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ABSTRACT 

The use of modern technology in the process of teaching and learning the Arabic 

language has a very important role in developing student's performance and 

improving his four language skills at all levels of learning. The students of non-

native Arabic speakers are in the high need to use modern technology in language 

learning, that contribute to the development of the four basic language skills, 

since they are living outside from the original Arabic environment. This 

technology contributes to the creation of an artificial environment to learn a 

second language among these students. With regard to the process of learning the 

Arabic language by using modern technology in Malaysia, it has attracted 

academic discussions research by various researchers and experts in this area on 

the issue of the lack of use of Arabic language teachers for modern instructional 

technology and lack of innovation of modern technology in teaching Arabic 

language. However, we find that there are several attempts to invent more modern 

technologies in teaching Arabic language in Malaysia such as the design of 

computer language games in learning Arabic, the use of E-Portfolio in Arabic 

language learning, and Virtual Tutor. Consequently, this research seeks to study 

the possibility of designing and developing a prototype that specializes in 

improving writing skill in Arabic language for non-native speaker through a 

program that is considered as flexible and interactive. The program is expected to 

enhance learners’ self-motivation and improve their language skills by self-

monitoring common writing errors done by Malaysian students. The design of 

such an interactive program aims to develop Arabic writing skill and eventually to 

evaluate this program among students for further improvement in the future. This 

program is specifically designed to identify and to correct morphological errors by 

using Microsoft Word program via a special font known as ‘ModaqqeeqSarfiy’ 

(morphological checker). This research is carried out via phases of ‘ADDIE’ 

model in the design and development of this prototype among the students who 

specialize in Arabic language as they are studying a course for computer 

applications in language and literature in International Islamic University 
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Malaysia in 2013/2014. The result of this study has indicated high mean scores 

among learners to this interactive spelling checker, beside suggestions and 

comments forwarded by them to improve the program for its future development. 

This research has definitely stressed on the importance of using advanced and 

new emerging technologies as a mean to enhance the teaching of Arabic language 

to non-native speakers especially in the four language skills. Ironically, language 

accuracy and fluency depends on the development and the spirit of various 

changing of modern technologies. 

 

 لخص امل

إن استخدام التقنية احلديثة املتقدمة يف عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها له دور ابلغ األمهية يف تطوير أداء الطالب 
اللغوي وحتسني مهاراته اللغوية األربعة يف مجيع مستوايت التعلم. وإن الدارسني الناطقني بغري العربية لفي أمس 

ألهنا تسهم يف تطوير مهارهتم اللغوية األساسية األربعة، خاصة لدى التعليم احلديثة؛  إىل استخدام تقنياتاحلاجة 
الدارسني خارج البيئة العربية األصلية، حيث تساهم هذه التقنية يف خلق بيئة اصطناعية لتعلم اللغة الثانية لدى هؤالء 

زاي، فقد أشار الكثري من ات احلديثة يف ماليية ابستخدام التقنيالدارسني. أما فيما خيص عملية تعليم اللغة العرب
املناقشات العلمية والرسائل اجلامعية على أيدي جمموعة من الباحثني املختصني يف هذا اجملال إىل قضية قلة استخدام 

اك عدة ومع ذلك جند أن هن مدرسي اللغة العربية للتقنية احلديثة، وقلة ابتكار التقنية احلديثة يف تعليم اللغة العربية.
تكار املزيد من التقنيات احلديثة املتعلقة بتعليم اللغة العربية يف ماليزاي مثل تصميم األلعاب اللغوية حماوالت الب

احملوسبة يف تعلم اللغة العربية، واستخدام البورتفوليو اإللكرتوين، واللجوء إىل املعلم االفرتاضي. وابلتايل، فإن هذا 
وذجي يف حتسني مهارة الكتابة العربية لدى الناطقني بغري العربية ية تطوير برانمج منعى إىل دراسة إمكانالبحث يس

من خالل برانمج يتسم ابملرونة والتفاعلية، الذي حيسن مهاراهتم اللغوية من خالل: رصد أبرز األخطاء اللغوية 
ربية، وتقومي هذا الربانمج مهارة الكتابة الع انمج تفاعلي لتطويراملتعلقة مبهارة الكتابة لدى الطلبة املاليزيني، وتصميم بر 

. إن هذا الربانمج ابلتحديد يصمملتصويب األخطاء من لدن الطلبة واخلرباء؛ من أجل تطويره يف املستقبل
الصريف. روسوفت وورد عرب نوعية اخلط املبتكر املسمى ابملدقق اللغويةوتصحيحها أثناء الكتابة ابستخدام برانمج ميك

كان جممتع الدراسة يتكون عدة املراحل البحثية املتمثلة يف منوذج تصميمي "أدي"، حيث   البحث علىيقوم هذا و 
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 . (103ص الطبعة: األوىل) م1993 -عمان  -دار الفرقان للنشر والتوزيع  ،يعقوب حسني نشوان  ،التعليم املفرد بني النظرية والتطبيق(1)
- كواالملبور  - يزاياجلامعة اإلسالمية العاملية مبالإبراهيم سليمان أمحد عامشيق وحممد فهام حممد غالب،  ،سوب علماء وجمهوداتتعلم اللغة مبساعدة احلا(2)

 . الطبعة: األوىل م2007
 . الطبعة: األوىل م2011 - كواالملبور  -اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي،وزمالؤه، صاحل حمجوابلتنقاري ،قضااي تعليم اللغة العربية وتعلمها(3)

من الطلبة املتخصصني يف اللغة العربية وهم يدرسون مادة تطبيقات حاسوبية يف اللغة واألدب ابجلامعة اإلسالمية 
وقد أشارت نتائج الدراسة بشكل عام إىل م. 2013/2014دراسي العاملية مباليزاي يف الفصل األول من العام ال

قبول املتعلمني هلذا الربانمج التعليمي التفاعلي احلاسويب يف التحليل الصريف، رغم أن هناك املقرتحات والتعليقات اليت 
من التقنيات  طرحها الطلبة لتحسني الربانمج وتطويره يف املستقبل. وهذا البحث ابلفعل يؤكد ضرورة االستفادة

ا وسيلة منعشة ومعززة يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف املهارات اللغوية األربعة، ثة واملستجدة بوصفهاحلدي
 ألن سالمة اللغة تكمن يف تطورهاومواكبتها لروح العصر والتقنيات احلديثة أبنواعها املختلفة.

 
 

 
 املقدمة

ة األم، أم اللغة األجنبية يف الستينيات من مهارهتا سواًء أكانت اللغفعليًّا يف تعّلم اللغة و لقد ظهر استخدام احلاسوب  
. وانطالقًا من هذه الثورة، دعا كثري من الباحثني (1)( Skinnerالقرن العشرين أتثرًا ابلنظرية السلوكية لسكنر )

يم ؤرًخا لتعلالذي عمل م( MarkWarschauerوالرتبويني الذين يعملون يف جمال الرتبية مثل: مارك وارسشري )
إىل ضرورة استخدام تقنيات التعليم  (CarrolA.Caplleاللغة مبساعدة احلاسوب، والربوفسور كارول أ. جابللي )

يف تعليم اللغات األجنبية وتعّلمها خاصًة يف اكتساب املهارات اللغوية األربع وهي: االستماع، والكالم، والقراءة، 
هنا تعّد من أفضل وسيلة لتطوير اجلانب األسلويب ء مهارة مهمة يف الغاية أل. فالقدرة على فهم املقرو (2)والكتابة

ولرتقية قدرة املتعلمني على التعبري، وهي الطريقة املثلى لتوسيع الذخرية اللغوية وإثرائها، وبواسطتها أيًضا يتعّلم الدارس 
هلة اليت نعيش فيه اليوم، التقنيات املذ. ويف ظل عصر (3)ها العربتعابري جديدة وأساليب عربية فصيحة كما استعمل

يرى الباحثون أمهية استفادة العملية التعليمية والتعّلمية من التقنيات الرتبوية احلديثة ووسائطها املتعددة اليت أفرزها 
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 مشكلة البحث وأمهيته
ية واالعتماد على الكتب املدرسية منذ ىل استخدام الطرق التقليد لتعلم يف اللغة العربية إلقد اعتمدت عمليتا التعليم وا

، تكون احلاجة إىل إنتاج األدوات املساعدة ICT) فرتة طويلة حىت اآلن. ويف عصر املعلومات وتقنية  االتصاالت )
دثني. وهذه األدوات العلمي لدى الباحثني احملوالتفاعلية يف التعليم والتعلم عرب التقنية من حماور الرتكيز يف البحث 

التقنيات ال تزال حمدودة ال سيما يف جمال تعليم العربية وتعلمها ابملقارنة مع اجملاالت األخرى. ومن بني وتلك 
 ، األلعاب احملوسبة(4)الدراسات والبحوث السابقة اليت اجتهت حنو هذا االجتاه: اللجوء إىل توظيف "املمثل التعليمي"

 .(6)لم مهارة الكتابة العربيةويكي" يف تعواستخدام "  (5)التعليمية
أما هذا املشروع البحثي، فقد صبَّ اهتمامه على تصميم وبناء برانمج منوذجي يف تعليم مهارة الكتابة لدى الداريسن 

ة بتجميع ليزاي. وستقوم هذه الدراسالناطقني بغري العربية، بناء على املقرر الدراسي املتاح ابجلامعة اإلسالمية العاملية مبا
الدراسني للغة العربية حول املشكالت والصعوابت اليت يواجهوهنا يف تعلمهم هلذه املهارة، كما سيعتمد آراء واقرتاحات 

على استطالع آراء املدرسني والقائمني على العملية التعليمية يف آن واحد. وسيتم اقتباس بعض املباديء يف البناء 
وسوف يركز هذا كما ذكرت آنفا.   (8)وحممد صربي (7)امسات اليت قام هبا حممد فهم والتطوير من خالل الدراوالتصمي

املشروع على جمال تصميم وتطوير الربانمج النموذجي يف تدريس مهارة الكتابة يف العربية للدارسني عرب تقنية الوسائط 

 
)4(The Design, Development and Testing on the Efficacy of a Pedagogical Agent on the Performance and Program 

Rating Scores among Students Learning Arabic, MohdFeham Md. Ghalib, Unpublished doctoral dissertation, 

UniversitiSains Malaysia (USM) - 2006. 
)5(A study on Malaysian Language Learners’ Perception towards Learning Arabic via Online Games, Muhammad 

SabriSahrir&Nor Aziah Alias, GEMA Online Journal of Language Studies - 2011, 11 (3). (pp. 129-145). ISSN 

1675-8021 
حممد فهام حممد  ين،نور محيمي زين الد ،رة الكتابة عرب برانمج "ويكي" وإجراءاهتا لدىدارسي العربية بوصفها لغة اثنية منوذجاً خطوات تعليم مها(6)

لعاملية  جملة الدراسات األدبية واللغوية، قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعةاإلسالمية ا ،حممد صربي شهريرو  غالب،
 م.2011 - مباليزاي

)7( The Design, Development and Testing, MohdFeham. 
)8(A study on Malaysian Language Learners’ Perception, Muhammad SabriSahrir&Nor Aziah Alias 

لعربية كتابة لدى متعلمي اللغة االتطور التقين ملواكبة احلياة البشرية وخصوًصا لتنمية الكفاية اللغوية يف مهارة ال
. وسيقدم الباحثون يف هذا البحث دراسة تصميمية لربانمج مدقق صريف والذي من خالله يقوم بوصفها لغًة اثنيةً 

 الباحثون بعدة مراحل اإلجراءات البحثية األساسية إلجناز هذا املشروع البحثي.
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يساعد املدرسني يف تصحيح  سوف  ي احلاسويب النموذجي أيضااملتعددة املتقدمة التفاعلية. وهذا الربانمج التعليم
كما أن لدى الباحث إمكاانت يف تسويق واستخدام هذا كتاابت الدارسني ويقوم بتحسينها بطريقة أكثر فعالية.

 .الربانمج التعليمي احلاسويب لدى املؤسسات الرتبوية األخرى داخل ماليزاي وخارجها
 الدراسات السابقة

ية داخل احلجرة الدراسية قد أشار إليها حممد احلاسوبية يف اللغة العربدم توفر استخدام التقنية إن مشكلة ع
مبناقشة تفصيلية حول هذه  (13). ولقد قاممحمد فهام(12)وزواوي (11)، وحممد فهام(10)،وأشينيدا(9)فهاموإيسارجي

ل تعلم اللغة العربية اعات واالبتكارات يف جماالقضية بسرد العوامل اليت تؤدي إىل هذه املشكلة، من بينها: قلة االخرت 
التقنية احلاسوبية، ولعلها ترجع إىل عدة عوامل مثل املستوى املتدين لكفاءة املدرسني يف استخدامهم احلاسوب  عرب

، وصعوبة إجياد الربامج (15)، وقلة تدريب املدرسني(14)وبراجمه وبرجمياته خاصة لدى املدرسني الكبار يف السن
ل البحث العلمي يف إنتاج وابتكار التقنية التعليمية والتعلمية يف العربية حيتل مركزا أن جما. كما (16)وبية يف العربيةاحلاس

. وابلتايل فسيقوم هذا املشروع البحثي ابلرتكيز على (17)هاما ألنه من اجملاالت اليت سيطر عليها تعليم اللغة اإلجنليزية
إمكانية تطوير آداء الدرسني يف  صة أن هذا الربانمج ميتلكللغة العربية وتعلمها، خاإنتاج التقنية اخلاصة يف تعليم ا
 مهارة الكتابة وحتسينها، كاآليت:

 .استطالع مشكالت الدارسني الناطقني بغري العربية يف تعلم اللغة العربية حبيث يتم الرتكيز على مهارة الكتابة  -1
 الناطقني ن أجل حتسني آداء الدارسنيانمج حاسويب تعليمي خاص مهناك حاجة ملموسة حنو بناء وتصميم بر  -2

 بغري العربية، والسيما يف مهارة الكتابة.

 
)9( On-line Arabic: Challenges, Limitations and Recommendations, MohdFeham Md. Ghalib&IsarjiSarudin In 

proceedings of National Conference on Teaching and Learning in Higher Education, Universiti Utara Malaysia -  

Kedah - 2000 (pp. 231-239). 
(10)Penggunaan PBBK (Pembelajaran Bahasa Berbantukan Komputer) dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa 

Arab sebagai bahasa asing: Satu tinjauan awal, Ashinida Aladdin, Afendi Hamat & Mohd. Shabri Yusof GEMA 

Online Journal of Language Studies - 2004,  Vol. 4(1) ISSN 1675-8021. 
(11) The Design, Development and Testing, MohdFeham. 
)12(A Evaluation of Implemented Curriculum of Speaking Skill in Arabic Communicative Subjects in Religious 

Secondary Schools, Zawawi Ismail, Unpublished PhD Dissertation, UniversitiKebangsaan Malaysia - Bangi - 2008.   
(13)The Design, Development and Testing, MohdFeham. 
)14(A Evaluation of Implemented Curriculum, Zawawi Ismail, 
(15)Penggunaan PBBK,Ashinida Aladdin, et al. 
)16(On-line Arabic, MohdFeham&Isarji. 
(17)Handbook for Arabic Language Teaching Professionalsin the 21st Centuries, Wahba, Kassem M. A.Taha, 

Zeinab& England, Liz, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers -  London - 2006. 
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احلاجة إىل تزويد الدارسني الناطقني بغري العربية الراغبني يف تعلم اللغة العربية، وخاصة يف مهارة الكتابة هبذا  -3
 الربانمج احلاسويب التفاعلي النموذجي.

 على سبيل املثال فإن ملقارنة مع املهارات األخرى. و لكتابة مازالت حمدودة، ابج املتاحة لتحسني مهارة اإن الربام
 لكنالعبارات واجلمل. و أداةللتدقيق اآللياليت من شأهناتصحيحالبنية النحويةو قد أضاف  مايكروسوفت ووردبرانمج 

صحيحةمن دون إيضاح ال جلملعدة خياراتفقطمن اتقدمي  على األداةمتاحةابللغتني اإلنكليزية والعربيةوهي تقتصرهذه 
 أدانه:كما تشري إليه الصورة    مايكروسوفت ووردبرانمج   داةالتدقيقاملوجودةيفأل والنموذج املتاح اآلن .  أي مربرلألخطاء

 

 

 منوذج من التصويب التلقائي داخل برانمج ميكروسوت وورد(:1شكل )
اللغةالعربية  بقسميف السنتني األوىل والثانية   اخلاصللغة العربية للطالبه األداة اجلديدةعلى وجه ويتم تصميمهذ

تصحيح أيعبارات أو مجلمع تقدميمربرات قدرهتا على  بعدة خصائص إضافيةمثلها ويتم تطوير األداة وتعزيز . وآداهبا
 ة.وأسبابلألخطاء يف الكتابة،بناء على أسس صرفية وحنوية وداللي

 أهداف البحث
 بو إليها هذا البحث كاآليت:ف اليت تصمن األهدا

تصميم برانمج حاسويب تعليمي تفاعلي منوذجي يقوم على حتسني وتعزيز أداء الدارسني الناطقني بغري العربية يف  -1
 تقوميهم الذايت من أجل تطوير مهارهتم يف الكتابة يف العربية.

دارسني الناطقني بغري له حتسني وتعزيز أداء الاعلي خاص وفعال يتم من خالإنتاج برانمج حاسويب تعليمي تف -2
 العربية يف تعلمهم ملهارة الكتابة يف العربية.
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تقومي برانمج حاسويب تعليمي تفاعلي خاص ميّكن الدارسني الناطقني بغري العربية من فهم العالقة بني أدائهم  يف  -3
 رات هلا.املناسبة مع إعطاء املرب ت  الكتابة واألخطاء اللغوية والتصحيحا

 أسئلة البحث
 كيف يتم تصميم برانمج حاسويب تعليمي تفاعلي منوذجي لتطوير مهارة الكتابة لدى الطلبة الناطقني بغري العربية.-1
 ما خطوات إنتاج برانمج حاسويب تعليمي تفاعلي لتطوير مهارة الكتابة لدى الطلبة الناطقني بغري العربية.  -2
لدى أداء الدارسني الناطقني بغري العربية  يف مهارة الكتابة مج حاسويب تعليمي تفاعلي ما مدى أتثري فعالية بران -3

 خالل التقومي املستمر للربانمج. واقرتاحاهتم لتطويره من
 منهجية البحث

على نظام الكتابة  يقوم البحث على إجراءات "حتليل االحتياجات" ومنهجية اللغوايت احلاسوبية يف نظام التعرف
 ة  احلاسوبية  كاآليت:العربي

 .استطالع مشكالت الدارسني الناطقني بغري العربية يف تعلم اللغة العربية حبيث، مع الرتكيز على مهارة الكتابة  -1
 تصميم نظرايت مبدئية ومنهجية لغوية حاسوبية خاصة يف تصميم نظام الكتابة العربية.  -2
بغري العربية من فهم العالقة بني  ميّكن الدارسني الناطقني حاسويب تعليمي تفاعلي خاصتصميم وبناء برانمج  -3

 أدائهم  يف الكتابة واألخطاء اللغوية والتصحيحات املناسبة مع إعطاء املربرات هلا.
د من فعاليته إجراء عملية جتريبية هلذا الربانمج احلاسويب التعليمي التفاعلي اخلاص من أجل حتسني تطويره والتأك -4

 ارة الطالب الكتابية.يف تطوير مه
يف البناء والتصميم كما هو مبني يف الشكل  ADDIEويستند هذا املشروع البحثي يف التصميم والتطوير إىل نظرية

 ADDIEاشُتهر منوذج أدي التقومي(.  –التنفيذ )التجربة العملية(  –التطوير  -التصمبم  –التايل )التحليل 
شتق منه النماذج ُُ ه يعّد منوذًجا أساسيًا تج يف العصر احلديث حيث إنعليمي لدى معّدين الربانمللتصميم الت

األخرى من مناذج التصميم التعليمي. وهو منوذج عام يساعد املصّمم يف إعداد املواد التعليمية ويناسب مع أي نوع 
ه اليت تتكون من املرونة يف خطواته ومراحلابلواقعية و  ADDIEمن أنواع التعّلم. وعالوة على ذلك، يّتصف منوذج

-D(، والتطوير )D-Design(، والتصميم )A-Analyzeل رئيسة، وهي: التحليل )مخس مراح
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Develop( والتنفيذ ،)Implement-I( والتقومي ،)Evaluate-E(18)( املتمثلة يف الصورة اآلتية: 

 
 ج أديالبحثية للدراسة حسب منوذ (: مراحل اإلجراءات  2شكل )

 
 جمتمع الدراسة ومراحل اإلجراءات البحثية

يتكون جممتع الدراسة من الطلبة املتخصصني يف اللغة العربية وهم يدرسون مادة تطبيقات حاسوبية يف اللغة واألدب 
 م.2013/2014لعام الدراسي ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي يف الفصلني الدراسيني املختلفني من األول من ا

ناسبهم لطبيعة املادة الدراسية اليت تقوم على تطوير أداء الدارسني من انحية املهارتني اللغوية ولقد مت اختيار هؤالء لت
 واحلاسوبية يف آن واحد. وميكن توضيح  مراحل اإلجراءات البحثية هلذا البحث كاآليت:

من الدراسات السابقة اجات تصميم هذا الربانمج رحلة األوىل بتحليل احتيأ(التحليل : لقد قام الباحثون يف هذه امل
 وحتليل األخطاء الكتابية لدى الدارسني الناطقني بغري العربية من خالل اإلنشاء الكتايب الذي طلب منهم الكتابة فيه.

 يقي حبيث قام الباحثون يفالتصميم والتطوير: ينقسم تصميم هذا الربانمج إىل التصميم النطري والتطوير التطبب(
رية يف تصميم الربانمج من خالل حتليل نتائج حتليل أخطاء الدارسني يف الكتابة. ويلي بعده البداية بوضع األسس النظ

 التطوير التطبيقيي للربانمج وهو عبارة عن نوعية اخلط املبتكر املسمى ابملدقق الصريف.
ني يف برانمج اللغة مج لدى الدارسني املتخصصلباحثون بتجربة هذا الربانالتنفيذ والتقومي: يف هذه املرحلة، قام اج(

 
(18)Trend and Issues in Instructional Design and Technology, A.Reiser& John V. Dempsey - 2006 (p. 19). 

 مراجعة 

 مراجعة 

 مراجعة 

 مراجعة 

 يلالتحل

 التقومي

 التطوير

 التصميم التتنفيذ 
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العربية وهم الناطقون بغريها يف عملية التقومي املستمر هلذا الربانمج بعد تصميمه. ومن خالله، طلب منهم كتابة بعض 
بة مج ميكروسوفت وورد واإلجااجلمل القصرية ابستخدام هذه النوعية من اخلط املبتكر املسمى ابملدقق الصريف يف بران

( ملعرفة مدى قبول الدارسني له يف Google Surveyستمر للربانمج عرب استبانة جوجل )على أسئلة التقومي امل
 :التقومي األول يف الرابط األيت

https://docs.google.com/forms/d/1Ow_K5chowe8bLw_yg-
DUXO25ZnagD5-ZUhc_brUN4rg/viewform، 

 ليت أبرزها هذا الربانمج كاآليت:حيث متكن الدارسون من معرفة أخطائها اإلمالئية والصرفية البسيطة عرب املالحظات ا

 
 الصريف(: مالحظات التصويب من برانمج املدقق  3شكل )

 بحثأدوات ال
من جامعة مالاي، املعنون بـ"  (20)املنقولة من حبث جان الدين سردي(19)انة التقومي التكوييناستخدم الباحثون استب

عرب استخدام الوسائط املتعددة القائمة على الويب يف تعّلم اللغة العربية االتصالية"، إذ اختار الباحثون هذه االستبانة 
 :بط األيتيف التقومي األول يف الرافة مدى قبول الدارسني له  ( ملعر Google Surveyاستبانة جوجل )

https://docs.google.com/forms/d/1Ow_K5chowe8bLw_yg-

 
(19)Planning and Conducting Formative Evaluations, Improving the Quality of Education and Training, Martin 

Tessmer, Kogan Page Limited - London - 1993. 
(20)Pembelajaran Nahu Dalam Bahasa Arab Komunikasi Menggunakan Aplikasi Multimedia Berasaskan Web, 

Janudin, Sardi, Kerja Kursus Penyelidikan PhD, Universiti Malaya - 2009. 

https://docs.google.com/forms/d/1Ow_K5chowe8bLw_yg-DUXO25ZnagD5-ZUhc_brUN4rg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Ow_K5chowe8bLw_yg-DUXO25ZnagD5-ZUhc_brUN4rg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1Ow_K5chowe8bLw_yg-DUXO25ZnagD5-ZUhc_brUN4rg/viewform
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DUXO25ZnagD5-ZUhc_brUN4rg/viewform 
يس أداء الربانمج املصمم من انحييت احملتوى ة احلالية حيث تريد أن تقا تتناسب مع طبيعة الرسالعلى أساس أهن

ومّت حتقيق صدق االستبانة وثباهتا بعرضها على إحدى األساتذة املتخصّصة يف جمايل تعليم اللغة العربية والتقنية. 
 تكون الفقرات مفهومة سئلة وتعديل بعض صيغها حىتبوصفها لغة اثنية وتكنولوجيا التعليم، وقاما ابستبعاد بعض األ

مفتوح، وهي: القسم األول: البياانت  قسمفتتكون هذه االستبانة على أربعة أقسام، ثالثة منها مغلقة و مفحوصني. لل
الشخصية، والقسم الثاين: خصائص الربانمج املصمم وأداؤه، وتتضمن عشرة أسئلة، كما جاءت يف القسم الثالث 

االً. أما القسم الرابع فهو ينطوي على األسئلة املفتوحة نة على أحد عشر سؤااًل سؤ ن حمتوى الربانمج واملتضمأسئلة ع
اليت قسمها الباحثان إىل ثالثة أبعاد أخرى، وهي: إجيابيات الربانمج، وسلبياته، ومقرتحات تطويره. ويطلب من 

حة. وحدد مم يف هذه األسئلة املفتو حنو حتسني الربانمج املص الدارسني تدوين آرائهم ومالحظاهتم ومقرتحاهتم املناسبة
( إىل "ال أوافق  1، حيث أشار رقم )5حىت 1الباحثان لكل بنود األسئلة املغلقة مخسة مستوايت لإلجابة املرقمة من 

( إىل "أوافق  5( إىل "أوافق"، ورقم )4( إىل " أوافق إىل حد ما"، ورقم )3( إىل "ال أوافق"، ورقم )2بشدة"، ورقم )
 بشدة".

 ومي برانمج مدقق صريف لتطوير مهارة الكتابة من قبل الدارسنيج تقنتائ
 مرحلة التحليل:نتائج حتليل األخطاء الكتابية لدى الدارسني حسب تكرارها: -1

 طالبا وطالبة حسب تكرارها كاآليت: 24كانت نتائج حتليل األخطاء الكتابية لدى  
 الطالب  األسلوبية ةاإلمالئي الصرفية النحوية

8 8 8 8 1 
8 2 3 19 2 

12 2 0 5 3 
7 0 2 6 4 
5 1 7 6 5 
4 0 10 2 6 
5 1 18 2 7 

12 2 4 4 8 

https://docs.google.com/forms/d/1Ow_K5chowe8bLw_yg-DUXO25ZnagD5-ZUhc_brUN4rg/viewform
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29 2 14 10 9 
9 0 3 3 10 
5 5 11 7 11 
6 1 5 4 12 
6 2 2 6 13 
3 4 6 2 14 
5 0 3 1 15 
7 0 2 8 16 
4 6 21 10 17 

10 1 6 9 18 
8 1 4 5 19 
5 1 0 1 20 
5 1 4 4 21 

11 0 3 5 22 
16 1 1 6 23 
11 2 1 4 24 

201 
(38.7%) 

43 
(8.3%) 

138 
(26.6%) 

137 
(26.4%) 

 اجملموع

 اجملموع الكلي (100%)   519
 حسب تكرارها( : نتائج حتليل األخطاء الكتابية للدارسني  2جدول )

 
ى النسبة املئوية من اجملموع الكلي، بينما األخطاء %( متثل أعل38.7( جند أن األخطاء النحوية )2فمن اجلدول )

 %(.8.3%( والصرفية )26.4%(، واألسلوبية )26.6األخرى تتمثل يف األخطاء اإلمالئية )
 مرحلة التقومي : -2

طالبا وطالبة وهم ينقسمون إىل شعبتني خمتلفتني يف الفصل الدراسي  32مت تقومي برانمج برانمج املدقق الصريف لدى 
 م. وكانت نتائج التقومي هلذه املرحلة كاآليت:2013/2014األول 
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 أ( خلفية الدارسني:
والسنة الدراسية احلالية، وكذلك  رًا، وأعمارهم،يقوم هذا احملور بتحليل خلفية الدارسني من جنسهم إاناًث وذكو 

 جنسياهتم. فوضع الباحثان مجيع البياانت يف اجلداول املوضحة فيما أييت:

 (: جنس الدارسني3ول )جد
( طالبًة اليت ميثلن النسبة 25من الطالب، إذ بلغ عددهّن )ابلرجوع إىل اجلدول أعاله، جند أن عدد الطالبات أكثر 

%(. ابلنسبة إىل أعمارهم، 21.9( طالًبا فقط، ونسبتهم املئوية )7%( مقارنة ابلطالب الذين بلغ عددهم )78.1)
سنة وهم منقسمون إىل السنتني األوىل والثانية من السنة الدراسية احلالية  24و 21، 20فهي ترتاوح ما بني 

جلامعة. وكان معظم الدارسني من اجلنسية املاليزية، ابستثناء طالبة من اجلنسية التايلندية وطالبتني من اجلنسية  اب
 السنغافورية.

 ب( خصائص الربانمج وأداؤه.
 التقدير املتوسط احلسايب البنود الرقم

 مرتفع 4.03 واجهة املستخِدم املصصّمة جذابة. .1
 مرتفع 4.10 ب.نوع اخلط للمالحظة مناس .2
 مرتفع 4.17 حجم اخلط للمالحظة مقروؤ. .3
 مرتفع 3.73 الصور املستعانة هبا جذابة. .4
 مرتفع 3.80 جودة اخلط للمالحظة جيدة. .5
 مرتفع 3.43 لون اخلط للمالحظة مناسب. .6
 مرتفع 3.40 ن املستخدم كاف.اللو  .7
 مرتفع 4.37 سهولة فهم املالحظة يف التصويب. .8

 اجملموع الكلي األنثى الذكر  اجلنس
 32 25 7 العدد

 %100 %78.1 %21.9 النسبة املئوية
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 مرتفع 4.17 وّدية االستخدام .9
 مرتفع 3.90 أداء الربانمج بشكل عام ممتاز .10

 (: املتوسط احلسايب لكل بند من التقومي يف خصائص الربانمج وأدائه4جدول )
ايب لإلجابة عن كل بند من بنود األسئلة يف خصائص الربانمج وأدائه، ( إىل املتوسط احلس4يشري اجلدول رقم )

ن كل من األسئلة يف خصائص الربانمج وأدائه حصلت على تقدير مرتفع من الدارسني بوصفهم ويالحظ أ
 4.37إىل  3.40املستخدمني هلذا الربانمج التعليمي التفاعلي، واليت سجلت درجة املتوسط احلسايب ترتاوح ما بني 

 .(21)ملعيار رابيكا أكسفوردحسب معيار    5من الدرجة الكاملة  
 ظات املقدمة يف الربانمجج( حمتوى املالح

 التقدير املتوسط احلسايب البنود الرقم
 مرتفع 4.19 حمتوايت الربانمج ذات الصلة ابلتحليل الصريف, .1
 مرتفع 4.32 هذا الربانمج مناسبة لتطوير أخطاء الطالب الصرفية. .2
 مرتفع 4.40 سهولة الفهم للمالحظة التصويبية. .3
 مرتفع 4.27 ات اليت يتوقع تعّلمهااحملتوى يقّدم املعلوم .4
 مرتفع 4.32 حمتوى املالحظات يساعدين على فهم األخطاء. .5
 مرتفع 4.10 املالحظات املقدمة واضحة. .6
 مرتفع 4.06 طول املالحظة مناسب. .7
 مرتفع 4.10 ليلها لألخطاء بشكل جيد جدا.توضح املالحظات حت .8
 مرتفع 4.13 تعلم الذايت.حمتوى الوحدات حتّقق أهداف ال .9

 مرتفع 4.27 أداء الربانمج بشكل العام مفيد. .11
 مرتفع 4.16 طريقة تقدمي حمتوى املالحظات بشكل عام ممتاز. .12

 حظات املقدمة يف الربانمج(: املتوسط احلسايب لكل بند من بنود حمتوى املال5جدول )

 
(21)Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know, L. Rebecca, Heinle&Heinle Publisher - 

Boston - 1990 (p. 291).   
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كل بند من بنود األسئلة يف حمتوى املالحظات املقدمة يف   ( املتوسط احلسايب لإلجابة عن5يبني اجلدول رقم )
الربانمج، ويالحظ أن كل من األسئلة يف خصائص الربانمج وأدائه حصلت على تقدير مرتفع من الدارسني بوصفهم 

 4.40إىل  4.06حليل الصريف، واليت سجلت درجة املتوسط احلسايب ترتاوح ما بني املستخدمني هلذا الربانمج يف الت
(. بشكل عام، كانت النتائج هلذه االستبانة 1990ملعيار رابيكا أكسفورد )حسب معيار  5من الدرجة الكاملة 

 خصائص الربانمج وأدائه. أعلى وأفضل من االستبانة السابقة يف   
 سابية ملدى درجة التقوميمعيار تقدير املتوساطات احل

ستند الباحثون إىل تقادير املتوسطات احلسابية املأخوذة من من أجل تفسري املتوسطات احلسابية لالستبانة، فقد ا
( يف حبثها املاجسيتري، نظرًا أبن طبيعتها التقومي تتماشى مع طبيعة التقومي يف الدراسة 2010سلوى بنت صاحل )

 ( اآليت:6( املوّضح يف اجلدول )1990رابيكا أكسفورد )  احلالية، وهي اتبعة ملعيار
 ديرالتق املتوسط احلسايب

 مرتفع جًدا 5.0  –  4.5
 مرتفع 4.5  –  3.5
 معتدل 3.4  –  2.5
 منخفض 2.4  –  1.5
 منخفض جًدا 1.4  –  1.0

 (22)(: معايري ربيكا أكسفورد6جدول )
 حنو الربانمج:  د( األجوبة من األسئلة املفتوحة يف تعليقات الدارسني

انمج، ومآخذه واالقرتاحات املستقبلية لتطويره، فقد أبدى ابلنسبة إىل تعليقات الدارسني واقرتاحاهتم يف حماسن هذا الرب 
 (:9( حىت اجلدول )7الدارسون أراءهم جتاه هذه احملاور الثالثة واليت تتمثل يف النقاط الرئيسة كاآليت من اجلدول )

 
 
 

 
(22) ibid. 
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 ( حماسن الربانمج:1
 حماسن الربانمج

وهو يشري إىل التصويب من خالل املالحظة  يتمكن الطلبة معرفة أخطاءهم الصرفية عرب هذا الربانمج، -1
 التوضيحية هلا. وهذه أفضل من املالحظة التلقائية املتوفرة يف برانمج ميكروسوفت وورد.

 يساعد الربانمج كثريا يف تعلم اللغة العربية وفهمها جيدا.  -2
 وإدراكها.  ساعد الربانمج كثريا يف فهم علل األخطاء الصرفية من خالل املالحظات املقدمةي  -3
 هذا الربانمج مفيد للطلبة يف تعلم مهارة الكتابة وتطويرها.  -4

 (: حماسن الربانمج7جدول)
 ( مآخذ الربانمج:2

 املآخذ
 حظة املقدمة وحجمه.حيتاج الربانمج إىل التطوير من حيث لون اخلط املستخدم يف املال  -1
 لتصويب ألنه غري واضح.بعض املالحظات املقدمة مازالت حتتاج إىل التعديل وا  -2
 هذا الربانمج مناسب للمستخدم الذي ينتمي إىل اخللفية العربية املعينة.  -3

 (: مآخذ الربانمج8جدول )
 ( املقرتحات لتحسني الربانمج:3

 املقرتحات
 وير لون اخلط املستخدم يف املالحظة املقدمة وحجمه.حيتاج الربانمج إىل تط  -1
 وط يف النصوص األصلية وحجم اخلط املستخدم يف املالحظة املقدمة.التفريق بني حجم اخلط  -2

 (: املقرتحات لتحسني الربانمج9جدول )
 مناقشة نتائج البحث

ثل هذا الربانمج من أجل مساعدة فمن نتائج البحث السابقة بشكل عام، جند أن هناك حاجة ماسة إىل تصميم م
الناطقني بغري العربية مثل العينة يف هذه الدراسة، ألهنم حباجة إىل الدارسني يف تعلم اللغة العربية وخصوصا لدى 



Journal of Arabic Language for Specialized Research   (JALSR) VOL: 1, No:2, 2015 

 

 
 
 

101 
Journal of Arabic Language for Specialized Research   

Research   (JISTSR) Vo: 1   No: 1  2015 

وسائل معينة مساعدة يف تعلم العربية وخباصة يف تطوير مهارة الكتابة من الناحية الصرفية كما قام هبا الباحثون. وهذا 
النتائج الكلية يف التقومي. على الرغم من بعض املآخذ املتبقية بعد تصميميه، قد دل على درجة مرتفعة من  الربانمج

ومع ذلك، لقد أشار هذا البحث إىل ضرورة تصميم الربامج األخرى يف التحليل النحوي واألسلويب من األخطاء 
ة كما دل ن معظمهم وقعوا يف األخطاء الكتابية األربعاللغوية لدى الطلبة الناطقني بغري العربية خصوصا يف ماليزاي أل

 .( آنفا1عليها اجلدول )
 خالصة

لقد قد مّر بنا يف هذا البحث احلديث عن تصميم برانمج التحليل الصريف لدى الدارسني لدى الطلبة املتخصصني 
قوم على عدة املراحل البحثية املتمثلة يف الناطقني بغري العربية يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي منوذجا، والذي ي

تائج الدراسة بشكل عام إىل قبول املتعلمني هلذا الربانمج التعليمي التفاعلي منوذج تصميمي "أدي".  وقد أشارت ن
احلاسويب التحليل الصريف، رغم أن هناك املقرتحات اليت طرحها الطلبة لتحسني الربانمج وتطويره يف املستقبل. وهذا 

لدى الطلبة الناطقني بغري العربية يف  انمج التعليمي احلاسويب نوع من أنواع تقنبة التعليم الالزمة والضرورية خاصةالرب 
 دراسة هذه اللغة وموادها يف ظل عصر االنفجار املعلومايت واجليل الرقمي اجلديد.
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