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 تعليم اللغة العربيةفي تكنولوجياال
  دمحم توفيق

 جامعة سومطرة الشمالية اإلسالمية احلكومية ميدان
  

عملية متكاملة تقوم على تطبيق هيكل من التعليم كتكنولوجيا : ملخص 
اإلنساين واستخدام مصادر تعلم بشرية وغري بشرية العلوم واملعرفة عن التعلم 

تؤكد نشاط املتعلم وفرديته مبنهجية أسلوب املنظومات لتحقيق األهداف 
تربط احلقائق واألهداف من تطبيقه هي  .التعليمية والتوصل لتعلم أكثر فعالية

تقوم بدور و  تصل املعارف السابقة �ملعارف اجلديدةو العلمية بعضها ببعض
ات حتث أو حتفز مفردات اخلربة املختزنة �لذاكرة فتستدعيها للمواقف املثري 

تعليم املادة وضمان  وإحداث تغيريات يف اجتاهات الفرد غري املرغوبةو  اجلديدة
عرض الصور والطريقة الىت يستخدمها احملاضر يف تطبيقه ب .وصوهلا للدارسني

لوسائل التعليمية اواستخدام احلاسوب و  التليفزيونمع مشاهدة  املتحركة
التعليم حيتاج إىل جهد احملاضر تكنولوجيا فتطبيق . األخرى اإللكرتونية

 .احلديثة الوسائل التعليمية اإللكرتونيةاستخدام احلاسوب و ومهارته يف 
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    مقدمة
 سرعتتت للدواللنامية اليت، وخاصة التعليم هواالستثمار األمهلكل أمم

من خالل  القائمون �ا �ستعداد املوارد البشريةإال  وال تقوم التنمية. نميتهات
، ولكن جيب أن وحدهاتعلم فرصة الجمرد �يئة  ت التنمية البشريةليسو . التعليم

  .ةعاليال التعليم جودة تم أيضا ترتيبي
إن تكنولوجيا التعليم تواجه مشكالت حقيقية يف ميدان التعليم، وما 

التعليمية هي تكنولوجيا التعليم،  زالت املشكالت هي اإلعتقاد �ن األجهزة
وعليه فقد أدخلت أعدادا هائلة من األجهزة التعليمية وأصيب الرتبويون خبيبة 

  .أمل بعد أن عجزت هذه األجهزة عن حل أي مشكلة تعليمية
أن جييب  بحثالا من خال ل هذه املشكلة فأراد الكاتب يف هذ

  :املسائل املوجهة التالية منها
  لوجيا التعليم؟ما هي تكنو  – ١
تطبيق التكنولوجيا فيتعليم اللغة بادئ من واألهداف واملهمات وما هي امل – ٢

 العربية؟
  مفهوم تكنولوجيا التعليم

. تكنولوجيا التعليم هو كلمة مركبة من كلمتني ومها تكنولوجيا والتعليم
وهي كلمة Techneمصطلح مركب من مقطعني Technologyتكنولوجيا

و التكنولوجيا . حرفة أو صنعة أو فن، و  وهي الحقة مبعىن علميو�نية مبعىن 
  ١.هو العمل الذي يهتم بتحسني األداء والصياغة أثناء التطبيق العلمي

                                                 
دار : القاھرة (، وتطویر التعلیمالتكنولوجیا عبد العظیم عبد السالم الفرجاني،  ١
  .٢٣. ، ص)٢٠٠٢غریب،
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سواء كانت مباشرة ، التعليم هو عملية التفاعلبني املدرسينوالطالب
  ٢.ميةالوسائل التعليمية يف البيئة التعلي شتات �ستخدام �لتعليم أم غري مباشرة

تقصد �ذه العملية غرس اخلربة التعليمية الصادرة من الوجدان 
واجلسمان بوسيلة التعامل بني املدرسني والطالب والبيئة وااملصادر التعليمية 

  .األخرى لوصول املعيار األساسي
تتضمن  املتكاملة اليت تكنولوجيا التعليم هي جمموعة من العمليات

والتجهيزات والنظم واستنباط املشكالت الطالب واإلجراءات واألفكار 
وحتليلها وعملية التنفيذ والتقومي واحللول اإلدارية للمشكالت التعليمية املوجودة 

وهي كوسيلة لوصول أغراض الرتبية ٣.املقصودة التعلمأهداف و  يف مواقف
والتعليم الىت ال ميكن فصلها عن قواعد وأحكام تغريات السلوك اإلنسانية 

النظر�ت التعليمية الىت تسعى على مساعدة الطالب يف تغيري  الصادرة من
سلوكهم  و النظر�ت التعلمية الىت تسعى على حبث إجابة أسباب تغيري 

  .سلوكهم
بتكنولوجيا التعليم هي يستطيع الكاتب أن يعرف بعبارة بسيطة 

 عملية متكاملة تقوم على تطبيق هيكل من العلوم واملعرفة عن التعلم اإلنساين
واستخدام مصادر تعلم بشرية وغري بشرية تؤكد نشاط املتعلم وفرديته مبنهجية 

 .أسلوب املنظومات لتحقيق األهداف التعليمية والتوصل لتعلم أكثر فعالية
  
  

                                                 
التعلم والتعلیم المستند بالحاسوب لتنمیة كفاءة المدرسین في القرن الحادي و روسمان،  ٢
  .٩٣. ، ص)٢٠١٢ألفابیتا، : باندونج (، العشرین
انظر أیضا نانا سوجانا وأحمد .٣٤. ،ص.المرجع السابقعبد العظیم عبد السالم الفرجاني،٣
  .٤١. ، ص)١٩٨٩سینار بارو، : باندونج (، تكنولوجیا التعلیمرفاعي، 
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  تعليمالتكنولوجيا مهمات
تقوم تكنولوجيا التعليم بدور اإلتساق املعريف يف حياة الفرد املعرية، 
فرتبط احلقائق العلمية بعضها ببعض، فتصل املعارف السابقة �ملعارف 

، مفردات اخلربة Arousalاجلديدة، كما تقوم بدور املثريات حتث أو حتفز 
تكنولوجيا  املختزنة �لذاكرة فتستدعيها للمواقف اجلديدة، كما يعتمد على

التعليم يف إحداث تغيريات يف اجتاهات الفرد غري املرغوبة، وتقدم منبهات 
Cues  ٦٢٠:  ٨) (١٩٧٩جيمس براون، (للسلوك املطلوب، فقد وجد (

وبني تتابع مركب السلوك إذ إن ) الفيلم(عالقة بني تتابع عرض الصور املتحركة 
مع تتابع عرض الفيلم،  اهلدف السلوكي قد حتقق على مراحل متتابعة متفقة

أن الرب�مج التليفزيوين ) ٣٢٢٩، ٧) (١٩٧٧مايكل ستاسلزر�ر، (وقد وجد 
حقق أعلى حاالت االستدعاء عن مدرس االفصل �لرغم من أن مدرس 
الفصل قدم الدرس بنفس طريقة مدرس التليفزيون، وأرجع اإلمكانية التليفزيون 

:  ٩) (١٩٧٧نتابوىل رانكن، أ(يف جذب االنتباه جلزئيات الدرس، ووجد 
أن االستفادة القسوى من الوسائل حمملة �ملادة وليست جزءا ) ٣٢٢٩

مكمال للدرس، فمهمة تكنولوجيا التعليم ليست جمرد توضيح املادة التعليمية 
  .وإمنا هي تعليم املادة وضمان وصوهلا للدارسني

ة، وإمنا ومن الصعوبة حصر مهمات تكنولوجيا التعليم يف هذه الدراس
يكتفي فقط مبجرد اإلشارة إليها، حىت يستبان مدى االتساق بني هذه 
املهمات وبني أهداف الرتبية األساسية، مث نبدأ �هم الوسائل التعليمية  

 ٤.وأوسعها انتشارا على اإلطالق وهى الصورة التعليمية
                                                 

دار : القاھرة (، تكنولوجیا إنتاج المواد التعلیمیةعبد العظیم عبد السالم الفرجاني،  ٤
  .٣٩. ، ص)٢٠٠٢غریب،
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  تطبيق تكنولوجياتعليم اللغة العربيةوظيفة 
  :يم اللغة العربيةهلا وظائف رئيسية ثالثة منهاتطبيق التكنولوجيا يف تعل

اصبحت التكنولوجيا آلة، تقوم التكنولوجيا آلة تساعد املستخدمني أو  – ١
الطلبة يف تعلمهم كرتكيب الكلمة أو األرقام، تكوين القاعدة البيانية 

  والربامج اإلدارية للطلبة 
  .فني وغريهاواملدرسني واملوظفني، والبيا�ت املالية وللموظ      

اصبحت التكنولوجيا علما، تكون التكنولوجيا جزء من العلوم الىت ال بد  - ٢
على الطلبة امتالكها كتكنولوجيا احلاسوب والوسائل التعليمية 

  .اإللكرتونية تدرس يف اجلامعات خصوصا يف قسم تدريس اللغة العربية
تعىن التكنولوجيا اصبحت التكنولوجيا وسيلة تعليمية، على هذا احلال  - ٣

مادة و وسيلة تعليمية المتالك كفاءة ما مبساعدة احلاسوب املربمنج 
حىت ترشد الطلبة خطة �ستخدام مبادئ التعلم كاملة يف امتالك 

 .فتصبح التكنولوجيا مدرسة ووسيلة وحافزا ومرسال ومقيما. الكفاءة

 أهداف تكنولوجيا التعليم

التعليم عادة ما لديها جدول أعمال إن األحباث اخلاصة بتكنولوجيا 
طموح، يف بعض األحيان �دف فقط إىل ز�دة أو فعالية املمارسة احلالية، 

 .ولكنها كثريا ما تستهدف تغيريات تربوية

مثال عندما نستخدم برامج العروض التقدميية مثال لشرح الدرس فإن ذلك يزيد 
ى تعديلها واإلضافة إليها يف وحيسن فعالية املمارسة احلالية من حيث القدرة عل
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. أي وقت على خالف النسخ املطبوعة من الكتب املدرسية على سبيل املثال
وأما اذا دجمنا مع هذه املادة وسائل مسعية أو بصرية كمقاطع فيديو وجعلنا 
الطالب يديرون نقاشا بينهم لتحليل النقاط الرئيسية واخلروج �رائهم اخلاصة 

قد حققنا أهدافا تربوية متعددة مثل تنشيط املشاركة واثراء  يف املوضوع فإننا هنا
  ٥.فكر الطالب وتشجيع التفكري النقدي على سبيل املثال ال احلصر

  :استخدام التكنولوجيا يف تعليم اللغة العربية له فوائد منها 

  .تكون مادة اللغة العربية علمية ودقيقة – ١

املدرسني يف عرض موادهم يرفع نشاطات الطلبة يف التعلم، ألن  – ٢
  .يستخدمون الوسائل املختلفة

  .يساعد الطلبة يف عرض ما يعرفون من معلوما�م – ٣

  .يرفع فعالية تعلم الطلبة – ٤

  .تسهيل الطلبة عرض املواد املدروسة – ٥

  .تسهيل تصميم املواد الدراسية – ٦

  .يدافع سهولة فهم الدرس – ٧

                                                 
فرانادا میدیا كروف، : جاكرتا (، حصد حبة تكنولوجیا التعلیمیوسف ھادي میارسو،  ٥

  .١٥٠ -  ١٤٨. ، ص)٢٠٠٤
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  .مية املنتظمةيدافع عملية الرب�مج التعلي – ٨

  .يرفع قيم التعليم – ٩

  مبادئ تطبيق تكنولوجيا التعليم

من املخرب إىل �حث اخلرب، فال بد تطبيق تكنولوجيا التعليم يدفع  -  ١
الطلبة طالبا فعاليا، فبدأ يعلم املدرس درسا بدائيا ال �ائيا بتشجيع 

إراد�م إىل الطلبة شعور اإلرادة على معرفة ما ويركبو�ا �سئلة، تنمي 
  .حبث إجابتها

من املدرس كمصدر إىل التعلم على شتات املصادر، وهو التعلم على  – ٢
أساس البيئة، يكون تطبيق تكنولوجيا التعليم كشف مدارك الطلبة على 
مصادر التعلم املختلفة فيسعى نيل العلوم واملعارف من الكتب 

وعلى هذه يتعود . املكتبةواإلنرتنيت واجلرائد وا�الت وحبث املراجع يف 
الطلبة استخدام مصادر التعلم خارج الفصل  أو حول بيئة 

  .مدرسيةكوسيلة لتحليل املشكالت املوجهة يف الفصل

من التعلم الكتايب إىل التعلم العلمي، هذا التغري ينقل استخدام مصدر  – ٣
وحيد من الكتب املدرسية و املدرس إىل توسيع التعلم العلمي �لكتب 
والتصميم املربمنجي والصور واجلدول البياين وقدرة التواصل وتطبيق ما 

  .يرى �لكالم والكتابة والفعل واألفعال الواقعية
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من التعلم الذايت إىل التعلم الكفائيت، تطبيق تكنولوجيا التعليم يدفع قيم  – ٤
التعلم ليست مبجرد نتيجة التعلم بل أن انتاج التعلم ينظر من عملية 

  .لم املنوية واملنتجة من املدارك والوجدان والسلوكالتع

من التعلم اجلزئي إىل التعلم التوحيدي، أي أن تطبيق تكنولوجيا التعليم  – ٥
يدفع نظرة وحدة املواد للحصول على كفاءة املتخرجني، فينبغى على 
املدرسني تصميم التعلم وتقرير قيم التعلم والقيمة الرئيسية اجلماعي حىت 

  .التعلم الفعايلتنمي 

من التعلم الشفهي إىل التعلم التطبيقي، تطبيق تكنولوجيا التعليم يغري  – ٦
التعليم من طريقة احملاضرة إىل طريقة استخدام احلواس اخلمس، يرى 

  .الطلبة ما يدرس حبواسهم اخلمس

التنمية والتوازن بني املهارة اجلسمية واملهارة السلوكية، تطبيق تكنولوجيا  – ٧
فنتيجة الطلبة . لتعليم يدفع توازن التعلم بني املدارك والوجدان والسلوكا

تصدر من منو النواحي الثالثة وهي مهارة اإلستماع والكالم والقراءة 
واملهارة احلركية إىل املهارة التواصلية . والكتابة تصدر من املهارة الفكرية

  .بسلوك حسن

ة طول حياة، تطبيق تكنولوجيا التعلم التثقيفي والتقديري على الطلب – ٨
التعليم يدفع املدرس على التنمية والتعويد احلايل وهو تكوين السلوك 

  .احلسن املناسب �حلضارة احمللية وقدرة الطلبة على سد احلاجة العاملية
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التعلم على تكوين القدوة احلسنة وبناء اإلرادة وتنمية احلركات، تطبيق  – ٩
ملدرس كمشجع ذو قدوة حسنة يف التعلم تكنولوجيا التعليم يدفع ا
فيكون املدرس قدوة حسنة أماما، وصديق . والتعبد واملعاملة بني الناس

  التعلم وراء ودافع محاسية الطلبة

الكفاءة والفعالية، ينبغي على املدرسة أن تنمي قدرة الطلبة واملدرسني  – ١٠
 ٦.حل مشكال�اعلى استخدام التكنولوجيا احلديثة يف التعلم والتعليم و 

  ةصالخ

تكنولوجيا التعليم هي عملية متكاملة تقوم على تطبيق هيكل من 
العلوم واملعرفة عن التعلم اإلنساين واستخدام مصادر تعلم بشرية وغري بشرية 
تؤكد نشاط املتعلم وفرديته مبنهجية أسلوب املنظومات لتحقيق األهداف 

  .التعليمية والتوصل لتعلم أكثر فعالية

كتفي فقط مبجرد اإلشارة إليها، حىت تت تكنولوجيا التعليممهما
يستبان مدى االتساق بني هذه املهمات وبني أهداف الرتبية األساسية، مث 
نبدأ �هم الوسائل التعليمية  وأوسعها انتشارا على اإلطالق وهى الصورة 

  .التعليمية

يرفع واستخدام تكنولوجيا التعليم خصوصا يف تعليم اللغة العربية 
نشاطات الطلبة يف التعلم ويساعدهم يف عرض ما يعرفون من معلوما�م ويرفع 
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فعالية تعلمهم ويسهلهم يف عرض املواد املدروسة وتصميمها و يدافع سهولة 
  .فهمهم الدرس ويدافع عملية الرب�مج التعليمية املنتظمة ويرفع قيم التعليم

املخرب إىل �حث اخلرب ومن مبادئ تطبيق تكنولوجيا التعليم وهي من 
و من املدرس كمصدر إىل التعلم على شتات املصادر و من التعلم الكتايب إىل 
التعلم العلمي و من التعلم الذايت إىل التعلم الكفائيت و من التعلم اجلزئي إىل 
التعلم التوحيدي و من التعلم الشفهي إىل التعلم التطبيقي و التنمية والتوازن 

سمية واملهارة السلوكية و التعلم التثقيفي والتقديري على الطلبة بني املهارة اجل
طول حياة و التعلم على تكوين القدوة احلسنة وبناء اإلرادة وتنمية احلركات و 

 .الكفاءة والفعالية

  

  املراجع

التعلم والتعليم املستند �حلاسوب لتنمية كفاءة املدرسني يف القرن رومسان، 
  ).٢٠١٢ألفابيتا، : ندونج �(، احلادي و العشرين

  
دار : القاهرة (، التكنولوجيا وتطوير التعليمعبد العظيم عبد السالم الفرجاين، 

  ).٢٠٠٢غريب، 
: القاهرة (، تكنولوجيا إنتاج املواد التعليمية، _________________

  ).٢٠٠٢دار غريب، 
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سينار �رو، : �ندونج (، تكنولوجيا التعليم�� سوجا� وأمحد رفاعي، 

١٩٨٩.(  
  

بومي : جاكر� (، التكنولوجيا التواصلية واخلربيةيف التعليممهزة ب أونو، 
  ).٢٠١١أكسارا، 

فرا�دا : جاكر� (، حصد حبة تكنولوجيا التعليميوسف هادي ميارسو، 
  ).٢٠٠٤ميد� كروف، 
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