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الملخص

This study attempts to analyze the
design principles of multimedia
program
for
teaching
Arabic
vocabulary via Moodle platform.
The researchers mentioned about the
research tools, research samples and
theories which are related to the design
and development process. This study
used “Needs Analysis Questionnaire”
in conducting its research procedures.
100 level-one students and two
lecturers from the Center for
Foundation Studies, International
Islamic University Malaysia had
participated in the study which was
carried out during the semester two
of 2012/2013 academic year. The
authors employ the results from this
questionnaire in the development of
multimedia program for teaching and
learning Arabic vocabulary via Moodle
and learned through the Moodle.

يحــاول هــذا البحــث أن يح ّلــل كيفيــة
تصميــم الوســائط المتعــددة فــي تعليــم
.مفــردات اللغــة العربيــة عبــر برنامــج موودل
،يتحــدّ ث الباحثــون عــن أدوات البحــث
واختيــار عينــة البحــث ونظريــات مناســبة
 وقــد.فــي عمليــة التصميــم والتطويــر
 وهي،اعتمد هذا البحث على أداة رئيســة
»«اســتبانة تحليــل احتياجــات الطــاب
 وقــد.)Needs Analysis Questionnaire(
 طالــب100 تكونــت عينــة البحــث مــن
وطالبــة بالمســتوى األول ومحاض َر ْيــن
اثنيــن للفصــل الدراســي الثانــي عــام
م مــن مركــز الدراســات2013/م2012
 بالجامعــة اإلســامية العالميــة،األساســية
 وقــام الباحثــون بتوظيــف نتائــج.بماليزيــا
هــذه االســتبانة فــي تطويــر برنامــج تعليمــي
حاســوبي فــي ضــوء الوســائط المتعــددة مــن
أجــل تعليــم مفــردات اللغــة العربيــة عبــر
.برنامــج مــوودل
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ABSTRACT

المقدمة

students.

إن مجــال تقنيــة التعليــم فــي تعلــم العربيــة
مــازال فــي حالــة متخلفــة نوعــا مــا إذا قمنــا
بمقارنتهــا باللغــات األخــرى مثــل اللغــة
اإلنجليزيــة وغيرهــا .فالدارســون للغــة
العربيــة يحتاجــون إلــى هــذه الوســائل
المعينــة المتطــورة فــي تعلــم اللغــة
العربيــة وخاصــة الفئــة التــي تنتمــي إلــى
الناطقيــن بغيــر العربيــة فــي بيئــات التعلــم
خــارج البــاد العربيــة ألن بيئــة التعلــم
تســاعدهم كثيــرا علــى ممارســة هــذه
اللغــة ( .)2004 ,cAbbasأمــا بالنســبة
إلــى تعليــم اللغــة العربيــة فــي الجامعــة
اإلســامية العالميــة بماليزيــا ،فــإن مركــز
اللغــات والتنميــة األكاديميــة لمرحلــة مــا
قبــل الجامعــة ( )CELPADيــؤدي هــذه
المســؤولية فــي تعليــم اللغــات وتعلمهــا
فــي الجامعــة اإلســامية العالميــة بماليزيــا
لجميــع الطــاب علــى مســتوى اإلعــداد
الجامعــي بالجامعــة .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
( )youtubeومــوودل ( .)moodleويــرى
المركــز أن هــذا البرنامــج مــن اإلنترنــت
يوفــر لألســاتذة والطــاب خبــرات جديــدة
فــي عمليــة تعليــم اللغــة العربيــة وتعلمهــا
(.)2000 ,.Mohd Feham, G. & Isarji, S

مشكلة البحث
قــد مــ ّرت عمليــة تعليــم اللغــة العربيــة
فــي مركــز اللغــات والتنميــة األكاديميــة
لمرحلــة مــا قبــل الجامعــة ()CELPAD
باســتخدام الوســائل التعليميــة المتعــددة
بشــكل محــدود (,Md Nasir Omar
 .)1996وهنــاك تبــرز الحاجــة لتعزيــز
هــذه الوســائل التعليميــة فــي هــذا المركــز
كمــا اتضحــت مــن اســتبانة رصــد أســباب
الرســوب لــدى الطــاب فــي اللغــة العربيــة
بمركــز اللغــات مثــل؛ الضعــف فــي
اســتدعاء مفــردات اللغــة العربيــة وعــدم
الرغبــة فــي تعلــم اللغــة العربيــة .وتتعــدد
فوائــد اإلنترنــت التعليميــة ،فبوجودهــا
إمتاعا؛ لمــا توفره
أصبــح تعليــم اللغــة أكثــر ً
مــن اتصــاالت ومعلومــات للمتعلميــن،
وظهــر مفهــوم التعليــم فــي فصــل بــدون
جــدران أو مــا يعــرف بالفصــل االفتراضــي،
الــذي يعتمــد علــى اشــتراك متعلميــن
آخريــن مــن جميــع دول العالــم (cAbdel
 .)2007 ,Hamidومــع ذلــك ال ننســى
أن نذكــر عيــوب البرامــج الحاســوبية فــي
التعليــم ،حيــث ّإن إعدادهــا وتصميمهــا
ليــس باألمــر اليســير ويحتــاج إلــى وقــت
كبيــر وجهــد أكبــر ،وقــد يحتــاج إلــى
أجهــزة حاســب ذات مواصفــات خاصــة
( .)2006 ,.Ditter, Eومــع ظهــور التقنيــة
الحديثــة فــي تعليــم اللغــات وتعلمهــا،
يــرى الباحثــون أن مناهــج تدريــس اللغــة
العربيــة مازالــت بحاجــة إلــى االســتعانة بهــا
وتوظيفهــا فــي عمليــة التعليــم والتعلــم.
ولهــذا فــإن الباح ِثيــن قــد وجــدا أن األمــر
ضــروري فــي اتخــاذ الوســائط المتعــددة
ّ
مــن أجــل تحســين أداء الطــاب غيــر
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المتخصصيــن فــي اللغــة العربيــة فــي تعلــم
ّ
لحــل المشــكلة المذكــورة.
المفــردات
أثبــت الخبــراء فــي المجــال التربــوي أن
الحاســوب يســاعد الطــاب فــي رفــع قــدرة
تذكرهــم ومســتوى دافعيتهــم فــي تعلــم
المفــردات العربيــة .إذن ســوف يبنــى
البرنامــج الــذي يط ّبــق نظريــة التصميــم
التعليمــي وســيكون مناســبا مــع احتياجات
الطــاب فــي المســتوى المبتــدئ .وفــي
ضــوء هــذه اآلفــاق يأتــي الباحثــون بتحليــل
احتياجــات فــي تطويــر الوســائط المتعــددة
فــي تعليــم مفــردات اللغــة العربيــة وتعلمهــا
عبــر برنامــج مــوودل.
أهداف البحث
يهــدف هــذا البحــث إلــى تحقيــق األمــور
اآلتيــة:
معرفــة كيفيــة تصميــم الوســائط المتعــددة
فــي تعليــم مفــردات اللغــة العربيــة وتعلمهــا
لــدى الطــاب غيــر الناطقيــن بالعربيــة.
معرفــة مــدى احتياجــات الطــاب
ومحاضــري اللغــة العربيــة فــي تطويــر
الوســائط المتعــددة فــي تعليــم مفــردات
اللغــة العربيــة وتعلمهــا عبــر برنامــج
مــوودل.
منهجية البحث
تــم إجــراءات تحليــل االحتياجيــات
لقــد ّ
( )Front-End Analysisكمــا اقترحتهــا
 )2006( Dabbaghمــن خــال هــذا
البحــث كمــا جــاء فــي شــكل رقــم (.)1
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شــكل ( )1إجــراءات تحليــل االحتياجات

()Needs Analysis

أدوات البحث
نظــرا لطبيعــة الدراســة الحاليــة وهدفهــا
ً
المرســوم وهــو معرفــة مــدى احتياجــات
الطــاب فــي تطويــر الوســائط المتعــددة
فــي تعليــم مفــردات اللغــة العربيــة
وتعلمهــا عبــر برنامــج مــوودل ،فقــد
اعتمــد الباحثــون فــي إجــراءات الدراســة
الميدانيــة علــى أداة رئيســة ،وهــي
«اســتبانة تحليــل احتياجــات الطــاب»
( .)Needs Analysis Questionnaireفقــد
اختــار الباحثــون اســتخدام هــذه االســتبانة
لتحليــل المعلومــات المــراد بهــا فــي هــذا
البحــث ،حيــث ُوزّعــت هــذه االســتبانة
علــى الطــاب لغــرض جمــع المعلومــات
المقصــودة .وكمــا اُســتخدمت قاعــدة
جمــع المعلومــات مــن االســتبانة ،ثــم

إن الباحثيــن اســتمرا فــي تحليــل تلــك فــي تعلــم مفــردات اللغــة العربيــة.
المعلومــات مــن التصنيفــات المكتوبــة،
ّ
السؤال
وصممــا برنامجــ ًا نموذجــ ًا مراعــاة لألمــور الرقم
المتضمنــة فــي تلــك االســتبانة.
تحــب تصفــح اإلنترنــت
هــل
ّ
 1فــي البيــت  /المحلــة /
طريقة إعداد االستبانة المناسبة
ا لمقهــى ؟
لقــد بحــث الباحثــون عــن نوعيــة االســتبانة
المناســبة التــي تالئــم أهــداف البحــث
هــل توافــق ّأن الوســائط
وأخــذوا شــتى أنــواع االســتبانة مــن
المتعــددة ألغــراض تعليميــة
المصــادر المتنوعــة ،ســواء أكانــت مــن
تحســن ســلوكك
 2تســتطيع أن ّ
الكتــب أم الرســائل الجامعيــة ،وأيض ـ ًا مــن
ودافعيتــك نحــو تعلــم اللغــة
المواقــع الموجــودة فــي شــبكة المعلومــات
العربيــة؟
العالميــة ،حتــى تمكنهمــا مــن اختيــار
هــل عنــدك خبــرة فــي
االســتبانة التــي تراعــي أحــد هدفــي البحــث
 3التعلــم باســتخدام الوســائط
وهــو معرفــة احتياجــات الطــاب فــي تطوير
ا لمتعــد د ة ؟
الوســائط المتعــددة فــي تعليــم مفــردات
اللغــة العربيــة وتعلمهــا عبــر برنامــج
واحــدا مــن أنــواع
اختـــر
ً
مــوودل .وكانــت األســئلة التــي يســأل
 4الوســائط المتعــددة التــي
عنهــا فــي هــذا التصنيــف ترتبــط بخلفيــات
تفضــل أن تســتعين بهــا فــي
الطــاب واحتياجاتهــم إلى تطوير الوســائط
تعلــم مفــردات اللغــة العربيــة.
المتعــددة فــي تعلــم مفردات اللغــة العربية،
تعليقــات
أي
أضــف
ٍ
َّ
والحاجــة لمزيــد مــن التنميــة المهنيــة
واقتراحــات لتطويــر الوســائط
ٍ
مــن أجــل تصميــم البرنامــج علــى نحــو
5
المتعــددة فــي تعليــم مفــردات
فعــال ،واســتخدام التقنيــة لتوســيع آفــاق
اللغــة العربيــة.
اســتخدام الوســائط المتعــددة .وتعتبــر
النتيحــة مــن هــذه األســئلة مهمــة قبــل
قيــام الباحثيــن بعمليــة تطويــر الوســائط مجتمع البحث وعينته
المتعــددة عبــر برنامــج مــوودل .وذلــك ّ
ألن اعتمــد الباحثــون فــي اختيــار مجتمــع
الباحثيــن يريــدان تصميــم البرنامــج الــذي البحــث علــى معاييــر اختيــار عينــة البحــث
يناســب احتياجــات ومتطلبــات الطــاب كمــا يأتــي:
المعنييــن .وتكــون األســئلة كمــا جــاءت  .iتــم اختيــار ( )100طالــب وطالبــة
فــي جــدول رقــم (.)1
ومحاض َر ْيــن
األول
بالمســتوى
اثنيــن للفصــل الدراســي الثانــي عــام
جــدول ( :)1أســئلة عــن احتياجــات 2012م2013/م فــي مركــز الدراســات
الطــاب إلــى تطويــر الوســائط المتعــددة األساســية ،بالجامعــة اإلســامية العالميــة
198

تعليم مفردات اللغة العربية عبر برنامج الوسائط املتعددة الف ّعا

فــي ماليزيــا كعينــة إلجــراء البحــث مــن جــدول ( :)2مــدى رغبــة الطــاب فــي
أصــل ( )130طالبــا ،بطريقــة عشــوائية اســتخدام األنترنــت
وتــم تحديــد حجــم
(ّ .)Random Style
العينــة حســب جــدول تحديــد حجــم
اإلجابة العدد النسبة المئوية
العينــة الــذي يســتخدمه & Krejcie
()%
Morgan

(.)1970

أ حــب
تص ّفــح
ا إل نتر نــت

 .iiتــم توزيــع االســتبانة عليهــم إلجــراء
الدراســة الميدانيــة ،ألنهــم مصــدر أساســي
لمعرفــة احتياجــات الطــاب فــي تطويــر
الوســائط المتعــددة فــي تعليــم مفــردات ال أحــب
9
9
اللغــة العربيــة وتعلمهــا عبــر برنامــج تص ّفــح
مــوودل.
ا إل نتر نــت
 .iiiتــم توزيــع هــذه االســتبانات بشــكل
المجمــوع
عشــوائي ،دون تحديــد لخبراتهــم
100
100
التعليميــة الســابقة فــي تعليــم اللغــة الك ّلــي
العربيــة .وذلــك ألنهــم يســاعدون علــى ويوضــح لنــا جــدول رقــم ( )2أن ()%91
إعطــاء المعلومــات والبيانــات الصحيحــة طالبــ ًا يح ّبــون تص ّفــح اإلنترنــت ســواء
كانــوا فــي بيــت أو مقهــى أو محــات،
والواقعيــة.
مقارنــة بالطــاب الذيــن ال يح ّبــون تص ّفــح
نتائــج تحليــل اســتبانة احتياجــات اإلنترنــت.
الدارســين والمحاضريــن فــي برنامــج
جــدول ( :)3اســتخدام الوســائط
«مــوودل»
يتنــاول الباحثــون فــي هــذا الموضــع المتعــددة فــي تحســين ســلوك الطــاب
النتائــج التــي توصلــوا إليهــا ،واإلجابــة عــن ودافعيتهــم نحــو تعلــم مفــردات اللغــة
تســاؤالت البحــث وأهدافــه ،والتفســيرات العربيــة
المنطقيــة لهــذه النتائــج .وتــم اســتخدام
يســمى بالحزمــة
برنامــج الحاســوب
النسبة
العدد
اإلجابة
ّ
اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعية (Statistical
المئوية
 ،)Package For Social Scienceأو بإيجاز
()%
المعــروف ببرنامــج ( )SPSSلتحليــل
86
86
نتيجــة االســتبانة التــي وزعهــا الباحثــون أوافق
14
14
علــى عينــة البحــث .وأســفرت اســتبانة ال أوافق
احتياجــات الطــاب إلــى تطويــر الوســائط
ع
لمجمــو
ا
100
100
المتعــددة فــي تعلــم مفــردات اللغــة العربيــة
عــن نتائــج مهمــة كمــا فــي الجــدول أدنــاه .ا لك ّلــي
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91

وبالرجــوع إلــى جــدول رقــم ( ،)3نجــد أن
معظــم عينــة البحــث يوافقــون ّأن الوســائط
المتعــددة ألغــراض تعليميــة تســتطيع
تحســن ســلوكهم ودافعيتهــم نحــو
أن
ّ
تعلــم مفــردات اللغــة العربيــة ،حيــث بلــغ
أي ( )%86مقارنــة
عددهــم ( )86طالبـ ًا ّ
بالطــاب الذيــن ال يوافقــون حيــث بلــغ
عددهــم ( )14طالبــاً ،بنســبة (.)%14
جــدول ( )4مــدى خبــرة الطــاب فــي
التعلــم باســتخدام الوســائط المتعــددة
اإلجابة
نعم
ال
ا لمجمــو ع
ا لك ّلــي

العدد النسبة المئوية
()%
60

60

40

40

100

100

ّ
ويوضــح الشــكل ( )1أنــواع الوســائط
ّ
يفضــل الطــاب أن
المتعــددة التــي
يســتعينوا بهــا فــي تعلــم مفــردات اللغــة
العربيــة .فوجــد الباحثــون أن ()%50
مــن الطــاب ّ
يفضلــون اســتخدام الفيديــو.
هــذا العــدد هــو أكثــر عــدداً فــي هــذه
النســبة؛ أ ّمــا الطــاب الذيــن ّ
يفضلــون
اســتخدام الصــورة فــي تعلــم مفــردات
اللغــة العربيــة فهــم ( )23طالبــ ًا بنســبة
( .)%23وهنــاك ( )%14مــن الطــاب
يح ّبــون اســتعمال الصــوت وبقــي ()%13
ّ
يفضلــون اســتخدام الكلمــة فــي تعلــم
مفــردات اللغــة العربيــة .وهــذه األنــواع مــن
الوســائط المتعــددة تســاعد علــى تعلــم
مفــردات اللغــة العربيــة وتعليمهــا بشــكل
ممــا ُيعيــن علــى زيــادة فاعليــة تعليــم
ج ّيــد ّ
العربيــة فــي الجامعــة اإلســامية العالميــة
بماليزيــا .وفــي الســؤال األخيــر مــن هــذا
النــوعُ ،ســئلت عينــة البحــث عــن تعليقات
واقتراحــات لتطويــر الوســائط المتعــددة فــي
تعليــم مفــردات اللغــة العربيــة .فجــاءت
االســتجابات اإليجابيــة منهــم كمــا ذكــرت
فــي جــدول رقــم (.)5

والحظنــا مــن جــدول رقــم ( )4أن
( )%60طالب ـ ًا لديهــم الخبــرة فــي التعلــم
باســتخدام الوســائط المتعــددة .وأ ّمــا
الباقــي ( )%40فليســت عندهــم الخبــرة جــدول ( :)5تعليقــات واقتراحــات
فــي التعلــم باســتخدام الوســائط المتعــددة .لتطويــر الوســائط المتعــددة فــي تعليــم
مفــردات اللغــة العربيــة
الشــكل ( :)1أنــواع الوســائط المتعــددة
التــي ّ
يفضلهــا الطــاب
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جوانب
التصميم
 )1زيادة
المصادر

اقتراحات الطالب

تحليــل نتائــج احتياجــات محاضــري اللغــة
العربيــة

المصمم
 يجب علىّ
يصمم األنشطة
أن ّ
البسيطة عبر الوسائط
المتعددة من أجل
جذب الطالب.

مــن أجــل تحقيــق أهداف البحــث ،لقد قام
الباحثــون أيضــا بالمقابلــة الشــخصية (فــي
شــهر يونيــو  )2012مــع محاضــري اللغــة
العربيــة فــي الجامعــة اإلســامية العالميــة
بماليزيــا حــول احتياجــات المحاضريــن
إلــى تطويــر الوســائط المتعــددة فــي تعليــم
مفــردات اللغــة العربيــة وتعلمهــا عبــر
برنامــج مــوودل.

 يرجى وضعالقاموس اإللكتروني
والمترجم اآللي.
ويستطيع الطالب
استخدام هذه األدوات
من أجل تعلم ف ّعال.
 )2تن ّوع
الوسائط
المتعددة

 وضع األناشيد التيلها عالقة بمفردات
اللغة العربية.
المصمم
 علىّ
أن يجمع الصور
واألصوات والفيديو
في البرنامج نفسه.

 )3سهولة
التحميل

 يرجى التأكد من أنكل الوسائط المتعددة
صالحة للتنزيل
والتحميل.

 )4التزويد
بالترجمة

 ال بدّ من تصميمالوسائط المتعددة مع
ترجمتها.

 )5اإلرشادات  -يرجى وضع
والتعليمات إرشادات وتعليمات
بسيطة لكل أنشطة
لكي يفهمها الطالب.
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المحاضــر األول هــو أســتاذ ســوداني،
ويعمــل كنائــب العميــدة (شــؤون
الطــاب) فــي مركــز اللغــات والتنميــة
األكاديميــة لمرحلــة مــا قبــل الجامعــة،
الجامعــة اإلســامية العالميــة بماليزيــا.
وكان محاضــراً
متخصصـ ًا فــي تعليــم اللغــة
ّ
العربيــة بوصفهــا لغــة ثانيــة أكثــر مــن 30
ســنة .حصــل علــى شــهادة الدكتــوراه
(اللغــة العربيــة) مــن جامعــة الخرطــوم
بالســودان .لديــه خبــرات واســعة فــي
مجــال تعليــم اللغــة العربيــة وتصميــم
المنهــج التعليمــي ،وألّــف عــد ًدا كبيـ ًـرا مــن
كتــب اللغــة العربيــة المقــررة فــي ماليزيــا
وخارجهــا.
المحاضــر الثانــي هــو أســتاذ ماليــزي،
يعمــل كرئيــس القســم (قســم لغــة
القــرآن) فــي مركــز اللغــات والتنميــة
األكاديميــة لمرحلــة مــا قبــل الجامعــة،
الجامعــة اإلســامية العالميــة بماليزيــا.
وكان محاضــراً
متخصصـ ًا فــي تعليــم اللغــة
ّ
العربيــة بوصفهــا لغــة ثانيــة مــا بيــن -23
 25ســنة .حصــل علــى شــهادة الدكتــوراه

(اللغويــات) مــن إحــدى الجامعــات
بــاألردن .لديــه خبــرات واســعة فــي مجــال
تعليــم اللغــة العربيــة وتصميــم المنهــج
التعليمــي .شــارك وقــدّ م فــي المؤتمــرات
والنــدوات حــول تعليــم اللغــة العربيــة.
واختــار الباحثــون أيضــا هذيــن الخبيريــن
(تعليــم اللغــة العربيــة بوصفهــا لغــة ثانيــة)
فــي تحديــد وتقويم أهــداف تع ّلم مفردات
اللغــة العربيــة ومحتوياتــه المناســبة .وعبــر
هــذه المقابلــةُ ،ســئل هــذان المحاضــران
عــن احتياجــات المحاضريــن إلــى تطويــر
الوســائط المتعــددة فــي تعليــم مفــردات
اللغــة العربيــة .فجــاءت االســتجابات
النافعــة ،إجابــة عــن أســئلة البحــث
باإليجــاز منهــا:
 )iهــل عنــدك الرغبــة فــي تعليــم اللغــة
العربيــة بمســاعدة اإلنترنــت؟ ولمــاذا؟
اإلجابة من المحاضر األول:
نعــم ،عنــدي الرغبــة فــي تعليــم اللغــة
العربيــة بمســاعدة اإلنترنــت ألنــه مــن
الوســائل التعليميــة الجذابــة والممتعــة
ونحــاول تحســين هــذا التعليــم واالرتقــاء
بــه .والتعليــم بمســاعدة اإلنترنــت ينــ ّوع
طــرق التدريــس ،ويق ّلــل ملــل المتع ّلميــن،
ويشــجع الطــاب علــى الدراســة.
ّ
اإلجابة من المحاضر الثاني:
نعــم ،ألن هــذه الطريقــة متطــورة وحديثــة
وفيهــا معلومــات جديــدة ومســتحدثة.
والطــاب فــي هــذا العصــر يحبــون أن
يتعلمــوا عبــر اإلنترنــت كأنــه جــزء مــن
حياتهــم اليوميــة .وعبــر اإلنترنــت يعــرف
الطــاب كلمــات جديــدة .يســتطيعون
أن يبحثــوا عــن مفــردات اللغــة العربيــة
بأنفســهم.

 )iiمــا هــي المشــاكل فــي تعليــم المفــردات
العربية؟
اإلجابة من المحاضر األول والثاني:
قلــة جهــد الطــاب فــي ّ
تذكــر الكلمــات
ومعناهــا ،ضعــف الطــاب فــي تمييــز نــوع
الكلمــة (اســم ،فعــل ،حــرف) ،وقلــة
الوســائل التعليميــة المســتخدمة .ثمــة
طــاب ال يهتمــون باللغــة العربيــة نفســها
وعــدم ممارســة الطــاب لهــذه المفــردات،
ـص فقــط .وقــد
وتعلمهــا جامــد حســب النـ ّ
تكــون المفــردات حــول الكتــاب المقــ ّرر
فقــط دون ســواه مثــل جرائــد ومجــات.
 )iiiهــل توافــق ّأن الوســائط المتعــددة
تحســن
ألغــراض تعليميــة تســتطيع أن ّ
ســلوك دافعيــة الطــاب نحــو تعلــم اللغــة
العربيــة؟
اإلجابة من المحاضر األول:
نعــم ،أوافــق ،ألن تلــك الطريقــة تبعدهــم
عــن الملــل وتفتــح عقولهــم .والوســائط
المتعــددة ألغــراض تعليميــة تســاعدهم
علــى الفهــم ألنهــا تح ّقــق الدافعيــة
المطلوبــة .وفــي الوقــت نفســه تجــذب
انتبــاه الطــاب بصــورة الفتــة ،بشــرط
توفيــر كل مــا يتعلــق بالوســائط التعليميــة
وجعلهــا بيــن يــدي الطــاب دون تكلفــة
ماديــة وزمنيــة.
اإلجابة من المحاضر الثاني:
نعــم ،ألن الطــاب فــي عصرنــا الحديــث
هــم «جيــل  »Yالذيــن يحبــون اســتخدام
الحاســوب مثــا فــي البريــد اإللكترونــي
وحجــرة الحــوار والدردشــة والمحادثــة
الفوريــة .وتعتبــر مــن مهــام الوســيلة
الدافيعــة ،وتســهيل عمليــة التعلــم
وحتــى يكــون هنــاك التنــ ّوع فــي توصيــل
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المعلومــات .وربمــا تلــك الوســائط
المتعــددة تجعــل الطــاب يفضلونهــا
ويرغبــون فــي متابعتهــا .إذن ،وســائط
جذابــة ومعاصــرة تتمشــى مــع ميــول
الطــاب الناطقيــن بغيــر العربيــة.
ـات لتطويــر
ـات واقتراحـ ٍ
أي تعليقـ ٍ
 )ivأعــط َّ
الوســائط المتعــددة فــي تعليــم المفــردات
العربيــة وتعلمهــا.
اإلجابة من المحاضر األول والثاني:
 .1التأكــد مــن تناســب الوســائط
و مضا مينهــا .
 .2ربــط األصــوات برموزهــا الكتابيــة
بشــكل واضــح.
 .3االهتمــام بالمحتــوى قبــل اختيــار أنــواع
الوســائط المتعددة.
ّ .4أل تكون ذات تكلفة مادية مالية.
 .5التركيــز علــى التدريبــات التــي تتعلــق
بمفــردات اللغــة العربيــة.
 .6اســتخدم المفــردات مــن الكتــب
المقــررة أو المجــات والجرائــد (إذا
كانــت مناســبة).

لغــرض التعليــم ،حيــث إن نمــوذج
( )ADDIEهــو المختصــر مــن الكلمــات:
التحليــل ( ،)Analysisوالتصميــم
( ،)Designوالتطويــر (،)Development
والتطبيــق ( ،)Implementationوالتقويــم
( )Evaluationكمــا اتضحــت مــن الشــكل
( )2أدنــاه ،وهــذه المصطلحــات تشــكل
المراحــل الخمــس اآلتيــة (Strickland,
:)2006 ,.A.W
التحليــل ( :)Analysisوهــو تحليــل
احتياجــات النظــام ،مثــل :تحليــل العمــل
والمهــام ،وأهــداف الطلبــة ،واحتياجــات
المجتمــع ،والمــكان والوقــت ،والمــواد
والميزانيــة ،وقــدرات الطلبــة.
التصميــم ( :)Designويتضمــن تحديــد
المشــكلة ســواء أكانــت تدريبيــة لهــا
عالقــة بالعمــل أم لهــا عالقــة بالتعليــم
والتربيــة ،ومــن ثــم تحديــد األهــداف،
واإلســتراتيجيات ،واألســاليب التعليميــة
المختلفــة الضروريــة لتحقيــق األهــداف.
التطويــر ( :)Developmentويتضمــن وضــع
الخطــط للمصــادر المتوافــرة ،وإعــداد
المــواد التعليميــة.
التطبيــق ( :)Implementationويتضمــن
تســليم وتنفيــذ وتوزيــع المــواد واألدوات
التعليميــة.
التقويــم ( :)Evaluationويتضمــن التقويــم
التكوينــي للمــواد التعليميــة ،ولكفايــة
التنظيــم بمســاق (مقــرر) مــا ،وكذلــك
تقويــم مــدى فائــدة ،مثــل :هــذا المقــرر
للمجتمــع ،ومــن ثــم إجــراء التقويــم
النهائــي أو الختامــي.

إجــراءات تصميــم برنامــج الوســائط
المتعــددة فــي تعليــم مفــردات اللغــة
العربيــة وتعلمهــا.
بعــد االنتهــاء مــن إجــراء تحليــل
االحتياجــات نحــو التصميــم ،لقــد قــام
الباحثــون بتلخيــص مبــادئ عامــة لتصميــم
هــذا البرنامــج وتطويــره حيــث قامــوا
باستشــارة عــدد مــن الخبــراء فــي مجــال
تعليــم اللغــة العربيــة وتقنيــة التعليــم علــى
نموذجــا
حــد ســواء .واختــار الباحثــون
ً
تصميم ًّيــا ( )ADDIEفــي اتبــاع خطــوات شــكل ( :)2نمــوذج التصميــم فــي عملية
إعــداد الوســائط المتعــددة وتصميمهــا )1988,.ADDIE (Grafinger, D. J
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تقديــم برنامــج نموذجــي مــن الوســائط شــكل ( :)3الصفحــة الرئيســية للبرنامــج
المتعــددة فــي تعليــم مفــردات اللغــة التعليمــي الحاســوبي مــن برنامــج
«مــوودل».
العربيــة وتعلمهــا.
برنامجــا نموذج ًّيــا
لقــد قــدم الباحثــون
ً
مــن الوســائط المتعــددة فــي تعليــم وفــي هــذا البرنامــج التعليمــي الحاســوبي،
مفــردات اللغــة العربيــة وتعلمهــا عبــر هنــاك أنــواع مختلفــة مــن عناصــر الوســائط
برنامج”مــوودل“ ،مــن خــال صــور المتعــددة مــن أجــل تنشــيط عمليــة
نموذجيــة لهــذا البرنامــج بنــاء علــى نتائــج التعليــم والتعلــم كمــا اتضحــت مــن
تحليــل االحتياجــات إلــى التصميــم وهــي الجــدول رقــم ( )6كالتالــي:
جــدول ( :)6تطويــر برنامــج الوســائط
كاآلتــي:
المتعــددة
نتاج التعلم

أنشطة التعلم

أنواع الوسائط
المتعددة
الرسوم
المتحركة

 )1بناء جمل بسيطة .توظيف قائمة مفردات
اللغة العربية في جميع
 )2تطبيق القواعد
النحوية األساسية على الموضوعات مع ترجمتها
باللغة اإلنجليزية.
مستوى الفقرة.
 )3بناء المهام
الصور
تعليم مفردات اللغة
الكتابية باستخدام
المتحركة
جمل بسيطة قصيرة .العربية (واحدة بعد
 )4تحديد األفكار أخرى) مع صورها في
الرئيسة والتفاصيل في جميع الموضوعات
مع ترجمتها باللغة
النصوص القصيرة.
 )5استجابة ألسئلة اإلنجليزية.
بسيطة باستخدام
الفيديو
تعليم مفردات اللغة
جمل بسيطة في
العربية (في شكل
حاالت مألوفة.
الجملة) في جميع
الموضوعات مع ترجمتها
باللغة اإلنجليزية.
توظيف التدريبات
اللغوية حول الموضوعات
المعينة.

الكلمات

لقطة
الشاشة

screenshot

انظر شكل
()4
انظر شكل
()5

انظر شكل
()6

انظر شكل
()7
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ويوضــح الشــكل رقــم ( )4حتــى ( )7النمــاذج مــن أنــواع الوســائط المتعــددة التــي
اســتخدمها الباحثــون فــي تطويــر هيــكل برنامــج الوســائط المتعــددة:
شكل ( :)4قائمة مفردات اللغة العربية الشائعة

شكل ( :)5الصور المتحركة
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شكل ( :)6الفيديو التعليمي

شكل ( :)7التدريبات اللغوية
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الخاتمة
لقــد قــدّ م هــذا البحــث النتائــج فــي
تحليــل اســتبانة احتياجــات الدارســين
والمحاضريــن إلــى تطويــر الوســائط
المتعــددة فــي تعليــم مفــردات اللغــة
العربيــة وتعلمهــا عبــر برنامــج مــوودل.
و ّتــم أيضــا دمــج نتائــج هــذه االحتياجــات
مــع النظريــات والمبــادئ والخطــوات التــي
ســلكها الباحثــون مــن الخبــراء فــي مجــال
تعليــم اللغــة العربيــة وتقنيــة التعليــم.
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ووضــح الباحثــون أيضــا إجــراءات تصميــم
هــذا البرنامــج الحاســوبي وتطويــره فــي
نمــوذج تصميمــي  ،ADDIEفــي مراحلهــا
الخمــس مــن أجــل تطويــر الوســائط
المتعــددة فــي تعليــم مفــردات اللغــة
العربيــة وتعلمهــا عبــر برنامــج «مــوودل».
نموذجــا
ويمثــل هــذا البرنامــج الحاســوبي
ً
مــن نمــاذج برنامــج الوســائط المتعــددة
التــي تُســتخدم فــي تعليــم اللغــة العربيــة
وتعلمهــا للدارســين الناطقيــن بغيرهــا
فــي الجامعــة اإلســامية العالميــة بماليزيــا
حاليــا.
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