ة هذه
استلراتيجية وسيلة لفهم امل��واد بل مشوقا .ألن األلعاب اللغوية نشاط مهم من أنشطة التعليم االتصالي 18.ويستخدم مصطلح «
19
لعبة» في تعليم اللغة لتزويد املتعلم بوسيلة ممتعة و مشوقة للتدريب على عناصر اللغة ،و توفير الحوافز لتنمية املهارات اللغوية.
واللعبة اللغوية وسيلة جديدة استفادت منها برامج تعليم اللغات في السنوات األخيرة و أثبت تطبيقها نتائج إجابية في تطوير اللغة.
واللعبة اللغوية هي من أفضل الوسائط التي تساعد كثيرا من الطلبة على مواصلة الجهد في الفهم و التدريب اآللى املكثف للتمكن من
استعمال اللغة الجديدة و كسررتابة الدروس وجفافها .و توفركثيرا من األلعاب مجاال واسعا في التدريب.
و بالتالي تحليل الحاجات عن التقويم .و األهداف التقويم في هذه املواد قياس مدى تحصيل الطلبة في املهارات اللغوية املختلفة
و تعرف مواطن القوة و الضعف عندهم فنزيد من األولى و نعالج األخرى من خالل اختبار فهم املعاني الصريحة للكلمات و الجمل و
العبارات ،و مهارة إنتاج الجمل و أنماط التعبيرالتي تؤدي املعنى املطلوب ،و مهارة تحليل الجمل و العبارات و أنماط التعبيرمن حيث
مدلولها الضمني و م��ه��ارة تحليل الجمل و ال��ع��ب��ارات أو أن��م��اط التعبير ذات امل��دل��ول الضمني املقصود .و ه��ذه الكفاءة م��ن الكفاءات
األساسية املناسبة لتعليم القراءة لتعليم اللغة األجنبية ،كما اقترح بلوم ورفقاءه 20.وبالذكرإلى أن التعليم ألغراض أكاديمية خاصة،
فمحتوى التقويم ماتخذت من امل��واد األصلية في مواقف حقيقية .و أخ��ذت في شكل االختار املتعدد و الوصفي ،نتيجة من النتائج
21
املحصولة ،أسئلة كانت أو التلخيص .و هذا ما يتما�شى ببرأي محمد على الخولي في كتابه أساليب تدريس اللغة العربية.
املرحلةة الثانية هي اإلنعكاس .و تتكون من خطوتين ،األول��ى تنظيم املجموعة و الثانية التعرف بتطبيقات جوجل التربوية .إن
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تنظيم املجموعة مهم في نموذج التطوير  ،جديرا على أن التطوير تطوير املواد التعليمية ألغراض أكاديمية خاصة رغم أن الدارس و
الحاجات محور اإلهتمام .لذا االشتراك من كل مجموعة التطوير ضروري .و بالتالي التعرف بالتطبيقات ،بالذكر على أنها حديثة من
قبل مجموعة التطوير.
أما املرحلة الثالثة فالتصميم و التطوير .هذه مرحلة أيما نتائج تحديد اإلتجاهات و تحليل الحاجات يكون ظاهرا .ألن مرحلة
التصميم كانت محتوىها إنتاجا من خطوات ما قبلها.
الخطوة األول��ى من ه��ذه املرحلة فجمع البيانات أي يقصد بجمع امل��ص��ادر و امل��راج��ع لنصوص ال��ق��راءة و م��واد القواعد .فجمت
الباحثة البيانات التي لها درجة الصدق املتين ،إما ناحية مصدر املراجع و تناسب املحتوى بالنظية الصحيحة و تفضل الحديثة و
مالئمة بالدراسات السابقة .أما من ناحية لغوية ،فاللغة الفصحى من �شيء الزم ألن الكتب في املواد املستقبل مكتوية بالعربية الفحى،
قديمة أومعاصرة .وهذه التوازن ما يتناسب بسمات تصميم املواد على املدخل العلمى كما كتبه وحي سوندرىيانا في بحثه عنKajian
22
Keterbacaan Buku Teks Pelajaran Sekolah Dasar Berstandar Nasional
بناءا من تحصيل جمع املعلومات املتينة في الخطوة املسبقة ،فحددت الباحثة محتوى املواد .فاملحتوى املختارة وفقا لتحليل
الحاجات .جديرا بالذكرأن مدخل هذا التعليم تعليم ألغراض أكاديمية خاصة و كان أسس تقديم املحتوى على أساس املهمة ال تدرج
من السهل إلى الصعبة ،فحاولت الباحثة بتباين بين أسسين بعين االعتبار على ما هو الواقع في ميدان الدراسة و املستهدف البحث.
إذ أن املحتوى من النصوص قد اشتهرفي خبرات الطلبة و شائعة استماعها في اللغة األم و قد مرت بجزء منها التعلم عليها لكن يجهل
لغتها .بهذا األسلوب ،يكون الطلبة بتعلم اللغة و عنها و تكرارالخبرات و زيادة املعلومات في وقت حان .رغم أن أسلوب تحديد املحتوى
ال يتما�شى تماما بأسس تقديم املواد ألغراض أكاديمية خاصة لكنه مطابقا لشروط اخياراملواد القراءية الذي قدمها على الحديدي في
كتابه مشكلة تعليم اللغة العربية لغيرالعرب 23.قد أكد أن البدء في تعليم القراءة يجب أن يعتمد على عبارات سبق سمعها للطالب
و رددها عند االستماع .و من املستحسن أن يقدم للقارئ عبارات تعود سماعها و عرف معناها .أما من ناحية مضمون مادة القراءة
فمن املستحسن تتما�شى بميول الطلبة أي مناسبا بنمو اللغوي عندهم و خبراتهم اليومية.
أم��ا م��واد القواعد ،قدمت الباحثة املباحيث املنتجة من نتائج تحليل األخ��ط��اء .إذا ليس كل محتوى القواعد ملرحلة ما ينبغي
تعليمها قدمتها الباحثة بل حسب الحاجات .ألن كثيرا من متعلميها ،وبحاصة لغيرالناطقين بها ،ينزلقون على شبكات معقدة ومحيرة،
ّ
السيما بتقديم م��واد القواعد غير فعالية للمتعلم لقلة استخدامها في حياة املتعلم و غير محتاج لهم .و القواعد املقدمة بأسلوب
بسيطة و األمثلة متنوعة ،تسهيال للطبة لفهمها .بإسناد على رأي محمود كامل الناقة في كتابه تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات
أخرى :أسسه -مداخله -طرق تدريسه على أن تعليم القواعد للمبتدئين ينبغى أن يوجد إحساسا لغويا صادقا وطليقا لدى املتعلم.
واملراد باإلحساس اللغوي في هدف املبتدئين تعميم لقواعد اللغة ،أي العمليات السيكولوجية التي يمكن املتعلم من استخدام اللغة
بطالقة دون مجهود عقلي واع .أي بمعنى اآلخر على املتعلمي في املرحلة املبتدئين أن يحصل على معلوماتهم على القواعد عن طريقة
24
عمليات االستنتاج القائمة على التدريبات النمطية و مالحظة اللغة أثناء االستخدام.
و بالتالي تحديد االستراتيجيات و التقويم .أما عما يتعلق بهذه املباحث ال يأتي شرحها بالتدقيق لكن قد سبق املرحلة املسبق عن
تحديد اإلتجاهات و تحليل الحاجات.
الخطوة التالية من مرحلة التصميم و هي تسجيل املواد صحافيا ثم إلى تطبيقا جوجل التربوية .ما سجلت الباحثة املواد املطور
مباشرة إلى تطبيقات جوجل .بالذكر أن شكل هذا التعليم تعليما إيلكترونيا مستفيدا بالتكنولوجيا التعليمي .قامت الباحثة بهذا
األسلوب بالذكر على أن املواد مادة اللغة العربية كانت لغة ثانية أي أجنبية من قبل اإلندونيسيون .لذلك فمن املستحسن بتقديم
امل���واد صحافيا لقيام ببعض تعديالت قبل تسجيل إل��ى تطبيقات .س��وى ك��ان اجتناب م��ن األخ��ط��اء اللغوية الكثيرة عند التسجيل
اإليلكتروني ،فهذا من إقتصاد الوقت في عملية التطوير .ألن املواد املسجلة معرضة بقلة األخطاء اللغوية .و هذا من إقتراح الباحثة
ممن أراد البحث التطويري في تطويراملواد عبرتطبيقات املعينة .فاخطوات تسجيال ملواد و االختباركما يلي:
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 -1دخلت الباحثة إلى رسالة جوجل بعنوانها الخاصة و الرمز  -2تسجيل املواد عبرمواقع جوجل.
املعين

 -3للتسجيل أسلبان .األول تسجيل من جديد بمواد جديدة

- 4تسجيل املواد املعدة في الحاسوب
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 -5نشراملواد

 -6إتاحة التعليقات عبرصندوقها

 -7تصميم االختبارات
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تطبيقات جوجل التربوية تطبيقات تعبر حديثة من قبل تقنيات التعليم في إندونيسيا ،ال سيما عند تعليم اللغة العربية .لذلك
ملن يرغب في استخدام هذه التطبيقات يمكن يوجه ببعض املشكالت ألن بعض أدواتها لم تجري تماما كما هي بتسجيل كتابة اللغة
العربية .ب��ل على ه��ذا ال��ح��ال يمكن لكل الباحثين اآلخ��ري��ة إس��ت��ف��اد بعض تطبيقات أخ���رى ث��م نقلها للتسجيل ف��ي ه��ذه تطبيقات .و
من اآلس��ف لقلة استخدام هذه تطبيقات ألن لم تنتشر كثيرا رغم أنها تعد حقيبة مجانية من التطبيقات التي تتم استضافتها عبر
اإلنترنيت لتوفير التواصل و التعاون  Cooperativeبشكل أكثر فعالية بين أعضاء أو املؤسسات األكاديمية .و يمكن لجميع األفراد في
الجامعة استخدام أدواتها.
و الخطوات التالية بعد كانت املواد مواد مبدئيا ،فجرت مرحلة التطويرمن قبل تجربة الخبراء بتصحيح و تحكيم املنتج املطور
ثم التجربة املحددة و امليدانية ثم تنقيح حتى تكون منتجا كامال .و هذه الخطوات مما سبق ذكرها مناسبا مراحل تطويراملنمجة من
ثالث نماذيج.
ب -خصائص مواد تعليم مهارة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة عبر تطبيقات جوجل التربوية
 -1جودة املحتوى
(أ) محتوى املواد مالئمة بحاجات الطلبة و كفاءتهم ،إما من الجانب اللغوي و التعليمي حسب مدخل تصميم املواد التعليمي.
كما اقترح جاك ريشاد في بحثه أن تلتزم املواد املصممة مطابقة بكفاءة و مستوى التعليمي لدى الطالب في بحثه عن Curriculum
development in language teaching25
(ب) امل��واد املطورة ألغ��راض أكاديمية خاصة لقسم التربية اإلسالمية انطالقا من احتياجات الطلبة في املستقبل أثناء تعليم
املواد باملراجع العربية .إذا أن املواد أعدت لتوجه حاجات محددة خاصة للطلبة .و هذا من الخصائص الرئيسية أو املطلقة لبرنامج
تعليم اللغة العربية ألغ��راض خاصة ،كما أش��اره��ا سترفنس  Strvensفي كتاب كرستين غاتهوس  Kristen Gatehouseعن Key ,
26   .Issues in English for Specific Purposes (ESP) Curriculum Developmentرغم أنها ال تطابق تماما بأساس املواد ألغراض
خاصة بأن املواد الواردة متدرجة حسب الحاجات و املهام بل بموازنة على تدرج السهولة و الصعوبة كما أسس إعداد املواد العام.
بإضافة إلى بناء ما وصفتها الباحثة في النقطة األولى بموازنة في عين اإلعتباربكفاءة الطلبة.
محتوى النصوص سهولة الفهم ملقارنتها بمجال تخصصهم بلغة ألغراض أكاديمية خاصة .وهذا من أنواع اللغة ألغراض خاصة
تخصصه ،إذ ّ
أكاديميا في مجال ّ
كما اتصف ديفد كارتر27 .David Carterو يسعى هذا النوع ملساعدة الدارس ّ
ً
تمده بما يحتاج
ليتفوق
إليه من أدوات لغوية .حيث ّ
ّ
بالتخصص ،وتبادل األفكارالعلمية عند
يلبي البرنامج حاجات الدارسين في فهم الكتب واملراجع الخاصة
التواصل األكاديمي 28 .إذ أن املحتوى من النصوص قد اشتهر في خبرات الطلبة و شائعة استماعها في اللغة األم و قد مرت بجزء منها
التعلم عليها لكن يجهل لغتها .بهذا األسلوب ،يكون الطلبة بتعلم اللغة و عنها و تكرارالخبرات و زيادة املعلومات في وقت حان.
(د) محتوى القواعد بسيطة للفهم باملصطلحات قلية بل ممتازة ألن املواد املقدمة وفقا لتحليل األخطاء ،باإلضافة أن الطلبة
ال يحتاجون إلى معرفة مواقع الجمل الكثيرة إال أربعة :املسند و املسند إلية و اآلداة و الفضلة بسيماتها و شروتها املعينة .ثم تعيين
حراكات عند ضبط الكلمات بأسلوب  .)234( Dji Sam Soeو هذه الخصائص مطابقة بما قدمها محمد البوصيري في بحثه عن
تعليم اللغة اإلنجليزية لألغراض الخاصة ،بأن دارس اللغة الخاصة يجب أال ُيشغل بقواعد اللغة العامة ،ألن تلك مرحلة يفترض أن يكون
َّ
لتصب في خانة الحقل الذي يعمل ،أويود أن يعمل فيه .وهذا التحديد الذي
قد هضمها من قبل ،وهواآلن يلهث وراء توظيف هذه املعرفة
َ ْ
َ
يتضمنه تعريف مفهوم اللغة الخاصة ينطوي على مزايا َّ
ُ
حددها بعض الباحثين أن تعليم اللغة ألغراض خاصة يوفرالوقت والجهد ألنه
يركزعلى َّ
الدارس وحاجاته و ّ
29
أقل تكلفة من تعليم اللغة ألغراض عامة
 -2جودة التعليم
(أ) األهداف املقرر وفقا لحاجات الطلبة .بالذكر أن الطلبة في املرحلة الدراسية الجامعية و املستوى اللغوي املبتدئين أغلبهم،
مجموعة بحوثŠǀƳŚƀƳǅřŠƟŚƤŨƫřŽŚſŏŠǀŝźƘƫřŠƜƬƫř :
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فمن املستحسن التباين بين أهداف تعليم القراءة األسا�سي و الفهم ،إنطالقا من كفاءتهم اللمدر�سي و اللغوي .و هذا من الفروق بين
العربية ألغراض عامة و العربية ألغراض خاصة ،بأن املستوى اللغوي الذي تكتب به املادة محكوم بغرض املتعلم و هدفه ،باإلضافة
إلى أن تصميم األهداف أكثر يسرا و أقل تكلفة لبناء على حاجات محدودة و مهارات معينة .كما أكده رشدي أحمد طعيمة في كتابه
تعليم العربية ألغراض خاصة مفاهيمه و أسس منهجيته.
(ب) تقديم امل��واد باستراتيجيات املتنوعة و الجذابة لدفع الطلبة على التعلم الذاتي و التفاعلي و التعاوني حتى توفير الفرصة
التعلمية ويمكن للطالب أن يتعامل مع املادة العلمية والخبرات التعليمية .وهذا من معاييرعرض املادة التعليمية الجيدة بأن تعرض
امل��ادة التعليمية وف��ق مبادئ التعلم الذاتي أي موجهة إل��ى املتعلم ذات��ه و دف��ع الطالب إل��ى التعلم بفضل التساؤالت و تنويع مداخل
األنشطة التعليمية .و يهتم أكثر شكل هذا املعيار في التعليم ألغراض خاصة .كما أشار تلك املعايير محمد محمود الخوالدة في كتابه
30
أسس بناء املناهج التربوية و تصميمي الكتاب التعليمي.
(ج) عرض امل��واد بشكل التعليم التكاملي بين التعليم التقليدي و اإليلكتروني وفقا لنمظ التعليم الحديث .و من املعروف بأن
لكلي شكلين مزايا و نقصان .ال سيما إن شكل هذا التطويرتأخذ دورا فعاال و أكثرتشويقا إذ أنها معرضة عبرأجهزة إيلكترونية و جهاز
31
الجوال .كما اقترح و اعتقد ذلك برييان تاملينسون .Brian Tomlimson
(ه) التقويم مالئما بأهداف التعليم باإلختبارات املتنوعة و املختلفة و الجذابة حسب تقويم مهارة ال��ق��راءة .كما ذك��ره محمد
محمود الخوالدة عن معايير التقويم الجيد بأن يستخدم في تقويم نتاجات التعلم عند الطلبة مختلف أساليب التقويم و أنواعه
شامال.
 -3جودة الوسائط التعليمية
(أ) ع��رض امل��واد باستفادة تطبيقات جوجل التربوية بأدواتها املتنوعة و الجذابة و الحديثة كرسالة جوجل و مواقع جوجل و
مستنداد جوجل و تقويم جوجل و مجموعة جوجل .من املعلوم أن جوجل أصبحت تحتل كل مكان بمنتجاتها املناسبة الحتياجات
العالم .تطبيقات جوجل التربوية (  )Google Apps for Educationهي تعد حقيبة مجانية من التطبيقات التي تتم استضافتها عبر
اإلنترنيت لتوفير التواصل و التعاون  Cooperativeبشكل أكثر فعالية بين أعضاء أو املؤسسات األكاديمية .و يمكن لجميع األفراد في
الجامعة استخدام أدواتها .و لكل أدوات مميزات خاصة التي يمكن للطلبة الستفادها .و هي:
( )1بريد جوجل  Gmailو ميزتي الدردشة الصوتية و املرئية املدمجين في هذه األداة.
( )2مواقع جوجل  Google Driveهي أسهل وأيسرطريقة يمكن من خاللها إنشاء موقع على شبكة اإلنترنت دون الحاجة ملعرفة
الكثير عن لغات البرمجة أو تصميم املواقع .فإنشاء املوقع يتم عن طريق اختيار أحد القوالب الجاهزة املتوفرة في املوقع واستخدام
محرر شبيه بمحرر النصوص ،ويمكن ألكثر من شخص التشارك في إنشاء موقع والتحكم بمن يستطيع الوصول إليه ،حيث يمكن
أن يكون املوقع ً
متاحا لجميع مستخدمي اإلنترنت أو ملن يطلب االشتراك في املوقع أو لطالب مدرسة أو فصل معين عن طريق دعوتهم
أو حتى قصرإمكانية دخول املوقع على منشئيه فقط.
( )3محرر مستندات جوجل  Google Docالذي يتيح فرصة تعاون املتعلمين مع بعضهم في الوقت الفعلي على مستند و احد و
مشاركة املعلومات بسهولة ،و يمكن لكل مستخدم االحتفاظ بالتحكم في األشخاص الذين يشارك مستنداته معهم ،و التحكم في
األشخاص الذين يمكنهم الدخول إلى حسابه في أي وقت باستخدام أجهزة كمبيوترأو الحاسوب و لفتوب أو جهازجوال أو جهازلوحي
ألندروت ()android؛.Blacberry, I-Phone .
( )4تقويم جوجل  Google calenderفي إجراء تواصل حالي وبسهوالة أكبر ،اإلضافة على أنه يمكن ألعداد كبيرإنشاء واستخدام
موقع إلكتروني على اإلنترنيت.
( )5مجموعات جوجل  Google Groupتتيح ملستخدميها التعرف على أشخاص آخرين يشاركوننا نفس االهتمامات والتواصل
معهم بفاعلية وتبادل املعلومات .ويتم إنشاء املجموعة من قبل مؤسسها باستخدام خدمة مجموعات جوجل إلرسال رسائل بريد
إلكتروني لعدد كبير من املشتركين وإدارة وأرشفة قائمة امل��راس�لات ،حيث توفر مساحة تخزين كبيرة وصفحات قابلة للتخصيص
وخيارات إدارة للمجموعة البريدية تناسب جميع االحتياجات.
(ب) مالئمة التطبيقات بمهارة القراءة و أهدافها .ألن ليس كل تطبيقات مناسبة لكل مهارات .بالذكر إلى مفهوم القراءة أنها بأن
عملية عقلية انفعالية دافعية تشتمل على التعرف على الرموز املكتوبة والنطق بها وفهمها وتذوقها ونقدها وحل املشكالت في ضوءها.
فمن املمكن استخدام هذه التطبيقات ألنها أعدت الدردشة الصوتية و املرئية املدمجين في هذه األداة .إذن يمكن قراءة الكتب عبر
معرضها و سماع نموذج القراءة من خالل الدردشة الصوتية.
(ج) إتاحة الفرصة الواسعة للطلبة و املدرس إلجراء عملية التعليم و التعلم داخل الفصل و خارجه بمراعات الفروق الفردية
بجوازحد الوقت و املكان .ألن من معاييرالتعليم الجيد إتاحة الفرصة الواسعة و الحرية لكل طلبة للتعلم في أي مكان كان.
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الملتقى العلمي العالمي التاسع للغة العربية والمؤتمر الخامس التحاد مدرّسي اللغة العربية بإندونيسيا

ج -أثر اسدتخدام مواد تعليم مهارة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة عبر تطبيقات جوجل التربوية
لترقية دافعية التعلم طلبة قسم التربية اإلسالمية بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين
كلمنتان الجنوبية.
تعتبرالدافعية  Motivationمن الشروط األساسية التي يتوقف عليها تحقيق الهدف من عملية التعلم في أي مجال من مجاالته
املتعددة .إن مصطلح الدافعية كتكوين نف�سي على أنها عملية داخلية توجه نشاط الطالب لبذل جهده في دفع األنشطة لتحقيق أو
إشباع هدف معين 32.جديرا بالذكرإلى نتائج االستبانة و املالحظة ملعرفة دافعية الطلبة بعديدة من املؤشرات ،فحلصت الباحثة أن
دافعية الطلبة في درجة عالية باستخدام مواد القراءة ألغراض أكاديمية خاصة عبرتطبيقات جوجل التربوية .و هذه النتيجة مناسبا
بالسمات العامة للمواد التعليمية الجيدة بأن املواد الجيد هي إثارة إهتمام الطلبة و تشكيل دافعية إدراكية بقوة.
الحصول على هذه النتيجة ال شك أن من أسببها ألن املواد املطورة حسب حاجات الطلبة و تخصصهم الشتراكهم أثناء تحليل
الحاجات .بإضافة إل��ى ع��رض امل��واد عبر تطبيقات جوجل التربوية على أنها ليس شكل كما العادة في عملية تعليميو عند الطلبة .و
هذا إجابة من اقتراح برييان تاملينسون  Brian Tomlimsonأن تطوير املواد اللغوية تأخذ دورا فعاال و أكثر تشويقا إذ أنها معرضة
عبر أجهزة إيلكترونية و جهاز الجوال 33.جديرا بالذكر إلى أن في إندونيسيا متطورة تطورا كبير في استخدام أجهزة إيلكترونية و لكن
استخداماتهم قليلة .و يتما�شى هذا التحصيل بالبحث الذي أجري به جومنشون في بحثه عن Language Teaching Materials
 ،and Learner Motivationأينما كلما تفرق املواد فتفرق دافعية التعلم عند الطلبة 34.ال سيما أنهم ما شعروا بالصعوبة كثيرة في
فهم مضمون النصوص التمام تعلمهم في املواد األخرى أوخبراتهم اليومية بل جهل باللغة العربية .وفي حين ،فمقارنة خبرتهم السابقة
و ما تعلم األن ليس �ش��يء مثتقل و معسر ألنها من مبادئ تعلم الكبار ،كما عبر عنها مالجوم نولز  Malcolm Knowlesب��أن اهتمام
الكباراألكثراهتماما في املواضيع التي لها صلة مباشرة لعملهم أو الحياة الشخصية .
د -أثر استخدام مواد تعليم مهارة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة عبر تطبيقات جوجل التربوية في
ترقية التحصيل الدراسي لطلبة قسم التربية اإلسالمية في جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجر
ماسينس
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إنطالقا من نتيجة اختبار“ت” ( )T-testإما على أساس نتائج  T-tabelو T-hitungدلت على أن وجود فروق ذات دالة إحصائية
باستخدام مادة القراءة ألغراض أكاديمية خاصة لقسم التربية اإلسالمية باستفاد تطبيقات جوجل التربوية على التحصيل الدرا�سي
باستفاد
اإلس�لام��ي��ة
للمجموعة التجريبية .فلخصتها الباحثة أن اس��ت��خ��دام م���ادة ال��ق��راءة ألغ���راض أكاديمية خ��اص��ة
وﺟﻮد ﻓﺮوق
التربيةﻋﻠﻰ أن
لقسمدﻟﺖ
إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺧﺘﺒﺎر "ت" ) (T-testإﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﺘﺎﺋﺞ  T-tabelو T-hitung
تطبيقات جوجل التربوية مأثر على ترقية التحصيل ال��درا�س��ي لطلبة قسم التربية اإلسالمية جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية
ببنجرماسين.
إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎدة اﻟﻘﺮاءة ﻷﻏﺮاض أﻛﺎدﳝﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻔﺎد ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﺟﻮﺟﻞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ
ذات داﻟﺔ
فبقول املجمل أن كفاءات الطلبة في االختبار القبلي مازالوا ضعيفة .لكن تنائج االختبار البعدي تعد أحسن من نتائج االختبار
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺧﺎﺻفيﺔ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﱰ
املطورةﻷﻏﺮ
��واد اﻟﻘﺮاءة
اﺳﺘﺨﺪام املﻣﺎدة
ﻓﻠﺨﺼﺘﻬﺎأياﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
عالقة
تخصصهمﺑﻴﺔالتي لها
أﻛﺎدﳝﻴﺔخ��رى
اضتعليمة أ
بمواد
تخصصهم و ربط
ﻳﺒﻴﺔ .بخبراتهم
اﻟﺘﺠاﺮمل��واد
ارتباط
اﺳﻲبناءا على
اﻟﺪرهذا
القبلي.
العربية
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاللغة
على أن مادة
ﺟﺎﻣﻌﺔبالذكر
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔجديرا
.)to construc
(information
املعلومات
سميﻗﻴﺔببناء
أي ما
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎتالدراسة
بالتربية أم
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
أﻧﺘﺴﺎري
ﻗﺴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ
اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗﺮ
اإلسالميةﻣﺄﺛﺮ
ﺟﻮﺟﻞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻔﺎد
وسيلة ملعرفة و تعلم املواد القادمة فربطها بمواد أخرى من �شيء الزم حتى يستفيدون باملواد لفهم مواد تعليمية أخرى .باإلضافة إلى
ﺑﺒﻨﺠﺮﻣﺎﺳﲔ.
املحتوى التعليمي باملعلومات السابقة التي قد تمت تعلمها في اللغة األم لكن جهل في العربية ،لذلك يمكنهم بمقارنة و ارتباط
ربط
بينهما .هذا بالطبع على قدرة طلبة كمتعلم الكبار الذين لهم القدرة على القياس  analogizingو االستقراء  .inductionفهذه القدرة
اﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻣﺎزاﻟﻮا ﺿﻌﻴﻔﺔ .ﻟﻜﻦ ﺗﻨﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﺗﻌﺪ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر
ﻛﻔﺎءات
لتعلماﺠﻤﻟﻤﻞ
ﻓﺒﻘﻮل
للكبار.
اللغةأنالثانية
مهمة
القرأمآنية
ﻋﻼﻗﺔاآلية
الدين ،مثل
اإلسالمية ،أن
لقسم
بالنسبة
ﺑﺎﻟﱰﺑﻴﺔ
باملحتوىاﻟﱵ ﳍﺎ
فحسبﰲبلﲣﺼﺼﻬﻢ
بتخصصهم أﺧﺮى
متعلقة ﲟﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﺔ
ليساد اﳌﻄﻮرة
املواد اﳌﻮ
مضمونو رﺑﻂ
ﲣﺼﺼﻬﻢ
التربية ﲞﱪاﻬﺗﻢ أي
ﺗﺒﺎط اﳌﻮاد
ﻋﻠﻰ ار
اﻟﻘﺒﻠﻲ .ﻫﺬا وﺑﻨﺎءا
و األحاديث النبوية و القصص التي وردت في كتب دينية أو مجالس تعليمية .فضال بهذه كلها ،تسهيال للطلبة في فهم املواد املطورة.
وﺳﻴﻠﺔ
)123(Djiأنكانﻣﺎدة
ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ
(to construc
)information
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
بالقدرةﺑﺒﻨﺎء
يتعلقﻣﺎ ﲰﻲ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ أي
املواد
اﻟﻌﺮفيﺑﻴﺔفهم
اﻟﻠﻐﺔلهم
مدافعا
ﺟﺪﻳﺮاSam
بأسلوبSoe .
فمعالجة النحوية
املواد غيرمشكولة،
على قراءة
اﻟﺪراﺳﺔ و مما
لقلة مصطلحات مستخدمة أثناء تعليم القواعد لكن سهولة اإلجراء .و الفهم على معانى الجمل مدافع على ضبط الكلمات .فبقول
ﳌﻌﺮﻓﺔ و ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻮاد اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﺮﺑﻄﻬﺎ ﲟﻮاد أﺧﺮى ﻣﻦ ﺷﻲء ﻻزم ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪون ﺑﺎﳌﻮاد ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﺧﺮى .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ رﺑﻂ اﶈﺘﻮى
املجمل أن املواد املطورة املالئمة بتخصص طلبة قسم التربية اإلسالمية مساعدة لهم في فهم الكتب العربية في مجال تخصصهم و
سهولة.
الكلمات
مساعدتهم
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲبالتالي
ﺟﻬﻞ ﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﲟﻘﺎرﻧﺔ و ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ .ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ
بأكثرﻟﻜﻦ
مشكولة اﻷم
غير ﰲ اﻟﻠﻐﺔ
ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ
ضبط ﲤﺖ
علىاﻟﱵ ﻗﺪ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
إضافة مما سبق ذكرها أن املواد املعرض عبر تطبيقات جوجل التربوية التي كانت حديثة و جذابة من قبلهم حث إلى جهد كبير
ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﻃﻠﺒﺔ ﻛﻤﺘﻌﻠﻢ اﻟﻜﺒﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس  analogizingو اﻻﺳﺘﻘﺮاء  .inductionﻓﻬﺬﻩ اﻟﻘﺪرة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ
في التعلم ،حيث أن التعليم اإليلكتروني ليس شيئا جديدا عندهم ألن بعض ال��دروس مقدمة عبر التكنولوجية الحديثة لكن هذه
ﻟﻠﻜﺒﺎر.تعد شيئا جديدا من قبلهم ،ال سيما بكمال األدوات فيها ف��زادت هماسة التعلم أكثر تفاعال و بالتالي نتج على الحصول
التطبيقات
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
املرغوب .أينما دفعت تطبيقات جوجل على التعلم الذاتي أم التعاوني ،و رغب الطلبة في التعاوني أكثر ترغيبا فيه ،حيث أن أسلوب
ً
التعاونية ممتازا في تدريس الطلبة من ذوي الدعم التعليمي على مهارة القراءة االستيعابية  ،وبناء املفردات ،والعمل على نحو تعاوني
عبر صندوق التعليقات أم محرر مستندات جوجل و غير ذل��ك من أدوات��ه��ا ،كما أرش��د ذل��ك وجيه مر�شي أب��و لبن 35،و في ه��ذه الحالة
سميت الباحثة هذا األسلوب بأسلوب القراءة التعاونية التفاعلية . Interactive Collaborative strategic Readingوتعتبر هذا
ً
األسلوب فعال مع الطلبة ،خصوصا ذو صعوبات التعلم ألن يشعرهم أنهم يساهمون في املجموعات التي ينتمون إليها مما يشعرهم
بالنجاح و أنها عطلت نتائج إيجابية مع الطلبة اآلخرين ذوي املستوى العادي أو فوق العادي من حيث التحصيل.
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د -الخاتمة
إنطالقا من نتائج البحث السابقة ،وإسهاما لتحسين عملية تعليم اللغة العربية في إندونيسيا تو�صى الباحثة وتقدم االقتراحات
فيما يلي:
أ) للحكومة و أصحاب القرار
نظرا إلى أهمية اللغة العربية حسب طلبة جامعة إسالمية لفهم الكتب و املراجع الدراسية املكتوبة بالعربية و بالذكر أن هذه
القدرة من مميزات طلبة جامعات اإلسالمية ،فينبغي للحكومة ألن تقرر بأن تعليم اللغة العربية ألغراض أكاديمية خاصة من مداخل
فعالة لتحليل املشكالت املوجهة عما تتعلق بضعف كفاءة طلبة في ق��راءة الكتب العربية و فهمها .و بالتالي تشترك إشتراكا فعاال في
تطويراملقرر املحتاج لهذا املدخل.
ب) لقسم التربية اإلسالمية بجامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية
اإلهتمام كبيربمادة اللغة العربية بتركيزعلى الهدف العام لفهم الكتب العربية بل دون استعداد باملنهج الكامل ،فاملواد املطورة
الكاملة باألهداف الخاصة و األنشطة التعليمية حسب حاجات الطلبة حال لنقصان سبق ذكره .فينبغي على هذا القسم لتقريرهذه
األهداف من ضمن منهج تعليم اللغة العربية في هذا القسم .و بالتالي أن تطبيقات جوجل التربوية و إفادتها ،فينبغي على هذا القسم
باقتراح مدرسين آخرين بأن يطوروا املواد باستفاد هذه التطبيقات.
ج) ملعلمي اللغة العربية
ينبغي للمعلم أن يوجه أهداف التعليم الخاصة و محتوياتهاحسب الحاجات و تقترح الباحثة على أن يستفيد من املواد املطورة
عبرتطبيقات جوجل التربوية عند التعليم ببعض التعديالت املحتاجة .
د) للطلبة
ينبغي لطلبة قسم التربية اإلسالمية بأن يستفيدوا هذه املادة املطورة و كذلك تطبيقات جوجل التربية في تعلم اللغة العربية و
مواد أخرى.
ه) للباحثين آخرين
إن هذه امل��واد املطورة عبر تطبيقات جوجل التربوية محدودة ملهارة القراءة و مجربة في وقت ضيق بمجتمع غير كثير ،فينبغي
للباحثين اآلخرين أن يجربالبحث بأكثرزمن و أوسع مجتمع حتى يمكن النظرعلى صالحتها و كمالها .بإضافة إلى أن يطوروا البحث في
مهارة أخرى باستفاد تطبيقات جوجل أم تطبيقات أخرى املالئمة بمدخل أغراض عامة أم خاصة.
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