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 ملخص البحث

تسعى هذه الدراسة إىل مساعدة الطالب املتخصصني يف اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي 
يف تعّلم علم البيان، وذلك عن طريق تصميم وحدات دراسية بالغية حاسوبية ابستخدام املدونة اإللكرتونية. 

نهج الوصفي من الباحثني أْن جيمعوا وانتهجت هذه الدراسة املنهجني الوصفي والتحليلي، إذ تطّلب امل
املعلومات عن علم البيان، وكذلك نظراّيت التعّلم ابستخدام املدّونة اإللكرتونية. وتتوزّع اإلجراءات العملّية  
للتحليل على عدة مراحل، وهي: حتليل حاجات الدارسني قبل القيام بتصميم الوحدات، وحتليل آراء 

ميم، وحتليل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي لدى الدارسني قبل وبعد اخلرباء ومراجعتهما أثناء التص
القيام ابلتجريب، وأخريًا حتليل نتائج التقومي التكويين لدى الدارسني. وقد قام الباحثون بتصميم هذه 

اء الدارسني ( وفًقا آلر ADDIE)الوحدات الدراسية ابستخدام املدّونة اإللكرتونية، لتطويره على منوذج أدي 
ومقرتحاهتم وحاجاهتم. ومّت اختيار العينة هلذه الدراسة من طلبة قسم اللغة العربية وآداهبا ابجلامعة اإلسالمية 

( منهم يف 27( طالًبا وطالبًة، حيث كان )60العاملية مباليزاي، وقد بلغ عدد الطلبة املشاركني يف التقومي )
ر القبلي والبعدي، وكذلك يف التقومي التكويين للربانمج. وقد ( منهم يف االختبا33حتليل احلاجات، و )

 
1 Mohammad Amnan Bin Awang Ali, Master’s Degree, Teacher at Greenview International Islamic 

School, mohammad.amnan@gmail.com 

2 Muhammad Sabri Sahrir, PhD, Lecturer at Kulliyyah of Education (KOED), International Islamic 

University Malaysia, muhdsabri@iium.edu.my 

3 Nor Amira Binti Aminordin, Bachelor’s Degree, Teacher at Sekolah Agama Menengah (SAM) Bandar 

Baru Salak Tinggi, mira_mirae@yahoo.com 



e-JURNAL BAHASA DAN LINGUISTIK 
MEI 2020 | VOL. 2| NO. 1 | eISSN: 2682-8987 

 

60 

 

شارك يف هذه الدراسة خبريان من اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، األّول يف جمال تعليم اللغة العربية  
حث مبساعدة احلاسوب وتكنولوجيا التعليم، واآلخر يف جمال البالغة العربية. ويف هناية الدراسة، توّصل الب

إىل نتائج عديدة، ومن أمهها: أغلبية الدارسني هلم رؤية إجيابية عن تعّلم علم البيان عرب املدّونة اإللكرتونية، 
 وقد ارتفعت رغباهتم ودوافعهم، وكذلك حتّسن فهمهم وأداؤهم الدراسي يف علم البيان.

 
 ة، أ.د.يعلم البيان، الوحدات الدراسية، املدونة اإللكرتوني  الكلمات املفتاحية:

 
ABSTRACT 

 

The purpose of this study is to help Arabic language learners at the Department of 

Arabic Language and Literature of International Islamic University Malaysia (IIUM) 

in learning ‘Science of al-Bayan’ by designing a prototype courseware for them. This 

study was conducted by using systematic descriptive and analytical methodologies, 

where the descriptive approach required the researcher to gather information about 

‘Science of al-Bayan’ and theories of learning through an educational blog. In 

addition, there were several stages of scientific procedures in the analytical approach. 

First and foremost, learners’ needs analysis was conducted before the phase of design. 

Secondly, experts’ review analysis was conducted during the design phase. The next 

stage was the analysis of the results of pre- and post-tests done by learners. Lastly, the 

analysis of formative evaluation by the learners after the completion of the development 

phase was also conducted. A special prototype courseware in learning ‘Science of al-

Bayan’ was designed by using an educational blog, based on ADDIE instructional 

design model in the design and development process based on students’ needs, opinions 

and suggestions. The participants of this study were 60 students (27 students were 

selected during the needs analysis phase and 33 students were chosen during the pre- 

and post-tests and also during the evaluation phase). Two experts were selected from 

the field of Computer Assisted Instruction (CAI) and Arabic Rhetoric during the needs 

analysis phase. The results of this study showed that the majority of the students were 

positive about learning ‘Science of al-Bayan’ through the educational blog which 

increased their learning desires and motivation, while at the same time improved their 

understanding and performance in learning this subject. 

Keywords: Science of al-Bayan, Prototype courseware, educational blog, ADDIE  

 
 مقدمة

إن البالغة العربية فرع من فروع العلوم اللغوية، وتتفرع إىل ثالثة فروع أساسية، وهي: علم البيان، وعلم 
املعاين، وعلم البديع، ومن املعلوم أن علم البيان يتفرع إىل مخسة عناصر أساسية، وهي: التشبيه، واحلقيقة،  

وس املقدمة يف مقررات علم البيان لطلبة قسم واجملاز، واالستعارة، والكناية، وقد الحظ الباحثون أن الدر 



e-JURNAL BAHASA DAN LINGUISTIK 
MEI 2020 | VOL. 2| NO. 1 | eISSN: 2682-8987 

 

61 

 

اللغة العربية وآداهبا ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي تتسم بشيء من صعوبة الفهم ابلنسبة للطلبة، وقد  
 نشأ عن تلك الصعوبة ملل الطلبة وسآمتهم  أثناء الدرس.

البالغة العربية، وبعض تلك األسباب ال شك أن هناك صعوابت لدى الطالب الراغبني يف تعّلم  
عائد للمادة نفسها، ومنها ما يعود إىل طريقة التدريس والوسائل التعليمية، ومنها ما يعود إىل الطالب 

(. 2003آمنة حممود أمحد عايش،  نفسه، ومنها ما يعود إىل معلم املادة، وأخرى تعود إىل أساليب التقومي )
حينما أرجع هذه الصعوابت يف تعّلم البالغة العربية إىل طريقة  إىل ذلك (2003) وقد أشار عزعزى

التدريس، والوسائل التعليمية كإغفال الشرح لالجتاهات األدبية السائدة واملدارس الفنية وخصائصها، وتنمية 
 مهارات النقد والتذوق األديب، وعدم وجود دليل املعلم الذي يرشد إىل الطريقة املناسبة الصحيحة لتدريس

النصوص والبالغة، لقد ظهر استخدام احلاسوب وانتشاره فعليًا يف جمال تعّلم اللغات ومهارهتا يف 
( 1993يعقوب حسني نشوان،  ) Skinnerالتسعينيات من القرن العشرين أتثراً ابلنظرية السلوكية لسكنر  

لعصر املتقدم ضروراًي حيث أصبح التعّلم اللغوي ابستخدام املستحداثت التكنولوجية والتقنية يف هذا ا
ومهًما. وهلذا فإن الباحث يرى أن احلاسوب ميكنه أن يقوم هبذا الدور، ويسهم يف إجياد تعّلم فّعال يف ظل 

 عصر التكنولوجيا، وهو عصر التقدم التقين واملعريف.
بناء على ما تقدم، فقد وقع اختيار الباحثني على هذا املوضوع، وعنوانه: تصميم وحدات دراسية  
يف علم البيان ابستخدام املدونة اإللكرتونية لطلبة قسم اللغة العربية وآداهبا ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي 
منوذًجا، لكي يبحث عن العالقة بني استخدام التقنيات احلديثة ومدى فعاليتها وقبوهلا لدى طلبة قسم  

اليزاي هلذه التقنيات احلديثة يف حتسني أدائهم خاصة يف اللغة العربية وآداهبا ابجلامعة اإلسالمية العاملية مب
 فهم علم البيان.

 
 مشكلة البحث

كثريًا ما يشتكي الطالب من صعوبة تعلم مادة البالغة العربية، الحتوائها على قواعد جافة وصعبة، وألفاظ 
األساتذة واملدرسني يف تدريس أدبية غري مستخدمة يف البيئة اليت يعيشوهنا، والشكاوى املتكررة من قبل 

آمنة حممود أمحد مساق البالغة من حيث طريقة عرض املادة البالغية، أو من حيث طريقة التدريس هلا )
 ). 2003عايش،  

ومن املالحظ، أن احلاسوب ميكنه أن يقوم بدور فّعال، ويسهم يف إجياد تعّلم ممتع وحديث يف 
واملعريف حيث إن هناك الكثري من املستحداثت التكنولوجية  ظل عصر التكنولوجيا، عصر التقدم التقين

 Vansantوالتقنية املستخدمة يف تعّلم اللغات ومهارهتا يف هذا العصر املتقدم، كما أشار فانسينت وهاه
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 and Ha  ( إبراهيم سليمان أبن تصميم الربامج اللغوية الكثرية ترجع إىل استعمال احلاسوب على نطاق واسع
(. وهلذا فإن الباحثني يسعى إىل كتابة هذا املوضوع لغرض تفعيل دور احلاسوب يف 2006، أمحد خمتار

 دروس علم البيان.
ومن خالل متابعة الباحثني واهتمامهم هبذا اجملال، تظهر إشكالية البحث يف مشكلة طريقة 

طوات الالزمة يف تصميم التدريس وطريقة عرض املادة البالغية. ومن هذا املنطلق، حياول الباحثون تقدمي اخل
الوحدات البالغية ابستخدام الربانمج احلاسويب املتكامل وهي املدونة اإللكرتونية، وذلك فإن الباحثني يرون 
أّن هذا الربانمج احلاسويب ميكنه أن يقوم هبذا الدور، ويسهم يف إجياد تعّلم فّعال يف ظل عصر التكنولوجيا، 

. وقد ازدادت احلاجة حديثاً إىل إجراء دراسات هتتم بتطبيق أدوات التفاعل وهو عصر التقدم التقين واملعريف
االجتماعي مثل املدّوانت والويكي وفليكر، وذلك لتوفري بيئة تعليمية تسهم يف حتسني أساليب التدريس، 

وتقامسها، وتوصيل املعلومات واحملتوى التعليمي بسهولة ويسر، وتشجيع الطلبة على املشاركة يف بناء املعرفة  
 & Avci, U ,2012واملتعلمني واملدرس ) املتعلمني مع بعضهم البعض،وحتسني التواصل والتفاعل بني 

Askar, P). 

 الدراسات السابقة

لقد اطلع الباحثون على بعض البحوث واملقاالت واألطروحات املتعلقة بصعوابت تعّلم علم البيان، وكذلك 
 احلاسوب.طرق التدريس ابستخدام  

ومن خالل استقراء الباحثني للدراسات السابقة تبني أن هذه الدراسات ما زالت حباجة إىل مزيد 
من الدراسات من أجل تذليل صعوابت تعّلم علم البيان لدى طلبة قسم اللغة العربية وآداهبا الناطقني 

ن الدراسات اليت ميكن بغريها وتصميم برانمج مقرتح مناسب لعالج هذه الصعوابت، يرى الباحثون أ
 للباحثني االستفادة منها يف إجراء هذا البحث تكمن يف حمورين، ومها:

تتناول صعوابت تعّلم اللغة العربية بفروعها املختلفة كصعوابت اللغة والقراءة والكتابة  احملور األول:  
 أمهها:  والتعبري والقواعد، وكذلك صعوابت تعّلم البالغة العربية منها علم البيان. من

الصعوابت اللغوية اليت تواجه طلبة ( بعنوان: "2000دراسة أديين عبد اهلادي صالح الدين )
"، حيث هدفت هذه الدراسة إىل معرفة الصعوابت اللغوية الدراسات اإلسالمية )دراسة حتليلية تطبيقية(

ات اإلسالمية" يف اجلامعة الشائعة اليت تواجه طلبة الدراسات اإلسالمية يف تعّلم مادة "العربية للدراس
اإلسالمية العاملية مباليزاي. وكذلك اقرتاح الطرق املساعدة يف تذليل الصعوابت اللغوية للمسؤولني من أجل 
القيام بدورهم يف البحث عن وسائل التغلب عليها، ومن حتسني أداء الطلبة يف تعليم اللغة العربية ألغراض 
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ت من أوراق اإلجاابت لالمتحان النهائي يف عدد من املواد الدراسية علمية. فقد قام الباحثون بفحص عينا 
لطالب الدراسات اإلسالمية يف هذه اجلامعة، للتوصل إىل األخطاء الشائعة منهم. ومن مث تصميم استبانة  
للحصول على آراء الطلبة حول الصعوابت اليت يواجهوهنا يف مادة "العربية للدراسات اإلسالمية". لقد 

النتائج أن من الصعوابت اللغوية الشائعة بني طلبة الدراسات اإلسالمية العالمات اإلعرابية األصلية    أظهرت
والفرعية، واستخدام "ال" التعريف، واملطابقة يف اجلنس، واستخدام حروف اجلر، واستخدام الضمائر، 

حشوا. هذه الدراسة  واستخدام العائد بعد االسم املوصول، وزايدة بعض الكلمات مثل "كان" و "أن"
ختتلف عن دراسة الباحثني من انحية عينات الدراسة، واليت ركزت على عينات الدراسة لدى طلبة 
الدراسات اإلسالمية يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، بينما دراسة الباحثني حتاول الرتكيز على عينات 

  اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.الدراسة لدى الطلبة املتخصصني يف اللغة العربية يف
صعوابت تعّلم البالغة لدى طلبة ( بعنوان: "2003مث جاءت دراسة آمنة حممود أمحد عايش )

، حيث هدفت هذه الدراسة إىل قسم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية بغزة وبرانمج مقرتح لعالجها"
بديع( لدى طلبة قسم اللغة العربية يف اجلامعة -بيان-حتديد بعض صعوابت تعلم البالغة العربية )معاين

غزة، وبناء الربانمج املقرتح لعالج هذه الصعوابت، وكذلك تقومي هذا الربانمج املقرتح من قبل -اإلسالمية
ذوي االختصاص يف الرتبية واللغة العربية. فقد قامت الباحثة بتطبيق استبانة استطالعية حيث تضمنت 

بديع( على عينة عشوائية من طلبة قسم اللغة -بيان-ق دراستها يف البالغة العربية )معايناملباحث اليت سب
غزة، مث إعداد وتطبيق االختبار التشخيصي -العربية ممن أمتوا دراسة مساق البالغة يف اجلامعة اإلسالمية

بتصميم الربانمج  على هذه عينة الدراسة، وذلك للتوصل إىل الصعوابت الشائعة بينهم. مث قامت الباحثة
املقرتح لعالج هذه الصعوابت من قبل ذوي االختصاص يف الرتبية واللغة العربية. وهذا الربانمج املقرتح هو 

أثناء الدرس. مت تقييم هذا   Over Head Projectorابستخدام جهاز عارض ما فوق الرأس "الربوجيكتور"  
الربانمج املقرتح، وأظهرت النتائج أن من الصعوابت الشائعة بني طلبة قسم اللغة العربية يف تعلم البالغة 
العربية متحورت يف املباحث الثالث وهي "اللف النشر" و"التجريد" و"التورية". ويتبني الفرق بني هذه 

وايت مادة البالغة العربية حبيث أن هذه الدراسة ركزت على مجيع الدراسة ودراسة الباحثني من انحية حمت
أنواع فروع البالغة العربية وهي علم املعاين وعلم البيان وعلم البديع، بينما دراسة الباحثني هذه حتاول 
الرتكيز على علم البيان فقط. وكذلك من حيث االختالف يف عينات الدراسة، يف أن الطلبة من قسم 

غزة، بينما حتاول دراسة الباحثني هذه الرتكيز على العينات لدى طلبة -ربية يف اجلامعة اإلسالميةاللغة الع
 قسم اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي.
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فقد تناول الربامج احلاسوبية املقرتحة املستخدمة لعالج صعوابت يف عملية تعليم  احملور الثاين: 
 بية، من أمهها:وتعّلم اللغة العر 

تعليم اللغة العربية وتعّلمها ( اليت ُكتبت ابللغة املاليوية بعنوان: "2005دراسة رحيمي وزمالئه )
". لقد أّكدوا على ضرورة االستعانة ابلتقنيات الرتبوية احلديثة لتحقيق أهداف التعليمية عرب موقع الويب

 غري بيئتها ابستخدام املواقع التعليمية اإللكرتونية واملالئمة التعّلمية املنشودة، واقرتحوا تعليم اللغة العربية يف
مع البيئة التعليمية يف ماليزاي، ومواكبًا لتطور حياة اجملتمع يف هذا العصر. ويتبني الفرق بني هذه الدراسة 

نما ودراسة الباحثني من انحية الربانمج احلاسويب املستخدم، حيث أهنا استخدمت برانمج موقع الويب، بي
 حتاول دراسة الباحثني استخدام برانمج املدونة اإللكرتونية. 

تعّلم مهارة القراءة عرب موقع اإلنرتنيت ( بعنوان: "2009هناك دراسة لنور عاشقني بنت عثمان )
". ركزت هذه الدراسة على أمهية اإلنرتنيت والوسائط املتعددة يف عملية التعليم. فقد للناطقني بغري العربية

قامت الباحثة إبعداد موقع يشتمل على بعض النصوص اإللكرتونية وتزويده مبواد الوسائط املتعددة، مث 
أجرت الباحثة دراسة ميدانية على عينة عشوائية من الطلبة يف املستوى املتوسط جبامعة السلطان زين 

هارة القراءة جيعل الطلبة العابدين برتنجانو. وأظهرت النتيجة أن توظيف الوسائط املتعددة عند تعليم م
أكثر استيعاابً للمادة خاصة للطلبة غري املمتازين حيث أظهرت أن هناك فروقات ذات داللة إحصائية بني 
الطلبة املمتازين وغري املمتازين يف درجة االكتساب والتعلم. وهذه الدراسة ختتلف عن دراسة الباحثني من 

لقد ركزت هذه الدراسة على العينات من الطلبة يف املستوى  انحية عينات الدراسة والربانمج املقرتح.
املتوسط جبامعة السلطان زين العابدين برتنجانو، بينما حتاول دراسة الباحثني الرتكيز على طلبة قسم اللغة 
 العربية يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي. وقد استخدمت هذه الدراسة الوسائط املتعددة، بينما حتاول

 دراسة الباحث أن تستخدم برانمج املدونة اإللكرتونية.
 

 أسئلة البحث
 تسعى هذه الدراسة إىل اإلجابة عن مجلة من األسئلة اآلتية:

ما الصعوابت اليت يواجهها طلبة قسم اللغة العربية وآداهبا ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي يف      -1
 تعّلم علم البيان؟

 ما آراء الطلبة واقرتاحاهتم حنو تعّلم علم البيان ابستخدام وحدات دراسية بالغية حاسوبية؟   -2
كيف يتم تصميم الوحدات الدراسية البالغية احلاسوبية يف تعّلم علم البيان بناء على آراء الطلبة  -3

 واقرتاحاهتم؟ 
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اء الطلبة يف فهم علم  ما مدى فعالية هذه الوحدات الدراسية البالغية احلاسوبية يف حتسني أد -4 
 البيان؟

 ما مدى قبول الطلبة للوحدات الدراسية البالغية احلاسوبية يف حتسني أدائهم يف فهم علم البيان؟ -5
 
 

 أهداف البحث
 تدور أهداف هذا البحث فيما أييت:

العاملية الكشف عن الصعوابت اليت يواجهها طلبة قسم اللغة العربية وآداهبا ابجلامعة اإلسالمية  -1
 مباليزاي يف تعّلم علم البيان.

 معرفة آراء الطلبة واقرتاحاهتم حنو تعّلم علم البيان ابستخدام وحدات دراسية بالغية حاسوبية. -2
 تصميم وحدات دراسية بالغية حاسوبية يف تعّلم علم البيان بناء على آراء الطلبة واقرتاحاهتم. -3
 الدراسية البالغية احلاسوبية يف حتسني أداء الطلبة يف فهم علم البيان.معرفة مدى فعالية الوحدات   -4
معرفة مدى قبول الطلبة للوحدات الدراسية البالغية احلاسوبية يف حتسني أدائهم يف فهم علم  -5

 البيان. 

 أمهية البحث

 تنبع أمهية الدراسة يف أهنا:
أساتذة اللغة العربية يف اجلامعة اإلسالمية العاملية هتتم بكشف صعوابت تعّلم علم البيان حبيث يستفيد 

مباليزاي منها للوقوف على بعض الصعوابت واملشكالت اليت تواجه طلبة قسم اللغة العربية وآداهبا يف هذه 
اجلامعة، ومن مثم القيام بتذليل وختفيف هذه الصعوابت. وذلك مبساعدة الربانمج املوجود عرب احلاسوب 

 لكرتونية، مبا حيقق النهوض مبستوى تعّلم علم البيان واالرتقاء به.وهي املدونة اإل
والبحث يطرح أسلواًب جديًدا لطلبة قسم اللغة العربية وآداهبا يف هذه اجلامعة من خالل تصميم  
وحدات دراسية بالغية حاسوبية يف تعّلم علم البيان ابستخدام املدونة اإللكرتونية. إّن االختبار االستطالعي 

لذي قام الباحثني إبعداده يف هذه الدراسة لغرض تشخيص أخطاء الطلبة، والذي سيفيد معلمي البالغة ا
يف املرحلة اجلامعية، وكذلك الدارسني والباحثني خاصة يف جمال املناهج وطرق تدريس اللغة العربية من 

الربانمج احلاسويب بعد خطوات بناء الربانمج وتقوميه. ويف الوقت نفسه، يتم تقومي مدى فعالية هذا 
استخدامه ابلنظر إىل انطباعهم للربانمج. ومن هذه الدراسة، سوف يتمكن الباحثون واملدرسون من تطبيق 



e-JURNAL BAHASA DAN LINGUISTIK 
MEI 2020 | VOL. 2| NO. 1 | eISSN: 2682-8987 

 

66 

 

الربانمج املقرتح واالستفادة منه. وابإلضافة إىل ذلك، يهتم هذا البحث بتحسني أداء الطلبة يف فهم علم  
 ويب، وهي: املدونة اإللكرتونية.البيان، وذلك عن طريق استخدام الربانمج احلاس

 
 
 
 

 منهج البحث
جبمع املعلومات من االستباانت ذات العالقة بعلم البيان اليت يوّزعها الباحثون  : قام  املنهج الوصفي -1

على طلبة قسم اللغة العربية وآداهبا ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي. فضاًل عن وصف مواصفات 
اإللكرتونية، ومناذج تصميم وحدات دراسية بالغية حاسوبية يف تعّلم هذه املادة ابستخدام املدونة  

 املدونة اإللكرتونية.
( Need Assessment Survey)استبانة تقدير احلاجات الباحثون : استخدم املنهج التحليلي -2

بوصفها أداة جلمع البياانت، وذلك للبحث عن البياانت واملعلومات عن خصائص الدارسني، 
بتحليلها والتعبري الباحثون وحاجاهتم، وآرائهم، ومقرتحاهتم اهلامة حنو تصميم الربانمج. مث قام 

لم بتصميم وحدات دراسية حاسوبية بالغية )يف عالباحثون عنها كمًيا وكيفًيا. وبعد ذلك، قام 
البيان( عرب الربانمج احلاسويب وهي املدّونة اإللكرتونية، وذلك بناًء على حاجات الدارسني وآرائهم  

واحًدا من مناذج التصميم التعليمي يف تصميم وتطوير هذه الباحثون ومقرتحاهتم. وقد اختار 
تطوير هذا (. وبعد أن متت عملية  ADDIEالوحدات الدراسية احلاسوبية البالغية أال وهي أدي )

بعرض هذا الربانمج على اخلرباء؛ أحدهم يف جمال تعليم اللغة الباحثون الربانمج احلاسويب، قام 
العربية بوصفها لغة اثنية وتكنولوجيا التعليم، واآلخر يف جمال البالغة العربية. وكانت هذه العملية 

الباحثون . وبعد ذلك، قام ضرورية، وذلك ألجل مراجعة حمتوى التعليم، واجلانبني التقين والفين
بدراسة ميدانية حيث قامت هذه الدراسة ابإلحصاء اعتماداً على أسلوب التقومي املستمر، وذلك 

ابالختبار القبلي الباحثون  إبجراء اختبارين، ومها: االختبار القبلي واالختبار البعدي. لذا، فقد قام  
احلاسويب على العينة هذا الربانمج  الباحثون  على عينة الدراسة. وبعد أن مّت االختبار القبلي، جّرب  

ابالختبار الباحثون يف الدراسة أثناء الفصل الدراسي. وبعد إكمال هذا التجريب عليهم، قام 
البعدي. هتتم هذه العمليات ابلوقوف على مدى فعالية هذا الربانمج النموذجي يف تعّلم علم 

هلذا الربانمج يف حتسني فهمهم  بتقومي مدى قبول الطلبةالباحثون البيان تعّلماً ذاتياً. وأخريًا، قام 
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وأدائهم الدراسي يف علم البيان، وذلك من خالل استبانة التقومي التكويين. ومّت مجع البياانت،  
 وإحصائها وحتليلها، واستخالص النتائج منها.

 
 إجراءات الدراسة وخطوات تنفيذها

كما ورد يف خصوهنا يف النقاط املهمة  يف تنفيذ هذه الدراسة، قد اتبع الباحثون جمموعة من اإلجراءات، ويل
 (، هي كاآليت:1الرسم التوضيحي )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خطوات إجراء الدراسة وتنفيذها :1رسم توضيحي

 

 اخلطوة
 األوىل

 الدراسة  مبوضوع املتعلقة واملراجع املصادر من واملعلومات  البياانت  مجع

 

 

 الستكشاف الدارسني على (احلاجات  تقدير استبانة ) االستبانة  توزيع
 واقرتاحاهتم حاجاهتم واستطالع  البيان علم تعّلم يف تواجههم اليت الصعوابت 

 برانمج عرب (البيان علم) البالغية احلاسوبية الدراسية الوحدات  تصميم حنو
 ")اإللكرتونية املدّونة"

 اخلطوة
 الثانية 

 

 اخلطوة
 الثالثة 

 املدّونة " برانمج  عرب (البيان علم) البالغية احلاسوبية الدراسية الوحدات  تصميم
 (ADDIE) أدي منوذج على "اإللكرتونية

 

 اخلطوة
 الرابعة

 

 ابالختبار والقيام الدارسني، على الربانمج وجتريب القبلي، ابالختبار  القيام
 التقومي  استبانة خالل من لديهم الربانمج هذا وفعالية قبول  مدى وتقومي البعدي،

   وتفسريها وحتليلها، إحصائًيا،  النتائج معاجلة وأخريًا، .التكويين
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  (ADDIE Model)منوذج أدي

قد ذكر خري الدين عيسى )د.ت( أّن منوذج أدي مشهور لدى مصّممي الربامج يف العصر التكنولوجي، 
حيث يُعّد هذا النموذج منوذًجا أساسيًّا ابلنسبة لبقية مناذج أخرى من مناذج التصميم التعليمي. وهو أيضا 

وع من أنواع التعّلم. ويعّد منوذج منوذج عام يساعد املصّمم على إعداد املواد التعليمية، ويتناسب مع أّي ن
 أدي اختصارًا لرتكيب الكلمات اآلتية 

(: حتليل احتياجات النظام، مثل: حتليل العمل واملهام، وأهداف الطلبة،  A-Analyze)التحليل  ●
 واحتياجات اجملتمع، واملكان والوقت، واملواد وامليزانية، وقدرات الطلبة.

حتديد املشكلة سواء أكانت تدريبية هلا عالقة ابلعمل أم هلا (: ويتضمن D-Designالتصميم ) ●
عالقة ابلتعليم والرتبية، ومن مث حتديد األهداف، واالسرتاتيجيات، واألساليب التعليمية املختلفة الضرورية 

 لتحقيق األهداف.

 (: ويتضمن وضع اخلطط للمصادر املتوفرة، وإعداد املواد التعليمية.D-Developالتطوير ) ●

 (: ويتضمن تسليم وتنفيذ وتوزيع املواد واألدوات التعليمية.I-Implementالتنفيذ )و  ●

(: ويتضمن التقومي التكويين للمواد التعليمية، ولكفاية التنظيم مبساق )مقرر( E-Evaluateالتقومي ) ●
 تامي.ما، وكذلك تقومي مدى فائدة، مثل: هذا املقرر للمجتمع، ومن مث إجراء التقومي النهائي أو اخل

 
( يف تصميم الوحدات الدراسية احلاسوبية يف علم البيان ابستخدام املدونة ADDIEتوظيف منوذج أدي )

 اإللكرتونية
إّن تصميم الربانمج احلاسويب حيتاج إىل اختيار منوذج تصميم التعليم املناسب. وقد أشار د. رايض عبد 

عدُّوا اختيار منوذج تصميم التعليم مهارة من املهارات الرمحن احلسن وأصدقاؤه )د.ت( إىل ذلك حينما 
املهمة اليت ال بد للمعّلم أن يُلمَّ هبا ليتسّّن له تصميم الوسيلة أو املادة التعليمية املعدة للطالب، وذلك ألّن 
 التصميم التعليمي يزّود املعلم إبطار إجرائي منتظم ويرشده الخّتاذ القرارات الصحيحة ليضمن أن تكون

املنتجات التعليمية ذات فاعلية وكفاءة يف حتقيق األهداف املنشودة. ومن بني هذه النماذج املوجودة يف 
( يف تصميم وحدات دراسية يف علم البيان ADDIEالتصميم التعليمي، استفاد الباحثون من منوذج )

منّياً من األحدث إىل األقدم؛ موقع إلكرتوين يتضمَّن منشورات ُمرتّبة ز ابستخدام املدونة اإللكرتونية وهي 
حبيث يرى زائر هذه املواقع املنشورات األحدث يف البداية. تتيح مواقع التدوين للمستخدمني إمكانّية 

 Susanالتفاعل يف ما بينهم عن طريق نشر التعليقات ابإلضافة للتواصل كما ذكرت عنه سوزن كوانلياس  
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 (2017) Gunelius وذلك ألنه يتناسب مع أّي نوع من أنواع التعّلم يف إطار نظري عام. وذكر ،
( أّن هذا النموذج يتكّون من مخس مراحل، 2000) Mc Griff & Steven Jمك.كريف و ستيفني.ج 

 ( اآليت:1وتفاصيل عناصر النموذج موضحة يف اجلدول رقم )

 

 

 

 

 أمثلة من املخرجات أمثلة من املهام املراحل
 التحليل

(Analysis) 
 عملية حتديد ما جيب معرفته.

 حتديد احلاجات .1
 تعريف املشكلة .2
 حتديد احملتوى التعليمي .3
 حتليل اجملموعة املستهدفة .4
 حتليل املهام .5

 خصائص الدارسني .1
 صياغة املشكلة واحلاجات .2
حتليل مشكالت الدارسني  .3

 وحاجاهتم
 حتليل املهام .4

 التصميم
(Design) 

 وكيفية التعّلم.عملية التصميم  

 صياغة األهداف السلوكية .1
حتديد أدوات القياس والتقومي  .2

 املناسب لكل هدف
 حتديد أساليب التعليم والتعّلم .3
 ختطيط التدريس .4
 حتديد املصادر .5

 إسرتاتيجيات التعليم والتعّلم .1
 مواصفات النموذج األويل .2

 التطوير
(Development) 

عملية أتليف املواد التدريسية 
 وإنتاجها. 

كتابة لوحة األحداث  .1
(Storyboard) 
اختيار وأتليف الوسائل املعينة  .2

 )الربانمج احلاسويب(

 لوحة األحداث .1
 الوسائل املعينة )الربانمج احلاسويب( .2
 النموذج األويل .3
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تطوير النموذج األويل  .3 
(Prototype) 

 التنفيذ 
(Implementation) 

عملية وضع املشروع التدريسي 
 يف سياق واقعي.

 تطبيق النموذج األويل .1
 التجارب امليدانية .2
إجراء االختبارين )القبلي  .3

 والبعدي(

 مالحظات الدارسني .1
 البياانت من عملية التنفيذ .2

 التقومي
(Evaluation) 

عملية التحقق من مناسبة 
 التدريس.

تسجيل البياانت من  .1
 االختبارين )القبلي والبعدي( 

تسجيل البياانت من  .2
 االستباانت

 حتليل وتفسري النتائج .3
 مراجعة النشاطات .4

 التوصيات واالقرتاحات .1
 تقرير املشروع .2
 النموذج األويل املعدل  .3

املدونة ( يف إعداد وحدات دراسية يف علم البيان ابستخدام  ADDIEمنوذج أدي ) 1جدول :
 اإللكرتونية

 
 نتائج الدراسة

 الصعوابت اليت تواجه الدارسني يف تعّلم علم البيان -1
وقد قام الباحثون بتقسيم معايري القياس جلميع األسئلة يف هذا القسم إىل مخسة مستوايت يف مقياس 

أوافق (، ال Not Sure(، غري متأكد )Agree(، أوافق )Strongly Agreeليكرت وهي: أوافق بشدة )
(Disagree( ال أوافق بشدة ،)Strongly Disagree وقد بلغت قيمة معامل الثبات كرونبخ ألفا هلذه .)

(. وتُعترب هذه الدرجة مقبولة وعالية، وميكن اعتمادها يف هذه الدراسة كما 0،957االستبانة على )
اإلنسانية إذا كانت درجتها ما ( إىل أّن ألفا كرونبخ تكون املقبولة يف الدراسات Pallantأشارت ابلنت )

 ( اآليت:2(، كما سبق القول. وقيمة معامل الثبات كرونبخ ألفا كما هو مشار يف اجلدول رقم )0،7فوق )

 درجة معامل ألفا املتوسط احلسايب عدد األسئلة
31 115،40 0،957 

 معامل الثبات الستبانة تقدير احلاجات  :2جدول  
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( النتائج املهمة املرتبطة هبذا احملور. ومن األسئلة اليت طرحها الباحثون لتحقيق هذه 3ويوضح اجلدول رقم ) 
 األهداف ما هو على النحو اآليت:

املتوسط  األسئلة م
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

التقدير 
 املستحق

 معتدل 1,06 3,13 حتديد علم البيان وفهمه يف النص.مل أجد صعوبة يف  1
مل أجد صعوبة يف حتديد علم البيان وفهمه ألّنين تعّلمته يف الفصل ويف مادة  2

 معّينة.
 معتدل 1,265 3,2

 معتدل 1,047 3,33 أجد صعوبة يف حتديد علم البيان وفهمه ألّنين مل أقرأ الكتب العربية بكثرة. 3
حتديد علم البيان وفهمه ألنه ذات عالقة وثيقة بثقافة أجد صعوبة يف  4

 العرب.
 مرتفع 0,91 3,6

 معتدل 1,082 3,2 أجد صعوبة يف حتديد علم البيان وفهمه بسبب البيئة غري العربية. 5

أجد صعوبة يف حتديد علم البيان وفهمه بسبب النقص يف االهتمام ابلدرس  6
 الرمسية.املدروس بعد الفصول  

 معتدل 0,99 3,13

 : بنود األسئلة يف صعوابت الدارسني يف تعّلم علم البيان3جدول  

( السابق الصعوابت اليت يواجهها الطلبة يف تعّلم علم البيان. ومن هذه النتائج 3يوضح لنا اجلدول رقم )
صعوبة يف حتديد علم البيان وفهمه املهمة، وجد الباحثون أّن معظم الطلبة يذهبون إىل أهنم مل يواجهوا 

( منهم ليسوا متأكدين من 8%(، بينما ) 44,5( فرًدا وتكون النسبة املئوية )12حيث بلغ عددهم )
( منهم وافقوا  7%(. وسبعة )  29,6مواجهة صعوبة يف حتديد وفهم علم البيان، حيث متثل النسبة املئوية )

%(. لذلك، من  25,9ن وفهمه وتكون النسبة املئوية )على أهنم يواجهون صعوبة يف حتديد علم البيا
النتائج املهمة يف هذه الدراسة أن الطلبة يواجهون صعوبة يف حتديد فهمهم لعلم البيان ويرجع ذلك إىل 
أسباب عدة أوهلا: أن الطلبة مل يكثروا قراءة الكتب العربية، األمر الذي مل يساعدهم على التعرف على 

حتديده يف النص. والثاين: أن علم البيان له عالقة وثيقة بثقافة العرب، األمر الذي علم البيان وفهمه و 
يؤدي إىل صعوبة الفهم وعدمه أحيااًن. والثالث: أن الطلبة مل يقوموا ابلفصول واألنشطة اإلضافية بعد 

مر الذي مل الفصول الرمسية يف املدرسة، مثل املناقشة مع األساتذة واألصدقاء بعد انتهاء الفصل، األ
 يساعدهم يف فهم علم البيان وحتديده يف النص حنو األفضل.
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 اسرتاتيجيات الدارسني يف تعّلم علم البيان .1 
 

املتوسط  األسئلة مرق
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

التقدير 
 املستحق

 معتدل 1,28 3,27 استخدام الطريقة التقليدية. 1

 مرتفع 1,125 3,87 استخدام املعاجم العربية. 2

 مرتفع 1,125 3,53 االستفادة من الرتمجة يف اإلنرتنيت. 3

 معتدل 1,223 3,07 الشبكات االجتماعية. 4

 مرتفع 1,06 3,87 استخدام موقع الويب واملدوانت اإللكرتونية. 5

 معتدل 1,407 3,13 التعّلم مبساعدة احلاسوب. 6

 مرتفع 0,961 3,93 التعّلم التعاوين 7

 مرتفع 1,146 3,8 التعّلم الذايت 8

 : بنود األسئلة يف اسرتاتيجيات الدارسني يف تعّلم علم البيان4جدول  

( السابق، الحظ الباحثون أن الدارسني يفّضلون طريقة التعّلم التعاوين وهو 4ابلنظر إىل اجلدول رقم )
التعّلم يف جمموعات صغرية غري متجانسة، بوصفها اسرتاتيجية من اسرتاتيجياهتم يف تعّلم علم البيان، حيث 

ة عالية مقارنة بغريها. ومن هذه ( بتقدير درجة مرتفع، وهي درج3,93بلغت درجة املتوسط احلسايب إىل )
النتيجة، خّلص الباحثون أن معظم الدارسني يستخدمون ويعتمدون على هذه الطريقة الوحيدة كأن ليست 

 هناك اسرتاتيجيات أخرى خاصة االسرتاتيجية املرتكزة على التكنولوجيا مبالحظة اجلدول أعاله. 

 الوحدات الدراسية احلاسوبية لتعّلم علم البيانآراء الطالب واقرتاحاهتم حنو تصميم خصائص   .2

الكشف عن آراء الدارسني واقرتاحاهتم حول استخدام الربانمج احلاسويب يف التعّلم هو هدف أساسي من 
حتليل احلاجات. وجد الباحثون أّن معظم الطلبة يؤيدون إدخال تلك اخلصائص من حتليل احلاجات يف 

تعّلم علم البيان. ويف ضوء هذه النتائج، تقتضي طبيعة الربانمج أن تصميم وحدات دراسية حاسوبية يف 



e-JURNAL BAHASA DAN LINGUISTIK 
MEI 2020 | VOL. 2| NO. 1 | eISSN: 2682-8987 

 

73 

 

تشتمل على تلك اخلصائص املهمة وهي: الصفحة الرئيسة، والتعليم اخلصوصي، والنص، والصوت، والرسوم  
املتحركة، والصورة، والتدريبات، واأللعاب اللغوية، والتفاعلية، وديّة االستخدام، والرتمجة، والروابط، 

( أدانه 1توايت، وطرق التدريس. وهذه اخلصائص كلها تعتمد على تقدير الدارسني. والرسم البياين )واحمل
 :يوضح النتائج

 

 

 

 : خصائص املدّونة اإللكرتونية املقرتحة1رسم بياين  

 ابإلضافة إىل ذلك، هناك أيًضا السؤال املفتوح للدارسني إلبداء تعليقاهتم ومقرتحاهتم اإلضافية حنوو 
تصميم وحدات دراسية حاسوبية منوذجية لتعّلم علم البيان، وقّسم الباحثون تلك املقرتحات إىل عدة 

 :( كاآليت5موضوعات رئيسة وفرعية، وهي يف اجلدول رقم )

 رقم                                                 موضوعات
 الصفحة الرئيسة.                                                1
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 استخدام ألوان متنوعة وجذابة ✔ 

 User Guideإدخال دليل املستخدم )) ✔

 سهولة قراءة وفهم اخلط  ✔

 استخدام اخلط الواضح مع التشكيل ✔

 استخدام ثالث لغات يف هذا الربانمج )اللغة العربية، اللغة اإلجنليزية، اللغة املاليزية( ✔

 عدم وجود اإلعالانت ✔

 املمتعةإدخال الصور   ✔

 عدم األخطاء يف الكتابة والتقنية ✔

 .                                          النص / احملتوى التعليمي2
 استخدام اللغة السهلة والبسيطة ✔

 توفري الروابط واملصادر املتعلقة بكل موضوعات علم البيان ✔

 رابط هذا الربانمج ابإلنرتنيت ✔

 )اللغة العربية، اللغة اإلجنليزية، اللغة املاليزية(استخدام ثالث لغات يف النص   ✔

 استخدام اخلريطة الذهنية يف تقدمي املواد التعليمية ✔

 تقدمي املواد بطريقة الفيديو والغناء ✔

 ربط املواد التعليمية بثقافة العرب حىت يفهمها الدارسون ✔

 احملتوى التعليمي متعلق بعلم البيان ويكون مرجعاً لدى الدارسني ✔

 الرسوم املتحركة                                             .   3
 إدخال كثري من الرسوم املتحركة ✔

 توفري الشرائح التوضيحية واملذكرات الغنية ابأللوان   ✔

 األلعاب اللغوية                                               .4
 إضافة ألعاب متفاعلة مبستوايت خمتلفة ✔

 الرتمجة                                          .          5
 ترمجة النص من اللغة العربية إىل اللغة اإلجنليزية أو اللغة املاليزية ✔

 .                                                  الدافعية6
 ."أهنا ممتعة وجذابة   "؛""إهنا فكرة جيدة  رائع وممتع كما يف التعليقات اآلتية:   ✔
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 : التعليقات واملقرتحات5جدول   
 
 نتائج مقابلة خبريي جمال تعليم اللغة العربية بوصفها لغة اثنية وتكنولوجيا التعليم .3

من أجل حتقيق أهداف الدراسة، قام الباحثون إبجراء املقابلة الشخصية مع حماضر اللغة العربية من قسم 
اللغة العربية وآداهبا ابجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي، ومها خبريان يف جمال تعليم اللغة العربية بوصفها لغة 

وقد قام الباحثون هبذه املقابلة الشخصية من خالل  اثنية وتكنولوجيا التعليم ويف جمال البالغة العربية.
شبكة اإلنرتنيت، وتكمن أمهية هذه العملية يف كوهنا متكن من احلصول على النظرايت املناسبة والتعليقات 
واالقرتاحات، وكذلك متكن من حتسني الربانمج احلاسويب من حيث احملتوى التعليمي واجلانبني التقين 

تأكد من جودة املدونة اإللكرتونية قبل تنفيذها لدى الطلبة. وبعد ذلك، حيّلل الباحثون  والفين، وتفيد يف ال
 ( كاآليت:6البياانت واملعلومات حتليالً وصفياً. وكانت نتائج املقابلة املوضحة يف اجلدول رقم )

 األسئلة                                            اإلجابة
 واجهة املستخدم املصممة جذابة.    -         . مميزات الربانمج     1

 خط النص املستخدم مناسب ومقروء.   -       وأداؤه )التقين والفين(    
 أوافق إىل حد ما أبن الصور املستعانة هبا جذابة.  -                                 
 أوافق إىل حد ما أبن األلوان املستخدمة مناسبة. -                                 
 أوافق إىل حد ما أبن التعليم اخلصوصي املقدم مفهوم.       -                                 
 أوافق إىل حد ما أبن أداء الربانمج بشكل عام ممتاز.  -                                 
 املدونة اإللكرتونية خالية من األصوات املدخلة والرسوم املتحركة.  -                                 

 حمتوايت الربانمج ذات صلة ابملوضوع.   -       . حمتوايت الربانمج     2
 حمتوايت الربانمج مناسبة.   -                                 
 احملتوى يعرض بتسلسل منطقي.   -                                 
 احملتوى يقدم املعلومات اليت يتوقع تعلمها.  -                                 
 أوافق إىل حد ما أبن احملتوى يوضح املوضوع واملفاهيم بشكل جيد.  -                                 
 األمثلة املقدمة واضحة.  -                                 
 حمتوى الوحدات حتقق أهداف التعلم.  -                                 
 مضامني الوحدات بشكل عام مفيدة.  -                                 
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 أوافق إىل حد ما أبن حمتوى الوحدات يساعدين على فهم املوضوع.  -                                  
 أوافق إىل حد ما أبن طريقة تقدمي احملتوى بشكل عام ممتاز.  -                                 
 الوحدات الدراسية ال توفر املصادر اإلضافية.  -                                 

 املدونة اإللكرتونية خالية من التدريبات املتنوعة.    -
 املعلومات املقدمة يف حمتوى الوحدات مفرطة.    -       . مآخذ الربانمج      3

 استخدام الكثري من املعلومات سيؤدي إىل االزدحام يف   -                                 
 حمتوى الوحدات، كما أن يف استخدام الكمبيوتر، ال بد                                    
 للمحتوايت من أن تكون مبسطة.                                      
 إبراز املذكرات واملالحظات ابستخدام األلوان غري مناسب.  -                                 
 الصور املستخدمة ليست عالية القرار وليست جيدة.   -                                 

            PowerPointاستخدام الصور عالية القرار )ميكنك استخدام   - . االقرتاحات    4
 وتصديرها إىل املدونة اإللكرتونية كالصور(

   PowerPointاستخدام الرسوم املتحركة )أيضا ميكنك استخدام  -
، واحلصول على روابط مشرتكة YouTube وتصديرها كالفيديو وإرساهلا إىل

  على املدونة اإللكرتونية اخلاصة بك(.    
استخدام األصوات عالية اجلودة إن أمكن )أيضا ميكنك استخدام  -

YouTube  واحلصول على روابط مشرتكة على املدونة اإللكرتونية اخلاصة ،
 بك(.

 تبسيط حمتوى الوحدات، ألهنا ابلنسبة يل تبدو ضخمة جداً.  - 
ستخدام أحجام خمتلفة من اخلط لتفريق مباحث أو أجزاء خمتلفة من ا  -

 الدرس، بداًل من استخدام األلوان املتنوعة.
ميكنك استخدام األلوان إلبراز املعلومات املختلفة، ولكن من دون  - 

 مبالغة.
___________________________________________________ 

 مالحظات اخلبري يف التقومي  :6جدول  
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 نتائج التقومي عن مدى فاعلية هذا الربانمج احلاسويب من ِقبمِل الدارسني .4 
 (Pre & Post Testاالختبار القبلي واالختبار البعدي ) ✔

االختبار القبلي للمجموعة املستهدفة جاء ابملتوسط ( كاآليت، يالحظ أّن 7ابلنظر إىل اجلدول رقم )
يف االختبار البعدي. إضافة إىل   (65,00مث يرتفع هذا املتوسط احلسايب وهو ) .(42,27احلسايب وهو )

ذلك، بنّي لنا اجلدول أدانه أّن الطالب حصلوا على نتائج ضعيفة يف االختبار القبلي مقارنة ابالختبار 
 البعدي.

 

 

 

  عة اهلادفةاجملمو    
 االختبار القبلي الرقم 

 )النسبة( / )%(
 االختبار البعدي
 )النسبة( / )%(

 الفرق
 )النسبة( / )%(

1 50,00 70,00 + 20,00 
2 15,00 85,00 + 70,00 
3 85,00 95,00 + 10,00 
4 20,00 85,00 + 65,00 
5 85,00 90,00 + 5,00 
6 15,00 70,00 + 55,00 
7 25,00 40,00 + 15,00 
8 35,00 50,00 + 15,00 
9 30,00 80,00 + 50,00 
10 65,00 75,00 + 10,00 
11 50,00 85,00 + 35,00 
12 5,00 35,00 + 30,00 
13 55,00 55,00 - 
14 45,00 50,00 + 5,00 
15 40,00 50,00 + 10,00 
16 30,00 70,00 + 40,00 
17 30,00 50,00 + 20,00 
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 18 30,00 80,00 + 50,00 
19 55,00 75,00 + 20,00 
20 55,00 65,00 + 10,00 
21 25,00 70,00 + 45,00 
22 65,00 65,00 - 
23 25,00 60,00 + 35,00 
24 15,00 70,00 + 55,00 
25 55,00 65,00 + 10,00 
26 45,00 60.00 + 15,00 
27 25,00 70,00 + 45,00 
28 45,00 70,00 + 25,00 
29 35,00 35,00 - 
30 65,00 70,00 + 5,00 
31 60,00 65,00 + 5,00 
32 55,00 70,00 + 15,00 
33 60,00 65,00 + 5,00 

املتوسط 
 احلسايب

42,27 65,00 + 22,73 

االحنراف 
 املعياري

20,00 16,40 - 3,6 

 : نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي7جدول  

  (T-Test) اختبار "ت" ✔

"؛ وذلك للوقوف على الفرق املوجود Paired Samples T-Testأجرى الباحثون اختبار "ت" واستخدم "
يف النتائج اليت حصل عليها الطلبة من هذين االختبارين، واهلدف من هذه العملية هو الوقوف على مدى 

جل معرفة الفرق بني نتائج االختبار القبلي فعالية الربانمج النموذجي يف تعّلم علم البيان تعّلماً ذاتياً. ومن أ
ونتائج االختبار البعدي، مّت إخراج املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري يف نتائج أفراد العينة يف كلي 

واالحنراف  ،42,27االختبارين. ووجد الباحثون أن هناك فرقًا بني نتائج االختبار القبلي )ابملتوسط = 
(؛ قيمة 16,40واالحنراف املعياري =   ،65,00(  واالختبار البعدي )ابملتوسط =  20,00املعياري =  

( الفرق بني نتائج االختبار 8(. يوّضح اجلدول رقم )0,000(، ف = )-5,697( = )32"ت" )
 القبلي واالختبار البعدي.
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املتوسط  االختبار الرقم  
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 درجة قيمة "ت"
 احلرية 

الداللة  ذيلنيذو  
 اإلحصائية

 ذات داللة 0,000 32 -5,697 20,00 42,27 القبلي 1
     16,40 65,00 البعدي 2

 : مقارنة بني االختبار القبلي واالختبار البعدي8جدول  

(، ومتوسط 42,27يتضح لنا من خالل اجلدول السابق أّن املتوسط احلسايب لدرجة االختبار القبلي بلغ )
(. وبّينت النتائج ابستخدام اختبار "ت" يف هذه الدراسة أّن ف = 65,00االختبار البعدي بلغ )درجة  

( ممّا يدل على أّن النتيجة هلا داللة إحصائية، وهذه النتيجة تدل على 0,050( أصغر من )0,000)
، أي توجد فروق جوهرية أّن الفرق يف نتائج االختبار القبلي ونتائج االختبار البعدي هو فرق دالٌّ إحصائيًّا

 بني نتائج االختبار القبلي ونتائج االختبار البعدي.

 نتائج التقومي عن مدى قبول هذا الربانمج احلاسويب من ِقبمِل الدارسني .5
لقد وزّع الباحثون االستبانة )استبانة التقومي التكويين(، واليت هتدف إىل معرفة مدى قبول استخدام املدونة 
اإللكرتونية بوصفها وسيلة تعلُّمية يف ارتفاع فهم الطلبة وأدائهم الدراسي يف مادة علم البيان. وقّسم الباحثون 
استبانة التقومي التكويين إىل أربعة حماور، احملور األول: البياانت الشخصية، واحملور الثاين: مميزات الربانمج  

انمج، واحملور الرابع: األسئلة املفتوحة عن حماسن الربانمج احلاسويب وأداؤه، واحملور الثالث: حمتوايت الرب 
ومآخذه، ومقرتحات أخرى. وقد تناول الباحث عرض نتائج التقومي من ِقبمِل الدارسني، وميكن مالحظة 

 :( اآليت9نتائج االستبانة كما وردت يف اجلدول رقم )

املتوسط  البنود  رقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 التقدير

 مرتفع 0,56 4,24 واجهة املستخِدم املصممة جذابة 1

 مرتفع 0,58 4,09 خط النص املستخدم مناسب 2
 مرتفع 0,67 4,15 خط النص املستخدم مقروء 3
 مرتفع 0,57 4,27 الصور املستعانة هبا جذابة 4
 مرتفع 0,66 4,24 األصوات املدخلة واضحة 5
 مرتفع 0,50 4,42 مناسبةالرسوم املتحركة   6
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 مرتفع 0,64 4,03 استخدام األلوان مناسب 7 
 مرتفع 0,45 4,27 التفاعلية 8
 مرتفع 0,50 4,24 التعليم اخلصوصي املقدم مفهوم 9

 مرتفع 0,56 4,24 وديّة االستخدام 10
 مرتفع 0,44 4,24 أداء الربانمج بشكل عام ممتاز 11

 الربانمج وأدائه: حتليل مميزات  9جدول  

( أعاله إىل تقومي الطلبة ملميزات املدونة اإللكرتونية وأدائها، وذلك من حيث 9لقد أشار اجلدول رقم )
 ( أدانه إىل تقومي الطلبة حملتوايت الربانمج.10اجلانبني التقين والفين. وأشار اجلدول رقم )

 
 
 

املتوسط  البنود  رقم
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 التقدير

 مرتفع جًدا 0,51 4,55 حمتوايت الربانمج ذات الصلة ابملوضوع 1
 مرتفع جًدا 0,50 4,58 حمتوايت الربانمج مناسبة 2
 مرتفع 0,65 4,33 احملتوى يعرض بتسلسل منطقي 3
 مرتفع 0,50 4,39 احملتوى يقدم املعلومات اليت يتوقع تعلمها 4
 مرتفع 0,56 4,42 واملفاهيم بشكل جيداحملتوى يوضح املوضوع   5
 مرتفع 0,51 4,48 األمثلة املقدمة واضحة 6
 مرتفع 0,61 4,24 الوحدات توفر املصادر اإلضافية 7
 مرتفع 0,61 4,06 التدريبات املقدمة كافية 8
 مرتفع 0,60 4,21 التدريبات املقدمة متنوعة 9

 مرتفع 0,48 4,33 املوضوعحمتوايت الوحدات تساعدين على فهم   10
 مرتفع 0,50 4,42 حمتوايت الوحدات حتقق أهداف التعّلم 11
 مرتفع 0,50 4,39 مضامني الوحدات بشكل عام مفيدة 12
 مرتفع 0,53 4,30 طريقة تقدمي احملتوايت بشكل عام ممتازة 13
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 حتليل حمتوايت الربانمج:   10جدول   
اجلداول السابقة عن مدى قبول الطلبة للربانمج املصّمم، فقد أثبتت أبهّنا قد خالصة القول، ابلنظر إىل 

جنحت يف مساعدة الطلبة الذين جّربوا هذه الوحدات املصّممة يف حتسني فهمهم وأدائهم الدراسي يف علم 
ملتوسط البيان، حيث أشارت نتيجة إجابة الطلبة يف استبانة التقومي املغلقة أّن مجيع البنود حصل على ا

( بدرجة "مرتفع". وإذا استعرضنا 4,5  –  3,5( بدرجة "مرتفع جداً"، وما بني )5  -  4,5احلسايب بني )
إجاابهتم املفتوحة وكذلك اقرتاحاهتم حنو حتسني الربانمج وتطويره، فمن املمكن أن نالحظ أّن الدارسني قد 

راسة، مما يدل على أهنم يوّدون ويرغبون يف أتوْا ابقرتاحات هلا قيمة معتربة، مع تنبيهات ترقى مبوضوع الد
 استخدام هذا الربانمح كإحدى أدوات تعّلم علم البيان.

 

 

 

 خامتة البحث

يف هناية الدراسة، رأى الطلبة أّن هذه الوحدات الدراسية البالغية احلاسوبية عرب املدونة اإللكرتونية مقبولة 
البحث إىل نتائج عديدة، ومن أمهها: أغلبية الدارسني هلم رؤية لديهم من حيث إمكاانهتا اجليدة، وتوّصل  

إجيابية عن تعّلم علم البيان عرب املدّونة اإللكرتونية، وهم يفّضلون استخدام هذا الربانمج احلاسويب يف تعّلم 
 علم البيان، وهذا مما يساعدهم يف ارتفاع رغباهتم ودوافعهم، وكذلك حتّسن فهمهم وأداؤهم الدراسي يف

 علم البيان. وبناًء على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، يوصى الباحثون مبا يلي:

االستفادة من اخلطوات املسّجلة يف هذه الدراسة، وذلك إبعداد الوحدات الدراسية البالغية   .1
 . احلاسوبية وتطويرها يف جمال تعليم اللغة العربية مبساعدة احلاسوب وتكنولوجيا التعليم والتعّلم

إعداد اإلرشاد اخلاص هبؤالء احملاضرين يف اجلامعات وكذلك املعلمني يف املدارس، واهلدف من  .2
 ذلك تنمية مهاراهتم يف استخدام التكنولوجيا يف عملية التعليم والتعّلم ويف إعداد الدروس العربية.  

زويدهم مبهارات تدريب ومترين احملاضرين واملعلمني على ممارسة استخدام املدونة اإلكرتونية، وت .3
 تصميم املواد التعليمية اإللكرتونية، وتطبيقها أثناء فصل الدراسة.
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ويقرتح الباحثون بعض الدراسات املستقبلية املتعلقة بتعليم علم البيان وتعّلمه عرب املدونة اإللكتونية   
البديع(، وكذلك علم قواعد اللغة ابلرتكيز على تعليم فروع أخرى من البالغة العربية )علم املعاين وعلم 

العربية )علم النحو والصرف( ابستخدام املدونة اإللكرتونية. وكذلك أيضا الرتكيز على تعليم علم البيان 
ابستخدام املدونة اإللكرتونية لغري املتخصصني يف اللغة العربية )املتخصصون يف علوم الوحي والرتاث 

 إلسالمية العاملية مباليزاي(.اإلسالمي أو جماالت أخرى ابجلامعة ا
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