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ملخص البحث:
هتدف ىذه الدراسة إىل التعرف على اجتاىات طلبة اجلامعة يف ماليزاي حنو استخدام برانمج تعليمي قائم على
التعلم التشاركي عرب شبكة التواصل االجتماعي يف حتسُت مهارة الكتابة ابللغة العربية ،وتتكون عينة الدراسة من
( )58طالباً وطالب ًة يف اجلامعة اإلسالمية العادلية مباليزاي للعام الدراسي 5108/5107م ،ومت اختيارىم ابلطريقة

القصدية ،ولتحقيق ىدف الدراسة قام الباحث ببناء أداة الدراسة ادلتمثلة ابالستبانة .أشارت نتائج الدراسة إىل
قوة اجتاىات الطلبة حنو الربانمج ادلقًتح يف حتسُت مهارة الكتابة ،وكانت االجتاىات قوية يف النواحي اآلتية :أوالً،
واثنيا ،التغذية الراجعة مبتوسط
تصميم الربانمج التعليمي مبتوسط حسايب  7.15واحنراف معياري ً ،1.:10
حسايب  6.;9واحنراف معياري  ،1.:59واثلثًا ،الفيسبوك كأداة التعلم التشاركي مبتوسط حسايب 6.;6
ابعا ،استخدام الكتابة التشاركية يف تعلم اللغة مبتوسط حسايب  6.9:واحنراف
واحنراف معياري  ،1.:81ور ً
أخَتا أثر الربانمج التعليمي مبتوسط حسايب  6.96واحنراف معياري  ،1.:5:وإمجاالً فإن
معياري  ،1.957و ً
االجتاىات يف الدرجة الكلية كانت قوية ،حيث كانت مبتوسط حسايب  6.;1واحنراف معياري  ،1.:19ويف
ضوء النتائج اليت توصلت إليها ىذه الدراسة فإن الباحث يوصي بضرورة تفعيل التعلم التشاركي من خالل شبكة
التواصل االجتماعي يف تعليم مهارة الكتابة ابللغة العربية.

* طالب دكتوراه ،اجلامعة األردنية ،عمان ،ادلملكة األردنية اذلامشية.
** أستاذ دكتور ،اجلامعة األردنية ،عمان ،ادلملكة األردنية اذلامشية.

اجتاىات الطلبة الناطقُت بغَت العربية يف ماليزاي حنو استخدام برانمج تعليمي قائم على التعلّم التشاركي عرب شبكة
التواصل االجتماعي

. غرب الناطقُت، تعليم اللغة- مهارة الكتابة- شبكة التواصل االجتماعي- التعلم التشاركي:الكلمات ادلفتاحية
Abstract:
This study aimed at identifying the perceptions among university students in
Malaysia towards using an educational programme based on collaborative
learning via social networking in improving Arabic language writing. The
participants of the study were selected purposely who consisted of 25
International Islamic University Malaysia students in the academic year
2014/2015. To fulfill the aim of the study, the researcher developed
questionnaires to gather data. The results had shown that the perceptions of
students towards the use of the proposed educational programme in improving
writing skill was strong. The mean for designing the educational programme was
4.02 with the standard deviation of 0.701. The mean for feedback was 3.86 with
the standard deviation of 0.726. Facebook as a collaborative tool scored high
with the mean, 3.83 and the standard deviation, 0.750. The use of collaborative
writing in Arabic language learning also scored high with the mean of 3.67 and
the standard deviation of 0.624. While the mean for effect of the educational
programme was 3.63 with the standard deviation of 0.727. The overall scores
were high with the mean of 3.80 and the standard deviation of 0.706. In view of
the study results, the researcher recommends the necessity of activating the
collaborative learning via social networking in the teaching of Arabic writing
skill.
Keywords: Collaborative learning, Social networking, Writing skill, Teaching
Arabic language, non-native speakers.
Abstrak:
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti persepsi pelajar universiti di Malaysia
terhadap penggunaan program pendidikan berasaskan pembelajaran kolaboratif
melalui laman jaringan sosial untuk memperbaiki kemahiran menulis. Peserta
kajian ini terdiri daripada 25 orang pelajar Universiti Islam Antarabangsa
Malaysia. Dapatan kajian menunjukkan tahap persepsi pelajar terhadap
penggunaan program pendidikan yang dicadangkan bagi memperbaiki kemahiran
menulis adalah tinggi. Min bagi rekabentuk program pendidikan adalah 4.02
dengan sisihan piawai 0.701. Min bagi maklumbalas pula adalah 3.86 dengan
sisihan piawai 0.750. Manakala min bagi Facebook sebagai alat kolaborasi pula
mencatatkan min 3.83 dengan sisihan piawai 0.750. Penggunaan penulisan secara
kolaborasi dalam pembelajaraan bahasa Arab juga mencatatkan pencapaian yang
tinggi iaitu dengan min 3.67 dan sisihan piawai 0.624. Kesan program
pendidikan pula memperoleh min 3.63 dengan sisihan piawai 0.727. Pencapaian
secara keseluruhannya adalah tinggi dengan min 3.80 dan sisihan piawai 0.706.
Berdasarkan keputusan ini, pengkaji mencadangkan penggunaan pembelajaran
secara kolaborasi melalui laman jaringan sosial dan pengajaran kemahiran
menulis di dalam bahasa Arab.
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مقدمة:
ينتشر التعلّم التشاركي يف أماكن عديدة يف العامل ،قد القى جناحاً متميزاً يف حتسُت ادلهارات وانل اىتماماً
واسعاً من قبل الباحثُت الًتبويُت ،دلا لو من أتثَت إرنايب وفاعل يف بقاء أثر التعلّم لدى الطالب ،ومن
ذلك ظهرت احلاجة إىل اتباع طريقة التعلّم يف رلموعات ضمن نظام التعلّم األساسي .أشارت إليزابيت
وبًتيسيا وكلَت 0إىل التعلّم التشاركي أبنو نشاط تعليمي منظم يشَت إىل االىتمامات الرئيسة ادلتعلقة
بتحسُت تعلّم الطلبة؛ حيث يساعدىم على تقدير وجهات نظر متعددة وتطوير ادلهارات الالزمة دلعاجلة

ادلشكالت ادلشًتكة اليت تواجو رلتمعاً متنوعاً.
فعالة لتحسُت أداء الطلبة
وىنالك من يرى أن بيئة التعلّم التشاركي ميكن أن تكون وسيلة ّ
الكتايب ،ويف ىذا اإلطار ّبُت كثَت من الباحثُت فوائد ممارسة مهارة الكتابة يف بيئة التعلّم التشاركي ،ومن
بينها حتسُت التفكَت الناقد لدى الطلبة 5،واحتفاظ أذىاهنم ابدلعلومات) 6،وحتسُت جودة األداء الكتايب
7
لديهم.
ويف الواقع ما سبق ،فإن مهارة الكتابة تتطلب ادلزيد من العناية واالىتمام بتعليمها ،حىت يتمكن
ادلتعلّم من أداء أنشطتها على الوجو األنسب ،لذا ميكن للتكنولوجيا أن تكون أداة مفيدة للكتابة يف
ألهنا تتيح دلستخدميها فرصة التفاعل والتشارك يف رلتمع افًتاضي ،ومن أدوات
التعلّم التشاركي؛ ّ
التكنولوجيا اليت تُستخدم يوميّاً لدى ادلتعلّمُت يف القرن احلادي والعشرين شبكات التواصل االجتماعي،
واليت تؤدي إمداد ادلتعلّم ابدلعلومات واالجتاىات اإلرنابية لديو وتشكيل وعيو ليكون أكثر قدرة على
التأثَت يف اآلخرين ،كما أهنا ختدم تعلّم اللغات وتسهم يف ترمجة ادلعلومات من وإىل اللغة العربية من أجل
حتسُت عملية التواصل وإزالة الفوارق احلضارية ،فضالً عن دتيز ىذه الشبكات بعدة مميزات منها
8
التشاركية والتفاعلية.
فإذا كانت تلك مميزات شبكة التواصل االجتماعي ،فإنو ينبغي على ادلؤسسات الًتبوية

االستفادة منها يف تطوير عملييت التعلّم والتعليم من خالذلا ،فقد تبنّت كثَت من ادلؤسسات الًتبوية يف
العامل عامةً ويف ماليزاي خاص ًة فكرة دمج التكنولوجيا يف عملية التعليم والتعلّم ،فبدأت اجلامعات يف
ماليزاي ابستكشاف أذنية استخدام شبكات التواصل االجتماعي ،وقد تطور ىذا االستخدام كما أشار
يوسف وعبد ادلنان 9إىل أذنية استخدام أدوات التواصل االجتماعي ابعتبارىا أداة من أدوات تعليم اللغة
الثانية وتعلّمها.
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وقد أشارت بعض الدراسات إىل أن استخدام شبكة التواصل االجتماعي قد ساعد على زايدة
حتصيل ادلتعلّم وتنمية شخصيتو ،فالتعلّم ادلستند إىل شبكة التواصل االجتماعي يسمح للمتعلّم التعبَت عن
فعال ،وىذا من شأنو أن يعزز ثقتو بنفسو فضالً عن
ذاتو ابللغة األجنبية اليت دتكنو من ممارستها بشكل ّ
شعوره ابلسعادة أثناء كتابتو عن موضوع زنبو ،ويثَت دافعية ادلتعلّم يف متابعة ادلكتوب والرد عليو بصورة مل
تكن موجودة ومتاحة يف الطريقة االعتيادية .وقد أشار :إىل أذنية التواصل الكتايب اإللكًتوين يف مساعدة
ادلتعلّم على التعبَت عن تفكَته وزايدة ثقتو يف التعبَت عن نفسو ،كما أنو يربط ادلتعلّم ابحملتوى الدراسي
عن طريق التواصل االجتماعي يف أي وقت وعن طريق أي جهاز يشاء ،سواء أكان حاسوابً عادايً أم
حاسوابً زلموالً أم ىاتفاً ذكيّاً.
وعلى الرغم من الدور اإلرنايب الذي تؤديو اسًتاتيجية التعلّم التشاركي عرب شبكة التواصل
االجتماعي يف توظيف عملية التواصل الكتايب ،إال أن الدراسة يف ىذا اجملال من الدراسات القليلة
خاص ًة يف رلال تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ،كما أن الدراسات اخلاص ًة بتوظيفها يف تعلّم مهارة
الكتابة ما زالت اندرة ،ومعظم الدراسات اليت قد أجريت كانت يف استخدام اللغة اإلجنليزية عرب الويكي
(.)Wiki
ومن ىذه الدراسات قام إيلوال وأوسكوز; إبجراء دراسة هتدف إىل كشف أساليب ادلتعلّمُت
والتفاعالت يف الكتابة التشاركية ابللغة اإلجنليزية  ،ووصف اجتاىات الطلبة يف الكتابة الفردية والكتابة
وتكونت الدراسة من (;)
التشاركية وانطباعاهتم عن استخدام الويكي ( )Wikiيف فصل مهارة الكتابةّ ،
أفراد من طلبة اجلامعة الذين درسوا مهارة الكتابة ابللغة األسبانية ،ومت استخدام أربع أدوات جلمع
البياانت ،األوىل ادلقاالت اليت كتبها الطلبة ،والثانية االستبانة ،والثالثة الكتاابت يف الويكي ،والرابعة
يسهل
ادلناقشة عرب الدردشة ( ،)Chatأظهرت نتائج الدراسة أن االعتماد على تكنولوجيا التعليم ّ
يكون رلتمع الطلبة الذي ال يعتمد على ادلعلم والكتب
عمليات الكتابة والتفاعالت بُت الطلبة ،كما أنو ّ
ادلقررة فحسب ،بل يتفاعل مع مجيع أعضاء ادلدرسة.
وأجرى زاو وسيمبسون ودوميزي< دراسة دلعرفة أثر ( (Google Docsيف خربات تعلّم طالب
اجلامعة يف مساق مبدأ علم النفس يف جامعة جورجيا ( .)University of Georgiaتكونت عينة
الدراسة من ( )68طالباً وطالبة مت توزيعهم عشوائيّاً إىل رلموعة الدراسة اليت درست بطريقة ( Google
 )Docورلموعة أخرى دون استخدام ( .)Google Docولتحقيق ىدف الدراسة ،استخدم الباحثون
االستبانة لقياس معرفة خربات أفراد الدراسة يف استخدام ( ،)Google Docوقد أظهرت النتائج أن
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الطالب يعتربون ( )Google Docأداة مفيدة للعمل اجلماعي والكتابة التشاركية ابللغة اإلجنليزية ،كما
أهنا تؤثر يف تعلّم الطالب.
أما بيكوسكي وفيتانيج 01،فقد قاما إبجراء ال ّدراسة اليت هتدف إىل معرفة أثر الويب القائم على
الكتابة التشاركية على تطور الكتابة الفردية يف اللغة األجنبية ،وقد استخدم الباحثان ادلنهج شبو التجرييب
تكونت عينة ال ّدراسة من (< )8طالباً وطالبة مت اختيارىم من إحدى
ذا رلموعتُت ضابطة وجتريبية ،وقد ّ
اجلامعات يف أمريكا ،كما مت توزيعهم إىل رلموعتُت :أوالذنا جتريبية بلغ أفرادىا ( )65طالباً وطالبة،
تكونت من االختبار القبلي-
واثنيتهما ضابطة بلغ أفرادىا ( )5:طالباً وطالبة ،أما أدوات ال ّدراسة فقد ّ
البعدي ،واالستبانة ،وبطاقة ادلالحظة ،وأسئلة ادلقابلة ،وقد استخدم الباحثان اختبار (ت) حلساب داللة
الفروق بُت اجملموعتُت ،وقد أظهرت نتائج ال ّدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حتصيل الطلبة
دلهارة الكتابة تعزى لطريقة التدريس ولصاحل رلموعة الويب ،القائم على الكتابة التشاركية.
وأجرى أيدين ويلديز 00دراسة هتدف إىل معرفة اجتاىات طالب اجلامعة حنو استخدام الويكي يف إجناز
وتكونت عينة الدراسة التطبيقية
مشاريع الكتابة التشاركية ،وقد اتبع الباحثان ادلنهج الوصفي التحليليّ ،
من ( )67طالباً وطالبة من الناطقُت بغَت اللغة اإلجنليزية يف إحدى اجلامعات اخلاص ًة يف إسطنبول
بًتكيا .وقد اس تخدم الباحثان االستبانة وأسئلة ادلقابلة ،وكما مت استخدام التحليل الكمي الوصفي من
التكرارات والنسب ادلئوية ،وكذلك التحليل النوعي لبياانت ادلقابلة شبو ادلنظمة ،وقد أظهرت النتائج أن
الويكي القائم على مهام الكتابة التشاركية يؤدي إىل االستخدام الصحيح للقواعد النحوية.
وقام سوانتاراتيب وويشادي 05إبجراء دراسة كان اذلدف منها معرفة أثر أنشطة الكتابة التشاركية
ابستخدام ( )Google Docيف قدرات الطلبة يف مهارة الكتابة ،وقد اتبع الباحثان ادلنهج شبو التجرييب
ذي رلموعتُت ضابطة وجتريبية .وقد تكونت عينة الدراسة من ( );1طالباً وطالبة مت اختيارىم بطريقة
قصدية من إحدى اجلامعات اخلاصة يف اتيالند ،كما مت توزيعهم إىل رلموعتُت أوالذنا جتريبية ويبلغ عدد
أفرادىا ( )71طالباً وطالبة ،واثنيتهما ضابطة ويبلغ عدد أفرادىا ( )71طالباً وطالبة .أما أدوات الدراسة
فقد تكونت من اختبار مهارة الكتابة ،ومقياس اجتاىات الطلبة حنو الكتابة التشاركية عرب (
 ، )Docومقياس أداء الكتابة التشاركية ،وقد استخدم الباحثان اختبار (ت) حلساب داللة الفروق بُت
Google

اجملموعتُت ،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حتصيل الطلبة دلهارة الكتابة
تعزى لطريقة الكتابة التشاركية ،كما أظهرت النتائج إرنابية اجتاىات الطلبة حنو أنشطة الكتابة التشاركية.
ونظراً إىل ما سبق ولندرة الدراسات يف ىذا اجملال ،ارأتى الباحثان أن يقوما إبجراء الدراسة
احلالية من خالل تصميم برانمج تعليمي قائم على التعلّم التشاركي عرب الفيسبوك ،وحتاول اإلجابة عن
السؤال اآليت :ما اجتاىات الطلبة الناطقُت بغَت العربية يف ماليزاي حنو الربانمج التعليمي القائم على التعلّم
التشاركي عرب الفيسبوك يف حتسُت مهارة الكتابة؟
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اشتملت ىذه الدراسة على ( )58طالباً وطالبة يف كلية اللغات واإلدارة ابجلامعة اإلسالمية
العادلية مباليزاي الذين درسوا مادة اللغة العربية ألغراض مهنية ( )Arabic for occupationيف الفصل
الثاين  ، 5108/5107وللكشف عن اجتاىات الطلبة حنو الربانمج ادلقًتح مت اختيار أفراد الدراسة من
الطالبة ادلاليزيُت بطريقة قصدية ،ومت توزيع االستبانة على اجملموعة التجريبية اليت درست ابستخدام
الربانمج التعليمي القائم على التعلّم التشاركي عرب شبكة التواصل االجتماعي (الفيسبوك) ،وتلقى ىؤالء
الطلبة برانرلاً تدريبيّاً منظّماً على التعلّم التشاركي.
قام الباحث من خالل االطالع على األدب النظري الذي يتعلق بدراسة االجتاىات وقياسها ببناء
االستبانة لقياس االجتاىات حنو الربانمج التعليمي القائم على التعلّم التشاركي عرب شبكة التواصل
االجتماعي (الفيسبوك) لغرض تعلّم الطلبة ادلاليزيُت مهارة الكتابة ،وقد مت تقسيم االستبانة إىل مخسة
رلاالت كاآليت:
 -0تصميم الربانمج التعليمي.
 -5التغذية الراجعة.
 -6الفيسبوك بوصفها أداة التعلّم التشاركي.
 -7استخدام الكتابة التشاركية يف تعلّم اللغة.
 -8أثر الربانمج التعليمي.
تكونت االستبانة من ( )70فقرة ،وكل فقرة تتضمن ( )8درجات تعرب عن مستوايت متفاوتة
ّ
وفق مقياس ليكرت ذي التدرج اخلماسي كاآليت :موافق بشدة ( )8درجات ،موافق ( )7درجات،
غَت متأكد ( )6درجات ،غَت موافق ( )5درجتان ،غَت موافق بشدة ( )0درجة واحدة ،وقد
اشتملت االستبانة على عدد من الفقرات السلبية اليت مت عكس الدرجات ادلعطاة ذلا عند
التصحيح.
وكانت اإلجابة عن عبارات االستبانة وفق تدرج مخاسي لدرجة ادلوافقة على النحو اآليت :قوية
جداً ،قوية ،متوسطة ،ضعيفة ،ضعيفة جداً .وقد اعتمد الباحث للحكم على الدرجات على معيار
معُت ،بيانو أن احلد األعظم للمقياس ىو ( )8واحلد األدىن ىو ( )0والفارق بينهما ىو (( )7ادلدى)،
وقسم ادلدى على عدد درجات السلم ( 1.; = 8/7طول اخللية) الذي مت إضافتو إىل احلد األدىن
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للحصول على بداية السلم اخلماسي ليكرت (يوسف .)5108 ،وذلذه الغاية فقد ع ّد ادلدى كما ىو
مبُت يف اجلدول ( )0اآليت:
اجلدول ( .)1معيار ادلتوسطات احلسابية ودرجة ادلوافقة للسلم اخلماسي ليكرت
ادلتوسط احلسايب

درجة ادلوافقة

من 8.1 -7.5
من -6.7أقل من 7.5
من -5.9أقل من 6.7
من ;-0.أقل من 5.9
أقل من ;0.

قوية جداً
قوية
متوسطة
ضعيفة
ضعيفة جداً

اإلحصاء التحليلي ونتائج سؤال الدراسة
لإلجابة عن سؤال الدراسة الذي نصو (ما اجتاىات الطلبة الناطقُت بغَت العربية يف ماليزاي حنو الربانمج
التعليمي القائم على التعلّم التشاركي عرب الفيسبوك يف حتسُت مهارة الكتابة؟) ،مت حساب ادلتوسطات
احلسابية واالحنرافات ادلعيارية للدرجة الكلية ،ولكل رلال من رلاالت القياس ،كما مت حساب ذلك لكل
فقرة من فقرات مقياس اجتاىات الطلبة ادلاليزيُت حنو الربانمج التعليمي القائم على التعلّم التشاركي عرب
الفيسبوك يف حتسُت مهارة الكتابة .وفيما يلي عرض ذلذه النتائج:

اجلدول ( . )2ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية الستبانة اجتاىات الطلبة ادلاليزيني حنو
الربانمج التعليمي القائم على التعلّم التشاركي عرب الفيسبوك يف حتسني مهارة الكتابة

الرتبة

اجملال

ادلتوس احلساي

1

4.02

2
6
4
5

<9

االحنراف ادلعياري درجة ادلوافقة

تصميم الربانمج التعليمي
التغذية الراجعة
الفيسبوك كأداة التعلّم التشاركي
استخدام الكتابة التشاركية يف تعلّم اللغة العربية
أثر الربانمج التعليمي

3.86

0.726

3.83

0.750

3.67

0.624

3.63

271.:

قوية
قوية
قوية
قوية

الدرجة الكلية

3.80

0.706

قوية

0.701

قوية

العدد األول – السنة الثامنة

اجتاىات الطلبة الناطقُت بغَت العربية يف ماليزاي حنو استخدام برانمج تعليمي قائم على التعلّم التشاركي عرب شبكة
التواصل االجتماعي

يتضح من اجلدول ( )5أن ادلتوسط احلسايب الستجاابت الطلبة ادلاليزيُت الستبانة االجتاىات
حنو الربانمج التعليمي القائم على التعلّم التشاركي عرب الفيسبوك يف حتسُت مهارة الكتابة بشكل عام بلغ
( )3.80وابحنراف معياري بلغ ( ،)0.706وىذا يعٍت أن درجة اجتاىاهتم حنو أثر الربانمج كانت قوية.
كما يشَت اجلدول ( ) 5إىل أن من بُت اجملاالت الفرعية دلقياس اجتاىات الطلبة ادلاليزيُت حنو أثر الربانمج
ادلقًتح ،حتظى كل اجملاالت بدرجة قوية؛ حيث يًتاوح متوسطها احلسايب ما بُت ( )6.96و(،)4.02
وأقواىا رلال تصميم الربانمج التعليمي وبلغ ادلتوسط احلسايب ( )4.02ابحنراف معياري (.)0.701
وميكن أن تعزى ىذه النتائج إىل أن الربانمج كان ممتعاً ومؤثراً وجاذابً يف تعلّم مهارة الكتابة لدى
يغَت جو البيئة
لعل ىذا يرجع إىل أثر التعلّم التشاركي يف خلق بيئة افًتاضية الذي ّ
الطلبة ادلشاركُت .و ّ
التقليدية ادلملة ،ومن اجلدير ابلذكر أن التعلّم التشاركي عرب الفيسبوك من اسًتاتيجيات التعلّم اليت جتعل
يغَت اجتاه ادلعلم من التعليم إىل التعلّم؛ ومن االىتمام أبساليب ادلعلم يف
ادلتعلّم ىو زلور عملية التعلّم؛ ما ّ
تعليم اللغة إىل االىتمام ابسًتاتيجيات ادلتعلّم يف تعلّمو اللغة األجنبية ،وبدأت األنظار تتجو إىل حتديد
اسًتاتيجيات تعلّم اللغة اليت يستخدمها ادلتعلّم ،لتعينو على تطوير تعلّمو للغة ،كما أن التعلّم التشاركي
يوفر بيئة تعلّمية تفاعلية جلذب اىتمام ادلتعلّم وزنثو على التعاون من خالل تبادل ادلعلومات واآلراء
واخلربات ،ومن ىذا ادلنطلق فقد أبدى الطلبة ادلاليزيون اجتاىات إرنابية قوية حنو ىذا الربانمج التعليمي،
ال سيما أن التعلّم التشاركي ينطوي من وجهة نظر ادلنهجية البنائية على التفاعل مع ادلعلومات مبستوى
أعلى ،ووصف ادلعلومات وتفسَتىا على أساس ادلعرفة واخلربة.
وابلنظر إىل اجملاالت الفرعية الستبانة االجتاىات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ،ميكن الوصول إىل
النتائج اآلتية:
أوالً :نتيجة تصميم الربانمج التعليمي

مت حتليل فقرات االستبانة ادلتعلقة مبجال تصميم الربانمج التعليمي ،واجلدول ( )6يبُت النتائج اآلتية:

اجلدول ( .)3ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية الستجابة الطلبة حنو فقرات جمال تصميم

رقم الفقرة

3
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الربانمج التعليمي مرتبة ترتيباً تنازلياً
الفقرة

ساعدين نشاط العصف الذىٍت على أن أكون أكثر وعياً

الر ادلتوس

االحنراف

درجة

تبة

احلسا

ادلعياري

ادلوافقة

1

4.20

0.707

قوية جداً

ي
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أبدناط قواعد اللغة العربية.
2

4.16

0.624

قوية

8
17

وجدت أن اللغة اليت استعملها ادلعلم يف الربانمج صعبة
الفهم.

3

4.16

0.624

قوية

40

ساعدين نشاط العصف الذىٍت على إثراء مفردايت.

4

4.16

0.746

قوية

41

ساعدين نشاط العصف الذىٍت على أن أمتلك مهارات
التحليل.

5

4.04

0.735

قوية

27

أعتقد أن التعليمات اليت تلقيتها من ادلعلم واضحة.

6

4.00

0.645

قوية

13

كانت معايَت سلم التقدير مفيدة نظراً لكوهنا تزودين ابلتغذية
الراجعة حول أدائي يف كتابيت.

7

3.96

0.790

قوية

22

الدليل ادلتوفر يف الربانمج كان مفيداً يف تنفيذ ادلهام ادلعطاة.

8

3.80

0.645

قوية

9

3.72

0.792

قوية

32

كنت متشوقاً إىل ادلواد التعليمية ادلتضمنة يف الربانمج.

استغرقت ادلهام اليت تضمنها الربانمج وقتاً طويالً.

ّبُت اجلدول ( )6نتائج استجاابت الطلبة لفقرات رلال تصميم الربانمج التعليمي؛ حيث يتضح أن
معظم فقرات ىذا اجملال قد حصلت على درجة قوية يًتاوح متوسطها ما بُت ( )6.:5و(،)7.09
أضعفها الفقرة ( )65اليت تنص على (استغرقت ادلهام اليت تضمنها الربانمج وقتاً طويالً) ،أما أقوى
فقرات ىذا اجملال الفقرة ( )6اليت تنص على (ساعدين نشاط العصف الذىٍت على أن أكون أكثر وعيا
أبدناط قواعد اللغة العربية) حيث زنظى مبتوسط حسايب ( )7.51ابحنراف معياري (.)1.:1:
لعل ىذا يدل على أن ادلهام القائمة على التعلّم التشاركي كانت تُصمم تصميماً دقيقاً،
و ّ
وتساعد على سهولة ممارسة مهارة الكتابة وتوص يل ادلعلومات للطلبة .ومن ىذه ادلهام العصف الذىٍت
الذي يهدف إىل التخفيف من صعوبة تطبيق التعلّم التشاركي ،فقد استفاد الطلبة من مهام العصف
الذىٍت بطريقة متواصلة يف الربانمج؛ حيث أدار رئيس اجملموعة مجيع حلقات النقاش اخلاص ًة إبجناز
وشجع أعضاء اجملموعة على تقدًن ادلقًتحات واألفكار واحللول يف مشروعهم ،وعدم
مشروع ادلساقّ ،
فرضو عليهم ما يعتقد أبنو األصلح واألنسب .كل تلك األمور ال شك يف أهنا قد ساعدت بشكل فعال
على تعلّم مهارة الكتابة ،ومن مث وجدوا أهنا قد أضافت إليهم شيئاً كثَتاً من ادلفردات وقواعد اللغة
العربية ،وادلهارات اجلديدة مثل مهارات التحليل.
فقد مت تطبيق معايَت مهارة الكتابة اليت صممها جاكوبس وزمالؤه 06،وكان اختيارمعايَت
جاكوبس وزمالئو موفّقاً لتقوًن مهارة الكتابة لدى الطلبة الناطقُت بغَت اللغة األجنبية؛؛ أل ّهنا مصممة

;<
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اجتاىات الطلبة الناطقُت بغَت العربية يف ماليزاي حنو استخدام برانمج تعليمي قائم على التعلّم التشاركي عرب شبكة
التواصل االجتماعي

اعتماداً على مبادئ تعليم مهارات الكتابة ابللغة األجنبية؛ ما ساعدىم على معرفة مواطن قوهتم
وضعفهم يف الكتابة وعلى تصحيح وتعديل كتاابهتم اعتماداً على الفقرات ادلوجودة يف ىذه ادلعايَت ،ولقد
07
تبُت يف األدب النظري أن تزويد الطلبة مبعايَت مهارة الكتابة تساعدىم على ختطيط كتاابهتم وإجراءىا،
ّ
وىذه األمور ال ريب مؤثرة يف اجتاىات الطلبة ادلاليزيُت حنو الربانمج وحتسُت مهارة الكتابة.
وكذلك دليل استخدام الربانمج ادلصمم للطلبة ،وىو عبارة عن التوجيهات اليت تركز على حتسُت
وتنمية مهارات الكتابة لدى الطلبة ،ومن مث فإن زلتوى الدليل يشكل دنوذجاً عملياً ميكن استخدامو من
قبل الطلبة؛ إذ يبدو أن تزويد الطلبة هبذا الدليل قبل القيام مبشروعهم كان مفيداً لتوجيههم يف كتابة
التقرير وتوضيحهم اجلودة اليت البد أن تكون مطبقة فيها ،كما أنو سهل للطلبة فهم عملية التعلّم
التشاركي وطريقة استخدام الفيسبوك بوصفو أدا َة لتطبيق عملية التعلّم التشاركي فضالً عن األداء
ادلطلوب واخلطوات لتعزيز جودة كتاابهتم.
ومن األمور األخرى اليت أسهمت يف االجتاىات اإلرنابية حنو تصميم الربانمج التعليمي ،تنظيم مادة
الدراسة وتسلسلها ،والعمل ضمن رلموعات؛ ما أدى إىل االجتاىات اإلرنابية حنو ىذا اجملال لدى طلبة
رلموعات التعلّم التشاركي.
فضالً عن ذلك فقد أسهمت ادلهام الكتابية يف إرنابية اجتاىات الطلبة حنو تصميم الربانمج،
ألهنا مصممة وفقاً خلصائص ادلتعلّمُت وحاجاهتم لتحقيق أىداف الربانمج ،كما أهنا تتطلب
وذلك؛ ّ
اإلعداد والتخطيط من جانب ادلعلم والطلبة أنفسهم مما يؤدي إىل ثقتهم ابلنفس ،والرغبة يف العمل مع
اآلخرين من أجل إثبات ذاهتم وقدراهتم ،وىذا بدوره يؤدي إىل إرنابية اجتاىاهتم حنو الربانمج ادلقًتح.
اثنياً :نتيجة التغذية الراجعة

مت حتليل فقرات االستبانة ادلتعلقة مبجال التغذية الراجعة ،واجلدول (ّ )7بُت نتائج ىذا اجملال.

اجلدول ( . )4ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية الستجابة الطلبة حنو فقرات جمال التغذية

رقم الفقرة

الراجعة مرتبة ترتيباً تنازلياً
الفقرة

االحنراف

درجة

الرتبة ادلتوس
احلساي

ادلعياري

ادلوافقة

11

إن التغذية الراجعة اليت زود هبا ادلعلم مهمة يف تنفيذ
مهامي يف الكتابة التشاركية.

1

4.28

 0.678قوية جداً

30

إن ادلزج بُت التغذية الراجعة اليت زود هبا الزمالء وادلعلم

2

4.16

0.800

أفضل لتحسُت مهاريت يف الكتابة.
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20

شعرت ابلرضا للتعليقات اليت كتبها الطالب اآلخرون
على ادلضمون الذي كتبتو.

3

4.04

0.539

قوية

6

كانت التغذية الراجعة اليت زود هبا زمالئي يف الفيسبوك
مفيدة يف التعرف على األخطاء وتصحيحها.

4

4.04

0.611

قوية

2

كانت التغذية الراجعة اليت زود هبا زمالئي فعالة يف
حتسُت مهاريت يف الكتابة.

5

4.04

0.735

قوية

35

أفضل التغذية الراجعة اليت زود هبا ادلعلم على التغذية
ّ
الراجعة اليت زود هبا زمالئي.

6

3.92

0.759

قوية

25

شعرت ابلثقة أثناء تقدًن التغذية الراجعة لزمالئي على
كتاابهتم ابللغة العربية.

7

2.56

0.961

ضعيفة

يتضح من اجلدول ( ) 7أن درجة موافقة أفراد اجملموعة التجريبية على فقرات رلال التغذية الراجعة قوية؛
حيث بلغ أدىن ادلتوسطات احلسابية ذلا ( )5.89ابحنراف معياري ( )1.<90وىي الفقرة ( )58اليت
تنص على (شعرت ابلثقة أثناء تقدًن التغذية الراجعة لزمالئي على كتاابهتم ابللغة العربية) ،أما أعالىا
فتمثل يف الفقرة ( )00اليت تنص على (إن التغذية الراجعة اليت زود هبا ادلعلم مهمة يف تنفيذ مهامي يف
الكتابة التشاركية) حيث بلغ متوسطها احلسايب (; )7.5ابحنراف معياري (; .)1.9:ومن بُت فقرات
ىذا اجملال ،حتظى فقرة واحدة بدرجة قوية جداً ،و( )8فقرات على درجة قوية ،وفقرة واحدة على درجة
ضعيفة.
ومن اجلدير ابلذكر أن ادلهام الكتابية اليت قام هبا الطلبة على صفحة الفيسبوك ساعدت الطلبة
على تقبّل التغذية الراجعة اإلرنابية من أقراهنم ،كما أهنا شجعتهم على ادلشاركة البناءة يف األنشطة
ادلستمرين ،ميكن القول
الكتابية ،والعمل بشكل مثمر حلل ادلشاكل ادلشًتكة .ومن خالل النقاش واحلوار
ّ
إن التفاعل بُت الطلبة يف ىذا الربانمج يزيد من دافعيتهم لتعلّم مهارة الكتابة .وقد أظهرت استجابة
الطلبة لفقرات ىذا اجملال أن التغذية الراجعة اليت ق ّدمها أقراهنم تفيدىم يف حتسُت مهارة الكتابة ابللغة
العربية ،وفضالً عن ذلك تعد التغذية الراجعة من آليات حبث وتصحيح األخطاء اللغوية اليت يقع فيها
الطلبة ،على الرغم من إرنابية استجاابهتم حنو ىذا اجملال ،إال أن بعض الطلبة ما زالوا غَت قادرين على
تصويب أخطاء زمالئهم اللغوية ،وىذا يدل على ضعفهم يف اللغة.
أما التفاعل بُت ادلعلم وادلتعلّم من أجل تنفيذ ادلهام التشاركية وإرشاد الطلبة ،فقد أبدى الطلبة
لعل ىذا يرجع إىل أن التغذية الراجعة اليت قدمها ادلعلم أكثر موثوقية وفعالية يف
اجتاىات قوية حنوه ،و ّ
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عرب
حتسُت مهارة الكتابة لدى الطلبة ،نظراً إىل أهنا أكثر دقّ ًة من التغذية الراجعة اليت قدمها أقراهنم ،فقد ّ
الطلبة عن شعورىم أبذنية دور ادلعلم يف تزويدىم ابلتغذية الراجعة ،وقد استفادوا كثَتاً منها يف تنمية مهارة
الكتابة ،واتفقت ىذه النتيجة مع ما أسفرت عنها دراسة قام هبا إمساعيل؛ 08حيث ّبُت أن التغذية
الراجعة على صفحة الفيسبوك تعطي للطلبة دنوذجاً كتابيّاً صحيحاً يف الكتابة الالحقة؛ حيث كانوا
يقت دون مبا ىو جديد من ادلفردات والتعبَتات والًتاكيب اليت وجدوىا يف تعليقات ادلعلم وأقراهنم.
ومن األمور األخرى اليت أسهمت يف االجتاىات اإلرنابية حنو التغذية الراجعة ،إاتحة الربانمج
نشط وتُثري التفاعل بُت ادلتعلّم
فعل وتُ ّ
التعليمي عملية التعلّم التشاركي من خالل ادلهام الكتابية اليت تُ ّ
وأقرانو وبُت ادلتعلّم ومعلمو يف نواح متعددة ،ومن ضمنها انحية ادلشاركة يف حتديد اذليكل العام دلوضوع
التقرير ،ومجع ادلعلومات ادلطلوبة من مصادرىا ادلختلفة ،واختيار ادلفردات واأللفاظ وأساليب الكتابة
فعال على تطوير التعلّم ذي ادلعٌت وغرس
ادلناسبة ،فكال التفاعلُت ال شك يف أهنما ساعدا الطلبة بشكل ّ
التعلّم العميق لديهم .لذا ،فإن التفاعل والتواصل فيما بينهم وبُت ادلعلم جعلهم أكثر دافعيةً حنو تعلّم
الكتابة ابللغة العربية.
وميكن أيضاً أن يرجع سبب إرنابية اجتاىات الطلبة يف ىذا اجملال إىل توجيو ادلعلم ادلستمر
للطلبة وسرعة فهمهم للتعليمات اليت قدمها الباحث يف الدورة التدريبية؛ حيث مت تدريبهم على أساليب
تقدًن التغذية الراجعة؛ إذ قدم ادلعلم النصائح واإلرشادات ذلم قبل وأثناء تنفيذ الطلبة مهامهم الكتابية،
وحثهم على ادلشاركة يف األنشطة الكتابية؛ إذ هتيء جهود ادلعلم الفرص التصال الطلبة بعضهم ببعض
عرب الفيسبوك ،ومناقشة ادلادة الدراسية وبنقد بعضهم أداء بعض ،وتقوًن أعماذلم الكتابية حيث يؤدي
ذلك إىل إفادة الطلبة من بعضهم ،واكتساب خربات جديدة يف تعلّم مهارة الكتابة وتطبيقها يف أداء
مهام أخرى ،وال يقتصر األمر على ذلك فقط ،بل يتجاوزىا إىل اعتماد ادلعلم على مبدأ الثواب والتعزيز
اللذين يبذل الطلبة من خالذلما أقصى ما عندىم من قدرات وما ميلكون من مهارات ،ألجل الفهم معاً
ومساعدة بعضهم بعضاً ،والعمل على إجناز وإتقان ادلهام ادلطلوب تنفيذىا يف اجملموعة الواحدة.
اثلثاً :نتيجة الفيسبوك بوصفها أداة التعلّم التشاركي

مت حتليل فقرات االستبانة ادلتعلقة مبجال الفيسبوك بوصفها أداة التعلّم التشاركي ،ويبُت اجلدول ()8
نتائج حتليل استجاابت الطلبة ادلتعلقة هبذا اجملال.
اجلدول ( .)5ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية الستجابة الطلبة حنو فقرات الفيسبوك
بوصفها التعلّم التشاركي مرتبة ترتيباً تنازلياً
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االحنراف

درجة

الرتبة ادلتوس

رقم الفقرة

الفقرة

احلساي

ادلعياري

ادلوافقة

4.44

0.768

قوية جداً

10

دائماً أستخدم وظيفة اإلعجاب ( )Likeللموافقة على
تعليقات زمالئي.

1

0.833

قوية

24

وجدت أن وظيفة احلائط ( )Wallمفيدة لتبادل ادلواد
اإلضافية ذات الصلة.

2

4.12

قوية

5

ينمي استخدام الفيسبوك مهارة التعلّم التشاركي.
ّ

3

4.04

0.735

4

3.88

0.927

قوية

3.76

0.597

قوية

0.792

قوية
قوية
متوسطة

15

يوفر الفيسبوك بيئة تعليمية خالية من اإلجهاد.

29

يكون الفيسبوك اجتاىاً إرنابيّاً حنو تعلّم اللغة العربية
ّ
كلغة أجنبية.

5

34

زاد استخدام الفيسبوك من ثقيت يف الكتابة يف مواقع
التواصل االجتماعي.

6

3.72

19

وجدت أن وظيفة احلائط ( )Wallمفيدة يف التواصل
مع زمالئي.

7

3.64

0.638

1

ساعدتٍت ادلالمح التشاركية (
 )featuresيف الفيسبوك على تطوير مهارايت يف الكتابة
ابللغة العربية.

8

3.00

0.707

Collaborative

ّبُت اجلدول ( )8أن أغلبية فقرات رلال الفيسبوك بوصفها أداة التعلّم التشاركي حصلت على درجة
قوية ،يًتاوح متوسطها احلسايب ما بُت ( )6.97و( ،)7.05وتتمثل أضعف فقرات ىذا اجملال درجة يف
الفقرة ( )0اليت تنص على (ساعدتٍت ادلالمح التشاركية يف الفيسبوك على تطوير مهارايت يف الكتابة
ابللغة العربية)؛ حيث حصلت على درجة متوسطة مبتوسط حسايب ( )6.11واحنراف معياري
( .)1.:1:ومن بُت فقرات ىذا اجملال ،حتظى فقرة واحدة بدرجة قوية جداً ،و( )9فقرات على درجة
قوية ،وفقرة واحدة على درجة متوسطة.
لعل ذلك يرجع إىل سهولة استخدام نظام الفيسبوك وثبوت فعاليتو؛ أل ّن السمة االجتماعية
و ّ
والتشاركية من ادلميزات ادلوجودة يف نظام الفيسبوك ابعتباره اجليل الثاين من التعلّم اإللكًتوين ،كما أنو
أسهم أيضاً بصورة فعالة يف إنشاء بيئة التعلّم التشاركي مبا يؤدي لالنتقال إىل دنط جديد من التعلّم كما
يتسم بتغَت أساليب التعليم والتعلّم؛ ما يؤدي إىل إثراء ىذه البيئة ،وإىل اتساع مفهوم التعليم يف ادلساحة
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الزمنية وادلكانية ،فضالً عن أهنا تعد كذلك أداة تسمح إبنشاء احملتوى التشاركي ،وادلشاركة يف الكتابة،
وروابط جديدة ذلذا احملتوى من قبل الطلبة ،فضالً عن إمكان تطبيق الفيسبوك حتقيقاً للمشاركة اجلماعية
وإدارة احملتوى يف التعلّم الرمسي.
لذا ،رأى الطلبة ادلشاركون أهنا قد ساعدهتم على سهولة مهام الكتابة ومناقشتها مع زمالئهم،
وذلك من خالل أدوا ت التواصل يف نظام الفيسبوك الذي أاتح للمشاركُت إمكانية التواصل مع بعضهم
بعضاً ،ومن بُت ىذه األدوات لوحة احلائط ( )Wallوالدردشة ( )Chatاللتان استخدمهما الطلبة
ادلشاركون دلناقشة ادلهام الكتابية اليت كلفهم ادلعلم هبا؛ ما يتطلب التواصل ادلستمر بُت الطلبة ،وتتفق
ىذه النتيجة مع ما توصلت إليو دراسة جيسي وفاطمة 09أبن بيئة الفيسبوك بيئة تتيح للمشاركُت فرصة
العالقة بُت الطلبة.
ادلناقشة والتفاعل يف التعلّم ،كما أهنا فعالة للتواصل وبناء ّ
وعلى الرغم من إرنابية اجتاىات الطلبة حنو الفيسبوك بوصفها أداة التعلّم التشاركي ،إال أن
بعض الطلبة ادلشاركُت يًتددون يف أتييد الفقرة ادلتعلقة بدور اخلصائص التشاركية يف الفيسبوك يف تطوير
لعل السبب يف ذلك يرجع إىل أن الطلبة ال يزالون يعتربون شبكة الفيسبوك
مهارة الكتابة ابللغة العربية .و ّ
أداة اجتماعية ترفيهية على الرغم من أهنا تُستخدم ألغراض تعلّم اللغة العربية ،وىذا ليس غريباً؛ أل ّن بناء
اجتاه اإلنسان حنو التغيَت ،ال ميكن أن يكتمل بُت عشية أو ضحاىا ،بل البد من مرور وقت كاف وىو
يتعرض إىل ذلك األمر حىت تتشكل لديو الرؤية ادلتكاملة حنوه ومن مث يصدر عنو االجتاه ادلكتمل
(يوسف.0:)5108 ،
رابعاً :نتيجة جمال استخدام الكتابة التشاركية يف تعلّم اللغة العربية

مت حتليل فقرات االستبانة ادلتعلقة مبجال استخدام الكتابة التشاركية يف تعلّم اللغة العربية ،واجلدول ()9
يبُت النتائج اآلتية:
اجلدول ( .)6ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية الستجاابت الطلبة حنو فقرات جمال
رقم الفقرة

استخدام الكتابة التشاركية يف تعلّم اللغة العربية مرتبة ترتيباً تنازلياً
الرتبة ادلتوس
الفقرة

احلساي

االحنراف
ادلعياري

درجة

18

عزز العمل بشكل تشاركي مهارايت يف االتصال.
ّ

1

4.44

0.507

قوية جداً

23

كان العمل بشكل تشاركي مضيع ًة للوقت حيث
قضيت وقتاً طويالً يف شرح األمور لآلخرين.

2

4.12

0.600

قوية
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14

طور استخدام الفيسبوك لدي مهارات حل ادلشكالت.
ّ

3

4.04

0.735

قوية

4
33

ساعدين العمل بشكل تشاركي على ادلشاركة بنشاط يف
عملية التعلّم.

4

4.00

0.500

قوية

ّأدى العمل بشكل تشاركي إىل صعوابت من انحية
الفعالة يف ادلهام
إاتحة الفرصة جلميع الطلبة ابدلشاركة ّ
التعليمية.

5

3.52

0.714

قوية

28

حسن العمل بشكل تشاركي الًتاكيب اللغوية لكتابيت.
ّ

6

3.20

0.500

متوسطة

9

أثناء العمل بشكل تشاركي ،أسهم مجيع أعضاء

7

2.36

0.810

ضعيفة

اجملموعة ابلتساوي يف ادلهام.
يشَت اجلدول ( ) 9أعاله إىل أن درجة موافقة أفراد اجملموعة التجريبية على فقرات رلال استخدام الكتابة
التشاركية يف تعلّم اللغة العربية قوية؛ حيث بلغت أدىن ادلتوسطات احلسابية ذلا ( )5.69ابحنراف معياري
( )1.;01اليت تنص على (أثناء العمل بشكل تشاركي ،أسهم مجيع أعضاء اجملموعة ابلتساوي يف
(عزز العمل بشكل تشاركي مهارايت يف
ادلهام) ،أما أعالىا فتمثل يف الفقرة (; )0اليت تنص على ّ
االتصال) حيث بلغ متوسطها احلسايب ( )7.77ابحنراف معياري ( .)1.81:وحتظى فقرة واحدة
بدرجة قوية جداً ،و( )7فقرات على درجة قوية ،وفقرة واحدة على درجة متوسطة ،وفقرة واحدة على
درجة ضعيفة.
لعل ىذا يرجع إىل عملية ادلشاركة ادلستمرة بُت أفراد اجملموعة مما يتطلب االتصال ادلتواصل
و ّ
للحصول على ادلعلومات ومناقشتها ،ويوفر الفرصة لالحتفاظ ابدلعلومات دلدة أطول ،كما ساعدت
الكتابة التشاركية على اخنفاض مستوى اخلوف من األخطاء والقلق من الفشل وتوفر للطلبة مظلة واسعة
من الشعور ابالطمئنان والثقة ابلنفس وحسن األداء ،وىذا ال يتوفر يف الطرائق االعتيادية.
وعلى الرغم مما أبدوه من االجتاىات اإلرنابية القوية السابقة حنو استخدام الكتابة التشاركية يف
تعلّم مهارة الكتابة ابللغة العربية ،فما زالوا مًتددين يف أتييد الفقرة اليت تنص على حتسُت الًتاكيب
اللغوية من خالل األعمال التشاركية ،وميكن تفسَت ذلك أبن مدة الدراسة اليت استغرقت أربعة أسابيع مل
تكن كافية لتدريب الطلبة على اكتساب مهارة التعلّم التشاركي وتغيَت اجتاىاهتم حنوىا.
ف في الوقت الذي يعترب فيو ىذا األمر من اإلرنابيات إال أنو قد محل يف طيّاتو بعض السلبيات
وىذا ما عرب عنو بعض الطلبة يف عدم شعورىم ابلرضا ،وأشارت فقرات ىذا اجملال إىل أن العمل
التشاركي يف بعض األحيان يسمح بوجود طلبة مًتددين عن ادلشاركة يف إجناز ادلهام واألنشطة احملددة،
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لعل ىذا يرجع إىل خرباهتم ادلاضية يف العمل اجلماعي .كما يُعترب إجناز ادلشروع وادلهام أمراً مسلماً بو
و ّ
ابلنسبة إىل ىؤالء الطلبة ،وىذا الذي جعل الطلبة اآلخرين النشطاء مًتددين عن االلتزام أبعمال
تشاركية ،وحاولوا أداء ىذه ادلهام واألنشطة دون مساعدة زمالئهم يف اجملموعة؛ لذا على ادلعلم أن يدرب
اقبة مستمرًة بشكل
الطلبة على االعتياد على الكتابة التشاركية قبل تطبيقها ويراقب أعماذلم وأدوارىم مر ً
فردي لضمان ادلشاركة ادلتساوية بينهم؛ لكن ىذين العملُت يستغرقان وقتاً طويالً؛ ما زاد األعباء على
عاتقو.
خامساً :نتيجة استخدام الكتابة التشاركية يف تعلّم اللغة العربية

مت حتليل فقرات االستبانة ادلتعلقة مبجال استخدام الكتابة التشاركية ،واجلدول ( ):يبُت النتائج اآلتية:

اجلدول ( .)7ادلتوسطات احلسابية واالحنرافات ادلعيارية الستجابة الطلبة حنو فقرات جمال أثر
الربانمج التعليمي مرتبة ترتيباً تنازلياً
الفقرة
رقم الفقرة

االحنراف

درجة

الرتبة ادلتوس

احلساي ادلعياري

ادلوافقة

36

تعلّمت ادلزيد من ادلفردات من خالل الكتابة التشاركية
عرب الفيسبوك.

1

4.24

0.723

قوية جداً

16

أثناء الكتابة بشكل تشاركي عرب الفيسبوك ،قضيت
الوقت لتوليد األفكار أكثر مما أفعلو عندما أكتب

2

4.04

0.735

قوية

وحدي.
12

أثناء عملية الكتابة بشكل تشاركي عرب الفيسبوك،
قضيت الوقت يف التخطيط أكثر مما أفعلو عندما أكتب
وحدي.

3

3.88

0.600

قوية

38

شجعٍت الدمج بُت الفيسبوك والكتابة التشاركية على
كتابيت ابللغة العربية.

4

3.88

0.927

قوية

39

كانت جلسات العصف الذىٍت اليت عُقدت عرب
الفيسبوك تساعدين على تنظيم أفكاري قبل البدء
ابلكتابة.

5

3.56

0.917

قوية

7

أستمتع ابلكتابة أكثر من قبل بسبب استخدام الكتابة

6

3.48

0.823

قوية
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التشاركية يف الفيسبوك.
31

حسن العمل بشكل تشاركي عرب الفيسبوك مضمون
ّ
كتابيت.

7

3.44

0.507

قوية

21

أثناء الكتابة بشكل تشاركي عرب الفيسبوك ،قضيت

8

3.36

0.569

متوسطة

الوقت للتدقيق النحوي أكثر مما أفعلو عندما أكتب
وحدي.
26

أثناء الكتابة بشكل تشاركي عرب الفيسبوك ،قضيت
الوقت للتدقيق اإلمالئي أكثر مما أفعلو عندما أكتب
وحدي.

9

3.20

0.826

متوسطة

37

تعلّمت تنظيم كتابيت بشكل أفضل من خالل الكتابة
التشاركية عرب الفيسبوك.

10

3.20

0.645

متوسطة

تبُت يف اجلدول ( ):السابق ،أن أضعف رلال درجة من بُت اجملاالت اخلمسة دلقياس اجتاىات
لقد ّ
الطلبة ادلاليزيُت حنو الربانمج ادلصمم ىو رلال أثر الربانمج التعليمي ،على الرغم من أنو أضعف اجملاالت
اخلمسة إال أن أغلبية فقرات ىذا اجملال حصلت على درجة قوية ،يًتاوح متوسطها احلسايب ما بُت
( )6.77و( ،)7.17وحصلت ( )6فقرات على درجة متوسطة ،أضعفها الفقرة ( )6:اليت تنص على
(تعلّمت تنظيم كتابيت بشكل أفضل من خالل الكتابة التشاركية عرب الفيسبوك) مبتوسط حسايب
( )6.51واحنراف معياري ( )1.978وتلتها يف درجة متوسطة الفقرة ( )59السالبة اليت تنص على
(أثناء الكتابة بشكل تشاركي عرب الفيسبوك ،قضيت الوقت للتدقيق اإلمالئي أكثر مما أفعلو عندما
أكتب لوحدي) مبتوسط حسايب ( )6.51واحنراف معياري ( ،)1.;59مث تلتها الفقرة ( )50اليت تنص
على (أثناء الكتابة بشكل تشاركي عرب الفيسبوك ،قضيت الوقت للتدقيق النحوي أكثر مما أفعلو عندما
أكتب وحدي) مبتوسط حسايب ( )6.69واحنراف معياري (< ،)1.89أما أقوى فقرة يف ىذا اجملال
فتمثل يف الفقرة ( )69اليت تنص على (تعلّمت ادلزيد من ادلفردات من خالل الكتابة التشاركية عرب
الفيسبوك) حيث حصلت على درجة قوية جداً مبتوسط حسايب ( )7.57واحنراف معياري (.)1.:56
لعل ىذا يرجع إىل نشاط العصف الذىٍت ومشاركة مصادر التعلّم اللذين يزودان الطلبة
و ّ
مبفردات اللغة العربية مبا تساعدىم على تنظيم أفكارىم قبل البدء ابلكتابة .ومن األمور األخرى اليت
أسهمت يف االجتاىات اإلرنابية حنو أثر الربانمج التعليمي ،اعتماد الربانمج التعليمي ادلقًتح على مبادئ
النظرية البنائية اليت ساذنت يف إرناد آاثر إرنابية يف حتصيل الطلبة دلهارة الكتابة ،ومل رنعل الربانمج
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التعليمي ىذه ادلبادئ رلرد نظرية فقط ،بل كان تطبيقاً دلبادئ ساذنت يف زايدة حتصيل مهارة الكتابة،

كما أنو يوفر بيئة تعلّمية تفاعلية جلذب اىتمام الطلبة وزنثهم على ادلشاركة وادلساعدة فيما بينهم وبُت
أقراهنم من خالل تبادل ادلعلومات واآلراء واخلربات ،ومن ىذا ادلنطلق فقد أبدى الطلبة ادلاليزيون
اجتاىات إرنابية قوية حنو أثر الربانمج التعليمي ،ال سيما أن ىذا الربانمج ينطوي من وجهة نظر ادلنهجية
البنائية على التفاعل مع ادلعلومات على مستوى أعلى ،ومن خالل وصف ادلعلومات وتفسَتىا على
أساس ادلعرفة واخلربة ،ويعترب الطلبة يف ىذا الربانمج مشاركُت يف عملية التعلّم وليسوا مستقبلُت
للمعلومات فقط كما ىو احلال يف طريقة التدريس االعتيادية ،ومندرلُت عرب الفيسبوك مع الطلبة
اآلخرين أكثر ،كما يتيح ىذا الربانمج الفرصة للطلبة يف اجملموعة استغالل القدرات واإلمكاانت ادلوجودة
لدى كل فرد.
اخلامتة
أجابت ىذه الدراسة عن سؤال الدراسة ،وىو :ما اجتاىات الطلبة الناطقُت بغَت العربية يف ماليزاي
حنو الربانمج التعليمي القائم على التعلّم التشاركي عرب الفيسبوك يف حتسُت مهارة الكتابة؟ واستخدمت
الدراسة يف ذلك استبانة لقياس اجتاىات عينة الدراسة.
توصلت الدراسة إىل أن درجة اجتاىات الطلبة كما أييت:
 .0يف رلال تصميم الربانمج التعليمي كانت قوية؛ حيث حتظى مبتوسط حسايب ( )7.15وابحنراف
معياري (.)1.:10
 .5يف رلال التغذية الراجعة كانت قوية؛ حيث حتظى مبتوسط حسايب ( )6.;9وابحنراف معياري
(.)1.:59
 .6يف رلال الفيسبوك بوصفها أداة التعلّم التشاركي كانت قوية؛ حيث حتظى مبتوسط حسايب
( )6.;6وابحنراف معياري (.)1.:81
 .7يف رلال استخدام الكتابة التشاركية يف تعلّم اللغة العربية كانت قوية؛ حيث حتظى مبتوسط
حسايب ( )6.9:وابحنراف معياري (.)1.957
 .8يف رلال أثر الربانمج التعليمي كانت قوية؛ حيث حتظى مبتوسط حسايب ( )6.96وابحنراف
معياري (.)1.:5:
ويتضح من النتائج أن الدرجة الكلية الجتاىات الطلبة حنو الربانمج التعليمي القائم على التعلّم
التشاركي عرب شبكة التواصل االجتماعي كانت قوية.
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