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ملخص
تحاولــت هــذه الدراســة أن تح ّلــل وتتق ـ ّوم نظريــات مناســبة وتحديــد مبــادئ التصميــم فــي تصميــم
وتطويــر برنامــج الوســائط المتعــددة فــي تعليــم مفــردات اللغــة العربيــة وتعلمهــا .كمــا تحــدّ ث الباحث
عــن أدوات البحــث ،واختيــار عينــة البحــث وخطــوات مناســبة فــي إجــراء الدراســة الميدانيــة .وقــد
اعتمــد هــذا البحــث علــى ضوابــط المنهــج التحليلــي التقويمــي فــي القيــام بإجــراءات البحــث .وكان
البحــث يقتــرح تطبيــق فكــرة النظريــة البنائيــة االجتماعيــة التــي اقترحهــا فيقوتســكي Vygotsky
(1978م) ،ونظريــة اكتســاب اللغــة الثانيــة التــي اقترحهــا كراشــن 1984( Krashenم) ،والمبــادئ
فــي بنــاء الوســائط المتعــددة التــي اقترحهــا مايــر 2001( Mayerم) ،ونمــاذج  ADDIEمــن ديــك
وكيــري 1990( Dick & Careyم) .وقــد شــارك فــي هــذا البحــث  4خبــراء فــي مجــال تعليــم
اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة ثانيــة وتصميــم المنهــج وتعلــم اللغــة بمســاعدة الحاســوب وتكنولوجيــا
التعليــم .والنتيجــة مــن هــذه الدراســة سـ ّ
ـيطبقها الباحــث فــي إجــراء عمليــة التصميــم والتطويــر.
مفتــاح الكلمــات :عمليــة التصميــم والتطويــر ،برنامــج الوســائط المتعــددة ،نظريــات تعلــم اللغــة،
مفــردات اللغــة العربيــة ،الطــاب غيــر المتخصصيــن فــي اللغــة العربيــة
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ABSTRACT

This study attempts to analyze and evaluate theories and design principles for design
and development of multimedia program for teaching and learning Arabic vocabulary.
The researchers mentioned the research tools, research samples and steps which are
related to the design and development process. The study proposes the implementation
of social constructivism theory proposed by Vygotsky (1978), theory of second language
acquisition by Krashen (1984), theory of multimedia learning by Mayer (2001) and
ADDIE instructional model by Dick & Carey (1990). 4 subjects matter experts in teaching
Arabic as a second language, syllabus design, computer assisted language learning and
instructional technology had participated in the study. The outcome from this research
will later be used by the researcher in the design and development processes of the
multimedia program for teaching and learning Arabic vocabulary.
Keywords: design and development, multimedia program, language learning theories,
Arabic vocabulary, Arabic non-native students

مقدمة
تعــدّ شــبكة اإلنترنــت مــن أبــرز مــا توصــل إليــه
العلــم الحديــث مــن تقنيــة متقدمــة لهــا أهميتهــا
الكبــرى فــي الوقــت الحالــي فــي عمليتــي التعليــم
والتعلــم ،وثمــة فوائــد كثيــرة ذكرهــا الباحثــون
مــن اســتخدام اإلنترنــت فــي عمليــة التعليــم
منهــا :أنــه يخــدم أهـ َ
ـداف تعزيــز التعليــم الذاتــي،
ويقــوم بجــذب انتبــاه الطلبــة فهــو وســيلة مشــوقة
تُخــرِج الطالــب مــن روتيــن الحفــظ ،وتقليــل
زمــن التعلــم وزيــادة التحصيــل (& Davis
 .)1997 ,Somekhفالتكنولوجيــا أو التقنيــة
خصوصــا قــد غــزت
عمو ًمــا وشــبكة اإلنترنــت
ً
كل مجــاالت الحيــاة المعاصــرة ،فــي االقتصــاد
واإلعــام ،والسياســة ،واالتصــاالت ،حيــث
إن اإلنترنــت اليــوم أصبــح وســيلة مــن الوســائل
البــارزة فــي االتصــاالت (Mohamed Amin,
,Muhammad Kamarul., & Norizan

.)2008

قــد ُأ ّســس مركــز اللغــات والتنميــة األكاديميــة
لمرحلــة مــا قبــل الجامعــة ( )CELPADألداء
مســؤولية تعليــم اللغــات وتعلمهــا فــي الجامعــة
اإلســامية العالميــة بماليزيــا للطــاب علــى
مســتوى اإلعــداد الجامعــي (نورحميمــي زيــن
الديــن2011 ،م) .ومــن أجــل تحقيــق أهــداف
المركــز فــي تعليــم اللغــات ،لقــد اســتعان بعــدة

الوســائل التعليميــة والتعلميــة الحديثــة منــذ
نشــأته ،ويتــم ذلــك عــن طريــق التعلــم بمســاعدة
البرامــج الحاســوبية واإلنترنــت مثــل الكتــب
اإللكترونيــة ( ،)e-bookوبرنامــج متقــدم مثــل
فيســبوك ( )facebookويوتيــوب ()youtube
ومــوودل ( .)moodleويــرى المركــز أن هــذا
البرنامــج مــن اإلنترنــت يوفــر األســاتذة والطــاب
خبــرات جديــدة فــي عمليــة تعليــم اللغــة
العربيــة وتعلمهــا (,Mohd Feham & Isarji
.)2000
ومــن منطلــق ّ
أن الهــدف األساســي للتعليــم فــي
هــذا المركــز هــو التحســين المســتمر للوصــول
إلــى إتقــان الطــاب لمعظــم المهــارات وتحقيــق
األهــداف التربويــة؛ فإنــه مــن الضــروري أن
نواكــب هــذا التطــور التكنولوجــي ونســايره،
ونتعايــش معــه ونســتخدمه فــي عمليتــي التعليــم
والتع ُّلــم .فالمميــزات التــي يتمتــع بهــا الحاســوب
مــن ســرعة ودقــة وتنويــع للمعلومــات المعروضــة
ومرونــة االســتخدام والتحكــم فــي طــرق العــرض
تدعــم عمليــة التعلــم المختلــط (Blended
دعمــا قو ًّيــا وتجعلــه أكثــر فاعليــة
ً ،)Learning
مــن أجهــزة عــرض المعلومــات المختلفــة مــن
كتــب ووســائل ســمعية وبصريــة (Zainuddin,
. )2016 ,& Jamal
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مشكلة البحث

منهجية البحث

قــد مــ ّرت عمليــة تعليــم اللغــة العربيــة فــي
مركــز اللغــات والتنميــة األكاديميــة للمرحلــة
مــا قبــل الجامعــة ( )CELPADباســتخدام
الوســائل التعليميــة المتعــددة بشــكل محــدود
( .)1996,Md Nasir Omarومــع ذلــك
ذكــر الباحثــون ّ
أن هنــاك مشــكلة رئيســية التــي
يواجههــا الطــاب والمعلمــون فــي تعليــم اللغــة
العربيــة بمســاعدة الحاســوب؛ أي قلــة الوســائل
التعليميــة بمســاعدة الحاســوب التــي تراعــي
احتياجــات الدارســين (& Mohd Feham
 .)2000 ,Isarjiوالحــظ الباحــث أن معظــم
برنامــج الوســائط المتعــددة التــي كانــت موجــودة
فــي مجــال تعليــم اللغــة العربيــة ال تبنــى بنــاء علــى
نظريــات التعلــم ومبــادئ التصميــم المناســبة.
وفــي ضــوء هــذه اآلفــاق يأتــي الباحــث بتحليــل
نظريــات مناســبة وتحديــد مبــادئ التصميــم مــن
أجــل تصميــم الوســائط المتعــددة وتطويرهــا فــي
تعليــم مفــردات اللغــة العربيــة وتعلمهــا.

مــا النظريــات ومبــادئ التصميــم التــي تدعــم
تصميــم الوســائط المتعــددة فــي تعليــم مفــردات
اللغــة العربيــة وتعلمهــا لــدى الطــاب غيــر
الناطقيــن بالعربيــة؟ ويهــدف هــذا البحــث إلــى
تحقيــق األمــور اآلتيــة :معرفــة النظريــات ومبــادئ
التصميــم المتعلقــة فــي تصميــم وســائط متعــددة
فــي تعليــم مفــردات اللغــة العربيــة وتعلمهــا
للطــاب غيــر الناطقيــن بالعربيــة.
نظــراً لطبيعــة الدراســة الحاليــة وهــي معرفــة
النظريــات ومبــادئ التصميــم فــي تصميــم
وســائط متعــددة فــي تعليــم مفــردات اللغــة
العربيــة وتعلمهــا للطــاب غيــر الناطقيــن
بالعربيــة ،اعتمــد الباحــث فــي إجــراءات الدراســة
الميدانيــة علــى إحــدى أدوات المنهــج الكيفــي
( ،)qualitative methodأي المقابلــة
الشــخصية ( .)interview sessionلقــد قــام
الباحــث بإجــراء المقابلــة الشــخصية مــع الخبــراء
حــول المجــاالت المختلفــة .وذلــك فــي الفتــرة
األولــى ،عــام 2012م2013/م .ويقــدّ م جــدول
رقــم ( )1قائمــة الخبــراء الذيــن اشــتركوا فــي
تخصصاتهــم.
إجــراء الدراســة مــع
ّ

تخصصاتهم
جــدول رقــم ( )1قائمة الخبراء مــع ّ
قائمة
الخبراء
الخبير
األول

الخبير
الثاني

97

التخصص

الوظيفة

التأهيل األكاديمي

الجامعة

تعليــم اللغة العربيةبوصفهــا لغة ثانية
تصميم وتطويرالمنهــج التعليمي

أستاذ مساعدمحاضر لغةعربية

الدكتوراه منجامعة ماليا
بماليزيا

الجامعةاإلسالمية
العالمية
بماليزيا

تعليــم اللغة العربيةلغيــر الناطقين بها
اللغويــات العربيةتطوير المنهجالتعليمي

أستاذ مشاركمحاضر لغةعربية
محاضر تربيةإسالمية

الدكتوراه منالجامعــة الوطنية
بماليزيا

الجامعةالوطنية
بماليزيا
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الخبير
الثالث

الخبير
الرابع

اللغة العربيةوتكنولوجيا
المعلومات
تعليــم اللغة العربيةبوصفهــا لغة ثانية
تعلم اللغةبمساعدة الحاسوبتطوير الوسائطالمتعددة
التعليم على شــبكةاإلنترنت

أستاذ مشاركمحاضر لغةعربية
محاضر تعلمبمساعدة
الوسائط
المتعددة

اللغة التربويةتعلم اللغة بمســاعدةالحاسوب
اكتســاب اللغة الثانيةتربيــة المعلمينتطوير الوسائطالمتعددة
التعليم على شــبكةاإلنترنت

أستاذ مشاركمحاضر لغةإنجليزية
محاضرتكنولوجيا
التعليم

الدكتوراه منجامعة ماليا
بماليزيا

الدكتوراه منجامعة إلينيوس
(،)Illinios
أمريكا
الدكتوراهمن جامعة
نوفا (Nova
Southeastern,
،)Florida
أمريكا

جامعةالتكنولوجيا
مارا بماليزيا

الجامعةالوطنية
بماليزيا

تطويــر الوســائط المتعــددة فــي تعليــم مفــردات
تصنيف أســئلة المقابلة الشخصية
تتضمــن
اللغــة العربيــة وتعلمهــا .واألســئلة التــي
ّ
لقــد قــام الباحــث بإجــراء المقابلــة الشــخصية مــع فــي هــذه المقابلــة لخّ صهــا الباحــث فــي جــدول
الخبــراء حــول المجــاالت المختلفــة للحصــول رقــم (:)2
علــى النظريــات ومبــادئ التصميــم المناســبة
واالقتراحــات والتعليقــات قبــل قيامــه بعمليــات

98

حتديد نظريات ومبادئ التصميم في تصميم الوسائط املتعددة وتطويرها :دراسة حتليلية تقوميية
جدول رقم ( )2أســئلة المقابلة الشــخصية
رقم

األسئلة

1

مــا رأيــك فــي النظريــات التــي تتعلــق بعمليــة تصميــم وتطويــر الوســائط المتعــددة فــي
تعليــم المفــردات العربيــة وتعلمهــا؟

2

مــا العناصــر المهمــة فــي تصميــم نظريــات تعليــم المفــردات وتعلمهــا عبــر الوســائط
المتعــددة؟

3

كيــف يمكنــك تحديــد األنشــطة التعلميــة المناســبة فــي تعليــم المفــردات عبــر الوســائط
المتعــددة؟

4

أي منهــج ّ
تفضــل فــي تعليم المفردات عبر الوســائط المتعددة؟

5

مــا مالحظاتــك فــي تنفيــذ الوســائط المتعــددة مــن أجــل معالجــة ضعــف الطــاب فــي
ّ
تذكــر المفــردات؟

نتائج الدراسة
قــام الباحــث بإجــراء المقابلــة الشــخصية مــع
الخبــراء حــول مجــال تعليــم اللغــة العربيــة
بوصفهــا لغـ ًة ثانيـ ًة ( )TASLوتصميــم المنهــج
()syllabus designوتعلــم اللغــة بمســاعدة
الحاســوب ( )CALLوتكنولوجيــا التعليــم
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( )instructional technologyللحصــول
علــى النظريــات المناســبة واالقتراحــات
والتعليقــات قبــل قيامــه بعمليــات تطويــر
الوســائط المتعــددة فــي تعليــم مفــردات اللغــة
العربيــة وتعلمهــا .ويقــدّ م جــدول ( )3نتائــج
مقابلــة مــع خبــراء فــي مجــال تعليــم اللغــة
العربيــة بوصفهــا لغــ ًة ثانيــ ًة وتصميــم المنهــج.
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الخبير
األول

الخبراء

استخدامالمفردات
اليومية
والمفردات
في العبادة
كالصالة
واألدعية
واألذكار
والمفردات
المتوفرة في
بيئة الطالب
والمفردات
المعينة
في البالد
العربية من
األطعمة
والمالبس

نظريات

المــواد التعليمية(البيداجوجي)،
واألنشطة
التعلمية ،وأنواع
الوسائط المتعددة
(مثل :الكلمات،
الصور،األصوات،
الفيديو)

مهمة
عناصر ّ

بناء على
 ًأنواع
الوسائط
المتعددة
المستخدمة
وبناء
ً
على قدرة
إبداعية
المحاضرين
وبناء على
ً
طبيعة
موضوع
الدروس

أنشطة
تعليمية

البيانات

المنهجالمتمركز
حول
المتعلم
والمنهج
المتمركز
حول
التعلم
الجماعي.
ألن
األنشطة
تحيي
الفصل
كما يحيي
المطر
األرض
بعد موتها

منهج أفضل

إعدادالوسائل
التعليمية
المتقدمة.
استخداماأللعاب
اللغوية
لتعزيز
حفظ
المفردات.
تنظيمالمسابقات
اللغوية

اقتراحات

عدماالعتماد
على منهج
واحد في
تعليم
المفردات.
فنرحب
بالتنوع
واإلبداع

توصيات
أخرى

جــدول ( )3بيانــات مقابلــة خبــراء مجــال تعليــم اللغــة العربية بوصفها لغ ًة ثانيـ ًة وتصميم المنهج
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ونالحــظ البيانــات التــي اقترحهــا خبــراء فــي مجــال تعلــم اللغــة بمســاعدة الحاســوب ( )CALLوتكنولوجيــا التعليــم
( )Instructional Designكمــا جــاءت فــي جــدول رقــم (.)4

الخبير
الثاني

()1978

Vygotsky

راجعالنظرية
البنائية
االجتماعية
التي
اقترحها
فيجوتسكي

أنواع الوسائطالمتعددة (مثل:
الكلمات،
الصور،
األصوات،
الفيديو)

بناء على
 ًمفردات
اللغة العربية
المدروسة
وبناء على
ً
احتياجات
الطالب

المنهجالمتمركز
حول
المتعلم

تدريبالمحاضرين
على كيفية
تنفيذ
الوسائط
المتعددة
من خالل
الدورات
التدريبية

توفير ذاكرةالتخزين
فائقة
االتساع
كي تساعد
الطالب
على تخزين
موادهم
العلمية في
الموقع من
كتابات،
وصور،
وتسجيالت
صوتية،
وفيديو،
ورسوم
بيانية،
فض ً
ال عن
ملفاتهم
الشخصية
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الخبير
الثالث

الخبراء

ينبغــي على المصمم أنخاصا بها،
يوفــر
نموذجا ًّ
ً
وعلــى وجه التحديد أن
يكون محتواه مشـ ً
ـتمل على
ما يلي:
 .1محتــوى التعليم وفقا
لمنهج مقرر.
 .2نمــوذج التصميم
التعليمي
(Instructional
،)Design Model
ومــن أهم خطوات فيه
أنه يركــز على تحليل
نظريات وإســتراتيجيات
فــي التعليم والتعلم.
 .3أجهزة أو وســائل لتطوير
ونشــر التطبيقات

نظريات

المــواد التعليمية(البيداجوجي)،
واألنشــطة التعلمية،
وأنواع الوسائط
المتعددة (مثل:
الكلمات،
الصور،األصوات،
الفيديــو) والتفاعالت
التعلمية.لــكل جيل له ميزاته،
ولجيل «واي»
( )Yيتطلب
وســائل تعليمية
متعددة مما
يتمشــى بمتطلبات
العصر

مهمة
عناصر ّ

ـاء على مفردات
بنـ ًاللغة العربية
وبناء
المدروسة ً
على احتياجات
الطالب.
أهم قضاياعمليــة التعليم
والتعلــم تطبيق
المناهج الدراسية
المقررة ،وأما
الوسائط المتعددة
فإنهــا مجرد أداة
لتسهيل هذه
العملية .إذن،
نحدد األنشطة
بناء
التعلميــة ً
على المفردات
العربية المدروسة
وعلى احتياجات
الطالب

أنشطة تعليمية

البيانات
المنهجالمتمركز
حول المتعلم،
والمنهج
المتمركز
حول التعلم
الفردي.
ال نلغــي أهميةتدريس
وجها
الطالب ً
لوجه ،وأفضل
منهــج لي أن
يتمركز حول
المتعلم حول
التعلم الفردي

منهج أفضل

إن اســتخدام الوسائطالمتعــددة له أغراض
كثيــرة منها معالجة
ضعــف الطالب في
دراسة المفردات
وتذكرها بطرق
حديثة .وطب ًعا،
مــن خالل البرامج
تضم
التعليميــة التي ّ
وسائط متعددة
حيــة يصبح الطالب
متأثريــن بها أكثر
مــن حيث تفاعلهم
مــع الكمبيوتر مما
يــدل على مميزات
وقــدرات الطالب في
عصرنا الحالي

اقتراحات

فــي رأيي أنا ،إنعمليــة تصميم
البرنامج
الذي و ّفرت
فيه الوسائط
المتعددة
يحتاج إلى
قدرة إبداعية
جيدة في
تكميلها من
أجل فاعلية
البرنامج
لمستخدميه.
قد تكون
النظريات
ال تساعد
مصممي
البرنامج أكثر
إال في بعض
مراحل التطوير

توصيات أخرى

جــدول ( )4بيانــات مقابلــة خبــراء مجــال تعلم اللغة بمســاعدة الحاســوب وتكنولوجيا التعليم
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الخبير
الرابع

راجع النظرية الســلوكية،أو النظريــة المعرفيــة ،وأكثر
المصممين اســتعملوا
من
ّ
النظريــة البنائية االجتماعية
التي اقترحها فيقوتســكي
(1978م)
راجــع أيضــا نظرية تعلم لغةثانية التي اقترحها كراشــن
1984( Krashenم)

المــواد التعليمية(البيداجوجي) ،وأنواع
الوسائط المتعددة
(مثل :الكلمات،
الصور،األصوات،
الفيديــو) والتفاعالت
-التعلمية

ـاء على أنواع
بنـ ًالوسائط المتعددة
المستخدمة،
وبناء على
ً
مفردات
اللغة العربية
وبناء
المدروسةً ،
على احتياجات
وبناء
الطالبً ،
علــى قدرة إبداعية
المحاضرين

المنهجالمتمركز
حول المعلم،
والمنهج
المتمركز
حول المتعلم،
والمنهج
المتمركز
حول التعلم
الفردي،
والمنهج
المتمركز
حول التعلم
الجماعي

الوسائط المتعددة.

 Dick & Careyو
 Alessi & Trollipو
 Gagneفــي برنامج

 )Forumsفــي برنامج
الوسائط المتعددة.
ليشمل نموذجالتصميــم التعليمي
(Instructional
)Design Model
مــن الخبراء مثل:

or Interactive

ليشمل منتدىالمناقشة
(Discussion

ليط ّبق نظريةالتعلم
باستخدام
الوسائط
المتعددة
التي اقترحها
ماير Mayer
(2001م)
على أساس
تحليل
احتياجات
الطالب
(Needs
.)Analysis
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 ونظريــة،)م1978( Vygotsky فيقوتســكي
اكتســاب اللغــة الثانيــة التــي اقترحهــا كراشــن
 والمبــادئ فــي بنــاء،)م1984( Krashen
Mayer الوســائط المتعــددة التــي اقترحهــا مايــر
 مــن ديــكADDIE  ونمــاذج،)م2001(
 سيندمج.)م1990( Dick & Carey وكيري
هــذه النظريــات والمبــادئ والخطــوات مــع
احتياجــات الدارســين والبيئــة التعليميــة التــي
.ســيقوم بهــا الباحــث فــي الدراســة المســتقبلية

خالصة
قــدّ م هــذا البحــث نتائــج المقابلــة الشــخصية مــع
الخبــراء حــول النظريــات المناســبة واالقتراحــات
والتعليقــات قبــل قيامــه بعمليــات تطويــر
الوســائط المتعــددة فــي تعليــم مفــردات اللغــة
 كمــا ب ّيــن أدوات البحــث.العربيــة وتعلمهــا
وخطــوات مناســبة فــي إجــراءات الدراســة
 وكان البحــث يقتــرح تطبيــق فكــرة.الميدانيــة
النظريــة البنائيــة االجتماعيــة التــي اقترحهــا
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