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 ملخص
تصميم وتطوير  يفنظريات مناسبة وحتديد مبادئ التصميم  وتتقّوم ىذه الدراسة أن حتّلل حتاول
عن أدوات  انحتّدث الباحث. كما العربية وتعلمهاالوسائط ادلتعددة يف تعليم مفردات اللغة  برنامج

وقد اعتمد ىذا ناسبة يف ججرا  الدراسة ادليدانية. ادلطوات اخلواختيار عينة البحث و لبحث، ا
 تطبيقالبحث  ويقرتح .يف القيام بإجرا ات البحث التقودييالتحليلي ادلنهج  البحث على ضوابط

(، ونظرية اكتساب م8978) Vygotsky اقرتحها فيقوتسكي اليتالنظرية البنائية االجتماعية فكرة 
(، وادلبادئ يف بنا  الوسائط ادلتعددة اليت م8981) Krashenاللغة الثانية اليت اقرتحها كراشن 

مDick & Carey (8990 .)من ديك وكريي  ADDIE(، ومناذج م1008) Mayer اقرتحها ماير
وتصميم ادلنهج بوصفها لغة ثانية  تعليم اللغة العربية يف رلال خربا  1وقد شارك يف ىذا البحث 

 انالباحث هاسيطّبق دراسةالنتيجة من ىذه ال. و تكنولوجيا التعليمو تعلم اللغة مبساعدة احلاسوب و 
 يف ججرا  عملية التصميم والتطوير.

 
، نظريات تعلم اللغةادلتعددة، ، برنامج الوسائط عملية التصميم والتطوير: كلمات مفتاحية

 العربية.غري الناطقني بفردات اللغة العربية، الطالب م



 

 

 مقدمة
تعّد شبكة اإلنرتنت من أبرز ما توصل جليو العلم احلديث من تقنية متقدمة ذلا أمهيتها الكربى يف 
الوقت احلايل يف عملييت التعليم والتعلم، ومثة فوائد كثرية ذكرىا الباحثون من استخدام اإلنرتنت 

منها: أنو خيدم أىداَف تعييي التعليم الذايت، ويقوم جبذب انتباه الطلبة فهو  يف عملية التعليم
رِج الطالب من روتني احلفظ، وت فالتكنولوجيا  8.قليل زمن التعلم وزيادة التحصيلوسيلة مشوقة ختخ

أو التقنية عموًما وشبكة اإلنرتنت خصوًصا قد غيت كل رلاالت احلياة ادلعاصرة، يف االقتصاد 
ن الوسائل البارزة يف م، والسياسة، واالتصاالت، حيث جن اإلنرتنت اليوم أصب  وسيلة مواإلعال

 1.االتصاالت
( ألدا  مسؤولية CELPADأخّسس مركي اللغات والتنمية األكادديية دلرحلة ما قبل اجلامعة )

 عداد اجلامعيتعليم اللغات وتعلمها يف اجلامعة اإلسالمية العادلية مباليييا للطالب على مستوى اإل
يم اللغات، لقد استعان . ومن أجل حتقيق أىداف ادلركي يف تعلم(1088، نورمحيمي زين الدين)
الوسائل التعليمية والتعلمية احلديثة منذ نشأتو، ويتم ذلك عن طريق التعلم مبساعدة الربامج ب

فيسبوك (، وبرنامج متقدم مثل e-bookاحلاسوبية واإلنرتنت مثل الكتب اإللكرتونية )
(facebook)، ( ويوتيوبyoutube)، ( وموودلmoodle ويرى ادلركي أن ىذا .) الربنامج من

 3ساتذة والطالب خربات جديدة يف عملية تعليم اللغة العربية وتعلمها.ألل قّدماإلنرتنت ي
ومن منطلق أّن اذلدف األساس للتعليم يف ىذا ادلركي ىو التحسني ادلستمر للوصول جىل 

وحتقيق األىداف الرتبوية؛ فإنو من الضروري أن نواكب ىذا  ،طالب دلعظم ادلهاراتجتقان ال

                                   
1 Davis, N. & Somekh, B. (1997). Using Information Technology Effectively in Teaching and Learning. 

London: Routledge. pp.32. 
2 Mohamed Amin, E., Muhammad Kamarul, K., & Norizan, A.R. (2008). Readings in Online Language 

Learning and Teaching, Research and Practice. Selangor, Malaysia: Karisma Publications Sdn Bhd. pp.43. 
3 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. pp. 231-239. 



 

 

فادلمييات  .1ونستخدمو يف عملييت التعليم والتعلُّم ،التطور التكنولوجي ونسايره، ونتعايش معو
 ،ومرونة االستخدام ،ة وتنويع للمعلومات ادلعروضةاليت يتمتع هبا احلاسوب من سرعة ودقّ 

وجتعلو  ،(، دعًما قويًّاBlended Learningطرق العرض تدعم عملية التعلم ادلختلط ) والتحكم يف
 ووسائل مسعية وبصرية. ،أكثر فاعلية من أجهية عرض ادلعلومات ادلختلفة من كتب

 
 :مشكلة البحث

مّرت عملية تعليم اللغة العربية يف مركي اللغات والتنمية األكادديية للمرحلة ما قبل اجلامعة 
(CELPADباستخدام الوسا )كر الباحثون أّن ومع ذلك ذ  5.زلدود ئل التعليمية ادلتعددة بشكل

يواجهها الطالب وادلعلمون يف تعليم اللغة العربية مبساعدة احلاسوب؛ أي  ةىناك مشكلة رئيس
 أنّ  انوالحظ الباحث 6.دارسنيالة الوسائل التعليمية مبساعدة احلاسوب اليت تراعي احتياجات قلّ 

على نظريات رلال تعليم اللغة العربية ال تخنَب امج الوسائط ادلتعددة اليت كانت موجودة يف معظم بر 
ت مناسبة نظريابتحليل  انويف ضو  ىذه اآلفاق يأيت الباحثالتعلم ومبادئ التصميم ادلناسبة. 

مفردات اللغة يف تعليم  وتطويرىاوتتحديدىا تصميم الوسائط ادلتعددة من أجل  مبادئ التصميمو 
 العربية وتعلمها.

                                   
م(. خطوات تعليم مهارة الكتابة عرب برنامج 1088نورمحيمي زين الدين، زلمد صربي شهرير، زلمد فهام زلمد غالب. ) 4

ا لدى الدارسني يف العربية بوصفها لغة ثانية منوذجا، ماليييا: رللة الدراسات اللغوية واألدبية، العدد "ويكي" وججرا اهت
 .50ص.اخلاص، اجلامعة اإلسالمية العادلية مباليييا.

5 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.pp.31. 
6 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. pp. 231-239. 



 

 

 أسئلة البحث:
اليت تدعم تصميم الوسائط ادلتعددة يف تعليم مفردات ومبادئ التصميم ما النظريات  -

 العربية؟غري الناطقني بالعربية وتعلمها لدى الطالب  اللغة
 

 أهداف البحث :
 يهدف ىذا البحث جىل حتقيق األمور اآلتية:

تصميم وسائط متعددة يف تعليم مفردات يف ادلتعلقة ومبادئ التصميم النظريات  معرفة -
 .الناطقني بغري العربيةاللغة العربية وتعلمها للطالب 

 منهجية البحث
بتصميم وسائط متعددة يف  ادلتعلقة ومبادئ التصميم النظرياتحياول ىذا البحث أن يبحث عن 
خطوات ججرا  و ، البحث عن أدوات البحث يتحّدثكما . مهاتعليم مفردات اللغة العربية وتعل

 .ونتائجها ،قابلةادل
 

 أدوات البحث
تصميم وسائط متعددة يف يف معرفة النظريات ومبادئ التصميم ي وى ،نظراً لطبيعة الدراسة احلالية

، اعتمد الباحث يف ججرا ات تعليم مفردات اللغة العربية وتعلمها للطالب غري الناطقني بالعربية
أي ادلقابلة ، (qualitative methodمنهج استقرائية ) واتأدجحدى ة ادليدانية على الدراس

شخصية مع اخلربا  حول بإجرا  مقابلة  انلقد قام الباحث (.interview sessionالشخصية )
قائمة ( 8جدول رقم ) يقّدمو  .م1083م/1081، عام وذلك يف الفرتة األوىل. اجملاالت ادلختلفة

 مع ختّصصاهتم.الذين اشرتكوا يف ججرا  الدراسة اخلربا  
 
 



 

 

قائمة 
 الخبراء

التأهيل  الوظيفة التخصص
 األكاديمي

 الجامعة

الخبير 
 األول

تعليم اللغة العربية  -
 بوصفها لغة ثانية

تصميم وتطوير ادلنهج  -
 التعليمي

 أستاذ مساعد -
زلاضر لغة  -

 عربية

الدكتوراه من  -
جامعة ماليا 

 مباليييا.

اجلامعة  -
اإلسالمية العادلية 

 مباليييا.

الخبير 
 الثاني

تعليم اللغة العربية  -
 لغري الناطقني هبا

 اللغويات العربية -
 تطوير ادلنهج التعليمي -

 أستاذ مشارك -
زلاضر لغة  -

 عربية
زلاضر تربية  -

 جسالمية
 

من  الدكتوراه -
 اجلامعة الوطنية

 مباليييا.

اجلامعة الوطنية  -
 مباليييا.

الخبير 
 الثالث

اللغة العربية  -
 وتكنولوجيا ادلعلومات

تعليم اللغة العربية  -
 بوصفها لغة ثانية

 تعلم اللغة -
 مبساعدة احلاسوب

تطوير الوسائط  -
 ادلتعددة 

التعليم على شبكة  -
 اإلنرتنت

 أستاذ مشارك -
زلاضر لغة  -

 عربية
زلاضر تعلم  -

مبساعدة 
 الوسائط ادلتعددة

الدكتوراه من  -
جامعة ماليا 

 مباليييا.

جامعة  -
التكنولوجيا مارا 

 مباليييا.

اجلامعة الوطنية  -الدكتوراه من  - أستاذ مشارك - الرتبويةو اللغة  -الخبير 



 

 

تعلم اللغة مبساعدة  - الرابع
 احلاسوب

 اكتساب اللغة الثانية -
 تربية ادلعلمني -
تطوير الوسائط  -

 ادلتعددة 
التعليم على شبكة  -

 اإلنرتنت

زلاضر لغة  -
 ججنلييية

زلاضر  -
تكنولوجيا 

 التعليم

جامعة جلينيوس 
(Illinios  ،)

 أمريكا.
الدكتوراه من  -

جامعة نوفا 
(Nova 

Southeastern, 

Florida  ،)
 أمريكا.

 مباليييا.

 قائمة الخبراء مع تخّصصاتهم( 1جدول رقم )
 

 الشخصية مقابلةال تصنيف أسئلة
اجملاالت ادلختلفة للحصول على  شخصية مع اخلربا  حولبإجرا  مقابلة  انالباحث لقد قام

وسائط ال تطويربعمليات  القيامواالقرتاحات والتعليقات قبل  ،نظريات ومبادئ التصميم ادلناسبة
 هالّخصتة ذه ادلقابليف ى تهانضمّ األسئلة اليت تو  .تعددة يف تعليم مفردات اللغة العربية وتعلمهاادل

 (:1يف جدول رقم )
 
 األسئلة رقم
النظريات اليت تتعلق بعملية تصميم وتطوير الوسائط ادلتعددة يف تعليم ادلفردات  يفرأيك ما  8

 ؟العربية وتعلمها
 ما العناصر ادلهمة يف تصميم نظريات تعليم ادلفردات وتعلمها عرب الوسائط ادلتعددة؟   1
 ادلناسبة يف تعليم ادلفردات عرب الوسائط ادلتعددة؟ كيف ديكنك حتديد األنشطة التعلمية 3
 أي منهج تفّضل يف تعليم ادلفردات عرب الوسائط ادلتعددة؟ 1



 

 

ما مالحظاتك يف تنفيذ الوسائط ادلتعددة من أجل معاجلة ضعف الطالب يف تذّكر  5
 ادلفردات؟

 ( أسئلة المقابلة الشخصية2جدول رقم )
 

 خبراءال الشخصية مع مقابلةالنتائج 
 ثانيةً  رلال تعليم اللغة العربية بوصفها لغةً شخصية مع اخلربا  حول قام الباحث بإجرا  مقابلة 

(TASL ) وتصميم ادلنهج (syllabus design)وتعلم اللغة مبساعدة احلاسوب (CALL )
واالقرتاحات  ،للحصول على النظريات ادلناسبة؛ (instructional technology) وتكنولوجيا التعليم

. تعددة يف تعليم مفردات اللغة العربية وتعلمهاادلوسائط ال تطويروالتعليقات قبل قيامو بعمليات 
وتصميم  ،ثانيةً  رلال تعليم اللغة العربية بوصفها لغةً يف خربا  قابلة مع ادل( نتائج 3ويقّدم جدول )

 .ادلنهج

 الخبراء
 البيانات

أنشطة  عناصر مهّمة نظريات
 تعليمية

منهج 
 أفضل

توصيات  اقتراحات
 أخرى

الخبير 
 األول

استخدام  -
ادلفردات 
اليومية 

وادلفردات 
يف العبادة  
 ،كالصالة
 ،واألدعية
 ،واألذكار
 ،وادلفردات

واد التعليمية ادل -
)البيداجوجي(، 

واألنشطة 
التعلمية، وأنواع 
الوسائط ادلتعددة 
)مثل: الكلمات، 
الصور،األصوات، 

 الفيديو(.

بناً   -
على أنواع 
الوسائط 
ادلتعددة 

ادلستخدمة 
وبناً  على 

قدرة ال
 بداعيةاإل

 لدى

ادلنهج  -
ادلتمركي 
حول 
ادلتعلم 
وادلنهج 
ادلتمركي 
حول 
لم التع

 اجلماعي؛

جعداد  -
الوسائل 
التعليمية 
 ادلتقدمة.

- 
استخدام 
األلعاب 
 ؛اللغوية
لتعييي 

عدم  -
لى االعتماد ع
منهج واحد 
يف تعليم 
 ادلفردات.

االعتماد  -
ع التنوّ على 

 واإلبداع.



 

 

ادلتوفرة يف 
بيئة 

 ،الطالب
وادلفردات 
ادلعينة يف 

البالد العربية 
من األطعمة 
 وادلالبس.

احملاضرين 
وبناً  على 

طبيعة 
موضوع 
 الدروس.

 ألنّ 
األنشطة 
حتيي 
الفصل  

كما حييي 
ادلطر 

األرض 
بعد 
 موهتا.

حفظ 
 ادلفردات.

تنظيم  -
 ادلسابقات
 .اللغوية
 
 

الخبير 
 الثاني

راجع  -
النظرية 
البنائية 

االجتماعية 
اليت اقرتحها 
 فيجوتسكي
Vygotsky 

 (.م8978)

أنواع الوسائط  -
ادلتعددة )مثل: 

الكلمات، 
الصور،األصوات، 

 الفيديو(.

 بنا ً  -
على 

مفردات 
اللغة 
العربية 
 ،ادلدروسة

على  بنا ً و 
احتياجات 
 .الطالب

ادلنهج  -
ادلتمركي 

ل حو 
 .ادلتعلم

تدريب  -
احملاضرين 
على كيفية 

تنفيذ 
الوسائط 
ادلتعددة  
من خالل 
الدورات 
 التدريبية.

توفري ذاكرة  -
ختيين فائقة 
االتساع كي 

تساعد 
الطالب على 
ختيين موادىم 
العلمية يف 
ادلوقع من  
كتابات، 
وصور، 

وتسجيالت 
صوتية، 
وفيديو، 

ورسوم بيانية، 



 

 

فضالً عن 
ملفاهتم 

 الشخصية.
 ( بيانات مقابلة خبراء مجال تعليم اللغة العربية بوصفها لغًة ثانيًة وتصميم المنهج3جدول )

تكنولوجيا و ( CALLتعلم اللغة مبساعدة احلاسوب ) رلاليف البيانات اليت اقرتحها خربا   وفيما
 (.1كما جا ت يف جدول رقم ) (Instructional Design) التعليم

 

 الخبراء
 البيانات

عناصر  نظريات
 مهّمة

أنشطة 
 تعليمية

منهج 
 أفضل

توصيات  اقتراحات
 أخرى

الخبير 
 الثالث

على  ينبغي -
أن  ادلصمم
وذًجا يوفر من

ا، خاصًّا هب
وعلى وجو 
التحديد أن 

 زلتواهيكون 
على  شتماًل م

 :ما يلي
زلتوى . 8

ا التعليم وفقً 
 .دلنهج مقرر

واد ادل -
التعليمية 

)البيداجوجي
(، واألنشطة 
التعلمية، 
وأنواع 

الوسائط 
ادلتعددة 
)مثل: 

لكلمات، ا
 الصور،

األصوات، 

على  بنا ً  -
مفردات 

اللغة العربية 
ادلدروسة 

على  بنا ً و 
احتياجات 
 الطالب.

 أىمّ  -
قضايا 
عملية 
التعليم 
والتعلم 

ادلنهج  -
ادلتمركي 
حول 
 ،ادلتعلم
وادلنهج 
ادلتمركي 

حول التعلم 
 .الفردي

ال نلغي  -
أمهية 

تدريس 
الطالب 

استخدام جن  -
الوسائط 
لو  ادلتعددة

أغراض كثرية 
منها معاجلة 

ضعف 
الطالب يف 

دراسة ادلفردات 
وتذكرىا بطرق 

حديثة. 
، من اوطبعً 

خالل الربامج 

يف  -
رأيي أنا، 

عملية جن 
تصميم 
الربنامج 
الذي 

رت فيو وفّ 
الوسائط 
ادلتعددة 

تاج جىل حي
قدرة 

جبداعية 



 

 

. منوذج 1
التصميم 
 التعليمي

(Instructional 

Design 

Model ومن ،)
خطواتو  أىمّ 

أنو يركي على 
حتليل نظريات 

 جسرتاتيجياتو 
تعليم يف ال

 .والتعلم
أجهية أو . 3

وسائل لتطوير 
 التطبيقات
 .ونشرىا

 
 
 
 

الفيديو( 
 التفاعالت و 

 .التعلمية
جيل  كلّ  -

لو ميياتو، 
وجليل "واي" 

(Y)  يتطلب
وسائل 
تعليمية 

متعددة مما 
مع يتمشى 
متطلبات 
 .العصر

تطبيق 
ادلناىج 
الدراسية 

ادلقررة، وأما 
لوسائط ا

ادلتعددة 
فإهنا رلرد 

 ؛أداة
لتسهيل 
ىذه 

العملية. 
جذن، حندد 
األنشطة 
التعلمية 

على  بنا ً 
ادلفردات 
العربية 

ادلدروسة 
وعلى 

احتياجات 
 الطالب.

 
 

ا وجهً 
لوجو، 
وأفضل 
منهج يل 
أن يتمركي 

حول ادلتعلم 
حول التعلم 

 .الفردي
 

التعليمية اليت 
وسائط  تضمّ 

متعددة حية 
لطالب يصب  ا

متأثرين هبا 
أكثر من 
هم تفاعلحيث 
الكمبيوتر مع 

على  مما يدلّ 
 ممييات

وقدرات 
الطالب يف 
 .عصرنا احلايل

 

جيدة يف 
تكميلها 
من أجل 

علية فا
الربنامج 
دلستخدم
يو. قد ال 
تساعد 

النظريات 
مصممي 

ج الربنام
ر جال أكث

يف بعض 
مراحل 
 .التطوير



 

 

 
 
 

الخبير 
 الرابع

 راجع -
النظرية 

السلوكية، أو 
 النظرية ادلعرفية،

وأكثر من 
ادلصّممني 
استعملوا 

 النظرية البنائية
 االجتماعية
اليت اقرتحها 
فيقوتسكي 

 (.م8978)
راجع أيضا  -

نظرية تعلم لغة 
ثانية اليت 

 اقرتحها كراشن
Krashen 

 (.م8981)
 

واد ادل -
التعليمية 

)البيداجوجي
أنواع و (، 

الوسائط 
ادلتعددة 
)مثل: 

الكلمات، 
 الصور،

األصوات، 
 الفيديو(

 التفاعالت و 
 .التعلمية

بناً  على  -
أنواع 

الوسائط 
ادلتعددة 

، ادلستخدمة
على  وبنا ً 

مفردات 
اللغة العربية 
 ،ادلدروسة

على  بنا ً و 
احتياجات 
، الطالب

بناً  على و 
قدرة 

جبداعية 
 .اضريناحمل

ادلنهج  -
ادلتمركي 
حول 

 ،علمادل
ادلنهج و 

ادلتمركي 
حول 
، ادلتعلم

ادلنهج و 
ادلتمركي 

حول التعلم 
، الفردي

ادلنهج و 
ادلتمركي 

حول التعلم 
 .اجلماعي

ليشمل  -
منتدى ادلناقشة 

(Discussion 

or Interactive 

Forums يف )
برنامج 
الوسائط 
 .ادلتعددة

ليشمل  -
منوذج التصميم 

التعليمي 
(Instructional 

Design 

Model)   من
 اخلربا  مثل: 

Dick&Carey

و
Alessi&Trolli

p و Gagne 
يف برنامج 
الوسائط 
 ادلتعددة.

ليطّبق  -
نظرية 
التعلم 

باستخدام 
الوسائط 
ادلتعددة 

اليت 
اقرتحها 
ماير 

Mayer 

م1008)
على  (

أساس 
حتليل 
احتياجا
ت 

الطالب 
(Needs 

Analysis

.) 
 

 

 

 
 تكنولوجيا التعليمو ( بيانات مقابلة خبراء مجال تعلم اللغة بمساعدة الحاسوب 4جدول )



 

 

 خالصة
النظريات ادلناسبة  مع اخلربا  حولاليت أجراىا ادلقابلة الشخصية  قّدم ىذا البحث نتائج

واالقرتاحات والتعليقات قبل قيامو بعمليات تطوير الوسائط ادلتعددة يف تعليم مفردات اللغة 
 ججرا ات الدراسة ادليدانية.ناسبة يف ادلطوات اخلو  ،أدوات البحث بنّي . كما العربية وتعلمها

 Vygotsky فيقوتسكي اقرتحها اليتالنظرية البنائية االجتماعية فكرة  تطبيقالبحث  ويقرتح

(، وادلبادئ يف م8981) Krashen(، ونظرية اكتساب اللغة الثانية اليت اقرتحها كراشن م8978)
من ديك وكريي  ADDIE(، ومناذج م1008) Mayer بنا  الوسائط ادلتعددة اليت اقرتحها ماير

Dick & Carey (8990 .)الدارسني  احتياجاتمع سيندمج ىذه النظريات وادلبادئ واخلطوات م
 .ا مستقباًل سيجرياهن دراسةان يف ثا الباحسيقوم هباليت  والبيئة التعليمية
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