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هدفــت هــذه الدراســة إىل تســهيل تع ّلــم مفــردات اللغــة العربيــة للدارســن الناطقــن بغريهــا وذلــك مــن خــال
حتديــد معايــر تصميــم تطبيقــات تع ّلــم املفــردات العربيــة يف اهلاتــف املحمــول .واتبعــت الدراســة املنهــج
الوصفــي التحليــي يف عــرض معايــر تصميــم التطبيقــات مــن الدراســات الســابقة وحتليلهــا ،الســتخالص
املعايــر اخلاصــة بتصميــم تطبيقــات تع ّلــم املفــردات العربيــة للدارســن الناطقــن بغريهــا .وقــام املحكمــون
بإبــداء مالحظاهتــم عــى قائمــة املعايــر التــي توصلــت إليهــا الدراســة ،وقــد تكونــت مــن ســتة حمــاور ،وتســعة
معايــر ،و 59مــؤرشا .وقدمــت الدراســة عــددا مــن التوصيــات واملقرتحــات؛ منهــا :توظيــف املعايــر التــي تــم
إعدادهــا يف هــذه الدراســة عنــد بنــاء تطبيقــات تع ّلــم املفــردات العربيــة ،وإجــراء دراســات تقويميــة لتطبيقــات
تع ّلــم املفــردات العربيــة يف اهلاتــف املحمــول مــن خــال تلــك املعايــر.
الكلــات الدليليــة :التع ّلــم عــر اهلاتــف املحمــول ،معايــر تصميــم التطبيقــات اللغويــة ،املفــردات اللغويــة،
الدارســون الناطقــون بغــر العربيــة.
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التمهيد
أدت الثــورة الالســلكية التــي بــدأت يف أواخــر القــرن العرشيــن إىل تزايــد انتشــار األجهــزة
الالســلكية وبشــكل رسيــع ومــن بــن تلــك األجهــزة اهلواتــف املحمولــة ،ونتيجــة لتلــك
الثــورة ظهــر التع ّلــم النقــال الــذي تســتخدم فيــه األجهــزة الالســلكية الصغــرة كاهلاتــف
املحمــول يف العمليــة التعليميــة يف أي زمــان ومــكان.
ورسعــان مــا تزايــدت التطبيقــات التعليميــة يف اهلاتــف املحمــول ومــن بينهــا التطبيقــات
اللغويــة ،وعــى الرغــم مــن توافــر تطبيقــات عديــدة لتع ّلــم املفــردات العربيــة إال أنــه مــن
املالحــظ أن عــددا كبــرا منهــا يفتقــر إىل االلتــزام بمعايــر تصميــم التطبيقــات التــي جتعــل
التع ّلــم ذا فاعليــة ،كــا أنــه بالرغــم مــن وجــود دراســات تناولــت معايــر تصميــم التطبيقــات
التعليميــة بشــكل عــام أو تطبيقــات تع ّلــم اللغــة اإلنجليزيــة إال أنــه ال توجــد دراســة يف حــدود
علــم الباحــث تناولــت معايــر تصميــم تطبيقــات تع ّلــم املفــردات العربيــة.
بنــاء عــى مــا ســبق فقــد هدفــت هــذه الدراســة إىل حتديــد معايــر تصميــم تطبيقــات تع ّلــم
املفــردات العربيــة ،ولــذا ســعت إىل اإلجابــة عــن الســؤال اآليت:
مــا املعايــر الالزمــة لتصميــم التطبيقــات يف اهلاتــف املحمــول يف تع ّلــم املفــردات للدارســن
الناطقــن بغــر العربيــة؟
واقتــرت هــذه الدراســة عــى حتديــد معايــر تصميــم تطبيقــات تع ّلــم املفــردات العربيــة يف
اهلاتــف املحمــول والتــي تعمــل عــى نظــام تشــغيل (.)Android
اعتمــدت هــذه الدراســة عــى املنهــج الوصفــي التحليــي يف عــرض معايــر تصميــم التطبيقات
مــن الدراســات الســابقة وحتليلهــا ،الســتخالص املعايــر اخلاصــة بتصميــم تطبيقــات تع ّلــم
املفــردات العربيــة.
وتتمثــل أمهيــة الدراســة يف أهنــا قدمــت معايــر يمكــن أن يســتفيد منهــا مصممــو تطبيقــات
تع ّلــم اللغــة العربيــة بشــكل عــام ،وتطبيقــات تع ّلــم املفــردات بشــكل خــاص ،كــا أهنــا يمكــن
أن تُفيــد الباحثــن عنــد إجــراء دراســات تقويميــة لتلــك التطبيقــات.
الدراسات السابقة
اطلــع الباحــث عــى عــدد مــن الدراســات الســابقة العربيــة واألجنبيــة ،التــي هلــا عالقــة
مبــارشة أو غــر مبــارشة هبــذه الدراســة؛ وهــي كــا يــي:
هدفــت دراســة  )2003( Trifonov & Ronchettiإىل حماولــة اإلجابــة عــن كيفيــة
االســتفادة مــن التعليــم املتنقــل يف الوصــول إىل تع ّلــم أفضــل ،واستكشــاف مســتقبل التعليــم
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املتنقــل واقــراح معايــر تصميمــه ،وتوصلــت إىل حتديــد معايــر التصميــم املرتبطــة بالبنيــة
التحتيــة واملحتــوى واالتصــال والتعــاون.
واســتهدفت دراســة  )2005( Allyاســتعامل نظريــات التع ّلــم لتصميــم التدريــس باألجهــزة
املتنقلــة ،وتوصلــت إىل حتديــد معايــر تصميــم التع ّلــم املتنقــل.

ودرس  )2010( Kwon & Leeمعايــر تصميــم التعليــم املتنقــل يف تدريــس اللغــة
اإلنجليزيــة كلغــة ثانيــة ،وتوصلــت الدراســة إىل حتديــد تلــك املعايــر.
وهدفــت دراســة  )2011( Haagإىل بحــث نتائــج الدراســة التجريبيــة التــي قــام هبــا اجليــش
األمريكــي يف حتويــل دورات وزارة الدفــاع األمريكيــة مــن التع ّلــم اإللكــروين إىل التع ّلــم
املتنقــل ،وحتديــد حتديــات التع ّلــم املتنقــل ،وتوصلــت الدراســة إىل حتديــد معايــر تصميــم
تطبيــق للتع ّلــم املتنقــل.
واســتهدفت دراســة  )2012( Wang & Shenالكشــف عــن معايــر تصميــم رســائل
التعليــم املتنقــل يف ضــوء النظريــات املعرفيــة ونظريــات التع ّلــم ،وتوصلــت الدراســة إىل
حتديــد تلــك املعايــر.
ودرس  )2012( Dillardيف دراســته احلاجــة إىل تصميــم تعليــم متنقــل فعــال للدارســن
الراشــدين ،وتوصلــت الدراســة إىل حتديــد معايــر تصميــم تعليــم متنقل للدارســن الراشــدين
مــن خــال الدراســات واملرشوعــات والبيئــات التعليميــة التــي اعتمــدت التعليــم املتنقــل.
واســتهدفت دراســة  )2012( Kim & Kwonحتليــل  87تطبيقــا لتع ّلــم اللغــة اإلنجليزيــة
كلغــة ثانيــة ،وحتديــد الســات املشــركة واملميــزة يف تطبيقــات اهلاتــف املحمــول ،وحتديــد
نقــاط القــوة والضعــف فيهــا ،وحتديــد معايــر التطبيقــات ،وتوصلــت الدراســة مــن خــال
التحليــل إىل حتديــد معايــر التطبيقــات.
وهدفــت دراســة  )2013( Walkerإىل إنشــاء حمتــوى جــدوى للتقييــم لتطبيقــات اهلاتــف
املحمــول باســتعامل طريقــة ( ،)Delphiوتوصلــت الدراســة إىل حتديــد معايــر لتقييــم
تطبيقــات اهلاتــف املحمــول.
ودرس  )2013( Pilar, Jorge & Cristinaإجيابيــات وعيــوب بعــض تطبيقــات اهلاتــف
املحمــول مــن منظــور تربــوي وتقنــي للوصــول إىل معايــر تقييــم التطبيقــات التعليميــة،
وتوصلــت الدراســة بعــد تقييــم  63تطبيقــا لتع ّلــم اللغــة اإلنجليزيــة وفقــا للمعايــر إىل أن
معيــار التفاعــل كان أضعفهــا ممــا يعنــي الرتكيــز عليــه عنــد تطويــر تطبيقــات تعليميــة جديــدة.
واســتهدفت دراســة  )2013( Guoبحــث نظريــات التع ّلــم التــي تقــوم عليهــا تطبيقــات
تع ّلــم املحادثــة يف اللغــة اإلنجليزيــة يف اهلاتــف املحمــول ،واملالمــح الرتبويــة هلــذه التطبيقــات،
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وتقييــم التطبيقــات مــن وجهــة نظــر الدارســن ،وحتليــل  34تطبيقا مــن متجــر ()Play Store
عــر اإلطــار التحليــي الــذي ســمي بتع ّلــم اللغــة بمســاعدة تطبيقــات تعليميــة (،)MapALL
وحتديــد مخســة تطبيقــات لتقييمهــا بشــكل تفصيــي  ،وتوصلــت الدراســة إىل حتديــد معايــر
تصميــم التطبيقــات اللغويــة.
وهدفــت دراســة  )2013( Andersenإىل حتليــل ســبعة تطبيقــات لتع ّلــم اللغــة اإلنجليزيــة
للبالغــن ،واملقارنــة بينهــا إلجيــاد التشــاهبات والفــوارق ،وتوصلــت الدراســة إىل حتديــد
معايــر لتصميــم التطبيقــات.
ودرســت اجلهنــي ( )2014يف دراســتها أســس تصميــم التطبيقــات التعليميــة املســتخدمة
عــر اهلواتــف املتنقلــة واحلواســيب اللوحيــة ،وتوصلــت الدراســة إىل حتديــد األســس الرتبويــة
لتصميــم التطبيقــات التعليميــة املســتخدمة عــر اهلواتــف املتنقلــة واحلواســيب اللوحيــة
املرتبطــة بمحتــوى التع ّلــم واألنشــطة وأســاليب التقويــم ،وحتديــد األســس الفنيــة والتقنيــة
لتصميــم التطبيقــات التعليميــة املســتخدمة عــر اهلواتــف املتنقلــة واحلواســيب اللوحيــة
املرتبطــة بواجهتهــا وبوســائطها.
واســتهدفت دراســة  )2016( Chenحتديــد وتقييــم ســبعة تطبيقــات يف تع ّلــم اللغــة
اإلنجليزيــة للبالغــن بنــاء عــى معايــر حددهتــا الدراســة ،وأظهــرت النتائــج أن التطبيقــات
توفــر طرقــا خمتلفــة للدارســن البالغــن ملامرســة اللغــة.
وهدفــت دراســة جوســه ،وغالــب ،وأبــو بكــر ( )2017إىل تيســر تع ّلــم اللغــة العربيــة
للطــاب مــن خــال بنــاء نظــام موحــد للتطبيقــات التعليميــة العربيــة عــر اهلواتــف املحمولة،
وإىل معرفــة أهــم املعايــر التــي جيــب أن يراعيهــا املســتخدمون أثنــاء اختيــار التطبيقــات
التعليميــة ،وتــم حتليــل عــدة معايــر مــن دراســات أخــرى ،إال أن الدراســة مل تكتمــل حيــث مل
يظهــر فيهــا بنــاء املعايــر.
هدفــت الدراســات الســابقة إىل حتديــد معايــر تصميــم التطبيقــات التعليميــة واللغويــة،
وقــد اســتفاد الباحــث منهــا يف حتديــد معايــر تصميــم التطبيقــات ،وختتلــف هــذه الدراســة
عــن الدراســات الســابقة يف أهنــا حــددت معايــر تصميــم تطبيقــات تع ّلــم املفــردات العربيــة
للدارســن الناطقــن بغريهــا.
مراجعة األدب النظري

مصطلحات الدراسة
 .1التع ّلــم النقــال (« :)Mobile Learningاكتســاب طــاب اللغــة العربيــة كلغــة ثانيــة
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للخــرات التعليميــة بطريقــة تفاعليــة يف أي وقــت ويف أي مــكان باســتخدام األجهــزة

املحمولــة صغــرة احلجــم ،كاهلواتــف اجلوالــة  ،Mobile Phonesواهلواتــف الذكيــة Smart
 ،phonesواملســاعدات الرقميــة الشــخصية (... )PDAsإلخ»(عطيــة.)42 :2014 ،

عــرف إجرائيــا بأنــه :اســتعامل
 .2التع ّلــم عــر اهلاتــف املحمــول (ُ :)Mobile Learningي َّ
أجهــزة اهلاتــف املحمولــة يف العمليــة التعليميــة مــن خــال بعــض تطبيقــات اهلاتــف املتوافــرة
يف املتجــر اإللكــروين ،ويمكــن االســتفادة يف أي زمــان ومــكان مــن تلــك التطبيقــات يف تع ّلــم
املفــردات للدارســن الناطقــن بغــر العربيــة .و ُيالحــظ وجــود مصطلحــات عديــدة متشــاهبة
يف الدراســات تســتعمل للتع ّلــم عــر اهلاتــف املحمــول؛ مثــل :التع ّلــم النقــال ،التع ّلــم املتنقــل،
التع ّلــم اجلــوال.
عــرف إجرائيــا بأنــه :برجميــة
 .3تطبيــق يف اهلاتــف املحمــول (ُ :)Mobile Applicationي َّ
مصممــة لتعمــل عــر اهلاتــف املحمــول يمكــن حتميلهــا يف اهلاتــف عــن طريق خدمــة اإلنرتنت
مــن خــال متجــر ( )Play Storeاملتوافــق مــع نظــام تشــغيل ( ،)Androidوتســتعمل هــذه
الربجميــة يف أي مــكان وأي زمــان ،وهــي تعــن الــدارس واملعلــم يف العمليــة التعليميــة.
 .4املفــردات اللغويــة« :الكلــات التــي جيــب معرفتهــا مــن أجــل التواصــل بشــكل فعــال أثنــاء
املحادثــة (املفــردات التعبرييــة) ،أو أثنــاء االســتامع (مفــردات االســتقبال)» (& Neuman
)Dwyer, 2009: 385

 .5املعايــر ( :)Criteriaأعــى مســتويات األداء التــي هيــدف اإلنســان للوصــول إليهــا ،والتــي
يتــم تقويــم مســتويات األداء واحلكــم عليهــا يف ضوئهــا (طعيمــة.)68 :2004 ،
تُعـ َّـرف إجرائيــا بأهنــا :جمموعــة مــن الضوابــط أو األســس العلميــة التــي يمكــن عــن طريقهــا
تقييــم تطبيقــات تع ّلــم املفــردات يف اهلاتــف املحمــول ،وتصميــم التطبيقــات.
 .6أندرويــد ( :)Androidنظــام التشــغيل الــذي يعمــل عــى اهلواتــف املحمولــة واألجهــزة
اللوحيــة ،وهــذا النظــام مصمــم للهواتــف املحمولــة التــي تعمــل بنظــام اللمــس ،وهــو نــوع
مــن الربجمــة حيــث صممــت التطبيقــات ليتــم تشــغيلها عــى نظــام التشــغيل ()Android
(.)Lyn, 2015

تع ّلم املفردات
إن املفــردات تشــكل العمــود الفقــري لتع ّلــم أيــة لغــة ،وال يمكــن فهــم اللغــة وامتــاك
مهاراهتــا األربعــة دون وجــود حصيلــة مــن املفــردات ،كــا أهنــا إحــدى وســائل التفكــر،
والتواصــل مــع اآلخريــن ،والتعبــر عــن األفــكار واملشــاعر.

معايري تصميم التطبيقات يف اهلاتف املحمول لتع ّلم املفردات العربية للدارسني الناطقني بغريها

98
وتع ّلــم الــدارس للمفــردة بكفــاءة كــا يــرى طعيمــة ( )194 :1989يعنــي قدرتــه عــى
األمــور اآلتيــة:
 .1نطقها نطقا صحيحا.
 .2فهم معناها مستقلة.
 .3معرفة طريقة االشتقاق منها.
 .4استعامهلا يف تركيب لغوي صحيح.
 .5استعامل املفردة املناسبة يف السياق املناسب.
وإلنجــاح عمليــة تع ّلــم املفــردات مــن خــال تطبيــق يف اهلاتــف املحمــول كان مــن الــازم
حتديــد معايــر تصميــم تطبيقــات تع ّلــم املفــردات العربيــة ،وهــو مــا تســعى هــذه الدراســة
إليــه.
تطبيقات اهلاتف املحمول التعليمية
تشــهد تقنيــات االتصــاالت تطــورات رسيعــة ،وأصبــح اهلاتــف املحمــول ظاهــرة اجتامعيــة،
وانتــر رسيعــا بــن أيــدي املتع ّلمــن؛ لســهولة محلــه يف أي زمــان ومــكان ،وللتطبيقــات
التعليميــة العديــدة التــي يمكــن اســتعامهلا يف اهلاتــف.
والتطبيقــات التعليميــة هــي الربامــج التــي يمكــن حتميلهــا يف اهلاتــف املحمــول ،وتعمــل
التطبيقــات عــى أنظمــة تشــغيل؛ مثــل ،)Android( :و( ،)IOSويمكــن البحــث عــن هــذه
التطبيقــات وحتميلهــا مــن املتاجــر اإللكرتونيــة املتوافقــة مــع نظــام التشــغيل؛ مثــلGoogle( :
 ،)Playو( ،)App Storeإال أن بعــض هــذه التطبيقــات جمانيــة ،وبعضهــا مقابــل اشــراك
مدفــوع.
وترجــع أمهيــة هــذه التطبيقــات إىل أنــه يمكــن اســتعامهلا يف أي زمــان ومــكان ،ويمكــن
اســتخدام بعضهــا دون احلاجــة لالتصــال بالشــبكة الدوليــة ( ،)Internetوهــي تعــن
الــدارس واملعلــم يف العمليــة التعليميــة.
وقــد وظفــت بعــض الدراســات تطبيقــات اهلاتــف املحمــول يف تع ّلــم اللغــات؛ مثــل :دراســة
 ،)2010( Başoğlu & Akdemirودراســة  ،)2012( Kim & Kwonودراســة (Al-
 ،)Jarf, 2012ودراســة ( ،)2013 ,Guoودراســة (.)Chen, 2016
معايري تصميم التطبيقات التعليمية واللغوية
إن حتديــد معايــر لتصميــم تطبيقــات تع ّلــم املفــردات العربيــة للدارســن الناطقــن بغريهــا
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مهــم لتحقيــق فاعليــة تلــك التطبيقــات ،ويؤكــد مخيــس ( )101 -100 :2007أن املعايــر

هــي األســاس يف التصميــم التكنولوجــي ،فعــى أساســها يتــم تصميــم وتطويــر املنتجــات
التكنولوجيــة ،ويتــم تقويمهــا واحلكــم عليهــا.
وقــد حــددت الدراســات الســابقة معايــر لتصميــم التطبيقــات التعليميــة واللغويــة؛ ومــن
هــذه املعايــر مــا يــي:
 .1توصل  )2003( Trifonova & Ronchettiإىل حتديد املعايري اآلتية:
أ .أن يقســم املحتــوى إىل وحــدات صغــرة مســتقلة ومتتاليــة تناســب وقــت فــراغ الدارســن،
وال تزيــد عــن عــر دقائــق.
ب .أن تكون األنشطة ترفيهية بسيطة ومفيدة ،وتعتمد عىل التعاون بني الدارسني.
ج .أن يصل املحتوى يف وقته املناسب ليدعم املتع ّلم.
 .2حدد  )2005( Allyاملعايري كاآليت:
أ .أن تعتمــد هــذه املعايــر عــى نظريــات التع ّلــم املعرفيــة مــن توظيــف للذاكــرة والدافعيــة
والتفكــر والتأمــل.
ب .أن يصمــم املحتــوى بشــكل مناســب لشاشــة اهلاتــف لتمكــن الــدارس مــن رؤيــة كامــل
املحتــوى فيهــا.
ج .أن يقدم املحتوى يف وحدات صغرية.
د .أن ينظم املحتوى عىل شكل خرائط مفاهيم بدال من تقديمها يف صورة نصية.
ھ .أن تســتعمل الوســائط املتعــددة أكثــر مــن النصــوص؛ مثــل :الصــور واملقاطــع الصوتيــة
واملرئيــة.
و .أن تقــدم وحــدات التع ّلــم للــدارس بشــكل منظــم ومنطقــي يدعــم التع ّلــم ويســاعد عــى
بقــاء أثــره.
 .3توصل( )Kwon & Lee 2010, pp. 1886-1888إىل حتديد املعايري اآلتية:
أ .بناء أنشطة تع ّلم تدعم التع ّلم الذايت ومن خالل مواقف احلياة اليومية.
ب .تصميم أنشطة تع ّلم تدعم السياق الذي جيري فيه.
ج .تصميم املحتوى ليناسب حجم الشاشة.
د .تصميم تطبيق قابل للتشغيل عرب أجهزة خمتلفة.
 .4توصل  )2011( Gu, Gu & Laffeyإىل حتديد املعايري اآلتية:
أ .تقسيم املحتوى إىل وحدات صغرية.
ب .قرص األنشطة ومرحليتها حتى ال يمل الدارس.

معايري تصميم التطبيقات يف اهلاتف املحمول لتع ّلم املفردات العربية للدارسني الناطقني بغريها

100
ج .سهولة االستعامل.
د .مراعاة اجتاهات الدارسني.
 .5حدد  )2011( Haagاملعايري كاآليت:
أ .أن تســتغرق وحــدات التع ّلــم فــرات قصــرة أدناهــا  25دقيقــة وأقصاهــا  45دقيقــة.
ب .أن تكون واجهة التطبيق سهلة التحكم.
ج .أن تستعمل الوسائط املتعددة أكثر من النصوص املكتوبة.
 .6حدد  )2012( Wang & Shenاملعايري كاآليت:
أ .تقسيم املحتوى إىل وحدات صغرية.
ب .الرتكيز عىل العنارص املهمة.
ج .تزويد الدارس بمالحظات عن كيفية التعامل مع التطبيق.
د .حماذاة النص املكتوب مع صوره.
ھ .ثبات العنارص التصميمية؛ مثل :حجم ولون خط العناوين الرئيسة واملتن.
 .7توصل ( )Kim & Kwon 2012, pp. 38, 39إىل حتديد املعايري اآلتية:
أ .املحتوى.
ب .اجلانب الرتبوي.
ج .الوسائط املتعددة.
 .8حدد ( )Dillard 2012, pp. 108, 109املعايري كاآليت:
أ .تطوير واجهة بسيطة سهلة التحكم.
ب .دمج التفاعلية والوسائط املتعددة.
ج .بناء وحدات وأنشطة قصرية.
د .تصميم أنشطة جذابة.
ھ .بناء حمتوى يرتبط بسياق التع ّلم ويكون مفيدا للدارس.
و .وصول املحتوى يف وقته املناسب.
 .9توصل ( )Pilar, et al. 2013, p. 1193إىل حتديد املعايري اآلتية:
أ .القيمة املعرفية والرتبوية.
ب .جودة املحتوى.
ج .القدرة عىل توليد التع ّلم.
د .التفاعل.
ھ .التحفيز.
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و .التخطيط.
ز .سهولة االستعامل.
ح .الوصولية.
ط .الوضوح.
ي .التوافق :موافقة التطبيق لطبيعة اهلاتف املحمول.
 .10حدد ( )Walker 2013, p. 29املعايري كاآليت:
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أ .املنهج الدرايس.
ب .أصالة التطبيقات.
ج .تغذية راجعة من املستخدمني.
د .مرونة التطبيقات.
ھ .مدى استعامل الدارسني.
و .أداء الدارسني.
ز .سهولة االستعامل.
 .11توصل  )2013( Andersenإىل حتديد املعايري اآلتية:
أ .خلفية التطبيقات واجلانب الرتبوي.
ب .املحتوى واملهارات والنشاطات.
ج .انتشار الربنامج.
 .12حدد ( )Guo 2013, p. 32املعايري كاآليت:
أ .الفئة املستهدفة.
ب .املحتوى والرتكيز.
ج .املالمح النظرية والرتبوية.
د .التطبيقات املشهورة.
 .13توصل ( )Chen 2016, p. 42إىل حتديد املعايري اآلتية:
أ .جودة املحتوى.
ب .اجلانب الرتبوي.
ج .التغذية الراجعة والتقويم الذايت.
د .التحفيز.
ھ .سهولة االستعامل.
و .التكيــف :منــح الــدارس حريــة تغيــر اإلعــدادات إلضفــاء الطابــع الشــخيص عــى التع ّلــم.
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ز .املشاركة.
ُيالحــظ مــن خــال عــرض الدراســات الســابقة أهنــا حــددت معايــر لتصميــم التطبيقــات
التعليميــة واللغويــة ،وختتلــف هــذه الدراســة عــن الدراســات الســابقة يف حتديدهــا معايــر
خاصــة لتصميــم تطبيقــات تع ّلــم املفــردات العربيــة للدارســن الناطقــن بغريهــا.
الطريقة

جمتمع وعينة الدراسة
شــملت عينــة الدراســة ( )22حمكــا ،يف ختصــص تعليــم اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا ،ويف
ختصــص تقنيــات التعليــم ،وقــام املحكمــون بتحكيــم أداة الدراســة.
أداة الدراسة
متثلــت أداة الدراســة يف بنــاء اســتبانة معايــر تصميــم التطبيقــات يف اهلاتــف املحمــول لتع ّلــم
املفــردات العربيــة للدارســن الناطقــن بغريهــا.
وتكونــت االســتبانة يف صورهتــا األوليــة مــن ســتة حمــاور ،وثامنيــة معايــر ،و 58مــؤرشا؛ كــا
يــي:
 .1حمــور املعايــر العامــة :حيتــوي عــى معيــار ســهولة االســتعامل (مخســة مــؤرشات) ،ومعيــار
املوضوعيــة (ثالثــة مــؤرشات).
 .2حمور معايري حاجات املتع ّلم :حيتوي عىل معيار حاجات املتع ّلم (ثالثة مؤرشات).
 .3حمور معايري أهداف التطبيق :حيتوي عىل معيار أهداف التع ّلم (مخسة مؤرشات).
 .4حمور معايري املحتوى :حيتوي عىل معيار بناء املحتوى (ستة مؤرشات).
 .5حمــور املعايــر التقنيــة :حيتــوي عــى معيــار تقنيــة التصميــم (تســعة مــؤرشات) ،ومعيــار
تقنيــة املحتــوى ( 11مــؤرشا).
 .6حمور معايري التقويم :حيتوي عىل معيار التقويم ( 16مؤرشا).
وحلساب صدق االستبانة تم إجراء صدق املحكمني كام ييل:
تــم عــرض االســتبانة يف صورهتــا األوليــة عــى جمموعــة مــن املحكمــن املختصــن يف تعليــم
اللغــة العربيــة للناطقــن بغريهــا ،واملختصــن يف تقنيــات التعليــم إلبــداء آرائهــم حــول ارتبــاط
املــؤرش باملحــور ،ووضــوح املــؤرش مــن الناحيــة املعرفيــة والناحيــة اللغويــة ،واإلضافــة
بالتعليــق أو التعديــل أو احلــذف .واتفــق املحكمــون عــى صالحيــة االســتبانة للتطبيــق.
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عرض النتائج
اســتفاد الباحــث عنــد إعــداد قائمــة معايــر تصميــم تطبيقــات تع ّلــم املفــردات العربيــة مــن
الدراســات الســابقة ،وقــام بتحكيــم تلــك القائمــة ( )22حمكــا يف ختصــص تعليــم اللغــة
العربيــة للناطقــن بغريهــا ،وختصــص تقنيــات التعليــم ،ومتــت االســتفادة مــن آرائهــم ،وقــد
تكونــت قائمــة املعايــر يف صورهتــا النهائيــة مــن ســتة حمــاور ،وتســعة معايــر ،و 59مــؤرشا؛
وهــي عــى النحــو اآليت:
املحور األول :معايري عامة
يقصــد بــه ســهولة اســتعامل التطبيــق مــن حيــث وضــوح أيقوناتــه وحمتوياتــه وتنظيمهــا ،ولغــة
إرشــادات التع ّلــم وإرشــادات االســتخدام ،ووضــوح تلــك اإلرشــادات ،ويتضمــن حمــور
املعايــر العامــة معيــاري :ســهولة االســتعامل ،واملوضوعيــة.
 .1معيار سهولة االستعامل؛ ويشمل املؤرشات اآلتية:
أ .وضوح داللة العنارص (األيقونات) يف التطبيق.
ب .توفري التطبيق رشحا وافيا آللية استخدامه.
ج .توزيع عنارص الواجهة (األيقونات) بشكل منطقي.
د .إمكانية توفري التطبيق إلرشادات التع ّلم بلغة الدارس.
ھ .إمكانية توفري التطبيق إلرشادات االستخدام بلغة الدارس.
 .2معيار املوضوعية؛ ويشمل املؤرشات اآلتية:
أ .داللة اسم التطبيق عىل حمتواه.
ب .خلو التطبيق من اإلعالنات التجارية.
ج .وضوح التعليامت واإلرشادات.
املحور الثاين :معايري حاجات الدارس
إن الوعــي بحاجــات الدارســن يســاعد عــى حتقيــق األهــداف املطلوبــة ،ويتضمــن هــذا
املحــور :معيــار حاجــات الــدارس ،وينقســم هــذا املعيــار إىل املــؤرشات اآلتيــة:
أ .حتديد التطبيق عمر الفئة املستهدفة.
ب .حتديد التطبيق الفئة املستهدفة.
ج .ارتباط املحتوى بحاجات الدارس.
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املحور الثالث :معايري أهداف التطبيق
إن املقصــود باألهــداف هــو مــا نريــد مــن الــدارس الوصــول إليــه وحتقيقــه ،وتشــمل هــذه
األهــداف :األهــداف املعرفيــة والوجدانيــة واملهاريــة ،واألهــداف العامــة واخلاصــة،
واألهــداف الســلوكية ،ويتضمــن هــذا املحــور :معيــار أهــداف التع ّلــم ،وينقســم هــذا املعيــار
إىل املــؤرشات اآلتيــة:
أ .حتديد التطبيق جوانب األهداف املعرفية والوجدانية واملهارية.
ب .حتديد التطبيق األهداف بدقة ووضوح.
ج .حتديد التطبيق أهداف التع ّلم بصياغة إجرائية قابلة للقياس.
د .توضيح التطبيق األهداف اخلاصة للتع ّلم.
ھ .وصف التطبيق كفاءة الدارسني بدقة بعد انتهائهم من املستوى.
املحور الرابع :معايري املحتوى
يقصــد بــه املحتــوى العلمــي للتطبيــق وهــو يشــمل :موضوعــات املحتــوى ،واألهــداف
الســلوكية ،واملفــردات اللغويــة ،ويتضمــن هــذا املحــور :معيــار بنــاء املحتــوى ،وينقســم هــذا
املعيــار إىل املــؤرشات اآلتيــة:
أ .شيوع املفردات املتضمنة يف التطبيق.
ب .بناء املحتوى يف ضوء نظريات التع ّلم.
ج .تنوع موضوعات الدروس.
د .مراعاة القيم الثقافية يف املحتوى.
ھ .االعتامد عىل مهارات وأنشطة تسهم يف تنمية املفردات.
و .دعم املحتوى للتع ّلم الذايت.
املحور اخلامس :معايري تقنية
إن التصميــم جانــب تقنــي ُيعنــى بإظهــار التطبيــق بصــورة جتــذب املســتخدمني إليــه ،وتشــجع
عــى اســتعامله لفــرات طويلــة وتكــرار اســتعامله .وتشــمل اجلوانــب التقنيــة الوســائط املتعــددة
كالنصــوص والصــور والرســومات واملقاطــع الصوتيــة واملرئيــة ،وجــودة تلــك الوســائط
املتعــددة ،وبنيــة التطبيــق ،والتنقــل داخلــه ،واأليقونــات ،وخاصيــة البحــث ،وغريهــا مــن
تلــك اجلوانــب التقنيــة ،ويتضمــن حمــور املعايــر التقنيــة معيــاري :التصميــم ،وتقنيــة املحتوى.
 .1معيار التصميم؛ ويشمل املؤرشات اآلتية:
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أ .عرض املحتوى بشكل متناسب مع شاشة اهلاتف املحمول.
ب .املرونة يف االنتقال والعودة من الواجهة إىل الصفحات الفرعية.
ج .ثبات األيقونات عىل تصميم موحد.
د .حرية املستخدم يف إضفاء طابع شخيص عىل التطبيق كتغيري اللون وحجم اخلط.
ھ .حفظ التطبيق جلسة العمل وربطها بوسيلة ختزين.
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و .خلو التطبيق من األخطاء الربجمية (.)Errors

ز .قابلية االستعامل دون رشط االتصال بالشبكة الدولية (الشابكة).
ح .توفري التطبيق عنارص للتحكم بالوسائط املتعددة.
ط .مناســبة الصيــغ التــي تدعمهــا اهلواتــف املحمولــة ( )pngللصــور و()mp3/mp4
للمقاطــع الصوتيــة واملرئيــة.
 .2معيار تقنية املحتوى؛ ويشمل املؤرشات اآلتية:
أ .متييز العناوين الرئيسة عن الفرعية من حيث حجم اخلط واللون.
ب .عرض املحتوى بطريقة منظمة.
ج .مناسبة اللغة ملستوى الدارس.
د .ضبط البنية الرصفية للمفردة.
ھ .توظيف املفردات يف مجل تامة.
و .إمكانية إظهار ترمجة املفردة أو إخفائها.
ز .إمكانية البحث عن مفردة معينة.
ح .تضمني وسائط متعددة مشوقة.
ط .توافر أنشطة مشوقة تسمح بتفاعل الدارس.
ي .وضوح الصور واملقاطع الصوتية واملرئية.
ك .خلو التطبيق من األخطاء اللغوية.
ل .التدرج من السهولة إىل الصعوبة.
املحور السادس :معايري التقويم
يــأيت التقويــم لقيــاس فاعليــة التع ّلــم ،وهــو يشــمل :التقويــم التمهيــدي ،والبنائــي ،والنهائــي،
مــع تقديــم التغذيــة الراجعــة ،ويتضمــن حمــور معايــر التقويــم معيــاري :التقييــم ،والتقويــم.
 .1معيار التقييم؛ ويشمل املؤرشات اآلتية:
أ .التحديث املستمر للتطبيق ،وإظهار تاريخ التحديث األخري.
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ب .إتاحــة تســجيل الــدارس لصوتــه أثنــاء نطــق املفــردة مــع إمكانيــة ســاعه ومقارنتــه بالنطــق
األصيل.
ج .إتاحة خاصية التعرف عىل الصوت عند تسجيل الدارس للمفردة.
د .إمكانية إعادة النشاط.
ھ .حتديد األسئلة واالمتحانات بزمن.
و .حتديد األسئلة واالمتحانات بدرجات.
ز .االشتامل عىل حتديات مناسبة حتفز الدارس عىل حلها.
ح .تقديم امتحانات متهيدية.
ط .تقديم امتحانات بنائية.
ي .تقديم امتحانات هنائية.
ك .إعطاء الدارس فرصتني لتصويب اإلجابات اخلاطئة.
 .2معيار التقويم؛ ويشمل املؤرشات اآلتية:
أ .اشتامل التطبيق عىل أساليب تقويم تفاعلية للدارس.
ب .تقديم تغذية راجعة فورية آلية.
ج .تغذية راجعة يف هناية الدروس والوحدات.
د .إظهار اإلجابة بعد املحاولة الثالثة.
ھ .تقديم تقرير عن أداء الدارس مع إمكانية حفظه يف التطبيق.
مناقشة النتائج
تبــن مــن الدراســات الســابقة تناوهلــا ملعايــر تصميــم التطبيقــات التعليميــة بشــكل عــام أو
تطبيقــات تع ّلــم اللغــة اإلنجليزيــة ،أمــا فيــا خيــص تطبيقــات تع ّلــم اللغــة العربيــة فقــد بينــت
دراســة جوســه ،وآخــرون ( )2017الطريقــة التــي ســتبنى هبــا املعايــر اخلاصــة للتطبيقــات
التعليميــة العربيــة عــر اهلواتــف الذكيــة وهــي طريقــة ( ،)Fuzzy Delphiإال أن الدراســة مل
تكتمــل حيــث مل يظهــر فيهــا بنــاء املعايــر .وبنــاء عــى مــا ســبق فقــد تبــن غيــاب الدراســات
التــي تتنــاول املعايــر اخلاصــة بتصميــم تطبيقــات تع ّلــم املفــردات العربيــة ،وقــد توصلــت
هــذه الدراســة إىل حتديــد قائمــة معايــر تصميــم تطبيقــات تع ّلــم املفــردات العربيــة للدارســن
الناطقــن بغريهــا ،وتكونــت القائمــة مــن ســتة حمــاور ،وتســعة معايــر ،و 59مــؤرشا ،ويمكــن
توظيــف هــذه املعايــر عنــد تقييــم تطبيقــات تع ّلــم املفــردات العربيــة ،ولرفــع كفــاءة تطبيــق
معــن ،وتصميــم تطبيقــات جديــدة.
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التوصيات
 .1توظيــف املعايــر التــي تــم إعدادهــا يف هــذه الدراســة عنــد بنــاء تطبيقــات تع ّلــم املفــردات
العربيــة.
ِ
 .2بنــاء تطبيقــات تع ّلــم املفــردات العربيــة مــن قبــل فريــق عمــل مكــون مــن خبــر تربــوي،
وخبــر لغــوي ،وخبــر يف تقنيــات التعليــم والتصميــم التعليمــي ،وخبــر يف إعــداد وتصميــم
التطبيقــات.
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استانداردهای طراحی اپلیکیشنهای تلفن همراه جهت
یادگیری واژگان عربی برای غیر عرب زبانها
عبدالرمحن حمسن احلسینی ، *1جاندمری دوغان

2

 -1کارشناسی ارشد آموزش زبان عربی به غیر عرب زبانان ،دانشگاه استانبول آیدین ،ترکیه.
-2استاد آموزش زبان عربی به غیر عرب زبانان ،دانشگاه استانبول آیدین ،ترکیه.

چكیده

هــدف ایــن پژوهــش تســهیل یادگیــری واژگان عربــی بــرای زبانآمــوزان دیگــر زبانهــا از طریــق
مشــخص نمــودن اســتانداردهای طراحــی اپلیکیشــنهای یادگیــری واژگان عربــی در تلفــن همــراه
اســت .روش پژوهــش توصیفــی  -تحلیلــی اســت و در ایــن راســتا بــرای ارائــۀ معیارهــای طراحــی
اپلیکیشــن یادگیــری واژگان عربــی بــرای غیــر عــرب زبانهــا ،از مطالعــات قبلــی و تجزیــه و تحلیــل
آنهــا اســتفاده شــده اســت .نتایــج پژوهــش در اختیــار ارزیابــان قــرار گرفــت و نظریــات ایشــان لحــاظ
گردیــد .ایــن پژوهــش شــامل شــش محــور ،نــه اســتاندارد و  59شــاخص اســت .پیشــنهاد میگــردد
اســتانداردهای ارائــه شــده در ایــن پژوهــش بــرای ســاخت اپلیکیشــنهای یادگیــری واژگان عربــی
اســتفاده گــردد و همچنیــن پژوهشهایــی مبتنــی بــر اســتانداردهای ارائــه شــده ،بــه منظــور ارزیابــی
اپلیکیشــنهای یادگیــری واژگان عربــی انجــام شــود.
ـه وســیلۀ تلفــن همــراه ،اســتانداردهای طراحــی اپلیکیشــنهای زبانــی،
واژگان كلیــدی :یادگیــری بـ 

واژگان عربــی ،آمــوزش بــه غیــر عربزبانهــا.
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Abstract
The aim of this study is to facilitate learning Arabic vocabulary for nonArabic learners by specifying the standards necessary for designing
mobile applications. The study followed a descriptive-analytical
approach in which the standards of application design from previous
studies were examined and analyzed in order to extract the relevant
standards for designing applications of learning Arabic vocabulary for
non-Arabic learners. The results were presented to some evaluators
whose ideas were incorporated into the study. This study consists of
six axes, nine standards and fifty-eight indicators. Furthermore, a series
of suggestions were made including using the standards introduced
in this study in developing applications for learning vocabulary and
conducting evaluation studies on applications according to these
specified standards.
Keywords: Mobile Learning, Standards for Designing Language
Applications, Vocabulary, Non-Speakers of Arabic.
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