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 واقع مقررات اللغة العربية ببروناي في ظل الثورة الصناعية الرابعة
 إعداد

 الدكتورة فردوس أحمد جاد     الدكتور محمد محي الدين أحمد

  سلطنة بروناي دار السالم - جامعة بروناي دار السالم

 مستخلص البحث:

مقررات تعليم اللغة العربية بالمدارس العربية بسلطنة بروناي دار السالم تُِعد طالبها 

ت بعض لدراسة اللغة العربية والعلوم اإلسالمية بالمرحلة الجامعية، ولذلك فإن بروناى قد استخدم

مقررات اللغة العربية، وأهمها مقررات اللغة العربية بمركز البعوث اإلسالمية باألزهر الشريف 

لكي يتمكن طالبها من متابعة الدراسة الجامعية باألزهر، ويهدف هذا البحث إلى دراسة واقع 

حاجة إلى مقررات تعليم مهارات اللغة العربية بالمدارس العربية ببروناي، والتعرف على مدى ال

التعليم اإللكتروني،  اعتماد مقررات تعليم مهارات اللغة العربية بالمدارس العربية ببروناي على

وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي فأعدت استبيانا واستطلعت آراء معلمي اللغة العربية 

قدر على فهم مشكلة %(، والمعلمون هم نتاج هذه المدارس العربية فقد كانوا طالبا بها وهم أ72)

( يرون قلّة مالئمة المقرر % 47.37البحث، ووجد هذا البحث أن نسبة كبيرة من المعلمين )

%( من المعلمين قلة اعتماد المقررات الدراسية في  (77.63الدراسي لمستوى الطالب، ويرى 

بروناي على التعليم اإللكتروني، وقد كانت الحاجة إلى التعليم اإللكتروني وإلى إعداد برامج 

إلكترونية لتعليم مهارات اللغة العربية كبيرة، ويرغب عدد كبير من المعلمين في حضور دورات 

ة الحديثة في التعليم، وترى هذه الدراسة ضرورة استمرار تدربهم على توظيف الوسائل التكنولوجي

مراجعة المقررات التعليمية وتطويرها مع االهتمام بالدورات التدريبية للمعلمين، وتوفير المقررات 

التعليمية إلكترونيا بطرق مختلفة تساعد المعلم على أن يكون قائدا ومشرفا على العملية التعليمية، 

أن ينمي مهاراته اللغوية ذاتيا باستخدام أدوات التعليم اإللكتروني في الفصل وتساعد الطالب على 

وخارجه، وتوظيف المواد العربية المتاحة باإلنترنت من صفحات وفيديوهات وأدوات التواصل 

 االجتماعي لتنمية مهارات اللغة العربية لدى الطالب.

 :المفتاحيةالكلمات 

ها، التعليم اإللكتروني، تكنولوجيا التعليم، تعليم اللغة العربية للناطقين بغير

 المناهج التعليمية، إعداد المعلم.

 مقدمة البحث:

تنقسم المدارس الحكومية في بروناي إلى قسمين مختلفين، قسم تابع لوزارة التربية وهو 

بروناي، يهتم بالمواد العلمية، والقسم الثاني تابع لوزارة الشؤون الدينية وتسمى بالمدارس العربية ب

وتهتم المدارس العربية بالمواد العلمية إضافة إلى اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، وتبدأ 

المدارس العربية في بروناي من المرحلة اإلعدادية ومدتها سنتان، والتالميذ الذين يقبلون في هذه 

ن الخامسة والسادسة المرحلة تتراوح أعمارهم ما بين العاشرة والثانية عشرة، وهم طالب السنتي



 

 =78 = 

 2020 ديسمبر -( 16مسلسل العدد ) - الثاني العدد - الثامنالمجلد 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة 

من المرحلة االبتدائية، وبعد االنتهاء من المرحلة اإلعدادية ينتقل الطالب إلى المرحلة الثانوية 

ومدتها خمس سنوات، ثم المرحلة األخيرة وهي المرحلة الثانوية العليا، وتتكون من سنتين هما 

لمدرسة العربية ينتقل الطالب إلى السادسة السفلى والسادسة العليا، وبعد االنتهاء من الدراسة با

، أو الدراسة في (UBD)المرحلة الجامعية داخل البالد بالدراسة في جامعة بروناي دار السالم 

 KUPU)، أو وجامعة سري بجاوان الدينية (UNISSA)جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية 

SB)  أو جامعة بروناي للهندسة والتقانة(ITB) كما يدرس الطالب المتفوقون باألزهر الشريف ،

 وغيره من الجامعات العربية واألجنبية. 

تُِعد طالبها  وألن مقررات تعليم اللغة العربية بالمدارس العربية بسلطنة بروناي دار السالم

ة قررات اللغلدراسة اللغة العربية والعلوم اإلسالمية بالمرحلة الجامعية، فإن بروناى قد طبقت م

سة الجامعية العربية بمركز البعوث اإلسالمية باألزهر الشريف لكي يتمكن طالبها من متابعة الدرا

ية والدينية باألزهر، وذلك بعد الحصول على الشهادة الثانوية العربية الدينية، والمقررات العرب

كتب األزهرية ، والبالمدارس الدينية قد تمت بالتعاون بين الحكومة البروناوية وبين األزهر الشريف

لتحاق قد تم إعدادها في مصر لطالب المدارس الثانوية األزهرية، وهي التي تؤهل الطالب لال

 بجامعة األزهر الشريف، وهذا يجعل أمر تطوير المناهج الدراسية صعبا، وفي ظل الثورة

عالجة منها الصناعية الرابعة ظهرت أهمية المقررات اإللكترونية، فالمقررات اإللكترونية يمك

 عيوب المقررات التقليدية المطبوعة.

وقد أوصت مؤتمرات وندوات عديدة بضرورة اإلفادة من المستحدثات التكنولوجية 

واالتجاهات العالمية المعاصرة في مجال التعليم اإللكتروني لتطوير التعليم، منها توصيات المؤتمر 

( لتؤكد ضرورة 2005) 1لبات الجودة الشاملةالعلمي العاشر لتكنولوجيا التعليم اإللكتروني ومتط

االستفادة من التجارب الرائدة والناجحة في التعليم اإللكتروني على مراحل متدرجة ومدروسة، 

ليشمل كافة المقررات والمناهج الدراسية في كل المستويات التعلمية، ومما أوصى به المؤتمر 

ورة تفعيل آليات استخدام التعلم الذاتي ( ضر2009الدولي الثاني لتطوير التعليم العالي )

 Wrightواإللكتروني لمواجهة التغيرات والتطورات العلمية والتكنولوجية، كما أوصت دراسة 

( بضرورة توفير الوسائل التقنية والفنية بالمؤسسات التعليمية لالستفادة من إمكانيات التعليم 2010)

 لطالب. اإللكتروني في االرتقاء بمستوى المعلمين وا

باستخدام إطار مشترك  Council of Europe (2001)وأوصى مجلس االتحاد األوروبي 

أن اإلطار يهدف إلى تعليم اللغة  Wright (2011: 93–94)(، ويرى CEFRلتعليم اللغات األجنبية )

بطريقة تواصلية من خالل تعليم مهارات اللغة، وهو نظام يهدف إلى التحقق من وجود الكفاءة 

غوية لمتعلم اللغة، ويؤكد هذا اإلطار على أن يكون الطالب هو محور العملية التعليمية، وأن الل

يكون المعلم قائدا للعملية التعليمية ومشرفا عليها؛ والتعليم اإللكتروني يساعد في جعل الطالب 

، كما يزيد محورا للعملية التعليمية، ويمنحه الوقت لكي ينمي مهاراته اللغوية داخل الفصل وخارجه

                                                
 APAيتبع البحث في تنسيق مراجعه نظام  1
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التعليم اإللكتروني من دور المعلم في التواصل مع الطالب واإلشراف عليه داخل الفصل وخارجه، 

 وتوفير المقررات التعليمية بطرق تسمح باستخدام الكمبيوتر والهاتف الذكي واإلنترنت.

 ودراسة الحاجة هذه مهمة جدا قبل محاولة تطوير أي برنامج تعليمي، ألن ذلك يساعد في

فهم الواقع التعليمي، كما تساعد دراسة الواقع هذه على معرفة المدخالت التي تساعد في بناء نظام 

تمر عملية تصميم برنامج  Reigeluth (2009: 9)تعليمي قائم على التعليم اإللكتروني، وترى دراسة 

من نتائج تعليمي إلكتروني بمراحل ست أساسية تبدأ بدراسة الواقع ثم تحليل ما نحصل عليه 

ومدخالت تعليمية ثم التخطيط للبرنامج ثم مرحلة البناء للبرنامج وتنفيذه على أرض الواقع ثم 

أن الهدف الرئيس لتصميم التعليم  Reigeluth (1983)تقويمه وإصالح ما به من مالحظات، ويرى 

 Instructionalاإللكتروني هو تحسين األداء التعليمي، وتطبيق أكثر المعالجات التعليمية 

Treatments  مواءمة للحصول على أعلى درجة من السلوك المرغوب وأفضل نمو ممكن في

 المعارف والمهارات واالتجاهات لدى المتعلمين. 

فالكتاب المدرسي المقرر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها يختلف عن الكتاب المدرسي 

رض والبناء والوسيلة، بينما المقررات اإللكترونية لتعليم اللغة العربية للناطقين بها من حيث الع

يمكنها تطوير العملية التعليمية، ويمكنها عالج القصور في المقررات التقليدية، ويمكنها مراعاة 

حاجات الطالب واهتماماتهم وميولهم ومستواهم اللغوي والتعليمي، ومراعاة ثقافة الطالب والثقافة 

للغة للناطقين بغيرها يحتاج أن يراعي البيئة المحلية للطالب والمجتمع العربية واإلسالمية، وتعليم ا

من ظروف، وهذا ما جعل القائمين على العملية التعليمية يفكرون في طرق وأساليب ترتقي بمفهوم 

المدارس العربية للمناهج والمقررات الدراسية، واالتجاه إلى أساليب التعليم والتعلم اإللكترونية في 

ورة الصناعية الرابعة جعلنا نبحث في إمكانية االستفادة من التقدم التكنولوجي الحادث في عصر الث

هذا العصر، ومحاولة دعم المقررات التعليمية بالتعليم اإللكتروني داخل الفصل وخارجه إذا دعت 

 الحاجة لذلك.

 مشكلة الدراسة:

قد حاولت دراسات كثيرة التعرف على أسباب ضعف طالب مدارس جنوب شرق آسيا 

( التي أجريت على طالب المدارس الدينية التابعة 2005الدينية في اللغة العربية،  فدراسة حامدين )

بماليزيا، وجدت أن المقرر المتبع ال يشتمل على  (JAIS)إلدارة الشؤون الدينية بوالية سالنجور 

تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، فموضوعات الدروس لكل الصفوف لم تنظم تنظيما  متطلبات

صحيحا ومتدرجا، ويصعب تدريس هذا المقرر إال من خالل طريقة الترجمة واإللقاء حيث لم 

تتوافر الوسائل التعليمية المساعدة، وترى ضرورة إعادة صياغة أهداف تعليم اللغة العربية 

ينية لتكون شاملة وواضحة، وضرورة تدريب المعلمين على طرق تعليم اللغة العربية بالمدارس الد

( أن المدرسين غير المؤهلين يميلون إلى 2008للناطقين بغيرها، وترى دراسة عيدي أمين )

استخدام طريقة الترجمة واإللقاء، ويرى ضرورة تدريب المعلمين على الطرق الحديثة لتعليم اللغة 

اطقين بغيرها، وتدربهم على استخدام الوسائل التعليمية الحديثة مثل الفيديو والكمبيوتر، العربية للن
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( أن مقررات اللغة العربية األزهرية بالمدارس العربية بوالية 2014وترى دراسة الشطناوي )

 جوهور الماليزية تحتاج إلى تطوير وتعديل لكي تناسب غير العرب.

ربية لدى طالب المدارس العربية ببروناي جليا للساحة وقد برز ضعف مهارات اللغة الع

اإلعالمية بعد تنبيه جاللة السلطان حس البلقية في خطاب رسمي على ضعف مهارة الكالم لدى 

طالب المدارس العربية، وتأكيده على ضرورة البحث عن أسبابها وعالجها، وهذا البحث ضمن 

لغة العربية بالمدارس العربية تحقيقا لرغبة جاللة سلسلة أبحاث تحاول التعرف على واقع تعليم ال

السلطان في اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة وعالج ضعف نتاج المدارس العربية في 

 2مهارات اللغة العربية.

طالب  كما تظهر مشكلة البحث جلية للباحثين فأحد الباحثين يعمل بجامعة بروناي ويدرس

لباحث الثاني صلون دراسة اللغة العربية بجامعة بروناي دار السالم، واالمدارس العربية الذين يوا

نكره أحد، يعمل بالمدارس العربية وواقع مقررات اللغة العربية بالمدارس العربية ببروناي ال ي

ثفة فجامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية تشترط التحاق طالب المدارس العربية بدورة مك

الب اللغوية، تقريبا قبل االلتحاق بالدراسة، وذلك لمعالجة ضعف مهارات الط بالجامعة لثالثة أشهر

استطالع  لألسباب السابقة، وبسبب رغبة بروناي في اللحاق بركب الثورة الصناعية الرابعة، جاء

يم مهارات واقع العملية التعليمية في المدارس العربية ببروناي لمعرفة مدى اعتماد مقررات تعل

التعليم  بية بالمدارس العربية ببروناي على التعليم اإللكتروني، ومدى الحاجة إلىاللغة العر

 اإللكتروني.

 تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:: أسئلة الدراسة

 ا مقررات تعليم اللغة العربية ببروناي وما مدى مناسبتها لهذا العصر؟م -1

عليم مهارات اللغة العربية بالمدارس العربية ببروناي الحاجة إلى اعتماد مقررات ت ما مدى -2

 على التعليم اإللكتروني؟

 : تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية:هدف الدراسة

 لتعرف على مقررات تعليم اللغة العربية ببروناي ومدى مناسبتها لهذا العصرا -1

ناي مهارات اللغة العربية بالمدارس العربية ببرولتعرف على الحاجة إلى اعتماد مقررات تعليم ا -2

 على التعليم اإللكتروني

 منهجية البحث وإجراءاته: 

قد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي حيث قامت بتوزيع االستبيان على كل معلمي اللغة 

د تم ( معلما ومعلمة ويمثلون مجتمع الدراسة، وق93العربية بالمدارس العربية ببروناي، وعددهم )

( استبيانا فقط من مجمل العينة، ويمثل المعلمون الذين تم استالم استبياناتهم عينة 67استالم )

%( من أفراد مجتمع الدراسة، كما في الجدول رقم 72الدراسة بطريقة غير مقصودة ونسبتها )

                                                
2 /arabic-weak-students-school-http://borneobulletin.com.bn/arabic 

http://borneobulletin.com.bn/arabic-school-students-weak-arabic/
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سؤال مفتوح، (، وقد تم تقسيم أسئلة االستبيان إلى قسمين األول منها يتكون من ستة أسئلة منها 1)

والثاني يتكون من ستة أسئلة أيضا، القسم األول للتعرف على مقررات تعليم اللغة العربية ببروناي 

ومدى مناسبتها لهذا العصر، والقسم الثاني للتعرف على الحاجة إلى اعتماد مقررات تعليم مهارات 

وبعد تطبيق إجراءات الدراسة اللغة العربية بالمدارس العربية ببروناي على التعليم اإللكتروني،  

والتأكد من صدق األداة وثباتها تم الحصول على نتائج وتوصيات تؤدي إلى تحقيق أهداف الدراسة 

 واإلجابة عن أسألتها.

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة1الجدول رقم )

 النسبة المئوية عينة الدراسة مجتمع الدراسة

93 67 72% 

 

، واستخدام مقياس ليكرت الخماسي SPSSتم اعتماد الحزم اإلحصائية : المعالجة اإلحصائية

، والحاجة صغيرة ما بين 1.8-1في استجابات أفراد العينة، فتكون الحاجة صغيرة جدا ما بين 

، والحاجة كبيرة 4.2-3.4، والحاجة كبيرة ما بين 3.4-2.6، والحاجة متوسطة ما بين 1.8-2.6

مع النسبتين كثير جدا إلى كثير وذلك لمعرفة أهمية الحاجة، أو جمع ، وقد يتم ج5-4.2جدا ما بين 

 قليال إلى قليال جدا لمعرفة قلة الحاجة. 

 عرض النتائج:

ومن خالل إجابة العينة عن أسئلة االستبيان تم التعرف على واقع تعليم اللغة العربية 

اللغة العربية بالمدارس العربية  بالمدارس العربية ببروناي ومدى الحاجة إلى اعتماد مقررات تعليم

 التعليم اإللكتروني، وهذا تحليل االستبيان:  ببروناي على

 ( مقررات تعليم اللغة العربية بالمدارس العربية ببروناي2جدول رقم )

 المرحلة الدراسية اسم المادة اسم الكتاب

الخامس )المرحلة الصف  اللغة العربية (8-1العربية بين يديك )الجزء األول الوحدة 

 اإلعدادية(

الصف السادس )المرحلة  اللغة العربية (16-9العربية بين يديك )الجزء األول الوحدة 

 اإلعدادية(

الصف السابع )المرحلة  اللغة العربية (8-1العربية بين يديك )الجزء الثاني الوحدة 

 الثانوية السفلى(

الصف الثامن )المرحلة  اللغة العربية (16-9العربية بين يديك )الجزء الثاني الوحدة 

 الثانوية السفلى(

 النحو 1توضيح النحو لعبدالعزيز محمد فاخر ج

 الصرف 1توضيح الصرف لعبدالعزيز محمد فاخر ج التاسع )الثانوية العليا(

 البالغة البالغة الواضحة: البديع
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تاريخ األدب والنصوص )الجاهلي وصدر 

 اإلسالم(

األدب 

 والنصوص

 النحو 1توضيح النحو لعبدالعزيز محمد فاخر ج

 العاشر )الثانوية العليا(

 الصرف 2توضيح الصرف لعبدالعزيز محمد فاخر ج

 البالغة البالغة الواضحة: المعاني

األدب  تاريخ األدب والنصوص )األموي والعباسي(

 والنصوص

 النحو 1توضيح النحو لعبدالعزيز محمد فاخر ج

الحادي عشر )الثانوية 

 العليا(

 الصرف 2توضيح الصرف لعبدالعزيز محمد فاخر ج

 البالغة البالغة الواضحة: المعاني

األدب  تاريخ األدب والنصوص )األموي والعباسي(

 والنصوص

التمهيدي األول )الشريعة  الصرف (4الصرف من سلسلة جامعة اإلمام )المستوى 

 البالغة الواضحة: البيانالبالغة  وأصول الدين(

التمهيدي األول )شعبة اللغة  الصرف 3توضيح الصرف، شرح ابن عقيل ج

 البالغة البالغة الواضحة: البيان العربية(

التمهيدي الثاني )شعبة  النحو 4توضيح النحو، للثالث الثانوي باألزهر ج

 اإلنشاء المنهاج الجديد الشريعة(

التمهيدي الثاني )شعبة  اللغة العربية (4اإلمام )المستوى النحو من سلسلة جامعة 

 اإلنشاء المنهاج الجديد أصول الدين(

 النحو 4توضيح النحو، للثالث الثانوي باألزهر ج

التمهيدي الثاني )شعبة اللغة 

 العربية(

 اإلنشاء المنهاج القديم

األدب في العصرين العثماني والحديث للرابع 

 الثانوي

األدب 

 والنصوص

 

يتضح من إجابات المعلمين عن السؤال المفتوح وبعد مالحظة الكتب المستخدمة وحصرها 

في تعليم اللغة العربية، أن المدارس العربية ببروناي دار السالم تعتمد مقررات معهد البعوث 

وكذلك  اإلسالمية باألزهر إضافة إلى سلسلة تعليم اللغة العربية لجامعة اإلمام محمد بن سعود،

سلسلة العربية بين يديك، فسلسلة العربية بين يديك وسلسلة تعليم اللغة العربية مقررة على الطالب 

من الصف الخامس إلى الصف الثامن أي طالب المرحلة اإلعدادية والمرحلة الثانوية السفلى، وفي 

تخدام كتب معهد الصفوف التاسع والعاشر والحادي عشر، أي المرحلة الثانوية العليا، فيتم اس
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البعوث اإلسالمية باألزهر الشريف مثل: )توضيح النحو والصرف، والبالغة الواضحة،كتب 

 األدب والنصوص( وفي مرحلة التمهيد للتعليم الجامعي يدرس الطالب كتب البعوث األزهرية. 

 ( مدى مالئمة المقرر الدراسي لمستوى الطالب3جدول رقم )

لتعليم مدى اعتماد المقررات على ا 

 اإللكتروني

المتوسط  قليل جدا قليل متوسط كثير  كثير جدا

 الحسابي

مدى مالئمة المقرر الدراسي الذي  1

 تُدرسه لمستوى الطالب 

14.4

7% 10.53% 

15.79

% 

25.00

% 

22.37

% 2.3 

 

( يتضح لنا أن نسبة كبيرة من المعلمين يرون قلّة 3بجمع قليل وقيل جدا من الجدول )

 .2.3حيث بلغ المتوسط الحسابي  % 47.37مالءمة المقرر الدراسي لمستوى الطالب بلغت 

 ( مدى اعتماد المقررات على التعليم اإللكتروني4جدول رقم )

 
مدى اعتماد المقررات على 

 التعليم اإللكتروني
 قليل جدا قليل متوسط كثير كثير جدا

المتوسط 

 الحسابي

مدى اعتماد المقرر الذي تدرسه  2

 %7.89 %1.32 %1.32 %0.00 على برامج إلكترونية

77.63

% 1.0 

 

% من المعلمين أن مقررات تعليم مهارات اللغة العربية  77.63( يرى 4من الجدول )

بالمدارس العربية ببروناي ال تعتمد على التعليم اإللكتروني وذلك بمتوسط حسابي قليل جدا بلغ 

1.0. 

 ( مدى الحاجة إلى التعليم اإللكتروني5جدول رقم )

 الحاجة إلى التعليم اإللكتروني 
كثيرا 

 جدا
 قليال متوسط كثيرا

 قليال

 جدا

المتوسط 

 الحسابي

الحاجة لالستفادة من الكمبيوتر في  1

 تعليم اللغة العربية 

51.32

% 

31.58

% 

2.63

% 

1.32

% 

1.32

% 3.9 

الحاجة إلعداد برنامج إلكتروني  2

 لتعليم مهارات اللغة العربية 

56.58

% 

30.26

% 

1.32

% 

0.00

% 

0.00

% 4.1 

56.58 الحاجة إلعداد تدريبات إلكترونية  3

% 

28.95

% 

1.32

% 

1.32

% 

0.00

% 4.1 

57.89 الحاجة إلعداد اختبارات إلكترونية 4

% 

27.63

% 

1.32

% 

1.32

% 

0.00

% 4.1 

الحاجة إلعداد ألعاب تعليمية  5

 إلكترونية

53.95

% 

30.26

% 

1.32

% 

1.32

% 

1.32

% 4.0 

الحاجة إلعداد أغاني تعليمية  6

 مبرمجة إلكترونيا 

46.05

% 

32.89

% 

3.95

% 

2.63

% 

2.63

% 3.8 

 4.0 المتوسط الحسابي العام 
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( يتضح لنا أن الحاجة كبيرة 5من الجدول ) 1وبجمع كثيرا وكثيرا جدا في السؤال رقم 

حيث بلغ المتوسط الحسابي  % 82.90إلى االستفادة من الكمبيوتر في تعليم اللغة العربية بنسبة 

يتضح لنا أن الحاجة كبيرة إلعداد برنامج إلكتروني لتعليم مهارات اللغة  2. ومن السؤال رقم 3.9

من  6و  5و 4و  3، ومن األسئلة رقم 4.1حيث بلغ المتوسط الحسابي  % 86.84العربية بنسبة 

غ حيث بل % 85.53( يتضح لنا أن الحاجة إلى تدريبات إلكترونية كبيرة جدا بنسبة 5الجدول رقم )

 85.52، وكذلك الحاجة إلى إعداد اختبارات إلكترونية كبيرة أيضا بنسبة 4.1المتوسط الحسابي 

حيث بلغ المتوسط الحسابي  % 84.21، والحاجة كبيرة جدا إلى ألعاب تعليمية إلكترونية بنسبة  %

حسابي بمتوسط  % 78.94، وكذلك الحاجة كبيرة إلى أغاني تعليمية مبرمجة إلكترونيا بنسبة 4.0

، ومن المتوسط الحسابي العام يتضح أن الحاجة كبيرة إلى اعتماد مقررات تعليم مهارات اللغة 3.8

 .4.0العربية بالمدارس العربية ببروناي على التعليم اإللكتروني حيث بلغ متوسط الحاجة 

 (: الحاجة إلعداد دورات للتدريب على ما يلي:6جدول رقم )

 

الحاجة إلعداد 

للتدريب دورات 

 على ما يلي:

 قليل متوسط كثير كثير جدا
قليل 

 جدا

المتوسط 

 الحسابي

1 

استخدام الكمبيوتر 

 4.0 %0.00 %0.00 %1.32 %38.16 %48.68 والهاتف الذكي

2 

توظيف اإلنترنت في 

تعليم مهارات اللغة 

 3.8 %2.63 %3.95 %3.95 %35.53 %42.11 العربية

3 

كيفية التدريس باستخدام 

 4.1 %0.00 %1.32 %1.32 %25.00 %60.53 التعليم اإللكتروني

 3.97 المتوسط الحسابي العام 

 

( يتضح أن الحاجة إلعداد دورات للتدريب على كيفية التدريس 6من الجدول رقم )

، وبلغ متوسط الحاجة % 86.84باستخدام التعليم اإللكتروني كبيرة حيث كانت نسبة االحتياج 

، وأن الحاجة إلى التدريب على استخدام الكمبيوتر والهاتف الذكي كبيرة أيضا وقد بلغت نسبة 4.1

، وكذلك الحاجة كبيرة إلى توظيف اإلنترنت في 4.0وبلغ متوسط الحاجة  % 86.84االحتياج 

وبلغ  % 77.64االحتياج  تعليم مهارات اللغة العربية بالمدارس العربية ببروناي، حيث كانت نسبة

، وبحساب جميع المتوسطات نجد الحاجة كبيرة للتدريب على توظيف وسائل 3.8متوسط الحاجة 

 .3.97التعليم اإللكتروني حيث بلغ المتوسط 
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 مناقشة نتائج الدراسة: 

( يتضح أن الكتب المستخدمة في المدارس العربية هي كتب معهد 2من الجدول رقم )

اإلسالمية باألزهر الشريف، وكتاب العربية بين يديك، وسلسلة جامعة اإلمام محمد بن البعوث 

سعود، وكتاب العربية للناشئين، وتستخدم بعض المدارس مذكرات للتدريب تعدها لنفسها من خالل 

دروس مختارة، أو كتب قسم المناهج بوزارة الشؤون الدينية، وقد يعتمد بعض المعلمين على أنفسهم 

 إعداد مذكرة لتعليم اللغة إضافة إلى كتاب آخر مقرر.في 

وعلى الرغم من أن الكتاب المدرسي جزء من المنهج فإن النظم التربوية الحديثة لم تعد 

تعتمد كتابا معينا يقتصر المنهج عليه بل أصبحت تعتمد مساقات أو حزما تعليمية متجددة تزود بها 

جددة باستمرار ومواكبة للمستجدات التربوية، ويرى المدارس وتوزع على المعلمين، وتكون مت

(  "أن الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية والمرحلة التي تسبقها لها 310: 2010األقطش وآخرون )

أهمية بالغة في المناهج التعليمية فال ينفذ المنهج الدراسي إال من خالل كتاب دراسي أو أكثر"، 

دليل للمعلم يعرف من خالله المنهج وأهدافه والمبادئ التي وكذلك تحتاج الكتب الدراسية إلى 

روعيت في إعداد الكتب الدراسية، ويرشد المعلم إلى طرق التدريس المناسبة وكذلك األنشطة 

والوسائل واألسئلة التي تناسب كل موقف تعليمي، والمهارات التي يسعى إلى تنميتها، وكذلك 

 ج المعلم أو الطالب أن يرجع إليها.أساليب التقويم، والمراجع التي يحتا

( قلّة مالئمة المقرر الدراسي لمستوى 3في الجدول رقم ) (47.37%)ويرى المعلمون 

( يتضح لنا أن 4، مما ينذر بمشكلة، ومن الجدول رقم )2.3الطالب حيث بلغ المتوسط الحسابي 

لكترونية قليل جدا حيث بلغ اعتماد المقررات الدراسية في المدارس العربية ببروناي على برامج إ

، وإذا كان المعلم ال يرضى عن المقرر الدراسى ويرى قلة اعتماد المقررات 1.0المتوسط الحسابي 

الدراسية في المدارس العربية على برامج إلكترونية مساعدة، فإن هذا قد يفسر الشكوى من ضعف 

 طالب المدارس العربية في اللغة العربية. 

( يدرسون جزءين من كتاب العربية بين 2عربية ببروناي في الجدول )فطالب المدارس ال

يديك ألربع سنوات متتالية، أي من الصف الخامس اإلعدادي إلى الصف الثامن الثانوي، ورغم أن 

كتاب العربية بين يديك أعد خصيصا للناطقين بغير العربية فإن المعلم ال يعتمد في تدريسه على 

لكتاب أيضا ال يربط الطالب بغيره، فال يدعوه إلى مطالعة المكتبات وال التعليم اإللكتروني وا

الرجوع إلى اإلنترنت، فالكتاب ال يدعم التعليم اإللكتروني وال يغرس في الطالب الرغبة في التعلم 

الذاتي، وربط الطالب بجزءين من هذا الكتاب فقط على مدار أربع سنوات ليس كافيا لعالج مشكلة 

( أن 2014اللغة العربية لدى طالب المدارس العربية، وترى دراسة الشنطاوي ) ضعف مهارات

المنهج الجيد يجب أن يشجع الطالب على استخدام لغة الحياة اليومية في أنشطة كثيرة ومتنوعة، 

 وأن يشجع الطالب على التعلم الذاتي.

سعة إلى تمهيدي كما نالحظ أن مقرر األزهر الذي يستخدمه الطالب في السنوات من التا

الجامعة ال يفرق بين الناطقين بالعربية وغير الناطقين بها، وهذا يرجع إلى اختالف الفئة التي أعد 

لها المقرر، فطالب المرحلة الثانوية بمصر هم عرب ويتكلمون العربية ويفهمونها جيدا أما طالب 
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كتب األزهرية في حياتهم بروناي فيحتاجون أن يتعلموا مهارات اللغة، وال يستخدمون لغة ال

اليومية، وال يحتكون بالطالب العرب الذين تم إعداد المقرر لهم وال يتكلمون معهم، فقد وجدت 

( أن صعوبة اللغة المستخدمة في المنهج تجعل الطالب يغلب عليهم حفظ 2006دراسة حسن )

ضعفهم الشديد في مهارة  المفردات وترجمتها إلى اللغة األم، وتنقصهم ممارسة اللغة مما يؤدي إلى

 الكالم.

ونالحظ أن المفردات والمصطلحات في الكتب األزهرية المقررة ال تتناسب مع مستوى 

الطالب ألنها مفردات تراثية قديمة ال يتم استخدامها حتى في البيئة العربية، ولذلك فهي ال تتناسب 

( أن كتب معهد البعوث 45: 2005مع البيئة الثقافية للطالب البروناوي، وترى دراسة زكريا )

وضعها أساتذة من األزهر بلغة فصيحة وقديمة ال تتناسب مع الطالب غير العربي، كما نالحظ أن 

كل موضوع في الكتاب ال يحتوي على أنشطة وتدريبات كافية، والمواضيع التي تحتوي على 

ي معظمها، وال تتطلب تدريبات قليلة جدا وال تغطي موضوع الدرس، وهي أسئلة فهم واستيعاب ف

من الطالب أن يتحدث أو يكتب، واألسئلة التي تتطلب قراءة إضافية غير موجودة، وال يحتوي 

المقرر على مهارة االستماع، وال يتدرج المحتوى في تعليم الطالب حيث يقول ابن خلدون )دت: 

تدرج شيئا فشيئا، وقليال (: "اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على ال589

قليال"، وال يراعي المقرر األزهري بيئة الطالب وحالتهم النفسية واحتياجاتهم الحياتية، وال يساعد 

 الطالب على ممارسة النشاطات الصفية والالصفية. 

ونالحظ أن المقررات األزهرية ال تتناول المهارات اللغوية بشكل متوازن، فالدروس في 

يلة جدا، وال توجد أسئلة تتطلب من الطالب االستماع أو القراءة، وكذلك األسئلة بعض األحيان طو

التي تتطلب التحدث والكتابة قليلة جدا، فاألسئلة تركز على الجانب المعرفي أكثر من الجانب 

االتصالي والتطبيقي، مع العلم أن اللغة هي الوسيلة التي تساعد على النمو المعرفي واالجتماعي 

ي للطالب، كما أن المقرر األزهري يعتمد على الجانب النظري من النحو والصرف والبالغة والنفس

ويهمل الجانب التطبيقي، فالموضوعات التي يندر استخدامها يجب إبعادها، وكذلك األمثلة الشاذة 

ومتعددة األوجه، ولذلك ترى هذه الدراسة إعادة صياغة الدروس التعليمية باستخدام تدريبات 

شطة تنمي مهارات اللغة وتحث الطالب على الكالم والمناقشة وعدم االقتصار على تدريبات وأن

االستيعاب والفهم، ونشر المحتوى الجديد إلكترونيا مع تحميس المعلمين والطالب معا على استخدام 

 المحتوى اإللكتروني. 

أن الحاجة كبيرة ( بجمع كثيرا وكثيرا جدا يتضح لنا 5( من الجدول )1وفي السؤال رقم )

حيث بلغ المتوسط الحسابي  % 82.90إلى االستفادة من الكمبيوتر في تعليم اللغة العربية بنسبة 

، يرى المعلمون أن استخدام الكمبيوتر في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها أمر في غاية 3.9

ر كثيرا من الوقت الذي يحتاجه األهمية، فاستخدام الكمبيوتر في تعليم مهارات اللغة العربية سيوف

الطالب إلتقان اللغة، وتعليم اللغة العربية باستخدام التكنولوجيا الحديثة يجعل طرق تعليم اللغة أكثر 

مرونة، وبالتكامل مع بقية الوسائل والمنهج والمعلم والبيئة، وبالتعلم الذاتي والتعلم عن بعد، والتعليم 
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الفيديو والحاسوب والهاتف واإلنترنت، وغير ذلك من الوسائل المدمج، وباستخدام ملفات الصوت و

 التي ظهرت في عصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت باإلضافة إلى الكتاب المدرسي.

( يتضح لنا أن الحاجة كبيرة إلعداد برنامج إلكتروني 5( في الجدول )2ومن السؤال رقم )

، ومن هذا السؤال 4.1حيث بلغ المتوسط الحسابي  % 86.84لتعليم مهارات اللغة العربية بنسبة 

تتضح حاجة المعلمين إلى برامج إلكترونية تساعدهم في تنمية مهارات اللغة العربية لدى الطالب، 

مع العلم أن إعداد البرامج اإللكترونية يساعد على نشرها عبر اإلنترنت، ويساعد على نشرها عبر 

مج اإللكترونية المعدة في االنترنت يتم بسرعة وسهولة (، وتطوير البراCDاألقراص المدمجة )

وبتكلفة أقل مقارنة بالكتب وأنظمة الفيديو، والنشر عبر األقمار الصناعية ومحطات التلفزيون 

 والراديو.

( يتضح لنا أن الحاجة إلى تدريبات إلكترونية كبيرة 5( في الجدول )3ومن السؤال رقم )

، والتدريبات اإللكترونية أكثر فائدة من 4.1حيث بلغ المتوسط الحسابي  % 85.53جدا بنسبة 

التدريبات التقليدية إلمكانية تكرار حلها وإمكانية التدريب عليها إلى درجة اإلتقان، كما أن الطالب 

يحصل على التعزيز الفوري إلجابته، ويحصل على درجته في نهاية التدريب دون الحاجة إلى 

معلم، ودون الشعور بالخجل من الخطأ، وتتميز التدريبات اإللكترونية عبر الكمبيوتر الرجوع إلى ال

 بإمكانية تأكد المعلم  من أداء الطالب لها واجتيازها إلى المرحلة التالية.

( يتضح لنا أن الحاجة إلى إعداد اختبارات إلكترونية 5( في الجدول )4ومن السؤال رقم )

، فاالختبارات اإللكترونية تتميز عن االختبارات التقليدية بإمكانية  % 85.52كبيرة أيضا بنسبة 

تكرار حلها وإمكانية التدريب عليها إلى درجة اإلتقان، كما أن الطالب يحصل على التعزيز الفوري 

إلجابته، ويحصل على درجته في نهاية االختبار دون الحاجة إلى الرجوع إلى المعلم، ودون الشعور 

خطأ، وتتميز االختبارات اإللكترونية عبر الكمبيوتر بإمكانية تأكد المعلم  من أداء بالخجل من ال

الطالب لها واجتيازها إلى المرحلة التالية، وهذا يدل على ضرورة االهتمام بالتعليم اإللكتروني 

بإعداد تدريبات إلكترونية كثيرة تساعد الطالب على ممارسة اللغة، وكذلك إعداد اختبارات 

 رونية تساعد الطالب في التعرف على مستواه ودرجة إتقانه لمهارات اللغة.إلكت

( يتضح لنا أن الحاجة كبيرة جدا إلى ألعاب تعليمية 5( في الجدول )5ومن السؤال رقم )

، ويرى محي الدين أحمد، وهيتام، 4.0حيث بلغ المتوسط الحسابي  % 84.21إلكترونية بنسبة 

غوية التعليمية االلكترونية قابلة للتطبيق داخل الفصل وخارجه، مثلها ( أن األلعاب الل2015وجاد )

مثل غيرها من أنواع األلعاب كما يمكن استخدامها في كل المستويات التعليمية، وتساعد على 

إشراك المتعلمين جميعهم في التعلم، ويمكن إعداد األلعاب اللغوية اإللكترونية خالل تعليمنا لكل 

نصنع األلعاب الشفهية وألعاب القراءة، وألعاب الكتابة، وألعاب المفردات وألعاب مهارات اللغة، ف

التراكيب؛ فصحيح وخطأ يمكننا أن نجريها من خالل ألعاب تنافسية، وكذلك السؤال والجواب، 

وتعليم الصور واألصوات والكلمات،...الخ. ومع الطالب المبتدئين يمكننا أن نوظف األلعاب اللغوية 

رونية في تعليمهم فنصحح أخطائهم النطقية من خالل اللعب، وكذلك نعلمهم الفروق بين اإللكت

الصوامت والصوائت، بحيث نغرس فيهم استعمال اللغة كتابة ومشافهة بطريقة سليمة وصحيحة، 
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ويمكننا أن ننمي فيهم المهارات االتصالية من خالل السؤال والجواب وإعطاء اإلرشادات ووصف 

 األشياء. 

( يتضح لنا أن الحاجة كبيرة إلى أغاني تعليمية مبرمجة 5( في الجدول )5من السؤال رقم )و

، واستخدام األغاني في الفصول الدراسية يعزز 3.8بمتوسط حسابي  % 78.94إلكترونيا بنسبة 

من عالقات المتعلمين بعضهم تجاه بعض، كما يؤدي إلى تعزيز العمل الجماعي، وقد الحظت 

( أثر الموسيقى واإليقاع واللحن في تعلم اللغة. كما يمكن من خالل 2014) Ludke & Overyدراسة 

األغاني تحقيق الكفاءة اللغوية للمتعلم بطريقة مرحة، وقد الحظت الدراسات أن األغاني قد تساعد 

ودراسة  Shabani (2014) الطالب في التغلب على صعوبات تعلم اللغة األجنبية، كما في دراسة 

Ashtani & Zafarghandi ((2015  كما ترى دراسةSevik (2014)   أن األغاني تؤدي إلى تحسين

 مهارات القراءة والتحدت والكتابة، وتشجع على ممارسة اللغة خارج الفصل. 

( أن الحاجة إلى التعليم اإللكتروني وإلى إعداد 5( في الجدول )6-1وتشير األسئلة من )

، وهذا يؤكد 4.0برامج إلكترونية لتعليم مهارات اللغة العربية كبيرة حيث بلغ المتوسط الحسابي 

، )أي الذي يجمع بين التعليم (Blended Learning)أهمية استخدام برامج التعليم المدمج 

تروني والتعليم التقليدي( في إكساب الطالب المهارات األدائية، وضرورة بناء برامج تعليمية اإللك

ومواقع الويب، فالحاجة ملحة إلى إعداد برامج تعليمية تناسب التقدم التكنولوجي الهائل، وثورة 

عة التعليم المعلومات واالتصاالت، وهذا يؤكد أهمية إعادة محتوى المقررات الحالية لتتالءم مع طبي

المحوسب، فالتعليم بمساعدة الحاسوب واستخدام برمجيات الحاسوب التعليمية في تعليم اللغة 

العربية للناطقين بغيرها يعطي فرصا مختلفة ومتنوعة للتعليم والتعلم؛ ويكاد الحاسوب أن يكون 

تتطلبه المهارة عوضا عن أو إضافة إلى الطرق التعليمية القديمة، حيث يمكن من خالله تقديم ما 

 من فرص التدريب والتكرار لكي يتمكن الطالب من فهم هذه المهارة واستيعابها وتعميقها. 

( يتضح أن الحاجة إلعداد دورة للتدريب على كيفية التدريس بطريقة 6ومن الجدول )

ى ( يتضح أن الحاجة إل1، ففي السؤال )4.1التعليم اإللكتروني كبيرة، حيث بلغ متوسط الحاجة 

: 2006، ويرى الفي )4.0التدريب على استخدام الكمبيوتر كبيرة أيضا حيث بلغ متوسط الحاجة 

( أن استخدام الحاسوب لم يعد قاصرا على تخزين المعلومات وحفظها، وتصنيفها وتنظيمها، 161

وسرعة استرجاعها، وإنما أصبح قادرا على االتصال بمصادر المعلومات األخرى والتفاعل معها، 

السيما في مجال إرسال المعلومات واستقبالها، فظهر ما يسمى بالتعلم عن بعد، والمؤتمرات عن و

بعد، ولقد استخدم الحاسوب بكفاءة في التدريس، فأوجد للمعلم طرقا وأساليب جديدة في التدريس، 

دروسه وساعده على أن يقوم بدوره بكفاءة، واستخدمه الطالب في التعلم الذاتي فتمكن من متابعة 

معتمدا على نفسه، وتعامل معه كوسيلة تعليمية تحول بينه وبين الشعور بالخجل من زمالئه وتدفع 

 عنه حرج الخوف من الخطأ.

( يتبين لنا أن الحاجة كبيرة إلى توظيف االنترنت في 6( في الجدول )5ومن السؤال رقم )

( ضرورة توفير الوسائل التقنية 2010) Wright، وترى دراسة 3.8التعليم حيث بلغ متوسط الحاجة 

والفنية بالمؤسسات التعليمية لالستفادة من إمكانيات التعليم اإللكتروني في االرتقاء بمستوى 
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المعلمين والطالب، فالستخدام االنترنت أهمية تفوق الطرائق التقليدية نظرا لألهداف التي يحققها، 

ويساعد في تنمية مهارات التحصيل واالتجاهات  فهو يوفر الوقت والجهد في شرح المادة التعليمية،

لدى المتعلمين، ورغم أهمية اإلنترنت إال أن كثيرا من معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها ال 

يستفيدون منه وال يعرفون كيف يوظفونه في التعليم، ولذلك عليهم أن يتعرفوا على خدمات اإلنترنت 

خدموا البريد االلكتروني والقوائم البريدية والحوارات عبر التي يمكن االستفادة منها، وأن يست

اإلنترنت، مع االستفادة من آليات اإلنترنت البحثية والمكتبات اإللكترونية والوسائط اإللكترونية 

 المختلفة من صوت وصور وحركات ومؤثرات.

تماع إلى فاإلنترنت يوفر بيئة افتراضية لممارسة مهارة االستماع، وذلك عن طريق االس 

القصص الصوتية، والخطب والمحاضرات والمقابالت والبرامج اإلذاعية، إضافة إلى نشرات 

األخبار والرسائل الصوتية واألناشيد العربية، وتنمية مهارة الكالم عن طريق تسجيل الرسائل 

الصوتية، والتحدث في حجرات الدردشة، وكذلك المشاركة في الحوارات الشفوية بالصوت 

رة، وتنمية مهارة القراءة من خالل قراءة الرسائل العربية في البريد اإللكتروني، وقراءة والصو

المقاالت، واألخبار والوثائق الموجودة على صفحات المواقع العربية أو الجرائد العربية اليومية، 

ات، فضال وتنمية مهارة الكتابة عن طريق كتابة الرسائل اإللكترونية، وتسجيل المالحظات والتعليق

عن إبداء اآلراء، وملء االستمارات، وتحرير النصوص، ومن خالل المشاركة في الحوارات 

 التحريرية، وبذلك يكون اإلنترنت بيئة صالحة لتعليم مهارات اللغة العربية للناطقين بغيرها.  

اة ( حاجة المعلم إلى استخدام التعليم اإللكتروني كأد6( في الجدول )3ومن السؤال رقم )

أساسية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، فالتعليم اإللكتروني يحقق المرونة في الوقت 

والمكان، فعدد الساعات الدراسية سيكون مرنا حيث يمكن وضع المادة العلمية عبر اإلنترنت، 

توى ويستطيع الطالب الحصول عليها في أي مكان وفي أي وقت، فاإلنترنت يستطيع أن يرتقي بمس

المعلمين والطالب معا في آن واحد، وذلك بمشاركة المذكرات التعليمية للمعلمين المجتهدين عبر 

اإلنترنت، وكذلك شرائح العرض الداعمة للدروس التعليمية، ومشاركة الفيديوهات المساعدة 

عبر والداعمة للمقرر الدراسي، باإلضافة إلى مشاركة الفيديوهات المسجلة لألنشطة التعليمية 

اإلنترنت مثل أنشطة الخطابة والتمثيل والمناظرات ونشر البرامج اإلذاعية الصباحية، وأعمال 

الطالب المتمييزين وواجباتهم، فالمناهج الدراسية ال يقتصر إعدادها على الخبراء والمعلمين بل 

شر التجارب يجب إشراك الطالب في إعداد مفردات المنهج والوسائل التعليمية الداعمة ونشرها، ون

 التعليمية الناجحة التي يقوم بإبداعها الطالب والمعلمون. 

إلى  3.97( استعداد كثير من المعلمين بمتوسط 6( من الجدول )3-1وتؤكد األسئلة رقم )

حضور دورات تدربهم على توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة في التعليم، وهذا يدعو المختصين 

ب وتطويرها مع االهتمام بالدورات التدريبية للمعلمين لكي يحصلوا على إلى استمرار مراجعة الكت

المزيد من الخبرات التربوية والثقافية والسلوكية، وهذا يؤدي بدوره إلى رفع مستوى عملية التعليم 

والتعلم، ويزيد من طاقة المعلمين اإلنتاجية واإلبداعية، فمعلم المستقبل قد ال يحتاج أن يقف أمام 

يشرح لهم ويلقنهم، فقد أصبح التعليم عن بعد أحد األساليب المتبعة عبر اإلنترنت، وعلى  طالبه
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معلم اللغة العربية أن ينمي مهاراته في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، وأن يوظفها في خدمة 

نت، وأن لغة القرآن الكريم، وأن يستفيد من الكم الهائل من المعلومات المتوفر على شبكة اإلنتر

 يوظف كل الخدمات المتوفرة على اإلنترنت لخدمة تعليم اللغة.

إن هذه الدراسة تتماشى مع الدراسات السابقة في ضرورة مواكبة العملية التعليمية للتطور  

التكنولوجي الحادث في هذا العصر، فنتائج هذه الدراسة تؤكد الحاجة إلى تطوير مقررات تعليم 

بالمدارس العربية ببروناي بسبب عدم مناسبتها لمستوى الطالب في عصر مهارات اللغة العربية 

التكنولوجيا، فالمعلمون يحتاجون إلى مقررات تعليمية تدعم التعليم اإللكتروني، فالحاجة إلى اعتماد 

، 3.9التعليم اإللكتروني في تعليم مهارات اللغة العربية بالمدارس العربية كبيرة حيث بلغ متوسطها 

 2الحاجة كبيرة جدا إلى بناء برامج محوسبة لتعليم مهارات اللغة العربية، كما في السؤال  وكذلك

، وهذا يؤكد ضرورة إجراء بحوث علمية إلعداد 4.1( حيث بلغ المتوسط الحسابي 5بالجدول رقم )

 برامج إلكترونية لتعليم اللغة العربية لألجانب.

وإذا كان يصعب تغيير محتوى المواد والمقررات الدراسية بالمدارس العربية بسبب 

اتفاقيات التعاون بين األزهر والحكومة البروناوية، فإنه يتعين علينا أن نفكر في استخدام التعليم 

اإللكتروني لمعالجة قصور المقررات التعليمية، ويكون ذلك بإعادة نشر الكتب المقررة بطريقة 

عة إلكترونيا، أي بإضافة تدريبات إلكترونية وكتب ومراجع مساعدة وداعمة للمقرر الدراسي، موس

واالعتماد على التعليم اإللكتروني في إعادة صياغة المقررات بطريقة داعمة ألساليب التعليم 

ادة الحديثة وطرقه ، وحث المعلمين والطالب على استخدام المقررات اإللكترونية الداعمة، واالستف

من ذلك في تعويد الطالب على الرجوع إلى اإلنترنت وتوسعة مصادر القراءة والتعلم الذاتي، 

والفضاء اإللكتروني يتسع إلى عدد ال محدود من الكتب والمراجع والبرامج التفاعلية التي يمكنها 

يئة عربية أن تنمي مهارات الطالب اللغوية تحت إرشاد المعلم وبهدف دعم التعلم الذاتي، وخلق ب

 عبر التعليم اإللكتروني داخل الفصل وخارجه. 

توفير المقررات التعليمية  أنLearning Technology Center (2010) ويرى 

إلكترونيا سيؤدي إلى زيادة مشاركة الطالب، وسيوفر فرصا تعليمية جديدة حيث يتوفر المقرر 

أن الخلط بين التعليم اإللكتروني  Dziuban  (2004: 3)عبر اإلنترنت واألقراص المدمجة،  ويوضح

والتعليم التقليدي يؤدي إلى توفير المرونة في العملية التعليمية، كما يؤدي إلى تحسين نتائج التعلم، 

ويساعد الطالب على أن يتعلم كيف يتعلم، ويبقى أثر التعلم ويجعله نشطا خالل عملية التعلم، 

 والخصائص النفسية، ويسهم في تنمية التحصيل لدى الطالب.ويناسب المتعلمين مختلفي الميول 

 :الخاتمة

إن الكتاب المدرسي رغم ما له من أهمية إال أنه يبقى من الخطأ حصر تعليم اللغة العربية 

للناطقين بغيرها فيه وحده، بل يجب تعويد الطالب منذ البداية على أن يتلقى اللغة من مصادر 

 يمكن لكتاب أن يحيط به، وهذا ما يمكن للتعليم اإللكتروني أن يضيفه مختلفة، فاللغة بحر واسع ال

إلى المقررات التعليمية، فالتعليم اإللكتروني يثري العملية التعليمية ويخرجها من رتابة الكتاب 

المدرسي التقليدي إلى الكتاب االلكتروني التفاعلي الذي يستفيد من الوسائط االلكترونية المتعددة 
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ة، ولكي يكون الطالب محورا للعملية التعليمية يجب توفير المقررات التعليمية إلكترونيا والحديث

بطرق تدعم وتنمي مهارات الطالب اللغوية حيث يمكن استخدامها بالحاسوب أو بالهاتف الذكي، 

وكذلك نوظف المواد العربية الموجودة باإلنترنت من صفحات وفيديوهات وأدوات للتواصل لتعليم 

رات اللغة العربية، مع ضرورة إعطاء الطالب الحرية في التعلم الذاتي باستخدام التعليم مها

اإللكتروني، فالتعليم اإللكتروني يساعد في عرض المقررات التعليمية بأساليب وطرق مختلفة 

فيتعلم الطالب ويفهم في الفصل، ويواصل التعلم خارج المؤسسة التعليمية عن طريق الهاتف الذكي 

 لحاسوب واالنترنت.وا

واستخدام التعليم اإللكتروني يؤدي إلى استثارة اهتمام طالب اللغة الثانية وإشباع حاجاتهم، 

فالتعلم باستخدام الحاسوب يوفر للطالب درجة من اإليجابية والتفاعل أكبر من طرق التعليم 

لناطقين بغيرها سيترك األخرى، واستخدام الحاسوب والبرامج المحوسبة في تعليم اللغة العربية ل

انطباعا طيبا في نفس متعلم هذه اللغة، خصوصا إذا عرضنا اللغة العربية في أبهى صورها، 

فيتدرج الدارس في تعلم اللغة الحوارية حتى يصل إلى اللغة النثرية، ويتغنى باألغاني واألناشيد 

حاسوب، أو بالهاتف، وأخيرا البسيطة والجميلة، ويمارس ألعابا لغوية في الفصل مع زمالئه أو بال

إن استخدام التعليم اإللكتروني يخلق عالما تواصليا مألوفا لدارس هذا العصر، ويجعل تعليم اللغة 

العربية مسايرا لتغيرات هذا العصر، ويخلق روابط اجتماعية وحضارية بين الدارسين للغة العربية 

 من غير أبنائها، وبين العرب أنفسهم.

باالهتمام بكفاءة المعلم وتأهيله وتدريبه كي يكون قادرا على توظيف سة وتوصي هذه الدرا

التعليم اإللكتروني في العملية التعليمية، ودعم المدارس بمقررات وبرامج إلكترونية تساعد المعلم 

على أن يكون قائدا ومشرفا على العملية التعليمية، وضرورة توفير المعامل اللغوية بكل المؤسسات 

ية، وتسهيل إجراءات استخدامها، وتوفير المواد التعليمية المناسبة لها من برامج محوسبة التعليم

ووسائط متعددة وأفالم، وتوفير الكمبيوترات والمسجالت والتلفزيونات في أماكن يسهل استخدامها 

أن  واالستفادة منها، ودعم المؤسسات التعليمية بخدمات اإلنترنت المجانية، كي يسهل على المعلم

يؤدي دوره في توجيه الطالب إلى ما ينمي مهاراته اللغوية، وأن يربط الطالب بالبرامج المحوسبة 

وصفحات اإلنترنت الداعمة لتنمية مهارات الطالب اللغوية، فيكون الطالب هو مركز العملية 

 .التعليمية، وهو المسئول عن تنمية مهارته اللغوية
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Abstract 

The Arabic language curriculum of Arabic schools in Brunei Darussalam 

prepares students to study Arabic language and Islamic studies for 

university, therefore, Arabic schools have integrated some of the Al-Azhar 

Arabic language curriculum into their curriculum, so that its students can 

pursue university studies in Al-Azhar university. This study aims to 

identify the importance of e-learning in the Arabic language curriculum for 

non-native speakers from the perspective of teachers in Arabic schools. To 

achieve this, the study described here uses a descriptive approach, 

distributing a questionnaire among teachers (72%). Note that most teachers 

have been studying in the Arabic school beforehand, hence they are able to 

understand the research problem. This study found that a large percentage 

of teachers (47.37%) see a lack of suitability of the traditional course for 

students and (77.63%) of teachers see a lack of adoption of electronic 

programs in the traditional curriculum in Brunei, and support the need and 

preparation of electronic education. Although teachers will need to attend 

courses that train them to use e-learning, the findings indicate that teachers 

are keen to use e-learning when teaching. In conclusion, this study 

recommends training Arabic language teachers to use e-learning in order 

to improve levels of communication in Arabic and raise student attainment. 

And the Arabic language curriculum needs to review by using e-learning 

tools and materials in the classroom and outside the classroom. 
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