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اإللكترونیفي تنمیة الحصیلة اللغویةعند المتعلمالكتاب أھمیة 
*فوش یربیع 

ملخصال

رسم حاولنا حيث به،جملة من القضايا المتعلقة ،وةوياللغفي تنمية الحصيلةالكـتاب اإللكـتروني يتناول هذا المقأالهمية 
ة بخاصة، وياللغنمية الحصيلة ة بعامة وفي تيبالمؤسسات التعليمية واستشراف مستقبله،ؤاهميته في العميلة التعليملهمشهد 

.ومميزات القراءة اإللكـترونية، ومٓاخذ الكـتاب اإللكـتروني
المدرسة لوسائل اإلعالم واالتصال الحديثة وتكنولوجيا العصر، لتحقيق ٔاهدافها مدى استخدامٔايضا بيان نااولكما ح

عبر هذه المؤسسةوالحفاظ على موقعها واستمراريتها في ظّل تحديات المجتمع الرقمي التي تواجهها تعليم نوعي،المتمثلة في تقديم 
.والعربيكامل القطر الوطني 

.الكـتاب اإللكـتروني، الحاسوب، الحصيلة اللغوية، اكـتساب اللغة، لغةتعليم ال، العربية:الكلمات المفتاحية

Résumé

Notre étude actuelle portera des éléments privilégiés qu’est les  outils audio- visuelle (l’ordinateur) en
tant qu’outils incontournables du processus pédagogique dans la didactique des langues, et  le développement la
compétence communicative, et  la didactique de la langue arabe, dans  le  domaine de la  communication et de
expression des besoins vitaux et sociale. C’est pourquoi, il fallait évolue la compétence communicative chez
l’étudiant pour qu’elle puisse répond aux besoins de la société et de l’individu.

Pendons l’apprentissage de la langue arabe ou bien les langues étrangère, il fallait   donner l’importance à
la compétence communicative, et a la langue fonctionnelle que l’élève a besoin pour communiquer dans la classe
ou dans la vie professionnelle.

Mots clés :Enseignement de la langue, Acquisition de la langue, Compétence communicative, L’ordinateur,
Le livre électronique.

Summary

The multiple abilities of the computer which penetrates matters related to our lives remain astonish as life
goes on. Being dependent on computers has structured fundamental components of teaching processes in the
most of countries across the globe as well as educational institutions. Though inventors of this technology never
anticipate, it could contribute dynamically to field of teaching Arabic Language. However, the reality confirms
that the concerned authorities of teaching Arabic Language have adapted the technological potentials of
computer in facilitating teaching Arabic Language. Thus, the level of their success and making use of it are
dependent on their creative abilities. Instructors who are concerned with teaching Arabic Language hold
expectations and aspirations that meet learners’ needs. The instructors used modern and religious approaches to
teaching processes. As a result, their efforts emerged in various forms and dimensions.

Keywords:Teaching language, Language Acquisition, Competence communicative, Computer, Electronics
books.
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تــمــهــيــد-1

اللغة ٔاداة للتفكير والتحليـل المنطقـي فهـي ليسـت تعّد 
التفكير، مجرد ٔالفاظ تقال ٔاو تقرٔا، وإنما هي جوهر التفكير ٔالن 

ذهنيـــة ال يمكـــن ٔان تـــتم بـــدون اســـتخدام أاللفـــاظ الدالـــة عمليـــة
،واللغـــة وســـيلة الســـتيعاب فكـــر أالمـــة وثقافتهـــا. علـــى المعـــاني

فهي كالم مصطلح عليه بين ،وهي وسيلة اتصال بين الشعوب
كــل قــوم فــال يســـتطيع المــرء ٔان يســتخدمها إال إذا فهــم معانيهـــا 

الصـــــوتية هـــــامفردات، لـــــذلك فهـــــو مضـــــطر الـــــى تعلـــــمودالالتهـــــا
. والكـتابية ومعانيها حتى يستطيع التعبير عما يدور في خلده

وقـــد ٔاثبتـــت اللغـــة العربيـــة جـــدارتها علـــى مـــر العصـــور، 
ٔامــا فــي عصــرنا . ونجحــت فــي ٔان تكــون ٔاداة فّعالــة لنقــل المعرفــة

تعـــــيش اللغـــــة فهـــــيهـــــذا؛ عصـــــر العولمـــــة واالنفجـــــار المعرفـــــي
العربية ٔازمة لغوية تتعرض فيها لحركة تهمـيش حتـى مـن ٔابنائهـا 

علــــى ات أالجنبيــــةبفعــــل الضــــغوط الناجمــــة عــــن طغيــــان اللغــــ
وخصوصـــــــــا مـــــــــع اســـــــــتخدام تكنولوجيـــــــــا ،جميـــــــــع أالصـــــــــعدة

المعلومـــــات واالتصـــــاالت، فمعظـــــم المعلومـــــات المتـــــوفرة عبـــــر 
جنبيــــــة االنترنــــــت  هــــــي باللغــــــة اإلنجليزيــــــة وبعــــــض اللغــــــات االٔ 

أالخـــرى، وهـــذه تشـــكل صـــعوبة بالغـــة بالنســـبة للمســـتخدمين 
. لغات أالجنبيةالعرب الذين ال يتقنون ال

عربية كانت ٔام ٔاجنبية هي ٔاسـاس التحصـيل ،واللغات
لهـا يسـاعدهم فـي متعلمـينالمعرفي لمختلـف العلـوم، وإتقـان ال

تعّلمهــا مــن الموضــوعات التــي ويعــد. تحصــيل المعــارف أالخــرى 
إلى الوسائل التعليمية، فالمتعلم بحاجة إلـى ربـط صـور تحتاج 

الكلمـــات المكـتوبـــة بمعانيهـــا وبلفظهـــا الصـــحيح لكـــي يســـتطيع 
استيعاب ما يقرٔا ٔاو يسمع بسرعة ودقة، ويعبر عـن ٔافكـاره لفظـًا 

. وكـتابة تعبيرًا صحيحاً 
الحاســــــــوب مــــــــن الوســــــــائل التعليميــــــــة المهمــــــــة يعــــــــد

قضـــيةوتمثـــل . المســتخدمة فـــي تــدريس مختلـــف مهـــارات اللغــة
فــــي التعلــــيم فــــي وقتنــــا ،اســــتخدام التكنولوجيــــا بشــــكل فعــــال

،الحاضـــــر اهتمامـــــًا بالغـــــًا علـــــى المســـــتويين العـــــالمي والمحلـــــي
ويمكـــن . لســـانيينوتحظـــى تلـــك القضـــية باهتمـــام التربـــويين وال

ية تكنولوجيــــا التعلــــيم مــــا زالــــت تعــــاني ٔاوضــــاعًا القــــول إن قضــــ
مفعلــــة التفعيــــل أالمثــــل عربيــــة،فهي غيــــرســــلبية فــــي الــــدول ال

داخــــــــــــــل المــــــــــــــدارس، والفجــــــــــــــوة تتســــــــــــــع باســــــــــــــتمرار بــــــــــــــين 

وبـــــين خـــــريج الجامعـــــة ومتطلبـــــات ســــــوق ،والمنـــــاهجمتعلمال
إن . بـــــالعلم والتكنولوجيـــــااســـــلحامشابالـــــذي يتطلـــــبالعمـــــل 

ئاخـذنا ٔااليجـب اللغـة العربيـة استخدام التكنولوجيا فـي تعلـيم 
بعيـــــــدًا عـــــــن أالهـــــــداف الحقيقيـــــــة للـــــــتعلم، فهـــــــو لـــــــيس تعلمـــــــًا 
للتكنولوجيـا ولكنـه تعلـم باسـتخدام التكنولوجيـا، لـذلك يجـب 
ٔان يكــــــون الــــــدور أالســــــاس للتكنولوجيــــــا مرتكــــــزًا علــــــى ٔاهــــــداف 

ديــد مــن الدراســات المحليــة وأالجنبيــة التــي وهنــاك الع. التعلــيم
:اللغة ومهاراتها ومنهاعليم ثر استخدام الحاسوب في تأ تناولت 

) 2004(ٔاجرتالجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
دراسةالستقصاءٔاثراستخدامإستراتيجيةالتدريسالخصوصــــــيالمنف
ذةمنخالاللحاسوبفيتقديمدروسعالجيةلموضوعاتصرفيةفيتحصــ

، يلطلبةالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفالثانيالثانويأالدبيباالردن
) 40(وقدتكونتعينةالدراســــــــةمن. وفياتجاهاتهمنحوالحاســــــــوب

، تلميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذة
. موزعاتعلىمجموعتينمتكافئتينإحداهماتجريبيةوأالخرىضــــــــابطة

وقدٔاشارتالنتائجإلىوجودفروقذاتداللةإحصائيةبينمتوســـطاتعالم
أالولى لمجموعةلاتاختبارالتحصياللفوريفيالموضوعاتالصــــــــــــــرفية

، المنفذةمنخالاللحاســوبالخصوصــي التيتعلمتبطريقةالتدريس
نفس بينمتوسطاتعالماتاختبارالتحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياللمؤجلفيو

الثانية لمجموعةلالموضوعاتالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفية
دائما التيتعلمتبطريقةالتدريسالخصوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالمنفذة

، منخالاللحاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب
وكذلكظهورتحسنفياتجاهاتالطالباتنحواستخدامالحاســــوببعدتعر 
. ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهنلهذهالتجربة

جيةالتدريسالخصوصياكمااستنتجتالباحثةصعوبةتطبيقإستراتي
لمنفذةمنخالاللحاسوبفيالمدارسأالردنيةلوجودبعضالمعيقاتمنه

، عدمتوفربرمجياتقائمةعلىإستراتيجيةالتدريسالخصوصـــــــــــــــــــــي: ا
.1وعدمتوفرٔاجهزةحاسوببعددكاف

كمأاجرتالجرايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة
دراسةهدفتإلىمعرفةٔاثرالتدريسبمساعدةالحاســــــــوبفيتح)2003(

. اللغةالعربيةدصيلتالميذالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنةأالولىثانوئادبيفيقواع
تكّونمجتمعالدراسةمنجميعتالميذالســـنةأالولىثانويأالدبيفيالمدا
رســـالحكوميةالثانويةالتابعةلمديرياتالتربيةوالتعليمفيمحافظةال

وقدتكونتعينةالدراســـــةمن، 2003/ 2002مفرقللعامالدراســـــي



لغویة عند املتعلم ا منیة احلصی لكرتوين يف  اب  فوشربیع ٔمهیة الك ك

عیة      ج العلوم  سمرب 19العدد 362جم 2014- د

) 60(درس، فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردا) 120(
، تلميذاوتلميذةمنهمبمساعدةالحاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

. ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةومثلهمبالطريقةاالعتيا
وتكونتٔاداةالدراسةمناختبارتحصــيليمننوعاالختيارمنمتعددمكون

فقرةموزعةعلىأالهدافالتعليميةحسبمســــــــــــتوياتبلوم) 46(مــــــــــــن
).والتطبيق، والفهم، المعرفة(

وكشفتالدراسةعنوجودفروقذاتداللةإحصائيةفيمســــــتوىت
حصيلتالميذالسنةأالولىثانوئادبيفيقواعداللغةالعربيةتعزىٔالثرمت

. انتلصالحطريقةالتعليمبمساعدةالحاســــــــــــــــــــــــــــــــــوبغيرالطريقةوك
وكذلكوجودفروقذاتداللةإحصائيةفيمستوىتحصيلطلبةالصفأالو
اللثانويأالدبيلقواعداللغةالعربيةتعزىٔالثرمتغيرالجنسوكانتلصالح
. اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث

كمابينتالدراسةعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةفيمستوىتحصـــــيل
رمتغيرالتفاعلطلبةالصــفأالولثانويأالدبيقواعداللغةالعربيةتعزىٔالث

.2بينالطريقةوالجنس
وفيدراسةنوعيةٔاجراهاالبرتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونوفيلكس

)Albertson&Felix , 2001 (
حؤالثراستخدامالرزمالتعليميةوالتعليمالذاتيفيتطويرالكـتابةاإلبد

، اعيةللطلبةالموهوبينباستخدامالحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب
، تماختيارالعينةبطريقةقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديه

الســــــابعمنالموهوبينحيثتكونتهذهالعييةمنتلميذوتلميذةفيالصف
، وتقـــــــــــــــــــــــــــــــاريرمعلميهم، حسبماتشيرسجالتهمالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــية

وتماختيارتصميمالسلسلةالزمنيةبحيثتمكـتابةٔاكـثرمنقصــةعلىفتر 
، اتمتباعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

وتمتصميمحقائبتعليميةمزّودةبإستراتيجياتترشــــدالطالبلكيفيةال
، كـتابةبطريقةإبداعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وتساعدهمعلىالطالقةفيالكـتابةوالتخطيطووضــــــعأالهدافوالتدري
، ىضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبطالوقتبعل

وبعدالتدريبقامالتالميذبكـتابةسبعقصصــــعلىفتراتمتباعدةعلىالح
، اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

وتمإعدادٔاداةلقياستقدمالتالميذفيالكـتابةوعرضــتعلىمجموعةمنا
، لمحّكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

فكانتأالحكامالتيصدرتعنالقصصبينتٔانالقصصكانتذاتنوعيةإجما

، فقدازدادتطالقةالتالميــــــــــــذ، ليةٔاعلىمنالقصصالتيكـتبتســــــــــــابقاً 
.3يضّمنواللقصةعناصرٔاكـثروفيوقتٔاقلفيالكـتابةواستطاعوأان

) 2001(واستقصتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح
ٔاثراستخدامالبرنامجالمتعددالوسائطالفوريوالمؤجللتالميذالسنة

، التاسعةٔاساســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفيقواعداللغةالعربية
وتماستخدامبرنامجحاسوبيمتعددالوسائطمعّدمنقباللمعهدالعال

) 120(وتكونتعينةالدراســــــــــةمن، يللعلومالتطبيقيةفيدمشــــــــــق
: تلميذاوتلميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذةموزعينعلىمجموعتين
، درستالمجموعةالتجريبيةبالبرنامجالحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبي

. فيحيندرستالمجموعةالضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابطةبالطريقةالتقليدية
. وطّبقتالباحثةاختباراتتحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيليةبعديةفوريةومؤجلة
ؤاظهرتنتائجالدراسةعدموجودفروقدالةإحصائيًابينالمجموعتينال

، ضابطةوالتجريبيةفيالتحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياللفوريوالمؤجل
.4ؤانالطريقتينمتشابهتانفئاثرهماعلىتحصياللتالميذ

,Peacock(ٔامادراســـــــــــــــــــــــــــــةبيكوك 1993 (
فقدهدفتإلىالكشفعنمقدارالتفاعلبينمجموعاتصـــــــغيرةمنالتالميذي

، كـتبونموضوعاتباستخدامبرامجمعالجةالنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص
. وبيننظرائهمالذينيكـتبونباســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدامالورقةوالقلم

، عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروقدتراوحتٔاعمارالتالميذبينالخامسةوالثانية
َمتْ . مجموعـــــــــــــــــــة12وتمتقســـــــــــــــــــيمهمإلى ، بطاقةمالحظةُصـــــــــــــــــــّمِ

:وتمتالمقارنةبينمجموعاتأالطفالفيأالنشطةالتالية
اســــــتخدام الحاســـــــوب ٔاو الكـتابـــــــة بـــــــالقلم والورقـــــــة، -

.اقتراح كلمات ٔاو ٔافكار لكي تستخدم في عملية الكـتابة
.الرد على المقترحات لفظياً -
.لورقةالقراءة الجهرية من الشاشة ٔاو ا-
. المساعدة في التهجئة-

وقدتوصلتالدراسةإلىٔانالتالميذالمستخدمينللحاســوبفيع
، مليةالكـتابةيتبادلونويقترحونأالفكاروالكلماتبحريـــــــــــــــــــــــــــــــــــةٔاكبر
، كمأانهميقومونبمراجعةوتغييرماكـتبوهبصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورةٔاكبر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدونَ  ، اهتمامًأاكبربعالماتالترقيموالتنقيطَوُيْب
، الكميةوالنوعيةكمأانتجواكـتاباتٔافضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمنالناحيتين

، وتكونتلديهماتجاهاتإيجابيةنحوعمليةالكـتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وتساوتسرعتهمفيالكـتابةباستخدامالحاسوبمعسرعتهمفيالكـتابةب

. 5استخدامالقلموالورقة
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,Aweiss(كمــــــــــــــــــــــــــــــــــأاجرىعويس 1993 (
دراسةهدفتإلىمعرفةٔاثرالتعّلمبوساطةالحاسوبعلىاالســـتيعابالقرائ

، ةكلغةٔاجنبيةيلدىبعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقّراءالمبتدئينفياللغةالعربي
وقدبحثتهذهالدراسةالفعاليةالنســـــــــبيةٔالنواعمختلفةمنبرامجالحا

، سوبالســــهلةلتطويرالقراءةلدىالمتعلمينللغةالعربيةكلغةٔاجنبية
وتمإخضاعالمشاركينلبرنامجتعليمللقراءةيساندهالحاســـــوبفئاربع

، وهياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدامالقطعةفقط، مراحلمنالتجربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
، الدخوإللىقاموسالمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلحات

، اشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقاقاتٔافعالمختارةمنالنصالدخوإللى
. الدخوإللىمعلوماتحولهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاالنص
، تمجمعالنتائجفيتصميممختصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلهذاالغرض

. وتمقياساستيعابالقراءةبعدالعالجبوســـــــــــــــــــــــاطةبرنامجتذكرفوري 
، وقدٔاشارتالنتائجإلىٔانهمنبينالبرامجالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقة

كانالدخوإللىقاموسالمصطلحاتعنطريقالحاسوبهوالمسهمالرئيســـ
.6ةلدىالتالميذفيتحسيناستيعابالقراء

,Hallett(وهناكدراســــــــــــــــــــــــــــةهاليت 1985 (
، التيهدفتإلىمعرفةٔاثراستخدامالحاسوبكمســـــــــــــــــــــــــــــــــاعدفيالتعليم

علىتحصيلتالميذالسنواتالرابعةوالخامسةوالسادســـــةابتدائيلماد
: وقســــــــــــــــــــــــمتعينةالتالميذإلىمجموعتين. تيالرياضــــــــــــــــــــــــياتواللغة

وكلمجموعةتحويمســــتوياتمختلفةمنالتالميذ، ضــــابطةوتجريبية
، ومتوسطوالتحصـــــــــــــــــــــيل، وموهوبـــــــــــــــــــــون، افالتعلمضـــــــــــــــــــــع(

). ومرتفعوالتحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل
وتلقتالمجموعةالتجريبيةفترتينالستخدامالحاسوبكمســـاعدللتعل

. دقيقةفيأالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوع25كلفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة، م
. ٔاماالمجموعةالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابطةفقدتعلمتبالطريقةالتقليدية

وكانمننتائجهذهالدراسةٔانالحاسوبذوفاعليةبالنسبةلتعلمتالميذا
% 11ارتفعتمتوســـــــــــــــــــــــــــــــطاتالدرجاتمنحيث، لســـــــــــــــــــــــــــــــنةالرابعة

، بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالتجريب% 26قباللتجريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى
% 19ؤانالتالميذضعافالتعلمقدٔاحدثواتقدمافيتحصــــــــــــــــــــيلهممن

، %53إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
ؤانالتقدمالذئاحرزهالتالميذمنخفضوالتحصــــــيلكانٔاكـثرمنالتقدمال

، ذيحققهمتوسطوومرتفعوالتحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل
، %50ؤانالحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوباختزلزمنالتعلمبمعدل

.7لىالتذكرؤانالحاسوبزادمنقدرةالطلبةع

الحصيلة اللغوية-2

يقصدبالحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلةاللغوية
، 8» عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددالكلماتالتييحفظهاالمتعلمويعرفمعانيها«

فالحصيلةاللغويةلكإلنسانهيعددالكلماتالتييحفظهاويفهممعانيه
.حتىوإنكانٔاميااليقرٔاواليكـتب، ا

: وتعرفالحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلةاللغويةكذالكبٔانها
، امتالكالمرءلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددٔاكبرمنأاللفاظومعانيها«
. 9»القدرةعلىالتواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمعآالخرينٔاو

ٔالنالحصــــيلةاللغوية، هذهبعضٔاشكااللحصيلةاللغويوليســــتكلها
، الفهـــــــــم، الكـتابـــــــــة، القـــــــــراءة، تتضمنعدةمهاراتهيالتواصــــــــل«

، امتالكالثقافــــــــــــــــــــــــــــــــــة، تحصــــــــــــــــــــــــــــــــــياللمعرفة، التفكيــــــــــــــــــــــــــــــــــر
، 10»تحقيقالهويةالقوميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

، وهذاالعرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلهذهالمهاراتاليعنيالترتيبفهيمهاراتمتكاملة
؛ كذلكٔانهابمثلهذاالتبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطواليعني

إذتتضــمنكلمهارةعدةمهاراتٔاخرىفرعيةوالمطلوبفيهاجميعاهوالتح
. سينواالرتقاءنحوأالفضلوليسمجردأالداء

فهوتطويرالحصــــــــــــــيلةاللغوية، ؤاماالمقصــــــــــــــودبالتنمية
، واالنتقالبهاباستمرارمنمستوىإلىمستوىٓاخرٔافضلمنســـــــــــــــــــــــــــابقه«

، 11» ؤاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
التلميذمنكالموتواصلمعالناسقوتنميةالمهاراتاللغويةالتييمارسها
، وتلقياللعلوموالمعـــــــــــــــــــــــــــارف، راءةوفهماواســـــــــــــــــــــــــــتيعاباوكـتابة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذات ، وقدرةعلىالتعبيرعنال
، وتحقيقالوجودوالتواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللفّعالمعالبيئةالمحيطة

. وتحقيقالهويةالقوميةوالثقافيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
، إنالحصيلةاللغويةتتجاوزالقدرةعلىالتواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
، فهيتنقالالنفعاالتبوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحودقةوتعبرعنها

، لخبراتوالتجاربوتحولهاإلىمعطياتوحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائـقوعلوموتحفظا
، وهيالحافظةلثقافاتالشعوبوتاريخهاوحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارتها

.وربمالوالهالماتطورتحياةاإلنسان، والحاملةلهويتها
إنتنميةالحصيلةاللغويةالتعنئانيصــــــــبحالمتعلممتمكنام

، القــدرةعلىالفهم«بلتعنيتنميــة، مجيــداللكالمٔاوالحوار، ناللغــة
، والمشــــــــــــــــاركةفيالبناءوالتطوير، لوموتلقيــــــــــــــــالع، والتفكيــــــــــــــــر

. 12»ويتمثلثقافتهاوعاداتهـــــــــــــــــــــــــــا، ؤانيحتفظبهويتهالقوميـــــــــــــــــــــــــــة
، كماتعنئايضاتنميةالوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلةالتييحققبهاالمتعلمذاته
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. وبهايتلقىالعلومويطّورحياتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، ويثبتحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره
ويتضحمعنىالحصيلةاللغويةٔاكـثرمنخاللتجزئـتهاإلىالمســـتوياتآالت

:ية

القــدرة علــى إنتــاج ٔاكبــر عــدد تعنــي : الحصــيلة الفكريــة-أ 
.ممكن من أالفكار

تعنــي القــدرة علــى ســرعة إنتــاج ٔاو : الحصــيلة اللفظيــة-ب
.توليد ٔاكبر عدد ممكن من أاللفاظ

تعنــي القــدرة علــى ســرعة إنتــاج : الحصــيلة االرتباطيــة-ج
.ٔاكبر عدد من الكلمات التي تعبر عن عالقات معينة

صـــياغة ٔاكبـــر تعنـــي القـــدرة علـــى: الحصـــيلة التعبيريـــة-د
عدد من الجمل والعبـارات التامـة ذات المعنـى لتعبـر عـن ٔافكـار 

.مختلفة

؛ تتكونالحصيلةاللغويةمنٔاشـــــــــــــــــــــكالمختلفةمنالمهارات
القراءةواالستماعوالتحدثوالكـتابةوالفهموالتحليلوالتركيبوالتقويم
. وتطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويربرامج
، والحصيلةاللغويةليســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمجردتمكينالمتعلممناللغة

، ومعرفةٔاسرارهاوالغوصــــــــــــــــــــــــــــفيها، هاوإتقاننحوهاؤاســــــــــــــــــــــــــــاليب
، إنماهيهذاكلهمقترنابممارســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهافيالحياةاالجتماعية
، وفيميادينالعلموالمعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

. لتحقيقالذاتوالحفاظعلىالهويةوتحقيقاالنتماءإلىالثقافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
، مهمابلغتمنـــــــــــــــــــــــــــــــالثراء، والتظهرٔاهميةالحصـــــــــــــــــــــــــــــــيلةاللغوية

مالميكنالمتعلمقادراعلىصياغةوتركيبوسبكوربطالمفرداتاللغويةا
، لمكـتسبةعلىنحوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم

. وطبقاللمقاييســــــــــــــــوالقواعداللغويةالمتعارفعليهافياللغةالواحدة
، ومالميرافقكلذلكوجودذوقفنيصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيل

وطبعصافمهذبيمكنالمتعلممنتحقيقالتالؤمواالنســـجامبينأالفكار 
، واالنفعاالتالتييريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنقلهالٓالخرين
، وبينالقوالباللفظيةالتييوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلهابها

.اظمجردةوالمنحيثهيكلماتمفردةٔالنأاللفاظالتتفاضــــــلمنحيثهئالف
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ٔاهميةالحصيلةاللغويةمنالدورأالساســــــالذيتؤديهفيعتنبع
، والتفاعالالجتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعي، مليةالتواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوالتعايش

، ومنفاعليتهاالكبيرةفياكـتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابالخبرات

، وتنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطعمليةاإلبداعواإلنتاجالفكري 
كلهذهأالهميةوهذاالدورللحصــــيلةي.ومنثمتحقيقالتقدمالحضــــاري 

تحدياتكبيرةتتمثلفيالعملعلىتطويروتنميةالمهضعانالمدرسـةٔامام
، اراتاللغويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
، والمهاراتالعقليةعنطريقإغناءالحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلةاللغويةللمتعلم

وتمكينهمنامتالكالقدرةعلىالتفكيروالكالموالقراءةوالكـتابةوتلقيا
، وتمثاللروحالقوميـــــــــــــــــــــة، لعلوموتطويرالذاتوامتالكالثقافـــــــــــــــــــــة

يةفياإلنتاجوامنٔاجلتحقيقالمطامحالشخصـــيةواالجتماعيةوالقوم
، وإحرازالمكانةالمرموقـــــــة، ومنٔاجالالســـــــتقالاللفكري ، إلبـــــــداع

. والتقدمالحضاريالمنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
وهذهالتحدياتتمليعلىالمدرسةاستخداموسائلتعليميةتستثيرالدا

، وتبعثالثقةباللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، فعيةلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدىالمتعلمين
. وتزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداالهتمامبها، وتوجهأالنظاروالقلوبإليهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

، عليماللغةمنهناظهرتضرورةاستخدامالحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبفيت
ٔالنالحاسوبٔاداةيقربالمفاهيمإلىأالذهانويبعثالحيويةوالنشاطفئاج

. وُيَرِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُخالمعلومات، واءالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس
كمأانتعليماللغةعبرالحاسوبٔادىإلىنجاحاتفيعمليةاالكـتســـــاباللغو

، 14ي
ويعينالتالميذعلىتنميةالحصيلةاللغويةالتييمارسـونهاداخاللمدر 

.سةوخارجها

وتحديات مجتمع المعلوماتالمدرسة-3

ٔاصبحتتكنولوجياالمعلوماتواالتصــاالتتؤديدورامهمافيكل
، فقدساعدتعلىإحداثنقلةحضــــــــــــــــــــــــاريةكبيرة، مناحيالحيــــــــــــــــــــــــاة

، فٔاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحالبعيدقريبا
، ولمتعدهناكحواجزمكانيةٔاوزمانيةبينسكانالكرةأالرضـــــــــــــــــــــــــــــــــية

، 15ؤاصبحالعالمقريةصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغيرة
منخاللوسـائال حيثيستطيعٔايإنسانالتجولفيهاوالتعرفعلىكلمافيها

.التصااللمختلفة
ٔان هـــذا التطـــور الهائـــل لتكنولوجيـــا فيـــه ا مـــن شـــّك مـــو

التعليميــة بعامــة وعلــى علــى العمليــةاإلعــالم واالتصــال انعكــس 
قـد بحـث اللسـانيون والتربويـون عـن طـرق و.تعلم اللغـة بخاصـة

ووســــــائل جديــــــدة لمواجهــــــة التحــــــديات التــــــي تواجــــــه العمليــــــة 
لمســــاعدة فــــي تحســــينها، والوصــــول إلــــى ٔافضــــل االتعليميــــة، و

اإللكـتروني، الذي ظهور الكـتابالنتائج التعليمية، خاصة بعد 
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عمــا محتـوى مختلـفيسـاعد المـتعلم فـي تعلـم اللغـة مـن خـالل 
يقـدم بـين دفتــي الكـتـاب المدرســي فـي المكـان الــذي يريـده وفــى 
الوقـت الـذي يفضـله دون االلتـزام بالحضـور إلـى قاعـات الدراسـة 

يعتمــــد المحتــــوى الجديــــد علــــى الوســـــائط .فــــي ٔاوقــــات محــــددة
لقطات فيـديو، وصور ثابتة، ورسومات، و نصوص، (المتعددة 

، ويقــــدم مــــن خــــالل وســــائط إلكـترونيــــة حديثــــة مثــــل )صـــوتو
.الحاسوب، االنترنت ، أالقراص المدمجة

تتحماللمدرسةالجزائريةمسؤولياتكبيرةفيضوءالتطوراتا
الحاسوبوالشــــــــبكةاإللكـترونيةوالبرملمتسارعةالتيعرفهااستخدام

، جياتالتعليميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
. التئاثرتفيطريقتناللقراءةوتعلماللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوبناءالمعارف

الذيئاخذبيدالم16ؤاضحتهذهالوسائلتقومبدورالمهيئللتعلمالذاتي
، تعلمنحوأالفقالمعرفيالواســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

خاصةبعدتطوربنوكالمعلوماتوظهورالكـتبوالمجالتوالدورياتاإللك
. ماينشـــرفيهامنموادلغويةوتعليميةو، ترونيةفيشتىالتخصصـــات

خاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةؤانهذه
، الموادالمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموعةعبرأالجهزةالتكنولوجيةالمتطورة«

والموادالمرئيةعبرالصوروالشاشاتٔاكـثرتٔاثيراوثباتالدىمتعلمياللغة
 «
كـثراساهماوتٔاثير 17 ولعاللحاسوبئاتيفيمقدمةالوسائاللتعليميةأال

.افيتنميةالمهاراتاللغوية
) االنترنـــت (اإللكـترونيـــة لـــم يعـــد الحاســـوب والشـــبكة 

وســــــائل يلجــــــٔا إليهــــــا المــــــتعلم والمعلــــــم كنــــــوع مــــــن الوســــــائل 
المساعدة، بـل ٔاصـبحت تضـطلع بـدور ٔاهـم وهـو تعزيـز التعلـيم 

تٔاخـــذ بيـــد والمبـــرمج إلـــى جانـــب التعلـــيم داخـــل قاعـــة الـــدرس؛ 
المعلمــين والمتعلمــين لينهلــوا مــن مهــارات وحقــائق ومعلومــات 

ستراتيجية محكمة توضـع لتحقيـق عن المصادر المختلفة وفق إ
.المدرسةٔاهداف تعليمية يستفيد منها كل المنتمين إلى 

لتحصـــيل دهفي اوحـــالكـتـــاب الـــورقي إن االعتمـــاد علـــى 
طاقــات كبيــرة يمتلكهــا التلميــذ الــذي المدرســة يلغــياللغــوي فــي 

والمدرســة يجــب . همهاراتــينمــي وطــور معارفــهيهــرع إلــى كــل مــا ي
تقليديــة –والوســائلة مــن المصــادر ٔان تقــدم مجموعــات متنوعــ

. تالمـــس احتياجـــات التلميـــذ المعرفيـــة واللغويـــةالتـــي-وحديثـــة
ولكـــن مـــا الـــذي يعيـــق المدرســـة الجزائريـــة مـــن تـــوفير الكـتـــاب 

اإللكـترونــي واســتخدام شــبكة االنترنــت ؟ ومــا الــذي يمنعهــا مــن 
إليها؟ٔاداء دورها بالصورة المرجوة التي نطمح 

تيتحولدوناستفادةالمدرســةمنتكهناككـثيرمنالمنغصاتال
، نولوجياالمعلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ولعٔالبرزهاعلىاإلطالقالتكلفةالباهظةللحاسوبفيالوقتالراهنعلىالر 
. غممنتنافسالشركاتالصناعيةوالتجاريةعلىتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويقه

ناهيكعنٔانبرامجالحاســـــوبالعلميةوالتثقيفيةالتزالمحدودةمنحيثم
، ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوياتهاومنحيثٔانواعهاومجاالتها

، ربيةماتزالمقصــــــــورةعلىتعليممهاراتمبدئيةفبرامجتعليماللغةالع
. 18هذاباإلضافةإلىارتفاعٔاسعاربعضهذهالبرامج

، يضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافإلىماتقدمذكره
. غيابالرؤيةاالستراتيجيةلدورالكـتاباإللكـترونيفيالعمليةالتعليمية

لذايجبٔانتعيالقياداتالعلياللتربيةوالتعليموالمعلمونــدورالكـتاباإلل
بيةمعماللمكـتبةمندورككـترونيكوسيلةتعليميةوليسكوسـيلةمكـت

، ولكنهاليســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوعبالتطوراتالعلميةالحديثة، بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
. والتلميذهوالمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهدفٔاوالؤاخيرا

إنمفهومالكـتاباإللكـترونيؤاهميتهالتعليميةيتطلبانتغييرافيبعضال
؛ مفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهيموأالدوار
، إذلميعددورالمعلمينحصرفيتقديمالدرسبوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلتقليدية

والوســـــــائاللحبٔالصبحدورهموجهانحواستخداممجموعةمنأالدوات
الوســـــــــــــــــائل وتتـــــــــــــــــيح«ديثةالتيتســـــــــــــــــهمبفاعليةفيتعلمالتالميذ

اإللكـترونية للمتعلمين عنصـر التفاعـل الـذي ُيحرمـون منـه كلمـا 
، 19»التعليميـــةحــاولوا اســتثمار الوثـــائق التقليديــة فـــي العمليــة 

بالحاســوبيتفاعاللتلميذويندمجلفترةطويلةمعمحتوىالكـتاباإللكـت
.روني

ونيفيعصـــــرنايقومبدورالمهيئللتعللقدٔاصبحالكـتاباإللكـتر 
مالذاتيالذيئاخذبيدالتلميذنحوأالفقالمعرفيوالمعلوماتيالواســـــعبا

، ستخدامأالجهزةالمتقدمةوالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكاتاإللكـترونية
، وهذهالوسائلتقدمللمتعلممزايأاكـثرمماتقدمهالوســـــــائاللتقليدية

وتتيحللمتعلمفرصةالتعاملمعهاتفاعليامعالمعارفوالمعلوماتباخ«
كـثرتٔاثيراتيارالمناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبم » نهاوأال

لكنهذااليعنيإغفااللكـتبوالدورياتوالمطبوعاتالورقيـــةالتيالغنىع20
.نهافيالعمليةالتعليمية



لغویة عند املتعلم ا منیة احلصی لكرتوين يف  اب  فوشربیع ٔمهیة الك ك

عیة      ج العلوم  سمرب 19العدد 366جم 2014- د

ٔان يكــــون عارفــــا بهــــذه التقنيــــات اليوميجــــبوالمــــتعلم
ومــن الضــروري إدراك ٔاهميتهــا فــي ، الجديــدة ويجيــد اســتخدامها

فقــد ٔاصـبحت هــذه . الفعـل التعليمــي، وال يكـفيـه ٔان يســمع عنهـا
مقــــــوم مــــــن مقومــــــاتو،لتقنيــــــات ضــــــرورة حياتيــــــة وتعليميــــــةا

التعليمية المعاصرة التي تؤكد على ضرورة إيجاد عنصر التفاعـل 
بــــين المــــتعلم والموضــــوع، ومــــا مــــن شــــّك ٔان المــــتعلم عنــــدما 

ولكـن . يتفاعل مع الموضوع سوف تزداد قدرته على االستيعاب
لـــيم بتعيتعلـــق أالمـــر عنـــدما التفاعـــلهـــل يمكـــن الحـــديث عـــن 

اللغة؟

ؤاهميته التعليميةالكـتابإاللكـتروني-4

يتطلعكلمنلهصــــلةبالعمليةالتعليميةٔانيكونالكـتاباإللكـت
ؤانثمرةتكنولوجيــاالم«رونيوسيلةتعليميةجاذبةللمتعلمينخاصــة

ِسَرْتانتباهمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعملها ، علوماتا
. 21» وتستحوذعلىالمتعلمينيومابعديوموبشــــــــــــــــــــــــــــــــــكلملفتللنظر

المعلموالمتعلمبكلمايحتاجونهمنمفقدصـارالكـتاباإللكـترونييغذي
هاراتلغويةومعلوماتومعارفمستقاةمنمجموعةمنالمصادرالمتاحة
عنطريقأالقراصالمدمجةوشبكةاالنترنتالتييجيدهؤالءالمستفيدون

.استخدامها
، الكـتبالورقيةالتتناســـــــــــــــــــــــبكـثيرامعمجتمعالمعلوماتإنّ 

، ٔالنهاالتتيحالفرصةللتعلمبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلجيد
بالتنحيسلفاوإتاحةالفرصـــةٔاماممجموعوهذهالوسائلمحكومعليها

ةكبيرةومتنوعةمنالوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائاللحديثةالتي
، 22» تقدملناقناةُتسهلقدرتناعلىالتواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل«

، وتوفرفرصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأاكـثرللتعلمالجيد
ومنهذهالوسائاللكـتباإللكـترونيةالتييسعىمؤلفوهاإلىتوسيعنطاق

، التعليموتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيله
.ونشرالمعرفةبشكٔالفضلمماهوسائداليومفيمدارسنا

، لكـترونيدوركبيروفّعالفيتعليميةاللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةللكـتاباإل 
وقداتسعمجاالستخدامهليصبحٔاداةللتثقيفوالتعليمعنقربباإلضاف

، ةإلىاتخاذهوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلةللتعليمعنبعد
واالنترنتخاصةبعدتطوراستخدامالحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

، يوفرهلمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمليهمنمعلوماتومعارفكـثيرةومتجددةوما
منخاللمجموعاتكبيرةمنالكـتبوالنصوصـــــــــالتييمكناإلطالععليهام

؛ وتعتمدهذهالكـتبعلىتقنيةالوســــــــــــــــــــــــائطالمتعددة. ٔاردنــــــــــــــــــــــــاتى

إلخمــم...إذتتيحالصورةوالصــوتوالكـتابةوالحركةوالتكبيروأاللوان
اجعلهاوسائلمكملةللدرسداخاللقاعةويمكنٔانتحلمحاللكـتابالورق

، ي
خاصةبعدتطوربنوكالمعلوماتوظهورالنشــــراتالعلميةوالثقافيةواإل 

23لكـترونية

بلــــغ الكـتــــاب اإللكـترونــــي مــــن االســــتخدام فــــي العمليــــة 
التعليميــة فــي الــدول المتقدمــة درجــة جعلــت الخبــراء يعتقــدون 

وال . ٔانــه ٔاصــبح منافســا للكـتــاب الــورقي ٔاو يمكــن ٔان يحــل محلــه
واتســــاع مجــــاالت اســــتخدامه ٔاثــــر كبيــــر ودور انتشــــارهشــــّك ٔان 

عات فّعال في مجال تعليم وتعلم اللغة، ونشـر وبحـث الموضـو
.بهاالمتعلقة 

وممايزيدمنٔاهميةالكـتاباإللكـترونيفيتعليماللغةالطريقــة
، المنهجيةالتيتعّدوتعرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهاالبرامج
، والشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاللحركيالذيتتخذهاللغة
، والكمالهائاللذيتوفرهمنالنصوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفوقبكـثيرمالدىٔايفرد

سواءعنطريقالشبكةاإللكـترونيةٔامأالقراصالمدمجةالتيتخزنالنصـــ
. 24مالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٓانالكريموصالكاملةٔاللفكـتابمنحــج

، إضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافةإلىالطبيعةغيرالخطيةللتفاعل
، فإذاكانبإمكانالمتعلمٔانينغمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيكـتاب
، فإنهبإمكانهٔايضأانينغمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيمجموعةمنالكـتب

وعندمايلتحقبمجموعةمابإمكانهٔانيستدعيموضــوعاحديثأاوبعيدا
، ثمٔانيبدٔابٔاحدثالرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل، 

. وشهورٔاوحتىسنواتمضــــــــــــــــــــــــــــتٔاؤانيعودإلىتلكالتئارسلتمنذٔايامأ 
.وليستهناكنقطةبدايةتاريخيةمعينة

لقدصممتالكـتباإللكـترونيةبطريقةتستجيبلكلماترميإليه
؛ شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروطتعلماللغة

فهيتعملعلىإثارةالدوافعالكامنةلدىالمتعلمينوتستجيبلميوالتهمو
، تعززاالكـتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابوتعينعلىالفهمالدقيق

ةتعلمامنخالاللمثيراتوالحوافزالسمعيةوالبصريةالتيتصاحبعملي
، والتيتجسداللغةفيشكلمرئيجمئالومســــــــــموعٔاوهمامعا، للغــــــــــة

وتدفعالمتعلموتستدرجهإلىالتكراروالتدريبالمستمرفيواصاللنشا
. 25طدونســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٔامٔاوملل

.يختارالموادالتيتتناسبمعقابلياتهالذاتيةورغباتهوميوالته
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إنقدرةالمتعلمعلىانتقاءمايرغبفيهمنبرامجوكـتبلغويـةتبعث
، هعلىاالقباللمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاينتقي
، وتمكنهمناكـتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابمايرغبفيهمنمفرداتاللغةٔاومهارتها
، وتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجعهعلىالتعلمالذاتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ، وعلىالتفاعلواالندماجمعهالفترةطويل
، وتتيحلهفرصةكبيرةلتحليلهاوتدقيقالنظرفيمضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامينها

لماتحملهمنعناصراإلثارةوالجاذبيةالتيتوفرهاالوســــــائطالمتنوعةم
. نصوتوكـتابةوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

اعلبينالمتعلموالموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعويؤكدعلماءاللغةوالتربيةٔانالتف
، يستثيرالدافعيةلدىالمتعلمينفيقبلونعلىالمادةبكلنفسراضـــــــــية«

. 26» ويجدونمتعةفيتعلماللغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ومامنشكٔانالتلميذعندمايتفاعلمعالموضوعســوفتزدادقدرتهعلىاال

، ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيعابله
، فتزدادالمعارفوالمهاراتاللغويةالتييتعلمهارســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوخاوثباتا

، تييمارســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهافيجعلهأاكـثرتواترافيعمليةاالتصاالل
.إلىغيرذلكممايدخلمنإيجابياتالكـتاباإللكـترونيفيتعلماللغة

يّنميالتلميذبواسطةالحاســوبمهاراتهفيالقراءةوالكـتابةوال
، فهمواالستيعابوالرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموإعدادالبرامج

. ويساعدهعلىسماعاللغةالعربيةالفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحة
، كمايساعدالحاسوبالتلميذعلىحّلكـثيرمنمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالتالنطق

. ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوإجراءالمقابالتوفنالحوارويعلمهفناإللقاءوالمحاد
، وفـــــــــــتح، إدراج: ويكسبهمفرداتجديدةفيعالمالحاســـــــــــوبمنمثل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ... وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض، وإغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالق ، إل
ويطلقمقدرتهعلىاشتقاقمفرداتتناسبالحاســوبٔاوترجمةمفرداتهإلىال

، إنإمكاناتالحاسوبولواحقهالمتاحةحتىآالنليســــتبالقليلة. عربيــــة
، ويمكنهأانتحققتنميةلغويةواســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعةومعمقة

.27خذبهاوطبقتفيالمنازلوالمدارسوالجامعاتإذاماا
ربمامنٔاجلهذاُبرمجتفيالسنواتالماضيةفيليسانســــاللغةوا
ٔالدبالعربيمادتااإلعالمآالليوعلوماالتصالعلىطلبةاللغةوأالدبالعر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ، ب
إلعدادالطالبلمرحلةالتعلمالذاتيمســــــتقبالكواحدمنٔاهمأالهدافالت

، ولكنالتجربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةلمتعمرطويال، عليميةفيالجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
، عانماحذفتهاتانالمادتانمنالمقرر فســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

. كمأانمادةاإلعالمآالليكانتتدرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظريادونتطبيق

والطالبالجامعيينبغئانيكونعارفابالتقنياتالجديدةالمستحدثةفيال
، تعليموالبحثواليكـفيهٔانيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمععنها

فقدٔاصبحتهذهالتقنياتضـــــرورةحياتيةوتعليميةيجباعتمادهافيالع
، مليةالتعليميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

اإلمكاناتالتيتمنحهاللطلبةبتجاوزحدودوتكمنٔاهميةاستخدامهافي
، المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرالمحليةللمعرفة
، وإمكانيةالنفاذالمباشرللمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرالدوليةالحديثة
« فقدٔاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحبمقدورالمتعلماليوم
، ٔانيتجولفيمكـتباتومراكزبحثمختلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وتصفحقوائمالحصرلهامنالعناوينوالموضوعاتبفضلنظامالربطاإل 
ارفياالنترنتلكـترونيبينالمواقعالمختلفـــــــــــــــــــــــــــــــــةوذلكبمجرداإلبح

وهذهالخدمةتقدمهامثالمكـتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأالمازون28»
www.amazon.com.كمايوفراالنترنتكذلكإمكانيةالتعاونبينمســ

، وهذامايؤديإلىإلغاءحدودتناواللمعرفـــــــــــة، تخدمينمتباعـــــــــــدين
. وتطويرديناميكيةالتعاونأالوسعبهدفتوسيعحدودالتعليم

، تكمنقيمةالحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبالتعليميةكذلك
شـــــريحةمهمةمنالمتعلمينالذينحرمتهمالظرو فيإمكانيةالوصوإللى

فاالجتماعيةوالشخصيةوالصحيةمنمتابعةتعليمهمفيمؤسســــــاتال
. تعليمالتقليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

كماتسعىمواقعاالنترنتإلىرفعمستوىونوعيةالتعليملتســـتجيبلحاج
. اتمجتمعالمعلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
، وهذهالمواقعتسعىسعياحثيثالتقديمٔافضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلخدمة

خلقمايعرفبالفصــــومستفيدةمناإلمكاناتالتقنيةالتييمكنعنطريقها
. الالفتراضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية

هـذاwww.arabacademy.comويمكنعلىسبياللمثالزيارةالموقع
، الموقعيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعالعالمكلهبينيديالتلميذ

ويفتحلهمجاالتللتعارفوإقامةعالقاتصداقةمعمنيتصلبهمبالحاسـو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٓاخر ، بفيمنزلهٔاوفئايمكان

، مالديهامنعاداتوتقاليدويعرفمنخاللهمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوبالعالمب«
.29» فتنمولغتهوتتطوروتغتني، فتنمومداركهوتتسعٔافاقمعرفته

إن التحــدي المطــروح اليــوم هــو ٔان نــنجح فــي الوصــول 
بنوعيـة االرتقـاءإلى االستثمار أالمثل للكـتاب اإللكـتروني بهـدف 

وكـل ذلـك المعرفـة، التعليم، وتوسيع انتشاره وتحقيـق تعمـيم 
ـــــدة للتعلـــــيم، تســـــتثمر يســـــتلزم اســـــتخدام  وتطـــــوير طـــــرق جدي



لغویة عند املتعلم ا منیة احلصی لكرتوين يف  اب  فوشربیع ٔمهیة الك ك

عیة      ج العلوم  سمرب 19العدد 368جم 2014- د

ـــــٔالدوات والوســـــائل التعليميـــــة مالم ـــــدة ل الحديثـــــة،يـــــزات الفري
بهدف االستجابة لحاجات متنوعة وواسعة جدًا ؤالنواع مختلفـة 

فـي تنميـة لكـتاب اإللكـترونـي إن االستفادة من ا.من المتعلمين
ر التوجيـه السـديد يتـوفيتوقـف علـى ، الحصيلة اللغوية للمـتعلم

طـــالع المناســـبة لالظــروفالفـــرص والئــةالســليم للمـــتعلم وتهيو
على برامج الحاسوب والكـتـب التـي تنشـر فـي شـبكة االنترنـت ، 

.ذات مستوى لغوي جيدموادخاصة إذا كانت هذه ال

والتفاعليةإاللكـترونيالنص-5

إنعمليةاستثمارالكـتاباإللكـترونيفيتعلماللغةالبدٔانتٔاخذب
بعيدةالمدىوغيرالمباشرةالتيتنتجعناستخدامهعيناالعتبارالتٔاثيرات

« بشكلفعليويوميفيالمدرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ٔالنالتواصلعبرالوسيطاإللكـترونيَقَلبمفهومالتواصالللغويالذياعتد
ناعليهرٔاساعلىعقبسواءمنحيثطبيعةالعالقةبينالمرسلوالمستقبالٔ 

، 30» ممنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيثٔاشكااللتواصل
. ففيكـتابهاعلوماالتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوالمجتمعاتالرقميةتتعمقد

لمهنافيمفهومتٔاثيرتكنولوجياالمعلوماتوخاصةالنصالممنهلفريا
HyperTextعلىمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدميه ،

، بمافيذلكـتغييرالعالقةبينمبدعالنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالقارئ 
ؤاخيرًاهناكالبعدالثالثٔاالوهوالبعدالتفاعليحيثيمتلكالنصـــالممنهل
. فيداخلهسلسلةمندينامياتاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدامالتفاعلي

هذهأالشكااللنصـــحيثتهدفاللغةالتفسيريةالتيتمنحخواصًاممّيزةل
، ّيةإلىنقلليســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقطمعنىمعّيناً 

. وإنماوبشكلخاصضرورةتحقيقتفاعليةبينالمرسلوالمتلّقي
فيهذاالبعدالفضائيواالتصاليللنصـــاإللكـترونيتبرزطبيعته
الممنهلةكبنيةقادرةعلىتجاوزخصائصالمحدوديةوالثباتيةللنصـال

« مكـتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب
دوااالنتقالممنخالاللقفزاتالتيبإمكانالمســـتخدمينالقيامبهاإذامأارا 

، 31» نصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفحةإلىٔاخرىٔاومنموقعإلىٓاخر
، مجّسدةالنصالممنهلكشكلنصـــــــــــــــــــــــــــــــّيمتعّدداالتجاهاتغيرخطّي 

، معبداياتونهاياتعديــــــــــــدة، وغيرمتتابعٔاوبأالحرىمتعــــــــــــّددالتتابع
حيثتتابعالكلماتالمكـتوبةيشّكلحالةخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

، وحيثنقطةالنهايةتبقىبالضــــــــــــــــــــــــرورةمعّلقةوالبنيةتّتجهعملياً ،
. يًانحوبنياتٔاخرى وليسفقطافتراضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذاالشكاللفريدمنالنصّيةالتييتمّددالنصــــالممنهلفيداخلهايحّطم

، مفهومالنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمفردوالموّحد
، ويؤّسسمفهومًاجديدًأاكـثرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيولةوديناميةللنص

. معطيًارؤيةتحتويحقًالمنالتنّوعاتالمبعثرةوليســــكيانًامزّيفالتوّحد
: يقولديفيدكريســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتال

لبنيويةأالساسيةللشــــــــــــإنروابطالنصوصالممنهلةٔاكـثرالخصائصا«
. والتيمندونهاماكانللشــــــــــــــــــــــــــــــبكةٔانتوجد، بكةالعنكبوتيــــــــــــــــــــــــــــــة

ولهمايضاهيهفيأالمورالمتعارفعليهافيالنصوصالمكـتوبةالتقليدية
 ...

غيرٔانهالشيءفياللغةالمكـتوبةالتقليديةيشــــبهولومنبعيدالمرونةال
.32»حركيةللشبكةالعنكبوتية

ــــــنص الممنهــــــل تتســــــابق معــــــًا و ال ريــــــب ٔان خــــــواص ال
كـثر إثـارة لالهتمـام الـذي تنجـزه هـذه الظـاهرة  لتجسيد التٔاثير أال
المعلوماتيــــة الجديـــــدة، ٔاال وهـــــو التبـــــّدل الجـــــذري فـــــي العالقـــــة 

ٔان ربــــط كـتــــل مـــــن والقــــارئ، كمـــــاالقائمــــة بــــين مبـــــدع الــــنص 
النصــــوص بكـتــــل ٔاخــــرى يجعــــل الــــنص الممنهــــل يبطــــل تمامــــًا 

.العزلـةة المادية للنص وكل السـلوكيات الناجمـة عـن هـذه العزل
باإلضـــافة إلـــى ٔان ٔانظمـــة الـــنص الممنهـــل تتـــيح إمكانيـــة متابعـــة 
نـــص مفـــرد مـــن خـــالل ربطـــه بنصـــوص ٔاخـــرى متناقضـــة معـــه، 

ٔالن وهــــــذا مــــــا يــــــدّمر إحــــــدى ٔاهــــــم خصــــــائص الــــــنص المطبــــــوع 
لنص اإللكـترونية التي تغّير العالقات الزمانية والمكانية الروابط

مــــــا مــــــع نصــــــوص ٔاخــــــرى، تحــــــدث تبــــــّدًال جــــــذريًا فــــــي تجربــــــة 
غيــــر ٔانــــه فــــي . ٔاساســــياً مانحــــة القــــارئ ٔاي المتلّقــــي دورًا القــــراءة

الوقــــت نفســــه، فــــإن الشــــبكة العنكبوتيــــة فــــي وضــــعها الحــــالي 
بعيدة كـثيرا عن استغالل التناص الكامل الـذي تـوحي بـه كلمـة 

.النص الممنهل
االنترنـــــــــــتالتييوفرها«تكمأانالتفاعلبينمؤّلفيـــــــــــالحوارا 

والـدر 34بفضاللبريداإللكـتروني33عبرالشبكةالعنكبوتيةللمبحرين
» المباشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة35دشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

. سيؤديإلىبناءبنيةخياراتبدًالعنالمعالجةالوحيدةللموضــــــــــــــــوع36
داخاللنصــاإللكـترونيالمتحرّ والحوارالجديدســتكونلهبنيةتفاعلية

النالمتلّقيكدائماوغيرالمعزوإلطالقًاعنأالطرالمتغّيرةالتييضعفيها
، الذيالينغلقعلىنفسهكعالممســــــــــــــــــــــــــــــــــــتقل، صــــــــــــــــــــــــــــــــــــالممنهل

ولكنهيتحّركنحونصوصٔاخرىويدعوالقارئإلىالمشـــاركةفيعمليةالبنا
. ءنفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها



لغویة عند املتعلم ا منیة احلصی لكرتوين يف  اب  فوشربیع ٔمهیة الك ك
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بعبارةٔاخرىإنهويةالنصـاإللكـترونياليمكنٔانتخرجإلىحّيزالوجودإّالم
. نخاللعماللقارٔائثناءعمليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالقراءة

تشكيلدورالمؤوالتغييراتالتييحدثهاالنصاإللكـترونيفيالنصّيةتعيد
؛ ّلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودورالمتلّقي

، الذييصبحطرفًانشـــــــــــــــيطاً فوضعيةأالولتقتربمنوضـــــــــــــــعيةالثاني
مقّلصًادورالمؤّلفومكـتسبًاحريةواستقالليةكبيرتينفيعمليةبناءالم

. 37عنى
فـــــي Hyper Texteإن خصـــــائص الـــــنص الممنهـــــل 

الشــبكات الرقميــة تتــيح للمــتعلم اســتخدام نــص ال نهــائي، قابــل 
ر والنمـــــو، حيـــــث يســـــتطيع المتعلمـــــون بشـــــكل دائـــــم للتطـــــوي

والمعلـــم معـــًا ٔان يطـــوروه ٔاو يصـــححوه ٔاو ٔان يزيـــدوا عليـــه وفقـــًا 
لمعطيات جديدة، في حين ٔان النص المطبوع نهائي غير قابل 

.تعديلٔالية إضافة ٔاو 
لرقابــــة مركزيــــة وال لهرميــــة الشــــبكة العالميــــةال تخضــــع

ٔانهـــا تسلســـلية وهـــذا يشـــجع علـــى تجـــاوز نظريـــات ٔاســـاس تـــّدعي
تمتلـــك الحقيقـــة المطلقـــة، ويشـــجع علـــى احتـــرام تعـــدد وجهـــات 

.النظر والحوار والروح الموضوعية
يتميزالنصالممنهلبسلسلةمناإلمكاناتالديناميكيةالتيتسـ

، تندإلىالتفاعالتالتبادليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبينالمتعلمين
أالمرالذييشجعالمتعلمعلىالدخولفيحوارمعزمالئهؤاساتذتهفيمخت

، لفمجاالتالمعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
، كةالعنكبوتيةإبداعاجتماعئاكـثرمنهإبداعتكنولوجيفالشــــــــــــــــــب«

» لمساعدةالناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلىالعملمعا
، والمسافةالمعنويةبينكاتبالنصالممنهلوقارئهتتضــــــــــــــــــــــــــــــــاءل.38

، والمسافةالفيزيائيةبينالمرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوالمتلقيتختفي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبينالكاتبوالمتلقي ، وهكذاتتبدلجذريًاالعالقاتالتقليدي
، وهيعالقاتثابتةمنذاختراعالطباعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

، هذهالتبدالتتشـــــــــــــــــــــــــجعالمتعلمعلىاالنخراطبحيويةٔاكبرلذلكـفإن
.وبروححواريةجدليةفيالتعليم، وبروحجماعية

يمكـن للـنص الممنهـل ٔان يتضـمن كـثيـرًا مـن النصـوص 
ؤان يربطها بعالقـات متعـددة االتجاهـات، أالمـر الـذي ،الفردية

مختلفـــة ومتنوعـــة، تتجـــاوز الجمـــع ييمـــنح الـــنص النهـــائي معـــان
وهكــــذا يمكــــن تشــــجيع . نصــــوص الفرعيــــةالحســــابي البســــيط لل

.الفريقعلى العمل الجماعي والتعاون بروح متعلمينال

إنشبكةاالنترنتتوفرفرصاللتالقيبينالمبحرينبفضاللبريدا
، إللكـترونيومجموعاتالدردشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

والتالقيالمباشريساعدالمتعلمعلىتعلمواكـتســـاباللغةدونٔايعائـقٔاو
) E-mail(فعنطريقالبريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداإللكـتروني«. صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوبة

، يمكنٔانتتمالمراسلةللمناقشةٔاواالستفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
، ٔاولتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيحالواجباتوالتعليقعلىآالداءوغيرذلك

ثمإعادةالرسائلوالوجباتبعدتصحيحهابسهولةويســـــــــــــرإلىالطالباال
، 39»ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفادةمنٔاخطائه

وبعدهايتمالحصولعلىإجابةلكٔالسئلتهسواءبالعودةإلىالكـتبالتيت
.نشرفيهأامبسؤالجماعةالمبحرينفيمجاالالختصاص

إلــــــــى المعلومــــــــات شــــــــبكة االنترنــــــــت النفــــــــاذل ســــــــهوت
المختلفـــة، أالمـــر الـــذي يطـــور مهـــارات وخبـــرات المتعلمـــين فـــي 

، وتبويبهـاالبحث عن المعلومات وتجميعها وتصنيفها وتحليلها
علــى يســهل أالمــر وهــذا.واســتخراج معــارف ونتــائج مفيــدة منهــا

المتعلمـــين تشـــكيل وصـــياغة نصـــوص مختلفـــة حـــول مجموعـــة 
، ممـــا يشـــجعهم علـــى رؤيـــة الموضـــوع نفســـه مـــن موضـــوع واحـــد

زوايــا مختلفــة وصــوًال إلــى وجهــة نظــر موضــوعية بعــد حــوار بــين 
وفـــي هــذ اإلطــار نفســـه تمــت االســـتفادة .المتعلمــين ؤاســاتذتهم

فـي )Face book(مـن ٔانظمـة التواصـل االجتمـاعي الفـيس بـوك 
وقــد تحقــق مــن . 40تعلــيم مهــارة الكـتابــة العربيــة بصــورة فعالــة 

ل هذه المجموعة ما يعـرف بـالتعليم التعـاوني، حيـث كـّون خال 
المتعلمـــون مجموعـــة خاصـــة ســـموها مجموعـــة مهـــارة الكـتابـــة، 
مارســوا مــن خاللهــا التــدريب علــى مهــارة الكـتابــة العربيــة تحــت 
إشــــراف ٔاســــتاذ يقــــوم بــــدور المحفــــز والمرشــــد اللغــــوي، وهنــــاك 

َنَهـــامجموعـــة ٔاخـــرى  »هـــويتيلغتـــي«فريـــق ٓاخـــر تحـــت اســـم َكو
ينشر فيها أالعضاء روائع أالشعار والقصص القصـيرة ذات القـيم 

:العالمية، ويمكن في هذا الصدد زيارة الموقع

www. Facebook.comبمدينــــة كبــــرى وهــــذا الموقــــع ٔاشــــبه
ومعتقـــــــدات وٓاراءمـــــــن ٔامــــــاكن مختلفــــــة ونيلتقــــــي فيهــــــا الزائــــــر 

ر، مختلفة، مما يعطي المتعلم صورة واقعية صـحيحة عـن آالخـ
ويســمح لـــه بتكــوين صـــورة حقيقيــة قـــدر اإلمكــان عـــن الشـــعوب 

.واالنغالقسهم في ابتعادهم عن التعصب وهذا ما يأالخرى، 

في مجال تعليم اللغةالحاسوب تطبيقات برامج -6
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ُيْســـهِ يعتبرالحاسوبوسيلةحديثةلتعليماللغةالعربيةكونه
وفيإيجادبيئةتربويةجيدةتســـاعدفيجعاللتعليمٔاكـثرمتعةوذاتيةُم 

، يفّعلدورالطلبةفيالعمليةالتعليميةويراعيمبدٔاالفروقالفرديــــــــــــــــــــــة
. تســـــــــــــاعدهمفياتخاذالقراراتالمختلفةةً تعلمياويوفرلهمخبراتوفرصً 

. االنترنتالعالميةوتزدادهذهالفائدةباستخدامشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكة
، وهناكالعديدمنالبرمجياتالتيصممتلتالميذماقباللمدرســـــــــــــــــــــــــــــــة

. والثانويــــــــــــــــــــــــــــــة، والمتوســــــــــــــــــــــــــــــطة، والمرحلةاالبتدائيــــــــــــــــــــــــــــــة
:41ويمكناستخدامالحاسوبلتعليماللغةفيالمجاالتالتالية

: القــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءة-أ 
ظهرتفيأالسواقبرامجكـثيرةخاصةبتعليمالقراءةوتنميةمهارةاالســـــــــ

:تيعابمنها
Writing to read،Comprehension power،

Tutorial comprehenion،Micro-read .

، تركزهذهالبرامجعلىالتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريب
، كلمةٔاونصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعينهوهيالتهدفإلىتمكينالمتعلممنفهم

، وإنماتسعىإلىتنميةاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراتيجياتمعينة
تزودبهاالتلميذالستيعابجميعالنصوصــــالتييقرٔاهاعندمايفارقالمدر 
. ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
: ومنالمجاالتالتييمكنتطويرهافيالقراءةباستخدامالحاسوبمائاتي

-
هناكبعضالبرمجياتالمصممةبحيثيظهرنصعلىالشـــــا:االســـــتيعاب

، ٔاوصـــــــــحٔاوخطأ ، غشةويليذلكٔاسئلةموضــــــــوعيةمننوعملءالفرا 
، ٔاويســــــــــــــــــــــــــــــــــــــٔالعنمعنىكلمةمنالنص. ٔاواختيارمنمتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد

). اسـموفعلوحرف(ٔاومعرفةنوعكلمةمعينةبالنسبةٔالقسامالكالم
، ٔاواستخراجأالفكارأالساســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ...ومعرفةعالقةالسبببالنتيجةواالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنتاج . إل
Course ware،Kids& aومنالبرامجالخاصةبتعليماالستيعاب

frog kittens،new kid in the block

-
هنايقومالبرنامجبتحديدجملةمنالنصثميقومبت:معالجةالنصوص

، رتيبهاعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوائياً 
. ويطلبمنالمتعلمإعادةبناءالجملةبشكلهاالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيح

ٔاويمكنعرضنصوقدحذفتمنهبعضــالكلماتويطلبمنالمتعلمكـتابةال
كلماتالمناسبةفيكلمكانٔاواختيارالكلمةالمناسبةمنضــــمنقائمةتظ

Arabicمنالبرامجالخاصـــةبهذهالمهارةبرنامجو. هرعلىالشاشـــة

School Software ،
http://www.borsaat.comويمكنالحصولعليهمنالموقع

يمكنتطويرمهارةالتالميذفيالقراءةالســـريع:ســـرعةالقراءة
–ةوتجنبالقراءةكلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

، كلمةباستخدامبرمجياتخاصةتستخدمعنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرالتوقيتفيها
حيثيتمعرضالنصعلىالشاشـــــــــــةلفترةزمنيةمحددةوبعدهايختفيالن

. وتظهرٔاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئلةليجيبعليهاالتلميذ،ص
. ٔاوتتمالعمليةالعكسيةحيثتظهرأالسئلةٔاوًالتميظهرالنصبعدذلك

ميزاتهذهالبرامجٔانهاتعطيللمتعلمالفرصةللتحكمبالســرعةالتمومن
. ييريدهابحيثينتقإللىســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعاتٔاعلىفيحالتقدمه

-www.programsموقعويقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

arabic.blogspot.comبرنامجاخاصابهذهالمهارةيســــــــــمىبرنامج
learn Arabic

، تستخدمبرامجمعالجةالنصوصـــــفيالكـتابة:الكـتابـــــة-ب
حيثتمنحالمتعلمالحريةفيمعالجةالنصكالتصــــحيحالفوريوالتدقي

، واســــــــــــــتخداممختلفٔانواعالخطوط، والترجمــــــــــــــة، قــــــــــــــاإلمالئي
. وتنســـــــــــيقهاوإمكانيةتعدياللكلماتوتبديلها، وحفظالصـــــــــــفحات

. وكذلكالتحكمبالفقراتوالمسافةبينالسطوروعددالســـطورفيالورقة
كمأانعمليةالتخزينتتيحللمتعلمإعادةتفحصالنصالذيكـتبهوإجراء

، التعديالتعليهواالحتفاظبالنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالقديمة
ومنبرامجالحاســــوبفيهذاالم.لتفحصــــالتعديالتالعديدةالتيتمتعليه

Wordblaster،word wizard،wordبرنـامج، جـال attack،

word questوكلهابرامُجتســــاعدالمتعلمعلىتنميةمهارةالكـتابة .
، وتعتمدٔاسلوبامشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقاً 
، تجعاللمتعلميحسنمنٔادائهفيالتعبيرواإلنشـــــــــــــــــــــــاءوالفنالجمالي

. ويجعلهٔاكـثرإتقاناللغةواإلمالءؤاكـثردقةفيالقضـــــــــــــــــــــــــــــــــاياالنحوية
، الموسىومامشاريعالمصـــححاإلمالئيوالمعرب«وفيهـــذايقولنهاد

يوغيرهاإالنماذجحيةلمحاكاةمايختزنهاإلنســانمنٔادوالمحلاللصرف
.42» لةالكـفايةاللغويةونماذجمنتطبيقاتتمثيالللغةفيالحاسوب

ــــد مــــن البــــرامج الحاســــوبية التــــي تســــاعد  وهنــــاك العدي
فـــــي الصـــــفوف أالساســـــية أالولـــــى علـــــى كـتابـــــة أالحـــــرف تلميـــــذال

ومثال ذلك إمكانيـة عـرض النقـاط الرئيسـة بٔاشكالها المختلفة، 
، وعـــــن طريـــــق هـــــذا البرنـــــامج )power point(عبـــــر برنـــــامج 



لغویة عند املتعلم ا منیة احلصی لكرتوين يف  اب  فوشربیع ٔمهیة الك ك

عیة      ج العلوم  سمرب 19العدد 371جم 2014- د

برســــم الحــــرف علــــى الشاشــــة ثــــم يقلــــد ذلــــك علــــى يقومــــالمتعلم 
الورقــة ٔاو يقــوم بكـتابتهــا علــى الشاشــة باســتخدام ٔاقــالم ضــوئية، 
ٔاو كـتابتهـــا علـــى لوحـــة رســـم خاصـــة مربوطـــة بالحاســـوب وتظهـــر 

وتعود ٔاهمية هذه البرامج إلـى ٔان المـتعلم . لشاشةالكـتابة على ا
يستطيع تكرار المحاولة مرارًا وتكرارًا دون ٔان يتعدى علـى وقـت 

.آالخرين، ودون خوف ٔاو خجل من البطء ٔاو الخطأ 
وهنــاك بــرامج تتــيح ظهــور كلمــة علــى الشاشــة وتختفــي، 

ــــم يطلــــب مــــن المــــتعلم إعــــادة كـتابتهــــا ٔاو قــــد تختفــــي بعــــض . ث
المـتعلم كـتابـة تلـك الحـروف ٔاو اختيارهـا طلب مـن ،ثم ئاحرفها

مـــــن ضــــــمن قائمـــــة موجــــــودة علـــــى الشاشــــــة بطريقـــــة الســــــحب 
:ومن المهارات الكـتابية التي يمكن تنميتها.واإلفالت
-

حيثيقومالمتعلمبكـتابةمايريدعلىصـفحةفارغةومع:الكـتابـةالحرة
الجتهباستخدامالخصائصالعديدةالمتوفرةفيبرنامجمعالجالنصـــو

.ص
هنايتمإعطاءالمتعلمنصـًامكـتوبًاويطلب:الكـتابةالموجهة

، إكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااللنص: إليهتعديلهبطريقةمعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمثل
، ٔاواختصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارالنص، ٔاوتعدياللزمنالمخاطببـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

. ٔاومعالجةبعضالقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاياالنحويةفيه
ومنٔاحـدثالوسائـــــــاللتكنولوجيةالمستخدمةحاليًافيالعمليةالتعلي

؛ ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
لبيضاءالحساسةااستخداماللوحالتفاعليوهونوعخاصمنالسبوراتا

ـــــسوالبعضآالخربالقلم، لتفاعليــــة ، التييتمالتعاملمعبعضهاباللمـ
، وتتمالكـتابةعليهابطريقةإلكـترونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

كمايمكناالستفادةمنهافيعرضماعلىشاشةالكمبيوترمنتطبيقاتمتن
.43وعةعليها

-ج
السمععمليةيتمفيهابثأالمواجالصــــوتيةالداخلةإلىأالذ:االســــتماع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأالذن ، نالخارجيةإلىطبل
تتحوإللىاهتزازاتميكانيكيةفيأالذنالوسطىثمتتحولفيأالذنالداحيث

. خليةإلىنبضاتعصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيةتنقإللىالدماغ
ٔامااالستماعفهوعمليةتتسمبوعيالمرءوانتباههٔالصــواتٔاؤانماطكال

، ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وتستمرمنخاللتحديدإشاراتســـــمعيةمعينةوالتعرفعليهاوتنتهيباال

. ستيعابلماتماالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتماعله
لفعالةالتيتساعدالمعلمعلىتعليماوتعتبرمختبراتاللغاتمنالوسائال 

. 44لمهاراتاللغويةوتقويمهاوبأالخصمهارتياالستماعوالمحادثة
ويمكنإدارةالمختبروالتحكمفيهبوساطةمحطةالعماللخا

، وفيهإمكانيـــــــــــــــــــةتوزيعالمتعلمينفيمجموعات، صـــــــــــــــــــةبالمعلم
، وإسنادٔانشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطةمختلفةلكلمجموعةعلىنحوتزامني

، هاعلىنحومســـــــــــــــــــــــــــتقلوإرسالملفاتصوتيةإلىالمتعلمينللعملعلي
، وجمعالتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيالتوحفظهاعلىنحوٓالي

وإجراءاالختيارمنمتعددواختبارصحٔاوخطٔاواالمتحاناتالســـمعيةال
، تيتعتمدعلىإجابةالمتعلمالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوية

: مثــــــــــــــل، 45وكذلكاحتواءالنتائجعلىمعلوماتمفصــــــــــــــلةلكلمتعلم
، مجموعالعالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

، التئاجابعنهاالطالبئةطاوأالسئلةالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيحةوالخ
. النتائجوطباعتهامعقابليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةحفظتقارير 

: 46وهناكطرقعديدةيمكنللحاسوبمنخاللهاتطويرمهارةاالستماع
إنالتمييزبينٔاصـــواتومخارجالحروفم:التعرفعلىأالصـــوات

. طلبٔاساسلممارسةاللغةممارسةصحيحةوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليمة
وهناكبرامجتتيحللمتعلماالستماعإلىمفرداتثميطلبإليهتحديدالكل

، دمةالتييعتقدٔانهسمعهامنخالٔالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئلةاختيارمنمتعد
، كماتتيحلهفرصةإعادةاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتماعلمراتعديدة

والتد.وتزويدهبالتغذيةالراجعةمنحيثعالمتهوأالخطاءالتيارتكبها
:ربعلىهذهالمهارةيقدمهابرنامجالمدينةالعربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةفيالموقع

http://www.madinaharabic.com

خاصةبمختبراتاللغاحاسوبيةهناكبرامج:اللفظوالتنغيم
تتساعدعلىالتعرفعلىأالصواتثمممارسةاللفظوالتنغيموذلكعنطري
. قتمارينخاصةباإلصغاءوالتكرارباســــــــــــــــــتخدامتقنيةالكالمالرقمي
لهذهالبرامجالقدرةعلىتحليالٔالنماطالصوتيةالمختلفةوالتمييزبين
. هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

حيثيتماالستماعللفظمنخالاللميكرفونويتمتحوياللصوتإلىشــكلر 
. ينهعلىقرصقميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتخز

ٔامأاثناءالتدريبعلىالتنغيمفيســــــمحللمتعلمٔانيقولعبارةمنخالاللمي
ويقومالحاسوببرسممخططبيانيلهاومقارنتهامعمخططبيا،كرفون

. نيمخزنلهذهالعبارةويشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهدالمتعلمالفرقبينالمخططين
:ومنالبرامجالمهمةفيهذاالشٔانبرنامج
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: الستيعابالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماعيا
يليذلكٔاسئلةاختيارمنمتعددٔاوملمايقومالمتعلمباالستماعإلىنص

ويقومالمتعلمباإلجابةعنهاويتلقىالتغذيةالراجعةالمناسب،ءالفراغ
speech synthesizersونجدفيهذاالمجالبرنامج. ة

: االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتماعالموجه
، يتمهنأاوالعرضأالسئلةقبالالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتماعإلىالنص

، يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغيإلىالنصوبعدٔانيقرٔاالمتعلمأالسئلة
Soundويمكنتطبيقبرنــــــــامج. ثميقومباإلجابةعلىأالســــــــئلة

ideasبفاعليةفيهذاالمجال.
-د
هناكبعضالبرامجالتيتســـتخدملتطويرمهارةالتحدثلدىال:المحادثـــة

، متعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
حيثيقومالمتعلمباالستماعإلىحواراتتجريبينالعديدمنأالشخاصـــح

أالســــئلةعلىاولموضوعاتمتنوعةويتعلمالطالبمنخاللهاكيفيةطرح
وكذلككيفيردعلىهذهأالسئلةإذاطرحتعليه،ٓالخرينفيمواقفمعينة

 .
وفيبعضالبرامجيمكنللمتعلمالدخولفيحوارمباشرمعالبرنامجحيثي
تلقىالمتعلمالسؤالومنثميردعليهشفويابتسجيلصــوتهعبرالميكرفو

اإلنترنتكماتتيحشــــــــبكة. نوبعدهايتلقىالتغذيةالراجعةعنٔادائــــــــه
لتواصلمعطلبةبالصوتوالصــــــــورةمنمخللتدربعلىالمحادثةبامواقع

ومناقشةموضوعاتمختلفةوتبادالٓالراءمعهمعبرالسكا،تلفالبلدان
.Yahoo messangerيبو

-ه
. توسعةالمفرداتعنصررئيسفيبناءالمهاراتاللغوية:تنميةالمفردات

، ويهتمالمعلمونبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاالجانبكـثيراً 
القويحاولونالجمعبينعدةٔاساليبلتعليمالمفرداتالتيتٔاتيفيالنصوص

، باإلضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافةإلىمفرداتمختارة، رائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
. والمفرداتأالخرىالتييتلقاهاالمتعلمونمنمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرٔاخرى 

. عنطريققوائمــــــــــــــالمفردات، وقديتعلمالمتعلمالمفرداتمباشــــــــــــــرة
، وبغضالنظرعنالمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرالذيتٔاتيمنهالمفردات

، 47وأالساليبالتييستخدمهاالمدرسلعرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها
. فإنالمتعلمسينســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعددامنتلكالمفردات

لمتعلمينفرصًاعديدةللتدريبعلىالمفرداتبٔاســـــاليبذاتلذلكيجبمنحا
. وتعلمهامنخاللســــــــــــــــــياقاتها، منهاكـتابــــــــــــــــــةالكلمات، معنــــــــــــــــــى

. واســتخدامهافيجمل، وتعلممعانيهاالمعجميــة، وتحليلجــذورها
.ليوجهانتباههلتعلمالكلمة، وكذلكإثارةدافعيةالمتعلموحماسه

يســتطيع الحاســوب حــّل كـثيــر مــن المشــكالت الخاصــة 
المتعلمــــــين،عــــــن طريــــــق إثــــــارة دافعيــــــة ردات،المفــــــبتعلــــــيم 

وهــذا مــا يصــعب الوصــول إليــه .وبيــنهموتحقيــق التفاعــل بينــه 
من البرامج الجيدة فـي تعلـيم و.عن طريق ٔانشطة الورقة والقلم

)Reading Around Words(برنــامج المفــردات بالحاســوب 
وهـو يسـاعد الطــالب علـى توســعة مفـرد اتهـم القرائيــة عـن طريــق 

. اســـتخدام ٔاســـاليب التعريـــف، والتـــرادف، والمقارنـــة والتٔاويـــل
ويبــدٔا الــدرس فــي هــذا البرنــامج، باختبــار قبلــي، لتحديــد نوعيــة 

وتعـــرض الكلمـــات . تعلمهـــاإلـــى مـــتعلمالمفـــردات التـــي يحتـــاج ال
تعمال مفــاتيح المقصــودة فــي تسلســل،ويمرن الطالــب علــى اســ

قبــل اختيــار معناهــا الجملــة،الســياق لمعرفــة معنــى الكلمــة فــي 
.والتحليلوتركز هذه التدريبات على التمييز . المعجمي

وهناكبرامجتلجٔاإلىمخططأاللعابإلثارةاهتمامالمتعلمين
theومنهـــــــــــذهالبرامج. وهميوسعونرصـــــــــــيدهماللغوي، 

VocabularyGame .
، حديوهوموجهللمتعلمينالذينيفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلونالت

والتعاملمعالكلماتالصعبةوتستخدمبعضــهذهالبرامجلعبةكرةالقا
. لجعاللتالميذيتنافسونفيالحصــــولعلىالنقاطBase Ballعــــدة

Attackيـــــسمى، يعتمدعلىٔاســــلوبأاللعاب، وهناكبرنامجـــٓاخر

Wordكلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة675ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدربالمتعلمينعلىتعلم .
وبعدٔانيمرالطالببسلسلةمنالدروسلتعليممعانيالمفرداتواستعماال

، تعدبرامجقرائيةللطالبالمتقـــــــدمين. تقدملهلعبـــــــةللتعزيز، تهـــــــا
، تركزعلىمهاراتالفهمالعاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

. وتساعدعلىتطبيقاستراتيجياتالقراءةفيمجاالتتخصصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم
تهدفبرامجالقراءةلهؤالءالمتعلمينالمتقدمينإلىجعاللمتعلمقارًائمر 

: وهـــــــــــــــــي، وذلكعنطريقتمكينهمنمهاراتالقراءةالعاليـــــــــــــــــة، نـــــــــــــــــاً 
.48القراءةالسريعة، الخاطفةالقراءة، قراءةالتصفح

-و
مازالدورالقواعدفيتعليماللغةموضـــوعاً :تدريسالقواعدبالحاســـوب

مثيراللجدلبينٔانصارفكـرةالصحةاللغويةودعاةمـفهومالكـفــــــــــايةاالت
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، ورغمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذااالختالفبينالفريقين. صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالية
، هناكشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهإجماععلىٔانتعلمالقواعد

. اليؤديتلقائيًاإلىتنميةالكـفايةاالتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليةللمتعلم
، ذايجبٔاننتحاشىتدريسالقواعدمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلةبذاتهال

، وعلينأاننتعلمهابوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهاجزءًامكماللعمليةالكـتابة
. بحيثيتكاملدرسالقواعدمعدرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعبيرالكـتابي
، وهذاالتكاملاليمنعٔانيوجهالمدرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهتمامه

. وتدريسهامســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلة، فيبعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحاالتإلىمهارةمعينة
، يواجهالطالبمشكالتعديدةفيفهمقواعداللغةواســــــــــــــــــــــــــــــــــتعمالها

. 49أاللعابو ، ويتمحلهذهالمشكالتعنطريقالتدريبات

بــدعم تالميــذتــزود التــدريبات ال شــك ٔان ال:التــدريبات
تعليمي ممتاز، لكن لما كان هدف تلـك الـدروس أالسـاس شـرح 

تفـــي القواعـــد وتوضـــيحها، فهـــي ال تحتـــوي علـــى تـــدريبات كافيـــة 
متعلمــينوقــد لــو حــظ ٔان معظــم ال. متعلمــينحاجــات البجميــع

ئاخـذواوالتـرقيم واالسـتخدام، بعـد ٔان النحويـة يتقنون القواعـد 
يطبقــون فيهــا تلــك المبــادئ والقواعــد بشــكل كافيــة،تــدريبات 

وبهــذا يتحقــق إتقــان تلــك القواعــد عــن . مســتمر علــى مــا يكـتبونــه
.والتمرينطريق التدريب 

، باإلضـــــــــــــــــــــــــــــافةإلىالتدريبات:أاللعابالتعليميـــــــــــــــــــــــــــــة
، بوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهأاداةفعالةيستعانبأاللعابالتعليمية

، تســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدمفيتكاملمعالموادالتعليميةأالخرى ثحي
. لتعزيزماتعلمهالتالميذفيالقواعدوالترقيمواالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمال
، تتميزأاللعاببٔانهاجذابةومثيرةللدافعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وهيتختلفكـثيرًاعنالتدريباتالتقليديةبسبباستعمالهالمـــــــــــــــــــــــخطط
، هناكبرامجعديدةخاصةبأاللعابالتعليمية. ذكيجداً ) بنية(

) اللغةالســــــــــــــــــرية(SecretLanguageنــــــــــــــــــذلكبرنامجوم
، فهويتضــــــــــمنحافزاوداعماً ، ويستعملهذاالبرنامجبصــــــــــورمختلفة

، فالمتعلممثًالالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيينهيعملهمبكراً . وخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراً 
. لتحقيقالهــــــــــــــــــــــدفالمطلوب، يوجهإلىبرامجأاللعابالتعليميــــــــــــــــــــــة

. 50حتىيكملواالنشـــــــــــــــــــــاط، وهذأافضـــــــــــــــــــــلمنٔانينتظربقيةزمالئه
حيثيعرضنصــــــــــو؛جوانبهعلىاالسميركزبرنامجاللغةالسريةفئاحد

، صًايردفيهااالسمفيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياقاتمختلفة
. وتظهرأالسماءمبعثرةعلىالشاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
، ويقومالمتعلمونٔاوًالبتحديدوظيفةاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

، ثمبعدذلكيدخلونهجاءالكلمةالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيح
.ٔاومفعوالبه، ثميتدربونعلىاستعماالالسمفاعالً 

القواعد تعليمفيمجيةنموذجلبر -

)والموصوفالصفة درس(قواعد برنامجRUNشغل
نعـم :اكـتـبفضلك منالبرنامج؟ تريد مقدمة لهذا هل

ال–
مــــوجزة فـــي ســــطر ٔاو ســــطرين عــــن تعرضــــمقدمةنعـــم، 

.للظاهرةبعض الجمل ٔامثلة يوتعطالنحوية، الظاهرة 
الطالـب يضـغط. لتسـتمرReturnٔاعد ةعلى كلماضغط

. Returnكلمة على 
علـى كلمـة اضـغط. النحويـةمفصـل للظـاهرة يعرضشرح 

لتستمر) ٔاعد(
الشـــــرح، إلـــــى نهايـــــة مـــــتعلمعنـــــدما يصـــــل ال:مالحظـــــة
)مثال(ولاالٔ نشاطاليقدمالحاسوب، 

كلمــــة ناقصــــة هافيجملة: المناســــبةالفــــراغ بالصــــفة مــــالٔ ا
)صفة(

كلمــة علــىفاضــغط مســاعدة، كنــت فــي حاجــة إلــى إذا
Helpمساعدة 

متعلمالاستجابة: إجابتكاذكر 
وإذا كانـــــت اإلجابـــــة اإلجابـــــة، بفحـــــص يقومالحاســـــوب

ويســـتمر الصـــحيحةتعـــاد اإلجابـــة تعزيزهـــا، ثـــميـــتم صـــحيحة،
يوضـــــح ذلـــــك خاطئـــــة،نـــــت إجابـــــة الطالـــــب اوإذا ك.التـــــدريب

:اإلجابة مثلقدم له تلطالب ول
: فراغجملــــــــــــــــــــــــةبها……………………: الفــــــــــــــــــــــــراغامالٔ 

.......................................
)خاطئةك إجابت(…………………: الطالباستجابة

: هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياإلجابةالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيحة
:هيالجملةالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيحة.........................

……………………….
ويوضــح لــه إجابتــه، وتفحــص المــتعلم، يجيــب بعــدٔان

ـــــب خاطئـــــة،ٔاو إجابتـــــه صـــــحيحةهـــــل  يمـــــنح الحاســـــوب الطال
إجابتيصحيحةنقاطي: مثال. Score) النقاط(الدرجات 

نقاطك



لغویة عند املتعلم ا منیة احلصی لكرتوين يف  اب  فوشربیع ٔمهیة الك ك

عیة      ج العلوم  سمرب 19العدد 374جم 2014- د

وتســـرد بقيـــة أالســــئلة تلقائيــــة،بطريقـــة اإلجابـــةىوتعط
يجيـب الطالـب عـن بعـدٔان.السـابقةبالطريقة آالخر،سؤاال بعد 

:ٔاسئلة،يسٔاله الحاسوبعشره 
ٔاواكـتـب.لتسـتمر) نعـم(:االسـتمرار؟اكـتبفي هلترغب

. ترغبإذا لم تكن ) ال(
النتـائج،تقدم له ٓاخـر المتعلم إيقافالبرنامج،عندمايقرر 

ى يتمن،رسالةله قدمتم ث،حصل عليهاالنقاط التي فيعرف كم 
مـــنالهـــدف.بالبرنامجاســـتمتعٔان يكـــون قـــد الحاســـوب فيهـــا لـــه 

ا يراهــظــاهرة نحويــة محــددة ٔاو البرنــامج معالجــة مشــكلة نحويــة 
إطـار اسـتعماليمكـن و.كـثيراً فيها ونصعبة ويخطئمتعلمونال

.ٔاو ظواهر صرفيةةالبرنامجلمعالجة عدة ظواهر نحوي
: الحاسوببوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهمعجماً -ز

نتيجةلقدرةالحاســــوبالهائلةعلىت،للحاسوبٔاثركبيرفيمجااللمعاجم
. خزينالمعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
. وماتتميزبهٔاساليبعرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموادالمعجممنتنوعوفاعلية

، ويمكنالقولبٔانالعالقةبينالحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبوالمعاجم«
، ظهرتٔاوالفيالثمانينياتمنالقرنالعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين

.51» عندمابدٔاالحاسوبيدخلعالمالطباعةوالنشربقوة

االســــتعمالفيهذاالميدانمعجمكولنزشائعةالومنالمعاجم
collins cobueld dictionaryم1987الذيظهرٔاوًالفيســــنة .

، وكانيحوئاكـثرمنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعةماليينكلمة
، ثمٔاضيفتإليهثالثةعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمليونكلمة

: وجاءتمادةالمعجمفيقســـــــــمين. فٔاصبحيحويعشـــــــــرينمليونكلمة
، القسمأالولخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبمفرداتاللغةالمنطوقة

وقدٔاخذتٔامثلــةالمعجمم.المكـتوبةوالقسمالثانيخاصــبمفرداتاللغة
، وباإلضــــــــــــــــــــــــافةإلىمعاجماللغةالعامة. ناالســـــــــــــــــــــــــتعمااللحقيقي

، ظهرتالمعاجمالفنيةلتلبيحاجاتجماعاتمعينــــــــــــــــــــــــــــــــةمنالمهنيين
52.كالمهندسينوأالطباءواالقتصاديين

. ٔامابالنسبةلقدرةالحاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبعلىالتخزين
-Cdفٔاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطوانةالليزر 

Romصفحةمنالنصوصــــــــــــبحجم250.000يمكنهأانتســــــــــــتوعب
)A4 .(ٔاكسـفوردومثالذلكٔاسطوانةالليزرمعجمoxford Englis

Dictionaryوهويزودالمتعلمبتعريفالكلمةبطرقمختلفــــــــــــــــــــــــــــــــــة ،
، ويوضـــــــــــــــــحنوعهامنٔاجزاءالكالم، ويذكرٔاصـــــــــــــــــاللكلمةوتاريخها

. ويعرضالكلماتحسبالموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
، وإذاكانمعجمٔاكسفوردخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًابٔاهالللغة
، فقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدظهرتمعاجمٔاخرىلغيرٔاهلها

:ومنهذهالمعاجم، ومتعددةاللغاتٔاحاديةاللغةوثنائيةاللغة
Hrrap’s Multi-Lingual Dictionary Data Base

–Collinsonو Line Electronic Dictionary.

ٔاصبحتالمعاجماإللكـترونيةٔامرًاشـــائعًافيكـثيرمناللغاتمنه
، االلغةالعربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ونجدعددامنالمواقعالعربيةتقدمخدمةتنزياللكـتبوالمعاجمالعرب
موقعٔانفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس: يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمثل

)www.anfasse.org(،ومكـتــــبــــةالمـصــــطفــى
)(al-

mostafa.com.هذهالمواقعتمكنالطالبالعربيمنالتفاعلمعالمادة
، فالــــــــــــــــــــــــــــــــــطالبمثًالعندمايبحثعنكلمة. المعجميةفييســـــــــــــــــــــــــــــــــر

. يعرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعليهالمعجممعانيهاالمختلفة
يتمرنعلىالترجمــةو،وهذاأالمرمفيدللطالبوهويتعلماللغةأالجنبية

. مباشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربطريقمباشرٔاوغير 
والفروقبينالحاسوبوالمعجمالعادئانالطالبيقضيوقتًاطويًاليقلبصــــ

، ٔامابالنسبةللحاسوب. ليعثرعلىالمادةالتييريدها، فحاتالمعجم
. فيتمالبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثبصورةسريعةجداً 
، ومنناحيةٔاخرىيحتويالحاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبعلىموادكـثيرةجداً 
، ويستخدمٔاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليبجذابةفيالعرض

. ممايجعاللبحثفيهعمليةممتعةوبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعةفائـقة
، ويمكنتنميةمادةالحاسوببشكلمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمر

. فتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافكلماتومعانجديدة
فالجانباإليجابيفيإعدادالمعاجماإللكـترونيةإمكانيةمراجعـتهاوتح

. ديثهابصـورةمستمرةمتىتطلبأالمرذلك
يســتطيع الحاســوب،المــادة المعجميــة فــي عنــدتخزين

يصـــــــمم منهـــــــافقـــــــد مختلفــــــة،المــــــدرس اســــــتعمالها بٔاســـــــاليب 
ـــى نســـبة ـنه ٔان يتــــكمـــا يمكـــ.متنوعـــةاختبـــارات مفـــردات  عرف إل

وهــــذا يفيــــد فــــي وضــــع معــــاجم .المعجــــممــــداخل بــــينالشــــيوع 
فــــي باءالقســــم،وفيفتوضــــع أاللــــف الشــــيوع،متدرجـــة بحســــب 

كمـا يمكـن ثالـث،ثم توضع بقية الكلمات فـي قسـم ٓاخر،قسم 
تفــرد المفــردات الدالليــة، حيــثمعــاجم بحســب الحقــولإعــداد
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علـم الميفيـدوهـذا التوزيـع ، قسم خـاصالخاصة بكل حقل في 
كما ٔان معرفـةالكلمات . المبتدئينمتعلمينداد المواد للـعند إع

علــــــى اختيــــــار النصــــــوص المالئمــــــة علــــــم اعد المـتســــــالشــــــائعة،
مهـــــــم فـــــــي عمليـــــــة بدور ٔايضـــــــايقـــــــوم الحاســـــــوب و. لمتعلمـــــــينل

،يــــة والفنيــــةموبخاصــــة عنــــد ترجمــــة النصــــوص العلالترجمــــة،
،قـــوائم مـــن المصـــطلحات المتخصصـــةالحاســـوبحيـــث يضـــم 

أالولىةالخطـواالتجـاهويشكل هذا ، مع ترجمتها وشرح معانيها
ومـــن المواقـــع المخصصـــة فـــي .فـــي معالجـــة إشـــكالية المصـــطلح
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ــذخير مشــروع-ي ــة بوصــفه قاعــدة بيانــاتةال :اللغوي
المقصــــود بــــذلك، وضــــع برنــــامج فــــي الحاســــوب، يحتــــوي علــــى 

مجموعــة مــن المعلومــات ٔاو البيانــات المتصــلة، ذات العالقــة «
المتبادلـــــــــة فيمـــــــــا بينهـــــــــا المخزنـــــــــة بطريقـــــــــة نموذجيـــــــــة ودون 

خاصــة باللغــة العربيــة، ويصــمم بطريقــة تســمح بعــدة 53»تكــرار
ويــتم تطــوير البرنــامج بصــورة. تطبيقــات الســتعمال المعلومــات

عـدة وتضـم قا.للغـةليواكب النمـو الثقـافي والحضـاري مستمرة،
قدرًا هائًال من المعلومات تخزن في الحاسوب، بحيث البيانات

. يستطيع المرء تنظيم الملفات، والوصول إليها في يسر

، ولكينجهزملفقاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدةبيانات
. هبالمعلوماتالمالئمــةيثمنغذ، نقومٔاوًالبوضعالتصميمالمناســب

لملفيمكنالقيامبعدةعملياتمتنوعةفيضوءالمعلوماوعندمايكـتمال 
، ومنتلكالعملياتالحذفواإلضــــــــــــــــافة. توالبياناتالتييحتويعليهــــــــــــــــا

. والبحثعنمعلومةمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددة، والتنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم
، كمانستطيعإعدادتقاريرفيصورمختلفةتشــــــــتملعلىعنوانالبرنامج

. ومـــــــــــــــوضوعالبرنامجونوعهؤاهدافه، وتاريخنشرهواسمناشــــــــــــــره
، حاسوبُتَدخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلهذهالبياناتفيال

.54ومنثميمكنكاإلفادةمنهابطرقمختلفة
تســتخدم الــذخيرة اللغويــة بٔاســاليب متعــددة فــي مجــال 

ٔان يقــــوم الطالــــب بالبحــــث فــــي مـــثًال،مــــن ذلــــك . تعلـــيم اللغــــة
القاعدة عن مقاالت خاصة بموضـوع معـين، مثـل طريقـة كـتابـة 

ـــــدال مـــــن ٔان يقضـــــي لمعلـــــمكمـــــا ٔان ا. الملخصـــــاتوالمقـــــاالت  ب
حــــــث فــــــي الصــــــحف والمجالتللعثــــــور علــــــى ســــــاعات طويلــــــة يب

.يحتاجتزوده بما ليلجٔا إلى الذخيرة اللغوية معينة،موضوعات 

تضمالذخيرةاللغويةمختلفالمعاجموالدراســـاتباللغةالعر
، بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ويمكنللدارسٔانيستخرجمنقاعدةالبياناتالنصـــيةالعديدمنالمعاجم
، المعجمآالليالجامعٔاللفاظاللغةالعربيةالمســـــــــــــــتعملة«منهـــــــــــــــا

، آالليللمصطلحاتالعلميةوالتقنيةالمســــــــــــــتعملةبالفعلوالمعجم
، والمعجمالتاريخيللغةالعربيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
، معجمأاللفاظالحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريةالقديمةوالحديثة

، معجمأاللفاظالدخيلةوالمولـــــــــــــــــدة، معجمأالعالمالجغرافيـــــــــــــــــة
، ومعجمأاللفاظالمتجانسةوالمترادفةوالمشتركةوأالضــــــــــــــــــــــــــــــداد

. وغيرذلكمنالمعاجمالمفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة
ٔالسئلةعلىالذخيرةعنبعدوفينفسالوقتعبر معإمكانيةطرحآالالفمنا

، وسرعةاإلجابةعنهابعرضهاعلىالشاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم
وإمكانيةطبعهابالطابعاتآالليةفيوقتوجيزوالحصـــــولعليهافئايمكا

.55» وذلكبفضلشبكةاالنترنت، ن
وتشملقاعدةالبياناتالنصيةللذخيرةاللغويةٔايضـــــاالخرائط

. والصـــــــورةوتستعينبالصوت، والصوروالصوتوتحوئاطلســــــًاللعالم
لتمكنالمستخدممنالعثورعلىمعلوماتشتىلواقعاستعماالللغةالعر

، بيةبكيفيةٓاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوفيوقتوجيز
، ٔالنهاتتوفرعلىٔامهاتالكـتبالتراثيةأالدبيةوالعلميةوالتقنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وعلىاإلنتاجالفكريالعربيالمعاصرفئاهمصورهباإلضافةإلىالعديدم
. نالخطاباتوالمحاوراتالعفويةبالفصحىفيشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىالميادين

لذخيرةاللغويةفيشكلبرنامجيســتعمللتخزينومعالجةالمعلوتكونا
، وهيتخزنالمعلوماتبطريقةمشابهةلنظامفهارسالبطاقــات. ومات

. الذييوجدفيالمكـتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
، المؤلـــــف: مثـــــل، بحيثتحتويكلبطاقةعلىتفاصيلعنٔاحدالكــــــتب

56إلخ... وتاريخالنشر، والناشر، والعنوان

قاعـــدة بيانـــات مرجعيـــة وتضـــم الـــذخيرة اللغويـــة ٔايضـــا 
للنصــــوص أالدبيــــة، حيــــث تحتــــوي القاعــــدة علــــى بيانــــات عــــن 

فــإذا ٔاراد الطالــب جمــع .إلــخ… موضــوع الــنص وكاتبــه ؤافكــاره 
ٔاو مســـــرحيات،معلومـــــات خاصـــــة عـــــن قصـــــص ٔاو روايـــــات، ٔاو 

ٓاخـر،ومـن جانـب .وسـهولةوصل إليهـا بسـرعة شعرية،قصائد 
قاعـــدة ، إلـــىمتنوعـــةيســـتطيع المـــدرس إدخـــال مـــواد ونصـــوص 

ونـــــــــــوع العنـــــــــــاوين،تصـــــــــــحبها قائمـــــــــــة بحســـــــــــب البيانـــــــــــات،
.المادة،والموضوع،والهدف
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في مجـاالت ٔاكـثـر الذخيرة اللغويةستعمل يمكن ٔان تو
وعـــن . تعقيـــدًا، مثـــل متابعـــة مـــدى تقـــدم الطـــالب فـــي الدراســـة

تعلـــمبســـرعة، مـــاذا ســـتاذ،، يعـــرف االٔ الـــذخيرة اللغويـــةطريـــق 
ـــى ٔايـــن وصـــل فـــي كمـــا ؟المهـــارة التـــي يتعلمهـــاكـــل طالـــب، وإل

طـالبكمـا ٔان ال. طالـبٔان يختار ما يالئم كل ستاذ يستطيع االٔ 
.يمكنهم وضـع ما يشاءون من معـلومات في قاعدة البيانات

علـــى معلومـــات عـــن ٔاهـــداف الـــذخيرة اللغويـــةوتشـــتمل 
تعليميـــة محـــددة،ومهارات فـــي التعبيـــر والقـــراءة وفهـــم المقـــروء 

بــــــإجراء تــــــدريبات للطــــــالب ســــــتاذم االٔ ويقــــــو. بوالقواعـــــد وأالد
حيث يقـوم الطالـب باالسـتماع إلـى ؛تعتمد على قاعدة البيانات

ــــمويجيــــب عــــن قراءتهــــا،معلومــــات ٔاو  ــــين أالســــئلة، ث يقــــارن ب
.البياناتإجاباته، والمعلومات المخزنة في قاعدة 

لكــن علـــى الـــرغم مـــن المميـــزات التفاعليـــة التـــي يمنحهـــا 
مج الحاسوب لمتعلم اللغة، ودورها في الكـتاب اإللكـتروني وبرا

العمليـــــة التعليميـــــة، وقــــــدرتها علـــــى تنميــــــة الحصـــــيلة اللغويــــــة 
فإنـه تبقـى . للتلميذ من مفردات اللغة العربية واللغات أالجنبيـة

لهذه الوسائل سلبياتها التي ال يمكن تجاهلها، ولها مٓاخذ تجدر 
. اإلشارة إليها في هذا المقام

إاللكـترونيب االكـتمٓاخذ-7

الكـتاب اإللكـترونـي لـيس بالضـرورة ٔافضـل مـن الكـتـاب 
يمكــن تفاعليــة ا لهــذه الوســيلة مــن مزايــا مــرغــم و علــى الــورقي، 

هــذا إال ٔان. فــي تنميــة الحصــيلة اللغويــة عنــد المــتعلماســتغاللها 
كله يقتضي ٔاال نبالغ في تقدير قيمة الكـتـاب اإللكـترونـي، ودوره 

ٔالن هـــذه الوســـيلة مثلهـــا مثـــل ٔاي .فـــي تنميـــة الحصـــيلة اللغويـــة
وي العديــــد مــــن المٓاخــــذ ال يمكــــن تجاهلهــــا، والتــــي وســــيلة تحــــ

:فيما يلييمكن إجمالها 
، إنعمليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةإدخااللكـتاباإللكـترونيإلىالتعليم

والمعقدةالتيتحملهامعهيجبٔانتٔاخذبعيناالعتبارالتٔاثيراتالمتبادلة
حيث؛التعليماالتطبيقاتالعلميةلتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتفي

يستطيعالمتعلمونفيظالستخدامناجحلهذهالتطبيقاتٔانينّموافئانف
ســــــــهمخبراتلغويةوعلميةومعرفيةوثقافيةتتيحلهماالندماجبنجاح
. فيمجتمعالمعلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

كمايجبٔانتٔاخذبعيناالعتبارالتفاعاللمتبادلبينهــــذهالتطبيقاتوالبيئ
فالكـتباإللكـترونيةتعكســـالمع؛ةالحضاريةوالثقافيةالتيتحتضنها

روالعاداتوالتقاليداالجتماعيةوالدينيةلمجتمعاتالدواللمتقدمةايي
، المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرةلها

وقديؤدياستخدامهذهالكـتبفيالعمليةالتعليميةإلىتســربهذهالمعا
ٔاوتؤثر ،ييرإلىمنيستخدمهافيالمجتمعاتالمصنعةوالمســــــــتوردةلها

وقدتتسببعلىالمدىالبعيدفيإحداثصــــراعفكريوا،فيهنوعامنالتٔاثير
. 58ويةالحضــــــــــــــــــــاريةوتذبذبروحاالنتماءضطرابفيالقيمٔاوفقداناله

، والعماللجماعيالحقيقييفترضتبادالفيتوافروسائاللتواصـــــــــــــــــــــــل
، ولكنفيكـثيرمنـــــــــــــــأالحوال، بينمصمميالمواقعومســـــــــــــــتخدميها

، نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٔانالموقفغيرمتوازن 
، فالمستخدمونيصلونإلىمالدىالمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممينمنمعلومات

ولكنهماليستطيعونالوصوإللىمالدىالمستخدمينمنمعلوماتونصو
. ص
طاالنتسابللمواقعاإللكـترو اذامادفعالكـثيرمنالمصممينإلىاشتر وه

59. نيةقصدتمكيننامناإلبحارفيها

الكـتب اإللكـترونية غالية الثمن مقارنة بالكـتب كما ٔان 
، فعلى الرغم مـن كـثـرة تصـنيع الحاسـوب، فإنـه مـا يـزال ةالورقي

، ٔامـا االشـتراك فـي متعلمـينباهظ الـثمن بالنسـبة للكـثيـر مـن ال
نترنـــــت  فهـــــي محصـــــورة بـــــين الطبقـــــات التـــــي تتمتـــــع شـــــبكة اال

بٔاوضاع اقتصادية مشجعة، ٔاو المؤسسـات التعليميـة والثقافيـة 
.معينةالتي تحصره في استعماالت محدودة وعلى برامج نفعية 

ثــم إن هــذه المٓاخــذ ال تعنــى شــيائ، لكــون هنــاك حقيقــة 
. ال يمكـــن تغاضـــيها، وهـــي ٔان النـــاس يعشـــقون الكـتـــاب الـــورقي

فالكـتـــب اإللكـترونيـــة ال يمكـــن ٔان تتفـــوق علـــى الكـتـــاب الـــورقي 
ينفقـون عليهـا ٔانهـموتحل محله؛ فالناس يهتمون بها إلـى درجـة

طائلـــة، ويترصـــدون المعـــارض الدوليـــة للكـتـــاب فـــي كـــل ٔامـــواال
ٔانحـــاء العـــالم؛ يعنـــي ٔانهـــم يعشـــقونها ويعشـــقون جميـــع أالمـــور 

والنظــــر فــــي التــــي تتعلــــق بهــــا، وهــــم ربمــــا يحبــــون لمــــس ورقهــــا 
. ٔاحرفها وصورها في وضوح ال تضـاهيه الكـتـب اإللكـترونيـة بتاتـا

والكـتــاب الــورقي يعــّد هروبــا مــن شاشــات الحاســوب ومــا لهــا مــن 
كمـــا ٔان محبـــي الكـتـــب العاديـــة . ٔاضـــرار صـــحية علـــى مســـتعمليها

يحبــون حملهــا وتعليــق الحواشــي عليهــا وتقــديمها هــدايا ثمينــة، 
ن ٔاكبــر الهوايــات فــي يومنــا وتعــد هوايــة جمــع الكـتــب واحــدة مــ

تجعــل الكـتــب اإللكـترونيــة ال تقتــرب مــن زايــاكــل هــذه الم. هــذا
.الورقيإمكانية حلولها محل الكـتاب 
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، يترتبعنالقضاياالمتصلةبالنصالممنهلمشــــــكالتكـثيرةو 
؛ تتعلقالمشكلةأالولىبحقوقالنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

فعلىالرغممنٔاننالسناقادرينعلىتعديلمدونةشخصماتعديالمباشـرا
، لوثيقةإلىحاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبناونغيرالنصنحملممكنٔانفإنهمنا، 

. ثمنبثالوثيقةالجديدةعلىالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكةمنجديد
، وبهذهالطريقةفإنهمنالسهلنسبيأانيسرقالناســـــــــــــــــــٔاعماالٓالخرين

فيها . ٔاؤانيقتبسواذلكالعملبطرقاليشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـّ
، منهنافإنهذهالحريةبحاجةإلىٔانُتستكملبالمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولية
، وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذأامرالوجودلهفيكـثيرمنأالحوال

60.حاالتالتزويروالسرقةوتوجدٔامثلةكـثيرةعن

ٔامــــــا المشــــــكلة الثانيــــــة فتتعلــــــق بــــــالمؤلف فــــــي الــــــنص 
الممنهـــل؛ حيـــث نجـــد ٔان للنصـــوص المطبوعـــة مؤلفـــا واحـــدا، 
وفـــي حالـــة مـــا إذا كـــان للـــنص ٔاكـثـــر مـــن مؤلـــف يجـــري التعامـــل 

. بشـــٔانها مـــع شــــخص واحـــد مثــــل محـــرر الــــنص ٔاو ٔامـــين اللجنــــة
اجعــــــة ويخضــــــع الــــــنص الــــــورقي فــــــي كـثيــــــر مــــــن الحــــــاالت للمر 

والتــدقيق، إلزالــة ٔاي جوانــب ذاتيــة، وللتٔاكــد مــن الحفــاظ علــى 
ولكــن هــذه المراجعــات والتوازنــات غالبــا مــا . التوافــق والنوعيــة

تكون ال وجـود لهـا علـى شـبكة االنترنـت ، وهنـاك مـدونات فيهـا 
عــــدة مــــؤلفين، وعنــــدما تصــــبح المدونــــة ٔاكـثــــر تفاعليــــة، يــــزداد 

ت مختلفــــــة، وعلــــــى احتمــــــال احتوائهــــــا علــــــى لغــــــة مــــــن خلفيــــــا
. مستويات ٔاسلوبية متباينة

كمـــــا ٔان للقـــــّراء القـــــدرة علـــــى التـــــٔاثير فـــــي لغـــــة الشـــــبكة 
العنكبوتية ٔاكـثـر ممـا لـديهم فـي ٔاي وسـيط ٓاخـر، ٔالنهـم يعملـون 
علــــــى كــــــال جــــــانبي التواصــــــل، االســــــتقبال واإلرســــــال، وهــــــم ال 

وهكــذا . يقــرؤون نصــا مــا فحســب، بــل يمكــنهم ٔان يضــيفوا إليــه
يــز بــين المنـتج والمتلقــي غيــر واضـح المعــالم، وكــل يصـبح التمي

هــذه اإلمكانــات غيــر متاحــة فــي الــنص الــورقي؛ إذ يتعــذر علينــا 
. إضافة ٓاراء علـى هـوامش الكـتـاب، ٔاو ٔان نعلـم ٔاجـزاء مـن الـنص

ويمكـــن ٔان نفعـــل ذلـــك باســـتمرار فـــي الـــنص اإللكـترونـــي، مــــع 
مـن جعل اإلضافات تتخذ شكال طباعيا، وهذا ما يمثل كابوسـا 

.الناحية أالسلوبية

الكـتــاب اإللكـترونــي لــيس عالجــا فــي أالخيــر ٔاقــول، إن 
فعلينــــا ٔان نتفاعــــل معــــه ،شــــافيا لمشــــكالت التعلــــيم جميعهــــا

ونكيفـــــه حســـــب خصوصـــــياتنا اللغويـــــة، والثقافيـــــة، ونفهمـــــه،

ال «وســـــيلة معينـــــة ؤان نـــــدرك ٔانـــــه .والحضــــارية، واالجتماعيـــــة
يمكــن ٔان يحــل محــل الــدماغ البشــري، وال يمكــن ٔان يقــوم التــي 

لــــيس عـــامال مهيمنــــا يعمــــل والحاســــوب ،61» يقـــوم بهــــا الـــدماغ
وهــــــو قابــــــل ،بشــــــكل مســــــتقل، إنــــــه نتــــــاج اإلبــــــداع اإلنســــــاني

لالســتخدام بشـــكل جيــد، ولكنـــه ٔايضــا قابـــل فــي الوقـــت نفســـه 
علينـا و.نحسـن اسـتغاللهالنتائج إذا لـم نفهمـه وإعلى تقديم ٔاسو

ٔاوال معرفة مزاياه وعيوبه بحّد ذاتها دون النظر إلى كونها وسيلة 
.حديثة

خـــــــــاتـــمـــــة

ال بــــــد فــــــي الختــــــام مــــــن القــــــول، إن الحاســــــوب لــــــيس 
معجــزة، ولــيس بإمكانــه ٔان يصــنع معجــزة، وال يمكــن ٔان يحــل 

يعمـــل وهـــو ال . محـــل المعلـــم ٔاو الكـتـــاب فـــي العمليـــة التعليميـــة
وحــــده، وال يمكــــن ٔان يقـــــوم بالعمليــــات التــــي يقـــــوم بهــــا دمـــــاغ 

والحاســوب مــا . اإلنسـان، وال بــد لــه مـن إنســان يبرمجــه ويشـغله
هــو إال ٓالــة ُمعينــة يقــدم خــدمات كبيــرة لإلنســان فــي كــل منــاحي 

وهـــذا كلـــه يقتضـــي ٔاال نبـــالغ فـــي تقـــدير قيمـــة الحاســـوب . الحيـــاة
. ا يجب ٔاال نقلل منهاودوره في تنمية الحصيلة اللغوية، كم

التحــدي المطــروح اليــوم هــو ٔان نــنجح فــي الوصــول إن 
أالمثــل للكـتــاب اإللكـتروني،والوســائل الســمعية إلــى االســتثمار

والبصــــرية، وكــــل وسيلةحســــية ٔاخــــرى تســــاعد علــــى اســــتيعاب 
المعـــاني وأالفكـــار، وتجســـد اســـتخدام اللغـــة وتنـــاول المفـــردات 

ميـــــــة الحصـــــــيلة تنبهـــــــدف اللغويــــــة بشـــــــكل حيـــــــوي ملمــــــوس،
بنوعيــة التعلــيم، وتحســين تعليميــة اللغــة، اللغويــة، واالرتقــاء

وتحقيــــق تعمــــيم المعرفــــة، دون ٔان يكــــون ذلــــك علــــى حســــاب 
إلــى حــّد كبيــر مــع درجــة يتضــافروهــذا المســعى . لتعلــيمانوعيــة 

الـوعي علــى مســتوى كــل مــن لــه صــلة بالعمليــة التعليمــة بٔاهميــة 
وتعلـــم اللغـــة مـــع ،الكـتـــاب اإللكـترونـــي فـــي العمليـــة التعليميـــة

.الحديثةاإليمان الراسخ بقدرتها على استيعاب منجزات المدنية 
والقـــــراءة اإللكـترونيـــــة فعـــــل متكامـــــل يـــــربط المـــــتعلم 
باللغـــــة المـــــراد تعلمهـــــا فـــــي شـــــكل وضـــــعيات حميميـــــة ليســـــت 
بالضــــــرورة مقصــــــودة للــــــتعلم بــــــذاتها، ٔالن مجــــــرد اإلبحــــــار فــــــي 
االنترنـــت  ٔاو فـــي قـــرص مـــدمج يهيـــئ الفرصـــة للمـــتعلم ٔان يتلقـــى 

فهـــــم اللغـــــة والوســـــائط تيســـــرمجموعـــــة كبيـــــرة مـــــن النصـــــوص 
. لغويــةغيــر لغويــة وع مــا يســتوعبه مــن معلومــات واســتيعابها مــ
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ومـــا مـــن شـــّك ٔان التفاعـــل مـــع هـــذا الكـــم الهائـــل مـــن النصـــوص 
ــــؤثر  ــــتعلم، تــــٔاثيرا كبيــــرا فــــي عمليــــةوالكـتــــب مــــن شــــٔانه ٔان ي ال

وطـرق اكـتسـابه كلها،سلوكات المتعلموُيْحِدُث تغييرا كبيرا في 

يكـــون ، والمرجـــو لهـــذا التغييـــر ٔانللمعـــارف والمهـــارات اللغويـــة
دائما في خير اإلنسان واإلنسانية
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) httpٔاوHypertextTransferProtocolالبروتوكواللفائـقلنقاللنصوص(والتيتضموثائـقيمكنالوصوإلليهاتبادليامنخالالستخدامبروتكولقياسي
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، ففيحالةالوقتالمتزامن.تتوقفانعلىماإذاكانالتفاعليحدثفيالوقتالحقيقيالمتزامنٔاوفيوقتمؤجلغيرمتزامن

، يدخاللمستخدمغرفةالدردشةويشاركـفيمحادثةتجريبالفعلفيالوقتالحقيقي
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