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THE MODERN TECHNOLOGICAL INSTRUMENTS AND ITS IMPACT ON 

LEARNING ARABIC LANGUAGE TO NON-ARABIC SPEAKERS 

 

Abstract 

 

 

This research highlights the importance of instruments that can be used in teaching 

Arabic as second language in order to facilitate the social and educational dialogues 

between different civilizations in order to build bridges between nations and break 

barriers due to language difficulties. This will undoubtedly made the educational 

operation easier and enjoyable and this research has discusses various modern 

technological concepts that can be used. The author has also explained the concept of 

information and communication and education technology as well as the educational 

instruments. He elaborated on the role of modern technological instruments in 

learning Arabic as second language and the role of text book and electronic 

communicators. He recommended benefiting from various communicators in order to 

develop text book as well as the usage of electronic books. He suggested an 

effectively utilization of all modern technological production in terms of instrument to 

learn Arabic language to non-Arabic speaking people. We are in the information, 

communication and technological era in which rapid development in the technological 

instruments have taken place. This has lead the author of this research to think how to 

utilize these modern technological instruments for teach Arabic as second language so 

as its teaching methods will cope with the fast technological advancement..        
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 تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وأثرها فيالوسائل التكنولوجية الحديثة 
 

 ملخص البحث
 

يسلط هذا البحث الضوء على الوسائل اليت ميكن استخدامها يف تعليم اللغة العربية    
غة ثانية مبا يعزز سبل احلوار االجتماعي والثقايف بني احلضارات، ولكي نتواصل مع كل

اآلخر، ونكسر حاجز اللغة الثانية، وجنعل العملية التعليمية سهلة وممتعة، وقد حدد هذا 
البحث كثريا من املفاهيم التكنولوجية احلديثة، فوضح املقصود من تكنولوجيا املعلومات 

لوجيا التعليم والوسائل التعليمية، وذكر دور الوسائل التكنولوجية احلديثة واالتصاالت وتكنو 
يف تعليم اللغة العربية كلغة ثانية، ودور الكتاب املدرسي والوسائط االلكرتونية، وأوصى 
البحث بضرورة االستفادة من الوسائط املتعددة، وتطوير الكتاب املدرسي واالهتمام 

رة توظيف كل ما تنتجه التكنولوجيا احلديثة من وسائل يف بالكتاب االلكرتوين، مع ضرو 
إن هذا العصر هو عصر تكنولوجيا املعلومات  تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

وهو يشهد تطورا سريعا يف الوسائل التكنولوجية، وهذا ما جعل الباحث يفكر  واالتصاالت،
يف توظيف الوسائل التكنولوجية احلديثة يف تعليم اللغة العربية كلغة ثانية كي يواكب تعليمها 

 .التقدم التكنولوجي
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 المقدمة:

ن مرحلة جديدة من التغريات يف كثري من ميادين و لقد شهد القرن احلادي والعشر 
الثورة الصناعية الثانية احلياة، ومن أبرزها تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت نتجت عن 

التكنولوجيا الكهرومغناطيسية املرتبطة بالتصوير، والرتانزيستور، والدوائر املتكاملة،  ثورة
وقد  ،اليت تدخل يف صناعة احلاسبات، واأللياف الضوئية، واألقمار الصناعية الرقائق الدقيقةو 

شكلت هذه التكنولوجيا جمتمعة ما يطلق عليه تكنولوجيا املعلومات، اليت تتمثل يف عدة 
أقمار و كابالت،   من صناعة االتصالو  ،برجميات أو أجهزة ،صناعة احلاسبات صناعات منها

صناعة الطباعة ، وأخريا هزة، وبرامج انبثق منها البث اإلذاعي والتليفزيون إخلأجو صناعية، 
ت وارتبطوالنشر اخلاصة باملطبوعات، واجلرائد، والدوريات، واألقراص الضوئية املدجمة 

التصاالت، مسهلة عملية نقل املعلومات، اليت صارت وتشابكت تكنولوجيا احلاسبات وا
 .1لم يف أي مكان ويف أي وقت، مما بزغ عنه بيئة التعلم املرنمتاحة لكل من املعلم واملتع

إن التطور التكنولوجي يف هذا العصر فرض نفسه على طرق وأساليب التعليم عامة 
إننا فإذا كان بإمكاننا تصنيف العصور اليت مر هبا اإلنسان وعلى تعليم اللغات خاصة، و 
لعصر احلجري، والعصر احلديدي، ة عصور رئيسة هي: امسنقول: إن اإلنسان قد مر خب

املعلومات، االتصاالت وتكنولوجيا وأخريا عصر  وعصر الصناعة والطاقة، والعصر الربونزي،
للناطقني  يف تعليم اللغة العربيةنستخدمها  احلديثة وكيف االتكنولوجيوهذا ما دعانا لنفكر يف 

صارت أكثر مرونة، ولوجيا التعليم يف زمن التكنطرق ف، واكب حتديات العصرن لكي بغريها
وتكاملت مع بقية الوسائل واملنهج واملعلم والبيئة، وظهر ما يسمى بالتعلم الذايت والتعلم عن 
 بعد، والتعليم املربمج، وصرنا نستعمل يف العملية التعليمية املذياع واملسجل والتلفزيون و

يف عصر تكنولوجيا  واالنرتنت، وغري ذلك من الوسائل اليت ظهرت واهلاتف الكمبيوتر
 املعلومات واالتصاالت.
 تكنولوجيا المعلومات:

 أنه تكنولوجيا املعلومات جاء فيقدمت منظمة اليونسكو تعريفا ملفهوم لقد 

 واألقمار احلاسب اآليل مثلتكنولوجيا املعلومات هي تطبيق التكنولوجيات اإللكرتونية 
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والرقمية وختزينها  ج املعلومات التناظريةالصناعية وغريها من التكنولوجيات املتقدمة إلنتا 
ملعلومات تعين اقتناء ا تكنولوجيا، وبذلك ف2ونقلها من مكان إىل آخر واسرتجاعها، وتوزيعها،

املختلفة النصية، واملصورة، والرقمية  ونشرها يف صورها معاجلتها، ختزينها، توزيعها، املعلومات،
 ،احلاسب اآليل وأجهزة االتصال من بعد جهزةبواسطة أجهزة تعمل إلكرتونيا وجتمع بني أ

مثل: االتصال باألقمار الصناعية، واإلرسال اإلذاعي والتلفزيون األرضي والفضائي، 
متعددة الوسائط، ومؤمترات الفيديو التفاعلية  روشبكات التليفون الرقمية، وأجهزة الكمبيوت

 .إخل ...اإلنرتنتو واألقراص املدجمة، 
ختطيطا، وإعدادا، وتطويرا،  نولوجيا املعلومات يف أوسع معانيهاتك وعلى هذا تكون 

جوانبها، ومن خالل وسائل تقنية متنوعة  وتنفيذا، وتقوميا كامال للعملية التعليمية من خمتلف
تعليم اللغة ، و لتحقيق أهداف التعليم تعمل مجيعها بشكل منسجم مع العناصر البشرية

كنولوجيا املعلومات واالتصاالت البد أن يتطور ليواكب يف عصر ت للناطقني بغريهاالعربية 
متغريات العصر، وعليه أن يستفيد من تطبيقات التكنولوجيا االلكرتونية مثل احلاسب اآليل 
واألقمار الصناعية وغريها من التكنولوجيا املتقدمة، وعلينا أن نغرس يف نفوس الطالب أن 

يستخدم التكنولوجيا احلديثة يف التعليم والتعلم، تعليم اللغة العربية يساير تطور العصر، و 
فالطالب يف هذا العصر مل يعد متلقيا للمعلومات فحسب بل صار باحثا عنها يف مصادرها 

 .باستخدام الوسائط االلكرتونية
ختزين ما حيصل عليه من معلومات واسرتجاعها وقتما شاء وأينما  ميكنه طالب اليومو 

، بل صار هو املصدر الوحيد للمعلومات كما كان يف املاضي شاء، وبذلك مل يعد املعلم
مرشدا وموجها للطالب، ويدربه على استخدام الوسائل والتقنيات املناسبة له، ويرشده إىل  
كل ما يساعده على تعلم اللغة، ويصحح مساره إذا أخطا، فاملعلم يف عصر تكنولوجيا 

مية ومنظم هلا، وهو يف اتصال وتواصل مع املعلومات واالتصاالت مشرف على العملية التعلي
طالبه ال يغيب عنهم حلظة يراقب تقدمهم وتعلمهم عن كثب باستخدام كل التقنيات 

، فما املقصود بتكنولوجيا احلديثة اليت أفرزها عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
لعربية للناطقني االتصاالت؟ وكيف نستفيد من هذه التكنولوجيا احلديثة يف تعليم اللغة ا

   بغريها؟
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 :تكنولوجيا االتصاالت
إن هذا العصر ميكن تسميته بعصر االتصاالت، فوسائل االتصال كسرت حاجزي 
الزمان واملكان، ومل تعد هناك فروق يف التوقيت حلظة االتصال، وساعدت على ذلك 

إىل أي مكان،  و التقنيات احلديثة، فاالتصال صار مباشرا عرب اهلاتف من أي مكان يف العامل
وقد جعل االنرتنت االتصال أمرا رخيصا وميسرا بالصوت والصورة، كما جعلت األقمار 

تكنولوجيا االتصاالت الصناعية البث املباشر للقنوات التلفزيونية أمرا سهال وميسرا ومألوفا، ف
ت من وأصبح التواصل عرب تكنولوجيا االتصاال، مكانة الصدارة بني العلوم األخرى احتلت

 .عصر تكنولوجيا االتصاالتبالعصر  مسي هذالذلك مسات هذا العصر ومميزاته، و 
مدنية أم مجيع اجملاالت سواء أكانت  غزت تطبيقات تكنولوجيا االتصاالتولقد 

: التسليح، واملواصالت، واألقمار الصناعية والفضاء، والطب، والتعليم وغريها ، مثلعسكرية
ويعد التعليم  قطاعات اإلنتاج واخلدمات كافة، كس ذلكمن اجملاالت، وبالتايل انع

، حيث يقوم أساسا لوجيا االتصاالت يف جمال التعليماإللكرتوين من أهم التطبيقات لتكنو 
، واليت كانت واإلنرتنتعلى ما توفره هذه التكنولوجيا من أدوات متمثلة يف احلاسب اآليل 

  .سببا يف انتشاره وتطويره
يف العصر احلديث عملية اجتماعية تأخذ أشكاال عديدة االتصال  لقد صار

للسلوك: الكالم، احلركة، اإلشارات، النظرة، إخل ومل يعد هناك تعارض بني االتصال اللفظي، 
واالتصال غري اللفظي، بل أصبح االتصال يتضمن اجلانبني بطريقة تكاملية، ويف جمال تعليم 

ها القت قبوال واهتماما بالغا يف طرائق تعليم ولكن االتصال اللغات احلية، مل هتمل كلمة
اللغات احلية، وظهرت طرائق ومداخل تدريس حديثة يف السبعينيات من القرن العشرين 
أخذت من كلمة االتصال امسا وهدفا هلا، فأطلق عليها املدخل االتصايل وكان هدفها الرئيس 

م االتصال يف ميدان التعليم ظهر وبتطبيق مفهو   3هو تعليم اللغة كوسيلة اتصال بني البشر.
مفهوم االتصال التعليمي وهو عملية تفاعل مشرتكة بالرموز اللفظية وغري اللفظية بني املعلم 
واملتعلم حيث يقدم األول خربات تعليمية )معرفية ومهارية ووجدانية( من خالل القنوات 

  4املناسبة بغرض حتقيق نتاجات تعليمية مرضية.
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وشهدت  ، العقد األخري عالقات العلوم النظرية باملناهج التعليميةبدأت تربز يف كما
الفرتة األخرية سعي اللغويني إىل فهم طبيعة االتصال، والقدرة االتصالية، وتيسري عملية 

وقد استجابت مهنة تعليم اللغة لالجتاهات واملناهج النظرية اليت أكدت  ،التفاعل اللغوي
لم الطالب بالتعاون معا، وأمهية تطوير الوسائل الفردية للنجاح، أمهية تقدير الذات، وأمهية تع

والرتكيز على العملية االتصالية يف تعليم اللغة، بل أصبح تعليم اللغة االتصايل موضوع 
واتسعت دائرة االتصال فلم تعد تشمل الطالب يف الفصل الواحد،  5،حديث مدرس اللغة

ء اللغة الناطقني هبا، أو مع املتعلمني للغة اهلدف يف بل ختطته إىل االتصال والتواصل مع أبنا
 بقعة على الكرة األرضية.  أية

ت خمتلفة، فاهلدف من تعليم اجيا االتصاالت صرنا أمام حتديو إننا يف عصر تكنول
اللغة الثانية مل يعد فهم الرتاث أو ترمجته فحسب بل صار التواصل اللغوي ضرورة فرضتها 

صار العامل قرية واحدة، وتعلم اللغات صار ضرورة تواصلية، والراغب سهولة االتصال، فلقد 
يف تعلم اللغة الثانية يريد االستفادة منها يف التخاطب مع اآلخر والتواصل معه، ومن هنا 
برزت خدمات تكنولوجية كثرية تساعد على االتصال، وقربت هذه اخلدمات عاملي الزمان 

االنرتنت خبدماته املختلفة اليت سهلت االتصال  و املكان، ومنها على سبيل املثال:
البث املباشر عرب القنوات التلفزيونية املرتبطة باألقمار الصناعية، كما مجعت و والتواصل، 

اللغة الثانية بعيدا تعليم يعد مل اهلواتف الثابتة واحملمولة بني املتباعدين يف شىت أحناء العامل، و 
 .بل طوعها لصاحله واستفاد منها عن الوسائل التكنولوجية احلديثة

 تكنولوجيا التعليم:
إننا يف زمن طغت فيه التقنيات التكنولوجية، ومل تعد العملية التعليمية مبنأى عن 
التقنيات احلديثة بل استخدمتها وطوعتها لتحقيق أهداف تعليمية كان من العسري حتقيقها 

كسرت حواجز الزمان واملكان، وجعلت   يف املاضي، فالتكنولوجيا احلديثة أنتجت لنا تقنيات
أو خارجه، وجعلت الطالب  باستطاعة املعلم أن يتصل ويتواصل مع العامل وهو داخل فصله

 .متعلما واعيا يرتقي مبستواه يوما بعد يوم
ولكنها فحسب تكنولوجيا التعليم جمرد استخدام اآلالت واألجهزة احلديثة  ليست

ومة تعليمية فتكنولوجيا التعليم ضمن منظومة أي تسري طريقة يف التفكري لوضع منظ صارت
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اليت تقدمها التكنولوجيا وفق نظريات  تضمن خطوات منظمة تستخدم كل اإلمكانيا
التعليم والتعلم لتحقيق أهداف هذه املنظومة، واملقصود بإمكانيات املنظومة: "املوارد البشرية، 

تكنولوجيا إن  ؛6وقت الكايف ومستوى املتعلمني"واملوارد التعليمية، واالعتمادات املالية، وال
التعليم تضم مجيع الطرق واألدوات واملواد واألجهزة والتنظيمات املستخدمة يف نظام تعليمي 

  7.معني بغرض حتقيق أهداف تعليمية حمددة من قبل، كما هتدف إىل تطويره ورفع فاعليته
اليت ظهرت يف القرن العشرين  يربط كثري من الناس بني األجهزة واألدوات احلديثة

مفهوم التكنولوجيا، وهذه نظرة ضيقة للتكنولوجيا ألن األدوات واألجهزة هي نتاج وبني 
وهي التطبيق املنظم للمفاهيم واحلقائق ونظريات التكنولوجيا فهي عمليات  أماالتكنولوجيا، 

جيا على األدوات العلوم املختلفة ألجل أغراض عملية، ولذلك ال يقتصر مفهوم التكنولو 
واآلالت واألجهزة فقط بل يشمل أيضا العمليات، فالتكنولوجيا هي حمصلة التفاعل بني 
اإلنسان واملواد واألدوات، وإن جمرد وجود آلة ال يعين وجود التكنولوجيا، ولكن عملية 

ثيل من قبل اإلنسان هي بداية عملية التكنولوجيا، وميكن مت استخدام اآللة أو تصنيع املواد
 ملعادلة التالية:امكونات التكنولوجيا من خالل 

 8.تفاعل إنسان+مواد+أدوات= تكنولوجيا
بدور املعلم وحدها إن اآللة وحدها ال تصنع متعلما ناجحا، فال ميكن لآللة أن تقوم 

وحدها يف جمال تعليم اللغات، بل هي مساعد قوي خصوصا يف عصر تكنولوجيا املعلومات 
مع  تساعد معلم اللغة على محل الطالب إىل البيئة اللغوية، وإشراكهمواالتصاالت، فهي 

، واآللة شريك يف العملية التعليمية للطالب واملعلم معا، فمعلم اللغة الناطقني األصليني باللغة
الثانية الناجح هو الذي يستفيد من اآللة ويوظفها يف تعليم اللغة، وعلى الطالب أن يستفيد 

تنتجها تكنولوجيا التعليم يف التدريب على اللغة اجلديدة، فالطالب يف هذا اليت من األدوات 
الزمن هو حمور العملية التعليمة، ويف زمن التكنولوجيا هو مشارك يف العملية التعليمية مؤثر 
فيها ومتأثر هبا، وصار طالب اللغة الثانية مشاركا يف حتديد زمن التعلم وخمتصرا له بتطويع 

  ولوجية احلديثة لصاحله. الوسائل التكن
 تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية:
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ولقد ، وغريهم علم من العلوم القدمية عند العرب للناطقني بغريهاتعليم اللغة العربية 
، وهو كغريه من وواكب كل عصر مبا فيه من حتديات اإلسالمية العصورعرب  هذا العلم تطور

أن نتعرف على ما طرأ  وعلينا، لتعليم السائدة يف كل عصروسائل االعلوم اليت تأثرت بطرق و 
لقد على الوسائل التعليمية من تطور حىت ندرك أثر ذلك على تعليم وتعلم اللغة العربية، ف

مرت الوسائل التعليمية بتسميات خمتلفة على مر العصور، ونظرا للتقدم العلمي والتكنولوجي 
 علم ا له مدلوالته وتفريعاته وأهدافه وهواهلائل يف عصرنا احلديث فقد أصبحت علم

وختصص يف هذا العلم بعض علماء الرتبية، وصاروا يُنظّرون له ويهتمون  تكنولوجيا التعليم،
 .بكل جديد يف عامل التكنولوجيا، ويفكرون يف توظيف التقنيات احلديثة يف التعليم والتعلم

فكان املربون يعتقدون أن  لوسائل التعليمية هو التعليم البصريل ولعل أول اسم
% من خربات الفرد يف التعليم 90-80التعليم يعتمد غالبا على حاسة البصر وأن أكثر من 

حيصل عليها عن طريق هذه احلاسة، وذلك حسب املبدأ السيكولوجي: "الفرد يدرك األشياء 
ظهرت و  ،9اليت يراها إدراكا أفضل وأوضح مما لو قرأ عنها أو مسع شخصا يتحدث عنها"

تسمية أخرى وهي التعليم السمعي وهاتان التسميتان قاصرتان، حيث ركزت كل منهما على 
وظهرت بعد ذلك تسمية أخرى وهي ة فقط، وتركت بقية احلواس األخرى، حاسة واحد

التعليم السمعي البصري وهي تركز على حاسيت السمع والبصر معا، وتعترب هذه التسمية 
ت بقية احلواس، مث ظهرت تسميات أخرى أكثر مشوال وال تركز قاصرة أيضا حيث إهنا أمهل

  10على حاسة واحدة ولكن على مجيع احلواس مثل الوسائل احلاسية، والوسائل اإلدراكية.
الوسائل التعليمية ُمعينة على التدريس أو التعليم فُسميت وسائل اإليضاح مث صارت 

قد استعانوا هبا يف تدريسهم، ويعاب على  أو املعينات السمعية البصرية نظرا ألن املعلمني
هذه التسميات أهنا ضيقت جمال استخدام هذه الوسائل وربطتها باملدرس إن شاء 

، مث تطور مفهوم الوسائل استخدمها يف شرحه وإن شاء أمهلها، ومل تعط أمهية للمتعلم
ية االتصال، وسيلة لتحقيق االتصال، أي حتقيق التفاهم بني عناصر عملالتعليمية فصارت 

واليت تتضمن املرسل واملستقبل والرسالة والوسيلة والبيئة اليت يتم فيها االتصال، واعتمادا على 
نظرية االتصال مت تعريف الوسيلة على أهنا القناة أو القنوات اليت يتم هبا نقل األهداف 

 .التعليمية )الرسالة( من املرسل إىل املستقبل
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ددة ويتوقف اختيارها على عوامل كثرية منها األهداف ولذلك فإن هذه القنوات متع 
التعليمية وطبيعتها، واألهداف السلوكية اليت حيددها املعلم، وخصائص الدارسني من حيث 
العمر الزمين والعقلي هلم والفروق الفردية بينهم، واإلمكانيات املتاحة من موارد بشرية ومادية،  

ولقد استخدمت  ،لظروف اليت يتم فيها االتصالكما يتوقف أيضا اختيار الوسيلة على ا
هذه املرحلة تسميات خمتلفة مثل: وسائل االتصال أو الوسائل التعليمية ونالحظ أن االهتمام 
انصب يف هذه التسميات على عملية االتصال، وأصبحت العملية التعليمية جزءا متمما 

لتعليمية تسري يف دائرة ضيقة هلذه العملية، ولكن يعاب على هذه التسميات أن الوسائل ا
  11باعتبارها قناة اتصال فقط حلمل الرسالة من املرسل إىل املستقبل.

بدأ النظر إىل الوسائل التعليمية يف ظل أسلوب املنظومات أي أهنا جزء ال  وأخريا
يتجزأ من منظومة متكاملة وهي العملية التعليمية، حيث مل يعد االهتمام باملواد التعليمية أو 
األجهزة التعليمية فحسب بل باالسرتاتيجية املوضوعة من ِقبل ُمصمم هذه املنظومة لكيفية 
استخدام هذه الوسائل لتحقيق األهداف السلوكية احملددة من قبل، آخذا يف عني االعتبار 
معايري اختيار الوسائل وكيفية استخدامها، ومدى توفر اإلمكانيات املادية والبشرية املتاحة يف 

يئة اليت تستخدم هبا، وقدرات املستقبلني واخلصائص البيئية هلم، مراعيا أيضا األهداف الب
 املراد حتقيقها.

التعليم وتكنولوجيا الرتبية والذي  اويف ظل أسلوب املنظومات أدخل علم تكنولوجي
ا يف جتاوز مفهوم الوسائل التعليمية يف التعليم، بل واهتم بالعملية التعليمية ككل منذ بدايته

ونتج عن ذلك  ،حتديد األهداف الرتبوية حىت التقومي واالستفادة من التغذية الراجعة دائما
عدة تسميات للوسائل التعليمية من بينها: الوسائل التكنولوجية املربجمة للتعليم أو تسمية 

 .أخرى وهي التقنيات الرتبوية أو نظام الوسائط املتعددة
حدود استخدام األجهزة  متجدد ال يقف عندولذلك فإن تقنيات التعليم علم 

تواجه اجملال وتطبيقاته، ويالحظ كيف  التعليمية وصيانتها، بل إنه يتأثر بالتغريات النظرية اليت
مث إىل  النفس السلوكية إىل املدرسة اإلدراكية  تأثر اجملال بالتحوالت النظرية من مدرسة علم

ة تقنية يف خدمة التعليم من األفكار ، وتعترب فكرة توظيف ال12املدرسة البنيوي
ر توظيف التقنية يف أن تصبح وسيلة نشطة لتنمية قدرات الفرد ألنه مع عص مبقدورها اليت 
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يتسع نطاق إمكانيات إجياد حلول للعديد من القضايا اهلامة يف جمال التعليم  خدمة التعليم
 والتعلم.

ن التطور احلادث يف فهم التقنيات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ليس مبنأى عو 
التعليمية، وعلى معلم اللغة العربية أن يستفيد من كل الوسائل التعليمية املتاحة ويوظفها يف 

تعليم، وعليه أن يفهم التطور احلادث ملفهوم الوسائل التعليمية كما ذكرنا، فيستفيد من ال
قبال الرسالة مثل اجملسمات، اليت تعتمد على حاسة البصر فقط يف استالوسائل البصرية 

ألفالم الثابتة، والرموز البصرية، ويستفيد من والصور الثابتة، والشفافيات، واخلرائط، وا
مثل اإلذاعة، الوسائل السمعية اليت تعتمد على حاسة السمع فقط يف استقبال مضموهنا 

مثل تعليمية يف خدمة أهدافه ال الوسائل السمعية البصريةوالتسجيالت الصوتية، ويوظف 
األفالم الناطقة، والتلفزيون، وأفالم الفيديو، وجهاز عرض الشرائح الشفافة املصاحب 

، ويستخدم للتسجيل الصويت، وجهاز عرض الصور الثابتة املصاحب للتسجيل الصويت
مجع أكثر من حاسة لزيادة فاعلية املوقف  ، وال بأس منالوسائل اللمسية والشمية والذوقية

 واالحتفاظ بأثر التعلم فرتة أطول بدال من الرتكيز على حاسة واحدة أو حاستني.التعليمي، 
اليت يستفيد الوسائل الفردية أن يستخدم  معلم اللغة العربية للناطقني بغريهاوعلى 

منها متعلم واحد يف نفس الوقت مثل الكمبيوتر الشخصي، واالنرتنت، والصور 
لوسائل اجلماعية اليت يستفيد منها جمموعة من اوالتسجيالت الصوتية، كما يستفيد من 

املتعلمني متواجدين يف مكان واحد ويف نفس الوقت مثل جهاز عرض الشرائح الشفافة، 
ومعمل اللغات، ومؤمترات  وجهاز العرض العلوي، واخلرائط، والشبكة التلفزيونية املغلقة،

وات فزيون، والقنمثل التل ربيةيف تعليم اللغة العالوسائل اجلماهريية الفيديو، وأن يوظف 
إعدادها من قبل  اجلاهزة اليت متوسائل الفضائية، واإلذاعة املسموعة، وأن يستفيد من ال

مثل األفالم الثابتة واملتحركة، وبرجميات الكمبيوتر وشرائط  الوسائل التعليمية املتخصصني يف
زة التعليمية اليدوية واآللية واألجهوعليه أن يوظف مجيع اآلالت وأشرطة الفيديو،  ،الكاسيت
 13.عرض املواد التعليميةاليت تلزم ل

 :المعلومات تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا
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تكنولوجيا املعلومات جيعلنا هنتم  مصطلح تكنولوجيا التعليم مع مصطلح تداخل  إن
هذا بني املصطلحني، ويأيت  ال يرون فارقافبعض الباحثني التعليم كذلك مبصطلح تكنولوجيا 

، بني مصطلحي الرتبية والتعليم التداخل الكبري بني املصطلحني، على قدر التداخل الكبري
إىل نوع من التعليم إال أن كل عملية  والعالقة بني التعليم والرتبية وثيقة جدا فكل تربية تؤدي

، لتعليممشل من اأعم و أن عملية الرتبية أيعين  تعليم ال تؤدي بالضرورة إىل عملية تربية وهذا
وكذلك فتكنولوجيا املعلومات أعم وأمشل من تكنولوجيا التعليم، وقد ذكر علماء تكنولوجيا 

 : منهافروقا كثرية بني تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا املعلومات  14التعليم
التعليم، ويشكل  مفهوم تكنولوجيا املعلومات أكثر مشواًل واتساعًا من مفهوم تكنولوجيا -1

 املعلومات. لوجيا التعليم جزءاً من جمال مفهوم تكنولوجيامفهوم تكنو 
االتصاالت من  مفهوم تكنولوجيا املعلومات يرتبط أساسا باألجهزة االلكرتونية وأجهزة -2

التعليم ال يرتبط مبثل  بعد علي وجه التحديد ويف مقدمتها الكمبيوتر، بينما مفهوم تكنولوجيا
واملنظم واملنتظم لنظريات ونتائج  بيق املباشر املنهجيعملية التط هوهذه األجهزة فقط بل 

أجل تصميم املواقف التعليمية وإنتاجها  حبوث عملييت التعليم والتعلم ومشكالهتما وذلك من
 .وتطويرها وختطيطها وإنتاجها وتنفيذها وإدارهتا

بعمليات  أهداف ترتبط تكنولوجيا املعلومات عند توظيفها يف العملية التعليمية لتحقيق -3
التعليم ولعل العكس صحيح مبعين  التدريس والتعليم والتعلم فإهنا تدخل يف إطار تكنولوجيا

كرتونية وأجهزة االتصاالت األجهزة االل أن كافة أنشطة تكنولوجيا التعليم املرتبطة باستخدام
 .تكنولوجيا املعلومات من بعد علي وجه اخلصوص تعترب داخل إطار

م اللغة العربية للناطقني بغريها هنتم بتكنولوجيا التعليم كما هنتم إننا يف جمال تعلي
بتكنولوجيا املعلومات، وعلينا أن نستفيد من كل ما تنتجه التكنولوجيا احلديثة يف العملية 
التعليمية، فنهتم بالكمبيوتر وبالربامج االلكرتونية املساعدة يف تعليم اللغة العربية، وهنتم  

من النظريات ونتائج البحوث املعتمدة علي تنظيم املعلومات  املستمدةيق كذلك بعملية التطب
قواعدها، وحتديثها وتطويرها وختزينها عندما ترتبط أهدافها بالعملية  وتصميم نظمها، وبناء

 .تسعي املؤسسات التعليمية إيل حتقيقها بفاعلية وكفاءة التعليمية اليت
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يف  اإلختصاصيا عليه أن يفهم ما يقوم به إن معلم اللغة العربية للناطقني بغريه 
 بتشخيص املشكالت التعليمية، واقرتاح احللول املناسبةتكنولوجيا التعليم، وعليه أن يقوم 

 للتغلب عليها، وتصميم املواقف التعليمية وإنتاج ما حتتاجه من مصادر تعلم واالهتمام

مع األجهزة االلكرتونية وأجهزة  بتطوير هذه املواقف وجتديدها، ذلك باإلضافة إيل التعامل
املعلومات وتنظيمها وختزينها ومعاجلتها ونقلها ونشرها  االتصاالت احلديثة من إنتاج

 ، وهذا يؤكد لنا دور معلم اللغة الثانية يف مواكبة التقدم التكنولوجي يف هذا العصر.وحتديثها
 : بغيرها للناطقين اللغة العربية تعليمو الحديثة  الوسائل التكنولوجية

ن ظهور وسائل اإلعالم وتطورها بسرعة فائقة نتيجة و لقد شهد القرن العشر 
وانعكس أثر ذلك  ،للتكنولوجيا املتقدمة حىت أصبحت من خصائص العصر الذي نعيش فيه

وتأثر بذلك أسلوبنا يف احلياة وظهر ذلك جليا يف األمناط  ،على حياتنا الفكرية والثقافية
وتأثر التعليم لبس ويف معاجلة مشاكلنا اليومية؛ ها يف املأكل واملشرب واملالسلوكية اليت ننتهج

ائلة لوسائل األعالم، وما تقدمه من معلومات ومدى بذلك تأثرا كبريا، فاإلمكانيات اهل
تأثريها على الفرد يف مجيع مراحل منوه أصبحت تشكل حتديا كبريا للمدرسة وفلسفتها يف 

على  عالم أثرتملوضوعات يف وسائل اإلوطريقة عرض ا، اجملتمع ولرجال الفكر الرتبوي قاطبة
تعلم اللغة األجنبية، فمن األفالم والربامج طرق التدريس واألساليب اليت جيب أن نتبعها مع م

خرية العلماء والوسائل احلديثة حبيث إهنا  اوحشدت هل ،التليفزيونية ما صرف فيها جهد كبري
اليت جتذب  فتنوع أساليب وتكنيك اإلخراج ،أصبحت تفوق ما نقدمه من طرق التدريس

ينما يتطرق إليه امللل يف االنتباه وتستثري الشوق فيمضي معها املشاهد ساعات طويلة ب
 املدرسة وينصرف عن الدراسة.

نتعامل مع دارس له مواصفات العصر  للناطقني بغريهاإننا يف جمال تعليم اللغة العربية 
من التطور فهو دارس حتاصره التقنيات احلديثة من كل اجتاه وهو مستخدم ماهر هلا، 

ينا أن نتعامل معه مبا يتقن من خصوصا يف الدول املتقدمة تكنولوجيا، وهذا يفرض عل
تقنيات حديثة لكي جنذب انتباهه وحنمسه ونرغبه يف التعلم، وال خيفى ما لذلك من تبعات 

املشتغلني بالعملية التعليمية، ومن هنا علق املشتغلون بتعليم اللغة العربية تقع على عاتق 
فأرادوا باستخدامها التعليم  على استخدام التقنيات احلديثة يفواسعة آماال  للناطقني بغريها
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مواجهة النقص يف أعداد هيئة التدريس املؤهلني علميا و  ،سني نوعية التعليم وزيادة فعاليتهحت
تدريب املعلمني يف جماالت إعداد األهداف و  ،مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة، و وتربويا

الرتبوية احلديثة اليت تعترب املتعلم حمور  مع النظرة ، والسريواملواد التعليمية وطرق التعليم املناسبة
 .العملية التعليمية

اللغة الثانية  طالبؤدي إىل استثارة اهتمام استخدام الوسائل التكنولوجية احلديثة يو 
التعليمية تقدم  تلفة كالرحالت والنماذج واألفالمالوسائل التعليمية املخوإشباع حاجاهتم، ف

، كما تؤدي الوسائل ا حيقق أهدافه ويثري اهتمامها مخربات متنوعة يأخذ كل طالب منه
إىل البعد عن الوقوع يف اللفظية وهي استعمال املدرس ألفاظا ليس هلا عند التكنولوجية 

نفس الداللة اليت عند املعلم، وجتنب املعلم استخدام الرتمجة، فالرتمجة مهما بلغت  الطالب
إضافة إىل أهنا  ،ربية من مجال بيان وروعة بالغةمن الدقة تعجز عن تصوير ما حتويه اللغة الع

تؤدي إىل حاجة الطالب الدائمة إىل الرتمجة يف فهم اللغة الثانية، وال خيفى دور ذلك على 
ية حتقق تكنولوجيا التعليم زيادة املشاركة اإلجيابتعلم مهارات اللغة بطريقة متكاملة، بينما 

 تنمية القدرة على التأمل والتفكري العلمي اخلالق تؤدي إىل، و يف العملية الرتبوية للدارسني
، إضافة إىل تنمية األفكار وتنظيمها وفق نسق مقبول يف الوصول إىل حل املشكالت وترتيب

 مهارات اللغة الثانية بشكل متوازن.
وتزيد من الطالقة اللفظية  ،على التذكر واالستعادةالوسائل التكنولوجية تساعد 

، م وما يستلزمه من قراءات إضافيةستمر إىل التسجيالت الصوتية واألفالوقوهتا بالسماع امل
وتشجع على تنمية امليول  ،واإلقبال عليها اللغة العربيةوتبعث على الرتغيب واالهتمام لتعلم 

ت السمعية من خالل الزيارات والرحالت واألفالم والتسجيال الدارساإلجيابية لدى 
بني املعلم  العالقة ، وتقويلقدرة على االبتكار، وتنمي اذلك وما إيلواالنرتنت والتلفزيون 

فلسفة التعليم  مواجهة تطورسر احلواجز الثقافية واالجتماعية، وتساعد يف ، كما تكواملتعلم
اليت تساعده على  يهدف إىل تزويد الفرد باخلربات واالجتاهات، فالتعليم املعلموتغري دور 

من دورها انتقلت  معلم اللغةوظيفة و  ،ت املستقبلالنجاح يف احلياة ومواجهة مشكال
خربات جديدة يف   له وظائف جديدة حيتاج ألدائها إىل لتقليدي يف التلقني إىل أن أصبحا

 .لكي يتمشى مع التطور التكنولوجي  إعداده



مارس،  31إلى  29، المؤتمر الدولي الثاني لجامعة المنيا، بمصر من الوسائل التكنولوجية الحديثة وأثرها في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها .حمي الدين أمحد حممدد. 

2010. 

 

 14 

 ،خاصة للناطقني بغريهاعامة ويف تعليم اللغة العربية  يف التعليم تكنولوجيا دور كبريلل
الدور بالرتكيز على استخدام األجهزة السمعية واملرئية كنوع  ااول البعض أن حيدد هذوقد ح

ومل تقتصر تكنولوجيا التعليم على وهذا هو مفهوم تكنولوجيا التعليم كمنتج  ،من فن التدريس
حيث  ،طيط يساعد يف حل مشكالت التعليملتخلأسلوب ونظام جيد بل هي  ،املنتج فقط

استخدامها يف  ظىحيت احلديثة يف التعليم كوسيلة أو أداة تعليمية قنياميكن توظيف الت
، ويتحقق ذلك من القرار يف جمال الرتبية والتعليمباهتمام بالغ عند صانعي  املناهج الدراسية

  ،، واحملاكاةمية تساعد على التدريب واملمارسةالتعامل معها كوسيلة أو أداة تعلي  خالل
 .وأسلوب احلوار

جيب أن يصمم إلمداد كل متعلم بالتعليم  للناطقني بغريهااللغة العربية تعليم إن 
التقدم العلمي والتقين ، فاحلديثلتعليم لسس العلمية الصادق والفعال من خالل تطبيق األ

الذي سيطر على مجيع مناحي احلياة أدى إىل دخول اآللة جمال التعليم، حيث أصبحت 
، وبعد أن كانت الوسائل التكنولوجية أدوات ية والرتفضرورة بعد أن كانت نوعا من الكمال

مساعدة للمعلم والكتاب املدرسي صارت عنصرا أساسيا من عناصر العملية التعليمية يف 
أصبح وجود هذه األجهزة يف املدرسة احلديثة ضرورة حتمية غري قابلة هذا العصر، فقد 

املواد    عرض وتقدميفاعلة يفللنقاش حيث تشكل هذه األجهزة مبعطياهتا الفنية قدرة 
مما يثري انتباه  ،بصيغة جديدة تعتمد استخدام الصوت واملؤثرات الصوتية اللغة ملتعلمالتعليمية 

 ،واحليوية  املتعلم للدرس ويزيد من مشاركته يف عملية التعلم والتعليم جبو ملئ بالتشويق
ا للتعليم ذلك أهنا حتد من بعكس اعتماد استخدام الكلمة املنطوقة فقط اليت كانت أساس

 .وإحساسه تهوجتعله جمرد مستمع لعملية تلقينية بغيضة غري حمببة لنفسي ،دور حواس املتعلم
استخدام التكنولوجيا احلديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها سيرتك انطباعا و 

سوة اليت ارتبطت طيبا يف نفس متعلم هذه اللغة، وسينفي عن هذه اللغة صفة اجلفاء والق
بالصحراء، خصوصا إذا عرضنا اللغة العربية يف أهبى صورها، فيتدرج الدارس يف تعلم اللغة 

واألناشيد البسيطة واجلميلة، وميارس  احلوارية حىت يصل إىل اللغة النثرية، ويتغىن باألغاين
ستخدام الوسائل ألعابا لغوية يف الفصل مع زمالئه أو بالكمبيوتر، أو باهلاتف، وأخريا إن ا

احلديثة خيلق عاملا تواصليا مألوفا لدارس هذا العصر، وجيعل تعليم اللغة العربية  ةالتكنولوجي
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مسايرا لتغريات هذا العصر، وخيلق روابط اجتماعية وحضارية بني الدارسني للغة العربية من 
 غري أبنائها، وبني العرب أنفسهم. 

 :للناطقين بغيرها يةتعليم اللغة العربو الوسائط المتعددة 
عبارة عن مصطلح لوصف احتاد الربامج واألجهزة اليت  (امللتيميديا)الوسائط املتعددة 

والصور املتحركة ومقاطع النص والصور والصوت والعروض  من االستفادة من الطالبمتكن 
الوسائط املتعددة تعين بعرض املعلومات يف شكل نصوص مع إدخال الصوت ، و الفيديو
أمهية يف تعليم لوسائط املتعددة ، ولملتحركة ولقطات الفيديو احليةر الرقمية والرسوم اوالصو 

هتيئ فرصًا جديدة لتيسري احلصول على املعلومات عن  اللغة العربية للناطقني بغريها فهي
توفر ، و العملية التعليمية ممتعة وشيقة جتعل، و ثارة عدد أكرب من احلواس البشريةطريق است
، ملتعلم بالتغذية الراجعة الفوريةتزود ا، و ت الكايف ليعمل حسب سرعته اخلاصةالوقللمتعلم 

وميكن ملعلم اللغة ، احلقيقي من خالل التقومي الذايتتساعد الطالب على معرفة مستواه و 
خل يستخدمها كأداة عرض داالعربية للناطقني بغريها أن يستفيد من الوسائط املتعددة وأن 

، حتكمًا وتفاعاًل مع بيئة التعلم املتعلمني أكثر، فهذا جيعل قاط األساسيةالفصل لتقدمي الن
املتعددة لعرض  باستخدام خصائص الوسائط كي يؤلفوا برامج  للمتعلمنيويعطي الفرصة 

  واجباهتم أمام زمالئهم.أعماهلم و 
ونتيجة لالنتشار الواسع لألجهزة ولآلالت، توالت النداءات اليت تنادي بالتعليم 

لذي ال حيده مكان أو زمان، ودعوة البعض إىل إلغاء املدارس، ونتيجة الجتياح تكنولوجيا ا
املعلومات فقد تولد منوذج التعليم التكنولوجي املعاصر الذي يقوم على جمموعة االفرتاضات 

 :15التالية
املعرفة ليست احلقيقة، ولكنها تكمن يف مدى مالئمتها للطالب وحاجاته، حبيث  -1

الطالب أن ينظم املعلومات بطريقته اخلاصة مستخدما ما لديه من خربات  يستطيع
 مهارات.و 
 الطالب هو حمور العملية التعليمية، وحاجاته هي األساس يف التعليم ومجع املعلومات. -2
حرية اختيار املهارات وتطبيقها من قبل الطالب ضرورة أساسية تساعده على مواجهة  -3

 حفظة وكتبة. اعة فاعلة وباحثة وليسو املشكالت، فالطالب مجا
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يتعلم الطالب حقيقة توافر املعلومات على أشكال خمتلفة منها الكتب والدوريات  -4
 واألفالم والشرائح وبرامج احلاسوب وغريها.

يتوصل املتعلم للمعرفة جبهوده اخلاصة، وهناك تركيز على اآللية أو كيفية التوصل  -5
 للمعرفة.

طالب من خالل ما توصلوا إليه من معارف، ومن خالل مقارنة أدائهم يكون تقومي ال -6
 بذواهتم، ال بغريهم من الطالب.

املتعلم يف عصر تكنولوجيا املعلومات واالنرتنت، يصبح هو املسئول عن تعلمه، وأن  -7
 يتعلم كيف يتعلم؟

انب األكرب املعلم مرشد وموجه ومنظم للعملية التعليمية، وبذلك يقع على عاتقه اجل -8
 فيها.

مفهوم الكتاب املدرسي قد تطور يف هذا  العصر، فقد صار الكتاب االلكرتوين أكثر  -9
 أمهية وتفاعال وتأثريا.

إن التطور السريع يف عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، جيعل كل شيء يسري 
يعد يصرب على  يف سرعة غري معهودة، والراغب يف تعلم اللغة العربية من غري العرب مل

األساليب القدمية يف تعليم اللغة رغم فائدة هذه األساليب يف حينها، وأدائها للهدف منها 
يف زمن إنشائها، ومن مث كان التفكري يف أساليب جديدة لتعليم اللغة العربية تواكب متغريات 

عليمية متطورة العصر واجبا، وكان لزاما على املهتمني بأمور لغة القرآن أن يبتكروا مناهج ت
تعرض اللغة العربية عرضا تربويا يالئم مستجدات هذا العصر، ويليب حاجات الدارسني غري 

فإذا ما استخدمت أمناط احلاسوب يف عملييت التعليم والتعلم بالطريقة  16الناطقني بالعربية.
تنمية السليمة، ويف وجود املعلم الواعي والفاهم هلذه األمناط فإنه سيكون حافزا قويا ل

القدرات العقلية للطالب، ودافعا لتنمية التفكري املنطلق، باإلضافة إىل حترير املعلم من العديد 
  17.من املهام الرتيبة واململة

 :  عصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي الكتاب المدرسي 
نتكلم  عندماو  لكتاب املدرسي يعّد أهّم مواّد تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،ا

جافا  ، جيب أن نعطي الكتاب املدرسي قدره وأمهيته، ولكنه مل يعدالتقنيات احلديثةعن 
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الورقية املطبوعة  صامتا بل صار مجيال ملونا ناطقا تفاعليا، فقد أخذ باإلضافة إىل صورته
يدرسه يف الفصل ، يدرسه الطالب على اختالف صوره وأشكاله، ةتفاعلي ةإلكرتوني صورة

يف بيته، يتعلم منه يف معمل اللغات من خالل صورته الرقمية، ويتدرب عليه متفاعال ويراجعه 
معه، ويتدرب ويراجع من خالل كمبيوتره احملمول، ويستمع إليه يف هاتفه، ويشاهده عرب 
القنوات الفضائية، ويبحث عنه عرب صفحات االنرتنت، فرياه أمامه يف أهبى صورة حيث يراه 

جميبا وسائال ومتدربا، يقّلب صفحاته ويتجول بني روابطه االلكرتونية  ناطقا، ويتفاعل معه
 اليت تنمي مهاراته وتزيد إمكانياته وترفع من مستواه اللغوي.

إن الكتاب املدرسي يف هذا العصر قد تغري شكله ومضمونه ومل يعد مفهومه كما   
تعليم اللغة يف جمال السّيما فإّن املرّبني يوصون بالعناية بإعداده، و كان يف املاضي، ولذلك 

بقى وتتاج إىل تقرير، أمهية الكتاب املدرسي أمرا ال حي، ويظّل التسليم بللناطقني بغريهاالعربية 
يف الدول الغنية املتقدمة تكنولوجيا، ويف  للكتاب املدرسي مكانته املتفردة يف العملية التعليمية

عندما ال يتوافر املعلم الكفء، تزداد ليها بعد، فالدول الفقرية اليت مل تصل أيدي التكنولوجيا إ
 للناطقني بغريهاالعربية  اللغة أمهية الكتاب يف سد هذا النقص، وحنن نفتقر يف ميدان تعليم

إىل ذلك املعلم الكفء، مما جيعل حاجتنا إىل كتب أساسية لتعليم اللغة العربية للناطقني 
رورية وملحة، يقودنا لتحقيقها تطلع إىل إجناز حاجة ض تواكب تطورات العصر التقنية بغريها

هذه الكتب على أسس علمية مدروسة، فالكتاب ليس جمرد وسيلة معينة على التدريس 
ما يدرسه من  للطالبفقط، وإمنا هو صلب التدريس وأساسه؛ ألنه هو الذي حيّدد 

يصل منها إىل ما موضوعات، وهو الذي يبقي عملية التعليم مستمرة بينه وبني نفسه، إىل أن 
 يريد.

إن الكتاب املدرسي رغم ما له من أمهية إال أنه يبقى من اخلطأ حصر تعليم اللغة 
العربية للناطقني بغريها فيه وحده خصوصا يف املستويات املتقدمة، بل جيب تعويد الطالب 

أن  منذ البداية على أن يتلقى اللغة من مصادر خمتلفة، فاللغة حبر واسع ال ميكن لكتاب
حييط به، وهذا ما ميكن للتقنيات احلديثة أن تضيفه إىل الكتاب املدرسي، فالتقنيات احلديثة 

 تثري العملية التعليمية وخترجها من رتابة الكتاب املدرسي التقليدي.
 :عصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي  المعلم
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يف تعليم اللغة العربية  إن من األخطاء الشائعة أن يظن املعلم أن الطريقة املباشرة
تعطيه احلق يف أن يصبح خطيبا يف الفصل، فينسى نفسه ويظن أن على  للناطقني بغريها

 من رسول للناطقني بغريهافمعلم اللغة العربية  الطالب أن يفهموه إن عاجال أو آجال،
رب العرب إىل احلضارات األخرى، وعلى هذا الرسول أن يكون أمينا ولبيبا، وقد قال الع

قدميا: أرسل لبيبا وال توصه، ومن هنا يأيت دور املعلم يف حتقيق التواصل احلضاري مع 
حضارات اآلخرين وثقافاهتم، فيكون صادقا وحكيما دون إفراط أو تفريط، وعليه أن خياطب 
الناس على قدر عقوهلم، فمراعاة مقتضى احلال من البالغة العربية، وكذلك من الدين 

ثر: خاطبوا الناس على قدر عقوهلم، وألن هذا العصر هو عصر تكنولوجيا اإلسالمي ففي األ
املعلومات واالتصاالت، فعلى معلم اللغة العربية للناطقني بغريها أن يوظف إمكانيات هذا 
العصر التكنولوجية يف خدمة لغة القرآن الكرمي، وأن جيعل اللغة العربية مدخال للتواصل 

 رين.احلضاري واالجتماعي مع اآلخ
ْعيِنّ للناطقني بغريهامهارات اللغة العربية هي املقصودة يف تعليم اللغة العربية  إن

َ
، وامل

هبذه املهارات إمنا هو الطالب وعلى املعلم أن يشغل نفسه هِبَّم تعليم اللغة العربية يف صورها 
ال بإشراك املهارية ال أن يصنع من الطالب حافظا لقوانني اللغة، ولن يكون تعليم اللغة إ

دورا كبريا يف تطوير  واالتصاالت وتلعب تكنولوجيا املعلومات 18الطالب يف العملية التعليمية،
أداء معلم اللغة ال التقليل من شأنه فاملعلم ال ميكن االستغناء عنه، ألن دور املعلم يف ظل 

عملية يف ال واالتصاالت تكنولوجيا املعلوماتكل ما تنتجه مدرسة املستقبل هو تطبيق  
أن يكون مرشدا وناصحا، وموجها، ومديرا، وقائدا ومستشارا، وناقدا، على املعلم و التعليمية، 

ومسهال ومصمما للمواقف التعليمية املناسبة اليت حتث الطالب على تنمية مهاراته اللغوية، 
ه ومساعدا يف توفري بيئة التعلم املرن والتعلم الذايت واملستمر من خالل تطويره وتصميم

 .واالتصاالت لربجميات تعليمية من منظور متطور تتناسب وعصر تكنولوجيا املعلومات
 :عصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتفي  الطالب

إن االعتماد على الطالب يف تعلم املهارات اللغوية يف عصر تكنولوجيا املعلومات 
، عند املسلمنيرها قدمية اليت يكون الطالب حمو  الطرقجيعل دور الطالب فعاال ومنتجا، و 

وهذه  19قال اهلل تعاىل: "والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهلل ملع احملسنني".لقد ف
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التوكيدية اليت جاءت يف هناية اآلية، فإن دعوة صرحية للعمل والتعلم عن طريق العمل. 
نادى املربون يف . ولقد مساندة اهلل تعاىل للمحسننيوكذلك الم التوكيد واللتان تؤكدان 

 21، وهربارت20الغرب منذ القرن الثامن عشر أمثال جان جاك روسو، وبستالوتزي، وفروبل
بضرورة جعل الدارس مركز االهتمام والعناية يف العملية الرتبوية. " ونادى بستالوتزى بضرورة 

رين ويف القرن العش 22االهتمام بالعلم والعمل معا وعدم االكتفاء بالواحد دون اآلخر".
احملور الذي تدور حوله العملية التعليمية،  هو الطالب فيها األساليب والطرقظهرت بعض 

وعند تعليم املهارات اللغوية بقدر ما حنتاج إىل جمهود املعلم يف املراقبة والتصحيح حنتاج إىل 
يت جمهود الطالب يف اجلد والعمل، وبذلك يتحمل الطلبة جانبا كبريا من مسئولية األعمال ال

  23يقومون هبا.
إن طالب اليوم خيتلف عن طالب األمس، وهو دون ريب سيختلف عن طالب 
املستقبل، فطالب اليوم مستخدم جيد للتكنولوجيا احلديثة، وعلينا أن نستفيد من استخدامه 
هلذه التكنولوجيا ونوظفها لصاحله يف العملية التعليمية، فننتج له كل الربامج اللغوية املناسبة 

تواه، ونتدرج يف هذه الربامج كي حنقق طموحاته املستقبلية يف تعلم اللغة العربية يف أقل ملس
وقت ممكن وبطريقة تناسب طموحاته وإمكاناته ومهاراته، فيجب أن نستفيد من الكمبيوتر 
الذي جييد استخدامه، ونصنع له الربامج التفاعلية اليت ترتقي مبستواه يوما بعد يوم، وعلينا أن 

ف هاتفه كذلك يف تنمية مهاراته اللغوية، فريى فيه ويسمع دروسا تنمي مهاراته، ويتصل نوظ
ويتواصل مع معلمه ومع زمالئه باستخدام خدمات اهلاتف احلديث، فنعقد مع الطالب 

 تفية، ونتواصل معهم باستخدام االنرتنت.املؤمترات اهلا
جية احلديثة وميتلكوهنا إن التواصل مع طالب جييدون استخدام الوسائل التكنولو 

يفرض علينا أن نتعامل معهم مبا جييدون، فإذا مت ذلك على الوجه املطلوب خلقنا بيئة 
تواصلية واجتماعية وثقافية تكسر حواجز احلوار االجتماعي والثقايف بني احلضارات، فتعليم 

ولوجي احلادث يف اللغة العربية كلغة ثانية جيب أن يكون ممتعا وسهال، ومواكبا للتقدم التكن
 عصر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 :الخاتمة
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إن تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها تأثر بتغريات العصر وتطور معه، وهذا أمر 
طبيعي، فتعليم العربية حيمل ثقافة العرب واملسلمني إىل بلدان العامل، وعلى من يتصدى 

واقعيا يف مسايرة تغريات هذا العصر وتطوره، وعليه أن لتعليم العربية لغري أبنائها أن يكون 
يستفيد من كل ما ينتجه هذا العصر من وسائل تكنولوجية حديثة ويوظفه يف نشر اللغة 
العربية، فتعليم العربية لغري أبنائها خماطبة لآلخر ونقل لثقافة العرب إىل ثقافات أخرى، وعلى 

، فيجعل تعليم اللغة العربية ممتعا قافة اآلخرينمعلم اللغة أن يكون حكيما وواعيا يفهم ث
يصنع طالبا ماهرين متقنني ملهارات اللغة  جسور التواصل مع اآلخرين، و وحمببا كي يبين

، وعليه أن يستخدم الوسائل التكنولوجية احلديثة يف العربية، فامهني للثقافة العربية واإلسالمية
 تعليم اللغة العربية.

لعربية للناطقني بغريها يف زمن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اللغة ا مإن تعلي  
سلط هذا البحث الضوء على ولقد خيتلف اختالفا واضحا عن تعليمها يف العصور املاضية، 

تعليمها لوسائل التكنولوجية احلديثة يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها كي يساير أثر ا
والثقايف بني سني احلوار االجتماعي من أجل حتعصرنا هذا، التطور التكنولوجي احلاصل يف 

التواصل مع اآلخر ومن أجل ، الشعوب اليت تريد تعلم اللغة العربية وبني العرب أنفسهم
كسر حاجز اللغة، فمن علم لغة قوم أمن مكرهم، واستطاع فهمهم والتواصل معهم، وأدرك و 

 العرب هو مدخل العرب للوصول إىل قلوب ، وتعليم اللغة العربية لغريالطريق إىل قلوهبم
احلديثة يف تعليم  ةالشعوب األخرى، ولذلك علينا أن نستفيد من كل الوسائل التكنولوجي

     اللغة العربية لغري العرب.
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