
 املقدمة
هذا العرص  يف اولوجيا وتقدمهإن اتلكن

فرد وسوف تتطور تطورا  امنهالعوملة شيئ اليفر 
ور الزمان وحمتاجات نسجاما مع تطارسيعا 

فقط  تليس اولوجيا وتقدمهانلاس. اتلكن
املجال االقتصادية  يفاإلنسان يستفيد منه 

والسياسية واالنتاجية ولكن يستفيد منه 

أيضا جمال الرتبية واتلعليم من جانب 
 .تطويرهما وتنفيذهما وتقويمهما

ولوجيا تكنأن كثري من انلاس يعد 
اتلعليم تتعلق كثريا بماكينة أو آلة فقط لكن 

جيا اتلعليم عندها املعىن األوسع منها، وتكنول
ويه إدماج بني العنارص اخلمسة يعىن انلاس 
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Abstract 
Arabic learning -like other learnings- requires technology as a systemic effort in designing, 

developing, implementing and evaluating the whole learning process. The implementation of 

technology in Arabic learning is expected to be able to answer most of the problems experienced 

by teachers and students in Arabic learning, because technological learning can help teachers in 

delivering materials. Morefover, learners can absorb the materials maximally as well. This sudy is 

a conceptual thinking using a descriptive-analysis method. The conclusion of this study is the 

application of technology in Arabic learning is an attempt to overcome problems in Arabic 

learning, because learning technology is absed on some principles, namely systemic approach (al 

madkhal al-nizhamiy), student-oriented, and the use of learning resources optimally. 
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Abstrak: 

Pembelajaran bahasa Arab –seperti pembelajaran disiplin ilmu lainnya- membutuhkan teknologi 

sebagai usaha sistemis dalam merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

keseluruhan proses pembelajaran. Melalui penerapan tekonologi dalam pembelajaran bahasa Arab 

diharapkan akan dapat menjawab sebagian besar persoalan – persoalan yang dialami guru dan 

siswa dalam pembelajaran bahasa Arab, sebab teknologi pembelajaran secara teknik dapat 

membantu guru dalam menyampaikan materi dan peserta didik juga dapat menyerap materi 

pembelajaran bahasa Arab secara maksimal. Tulisan ini merupakan pemikiran konseptual dengan 

memakai metode desktiptif – analisis.  Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan teknologi 

dalam pembelajaran bahasa Arab merupakan upaya dalam mengatasi problematika pembelajaran 

bahasa Arab, sebab teknologi pembelajaran mengguanakan beberapa prinsip, yaitu pendekatan 

sistemik (al madkhal al-nizhamiy), berorientasi kepada siswa, dan penggunaan sumber daya 

pembelajaran secara maksimal.  

 

Kata Kunci : Teknologi Pembelajaran, Desain, Pengembangan, Penerapan dan Evaluasi. 
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واآللة والفكرة والعملية واإلدارة، كما تتصور 
  1اآليت: الشلك يف

 
 

ه العنارص اخلمسة تكون منظمة هذ
ولوجيا تكنبعضا. وذللك  انفصل بعضهتوال

اتلعليم تعترب نتاج وعملية. وأما باعتبارها 
نتاجا فيه ملموسة كمثل اتللفاز واملذياع 

وجيا واحلاسوب وغري ذلك من إنتاج اتلكنول
ية فيه نظرية أو لماملتنوعة. وأما باعتبارها ع

مون تعلي الطلبة يةكيف يف جتريدية وتبحث
 هاأن تعالج املشالكت الىت تواجه ديرتبسهولة و

 عن مكونات انلظرية . وقد تعددتوناملتعلم
 تشتمل أنها يرى من عليم، منهمتكنولوجيا اتل

 ويه اإلنسان، واآلالت :مكونات ىلع ثالثة
هذا الرأي اكن . يةواملواد اتلعليم اتلعليمية

مكونات  ثالثة اتلعليم ىلع تكنولوجياقترص ي
اتلعليمية،  مكونات الوسائل تتعدى وال فقط
أن  تكنولوجيا  الرأي هذا اعترب فقد ثم   ومن

 والعكس.  اتلعليمية الوسائل يه اتلعليم

 حتتوي ىلع مخسة أنها يرى من ومنهم 
واالستخدام،  واتلطوير، اتلصميم، :مكونات

                                                           

1
وسائل االتصال حسني محدي الطوبيج،  

)كويت: دار  ، الطبعة اثلامنةاتلعليم يفواتلكنولوجيا 
 35م(، 1987 العيم،

 يعد أقرب هذا الرأي واتلقويم. واإلدارة
 جمال تكنولوجيا اتلعبري عن إىل املكونات

الواقع.  وأشمل وأقرب إىل اتلعليم بطريقة أوسع
    هذه املقالة املتواضعة فسيبحث الاكتب  يفو

 الرأي اثلاىن. يف
 

 مفهوم تكنولوجيا تعليم اللغة العربية 

(( Technologyإن لكمة تكنولوجيا ))
يف األصل مشتقة من اللغة ايلونانية الىت 

أي  ((Techno"تكنو")) :ترتكب من مقطعني
))لويج(( أو فن(( و  ))ِحْرفة أو َصنَْعة

((Logy)) وجد من يعترب  اجلزء " وي.أي "علم
(( مشتق من Technologyمة ))لك األول من

(( أي ))اتلقنية Techniqueاللغة اإلجنلزيية ))
أو األداء اتلطبييق((، مستندا إىل أن هناك صلة 
بني اللكمتني ايلونانية واإلجنلزيية من حيث 
االشتقاق اللغوي ومن حيث املعىن، فاحلرفة أو 

لفكرة  يه إال تقنية أو تطبيق أدايئ الصنعة ما
ن هنا فإن اتلكنولوجيا لكمة مركبة معينة، وم

تشري إىل علم اتلقنية أو العلم اذلى يهتم 
بتحسني األداء والصياغة أثناء اتلطبيق 

2العميل.
 

                                                           

2
عبد العظيم عبد السالم الفرجاىن،   

 )القاهرة: دار غريب،  اتلكنولوجيا وتطوير اتلعليم
  36-35م(،  2002
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يتضح أن معىن هذه اللكمة املركبة 
)تكنولوجيا( يه فن احلرفة أو علم احلرفة أو 

ويتضح أيضا أن لكمة تكنولوجيا  .فن الصنعة
، اتلقين اتلطبييقترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعلم 

 ويدل ىلع ذلك أصل اللكمة يف اللغة اإلجنلزيية
اتلعريف العام كما سبق القول. استنادا إىل 

السابق للتكنولوجيا فيمكن تعريف 
وخاصة بتعليم اللغة –تكنولوجيا اتلعليم 

ملبادئ ونظريات  ))تطبيق نظيم بأنها -العربية
اتلعليم واتلعلم عملياً يف الواقع الفعيل مليدان 

 اللغة العربية((.   تعليم
هناك تعاريف عديدة عن تكنولوجيا 
اتلعليم اصطالحا وقد تتطورت وفقا للتاريخ 

ما  وتطو ر تكنولوجيا اتلعليم بنفسها. ومنها
 اتلفكري منهجية م( أن ها1999ذهب إيله حيدر )

وتطويرها  املشالكت، وإنماء املستوياتحل  يف
 وترقية وتصميمها اتلعليمية وختطيط العملية

 3الطريقة انلظمية. مردوداتها باستخدام
تكنولوجيا اتلعليم يه عملية متاكملة 
تقوم ىلع تطبيق هيلك من العلوم واملعرفة عن 
اتلعلم اإلنساين واستخدام مصادر تعلم برشية 

تعلم وفرديته وغري برشية تؤكد نشاط امل

                                                           

 اخلصائص نظريةموىس حيدر،  جعفر 3

يم تكنولوجيا يف وتطبيقاتها )سودان:  اتلعليم اتلعل 
 5-4م(، 1999الرتبية،  لكية اخلرطوم جامعة

بمنهجية أسلوب املنظومات تلحقيق األهداف 
 4اتلعليمية واتلوصل تلعلم أكرث فعايلة.

 يف اإلدارة جملس صادق 1994 اعم يفو
واتلكنولوجيا  الرتبوية االتصاالت مجعية

 اتلعليم أن  تكنولوجيا (AECT) األمريكية
العمليات  تصميم يف واتلطبيق انلظرية(يه )

 وإدارتها وتطويرها واستخدامها واملصادر
5اتلعل م((. أجل وتقويمها من

  
لك فإن هناك مصطلحات وفقا ذل

انلاس مرتادفات بكلمة من  كثري يعدها
 Instructional) اتلعليم "تكنولوجيا

Technology)  يعىن وسائل تعليمية
(Instructional Aids )واتلكنولوجيا يف اتلعليم 
(Technology in Instruction)  وتكنولوجيا

وفيما يىل  (.Educational Technology) الرتبية
الرشح موجزا من لك املصطلحات املقصودة 

مفهوم تكنولوجيا اتلعليم ليك يتضح نلا 
 بينها واملصطلحات املذكورة.  فرقالو

 (Instructional Aids) الوسائل اتلعليمية
ىه املصطلح من أكرث املصطلحات تداخاًل مع 
مصطلح تكنولوجيا اتلعليم. الوسائل اتلعليمية 
قد تمثل خطوة سابقة ومرحلة تطورية أدت إىل 

                                                           
4
 http://ar.wikipedia.org/wiki 

5
 Barbara B .Seels dan Rita C. Richey, 

Instructional Technology, The Definition and Domains 

of The Field, [Terj. Dewi S. Prawiradilaga, R. 

Rahardjo, Yusufhadi Miarso], (Jakarta: IPTPI dan 

LPTK, 2000), 10. 
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وقد تطور مفهوم  ظهور تكنولوجيا اتلعليم
الوسائل اتلعليمية بتطور احلواس اليت ختاطبها 
هذه الوسائل فاكنت الوسائل ابلرصية ثم اكنت 

السمعية ثم الوسائل السمعية وابلرصية الوسائل 
ثم الوسائل اتلعليمية اليت ختاطب أكرث من 

. وذللك فلخص ابلاحث تعريفاً للوسائل  حاسة
اتلعليمية ))بأنها األجهزة واألدوات واملواد 
اتلعليمية اليت يستخدمها املعلم داخل حجرة 
ادلراسة تليرس هل نقل اخلربات اتلعليمية إىل 

بسهولة ووضوح((. ومن هنا عرف أن املتعلم 
الوسائل اتلعليمية تمثل جزءاً من منظومة 
تكنولوجيا اتلعليم. وانسجم مع ذلك نقل 
الطوبيج كماكتبه روبرت حينك )) إذا سأنلا 

رجال الرتبية واتلعليم عما يقصد من  كثري
أجاب عدد كبري منهم فبتكنولوجيا اتلعليم 

 دريساتل يفبأنها تعىن استخدام اآلالت 
أو  اكستخدام أجهزة السينما أو اآلالت احلاسبة

العقول االلكرتونية أو غري ذلك. واحلقيقة أن 
تكنولوجيا اتلعليم أشمل وأعم من جمرد 

وقال الفرجاىن  6استخدام األجهزة واآلالت((.
))هناك فرق بني الوسائل اتلعليمية وبني 
تكنولوجيا اتلعليم، باعتبار أن دور الوسائل 

                                                           

 .32، وسائل االتصالالطوبيج،  6

اتلدريس بينما تسىم  يفيمية ينحرص اتلعل
 7تكنولوجيا اتلعليم للتطوير العملية كلك((. 

 Technology in)اتلكنولوجيا يف اتلعليم 

Instruction) شري إىل استخدام اتلطبيقات ت
اتلكنولوجية واالستفادة منها يف إدارة وتنظيم 

  8مؤسسة تعليمية. يالعملية اتلعليمية بأ
فاستخدام احلاسب اآليل مثاًل لعمل قواعد 
بيانات الطالب والعاملني باملؤسسة اتلعليمية 
أو تلنظيم اجلدول إىل غري ذلك يطلق عليه 
اتلكنولوجيا يف اتلعليم ومن هنا يتضح الفرق 

 . بني املصطلحني
خالفا باملصطلحني السابقني فإن لكمة 

 ( TechnologyEducational)تكنولوجيا الرتبية 
يستعملها اآلن بعض العلماء تبادال وتداخال 

 Instructional) بكلمة تكنولوجيا اتلعليم
Technology.)  منهم من يفرق بينهما ومنهم من

ا باتلبادل. وقال همزة ب. يتفق ىلع استعماهلم
اذلين يتفقون لكمة  أونو ونينا ملاتنجو ))إن

وجيا تكنولوجيا اتلعليم يستدلون ىلع اتلكنول
أنسب لكمة باتلعليم بينما اكنت لكمة 

تعلق كثريا باملدرسة تتكنولوجيا الرتبية 
وبيئتها. بالعكس ذلك هم اذلين يتفقون 

                                                           

-38 ،وتطوير اتلعليم اتلكنولوجياالفرجاىن، 7
39. 

8
 Hamzah B. Uno, dan Nina Lamatenggo, 

Teknologi Komunikasi dan Informasi Pembelajaran, 

Cet. II (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 19 
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استعماهلما معا يستدلون أن تكنولوجيا 
 9لكمة تكنولوجيا الرتبية(( يفاتلعليم يندرج 

أي تكنولوجيا الرتبية أعم من تكنولوجيا 
اتلعليم. كما قيل ))أن مفهوم تكنولوجيا 
اتلعليم يشرتك فيه العنرص البرشي بأفاكره 
وأسايلبه مع األجهزة واألدوات واملواد 
بإماكنياتها للعمل ىلع حتليل القضايا 
واملشالكت املتصلة جبميع جوانب انلمو 

بة هلا والعمل اإلنساين واقرتاح احللول املناس
ىلع تنفيذ تلك احللول، وتقويم نتاجئها، وإدارة 
مجيع العمليات املتعلقة بها. وىلع هذا األساس 
فتكنولوجيا اتلعليم تعد جزءاً من تكنولوجيا 
الرتبية وبعداً واحداً من أبعادها. وىلع هذا فإن 
االختالف بني املفهومني هو يف درجة العمومية 

الرتبية أعم من واخلصوصية فتكنولوجيا 
  10تكنولوجيا اتلعليم((.

هذا املفهوم يناسب ما قدمه يوسف 
هادى ميارسو بقوهل ))تكنولوجيا اتلعليم هو 
مفهوم معقد، و يمكن دراستها من خمتلف 
اجلوانب واملصالح. إال إذا اكن تكنولوجيا 
اتلعليم كحقل لدلراسة العلمية، تتطور 

نت وجيا. اكباستمرار وفقا تلطور العلم واتلكنول
                                                           

9
 Hamzah B. Uno, dan Nina Lamatenggo, 

Teknologi Komunikasi...,18-19  

10
الفرق بني مفهوم تكنولوجيا مصطىف هاشم، " 

، 2017سبتمرب  27تزنيل  ،"اتلعليم والوسائل اتلعليمية
http://kenanaonline.com/users/mhae2016/posts/408928 

تكنولوجيا اتلعليم مرتبطة دائمة مع املعدات، 
وخاصة يف شلك الطريقة السمعية وابلرصية. 
حىت تقدم هذه املعدات فقط كعامل مساعد 
يف تدريس املعلم. استنادا إىل اتلطورات األخرية 
من هذا انلموذج، فإن تعريف تكنولوجيا 
اتلعليم يه انلظرية واملمارسة من تصميم 

واستخدام وإدارة و تقييم العمليات  وتطوير
واملوارد من أجل اتلعلم. ويمكن اعتبار 
تكنولوجيا اتلعليم عمليا باعتبارها عملية 

11منهجية للمساعدة يف حل مشلكة اتلعلم((.
 

وإن أحدث اتلعريف تلكنولوجيا 
يف  اإلدارة جملساتلعليم هو تعريف قدمه 

واتلكنولوجيا  االتصال الرتبوية مجعية
كما نقله  م2004 السنة  يف (AECT)  األمريكية

 ورسيتا، يعىن: 

“Instructional technology is the study 

and ethical practice of facilitating learning 

and improving performance by creating, 

using, and managing appropriate 
technological processes and resources 

(AECT).”12 

سبق من اتلعاريف املذكورة  بناء ىلع ما
فلخص ابلاحث أن تكنولوجيا اتلعليم يه 

                                                           
11

 Yusuf Hadi Miarso, Menyemai Benih 

Teknologi Pendidikan, Cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 

2007), 76 
12

 Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran: 

Landasan & Aplikasinya, Cet. I (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008), 17 

http://kenanaonline.com/users/mhae2016/posts/408928
http://kenanaonline.com/users/mhae2016/posts/408928
http://kenanaonline.com/users/mhae2016/posts/408928
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يف تصميم العمليات  13"انلظرية واتلطبيق
واملوارد اتلعليمية وتطويرها واستخدامها 
وإدارتها وتقويمها من أجل اتلعلم واتلعليم بما 

 ." الطلبة هاتواجه الىت املشالكت منفيهما 
ها تتضمن العرض السابق أنفيتضح من 

(. تكنولوجيا 1من عنارص عديدة ويه: 
(. تكنولوجيا 2اتلعليم فن من الفنون العلمية، 

اتلعليم وتكنولوجيا الرتبية مصطلحان 
(. 3تبادالن ومتداخالن استعماال، م

تكنولوجيا اتلعليم التقترص دالتلها ىلع جمرد 
استخدام اآلالت واألجهزة احلديثة فحسب 

تعين أساساً منهجية اتلفكري، لوضع أيضا  ولكنها
أي اتباع  ،(System-approach)منظومة تعليمية 

منهج وأسلوب وطريقة يف العمل. وأنها تسري ىلع 
مة ونظريات اتلعليم واتلعل م  وفق خطوات منظ 
احلديثة كمثل املوارد البرشي ة واملواد اتلعليمية 
صات املايلة والوقت الالزم ومستوى  واملخص 

ق األهداف املنظومة.  املتعلمني، بما حيق 
تكنولوجيا اتلعليم تتناول اتلعلم بني 

هلا، اتلعلم إما أن يكون  انلاس موضواع رسميا
بيئة املدرسة  يفيا وال يقترص فرديا وإما مجاع

أي ماكن ما وَمن ما  يفولكن يقع  طفق

                                                           

انلظرية تتكون من املفهوم واملبادئ  13
واملقرتحات الىت تسهم لرتقية العلوم. واتلطبيق بمعىن 

 تنفيذ العلوم يف حل املشالكت.

يناسب ما حيتاج إيله انلاس. وهذه  وبطريق ما
 لشلك اتلايل: ا يفاحلالة تتصور 
 
 

 

 

ضوء ماسبق فإن تلكنولوجيا  يفو
جماالت ويه: اتلصميم واتلطوير  مخساتلعليم 

واالستخدام واإلدارة واتلقويم. هذه املجاالت 
: مستوى تتفاعل فيما بينها ىلع املستويني

لك  يفانلظرية ومستوى املمارسة أو اتلطبيق. و
مستوى منهما تأخذ هذه املجاالت توصيفات 

 معينة كما بينها الشلك اآليت: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

هذا املفهوم هناك مصطلحان مهمان 
البد من فهمهما جيدا وهما عملية و مصادر أو 

هذا املجال فيه  يفد. وأما معىن عملية رموا
سلسلة من األنشطة اليت يتم توجيهها إىل 
نتيجة حمددة. واملصادر أو املوارد يه لك مايؤكد 
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وقوع اتلعلم بما يف ذلك من خدمات انلظام 
ة. هذان املصطلحان ئواملواد اتلعليمية وابلي

جماالت تكنولوجيا اتلعليم  يفمضمومان 
 . ةاخلمس

 يفواملجاالت اخلمسة الىت تتضمن 
تكنولوجيا اتلعليم حينما تؤدي دورها ىلع 

 يت: أيفإنها تعتىن بما  ةمستوى انلظري
اتلصميم، يعتىن ىلع مستوى انلظرية  -1

بانلظم العامة واتلعلم ووسائل ابلحث 
قول آخر  يفواإلدراك واملنهج ادلرايس. و

 يشري اتلصميم إىل حتديد كيفية اتلعلم.
مستوى انلظرية  اتلطوير، يعتىن ىلع -2

ىلع مستوى اتلعليم  تصال اإلنساينباال
واتلفكري ابلرصي واتلعليم ابلرصي 

قول  يفواالتصال ابلرصي وعلم اجلمال. و
يشري اتلطوير إىل عملية تأيلف وإنتاج آخر 

 املواد اتلعليمية.

نلظرية االستخدام، يعتىن ىلع مستوى ا -3
ادلراسية  جباستخدام املعارف واملناه

ونظرية انلظم العامة واتلغيري واتلطوير 
االستخدام قول آخر يشري إىل  يفانلظايم. و

الفعيل للمواد واالسرتاتيجيات يف سياقها 
 املحدد.

اإلدارة اإلدارة، يعتىن ىلع مستوى انلظرية ب -4
جمال اإلدارة  يف العامة واالتصال اإلنساين

 واحلث واالقتصاد واملعلومات اإلدارية. 

اتلقويم، يعتىن هذا املجال ىلع مستوى  -5
انلظرية باتلعلم السليك، واتلعلم املعريف، 

يشري اتلقويم قول آخر  يفو 14واتلقويم العام.
 إىل تقرير مدى كفاية اتلعليم. 

وإذا اكنت هذه املجاالت اخلمسة من 
تعليم  يفجماالت تكنولوجيا اتلعليم تتطبق 

 اللغة العربية فيلخص ابلاحث ذلك كما يىل: 
تعيني ظروف تعلم  يفعملية اتلصميم يه  -1

اللغة العربية البتداع اسرتاتيجياته 
كمثل املناهج وادلروس. فيشتمل  ومنتجاته

 ىلع األمور اتلايلة:

عليمية للغة العربية. تصميم انلظام اتل .أ 
مية : تصميم انلظام اتلعليوقال سيلز

 يفية لم( اتلحليل، أي ع1فيه يتضمن 
 (2املواد الىت سيدرسها املتعلم. تصييغ 

ة يف تعيني الطرق اخلطة، أي عملي
 يفاتلطوير، أي عملية  (3املستعملة. 

( اتلطبيق، 4كتابة وجتهزي املواد ادلراسية. 
استخدام املواد ادلراسية  يفأي عملية 
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 يف( اتلقويم، أي عملية 5واسرتاتيجيتها. 
15قة اتلعليم. تعيني د

 

تصميم االسرتاتيجية اتلعليمية للغة  .ب 
اختيار وتنظيم  يفالعربية، أي عملية 

اتلعليم كمثل الرتتيب ومواصفات املادة 
ادلراسية وجماهلا وطريقة اتلعليم ووسائله 
املناسبة للحصول ىلع األغراض 

 املستهدفة. 

تعليم  ومرااعة خصائص املتعلمني يف .ج 
من: خلفية الطلبة اللغة العربية بما فيهم 

مرهم وجنسهم وخرباتهم وقدرتهم وع
الرتبية وترقية آبائهم من  ومرحلتهم يف

 خصائص الطلبة اتلحليل ىلع 16اإلقتصاد.
تطوير  االسرتاتيجية  هو منطلق أسايس يف

 اتلعليمية. 

اتلصميم اليقوم بدوره مدخلية منظمة 
تطوير املواد ادلراسية فحسب وإنما يكون  يف

عملية حتل مشالكت تعلم اللغة العريية 
 وحتليلها بادلقة.

اتلطوير وهو يتأسس ىلع اتلصميم أي  -2
يهتم بقضايا اإلنتاج وتطويرها  املجال

تقنية  (أ فيشتمل ىلع األمور اتلايلة: 
أي إنتاج الطباعة ملواد تعليم اللغة العربية، 
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 Barbara B. Seels dan Rita C. Richey, 

Instructional Technology, 33 
16

 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, 

Strategi Pembelajaran Bahasa, Cet. Ke-2 (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2009), 128 – 130    

للمتعلمني كمثل الكتب أو نقل املواد 
تقنية السمعية  (بواملواد املرئية اثلابتة. 

وابلرصية تلعليم اللغة العربية، أي طريقة 
االنتاج وإلقاء املواد ادلراسية باستخدام 
الوسائل أو إلكرتونيات السمعية وابلرصية 
الىت تتضمن فيها من املعلومات ادلراسية.  

تقنية الوسائط املتعددة تلعليم اللغة  (ج
وتقنية الكمبيوتر املساعد  (دالعربية. 

 تلعليم اللغة العربية.
االستخدام وهو جمال يعتىن بتوظيف  -3

 ئل واستخدام الوسائط اتلعليمية يفالوسا
مواضعها. أي عملية اختيار الوسائل 

تعلم الطلبة يف اتلعليمية املناسبة بأنشطة 
ملسؤلون عنها هم املدرسون االلغة العربية. و

واملدرسات. فيشتمل ىلع مايىل: استخدام 
الوسائل اتلعليمية سمعية اكنت أم برصية 

تعليم اللغة  يفواستخدام شبكة اإلنرتنيت 
أمور البد  العربية. عالوة ىلع ذلك هناك

متعلىم حتليل استعداد  (1من مراعتها: )
حتديد أهداف تعليم  (2العربية. ) اللغة
العريية لغري انلاطقني بغريها  اللغة

اختيار وسائل تعليم اللغة  (3) 17خاصة.

                                                           

تدريس اللغة  ومن األهداف املهمة يف 17
اتلعلم اذلاىت  يفالعربية هو أن يكتسب املتعلم رغبة 

علقة حتصيل املعرفة، ويه مت يفواالعتماد ىلع اذلات 
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تعليم اللغة  يف(.تورُّط الطلبة 4العربية. )
(. تقويم وتنقيح عملية تعليم 5العربية. )

 اللغة العربية.

طه يلع أنظر:   الواقع باهلدف السابق إىل حد كبري. يف
سعاد عبد الكريم عباس الوائيل، حسني ادليليم و

ردن: دار )األاللغة العربية مناهجها وطرائق تدريسها
. وقال حممود 73م(، 2005الرشوق للنرش واتلوزيع، 

يمكن تلخيص أهداف تعليم اللغة رشدي خاطر  
أهداف رئيسية  ةيف ثالثالعربية لغري انلاطقني بها 

ب اللغة العربية بالطريقة الىت ال( أن يمارس ط1 يه:
يمارسها بها انلاطقون بهذه اللغة أو بصورة تعرب من 

ضوء املهارات اللغوية األربع يمكن القول  يفذلك. و
أ( تنمية دف مايىل: ستهبأن تعليم العربية لكغة ثانية ي

ة العربية عندما يستمعون قدرة الطالب ىلع فهم اللغ
تنمية قدرة الطالب ىلع انلظق الصحيح  إيلها. ب(

 يفللغة واتلحدث مع انلاطقني بالعربية حديثا معربا 
ج( تنمية قدرة الطالب ىلع يف األداء.  املعىن، سليما 

درة قراءة الكتابات العربية بدقة وفهم. د( تنمية ق
( 2الطالب ىلع الكتابة باللغة العربية بدقة وطالقة. 
ها أن يعرف الطالب خصائص اللغة العربية وما يمزي

دات وتراكيب مفروعن غريها من اللغات أصوات 
(. أن يتعرف الطالب اثلقافة العربية وأن 3ومفاهيم.  )

يلم خبصائص اإلنسان العريب وابليئة الىت يعيش فيها 
حممود رشدي خاطر تعامل معه. أنظر: واملجتمع اذلي ي

تدريس اللغة العربية والرتبية ادلينية طرق ، وزمالئه
)القاهرة: دار يف ضوء االجتاهات الرتبوية احلديثة

 407م(، 1983املعرفة، 

اإلدراة، يعتىن تدبري تكنولوجيا اتلعليم  -4
بطريقة اتلخطيط واتلنظيم واتلنسيق 

شتمل ىلع املرشواعت يواملراقبة. هذا املجال 
واملصادر اإلدارية ونظم اتلبادل واتلواصل 
اإلدارية وإدارة املعلومات واملعارف وتنظيم 

 (أوتشتمل ىلع األمور اتلايلة:  مصادرها. 
إدارة املرشواعت، تتضمن فيها اتلخطيط 
واملراقبة واتلحكم بمشاريع اتلصميم 

إدارة  (ب واتلطوير تلعليم اللغة العربية.
تتضمن فيها ختطيط ومراقبة نظم ادر، املص

وخدمات املصادر واتلحكم بها تلعليم 
نظم اتلبادل واتلواصل  (ج اللغة العربية.

إدارة  (د تلعليم اللغة العربية.اإلدارية 
تتضمن فيها اتلخطيط واملراقبة املعلومات، 

واتلحكم بتخزين املعلومات ونقلها أو 
 معاجلتها بغرض توفري املصادر من أجل

 اتلعلم تلعليم اللغة العربية.
ة اتلعليم ءفااتلقويم، يعىن عملية تقدير ك -5

من فيه: حتليل ضيف اتلعلم. هذا املجال يت
املشالكت اتلعليمية وعالجها وانلتائج 
ومستوياتها واملتابعة وإماكنياتها، كما يعتىن 
بالقياس املرجع إىل املعيار واتلقويم 

18هايئ. اتلكويين، واتلقويم الشامل أو انل
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تعليم اللغةة العربيةة،  يفحتليل املشالكت  .أ 
فيشتمل فيها ىلع تقريةر طبيعةة املشةلكة 
ومعاملهةةا باسةةتخدام اسةةرتاتيجيات مجةةع 

 املعلومات واختاذ القرار .
اتلقويم اتلكويين تلعلةيم اللغةة العربيةة،  .ب 

فيتضةةمن مجةةع معلومةةات حةةول كفايةةة 
الربنةةامج واسةةتخدام هةةذه املعلومةةات يف 

 الربنامج .تطوير 
 الشةمو/اانلهايئاختايم/اتلقويم اإلمجةايل .ج 

تلعليم اللغة العربية، فيتضةمن فيةه مجةع 
معلومات حول كفاية الربنامج واستخدام 
هذه املعلومةات الختةاذ القةرارات حةول 

 استمرار استخدام الربنامج من عدمه.

توضيحا ملاسبق من ابليانات فلخص 
  الشلك اآلىت: يفابلاحث عنها كما هو 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 وظائف تنفيذ تكنولوجيا تعليم اللغة العربية 
دل ىلع هناك كثري من األحاديث اليت ت

ىلع ن جيهتد فيه ب أجيأن اتلعلم مهم جدا و
ويا. احياته دنياويا وأخر يفن أراد السعادة م

تاج إىل جتهزي مصادره واتلعلم الفعال حي
املتنوعة، واكنت تكنولوجيا اتلعليم حتاول 

واستخدامها وتقويمها حىت تصميمها وتطويرها 
تسهل بها املرأ ىلع تعلم اللغة العربية خاصة 

 يفويمكن هل أن يتعلم العربية أين ما اكن و
 أحواهل وحواجئه.  وقت ما وبطريق ما يناسب

قال ميارسو أن تكنولوجيا اتلعليم 
تعليم انلاس بتطوير  يفلعب دروا مهما ت

شتمل ىلع ت يتالواستخدام مصادر اتلعلم 
املوارد البرشية واملوارد الطبيعية وابليئة ومن 

فإن  19خالل تقوية فعايلة املوارد الرتبية.
فلسفة تكنولوجيا اتلعليم تقوم ىلع مواجهة 

جمال اتلعليم، كما هو  يفاتلحدى احلضاري 
تعليم اللغة العربية، ويتمثل اتلحدى اذلى 

 يواجه تعليم اللغة العربية فيما يىل: 
اللغة العربية،  يفألفىق توسع اتلعليم ا .أ 

فكيف للتعليم أن يقابل زيادة عدد 
ادلارسني انلاىم مع نمو الساكن العددى، 

باالستفادة واإلقبال املزتايد ىلع اتلعليم إال 
 بتكنولوجيا اتلعليم؟
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 Yusuf Hadi Miarso, Menyemai Benih 

Teknologi Pendidikan, 701 

و  نظرية
 ممارسة

 تصميم

  تصميم نظم تعليم للغة
 العربية

  تصميم وسائل تعليم
 اللغة العربية

  اسرتاتيجية تعليم اللغة
 العربية

  خصائص متعلم اللغة
 العربية

 تطوير

  تقنيات الطبع تلعليم
 اللغة العربية

  تقنيات  سمعية
برصية تلعليم اللغة 

 العربية

  تقنيات تعتمد ىلع
الكمبيوتر ىف تلعليم 

 اللغة العربية

 تقنيات متاكملة 

 استخدام

  استخدام وسائل تلعليم
 اللغة العربية

  نرش جتديدات تلعليم اللغة
 العربية

  تأسيس نظم تلعليم اللغة
 العربية

  نظم وسياسات تلعليم
 اللغة العربية

 إدارة

  إدارة مرشواعت تلعليم
 اللغة العربية

  مصادر إدارية تلعليم
 اللغة العربية

  أنظمة توصيل إدارية
 تلعليم اللغة العربية

  إدارة معلومات تلعليم
 اللغة العربية

 تقويم

  حتليل مشلكة ىف
تعليم تلعليم اللغة 

 العربية
  قياس مرجع إىل

 حمىك

  تقويم تكويىن
تلعليم اللغة 

 العربية

  تقويم شامل تلعليم
 اللغة العربية
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اتلدفق املعريف، فكيف تلعليم العربية أن  .ب 
يقابل املعرفة املزتايدة وماليني انلظريات 

لىت تتفرع لك يوم إال وابلحوث والعلوم ا
 باالستعانة بتكنولوجيا اتلعليم؟

تعدد أوعية املعرفة: وكيف تعتمد املدرسة  .ج 
 يفىلع الكتاب فقط كواعء معريف وحيد 

الوقت اذلى توجد فيه األقالم والرشائط 
السمعية واملصورات واملصغرات وغريها 

 قق أهدافه؟. حيمما يرثى تعليم العربية و

تعامل معها اإلنسان تعدد األدوات الىت ي .د 
وتعقدها: وكيف يتعامل اخلروج مع مئات 

خارج املؤسسة  العدد واألدوات املعقدة
اتلعليمية دون أن تتابع ادلراسة هذا 

األدوات، بما أوشك ىلع جعل  يفاتلطور 
سة أكرث تطورا مما املجتمع خارج املدر

 يقدم داخلها؟

تعليم  يفحل مشالكت اتلعليم اجلميع  .ه 
ية: وكيف يمكن حل اللغة العرب

مشالكت الفروق الفردية بكل أثارها 
اتلعليمية احلفاظ ىلع شخصيته لك متعلم 

اتلعليم  ابدون االستعانة بتكنولوجي
 تعليم اللغة العربية؟  يفة صخا

: تطبيق تيسري تطبيق اتلعلم اجلميع .و 
الرتبية اخلاصة  يفانلظريات احلديثة 

باتلعلم الفردي أو اذلاىت دون االستعانة 
 بتكنولوجيا اتلعليم. 

حل مشالكت اتللفظ الزائد: وكيف  .ز 
اتلدريس اتلقليدي  يفإحداث تغيري 

القائم ىلع اتللفظ مغفال تكامل حواس 
اتللميذ بدون االستعانة بتكنولوجيا 

20اتلعلم.؟
 

من الرشح فإن بناء ىلع ماسبق 
حل  يفلعب دورا مهما تتكنولوجيا اتلعليم 

توحيد  (1مشالكت اتلعلم واتلعليم من خالل: 
املداخل املختلفة نظميا من جمال اإلقتصادية 

معاجلة  (2إىل ذلك.  واإلدارية وعلم انلفس وما
مشالكت اتلعلم ىلع شلك شامل ومرتتب مع 

 (3اهتمام العوامل املشرتكة بعضها ىلع بعض. 
استخدام اتلقنية عملية وانتاجيا ملساعدة حل 

21مشالكت اتلعلم.
 

حينما حياول املدرس معاجلة مشالكت 
اتلعلم خبدمة استخدام تكنولوجيا اتلعليم 

منه الطلبة املنافع  فيف نفس الوقت يستفيد
فهم الطلبة املواد اتلعليمية بسهولة ي( 1اآلتية: 

 يمكن للطلبة تقديم ما (2وبكل رسور. 
اليشعر الطلبة  (3ه من املواد ادلراسية. وعرف
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يمكن  (4 بامللل عن تدريس املواد شفويا.
 عملية اتلعليم.  يفللطلبة اتلعبري 

وفيما يىل وظائف تطبيق تكنولوجيا 
( 1تعليم اللغة العربية ىلع شلك موجز، ويه: 

تكون وسيلة للمادة تعليم اللغة العربية علميا 
حتفزي اتلالميذ  يفتكون وسيلة  (2وموضوعيا. 

تكون وسيلة تساعد ( 3تلعلم اللغة العربية. 
( 4الطلبة تعبريا فيما عرفوه من اللغة العربية. 

تكون وسيلة لرتقية فعايلة تعليم اللغة 
تكون وسيلة إللقاء مادة اللغة ( 5العربية. 

تكون وسيلة لتسهيل ( 6العربية بسهولة. 
 لةتكون وسي( 7تصميم تعليم اللغة العربية. 

مصاحبة للقيام بالربنامج تعليم اللغة العربية 
تكون وسيلة لرتقية جناح تعليم ( 8منظمة. 

 اللغة العربية

 
 أهداف تنفيذ تكنولوجيا تعليم اللغة العربية 

كما هو –نولوجيا اتلعليم كإن ت
هلا هدف أو  -تكنولوجيا تعليم اللغة العربية

غرض رئييس يعىن حلل اتلعليم واتلعلم بما 
فيهما من مشالكت وقضايا.  فتستعمل املدخل 
 انلظامية أي املدخل الشمو/ وليس جزئيا.

اللغة  تعلم وتعليم يفوأما املشالكت املقصودة 
العربية لغري انلاطقني بها فيه إما من ناحية 

. وقال عبد الرمحن املعلموإما من ناحية  املتعلم

بن إبراهيم الفوزان إن من املشالكت الىت 
متعلم اللغة العربية لغري انلاطقني بها  تواجه
بعد القائمني ىلع اتلعليم العريب عن  (1يه: 

عدم اتلميزي  بني تعليم  (3علم اللغة اتلطبييق. 
تعيني  (3العربية ألبنائها وتعليمها لغري أبنائها. 

استخدام  يفاملبالغة  (4مدرسني غري خمتصني. 
 يفتعليم العربية. واملبالغة  يفاللغة الوسيطة 

 (5ربط اللغة العربية بادلراسات اإلسالمية. 
تضخيم الفرق بني الفصىح  يفاملبالغة 

تعليم عنارص اللغة ومهاراتها  (6والعامية. 
تعليم عنارص  (7بطريقة القواعد والرتمجة. 

 اللغة ومهاراتها بطرق غري فعايلة. 
 يف املعلموأما املشالكت من ناحية 

اخللط بني تعليم اللغة  (1: فيه عليماتل
 يفتعلم اللغة  يفابلدأ  (2واتلعليم عن اللغة. 

 (3سن متأخر، مما يشلك صعوبة دلى املتعلم. 
حتديد املراحل حسب املراحل اتلعليمية ال 

دعم اخلري متوجه إىل  (4املستوى اللغوي. 
فرصة  (5اتلعليم اإلساليم دون اتلعليم العريب. 

املجال الرسيم لدلول ضعيفة  يفية اللغة العرب
اختالف مستوى الطالب  (6كثري منها.  يف
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ضعف بيئة  (.7)الصف الواحد.  يفاللغوي 
 22اتلطبيق ىلع اللغة خارخ الصف ادلاريس.

وقال الفرجاىن أن أهداف العامة 
اإلنسان  للتكنولوجيا حتقق كثريا من أهداف

وتعمل ىلع رفاهيته، ويه: توفري الوقت، توفري 
. إذا اكن هذا انلظر تركزي اتلاكيلفاجلهد و

أهداف يربط إىل تعليم اللغة العربية فإن 
 (1اللغة العربية فيما يىل: تكنولوجيا تعليم 

توفري الوقت، هو زيادة سعة الوقت املتاح 
مها. تعلم اللغة العربية وتعلي يفللمعلم والطلبة 

توفري اجلهد، يعىن زيادة طاقة املدرس  (2
أداء اتلعلم واتلعليم.  يفوالطلبة وقدرتهم 

يق املادة ادلراسية عن فيستطيع املدرس أن يل
فزيون مثال فيسمعها ويشاهدها طريق اتلل

معظم أفراد الطلبة، بينما لو قدم هذه املواد 
ادلراسية باتلكنولوجيا اتلقليدية كمثل 
الطريقة اإللقائية بدون مكربة الصوت 
فسيستغرق منه ذلك جهدا غري اعدي وربما 

تركزي  (3يستحيل عليه أن يغطي نفس العدد. 
اللغة  اكيلف، يعىن تدعيم إماكنيات مدريساتل

العربية ومتعلميها اإلقتصادية نتيجة حتمية 

                                                           

22
ت ءاإضا ،عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان  

)رياض: مكتبة ملعليم اللغة العربية لغري انلاطقني بها
 253 -239م(، 2011امللك فهد الوطنية، 

فاتلكنولوجيا رضورة  23من توفري الوقت واجلهد.
فرضتها احلاجات اإلنسانية املرتابطة الىت 
حتتاج يف تشعبها وتشابكها إىل قدرات أكرب 

 .من القدرات األويلة لإلنسان
 

 مبادئ تنفيذ تكنولوجيا تعليم اللغة العربية

تنفيذ  يفهناك مبادئ البد من مراعتها 
تكنولوجيا تعليم اللغة العربية. هذه املبادئ 

تكنولوجيا تعليم اللغة  تطوير عليها تأسس
واستخدامها. وأما املبادئ املقصودة  العربية

  24فيه كما يىل:

تكنولوجيا تعليم وتكنولوجيا اتلعليم  .1
خاصة، يستعمل املدخل  اللغة العربية

أي لك حماولة ( system approach)انلظايم 
حتل مشالكت اتلعليم البد أن تتطبق 
املدخل انلظامية أي مدخل ينظر لك شيئ 
نظرة شاملة وتتداخل عنارصها بعضهم 

 بعضا. 
تجه إىل تتكنولوجيا تعليم اللغة العربية  .2

الطلبة. أي البد أن يكون اتلعليم يهتم 
فيهم من الظروف  الطلبة بماكثريا ب

 دات والقدرات وامليول وانلقواملواصفو

                                                           

-35 ،اتلكنولوجيا وتطوير اتلعليمالفرجاىن،  23
36 

24
 Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran: 

Landasan & Aplikasinya, 11 



Sahkholid Nasution 

       alsinatuna 
~ 14 ~ 

وغريها. اكنت تكنولوجيا اتلعليم فنا من 
ب ؤكد كثريا ىلع جانت ىتلالفنون العلمية ا

ية لمتعلم الطلبة. فإن معيار جناح ع
مماثلة  يفاتلعليم يتعلق كثريا بإماكن الطلبة 

املوارد اتلعليمية وتطويرها وإدارتها 
حل  يفواستعماهلا. ذللك فإن املحاولة 

املشالكت ىلع منظور تكنولوجيا تعليم 
 يفالعربية هو استعمال املوارد اتلعليمية 

 تعليم اللغة العربية. 

تستخدم  تكنولوجيا تعليم اللغة العربية .3
املوارد اتلعليمية استخداما اكمال وفعايلة 
بصورة قصوى. فالبد أن يتمكن الطلبة 

استخدام املوارد اتلعليمية يلتبحروا من 
مقوا املعرفة ويلمارسوا املهارات ويلتع

 –القراءة  –الالكم  –األربعة )اإلستماع 
 يفالكتابة( الىت حيتاجون إيلها كثريا 

هلذا اتلطبيق سيطرة ىلع اللغة العربية. و
املبدأ أن جيهز املدرس الطلبة بمصادر 
اتلعلم مطبوعة اكنت كمثل الكتب 

املطبوعة كمثل فيديو  ادلراسية أم غري
أن جيهز املدرس الطلبة بمصادر وأسطوانة و

اتلعلم األخرى كمثل ابليئة وغريها من 

املوارد اتلعليمية املناسبة للحصول ىلع 
  25الكفايات اللغوية.

توضيحا ملا سبق من ابليانات فلخص 
مبادئ تنفيذ تكنولوجيا تعليم ابلاحث عن 
 الشلك اآليت:  يفاللغة العربية 

 
 

 
 اخلالصة

تكنولوجيا اتلعليم يه فن من فنون 
د املداخل املتنوعة من علم  العلم اذلي يوح 

                                                           

25
لم اللغة العربية إىل قال الفوزان، يسىع متع  

، الكفاية اللغوية(. 1كفايات، ويه:  حتقيق ثالث
ىلع انلظام الصوىت للغة  واملقصود بها سيطرة املتعلم

 ومعرفته برتاكيب اللغة نتاجاإتميزيا و العربية
ملام بقدر مالئم نظريا ووظيفا واإل قواعد األساسيةالو

الكفاية (. 2للفهم واالستعمال.  من مفردات اللغة
ونعىن بها قدرة املتعلم ىلع استخدام اللغة  تصايلةاال

العربية بصورة تلقائية، واتلعبري بطالقة عن أفاكره 
وخرباته، مع تمكنه من استيعاب ما يتلىق من اللغة يف 

ويقصد بها فهم ما  الكفاية اثلقافية(. 3يرس وسهولة. 
حتمله اللغة العربية من ثقافة، تعرب عن أفاكر 

هم واعداتهم وآدابهم وفنونهم. أصحابها وجتاربهم وقيم
فعىل مدرس اللغة العربية تنمية هذه الكفايات 
اثلالث دلى طالبه من بداية برنامج تعليم اللغة 
العربية إىل نهايته، ويف مجيع املراحل واملستويات. 

 140 ،ءاتإضا: نظر  الفوزانا
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وعلم االدارة وغريها  ،انلفس، وعلم االتصال
من العلوم األخرى منظما. إن معىن تكولوجيا 
اتلعليم ليست أجهزة إلكرتونية وكهربية فقط 
وإنما يه منهج للتطبيق وجتويد األداء وحتسني 

بد أن  اتلطبيق وتطوير العمل. ذللك فال
يكون تعليم اللغة العربية تظهر فيه من 

 تصميم وتطوير واستخدام وإدارة وتقويم.

إن املدخل الصحيح تلكنولوجيا اتلعليم 
ابلدء بإعطاء األهمية القصوى،  يفيمكن 

واألولوية املطلقة إلنتاج واقتناء املواد 
رشاء واقتناء األجهزة  يفاتلعليمية قبل اتلفكري 

اللغة  واتلعليمية. فذللك جيب أن يكون مدرس
صناعة  يفالعربية ناشطني ومبدعني 

 لعربية. تكنولوجيا تعليم اللغة ا
فإن فلسفة تكنولوجيا اتلعليم تقوم 

جمال  يفىلع مواجهة اتلحدى احلضاري 
اتلعليم، كما هو تعليم اللغة العربية، ويتمثل 
اتلحدى اذلى يواجه تعليم اللغة العربية 

اللغة العربية،  يفبةاتلوسع اتلعليم األفىق 
واتلدفق املعريف، وتعدد أوعية املعرفة وتعدد 

يتعامل معها اإلنسان وتعقدها األدوات الىت 
تعليم اللغة  يفوحل مشالكت اتلعليم اجلميع 

 العربية وتيسري تطبيق اتلعلم اجلمىع.  
طبيق تكنولوجيا تعليم اللغة تلإن 

يعىن حلل  ارئيسي اأو غرض االعربية هدف

مشالكت تعلم اللغة العربية فاملدخل انلظايم 
 هو املدخل يستعملها تكنولوجيا اتلعليم. 

ومن املبادئ الىت البد للمعلم من 
مرااعتها عند تطبيق تكنولوجيات تعليم اللغة 
 العربية فيه إن تكنولوجيا تعليم اللغة العربية

أي  (system approach)يستعمل املدخل انلظايم 
لك حماولة حتل مشالكت اتلعليم. إن 
تكنولوجيا تعليم اللغة العربية يتجه كثريا إىل 

واملواصفات من الظروف  فيهم بما الطلبة
تكنولوجيا والقدرات وامليول وغريها. إن 

تستخدم املوارد اتلعليمية  تعليم اللغة العربية
  استخداما اكمال وفعايلة بصورة قصوى.
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