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 :ملخص البحث

خاّص  إلكرتوينتسعى هذه الدراسة إىل مساعدة الدارسني يف تعّلم اللغة العربية ألغراض سياحية عرب تصميم موقع 
الدراسة هو املنهج الوصفي التصميمي. وقد قام  يفلتعليم اللغة العربية ألغراض سياحية. واملنهج الذي مّت االعتماد عليه 

" ابستخدام برانمج جومال www.arabicfortourism.com" بعنوان بتصميم موقع إلكرتوين خاصّ  انالباحث
(Joomla) مي أديتطويره على منوذج تصميو ؛ له بوصفه منصة (ADDIE)  بناء على آراء الدارسني واقرتاحاهتم

. وقد مّت تطبيقه على عينة الدراسة اليت تتكون من الدارسني املتخصصني يف السياحة؛ حيث متّ التعليمية وحاجاهتم
ب، عن طريق جمموعة هادفة. وشارك يف هذه الدراسة خبريان يف جمال تعليم اللغة العربية مبساعدة احلاسو هم اختيار 

مرحلة يف  (،MARA Poly-Tech College)( طالبًا وطالبًة من طالب املستوى األول بكلية مارا للتقنية 70و)
التقومي، وهم يف الفصل الدراسي األول للعام مرحلة ( طالبًا وطالبًة من املتخصصني يف 40، و)األولية حتليل احلاجات

هلم أغلبية الدارسني أن إىل نتائج عديدة، من أمهها:  انحثم. ويف هناية الدراسة، توصل البا2015/2016الدراسي 
رغباهتم ودوافعهم يف عملية تعّلم العربية  وارتفاع إلكرتوين،تعّلم اللغة العربية ألغراض سياحية عرب موقع  حولرؤية إجيابية 

 وقع الذي وّفر هلم فرصة للتعّلم الذاي.هذا املعرب 
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اللغة العربية  -التعليم والتعلم  -التصميم والتقومي  -الوسائط املتعددة  -احلاسوب التعلم مبساعدة الكلمات املفتاحية:
 ألغراض سياحية.

ABSTRACT: 

The purpose of this study is to help students to learn Arabic for tourism purposes by 

designing a special website to teach them the Arabic language. The study was conducted 

by using the design and descriptive methodologies. A special website was designed at the 

URL of “www.arabicfortourism” by using Joomla as a platform for website development 

along with the implementation of the ADDIE instructional model. The website was 

designed based on the students’ needs, opinions, and suggestions which were evaluated 

based on the participants of this study, which consist of tourism students. The participants 

of the study were selected using the purposive sampling method. Two experts in computer 

assisted language learning (CALL) and 70 level-one tourism students from MARA Poly-

Tech College (KPTM) were chosen in the need analysis phase, in addition to 40 students 

who were selected to participate in the evaluation phase of the study which was carried out 

during the first semester of the 2015/2016 academic year. The study found that the 

majority of the students were positive about learning the Arabic language for tourism 

purposes through the website by increasing the students’ desire, motivates the students to 

learn Arabic as well as offering opportunities to the students to experience self-learning 

environment. 

Keywords: Computer assisted learning, multimedia learning, design and evaluation, 

teaching and learning, Arabic for tourism purpose. 

 

:ABSTRAK 

Tujuan kajian ini adalah untuk membantu pelajar untuk belajar bahasa Arab untuk 

tujuan pelancongan dengan merekabentuk laman web khas bagi pengajaran bahasa 

Arab. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan metodologi kajian rekabentuk dan 

deskriptif. Sebuah laman web khas direkabentuk di URL "www.arabicfortourism" 

dengan menggunakan Joomla sebagai platform untuk pembangunan laman web 

berpandukan model rekabentuk pengajaran ADDIE. Laman web ini telah 

direkabentuk berdasarkan keperluan pelajar, pendapat dan cadangan yang telah dinilai 

berdasarkan peserta kajian ini, yang terdiri daripada pelajar pelancongan. Para peserta 

kajian dipilih menggunakan kaedah persampelan purposif termasuk dua orang pakar 

dalam bidang pengajaran berbantukan komputer bersama 70 orang pelajar bidang 

pelancongan dari Kolej Poly-Tech MARA (KPTM) untuk dalam fasa analisis 

keperluan, dan 40 pelajar untuk fasa penilaian. Kajian ini juga telah dijalankan dalam 

semester pertama 2015/2016. Dapatan kajian ini mendapati bahawa majoriti pelajar 

adalah bersikap positif terhadap pembelajaran bahasa Arab bagi tujuan pelancongan 

dengan menggunakan laman web dalam meningkatkan keinginan dan motivasi pelajar 

untuk belajar bahasa Arab di samping memberikan peluang untuk mengalami 

persekitaran pembelajaran secara kendiri. 

Kata Kunci: Pembelajaran berbantukan komputer - pembelajaran multimedia - 

rekabentuk dan penilaian - pengajaran dan pembelajaran - bahasa Arab untuk tujuan 

pelancongan. 

http://www.arabicfortourism/
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 :مقدمة
اللغة األم أبهنا اللغة األوىل اليت يتكلم هبا فرد ما، وهي اللغة املوروثة يف جمتمع ما، ويتكلم هبا كل  تعرف

أهدافهم اليومية كاللغة املاليوية ابلنسبة إىل املاليويني. واللغة اليت اكتسبها أعضاء اجملتمع يف حتقيق 
بعد لغته األم تسمى اللغة الثانية كاللغة اإلجنليزية يف اجملتمع املاليزي؛ أما اللغة األجنبية،  ،شخص ما

فهي اللغة األخرى غري اللغة األم اليت يدرسها شخص ما، يف اجملتمع ليعرب هبا عن األفكار من أجل 
استخدامها عند حتقيق أغراض حمددة سواء أكان هذا التحقيق يف داخل البالد أم خارجها، ويكون 

: املاليويون، والصينيون، وهيويتكون سكان ماليزاي من ثالث جمموعات سكانية رئيسية  1احلاجة فقط.
واهلنود. فضاًل عن األقليات اآلسيوية الصغرية. واإلسالم هو الدين الرمسي للدولة؛ ولكن حرية الدين 

، وهي اللغة القومية واألم لشعب املاليو؛ أما مكفولة للجميع. واللغة الرمسية ملاليزاي هي اللغة املاليوية
اللغة اإلجنليزية، فتستخدم على نطاق واسع، وهي مفهومة وخاصة يف التجارة والصناعة. والصينيون 

 ،يستخدمون هلجاٍت عّدة منها املندرين، وكانتون، وهاكا؛ أما اللغة الرمسية للهنود، فهي التاميل، واهلندي
  2لغاهتا، وهلجاهتا اخلاصة. واجملموعات األخرى تتكلم

ومما جيدر اإلشارة إليه أن هناك فرقًا بني اللغة الثانية واللغة األجنبية. فاللغة الثانية أكثر استخدامًا بعد 
، تعد نياللغة األم؛ أما اللغة األجنبية فيكون استخدامها عند احلاجة فقط. إذن من وجهة نظر الباحث

ملتخصصني يف اللغة العربية؛ حيث يستخدموهنا أكثر يف حياهتم، وأما لدى اللغة العربية لغة اثنية لدى ا
اآلخرين أي غري املتخصصني يف العربية، فتعد اللغة العربية لغة أجنبية؛ حيث يستخدموهنا عند احلاجة 

 فقط مثل استخدامها يف احلقل السياحي فقط.   

للغة العربية ألغراض أكادميية أو علمية واآلخر ا :مها، اللغة العربية ألغراض خاصة تنقسم إىل قسمني إن
الربامج التعليمية لتلبية حاجات الدارسني  ههذ تاللغة العربية ألغراض مهنية أو وظيفية. وقد صمم

آبراء الدارسني واقرتاحاهتم وحاجاهتم، أيضا مج انوالعاملني يف تعّلم اللغة ألغراض حمددة. ويهتم هذا الرب 
 مية،وتطوير املواد التعلي

 
اختيار طرق التدريس املناسبة يف تعليم اللغة وتعلمها؛ ولذلك يعد يف واحملتوى اللغوي، وكذلك          

تعليم اللغة العربية ألغراض سياحية نوعًا من أنواع تعليم اللغات ألغراض خاصة؛ حيث تتحقق أغراض 
 (John Beberferdilar)ف جون بربفرديلر عرّ قد و  حمددة، ويكون استخدامها عند احلاجة فقط.

اإلحساس البيئة و السياحة أبهنا ظاهرة من ظواهر عصران اليت تنبثق من احلاجة املتزايدة للراحة وإىل تغيري 
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وأشار صبحي  3شعور ابلبهجة واملتعة من اإلقامة يف مناطق هلا طبيعتها اخلاصة.الجبمال الطبيعة، وإىل 
ة السياحة إىل أن السياحة خليط من الظواهر والعالقات، عبد احلكيم ومحدي الديب يف كتاهبما جغرافي

وأن هذه العالقات والظواهر تنبع من حركة األفراد وإقامتهم يف أماكن خمتلفة، ومن مث يتمثل فيها عنصر 
 هنا،ومن  4نشطة.األاحلركة )الرحلة( والثبات )اإلقامة(، ويتّم ذلك يف منطقة ما للجذب وينتج عنها 

تمام بتعليم اللغة العرية ألغراض سياحية؛ حيث إن السياحة صارت مادة ختصصية يف تنبع ضرورة االه
اجلامعات خارج ماليزاي خاصة؛ أما يف ماليزاي، فهي تدرس يف بعض الكليات واملعاهد بوصفها مادة 

  5االهتمام بتعليم السياحة بواسطة اللغة العربية. يقلّ مستقلة؛ ولكن 

احلاسوب يف عملية التعليم يعد من أحدث الوسائل التعليمية اليت ال ومن جانب آخر، فإن استخدام 
ينبغي جتاهلها أو عدم االستفادة منها على مجيع تقنية التعليم احلديثة، وكذلك يف تعليم اللغة العربية 

ب ألغراض سياحية اليت حتتاج إىل التغيريات واخلروج من الطرق التقليدية إىل الطرق احلديثة جنبًا إىل جن
فهو صيغة من صيغ التعّلم عن بعد، ويتّم تدعيمه  ،ىل اإلنرتنيتإمع التقنية احلديثة مثل التعّلم املرتكز 

 (Baverley)وأشارت ابفرييل  6بتقنيات اإلنرتنيت لتقدمي بعض مواد التعّلم وتيسري تفاعالت االتصاالت.
إىل أن أنشطة اإلنرتنيت ترفع قوة الدافعية؛ حيث يشارك املتعلم يف هذه األنشطة ابستخدام وسائل 

 (Jennifer Lynn)فضاًل عن ذلك أوضحت جينفري لني  7اإلعالم، وتكون تلك األنشطة جذابة ورائعة.
املرتكزة على  نياتالتقأن التعّلم مبساعدة الويب، يتّم فيه تقدمي حمتوى املقررات بصورة أساسية عرب 

بناًء على ما تقدم ذكره،  8اإلنرتنيت، ويتّم التواصل بني أطراف العملية التعليمية عن طريق الكمبيوتر.
أنه يف هذا العصر ال بدَّ من استخدام التقنية احلديثة خاصة يف جمال تعليم اللغة ألغراض  انيرى الباحث

 خاصة وتعّلمها. 

 احية يف ماليزايتعلم اللغة العربية ألغراض سي
م؛ حيث كان تركيزها األكرب على 1970احلكومة املاليزية بتنمية جمال السياحة قبل عام  اهتمام لقد قلّ 

مل حتدد سياسات خاّصة  احلكومة املاليزية، فإن ومن أجل هذا تها؛وتنمي دعم القطاعات الرئيسة للبالد
فقد بدأت  ،م1971عام يف ؛ أما من التخطيط االقتصادي للدولة فرتة األوىلاللتنمية السياحة خالل 

العديد من العوامل الرئيسة اليت  مما يؤدي إىل ظهوربتنفيذ خطّة من اخلطط األوىل لتنمية قطاع السياحة 
  9وهي: ،السياحة مورداً اقتصادايً للدولة جعلتساعد على 
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 .والرتفيهية والثقافية، والتسليةالذي يعتمد على املصادر الطبيعية  اجلذب السياحي .1
الفنادق، واملصارف، واملطاعم، واخلدمات املساعدة مثل  ، مثلالالزمة التسهيالت إعداد .2

 .ةمرشدي السياح
 النقل، واملدة املطلوبة؛ للوصول إىل املكان املقصود. وسائل .3
 وامتعابلرتحاب، ويست واح حىت يشعر يا جيدا لدى الس احسن الضيافة، الذي يرتك انطباع .4

 لعودة، وزايرة املكان مرة أخرى.ل، ووقتئذ يكون لدى السياح دافع رحالهتمب
يف  القادمة م، جندهم على رأس أهّم الفئات2015السياح العرب الوافدين إىل ماليزاي عام إىل إذا نظران 

ولغتهم األم هي اللغة العربية. وكثري من السُّيَّاح  ،وهم من البالد العربية املختلفة ،القطاع السياحي مباليزاي
وهم أيتون إىل  ،يرانإمن السعودية، وعمان، ومصر، والعراق، واإلمارات العربية املتحدة، و قدموا العرب 
الدراسة، والتجول، والسفر، والتسوق، وغريها. ومن هذا املنطلق، تنبع أمهية  ألغراض خمتلفة مثلماليزاي 

اللغة العربية ألغراض سياحية لدى املاليزيني؛ حيث سيستخدموهنا مع السياح العرب يف عملية تعليم 
عدد السُّيَّاح العرب الذين جاؤوا إىل ماليزاي من يناير حىت  1يبني اجلدول و . والتواصل عملية االتصال

  10م.2015يونيو للعام 

 م2015ماليزاي من يناير حىت يونيو للعام : قدوم السُّيَّاح العرب إىل 1جدول 

 عدد السياح العرب البالد الرقم
 40395 السعودية .1
 13350 عمان .2
 11322 مصر .3
 8573 العراق .4
 5848 اإلمارات العربية املتحدة .5

 

يف العقدين  ولقد اّتسع نطاق تعليم اللغة العربية وتعلمها بوصفها لغة أجنبية يف خمتلف بقاع العامل خاصةً 
اإلسالمية، كما أهنا  البلداناألخريين. فاللغة العربية هي اللغة الثانية اليت جيري تدريسها إجبارايً يف معظم 

وتعد اللغة العربية لغة أجنبية يف ماليزاي؛ حيث جيري استخدامها  11من أهم اللغات األجنبية يف العامل.
فهي تدّرس يف  عند احلاجة فقط، وجيري تدريسها اختيارايً؛ أما ابلنسبة إىل اللغة العربية ألغراض خاصةً 

بعض اجلامعات والكليات واملعاهد يف ماليزاي؛ ولكن ما زال االهتمام هبا قلياًل بدليل أن كثريًا من 
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احثني بدؤوا دراسة اللغة العربية ألغراض خاصة. فالعربية ألغراض سياحية مازالت بكراً يف الدراسة يف الب
هذا احلقل، ومن مث فهي حتتاج إىل كثري من الدراسات الواعية اليت تتناول كل اجلوانب والعوامل اليت 

للغة العرية ألغراض فعلى سبيل املثال، من املؤسسات اليت تدرس ا 12تساعد على تطوير السياحة.
 .هذه الدراسةيف  انسياحية كلية مارا للتقنية اليت سيتناوهلا الباحث

 (KPTM)اللغة العربية ألغراض سياحية يف كلية مارا للتقنية 
م، وهي شركة اتبعة، ومملوكة ابلكامل جمللس 2003يف سبتمرب  (KPTM)أتسست كلية مارا للتقنية 

كلية تقدم جمموعة واسعة من الفرص التعليمية يف جماالت خمتلفة منها ال. وهذه (MARA) للوطناألمانة 
تكنولوجيا املعلومات، وعلوم احلاسوب، واحملاسبة، والسياحة، واهلندسة، والتمريض، وتكنولوجيا الزراعة 

 كلية مارا للتقنية يف مجيع أحناء ماليزاي، ويقع واحد منها يفاتبعة لتتكون من تسعة فروع هي وغريها. و 
. ومثة تسع كليات رئيسة يف كلية مارا للتقنية بكلنتان وهي كلية املاليزية والية كلنتان )دار النعيم(

للطفولة الدراسات االقتصادية واإلدارية، وكلية احملاسبة، وكلية التكنولوجيا املعلوماتية، وكلية الرتبية 
 انالباحث وسيقتصر 13زراعية، وكلية العلوم.املبكرة، وكلية التمريض، وكلية السياحة، وكلية التكنولوجيا ال

 عرض املعلومات املتعلقة بكلية السياحية فقط.يف 

اللغة العربية مكانة عالية لدى كلية السياحة يف برانمج دبلوم السياحة، وهي مكونة من  انلتوقد 
بوصفها مادة إجبارية  وينبغي على الدارس يف هذه الكلية تعّلم اللغة العربية ،مكوانت املنهج هلذا الربانمج

حتقق  حيث ؛(HFA-1023) والفندقةوهذه املادة تسمى اللغة العربية ألغراض سياحية  ،قبل التخرج
 14تتمثل فيما أيي: وهي العديد من األهداف يف تعّلم اللغة العربية ألغراض سياحية لدى الدارسني،

 التعرف على احلروف اهلجائية. .1
 والقصص القصرية املتعقلة ابلسياحة.البسيطة، العربية فهم اجلملة  .2
 تنمية املهارة األربع أي مهارة الكالم، ومهارة االستماع، ومهارة القراءة، ومهارة الكتابة. .3
 استخدام قواعد اللغة العربية الوظيفية استخداماً صحيحاً. .4

ملدارس الثانوية جاؤوا من اتهم ناسب املبتدئني يف تعّلم اللغة العربية؛ حيث إن أغلبيت املادة هن هذإ
مل يتعلموا اللغة العربية من قبل؛ ولذلك ينبغي على ، و من املدارس الثانوية الدينية اومل أيتو  ،احلكومية

حماضري اللغة العربية يف كلية مارا للتقنية أن يراعوا عناصر تعليم اللغة العربية للمبتدئني مثل معرفة خلفية 



 جملة الدراسات اللغوية واألدبية

 

 48 السابعةالسنة -األولالعدد 
 

الدارسني، واختيار طريقة التدريس، وحمتوى الدرس املناسب، واستخدام الوسائل التعليمية املمتعة 
 والرائعة.  

احلصول على مهنة، ويفتح جمااًل واسعًا لدارسي  على، أنه يساعد بعض الدارسني املادةمن مزااي هذا و 
 Room Division)مدير قسم الغرف  :مثل ،يتمثل يف جمال الفنادق الذي اللغة العربية يف العمل

Manager،) جلوالت أو الرحالت )داخلي/عاملي( امدير  :مثل ،والتجارة أثناء السفر(Tour 

Manager) الزابئن  مةخدو  ي االستقبالموظف :مثل ،طائرة والباخرةلل اصةاخل، واملواصالت(Customer 

Service Office) ،،مدير التسويق  :مثل ومعامالت الشراء والبيع(Outlet Manager.)  وانطالقًا من
هذه املادة اليت ذكرت آنفاً، هناك فرص للعمل بكثرة لدارسي السياحة بعد خترجهم من كلية مارا للتقنية 

ومن هذا، تنبع أمهية كلية مارا للتقنية خاصة كلية السياحة؛  ؛يف داخل ماليزاي أم خارجها واسواء أكان
 . هلم غراض سياحية وجعلها مادة إجباريةتعّلم اللغة العربية أل علىحيث إهنا تساعد الدارسني 

قد أسهمت اإلنرتنيت إسهامًا كبريًا بوصفها وسيلة تعليم خاصة يف جمال التعليم من حيث حتسني ل   
العملية التعليمية وتطويرها ومواكبة التقدم. وعلى الرغم من كثرة استخدام موقع الويب يف عملية تعليم 

يف تعليم اللغة العربية ألغراض  الغربية، ما زال استخدامها يف ماليزاي قلياًل خاصةً اللغة وتعّلمها يف الدول 
سياحية. وليس املراد ابستخدام موقع الويب أن حيّل حمّل املعلم، بل ليجعل الفصل الدراسي أكثر جذابً 

بوالية كلنتان )دار يقوم الدارسون املتخصصون يف السياحة، بكلية مارا للتقنية  و   15.يةً وفّعال وعةً ور 
يواجهون صعوبة يف تعّلم هم و  ،النعيم(، بدراسة اللغة العربية بوصفها لغة أجنبية على مستوايت خمتلفة

اللغة العربية ألغراض سياحية وفهمها واالستفادة منها، وفضاًل عن ذلك، إن الكثري منهم يشعرون 
 انوهلذا، يرى الباحث 16؛تعليمية احلديثة واإلبداعيةابلسأم وامللل أثناء الدرس، وأهنم حباجة إىل الوسائل ال

التعّلم مبساعدة احلاسوب جيعل بيئة التعّلم أكثر  ؛ ألنأن احلاسوب ميكنه أن يسهم يف إجياد تعّلم فعَّال
  17إبداعاً وإاثرة وسهولة يف تبادل املعلومات الواردة.

لتقنية حيتاجون إىل برانمج خاّص يساعدهم أن الدارسني يف كلية مارا ل انومن هذا املنطلق، يرى الباحث
ع رغبات فعلى تعّلم اللغة العربية ألغراض سياحية ابستخدام الوسائل التعليمية احلديثة واإلبداعية حىت تر 

تصميم موقع ويب بوصفه وسيلة من وسائل التعليم  انالدارسني ودوافعهم يف التعّلم؛ ولذلك حياول الباحث
مما يساعد املعلم  ؛ّلم الذاي يف تعّلم اللغة العربية ألغراض سياحية لدى الدارسنيوالتعّلم عرب تطوير التع

على حتقيق األهداف التعليمية. وهذه الدراسة ميكنها أن تقدم فوائد للباحثني وأساتذة اللغة العربية يف 
 .عرب تقنية اإلنرتنيت تطوير جمال تعّلم اللغة العربية ألغراض خاصة
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معرفة حاجات الدارسني املتخصصني يف السياحة والصعوابت اليت تواجههم يف  إىل هذه الدراسة تسعى
بيان آراء الدارسني واقرتاحاهتم حنو توظيف الربانمج التعليمي احلاسويب ، و اللغة العربية ألغراض سياحية

ة ألغراض تصميم برانمج تعليمي حاسويب خاص يف تعّلم العربي، و يف تعّلم اللغة العربية ألغراض سياحية
الكشف عن مدى قبول الدارسني للربانمج التعليمي احلاسويب يف عرب موقع إلكرتوين، وأخريًا  سياحية

 .تعليم اللغة العربية ألغراض سياحية يف كلية مارا للتقنية

 حتليل حاجات الدارسني واقرتاحاهتم حنو تصميم برانمج حاسويب يف تعلم اللغة ألغراض سياحية
وهذه العملية توضح مدى الفرق بني اللغة ألغراض  ،الدارسني عملية مهمة وضروريةإن حتليل حاجات 

خاصة واللغة ألغراض عامة، وفضاًل عن ذلك، تعد هذه العملية أيضًا اخلطوة األولية يف عملية تصميم 
نة من أفراد عيفردًا   70بتوزيع استبانة حتليل احلاجات على  اناملقرر التعليمي؛ ولذلك قام الباحث

م. وتنقسم األسئلة يف االستبانة إىل أربعة أقسام، 2015من أغسطس  9الدراسة يف كلية مارا للتقنية يف 
الدميوغرافية، والثاين: حاجات الدارسني يف تعّلم اللغة العربية، والثالث: الصعوابت اليت  املعلوماتاألول: 

والرابع: آراء الدارسني واقرتاحاهتم حنو تصميم  يواجهها الدارسون، واسرتاتيجياهتم يف تعّلم اللغة العربية،
موقع الويب لتعليم اللغة العربية ألغراض سياحية. وتتكون أسئلة االستبانة من نوعني، أوهلما أسئلة 

اليت يف هذا املبحث على حتليل حاجات الدارسني  انالباحث ولقد ركزمغلقة، واثنيهما أسئلة مفتوحة. 
 أيي: كمائج االستبانة املوضحة  نتا يها عربميكن الرجوع إل

 الدميوغرافية   املعلومات: صأولا 

 اجلنس .1
 : جنس عينة الدراسة2 جدول

 اجملموع الكلي األنثى الذكر اجلنس
 70 45 25 العدد

 100 64 36 النسبة املئوية )%(
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السياحة،  من الدارسني املتخصصني يف دارسًا   70، تتكون العينة من 2من اجلدول  موضحكما هو 
طالباً، وأما  25يدرسون يف السنة األوىل. وعدد الذكور يف العينة  كلية مارا للتقنية. ومجيعهم ماليزيون

 طالبًة.  45فقد بلغ  ،عدد اإلانث يف العينة

 اخللفية اللغوية .2
 : اخللفية اللغوية3جدول

 اجملموع الكلي ل نعم اخللفية اللغوية
 70 50 20 العدد

 100 72 28 )%( النسبة املئوية
 

من الدارسني مل يدرسوا اللغة العربية قبل التحاقهم دارسًا  50السابق؛ يتضح أن  3 وابلنظر إىل اجلدول
وأما اآلخرون، فقد درسوا اللغة العربية ما بني سنة إىل مخس سنوات قبل الدخول إىل  ؛بكلية مارا للتقنية

  .هذه الكلية

 اللغة العربية ألغراض سياحيةحاجات الدارسني يف تعلم اثنياا: 

إن عملية تعليم اللغة العربية ألغراض سياحية يتطلب من املعلم أن يعرف ما أراده الدارسون يف التعّلم 
بتحليل حاجات الدارسني املتخصصني يف السياحة؛  انالتعليمية؛ ولذلك قام الباحث العمليةقبل أن يبدأ 

 نتائج االستبانة وفيما أييحاجاهتم يف تعّلم اللغة العربية من حيث املهارات اللغوية وغريها.  عن كشفلل
 :يف اجلدول اآلي هلا

 حاجات الدارسني يف تعلم اللغة العربية .1
 : بنود األسئلة يف حتليل حاجات الدارسني املتخصصني يف السياحة4جدول 
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)%( )%( )%( )%( )%( 
 4،60 - 2،9 10 11،4 75.7 التحية البسيطة. .1
 4،67 - 1،4 8،6 11،4 78،6 املصطلحات السياحة العربية. .2
 4،67 - 1،4 2،9 22،9 72،9 احملادثة األساسية. .3
 4،42 1،4 4،3 5،7 27،1 61،4 الكتابة األساسية. .4
 4،41 2،9 1،4 7،1 28،6 60 القراءة األساسية. .5
 4،25 2،9 1،4 21،4 17،1 55،7 الثقافة العربية األساسية. .6
 4،34 2،9 4،3 10 21،4 61،4 قواعد العربية األساسية. .7
 

أن معظم الدارسني يريدون أن يتعلموا التحية البسيطة؛ حيث بلغ  انالسابق، يرى الباحث 4 من اجلدول
منهم وافقوا على ذلك؛ حيث متثل النسبة املئوية  8%، بينما 75،7لنسبة املئوية ابفردًا  53عددهم 
الدارسون يهتمون هبا أكثر.  أن التحية البسيطة مهمة؛ حيث إن ان%؛ ولذلك يالحظ الباحث11،4

% موافقون 78،6يريدون أن يتعلموا املصطلحات السياحية العربية؛ حيث جند أن  والثاين: أن الدارسني
فرداً. والثالث: إن  63% موافقون. وعدد الدارسني الذين يوافقون على هذا احملور 11،4بشدة، و

الدارسني حباجة إىل املهارات اللغوية أي مهارات الكالم، والكتابة، والقراءة؛ حيث يرى الدارسون أن 
املهارات مهمة وضرورية يف عملية تعّلم اللغة العربية واكتساهبا؛ ولذلك معظم الدارسني موافقون  هذه

 ؛عملية اكتساب اللغة علىبشدة على هذا احملور. والرابع: أن فهم الثقافة العربية قد يساعد الدارسني 
أن أغلبية  :حة. واخلامسوهذه ال شك ذات عالقة قوية ابلسيا ،ألنه يفهم أسلوب احلياة اليومية للعرب

استخدام اللغة  علىألنه يساعدهم  ؛الدارسني وافقوا على أن تعّلم قواعد اللغة العربية مهّم وله فوائد كثرية
. فردًا موافقون على هذا البند 58% أي 82.8العربية استخدامًا صحيحاً؛ ولذلك بلغت النسبة املئوية 

هنم يريدون وا أبوقد أجاب ،تعّلم اللغة العربية ألغراض سياحيةوبعد ذلك، ُسئل الدارسون عن حاجاهتم يف 
أن يتعلموا احلوارات اليت تتعلق ابلسياحة مثاًل يف الفندق، واملطعم، واملطار، وغريها، وفضاًل عن ذلك 

. بناء على ذلك، جند والنقود بعضهم يريد أن يتعّلم األرقام ألهنا تساعدهم على عملية حتويل العمالت
ارسني حباجة إىل تعّلم اللغة العربية ألغراض سياحية من حيث معرفة التحية البسيطة، أن الد

واملصطلحات السياحية العربية، واملهارات اللغوية، والثقافة العربية، وكذلك اإلملام بقواعد اللغة العربية 
 األساسية.
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 املهارات اللغوية   .2
 : بنود األسئلة يف املهارات اللغوية5جدول 
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 4،61 1،4 1،4 5،7 17،1 74،3 مهارة االستماع. .1
 4،81 - 1،4 8،6 15،7 82،9 مهارة الكالم. .2
 4،62 - 4،3 2،9 18،6 74،3 مهارة القراءة. .3
 4،65 - 2،9 5،7 14،3 77،1 مهارة الكتابة. .4
 

يف املهارات  وحيتاجون إليها يف الدراسة خاصةً  ،ويرى الدارسون أن اللغة العربية مهمة يف جمال سياحية
% من عينة الدراسة، تعد مهارة الكالم من أهّم املهارات اليت 82.9أن  اللغوية. ومن اجلدول السابق،

%. وأتي بعدمها 77،1تساعدهم على حتقيق النجاح يف الدراسة؛ أما مهارة الكتابة، فحصلت على 
أن مهارة الكالم ان عن %. وكشف الباحث74،3املهاراتن: ومها: االستماع والقراءة اللتان حصلتا على 

بشكل الكالم  ألن هذا اجملال يتطلب مهارة ؛هي أهّم املهارات لدى الدارسني املتخصصني يف السياحة
  مقارنة ابملهارات األخرى. ربأك

 الصعوابت اليت تواجه الدارسني واسرتاتيجياهتم يف تعّلم اللغة العربية ألغراض سياحية اثلثاا: 

إىل الكشف عن الصعوابت اليت يواجهها الدارسون يف تعّلم اللغة العربية ألغراض  هذا السؤالويهدف 
عملية  نيليسهل على الباحث ؛تعّلمها. والغرض من هذه العمليةوكذلك اسرتاتيجياهتم يف  ،سياحية

فضاًل عن إزالة الصعوابت اليت  ،تصميم الربانمج احلاسويب وتيسريه حىت يكون مناسبًا ملستوى الدارسني
 النتائج املهمة املرتبطة هبذا احملور يف اجلدول اآلي:أيي تواجه الدارسني. وفيما 

 رسني يف تعّلم اللغة العربية ألغراض سياحيةالصعوابت اليت تواجه الدا .1
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 : بنود األسئلة صعوابت الدارسني يف التعلم6جدول 
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اللغة العربية أجد صعوبة يف فهم  .1
 4،18 4،3 2،9 18،6 18،6 55،7 ألغراض سياحية.

أجد صعوبة يف تعّلم اللغة؛ ألن طريقة  .2
 3،34 17،1 7،1 30 15،7 30 متعة.املالتدريس غري 

أجد صعوبة يف تعّلم اللغة؛ ألن وسيلة  .3
 3،25 11،4 15،7 30 21،4 21،4 التعليم غري فعالة.

اللغة؛ ألن البيئة أجد صعوبة يف تعّلم  .4
 3،61 17،1 5،7 20 12،9 44،3 أصلية(.غري غري عربية )

 

السابق الصعوابت اليت يواجهها الدارسون يف تعّلم اللغة العربية ألغراض سياحية. وعرب  6يوضح اجلدول 
أن معظم الدارسني يذهبون إىل أهنم يواجهون صعوبة يف فهم اللغة العربية؛  انهذه النتائج، وجد الباحث

منهم وافقوا على أهنم  13%، وبينما 55،7أي بنسبة مئوية قدرها  ؛فرداً  39حيث بلغ عددهم 
%. ومن النتائج املهمة 18،6يواجهون صعوبة يف عملية تعّلم اللغة العربية؛ حيث بلغت النسبة املئوية 

، أن الدارسني يواجهون صعوبة يف التعّلم بسبب طرق التدريس غري انيت حصل عليها الباحثاألخرى ال
أن طرق التدريس تؤدي دورًا مهمًا وضروراًي يف عملية التعليم خاصًة  ان، الحظ الباحثهناومن  ؛املمتعة

امل اليت تؤثر يف تعليم اللغة العربية ألغراض خاصة لغري الناطقني هبا؛ حيث إن هذا العامل من العو يف 
اتضح من النتائج، أن اختيار وسيلة التعليم املناسبة  كما  يف فهم اللغة العربية. فضاًل عن ذلك نيالدارس

مهم جداً؛ ألن بعض الدارسني يواجهون صعوابت يف فهم اللغة العربية بسبب وسيلة التعليم غري الفّعالة؛ 
تعّلم اللغة العربية، وإزالة  لتيسري عمليةاختيارًا دقيقاً؛  ولذلك ينبغي على املعلم أن خيتار وسيلة التعليم
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. وجيب التأكد من طريقة التدريس املناسبة ووسيلة التعليم الفّعالة أثناء التدريس ليفهم منهمالسأم وامللل 
بية أن البيئة غري العر  انالدارسون املواد التعليمية وحيققوا األهداف املرجوة. ومن جانب آخر، وجد الباحث

% من الدارسني يواجهون صعوابت يف تعّلم 44،3نسبة ثمة قد تؤثر يف الدارسني يف تعّلم اللغة العربية. ف
على املعلم خلق بيئة عربية  اناللغة العربية؛ ألهنم يعيشون يف بيئة غري عربية؛ ولذلك يقرتح الباحث
لقد خلص  :ربية. وخالصة القولاصطناعية داخل احلرم اجلامعي ليسهل على الدارسني تعّلم اللغة الع

 من اجلدول السابق.وضح املالصعوابت اليت يواجهها الدارسون يف تعلم اللغة العربية كما هو  انالباحث

 اسرتاتيجيات الدارسني يف تعّلم اللغة العربية ألغراض سياحية .2
 

 

 : بنود األسئلة يف اسرتاتيجيات الدارسني يف التعلم7جدول 
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 4،54 2،9 2،9 5،7 14،3 74،3 استخدام الطريقة التقليدية. .1
 3،94 17،1 1،4 5،7 21،4 54،3 استخدام املعاجم العربية. .2
 3،92 10 7،1 8،6 28،6 45،7 من الرتمجة يف اإلنرتنيت.االستفادة  .3
 2،90 32،9 4،3 20 25،7 17،1 الشبكات االجتماعية. .4
 3،18 28،6 2،9 17،1 24،3 27،1 استخدام موقع الويب، واملدوانت. .5
 2،14 55،7 5،7 17،1 11،4 10 التعّلم مبساعدة احلاسوب. .6
 2،75 31،4 15،7 17،1 17،1 18،6 التعّلم الذاي. .7
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أن الدارسني يفضلون الطريقة التقليدية  نيالسابق، اتضح للباحث 7 ومن النتائج املهمة يف اجلدول
واحملاضرة يف الفصل بوصفها اسرتاتيجية من اسرتاتيجياهتم يف تعّلم اللغة العربية؛ حيث بلغت النسبة 

أن معظم الدارسني يعتمدون  انوهي درجة عالية مقارنة بغريها؛ ولذلك يرى الباحث ،%74،3املئوية 
ىل التكنولوجيا. إاالسرتاتيجية املرتكزة  على هذه الطريقة كأهنم ال يعرفون اسرتاتيجيات أخرى خاصةً 

أن قلياًل من الدارسني يوافقون على اسرتاتيجيات استخدام  انابلنظر إىل اجلدول أعاله، وجد الباحث
(، Twitterاإلنرتنيت يف عملية التعّلم مثل استخدام مواقع الويب، والشبكات االجتماعية مثل تويرت )

وكذلك  ،% على التوايل17،1% و27،1(؛ حيث بلغت النسبة املئوية Facebookوالفيس بوك )
%. ومن 10إذ بلغت النسبة املئوية  ؛اسوب اليت حصلت على درجة أدىاسرتاتيجية التعّلم مبساعدة احل

 هذا، يتضح أن الدارسني مل يكتشفوا إجيابيات إدخال احلاسوب واإلنرتنيت يف عملية تعّلم اللغة العربية. 

اقرتاحات الدارسني وآراؤهم حنو تصميم موقع الويب وتطويره لتعليم اللغة العربية ألغراض رابعاا: 
 يةسياح

يهدف القسم الرابع إىل معرفة آراء الدارسني واقرتاحاهتم حول استخدام موقع الويب بوصفه وسيلة من 
أوهلما أسئلة  :وسائل تعّلم اللغة العربية ألغراض سياحية. وينقسم هذا القسم إىل قسمني من األسئلة

الوسائط املتعددة اليت مغلقة، واثنيهما أسئلة مفتوحة. وتناولت هذه األسئلة املغلقة بعض خصائص 
فهي أسئلة مفتوحة للدارسني؛  ،ميكن إدخاهلا يف موقع الويب أثناء عملية التصميم؛ أما األسئلة املفتوحة

لتعّلم اللغة العربية ألغراض سياحية. ومن نتائج و إلبداء اقرتاحاهتم وآرائهم املتعلقة بتصميم موقع الويب؛ 
 :االستبانة املهمة ما أيي

 الويب املقرتحة خصائص موقع .1
 : بنود خصائص موقع الويب املقرتحة8جدول 
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)%( )%( )%( )%( )%( 
 4،47 - 5،7 7،1 15،7 71،4 الصفحة الرئيسية. .1
 4،84 - - 4،3 7،1 88،6 اخلصوصي.املعلم  .2
 4،84 - - 2،9 10 87،1 النص. .3
 4،80 - 1،4 1،4 11،4 85،7 الصوت. .4
 4،74 - - 5،7 14،3 80 الرسوم املتحركة. .5
 4،84 - - 1،4 10 88،6 الصور. .6
 4،75 - 2،9 1،4 10 85،7 التدريبات. .7
 4،35 2،9 5،7 10 15،7 65،7 األلعاب اللغوية. .8
 4،62 - 1،4 8،6 15،7 74،3 التفاعلية. .9

 4،87 - - 1،4 10 88،6 ودية االستخدام. .10
 4،91 - 1،4 1،4 1،4 95،7 الرتمجة. .11
 4،18 12،9 1،4 7،1 11،4 67،1 الروابط. .12
 

، أن أغلبية الدارسني يريدون إدخال تلك اخلصائص أثناء عملية تصميم موقع 8يتضح من اجلدول 
%. 95،7 حىت% 65،7النسبة املئوية ما بني  بلغتالويب لتعليم اللغة العربية ألغراض سياحية؛ حيث 

أن الدارسني يهتمون بعدد من اخلصائص اهتمامًا شديدًا يف موقع  انوعرب النتائج أيضاً، وجد الباحث
مثل خدمة الرتمجة، واملعلم اخلصوصي، وودية االستخدام، والصور؛ حيث حصلت على نسبة  الويب

 % مقارنة بغريها. 88مئوية أعلى من 

 

 اقرتاحات الدارسني وآراؤهم  .2
الدارسون اقرتاحاهتم وآرائهم فيما يتعلق بتصميم موقع الويب لتعّلم اللغة العربية  أبدىيف هذا السؤال 

يره، وفضاًل عن ذلك، قام الدارسون ابلتعليقات حول هذا الربانمج احلاسويب لكي ألغراض سياحية وتطو 
وضح هذه تُ  تلك املقرتحات واآلراء إىل عدة حماور؛ حيث انم الباحثقسّ لقد ستواهم اللغوي. و م يناسب

 التقسيمات على النحو اآلي:

 : اقرتاحات الدارسني وآراؤهم9جدول 
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 حماور رقم
 سهولة الستخدام .1

 .جعل هذا موقع الويب بسيطا وسهل االستخدام 
  جعل هذا موقع الويب مالئما للهواتف الذكية(Androids and iOS.) 
 .عدم استخدام اسم املستخدم، وكلمة السر 
 .إدخال التعليمات واإلرشادات 

 (User interface)واجهة املستخدم  .2
 .استخدام األلوان املتنوعة واجلذابة 
  .سهولة قراءة اخلط وفهمه 
 .استخدام اخلط الواضح مع التشكيل 
 .عدم وجود اإلعالانت 
 يف هذا الربانمج. استخدام اللغتني 
 .إدخال الصور املمتعة 
  إدخال كثري من احلاجيات(Widgets.) 
 الكلمة اليومية"  ةإدخال لعب"(Word of the day.) 
  األخطاء يف الكتابة والتقنية.الوقوع يف عدم 

 احملتوى التعليمي .3
 .استخدام اخلريطة الذهنية يف تقدمي املواد التعليمية 
  ابلسياحة. املتعلقاحملتوى التعليمي 
 .يكون مرجعاً لدى الدارسني املتخصصني يف السياحة 
  .تقدمي املواد بطريقة الفيديو والغناء 
 .توفري قائمة املفردات اليت تتعلق ابملواد 
  اللغوية اإلبداعية.إدخال كثري من األلعاب 
  ،والسهلةاستخدام اللغة البسيطة. 
 .ربط املواد التعليمية بثقافة العرب حىت يفهمها الدارس 

 اخلدمات .4
 .إدخال الدردشة 
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 .إدخال خدمة الرتمجة 
 .إدخال العملة، والعلم، والساعة 
 .إدخال القواميس اإللكرتونية 

 الدعم .5
 .يربط هذا الربانمج ابإلنرتنيت 
  يربط هذا الربانمج ابلفيس بوك(Facebook( وتيوتر )Twitter.) 

 

بناء على نتائج حتليل حاجات الدارسني يف تصميم موقع الويب لتعليم اللغة العربية ألغراض سياحية، 
 إىل مبادئ التصميم ملوقع الويب كاآلي: انتوصل الباحث

 أن يربط هذا الربانمج مبوقع آخر. .1
 ثقافة العرب واترخيها يف الربانمج احلاسويب.أن يشتمل على عناصر  .2
 جعل هذا الربانمج احلاسويب قادراً على رفع رغبات الدارسني، ودوافعهم يف تعّلم اللغة العربية. .3
 العمل على تنمية مهارة اللغة لدى الدارسني، فضالً عن تعزيز مهارة احلاسوب.  .4

 

 خالصة نتائج استبانة حتليل احلاجات
 ه الباحث آنفاً، من نتائج االستبانة ميكن تلخيص ما متَّ عرضه من نتائج فيما أيي:بناء على ما عرض

الدارسني يعرفون أن مادة اللغة العربية ألغراض سياحية مهمة وضرورية خاصة يف جمال إن  .1
السياحة؛ حيث إن هذه اللغة سوف تساعدهم على عملية االتصال مع السياح من بالد 

 العرب.
يفضلون مهارة الكالم أكثر مقارنة ابملهارات األخرى؛ ألن هذه املهارة سوف إن الدارسني  .2

 يستخدمها الدارسون أكثر خاصة يف أعماهلم السياحة.
إن الدارسني حيتاجون إىل وسيلة التعّلم الفّعالة واحلديثة لتعّلم اللغة العربية؛ ألن هذه الوسيلة  .3

وفضاًل عن ذلك، فالدارسون حيبذون موقع  ستساعدهم على تيسري عملية تعّلم اللغة وفهمها،
الويب بوصفه وسيلة من الوسائل الرائعة واجلذابة واليت ميكن أن تزيل الصعوابت اليت يواجهها 

وكذلك، استخدام موقع الويب قد يكون يف أي وقت ومكان، بناء على رغبة  ،الدارسون
 الدارس )التعّلم الذاي(.
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ون إىل تغيري طريقة تدريسهم واسرتاتيجيات تعّلمهم من أن الدارسني حيتاج انويرى الباحث .4
واستخدام التكنولوجيا  ، التكنولوجياإىلالطريقة التقليدية إىل الطريقة احلديثة مثل التعّلم املرتكز 

فهم املواد التعليمية فهماً  علىولكن ملساعدهتم  ؛يف عملية التعليم والتعّلم ال حتّل مكان املعلم
طريقة ممتعة، وفضاًل عن ذلك، إدخال التكنولوجيا يف الفصل يكون رائعاً صحيحًا ودقيقًا ب

 وجذاابً ومزيالً للسأم وامللل فيه.
يريدون موقع الويب أن يكون بسيطًا وسهاًل يف استخدامه. وأن  أهنمومن مقرتحات الدارسني:  .5

ة للتعّلم يف يكون موقع الويب واضحًا يف اخلط مع التشكيل، وكذلك اخّتاذ موقع الويب وسيل
 دروسهم داخل الفصل وخارجه.    

 تصميم وحدات دراسية حاسوبية يف تعليم اللغة العربية ألغراض سياحية
تصميم وحدات دراسية حاسوبية يف تعليم اللغة العربية ب انبناء على ما اقرتح اخلرباء وآرائهم، قام الباحث

مطلوبة يف موقع الويب من أجل التطوير والوصول إىل  وتغيرياتعدة تعديالت ألغراض سياحية مع 
كما هو موّضح   انالصورة النهائية قبل تقدميه للدارسني. وميكن الرجوع إىل التطوير الذي قام الباحث

 أدانه.  
 : التطوير األويل من موقع الويب10جدول 

 بعد التطور قبل التطوير
لكي ترتفع رغبة الدارسني يف تعّلم اللغة أضاف الباحث عناصر تفاعلية وربطها ابأللعاب؛  .1

 العربية

 
 
 
 
 
 
 
 

 إعداد "الدروس" و"التدريبات" ابلرابط .2
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 الرتاكيب األساسية يف الدرس الثاين انأضاف الباحث .3

 
 
 

 يوجد ل

 
صور املناظر املاليزية املعروفة؛ لكي يكون هذا موقع الويب مناسباً للسياحة  انأضاف الباحث .4

 أكثر  

  
 )دائرة(  موحديقوانت بشكل األحتسني  .5

 
 

 
 
 

 
 

 

 حتسني شعار موقع الويب بشكل واضح عن السياحة يف ماليزاي .6



 دار) كلنتان بوالية للتقنية مارا بكلية السياحة يف للمتخصصني للدارسني إلكرتوين موقع عرب العربية اللغة لتعليم حاسويب برانمج تصميم
 مباليزاي( النعيم

 

 م2016 يونيو 61
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 قراءهتاإعداد "قائمة التدريبات" مثل "قائمة الدروس"؛ ليسهل القارئ  .7
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 قبل الدارسنينتائج التقومي عن مدى قبول هذا الربانمج احلاسويب من 
بتوزيع االستبانة؛ ملعرفة مدى قبول الدارسني املتخصصني يف السياحة ملوقع الويب يف تعّلم  انقام الباحث

. ومت ("Google. Formبرانمج "جوجل فورم ) عرباللغة العربية ألغراض سياحية يف كلية مارا للتقنية 
 والفندقةسياحة الة اللغة العربية ألغراض اختيار عينة الدراسة كما سبق القول من الذين سجلوا ملاد

(HFA-1023)الدراسة  من عينات عينة 40بتوزيع استبانة التقومي التكويين على  انقام الباحث حيث ؛
م. وتنقسم األسئلة يف االستبانة إىل أربعة أقسام، األول: 2015من أكتوبر  25يف كلية مارا للتقنية يف 

الدميوغرافية، والثاين: مميزات الربانمج وأداؤه، والثالث: حمتوايت الربانمج، والرابع: األسئلة  املعلومات
املفتوحة حنو حماسن الربانمج، ومآخذه، ومقرتحات أخرى. وعليه، وميكن الرجوع إىل أهم نتائج االستبانة  

 اآلي: 11اجلدول كما هو املوضح يف 

   .الدميوغرافية املعلوماتأولا: 

 جلنسا .1
 : جنس الدارسني11جدول 

 اجملموع الكلي األنثى الذكر اجلنس
 40 23 17 العدد

 100 57 43 النسبة املئوية )%(
 

يشري اجلدول السابق إىل جنس الدارسني؛ حيث اتضح أن عدد الطالبات أكثر من الطالب؛ حيث يبلغ 
املئوية  ابلنسبةطالبًا  17% مقارنة ابلطالب الذي يبلغ عددهم 57املئوية  ابلنسبةطالبة  23عددهن 

 %. ومجيعهم ماليزيون يدرسون يف السنة األوىل، وفضاًل عن ذلك، لغتهم األم هي اللغة املاليوية.43

 اخللفية اللغوية  .2
 : اخللفية اللغوية12جدول 

 اجملموع الكلي ل نعم اخللفية اللغوية
 40 20 20 العدد

 100 50 50 النسبة املئوية )%(
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من الدارسني مل يدرسوا اللغة العربية قبل التحاقهم إىل كلية دارسًا   20أعاله،  12ابلرجوع إىل اجلدول 
واتضح أن مثانية منهم  ،وأما اآلخرون، فقد درسوا اللغة العربية قبل التحاقهم إىل هذه الكلية ؛مارا للتقنية

درسوا العربية ما بني سنة إىل سنتني، وثالثة منهم درسوا العربية ما بني سنتني إىل ثالثة سنوات، وواحد 
منهم درسها ما بني ثالث إىل أربع سنوات، والباقي منهم درسوا اللغة العربية ما بني أربع إىل مخس 

 سنوات. 

  مميزات الربانمج وأدائهاثنياا: تقومي 

وأدائه، واختار  موقع الويبالدارسون عن مميزات  بعد جتريب الربانمج احلاسويب على الدارسني، ُسئل
  جمموعة من األسئلة لقياس هذا موقع الويب، وهي كاآلي: انالباحث

 واجهة املستخدم املصممة جذابة. .1
 خط النص املستخدم مناسب. .2
 الصور املستخدمة جذابة. .3
 الرسوم املتحركة مناسبة. .4
 األصوات املدخلة واضحة. .5

 

 التفاعلية. .6
 ودية االستخدام. .7
 التعليمات واإلرشادات املقدمة مفهومة. .8
 املعلومات املقدمة منظمة. .9

 أداء الربانمج بشكل عام ممتاز. .10

 :وتكون نتائج االستبانة السابقة كاآلي

 : حتليل مميزات الربانمج وأدائه13جدول 
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النسبة 
)%( 
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النسبة 
)%( 
 )عدد(

النسبة 
)%( 
 )عدد(

1. 57،5 
(23) 

40 
(16) - 2،5 

 مرتفع جداً  ،.64 4،52 - (1)
 مرتفع جداً  ،.54 4،60 - - 2،5 35 62،5 .2
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(25) (14) (1) 

3. 67،5 
(27) 

30 
(12) - 2،5 

 مرتفع جداً  ،.62 4،62 - (1)

4. 65 
(26) 

27،5 
(11) 

7،5 
 مرتفع جداً  ،.63 4،57 - - (3)

5. 65 
(26) 

25 
(10) 

10 
 مرتفع جداً  ،.67 4،55 - - (4)

6. 72،5 
(29) 

27،5 
 مرتفع جداً  0،45 4،72 - - - (11)

7. 75 
(30) 

22،5 
(9) 

2،5 
 مرتفع جداً  0،50 4،72 - - (1)

8. 57،5 
(23) 

27،5 
(11) 

7،5 
(3) 

7،5 
 مرتفع 0،92 4،35 - (3)

9. 50 
(20) 

40 
(16) 

10 
 مرتفع 0،67 4،40 - - (4)

10. 60 
(24) 

37،5 
(15) 

2،5 
 مرتفع جداً  0،54 4،57 - - (1)

 

وأدائه من حيث اجلانبني التقين والفين.  موقع الويبلقد أشار اجلدول أعاله إىل تقومي الدارسني ملميزات 
ومها متعلقان ابلتفاعلية وودية االستخدام  7و 6إىل أن أعلى متوسط حسايب كان للرقم  انوتوصل الباحث

 ،جداً  ةبدرجة مرتفع امهو  4،72ابلتوايل. واملتوسط احلسايب لكال البندين  موقع الويبيف التعامل مع 
%؛ أما 72،5ئوية منسبة وبفرداً،  29وهم  دد الذين يوافقون بشدة ععن  ، 6يف بند  انوكشف الباحث

 اهناك واحد ؛ ولكن%75فرداً؛ حيث بلغت النسبة املئوية  30، فعدد الذين يوافقون بشدة 7البند 
ابلصور املستخدمة فيه؛ حيث أشار  اً متعلق 3البند رقم يكون وبعد ذلك، ة، منهم يف حالة حمايد
فرداً؛ حيث بلغت النسبة  27وعدد الذين وافقوا  ،جداً  ةبتقدير درجة مرتفع 4،62املتوسط احلسايب إىل 

الذي يتعلق خبط و  2. وأيتيه البند رقم على ذلكمنهم مل يوافق  ا%؛ ولكن هناك واحد67،5املئوية 
من الدارسني  25ومثة بدرجة مرتفع جداً.  4.60النص املستخدم فيه؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب 

احملايد هلذا البند فقد بلغت النسبة املئوية  ؛ أما%62،5افقوا بشدة؛ حيث بلغت النسبة املئوية الذين و 
 %.2،5له 

إذ أشار املتوسط  ؛عامة موقع الويبمتعلق أبداء  10فهو يتعلق ابلرسوم املتحركة، ورقم  4أما البند رقم 
فرداً بنسبة  26احلسايب لكال البندين إىل بدرجة مرتفع جداً. وعدد أفراد العينة الذين وافقوا بشدة بلغت 
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أفراد يف حالة  3ويف الوقت نفسه، هناك  ،10% للبند رقم 60فردًا بنسبة  24، و4% لبند رقم 65
مث  ،10% للبند رقم 2،5، وفرد واحد بنسبة 4%( لبند رقم 7،5؛ حيث تبلغ النسبة املئوية هلم )ةحمايد

بدرجة مرتفع  4،55الذي يتعلق ابألصوات املدخلة فيه؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب و  5جاء البند رقم 
منهم  4%، و65فردًا من أفراد عينة الدراسة وافقوا بشدة؛ حيث تبلغ النسبة املئوية  26و مثة جداً. 

%؛ أما البند رقم فهو يتعلق بواجهة املستخدم 10سبة املئوية هلم حمايدون هلذا البند؛ حيث بلغت الن
 23العدد الذين اختاروا "أوافق بشدة" و بتقدير مرتفع جداً.  4،52املصممة وقد بلغ املتوسط احلسايب 

 9منهم قد اختار "ال أوافق". وأيتيه البند رقم  ا%؛ ولكن واحد57،5فرداً؛ حيث بلغت النسبة املئوية 
فردًا قد اختاروا  20و. ةبدرجة مرتفع 4،40ابملعلومات املقدمة وقد بلغ املتوسط احلسايب له املتعلق 

وأقل متوسط حسايب . أفراد قد اختاروا "أوافق إىل حد ما" 4"أوافق بشدة"، ويف الوقت نفسه هناك 
. ةدرجة مرتفعب 4،35الذي يتعلق ابلتعليم اخلصوصي؛ حيث بلغ  8مقارنًة ابلبنود األخرى هو البند رقم 

%؛ ولكن 57،5فرداً؛ حيث بلغت النسبة املئوية  23وعدد أفراد العينة الذين اختاروا "أوافق بشدة" بلغ 
% 7،5من أفراد العينة اختاروا "أوافق إىل حد ما" و "ال أوافق"؛ حيث بلغت النسبة املئوية  3هناك 

 على التوايل.

 :حمتوايت الربانمجاثلثا: تقومي 

احملور، جمموعة من األسئلة لقياس حمتوايت موقع الويب، واختار الباحث جمموعة من يتضمن هذا   
  األسئلة، وهي كاآلي:

 حمتوايت الربانمج ذات صلة ابملوضوع. .1
 حمتوايت الربانمج مناسب. .2
 يتمّ عرض احملتوايت بتسلسل منطقي. .3
 استخدام لغة بسيطة وسهلة للفهم. .4
 تعلمها.احملتوى يقدم املعلومات اليت يتوقع  .5

 األمثلة املقدمة واضحة. .6
 توفري املصادر اإلضافية. .7
 املصادر اإلضافية املتوفرة متنوعة. .8
حمتوى الربانمج يساعدين على فهم اللغة  .9

 العربية ألغراض سياحية.
حمتوى الربانمج بشكل عام  .10

 ممتاز.
 كاآلي: 14يف اجلدول وفيما أيي نتائج االستبانة 

 الربانمجحمتوايت : حتليل 14جدول 
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النسبة 
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 )عدد(

النسبة 
)%( 
 )عدد(

النسبة 
)%( 
 )عدد(

1. 70 
(28) 

27،5 
(11) 

2،5 
 مرتفع جداً  ،.52 4،67 - - (1)

2. 57،5 
(23) 

40 
(16) 

2،5 
 مرتفع جداً  ،.55 4،55 - - (1)

3. 62،5 
(25) 

30 
(12) 

7،5 
 مرتفع جداً  ،.63 4،55 - - (3)

4. 57،5 
(23) 

37،5 
(15) 

2،5 
(1) - 2،5 

 مرتفع ،.78 4،47 (1)

5. 55 
(22) 

35 
(14) 

10 
 مرتفع ،.67 4،45 - - (4)

6. 62،5 
(25) 

32،5 
(13) 

5 
 مرتفع جداً  0،59 4،57 - - (2)

7. 57،5 
(23) 

35 
(14) 

7،5 
 مرتفع جداً  0،64 4،50 - - (3)

8. 52،5 
(21) 

40 
(16) 

7،5 
 مرتفع 0،63 4،45 - - (3)

9. 65 
(26) 

32،5 
(13) 

2،5 
 مرتفع جداً  0،54 4،62 - - (1)

10. 70 
(28) 

25 
(10) 

5 
 مرتفع جداً  0،57 4،65 - - (2)

 

لتعليم اللغة العربية  موقع الويبالسابق، يتضح لنا أن نتائج االستبانة يف حتليل حمتوايت  14من اجلدول 
بتقدير مرتفع  4،67أعلى متوسط حسايب بلغ  أن 1ألغراض سياحية. ومن هذه النتائج يعد البند رقم 

ومعظم الدارسني يوافقون بشدة على أن احملتوايت هذا  ،وهذا البند يتعلق مبحتوايت الربانمج ،جداً 
منهم  اولكن واحد ؛%70فردًا بنسبة  28الربانمج احلاسويب ذات صلة ابملوضوع؛ حيث بلغ عددهم 

إذ أشار املتوسط  ؛بشكل عام موقع الويباملتعلق مبحتوى  10مث جاء البند رقم  ،حمايد هلذا البند
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فرداً؛ حيث بلغت النسبة  28عدد الذين يوافقون بشدة عليه و جداً.  ةبدرجة مرتفع 4،65احلسايب إىل 
موقع ، فهو يتعلق مبحتوى 9؛ أما البند رقم حمايدة ةمنهم يف حال 2%، ويف الوقت نفسه 70املئوية 

يساعد الدارسني على فهم اللغة العربية ألغراض سياحية؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب  الويب الذي
فردًا من أفراد عينة الدراسة يوافقون بشدة على هذا البند بنسبة  28ومثة جداً.  ةبدرجة مرتفع 4،62

، جاء البند رقم هوبعد ،%2،5منهم حمايد هلذا البند؛ حيث بلغت النسبة املئوية  اواحد ؛ ولكن70%
عدد و  ، جداً  ةبتقدير درجة مرتفع 4،57الذي يتعلق ابألمثلة املقدمة؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب  6

%، 62،5فردًا من أفراد العينة؛ حيث بلغت النسبة املئوية  25الذين وافقوا بشدة على هذه اخلاصية 
جاء من البندين وهو بتقدير مرتفع جداً  4،55منهم حمايدان هلذه اخلاصية. وأيتيه املتوسط احلسايب  2و

فردًا بنسبة  23وا بشدة ومها متعلقان مبحتوى الربانمج. وعدد أفراد العينة الذين وافق 3و 2يف رقم 
، فإن عدد 3؛ أما البند رقم 2%، ويف الوقت نفسه، واحد منهم يف حالة حمايدة على البند رقم 57،5

أفراد حمايدون هلذا البند؛  3%؛ ولكن 62،5فرداً؛ حيث بلغت النسبة املئوية  25الذين وافقوا بشدة 
 %.7،5حيث بلغت النسبة املئوية 

بتقدير  4،50 له واملتوسط احلسايب وكان لذي يتعلق بتوفري املصادر اإلضافيةا 7قد حصل البند رقم و 
%. وهناك 57،5فرداً؛ حيث بلغت النسبة املئوية  23وعدد الذين اختاروا "أوافق بشدة"  ،مرتفع جداً 

%. وأظهرت درجة املتوسط 7،5منهم اختاروا "أوافق إىل حد ما"؛ حيث بلغت النسبة املئوية  3
 ومثة وهذا البند يتعلق ابستخدام لغة بسيطة يف الربانمج، 4،47مرتفع؛ حيث انل  4بند رقم احلسايب لل

 ،طالبان على هذا البندالويف الوقت نفسه، اعرتض . %57،5فردًا اختاروا "أوافق بشدة" بنسبة  23
 8و 5واحد منهما اختار "أوافق إىل حد ما" وواحد آخر اختار "ال أوافق بشدة". وحاز البندان رقم 

يتعلق ابحملتوايت اليت يتوقع  5. والبند رقم ةبدرجة مرتفع 4،45على املتوسط احلسايب األدى؛ حيث بلغ 
أفراد اختاروا "أوافق إىل  4و %55فرداً بنسبة  22الدارسون تعلُّمها. وعدد الذين اختاروا "أوافق بشدة" 

فردًا اختاروا " أوافق  21، فهو يتعلق بتنوع املصادر اإلضافية، و8%؛ أما البند رقم 10حد ما" بنسبة 
أفراد اختاروا "أوافق إىل حد ما"؛ حيث بلغت النسبة  3%، و52،5بشدة"؛ حيث بلغت النسبة املئوية 

 %. 7،5املئوية 

 األسئلة املفتوحة رابعا: 
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أجاب الدارسون عنها بعد التجربة على موقع الويب، لعدة بنود، و  األسئلة املفتوحة ستبانةاالتشمل 
 كاآلي:   البنودوكانت 

 إجيابيات الربانمج املصمم. .1
 سلبيات الربانمج املصمم.   .2
 مقرتحات تطوير الربانمج املصمم. .3
 مناسبة استخدام هذا الربانمج يف تعّلم اللغة العربية ألغراض سياحية.  .4

 وفيما أيي نتائج االستبانة، وهي كما أيي:

 إجيابيات الربانمج .1
 

 : إجيابيات الربانمج15جدول 

 اإلجيابيات
هذا الربانمج يساعد الطالب على مراجعة مادة اللغة العربية ألغراض سياحية بعد هناية  .1

 الفصل.
 موقع الويب رائع، ويستطيع أن جيذب انتباه الدارسني يف تعّلم اللغة العربية. .2
 اللغة املستخدمة يف الربانمج سهلة، والدروس املقدمة تتعلق ابلسياحة. .3
 متّ تنظم احملتوايت تنظيماً منطقياً، ومما يسهل على الدارسني يف تعّلم اللغة العربية. .4
ت مثل األلعاب اللغوية، والرتمجة اآللية، والشبكات يتضمن الربانمج كثريًا من التسهيال  .5

 االجتماعية، والتدريبات، والفيديو الذي يساعد الدارسني على عملية التعّلم.
 األلوان املستخدمة يف موقع الويب جذابة ومناسبة حسب أعمار الدارسني. .6
 الصور املستخدمة جذابة وواضحة يف شرح املوضوعات املقدمة. .7
مت األيقوانت تنظيماً منطقياً وترتبط الشاشة احلالية سهولة استخدام  .8 موقع الويب؛ حيث تُّظِّ

 إىل الشاشة األخرى، أي تتميز بودية االستخدام.
التدريبات املتوفرة يف موقع الويب تساعد الدارسني على فهم املوضوع بصورة فعّالة، وكذلك  .9

 علق ابلدرس املقدم.وتت (pdf file)هناك سهولة يف حتميلها بشكل ملف يب دي إيف 
الفيديو يف موقع الويب رائع وحيث الدارسني على تعّلم املفردات العربية املتعلقة  .10

عة.  ابلسياحة بطريقة فعّالة ومُبدِّ
مباشرة، وال حيتاج إىل  تسمح للدارسني االنتقال إىل أعلى الصفحة "To Top"أيقون  .11
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 أكثر." scroll"حتريك 
ية اجليدة والفيديو فيه مناسب للمبتدئني، وكذلك يوفر موقع الويب املواد التعليم .12

 يتضمن عدة تدريبات تتعلق ابلدرس.
تعّلم اللغة العربية ألغراض سياحية عرب موقع الويب شيء جديد لدى الدارسني يف   .13

 كلية مارا للتقنية ويستمتع الدارسون يف التعامل مع موقع الويب.
اللغة العربية بطريقة التعّلم الذاي، ويوفر موقع الويب يسهل عملية الدارسني يف تعّلم  .14

 .له عدة تسهيالت
يستطيع موقع الويب أن ينمي املهارات األربع وهي القراءة، والكتابة، واالستماع،  .15

 والكالم لدى الدارسني املتخصصني يف السياحة. 
موقع الويب مالئم لالستخدام يف احلاسوب، واهلواتف الذكية، واألجهزة اللوحية  .16

(Tablet.) 
 تقدمي التغذية الراجعة من املعلم عرب الدردشة. .17
 يستطيع الدارس أن يتعامل مع موقع الويب يف أي مكان ووقت. .18
 ختزين املواد التعليمية من الكتب لقرتة طويلة. .19
 سلبيات الربانمج .2

 : سلبيات الربانمج16جدول 

 السلبيات
 .(Adobe Flash)أدويب فالش  برانمج ال يستطيع الدارسون أن يفتحوا األلعاب دون .1
 األصوات املسجلة غري واضحة. .2
 وخلفية موقع الويب غري جذابة ورائعة. الفيديو .3
 بعض الدارسني اشتكوا من بطء سرعة اإلنرتنيت. .4
 قائمة الدروس غري موجودة خاصة يف مادة القواعد العربية. .5
 موقع الويب عرب اهلواتف الذكية. ونعندما يفتح اكلبعض املش ونيواجه الدارس .6
 موقع الويب ال يقدم اإلجابة لكل تدريب من التدريبات. .7
 نفسه موقع الويب رائع ولكن ال جيذب االنتباه مباشرة، ومن حيث التدريبات النمط .8

 التقليدي من األسئلة.
يف  يواجه املستخدم مشكلةقد ال يقدم الويب تفاصيل الصور السياحية يف ماليزاي، ولذلك  .9
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 حتديد املكان السياحي.
 ال يستطيع الدارس أن يتعامل مع موقع الويب دون اإلنرتنيت. .10
 .له ال يقدم موقع الويب موسيقي مصاحبة .11
 قليل من األنشطة اللغوية والتدريبات. فيه .12

 

 مقرتحات لتطوير الربانمج املصمم. .3
 : مقرتحات لتطوير الربانمج املصمم17جدول 

 املقرتحات
 لغات وهي اللغة العربية، واللغة اإلجنليزية، واللغة املاليوية. استخدام ثالث .1
 إدخال األغنية العربية أثناء تشغيل موقع الويب، لكي يستمتع هبا الدارسون يف التعامل معه. .2
 تقدمي معلومات أكثر متعلقة بثقافة العرب. .3
 ى الدارسني.استخدام الرسوم املتحركة بصورة مكثفة يف تقدمي الدروس؛ إلزالة امللل لد .4
 زايدة الدروس املتعلقة ابلسياحية واخلدمات األخرى مثل منتدى النقاش. .5
 زايدة الدروس امللونة والفيديو املتعلقة ابلسياحة مثل املوضوعات يف الفندق واملطار. .6
 إدخال األلعاب اللغوية بصورة مكثفة. .7
 زايدة قائمة الدروس مثل املوضوع يف الدرس األول. .8
  هذا الربانمج لكل تدريب؛ لتسهل على املراجعة الدارس.توفري اإلجابة يف .9

 يعين تلقي اإلجابة مباشرة. (interactive exercise)تصميم التدريبات التفاعلية  .10
 التدريبات. أمناطتنويع  .11
 توفري التفاصيل لكلّ صور سياحية يف ماليزاي وخارجها. .12
العربية ألغراض  االجتماعي اليت تقدم اللغةالتواصل ربط موقع الويب بشبكة  .13

 سياحية.
 زايدة املذكرات اإلضافية مثل مرادف الكلمات وضدها، والتعابري واألمثال. .14
توفري كثري من األمثلة وتنويعها ميكن أن يساعد الدارسني على املستوى املبتدئ لفهم  .15

 الدرس.
توفري املعلومات عن ثقافة العرب أكثر لكي يسهل على الدارسني التعامل مع العرب  .16

 املستقبل. يف
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 اخلامتة:
من أجل  حتليل حاجات الدارسني يف تعّلم اللغة العربية ألغراض سياحيةقضية  انتناول الباحثلقد 

على خصائص تصميم منوذج حموسب يف تعليم اللغة العربية للدرسني املتخصصني يف السياحة، بناء على 
ويف الوقت نفسه،  ،اليت تواجههم يف تعّلمهاالدارسني، وحاجاهتم يف تعّلم اللغة العربية، والصعوابت 

مت بعده . و حتليل احلاجات السابقةإىل مبادئ تصميم موقع الويب بناًء على نتائج  انتوصل الباحث
ومت عرض وحدات دراسية حاسوبية لدى  مسبقا، تصميم موقع الويب بناًء على ما اقرتحه الدارسون

بتعديالت قبل جتربة موقع الويب على أفراد عينة  نيلباحثا ، قبل قياممالحظاهتم اخلرباء للحصول على
هذه الوحدات أن  نيوقد اتضح للباحث لدى الدارسني. تقومي مدى قبول موقع الويب ءإبجرا الدراسة

ستواهم اللغوي، وأعمارهم، م ا تتناسب معلدى أفراد العينة؛ حيث إهن ةمقبولانفعة و  الدراسية احلاسوبية
 رغم أهنم يدرسوهنا ابللغة العربية.يف السياحة  وختصصهم
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