
ربیع 

تــمــهــيــد-

والتحليـــل المنطقـــي فهـــي ليســـت اللغـــة ٔاداة للتفكيـــرتعـــّد 
التفكيــر، مجــرد ٔالفــاظ تقــال ٔاو تقــرٔا، وإنمــا هــي جــوهر التفكيــر ٔالن 

ذهنيــة ال يمكــن ٔان تــتم بــدون اســتخدام أاللفــاظ الدالــة علــى عمليــة
وهي وسـيلة ،واللغة وسيلة الستيعاب فكر أالمة وثقافتها. المعاني

فــال فهــي كــالم مصــطلح عليــه بــين كــل قــوم ،اتصــال بــين الشــعوب
، لــذلك يسـتطيع المـرء ٔان يســتخدمها إال إذا فهـم معانيهــا ودالالتهـا

الصــوتية والكـتابيــة ومعانيهــا حتــى هــامفرداتفهــو مضــطر الــى تعلــم
. يستطيع التعبير عما يدور في خلده

وقـــــد ٔاثبتـــــت اللغـــــة العربيـــــة جـــــدارتها علـــــى مـــــر العصـــــور، 
ـــة لنقـــل المعرفـــة رنا ٔامـــا فـــي عصـــ. ونجحـــت فـــي ٔان تكـــون ٔاداة فّعال

تعــيش اللغــة العربيــة فهــيهــذا؛ عصــر العولمــة واالنفجــار المعرفــي
ـــة تتعـــرض فيهـــا لحركـــة تهمـــيش حتـــى مـــن ٔابنائهـــا بفعـــل  ٔازمـــة لغوي

علــــــى جميــــــع ات أالجنبيــــــةالضــــــغوط الناجمــــــة عــــــن طغيــــــان اللغــــــ
وخصوصــــــــا مــــــــع اســــــــتخدام تكنولوجيــــــــا المعلومــــــــات ،أالصــــــــعدة

نترنـــــت  هـــــي واالتصـــــاالت، فمعظـــــم المعلومـــــات المتـــــوفرة عبـــــر اال
باللغــة اإلنجليزيــة وبعــض اللغــات أالجنبيــة أالخــرى، وهــذه تشــكل 
صـــــعوبة بالغـــــة بالنســـــبة للمســـــتخدمين العـــــرب الـــــذين ال يتقنـــــون 

. لغات أالجنبيةال
عربيـــة كانـــت ٔام ٔاجنبيـــة هـــي ٔاســـاس التحصـــيل ،واللغـــات

لهـــا يســـاعدهم فـــي متعلمـــينالمعرفـــي لمختلـــف العلـــوم، وإتقـــان ال
تعّلمهــــا مــــن الموضــــوعات التــــي ويعــــد. خــــرى تحصــــيل المعــــارف االٔ 

تحتــاج إلــى الوســـائل التعليميــة، فـــالمتعلم بحاجــة إلـــى ربــط صـــور 
ـــــة بمعانيهـــــا وبلفظهـــــا الصـــــحيح لكـــــي يســـــتطيع  الكلمـــــات المكـتوب
اســتيعاب مــا يقــرٔا ٔاو يســمع بســرعة ودقــة، ويعبــر عــن ٔافكــاره لفظــًا 

. وكـتابة تعبيرًا صحيحاً 
يـة المهمـة المسـتخدمة الحاسوب من الوسائل التعليميعد

اســــــتخدام قضــــــيةوتمثــــــل . فــــــي تــــــدريس مختلــــــف مهــــــارات اللغــــــة
فــي التعلـيم فــي وقتنــا الحاضــر اهتمامــًا ،التكنولوجيـا بشــكل فعــال

وتحظــــى تلـــك القضــــية ،بالغـــًا علــــى المســـتويين العــــالمي والمحلـــي
ويمكن القول إن قضية تكنولوجيا . لسانيينباهتمام التربويين وال

عربيـة،فهي غيـرت تعاني ٔاوضـاعًا سـلبية فـي الـدول الالتعليم ما زال
مفعلــة التفعيــل أالمثــل داخــل المــدارس، والفجــوة تتســع باســتمرار 

وبــــين خــــريج الجامعــــة ومتطلبــــات ســــوق ،والمنــــاهجمتعلمبــــين ال

إن . بــــــــالعلم والتكنولوجيــــــــااســــــــلحامشابالــــــــذي يتطلــــــــبالعمـــــــل 
ئاخـــذنا ٔااليجـــب اللغـــة العربيـــة اســـتخدام التكنولوجيـــا فـــي تعلـــيم 

بعيدًا عن أالهداف الحقيقية للتعلم، فهـو لـيس تعلمـًا للتكنولوجيـا 
ولكنــه تعلــم باســتخدام التكنولوجيــا، لــذلك يجــب ٔان يكــون الــدور 

وهنــاك العديــد . أالســاس للتكنولوجيــا مرتكــزًا علــى ٔاهــداف التعلــيم
ثـــــر اســـــتخدام أ مـــــن الدراســـــات المحليـــــة وأالجنبيـــــة التـــــي تناولـــــت 

:اللغة ومهاراتها ومنهاعليمالحاسوب في ت
) 2004(ٔاجرتالجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

دراسةالستقصاءٔاثراستخدامإستراتيجيةالتدريسالخصوصـــيالمنفذةم
نخالاللحاسوبفيتقديمدروسعالجيةلموضوعاتصرفيةفيتحصــيلطلبة

. وفياتجاهاتهمنحوالحاســــــــــــــــوب، الصــــــــــــــــفالثانيالثانويأالدبيباالردن
، تلميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذة) 40(وقدتكونتعينةالدراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمن

. ينمتكافئتينإحداهماتجريبيةوأالخرىضـــــــــــــــــــــــابطةموزعاتعلىمجموعت
وقدٔاشارتالنتائجإلىوجودفروقذاتداللةإحصائيةبينمتوســــــــطاتعالماتا 

أالولى لمجموعةلختبارالتحصياللفوريفيالموضوعاتالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفية
، المنفذةمنخالاللحاســــــــــوبالخصوصــــــــــي التيتعلمتبطريقةالتدريس

نفس بينمتوسطاتعالماتاختبارالتحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياللمؤجلفيو
الثانية لمجموعةليةالموضوعاتالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرف

دائما التيتعلمتبطريقةالتدريسالخصوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالمنفذة
، منخالاللحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

وكذلكظهورتحسنفياتجاهاتالطالباتنحواستخدامالحاسوببعدتعرضـــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة . نلهذهالتجرب

كمااستنتجتالباحثةصعوبةتطبيقإستراتيجيةالتدريسالخصوصــيالمن
: فذةمنخالاللحاسوبفيالمدارسأالردنيةلوجودبعضـــــــــــــــــــــــالمعيقاتمنها

، متوفربرمجياتقائمةعلىإستراتيجيةالتدريسالخصوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيعد
.1وعدمتوفرٔاجهزةحاسوببعددكاف

كمأاجرتالجرايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة
دراسةهدفتإلىمعرفةٔاثرالتدريسبمساعدةالحاسوبفيتحصــــيل)2003(

. داللغةالعربيةتالميذالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنةأالولىثانوئادبيفيقواع
تكّونمجتمعالدراسةمنجميعتالميذالسنةأالولىثانويأالدبيفيالمدارسا

ميةالثانويةالتابعةلمديرياتالتربيةوالتعليمفيمحافظةالمفرقللعلحكو
) 120(وقدتكونتعينةالدراســـــــــــةمن، 2003/ 2002امالدراســـــــــــي

، تلميذاوتلميذةمنهمبمساعدةالحاســــــــــــــــــــوب) 60(درس، فــــــــــــــــــــردا
. ومثلهمبالطريقةاالعتياديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وتكونتٔاداةالدراسةمناختبارتحصيليمننوعاالختيارمنمتعددمكونمن
، المعرفـــة(ىأالهدافالتعليميةحسبمســـتوياتبلومفقرةموزعةعل) 46(

).والتطبيق، والفهم



وكشفتالدراسةعنوجودفروقذاتداللةإحصائيةفيمستوىتحص
يلتالميذالســـــنةأالولىثانوئادبيفيقواعداللغةالعربيةتعزىٔالثرمتغيرالط
. ريقةوكانتلصالحطريقةالتعليمبمساعدةالحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

ةالصــــــــفأالوال وكذلكوجودفروقذاتداللةإحصائيةفيمستوىتحصيلطلب
لثانويأالدبيلقواعداللغةالعربيةتعزىٔالثرمتغيرالجنسوكانتلصــــالحاإلنا

. ث
كمابينتالدراسةعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةفيمستوىتحصــــــيلطل
بةالصفأالولثانويأالدبيقواعداللغةالعربيةتعزىٔالثرمتغيرالتفاعلبينالط

.2ريقةوالجنس
وفيدراسةنوعيةٔاجراهاالبرتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونوفيلكس

)Albertson&Felix , 2001 (
حؤالثراستخدامالرزمالتعليميةوالتعليمالذاتيفيتطويرالكـتابةاإلبداعي

، ةللطلبةالموهوبينباستخدامالحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب
، تماختيارالعينةبطريقةقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديه

حيثتكونتهذهالعييةمنتلميذوتلميذةفيالصفالسابعمنالموهوبينحســـ
، وتقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريرمعلميهم، بماتشيرسجالتهمالمدرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية

منيةبحيثتمكـتابةٔاكـثرمنقصةعلىفتراتمتوتماختيارتصميمالسلسلةالز 
، باعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

وتمتصميمحقائبتعليميةمزّودةبإستراتيجياتترشدالطالبلكيفيةالكـتا
، بةبطريقةإبداعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وتساعدهمعلىالطالقةفيالكـتابةوالتخطيطووضـــــعأالهدافوالتدريبعل
، ىضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبطالوقت

وبعدالتدريبقامالتالميذبكـتابةسبعقصصعلىفتراتمتباعدةعلىالحاســــــ
، وب

ةلقياستقدمالتالميذفيالكـتابةوعرضـــــــتعلىمجموعةمنالموتمإعدادٔادا
، حّكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

فكانتأالحكامالتيصدرتعنالقصصبينتٔانالقصصكانتذاتنوعيةإجمالية
، فقدازدادتطالقةالتالميــــــــــــــــــــــــــذ، ٔاعلىمنالقصصالتيكـتبتســــــــــــــــــــــــــابقاً 

.3واستطاعوأانيضّمنواللقصةعناصرٔاكـثروفيوقتٔاقلفيالكـتابة
) 2001(واستقصتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح

عددالوسائطالفوريوالمؤجللتالميذالســــــــنةالٔاثراستخدامالبرنامجالمت
، تاسعةٔاساســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفيقواعداللغةالعربية

وتماستخدامبرنامجحاسوبيمتعددالوســــائطمعّدمنقباللمعهدالعاليلل
) 120(وتكونتعينةالدراســـــــــــــــــــــــةمن، علومالتطبيقيةفيدمشـــــــــــــــــــــــق

: تلميذاوتلميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذةموزعينعلىمجموعتين
، درستالمجموعةالتجريبيةبالبرنامجالحاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبي

. جموعةالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابطةبالطريقةالتقليديةفيحيندرستالم

. وطّبقتالباحثةاختباراتتحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيليةبعديةفوريةومؤجلة
ؤاظهرتنتائجالدراسةعدموجودفروقدالةإحصائيًابينالمجموعتينالضا

، بطةوالتجريبيةفيالتحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياللفوريوالمؤجل
.4ؤانالطريقتينمتشابهتانفئاثرهماعلىتحصياللتالميذ

,Peacock(ٔامادراســــــــــــــــــــــــــــــــــةبيكوك 1993 (
تإلىالكشفعنمقدارالتفاعلبينمجموعاتصــــغيرةمنالتالميذيكـتبفقدهدف

، ونموضوعاتباستخدامبرامجمعالجةالنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص
. وبيننظرائهمالذينيكـتبونباســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدامالورقةوالقلم
، وقدتراوحتٔاعمارالتالميذبينالخامسةوالثانيةعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

َمتْ . مجموعــــــــــــــــــــــــة12وتمتقســــــــــــــــــــــــيمهمإلى ، بطاقةمالحظةُصــــــــــــــــــــــــّمِ
:نشطةالتاليةوتمتالمقارنةبينمجموعاتأالطفالفياالٔ 

اســـتخدام الحاســـوب ٔاو الكـتابـــة بـــالقلم والورقـــة، اقتـــراح -
.كلمات ٔاو ٔافكار لكي تستخدم في عملية الكـتابة

.الرد على المقترحات لفظياً -
.القراءة الجهرية من الشاشة ٔاو الورقة-
. المساعدة في التهجئة-

وقدتوصلتالدراسةإلىٔانالتالميذالمستخدمينللحاســـــــوبفيعمل
، كـتابةيتبادلونويقترحونأالفكاروالكلماتبحريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٔاكبريةال

، كمأانهميقومونبمراجعةوتغييرماكـتبوهبصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورةٔاكبر
، اهتمامًأاكبربعالماتالترقيموالتنقيطَوُيْبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدونَ 

، كمأانتجواكـتاباتٔافضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمنالناحيتينالكميةوالنوعية
، وتكونتلديهماتجاهاتإيجابيةنحوعمليةالكـتابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

لحاسوبمعسرعتهمفيالكـتابةباسوتساوتسرعتهمفيالكـتابةباستخداما
. 5تخدامالقلموالورقة

,Aweiss(كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأاجرىعويس 1993 (
دراسةهدفتإلىمعرفةٔاثرالتعّلمبوساطةالحاسوبعلىاالســتيعابالقرائيلد

، ىبعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقّراءالمبتدئينفياللغةالعربيةكلغةٔاجنبية
وقدبحثتهذهالدراسةالفعاليةالنسبيةٔالنواعمختلفةمنبرامجالحاســـــــــو

، ءةلدىالمتعلمينللغةالعربيةكلغةٔاجنبيةبالســــــــــــــــــــــــــــــــــهلةلتطويرالقرا
وتمإخضاعالمشاركينلبرنامجتعليمللقراءةيساندهالحاســـــوبفئاربعمرا

، وهياســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدامالقطعةفقط، حلمنالتجربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
، الدخوإللىقاموسالمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلحات
، الدخوإللىاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقاقاتٔافعالمختارةمنالنص

. الدخوإللىمعلوماتحولهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاالنص
، تمجمعالنتائجفيتصميممختصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلهذاالغرض

. ياساستيعابالقراءةبعدالعالجبوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطةبرنامجتذكرفوري وتمق
، وقدٔاشارتالنتائجإلىٔانهمنبينالبرامجالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابقة



كانالدخوإللىقاموسالمصطلحاتعنطريقالحاسوبهوالمسهمالرئيســــــــفي
.6تحسيناستيعابالقراءةلدىالتالميذ

,Hallett(وهناكدراســـــــــــــــــــــــــــــــــةهاليت 1985 (
، يمالتيهدفتإلىمعرفةٔاثراستخدامالحاسوبكمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعدفيالتعل

علىتحصيلتالميذالسنواتالرابعةوالخامسةوالسادســـــةابتدائيلمادتيال
: وقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتعينةالتالميذإلىمجموعتين. رياضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياتواللغة

وكلمجموعةتحويمســــــــــــتوياتمختلفةمنالتالميذ، ضــــــــــــابطةوتجريبية
، ومتوسطوالتحصــــــــــــــــــــــــــيل، وموهوبــــــــــــــــــــــــــون، ضــــــــــــــــــــــــــعافالتعلم(

). ومرتفعوالتحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل
، سوبكمســـاعدللتعلموتلقتالمجموعةالتجريبيةفترتينالستخدامالحا

. دقيقةفيأالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبوع25كلفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة
. ٔاماالمجموعةالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابطةفقدتعلمتبالطريقةالتقليدية

وكانمننتائجهذهالدراسةٔانالحاسوبذوفاعليةبالنسبةلتعلمتالميذالســـ
% 11حيثارتفعتمتوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطاتالدرجاتمن، نةالرابعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

، بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالتجريب% 26قباللتجريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإلى
% 19ممنؤانالتالميذضعافالتعلمقدٔاحدثواتقدمافيتحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــيله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ، %53إل
ؤانالتقدمالذئاحرزهالتالميذمنخفضوالتحصــيلكانٔاكـثرمنالتقدمالذيح

، ققهمتوسطوومرتفعوالتحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل
، %50ؤانالحاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوباختزلزمنالتعلمبمعدل

.7ؤانالحاسوبزادمنقدرةالطلبةعلىالتذكر

الحصيلة اللغوية-2

يقصدبالحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلةاللغوية
، 8» عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددالكلماتالتييحفظهاالمتعلمويعرفمعانيها«

، حصيلةاللغويةلكإلنســـانهيعددالكلماتالتييحفظهاويفهممعانيهافال
.حتىوإنكانٔاميااليقرٔاواليكـتب

: وتعرفالحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلةاللغويةكذالكبٔانها
، امتالكالمرءلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددٔاكبرمنأاللفاظومعانيها«

. 9»ٔاوالقدرةعلىالتواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمعآالخرين
ٔالنالحصـــــــــــيلةاللغوية، هذهبعضٔاشكااللحصيلةاللغويوليســـــــــــتكلها

، التفكيـر، الفهـم، الكـتابة، القراءة، لتواصلتتضمنعدةمهاراتهيا«
، 10»تحقيقالهويةالقوميــــــــــــــة، امتالكالثقافــــــــــــــة، تحصــــــــــــــياللمعرفة

، وهذاالعرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلهذهالمهاراتاليعنيالترتيبفهيمهاراتمتكاملة
؛ واليعنيكذلكٔانهابمثلهذاالتبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيط

إذتتضمنكلمهارةعدةمهاراتٔاخرىفرعيةوالمطلوبفيهاجميعاهوالتحســي
. سمجردأالداءنواالرتقاءنحوأالفضلولي

فهوتطويرالحصــــــــــــــــــــــيلةاللغوية، ؤاماالمقصــــــــــــــــــــــودبالتنمية
» ؤاجـود، واالنتقالبهاباستمرارمنمستوىإلىمستوىٓاخرٔافضلمنسابقه«

11 ،
وتنميةالمهاراتاللغويةالتييمارسهاالتلميذمنكالموتواصلمعالناسقراء

، وتلقياللعلوموالمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارف، ةوفهماواســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتيعاباوكـتابة
، وقدرةعلىالتعبيرعنالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذات

، يقالوجودوالتواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللفّعالمعالبيئةالمحيطةوتحق
. وتحقيقالهويةالقوميةوالثقافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
، إنالحصيلةاللغويةتتجاوزالقدرةعلىالتواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
، فهيتنقالالنفعاالتبوضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحودقةوتعبرعنها
، وتحفظالخبراتوالتجاربوتحولهاإلىمعطياتوحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائـقوعلوم

، والحاملــــــةلهويتها، وهيالحافظةلثقافاتالشعوبوتاريخهاوحضــــــارتها
.بمالوالهالماتطورتحياةاإلنسانور 

إنتنميةالحصيلةاللغويةالتعنئانيصبحالمتعلممتمكنامناللغ
، القـــــــــــــــدرةعلىالفهم«بلتعنيتنميـــــــــــــــة، مجيـــــــــــــــداللكالمٔاوالحوار، ة

، والمشـــــــــــــــــــــاركةفيالبناءوالتطوير، وتلقيـــــــــــــــــــــالعلوم، والتفكيـــــــــــــــــــــر
. 12»ويتمثلثقافتهاوعاداتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا، ؤانيحتفظبهويتهالقوميـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

، ويثبتحضــوره، ةالتييحققبهاالمتعلمذاتهكماتعنئايضاتنميةالوســيل
. وبهايتلقىالعلومويطّورحياتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
:ويتضحمعنىالحصيلةاللغويةٔاكـثرمنخاللتجزئـتهاإلىالمستوياتآالتية

تعنــــي القــــدرة علــــى إنتــــاج ٔاكبــــر عــــدد : الحصــــيلة الفكريــــة-أ 
.ممكن من أالفكار

تعنــــي القــــدرة علــــى ســــرعة إنتــــاج ٔاو : الحصــــيلة اللفظيــــة-ب
.ممكن من أاللفاظتوليد ٔاكبر عدد 

تعني القدرة على سرعة إنتـاج ٔاكبـر : الحصيلة االرتباطية-ج
.عدد من الكلمات التي تعبر عن عالقات معينة

تعنــي القـدرة علـى صــياغة ٔاكبـر عــدد : الحصـيلة التعبيريـة-د
.من الجمل والعبارات التامة ذات المعنى لتعبر عن ٔافكار مختلفة

؛ ةمنالمهاراتتتكونالحصيلةاللغويةمنٔاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالمختلف
القراءةواالســــتماعوالتحدثوالكـتابةوالفهموالتحليلوالتركيبوالتقويموت

، والحصيلةاللغويةليســـــــــتمجردتمكينالمتعلممناللغة. طـــــــــويربرامج
، ومعرفةٔاسرارهاوالغوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــفيها، وإتقاننحوهاؤاســـــــــــــــــــــــــــــــــــاليبها

، إنماهيهذاكلهمقترنابممارســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهافيالحياةاالجتماعية
، وفيميادينالعلموالمعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

. لذاتوالحفاظعلىالهويةوتحقيقاالنتماءإلىالثقافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةلتحقيقا



، مهمابلغتمنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثراء، والتظهرٔاهميةالحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلةاللغوية
مالميكنالمتعلمقادراعلىصياغةوتركيبوســــبكوربطالمفرداتاللغويةالم

، كـتسبةعلىنحوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم
. وطبقاللمقاييســــــــــــــــــــــــــــــوالقواعداللغويةالمتعارفعليهافياللغةالواحدة
، ومالميرافقكلذلكوجودذوقفنيصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقيل

وطبعصافمهذبيمكنالمتعلممنتحقيقالتالؤمواالنسـجامبينأالفكارواال
، وبينالقوالباللفظيةالتييوصــــــلهابها، نفعاالتالتييريــــــدنقلهالٓالخرين

13.ٔالنأاللفاظالتتفاضلمنحيثهئالفاظمجردةوالمنحيثهيكلماتمفردة

ٔاهميةالحصيلةاللغويةمنالدورأالساســـــالذيتؤديهفيعمليتنبع
، الالجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعيوالتفاع، ةالتواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوالتعايش

، ومنفاعليتهاالكبيرةفياكـتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابالخبرات
، وتنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطعمليةاإلبداعواإلنتاجالفكري 

كلهذهأالهميةوهذاالدورللحصيلةيضعا.ومنثمتحقيقالتقدمالحضاري 
نالمدرســـــةٔامامتحدياتكبيرةتتمثلفيالعملعلىتطويروتنميةالمهاراتاللغ

، والمهاراتالعقليةعنطريقإغناءالحصــــــــــــــــيلةاللغويةللمتعلم، ويــــــــــــــــة
كينهمنامتالكالقدرةعلىالتفكيروالكالموالقراءةوالكـتابةوتلقيالعلوتم

، وتمثاللروحالقوميـــــــــــــــــــــــــــــــــــة، وموتطويرالذاتوامتالكالثقافـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
منٔاجلتحقيقالمطامحالشخصيةواالجتماعيةوالقوميةفياإلنتاجواإلبدا 

، وإحرازالمكانةالمرموقـــــــــــــــــــــــــــة، ومنٔاجالالســـــــــــــــــــــــــــتقالاللفكري ، ع
. والتقدمالحضاريالمنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

لىالمدرسةاستخداموسائلتعليميةتستثيرالدافعيوهذهالتحدياتتمليع
، وتوجهأالنظاروالقلوبإليهـــــــا، وتبعثالثقةباللغـــــــة، ةلـــــــدىالمتعلمين
، منهناظهرتضرورةاستخدامالحاسوبفيتعليماللغة. وتزيداالهتمامبها

ٔالنالحاسوبٔاداةيقربالمفاهيمإلىأالذهانويبعثالحيويةوالنشاطفئاجواء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدروس . وُيَرِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُخالمعلومات، ال

14عليماللغةعبرالحاسوبٔادىإلىنجاحاتفيعمليةاالكـتساباللغويكمأانت

 ،
ويعينالتالميذعلىتنميةالحصيلةاللغويةالتييمارسونهاداخاللمدرسة

.وخارجها

وتحديات مجتمع المعلوماتالمدرسة-3

ٔاصبحتتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتتؤديدورامهمافيكلمنا
، فقدساعدتعلىإحداثنقلةحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريةكبيرة، حيالحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة

، بحالبعيدقريبافٔاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ولمتعدهناكحواجزمكانيةٔاوزمانيةبينسكانالكرةأالرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية

، 15ؤاصبحالعالمقريةصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغيرة

حيثيستطيعٔايإنسانالتجولفيهاوالتعرفعلىكلمافيهامنخاللوســــــائالالت
.صااللمختلفة

ٔان هـــــذا التطـــــور الهائـــــل لتكنولوجيـــــا فيـــــه ا مـــــن شـــــّك مـــــو
مة وعلى تعلـم التعليمية بعاعلى العمليةاإلعالم واالتصال انعكس 

قـد بحـث اللسـانيون والتربويـون عـن طـرق ووسـائل و.اللغة بخاصة
جديــــــدة لمواجهــــــة التحــــــديات التــــــي تواجــــــه العمليــــــة التعليميــــــة، 

لمساعدة في تحسينها، والوصول إلى ٔافضل النتـائج التعليميـة، او
اإللكـترونــي، الــذي يســاعد المــتعلم فــي ظهــور الكـتــابخاصــة بعــد 

عما يقدم بين دفتي الكـتـاب وى مختلفمحتتعلم اللغة من خالل 
المدرســي فـــي المكـــان الـــذي يريــده وفـــى الوقـــت الـــذي يفضـــله دون 

يعتمـــد .االلتـــزام بالحضـــور إلـــى قاعـــات الدراســـة فـــي ٔاوقـــات محـــددة
رســومات، و نصــوص، (المحتــوى الجديــد علــى الوســائط المتعــددة 

، ويقدم مـن خـالل وسـائط )صوتولقطات فيديو، وصور ثابتة، و
.نية حديثة مثل الحاسوب، االنترنت ، أالقراص المدمجةإلكـترو 

تتحماللمدرسةالجزائريةمسؤولياتكبيرةفيضــوءالتطوراتالمت
سارعةالتيعرفهااستخدامالحاسوبوالشــــــــــبكةاإللكـترونيةوالبرمجياتال

. التئاثرتفيطريقتناللقراءةوتعلماللغــــــــــــــــــةوبناءالمعارف، تعليميـــــــــــــــــة
الذيئاخذبيــدالمتع16تيؤاضحتهذهالوســائلتقومبدورالمهيئللتعلمالذا

، لمنحوأالفقالمعرفيالواســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
خاصــــةبعدتطوربنوكالمعلوماتوظهورالكـتبوالمجالتوالدورياتاإللكـتر 

. وماينشـــــــــــــــرفيهامنموادلغويةوتعليمية، ونيةفيشتىالتخصصـــــــــــــــات
، الموادالمســموعةعبرأالجهزةالتكنولوجيةالمتطورة«خاصــةؤانهذه

» الدىمتعلمياللغةوالموادالمرئيةعبرالصوروالشاشــــــــاتٔاكـثرتٔاثيراوثبات
كـثراســاهماوتٔاثيرافي17 ولعاللحاسوبئاتيفيمقدمةالوسائاللتعليميةأال

.تنميةالمهاراتاللغوية
) االنترنــــــت (اإللكـترونيــــــة لــــــم يعــــــد الحاســــــوب والشــــــبكة 

وسائل يلجٔا إليها المتعلم والمعلـم كنـوع مـن الوسـائل المسـاعدة، 
إلـــى بــل ٔاصـــبحت تضـــطلع بـــدور ٔاهـــم وهــو تعزيـــز التعلـــيم المبـــرمج 

ــــــدرس؛  ــــــيم داخــــــل قاعــــــة ال تٔاخــــــذ بيــــــد المعلمــــــين وجانــــــب التعل
والمتعلمـين لينهلــوا مـن مهــارات وحقـائق ومعلومــات عـن المصــادر 
المختلفة وفق إستراتيجية محكمـة توضـع لتحقيـق ٔاهـداف تعليميـة 

.المدرسةيستفيد منها كل المنتمين إلى 
لتحصــــــيل دهفي اوحــــــالكـتــــــاب الــــــورقي إن االعتمــــــاد علــــــى 

طاقات كبيرة يمتلكها التلميذ الذي يهرع المدرسة يلغياللغوي في
والمدرســة يجــب ٔان تقــدم . همهاراتــينمــي وطــور معارفــهإلــى كــل مــا ي

التـي-وحديثـةتقليديـة –والوسائلمجموعات متنوعة من المصادر 
ولكن ما الذي يعيق . تالمس احتياجات التلميذ المعرفية واللغوية



تـاب اإللكـترونـي واسـتخدام شـبكة المدرسة الجزائرية من توفير الكـ
االنترنت ؟ وما الذي يمنعها مـن ٔاداء دورهـا بالصـورة المرجـوة التـي 

إليها؟نطمح 
هناككـثيرمنالمنغصاتالتيتحولدوناستفادةالمدرســـةمنتكنول

، وجياالمعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
ولعٔالبرزهاعلىاإلطالقالتكلفةالباهظةللحاســــوبفيالوقتالراهنعلىالرغم

. جاريةعلىتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويقهمنتنافسالشركاتالصناعيةوالت
ناهيكعنٔانبرامجالحاسوبالعلميةوالتثقيفيةالتزالمحدودةمنحيثمستو

، ياتهاومنحيثٔانواعهاومجاالتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
، فبرامجتعليماللغةالعربيةماتزالمقصـــــــــــــــــــــــورةعلىتعليممهاراتمبدئية

. 18هذاباإلضافةإلىارتفاعٔاسعاربعضهذهالبرامج
، يضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافإلىماتقدمذكره

. إللكـترونيفيالعمليةالتعليميةغيابالرؤيةاالســـــــــــــــتراتيجيةلدورالكـتابا
لذايجبٔانتعيالقياداتالعلياللتربيةوالتعليموالمعلمونــــدورالكـتاباإللكـت

، رونيكوسيلةتعليميةوليسكوســـــيلةمكـتبيةمعماللمكـتبةمندوركبير
، ولكنهاليســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوعبالتطوراتالعلميةالحديثة

. والتلميذهوالمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهدفٔاوالؤاخيرا
طلبانتغييرافيبعضالمفاإنمفهومالكـتاباإللكـترونيؤاهميتهالتعليميةيت

؛ هيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأالدوار
، إذلميعددورالمعلمينحصرفيتقديمالدرسبوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائلتقليدية

بٔالصبحدورهموجهانحواستخداممجموعةمنأالدواتوالوسائاللحديثة
الوســــــــائل اإللكـترونيــــــــة وتتــــــــيح«التيتســــــــهمبفاعليةفيتعلمالتالميذ

للمتعلمين عنصر التفاعل الذي ُيحرمون منه كلمـا حـاولوا اسـتثمار 
ـــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــي العمليـــــــــــــــــــــة الو ، 19»التعليميـــــــــــــــــــــةثـــــــــــــــــــــائق التقليدي

بالحاســـوبيتفاعاللتلميذويندمجلفترةطويلةمعمحتوىالكـتاباإللكـترون
.ي

لقدٔاصبحالكـتاباإللكـترونيفيعصــــــرنايقومبدورالمهيئللتعلمال
ذاتيالذيئاخذبيدالتلميذنحوأالفقالمعرفيوالمعلوماتيالواسعباستخدا

، مأالجهزةالمتقدمةوالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكاتاإللكـترونية
، الوسائلتقدمللمتعلممزايأاكـثرمماتقدمهالوســـــــــــــــــــــائاللتقليديةوهذه

وتتيحللمتعلمفرصــةالتعاملمعهاتفاعليامعالمعارفوالمعلوماتباختيا«
كـثرتٔاثيرا » رالمناســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبمنهاوأال

لكنهذااليعنيإغفااللكـتبوالدورياتوالمطبوعاتالورقيـــةالتيالغنىعنها20
.فيالعمليةالتعليمية
هــــــذه التقنيـــــــات ٔان يكــــــون عارفــــــا باليوميجــــــبوالمــــــتعلم

ومــــن الضــــروري إدراك ٔاهميتهــــا فــــي ، الجديــــدة ويجيــــد اســــتخدامها
فقـــد ٔاصـــبحت هـــذه . الفعـــل التعليمـــي، وال يكـفيـــه ٔان يســـمع عنهـــا

التعليميـة مقـوم مـن مقومـاتو،التقنيات ضـرورة حياتيـة وتعليميـة
المعاصرة التي تؤكد على ضرورة إيجاد عنصر التفاعل بـين المـتعلم 

شّك ٔان المـتعلم عنـدما يتفاعـل مـع الموضـوع والموضوع، وما من 
ولكن هـل يمكـن الحـديث عـن . سوف تزداد قدرته على االستيعاب

اللغة؟بتعليم يتعلق أالمر عندما التفاعل

ؤاهميته التعليميةالكـتاباإللكـتروني-4

يتطلعكلمنلهصلةبالعمليةالتعليميةٔانيكونالكـتاباإللكـتروني
وأ «وسيلةتعليميةجاذبةللمتعلمينخاصة

، ِسَرْتانتباهمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعملها
. 21» وتستحوذعلىالمتعلمينيومابعديوموبشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلملفتللنظر

فقدصارالكـتاباإللكـترونييغذيالمعلموالمتعلمبكلمايحتاجونهمنمهارا
تلغويةومعلوماتومعارفمستقاةمنمجموعةمنالمصادرالمتاحةعنطريق

تفيدوناســـتخدامهأالقراصالمدمجةوشبكةاالنترنتالتييجيدهؤالءالمس
.ا

، الكـتبالورقيةالتتناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكـثيرامعمجتمعالمعلوماتإنّ 
، ٔالنهاالتتيحالفرصةللتعلمبشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلجيد

وهذهالوسائلمحكومعليهابالتنحيسلفاوإتاحةالفرصةٔاماممجموعةكب
يرةومتنوعةمنالوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائاللحديثةالتي

، 22» تقدملناقناةُتسهلقدرتناعلىالتواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل«
، وتوفرفرصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأاكـثرللتعلمالجيد

سائاللكـتباإللكـترونيةالتييسعىمؤلفوهاإلىتوســـيعنطاقالتومنهذهالو
.ونشرالمعرفةبشكٔالفضلمماهوسائداليومفيمدارسنا، عليموتسهيله

، للكـتاباإللكـترونيدوركبيروفّعالفيتعليميةاللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وقداتسعمجاالستخدامهليصبحٔاداةللتثقيفوالتعليمعنقربباإلضـــافةإل

، ىاتخاذهوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلةللتعليمعنبعد
واالنترنتحاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبخاصةبعدتطوراستخدامال

، يوفرهلمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمليهمنمعلوماتومعارفكـثيرةومتجددةوما
منخاللمجموعاتكبيرةمنالكـتبوالنصوصالتييمكناإلطالععليهامتىٔارد

؛ وتعتمدهذهالكـتبعلىتقنيةالوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائطالمتعددة. نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
إلخممـــاج...إذتتيحالصورةوالصـــوتوالكـتابةوالحركةوالتكبيروأاللوان

، نتحلمحاللكـتابالورقيعلهاوسائلمكملةللدرســــــــــــداخاللقاعةويمكنأ 
خاصةبعدتطوربنوكالمعلوماتوظهورالنشــــــــراتالعلميةوالثقافيةواإللك

23ترونية

بلــــــغ الكـتــــــاب اإللكـترونــــــي مــــــن االســــــتخدام فــــــي العمليــــــة 
التعليميــة فــي الــدول المتقدمــة درجــة جعلــت الخبــراء يعتقــدون ٔانــه 

وال شـّك ٔان . ٔاصبح منافسا للكـتاب الورقي ٔاو يمكـن ٔان يحـل محلـه



واتساع مجاالت اسـتخدامه ٔاثـر كبيـر ودور فّعـال فـي مجـال هانتشار 
.بهاتعليم وتعلم اللغة، ونشر وبحث الموضوعات المتعلقة 

وممايزيدمنٔاهميةالكـتاباإللكـترونيفيتعليماللغةالطريقةالمن
، والشـــــــكاللحركيالذيتتخذهاللغة، هجيةالتيتعّدوتعرضـــــــبهاالبرامج

، لدىٔايفردوالكمالهائاللذيتوفرهمنالنصوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفوقبكـثيرما
سواءعنطريقالشبكةاإللكـترونيةٔامأالقراصالمدمجةالتيتخزنالنصوص

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٓانالكريم . 24الكاملةٔاللفكـتابمنحــجمالقـــــــــــــــــــــــ
، إضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافةإلىالطبيعةغيرالخطيةللتفاعل
، فإذاكانبإمكانالمتعلمٔانينغمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيكـتاب
، فإنهبإمكانهٔايضأانينغمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفيمجموعةمنالكـتب

، بإمكانهٔانيستدعيموضــــــــــوعاحديثأاوبعيداوعندمايلتحقبمجموعةما
، ثمٔانيبدٔابٔاحدثالرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل

. ٔاؤانيعودإلىتلكالتئارسلتمنذٔايامٔاوشهورٔاوحتىسنواتمضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
.وليستهناكنقطةبدايةتاريخيةمعينة

لقدصممتالكـتباإللكـترونيةبطريقةتستجيبلكلماترميإليهشر 
؛ وطتعلماللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

تهموتعز فهيتعملعلىإثارةالدوافعالكامنةلدىالمتعلمينوتستجيبلميوال
، زاالكـتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابوتعينعلىالفهمالدقيق

منخالاللمثيراتوالحوافزالسمعيةوالبصريةالتيتصــاحبعمليةتعلماللغ
، والتيتجسداللغةفيشكلمرئيجمئالومســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموعٔاوهمامعا، ة

وتدفعالمتعلموتستدرجهإلىالتكراروالتدريبالمستمرفيواصاللنشاطد
. 25ونســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٔامٔاوملل

.غباتهوميوالتهيختارالموادالتيتتناسبمعقابلياتهالذاتيةور 
إنقدرةالمتعلمعلىانتقاءمايرغبفيهمنبرامجوكـتبلغويةتبعثهعل

، ىاالقباللمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاينتقي
، وتمكنهمناكـتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابمايرغبفيهمنمفرداتاللغةٔاومهارتها

، وعلىالتفاعلواالندماجمعهالفترةطويلـــة، وتشـــجعهعلىالتعلمالذاتي
، وتتيحلهفرصةكبيرةلتحليلهاوتدقيقالنظرفيمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامينها

إلثارةوالجاذبيةالتيتوفرهاالوسائطالمتنوعةمنصـــــلماتحملهمنعناصرا
. وتوكـتابةوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

ويؤكدعلماءاللغةوالتربيةٔانالتفاعلبينالمتعلموالموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
، يستثيرالدافعيةلدىالمتعلمينفيقبلونعلىالمادةبكلنفسراضـــــــــــــــــــــــية«

. 26» ويجدونمتعةفيتعلماللغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ومامنشكٔانالتلميذعندمايتفاعلمعالموضوعسوفتزدادقدرتهعلىاالســــــــ

ــــــه ، فتزدادالمعارفوالمهاراتاللغويةالتييتعلمهارســــــوخاوثباتا،تيعابل
، فيجعلهأاكـثرتواترافيعمليةاالتصااللتييمارســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها

.إلىغيرذلكممايدخلمنإيجابياتالكـتاباإللكـترونيفيتعلماللغة

يّنميالتلميذبواسطةالحاسوبمهاراتهفيالقراءةوالكـتابةوالفهم
، واالستيعابوالرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموإعدادالبرامج

. غةالعربيةالفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيحةويساعدهعلىسماعالل
، كمايساعدالحاسوبالتلميذعلىحّلكـثيرمنمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالتالنطق

. ويعلمهفناإللقاءوالمحادثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوإجراءالمقابالتوفنالحوار
، وفـــــــــــــــــــتح، إدراج: ويكسبهمفرداتجديدةفيعالمالحاســـــــــــــــــــوبمنمثل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ... وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض، وإغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالق ، إل
ويطلقمقدرتهعلىاشتقاقمفرداتتناسبالحاسوبٔاوترجمةمفرداتهإلىالعرب

، ناتالحاسوبولواحقهالمتاحةحتىآالنليســــــــــــــــــــتبالقليلةإنإمكا. يــــــــــــــــــــة
، ويمكنهأانتحققتنميةلغويةواســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعةومعمقة

27.
ربمامنٔاجلهذاُبرمجتفيالسنواتالماضيةفيليسانســاللغةوأالدب

، العربيمادتااإلعالمآالليوعلوماالتصــــــــــــــالعلىطلبةاللغةوأالدبالعربي
رحلةالتعلمالذاتيمســـــتقبالكواحدمنٔاهمأالهدافالتعليإلعدادالطالبلم

، ولكنالتجربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةلمتعمرطويال، ميةفيالجامعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
، فســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعانماحذفتهاتانالمادتانمنالمقرر 

. كمأانمادةاإلعالمآالليكانتتدرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظريادونتطبيق
والطالبالجامعيينبغئانيكونعارفابالتقنياتالجديدةالمستحدثةفيالتعل

، يموالبحثواليكـفيهٔانيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمععنها
ٔاصبحتهذهالتقنياتضـــــرورةحياتيةوتعليميةيجباعتمادهافيالعمليفقد

، ةالتعليميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
وتكمنٔاهميةاسـتخدامهافياإلمكاناتالتيتمنحهاللطلبةبتجاوزحدودالم

، صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرالمحليةللمعرفة
، وإمكانيةالنفاذالمباشرللمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرالدوليةالحديثة
« فقدٔاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبحبمقدورالمتعلماليوم
، ٔانيتجولفيمكـتباتومراكزبحثمختلفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

وائمالحصرلهامنالعناوينوالموضوعاتبفضلنظامالربطاإللكـتوتصفحق
رونيبينالمواقعالمختلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوذلكبمجرداإلبحارفياالنترنت

ك.www.amazon.comوهذهالخدمةتقدمهامثالمكـتبـــــةأالمازون28»
، مايوفراالنترنتكذلكإمكانيةالتعاونبينمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدمينمتباعدين
، وهذامايؤديإلىإلغاءحدودتناواللمعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

. ةالتعاونأالوسعبهدفتوسيعحدودالتعليموتطويرديناميكي
، تكمنقيمةالحاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبالتعليميةكذلك

فيإمكانيةالوصوإللىشـــــــريحةمهمةمنالمتعلمينالذينحرمتهمالظروفاال 
جتماعيةوالشخصيةوالصحيةمنمتابعةتعليمهمفيمؤسســــــاتالتعليما
. لتقليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

كماتسعىمواقعاالنترنتإلىرفعمستوىونوعيةالتعليملتســــتجيبلحاجاتم



. اتجتمعالمعلومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وهذهالمواقعتسعىسعياحثيثالتقديمٔافضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلخدمة

مستفيدةمناإلمكاناتالتقنيةالتييمكنعنطريقهاخلقمايعرفبالفصوالالف
. تراضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية

هــذاالمcom.arabacademy.wwwويمكنعلىســبياللمثالزيارةالموقع
، وقعيضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعالعالمكلهبينيديالتلميذ

رفوإقامةعالقاتصداقةمعمنيتصلبهمبالحاســــوبفيويفتحلهمجاالتللتعا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٓاخر ، منزلهٔاوفئايمكان

، ويعرفمنخاللهمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوبالعالمبمالديهامنعاداتوتقاليد«
.29» فتنمولغتهوتتطوروتغتني، فتنمومداركهوتتسعٔافاقمعرفته

إن التحــدي المطــروح اليــوم هــو ٔان نــنجح فــي الوصــول إلــى 
بنوعيــــــة تقــــــاءاالر االســـــتثمار أالمثــــــل للكـتــــــاب اإللكـترونــــــي بهــــــدف 

وكـــل ذلـــك المعرفـــة، التعلـــيم، وتوســـيع انتشـــاره وتحقيـــق تعمـــيم 
يـزات ميستلزم استخدام وتطوير طرق جديدة للتعلـيم، تسـتثمر الم

بهــدف االســتجابة الحديثــة،الفريــدة لــٔالدوات والوســائل التعليميــة 
إن .لحاجات متنوعـة وواسـعة جـدًا ؤالنـواع مختلفـة مـن المتعلمـين

فــــي تنميــــة الحصــــيلة اللغويــــة تــــاب اإللكـترونــــي لكـاالســــتفادة مــــن ا
ر التوجيـــه الســـديد والســـليم للمـــتعلم يتـــوفيتوقـــف علـــى ، للمـــتعلم

طــالع علــى بــرامج الحاســوب المناســبة لالظــروفالفــرص والئــةوتهي
والكـتـــب التـــي تنشـــر فـــي شـــبكة االنترنـــت ، خاصـــة إذا كانـــت هـــذه 

.ذات مستوى لغوي جيدموادال

اعليةوالتفاإللكـترونيالنص-5

إنعمليةاســــتثمارالكـتاباإللكـترونيفيتعلماللغةالبدٔانتٔاخذبعي
ناالعتبارالتٔاثيراتبعيدةالمدىوغيرالمباشرةالتيتنتجعناستخدامهبشكل

« فعليويوميفيالمدرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ٔالنالتواصلعبرالوسيطاإللكـترونيَقَلبمفهومالتواصــالللغويالذياعتدناع

بٔالممنحـيليهرٔاساعلىعقبسواءمنحيثطبيعةالعالقةبينالمرسلوالمستق
، 30» ثٔاشكااللتواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

. ففيكـتابهاعلوماالتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوالمجتمعاتالرقميةتتعمقد
فريالمهنافيمفهومتٔاثيرتكنولوجياالمعلوماتوخاصةالنصــــــــــــــــالممنهل

HyperTextعلىمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدميه ،
، بمافيذلكـتغييرالعالقةبينمبدعالنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالقارئ 

ؤاخيرًاهناكالبعدالثالثٔاالوهوالبعدالتفاعليحيثيمتلكالنصالممنهلفيد
. لهسلسلةمندينامياتاالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدامالتفاعلياخ

حيثتهدفاللغةالتفسيريةالتيتمنحخواصًاممّيزةلهذهأالشكااللنصّيةإل

، ىنقلليســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفقطمعنىمعّيناً 
. وإنماوبشكلخاصضرورةتحقيقتفاعليةبينالمرسلوالمتلّقي

فيهذاالبعدالفضائيواالتصاليللنصــــاإللكـترونيتبرزطبيعتهالم
دوديةوالثباتيةللنصــــالمكـتومنهلةكبنيةقادرةعلىتجاوزخصائصالمح

« ب
منخالاللقفزاتالتيبإمكانالمســــــــــــــتخدمينالقيامبهاإذامأارادوااالنتقالمن

، 31» صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفحةإلىٔاخرىٔاومنموقعإلىٓاخر
، مجّسدةالنصالممنهلكشكلنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّيمتعّدداالتجاهاتغيرخطّي 

ـــــــــــــــــــدة، وغيرمتتابعٔاوبأالحرىمتعـــــــــــــــــــّددالتتابع ، معبداياتونهاياتعدي
حالةخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةحيثتتابعالكلماتالمكـتوبةيشّكل

، وحيثنقطةالنهايةتبقىبالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرورةمعّلقةوالبنيةتّتجهعملياً ،
. وليسفقطافتراضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيًانحوبنياتٔاخرى 

هذاالشكاللفريدمنالنصّيةالتييتمّددالنصــــــــــــالممنهلفيداخلهايحّطمم
، فهومالنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمفردوالموّحد
، ويؤّسسمفهومًاجديدًأاكـثرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيولةوديناميةللنص

. رةوليســـــــــــــــــــكيانًامزّيفالتوّحدمعطيًارؤيةتحتويحقًالمنالتنّوعاتالمبعث
: يقولديفيدكريســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتال

إنروابطالنصوصالممنهلةٔاكـثرالخصائصالبنيويةأالساسيةللشـــــبكةا«
. والتيمندونهاماكانللشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكةٔانتوجد، لعنكبوتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

... ولهمايضاهيهفيأالمورالمتعارفعليهافيالنصوصــالمكـتوبةالتقليدية
ونةالحركغيرٔانهالشيءفياللغةالمكـتوبةالتقليديةيشبهولومنبعيدالمر 

.32»يةللشبكةالعنكبوتية
ال ريـب ٔان خـواص الـنص الممنهــل تتسـابق معـًا لتجســيد و

كـثر إثارة لالهتمام الذي تنجـزه هـذه الظـاهرة المعلوماتيـة  التٔاثير أال
الجديــدة، ٔاال وهــو التبــّدل الجــذري فــي العالقــة القائمــة بــين مبــدع 

ٔان ربــــط كـتـــل مــــن النصــــوص بكـتــــل ٔاخــــرى والقــــارئ، كمــــاالـــنص 
ل الـــنص الممنهـــل يبطـــل تمامــــًا العزلـــة الماديـــة للـــنص وكــــل يجعـــ

باإلضافة إلـى ٔان ٔانظمـة الـنص .العزلةالسلوكيات الناجمة عن هذه 
الممنهل تتيح إمكانية متابعة نص مفرد من خالل ربطـه بنصـوص 
ٔاخــرى متناقضــة معــه، وهــذا مــا يــدّمر إحــدى ٔاهــم خصــائص الــنص 

ّيـــــر العالقـــــات الزمانيـــــة اإللكـترونيـــــة التـــــي تغٔالن الروابطالمطبـــــوع 
والمكانيـــة لـــنص مـــا مـــع نصـــوص ٔاخـــرى، تحـــدث تبـــّدًال جـــذريًا فـــي 

غيــر ٔانــه فــي . ٔاساســياً مانحــة القــارئ ٔاي المتلّقــي دورًا تجربــة القــراءة
الوقــت نفســه، فــإن الشــبكة العنكبوتيــة فــي وضــعها الحــالي بعيــدة 
كـثيــرا عــن اســتغالل التنــاص الكامــل الــذي تــوحي بــه كلمــة الــنص 

.هلالممن



االنترنـــــــــــــــــــتالتييوفرها«كمأانالتفاعلبينمؤّلفيــــــــــــــــــالحوارات
والدردش34بفضاللبريداإللكـتروني33عبرالشبكةالعنكبوتيةللمبحرين

» المباشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة35ة
. سيؤديإلىبناءبنيةخياراتبدًالعنالمعالجةالوحيدةللموضـــــــــــــــــــــــــــــــوع36

داخاللنصـاإللكـترونيالمتحّركداوالحوارالجديدستكونلهبنيةتفاعلية
النصالممالقًاعنأالطرالمتغّيرةالتييضعفيهاالمتلّقيئماوغيرالمعزوإلط
، الذيالينغلقعلىنفسهكعالممســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقل، نهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ولكنهيتحّركنحونصوصٔاخرىويدعوالقارئإلىالمشــــاركةفيعمليةالبناءنف
. ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها

بعبارةٔاخرىإنهويةالنصـــاإللكـترونياليمكنٔانتخرجإلىحّيزالوجودإّالمنخ
. اللعماللقارٔائثناءعمليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالقراءة

حدثهاالنصاإللكـترونيفيالنصّيةتعيدتشكيلدورالمؤّلفووالتغييراتالتيي
؛ دورالمتلّقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

، الذييصبحطرفًانشــــــــــــــــــــــيطاً فوضعيةأالولتقتربمنوضــــــــــــــــــــــعيةالثاني
مقّلصًادورالمؤّلفومكـتسبًاحريةواســـتقالليةكبيرتينفيعمليةبناءالمعن

. 37ى
فـي الشـبكات Hyper Texteإن خصائص النص الممنهل 
ال نهــائي، قابــل بشــكل دائــم الرقميــة تتــيح للمــتعلم اســتخدام نــص

للتطـــــوير والنمـــــو، حيـــــث يســـــتطيع المتعلمـــــون والمعلـــــم معـــــًا ٔان 
يطوروه ٔاو يصححوه ٔاو ٔان يزيدوا عليه وفقًا لمعطيات جديدة، فـي 

.تعديلحين ٔان النص المطبوع نهائي غير قابل ٔالية إضافة ٔاو 
لرقابــــــة مركزيــــــة وال لهرميــــــة الشــــــبكة العالميــــــةال تخضــــــع

يشجع على تجاوز نظريات ٔاساس تّدعي ٔانهـا تمتلـك تسلسلية وهذا 
الحقيقـــــة المطلقـــــة، ويشـــــجع علـــــى احتـــــرام تعـــــدد وجهـــــات النظـــــر 

.والحوار والروح الموضوعية
يتميزالنصالممنهلبسلسلةمناإلمكاناتالديناميكيةالتيتستند

، إلىالتفاعالتالتبادليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبينالمتعلمين
تذتهفيمختلفمأالمرالذييشجعالمتعلمعلىالدخولفيحوارمعزمالئهؤاسا

، جاالتالمعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
، فالشـــــــــــــــــــــــــــــــــبكةالعنكبوتيةإبداعاجتماعئاكـثرمنهإبداعتكنولوجي«

» لمساعدةالناســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعلىالعملمعا
، والمسافةالمعنويةبينكاتبالنصالممنهلوقارئهتتضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءل.38

، والمسافةالفيزيائيةبينالمرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوالمتلقيتختفي
، وهكذاتتبدلجذريًاالعالقاتالتقليديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةبينالكاتبوالمتلقي

، تثابتةمنذاختراعالطباعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوهيعالقا
، لذلكـفإنهذهالتبدالتتشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجعالمتعلمعلىاالنخراطبحيويةٔاكبر

.وبروححواريةجدليةفيالتعليم، وبروحجماعية

يمكـــن للــــنص الممنهـــل ٔان يتضــــمن كـثيـــرًا مــــن النصــــوص 
ؤان يربطهـــا بعالقـــات متعـــددة االتجاهـــات، أالمـــر الـــذي ،الفرديـــة

تتجـــــاوز الجمـــــع مختلفـــــة ومتنوعـــــة،ييمـــــنح الـــــنص النهـــــائي معـــــان
وهكــــــذا يمكــــــن تشــــــجيع . الحســــــابي البســــــيط للنصــــــوص الفرعيــــــة

.الفريقعلى العمل الجماعي والتعاون بروح متعلمينال
إنشبكةاالنترنتتوفرفرصاللتالقيبينالمبحرينبفضـــاللبريداإلل

، كـترونيومجموعاتالدردشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
والتالقيالمباشريساعدالمتعلمعلىتعلمواكـتساباللغةدونٔايعائـقٔاوصع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداإللكـترونيفع«. وب ) E-mail(نطريقالبري
، يمكنٔانتتمالمراسلةللمناقشةٔاواالستفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
، ٔاولتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيحالواجباتوالتعليقعلىآالداءوغيرذلك

ثمإعادةالرسائلوالوجباتبعدتصحيحهابسهولةويسرإلىالطالباالســـــتفا
، 39»دةمنٔاخطائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

وبعدهايتمالحصولعلىإجابةلكٔالسئلتهسواءبالعودةإلىالكـتبالتيتنشــ
.اعةالمبحرينفيمجاالالختصاصرفيهأامبسؤالجم

إلـى المعلومـات المختلفــة، شـبكة االنترنـت النفـاذسـهل وت
أالمــــر الــــذي يطــــور مهــــارات وخبــــرات المتعلمــــين فــــي البحــــث عــــن 

، واســــتخراج وتبويبهــــاالمعلومــــات وتجميعهــــا وتصــــنيفها وتحليلهــــا
مجموعـــــة علـــــى يســـــهل أالمـــــر وهـــــذا.معـــــارف ونتـــــائج مفيـــــدة منهـــــا

ياغة نصوص مختلفة حول موضوع واحد، المتعلمين تشكيل وص
ممــا يشــجعهم علــى رؤيــة الموضــوع نفســه مــن زوايــا مختلفــة وصــوًال 

.إلــى وجهــة نظــر موضــوعية بعــد حــوار بــين المتعلمــين ؤاســاتذتهم
وفـــــي هـــــذ اإلطـــــار نفســـــه تمـــــت االســـــتفادة مـــــن ٔانظمـــــة التواصـــــل 

فـــي تعلـــيم مهـــارة الكـتابـــة )Face book(االجتمـــاعي الفـــيس بـــوك 
وقــد تحقــق مـن خــالل هـذه المجموعــة مــا . 40بصــورة فعالـة العربيـة

يعرف بـالتعليم التعـاوني، حيـث كـّون المتعلمـون مجموعـة خاصـة 
سـموها مجموعــة مهــارة الكـتابـة، مارســوا مــن خاللهـا التــدريب علــى 
مهــــارة الكـتابــــة العربيــــة تحــــت إشــــراف ٔاســــتاذ يقــــوم بــــدور المحفــــز 

فريــق ٓاخــر تحــت َنَهــاوالمرشــد اللغــوي، وهنــاك مجموعــة ٔاخــرى 
ينشــر فيهــا أالعضــاء روائــع أالشــعار والقصــص »هــويتيلغتــي«اســم 

:القصيرة ذات القيم العالمية، ويمكن في هذا الصدد زيارة الموقع

www. Facebook.comبمدينــة كبــرى يلتقــي وهــذا الموقــع ٔاشــبه
ـــر  مختلفـــة، ممـــا ومعتقـــدات وٓاراءمـــن ٔامـــاكن مختلفـــة ونفيهـــا الزائ

لم صــــورة واقعيــــة صــــحيحة عــــن آالخــــر، ويســــمح لــــه يعطــــي المــــتع
وهذا مـا بتكوين صورة حقيقية قدر اإلمكان عن الشعوب أالخرى، 

.واالنغالقسهم في ابتعادهم عن التعصب ي
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ُيْســــــــــــِهمُ يعتبرالحاسوبوسيلةحديثةلتعليماللغةالعربيةكونه
دفيجعاللتعليمٔاكـثرمتعةوذاتيةويفّعلفيإيجادبيئةتربويةجيدةتســــاع

، دورالطلبةفيالعمليةالتعليميةويراعيمبدٔاالفروقالفرديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
. تســــــــــــــــــــــــــــاعدهمفياتخاذالقراراتالمختلفةةً تعلمياويوفرلهمخبراتوفرصً 

. االنترنتالعالميةوتزدادهذهالفائدةباستخدامشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكة
، وهناكالعديدمنالبرمجياتالتيصممتلتالميذماقباللمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

. والثانويـــــــــــــــــــــــــــــــــــة، والمتوســـــــــــــــــــــــــــــــــــطة، يـــــــــــــــــــــــــــــــــــةوالمرحلةاالبتدائ
:41ويمكناستخدامالحاسوبلتعليماللغةفيالمجاالتالتالية

: القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءة-أ 
ظهرتفيأالسواقبرامجكـثيرةخاصةبتعليمالقراءةوتنميةمهارةاالستيعاب

:منها
Writing to read،Comprehension power،

Tutorial comprehenion،Micro-read .

، تركزهذهالبرامجعلىالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريب
، التهدفإلىتمكينالمتعلممنفهمكلمةٔاونصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعينهوهي

، وإنماتسعىإلىتنميةاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراتيجياتمعينة
. تزودبهاالتلميذالستيعابجميعالنصوصالتييقرٔاهاعندمايفارقالمدرسة

: ومنالمجاالتالتييمكنتطويرهافيالقراءةباستخدامالحاسوبمائاتي
-

هناكبعضالبرمجياتالمصممةبحيثيظهرنصعلىالشاشـــةو:االســـتيعاب
، ٔاوصـــــــــــــــــــــــــــحٔاوخطأ ، كٔاسئلةموضـــــــــــــــــــــــــــوعيةمننوعملءالفراغيليذل

، ٔاويســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٔالعنمعنىكلمةمنالنص. ٔاواختيارمنمتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
). اســـــــــموفعلوحرف(ٔاومعرفةنوعكلمةمعينةبالنسبةٔالقســـــــــامالكالم

، ٔاواستخراجأالفكارأالساســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية
. إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ...ومعرفةعالقةالسبببالنتيجةواالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنتاج

Course ware،Kids& aومنالبرامجالخاصةبتعليماالسـتيعاب

frog kittens،new kid in the block

-
هنايقومالبرنامجبتحديدجملةمنالنصــثميقومبترتي:معالجةالنصـوص

. ويطلبمنالمتعلمإعادةبناءالجملةبشكلهاالصـــــــــــحيح، بهاعشـــــــــــوائياً 
ٔاويمكنعرضنصوقدحذفتمنهبعضـــــالكلماتويطلبمنالمتعلمكـتابةالكل

رعلىاماتالمناسبةفيكلمكانٔاواختيارالكلمةالمناسبةمنضمنقائمةتظه
Arabic Schoolومنالبرامجالخاصــةبهذهالمهارةبرنامج. لشاشــة

Software ،
saat.comhttp://www.borويمكنالحصولعليهمنالموقع

يمكنتطويرمهارةالتالميذفيالقراءةالسريعةوتج:سرعةالقراءة
–نبالقراءةكلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

، توقيتفيهاكلمةباستخدامبرمجياتخاصةتستخدمعنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرال
،حيثيتمعرضالنصعلىالشاشــةلفترةزمنيةمحددةوبعدهايختفيالنص

. وتظهرٔاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئلةليجيبعليهاالتلميذ
. ٔاوتتمالعمليةالعكسيةحيثتظهرأالسئلةٔاوًالتميظهرالنصــــــــــــــــبعدذلك

ميزاتهذهالبرامجٔانهاتعطيللمتعلمالفرصةللتحكمبالسرعةالتييرمومن
. يدهابحيثينتقإللىســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعاتٔاعلىفيحالتقدمه

-www.programsموقعويقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم
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، تستخدمبرامجمعالجةالنصوصــــــــــــفيالكـتابة:الكـتابــــــــــــة-ب
حيثتمنحالمتعلمالحريةفيمعالجةالنصكالتصـــحيحالفوريوالتدقيقاإل

ــــــــــــــــــــــــي ، واســــــــــــــــــــــــتخداممختلفٔانواعالخطوط، والترجمــــــــــــــــــــــــة، مالئ
. يلهاوتنســـــــــــــــــــيقهاوإمكانيةتعدياللكلماتوتبد، وحفظالصـــــــــــــــــــفحات

. وكذلكالتحكمبالفقراتوالمسافةبينالسطوروعددالســـــــــــــــــطورفيالورقة
كمأانعمليةالتخزينتتيحللمتعلمإعادةتفحصالنصـــــالذيكـتبهوإجراءالت

، عديالتعليهواالحتفاظبالنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخالقديمة
ومنبرامجالحاسوبفيهذاالمجال.لتفحصالتعديالتالعديدةالتيتمتعليه

Wordblaster،word wizard،word attack،wordبرنـامج، 

questوكلهابرامُجتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعدالمتعلمعلىتنميةمهارةالكـتابة .
، وتعتمدٔاسلوبامشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقاً 
، تجعاللمتعلميحسنمنٔادائهفيالتعبيرواإلنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءوالفنالجمالي

. ويجعلهٔاكـثرإتقاناللغةواإلمالءؤاكـثردقةفيالقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاياالنحوية
، الموسىومامشاريعالمصــــــــــححاإلمالئيوالمعرب«وفيهــــــــــذايقولنهاد

لصرفيوغيرهاإالنماذجحيةلمحاكاةمايختزنهاإلنسانمنٔادلةالوالمحلال 
.42» كـفايةاللغويةونماذجمنتطبيقاتتمثيالللغةفيالحاسوب

تلميـذوهناك العديد من البـرامج الحاسـوبية التـي تسـاعد ال
فــــــي الصــــــفوف أالساســــــية أالولــــــى علــــــى كـتابــــــة أالحــــــرف بٔاشــــــكالها 

عبــر برنــامج ومثــال ذلـك إمكانيــة عـرض النقــاط الرئيسـة المختلفـة، 
)power point( برســـم ، وعــن طريــق هــذا البرنــامج يقومــالمتعلم

الحرف على الشاشة ثم يقلد ذلك على الورقة ٔاو يقـوم بكـتابتهـا علـى 
الشاشة باستخدام ٔاقالم ضوئية، ٔاو كـتابتها على لوحة رسم خاصـة 

وتعود ٔاهمية هذه . مربوطة بالحاسوب وتظهر الكـتابة على الشاشة
المـتعلم يسـتطيع تكـرار المحاولـة مـرارًا وتكـرارًا دون البرامج إلـى ٔان

ٔان يتعــدى علــى وقــت آالخــرين، ودون خــوف ٔاو خجــل مــن الــبطء 
.ٔاو الخطأ 



وهنـاك بـرامج تتــيح ظهـور كلمـة علــى الشاشـة وتختفـي، ثــم 
،ثم ٔاو قــد تختفــي بعــض ٔاحرفهــا. يطلــب مــن المــتعلم إعــادة كـتابتهــا

ـــة تلـــك الحـــروف ٔاو اخيطلـــب مـــن  تيارهـــا مـــن ضـــمن المـــتعلم كـتاب
ومـــــن .قائمـــــة موجـــــودة علـــــى الشاشـــــة بطريقـــــة الســـــحب واإلفـــــالت

:المهارات الكـتابية التي يمكن تنميتها
-

حيثيقومالمتعلمبكـتابةمايريدعلىصفحةفارغةومعالجت:الكـتابةالحرة
.هباستخدامالخصائصالعديدةالمتوفرةفيبرنامجمعالجالنصوص

ويطلبإليههنايتمإعطاءالمتعلمنصًامكـتوباً :الكـتابةالموجهة
، ٔاوتعدياللزمنالمخاطببــــه، إكمــــااللنص: تعديلهبطريقةمعينــــةمثل

. ٔاومعالجةبعضالقضــــــــــــــــــــــــــــــــــــاياالنحويةفيه، ٔاواختصــــــــــــــــــــــــــــــــــــارالنص
ـــاللتكنولوجيةالمستخدمةحاليًافيالعمليةالتعليمية ومنٔاحـدثالوسائـ

؛ 
استخداماللوحالتفاعليوهونوعخاصمنالسبوراتالبيضاءالحساســــــــةالت

، هاباللمـــــــــــــــــسوالبعضآالخربالقلمالتييتمالتعاملمعبعض، فاعليـــــــــــــــة
، وتتمالكـتابةعليهابطريقةإلكـترونيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

كمايمكناالستفادةمنهافيعرضماعلىشاشــةالكمبيوترمنتطبيقاتمتنوع
.43ةعليها

-ج
السمععمليةيتمفيهابثأالمواجالصوتيةالداخلةإلىأالذنالخا:االستماع

، رجيةإلىطبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةأالذن
ولفيأالذنالداخلحيثتتحوإللىاهتزازاتميكانيكيةفيأالذنالوســطىثمتتح

. يةإلىنبضاتعصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيةتنقإللىالدماغ
ٔامااالستماعفهوعمليةتتسمبوعيالمرءوانتباههٔالصواتٔاؤانماطكالمية

 ،
وتستمرمنخاللتحديدإشاراتسمعيةمعينةوالتعرفعليهاوتنتهيباالســتي
. عابلماتماالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتماعله

وتعتبرمختبراتاللغاتمنالوسائاللفعالةالتيتساعدالمعلمعلىتعليمالمه
. 44ةوتقويمهاوبأالخصمهارتياالستماعوالمحادثةاراتاللغوي

ويمكنإدارةالمختبروالتحكمفيهبوساطةمحطةالعماللخاصـــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــالمعلم ، وفيهإمكانيــــــــــــــــــــــــــــــــةتوزيعالمتعلمينفيمجموعات، ةب

، وإسنادٔانشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطةمختلفةلكلمجموعةعلىنحوتزامني
، وإرسالملفاتصوتيةإلىالمتعلمينللعملعليهاعلىنحومســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقل
، وجمعالتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيالتوحفظهاعلىنحوٓالي

وإجراءاالختيارمنمتعددواختبارصحٔاوخطٔاواالمتحاناتالســــمعيةالتيت
، عتمدعلىإجابةالمتعلمالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفوية

: مثـــــــــــــــــــــل، 45وكذلكاحتواءالنتائجعلىمعلوماتمفصـــــــــــــــــــــلةلكلمتعلم

، مجموعالعالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
، التئاجابعنهاالطالبئةطاوأالسئلةالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيحةوالخ

. معقابليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةحفظتقاريرالنتائجوطباعتها
: 46خاللهاتطويرمهارةاالستماعوهناكطرقعديدةيمكنللحاسوبمن

إنالتمييزبينٔاصـواتومخارجالحروفمطلبأ :التعرفعلىأالصوات
. ساسلممارسةاللغةممارسةصحيحةوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليمة

وهناكبرامجتتيحللمتعلماالستماعإلىمفرداتثميطلبإليهتحديدالكلمةا
، لتييعتقدٔانهسمعهامنخالٔالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئلةاختيارمنمتعدد
، كماتتيحلهفرصةإعادةاالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتماعلمراتعديدة

والتدربع.زويدهبالتغذيةالراجعةمنحيثعالمتهوأالخطاءالتيارتكبهاوت
:لىهذهالمهارةيقدمهابرنامجالمدينةالعربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةفيالموقع

http://www.madinaharabic.com

خاصةبمختبراتاللغاتتسهناكبرامجحاسوبية:اللفظوالتنغيم
ثمممارسةاللفظوالتنغيموذلكعنطريقتماريناعدعلىالتعرفعلىأالصوات

. خاصةباإلصغاءوالتكرارباســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدامتقنيةالكالمالرقمي
. لهذهالبرامجالقدرةعلىتحليالٔالنماطالصـــوتيةالمختلفةوالتمييزبينها

حيثيتماالستماعللفظمنخالاللميكرفونويتمتحوياللصوتإلىشــكلرقمي
. وتخزينهعلىقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرص

نيقولعبارةمنخالاللميكرفٔامأاثناءالتدريبعلىالتنغيمفيســــمحللمتعلمأ 
ويقومالحاسوببرسممخططبيانيلهاومقارنتهامعمخططبيانيمخزن،ون

. لهذهالعبارةويشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهدالمتعلمالفرقبينالمخططين
:ومنالبرامجالمهمةفيهذاالشٔانبرنامج

The muppet word book، word munches، reader rabbit.

: الستيعابالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماعيا
كٔاســـئلةاختيارمنمتعددٔاوملءاليليذلمايقومالمتعلمباالستماعإلىنص

. ويقومالمتعلمباإلجابةعنهاويتلقىالتغذيةالراجعةالمناســـــــــــــــــبة،فراغ
speech synthesizersونجدفيهذاالمجالبرنامج

: االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتماعالموجه
، يتمهنأاوالعرضأالسئلةقبالالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتماعإلىالنص
، وبعدٔانيقرٔاالمتعلمأالسئلةيصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغيإلىالنص

Soundرنـــــــــــامجويمكنتطبيقب. ثميقومباإلجابةعلىأالســـــــــــئلة

ideasبفاعليةفيهذاالمجال.
-د
هناكبعضالبرامجالتيتستخدملتطويرمهارةالتحدثلدىالمتعل:المحادثة

، مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
حيثيقومالمتعلمباالستماعإلىحواراتتجريبينالعديدمنأالشخاصـــحولم
وضوعاتمتنوعةويتعلمالطالبمنخاللهاكيفيةطرحأالسئلةعلىآالخرينف



. ذاطرحتعليهوكذلككيفيردعلىهذهأالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئلةإ،يمواقفمعينة
وفيبعضالبرامجيمكنللمتعلمالدخولفيحوارمباشرمعالبرنامجحيثيتلق
ىالمتعلمالسؤالومنثميردعليهشفويابتسجيلصـــوتهعبرالميكرفونوبعد

اإلنترنتكماتتيحشـــــــــــــــــــــــــــــبكة. هايتلقىالتغذيةالراجعةعنٔادائـــــــــــــــــــــــــــــه
للتدربعلىالمحادثةبالتواصلمعطلبةبالصوتوالصــورةمنمختلفالمواقع
ختلفةوتبادالٓالراءمعهمعبرالســــــــــــــــــــــكايبوومناقشةموضوعاتم،بلدان

Yahoo messanger.
-ه

. توسعةالمفرداتعنصررئيســــــــفيبناءالمهاراتاللغوية:تنميــــــــةالمفردات
، ويهتمالمعلمونبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاالجانبكـثيراً 

ويحاولونالجمعبينعدةٔاساليبلتعليمالمفرداتالتيتٔاتيفيالنصوصالقرائي
، باإلضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافةإلىمفرداتمختارة، ة

. المتعلمونمنمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرٔاخرى والمفرداتأالخرىالتييتلقاها
. عنطريققوائمـــــــــــــــــــــالمفردات، وقديتعلمالمتعلمالمفرداتمباشـــــــــــــــــــــرة

، وبغضالنظرعنالمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرالذيتٔاتيمنهالمفردات
، 47وأالساليبالتييستخدمهاالمدرسلعرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها

. فإنالمتعلمسينســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىعددامنتلكالمفردات
لذلكيجبمنحالمتعلمينفرصًاعديدةللتدريبعلىالمفرداتبٔاســاليبذاتمعن

، وتحليلجــذورها. وتعلمهامنخاللســياقاتها، الكلماتمنهاكـتابــة، ى
. واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدامهافيجمل، وتعلممعانيهاالمعجميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
.ليوجهانتباههلتعلمالكلمة، وكذلكإثارةدافعيةالمتعلموحماسه

يســــتطيع الحاســــوب حــــّل كـثيــــر مــــن المشــــكالت الخاصــــة 
وتحقيــق المتعلمــين،عــن طريــق إثــارة دافعيــة المفــردات،بتعلــيم 

وهـــذا مـــا يصــعب الوصـــول إليـــه عـــن طريـــق .نهموبيـــالتفاعــل بينـــه 
مـــن البـــرامج الجيـــدة فـــي تعلـــيم المفـــردات و.ٔانشـــطة الورقـــة والقلـــم

وهـــو يســـاعد )Reading Around Words(برنـــامج بالحاســـوب 
الطــــالب علــــى توســــعة مفــــرد اتهــــم القرائيــــة عــــن طريــــق اســــتخدام 

ويبــدٔا الــدرس . ٔاســاليب التعريــف، والتــرادف، والمقارنــة والتٔاويــل
ي هـــذا البرنـــامج، باختبـــار قبلـــي، لتحديـــد نوعيـــة المفـــردات التـــي فـــ

وتعـــــرض الكلمـــــات المقصـــــودة فـــــي . تعلمهـــــاإلـــــى مـــــتعلميحتـــــاج ال
تسلســـل،ويمرن الطالـــب علـــى اســـتعمال مفـــاتيح الســـياق لمعرفـــة 

وتركز هذه . قبل اختيار معناها المعجميالجملة،معنى الكلمة في 
.والتحليلالتدريبات على التمييز 

، اكبرامجتلجٔاإلىمخططأاللعابإلثارةاهتمامــــــــالمتعلمينوهن
theومنهــــــــــــــــذهالبرامج. وهميوسعونرصــــــــــــــــيدهماللغوي

VocabularyGame .وهوموجهللمتعلمينالذينيفضــــــــــــــلونالتحدي ،
والتعاملمعالكلماتالصعبةوتستخدمبعضــــهذهالبرامجلعبةكرةالقاعد

. لجعاللتالميذيتنافسونفيالحصــــــــــــولعلىالنقاطBase Ballة
Attackيـــــــسمى، يعتمدعلىٔاســــــلوبأاللعاب، خروهناكبرنامجــــــآ 

Wordـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدربالمتعلمينعلىتعلم . كلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة675وي
وبعدٔانيمرالطالببسلسلةمنالدروسلتعليممعانيالمفرداتواستعماالتها

، تعدبرامجقرائيةللطالبالمتقــــــــــــــــــــــــدمين. تقدملهلعبــــــــــــــــــــــــةللتعزيز، 
، تركزعلىمهاراتالفهمالعاليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
. موتساعدعلىتطبيقاستراتيجياتالقراءةفيمجاالتتخصصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

، تهدفبرامجالقراءةلهؤالءالمتعلمينالمتقدمينإلىجعاللمتعلمقارًائمرناً 
، قراءةالتصــــفح: وهــــي، وذلكعنطريقتمكينهمنمهاراتالقراءةالعاليــــة

.48القراءةالسريعة، القراءةالخاطفة
-و

مازالدورالقواعدفيتعليماللغةموضوعًامثيرا:تدريسالقواعدبالحاسوب
. اةمـفهومالكـفـايةاالتصـــــــــــــاليةللجدلبينٔانصارفكـرةالصحةاللغويةودع

، هناكشــــــبهإجماععلىٔانتعلمالقواعد، ورغمهــــــذااالختالفبينالفريقين
. اليؤديتلقائيًاإلىتنميةالكـفايةاالتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليةللمتعلم
، لذايجبٔاننتحاشىتدريسالقواعدمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلةبذاتها
، وعلينأاننتعلمهابوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهاجزءًامكماللعمليةالكـتابة

. بيبحيثيتكاملدرسالقواعدمعدرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعبيرالكـتا
، وهذاالتكاملاليمنعٔانيوجهالمدرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهتمامه

. وتدريسهامســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقلة، فيبعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحاالتإلىمهارةمعينة
، يواجهالطالبمشكالتعديدةفيفهمقواعداللغةواســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمالها

. 49أاللعابو ، ويتمحلهذهالمشكالتعنطريقالتدريبات

بـــــدعم تالميــــذتـــــزود التــــدريبات ال شـــــك ٔان ال:التــــدريبات
هــدف تلــك الــدروس أالســاس شــرح تعليمــي ممتــاز، لكــن لمــا كــان

تفي بجميـعالقواعد وتوضيحها، فهي ال تحتوي على تدريبات كافية 
يتقنـــون متعلمـــينوقـــد لـــو حـــظ ٔان معظـــم ال. متعلمـــينحاجـــات ال

تـــدريبات ئاخـــذواوالتـــرقيم واالســـتخدام، بعـــد ٔان النحويـــة القواعـــد 
يطبقون فيها تلك المبادئ والقواعد بشكل مسـتمر علـى مـا كافية،

وبهـــذا يتحقـــق إتقـــان تلـــك القواعـــد عـــن طريـــق التـــدريب . كـتبونـــهي
.والتمرين

، باإلضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافةإلىالتدريبات:أاللعابالتعليميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
، يستعانبأاللعابالتعليميةبوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهأاداةفعالة

، تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتخدمفيتكاملمعالموادالتعليميةأالخرى ثحي
. لتعزيزماتعلمهالتالميذفيالقواعدوالترقيمواالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمال

، ومثيرةللدافعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةتتميزأاللعاببٔانهاجذابة



) بنيــة(وهيتختلفكـثيرًاعنالتدريباتالتقليديةبسبباستعمالهالمـــخطط
، هناكبرامجعديدةخاصةبأاللعابالتعليمية. ذكيجداً 

) اللغةالســـــــــــــــــــــــــرية(SecretLanguageومنـــــــــــــــــــــــــذلكبرنامج
، فهويتضــــــــــــــــــمنحافزاوداعماً ، ويستعملهذاالبرنامجبصــــــــــــــــــورمختلفة

، فالمتعلممثًالالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذيينهيعملهمبكراً . وخيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراً 
. لتحقيقالهــــــــــــــــــــــــــــــدفالمطلوب، يوجهإلىبرامجأاللعابالتعليميــــــــــــــــــــــــــــــة

. 50حتىيكملواالنشـــــــــــــــــــــــــــــاط، وهذأافضـــــــــــــــــــــــــــــلمنٔانينتظربقيةزمالئه
حيثيعرضنصوصــًاير ؛يركزبرنامجاللغةالسريةفئاحدجوانبهعلىاالسم

. وتظهرأالسماءمبعثرةعلىالشاشــــــــــــة، دفيهااالسمفيســــــــــــياقاتمختلفة
، ويقومالمتعلمونٔاوًالبتحديدوظيفةاالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

، يدخلونهجاءالكلمةالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيحثمبعدذلك
.ٔاومفعوالبه، ثميتدربونعلىاستعماالالسمفاعالً 

القواعد تعليمفيمجيةنموذجلبر -

)والموصوفالصفة درس(قواعد برنامجRUNشغل
–نعـم :اكـتـبفضـلك مـنالبرنامج؟ تريد مقدمة لهذا هل

ال
مــــــوجزة فــــــي ســــــطر ٔاو ســــــطرين عــــــن تعرضــــــمقدمةنعــــــم، 

.للظاهرةعض الجمل ٔامثلة بيوتعطالنحوية، الظاهرة 
الطالـــب يضـــغط. لتســـتمرReturnٔاعـــد ةعلـــى كلمـــاضـــغط

. Returnكلمة على 
علـــى كلمــــة اضـــغط. النحويـــةمفصـــل للظـــاهرة يعرضشـــرح 

لتستمر) ٔاعد(
الشـــــــرح، إلـــــــى نهايـــــــة مـــــــتعلمعنـــــــدما يصـــــــل ال:مالحظـــــــة

)مثال(ولاالٔ نشاطاليقدمالحاسوب، 
لمــــــة ناقصــــــة كهافيجملة: المناســــــبةالفــــــراغ بالصــــــفة مــــــالٔ ا

)صفة(
ــــى إذا كلمــــة علــــىفاضــــغط مســــاعدة، كنــــت فــــي حاجــــة إل

Helpمساعدة 

متعلمالاستجابة: إجابتكاذكر 
وإذا كانــــــــت اإلجابــــــــة اإلجابــــــــة، بفحــــــــص يقومالحاســــــــوب

ويســـــتمر الصـــــحيحةتعـــــاد اإلجابـــــة تعزيزهـــــا، ثـــــميـــــتم صـــــحيحة،
لطالـب ليوضـح ذلـك خاطئـة،نت إجابة الطالـب اوإذا ك.التدريب

:اإلجابة مثله قدم لتو
: فراغجملـــــــــــــــــــــــــــــــةبها……………………: الفـــــــــــــــــــــــــــــــراغامالٔ 

.......................................
)خاطئةإجابتك (…………………: الطالباستجابة

: هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياإلجابةالصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحيحة
.………………………:هيالجملةالصحيحة.........................

ويوضـح لـه هـل إجابتـه، وتفحـص المـتعلم، يجيب بعدٔان
يمــــنح الحاســــوب الطالــــب الــــدرجات خاطئــــة،ٔاو إجابتــــه صــــحيحة

إجابتيصحيحةنقاطي: مثال. Score) النقاط(
نقاطك

وتسـرد بقيـة أالسـئلة سـؤاال تلقائية،بطريقة اإلجابةىوتعط
يجيـــب الطالـــب عـــن عشـــره بعـــدٔان.الســـابقةبالطريقـــة آالخـــر،بعـــد 

:ٔاسئلة،يسٔاله الحاسوب
كـتــــبٔاوا.لتســــتمر) نعــــم(:االســــتمرار؟اكـتبفــــي هلترغــــب

. ترغبإذا لم تكن ) ال(
ـــه ٓاخـــر المتعلم إيقافالبرنـــامج،عنـــدمايقرر  النتـــائج،تقـــدم ل

لـه ى يتمن،رسالةله قدمتثم ،حصل عليهاالنقاط التي فيعرف كم 
البرنـامج مـنالهـدف.بالبرنامجاسـتمتعٔان يكـون قـد الحاسوب فيهـا 

متعلمـــونالا يراهـــظــاهرة نحويـــة محـــددة ٔاو معالجــة مشـــكلة نحويـــة 
إطـــــــــــار اســـــــــــتعماليمكـــــــــــن و.كـثيـــــــــــراً فيهـــــــــــا ونة ويخطئـــــــــــصـــــــــــعب

.ٔاو ظواهر صرفيةةالبرنامجلمعالجة عدة ظواهر نحوي
: الحاسوببوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهمعجماً -ز

نتيجةلقدرةالحاسوبالهائلةعلىتخزي،للحاسوبٔاثركبيرفيمجااللمعاجم
. وماتتميزبهٔاساليبعرضـــــــــموادالمعجممنتنوعوفاعلية. نالمعلومــــــــات

، وبوالمعاجمويمكنالقولبٔانالعالقةبينالحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ«
، ظهرتٔاوالفيالثمانينياتمنالقرنالعشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرين

.51» عندمابدٔاالحاسوبيدخلعالمالطباعةوالنشربقوة
شائعةاالســـــــــــــــــــتعمالفيهذاالميدانمعجمكولنزالومنالمعاجم

collins cobueld dictionaryم1987الذيظهرٔاوًالفيســــــنة .
، وكانيحوئاكـثرمنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبعةماليينكلمة

. حيحويعشـــــرينمليونكلمةفٔاصب، ثمٔاضيفتإليهثالثةعشـــــرمليونكلمة
: وجاءتمادةالمعجمفيقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمين
، القسمأالولخاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبمفرداتاللغةالمنطوقة

وقدٔاخذتٔامثلـةالمعجممناال.والقسمالثانيخاصبمفرداتاللغةالمكـتوبة
، وباإلضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافةإلىمعاجماللغةالعامة. ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمااللحقيقي

، ظهرتالمعاجمالفنيةلتلبيحاجاتجماعاتمعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةمنالمهنيين
52.قتصاديينكالمهندسينوأالطباءواال

-Cdفٔاســطوانةالليزر . ٔامابالنسبةلقدرةالحاســوبعلىالتخزين

Romصفحةمنالنصوصـــبحجم250.000يمكنهأانتســـتوعب)A4 .(
oxford Englisٔاكســـــــفوردومثالذلكٔاسطوانةالليزرمعجم

Dictionaryوهويزودالمتعلمبتعريفالكلمةبطرقمختلفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ،



، ويوضــــــــــــــــــــــــحنوعهامنٔاجزاءالكالم، ويذكرٔاصــــــــــــــــــــــــاللكلمةوتاريخها
. عرضالكلماتحسبالموضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعوي

، وإذاكانمعجمٔاكسفوردخاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًابٔاهالللغة
، فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدظهرتمعاجمٔاخرىلغيرٔاهلها

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

–Collinsonو Line Electronic Dictionary.

ثيرمناللغاتمنهااللٔاصبحتالمعاجماإللكـترونيةٔامرًاشـــائعًافيكـ
، غةالعربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ونجدعددامنالمواقعالعربيةتقدمخدمةتنزياللكـتبوالمعاجمالعربيـــة
ومكـتــــبــــةالمـصــــطفــى،)www.anfasse.org(موقعٔانفاس: مثل

)(al-

mostafa.com.هــذهالمواقعتمكنالطالبالعربيمنالتفاعلمعالمادةالم
، فالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطالبمثًالعندمايبحثعنكلمة. عجميةفييســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

. عرضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعليهالمعجممعانيهاالمختلفةي
يتمرنعلىالترجمـــــةبطو،وهذاأالمرمفيدللطالبوهويتعلماللغةأالجنبية

. ريقمباشرٔاوغيرمباشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
والفروقبينالحاسوبوالمعجمالعادئانالطالبيقضيوقتًاطويًاليقلبصفحا

ـــــــــــالمعجم ـــــــــــدها، ت ، ٔامابالنسبةللحاســـــــــــوب. ليعثرعلىالمادةالتييري
. فيتمالبحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثبصورةسريعةجداً 

، يةٔاخرىيحتويالحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبعلىموادكـثيرةجداً ومنناح
، ويستخدمٔاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليبجذابةفيالعرض

. ممايجعاللبحثفيهعمليةممتعةوبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعةفائـقة
. فتضـــــافكلماتومعانجديدة، ويمكنتنميةمادةالحاسوببشكلمســـــتمر

فالجانباإليجابيفيإعدادالمعاجماإللكـترونيةإمكانيةمراجعــــــتهاوتحدي
. ثهابصـورةمستمرةمتىتطلبأالمرذلك

يســـــتطيع الحاســـــوب،المـــــادة المعجميـــــة فـــــي نعنـــــدتخزي
اختبــارات يصـــمم منهــافقــد مختلفــة،المــدرس اســتعمالها بٔاســاليب 

بـــينعرف إلـــى نســـبة الشـــيوع ـنه ٔان يتــــكمـــا يمكـــ.متنوعـــةمفـــردات 
وهـــذا يفيـــد فـــي وضـــع معـــاجم متدرجـــة بحســـب .المعجـــممـــداخل 

ثــم توضــع ٓاخــر،فــي قســم باءالقســم،وفيفتوضــع أاللــف الشــيوع،
معــاجم بحســب إعــدادكمــا يمكــن ثالــث،الكلمــات فــي قســم بقيــة

تفـــرد المفـــردات الخاصـــة بكـــل حقـــل فـــي الدالليـــة، حيـــثالحقـــول
داد المـــــواد ـعنـــــد إعـــــعلـــــم الميفيـــــدوهـــــذا التوزيـــــع ، قســـــم خـــــاص

اعد ـتســـالشـــائعة،كمـــا ٔان معرفـــةالكلمات . المبتـــدئينمتعلمـــينلل
يقـــــــوم و. لمتعلمـــــــينعلـــــــى اختيـــــــار النصـــــــوص المالئمـــــــة لعلـــــــم الم

وبخاصـة عنـد ترجمـة الترجمـة،مهم في عمليـة بدور ٔايضاالحاسوب 

قــــوائم مـــــن الحاســــوبحيــــث يضــــم ،يــــة والفنيــــةمالنصــــوص العل
ويشــكل ، مــع ترجمتهــا وشــرح معانيهــا،المصــطلحات المتخصصــة

ومـــن .فـــي معالجـــة إشـــكالية المصـــطلحأالولىةالخطـــواالتجـــاههـــذا 
www.globalالمواقــع المخصصــة فــي مجــال ترجمــة المصــطلح 

translator.sptechs.com

ـــــاتةالـــــذخير مشـــــروع-ي :اللغويـــــة بوصـــــفه قاعـــــدة بيان
المقصـــــود بــــــذلك، وضـــــع برنــــــامج فــــــي الحاســـــوب، يحتــــــوي علــــــى 

مجموعـــــة مـــــن المعلومـــــات ٔاو البيانـــــات المتصـــــلة، ذات العالقـــــة «
ـــــــــــة فيمـــــــــــا بينهـــــــــــا المخزنـــــــــــة بطريقـــــــــــة نموذجيـــــــــــة ودون  المتبادل

ويصــــمم بطريقــــة تســــمح بعــــدة خاصــــة باللغــــة العربيــــة،53»تكــــرار
ويــــتم تطــــوير البرنــــامج بصــــورة . تطبيقــــات الســــتعمال المعلومــــات

عـــدة وتضـــم قا.للغـــةليواكـــب النمـــو الثقـــافي والحضـــاري مســـتمرة،
قــدرًا هــائًال مــن المعلومــات تخــزن فــي الحاســوب، بحيــث البيانــات

. يستطيع المرء تنظيم الملفات، والوصول إليها في يسر

، ةبياناتولكينجهزملفقاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
. هبالمعلوماتالمالئمــــــــــةيثمنغذ، نقومٔاوًالبوضعالتصميمالمناســــــــــب

وعندمايكـتماللملفيمكنالقيامبعدةعملياتمتنوعةفيضوءالمعلوماتوال
، والتنظــــيم، ومنتلكالعملياتالحذفواإلضــــافة. بياناتالتييحتويعليهــــا

. والبحثعنمعلومةمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددة
، مجكمانستطيعإعدادتقاريرفيصورمختلفةتشـــــــــــــــــــــــتملعلىعنوانالبرنا

. ومــــــــــــــــــــــوضوعالبرنامجونوعهؤاهدافه، وتاريخنشرهواسمناشـــــــــــــــــــــره
، ُتَدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلهذهالبياناتفيالحاسوب

.54ومنثميمكنكاإلفادةمنهابطرقمختلفة
تســــتخدم الــــذخيرة اللغويــــة بٔاســــاليب متعــــددة فــــي مجــــال 

ٔان يقـوم الطالـب بالبحـث فـي القاعـدة مثًال،من ذلك . تعليم اللغة
طريقــة كـتابــة المقــاالت عــن مقــاالت خاصــة بموضــوع معــين، مثــل 

بـــدال مـــن ٔان يقضـــي ســـاعات طويلـــة لمعلـــمكمـــا ٔان ا. الملخصـــاتو
يلجــٔا معينــة،يبحــث فــي الصــحف والمجالتللعثــور علــى موضــوعات 

.يحتاجتزوده بما لإلى الذخيرة اللغوية 
تضمالذخيرةاللغويةمختلفالمعاجموالدراســـاتباللغةالعربية

 ،
يةالعديدمنالمعاجممنهويمكنللدارسٔانيستخرجمنقاعدةالبياناتالنصـ

، المعجمآالليالجامعٔاللفاظاللغةالعربيةالمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعملة«ا
، والمعجمآالليللمصطلحاتالعلميةوالتقنيةالمســـــــــــــــــــــــــــــتعملةبالفعل
، والمعجمالتاريخيللغةالعربيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

، معجمأالعالمالجغرافيــة، معجمأاللفاظالحضــاريةالقديمةوالحديثة



، معجمأاللفاظالدخيلةوالمولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة
، ةوالمترادفةوالمشتركةوأالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدادومعجمأاللفاظالمتجانس

. وغيرذلكمنالمعاجمالمفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة
معإمكانيةطرحآالالفمنأالسئلةعلىالذخيرةعنبعدوفينفســالوقتعبرالع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ، وسرعةاإلجابةعنهابعرضهاعلىالشاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، ال
، وإمكانيةطبعهابالطابعاتآالليةفيوقتوجيزوالحصـــولعليهافئايمكان

.55» وذلكبفضلشبكةاالنترنت
تالنصيةللذخيرةاللغويةٔايضاالخرائطواوتشملقاعدةالبيانا

. وتستعينبالصوتوالصــــــــــــــــــورة، لصوروالصوتوتحوئاطلســــــــــــــــــًاللعالم
لتمكنالمستخدممنالعثورعلىمعلوماتشتىلواقعاستعماالللغةالعربية

، بكيفيةٓاليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوفيوقتوجيز
، ٔالنهاتتوفرعلىٔامهاتالكـتبالتراثيةأالدبيةوالعلميةوالتقنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

صورهباإلضـــافةإلىالعديدمنالوعلىاإلنتاجالفكريالعربيالمعاصرفئاهم
. خطاباتوالمحاوراتالعفويةبالفصحىفيشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىالميادين

وتكونالذخيرةاللغويةفيشكلبرنامجيسـتعمللتخزينومعالجةالمعلوما
، وهيتخزنالمعلوماتبطريقةمشابهةلنظامفهارسالبطاقـــــــــــــــــــــــــــــــــات. ت

، بحيثتحتويكلبطاقةعلىتفاصيلعنٔاحدالكـــتب. الذييوجدفيالمكـتبــة
56إلخ... وتاريخالنشر، والناشر، نوالعنوا، المؤلف: مثل

قاعــــــدة بيانـــــات مرجعيــــــة وتضـــــم الـــــذخيرة اللغويــــــة ٔايضـــــا 
للنصوص أالدبية، حيث تحتوي القاعدة علـى بيانـات عـن موضـوع 

فـــإذا ٔاراد الطالـــب جمـــع معلومـــات .إلـــخ… الـــنص وكاتبـــه ؤافكـــاره 
شــعرية،ٔاو قصــائد مســرحيات،خاصــة عــن قصــص ٔاو روايــات، ٔاو 

يســتطيع المــدرس ٓاخــر،ومــن جانــب .وســهولةوصــل إليهــا بســرعة
تصــــحبها البيانــــات،قاعــــدة متنوعــــة، إلــــىإدخــــال مــــواد ونصــــوص 

.المادة،والموضوع،والهدفونوع العناوين،قائمة بحسب 
فـــي مجـــاالت ٔاكـثـــر الـــذخيرة اللغويـــةســـتعمل يمكـــن ٔان تو

وعـن طريـق . تعقيدًا، مثل متابعـة مـدى تقـدم الطـالب فـي الدراسـة
كـل طالـب، تعلـمبسـرعة، مـاذا ستاذ،، يعرف االٔ ويةالذخيرة اللغ

ٔان سـتاذ كمـا يسـتطيع االٔ ؟وإلى ٔاين وصل في المهارة التي يتعلمهـا
يمكــــنهم وضـــــع مــــا طــــالبكمــــا ٔان ال. طالــــبيختــــار مــــا يالئــــم كــــل 

.يشاءون من معـلومات في قاعدة البيانات
علـــــى معلومـــــات عـــــن ٔاهـــــداف الـــــذخيرة اللغويـــــةوتشـــــتمل 

هارات فـــــي التعبيـــــر والقـــــراءة وفهـــــم المقـــــروء تعليميـــــة محـــــددة،وم
بــإجراء تــدريبات للطــالب تعتمــد ســتاذويقــوم االٔ . بوالقواعــد وأالد

حيث يقوم الطالـب باالسـتماع إلـى معلومـات ؛على قاعدة البيانات
ــــــمويجيــــــب عــــــن قراءتهــــــا،ٔاو  ــــــين إجاباتــــــه، أالســــــئلة، ث يقــــــارن ب

.البياناتوالمعلومات المخزنة في قاعدة 

رغم مــــن المميــــزات التفاعليــــة التــــي يمنحهــــا لكــــن علــــى الــــ
الكـتــاب اإللكـترونــي وبــرامج الحاســوب لمــتعلم اللغــة، ودورهــا فــي 
العمليــة التعليميــة، وقــدرتها علــى تنميــة الحصــيلة اللغويــة للتلميــذ 

فإنــــه تبقــــى لهــــذه . مــــن مفــــردات اللغــــة العربيــــة واللغــــات أالجنبيــــة
مٓاخـذ تجـدر اإلشـارة الوسائل سلبياتها التي ال يمكن تجاهلها، ولهـا

. إليها في هذا المقام

اإللكـترونيب االكـتمٓاخذ-7

الكـتـــاب اإللكـترونـــي لـــيس بالضـــرورة ٔافضـــل مـــن الكـتـــاب 
يمكــــن تفاعليــــة ا لهــــذه الوســــيلة مــــن مزايــــا مــــرغــــم و علــــى الــــورقي، 

هـذا كلـه إال ٔان. في تنمية الحصيلة اللغوية عنـد المـتعلماستغاللها 
قيمـــة الكـتـــاب اإللكـترونـــي، ودوره فـــي يقتضـــي ٔاال نبـــالغ فـــي تقـــدير 

ٔالن هـــذه الوســـيلة مثلهـــا مثـــل ٔاي وســـيلة . تنميـــة الحصـــيلة اللغويـــة
وي العديد مـن المٓاخـذ ال يمكـن تجاهلهـا، والتـي يمكـن إجمالهـا تح

:فيما يلي
، إنعمليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةإدخااللكـتاباإللكـترونيإلىالتعليم

امعهاالتوالمعقدةالتيتحملهيجبٔانتٔاخذبعيناالعتبارالتٔاثيراتالمتبادلة
حيثيســتط؛طبيقاتالعلميةلتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتفيالتعليم

يعالمتعلمونفيظالستخدامناجحلهذهالتطبيقاتٔانينّموافئانفسهمخبرا
تلغويةوعلميةومعرفيةوثقافيةتتيحلهماالنــدماجبنجاحفيمجتمعالمع
. لومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

كمايجبٔانتٔاخذبعيناالعتبارالتفاعاللمتبادلبينهذهالتطبيقاتوالبيئــــــةال
فالكـتباإللكـترونيةتعكسالمعاييروال؛ريةوالثقافيةالتيتحتضنهاحضا

عاداتوالتقاليداالجتماعيةوالدينيةلمجتمعاتالدواللمتقدمةالمصـــدرة
، لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

وقديؤدياستخدامهذهالكـتبفيالعمليةالتعليميةإلىتسـربهذهالمعاييرإ
ٔاوتؤثرفيهنوعا،لىمنيستخدمهافيالمجتمعاتالمصنعةوالمســـتوردةلها

لىالمدىالبعيدفيإحداثصراعفكريواضــطرابفيالقوقدتتسببع،منالتٔاثير
. 58يمٔاوفقدانالهويةالحضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريةوتذبذبروحاالنتماء

، والعماللجماعيالحقيقييفترضتبادالفيتوافروسائاللتواصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
، ولكنفيكـثيرمنـــــــــــــــــــــــأالحوال، بينمصمميالمواقعومســـــــــــــــــــــــتخدميها

، نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدٔانالموقفغيرمتوازن 
، فالمستخدمونيصلونإلىمالدىالمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممينمنمعلومات

اليستطيعونالوصوإللىمالدىالمستخدمينمنمعلوماتونصوصولكنهم
 .

طاالنتسابللمواقعاإللكـترونيةاوهذامادفعالكـثيرمنالمصممينإلىاشتر 
59. قصدتمكيننامناإلبحارفيها



الكـتـــب اإللكـترونيـــة غاليـــة الـــثمن مقارنـــة بالكـتـــب كمـــا ٔان 
، فعلـــى الـــرغم مـــن كـثـــرة تصـــنيع الحاســـوب، فإنـــه مـــا يـــزال ةالورقيـــ

، ٔامـــا االشـــتراك فـــي متعلمـــينبالنســـبة للكـثيـــر مـــن البـــاهظ الـــثمن 
شــبكة االنترنــت  فهــي محصــورة بــين الطبقــات التــي تتمتــع بٔاوضــاع 
اقتصــــــادية مشــــــجعة، ٔاو المؤسســــــات التعليميــــــة والثقافيــــــة التــــــي 

.معينةتحصره في استعماالت محدودة وعلى برامج نفعية 
ثــم إن هــذه المٓاخــذ ال تعنــى شــيائ، لكــون هنــاك حقيقــة ال 

فالكـتـب . كن تغاضيها، وهي ٔان الناس يعشقون الكـتاب الورقييم
اإللكـترونيـة ال يمكـن ٔان تتفـوق علـى الكـتـاب الـورقي وتحـل محلــه؛ 

طائلـــة، ينفقــون عليهـــا ٔامــواالٔانهـــمفالنــاس يهتمـــون بهــا إلـــى درجــة
ويترصدون المعارض الدوليـة للكـتـاب فـي كـل ٔانحـاء العـالم؛ يعنـي 

ٔالمور التـي تتعلـق بهـا، وهـم ربمـا ٔانهم يعشقونها ويعشقون جميع ا
يحبـــــون لمـــــس ورقهـــــا والنظـــــر فـــــي ٔاحرفهـــــا وصـــــورها فـــــي وضـــــوح ال 

والكـتـاب الــورقي يعـّد هروبـا مــن . تضـاهيه الكـتـب اإللكـترونيــة بتاتـا
كمــا . شاشـات الحاسـوب ومـا لهـا مـن ٔاضـرار صـحية علـى مسـتعمليها

ٔان محبــي الكـتـــب العاديــة يحبـــون حملهـــا وتعليــق الحواشـــي عليهـــا 
ديمها هــدايا ثمينــة، وتعــد هوايــة جمــع الكـتــب واحــدة مــن ٔاكبــر وتقــ

تجعـل الكـتـب اإللكـترونيـة زايـاكل هذه الم. الهوايات في يومنا هذا
.الورقيال تقترب من إمكانية حلولها محل الكـتاب 

، يترتبعنالقضاياالمتصلةبالنصالممنهلمشـــــــــــــــــــــكالتكـثيرةو 
؛ تتعلقالمشكلةأالولىبحقوقالنشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

، ناقادرينعلىتعديلمدونةشخصماتعديالمباشـــــــــرافعلىالرغممنٔاننالس
، لوثيقةإلىحاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبناونغيرالنصنحمفإنهمنالممكنٔان

. ثمنبثالوثيقةالجديدةعلىالشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبكةمنجديد
، وبهذهالطريقةفإنهمنالسهلنسبيأانيسرقالناســـــــــــــــــــــــــــــــــٔاعماالٓالخرين

فيها . ٔاؤانيقتبسواذلكالعملبطرقاليشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـّ
، منهنافإنهذهالحريةبحاجةإلىٔانُتستكملبالمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولية

، ذأامرالوجودلهفيكـثيرمنأالحوالوهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
60.وتوجدٔامثلةكـثيرةعنحاالتالتزويروالسرقة

ٔاما المشكلة الثانية فتتعلق بالمؤلف في الـنص الممنهـل؛ 
حيث نجد ٔان للنصـوص المطبوعـة مؤلفـا واحـدا، وفـي حالـة مـا إذا 
كان للنص ٔاكـثر من مؤلف يجري التعامل بشٔانها مع شخص واحـد 

ويخضــع الــنص الــورقي فــي كـثيــر . لجنــةمثــل محــرر الــنص ٔاو ٔامــين ال
مـــــن الحــــــاالت للمراجعــــــة والتـــــدقيق، إلزالــــــة ٔاي جوانــــــب ذاتيــــــة، 

ولكـن هـذه المراجعـات . وللتٔاكد من الحفاظ على التوافق والنوعيـة
والتوازنــــات غالبــــا مــــا تكــــون ال وجــــود لهــــا علــــى شــــبكة االنترنــــت ، 
وهنــاك مــدونات فيهـــا عــدة مــؤلفين، وعنـــدما تصــبح المدونــة ٔاكـثـــر 

تفاعليــة، يــزداد احتمــال احتوائهــا علــى لغــة مــن خلفيــات مختلفــة، 
. وعلى مستويات ٔاسلوبية متباينة

كمـــــــا ٔان للقـــــــّراء القـــــــدرة علـــــــى التـــــــٔاثير فـــــــي لغـــــــة الشـــــــبكة 
العنكبوتية ٔاكـثر مما لديهم في ٔاي وسيط ٓاخر، ٔالنهم يعملون علـى 
كال جانبي التواصل، االستقبال واإلرسال، وهم ال يقرؤون نصا مـا 

وهكــذا يصــبح التمييــز بــين . حســب، بــل يمكــنهم ٔان يضــيفوا إليــهف
المنـــتج والمتلقـــي غيـــر واضـــح المعـــالم، وكـــل هـــذه اإلمكانـــات غيـــر 
متاحــة فــي الــنص الــورقي؛ إذ يتعــذر علينــا إضــافة ٓاراء علــى هــوامش 

ويمكــــن ٔان نفعــــل ذلــــك . الكـتــــاب، ٔاو ٔان نعلــــم ٔاجــــزاء مــــن الــــنص
اإلضــافات تتخــذ شــكال باســتمرار فــي الــنص اإللكـترونــي، مــع جعــل 

.طباعيا، وهذا ما يمثل كابوسا من الناحية أالسلوبية

ــــي لــــيس عالجــــا فــــي أالخيــــر ٔاقــــول، إن  الكـتــــاب اإللكـترون
فعلينـــــــا ٔان نتفاعــــــل معـــــــه ،شــــــافيا لمشــــــكالت التعلـــــــيم جميعهــــــا

ـــــــة، والثقافيـــــــة، ونفهمـــــــه، ونكيفـــــــه حســـــــب خصوصـــــــياتنا اللغوي
ال يمكــن «لة معينــة وســيؤان نــدرك ٔانــه .والحضــارية، واالجتماعيــة

ٔان يحــل محــل الــدماغ البشــري، وال يمكــن ٔان يقــوم التــي يقــوم بهــا 
ليس عامال مهيمنا يعمل بشكل مستقل، والحاسوب ،61» الدماغ

وهـــو قابـــل لالســـتخدام بشـــكل جيـــد، ،إنـــه نتـــاج اإلبـــداع اإلنســـاني
النتـائج إذا لـم إولكنه ٔايضـا قابـل فـي الوقـت نفسـه علـى تقـديم ٔاسـو

علينـــا ٔاوال معرفـــة مزايــــاه وعيوبـــه بحــــّد و.ن اســــتغاللهنفهمـــه ونحســـ
.حديثةذاتها دون النظر إلى كونها وسيلة 

خـــــــــاتـــمـــــة

ال بــد فــي الختــام مــن القــول، إن الحاســوب لــيس معجــزة، 
وليس بإمكانه ٔان يصـنع معجـزة، وال يمكـن ٔان يحـل محـل المعلـم 

ل وحــده، وال يمكــن وهــو ال يعمــ. ٔاو الكـتــاب فــي العمليــة التعليميــة
ٔان يقـــوم بالعمليـــات التـــي يقـــوم بهـــا دمـــاغ اإلنســـان، وال بـــد لـــه مـــن 

والحاســــوب مــــا هــــو إال ٓالــــة ُمعينــــة يقــــدم . إنســــان يبرمجــــه ويشــــغله
وهـذا كلـه يقتضـي ٔاال . خدمات كبيرة لإلنسان في كل مناحي الحياة

نبالغ في تقدير قيمة الحاسوب ودوره في تنمية الحصـيلة اللغويـة، 
. جب ٔاال نقلل منهاكما ي

التحــدي المطــروح اليــوم هــو ٔان نــنجح فــي الوصــول إلــى إن 
أالمثـــــــــل للكـتـــــــــاب اإللكـتروني،والوســـــــــائل الســـــــــمعية االســـــــــتثمار

والبصرية، وكل وسيلةحسية ٔاخرى تساعد على استيعاب المعـاني 
وأالفكـــــار، وتجســـــد اســـــتخدام اللغـــــة وتنـــــاول المفـــــردات اللغويـــــة 

الحصــيلة اللغويـة، واالرتقــاءتنميـةبهــدف بشـكل حيــوي ملمـوس،
بنوعيــــــة التعلــــــيم، وتحســــــين تعليميــــــة اللغــــــة، وتحقيــــــق تعمــــــيم 



وهـــذا . لتعلــيماالمعرفــة، دون ٔان يكــون ذلــك علــى حســاب نوعيــة 
إلــى حــّد كبيــر مــع درجــة الــوعي علــى مســتوى كــل يتضــافرالمســعى 

مـــن لــــه صــــلة بالعمليـــة التعليمــــة بٔاهميــــة الكـتـــاب اإللكـترونــــي فــــي 
وتعلــم اللغــة مــع اإليمــان الراســخ بقــدرتها علــى ،يميــةالعمليــة التعل

.الحديثةاستيعاب منجزات المدنية 
والقــراءة اإللكـترونيــة فعــل متكامــل يــربط المــتعلم باللغــة 
المـــــراد تعلمهـــــا فـــــي شـــــكل وضـــــعيات حميميـــــة ليســـــت بالضـــــرورة 
مقصـــودة للــــتعلم بــــذاتها، ٔالن مجــــرد اإلبحـــار فــــي االنترنــــت  ٔاو فــــي 

رصـــة للمـــتعلم ٔان يتلقـــى مجموعـــة كبيـــرة مـــن قـــرص مـــدمج يهيـــئ الف
فهــم اللغــة واســتيعابها مــع مــا يســتوعبه والوســائط تيســرالنصــوص 

ومـا مـن شـّك ٔان التفاعـل مـع هـذا . لغويةغير لغوية ومن معلومات 
تــٔاثيرا كبيــرا الكــم الهائــل مــن النصــوص والكـتــب مــن شــٔانه ٔان يــؤثر 

كلهـا،ات المـتعلمسلوكوُيْحِدُث تغييرا كبيرا في التعلم، في عملية
، والمرجو لهـذا التغييـر وطرق اكـتسابه للمعارف والمهارات اللغوية
ٔان يكون دائما في خير اإلنسان واإلنسانية


