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 ملخص البحث

الشك بأّن التعليم أساس التقّدم يف اجملتمعات احلديثة, وقد وضع تعميم التعليم االبتدائي هدفًا أول, 
ضمن أهداف التنمية األلفية اليت اعتمدهتا دول العامل قاطبة, من خالل اجلمعية العامة لألمم املتحدة, 

التعليم باللغة العربية يشّكل األساس الذي يبىن عليه اكتساب املعارف على مجيع املستويات: ففي  ألنّ 
املاضي كان التعليم يعتمد التلقني واحلفظ, مّث تطّور تدرجييًا ليتوجه حنو كيفية البحث عن املعلومة, 

لتعّلم أمام معلمي املدارس واكتساب املعرفة اجلديدة. ويف عاملنا العريب جيب إتاحة الفرصة إلعادة ا
وتطوير املناهج, لتتوجه حنو االكتساب الدائم عن طريق استخدام التقنيات احلديثة بالدرجة األوىل, 

احتياجات العصر ومبشاركة للمعرفة وباللغة العربية, حينئذ ميكن هلذه اللغة العريقة أن تنمو وتتطور, مع 
اكتساب املعرفة, والتشارك يف بناء املعارف, وتنميتها بشكل دائم , والبد من إزالة العوائق أمام اجلميع

إصالح وتطوير مؤسساتنا الرتبوية, والتعليمية, اليت تنشئ ، ومن أهم أهداف هذا املوضوع ومستمر
اإلنسان وتعّلمه لغته, فهذه املؤسسات مبعلميها, ومبناهجها, ضمن ظروفها العامة احمليطة هبا, واملؤثرة 

ة عن هذا الضعف اللغوي العام, وهي مازالت متخّلفة مبضامينها, وأساليبها عن مواكبة فيها مسؤول
 .املطلوب يف سلوك الناشئة, وعقوهلم, وتقويتهم يف لغتهم العربيةالتكنولوجيا 

 احلديثة، املناهج. ، التكنولوجيا، التقنياتالتعليمالكلمات المفتاحية: 
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 المقدمة:
مل تعد اللغة جمرد أداة لالتصال, أو جمرد نسق رمزي ضمن أنساق رمزية أخرى, بل أصبحت أهم العلوم 

بني مجيع األنساق الرمزية األخرى, اليت تسري  -بال منازع –املغذية لتكنولوجيا املعلومات, ورابطة العقد 
نساين. فأهل البنية يقولون: لغيت يف كيان هذا اجملتمع. حيث هلا الدور األكرب يف صياغة شكل اجملتمع اإل

عاملي, وحدود لغيت هو حدود عاملي, فهي الذات وهي اهلوية, وهي أداتنا لكي نضع الواقع االجتماعي, 
 هم يف صنع احلضارة اإلنسانية, فاحلضارة التبىن من دون هنضة لغوية.اولكي نس

قمة اهلرم املعريف, فهي الركيزة األساس  إذًا فقد جاءت تكنولوجيا املعلومات لتضع )اللغة العربية( على 
للعملية التعليمية, اليت بدورها نسق ثقايف, يعىن أول ما يعىن, بتأصيل الذات الثقافية للمجتمع, وذلك 
ضمانًا الستمرار وجوده, وتواصل أجياله, ومحاية حقوقه, والذود عن قيمه, ومحل رسالته إىل الناس, 

 ية.واإلسهام يف صناعة مستقبل البشر 
وهكذا أصبحت اللغة رابطة العقد للمنظومة الثقافية, والرتبوية. لذلك باتت معاجلة اللغة آليًا بواسطة  

احلاسوب هي حمور تكنولوجيا املعلومات, والسيما أهنا املنهل الطبيعي, الذي تستقي منه هذه 
 التكنولوجيا أسس ذكائها االصطناعي, واألفكار احملورية بلغات الربجمة.

عصر املعلومات واملعرفة يزداد إسهام اللغة يومًا بعد يوم يف حتديد األداء الكلي, للمجتمع احلديث  يف 
يف الداخل )اإلنتاج املعريف, واإلبداعي, ويف إنتاجيته الشاملة( ويف اخلارج )تربط اجملتمع بغريه وحتّدد 

 (1)مكانه ومكانته وثقله االسرتاتيجي(.
إىل أمهية الثورة املعلوماتية فأقامت مشروعات عمالقة لتخضع التكنولوجيا لذلك تنبهت الدول املتطورة 

 أو التقنية خلدمة لغاهتا.
فانصب اهتمام الباحثني إىل توليد اللغة وفهمها وترمجتها آلياً, بينما اجته آخرون إىل معاجلة الوثائق, 

 وتفسريها عرب شبكات احلواسيب.
ة وامللحة لنهضة لغوية شاملة, قادرة على تلبية مطالب ومقتضيات إذًا البد من االعرتاف حباجتنا املاس

العصر, وإىل تقنيني, وفنيني, ولغويني, وعلماء بشىت التخّصصات للوصول إىل صيغ, ومصطلحات, 

                                                           
 (.180-171ص ) -د. علي، نبيل )دور اللغة العربية يف عصر املعلومات والتكنولوجيا(   (1)
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ومفردات عربية سليمة دقيقة, والعمل على تعريب احلاسوب, ورعاية عباقرتنا الشباب, الذين لديهم 
 (2)لتقنية, اليت بني أيدينا وهلم جتاريبهم املهمة يف عواملها.إمكانات مذهلة يف فهم ا

 ضرورة تطويع تكنولوجيا المعلومات للغة العربية.
البد من تطويع تكنولوجيا املعلومات مع اللغة العربية, ألهنا تؤثّر على الطفل العريب, و تعّد سالحًا ذا 

جمال التكنولوجيا مبختلف فروعها, ألّن دورها  حّدين. لذلك ينبغي أن نشّجع الشباب على املشاركة يف 
كبري يف تعزيز اهلوية العربية. وقد تبنّي أن استخدام املفردات التكنولوجية احلديثة يف إطار العربية, يعّد 
داللة على قوة هذه اللغة الضعفها. وقد أّكد رئيس وكالة أنباء الشرق األوسط, هذا ودعا إىل تعزيز 

 (3), سواء األلكرتوين, أو الكتب املطبوعة.السوق يف جمال النشر
كما أشارت الدراسات إىل ضرورة استخدام التكنولوجيا, وخاصة احلاسوب يف تعليم اللغة العربية, حيث   

جاءت الدروس التعليمية يف احلاسوب, لتساهم يف التعّلم النشط, الذي يتمحور حول الطالب, لتقّدم 
هدة بعض التطبيقات العملية, وإجراء احلوار, والتسلسل يف كثري من له الصوت مع الصورة واحلركة, ومشا

الدروس, ممّا جيعل الطالب يعيش يف األجواء القريبة, أو احلقيقية من موضوع الدرس, فضاًل عن العرض 
بطريقة ممتعة وشائقة, ومثرية الهتمام الطلبة ممّا له األثر الواضح يف فهم هذه الدروس وترسيخها يف 

 (4), ومتكني الطلبة من التعّلم الذايت.أذهاهنم
وبرز دور املعلم كونه مفتاح املعرفة والعلوم بالنسبة للطالب, فبقدر ما ميتلك من اخلربات العلمية, 
والرتبوية, وأساليب التدريس الفّعالة, يستطيع أن خيرّج طالبًا متفوقني ومبدعني, ويف التعليم باحلاسوب 

 م دوره.تزداد أمهية املعلم, ويتعاظ
وهذا يتطّلب منه أن يتزّود بكل حديث, يف جمال ختّصصه, ألّن التعلم باحلاسوب ليس جمرد برجميات, 
وعتاد أجهزة, بل هو معّلم ميتلك كل املواصفات, واخلصائص اليت متكنه من توظيف احلاسوب يف 

 (5)التعلمية. -العملية التعليمية 
                                                           

 (.9-7قمق, بريهان )اللغة العربية عرب األنرتنيت( ص )  (2)

 (.5ص)-www..arabrenewal. -2006)ضرورة تطويع تكنولوجيا املعلومات مع اللغة العربية( منتدى الشباب العريب األول لتكنولوجيا املعلومات )  (3)
 (.39ص ) - 3ف -2005معمر، جمدي )استخدام احلاسوب يف التعليم( وزارة الرتبية والتعليم العايل / فلسطني  (4)
 (.14-13املرجع السابق ص )  (5)
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طوير املتعلم, وتأهيله ملتطلبات عصره, وحتدياته بالتفكري, واليقف التطوير عند املعلم, بل البد من ت
واإلبداع, مع إتقان ثقافة احلاسوب برباجمه العربية. ومتكني املتعلم من لغته العربية يف مهاراهتا األساس, 

فكر وأساليبها الوظيفية, مبا خيدم جمتمع املعلوماتية اجلديد, وجماهبة العامل املفتوح...وثورة التكنولوجيا ب
واع, وقلب كبري, ولسان عريب مبني. ولنجاح هذه التقنية مع لغتنا, علينا حتديث التعّلم بتطوير مناهجه, 

 (6)لتواكب عصر احلداثة, مع احملافظة على أصالتنا يف الدين, واللغة, والرتاث.
 

 .تحديث طرائقه بتكنولوجيا التعليمتحقيق أهداف التعليم ب
أن مفهوم تكنولوجيا التعليم يساهم يف حتقيق أهداف التعليم, ورفع يرى د. حسني محدي الطوجبي 

مستوى التدريس, وحتسني عمليات التعليم والتعّلم, وزيادة حتصيل الطالب, وال ميكن لوسائل االتصال 
والتكنولوجيا أن تؤدي وظائفها كاملة, إال إذا أصبحت جزءًا متكاماًل من العملية التعليمية. وإذا تبنينا 

 سلوب املتكامل يف استخدام وسائل التكنولوجيا, فإننا نستطيع أن نستثمر إمكاناهتا استثماراً ناجحاً,األ
من الناحيتني االقتصادية والتعليمية, لذلك جيب أن نعمل على أن تصبح الوسائل والتكنولوجيا, جزءاً 

ئل ووظائفها يف املؤسسة من املمارسات الرتبوية اليت تتّم يف املدرسة, مبا حيقق أهداف هذه الوسا
التعليمية, وكذلك الطاقات البشرية من متخصصني يف جماالت الوسائل, والتكنولوجيا واملناهج وغري 
ذلك, ممّا له صلة هبذا اجملال. إذًا البد من وجود اجلهاز الفين باملدرسة, أو املؤسسة التعليمية, الذي 

لوجيا, واملساعدة  على إنتاج املواد التعليمية, ومشاركة يتوىل مسؤولية التوعية بأمهية الوسائل, والتكنو 
 (7)املدرس يف ختطيط, الوسائل واختبارها, أو إنتاجها مث تقوميها.

وعلى سبيل املثال يعّد استخدام احلاسوب اآليل وسيلة تعليمية يف تعليم اللغة العربية يف املرحلة 
اللغة, ذلك ألنه يرّكز على املهارات األربع للغة  االبتدائية, هدفًا مهمًا يتم من خالله حتقيق أهداف

العربية: )االستماع واحملادثة والكتابة والقراءة(, وينمي احلس االستكشايف والتجرييب عند املتعلم, ويثري 
تفكريه, ويشبع ميوله باستخدام الربامج الشائقة, والقصص املعرّبة, ويوّفر فرصاً غنية للتعّرف إىل أخطائه, 

                                                           

 (. 196-182ص ) 8-(.ف2005األردن -د. الشاطر، مجال حممد )أساليب الرتبية والتعليم الفّعال( دار أسامة/عّمان (6)  
 (.3-2-1ص ) -2003تكنولوجيا الرتبية وأنشطته(.جممع اللغة العربية بدمشق  -د. الدبسي، رضوان )حتديث طرائق تعليم اللغة العربية   (7)
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ا بنفسه, ممّا يكسبه الثقة والثبات, ويريب عنده اختاذ القرار ألنه يقّيم عمله بنفسه, بل ينمي عنده ويعاجله
 مهارة التعّلم الذايت, والنمو اللغوي ويرفع قدراته يف استخدام تكنولوجيا احلاسوب )قلم العصر(.

ة للمعارف, وأصبح من ولن ننسى دور شبكة األنرتنيت اليت انتشرت يف مجيع دول العامل, وكانت نافذ
الضروري توظيفها, واستخدامها يف خدمة لغتنا, حيث وجدت مواقع هامة جدًا يف جمال اللغة العربية 

 وتطويرها, وقد بدأ الرتبويون واللغويون باستخدامها يف جمال التعليم.
 

 الدارسين.أثر تنوّع استراتيجيات تقديم الكمبيوتر متعددة الوسائل في تنمية بعض المهارات لدى 
إن التغري املستمر للعصر الذي حنيا حتت ظالله, يتطلب تربية املتعلم تربية مستمرة, حىت يواكب 
املتغريات اجلديدة, ممّا يتطلب معه تزويد الدارسني مبهارات التعّلم الذايت املستمر, ذلك ألن التعّلم اجليد 

منوه ودوافعه. ويقصد بالتعّلم الذايت متكني من يعتمد على مدى ارتباط مايتعلمه الفرد حباجاته, ومطالب 
االعتماد على نفسه, بصورة دائمة ومستمرة يف اكتساب املعارف, واملهارات, والقدرات الالزمة لتكوين 
شخصيته, واستمرار تربيته لذاته, مبا ميكنه من التواؤم اإلجيايب السوي مع متطلبات احلياة, يف جمتمع 

لذلك فالتفجر املعريف الذي يشهده عاملنا املعاصر مل يعد املعلم والكتاب  املعلومات والتكنولوجيا,
املصدرين الوحيدين للمعرفة, ذلك أن وسائل االتصال اليت يتفاعل معها املتعلم من تلفاز, وإذاعة, 
وصحافة وغري ذلك, متّده خبربات, ومعارف, ومهارات, ال يتمكن املدرس من جتاهلها عند تنظيم 

ه, وأصبح دوره تنظيم املعرفة, اليت حيصل عليها املتعلمون وتدريبهم على طريقة احلصول مناشط طالب
 على املعرفة بأنفسهم.

فنحن نريد أن نعّلم أبناءنا حسن االستماع مع الفهم, وحسن التحّدث, وحسن القراءة والكتابة, وحسن 
هارات على بساطتها إال أهنا على قدر الفهم والتحليل, والتفسري, والنقد, والتقومي, والتذّوق. وهذه امل

 (8)عظيم من األمهية يف عصر املعلومات.

 
 

                                                           
 (.190ص ) -1ط-2003-د. مدكور، علي أمحد )الرتبية والثقافة التكنولوجية(القاهرة/مصر  (8)
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 ضرورة تطوير اللغة من خالل استخدام الوسائل والتكنولوجيا الحديثة في التدريس.
ويف عصرنا، عصر العلم, والتقانة  (9)إن إتباع األساليب اجلافة يف تعليم اللغة يؤدي إىل نفور الناشئة.

واملعلوماتية أضحت اللغة هي الوجود ذاته. وقد أصبح هذا الوجود مرتبطًا بنقل الوجود اللغوي على 
)األنرتنيت(. وقدميًا قال سقراط جلليسه: )تكّلم حىت أراك( أما اليوم فالشعارهو: ) حتاورعن  )*(الشابكة

 ترى ذاتك أنت وهي بعيدة عنك, أو لصيقة القرب منك, يف بعد حىت يراك اآلخرون, وتراهم, ومن مثم 
لذلك البد من  (10)عصر بات فيه سؤال اهلوية : من أنا؟ ومن حنن؟ مطروحاً بشدة وعلى أوسع نطاق(.

االعرتاف حباجتنا املاّسة وامللّحة لنهضة لغوية شاملة, قادرة على تلبية مطالب, ومقتضيات العصر, 
ك على عاتق اللغويني فقط, بل البد من وجود التقنيني, والفنيني, يف جمال شريطة أن ال يلقى ذل

احلواسيب, والعلماء بشىت التخّصصات, واالقتصاديني, والسياسيني األكادمييني, واملشتغلني يف جماالت 
الكتابة اإلبداعية إىل جانبهم, للوصول إىل صيغ, ومصطلحات, ومفردات عربّية, سليمة, دقيقة, علمية 

عملية أيضاً, والعمل على تقريب احلاسوب, وليس الرتمجة العربية فقط, ورعاية عباقرتنا الشباب, الذين و 
باستخدام (11)لديهم إمكانات مذهلة يف فهم التقنية, اليت بني أيدينا, وهلم جتاريبهم اهلامة يف عواملها.

املتعلمني, فيقبلون على املادة بكل  التقانة يف خمابر, وأدوات, وجتهيزات, وحواسيب تستثري الدافعية لدى
نفس راضية, وجيدون متعة يف تعّلم اللغة. كما أّن إغناء املكتبات باملصادر, والكتب, واجملالت املتنوعة, 

 اليت ترضي األذواق واالهتمامات وامليول وتليب احلاجات, يؤدي إىل جذب املتعلمني وشّد اهتمامهم.
كنولوجيا املعلومات لصاحل اللغة العربية, نظرًا ألن هذه التكنولوجيا من هنا جند بأنه البد من تطويع ت

تؤثر على الطفل العريب, وتعد سالحًا ذا حّدين, ففي الوقت الذي ينبغي فيه تشجيع الشباب على 
املشاركة يف جمال تكنولوجيا املعلومات مبختلف فروعه, جيب علينا أال ننسى أنه جيب االنتباه إىل ميل 

 (12)و استخدام اللغة االنكليزية على حساب اللغة العربية.الشباب حن

                                                           
 (.12ية( ـ ص)د. السيد, حممود )سوء أساليب تعليم اللغة العرب  (9)
 

 (. 5ص ) -2006مؤمتر جممع اللغة العريب بدمشق  –د. السيد, حممود )اللغة مركز الدراسات اإلنسانية(   (10)

 www.arabrenewal.com( . 9التجديد العريب.ص ) -قمق, بريهان )اللغة العربية عرب األنرتنيت(  )11( 
 www.arabrenewal.com -(1ص) -2006-منتدى الشباب العريب األول لتكنولوجيا املعلومات  -)اللغة العربية عرب األنرتنيت()21( 

http://www.arabrenewal.com/
http://www.arabrenewal.com/
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لذا فإن الوسيلة الوحيدة للسيطرة على الفجوة العلمية والتقنية بني الغرب وبيننا, هي اللجوء إىل حركة 
واسعة من الرتمجة والتعريب , يكون أساسها وضع املصطلحات العلمية والتقنية املقابلة, لتلك اليت تغرقنا 

  (13)لعوملة, وهذا يفرتض معرفة عميقة ودقيقة بلغات العلم ذات الصفة العاملية.هبا ا
والبد من جهد مصطلحي متكامل, حييط بكل دقائق العلوم املختلفة, يف لغاهتا األصلية, من أجل 
 الوصول إىل تنظيم لغوي, ومصطلحي, ينتهي إىل تأكيد التزاوج بني اللغة والفكرعموماً, وهذا التزاوج هو

الذي يسمح بإخراج العبارة العلمية يف املستوى الفين, الذي يرفع كل شكل من أشكال اللبس 
 واإلغماض, باالستناد إىل تسلسل منطقي ينري الطريق إىل الفهم واالستيعاب.

وهو عمل دؤوب يرفع من شأن لغتنا, ويفتح لنا أبواب االستفادة من احلضارة, مث املشاركة يف بناء 
حلضارة واقع ملموس يف احلياة املدنّية ويف الفكر, والثقافة, واملمارسة, والسلوك, وهي تعتمد مستقبلها. فا

 اللغة حاماًل, وناقالً جلميع حمتوياهتا.
وحنن اليوم جند أنفسنا يف مواجهة كم كبري من املعلومات املتفّجرة, تنثرها قنوات االتصال املتشابكة, 

ختصصات جديدة, تنفرد حبيز أصغر فأصغر يف كل علم, كالفيزياء,  فتنتظم يف علوم جديدة, تتفرّع عنها
والكيمياء, والطب, وغريها. هذا إىل جانب علوم مبتكرة, حديثة بامتياز, كعلم التحّكم 

,cybernetique   وعلوم املعلوماتية, وعلوم الفضاء. وهي علوم تتطّلب مستويات عالية من املعرفة
اهتا يف لغاهتا, قبل النظر يف إنتاج املصطلحات اليت يتطلبها نقلها إىل اللغوية, للوصول إىل فهم مقوم

 (14)العربية. وسالحنا لغةعريقة, عظيمة, حتمل تراثنا الفكري, وجتربتنا احلضارية, وتعكس حقيقة جمتمعنا.
 

 اإلفادة من التكنولوجيا العالمية في تطوير اللغة واالرتقاء بها.
لقد شهدنا يف السنوات األخرية طفرات استثنائية, يف قدرة التكنولوجيا احلديثة على جعل املعلومات 
تتدفق بسرعة هائلة, حيث القنوات الفضائية, وشبكة األنرتنيت العاملية, اليت جعلت الوصول 

نيت(, للمعلومات, واملعرفة سريعاً, فهذا العصرهوعصراإلعالم, واالتصال, واحلاسوب, و)األنرت 

                                                           
(.   املصدر األساسي )الدريس, فرحات /  4ص ) - 2006العربية ومواكبة العلوم احلديثة( مؤمتر اللغة العربية وعصر املعلوماتية بدمشق  د. احملاسين, مروان ) اللغة  (13)

 تونس. –(  161ص ) -بالغة اخلطاب العلمي العريب/
 (. 17ص ) -املرجع السابق   (14)
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والفضائيات, وجيل الشباب هو األكثر تفاعاًل مع هذه األدوات. هذا التحّول الذي فرضه تطّور 
التكنولوجيا عالية التقنية, قد أثّر يف النظرة للمستقبل, وهو ما جيب أن يؤثّر أيضًا يف تعاطي القادة, 

بلورة رؤية جديدة, إذ ال  وأهل العلم, والفكرمع جيل الشباب, حيث جيب أخذ املتغريات اجلديدة, يف
ميكن التعامل مع جيل الشباب, إال بأدوات احلاضر, وبثقافة حّية, وفاعلة, حنو أفق جديد, لذلك البد 
من إجياد آفاق جديدة, واسرتاتيجية جديدة, قائمة على موازنة الثوابت, واملتغريات, واستشراف آفاق 

 . املستقبل
تغيري, وتطوير, وجتديد, أمهها ما يرتبط بقضايا الرتبية والتعليم, فالبد  وحنن يف جمتمعاتنا العربية حباجة إىل

أن تنتمي إىل عصر املعلومات واالتصال, وأن تناسب سوق العمل, لذلك البد من تأسيس قنوات 
فضائية, ملتزمة, وموّجهة للشباب, واسرتاتيجية جديدة قائمة على املتغريات, وفهم سيكولوجية الشباب, 

 (15)رعة حنو استثمار طاقاهتم وإمكاناهتم, وتوسيع دورهم يف صناعة املستقبل.والعمل بس
والبد من االعتماد على معطيات التقانة احلديثة, لنرّتب عماًل مجاعياً, تتضافر اجلهود فيه,من أجل 

 اإلسراع لّلحاق باحلركة العلمّية العاملّية.
واخلطوة األوىل يف هذا املسار هي التأكيد على إجناز الذخرية اللغوية, بوساطة برنامج حاسويب, يبّوب مبا 
يوافق اجملاالت العلمية, لالستفادة من مصطلحات, كان قد وضعها العلماء األوائل, وتكون جاهزة لسد 

ع املصطلحات املتداولة حالياً احتياجات التعريب احلديث, بعد تطويرها أو القياس عليها. مث حصر جممو 
بني العلوم املختلفة يف برنامج حاسويب, حبيث يتم إنشاء شبكة حاسوبية, تربط بني العاملني يف كل فرع 
من فروع العلم احلديث. والغرض منها ترتيب قاعدة معلومات للمصطلحات العلمية املعتمدة, واملقرتحة 

 االتفاق عليه, واالستفادة كذلك من االسرتجاع يف كل ختّصص. وهذا يسمح باالطالع على ما تّ 
 إلجناز البحوث. onlineالفوري املباشر 

ومن الضروري أن ترتبط تلك الشبكات الوطنية بشبكات عاملّية, تغذيها باجلديد يف كل علم من العلوم,  
ه الشبكات كي تبقى مسايرة للتطّور العلمي يف العامل. وبنهاية األمر البد من عرض ما اتّفقت علي

                                                           
 (.2 -1ص ) -العريب التجديد –نعمان, عبد الغين )الشباب والتكنولوجيا(   (15)
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الوطنية, يف جمال املصطلحات, على مراكز القرار يف اجملامع اللغوية, لُيصار إىل ترمجة, وتعريب نصوص 
 (16)العلوم احلديثة.

 
 دور الوسائل التقنية في التعليم:

يسود تفاؤل كبريحول إمكانات تكنولوجيا املعلومات, واالتصاالت, يف تعزيز التنمية االقتصادية, 
واالجتماعية. ومن املتوّقع أنه يف حالة االستخدام الفّعال لألدوات اجلديدة لتكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت, أن تؤثّر يف البىن الثقافية للمجتمع كافة, مبا يف ذلك املدارس, واملؤسسات الرتبوية, هذه 

  (17)املؤمترات مجيعها سوف تقود إىل بزوغ مايسمى )جمتمع املعلومات(.
فتكنولوجيا التعليم هي طريقة فكرية عملية, هلا قاعدة متكاملة من العناصر الفاعلة, والوسائل التعليمية 
جزء من التقنيات التعليمية, أو تكنولوجيا التعليم إذ يقول الرتبويون: )أعِط املتعّلم شيئًا يفعله أفضل من 

ية التعليمّية أمناطاً جديدة من احلركة والتفاعل, أن تعطيه شيئاً يتعّلمه(. إهنا نقلة مبتكرة تضفي على العمل
 وأصبح للوسائل التقنّية التعليمّية دورمهم يف عملية التعليم, والتعّلم, يشمل:

 ـ اإلدراك احلسي لتوضيح املعلومات املوجودة واجلديدة. 
 ـ جتسيد عملية الفهم.

 ـ  قدرة املتعّلم على التفكري السريع.
 املقصودة )برتكيز االنتباه أو بتقليد النماذج(. ـ سهولة تعّلم املهارات

 ـ العمل على تكوين قيم اجيابية )كالتعاون(, واجتاهات سليمة )كالصدق(.
 ـ العمل على إثارة اهتمام املتعلمني, وحتريك نشاطهم الذايت.

 (18)ـ مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني, بتنويع وسائط التعليم من قبل املعلم.

                                                           
 (.17-16/  ص )2006د. احملاسين, مروان )اللغة العربية ومواكبة العلوم احلديثة( /مؤمتر اللغة العربية وعصر املعلوماتية/دمشق /  (16)
 (.18-16-6-4م/ ص )2003يونيو18-16جامعة الدول العربية/املؤمتر العريب للتحضري للقمة العاملية جملتمع املعلومات/القاهرة  (17)
 (.33-31/جممع اللغة العربية ص )2003تكنولوجيا الرتبية وأنشطته( دمشق -أ.د. الدبسي، رضوان )حتديث طرائق تعليم اللغة العربية (18)
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نظرنا إىل األسباب الدافعة إىل استخدام الوسائل التكنولوجية يف التعليم جندها كثرية أمهها: االنفجار وإذا 
املعريف, والسكاين, واخنفاض الكفاءة التعليمية, والفروق الفردية بني املتعلمني, وتطوير نوعّية التعليم, 

 (19)وتشويق املتعلم يف التعّلم, وجودة طرق التعليم.
نا تكنولوجيا التعليم فهي عملية التقتصر داللتها على جمرد استخدام اآلالت, واألجهزة احلديثة, وإذا عرّف

(, أي اتباع System-approachو لكنها تعين أساسًا منهجية التفكري, لوضع منظومة تعليمية )
قدمها منهج, وأسلوب, وطريقة يف العمل, تسري على وفق خطوات منّظمة, مستعملة اإلمكانات اليت ت

التكنولوجيا كافة, على وفق نظريات التعليم, والتعّلم احلديثة, من مثل: املوارد البشريّة, واملواد التعليمية, 
 واملخّصصات املالية, والوقت الالزم, ومستوى املتعلمني, مبا حيّقق أهداف املنظومة.

, حىت التقومي, مع االستفادة من فاهتم بالعملية التعليمية ككل منذ بدايتها يف حتديد األهداف الرتبوية
( على الدوام, فنتج عن هذا التطور يف مفهوم الوسائل التعليمية (Feed backعنصر التغذية الراجعة 

تسميات, أخذ الرتبويون يطلقوهنا عليها: ولعّل من أبرز التسميات: الوسائل التكنولوجية املربجمة للتعليم, 
 وسائط املتعّددة.والوسائل التكنولوجية التعليمية وال

أما الوسائل التعليمية فعلى الرغم من أهنا الوسائط املادية املناسبة لنقل املفاهيم, واستيعاب مفردات 
املنهج الدراسي للتعّلم, وذلك بنقل احلقائق واملهارات عرب احلواس, بوصفها مثريات تعليمّية, لكنها ال 

زة, وقنوات االتصال, اليت تنتقل هبا املعارف والعلوم, من تقتصر على املواد التعليمّية, واألدوات, واألجه
املرسل)املعلم( إىل املستقبل)املتعلم( حسب, بل أصبحت تشمل أيضًا التخطيط, والتطبيق, والتقومي 
املستمر للمواقف التعليمية الرتبوية, حىت تتمكن هذه املواقف من حتقيق أهدافها املقّررة, آخذة باهتمامها 

ر الداخلة. والعمليات اليت حتدث من أجل املخرجات احملّددة مستخدمًا )الرجع( لتحديد مجيع العناص
 جماالت الضعف, اليت حتدث سواء يف املدخالت أم يف العمليات.

 
 
 

                                                           
-6-5ص ) 2004اجلامعـة الوطنيـة املاليزية/كليـة الدراسـات اإلسـالمية, كواالمبـور -أ.د. إدريس،عبد اهلل/ د. القصريي, موفق )تكنولوجيا الرتبيـة والقابليـة االبتكاريـة( (19)

9-10)www.uluminsania.net  

http://www.uluminsania.net/
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 دور وسائل ]وتكنولوجيا[ التعليم في االتصال التربوي:
مركباً, هو أيضاً نظام. واالتصال كسلوك الرتبية البّناءة, والسلوك اإلنساين اهلادف مهما كان بسيطاً, أو 

موّجه, هو بذاته نظام, يتكّون من سلسلة من العوامل والعمليات, اليت ترتبط معًا بعالقات بنائّية, 
ووظيفية عملّية, مؤّدية يف النهاية, لتحقيق غرض إنساين, أو تربوي مقصود. وبينما جيسد التالميذ, 

رتبية الصفية, والبيئة املدرسية أهم مكونات االتصال الرتبوي, فإن هذا واملعلمون, واإلدارة املدرسية, وال
 االتصال يعتمد بوصفه نظاماً يف الواقع على توفري العناصر اآلتية:

 أغراض التعّلم /التدريس أو أغراض االتصال الرتبوي/. .1
 املعلمون/اإلداريون بوصفهم مرسلني عموماً لالتصال الرتبوي/. .2
 ستقبلني غالباً لالتصال الرتبوي/.التالميذ /بوصفهم م .3
 رسالة االتصال الرتبوي/. –حمتوى التعّلم/التدريس من معارف وخربات  .4
 وسائل ]وتكنولوجيا[ التعليم. –وسائل االتصال الرتبوي  .5
وسائل التغذية الراجعة خبصوص فعالية االتصال الرتبوي, أومدى حتقيقه لألغراض  .6

 املقرتحة.
 وسائل االتصال السائدة يف التعّلم والتدريس هي:وجيدر التنويه إىل أن 

املناهج املطبوعة عادة, واخلرباء احملّليون, واملواقع البيئية احمللية, والتطبيقات, والدروس العملّية, والعينات, 
والنماذج, والرسوم, والصور, واخلرائط, والسبورات, والصحف, واجملالت, واملواد, واآلالت 

لثابتة واملتحركة, والشفافيات, والشرائح, والفيديو, والتلفزيون, واحلاسوب, و اآلالت السمعية,واألفالم ا
 احلاسبة عموماً, فضالً عن الطرق اللفظية التدريسية املتنوعة.

إذاً فإن جممل وسائل االتصال هذه هي أنواع لوسائل وتكنولوجيا التعليم, اليت هلا الدور الكبرييف االتصال 
 للتالميذ, أويف تنفيذ تربيتهم املدرسّية. الرتبوي اإلنساين

 دور الوسائل وتكنولوجيا التعليم يف إدراك التالميذ وتعّلمهم:
اإلدراك اإلنساين هو عملية باطنية نفسية, حتصل يف عقل الفرد حمدثة ما يسمى بالتعّلم. ويتم هذا من 

حظة احلسية( اإلدراك احلسي)املال -attentionخالل عمليات متصلة هي: )االنتباه 
perception -  اإلدراك الباطينprocessing perception .) 
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والتعّلم الذي حيدث لدى التلميذ بسهولة وبدرجة عالية، كلما استخدم يف حتصيله وسائل تعليمّية جتد 
 بقدر اإلمكان احلياة الواقعية وخرباهتا.

 
 دور وسائل ]وتكنولوجيا[ التعليم في تحقيق األهداف التربوية:

 إن وسائل وتكنولوجيا التعليم ميكنها حتقيق األهداف اآلتية, يف الرتبية املدرسية. -1
 املساعدة على تعزيز اإلدراك احلسي. -2
 املساعدة على زيادة الفهم أو اإلدراك. -3
املساعدة على رفع قدرة التلميذ، يف حتويل معرفته من شكل إىل آخر، حسب احلاجة أو  -4

 املوقف التعليمي.
 التذّكر أو االستعادة. املساعدة على -5
 جتهيز التلميذ بتغذية راجعة ينتج عنها يف الغالب زيادة يف التعّلم كماً ونوعاً. -6

 وأضاف بعض الكتاب إىل األهداف السابقة: 
املساعدة على تنظيم املادة التعليمية, وتقدميها للتلميذ, بأسلوب مشّوق مفيد, ما يؤدي إىل  -7

 سهولة تعّلمها.
 هتمام لتعّلم املادة الدراسية, واإلقبال عليها.تنمية الرغبة واال -8
تنمية امليول االجيابية لدى التلميذ, من خالل اخلرباء, والزيارات, والرحالت, واألفالم,   -9

 والتسجيالت السمعية, والتلفاز.
زيادة الطالقة اللفظية وقوهتا بالسماع املستمر إىل األفالم والتسجيالت السمعية, وما   -10

 تستلزمه من قراءات إضافية.
 (20).تنمية القدرات الفكرية, أو اإلجرائية اخلالقة لدى التلميذ -11

                                                           
 (.29-26املرجع السابق ص )  (20)
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يعىن  إذن، بعد هذا الشرح املستفيض ميكن أن نستكمل اجلهد بتعريفنا التكنولوجيا كوهنا: العلم الذي
بتحسني األداء, واملمارسة, والصياغة يف أثناء التطبيق العملي )عبد العليم الفرجاين(. ويقول غالربت: " 

 إهنا التطبيق النظامي للمعرفة العلمية, أو أية معرفة أخرى ألجل حتقيق مهام عملية ".
ختلف نشاطات احلياة, اليت فالبد من إعداد اإلنسان املتعّلم, القادر على إجراء املمارسات الواعية, مل

تؤثّر, وتؤدي إىل تغرّي, وتطوير احلياة إىل األفضل, بل البد من االهتمام بتكنولوجيا الرتبية, وتكنولوجيا 
 التعليم, ألهنما أسلوب العمل احلديث.

أما تكنولوجيا الرتبية فهي طريقة منهجية أو نظامية, لتصميم العملية التعليمية بكاملها, وتنفيذها 
تقوميها, استنادًا إىل أهداف حمّددة, وإىل نتائج األحباث يف التعليم, والتعّلم والتواصل, يف استخدام و 

 مجيع املصادر البشرية, وغري البشرية من أجل إكساب الرتبية مزيداً من الفعالية )اليونسكو(.
عليم, ووضع جداول وتكنولوجيا التعليم تشمل كل ما يف التعليم من تطّور املناهج إىل أساليب الت

الفصول, باستخدام احلاسب اآليل )هوكريج(. وعّرف روبرت جانيه تكنولوجيا التعليم بأهنا: )تطوير 
جمموعة من األساليب املنّظمة املصحوبة مبعارف علمية, لتصميم وتقومي وإدارة املدرسة بوصفها نظاماً 

 تعليمياً(.
بوية األمريكية مبا يلي: تكنولوجيا التعليم كلمة مركبة كما عرّفتها رابطة االتصاالت والتكنولوجيا الرت 

تشمل عدة عناصر هي: )اإلنسان, واآلالت, والتجهيزات املختلفة, واألفكار, واآلراء, وأساليب العمل, 
وطرق اإلدارة لتحليل املشاكل, وابتكار, ]وتنفيذ[ احللول لتلك املشاكل, اليت تدخل يف مجيع شؤون 

وبعد دراسة اآلراء واملفاهيم املتعددة للتكنولوجيا, وتكنولوجيا الرتبية, وتكنولوجيا (21)التعليم اإلنساين.
 التعّلم, والوسائل التعليمّية التعّلمّية( نستخلص املؤشرات اآلتية:

أن تكنولوجيا الرتبية معنّية بصناعة اإلنسان, اإلنسان املتعّلم الواعي الفاعل واملتفاعل مع احلياة,  .1
 ومغرّياً هبا حنو األفضل.متغرياً 

                                                           
الفصل الرابع )طرق قياس  -2005- 1ط -عمان/األردن -املشرق العريب -دار أسامة -د.خالد, نزيه )اجلودة يف اإلدارة الرتبوية واملدرسية واإلشراف الرتبوي(  (21)

 (.79-78ص ) –إنتاجية وفعالية مراكز الوسائط التعليمية( 
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أن تكنولوجيا التعّلم معنّية بتحسني, وتطوير عملية التعّلم, والتعليم, من خالل: رفع مستوى  .2
املنهاج, حتسني ظروف املعلم, حتسني الطرق واألساليب, وزيادة قدرات املعلم, واملتعّلم على 

 التفاعل مع العملية التعليمّية.
مّية ممارسات فكرية وعملية, هتدف إىل حتسني عملية التدريس, ورفع أن الوسائل التعليمّية التعلّ  .3

 مستوى أداء املعلم, وتوفري اجلهد والوقت على املتعّلم, وزيادة قدراته على اإلدراك والفهم.
 

 المراجع
 د. علي، نبيل )دور اللغة العربية يف عصر املعلومات والتكنولوجيا( 

 األنرتنيت(قمق, بريهان )اللغة العربية عرب 
)ضرورة تطويع تكنولوجيا املعلومات مع اللغة العربية( منتدى الشباب العريب األول لتكنولوجيا املعلومات 

(www..arabrenewal. -2006- 
 2005تعليم العايل / فلسطنيمعمر، جمدي )استخدام احلاسوب يف التعليم( وزارة الرتبية وال

 (2005األردن -ار أسامة/عّمانوالتعليم الفّعال( دد. الشاطر، مجال حممد )أساليب الرتبية 
تكنولوجيا الرتبية وأنشطته(.جممع اللغة العربية  -د. الدبسي، رضوان )حتديث طرائق تعليم اللغة العربية 

  -2003بدمشق 
 1ط-2003-لتكنولوجية(القاهرة/مصرد. مدكور، علي أمحد )الرتبية والثقافة ا

 عليم اللغة العربية( ـ د. السيد, حممود )سوء أساليب ت
 2006ر جممع اللغة العريب بدمشق مؤمت –د. السيد, حممود )اللغة مركز الدراسات اإلنسانية( 

د. احملاسين, مروان ) اللغة العربية ومواكبة العلوم احلديثة( مؤمتر اللغة العربية وعصر املعلوماتية بدمشق 
  خلطاب العلمي العريبت / بالغة ااملصدر األساسي )الدريس, فرحا - 2006

 التجديد العريب –نعمان, عبد الغين )الشباب والتكنولوجيا( 
-16جامعة الدول العربية/املؤمتر العريب للتحضري للقمة العاملية جملتمع املعلومات/القاهرة

 (.18-16-6-4م/ ص )2003يونيو18
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اجلامعة الوطنية  -أ.د. إدريس،عبد اهلل/ د. القصريي, موفق )تكنولوجيا الرتبية والقابلية االبتكارية(
  2004املاليزية/كلية الدراسات اإلسالمية, كواالمبور

 -املشرق العريب -دار أسامة -د.خالد, نزيه )اجلودة يف اإلدارة الرتبوية واملدرسية واإلشراف الرتبوي(
 الفصل الرابع )طرق قياس إنتاجية وفعالية مراكز الوسائط التعليمية(  -2005- 1ط -عمان/األردن


