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امللخص
إ ن تعلم اللغة العربية اليت مت القيام هبا يف املدرسة ال يزال بعيدا عن احلالة املتوقعة .واستنادا إىل الدراسات اليت أجريت يف بعض املدارس ،أن وسائل تعليم اللغة العربية
يف املدارس ال تزال تستخدم الوسائل التقليدية مللة للطالب .اإلاضافة إىل ذلك ،الطالب هم أكثر انشغاال مع املواد يف الكتاب املقرر .لذلك ،ال يزال هناك العديد
من الطالب الذين هم أقل جيدة يف التحدث ابللغة العربية من حيث النطق وإتقان الكلمات والرتنيم .استنادا إىل املشاكل املذكورة أعاله فيؤخذ حال يف شكل وسائل
التعليم املتنوعة اليت ميكن استخدامها للمعلمني والطالب يف تعليم التحدث .استخدام virtual realityلوسائل التعليم هو حل حلل هذه املشكلةVirtual .
 realityهو التكنولوجيا اليت تسمح للتفاعل مع الكائن اخليايل ابستخدام جهاز كمبيوتر وجلب يف جو -3د ابستخدام النظارة VR ( virtual reality
 )Box / Cardboardوهو شبه الواقع .وهذا ميكن أن يوفر اخلربة املختلفة يف عملية التعلم للطالب وخاصة تعلم اللغة العربية .من خالل هذا التطبيق حياول
الباحثون جلعل وسائل التعليم التفاعلية ملهارة الكالم لطالب الصف الثامن للمدرسة املتوسطة .حتتوي وسائل االعالم على املواد والتقييم وأتيت مع الوسائل املختلفة
مثل الصور واألصوات والرسوم املتحركة اليت جتذب الطالب للدراسة.

الكلمات الرئيسية  :مهارة الكالم ،وسائل التعليمVirtual Reality ،

املقدمة
اللغة العربية هي لغة أجنبية اليت تدرس يف املؤسسات التعليمية الرمسية والتعليم غري الرمسي ترتاوح بني مستوي املدرسة
اإلبتدائية واملدرسة املتوسطة واملدرسة الثانوية إىل مستوي العالية .عند دراسة لغة بلد ما ،ال تطلق لتعلم الثقافة .التعليم بني
الثقافات هو عملية تكون فيها الرؤى الثقافية للطالب أوسع ،مبساعدة املعلومات اجلديدة عن الثقافة واللغات األجنابية ،ويف
الوقت نفسه زايدة وعي األطفال ابلسمات اخلاصة للثقافة واللغة (ماداي.)194 :2013 ،
ويقال أن جناح الطالب يف تعلم اللغة العربية عندما يتقن الطالب أربع مهارات لغوية (إسكاندارواسيد :2013
 .)226وتشمل املهارات األربعة على مهارة االستماع ،ومهارة الكالم ،ومهارة القراءة ،ومهارة الكتابة .جيب أن تتم التعلم اللغوي
بشكل هرمي من مهارات االستماع إىل مهارات الكتابة (اتريكان .)34 :2015
مهارة الكالم هي اإلفصاح اللفظي عن العقل .ابلقول ما يف الفكر ،ميكن للمرء أن جيعل اآلخر الذي يتحدث فامها مما
يف ذهنه .الكالم هو نشاط اتصال مهم يف احلياة البشرية .وعالوة على ذلك ،أن الكالم هو وسيلة أساسية لتعزيز التفاهم،
واالتصال املتبادل ابستخدام اللغة كالوسيلة (إيفيندي.)150 :2012 ،
على الرغم من أن دراسة اللغة العربية يف أندونيسيا قد استمرت لقرون طويل ،لكن تعلم مهارة االستماع العربية والكالم
ال تزال افتقارا إىل االهتمام والرتكيز الكايف .وذلك ألن غرض تعلم اللغة العربية موجة فقط يف اجتاه واحد ،أي حبيث يكون
الطالب قادرين على فهم لغات الكتاابت الواردة يف الكتب العربية والتعريف احلقيقة .طريقة تعلم اللغة تؤكد على أنشطة التعلم يف
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حتفيظ النحوي وترمجة الكلمة للكلمة (حرفيا) (عزا  .)65 :2015وهذا يؤدي إىل عدم التوازن يف منو اللغة للطالب الذين
يسببون اضعفا يف تطوير لغة الطالب.
وال يزال تعلم الكالم الذي مت يف املدرسة بعيدا عن الظروف املتوقعة .استنادا إىل البحث يف بعض املدارس اليت أجراه
حاكم ( )8 :2016ذكر أن وسائل تعليم اللغة العربية يف املدارس ال تزال استخدام الوسائل التقليدية مملة للطالب .والطالب
أكثر انشغاال مع املواد يف الكتاب املقرر .ويسبب ذلك إىل أقل االبتكار للتعليم يف الفصول الدراسية واستخدام وسائل التعليم
التقليدية اليت جتعل الطالب أقل القصوى ومملة .ومشكلة تعليم مهارة املالم ،كما حيدث يف تعلم مهارة الكالم العربية للمدرسة
املتوسطة يف مدينة سيمارانج ،وخاصة طالب الصف الثامن .فيسبب هناك ال يزال العديد من الطالب أقل جيد يف الكالم ابللغة
العربية يف نطقهم وإتقاهنم الكلمات وترنيمهم .وينبغي أن يف هذه الفئة الطالب قد متكنوا للتحدث ابللغة العربية ولو كان بدرجة
بسيطة .وقال إيفيندي ( )150 :2012أن أحد العوامل اهلامة يف أحياء نشاط الكالم وهو الشجاعة والشعور بعدم اخلوف عن
اخلطإ.
استنادا إىل املشاكل املذكورة أعاله فاحلل يف شكل وسائل التعليم املتنوعة اليت ميكن استخدامها املعلمني والطالب يف
تعلم الكالم .استخدام اجلهاز احملمولة يف العامل التعليمي بشكل عام وتعليم مهارة الكالم العربية اليت ال تزال اضئيلة.
وفقا جلورجيف (يف بورابساري  )2 :2013العدد املتزايد من الناس الذين ميلكون واستخدام اجلهاز احملمولة فتح الفرصة
الستخدام األجهزة التكنولوجية املتحركة يف العامل التعليمي .ويهدف هذا الوجود للتعلم املتنقل كتكملة للتعليم ،وتوفري فرصة
للطالب ألعادة تعلم املواد األقل اتقاان يف أي مكان وزمان.
 Virtual Realityهو التكنولوجيا اليت تسمح للتفاعل مع الكائن اخليال ابستخدام جهاز كمبيوتر وجلب يف جو
-3د ابستخدام النظارة  )Box / VR Cardboard ( virtual realityوهو شبه الواقع .وهذا ميكن أن يوفر اخلربة املختلفة
يف عملية التعلم للطالب وخاصة تعلم اللغة العربية .لذلك ،يف هذه الدراسة سوف يتطور وسائل التعليم يف شكل تطبيق virtual
.reality
التطبيق  virtual realityهو التطبيق ملهارة الكالم العربية ،اليت سوف جتلب تطبيق الرسوم املتحركة التفاعلية
للطالب .من خالل هذا التطبيق حياول الباحثون جلعل وسائل التعليم التفاعلية ملهارة الكالم لطالب الصف الثامن للمدرسة
املتوسطة .حتتوي هذه الوسائل على مواد وكذلك التقييم وجمهزة بوسائل املختلفة مثل الصور والصوت والرسوم املتحركة اليت جتذب
الطالب للتعلم.
البحث
وكثريا ما أجريت حبوث بشأن تطوير وسائل التعليم ملهارة الكالم ،ولكن أبساليب وأنواع خمتلفة من البحوث .وعلى
الرغم العديد من النتائج البحثية على تطوير مهارة الكالم ،ولكن الطريقة اليت يستغرقها لتحسني مهارة الكالم اخلاص ال تزال مثرية
لالهتمام للدراسة ،سواء البحوث التكميلية والبحوث اجلديدة .لذلك ،حبث تطوير مهارة الكالم مثرية لالهتمام كاملواد البحثية.
وكانت بعض الدراسات البحثية اليت أجريت يف هذه الدراسة هي البحوث اليت أجراها يودي نوغراها هبار (،)2014
ونور لقمان حكيم ( ،)2016وفريمان سيتياوان رايدي وآخرون ( ،)2017ورامدان دوي راترايان (.)2017
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يودي نوغراها هبار ( )2014بعنوان "تطبيق تكنولوجيا  Virtual Realityللحفاظ على املباين املعمارية" ونتيجة هلذا
البحث هو تطبيق تكنولوجيا  .Virtual Realityويستخدم هذا التطبيق يف جمال اهلندسة املعمارية وخاصة املتعلقة ابحلفاظ على
الرتاث التارخيي أو احلفاظ على احلفظ الرقمي .املعادلة البحثية لبحر مع املؤلف هو استخدام تكنولوجيا  virtual realityيف
تطوير اإلنتاج .والفرق أن يطور هبار التطبيقات للحفاظ على املباين املعمارية ،يف حني أن املؤلف تطوير virtual reality
 gameعلى أساس التعليم بني الثقافات كوسيلة تعليم اللغة العربية خاصة لتحسني مهارة الكالم.
نور لقمان حكيم ( )2016حتت عنوان "تطوير وسائل التعليم على التطبيق  Swishmaxملهارة الكالم العربية لطالب
الصف الثامن للمدرسة املتوسطة يف سيمارانج" ونتيجة هلذا البحث هو تطبيق التعليم على أساس  Swishmaxالفعال لتستخدم
تعليم مهارة الكالم العربية لطالب الصف الثامن للمدرسة املتوسطة .واملعادلة بني حبث حاكم وحبث املؤلف هي تطوير وسائل
التعليم ملهارة الكالم .والفرق بني حاكم واملؤلف هو أن حاكم يستخدم وسائل التعليم  Swishmaxويف حني أن املؤلف
يستخدم الوسائل املتعددة .virtual reality game
فريمان ستياوان رايدي وآخرون ( )2017حتت عنوان "تطبيق -3 Virtual Realityد كمقدمة جلامعة البوليتكنيك
إيندرامايو احلكومية على أساس اجلهاز احملمولة" ونتيجة هلذا البحث هو تطبيق -3 Virtual Realityد كمقدمة للجامعة.
خالفا للتطبيق الذي سيتم إنشاؤه يف هذا البحث ،وهي الوسائل املتعددة  virtual reality gameعلى أساس تعليم بني
الثقافات لتحسني مهارة الكالم العربية.
البحث رمدان دوي راترايان ( )2017حتت العنوان "تطوير الفيديو التعليمي على أساس  virtual realityللمدرسة
اإلبتدائية اإلسالمية الرحيم" ،ونتيجة هلذه الدراسة هو الفيديو التعليمي على أساس  virtual realityاملستخدمة كوسائل
التعليم لتحسني فهم الطالب للمواد التعليمية يف املدرسة اإلبتدائية .أما ابلنسبة لالختالفات مع التطبيق جعلت املؤلف هو حمتوي
املادة واملنتج الناتج .أسفرت أحباث راترايان عن الفيديو التعليمي مع مواد املدرسة اإلبتدائية ،يف حني أسفرت هذه الدراسة عن
وسائل التعليم املتعددة  virtual reality gameعلى أساس التعليم بني الثقافات على املواد اللغة العربية ملهارة الكالم للمدرسة
املتوسطة.
استنادا إىل التعرض املذكور أعاله ،من املعروف أنه ال توجد الوسائل املتعددة  virtual reality gameعلى أساس
التعليم بني الثقافات اليت تستخدم كوسائل التعليم ملهارة الكالم العربية .وهذا يعين عدم أوجه التشابه االنتحال.
الوسائل التعليم املتعددة
ووفقا ألرايين وهاراينتو ( )26 :2010أن وسائل التعليم املتعددة يفسر على أنه تطبيق الوسائل املتعددة يستخدمها يف
عملية التعليم ،وبعبارة أخرى لنقل الرسالة (املعرفة واملهارات واملواقف) وميكن حتفيز العقل ،والشعور ،واالهتمام ،والرغبة يف التعلم
حىت أن عملية التعلبم حيدث ،وهتدف ،والسيطرة عليها.
Unity 3D Engine
 Unity Engineهو اللعبة احملركة املتنامية .وهي واحدة من اللعبة احملركة مع تراخيص ،source proprietary
 Unity Engineلديه إطار كامل للتطوير املهين .يستخدم النظام األساسي للمحرك العديد من لغات الربجمة ،مبا يف ذلك C#

و  JavaScriptو .Boo
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يف هذا التطبيق استخدام مكتبه  .Unity ARيوفر  Unity ARواجهة إىل  ARToolkitاليت يتم تعبئتها ومن املثري
لالهتمام من  .Unity 3Dمن خالل  Unity ARسيتم إعطاء املستخدم معلومات حول املواضع واالستدارة للنمط الذي مت
تسجيله من قبل.
مع مزيج من  ARToolkitو  Unityميكن أن يسهل على املستخدمني لتطوير التطبيقات القائمة على
 augmentedو .Virtual reality

Virtual Reality

وفقا ل سيهيت ( )398 :2013أن ) Virtual Reality (VRأو الواقع السيرباين هو التكنولوجيا اليت جتعل
املستخدمني ميكن أن تتفاعل مع بيئة حماكاة من قبل جهاز كمبيوتر ) ،(computersimulated environmentتقليد بيئة
يف الواقع أو بيئة موجودة فقط يف اخليال .ميكن للمستخدمني تتصل بيئة اخللط ،ميكن أن تكون مماثلة للعامل احلقيقي ،على سبيل
املثال ،احملاكاة للطيار أو التدريب املعركة ،أو ميكن أن تكون خمتلفة متاما عن الواقع ،مثل يف ألعاب .VR
التعليم بني الثقافات
إن تعلم اللغة بني الثقافات هو فئة من الفئات األربع لنهج التعلم الثقايف يف تعلم اللغات (بيانكو ،كروزيت و ليدجيوت
 .)1999ويعرب ليدجيوت عن بعض املفاهيم األخرى املتعلقة ابلتعلم بني الثقافات (.)930-838 :2011
والتعلم بني الثقافات هو عملية تكون فيها رؤى ثقافة الطالب أوسع ،مبساعدة معلومات جديدة عن الثقافة واللغات
األجنابية ،ويف الوقت نفسه مواضحة يف الشكل  2.1أدانه:
تكون اجملتمع القومي
استعداد للمواطنني
اآلخرين

ينمو ادراك من اهلوية

املعايري الثقافية للشخص

اللغة للشخص

البيئة الثقافية للشخص

من شخص
املعرفة ابملواقف والثقافات
تنمو

معايري الثقافة

لغات عرقيه/أجنبيه

البيئة الثقافية العرقية/االجنبيه

العرقية/االجنبيه األخرى

أخرى

األخرى

الصورة  .1نظرة واسعة على ثقافة الطالب (املعدلة من كايكونن (يف ماداي )199 :2013
مهارة الكالم
وتشمل مهارة الكالم إحدى مهارات اللغة العربية .وبشكل عام ،أن الغرض من ممارسة الكالم هو ميكن الطالب أن
ينقلوا األفكار بشكل فعال ،واملتكلم يفهم معىن كل ما هو الذي سيتم اإلبالغ عنه (اتريكان .)16 :2015
وهناك أساسا أنه  3أهداف تعليمية أساسية يف املدرسة .عندما يكون اهلدف ( )1لتدريب شجاعة الطالب)2( ،
لتدريب خطاب الطالب ،و ( )3ملمارسة القوة اإلبداعية للطالب (عابدين .)95 :2012
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املناقشة
مفهوم تطبيق Virtual Reality

هذه الوسائل مصنوعة على أساس التعليم بني الثقافات ملهارة الكالم العربية لطالب الصف الثامن للمدرسة املتوسطة.
يتم إنشاء هذا التطبيق  virtual realityخاصة كوسائل التعليم للصف الثامن للمدرسة املتوسطة ،ولكن ميكن أي شخص
استخدام هذا التطبيق .حيتوي هذا التطبيق على املواد اليت تسرتشد يف املناهج الدراسية  .2013ويشمل ذلك القدرات األساسية
والكفاءات األساسية واملفردات والتقييم .لتسهيل فهم الطالب يف تعلم اللغة العربية ملهارة الكالم اليت متكن استخدام هذا التطبيق
يف إصدار  Lolypopمن اهلاتف الذكي متعلقة  google cardboardأو نظارات .VR
ووفقا ألرايين وهاراينتو ( )26 :2010أن وسائل التعليم املتعددة يفسر على أنه تطبيق الوسائل املتعددة يستخدمها يف
عملية التعليم ،وبعبارة أخرى لنقل الرسالة (املعرفة واملهارات واملواقف) وميكن حتفيز العقل ،والشعور ،واالهتمام ،والرغبة يف التعلم
حىت أن عملية التعلبم حيدث ،وهتدف ،والسيطرة عليها.
وتشمل مهارة الكالم إحدى مهارات اللغة العربية .وبشكل عام ،أن الغرض من ممارسة الكالم هو ميكن الطالب أن
ينقلوا األفكار بشكل فعال ،واملتكلم يفهم معىن كل ما هو الذي سيتم اإلبالغ عنه (اتريكان .)16 :2015
وهناك أساسا أنه  3أهداف تعليمية أساسية يف املدرسة .عندما يكون اهلدف ( )1لتدريب شجاعة الطالب)2( ،
لتدريب خطاب الطالب ،و ( )3ملمارسة القوة اإلبداعية للطالب (عابدين  .)95 :2012وميكن أن يتم حتميل هذه اللعبة يف
 ،google playstoreيف حني ملواصفات اهلواتف النقالة اليت سيتم تثبيت هذه اللعبة هي على النحو التايل:
RAM dengan pilihan 3 GB, 4 GB, atau 6 GB dan storage
internal dengan pilihan 32 GB atau 64 GB,

Hardware

Versi lolypop keatas

Android

”4″ - 5.5

Layar

Minimal HD (720p), Full HD (1080p) lebih baik lagi Quad
)HD (1440p

Resolusi

هذا التطبيق  virtual realityحيتوى على املواد وكذلك التقييم وجمهزة الوسائل املختلفة مثل الصور والصوت والرسوم
املتحركة اليت جتذب الطالب للتعلم .وهنا تصميم هذا التطبيق :virtual reality

الصورة  .2العرض األول من التطبيق
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الصورة  .3غرض القاعة الظاهرية

Virtual Reality
يتكون العرض األوىل التطبيق من اسم التطبيق وهو ( MVR Abbasالوسائل املتعددة اللعبة Virtual Reality

الكالم اللغة العربية) .يتم إنشاء العامل االفرتااضي مع تصميم  360درجة حبيث ميكن للمستخدمني استخدام التطبيق كما هو
األمر يف العامل احلقيقي.

الصورة  .4عرض املفردات
يتكون عرض املفردات من املفردات الصوتية والكتابة ،والتواضيح من املفردات .وتستخدم الرسوم التواضيحية املفردات
ليسهل املستخدمون للتعرف على املفردات اليت يتم توفريها

الصورة  .5عرض املادة
يف عرض املادة هو احلوار يرافقه عناصر من الثقافة .ويف هذه احلالة ،يتمثل عنصر التعليم بني الثقافات يف تصميم
التطبيقات واملواد املستخدمة .ويسلط الضوء على عنصر الثقافة العربية من خالل تصميم الشكل  .spinxوالثقافة االندونيسيه
نفسها هي مسجد االستقالل.

الصورة  .6عرض التقييم
ويستخدم التقييم لتحديد إتقان الطالب للمواد .التقييم يف هذا التطبيق الظاهري هو الدافع للطالب يف الكالم .مث
سيعطي التطبيق األوامر أو اخليارات للطالب .وال يزال التقييم أن يتطلب أدوارا للمعلمني .سيقوم املعلمون يف وقت الحق بتقييم
الطالب استنادا إىل معايري التهديف احملددة مسبقا.
مرحلة إنشاء تطبيق Virtual Reality
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أساسا مرحلة إنشاء تطبيق  virtual realityيتكون من  3مراحل وهي مرحلة اإلعداد ومرحلة اإلنشاء ومرحلة
التقييم .وتشمل األمور اليت جيب إعدادها ما يلي:
 .1حتديد املواضوع والقدرات األساسية والكفاءات األساسيه اليت سيتم تدريسها،
 .2حتديد املفردات املتعلمة.
 .3حتديد املواد اليت سيتم تقدميها يف التطبيق
ويف مرحلة اإلنشاء اليت حتتاج إىل اإلعداد تشمل ما يلي:
 .1تصميم الفضاء الظاهري
 .2تصميم التواضيح املفردات
 .3تصميم عرض املواد
 .4تقييم التصميم
 .5حتديد الصوت املسموع يف التطبيق.
ويف مرحلة التقييم يقوم خبرباء الوسائل وخرباء املواد .التقييم يف هذه احلالة هو التحقق من صحة اخلرباء .وهذا ملعرفة
مستوى اجلدوى من التطبيق سواء من حيث املواد املعرواضة أو وسائل التعليم .إذا كان هناك مراجعة أو إصالح املدقق فيحتاج إىل
مراجعة استنادا إىل اقرتاح مدقق .فيما يلي غرامات من تدفق إنشاء التطبيق:
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البياانت
إنشاء امللفات والرسوم املتحركة والصور والنصوص
والفيديو

حترير امللفات والرسوم املتحركة والصور والنصوص
والفيديو

وسائل التعليم

التقييم
غري مناسب
مناسب
مناسب
تطبيق  virtual realityملهارة الكالم اللغة العربية

الصورة  .7غرامات من تدفق إنشاء التطبيق
التطبيق الفعال

اخلالصة
تطبيق  virtual realityهو وسائل تعليم اللغة العربية ملهارة الكالم العربية على أساس Androidواستخدامها
نظارات  Google Cardboardأو  .VRBoxويتضمن املواد املعرواضة عناصر التعليم بني الثقافات .وهذا سيساعد الطالب
على تعلم اللغة العربية ،حيث أن تعلم اللغات لن ينفصل عن تعلم الثقافة .تعترب تطبيقات  virtual realityحتداي حقيقيا
وامكانية لتعليم اللغة العربية ،وخاصة مهارات الكالم .تقنية  VRمناسبة للتصوير املرئي املكثف للمعلومات .ويعزز اعتماد
 virtual realityجتربة التعاون احلقيقي والزائف يف جمال الفضاء كمسامهة يف التعليم.
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