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ملخص: 

اأن يحّلل احتياجات يف تطوير الو�ضائط  يحاول هذا البحث 
برنامج  عرب  وتعلمها  العربية  اللغة  مفردات  تعليم  يف  املتعددة 
عينة  واختيار  البحث،  اأدوات  عن  الباحثان  يتحّدث  كما  موودل. 
البحث ونظريات منا�ضبة يف عملية الت�ضميم والتطوير. وقد اعتمد 
احتياجات  حتليل  »ا�ضتبانة  وهي  رئي�ضة،  اأداة  على  البحث  هذا 
عينة  تكونت  وقد   .  )Needs Analysis Questionnaire( الطالب« 
البحث من 100 طالب وطالبة بامل�ضتوى الأول وحما�رَشْين اثنني 
للف�ضل الدرا�ضي الثاين عام 2013م/ 2014م من مركز الدرا�ضات 
الأ�ضا�ضية، باجلامعة الإ�ضالمية العاملية مباليزيا. وقام الباحثان 
تعليمي  برنامج  تطوير  يف  الحتياجات  هذه  نتائج  بتوظيف 
حا�ضوبي يف �ضوء الو�ضائط املتعددة من اأجل تعليم مفردات اللغة 

العربية وتعلمها عرب برنامج موودل. 
املتعددة،  الو�ضائط  التعليمي،  الربنامج  مفتاحية:  كلمات 

مفردات اللغة العربية، احتياجات الطلبة. 

Design a multimedia program for teaching and 
learning Arabic vocabulary via an application 
named Moodle, in light of the the students’ need 
for such an application in the International Islam-

ic University in Malaysia

Abstract: 

This study attempts to analyze needs and 
principles for the design and development of 
multimedia program for teaching and learning 
Arabic vocabulary via an application named 
Moodle. The researchers talked about the tools, 
samples and steps which are related to the design 
and development process. This study used “Needs 
Analysis Questionnaire” in conducting the research 
method. 100 students and two lecturers from the 
Center for Foundation Studies were among the 
study population. International Islamic University 
in Malaysia had participated in the study which 
was carried out during the second semester of 2013/ 
2014 academic year. The authors employed the 
results of these needs analysis in the development 
of multimedia program for teaching and learning 
Arabic vocabulary via Moodle and learned through 
the Moodle. 

Keywords: Educational software, multimedia, 
Arabic vocabulary, students’ needs. 
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2017 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي واألربعني (1) - كانون 

مقدمة: 
تعد اجلامعة الإ�ضالمية العاملية مباليزيا اإحدى املوؤ�ض�ضات 
التي توؤدي دوًرا مهًما يف تدري�س اللغة العربية يف م�ضتوى التعليم 
العايل يف ماليزيا. وتهدف هذه اجلامعة اإىل ا�ضتعادة ريادة الأمة 
عام  ن�ضاأتها  منذ  واملعرفة،  العلم  جمال  يف  وقيادتها  الإ�ضالمية 
1983م من قبل احلكومة املاليزية بالتعاون مع عدد من الدول 
الإ�ضالمية  الإ�ضالمي. وكانت اجلامعة  الإ�ضالمية ومنظمة املوؤمتر 
العربية  اللغة  ت�ضتخدم  التي  اجلامعات  اإحدى  مباليزيا  العاملية 
الإجبارية على معظم  املواد  وبارزة فجعلتها من  وا�ضعة  ب�ضورة 
براجمها،  متلف  يف  الأ�ضا�ضية  الدرا�ضات  مرحلة  يف  الطالب 
اإ�ضافة اإىل هوؤلء الطالب املتخ�ض�ضني يف جمالت اللغة العربية 
واآدابها، والفقه والأ�ضول، واأ�ضول الدين وغري ذلك من تخ�ض�ضات 
التي  التعليمية  الفل�ضفة  عرب  الإ�ضالمية  واملعارف  الوحي  علم 
فهم  اأجل  ومن  وال�ضنة.  القراآن  الأ�ضا�ضيني:  م�ضدريها  من  تنبثق 
هذه العلوم، ينبغي عليهم تعلم اللغة العربية بو�ضفها لغة و�ضيطة 
�ضاتهم اإ�ضافة  اأ�ضا�ضية لهذين امل�ضدرين يف متلف برامج تخ�ضّ

اإىل اللغة الإجنليزية. 
ما  ملرحلة  الأكادميية  والتنمية  اللغات  مركز  اأُ�ّض�س  وقد 
قبل اجلامعة )CELPAD( للقيام مب�ضوؤولية تعليم اللغات وتعلمها 
م�ضتوى  على  للطالب  مباليزيا  العاملية  الإ�ضالمية  اجلامعة  يف 
الأ�ضا�ضية  اللغوية  املهارات  بتعليم  يقوم  اإنه  اإذ  اجلامعي،  الإعداد 
للطالب قبل التحاقهم بالربامج الأكادميية باجلامعة على م�ضتوى 
الدرا�ضات اجلامعية والدرا�ضات العليا. ويوؤدي املركز دوره البارز 
واللغة  الإجنليزية،  واللغة  العربية،  اللغة  مثل:  اللغات  تعليم  يف 
بالكليات  اخلا�ضة  التاأهيلية  املواد  تعليم  اإىل  اإ�ضافة  املاليزية، 
املختلفة. ومن اأهداف املركز اأنه ي�ضعى اإىل رفع م�ضتوى املتعلمني 
ا�ضتوفوا  قد  اأنهم  من  والتاأكد  والإجنليزية،  العربية  اللغتني  يف 
وهي:  الأربع  اللغوية  املهارات  يف  املطلوبة،  اللغوية  املتطلبات 
القراءة، والكتابة، وال�ضتماع، والكالم )عبا�س، حممد، 2004م( . 

فقد  اللغات،  تعليم  يف  املركز  اأهداف  حتقيق  اأجل  ومن 
عن  ذلك  ويتم  ن�ضاأته،  منذ  حديثة  تعلمية  و�ضائل  بعدة  ا�ضتعان 
طريق التعلم مب�ضاعدة الربامج احلا�ضوبية والإنرتنت. ويرى املركز 
اأن الربامج املتوافرة على الإنرتنت توفر لالأ�ضاتذة والطالب خربات 
جديدة يف عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها. وقد تطّورت الربامج 
 )e � book( الإلكرتونية  الكتب  اللغة من  تعليم  الإنرتنت يف  على 
 )youtube( ويوتيوب )facebook( اإىل برنامج متقدم مثل في�ضبوك
ا�ضتخدام  اإىل  . والآن يلجاأ الطالب واملعلمون   )moodle( وموودل
 Mohd Feham( اللغة  تعلم  يف   )smartphones( الذكية  الهواتف 

 . )& Isarji, 2000

ومن منطلق اأّن الهدف الأ�ضا�س للتعليم هو التح�ضني امل�ضتمر 
الأهداف  وحتقيق  املهارات  ملعظم  الطالب  اإتقان  اإىل  للو�ضول 
التكنولوجي  التطور  هذا  نواكب  اأن  ال�رشوري  من  فاإنه  الرتبوية؛ 

والتعلُّم.  التعليم  عمليتي  يف  ون�ضتخدمه  معه  ونتعاي�س  ون�ضايره، 
وتنويع  ودقة  �رشعة  من  احلا�ضوب  بها  يتمتع  التي  فاملميزات 
طرائق  يف  والتحكم  ال�ضتخدام  ومرونة  املعرو�ضة  للمعلومات 
العر�س تدعم عملية التعلم املختلط )Blended Learning( ، دعًما 
املختلفة  املعلومات  اأجهزة عر�س  من  فاعلية  اأكرث  ا وجتعله  قويًّ
يقوم  الآفاق،  �ضمعية وب�رشية. ويف �ضوء هذه  وو�ضائل  من كتب 
تعليم  عملية  يف  تطبيقية  ناذج  اإعداد  على  بالرتكيز  البحث  هذا 
مفردات اللغة العربية وتعلمها للمبتدئني، با�ضتخدم اأداة مفتوحة 
)opensourcetool( من خالل �ضبكة الإنرتنت من اأجل تطوير تعليم 
بالعربية.  الناطقني  غري  الطالب  لدى  اللغوية  احل�ضيلة  مفردات 
اإجراءات  يف  متمثلة  وتطبيقية  نظرية  بنماذج  الباحثان  و�ضياأتي 
اخلطوات الت�ضميمية، والتجريبية، والتقوميية ل�ضتخدام الو�ضائط 

املتعددة املتمثلة بربنامج “موودل”. 

مشكلةالدراسة
قد مّرت عملية تعليم اللغة العربية يف مركز اللغات والتنمية 
با�ضتخدام   )CELPAD( اجلامعة  قبل  ما  للمرحلة  الأكادميية 
 .  )Md Nasir, 1996( حمدود  ب�ضكل  املتعددة  التعليمية  الو�ضائل 
وهناك تربزاحلاجة لتعزيز هذه الو�ضائل التعليمية يف هذا املركز 
يف  الطالب  لدى  الر�ضوب  اأ�ضباب  ر�ضد  ا�ضتبانة  من  ات�ضحت  كما 
مفردات  ا�ضتدعاء  يف  ال�ضعف  مثل؛  اللغات  مبركز  العربية  اللغة 
فوائد  وتتعدد  العربية.  اللغة  تعلم  يف  الرغبة  وعدم  العربية  اللغة 
الإنرتنت التعليمية، فبوجودها اأ�ضبح تعليم اللغة اأكرث اإمتاًعا؛ ملا 
التعليم  مفهوم  وظهر  للمتعلمني،  ومعلومات  ات�ضالت  من  توفره 
الذي  الفرتا�ضي،  بالف�ضل  يعرف  ما  اأو  جدران  بدون  ف�ضل  يف 
ومع  العامل.  دول  جميع  من  اآخرين  متعلمني  ا�ضرتاك  على  يعتمد 
اإذ  التعليم،  يف  احلا�ضوبية  الربامج  عيوب  نذكر  اأن  نن�ضى  ل  ذلك 
اإّن اإعدادها وت�ضميمها لي�س بالأمر الي�ضري ويحتاج اإىل وقت كبري 
وجهد اأكرب، وقد يحتاج اإىل اأجهزة حا�ضب ذات موا�ضفات خا�ضة 
اللغات  تعليم  يف  احلديثة  التقنية  ظهور  ومع   .  )Ditter, 2006(
وتعلمها، يرى الباحثان اأن مناهج تدري�س اللغة العربية ما زالت 
والتعلم.  التعليم  عملية  يف  وتوظيفها  بها  ال�ضتعانة  اإىل  بحاجة 
ولهذا فاإن الباحَثنِي قد وجدا اأن الأمر �رشورّي يف اتخاذ الو�ضائط 
املتعددة من اأجل حت�ضني اأداء الطالب غري املتخ�ض�ضني يف اللغة 
املذكوة. قدم اخلرباء يف  امل�ضكلة  املفردات حلّل  تعلم  العربية يف 
املجال الرتبوي اأن احلا�ضوب ي�ضاعد الطالب يف رفع قدرة تذكرهم 
يبنى  �ضوف  اإذن  العربية.  املفردات  تعلم  يف  دافعيتهم  وم�ضتوى 
الربنامج الذي ميار�س نظرية الت�ضميم التعليمي و�ضيكون منا�ضبا 
مع احتياجات الطالب يف امل�ضتوى املبتدئ. ويف �ضوء هذه الآفاق 
ياأتي الباحثان بتحليل احتياجات يف تطوير الو�ضائط املتعددة يف 

تعليم مفردات اللغة العربية وتعلمها عرب برنامج موودل. 

سؤال الدراسة
لتطوير  ● واملحا�رشين  الطالب  احتياجات  مدى  ما 

الو�ضائط املتعددة يف تعلم مفردات اللغة العربية وتعليمها؟ 
يف  ● ُت�ضتخدم  التي  املتعددة  الو�ضائط  تطوير  يتّم  كيف 
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الطالب  لدى  وتعليمها  العربية  اللغة  العربية  اللغة  مفردات  تعلم 
غري الناطقني بالعربية؟ 

حدود الدراسة
تتمّثل حدود الدرا�صة يف الآتي: 

الناطقني  ● غري  للطالب  العربية  اللغة  مفردات  تعليم 
على  القائم  الربنامج  عرب  املتعددة  الو�ضائط  مب�ضاعدة  بالعربية 
الطالب  وي�ضتطيع  بـ”موودل”.  املعروف   )Web Based( ال�ضبكة 

ت�ضّفحه يف اأي مكان وزمان. 
املدرو�ضة  ● الكتب  من  العربية  اللغة  مفردات  اختيار 

للم�ضتوى املبتدئ يف مركز الدرا�ضات الأ�ضا�ضية، اجلامعة الإ�ضالمية 
العاملية مباليزيا، ببيتالينج جايا، �ضلنجور دار الإح�ضان. 

منهج الدراسة
الطالب  احتياجات  مدى  عن  يبحثا  اأن  الباحثان  يحاول 
تعلم  يف  املتعددة  الو�ضائط  تطوير  يف  العربية  اللغة  وحما�رشي 
مّت  لقد  موودل.  برنامج  عرب  وتعليمها  العربية  اللغة  مفردات 
كما   )Front � End Analysis( الحتياجيات  حتليل  اإجراءات 
يف  جاء  كما  البحث  هذا  خالل  من   Dabbagh )2006( اقرتحتها 

�ضكل رقم )1( . 

شكل )1( 
 )Needs Analysis( إجراءات تحليل االحتياجات

أداة الدراسة
احتياجات  احلالية وهو معرفة مدى  الدرا�ضة  لطبيعة  نظراً 
اللغة  مفردات  تعليم  يف  املتعددة  الو�ضائط  تطوير  يف  الطالب 
العربية وتعلمها عرب برنامج موودل، اعتمد الباحثان يف اإجراءات 
الدرا�ضة امليدانية على اأداة رئي�ضة، وهي«ا�ضتبانة حتليل احتياجات 
اختار  فقد   .  )Needs Analysis Questionnaire( الطالب« 
الباحثان ا�ضتخدام هذه ال�ضتبانة لتحليل املعلومات املراد بها يف 
هذا البحث، حيث ُوّزعت هذه ال�ضتبانة على الطالب لغر�س جمع 

املعلومات املق�ضودة. وكما اُ�ضتخدمت قاعدة جمع املعلومات من 
من  املعلومات  تلك  حتليل  يف  ا�ضتمرا  الباحثني  فاإن  ال�ضتبانة، 
لالأمور  مراعاة  اأنوذًجا  برناجمًا  و�ضّمما  املكتوبة،  الت�ضنيفات 

املت�ضمنة يف تلك ال�ضتبانة. 

الصدق والثبات

التي  املنا�ضبة  ال�ضتبانة  نوعية  عن  الباحثان  بحث  لقد 
تالئم اأهداف البحث واأخذ الباحثان عن �ضتى اأنواع ال�ضتبانة من 
اجلامعية،  الر�ضائل  اأم  الكتب  اأكانت من  �ضواء  املتنوعة،  امل�ضادر 
واأي�ضًا من املواقع املوجودة يف �ضبكة املعلومات العاملية، حتى 
متكنهما من اختيار ال�ضتبانة التي تراعي واحداً من اأهداف البحث 
يف  املتعددة  الو�ضائط  تطوير  يف  الطالب  احتياجات  معرفة  وهو 
تعليم مفردات اللغة العربية وتعلمها عرب برنامج موودل. وكانت 
ترتبط  التي  وهي  الت�ضنيف  هذا  يف  عنها  ي�ضاأل  التي  الأ�ضئلة 
بخلفيات الطالب واحتياجاتهم نحو تطوير الو�ضائط املتعددة يف 
تعلم مفردات اللغة العربية، واحلاجة ملزيد من التنمية املهنية من 
اأجل ت�ضميم الربنامج على نحو فعال، وا�ضتخدام التقنية لتو�ضيع 
اآفاق ا�ضتخدام الو�ضائط املتعددة. وتعترب النتيحة من هذه الأ�ضئلة 
عرب  املتعددة  الو�ضائط  تطوير  بعملية  الباحثني  قيام  قبل  مهمة 
برنامج موودل. وذلك لأّن الباحثني يريدان ت�ضميم الربنامج الذي 
الأ�ضئلة  وتكون  املعنيني.  الطالب  ومتطلبات  احتياجات  ينا�ضب 

كما جاءت يف جدول )1( . 
جدول )1( : 

أسئلة عن احتياجات الطالب نحو تطوير الوسائط المتعددة في تعلم مفردات اللغة العربية. 

ال�صوؤالالرقم

هل حتّب ت�ضفح الإنرتنت يف البيت/ املحلة/ املقهى؟ 1

2
هل توافق اأّن الو�ضائط املتعددة لأغرا�س تعليمية ت�ضتطيع 

اأن حت�ّضن �ضلوكك ودافعيتك نحو تعلم اللغة العربية؟ 
هل عندك خربة يف التعلم با�ضتخدام الو�ضائط املتعددة؟ 3

4
اختـر واحًدا من اأنواع الو�ضائط املتعددة التي تف�ضل اأن 

ت�ضتعني بها يف تعلم مفردات اللغة العربية. 

5
اأ�ضف اأيَّ تعليقاٍت واقرتاحاٍت لتطوير الو�ضائط املتعددة يف 

تعليم مفردات اللغة العربية. 

نتائج حتليل استبانة احتياجات الطلبة. 

عن  والإجابة  اإليها،  تو�ضل  التي  النتائج  الباحثان  يتناول 
ت�ضاوؤلت البحث واأهدافه، والتف�ضريات املنطقية لهذه النتائج. ومت 
للعلوم  الإح�ضائية  باحلزمة  ي�ضّمى  احلا�ضوب  برنامج  ا�ضتخدام 
الجتماعية )StatisticalPackageForSocialScience( ، اأو باإيجاز 
املعروف بربنامج )SPSS( لتحليل نتيجة ال�ضتبانة الذي وزعها 
الطالب  احتياجات  نتائج  واأ�ضفرت  البحث.  عينة  على  الباحثان 
العربية يف  اللغة  الو�ضائط املتعددة يف تعلم مفردات  نحو تطوير 

اجلداول اأدناه. 

حتليل 
احتياجات 
املحا�رشين

حتليل 
احتياجات 

الطالب

حتليل 
اأداء 

الطالب
حتليل 
البيئة

حتليل الحتياجات
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الشكل )2( : 
أنواع الوسائط المتعددة التي يفضلها الطالب

ل  يف�ضّ التي  املتعددة  الو�ضائط  اأنواع   )2( ال�ضكل  ح  ويو�ضّ
فوجد  العربية.  اللغة  مفردات  تعلم  يف  بها  ي�ضتعينوا  اأن  الطالب 
لون ا�ضتخدام الفيديو.  %( يف�ضّ اأن الطالب بن�ضبة )50  الباحثان 
الذين  الطالب  اأّما  الن�ضبة؛  هذه  يف  عدداً  اأكرث  هو  العدد  هذا 
فهم  العربية  اللغة  مفردات  تعلم  يف  ال�ضورة  ا�ضتخدام  لون  يف�ضّ
)23( طالبًا بن�ضبة )23 %( . وهناك )14 %( من الطالب يحّبون 
يف  الكلمة  ا�ضتخدام  لون  يف�ضّ  )%  13( وبقي  ال�ضوت  ا�ضتعمال 
الو�ضائط املتعددة  الأنواع من  العربية. وهذه  اللغة  تعلم مفردات 
ت�ضاعد على تعلم مفردات اللغة العربية وتعليمها ب�ضكل جّيد مّما 
الإ�ضالمية  اجلامعة  يف  العربية  تعليم  فاعلية  زيادة  على  ُيعني 
العاملية مباليزيا. ويف ال�ضوؤال الأخري من هذا النوع، �ُضئلت عينة 
يف  املتعددة  الو�ضائط  لتطوير  واقرتاحات  تعليقات  عن  البحث 
الإيجابية  ال�ضتجابات  فجاءت  العربية.  اللغة  مفردات  تعليم 

منهم كما ذكر يف جدول )2( . 
جدول )2( : 

تعليقات واقتراحات لتطوير الوسائط المتعددة في تعليم مفردات اللغة العربية

اقرتاحات الطالبجوانب الت�صميم

1( تزويد امل�ضادر

 - يجب على امل�ضّمم اأن ي�ضّمم الأن�ضطة الب�ضيطة 
عرب الو�ضائط املتعددة من اأجل جذب الطالب. 

 - يرجى و�ضع القامو�س الإلكرتوين واملرتجم 
الآيل. وي�ضتطيع الطالب ا�ضتخدام هذه الأدوات من 

اأجل تعلم فّعال. 

2( تنّوع الو�ضائط املتعددة 

 - �ضع الأنا�ضيد التي لها عالقة مع مفردات اللغة 
العربية. 

 - على م�ضّمم اأن يجمع ال�ضور والأ�ضوات 
والفيديو يف نف�س الربنامج. 

 - يرجى التاأكد من اأن كل الو�ضائط املتعددة 3( �ضهولة التحميل
�ضاحلة للتنزيل والتحميل. 

 - ل بّد من ت�ضميم الو�ضائط املتعددة مع 4( تزويد الرتجمة
ترجمتها. 

 - يرجى و�ضع اإر�ضادات وتعليمات ب�ضيطة لكل 5( الإر�ضادات والتعليمات
اأن�ضطة لكي تفهمونها الطالب. 

الطريقة واإلجراءات

بعد النتهاء من اإجراء حتليل الحتياجات نحو الت�ضميم، قام 
الباحثان بتلخي�س مبادئ عامة لت�ضميم هذا الربنامج وتطويره 
حيث قام مبراجعتها عدد من اخلرباء يف جمال تعليم اللغة العربية 
وتقنية التعليم على حد �ضواء. واختار الباحثان نوذج ت�ضميمي 
وت�ضميمها  املتعددة  الو�ضائط  اإعداد  اتباع خطوات  )ADDIE( يف 
لغر�س التعليم، اإذ اإن نوذج )ADDIE( هو املخت�رش من الكلمات: 
Develop�( والطوير ،  )Design( والت�ضميم ،  )Analysis )للتحليل 

 )Evaluation( والتقومي   ،  )Implementation( والتطبيق   ،  )ment

ت�ضكل  امل�ضطلحات  وهذه  اأدناه،   )2( ال�ضكل  من  ات�ضحت  كما 
 : )Strickland, A. W. , 2006( املراحل اخلم�س الأتية

النظام، . 1 احتياجات  حتليل  وهو   :  )Analysis( التحليل 
مثل: حتليل العمل واملهام، واأهداف الطلبة، واحتياجات املجتمع، 

واملكان والوقت، واملواد وامليزانية، وقدرات الطلبة. 
�ضواء . 2 امل�ضكلة  حتديد  ويت�ضمن   :  )Design( الت�ضميم 

اأكانت تدريبية لها عالقة بالعمل اأم لها عالقة بالتعليم والرتبية، 
التعليمية  والأ�ضاليب  وال�ضرتاتيجيات،  الأهداف،  حتديد  ثم  ومن 

املختلفة ال�رشورية لتحقيق الأهداف. 
اخلطط . 3 و�ضع  ويت�ضمن   :  )Development( التطوير 

للم�ضادر املتوافرة، واإعداد املواد التعليمية. 
وتنفيذ . 4 ت�ضليم  ويت�ضمن   :  )Implementation( التطبيق 

وتوزيع املواد والأدوات التعليمية. 
التكويني . 5 التقومي  ويت�ضمن   :  )Evaluation( التقومي 

للمواد التعليمية، ولكفاية التنظيم مب�ضاق )مقرر( ما، وكذلك تقومي 
التقومي  اإجراء  ثم  ومن  للمجتمع،  املقرر  هذا  مثل:  فائدة،  مدى 

النهائي اأو اخلتامي. 

شكل )3( : 
 ADDIE )Grafinger, D. J. ,1988( نموذج التصميم في عملية

نتائج الدراسة
ا من الو�ضائط املتعددة  لقد قدم الباحثان برناجًما نوذجيًّ

التقومي

التطبيق

التطوير

الت�ضميم

التحليل
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حتليل  نتائج  على  بناء  الربنامج  لهذا  نوذجية  �ضور  خالل  من  موودل“،  برنامج”  عرب  وتعلمها  العربية  اللغة  مفردات  تعليم  يف 
الحتياجات نحو الت�ضميم وهي كالآتي: 

شكل )4( : 
الصفحة الرئيسية للبرنامج التعليمي الحاسوبي من برنامج “موودل”. 

ويف هذا الربنامج التعليمي احلا�ضوبي، هناك اأنواع متلفة من عنا�رش الو�ضائط املتعددة من اأجل تن�ضيط عملية التعليم والتعلم 
كما ات�ضحت من اجلدول رقم )6( كالتايل: 

جدول )6( : 
تطوير برنامج الوسائط المتعددة

لقطة ال�صا�صة اأنواع الو�صائط املتعددةاأن�صطة التعلمنتاج التعلم
 )screenshot(

1( بناء جمل ب�ضيطة. 
2( تطبيق القواعد النحوية الأ�ضا�ضية على م�ضتوى 

الفقرة. 
3( بناء املهام الكتابية با�ضتخدام جمل ب�ضيطة 

ق�ضرية. 
4( حتديد الأفكار الرئي�ضة والتفا�ضيل يف الن�ضو�س 

الق�ضرية. 
5( ا�ضتجابة لأ�ضئلة ب�ضيطة با�ضتخدام جمل ب�ضيطة 

يف حالت ماألوفة. 

توظيف قائمة مفردات اللغة العربية يف جلميع 
انظر �ضكل )5( الر�ضوم املتحركةاملو�ضوعات مع ترجمتها باللغة الإجنليزية. 

تعليم مفردات اللغة العربية )واحد بعد الآخر( مع �ضورها 
انظر �ضكل )6( ال�ضور املتحركةيف جميع املو�ضوعات مع ترجمتها باللغة الإجنليزية. 

تعليم مفردات اللغة العربية )يف �ضكل اجلملة( يف جميع 
انظر �ضكل )7( الفيديواملو�ضوعات مع ترجمتها باللغة الإجنليزية. 

انظر �ضكل )8( الكلماتتوظيف التدريبات اللغوية حول املو�ضوعات املعينة. 

ويو�ضح ال�ضكل رقم )5( حتى )8( النماذج من اأنواع الو�ضائط املتعددة التي ا�ضتخدمها الباحثان يف تطوير هيكل برنامج الو�ضائط 
املتعددة: 
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شكل )5( : 
قائمة مفردات اللغة العربية الشائعة

شكل )6( : 
الصور المتحركة
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شكل )7( : 
الفيديو التعليمي

شكل )8( : 
التدريبات اللغوية

لقد قّدم هذا البحث النتائج يف حتليل ا�ضتبانة احتياجات الدار�ضني واملحا�رشين نحو تطوير الو�ضائط املتعددة يف تعليم مفردات 
اللغة العربية وتعلمها عرب برنامج موودل. ومّت اأي�ضا دمج نتائج هذه احتياجات مع النظريات واملبادئ واخلطوات التي �ضلكها الباحثان 
من اخلرباء يف جمال تعليم اللغة العربية وتقنية التعليم. وو�ضح الباحثان اأي�ضا اإجراءات ت�ضميم هذا الربنامج احلا�ضوبي وتطويره يف 
نوذج ت�ضميمي ADDIE، يف مراحلها اخلم�س من اأجل تطوير الو�ضائط املتعددة يف تعليم مفردات اللغة العربية وتعلمها عرب برنامج 
“موودل”. وميثل هذا الربنامج احلا�ضوبي اأنوذًجا من ناذج برنامج الو�ضائط املتعددة التي ُت�ضتخدم يف تعليم اللغة العربية وتعلمها 

للدار�ضني الناطقني بغريها يف اجلامعة الإ�ضالمية العاملية مباليزيا حاليا. 
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التوصيات واالقرتاحات
يو�صي  الدرا�صة،  اإليها  تو�صلت  التي  النتائج  على  بناًء 

الباحثان مبا يلي: 
و�ضع الأنا�ضيد التي لها عالقة مبفردات اللغة العربية. . 1
الو�ضائط . 2 جلميع  الإجنليزية  باللغة  الرتجمة  و�ضع 

والتدريبات. 
و�ضع القامو�س الإلكرتوين واملرتجم الآيل. . 3
اللغة . 4 مبفردات  تتعلق  التي  التدريبات  على  الرتكيز 

العربية. 
ا�ضتخدام الألعاب اللغوية لتعزيز حفظ املفردات. . 5
و�ضع منتدى املناق�ضة يف برنامج الو�ضائط املتعددة. . 6
7 .Windows� ميكر  مويف  ويندوز  مثل  اأدوات  )��ضتخدام 

 ،  )AdobePhotoshop( فوتو�ضوب  اأدوبي   ،  )MovieMaker

 )Flipsnack( �ضناق  بليب   ،  )Jing( ، جينج   )Audacity( اأودا�ضيتي 
التي ت�ضاعد الطالب على فهم وتذكر  الو�ضائط املتعددة  اإنتاج  يف 

مفردات اللغة العربية. 
امل�ضتقبلية  والبحوث  الدرا�ضات  بع�س  الباحثان  يقرتح 
الأربع  املهارات  تعليم  يف  املتعددة  الو�ضائط  با�ضتخدام  متعلقة 
املتعّددة  الو�ضائط  فتعترب   . الكالم(  ال�ضتماع،  الكتابة،  )القراءة، 
من اأ�ضاليب التعلم احلديث التي تتعاون مع الهاتف النقال الذكي 
تعاوًنا وطيًدا. فالهاتف النقال الذكي اليوم لي�س ملجرد ا�ضتقبال 
يف  كان  مما  اأو�ضع  اليوم  وظيفته  بل  فقط،  الهاتفية  املكاملات 
املجالت،  لقراءة  ُي�ضتخدم  وهو  بالإنرتنت.  مت�ضل  لأنه  ال�ضابق، 
اأنواع  وتخزين  املوقع،  وت�ضّفح  الإلكرتونية،  والكتب  واجلرائد، 
من امللفات، منها �ضور واأ�ضوات وفيديو و�رشائح وملفات رقمية 
اأن نتعرف على مدى  اأخرى. ومن هذا املنطلق، ميكننا  اإلكرتونية 
املتنقلة  الهواتف  يف  املتعددة  الو�ضائط  با�ضتخدام  التعلم  فعالية 
يف  املو�ضوع  هذا  بدرا�ضة  وذلك  الال�ضلكية  الأجهزة  اأو  الذكية 

امل�ضتقبل. 

املصادر واملراجع: 

أوالً - املراجع العربية:

الت�ضفح . 1 مت  التعلم،  نظريات  عن  مقدمة   . )2009م(  فتاحي.  �ضحى، 
 http:// edutrapedia. com/ بتاريخ 15 دي�ضمرب 2009، من املوقع

arabic/ show_article. thtml?id=20

املعرفة، . 2 جملة  جديد،  لع�رش  جديد  تعليم   . )2004م(  حممد.  عبا�س، 
الريا�س: وزارة املعارف. 

عبد اهلل، متار عبد اخلالق. )2008م( . تعليم اللغة العربية با�ضتخدام . 3
احلا�ضوب )د�ضوق: العلم والإميان، ط. ١( . 

الثاين . 4 ا�ضتخدام اجليل  اأثر   . )2008م(  اآل حميا  عبداهلل بن يحيى ح�ضن 
لدى  التعاوين  التعليم  مهارات  على   E�Learning اللكرتوين  للتعلم 
اململكة  من�ضورة،  غري  دكتوراه  ر�ضالة  اأبها،  يف  املعلمني  كلية  طالب 

العربية ال�ضعودية، جامعة اأم القرى، كلية الرتبية. 

نورحميمي زين الدين. )2009م( . تعليم مهارة الكتابة وتعلمها للطلبة . 5
ويكي  برنامج  الإنرتنت:  �ضبكة  العربية عرب  اللغة  املتخ�ض�ضني يف  غري 
اأنوذًجا، بحث تكميلي للجامعة الإ�ضالمية العاملية مباليزيا لنيل درجة 

املاج�ضتري يف جمال تعليم اللغة العربية بو�ضفها لغة ثانية. 

حممد . 6 فهام  حممد  �ضهرير،  �ضربي  حممد  الدين،  زين  نورحميمي 
“ويكي”  برنامج  الكتابة عرب  مهارة  تعليم  . خطوات  )2011م(  غالب. 
اأنوذًجا،  ثانية  لغة  بو�ضفها  العربية  يف  الدار�ضني  لدى  واإجراءاتها 
اجلامعة  اخلا�س،  العدد  والأدبية،  اللغوية  الدرا�ضات  جملة  ماليزيا: 

الإ�ضالمية العاملية مباليزيا. 

ثانياً - املراجع األجنبية:
1. Ashinida Aladdin, Afendi Hamat, & Mohd. Shabri 

Yusof, (2004) . Penggunaan PBBK (Pembelajaran 
Bahasa Berbantukan Komputer) dalam pengajaran dan 
pembelajaran Bahasa Arab sebagai bahasa asing: Satu 
tinjauan awal, GEMA Online Journal of Language Studies, 
Universiti Kebangsaan Malaysia, Vol. 4 (1) . pp. 1 - 14. 
http:// www. fpbahasa. ukm. my/ journal/ current. htm

2. Dabbagh, N. (2006) . The instructional design knowledge 
base. (Online) . Nada Dabbagh’s Homepage, George Mason 
University, Instructional Technology Program. http:// 
classweb. gmu. edu/ ndabbagh/ Resources/ Resources2/ 
FrontEnd. htm

3. Ditter, E. (2006) . Technologies for Arabic Language 
Teaching and Learning. In K. M. Wahba,Z. A. Taha, & L. 
England (Ed.) . Handbook for Arabic languageteaching 
professionals in the 21st century New Jersey, USA: 
Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

4. Grafinger, D. J. , (1988) . Basics of instructional Systems 
Development. INFO - LINE Issue 8803. Alexandria: 
American Society for Training and Development. http:// 



156

بناء برنامج تعليمي قائم على الوسائط املتعددة في تعلم مفردات اللغة العربية 
وتعليمها عبر برنامج ”موودل“ في ضوء احتياجات الطلبة في اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا. 

د. نورحميمي زين الدين
د. محمد صبري شهرير

www. indiana. edu/ ~molpage/ In %20Search %20of %20
Elusive %20ADDIE. pdf. 

5. Krejcie, V. C. & Morgan, D. W. (1970) . Determining Sample 

Size for Research Activities. Educational and Psychological 

Measurement 1970, 30, 607 - 610. http:// opa. uprrp. edu/ 

InvInsDocs/ KrejcieandMorgan. pdf

6. Md Nasir Omar. (1996) . Pengajaran Bahasa Arab Kepada 

Pelajar - pelajar Peringkat Permulaan di Pusat Matrikulasi 

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia – The Arabic 

Language Teaching to Students at Matriculation Centre, 

International Islamic University Malaysia. Unpublished 

Masters Thesis, University of Malaya, Kuala Lumpur. 

7. Mohd Feham, G. & Isarji, S. (2000) . On - line Arabic: 

Challenges, Limitations, and Recommendations. In 

proceedings of National Conference On Teaching and 

Learning in Higher Education,Universiti Utara Malaysia, 

Kedah. 


