التقنية الحديثة وآثارىا في تعليم اللغة العربية للناطقين بلغة أخرى
)بحث في المدرسة الثانوية الحكومية بمرتابورا كاليمنتان الجنوبية(
إعداد
د .فيصل مبارك سيف
ملخص البحث
التعليم ىي العملية التي دار بين المعلم والمتعلم في إبداع عملية التعلم والتعليم الجيد والفعال ،وتعتبر عملية التعليم الفعال إذا كان لو التأثير في
تغيير سلوك الطلبة ،فإن للمعلم لو دور كبير في تخطيط وتحقيق المنهاج الدراسي ،وبعبارة أخرى نقول بأن نجاح تحقيق المنهاج الدراسي متعلق
بنجاح المعلم في تحقيقها ،وليس الكتاب المدرسي مجموعة من االمعلومات فحسب وإنما ىي إتحاد من المعلومات الشاملة .فإبداعية المدرس
باستخدام التقنية الحديثة في تقديم مادة اللغة العربية تشوق الطلبة في التعلم أمر ضروري.
التعبيرات األساسية  :التقنية الحديثة ،التعليم،اللغة العربية.
 .خلفية البحث
إن العربية إحدى اللغات العالمية وىي تتمتع بمكانة رفيعة في العصر الحاضر ،يقول الطعيمة أن اللغة العربية ىي لغة تسعة عشر عضوا من
أعضاء األمم المتحدة ،وىي لغة مقررة في وكاالت متخصصة مثل منظمة األمم المتحدة للتربية ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ،ومنظمة
الصحة العالمية ،ومنظمة العمل الدولية ،وىي كذلك لغة رسمية ولغة عمل في منظمة الوحدة األفريقية .وإذ تدرك ضرورة التحقيق تعاون الدولي
أوسع نطاقا في أعمال الألمم الممتحدة .وإذ تالحظ مع التقدير ماقدمتو الدول ا لعربية األعضاء من تأكيدات بأنها ستغطي ،بصورة جماعية،
النفقات الناجمة عن تطبيق ىذا القرار خالل السنوات الثالث األولى .تقرر إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل المقررة في
الجمعية العامة كما نص في قرار األمم المتحدة رقم  3190في الجلسة العامة رقم .2206
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 .1حممود رشدي أمحد طعيمة ،طرق تدربس اللغة العربية والرتبية الدينية يف ضوء اإلجتهات احلديثة ،القاىرة< دار احللب ،3;:5 ،ط  ،5ص .573
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وتعد اللغة العربية من أغزة اللغات مادة وأطوعها في تأليف الجمل وصياغة العبارات ،فهي لغة مليئة باأللفاظ والكلمات التي تناسب مدارك
بنائها .وتتفرع فى المرحلة األساسية إلى أنماط لغوية ،وتدريبات ،وقراءة وأناشيد ،ومحفوظات ،وأصبح من الضروري العمل على تيسير تعليم اللغة
العربية فهي ليست لغة صعبة كما يعتقد بعض وإنما صعوبتها في الطرائق واألساليب المتبعة في تدريسها.
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وشهد النصف األخير من القرن العشرين إقباال شديدا على تعلم اللغة العربية في البلدان العربية واألجنبية ،فتضاعفت أعداد دراسيها من غير
أبنائ ها في المدارس والجامعات العربية وغير العربية .وقد تباين دارسوا اللغة العربية في أديانهم وأجناسهم وأعمالهم ومستوياتهم العلمية وأعمالهم
الوظيفة فمنهم المسلمون ومنهم دون ذلك.
تعليم اللغة العربية في إندونسيا ىو من إحد الموضوعات الهامة التي تناقش فيها الخبراء ،وقد عقدت ندوات والمعتمرات اللغة في بالدنا
لنناقش حول ىذا الموضوع .وذلك نظرا لضعف قدرة الطلبة في المعاىد اإلسالمية في جميع المراحل سواء كانت في مرحلة ابتدائية أم مرحلة
جامعية .ومن ناحية أخرى نجد عدم وجود بيئة عربية في المعاىد اإلسالمية حيث أنهم لم يستخدموا اللغة العربية في معاملتهم اليومية .
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ومن ناحية أخرى ىناك نظرة عامة لمن يرى بأن تعلم اللغة العربية أمر صعب ،مع أن تعليم اللغة بشكل العموم ال يخلو من السهوالت
والصعوبات المختلفة على حسب اللغة سواء كان الصرفي أو النحوي أو الداللي والمعاني .فمثال نطق الحروف والكلمات في اللغة اإلنجلزية نجد
الصعوبات كثيرة من حيث أن قراءة الحروف في اللغة اإلنجلزية يختلف تماما عن ما وجد مكتوبا4 .وفي الحقيقة رأي من قال بأن تعلم اللغة
العربية أمر صعب ليس بصحيح ،ومما يدل على عدم صحتو أننا قد وجدنا كثيرا من العجم بل غير المسلم يتعمق في تعلم اللغة العربية.5
مما تعم البلوى من كالم عامة الناس بصعوبة تعلم اللغة العربية يشير إلى حالة نفسية لمتعلم اللغة العربية ،وىذا ال يفوز أمة اإلسالم أو العالم
اإلسالمي الن كيف يكون عملية التعليم ناجحا إذا كانت الطلبة يشعر بصعوبتها قبل تعلمها .لقد أجرى فتحي علي يونس ( مصر )1977 :بحثا
فيما تتعلق بتعلم اللغة العربية ،لقد سئل عدد من الطلبة في مصر حول ىذا ومعظمهم يقول أن اللغة العربية صعب في تعلمها ،وإذا سئل كيف
تعرف أن اللغة العربية صعب؟ فأجابوا بأن كثيرا من النا س يرون بذلك .وىذا األمر ليس أمر جديد بل إنو وجد منذ القرن  19وذلك بمجئ
اإلستعمار الغربي على الدول اإلسالمية ،بل في القرن العشرين وجد دعوة في محاربة ىذه اللغة والنيل منها بإذكاء ىذه العامية ومزاحمتها للفصحى
 . 2عبد الكرمي ،مدى توافر مهارات تكنوجليا التعليم لدي معلمي اللغة العربية يف املرحلة األساسية ،األردن ،4232 ،ص 43

 .3ىذه الظواىر ما قدمو أغوس ناسوتيون من خالل مالحظاتو يف املعاىد اإلسالمية ,تعليم اللغة العربية يف إندونسيا ،جاكرتا ،422: ،ط  ،4ص.356
 .4حمبب عبد الوىب ،نظرية اللغة عند متام حسان على ضوء تعليم اللغة العربية ،جاكرتا ،422; ،ط  ،4ص 3

 .5وجدنا كثريا من املس تشرقني عاملا باللغة العربية ومن أمثال ىؤالء< كرستيان سنوك ىر خرونية مستشرق ىولندي ،ولد يف أوسرتىوت ،ىولندا  :فرباير 3:79م ومات يف ليدن  48يونيو
 .3;58أكمل دارستو العليا يف قسم اللغات السامية عام  3::2حيث أمت رسالتو بعنوان "مراسم مكة" .رحل إىل مكة لدراسة اإلسالم واللغة العربية عام 3::6م حيث درس على
أيدي علماء مكة حينذاك وأسلم ألجل نيل رضاىم وغري امسو إىل عبد الغفار .أصبح حماضرا يف جامعة ليدن ومساعد رمسي لدى احلكومة اهلولندية يف الشؤون االستعمارية .وبوصفو
املستشار لدى ج ب ون ىيوتس ،لعب دورا فعاال يف الشوط األخري من حرب آتشيو واستخدم تضلّعو.
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بل إن بعضهم نادى بالتأليف بالعامية والهدف من ذلك ى و النيل من كتاب اهلل عن طريق محاربة الفصحى ومزاحمتها بهذه العلمية ،بل اعتبرواىا
السبب في تأخر العرب ،ودعوا إلى استخدامها في التأليف والمخاطبة ،وإلقاء المخاضرات ،وعقد الندوات.6
تدرس اللغة العربية في المدارس طوال سنوات عديدة ولكن مهم ذلك أن مستواىم الزلت ضعيفة ،وىناك أسباب تؤدي إلى ذلك :أوال،
أن خمسين في المائة من الطلبة خريجو من المدارس العامة وىم لم يدرسوا اللغة العربية من قبل ال يعرفون شيئا من القراءة وال الكتابة ،ولديهم
الصعوبات في تعلم اللغة العربية كما نص علية المنهاج الدراسي وىذا تؤدي إلى عدم رغبتهم في تعلم اللغة العربية.
ثانيا ،الكتاب المدرسي .من ناحية المضمون أن الكتاب المدرسي موضوعاتو بعيدة عن وقائع وخبرة الطلبة و القائم على األغراض الدينية
فقط،والمطلبة من تعليم اللغة ىو ما جري من الحياة اليومية عند الطلبة .قال برين عام  2000إننا نتعلم جيدا إذا حصلنا المعاني من المواد
الدراسي الجديدة ونصلها بالمعلومات الجديدة بين الخبرة والمعلومات .إضافة إلى ذالك أن الطلبة سيتعلمون بجد واستطاع أن يصلوا المادة
الدراسي مع حياتهم اليومية .
انطالقا مما سبق يظهر لنا أن عملية التعليم ال بد من التخطيط ومستندا إلى الطرق والمناىج المعينة .وذلك ألجل متغيرات التعليم { كالبرامج
و الوسائل واألىداف و الطرق واإلستراتيجيات والبيئة} متفاعلة وموجهة إلى الحاجات ومتطلبات الطلبة .وأن القدرة والرغبة في التعلم يشجع
الطلبة على التركيز في تعلم اللغة العربية .ونموذج التعل يم لو دور ىام في نظام التعليم عند تحقيق نجاح أألىداف المرجوة ،وىي أيضا إحدى
المصممات التعليمى التي تصور عملية التعليم بالتفصيل و تعطي فرصة للمدرسين التعامل مع البيئة الموجودة حتى تحصل التغيرات والتطورات
عند الدارسين 7.ومن ناحية أخرى أن نموذج التعليم مرجع ف ي تطوير المصممات التعليمي { المنهاج الدراسي /البرامج} ،وأيضا مرجعا للمعلمين
والمتعلمين لتحقيق األىداف المنشودة في اختيار الوسائل التعلمية كمصدر التعليم .وىناك نظرة أخرى في أىمية المصممات التعليمي في توجيو
عملية التعلم والتعليم ،كما نببو أحمد تفسير قائال ب أن أىم األشياء في تعين المخطاطات التعليمي ىي المصممات التعليمي المستخدمة وخطوات
إلجرإىا.
نظرا مما سبق أن أىمية تطوير نموذج تعليم اللغة العربية بااستخدام الوسائط المتعددة قائم على األساس :أوال .الوسائط المتعددة تساعد
المدرس في إلقاء الدرس .ثانيا .تجهز الوسائط المتعددة بطرق التدريس واستراتيجيات التعليم متنوعة ومن ضمنها طريقة المحاضرة في إلقاء
الدرس التي تجهز برسوم وأصوات مختلفة ،وأيضا بمحاكاة وإظهار المادة معد من عناصر كثيرة مثل فيديوا والصور المتحركة التي تعرض العالم

 .6دور الدولة يف صراع الفصحى مع العاميات ،ص .746
 .7سكماديناتا ،تطوير املنهاج الدراسي ،ص .465

3

الواقعي للطلبة .ثالثا ،تكرار المواد حيث أن الطلبة قادرون على إعادة المواد أينما كانت سواء كان في داخل الفصل أم خارجو وال يقتصر في
أوقات معينة .رابعا ،قرص ) (CDالتعليم بالتقنية الحديثة تحل ضيق الوقت في التعليم .خامسا ،تكون الوسائط المتعددة مرجعا لدي الطلبة في
التعلم .نظرا مما سبق من المعوقات والقضايا التي وقعت فإن المتعدد الوسائط في تطوير نموذج تعليم اللغة العربية { بحث في المدرسة الثانوية
الحكومية كاليمنتان الجنوبية}ىام في بحثو.
ثالثا،عدم كفاءة المدرسين للتعليم ولم يكن مؤىال بذلك .ومما يدل على ذلك أن أعلب المدريسن ليسوا من جريجى قسم تعليم اللغة العربية.
لقد ثبت البيانات من قبل وزارة الشؤون الدينية أن ثالثين في المائة من المدرسين غير محترف ون ضمنها مدرس اللغة العربية حيث أنهم تخرجوا
من المدارس الثانوية أو الدبلوم .والبيانات األخرى تثير إلى أن اثنين وخمسين في المائة ليس لديهم تخصصات خاصة في التدريس .إذا كانت
أغلب مدرسي اللغة العربية ليست لديهم خلفية في تعليم اللغة العربية فهل يمكن ذلك تشويق الطلبة على تعلم اللغة العربية أو بخالف ذلك.
رابعا ،عدم استخدام طريقة متنوعة .أغلبية المدرسين تستخدم طريقة تقليدية كطريقةالقواعد والترجمة مع أن ىناك طرق أخري في تدريس اللغة
مثل :الطريقة المباشرة ،الطريقة اإلنسانية الطبعية ،و الطريقة اإلتصالية .بالرغم أن ىناك طرق كثيرة في تدريس اللغة ولكن طريقة القواعد والترجمة
ىي أيسر الطرق للتدريس ألنو يسمح التعليم بلغة األم كأداة اإلتصال بين المدرس والتالميذ في الفصل .وإضافة إلى ذلك أن ىذة الطريقة ال
تحتاج إلى تعددية الوسائط واسترلتيجيات التعليم متنوعة إال أن ىذه الطريقة لم يقدم الفصل متفاعل وجذاب و صريح ،وىذا يؤدي إلى سيطرة
المدرس أثناء التدريس في الفصل وممل.
خامسا ،مهمل بالوسائل التعليمية سواء كان إلكترونيا أم غير ىا .والوسائل التعليمية ليست الغاية وإنما ىي الوسيلة لتحقيق األىداف
المرجوة.وبالرغم أنها وسيلة ولكنها إسهام كبير في ترقية مستوى الطلبة.
يتطلب التعليم في الزمن الحاضر استخدام الوسائل التعليمية الحديثة لتحقيق األىداف المرجوة .وقد شهد ىذا العصر إنفجارا تقنيا وأصبح
من الضروري أن يستخدم المدرسون التقنية الحديثة في الفصول الدراسية حتى يتم تحقيق األىداف المنشودة في عملية التعلم والتعليم ،وعلى
الرغم من ذلك فإن استخدام التقنية الحديثة في الفصول التدريسية تيسر على المدرسين في تخطيط التدريس وتشوق على الطلبة في تعلم اللغة
العربية .فعملية التعلم والتعليم حقيقتة ىى عملية اإلتصال وىي تتكون من ثالثة عناصر وىي المنهاج الدراسي ،المدرس ،والطلبة .وليكون عملية
اإلتصال ناجحا وفعاال اختيج إلى الوسائل أو ما نسميها بالوسائل التعليمية .والوسائل التعليمية عنصر مهم من عناصر المنهج المدرسيز لقد تناول
مصطلح الوسائل عدد كبير من الباحثين والخبراء ونعرض بعضا من ىذه التعاريف.
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قال غرليج و إلي ىي مجموعة أجهزة وأدوات مواد يستخدمها المعلم لتحسين عملية التعلم والتعليم بهدف توضيح المعاني وشرح األفكار
في نفوس التالميذ . 8ويقال أيضا أن الوسائل التعليمية ىي مجموعة المواقف والمواد واألجهزة التعليمية واألاشخاص الذين يتم توظيفهم ضمن
اجراءات استراتجيات التدريس بغية تسهيل عملية التعليم والتعلم مما يسهم في تحقيق األىداف التدريسية المرجوة في نهاية المطاف .إضافة إلى
ذلك أنها طريقة نقل المعلومات وتوصيلها التي تعتمد على المبدأ السيكولوجي الذي ينص على أن الفرد يدرك األشياء التي يراىا إدراكا أفضل
وأوضح مما لو قرأ عنها أو سمع شخصا يتحدث عنها.
إنطالقا من التعاريف السابقة وجدنا أن الوسائل التعليمية تتكون من عدة أنواع وىي :الكتاب المدرسي ،آلة التسجيل،و الصور ،والرسوم ،
واألفالم المتحركة أو أدوات أخرى التي تكمن المواد الدراسي في بيئة الطلبة بغية التعليم .ومن المهم جدا أن يخصص المعمل للصفوف األاولية
في كل المدرسة حسب اإلمكان توضع فيو بعض األجهزة الموجودة في المدرسة من جهاز الغرض فوق الرأس وجهاز األفالم الثابتة والمتحركة.
وىذه األجهزة تكاد ال تخلو مدرسة منها وبوضع جدول حيث يستخدمو جميع المعلمين ويستفيد منو الطاللب.
تتغرض عملية التعلم والتعليم بالمفاىيم والقيم المجردة حيث أن الرموز اللفظية التي يتم تلقينها للتالميذ من قبل المعلم تعتبر لهم مفاىيم
مجردة ال معنى لها وبعيدة عن الواقع والمحسوس  .لقد ذكر الوسيلة {} 2001أن التعليم بحاجة إلى الوسائل التعليمية لتيسير المدرسين في إلقاء
المادة المجردة وبعيدة عن الواقع .وقال ىاماليك {} 1986للوسائل التعليمية فوائد شتى في توسيع خبرات المتعلم وتيسير بناء المفاىيم وترغيب
التالميذ وحثهم على التعلم حتى تتحقق األىداف المنشودة.
لقد شهد القرون اآلخير بتقدم التقنية الحديثة في مجال التعليم ويؤثر كثيرا في نجاح عملية التعليم والتعلم وأنها مكونة من النصوص،
والرسوم ،والصور المتحركة ،واألصوات والفيديوا كلها تثشير إلى تحسين عملية التعليم .واكتساب المعلومات والخبرات وتغيرات السلوك بسب
تفاعلية بين الخبرة الجديدة والخبرة القديمة .وعند برونير ىناك ثالثة مراحل للتعليم وىي :الخبرة المباشرة الخبرة المصورة) ،والخبرة المجردة
فأما الخبرة المباشرة مثال تلقين كلمة ما ثم تطبيقها ،أما في مرحلة ثانية بطرح الصور والرسوم واالفالم ،وفي الخبرة المجردةالطلبة يسمع وينطق
األلفاظ .وىذه المراحل الثالثة تتصل بعضها ببعض.
إنطالقا مما سبق فإن مرحلة التعليم ذكرنا سابقا عبرىا ديل بأنها من عملية اإلتصال .ليفي وليفي في بحثو عبر المثير بالصور واأللفاظ تظهر
أن استخدام الصور أكثر تذكرا ونتباىا لدى التالميذ .وا لتعليم مع حواس السمع والبصر أكثر نفعا لدى الطلبة بالنسبة التعلم مع حواس السمع
فقط .العلماء والخبراء يرون بذلك .ونسبة اكتساب التعلم مع حواس البصر فروق كبيرة حيث أن تسعين في المائة من التعليم اكتسة من حواس
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البصر وال يتجاوز عن عشرة في المائة بحواس السمع وحوا س أخرى .بخالف ذلك دالي يقول بأن خمسة وسبعين في المائة مكتسبة من حواس
البصر ،ثالثة عشر من حواس السمع ،وحواس أخرى اثنا عشر في المائة.
التعلم من األمور بالغة األىمية في الحياة .بل إن الحياة ذاتها عملية تعلم مستمرة منذ أن يرى اإلنسان النور ،وال تتوقف لحظة طالما ظل
اإلنسان على قيد الحياة يتعلم كيف يتعامل مع أفراد أسرتة وأصدقائة وأقرانة ،و معارفو ،بل المجتمع عامة ،ويتعلم كيف يتكيف مع بيئتة ومتغيراتو
ومتطلباتها ،ويتعلم كيف يلعب دوره في المجتمع والعالم من حولو بل إن اإلنسان يتعلم كيف يتعلم .فلتعلم نظريات محتلفة وىي محاوالت يقوم
بها العلماء المختصون لدراسة ظاىرة التي تعتبر من أىم ظواىر حياتنا .إذ يقوم ىؤالء العلماء بتنظيم ما يتوصلون بهامن آراء حول خقائق التعلم
وتبسيط ىذه الحقائق وشرحها.فهناك نظريات التعلم مختلفة ونذكرىا فيما يلي:
 .1النظرية السلوكية
عرفت ىذه ال نظرية بالنظرية اإلرتباطية والنظرية الوظيفة،فاإلرتباطية تعني العالقات بين األفعال واألفكار ،ومن أشكل اإلرتباط ىو اإلقتران والتشابة
والتضاد والسببية والتضاد والتتابع واإلقتران الذي يعنى وقوع احدى الخبرتين في وقت الحق يجعل ىذا اإلنسان بتذكر الخبرة األخرى ،ومن
الخبراء الذين قالوا بهذا ىو ثورندايك حيث قال بأن اإلرتباط من األمور المعروفة في الحياة ،فهناك اإلرتباط بالتشابو واإلرتباط بالتضاد واإلرتباط
بالتعايش والتتابع واألقران ويقوم نظرية ثورادايك على اإلرتباط بين الموقف واإلستجابة التي يقوم بها اإلنسان في ذلك الموقف ،أوما يعرف باسم
اإلرتباط بين المثير واإلستجابة ،ويعرف ثورندايك المثير بأنو عامل الخارجي الذي يتعرض لو كائن حي أو أي تغير داخل كائن بفعل عامل خارجي،
أما اإلستجابة فتعني ردود الفعل ظاىرة وىير ظاىرة بما في ذلك الصور واألفكار التي تحدث بفعل مثير ما .وىناك عدة عوامل تتعلق بهذا اإلرتباط
منها اإلستعداد ،الظروف التي تجعل المتعلم يميل إلى استيزاده من المتعلم والتدريب ،أي تعديل وزيادة اإلرتباط أو اإلستمرار في التعلم إذا ما
صاحبو القبول أو اإلشباع من المتعلم ،ثم نقل اإلرتباط إلى موقف جديد ،وأخيرا ىناك انتشار األثر في المواقف التعليمية أخرى.
تطوير النموذج
تطوير نموذج التعليم باستخدام تعدد الوسائط تناسب ببيئة المدرسة الثانوية كاليمنتان الجنوبية ،ففي ىذا الفصل ستوضح األحوال التي تتعلق
بنموذج التعليم باستخدام تعدد الوسائط  ،وكذلك خطواتها مع النموذج األخيرلتعليم اللغة العربية عبر تعدد الوسائط.
 .1تهدف تطوير نموذج تعليم اللغة العربية باستخدام تعدد الوسائط لترقية فعالية التعليم ،وكانت فعالية التعليم ىي من إحدى سمات
النموذج .فنموذج التعليم المطورة لمادة اللغة العربية تهدف لتصليح عملية التعلم والتعليم التي تختص في مهارة من المهارات
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األربعة آال وىي مهارة الكالم .وذلك نظرا بأن ىذه المهارة ال تخلوا من المهارات األخرى كمهارة اإلستماع ،والقراءة ،وكذلك
مهارة الكتابة .فتطوير ىذه المهارة ستؤثر على مهارة أخرى {شاكر.}2010 ،
قال بدري { }2010أن تعليم مهارة الكالم أىم من تعل يم الكتابة  ،بحيث أن الكالم ىي مرآة اللغة ،وألن ىذه المهارة أيضا تظهر األصوات
بجميع نواحيو وكيف تنطق نطقا صحيحا بجميع جوانبها التي ال تهتم مهارات أخرى ،أي القدرة على اإلستخدام الصحيح ،ومن نا حية أخرى أن
ىذه المهارة أقدم من المهارة األخرى كمهارة الكتابة م ثال في تعليم اللغة فإن الطفل الصغير يتعلم الكتابة بعد مرور الزمن من خالل اإلستماع
والكالم.
ترتكز تطوير النموذج على مهارة الكالم إضافة إلى تطويىر المفردات واعبارات أو اإلصطالحية التي استخدمت في بيئة المدرسة لتكوين البيئة
اإلتصالي .وطور ىذا النموذج نظرا مع تناسب بيئة المدرسة وبرجوع أيضا إلى المنهاج الدراسي للغة العربية تبعا لوزارة الشؤون الدينية عام .2008
ومن خالل اإلستبانة التي قدمت إلى ستثن طلبة قالوا برغبتهم في تعلم معارة الكالم ،وكذلك المفردات التي قدمها الباحث بشكل العموم وال
يتقيد بالمنهاج الدراسي فقط وإنما تتعلق المفردات بحياتهم اليومية ،سواء كانت في المدرسة أم في البيت.
ظهرت نموذج التعليم باستخدام تعدد الوسائط عام  ، 1990وكان ىذه النموذج تمتاز ببرامج كثيرة وتؤدي إلى تفاعلية التعلم والتعليم ،وكلها
تتكون من الصور ،والصوت  ،والرسوم المتحركة التي نسميها بتعدد الوسائط .وتمتاز تعدد الوسائط بخائص التي ال تملكها وسائط أخرى ومن
ضمنها :أن تعدد الوسائط تؤدي إلى تفاعلية التعلم والتعليم ،وأنها منحت الفرصة للطلبة في تعيين الوضوع الدراسي ،وأنها أيضا منحت التحكم
في عملية التعلم والتعليم

{ منير .}2001 :ففي ىذه الحالة فإن تطوير نموذج تعليم اللغة العربية باستخدام تعدد الوسائط ىي من إحد

ابتكارات في مجال التعليم وذلك لتقديم تعليم اللغة العربية بطريقة أحسن من قبلها ،وكذلك لتسهيل المعلمين والمتعلمين في عملية التعلم
والتعليم.
 .2خطوات تطوير النموذج
ولتطوير نموذج التعليم ،تجرى الخطوات في ىذا البحث ونذكره فيما يلي:
أ.دراسة المنهاج الدراسي ،ب.النظريات المناسبة بالتربية ،وتعليم اللغة ،وسيكولوجية التعلم ،وأيضا نظريات التي تتعلق بتدريس األدب .ج .تطوير
الكتاب المدرسي باستخدام تعدد الوسائط ،ح .تحقيق النموذج.
أ .دراسة المنهاج
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المنهاج الدراسي ىو من لب عملية التعلم والتعليم ،وكان لو أثر مباشر في النتيجية التربوية .لقد نص القانون الدستوري رقم 20.عام  2003مادة
واحد والنص  19تبين أن المنهاج الدراسي ىومجموىة من التخطيط والتدبير لتحقيق  ،والمادة ،والكتاب المدرسي الذي تستخدم في نشاط
عماية التعلم والتعليم لتحقيق األىداف المرجوة.
والمنهاج الدراسي أحيانا يعبر كمثل جسد اإلنسان أوالحيوان التي تتكون من عدة عناصر ،ومن أىم عناصرىا :أىداف ،والمادة ،والطريقة،
وكذلك التقويم ،وىذه العناصر تتعلق بعضها ببعض {سوياديو .}102 ،1997 :وفي القانون الدستوري عند نظام التربية الوطنية رقم  ،20مادة
 37تبين بأن المنهاج الدراسي في المدرسة الثانوية ال بد تتكون من :التربية الدينية ،والتربية الوطنية ،واللغة ،وعلم الحساب ،وعلم الطبيعة ،وعلم
اإلجتماعي ،وعلم الفن والثقافة ،وعلم الرياضة ،وكذلك تدريب المهارات .وفي المادة اإلخرى مادة  38تبين أن المنهاج الدراسي في المرحلة
اإلبتدائية والثانوية طور من قبل المدرسة أو من قبل الوزارة سواء كانت تحت وزارة التربية والبتعليم أو الوزارة الشؤو الدينية.
وأما المنهاج الدراسي للغة العربية في المدرسة الثانوية ترجع إلى المقرر الدراسي تحت وزارة الشؤون الدينية رقم  3عام  ،2008وكانت من
ىدف تعليم اللغة العربية ىو ألجل كفاءة الطلبة ومن ضمنها فيما تتعلق بالكفاءة اللغوية ،والكفاءة اإلتصالية ،والكفاءة الثقافية.
والكفاءة اللغوية تشتمل على أربعة المهارات وىي مهارة اإلستماع ،ومهارة الكالم ،ومهارة القراءة ،ومهارة الكتابة ،ولها أيضا تتكون من عدة
عناصر وىي األصوات ،والمفردات { التعبير السياقية والعبارات اإلصطالحية} ،وكذلك التراكيب النحوية.
وأما الكفاءة اإلتصالية تقصد بها أن المتعلم لو القدرة في تعبير مشاعرىم و أفكارىم باللغة العربية ،وأما الكفاءة الثقافية يقصد بها أن المتعلم
لو القدرة في التواصل والتخاطب باللغة العربية تناسب مع ثقافة العرب وثقافة اإلسالم ،وكذلك الثقافات التي ال تناقض مع المبادي األساسية
لثقافة اإلسالم .ونذكره فيما يلي عن الكفاءات األساسية والكفاءة المعياري من مادة اللغة ا لعربية كما نص المقرر الدراسي لمدرسة الثانوية في
الصف  11مرحلة أولى.
ومن خالل استخدام تعدد الوسائط في تطوير نموذج التعليم تشير إلى وجود ترقية الطلبة .ومما يدل على ىذا أن درجة التي حصلها الطلبة في
التجربة األولي تدل أن المعدل حوالي  64.5مع الداللة  .2.685والتجربة الثانية ترتقي إلى  71.7مع الداللة  .3.831وأما التجربة الثالثة
حوالي  84.7مع الداللة .4.029وفي النتائج السابقة تشير إلى وجود الترقية فيما أنجزة الطلبة.
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اإلختتام
ومن خالل التجربية وتطوير نموذج تعليم اللغة العربية في كاليمنتان الجنوبية نجد الصعوبات في تطبيقها بسب أن أغلب المدارس في
كاليمنتان الجنوبية لم تكن مجهزا للوسائل الحديثة في دعامة تطبيق نموذج تعليم اللغة العربية باستخدام التقنية الحديثة .ومن خالل المالحظة
وجدنا أيضا أغلب المدرسين لم تكن ماىرا في استخدام الحاسب والتقنية الحديثة عند عملية التعلم والتعليم.ومن جانب األخرى تبين أيضا أن
نموذج تعليم اللغة العربية المطور لو فعالية في تشجيع الطلبة على تعلم اللغة العربية.
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