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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan media pembelajaran bahasa 
arab berbasis teknologi informasi di Program Khusus Pengembangan Bahasa 
Arab (PKPBA) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini merupakan 
penelitian deskriptif kuantitatif. Sumber data adalah dosen-dosen PKPBA UIN 
Maulana Malik Ibrahim Malang 2018-2019 dengan instrumen penelitian berupa 
observasi dan angket. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data 
statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) sebagian besar dosen 
(90%) telah menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi informasi 
dalam pembelajaran Bahasa Arab, 2) media pembelajaran berbasis teknologi 
informasi yang digunakan beragam, yang utama adalah LCD proyektor, dan 
media social seperti WhatsApp, Youtube, dan Instagram, 3) materi pelajaran 
yang paling sering diajarkan dengan menggunakan Media pembelajaran berbasis 
teknologi informasi adalah materi mendengar dan kosakata, 4) banyak kendala 
yang dihadapi dosen ketika menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi 
informasi, di antaranya adalah: media pembelajaran tidak  bisa digunakan untuk 
semua pelajaran, penggunaan media tidak sesuai dengan rentang waktu pelajaran, 
lemahnya jaringan internet yang tersedia, kadang-kadang listrik mati, beberapa 
media sudah rusak dan sedikitnya keterampilan dosen dalam menggunakan media.

Kata kunci: media pembelajaran, teknologi informasi, pembelajaran Bahasa Arab
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Abstract
This study aims to determine the use of information technology-based Arabic 
learning media in the Arabic Language Center (PKPBA) UIN Maulana Malik 
Ibrahim Malang. This research is a  descriptive quantitative study. The research 
subjects are lecturers of PKPBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2018-
2019. The research instruments are observation and questionnaire. The data 
analysis technique used is descriptive statistical data analysis. The results shows 
that: 1) most lecturers (90%) have used information technology-based learning 
media in Arabic learning, 2) information technology-based learning media used 
are diverse, the most used are LCD projector and social media such as WhatsApp, 
Youtube, and Instagram, and 4) there are many obstacles faced by lecturers when 
using information technology-based learning media, namely learning media 
cannot be used for all lessons, media used is not in accordance with the time span 
of the lesson, the internet connection is low, the electrical power is accidentally 
shut down, the campus facilities does not support, and the lecturers are unskillfull 
in using media.

Keywords: learning media, information technology, Arabic learning

ملخص البحث

هــدف هــذا البحــث إىل معرفــة واقــع اســتخدام وســائل التعليــم عــى أســاس تكنولوجيــا 

ــم  ــك إبراهي ــا مال ــة بجامعــة موالن ــم اللغــة العربي ــات يف الربنامــج الخــاص لتعلي املعلوم

اإلســامية الحكوميــة ماالنــج. هــذا البحــث بحــث وصفــي كمــي. مصــادر البيانــات هــي 

معلمــو اللغــة العربيــة يف الربنامــج الخــاص لتعليــم اللغــة العربيــة بجامعــة موالنــا مالــك 

ــات املســتخدمة  ــج 2018−2019. أدوات جمــع البيان ــة ماالن ــم اإلســامية الحكومي إبراهي

هــي املاحظــة واالســتبانة، ولتحليــل البيانــات اســتخدم الباحــث التحليــل اإلحصــايئ 

الوصفــي. بينــت نتائــج البحــث أن: )1( معظــم معلمــي اللغــة العربيــة يف الربنامــج 

ــائل  ــتخدموا الوس ــد اس ــم 90% ق ــة وه ــذه الجامع ــة  به ــة العربي ــم اللغ ــاص لتعلي الخ

التعليميــة عــى أســاس تكنولوجيــا املعلومــات يف التعليــم، )2( الوســائل التعليميــة عــى 

أســاس تكنولوجيــا املعلومــات املســتخدمة يف التعليــم كثــرة ومــن أهمهــا جهــاز العــرض 

ــي أكــر  ــة الت ــادة التعليمي ــب وإنســتغرام، )3( امل ــة كواتســاب ويوت والوســائل االجتامعي

ــم  ــادة تعلي ــي م ــات ه ــا املعلوم ــاس تكنولوجي ــى أس ــة ع ــائل التعليمي ــا بالوس تعليمه
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ــتخدام  ــون يف اس ــا املعلم ــي يواجهه ــات الت ــا املعوق ــردات، )4( أم ــتامع واملف ــارة االس مه

الوســائل فهــي كثــرة ومــن أهمهــا عــدم إمكانيــة اســتخدام الوســيلة التعليميــة يف كثــر 

مــن الــدروس، وعــدم الوقــت املناســب بالوســائل املســتخدمة، وضعــف شــبكة اإلنرتنــت 

املتاحــة يف الجامعــة، وانطفــاء الكهربــاء، وفســاد الوســائل كمكــرب الصــوت، وقلــة كفــاءة 

املعلمــن يف شــغلها.  

الكلامت األساسية: الوسائل التعليمية، تكنولوجيا املعلومات، تعليم اللغة العربية

أ. مقدمة

كان التقــدم العلمــي والتكنولوجــي الهائــل اليــوم يلعــب دورا هامــا يف تقــدم الحياة 

البرشيــة وتطورهــا يف شــتى مياديــن الحيــاة ومــن أهمهــا ميــدان الرتبيــة. ذهــب الدكتــور 

ماجــد محمــد الزيــودي إىل أن تكنولوجيــا املعلومــات أصبحــت متطلبــا أساســيا يف امليــدان 

الرتبــوي. ويــزداد الطلــب يومــا بعــد يــوم يف جميــع النظــم التعليميــة ويف مختلــف أرجــاء 

العــامل عــى اســتخدام التقنيــات الجديــدة لتكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت يف تطويــر 

وتحديــث األنظمــة التعليميــة، وتطويــر أســاليب التعليــم وصــوال إىل إكســاب الطلبــة إىل 

املعرفــة واملهــارات التــي يحتاجونهــا يف القــرن الحــادي العرشيــن )الزيــودي، 2012: 86(

وتعــد تكنولوجيــا املعلومــات أنــه تســاعد عــى تحقيق أهــداف التعلّم،  وتســتجيب 

لخصائــص املتعلّــم، وتطلعــات املجتمــع، وتنســجم مــع وظائــف اللغــة, واتجاهــات 

تعليمهــا، وتعلّمهــا. لذلــك البــد مــن اختيــار املجــاالت، واملواقــف، والنصــوص مبحتوياتهــا 

ــك  ــة، يحت ــة، وثقافي ــم خــربة لغوي ــدم للمتعل ــث تق ــة، بحي ــا اللغوي ــة، وخصائصه الثقافي

بهــا، ويتفاعــل معهــا تفاعــا يصــب يف تحقيــق أهــداف التعلــم )الديــن، 1989: 1(. وقــال 

ــدث  ــية ال يح ــول الدراس ــات إىل الفص ــا املعلوم ــال تكنولوجي ــق )1420 ه( إن إدخ الهدل

ــا ال تغــر األشــياء، وإمنــا الــذي يحــدث التغيــر هــو  تغيــرا يف حــد ذاتــه، ألن التكنولوجي

الطريقــة التــي يتــم مــن خالهــا اســتخدام التكنولوجيــا التــي لديهــا اإلمكانــات لتحســن 

ــم، 2006: 2(.  ــم )الكري ــم والتعل ــة التعلي ــع عملي وترسي
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ــة  ــة حاج ــة العربي ــم اللغ ــات يف تعلي ــا املعلوم ــتخدام تكنولوجي ــإن اس ــذا ف وهك

ــا  ــن هن ــة. وم ــة العربي ــم اللغ ــا لتعلي ــنا وجامعاتن ــا يف مدارس ــن اعتامده ــد م ــة الب ماس

ــة  ــة العربي ــم اللغ ــائل تعلي ــتخدام وس ــع اس ــة واق ــث ملاحظ ــذا البح ــرة ه ــأت فك نش

عــى أســاس تكنولوجيــا املعلومــات يف الربنامــج الخــاص لتعليــم اللغــة العربيــة بجامعــة 

موالنــا مالــك إبراهيــم اإلســامية الحكوميــة ماالنــج. وتعــد هــذه الجامعــة مــن الجامعــات 

 World ــي ــراز العامل ــن الط ــة م ــه اآلن إىل جامع ــيا، وتتج ــة بإندونيس ــامية املتقدم اإلس

Class University. والتجاههــا كالجامعــة العامليــة فاســتجابت الجامعــة منــو التكنولــوج 

ــل وتكيفــت معــه. الهائ

 ب-  الوسائل التعليمية وتكنولوجيا املعلومات 

الوسائل التعليمية  .1

مفهوم الوسائل التعليمية  أ( 

يختلــف مفهــوم الوســائل التعليميــة مــن وجهــة نظــر رجــال الرتبيــة. عــرف نايــف 

ــهيل  ــواد لتس ــزة وم ــن أدوات وأجه ــدرس م ــه امل ــأ إلي ــا يلج ــا م ــروف بأنه ــود مع محم

ــه،  ــتخدمها يف عمل ــم يس ــيلة ألن املعل ــي وس ــا. وه ــينها وتعزيزه ــم وتحس ــة التعلي عملي

وهــي تعلّميــة ألن الطالــب يتعلــم بواســطها )معــروف، 1998: 243(.  وقــال عبــد العزيــز 

ــزة واملعــدات  ــج واآلالت واألجه ــواد واألدوات والربام ــع امل ــا جمي ــي أنه ــو تي ــد اب ــن زي ب

ــم يف  ــه واملتعل ــم يف تعليم ــي يســتخدمها املعل ــة الت ــة اللفظي ــة واللغ ــف التعليمي واملواق

تعلمــه الكتســاب الخــربات التعليميــة يف جميــع مجاالتهــا، مــن أجــل تحقيــق األهــداف 

التعليميــة املرغــوب فيهــا ومــن أجــل الوصــول إىل تعلــم أكــر فاعليــة و كفايــة )ابــو تيــي، 

1420 هـ: 7(.

فيمكــن القــول بــأن الوســائل التعليميــة هــي كل أنــواع الوســائط التــي تعــن املعلم 

ــا  ــي مبعناه ــرق. وه ــرب الط ــهل و أق ــذ بأس ــق للتلمي ــات والحقائ ــل املعلوم ــى توصي ع

ــامت املســتخدمة يف نظــام  ــزة و التنظي ــع الطــرق و األدوات و األجه الشــامل تضــم جمي

تعليمــي بغــرض تحقيــق أهــداف تعليميــة محــددة.  
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وهنــاك تســميات عديــدة  للوســائل التعليميــة منهــا الوســائل الســمعية - البرصيــة، 

واملعينــات الرتبويــة، ووســائل اإليضــاح،  وتكنولوجيــا التعليــم، الوســائل االختياريــة 

ــدان، 1986: 20-19(.                                                                                  ــيطة )حم ــة أو الوس ــائل املعياري ــية- الوس ــة( واألساس )اإلغنائي

دور الوسائل التعليمية ىف عملية التعليم والتعلم   ب( 

ــم  ــة التعل ــة ىف عملي ــوب أن دور الوســائل التعليمي ــم الكل ــد الرحي ــال بشــر عب ق

والتعليــم كــام يــي:

تقليل الجهد واختصار الوقت من املعلم و املتعلم  )1(

ــون،  ــينام والتلفزي ــة والس ــات التعليمي ــا، كالرح ــم مبفرده ــة تعل ــائل التعليمي الوس  )2(

ــرض. ــات الع ــف ولوح ــارض املتاح واملع

ــت  ــة وتثب ــب املبهم ــح الجوان ــة وتوض ــل املعرف ــاعد يف نق ــة تس ــائل التعليمي الوس  )3(

عمليــة اإلدراك، كالكــرات األرضيــة والخرائــط والنــامذج والصــور.

الوســائل التعليميــة تثبــت املعلومــات وتزيــد مــن حفــظ الطالــب وتضاعف اســتيعابة   )4(

كاألفــام والصــور والرســومات واللوحــات التعليميــة.

الوســائل التعليميــة تقــوم معلومــات الطالــب وتقيــس مــدى مــا اســتوعبه مــن مــادة   )5(

ــوب،  ــة )الكل ــاء وإجــراء التجــارب العلمي ــط الصــامء ولوحــة الكهرب ــدرس كالخرائ ال

.)28 – 27 :1986

الوسائل التعليمية يف تعليم اللغة العربية  ج( 

الوســائل التعليميــة املســتخدمة يف تعليــم اللغــة العربيــة نوعــان:  وســائل حســية 

ووســائل لغويــة. الوســائل الحســية هــي مــا تؤثــر يف القــوي العقليــة عــن طريــق اإلدراك 

ــائل  ــا الوس ــه. أم ــه أو صورت ــا ل ــيئ أو منوذج ــس الش ــم نف ــرض املعل ــا يع ــي عندم الح

اللغويــة فهــي مــا تؤثــر يف القــوي العقليــة عــن طريــق األلفــاظ  عندمــا يعــرض املعلــم 

ــات )الطوجــى، 1987: 144(.  ــة أو التشــبيه أو األضــداد أو املرادف األمثل

مــن مزايــا الوســائل الحســية لتعليــم اللغــة العربية،وهــي تجــذب انتبــاه الدارســن 

وتدفعهــم إىل النشــاط الــذايت، تجــدد حيويــة الــدارس وتشــوقه إىل الــدرس، وتبعــد امللــل 
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نتيجــة للمشــاركة والحركــة والعمــل مــن جانــب الدارســن، وتوقــظ الحــواس وتنمــي دقــة 

ــتدراك  ــة لاس ــق نتيج ــت الحقائ ــى تثبي ــل ع ــتنتاج، وتعم ــى االس ــدرة ع ــة والق املاحظ

الحــي عنــد الدارســن.

ومــن أمثلــة الوســائل الحســية لتعليــم اللغــة العربيــة وهــي ذوات األشــياء ومنــاذج 

مجســمة والصــور واملصــورات الجغرافيــة والرســوم البيانيــة واأللــواح املوضوعيــة والســبورة 

والبطاقــات واللوحــات الوبريــة واألرشطــة املســجلة واإلذاعــة الرتبويــة واملعــارض.

ــرض  ــة يف الع ــي الرسع ــة فه ــة العربي ــم اللغ ــة لتعلي ــائل اللغوي ــا الوس ــا مزاي أم

ــة  ــبيه واملوازن ــة والتش ــي األمثل ــائل وه ــذه الوس ــة ه ــن أمثل ــوح. وم ــهولة والوض والس

والوصــف والــرشح والقصــص والحكايــات.

ــائل  ــيمها إىل الوس ــن تقس ــرص ميك ــمع والب ــتي الس ــائل بحاس ــذه الوس ــة ه ولصل

ــة  ــة. املــراد بالوســائل البرصي ــة والوســائل الســمعية و الوســائل الســمعية البرصي البرصي

وهــي التــي يســتفاد منهــا عــن طريــق منفــذ العــن. و املــراد بالوســائل الســمعية وهــي 

التــي يســتفاد منهــا عــن طريــق األذن. واملــراد بالوســائل الســمعية البرصيــة وهــي التــي 

ــروف، 1998: 245(. ــن واألذن )مع ــق الع ــن طري ــا ع ــتفاد منه يس

تكنولوجيا املعلومات   .2

مفهوم تكنولوجيا املعلومات أ ( 

إن كلمــة تكنولوجيــا أو التفنيــة مأخــوذة مــن اللغــة اإلغريقيــة وهــي مركبــة مــن 

ــى تركبيب/نســج، و"logos"مبعنــى  كلمتــي "techne" مبعنــى فن/مهــارة أو"texere" مبعن

ــون، أو دراســة املهــارات  ــم املهــارات أو الفن ــي عل ــا تعن علم/دراســة.   فكلمــة تكنولوجي

بشــكل منطقــي لتأديــة وظيفــة معينــة )الحيلــة، 1998: 21(.

ــرن  ــة يف الق ــة اإلنجليزي ــرت يف اللغ ــا ظه ــد م ــة عن ــا أو التفني ــة تكنولوجي وكلم

الســابع عــرش اســتخدمت مبعنــي مناقشــة الفنــون التطبيقيــة، ويف بدايــة القــرن العرشيــن 

اســتخدمت بطريقــة عامــة ليتضمــن مجموعــة مــن الوســائل  والعمليــات واألفــكار، ويف 
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ــي  ــاطات الت ــائل أو النش ــى الوس ــتعملت لتعن ــن اس ــرن العرشي ــن الق ــر م ــف األخ النص

ــه )الرشــيدي، 2004: 188(. ــا لتغــر ومعالجــة بيئت ــا اإلنســان مــن خاله ســعى إليه

وتكنولوجيــا املعلومــات هــي جميــع أنــواع تكنولوجيــا املســتخدمة يف تشــغيل ونقل 

وتخزيــن املعلومــات يف شــكل إلكــرتوين، وتشــمل تكنولوجيــات الحســابات اآلليــة ووســائل 

ــتخدم يف  ــي تس ــدات الت ــن املع ــا م ــس وغره ــزة الفاك ــط، وأجه ــبكات الرب ــال وش االتص

االتصــاالت )اللطيــف وأصحابــه، 2013: 9(.

أهمية تكنولوجيا املعلومات يف التعليم ب ( 

أما أهمية تكنولوجيا املعلومات يف التعليم فهي تتمثل يف النقاط التالية:

تعليم أعداد متزيدة من املتعلمن يف صفوف مزدحمة  )1(

معالجة مشكلة الزيادة الهائلة يف املعرفة اإلنسانية  )2(

معالجة مشكلة قلة عدد املعلمن املؤهلن أكادمييا وتربويا  )3(

تعويض املتعلمن عن الخربات التي قد تفوتهم داخل الصفوف الدراسية  )4(

تدريــب املعلمــن يف مجــاالت إعــداد األهــداف واملــواد التعليميــة وطرائــق التعليــم   )5(

املناســبة

مســاعدة املعلــم عــى مواكبــة التطــور الــذي يحــدث يف العمليــة التعليميــة )الحيلــة،   )6(

.)54 :1998

منهجية البحث  ج. 

ــع معلمــي اللغــة  هــذا البحــث بحــث وصفــي كمــي. مجتمــع البحــث هــو جمي

ــم  ــك إبراهي ــا مال ــة موالن ــة  بجامع ــة العربي ــم اللغ ــاص لتعلي ــج الخ ــة يف الربنام العربي

ــا  ــدرايس 2018−2019. أم ــام ال ــن الع ــاين م ــل الث ــج يف الفص ــة ماالن ــامية الحكومي اإلس

عينــة البحــث فهــي 80 معلــام، واختــار الباحــث هــذه العينــة بأســلوب العينــة العشــوائية. 

أدوات جمــع البيانــات التــي اســتخدمها الباحــث هــي املاحظــة واالســتبانة. أمــا مصــادر 

البيانــات فهــي معلمــو اللغــة العربيــة يف الربنامــج الخــاص لتعليــم اللغــة العربيــة بجامعــة 
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موالنــا مالــك إبراهيــم اإلســامية الحكوميــة ماالنــج. ولتحليــل البيانــات اســتخدم الباحــث 

التحليــل اإلحصــايئ الوصفــي.

نتائج البحث ومناقشتها  د. 

وفيام يي رشح مفصل للبيانات التي حصل عليها الباحث:

ــك  ــا مال ــة موالن ــة  بجامع ــة العربي ــم اللغ ــاص لتعلي ــج الخ ــي الربنام ــدد معلم ع  .1

ــة عــى  ــن اســتخدموا الوســائل التعليمي ــج الذي ــة ماالن ــم اإلســامية الحكومي إبراهي

أســاس تكنولوجيــا املعلومــات يف تعليــم اللغــة العربيــة. والبيانــات تتمثــل يف الجــدول 

)أ(.

السؤال: هل تستخدم الوسائل التعليمية عى أساس تكنولوجيا املعلومات يف تعليم 

اللغة العربية؟

الجواب )الدرجة يف النسبة املئوية(

أستخدمها نادرا مل أستخدمها وال مرة  أستخدمها كثرا أستخدمها يف كل خصة

5 23،75 71،25 0

الجدول )أ(

ــة عــن اســتخدام  ــراد العين ــة أف ــن للباحــث إجاب مــن خــال الجــدول الســابق تب

الوســائل التعليميــة عــى أســاس تكنولوجيــا املعلومــات يف تعليــم اللغــة العربيــة، بنســبة 

)71،25%( منهــم أجابــوا بأنهــم اســتخدموها كثــرا وهــم بعــدة حجــج )توفــر الوســائل، كل 

طالــب لديهــم هواتــف محمولــة فهــذا يســهلهم يف الوصــول مــن تكنولوجيــا املعلومــات، 

تســهل الوســائل الطــاب يف فهــم املــادة، فعاليتهــا يف ترقيــة التحصيــل الــدرايس ودافعيــة 

التعلــم لــدي الطــاب(، وبينــام )23،75%( مــن أفــراد العينــة الذيــن يقولــون عــى أنهــم 

يســتخدمون نــادرا الوســائل التعليميــة عــى أســاس تكنولوجيــا املعلومــات بحجــة معظــم 

املــادة ال ميكــن فهمهــا بالســهولة باســتخدام تلــك الوســائل التعليميــة. وأشــار )5%( منهــم 

مل يســتخدموا الوســائل يف التعليــم وهــم بغــر حجــج. وياحــظ الباحــث بجمــع مــن نســبة 
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مئويــة كلهــا حيــث ميكــن القــول بــأن معظــم معلمــي اللغــة العربيــة يف الربنامــج الخــاص 

ــج  ــة ماالن ــامية الحكومي ــم اإلس ــك إبراهي ــا مال ــة موالن ــة بجامع ــة العربي ــم اللغ لتعلي

ــة  ــم اللغ ــات يف تعلي ــا املعلوم ــاس تكنولوجي ــى أس ــة ع ــائل التعليمي ــتخدمون الوس يس

العربيــة.

الوســائل التعليميــة املســتخدمة يف تعليــم اللغــة العربيــة يف الربنامــج الخــاص لتعليــم   .2

ــل يف الجــدول )ب(، )ج(، )د(، )ه(، )و(، و)ز(. ــات تتمث ــة. والبيان ــة العربي اللغ

السؤال: أي نوع من الوسائل التعليمية عى أساس تكنولوجيا املعلومات التي 

تستخدم كثرا يف التعليم؟

الجواب )الدرجة يف النسبة املئوية(

الوسائل االجتامعية معمل اللغة جهاز األرض اآلخر

61،25 10 28،75 0

الجدول )ب(

أشــارت نتبجــة الدراســة يف الجــدول )ب( إىل أن )61،25%( مــن أفــراد العينــة 

يســتخدمون كثــرا جهــاز العــرض كوســيلة مــن الوســائل التعليميــة عــى أســاس تكنولوجيــا 

املعلومــات يف التعليــم، وجهــاز األرض أكــر اســتخداما لعــرض بــاور بوينــت، والفيديونــات 

التعليميــة.  وأجــاب )28،75%( مــن أفــراد العينــة بالوســائل االجتامعيــة كواتســاب ويوتــب 

وإنســتغرام. وأجــاب )10%( مــن أفــراد العينــة مبعمــل اللغــة ملشــاهدة األخبــار العربيــة، 

والفيلــم العــريب ملامرســة االســتامع.  وعنــد جمــع النســب املئويــة كلهــا ميكــن القــول بــأن 

معظــم معلمــي اللغــة العربيــة يف الربنامــج الخــاص لتعليــم اللغــة العربيــة  بجامعــة موالنا 

ــاز العــرض كوســيلة  ــرا جه ــج يســتخدمون كث ــة ماالن ــم اإلســامية الحكومي ــك إبراهي مال

مــن الوســائل التعليميــة عــى أســاس تكنولوجيــا املعلومــات يف تعليــم اللغــة العربيــة.
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السؤال: ملاذا تستخدمها كثرا يف التعليم؟

الجواب )الدرجة يف النسبة املئوية(

رخيص فعالية سهولة االستخدام سبب آخر

2،5 30 62،5 5

الجدول )ج(

ــتخدام  ــرة اس ــبب ك ــن س ــة ع ــة الدراس ــة عيني ــدول )ج( إجاب ــن الج ــح م ويتض

الوســائل التعليميــة عــى أســاس تكنولوجيــا املعلومــات يف تعليــم اللغــة العربيــة، بنســبة 

ــة، و)30%( مــن أفــراد العينــة رأوا  )62،5%( مــن أفــراد عينــة الدراســة أجابــوا بأنهــا فعال

أنهــا ســهل االســتخدام، وأجــاب )5%( مــن أفــراد العينــة بإجابــة أخــرى وهي كتنــوع منوذج 

التعليــم، وأجــاب )2،5%( مــن أفــراد العينــة بأنهــا رخيصــة. وعنــد جمــع النســب املئويــة 

كلهــا ميكــن القــول بــأن معظــم معلمــي اللغــة العربيــة يف الربنامــج الخــاص لتعليــم اللغــة 

العربيــة  بجامعــة موالنــا مالــك إبراهيــم اإلســامية الحكوميــة يســتخدمون  كثــرا الوســائل 

التعليميــة عــى أســاس تكنولوجيــا املعلومــات لفعاليتهــا.

السؤال: هل توافق عى أنك قد حصلت عى الهدف التعليمي باستخدامها يف 

عملية التعليم ؟

الجواب )الدرجة يف النسبة املئوية(

أوافق أوافق إىل حد ما ال أوافق أوافق جدا

5 21،25 73،75

الجدول )د(

يتضــح مــن الجــدول )د( إجابــة عينيــة الدراســة عــن مســاعدة الوســائل التعليميــة 

ــة، بنســبة )%68،75(  ــم اللغــة العربي ــة تعلي ــا املعلومــات يف عملي عــى أســاس تكنولوجي

ــوا بأنهــم يوافقــون جــدا، ومــا يعــادل )30%( مــن أفــراد  ــة الدراســة أجاب مــن أفــراد عين

العينــة بأنهــم يوافقــون، وأجــاب )1،25%( مــن أفــراد العينــة يوافقــون إىل حــد مــا. وعنــد 



  TARLING,   Vol. 3, No. 1, Desember 2019    51

استخدام وسائل تعليم اللغة العربية عىل أساس تكنولوجيا املعلومات ....

E-ISSN : 2614-4271 P-ISSN : 2599-1302  

جمــع النســب املئويــة كلهــا ميكــن القــول بــأن معظــم معلمــي اللغــة العربيــة يف الربنامــج 

ــة  ــامية الحكومي ــم اإلس ــك إبراهي ــا مال ــة موالن ــة  بجامع ــة العربي ــم اللغ ــاص لتعلي الخ

يوافقــون جــدا عــى مســاعدة الوســائل التعليميــة عــى أســاس تكنولوجيــا املعلومــات يف 

عمليــة تعليــم اللغــة العربيــة.

السؤال: هل توافق عى أنها تساعد الطلبة يف فهم الدرس؟

الجواب )الدرجة يف النسبة املئوية(

أوافق أوافق إىل حد ما ال أوافق أوافق جدا

0 6،25 6،25 87،5

الجدول )ه(

أشــارت نتبجــة الدراســة يف الجــدول )ه( إىل أن )73،75%( مــن أفــراد العينــة 

ــدف التعليمــي باســتخدام الوســائل يف  ــوا عــى اله ــد حصل ــم ق ــون جــدا عــى أنه يوافق

عمليــة التعليــم، وأجــاب )21،25%( مــن أفــراد العينــة بدرجــة موافــق. وأجــاب )5%( مــن 

ــن  ــا ميك ــة كله ــب املئوي ــع النس ــد جم ــا.  وعن ــد م ــق إىل ح ــة مواف ــة بدرج ــراد العين أف

ــة   ــأن معظــم معلمــي اللغــة العربيــة يف الربنامــج الخــاص لتعليــم اللغــة العربي القــول ب

ــوا عــى الهــدف  ــد حصل ــج ق ــة ماالن ــم اإلســامية الحكومي ــك إبراهي ــا مال بجامعــة موالن

ــم  ــا املعلومــات يف تعلي ــة عــى أســاس تكنولوجي التعليمــي باســتخدام الوســائل التعليمي

ــة. ــة العربي اللغ

السؤال: هل توافق عى أنها تساعد الطلبة يف فهم الدرس؟

الجواب )الدرجة يف النسبة املئوية(

أوافق أوافق إىل حد ما ال أوافق أوافق جدا

0 6،25 6،25 87،5

الجدول )و(
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ــاعدة  ــن مس ــة ع ــة الدراس ــة عيني ــدول )و( إجاب ــة يف الج ــج الدراس ــارت نتائ أش

الوســائل يف فهــم الــدرس لــدى الطلبــة، بنســبة )87،5%( مــن أفــراد عينــة الدراســة أجابــوا 

بدرجــة موافــق جــدا، و)6،25%( مــن أفــراد العينــة بدرجــة موافــق، و أجــاب )6،25%( مــن 

أفــراد العينــة بدرجــة موافــق إىل حــد مــا. وعنــد جمــع النســب املئويــة كلهــا ميكــن القــول 

بــأن معظــم معلمــي اللغــة العربيــة يف الربنامــج الخــاص لتعليــم اللغــة العربيــة  بجامعــة 

ــة عــى  ــرون أن الوســائل التعليمي ــج ي ــة ماالن ــم اإلســامية الحكومي ــك إبراهي ــا مال موالن

أســاس تكنولوجيــا املعلومــات تســاعد كثــرا الطلبــة يف فهــم الــدرس.

السؤال: هل توافق عى أنها ترقي دافعية الطلبة يف تعلم اللغة العربية؟

الجواب )الدرجة يف النسبة املئوية(

أوافق أوافق إىل حد ما ال أوافق أوافق جدا

0 1،25 83،75 15

الجدول )ز(

ــن دور  ــة ع ــة الدراس ــة عيني ــث إجاب ــن للباح ــابق تب ــدول الس ــال الج ــن خ م

الوســائل يف ترقيــة دافعيــة الطلبــة يف تعلــم، بنســبة )83،75%( مــن أفــراد العينــة أجابــوا 

بدرجــة موافــق، وبينــام )15%( أيضــا األفــراد بدرجــة موافــق جــدا، و أجــاب )1،25%( مــن 

أفــراد العينــة بدرجــة موافــق إىل حــد مــا. و ياحــظ الباحــث بجمــع مــن نســبة مئويــة 

كلهــا حيــث ميكــن القــول بــأن معظــم معلمــي اللغــة العربيــة يف الربنامــج الخــاص لتعليــم 

ــرون أن  ــج ي ــة ماالن ــم اإلســامية الحكومي ــك إبراهي ــا مال ــة موالن ــة  بجامع ــة العربي اللغ

ــم  ــة يف تعل ــة الطلب ــا املعلومــات ترقــي دافعي ــة عــى أســاس تكنولوجي الوســائل التعليمي

اللغــة العربيــة.

ــا  املــادة التعليميــة التــي أكــر تعليمهــا بالوســائل التعليميــة عــى أســاس تكنولوجي  .3

ــة.  ــة العربي ــم اللغ ــاص لتعلي ــج الخ ــة يف الربنام ــة العربي ــم اللغ ــات يف تعلي املعلوم

والبيانــات تتمثــل يف الجــدول )ح( و)ط(.
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السؤال: أي مهارة  من املهارات اللغوية التي أكر تعليام حينام تستخدم الوسيلة 

التعليمية عى أساس تكنولوجيا املعلومات؟

الجواب )الدرجة يف النسبة املئوية(

االستامع القراءة الكام الكتابة

76،25 7،5 12،5 3،75

الجدول )ح(

يتضــح مــن الجــدول )ح( إجابــة عينيــة الدراســة عــن املهــارة اللغويــة التــي أكــر 

تعليــام حينــام اســتخدم املعلــم الوســيلة التعليميــة عــى أســاس تكنولوجيــا املعلومــات، 

بنســبة )76،25%( مــن أفــراد عينــة الدراســة أجابــوا بتعليــم مهــارة االســتامع، و مــا يعــادل 

ــة  ــراد العين ــن أف ــراءة، وأجــاب )7،5%( م ــارة الق ــم مه ــة بتعلي ــراد العين ــن أف )12،5%( م

بتعليــم مهــارة الــكام، وأجــاب )3،75%( مــن أفــراد العينــة بتعليــم مهــارة الكتابــة. وعنــد 

جمــع النســب املئويــة كلهــا ميكــن القــول بــأن معظــم معلمــي اللغــة العربيــة يف الربنامــج 

ــة  ــامية الحكومي ــم اإلس ــك إبراهي ــا مال ــة موالن ــة  بجامع ــة العربي ــم اللغ ــاص لتعلي الخ

ــارة  ــم مه ــات يف تعلي ــا املعلوم ــاس تكنولوجي ــى أس ــة ع ــائل التعليمي ــتخدمون الوس يس

االســتامع.

السؤال: أي عنرص من عنارص اللغة الذي أكر تعليام حينام تستخدم الوسيلة 

التعليمية عى أساس تكنولوجيا املعلومات؟

الجواب )الدرجة يف النسبة املئوية(

األصوات الرتاكيب املفردات الداللة

1،25 90 8،75 0

الجدول )ط(

ــام  ــر تعلي ــذي أك ــة ال ــرص اللغ ــث عن ــن للباح ــابق تب ــدول الس ــال الج ــن خ م

ــا املعلومــات، بنســبة  حينــام اســتخدم املعلــم الوســيلة التعليميــة عــى أســاس تكنولوجي
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)90%( مــن أفــراد العينــة أجابــوا بتعليــم املفــردات، وبينــام )8،75%( مــن األفــراد أجابــوا 

بتعليــم الرتاكيــب. وأشــار )1،25%( مــن أفــراد العينــة بتعليــم األصــوات. وياحــظ الباحــث 

بجمــع مــن نســبة مئويــة كلهــا حيــث ميكــن القــول بــأن معظــم معلمــي اللغــة العربيــة 

ــامية  ــم اإلس ــك إبراهي ــا مال ــة موالن ــة بجامع ــة العربي ــم اللغ ــاص لتعلي ــج الخ يف الربنام

الحكوميــة يســتخدمون الوســائل التعليميــة عــى أســاس تكنولوجيــا املعلومــات يف تعليــم 

املفــردات.

ــاس  ــى أس ــة ع ــائل التعليمي ــتخدام الوس ــون يف اس ــا املعلم ــي يواجهه ــات الت املعوق  .4

تكنولوجيــا املعلومــات  يف تعليــم اللغــة العربيــة. والبيانــات تتمثــل يف الجــدول )ي( 

و)ك(.

السؤال: هل توافق عى أنك تواجه املعوقات يف استخدام الوسيلة التعليمية عى 

أساس تكنولوجيا املعلومات يف تعليم اللغة العربية؟

الجواب )الدرجة يف النسبة املئوية(

موافق أوافق إىل حد ما ال أوافق موافق جدا

3،75 65 23،75 7،5

الجدول )ي(

أشــارت نتبجــة الدراســة يف الجــدول )ي( إىل درجــة املعوقــات التــي يواجههــا املعلم 

ــث )%23،75(  ــات. بحي ــا املعلوم ــة عــى أســاس تكنولوجي يف اســتخدام الوســائل التعليمي

ــة  ــة بدرج ــراد العين ــن أف ــاب )65%( م ــق، وأج ــة مواف ــوا بدرج ــة أجاب ــراد العين ــن أف م

ــام )3،75(  ــة بدرجــة موافــق، وبين ــراد العين ــا. وأجــاب )7،5%( مــن أف موافــق إىل حــد م

أجابــوا بدرجــة غــر موافــق.  وعنــد جمــع النســب املئويــة كلهــا ميكــن القــول بــأن معظــم 

معلمــي اللغــة العربيــة يف الربنامــج الخــاص لتعليــم اللغــة العربيــة بجامعــة موالنــا مالــك 

ــتخدام  ــات يف اس ــون املعوق ــم يواجه ــى أنه ــون ع ــة يوافق ــامية الحكومي ــم اإلس إبراهي

الوســائل التعليميــة عــى أســاس تكنولوجيــا املعلومــات يف تعليــم اللغــة العربيــة.
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السؤال: ما هي التحديات  التي تواجهها كثرا يف استخدام الوسيلة التعليمية عى أساس 

تكنولوجيا املعلومات يف تعليم اللغة العربية؟

الجواب )الدرجة يف النسبة املئوية(

قلة الكفاءة يف  شغلها عدم الوقت املناسب بها  ال ميكن استخدامها

يف كثر من الدروس

جواب آخر

8،75 13،75 66،25 11،25

الجدول )ك(

ــا  ــي يواجهه ــات الت ــة الدراســة عــن التحدي ــة عيني يتضــح مــن الجــدول )ك( إجاب

ــبة  ــات، بنس ــا املعلوم ــاس تكنولوجي ــى أس ــة ع ــائل التعليمي ــتخدام الوس ــم يف اس املعل

ــر  ــة اســتخدام الوســيلة يف كث ــوا بعــدم إمكاني ــة الدراســة أجاب )66،25%( مــن أفــراد عين

ــا،  ــة بعــدم الوقــت املناســب به ــراد العين ــا يعــادل )13،75%( مــن أف ــدروس، و م مــن ال

ــت املتاحــة  ــة أخــرى كضعــف شــبكة اإلنرتن ــة بإجاب ــراد العين ــن أف وأجــاب )11،25%( م

يف الجامعــة، وانطفــاء الكهربــاء، وفســاد الوســائل كمكــرب الصــوت. وأجــاب )8،75%( مــن 

أفــراد العينــة بقلــة كفاءتهــم يف شــغل الوســائل. وعنــد جمــع النســب املئويــة كلهــا ميكــن 

القــول بــأن أكــر التحديــات التــي يواجههــا املعلــم يف اســتخدام الوســائل التعليميــة عــى 

أســاس تكنولوجيــا املعلومــات هــي عــدم إمكانيــة اســتخدام الوســيلة التعليميــة يف كثــر 

مــن الــدروس.

الخالصة  ه. 

ومن البيانات التي قد حللها الباحث فنتائج البحث كام يي:

إن معظــم معلمــي اللغــة العربيــة يف الربنامــج الخــاص لتعليــم اللغة العربيــة  بجامعة   .1

ــائل  ــرا الوس ــتخدمون كث ــج يس ــة ماالن ــامية الحكومي ــم اإلس ــك إبراهي ــا مال موالن

التعليميــة عــى أســاس تكنولوجيــا املعلومــات يف تعليــم اللغــة العربيــة, وهــذا بعــدة 

حجــج وهــي توفــر الوســائل التعليميــة، كل طالــب لديهــم هواتــف محمولــة فهــذا 
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يســهلهم يف الوصــول مــن تكنولوجيــا املعلومــات، تســهل الوســائل الطــاب يف فهــم 

املــادة، فعاليتهــا يف ترقيــة التحصيــل الــدرايس ودافعيــة التعلــم لــدي الطــاب.

معظــم معلمــي اللغــة العربيــة يف الربنامــج الخــاص لتعليــم اللغــة العربيــة  بجامعــة   .2

موالنــا مالــك إبراهيــم اإلســامية الحكوميــة ماالنــق يســتخدمون كثــرا جهــاز العــرض 

كوســيلة مــن الوســائل التعليميــة عــى أســاس تكنولوجيــا املعلومــات يف تعليــم اللغــة 

العربيــة. والجهــاز  يســتخدم لعــرض بــاور بوينــت، والفيديونــات التعليميــة. وجانــب 

ذلــك اســتخدم املعلمــون الوســائل االجتامعيــة كواتســاب ويوتــب وإنســتغرام. 

اســتخدمها املعلمــون بأســباب، منهــا فعاليــة الوســائل، ومســاعدتها يف عمليــة التعليــم 

والوصــول إىل الهــدف التعليمــي وفهــم الــدرس ودافعيــة التعلــم لــدى الطلبــة.

معظــم معلمــي اللغــة العربيــة يف الربنامــج الخــاص لتعليــم اللغــة العربيــة  بجامعــة   .3

ــة عــى  ــة يســتخدمون الوســائل التعليمي ــم اإلســامية الحكومي ــك إبراهي ــا مال موالن

أســاس تكنولوجيــا املعلومــات لتعليــم جميــع املهــارات والعنــارص اللغويــة، وأهمهــا 

تعليــم مهــارة االســتامع  واملفــردات. 

معظــم معلمــي اللغــة العربيــة يف الربنامــج الخــاص لتعليــم اللغــة العربيــة بجامعــة   .4

موالنــا مالــك إبراهيــم اإلســامية الحكوميــة ماالنــج يواجهــون املعوقــات يف اســتخدام 

ــة،  ــة العربي ــم اللغ ــات يف تعلي ــا املعلوم ــى أســاس تكنولوجي ــة ع ــائل التعليمي الوس

وأكرهــا عــدم إمكانيــة اســتخدام الوســيلة التعليميــة يف كثــر مــن الــدروس، وعــدم 

الوقــت املناســب بالوســائل املســتخدمة، وضعــف شــبكة اإلنرتنــت املتاحــة يف 

الجامعــة، وانطفــاء الكهربــاء، وفســاد الوســائل كمكــرب الصــوت، وقلــة كفــاءة املعلمن 

يف شــغلها.  

أمــا أهــم توصيــات هــذا البحــث فهــي العمــل عــى رفــع املعلومــات لــدى معلمــي 

ــتخدام  ــة الس ــذه الجامع ــة به ــة العربي ــم اللغ ــاص لتعلي ــج الخ ــة يف الربنام ــة العربي اللغ

ــد  ــال عق ــن خ ــم م ــات يف التعلي ــا املعلوم ــاس تكنولوجي ــى أس ــة ع ــائل التعليمي الوس

دورات تدريبيــة، وكذلــك تجديــد الوســائل التعليميــة عــى أســاس تكنولوجيــا املعلومــات 

وتكثرهــا.
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