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ملخص البحث
يهدف هذا البحث إىل تناول فاعلية التكنولوجيا النوعية يف تيسري عملية تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،
حيث يعد التعليم التكنولوجي وسيلة انجعة يف حالة تطبيقه بصورة جيدة .ومما ال شك فيه أن التقنيات احلديثة
واملتطورة تلعب دوراً مهماً من خالل استخدامها يف إعداد برامج تكنولوجية تتماشى والنظام التعليمي ،خاصة

وأن التطورات اهلامة اليت حدثت يف جمال تكنولوجيا املعلومات ،ويف تقنيات احلاسوب واالتصاالت السلكية

والالسلكية من توسع لشبكة االنرتنت وانتشارها ،وظهور لتطبيقات كثرية ومتنوعة يف الوسائل التكنولوجية قد
استثمرها املختصون يف جمال التعليم للوصول إىل نظام تعليمي مرن ومتفاعل مدعم ابلتقنيات والربجميات
احلاسوبية احلديثة ملواكبة التغريات السريعة واملتالحقة يف عامل التكنولوجيا ،ولسد حاجة املتعلم الذي يطمح إىل
التحصيل العلمي أبيسر السبل ويف أقل وقت ممكن .مع الوضع يف االعتبار رغبات املتعلمني ودوافعهم إىل
التعلم ومتطلبات العصر الذي يعيشون فيه .ويتناول هذا البحث  -متخذاً من املنهج الوصفي التحليلي دليالً-
أمهية التعليم اإلجيايب ومشكلة معاصرته لالنفجار التكنولوجي الواسع الذي يشهده العامل .كما يتعرض إىل
جدوى الوسائل التعليمية ،ودور تقنية املعلومات واالتصاالت يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها .ويتطرق
هذا البحث إىل أمهية التعليم اإللكرتوين التفاعلي الذكي ،والكتاب اإللكرتوين الذي سيكون بديالً أساسياً
وطبيعياً عن النظام التعليمي التقليدي؛ ألنه عبارة عن منظومة متكاملة من املعطيات ،واملفاهيم ،واألدوات
التفاعلية املتوفرة يف بيئة التعليم  ،ويشري البحث إىل أهم النتائج والتوصيات.

كلمات افتتاحية :التكنولوجيا النوعية – تيسري – الوسائط املتعددة – تقنية املعلومات

42

Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE)
Vol. 5: No. 16 (November 2019) page 42-54| www.gbse.com.my | eISSN : 24621714

Abstract: This research aims to address the effectiveness of qualitative technology in facilitating

the process of teaching Arabic to non-native speakers, where technological education is a viable
means if applied well. There is no doubt that modern and advanced technologies play an
important role by using them in the preparation of technological programs consistent with the
educational system, especially as the important developments that have taken place in the field of
information technology, computer and telecommunications technologies, and the emergence of
many applications Technological means have been invested by specialists in the field of
education to reach a flexible and interactive educational system. This research, based on the
descriptive and analytical approach, examines the importance of positive education. Also the
research pointed to the importance of teaching means, and the role of ICT in teaching Arabic to
non-Arabic speakers. This research addresses the importance of intelligent interactive elearning, and e-book, instead of the traditional educational system, because it is an integrated
system of data, concepts and interactive tools which is available in the learning environment,
and the research mention some important findings and recommendations.
Keywords: Qualitative technology, Facilitate, Multimedia, Information technology
2019 JGBSE

: Positive Education  التعليم اإلجيايب:ًأوال
تعد العملية التعليمية من أهم العمليات اليت حتتاج إىل إعادة دراسة وفهم جديدين يقومان على اإلملام بواقع
 يصحبه تفاعل اجليل اجلديد مع التطور التكنولوجي، خاصة وأن اجملتمعات يف تطور مستمر،اجملتمع وأفراده
 واليت أثرت على عملية التطور املنهجي للوسيلة التعليمية،اهلائل الذي وصلت إليه الوسائل التكنولوجية احلديثة
 ويف املرحلة اجلامعية على اخلصوص حيث صار الطالب حموراً أساسياً يف العملية، يف املراحل التعليمية املختلفة
 لذلك كان ال بد من الوصول إىل طرائق تعليمية انجحة تستخدم وسائط تكنولوجية فعالة هلا القدرة،التعليمية
.على تقدمي املعرفة واملعلومة للطالب بطرق سهلة وجذابة
 حيث يزود الطالب مبهارات،يعد التعليم اإلجيايب توهجاً تعليمياً ميزج بني األكادمييات والشخصية والسعادة
 واللجوء إىل.احلياة املختلفة كاملثابرة والتفاؤل واملرونة وتنمية الفكر والتفاعل والرتكيز الذهين الكامل وغري ذلك
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التعليم اإلجيايب يف العملية التعليمية ال يعين أنه ميثل منطاً مستقالً بذاته ،وإمنا هو نظام يستغل الوسائل
التكنولوجية للوصول ابلعملية التعليمية إىل علم تطبيقي إنساين حيقق نوعاً من املواكبة لسرعة العامل التكنولوجية؛
ذلك أن الثورة املعلوماتية والتطور التكنولوجي ليس له أتثري كبري يف اللغة العربية فحسب ،إمنا يف التعليم أيضاً،
فاالنفجار املعريف املتمثل يف الزايدة الكمية والنوعية يف املعرفة وفروعها حيتم على املؤسسات التعليمية أن تعيد
النظر يف أسس اختيار وختطيط وبناء املناهج واحملتوى الدراسي ،وأساليب التعامل مع املعرفة ،عرب الوسائل
التكنولوجية املتعددة ،واالستفاد ة من وسائل االتصال احلديثة والتقنيات املعاصرة يف تطوير مناهج اللغة العربية
للناطقني بغريها وحتديث طرائق تدريس ها ،خاصة أن االجتاهات احلديثة تتجه حنو اإلفادة من معطيات التقنيات
املعاصرة يف تدريس اللغة وتعليمها وتعلمها.
اثنياً :الوسائل التعليمية التكنولوجية وجدواها يف العملية التعليمية:
صنف  Edgar Dellالوسائل التعليمية يف شكل أطلق علية خمروط اخلربة،حيث يتضمن عشرة أقسام من الوسائل
التعليمية متدرجة من قاعدة املخروط إىل أعاله .ومت جتميع األقسام العشرة يف ثالث جمموعات متتالية على
أساس اخلربة اليت تتيحها للمتعلم وهي:
شكل رقم ( ) 1
تصنيف الوسائل التعليمية

الوسائل
احملسوسة

الوسائل شبه
احملسوسة
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الوسائل احملسوسة:
تضم هذه اجملموعة الوسائل التعليمية اليت تسمح للمتعلم ابكتساب اخلربة عن طريق املمارسة الفعلية يف النشاط
والعمل.وتضم هذه اجملموعة املستوايت األوىل يف قاعدة املخروط وهي ابلرتتيب :
▪ اخلربات املباشرة
▪ اخلربات املعدلة
▪ اخلربات املمثلة
الوسائل شبه احملسوسة:
تتطلب هذه اجملموعة املشاهدة واملالحظة من قبل املتعلم ،وتقل درجة واقعية اخلربة كلما ارتفعنا يف الرتتيب إىل
األعلى حيث ال يقوم املتعلم ابملمارسة الفعلية .
وتضم هذه اجملموعة مخسة مستوايت للوسائل التعليمية تبدأ من املستوى الرابع وحىت الثامن وهي:
شكل رقم ( ) 2

مستوايت الوسائل شبه احملسوسة
العروض

الرحالت

املعارض

الصور

العملية

العلمية

واملتاحف

املتحركة

اإلذاعة
التسجيالت
الصوتية
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الوسائل اجملردة:
تتطلب هذه اجملموعة استخدام الرموز البصرية أو اللفظية وتقل درجة واقعية اخلربة ويزداد جتريدها تبعاً لذلك.
شكل رقم ( ) 3

مستوايت الوسائل اجملردة
الرموز اللفظية

الرموز البصرية

جتدر اإلشارة إىل أن لكل وسيلة تعليمية خصائصها اليت من املفرتض أن متيزها عن غريها من الوسائل.كما أهنا
تعمل على زايدة الكفاءة التعليمية والوصول إىل ذروة االتصال التعليمي داخل حجرة الدرس أو خارجها ،لذلك
كان البد لتكنولوجيا تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها أن توظف ما أمكنها من الوسائل التعليمية التكنولوجية
حىت تكون وسيلة انجعة يف حالة استخدامها تقنيات حديثة ومتطورة ومتماشية مع التطورات العاملية ،ومن بني
هذه التطبيقات إدخال برامج تكنولوجية معدة مسبقاً لتخدم النظام التعليمي املقرر ،وأن يقوم أساتذة خمتصون
بتنفيذه وفق خطة مؤسسة بطريقة علمية ،وتعد الوحدات التعليمية الرقمية أحد العناصر اجلديدة لنوع من التعلم
القائم على الكمبيوتر إذ ميكن استخدامها ألكثر من مرة ويف مواقف متعددة مبا يضمن التكرار والتجدد يف
الوقت نفسه.
وقد ت ّدرج املختصون يف تسمية الوسائل التعليمية فكان هلا أمساء متعددة منها :وسائل اإليضاح ،الوسائل
البصرية ،الوسائل السمعية  ..وأحدث تسمية هلا ”تكنولوجيا التعليم ” اليت تعين علم تطبيق املعرفة يف
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األغراض العلمية بطريقة منظمة ،وهي مبعناها الشامل تضم مجيع الطرق واألدوات ،واألجهزة ،والتنظيمات
املستخدمة يف نظام تعليمي بغرض حتقيق أهداف تعليمية حمددة؛ ألن من أكرب التحوالت اليت يعرفها العامل
املعاصر ـ وخاصة يف شروط العوملة والنظام الدويل اجلديد ـ ما يسميه  Alvin Tofflerبـ"حتول السلطة"،
shift

Power

أي حتوهلا من سلطة للمال والثروة واحلكم  ..إىل سلطة للمعرفة The power of knowledgeقوامها

األساسي امتالك القدرة املعرفية ،والعلمية ،والتكنولوجية؛ ولذلك فقد حتولت أساليب وآليات إنتاج وتوزيع
واستهالك ،وتوظيف املعرفة إىل صناعة للمعرفة  Industry knowledgeخمططة وهادفة ،ومؤكد أن حقول الرتبية
والتنشئة تعد ابمتياز  -إضافة إىل حقول وجماالت أخرى ،كاإلعالم واالتصال واملعلومات  ..ـ أهم حقول هذه
الصناعة املعرفية ،وذلك على اعتبار أن مشاريع التعليم والتنشئة قد أصبح ينظر إليها على أهنا مبثابة “اهلندسة
االجتماعية  Social engineeringاليت تتحدد فيها ،بشكل منظم ،أمناط األهداف واألولوايت الرتبوية ،إذ مل يعد
متعلم اللغة العربية ذلك املتعلم املوثوق إىل طريقة األستاذ املعلم ،بل صار إبمكان متعلم اللغة العربية أن جيد
القواعد جاهزة وفق أنظمة معلوماتية تسهل عملية الفهم وختتصر عمل املعلم يف جوانب تتيح للمتعلم أن يصل
إىل القاعدة ابملثال والتطبيق يف كل مواد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
اثلثاً :تقنية املعلومات واالتصاالت يف تعليم اللغة العربية:
يسعى املهتمون مب جال تعليم اللغة العربية إىل استحداث أفضل الطرق للتعليم ابستخدام آليات االتصال احلديثة
كاحلاسوب ،والشبكات ،والوسائط املتعددة من أجل إيصال املعلومة للمتعلمني أبسرع وقت وأبقل تكلفة،
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وبصوره متكن من التحكم يف العملية التعليمية ،مع تزويد الطالب مبناخ تربوي تعليمي تتوفر فيه مصادر عدة
وقياس انتج العملية التعليمية.
من هنا علينا أن نشري إىل ضرورة استخدام أنواع من أنظمة التعليم لتيسري تعلم اللغة العربية للناطقني بغريها ،ملا
تتميز به تلك األنواع من مواصفات تسهل العملية التعليمية وتصل ابملتعلم إىل أفضل درجات األداء ،ومن هذه
األنواع الناجحة :
 التعليم االلكرتوين ): (E-Learningيعد التعليم اإللكرتوين النظام التعليمي املستقبلي املتكامل الذي سيكون بديالً أساسياً وطبيعياً عن النظام
التعليمي التقليدي؛ ألنه عبارة عن منظومة متكاملة من املعطيات ،واملفاهيم ،واألدوات التفاعلية املتوفرة يف بيئة
التعليم ،وألمهية هذا النوع من التعليم ظهر يف السنوات األخرية الكثري من املصطلحات اجلديدة يف ميدان
التعليم ،وطرحت حوهلا جمموعة من املفاهيم ،والتحديدات ،والتصورات مثل :التعلم االلكرتوين والتعلم املتنقل
وغريها ،وميكن تعريف التعليم اإللكرتوين أبنه :التعليم الذي يُقدم احملتوى التعليمي فيه بوسائط الكرتونية
وابستخدام آليات االتصال احلديثة كاحلاسوب والشبكات والوسائط املتعددة من أجل إيصال املعلومة
للمتعلمني أبسرع وقت ،وأبقل كلفة ،وبصورة متكن من إدارة العملية التعليمية وقياس وتقييم أداء املتعلمني.
وهذا يعين أن التعلي م اإللكرتوين منظومة تعليمية عامة تقدم الربامج التعليمية يف أي وقت ويف أي مكان
ابستخدام تقنية املعلومات واالتصاالت مثل :اإلنرتنت ،اإلذاعة ،القنوات احمللية أو الفضائية للتلفزيون،
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األقراص املمغنطة ،الربيد اإللكرتوين ،أجهزة احلاسوب ،املؤمترات عن بعد…) ،وهو أيضاً حيقق بيئة تعليمية
تفاعلية متعددة مصادر املعرفة واملعلومة بطريقة متزامنة يف الفصل الدراسي أو غري متزامنة ( عن بعد ) دون
االلتزام مبكان حمدد اعتماداً على التعلم الذايت من جهة ،والتفاعل بني املتعلم واملعلم من جهة اثنية حيث ميكن
تقدمي احلاسوب كوسيلة مساعدة يف العملية التعليمية؛ ألن ((النظم اآللية تفرض على املوضوع الذي تعاجله
انضباطاً واكتماالً يتعذر دوهنما إخضاعه ملنطق اآللة وحسمها القاطع )) ،وذلك يتطلب معرفة جيدة بطريقة
صياغة املناهج التعليمية بشكل دقيق وقابل للقياس ،وكذا معرفة مستوايت املتعلمني وقدراهتم العقلية واحلركية
واالنفعالية؛ ألن قدرة املستخدم ( املتعلم ) على حتديد حاجياته املعرفية يساعده على االختيار السليم للوسيلة
اليت حتقق له التحصيل الصحيح ،غري أن ما يشوب هذا النوع من التعليم وجود بعض احلواجز اليت قد حتول
دون الوصول إىل جناح التعليم خاصة فيما يتعلق ابلتكلفة الباهظة ،ونقص الكفاءة.
وميكننا إدراج هذا النظام يف عملية تيسري تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،مما يؤدي إىل إاتحة فرصة أكرب
للمتعلمني.
 -التعليم اإللكرتوين التفاعلي الذكي ): ( E-learning interactive intelligent

التعليم اإللكرتوين التفاعلي الذكي هو أسلوب جديد متطور ،و مستقبلي يسمح للمعلم واملتعلمني ابلتفاعل مع
بعضهما البعض بشكل مباشر وآين ،ويسعى القائمون على هذا النوع من التعليم يف بعض الدول العربية إىل
إدماجه يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من أجل الوصول إىل تعليم متكامل العناصر والفعاليات بدءاً
من تصميم املنهج الدراسي التفاعلي ،ومروراً بتحفيز املتعلم وترغيبه يف العملية التعليمية ،وانتهاء ابستحداث
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نظام امتحاانت ميكن من تقييم املتعلم ،حيث يركز التعليم املستقبلي على مهارات املعرفة الشاملة ،واملعرفة
املتخصصة يف آن واحد ،وذلك من خالل االستفادة من نظم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتطويعها إلثراء
كافة مراحل التعليم ابملصادر واحللول التقنية والتعليمية الالزمة إضافة إىل استخدامه للمعايري واملواصفات
التعليمية العاملية وأتكيده على تقييم خمرجات وجودة التعليم بشكل دائم ومستمر من خالل استخدام إدارة
املعرفة

) (Management Knowledge

واملشاركة الفعالة ،والواسعة للمتعلمني كجزء أساسي لبناء املهارات

التخصصية واملعرفية الالزمة هلم.
 -التعليم اجلوال أو

املتنقل) : ( Mobile Learning

ويستخدم فيه ا ألجهزة املتنقلة :آالت الويندوز  ،وأي جهاز تليفون رقمي واليت ميكن تسميتها أدوات
املعلومات؛ مثل استخدام األجهزة املتحركة
واألجهزة الرقمية الشخصية

)(Mobile Devices

)( Personal Digital Assistants

واألجهزة احملمولة ابليد

 ،واهلواتف النقالة

)(Handheld

)(Mobile Phones

،

واحلاسبات احملمولة ). (Laptops
و هذا النوع من التعليم حيرر املتعلم من حجرة الدرس ويعطيه هامشاً من حرية أداء وظائف متنوعة وخمتلفة يف
وقت واحد :كأن يتعلم املتعلم وهو يؤدي وظائف خمتلفة يف الوقت نفسه ،وفق مبدأ مرونة التعليم عن بعد؛ أي
إن هذا التعليم هو النقطة اليت تتفاعل فيها األجهزة املتنقلة مع التعلم اإللكرتوين ليثمر ذلك خربة تعلمية
)(Learning Experience

حتدث يف أي وقت وىف أي مكان  ،وهذا يعين أن انتشار استخدام األجهزة الذكية

بني فئات كثرية من أفراد اجملتمع إىل درجة اإلدمان أحياانً جيعل من الضروري استثمار هذه التوجه االجتماعي
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اجلديد إجيابياً وحتويل اإلقبال على التكنولوجيا إىل فتح جديد يف جمال الثورة املعرفية واملعلوماتية ،وتوظيف
التطبيقات التكنولوجية اجلديدة إىل مهارات تسهم يف إثراء اجلانب املعريف والعلمي للمتعلم وتزيد يف تعلقه
وإقباله على العملية التعليمية.
 -الكتاب اإللكرتوين ): (E-book

ال خيفى على أحد وجود تلك الصفحات املتسعة على شبكة اإلنرتنت الدولية التقنية املسماة ابلكتاب
اإللكرتوين ،وفيه يتم ختزين حمتوى املوضوعات اليت يراد تقدميها للطالب على قرص مدمج ،يتم مشاهدته على
شاشة الكمبيوتر العادية دا خل حجرة الدرس ويتم التحكم من انحية الطالب ابستخدام مؤشر لالنتقال من
فصل آلخر ومن صفحة آلخرى  ،وهذا الربانمج عادة ما جيمع بني املعلومات أو البياانت املقروءة أو املكتوبة
والرسوم والصور الثابتة واملتحركة واملؤثرات الصوتية والصورية ،ولو مت أتليف (إنتاج) كتب إلكرتونية يف جمال
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها فإن ذلك سوف يقدم خدمة جليلة ملتعلم اللغة العربية ملا سيوفره من
مستلزمات فهم الدرس وختزينه ،وهذا ما جيعل عملية االسرتجاع فيما بعد أسهل نظراً للممارسة الفعلية
للمعلومات املقدمة ال استقباهلا فقط.
الوسائط املتعددة ): (Multimedia

الوسائط املتعددة أو ما تعرف ابمللتيميداي؛ وهي عبارة عن مصطلح لوصف احتاد الربامج واألجهزة اليت متكن
املستخدم من االستفادة من :النص ،والصور ،والصوت ،والعروض ،والصور املتحركة ،ومقاطع الفيديو ،وتعىن
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الوسائط املتعددة بعرض املعلومات يف شكل ن صوص مع إدخال كل أو بعض من العناصر التالية :الصوت
والصور الرقمية ،والرسوم املتحركة ،ولقطات الفيديو احلية خاصة يف تدريس بعض املقاييس اليت ترتبط ارتباطاً
وثيقاً ابلتجربة أكثر من ارتباطها ابلرتاكم املعلومايت أو املعريف.
ومن اخلدمات اليت تقدمها الوسائط املتعددة يف تعليم اللغة العربية أهنا تصل ابلعملية التعليمية إىل مبتغاها وجتعل
العملية التعليمية ممتعة وشيقة ،فتهيئ فرصاً جديدة لتيسري احلصول على املعلومات عن طريق استثارة أكرب قدر
من احلواس البشرية ،وقد أثبتت املنجزات اليت متت على صعيد اللغات األخرى لتزاوجها مع احلاسوب قدرة
فريدة على إكساب هذه اللغة ارتقاءً وكفاءةً وحيويةً ومرونةً .
اخلامتة والنتائج
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد بن عبد هللا .ال شك أن استخدام وسائل التكنولوجيا
احلديثة يف التعليم والتعلم له أمهية كبرية يف تطوير العملية التعليمية يف املدارس واجلامعات حيث إنه يزيد من
التفاعل بني الطالب يف تبادل املعلومات واحلصول عليها بسهولة دون احلاجة للتواجد يف نفس املكان أو داخل
الغرفة الصفية كما كان احلال يف الطريقة التقليدية يف التعليم منذ سنوات ،كما سهل عملية التواصل بني الطالب
أنفسهم من جهة وبني املعلم من جهة أخرى .وهناك العديد من الوسائل التكنولوجيا اليت استخدمت يف دمج
التكنولوجيا يف التعليم ابتداءً من استخدام احلاسوب الشخصي  ،اهلواتف الذكية ،شبكة اإلنرتنت ووسائل
التواصل االجتماعي املختلفة وغريها من التقنيات احلديثة .
ومن نتائج هذه الورقة البحثية:
 التعليم التكنولوجي وسيلة انجعة يف حالة تطبيقه بصورة جيدة.52
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 التقنيات احلديثة واملتطورة تلعب دوراً مهماً من خالل استخدامها يف إعداد برامج تكنولوجية تتماشى والنظامالتعليمي املقرر ،خاصة وأن التطورات اهلامة اليت حدثت يف جمال تكنولوجيا املعلومات تعني كثرياً يف عملية
التعليم والتعلم.

 استخدام عناصر تقنية خمتلفة يف عملية التعلم يؤدي إىل زايدة قابلية املتعلم يف اكتساب املعارف واملعلومات. -البد من االستفادة القصوى من التطور والوفرة احلادثة اليوم يف التقنية لدفع عملية التعلم.
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